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 خانوادگي: بادامي                  نام پدر : نقي         نام: مجيد                   نام

 8/7/7437محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          77سن :         3/7/7433ريوان      تاريخ شهادت : محل شهادت : م

اطهار  ۀائم .مام جعفر صادق)ع( هستيدمكتب ا ۀچرا كه تربيت شدشما قدر خود را بدانيد 

تا زماني كه دستتان به  درگاه حضرت حقّ د وشما،عزيزانِنو امام زمان)عج( بر شما نظر دار

 كه خالصانه توسل پيدا كنيد. دامان اهل بيت باشد گمراهي نداريد به شرط آن

***** 

ي پاي رونددگان  كنم كه راه پرافتخار شهادت را در جلوتو را شكر مي !اي خداي حسين

كنم كه جز ام و احساس ميدل شكسته ،دردمندم !اي حسين)ع( .حق و حقيقت گذاشتي

مدن بدراي زندده     !نياي حسد  .تو و راه تو دارويي ديگر براي تسكين قلب سوزانم نيسدت 

ام و از همده چيدز دسدت    به شهادت دل بسدته  .هراسماز مرگ نمي .كنمماندن تالش نمي

مداده   كفدار  و مندافقين   ۀهي و انقالب بازيچد هاي االم بپذيرم ارزشتوانام ولي نميشسته

 .پرست شود

هنگام شهادت به حسين  .در تاريخ برايم الگوهايي قراردادي كهكنمتو را شكر مي !خدايا 

 ۀيد  تداريخ درد و غدم و شدهادت پندتوان      .نگدرم هنگام غم و درد به علدي مدي   .نگرممي

روم و خدداي علدي و   حسين وار به دنبال علي مدي  .ستهاي من اها و پايداريفداكاري

دانم كه خداي علي و حسين ما را هدايت خواهدد  مي .راه را روشن خواهد كرد ،حسين

دانم كه خداي علي و حسين درد ما را خواهد شناخت و پيننهاد ما را اسدتقبال  كرد و مي

 خواهد كرد.

------- 

  ادگي: بختياري               نام پدر : يداهللنام: پرويز                    نام خانو
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 43/4/7431: محل تولد : مالير             تاريخ تولد 

          77سن :               3/71/7431تاريخ شهادت :           محل شهادت : مهران     

ابت به بنريت ث تاساالر شهيدان حضرت امام حسين)ع( حتي از كودك خود مضايقه نكرد 

بننانيد و خدا و ستمگران را در جاي بنابراين . گي با ننگ استزندنمود كه مرگ بهتر از 

 بدانيدد  . كه خداوند ياري دهندگان دين خود را دوسدت دارد  ،دين خدا را ياري كنيد

نداشته باشيد كده حدق بدر باطدل      ايهيچ واهمه .ايثار و شهادت است ،فضيلت ديناسالم 

 پيروز است.

------- 

 ام:رمضان            نام خانوادگي: پرچمي كامران            نام پدر : مرادخانن

   7/7/7437محل تولد: همدان       تاريخ تولد: 

 71سن:   73/71/7433محل شهادت: شلمچه          تاريخ شهادت: 

از  ايصدحنه چكد و هر لحظده  هايم مياش  شوق برگونه .هاي آخر عمر من استساعت

عزيز زهدرا را گرفتده    كه اهل و عيالش دور ،شودسم ميي كربالي حسين برايم مجّصحرا

 -آوري كدرد عزيدزان مدرا  كده شدب عاشدورا يتيمدان حسدين را جمد         -وارزينب .بودند

بدراي مدن    !اي مادرم و اي ت  ت  برادرانم .ها را دلداري دهيد آنوآوري كنيد جم 

زحمدات   !ي مدادر مهربدانم  ا. آخدر ببخنديد    ۀناراحت نباشيد و مرا در اين لحظ گونههيچ

 .خودت را بر من حالل كن

------ 

 نام:علي                  نام خانوادگي: پرخو                   نام پدر : محمود

      7/7/7431د: محل تولد: همدان      تاريخ تول

 13سن:  73/1/7431محل شهادت: پيراننهر         تاريخ شهادت: 
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سدالم بدر حسدين)ع( و    .پايان بر پدر ومادرم كه به من چگونه زيستن را آموختندبيدرود 

همچنين سالم و  .شهدا از هابيل تا شهداي كنوني كه به من چگونه مردن را آموختند ۀهم

مدرا   ،چگونه زيستن و چگونه مردن  درود و صدها درود بر رهبر عزيزم كه پس از آگاهيِ

 راهنمايي نمود.

------ 

 مداس      نام خانوادگي: پورش همداني           نام پدر: حاج محّعبّ  نام:

 73/3/7441محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

         41سن :           11/1/7437تاريخ شهادت :           مدمحل شهادت : شيخ محّ

را سر  «ه م  الظالمين اال برمالسعاده و الحياا ال اري الموت اال» نداي  !فرزندان حسين)ع(

به حسين اقتدا  !فرزندان حسين .داده و رضاي حق را با نابودي دشمنان خدا كسب كنيد

به فاطمه و زينب اقتدا كنيد.  !خواهران و مادران .يان به عاشورا اقتدا كنيديعاشورا .كنيد

 .اقتدا كنيد رها به حّاز راه منحرف شده ،پيرمردان به حبيب ،اكبرجوانان به علي

------ 

 علي نام:  علي اصغر        نام خانوادگي: پولكي           نام پدر: عباس

     13/7/7438محل تولد: همدان   تاريخ تولد: 

 77سن:   73/8/7431محل شهادت: سدگتوند             تاريخ شهادت: 

شهيد شد    كه مظلومانهبلكه براي اباعبداهلل ،نه براي شهيدان ،گريه كنيد .خدا ترس باشيد

 ايعدده  ت را تمام ساخت،عزيزان نگذاريدهدف را روشن و حجّ .و راه را به ما ننان داد

 خون شهيدانمان را پايمال كنند.

--------- 

 نام:  ابوالقاسم           نام خانوادگي: ترابي            نام پدر: عبدالحسين
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     1/73/7413د: محل تولد: همدان     تاريخ تول

 48سن:   73/1/7431محل شهادت: پيراننهر        تاريخ شهادت: 

 .قدرار دهيدد   -سدالم اهلل علديهم اجمعدين    -اطهار ۀان و پينوايان راستين خود را ائمهبرر

بدانيد كه آنان هاديان به حق هستند و امروز هدايت كاروان بنري در دست بدا كفايدت   

غيبت بيدرون آيدد و بده     ۀاز پس پرد خدااذن ه كه بامام زمان )عج( قرار گرفته تا روزي 

 .ها پايان بخندها و نا برابرينابساماني ۀهم

---- 

 مد حسينارزانفودي     نام پدر : محّمد رضا       نام خانوادگي: تركنام:  محّ

 تحصيالت: پنجم ابتدايي    1/7/7434محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

 14سن:       43/73/7433عراق       تاريخ شهادت:  ؛محل شهادت: ماووت

براي خدا قدم برداشتي و جانت را براي اسدالم نثدار   يار  71تو تنها با  )ع(!اي امام حسين 

به نداي )هل من ناصر ينصدرني(تو   كه شما را به چنم خود ببينيم  بدون آن ماا مّا .كردي

 .يمفت  گلبيّ

---- 

 علي مدي               نام پدر : براتنام خانوادگي: آقا محّ             علي            نام: قربان

          11/71/7437محل تولد: همدان            تاريخ تولد: 

 71سن:   78/3/7433محل شهادت: شلمچه         تاريخ شهادت: 

هدا نفدس كنديدنمان را مدديون شد     امد  !خدايا :»گويمبنده بعضي مواق  فكر مي كنم مي

گرداندند آخر سرشان را بر ۀدر لحظ .من باالي سر چند نفر بودم كه شهيد شدند.« هستيم

 «بپذير در راه خودترا اين جان ناقابل  !جانحسين :»به طرف حرم حسيني و گفتند

--------- 
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 علي نام: مهدي                       نام خانوادگي: جمعه            نام پدر : نبات

         7/7/7437د: همدان         تاريخ تولد: محل تول

 78سن:     17/1/7431محل شهادت: مهران                  تاريخ شهادت: 

دانم بعد از شهادتم گريه مي كني ولي اين را بدان كه هر وقت خواستي براي مادرم! مي

ا هديچ غدم و   تن يار مظلدوم او گريده كدن، زيدر     71من گريه كني به ياد اما حسين)ع( و 

 . اندوهي از شهادت آن امام عزيز باالتر نيست و ما شاگردان آن امام هستيم

----- 

 نام: قدرت اهلل                 نام خانوادگي: حيدري              نام پدر : عبد الحسين

            1/7/7431محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

 13سن:         71/71/7431خ شهادت: محل شهادت: شلمچه       تاري

راهي است كده   .از رفتن من ناراحت نباشيد چون راه ما راه خوبي است !عزيزم ۀخانواد

 .اندها كنيدهاند و سختيتمام ائمه در آن شهيد شده

------ 

 نام: حسين                     نام خانوادگي: خادم پر            نام پدر : غالم

          1/7/7433همدان           تاريخ تولد: محل تولد: 

 11سن:        73/3/7431محل شهادت: پيراننهر    تاريخ شهادت: 

شنويم كه بعد از جنگ جمدل  البالغه از زبان حضرت علي)ع( در مدح اصحاب ميدر نهج

 اينان سخناني ايراد فرمودند: 

 ،اسدون النّ ۀس، والبطاناجنن يوم البلا و االخوان في الدين، و ، صار علي الحقنتم االنا» 

ن مِد  سدليمه َ ،شغَد ن المِ بمنا صحه خليه يعينونأَبكم اضرب المدبر، و ارجو طاعه المقبل، ف

 «!ناسالّبِ اسي الولي النَّانَّهلل الريب، فو ا
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در سدپرها و  چدون  در روز سختي در ميدان جنگ ديني من، ، و برادرانحق شما ياوران»

كوبم و را ميكسي كه به حق پنت كرده به كم  شما  ،من هستيد سرارها محرم اخلوت

آورم، وفرمان برداري استقبال كننددگان را اميددوارم. پدس بدا خيدر خدواهي       به راه مي

كنيد. به خدا سوگند! من به مردم از خودشان  ام خالصانه، و سالم از هرگونه ترديد، ياري

 سزاوارترم.

----- 

 نام خانوادگي: دهقاني        نام پدر : علي   نام: علي رضا         

        1/71/7433د:محل تولد: همدان       تاريخ تول

 11سن:  3/73/7431محل شهادت:اروندرود     تاريخ شهادت:

ايدن   .به خدا قسم اين راه را كوركورانه انتخاب نكردم ،اگر شهيد شدم !اي برادران عزيز

مدن ايدن راه را از حسدين     .ه با لب تننه شدهيد شددند  ك است ياوران حسينو راه حسين 

گيدرد، قلدبم   اي قلبم آرام نميآرزوي شهادت لحظه در .شهيد شوم مثل حسينتا آموختم 

 كند.سوي شهادت پرميهب

****** 

مسكن  ،تنها و دور ۀيا در وراي آن ستار يگذراندر شكاف آن ابرهاي مرواريد رنگ وآيا 

 هاي عظديمِ هآيا بر قلّ ؟ها پنهان نيستيو بوي گل در گلبرگراستي چون عطر  ؟ايگزيده

ها پنهاني و يدا  در خروش رودخانه ؟ آيابرف پوش يا بر پر و بال ظريف پرندگان جاداري

كوير و يا در  ۀسوزان و تفتيد ۀمنزلگهت در سين آيا ؟هاي مخملين و سرسبزدر خلوت دره

 ؟مهدي! اي در كجايي، كجايي ؟هاي بلور باران نيستقطره

------ 

 نام: محمّد علي            نام خانوادگي: رفيعي        نام پدر : شعبان علي
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    1/7/7441د:محل تولد: همدان       تاريخ تول

 13سن:   7/77/7431محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:

كنيدد تدا بده    در اسالم بينتر تحقيق  .الزم است قدري بينتر بيندينيد !برادران و خواهران

جدا  هبد  شكر و سدجده  در پينگاه خداي تعاال .هي انس پيدا كنيداال يانبيا ۀزندگي و سير

 ؛از نور فدروزان واليدت   .هي بهرمند كنيدارتباط با خدا و تقواي اال ازآوريد و يكديگر را 

كده خددا در    ،ها بهرمند شويدبه راه خدا و سعادت انسان ۀها و هدايت كنندروشنايي دل

 .پس قدر اين نعمات را بدانيم .جهان پهناور عنايتش را شامل حال شما قرار داده استاين 

--------- 

 علي    نام: رضا          نام خانوادگي: رنجبران             نام پدر : خان

       73/3/7433تولد: محل تولد: همدان          تاريخ

 11سن:   77/3/7431مجنون     تاريخ شهادت: جزيرۀ محل شهادت:

ماعاشقان كويت و شيفتگان ديددار رويدت از هسدتي     !شهامت و ر ايثارظهاي م !اي حسين

براي آزادشددن كرباليدت هدزاران شدهيد تقدديم كدرده و        .گذريمخويش در راه تو مي

در كنار خدويش   ادر صحراي كربال وجود نازنين تو ر تاناگر اصحاب !جانحسين. كنيممي

در راه تو قدم گذارده و از عقايد و ايمان و اسدالم   كه ي باختند ما همافتند و جان ميمي

وجود نازنينت را بدر بدالين خدويش     آخر حق داريم تا در لحظات ، كنيمخويش دفاع مي

ماهم حاضريم در راه تو صدها بار كنته و زنده شويم و در هر بار ببينم  !حسين جان .بيابيم

ديدار و  براي ما كنته شدن در راه تو .ايمان هستييردر موق  شهادت با آغوش باز پذ كه

شدفي  مدا روسدياهان در ندزد      !پس توهم اي عزيز درگاه حق .روي تو بسيار شيرين است

ت است كه بار معصديت پندتم را خدم    سعنداهلل اشف  لنا عنداهلل(در خداوند باش)يا وجيهاً
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پس پذيرايم باش ، ست ابه تواما همين قلب سياه آكنده از عنق  ،اه استينموده و قلبم س

 ؟!اي حسين

---- 

 ثررنجبران           نام پدر : علي كونام: محمود                   نام خانوادگي: 

           7/3/7438محل تولد: همدان       تاريخ تولد: 

 18سن:   13/73/7431محل شهادت: شلمچه     تاريخ شهادت: 

حسدين)ع( از صدحراي كدربال بدر      «من ناصر ينصدرني هل »وقتي صداي  !عزيزم ۀخانواد

من هم يكي از آن كوته نظدران   «!   گوييداي خفتگان بيدار شويد و لبيّ» :خيزد كهمي

 ] چيدزي    جز خوردن و آشاميدن و درس و تفريح و بهه كسي بودم كه ب !خفته دل بودم

اط مستقيم خواند ومن هم ولي ناگهان اين ندا مرا بيدار كرد، مرا به صر !دادمت نمياهميّ

بن علي بود، صداي پسر عموي شهيدم،  صداي ميهنم بدود  ن صداي حسينآ  گفتم و لبيّ

 «.مرا از دست دشمن نجات دهيد: » كه گفت 

----- 

 نام: حسين            نام خانوادگي:رنجه        نام پدر : تقي             

 73/1/7437: همدان    تاريخ تولد :  محل تولد

           78سن :          3/73/7431منهر      تاريخ شهادت : محل شهادت : خر

عنق به اهلل و موال آقا ابا عبداهلل باعث شد كه برادران با تجهيزات وامكانات كم در مقابدل  

 هاي دشمن بايستند و دنياي كفدر را بده زبدوني و بيچدارگي بيندازندد و      تجهيزات و سالح

 ضعف و ناتواني كنند. اين خدا بود كه ما را پيدروز كدرد و گرنده مدا فقد       ها اقرار به  آن

] فق    چرا . او همينه باز است ۀدرب خان .از او بخواهيد هيدخوا ههر چ وسيله اي بوديم.

ها ها وناراحتيدر شادي ؛در تمام حاالت ؟ وقتي منكلي پيش مي آيد به ياد خدا مي افتيد
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طوري  !برادر و خواهر .به ياد خدا باشيد خدا هم به ياد شماست وقتي شما .به ياد او باشيد

داشدته  توشه بر براي آخرت ددر اين دنيا زندگي كنيد كه آمادگي براي رفتن داشته باشي

مدردن  و  دروسدياه نباشدي   عبداهلل و شهداآقا ابا ، انبياء ،كه در آن دنيا در مقابل خدا دباشي

 گر باز نگردد!دارد كه دي امكان خبر نمي كند هر نفسي كه ما مي كنيم

---- 

 نام: مسعود             نام خانوادگي: رستمي               نام پدر : محمود

    7/3/7433محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

           78سن :       43/77/7433عراق         تاريخ شهادت : ؛ محل شهادت : فاو 

كاتي چند به بازماندگان يادآوري ن، نه با ياران عزيزم به سوي خدا روانم اكنون كه عاشقا

در كمدال   ؛كنم تا شايد عمل كردن به آن باعث بخنش گناهان و شادي روحدم باشدد  مي

معتقدم حضرت  .دهميت پروردگار جهان شهادت ميبه يگانگي و وحدانّ ،تآزادي و حريّ

شهادت  .و بعد از او پيامبري نخواهد آمد رسول گرامي اسالم)ص( آخرين پيامبر خداست

علي)ع( و يازده فرزندش جاننينان بده حدق رسدول خددا      ؛ميرالمؤمنينادهم كه موال مي

غيبدت   ۀپرد پس دهم كه آقا امام زمان هدي موعود)عج(  زنده و درهستند و شهادت مي

 .برندبه سر مي

----- 

 همند             نام پدر :هوشنگ نام: سعيد              نام خانوادگي: شاملو فر

 تحصيالت:دوم راهنمايي       74/1/7431محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 13سن:         47/1/7431مجنون               تاريخ شهادت:جزيرۀمحل شهادت:
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. ندد يدشيعيانش قيامت كرديبه علي بگو. يدكه پيروانش حماسه آفريدنديبه مهدي)عج(بگو

