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 نام:امير                        نام خانوادگي:تقواطلب      نام پدر : ابراهيم 

       61/9/6431محل تولد : همدان             تاريخ تولد :  

                       61سن :    2/62/6413؛ عراق         تاريخ شهادت : محل شهادت : فاو

  .جا يادآور شوم ه بايد در اينچند كالمي هست ك م !برادران و خواهر

 همنشين نشوند.درس خود را بخوانند و با افراد بد  برادرانم

چنرين   ل ديني و شررعي و هرم  يمسا تا باشيدخواهرم از شما تقاضامندم كه خيلي مواظب 

خالف ظاهري و باطني مكه  سعي كنيد منزل كساني .رعايت بكند طور احسنه حجاب را ب

هميشره بره افررادي كره      .رفت و آمد نكنيرد  ]اصالً[و يا برويد تر كم انقالب و اسالم هستند

  .دنكناصالح مخالف هستند گوشزد كنيدكه به فكر آخرت خود باشند و اعمال خود را 

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

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

      1/8/6436تولد:محل تولد: قروه       تاريخ 

 69سن:  66/1/6411محل شهادت:سرپل ذهاب     تاريخ شهادت:

وارسته از دنيا و وابسته به  ها را آن باشند تا بچه هايشان به فكر تربيتبرادران و خواهران 

 .بار بياورند خدا

 ،ا هر  قلرم  ،ها هستند و صاحبان فررداي سرالح   هجبه ي يندهآاميدهاي ، ها بچه ! برادران

به تربيتشان همت گماريد و از امكانات عمومي در اين راه  . كتاب و دفترها ،توپ  ،تانك 

 استفاده كنيد. 

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

 نام:  ايرج                         نام خانوادگي: تيموري            نام پدر : رحمان

         68/8/6444محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

 42سن:   4/66/6411ت: شلمچه       تاريخ شهادت: محل شهاد



 2 

 ا در خر  علري( و و حسرين( و    آنران ر  .كرنم شما را سرفار  مري  را بهتربيت فرزندانم  

جا كه امكران   خارج نشوند. تا آنازآن راه  و همواره مواظب آنان باشيد تا كنيد هدايت

عداد تحصريالت عرالي را از   اگر دخترم سميه است .مرا احساس نمايند فقدان دارد نگذاريد

 پزشكي بخواند تا بتواند به خواهران خود خدمت ي خواهد رشتهدلم مي ،خود نشان داد

 حجررت مختررار اسررت بررا ن ررر اقرروام نزديررك و دوسررتان در خرر        ،پسرررم كنررد.

خرواهم اگرر برراي     خود را انتخاب نمايد. از همسرم مري  ه يقمورد عال ي رشته]دين [ 

پايران  ستي فرزندانم را به عهده بگيرد كه خداوند به وي اجرر بري  خود سرپر ،امكان دارد

 !ها و لذات دنيا زود گذر استشود و خوشيدنيا به زودي سپري مي كهدهدمي

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

 نام:مرتضي            نام خانوادگي:جاني         نام پدر :اكبر

    1/1/6431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 21سن:     21/61/6411:ماووت    تاريخ شهادت:محل شهادت

چرون مري    .از يراد نبريرد   مرا اميدوارم راه و رو  و مرام !اي برادر و خواهران گرامي

را بره كروزه گرري     مي خواهم اگر خاكم ماند آن .خواهم كه هميشه راه من زنده بماند

قردر برر آن    هيد تا آنآن را به طفلي از شهيدان بدگاه  آنبدهيد تا از آن سوتي بسازد  

 .دفوت كند تا جهانيان خفته را بيدار كن

----- 

 نام: سعيد            نام خانوادگي: دادگستر مقدم         نام پدر : ابوالقاسم

 تحصيالت:دوم راهنمايي    61/62/6432محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 69سن:     41/61/6416محل شهادت:آخ كندي    تاريخ شهادت:

كه پدر و مادرم مرا در كودكي پرور  دادند ترو هرم بره آنران     طوريهمان !پروردگارا

 پادا  نيكويي مرحمت كن.
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------- 

 نام: امير            نام خانوادگي: رحيمي         نام پدر : پرويز

       3/3/6434محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 69سن:    28/66/6412ت:محل شهادت:چنگوله    تاريخ شهاد

از  اسرالم  و راه شرهيدان  ( و راه حسين ،كه من راه حقچون ،ناراحت نبا  !مادر عزيزم

ن يچنر  افتخرار كنيرد   من فرزند شما هستم !پدر و مادرم  .امحال را ادامه دادهه تا ب صدر

 .ايدفرزندي به جامعه و انقالب تحويل داده

----- 

 رضاوادگي: رعنايي            نام پدر : غالمنام: علي             نام خان

       41/1/6431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 61سن:    61/1/6412تاريخ شهادت:   ؛ پيرانشهرمحل شهادت:حاج عمران 

رسانم. اميردوارم آن زحمرات گرران قردري كره در      خدمت پدر و مادر عزيزم سالم مي

جا برسانند و در انتخاب خ  اسالم و قررآن مررا يراري     نپرور  من كشيدند تا مرا به اي

هرا را ادا نكرردم.  بررايم قررآن      نمودند، حالل كنند. من به عنوان يك فرزنرد حرق آن  

دانند و بايرد بداننرد كره    بخوانند و افتخار كنند و هيچ ناراحت نباشند. زيرا الحمداهلل مي

اناهلل و انا اليره  »بق فرمودة قرآنط من نسبت به خون ساير شهدا هيچ برتري ندارد،خون 

 ما هم بايد به سوي خدا برگرديم و اين بزرگترين افتخار است.« راجعون

----- 

 نام: رضا            نام خانوادگي: رمضاني پور        نام پدر : حسينعلي          

 تحصيالت : فوق ديپلم     21/2/6436محل تولد : همدان         تاريخ تولد : 

        23سن :              8/66/6411محل شهادت : شلمچه          تاريخ شهادت : 
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 ،خصرو  زهررا را  هبر  ؛ها را تربيت كرن نآخوبي ه ب .هايت با مواظب خواهر !برادرم

اميدوارم كه همچرون فاطمره(سو حسرين     .دقيق و با هوشي مي بينم ةچون من او را بچ

 !پرور باشند

 611سورة بقره ، آية  -6

------ 

 علينام: مهدي            نام خانوادگي: رمضاني پور        نام پدر : حسين

        21/2/6434محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 24سن:  22/1/6411محل شهادت:بوالفتح     تاريخ شهادت:

ي  اين نكته را فرامو  نكنيد كه خداوند همواره بندگان مؤمن و خالص خرود را  آزمرا  

 !مرادرم . ن خود را پر  داديرد  امتحام اين چنين فرزنداني يشما با تربيت و تقد كند.مي 

فراواني به خواهرم داشتم پر  او را طروري تربيرت كرن كره       ةكه حقير عالقدانستيدمي

در برابر كوه ع يم مشكالت مقاومت كند و پيام رسان خون شرهيدان  (سو همچون زينب 

 .اجر ع يم در نزد خداوند داريد با اين كار به جامعه باشد كه

------ 

 ثربران           نام پدر : علي كونام: محمود                   نام خانوادگي: رنج

              6/3/6438محل تولد: همدان       تاريخ تولد: 

 28سن:   23/61/6411محل شهادت: شلمچه     تاريخ شهادت: 

 ]به ايشان [ا را به سوي تقوا حركت دهيد وهآن .ياد دهيدنماز  فرزندان قرآن وخوهرانم! 

 .براي چه شهيد شد و هدف  چه بود ]آن ها[ي يدا بگوييد

------ 

 نام: مسعود             نام خانوادگي: رستمي               نام پدر : محمود

       6/3/6431محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 
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           68سن :       41/66/6413عراق         تاريخ شهادت : ؛و محل شهادت : فا

مرا كشيدي. پدرم! اگر در مرن   پدر عزيزم! در اين هيجده سالي كه در دنيا بودم زحمت

لين معلّمم تو بودي. برا آشرنا كرردن    عث شد در اين راه گام بردارم، اومعنويتي بود كه با

بره سرعادت دنيروي و اخرروي برسرم. پردر        من با آيين مقدس اسالم موجب شردي كره  

اگر گاهي فرماني به من دادي كه از آن سررپيچي كرردم، مررا بربخ !  مرن       ! امگرامي

هراي   اي از حق پدري شما را به جاي آورم و اميدوارم از لغرز  هرگز قادر نيستم گوشه

 من درگذري و براي من دعا كني.

------- 

اس رزم و اسلحه خون آلود مرا در برگيرد و به رزم طوري تربيت كن كه لب نيز برادرم را

 .با دشمنان اسالم برخيزد و اسالم را ياري كند

------- 

 علي            نام پدر : محمد رضا نام: حميد               نام خانوادگي: عرب

        6/1/6431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 68سن:  61/62/6414تاريخ شهادت:    اب؛ سرپل ذهمحل شهادت:پادگان ابوذر 

چون  ن كه مادر از دست تو ناراضي باشد،. كاري نكبخوان بخو ت رادرس !برادر عزيزم

ا را فرامو  كني. هها كشيده است. مبادا اينيك عمر زحمت تو را كشيده و شب نخوابي

تري  جران! محب برادر  با او تند حرف نزن و برخورد خوبي داشته با . مواظب مادر با  ،

كره  د هيچ ك  ديگري ندارد. پ  با محبت با مادر حرف بزن. مرن  كه مادر به فرزند دار

هاي مادر استفاده كنم.  و تواي خرواهر عزيرز! از   تر از اين از محبت سعادت نداشتم بي 

مادر مواظبت كن، به حرف همسرت گو  بده، هيچ ك  را از خودت ناراضي نكن و برا  

 اشته با .همه برخورد خوبي د

------- 
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 آبادي          نام پدر : صادقنام:  محمد           نام خانوادگي: بي

    6/4/6431محل تولد:همدان       تاريخ تولد:

 68سن:    28/4/6411مجنون        تاريخ شهادت: جزيره محل شهادت:

 وار پرور  دهند.خواهم كه فرزندانشان را حسينخواهران مي از همه

---- 

 لو             نام پدر: قدرت اهلل نام:  محمد مهدي        نام خانوادگي: بهرام

       41/6/6432محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 21سن:         24/1/6412محل شهادت:قصرشيرين               تاريخ شهادت:

هي و پيرو لجواني حزب الشما مي خواهم كه برادر كوچكم را طوري تربيت كنيد تا ]از[  

هراي  توانرد در كرالس   ي كره مري  يجا از برادر كوچكم مي خواهم تاآن باشد.خ  امام 

 .مذهبي شركت كند و نكند خداي ناكرده از ن ر شناخت اسالمي ضعيف باشد

----- 

 نام:محمد               نام خانوادگي: بهرامي            نام پدر : ميرزا رضا

       41/1/6431ن         تاريخ تولد:محل تولد: همدا 

 69سن:         41/1/6411مجنون               تاريخ شهادت:جزيره محل شهادت:

 :به پدران بگو !و اي پدر«ت سشهادت افتخار مردان ا :»به مادران بگو !اي مادر

  .«تربيت كنند ان اوو فرزند ( وفرزندانشان را مثل علي »

-- 

 نام خانوادگي: بيگ زاده             نام پدر: حسين علي        اهلل  نام:  ماشاء

    9/4/6436محل تولد:همدان       تاريخ تولد:

 69سن:    61/61/6411غرب        تاريخ شهادت:  يالنمحل شهادت:گ
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خواهشمندم ديگر برادرانم را بره   .كنممن در راه اسالم و كشورم جنگ مي !پدر و مادرم

مثرل مرن سررباز    ، وقتي بزرگ شدند و به حد سربازي رسيدندتا آشنا كنيد آداب اسالمي 

 باشند.   (عجوحضرت امام زمان

-- 

 نام:  ابوالقاسم           نام خانوادگي: ترابي            نام پدر: عبدالحسين

        1/61/6423محل تولد: همدان     تاريخ تولد: 

 48سن:   63/1/6412دت: محل شهادت: پيرانشهر        تاريخ شها

پيوسته به ياد او و براي او و در راه  .يديفرزاندانتان شعله ور نما هاي خود وياد خدا را دل

 .«بذكراهلل تطمئن القلوب اال:»او باشيد

 28سوره رعد، آيه -6

--- 

  رضا                      نام خانوادگي: تركمان             نام پدر : عبداهللنام: علي

  64 6/62/48محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

         21سن :               64 41/61/11محل شهادت : شلمچه              تاريخ شهادت : 

بلكه  ينه تنها يك مادر باش "راضيه"از شما مي خواهم كه از اين به بعد براياي همسرم! 

