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 اهلل              نام خانوادگي: بداغي             نام پدر : طاهر نام: حجت

   4/7/3144محل تولد : بهار             تاريخ تولد : 

          31سن :                4/31/3146محل شهادت : ام الرصاص                تاريخ شهادت : 

 مباداخبر شهادت و يا مفقود شدن مرا به شما دادند كه آن موقعي !پدر عزيز و مادر مهربانم

  .مرزش كنيدآاز خداوند طلب  ؟ند را به زبان آوريداوجز نام خد

------- 

 نام:  مهدي           نام خانوادگي: بشيري             نام پدر :تقي 

   3/4/3143محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          64سن :                64/31/3146تاريخ شهادت :          محل شهادت :شلمچه     

اميددوارم   .خواهمانجام دهم معذرت مي ي راو حق فرزند پدرم اگر من نتوانستم وظيفه

 ۀل انقالب و اسالم پيشيدر برابر مشكالت و مسا را صبر و پايداري هللشاءاببخشد و ان مرا كه

خواهم كه خودش را كنتدر  نمدودو و بديز از    درم نيز ميطور از ماو همين .خود سازد

و بده ديردر    بلكه در ميان زنان  سرفراز و سدر بلندد باشدد    ،اندازو خودش را ناراحت نكند

كه بايد در دامن خود، با وضدوي نيمده شدب، فرزندداني پداد و صدديق        مادران بفهماند

 اسالمي بدهند. ۀپرورش دهند و تحويل جامع

 اسماعيل سيّدغر               نام خانوادگي: بلوري            نام پدر : اصعلي سيّد نام:

        3/33/3144محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 32سن:  62/33/3146 چنروله     تاريخ شهادت: محل شهادت:

داد  ناميدوارم اگر من شهيد شدم و خددا ايدن لياقدت و سدعادت را بده مد       !و مادرمپدر 

و علي اصدغر   )ع(و اگر گريه كرديد براي حسين و علي اكبر د.نباشيد و گريه نكنيناراحت 
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ترين آرزوي خدود   من به بزرگزيرا براي من گريه نكنيد  .بن مظاهر گريه كنيدو حبيب

 .اموسيّدر

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

 رت اهلللو             نام پدر: قد مهدي        نام خانوادگي: بهرام محمّدنام:  

       11/3/3146محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 61سن:         61/4/3146قصرشيرين               تاريخ شهادت: محل شهادت:

مبادا برايم گريه كني و سياو بپوشي كه دشمن  .باش )س(مانند زينب !اما تو يرانه خواهرم

ها استوار باش و اگر شهيد شددم  مصيبت در مقابل )س(مانند زينب. تو را ببيند و شاد شود

از شدما   .روسفيد هستي كبراهمچون زينب  ، زيرابراي شما افتخاري است در پيشراو خدا

و پيدروي  از امدام    در راو واليدت فقيده   تر در خط اسالم اصيل و مي خواهم هر چه بيز

 كوشا باشيد.

---- 

 نام پدر: حسننام:  رضا          نام خانوادگي: بيات             

    6/3/3143همدان       تاريخ تولد: محل تولد:

 61سن:    31/6/3143خرمشهر        تاريخ شهادت:  محل شهادت:

پس  .شودهرگونه افسردگي و ناراحتي مطمئناً باعث عذاب روح من مي !پدر ومادر عزيزم

 .م مدرا عفدو كندي   من پسر خوبي براي تو نبودم اميدوار !مادرم .خوشحا  و استوار باشيد

ياد شهداي كربال ه گاو ب دست شما نرسد آنه من ب ۀامكان دارد اتفاقي واقع شود كه جناز

هر وقت دلتان گرفت به باغ بهشت و بده مدزار ايدن همده شدهيد       .فتيد و ناراحت نشويدبي

در دنيا به هيچ چيز د   !مادر مهربانم .بنرريد آن وقت درد خود را فراموش خواهيد كرد

 همچندان  –اگر زندو ماندم هميشه يك راو را انتخاب خواهم كرد  .م و نخواهم بستنبست
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ايمان به شهادت و يكتاپرستي است. ممكدن   هللو آن  راو همان راو ا -امكه انتخاب كردو

خوانيد من ديرر نباشم و از حالت مادي كه دارم متحو  است وقتي شما اين نوشته را مي

اين دسدته باشديم،    ولياقتي داريم كه جز هللشاءا مان كه انشدو باشم چون براي يك مسل

ايدن  تابي نكنيد كده  اميدوارم زياد بي .اين حالت تحولي بيز نيست .مرگي وجود ندارد

   پس چه خوب است آدمي در راو خدا از اين مرحله برذرد. .براي امتحان انسان است

---- 

 نام پدر : علي      نام:  عباس           نام خانوادگي: ترد       

    4/7/3116محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 67سن:     67/33/3143محل شهادت:چنروله    تاريخ شهادت:

 ۀمدرا در زمدر   فقط دعا كنيد كده خداوندد تبدارد و تعداال     ،اگر شهيد شدم !پدر و مادرم

گريه نكنيد كده   شهيدان درگاهز قرار دهد و ناراحت نشويد و در مقابل دشمنان متجاوز

زياد ناراحت نشويد  .چنان سخت و استوار باشيد كه لرزو بر اندامشان بيافتد .شوندشاد مي

خون من كه از خدون شدهداي اسدالم و كدربال      .اگر اجري بردو باشم پايما  مي شودكه 

را از شدما خواهدد   من  امانتي هستم كه خدا به شما دادو بود و روزي آن !تر نيسترنرين

 .گرفت

--- 

 حسين محمّدارزانفودي     نام پدر : رضا       نام خانوادگي: ترد محمّدنام:  

     6/3/3141محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

 61سن:       11/31/3144عراق       تاريخ شهادت:  ماووت؛ عراقمحل شهادت: 

عمدل   ۀن جامد آاز شهادتم بده   تي كه دارم و اميدوارم كه بعدتنها وصيّ !پدر و مادر عزيزم

امانتي را كه  ]زيرا[ ،خدا را شكر كنيد سيّددستان نره ام باگر جنازواين است كه بپوشانيد 
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اميدوارم كه پس از شهادت اينجانب گريه  .ايدبه خداوند بزرگ هديه نموديد پس نررفته

شهادت  ،در زندگي اگر در بستر مردم برايم گريه كنيد چرا كه تنها آرزويم .و زاري نكنيد

 !مسيّدبود و به آرزويم نر

--- 

  رضا                      نام خانوادگي: تركمان             نام پدر : عبداهللنام: علي

   3/36/3112محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

         67سن :                11/31/3146محل شهادت : شلمچه              تاريخ شهادت : 

كده   !تا االن صبر كردي از اين به بعد هم خداوند به شما صبر عطا فرمايد. مادر گرامدي ... 

آن  ،بددن خدود   ۀدر بزرگ كردن ما از هيچ كوششي دريغ نورزيدي و شمايي كه عصار

ماتي كده  حو ما را به راو راست هدايت فرمودي از آن همه زبه ما نوشاندي شير پاد را 

 م.نكشكرميكشيدي تبراي ما 

--- 

  نام: داوود           نام خانوادگي: افتخاري            نام پدر : علي زمان

       3/33/3143محل تولد: تهران         تاريخ تولد:

 61سن:         1/7/3143محل شهادت: سومار         تاريخ شهادت:

ان صبري از خود نشدان دهدي كده    بايد هوشيار باشي و در برابر ضد انقالب چن !پدر جان

از خود  نشان بددهي كده   بايد چنان حركت زينبي  !و تو مادر عزيزم .پشت دشمن  بلرزد

خواو  .ما امانتي از جانب خدا هستيم !پدر ومادر عزيزم .اين راو براي ديرران باشيلروي ا

 .شويمازخواست ميايم باعمالي كه انجام دادو ازرويم و در آن دنيا خواو از اين دنيا مينا

شما را بده صدبر و اسدتقامت     .باشدو اين دنيا هيچ ارزشي نداردپس مهم حيات اخروي مي
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خدا را هميشه به ياد داشته باشيد و به او  .سبب نزديكي به خداست آنرش مي كنم كه اسف

 كافي است كه او يار و مدافع شما باشد. .توكل كنيد

--- 

 گي: افتخاري منز             نام پدر : علي حيدرنام: قاسم           نام خانواد

    61/1/3141محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 66سن:     4/31/3146اروندرود    تاريخ شهادت: محل شهادت:

بده   ،صدبري در سدوگ شدهيد   شما اين حقيقت را بدانيد كه بدي  !مادر و برادر و خواهرانم

صبر و استقامت چشدم  بدانيد  .حرفشان كمك مي كندن به اهداف منسيّددشمنان در راو ر

ف و مهرباندت از ديددگانم ندارفتني    ئدو ر ۀكه چهر !اي مادر عزيزم .كندها را كور مي آن

آهندين تدو وارد نشدود و اگدر      ۀدر اراد يگونه خللاميدوارم كه با شهادت من هيچ ؛است

 مرا بخشيدو باشيد. ،يتي از جانب من متوجه شما بودواذّ

---- 

 تركمند            نام پدر : محمود يعقوب علي              نام خانوادگي: نام:

         36/1/3146محل تولد: بيجاركردستان            تاريخ تولد: 

 61سن:   64/31/3146محل شهادت: شلمچه         تاريخ شهادت: 

گريه  ، شد ني نصيب مافتخار ابداين شهادت، خواهم كه اگر از شما مي !عزيزم ۀخانواد

 .شودنكنيد كه باعث خوشحالي دشمنان اسالم و قرآن مي

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

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

    3/3/3147محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 61سن:    6/6/3147 :اسالم آباد    تاريخ شهادت محل شهادت:
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براي خدا و  دانم كه هجران و داغ فرزند خيلي سخت و مشكل است ولي بايدمي ! مادرم

بدراي مدن گريده     .چقدر مصيبت كشيد  زينب)ع( باشي كه چون بايد .اسالم تحمل كرد 

تو خوشحا   ۀخواستي گريه كني در مقابل مردم گريه نكن چون دشمن از گري رنكن اگ

 .شودمي

------- 

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

    4/2/3143محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 31سن:     33/4/3141سرپل ذهاب    تاريخ شهادت: محل شهادت:

زيرا گواو   . خواهي كرد ، دانم كه هرچه برويم گريه نكنمي ! اي مادر : به مادرم بروييد

 ات به امام و اسدالم و سدپاو كدم   و اي از عالقهاما مواظب باش ذرّ .ام اي تو بودوه بر رنج

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

مبدادا   : به او بروييدد  . خواهي بود كبراهمنشين زينب بي شك  ، پروردگارت تقديم كني

و سديّد خدا قبو  كردو باشد به كامي ر رنه اگ !ام و ناكام مردمفكر كند كه عروسي نكردو

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

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

 جاني         نام پدر :اكبر مرتضي            نام خانوادگي: نام:

  7/6/3144محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 61سن:     64/31/3144تاريخ شهادت:    ماووت؛ عراقمحل شهادت:

بيني كه مدادراني هسدتند   مي !و اي عزيز در نزد خداوند اي زينب زمانه ،اي مادر گرامي

اميدوارم كه براي من شيون نكني كه دشمنان اسدالم   .دهندكه راو و ياد شما را ادامه مي

 .يداد مدرا از اذهدان نبدرد     ،رم بنشين تا خادهاي جمعه بر مزافقط شب .شوندخشنود مي
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شايد بتوانم بده   ؛اميدوارم در جهان آخرت پر كشيدو و سوي تو آيم و زير با  تو را بريرم

 عهد خود وفا كنم.

---------- 

 نام: جابر            نام خانوادگي: جزءسليماني       نام پدر : جواد

         6/33/3141محل تولد: زنجان            تاريخ تولد: 

 61سن:      66/4/3176محل شهادت: كاد سياو      تاريخ شهادت: 

اگر خواستي براي حسين)ع( اشك بريدز   .نريز اشك براي من ،باش گونهبعد از من زينب 

 .سيّديار وياور نداشت و به شهادت ر ،كه در عاشورا در ميدان جنگ غريب و بي كس بود

بعد از من به دشمنان  فرصت ندو كده بدر شدهادت مدن     . پس به حا  حسين )ع(گريه كن

 .همچون شير باش ؛بخندند

------ 

 علي         نام خانوادگي: جعفريان     نام پدر : علي اكبر نام:رمضان

    36/31/3146محل تولد : همدان         تاريخ تولد : 

           61سن :           4/31/3146محل شهادت :ام الرصاص       تاريخ شهادت : 

ت كردو بود در شهادت من گريه طور كه برادر شهيدم وصيّخواهم همانام مياز خانوادو

عليهم [اس و علي اكبرعبّ ن وايدخواستيد گريه كنيد با ياد مظلوميت سرور شه رنكنيد و اگ

 .نام و نشان گريه كنيدو به ياد شهداي بي ]السالم

------ 

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

            3/4/3142محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 



 8 

سدن :                 37/3/3144محل شهادت : كانا  پرورش ماهي               تاريخ شدهادت :  

32          

مدن از شدما    .هادت من خداوند به شما صبر عنايت نمايدد اميدوارم كه بعد از ش !پدر جان

خواهم كه بعد از من در برابر مردم گريه نكنيد كه گمان كنند از افتخاري كه نصيبتان مي

 .شدو پشيمانيد

------ 

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

       3/3/3147تاريخ تولد:  محل تولد: همدان        

 32سن:     67/6/3146محل شهادت: مهران                  تاريخ شهادت: 

و اميدوارم بده ايدن    يسمنومينامه عنوان وصيته من اين نامه را ب !و گرامي زعزي ۀخانواد

و تد  !مدادرم  .ن دنيا شاد باشدآاز من راضي باش تا روح من در  !مادرم .ها عمل شودگفته

هاي مسلمان اسدت،  م تمام زنهمانند او كه معلّ .وار عمل كنهم مانند زينب باش و زينب

 ي.كه در پيشراو خداوند متعا  اجري بزرگ دارصبر و پايداري داشته باش و بدان

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

تن يار مظلوم او گريده كدن، زيدرا هديچ غدم و       76حسين)ع( و  ممن گريه كني به ياد اما

دانم اندوهي از شهادت آن امام عزيز باالتر نيست و ما شاگردان آن امام هستيم. مادرم! مي

جز رنج و مشقت براي شما چيز ديرري نبود. مادر جان! ناراحت نشو كده  كه وجود من به

تدوانم  دانستم فقط در اينجاسدت كده مدي   چرا من مدرسه نرفتم و به بسيج آمدم، چون مي

خود را بسازم. اين را هم بدانيد كه بسيج هم مدرسه است. مدادر جدان! خوشدحا  بداش     

و خوشدحا  بداش كده پسدرت در      ،چون پسرت به دانشراو رفت؛ دانشراو ايمان و اخالص

امتحان قبو  شد و به سوي معشوق خود شدتافت. مادرجدان! خيلدي دوسدت داشدتم كده       
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را بداز   دارم و موقعي كه دلم گرفدت آن  آمد در جايي نرهي شما را كه بيرون ميهانفس

 كنم و ببويم.

------ 

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

             6/3/3146محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

 61سن:         36/36/3146تاريخ شهادت:   محل شهادت: شلمچه     

از مادرم و خواهرانم انتظار دارم همري با استقامت خود سيلي محكمي به دشمنان اسدالم  

 آيد.دست ميهاين راو ب ازراو انبيا را تا دم مرگ ادامه دهند كه سعادت انسان  .بزنند

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

 علي         محمّديرتي            نام پدر : علي           نام خانوادگي: حنام: شعبان

  4/1/3143محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          61سن :          3/33/3143محل شهادت : شرق بصرو                تاريخ شهادت : 

بده  از خداوند بزرگ بخواهيد اين قربداني شدما را    .در سوگ من گريه نكنيد !پدر و مادر

 ايد افتخار كنيد.به اين قرباني كه در راو خدا دادو كند.درگاهز قبو  

----------- 

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

 تحصيالت: ديپلم            1/3/3141محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 66سن:        31/4/3146تاريخ شهادت: محل شهادت: پيرانشهر    

ها را ادامه دهيدد  خواهم كه راو زينب و زينب گونهاز شما مي !و اما شما خواهران عزيزم

بوسم چرا كه بدا رعايدت   و نرذاريد كه خون شهدا از بين برود. دست يك يك شما را مي
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حقير و گنه كدار و   ۀاين بند .ما را رو سفيد كرديد ۀخانواد ،حجاب اسالمي در بين جامعه

 .رو سياو را ببخشيد و اگر احياناً شماها را اذيت و آزار كردم حاللم كنيد

----- 

  محمّدنام: احمد            نام خانوادگي: خاني        نام پدر : 

    3/36/3141محل تولد : همدان      تاريخ تولد : 

  66سن :     67/6/3146محل شهادت : حاج عمران     تاريخ شهادت : 

 .مبادا در شهادت من گريه كنيد كه منافقين شاد شوند !مادر و پدر عزيز و برادران و اقوام

--------- 

 علي محمّدنام: حسين            نام خانوادگي: خانيان        نام پدر : 

 تحصيالت:سوم متوسطه    36/33/3141محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 32سن: 36/6/3143يرين   تاريخ شهادت: محل شهادت:قصرش

مخصوصاً پدر و مادرم  .شومدر سوگ من گريه نكنيد كه من ناراحت مي !قهرمانم ۀخانواد

 ود.گريه نكنند كه باعث راحتي خاطرم ش ،كنندمن شركت مي ۀكه اگر در تشييع جناز

--------- 

 : اصغر نام: جواد            نام خانوادگي: خدمتي        نام پدر 

   36/33/3147محل تولد : كبودرآهنگ             تاريخ تولد : 

           37سن :                6/36/3144محل شهادت : فاو                تاريخ شهادت : 

هدداف  ان بده  سيّدشهيد به دشمنان در راو ر فراق صبري دربدانيد كه بي ؛آري مادر جان

 .كندها را كور مي و استقامت چشم آنكند و صبر ن كمك ميپوچشا

------- 

 نام : جعفر           نام خانوادگي: خضريان             نام پدر : علي اصغر
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  36/3/3116محل تولد: همدان       تاريخ تولد: 

 61سن:    36/6/3143محل شهادت: قصرشيرين     تاريخ شهادت: 

 ينم براي شهداي عزيز خود بي صدبري و بد  ان و خواهران و مادران تقاضا مي كدراز بر

ها در روز قيامت سدر  آن .كس نخواهد شدنصيب هر ]شهادت[تابي نكنند كه اين سعادت 

 .افراز خواهند بود و اجرشان ضايع نخواهند شد

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

 نام: هادي            نام خانوادگي: خضريان        نام پدر : ابوالقاسم 

   67/31/3114تاريخ تولد :    محل تولد : همدان 

          66سن :     62/6/3161محل شهادت : زندان دمكراتها   تاريخ شهادت : 

و  ،ب يقدين دارم يت بدر مصدا  ااستقامت و صدبر و شدكيبايي   و به دارم ايمان به تو ]مادرم[

ي نكدن و  اردر سوگ من گريه و ز .خواست من جواب مثبت خواهي داد دانم كه بهيم

همچون مادراني كه فرزندان خدود را در خداد و خدون بدا     . ار عجز پيز كسي ننمااظه

 .پذيرفتندكما  افتخار و سربلندي 

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

 علي محمّدنام: حسن            نام خانوادگي: خوش اقبا          نام پدر : 

   6/4/3162محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 13سن:         61/31/3161تاريخ شهادت:  محل شهادت:سوسنررد     

شدمابايد خوشدحا  باشديد كده      !مبادا كه براي شهيدتان گريه كنيد !ماپدر و مادر گرامي

