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  رضا                      نام خانوادگي: تركمان             نام پدر : عبداهللنام: علي

 1/11/1331تولد : محل تولد : همدان             تاريخ 

         12سن :              33/13/1331تاريخ شهادت :         محل شهادت : شلمچه      

پما  و    لقممه  ،ل رنمدگي پمدر  كمه ار رور او   شمما   :كنمصحبتم را با پدرم شروع مي

ل مما را بمه راه راسمت    شما پمدر  كمه ار رور او    ؛ رحمت كشيده دردهان بنده گذاشتي

 هدايت كرد  و راه اسالم را جلو 

 .كنمهايي كه در اين راه برا  ما كشيد  تشكر ميار رحمت !پا  ما گذاشتي. پدر جان

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

 نام خانوادگي: جزءسليماني       نام پدر : جواد     نام: جابر       

      1/11/1343محل تولد: رنجان            تاريخ تولد: 

 12سن:      11/3/1321محل شهادت: كا  سياه      تاريخ شهادت: 

را  ممن كشميديد و اميمد بمزرد شمدن      رحممت  بنمده  برا عزيزم كه خيلي  ا  خانوادهً

 .كمنم ام و ار شمما تشمكر ممي   راه خود را انتخاب كمرده  وام هبزرد شدكه حال  .داشتيد

ار ، ممرا بمزرد كنمي     ] بما رنم[     تو كه رور خوش نداشتي و توانستي هيجده ماه !مادرم

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

------- 

 غالم  نام: ابراهيم        نام خانوادگي: بختيار             نام پدر :

 13/13/1341تولد : محل تولد : همدان             تاريخ 

          11سن :               11/1/1331تاريخ شهادت :           محل شهادت : پيرانشهر      

  ريمرا بمه مما لقممه    تو خود به ما درس شجاعت و مسلمان بودن را آموختي  !پدر عزيزم

امام را تنها نگذاريد و اسمالم  » شه حرفت اين بود كه در اين چهار سال همي حالل داد .
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اگر  .امآمده] به جبهه   من هم برا  يار  دين خدا و يار  امام عزيزمان  «.را يار  كنيد

همي    ،خون من هم به دريا  خون شهدا  اسالم پيوست و برا  نابود  كفر ريخته شمد 

ممادر   .ا  كه پدر يك شهيد باشيم رسيدهاناراحت نباش و خدا را شكر كن كه به اين مق

اگر  .واقعي بودن را داد  قطره شير  كه به من داد  درس مسلمان هر تو در! ماگرامي

  .من اين سعادت را داشتم و به خيل شهيدان پيوستم هي  نگران نباش و صبور باش

---- 

 اهللنام:  محمد مهد         نام خانوادگي: بهراملو             نام پدر: قدرت 

    33/1/1341ولد:محل تولد: همدان         تاريخ ت

 13سن:         13/3/1331محل شهادت:قصرشيرين               تاريخ شهادت:

پذيرا  ، آيدام! سالم گرم فررندتان را كه ار صميم قلبش بيرون ميپدر و مادر رن[ كشيده

اگر  بر احوالم اگر حاللم نكنيد!ها برايم كشيديد. ولي وا  دانم كه چه رحمتباشيد. مي

كردم مرا به بزرگي خودتان ببخشيد كه سخت فررند خوبي برايتان نبودم و شما را اذّيت 

 خواهم كه در مرگم صبور باشيد .پشيمانم. ار شما مي

 

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

       11/3/1341ن            تاريخ تولد: محل تولد: بيجاركردستا

 13سن:   13/13/1331محل شهادت: شلمچه         تاريخ شهادت: 

به وجمود   . هستي تو ترين و عزيزترين موجودها نزد من  بعد ار خدا مهربان !مادر عزيزم

 .تربيت كرد  چنين تو افتخار مي كنم كه در دامان حضرت رهرا)س( گونه ات فررند 

  . هميشه به ياد خدا باشيد و ار ياد خدا غافل نشويد! مادر عزيزم  و درا  پ

--------- 
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 نام: جعفر              نام خانوادگي: حيراني          نام پدر : محمد حسين

  1/11/1343محل تولد: اردبيل       تاريخ تولد:

 11سن:     13/13/1331محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:

جود طبيعي من ممنون رحمات توست و حيات ابد  من مرهون تقموا و اصمال    و !مادرم

ار  .ا  حق تو را گذارده باشمم ها  و يا كمتر ار ذر هگاه نتوانستم باور كنم ذر من هي  .تو

پمدرم   هللشاءا ان .مادر  ببخش و برايم دعا كن ةديدههايم را باما ناداني ؛ گذرماين مي

 .خواهم كرد جلب يتش رارا هم خواهم ديد و رضا

------- 

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

         2/1/1343محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 11سن:        13/3/1331محل شهادت: پيرانشهر    تاريخ شهادت: 

ا نهايمت بزرگمي و در كممال بزرگموار  مشمكالت      پدر كمه بم   ؛سالم بر پدر و مادر عزيزم

 كه بتواند مرا به اين درجه برساند.شمار  را تحمل نمود تا اينبي

دانم و اميد آن دارم كه مرا حالل كنيد ريرا كمه تما   من خودم را مديون رحمات شما مي

گونه كار  و يا مشمكلي ار مشمكالت شمما را حمل نممايم. ممادرم كمه        كنون نتوانستم هي 

ار كجا بگويم ار شب  ؛ار دوران كودكي تا جواني ،ها كشيدههمچون پدرم برايم رحمت

 .  …ها و  ها، ار چشم انتظارنخوابي

ها دارا  ار پدر و مادرم يك چيز سراغ دارم و آن نهايت بزرگوار  است كه هر دو  آن

 خواهم مرا حالل كنيد. هستند و ار شما مادر مهربانم هم مي
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توانم رحمات شايان شما را در رابطه با پمرورش خمودم حتمي    من نمي !عزيزمپدر و مادر 

خدا و به جان امام و شما را به فررنمد رهمرا)س(   هشما را ب! پدر و مادر مهربانم. عنوان كنم

 اعمال گذشتة من را نبخشيد وا  بر من! مرا حالل كنيد كه اگر شما

----------- 

 ي: خضريان        نام پدر : ابوالقاسم نام: هاد             نام خانوادگ

 12/13/1334محل تولد : همدان    تاريخ تولد : 

          11سن :    11/1/1312مكراتها   تاريخ شهادت : محل شهادت : رندان د

ها  روحي و جسمي عايدت شده و چمه  شكنجه ، چهسالوپن[ بيست در عرض !ا  مادرم

به  مادر .را ندارم كه بتوانم جبران كنممن لياقت آن .فرسايي برايم كشيد رحمات طاقت

ت و جممالل دهممم بممه عممزّقسمممت مممي كممنم وكممنم و خممواهش ممميتممو التممماس مممي

اسمتقامت و   و به دارم ايمان به تو . من درگذر ةحق خودت دربار ار كهرهرا)س(ةفاطم

ت خواهي خواست من جواب مثب دانم كه به ميب يقين دارم يت بر مصااصبر و شكيبايي

همچون ممادراني كمه   . در سود من گريه و ررا  نكن و اظهار عجز پيش كسي ننما .داد

 .پذيرفتندفررندان خود را در خا  و خون با كمال افتخار و سربلند  

------- 

 نام: محم د حسين             نام خانوادگي: درفشي        نام پدر : محم د ابراهيم

            11/11/1332تاريخ تولد:   محل تولد: همدان        

 11سن:      11/13/1331محل شهادت: شلمچه        تاريخ شهادت: 

چه رحماتي در راه تربيمت ممن كشميد  و چمه      !خدا توفيقت دهد !آقاحاج ؛در عزيزمپ

كمه ممن در    كار گرفتي تا اينه هرچه در توان داشتي در اين راه ب .ها متحمل شد رن[

ها به من داد  چمه شمورها   ها مرا برد  چه درسچه كالس .قرآن قرار گيرمه اسالم وار
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 تخوشحال باش كه رحمارد . در اررش داقه چ رحمات شما فهمحاال مي ...هاوچه عالقه

دلمم   .تا وقتي كه رنده بمودم سمعي داشمتم هممان خما را اداممه دهمم        .هدر نرفت شما

ام و رور حسماب كمه   قدر مؤفق بموده نمي دانم چ .خواست رضا  خدا را جلب نمايممي

 !سنجند معلوم خواهد شداعمال را مي

آر  شمير پما  تمو را     !ايثمارگر  و قدر مخلم  هچ ،قدر مؤمن بود هتو چ !مادر مهربانم

اميدوارم ممرا   ، قدر تو را اذيت كردمه)ع( باشم. چهللخوردم كه توانستم پيرو راه اباعبدا

برا  امام حسين)ع( و فررنمدان   و اشورا بخوانعيارت هرگاه به ياد من افتاد  ر .ببخشي

 در صحرا  شاءاهللان !خداحافظ .خواني دعايم كنمي كه نمار شب .مظلومش گريه كن

 محشر تو را خواهم ديد.

تو برايم رياد رحمت كشيد  ولي ممن نتوانسمتم    .رودت شما ار يادم نميارحم !پدر جان

اميدوارم بعد ار شهادتم غمم نخمور  چمون     .مها  تو را جبران كنكمي ار رحمتحتي 

فرمان داد پم  تمو بمه     ] به من   ن خدااي .موربام بود همچون اسماعيل به قربانگاه وظيفه

ار تمو معمذرت    .رودا  يماد تمو ار يمادم نممي    لحظمه  !مادر عزيمزم  .ك بگورمان خدا لبي ف

برا  من گريه نكن  !رماد .كمي ار رحمات تو را جبران كنم حتي خواهم كه نتوانستممي

 ديگر   ] به دنيا    دنيا ار اين ما به اين دنيا آمديم و !مادر .شودچون دل منافقان شاد مي

 .پ  چه بهتر رفتنمان در راه خدا باشد مي رويم ،

------- 

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

     1/3/1341تاريخ تولد:    محل تولد: همدان      

 12سن:  13/3/1331محل شهادت: مجنون     تاريخ شهادت: 
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كمه بمه سمن    -كنم. ار رحماتي كه ار تولد تا كنون ام! ار شما تشكر ميپدر و مادر گرامي

كه به خماطر رضما    ايد، ممنونم. تشكر فراوان به خاطر اينبرايم كشيده -بلوغ رسيده ام 

فرستاديد. هنگام وداع است، وداع با تو ا  مادر پرمهر و محبتم كه پ  ار  اهلل مرا به جبهه

 ها تحمل رن[ و مشقت مرا به جبهه فرستاد .سال

----- 

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

      14/3/1343محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 11سن:   11/4/1331نون     تاريخ شهادت: محل شهادت:مج

ار  .ار شما پدر و مادر عزيزم بسيار پورش مي طلبم كه نتوانستم حق فررند  را ادا نممايم 

اميدوارم كه  .خواهم كه مرا حالل كنيد تا ار اين بابت پيش خداوند روسفيد باشمشما مي

 .هما ار ممن راضمي باشميد     ند و با چشم پوشي ار آيم گذارا حساب ناداني هخطاهايم را ب

چرا كه اشك ار مهر  .ريزيدبكنم كه در شهادت من اشك شما را منع نمي !عزيزم ةخانواد

آراد  روحمي   .اشمك عاطفمه  انگيمز اسمت     يابمد. تبلور ممي  اشك باگيرد و مهر ريشه مي

رهانمد و بمه سمو  راه حسمين روانمه      ها  روحمي ممي  بخشد و بشر را ار اسارت عقدهمي

كه  -شهدا ةخواهم شكرگزار اين نعمت باشيد كه در صف خانوادفقا ار شما مي .ساردمي

 قرار گرفتيد. -ندابه قول امام عزيزمان چشم و چراغ اين ملت

----- 

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

           1/4/1341محل تولد: همدان       تاريخ تولد: 

 11سن:   14/13/1331محل شهادت: شلمچه     تاريخ شهادت: 
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 ،شما عزيزان ار بمدو تولمد  . قدر شما را اذيت كردمبخشيد كه اينبمرا  !پدر و مادر عزيزم

ممرا   تاايد برا  من رحمت رياد  كشده .ايدايد و مرا بزرد كردهرحمت من را كشيده

ار من راضمي باشميد و خوشمحال     .اال بايد حاللم كنيدايد و حتحويل جامعه اسالمي داده

 .ايدباشيد كه رحمات شما بيهوده نبوده و فررند خود را فدا  اسالم كرده

------ 

 نام: مسعود             نام خانوادگي: رستمي               نام پدر : محمود

     1/4/1343محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

           11سن :       33/11/1334ادت : فاو عراق         تاريخ شهادت : محل شه

 اگمر در ممن   !پدرم .مرا كشيد جده سالي كه در دنيا بودم رحمتيدر اين ه !پدر عزيزم

 بما آشمنا كمردن    .مم تو بود لين معلّاو  ،معنويتي بود كه باعث شد در اين راه گام بردارم

پمدر   .شمد  كمه بمه سمعادت دنيمو  و اخمرو  برسمم        با آيين مقدس اسالم موجب من

ممن   ! ممرا بمبخش   ،ن سمرپيچي كمردم  آاگر گاهي فرماني به من داد  كه ار ! م اگرامي

هما    جا  آورم و اميدوارم ار لغمزش ه ا  ار حق پدر  شما را بم گوشهيستهرگز قادر ن

 من درگذر  و برا  من دعا كني.

ا  كمه بمه   گريمه  .ار رو  شناخت باشد بايدولي  ،اكنون سال  تو گريه است !مادر عزيزم

ا  كمه  ا  كه دشمن شكن باشمد نمه گريمه   گريه .باشد «سياسي ةگري»قول امام عزيزمان 

اشك بريز ولي نه بمرا  ممن كمه بمر علمي اكبمر        ،گريه كن !مادرم . دشمن شاد كن باشد

ر علي اكبمر گريمه   حق در اين است كه ب .حسين)ع( ريرا كه من ار علي اكبر باالتر نيستم

 !خون هم گريه كني كم است ،بر عاشورا  خون رنگ او . اگركني

***** 
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خاطر جواني شمما را  ه خاطر كم تجربگي و يا به اگر گاهي ار رو  ناراحتي و يا ب ! مادرم

  .گفتم مرا ببخش و حاللم كنناراحت كردم و يا حرفي ردم كه نبايد مي

--------- 

 نام خانوادگي: موسو                 نام پدر : سي د عباس       نام: سي د ناصر        

   1/1/1341لد:محل تولد: همدان       تاريخ تو

 12سن:  4/1/1333محل شهادت:سرپل ذهاب       تاريخ شهادت: 

سال خمون دل خوردنمد و    هجدهمن ار خدا  بزرد برا  پدر و مادر رحمت كشم كه 

اگمر بمرا  ممن     ! پدر و مادر عزيزم .بخشش و صبر دارم ،مرا بزرد كردند طلب آمررش

ي كمه در جنمگ   يهما مگر جان ممن ار جمان آن   روحم در عذاب خواهد بود.گريه كنيد 

گونه گريمه ورار  و  من هي  در نبود ،پدر و مادر ؟خمي يا شهيد مي شوند عزيزتر است ر

خواهيمد  اگمر ممي   . شيد، اجر شما پيش خدا محفوظ استپونو لباس سياه  نكنيد عزادار 

 . ار بين مي رود شما اجر گرنهپايدار بماند خودتان را عذاب ندهيد و  تاناجر

------- 

 رضا         نام خانوادگي: موسيوند           نام پدر : رضانام: علي

   11/2/1341محل تولد:همدان       تاريخ تولد: 

 13محل شهادت:فكه    سن:    11/1/1331تاريخ شهادت: 

فم كمه  س م أمت، ها  فراوان برديمد  برايم رحمات بسيار  كشيديد و رن[  ! ] شما  پدر ومادر

شما خم  فررنمدانتان را داده   كه ،برايم نگران نباشيد . ين فررند  را ادا كنمنتوانستم دِ

 .ايد و در پيش حضرت رينب )س( رو سفيد هستيد

------ 

 علي  دحاجي آباد            نام پدر : رجبيونداوود         نام خانوادگي: موسنام: 
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 11/1/1341محل تولد : تهران             تاريخ تولد : 

          13سن :               14/11/1334تاريخ شهادت :          محل شهادت : فاو       

 ار اين كه بمه ممن   كشيده ايد و رياد د كردن من رحمات ردربز ! ] شما    مادر عزيزم

اگمر   ،ممادر جمان   .ار شما راضي هستم، ها  جنگ حضور پيدا كنم جبهه در اجاره داديد

 .ن  نباشيدگيه ناراحت و غمجوهي  به خداوند اين سعادت را نصيب شما كرد

***** 

ر ممن شمما هسمتيد ولمي ممن      امن پدر ندارم كه غمم را بخورد وتنها غمم خمو   ! مادرجان

م اشمك در  يسم نوت را ميوقتي اين وصي  .اراحت نباشيدعاجزانه ار شما تقاضا دارم برايم ن

و گريمه   مبه شما بگويم بمار بعمد ار ممرگ    هر قدر هم د و مي دانم كهنچشمانم حلقه مي ر

 .بخشيد كه نتوانستم آن همه رحمات شما را جبران كنممرا مي .خواهيد كرد رار 

--------- 

 نام پدر : مرتضي       نام: حسين          نام خانوادگي: ميرآقاجاني    

     1/13/1341محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:  11/11/1331محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:

شما كه هميشه من به داشتنتان افتخار مي كردم و ؛ م ا با سالم به شما پدر بزرگوار وگرامي

جما  كشميديد و ممرا بمه ايمن    تمام عمر رحممت   . همه جا باعث سر بلند  و افتخار بوديد

 هما   بوديمد و در شمب   مت ممون  وغمخموار  كه مخزن مهمر و محب م   شما مادر .رسانديد 

طمور  هنمي دانم ار شما دو گوهر گرانقدر چم  . م تا صبح باال  سر من مي نشستيدا بيمار 

اميدوارم توانسمته   .ترين خوبان است اجر شما با خداوند متعال كه مهربان ؟ قدرداني كنم

باشيد هديه ا  ناقابل به درگاه خداوند بدهيد پ  مواظب و هوشيار باشميد كمه در ايمن    

 .امتحان موفق شويد
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------ 

 نام: علي             نام خانوادگي: ميررايي                 نام پدر : فرمان

     11/2/1341محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 12:   سن:11/11/1334شهادت تاريخ    ؛ عراقمحل شهادت:فاو 

و  . ا  من خيلي رحمت كشيده اندرار خانواده ام مي خواهم كه مرا حالل كنند چون ب

ام ممي خمواهم كمه    ار خانواده. ن همه رحمت را بكنم آمن تا به حال نتوانسته ام جبران 

اه فررنمد  را در ر  كهخوشحال باشيد بايد  .برا  من گريه نكنند چون شهيد گريه ندارد

يمار  ررمنمدگان اسمالم بمه      و دانيد كه من فقا برا  رضا  خداشما مي .خدا داده ايد

من راهي را انتخماب كمردم    . راهي بهتر ار اين برا  خود سار  پيدا نكردم. جبهه رفتم 

يعني هر ؛ استفاده نشود ءاميدوارم ار خون من سو . اطهار رفتند ةكه حسين )ع( رفت و ائم 

شاءاهلل ان. ما شهيد داده ايم  نگوييد برا  هر چه كه مي خواهيد بگيريدجا كه رسيديد و 

 ! نين كار  بكند اورا حالل نمي كنممن چ ةاگر فرد  ار خانواد كنيد ونمي چنين كار 

------ 

 نام: محسن             نام خانوادگي: ميررايي                 نام پدر : علي حسين 

 3/1/1343خ تولد : تاري       محل تولد : همدان      

          13سن :               11/11/1333تاريخ شهادت :          محل شهادت : ماووت       

مطمئن باشيد كه هم  .نصيبم نمود ناراحت نباشيد شهادت اگر خداوند   ! در ومادر عزيزمپ

كاميابي من بود كه  رسيده ايم چراكه هدف شما سعادت و مانمن و هم خودتان به آرروي

ار شما خواهش مي كنم هرموقع به ياد ممن   ! پدر ومادر عزيزم .با شهادتم به آن مي رسم

 ار دل شما را پمر كنمد سمعي كنيمد     كه غم بيهوده بخوريد و اندوه بسياين به جا افتاديد 
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مخمالفين بما ديمن و ممذهب      با ستمگران و مخصوصاً نشيند و ستمگران بر دل شما ] كينة  

 كنيد.و تشويق ي يديگران را راهنما نبوديداين كار  قادر بهمبارره كنيد و اگر خود 

----- 

 نام: خليل               نام خانوادگي: نرگ  قمريان                نام پدر :غالمعلي

  1/3/1332محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:     1/1/1331عراق   تاريخ شهادت: ؛محل شهادت:فاو

كربال گريمه   )ع( وشهداالد نمود به ياد سي  هاندو هر موقع احساس غم و، مادرم  به ويژه... 