 هدا هدا اللده  يددازآن خدون  يبگو... همينه مدي جوشدد   هاخونش دررگ يديحسين بگوبه 

 !يديامابازهم الله رو، يده،ظالمان الله ها رابريدنديرو

***** 

را  خدود  ۀمبنداي عقيدد   تاام نامه منغول شدهتشرعي به نوشتن چندسطروصيّ ۀطبق وظيف

خداوند اهل بيت مدرا  !باذراي ا: »ي فرمودوصيتّدر  كه رسول اكرم)ص( چنان. بيان كنم

نجدات يافدت   ، هركس سدوار آن شدد   ، درميان امت من چون كنتي نوح قرارداده است

اي : »فرمايدددجدداي ديگرمددي در و.« ك گنددتهددالوهددركس بدده آن پنددت كردغددرق و

خنوع باشدكه توهم بده او  درو ل تفكروروي عقلت منغاي ميچون به دنبال جنازه!اباذر

مبادا در غفلت بميريد كه  ! پس وصيت من هم اين است:اناي جوان.« ملحق خواهي شد

علي)ع( در محراب عبادت شهيد شد و مبادا در حال بي تفداوتي بميريدد كده علدي اكبدر      

 و با هدف شهيد شد. حسين)ع( در راه حسين

----- 

 د منصورنام: سيّد علي رضا             نام خانوادگي: موسوي           نام پدر : سيّ

          74/77/7431لد: تهران       تاريخ تولد: محل تو

 13سن:     11/73/7431محل شهادت: شلمچه          تاريخ شهادت: 

ما اگر در زمان تو نبوديم تا در جوارت با يزيديان بجنگيم ولي امروز ! جان  )ع(اي حسين

و بده   ه  گفتيّشود لبمي شنيدهت جانب امام امّ از تو كه«هل من ناصر ينصرني» به نداي

ما براي رضاي اهلل و  ! )ع(يا ابا عبداهلل ي ديگر بيافرينيم،يايم تا عاشوراي زمان شتافتهكربال

بريم تو نيز روز قيامت ما را شفاعت كن شايد كه بدا يداران   به عنق تو به دشمن يورش مي

 ! ي مدن اي موال ،يا مهدي)عج(يا صاحب زمان. شاءاهللشويم ان مد)ص(محنورتو و با محّ
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ايثار  ،وارو بتوانيم با شجاعتي علي  باشيم توخواهم كه ما را لياقت دهد تا سرباز از خدا مي

ان تدرس بده دل راه   يو اخالصي علي گونه با سردمداران كفر بجنگيم و در مصاف با يزيد

 باشيم.« الخوف عليهم والهم يحزنون» ندهيم تا شايد مصداق

 177سورۀ بقره ، آيۀ  -7

----- 

        نام پدر : سيّد حبيب اهلل         نام: سيّد مجتبي            نام خانوادگي: موسوي    

 7/7/7438محل تولد : همدان            تاريخ تولد : 

             73سن :              4/7/7433تاريخ شهادت :           محل شهادت : چناره      

ت شماست كه ليّواين مسئو .داريد براي رضاي خدا باشديهر قدمي برم: پيامم اين است 

وقتدي   . هدا كمد  كنيدد   كه امكان دارد به جبهده  جاتوانيد به جبهه برويد تا آناگر نمي

كنند بايد شما هدم نقندي داشدته باشديد تدا      روند و راه كربال را باز ميمي رزمنده برادران

 بده وقتدي   .ر شدهيدان عدرا ادب كنيدد   سداال  و سدرور  )ع(امام حسين هب در كربال بتوانيد

  يدا انصدار   لبيّد : »  آيدد ! ندا مي)ع(زنيد يا حسينصدا مي رويد و)ع( ميكربالي حسين

ولي وقتدي نقندي در   . « اي دالوران من ،ن دين خداااي پاسدار دييالحسين، چه مي گو

مي آيدد و  خداي ناكرده وقتي صدا مي زنيد مي بينيد جوابي ن، اين انقالب نداشته باشيد 

  .شويدميجا خارج با روسياهي از آن

------- 

 رضا         نام خانوادگي: موسيوند           نام پدر : رضانام: علي

    77/7/7437محل تولد:همدان       تاريخ تولد: 

 14محل شهادت:فكه    سن:    11/7/7431تاريخ شهادت: 
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ياد آتش زدن خيمه هداي  ه ب ، ريه كنيدكنيد براي اهل بيت حسين )ع( گنبراي من گريه 

حسدن )ع(  بن قاسم  به ياد . گريه كنيد )ع(اسعلي اكبر و ابوالفضل العبّ ه يادب ،حسين )ع(

مدني ، دستغيب، صددوقي ، اشدرفي   ؛ ياد قطعه قطعه شدن شهداي محرابه ب. گريه كنيد 

ياد پيكرهاي ه هنتي و بشهيد مظلوم ب ،د و ساالر شهيدان انقالب اسالمياصفهاني وبه ياد سيّ

  .تن از ياران صديق امام گريه كنيد هفتاد و دو ۀر و سوختمطهّ

----- 

 نام: رضا               نام خانوادگي: نوروزي                نام پدر : علي

                    7/7/7441محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 77/7/7437هادت: محل شهادت: قصرشيرين      تاريخ ش

بدرادران بده جبهده     گاهي مواق  ديده مدي شدود از اعدزام    !  ي برادران بسيج و سپاهيا

را بي ياور نگذاريدد،   )عج(( را تنها نگذاريد، امام زمانجامام زمان)ع ! جلوگيري مي شود

ه توجّد  به ايدن مسدأله   بعضي برادران ؛ ] ولي    امام و آقا خودش فرموده كه واجب است

آمد و دست يكي از برادران را  شهر مندلي ۀ ان)عج( خودش توي جبهامام زم . نندنمي ك

هاي سب  چيزي در مقابل جز سالحه ما كه ب .  با هم رفتند تمامي شهر را گنتند گرفت و

اين همه تجهيزات دشمن نداريم و فق  امدادهاي غيبي است كه ما را در مقابل دشدمنان  

 گرداند.اسالم پيروز مي

----- 

 مد علينام: احمد              نام خانوادگي: يارمطاقلو سهرابي              نام پدر : محّ

     7/1/7411محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 31سن:       1/1/7437محل شهادت: چارزبر    تاريخ شهادت: 
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كدن بدراي    گريده  ،كناگر ي  موق  من شهيد شدم در مرگ من گريه وزاري ن ! همسرم

 هچون راهي كه مدن مدي روم را   و يارانش كه در كربال مظلومانه شهيد شدند، )ع(حسين

 . تو خود آگاهي كه تنها آرزوي من رسيدن به كربالي حسيني است ! خدايا. انبيا است

------ 

 اسي            نام پدر : نصراهللنام خانوادگي: عبّ               : ذبيح اهللنام

 تحصيالت : سوم متوسطه     73/4/7443: همدان             تاريخ تولد : محل تولد 

  43سن :            18/1/7433كورك        تاريخ شهادت :  محل شهادت :تنگ

، روندودرصراط مسدتقيم هسدتند  به انتخاب مرگ مي لذامي بينيم قرآن افرادي راكه خود

« هم يرزقدون بل احياءعنددربّ  تاًاسبيل اهلل اموفي  ذين قتلواالّ والتحسبنّ: »مرده نمي داند

. يم آنهاپيغمبر بودندد يممكن است بگو ؟اماچرانام انبياءزنده است، اندميلياردهاانسان مرده

هدا راه خدداراانتخاب   ايدن  ؟يه كيسدت سمّ ؟اركيستميثم تمّ ؟پس حبيب بن مظاهركيست

 را راه خددا  نديم. آري، كانتخداب  ايدن راه را   پيدااست مداهم بايدد  ؛ كردندوزنده ماندند

 زنده بمانيد. تا انتخاب كنيد

 731سورۀ آل عمران ، آيۀ  -7

------ 

 نام: رمضان                نام خانوادگي: عنايين               نام پدر : خيراهلل

    7/77/7431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 73ن:س    14/73/7431محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:

و كده در  ا حسدين)ع( اسدت. هدم   هلل است. يوم اللّهي كه پيرو يوم اديگري  هللاين  يوم ا

را « هل مدن ناصدر ينصدرني   »سال پيش در ميدان شهادت در آن روز نداي  7333حدود 

سرداد. اين  موق  آن رسيده كه با تمام وجود فرياد سر دهيم كه: اي حسين جان! اگدر  
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  نگفت، ما ياران وپيدروان  ي به فريادت نرسيد و تورا لبيّدر آن فضاي گرم و خونين كس

ات در فضاي گرم وخونين خوزستان و در بلندترين ارتفاعات سر به فلد  كنديدۀ    واقعي

مان، ايران دست مردانگي منت كرده و به نداي غريبي و غرب و ديگر نقاط كنور اسالمي

هايمان بده  تا آنجا كه خون در رگ گوييم و تا آنجا كه امكان دارد ومي لبي ات تنهايي

اي امام عزيز بدراي اسدتحكام    ،لبي . دفاع خواهيم كرد تو از مكتب ،آيدحركت در مي

  .لبيّ آن ؛ بخنيدن به اسالم و قر

----- 

 مد           نام خانوادگي: صفري                  نام پدر: نعمت اهللنام: محّ

 تحصيالت: دوم راهنمايي     77/3/7437د: محل تولد: همدان         تاريخ تول

 73سن:           8/7/7434محل شهادت: چنگوله             تاريخ شهادت: 

اختيار  و گريه و زاري نكند. اي مادرم! اگر من شهيد شدم، به پدر عزيزم بگوييد ناراحتي

اهي است دست خودم نيست. من عاشقم، عاشق امام حسين)ع(. آرزوي كربال دارم. اين ر

 كه همۀ شهدا رفتند. اين راه، راه حقيقت است. بدراي راه خددا و ديدن خددا مدي روم.     

ناراحت كردم؛ اميدوارم كه مراببخنيد. اي پدرعزيزم! اين راهي كه  مي بخنيدكه شمارا 

 من مي روم، به سوي كربال مي رود. آرزو دارم به كربال برسم.

---------- 

 اسام خانوادگي: صنمي               نام پدر: عبّنام: خداداد               ن

   1/3/7437 محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 17سن:           11/4/7431محل شهادت: مالير        تاريخ شهادت: 

با ياد خدا، ديگر بار هجرتي را پينه ساختم كه در آن خير است و صالح؛ جز اين سفر، مرا 

خدواهم  دم را بدون جاري شدن خونم، درمان نيست. در اين سفر مياي نيست و درچاره
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 و و پيكارگر باشدم و در برابدر ظلدم و اسدتثمار ،    خواهم حقيقت جپاك و خالص باشم. مي

طرفدار حق و عدالت باشدم. راهدي را خدواهم پيمدود كده علدي)ع( شدير خددا، شدوهر          

 71را در « فزت و ربّ الكعبه»زهرا)س(، ت  سوار عرب در ميان سيل كفّار پيمود و نداي 

رمضان از حلقوم خويش جاري ساخت. راهي را كه حسين بن علي)ع( سدرور آزادگدان،   

خود و اهل بيتش با جاري كردن خون سرخنان پيمودند و در آن صحراي كربال صداي 

خواهم راهي را مي خونين سيّدالنّهدا)ع( بيرون آمد . از گلوگاه« هل من ناصر ينصرني»

در گرديدد و دسدت   ه م كه زينب)س( به خاطر آن اسير و علي بن حسدين)ع( در بد  بپيماي

برادرش عبّاس)ع( سقّاي كربال از تن جدا شد و گلوي علدي اصدغر حسدين )ع( مظلومانده     

ر ها و سدربداران پيمودندد و د  خواهم راهي را بروم كه علويآماج تير خصم گرديد. مي

هدا، انددرزگوها و ...   هدا، غفّداري  ها، سعيديشانيها، كاسها، مدراهلل نورياين راه فضل

سرخويش را به دار آويختند. راهي كه پرچمدار آن فرزند حضدرت محّمدد)ص( و ميدوۀ    

عدالت و  مار و حامي حقّ ،جور و استع ؛ قيام كنندۀ عليه تمامي ظلم ،دل زهرا)س( است 

جاودانه و سرافراز  هاي خصم نمودم تا دين محّمد)ص(حقيقت. بدن خود را آماج گلوله

بماند؛ خون سرخم را جاري ساختم تا خ  سرخ شهادت فروزان باشد؛ روحم را از كالبدد  

 مرغكدان ايدن آشديان، كده از كالبدد       نهايت به پدرواز درآيدم و بدا   بيرون ساختم تا در بي

 ها بيرون آمده هم خانه شوم.ها و مدنيها، مطهّريها، رجاييبهنتي

-------- 

 د علينام خانوادگي: صوفي               نام پدر : محمّ            نام: حسن  

 تحصيالت:ديپلم  4/1/7437محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:    13/71/7434محل شهادت:شرق دجله   تاريخ شهادت: 
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خواهم دعاي كميل، نماز جمعه و مراسم عدزاداري امدام حسدين)ع( و    از پدر و مادرم مي

ها را ترغيب كنند تا در مراسم شدركت كنندد؛ چدرا كده رمدز      )ع( را ترك نكنند. بچهائمه

 پيروزي توسل به امام حسين)ع( است.

----- 

 نام: اردشير              نام خانوادگي: ظهرابي              نام پدر : حسين علي

    43/3/7437لد:محل تولد: همدان       تاريخ تو

 78سن:  7/7/7431تاريخ شهادت:   ق؛ عرامحل شهادت: فاو 

مادرم! زحمات بي شماري برايم كنيدي وبنده نتوانستم در دنيا به شما خدمت كنم. من به 

وجود شما افتخار مي كنم كه چگونه زيستن راازحضدرت فاطمده)س(آموختي؛ بده ندداي     

تادي. حسين زمان لبيّ  گفتي وفرزندت رابراي استوارماندن اسالم درجهان، به جبهه فرس

گويم گريده  دهي. نميمادر! من هديه اي از بين شش فرزندت هستم كه در راه اسالم مي

نكن؛ چون كاري غير انساني اسدت. اگرگريده كدردي، برمصديبت اباعبدداهلل)ع( ويداران       

باوفايش و حضرت زينب)س(دركربالگريه كن واش  شوق بريدز؛ چراكده امروزپيدروزي    

 اسالم، سربلندي من است.

--------- 

 د رضاعلي            نام پدر : محمّ نام: حميد               نام خانوادگي: عرب

      7/1/7431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 78سن:  73/71/7434تاريخ شهادت:    ؛ سرپل ذهاب محل شهادت:پادگان ابوذر 

ندكده ازآن حفاظدت   اسالم راتحويدل مدا داد  ان پيغمبرودوازده امام آمدندورفتند ، هزار

كنيم؛ من هم تا آخرين قطرۀ خونم ازاسالم حمايت خواهم كرد. مادرم! رجايي و باهنر و 

ها باالتر نيستم. پدس همده بايددبرويم،    بهنتي در راه خدا شهيد شدندورفتند؛ من كه ازآن
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عبور است ولي انسان مانده به اعمالش  لّابا رفت. به خداقسم، اين دنيا محطوركه ب همين

اندي ال اري المدوت   »كه چگونه باشد. درسخني ازامدام حسين)ع(اسدت كده مدي فرمايدد     

بيدنم وزنددگي   مدن مدرگ را جزسدعادت نمدي    « االالسعاده ومالحياه م  الظدالمين االبرمدا  

 باظالمان چيزي جز ذلّت نيست.

***** 

امدام حسدين)ع( و     راانتخاب كردم كه حضرت محمّد)ص(  ،كه من راهي مادرجان! بدان

شاءاهلل كه درآن دنيا بده پيامبر)ص(وامدام   امان ديگروبهنتي ورجايي انتخاب كردندوانام

هايي كه برايم كنيده بودي، حاللدي مدي طلدبم. مادرجدان،     علي)ع(مي رسم. از زحمت

  رفتار كن .  زينب گونه

------- 

 نام: مصطفي               نام خانوادگي: عزيزي            نام پدر : محمّدعلي

    7/3/7433:محل تولد: همدان       تاريخ تولد

 17سن:   71/7/7431تاريخ شهادت:    ؛ عراقمحل شهادت:فاو 

اي امّت اسالم! شما بمانيد و مبارزه را ادامه دهيد. اگر چه ما در اين دنيا نيستيم و از ميان 

جواندان ايدران   :  ايم، امّا شما سالم ما را به مهدي موعود)عج( برسدانيد و بگوييدد  شما رفته

 ها كربال تاآخرين قطرۀ خون خود از اسالم و انقالب وامام دفاع كردند؛ ولي بعضي از آن

 را نديدند و رفتند !

--- 

 د حسينامه نصرت            نام پدر : محمّلقاسم               نام خانوادگي: علّانام: ابو

   7/73/7431 محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 11سن: 7433/  18/77تاريخ شهادت:     ؛ عراقمحل شهادت: فاو 
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گدويم:  آورم، با خدودم مدي  حسين)ع( را مي شنوم و كربالي او را به ياد ميوقتي نام امام

  اي كاش من هم در زمان مواليم حسين)ع( بدودم و در روز عاشدورا بده گفتدۀ او لبيّد     »

ت ا اگر آن روز در كربال نبودم تدا يداري   حسين جان !» گويم: ولي حاال مي. « گفتم مي

گويم و   ميفرزندت لبيّ و قهرمانت در كربالي ايران به كنم، حاال در كنار فرزند شجاع

اي رهبر عزيز؛ فرزند حسين! تا آخرين قطرۀ خونم از شما و هددف  »  بندم:با او پيمان مي

 «ننينم.نمياي از پاي كنم و لحظهشما كه همان راه حسين)ع( است دفاع مي

 روم اندر بيابدددددانعاشقم بر روي مهدي                          مي

 بهرديدارش دهم جدان                           تا روم پيش شهيددان

 عمر من آمد به پايدددان                           مهديا اندر بيابددددددددان

 تا شوي بر من نمايان           آرزويددددددددم ماند در دل             

 مه بهرت                           سوي تو آيد شتابدانعاشق است علّا

 آرزويدددددددددددددم را برآور                         مهديا اندر بيابدددددددان

------- 

 : عيسيدي            نام پدر د رضا               نام خانوادگي: علي محمّنام: محمّ

    11/1/7431محل تولد: تهران         تاريخ تولد: 

 73سن:        13/3/7431مجنون          تاريخ شهادت:  محل شهادت: جزيرۀ

: درس گفتيكردي و ميبرادر جان! شما براي من عين ي  پدر بودي، مرا راهنمايي مي

عندق نگذاشدت بده     امام حسين)ع(و عاشق شهادت بدودم، ايدن   بخوان. به خدا قسم چون

 دنبال درس باشم و مرا به جبهه كناند. امكان دارد ديگر همديگر را نبينيم.

---- 

 نام: عزيز اهلل                نام خانوادگي: قادري           نام پدر : حبيب اهلل
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    1/71/7433محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 71سن:     71/7/7434شهادت: سردشت       تاريخ -محل شهادت: مهاباد 

سالم بر حسين)ع( سرورآزادگان، حسين جان؛ اي سرورشهيدان! هرچند كسي درصحراي 

تو جواب بدهد، ولي حسين جدان، اي  « هل من ناصر ينصرني»داغ كربال نبود تا به نداي

تو كه از حلقدوم فرزندد پداك    « هل من ناصر ينصرني»پسر فاطمه زهرا)س( اآلن به فرياد

و به صحراي كربالي ايران  ه  سر دادنت، امام امت بر آمد، ميليونها نفر عاشقانه لبيّخاندا

راه او بدا تمدام   ام كند تا بتدوانم در  خواهم كه در اين راه ياريايم. از خدا ميقدم نهاده

كنم ياد خدا تحمل ميه خورد باي كه بر تنم ميدر اين راه هر گلوله وجود گام بردارم  .

