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  هللرضا                      نام خانوادگي: تركمان             نام پدر : عبدانام: علي

 1/11/1113محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

         12سن :                13/13/1156محل شهادت : شلمچه              تاريخ شهادت : 

پاك و زحمت    ۀا پدري كه از روز اوّل زندگي، لقمكنم: شمصحبتم را با پدرم شروع مي

كشيده در دهان بنده گذاشتي. شما پدري كه از روز اوّل متا را بته راه راست  هتداي      

هايي كته در ايتن راه   كردي و راه اسالم را جلوي پاي ما گذاشتي. پدر جان! از زحم 

 كنم.براي ما كشيدي تشكر مي

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

 نام خانوادگي: جزءسليماني       نام پدر : جواد     نام: جابر       

     1/11/1131محل تولد: زنجان            تاريخ تولد: 

 12سن:      16/5/1121محل شهادت: كاك سياه      تاريخ شهادت: 

عزيزم كه خيلي براي بنتده زحمت  كشتيديد و اميتد بتزر  شتدن متن را         اي خانوادۀ

كتنم.  از شتما تشتكر متي    ،ام راه خود را انتخاب كترده  وام بزر  شدهكه داشتيد. حال 

هيجده ماه مرا بزر  كنتي از زحمتات    ]در[مادرم! تو كه روز خوش نداشتي و توانستي 

 تو كمال تشكر را دارم. اميدوارم كه مرا حالل كني.

بعد از من زينب باش تو كته در   !تو را به خدا .بودي نپشتيبااي همسرم تو براي من يك 

تو كه در اين دنيا آبروي من بودي  .من به تو ايمان دارم ،يات من خوب امتحان داديح

بتا   ،با نتداري متن ستاختي    ؛من به تو خيلي زحم  داده ام  .تو را به خدا مرا حالل كن

تو كه با يك نان خالي در منزل متن روزه متي    .با نبودن من ساختي ،دوري من ساختي 

اما نگذاشتي كسي  .تو كه فرزند مرا بزر  كردي .گفتيگرفتي و حرف دل  را به كسي ن

هتاي تتو   طتور از ختوبي  هنمي دانم چ .طوري زندگي مي كنيمهبداند در درون منزل چ
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  .قدر زحمت  كشتيدي  هپس خودت مي داني چ ،امكه گفته ،قدر بگويمههر چ .تشكر كنم

در نداري  ،  كرديها استقامدر سختي .زينب زمان بودي و براي من پش  و پناه بودي

 !اخالق تو هستم ۀپس من شرمند .  كرديدر روي من محبّ ،مقاوم  كردي

 

------ 

 اكبر               نام خانوادگي: بادپا همداني         نام پدر: اصغرنام: علي

    12/5/1111محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 13سن:           3/13/1162 محل شهادت:سوسنگرد             تاريخ شهادت:

پدرم؛ خواهرم را به من سپرد. ولي افسوس كه او را كمكي نكردم. اميتدوارم ختدا او را   

نصرت دهد تا در راهش قدم بردارد. سعادت دنيا و آخرت را برايش متي ختواهم.  از او   

 هم پوزش مي طلبم.

---- 

 جوادسيّدنام پدر :      د احمد           نام خانوادگي: برقعي        نام:  سيّ

    13/13/1131محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:   1/11/1153تاريخ شهادت:     فاو؛ عراقمحل شهادت:

حقير در مدتي كته  از ي را كه يهاعاجزانه مي خواهم بدي !برادرانمان،عزيزان ودوستانم

متان  برادرانتي كته در جمت    . شاءاهلل حتالل كنيتد  ام ديده ايد اندر تماس بوده  با شما

شتما  . شتاءاهلل بته بزرگواريشتان حاللتم كننتد     ند انامجروح و معلول انقالب كبير اسالمي

عزيزان حق زيتادي بته گتردن متا داريدكته حتتي يتك درصتد آن را هتم ادا نكترده           

 .شاءاهلل حاللم كنندها بوده ام انشاگرد آن ،ها پيشايم،برادراني كه مدت

---------- 



 3 

 رامي            نام پدر :يداهللنام خانوادگي: به            اهللآي نام:

   13/1/1131كردستان             تاريخ تولد :  ۀمحل تولد : قرو

          11سن :                12/2/1156تاريخ شهادت :                 فاو؛ عراقمحل شهادت : 

هايم و تمام اقوام و آشنايان هچانم و برادر عزيزم و بم و همسر مهربااز پدر و مادرم گرامي

  .كه خطاهاي اين حقير را به بزرگي خودشان ببخشند هللشاءاان .طلبم  ميحالليّ

----- 

 علي نويد            نام پدر :مهرابنام: حميد               نام خانوادگي: بهرامي

   6/1/1135تاريخ تولد :          محل تولد : همدان    

          12سن :                13/1/1156تاريخ شهادت :                 جزيرۀ مجنونمحل شهادت : 

 !قدر شما را اذيت  كتردم  هچ !امقدر به شما زحم  دادههچ !و شما اي پدر ومادر عزيزم

ختود   شتايد بتا شتهادت    .بخشتد اگر شما از من راضي نباشيد خداوند مرا نمي .مرا ببخشيد

 بتوانم جبران كارهاي گذشته را بكنم.

---------- 

  محمّدنام:تقي              نام خانوادگي: بهمني            نام پدر : 

   11/3/1116محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

         16سن :        12/1/1153تاريخ شهادت :      ، سرپل ذهاب   محل شهادت : بازي دراز 

خواهم كه ايتن پولهتا را   مي من به هيچ كس بدهكاري ندارم و از چند نفر مقداري پول

 .براي بچه ها و خانواده هاي بي سرپرس  به مصرف رسانيد

--- 

 نام:  پرويز       نام خانوادگي: پورمرادي      نام پدر : ابراهيم 

   1/1/1133محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 
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         11سن :                2/1/1156تاريخ شهادت :               فاو؛ عراقمحل شهادت : 

هتاي آختر   در اين لحظه .چه بگويم كم اس  ،هر خيلي زجرتان دادم !پدر ومادر عزيزم

  .طلبم  مياز برادران و خواهر عزيزم حالليّ .خواهم حاللم كنيدفقط مي

 -------            

 يعقوب علي              نام خانوادگي:تركمند            نام پدر : محمودنام:

   11/1/1131محل تولد: بيجاركردستان            تاريخ تولد: 

 11سن:   15/13/1156محل شهادت: شلمچه         تاريخ شهادت: 

اگتر   . نتد از آشنايان بخواهيد تا از خداوند بترايم طلتب مغفترت كن    ! پدر و مادر مهربانم

 . خاكم بياييد و برايم از خدا طلب آمرزش كنيد ]سر[ بر هر شب جمعه توانستيد

   ---------- 

 ين نام:سهراب              نام خانوادگي: تزيين           نام پدر : محي الدّ

   11/11/1113محل تولد : كرمانشاه             تاريخ تولد : 

  11سن :                2/6/1153تاريخ شهادت :      محل شهادت : سوسنگرد         

ستهراب   "من سترباز وظيفته   ، باشدنامه از وظايف هر فرد مسلمان ميچون نوشتن وصي 

اگر در اين راه كشته شدم جسد مترا در   . مبادرت كردم نامهبه نوشتن اين وصي  "تزيين

ام جسد مرا ببيند و به خانوادههر كس كه  .قبرستان باغ بهش  واق  در همدان دفن كنيد 

 !همدان تحويل ندهد مديون من باشد در

  ----------- 

 تقواطلب      نام پدر : ابراهيم  امير                        نام خانوادگي: نام:

   15/2/1132محل تولد : همدان             تاريخ تولد :  

  12سن :     1/11/1153تاريخ شهادت :         محل شهادت : فاو؛ عراق
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م و ه اگي تا اآلن باعث زحمتشان بتود هخواهم كه از بچاز پدر و مادرم خيلي معذرت مي

ارحتم  "ختدا  كته  بگتذرد   از خطاهتايم  كتنم شتايد  طلب عفتو متي   درگاه  باري تعاال از

 .اس  "الراحمين

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

 نام پدر :صالح     نام:علي               نام خانوادگي:تقوي وركانه  

   1/1/1132محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:    1/6/1152محل شهادت:اسالم آباد    تاريخ شهادت 

بته ايتن   متن  چون اگر شير پاك تو نبود  .  اميدوارم كه شير پاك  را حاللم كنيمادرم ! 

هايت    دانم كه دست  مي ! پدر عزيزمراه نمي يافتم . ها كه عاشقان خدا در آنند  محفل

خشيد و باميدوارم مرا ب . براي رفاه من پينه بسته تا من را به اين مرحله از زندگي رساندي

ايمان و اختال  شتما بته     ۀاين نشان ، كه مان  آمدن من به جبهه نشديدحاللم كنيد و اين

عاشتق   .خواهم عازم شوم شما موافق  كرديدن موق  كه گفتم مي. آانقالب و اسالم بود 

 تر كرديد.اباعبداهلل بودم شما مرا عاشق

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

 نام:  ايرج            نام خانوادگي: تيموري         نام پدر : رحمان

      13/3/1111محل تولد: همدان      تاريخ تولد: 

 11سن:   1/11/1156محل شهادت: شلمچه       تاريخ شهادت: 

وام، پتدر و متادر و بترادران و ختواهر و همستر و فرزنتدان       دوستان ، اق ۀاز هم پاياندر

 اميدوارم همگي مرا ببخشيد. .  مي طلبمخداحافظي وحالليّ

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

 اري        نام پدر :احمد نام:مهدي            نام خانوادگي:جبّ
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     16/2/1135محل تولد : همدان      تاريخ تولد : 

            12سن :       3/13/1156تاريخ شهادت :             محل شهادت : ام الرصا    

هتا نخوابيتدي تتا متن     تويي كه شب .كه تمام عمرم را مديون تو هستم !اي مادرم عزيزم

ولي من نتوانستم  .بخوابم و تو بودي كه آسايش را از خود سلب كردي تا من راح  باشم

اي انستم زحمات شما را جبران كنم و لحظهخودم را در قبال شما انجام دهم و نتو ۀوظيف

 .خواهم مرا حالل كنيتد پس از اين رو از شما پدر و مادر عزيزم مي .براي شما مفيد باشم

اش بايس  به صاحب اصليكه مي بودم در دس  شما خداوند اين را بدانيد كه من امان 

ا بته هتيچ وجته نگتران     پتس شتم   اس . به لقاي يار شتافتهو گش  و اينك باز گشتهباز مي

 ،ادر خوبي براي شما باشمرمن نتوانستم ب !همچنين شما برادران و خواهران عزيزم .نباشيد

همچنين از تمام دوستان و اقوام و آشنايان براي من حاللي  .پس مرا حالل كنيد و ببخشيد

 را ادا كنيد.نآاگر حقي بر گردن من دارند  و بخواهيد

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

 محمّدنام خانوادگي:جبّاريان       نام پدر :        نام:علي

    1/13/1135محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 12سن:    11/13/1156محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:

زحمت  متن    از اول عمتر، : كنمچند نكته اس  كه خدم  شما عرض مي !عزيزم دۀخانوا

طور كته بايتد   م آنتنتوانس !تي به ياد شما بوده امفقط هنگام ناراح منشما بوده و ۀعهدهب

 .گونه ناراحتي بته ختود راه ندهيتد   در كشته شدن من هيچ .براي شما فرزند خوبي باشم

خواهم كستي در  نمي .عزاي من بكنيدوگريه درترين ناراحتي مديون هستيد اگر كوچك

خواهم كه نها ميآاز  .  دارمها هم طلب حالليّمر  من ناراح  باشد و از تمامي فاميل

 ها را تنها نگذارند.نآام را دلداري دهند و مادر و خانواده
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------------- 

 علي         نام خانوادگي: جعفريان     نام پدر : علي اكبررمضان نام:

   11/13/1136محل تولد : همدان         تاريخ تولد : 

           13سن :           3/13/1156محل شهادت :ام الرصا        تاريخ شهادت : 

از ختدا خجالت     .نديتدم  آن ا در خودم  نيرو و تواننامه بنويسم امّوصي  تاقلم برداشتم 

  را كشيدم.وقتي كه قلم برداشتم حرفي براي گفتن نداشتم و در برابر شهدا كه حجّت مي

فكتر   ؟د شتهدا كجتا  شود. با خود فكر كردم من كجا و مقام بلنبر ما تمام كردند شرمم مي

ي كه برادر شهيدم و تمتام شتهدا   كردم كه نتوانسته ام راه شهدا را خوب ادامه دهم و حقّ

 .هاس  و بر دوش ما افتاده ادا كنملي  آنوؤبر گردن ما دارند كه هان مس

خواهم زيرا كه شما حق بزرگي بر گردن من عاجزانه از شما حاللي مي !پدر و مادر عزيزم

بارديگر عاجزانه از شما  .ن باشدآتواند گوياي ي كه هيچ زبان و قلمي نميحقّ .من داريد

همچنتين از شتما بترادر و     .كنم كه چگونه زيستن را به من يتاد داديتد    ميطلب حالليّ

 يد.خواهم كه حقير را حالل كنخواهرانم و از تمام  دوستان و آشنايان عاجزانه مي

----- 

 ين         فخرالدّ سيّدنام خانوادگي: جليلي صدر     نام پدر :رضا          محمّد سيّدنام: 

       1/3/1133محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          13سن :         12/1/1155تاريخ شهادت :        شلمچهمحل شهادت : 

حمتتتان را  ام و ز  كترده اميدوارم كه من را حالل نماييد چون من شتما را خيلتي اذيّت   

اميدوارم كه مترا حتالل كنيتد و بترايم از ختدا طلتب        !شما مادر عزيزم .امناديده گرفته

را زياد ناراح  كرده ام ولي شما در عوض به  شمادانم كه مي !مادر جان .مرزش نماييدآ

خواهم كته مترا حتالل    از شما مي !امدانم كه دل شما را شكستهايد و مي  كردهمن محبّ
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كه براي چه رف  و چرا :»خواهم بعد از من بگوييدنمي !نگوييد« اي كاش» ايم كنيد و بر

ابر مردم افتخار كنيد و كاري نكنيد كه مردم فكر كنند كته متا بتا ايتن     ربلكه در ب «؟رف 

خواهم كته مترا حتالل    هم از شما مي باز .شكنيمها عهد خودمان را با اماممان ميمصيب 

خصو  همستايگان حاللتي   هز من از تمام دوستان و اقوام و بحتماً بعد ا !پدر جان .كنيد

 بخواه.

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

 علي           صادق         نام خانوادگي: جنّتي            نام پدر : محمّدنام: 

      15/1/1136محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

    11سن :          13/2/1155محل شهادت : گامو        تاريخ شهادت : 

  دارم وصتيّ  كه كه حدود بيس  سال براي من زحم  كشيديد اآلن ؛پدر و مادر عزيزم

  كردم و هرچه بگويم هستم كه من شما را زياد اذيّ فكر اين اش بهنويسم همهخود را مي

 ۀكه من شتاهد همت  خاطر اينهكنيد بدانم كه بازهم گريه ميكه براي من گريه نكنيد مي

ختود   ۀاميدوارم كته مترا حتالل كنيتد و صتبر را پيشت       .امهاي شما بودهها و رنجحم ز

 «.ن را دوس  دارداخداوند صابر »گردانيد كه

--------- 

 علي           نام خانوادگي: جّنتي            نام پدر :ابوالقاسم           محمّدنام: 

   1/11/1131محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          13سن :                1/3/1151محل شهادت : ميمك               تاريخ شهادت : 

ها مي خواهم خواهم و از آناز همه حاللي مي ،تي كه به خانواده و آشنايان دارماما وصيّ

م سال !مادر عزيزم كه جانم فداي تو باد .مرا ببخشند امفتهها گكه اگر حرفي پش  سر آن

گرفته ولي چون دوستان پتيش متن    امام گريهاآلن كه اينجا نشسته !مادرم .كنمعرض مي
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از تتو   .د باشتي فق و مؤيّواميدوارم كه در كارهاي  م !كشم گريه كنمهستند خجال  مي

 اگتر  ،ستالم  !و تتو پتدر عزيتزم    .خاطر كارهايم ببخشي و حالل كنيهخواهم كه مرا بمي

 ،شتدي وق  از دس  من ناراح  نمتي سالمتي تو هستم هيچ قدر خواهانهدانستي چمي

سالم من بر برادران و خواهر  ،كنم مرا ببخشي و حاللم كني و بعدپس از شما خواهش مي

فتق باشتيد و هميشته    وتان مهاياميدوارم كه در كار .بوسماز دور همگي شما را مي .عزيزم

 .كردمبا شما شوخي مي رگال كنيد مرا حال .تمام كارهايتان قرار دهيد ۀايمان را سرلوح

----------- 

 رضا           نام خانوادگي: حاجي بابايي         نام پدر :جالل نام: علي

      16/1/1116محل تولد : همدان       تاريخ تولد : 

           15سن :        13/3/1151محل شهادت : شرق بصره     تاريخ شهادت : 

شما يك به  ! امام و خواهر زينب گونهبرادران متقي ،عزيزم ۀن ، خانوادپدرجان ، مادرجا

 اگرچه نتوانستم جبران كنم، حاللم كنيد. ؛يك بر من حقي داريد

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

 علي         محمّدعلي           نام خانوادگي: حيرتي            نام پدر : نام: شعبان

   3/1/1131ريخ تولد : محل تولد : همدان             تا

          13سن :          1/11/1151محل شهادت : شرق بصره                تاريخ شهادت : 

شتما   هبا چه زحمتي مرا بزر  كرديد اگر نتوانستم خدمتي بت  !پدر گرامي و مادر مهربانم

هر در آن قدر عزيز و بزر  اس  كه پدر و مادر وبرادر و خواهدف آن .بكنم مرا ببخشيد

 .نداهيچ

------ 

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



 11 

  3/1/1132محل تولد : همدان      تاريخ تولد : 