قمرآن   و اه اسمالم ر ر مي كنم  كه چنين فررند  را دردر ضمن ار مادر عزيزم تشكّ .نمايد

 است.هديه نموده 

------ 

 ام پدر : علينام: ابراهيم               نام خانوادگي: نظر                 ن

      13/1/1343محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 11سن:   4/13/1331ام الرصاص     تاريخ شهادتجزيرة محل شهادت:

 شمما  برا  من كشيده ايد ومن نتوانسته ام  رحمات  دانم كه رحمات ريادمي ! ا  پدرم

 .كمك كنمبه اسالم    ]وارم كه اگر شهادت نصيبم شد بتوانم بكنم و اميد جبران را

---- 

 نام: شهرام               نام خانوادگي: نورور                 نام پدر :محمد

      33/3/1343محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 12سن:   13/3/1331مجنون     تاريخ شهادت:جزيرة  محل شهادت:

بمه درگماه    ه ام و خداونمد ممرا  خدمت خانواده ام عرض مي نمايم حاال كه من شهيد شد

ترين خللي ايجاد نشود  قبول كرده است اميدوارم كه در وضع رندگي شما كوچك خود
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خصموص پمدر وممادرم    ه و رندگي بهتر و پر نشاط تر  داشته باشيد من عاجزانه ار شما بم 

 ها   بي دريغتان را برمن حالل كنيد.رحمت ةم و اميدوارم كه همت دارطلب حاللي 

----- 

 نام: رضا               نام خانوادگي: نورور                 نام پدر : علي

                 1/2/1332محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 11سن :         12/2/1331محل شهادت: قصرشيرين      تاريخ شهادت: 

ممرا حمالل    ! در عزيمزم پدر و ما ،بزرگي بر گردن من دارند به پدر ومادرم كه حقّسالم 

اين چند رور  كه در دنيا در حال حركتيد هدفتان را فراموش نكنيد ، همانا هدف  .كنيد

 .ما رضا  خداست

----- 

 نام: تقي               نام خانوادگي: نور                 نام پدر : نقي

   1/3/1343 محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 11سن:            13/13/1331تاريخ شهادت:             محل شهادت: شلمچه  

كمه ديگمر    ماهت كمرد قدر شما را اذي م آن د وايقدر برايم رحمت كشيدهآن ! ا  عزيزانم

به خماطر رهمرا )س( ار ايمن فررنمد عاصمي و       ! شما مادر عزيز . ربان عذر خواستن ندارم

قهر وغضمب خمود    آتش ه او را درار خدا بخواهيد ك و و حاللش كنيد يدگنهكار در گذر

و  )س(ت رهرااگر خواستيد برا  من گريه كنيد حرفي نيست فقا برا  مظلومي  .نسوراند 

 .گريه كنيد )س(رينب

----------- 

 نام: حميد               نام خانوادگي: نور                 نام پدر :اقبال

     13/4/1343محل تولد: همدان       تاريخ تولد:
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 12سن:  33/11/1331محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:

ا هر مسلماني بايد ام ، ها عالقه دارم حد به آن چه سالم به پدر ومادرم كه خدا مي داند تا

برا  همگمي   ،سالم بر برادران و خواهران مهربانم. ار عاليق دنيا برا  رضا  حق بگذرد

ما رور   ةعزيزانم فراموش نكنيد كه هم .نم ت وسالمتي  خواهاصح  ،انشما ار خداوند منّ

 ( 1).«كل نف  ذائقه الموت»:  خواهيم مرد چرا كه

 111سورة آل عمران ، آية  -1

----- 

 نام: سعيد               نام خانوادگي: نور                 نام پدر :علي

      1/3/1343محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:  11/2/1333تاريخ شهادت:  محل شهادت:شلمچه   

خدا مي داند كه من در اين دنيما شمما را خيلمي دوسمت ممي       ! پدر ومادر عزيز و مهربان

خدا شاهد اسمت كمه چمه     ! مزمادر عزي .شما را بسيار رنجانده ام حال داشتم ولي در عين

زرگموار  پدر ب .م نر داني كدار شما خوب ق نتوانستم ولي من ا متح مل شده ييهاسختي

يي را متح ممل  هما ها و فرار و نشيبمي دانم برا  بزرد كردن من چه مصيبت ! ومهربانم

مي دانم كه داغ جوان  ! پدر و مادر بزرگوارم ! و من گنهكار در مقابل شما خجلم ا شده

 .در اين  راه شهيد شده اسمت  تانخصوص برا  شما كه فررند ذكوربه بسيار سخت است 

را بمه حسمين   او لبخند بزني و  اوخونين  ةبر جنار ، بعد ار شهادت پسرتاميدوارم  ،مادرم

سر دهي  «ال اله اال اهلل»اميدوارم پ  ار شهادت من مانند شير فرياد  . ابن علي )ع( بسپار 

  و بر دشمنان بغرّ

------ 

 مد               نام خانوادگي: نيك بخت         نام پدر :ديدارعلينام: مح 
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     11/1/1344د:د: همدان       تاريخ تولمحل تول

 13سن:     1/11/1334محل شهادت:فاو        تاريخ شهادت:

در اين  . را بنويسدها  شما تم، قلم من قادر نيست كه محب ا با سالم به پدر ومادر گرامي

معمذرت ممي خمواهم ،     باشمم  آخرين رورها مي گويم اگر نتوانستم پسمر خموبي برايتمان   

 .بپوشانيد ها  خودمرا با خوبي ها بد 

------- 

 علي  ي                نام پدر : فتحنام خانوادگي: هاد  ي            نام: قاسم   

 1/3/1343:  محل تولد : همدان             تاريخ تولد

          14سن :               12/11/1334تاريخ شهادت :          عراق      ؛محل شهادت : فاو

ممن   ؛رسانيد بكشيده ايد تا مرا به اينجا  رياد  تاا  پدر و مادر عزيزم كه برا  من رحم

اگر هم بمه شمهادت رسميدم ممرا      .ببخشيد  مرا. ادا كنم را    شماپدر ومادر انستم حقّتون

اسمالم داده   در راهحالل كنيد و هي  ناراحت نباشيد بلكه افتخار كنيد كه فررند  ناقابل 

 ايد .

----- 

 نام: حميد رضا               نام خانوادگي: وثوقي                نام پدر : فوالد

 11/11/1313محل تولد: تهران       تاريخ تولد:

 12سن:     1/1/1332محل شهادت:بانه      تاريخ شهادت:     

نافرماني ار شما معذرت مي خواهم  اگر گاهي  . طلبممي تار شما پدر ومادر عزيزم حاللي 

ار شما مي خواهم كه فقا  .ضا را برا  شما پر كنمركرده ام و نتوانسته ام به خوبي جا  

 .برا  امام حسين)ع( گريه كنيد

------ 
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 نام: حسين               نام خانوادگي: ورمزيار            نام پدر : اسمعلي

      13/13/1341محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 12سن:  11/3/1333دت:تنگ حاجيان     تاريخ شهادت:محل شها

اگر من  شهيد شدم برايم اشك نريمز ، تمو ممادر يمك      . ببال دبر خو وافتخار كن  ! مادرم

اميمدوارم چمون شميردالن كمربال      ! پمدرم  .بردبمار بماش   )س(مانند رينب] پ      جانبار

اال بمذكر اهلل تطممئن   »ه ناراحتي بمه خمود راه ندهيمد و ايمن را همم بدانيمد كمه        اهيچگ

 ( 1)«القلوب

 11سورة رعد ، آية  -1

----------- 

 نام: علي               نام خانوادگي: ورمزيار            نام پدر : اصغر

     3/4/1342محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

 12سن: 1/11/1334تاريخ شهادت     ؛ عراقمحل شهادت:فاو 

ك بمه نمدا  امامممان لبي م     ،علي وار دينم را يار  كردم، ا علي نهاد  نامم ر ! پدر عزيزم

اميدوارم همگي حسمين رممان را يمار     . حق عليه ظلمت شركت كردم  ةگفتم و در جبه

گريه كنيد كه ممن   )ع(اگر من شهيد شدم برايم گريه نكنيد برا  حضرت علي اكبر .كنيد

 ! باالتر نيستم )ع(ار علي اكبر

------- 

 حمد               نام خانوادگي: ورمزيار            نام پدر : رحماننام: م

  1/3/1341محل تولد:آبادان       تاريخ تولد:

 11سن:    31/4/1333تاريخ شهادت:       ؛ عراقمحل شهادت:فاو  
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وارم كمه  اميمد  . را ار درگاه خداوند متعال خواسمتارم  مبا عرض سالم ، سالمتي مادر عزيز

 بي خبركه ار اين ! مادر جان .حال من باشي خوب هستم  اجوياگر و ب باشد حالت خو

اگر شما هم جلمو  ممرا   ] حتي   ببخش ولي من آررويم اين بود و ب   مرا به جبهه آمدم

، برا  ممن نگمران نبماش     ،پ  مادر . مدمآچون آررو  من بود به جبهه مي؛گرفتيد مي

اين فكر را نكن كمه همر    ،ب بيفتددست ضد انقال هنگران  اين باش كه جمهور  اسالمي ب

 ندارد !ك  به جبهه رفت برگشت 

------- 

 نام: محمد علي              نام خانوادگي: وفاء            نام پدر : امير علي

    2/1/1342تولد:محل تولد: بهار         تاريخ 

 11سن:        13/1/1332محل شهادت: همدان            تاريخ شهادت: 

 گاهكه هي  پدر عزيز  كه رحمت فراوان برا  من كشيد و فررند  بزرد كرد به سالم

اوندكريم ار خد . وارم مرا ببخشيد و حاللم كنيداميد جبران كند.را  پدرنتوانست رحمات 

مرا ببخشميد كمه نتوانسمتم آن     مادر جان  ،سالم مادر عزيزم . و عظيم اجر خواهيد گرفت

 .حاللمم كمن   ! مادر جان ها  شما را جبران كنم.و رحمات بسيار و محبت هاشب نخوابي

خموبي   ةاميدوارم نتيجم . م شورمايش آدر اين دنيا  تاتو را سپاس كه مرا آفريد   ! خدايا

 يم و به سو  او خواهيم رفت.يما همه ار او .گرفته باشم

----- 

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

    1/1/1341محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 13سن:      11/11/1331محل شهادت:قصرشيرين     تاريخ شهادت:
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هما  سمال بمرا     سال ! مادرجان .سالم من سربار بي كفن  را بپذيريد ! پدر ومادر عزيزم

اگر چه شمما را همم    ! پدر عزيزم .رد  ت كشيد  و با خون دل بزرگش كفررندت رحم

پم  ار شمهادتم گريمه     ، وقت نتوانستم رضايت شما را جلب كنمام و هي دهداار آرار يبس

من  . در راه اسالم عزيز ار دست داده ايد افتخار كنيد كه چنين فررند  را . ورار  نكنيد

كمه خمدا در راه خمود      ق نداشتم بلكه امانتي بودم ار جانب خداوند نمزد شمما  به شما تعلّ

 گرفت. پ  امانتش را

-------- 

 د             نام پدر : سيف اهللنام: امير               نام خانوادگي: وليد آبا

    11/2/1332:  محل تولد: همدان          تاريخ تولد

 11سن:     13/13/1331محل شهادت:عين خوش     تاريخ شهادت:   

ن ناممه  ار شمما   مي بخشيد ولي بما ايم   ،انستم ار شما خداحافظي كنم اگر نتو ! مادر عزيزم

پورش مرا  باشم طور كه بايد جوابگو  رحمات شمااگر نتوانستم آن .خداحافظي مي كنم 

 .بپذيريد

------ 

               نام خانوادگي: يادگار            نام پدر : عين اهللنام: حمداهلل

     1/1/1344يخ تولد:محل تولد: بهار       تار

 11سن:    2/1/1331تاريخ شهادت:   ؛ عراق محل شهادت:فاو  

توانيد خودتمان را  مي دانم نمي . اگر من شهيد شدم برايم گريه نكنيد ! پدر و مادر عزيزم

ي كه يشهدا يا به . گريه كنيد )ع(نينگهداريد ولي اگر خواستيد گريه كنيد به ياد امام حس

خداونمد ممرا بمه     . كه برايم گريه كنيمد  نبودممن مال شما  .ند گريه كنيدپدر ومادر ندار

ممزارم را   !كه گريه ندارد را پ  گرفته اين شنتمابه شما داده بود  و حاال ا صورت امانت
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ار  ! پمدرم   .ي كنيديار دوستانم خوب قدر داني و پذيرا . گلباران كنيد و خوشحال باشيد

اگمر   كه- غير ار چند جلد كتاب. باعث خوشحالي من است مال دنيا چيز  ندارم و اين 

 نماند. بي استفاده ي كنيد كهيوقف جا -مورد استفاده تان قرار نگرفت 

---- 

 نام: اسماعيل              نام خانوادگي: يارمطاقلو               نام پدر : يوسف

 1/11/1331تاريخ شهادت: 

 رفتميم و در را گريه نكنيد چون ما راه حق  اصالً مهادتبعد ار ش ! مادر مهربان و پدر عزيزم

تممام   .اميد اسمت كمه گريمه نكنمي     ! همسر گرامي  .نيست جا  نگرانيراه حق  پيمودن

 .روندبراه اسالم به  خواهممي همهار  جا دعا مي كنم ونهمسايگان و اقوام را در اي

-------- 

 مطاقلو سهرابي          نام پدر : صادق عليعلي              نام خانوادگي: يارنام: غالم

      2/11/1331محل تولد: مالير       تاريخ تولد:

 33سن:  33/13/1331تاريخ شهادت:   محل شهادت:شلمچه  

راه خودم را يافتم  ودر  منهمانا  . خودم را بنويسم ةنامتالرم دانستم كه وصي  ! پدر جان

ك ن خريدم و به فرمان رهبر عزيز اسمالم و انقمالب لبي م   ها را به جاگام نهادم و سختيآن

 ...ها  رياد  كشيد مي دانم كه برا  من رحمت . گفتم

-------- 

 نام:حاجي آقا               نام خانوادگي: صفر            نام پدر:جعفر

     3/11/1311محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 32سن:   1/1/1331ادت:محل شهادت: دشت عباس    تاريخ شه
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كه البته انسان  -شهيد شدم  لياقت من دانست و شهادت را خداوند اگر !عزيزم مادر و پدر

خواهم برا  من گريه مي ارشما - كه نزد مردم نه اين حساب شود شهيد بايد نزد خداوند

  ديگمر  ةنتيج، شادكنيد را جزاينكه دشمنان اسالم ودشمنان امام عزيز ريرا؛ ورار  نكنيد

 .گيريدنمي

-------- 

 نام: رضا               نام خانوادگي: صفر                نام پدر:بررو

     1/13/1342محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 12سن:   4/1/1333محل شهادت:گامو     تاريخ شهادت:

  ممرا  .طلمبم يمم حالليمت   ،ها  رياد  مزاحمتان بمودم كه سال ار اين !مادرعزيزم و پدر

 اداكنم را شما حق فررند  ي ذره ا  اررحمت شماراجبران كنم وببخشيدكه نتوانستم حتّ

ارمادرم مي خواهم درمقابل منافقين  .باشم ،گونه كه بايد آن] شايسته   نتوانستم فررند   و

 تمرم   بمرادران كوچمك   ار. منتظمرچنين لحظماتي هسمتند    هما كه آن، كوردل گريه نكند

ارتممام  . نحو احسن بخوانندوافراد  مفيد برا  انقمالب باشمند  ه ب درسشان را مي خواهم

 طلبم.ي بزرگان حاللي م دوستان و

------ 

 نام: حسن              نام خانوادگي: صوفي               نام پدر : محمد علي

 3/2/1341محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:    13/11/1333 محل شهادت:شرق دجله   تاريخ شهادت:

داد چنمد  فانه كارها  سپاه اجاره نم سأمت .اندپدر و مادرم فراوان برا  من رحمت كشيده

م درخواسمت دارم  اا به ريارت ببرم، ولي ار بمرادر عزيمز و سمرور گراممي    ررور  ايشان 
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خود همچنين ار اين كه نتوانستم دين  .بار به ريارت برود ترتيبي دهد تا مادرم ساليانه يك

 .ار خداوند سبحان و والدينم تقاضا  عفو دارم، را نسبت به پدر و مادرم ادا كنم

اين نهماد خونبمار و جوشميده ار     حال گونه سود  به بنده در مدت خدمتم در سپاه هي 

 .گونه چشم داشتي بعد ار رحلتم ندارم ام و هي خون نداشته

--------- 

 ي: ضرابيان              نام پدر :محمود رضا              نام خانوادگنام: علي

      12/2/1341محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 11سن:      11/4/1332تاريخ شهادت:          ؛ عراقمحل شهادت:ماووت 

ولمي   .هاكه شماراتاديروقت منتظر گذاشمتم چه بسياروقت  .من شماراخيلي ناراحت كردم

. پمركنم  همارا مجبمورم كممي جما  آن    ،رفقايم خالي استوقتي مي بينم جا   ؛چه كنم

بسمتگان  ه ب كنيد. طلب مغفرتبرايم  واردرگاه خداوند ببخشيد و اميدوارم مراحالل كنيد

درموردخمودم ار   . كننمد  مغفرتطلب  برايم ارخداو  دنمراحالل كنيد بگوي نيز هالوفامي

همم   ايمن را  .خمود ببمرد   مرابه پميش  ،وراضي است هدخواميخداخواسته ام هرطور كه 

 لهأاين مس .اسم كسي راننوشته باشندبه او نمي خورد تا، تركشي مي آيد بگويم كه هر تيريا

كمه   ايمن  ار. كسمي چيمز  نممي شمود     بمه  ،خدانخواهد تا كه تجربه شده است برا  من

 و نگذاريمد  تنهما  را او و برا  امام امت دعا كنيمد . يديبفرما عفو مرا ،مزاحمت ايجادكردم

  .ارهمه حالليت مي طلبم برا  آخرين بار

----------- 

 نام: علي اصغر            نام خانوادگي: طاهر وركانه نژاد           نام پدر : احمد 

 1/11/1343ن(           تاريخ تولد : محل تولد : همدان )تفريجا

          11سن :               4/13/1331تاريخ شهادت :           محل شهادت : اروندرود      
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ممن ار شمما    .همنشين كنمد  )س(رهراة خداوند شما را با فاطم !ما ا  مادر عزيز و گرامي

مما  انّ: »فرمايمد خواهم كه صبور باشيد و به اين آيه توجه داشته باشيد كه خداوند ممي مي

خماطر  هبم پم    .به درستي اموال و اوالد برا  شما امتحان اسمت  «اموالكم و اوالدكم فتنه

ايمن را بدانيمد كمه ممن      !عزيزم ةخانواد .خدا دوست بداريد و به خاطر خدا وداع كنيد

هاست كه ار خدا مي خواهم اين سعادت بزرد را نصيب من گرداند. اگر من شهيد تمد 

 .«من طلبني وجدني»فرمايد ريرا خداوند خود مي ؛كردمار خدا گله مي ،شدمنمي

شمركت در   ،چمون گريمه بمر شمهيد     ؛گريه كنيد .كنممنع نميمن شما را ار گريه كردن  

ا كار  نكنيد هماهنگي با رو  او و موافقت با نشاط و حركت در موج اوست. ام  ،او ةحماس

 شما خوشحال شوند و سوء استفاده كنند. ةكه منافقين ار گري

 11سورة انفال ، آية  -1

----------- 

 گي: طاهر             نام پدر :ريادعلينام: داوود               نام خانواد

  13/4/1341اريخ تولد:محل تولد: همدان       ت

 11سن:     13/1/1333محل شهادت:پيرانشهر    تاريخ شهادت:

گونمه كوششمي   مادرم و برادران و خواهرانم كه برا  من ار هي  و با سالم و درود بر پدر

اميدوارم صبر و پايدار   ،شهيد شدم ر جبههدريغ نكردند. اگر من سعادتي پيدا كردم و د

 كنيد. 

چمون گريمه كمردن شمما باعمث      ؛ خواهم كه درمرد من رار  نكنندمادرم مي رپدر وا

 .باچشمم بارانتخماب كمردم     كمه رفمتم   را من اين راهي. خوشحالي دشمنان انقالب است

 كمه اممام را  ارخداوندبزرد صبروبردبار  شماعزيزان را خواهانم واربرادرم مي خواهم 

 راهم باشد. ةو ادامه دهند تنها نگذارد
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-- 

 نام: مجيد               نام خانوادگي: طاهر  شعار            نام پدر :محمد باقر

      11/4/1342محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:  4/13/1331محل شهادت:ام الرصاص     تاريخ شهادت:

 ةاگرچمه ممن وظيفم   . بزرگمي برگمردنم دارنمد    كه حقّ ،رمدراول سخني دارم باپدروماد

ولمي ارشمما ممي خمواهم ممراحالل كنيمدوارديگران بمرايم         ،نكردم فررند  راخوب ادا

 )س(صبورباشيدوبه يادحضرت رينب ،اگرفورعظما  شهادت نصيبم گشت. حالليت بطلبيد

يلي لطف نمموده  خ خداوندبه من واقعاً. صبركرد و نمودتحم ل  را شهيد 21 داغ بيفتيدكه

درايران مسلمان وشيعه  جهان مرا كشورها  در بين اين همه ريرا،  سپاس خدا  را .است

ها چهرهانسان اين وقتي  واقعاً .دريك جمع بهشتي باشم تانيزتوفيق شده است، و قرارداده

جاچه  اين نمي فهمد، نباشدا هدراين جمع تاانسان خود؛ روحش تاره مي شود، مي بيند را

 ! راستخب

---------- 

 نام: جعفر               نام خانوادگي: عباد             نام پدر : رو  اهلل

     13/11/1341 محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 13سن:   2/1/1331عراق     تاريخ شهادت:؛  محل شهادت:فاو

حسمين   مانندهم  را سعي كن برادرم. ببخش وحاللم كن، مها  بسياررحمت به خاطر مرا

 و تمو  ار !بسميارمهربانم  توا  پدربزرگوار و .رباربياور  ] در راه شهادت طلبي    ،عزيزمان

 كنم وارتمام رحماتت تشكر مي. دحالل بارآوردي ةبا لقم را ر مي كنم كه مابسيارتشكّ مادر

 وركه تما ط همان؛ ناراحت شو  دررفتن من مبادا .منكميافتخار  هميشه به پدر  مثل تو
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سعادت واقعي  كه ؛اراين به بعد هم خدارادرنظرداشته باش ،درنظرداشتي را  حال خداه ب

 .منان استؤبا م

--------- 

 نام: حميد               نام خانوادگي: عربعلي            نام پدر : محمد رضا

       1/1/1341محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:  13/11/1333تاريخ شهادت:    هادت: سرپل ذهابمحل ش

بمه يماران    ،چون اگر سمعادت داشمته باشمم    ؛نگران نباشيد ،اگر من شهيد شدم !مادر عزيز

ممن همم    وت يسم كمه پمدر ن   ار اين .برا  من گريه نكن ندم.پيوميالحسين)ع( هلل اباعبدا

 .خودت گفتي خدا بزرد است .ناراحت نباش ،نيستم

ت با ممادر حمرف   پ  با محب  ؛ندارد به فررند دارد هي  ك   مادر تي كهمحب  !رادر جانب