اگر خداوند فرزند ديگري  .راه راست هدايت  كني مانند پدر از ايشان مواظبت كني و به

در برزرگ  و عطا فرمود با مشورت حاج آقا اسم مناسبي از خاندان عصمت براي  انتخاب 

آن ها را راهنمايي انتخاب هدف  براي و بيشتر از هر چيز بنماها تال  و كوش   شدن آن

 كن و تال  كن . 

---- 

 عليافروزي            نام پدر : غريب  نام:رضا               نام خانوادگي:

            1/1/6429محل تولد: همدان          تاريخ تولد:



 8 

 48سن:    29/6/6411محل شهادت: بياره      تاريخ شهادت: 

باشد كه در حد امكران بايرد   داري و تربيت هرچه بهتر فرزندانم مي ظف به نگهوهمسرم م

نيز  .و مريم و مرضيه را پيرو امام حسين( و تربيت كند كوشا باشدها  آن درتربيت اسالمي

كنم كه خود پيرو زينب(سو و وفادار به انقالب اسالمي و به رهبر كبير انقرالب  وصيت مي

 .ها را نيز چنين تربيت كندباشد و بچه -كه جانم به فداي  باد -امام خميني ،اسالمي

--- 

 ي اوچغار    نام پدر : سردار    اس                نام خانوادگي:جاهدنام:عب

       61/6/6444ان          تاريخ تولد : محل تولد : همد

             46سن :          6/62/13محل شهادت : اهواز        تاريخ شهادت : 

هرايم را بعرد از خرود برا     صالح بچره   .باشمجانب متأهل و داراي زن و سه فرزند مي اين

هرا برا پردر و مرادر و     هيچ ك  حرق نردارد از مالقرات بچره     .بينمميسرپرستي مادرشان 

 خواهران وبرادرانم جلوگيري كند، مرگ را حتمي بدانيد و براي  مهيا شويد.

------- 

 نام: جابر            نام خانوادگي: جزءسليماني       نام پدر : جواد

         2/66/6434محل تولد: زنجان            تاريخ تولد: 

 29سن:      21/1/6412محل شهادت: كاك سياه      تاريخ شهادت: 

آن راه حركرت  درفرزندت را خوب تربيت كن تا بتواند راه اسالم را بشناسرد و  ! همسرم 

اميدوارم كه بعد از بزرگ شدن ،تو  .من مي دانم براي فرزندم نيز پدر خوبي نبودم .كند 

بگرو كره    .در رفاه باشد اما نمي توانسرتم  او ممي خواست ييخودت او را راضي كني و بگو

بگرو كره بايرد     .مفيد براي جامعه باشرد  يفرد مي خواستم بزرگ شود و  ،دوست  داشتم

 طور باشد روح من خوشحال است.اگر اين.كه باشد گونهزينب  يدختر

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

           6/6/6431محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 68سن:     21/2/6411محل شهادت: مهران                  تاريخ شهادت: 

مرا چنرين پرورانردي و تحويرل جامعره دادي و فرداي اسرالم       كه  !آفرين بر تو] مادرم ![

 گرداندي.بازخوب نگه داشتي و امانت خدا را چقدر .كردي و دين خدا را پابرجا كردي

هنگامي كه جنازه مرا آوردند اميدوارم كه روي آن نقل بپاشي و شادي كني و اگر  !مادر

 .هاي جمعه يك فاتحه بفرستام پيدا نشد شبجنازه

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

 الحسينر : عبدنام: قدرت اهلل                 نام خانوادگي: حيدري              نام پد

                 2/6/6431ولد: همدان          تاريخ تولد: محل ت

 21سن:         61/62/6411محل شهادت: شلمچه       تاريخ شهادت: 

و  اننااسالم و مسلم برايفردي اليق  تاكند  تربيت فرزندم را اسالميخواهم از همسرم مي

 پيرو واليت فقيه و راه شهيدان اسالم باشد.

----------- 

 د عليمحم: حسن            نام خانوادگي: خو  اقبال         نام پدر : نام

    1/1/6428محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 46سن:         21/61/6419محل شهادت:سوسنگرد      تاريخ شهادت: 

از تو خواه  مي كنم فرزنردانم   .تو از همه بهتر مي داني كه چه مي گويم !همسر خوبم

چنان تربيت كن كه ادامه دهندگان راه پدرشان باشد در صورت مايل نبرودن بره    نآ را

 طررررررررررررررور كررررررررررررررهتررررررررررررررو آزادي آن ،راه ةادامرررررررررررررر

ي كه در ناز و نعمت زندگي مي كنند و يها آن ةبه هم !همسرم .مي خواهي زندگي كني 

به زندگي انگلري خودشران ادامره مري      و هاي ضد انقالب را تكرار مي كنندهميشه حرف
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 و  جبهرررررررررره هررررررررررا بياينررررررررررد]برررررررررره [ :بگررررررررررو ،ددهنرررررررررر

بيايند و بينند اين جوانان پاك و شجا  و مسلمان چگونه  .نشانه هاي خدا را مشاهده كنند

 !همسررم ؟ هاي سرخ پر پر مي شروند چگونه مانند گل؟ غريبانه در جبهه ها شهيد مي شوند

شرت همره بره    بازگ» بگو هر انساني روزي مي ميررد  ها به آن فرزندانم بزرگ شدند وقتي

 پ  چه بهتر كه انسان شهيد شود و در مقام شهادت به سوي خدا برگردد.« سوي خداست

------ 

 د ابراهيمدگي: درفشي        نام پدر : محمد حسين             نام خانوانام: محم

                22/66/6441محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

 28سن:      26/61/6411تاريخ شهادت: محل شهادت: شلمچه        

ض و ياو را برا فررا  . مرادر مهربراني برا     . براي  نجمه را به سالمت بزرگ كن]همسرم! [

در مورد زندگي آينده ات هم  .خوبي آشنا ساز و در راه تحصيل  كوش  كنه حجاب ب

چه زمينه فراهم شد اقدام كن كه من در آن صورت خيلري خوشرحال   چنان ؛فكري بكن

خواسرتي   را محل زندگي هر كجرا براي  .تحصيلت را ادامه بده و ترك نكن .خواهم شد

 در كنار حوض كوثر ان زهراي اطهر(سو نزدحاللم كن مالقات من و تو در  .انتخاب كن

»  :به نجمره بگرو   . هي راست است و دنيا پشيزي ارز  نداردبدان و عده هاي اال. شاءاهلل

. حجراب را رعايرت كنرد    باشرد، خواهرد بابرا راضري     مري  گرر ا .بابا رفت تا اسال م بمانرد 

 .«خود سازد گزيند و تقوا را پيشهراه زهرا و زينب (سو را بر تحصيالت  را ادامه دهد،

------- 

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

        1/62/6431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 21سن:  3/61/6411شهادت:اروندرود     تاريخ شهادت:محل 
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انقالبي و شهامت و شهادت طلبي و نترسريدن از مررگ    ةسعي كنيد فرزندانتان را با روحي

 پرور  دهيد تا در دنيا و در قيامت محبوب خداوند واقع شوند .

-- 

 بختيارنام:ناصر             نام خانوادگي: شالي وركانه             نام پدر : 

   1/3/6421محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 49سن:       21/61/6411تاريخ شهادت:     ؛ عراقمحل شهادت:ماووت 

گراه  كنم فرزندانم در راه اسالم و قرآن عزيز تربيت شوند و از خ  واليت هيچتوصيه مي

 خارج نشوند.

------- 

 ايي مطلوب            نام پدر:حاج محمدنام: علي رضا             نام خانوادگي: ميرز

 تحصيالت: دوم راهنمايي    1/3/6431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 22سن:   4/1/6411محل شهادت:چارزبر     تاريخ شهادت:

 ان شاءاهلل گاه او را رها نكنيدبرادر كوچكم را خوب تربيت كنيد و هيچ!  عزيزم خانواده

يد كه راه مررا ادامره   يتر شد و همه چيز را درك كرد به او بگو زرگچند سال ديگر كه ب

دهد و هميشه در مراسم مذهبي شركت كند و در ضرمن از تمرام فاميرل وآشرنايان مري      

 خواهم كه مرا حالل كنند.

----- 

 علي  لقاسم          نام خانوادگي: نادري           نام پدر :سلطانانام: ابو

        4/1/6469تاريخ تولد:  محل تولد: همدان     

 31سن:     24/4/6411مجنون     تاريخ شهادت:جزيره محل شهادت:

در قبال  و ]تلقي كن[هياال يبزرگ و تكليف يعنوان عبادته تربيت فرزندانت را ب !همسرم

 .ل بدانوؤآن خود را در برابر خدا مس
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درستان را بخوانيد كره   ،بودمن برايتان بيوشما نيز مرا حالل كنيد چون پدر خ !فرزندانم

دار شرما   راه شهيدان را ادامه دهيد خردا يرار ونگره    !فرزندانم مدارس سنگر اسالم است،

 باشد.

---- 

 نام پدر :محمد علي                نام: محمود               نام خانوادگي: نوروزي

    1/3/6421محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 41سن:   22/66/6413رود     تاريخ شهادت:محل شهادت:اروند

م انفرزنرد  .باشريد  (عجوب امرام زمران  يپيرو قرآن و مرجع تقليد و نا !اي برادر واي پسرم

رهبرر خروبي    م ون در زمان جواني معلّچويحت مي كنم صبه شما ن !حميد و اع م ،عباس

د متعال مي خرواهم  م از خداوناهحاال پشيمان شد و ي اشتباهي رفتههاخيلي راه ،نداشتم

 . شاءاهللان ،بپذيردمرا هم  ةگردند قبول كند و توبراه اشتباه رفته و بر مي توبة كساني كه

پيروي كنيد  (عجوب امام زمانيقرآن و نا ازانيد توخداوند به شما توفيق بدهد هر چه مي 

 .و پيرو شهيدان راه حق باشيد

--------- 

 الرحمنري                نام پدر : عبددگي: نونام: حسن               نام خانوا

       61/62/6431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 69سن:  21/66/6416تاريخ شهادت:     ؛ عراق محل شهادت:ماووت

مرا كره از اهرل     . خرواهم ناراحرت نباشريد   مري  يتيم شردند  فرزندانم اگر !همسر گرامي  

خوبي مي دانم كه بر صرورت يتيمرانم   ه من ب م يتيم شدند،ها هنآباالتر نيستيم  ( وحسين

سخني با همسرم دارم  سيلي زدند، سيلي نخواهند زد ولي به صورت يتيمان امام حسين( و

 قرآن و امام تربيت كني. ،اسالم در راه كه فرزندانم  راو آن اين

--------- 
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 نام پدر :علي   نام: سعيد               نام خانوادگي: نوري             

        6/1/6431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 21سن:  22/1/6411محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:

ماننرد زينرب (سو    كهكه خواهركوچكم را طوري تربيت كنيد و پرور  دهيد اميدوارم

 رسالت خونين تنها برادر  را بر دو  كشد.