           13سن :           6/6/1152محل شهادت : چارزبر         تاريخ شهادت : 

متن   .نمي دانم چگونه جبتران كتنم   ،ايددهشما خيلي زحم  مرا كشي !پدر و مادر عزيزم

به هر حال  .كه در اين صورت كسب رضاي شما هم هس  امآمده براي كسب رضاي خدا

ايتد بته بزرگتواري      و بدي ديدهاگر از من اذيّ !خواهرانم و اي برادران .مرا عفو كنيد

 .خواهماز دوستان و آشنايان نيز حاللي مي .بخشيدبخود 

------ 

 نام خانوادگي: خالقي            نام پدر : اكبر           نام: رضا

   15/6/1135محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 12سن:   13/13/1156محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت: 

 .واقعاً حاللم كن من به شما و پدر خيلي ظلم كردم !مادر جان ،ام در اينجاس اصل نوشته

 ناز م كه د از هر كسيواقعاً دوس  دارم مرا حالل كن .امكرده من شما را خيلي ناراح 

 .كه حق الناس خيلي سنگين اس  بخواهيد يبدي ديده حتماً حالل

----- 

 نام: هادي            نام خانوادگي: خضريان        نام پدر : ابوالقاسم 

    12/13/1113محل تولد : همدان    تاريخ تولد : 

          16سن :     13/1/1162ها   تاريخ شهادت : دمكرات محل شهادت : زندان

اميدوارم كه  !ت را در راه به ثمر رساندنم گذرانديااي كسي كه عمر و زندگي ؛اي پدر

بته تتو ستفارش بعتد از ختودم را       !پتدر جتان   .هاي مرا به بزرگي خودت ببخشيگذشته

 آگاهي كامل داري. ديني و اسالمي خود فۀكنم چون مي دانم كه به وظينمي

------- 
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 نام: حسين            نام خانوادگي: خلجيان        نام پدر : نور علي    

   13/6/1131محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          11سن :                13/6/1155محل شهادت : ميمك                تاريخ شهادت : 

ايتد پتوزش   ام از متن رنجيتده  كنم. اگر در طتول زنتدگي  افظي مياز تمام ياران خداح

كته  طلبم و پيروزي و موفقيّ  شما را در تمام شئوون زندگي خواستتارم. بته اميتدآن   مي

 هاي جهان برافراشته شود.ها وقلّهپرچم الاله اله اهلل در تمام بلندي

---------- 

 نام پدر : اسد اهلل       نام: جعفر           نام خانوادگي: خوش لفظ     

    1/11/1136محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:  15/13/1155تاريخ شهادت:     ؛ عراقماووت محل شهادت:

لرزد و جتان نتدارد. متادر عزيتزم!     مي و زحم  تو سالم مادر عزيزم! دستم براي اسم تو

تو خيلي حق بر گردن متن داري  دانم از كجا و از كدام زحم  تو بنويسم، خجالتم! نمي

ام، مرا حالل كن. به خدا اي. هرچه بنويسم كم نوشتهزيرا براي من خيلي زحم  كشيده

 سوزم!كنم و ميآيد گريه ميان ميكه از آسمان بارطوريآيد آنقسم اسم تو كه مي

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

 ابراهيم محمّدر : حسين             نام خانوادگي: درفشي        نام پد محمّدنام: 

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

 13سن:      11/13/1156محل شهادت: شلمچه        تاريخ شهادت: 

پدرجان! مرا ببخش و حاللم كن. عذر زحمات طاق  فرساي  را خواستارم. بدان پسترت  

ين افتخار مشت  محكمتي بتر    در راه اسالم شهيد شد. سرت را باال بگير و افتخار كن، كه ا



 12 

هايي اس  كته فقتط اعتتراض كتردن و خترده      دهان مأيوسان و معاندان و عافي  طلب

 گرفتن را بلدند!

---- 

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

  6/11/1133تاريخ تولد :          محل تولد : همدان    

          16سن :                3/13/1156روندرود               تاريخ شهادت : محل شهادت : ا

خواهم اگر نتوانستم حقوق عظيمي را كه بر گردن من داشتيد، برآورده نمتايم،  از شما مي

بر من ببخشيد. برايم دعا كنيد و از خدا بخواهيد كه آتش جهنم را بر من حرام نمايد. زيرا 

 شود، دعاي پدر و مادر براي فرزندان اس .كه مستجاب مي از جمله دعاهايي

*** 

رود. تو برايم زياد زحم  كشيدي ولي متن نتوانستتم   پدر جان! زحم  شما از يادم نمي

ام هاي تو را جبران كنم. اميدوارم بعد از شهادتم غم نخوري چون وظيفهكمي از زحم 

رمان داد پس تو به فرمتان ختدا لبيّتك    بود همچون اسماعيل به قربانگاه بروم. اين خدا ف

 بگو.

خواهم كه نتوانستم حتتي  رود. از تو معذرت مياي ياد تو از يادم نميمادر عزيزم! لحظه 

كمي از زحمات تو را جبران كنم. مادر! براي متن گريته نكتن چتون دل منافقتان شتاد       

چه بهتر رفتنمان در  ديگري مي رويم. پس يدنيا بهشود. مادر! ما به اين دنيا آمديم و مي

 راه خدا باشد.

------ 

 رضانام: علي             نام خانوادگي: رعنايي            نام پدر : غالم

     13/5/1135محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 15سن:    16/6/1151محل شهادت:حاج عمران    تاريخ شهادت:
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قتدري كته در    ارم آن زحمتات گتران  اميتدو  .رسانمخدم  پدر و مادر عزيزم سالم مي

پرورش من كشيدند تا مرا به اينجا برسانند و در انتخاب ختط استالم و قترآن مترا يتاري      

برايم قرآن بخواننتد    .عنوان يك فرزند حق آنها را ادا نكردمه من ب .حالل كنند ،نمودند

نند كه خون نسب  دانند و بايد بدا ميهللو هيچ ناراح  نباشند. زيرا الحمدو افتخار كنند 

ما « 1 عونَليه راجِا اِاناهلل و انّ»قرآن ۀطبق فرمود ؛من هيچ برتري ندارد به خون ساير شهدا

 ترين افتخار اس .هم بايد به سوي خدا برگرديم و اين بزر 

 165سورۀ بقره ، آيۀ  -1

-------- 

     نام: باب اهلل      نام خانوادگي: رفعتي قوام           نام پدر : علي 

   6/1/1133محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 12سن:  11/1/1156تاريخ شهادت:      جزيرۀ مجنونمحل شهادت: 

خواهم اگر از من از همگي دوستان و آشنايان حاللي مي .خواهماز همگي شما حاللي مي

ودم را شتهادت برستم و خت    ۀشايد سعادت داشته باشم و بته قافلت   .بدي ديديد حاللم كنيد

 ن نمايم.آرنگ هم

----- 

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

  16/1/1131محل تولد : همدان         تاريخ تولد : 

        13سن :              3/11/1156محل شهادت : شلمچه          تاريخ شهادت : 

كسي كه در زندگي رازدار و همپاي من در تمتام مشتكالت بتودي و     اي تنها ،اي برادرم

من  !ها را رف  نماييكردي تا مشكالت من را جستجو كني و آنهميشه صميمانه تالش مي
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اميدوارم كه در كار و  .اندازه خجلم كه نتوانستم حق برادري را ادا نمايمنسب  به شما بي

 .مان باشيشايسته و اليق براي خانواده يي فرزندت موفق و سرافراز  باشي و بتوانايزندگ

---- 

ولي  ،گيرد كه هيچهايي كه در همدان و قم دارم اگر مورد استفاده برادرم قرار ميكتاب

محترم  ۀمام جمع)اآقا فاضليان هايي كه اصلي هستند در اختيار حاجكتابنياز ندارد، اگر 

 .بدهيد "تب سپاهفروشي مككتاب"به  ]يا[ قرار گيرد و (مالير

------ 

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

   13/5/1133تاريخ تولد:     محل تولد: همدان     

 16سن:   11/3/1156تاريخ شهادت:      جزيرۀ مجنونمحل شهادت:

طلتبم و توفيتق روز   ي متي حاللت  ،حق دوستان خوبي برايم بودندهاز دوستان عزيزم كه ب

اميدوارم كه اگر . ان خواهانمن از خداوند منّاناافزون آنان را در خدم  به اسالم و مسلم

 .مرا ببخشيد دديدي بدي از من

--- 

 نام: علي اصغر                 نام خانوادگي: رنجبران                نام پدر : علي اكبر

  16/11/1131محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:     3/13/1156محل شهادت:اروندرود    تاريخ شهادت:

بتودم و دستتتان را   متي من بايد در پيري عصاي دس  شتما   !پدر بزرگوار و مادر مهربانم

ختدا بته شتما صتبر      .مرا مي بخشتيد  ؛ولي قرآن واسالم از شما واجب تر اس  ،گرفتممي

شهدا صبر و استقام  داشتته   ۀيد و مثل خانواداميدوارم براي من گريه و زاري نكن .بدهد

 اميدوارم كه مرا حالل كنيد. .باشيد
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--- 

 نام: محمود                   نام خانوادگي: رنجبران           نام پدر : علي كو ثر

   1/3/1133محل تولد: همدان       تاريخ تولد: 

 13سن:   13/13/1156محل شهادت: شلمچه     تاريخ شهادت: 

ها برو و بگو برادرم نآ ۀيكي يكي سراغ هم .تر مي شناسيتو دوستان من را بيش !برادرم

 اس . از شما حاللي خواسته

**** 

خواهم از خداونتد  از شما مي .مطلب  مياز شما و ديگر دوستان حالليّ !پدر و مادر عزيزم

 .بخواهيد از گناهان من بگذرد

------- 

 خانوادگي:رنجبران               نام پدر : باقر نام: نقي            نام 

    13/1/1132محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

           15سن :          3/13/1156محل شهادت :ساحل غربي اروندرود        تاريخ شهادت : 

زرگي خودتان به ب تقاضامندم حقير فقير سرزده اس  ۀاگر گناهي از بند ام  شهيد پرور!

 ببخشيد و حاللم كنيد.

----- 

 مهدي            نام خانوادگي:رهسپار        نام پدر : سيّد جالل محمّدنام: سيّد 

    6/5/1133محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

           12سن :                3/13/1156محل شهادت : اروند رود                 تاريخ شهادت : 

خواهم. اميدوارم هر بدي اند حاللي مياز كليۀ كساني كه با من برخورد ومعاشرت داشته

 ايد به بزرگي خودتان ببخشيدولفظي و قلبي بگوييد؛ حالل  كردم.از من ديده
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***** 

معتذرت   ،هفتده ستال زنتدگي موجتب نتاراحتي شتما شتدم        دركه از اين !پدر و مادرم

 از خداوند .ا دارم كه مرا حالل كنيد و از سر تقصيرات من بگذريداز شما تقاض .خواهممي

 .آمرزش گناهانم طلب مغفرت كنيدبراي 

-----  

 علي نام: محمود           نام خانوادگي: روحانيان بقا          نام پدر : اروج

     1/5/1131محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 11سن:        13/1/1156اريخ شهادت:ت     جزيرۀ مجنونمحل شهادت:

ختود   .ان باشتم تد تتا عصتاي دستت   ييك عمر براي من زحم  كشيد !خدم  پدر ومادرم

نبتودم و نتوانستتم حتق فرزنتدي را  ادا      ،بودمنسب  به شما بايد مي گونه كه دانم آنمي

 .خواهم مرا حالل كنيد وببخشيدمي از شما .كنم

-------- 

 نام خانوادگي: رستمي               نام پدر : محمود   نام: مسعود          

    1/3/1135محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

           13سن :       13/11/1153عراق         تاريخ شهادت :  ؛محل شهادت : فاو

م اياز بر ها كهچه شب نخوابي !مرا حالل كن كه تو بر من  حق بسيار زيادي داري !مادرم

جان  به من خوراندي تا به اين سن و سال رسيدم و اكنون نيز مرا بتا   ۀكشيدي  و از شير

 .قاصر اس  خدا تو را اجر دهد كه زبانم از بيان زحمات  .تمام ايثار به اسالم هديه كردي

******* 

را  خاطر جتواني شتما  ه خاطر كم تجربگي و يا به مادرم اگر گاهي از روي ناراحتي و يا ب

در پايان از همه  .گفتم مرا ببخش و حاللم كنناراح  كردم و يا حرفي زدم كه نبايد مي
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كنم كه مرا عاجزانه تقاضا مي .كنم  ميكه به نحوي مرا مي شناختند تقاضاي حالليّكساني

حق  زممكن اس  از حق خودش بگذرد و لي ا زيرا خداي تعاال .حالل كنند از ته قلبشان

 .كه مردم خودشان بگذرندمگر اين ،گذش مردم نخواهد 

--------- 

 نام: حسن             نام خانوادگي: سيفي                       نام پدر : يوسف رضا

  1/3/1133دان       تاريخ تولد:محل تولد:هم

 12سن:    13/3/1151محل شهادت:كوشك        تاريخ شهادت: 

ها را يبخوامن بي در كودكي مادر! .بانم قدرداني كنمجا بايد از زحمات مادر مهردر اين

ولتي حيتف كته     !اياي و در بزرگي من خون دل خوردهل كردهشب تحمّ هايدر نيمه

كنم سوزم بسيار تشكر مياز زحمات پدر دل !زحمات را ندانستم كه بسيار پشيمانم قدر اين

 اس . ا مرا به اين سن رساندهاش و زحمات بسياري كشيده تكند براي خانوادهكه كار مي

از برادران خودم خيلتي   .كه قدر اين زحمات را ندانستم خواهمو معذرت مي اما پشيمانم

احترامي كتردم و آن طتور كته بايتد و شتايد و شتايد       ها بيبه آنخواهم كه معذرت مي

 ها را نگه نداشتم.احترام آن

---- 

 و فرهمند             نام پدر :هوشنگ نام: سعيد              نام خانوادگي: شامل

      11/2/1136محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 13سن:         11/1/1156مجنون               تاريخ شهادت:جزيرۀ  محل شهادت:

دوستتان   ۀيازكلّ.   دارمم طلب حالليّرهمچنين ازخواهران وبراد واز پدر و مادر عزيزم 

 يد.ي  نماپايگاه مقاوم  براي من طلب حالليّ برادران خصو هنايان بشوآ

--- 
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 ي             نام پدر : ابوالقاسممحمّدنام: جواد              نام خانوادگي: شاه 

      13/1/1131محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

           13سن :       11/2/1151تاريخ شهادت :   سرپل ذهاب، بازي دراز     محل شهادت : 

 .از برادربزرگم كه رنج و زحم  زيادي برايم كشيده اس  مي خواهم كه مرا حالل كند

----- 

 لقاسماي             نام پدر : ابومحمّدنام: حميد             نام خانوادگي: شاه 

  5/13/1136محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 15سن:     12/2/1151هادت:محل شهادت:ديواندره    تاريخ ش

 شتما  زحم  دادم و خيلي را چون من درزندگي شما ،اميدوارم كه مرا ببخشي !پدر عزيز

 .ايدوخون دل خوردهبرده  براي بزر  كردن من خيلي رنج

----- 

 اي           نام پدر :حسين رضا             نام خانوادگي: موانيهنام: علي

   3/1/1133تاريخ تولد :      محل تولد : تهران        

          13سن :                12/1/1155محل شهادت : شلمچه                تاريخ شهادت : 

خود مي گتذرد   خداوند از حقّ كه اچر  بطلبيد كه مرا مي شناسند برايم حالليّاز كساني

انستتم فرزنتد ختوبي    معذرت مي خواهم كته نتو  !مرپدر وماد. گذرداس نميالنّ حقّ از و

 .مرا حالل كنيد ،براي شما باشم من شما راخيلي آزار دادم

***** 

 .  متي نمتايم  طلتب حالليّت   ]نيتز [نزديتك   و فاميتل دور و  هتا هدر پايان از همگي همساي

 اميدوارم كه مرا ببخشيد.

----- 
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             محمّدنام: سيّد هداي              نام خانوادگي: موسوي          نام پدر : 

   12/1/1112محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

           15سن :                11/13/1156محل شهادت : شلمچه                 تاريخ شهادت : 

ل خترج نشتويد و   براي بنده متحمّ .براي بنده شش ماه نماز و سه ماه روزه بگير !پدر جان

  شهيد پرور از شما عاجزانه درخواس  امّ .به جبهه كمك كنيد اگر خواستيد خرج كنيد

 دعا كنيد. رزمندگان را و    مي كنم ،امام امّحالليّ

------- 

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

  1/1/1133محل تولد : همدان            تاريخ تولد : 

             15سن :                1/1/1153دت : چناره                تاريخ شهادت : محل شها

را حاصتل آن  بتا شتهادتم   د ويسال براي من زحم  كشيد پانزده !گرامي عزيز و ۀخانواد

 ،ماعزيتز و گرامتي   ۀاي ختانواد  .ما صبر بيشتتر عنايت  فرمايتد   شاميدوارم خدا به  .ديبرد

 ۀورقت  حتتي  ،اگر شما راضي نباشيد خدا هم راضي نمي شود كهكنيد اميدوارم مرا حالل 

اميدوارم مرا حالل كنيد و از خدا بخواهيد كته ايتن قربتاني را از     !دشوعبورم امضا نمي 

از شما هم مي خواهم كه مرا حتالل كنيتد و از    !اي برادرانم و خواهرانم .شما قبول كند

دوستتان وآشتنايان    ،فاميتل  ۀه ندهيد و از هممن راضي باشيد و هيچ ناراحتي به دلتان را

 يكي يكي بخواهيد كه مرا حالل كنند.