 .ها  مادر استفاده كنم تتر ار اين ار محب  من كه سعادت نداشتم بيش .بزن

------ 

 نام: حسن               نام خانوادگي: عزيز             نام پدر :علي

      1/1/1334محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:  33/4/1333رارهمدان     تاريخ شهادت:محل شهادت:با

بمالقوه  . ايمد خيلي رحمت مرا كشميده  ،حال كه به اين جا رسيده امه تاب !پدرومادرعزيزم

من فررنمد   .ولي بالفعل به جهاد خوانده شدم ،باشم ومددكارتان بايستي كه دركنارشمامي

 ... خوبي برايتان نبودم

--------- 

 نام خانوادگي: عزيز             نام پدر : محم دعلي   نام: مصطفي            

      1/4/1344:محل تولد: همدان       تاريخ تولد
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 11سن:   11/1/1331تاريخ شهادت:     ؛ عراقمحل شهادت:فاو

درآغوش خمود  من را  ت خود پرورش داديد ومرادردامان پرمهر ومحب   !پدرومادرعزيزم

اميمدوارم خداونمد بمه شمما      ! بماد  شمماباخدا  اجرومزد. ديدكر بااحكام اسالم وقرآن آشنا

خواهم كه نتوانستم خواسته ها وآررو ها  من معذرت مي. اجروصبرجزيل عنايت فرمايد

ولمي اميمدوارم خداوندخواسمته هما  شمرعي شمما        ؛عمل بپوشانم ةشما رادراين دنياجام

 وشممارا  شمماپركند درميمان رنمدگي پرمهر   راجا  خالي مم ، رادرهمه حال برآورده كند

بيت رسول اهل اميدوارم خداوند شمارادرآن دنيابا. باآيات قرآن دررورمحشرمحشوركند

 .نصيب شماكند دنيا عظيم رادرهردو  محشوركندواجر )ص(اهلل

---------- 

 نام: موسي          نام خانوادگي: عسگر            نام پدر : مرتضي          

 13/3/1341خ تولد : محل تولد:همدان     تاري

          13سن :       13/3/1331جنون       تاريخ شهادت: مجزيرة  محل شهادت: 

لطف خمودرا شمامل ايمن     ل وكرم وضف اميدوارم هم اكنون كه خداوند !پدرومادرعزيزم

هرگز بر  !مادرم.  يديشما نيز بر اين امرافتخار كنيد وصبر پيشه نما ،گنهكار كرده است ةبند

ت كن كمه بمرا  ابوالفضمل    ولي ني  هايت جار  خواهد شداگرچه اشك ؛گريه مكنمن 

ممن هرگمز بمرا  شمما     ولي  شما برا  من رحمات فراواني كشيديد. كنيگريه  )ع(عباس

 .فررند خوبي نبودم

-------- 

 نام: حميد رضا               نام خانوادگي: عسگر  علي آباد             نام پدر : علي اصغر

     11/2/1341حل تولد: همدان       تاريخ تولد:م

 11سن:  13/2/1333محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:
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 ولي مگمر تمو سمعادت ممرا      ،همه را مي دانم !د يها كه برا  من نكشچه رحمت ! مادرم

همنشين شدن با اوليماءاهلل   همان شهادت من و ،به خدا قسم كه سعادت من ؟ نمي خواهي

چون تمو امانمت خمود     ؛درشهادت من گريه نكن !مادرم .است حسين)ع(امام  خصوص به

لين كسي هستي كمه  به حالت كه او  اپ  خوش .رابه بهترين وجه به صاحبش تحويل داد 

 .شفاعت مي كنم او را من

------- 

 علي نام: بهرام               نام خانوادگي: عطاييان            نام پدر : خان

   14/3/1343يخ تولد:مراغه        تار محل تولد:

 11سن:     12/13/1331محل شهادت:شلمچه        تاريخ شهادت: 

 ةقسم ممي دهمم كمه بمرا  ايمن بنمد       شما را به حضرت رهرا)س( !ا  پدر و مادر عزيزم

كه نتوانستم حمق فررنمد  را    اراين. اميدوارم راضي شود خداوند ارما تا گنهكاردعاكنيد

ارخمودم راضمي كمنم ولمي      دررندگي مي خواستم هميشه شمما را  .را ببخشيدم  ،ادا كنم

علت كمم آگماهي بنمده    هبلكه ب ،بي احترامي به شما نبوده قصدم خدا  ناكرده .نتوانستم

 اگمر  !بمرادرانم  و ا  خمواهر بموده اسمت.  ] و ممادر    ف فررند درمقابل پدرينسبت به وظا

بمه   . ها حاللي مي طلبمفاميل ةارهم. باشيدپيرو خا امام  ،مي خواهيد ار شماراضي شوم 

 امام رمان)ع[(وآراد  كربال. اميد تعجيل درفرج موال

------- 

 نام: عباس               نام خانوادگي: عالفچي           نام پدر : حسن

 11/2/1343محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          11سن :       1/11/1331 چه        تاريخ شهادت :محل شهادت :شلم
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باتمام وجود نسمبت بمه    شما را ةمي دانم به شدت به من عالقه دار  واين عالق !پدرعزيزم

هما ممي   مي دانم برا  من رحماتي كشيد  كه وقتي به فكر آن .خودم احساس كرده ام

سمادگي را ارشمما    و ولمي ا  پمدر درس سمكوت    ؛شمود خيلي خاطرم ناراحت ممي  ،افتم

 .يمد يممن برخمورد نما   شهادتبا ،طور كه خداوند دوست داردهلل آنءاشاان .ادگرفته امي

ل دقيمق  يايمد و مسما  ي برا  من كشميده يشما رحمات طاقت فرسا !مادر گرامي وارجمند

آخمرين  . گذاشته بوديمد  ادرمورد ما به اجر ،تربيتي را كه خودتان بعدها شر  مي داديد

بدانيد اين ميل ، اق افتادله ا  اتفّأاگربرا  من مس ت كهاس خواهشي كه ار شما دارم اين

شماءاهلل بمه يادحضمرت اباعبداهلل)ع(وابوالفضمل     ان. ي من بوده استيآررو  نها باطني و

بمه اذن خداونمد    بلكمه مما   يم؛رفتم  شماگريه كنيد وناراحت نباشيد كه ما ار بين  )ع(عباس

 ! درجمع شما هستيم

------- 

 نام خانوادگي: عالمه نصرت            نام پدر : محمد حسين          لقاسم     انام: ابو

  1/13/1341محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 11سن: 1334/  11/11تاريخ شهادت:     ؛ عراقمحل شهادت: فاو 

 ،)ع(بياوركه درآن روراممام حسمين   ياده راب )ع(كربال  حسين :به شمامي گويم !پدرجان

، علمي اصمغر   ،فررندش علي اكبركشته شده بودوآخرين سربارش ،ته شده بودش كشربراد

 :گويمد مي خون رابه آسمان مي پاشدواو ،چكدخون مي و خورد به گلويش مي وقتي تير

 .«تواين قرباني راقبول كن وشاهد باش كه آخرين سربار را برا  شما فمداكردم !  خدايا»

 )ع(حسينامام پ  چون ،ا  اسالم مي دهياين اولين سربار  است كه بر ،پ  پدرجان

دارم كمه   چون خودم اين آررو را ؛نگران نباش ،اگرجسمم غرق به خون شد مقاوم باش،

 .شوم درراه اسالم فدا )ع(مثل علي اكبر
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------ 

 نام: محمد رضا               نام خانوادگي: علي محمد             نام پدر : عيسي

    12/1/1342تاريخ تولد:   محل تولد: تهران       

 13سن:        13/3/1331محل شهادت: جزيره مجنون          تاريخ شهادت: 

با درود وسالم بر مادر مهربان و پدر عزيزم كه رحمت كشيده و ممرا بمه ايمن سمن وسمال      

اآلن  !مادرجان .راه سرخ حسين)ع( را به من آموختند و مرا به جبهه فرستادند ،اندرسانيده

امكان دارد مما را فمردا يما     .تنها درون چادر هستم .شنبه است شب پن[ ةدقيق 11/2اعت س

چمون عمليمات خيلمي     ؛پ  فردا به عمليات ببرند وامكان رنده ماندن من خيلي كم است

بما شمما    ومن هم خواستم چند كلممه  نامه هستندهمه مشغول نوشتن وصيت .گسترده است

 .وگو كنم مادرعزيزم گفت

------ 

           نام: علي اكبر           نام خانوادگي: عماد        نام پدر : اسداهلل

   12/11/1342محل تولد : همدان        تاريخ تولد : 

          11سن :       13/3/1331مجنون        تاريخ شهادت : جزيرة محل شهادت : 

چمون اسمالم   ؛ ممراحالل كنيمد   ، اماهرچندنتوانستم رحمات شما راجبران كنم !پدر عزيزم

 ،ها  شماراجبران كنمهرچند نتوانستم شب نخوابي !مادرعزيزم.بود واجب تر ارهمه چيز

 .خواهمارشما حاللي مي

. حجابتان راحفظ كنيد! خواهرانم . اريادنبريد را ادامه دهيدوهرگزخدا راهم را !برادرانم  

 وگريه. عمل ادامه دهند نه باشعار اربرادران بسيجي وآشنايان مي خواهم كه راهم را با

---- 

 نام: رمضان                نام خانوادگي: عنايين               نام پدر : خيراهلل
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     1/11/1342محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:    13/13/1331محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:

باشم وجوابگو  رحمات  برا  شما خوبي ندخودم مي دانم نتوانستم فرر ! پدرومادرخوبم

 ،برايش رحمت كشميده بوديمد   اهكه فررندتان راكه سال اراين .شما باشم ةپا  وخالصان

. انمدوهگين نباشميد   پروردگاربزرد تقديم داشته ايد،؛ در راه تنهادوست ويار خود يعني 

 .مبادا يك وقت برا  من متأثر شويد. شما بايد چون كوه استوار باشيد

------- 

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

    2/11/1333محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 33سن:   11/2/1333محل شهادت:عين خوش     تاريخ شهادت: 

ا نتوانسمتم  هم گرفتمار   تعلّه ب، طوركه خودتان درجريان هستيدهمان !مهربانم پدرومادر

كه برگردن اين حقيمر   را يا  ار حقّحداقل ذره تاهيچگونه خدمتي به شما عزيزان بكنم 

ارخمدا   ، درمقابل رحماتي كمه بمرايم متحممل شمديد     .مرا حالل كنيد .ادا كنم، داشتيد

ه ار كودكي تما بم   ،كه قبل ار مرد ام ار اينشرمنده .بزرد برايتان اجر و صبر مي طلبم

ليت بمر دوش  ؤوسنگيني مس ،م را تحمل كرديدوبعد ار مرد نيزا رندگي ليتؤومس ،حال

 .شماخواهدافتاد

------- 

 ق علي               نام خانوادگي: عيوضي            نام پدر : علي اوساانام: اسح

 2/1/1341محل تولد: رنجان       تاريخ تولد:

 13سن:11/2/1331محل شهادت:قصر شيرين     تاريخ شهادت: 
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چونكمه خمون    ؛خواهم در كشته شدن من گريه نكنند و ناراحت نباشندار پدر ومادرم مي

سمالم ممرا بمه رهبمر انقمالب       .تمر نيسمت  رنگين ،اندهايي كه كشته شدهمن ار خون جوان

مرا در كنار شهدا  اسالم كه در جنگ تحميلمي كشمته    «اناهلل و انا اليه راجعون. »برسانيد

 ه اميد فتح و ريارت كربال.ب .خا  كنيد ،اندشده

 113سورة بقره ، آية  -1

-------- 

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

 تحصيالت:خواندن و نوشتن    11/11/1341محل تولد: كبودرآهنگ       تاريخ تولد:

 13ن:س     11/11/1331محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:

آفرين برتوكه چنين فررند  راپرورش داد  كمه تممام جمان و ممال رنمدگي       !پدرجان

آفرين برتو كه نگذاشتي فررندت به راه منحمرف  .خوش خود را در راه خدا فدا مي كند

آفرين برآن ؛ بارهم آفرين برآن شير پاكت كه مرا سير كرده است !مادرجان .كشيده شود

 .ثير گذاشته استأآفرين بر آن ايماني كه بر من ت ،آغوش كه مرا پرورش داده است

------ 

 نام: محمداسماعيل               نام خانوادگي: غفار        نام پدر : خيراهلل

     1/3/1342محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:  12/1/1332تاريخ شهادت:    ؛ عراقمحل شهادت: ماووت 

 كنون كه در كنارشمما . اايدبرا  من رحمت فراواني كشيده مي دانم ! پدر و مادر عزيزم

شمماهم   ؟است )ع(خون من رنگين تر ارخون علي اكبر و قاسمرمگ .ناراحت نباشيد ،نيستم

يمارانش   ةهمم  چون وقتي امام حسمين)ع(ديد ؛ برا  شهيد شدن آماده كنيد بايد خود را

ن محممدلم يسمتقم االبقتلمي    ن كان ديم ا: »فرمود خود ارميدان كنار نرفت و، شهيد شدند
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پم  ا    ،اگردين محمد)ص(برقرارنمي ماندمگر بمه كشمته شمدن ممن    «فياسيوف خذيني

بايد راهمش راتما آخراداممه    ومي هستيم چنين معلّ شاگرد ما ! ] آر     شمشيرهامرادريابيد

  .دهيم

 .كار  نكمرده ام  شماولي من برا  ،  شماخيلي برا  من رحمت كشيده ايد ،اماپدرعزيزم

ه ممن  البتّم  !همشمهريان محتمرم  . هارابه شما بدهمد اين رحمت ةاميدوارم خداوند اجر هم

گويم كه همواره ميشرعي به شما ةوظيف رتر ار آنم كه به شما چيز  بگويم اما بنا بككوچ

ظهور  ةباشدكه رمين؛ باشيد و اعمال منافقان رادرنظر بگيريد در راه خدمت به اسالم كوشا

 آماده ساريد. ار امام رمان)ع[(

------ 

 نام: علي               نام خانوادگي: غمخوارحسيني               نام پدر : محمد

  1/11/1343محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:     11/1/1333محل شهادت:خرمشهر    تاريخ شهادت:

 . ايمد عزيمز بموده  عزيزم كه هميشه يمارانقالب واممام   ردرود وسالم حضورمبار  پدروماد

م هم تر ار خودم نصيحتي كنم و در اين مقام  دكه به بزر را ندارممي دانم كه لياقت آن

ف بمه  وده كمه هرشخصمي مكلّم   مدس اسالم واجب نكه شرع مقّ نيستم ولي باتوجه به اين

ا  را خدمت نكته چند، ن اسالم عزيزياين حقيرهم به پيرو  ارآي ،نامه استنوشتن وصيت

اميدوارم دست ار  : عرض مي نمايم هللامت حزب ا و برادران وخواهران ،گوارانشما بزر

 .يار  انقالب و امام عزيز برنداريد و هميشه يار امام و انقالب باشيد

-------- 

 نام: تقي               نام خانوادگي: قياسوند               نام پدر : محمد

 1/2/1331:  ولدمحل تولد : همدان             تاريخ ت
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          11سن :          11/3/1333تاريخ شهادت :           محل شهادت : سرپل ذهاب  

به  .ها پذيرفتارآن كنم كه خدا اين قرباني ناچيز رامي به مادرعزيز و پدرم تبريك عرض

و افتخمار  د نخواهران و برادرم و ديگر افرادخانواده سفارش مي كنم هي  ناراحمت نباشم  

ل آمدم و اين قابليت را در درگاه خداوند عزيز قادر پيدا كردم يكنند كه به اين درجه نا

 هي برسم.كه در راه رضا  خاطر او ار همه چيز بگذرم و به اين فور عظيم اال

------- 

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

   3/13/1343ن       تاريخ تولد:محل تولد: تهرا

 12سن:     11/11/1331مجنون    تاريخ شهادت:جزيرة  محل شهادت:

 !مادرجمان  .چون اخالق ورفتار  بد داشتم ؛ترحاللي مي خواهم ارتو بيش !همسرمهربانم

افتخار كمن كمه فررنمدت در راه خمدا      .ر مي كنماررحمات شما تشكّ .شيرت راحاللم كن

توبه كنيمد و راه خمدا را   ،ديهسمت  معصيتبرادراني كه دنبال .  رسيد وكشورش به شهادت

 .پيشه كنيد

---------- 

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

   1/3/1341د:محل تولد: همدان       تاريخ تول

 11سن:     13/13/1333تاريخ شهادت:   ؛ عراقمحل شهادت:ماووت 

د نم خصوص پدر و مادرم كه رن[ فراوانمي بمه پمايم كشميده ا     بهبرادران وخواهرانم وار  

ها و اميد مظلومان راتنها اين نورچشم بسيجي ،خواهم كه امامار شما مي .حاللي مي طلبم

 ،اگرخواسمتيد اشمك بريزيمد    شمود. دشممن شماد    نكنيدكمه  بمر شمهادتم گريمه    . يدنگذار
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رت و رحمت فزيد كه باعث آرامش قلوبتان ونزول مغي(اشك بربرمظلوميت امام حسين)ع

 .به حق ار طرف خداوند است ،خدا مي شود كه اين وعده

------ 

 لقاسم ااحي               نام پدر :ابونام: هاد                نام خانوادگي: فتّ

     2/4/1343محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:  33/11/1334تاريخ شهادت:   ؛ عراقمحل شهادت:فاو  

قلم وگفتارم نماتوان تمر ار    ،امنام خدا  شهيدان شروع كرده اكنون كه وصيت خود را با

سخن بمه ميمان    - كه اين همه اجر وعظمت دارد-شهيد  ةآن است كه من گناهكار دربار

گفتمه   اينمك آخمرين  دربردارد.ا  مادرعزيز!  ترين بار معني را بزرد، شهيد ةكلم. آورم

گناهمان  .سمالم مرابپمذير و حاللمم كمن     ! مادر .ها  خود و عذر هايم را به شما مي گويم

)ع( مراببخش كه نسبت به تو كم لطفي كردم و برا  تو پسمر  نمونمه چمون علمي اكبمر     

 ! مبادا در فقدان من گريه كني .نبودم

--------- 

 علي  ام پدر :فتحمد           نام خانوادگي: فتحي پاكرو         ننام: مح 

 تحصيالت:ليسان     13/1/1334محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 12سن:      13/1/1331محل شهادت:كرخه    تاريخ شهادت:

ار تمام رحماتي كه برا  به ثمر رسانيدنم متحمل  ،بعد ار سالم فراوان !پدر و مادر گرامي

وجود شريفتان پيوسمته صمحيح و    خواهمميتعالي ار درگاه بار  . كنممير تشكّ ،ايدشده

كه هرگز نتوانستم موجمب خشمنود  و خرسمند      نسالم باشد و فقدان ناشايستي چون م

 .ارمغان ديگر  برايتان نداشمتم  ،دانم جز رن[ و عذابخوب مي .نيارارد ، شماراشما باشم
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ر عفمو و  خواسمتا  ،رمارا رهسمپ  ابمد اكنون كه ار كانون گرم خانوادگي جداشده و ديمار  

 گذشت ار جانبتان هستم و آررويم اين است كه ار صميم قلب حاللم نماييد.