شدهيد   تدان افتخار كنيد كه برادر !برادران و خواهرانم .استفرزندتان شهيد راو حق شدو

 است. شدو

---------------- 
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 خوش لفظ            نام پدر : اسد اهللنام: جعفر           نام خانوادگي: 

    3/36/3146محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 63سن:  64/31/3144تاريخ شهادت:     ماووت؛ عراق محل شهادت:

هي داشته باشي. من راضي نيستم كه گريه كني مادر! اميدوارم صبر پيشه كني و تقواي اال

 .و ناراحت باشي و روح من را آزردو كني

------ 

 نام: حميد            نام خانوادگي: خوش نيّت         نام پدر : اكبر

   31/6/3144محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

           61سن :                67/31/3144تاريخ شهادت :                  ماووت؛ عراقمحل شهادت : 

اندد و مدرگ را بده    چرونده حيدات را بده بدازي گرفتده      هاي شهادتخدايا! ببين كه اسوو

داندم كده از شدنيدن خبدر     تواند! مادر جان! مدي اند و سرمشق عشق بهاسارتشان در آوردو

اي، ولي اميدوارم كه چدون زيندب)س( صدبر نمدايي و بدا گريده و       شكستهشهادت من د 

ايدم  وسيّده شهادت رناراحتي دشمنان را خوشحا  نكني. ما در راو خدا و براي رضاي او ب

 است؟!بهتر و چه مرگي از شهادت در راو خالق 

------ 

 ابراهيم محمّدحسين             نام خانوادگي: درفشي        نام پدر :  محمّدنام: 

                66/33/3117محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

 62سن:      63/31/3146محل شهادت: شلمچه        تاريخ شهادت: 

 ؛هموارو رضاي خدا را مي طلبيدي ،بودي و صبور مهربان قدر خوبه تو چ !همسر عزيزم

به خيداالت   و گاو بي تابي نكنهيچ .تو صاحب موهبت بزرگي شدو اي .خدا خيرت دهد
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هي حافظ مبادا اجر خود را ضايع كني كه روح شهيد وشهدا و نيروي اال. واهي توجه نكن

 .اوست ۀخانواد

------ 

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

    6/36/3141محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 66سن:     4/31/3146اروندرود    تاريخ شهادت: محل شهادت:

 فرمايد:ن ميآقر

  3«  … حزنواالتَ وا وا تخافُلّاَ ئكهالمال ليهمُ  عَتتنزَّ استقاموا ثمَّ نا اهللُذين قالوا ربّالَّ انَّ» 

 هدا آنبدر   فرشتران ،سپس استوار ماندند ؛«پروردگار ما خداست» :همانا كساني كه گفتند

 گويند: بيم مداريد و غمرين مباشيد...و مي فرود مي آيند

 11سورۀ فصّلت، آيۀ  -3

***** 

صبر كنيد بلكه رسد نه تنها هايي كه به شما ميب و سختييدر برابر تمام مصاپدر و مادرم! 

كراني كه در حق فرزندتان هاي بيخاطر لطفهشنود باشيد و خدا را ببه رضاي خدا نيز خ

 ؛كرد شكر كنيد

 .ترش مي دهندجام بال بيز                             رب تر استبزم مقّ اينهركه در 

***** 

صدبر و تحمدل داشدته بداش و      .ياميدوارم بعد از شهادت من سدرافراز زنددگي كند    !مادر

 .چون فرزندت را به خدا تقديم كردي ،فرداي قيامت رو سفيد باشي تاناراحت نباش 

-------- 

 نام: زياد علي            نام خانوادگي: رفعتي فهيم        نام پدر : گلشن علي
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   3/3/3113محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          61سن :              33/6/3143تاريخ شهادت :         حلبچه ؛محل شهادت : خرما 

تو قدرت رزمندگان را زياد كن و به  .بايد برويم گفتم راكه چه آن ،تو شاهد باش !خدايا

 مردم ما صبر و استقامت بيز از پيز كرامت فرما.

----- 

 پدر : اميرنام: نظام علي            نام خانوادگي: رمضاني        نام 

    7/4/3144محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 32سن:   11/33/3146محل شهادت:چنروله     تاريخ شهادت:

شدهداي كدربال و بده يداد شدهداي       دد و اگر خواستيد گريه كنيد به يايبراي من گريه نكن

روي  هدا هايشدان مددت  به ياد شهدايي  كه جندازو  .گلرون كفن كربالي ايران گريه كنيد

احمدد  »پاسدار شهيد  ۀنام در آخر چند كلمه از وصيت !خاد خوزستان ماندو گريه كنيد

ا تنها سربازان امام زمدان  رانقالب احتياج به خون دارد و اين خون  :»نويسمرا مي «منافي

 .«توانند هديه نمايندمي

----- 

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

   66/6/3143محل تولد : همدان         تاريخ تولد : 

        64سن :              2/33/3146محل شهادت : شلمچه          تاريخ شهادت : 

اگر چه شما در زندگي خيلي صبور و پرتالش ودر عدين حدا  خيلدي مهربدان      !مادر جان

بتدوانم در آخدرت    -شداءاهلل ان-شدايد   .اقع شوممن نتوانستم براي شما مفيد و ليبودي و

و  واتقد كشدي و  اي و مدي كده كشديدو   ولي مسلماً با آن همه رنج و مشقتي .شفيع شما باشم
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جا شدما بايدد شدفيع مدن     در آن سرا بر ما پيشي خواهي گرفت و در آنصبري كه داري، 

 !باشي نه من شفيع شما

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

 علينام خانوادگي: رمضاني پور        نام پدر : حسيننام: مهدي            

     61/6/3141محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 61سن:  66/6/3144بوالفتح     تاريخ شهادت: محل شهادت:

 !اي عزيدزان  .ياري نماييد را تان اسالم مظلومبا صبر و بردباري !محترم شهدا ۀاي خانواد

 ،يم و قسم به يرانري خددا سيّدهيدان به آنجايي كه آرزو داشتيم ر، ماشهللقسم به حقانيت ا

 .دريافت نموديد ،بوديدكه به پاي فرزندانتان كشيدو را شما هم نتايج زحماتي

----- 

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

     34/4/3141محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 66سن:   33/4/3146مجنون     تاريخ شهادت: جزيرۀ  محل شهادت:

از شما پدر و مادر عزيزم بسيار پوزش مي طلبم كه نتوانستم حق فرزندي را ادا نمدايم. از  

خواهم كه مرا حال  كنيد تا از اين بابت پيز خداوند روسفيد باشم. اميدوارم كه شما مي

هدا از مدن راضدي باشديد.      گذاريد و با چشم پوشي از آنم اخطاهايم را به حساب ناداني

كنم كه در شهادت من اشك بريزيد. چرا كه اشك از مهر عزيزم! شما را منع نمي ۀخانواد

آزادي روحدي   !يابدد. اشدك عاطفده  انريدز اسدت     گيرد و مهر با اشك تبلور مدي ريشه مي

وي راو حسدين روانده   رهاندد و بده سد   هاي روحدي مدي  بخشد و بشر را از اسارت عقدومي

خواهم شكرگزار اين نعمت باشيد كه در صف خانوادۀ شهدا كده  سازد. فقط از شما ميمي

 قرار گرفتيد. ".اندچشم و چراغ اين ملت" ؛به قو  امام عزيزمان
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---- 

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

  36/33/3146همدان       تاريخ تولد:محل تولد: 

 61سن:     4/31/3146محل شهادت:اروندرود    تاريخ شهادت:

بدودم و دسدتتان را   مدي من بايد در پيري عصاي دست شدما   !پدر بزرگوار و مادر مهربانم

خددا بده شدما صدبر      .مرا مي بخشديد  ؛اسالم از شما واجب تر است ولي قرآن و ،گرفتممي

شهدا صبر و استقامت داشدته   ۀبراي من گريه و زاري نكنيد و مثل خانواد اميدوارم .بدهد

 اميدوارم كه مرا حال  كنيد. .باشيد

----- 

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

       3/4/3142محل تولد: همدان       تاريخ تولد: 

 62سن:   64/31/3146تاريخ شهادت:  محل شهادت: شلمچه    

جدا يدك   هايمان فرق زيدادي دارد. ايدن  جا جبهۀ جنگ است و با كوچهمادر عزيزم! اين

جا همده چيدز هسدت:     دانشراو بزرگ است كه مدركز را هيچ دانشراهي ندارد. در اين

ا ها خدودت ر دست و پا شدن و يا هر چيز ديرري و تو بايد براي همه اينكشته شدن، بي

آمادو كني و صبور باشي و خدا را شكر كني. بايد به من قو  بدهي كه صبور باشي، چون 

ها را دوست مي دارد. من هم شدايد مانندد ديردر دوسدتان      خداوند با صابران است و آن

عزيزم روزي مجروح يا شهيد شدم. چيزي نيست كه تو ناراحت بشدوي! بحمدداهلل ديردر    

و جاي ناراحتي نيست. اگر به اميد خدا جنگ را بده پايدان   كنند برادرانم جاي مرا پر مي

ام، ولي خوشحالم كده پيدروزي بده    رسانديم و من زندو بودم كه لياقت شهادت را نداشته

 ايم.كاممان نشسته و دشمنان را شكست دادو ايم و پيروز بازگشته
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***** 

كه  باش و و به ياد زينبمدبعد از شهادت من صبور باش و اصالً  ناراحتي به د  راو !مادرم

ترين افراد بودند جلوي هاي تاريخ و مظلومترين انسانعزيزترين كسان خود را كه بزرگ

ايسدتاد و خدودش را در مقابدل دشدمن      كدوو مانند  ]لي او[دند وانبه شهادت رس چشمانز

 اگر ؛حا  آن زينب و اين تو !در تنهايي گريست تا دشمن به او نخندد .غمرين نشان نداد

طور صبور است تو كده يكدي از فرزنددانت را از    عزيزانز را از دست دادو و اين ۀهم او

اگر هم زمداني خواسدتي گريده كندي در جداي       !اي بايد خم به ابرويت نيايددست دادو

 :سديّد هركسي از تو پر . مادرم!خلوت كه كسي صداي تو را نشنود و دشمنان بر تو نخندند

كنم كه پسدرم  احساس غرور دارم و افتخار مي» :شهامت بروبا تمام  «؟چه احساسي داري»

 تو هم همچنان صبور باش. !پدر جان .«شهيد شدو است

----- 

 جال  سيّدمهدي            نام خانوادگي:رهسپار        نام پدر :  محمّد سيّدنام: 

   6/4/3142محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

           37سن :                4/31/3146ود                 تاريخ شهادت : محل شهادت : اروند ر

كده  اگر خواستيد گريه كنيد براي اين .بعد از شهادت من برايم گريه نكنيدپدر و مادرم!  

 .«3 ابريناهلل مع الصّ نَّاِ»چراكه ،بايد صبر داشته باشيد .بيند گريه كنيدمرا در اين دنيا نمي

 اد داشته باشيد.ۀرا ب«6...ذكركموني اَاذكرُفَ» ۀآيهموارو 

 361سورۀ بقرۀ، آيۀ  _3

 366سورۀ بقرۀ، آيۀ  -6

----- 

 نام: حسن             نام خانوادگي: سي و سه مردان          نام پدر :ناصر 
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  7/36/3161محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 36سن:     61/4/3146مجنون    تاريخ شهادت: محل شهادت:

مادر جان! اگر من را دوست داري نبايد گريه كني. تو مادر شدجاع مدن هسدتي. مدن را     

 حال  كن تا با خيا  راحت راو خدا را ادامه دهم.

----- 

 نام: كاظم             نام خانوادگي: سيفي                نام پدر :علي اصغر 

  36/33/3143محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 61سن:     4/2/3143سومار    تاريخ شهادت: محل شهادت:

 .وار در راو حسين)ع( و قرآن فرسدتادند  نسالم و درود بر پدر و مادر عزيزم كه مرا حسي

چون  يكنم كه برايم گريه نكني و صبر كنتو خواهز مي زاگر من شهيد شدم ا !پدر جان

  دهد.مي انبراص هخداوند اجر عظيمي ب

--- 

 عيد              نام خانوادگي: شاملو فرهمند             نام پدر :هوشنگ نام: س

    31/1/3146محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 61سن:         13/6/3146مجنون               تاريخ شهادت: محل شهادت:

 ۀدرآخدرين خدداحافظي باخدانواد   )ع( هداالشّد سيّدبدانيدكده حضدرت    !عزيدزم  ۀانوادخ

د  . ها آمادو سازيدناكامي و هامصيبت، هاخودرابراي تحمل رنج: »محترمز مي فرمايد

دشدمنان  شدرّ   شدما را از  اوست كده  نرهبان شماست وتنها قوي داريدكه قادريكتاپشتيبان و

شكسدت   و هدا عذاب هب را دشمنان شما و خيرمي گردانده عاقبت شماراب و نجات مي بخشد

 «.دچار مي گرداند ها

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

     31/6/3141محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

           32سن :                36/1/3143محل شهادت : بازي دراز                 تاريخ شهادت :

ها زينب وار،صبور باشيد. از ها و در شهادتدر مصايب و سختيخواهرانم! در پشت جبهه 

شما مي خواهم كه با حجاب خود مشت محكمي بر دهان ياوو گويان و بي عفّتدان بزنيدد.   

 خواهرم! حجاب تو كوبندو تر از خون من است!

--- 

 لقاسماي             نام پدر : ابومحمّدنام: حميد             نام خانوادگي: شاو 

   4/31/3146محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 34سن:     31/7/3143محل شهادت:ديواندرو    تاريخ شهادت:

ها ومصايب استوار شما خواهران و برادران عزيزم! همچون حضرت زينب در برابر سختي

 باشيد و براي من گريه نكنيد كه شهيد گريه ندارد.

---------- 

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

   4/3/3142محل تولد : تهران             تاريخ تولد : 

          32سن :                31/3/3144محل شهادت : شلمچه                تاريخ شهادت : 

 !مادر عزيدزم  در وپ .از شما مي خواهم كه در مقابل سختي ها صبر و مقاومت داشته باشيد

مجلس مدرا چراغداني كنيدد     ؛برادرانم .در پيز منافقان گريه نكنيد تا چشمانشان كور شود

 .طوري كه احساس شود مجلس جشن است

--- 

             محمّدهدايت             نام خانوادگي: موسوي          نام پدر :  سيّدنام: 
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   37/6/3111:  محل تولد : همدان             تاريخ تولد

           64سن :                63/31/3146محل شهادت : شلمچه                 تاريخ شهادت : 

 .اميدوارم صبور باشيد و بردبار و شكيبا كه خداوندد صدابران را دوسدت دارد    !پدر ومادرم

در نرفته كنم زحمات شما به هايد و من فكر ميمي دانم براي بندو زحمات زيادي كشيدو

 دادو بود در راو او دادو ايد. خدا به شما چون امانتي كه

****** 

ل و صبر داشته ها تحمّها و سختيصبور و بردبار باشيد و زينب گونه در مصيبت !خواهران

شما را حفظ كند خداوند  ،برادر جان .باشيد كه خداوند به صابران اجر عظيم خواهد داد

 يد.يخود عمل نما ۀدهيد و به وظيف كه راو شهدا را ادامه ]اگر[

------ 

 منصور سيّدعلي رضا             نام خانوادگي: موسوي           نام پدر :  سيّدنام: 

        31/33/3146محل تولد: تهران       تاريخ تولد: 

 61سن:     66/31/3146محل شهادت: شلمچه          تاريخ شهادت: 

ر در اين راو كشته شدم خدا را شكر كني كه فرزنددت در ايدن   خواهم اگاز تو مي !پدرم

اسدتقامت   ؛پددرم  .دنيا ندادو است ت و سازش و خواري حبّت و خفّراو رفته و تن به ذلّ

داشته باش و در برابر مشكالت همچون كوو استوار باش كه خداوند صدبر در راو خددا را   

 .بسيار نيكو دارد

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

 علي  حاجي آبادي           نام پدر : رجب يوندنام خانوادگي: موس   داوود      نام: 

   36/2/3142محل تولد : تهران             تاريخ تولد : 

          34سن :                64/33/3144تاريخ شهادت :                 ؛ عراقمحل شهادت : فاو
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يدد كده   يل و استقامت نماتحمّ راصيبتي ودرعزايم محزون و اندوهرين نباشيد و هر گونه م

او را  .در غم او شدريك باشديد   ،دمادرم را تنها نرذاري !برادر جان .خداوند با صابران است

 برادرتدان از دسدت رفتده و    ندد هر چ !برادرانم .دلداري بدهيد و نرذاريد زياد گريه كند

كدار زيداد مهمدي انجدام      اشم .اميدتان نااميد گشته ولي افتخار كنيد وزياد ناراحت نباشيد

از خددا   ،ايدد فقط يك قربداني دادو  )ع(عبداهلل ابااو خدا و رضايت ردر  ]زيرا[ ايدندادو

 .دوست ندارم كه برايم زياد گريه  كنيد .بخواهيد اين قرباني را از شما بپذيرد

----- 

 نام: حسين          نام خانوادگي: ميرآقاجاني           نام پدر : مرتضي

     3/31/3146تولد: همدان       تاريخ تولد: محل

 61سن:  36/36/3146محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:

زاد شوم و از وابستري هداي دنيدا نجدات    آاگر خداوند مرا ياري داد كه از زندان خويز 

از شما  درخت اسالم ريخته شود به پاياين لياقت را پيدا كردم كه خونم  اگر م ونپيدا ك

 به بستريد  ،ت پدر و مادري نمي گذارددانم محبّا ميامّ .مي خواهم گريه نكنيد انعزيز

در  ،دالن منافق همچدون كدوو باشديد   رمزارم در جلو كو برفرزند نمي گذارد ولي الاقل 

و زيندب   )ع(ت حسدين خداطر مظلوميّد  ه ب ]بلكه[هم نه به خاطر من خلوت گريه كنيد آن

ن حسين )ع( وسم مرا حسين گذاشتيد همچا طور كه شماناآرزويم اين بود كه هم .)س(

استقامت كنيد و صبر پيشده سدازيد    )س(زينب دنمانشما هم  ،بجنرم و چون او جان سپارم

 ل كرد.هاي زيادي را تحمّمصيبت )س(چرا كه زينب

----- 

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

   1/6/3131د: همدان       تاريخ تولد:محل تول
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 44سن:     61/1/3146 مجنون     تاريخ شهادت:جزيرۀ  محل شهادت:

و صبر و استقامت در برابر مشكالت مي تواني براي انجام  و رفتارهايت با حركات !همسرم

 .شهيد شدم مرا حال  كن اگر ،اي همسر مهربان. باشي آمادواين رسالت بزرگ 

------ 

 : ابراهيم               نام خانوادگي: نظري                نام پدر : علينام

      34/3/3141محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 66سن:   4/31/3146محل شهادت:ام الرصاص     تاريخ شهادت

 در روز قيامت در ]تا[از تو مي خواهم كه در شهادت من صبور و با استقامت باشي  !مادرم

 .زهرا)س( رو سفيد باشي ۀمقابل فاطم

---- 

 محمّدنام: شهرام               نام خانوادگي: نوروزي                نام پدر :

   11/4/3144محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 31سن:   61/4/3146مجنون     تاريخ شهادت:جزيرۀ  محل شهادت:

خددا بدا   » :شود خدا را فراموش نكنيد كده رد ميسعي كنيد هنرامي كه بر شما مصيبتي وا

 «صابران است.