-------- 

 اسنام: سيّد ناصر               نام خانوادگي: موسوي                نام پدر : سيّد عبّ

   1/1/1131محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 12سن:  3/1/1153محل شهادت:سرپل ذهاب       تاريخ شهادت: 



 21 

 .اند طلب بخشش كنيداز تمام دوستان وآشنايان كه از من بدي ديده

------- 

 عليسيّدنام: سيّد جعفر          نام خانوادگي: موسوي فروغ           نام پدر :

   6/3/1131محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:  13/1/1156تاريخ شهادت:     جزيرۀ مجنونمحل شهادت:

دوستان و آشنايان براي متن   ،يد و از تمام فاميلكناميدوارم مرا حالل  !در ومادر عزيزمپ

جتا كته   از شما درخواس  دارم كه براي من تتا آن  ،پدر ومادر عزيزم. بخواهيد  حالليّ

 .توانستيد روزه بگيريد و نماز قضا بخوانيد

------ 

 نام پدر : علي يار       علي            نام خانوادگي: ميرزايي    نام: روشن

   13/2/1133محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          16سن :                3/1/1156تاريخ شهادت :                 فاو؛ عراقمحل شهادت : 

ا به گردنم هس  كه پاره اي نمازهاي نخوانده اس  و پاره ضسال نماز ق يك و نيمحدود 

كه نمازم درس  نبوده،از روزه هاي قضا هم بيست  روزش   ]اس [ربوط به وقتي اي نيز م

و يتا از   شخصتاً  را پدرم نآ ايداام هس  كه هاره نيز به ذمّكفّ ،صد و شص مانده حدود 

كه اين زحمات را از اين ،م بپردازدال فرمايد و با مشورت دوس  روحانيفروش موتور تقبّ

ها در صورت امكتان عجلته كنيتد كته     م فقط در اداي آنخواهباقي گذاشته ام عذر مي

دهم تا هتر گونته كته    هايم را هم به همسرم ميكتاب. ب باشممعذّ شانخاطر ه ترسم بمي

 خود مي خواهد استفاده نمايد.

------ 

 نام: علي             نام خانوادگي: ميرزايي                 نام پدر : فرمان
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  16/2/1136تاريخ تولد:    محل تولد: همدان      

 12سن:              13/11/1153: تاريخ شهادت     فاو؛ عراقمحل شهادت:

ماه روزه و نماز براي متن   يك .يعني امام را بدانيد ،هر كجا هستيد قدر اين نعم  بزر 

 كه در بانك دارم بپردازيد.را  ن مقدار پوليآبگيريد و خمس 

------ 

 نام خانوادگي: ميرزايي                 نام پدر : علي حسين   نام: محسن           

   5/1/1131محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          11سن :                13/11/1155تاريخ شهادت :              ؛ عراقمحل شهادت : ماووت

ختاطر  ه ما نگاه مي كتردم و بت  ش ۀرنج كشيده و زير بار زحم  سوخت ۀبه چهر !پدر ومادر

بتا   شرمنده مي شتدم و فعتالً   نكردم واقعاً تانكه در مقابل زحمات شما هيچ كاري براياين

خداوند اجتر عظيمتي بته شتما     . اميدوارم مرا حالل كنيد .مي روم رتاناكنشرمندگي از 

عظيمتي   حتقّ  شتما  ۀ  دارم چراكته همت  اهل خانواده تقاضاي حالليّت  ۀمن از هم .بدهد

 .گردن من داريدبر

----- 

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

    1/6/1112محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 35سن:     11/1/1156تاريخ شهادت:     جزيرۀ مجنون محل شهادت:

د و هرچه بدي ديده انتد  حقير را حالل كنن ۀاميدوارم برادران و دوستان عزيزم اين بند

 حالل كنند و از دعا كردن براي امام غفل  نكنند.

---------- 

 لقاسم انام: علي رضا          نام خانوادگي: نادري           نام پدر :ابو
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  13/1/1132محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 12سن:                  13/13/1155تاريخ شهادت:     ؛ عراقماووت محل شهادت:

ت يتك ستال   درس  اس  كه براي شما فرزند خوبي نبوده ام و با نبود پتدر متدّ   !مرماد

يتم  اهو متا نتوانستت   بتوده  پدري نيز بر دوش شما وظيفۀ  مادري ، ليّووواندي عالوه بر مس

عاجزانه متي ختواهم كته فرزنتد ختود را       شما با اين حال از ،برداريمشما  ي از دوشبار

هاي پدر را پر كرده و مي كند ت جاي محب عموي عزيزم كه در اين مدّ از .حالل كنيد

  متي كتنم و از بترادر    از خواهران و برادرانم طلتب حالليّت   .  مي كنمنيز طلب حالليّ

  متي نمتايم و از   ت زحم  زيتادي كشتيده انتد طلتب حالليّت     ديگرم نيز كه در اين مدّ

ن حقيتر را  به هتر نحتوي ايت    هايي كهآن برادران پايگاه فجر و ،آشنايان ،فاميل ،دوستان

 .  مي كنمشناسند طلب حالليّمي

-------- 

 نام: حسن          نام خانوادگي: ناظمي           نام پدر :هوشنگ 

   1/5/1135محل تولد: صالح آباد       تاريخ تولد:

 12سن:          13/5/1156تاريخ شهادت:            جزيرۀ مجنون محل شهادت:

هديه  به عنوان به شما ما را خدا !حقير نگران باشيد ۀاين بند قمبادا از فرا !پدر ومادر عزيز

 !پتدر جتان و متادر جتان     .ايممادهآو هر وق  بخواهد مي گيرد و ما  داده اس  و امان 

هتا اميتد دعتا    كتنم و از آن   مياقوام طلب حالليّ ۀاز هم ،حاللم كنيد كه شما را آزردم

 .دارم

------ 

 نادعلي             اري       نام پدر:نام: علي رضا               نام خانوادگي: نجّ

   1/11/1112محل تولد : همدان   تاريخ تولد :
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        15سن :              12/1/1156تاريخ شهادت :             جزيرۀ مجنون محل شهادت :

حمات شما را جبران نمايم اينك كه به سوي نتوانستم ذره اي از ز مدر عمر !اي پدر ومادر

بار از شما پدر و مادر عزيزم و برادرانم مي خواهم كه هيچ  ينآخر برايشهادت مي روم 

امي از تم .باشم مرا حالل كنيد شماخوبي براي  ]فرزند[من نتوانستم  .وق  ناراحتي نكنيد

 .طلبم  مييان و فاميل حالليّاهالي روستا و دوستان و آشنا

------ 

 نام خانوادگي: نجفيان                نام پدر :يعقوب علي               نام: قدرت اهلل

     13/5/1131تاريخ تولد:          محل تولد : همدان  

       11سن :                3/13/1156تاريخ شهادت :             خرمشهر  محل شهادت :

ي كته الزم بتود صترف روزه    يري پول تا جتا امقد .ارمد ضاق ۀروز زرو بيس  و سهحدود 

از پدر ومادر عزيزم كه زحم  بسيار  برايم كشيدند معذرت مي خواهم و  .هاي قضا كنيد

  از عزيتزان  طلتب حالليّت    .دنعفو فرماي انداز من ديدهاگر خداي  ناكرده بي احترامي 

 .دارم

----- 

 عليقمريان                نام پدر :غالم نام: خليل               نام خانوادگي: نرگس

  6/5/1112محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:     6/1/1156فاو عراق   تاريخ شهادت: محل شهادت:

بترادران  ، برادران همكار در نهض  سواد آموزي همدان ،امام برادران پيرو خطّ تماماز 

 .  متي ختواهم  ران روستاي خودمان حالليّبراد همۀپايگاه مقاوم  روستاي شورين و از 

اشتباهي كردم مرا به لطف خود ببخشيد و اشتبا ه مرا به حساب مكتبم نگذاريد و  اناًياگر اح

 از بعد از يك ستال  ،موتور سيكلتم را مبعد از شهادت .يدياز خداوند برايم طلب مغفرت نما
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كته بتراي متن     كنيديد و سعي يرا به حساب جبهه واريز نمانآفروخته و وجه  ،اين تاريخ

 .دنكنيگريه و زاري 

------ 

 نام: ابراهيم               نام خانوادگي: نظري                نام پدر : علي

     15/1/1131تاريخ تولد:    محل تولد: همدان      

 11سن:   3/13/1156محل شهادت:ام الرصا      تاريخ شهادت

از خواهرانم و  پايانو باري از روي دوش اسالم برداريد ودر  راه مرا ادامه دهيد !برادران

 و طلب عفو مي نمايم. خواهممي  دوستان وآشنايان حالليّ همۀ

------ 

 نام: حميد               نام خانوادگي: نظري                نام پدر : حبيب اله 

   1/3/1135محل تولد : همدان             تاريخ تولد :  

 12سن :                13/5/1156تاريخ شهادت :                 جزيرۀ مجنونشهادت :  محل

 ۀروز روز شصت  من در حدود  :متحمّل شويدها را برايم از شما مي خواهم كه اين زحم 

 و قترآن  ختم دو دوره. اگر توانستيد برايم ادا كنيد ،سال هم نماز قضا دارمقضا و تقريباً يك

 .مسافرت به مشهد را حتماً برويد ،هم نذر دارم مشهدمسافرت به 

----------- 

 نام: رضا               نام خانوادگي: نوروزي                نام پدر : هاشم

    1/3/1132محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 13سن:     2/6/1152محل شهادت: چارزبر     تاريخ شهادت: 

د شتديد  ياد داشته باشيد وقتتي از متادر متولّت   ه ب ،مهمسر و فرزند ،واهرخ ،برادر ،مادر ،پدر

رفتم  ،پيش شما بودم سالي به عنوان ميهمان كه چند منچيزي يا كسي نداشتيد پس بدانيد 
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پيوستم مرا حالل كنيتد و ناراحت     اعال ]كوتمل[ي كه همگي خواهيد رف  و به يجابه آن

وق  كم  .رسدب لكه بايد روي دوش تك تك ما به منز  اس  ليّواين ، بار مسئو .من نباشيد

بشتابيد و ايتن بتار    !به منزل نرسيديم ،جا مانديم .اس  هر چه عبادت كنيد باز هم كم اس 

 .دلي  را به منزل برسانيئوومس

----- 

 محمّد نام: شهرام               نام خانوادگي: نوروزي                نام پدر :

  13/5/1135ن          تاريخ تولد:محل تولد: همدا

 12سن:   13/5/1156تاريخ شهادت:     جزيرۀ مجنون محل شهادت:

 .زيادي برگردن من داشته ايد اميدوارم مراحالل كنيدكه حقّ ،دوستانم

-------- 

 قبال: نوري                نام پدر : انام: حميد               نام خانوادگي

     13/3/1135تاريخ تولد:   محل تولد: همدان    

 12سن:                 13/11/1156شلمچه     تاريخ شهادت: محل شهادت:

را ادا نمتايم و   شتان   متي طلتبم چترا كته نتوانستتم حتقّ      از تمامي دوستان و اقوام حالليّ

برايم نماز وحش   حتماً خواهم كه براي آمرزش گناهانم از خداوند طلب مغفرت كنيد ومي

يك نماز زيارت دو ركعتتي   ر اباعبداهلل)ع(كه رفتيدشاءاهلل زيارت مرقد مطهّان. بخوانيدرا 

 .از خداوند براي همگي صبر جزيل خواهانم. جاي من بخوانيده هم ب

-------- 

 رضا  محمّدنام خانوادگي: نوري                نام پدر :               )مسعود(نام: كريم 

   13/2/1132تاريخ تولد :           محل تولد : همدان   

          13سن :                3/13/1156محل شهادت : خرمشهر                تاريخ شهادت : 
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  خصو  همسايگان براي من طلتب حالليّت  ه اهلل ب  حزبدوستان و آشنايان و امّ ۀاز هم

 .خشد و بيامرزدحقير را بب ۀدر دعاهايتان از خدا بخواهيد همه و بند .كنيد

-------- 

  هللنام: بهرعلي               نام خانوادگي: نيازي                نام پدر : حمدا

   1/1/1136محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          12سن :                13/11/1153محل شهادت : چنگوله                تاريخ شهادت : 

 .حاللم كنيد !و همبستگان عزيز برادران و خواهران ،مادر ،پدر

------ 

 نام خانوادگي: نيك بخ          نام پدر :ديدارعلي               محمّدنام: 

      13/6/1133محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:     1/11/1153تاريخ شهادت:        فاو؛ عراق محل شهادت:

 احياناً كه ها و كسانيهمكالسي ،دوستان ۀاز هم .  مي طلبمزان حالليّعزي ۀاز هم پايان در

 طلبم.حالليّ  ميها را ناراح  كردم در اين دو روز دنيا آن

----- 

 محمّدنام: حاج محمود               نام خانوادگي: نيكو منظري            نام پدر :علي 

            12/3/1112محل تولد: همدان        تاريخ تولد: 

 31سن:      13/3/1151بصره        تاريخ شهادت:  محل شهادت:

 تاامام واريز كنيد  صدرا به حساب مبلغي پول هم طلب دارم كه بعد از وصول آن در ضمن

اي ساخته شود. از خداوند بزر  خواستار سعادت توأم با ناهان خانهپجه  مستضعفان و بي

 م.هستسالمتي براي شما 

 .رهبري امام خمينيه وز باد انقالب اسالمي ايران در سراسر جهان بپير
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  !مر  بر منافقين و فرص  طلبان

------- 

 علي ي                نام پدر : فتحينام خانوادگي: هادي            نام: قاسم   

   1/5/1133محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          13سن :                12/11/1153تاريخ شهادت :             عراق   ؛محل شهادت : فاو

مزاحم شما شده و ناراحتي  احياناًشما عذر مي خواهم اگر  ۀاز هم ،سالم به افراد خانواده با

از پدر ومتادرم  عتذر    .مي كنم  از همه طلب حالليّ ،مرا ببخشيد ،براي شما پيش آورده ام

قدر براي متن  هجا مي فهمم كه شما چادا كنم اين را فرزندي حقّ ممي خواهم كه نتوانست

 .يداهزحم  كشيد

------- 

 نام خانوادگي: وكيلي تنها                نام پدر : علي ميرزا              نام: امراهلل

    6/3/1131محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 13سن:      11/11/1151قصرشيرين     تاريخ شهادت: محل شهادت:

هتاي جنتگ   هم در عوض به جبههخوااگر خواستيد براي من خيرات بدهيد چيزي نمي 

از تمامي فاميل و دوستان و آشنايان خواهانم كته حاللتم كننتد و راه شتهيدان را      .بدهيد

 د.نامام را هرگز فراموش نكن ]به[ ادامه دهند و دعاي

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

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

  2/11/1116محل تولد: مالير       تاريخ تولد:

 13سن:  13/13/1156شلمچه     تاريخ شهادت: محل شهادت:
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اميدوارم كه به بزرگتي ختودت مترا حتالل      ،بزر  كردي ]به سختي[مرا  ]پدر عزيزم![

 ۀدرجه اگر توفيق يافتم و در اين راه ب  .نسب  به شما ادا نكردم ينم راهر چند كه دِ ،كني

ها  ديتر يتا زود  از ايتن دنيتا     انسان ۀچون هم ،ل آمدم برايم گريه نكنيديرفي  شهادت نا

من مادري ندارم كه برايم گريه كند   .ف نخوريدسّأاميدوارم كه از شهادت من ت ،روندمي

 .اميدوارم كه شما هم ناراح  نباشيد خواهرانم هستند ،جاي مادره ا بامّ

---- 

 لحسناابو نام: مجيد               نام خانوادگي: صلواتيان               نام پدر:

   16/1/1133مدان   تاريخ تولد :محل تولد : ه

 11سن :   13/5/1156تاريخ شهادت :               جزيرۀ مجنون محل شهادت :

چند  ،ر شهداي اسالم و اظهار عجز و ندام  بر بارگاه خداوندبا عرض سالم بر ارواح مطه

ستال   دو برايم يك سال نمتاز و  اگرتوانستيد :اوالً :كالمي را جه  اداي وظيفه مي نويسم

 متادر  و پتدر  از: ثالثتاً . يديآشنايان همگي طلب مغفرت نما ازدوستان و: ثانياً. روزه بگيريد

خواهرم هر كدام حقي برمن  برادرانم و ين ازهمچن؛ عزيزم مي خواهم ازمن راضي شوند

سرافراز  ق واميدوارم موفّ ظي مي كنم وفدرخاتمه از همگي خداحا. حالل فرمايند، دارند

 باشند.

------- 

 علي محمّدنام: حسن              نام خانوادگي: صوفي               نام پدر : 

  1/2/1131مدان       تاريخ تولد:محل تولد: ه

 11سن:    15/11/1151شرق دجله   تاريخ شهادت:  ل شهادت:مح

خواهم در صورتي كته  وحيد و عباس مي ،سعيد ،خواهران عزيزم و جعفر ،از پدر و مادرم

 عفو كنند. ، مرانداهاز من ناراحتي ديد
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------ 

 رمضان نام: علي               نام خانوادگي: طاهري            نام پدر :

  13/3/1136مدان       تاريخ تولد:  محل تولد: ه

 12سن:    12/11/1151له   تاريخ شهادت: چنگو محل شهادت:

 ،ايدمن كشيده ۀدربار ي زياديهازحم  .س  كه شما حاللم كنيدلين وصي  من اين ااوّ

اهلل براي رضاي ختدا  ءشاام انايد. من خيلي از شما سرپيچي كردهولي از من بهره نبرده

را ببخشيد. اميدوارم هميشه اسالم را يتاري كنيتدو مشت  محكمتي بتر دهتان        تقصيرهايم

علتي  ، اگرخواستتيدگريه كنيتد   ؛براي من گريه نكنيتد  ،منافقين بزنيد. اگر من شهيد شدم

 .ها گريه كنيديد وبراي آنبياوررابه ياد  )ع(قاسم و)ع( اكبر

بعد از من  !يزومهربانماي برادرعز. من حالل كني رب را خواهشمندم حق خود !مادرجان 

از شماخواهشمندم كه حاللم  و يديرفتارنما با آنها بامهرباني و كنيد به خواهرهايم رسيدگي

ها مي خواهم ازهمه فاميل .هيچ ناراحتي نكنيد ،اگرمن شهيدشدم !خواهران عزيزم. كنيد

 كه مراحالل كنند.