***** 

م عنوان قي ه من هم شما را ب، م داشته باشدهر فرد  است كه قي  ةارآنجا كه وظيف !پدرجان

 كنم :م را به شما ميانتخاب نموده و وصيتّ

جما  ه ا  ار من باگر جناره .ي نپوشيدكخاطر مرد من شيون و رار  نكنيد و لباس مشه ب

هي  نيار  بمه برگمزار  تشمريفات     .داييرا در گورستان عمومي همدان دفن نمماند، آن

 فقا يك مجل  ختم ساده كافي است . ،نيست

-------- 

 مد رضا                 نام خانوادگي:فراهاني       نام پدر : احمد        نام: مح 

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

                   13سن :     1/2/1312محل شهادت : سرپل ذهاب       تاريخ شهادت : 

 پدر بزرگوارم

 !پدر عزيز، ذاكر امام حسين )ع(

ا  كمه آسايشمت را    ؛ات دور كنيا  كه عمر  رن[ برد  تا رن[ را ار فررندان و جامعه

خماطر رفمع گرفتمار  ار    ه ا  كه ب ؛ييات را فراهم نماداد  تا آسايش خانواده و جامعه

  !بارها گرفتار شد  ،گرفتاران

رود كه يكديگر را نديمده و  بيم آن مي .ام ار ديدارتان محروم استمدتي است كه ديده

را حضمورتان   طالمب سخنانمان را تمام ناكرده ار هم دور شويم و دور بمانيم. لمذا ايمن م  

و راه پيمامبر)ص( را در ضمميرم    مغمزم نگاشمتيد   ةرا بر صحن هللا ةمكه كل نگارم. ار اينمي



 34 

 ،يد و عشق حسمين)ع( را بمر ربمانم چشمانديد    دمهر علي)ع( را در دلم نشان ،ترسيم نموديد

 هللهو الهاد  جزا  ا .ر كنمتشكّ ارشما دانم چگونهنمي

------- 

 نام پدر : صفرعلي          نام: امير علي                 نام خانوادگي:فرج اهلل پور   

 3/4/1341خ تولد : محل تولد : همدان             تاري

          13سن :                11/1/31محل شهادت : عين خوش          تاريخ شهادت : 

بلكه ؛ گاه ناراحت نباشيدهي  ،كنيدكه مرا به اسالم هديه مي اميدوارم ار اين !پدر ومادرم

ايد. شمما ا  ممادر   به اسالم  هديه كرده راتان يك نفرد كه شما هم ار خانوادهافتخار كني

من ناراحتي نداشته  ةدربار .اميدوارم مرا ببخشيد ،ايدبرا  من خيلي رحمت كشيده !جان

برايم گريه نكنيد كه خدا  ناكرده دشمنان اسالم خوشمحال شموند.فقا ار شمما     باشيد و

اين انقالب  ،اهلل با يار  خداوندءشامام و اسالم باشيد تا انا خواهم كه هميشه در خاّمي

 برسد. )ع(امام رمان ،دست صاحبشه پر خروش اسالمي ب

------- 

 نام: محسن                 نام خانوادگي: فرجي             نام پدر :علي اكبر 

     11/1/1342محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 12سن:      11/11/1334تاريخ شهادت:       عراق؛ محل شهادت:فاو   

اميمدوارم در    .برا  شما باشمم   خوبيكه نتوانستم فررند حاللم كن ار اين !در بزرگوارمپ

. دق باشيد وبا دعا  خير خود همچون هميشه يادم كنياسالم ومسلمين موفّ راه خدمت به

 ... شو م در فقدانم ناراحت مي مطمئنّ. حاللم  كن !مادرمهربانم

------- 

 لقاسماخي               نام پدر :ابونام: قربان                نام خانوادگي: فرّ
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  11/3/1342خ تولد:محل تولد: همدان       تاري

 13سن:     4/13/1331محل شهادت:ام الرصاص    تاريخ شهادت:

كمه چنمد صمباحي    نتي بمودم  اامم  .نداشتم مرا ببخشيد كه خير  برا  شما !پدرم و مادرم

پا ه برا  انجام آن ب ،خود را فهميدم ةوظيف هك درآغوش گرم خانواده ريستم و بعد ار آن

جان ناقابلم را فدا  اسالم و قرآن  و شدم خاستم و در اين راه مرد را باجان ودل پذيرا

اني دنيا  ف ،دنيا. برا  من عزادار  و گريه نكنيد ! پدرعزيزم ومادر مهربانم .امام كردم و

فكر اين را بكنيم كه آيا برا  آخمرت توشمه ا     .بايد در فكر آخرت باشيم ،و رفتني است

 ... ؟  ايمرحم داشته ةآيا صل ؟آيا تر  گناه و غيبت كرديم .خير جمع كرديم يا

---------- 

 علي  نام: جمشيد                نام خانوادگي: فرهاد                نام پدر : محرم

 2/1/1341 ان             تاريخ تولد :د : تهرمحل تول

          12سن :               11/1/1331تاريخ شهادت :           محل شهادت : سومار      

دانم كه چمه قمدر رحممت     مي .سالم برتوا  مادردلسور و مهربان .ما سالم بر مادرگرامي

گرفتم اما موقعيمت  رامي دست شما مي دانم بايد .ني بزرد ك اا  تا فررند خود ركشيده

 ممن همم بمه اممر     .فمداكار دارد  امرور اسالم احتياج به جوانان ررمنده و .دنكميما فرق 

 .دس و پراجمر قمدم گذاشمتم   مقّم بمه ايمن راه    ،واجب شرعي كه درخود احساس كمردم 

اگمر   ،برايم عروسمي كنمي ولمي ممادر     ،خواستي وقتي بزرد شدمدانم ميمي !مادرجان

خون برا  اسالم ه بلكه مرا در لباس غرقه ب ؛ه نخورغص  ،ا در لباس داماد  نديد پسرت ر

شمهيد   ،ببين و افتخار كن كه پسرت در راه رسيدن به هدف و رسيدن به دين مبين اسمالم 

 شده است.

--------- 
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 نام: حسين                نام خانوادگي: فرهاد                

حقير را كشيده و تا به اين جما   ةكه چند سالي رحمت اين بند نار اي ،پدر و ومادر عزيزم

پمدر و   .كنمر ميقدرداني وتشكّ، حسين)ع(به جبهه ها فرستاديد امام مانند ار رسانديد و ما

من به  ليمحبت شهادت بر قلبم نشست و .من هرگز ار صحبت شما سير نشدم  !مادر عزيزم

  .سو  شهادت شتافتم

خدارا سپاس ممي گمويم    و ليت مي طلبمالح .ار همهتسمهربان ابها  شهيد خدا  خون

 شهيد پرور و متعهد داشته باشم.  چنين ا پدرومادرتت نهادكه بر من منّ

----- 

 نام: عزيز اهلل                نام خانوادگي: قادر            نام پدر : حبيب اهلل

     1/11/1344محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 12سن:     11/1/1333سردشت       تاريخ شهادت: -محل شهادت: مهاباد 

هميشه برا  شما دردسمر ممي آفريمدم و     .نبودم من پسر  حرف شنو برا  شما !پدرجان

 !  درد مي آوردم به قلب رنجورتان را

ممن ار خمدا     « .من برا  تو خيلي رحمت كشيده ام م،عزيز »:تو هميشه مي گفتي!مادر

و  )ص(ايمن ممرد سمرخ خانمدان آل محممد      ،حيم مي خواهم كمه شمهادت  رحمان و ر

 كمنم و  را نصيبم گرداندتا بتوانم با خون سرخ خويش خدمتي به اسمالم و وطمنم   )ع(علي

پاداش رحمات تورا بدهم و تو دربين مادرها  شهدا در رورقيامت و در پيشگاه خداونمد  

 ولي همين قدر مي دانم يا نه، شودهرچند كه نمي دانم شهادت نصيبم مي  .سر افرار باشي

 خاطر اسالم است.ه اگر كشته شوم ب كه

------- 

 مد حسين نام: علي اصغر                نام خانوادگي: قادر                نام پدر :مح 
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     11/1/1342د: محل تولد: تهران         تاريخ تول

 11سن:     13/13/1331محل شهادت: شلمچه       تاريخ شهادت:

 ؛ار مرگم ناراحمت نباشميد   ،اگر آررو  ديرينه ام يعني شهادت برآورده شد !پدر و مادرم

 .دار  بوديمد ش تحويل داديمد و چمه خموب امانمت    اريرا شما امانت را به صاحب اصلي

 .بهتمر نيسمتم    ،دنها  سرسبد  كه امرور به آغوش معشوق مي شمتاب  بدانيد كه من ار گل

ليت و عشق و مبارره وادارم ومسؤ .كه عاشقان رفتنددر حالي ،بمانمخجالت مي كشم رنده 

 .نمرا آگاهانه و با هدف انتخاب ك كرد پشت سر امام خود به حركت درآيم و راهم

------ 

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

     12/3/1331محل تولد: همدان          تاريخ تولد:

 11سن:           1/13/1312محل شهادت:سوسنگرد             تاريخ شهادت: 

دسمتان  هشمهيد بم    -هللشاءاان-كه بدن من كه در صورتي كنم بر اينو شما را وصيت مي

 االمكان در همدان در كنار قبر پدرم مرا به خما  بسمپاريد ريمرا در رنمدگي     حتي ،افتاد

گونمه دوسمت داشمت و     مرا غريب دفن كنيمد كمه پيمامبر ايمن     . دمتر در كنارش بو كم

تر طلب آمررش كنيد كه مظلوم  فررندش حسين)ع( نيز چنين دفن شد. برا   پدرم بيش

 .گونه تربيت نمود ار او متشكرم كه من را اين ؛به مادرم بگوييد . بود و مظلوم ار دنيا رفت

اگمر چمه    .داشمت داشت و مرا دوست مياو اولين كسي بود كه بعد ار خدا به من محبت 

تمر    ايشان همراهي بيش بالكن قصد داشتم ؛ ا  ار رحماتش را جبران كنم رهنتوانستم ذّ

داحافظي نمزد او روم  مهلتم تمام شد برا  خم  وقتيهم شرط كردم  )ع(با امام رضا .نمايم

فرصمت   خواهرم ار رو  محبت تلفن كرد كه برف است نيا و من چمون  . كه موفق نشدم

ار او  !كمنم در همر صمورت بمرا  هميشمه ار او خمداحافظي ممي       .رياد  نداشمتم نمرفتم  
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ار سپاه خدا در  كه برا  كسي باشد بلكه كند برا  فررندش نباشدخواهم اگر گريه ميمي

و ار خمدا   شمود. )س( محشوراش فاطممه دهبما ج م   او اميمدوارم  .مصاف با دشمن شهيد شد

 ين)ع( محشور شوم.بخواهد من هم با فررندش حس

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

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

              1/1/1341محل تولد: همدان          تاريخ تولد: 

 13سن:         11/11/1331محل شهادت: شلمچه       تاريخ شهادت: 

 .برادرانم مي خواهم كه حرف مادر را گوش كنندار خواهران و

------- 

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

  1/11/1343تاريخ تولد: محل تولد: همدان      

 11سن:   4/13/1331محل شهادت:اروندرود     تاريخ شهادت:

پاداشمي  ] چنمان    ردم ام ا تو در عوض به ممن  جا نياوكه حق بندگي تو را بهخدايا! با اين

داد  كه شايستگي آن را نداشتم و اين ار لطف و كرم تواست. پروردگارا! پدر و ممادرم  

ها بيفزا تا  ها را مورد لطف و رحمت خود قرار بده و بر صبر و بردبار  آنرا بيامرر و آن

 بسايند. در مقابل مصايب نه تنها صبر كنند، بلكه سر شكر بر درگهت

----- 

 نام: محم د رضا            نام خانوادگي: رجبي نصير        نام پدر : محم د

      11/3/1342محل تولد: اللجين       تاريخ تولد:

 12سن:    11/1/1333محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:
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به گمردن   در نبود من  دل پدر ومادر عزيزم را كه به راستي حق بزرگي !برادران عزيزم

 دست بياوريد و نگذاريد كه برا  من ناراحت شوند.هب ، من دارند

------ 

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

      1/4/1344محل تولد:همدان       تاريخ تولد:

 12سن:    14/4/1331محل شهادت:كوشك        تاريخ شهادت: 

ها را خوابيجا بايد ار رحمات مادر مهربانم قدرداني كنم. مادر! در كودكي من بيدر اين

ا ! ولمي حيمف كمه    ا  و در بزرگي من خون دل خوردهها  شب تحم ل كردهدر نيمه

سمورم بسميار   بسيار پشيمانم! ار رحمات پمدر دل ] اكنون   قدر اين رحمات را ندانستم كه 

اش و رحمات بسيار  كشيده تا مرا به اين سن كند برا  خانوادهكنم كه كار ميتشكر مي

 خواهم كه قدر اين رحمات را ندانستم.رسانده است. اما پشيمانم و معذرت مي

--- 

 دستجرد              نام پدر : عباس ي نام: حسين              نام خانوادگي: شاه حسين

   1/3/1312خ تولد:محل تولد: همدان       تاري

 31سن:   12/1/1312محل شهادت:گردنه صلوات آباد     تاريخ شهادت:

و  امهما راضمي   ممن ار آن  دانند اگر در مسير اهلل باشندپدر و مادرم و همسر و فررندم مي

  .ها راضي خواهد بودار آن] نيز   خدا 

------- 

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

   13/11/1341لد:محل تولد: همدان       تاريخ تو

 12سن:     33/13/1331محل شهادت:آخ كند     تاريخ شهادت:
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كه پدر و مادرم مرا در كودكي پرورش دادند تو هم بمه آنمان   طور همان» پروردگارا! 

 «پاداش نيكويي مرحمت كن.

------- 

 دگي: بيگي             نام پدر: شعبانعليمد تقي          نام خانوانام:  مح 

 تحصيالت:سوم متوسطه       33/3/1343محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 12سن:         1/3/1331محل شهادت:خرمشهر               تاريخ شهادت:

ايد و عمرتان را صرف بزرد دانم كه شما رحمت رياد  برا  من كشيدهمي !پدر عزيزم

تي اناين را بدانيد كه من امم  .ام نون من برا  شما خير  نداشتهتا ك .ايدمن كرده كردن

رور  بايسمتي شمما ايمن     ريسمتم و  پرمحبت شمما  بودم كه چند صباحي در آغوش گرم و

گونمه و خالصمانه تقمديم     اين پ  چه خوب كه امانت را ،كرديدمي تقديم خدا امانت را

 !ممادرعزيزم .  گريه كنيد چون من به هدفم رسيدم پ  الرم نيست در فقدان من .كرديد

رآن قاش برا  اسالم و همه ريرا ،هم رن[ وسختي رياد  متحمل شد  اماعيبي ندارد شما

تو مادر خوبي بمرا  مما    .هي بوده و اين برايتان افتخار استو برا  پايدار  حكومت اال

خمواهم ممرا   ار شمما ممي   ، دوران رندگي شما را اذيت و آرار كردم دراگر !مادر .هستي

ندگان را هميشه به ياد داشته خواهم در دعاهايت امام و شهيدان و ررمببخشي و ار تو مي

ريمرا كمه    ، و اگر خدا سعادت شهيد شدن را به من داد برا  ممن ناراحمت نبماش   .  يباش

بما  شمان را  قدر مادرها فررندانشان و تمام هستي اين !مادر. ناراحتي تو ناراحتي من است

اينمان هممه عاشمق    اسمت.  عشق فدا  حق ساختند كه شمارشان ار حد وحساب گذشمته  

هايشمان  بينيم كمه بما ار دسمت دادن جگمر گوشمه     اكنون مي] ولي   فررندان خود بودند 

و  .هاسمت به خدا باالترين عشق انديشند و عشقچون اينان به خدا مي ،همچنان با نشاطند
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رو  من  ؛  گونه هم كه مانند اين شير رنان باشي چون اينخوايار تو م! ا  مادر عزيزم 

 شادتر است.

******* 

 نام :محمود                        نام خانوادگي :ربيعي                           

 1/13/1343 نام پدر: حسن    محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 13سن :               13/2/1333هادت: تاريخ ش           محل شهادت:  ميمك    

پ  روا نيسمت كمه در ايمن معركمه رار       . مادرم! بدان كه همچون تو مادراني فراوانند

كني و ناالن باشي و بر اين راه طي شده غص ه خور ! شاد بماش كمه ممرا در عمرش اعمال      

 دريابي و دركمال سعادت بيني.

*** 

 ج          : مرو  مد مهد          نام خانودگينام : مح 

 12/11/1332نام پدر: احمد علي    محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 11سن :               11/3/1333تاريخ شهادت:              محل شهادت:  قراويز 

 كرد  و در عوض  تحم ل برا  به سعادت رسيدن من  رياد  كه  رحمات  آنا  !  درمپ

مرا مي خوانيد ار تقصيرات من  ةنام تي اميدوارم در اين لحظات كه وص، نا سپاسي ديد   

كه شما را تر  مي كنم  ار اين است كنم كه شهادتم نزديك  چنين احساس مي .بگذريد 

  .  خوشحال خواهد شدباشيد و هرگز مگرييد چراكه دشمن ناراحت ن

اميمدوارم   . نتيجه رسيد به كار رحماتت كشيد  و آخررياد  برايم رحمت  ! مادر عزيزم

 ؛ مواظمب تربيمت بمرادر و خمواهرم بماش      "كامال .  كه رحماتم را ببخشي ومرا عفو كني

 . تشويق و ترغيب كن  راه دين برادرم را در  وخواهرم را رينب گونه بار بياور 

*** 
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 نام : مرتضي                      نام خانوادگي : مريانجي 

 11/3/1343  محل تولد: همدان           تاريخ تولد:   نام پدر: نظام علي      

 11سن              11/11/1331تاريخ شهادت:           محل شهادت:  خرمشهر      

 . ت اسمت وصمول بمه دريما  احمدي     رنمدگي مما    بدانيد كه سرانجام   ! پدر ومادر عزيزم

رور  بايد اين امانت  و ست شمادر د بودم امانتي  من. بين شما نيستم  ناراحت نباشيد اگر

را بما   آن  پ  چه بهتر خودتان ديدگردان ميش كه پروردگاراست برا رابه صاحب اصلي

 ها  سختيدر تربيت ما  وگرامي هستيد بسيارشما  ! پدر ومادر .  ت ودوستي تحويل دهيدعزّ

فررنمد در  اين را بدانيد  سمعادت    . مطمئن باشيد  اجر شما نزد خداست ،را تحمل كرديد

 خود شمب و رور  تهيه كنيد يا  تر منزلي بهتر و امكانات رفاهي بيشبرايش  كه يستاين ن

] و آن اسمت    باخداست  ةمعاملواقعي  بلكه سعادت، ت خبر  نباشد ار انساني  ليكاركند و

 .  كه باقي مي ماند

*** 

 پدر : حشمت  نام : ميررا آقا                نام خانوادگي : مريانجي        نام

 1/4/1341محل تولد: همدان           تاريخ تولد: 

 12سن :      3/11/1334تاريخ شهادت:               ؛ عراقمحل شهادت:   فاو  

ها رحممت كشميديد و    سال  ، انقالب برا   شما رحمت كشان ! برادر و خواهرانم ، مادر 

  ار خمدا  بريمد ، ار ايمن حاصمل بهمره ب    آررو داشمتيد  مادر ! .  اين امانت را بزرد كرديد

به جا   م دو برادر كو چك شتم و برا  كه نداپدر !ا  مادر  .مي خواهم به شما صبر بدهد

به خماطر ايمن    اگر نتوانستم پيش شما باشم ،  آررو داشتي برايم عروسي كنيد ،  پدر بودم

 .  تر احتياج بود كه دفاع كنم اسالم در خطر بود و شايد بيش بود كه

*** 
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 نام : صادق                   نام خانوادگي : مستقيمي   نام پدر : علي 

 11/3/1344تاريخ تولد:       محل تولد: همدان     

 13سن :       13/1/1332تاريخ شهادت:            محل شهادت:   حاج عمران     

 .كنمد ستايش  بتواند شما را ه ا كلمه يا جمله ا   پيدا نمي كنم كم ام مي انديش بسيارو من 

ناچار به عادت ديرينه قلبم را شكافته و صد چا  مي كنم و قطره خوني را بمه نمام سمالم    

] اما ممن قمدر   مرا ببخش كه مرا در دامن خود پرورش داد   ! مادرم. تقديمتان مي كنم 

نامه ام به خمون  كه  مرا ببخشيد ار اين !م ا مادر عزيزم و برادران گرامي، پدر ندانستم .   

شرف است كمه انسمان    وجدان  و، چيز  كه باعث نوشتن اين نامه شد  تنها !آغشته است 

 .  مؤمن بايد رعايت كند

پمرورش   بمه گونمه ا     ممرا  .ر و قدر داني نمايم نمي دانم كه چگونه ار شما تشكّ  ! مادرم

حرگاهان سم و تما  هما بيمدار مانمد      شب .در راه اسالم بجنگم  تاو تربيت كرد   داد  

 هما   خود گهمواره ام را تكمان داد  بمه يماد آن شمب      ها  با دست كرد  ، ما  پرستار

 ...     عشق ةقص ، دريا ةقص ؛ صه مي گفتي قمي افتم كه برايم 

*** 

 نام : محمد               نام خانوادگي : مصباحي                    نام پدر : شعبان 

 12/11/1341تولد:  تاريخ   محل تولد: همدان        

 11سن :       12/11/1334تاريخ شهادت:                ؛ عراقمحل شهادت:   فاو 

بلكه امانتي بودم دردست شما عزيزان كمه   ، ق نداشتممن به قول امام عزيزمان به شما تعلّ

م معلّم  شمما   .  تحويل داديد به صاحبش سال با افتخاربيست و دو حدود  پ  ار بحمد اهلل

شهادتش آشنا  ةو نحو )ع( با قيام امام حسين و پيش ار هر چيز مرا من بوديد خوبي برا  

پيش شما عزيزتر نيستم و مصيبتي كه بمر  )ع( ار  حضرت علي اكبر حسين  من كه. نموديد 
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تن ار بهترين عزيزانش را تقديم خمدا كمرد   هفتاد و دو  در عاشورا و حسين )ع( وارد شد 

را  كنيد كه خداونمد شمما   پيشهءاهلل صبرشا پ  ان. ن موضوع كه چيز  نيست در برابر اي

 باشيد . به رضا  خداوند   يضار . خواهد كردسزا  خير عنايت 

*** 

 ب       نام : علي                            نام خانوادگي : مطي 

 3/1/1343محل تولد: همدان      تاريخ تولد: نام پدر : محمد ولي         

 13سن :        33/11/1334تاريخ شهادت:               ؛ عراقمحل شهادت:   فاو  

 بمزرد كمردن مما    مادرم رني بود كه بعد ار مرد پدرم رندگي و عممر خمود را در راه  

ار خدا  بود و من  خالصه مادر  فداكار . گذاشت و در رندگي خوشي به خودش نديد

م كه صبور و شكيبا و استوار خواهار او مي. راضي باشند خواهم كه ار من ميار او وخود 

ار دست ممن ناراحمت اسمت ممرا     اگر كسي  . خواهم كه مرا ببخشدار خداوند مي . باشد

هما   خواهم كه مرا ببخشند كه جز رحمت چيز ديگر  برا  آنام ميار خانواده .ببخشد 

كه  شكل همينبه حد باشيد ب  ومتّبرا  امام و ررمندگان دعا كنيد و با هم خو داشته ام .ن

ها گرم نبودم ولي ايمن يمك    و فاميل  خود من رياد با خانواده.  امام عزيزمان گفته است

 سپارم.شما را به خدا مي ةهم .باشد  در ميان خانواده هميشه محبت ، ] بايد    اشتباه است

*** 

              علي                     نام خانوادگي : مظاهر نام : تراب

 1/3/1344احمد علي  محل تولد: همدان      تاريخ تولد: نام پدر :   

 12سن :       12/1/1331تاريخ شهادت:            محل شهادت:   سومار    
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د و يدر مرد من گريه نكن -هر چند مشكل است  -مي خواهم ارشما  !پدر و مادر عزيزم 

 ميانگريه كردن در .ضعف شماست  ةنكنيد كه نشان اگر گريه كرديد در حضور مردم گريه

 مردم قلب را مي آرارد.

*** 

 نام : حسين                            نام خانوادگي : مظاهر 

 1/2/1332اصغر   محل تولد: بيجار كردستان      تاريخ تولد: نام پدر :  

 14سن :       13/1/1331تاريخ شهادت:            درفول     -محل شهادت:   محورشوش

يد در مرد من بيش ار حد گريه و رار  نكند و بداند كمه ممن عزيزتمر ار    يبه مادرم بگو

با گريه ورار  خود باعث شاد شدن دشمنان اسالم نشمويد و   .ديگر شهيدان نبوده ونيستم 

 ار تممامي خمانواده ام ،   .ي كه در دل داشته رسيده اسمت  يرروآبه تنها  تانبدانيد فررند

كه  ناراحت نباشند و هميشه و همه جا حمافظ   مپدرم ، برادرهايم و خواهر هايم تقاضامند

 اسالم ، امام و انقالب باشند.