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

 نام: سعيد               نام خانوادگي: نوري                نام پدر :علي

    3/4/3144محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 61سن:  66/7/3144محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:

خدا شاهد است كه من هم  ،پدر و مادر عزيزم .صابر باشي ()عوبدر مرگ من همچون ايّ

ر از امور ت حضرت زهرا)س( را بيز اويدن در ررشما را خيلي دوست مي داشتم  ولي جن
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اميدوارم كه بعد از شهادت من هر موقع كه ياد من افتاديد در  .دنيوي دوست مي داشتم

من برگشت بدر سدر قبدرم حاضدر      ۀزت اباعبداهلل الحسين)ع( گريه كنيد و اگر جنامظلوميّ

رشت مطمئن باشيد كده مدن سدر بده     نيد و اگر جنازو من بريشويد وبرايم طلب مغفرت نما

 .آسودو خاطرباشيد ]پس[هرا )س( نهادو ام زحضرت  ]پيشراو[

------- 

 نام خانوادگي: نوري                نام پدر :احمد               محمّدنام: 

  1/4/3144تاريخ تولد:    محل تولد: همدان   

 32سن:     61/4/3146تاريخ شهادت:    ؛ پيرانشهرمحل شهادت:حاج عمران

ي دعوت مدي كدنم و خداوندد    يشما را به صبر و شكيبا پيز از هر چيز !پدر ومادر مهربانم

و اگر شدهادت نصديبم شدد بدرايم      «3 ابرينالصّ يحبُّ اهللُوَ» :صبر كنندگان رادوست دارد

امام را تنها نرذاريد و جبهه را پر كنيد و با منافق سازش  .يد و راهم را ادامه دهيدگريه نكن

مي دانستم كه اين راو كشته  ؛من آگاهانه در ميدان نبرد حق عليه باطل قدم نهادم .نكنيد

 دست و پا از دست دادن دارد. اسارت و ،شدن

 344سورۀ آ  عمران، آيۀ  -3

---- 

  نام خانوادگي: نيازي                نام پدر : حمداهلل   نام: بهرعلي            

   3/3/3146محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          31سن :                32/33/3144محل شهادت : چنروله                تاريخ شهادت : 

وقت هيچ .امت آرزو مي كنمصبر و استق براي شما از پيشراو خداي تبارد وتعاال !عزيزانم

 !؟ندوشدر عروسي فرزند خود غمرين مي كسي غمرين نباشيد مرر خانوادو و عزيزان

--- 
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  نام: عباس               نام خانوادگي: نيازي                نام پدر : هيبت اهلل

   3/4/3146محل تولد : تويسركان             تاريخ تولد : 

          31سن :                62/33/3144تاريخ شهادت :               راقمحل شهادت : فاو؛ ع

مي دانم كه دينم را نسبت بده   .شهيد شوديت دارد انسان براي دفاع از اسالم خداوند رضا

من  اجازو ندادي هيچ گاوها نخوابيدي و مادرم مي دانم كه شب ،زحمات شما ادا نكردم

اميددوارم   ،حال  كن كه اگر حال  نكني سدخت در زيدانم   شيرت را به من .ناراحت شوم

 .چون زهرا ) س( صبور باشي

------- 

 نام خانوادگي: طالبي            نام پدر :اسماعيل               محمّدنام: 

    61/2/3112محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 1/36/3146سن:     64محل شهادت:چنروله     تاريخ شهادت:

مدي خدواهم   شدما  از !پددرم . يتم به خانوادو ام اين است كه فقط پيرو خط امام باشندوص

يك لحظده   باش و استوار چون زينب محكم و ،توهم !مادرم. به جبهه بفرستيد برادرانم را

سدنررها راخدالي    و به آموزش نظدامي برويدد   !برادرانم .دشمن گريه وزاري نكن رببرا در

براي شهيد شدن مدن هديچ ناراحدت     و زندگي كنيد رنب وازيهم  شما ،خواهرانم. نكنيد

 .نباشيد

------- 

 اسي            نام پدر : نصراهللنام خانوادگي: عبّ            نام: ذبيح اهلل

     34/1/3111محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

  11سن :            62/1/3141كورد        تاريخ شهادت :  محل شهادت :تنگ
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 خددا  از و كنندد نخدواهم كده درمدرگ مدن گريده      مي اًازبازماندگان وازپدرومادرم جدّ

 .بخواهند به آنان صبرعطاكند

---------- 

 رضا محمّدنام: حميد               نام خانوادگي: عربعلي            نام پدر : 

        3/6/3146محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 32سن:  34/36/3141تاريخ شهادت:     ؛ سرپل ذهابپادگان ابوذرمحل شهادت:

و اميدت به خداوند  داشته باش پس صبر .ناراحت نباش كه جاي تو دربهشت است !مادرم

 .اميد نمي كند نا بندو اش را كه خداوند يكتا باشيد

-------- 

 لينام: حسن               نام خانوادگي: عزيزي            نام پدر :ع

       3/6/3114محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 64سن:  11/4/3141محل شهادت:بازارهمدان     تاريخ شهادت:

 دلدم . خدوش نددارم كده بدي صدبري كنيدد      ، شدنيديد  شهادت مرا خبر وقتي !پدرومادرم

، لدب تشدنه شدهيد شدد     كه با )ع(،ت اباعبداهللمظلوميّ رب، كنيداگرگريه هم مي خواهدمي

شهادت مدرا  . شهادت ما كه گريه ندارد باشد، وگريه كردنتان براي رضاي خدا كنيد هگري

جدا   هفدراوان بد   شكر بايد و است شدو نصيب شما جانب خدا از كه بزرگ بدانيد موهبتي

 ؛شدود ر نميمتضرّ با خدا ۀمعامل كسي در كردو ايد و موال اي است كه بامعاملهاين  وريدآ

تدان  وظيفه قسمت كمي از و فقط ايدرگي براي اسالم انجام ندادوبز زياد كار بدانيد ولي

كه انجدام   يديبرو توانيدآن موقع مي، شويد اگرهمه درراو اسالم شهيد. انجام دادو ايد را

 و ازپددر . فرمدودو  مفتخدر به افتخدار شدهادت    را كنيد كه ما شكر را خدا. ايدكردو وظيفه

 حاللي بطلبند.، ارتباط بودند به نحوي بامن درتمامي افرادي كه  مادرم تقاضامندم از
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----- 

 نام: علي               نام خانوادگي: عظيميان            نام پدر : احمد

        3/2/3146محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 66سن:     64/3/3147تپه مصلي  تاريخ شهادت:همدان؛ محل شهادت:

توفيدق عظديم    اگرخداوندد تبدارد و تعداال    .ان را ببخشيدفرزند خودت !پدر و مادرعزيزم

زيدرا  ؛ براي فرزندتان گريه نكنيدد  و تنري نكنيد د  .صبوري كنيد، نصيبم كرد شهادت را

گلدوي   ،ازبدن جداشدود  سر امام حسين)ع( ،شكافته شود علي)ع( امام نيست فرق سزاوار

راسديلي   )س(طهدر ايصدورت مبدارد زهدرا    ،پدارو كنندد  را امدام حسدين)ع(   ۀشيرخوار

وقدت شدما بدراي فرزنددتان افسدوس      آن؛رابه اسيري ببرند )ع(بزنندوخاندان امام حسين

 .دعا كنيدخداوند فرزندتان را قبو  كند .دعا كنيد اسالم پيروز شود.بخوريد

------ 

 حسين محمّدامه نصرت            نام پدر : لقاسم               نام خانوادگي: علّانام: ابو

    3/31/3146تولد: همدان         تاريخ تولد: محل 

 66سن:          3144/  62/33تاريخ شهادت:      ؛ عراقمحل شهادت: فاو

 پس در شهادتم فتادوي ايبين ما جدا اكنونمدت كوتاهي با شما زندگي كردم و  !همسرم

پس  .ستيه)س(چون تو پيرو زينب ؛گريه كني برايم مبادا .بردبارباش هم چون زينب)س(

 دتم افتخار كن.ابه شه

------ 

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

    36/36/3146محل تولد: كبودرآهنگ       تاريخ تولد:

 61سن:     36/36/3146محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:
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 و گونده ناراحدت نباشدي    شهادت مدن هديچ   اميدوارم در !اي همسر با ايمان،همسر عزيزم

در كارها و زندگي خود . در مقابل نفس خودت مقاومت كني همانند حضرت فاطمه )س(

 .استوار باش

----------- 

 اري       نام پدر : خيراهللاسماعيل               نام خانوادگي: غفّمحمّدنام: 

        3/4/3141محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 32سن:  31/6/3147تاريخ شهادت:     ماووت؛ عراقمحل شهادت: 

تورا  ۀمنافقين صداي گري اين است كه مبادا ،تنهاخواهشي كه از شما دارم !ي مادرعزيزما

شدهادت   كده حال  كني  اميدوارم مرا .بدو قرار صابر )س(همچون زينب خود را؛ بشنوند

 است.رضاي تو در چون رضاي خدا ؛گوارايم نيست بدون رضاي تو

------- 

 محمّدنام: تقي               نام خانوادگي: قياسوند               نام پدر : 

   3/7/3112محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

 66سن :                33/4/3141محل شهادت : سرپل ذهاب                تاريخ شهادت : 

در جبهه هاي حق عليه باطل  ]براي حضور[كه هميشه به من  سالم به همسر زينب گونه ام

زيرا اگر  ؛به هيچ چيز فكر نكنم ،با كفر در ستيز باشم و جز به جنگ با كفر تاروحيه مي داد 

 .پيروزم ،شوم هم پيروزم و اگر كشته ،بكشم

در شدهادتم صدبر    ،اي كه نسبت بده هدم داريدم   اطمينان دارم با وجود تمام عالقه !همسرم

بدا عزمدي راسدخ و قدوي      ،ها چون كدوو ها و سختيناراحتي ۀودر برابر هم خواهي نمود

 ؛كه شهيد هميشه زندو اسدت بدان !همسر زينب گونه ام. مقاومت و استقامت خواهي كرد

 .پس در اين صورت چيزي از دست نخواهيم داد
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------------ 

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

   1/31/3144ان       تاريخ تولد:محل تولد: تهر

 31سن:     66/33/3146مجنون    تاريخ شهادت:جزيرۀ  محل شهادت:

جان امام قسم مي دهم براي من گريده نكنيدد و سدياو    ه شما را ب !هاي عزيزمادرم و فاميل

لطفدي   ومي را زنددگي و خددا  دنستم چون اولين ازدواج خود را شهادت مي دا؛ نپوشيد

بده  نيمدي از آن را   فرش مدرا بفدروش و   !مادر. ا كردكرد و اولين عروسي رابراي من مهيّ

هدا  تمامي دوستان وآشنايان وفاميل من از .ران بدو و نيم ديررش رابه جبهه كمك كنيفق

 .خواهمحاللي مي

------ 

 ي            نام پدر : علي اكبرنام: علي اصغر               نام خانوادگي: فاتح

    3/4/3142محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 32سن:     64/31/3144تاريخ شهادت:    ماووت؛ عراقمحل شهادت:

براي ايدن  . يدينماطلب قاومت در راهز را مصبور باشيد و از خدا صبر و  در شهادتم پس

 .دكنيش كار طلب مغفرت و آمرزعاصي روسياو و گنه ۀبند

--------- 

 اري               نام پدر : نصرت اهللنام خانوادگي: فخّ                محمّدنام: 

    7/6/3143محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 61سن:     62/33/3144تاريخ شهادت:    ؛ عراقمحل شهادت:فاو
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بدراي رضداي خددا     و من براي دفاع از حدق و ندابودي باطدل    ،ماپدر و برادران گرامي

كار ل فرمود و من گنهاگر خداي بزرگ تفضّ .قدم درجبهه نهادم هيوبرقراري احكام اال

 .در شهادتم صبور باشيد ،راقبو  كرد و به لقاءاهلل پيوستم و شهيد شدم

------- 

 حسنمحمّداس                 نام خانوادگي: فرجي             نام پدر : نام: عبّ

        3/3/3146همدان       تاريخ تولد:محل تولد: 

 61سن:    61/3/3146تاريخ شهادت:     ؛ عراقمحل شهادت:فاو

كده خداوندد   »  آمادو كنيد به شما برويم كه خود را براي صبر و استقامت !اماي خانوادو

 .نحو احسن انجام دهيده هي را بوظايف اال «.صابران را دوست دارد

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

 ن                 نام خانوادگي: فرجي             نام پدر :علي اكبر نام: محس

      36/3/3147محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 37سن:      62/33/3144تاريخ شهادت:          ؛ عراقفاو محل شهادت:

 يهجدو  جوان از بني هاشم را جلدو  ،ولي به ياد زينب )س( باش كه از يك صبح تا ظهر

 .نمدي بخشدد   خددا هدم مدرا    ،اگدر مدرا نبخشدي    ؛چشمانز قطعه قطعه كردند. مرا بدبخز 

اما براي مصيبت امدام حسدين )ع( كده از     ،امري محا  است كه راچگويم گريه نكن نمي

 .دعايم كن ،خر همچون هميشهآگريه كن ودر  ،تر استها دردنادمصيبتۀ هم

-------- 

 لقاسماخي               نام پدر :ابودگي: فرّنام: قربان                نام خانوا

    33/1/3141محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 34سن:     4/31/3146محل شهادت:ام الرصاص    تاريخ شهادت:
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اگرشدز   ،مادرجان .باش دانم كه داغ جوان خيلي سخت است ولي استوارمي !مادرجان

 خدابزرگ است. .شنرران نبا ،تا از فرزندانت هم شهيد شدند

-------- 

 ميرزا نام پدر :             نام خانوادگي: فرهادي مه وار          نام: حسين      

    3/6/3142محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 37سن:     64/31/3146محل شهادت: شلمچه     تاريخ شهادت: 

ت نهاد و به سعادت عظيم ر من منّخدمت برادران عزيز و قهرمانم، اميدوارم اگر خداوند ب

امدام عزيدز و    ،صبر پيشه كنيد و هميشه ياور امام باشيد و با تمام وجدود  ،شهادت نائل آمدم

اهلل در روز محشر در پيشراو خداوند متعا  روسفيد ءشاباشد كه ان .خط امام را ياري كنيد

 باشيم.

------ 

 حسينرهادي               نام پدر :غالمرضا                نام خانوادگي: ف محمّدنام: 

    1/33/3147محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 31سن:     37/1/3144محل شهادت:بانه    تاريخ شهادت:

خود  ۀتقوا را پيش .صبر است ،ي ها صبر پيشه كنيد كه بهترين كيميايدر برابر مشكالت و نارسا

 نمدايم و ياز همري شما طلب حاللدي و مغفدرت مد   در آخر . سازيد كه بهترين نرهبان است

 اميدوارم همري اسالم را ياري كنيد.

-------- 

 حسين  محمّدنام: علي اصغر                نام خانوادگي: قادري               نام پدر :

      66/3/3147محل تولد: تهران         تاريخ تولد: 

 32سن:     61/31/3146محل شهادت: شلمچه       تاريخ شهادت:
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  .مرا ببخشيد ،به شما ادا كنم نسبت كه نتوانستم حق برادري را از اين !برادران وخواهرانم

داشدته  تحمدل   ،و مشدكالت  هاتبيدر مص ،اگر مي خواهيد در ايمان شما خللي وارد نشود

 يان زمان باشيد.يپيام رسان عاشورا ،زينب گونه. مبادا بي طاقتي كنيد باشيد.

كه به هنرام پديز آمدد صدبر    آنان» :خداوند مي فرمايد .صبر پيشه كنيد! شهدا هايادوخانو

 «ها ثواب شهيد را مي دهد.آن خداوند به ،كنند

***** 

   خانوادگي: سمواتي مخصوص     نام:هادي                   نام

    31/2/3146لد:  نام پدر: رضا              محل تولد: همدان            تاريخ تو

 31سن :                       11/33/3144محل شهادت:  آبادان        تاريخ شهادت:  

سعي كنيد هميشه و در هرحا  بدا يداد    .تو را به خدا در نبودن من ناراحت نباشيد !مادرم

چرا كه  ؛كننگويم گريه پدرم كمرت شكسته شد، نمي فراق دانم كه در غممي .خدا باشيد

ل كدن و از  لكن به خدا توكّ !خواهدلي عظيم ميهستي و اين خود تحمّ اغ دارد مادري

 .تقوا و صبر هستي ۀهيچ چيز در راو خدا چشم پوشي نكن كه شما اسو

********** 

  !عزاي دشمن است ،ا در مراسم شهادتممدشمن و شادي ش ۀشما خند ۀگري

*** 

     خانوادگي: شبرو   نام: احمد                   نام

           6/36/3143            محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  نام پدر:  عبداهلل

 61سن :                  64/4/3143محل شهادت:  كوشك             تاريخ شهادت:   

پدرجان! خانوادو! اگر سعادت شهادت را داشتم، براي من گريه نكنيد. بلكه بايدخوشحا  

ه شماهم درراو خداوقرآن ودين اسالم هديه اي به خدااهدا كردو ايددوفرداپيز  باشيدك
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شهدا روسفيدمي باشيد. مادرعزيز ومهربانم! براي من ناراحت نباش. اگردراين جنگ حق 

عليه باطل فيضي نصيب من شد از شما و خانوادو ودوستان مي خواهم كه دست ازيداري  

 به مبارزو ادامه دهيد.رهبربرنداريدوهرچه استوار تر درراهز 

*** 

   راد  خانوادگي: شعباني نام: حسين                  نام

       37/6/3144تاريخ تولد:  نام پدر: كاظم             محل تولد: همدان      

 61سن :                  1/3/3144محل شهادت:  چنارو             تاريخ شهادت:   

شما مي خدواهم مدراحال    ز ا برگردن من حق زيادي داريد شما !پدرمهربان ومادرعزيزم

 .وقت درمقابل دشمنان انقالب خودتان راناراحت نشان ندهيدهيچ و كنيد

*** 

   لو   خانوادگي: شعبان نام: عزيز                     نام

     6/3/3146نام پدر:  حسن             محل تولد: مالير         تاريخ تولد:  

 61سن :                  64/31/3146محل شهادت:  شلمچه             تاريخ شهادت:   

نيسدتم. مدن راو    كده  من از حضرت قاسم عزيزتدر  .براي من هيچ نرران نباش !مادر عزيزم

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

براي  ،خواستيدريه نكنيد، اگر هم گشما خواهرانم براي من  .ريده نخوبراي من غم و غصّ

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

*** 

 نام پدر: حاتم  خانوادگي: شريفي     نام                     محمّدنام: 

    ***تاريخ تولد:          محل تولد: همدان      

 66سن:                    ***تاريخ شهادت:              *** :محل شهادت
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فرسدتيد و  خاطر خدا بهترين عزيزانتان را به جبهده مدي  هسالم و درود بر شما عزيزان كه ب

درود خددا بدر شدما كده ندور چشدم        .ها را تحويل بريريد حتي حاضر نيستيد كه بدن آن

هم به جبهه  انم خودميگوييد حاضركه ميكند خداوند به شما صبري عنايت مي .انقالبيد

اي  !اي ياران امدام  ،درود خدا بر شما باد .ميم و در صف سربازان امام زمان شهيد شويبرو

زمدين   رمدن بد   ۀدانم كه اسلحمي .افتخار كنيد كه بهشت خدا در انتظار شماست !عزيزان

 .ستادو رزمن برادرانم و يا يكد بلكه عليه ظلم هميشه در دست نامنخواهد 

*** 

   خانوادگي: شرفي     نام: جليل                      نام

       6/31/3144كاظم      محل تولد: همدان        تاريخ تولد:   محمّدنام پدر:  

 31سن :        61/4/3146محل شهادت:  مجنون             تاريخ شهادت:   

گرچه مي دانم ايدن مصديبت برايتدان    .نيدازشما مي خواهم بعد ازشهادتم گريه وزاري نك

داوند باصبركنندگان است وبراين صبرعظيم ، خ«3 ابرينالصّ ن اهلل معَاِ» يول ،سخت است

هنوز آتدز   «خليل برادرم»  دانم كه داغمي !كشموتواي مادرعزيز وزحمت. افتخاركنيد

اي جمعه هشب اگردلت برايم تنگ شد ،وقت خاموش نمي شودوهيچ ندزميبه وجودت 

 دلدت مدي خواهدد    قددر ه چ هر جايا وآنب مزارم سر برو  برير كوچكم را برادر دست دو

  !گريه كن

******** 

 بده بن علدي)ع( صدبر كنيدد و    خواهر حسين ،بعد از شهادتم همچون زينب !اي خواهرانم

طدور   دانم همينحجابتان را به نحو احسن رعايت كنيد اگر چه مي دهيد. دلداري مادرم

 .يدهست

 44سورۀ انفا ، آيۀ  -3
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*** 

 خانوادگي: سرابي نام: حسن                      نام

      6/7/3111تاريخ تولد:   محل تولد: همدان                  محمّدنام پدر:   

 63سن :                  67/7/3141محل شهادت:  مريوان             تاريخ شهادت:   

خواهم كه صبور باشيد. بدانيد كه ما امانتي بيز نبدوديم كده   شما مي پدر و مادر عزيز! از

چند صباحي در نزد شما بوديم و اين با شماست كه چرونه اين امانت را به او پس بدهيد. 