-------- 

 ت اهلل جي              نام پدر :عزّرضا              نام خانوادگي: طواينام: غالم

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

 11سن:      12/13/1162محل شهادت:كرخه           تاريخ شهادت:

آرزوي ديگرم شهيدشدن در راه اسالم و قرآن اس  براي من ازتمام دوستتان وآشتنايان   

 حاللي بخواهيد.

------ 

 نام خانوادگي: ظهرابي              نام پدر : حسين علي          نام: اردشير    
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    13/3/1132محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:  1/1/1156تاريخ شهادت:    فاو؛ عراقمحل شهادت: 

اگرلياق  شهادت پيتدانمودم بتتوانم درآن    شاءاهللان .رستگارشوم تامراحالل كن  !مادرم

جهت   در  زن برادرم مي خواهم كه فرزنتدانتان را  و ازشمامادر .ع  كنمشفا را شما دنيا

 از .صتابران است    بتا  پيشته كنيدكته خداونتد    وصتبر  مسلمين پرورش دهيد ت اسالم وعزّ

ام رابتراي عمتوم دوستتان    نامته  وصتيّ  حتمتاً  ،خواهم اگرمن شهيد شتدم ام ميخانواده

 وآشنايان بيان كنند.

------- 

 نام خانوادگي: عبادي            نام پدر : روح اهلل       نام: جعفر        

   13/11/1136محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

 13سن:   2/1/1156عراق     تاريخ شهادت:؛ فاو محل شهادت:

رفتن ما ناراح   از مبادا. هميشه گوش به فرمان امام عزيزمان باشيدم! برادرعزيزو  خواهر

. ها برايم طلب حاللتي كنيتد  ازتمام فاميل. عزيزم تشكر مي كنم ۀشماخانواد ۀازهم. شويد

كته  ؛يديهتم بيا  شتما  ،متن رفتتم   يتد يبه دوستان وآشنايان بگو و سالم من رابه امام برسانيد

 .راه،راه خوبي اس 

-------- 

 علي نام: حسن               نام خانوادگي: عزيزي            نام پدر :

    1/1/1113ان       تاريخ تولد:محل تولد: همد

 15سن:  13/3/1153بازارهمدان     تاريخ شهادت: محل شهادت:

 .حالل كنيد، اميدوارم مراببخشيد و زحماتي را كه درحق من كشيده ايد

----- 
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 عليمحمّدنام: مصطفي               نام خانوادگي: عزيزي            نام پدر : 

    1/3/1133ريخ تولد:محل تولد: همدان       تا

 11سن:   11/1/1156تاريخ شهادت:     فاو؛ عراق محل شهادت:

همچنتين از   .ختواهم لي متي المادرگرامي خودم ح و پدر شما از خداوند حقير ۀاين بند

ستر    اميدوارم اگربدي از من. نزديك حاللي مي خواهم دوروي هافاميل آشنايان وه هم

 به احكام استالم و  وار اميدوارم زينب خواهم ويحاللي مازخواهرانم  .من راببخشيد زده

 درراه استالم و ، كته درتتوان دارنتد    آنجا دارم تا برادرانم هم تقاضا از. كنند عمل قرآن

 مادرحاللي مي خواهم. و هم ازپدر باز. قرآن انفاق وياري كنند

-------- 

 : مرتضي          نام: موسي          نام خانوادگي: عسگري           نام پدر 

       11/5/1136همدان     تاريخ تولد :  محل تولد:

          13سن :        13/5/1156تاريخ شهادت:        جزيرۀ مجنونمحل شهادت: 

خواهم و اميدوارم مراحالل كنيتد. ازبترادران و ختواهرانم و    در اينجا از شما حاللي مي

 واهم واميدوارم مرا حالل كنند.نيزتمام دوستان و آشنايان حاللي مي خ

-------- 

 نام: حميد رضا               نام خانوادگي: عسگري علي آبادي            نام پدر : علي اصغر

   11/2/1133محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:  15/2/1155شلمچه     تاريخ شهادت: محل شهادت:

مترا بته   اميدوارم  و نمايم درخواس  عفو مي ،ودمتي در خدمتشان بازتمام كساني كه مدّ

ها را ادا دوستي آن مي دانم حقّ؛ بزرگي خويش حالل كنند و برايم طلب مغفرت نمايند

و اميدوارم مرا حالل  منمايميآشنايان وخويشاوندان طلب عفو  ازتمامي دوستان و .نكردم
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 ؛انم تقاضا مي كنم مراحالل كنندخواهر و برادر ، مادر از .مرا ببخشد هم شايد خدا ؛كنند

 .ت زندگي نتوانستم به نحو احسن حق فرزندي وبرادري را ادا كنمچون دراين مدّ

------- 

 نام: علي               نام خانوادگي: عظيميان            نام پدر : احمد

  1/3/1136محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:     15/1/1152تاريخ شهادت:            ا؛ همدان     محل شهادت:تپه مصلّ

هركدام به هرنحتوازاين   خواهممي ها و همسايگانفاميل دوستان و آشنايان، خاتمه از در

اميتدوارم   .به بزرگتواري خودشتان حتالل نماينتد     ،حقير بدي ديدند و ناراحتي كشيدند

عطتا   مشما اجري عظي ۀخداوند به هم .ديهمگي درحضور پروردگار سربلند و سرافراز باش

 .فرمايد

------- 

 اس               نام خانوادگي: عالفچي           نام پدر : حسننام: عبّ

   13/2/1135محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          11سن :        3/11/1156محل شهادت :شلمچه        تاريخ شهادت : 

 يام حتق بترادر  هق نشتد طور كه شايد و بايد موفّحال آنه ب مي دانم كه تا !برادر عزيزم

 را زيتادي  زحمتات  ايتد و فكر متا بتوده  ه زياد ب دانم كه شماشما را ادا نمايم و اين را مي

ن  آآل داشتته و بته ستوي    خودتان توجيه هستيد كته متا هتدفي ايتده     .تحمل كرده ايد

 .ودي متا خواهتد بتود   حرك  لحظته اي غفلت  موجتب نتاب     اين درحرك  هستيم و در

 .يديشاءاهلل مرا عفو كنيد و از دعاي خير فراموش ننماان

------ 

 حسين محمّدامه نصرت            نام پدر : لقاسم               نام خانوادگي: علّانام: ابو
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    1/13/1131محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 11سن: 1153/  13/11تاريخ شهادت:      فاو؛ عراقمحل شهادت: 

مترگم صبرداشتته    در و م كنيتد لت حال وارماميتد  ،دكه براي من زحم  زيادي كشيديشما

 جتاي ختواهر و   هپتس بت   ؛خواهر ندارم ازدس  دادم و من كه دركودكي مادر را. باشيد

 .گريه كن برايم مادرم

--------- 

 نام پدر : عيسي  ي          محمّدرضا               نام خانوادگي: علي  محمّدنام: 

     12/6/1132محل تولد: تهران         تاريخ تولد: 

 15سن:        13/5/1156مجنون          تاريخ شهادت:  ۀمحل شهادت: جزير

همچتون   ،اگترمن شتهيد شتدم    .حالل كنيد،كه برگردن من داريد ي راحقّ اميدوارم شما

حمد  شهدا ۀبراي هم ،باغ بهش  بياهرشب جمعه به  بردبارباش، صبور و ديگر شهدا انمادر

 وسوره بخوان ودعايم كن.

****** 

 !ختواهرم  .اميدوارم مرا حتالل كنتي   .اياي من خيلي زحم  كشيدهرشما ب !برادر جان

شما هم براي من عين يتك متادر بتودي و بتراي متا خيلتي        .اميدوارم حال  خوب باشد

 .مرا حالل كني ماميدوار .ايمزحم  كشيدي و ما هم به شما زحم  داده

-------- 

 نام پدر : خيراهلل               يننام: رمضان                نام خانوادگي: عناي

      1/11/1132محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 15سن:             11/13/1156محل شهادت: شلمچه              تاريخ شهادت: 
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شتما   اجتر  بدانيدكته ختدا  . رگذريد و مرا حالل كنيتد گناهان من د خواهم ازشما مي از

   بطلبيد.آشنايان برايم حالليّ ضمن از طرف دوستان و در .راخواهد داد

----- 

 نام: تقي               نام خانوادگي: عين آبادي                نام پدر : عبد علي

     2/11/1115محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:   11/2/1155ن خوش     تاريخ شهادت: محل شهادت:عي

 يتد يازخواهران وبرادران عزيزم برايم حاللي بخواهيد و به تمتام بستتگان و دوستتانم بگو   

يد در مر  متن  يها بگوبه آن .ناخدمتي اين حقيررا به بزرگواري خودشان گذش  كنند

 به اندازۀ ستر دكه من چون در اين راه كساني قدم نهادند و شهيد شدن؛ شيون نكنند ناله و

 .ها را ندارمآنمويي ارزش 

**** 

 ضتمناً  .هتايم خترج كنيتد   ازهمان پول در مراستم  ،پول در بانك دارم يمقدارپدرجان! 

 است .  ي را درزندگي من تحمل كردهيهاگردن من حق دارد و سختي به همسرم خيلي

حقوق ختودم بته   از .بزر  آرزوي صبر و سعادت و اجر عظيم براي ايشان دارم يازخدا

ل زنتدگي راتاحتد   يوسا .خوش رفتاري كنيد او زندگي رابه او سخ  نگيريد با يد.اوبده

 د.چون ارزش آزاد بودن را مي دان ؛آزادش بگذاريد .ا كنيدامكان برايش مهيّ

------ 

 اري       نام پدر : خيراهللاسماعيل               نام خانوادگي: غفّمحمّدنام: 

        1/5/1132ان       تاريخ تولد:محل تولد: همد

 13سن:  12/1/1152تاريخ شهادت:     ؛ عراقمحل شهادت: ماووت
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منتافقين صتداي گريتۀ     خواهشي كه از شما دارم، اين اس  كه مبادا عزيزم! تنها اي مادر

حتالل كنتي كته     بده. اميتدوارم مترا   قرار تورا بشنوند؛ خود را همچون زينب)س( صابر

 رضاي تواس . در بود گوارايم نيس ؛ چون رضاي خدا ضاي توشهادت بدون ر

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

 محمّدنام: علي               نام خانوادگي: غمخوارحسيني               نام پدر : 

    1/11/1131محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:     11/1/1155خرمشهر    تاريخ شهادت: محل شهادت:

برادران بزرگوار خودم مي خواهم كه ميدان جنتگ  شما از. وبرايم دعا كنيدحاللم كنيد  

ستوز ختود   ختواهران دل شتما   از .استوارباشيد )ع(را خالي نگذاريد وهمچون علي اكبر

ها ازتمامي دوستان وآشنايان و فاميل .ديعمل كن )س(خواهم كه همچون زينب كبريمي

   بطلبيد.برايم حالليّ

----- 

 نام خانوادگي: غيبي فطرت               نام پدر : نظرعلي               نام: علي آقا

    1/13/1135محل تولد: تهران       تاريخ تولد:

 12سن:     16/11/1156تاريخ شهادت:    جزيرۀ مجنونمحل شهادت:

 اآن ر؛ مستجاب شتد  امخواستهزاده عبداهلل هزارتومان نذر داشتم و من به امام !مادرجان

 .بپرداز

 كه ختدا ولي مثل اين ؛بروم )ع(يك نذر ديگري داشتم كه به زيارت امام رضا !مادرجان 

سرنوشت    .جاي من با همسترم بته مشتهدبرو   ه پس ب ؛شوم كه در راه او شهيد خواس مي

 .كنمچنين شد و به اين سرنوش  افتخار مي

-------- 
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 نام پدر : علي اكبر          نام: علي اصغر               نام خانوادگي: فاتحي  

    1/5/1133محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:     15/13/1155تاريخ شهادت:    ؛ عراقماووت محل شهادت:

 ]از شما[د يخصو  پدر و مادرم كه رنج فراواني به پايم كشيده ا بهبرادران وخواهرانم و

ها و اميد مظلومان راتنها ن نورچشم بسيجياي ،خواهم كه اماماز شما مي .حاللي مي طلبم

برمظلومي   ،اگرخواستيد اشك بريزيد شود.دشمن شاد  نكنيدكه بر شهادتم گريه .يدنگذار

رت و رحمت  ختدا متي    فزيد كه باعث آرامش قلوبتان ونزول مغيامام حسين)ع(اشك بر

 .به حق از طرف خداوند اس  ،شود كه اين وعده

ها برخورد داشته ام و از كساني كه بر گتردن  نآشناياني كه با آفاميل و دوستان و ۀاز كلي

حقيتر   ۀخواهم كته اگتر از ايتن بنتد    از همگي شما مي .طلبمحاللي مي، ي دارندحقّ نم

 خدا هم مرا بيامرزد. كهباشد  ؛گذريد و مرا عفو كنيد در ،ي مشاهده نموده ايديخطا

----------- 

 علي فتح : فتحي پاكرو         نام پدر :نام خانوادگي           محمّدنام: 

    13/1/1113محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 12سن:      13/1/1151محل شهادت:كرخه    تاريخ شهادت:

پدر و مادر گرامي! بعد از سالم فراوان، از تمام زحماتي كه براي به ثمر رسانيدنم متحمل 

خواهم وجود شتريفتان پيوستته صتحيح و    مي تعااليكنم و از درگاه بارايد، تشكّر ميشده

سالم باشد و فقدان ناشايستي چون من كه هرگز نتوانستم موجتب خشتنودي و خرستندي    

دانم جز رنج و عذاب، ارمغان ديگري برايتان نداشتتم.  را نيازارد. خوب مي شما باشم، شما

م، خواستتار عفتو و   اكنون كه از كانون گرم خانوادگي جداشده و ديتار ابتد را رهستپار   

 گذش  از جانبتان هستم و آرزويم اين اس  كه از صميم قلب حاللم نماييد.
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****** 

آقا، محمّد ،همچنين خدم  برادران بزرگوارم .يديكه مرا حالل فرما كنمميفقط استدعا 

يد باشتيد . ختدم    ؤق و ماميدوارم موفّ ،آقانبي و حشم  آقا عرض ارادت و ادب كرده

يگانه دايي ارجمندم  .دس  بوستان هستم ،م يك يك سالم رسانيدهاگرامي خواهرزادگان

 ؛ر را دارمكمتال تشتكّ   ، ازشماضمن آرزوي سالمتي وجود شريفتان ،را سالم عرض نموده

 ايد.چون شما نيز زياد زحمتم را كشيده

***** 

 ،ارادت خالصتانه داشتته و ضتمن ستالم     امحضور يك يك ختواهران ارجمنتد و گرامتي   

يقين در متورد شتما هتم    به م باشيد . خداوند متعال پيوسته خوش و خرّ ۀيدوارم در سايام

 .امبترادري را انجتام دهتم و از ايتن بابت  شترمنده       ۀوظيفت  ،طور كته بايتد  نتوانستم آن

ر آرزو و ضمن تشكّ ؛گردنم حق داردبه زهرا كه خيلي زياد  ،خصو  خواهر بزرگوارمهب

البته منكر زحمات ديگر خواهران . يشه سالم و تندرس  باشد پروردگار هم ۀكنم در سايمي

 ۀق نشتدم وظيفت  له اينجاس  كه من موفّأمس  .شما حق به گردنم داريد ۀهم  ،عزيزم نيستم

 .خود را در قبال شما به انجام برسانم

----- 

 منام: امير حسين                نام خانوادگي: فضل اللهي               نام پدر :كاظ

     11/3/1133محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن: 11/1/1156تاريخ شهادت:     جزيرۀ مجنونمحل شهادت:

دوستتان  . دارم دعتا  م از شما طلب حاللي متي كتنم و عاجزانته التمتاس    ابرادران گرامي

ما دس  يكايك ش ،پيدا نمودم با شما را لياق  برادري ي كه با صيغۀ اخوت،وبرادران عزيز

شما را در اين موقعي  به خداوند سبحان مي سپارم و به پيوندتان بتا حبتل    .را مي فشارم
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كه به هر نحتوي بتا   كساني ۀيدر خاتمه از كلّ .كنمتأكيد مي ،اهلل كه امروز امام ام  اس 

از همگتي التمتاس دعتا دارم و     .عاجزانه طلتب مغفترت متي كتنم     ،آنان در ارتباط بودم

 ياد نبريد. اميدوارم ما را از

***** 

 نام : اميرهوشنگ                   نام خانوادگي: قوخرديان        نام پدر: محسن

       13/13/1136محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 11سن:                     6/6/1152محل شهادت: چارزبر                   تاريخ شهادت: 

هايم كته خودتتان بهتتر    جز كتابه چيزي از مال دنيا نداشتم ب شما بهتر مي دانيد كه من

سال برايم نماز بخوانيد و شش ماه فقط يادتان نرود كه يكها چه كار كنيد. با آندانيد مي

از شهادت من  !اي پدر و مادر .حالل كنيد مرا اين را فراموش نكنيد و ،برايم روزه بگيريد

 وند ارجمند هستند.كه شهدا نزد خداچونناراح  نشويد؛

----------- 

 نام خانوادگي: قره باغي                              نام پدر: خليل  نام: جليل 

    11/2/1115محل تولد: همدان              تاريخ تولد:

 12سن:          3/13/1156محل شهادت: اروند رود            تاريخ شهادت:

  .ق و ستربلند باشتيد  اميتدوارم هميشته موفّت    .اي شما نبتودم برادرخوبي بركه ببخشيد  امر

بته او  گرفته و نشانه دشمن  به سويتيزاسلحه را ۀلب. خونينم بر زمين نماند ۀاميدوارم اسلح

خداونتد بته همگتي شماصتبر و      .شماهم مرا حالل كنيتد و ببخشتيد   ،خواهرم .يديغالب آ