---- 

 نام خانوادگي: نوري                نام پدر : محمد رضا              (مسعودونام: كريم  

   68/9/6431تاريخ تولد :             محل تولد : همدان 

          68سن :                3/61/6411تاريخ شهادت :            محل شهادت : خرمشهر     

ي اميردوارم در آخررت   گرچه دراين دنيا نمي توانم پاسخ زحمت هاي شما را بدهم ولر 

بلند باشريد كره   بلكه سر  راحتي نكنيدشهادتم نا در .بكنم جبران بتوانم زحمت هاي شما را

 توانسته ايد جواني تربيت كنيد كه در راه اسالم تال  مي كند.

------- 

 علي  نام: قاسم               نام خانوادگي: هادي ئي                نام پدر : فتح

  64 6/1/31همدان             تاريخ تولد :  محل تولد :

          23سن :               64 21/66/13عراق              تاريخ شهادت :  ؛محل شهادت : فاو

خواهم كه مرا همسر عزيزم كه براي من خيلي زحمت كشيد ومن قدر او را ندانستم مياز 

 و با تربيت اسالمي فرزند مرا به خوبي دو!  همسر عزيزم كنمت ميحالل كند و به او وصي

 خر ّ  خر ّ شرهدا،   هاي من بياموزيدبه بچه . ها راه شهدا را بياموزيدبزرگ كنيد و به آن

فاميرل درخواسرت    ةو از همر  اسرت  انقالب اسالمي قدر ولياخميني و مراجع ع هللآيت ا

 ا...مرا ببخشند.ءشاكنم انمي تحالليّ

----- 
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 د حسيناي                نام پدر : سينام خانوادگي: هزاوه        د جواد       نام: سي

       66/66/6421محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 43سن:  9/1/6416دستگاه     تاريخ شهادت: 111همدان؛ محل شهادت:

اب اگر گريه كنيد روح مرا عرذ  كهبراي من گريه نكنيد  ! همسر عزيزم و برادر ،مادر، پدر

و دختررم را زينرب وار    وار و علري وار  خواهيد داد تا مي توانيد محمد و علي را محمرد 

  .يد تا راه ما را ادامه دهندتربيت كن

-------- 

 نام: محمد               نام خانوادگي: ورمزيار            نام پدر : رحمان

    2/1/6431محل تولد:آبادان       تاريخ تولد:

 61سن:    46/3/6411تاريخ شهادت:         ؛ عراقومحل شهادت:فا

سپارم و شما را به خداي بزرگ مي .باشي فرزندانماناميدوارم مادر خوبي براي  !همسرم

كه شما در  طوريكارها خدا شما را ياري كند، همان ةاميد آن دارم كه همه جا ودر هم

 هايم بياموز.ي راه مرا به بچهختشنامي راه مرا  ومرا  ، طول زندگي

--------- 

 نام: اكبر              نام خانوادگي: يارمحمدي           نام پدر : صفر

       26/6/6422محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 41سن:   23/8/6419محل شهادت:دهگالن     تاريخ شهادت: 

دن انقرالب اسرالمي   اگر روزي شنيديد كه خون ناقابل من در راه اسالم و بره ثمرر رسران   

آن روز را روز جشن قبولي قرباني خود بدانيرد و فرزنردانم را طروري     ه استريخته شد

فرامو  نكنند و مرگ سرخ در ميردان   را تربيت كنيد كه سير تكاملي خود به طرف خدا

 نبرد را به مرگ سياه در رختخواب نرم ترجيح دهند.

----- 
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 گي: يارمطاقلو               نام پدر : يوسفنام: اسماعيل              نام خانواد

 8/66/6411تاريخ شهادت: 

فرزنردان   .را كه راه حمايت از اسالم است برونرد مي خواهم كه راه م از فرزندان عزيزم 

 نيرز  به شرما  ا مي خواهم كه سعادت شهادت راشما را به خدا مي سپارم و از خد!  مهربانم

 عطا نمايد.

----------- 

 د              نام خانوادگي: يارمطاقلو سهرابي              نام پدر : محمد علينام: احم

      6/2/6421محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 32سن:       1/1/6411محل شهادت: چارزبر    تاريخ شهادت: 

ياج احت امام زمان(عجو كه خواهم پسران مرا طوري بزرگ كند كه فرداخود مي همسراز 

سررباز اسرالم تحويرل    (عجو امرام زمران  و  جبهه هاي حق به ]بتواني [شما وبه سرباز دارد 

 بدهي.

**** 

از اسرالم   (سودخترم را طوري تربيت كن كه پيرو راه حسين ( و باشرد و چرون زينرب   

ت از ياري امرام امر   .پاكدامن و با تقوا باشد ،توخون شهدا پاسداري كند و دختري باعفّ

 .ددست بر نداري

----- 

 علي              نام خانوادگي: يارمطاقلو سهرابي          نام پدر : صادق علينام: غالم

        1/62/6441محل تولد: مالير       تاريخ تولد:

 21سن:  41/61/6411محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:

زم را خروب تربيرت   اميدوارم از شهادت من ناراحت نباشي و فرزند عزي ! و تو اي همسرم

 كني و تحويل جامعه اسالمي بدهي.
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----- 

 نام:حاجي آقا               نام خانوادگي: صفري           نام پدر:جعفر

        4/66/6422محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 49سن:   2/6/6416محل شهادت: دشت عباس    تاريخ شهادت:

فقر  از او  . كرنم و هريچ انت راري از او نردارم    حاف ي مري  از همسر با وفاي خرود خردا  

خواهم سعي كند فرزندانم را در راه اسالم و امام خميني عزيز كه نايب بر حرق امرام   مي

كرنم و از او مري    از فرزند برزرگ خرود خرداحاف ي مري     .تربيت كند ،است (عجوزمان

از  .ارزه كنرد امرام عزيرز مبر    ] دشمنان[با دشمنان اسالم و ،كه زنده است خواهم تا روزي

 ،كه بزرگ شردند  كنم و اميدوارم موقعي خدا حاف ي مي ،اسالم ةاميدهاي آيند ،پسرانم

ها را آگاه كن كره  به فرزندانم بگو و آن !همسر با وفايمبگيرند. دست ه سالح آتشين مرا ب

ز ياري قرآن و اسالم وامام خميني عزيز هردفي ديگرر   جپيرو واليت فقيه بود و  ،پدرشان

 .اسالم و پيروي از واليت فقيه را بياموز ها درس ياري به آن .نداشت

-------- 

 نام: محمد               نام خانوادگي: طالبي            نام پدر :اسماعيل

    21/8/6448محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 23سن:   4/62/6412محل شهادت:چنگوله     تاريخ شهادت: 

امامان  رضاي خدا اين راه راكه راه ناراحت نبا  كه من برايي من وتو اي همسرم! برا

ها راطوري تربيرت  ازبچه هاي من خوب مواظبت كنيد. آن است، ادامه مي دهم. پدرم!

 پيرو راه حق باشند. و كنيدكه درآينده به اسالم كمك كنند

-------- 

 نام پدر : علي سرور نام: نادر               نام خانوادگي: عبادي نيا           

    61/1/6433: محل تولد: همدان          تاريخ تولد
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 26سن:       3/61/6411محل شهادت: ام الرصا             تاريخ شهادت: 

از شرما مري    اسرت.  افتخار كنيد كه پدرتان در راه حق شهيد شرده  !اي فرزندان مهربان

ظالمان بتازيد تا در دنيا ظرالم  سوي  خواهم به راه حق و به سوي خدا حركت كنيد و به 

هيچ ناراحت نباشيد چون راهي را كه من رفتم راهي بود كره تمرام شرهيدان     .پيدا نشود

 ةبا پاي خودم پرا بره عرصر    وبنده آگاهانه . ي جسدشان نيز نيامدگلگون كفن رفتند و حتّ

در بسرتر  ننرگ   رجنگ و ستيز نهادم مرگ سرخ را آگاهانه قبول كردم و مرگ سرخ را بر 

 اكنون حسين زمان احتيراج بره سررباز جانبراز     !اي فرزندان ،آري. دهمترجيح مي مردن

 ؟باشد ،پ  چه كسيريان وي نباشيمكدارد و اگر من و امثال من از لش

----- 

 نام خانوادگي: عباسي            نام پدر : نصراهلل               نام: ذبيح اهلل

     61/4/6441تاريخ تولد :   محل تولد : همدان           

  41سن :            28/9/6411كورك        تاريخ شهادت :  محل شهادت :تنگ

 ازهمسرم مي خواهم كه باكمال شهامت وشجاعت ازمردم بخواهدكه به اوتبريك بگوينرد 

 .به مجال  اسالمي بفرستد مي تواند تا و بچه هاي مرا

------- 

 م خانوادگي: عين آبادي                نام پدر : عبد علينام: تقي               نا

     9/66/6441محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 41سن:   22/9/6411محل شهادت:عين خو      تاريخ شهادت: 

 ار بعثري كشرته شرده   دست كفّه يد كه پدرت درجنگ حق عليه باطل بيبگولي به پسرم ع 

ي و تربيرت  يايشران را راهنمرا   جهت فراگيري علم،، ور بودي كه برايتان مقديتا جا است.