*** 

 نام : صفر علي                              نام خانوادگي : مظاهر  

 1/1/1343ريخ تولد:  محل تولد: همدان         تا

 12سن :                 14/4/1331تاريخ شهادت:            محل شهادت:پاسگاه ريد     

 ،رينب گونه  .كه من در راه خدا شهيد شدم  اميدوارم  ناراحت نباشي ار اين ! مادر جان

تمو كمافران را شماد     ةيه نكني ريرا گريخواهم كه برايم گرار تو مي .استوار ومحكم باش 

 رد.آومي خواهد كرد و قلب مادران شهدا را به درد 

*** 

 نام : علي                                 نام خانوادگي : مظاهر 
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 33/3/1341لد: عبدالعلي   محل تولد: همدان      تاريخ تونام پدر : 

 14سن :        1/11/1331چه    تاريخ شهادت:   محل شهادت:   شلم

يك اديد و به ندا  امام لب سالم بر شما پاكان درگاه خدا  كه مرا به جبهه فرست !پدر ومادر

فررند  را نسبت  خيلي عذر مي خواهم  نتوانستم حقّ .اميد وارم  مرا حالل كنيد  ،گفتيد 

ي كه كشيد  حالل يها اميدوارم  شير  كه به من داد  و رحمت . مادر!به شما ادا كنم 

)س( رهمرا ] حضمرت    ها  تمو را بمه    م و رحمتيكني و در قيامت يكديگر را مالقات كن

 .  كنم بارگو

*** 

 نام : محمد رضا                 نام خانوادگي : معبود  

 3/1/1343حسن    محل تولد: كبودرآهنگ تاريخ تولد: نام پدر :   

 11سن :        1/11/1334تاريخ شهادت:               ؛ عراقمحل شهادت:   فاو 

يمادت نمرود كمه ممن      .  كنمتت مياگر مرگم شهادت باشد شفاع . ناراحت نباش  ! مادرم

 اما راضي به ناراحتي امام نيستيم . يمكنمل ميوامثال من هزاران درد را تح 

*** 

 نام : امين                                 نام خانوادگي : معروف 

 11/3/1342نام پدر: نور علي     محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 13سن :               4/13/1331ه               تاريخ شهادت: محل شهادت:  شلمچ

اين شهدا احتياج  بهاما اسالم  ، شما را ار صميم قلب دوست دارم .مرا حالل كن  !ا  پدر

 را  بمرا  تربيمت   هنمر ايمن   ،هر كار بد  انجام دادم به رويم نياورد    !ا  مادر  .دارد 

راه  ةار برادرانم مي خواهم كه ادامه دهنمد .  حالل كنكار ببر و مرا ه فررندان نيز بديگر

 .  حالل كنند ا باشند و هر بد  ار من ديدند شهد
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*** 

 نام : محمد                       نام خانوادگي : معصوميان دباغي 

 13/3/1342علي محل تولد: همدان           تاريخ تولد:   نام پدر: قربان

 11سن :                13/1/1331يخ شهادت: :  كرمانشاه تارمحل شهادت

 خوبي برا  شما نبودم و نتوانستم جبمران رحممات و   فررندمرا ببخشيد   ! پدر و مادر عزيز

در مرد من گريمه نكنيمد و ناراحمت نشمويد      ، هايتان را بنمايم. پدر و مادر عزيز خوبي 

جا آوريمد و ار  ه را ب در مرد من خوشحال باشيد و شكر خدا  .چون شهيد گريه ندارد 

. اگمر چمه داغ تنهما فررنمدتان     ه حسماب آورد  او بخواهيد كه ما را ار شهيدان راه خدا ب

 ها محتاج است. ا اسالم به اين خونسخت است ام 

*** 

 نام : حسن                                              نام خانوادگي : ملكي 

 3/11/1332ن           تاريخ تولد:علي   محل تولد: همدا نام پدر: رجب

 11سن :               13/3/1331مجنون              تاريخ شهادت:   جزيرةمحل شهادت:  

ر فمراقم  دو راه رسمتگار  اسمت. پم      بموده  بدان كه راه ما با انتخابي آگاهانمه  ! مادرم

ار تمو   خواهشمم . م ا رستگار شد و من هم در پي رستگار )ع( غمگين مباش چرا كه علي 

 افتخار كني. نشهادت م هاين است كه ب

*** 

 نام : علي                                            نام خانوادگي : ملكي 

 2/2/1342د:علي   محل تولد: همدان           تاريخ تول نام پدر: رجب

 12سن :               1/11/1334تاريخ شهادت:              ؛ عراقمحل شهادت:   فاو  
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كه من شمهيد شمده ام غمم بمه خودتمان راه       نكند خدا  ناكرده ار اين ! عزيزم  ةخانواد

ي كمه بمر   اين چند سال خدمتي به شما بكنم و نتوانسته ام حقّ من نتوانسته ام طي  . بدهيد

اميمد وارم و  . نتوانستم فررند و برادر خوبي بمرا  شمما باشمم     . گردن من داريد ادا كنم 

 .  حالل كنيد، كنم اگر با شما بد خلقي كردم  واهش ميخ

من نتوانستم رحمات شما را جبران و كشيده ايد رياد   شما برا  من رحمت  ! پدر عزيزم

  كه ا ،مادر !ا مادر عزيزم ام  .وارم خداوند عوضتان بدهد و اجرتان با خداوند دامي . كنم

ر عزيز  كه خود را به رحمت انداختي تا ماد، ها بيدار ماند  تا من راحت بخوابم  شب

چمرا كمه    بر صورت جار  مي شودها را مي نويسم اشكم  حال كه اين ،  من راحت باشم

ممادر   .  رباني ار شمما قمدر دانمي كمنم     و نمي دانم با چه لحن.  خيلي مديون شما هستم 

شمفاعت شمما و    اميدوارم بتوانم بما  . خيلي شما را رحمت داده ام مرا حالل كنيد !عزيزم 

 شاءاهلل. ان. كه بر گردن من داريد ادا كنم را ي خانواده ام گوشه ا  ار حقّ

*** 

 ني مد                                   نام خانوادگي : ملو نام : مح 

 11/1/1342نام پدر: غالمحسين    محل تولد: همدان           تاريخ تولد:

 11سن :             2/11/1331تاريخ شهادت:           محل شهادت:   شلمچه      

ه ار شما كه مرا با قرآن وانقالب و اسالم آشنا كرد ؛ت دارمشما پدر ومادرم طلب حاللي ار 

يد و دست مرا به پرچم امام حسين )ع( رسانده ايد و آخر هم ممرا بمه راه اممام خمينمي     ا

 ،شما بسيار حق بمر گمردن ممن داريمد     !مادرم  . فرستاده ايد تا انتقام حسين )ع( را بگيرم

 .  در آن دنيا با امام حسين )ع( محشور شوم تا نماييدحاللم كنيد و دعايم 

*** 

 مد                                   نام خانوادگي : منوچهر  نام : مح 
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 3/2/1332خ تولد:علي   محل تولد: همدان           تاري نام پدر: برات

 14سن :              12/11/1331قصرشيرين              تاريخ شهادت:  محل شهادت:   

من متحمل شد  ي  كه جهت رشد و پرورش ياميدوارم رحمات طاقت فرسا !پدر عزيزم 

را فراموش نخواهم كرد و با احساسمات پما     رحمات شما هرگز  .افتخار شما گردد  ةماي

 رفررندانه ار شما تشكّ

 .  مي نمايم 

*** 

 ام : رحيم                                    نام خانوادگي : مهرابي ن

 3/1/1333لد:نام پدر: كريم    محل تولد: تهران           تاريخ تو

 13سن :             11/1/1312تاريخ شهادت:           محل شهادت:   سوسنگرد     

اگمر در دوران  . ت نشو واشك نريمز  ناراح؛ من در راه دين اسالم شهيد شدم  !پدر عزيزم 

يماد  ه تما آخمرين لحظمه بم     ! مادر مهربمانم  .مرا ببخش  بي احترامي كردم به شما  جواني 

شيرت را حالل كن و ، مادرم  .ل كرد  هستم كه برا  من تحم  هايي رحمات  و ناراحتي

اشك نريز ار دست دادن من  ه خاطرب ، مادر . يرت را پشتيبان برادران ديگرم كندعا  خ

و اگر به تو تسليت گفتنمد   ه ا  و خوشحال باش كه جواني در راه دين و اسالم فدا كرد

 «يد.يبه من تبريك بگو: » بگو 

*** 

 نام :  نقي                     نام خانوادگي : ملكي

 12/1/1332خ تولد:    محل تولد: همدان           تارينام پدر: ولي اهلل

 13سن :              11/13/1312:  تاريخ شهادت              محل شهادت:   كرخه
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افتخار كند كه يمك شمهيد   بايد و .  به مادرم سخت بگذرد،نگذاريد ناراحت شودنگذاريد 

 .  در راه اسالم داده است

*** 

 هيلنام :  علي                  نام خانوادگي : يدال

 1/13/1341ان            تاريخ تولد:نام پدر: نايب علي   محل تولد: قروه كردست

 11سن :               13/11/1333تاريخ شهادت:            محل شهادت:   سرپل ذهاب   

كه ار خانواده ات شهيد  را به اسالم تقمديم داشمته    پدر  باشي صبور وار اينوارم اميد

ار شمما   ! پدر جمان  . كني م در ميان مردم رندگي ا  به خودت ببالي و هميشه شاد وخرّ

خاطر تمام شهدا اشك بريزيد كه ه بلكه ب دگاه گريه نكني تقاضا مندم كه به خاطر من هي 

خواهران خردسالم كمه ار مهمر ممادر  بهمره منمد      ار .شاءاهلل  ان ، بي اجر نخواهيد ماند

 دارم. آررو  سعادت برا  شما.  كنيد  مراقبت "كامال ندنيست

*** 

 نام خانوادگي : يگانه راد       نام :  حسين         

 1/1/1341ريخ تولد:نام پدر: علي اهلل    محل تولد: همدان           تا

 13سن :               13/1/1331تاريخ شهادت:             محل شهادت:   قصرشيرين   

خبمر   بيكه  ار اين ! عزيزم ةپدر جان ، برادر متقي ام و خواهران رينب گونه ام ، خانواد

ممن   . اميدوارم ممرا عفمو كنيمد    ، شما را تر  نمودم معذرت مي خواهم ، و بدون اطالع

برا  يار  اسالم و مستضعفين به اين جنگ تحميلي آمده ام و بايد بدانيد كه آمدن من به 

شما يك به يك  بر  ! عزيزم ةخانواد .قانه بوده است اين جنگ صد در صد آگاهانه و محقّ

 .   چه نتوانستم جبران كنم گر من حق داريد  ا
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ريرا اگر هوشيار نباشيد نمي توانيد بمه  . كه دارم اين است كه هوشيار باشيد  يتنها سفارش 

اميد وارم  بعد ار رفتن من و پيوسمتن  بمه     . بر خطرنا  اين دنيا عبور كنيداسادگي ار مع

 . اهلل مرا حالل كنيدلقاء

*** 

 نام خانوادگي : يوسفي علي                نام :  بداغ

 . ل كرديدها تحم  م رحمت كشيديد و برا  من رن[ايپدر ومادرم كه خيلي بر ه شماسالم ب

من تعلق به شمما نداشمتم ودر نمزد شمما       ] است .   بدانيد كه رحمت شما برا  خدا بوده 

 هي  گاهپ  . را پ  گرفت  امانت خود آنامانتي بودم كه مرا پرورش داديد و صاحب 

 . دهيمد نخدا  ناكرده رحمت خويش را به همدر   .م ه اكه من شهيد شدناراحت نباشيد 

 .  خوشحال باشيد كه در رختخواب نمردم

*** 

 نام :  تقي                                    نام خانوادگي : يوسفي اصل

 1/2/1331علي   محل تولد: همدان           تاريخ تولد :  نام پدر: غالم

 31سن :              11/1/1331تاريخ شهادت:            شهادت:   پنجوين     محل

ممرا   - شماءاهلل  ان-اميمد وارم   . يمان و مادر عزيزم سالم عرض مي نمما خدمت پدر مهرب

كه شهيد هميشه رنده است ودر  برا  اين ؛ ناراحت نباشيد !پدر و مادر عزيز. حالل كنيد 

البتمه  : » خداوند در قمرآن كمريم ممي فرمايمد     .  مي خورد  پيشگاه خداوند متعال رور 

كه شهيدان راه خدا مرده اند بلكه رنده  به حيات ابد  هستند و در نزد خداوند  نپنداريد

 .« م خواهند بودمتنع 

*** 

 نام :  مجيد                نام خانوادگي : يونسي
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 1/1/1341تولد : اريخ نام پدر: محمد ميررا   محل تولد: همدان           ت

 13سن :               12/3/1331تاريخ شهادت:             مجنون   جزيرة محل شهادت:   

اميد آن را دارم كه بعد ار شهادتم رياد ناراحت نباشيد ! برادران و خواهران  ،مادر  ،پدر 

آشمنايان و   دوسمتان و  ةار هم.  است  و بدانيد كه شهادت آررو  تمامي شيعيان علي )ع(

ها مي خواهم كه در وقمت   برادراني كه مرا مي شناسند طلب عفو و بخشش دارم و ار آن

 نمار مرا هم ار دعا  خير فراموش نكنند.

*** 

 ياننام خانوادگي : شفيع           نام :  عباس                          

 12/11/1341تولد: صادق    محل تولد: همدان      تاريخ نام پدر : 

 12سن :       4/13/1331تاريخ شهادت:            محل شهادت:   خرمشهر    

 اين است كه برشهادتم صمبر نماينمد  ، م ا مادرگرامي ه خصوصب، توصيه ام به خانواده ام 

ممرا ببخشميد وار ممن    ؛  تتان نمموده ام  مي دانم كه بسيار اذي «  ان اهلل مع الصابرين» : كه 

 ع داريدخدا ار شما درگذرد.ور  كه توقّهمان ط،  درگذريد

*** 

 نام :  امير               نام خانوادگي : شكراييان

 4/1/1342تولد :  نام پدر: محمود   محل تولد: همدان           تاريخ

 12سن :               11/1/1333:  محل شهادت:   بانه              تاريخ شهادت

بمه   كمه درطمول عممرم و    رحممت همايي را  و هما  نستم  محبتنتوا ! من  پدرومادرعزيزم

خصوص -ه بباعث كم خوابي وناراحتي شما  خصوص در دوران نوراد  برايم كشيديد و

دستاني كه پر ، با دستان خود مرا نوارش مي داد جبران كنم . او كه-مي شد  مادرعزيزم 

.  داده بودم جبران كمنم  كه به شما . من نتوانستم رحمت هايي را ار مهر محبت وصفا بود
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مي دانم كه درطول رندگي هميشه باعث غم وغصه ورن[ ورحمت شمما   !پد ومادر عزيزم 

خمدا ار ممن راضمي     وبرايم دعا  خير كنيمدتا  ارشما مي خواهم كه مرا ببخشيد. بوده ام 

 .  يا سربلند وسرافرار باشمنودرآن د

*** 

 نام خانوادگي : شكر              نام : نادر                                 

 2/3/1342: نام پدر: ناصر   محل تولد: همدان           تاريخ تولد 

 13سن :             4/13/1331تاريخ شهادت:           محل شهادت:   ام الرصاص     

ها به پا  من كشيد  و چه رجرها كه بمرا  تربيمت    كه خيلي رن[ ! تو ا  مادر مهربانم 

بعضي اوقات كه فكر مي كنم مات و مبهوت مي شوم و بمه ايمن ممادر     ! تحمل نكرد  من

گاه رحممات   من نمي توانم هي  . مادر  كه هميشه به خدا توكل دارد ، افتخار مي كنم

ار مادرم مي خواهم كمه ممرا حمالل     . اين مادر را با اين كلمات حقير بر رو  ورق آورم

 كند.

*** 

 نام خانوادگي :  شهبار                                نام :   اسداهلل     

 1/1/1341    محل تولد: همدان           تاريخ تولد :نام پدر: امان اهلل

 13سن :               11/1/1331شهادت:   محل شهادت:   قصرشيرين              تاريخ

يزيد كمه دشممنان خوشمحال    قطره اشكي برا  من نر ] حتي  اميدوارم كه ! پدر و مادرم

همم   اوار برادرم مي خمواهم كمه    .ار خانواده ام مي خواهم  ار من راضي باشند  .شوند 

 پدرم كه ممكن اسمت   د .نشان ده درست را و به برادران كوچكم راه دپاسدار اسالم باش

ببخشايد و ار خدا برا  من طلمب آممررش    رام  ، دلخور باشد و تنها اميد من است ار من

 گونه باشد و بر من ببخشايد. رينبمي خواهم كه  نيز ار مادرم .  نمايد
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*** 

 نام : محسن                                             نام خانوادگي : شهيد 

 12/4/1341ولد : نام پدر: رضا   محل تولد: همدان           تاريخ ت

 13سن :               2/11/1331خ شهادت:  محل شهادت:   شلمچه              تاري

ادا نكمردم   حمق فررنمد  خمودم را   ، كه بايد ارپدرومادرم معذرت مي خواهم كه چنان

به  . دررندگي كوتاه خود نبودم ها كه ياور وغمخوارآن، وهمچنين ار برادرانم وخواهرم 

اراو خصوص برادرم كمه باپشمتيباني   به  . يدباشندؤموفق وم كه در كارها  خود اميد اين

اقوام وآشنايان حالليت مي خواهم  ةاركلي. كشورساخت ةمي توان فردمفيد  برا  آيند

 واميدوارم كه مراببخشند.

*** 

 نام : مهد                                              نام خانوادگي : شيخ بابايي

 4/1/1341ان           تاريخ تولد : نام پدر: نجات علي   محل تولد: همد

 13سن :               11/1/1331تاريخ شهادت:             محل شهادت:    شلمچه  

ان : » كشمد سرور آرادگان آموختيم كه فريماد ممي  )ع( درس شهادت را ار حسين  ! آر 

خواهم بگويم كه فقا مي ، دانم بعد ار عمليات رنده باشم يا نهنمي « .الحياه عقيده و جهاد

برا   كهخصوص مادر عزيزم به  ؛  همگي مرا حالل كنيد، شهيد شدم  اگر سعادت داشتم و

در آخمرين رورهما     . دادرا توان بما ماديمات اجمرش    نمي ومن رحمات رياد  كشيده 

خصموص  بمه  رندگي فقا اين آررو را دارم كه بعد ار شهادتم كسمي بمرايم گريمه نكنمد     

 يكمممي ار  نيمممزممممن ، يمممم دبممماالخره ايمممن هممممه شمممهيد دا   . عزيمممزم ةخمممانواد

 ها باشم. آن

*** 
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 نام :  محسن                                          نام خانوادگي : شيخ عليان

 2/1/1341 علي   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : نام پدر: رجب

 13سن :               13/13/1331:  محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت

ارشمماقدرداني كمنم وبتموانم ديمن خمود       آن ةوسيله من چيز  ندارم كه ب ! مردپدروما

 م كه خداوند رحممان بمه شمما   رولي اميدوا ، رانسبت به شماوبرادران وخواهرانم ادانمايم

هسمتيدومي دانمم    ضي من مي دانم كه شما به شهادت من را.  اجر  عظيم عنايت فرمايد

 -شاءاهلل ان -لذا به شما بشارت مي دهم كه،  كه فقا برا  دور  من گريه خواهيد كرد

 .  دنيا روسفيد خواهيد بودآن در

*** 

 علي                                          نام خانوادگي : شيرراد  نام :  درويش

 1/1/1332ان           تاريخ تولد : علي   محل تولد: همد نام پدر: رجب

 13سن :              33/13/1331تاريخ شهادت:           محل شهادت:   شلمچه     

امر خداوند بر اين شد كه من  واكنون كه تصميم پيكار با كافران بعثي را دارم  ! مادر جان

توانم بگويم حق ميه ب ! طلبم. مادر جان ار شما مادر عزيز و بزرگوارم حالليت مي، نباشم 

توكل بر خداونمد داشمته بماش و    ! ر جان كه برا  فررندت هم مادر بود  و هم پدر. ماد

خاطر ه ب ،  اميدوارم اگر ناراحتي ار اين فررند ديد  !باش. مادر جان اوراضي به رضا  

فررند  را در مقابمل شمما ممادر عزيمز      ةمن كه وظيف! مادر جان  .خدا من را حالل كني

ندمين بمار ار شمما   برا  چ ! انجام ندادم، اميدوارم  خداوند اجر شما را بدهد. مادر جان

 ةاميدوارم كه همگي شما برا  رضما  خمدا ايمن بنمد     ! و اما برادرانم . طلبمحالليت مي

 طلبم.حالليت مي ،بر گردنم دارد  كه حق پدر مگنهكار را حالل كنيد و ار آن برادر

*** 
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 مد نام : احمد                                             نام خانوادگي : شيرمح 

 1/1/1343نام پدر: محمد   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 

 11سن :               12/11/1331تاريخ شهادت:            محل شهادت:   چنگوله    

بمه ايمن    ممرا  تحمل كرديمدتا  مي دانم كه رن[ ورحمت فراواني را!  ا  پدرومادرعزيزم 

ممن  .  راپيمداكردم  )ع[( درارتش امام رمان افتخارعضويت ومن  رسانديد شدر مرحله ار

 فقا ارخدا مي خواهم كه اجرشما رابدهد ؛ انم چگونه اررحمات شماقدرداني كنمدنمي 

ناراحتتان كردم ولي ؛  اذيت كردم شمارا؛  نتوانستم  فررند شايسته ا  برا  شما باشم نم. 