 .ق باشيداميدوارم هميشه موفّ .استقام  عطا بفرمايد

--------- 

 ابوالحسن  سيّدنام خانوادگي: قشمي           نام پدر:   حميدسيّدنام: 
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    1/11/1131تاريخ تولد:        محل تولد: همدان             

 13سن:                    13/1/1151قالويزان                تاريخ شهادت: محل شهادت:

بته  . رسانيدبها سالم خدم  يكايك آنو  من ببوسيد برادران و خواهرانم را به جاي ۀكليّ

هتا و نزديكتان و همستايگان حاللتي     يه فاميلازكلّ. يد كه مراببخشديگوبترم برادركوچك

روي پدر مهربانم را ببوسيد و به . شكر خداي بزر  كه شهادت را نصيبم كرد .خواهممي

از متدير مدرسته و    « .اهم شتد زيرا من ناراح  خو ؛مبادابرمن گريه كند : »يديمادرم بگو

 حاللي بخواهيد.برايم هايم دبيران و همكالسي ۀين آن و كلّامعاون

-------- 

 هللنام خانوادگي: قاسمي        نام پدر: ماشاا                  نام: جالل

    1/11/11532محل تولد: همدان                  تاريخ تولد:

 12سن:                   15/13/1155تاريخ شهادت:             ؛ عراقمحل شهادت: ماووت

ام ولي قصتد  هاي تو گوش نداده با عث ناراحتي تو شده ام و به حرف من هميشه !پدرم

حمد اهلل مي دانم كه ب  .م بوده اس افقط از روي ناداني ،ناراح  كردن شما را نداشته ام

ختود   ي خودتتان ببخشتيد و از حتقّ   شما هم به بزرگتوار  ،در دل شما كينه وجود ندارد

 .گذش  كنيد

******** 

 .ي نبوده ام كه قتدرت تشتخيخ ختوبي داشتته باشتم     من در سنّ !داداش و دوس  عزيزم

گاهي اوقات باعث ناراحتي شما شده ام  .ها و ارشادهاي شما را ندانستمهميشه قدر خوبي

هميشته در   !ن ختوبم بترادرا   .كه اميدوارم به بزرگي خودت ببخشي و بترايم دعتا كنتي   

با مهر و عطوفت  برختورد   باهم هميشه  ،درستان را خوب بخوانيد ،كارهايتان كوشا باشيد

 كنيد و به هم خوبي كنيد .
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------------- 

 هللنام خانوادگي: قاسمي            نام پدر: عبدا   رضا نام :

  1/5/1131محل تولد: همدان              تاريخ تولد:

 13سن:         11/6/1151پيرانشهر            تاريخ شهادت: محل شهادت: 

از طرف من از برادران و دوستان حاللي  .ما را حالل كنيد .مي آمدم ]به جبهه[حتماً بايد 

 .بخواهيد

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

 حسين  محمّدنام: حميد                    نام خانوادگي: دوروزي              نام پدر: 

  13/11/1135محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 12سن:            13/5/1156مجنون    تاريخ شهادت:   ۀمحل شهادت:  جزير

راهي كه همه آرزوي  به ل آمد ويشهادت نا ۀپدرم كه به درج ؛اماما پيامي براي خانواده

ان و داغتدارم كته همچتون    ا اي مادر مهربت كنند رف  و به لقاءاهلل پيوس ،  امّرا مي آن

از ختدا بتراي شتما صتبر     ! حضرت زينب هستي و داغ پسر عزيزت سعيد و پدرم را ديدي

مي  اگر شهيد شدم سالم تو را به پدر و برادرم سعيد.ميدوارم مرا حالل كني .اخواهم مي

 سانم.ر

----------- 

 نام پدر : حسن                    نام : محمود                  نام خانوادگي : ربيعي            

   1/13/1133محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 11سن:          15/2/1151محل شهادت: ميمك          تاريخ شهادت: 

 )المهتدي(  سالم بر برادراني كه دركتابخانه وانجمن اسالمي.سالم برتمامي دوستان خوبم 

 متن،   ۀاميد  دارم كه بابخشش اشتباهات گذشت !ادرانمبر !صادقانه وبراي خداكارمي كنيد



 41 

 بتا  تتا  ختاطرم را آستوده كنيتد    و كه در پيش دارم سبكبال گردانيدي مرا براي اين سفر

 .خدايم روسفيدانه مالقات كنم

***** 

يعنتي دشتمنان امتام، استالم و ايتران مهيتا        ، براي سركوبي دشمنان ختدا  ! پدر و مادرم 

ياري دهيد و براي نابودي شياطين به سالح ايمان مسلح شويد كه تا امام خميني را .گرديد

بر متن   .كنم  توصيه مي  و روحانيّشما را به تداوم راه مرجعيّ !الح نيس سِالح نباشد صَ

 .هر لغزشي را بخشاينده باشيد و بالم را براي پرواز بگشاييد

--------- 

 انوادگي:رضايي             نام پدر:مراد علينام:حسين                                نام خ

    11/11/1132محل تولد:همدان             تاريخ تولد: 

 13سن:          2/1/1152غرب            تاريخ شهادت: محل شهادت: گيالن

د و يت ام حاللتم كن اگر در ايام پيري شما خدم  بزرگي در حق شما نكرده !پدر و مادرم 

نتد مترا   اهبتدي ديتد   از متن كه اگر مي خواهم ادرانم و دوستانم و آشنايانماز بر .ببخشيد

 .كنندوعفوحالل 

-------- 

 نام: حسن                  نام خانوادگي : رضايي معتقد                  نام پدر :ميرزآقا

 6/5/1112محل تولد: همدان       تاريخ تولد: 

 11سن:             13/2/1153ادت: كورك         تاريخ شه محل شهادت: تنگ

جتز  ه من ب .نتوانستم حق فرزندي را ادا كنم چونخواهم  مرا ببخشندز پدر و مادرم ميا

چيتزي از   مكه از خداوند سالمتي رهبر انقالب و رحم  خدا رابراي شما مطالبه كتن  اين
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كوچكي  واند جزتوهاي دنيا را در نظر بگيريد نمي چراكه اگر تمام مال .آيددستم برنمي

  .خداوند به شما رحم  و پاداش اخروي بدهد .از رحم  خدا شود

-------- 

 حسن                         نام خانوادگي : رضوانيان           نام پدر:ميرز آقا محمّدنام :

خواهرانم و تمامي دوستتان طلتب مغفترت دارم و از همته شتما      و  برادرانم ،مادر ،از پدر

يد كته خداونتد متعتال    نل كاعث ناراحتي و رنجش شما شدم مرا حالبكه اگر خواهم مي

 ما راضي و خشنود باشد. ۀهماز

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

   نام :   هادي                                   خانوادگي: سمواتي مخصو     

  13/3/1136تاريخ تولد:  نام پدر: رضا              محل تولد: همدان            

 12سن :                       13/11/1153محل شهادت:  آبادان        تاريخ شهادت:  

 ها و همسايگان و آشنايان برايم حاللي بخواهيد و بگوييد برايم دعا كنند.از  فاميل 

****** 

دوش شما گذاشته ام و آن بار هداي  برادرم! حالل كن، چرا كه وظيفه اي بس سنگين به

 اس . اميدوارم كارهايتان براي رضاي خدا باشد.  خانواده

*** 

 نام پدر:  حاجي قربان     ي    محمّدخانوادگي: شاه  نام: مير آقا                     نام

    1/2/1111محل تولد: همدان        تاريخ تولد:  

 12: سن            13/2/1153محل شهادت:  سرپل ذهاب            تاريخ شهادت:   
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كنم كه در اين متدت هتر نتاراحتي از متن     از پدر، مادر، برادران و همسرم خواهش مي 

شناسند نيز تقاضا مي كنم كه ها و تمام كساني كه بنده را مياند حالل كنند. از فاميلديده

 براي رضاي خدا مرا حالل كنند.

*** 

   خانوادگي: شعبانيان   نام: مهدي                 نام

    1/3/1133تاريخ تولد:   محل تولد: همدان                       محمّدپدر:  نام 

 12سن :                  13/1/1156تاريخ شهادت:                ؛ عراقمحل شهادت:  فاو

ها هاي شهدا، به خدا قسم ما مديون اين خانوادهبا درود و سالم بر شما عزيزان و خانواده

و [ام حتق فرزنتدي   حال نتوانستته ا بهم به پدر و مادر و خواهر عزيزم كه تهستيم. و با سال

آمرزش  خواهم مرا حالل كنند. از خدا برايم طلبها ميخود را ادا كنم از آن ]برادري

 كنيد.

*** 

 راد  خانوادگي: شعباني نام: حسين                  نام

   12/6/1133تاريخ تولد:       نام پدر: كاظم       محل تولد: همدان       

 13سن :               1/1/1153محل شهادت:  چناره          تاريخ شهادت:   

پدرمهربان ومادرعزيزم! شما برگردن من حق زيادي داريد از شما مي ختواهم متراحالل   

 .ناراح  نشان ندهيد وق  درمقابل دشمنان انقالب خودتان راكنيد و هيچ

*** 

   لو  خانوادگي: شعبان نام                     نام: عزيز

     6/1/1136نام پدر:  حسن             محل تولد: مالير         تاريخ تولد:  

 13سن :                  13/13/1156محل شهادت: شلمچه             تاريخ شهادت:   
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 امد ناراح  نباشيد.همسرم! هرچقدرازمن بدي ديدي، حاللم كن. واگرجنازه ام ني

*** 

   لو  خانوادگي: شعبان اهلل                     نامنام: عزّت

      13/1/1112محل تولد: مالير         تاريخ تولد:                تقي   محمّدنام پدر:  

 12سن :                   2/6/1155محل شهادت: مكه               تاريخ شهادت: 

ان عزيزم مي خواهم كه مرا حالل كنند و به رهنمودهاي امام عزيز عمتل كننتد.   از برادر

 براي من از اقوام و دوستان و آشنايان حاللي  بطلبيد.

**** 

اداكتنم وجبتران زحمتات شتما      اي پدر و مادر عزيزم! مراببخشيدكه نتوانستم حق شما را

زينتب   و ضترت امتام حستين)ع(   ح بتا  را شاءاهلل خداوند شتما رابنمايم. مراعفو نماييد. ان

 .محشور نمايد

*** 

 حاتمنام پدر:   خانوادگي: شريفي     نام                     محمّدنام: 

 اريخ تولد:  **   محل تولد: همدان           ت

    16سن :                  **تاريخ شهادت:             **محل شهادت:    

د از خدا طلب عفتو  كار را ببخشخواهم اين حقير گنهيم كارم. از خدادانم خيلي گنهمي

 ها  و دوستان اين حقير را حتماً حالل كنند.ها، همسايهكنم. اميدوارم كه تمامي فاميلمي

*** 

 كاظم محمّدنام پدر:    خانوادگي: شرفي     نام: جليل                      نام

   6/13/1135محل تولد: همدان        تاريخ تولد:  

 12سن :            13/5/1156تاريخ شهادت:                جزيرۀ مجنونمحل شهادت:  
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اي دوستان! مراببخشيد و حالل كنيد. ازحقي كه برگردنم داريد بگذريد، چون درآن دنيا 

 اس باشم.النّگوي حقنمي توانم جواب

*** 

     خانوادگي: سرابي   نام: حسن                      نام

   1/2/1112محل تولد: همدان        تاريخ تولد:             محمّدنام پدر:  

 11سن :                  15/2/1153محل شهادت:  مريوان             تاريخ شهادت:   

پدر و مادر عزيزم! از روي شما شرمسارم براي اينكه هرگز نتوانستم وظيفۀ فرزندي خود را 

 خواهم.  ميم دهم. عاجزانه از همه شما حالليّنسب  به شما انجا

*** 

 خانوادگي: سپهري  نام                        اميرابوالفضلنام: 

  15/3/1131محل تولد: همدان        تاريخ تولد:            نام پدر:  علي اصغر   

 12سن :                  12/11/1151محل شهادت:  چنگوله             تاريخ شهادت:   

هاي جنگ واريز كنيتد تتا بته مصترف     پدر عزيزم! پول و هر چه كه دارم به حساب جبهه

دانشتكده بدهيتد تتا     ۀهاي پزشكي و دانشگاهي مرا به كتابخانت پيروزي اسالم برسد. كتاب

 ها استفاده كنند.دانشجويان مسلمان از آن

********** 

 خواهم كه من را حالل كنند.حقي دارند مي كساني كه بر من حقير ۀاز پدر و مادر و كلي

********** 

 خانوادگي: سپهر  نام: حسين                    نام

  11/5/1132تاريخ تولد:                 محل تولد: همدان                پدر: جواد        نام 

 15سن :                       15/13/1156تاريخ شهادت:               شلمچهمحل شهادت:  
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پدر عزيزم، مادر مهربانم! از ابتداي زندگي تا انتها راهنما و مشوّق فرزنتدتان در كارهتاي   

طلتب  ام، ]از شما[ هايتان را سپاس نگفتهام، زحم ايد. چندين بار اذيتتان نمودهخير بوده

 بخشش دارم. اميدوارم مرا عفو كنيد و حاللم نماييد.

*** 

 بخشجهان سيّدخانوادگي: زينيه       نام پدر:   ر                    نامنام: سيّد منصو

          2/2/1112محل تولد: اسدآباد    تاريخ تولد:  

 11سن :                  1/3/1153محل شهادت:  كرخه نور            تاريخ شهادت:   

و با اين بخشش روحم را شتاد   از تمام برادران و تنها خواهرم خواهشمندم كه مرا ببخشند

اندازم: اگر ختدا خواست  و   گردن شما ميام[ را بهفرمايند. پدر عزيزم! من اين ]خواسته

داري كنيد ]كه در دنيا آمد، او را ] بزر  و[ نگهفرزند دلبندم كه بايد جانشين من باشد به

 ام.بهره نبودهدانم كه بيصورت[ مرا شاد خواهيد كرد و ميآن

*** 

   نجف آبادي    خانوادگي: زنگنه نام                      محمّدنام: 

   16/5/1135تاريخ تولد:  علي    محل تولد: مالير            نام پدر:  غالم

 12سن :                  11/1/1156تاريخ شهادت:               جزيرۀ مجنونمحل شهادت:  

انتد  هايم كته همتواره بتا متن تمتاس داشتته      همكالسي از تمام قوم و خويش و دوستان و

 خواهم كه مرا حالل كنند.مي

*** 

 عليپدر: حسن  خانوادگي: زارعتي     رضا                       نام محمّدنام: 

      1/1/1136محل تولد: همدان        تاريخ تولد:  

 13سن :                  3/13/1156محل شهادت:  ام الرصا             تاريخ شهادت:   
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ام، مرا ببخشيد. به خدا قسم اگر دنيتا  اگر در زندگي موجب اذي  و آزارتان شده !مادرم

خاطر تو گريه كنتد قبتول   هرا به من بدهند و بگويند كه اجازه بده كه مادرت يك شب ب

 كنم.نمي

*** 

   خانوادگي: زارعي     نام: حسن                     نام

  13/2/1133تاريخ تولد:           علي       محل تولد: همدان   پدر:  برج نام

 11سن :                  15/13/1156محل شهادت:  شلمچه          تاريخ شهادت:   

ها را اد كنم مترا  خواهم كه اگر فرزند خوبي نبودم و نتوانستم حق آناز پدر ومادرم مي

 شهداي بدر و حنين باشيم. وز قيام  جزببخشند و دعا كنند كه در رو

*********** 

اند و اميدوارم بنده را حالل كنند. كه واقعاً زحم  كشيده مرا بزر  كرده ؛پدر و مادرم

اند طلب بخشش و از عزيزاني كه به نحوي بتا بنتده   كه به نحوي از بنده رنجيدهاز كساني

 نمايم.اند طلب عفو ميبرخورد داشته

*** 

   خانوادگي: رستمي       ير                         نامنام: ام

 1/11/1131تاريخ تولد:  نام پدر:  كاظم      محل تولد: همدان           

 11سن :                  2/1/1156تاريخ شهادت:                 فاو؛ عراقمحل شهادت: 

دمات شما چيزي بنويسم فكرم خواهم از عظم  و خپدر و مادرم، اي عزيزانم! هرچه مي

خواهم مرا حالل كنيد و از تمام دوستتان و آشتنايان و   رسد. فقط از شما ميبه جايي نمي

ل كنيد كه خدا شما را ياري خواهد همسايگان برايم حاللي بخواهيد. هميشه به خدا توكّ

 بايستيد. اكرد. در برابر منافقان همچون ابراهيم خليل اهلل و زينب كبر
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*** 

 خانوادگي: رحيمي  نام: هادي                          نام

  13/2/1132نام پدر:  رضا      محل تولد: همدان           تاريخ تولد:   

          13سن :                  1/11/1156محل شهادت:   شلمچه           تاريخ شهادت:   

خداوند بته   .ن حاللي و آمرزش بخواهيدمرا حالل كنيد. از طرف من از دوستان و آشنايا

 شهدا صبر عناي  كند. ۀخانواد ۀهم

*** 

 علينام خانوادگي: ربّاني                       نام پدر: قا سم    محمّدنام: 

  13/1/1133محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 11سن :                  6/6/1152محل شهادت:    چارزبر          تاريخ شهادت:   

ام. از روزي كه خودم را ام عمل نكردهدانم به وظيفهپدر عزيزم؛ اي نور چشم و قلبم! مي

كنم كته  توانستم به روي شما نگاه كنم. پدر جان! از شما عاجزانه تقاضا ميشناختم نميمي

ر خداونتد  م اس . پدر جان! اگدانم اگر مرا نبخشي جايم در بيخ جهنّبنده را ببخشي. مي

مرا خواس  و از ما راضي شد پس؛ جان شما و جان مرتضي و سميّه! اگر خداونتد مترا از   

كه بنده امانتي بيش در پيش تو نبودم كه خداوند انسان را بته اوالد و  دست  گرف  بدان

كند. پدر جان! اگر نتوانستم از شما و دوستان خداحافظي كتنم تقصتير   اموال امتحان مي

 ون نبايستي به دشمن يك لحظه هم امان داد.بنده نبود، چ

 *** 

اي! مادر مانند حضرت زينب و حضرت فاطمه)س( صبور بتاش و از نبتود بنتده ناراحت      

ختواهم،  پسترت را ببخشتي خيلتي     نباش و خدا را شكركن. اي مادر! از تو عاجزانته متي  
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اي ذرّه ناراحت  كردم ولي شيرت رابر من  حالل بگتردان. اگتر ختداي نتاكرده از متن     

 م خواهند سوزاند!كه قيام  بر پا شود در آتش جهنّناراح  باشي من را بيش از آن

*** 

 خانوادگي: دزفوليان           نام پدر:  ميراحمد نام   نام: مير جالل                

     1/1/1131محل تولد: همدان           تاريخ تولد:   

      11سن :                  11/13/1156يخ شهادت:   محل شهادت:    شلمچه          تار

اي كساني كه در راه وطن مقدّس اسالمي قيام كرديتد؛ از جتان و اوالد گذشتتيد بتدون     

كه چشم داشتي داشته باشيد، عاشقانه شرب  شتهادت نوشتيديد و بته ديتدار خداونتد      اين

دهم، هر ديني كته بتر متن    ميقسمتان  ،خداوند به كه سويش رفتيدشتافتيد! شما را به آن

ايتد و  داشتته بار ياد شهيدانتان را زنده نگهاشك ۀداريد حالل كنيد. اي كساني كه با ديد

 مرا حالل كنيد. ،يدديگري به دشمنان وارد آورد ۀضرب

*** 

 خانوادگي: خوش بين                           نام پدر: اصغر   نام   نام: علي                

    1/11/1131تاريخ تولد:  پدر:  اصغر     محل تولد: همدان            نام 

     13سن :                  13/13/1156محل شهادت:     شلمچه         تاريخ شهادت:   

پدر و مادر گرامي! جداً نتوانستم حق فرزندي را در قبال زحمات فراوان شما انجام دهم. 