 هاست.كنيد و به اوقرآن بياموزيد زيرا قرآن بهار دل

------ 



 18 

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

   62/62/6431محل تولد: كبودرآهنگ       تاريخ تولد:

 21سن:     62/62/6411ريخ شهادت:محل شهادت:شلمچه    تا

مرا نگذاري بره راه   ةاين است كه فرزند نوراني و پر عالق از تو خواه  من! همسر عزيزم

 كره او را  ايرن اسرت   نت رارم از ترو ا همراه شود. منحرف برود و خداي ناكرده با منافقين 

 ادامه دهد. ،است ( وطوري تربيت كني كه راه مرا كه همان راه حسين

------ 

 نام: هادي              نام خانوادگي: فضلي          نام پدر : علي

 63/4/6436: محل تولد : همدان           تاريخ تولد 

          21سن :          1/1/6411محل شهادت : چارزبر      تاريخ شهادت : 

 ]ازشرما[  را اميدوارم كه خداوند تبارك و تعالي اين چشم انت اري :سخني چند با همسرم

تعالي زينربم را   هللشاءازهرا(سو محشوركند. ان ةقبول كند و فرداي قيامت تو را با فاطم

 اواطهرار برراي    ةچنان از خاندان ائم .چنان تربيت كن كه رهرو حضرت زينب(سو باشد

بگو كره   اوبراي  ( وهلل عبداچنان از م لوميت ابا .بگو كه غرق در حضرت زهرا(سو باشد

  هاشم برايگريه كند و چنان از دشمنان معصومين و خاندان بني هللبداراي ابا عهميشه ب

را چنان تربيت كرن كره فرردا در    او  .نفرت داشته باشد ( وبگو كه هميشه از دشمنان ائمه

 .اقتدا كند (سو جامعه اسالمي زني باشد كه به حضرت زينب

 ----- 

 ادپا همداني         نام پدر: اصغراكبر               نام خانوادگي: بنام: علي

       29/1/6446محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 28سن:           8/61/6419محل شهادت:سوسنگرد             تاريخ شهادت: 
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جز ترو كسري را    را در حالي رها كردم كه گفت او !براي همسرم جز بدي چيزي نداشتم

هه از خود عالقره و نشرا    شدم كه چرا براي رفتن من به جب كه از او دلگير گواين .ندارم

از او  . د لكن تقصير نداشت چون ديگر تنها نبوديم و فرزند كوچكي هرم داشرتيم  نشان ندا

 .باشد موفق و سعادتمند . اميدوارممن را ببخشدو مي خواهم براي من طلب آمرز  كند

تدا براو لطف نمود و چنين مادري به زيرا خداوند از همين اب دخترم را به مادر  بسپاريد

 .مطمئن هستم مادر  با كمك و نصرت خداونرد او را سرعادتمند مري كنرد    . او عطا كرد

 اهلل.ءشاان

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

   خانوادگي: سمواتي مخصو      نام:هادي                   نام

          64 61/8/31تاريخ تولد:    نام پدر:  رضا             محل تولد: همدان                 

 69سن :               64 41/66/13محل شهادت:  آبادان             تاريخ شهادت:   

خواهد بار ديگر روي مطهر و پاك خواهر كوچكم را ببوسم وآن سخنان شريرين  دلم مي

 .ه عمرل كرن  براي تبليغ اسالم زينب با  و زينب گونر ! خواهر بزرگم. را بار ديگر بشنوم

 . هاي زمانه باشدگلت را براي اسالم مانند علي اكبر پرور  بده كه قاسمي از قاسم]فرزند[ 

**** 

يد كه سنگر مرا يها بگو به آن .بچه ها را طوري تربيت كنيد كه جامعه به آنان افتخار كند

 در مدرسه و جبهه حفظ كنند و سالحم را بر زمين نگذارند.

*** 

   خانوادگي: شبرو     نام            نام: احمد       

         64 2/62/36            محل تولد: همدان         تاريخ تولد:  نام پدر:  عبداهلل

 21سن :                 64 23/3/16محل شهادت:  كوشك             تاريخ شهادت:   
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تشركرم كره اينچنرين مرن     هميشه به فكرخدا باشيد ومن ازشما ممنونم وم !پدرومادرعزيزم

 راتربيت كرديد.

*** 

 نام پدر:  حاجي قربان خانوادگي: شاه محمدي     نام: مير آقا                     نام

         64 4/1/24محل تولد: همدان        تاريخ تولد:  

 41سن :           64 28/2/11محل شهادت:  سرپل ذهاب            تاريخ شهادت:   

از عيالم  .برادرانم را طوري پرور  دهيد كه فق  راه امامشان را طي نمايند !و مادرپدر  

 .و با شهامت زندگي كند ] رفتاركند[زينب گونه  اگر كنمدر قيامت تشكر مي

*** 

 نام پدر:  محمد  خانوادگي: شعبانيان   نام: مهدي                 نام

            64 6/3/38خ تولد:  محل تولد: همدان                   تاري

 61سن :                 64 23/6/11محل شهادت:  فاو             تاريخ شهادت:   

مرا االن بره    تربيت كننرد. جامعره   ( ورا مانند علي اكبر خواهم فرزندانازپدر و مادر مي

تنها امرام را  ياران مهدي(عجو احتياج دارد. اين نباشد كه فرزند طوري تربيت شود كه نه 

را  انياري نكند بلكه همواره بخواهد به اين انقالب ضربه وارد كند. پدر و مادرها فرزنرد 

 . ها را با نام و ياد خدا آشنا كننداز كودكي فكر و ذهن آن ،كنترل كنند

*** 

 نام پدر: كاظم          راد  خانوادگي: شعباني نام: حسين                  نام

            64 61/1/33همدان            تاريخ تولد:  محل تولد:  

 21سن :                 64 4/6/13محل شهادت:  چناره             تاريخ شهادت:   
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سررالح مررن ، كرره درس مرري خواننرردضررمن ايررنتررا  برررادرانم راطرروري تربيررت كنيررد

 تازمراني كره فتنره و   ما   مبازره دشمنان اسالم مبارزه كنند با و بردارند را شانديوبرادرشه

 .ادامه دارد هست دنيا ظلم در و فساد

*** 

   لو   خانوادگي: شعبان نام: عزيز                     نام

          64 1/6/31نام پدر:  حسن             محل تولد: مالير         تاريخ تولد:  

 21سن :                 64 23/61/11محل شهادت: شلمچه             تاريخ شهادت:   

 . اداره كنند خودشان را تا بگذاريد مدرسه بروند و مواظب بچه هاي من باشيد

*** 

 نام پدر:  محمد كاظم        خانوادگي: شرفي     نام: جليل                      نام

           64 1/61/31محل تولد: همدان        تاريخ تولد:  

 69سن :                 64 21/1/11مجنون             تاريخ شهادت:   جزيره  محل شهادت:  

*** 

خرواهم  ام ولي از شما يك چيز مياگر چه برايتان كاري انجام نداده !و شما اي برادرانم

نگذاريد سالح من برر زمرين باشرد و بررادران      .كه بعد از شهادتم راهم را ادامه دهيداين

 كه فردا بتوانند باري از دو  جامعه بردارند. كوچكم را طوري تربيت كنيد

*** 

 خانوادگي: زينيه     د منصور                    نامنام: سي

        64 1/9/41بخ     محل تولد: اسدآباد         تاريخ تولد:   نام پدر: سيدجهان

 24سن :                 64 6/8/11محل شهادت:  كرخه نور            تاريخ شهادت:   

دارم كه مرا ببخشند و با اين بخش  روحم را  خواهشمندماز تمام برادران و تنها خواهرم 

اگرر خردا    مري گرذارم .   شرما  عهرده  هرا بر  ام[]خواستهمن اين  !پدر عزيزم .شاد فرمايند
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داري  نگره  ] برزرگ و[  او را ،دنيا آمدهفرزند دلبندم كه بايد جانشين من باشد ب و خواست

 . مرا شاد خواهيد كرد  صورت[]كه در آن كنيد

*** 

   خانوادگي: زندي     د                      نامنام: محم

           24/3/6421ن           تاريخ تولد:  نام پدر:  علي اصغر      محل تولد: همدا

 43ن :س                64 61/61/19محل شهادت:  كرمانشاه            تاريخ شهادت:   

درود و سالم بر تمام رزمندگان اسالم كه براي پيروزي حق بر باطل مردانه و جان بر كف 

داني پرور  دهند كره  ندامان خود فرز دردرود بر مادراني كه توانستند  .كنندمبارزه مي

 هاسرالم در راه خردا جران برر كرف آمراد      در هر زمان و مكان براي پاسداري از قرآن و 

 .هستند

*** 

   خانوادگي: رستمي       امير                         نامنام: 

          64 4/62/32نام پدر:  كاظم      محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 24سن :                 64 9/2/11تاريخ شهادت:                 ؛ عراقمحل شهادت: فاو

در اين  كهايدرا بدانيد كه جواني بزرگ كردهقدر خودتان  !پدر و مادر خوب و مهربانم 

البته اين چيرزي   [است .]گذاشته پا در جاي پاي ياران اباعبداهلل ، هاي آخر عمر لح ه

بره خداونردي    .گويم اميدوارم كه ريا نباشد و شيطان بر زبانم جاري نكنرد مي را كه االن

و بدانيرد كره   تران را بدانيرد   قردر خود  !هاي شهدا و پدر و مادر خوبمشما خانواده ،خدا

باال ترر   ( وو حضرت علي اصغر ( وحضرت علي اكبر فرزندي كه در راه خدا مي دهديد

 نيست.

*** 

 خانوادگي: رحيمي جاويد نام: رضا                         نام
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            64 21/1/31نام پدر:  حسن      محل تولد:تهران           تاريخ تولد:   

      68سن :                64 21/66/13تاريخ شهادت:            ؛ عراقدت:    فاو محل شها

افتخار كن كه با دادن يگانه  !ايجا رسانده مرا به اين ]صحيح[ تربيت بامادري كه  ؛مادرم

ي، حال كه ديگر رضرا در برين   ادها دافقين و فرصت طلبنپسر خوي  درس عبرتي به م

 .تا خدا هست هيچ ماللي به دل راه ندهيدشما نيست مهم نيست، 

*** 

 علي اني                 نام پدر: قا سمنام: محمد              نام خانوادگي: رب

         64 41/4/33محل تولد: همدان           تاريخ تولد:   

 24سن :                 64 1/1/11محل شهادت:    چارزبر          تاريخ شهادت:   

پدر را  سايه كه بايد چنانآن اندكه به دنيا آمدهروزي ن آمرتضي و سميه از  !پدر عزيزم

راه امام حسين( و و حضرت  ]كن و[ همراهشان   هميشه با خودتپاند بر سر خود نديده

  .آنان نشان بده هرا ب (سوزينب

*** 

 نام پدر: اصغر                  خانوادگي: خو  بين            نام   نام: علي                

            64 6/62/36محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

     23سن :                 64 41/61/11شلمچه         تاريخ شهادت:   محل شهادت: 

 هللروح ا ،(سو امام حسرين( و و فرزنرد پراك زهررا     انبيا، خ  بهمرا   از پدر ومادرم كه

بسي جراي خوشرحالي    !پدرم .كمال تشكر وقدرداني را دارم ندنمودو تشويق   ماييراهن

مرادرم مرادر خروب و     .ثمر نبودت شما بياكه از زحمات خود نتيجه گرفتي و زحم است

ن آدر برابرر   .چرا كه برايم خيلي رنج وزحمت كشريدي  اميدوارم كه مرا ببخ  !مهربانم

 .ين ندارم كه حاللم كنيجز اسخني ، همه ايثار و فداكاري تو 

*** 
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   گويان       خانوادگي: حق نام   نام: محمدرضا              

            64 2/1/31نام پدر:  صادق      محل تولد: همدان           تاريخ تولد:   

   69سن :                 64 3/61/11محل شهادت:   ام الرصا            تاريخ شهادت:   

هاي . شما امانتبدانيد كه خداوند دوستدار شماست ، خوشا به حالتان !و مادر عزيزمپدر 

]دين[ خدا فدا كرديررد و مگرر     _در راه شكوفايي   كه بايد سر انجام فنا شوند _ي راهاال

 بهرتر از ايررن هرم مي شود؟! 