 ببخشيدوحاللم كنيد. اميدوارم شماهم مرا .  شرمنده ام

*** 

 م : محمد                                             نام خانوادگي :  صادقي نيانا

 2/11/1343نام پدر: نورعلي   محل تولد: قروه كردستان تاريخ تولد : 

 13سن :               1/1/1333تاريخ شهادت:              محل شهادت:   سرپل ذهاب   

برايم  . سياه بپوشيد ةمبادا برايم گريه كنيدياجام، شدم اگر شهيد ! مادرگرامي ؛ مادرخوبم 

؛ راحت باشمد ، شب اول قبر در فررندتان دجشن بگيريدوارخداوندتبار  وتعالي بخواهي

دوستانم وخويشانم حالل خمواهي   ةارهمخدا ، خون ناقابل فررندتان را ار شما بپذيرد . و

شميرت   ! كشميديد،مادرجان خيلمي بمرايم رحممت    .  حمالل كنيمد  مرا كنيدوخودتان هم 

 .  اسالم وحق است ، راه چون راه من ؛ بايد هم حالل كني. راحالل كن 

*** 

 نام : ناصر                                            نام خانوادگي : قاسمي

 1/3/1332تولد : نام پدر: ابوالحسن   محل تولد: همدان           تاريخ 

 11سن :              1/11/1331تاريخ شهادت:            محل شهادت:   شلمچه    
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من مي دانم چه رحماتي كشيديد وار هي  تالشي دريغ !  عزيزان:  خطاب به پدر و مادرم

شما هستم كه نتوانستم فررند خوبي برايتان باشم و بتموانم ذره ا  ار   ةمن شرمند. نكرديد

خاطر رحماتي كه كشيديد و نيز ه خواهم ب عاجزانه ار شما مي. رحمات شما را جبران كنم 

بعد ار مرد نيمز  .  خاطر رضا  خدا حاللم كنيده ي كه كرده ام و بيخاطر كوتاهي هاه ب

 .  منتظر حاللي شما هستم

*** 

 نام پدر: عبدالحسين            ينام خانوادگي : قراي                  : حجت اهلل نام

 2/2/1343 خ تولد :محل تولد: بهار           تاري

 11سن :             14/4/1334تاريخ شهادت:           محل شهادت:   خيرآباد     

رسما  خمود فررنمد  را    رحممات طاقمت ف   بما  ا  پدر و ممادر قهرممان كمه    شماسالم بر 

كه خداوند در نزد شمما بمه وديعمه     را اكنون امانتي نيدكاسالم او را تقديم  تا پرورانيديد

اين را بدانيد كه فررند شما امانتي ار  ! پدر و مادر عزيزم . به او برگردانيد ،ست گذاشته ا

بايستي او را در راه حمق و حقيقمت پمرورش    جانب خداوند متعال بوده است كه شما مي

اين امانت را رودتر هر چه   . اين امانت را به او بار گردانيد  ، دهيد و هر گاه كه الرم بود

كه اين امانت را به خوبي  ار اين .ايد خيال خود را آسوده نموده ، انيدگردبه صاحبش بار

 .  يدياحساس غرور و افتخار نما ، حفاظت نموديد

*** 

 نام پدر: علي اكبر           نام : محمد مهد              نام خانوادگي : قراگزلو

 13/2/1343محل تولد: همدان           تاريخ تولد :  

 11سن :             13/11/1334تاريخ شهادت:               ؛ عراقفاو    محل شهادت:
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ار رو  شمما خجالمت ممي كشميدم و ار خداونمد طلمب        ، من هر وقت به خانه مي آمدم

بمانم و آرامشي برا   تاندركنارشما مريضي  درهنگام مغفرت مي كردم كه نمي توانستم 

ديگر ار چشم انتظمار  بيمرون ممي     ، شمابرسددست ه وقتي خبر شهادتم ب  . دل شما باشم

بزرگي تو برگردن من حق  ! مادر عزيزم.  خاطر من نمي مانيده آييد و ديگر چشم به در ب

خماطرمن  ه هاكه ب چه رن[ و مشقت ، خاطر من نكشيد ه ها كه ب چه شب نخوابي .دار  

 ر تمو عمذر  ممن ا  !ي خماطر  برايمت باشمم    شوم و تسملّ  دمتحمل نشد  تا شايد من بزر

و نممي توانسمتم در قفم  بممانم     . مي خواهم كه طاقت ماندن در اين قفم  را نداشمتم   

درب اين قف  رابشكنم و به سمويش  ، مجبور بودم برا  ديدار با معشوقم  . معشوقم رانبينم

 .  پروار كنم

*** 

  علي   نام پدر: برات      نام : رضا                     نام خانوادگي : قرباني

 1/3/1343تولد :  محل تولد: همدان           تاريخ

 11سن :             12/3/1332هادت:  محل شهادت:   مهران              تاريخ ش

ريرا در  ؛ چنان شادمان خواهم بود كه سر ار پا  نشناسم ، اگر من پيش ار تو بميرم! مادر

گمه ايمزد  تمو را    يمان جلموه  در صفا و طراوت بهشمت در م  و آن جهان در آرامش ابد 

هما در كنمار    برا  هميشه در آسمان، بستي بر جهان كه رخت ار اين رماني .خواهم ديد 

ها  انسان كه  سر خواهيم برد. مي دانم كه در مرد من خواهي گريست ولي بدانه هم ب

در رندگي مرا چنان پرورش داد  كمه   شما ! پدر و مادرم . با شهادت به كمال مي رسند

 آساني به هدف اصلي بشريت يعني جمال و كمال)خداشناسي( رسيدم. به

*** 

    رضا                      نام خانوادگي: تركمان             نام پدر: عبداهللنام: علي
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 1/11/1331محل تولد: همدان           تاريخ تولد:  

 12سن :             33/13/1331تاريخ شهادت:          محل شهادت:   شلمچه      

پما  و    لقممه  ،ل رنمدگي شمما پمدر  كمه ار رور او     :كنمصحبتم را با پدرم شروع مي

ل مما را بمه راه راسمت    شما پمدر  كمه ار رور او    .رحمت كشيده در دهان بنده گذاشتي

همايي كمه در   ار رحمت !هدايت كرد  و راه اسالم را جلو  پا  ما گذاشتي. پدر جان

 .كنمكشيد  تشكر مي اين راه برا  ما

*** 

 نام: جابر        نام خانوادگي: جزءسليماني    نام پدر: جواد

 1/11/1343ن           تاريخ تولد:  محل تولد: رنجا

 12سن :              11/3/1321تاريخ شهادت:            محل شهادت:  كا  سياه    

 را  ممن و اميمد بمزرد شمدن     كشميديد  رحممت  بنمده  برا عزيزم كه خيلي  ةا  خانواد

 .كمنم ار شمما تشمكر ممي    ،ام راه خود را انتخاب كمرده  وام بزرد شدهكه حال  ، داشتيد

ار  ،بمزرد كنمي   ] در رنم[    تو كه رور خوش نداشتي و توانستي هيجده ماه ممرا   !مادرم

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

*** 

 نام پدر: حبيب اهلل       نام خانوادگي : قاسمي           نام : محمود        

  4/3/1332:  محل تولد: تهران           تاريخ تولد   

 11سن :              13/13/1312تاريخ شهادت:           محل شهادت:   كرخه نور     

ه كردن من چم  مي دانم كه در بزرد. ها راه دور بپذير سالم مرا ار فرسنگ !  مادرعزيزم

اگمر   ، ولمي ممادرم    ! مي دانم كه برايم هم پدر بود  و هم ممادر . قدر رحمت كشيد  

بمه   . همگي فدا شويم مريرا بايد در راه اسال ؛ ناراحت نباش ،  توفيق شهادت نصيبم گشت
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ار شمما ممي خمواهم     !ممادر . اقوام وآشنايان سالم مرا برسان و ار همگي حالليت بطلمب  

 برايم بگيريد. ، ي را كه نگرفته اميشده ام را برايم بخواني و روره هانمارها  قضا 

*** 

 نام پدر: باقر        نام : بهرام                     نام خانوادگي : قراگزلو

 13/13/1341تاريخ تولد:             محل تولد: همدان 

 11سن :               3/1/1334تاريخ شهادت:             محل شهادت:   سيدگان  

رفته  را  چون پسرش راهي،  يدكه ديگر پيش امام حسين)ع(سرشكسته نيست يبه پدرم بگو

وصيتم به شما اين اسمت كمه راه    ! پدرجان .  اند امام حسين)ع( و ياران صالحش رفتهكه 

سي و سومين رور درگير  و جنگ باكفار مي گردم و همر   اكنون  وارد .  ا دامه دهيدمر

نمي دانم چمرا   . مي رسانم  به شب، ل شوم يرفيع شهادت نا ةد اينكه به درجيرا به امرور 

 ، خيلي دنبالت گشتم !ا  مادر عزيز .  در طول اين مدت افتخارشهادت نصيبم نگشته است

اگمر ممرا    !ممادر جمان    .  شايد تو را پيدا كنم و ار تو حاللي بخواهم ولي شمما رانديمدم  

پما گمرفتن انقمالب در تممامي      بتدا د بهتر مي داني كه من ار اخو .  نديد  حاللم كن

بعد ار شنيدن خبمر ممرد ممن اشمك      ! مادر جان.  خواستم سهمي داشته باشم موارد مي

امام بزرگوارمان در سود فررنمدش   .  به خواهرانم بگو در سود من اشك نريزند ونريز

 .  باشد چون مي دانست كه رضا  خدا در اين امر مي؛  اشك نريخت 

*** 

 نام پدر: محمد حسين          نام : حسن                       نام خانوادگي : قراگزلو

 1/3/1341تاريخ تولد:                    محل تولد:قهاوند 

 12سن :              11/13/1331بوكان               تاريخ شهادت:  رمحل شهادت:  محو
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در  ! مبادا در فقدان من گريه كني. سالم مرابپذير و حاللم كن  ! ا  مادر مهربان و عزيزم

ايمن   به  ها  سبز نصب كن و افتخار كن كه فررندت در راه خدا پرچم هخاندرب باال  

ي ار يمرا حالل كن و با استقامت و صبر و شكيبا، پدر ارجمندم  رسيده است .مقام بزرد 

تمو باعمث    ةچون گري ؛ را ببار  و گريه كني خود ةمبادا روحي .انقالب اسالمي دفاع كن 

 ناراحتي من است.

*** 

 نام پدر: قيه حسن       نام خانوادگي : قراگزلو               نام : حسين        

 1/1/1343تولد:   محل تولد: همدان           تاريخ 

 13سن :               12/11/1333تاريخ شهادت:              ؛ عراقمحل شهادت:   ماووت 

 م .بمود  شمما  يدر اين چند سال عمر خود  باعث دردسر و ناراحت !  پدر جان و مادر جان

 بمرايم گريمه   ، كمنم اگمر شمهيد شمدم    هميشه باعث رحمت شما بودم. ار شما خواهش مي

همچنمين ار پمدرم حالليمت ممي      . كني ماميدوارم  شيرت را  حالل ! مادر عزيزم . نكنيد 

 كمار خواهران كوچ . كنند مرا حالل واميدوارمادرانم رضايت كامل دارم ار بر. خواهم 

 ، ها  بنده گوش داده ار همسرم كه رحمت كشيده و به حرف .  هم حالليت مي خواهم

 . ممن ار همسمر خموبم رضمايت دارم      . اميدوارم كه مرا حالل كند ؛ حالليت مي خواهم

ه در عزيزم  حالليت مي خواهم كه خيلمي بم  ما  خصوصبه يعني ار پدر و مادر ، ارتمامتان

ار تمامي دوستان و آشنايان حالليمت ممي خمواهم و ار     . است  خاطر من رحمت كشيده

 تمامشان رضايتمند هستم.

*** 

 نام پدر:  رضا     خانوادگي: سمواتي مخصوص     نام:هاد                    نام

 13/1/1341لد:  محل تولد: همدان                   تاريخ تو 
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 12سن :                33/11/1334تاريخ شهادت:          محل شهادت:  آبادان      

ار و  ا بمرا  رحمماتي كمه  كشميده     ؟تشكر كنم دانم با چه رباني ار شمانمي !مادر عزيزم

داني كه خوب مي .خواهممعذرت مي، ام كه در بعضي اوقات باعث ناراحتي شما شدهاين

ش اه صماحب اصملي  بم  را داران صمديق بايمد ايمن امانمت    مانت هستيم و شمما امانمت  ما ا

 .بايد به حكم وظيفه عمل كرد و اين خواست خداست ،چه امرور چه فردا .ديبرگردان

*** 

 نام پدر: محمد          خانوادگي: شعبانيان   نام: مهد                  نام

 1/4/1341 لد: محل تولد: همدان         تاريخ تو

 12سن :                   14/1/1331تاريخ شهادت:              ؛ عراقمحل شهادت:  فاو 

خمود    ] وبمرادر  حال نتوانسته ام حق فررند ه سالم به پدرومادروخواهرعزيزم كه تاب با

 همما ارآن ،هممابوده ام همممواره موجممب اذيممت ومزاحمممت بممرا  آن]بلكممه   .راادانمممايم

 د.نل كنند،ارخدابرايم طلب آمررش كنحالمي خواهم مرا

*** 

 نام پدر:  سيد جهانبخش    خانوادگي: رينه     نام: سي د منصور                    نام

 2/2/1332محل تولد: همدان        تاريخ تولد: 

 13سن :                  1/1/1333تاريخ شهادت:             محل شهادت: كرخه نور    

فرستم و ار رحمات فراواني كه بمرا  بمزرد   به شما درود مي بار صميم قل !بانمپدر مهر

عممر  كمه در ايمن ممدت    ار اين .نهايت متشكر و سپاسگزارمبي ،ايدكردن من متحمل شده

و باقي عمر جز درد و غم  شد كوتاه فررند كه يك پنجم آن با حسرت و غم و اندوه سپر 

 .آررو  بخشش دارم ،ان نگرديده استچيز ديگر  نصيبت، ار رو اذيت و آ

*** 
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  نام پدر: يداهلل  خانوادگي: رارعي     نام: جالل                       نام

 1/11/1343محل تولد: همدان      تاريخ تولد: 

 11سن :                   13/13/1331تاريخ شهادت:           محل شهادت:   شلمچه   

من دوست داشتم كمه پما  شمما را     ، گردن من خيلي حق داريدشما به  !و مادرجان پدر

 .ببوسم

*** 

 نام پدر: كاظم      خانوادگي: رستمي     نام: امير                         نام

 3/11/1341لد:   محل تولد: همدان                   تاريخ تو

 13سن :                   2/1/1331 تاريخ شهادت:        ؛ عراقمحل شهادت:     فاو   

فكرم  ،عظمت و خدمات شما چيز  بنويسم ارخواهم هرچه مي !ا  عزيزانم ،پدر و مادرم

خواهم مرا حالل كنيد و ار تمام دوستان و آشنايان و فقا ار شما مي ! رسدبه جايي نمي

اهد هميشه به خدا توكل كنيد كه خدا شما را يار  خو .همسايگان برايم حاللي بخواهيد

 د.ستيباي) س( در برابر منافقان همچون ابراهيم خليل اهلل و رينب كبر   .كرد

*** 

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

 1/11/1341محل تولد: همدان                   تاريخ تولد:   

                         14سن :                    3/13/1331شهادت:  تاريخ           محل شهادت:  شلمچه   

 ، هللرو  ا اممام حسمين)ع( و فررنمد پما  رهمرا،      انبيما،  خما  بمه مرا   ار پدر ومادرم كه

بسي جما  خوشمحالي    !پدرم .كمال تشكر وقدرداني را دارم ندنمودو تشويق   راهنمايي

ممادر   ؛ممادرم  اسمت.  ثمر نبموده ت شما بياحمكه ار رحمات خود نتيجه گرفتي و ر است
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در  .اميدوارم كه مرا ببخشيد چرا كه برايم خيلي رن[ ورحممت كشميد    !خوب و مهربانم

 .جز اين ندارم كه حاللم كنيسخني ن همه ايثار و فداكار  تو آبرابر 

*** 

 سيد كاظم  نام پدر:     حلم    خانوادگي: حسني نام   نام: سي د جواد                 

 1/1/1341  محل تولد: همدان                   تاريخ تولد:  

 12سن :                  11/3/1333پل ذهاب         تاريخ شهادت: محل شهادت:   سر

 را هايي كه كردمنافرمانيو اميدوارم رحماتي كه برا  من كشيديد  . سالم !پدر ومادرم

است كه توانستي و افتخار  جا  سپاس و تشكر !درمما .به بزرگوار  خودتان ببخشيد

ار . چنين فررند  را كه تمام وجودش برا  خداست در دامن خود بپروراني اين

اميدوارم كه با شهادتم دين خود را به جامعه و مردم و شما پدر و  .رحماتت بسيار متشكرم

 مادر خوبم ادا كرده باشم.

----- 

   خانوادگي:جواد  شعار     نام   نام: مصطفي                 

م اهات شما بودها و مشقّخود شاهد رن[ .خواهم مرا ببخشيدار شما مي ! پدر ومادر مهربانم

اگر من شهيد شدم قبالً  .كنيدديدم با چه مشكالتي فررندان خويش را بزرد ميو مي

محزون و  پ ! مگويشما تبريك مي قبولي قرباني شماست به  خودم شهادت را كه نشانه

 نگران نباشيد.

*** 

 نام پدر: رستم          خانوادگي: چنگيز  نام   نام: سعيد                   

 11/3/1343 محل تولد: همدان                   تاريخ تولد:  

 12سن :                   1/11/1331تاريخ شهادت:            محل شهادت:   چنگوله  
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تو نيز رحمات رياد  برايم كشيد  و تمام عمرم را مثل پروانه به دورم  !هربانمو ا  مادر م

وبرا  شمهادت ممن خوشمحال باشمي. و ار      خواهم كه مرا حالل كنيار تو مي .گرديد 

  .خدا بخواهي كه گناهانم را عفو نمايد

----- 

   خانوادگي: چهاردولي   نام   نام: علي                   

پمدر   . الم به حضور پدر و مادر عزيزم كه با رن[ فراوان ممرا بمزرد نمودنمد   با درود و س

دانم كه شما مي !پدر جان .پسرت علي برا  آخرين بار با شما خداحافظي مي كند !عزيزم

با چه مشكالتي مرا بزرد نموديد تا در پير  بتوانم برا  شما مفيد باشم و دسمت شمما را   

و . شمود هرچه خدا بخواهد هممان ممي   و جز اين نبودولي چه كنم كه سرنوشت ، بگيرم 

 .نبوده است م و هدفم جز شهادت در راه اسالم بدان من آگاهانه در اين راه قدم برداشت

----- 

 پدر: سي د اصغر  خانوادگي: حسيني          نام   نام: سي د حسين           

در آخمرين خمداحافظي      ] ريمرا خواهم ار پدر عزيزم كه خيلي دوستش دارم عذرم مي

آررو داشتم كمه در آخمرين لحظمات     .موفق به ديدنش نشدم و ار اين بابت خيلي نگرانم

 .ها بگويم كه چقدر دوستشان دارم را ببوسم و به آن پدر و مادر دستان 

*** 

 نام خانوادگي: حصاريان                  نام پدر: رمضان            حسين نام:

 14/11/1344تاريخ تولد:                   محل تولد: همدان

 11سن :                 12/4/1333تاريخ شهادت:            دره     محل شهادت:  ديوان

بيمنم احسماس   جان بركف بسي[ مي اكنون كه خود را درميان برادران !پدر و مادر عزيزم

 را وانستيد چنين فررندانيار شما پدران و مادران عزيز كه ت .كنمخوشحالي و پيرور  مي
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ابمر ايمن جمان    رهر چند كه خود را در ب،  ارمسپاسگز بزرد نموده و تحويل جامعه دهيد

توانستم كمك  كهكنم بينم ولي ار طرف ديگر خدا را شكر ميبركفان عاجز و درمانده مي

 .نمايم و دين خود را ادا كنمبايران  ؛اسالم و مملكتم ،قرآن ،دين بهناقابلي 

-------- 

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

 1/13/1343مدان        تاريخ تولد:  محل تولد: ه 

 12سن :                 13/3/1331تاريخ شهادت:            مجنون     جزيرةمحل شهادت: 

  شمهدا  حرفهما  گفتنمي را   ةديمدم همم   ،ت ناممه كمردم  وقتي تصميم بمه نوشمتن وصمي    

 بمرا  خمود   را كمار اين يول ، نمكي كارديگر  نمي ياند ومن جز رياده گوگفته1والفجر

به اين  من را ]به اجبار  وكسي  من اين راه راباآگاهي كامل انتخاب كردم .دانستم ةوظيف

 !ذارممراببخشيدكه اين طورشما راتنها ممي گم   !مامادرگرامي و ا  پدر. راه نياورده است

 بي چشم مي شود دردنيا. برا  من چشم  شما و چه كنم اسالم وامام برا  من قلب هستند

 !بدون قلب هرگز اما رندگي كرد

 را مي بخشي كه نتوانستم بار  ار دوشت بمردارم وهميشمه تمو    !پدربزرگوار وگران قدرم

 رت كمرد  خيلمي معمذ   ل ممي تحم م  گفتمي و سخني نممي . ] ار اين كه   رحمت انداختم 

مي داني كمه   .ي كرد يمانبه اين راه راه خود بهتر مي داني كه خودت مرا .مي خواهم

  .بدون خون مانند درخت بي آب است الم اس] و اين راه خون مي خواهد

----------- 

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

                11/4/1342تاريخ تولد:              محل تولد: همدان  

 12سن:               33/11/1334تاريخ شهادت:               ؛ عراقمحل شهادت: فاو  
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داشمتم ولمي در   داند كه من شما را خيلي دوست ممي مي خدا !پدرو مادر عزيز و مهربانم

يي هما سختي هكه توچ   شاهد استخدا !مادر عزيزم .امعين حال شما را بسيار رنجانيده

دانم كه مي !پدر بزرگوار و مهربانم .كشيد  ولي بار هم من ار شما خوب قدرداني نكردم

 ، هما كمه نپيممود     ها و فرار و نشيب ات چه مصيبتبرا  بزرد كردن تنها پسر خانواده

 .ولي بار هم من گنهكار در مقابل شما خيلي خجلم

------- 

 نام خانوادگي : رضايي معتقد                  نام پدر :ميررآقا         نام: حسن         

              1/3/1332محل تولد: همدان       تاريخ تولد: 