د. از پدر بزرگوارم كه ] با رفتنم به جبهه مخالفت  نكترد[ و در   اميدوارم كه مرا حالل كني

كمال تشكر را « برو، خدا حافظ  باشد،  » اولين درخواس  اعزام با كمال صبوري فرمود:

 دارم.

*** 
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روح اهلل راهنمايي  مادرم كه  مرا به خط انبيا، امام حسين)ع( و فرزند پاك زهرا، از پدر و

شكر وقدرداني را دارم. پدرم! بسي جاي خوشحالي اس  كه از و تشويق  نمودند كمال ت

ثمر نبوده اس . مادرم؛ مادر خوب و مهربانم! زحمات خود نتيجه گرفتي و زحمات شما بي

اميدوارم كه مرا ببخشيد چرا كه برايم خيلي رنج وزحم  كشيدي. در برابر آن همه ايثار 

 .و فداكاري تو سخني جز اين ندارم كه حاللم كني

*** 

 جو   خانوادگي: خاقان نام   نام: تقي          

   3/1/1132تاريخ تولد:   كردستان            ۀمحل تولد:قرو       محمودنام پدر:  

 13سن :                       6/6/1152محل شهادت:  چارزبر        تاريخ شهادت:  

يشه كن و زندگي خود را ادامته بتده   كشم. تقوا پاي همسر مهربانم! من از تو خجال  مي

كه حق زيادي به گردن من داري. وق  كم اس  و متي ختواهيم حركت  كنتيم از تتو      

 عاجزانه مي خواهم حاللم كني!

*** 

 پدر: محمود  خانوادگي: خادم همداني       نام   نام: اسماعيل                

   13/2/1111محل تولد: همدان         تاريخ تولد:  

 13سن :                  1/3/1162محل شهادت:كرخه نور        تاريخ شهادت:   

ام را در زمان حيات مادرم نبايد بفروشيد، زيرا او حق دارد كه تا آخر عمرش در آن خانه

 دارد يا بفروشد.زندگي كند. ماشين را هرگونه همسرم صالح بداند نگه

عنوان هباشد كه بايستي فقط همسرم ببه فرزندم مي ي كه دارم متعلّقاتمام اموالي جزيي 

كنم تمام فاميتل  م عمل كند تا بزر  شود از تمام خواهران و برادرانم خداحافظي ميقيّ
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د عذرخواهي نماييد. اختالفتات  نشناسهايي كه من را ميسپارم. از تمام آنرا به خدا مي

 جزيي را كنار بگذاريد و در راه اسالم قدم برداريد.

*** 

 پدر: علي  خانوادگي: حالج خوش شعار     نام   اكبر          نام: علي

      1/1/1133نام پدر:  علي           محل تولد: همدان        تاريخ تولد:  

 11سن :                  2/1/1156تاريخ شهادت:               فاو؛ عراقمحل شهادت:  

بودم  براي من خيلي زحمت  كشتيديد    كه مجروح شدهوق  اي پدر و مادر عزيزم! آن

 من را حالل كنيد تا خداوند من را پيش شهدا سرافراز كند.

*** 

 پدر: سيّدهادي  خانوادگي: حسيني       نام   نام: سيّدمحمود                

      1/5/1133محل تولد: همدان                 تاريخ تولد:  

 13سن :                  15/11/1153تاريخ شهادت:                قفاو؛ عرامحل شهادت:  

چه ازطرف حقيربه شما بي احترامي يااذي  وآزاري رسيده مرا برادران و خواهران! چنان

 ببخشيد وحاللم كنيد.

*** 

بتزر    _بته متدد خداونتد تبتارك و تعتاال      _دانم دراين مدتي كه من رااي مادرم! مي

ايد. مي دانم كه آرزو داريد فرزنتدتان بتزر  شتود تتا     سياري كشيدههاي بكرديد، رنج

اآلن بايد استالم   ،براي او ازدواج كنيد ولي در اين مقط  حساس اسالم به ما احتياج دارد

ام مرا ببخشيد. مادر جتان! تتو هتم    احترامي كردهرا ياري كرد. پدر جان! اگر به شما بي

 ام ولي شما مرا ببخشيد و براي من گريه نكنيد.دهحاللم كن من فرزند خوبي براي تو نبو

*** 
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 پدر: سيّد كاظمنام   خانوادگي: حسني حلم    نام   نام: سيّد جواد           

   1/1/1131تاريخ تولد:   محل تولد: همدان       

 12سن :           11/5/1153سرپل ذهاب               تاريخ شهادت:    محل شهادت:

هايي كه كردم را به درم! سالم؛ اميدوارم زحماتي كه براي من كشيديد و نافرمانيپدر وما

افتختار است  كته توانستتي      و بزرگواري خودتان ببخشيد. مادرم! جتاي ستپاس و تشتكر   

چنين فرزندي را كه تمتام وجتودش بتراي خداست  در دامتن ختود بپرورانتي. از        اين

مردم و شتما پتدر و   دين خود را به جامعه، م زحمات  بسيار متشكرم. اميدوارم كه با شهادت

 مادر خوبم ادا كرده باشم.

*** 

 اس                  نام خانوادگي: حسني           نام پدر : ابوالحسننام: عبّ

    13/1/1131محل تولد: همدان         تاريخ تولد:  

 13سن :                  11/1/1152تاريخ شهادت:              ؛ عراقمحل شهادت: ماووت

تتر شتده و دل هتواي ديتار ديگتر      كنم بار گناهانم كممادرجان! مدتي اس  احساس مي

 « حستين حستين  » گويد بيا! آخر تو هتم  خواند ومياس . گويي حسين)ع( مرا ميكرده

متادر عزيتزم! متن راه    «  بيا در انتظار تو هستم.» اي كه: خود زده ۀاي. توهم به سينگفته

دانتم  روم كامالً وافقم. مادر مهربانم! نمتي ا آگاهانه انتخاب كردم و به راهي كه ميخدا ر

گي تو هم برايم پدر بودي و هم مادر! هلرزد چون از بچچگونه از تو تشكر كنم؟ دستم مي

با چه جمالتي  از زحمات فراوان شما  تشكر كنم؟ مادرم! مترا بتبخش چتون تتو بته متن       

جا رساندي، راهنمايي كردي و به سوي اسالم و قرآن فرستتادي.  شيردادي و من را به اين

حال تو كه چنين فرزندي به راه اسالم فرستادي. خوشحال؛ باش غم به دلت  راه  خوشابه
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نده. مادر مهربانم از تو با چه زباني حاللي بخواهم، اميدوارم كه در آن دنيتا بتا حضترت    

 سالم هديه دادي.زهرا همنشين باشي چون فرزند خود را در راه ا

*** 

   خانوادگي: جهانگيري رفي        نام   نام: اسماعيل                

    1/3/1133نام پدر: احمد آقا    محل تولد: فامنين        تاريخ تولد:  

 11سن :                15/13/1156محل شهادت:  شلمچه        تاريخ شهادت:  

انم! برايم خيلي زحم  كشيده ايد، اميدوارم حاللم كنيد و برادران عزيز و خواهران مهرب

 از كمك به بسيج و جبهه خودداري نكنيد.

*** 

 جوادي شعار     خانوادگي: نام   نام: مصطفي                 

  11/2/1112تاريخ تولد:           همدانمحل تولد:          ابوالقاسمنام پدر:   

 13سن :                  13/3/1151تاريخ شهادت:                 كوشكمحل شهادت:  

ام و ها و مشقّات شما بودهخواهم مرا ببخشيد. خود شاهد رنجپدر ومادر مهربانم، از شما مي

كنيد. اگتر متن شتهيد شتدم قتبالً      ديدم با چه مشكالتي فرزندان خويش را بزر  ميمي

گويم. پتس محتزون و   شما تبريك مي بهقبولي قرباني شماس   ۀخودم شهادت را كه نشان

 نگران نباشيد.

*** 

            معزّعلي                   نام خانوادگي: جهانگيرينام: شعبان

  1/1/1131تاريخ تولد:         نام پدر: جان علي         محل تولد: بهار  

 12سن :                  12/11/1151محل شهادت:  چنگوله              تاريخ شهادت:   
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اي تالفي هايي را كه براي من كشيدهمن براي شما فرزند خوبي نبودم و نتوانستم زحم 

 خواهم كه شما در روز قيام  پيش فاطمه)س( سربلند باشيد.كنم. از خداوند مي

*** 

 خانوادگي: جواهري    نام   باقر                 محمّدنام: 

  1/1/1131تاريخ تولد:         محل تولد: بهار           اسماعيلنام پدر: 

      13سن :                  13/3/1151محل شهادت:  چنگوله              تاريخ شهادت:   

مادرم مرا حالل كن، كه تو را زياد اذي  كردم. از خواهرم به خوبي سرپرستي كتن و او  

گتر بته علتوم دينتي عالقته داشت ،       كه بزر  شتد، ا ازآنرا دختري نمونه بپروران. پس

 بگذاريد دروس ] علوم ديني [ بخواند.

*** 

   سازيان      خانوادگي: چي  نام   نام: علي                    

  13/2/1131تاريخ تولد:         نام پدر:  ناصر      محل تولد: همدان     

 16سن :                  3/2/1155محل شهادت:  گامو             تاريخ شهادت:   

كه خداوند بزر  توفيق داد و من  برمن نهاد تا بتوانم چند صباحي برادران عزيز! از اين

ختواهم بگتويم كته ايتن     از عمر خود را با شما عزيزان فداكار باشم، شكر گزارم. ولي مي

رادران را خيلي خيلي قدر بدانيد. كارهايي كه شما ب ]و عمليات[ اطالعات » سواحد مقدّ

دهيد عاشقانه اس  و عاقالنه براي رضاي اهلل اس  نه كس ديگر. از ته قلب عزيز انجام مي

 .گنهكار و حقير را به بزرگي خودتان ببخشتيد  ۀجانب را حالل كنيد و خالصه اين بنداين

 از خدا برايم طلب آمرزش كنيد.

  *** 
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ام و از متن  رم كم كاري كردهخواهم اگر در كادر پايان از فرماندهان عزيزم حاللي مي

 دار. يا تا انقالب مهدي خميني را نگهيا خداايد حاللم كنيد. خدابدي ديده

*** 

          خانوادگي: چنگيزي نام   نام: سعيد                  

 11/1/1131تاريخ تولد:         نام پدر: رستم             محل تولد: همدان             

 12سن :                    1/11/1151ت:   چنگوله             تاريخ شهادت: محل شهاد

دانم حق تو را چگونته و بتا   روم. حال نميداني كه من به راه شهادت ميپدر عزيزم! مي

قتدر  هداني كه چچه زباني و بياني ادا نمايم؟ خواهشي كه از تو دارم حاللم كني و تو مي

 دانم كه حق برگردنم داري.يعالقه به تو دارم. من م

*** 

 تقي                   نام خانوادگي: تركماني             نام پدر : مصطفي محمّدنام:   

    12/3/1112محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 11سن :                  11/5/1153محل شهادت:سرپل ذهاب             تاريخ شهادت:

روم تا با خدايم مالقات كه مييزم! من فرزند خوبي براي شما نبودم اكنونمادر عز پدر و

فرزندي را  ۀخواهم. من نتوانستم وظيفزنم و عاجزانه پوزش ميكنم در برابر شما زانو مي

اي دينم را بته استالم و شتما ادا    ادا كنم ولي اميدوارم با كشته شدن در اين راه تا اندازه

 كنم.

دانم با چه زباني از تو پوزش بخواهم چون به هتيچ وجته نتوانستتم    نمي مادر مهربانم! من

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

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

شتي تا درسم را آن دامن پرمهرت تمام كردم و خاطر من از همه چيز گذپروراندي. تو به
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مستلمانان جهتان    ۀجانبازي در راه خدا هستم. اين رسال  اس  بر دوش همت  ۀاآلن آماد

 اس .

ختواهم  ام را انجام دهم. ولي از تو ميپدر عزيز من فرزند اليقي نبودم و نتوانستم وظيفه 

 رفتار كني.  ها و همه كس با مهربانيبعد از من با مادرم و با بچه

پدر عزيز! به قم برو، آشيخ حسن را ببين. آنجا از همه طلب عفو كن و بگو كه متن در راه  

دهم كه برويتد از ديتن، مملكت ، حيثيت  و     ام را به شما ميدين كشته شدم. ولي اسلحه

قدر غافل نباشيد. مردن حق اس  و روز قيامت  هتم خواهتد.    مان دفاع كنيد و اينشرف

هي چه خواهيد گف ؟ ننشينيد كه مخالفان ديتن و و متذهب   در دادگاه االوق  آمد آن

 وليد.ؤروي كنند كه آنگاه همه مسرخنه كنند و پيش

*** 

خطيترت را در   ۀوظيفت  .از طرف من از پدر و مادرت و بچته هتا حاللتي بختواه     !همسرم

لي قم را يا به پول بانك مهديه و بانك م» ها انجام بده. به پدرم بگو:خانواده نسب  به آن

كه براي تبليغ و كه خودش مستقيماً به نيازمندان و يا كسانيحساب امام واريز كند و يا اين

مستجد را   ۀروند و يا براي مبارزين اسالم كه براي جنگ مي روند بدهد.كتابخانارشاد مي

هم در نظر داشته باشد كه بهترين وسيله براي آگتاهي بخشتيدن بته متردم است . همستر       

يزم! از تو خيلي پوزش و معذرت مي خواهم كه گاهي ناراحت  كردم. اميتدوارم كته   عز

 .مرا ببخشي و حاللم كني

باره يادآوري مي كنم كه هميشه در همه حال خدا را در نظر داشته باش و وظيفه ات ود 

اي تر باش و براي ثبتات آن و بتر  هميشه در فكر كسب آگاهي بيش .را بشناس و عمل كن

هميشه هوشيار باش كه دنيا فريب  ندهد و خودش را  فه مردم را هم آگاه كن.اداي وظي
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م را در نظتر داشتته بتاش كته     و مر  وقيامت  و بهشت  و جهتنّ    !بهش  جاويدان جانزند

 اميدوارم هر چه زود تر با هم در بهش  جاويدان مالقات و زندگي جاويدان راآغاز كنيم.

 س  در بستر شهادتم اكنون فرياد من اين ا

 كه اي مسلمان جهان راه زندگي اين اس  

حقي را كه در تربي  كردن  به گردن  گذاشته اند بته   :تم به فرزند عزيزم اين اس وصيّ

با الگوي مسلمان شتدن  و   ،خونينم را به كف گير و انتقام پدرت را ۀنما و اسلح خوبي ادا

 خوارت بگير.  از دشمنان خون ،جامعه اسالمي ساختن

*** 

 م: مجيد                نام خانوادگي: تركمان  نا

   11/11/1132اريخ تولد:  علي         محل تولد: همدان          تنام پدر:  غالم   

            12سن :                  3/3/1155محل شهادت:  گامو             تاريخ شهادت:   

لي  سر باززنيد كه فرداي قيام  در مقابتل  وؤولين! مبادا كار شكني كنيد و از مسؤاي مس

هتاي ختود جتدا شتدند، بايتد      كساني كه پدر و مادر خود را رها كردند و از زن و بچته 

 سرهايتان را پايين بيندازيد و جواب پس بدهيد!

*** 

قدر بزرگي كه از همه دانم كه تو آنمادر جان! در اين مدت بسيار رنج  دادم. ولي مي

 . پدر ومادرم! مرا ببخشيد كه نتوانستم فرزند خوبي برايتتان باشتم.   ها خواهي گذشاين

 نتوانستم در همدان باشم و غرق در شعار باشم!

بازند و من در پش  جبهه متدعي  ها شب و روز عاشقانه جان ميتوانستم ببينم كه بچهنمي 

در پشت   راكته   چته اگر توانستم آن !اش را من بگيرمها انجام دهند قيافهكار را آن .باشم

توانم ادعا كنم كته  كردم در اينجا به كرسي بنشانم ميمي ارجبهه در شب و روز ادعايش 
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شما بدانيد كه من به جنگتي   !پدر ومادر عزيزم .اي بيش نيستممسلمانم و گرنه شعار دهنده

امتا شتماييد    .گير نباشيد ما به سوي خدا خواهيم رف كه اگر چه مرا نديديد دل ،امرفته

جاي لباس عتزا  هگرديد، خواهر بكه در اين آزمايش چگونه به صبر و استقام  آراسته مي

 لباس پيام بپوش.