هدي  برگردانددن اماندت اال   ]براي[را  خداوند به شما توفيق دهد كه توانستيد بهترين راو

 اد در راو خدا بود.انتخاب كنيد و آن، فرستادن من به جه

************ 

از پددر و بدرادرانم    .سالم به تمام دوستان و آشنايان !سالم به پدر و مادر و برادران عزيزم

بده   .]مدردم  ماوافتخار كنند كه شهيد شدد  .كنم بعد از شهيد شدن من گريه نكنندتقاضا مي

 .جاي تسليت تبريك برويندهپدر و برادرانم ب

*** 

 پدر: جواد  خانوادگي: سپهر     نام                  نام: حسين  

    13/4/3141محل تولد: همدان              تاريخ تولد:

 34سن:              4/31/3146محل شهادت: شلمچه             تاريخ شهادت: 

 تاريخ شهادت:

يقي،پروازبده  لياقت صعود به معراج ،زندگي حق ،لياقت شهادت را از تو مي خواهم !خدايا

هت چون حسين سر باختن و چون علمددارش  اچه خوش است در ر !خدايا !ملكوت اعال

ومانده شدهيد   لو مظپدارو دادن   ]جرر پدارو دو دست از كف دادن و چون حمزو  ابوالفضل

عشدق و   كارم عفوم كن مرا به كرم عظيمت ببخز، دلم را عدارف سداز،  گناو !ارالهاب !شدن
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م را ثمر بخز و شهادت را ازندگي .قرار دو و ايمانم را مفتاحز عمرم ۀت را چاراعاشقي

از اما تو كريم و رحماني و اين ،گرچه لياقت شهادت را ندارم !بارالها . خاتمه اش قرار دو

 نوب.الذّار ار العيوب يا غفّكرمت بعيد نيست يا ستّ

*** 

ما در برابر دشمنان راضدي  و ا .ببخشيد ممرا به خاطر اذيت و آزارهاي !خواهران وبرادرانم

دهيد كه حضرت زين العابددين )ع( و حضدرت    ناي اشك بريزيد و ضعف نشانيستم قطرو

گدز در برابدر دشدمن ضدعف نشدان      ها تن از عزيزانشان هدر  زينب)ع( با وجود شهادت دو

 .ندادند

*** 

 خانوادگي: زينبه  منصور                    نام سيّدنام: 

    7/1/3117د       تاريخ تولد:  بخز      محل تولد: اسدآبا هانج سيّدنام پدر:    

 61سن :                  3/2/3141محل شهادت:  كرخه نور            تاريخ شهادت:   

واقعاً بايدد خوشدحا     .گونه نرراني نداشته باشيداميدوارم در نبودن من هيچپدر و مادر! 

 .سيّدي كرد و در راو نرهداري ميهن عزيز به شهادت راين همه فداكار انباشيد كه فرزندت

*** 

   نجفي    خانوادگي: زنرنه نام                      محمّدنام: 

     66/4/3144تاريخ تولد:  نام پدر:  غالمعلي        محل تولد: مالير          

 31سن :                  61/1/3146مجنون            تاريخ شهادت:    جزيرۀمحل شهادت: 

كه هزارها آروز برايز دارد از دست هر چند سخت است مادري فرزند خود را در حالي

 باز و ]ستا[فرزند خود را دادو چنديداني باش كه هتو هم مانند مادر ش !ولي مادر ،بدهد

 خواهد كه داراي فرزند باشد و نثار انقالب كند.از خدا مي
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*** 

   خانوادگي: زندي     نام                      محمّدنام: 

    61/4/3166نام پدر:  علي اصغر      محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 14سن :                 37/31/3161محل شهادت:  كرمانشاو            تاريخ شهادت:   

هيد بلكه شما در ميان گونه ناراحتي بر خود راو ندهيچ ،پدر و مادران فرزند از دست دادو

كنيد زيرا توانسدتيد  مياجتماع صاحب كما  و افتخاريد و در ميان مردم سربلند زندگي 

توانست آن را از شما بريرد به بهترين امانتي كه خداوند به شما عطا كردو بود و هر آن مي

 يد. نوجه به درگاو او تقديم ك

*** 

 وادگي: زارعي   خان نام: مهدي                        نام

     3/4/3142تاريخ تولد:   نام پدر:  حسن        محل تولد: همدان                

 37سن :                  6/33/3146محل شهادت:  شلمچه           تاريخ شهادت:   

روم از شما تقاضا دارم در اكنون كه به جبهه مي !ان وبرادران عزيزمرهخوا ،پدر و مادر  

صبر و شكيبايي را برگزينيد تا ديرران تشويق شوند و راو مدا   ،هرگ من به جاي غم و غصّم

 .را ادامه دهند

*** 

   خانوادگي: زارعي     نام: جال                        نام

   3/33/3141يخ تولد:              محل تولد: همدان            تارنام پدر:  يداهلل

 66سن :                  61/31/3146تاريخ شهادت:             محل شهادت:  شلمچه  

 ،تنگ نشويد و با صبر و مقاومتاميدوارم كه از دوري من د  !برادران و خواهران عزيزم 

دنيدا رو   دو زينب وار راو شهيدان را ادامه دهيد. اميدوارم كه خداوند متعدا  شدما را در  
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براي رضاي خدا مدرا   !عزيزان .عمر از شما نريرد ۀظسفيد گرداند و ايمان را تا آخرين لح

 حال  كنيد و در دعاهايتان امام را فراموش نكنيد.

*** 

 پدر:كاظم      خانوادگي: رستمي     نام: امير                         نام

     1/36/3146نام پدر:  كاظم      محل تولد: همدان           تاريخ تولد:   

      61سن :                  1/6/3146تاريخ شهادت:            ؛ عراقاوفمحل شهادت: 

خاطر هسعي كنيد ناراحتي شما ب ،شما را به جان امام حسين ،اگر يك زماني ناراحت شديد

اگر توفيق  عظيم شهادت  .خيلي ممنونم هايي كه برايم كشيديد از زحمت .اباعبداهلل باشد

 اخواهم كه فقط و فقط صبر رمي برادر و خواهرانم  مهربانم رماد ؛نصيبم گشت از شما پدر

شدما   ۀبچد بدانيد كه اين  «3 .ن را خيلي دوست دارداخداوند صابر»خود سازيد كه  ۀپيش

 .در راو خدا بدهيم جانمان راپس چه بهتر كه  .خريدارش هم خداستما  خدا بودو و 

 344سورۀ آ  عمران، آيۀ  -3

*** 

   خانوادگي: رحيمي معين     نام                      رضا    محمّدنام: 

  11/6/3141تاريخ تولد:       نام پدر:  ميرزاحسين     محل تولد: همدان      

          66سن :                  1/6/3146تاريخ شهادت:              ؛ عراقمحل شهادت:  فاو

و داشدتيد كده   زرآايدد و  ات فراوان كشديدو دانم كه براي من زحممي !پدر و مادر عزيزم

اما در اين موقعيت آرزوي من ايثار در راو انقالب و امام و  ،براي من زندگي تازو بنا كنيد

خبر بنابر اين نكند در مرگ من گريه كنيد و اين منافقان از خدا بي .خالصه شهادت است

 شهدا باشيد. راو ۀادامه دهند ،را شاد كنيد بلكه با صبر و استقامت خود

*** 
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   خانوادگي: رحيمي     نام: هادي                          نام

     61/7/3147نام پدر:  رضا      محل تولد: همدان           تاريخ تولد:   

          32سن :                  6/33/3146محل شهادت:   شلمچه           تاريخ شهادت:   

لياقت ديدار او را داشتيم و  زني گر خداوند خواستار امانت خود شد و ماا !پدر و مادر عزيز

هرگدز  . ايدچون امانت را صحيح و سالم به او سپردو ،گريه نكنيد ما نزد او رفتيم در غياب

شود و ما اسالم و وطن مي، زاري باعث خوشحالي دشمنان پيغمبرگريه نكنيد چون گريه و 

 .وقت خوشحا  باشند چهي نمي خواهيم كه دشمنان خدا

*** 

 علينام خانوادگي: ربّاني                       نام پدر: قاسم               محمّدنام: 

    11/1/3144تاريخ تولد:  محل تولد: همدان            

   61سن :                  6/6/3147محل شهادت:    چارزبر          تاريخ شهادت:   

صبور بداش و از نبدود بنددو ناراحدت      )س(د حضرت زينب و حضرت فاطمهمانن !اي مادر

 خيلدي پسدرت را ببخشدي     ،خدواهم عاجزانده مدي   از تو !اي مادر .نباش و خدا را شكركن

اي واگدر خدداي نداكردو از مدن ذرّ     .شيرت رابر من  حال  بردردان  ولي دمرناراحتت ك

 !آتز جهنم خواهند سوزاند د دروقيامت بر پا شكه من را بيز از آنناراحت باشي 

*** 

 خانوادگي: دشتي  نام   رضا            محمّدنام: 

   64/1/3117ن         تاريخ تولد: نام پدر:  رضا        محل تولد: همدا

     66سن :                  4/6/3161محل شهادت:  ام الرصاص             تاريخ شهادت:   

 ،اسدالمي  تآندان را بده اخدوّ    .كدنم ه طرف خلدق خددا نثدار مدي    هايم را بدر اينجا نوشته

ايدن روحيده را    .كنمدعوت مي ،شودكه در مناطق جنري به وضوح ديدو ميطوريهمان
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از مدادران   .ت واحدو كه هدف مكتب متعالي اسدالم اسدت حفدظ نماييدد    ن به امّسيّدتا ر

نمدودو و بدانندد تدا آندان     هدا را تحمدل   ها و دوريخواهم كه با بردباري اسالمي رنجمي

 دارند. پرچم عدالت اسالم را برافراشته نره كهم هستند فرزندان مصمّ اندچنين

*** 

 پدر: اصغر  خانوادگي: خدمتي     نام   نام: جواد          

    36/33/3147خ تولد:  نام پدر:  اصغر     محل تولد: كبودرآهنگ        تاري 

   37سن :                  6/36/3144تاريخ شهادت:     محل شهادت:    فاو        

هدداف  ان بده  سيّدشهيد به دشمنان در راو ر فراقصبري در بدانيد كه بي !جان آري مادر

 .كندها را كور مي كند و صبر و استقامت چشم آنشان كمك ميپوچ

*** 

   جو    خانوادگي: خاقان نام   نام: تقي          

   2/3/3147تاريخ تولد:   ود      محل تولد: قروو كردستان      نام پدر: محم

 61سن :                       6/6/3147محل شهادت:  چارزبر        تاريخ شهادت:  

باوقار و استوار و در وقت بال ، شكيبا و موقع راحتي شكر گدزار   ،به هنرام حوادث سخت  

هدا  ها و سدختي اين مصيبت .يبان ونرهبان شماستد  قوي داريد كه قادر يكتا پشت. باشيد

ها بده نعمدت ابددي خداونددي     ها و فداكاريفشاني زودگذر است و به پاداش اين جان

اگر مي خواهيد در مقدام   .و بر سرير كرامت و بزرگواري تكيه خواهيد زد سيّدخواهيد ر

 .يديگاو زبان به شكايت نرشاوعظمت شما خللي وارد نشود هيچ

*** 

   خانوادگي: حقّي       نام   م: فريدون                نا

    6/3/3144تاريخ تولد:           ر              محل تولد: بيجار   نام پدر: مظفّ
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 31سن :                       4/31/3146محل شهادت:  ام الرصاص        تاريخ شهادت:  

خوبي برايتان باشم و حق فرزنددي خدويز را    بخشيد كه نتوانستم فرزندمي م!پدر و مادر

اميدوارم در كارهايتان موفق باشيد و اميدوارم كه صبوري خود را بده دشدمنان    .ادا كنم

  د.اسالم نشان دهي

از  .مؤمن و متعهد و خدمترزار باشيد و به جان امام دعا كنيد يافراد !برادران و خواهرانم

شدنا و همسدايه و قدوم و خدويز بودندد حالليدت       افرادي كه با بندو رفيق و آ شما و ۀهم

 اميدوارم حاللم كنيد. ،طلبممي

*** 

   خانوادگي: حق جو       نام   نام: محمود                

    1/2/3142نام پدر:علي              محل تولد: همدان            تاريخ تولد:  

 37سن :                       11/31/3146محل شهادت:  شلمچه        تاريخ شهادت:  

هرگداو بده يداد شدهيدان      .خواهم كه در شهادتم گريه نكنيدد از شما پدر و مادر عزيزم مي

هدا ساالر شهيدان و الردوي رادمدردان   الشّسيّدت حضرت بر مظلوميّ ]همه[افتاديد او  از 

از  !ن بررييدد باقي باشد كه بر مد  يكنم جايبعد با وجود شهادت برادرم فكر نمي بررييد و

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

 ۀپدرم سرافراز باش كده بدا لقمد    .خواهي حسين قيام كندخون بهدامنت تربيت كردي تا 

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

*** 

   خانوادگي: جهانريري رفيع       نام         نام: اسماعيل          

     3/4/3144نام پدر: احمد آقا          محل تولد: فامنين       تاريخ تولد:  

 63سن :                       64/31/3146محل شهادت:  شلمچه        تاريخ شهادت:  
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روي خوشحالي باشد نه  گرييد اين گريه ازمن اين است كه اگر در شهادت من مي ۀتوصي

 _ زيرا من امانتي بودم در پيز شما و چنان ارزشي ندارم كه در شهادتم ،از روي ناراحتي

 .ريه كندگكسي   _اگر خداوند قبو  كرد

*** 

            معزّعلي                   نام خانوادگي: جهانريري نام: شعبان

      3/3/3141تاريخ تولد:         نام پدر: جان علي         محل تولد: بهار   

 31سن :                  67/33/3146محل شهادت:  چنروله              تاريخ شهادت:   

خدود را از   ۀخواهم در شهادت من روحيها و آشنايان مياز برادران عزيزم، و تمام فاميل

 شما چندين برابر باشد.  ۀدست ندهيد بلكه بايد روحي

*** 

 نام پدر:  اسماعيل            خانوادگي: جواهري       نام   باقر                 حمّدمام: ن

         6/3/3143محل تولد: همدان          تاريخ تولد:  

 61سن :                  64/4/43محل شهادت:  سومار             تاريخ شهادت:   

يدت امدام حسدين)ع(    يه كرديد به ياد مظلومّاگر هم گر .ناراحتي راو ندهيد زياد خودبه 

 .باشيد

*** 

   سازيان      خانوادگي: چيت نام   نام: علي      

    61/1/3143نام پدر:  ناصر        محل تولد: همدان          تاريخ تولد:    

 66سن :                  4/1/3144محل شهادت:  گامو             تاريخ شهادت:   

 .دانم كه جز زحمت و ناراحتي براي شما چيزي ديرري نداشتممي !ر و مادر عزيزماي پد

دانم كه شهادت فرزند دوم براي شما مشكل است ولي اين را بدانيد و خوشحا  باشيد مي
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مدن ايدن راو مقددس را آگاهانده انتخداب كدردو و        .من را نشانه گرفتند كه دشمنان خدا

خواهم كده  از شما مي (اگر خداوند قبو  كند )م.دسيّخوشحا  هستم كه به مقصد آخر ر

داريد و خوشحا  باشيد كه مدن در ايدن راو و در ايدن     خداوند را از خودتان راضي نره

 لباس مقدس جان بازي قدم برداشتم.

*** 

خواهم برويم كده  مي .دشبرادر خواهي دانم كه بعد از رفتن من شما بيمي !برادر عزيزم

هدر طدور كده     پس رادرت را در راو خداوند بزرگ قرباني داديخوشحا  باش كه دو ب

از خداوند بزرگ براي پدرم كه خيلي زحمت من  .تواني انقالب و جنگ را ياري كنمي

ام و هايز را كه سفيد شدو من سفيد كردودانم كه مقداري از آن مورا كشيدو است و مي

خدواهز  از شما  .عنايت فرمايد برص ها خواهم كه به آنطور موهاي مادرم را، ميهمين

)ع ( گريه كنيدد و از خدواهرم   هللعبدات آقا ابابراي مظلوميّ ؛براي من گريه نكنيد كنممي

 خواهم كه به او هم صبر عنايت نمايد.گونه باشد و از خداوند ميخواهم كه زينبمي

ه بدودم؛ از شدما   تر آن را در منطق كه مدت آشنايي ما كم بود و بيز از اينهمسر عزيزم! 

و  دادمولي مهم اداي تكليف و رضايت خداوند بود كه بايد انجام مي .خواهممعذرت مي

مدن همچدو زيندب محكدم و اسدتوار      خواهم كه بعد از از شما مي از اين خوشحالم هستم.

 .باشي

*** 

 ضا        نام پدر:  محمدر        آشاقينام:  علي                   نام خانوادگي: چهاردولي 

        6/36/3144محل تولد: همدان          تاريخ تولد:  

 63سن :                  33/33/3146تاريخ شهادت:                شلمچهمحل شهادت:  
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بايدد   .نددارد  گريه چون شهادت در راو خدا ،زياد گريه نكنيد من از شما تقاضا دارم براي

صبر و بردبداري خدود را حفدظ     .ايدراو اسالم هديه كردوافتخار كنيد كه فرزندي را در 

كنيد و همچون ديرر خانوادو معظم شهدا يار و ياور امام باشيد و هيچ وقدت امدام را تنهدا    

 نرذاريد.