*** 

   سازيان      خانوادگي: چيت نام   نام: علي                    

           64 21/9/36نام پدر:  ناصر         محل تولد: همدان          تاريخ تولد:    

 21سن :                 64 3/9/11محل شهادت:  گامو             تاريخ شهادت:   

سعي و تال  كن و  اوبزرگ كردن  تربيت و اگر خداوند به من فرزندي داد درهمسرم ! 

 واقعري و اسرالم   يمسرلمان  را اوداد  ي. اگر خداوند به من دختردر تربيت آن جدي با 

دست هحالل بداد آن را طوري بزرگ كن كه نان  يكن و اگر پسر تربيت خوب يشناس

 ( و كرن و  در دهران   هللعبردا را عاشق ابا اواز بچگي  .بياورد و به مستضعفان كمك كند

هريچ  »   :بگرو  او د مرد بزرگ كن و به را مانند مواليمان حسين( و آزا اوتربيت بگذار و 

 « .دعبادت كن اوو خداوند را براي رضاي  دوقت جلوي زورگويان سر خم نكن

*** 

 نام:   محمدتقي                   نام خانوادگي: تركماني             نام پدر : مصطفي 

           64 21/3/49د:محل تولد: همدان          تاريخ تول

 26سن :                 64 66/1/11:سرپل ذهاب             تاريخ شهادت:محل شهادت

خواهم كه در تربيت خواهر و برادرانم بكوشري و ايرن فقر  برا الگرو      از تو مي !پدر عزيز

  .شودمي بودن خودت ميسر
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*** 

 اند به خوبي اداحقي را كه در تربيت به گردنت گذاشته :وصيتم به فرزند عزيزم اين است

انتقام  ساختن را اسالمي خونينم را به كف گير و با الگوي مسلمان شدن و جامعه اسلحه .نما

 خوارت بگير.   پدرت را از دشمنان خون

*** 

          نام:  ملك حسين   نام خانوادگي: بياتي   

  64 2/1/31خ تولد : نام پدر : حسن          محل تولد : تويسركان             تاري

          21سن :               64 1/62/11ل شهادت : شلمچه              تاريخ شهادت : مح

 . ها را خوب تربيت كنيد كه راه شهدا را ادامه دهند و زينب گونه باشندبچه

*** 

 نام پدر: علي اصغر         نام خانوادگي: بيداري                      نام:  محمد رضا   

         64 61/1/31علي اصغر     محل تولد: همدان         تاريخ تولد:  نام پدر:   

   26سن :                 64 1/1/11محل شهادت:    اسالم آباد          تاريخ شهادت:   

گيرند ديگر پيشي ب بچه هايتان را چنان تربيت كنيد كه به سوي خداوند از يك !خواهرانم

شما جبهه ها راپرر كنيرد و برا    ! برادرانم . ها باشد آرزوي آندو شهيد شدن در راه خداون

جبهه رفتم كه جهراد در  به بخاطر اين  برادران من حضور خودتان به سوي خداوندآييد،

واجب است و من رفتم تا پيام رهبرم را لبيك گويم و رفتم تا خودم را  بر هرك  راه خدا

ه راه كربال را باز كنم سپ  راه قدس را رفتم ك ، بسازم و از دست هواي نفسم آسوده شوم

 با خون خودم باز نمايم. شاءاهلل ان

------ 

         نام:  صالح                 نام خانوادگي: پورميداني   

  64 63/6/41نام پدر : مهدي         محل تولد : كربال             تاريخ تولد : 
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          29سن :               64 21/61/11شهادت : محل شهادت : شلمچه               تاريخ 

خدا را شكر مي كنم كه همسرري مهربران و فردا كرار برودي و برراي       ! شما همسر گرامي

بره فرزنردم از   . در تربيت صحيح و اسالمي او كوشا باشيد .فرزندمان مادري خوب هستي

م او حسين ( و كه معلّيد يبگو .يد كه پدرت شهيد شده استيبگو. يديحقيقت را بگو ،اول

يد كه در چه راهي قدم برداشت و در چه راهي و براي چه بره شرهادت   يبگو .بوده است

او را از اوان  !همسررم ؟ يد كه دشمنان اسرالم كيسرتند و دوسرتان مرا كيسرتند     يبگو .رسيد

و  .كودكي با ساالر شهيدان حسين بن علي ( و و م لوميت او و اهرل بيرت  آشرنا كنيرد    

 يرد يهدف از زندگي را براي او بگو.   را باال بگيرد و با سربلندي زندگي كنديد سريبگو

واخال  آشنا كنيد  تقوا عبادت، اطاعت، واليت، معاد، امامت، عدل، نبوت، توحيد، با را او

 تا راه را بشناسد و مسير را انتخاب كند و هدف را ببيند.

------ 

 نام پدر:رستم            گيزيخانوادگي:چن نام                  نام:ايرج

 64 1/1/41دان         تاريخ تولد:  محل تولد: هم 

سرن :                       64 61/1/12تراريخ شرهادت:           ؛ پيرانشهرعمران  محل شهادت:  حاج

28 

 ار اسالم بار بياوريد .بر خداوند يكتا، انقالبي و پاسد فرزندانم را مؤمن، فرمان

------ 

 : حسين                            نام خانوادگي : م اهري نام

 64 6/9/41اصغر   محل تولد: بيجار كردستان      تاريخ تولد: نام پدر : 

 23سن :       64 61/6/16دزفول             تاريخ شهادت:    -محل شهادت:   محور شو 

به فرزندم بگوكره   بياور، رتقوا با با  و او را خدا شناس و با انمواظب فرزندم] همسرم ![ 

به خاطر   تو را در آغو  نمي گرفت  اگر پدرت بي  از حد به تو عالقه نشان نمي داد يا
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 ،بلكه نمي خواست خداي نا كرده عالقره بره فرزنرد      بود كه عالقه اي به تو نداشتناين 

من حقيقت را به  عتقاددر مورد من و ا.   از راهي كه داشت  باز دارد او راخانه و خانواده 

 يد.يفرزندم بگو

------ 

 نام : علي                                 نام خانوادگي : م اهري

 64 41/4/36عبدالعلي   محل تولد: همدان      تاريخ تولد: نام پدر :  

 23سن :       64 2/66/11محل شهادت:   شلمچه    تاريخ شهادت:   

 .  دگي كنيد و فرزنداني حسين گونه بار بياوريدزينب وار زن!  خواهرانم

----- 

 نام : امين                                 نام خانوادگي : معروف 

 64 26/1/39نام پدر: نور علي     محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 61سن :               64 3/61/11محل شهادت:  شلمچه               تاريخ شهادت: 

را خوب تربيت كن  آن ها كني ،  شا ءاهلل برادرانم را مثل من بزرگ مي ان! اي مادرم  

گونره تربيرت كرن كره      و حسينيان باشند و خواهرم را آن( و تا ادامه دهنده راه  حسين 

 .   بزرگ شود (سو  الگوي پاكي و حجاب باشد و مانند زينب

------ 

 نام خانوادگي : مقصودي                 نام : اكبر                    

     64 61/62/24 نام پدر: اصغر     محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

سن :               64 8/9/11تاريخ شهادت:               ؛ همدانمحل شهادت:  بلوارشهيدمدني 

41 

يعنري روح   ( و  فرزند حسرين باشند كه بايد دست از اسالم و ياري زن و فرزنداني مي... 

سرپرسرتان  براي من غمگين نباشند زيرا خداي بزرگ سرپرست همره بري   برندارند و هللا
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فرزندانم را به خردا و سرپ  بره او مري      ،كه وصي من باشد  مي خواهم همسرم از . است

 ها را تربيت و بزرگ نمايد. آن هللسپارم تا در جهت ا

------ 

 نام خانوادگي : ملكي                                نام : حسن               

 64 4/62/41نام پدر: رجبعلي   محل تولد: همدان           تاريخ تولد:

 28سن :              64 21/1/11محل شهادت:   مجنون              تاريخ شهادت:  

 . عزيزم را به تو مي سرپارم  ليال ونداي ، سپارم خانواده ام را بعد از خدا به به تو مي مادر،

كمبرود نكننرد و ادامره    احسراس  ي كه هرگز يها طوري رفتار نما نآاميدوارم در تربيت 

ها را نواز  مي كرد  و گرامي مي داشرت   طور كه علي آن راه ما باشند و همان دهنده

 .  پدرشان را احساس نكنند و فراق عموي عزيز تايد يگونه رفتار نما شما هم آن

------- 

 نام : رحيم                                    نام خانوادگي : مهرابي 

 64 4/6/41لد:نام پدر: كريم    محل تولد: تهران           تاريخ تو

 24سن :              64 21/8/19محل شهادت:   سوسنگرد              تاريخ شهادت:  

ديم ناراحت نشو بلكه خوشحال برا  و  اگر من و شوهرت در جبهه شهيد ش ! خواهر جان

حرامي   ، بعد از مرن  ! برادر جان.  ي خود را در پي  گيرديسميرا را بزرگ كن تا راه  دا

. خود را به نحو احسن انجرام دهري    پدر و مادر و خواهران تو هستي اميدوارم كه وظيفه

دار و اگرر   نگره  ها را شراد  مگذار پدر ومادر عزيزم ناراحت باشند هميشه آن ! برادر جان

 پرستي كن.من سر ةي شدي از بچيدا

------ 

 نام :  نقي                     نام خانوادگي : ملكي 

    64 29/2/49    محل تولد: همدان           تاريخ تولد:نام پدر: ولي اهلل
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 21سن :               68/61/19محل شهادت:   كرخه              تاريخ شهادت:  

اگر . مگذار كه عباس احساس كمبود كند. روحيه اي باال عباس را بزرگ كن  با  ! مهمسر

ك جان به ما داده و هر وقت شهيد شدم ناراحت نبا  دنيا همين است،خداوند بخشنده ي

 باشيم . آماده جان دادن بايد كند  طلب

*** 

 نام :  يادگار                  نام خانوادگي : ياري

 64 21/1/62يار   محل تولد: بهار          تاريخ تولد:نام پدر: علي 

 13سن :              64 6/3/11محل شهادت:   بانه              تاريخ شهادت:  

 مري  . خواهرد برود   ترو  ةمشكالت زندگي بر عهرد  همةمي دانم كه در غياب من  !همسرم

شمعي برر گررد فرزنردانم    ب پايدار باشي و مانند يخواهم مثل كوه در مقابل گرد باد مصا

فرد مفيردي برراي    تربيت كني تا در آتيه بتوانند ها را مطابق با احكام خدا نآبسوزي و 

 .  خود باشند ةجامع

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

 نام :  اقبال                نام خانوادگي : يزداني حميد 

 64 21/61/48   محل تولد: همدان           تاريخ تولد:نام پدر: عزت اهلل

 21سن :              64 64/1/11محل شهادت:   شرهاني              تاريخ شهادت:  

 كره  خودت شراهد هسرتي   اام دانم كه غم بزرگي است از دست دادن شوهرمي ! همسرم

از توتقاضا دارم فرزندان را طوري  . است ها هزار نفرافتاده بي  از ده چنين اتفاقي براي

 مرؤمن و  افررادي  اسرالمي  ةبتوانند در جامعر  شهيد باشند وفرزند  نام  بار بياوري كه اليق

نه چندان دور مملكت را بره صراحب اصرلي     يدر زمان هللشاا متكي به خداوند باشند تا ان

 .  بدهيمتحويل خود 

---------- 
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 نام : لطيف                     نام خانوادگي : يعقوبي