 دانم.هاي خود ميرا اوج آرزو و شهادت

****** 

 نام : محمود                  نام خانوادگي : ربيعي                            نام پدر : حسن    

            1/11/1431محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 64سن:          62/7/1424محل شهادت: ميمك          تاريخ شهادت: 

نباشددهدف   چه اگرتقدوا ؛علي)ع(مارابه تقواونظم در كارهايمان دعوت مي كند !رانمبراد

وازشما مدي خدواهم در كتابخانده    . گم مي شودواگرنظم نباشد پينرفت حاصل نمي گردد

زنددگي جزعقيدده   » صادق وكوشاباشيدوهمينه حدق رابخواهيدد زيدرا     با مردم وانجمن

 «. وجهاددرراه عقيده نيست

***** 

مدا   كده  ؛هم راضي به رضاي خدا باش و بر خواست خددا هرگدز ناراحدت نندو     تو !پدرم

و يارانش را  فرزندان كه در برابرش دانيم رهروان علي هستيم و حسين را امام خويش مي

د)ص( م محمّد اگر دين جدّ :»و حسين نه تنها ناراحت نند بلكه فرمود ]به شهادت رساندند 
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ما وارثان زينب و  !مادرم «اي شمنيرها مرا دريابيد. جز با كنته شدن من برپانمي ماند پس

ها غلبه  غم ۀبا بزرگواري بر هم  .با صبوري به ميدان مبارزه شتافتند ي هستيم كهام كلثوم

 .عنق بردند و به پاي هدف قربانش كردند را به مسلخ ]ونفس  كردند  

------- 

 مي               نام پدر:ابوالقاسمد هاشم                  نام خانوادگي :رستنام :محمّ

                62/3/1437محل تولد: همدان               تاريخ تولد: 

 17سن:               41/11/1423تاريخ شهادت:                ؛ عراقمحل شهادت: فاو 

اهلل اميدوارم كه بعد از شهادت من هرموق  كه به ياد مدن افتاديدد بدر مظلوميدت اباعبدد      

مدن بده عقدب     ۀاگر جنداز  .بر مظلوميت شهداي كربال گريه كنيد  .الحسين)ع( گريه كنيد

 .آسوده خاطر باشيد پس هستمحضرت زهرا)س(  نزدبرنگنت مطمئن باشيد كه من 

---------- 

 

 نام : سيّد عبدالحسين                 نام خانوادگي : رضوي                نام پدر:سيّدجواد

                  62/4/1431لد:كرمانشاه                  تاريخ تولد: محل تو

 61سن:                  11/1/1421محل شهادت: بيساران            تاريخ شهادت:

از  .كدنم شدروع مدي   )ع(  حسدين مظلدوم   ؛ سرور آزادگان؛  سخنم را از آموزگار شهادت

 .ودو تدن از يداران و اصدحابش را فددا كدرد     حسيني كه براي اعتالي اسالم، خود وهفتاد 

هدا   هدا در تمدامي زمدان    اين چنين درسي را به تمامي نسل ،چيست و چگونه است كه او

چه زيبدا و چده بدزرگ     .معبودش فدا شد و او براي رسيدن به خالق .استها داده ومكان

 درسي از خود به جاي گذاشت كه سينه به سينه از آن زمان به اين زمان رسيد.

----------- 
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 نام پدر: محمّد                     نام : احمد                        نام خانوادگي: سالمت       

           7/1/7444محل تولد: همدان               تاريخ تولد: 

 41سن:         11/73/7431محل شهادت: شلمچه                     تاريخ شهادت: 

بده خداطر خددا وبچده هداي       .ديي نكنيوري اسالمي و روحانيت مبارز بدگوبه رژيم جمه

 ؟يد امام چرا صلح نمي كندد ييد اين شهر هاي خراب شده را ببينيد و كم بگويشهيدان بيا

 برسدر بچده هدا و    ي يهداي شديميا   زمدان كده بمدب    انبا يزيدد  ؛امام با چه كسي صلح كند

امام صلح  :هر كس از شما بگويد ؟ها چيستنآيا گناه اي  ؟مي ريزندپير زن ها وپيرمردها 

گذشته اندد و بدر    را مسلمان آن افرادي كه اسمنان! با صدام است ،هاست با يزيدي ،كند

 » بدا  !گويندد مسدلمان نيسدتند و دروغ مدي    ؛«يدا حسدين  » سر وسينه مي زنند و مي گويند

 حسين شهادتراه  ،راه حسين خون مي خواهد .حسين از شما راضي نمي شود ،«يا حسين

حسدين )ع( بدرادر    ؟علي اصغر داد، شما چده دادي   ،حسين )ع(علي اكبر داد مي خواهد.

كار حسين)ع( دعدوت بده    ؟شما ها چه داديد وما چه داديم !خيمه اش را آتش زدند ،داد

مدردم  كه ش رسول خدا )ص( است دعوت جدّ ]دعوت حسين )ع(   .آخرت است نه دنيا

اسدم   .از پول پرستي و شهوت طلبي و خود خواهي بازداشدت  .را به فكر آخرت انداخت 

 مكدرر  هدف ايمدان و تقدوا اسدت كده سدفارش      ؛اسالم هدف نيست كه به آن قناعت شود

 است .خداوند در قرآن مجيد بوده 

---------- 

 ت اهللنام :محمّد                               نام خانوادگي: سلطاني                      نام پدر:عزّ

 محل تولد: همدان              

خون بسيار  ارجمند و عزيزي داشته و  )ع( حسين ]چون  عزيز و روشن فكر ي به قول علما

پس قطره خدوني كده از مدن و     ،خصوصي در پينگاه خدا ورسولش داشته استه احترام ب
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 تعداال دس باريبه خدا قسم اجري عظيم در پينگاه مق ،بريزدبرزمين  در راه او ]امثال من 

گونده   اينان كيانند كه عنق حسين بر سر دارند و ايدن  :»فرشتگان گويند  .خواهد داشت

د و از ديدن حسدين و   زند جان عزيزشان را بر كف  گرفته و دالورانه برخصدم دون مدي تا  

 .ي كه شما را زيارت كنيم يكجا !ن جانيحس» :مي گويند هاآن ؟حسينينان دفاع مي كنند

كفر را بر خاك  ۀوي سبقت را از هم مي گيرند و پوزني اين عاشقان شما گي كه ببييكجا

 «.لندلت مي ماذّ

------------- 

 نام: سعيد                        نام خانوادگي: سليماني                           نام پدر: علي اكبر  

            61/2/1432محل تولد: همدان               تاريخ تولد:   

 12/16/1424محل شهادت: سرپل ذهاب                 تاريخ شهادت: 

سعي كنيد همينه مانند امام حسين)ع( باشيد و رفتار اين بزرگدواررا سرمندق    !پدر عزيزم

همينه سعي كنيدد مانندد حضدرت     !شما مادر عزيزم و خواهرانم . زندگي خود قرار دهيد

اگر امام را ديديد  . در موق  مرگ من گريه كنيد نكند كه !باشيد، پدر و مادر )س( زينب

 سالم مرا نيز برسانيد.

---------- 

 د نام : علي اصغر                    نام خانوادگي : سماواتي       نام پدر: محمّ

        1/6/1421محل تولد:    همدان             تاريخ تولد: 

 61سن:      16/1/1471يخ شهادت: محل شهادت:شمال قصر شيرين            تار
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نويسمم تما هممه بداننمد كمه مما بسمي يان        مي ؛خيلي وقت بود كه منتظر رسيدن چنين لحظات پر شوري بودم

گاه امام وانقالب  و رهبرمان را تنها نگذارديم و با پيروي از مكتب خونبمار سما ر شمهيدان حسمين بمن      هيچ

 .در خط امام جانمان را هديه نموديم )ع(علي

------------ 

 نام: بهروز              نام خانوادگي: كيانيان      نام پدر: علي اكبر    

     61/1/1431تولد: محل تولد: همدان      تاريخ 

 63سن:        11/16/1422محل شهادت:شلمچه         تا ريخ شهادت: 

ايان شده و نسيمي بارگي ظلم اهل دنيا شكافي عميق نمگستر سياهي و شب در قنون شب

نماز صبح بدود   ۀگويي بايد آماد، زندهاي ستم خورده مستضعفين بوسه ميخوش به گونه

عصر بنريت قيام كنيم. آري، ما منتظدر   ۀرقدوم مبارك آن نور دو عالم و عصا منكه به ي

 .يت خورشيديمؤر

-------------- 

 دگرجي          نام پدر: محمّ نام: رضا                                نام خانوادگي:

       1/1/1432محل تولد: مالير                 تاريخ تولد:

 61سن:        62/4/1422م نون                 تاريخ شهادت: جزيرۀ محل شهادت: 

! مرداني چون علي )ع( و حسدين )ع(   ۀاي معنوق من و اي آفرينند، اي خداي شهيدان 

پاك و  يب به انساهات نزديكي و تقرّمر توان دارم شكر مي كنم كه نعي كه ديتو را تا جا

عاجزانه از تو مي خواهم كه مرا در خ   .عطا كرديرا به من  چون علي )ع(  هم خالص

عم ب متدنّ ت به من عطا كني تا از نعمت نزديكدي و تقدرّ  آنان قرار دهي و خلوص عمل ونيّ

 م.شو
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**** 

عمرم تدو را   ]لحظات باقيماندۀ تمام درتوست اگر وۀقي كه همه چيز به حول و ياي خدا

را به من بيداموزي  د )ص( را بر انگيختي تا چگونه زيستن كه محمّ خاطر اينبه  شكر بگويم

م بده طدور   نامي تدو ه مردن را به من بياموزند،نو علي )ع( و فرزندش را آفريدي تا چگون

 ه جا آورم.شكر را ب ترين كمكافي و حتي 

----------- 

 دي     نام پدر: احمدنام : حسين        نام خانوادگي: گل محمّ

 1/11/1434تولد: ركان         تاريخ محل تولد:تويس

 66سن:              1422/ 41/4تاريخ شهادت:     م نون  جزيرۀ محل شهادت: 

ت براي گريه و زاري وناراحتي باقي نمي ماند و بهتدر اسدت هدر وقد    دليلي بنابراين ديگر 

بن علي آن هنگام  كه حسين  اييد،كربال نم ۀروان مد افكارتان راآحالت گريه برايتان پيش 

مطهدر حسدين )ع( زيدر سدم      ۀمد و يا آن زمان كه جنازآ)ع( به بالين فرزندش علي اكبر 

ب كدربال گريده كنيدد كده     يو نيز به ياد ديگر مصدا . ها و نوك شمنيرها قرار گرفت اسب

ل و مورد لطف خداوند و بخندش از گناهانمدان   ينا  فيضيبه شايد  سيلهبه اين وشاءاهلل ان

  .قرارگيريم

------------ 

 نام : نادر                                 نام خانوادگي: گلستاني           نام پدر: اصغر

 تحصيالت: سيكل         3/73/7434محل تولد:مريانج           تاريخ تولد: 

 11سن:     7431/ 13/73ت: شلمچه         تاريخ شهادت: منطقه شهاد

هداي ديگدر   گفته ات من باً وصيّ ، مطمئنّپويان راه حق و سالكان مذهب تنيّ با درود بر ره

نمدايم،  بيان مي برخي مطالب را شهيدان فرقي ندارد اما چون بايد حق مطلب را ادا كنم
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ايدن   «. هند به حسابمان رسديدگي كنندد  بخواكه به حسابمان رسيدگي كنيم قبل از اين»

 معصومين است. ۀسخن سخني از ائم

----------------- 

 امير علي                         نام خانوادگي: محمودي كوچ  نام :

جندگ را در    ،عمل بپوشانيد ۀها جامامام گوش فرا دهيد و به آن سخنانبه  ! اي برادران

د كده بدا   بوطور نباشد فرداي قيامت از آن گروه خواهيم يناگر ا . بدانيدامور  ۀس همأر

 .بيعت كردند ولي در روز عاشورا او را تنها گذاشتند )ع(امام حسين

---------- 

 پور      نام پدر:صفر كريمنام : مهدي                    نام خانوادگي :

  6/2/1431  محل تولد: همدان         تاريخ شهادت:

 12سن:     61/11/1422شلمچه               تاريخ شهادت: محل شهادت: 

راه تدو را   ودين تو  و .اين  هستيم ،اگر در هزار و چندين سال پيش نبوديم !حسين جان

 كنديم، مدي  ما زندگي خود را فداي راه تدو و ديدن تدو     !حسين جان .ادامه خواهيم داد

ما تو را رهبر و موالي  .راه گذاشتيطور كه تو زندگي و فرزندان خود را بر سر اين همان

 ايم.خود قرار داده و به تو اقتدا كرده

--------------------------- 

 دنام خانوادگي: كشوري         نام پدر: محمّ                                   نام: عبداهلل

              1/7/1431محل تولد: همدان                 تاريخ تولد: 

 63سن:          11/1/1422تاريخ شهادت:                       ؛ عراقمحل شهادت: فاو 

د)ص( همبستگان محمّد )ع(، همدستان عيسي  )ع(، همراهان موسي)ع(، زمان ابراهيم رهم

 .همفكران حسين)ع( و همگامان خميني از سدنگر كدربال آمدده اندد     ، همسنگران علي )ع(
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به علي )ع( بگو كه شيعيان قيامت  .ه پيروانش حماسه آفريدندد )ص( بگو كبه محمّ !خدايا

داني كه چده مدي   ي م !خدايا .پا كردند و به حسين )ع( بگو خونش همچنان مي جوشدهب

 ما از مردن نمي ترسيم.. پنداري كه چون شم  ذوب مي شوم ،كنم

--------------- 

 قمري                   نام پدر:ابوالقاسم         نام : حميد                            نام خانوادگي: 

       7/1433/ 2محل تولد:همدان                       تاريخ تولد:   

   66سن:       61/11/1422تاريخ شهادت:                ؛ عراقمحل شهادت: ماووت  

ين جنگ وارد شدند و با درود و سالم به رزمندگان پرتوان اسالم كه مانند حسين )ع( در ا

اينجا هدر صدحنه اي را كده انسدان منداهده       ،به خدا قسم .شوندمانند حسين)ع( شهيد مي

اند و چادرهايي كده بده پدا    سنگرهايي كه درست كرده .كربالست ۀهمانند صحن ،كندمي

مانند امدام حسدين)ع(   ،  شان و مبارزه كردننان و مظلوم واق  شدننانايثارگري ،اندكرده

 است.

****** 

   خانوادگي: سمواتي مخصوص     نام:هادي                   نام

 73/8/7431د:  نام پدر:  رضا             محل تولد: همدان                   تاريخ تول

 71سن :                 43/77/7433تاريخ شهادت:           محل شهادت:  آبادان     

آخدر   .رفتيد سالم ما را هم برسانيد كربال باز شد و به كربال هاگر شهيد شدم و را !مادرجان

 .نديديمرا ما كه آقا 

*** 

   لو   خانوادگي: شعبان نام: عزيز                     نام

 1/7/7431 نام پدر:  حسن             محل تولد: مالير         تاريخ تولد: 



 27 

 13سن :                  13/73/7431 تاريخ شهادت:           محل شهادت: شلمچه    

نيسدتم. مدن راه    كده  من از حضرت قاسم عزيزتدر  .براي من هيچ نگران نباش !مادر عزيزم

 ،برادرانم و نور چنمانم .رفتمي )ع(ن راهي كه امام حسيناهم ،خودم را انتخاب كردم

براي ،  خواستيدريه نكنيد، اگر هم گشما خواهرانم براي من  .ه نخوريدبراي من غم و غصّ

 .تنها بود ولي ماتنها نيستيم )ع(زيرا امام حسين ،حسين)ع( گريه كنيد

*** 

   لو   خانوادگي: شعبان اهلل                     نامنام: عزّت

 73/7/7441دتقي    محل تولد: مالير         تاريخ تولد:  نام پدر:  محمّ

 17سن :                   1/1/7433 تاريخ شهادت:             محل شهادت: مكه  

اسالم عزيدز را    تااند اين  كه دشمنان اسالم دست به دست هم داده !ت شهيد پروري امّا

كه  را از بين ببرند، بر ماست كه به ياري اسالم و قرآن بنتابيم و نگذاريم دين رسول خدا

 )ع(بدداهلل حسدين  اباع .هاي بسياري بده پداي آن ريختده شدده اسدت از بدين ببرندد       خون

پس اي  ،ماندخدا جز با ريخته شدن خون من باقي نمي محمّد)ص(اگر دين  :»فرمايدمي

من  ،استاين  كه موق  جانبازي و ياري حسين)ع( رسيده . «يد يشمنيرها بر من فرود آ

با ايمدان و اخدالص بده     ،با كارواني عاشق كه سراپاي وجودشان شور و شوق لقاءاهلل است

 اسعبد ن را بده يداد علدي اكبدر و قاسدم و     ايندان انسدا  يم. اام خويش به راه افتادهفرمان ام

اندازند كه چگونه به ياري موالي خويش شتافتند و مردانه جان شيرين مي السالم  م ]عليه

من يقين دارم  ؟اندببينيد  چگونه در انتظار فرمان امام خويش ننسته .خود را هديه نمودند

 !تا رقيه در خرابه نماندكه بايد كنته شويم 

*** 

 خانوادگي: شريفي     نام: محمّد                     نام
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ت عفّ ۀاين اسو ،تقوا ۀحسين)ع( باشي و چون زينب اين اسواميدوارم پيرو راه  !خواهرم

 .راه من را تمام كني

*** 

   خانوادگي: زارعي     اهلل                        نامنام: فتح

 4/7/7431د            محل تولد: همدان            تاريخ تولد:  ر: حاج محمّنام پد 

 71سن :                 43/77/7433تاريخ شهادت:              ؛ عراقمحل شهادت:  فاو 

جدان ومدالش بدراي    بدا  حسيني كه  ؛ آفريد را حسين وحسين گونه هاراكه ييسپاس خدا

پازدن به ستم يزيددي بده تمدام شديعيان فهماندكده شديعه       باپنت  و نجات اسالم قيام كرد

حسين به ما آموخت كه چگونه . گرچه مظلوم و گمنام بميرد؛ پذيردوقت سازش نميهيچ

چگونده   و ايسدتاد  ننسدته  كمدين اسدالم  در هاي  كركس و هاوباچه سالحي جلو ابر قدرت

 .بايدكوشيد

*** 

   دگي: رستمي      خانوا نام: امير                         نام

 4/71/7431نام پدر:  كاظم      محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 14سن :                 1/1/7431تاريخ شهادت:                ؛ عراقمحل شهادت: فاو 

انيد توجا كه ميتا آن و توانيد توسلتان را به اهل بيت و قرآن زياد كنيدجا كه ميتا آن

 .الت و دعاهاستچرا كه ما هرچه داريم از همين توسّ ؛ا كنيددع

*** 

در اين  كهايدقدر خودتان را بدانيد كه جواني بزرگ كرده !پدر و مادر خوب و مهربانم

البته اين چيزي را   است]گذاشته هاي آخر عمرش پا در جاي پاي ياران اباعبداهلللحظه

به خداوندي  .نباشد و شيطان بر زبانم جاري نكند گويم اميدوارم كه رياكه االن دارم مي
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د كه و بدانيقدر خودتان را بدانيد  !هاي شهدا و پدر و مادر خوبمشما خانواده ،خدا

باال تر  )ع(و حضرت علي اصغر )ع(حضرت علي اكبراز  يدفرزندي كه در راه خدا مي ده

 نيست.