*** 

 نام:   اكبر                   نام خانوادگي: ترد 

       61/3/3161نام پدر:  حسن       محل تولد: همدان          تاريخ تولد:  

 36سن :                  6/33/3146محل شهادت:  شلمچه             تاريخ شهادت:   

در مرگ من هيچ گريده نكنيدد و هديچ وقدت ناراحدت نباشديد. در        !اما پدر ومادر عزيزم

اگر من شهيد شدم خوشحا  باشيد و خداوند كريم  .شهادت من ضعفي به خود راو ندهيد

ا بدراي مدن گريده    امّد  ،دانم كه داغ فرزند سخت استمي !مادر عزيزم و تو .را شكر كنيد

ش و در شهادت مدن  اهمچون كوهي استوار باش و زينب وارصبر و شكيبايي داشته ب .نكن

 .شاد

*** 

 نام: مجيد                نام خانوادگي: تركمان   

     61/36/3147خ تولد:  ارينام پدر:  غالمعلي             محل تولد: همدان          ت   

            31سن :                  4/2/3144محل شهادت:  گامو             تاريخ شهادت:   

گيدر   مدرا نديديدد د    ديردر اگدر   .امشما بدانيد كه من به جنگ رفته !مادر عزيزم پدر و

ر و اسدتقامت  اما شما در اين آزمايز چرونه بده صدب   .نباشيد ما به سوي خدا خواهيم رفت

 جاي لباس عزا لباس پيام بپوش.هب !خواهر ؟گرديدآراسته مي

*** 
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 نام پدر:  رستم                               چنريزي خانوادگي: نام              ايرج نام:

         4/4/3114محل تولد: همدان          تاريخ تولد:    

 62سن :            36/6/3146يخ شهادت:   محل شهادت:  حاجي عمران             تار

در مرگ من گريه نكنيد. به خدانوادو   !عزيزم ۀبرادر و خانواد، خواهر ،مادر ،پس اي پدر

و راهدم را   ]شداكر باشدند  [خداوند براي آنان عطا فرمدودو  كه كنم صبر را ام سفارش مي

ارند چون تنها گذاشتن امدام  صبر و قرار داشته باشند و امام و دين را تنها نرذ .ادامه دهند

 تنها گذاشتن اسالم و قرآن است.

*** 

 اصغر               نام خانوادگي: حسيني                  سيّدنام: 

     3/7/3147تاريخ تولد:         احمد        محل تولد: همدان           سيّدنام پدر:  

 31سن :                  11/31/3144دت:   تاريخ شها             ماووت؛ عراقمحل شهادت:  

ا دارم كه براي من گريه و زاري نكنيد بلكه خوشدحا   از شما خواهز و تمنّ !پدر و مادرم

 .ايدمودون فداگويي به نداي امام عزيز يكبراي لبّ ،باشيد كه فرزندانتان را در راو خدا

*** 

   حسيني      خانوادگي:  نام   محمود                سيّدنام: 

   3/4/3144تاريخ تولد:   هادي        محل تولد: همدان                 سيّدنام پدر:  

 61سن :                  64/36/3144تاريخ شهادت:                ؛ عراقمحل شهادت:  فاو

اگر مي  دهد،مي پاداشچون حضرت زينب صبر داشته باش كه خداوند به شما  !خواهرم

مبدادا پدس از شدهادت مدن      .برايم گريه نكنيدد  ،راضي باشد )ع(م امام حسينواهيد جدّخ

پيروز  اسالم باشيد كه سرانجامهمچون كوو استوار و محكم !خللي در ايمان شما رخ دهد

 شاءاهلل.ان .كفر نابود خواهد شدو است 
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*** 

 نام پدر: حاجي آقا         رضا            نام خانوادگي: حسيني درافشان          سيّدنام: 

      61/33/3114تاريخ تولد: محل تولد: همدان          

            12سن :                  4/2/3144محل شهادت:  گامو             تاريخ شهادت:   

من راضدي  رفت بروي. كربال  ۀبعد از واقع زينب اميدوارم همان راهي را كه !ماي همسر

 .راي من گريه كندنيستم كسي ب

*** 

 نام: حسين            نام خانوادگي: حصاريان                  نام پدر:  رمضان   

       64/36/3144محل تولد: همدان                 تاريخ تولد:  

 66سن :                  31/4/3144محل شهادت:  ديواندرو             تاريخ شهادت:   

نمايم كه مرا به بزرگي خودتان ببخشيد و مرا حدال  كنيدد.   هربانم! تقاضا ميپدر و مادر م

ايدد از  هاي مرا تحمدل كدردو  ايد و تند خوييدانم كه چقدر براي من زحمت كشيدومي

نكنيدد چدون    كه در تشييع جنازۀ من گريه خواهمنمايم و ميشما تشكر و عذرخواهي مي

 يري بر قلب دشمن نابكار.شما ت ۀگريۀ شما شادي دشمن است و خند

*** 

 ام پدر: احمد علي    ن                       جمهدي         نام خانودگي : مروّ محمّدنام : 

     37/33/3111محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 63سن :                33/4/3141تاريخ شهادت:                محل شهادت:  قراويز

اميدوارم از ايدن   !مادراني كه شهيد دادو اند روي ابراز وجود نداشتيد نزدشما در  !مادرم

تان فاطمه وفقدان من در پيز جدّ وشكيبايي درباشيد و با صبر  سربلندبا شهادت من  پس 

 .زهرا )س( سرافراز باشيد 
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*** 

 نام : مرتضي                      نام خانوادگي : مريانجي 

  63/1/3141تاريخ تولد:         علي       محل تولد: همدان       نام پدر: نظام

 66سن               33/36/3146محل شهادت:  خرمشهر               تاريخ شهادت:  

را لياقت  اين  ها خداوند از ميان انسان .صبوري پيشه كنيد و تقوا داشته باشيد  !پدر ومادر 

شدما ندزد خددا مقدام      .بدانيد پس قدر خودتان را ،است ردوبه شما دادو و با شما معامله ك

 از بدين  بردبداري شدمارا   ،حيلده هاي شيطان صفت با  شياطين و انسان مباداومنزلت داريد 

 ببرند.

*** 

 نام : حبيب                     نام خانوادگي : مصداقي بهاري 

      3/33/3146محل تولد: همدان           تاريخ تولد:   

 66سن :        7/6/3147حل شهادت:   اسالم آباد غرب              تاريخ شهادت:   م

م و و اآمد به جبههطور كه مي دانيد با رضايت خاطر  بعد از شهادتم ناراحت نباشيد همان

 .رضدايت خددا در رضدايت شماسدت      وآرزويم اين است كه خدا از من راضي باشد  تنها

اين راو دادو ايد  و اگر فكر كنيد  مي بينيد  شما هم بايد  خوشحا  باشيد كه فرزندي در

 كه سهم شما صبر است . ؛سهمي از اين انقالب و جنگ داشته باشيد

*** 

 نام : احمد                          نام خانوادگي : مظاهري 

    3/6/3143محل تولد: همدان      تاريخ تولد:        محمّدنام پدر : 

 63سن :        36/6/3146تاريخ شهادت:                 ؛ پيرانشهرحاج عمران   محل شهادت:
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اميدوارم  در مدرگ مدن    .ش نكنيدومعاد و محشر را فرام، وارم مرگاميد !عزيزم ۀخانواد

برايم دعا كنيد كه سخت محتاج رحمت خداييم  .دياشك افتخار و استغفار و آمرزش بريز

 . نثار شما عزيزان  مي كند  در ناگواري ها كه خداوند  ، صبر وپايداري هديه اي است

*** 

 : احمد علي  نام پدرعلي            نام خانوادگي : مظاهري             نام : تراب

     3/1/3144محل تولد: همدان      تاريخ تولد:   

 37سن :        67/2/3143محل شهادت:   سومار             تاريخ شهادت:   

 ،را زينب وار ادامه دهند آن ها د و مقاوم و استوار راونمرگ فرزندان خود صبور باش در

نكنندد و در حضدور مدردم نشدان دهندد دشدمن       مدل  تحّكه اگر مرگ فرزندان خدود را  

م تر مدي  خوشحا  مي شود و خيا  مي كند كه نقشه اش عملي شدو و در اين مسير مصمّ

هيهات كده   را در پي دارد .جا بكشد شكست اسالم  اگر خداي نا كردو كار به اين .گردد 

 !ت برويدشما جوانان و پدران و مادران زير بار ذلّ

*** 

               نام خانوادگي : مظاهري نام : حبيب اهلل

   6/1/3143محل تولد: همدان           تاريخ تولد :          نام پدر:رستم    

 61سن :               64/4/3143ريخ شهادت:  محل شهادت:   كوشك              تا

 رضداي تدو  در طلدب  فقدط  ، جندگ ۀ ت خددمتم در جبهد  مدّ تو شاهدي كه در !خداوندا

شهادت فرزنددتان را بدراي    .فرازيداشما در پيشراو خداوند سر !پدرو مادرعزيزم. امبودو 

مدع  هلل ان ا » :شكيبا باشديد كده خداوندد بدا صدابران اسدت       و صبور و خود افتخار بدانيد

 «3 صابرينال

 44سورۀ انفا ، آيۀ  -3
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*** 

 نام : حسين         نام خانوادگي : مظاهري

   3/1/3117اصغر   محل تولد: بيجار كردستان      تاريخ تولد: نام پدر : 

 64سن :        31/3/3143دزفو              تاريخ شهادت:    -محل شهادت:   محورشوش

يك از شهداي كربال عزيزتر نيستم،صبور باش و  را بدان كه من از هيچاين  !همسر مهربان

 .  به اين افتخار بزرگ ارج برزار

*** 

 حجت اهللنام پدر :                          نام خانوادگي : مظاهري           نام : صفر علي   

   3/6/3141محل تولد: همدان             تاريخ تولد: 

 66سن :        64/4/3143اسراو زيد             تاريخ شهادت:   محل شهادت:   پ

يعني  ،كه خداوند چنين نعمتي اميدوارم خوشحا  باشيد از اين !عزيزم ۀبا سالم به خانواد

و ايدن را   صبر و شكيبايي داشدته باشديد   وناراحت نباشيد  .شهادت را به من ارزاني داشت

داشته باشدد بده آرزوي   يقين دو  و به روز قيامت د هر مسلماني كه خدا را درد كرنيبدا

 .  استشهادت زندو

*** 

 امدام همچدون    .همچون خواهران ديرر شدهدا صدبر داشدته باشديد     !اي خواهران عزيزم

باشديد  )س(  كبراراو زينب ۀ مقاومت كنيد و همچون سواران بر كفر بتازيد و ادامه دهند

 .  ها به مردم بود نآكه راو او حفظ خون شهدا و رساندن پيام 

*** 

 نام پدر: برات علي                   نام خانوادگي : منوچهري            محمّدنام : 

   1/1/3117محل تولد: همدان           تاريخ تولد:
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 64سن :               67/33/3143محل شهادت:   قصرشيرين              تاريخ شهادت:  

 .نداگوار مدي كندد    حوادثست كه خداوند نثار شما عزيزان درصبر و پايداري هديه اي ا

 . خود كنيد  ۀپيش اميدوارم طريق سعادت و شرافت را،

*** 

 نام پدر: علي يار             نام :  يادگار          نام خانوادگي : ياري

  66/6/3136محل تولد: بهار           تاريخ تولد:

 64سن :               3/4/3144اريخ شهادت:  محل شهادت:   بانه              ت

تعيين كنيد و  جنگ بايد سرنوشت جنگ را در ميدان .سالح ما را زمين نرذاريد !برادران

برذاريد كاري كه  .از اين خاد  كوتاو كنيد دست متجاوزان را با حضور در جبهه ها بايد

يم  با صبر و صديانت  و ارار دادخود را سپر گلوله ق ۀيم و سينو ات و غيرت شروع كردبا عزّ

 نفس و سركوبي خصم به پايان برسانيم.

*** 

حقير را ببخشيد و از من ناراحدت نباشديد و هميشده صدبر      ۀاميدوارم  بند !برادرانم پدر و 

فرياد برآوريد و )س( شما نيز صبر  پيشه كنيد و همچون زينب  !اي خواهران . داشته باشيد

صدلح نمدي پدذيريم     ،شير خوار از دست بددهيم  ۀو صدها بچاگر صدها بسيجي  : »يديبرو

 شددما فريدداد برآوريددد    ،ين (برسددمنَيَسددي الحُحدددَچراكدده مددن مددي روم تددا بدده )اِ    

 «هالذلّ اهيهات منّ» 

*** 

خددا   هب زندگي صبر پيشه كنيدد و بد  يدر مواجهه با مصا ! نور ديدگانم ، شما اي دخترانم

ه اين جامعه بايد ب ۀبدانيد آتي .خواندن ادامه دهيدقدرت به درس  يد و با تماميل نماتوكّ
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 يك مملكت را تباو نكنيد چراكده در مقابدل خدون شدهدا     ۀدست شما ساخته شود پس آتي

 راو شهيدان باشد. ۀمرتضي را هم طوري تربيت كنيد كه ادامه دهند .ليدئوومس

*** 

 نام :  علي                 نام خانوادگي : يعقوبي

    33/4/3146محل تولد: همدان           تاريخ تولد :               بانعلي  نام پدر: قر

 63سن :               2/33/3141محل شهادت:   قصرشيرين              تاريخ شهادت:  

سر مي برند بيدار كنيد و به سوي ه هنوز در خواب غفلت ب كهرا عدو اي توصيه مي كنم 

شان را از دست دادو اند دوبارو به يصبر و بردبار را كه  سانيشان كنيد و كيحق راهنماي

د نات و دنيدا پرسدتي هسدت   هنوز دنبا  ماديّد  اي كه و به عدو .صبر و بردباري دعوت كنيد

 !ات نيست بلكه آخرت هم وجود داردر دهيد و توجيهشان كنيد كه زندگي فقط ماديّتذكّ

*** 

 نوادگي : يعقوبي نام : لطيف                     نام خا

      36/2/3143    محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  هللنام پدر: اسدا

 61سن :                66/2/3143محل شهادت:  سومار         تاريخ شهادت:  

مبادا خون ما جوانان را كه براي پاسداري از اسدالم عزيدز و    :ت من به شما اين استوصيّ

ت من به مادرم وصيّ .درا نداشته باشي ان نثار كردو ايم تباو ساخته و پاس آنمميهن اسالمي

د و فرزند را از آن ناين است هاجر وار فرزند خود را در راو خدا قربان كن همۀ مادرانو 

خدا را شدكر كنندد    ،شهادت فرزند درجاي گريه ه بلكه از آن خدا بدانند و ب ،خود ندانند

 ت . و خدا پذيرفته شدو اسشان در پيشراكه قرباني

*** 

 نام :  كاظم                 نام خانوادگي : يوسف صنعتي
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     31/4/3163نام پدر: ابوالقاسم   محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 44سن :             64/31/3146محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:   

ب ابا عبداهلل الحسدين)ع( باشدند و بدراي    يند و هميشه به ياد مصادر شهادتم صبر پيشه ساز

 ت او گريه كنند.مظلوميّ

*** 

 نام :  ابوالقاسم                 نام خانوادگي : يونسي

    36/4/3116محل تولد: همدان           تاريخ تولد:     محمّدنام پدر: 

 16سن :               6/6/3147شهادت:  محل شهادت:   اسالم آبادغرب               تاريخ 

خدا صدابرين را دوسدت   »مي دانم برايت سخت است ولي صبر داشته باش كه  !مادر جان

خدرش  آ ،خورمبن گوشت و خروارها نان و تا آخر عمر يك تُ بمانم به فرض زندو  .«دارد

جوابز  كه  مدار سبكي ولي حاال كوله بار بدهمها را هم  جز اين كه بايد جواب آن ؟چه

مدرگ كده بده     "ن مرگ ، اصدال آر هستم تا تپس من به اين مرگ راضي  .تر است آسان

كه خدا از ما راضي مي  ييدر جا ؛يد چه بهتر ما به استقبا  مرگ برويمآ سراغ تمام ما مي

و فقط از خدا عاجزانه  مگويم از راهي كه پيمودم خيلي خوشحال با تمام وجود مي. شود 

 .  گناهانم را دارمخواست بخشز رد

*** 

 نام :  عباس               نام خانوادگي : شفيعيان

   67/36/3142صادق    محل تولد: همدان      تاريخ تولد: نام پدر : 

 37سن :        4/31/3146محل شهادت:   خرمشهر             تاريخ شهادت:   
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 :كده  ست كه برشهادتم صبر نمايندم اين اا مادرگرامي ه خصوصتوصيه ام به خانوادو ام ب

مدرا ببخشديد واز مدن    ؛  تتدان نمدودو ام   مي داندم كده بسديار اذيّ   «  ابرينَالصّ معَ اهللَ انّ» 

 ع داريدخدا از شما درگذرد.همان طوري كه توقّ،  درگذريد

 44سورۀ انفا ، آيۀ  -3

*** 

 نام پدر: محمود                     ياننام خانوادگي : شكراي            نام :  امير   

   4/2/3147تولد :  محل تولد: همدان           تاريخ

 31سن :               66/6/3144محل شهادت:   بانه              تاريخ شهادت:  

عزت واحتدرام   رسوالن او با و انبياء خداوند،ي اگر مي خواهيم ومي خواهيددركنار اوليا

كه مقدمه اش ايمان  خويز سازيد ۀعمل صالح را پيش و صبر بايد، برداريد قدم برداريم و

بده مهمداني    رامد ، ت پيمودن راو شهيدان را به من آموخت قايشكر خداي را كه ل. است 

 .  به آرزويم كه شهادت است رساند و خود دعوت كرد

*** 

 چراغ علي    نام پدر:               نام :   رسو                     نام خانوادگي :  شكرچي

    36/1/3144محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 31سن :               61/31/3146محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:  

ي ظكه بدون خدداحاف  اميدوارم از اين.بزرگوارم سالم عرض مي كنم مادر و خدمت پدر

عاجزانده خواسدتارم كده     شدما  مچندين از ه.  حال  كنيدد  مرا، از حضورتان مرخص شدم 

 ازدست دادو ايدد  كه فرزند خود را از اين بردبار باشيد و صبور و همچون امام حسين)ع(

مدادر مانندد    و ازپددر  اوگدرفتن   و درست است كه ازدست دادن فرزندد . ناراحت نباشيد

سدوي   هدست توكدل بد   و صبور باشيد كه مي توانيد تا آنجا ، ]ست[آن ها گرفتن قلب از
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 گونه وآن طور كه شايسدته و  آن ام من خود مي دانم كه نتوانسته!  آري . خدا دراز كنيد

 عاجزانده از ،  اما ادا كنم  نسبت به شما دين خود را حق و ، مادري است و پدر سزاوار هر

 .  براي آمرزش گناهانم دعا كنيد حال  و شما مي خواهم كه مرا

*** 

 علي    نام پدر: رجب                      وادگي : شيخعلياننام :  محسن         نام خان

    1/3/3146محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 61سن :               64/31/3146محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:  

 و وارباشديد است،  صبرپيشده كنيدد   ! برادران وخواهران عزيدزم  مادر، پدر، عزيزم، ۀخانواد

 قبدو  درگداو خداوندد    مدورد  ما ۀآن دارم كه عبادت هم اميد.  غنيمت شماريد وقت را

 متعا  باشد.