 64 61/8/36مدان           تاريخ تولد:       محل تولد: هنام پدر:اسداهلل 

 21سن :               64 21/8/16محل شهادت:  سومار               تاريخ شهادت: 

از تربيت اسرالمي فرزنردان    لح ه اي  مبادا : م و تمام پدران اين استريت من به پدصو

دت فرزندانشران را  خود كوتاهي كنند بلكه مانند هزاران پدر شهيد  با كمال افتخرار شرها  

پشيمان نشوند وبرا براال برردن محصروالت      در راه خدا خود قربانياز  گاه  بپذيرند و هيچ

 دهان ابرقدرت ها بزنند .  مشت دندان شكني بر ، ييكشاورزي خود در جهت خود كفا

---- 

 نام :  كاظم                 نام خانوادگي : يوسف صنعتي 

 64 61/1/26 تولد: همدان           تاريخ تولد:  نام پدر: ابوالقاسم     محل

 33سن :             64 21/61/11محل شهادت:  شلمچه               تاريخ شهادت: 

از . دنراه انبيا و انقالب اسالمي باش ةها ادامه دهند كه آنيدفرزندانم را طوري تربيت كن 

 .كنند بر من حاللرا پدر و مادر مهربانم مي خواهم  حق خود

----- 

 نام :  تقي                                    نام خانوادگي : يوسفي اصل

 64 6/1/46 علي   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : نام پدر: غالم

 46سن :              64 62/8/12محل شهادت:   پنجوين              تاريخ شهادت:  

هراي بره دو  ترو     اميدوارم حاللم كني مي دانم تمام سرختي  ! سالم بر تو همسر عزيزم 

مران و فرزنردانمان را فرداي     تر از اين است ما بايد تمام زنردگي اسالم باال،  ده استاافت

اگرر   . فرزندان عزيزم را  اول به خدا و بعد به تو مري سرپارم   .اسالم و قرآن و امام كنيم 

.  خداسرت  حآن پير جماران و رو اي اصلي شماه سفر ولي بابسراغ مرا گرفتند بگو بابا رفت
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ها را اول به خداوند متعال بعد به تو مي سپارم،تو هم پدر  نآبچه هايم را فرامو  نكني 

  . رماسپمي شما را به خداي بزرگ  . ها با  نآوهم مادر 

------- 

 نام :   رسول                                   نام خانوادگي :  شكرچي

 64 61/4/31علي   محل تولد: همدان           تاريخ تولد :  پدر: چراغنام 

 69سن :              64 29/61/11محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:  

هري  لاز شرما بررادران حرزب ال   : اهلل و هميشه در صرحنه   چند جمله اي هم با امت حزب

تان  و غلبه بر نفر  كوشرا    شيد و در حفظ نگاهوار گو  به فرمان امام باخواستارم حسين

» وار در حفظ حجراب كوشرا باشريد، چررا كره      خواهم زينباز شما خواهرانم مي .باشيد 

و فرزندان آينده اين مملكت را به خروبي در   « ترين زينت زن حفظ حجاب استارزنده

 . خ  اسالم و قرآن تربيت كنيد

----- 

 نام خانوادگي :  شكرلب                   نام :   محمد                 

   64 24/1/31نام پدر: عباس    محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 21سن :              64 3/61/11محل شهادت:   اروندرود              تاريخ شهادت:  

در خروبي  اميدوارم كه حاللم كني كه همسر چندان خوبي براي شرما و پر  ! همسر عزيزم 

 بررررررررررررررررررررررررررررررررررررراي فرزنرررررررررررررررررررررررررررررررررررردانم 

گران فري  يان راه حق و جهراد ينبوده ام همواره از خداوند مي خواستم فرزندانم را فدا

ها بگرو كره راه    فرزندانم را در خ  اسالم تربيت كن وهميشه به آن. سبيل اهلل قرار دهد

راه حسين ( وو راه زينب(سوو خ  محمرد( وو علي( ومري باشرد و بگرو كره       ، اسالم

بايد با روحيه اي مبارز  ،  شاءاهلل اگر فرزند كوچكم پسر بود ان . در اين راه رفت پدرشان
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زينب(سو را بره  گر دختر بود بايد فاطمه(سو و ل دور بماند و ايمبادا از مسا،  بزرگ شود

 .  او شناساند تا الگوي  گردند

*** 

 ياننوادگي : صفاينام خا             نام : اصغر                                 

 64 21/4/32 نام پدر: فتح علي   محل تولد: همدان           تاريخ تولد :

 24سن :              64 21/61/11محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:  

عرذر  ، جز زحمرت چيرزي نداشرتم    ه ب مرماز همسر مهربانم كه در اين چند سال مدت ع

ر زحمرات او را چره در   جر جا از خدا مي خواهم كره ا  و در اين خواهي اعمالم را كرده

از همسرم مي خرواهم كره    .عطا فرمايد  ، طور كه سزاوار است چه در آينده آنوگذشته 

ها رعايت كنرد ترا    در تربيت دو طفل معصوم بكوشد و هميشه حد اعتدال را درمورد آن

هميشره   .مت اسرالم باشرند   بار درخدكوچك درآينده درختي تنومند و پرهاي  اين نهال

اطرا ف خود  نور بدهند و خود  به ها بايد مثل شمع باشند و نآها بياموزد و  حق را به آن

دار  خدا نگه.  اين كمال يك مسلمان است ، مانند مواليمان حسين بن علي( و نيز بسوزند 

ن دنيا آاب خواه  مي كنم  مرا دعا كنيد كه حس ، شما كه قلب پاك داريد . ازشما باشد 

 .  شوخي نيست

****** 

 نام:محمود                         نام خانوادگي:دوست عليان                   نام پدر: علي

            1/6/1115محل تولد: همدان                      تاريخ تولد:  

    15سن:                  15/4/1161تاريخ شهادت:             ؛ همدانمحل شهادت: پادگان قدس  

اسرالم   يراور مؤمن به انقالب اسرالمي و   ،چنان پيرو واليت فقيه  هم خواهماز همسرم مي

فرزنردم را   .و از دوري من ناراحت نباشد چون راهي كه من رفرتم راه خردا برود     باشد
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قيره  و پيرو واليت ف بخوردو به درد اسالم ومسلمين  شود فردي اليق تاتربيت اسالمي كند 

 و راه شهيدان باشد.

------ 

 علي علي                              نام خانوادگي:رستمي                        نام پدر :قياس نام:شعبان

         5/1/1115محل تولد: همدان                 تاريخ تولد: 

  16سن:             15/8/1161محل شهادت: سومار            تاريخ شهادت:  

 .فرزندانم را به راه من راهنمايي كنيد !باري

---------- 

 نام :عبدالمجيد                                نام خانوادگي:رستمي                             نام پدر:محمد

            11/4/1113محل تولد: همدان                         تاريخ تولد:

 14سن:             8/1/1161يزان                     تاريخ شهادت: محل شهادت: قراو

جران خرود بره مرا       از شيره .سالم بر تو كه براي ما زحمت كشيدي ، سالم بر مادر عزيزم 

بتروانيم يكري از   تا  به اين سن و سال رسيديم  ،ساختي  ما را تنومند و توانمند خوراندي 

ترو بايرد    .ر اسرالم هسرتيد  كلش ان هسيتد كه تشكيل دهندهشما مادر .سربازان اسالم باشيم 

 كررررررهتحويررررررل اسررررررالم دادي  ي افتخررررررار كنرررررري كرررررره فرزنررررررد 

دختر پيرامبر كره دو فرزنرد     ،(سو  تو همچون فاطمه مي تواند براي اسالم نيرويي باشد. 

انرد و اگرر   تربيت كرد و هر دو فداي اسالم شدند دو فرزندت به خدمت اسرالم درآمرده  

  .شير زنان صدر اسالم صابر و پايدار باشي ونان شهيد شدند بايدچهردونفر آن

------- 

 نام :محمد هاشم                  نام خانوادگي :رستمي               نام پدر:ابوالقاسم

                15/4/1143محل تولد: همدان               تاريخ تولد: 
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 13سن:               13/11/1164تاريخ شهادت:                ، عراقمحل شهادت: فاو 

اميدوارم خواهران كوچكم را طروري تربيرت كنيرد و     ،من كه در اين دنيا برادر نداشتم

 پرور  دهيد كه مانند زينب(سو رسالت خونين تنها برادرشان را بر دو  كشند.

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

 دنام پدر: محم      ت                                نام : احمد                        نام خانوادگي: سالم

                /1/2مدان        تاريخ تولد: محل تولد: ه

 42سن:       6411/ 61/ 29محل شهادت : شلمچه      تاريخ شهادت: 

درود بر شما ملت شهيد پرور كه در دامن خود عزيزاني تربيت مي كنيد كه راه سرخ امام 

 .وصيتم به شما اين است كه ياران باوفاي اسالم و امام باشيد. را ادامه مي دهند حسين ( و

********** 

از  !همسر مهربانم. بيا سنگر پدرت را پر كن آموز  ن امي ببين،! پسر جانم،عزيزتر از جانم

نمراز   . ادامره دادم    را راه امامان خاطر رضاي خداه من ناراحت نباشيد كه من ب ادتشه

بيرا   !مهردي جران   ،پسر جران . فرزندانم  درس بخوانند. بگذار يد و امام را دعا كنيدبخوان

 مهردي  اسرم ترو را   .ن مبارزه كنآز زمين بردار و با دشمنان اسالم و قر ا بابايت را اسلحه

 ،هر كره گفرت جبهره نررو     ! مهدي جان ،اي عزيزم. باشي (عجو كه سرباز مهدي گذاشتم

در خر     !دخترر هرايم   .هستي (عجو تو سرباز امام زمانچون  ،هاي  نده گو  به حرف

 با هست.اخدا به جاي ب ،اگر بابايتان شهيد شد ناراحت نباشيد .امام و اسالم باشيد

-------- 

 نام : مصطفي                           نام خانوادگي: سلطاني                      نام پدر:محمد

         12/13/1141تاريخ تولد:   محل تولد: همدان              

 18سن:                     11/13/1152محل شهادت: ذوالفقاريه                 تاريخ شهادت:
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 هايتان را طوري تربيت كنيد كه در راه اهلل باشند كره ان اميدوارم كه بچه !اي خواهرانم

 ! مبادا بگذاريد خون شهيدان پايمال شود . هستند اهللءشا

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

 نام : علي اصغر                    نام خانوادگي : سماواتي       نام پدر: محمد 

        1/1/1153محل تولد:    همدان             تاريخ تولد: 

 13سن:      11/1/1133محل شهادت:شمال قصر شيرين            تاريخ شهادت: 

آرزوي سرعادت و   ، دانرم هاي شرما مري   يون تربيترا مد تمامي اين نعمتها !برادر خوبم  

مررا از دعراي    ،و اخال  برودي  اتقو پيروزي شما را دارم چرا كه براي من همواره اسوه

خواهم دوستي و خصو   فاميل ميه شنايان بآاز تمامي دوستان و  .خيرت فرامو  نفرما

 .دنذارها را كنار بگ صفا را در بين خودشان رواج داده و كينه و كدورت

*** 

اسرالم و   آينرده  دارم. زيررا  م و مديران دلسروز قشر معلّ اخصو  ببه   صحبت ديگري كه

 دسررررررررررررررررررررررررت ه انقررررررررررررررررررررررررالب برررررررررررررررررررررررر

تقويت بسيج و و براي خوب تربيت كنيد  قشرمحصل راسعي كنيد : ن مي گردديها تعي آن

ي در فكر مي كنم بهترين راه ضربه زدن به اسالم كه استكبار جهان  .انجمن اسالمي بكوشيد

نشر فرهنگ غرب و بي بند وباري در قشرر جروان    ،جهت آن سعي و كوش  فراوان دارد

 مل در تقويت ن ام است.اترين ع سرمايه گذاري در جهت آن مهم ]بنابراين[  .است

----------- 

 علي نام: فرهاد                           نام خانوادگي: كيانيان      نام پدر: غالم

                 1/1/1141مانشاه             تاريخ تولد: محل تولد: كر

 11سن:             11/4/1166محل شهادت:بانه                   تاريخ شهادت: 
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 يو بداني شنا كنآفرزندانمان را به احكام اسالمي ي كه دارم اين است تنها وصيتهمسرم !  