 13سن:             11/2/1333كور          تاريخ شهادت:  محل شهادت: تنگ

جز ه من ب .ا ادا كنمنتوانستم حق فررند  ر چون، خواهم  مرا ببخشندر پدر و مادرم ميا

چيمز  ار   مكه ار خداوند سالمتي رهبر انقالب و رحمت خدا رابرا  شما مطالبه كمن  اين

كوچكي  وتواند جزها  دنيا را در نظر بگيريد نمي چراكه اگر تمام مال .آيددستم برنمي

  .خداوند به شما رحمت و پاداش اخرو  بدهد .ار رحمت خدا شود

------- 

 نام خانوادگي :رضوان                         نام پدر:ابوالحسن                         نام : محم د  

                     1/1/1341محل تولد:همدان              تاريخ تولد: 

 12سن:             11/3/1331مجنون             تاريخ شهادت: جزيرة  محل شهادت: 

باد كه ايثارگرانه فررند خود را تقديم انقالب اسالمي كرد  و  درود خدا بر تو !ا  مادرم

 درود وسالم خدا و رسولش برتمو بماد   !ا  پدر  .افتخار و سربلند  را نصيب خود نمود 

گذار   تا نها  جنگ رفتي كه فررندان خود را به خدا سپرد  و خود ايثارگرانه به جبهه

همچون حسين)ع( باش كه فررند خمود علمي   ! ا  پدر .مي برسد الا  به انقالب اسلطمه
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ا  به او آب بدهيد كه ندادند و  ذره :»اصغر را در بغل گرفت و به ميدان رفت و مي گفت

  !«تير به گلويش ردند

---------- 

 نام: محمود               نام خانوادگي: سليماني فرّخ           نام پدر: صاحب علي 

         1/1/1332تاريخ تولد:    محل تولد: همدان            

 11/3/1333: محل شهادت:     تپه قوچ سلطان            تاريخ شهادت

 .دنرا بدانمان به برادرانم وصيت مي كنم قدر پدر ومادر

----------- 

 نام :سي د حسين                    نام خانوادگي: سماواتي          نام پدر: سيد ناصر

               13/3/1341ن                   تاريخ تولد:     محل تولد: تهرا

 11سن:                  4/1/1331محل شهادت:حاج عمران          تاريخ شهادت:

كه بدون اطالع و خداحافظي رفتم و الاقمل   ار اين !مادر، پدر و خواهران و برادر عزيزم

شمود كمه در   ولي اين دليمل نممي   ،ر ناراحتمبسيا ،ببينم]شمارا  خرين ديدار نتوانستم آدر 

 .وجود آيده ترين خللي ب راهم و هدفم كوچك

----------- 

 نام: بهرور              نام خانوادگي: كيانيان      نام پدر: علي اكبر    

    13/1/1341محل تولد: همدان      تاريخ تولد: 

 14سن:        13/11/1331محل شهادت:شلمچه         تا ريخ شهادت: 

خصموص شمما   ه ي اعضما  خمانواده بم   يمحبت خدا . جانم به فدايتان ! پدر و مادر عزيزم

اطاعمت و محبمت شمما را در لموا       . والدين ار جان عزيزترم در وجودم موج مي رنمد 

 ،دم تا اررش وجودومي دانستم و تالش فراوان نم بمحبت و اطاعات پروردگار عالم واج
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باالخره اين معنا را در  كمردم كمه    . هايتان را بفهممو مراقبت گيگذشتخود ، رحمات

هي اند كه  نمي توان با چشم دنيا بين بمه قمدر و اررش   پدر و مادر دو موجود و نعمت اال

شمكر   !هيهمات   ،را جبران كمرد ن كه بتوان رحماتشا نآپي برد  چه رسد به ها آنهي اال

نه تنها بار  ار  . كه فررند قاصرتان را عفو كنيد م.اميدوارگزار ار رحمات و تربيتتان هستم

نيز بمرا  ممن مقمدور     با شمادوش پرتوانتان بر نداشتم بلكه حتي ديدن و نشستن معمولي 

 ام.دهخور أسفنبوده و هميشه ار اين مطلب ت

--------- 

 نام: فرهاد                        نام خانوادگي: كيانيان      نام پدر: غالمعلي

         1/1/1343محل تولد: كرمانشاه             تاريخ تولد: 

 13سن:             31/4/1333محل شهادت:بانه                   تاريخ شهادت: 

دانمم همر   ام و ممي ل كودكي ار شما درس رندگي آموختهيمن ار اوا ! پدر و مادر خوبم

ماست سفر   دنيا  آخرت كه مكان همهعمرش پر شود ار اين دنيا به   پيمانه كه انساني

شود يا تصمادف  افتد يا انسان مريض مياين سفر به چندين صورت اتفاق مي .خواهد كرد 

 .شودبه اين ترتيب سفرش آغار مي ؛ شودكند و يا شهيد ميمي

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

 پدر: محمد نام: رضا                                نام خانوادگي: گرجي          نام

     1/1/1341محل تولد: مالير                 تاريخ تولد:

 13سن:        11/3/1331مجنون                 تاريخ شهادت: جزيرة محل شهادت: 

مرا ار وجود پدر و مادر  پا  و ساده و بي ريا بهره مند كمرد   كه  ،چنين تو را شكرهم

هر چند من فررند خوبي  ، كار گرفتنده ب يكو  منكه تمام نيرويشان را در جهت تربيت ن

طور تو را شاكرم كه مرا بين فاميل و خويشاوندان با تقوا و درسمت   همين .برايشان نبودم
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  .راه تو بودنمد  ]پيمودن ق من دركار و دوستان با وفا و صميمي قرار داد  كه همگي مشو 

دشممنان   ع( گذارم و در نبرد بما علي )ع( و حسين) ]در راه مكتب  توفيق بخشيد  كه پا 

شركت كرد و حسين )ع( عاشقانه به سو  آن شتافت و خون ] در آن   اسالم كه علي )ع( 

 شركت كنم.،  خود را به پا  اسالم ريخت

هما   ييهما و راهنمما  فمداكار  با  كهمادر  مهربان و دلسور و با تقوا  برا  داشتن پدر و

ار شما پدر ومادر عزيزم تشكر و معمذرت   خدا هستم. شكر گزار، تربيت كردند  مرا فراوان

خاطر اين اشتباهات ه وارم كه مرا باميد .نبودم خواهي مي كنم اگر فررند خوبي برايتان 

خدا  ناكرده فكر نكنيد كه جوان بزرد كرديد همين جمور ار بمين    . ها  ببخشيدو بد 

ن و كشور كرديمد   آم اسالم و قربلكه بدانيد همين كه شما مرا تربيت كرديد و تقدي ،رفت 

 .خداستبا اجر شما 

--------- 

 نام: علي اصغر                  نام خانوادگي: گل پرور                نام پدر : محسن            

              1/2/1344محل تولد:همدان             تاريخ تولد: 

 12سن:           11/11/33شهادت:محل شهادت: شرق دجله                  تاريخ 

ر را دارم و اميدوارم هميشه پيرور و ديگر ار من ناراحت كمال تشكّ شمابه پاس رحمات ار

ه سمياه نپوشميد كمه    جام اين وصيت را دارم كه به هي  وي خانوادهمشما و تمابه  . دنباشي

تموانم   نممي  «م شكرتم» و «  مسپاسگذار »كلمه ها  با  پدرم،  .قلب يك عده را شاد كنيد

ولمي بمارهم    ، جبمران كمنم  ساله ات را كه در رندگي من بر عهده داشتي  ترحمات بيس

 ام مرا حالل كنيد.شما و خانوادهگويم كه مي

--------- 

 د      نام پدر: احمدنام : حسين        نام خانوادگي: گل محم 
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 1/11/1343تولد: ركان         تاريخ محل تولد:تويس

 11سن:              1331/ 33/3جنون      تاريخ شهادت: شهادت: ممحل 

من به ايمن سمن    تا ايدمتحم ل شدهها دانم كه چه ناراحتيخوب مي !ا  پدر و مادر عزيز

شاءاهلل  خداوند اجر آن  همه رحمات را به شما بدهد ولي مي دانيد كه اسمالم  ان !برسم 

 -را كمه دار   ييبايد بهترين چيزهما  . ت داشتتر دوس را بيش واجب تر است وبايد آن

شاءاهلل ار شهادت من ناراحتي بمرا   نا.  كني در راه او قرباني -حتي جگر گوشه ات را 

 .افتخار شود ةشما حاصل نشود و ماي

--------- 

 نام : محمد رضا                        نام خانوادگي: گل محمد           نام پدر: رضا

            4/1/1343: تويسركان             تاريخ تولد: محل تولد

 13سن:     11/13/1331تاريخ شهادت:        كرمانشاه  –محل شهادت: ج همدان 

اميدوارم ار رفتن من رياد گريه و بي تابي نكنيد كه خدا  ناكرده  ! پدر ومادر و خواهرم

بمه   يسم شما پاسداريد و نمام مقد    ؛ شما برادران عزيزم .باعث شاد  دشمنان اسالم شويد

خمون   ،لحظات عممرش  ينخرآتا  )ع(  علي حسين ابنكه همراه داريد  وبه خاطر همين 

ار  ياگر اشمتباه  .نيار  به توصيه ندارد  ]راه او را ادامه دهيد.  هر چند خود را نثار نمود 

رمان بار شود و شما دست حسينيان ه شاءاهلل راه كربال بان . ]حالل كنيداين جانب سر رده 

 حرم حضرت امام حسين )ع( شويد. ةم شهدا روانخانواده معظّ

-------- 

 نام پدر: محمد علي     ا نام: عبدالرضا                   نام خانوادگي: گومه

     2/1/1342محل تولد:قروه كردستان              تاريخ تولد: 

 11سن:              13/3/1331هادت:مجنون         تاريخ شجزيرة محل شهادت: 
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ممل  را  ممن متح  بكه  رياد  ها نمي دانم چگونه ار شما به خاطر رحمت ! پدرو مادرم

بماالخره   يدمآوارم كه ار خبر شهادت من ناراحت نشويد چون اميد ؟ر كنم شده ايد تشكّ

ه خداونمد در  امانتي ك . چه بهتر كه در راه خدا و با سعادت كشته شود حال، خواهد مرد 

افتخمار و سمربلند  شمما نمزد      ةنزد شما داشت با افتخار به او بمار گردانديمد و ايمن مايم    

تابي كنيد و تا آخمر   نكند كه در مرگم بي ! مادر و خواهرانم است.پروردگار قادر و توانا 

چون مورد طعن دشمنان انقالب  قرار خواهيمد   ، عمر خود را در آتش ناراحتي بسورانيد

 گرفت.

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

 نام : سعيد                         نام خانوادگي:الله كار           نام پدر : غالمحسين

       4/2/1311محل تولد: همدان             تاريخ تولد: 

 41سن:             11/13/1312تاريخ شهادت:       ؛ آبادان محل شهادت: ذوالفقار   

ار خداونمد بخواهيمد   ، چيز بنده در راه خدا بر رمين ريخته شد اگر خون نا ! مادر عزيزم

مادرم ار شما تقاضا دارم كه فررندان مرا بمه راه اممام    .قرباني را قبول كندشما اين كه ار 

ي كنيد پيام من برا  برادران و خواهران مسلمان ياست راهنما )ع(ه حسيناخميني كه ر

 ،سمعي كنيمد اهلل پرسمت باشميد كمه هسمتيد       ، اين است كه به دنيا  فريبنده دل نبنديمد 

 شاءاهلل.ان

------ 

 نام: علي                           نام خانوادگي: لطفي                  نام پدر : رياد علي

           1/3/1343محل تولد: همدان              تاريخ تولد:  

 14سن:                   13/1/1334تاريخ شهادت:          محل شهادت: مريوان 
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دانمم  بما چمه رنم[ و      مي . دانم كه خيلي برايم رحمت كشيده ا مي ! ا  مادر مهربانم  

 ،دانم كه در لحظات سخت رنمدگي  مي. مصيبتي وبا چه فقر  مرا به اين سن رسانده ا  

ود و سهم خويش را با وجمي انداختي اگر لقمه ناني بود تو خويش را در عذاب و سختي 

بما گوشمت و   را دانم كه فقر و رن[ وسمختي  مي . گرسنگي ات به فررندانت مي بخشيد 

مي دانمم كمه همر گماه ممرا       .  اهپوست وخون واستخوانت و با تمام وجودت ح  كرد

چشمانت ار شماد    شد،ميقلب مهربانت خوشحال  ،ديد  رانوهايت قوت مي گرفتمي

 دانم كه انتظار داشمتي بما كوشمش ممن     مي   . ] مي گشتو اميد ار آن هويدا رد ميبرق 

ممادران   ؛ ولمي ممادر ايمن را بمدان    ، اقل ار اين رحمات طاقت فرسايت كاسته شمود  حد

فررنمداني داشمتند بما چنمين      نيمز چنمين  هما  آن.ما هستند  ةنيز ار طبق ديگر ران شهيداهز

كمه   ] بدان  كنند. را در راه اسالم فدا ميخود رروها و فررندان رشيد آ يول، ي يآرروها

در ظاهر در كنار شمما نيسمتم    كه حال ند .ي هستيم كه اين راه را پيموده اما شيعيان كسان

مقامي را به شما  چنيندل قو  دار و شكر گزار باش كه خداوند  ،غمگين و ماتم رده نباش

يمار  اهلل توانسمتي چنمين     بمه به خودت افتخمار كمن كمه     .عطا كرد كه مادر شهيد باشي

 ند  را در دامن خود بپروراني ودر اين راه به مسلخ عشق روانه اش كني .فرر

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

 علينام : محمد مهد                           نام خانوادگي: لطفي          نام پدر: نظام

   4/3/1341تاريخ تولد:                   ) همدان (محل تولد: مريان[ 

 13سن:                 14/4/1331تاريخ  شهادت:               محل شهادت:كوشك     

كه عزيزان خمود در راه   دوستان و آشنايان،بستگان ، سالم و درود بي پايان بر پدر و مادر 

كه مهد  موعود)ع[( برا  تشكيل  حكومتي درراهرا جانشان  ةشير،  دي كردنيخدا و فدا
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ترين سستي به خود  ، كوچك نند بي آن كه قرباني مي ك آن ظهور عاجل خواهد فرمود

 .است )ص( تان با رسول اهلل بدانيد كه اجر شما با خدا و مالقات  ! عزيزانم .راه دهند

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

 نام : امير                           نام خانوادگي: لعلي                      نام پدر: هوشنگ

       31/1/1343تاريخ تولد: محل تولد: همدان       

 11سن:              3/1/1334محل شهادت: چناره      تاريخ شهادت : 

د لحظه يخوشحال باشيد كه افتخار بزرگي نصيب شما شد و امانتي كه با ! ا  پدر ومادرم

ش تحويل داديد ومن به آررويم كه ا به صاحب اصلي، كرديد ميلحظه ار او مواظبت به 

 .بود رسيدم لقاءاهلل

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

 علي قرپا                       نام پدر: بيرامنام خانوادگي: مو                      نام : اسداهلل

              1/13/1341محل تولد: همدان              تاريخ تولد: 

 12سن:                              11/11/1334تاريخ شهادت :        ؛ عراقمحل شهادت: فاو 

 .در كنمار شمما نيسمتم    كمه ممن  در حمالي  خوانيد را ميم ةآخرين نوشت ! پدر ومادرعزيزم

ا چمه بايمد   ام م ،انتظار داشتيد ارمن بهره ا  ببريمد  ، ار چند سال رحمت  پ دانم شما مي

دارد و چه بهتر كمه خمون   احتياج به خون ين برهه ار رمان برا  آبيار  اسالم در ا ؟كرد

ممن   .بوديد  افراد برا  من ترين شما بعد ار خدا مهربان .اسال م ريخته شود ] راه   من در

 .ر كنمتشكّ ت شما نسبت به خودمار اين همه مهر و محب توانم چگونه مي

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

          نام پدر:صفي اهلل                مي         محرّنام : سعيد                           نام خانوادگي: 

             2/1/1341محل تولد: همدان                  تاريخ تولد: 
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 11سن :           1/11/1334تاريخ شهادت:                ؛ عراقمحل شهادت: فاو 

گرفتمه   بمار پم   بود اينمك  پيام من به پدر و مادرم اين است امانتي كه خدا به شما داده 

امانت خدا  آن هم طرف اگر ،شدباناراحت  نبايددهد مياست و كسي كه امانت را پ  

و اينك كه من در ميان شما نيستم شما ناراحمت  است.سعادت موجب تعالي باشد كه رهي 

خدا جا  خالي شمهدا را پمر     «ان اهلل مع الصابرين »نباشيد و ار خدا طلب صبر كنيد كه 

و برا  عفو گناهان من ار خدا طلب  باشد! سعي كنيد  اعمالتان يرا  رضا  خدا .ندمي ك

 مغفرت كنيد كه خدا بسيار آمررنده و مهربان است.

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

 نام: فررند علي                      نام خانوادگي: محققي     نام پدر: محمد حسين

    1/3/1341ولد: تاريخ ت     محل تولد:فامنين              

      11سن:    13/11/1334تاريخ شهادت:                 ؛ عراقمحل شهادت: فاو 

ياد  ررحمات  . خوبي برا  شما باشمو ببخشيد كه نتوانستم فررند اليق مرا  ! در و مادرمپ

ده اممانتي  بنم  .يدواميدوارم كه ار رفتن و هجرت من ناراحت نشم ، ل شده ايد برايم متحم 

ار  . و شما هم اين امانت را تربيت كرده و به صاحب اصلي آن بار گردانيمد بودم نزد شما 

 .شيون نكنيدو  ناراحت نباشيد فته گرقرار اين امانت مورد قبول حال كه شما مي خواهم 

  ... ياد بياور هرينب)س( شير رن كربال را ب !مادرم 

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

 د راده           نام پدر: محمدسعود                       نام خانوادگي: محم نام : م

          13/3/1342محل تولد: همدان                     تاريخ تولد: 

 12سن:            11/1/1333تاريخ شهادت:        محل شهادت: شلمچه 
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م بمود و بما   ا هما  رنمدگي  سختي گشا سخنان شيوا و دلپذيرت راه ر !ا  پدر بزرگوا   

 ! شمما ا  ممادر عزيمزم    . مرا به سمر منمزل مقصمود رسمانديد     ،روشن بينانه ها راهنمايي

، يقمين  «ايمد گذارده ا پسرت را در راه بيهوده»  گفتندار افراد گمراه به شما  ا اگرعده

ا  فررندان خود شم  ! . مادرمخواهد كردبين شما و اين عده خدا قضاوت  داشته باشيد كه 

خمويش نزديمك    ةايشمان را بمه آررو  ديرينم    رش داديمد . را برا  پيرور  اسمالم پمرو  

اسلحه به دست گرفتيد و ار دين و قرآن و  ،و خود نيز در اين راه گام نهاديد. ديد يگردان

تا بتموانم   دها  پر پينه ات مرا بزرد كردي و با دست دشرف و حيثيت اسالم دفاع كردي

 او گام نهاده و رضايت او را جلب نمايم. برا  رضا 

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

 نام: رضا                نام خانوادگي: محمد              نام پدر : باقر                

            1/11/1341محل تولد: همدان         تاريخ تولد:

 12سن:            11/2/1331محل شهادت:سومار             تاريخ شهادت: 

 ،امام بزرگوار ،مورد قبول خداوند متعال، اميدوارم راهي كه برگزيده ام  ! مادر مهربانم    

خمواهران و همسمرم كمه نتوانسمتم ذره ا  ار      ،بمرادران  ار  ] باشمد .    امت شمهيد پمرور  

   .] حاللي مي خواهم  را جبران كنم شانها  بي دريغتمحب 

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

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

        1/11/1344تاريخ تولد:              (سوالن همدان ، ) محل تولد:

 12سن:                          11/4/1331محل شهادت: كوشك      تاريخ شهادت: 
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اگر خدا شمهادت   خواهمميمخصوصاً پدر ومادرم ، ام هآخر ار خانواد] لحظات   در اين  

جما  ه خدا شمكر بم   راه ندهند، به درگاه خود بههي  ناراحتي  نصيب من كرد پر افتخار را

 تقديم و هديه كردند.در راه اسالم خود را  ةسال12د آورند كه فررن

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

 دگي: محبي           نام پدر: محمد نام: علي رضا                        نام خانوا

       1/4/1341د: محل تولد: همدان     تاريخ تول

 14سن:     13/3/31مجنون           تاريخ شهادت: جزيرة محل شهادت: 

مانت دار  اتبريك مي گويم كه چنين  ،من امانتي بودم در دست شما  !پدر ومادر عزيز  

كشته شدن ممن  بمه خواسمت     .صاحبش تحويل داديد امانت خود را به چه ريباكرديد و 

 .خوانده استبه سو  خود خداوند بود و خدا مرا 

---------- 

 نام پدر: محمد تقي        نام: هاشم                        نام خانوادگي: مدرسي

          1/4/1331محل تولد: همدان               تاريخ تولد:  

 12سن:          33/13/1331تاريخ شهادت:            محل شهادت: همدان    

برادر و خواهرانم نتوانستم كار  كنم و مثمر ثمر باشم بسيارشرمنده  ،كه برا  مادر ار اين

 .هستم

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

 حسن  نام : علي اصغر                  نام خانوادگي: مراد        نام پدر:

           1/1/1341اريخ تولد: محل تولد: همدان         ت

 13سن:              4/1/1331تاريخ شهادت:        ؛ عراقمحل شهادت: فاو 
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وارم بمه  ولمي اميمد   ، ل شمده ا  ي بمرايم متحم م  يهما  مي دانم چمه رحممت   ! پدر عزيزم

ار  . يبزرگوار  خودت مرا ببخشي وار خداوند تبار  وتعالي برايم طلمب مغفمرت نمماي   

 نمايم ار شما پورش مي طلبم.جبران نستم  رحمات شما را كه نتوااين

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

 جعفر                   نام خانوادگي: كوكبي نادر                   نام پدر: اسداهلل نام:

             1/3/1333محل تولد: همدان                تاريخ تولد: 

 31سن:                      3/1/32تاريخ شهادت:                 محل شهادت: اسالم آباد   

ل   را متحم م ها و مشمكالت بمي حمد    با سالم و درود فراوان بر پدر و مادرم كه سختي     

ما كه مشكالت ريماد  در   به خصوص ،را نسبت به فررندان ادا نمايند وظيفة خودشدند تا 

كه جهت رفاه فررنمدانش  كنم تشكّر ميغ مادرم طول رندگي داشتيم . ار رحمات بي دري

 ] آسمايش    ماليمما ت رنمدگي ار رفماه خمود گذشمت ، ار     و با تممام نا   هابا تمام گرفتار 

ه ت فررنمدانش بم  خود دست كشيد وتمام افكار و فعاليتش را جهت موفقي ] برا    رندگي 

بمدهم] ممرا    هايمت را تكه نتوانستم جمواب محبم   ار اين اميدوارم !مادر عزيزم . كار برد

 ببخشي .   