*** 

 اكبرپدر: علي  خدري      خانوادگي:  نام   رضا                نام: غالم

 3/4/7433تاريخ تولد:             محل تولد: همدان    

 17سن :              3/73/7431تاريخ شهادت:            محل شهادت:ساحل غربي اروندرود

دن را خواهم كده ادعداي شديعه بدو    د مظلوم معذرت مياز محضر شما سيّ !اي حسين عزيز

 ]شما   كه دموو هوسي نموده ب اهواما دل اسير ،زدمو سينه ميسر داشتم و در عزاي شما بر

اگدر ايدن    !مدوالي بدزرگ و آقداي مظلدوم    . دست گرفته بوديدد هبراي محو آن شمنير ب

چگونه در نزد بيگانده لدب بده     ،بيچارگي حال و زبوني نفس را در حضور آقايم اقرار نكنم

ذرم را عد ننمدايم از كده بخدواهم كده     اگر از مواليم طلب عفو و بخنش   ؟اعتراف بگنايم

 ؟چگونه شاهد مظلوميت شما خاندان باشم و بر اين درد نسوزم؟ بپذيرد و خطايم را ببخند

  ؟!ب ببينم و خود راحت جهان را برگزينمياقيانوس مصادر چگونه شما را 

*** 

   خانوادگي: حق گويان       نام   نام: محمّدرضا           

 1/3/7433مدان           تاريخ تولد: محل تولد: ه         نام پدر: صادق    

 71سن :                  3/73/7431تاريخ شهادت:            محل شهادت:   ام الرصاص   

وظ بمانددو  عمرم ايمان به خداوند ورسولش پايددار و محفد   ۀاميدوارم كه تا آخرين لحظ

 مام زمانم را مالقات نمايم.ا، ] عج  بن الحسن  تدرآخرين لحظات حضرت حج

*** 
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 پدر: صادق  گويان       خانوادگي: حق نام   دصادق                نام: محمّ

در صدف انصدار   مدرا   كه مانند همينه لطف فرمودي و ايدن بدار هدم    از اين !بارپروردگارا

  .كنمتنكر مي خودت قرار دادي

ي گنداه آلدوده شدده حتّد     بده ا اين دست شود با اين زبان الكن و بمگر مي !بار پروردگارا

 .آورمجا ميهولي با همين نقص بيان شكرت را ب فت؟اي از لطفت را شكر گذره

جدايم   )عدج(  در قواي صداحب الزمدان  وكه راهت را به من نماياندي  از اينپروردگارا!  

كه مرا نمايم و از تو درخواست مي رب العالمي هللالحمد ؛ كه مرا پذيرفتيدادي و از اين

با ديگر دوستان و برادران شهيدم محنور گرداني و حسين)ع( را شدفيعم گرداندي در روز   

 .قيامت

 1سورۀ حمد ، آيۀ  -7

*** 

   گويان       خانوادگي: حق نام   نام: احمد                

 7/3/7433دان         تاريخ تولد:    نام پدر:   صادق          محل تولد: هم

 17سن :                    73/1/7437تاريخ شهادت:             :  شرق بصره  محل شهادت

يداران   او .شدهيد شدد   تا او جنگيد است. شهادت ارثي است كه از حسين )ع( به ما رسيده

حسدين)ع(   راهما هم بايد  .خود و هستي خود را فداي دين خدا كرد تا اسالم زنده بماند

 بر ،يزيد زمان صدام خون آشام وخواران ها و جهانبر قدرترا انتخاب كنيم و نگذاريم ا

هاي پيش مبارزه خود را آغداز  مقاومت كه از سال ۀورطحسين زمان، خميني كبير اين اس

 پيروز شوند. كرد

*** 

   خانوادگي: حق جو       نام   نام: محمود                



 31 

 1/8/7438تاريخ تولد:           نام پدر:  علي             محل تولد: همدان      

 77سن :                  4/73/7431خ شهادت:   محل شهادت:  شلمچه              تاري

گونه كه در زمان من خداوند متعال همان» رسول اكرم)ص( به حضرت علي)ع( فرمود: 

م گردانيده و جهاد با منركين را واجب گردانيد پس از من نيز بر امتم جهاد در فتنه را الز

گويند و از توحيد مي« درسول اهللال اله اال اهلل و محمّ»فتنه آن گروهي هستند كه به ظاهر

هاي من مخالفند و در دين من بدعت ها و روشبا سنت كهزنند در حاليو رسالت دم مي

خواهند حق را از شما بگيرند و براي نابودي اند و ميحاال آن گروه آمده« !گذارندمي

پس با فضل خدا و با ياري آقا امام زمان)عج( به دشمنان دين و . اندحق قد علم كرده

 .«هو معكم اينما كنتم»  :قرآن بتازيد كه اگر با خدا باشيد خدا با شماست

 3سورۀ حديد، آيۀ

*** 

 سازيان             نام:   محمّد امير                   نام خانوادگي: چيت

 7/1/7441تاريخ تولد:    محل تولد: همدان                  نام پدر: ناصر  

 17سن :                  3/3/7433تاريخ شهادت:              بانه   محل شهادت: 

بخننده و  ،بي نظير ، يكتا .هي نيستدهم كه خدا يكي است و غير از او االشهادت مي

 ؛ا بعدامّ . جوار ذات بي همتايش باشم شهادت را به من بخنيد تا در كهچنانمهربان است 

»  :ورد و فرياد كنيدم آاوست كه پيا .خداست ۀد رسول خدا و بنددهم محمّشهادت مي

قرآن و عترتش را در ميان  واو بود كه خلق عظيم داشت  « اتفلحو هلللوا ال اله اال اوق

اوست كه  .خداست ۀو بند امام علي)ع( وليّ دهمشهادت مي .ها به ارمغان گذاشتانسان

 .د)ص( بودكه ياور محمّ اوست .توان در تمام وجودش حس كرديكتايي خدا را مي
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رب عظيم به دنيا آمد و او بود كه شمنير زدنش از هفتاد بار عبادت  ۀاوست كه در خان

 .داشتارزش  تر شبانه روزي بيش

*** 

 نام:   اكبر                   نام خانوادگي: ترك

 13/7/7413حسن            محل تولد: همدان           تاريخ تولد:   نام پدر:  

          71سن :                   1/77/7431تاريخ شهادت:             محل شهادت:  شلمچه   

تن از ياران با وفايش را از   71 ت حسين گريه كن كه در روز عاشورابراي مظلوميّمادرم! 

اش را اسير ردن دين اسالم سرش را از تن جدا كردند و خانوادهكاجرا براي  .داددست 

 .كردند

*** 

         نام:  صالح                 نام خانوادگي: پورميداني   

 73/7/7443لد: نام پدر:    مهدي           محل تولد: همدان           تاريخ تو

 11سن :                  13/73/7431تاريخ شهادت:            محل شهادت:  شلمچه     

دبن عبداهلل)ص(كه حضرت محمّ برتريننان،هي و درود و سالم بر پيامبران و رسوالن اال

هاي فراوان اين رسالت تها و منقّباتحمل رنج. شريعت اسالم را بر دوش خود كنيد نجر

از اين دين  پيروي و تبعيت ۀنيان در سايجها ۀرا به مردم جهان عرضه نمود تا همهي اال

سالم بر بانوي بزرگ اسالم حضرت فاطمه)س( و دخت . حنيف به سعادت و كمال برسند

سالم بر دوازده  .و هستند نان حضرت زينب كبري)س(كه الگوي زنان ما بودهيگرامي ا

و زهد را به ما  اتقوكه طالب)ع( ابيبنحضرت علي: اختر تابناك آسمان امامت و واليت 

و امام  .ي را به ما آموختيمجتبي)ع( كه صبر و استقامت در عين تنهاسنامام ح  ؛آموخت

حسين)ع( كه درس هجرت و تحمل رنج در غربت و پذيرفتن شهادت را به ما آموخت و 
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د العابدين)ع(كه راه مناجات و توبه در پينگاه خالق را به ما آموخت و امام محمّامام زين

كه  )ع(جعفربنيكتب را به ما آموختند و امام موسباقر و جعفر صادق)ع(كه شاگردي در م

و  .تحمل رنج و منقت در بند بودن و دست از اسالم نكنيدن و بيان حق را به ما آموخت

د تقي و ت را به ما آموخت و امام محمّوليّؤت در كنار قبول مسامام رضا)ع( كه مظلوميّ

م را همچون اجدادشان بر ري)ع( كه رهبري و هدايت مردكقي و امام حسن عسالنّعلي

عدالت موعود)عج(كه جهان در انتظار  يو درود و سالم بر امام منتظر مهد .عهده داشتند

 اوست.

*** 

 ام: سيّد اصغر               نام خانوادگي: حسيني                 ن

 7/7/7437نام پدر:    احمد           محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 71سن :                  43/73/7433تاريخ شهادت:               ؛ عراقشهادت:  ماووت   محل

خواهم به من عاشقم و مي !هستم )ع( عليبنبزرگوارم حسين عاشق جدّ ،عاشق حسينممن 

همانند نبرد خواهم به من توفيق دهد تا در گرماگرماز خداي بزرگ مي م.معنوقم بپيوند

من نباشيد بلكه  ناراحتِ !پدر و مادرم .)ع( لب تننه جان دهمينبزرگوارم حس جدّ

 )ع( هستم!اصغرخوشحال باشيد كه من شاگرد حضرت علي

 ام: سيّد رضا            نام خانوادگي: حسيني درافنان                  نام پدر: حاجي آقان

و چندد   )ع( بدودم يسنامام ح ۀدر خان من نوكر :مرا مي خوانيد ۀت نامكه وصيّاي كساني

 )ع( را حسدين  امدام  از شما مي خواهم مجدالس  .مي گويم «حسين حسين»سال است كه 

 ترين سعادت است كه نصيب مدا مدي  بزرگزيرا عزاداري امام حسين)ع( خلوت نگذاريد 

 شود.

*** 



 34 

 د محسن                   نام خانوادگي : مصطفوينام :  سيّ

 7/1/7434ان           تاريخ تولد:  دنام پدر: تقي   محل تولد: هم

 13سن :              18/73/7434تاريخ شهادت:           محل شهادت:  قصر شيرين      

هدا  ي تو به سدوي جبهده  تمام رزمندگان  براي زيارت تو و كربال)ع( ،   سالم بر تو حسين

و آرزوي ديدن روي  جهان در انتظار توست ، جان )عج( م بر تو اي مهدي الس . روند مي

 !جدان   )عج(  مهدي. كناندها كنانده و ميه سوي جبههماهت مرا و ديگر رزمندگان را ب

 ؟ي و سرم را به دامن بگيرييضعيف بيا ۀباالي سر بند حياتمهاي آخرشود در  لحظهآيا مي

 هاي آخر رويت را ببينم.   در آن لحظهكه خودت از دلم آگاهي كه آرزويم اين است 

*** 

 نام : امين                                 نام خانوادگي : معروف

 17/3/7431 نام پدر: نور علي     محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 73سن :                3/73/7431تاريخ شهادت:        محل شهادت:  شلمچه        

و راه را براي ظهدور تدو    ظهور تو هستند ۀمادبگو كه ياورانت آ )عج( به امام زمان !خدايا 

 خدون  ،خاطر ديدن  ه عزيز برزمندگان  كه بگو به تمامي امامان  !خدايا  .  آماده مي كنند

من در اين دنيا  كداري   ! ند. خداياه اانجام داد  ي بسياريها و از خودگذشتگي ها فناني

 اي تو باشد.ام پس بگذار مرگم راهگناي كاري بربراي تو انجام نداده

*** 

 د رضا                    نام خانوادگي : مهربانياننام : محمّ

 18/7/7413ولد:  نام پدر: علي اصغر    محل تولد: همدان           تاريخ ت

 71سن :               4/7/7431تاريخ شهادت:                ؛ دزفولمحل شهادت:    سد دز
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تمامي موجودات از چنيدن شربت مرگ  «الموت ه س ذائقكل نف»  ۀشريف ۀ موجب آيه ب

پدس هدر    ،اسدت   تعاال حيات ابدي و بقاي سرمدي مختص به ذات اقدس باري .ناگزيرند 

 ايدن جهدان را گدذر گداهي بده سدوي جهدان جاويددان          كده شخص عاقدل و بدا ايمدان    

پدر خدوف   پيوسته در فكر عالم پس از مرگ بوده و خود را براي سفر  مي داند الزم است

ت بميرد مردن او كه بدون وصيّ كسي :»رسول اكرم )ص( مي فرمايدد . ماده سازآآخرت 

وت هي و نّد ت االمد رضامهربانيان ( به وحدانيّبنابراين من )محّ ! «ت است جاهليّدر مردن 

 بددن د بددن عبددداهلل )ص( و واليددت علددي    ت حضددرت محمّدد جميدد  انبيددا و خاتميّدد  

زهدرا )س( و بده    ۀعنر و حضرت فاطم او عصمت ائمه اثن و يازده فرزندش)ع( طالب  ياب

 . اعتقاد دارم (  فروع و اصول)عقايد اسالمي  تمام 

*** 

 نام : لطيف                     نام خانوادگي : يعقوبي 

 71/8/7437    محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  نام پدر: اسداهلل

 13سن :               11/8/7437شهادت:   ر         تاريخمحل شهادت:  سوما

يكي از هزاران جوان اين مرز و بوم است كه جان شيرين خود را فداي  ۀيت ناماين وصّ

بدانيدد  مدن بدا     !كه پيام مرا مي شدنويد  اي كساني.  اندخميني نموده امام اسالم عزيز و 

ود را كده همدان راه   ا بسديار آگاهانده راه خد   امّد  شدتم كه سواد وتحصيالتي ندا وجود اين

حاللدي كده پددرم بده مدن       ۀهي و به بركت لقمد به مدد لطف اال ، انبياست انتخاب كردم

 .  اماست به اين درك رسيدهخورانده

*** 

 ياننام خانوادگي : شفيع            اس                         نام :  عبّ

 17/71/7438تولد: صادق    محل تولد: همدان      تاريخ نام پدر : 
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 77سن :        3/73/7431تاريخ شهادت:             محل شهادت:   خرمنهر   

اي كاش در روز عاشورا مدا  ! حسين جان .  زمزمه كرديمرا  مدتي زيارت عاشورا  !  بارالها

شدديم  كرديم و در آخر هم شهيد ميدر آن جهاد شركت مي ،بوديم  در كربال  هم با شما

 غيب ات  خزانۀپايانت را كه از شكر نعمت بي! خدايا  . گنتيمو به آن فيض عظيم نائل مي

براي مدا فرسدتادي تدا بدا     ، جوشد هايش مي كه خون حسين در رگرا فرزند فاطمه)س( 

ش با يزيديان زمان بجنگيم. اكنون كه ياري خدا شامل حالم شده و در جبهه بده  ا رهبري

بگذارم و اگر خداي تبدارك و   ا ندارم كه نام شهيد روي خودماين جرأت ر ،برم سر مي

ايدن از لطدف   ، شهدا قرار دهد  ۀرا شامل حالم كرده و  مرا در زمرلطف و مرحمتش  تعاال

 .  بينماوست، چون خود را اليق شهادت نمي

*** 

 نام : نادر                                             نام خانوادگي : شكري 

 1/3/7431م پدر: ناصر   محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  نا

 73سن :                3/73/7431محل شهادت:   ام الرصاص              تاريخ شهادت: 

بده شددت رفتاركنيددودراين راه    ، ن كه خون مردم رامي مكندد افروشان ومحتكر باگران

 .  ازعلي بن ابي طالب)ع(درس بگيريد

*** 

 م : علي اكبر                                             نام خانوادگي : شيردلنا

 7/3/7437 نام پدر: قاسم علي    محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 11سن :               77/1/7434تاريخ شهادت:             محل شهادت: گيالنغرب    
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. كه حسين)ع(درميدان نبردشهيدشد،  ت بميريدب ذلّنكندكه دررختخوا! شمااي جوانان 

مبادادرحال . درمحراب عبادت كنته شد)ع( كه علي ،  درغفلت بميريد مبادا !اي جوانان

 .  كه علي اكبرحسين)ع(درراه اسالم شربت شهادت نوشيد،  وتي بميريدابي تف

*** 

 ام خانوادگي : صبوري رنجبررضا                                            ن نام : غالم

 13/71/7438نام پدر: محمود     محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 77سن :               14/4/7431 محل شهادت:  خرمنهر               تاريخ شهادت:

خدونم سدنگر اسدالم را تدرك      ۀيد تا آخدرين قطدر  يسالم مرا به رهبر عزيزم برسانيد و بگو

ودر تمدام كربالهدا بدا     با خداوند پيمان مي بندم كه در تمدام عاشدورا هدا    .كرد نخواهم 

احكام اسالم در زير پرچم  امام زمان  ۀكه هم حسين)ع(همراه باشم وسنگر او را تا هنگامي

 ، خالي نكنم .  )عج( به اهتزاز در آيد

*** 

 انوادگي : قاسميد                                              نام خنام : محمّ

 73/73/7434 نام پدر: حسين رضا    محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

 71سن :                13/1/7431اريخ شهادت: محل شهادت:  قصرشيرين               ت

 )عدج(  آقا امام زمدان  "رفي  شهادت نايل شوم، حتما جۀدر جبهه به در-اهلل  ءشا ان-اگر 

ند و مرا به قرباني قبول كردند. خواست خددا بدود و عاشدقانه بده ايدن راه      اه محبت كرد

بده   .دادندد به من معافي  ۀبرگ و موافقت نكردند ، به ژاندارمري رفتم وقتي . ايمان داشتم