 ها مي رساند.نآا  را به  مي شود  خداوند رزق وروزي خانواده هر ك  شهيد

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

 نام: شاويس           نام خانوادگي:مايخان            نام پدر: حبيب  

      13/6/1111محل تولد: خانقين عراق         تاريخ تولد:

 13سن:             5/5/1163محل شهادت: شيخ صالح  تاريخ شهادت: 

و تنها پسرم اين است در  ندخترا ن،خواهرا ان،برادر ،وادهخان ،پدر و مادر هب من  وصيت

و هرگرز در مقابرل   كوشرا باشريد   انتشار و اعتالي دين خدا و پايداري حكومرت اسرالمي   

واجرب  مجاهدت در راه خدا بر هر مسرلمان   نهراسيد. صدام و امثال او ]از[دشمنان خدا ،

رحمرت خردا در ايرن راه     من مفتخرم در اين راه شهيد شوم چون عنايت خردا و  .است

ار و دشمنان خدا و به اهتزاز در آمدن پرچم اسالم در عراق و سقو  بر كفّ يپيروز .است

 به اميد زيارت بارگاه سيد الشهدا امام حسين( و. نزديك است. رژيم بعث

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

 نام پدر: داداهلل   نام : بهرام                        نام خانوادگي: مباركي                

           13/11/1113محل تولد: آبادان               تاريخ تولد:

    13سن:               6/5/1163محل شهادت: اسالم آبادغرب                 تاريخ شهادت:

اگر مي خواهيد روح مرا شاد كنيد فق  در  : فرزندانمو پيامي براي پدر ، خواهر،همسرم 

كه مرا دفن كرديد بر مزارم خواه  ديگري كه دارم اين است هنگامي .باشيد خ  اسالم

ي مري  ايبه انسان روح خرد  ]اين كار[ چون ، سينه بزنيد كه سينه زني را دوست مي داشتم

 .يد و اگر توانستيد برايم فاتحه بخوانيديهاي جمعه بر مزارم بيا شب مقدور بود اگر. دهد

-------------- 
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 لي                                                     نام خانوادگي: محمديع نام: رجب

مشكل كار براي شما مي دانم پ  از من  .يديبا بچه ها با محبت و مهرباني رفتار نما !همسرم

در تربيرت و  مسايلي هر چه مي تواني  .هم مادر و هم پدر باشيهايت براي بچهاست بايد 

ايشان بفهمان كه پدر ايشان در چه راهي قدم گذاشرته   به ه ها بياموز وبچبه تعليم اسالمي 

 ييمثل حضرت زينب(سواستقامت و افتخار نماو صبر داشته باشي  دباي .استشهيد شده و 

 زيررررارت امررررام و كررررربال  شررررما را بررررهبرررره شررررما قررررول داده بررررودم كرررره  .

بره   ،اهلل بعد از پيروزي اسالمشاءنا. خود عمل كنم  فهنتوانستم به وظي اببرم ،ام حسين ( و

 زيارت قبر ش  گوشه خواهيد رفت.

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

 رضا  نام:غالم حسين                     نام خانوادگي: محمدي                    نام پدر: علي

             1/11/1144محل تولد:سوالن               تاريخ تولد:

 13سن:                          15/4/1161يخ شهادت: محل شهادت: كوشك      تار

خواهم كه امرام را يراري كننرد و از پردران ومرادران      از تمام مردم شهيدپرور ايران مي 

 .هي تحويل جامعه دهندلالانقالبي وحزب انيخواهم كه فرزندمي

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

 علي نام پدر: رجب               نام: داوود                   نام خانوادگي: محمودي    

      13/1/1144محل تولد: همدان      تاريخ تولد: 

 18سن:           13/11/1161محل شهادت: چنگوله      تاريخ شهادت:

كرالس برراي   برگرزاري   ريرزي و  برنامره  برا  سازنده وو  هاي مفيدشما بايد بامعرفي كتاب

 وباشرند  بچه ها بي تفاوت  نگذاريدرور  دهيد، پدرآينده جواناني درخ  امام  ،نونهاالن

ذب بچه هرا  جهاي راه يكي از !اي برادران. به انحراف كشيده شونديي هاتوس  گروه يا

 شماست.خود  خانه اخالق ورفتار به طرف كتاب وكتاب
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----------------- 

 حمد تقينام پدر: م        نام: هاشم                        نام خانوادگي: مدرسي

            5/4/1118محل تولد: همدان               تاريخ تولد:  

 13سن:          13/13/1165محل شهادت: همدان                تاريخ شهادت:

از تو  !پسرم .حمزه را به خوبي مراقبت و تربيت نمايند ،از خانواده ام مي خواهم كه پسرم

و فررد   هري ت خود را ترا مردارج براال ادامره د    كه بزرگ شدي تحصيالمي خواهم وقتي

 -------------- .مفيدي براي جامعه باشي

 نام پدر: ابراهيم              هوشنگ                           نام خانوادگي: كريمي نام :

                13/11/1112محل تولد: همدان              تاريخ تولد: 

 11سن:                        14/1/1161تاريخ شهادت:   محل شهادت: كوشك        

هراي مرن   ها بگوييد كره از كتراب  برادران كوچكم را با احكام اسالم آشنا سازيد  و به آن

 اسرت  امام قدم بردارند و ياور اين عزيزكه اميد مستضرعفان جهران   در خ ّ ،استفاده كنند

 (سوزينب  ، حضرتنب وار زندگي كنندپيامم به خواهران عزيزم اين است كه زيباشند. 

 .راه امام و شهيدان باشند ةرا الگوي خود قرار دهند و ادامه دهند

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

 نام: علي                                      نام خانوادگي: كلوپ               نام پدر: حيدر

         1/6/1143محل تولد: اسدآباد                تاريخ تولد:

 13سن:                5/5/1163محل شهادت: چارزبر                  تاريخ شهادت:

 .مد باشدآسرنمونه وشنايان و اجتما  آدرميا ن كه خواهرم را چنان تربيت كنيد 

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

 نام خانوادگي: قره باغي                              نام پدر: خليل  نام: جليل 
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               11/3/1116محل تولد: همدان              تاريخ تولد:

 12سن:          4/13/1165محل شهادت: اروند رود            تاريخ شهادت:

شما هم مررا ببخشريد،    ! فرزندانمبه راه حق بياوريد تا از اسالم دفا  كنند. فرزندانمان را 

شرريعت  و بزرگان ديرن   اميدوارم همچون .چنان خوبي هم براي شما نبودم نآكه پدر 

يرار برراي    برويد ويك سررباز ويرك   ،باشدمي همان راه امام حسين( وكه  من را كهراه 

اگرخردا   - ]بتروانم [  اميردوارم كره   .مسرتحكم باشريد  و مقاوم ق و شه موفّيهم. اسالم باشيد

 شفاعتتان كنم. - بخواهد

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

 نام پدر: علي  : قاسمينام خانوادگي  نام: اكبر

                 3/5/1111محل تولد: همدان)وركانه(             تاريخ تولد: 

 11سن:                4/13/1165تاريخ شهادت:          محل شهادت: اردوگاه اسرا ؛ عراق

ه هرراي آنرران را برره چررمنررازل شررهيدان برويررد و ب برره  تررر از شررما مرري خررواهم برري 

آنران پدرانره    هميشره برا  . ي و استقامت دعوت كنيديت،صبر،بردباري،شكيباشجاعت،مقاوم

ها فق  امام خميني را پدر خرود بداننرد و محبرت او را در    يد و كاري كنيد آنينما رفتار

 .دل داشته باشند

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

 نام: مرتضي            نام خانوادگي: جاني         نام پدر :اكبر

  1/1/6431تاريخ تولد:    محل تولد: همدان   

 21سن:     21/61/6411محل شهادت:ماووت    تاريخ شهادت:

بيني كه مرادراني هسرتند   مي !و اي عزيز در نزد خداوند اي زينب زمانه ،اي مادر گرامي

اميدوارم كه براي من شيون نكني كه دشمنان اسرالم   .دهندكه راه و ياد شما را ادامه مي

 .يراد مررا از اذهران نبررد     ،هاي جمعه بر مزارم بنشين تا خاكشب فق  .شوندخشنود مي
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شايد بتوانم بره   ؛اميدوارم در جهان آخرت پر كشيده و سوي تو آيم و زير بال تو را بگيرم

 عهد خود وفا كنم.

----- 

 نام: رضا            نام خانوادگي: رمضاني پور        نام پدر : حسين علي          

   21/2/6436همدان         تاريخ تولد : محل تولد : 

        23سن :              8/66/6411محل شهادت : شلمچه          تاريخ شهادت : 

اگر چه شما در زندگي خيلي صبور و پرتال  ودر عرين حرال خيلري مهربران      !مادر جان

انم در آخررت  بترو  -شراءاهلل ان-شرايد   .من نتوانستم براي شما مفيد واقع شوم ليبودي و

و  واتقر كشري و  اي و مري كره كشريده   ولي مسلماً با آن همه رنج و مشقتي .شفيع شما باشم

جا شرما بايرد شرفيع مرن     در آن سرا بر ما پيشي خواهي گرفت و در آنصبري كه داري، 

 !باشي نه من شفيع شما

-------  

 محمود  نام: تقي           نام خانوادگي: خاقان جو            نام پدر :

  8/6/6431محل تولد : همدان      تاريخ تولد : 

           21سن :           1/1/6411محل شهادت : چارزبر         تاريخ شهادت : 

و عزيزتررين   گريزندميوقتي ياران از هستي خوي   ،بخ  استچه خو  من ره ولذت

ود با دشمن خدا و رسول در طبق اخال  گذاشته و با تمامي قواي خ راجان  ،متا  خود

ها را به خاك مذلت وعدم نشانده و خود نيز ماننرد كبروتر از زنردان    آن وندشميرودرو 

سرجد  ماز مجاهديني كره سرنگرهاي نبررد را تبرديل بره       .گوينددنيا را ودا  مي ، رهيده

در  ؟اند چگونه توان سخن گفتهاي جهاد را با بانگ تكبير مهب  مالئكه اهلل نمودهوميدان

ر خرود چنرين فرزنرداني را برراي     هاي مطهّاقدام شريف مادران بزرگواري كه در دامن

 .اسالم تربيت كردند. چه توان نثار كرد
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*** 