*** 

 نام پدر: قاسم علي                  نام : علي اكبر                نام خانوادگي : شيرد 

      3/4/3143محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 66سن :               33/6/3141غرب                تاريخ شهادت:  محل شهادت: گيالن

 !خدواهرانم  ان و. بدرادر  ميددوارم درمدرگ مدن صابرباشديد    ! مهربدانم  مادر عزيزم و پدر

 زينب گونه لحظه اي از و علي اكبروار، همچون پاسداران اسالم وقرآن  نيز اميدوارم شما

اميددوارم   كنيدد .   را يداري  دين خدا ،اازتقو پيروي كردن حفظ حجاب و در ننشسته و پا

 .  اولياءاهلل محشورشويد درآخرت با

 فروزان چهرو نورافشان بميرم                      دلم خواهدكه همچون شمع رخشان  

 يرم  مخون غلتان به مسلمان وب                        ()ص(      محمّدحق خاتم اديان)ه ب

    *** 
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 نام پدر: رجب علي                   علي               نام خانوادگي : شيرزادي ويزنام :  در

   6/3/3111محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 64سن :               11/31/3146محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:  

 مدعَ  اهللَ نّاِ» :اوند مدي فرمايدد  كه خد نيكه در مرگ من صبر پيشه ك اميدوارم ! همسرم

كده   اميددوارم  از ايدن  .  كه خداوند صبر كنندگان را دوست دارد بدرستي « 3 ابرينَالصّ

مرا ببخشي و اگر سخني و يدا سدختي از   ، نتوانستم در اين مدت همسر خوبي براي تو باشم

 . ييمدا اينجاندب را حدال  ن    اسدت ، رنجز شدما شددو    ۀمن ديدو و ياشنيدو  اي كه ماي

باشدي و در دوري   ا ساختهمهيّ، مانند همسر حنظله ، اميدوارم خود را همانند زنان قهرمان 

حقير  ۀو بدان كه تو با صبر خود اين بند ؛ من خود را همانند ساير همسران شهيدان بداني

 .شاءاهلل ان ،را در مقابل پروردگار روسفيد خواهي نمود

*** 

 نام پدر: محمّد                   يمحمّدنام خانوادگي : شير   نام : احمد                  

  6/3/3141محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 66سن :             67/33/3146محل شهادت:   چنروله              تاريخ شهادت:  

ادو هداي  سالم بر امت شهيد پرور و شكست نا پذير و سالم بي پايدان بده شدهيدان و خدانو    

ي در سوگ عزيزان و جرر گوشه هاي خود مشت محكمي يكه با صبر و شكيبا،  محترمشان 

ها فهماندند كه امدت   به آن ؛جاوزپيشران شرق و غرب كوبيدند ت گران وبر دهان چپاو 

امتي است نمونه كه دست هر تجاوزگري را با فدا كردن جان ومدا  و فرزنددان   ،  اسالم 

هستي خود را در اين راو از دست بدهدد و   ۀحاضر است هم .كندخود قطع كردو و مي 

 را تحمل نكند.] با ظالمان[ يك لحظه زندگي پست و ننرين

*** 
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 كسدب  شدهيد را  همسرخوشحا  باش كه لياقت عنوان پر افتخار  !وفادارم  همسر خوب و

مي داني كه تو خود به خوبي  . زود گذرند ]آن ها[ ب دنيا كهينمودي و صبر كن بر مصا

يك روز .  تر كسي اين معنا را درد مي كند سعادت است و كم؛ مصيبت نيست  ، شهادت

شاهد اين  ، و امروز تو خود«  .ه سوي تكامل استبشهادت بلند ترين قدم »  : به تو گفتم 

چدرا كده   ؛ طدور   همين، به مادرم هم ؛ گريه نكن : به تو نمي گويم !  همسرم هستي .  معنا

اما ؛ گريه كن . « گريه كردن بر شهيد زندو نره داشتن نهضت است : » ت فرمودند امام ام

ش  ا و خواهر گرامي)ع( بر مصيبت حسين . ب او وآ  اويو بر مصا)ع( بر حسين  نه بر من،

شداءاهلل   چرا كه آنان سزاوار گريه اند نه من ،از شهادت من شاد بداش كده ان  ؛ گريه كن 

 است .  وزرگي نصيبم شدآمرزيدو شدو ام و مقام ب

*** 

 نام پدر: علي محمّد                           نام : مهدي                          نام خانوادگي : صابري

      61/36/3144محل تولد: همدان         تاريخ تولد:  

 63سن :                64/31/3146محل شهادت:  شلمچه               تاريخ شهادت: 

همه  ه باشد ،داشت كس صبر هر . است بسياري منشأ خير چون صبر؛  توانيد صبورباشيدمي تا

، چدون   دنببخشد  مدرا  و دنحال  كن مي خواهم مرا آشنايان  تمام دوستان و. از  چيز دارد

 .  بچه بودم ونادان

*** 

 نام پدر: نورعلي                        نام خانوادگي :  صادقي نيا                    محمّدنام : 

  7/36/3141تاريخ تولد :        محل تولد: قروو كردستان

 61سن :               2/6/3141محل شهادت:   سرپل ذهاب               تاريخ شهادت:  

 دهد.   به شما صبر خداوند.  دار استوار هايمان را قدم لبريزمان كن و صبر از!  خدايا
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*** 

 ود                                            نام خانوادگي : قاسمي رنجبر نام : محم

     4/1/3117     محل تولد: همدان         تاريخ تولد:  نام پدر: حبيب اهلل

 66سن :               34/31/3161محل شهادت:  كرخه نور               تاريخ شهادت: 

خدواهران شدهيدان   ديردر   ن ناراحت نباشيد و همچدون  شما هم در نبودن م ! خواهرانم

چه گواراست شربت شهادت و  .شايد گناهانم بخشيدو شود  ، بردبار باشيد و برايم دعا كنيد

 جان به جان آفرين تسليم كردن.

*** 

 نام : ناصر                                            نام خانوادگي : قاسمي

    3/4/3117حل تولد: همدان           تاريخ تولد : نام پدر: ابوالحسن   م

 62سن :               3/33/3146محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:  

مبادا با بي  «. صابر و شكيبا باشيد»  موال علي)ع( ۀبه فرمود !پدر و مادر زحمتكز و مهربانم

 .  تابي كردن دشمنان اسالم را شاد كنيد

*** 

 نام خانوادگي : قاسمي نعيم                           نام : نبي اهلل

       3/3/3141    محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  هللنام پدر: امان ا

 66سن :               4/31/3146محل شهادت:  اروند رود               تاريخ شهادت:  

از شدما   .بخشديد  بمدرا   ، برايتان بدرادر خدوبي نبدودم   كه  از اين !اي برادران و خواهران

 .  استقامت كنيد زينب وار صبر و ،ل اسالم را خوب رعايت كنيد يخواهم كه مسامي

*** 

 رضا                                              نام خانوادگي : قرباني نام : علي
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   1/1/3141اريخ تولد:  ت    حسين    محل تولد: همدان        نام پدر: غالم

 63سن :                31/1/3144تاريخ شهادت:                 ؛ عراقمحل شهادت: دربندي خان

ديرر صدبور باشديد و درمقابدل مشدكالت     ي شهدا همچون پدر و مادر  !پدر و مادر عزيزم

چرونده از   نمدي داندم   . ارم زخيلي سپاسر،  از زحماتي كه برايم كشيديد .يد يمقاومت نما

 .  شهادتم اززحمات شما قدر داني كنم ۀشايد بتوانم به وسيل .زحمات شما قدرداني كنم

****** 

 حسين  محمّدنام: حميد                    نام خانوادگي: دوروزي              نام پدر: 

      31/33/3144محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 31سن:            61/4/3146ن    تاريخ شهادت:  محل شهادت:  جزيرو مجنو

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

ا اي مادر مهربدان و داغددارم كده همچدون     كنند رفت و به لقاءاهلل پيوست،  امّرا مي آن

از خددا بدراي شدما صدبر     ! يحضرت زينب هستي و داغ پسر عزيزت سعيد و پدرم را ديد

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

 سانم.ر

--------- 

 نام : محمود                  نام خانوادگي : ربيعي                            نام پدر : حسن    

    3/31/3141محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 61سن:          64/7/3141محل شهادت: ميمك          تاريخ شهادت: 

ني امؤمند  بده كه خدا صبور باشيد  وبدانيد ]لقاءاهلل نايل گرديدم هاگر من بخوبم ! ۀخانواد

مشكالت را به جان بخرند   ۀمكه كارهاي خوب انجام دهند و در راو حق صبور باشند و ه

پدس   .اهند پاداشي نيكو و دوري از خسدران بشدارت دادو اسدت   و تنها رضاي خدا را بخو
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حسدين)ع(   و علي )ع( رو مكتبي هستيم كهچون كوو استوار، شكيبا و صبور باشيد كه ما رو

  .اندزدو تشيّعييد بر ابا خونشان مهر ت آناني كه هستند. مظهر آن

-------- 

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

و يارانز را  فرزندان كه در برابرش دانيم روان علي هستيم و حسين را امام خويز ميرو

)ص( محمّدد دم اگر دين جّ :»و حسين نه تنها ناراحت نشد بلكه فرمود ]به شهادت رساندند 

ن زينب ما وارثا !مادرم «نمي ماند پس اي شمشيرها مرا دريابيد. پا جز با كشته شدن من بر

هدا   غدم  ۀبا بزرگواري بر همد   .با صبوري به ميدان مبارزو شتافتند ي هستيم كهو ام كلثوم

 .گاو عشق بردند و به پاي هدف قربانز كردندرا به مسلخ ]ونفس  غلبه كردند  

---------- 

 هاشم                  نام خانوادگي :رستمي               نام پدر:ابوالقاسم محمّدنام :

          66/4/3147محل تولد: همدان               تاريخ تولد: 

 37سن:               11/33/3144تاريخ شهادت:                 ؛ عراقمحل شهادت: فاو

براي شماكه فقدط   به خصوص دانم كه داغ جوان بسيار سخت استي م !پدر و مادر عزيز

 ۀيدوارم كه بعد از شهادت تنها پسرت بر جنازام !مادرم.يك فرزند ذكور در خانوادو داريد

اميدوارم كه بعد  !پدر بزرگوارم  .بن علي)ع( بسپاريرا به حسيناولبخند بزني و  زخونين

ي و همچون رّغسردهي و بر دشمنان ب« ه اال اهللالال» از شهادت تنها پسرت مانند شير فرياد

خيلدي   سدت كده مدن هدم شدما را     خداي شاهد ا !پدر ومادرعزيزم .وب)ع( صابر باشي ايّ

تدر از امدور دنيدوي دوسدت     داشتم ولي جنريدن در ركاب فرزند زهرا را بيزدوست مي

ت اميدوارم كه بعد از شهادت من هرموقع كده بده يداد مدن افتاديدد بدر مظلوميّد        .داشتم

من به  ۀاگر جناز .ت شهداي كربال گريه كنيد بر مظلوميّ .اباعبداهلل الحسين)ع( گريه كنيد
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 .آسودو خاطر باشيد پس ،هستمحضرت زهرا)س(  نزدعقب برنرشت مطمئن باشيد كه من 

اميدوارم خواهران كوچكم را طدوري تربيدت كنيدد و     ،من كه در اين دنيا برادر نداشتم

 پرورش دهيد كه مانند زينب)س( رسالت خونين تنها برادرشان را بر دوش كشند.

-------- 

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

       36/6/3141محل تولد: همدان                         تاريخ تولد:

 63سن:          4/2/3143محل شهادت: مهاباد                    تاريخ شهادت: 

ي يهااند و بچهي زياد مرا بزرگ كردوها از پدر و مادر عزيزم كه با زحمات فراوان و رنج

از خددا برايتدان صدبر آرزو    .نمدايم مدي   تشدكر ،اندحسين)ع( به جامعه تحويل دادو قعاش

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

 .باشموار داشته ناپذير و زينبخواهد مادري شكستكه بارها گفته ام دلم مي

*** 

 نام :ابراهيم                        نام خانوادگي:رضايي وحدت               نام پدر:يحيي

        4/4/3143محل تولد: همدان        تاريخ تولد: 

 61سن:                 33/2/3143محل شهادت: عين خوش             تاريخ شهادت:

كه مدن   از اين داشته باشي و ر شهدا صبر انقالبيدوست دارم همچون مادران دير !مادرم

 ي.ام خوشحا  باششهيد شدو

******* 

از شما برادرانم مي خواهم كه همچون ديرر برادران شهدا صبور باشيد و راهدم را ادامده   

 يد.يخميني بت شكن و اسالم باشيد و امام را ياري نما ،تپشتيبان امام امّ .دهيد 

--------- 
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 آقاميرز ن                         نام خانوادگي : رضوانيان           نام پدر:حس محمّدنام :

گريه نكنيد كه بدا ايدن عمدل دشدمنان انقدالب خوشدحا        ادتم خاطر شهه ب !مپدر و مادر 

هاي خود را بده سدوي حدرم مطهدر اباعبدداهلل       خواهيدگريه كنيد قلباگر مي .شوندمي

 .ت امام حسين)ع( گريه كنيدلوميّخاطر مظه بريريد و ب )ع( الحسين

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

 نام :حميد               نام خانوادگي : سرايي                     نام پدر: علي

   2/1/3146محل تولد: قهاوند               تاريخ تولد: 

 37سن:                7/7/3146پيرانشهر                تاريخ شهادت:  محل شهادت:

ولي  .كردي مكشيدي تابزرگ زياد زحمت مرا كه مرا حال  كن مبعد از شهادتپدر جان ! 

نبايدد ناراحدت شدويد بلكده بايدد از       اسدت.  خداونددر پيز تو امانت ت بدان اين فرزند

 تدو  !اما تو اي مادرجان .خودتان بردباري و شهامت نشان بدهيد و در اين راو صبور باشيد

بايد مثل زينب باشي و پيام من و بدرادرت   ؛مقدس اسالم دادي در اين راو را تكه برادر

لبدت  قهدر وقدت    .اگر من شهيد شدم مرا حال  كدن  !مادر جان. را به گوش همه برساني

شهيد در راو قرآن و اسالم داد و باز هدم بدا قامدت     76زينب فكر كن كه  هگرفت كمي ب

 رساند.جهانيان  ۀاستوار ايستاد و پيام شهيدان را به گوش هم

---------- 

 نام: حسين                        نام خانوادگي: سردار زادو                     نام پدر:سردار علي 

        61/36/3141محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 34سن:         11/31/3146محل شهادت: شلمچه              تاريخ شهادت: 

بدر مدزار مدن يدك قالدب يدخ        .م گريه نكنيسيّدرم اگر من به شهادت راميدوا !مادر جان

و ! هداي تدو بدر مدزارم بريدزد      جاي اشكه ب و شود با تابيدن نور خورشيد آب تابرذاريد 
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 !پدرم .اميدوارم كه در شهادت من همچون كوو استوار و پايدار باشي و هرگز گريه نكني

 .مانند  مادرم هيچ گريه نكن و مرا حال  كن

------ 

 هللنام: حسن                                    نام خانوادگي: سرهادي              نام پدر: نصرا

             64/7/3144محل تولد:  همدان                    تاريخ تولد:

 63سن:               3146/ 61/4مجنون                تاريخ شهادت: جزيرۀ محل شهادت: 

شدما   ۀبدرادر بزرگدوارم دربدار    .هرم زينب گونه باش و رسالت شهيدان را ادامه بددو خوا

در مقابدل   ومحكدم بداش.    ييتوانم برويم مواظب خودت باش و براي پدر و مادر عصامي

 .بايست استوار ها سختي

******** 

ا شكر خدا را فراموش نكنيدد كده بده شدم     .سازيد كار خود ۀا پيشرصبر  !پدر و مادر عزيزم

 است. فرمودو يچنين عنايت

------- 

 نام:حميد رضا                    نام خانوادگي:سعادتي               نام پدر: حاجي آقا

      64/36/3144محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 31سن:             64/36/3141محل شهادت: سرپل ذهاب             تاريخ شهادت: 

كنم كه بعد ت ميريان وصيّهدوستان و آشنايان و همش  ۀخواهر و كلي ،برادر  ،رماد، به پدر

و بقداي ديدن خددا     د كه براي حفدظ نبلكه خوشحا  باش ،دناز كشته شدنم برايم گريه نكن

  !ي نهايي من استوشهادت آرز ]آري[ و .دنقرباني عرضه كرد

--------- 

 محمّددگي: سالمت                                      نام پدر: نام : احمد                        نام خانوا
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           7/6/311محل تولد: همدان        تاريخ تولد: 

 16سن:       3146/ 31/ 61محل شهادت : شلمچه      تاريخ شهادت: 

قلم  هاي مناميدوارم كه بر بدي ؟ دانم با چه زباني از شما تشكر كنم ميم! نعزيز ۀخانواد

  ۀم نتيجد سيّداگر من به اين درجه ر. كنم از زحمات شما تشكر و قدر داني مي .عفو بكشيد

علي )ع(و زيندب )س(  بننزد حسينخرت شما آدر است. پدر و مادرم!  زحمات شما بودو

ارزش  كمها خيلي آن هرچند كه قرباني شما در مقابل قرباني . خجالت زدو نخواهيد بود

  .است

چشدم بداز   بدا  مدن راو وهددفم را    .رفتم وبايد يك روز مي بودم  در دست شمامن امانتي 

اگر  .نداشته باشيد يوشناخت كامل پيدا كردم واز شما مي خواهم كه از هيچ كس انتظار

 اين را بددان  ! مادر عزيزم! يد ما شهيد دادو ايمينرو .چيزي به شما ندادند ناراحت نباشيد

گريده وزاري   !پددرم . پيرو خط امام باشديد  .زيزتر نيستم كه من از علي اكبر حسين )ع( ع

 .ها شاد مي شوند پدر جان به اسالم كمك كن وپيرو راو حق باش نآنكن كه 

----- 

 محمّدنام : مصطفي                           نام خانوادگي: سلطاني                      نام پدر:

       61/31/3143تولد:محل تولد: همدان                 تاريخ 

 32سن:                     36/31/3161محل شهادت: ذوالفقاريه                 تاريخ شهادت:

هايمان هيچ باكي نداريم  با صبر و استقامت به ضد انقالبيون بفهمانيد كه ما از دادن جانو

 .كنيمدراو اسالم قرباني ميآن را  و

--------- 

 ناصر سيّدنام خانوادگي: سماواتي          نام پدر:                 حسين     سيّدنام :

      61/1/3143محل تولد: تهران                   تاريخ تولد:     



 63 

 63سن:                  4/6/3146تاريخ شهادت:          داالهو محل شهادت:

مرگ  .كنيد و نارحت نباشيدخواهم كه براي من گريه و زاري نزم مييعز ۀاز شما خانواد

مردن و در چه  چرونههمه خواهيم مرد ولي  !خوابدمي هاخانه ۀهمشتري است كه درب 

  :در رختخواب خواهم مرد ،اگر در جبهه كشته نشوم .شرط است ،راهي كشته شدن

 .گر در صف پيكار بميرم بهتر   كه گريبان مرا مرگ به بستر گيرد

---------- 

  محمّدنام خانوادگي : سماواتي       نام پدر:                     نام : علي اصغر

      3/6/3161محل تولد:    همدان             تاريخ تولد: 

 61سن:      36/3/3171محل شهادت:شما  قصر شيرين            تاريخ شهادت: 

بده شدما عالقده     قددر هكه چ ]داندمي[خود داريد خدا  ۀخواهم كه صبر را پيشاز شما مي

 ! بتوانم جبران كنمشاءاهللان  ،دارم

-------- 

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

     61/3/3143محل تولد: همدان      تاريخ تولد: 

 64سن:        31/36/3146محل شهادت:شلمچه         تا ريخ شهادت: 

پدس   ،"لتوكّد "است و  "صبر"صبر داشته باشيد كه بهترين لشكر خدا  !مپدر و مادر عزيز

 تانبدا ارزش را خددا نصديب    ۀلشكر خدا ياري دهيد و مفتخر باشيد كه اين سرماي اخود را ب

 داشتم شهيد يا خانوادو شهيد باشم .آرزو من هميشه  و است.فرمود

**** 

 اياجدر شايسدته و بدر    ن صبر واروحن و مجامفقود اسرا، شهدا، ۀبراي خانواد از حق تعاال

 دارم.   ]دنيا و آخرت   آرزوت و سعادت دارين مردم شريف عزّ
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------ 

 علينام: فرهاد                           نام خانوادگي: كيانيان      نام پدر: غالم

      3/3/3141محل تولد: كرمانشاو             تاريخ تولد: 

 61سن:             13/4/3144تاريخ شهادت:            بانه         محل شهادت:

خداوند با صدابرين  »زيرا  ،وقتي من شهيد شدم از تو مي خواهم  صبور باشي !همسر خوبم

و  ندادان  درآن روزگدار  و اگر روزي شما را ناراحت كردم مرا حال  كن شدايد  «3 است

 .مبودم چون اگر دانا بودم تو را ناراحت نمي كرد تجربهبي

 44سورۀ انفا ، آيۀ  -3

------ 

 نام: )فردين( حسين                   نام خانوادگي: گروسي     نام پدر: هادي

    61/4/3146محل تولد: همدان                   تاريخ تولد: 

 61سن:          63/4/3146مجنون             تاريخ شهادت: جزيرۀ محل شهادت: 

ي نشدان  يها اين است كه بعد از من از خودشان صبر وشدكيبا آن همچنين خواهز من از

ها دلداري دهد بلكه به ديرران نيز روحيه دهند و سدعي  دادو و اجازو ندهند كسي به آن

مدن از   ۀخواسدت ا اطاعت از خدا كه تنهد  كنند در موقعيت ايجاد شدو ديرران را به تقوا و

 .دعوت كنند ،همه مي باشد

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

 ي     نام پدر: احمدمحمّدحسين        نام خانوادگي: گل  نام :

   3/33/3141ركان         تاريخ تولد: محل تولد:تويس

 66سن:               3146/ 11/1مجنون      تاريخ شهادت: جزيرۀ محل شهادت: 
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تر گريده كندي و   خود كني  و كم ۀاز تو مي خواهم كه صبر و استقامت را پيش !مادر جان

از  .خالصه در روز قيامت پيز حضرت زهرا )س( روسفيد خواهي بود ]كه[ ي ،يفتخار نماا

 ۀن بخوانيد و ضمن خواندن روضآيم قرامديد برآشما مي خواهم كه هر وقت سر قبر من 

 امام حسين)ع( براي او وياران مظلومز گريه كنيد.