 اين كده موافقدت شدده بده جبهده      .  علت كوچ  بودن من موافقت نكردنده ب ،سپاه رفتم

من براي اسدالم   . لياستاو و چون اين راه انبيا ؛ بوده )عج( خواست آقا امام زمان بيايم ،
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انقدالب   ، بددهيم  يتدر  قدر خون بيشهر . درهمين راه است ها جنگم و نجات انسان مي

 . مي رسد نتيجهاسالمي زودتربه 

*** 

 نام خانوادگي : قاسمي نعيم                                              نام : نبي اهلل

 7/7/7434ان           تاريخ تولد:      محل تولد: همدان اهللنام پدر: ام

 11سن :               3/73/7431هادت:  محل شهادت:  اروند رود               تاريخ ش

چون تا ؛ ياد امام حسين)ع(گريه كنيد ه ناراحت نباشيد و سعي كنيد ب ، اگر جنازه ام نيامد

 ! جايز نيستبر غالم گريه كردن  ، ارباب مانده

*** 

 ينام خانوادگي : قراي             د كريم                               نام : محمّ

ما از سوي خداي يكتا آمده ايم و به سوي او باز مي گرديم ،خددمت همسدر و فرزنددان     

كده شدما را تنهدا     از ايدن .  ور شما باشداميدوارم خدا يار و يا.  عزيزم سالم عرا مي كنم

خدا قسم  ه ب. حسين)ع(را گرفت خون امام  بايد انتقام .اشتم مرا ببخنيدو حاللم كنيد گذ

 .  خدا با ماست

*** 

 رضا                                              نام خانوادگي : قرباني نام : علي

 1/1/7434حسين    محل تولد: همدان           تاريخ تولد:   نام پدر: غالم

 17سن :                74/4/7433تاريخ شهادت:                ؛ عراقادت: دربندي خان محل شه

 ۀدهدم كده ائمد   شهادت مي.  او و خاتم پيامبران است دۀد)ص(فرستادهم محمّشهادت مي

شدهادت  . انداطهار)ع( براي برقراري حكومت عدل و عدالت از طرف خدا برگزيده شده
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ن جهان خواهد بود و جهان را پر از امستضعف ۀنجات دهنددهم كه مهدي موعود)عج( مي

 . عدل و داد خواهد نمود

------- 

 نام:احسان                    نام خانوادگي:تقي پور             نام پدر :خدايار 

    3/8/7437محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 71ن:س     77/3/7433محل شهادت:سرپل ذهاب    تاريخ شهادت:

زيرا گواه   . خواهي كرد ، دانم كه هرچه بگويم گريه نكنمي ! اي مادر : به مادرم بگوييد

 ات به امام و اسدالم و سدپاه كدم   ه اي از عالقهاما مواظب باش ذرّ .ام هاي تو بوده بر رنج

خالصدانه بده    مدرا  اگدر  ! بددان  .ام چنين مرگي را انتخاب كرده زيرا من خود اين ننود ،

مبادا  : به او بگوييد . همننين زينب كبري خواهي بودبي ش   ، دگارت تقديم كنيپرور

خدا قبول كرده باشد به كامي رسيده  رنه اگ ! ام و ناكام مردمفكر كند كه عروسي نكرده

 و تو هم به ما خواهي پيوست. " تر استاز عسل شيرين " م كه به قول حضرت قاسم)ع(ا

------- 

 نام خانوادگي:تقي پور             نام پدر :خدايار              نام:احسان       

    3/8/7437محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 71سن:     77/3/7433محل شهادت: سرپل ذهاب    تاريخ شهادت:

زيرا گواه   . خواهي كرد ، دانم كه هرچه بگويم گريه نكنمي ! اي مادر : به مادرم بگوييد

 ات به امام و اسدالم و سدپاه كدم   ه اي از عالقهاما مواظب باش ذرّ .ام اي تو بودهه بر رنج

خالصدانه بده    مدرا  اگدر  ! بددان  .ام چنين مرگي را انتخاب كرده زيرا من خود اين ننود ،

مبدادا   : به او بگوييدد  . همننين زينب كبرا خواهي بودبي ش   ، پروردگارت تقديم كني
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خدا قبول كرده باشد به كامي رسديّده   رنه اگ !ام و ناكام مردمفكر كند كه عروسي نكرده

 و تو هم به ما خواهي پيوست. " تر استاز عسل شيرين " م كه به قول حضرت قاسم)ع(ا

*** 

 نام:محّمد رضا              نام خانوادگي: بهراميان            نام پدر : محّمد حسين

     8/71/7443محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 11سن:         71/3/7437محل شهادت: قصرشيرين          تاريخ شهادت:

است تا هركسدي  بندگان  خداوند از آزمايش يد،آبار  پيش ميجهاد كه هرچند وقت ي 

جهاد » فرمايد: مي امام علي)ع(طور كه همان .ايمان به خدا را در عمل ننان دهد ۀدرج

 .«گنايدمي خاصش بر روي بندگانآن را كه خدا دري است از درهاي بهنت 

--- 

 نام:علي                  نام خانوادگي: پرخو                   نام پدر : محمود

    7/7/7431محل تولد: همدان      تاريخ تولد: 

 13سن:  73/1/7431محل شهادت: پيراننهر         تاريخ شهادت: 

دانيد كه كدام سو حال شما مي .راه خدا )ع(راه حسين است و )ع( راه خميني راه حسين

و به عبارتي ديگر را ت نامحدود اخروي لذّ؛ دنيوي يا نه  ۀت چند روزلذّ :يديرا انتخاب نما

من سالم  ت و خواري يا نه مرگ با لذت و شوق به ديدار خداوند داشتن را،با ذلّزندگي 

به  .ها سخن خواهم گفت ي شما براي آنشما را به شهدا خواهم رسانيد و از خود گذشتگ

هاي چكيده بر  بيابان هاي خونِايد كه تا آخرين قطرهگويم كه شما تعهد كردهها مي آن

ها و به  همچنين به آن . به پيروي از اسالم فقاهتي ادامه خواهيد داد ،نبرد حق عليه باطل

علدي)ع( ايدن وعدده را    بدن ي و با هنر و سلمان و ابوذر و سرور شهدا حسينيبهنتي و رجا
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خاتمه نيابدد   ستمتا ظلم هست مبارزه هم هست و تا آنجا كه  :»يديگودهم كه شما ميمي

  ها خواهيم داد. خون

--- 

 نام:  ابوالقاسم           نام خانوادگي: ترابي            نام پدر: عبدالحسين

    1/73/7413محل تولد: همدان     تاريخ تولد: 

 48سن:   73/1/7431دت: پيراننهر        تاريخ شهادت: محل شها

هدي موفدق   سعي كنيدد در ايدن آزمدايش اال   . امور خويش را جنگ قرار دهيد ۀرأس هم

  .با كم  خود به جبهه هاي حق عليه باطل قلب امام زمان)عج(را خوشحال كنيدد  .باشيد

  .يدي  مي گولبيّ راه شماست كه ببيند چگونه به اوه موال امام زمان چنم ب قطعاً

---- 

 نام:جليل               نام خانوادگي: افالكيان            نام پدر : هاشم

     77/1/7434محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:  71/3/7434محل شهادت:جوانرود     تاريخ شهادت:

ق به شهادت وارد سپاه با عنق به اسالم و با عنق به حسين)ع(و با عن ،ه انقالبببا عنق  من

 ها نبود وارد سپاه نمي شدم. شدم و اگر عنق به اين

-------- 

 نام:اسم علي             نام خانوادگي: تكمه داشي             نام پدر :محّمدعلي 

     43/7/7441محل تولد: مالير       تاريخ تولد:

 17:سن     73/3/7433محل شهادت:سرپل ذهاب     تاريخ شهادت:
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 ؟تا كي مي خواهيد در خواب غفلت بسر بريد !ي كه دنيا پرستي پينه كرده ايديها نآاي 

 برخيزيد بر خيزيد؟ ن زمانتان را در هدفش ياري كنيديآيا نمي خواهيد بيدار شويد و حس

 و به ياري محرومان جهان بنتابيد.

-------------- 

 نام پدر : رحمن           نام:كريم)تورج(             نام خانوادگي:تيموري

  17/1/7433محل تولد : همدان         تاريخ تولد : 

          17سن :       13/3/7437محل شهادت : كوش       تاريخ شهادت : 

چه خدوب بدود   »گفتيم: شد، ميبرادران! هر موق  صحبت از عاشورا و كربالي حسين مي

او « هَلْ مِنْ ناصٍرَ يْنصُرُني» كرديم تا به ندايكه ما هم در زمان امام حسين)ع( زندگي مي

جددواب مثبددت داده و بدده همراهددي اينددان عليدده دشددمن اسددالم جنگيددده و بدده شددهادت 

وجود آورده است ، پس برماست كه هم اكنون خداوند چنين موقعيتي را به« رسيديم.مي

يم و دشمن زبون هاي جنگ بنتاببه نداي رهبر انقالب جواب مثبت داده و به سوي جبهه

 را چنان شكست داده تا ديگر كسي جرأت حمله به كنور اسالمي مان را به خود ندهد.

------------- 

 نام:علي        نام خانوادگي:جبّاريان       نام پدر :محّمد

    7/73/7433محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 71سن:    17/73/7431محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:

در ميدان نبرد كنته شد. مبادا  )ع(ت بميريد كه حسيننكند در رختخواب ذلّ !اي جوانان

تفداوتي  در محراب عبادت شهيد شدد و مبدادا در حدال بدي     )ع(در غفلت بميريد كه علي

 و با هدف شهيد شد. )ع(در راه حسين حسين)ع( بميريد كه علي اكبر

----------- 



 43 

 خانوادگي: حيرتي            نام پدر : مّحمد علي        علي           نام نام: شعبان

 3/4/7437محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          13سن :         7/77/7437محل شهادت : شرق بصره                تاريخ شهادت : 

م و به خداطر  كنم كه به من توفيق دادي در راه خودت قدم نهتو را ستايش مي !خداوندا

هدا  هاي مرا از لغدزش خواهم كه قدماز تو مي !خدايا .تو با كفر والحاد جهاني مبارزه كنم

 ست برساني.ام كه شهادت در راه تواباز داري و مرا به آرزوي نهايي

شدما   هاگر نتوانستم خدمتي ب، با چه زحمتي مرا بزرگ كرديد  !پدر گرامي و مادر مهربانم

قدر عزيز و بزرگ است كه پدر و مادر وبرادر و خواهر در آن هدف آن .بكنم مرا ببخنيد

چه بهتر كه با كفندي خدونين و    سپ« ه راجعونَيا النّه و اِلّا لِانّ»ند مگرنه اين است كه اهيچ

در سدوگ مدن گريده     !اي سرخ و لبي خندان به سوي معنوقم بنتابم، پددر و مدادر  چهره

به اين قرباني  كند.ن قرباني شما را به درگاهش قبول از خداوند بزرگ بخواهيد اي .نكنيد

 ايد افتخار كنيد.كه در راه خدا داده

آمريكدا و  ، وبده رهبدري امدام زمدان ،     كنيد و به ياري اهللبگوييد   «] اهلل بلِحَبِ مواصِواعتَ»

 طور كلي ظلم و جور را رينه كن كنيد.هيل و بياسرا

 713سورۀبقره، آيۀ -7

 734ن، آيۀ سورۀ آل عمرا-1

------- 

 نام: محمّد علي            نام خانوادگي: رفيعي        نام پدر : شعبان علي

    1/7/7441محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:   7/77/7431محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:
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ان چه پر توان! ها چه مطمئن و با زوخدايا! از قدرت ال يزال تو چهره ها چه زيبايند؛ قلب

شور وحالي ] عجيب   در سيماي برادران پيداست. همه از پيروزي خبر مي دهندد. يكدي   

قبر شش » آن ديگري مي گويد. « ها شروع مي شود.ها مالقاتهمين زودي» مي گويد: 

سدفرۀ ابدا   »آن يكي مي گويدد:  « گوشۀ حسين )ع( در انتظار ما وقلب ما در انتظار اوست.

 خدايا! چه شدور وحدالي در بدين بدرادران مخلدص      « ميهمان نوازي است... عبداهلل آمادۀ

 هدا چده   مي بينم! همه بيدارند و در اين هواي نامناسب چده عندقي دارندد. خددايا! ايدن     

مي خواهند؟ چهرۀ باز و گنادۀ آن بسيجي و سپاهي گوياي چه عنقي است؟ اي خدداي  

يز ديگري نيست. اما اي خالق و معبود مهربان! مي دانم كه جز تو و رسيدن به وصال تو چ

مهربان! مي دانم كه به وعدۀ خويش عمل خواهي كدرد. هديچ موقد  دوسدتانت را از در     

كني و نكرده اي. اي خدا! اكنون كه در حركتي ديگر آماده شده اند گاهت محروم نمي

ها بريز خواهند دين تو را ياري كنند، همچون گذشته عناياتت را برسر و بازوي آن و مي

و ما را از امدادهاي خودت بهره مند گردان.  تا به كم  و امدداد تدو بتدوانيم ديندت را     

هداي آيندده و مظلومدان جهدان بده      ياري كنيم و مجد و عظمت  را براي مسلمانان و نسل

 ارمغان آوريم و عدل را در جهان بگسترانيم.

----- 

 نام پدر : محمود          نام: مسعود             نام خانوادگي: رستمي     

     7/3/7433محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

           78سن :       43/77/7433محل شهادت : فاو؛ عراق         تاريخ شهادت : 

ها سر تسليم فرود ما راه را تا پاي جان ادامه داديم و در برابر سختي !اي مردم شهيد پرور

ما را  برداريد و به سدوي جبهده    ۀبه زمين افتاد ۀنون نوبت شماست كه اسلحنياورديم. اك

فردا پيش تا  هاي نور عليه ظلمت و حق عليه باطل حركت كنيد كه امروز بهتر از فرداست
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پس تا دير ننده بنتابيد كه صبح ظفر و نويد پيروزي  .حسين)ع( روسياه و سرافكنده نباشيد

هاي خود به جبهه و اسدالم دسدت بدر    مانيد هرگز از كم اگر اهل اي .ظار شماستنتدر ا

اگر شما پنت جبهه ها را خالي كنيد خون ما وديگر شهيدان صدر اسالم بده   ، زيرا نداريد

هاي گهر دهمينه به رهنمو !پيرجماران را تنها بگذاريد ؛مبادا امام امت  !هدر خواهد رفت

 خداست. نفرمااينان  دستورهايعمل بپوشانيد كه  ۀبارش جام

------ 

 نام: حسين             نام خانوادگي: سيّاح رضايي            نام پدر :حسين پاشا 

  3/1/7437محل تولد: همدان        تاريخ تولد:

 11سن:      77/77/7433محل شهادت:ماووت ؛ عراق   تاريخ شهادت:

اه ظفدر را آمداده   ن خدون خدود ر  دادبدا   : مدا دارم پيامي براي پويندگان راه حسدين)ع( 

تر عمل كنيد و  سعي كنيد بيش .راه حسين باشيد ۀايم شما هم با اعمالتان ادامه دهندكرده

و براي ديگر مسدلمانان الگدو و    حضور داشتهكارزار  ۀخودتان در صحن .تر شعار دهيد كم

 كم باشيد.حاستوار و م، نمونه و در برابر دشمنان اسالم همچون كوه 

---- 

 نام خانوادگي: شاملو فرهمند             نام پدر :هوشنگ             نام: سعيد  

       74/1/7431محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 13سن:         47/1/7431محل شهادت:جزيرۀ مجنون               تاريخ شهادت:

قيامت كرد ند. به مهدي)عج(بگوييدكه پيروانش حماسه آفريدند. به علي بگوييد، شيعيانش 

هدا  هدا اللده  ها همينه مدي جوشدد... بگوييددازآن خدون    به حسين بگوييد خونش دررگ

 روييده،ظالمان الله ها رابريدند، امابازهم الله روييد!

--------- 
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 نام: محّمد               نام خانوادگي: نظري                نام پدر : غالم علي 

 1/4/7447تاريخ تولد : محل تولد : همدان             

          14سن :               3/7/7433محل شهادت :  خيابان ولي عصر؛ تهران           تاريخ شهادت : 

ت را ياري كنيد، نه ياري نمايم تا مي توانيد امام امّبه شما توصيه مي ! برادران و خواهران

كار و زندگي ديگر ارزشي نددارد.   ،«جهاد»گويد به اسم، بلكه ياري با عمل، وقتي كه مي

چنان به سوي جبهده  كند گويي امام فرمان جهاد داده است، آنوقتي جبهه اعالم نياز مي

را شداد كنيدد، چدرا كده دل امدام حسدن        )عج(مهددي  صاحب زمدان آييد كه دل امام و 

 امدام زمدان  جهداد خدون بدود و دل     سسدتي در  از دست ياران خود به خاطر )ع(مجتبي

 ! خون خواهد بود كه در جهاد سستي كنند هم از امتي ()عجمهدي

--------- 

 نام: حسن               نام خانوادگي: عزيزي            نام پدر :علي

     7/1/7443محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:  43/3/7433محل شهادت:بازارهمدان     تاريخ شهادت:

، كنداورزش،  شمدرا در مملكتدي قدرار دادي كده مدردم     گويم كه تو را سپاس مي !خدايا

 .شان جلب رضايت خدا وياري دين اسالم اسدت هدف ، همه ...ش، كارگرش والينومسئو

بدراي جهداد بده     ،امام خميني ،تپاك ۀدادي تا به فرمان بند لياقت كنم كه به منمي شكر

بده حدق شدهدا     ،ضعيفذليل و  ۀخواهم به فضل و كرمت از اين بنداز تو مي .جبهه بيايم

سراپا تقصير بگذرد و  ۀاميدوارم خدا به فضل وكرمش از سر تقصيرات اين بند .راضي باشي

آقا اباعبدداهلل   ،صدر اسالم وسرور شهيدان ياي به خودمان وانگذارد و با شهداما را لحظه

 محنور گرداند. ،الحسين)ع(

-------- 
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 ايين               نام پدر : خيراهللنام: رمضان                نام خانوادگي: عن

   7/77/7431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 73سن:    14/73/7431محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:

ه افتخاركنيدكه فرزندتان درجهاد في سبيل اهلل ودرراه اسالم عزيز ببايد  شما !پدرومادرم

 پيوسدته  ل گنته وبه مأل اعاليمقام است نا ترينرفي  شهادت كه رفي  ترين وبزرگ ۀدرج

مالد  اول مدن   .(  ماازخداييم وبه سوي خددا مدي رويدم   ؛ اليه راجعون  ااهلل وانّانّ) است.