*** 

 نام خانوادگي: تركمان                  محمّدنام: 

 1/2/1131تاريخ تولد :                      محل تولد : همدان  نام پدر : عبداهلل

                 11سن :                16/6/1151تاريخ شهادت :       پيرانشهر          محل شهادت :

ام! اميدوارم كه حاللم كنيد. بسيار با شما بدرفتاري ديگر چيزي براي گفتن ندارم خانواده

ها بدي كردم جا نياوردم. تمام كساني كه به آنها را بهخصو  با فاميل، حق آنكردم به

. پدرم و مادرم! بسيار از شما متشكرم كه من را به اين راه هداي  اميدوارم كه حاللم كنند

 كرديد.

*** 

 نام:   اكبر                   نام خانوادگي: ترك           

   13/1/1163تاريخ تولد:  نام پدر:  حسن             محل تولد: همدان          

 16سن :                  1/11/1156محل شهادت:  شلمچه             تاريخ شهادت:   

ايتد و رنتج   دانم كه شما براي من خيلتي زحمت  كشتيده   واما شما پدر و مادر عزيزم! مي

بخشي از زحمات شما را جبران نمايم. اميتدوارم   ]حتي[ايد ولي من نتوانستم فراوان برده

 كه مرا به بزرگواري خودتان ببخشيد و حالل كنيد.

********* 
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اهران عزيزم! اگر من شما را ناراح  كتردم بته بزرگتواري خودتتان مترا      برادران و خو

كتنم. اميتدوارم كته مترا     ختواهم و ختداحافظي متي   ببخشيد. از يكايك شما حالليّ  مي

ببخشيد. خدا را از ياد نبريد. هميشه و در همه وق  ياد خدا باشيد و او را در نظتر داشتته   

دعاگوي امام عزيز و اين انقالب اسالمي باشيد و  باشيد و از ياد خدا غافل نباشيد و هميشه

ايتد. هتيچ ضتعفي بته دل ختود راه      از اين ناراح  نباشيد كه برادرتان را از دس  داده

 ندهيد و خوشحال باشيد و هميشه پشتيبان اين جنگ و اسالم باشيد.

*** 

 : علي اصغرنام:   مجيد                   نام خانوادگي: بيات              نام پدر 

    13/3/1113تاريخ تولد:          تولد: همدان محل

 11سن :                  16/1/1153سرپل ذهاب         تاريخ شهادت:    محل شهادت:

خواهم، زيرا شايد من فرزند خوبي براي تو نبودم. اميدوارم كته مترا   از مادرم حاللي مي

  شود!مئناً باعث عذاب روح من ميطهر گونه افسردگي و ناراحتي م .حالل كني

*** 

 بي             نام پدر:  محمود لّپورمط  نام:   علي اصغر                نام خانوادگي:

  13/13/1131محل تولد: همدان         تاريخ تولد:  

 12سن :                  13/3/1151محل شهادت:    شرق بصره           تاريخ شهادت:   

ختواهم و  خبر و بدون اطالع شما را ترك كردم معذرت ميكه بيعزيزم! از اين ۀادخانو

چون من براي ياري اسالم و امتام خمينتي و بتراي يتاري      ،اميدوارم كه من را عفو كنيد

است .  ام. بدانيد آمدن من آگاهانه و محققانه بودهمستضعفين به اين جنگ تحميلي آمده

  به معشوق خودش را حس كنيد. در اينجا من، عاشق و اميدوارم كه حال يك عاشق نسب

اميدوارم كه بعد از  باشد و چه باشكوه اس  رسيدن يك عاشق به معشوق!خدا معشوقم مي
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گونته نتاراحتي نداشتته    خواهم كه هتيچ پيوستنم به لقاءاهلل من را حالل كنيد. از شما مي

 باشيد و برايم جشن بگيريد.

*** 

 نام خانوادگي: چرچي    نام: جعفر           

  12/1/1132تاريخ تولد:  ابوالحسن     محل تولد: همدان        نام پدر: 

 13سن :                   11/13/1156محل شهادت:  شلمچه        تاريخ شهادت:  

شيدند و متن  از پدر و مادر عزيزم كه در طول اين چند سال زحمات فراواني براي من ك

 طلبم.  ها را جبران كنم، حالليّ  مياي از زحمات آنهرّنتوانستم ذ

*** 

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

    1/2/1132محل تولد: همدان        تاريخ تولد:  

 12سن :                  13/13/1155تاريخ شهادت:                ؛ عراقمحل شهادت:  ماووت

ها كشيدي تتا مترا بتزر     خوابياي مادر عزيزم! تو براي من خيلي زحم  كشيدي. بي

دانتم كته   كردم. ختودم متي  ها به تو بدي ميكردي. مرا حالل كن كه شايد بعضي وق 

خواهم كه مرا حتالل كنتي و   هاي تو براي من جبران ناپذير اس . فقط از تو ميزحم 

كه يك رزمنده تربي  كردي تا با كفر بجنگد و شهيد شتود. اي پتدر   ببخشي. افتخار كن 

هاي تو هم براي كنم كه مرا حالل كني چون زحم بزرگوار و مهربانم از تو خواهش مي

 من جبران ناپذير اس .

*** 

 پدر: سيّد اصغرنام   خانوادگي: حسيني       نام   نام: سيّد حسين           

    1/5/1133تاريخ تولد:    محل تولد: همدان      
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 11سن :                  2/11/1156محل شهادت:  شلمچه             تاريخ شهادت:   

به برادران و خواهران و پدر و مادر عزيزم مديون هستم و حق فرزندي و بترادري را در  

بته   ،يتد كدام ادا نكردم. بنابر اين اميدوارم كه براي آمترزش گناهتانم دعتا كن   مورد هيچ

خصو  پدر و مادرعزيزم كه مقامي خا  در پيشگاه خدا دارند. در مراستم بنتده بتر     

النتاس هتم از   سفيدي قرار دهيد تا هر كس حقي بر گردن من دارد طلب كند كته حتق  

 براي ديدن تو آمد ولي موفق نشد! شود، به امام بگوييد كه چند دفعهگردنم برداشته

*** 

 نام خانوادگي: حسيني درافشان                  نام پدر: حاجي آقا نام: سيّد رضا           

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

            12سن :                  3/3/1155تاريخ شهادت:                فاو؛ عراقمحل شهادت:  

بايست  انجتام   ق پدر و مادر مياي كه يك فرزند نسب  به حپدر و مادرم! من آن وظيفه

نكتردم  طوركه بايد به شتما ختدم   دهد، انجام ندادم و در حق شما كوتاهي كردم و آن

 اميدوارم كه من را حالل كنيد.

*** 

 نام: حسين            نام خانوادگي: حصاريان                  نام پدر: رمضان

  13/11/1133محل تولد: همدان                 تاريخ تولد:  

 11سن :                  12/3/1155محل شهادت:  ديواندره             تاريخ شهادت:   

نمايم كه مرا بته بزرگتي خودتتان ببخشتيد و حتالل كنيتد.       پدر و مادر مهربانم! تقاضا مي

ايتد از  هاي مرا تحمل كترده ايد و تند خوييقدر براي من زحم  كشيدههدانم كه چمي

خواهم كه در تشيي  جنازۀ من گريۀ نكنيتد چتون   نمايم و مير و عذرخواهي ميشما تشك

 شما  تيري بر قلب دشمن نابكار. ۀگريۀ شما شادي دشمن اس  و خند
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*** 

 نام خانوادگي : مريانجي      نام : ذبيح اهلل

  13/5/1133     محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  نام پدر: حشم  اهلل

 11سن :                15/13/1156ادت: شلمچه                تاريخ شهادت: محل شه

وقتي من شهيد  ،  مادر جان .  شيرت را حاللم كن تا شايد در صف شهدا  قرار گيرم !مادرم

گريه كنيد تتا متردم ناراحت     ، مبادا خواهرم .شدم گريه مكن تا مردم از تو درس بگيرند

اميدوارم ، برادرم . يد تا اسالم هس  ما هستيم يبه آمريكا بگوط  قا ،وار باشيدزينب ،شوند

 ماند . بگيري و به دشمنان بفهماني كه جاي برادرت خالي نمي راكه جاي م

*** 

 نام : ميرزا آقا                نام خانوادگي : مريانجي        نام پدر : حشم 

   1/3/1136تاريخ تولد:            محل تولد: همدان

 12سن :        5/11/1153تاريخ شهادت:                 فاو؛ عراقمحل شهادت:   

 . حقيتر را حتالل كنيتد    ۀبند ،خواهم  ميشما حالليّ ۀاز هم !هاي نزديك و دور فاميل 

سفارش من به شما اين اس  كه پشتيبان والي  فقيته باشتيد و تتا زنتده هستتيد دست  از       

 !ايدرا تنها گذاشته)ع( حسين ؛ اين گونه نباشيدهجرت و جهاد برنداريد، اگر 

*** 

ها در خدم   جنگ بودم و زيتاد در بتين شتما متردم      سال .شايد مرا نشناسيد !اي مردم

 . خواهم مرا حالل كنيد چون حق شما را ادا نكردماز شما  مي ،نبودم

*** 

 نام پدر : علي          نام : صادق                   نام خانوادگي : مستقيمي            

    16/5/1133محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 
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 11سن :        11/6/1152تاريخ شهادت:          ؛ پيرانشهرمحل شهادت: حاج عمران

خواهم كه ها و دوستان مي م و فاميلابرادران گرامي ،پدر ومادر عزيزم  ،از شما سروران 

 .مرا حالل كنيد و ببخشيد

*** 

 نام خانوادگي : مصباحي                    نام پدر : شعبان                محمّدنام : 

  12/11/1131محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 11سن :        12/11/1153تاريخ شهادت:                 فاو؛ عراقمحل شهادت: 

 يبه پايم كشيديد  ول  ي بسياريها رنج ت  وازحم سال هااين  طولدر! پدر ومادر عزيزم

فرزند حقير خود را حالل   اميدوارم. م اهاي شما بوده  من قدر ناشناس  اين همه سختي

 .  يديفرما

  كتردم و از متن   شما را اذيّت م ازندگيت كه در مدّ از اين !برادران و خواهران عزيزم

 .كتنم  ذرت ختواهي متي  مي ختواهم و از يكايتك شتما معت      رنجيده شديد جداً حالليّ

مقاوم  و پايداري را پيش  ۀورطاس آناه راميدوارم خواهرانم همچون زينب كبري)س(

.  ديت د و برايم طلتب مغفترت نماي  يهم اين حقير را حالل نمايشما  .برادران عزيزم .گيرند

طلبيده و از يكايك شتما  خواستتارم ادامته      هم حالليّ  فاميل و آشنايان و دوستان ازشما

يتد و بتراي ايتن حقيتر هتم از      يراه سرخ شهيدان باشيد و با عمل اين را ثاب  نما ۀددهن

 يد.ين و رحيم طلب بخشش و مغفرت نمااخداوند رحم

*** 

 نام : حبيب                     نام خانوادگي : مصداقي بهاري    نام پدر: هوشنگ

    1/11/1136محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 11سن :        2/6/1152هادت:   اسالم آباد غرب              تاريخ شهادت:   محل ش
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نمي دانم باچه زباني با شما صحب  كنم و از شتما   !برادرانم و خواهرم، عزيزم  پدر ومادر 

باعث گاهي عكس رشما را ادا كنم و ب وق  نتوانستم حقّ هيچ . كنم  و عذر خواهي رتشكّ

هايم را از ناداني و  مرا حالل كنيد و تمام سركشي اميدوارم كه .مي شدمنيز ناراحتي شما 

طور كه مي دانيد بتا رضتاي     بعد از شهادتم ناراح  نباشيد همان. غرور بي جايم بدانيد 

رضاي  خدا  وآرزويم اين اس  كه خدا از من راضي باشد  تنهام و ه اآمد به جبههخاطر 

ه فرزندي در اين راه داده ايد  و اگر فكتر كنيتد    خوشحال باشيد ك .در رضاي  شماس  

 كه سهم شما صبر اس  . ؛مي بينيد  شما هم بايد سهمي از اين انقالب و جنگ داشته باشيد

*** 

 نام : احمد                          نام خانوادگي : مظاهري

    1/6/1131محل تولد: همدان      تاريخ تولد:        محمّدنام پدر :  

 11سن :        11/6/1151تاريخ شهادت:                 ؛ پيرانشهرمحل شهادت:   حاج عمران

تا در راه  دچنين پرورش داديمرا كنم كه از زحمات شما قدرداني مي !پدر ومادر مهربانم

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

  از طترف متن از تمتام دوستتان و آشتنايان حالليّت       باشم.ن در سراسر گيتي اسالم و قرآ

 .  بخواهيد

*** 

 هللنام پدر: حج  انام : صفر علي                              نام خانوادگي : مظاهري     

  1/1/1131محل تولد: همدان         تاريخ تولد:  

 12سن :                  13/3/1151ادت:   محل شهادت:پاسگاه زيد              تاريخ شه

ها رستيده مترا    ناراحتي  از جانب من به آن اگرعزيزم مي خواهم   ۀدر خاتمه از خانواد

 طلب بخشش دارم.نيز از دوستان  ،ببخشند و حاللم كنند
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*** 

 نام : علي                                 نام خانوادگي : مظاهري 

  13/1/1131ي   محل تولد: همدان      تاريخ تولد: عبدالعلنام پدر : 

 13سن :        1/11/1156محل شهادت:   شلمچه    تاريخ شهادت:   

اگر نسب  به شما بي ادبي كردم حتالل   .اميدوارم به خاطر خدا مرا حالل كنيد !برادرانم

 بتازيد. دشمنسپاه  قلب  بهكنيد و اگر اسلحه ام به زمين افتاد آن را برداريد و 

*** 

 نام : جواد                                    نام خانوادگي : معبودي موخر 

   6/1/1133نام پدر: حاجي    محل تولد: همدان           تاريخ تولد:

 12سن :               5/1/1152محل شهادت:   بانه              تاريخ شهادت:  

از همه اقتوام و   و از خواهران و برادران .حالل كنيدحق بزرگي كه بر گردن من داريد 

 .حالليّ  مي خواهم خويشان 

*** 

سه ن شكسته و آماه سه ماه نماز قضا كه شش  وريد و آجاي ه قضا ب ۀروز روز هدچهاربرايم 

مدرسته   ۀمدرسته است  بته كتابخانت     ]حجره ام در[ي كه در يها كتاب.باشد ن تمامآماه  

از شتما پتدر ومتادر عزيتز      .  هتا استتفاده كننتد    نآلتوم دينتي از   اب عهديه دهيد تا طلّ

آشنايان و همستايگان بترايم    ۀمرا حالل كنيد و از خواهران و برادران و هم خواهشمندم

 بخواهيد.  حالليّ

*** 

 نام : امين                                 نام خانوادگي : معروف 

   11/5/1132تاريخ تولد:             نام پدر: نور علي     محل تولد: همدان
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 15سن :                3/13/1156محل شهادت:  شلمچه               تاريخ شهادت: 

هتا رابطته داشتته ام     كه بتا آن  ها و كساني كالسي هم ،دوستان  ،آشنايان  ،فاميل  ۀاز هم

   حاللي

 مي خواهم. 