----------- 

 م خانوادگي: گلستاني           نام پدر: اصغرنام : نادر                                 نا

       4/31/3141محل تولد:مريانج           تاريخ تولد: 

 66سن:     3146/ 64/31منطقه شهادت: شلمچه         تاريخ شهادت: 

تو را هدم   !مادرم. مرا ببخشيد ،زحمات شما را خداوند پاداش خواهد داد !عزيزم ۀخانواد

سدا  نمداز و روزو كده     6غير از قضداي  ه ب ،صبور باش . مادرم،شاءاهللخدا پاداش دهد ان

  شماست. متعلق به تمام اموالم  كنيد.ادا ميبرايم 

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

 هللخاني        نام پدر: صفوت ا محمّدنام: ابوالقاسم                         نام خانوادگي: 

    31/36/3111اريخ تولد: محل تولد: همدان                    ت

 64سن:         66/31/3146محل شهادت: شلمچه          تاريخ شهادت: 

ها طلب م آنهاي معظّفرستم و براي خانوادوراو حق و حقيقت درود مي يبه تمام شهدا

آن عزيدزان را   ۀخواهم كه هماز خداوند مي .نمايمر و استقامت از خداوند متعا  ميبص

 .اندگانشان با شهداي كربال محشور فرمايدبازم همراو

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

 ي             نام پدر : باقر                محمّدنام: رضا                نام خانوادگي: 

  6/33/3146محل تولد: همدان         تاريخ تولد:
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 31سن:            66/7/3143محل شهادت:سومار             تاريخ شهادت: 

اي آرام بخدز   .ار بداش زصبر داشته باش و به درگاو خداوند متعا  شدكر گد   !مادر عزيزم

تو را ندارد هاي بزرگواري ۀتوان سخن گفتن در بار مكه زبانكسي يا ،اي مهربان ،وجود

 قدرداني كدنم،  هاي بي دريغ تو كه با آن از محبت يابمنميو هر چه فكر مي كنم سخني 

مظلدوم گريده   )س( بابا عبداهلل الحسدين )ع( و زيند  براي  ،گريه نكنبراي من  !مادر جان

من بندو اي گنه كار و روسياو بودم و جز زحمت براي تو چيزي ديرر نداشتم و در   .كن

ماتم زدو مباش وشير پاكت را بر من حدال  و بدرايم    ،دامادي فرزند خطا كار خود ۀحجل

در پايان تقاضدا دارم كده دعدا     !ادر جانم .شايد خداوند از گناهان من درگذرد ،دعا كن

 .اگر لياقت داشتم خداوند توفيق شهادت به من بدهد - شاءاهللان - كنيد

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

 نام خانوادگي: مختاريان      نام پدر: علي اكبر   محمّدنام:

     61/1/3111محل تولد: همدان                تاريخ تولد: 

 64سن:   3161/ 36/31محل شهادت: ساحل غربي اروند رود         تاريخ شهادت: 

صبور باشي و كاري نكندي كده   )س( از تو مي خواهم اگر شهيد شدم چون زينب  !مادرم 

مشت محكمي به ياوو گويدان شدرق    انبا صبرت  .]شوند[خداي ناكردو دشمنان اسالم شاد 

 .در راو خدا دادو ايد فرزندانتان راوغرب بزنيد و افتخار كنيد كه 

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

  محمّدي           نام پدر: نام: علي رضا                        نام خانوادگي: محبّ

      3/4/3143محل تولد: همدان     تاريخ تولد: 

 64سن:     61/4/3146محل شهادت: مجنون           تاريخ شهادت: 
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ب روزگار پايداري كنيد و بدا  يگونه در مقابل مصا)س(زينب  :ما اين استت من به شوصيّ

كده  ديرر ايدن نكتۀ  .صبر خود مشت محكمي بر دهان كوردالن و منافقان مسلمان نما بزنيد

يد كه اين سعادت شامل هدر  يديرر تبريك برودر كشته شدن من خوشحا  باشيد و به يك

 .قلب دشمن را شاد كنيدمبادا بر من گريه كنيد و  ،كسي نمي شود

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

 حسن  نام : علي اصغر                  نام خانوادگي: مرادي       نام پدر:

    3/3/3146محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 61سن:              4/3/3146تاريخ شهادت:         ؛ عراقمحل شهادت: فاو

خدودش را نصديبم    راو خواهم اگر خداوند فوز عظيم شدهادت در  مي شمااز  !پدر عزيزم

هميشه صابر و شكيبا  ،شما شاد خواهند شد ۀايم گريه نكنيد كه دشمنان اسالم از گريركرد ب

 .شاءاهللان .باشيد

**** 

يب شكيبا باشيد و شكر خداي را او مص ها از تو مي خواهم زينب وار در بال !خواهر عزيزم

وار راهم را ادامده دهيدد   اميدوارم  زينب «3 .خداوند با صابران است»ه جاي آوريد كه ب

و  ،خواهم حاللم كنيداز شما مي ،برادري را ادا كنمدِين گرچه نتوانسته ام ،برادران عزيزم

 يد و راهم را ادامه دهيد.يمرا عفو نما

 44سورۀ انفا ، آيۀ  -3

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

 نام خانوادگي: كريمي آرمان            نام پدر: مهدي             حسن       محمّدنام: 

     3/31/3141محل تولد: همدان                تاريخ تولد: 

  63سن:                  4/1/3143محل شهادت: خرمشهر         تاريخ شهادت: 



 68 

 بدان كه بداالتر از ا رازدست مي دهي ولي اين  اگر چه برادري را !اي خواهر تو اامّ      

 ،باالي نيزو مشداهدو كدرد   در برادرش را ۀبريد سر نيستي كه در صحراي كربال )س(زينب

وبدر   رابه تمامي جهان رسدانيد  زشجاع وقاطع پيام خون حسين )ع(وياران ،باآن حا امّا 

بده آندان     .توهم زينب گونه پيام خون مرابه دشمنان اسالم وامام برسدان . كافران شوريد

وقت آن شدو داديد. ، انجام ميدمگذشت آن زمان كه هرجنايتي ازدستتان برمي آ» :وبر

  «.سيّدتا به جزاي اعما  خودبر ويددست حزب اهلل به چنگ عدالت سپردو شه كه ب

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

 نام پدر:  معصوم علينام: امير                             نام خانوادگي: كشوري دالور            

      6/7/3146محل تولد: همدان               تاريخ شهادت: 

 34سن:                            67/2/3143محل شهادت: سومار               تاريخ شهادت: 

 .با سالم به شما، اميدوارم كه از نبودم من ناراحت نباشيد و صبر پيشده كنيدد   !پدر و مادرم

 «3خداوند با صابران است.»شما صبر پيشه كنيد كه  ،توفيقي داد و من شهيد شدماگر خدا 

در صبرت بايد چون زينب باشي و زينب گونه در برابر دوري فرزندان خدود   ،پس مادرم

 .مقاومت از خود نشان دهي

 44سورۀ انفا ، آيۀ  -3

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

 نام خانوادگي: كلوپ               نام پدر: حيدر          نام: علي                            

    1/4/3141محل تولد: اسدآباد                تاريخ تولد:

 67سن:                6/6/3147محل شهادت: چارزبر                  تاريخ شهادت:

تدان  زحمت ۀجشما نتي ،اگر كشته شدن من شهادت در راو خدا باشد !اي پدر و مادر عزيز

بايدد   .من جايراهي بهتر خواهم يافت ،ه نخوريد كه اگر چنين شودهيچ غصّ .ايدرا گرفته
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، پس است فرزندتان شهيد شدو و خداوند شما را مورد مرحمت قرار دادوكه افتخار كنيد 

هيچ اندوهي به د  راو ندهيد و ضعف و سستي از خود نشان ندهيد. فرايض ديني خود را 

 به اهلل باشد و به غير خدا اعتماد نكنيد. تانتوكل جا آوريد و هميشههميشه به 

*********** 

صدبور   .شهدا تهمتي نزند ۀانقالب به خانواد ضدّ تابسيار مواظب رفتارتان باشيد  !مادر جان

 .يد ودر نمازهايتان برايم طلب مغفرت كنيديمرا حاللم بفرما ،و بردبار باشيد

---------- 

 نام خانوادگي: قرو باغي                              نام پدر: خليل  نام: جليل 

        36/7/3114محل تولد: همدان              تاريخ تولد:

 61سن:          4/31/3146محل شهادت: اروند رود            تاريخ شهادت:

دوارم كده  اميد  .براي شما هم شايد همسر خدوبي نبدودم  ؛ مرا حال  كن و ببخز !همسرم

زينب  ]شما[ خداوند ما را صابر كند و به مادران و خواهران و همسرانمان استقامت دهد و

 .گونه باشيد

-------- 

 علي نام خانوادگي: قليچي                نام پدر:فضل           نام: احمد 

   6/4/3144محل تولد: همدان)تفريجان(         تاريخ تولد: 

 32سن:              11/33/3146ه        تاريخ شهادت: محل شهادت: چنرول

از رفدتن پسدرهايتان و عزيزانتدان بده جبهده جلدوگيري نكنيدد. چرونده          !پدران و مادران

 ؟ل كردشهيد را تحمّ 76توانيد جواب زينب را بدهيد كه داغ مي

**** 
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 )س(يندب چون حضدرت ز ، هم صبور و پايدار باشيد، وقتي خبر شهيد شدن من را شنيديد

چدون   ؛من شرمم مي آيد ندام خدودرا شدهيد بردذارم     .نمودل تحمّشهيد را  76 ]داغ[كه

حضدرت   وهدب،  ،)ع(علدي اصدغر   ،)ع(علدي اكبدر   ،)ع(كساني هستند مانند حسين انشهيد

طور نام خودم را شهيد هپس چ .ي و دستغيبيرجا مدني، بهشتي، ،)ع(امام حسن ،)ع(علي

 ؟ !برذارم

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

  محمّدنام خانوادگي: قادري بهينا                نام پدر: علي  بيب اهللنام: ح

   4/6/3114محل تولد: همدان              تاريخ تولد:

  66سن:                   36/31/3161محل شهادت:ذوالفقاريه               تاريخ شهادت: 

چدون روح مدن در    ؛يه كنيسا  زحمت كشيدي، مبادا گر 64خوشا به حا  تو كه  !مادر

و  )ع( تو همچون حسين ،من مبادا سستي كنيد. برادرم ،برادران و خواهران .عذاب است

 تو زينب گونه اين راو را ادامه بدهيد. ،خواهرم

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

 نام پدر: ماشاءاهلل                  نام خانوادگي: قاسمي                      نام: جال 

     3/36/31441د: همدان                  تاريخ تولد:محل تول

 37سن:                    64/31/3144تاريخ شهادت:             ماووت؛ عراقمحل شهادت: 

من هم ناراحدت   ،اگر تو ناراحت باشي .و جدايي من هرگز ناراحت نباش قدر فرا !مادر

 «.هاستبخز قلب ياد خدا آرامز»هميشه به ياد خدا باش كه   .هستم

-------- 

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

   3/1/3141محل تولد: همدان         تاريخ تولد:



 71 

 61سن:           61/6/3141محل شهادت: چنروله              تاريخ شهادت: 

و اگر به مرگ طبيعي  .ا فدا كردتمامي اهل بيت خود ر )ع(مبادا ناراحت باشيد كه حسين

ترسم ولي هرگز از رحمت او غافل نيسدتم و  از گناهان مي زندان بروم،و مانند آن از اين 

،  شوم شهيد ومبادا در كشته شدنم ناراحت باشيد كه اگر چنين باشد  .اميد به رحمتز دارم

 شفيع شما خواهد بود. )ع(  هداالشّسيّددر قيامت 

 ------- 

 نام خانوادگي: قاسمي            نام پدر: عبداهلل   ضا رنام :

      3/4/3146محل تولد: همدان              تاريخ تولد:

 61سن:         61/6/3146محل شهادت: پيرانشهر            تاريخ شهادت: 

ايدن   خداوندد  و ناراحت نباشيد. اميددوارم  براي من گريه نكنيد  كنممي از شما خواهز

. قدرار بريدرد   قبو  درگاو خداوندمورد ناقابل من قبو  كند و شهادت  را ت و جهادهجر

هدر چده     .همه حاللي بخواهيد من ازكنيد و از طرف   مرا حال حتماً !اي پدر و اي مادر

 خرج اسالم و جبهه ها كنيد.، درد مي خورده دارم كه ب

------- 

 نام پدر :ابوالقاسم               نام: قربان                نام خانوادگي: فرّخي

   3/1/3141محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 34سن:     4/31/3146محل شهادت:ام الرصاص    تاريخ شهادت:

و  .اسالمي خدمت كدن  ۀدرست را بخوان و در آيندو براي انقالب و جامع !برادر كوچكم

تقامت و صبر كن كه خدا صبر اس )س(براي من گريه نكن وهمچون زينب !تواي خواهرم

عزيزم  ۀوابستران حاللي مي خواهم و از خانواد ۀاز هم من .داردكنندگان را دوست مي

 خواهم.مينيز حاللي 
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------------ 

 نام : اسداهلل                      نام خانوادگي: موقرپاد                      نام پدر: بيرام علي

 تحصيالت: سوم متوسطه                6/31/3146تاريخ تولد:         محل تولد: همدان      

 31سن:                              62/33/3144محل شهادت: فاو ؛ عراق       تاريخ شهادت : 

به شما  ! برادر و خواهران عزيزم .ل كنيد و گريه و زاري نكنيدخبر مرگم را تحمّ ماميدوار

اجراي احكام اسالم كوشا و وفادار باشيد و براي امام ياري وفادار و توصيه مي كنم كه در 

 .باشيد اين دنياي فاني و پست شما را به خود نكشد . مراقببراي محروماند  سوز 

 يد.ياميدوارم شما مرا ببخشيد وبرايم طلب مغفرت نما

******** 

 ايعنوان  هديهه ها را باميدوارم آن .پرور دارم  يدهغيور و ش ،ت عزيزچند توصيه به ملّ

ياد خدا باشيد و ه هميشه ب :باشد شاننظر هميشه مدّ ،حقير ۀناقابل از اين برادر رزمند

شما را از خداوند دور نكند ، دينتان را در قبا  انقالب كه آرمان خون هزاران  ،مشكالت

 .كنيد سر امام حركتشهيد است انجام دادو باشيد. شما بايد به هوش باشيد و در پشت

و پيشتيبان انقالب عظيم  نرذاريدها را خالي امام را بعد از نمازهايتان دعا كنيد، جبهه

 اسالمي باشيد.

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

 نام: محّمد حسن                   نام خانوادگي: كريمي آرمان            نام پدر: مهدي

               3/31/3141محل تولد: همدان                تاريخ تولد: 

  63سن:                  4/1/3143محل شهادت: خرمشهر         تاريخ شهادت: 

كه انقالب  )ع(العابديننويسم كه بايد چون زينبا خونم براي تو پيام  مي !اي پدر عزيزم 

تو  .ها برسانيانسان ۀتو هم بايد پيام مرا به هم ،حسين)ع( را به گوش تمام مردم رسانيد
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 بدهي براي تو مشكل باشد كه فرزندي را از دست اگر چه ممكن است !اي مادر عزيزم

اند كه در شهادت مادر نبودو ،اندفدا كردو نان كه بهترين فرزندان خود راآولي مرر 

اي  » :گرو كردو و با صداي بلند فرياد زدند و گفتندرا ها فرزند دلبند خودشان مشت

همچون ديرران  ،من هم از تو اي مادر .«يديبلكه تبريك برو ،يديتسليت نرومن مردم به 

تا ايران ما مادراني  .ايدكور خواندو !هاقدرت اي ابر :فرياد بزن و را گرو كنخود مشت 

رزو را به گور آاين  .ما تجاوز كندكشور امكان ندارد كسي بتواند به  ،چون من دارد

 خواهيد برد.

***** 

 نام خانوادگي : مسّيبي         نام پدر:اسماعيل               نام : مّحمد رضا        

 66/31/3147محل تولد:همدان         تاريخ تولد: 

 32سن :                 61/4/3146محل شهادت: جزيرۀ مجنون              تاريخ شهادت:   

ين رسالت كه بر باش و اان و پيام آور خون شهيد  ۀزينب وار ادامه دهند! خواهر عزيزم 

آن باش و در شهادتم گريه نكن  كه اجدر عظديم بدا     پيغام رسان كند دوش ما سنريني مي

مدرا بدر زمدين نردذاري و      ۀبر زمين افتاد ۀ اميدوارم اسلح، برادر كوچكم  . صابران است

كه جنگ تا رفع كل فتنه در عالم  يو به جنگ با خصم دون بپرداز برداري مردانه آن را 

مسدئوو    و ريشه كن كردن ظلم از روي زمدين   از بين بردن  در راوما  ۀدارد و همادامه 

 هستيم.

----- 

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

      66/4/3147محل تولد: مالير      تاريخ تولد:

 37سن:      61/36/3144هادت:محل شهادت:فاو؛ عراق      تاريخ ش
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ام و پدر جان! اگر جنازۀ من به دست شما نرسيد ناراحت نباشيد من با خدا پيمان بسدته 

ام به دست شما رسيد مرا با لبداس بسديجي در مدزار    ام و اگر جنازودر راو حق فدا شدو

 شهداي باغ بهشت همدان دفن كنيد.