بايد همچدون   .ما راضي هستيم به رضاي او ،است و هرچه اوخواست خداي تبارك وتعاال

هتدرين چيزهدايش   مگرنبايدانسدان در راه خدداازعزيزترين كسدانش وب   د. كوه استوار باشي

مگرحسدين بدن   ، بدن علي)ع(نيسدت    حسدين  مگرمكتب مدا مكتدب سرورشدهيدان،   ؟ بگذرد

اسدالم پايددار   و درخدت اسدالم را آبيداري كندد     علي)ع(درراه اسالم خونش نريخدت تدا  

 واز كنيدد  وافتخدار  بايدخوشدحال باشديد  ؟ چه گريه اي؟ پس ديگرچه غم وغصه اي؟بماند

 .رديبپذ ا ازشمااين قرباني ر بخواهيد كه خداوند

 713سورۀ بقره ، آيه 

-------- 

 نام: محّمد                نام خانوادگي: فخّاري               نام پدر : نصرت اهلل

     7/1/7437محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 14سن:     18/77/7433محل شهادت:فاو ؛ عراق   تاريخ شهادت:

 ۀخانه به قصد دفاع از دين و قدرآن خددا كده بده وسديل     من از،  ذكرخداي بزرگ  بعد از

حركتم، قدمم، ذكرم، بيانم، فريادم و  ، بيرون آمدم.شوددشمنان خدا و خلق دگرگون مي

 همه براي رضاي خداست.  ،كه بكنم يا كنته شوم اين
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. مگدر  «هلّد ذالّ اهيهدات مند  :»فرمايندامام حسين)ع( مي ،ساالر شهيدان كه ستا مگر نه آن

وقدت دشدمنان   آن ،مان با خيال آسوده و راحت بياسداييم شود كه ما در خانه و كاشانهمي

كدار بده    گوش آمريكاي جنايدت ه نوكران حلقه ب و خوار و ايادي صدام كافر خون ؛خدا

ت ملّد  ۀوهمد  ي، دهلراناي شرف و حيثيت مسلمانان و برادران خرمنهري، آباداني، هويزه

مدا   !بله. دنروي چنگيز خان مغول راسفيد كن و اوز كنندعلي)ع( هجوم و تج ۀايران و شيع

 نيمدفاع ك شرف و حيثيتمان ،قرآن  ،خون از دين  قطرۀ و وظيفه داريم كه تاآخرين نفس

ازپداي نخدواهيم     ،پاي در نياوريم و قدس عزيز را آزاد نكنيم زخوار را ا وتادشمن خون

 .ننست

--------------------------- 

 خانوادگي: قاسمي                   نام پدر: حسين رضا نام  نام: حسن

 تحصيالت: فوق ديپلم               7/1/7433محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

  14سن:           13/1/7434محل شهادت: چنگوله              تاريخ شهادت: 

ته مطالبي شنيده ويا خوانده ما در گذش .شهادت است  و وصول به لقاءاهللآخر ا مطلب وامّ

منت بر آهن و عقيده بدر   ،ايمان بر سالح ، پيروزي خون بر شمنير ،جريان حنظله  .بوديم

و در  )ع(و در كنار علي )ص(گفته بودند ايثار گراني در ركاب پيامبر .زور را شنيده بوديم

 ؛نا جستجو كردندو بقا را در ف جدا كردندكه راه دين را از دنيا  )ع( بودندالي حسينبكر

د هاسدت كده اصدحاب سديّ    و در روايدت يافتند. و ماندن را در رفتن و هستي را در نيستي 

 شددب عاشددورا خوشددحال بودنددد و از شددوق شددهادت در پوسددت خددود     )ع(  هداءالنّدد

 ازو روز عاشورا بدراي شدهادت مسدابقه مدي دادنددو بدراي كندته شددن          .نمي گنجيدند

مدي گفتندد كده      .بود )ع(ينان فدا شدن در راه حسينآرزو .گرفتندسبقت ميي  ديگر  

گاهي سربازي تننه آب به سرباز مجروح ديگري مي داد و گاهي تدا مسدافتي زيداد پيكدر     
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دوش مي كنيد و گاهي براي نجات جدان يد  رزمندده    هي  شهيد را ب ۀمجروح يا جناز

 كدوچكم جدا   ذهدن  در ندامفهوم بدود و   بدرايم  ها را مي شنيدم ولدي  اين .باخت جان مي

ا اين صحنه ها دگر بار امّ اين از كمبود فرهنگ ونداشتن آمادگي ذهني بود، .گرفت نمي

ايدن دالوران و ايدن مدردان     ،اين شير مدردان  است. تكرارشده و كربال دوباره آغاز شده

چنان مردانه جنگيدند و شهيد شدند  ،نان ظاهر باشدي امام بر حقّكه حتّ هي بدون ايناال

 ،ا مدن حقيدر  امّ .هاي حضرت حق استها از موهبتتا ابد جاويدان ماند و اين كه نامنان

هدا را  چگونه جواب ايدن  ،كار و روسياه كه تمام اعضايم به معصيت آلوده است گنه ،ذليل

هرگز  شود،پنتم خميده و موهايم سپيد  ،قدر عبادت كنم كه چنمانم كور اگر آن ؟بدهم

اگر صد جان داشته باشم و همده را فدداي راه    ! را بكنم توانم جبران يكي از گناهانممي ن

 جا آورم.هاي االهي را بهعمتهر گز نتوانم شكر يكي از ن ،پاك انبيا و اوليا كنم

*********** 

جدان فددا   )ع(، ما رهبر ما محسوب شده و چون قاسدم   ۀسال سيزدهچنان كه كودكان  آن

هدا بده يادگدار    هاي خدود را در ميددان  ريعلي اكبرها دالو .كردند و به زير تان  رفتند

از كودكان  .اميان را سياه كردندبن مظاهرها با موي سپيد خود روي صدّ حبيب .گذاشتند

 ؛ديگر همه جا بوي خون مي دهد .گفتند ساله نداي امام را لبي  83ساله تا پير مردان  73

اين خون است  پيكر پاسداران بوي خون مي دهد .دشت بوي خون مي دهد كوه و در و

اسدالم   .مريكدا را ذليدل مدي كندد    آو پهلوي را بيرون مي كندد و   ،مي كوبد كه شمنير را

 .بياري شودآاحتياج به خون دارد و اين درخت بايد با خون 

---- 

 نام: عين اهلل            نام خانوادگي: رجبي        نام پدر : شعبان علي

    13/4/7417محل تولد: مالير       تاريخ تولد:
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 73سن:    14/73/7431محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:

بيددارتر   ،بيددار هسدتيد   هم شما .خون هر شهيد هزاران نفر را بيدار كرده است !برادرانم

باشيد و به وصيت من عمل كنيد تا روز قيامت روسفيد باشديد،راهي كده مدن رفدتم كدور      

جلدو   در خاطر شدهادت مدن  هب امه بدهيد وشما به عنق شهادت راه من را اد. كورانه نبود

 . ترين غم و اندوهي به خود راه ندهيدمنافقين كوچ 

 !كوبنده تر از خون مدن اسدت   . حجاب شمامؤمن باشيد و حجاب داشته باشيد !خواهرانم

گزار كاري بزنيد در شهادت من غم نداشته باشد و سپاس ۀبرض اگر مي خواهيد به منافقان

ل يد بيدارتر باشيد آرزو دارم خداوند مرا به شدهادت نا  ،شما بيداريد !نمخواهرا. خداباشيد

 گرداند و با حسين و يارانش محنور گرداند.

---- 

 نام:نعمت اهلل               نام خانوادگي: يارمطاقلونيازي               نام پدر : صحبت اهلل

           11/3/7437محل تولد: مالير      تاريخ تولد:

 77سن:      13/71/7433ل شهادت:فاو ؛ عراق     تاريخ شهادت:مح

به جهانيان ثابت كنيد كه جز  ، خوانيدايد وميدست گرفتهه مرا ب ۀنامتبرادراني كه وصيّ

 بر زبان« )ع(لبي  يا حسين» عمرم صداي  ۀام و تا آخرين لحظراه حق راه ديگري نرفته

را انتخداب كنيدد كده در آن     )ع(نم كه راه حسدين كپيامم رابه جهانيان بازگو مي .داشتم

و حسدينيان   )ع(حسدين  ههمان راهي كد ، سعادت باشد  نراهي را كه در آ، شهادت باشد 

ت بميريد كه علي)ع( در محدراب عبدادت   جوانان نكند در رختخواب ذلّ . انتخاب كردند

وبدا   )ع(حسدين  در راه )ع(تفاوتي بميريد كه علي اكبر حسينشهيد شد . نكند در حال بي

مادران نكند از رفتن فرزندانتان به جبهه جلدوگيري كنيدد كده فدرداي      . هدف شهيد شد

 د.بوقيامت در حضور زهرا )س( رو سفيد نخواهيد 
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----- 

 نام: نبات علي               نام خانوادگي: عيوضي                نام پدر : علي

  71/71/7431محل تولد: كبودرآهنگ       تاريخ تولد:

 13سن:     71/71/7431محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:

كنيم نگذاريد خون كنيم واز شما تقاضا ميما با خون خودمان درخت اسالم را آبياري مي

رفدتن   بده جبهده   اي پدران و اي مادران و خواهران و برادران كده مدان   . ما پايمال شود

 .ايدهخداي ناكرد امام حسين)ع( را رنجانداين كار را نكنيدكه  ،شويدهايتان ميبچه

------- 

 نام: مّحمد                نام خانوادگي: فّخاري               نام پدر : نصرت اهلل        

 7/1/7437محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          14سن :               18/77/7433محل شهادت : فاو ؛ عراق               تاريخ شهادت : 

بده   .ازواليت فقيه و روحانيت اصيل پيرو خ  امام حمايدت كنيدد   ! پدر و برادران عزيزم

همينه درمساجد ومحافل حاضدر باشديد و   . ندهيدحق  و ضد خدا هامنافقين و ضد انقالب

جدان امدام خميندي زيداد     ه يد ودعا بد يرا زيادبگو )ص(مدمد)ص(و آل محّذكر خدا ومحّ

  .بكنيد

اين پيام بنده را به دوستان و رفقاي من بدهيدكه درجبهه هاحاضر بنوند و نگذارند امدام  

كه فرداي قيامت در حضدور   ؛تقويت بنوند انهاينونوچه يانتنها بماند و يزيد )ع(حسين

خدداي ناخواسدته شدرمنده     )ع(و حسدين  )ع(و حسن )س(و فاطمه )ع(و علي )ص(پيغمبر

 ! وسرافكنده باشيم

------ 

 نام: هادي                نام خانوادگي: فضلي               نام پدر : علي
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   73/4/7437محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:   7/1/7437محل شهادت:چهارزبر    تاريخ شهادت: 

پيدام مدا و تمدام     !كه رسالت خطيري داريداي كساني ؛شما اي پيام رسانان خون شهيدان

 و كنان برسدانيد پيام ما را به رنج ديدگان و زحمت .به گوش جهانيان برسانيدشهيدان را 

هدا و خدود   رياكاري ،هاطلبي گفتيم. حرف ما اين بود كه اين قدرتيد كه ما چه مييبگو

جاهليت بايد برچيده شدود و   ۀبرنام .با ناحق مبارزه كرد بايد .ها بايد محكوم شودخواهي

نده اسدالم معاويده و اسدالم      ،)ص( باشدد هللسنت رسدول ا  و ستم.نه ظلم  ،عدالت بايد باشد

ايدن   ،باشدد نده از شديطان. آري    ،سخن از خدا .نه آشوب و اضطراب ،امنيت باشد !نمايي

هايمان اسب تاختند و سدر و سدينه   بر بدن ،سخن و نظر ما بود كه بدان خاطر ما را كنتند

حق بايد  ،ه بوديم كه اسالم بايد زنده باشدما گفت ،آري .مان را آماج تير و نيزه قرار دادند

 ،به همدين خداطر مدا را زدندد و كندتند      .حاكم باشد و مردم بايد حق حيات داشته باشند

 نده هداي  اي و موش هاي خوشهبدنمان را پاره پاره كردند و فرزندانمان را در زير بمب

 تازيم.م و بر ظالم ميكنيگوييم و از مظلوم دفاع ميچون ما حق مي ؛متري قرار دادند

-------- 

 نام پدر : محمود          نام: مّحمد                نام خانوادگي: قادري               

    1/3/7437محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          14سن :         7/71/7433محل شهادت : فاو ؛ عراق    تاريخ شهادت : 

ايدن امدام را غنيمدت     ،و عزيزاني كده در سدنين نوجدواني و جدواني هسدتيد     اي برادران 

شركت كنيد و  در دعاها حتماً .سعي كنيد بينتر با خداي خويش ارتباط برقرار كنيد.بدانيد

 ۀلطيدف و قلدب را آمداد    را آب ديدگان خود را فرو بريزيد كه چنمان اش  آلدود روح 
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دشدمنان ايندان كده همدان      اپيروي كنيد و بد  . از امامنمايدهي مياال دستوراتفتن رپذي

 دشمن باشيد. ،معصومين هستند )ع(و ائمه )ص(دشمنان واقعي خدا و رسول گرامي

-------- 

 نام پدر : محمود          نام: مّحمد                نام خانوادگي: قادري               

    1/3/7437محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          14سن :         7/71/7433محل شهادت : فاو ؛ عراق    تاريخ شهادت : 

ايدن امدام را غنيمدت     ،اي برادران و عزيزاني كده در سدنين نوجدواني و جدواني هسدتيد     

شركت كنيد و  در دعاها حتماً .سعي كنيد بينتر با خداي خويش ارتباط برقرار كنيد.بدانيد

 ۀلطيدف و قلدب را آمداد    را د كه چنمان اش  آلدود روح آب ديدگان خود را فرو بريزي

دشدمنان ايندان كده همدان      اپيروي كنيد و بد  . از امامنمايدهي مياال دستوراتفتن رپذي

 دشمن باشيد. ،معصومين هستند )ع(و ائمه )ص(دشمنان واقعي خدا و رسول گرامي

------- 

 نام پدر : مرادعلي    رضا               نام خانوادگي: عزيزي        نام: علي

  1/3/7431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 17سن:    71/1/7437محل شهادت: قصرشيرين        تاريخ شهادت: 

و  اندربدرا با شدما   را ها سيّدشان امام حسين)ع( سخني كوتاهبا ياد شهيدان ودر رأس آن

 .راه شدهيدانمان باشديم   ۀباشدد كده ادامده دهندد     ؛گدذارم خواهران مسلمان در ميان مدي 

ها اهلل بود هدف آن .ما گذاشتند ۀليتي بس سنگين بر عهدؤوشهيدان رفتند و مس هلل.شاءاان

تالش فراوان  هدف خودبراي رسيّدن به  هاآن هلل.و حزبنان حزب ا هللو رهبرشان روح ا

هدا بايدد   آن راه گانعنوان ادامه دهنده كه ظلم را برچينند و ما ب وار بودندنمودند واميد

ما در گرو  پيروزي .ت بننانيمباشيم و استعمارگران و استبداديان را به خاك مذلّ ستيزظلم 



 54 

به  ؛ها را به زباله دان تاريخ سپردبايد جوشيد وخروشيد تا آن .امان استبي ۀهمين مبارز

 كه چنين باشيم.اميد آن

--- 

 نام پدر : علي اكبر     نام: عبّاس           نام خانوادگي: افتخاري       

   7/3/7443محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

  11سن:                   73/1/7437محل شهادت: همدان        تاريخ شهادت:

ل پينرفته و تكني  يوسا هما اگر چ .باشيم)ع( و فرزند او حسين)ع( ميما پيرو مكتب علي 

دشمنان اسدالم بديش از چنددي بدر سدر قددرت        .ريمتر خدا را دانداريم ولي از همه مهم

استقالل كامل خود را  ،تما مي جنگيم تا جمهوري اسالمي به رهبري امام امّ .بودنخواهند

 پيدا كند و مي دانيم كه اين حكومت زمينه ساز حكومت مهدي)عج( خواهدبود.

----- 

 نام پدر : فوالد    نام: حميد رضا               نام خانوادگي: وثوقي            

 17/77/7413محل تولد: تهران       تاريخ تولد:

 77سن:     1/1/7437محل شهادت:بانه      تاريخ شهادت:     

ه پيام مدن نده، پيدام    چه پسر و چه دختر اين است البتّ اندپيامم به جواناني كه گمراه شده

پيدامي هدم   « .قل آزاده باشديد اگر دين نداريد الا : » شهدا و امام حسين)ع( اين است كه

كدار خدود قدرار     محوربسيج و انجمن اسالمي دبيرستان دارم كه وحدت را  يبراي اعضا

كنيد و در كار را كه شما براي خود كار نمي كنيد بلكه براي خدا و اسالم كار ميچد يده

اهم و خدو مدي  يّتاز تمامي دوستان و آشنايان حالل. جايز نيست خدا تفرقه و جدايي اصالً

 كنم براي من از خدا طلب آمرزش نماييد.خواهش مي

------ 
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 نام: علي               نام خانوادگي: ورمزيار            نام پدر : اصغر

    4/3/7437محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

 77سن: 1/71/7433محل شهادت:فاو ؛ عراق    تاريخ شهادت 

ت ماييد ما ملّد ناين است دشمنان داخلي وخارجي را سركوب ت شهيدپرور به امّ من پيام

بدرادران   مدۀ ازه .هرگز امام خدود را تنهدا نمدي گدذاريم     و مسلمان، قرآن به سينه داريم

پيدام امدام    .امدام حسدين)ع( پاسدخ دهندد     «هل من ناصر ينصدرني »خواهنمندم به نداي 

 .نترسيد و هدفتان اهلل باشداز هيچ قدرتي :» ت شهيدپرور ايران اين است حسين)ع( به ملّ

 .«كندل داشته باشد در برابر هيچ قدرتي قد خم نميهركس به خدا توكّ

---- 

 نام: محمد               نام خانوادگي: طالبي            نام پدر :اسماعيل

   13/8/7448محل تولد: همدان       تاريخ تولد: 

 13سن:     4/71/7431محل شهادت:چنگوله    تاريخ شهادت:

كنيد كده راه سدرخ   كه در دامن خود عزيزاني را تربيت مي ،ت شهيدپروردرود بر شما ملّ 

شدما   :وطنم اين اسدت ت حزب اهلل و انقالبي همتم با امّوصيّ .دهندرا ادامه مي )ع(حسين

  .ياران با وفاي اسالم و امام باشيد

دهيد كه اين منافقان كوردل از به هيچ وجه سكوت نكنيد و اجازه ن !شما اي جوانان عزيز

ل خدون هدزاران شدهيد    وشدما مسدئو   !ديگر رونق پيدا كنند. اي برادران بار خبرخدا بي

شدما اي عزيزاندي كده     .همينده پيدرو خد  امدام باشديد      و ي  لحظه غافل ننويد ؛هستيد

ايند  صدداي    ،كدرديم بوديم و او را ياري مدي  )ع(كاش در زمان امام حسين :گوييدمي

حاال شما  «هل من ناصر ينصرني»گويد رسد كه مياست كه به گوش مي )ع(حسينفرزند 

در  !شدما اي دوسدتانم   .فق  راه حسين را ادامه دهيد و   گوييدبه نداي حسين زمان لبيّ
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همينه امام را  دريغ نكنيد. از هيچ چيز، چه از نظر مالي و چه از نظر جاني راه اين انقالب

اميدوارم مرا  ،هر خوبي و يا بدي از من ديده ايد .خالي نگذاريدها را ياري كنيد و جبهه

 ببخنيد.