   خانوادگي: حق جو       نام   نام: محمود                

    9/8/6438نام پدر:علي              محل تولد: همدان            تاريخ تولد:  

 61سن :                       41/61/6411شهادت:  شلمچه        تاريخ شهادت:  محل 

هرگراه بره يراد شرهيدان      .خواهم كه در شهادتم گريه نكنيرد از شما پدر و مادر عزيزم مي

هدا ساالر شهيدان و الگروي رادمرردان   ت حضرت سيّدالشّبر م لوميّ ]همه[افتاديد اول از 

از  !باقي باشد كه بر مرن بگرييرد   يكنم جايادت برادرم فكر نميبعد با وجود شه بگرييد و

 در مادرم خدا را شاكر با  كه فرزندي را .خداوند خواستارم كه به شما صبر عطا فرمايد

پدرم سرافراز با  كره برا لقمرة     .خواهي حسين قيام كندخون بهدامنت تربيت كردي تا 

 ه اسالم تقديم كني.دادي توانستي دو فرزندت را ب ماحاللي كه به 

-------- 

 نام خانوادگي : حسين                     نام: رشيدي پيكام         نام پدر:احمد                  

       62/2/6431محل تولد: همدان                         تاريخ تولد:

 26سن:          1/8/6416محل شهادت: مهاباد                    تاريخ شهادت: 

ي يهااند و بچههاي زياد مرا بزرگ كرده از پدر و مادر عزيزم كه با زحمات فراوان و رنج

از خردا برايتران صربر آرزو    .نمرايم مري   تشركر ،اندحسين( و به جامعه تحويل داده قعاش

طرور   همان .اميدوارم كه هر چه زودتر با شهادتمان اين انقالب به پيروزي برسد ،كنممي

 .وار داشته باشمناپذير و زينبخواهد مادري شكستگفته ام دلم ميكه بارها 

 

---- 

 نام: محمد               نام خانوادگي: طالبي            نام پدر :اسماعيل

   21/8/6448محل تولد: همدان       تاريخ تولد: 
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 23سن:     4/62/6412محل شهادت:چنگوله    تاريخ شهادت:

كنيد كره راه سررخ   كه در دامن خود عزيزاني را تربيت مي ،شهيدپرورت درود بر شما ملّ 

شرما   :وطنم اين اسرت ت حزب اهلل و انقالبي همتم با امّوصيّ .دهندرا ادامه مي ( وحسين

  .ياران با وفاي اسالم و امام باشيد

 به هيچ وجه سكوت نكنيد و اجازه ندهيد كه اين منافقان كوردل از !شما اي جوانان عزيز

ل خرون هرزاران شرهيد    وشرما مسرئو   !ديگر رونق پيدا كنند. اي برادران بار خبرخدا بي

شرما اي عزيزانري كره     .هميشره پيررو خر  امرام باشريد      و يك لح ه غافل نشويد ؛هستيد

اينرك صرداي    ،كررديم بوديم و او را ياري مري  ( وكا  در زمان امام حسين :گوييدمي

حاال شما  «هل من ناصر ينصرني»گويد كه مي رسداست كه به گو  مي ( وفرزند حسين

در  !شرما اي دوسرتانم   .فق  راه حسين را ادامه دهيد و ك گوييدبه نداي حسين زمان لبيّ

هميشه امام را  دريغ نكنيد. از هيچ چيز، چه از ن ر مالي و چه از ن ر جاني راه اين انقالب

اميدوارم مرا  ،دي از من ديده ايدهر خوبي و يا ب .ها را خالي نگذاريدياري كنيد و جبهه

 ببخشيد.

--------- 

 نام: قاسم               نام خانوادگي: وهابي            نام پدر : رحمت اهلل

    6/1/6431محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 69سن:    21/61/6411محل شهادت:شملچه     تاريخ شهادت: 

ترك نكنيد  راشما دارم اين است كه هرگز نماز خود ي كه با تنها وصيتّ !برادران عزيزم

شب عروسي مرن   ؛وقت ديدار حق است .و فرزندان خود را پاك ومهربان تربيت كنيد

من نماز وروزه به گردن خرود دارم   !پدر بزرگوارم .است، شب ديدار مهدي(عجو است

 به اميد پيروزي رزمندگان اسالم. ،ا جبران كنرخودت آن 

*** 
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 والقاسم                 نام خانوادگي : يونسينام :  اب

 61/1/6441تولد: نام پدر: محمد     محل تولد: همدان           تاريخ

 42سن :              1/1/6411تاريخ شهادت:             محل شهادت:   اسالم آبادغرب    

يت شريطان  رضرا  "ي كه رضايت خدا نباشرد حتمرا  يرضايت خداوند را فرامو  نكنيد جا

مهدي را طوري بزرگ كنيد كه از سرربازان اسرالم    هست مبادا شيطان را خوشحال كنيد

 باشد و دوست دارم زينبم را طوري تربيت كنيد كه زينب وار زندگي كند.

------ 

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

    41/3/6431اريخ تولد:محل تولد: همدان       ت

 68سن:  6/6/6411تاريخ شهادت:    فاو؛ عراقمحل شهادت: 

اگرلياقت شهادت پيردانمودم بتروانم درآن    شاءاهللان .رستگارشوم تامراحالل كن  !مادرم

جهرت  در  زن برادرم مي خواهم كه فرزنردانتان را  و ازشمامادر .شفاعت كنم را شما دنيا

 از .صرابران اسرت   برا  پيشره كنيدكره خداونرد      دهيدوصربر ت اسالم ومسلمين پررور عزّ

ام رابرراي عمروم دوسرتان    نامره توصريّ  حتمراً  ،خواهم اگرمن شهيد شردم ام ميخانواده

 وآشنايان بيان كنند.

*** 

 تقي                   نام خانوادگي: تركماني             نام پدر : مصطفي محمّدنام:   

    21/3/6449تاريخ تولد: محل تولد: همدان         

 26سن :                  66/1/6411محل شهادت:سرپل ذهاب             تاريخ شهادت:

روم تا با خدايم مالقات كه ميمادر عزيزم! من فرزند خوبي براي شما نبودم اكنون پدر و

فرزندي را  ةخواهم. من نتوانستم وظيفزنم و عاجزانه پوز  ميكنم در برابر شما زانو مي
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اي دينم را بره اسرالم و شرما ادا    ادا كنم ولي اميدوارم با كشته شدن در اين راه تا اندازه

 كنم.

دانم با چه زباني از تو پوز  بخواهم چون به هريچ وجره نتوانسرتم    مادر مهربانم! من نمي

ن حد بر گردن من داري. اميدوارم با ديدن مهايت باشم. تو حقّ بيگوي مهربانيجواب

در بستر خون و شهادت، از من بگذري. تو نه يك مادر كه يك معلّم بودي كه مررا چنرين   

خاطر من از همه چيز گذشتي تا درسم را آن دامن پرمهرت تمام كردم و پروراندي. تو به

مسرلمانان جهران    ةجانبازي در راه خدا هستم. اين رسالت است بر دو  همر  ةاآلن آماد

 است.

*** 

 ي                   نام خانوادگي: تركماني             نام پدر : مصطفي تقمحمّدنام:   

    21/3/6449محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 26سن :                  66/1/6411محل شهادت:سرپل ذهاب             تاريخ شهادت:

گردنت گذاشته اند بره   حقي را كه در تربيت كردنت به :تم به فرزند عزيزم اين استوصيّ

با الگوي مسلمان شردنت و   ،خونينم را به كف گير و انتقام پدرت را ةنما و اسلح خوبي ادا

 خوارت بگير.  از دشمنان خون ،جامعه اسالمي ساختن

*** 

 نام: سيّد اصغر               نام خانوادگي: حسيني                 نام پدر: سيّد احمد

    6/1/6431تاريخ تولد:        محل تولد: همدان  

 69سن :                  41/61/6411تاريخ شهادت:                ؛ عراقمحل شهادت:  ماووت

ها كشيدي ترا مررا برزرگ    خوابياي مادر عزيزم! تو براي من خيلي زحمت كشيدي. بي

انرم كره   دكردم. خرودم مري  ها به تو بدي ميكردي. مرا حالل كن كه شايد بعضي وقت

خواهم كه مرا حرالل كنري و   هاي تو براي من جبران ناپذير است. فق  از تو ميزحمت
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ببخشي. افتخار كن كه يك رزمنده تربيت كردي تا با كفر بجنگد و شهيد شرود. اي پردر   

هاي تو هم براي كنم كه مرا حالل كني چون زحمتبزرگوار و مهربانم از تو خواه  مي

 من جبران ناپذير است.

*** 

 نام : احمد                          نام خانوادگي : م اهري

    6/1/6436محل تولد: همدان      تاريخ تولد:        محمّدنام پدر :  

 26سن :        62/1/6412تاريخ شهادت:                 ؛ پيرانشهرمحل شهادت:   حاج عمران

تا در راه  دكنم كه مرا چنين پرور  داديياز زحمات شما قدرداني م !پدر ومادر مهربانم

خيزم و خواهان برقراري حكومرت  پا  براي جنگ با كافران بهو استقالل اسالم و مسلمين 

 تاز طررف مرن از تمرام دوسرتان و آشرنايان حالليّر       باشم.اسالم و قرآن در سراسر گيتي 

 .  بخواهيد

*** 

 ني ام خانوادگي : ملوّن                                   محمّدنام : 

 62/2/6431نام پدر: غالمحسين    محل تولد: همدان           تاريخ تولد:

 68سن :               1/62/6411محل شهادت:   شلمچه               تاريخ شهادت:  

 مران عزيرز  معلّ از .مان مي خواهم كه مرراحالل كنيرد  و معلّ هاهمكالسي دوستان و شما از

 و گشاي فرداي انقرالب آموزان راطوري درس بدهندكه مشكلي خواهم دان م عاجزانه

 برخرورد  برا مرردم    اخالق خروب  دوستان مي خواهم كه با از ي آن باشند.نه سنگي جلو

اصرلي  ة لأجنرگ باشرندكه مسر    جبهه و فكر هميشه در و بدانند را اين روزگار قدر و كنند

 و پيررو امرام باشريد   .  فداي اسالم شويم  نيز اين رابدانندكه همه بايد كشورجنگ است و

 .نشويد يك لح ه ازخ   واقعي امام جدا

*** 
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 نام :  نقي                     نام خانوادگي : ملكي 

  29/2/6449تاريخ تولد:     محل تولد: همدان          نام پدر: ولي اهلل

 21سن :               68/61/6419محل شهادت:   كرخه              تاريخ شهادت:  

حقوقم را به او  ،ديگري نرفت ةهمسرم به خان وت مي نمايم اگر در جنگ شهيد شدم وصيّ

و براقي را   ها بدهيرد  ق مي گيرد به آنمادرم تعلّ مقداري كه در هر برج به پدر و .بدهيد

د و او تا هر جرا كره درس خوانرد همراهري     يصرف بزرگ شدن عباس و تحصيالت او كن

من بمانرد عبراس را بره مرادرم بدهرد و مرادرم        ةلي اگر همسرم نخواست در خانو ،ديكن

 .  حقوقم را صرف تحصيالت عباس نمايد و او را بزرگ كند

مرا از تمرام   تها را بپردازيد و حالليّ هر چه بدهكاري دارم همسرم در جريان  است آن

 شنايان بخواهيد.آدوستان و 

 

 