-------- 

 انوادگي: يارمطاقلو سهرابي          نام پدر : صادق عليعلي              نام خنام: غالم

    7/36/3116محل تولد: مالير       تاريخ تولد:

 61سن:  11/31/3146محل شهادت: شلمچه     تاريخ شهادت:

پدر جان! اگر جنازۀ من به دست شما رسيد مرا در باغ بهشت  همدان دفن كنيد و اگر  

 الً ناراحت نباشيد  چون خواست خدا اين بودو است.جنازو ام به دست شما نرسيد اص

------- 

 نام: قربان                نام خانوادگي: فرّخي               نام پدر :ابوالقاسم

  33/1/3141محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 34سن:     4/31/3146محل شهادت:ام الرصاص    تاريخ شهادت:

تري نصيب فرزندت ا نيافتي، ناراحت نباش كه افتخار بزرگمادرم! اگر جسد فرزندت ر

شدو است. او نيز مانند هزاران شهيد ديرر گمنام بودو است و در صورت يافتن جسد، هر 

ام مايل بود، آن را خاد كنيد. باألخرو روحم هميشه بده فكدر   كجا كه مادر رنج كشيدو

 شما خواهد بود.

----- 

 م خانوادگي: فلّاح               نام پدر :كوثرنام: حسين                نا

  61/33/3143محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 64سن:     4/31/3146محل شهادت:ام الرصاص    تاريخ شهادت:
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نوشتن وصيت به معناي آن است كه انسان خود راآمادۀ ديداربا خدايز مي نمايدد. بده   

ايدن سدالم آخرمدرا بپذيريدد و اگرنداراحتي يدا        كنم. اميدوارمخانوادۀ عزيزم سالم مي

ايد، مرا ببخشيد. اينك كه در بين شما نيستم، مدي داندم كده چده     نارضايتي از من داشته

اي غم و اندوو به خود راو ندهيد؛ زيرا آن كس كه به من احساسي داريد. اميدوارم ذرّو

كدنم و  را تقديمز ميجان داد وحيات داد، اينك جانم را خريدو و با كما  ميل جانم 

آنراو كه بده وسديلۀ دشدمن بعثدي     «. 3انّا لِلّه و اِنّا اليهِ راجِعونَ »به سوي او باز مي گردم.

شوم، احساس راحتي مي كنم و آن لحظه كده مدن دربدين شدما     خوار تكّه تكّه ميخون

نيستم، فقط روح من است كه با شما خواهد بود و اين است حيات جاوداني كه خداوند 

 عدو دادو است.و

 364سورۀ بقرو، آيۀ  -3

***** 

 نام :  حسين                نام خانوادگي : يرانه راد

      3/6/3146نام پدر:علي اهلل   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 34سن :               31/6/3143محل شهادت:   قصرشيرين              تاريخ شهادت:  

در شهادت من گريه نكنيدد زيدرا منافقدان از نداراحتي شدما بهدرو       ! مادرجانپدر جان ، 

 .برداري مي كنند

*** 

 نام : نادر                                             نام خانوادگي : شكري

 1/4/3141نام پدر: ناصر   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 34سن :              4/31/3146تاريخ شهادت:      محل شهادت:   ام الرصاص          



 76 

با مشت بر دهان شياطين بكوبيد  . هي دعوت مي كنمشما را به تقوا ودوري از محرمات اال

بر د  خانوادو هايشان مي  كه سعي دارند از داغي كه بر اثر از دست دادن جوانان عزيز

ثير أز خانوادو ام مي خواهم تحدت تد  ا . سرد كنند سوء استفادو كردو و آنها راد  ، نشيند

 .  له اي از اين قبيل قرار نريرند و در شهادت من گريه نكنندأهيچ مس

****** 

 امير علي             نام خانوادگي: محمودي كوچكي            نام پدر: اهلل قلي نام :

     6/31/3163محل تولد: همدان                 تاريخ تولد:

 34سن:        61/4/3146سرپل يخچا ؛ همدان          تاريخ شهادت: محل شهادت: 

هدي را  امن ر ،مادر .دشمنان اسالم شاد شودد  در مرگ من شيوو نكن و نرذار  !مادرم

پس  . جان دادند )ع(و ابو الفضل )ع(علي اكبر و علي اصغر حسين ،رفتم كه به خاطر آن

حسدين  شددۀ  اسداري از خون به نا حق ريخته آيا پ ؟آيا مردن در اين راو  افتخار نيست

 ت؟افتخار نيس  ت بر پا كردوامام امّ ،يعني ؛)ع( و پاسداري از انقالبي كه فرزند خلف او

چون آرزوي قلبي مدن ايدن    رذاريدچيزي ن مكاني يااز شما تقاضا دارم نام مرا بر روي 

اگر لياقتز را داشته  - يجنام بسيلياقت يد زيرا ياست كه گمنام باشم ،به من پاسدار نرو

 .كافي است -باشم 

*** 

 نام : غالم رضا                                            نام خانوادگي : صبوري رنجبر

 61/36/3142نام پدر: محمود     محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 37سن :                61/1/3146محل شهادت:  خرمشهر               تاريخ شهادت: 

ت بميريدد كده   نكند در رختحواب ذلّ !روم تا شهيد شوم. اي جوانان قدر به جبهه مي آن

مبادا در غفلت بميريد كده علدي)ع( در    !  حسين)ع( در ميدان نبرد شهيد شد. اي جوانان



 77 

او در ر)ع( مبادا در حا  بي تفاوتي بميريد كه علي اكبر حسين  .محراب عبادت شهيد شد 

تدان بده جبهده     مبدادا از رفدتن فرزنددان   ! شهيد شدد. اي مدادران    ، و با هدف )ع( حسين

] داغ   را بدهيد كه )س( توانيد جواب زينب جلوگيري كنيد كه فردا در محضر خدا نمي

تان را به جبهه بفرستيد و حتدي   جوانان، نمود. همه مثل خاندان وهب  تحمل شهيد را 76

ام سري را كده در راو خددا دادو   »گفت : زيرا مادر وهب  ؛ يريدجسد او را هم تحويل نر

 !« گيرمپس نمي

*** 

   خانوادگي: جهانريري رفيع       نام   نام: اسماعيل                

  3/4/3144نام پدر: احمد آقا          محل تولد: فامنين            تاريخ تولد:  

 63سن :             64/31/3146دت:  محل شهادت:  شلمچه        تاريخ شها

از خداوند بخواهندد كده    .مادر خود خواستارم كه صبر و استقامت پيشه كنند از پدر و

باز شود تا خانوادۀ شهدا و ساير ملت بتوانند بده زيدارت حدرم ابدا      )ع(راو حرم حسين

 .امام مظلوم برسانند آن عبداهلل رفته و پيام شهيدان را به

------- 

 نصرت اهلل           نام خانوادگي: براتي            نام پدر : هادي نام: 

  6/7/3146محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 37سن:       36/6/3146محل شهادت:پيرانشهر       تاريخ شهادت:

. پددر  اعتندا باشديد  جمعه و جماعت و به دعاي كميدل بدي   هايمبادا به نماز !پدر عزيزم

اين پسر امانتي بود كده   !برو اي خدا .نند كوو استوار باش و بر خدا توكل كنما عزيزم!

بردو   .اين پسر ما  تو بود نه ما  من. برو بودي و حاال آن را تحويل گرفتيبه من دادو

نه تنها اين پسر در دست من امانت تو بود بلكه هر چده كده در ايدن دنيدا دارم و ديردر      
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و هر وقدت كده بخدواهي بايدد      استحتي جانم امانت  و .فرزندانم هم متعلق به توست

 را را تحويل بدهم. آن

------ 

 محمّدنام: تقي               نام خانوادگي: قياسوند               نام پدر : 

   3/7/3112محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          66سن :                33/4/3141محل شهادت : سرپل ذهاب                تاريخ شهادت : 

مرا نيدز   .هاي جمعه دعاي كميل بخوانيشبدر ها سعي كن نماز شب ودر اكثر شب... 

 .با صبر و استقامت زينب گونه ات روحم را شاد كن د.دعا كن كه خدا از تقصيراتم برذر

-------- 

 نام پدر : هيبت اهلل   نام: عباس               نام خانوادگي: نيازي             

 تحصيالت: او  متوسطه     3/4/3146محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

 31سن:       62/33/3144تاريخ شهادت:             فاو؛ عراقمحل شهادت: 

امّا آنهايي كه دم از اسالم مي زنند و هميشه به فكر آب و نان و خوراد هستند بدانند در 

شاءاهلل با امر به معروف و نهي ها زياد انبرخي كم و بعضي ،مشقّت بايد كشيداسالم رنج و 

تدر كده اگدر    از منكر اين اشتباهات به مرور زمان بر طرف شود. به اميدد خودسدازي بديز   

 خودسازي كنيم اشتباو كم خواهد شد.

*** 

 ني مد                                   نام خانوادگي : ملوّنام : محّ

 36/6/3147ام پدر: غالمحسين    محل تولد: همدان           تاريخ تولد:ن

 32سن :               7/36/3146تاريخ شهادت:             محل شهادت:   شلمچه    
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خداوند مرا به دست  ،شما نبودم  در نزدخوب مي دانيد كه من امانتي بيز  ! پدر ومادرم

امتحان كند و هم اكنون خداوند مرا به ميهمداني خدود   من شما را  ۀوسيله شما سپرد كه ب

مرا ديديد به ياد  ۀو از شما مي خواهم كه هرگاو جنازدعوت كردو است كه بايستي بروم 

ت امام حسين )ع( گريه كنيد كه وقتي امام حسين )ع( شهيد شدد  پيكر پارو پارو و مظلوميّ

  بدر  يد اوّيايتيد بر سر مزار من بهر گاو خواس .كسي نبود كه او را غسل دهد و كفن كند 

 د برويد  . ها گريه كن نآگمنام كه كسي نيست  براي  انسر مزار شهيد

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

 علي           صادق         نام خانوادگي: جنّتي            نام پدر : محمّدنام: 

      34/3/3146محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

    63سن :          32/7/3144: گامو        تاريخ شهادت :  محل شهادت

ت دارم وصديّ  كه كه حدود بيست سا  براي من زحمت كشيديد اآلن ؛پدر و مادر عزيزم

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

 ۀكه من شداهد همد  خاطر اينهكنيد بمي دانم كه بازهم گريهكه براي من گريه نكنيد مي

خدود   ۀاميدوارم كده مدرا حدال  كنيدد و صدبر را پيشد       .امهاي شما بودوها و رنجزحمت

 «.ن را دوست دارداخداوند صابر »گردانيد كه

----- 

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

     1/33/3114تاريخ تولد:    محل تولد: همدان   

 11سن:   66/1/3144محل شهادت:عين خوش     تاريخ شهادت: 

 ضدمناً  .هدايم خدرج كنيدد   ازهمان پو  در مراسدم  ،پو  در بانك دارم يمقدارپدرجان! 

 اسدت.  ي را درزندگي من تحمل كردويهاگردن من حق دارد و سختي به همسرم خيلي
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ازحقوق خدودم بده    .و اجر عظيم براي ايشان دارم بزرگ آرزوي صبر و سعادت يازخدا

ل زنددگي راتاحدد   يوسا .خوش رفتاري كنيد او زندگي رابه او سخت نريريد با يد.اوبده

 د.چون ارزش آزاد بودن را مي دان ؛آزادش برذاريد .ا كنيدامكان برايز مهيّ

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

 مي آرمان            نام پدر: مهديمد حسن                   نام خانوادگي: كرينام: محّ

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

                      11سن:                 3/4/1431محل شهادت: خرمشهر         تاريخ شهادت: 

تدو را   :بروييد ،به اسالم بد مي گويند شانخاطر كمبود وسايل مورد نيازه ببه كساني كه 

هاي ريخته شدو واز برادراني كه در جبهده هدا شدب و روز در    به خدا از اين همه خون

هايتدان  دست از نق زدن خجالت بكشيد. ،بازندخمپارو ها وگلوله ها جان مي بارشزير 

كه زنددگي جاودانده در    ؛خرت را بنرريدآدنيا را رها كنيد و  ۀزندگي دو روز ،برداريد

 جاست.نآ

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

 مد ي       نام پدر: محّنام: علي رضا                            نام خانوادگي: محبّ

 مجنونجزيرۀ محل شهادت:     1/3/1431تولد: محل تولد: همدان     تاريخ 

 13سن:     11/3/1431تاريخ شهادت:  

روي زمين هميشده   ت اهلل برزيرا  رسيدن به هدف يعني حكوم ،از پيروزي نا اميد نشويد

اي كده  مخلص خداوند مي شوند، پيدروزي ، خواهد و اين جا  است كه بندگان بها مي 

مشكل به دست آيد هيچ وقت به آساني از كف نخواهد رفت. اميدوارم خداوندد مدا را   

 در زمرۀ پويندگان راهز به شمار آورد. صبور باشيد و براي سالمتي امام دعا كنيد.

*** 
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 ين                                          نام خانوادگي : شهبازيحس نام :  غالم

 1/3/3141نام پدر: علي      محل تولد: همدان           تاريخ تولد:    

 31سن :               11/2/3146تاريخ شهادت:            محل شهادت:  حاج عمران   

 . « م يعروسدي فرزنددم رانديدد    : » يدد يجشدن بريريدونرو  ، جاي گريده وزاري  ه ب يديبيا ! پدرومادرعزيزم

ولدي  .  عروسي من درزيررگبارهاي مسلسل وگلوله هاي سربي وصداي تدوپ وتاندك بده پايدان مدي رسدد      

 كيكدود مدرا از ها براي مدن كشديدي و   كه زحمت!  ،اي مادراست  فرزندتان به آرزويز رسيد!  پدرعزيز

 ! مدادرم  رسديدو اسدت  .    دن ميدوو اي كده كاشدته بدودي    وقدت چيد  بزرگ كردي و به اينجا رسداندي ؛  

طاقدت   ايدن بدارهم   ، ب واردرطو  عمرخودمشكالت راپشدت سدر گذاشدتي   نزيهمان طوركه مي خواهم  

 ! پدددرعزيزم شددود  . بددراي مددن لحظدده اي گريدده نكنيدكدده دشددمن شدداد  .  كدده خداباشماسددتي ؛ بيدداور

 . ن افتخاراست يتر بزرگ ن فرزندت رادرراو خدادادي واين براي شمايتر بزرگ

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

 رضا نام پدر:             نام: علي                  نام خانوادگي: محمدي زيرد

 تحصيالت: ديپلم              32/2/3161محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 61 سن:             36/3/3171محل شهادت: قصر شيرين        تاريخ شهادت: 

داندم جدز   مي ،قدم بر مي دارمشهادت در راو  اين راو را انتخاب كردو ام و !پدر ومادر  

هديچ   ،مدادرم  .بزرگ اسدت  يمن شهيد شوم براي من افتخار راگ شهادت پاداشي ندارم 

افتخار مي كدنم علدي شدهيد شددو      :»افتخار كن و برو ،وقت در مقابل ديرران گريه نكن

 شهدا باش. انمانند  ديرر مادر ورضا اسدي  مادر علي ثلم ،مانند ديرران« .  است

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

 نام: مهدي                               نام خانوادگي: مختاري زادو                   نام پدر: حسين

             6/4/3143محل تولد: همدان             تاريخ تولد:

    61سن:                 4/7/3143تاريخ شهادت: محل شهادت:سومار           



 82 

بده خدواهران و    .خواهز مي كدنم اشدك نريدز     شهادتم،بعد از شنيدن خبر   ! مادر جان

د زيرا امام بزرگوارمان در سوگ فرزنددش  نبرادران هم برو كه در سوگ من اشك نريز

 اشك نريخت .

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

 م خانوادگي: كشوري         نام پدر: محمدنا                   نام: عبداهلل

           3/7/3143محل تولد: همدان                 تاريخ تولد: 

 64سن:          33/3/3146تاريخ شهادت:                       ؛ عراقمحل شهادت: فاو 

همچون من در اند با دادن فرد نااليقي  توانسته كه از خانوادو ام مي خواهم افتخار كنند  

مدا   ۀچدون خدانواد   ؛گونه ناراحتي نداشدته باشدند   هيچو  .ادا كننددين خود را  ،راو خدا

ها شهيد شدو اسدت و بداز هدم حاضدرند      نآي نيست كه سه فرزند يعزيزتر از خانوادو ها

 خر مي خواهم كه براي امام دعا كنيد و پيرو خطّآدر  .فرزندي ديرر را به جبهه بفرستند

 .او باشيد

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

 نام: علي                                      نام خانوادگي: كلوپ               نام پدر: حيدر

      1/4/3141محل تولد: اسدآباد                تاريخ تولد:

 67سن:                6/6/3147محل شهادت: چارزبر                  تاريخ شهادت:

اميددوارم   .كنمسالم عرض مي برادر و خواهر عزيزم  ،مادر ،پدر  ،عزيزم ۀخانواد خدمت

 ،خوانيدد در اين لحظه كه شما اين نوشته ها را مدي   .كه حالتان خوب و خوش بودو باشد

چون چنددين سدا  زحمدت     ؛حق داريد ،اگر ناراحت باشيد .شايد من در بين شما نباشم

كشدد كده   انسان زحمت مي ،ولي پدر ومادر عزيزم ؛ستمكشيدو ايد و اينك من بين شما ني
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براي  تمام كوشز او اين است كه يك فرد مفيد ،اگر اوالدي داشته باشد .نتيجه اي بريرد

 تحويل اجتماع بدهد . جامعه

----------- 

    نام : محمود                  نام خانوادگي : ربيعي                            نام پدر : حسن 

           3/31/3141محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 61سن:          64/7/3141محل شهادت: ميمك          تاريخ شهادت: 

روا نيست كه در اين معركده زاري   پس، ند ا كه همچون تو مادراني فراوان بدان م!مادر

 كده مدرا در عدرش اعدال     شاد بداش  !خوري غصّهكني و ناالن باشي و بر اين راو طي شدو 

 .دريابي و دركما  سعادت بيني

*** 

 خانوادگي: دزفوليان           نام پدر:  ميراحمد نام   نام: مير جال                 

     3/3/3146محل تولد: همدان           تاريخ تولد:   

      61سن :                  63/31/3146محل شهادت:    شلمچه          تاريخ شهادت:   

اي كساني كه در راو وطن مقدّس اسالمي قيام كرديدد؛ از جدان و اوالد گذشدتيد بددون     

كه چشم داشتي داشته باشيد، عاشقانه شربت شدهادت نوشديديد و بده ديددار خداوندد      اين

دهم، هر ديني كده بدر مدن    قسمتان مي ،خداوند به كه سويز رفتيدشتافتيد! شما را به آن

ايدد و  داشدته بار ياد شهيدانتان را زندو نرهاشك ۀكنيد. اي كساني كه با ديدداريد حال  

 مرا حال  كنيد. ،يدۀ ديرري به دشمنان وارد آوردضرب

----- 

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

   4/3/3142محل تولد : تهران             تاريخ تولد : 
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          32سن :                31/3/3144ل شهادت : شلمچه                تاريخ شهادت : مح

كه من شهيد شدم گريه نكنيد و اگر خواستيد بدراي  از شما مي خواهم وقتي !پدر و مادرم

از  و .شما دشمنان دين اسالم شاد خواهندد شدد   يهزيرا با گري باشدمن گريه كنيد پنهاني 

 .استغفار كنيد يم دعا واهم هر وقت به ياد من افتاديد برشما مي خوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