***** 

 نام: حميد                    نام خانوادگي: دوروزي              نام پدر: محمّد حسين 

         73/77/7433محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 71سن:            13/3/7431محل شهادت:  جزيرۀ مجنون    تاريخ شهادت:  

 حبّوغافل بودن ازيادخدا :از جمله  ؛اطراف ما مي گذرددر ل مختلفييدر اين دنيامسا

مواظب باشيم اگر به كسي رياست دادند خداوند او را آزمايش مي ؛ آري.مال ورياست

ياد  همينه به.ندشهي بابه اخالق اال قت حزب اهلل مي خواهم كه متذكر و متخلّاز امّ .كند

 ياد  !مردم. هاست را ياري نمايدآري ياد خدا آرامش بخش دل آن هاد تا خدا نخدا باش

از ياران و ووپيرو بر حق ا.حسين زمان باشيم  ؛خدا به اين است كه ياد امام عزيز 

غافل نباشيم كه هر آينه قلب ما از فقر  .قدر دان شهدا باشيم .امام زمان باشيم  خواستاران

اشداء علي الكفار  » بودن ياد خدا بودن يعني دشمن ظلم و ياور مظلوم!ردم م.پر مي شود 

 د.كاري بوجود بياور ندهيد كه اختالف و خراب مهلت يعني به دشمن(7«)و رحماء بينهم

 11ي ي فتح،  آيهسوره-7

------ 

 نام پدر :قياس علي نام:شعبان علي                         نام خانوادگي:رستمي                       

         1/4/7441محل تولد: همدان                 تاريخ تولد: 

  13سن:             11/8/7437محل شهادت: سومار            تاريخ شهادت:  
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و به چه راهي است  بودهه شنود بداند كه هدف ما چاميد است هركس نداي ما را مي 

دست با ه  اين انقالب را بشاءاهلل و حمايت كند تا ان اين راه پاسداريتا ازرفته ايم 

 .برسانند-ارواحنا له الفدا -ظم عاهلل اال تن حضرت  بقيآكفايت صاحب اصلي 

----- 

 نام :عبدالمجيد                     نام خانوادگي:رستمي                             نام پدر:محّمد

             11/3/7447تاريخ تولد:       محل تولد: همدان                  

 13سن:             8/7/7437محل شهادت: قراويزان                     تاريخ شهادت: 

ساكت بننينيم و ماهم اگر پس«؟آيا كسي هست مرا ياري دهد »امام حسين )ع(فرياد زد:

در عصر تمدن ما  ؟به ما چه مربوط است سال پيش فرياد زده 7333بگوييم حسين)ع(

 !ما هم از يزيديان هستيم   !كنيمزندگي مي

----------------- 

 نام: محّمد حسن                   نام خانوادگي: كريمي آرمان            نام پدر: مهدي

               7/73/7433محل تولد: همدان                تاريخ تولد: 

  17سن:                  3/4/7437ادت: محل شهادت: خرمنهر         تاريخ شه

كه انقالب  )ع(العابديننويسم كه بايد چون زينبا خونم براي تو پيام  مي !اي پدر عزيزم 

تو  .ها برسانيانسان ۀتو هم بايد پيام مرا به هم ،حسين)ع( را به گوش تمام مردم رسانيد

 بدهي ه فرزندي را از دستبراي تو منكل باشد ك اگر چه ممكن است !اي مادر عزيزم

اند كه در شهادت مادر نبوده ،اندفدا كرده نان كه بهترين فرزندان خود راآولي مگر 

اي  » :گره كرده و با صداي بلند فرياد زدند و گفتندرا ها فرزند دلبند خودشان منت

ران همچون ديگ ،من هم از تو اي مادر .«يديبلكه تبري  بگو ،يديتسليت نگومن مردم به 

تا ايران ما مادراني  .ايدكور خوانده !هاقدرت اي ابر :فرياد بزن و را گره كنخود منت 
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رزو را به گور آاين  .ما تجاوز كندكنور امكان ندارد كسي بتواند به  ،چون من دارد

 خواهيد برد.

-------------- 

 نام پدر: محّمد   نام: رضا                                نام خانوادگي: گرجي       

         7/7/7431محل تولد: مالير                 تاريخ تولد:

 13سن:        18/4/7431محل شهادت: جزيرۀ مجنون                 تاريخ شهادت: 

خواهم كه ضمن در نظر مي شما درود مي فرستم و از عزيزم ! به شما خواهر و برادر هاي 

و كماالت گوناگون  خيلي خوب بخوانيد و صاحب تخصص هايتان راداشتن خدا درس

بلكه ، تان را بيهوده به هدر ندهيد  كه مراقب باشيد عمرتان و  جوانيمهم اين ۀلأمس .يدوش

تا مي توانيد سعي كنيد مانند او  ،ياد مرگ باشيده يعني همينه ب، مانند علي)ع( باشيد 

به .  كم  بخواهيد  رآنبهتر فكر  كنيد و از قاين كنور اسالمي  ۀاميدوارم به  آيند .باشيد

 ي اسالم در جهان و قوي تر شدن كنور اسالمي ايران.ياميد ظهور قدرت نها

*** 

 نام پدر:  يداهلل  خانوادگي: زارعي     نام: جالل                         نام

             7/77/7434محل تولد: همدان            تاريخ تولد:  

 11سن :                  13/73/7431شهادت:  شلمچه            تاريخ شهادت:   محل 

ملت قهرمان هر  براي  !آگاه باشيد ؛ايدكه تا به حال از خواب غفلت بيدار نندهاي كساني

از صحنه بيرون  هابه اين زودي (فروشي و غيرهگران ،احتكار)وجود آوريد هبال و منكلي ب

پيرزني كه سرمايه اش فق  چند دانه تخم مرغ است و يا بچه هدايي كده   . از آن رودنمي

 ،هاي خود و دستي تقديم رزمنددگان اسدالم مدي كنندد    تمامي پس اندازشان را در قل 

شداءاهلل  شوند تدا ان تر ميببينند استوار تر و محكم يبتهر چه مص )ملت( هابدانيد كه اين
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اگر دين نداريد ال اقل آزاده  !اي مردم : »فرمايدامام حسين )ع( مي . باطل را نابود كنند

 يد كه اين كارها فق  چرخ خوردن به دور خودتان است،يشما هم به خودتان بيا. « باشيد

 دست صداقت و مردانگي بدهيد. به ملت همينه در صحنه يد ويبنو دست از دنيا

*** 

 نام پدر: سيّد اسماعيل       خانوادگي: حسيني       نام   نام: سيّد ابوالحسن           

     1/3/7444محل تولد: قهاوند         تاريخ تولد:  

 18سن :                  71/1/7437محل شهادت: شوش؛ خوزستان                تاريخ شهادت:   

بدر يداران    درود درود بر شهيدان كدربالي حسديني،   .منافقان ۀنام خداوند درهم كوبندهب

سدالم بدر سدنگرهاي     .سالم بر امام امت، ابراهيم زمان، خميني بدت شدكن   .نباوفاي حسي

خواهند اين نهال نوپا را از بدين ببرندد ولدي كدور     مرگ بر منافقين كه مي .خونين اسالم

زمين به جاي آب خون جاري  دراگر  ،ت ايران متكي به سالح ايمان استملّ !نداهخواند

 بدانند مزدوران بعثي اند.ايستادهتا پيروزي كامل  ان. آنت از پا نخواهد ننستشود اين ملّ

 تداريخ  دانبه زباله شانو هر روز صدها نفر اندكندهكه با دست خودشان قبر خودشان را 

 شوند.ريخته مي

*** 

 نام : ابراهيم                                              نام خانوادگي : شيخ عليان 

 1/7/7441محل تولد: همدان           تاريخ تولد:   نام پدر: شعبان علي   

 13سن :                13/3/7431محل شهادت: جزيرۀمجنون                تاريخ شهادت: 

 ،با حفظ حجاب خود به جهانيان ثابت كنيدد كده شدجاعت    !  اي مادران و اي خواهران 

ن آاسدت كده دشدمنان از     ت خودمدان همين عفّ ۀمان در ساي دامني مردان ت و پاكعفّ
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تا  ، تان به جبهه هرگز جلو گيري نكنيد از رفتن فرزندان! پدران ومادران . وحنت دارند

 سرافراز باشيد. )ص(پيش حضرت فاطمه )س( و رسول خدا

*** 

 نام : محّمد                                              نام خانوادگي : قاسمي

 73/73/7434تولد: همدان          تاريخ تولد:   نام پدر: حسين رضا    محل

 71سن :                13/1/7431محل شهادت:  قصرشيرين               تاريخ شهادت: 

 حجداب خدود راحفدظ كنيدد و بده       . سدت ا راه انبيا و اوليدا  ، اين راه امام ! اي خواهرانم

ايدن راه را  . خ مدن اسدت   حجاب شما كوبنده تر ازخون سدر هم تذكر دهيد  همسايه ها 

امام  كه افتخار كنيد. ترك نكنيدرا جبهه )عج( ] يعني   اين داننگاه امام زمان . ادامه دهيد

براي من گريه  ! برادر و خواهر ،مادر  ،پدر  .  هستند خانواده هاي شهداو جزهم بزرگوار

 ياد امام حسين)ع(گريه كنيد.ه ب،  نكنيد

------- 

 نام خانوادگي: عراقچيان            نام پدر : ابوالقاسم      نام: محمّد         

        1/3/7433محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 71سن:  3/73/7431محل شهادت:ام الرصاص     تاريخ شهادت:

مي خواهم مرا ببخنند  ،ز برادرانم وخواهرانم كه براي من زحمات فراوان كنيده اندا

از همگي عاجزانه طلب عفدو وبخندش مدي     .ها را جبران كنمنآ كه نتوانستم زحمات

هداي  در شدب  .مي خواهم برايم زياد استغفار كنيدو مدرا فرامدوش نكنيدد    از شما .كنم

بدراي مدن گريده نكنيدد اگدر      . طلب مغفرت كنيدد  برايم باشيد و از خدا مجمعه به ياد

از  ،هدر چده داريدم   چدون مدا    ؛گريه كنيدد  )ع(براي امام حسين ،خواستيد گريه كنيد

 .و به اميد پيروزي حق بر باطل ابه اميد رسيدن به كربالي معلّ .حسين)ع( است
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--------------- 

 علي نام خانوادگي: قليچي                نام پدر:فضل           نام: احمد 

   1/3/7433محل تولد: همدان)تفريجان(         تاريخ تولد: 

 78سن:              43/77/7431تاريخ شهادت:   محل شهادت: چنگوله      

من است و بهتدرين درمدان بدراي    ؤدعا و استغفار را از ياد مبريد. دعا سالح م !برادران

چدون راه مدن راه    ؛دنبال راه مرا بگيريد و سدالح مدرا برداريدد    ،دردهاست. برادران

 ست.)ص( ا خدا رو راه پيامب)ع(حسين

*** 

   خانوادگي: جهانگيري رفي        نام         نام: اسماعيل          

  7/3/7433نام پدر: احمد آقا          محل تولد: فامنين            تاريخ تولد:  

 17سن :             13/73/7431محل شهادت:  شلمچه        تاريخ شهادت:  

بخواهندد كده    از خداوند .مادر خود خواستارم كه صبر و استقامت پينه كنند از پدر و

باز شود تا خانوادۀ شهدا و ساير ملت بتوانند بده زيدارت حدرم ابدا      )ع(راه حرم حسين

 .امام مظلوم برسانند آن عبداهلل رفته و پيام شهيدان را به

*** 

 حسن                    نام خانوادگي : ياري محمّدنام :  

    73/8/7431تاريخ تولد :     محل تولد: بهار                     نام پدر: يادگار  

 77سن :               17/77/7431محل شهادت:   چنگوله              تاريخ شهادت:  

مفقودين دسدت برنداريدد و بدراي ظهدور آقدا امدام        و اسرا ،از دعاي خير براي شهدا

 ش امام خميني دعا كنيد.نايب بر حقّ سالمتي و ءفدا ارواحنالمقدمه )عج(زمان

*** 
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 : »دست از دعا بر نداريد كه .دعا كنيد)عج(امام زمان  و ظهورطول عمر ،راي سالمتيب

 «دعا سالح مؤمن است.

*** 

     محمّدنام پدر:                  رضا                 نام خانوادگي : قربانيان  محمّدنام : 

   73/1/7438تاريخ تولد :        محل تولد: همدان    

 77سن :               11/3/7431:   آبادان              تاريخ شهادت:  محل شهادت

همينه به  .استغفار و دعا را از يادنبريد كه بهترين دوا براي تسكين دردهاست  !برادران

 . ياد خدا باشيد كه بهترين كارهاست

*** 

 نام : مهدي                     نام خانوادگي :  صابري

 13/71/7433محل تولد: همدان         تاريخ تولد:       حمّدمنام پدر: علي 

 17سن :                13/73/7431محل شهادت:  شلمچه               تاريخ شهادت: 

ت راه اهيد "خصدوص  بده  ها  مجلس،  بچه ها.  سادات خ  امامي بخوانند مرا نماز حتماً

؛  هيچ چيز باكي نداشته باشديد  از و برويد،  راهي كه داريدنگذاريد.  راخالي "شهيدان

 راضي نباشد. اينكه امام از ما از بترسيد فق 

*** 

 ابراهيم                    نام خانوادگي : مهربان  محمّدنام : 

    1/3/7433نام پدر: اصغر   محل تولد: همدان           تاريخ تولد:

 11سن :               71/71/7431محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:  

 خواهيد براي من گريه كنيد حرفي نيست فق  براي مظلوميت حسين)ع( و زهرااگر مي

خواهم كه نماز جمعه را پدر كنيدد و پندتيبان    از شما مي .و زينب)س( گريه كنيد  )س( 
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وقدت   هديچ  . گيريد خيلي ساده باشدرزمندگان اسالم باشيد. مراسمي  كه براي من مي

بدانيدد كده    . را فرامدوش نكنيدد   )ع( و حسدين  )س( و زينب )س( صيبت حضرت زهرام

 پيروزي با مستضعفين است.

---- 

 نام: نادر               نام خانوادگي: عبادي نيا            نام پدر : علي سرور

   71/7/7433تاريخ تولد:         محل تولد: همدان  

 17سن:       3/73/7431تاريخ شهادت:  محل شهادت: ام الرصاص           

سرباران اسالم باشم و در ميان آنان با عنق و عالقۀ وافر  اكنون كه بحمد اهلل توانستم جزو

به گستردگي گيتي و پهناي نا محدود حاضر باشم، خيلي شاد  ايبه اسالم و قرآن در جبهه

هدا بده امتحداني كده     انسدان آيد و پيش ميشود، كربال ريخ تكرار ميو خوشحالم. آري! تا

شوند. االن عاشورايي ديگدر اسدت و كرباليدي ديگدر و مردمداني      خواهند، كنيده مينمي

 هي پيروز و روسفيد به در آيد.ديگر. خوشا به حال آن كسي كه از امتحان اال

 بهداي گدران  معدن اين دو از كنيم و بينتر آشنا )ع(اهل بيت قرآن و با سعي كنيم خود را

 تدر بديش  بده خددا   را خدود  ،هاآن دستورات عمل به با يم ويبنما كامل را ۀاستفاد هي واال

 .كنيم نزدي 

*** 

 رضا         نام خانوادگي: موسيوند           نام پدر : رضانام: علي

    77/7/7437محل تولد:همدان       تاريخ تولد: 

 14محل شهادت:فكه    سن:    11/7/7431تاريخ شهادت: 
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كارم پر  چنمان گنه، حيرانم  ! سخت)عج( الحسن بنآگاهي به نهانم مرا درياب، يا اي كه

 ۀگوشد !  )عج(الحسنيابن .رم را خم كرده است شفي  واق  شو از اش  است بار گناه كم

 من ننان بدده  هسخت حيرانم رخسار چو ماهت را ب )عج(چنمي بر من افكن، مهدي جان

اي شده   ،منتظران جاننان به لدب آمدده   )عج(يابن الحسن منتظر روي تو،  مزيرا كه منتظر

تو به فرياد رس، سنگر برادر شهيدم حسدين موسديوند وشدهداي هدويزه و بسدتان       ! خوبان

 .مير به خوننان را پر كنسنگرهاي معطّ است مي روم تا با ساير دوستانخالي 

----- 

 نام پدر : سيف اهلل    دي        نام: امير               نام خانوادگي: وليد آبا

     71/1/7441:  محل تولد: همدان          تاريخ تولد

 11سن:     13/73/7437محل شهادت:عين خوش     تاريخ شهادت:   

 ازهايش رينه است و م كه روشني آن در اعماق قلبم پرتو افكندهاهمن در راهي قدم نهاد

هايش در قامت استوار ابرمدرد زمدان،   رگقيام امام حسين)ع( رويش پيداكرده و شاخ و ب

است. پس خميني كبير قرارگرفته ،امام مهدي)عج( شكن قرن، پيرجماران نايب برحقّبت

طور دنيا ياراي فدريبم را دارد كده زيدر    ه چ و توانم بي هدف و بي مقصد باشممي چگونه

دارد مقدام   ا نگده كه در اين دنيا توانسته مر يزيتنها چ. استهايم خوار وپست گنتهچكمه

 .اندرا به من سپردهليت آنوجاننيني اهلل و امانت آسماني است كه مسئو

-------- 

 اسنام: خداداد               نام خانوادگي: صنمي               نام پدر: عبّ

     1/3/7437 محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 17سن:           11/4/7431محل شهادت: مالير        تاريخ شهادت: 
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جز اين سفر، مرا  ه ساختم كه در آن خير است و صالح .با ياد خدا، ديگر بار هجرتي را پين

خدواهم  اي نيست و دردم را بدون جاري شدن خونم، درمان نيست. در اين سفر ميچاره

 ر باشدم و در برابدر ظلدم؛ اسدتثمار ،    خواهم حقيقت جو و پيكدارگ پاك و خالص باشم. مي

طرفدار حق و عدالت باشدم. راهدي را خدواهم پيمدود كده علدي)ع( شدير خددا، شدوهر          

 71را در « فزت و ربّ الكعبه»زهرا)س(، ت  سوار عرب در ميان سيل كفّار پيمود و نداي 

رمضان از حلقوم خويش جاري ساخت. راهي را كه حسين بن علي)ع( سدرور آزادگدان،   

ن پيمودند و در آن صحراي كربال صداي خود و اهل بيتش با جاري كردن خون سرخنا

خواهم راهدي را  از گلوگاه خونين سيّدالنّهدا)ع( بيرون آمد، مي« هل من ناصر ينصرني»

در گرديدد و دسدت   ه بپيمايم كه زينب)س( به خاطر آن اسير و علي بن حسدين)ع( در بد  

ومانده  برادرش عبّاس)ع( سقّاي كربال از تن جدا شد و گلوي علدي اصدغر حسدين )ع( مظل   

ها و سدربداران پيمودندد و در   خواهم راهي را بروم كه علويآماج تير خصم گرديد. مي

و ...  هدا، انددرزگوها  هدا، غفّداري  ها، سعيديها، كاشانيسها، مدراهلل نوريضلاين راه ف

راهي كه پرچمدار آن فرزند حضرت محّمدد)ص( و ميدوۀ    سرخويش را به دار ] ديدند .  