*** 

 مينام خانوادگي : معظّ          نام : فريدون                           

  13/5/1161تاريخ تولد:        محل تولد: همدان                        نام پدر: عبدالعلي

 13سن :                13/13/1156محل شهادت:  شلمچه               تاريخ شهادت: 

و همواره فرزند بتدي   فرزندي را ادا كنم دانم كه نتوانستم حقّ مي !مادر  خوب و عزيزم

پتدر  . به خاطر حرم  خون شهدا از من در گذر و مرا حتالل كتن    وليبرايتان بوده ام 

 .مرا ببخش  ،ديده اي ديده اي كه حتماً اگر از من بدي !خوبم

*** 

 نام پدر: قربان            اس                              نام خانوادگي : معياري نام : عبّ

      1/5/1132همدان           تاريخ تولد:  محل تولد: 

 15سن :                15/13/1156محل شهادت:  شلمچه               تاريخ شهادت: 

از  مها مي خواهم كه براي جانب از پدر و مادر خود طلب عفو و بخشش دارم و از آن اين

اميدوارم كه مرا ه ام كرد اگر كسي را ناراح  .  كنندطلب حالليّ تمام آشنايان و فاميل

از همه مي خواهم  اگر خداوند توفيق شهادت را نصتيبم كترد بترايم گريته      .حالل نمايد

 خود را ببخشد.ۀ با آرزوي رحم  خداوند از او مي خواهم كه اين بند .نكنند 

*** 

 نام : حسن              نام خانوادگي : ملكي 
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  1/11/1112تاريخ تولد:           نام پدر: رجبعلي   محل تولد: همدان

 13سن :               13/5/1156تاريخ شهادت:                جزيرۀ مجنونمحل شهادت:   

چنتين  هتم  .د يكه از شما مادر عزيزم تقاضا دارم كه مرا حالل كرده و ببخشاين ،پاياندر 

 يد.بطلب  واز ديگران نيز برايم حالليّ حاللم كنيد  ماشما پدر گرامي

*** 

 ني نام خانوادگي : ملوّ                                   محمّدنام : 

 11/1/1132نام پدر: غالمحسين    محل تولد: همدان           تاريخ تولد:

 13سن :               2/11/1156محل شهادت:   شلمچه               تاريخ شهادت:  

 متان عزيتز  معلّ از .مان مي خواهم كه متراحالل كنيتد  و معلّ هاهمكالسي دوستان و شما از

 و گشاي فرداي انقتالب آموزان راطوري درس بدهندكه مشكلمي خواهم دانش عاجزانه

 برختورد  بتا متردم    اخالق ختوب  دوستان مي خواهم كه با از ي آن باشند.نه سنگي جلو

اصتلي  ۀ لأكه مست جنتگ باشتند   جبهه و فكر هميشه در و بدانند را اين روزگار قدر و كنند

 و پيترو امتام باشتيد   .  فداي اسالم شويم  نيز اين رابدانندكه همه بايد كشورجنگ اس  و

 .نشويد يك لحظه ازخط  واقعي امام جدا

*** 

از اقتوام وآشتنايان متي     .    دارمبرادر بزرگم و خواهرم طلتب حالليّت   ،از شما برادرانم

 از من ديدند ببخشند. نا مناسب يخواهم كه مرا حالل كنند و اگر اخالق و برخورد

*** 

 نام : احمد                                نام خانوادگي : منافي 

  6/5/1133محل تولد: همدان           تاريخ تولد:      محمّدنام پدر: 

 13سن :                16/6/1151محل شهادت:  پيرانشهر               تاريخ شهادت: 
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ناراحتي نكنيد و اگتر  م ه ااينك كه از شما جدا گشت !برادران وخواهران من پدر ومادر و

اكبتر عزيتزش   علي عزيز و ياد )ع( خواستيد گريه كنيد به ياد شهداي كربال به ياد حسين 

از  .متي ختواهم     اگر از من  كوتاهي يا غفلتي در مورد شما سر زد حالليّت  .يديگريه نما

 .  بخواهيد  ان حالليّخويشان و نزديك ۀطرف من از هم

*** 

 نام خانوادگي : منوچهري                                    محمّدنام : 

  1/2/1112ان           تاريخ تولد:نام پدر: براتعلي   محل تولد: همد

 13سن :               12/11/1151محل شهادت:   قصرشيرين              تاريخ شهادت:  

يادگتاري متا را    ،]ببريد[ام  به روش مناسب  بهره ييل ودارايوسا ۀاز كلي ،عزيزم ۀخانواد

ها به نحو احسن بهره  يد و در صورت امكان از كتابيداري نماجه  استفاده و آگاهي نگه

 .  گيريد

*** 

صبر و پايداري راه  باد، رحم  و مغفرت  .از شما پدر مهربان مي باشم  خواهان حالليّ

زحمات شبانه روزي شما مادر مهربانم فراموش نشتدني است     !مادر عزيزم . گل روي  باد

  هستم ، ما كه رفتيم خداونتد صتبر و   من نتوانستم تالفي كنم و از اين باب  طالب حالليّ

 پايداري نثارت گرداند و نعم  رحم  گواراي  باد.

*** 

 رضا                    نام خانوادگي : مهربانيان محمّدنام : 

  13/1/1163تاريخ تولد:         م پدر: علي اصغر   محل تولد: همدان  نا

 16سن :               1/2/1156سددز              تاريخ شهادت:   ؛دزفولمحل شهادت:  
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 ،آشتنايان  ،از دوستتان   .يتد يتقاضتامندم بنتده را حتالل فرما    ، از شما پدر ومادر مهربتانم 

كه خودم فرص  نكردم خدمتشتان     بخواهيد چونالليّهمسايگان و  فاميل براي بنده ح

وق  مرا فراموش نمتي كنتي خواهشتمندم بنتده را      كه هيچ ؛مادر بزر  مهربان .برسم 

 .  يديحالل نموده از دعاي خير فراموش نفرما

*** 

 نام :  نقي                     نام خانوادگي : ملكي 

  12/1/1112تاريخ تولد:            محل تولد: همدان   نام پدر: ولي اهلل

 13سن :               13/13/1162محل شهادت:   كرخه              تاريخ شهادت:  

حقوقم را به او  ،ديگري نرف  ۀهمسرم به خان و  مي نمايم اگر در جنگ شهيد شدم وصيّ

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

د و او تا هر جتا كته درس خوانتد همراهتي     يصرف بزر  شدن عباس و تحصيالت او كن

من بمانتد عبتاس را بته متادرم بدهتد و متادرم        ۀولي اگر همسرم نخواس  در خان ،ديكن

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

مرا از تمتام    ردازيد و حالليّها را بپ هر چه بدهكاري دارم همسرم در جريان  اس  آن

 شنايان بخواهيد.آدوستان و 

*** 

 حسن                    نام خانوادگي : ياري محمّدنام :  

   13/3/1136تاريخ تولد:          محل تولد: بهار                      نام پدر: يادگار 

 12سن :               12/11/1151محل شهادت:   چنگوله              تاريخ شهادت:  

ت زندگي ام سختي نبيتنم بتراي   كه من حقير در اين مدّ به خاطر اين !پدر و مادر عزيزم

كته در   ]زيترا [اميدوارم  حاللم كنيد . رم از شما متشكّ ،نداشتيد دريغمن از هيچ كوششي 
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خرت آدر اميدوارم  .خود را نسب  به شما ادا كنمحق كه بايد  چنان اين دنيا نتوانستم آن

 بتوانم كمكتان باشم.

*** 

 علي  نام پدر: قرباننام :  علي                  نام خانوادگي : يعقوبي         

     11/3/1131تولد : محل تولد: همدان         تاريخ  

 11سن :               3/11/1151محل شهادت:   قصرشيرين         تاريخ شهادت:  

 من،چشم دشمنان استالم را كتور   ۀجناز درتشيي با شادي خود  واهمخ خانواده ام مي از

ت آن معلتوم نيست  روزه و نمتاز    مقتداري كته متدّ   . كنند و بگذارند دشمن غمگين باشد

دوستتان و   ،هتا   از تمتام فاميتل   .امام را دعا كنيد از شما مي خواهم در پايان .  بدهكارم

   پدر و مادر عزيز و بزرگوارم.خصوبه آشنايان تقاضا دارم كه همه حاللم كنند 

*** 

   حسيننام پدر:               علي                نام خانوادگي : يوسفينام :  بداغ

     2/1/1131تولد : محل تولد: همدان         تاريخ  

 13سن :               2/3/1151تاريخ شهادت:           روانسرمحل شهادت:   

شتهداي   واهيد كه من جزويد و دعا كنيد واز خدا بخيحالل نما راكه ماز شما تقاضا دارم 

( پيكار كنم ولي خيلي خوشتحالم  عكربال باشم چون در كربال نبودم كه در ركاب حسين)

چنين از خواهران و بترادران   هم .امام خميني جان دادم ، كه در ركاب حسين زمانمان 

 مي خواهم كه مرا حالل نمايند.

*** 

   ***نام پدر:                  نام خانوادگي : يوسفي       جالل        يّدسنام :  

     ***تولد : تاريخ          ***  محل تولد:  



 71 

 ***سن : ***         تاريخ شهادت:  ***               محل شهادت:   

من  قفرا م سالم ، من به لقاي حق رسيدم حاللم كنيد و در غماخدم   پدر ومادر گرامي

شجاع و دلير باشيد و اگر خواستيد ناله كنيد براي من ناله نكنيتد بلكته    .ناله و زاري نكنيد 

 )ع( ناله كنيد . براي علي اكبر حسين 

اميتدوارم    .اهمومي خ  خدم  همگي دوستان و آشنايان سالم ،از همگي عزيزان حاللي

ختدم  بترادران و    .كنتد  اگر به كسي بدي كرده ام مرا حالل و به بزرگتي ختود عفتو   

حسين  قم گريه و زاري نكنيد كه بهتر اس  در فراقخواهرانم سالم ، حاللم كنيد و درفرا

 .  ،اميدوارم كه به لقاي حق برسم و به ياران بپيوندم نيدگريه ك)ع( 

*** 

 نام :  تقي                   نام خانوادگي : يوسفي اصل

   1/2/1111تولد: همدان           تاريخ تولد :  محل           علي نام پدر: غالم

 11سن :               11/3/1151محل شهادت:   پنجوين              تاريخ شهادت:  

مترا حتالل كنيتد بتراي      اميدوارم شما هتم  .رسانم خدم  برادران و خواهرانم سالم مي

 .  كه برادر خوبي براي شما نبودماين

*** 

 خو نام خانوادگي : يوسفي نيك                 نام : حميد 

 1/6/1133تاريخ تولد :                   محل تولد: همدان                     نام پدر: محسن  

 11سن :               13/3/51محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:  

از شما كه در زنتدگي خيلتي    خصو  پدر و مادر جانه ب ،بخواهم  تان حالليّاز همگي

م اميد وارم كه حاللم كنيد و نيز اناراحتتان كردم و نيز از شما برادران و خواهران گرامي

 .  بخواهيد   از تمام دوستان وآشنايان برايم حالليّ
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*** 

 يانشكراينام :  امير               نام خانوادگي : 

   3/3/1132تولد: همدان           تاريخ تولد : محل                       نام پدر: محمود  

 12سن :               11/6/1155محل شهادت:   بانه              تاريخ شهادت:  

حجتاب   تتر بته فكتر   خواهشي كه دارم اين اس  كته بتيش   حاللي مي خواهم و شما از و

آشنايان هتم حالليت     تمام دوستان و از .سياه نپوشيد و برايم گريه نكنيد باشيد و مخواهر

كتربال ونجتف   ، آزادي قتدس  ان استالم و ي رزمنتدگ يبه اميتد پيتروزي نهتا    .مي خواهم

 .عزيزم امام خميني طول عمر رهبر و نودي حضرت مهدي)عج(وخش

*** 

 نام :   رسول              نام خانوادگي :  شكرچي

    6/1/1135علي   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : نام پدر: چراغ

 12سن :               12/13/1156محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:  

 خصتو  به  تمامي دوستان وآشنايان و خواهم از قول من ازمي ازشما! عزيزم مادر و پدر

طول عمر امام دعتا   از آنان بخواهيد كه براي پيروزي اسالم و و   بطلبيدها حالليّ فاميل

 بته ظهتور   اميتد  بتا . خترج جبهته كنيتد    ها هم مطابق وجه آن اموالم راچنين  همكنند ، 

 پيتروزي رزمنتدگان استالم،    طول عمر امتام و  سالمتي و و)ع(  اهلل االعظم  حضرت بقي

عاجزانته   شما از ام  حزب اهلل خداحافظي كرده و شما م واگرامي ۀخانواد شما ازحضور

 امام دعاكنيد. عمربراي طول  حالل و خواهم كه مرامي

*** 

 نام خانوادگي :  شكرلب                                    محمّدنام :   

  11/5/1136تاريخ تولد :        نام پدر: عباس    محل تولد: همدان    
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 13سن :               3/13/1156محل شهادت:   اروندرود              تاريخ شهادت:  

ل مت برايم متح زحمات زيادي و كردندمن رفتار مي زم كه بزرگوارانه باعزي مادر ازپدر و

ختواهران   .نبوده ام ها حاللي  مي نمايم كه فرزند خوبي براي آن و طلب عفو، شده اند

 همواره ختط استالم و   و ببخشيد به بزرگواري خود اميدوارم كه مرا !برادران بزرگوارم و

 گام ننهيد. راه خدا در جزو  يدمشي خود قرار ده والي  فقيه راخط و

*** 

 اس نام پدر: عبّنام : احمد                              نام خانوادگي : شهابي زاده               

    1/1/1133تاريخ تولد :         محل تولد: همدان   

 15 سن :              1/11/1153تاريخ شهادت:                فاو؛ عراقمحل شهادت: 

كته انستان   براي ايتن  ولي اين وصي  نامه مي نويسم ؛ اليق شهادت نمي دانم من خود را

كسي بدي نكرده ام وبه كستي هتم بتدهكار     الحمدهلل به . بايد هرلحظه منتظرمر  باشد

همته   طرف من از شهيد شدم از پس اگر !ولي خود مي دانم كه آدم بدي بوده ام ؛ نيستم

طلتب   و كنند آشنايان بخواهيدكه براي  من دعا دوستان و ها ويلفام از .   بطلبيدحالليّ

 . مر  ، بيامرزد و ببخشد اه رايمن روس بخشنده، خداي مهربان و شايد تانمايند ، آمرزش 

 راه خدا در و باشد افتخار پس چه بهتر كه با، چيزي اس  كه براي همه اتفاق خواهد افتاد

 .  باشد براي رضاي خدا و

*** 

 علي                      نام خانوادگي : شيرزاديدرويش  نام :

 6/1/1112تاريخ تولد :          محل تولد: همدان                              علي نام پدر: رجب

 15سن :               13/13/1156محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:  
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امر خداوند بر اين شد كه من  وار با كافران بعثي را دارم اكنون كه تصميم پيك ! مادر جان

توانم بگويم حق ميه ب ! طلبم. مادر جان   مياز شما مادر عزيز و بزرگوارم حالليّ، نباشم 

توكل بر خداونتد داشتته بتاش و    ! كه براي فرزندت هم مادر بودي و هم پدر. مادر جان 

خاطر ه ب ،  اگر ناراحتي از اين فرزند ديدي اميدوارم !باش. مادر جان اوراضي به رضاي 

فرزندي را در مقابتل شتما متادر عزيتز      ۀمن كه وظيف! مادر جان  .خدا من را حالل كني

براي چندمين بتار از شتما    ! انجام ندادم، اميدوارم  خداوند اجر شما را بدهد. مادر جان

 ۀراي رضتاي ختدا ايتن بنتد    اميدوارم كه همگي شما ب ! و اما برادرانم . طلبم  ميحالليّ

 طلبم.  ميحالليّ ،بر گردنم دارد يكه حق پدر مكار را حالل كنيد و از آن برادرگنه

*** 

 يانينام : اصغر                                              نام خانوادگي : صفا

 13/1/1131تولد : محل تولد: همدان           تاريخ                       نام پدر: فتح علي  

 11سن :               15/13/1156محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:  

كساني  ن تنهااعالمي پروردگار از ي كه بعديها آن، به پدرومادرم خطاب مي كنم  !اي خدا

التماس مي كتنم كته بترايم از ختداطلب      پدتمي كاربودندكه قلبشان براي اين فرزندگنه

خودت  ! اي خداي مهربان ؛  خدايا.  گذشته را فراموش كنند خودشان نيز و فرت كنندمغ

 دنيا رستگار كن. دو در مادرم را پدر و

*** 

 نام : هادي                                              نام خانوادگي : قرباني مقدم

  13/11/1133تاريخ تولد:                  محل تولد: همدان                هللنام پدر: لطف ا

 11سن :                3/13/1156تاريخ شهادت:                 محل شهادت: اروند رود 
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سالم  سوز،بر پدر و مادر بزرگوار و برادران عزيز و خواهران دل، عزيزم  ۀم به خانوادسال

مرا ، خوبي براي شما نبودم  ]درو برا[اگر فرزند  .مرا از دور پذيرا باشيد و مرا حالل كنيد 

تاريخ رنگ  ۀرنگ سياه و بر صفح سفيدكاغذ، ۀصفح گريد و برآهسته ميكه قلم .  ببخشيد

 .  حامل پيام اس  كند،گون ميزند و آسمان آبي را سرخخون مي

*** 

دو بار نيز . خرج جبهه و فقرا كنيد  كهدارم  زمقداري پول ني .دارم  ۀ قضاروز روز 11من 

ت شما را رحم  كند و شما را عتزّ  ۀخداوند هم.  چون نذر دارم؛ مشهد برويد به ه جايم ب

 .  فرستمشما درود مي ۀديگر سخني ندارم و به هم .  بدهد

*** 

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

       13/3/1132محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:  1/1/1156محل شهادت: فاو؛ عراق    تاريخ شهادت:

كه همان خط سرخ را  راه شهدا، الهي مي باشد ۀبعد ازشهادتم كه هدي !رادران همسنگرمب

هتاي امتام امت     ييبراي رسيدن به سعادت دنيا وآخترت راهنمتا   و ادامه دهيد، انبياس 

بترادران بستيجي پايگتاه     ۀازكلي.  دهيد قرار تمامي كارهاي خود ۀووالي  فقيه راسرلوح

 كنم.بخشش مي و مقاوم  طلب عفو

*** 

 نام: جعفر               نام خانوادگي: عبادي            نام پدر : روح اهلل

     13/11/1136محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

 13سن:   2/1/1156محل شهادت:فاو، عراق     تاريخ شهادت:
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لي  شتناس  ود و مستؤ ييت بيا ،مملك  را در دستتان بگيريد ۀمي خواهيد فردا آيندشما كه 

مبادا كسي را از خودتان برنجانيتد كته از استالم     ؛خدم  بكنيد باشيد و به ام  حزب اهلل

 رنجانده ايد.

----- 

 نام: حسين                نام خانوادگي: فلّاح               نام پدر :كوثر

  13/11/1131ن       تاريخ تولد:محل تولد: همدا

 13سن:     3/13/1156محل شهادت:ام الرصا     تاريخ شهادت:

نوشتن وصي  به معناي آن اس  كه انسان خود راآمادۀ ديداربا خدايش مي نمايتد. بته   

كنم. اميدوارم ايتن ستالم آخرمترا بپذيريتد و اگرنتاراحتي يتا       خانوادۀ عزيزم سالم مي

ايد، مرا ببخشيد. اينك كه در بين شما نيستم، متي دانتم كته چته     هنارضايتي از من داشت

اي غم و اندوه به خود راه ندهيد؛ زيرا آن كس كه به من احساسي داريد. اميدوارم ذرّه

كتنم و  جان داد وحيات داد، اينك جانم را خريده و با كمال ميل جانم را تقديمش مي

آنگاه كه بته وستيلۀ دشتمن بعثتي     «. 1اليهِ راجِعونَ  انّا لِلّه و اِنّا»به سوي او باز مي گردم.

شوم، احساس راحتي مي كنم و آن لحظه كته متن دربتين شتما     خوار تكّه تكّه ميخون

نيستم، فقط روح من اس  كه با شما خواهد بود و اين اس  حيات جاوداني كه خداوند 

 وعده داده اس .

 165سورۀ بقره، آيۀ  -1

 

 