حامي حقّ و عدالت  عليه تمامي ظلم و جور و استعمار . ؛ قيام كننده دل زهرا)س( است 

هاي خصدم نمدودم تدا ديدن محّمدد)ص( جاودانده و       و حقيقت. بدن خود را آماج گلوله

سرافراز بماند؛ خون سرخم را جاري ساختم تا خ  سرخ شهادت فروزان باشد؛ روحم را از 

 مرغكان اين آشديان، كده از كالبدد    رآيم و با نهايت به پرواز دكالبد بيرون ساختم تا در بي

 ها بيرون آمده هم خانه شوم.ها و مدنيها، مطهّريها، رجاييبهنتي

--------- 

 رضا              نام خانوادگي: طوايجي              نام پدر :عزت اهلل  نام: غالم

    13/71/7448ولد:محل تولد: همدان          تاريخ ت
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 17سن:      71/73/7411رخه           تاريخ شهادت:محل شهادت:ك

يعني بده   ؛آرزوهايم برآورده شود ،به اميد پيروزي اسالم، به اميد آن روزي كه يكي يكي

كندار قبدر شدش     ،در حرم حضرت علدي)ع( و در كدربال   ،اميد آن روز كه در نجف اشرف

ودم را ياد كنم آرزو كنم پدر و مادر و دوستان خ ،حسين)ع( به زيارت بپردازمامام  ۀگوش

كه آرزوي من نصيب شما بنود. آرزوي دوم من اين است كده دشدمنان اسدالم و قدرآن     

 خونم از اسالم و قرآن و ميهنم دفاع خواهم كرد. ۀتا آخرين قطر من سركوب شوند.

---------- 

 نام: هادي              نام خانوادگي: فضلي          نام پدر : علي

  73/4/7437همدان           تاريخ تولد : محل تولد : 

          13سن :          7/1/7437محل شهادت : چارزبر      تاريخ شهادت : 

چنددم  ،بددراي مددن كندديدي هدداي زيدداديزحمددت در طددول جنددگ تحميلددي ! همسددرم

و -تعالي وتبارك  -هايي را كنيدي و با من چنان زندگي كردي كه هم خداوند انتظاري

 شاءاهلل ان زهرا)س( راضي بود. هم حضرت

 اميددوارم كده فدرداي قيامدت      .)س( محندور كندد   خداوند تو و زينب را با حضرت زهرا

 من در فرداي قيامت منتظر تو هستم. .ديگر را شفاعت كنيم ي 

و مدردم حاللدي    از تمامي فاميدل  ،در ضمن .به اميد ديدار در فرداي قيامت و خداحافظ

 مرا عفو نمايند. والسالم خواسته و اميدوارم كه

*** 

 رضا                                              نام خانوادگي : قرباني نام : علي

  1/1/7434حسين    محل تولد: همدان           تاريخ تولد:   نام پدر: غالم

 17ن : س               74/4/7433تاريخ شهادت:             محل شهادت: دربندي خان    
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امدا نااميدد    . را نيدافتم  تي  عمر صدايت زدم اما لياقت ديددار ! موال جان  ،مهدي جان 

آرايدت را  مرگم جمال دل ۀگذارم كه در آخرين لحظبه اين اميد گام در راه مي . نيستم

بدن  يدا حجدت   ؟! چه خوش است كه انسان براي ي  لحظه معندوق خدود را ببيندد   . ببينم

 كعلي ظهورلالحسن عجّ

------------- 

 نام: بهروز              نام خانوادگي: كيانيان      نام پدر: علي اكبر    

      61/1/1431ريخ تولد: محل تولد: همدان      تا

 63سن:        11/16/1422محل شهادت:شلمچه         تا ريخ شهادت: 

نسيمي  نمايان شده و شكافي عميق ،بارگي ظلم اهل دنيادر قنون شب گستر سياهي و شب

نماز صبح بدود   ۀگويي بايد آماد ، زندمستضعفين بوسه مي ۀهاي ستم خوردخوش به گونه

ت قيام كنيم. آري، ما منتظدر  عصر بنريّ ۀر دو عالم و عصارقدوم مبارك آن نو منكه به ي

 .يت خورشيديمؤر

-------- 

 قبالنام پدر : ا    : نوري            نام: حميد               نام خانوادگي

     13/3/7433محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 71سن:                 43/77/7431شلمچه     تاريخ شهادت: محل شهادت:

را ادا نمدايم و   شدان ت مدي طلدبم چدرا كده نتوانسدتم حدقّ      از تمامي دوستان و اقوام حالليّ

برايم نماز وحنت  حتماً مغفرت كنيد و خواهم كه براي آمرزش گناهانم از خداوند طلبمي

ي  نماز زيارت دو ركعتدي   ر اباعبداهلل)ع(كه رفتيدشاءاهلل زيارت مرقد مطهّان. بخوانيدرا 

 .از خداوند براي همگي صبر جزيل خواهانم. جاي من بخوانيده هم ب

-------- 
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 : علي اكبر نام: علي اصغر               نام خانوادگي: فاتحي            نام پدر

    7/3/7438محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 78سن:     13/73/7433تاريخ شهادت:    ؛ عراقماووت محل شهادت:

 ]از شما[د يخصوص پدر و مادرم كه رنج فراواني به پايم كنيده ا بهبرادران وخواهرانم و

و اميد مظلومان راتنها  هااين نورچنم بسيجي ،خواهم كه اماماز شما مي .حاللي مي طلبم

برمظلوميت  ،اگرخواستيد اش  بريزيد شود.دشمن شاد  نكنيدكه بر شهادتم گريه .يدنگذار

رت و رحمدت خددا مدي    فزيد كه باعث آرامش قلوبتان ونزول مغيامام حسين)ع(اش  بر

 .به حق از طرف خداوند است ،شود كه اين وعده

------------------- 

 نام پدر: ابراهيم              نام خانوادگي: كريمي                  هوشنگ          نام :

                67/16/1441محل تولد: همدان              تاريخ تولد: 

 66سن:                        63/6/1421محل شهادت: كوشك           تاريخ شهادت:

پددر   ه كنيدد. به اسدالم توجّد  بينتر و  خواهم منكالت زندگي را كنار بگذاريداز شما مي

هيچگونه ناراحتي به خود راه ندهيدد و   ،از اينكه من خودم را فداي اسالم نمودم !جان

مدي داندم كده در سدوگ مدن       .را فداي اسالم كرديدد  يافتخار كنيد كه چنين فرزند

 مودحسين)ع( بد امام دانيد كه من عاشق ه ميالبتّ .خواهيد ننست و به يادم خواهيد بود

 .كنمپس جان ناقابلم را به اسالم هديه مي ردم؛شرعي و عرفي خود را ادا ك ۀو وظيف

*** 

 نام : احمد                                               نام خانوادگي : قرباني رنجبر

 7/3/7431 مد قربان   محل تولد: همدان           تاريخ تولد :نام پدر: محّ

 73سن :              17/73/7431تاريخ شهادت:           مچه     محل شهادت:   شل
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در كفنم سه چيز قرار  ، جسدم به دست شما رسيد وخداوند شهادت در راه خودش را به من عطا فرمود  اگر

كده  ، ي  پيناني بند قرمز كه مضمون آن)يا حسين مظلوم( باشدد   -1 . ي  جلد قرآن كوچ  -7 :  دهيد

عكس امام كه اگر در آن دنيا از من پرسيدند چرا به قطعه ي   -4 . وصيت نامه گذاشته ام خودم در داخل

خاطر لبي  گفتن به ندداي  ه و ب )ع( حسينامام خاطر مظلوميت ه خاطر دين خدا،به ب : بگويم ؟ جهاد رفتي

در .  شدته باشدد  و بده امدام يقدين دا    بدوده   بايد مسلمان، من هركس كه مي آيد  ۀدر تني  جناز.  امام امت

اگر هم خواسدتيد گريده    ؛  ه نكنيديدر شهادت من گر.  سياه را ندارد لباس  شهادت من كسي حق پوشيدن

در .  هيدد دجداي خرما،شديريني ب  ه ب، اگر مجلس گرفتيد .  حسين)ع(گريه كنيدامام براي مظلوميت  ، كنيد

 .  روز دفن من روي جسدم نقل بپاشيد

*** 

   خانوادگي: رستمي       نام             نام: امير            

 4/71/7431تاريخ تولد:  نام پدر:  كاظم      محل تولد: همدان           

 14سن :                  1/1/7431تاريخ شهادت:                 فاو؛ عراقمحل شهادت: 

بنويسم فكرم خواهم از عظمت و خدمات شما چيزي پدر و مادرم، اي عزيزانم! هرچه مي

خواهم مرا حالل كنيد و از تمام دوسدتان و آشدنايان و   رسد. فق  از شما ميبه جايي نمي

ل كنيد كه خدا شما را ياري خواهد همسايگان برايم حاللي بخواهيد. همينه به خدا توكّ

 بايستيد. اكرد. در برابر منافقان همچون ابراهيم خليل اهلل و زينب كبر

*** 

 خانوادگي: خوش بين                           نام پدر: اصغر   نام             نام: علي      

    7/71/7437تاريخ تولد:  نام پدر:  اصغر     محل تولد: همدان            

     13سن :                  43/73/7431محل شهادت:     شلمچه         تاريخ شهادت:   

روح اهلل راهنمايي  ه خ  انبيا، امام حسين)ع( و فرزند پاك زهرا،مادرم كه  مرا ب از پدر و

و تنويق  نمودند كمال تنكر وقدرداني را دارم. پدرم! بسي جاي خوشحالي است كه از 
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ثمر نبوده است. مادرم؛ مادر خوب و مهربانم! زحمات خود نتيجه گرفتي و زحمات شما بي

ي رنج وزحمت كنيدي. در برابر آن همه ايثار اميدوارم كه مرا ببخنيد چرا كه برايم خيل

 و فداكاري تو سخني جز اين ندارم كه حاللم كني.

*** 

 اس                  نام خانوادگي: حسني           نام پدر : ابوالحسننام: عبّ

    73/7/7434محل تولد: همدان         تاريخ تولد:  

 13سن :                  47/4/7437هادت:   تاريخ ش           ؛ عراقمحل شهادت: ماووت

تدر شدده و دل هدواي ديدار ديگدر      كنم بار گناهانم كممادرجان! مدتي است احساس مي

 « حسدين حسدين  » گويد بيا! آخر تو هدم  خواند ومياست. گويي حسين)ع( مرا ميكرده

ر عزيدزم! مدن راه   مداد «  بيا در انتظار تو هستم.» اي كه: خود زده ۀاي. توهم به سينگفته

داندم  روم كامالً وافقم. مادر مهربانم! نمدي خدا را آگاهانه انتخاب كردم و به راهي كه مي

گي تو هم برايم پدر بودي و هم مادر! هلرزد چون از بچچگونه از تو تنكر كنم؟ دستم مي

با چه جمالتي  از زحمات فراوان شما  تنكر كنم؟ مادرم! مدرا بدبخش چدون تدو بده مدن       

يردادي و من را به اينجا رساندي، راهنمايي كردي و به سوي اسالم و قرآن فرسدتادي.  ش

حال تو كه چنين فرزندي به راه اسالم فرستادي. خوشحال؛ باش غم به دلدت راه  خوشابه

نده. مادر مهربانم از تو با چه زباني حاللي بخواهم، اميدوارم كه در آن دنيدا بدا حضدرت    

 فرزند خود را در راه اسالم هديه دادي.زهرا همننين باشي چون 

*** 

 نام خانوادگي : مريانجي      نام : ذبيح اهلل

  73/3/7433     محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  نام پدر: حنمت اهلل

 17سن :                13/73/7431محل شهادت: شلمچه                تاريخ شهادت: 
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وقتي من شهيد  ،  مادر جان .  كن تا شايد در صف شهدا  قرار گيرم شيرت را حاللم !مادرم

گريه كنيد تدا مدردم ناراحدت    ، مبادا خواهرم .شدم گريه مكن تا مردم از تو درس بگيرند

اميدوارم ، برادرم . يد تا اسالم هست ما هستيم يبه آمريكا بگوقاط   ،وار باشيدزينب ،شوند

 ماند . فهماني كه جاي برادرت خالي نميبگيري و به دشمنان ب راكه جاي م

*** 

 نام : ميرزا آقا                نام خانوادگي : مريانجي        نام پدر : حنمت

   7/3/7431تاريخ تولد:            محل تولد: همدان

 71سن :        3/71/7433تاريخ شهادت:                 فاو؛ عراقمحل شهادت:   

 . حقيدر را حدالل كنيدد    ۀبند ،خواهمت ميشما حالليّ ۀاز هم !  و دورهاي نزدي فاميل 

سفارش من به شما اين است كه پنتيبان واليت فقيده باشديد و تدا زندده هسدتيد دسدت از       

 !ايدرا تنها گذاشته)ع( حسين ؛ اين گونه نباشيدهجرت و جهاد برنداريد، اگر 

*** 

 صباحي                    نام پدر : شعبان نام خانوادگي : م               محمّدنام : 

  11/71/7431محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 11سن :        17/77/7433تاريخ شهادت:                 فاو؛ عراقمحل شهادت: 

ت كدردم و از مدن   شما را اذيّد م ازندگيت كه در مدّ از اين !برادران و خواهران عزيزم

 .كدنم  مي خدواهم و از يكايد  شدما معدذرت خدواهي مدي       تجداً حالليّرنجيده شديد 

مقاومت و پايداري را پيش  ۀورطاس آناه راميدوارم خواهرانم همچون زينب كبري)س(

.  ديد د و برايم طلدب مغفدرت نماي  يهم اين حقير را حالل نمايشما  .برادران عزيزم .گيرند

بيده و از يكاي  شدما  خواسدتارم ادامده    طل تهم حالليّ  فاميل و آشنايان و دوستان ازشما



 72 

يدد و بدراي ايدن حقيدر هدم از      يراه سرخ شهيدان باشيد و با عمل اين را ثابت نما ۀدهند

 يد.ين و رحيم طلب بخنش و مغفرت نمااخداوند رحم

*** 

   حسيننام پدر:               علي                نام خانوادگي : يوسفينام :  بداغ

     1/7/7434تولد : دان         تاريخ محل تولد: هم 

 13سن :               1/3/7434تاريخ شهادت:           روانسرمحل شهادت:   

شدهداي   واهيد كه من جزويد و دعا كنيد واز خدا بخيحالل نما رااز شما تقاضا دارم كه م

ي خوشدحالم  ( پيكار كنم ولي خيلعكربال باشم چون در كربال نبودم كه در ركاب حسين)

چنين از خواهران و بدرادران   هم .امام خميني جان دادم ، كه در ركاب حسين زمانمان 

 مي خواهم كه مرا حالل نمايند.

*** 

   ***نام پدر:                  نام خانوادگي : يوسفي       سيّد جالل       نام :  

 تولد : ***    تاريخ          ***  محل تولد:  

 ***سن : ***         تاريخ شهادت:  ***               ت:   محل شهاد

من  قم سالم ، من به لقاي حق رسيدم حاللم كنيد و در غم فرااخدمت  پدر ومادر گرامي

شجاع و دلير باشيد و اگر خواستيد ناله كنيد براي من ناله نكنيدد بلكده    .ناله و زاري نكنيد 

 . )ع( ناله كنيد براي علي اكبر حسين 

اميددوارم    .اهمومي خ تخدمت همگي دوستان و آشنايان سالم ،از همگي عزيزان حاللي

خددمت بدرادران و    .اگر به كسي بدي كرده ام مرا حالل و به بزرگدي خدود عفدو كندد    

حسين  قم گريه و زاري نكنيد كه بهتر است در فراقخواهرانم سالم ، حاللم كنيد و درفرا

 .  به لقاي حق برسم و به ياران بپيوندم،اميدوارم كه  نيدگريه ك)ع( 
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*** 

 يانشكراينام :  امير               نام خانوادگي : 

   3/8/7437محل تولد: همدان           تاريخ تولد :                       نام پدر: محمود  

 71سن :               11/1/7433محل شهادت:   بانه              تاريخ شهادت:  

حجداب   تدر بده فكدر   خواهني كه دارم اين است كده بديش   حاللي مي خواهم و شما از و

تمام آشنايان هدم حالليدت    دوستان و از. سياه نپوشيد و برايم گريه نكنيد باشيد و مخواهر

كدربال ونجدف   ، آزادي قددس  ان اسدالم و ي رزمنددگ يبه اميدد پيدروزي نهدا   . مي خواهم

 .عزيزم امام خميني هبرطول عمر ر و نودي حضرت مهدي)عج(وخن

*** 

 نام :   رسول              نام خانوادگي :  شكرچي

    1/4/7433علي   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : نام پدر: چراغ

 71سن :               11/73/7431محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:  

 خصدوص به  تمامي دوستان وآشنايان و از قول من ازخواهم مي ازشما! عزيزم مادر و پدر

طول عمر امام دعدا   از آنان بخواهيد كه براي پيروزي اسالم و و ت بطلبيدها حالليّ فاميل

 بده ظهدور   اميدد  بدا . خدرج جبهده كنيدد    ها هم مطابق وجه آن اموالم راچنين  كنند ، هم

 پيدروزي رزمنددگان اسدالم،    طول عمر امدام و  سالمتي و و)ع(  اهلل االعظم تحضرت بقي

عاجزانده   شما از امت حزب اهلل خداحافظي كرده و شما م واگرامي ۀخانواد شما ازحضور

 امام دعاكنيد. براي طول عمر حالل و خواهم كه مرامي
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