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

 نام : حميد                            نام خانوادگي: قمر                    نام پدر:ابوالقاسم         

      2/1344/ 1محل تولد:همدان                       تاريخ تولد:   

   11سن:       12/13/1333ريخ شهادت: تا                ؛ عراقمحل شهادت: ماووت 

شاءاهلل كه حالتان خوب ان ؛ با سالم و درود به پدر و مادر مهربانم و ديگر اعضا  خانواده

هم  گرچه قبالً .بعد ار رفتن من فيض بزرگي شامل شما مي شود !  پدر و مادر خوبم. است

هما بمزرد   را بما چمه سمختي   چون شما فررنمد    ؛مقامتان باالتر مي رود امنته ،داشته ايد
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بسميار شمكر كنيمد كمه بمه خيمل       را بايد خدا  .ايد و با دل وجان نثار خدا كرده ايدكرده

آن را شهيد نزد خدا قرب و منزلتمي دارد كمه نتموان     ةخانواد. شهدا پيوسته ايد ةخانواد

ه شما هم چون كمو  ،بايد مانند خانواده ها  شهدا كه مقاوم و استوار هستند .كرد توصيف

 .مقاوم و استوار باشيد

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

 نام : حسين                          نام خانوادگي: قنبر               نام پدر:  علي اصغر

             1/2/1341تاريخ تولد:                (مريان[ همدان ) محل تولد:

 12سن:          11/1/1331محل شهادت: حاج عمران         تاريخ شهادت:

نامه برا  من درحقيقمت شمهادت   كه با امضاءنمودن رضايت ،درود خداوند بر تو پدرم   

و لحظه ا  ار ياد و نام خدا غافل مباش ] باش   همچون كوه  ! مادرم .كرد مرا امضا ةنام

قامتت را بلند كن و ندا  اهلل اكبر خمينمي رهبمر را    .بار هم كم است ،كه هرچه بكوشي

ن ار دپيمرو  كمر  » مما   كه همانا فرياد ؛ه و فرياد شهيدان راه خدا را به مردم برسانسربد

رينب وار راه مرا ادامه دهيد و هميشه پيرو  !خواهرانم. است «خميني امام خدا و قرآن و

مسمجد و   هي  وقمت سمنگر اسمالم،    !برادرانمباشيد.  واليت فقيه و پشتيبان روحانيت مبارر

 نيد و برا  هميشه دشمن را شكست بدهيد.ميدان جنگ را تر  نك

 

----------- 

 نام: محمد                       نام خانوادگي: قهرماني            نام پدر: محمد باقر

           2/1/1331محل تولد: همدان        تاريخ تولد: 

 33سن:          13/13/1331محل شهادت: شملچه       تاريخ شهادت: 
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ار  .خواهران دلسورم و همسرم حاللي مي خواهم ،برادران عزيزم  ،رمهربانمدر ومادر پا  

  .يان حاللي بخواهيديروستاطرف من ار تمام  خويشان ودوستان و آشنايان و هم

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

 نام : اميرهوشنگ            نام خانوادگي: قوخرديان        نام پدر: محسن

                13/13/1341تاريخ تولد:     محل تولد: همدان     

 11سن:                     1/1/1332محل شهادت: چارربر                   تاريخ شهادت: 

و در  نمد من را بزرد كرد  ند،ها  سال برا  من رحمت كشيدار پدر و مادرم كه سال  

ه انسمان  البتّ ند.را نشان داد به من راه راست هاآن .ر مي كنمتشكّ ند،جلسات قرآن گذاشت

همم   ممن در رنمدگي   . اشمتباه نكنميم   ما كه مانند پيامبران نيستيم كه اصمالً  .خطا كاراست 

ها نخوابيد  تا من ناله وگريه نكنم و ممن  ا  مادرم كه شب .خطا  رياد  وجود داشت

 ار دسمت ممن ناراحمت و غمگمين      ،را پيش گيمرم  )ع(را بزرد كرد  تا راه امام حسين

 ! م نسورمار شما مي خواهم مرا حالل كنيد تا  حداقل در آن دنيا در آتش جهنّ .نباشيد

----------- 

 نام: محمد        نام خانوادگي: قربانيان موحد  نام پدر: كاظم

         1/1/1313محل تولد: همدان   تاريخ تولد: 

 11سن:               11/3/1331مجنون      تاريخ شهادت:جزيرة محل شهادت: 

هميشه در رندگاني به ياد خدا باشيد و ار خاندان عصمت وطهارت  !مادرم وبرادرانم ،پدر

من خجالت مي كشم كه در دوران جمواني نتوانسمتم    .مراببخش !پدر جان. ه نگيريدلفاص

هميشه در راه اسمالم   ! پدرجان .ار شما خيلي معذرت مي خواهم ؛دينم را به شما ادا كنم

نعمتي ار طرف خداوند بمدان و خمدا را   ، كه نصيب فررندت شدهرا ار و شهادتي قدم برد

دعا كن كه خمدا ايمن قربماني را در     .شكر كن كه فررندت در راه اسالم شهيد شده است
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مبادا آه  ،مبادا گريه كني .حاللم كن؛ مراببخش و عفو كن ! مادر عزيزم. راهش قبول كند

برا  آن تشنه  ، اگر خواستي گريه كني .خوشحال شوند   كه دشمنانرو ناله به راه بيندا

من هم به راه او رفته ام  .حسين ابن علي)ع( گريه كنو آقا  شهيدان، ساالر ما  ،لب كربال

 ار بدنش جدا كردند. را كه با گلو  خشكيده سر 

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

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

               11/2/1333محل تولد: همدان              تاريخ تولد:

 12سن:          4/13/1331محل شهادت: اروند رود            تاريخ شهادت:

قدر مزاحمتان بودم و موجبات ناراحتي ه چ. مراببخشيد و حالل كنيد !پدر و مادر گرامي  

 !بمرادرانم . اجرتان با امام حسمين)ع(  .فررند خوبي برا  شما نبودم و دمشما را فراهم كر

 .شماهم مرا حالل كنيد

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

 نام خانوادگي: قشمي           نام پدر: سيد ابوالحسن    دحميدنام: سي 

            1/11/1341محل تولد: همدان                     تاريخ تولد:

 13سن:                    13/1/1331تاريخ شهادت:                ويزمحل شهادت:قال

هما  ت آنياعث اذطول رندگي ب رريرا د؛ يدكه مرا حالل كننديبه پدر و مادر عزيزم بگو 

  .خصوص مادرم كه در موقع اعزام به جبهه سعادت ديدن اورا نداشتمبه  ،شده ام

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

 م خانوادگي: قمر            نام پدر: حسننا   علي نام: جان

           3/1/1343تاريخ تولد:                         (سوالنهمدان ،)محل تولد: 

 11سن:             13/1/1331محل شهادت: قصر شيرين              تاريخ شهادت:
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يكي ار شما حتماً شما را به خداوند بزرد مي سپارم و سفارش مي كنم كه  !برادران عزيز

 ةبعد ار ممرد ممن ريماد بهانم     تا تنها نمانند و  ،با پدرو مادرم رندگي مشتر  داشته باشيد

 شكسته نشوند.و دل پير  نداشته باشند

---------- 

 نام خانوادگي: قادر  بهينا                نام پدر: علي محمد  نام: حبيب ا...

            4/1/1334تولد:محل تولد: همدان              تاريخ 

  11سن:                   11/13/1312تاريخ شهادت:              ؛ آبادان محل شهادت:ذوالفقاريه  

ا  ار سخنانم چند كلمه ،امام خميني ،با سالم و درود فراوان به رهبر انقالب اسالمي جهان

همر رممان، درود بمر ممادران     رسانم. درود بر ررمندگان و پيام رسمانان در  را به عرض مي

كنند. تنها آررو  من چه دارند در راه خدا انفاق مي آن)س(، همچون رينب كه ايثارگر 

 .اين است كه مرا ببخشيد

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

 نام پدر: علي  نام خانوادگي: قاسمي  نام: اكبر

                2/1/1331محل تولد: همدان)وركانه(             تاريخ تولد: 

 33سن:                4/13/1331تاريخ شهادت:           عراق ،اردوگاه اسرامحل شهادت: 

بوده و هميشمه   صبوربه پدر و مادر و خواهر و برادرانم سفارش مي كنم كه در مرد من 

 ،هر موقع اراده نمايمد  كه واچون او مالك است و ما امانت  ؛رضايت اهلل را در نظربگيرند

وار معلّمماني كمه در    خصموص پمدر و ممادرم   به ار تمام خانواده . گيردنتش را پ  مياما

 .ر مي كنم كه همواره مرا تربيت قرآني كردندتشكّ سزايي داشتنده تربيت من نقش ب

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

 نام خانوادگي: قاسمي                         نام پدر: ماشااهلل               نام: جالل
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                    1/11/13342لد: همدان                  تاريخ تولد:محل تو

  12سن:                    13/13/1333تاريخ شهادت:            ؛ عراقمحل شهادت: ماووت 

هما و  وفت و مهمر و شمب نخموابي   طمن هرگز در مقابل دريا  عظيمي ار ع  ! مادر عزيزم

كه هميشه تو را در ناراحتي و نگراني  جز اين ؛امدادهنخوبي انجام كار رحمات تو هرگز 

شايد مورد رحمت خداونمد قمرار     ،اميدوارم تو به بزرگي خودت مرا ببخشي  .مادقرار د

 .گيرم

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

 نام خانوادگي: قاسمي            نام پدر: عبداهلل   رضا نام :

                 1/3/1341محل تولد: همدان              تاريخ تولد:

 13سن:         13/1/1331محل شهادت: پيرانشهر            تاريخ شهادت: 

ايمن  ها  تو گوش ندادم ولمي بمه   به حرف .من قدر تورا ندانستم !ا  پدر مهربان و عزيز

افتخار مي كنم و  گوش كردم « .  اگر جبهه برو  من حاللت مي كنم» :حرفت كه گفتي

 .فراموش نمي كنم ها  توراتمن محب  !واما ا  مادر مهربان. دارم  كه چنين پدر دلير 

---------- 

 مدرضانام خانوادگي: قاسمي             نام پدر: مح    علي  نام : عباس

                   1/3/1342محل تولد: همدان                       تاريخ تولد:

 12سن:                        11/1/1333شهادت:محل شهادت: خرمشهر               تاريخ 

ايمن   وصميتم بمر   و تحويل جامعه داده است جانش مرا پروريده است ةمادرم كه با شير بر

مرا ار صميم قلب حمالل   !آن است كه مادر ؛مادر كه مرا در راه حق هدايت نموده است

و ار من رضايت كامل داشمته   يدينامه عمل نما تشاءاهلل به اين وصي كه ان وارماميد  .فرما
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 آراد تا مي توانيد امام عزيز را دعا كنيد و برا  سالمتي و پيمرور  ررمنمدگان و   . باشيد

 ن دعا كنيد.او شفا  مجروح ناسيرا

----------- 

 نام:علي                             نام خانوادگي: سماواتي        نام پدر : كريم

        1/4/1343تاريخ تولد:         محل تولد: همدان         

  12سن:             11/2/1333محل شهادت: تنگ كور             تاريخ شهادت:  

كه با كافران دردل سنگرها  اسالم ودرميان سالم گرم فررند خود را ! پدر و مادر عزيزم 

 شود. تا خدا هم ار من راضي شما ار من راضي شويد ها مي جنگد، بپذيريد.كوه

---------- 

 نام : حسين        نام خانوادگي: گل محمد      نام پدر: احمد

 1/11/1343تولد: ركان         تاريخ محل تولد:تويس

 11سن:              1331/ 33/3جزيرة  مجنون      تاريخ شهادت:  محل شهادت:

 .ا  برا  خمودم نوشمتم   نامهوصيت ،كه به سربار  سپاه رفتمار وقتي ! پدر و مادر عزيزم

 .را درباره شهادت بنويسم ةدت ندارم كه بخواهم متن وصيت نامالبته لياقت شها

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

 نام خانوادگي: قادر  مظاهر      نام پدر: موسي   نام:محمد

     13/3/1333محل تولد: همدان                تاريخ تولد: 

 13سن:   1312/ 11/13ت: محل شهادت: آبادان         تاريخ شهاد

يكايمك افمراد خمانواده را ار     .اميدوارم حالت خوب باشد و هميشه مؤيد باشيد !مادرجان

دوارم  هرچه يام .توانم به همدان بيايم يبنا به عللي من نم ! مادرم .طرف من سالم برسان

 .تر ديدارمان تاره گردد ولي شما ناراحت نباشيدسريع



 85 

*** 

 نام خانوادگي: نيك بخت         نام پدر :ديدارعلي      نام: محمد         

       11/1/1344محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:     1/11/1334محل شهادت:فاو ؛ عراق       تاريخ شهادت:

 .را بر لب داشته باش )ع[(و آقا امام رمان )ع(و حسين )س(فاطمه توسل به ذكر صلوات و

شاءاهلل خدا بمه شمما   فررند  را ادا نكردم ان ح قچنين، مي بخشيد كه شما هم هم ،پدرم

 .صبر عطا نمايد

---- 

 اصغر               نام خانوادگي: بلور             نام پدر : سي د اسماعيلنام:سي د علي

     1/11/1344محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:  11/11/1331محل شهادت:چنگوله     تاريخ شهادت:

به رود و رهروان او نيز حسين به پيش مي .امرور همچون عاشورا  حسيني است !برادرانم

امرور اسمالم   ؛برادر .غلتندبه خون ميآنان روند و هر رور عده ا  ار او به پيش ميدنبال 

ب مما بمرا  تمداوم    انقمال  » :شهيد مظلوم بهشتي چمه خموب گفمت    .احتياج به خون دارد

وا  بر ما اگر در اين برهه ار رممان در برابمر    .« طلبدش حاال حاال ها خون مياوپيرور 

 احساس مسؤوليت نكنيم! اسالم وخون شهدا 

مبادا خيمال   .ت بميريد كه حسين در ميدان نبرد شهيد شدمبادا در بستر ذلّ !جوانان او شم

نان بمه لقماء اهلل   كه هر رور عده ا  ار جوا در حاليشما عده ا  ار جوانان آسوده باشد 

مبمادا ار جبهمه    !وشما ا  ممادران  .دنشوار گلستان حسين پرپر مي هاييپيوندند و گلمي

ول ؤرفتن فررندتان جلوگير  كنيد كه فردا  قيامت در برابر هر قطره خون شهيدان مس

 .باشيد )س(گو  رينب هستيد و بايد جواب
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-------------- 

 دگي: جاني         نام پدر :اكبرنام: مرتضي            نام خانوا

  2/1/1343محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:     13/13/1333محل شهادت:ماووت    تاريخ شهادت:

بيني كه ممادراني هسمتند   مي !و ا  عزيز در نزد خداوند ا  رينب رمانه ،ا  مادر گرامي

ا  من شيون نكني كه دشمنان اسمالم  اميدوارم كه بر .دهندكه راه و ياد شما را ادامه مي

 .يماد ممرا ار اذهمان نبمرد     ،ها  جمعه بر مزارم بنشين تا خا فقا شب .شوندخشنود مي

شايد بتوانم بمه   ؛اميدوارم در جهان آخرت پر كشيده و سو  تو آيم و رير بال تو را بگيرم

 عهد خود وفا كنم.

 

----- 

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

   11/1/1341محل تولد : همدان         تاريخ تولد : 

        14سن :              1/11/1331محل شهادت : شلمچه          تاريخ شهادت : 

اگر چه شما در رندگي خيلي صبور و پرتالش ودر عمين حمال خيلمي مهربمان      !مادر جان

بتموانم در آخمرت    -شماءاهلل ان-شمايد   .انستم برا  شما مفيد واقع شوممن نتو ليبود  و

و  واتقم كشمي و  ا  و ممي كمه كشميده   ولي مسلماً با آن همه رن[ و مشقتي .شفيع شما باشم

جا شمما بايمد شمفيع ممن     در آن سرا بر ما پيشي خواهي گرفت و در آنصبر  كه دار ، 

 !باشي نه من شفيع شما

----- 

 نام خانوادگي: سي و سه مردان          نام پدر :ناصر        نام: حسن      
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  2/11/1313محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 11سن:     13/3/1331محل شهادت: جزيرة مجنون    تاريخ شهادت:

پدر جان! برادرم را به جا  من بفرست تا سال  من را بردارد. پدر جان! من را ببخش كه 

 ر شايسته  به تو خدمت كنم.نتوانستم ]به طو

-------- 

 نام: رمضان                نام خانوادگي: عنايين               نام پدر : خيراهلل

   1/11/1342محل تولد: همدان       تاريخ تولد:

 13سن:    13/13/1331محل شهادت:شلمچه     تاريخ شهادت:

ه هاد في سبيل اهلل ودرراه اسالم عزيز بافتخاركنيدكه فررندتان درجبايد  شما !پدرومادرم

 پيوسمته  ل گشته وبه مأل اعاليترين مقام است نارفيع شهادت كه رفيع ترين وبزرد ةدرج

مالمك اول ممن   .(  ماارخداييم وبه سو  خمدا ممي رويمم   ؛ اليه راجعون  ااهلل وانّانّ) است.

بايد همچمون   .او ما راضي هستيم به رضا  ،است و هرچه اوخواست خدا  تبار  وتعاال

مگرنبايدانسمان در راه خمداارعزيزترين كسمانش وبهتمرين چيزهمايش      د. كوه استوار باشي

مگرحسمين بمن   ، بمن علي)ع(نيسمت    حسمين  مگرمكتب مما مكتمب سرورشمهيدان،   ؟ بگذرد

اسمالم پايمدار   و درخمت اسمالم را آبيمار  كنمد     علي)ع(درراه اسالم خونش نريخمت تما  

 وار كنيمد  وافتخمار  بايدخوشمحال باشميد  ؟ چه گريه ا  ؟پ  ديگرچه غم وغصه ا ؟بماند

 .رديبپذ اين قرباني را ارشما بخواهيد كه خداوند

 113سورة بقره ، آيه 

*** 

 نام : نادر                                             نام خانوادگي : شكر 

 2/3/1342نام پدر: ناصر   محل تولد: همدان           تاريخ تولد : 



 88 

 13سن :              4/13/1331محل شهادت:   ام الرصاص              تاريخ شهادت:  

گاه مادر را تنها نگمذار  و   ي هسعي كن  .گاه نمارت را تر  مكن  هي ! برادر كوچكم 

راه  در راه خدا گام بر دار و ؛در انجمن اسالمي مدرسه ات شركت كن . او را اذيت نكني

طلب عفو و بخشمش ممي كمنم و     ، كه مرا مي شناسند در آخر ار كساني . من را ادامه بده

 گاه ار ياد نبريد. امام را هي  را دعا ب . اميدوارم  مرا حالل كنند

*** 

 نام : اصغر                                              نام خانوادگي : صفاييان

 13/3/1341خ تولد : نام پدر: فتح علي   محل تولد: همدان           تاري

 13سن :               13/13/1331محل شهادت:   شلمچه              تاريخ شهادت:  

محبت كنيد به هم هميشه   . به برادران وخواهرانم خطاب مي كنم كه با هم مهربان باشيد

تما   .ي نممي رسمد   يبمه جما   ييتنهابه ريرا انسان  ؛ ديگر را بگيريد و در همه جا دست يك

 د.يعمر خود به پدر ومادر نيكي كن ةخرين لحظآ

*** 

 نام : مح مد حسين                                              نام خانوادگي : شهبار 

 1/11/1341نام پدر: نصرت اهلل      محل تولد: همدان           تاريخ تولد:    

 11سن :                13/1/1333محل شهادت:  نودشه               تاريخ شهادت: 

هر گز نگذاريد كه پدر و مادرم بمرا    ، خدا قسمه شما را ب ! ا  خواهران رينب گونه ام

پيدا كمردم و بمه سمو  معبمود خمود       ، كه مي خواستمرا  من راهي . من ناراحت شوند 

 شتافتم.

--------- 

 نام پدر : نبات علي   نام: مهد                        نام خانوادگي: جمعه         
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         1/1/1342محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 11سن:     12/1/1331محل شهادت: مهران                  تاريخ شهادت: 

جز رن[ و مشقت برا  شما چيز ديگر  نبود. مادر جمان!  دانم كه وجود من بهمادرم! مي 

دانستم فقا در اينجاست به بسي[ آمدم، چون ميناراحت نشو كه چرا من مدرسه نرفتم و 

توانم خود را بسارم. اين را هم بدانيد كمه بسمي[ همم مدرسمه اسمت. ممادر جمان!        كه مي

خوشحال باش چون پسرت به دانشگاه رفت؛ دانشگاه ايمان و اخالص و خوشحال باش كه 

وست داشتم پسرت در امتحان قبول شد و به سو  معشوق خود شتافت. مادرجان! خيلي د

را  دارم و موقعي كه دلم گرفمت آن  آمد در جايي نگهها  شما را كه بيرون ميكه نف 

 بار كنم و ببويم.

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

 علينام :غالم علي                             نام خانوادگي : سعيد  فر            نام پدر: فتح

   1/1/1343محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 11سن:          13/13/1333محل شهادت:  ماووت؛ عراق          تاريخ شهادت:

دست آوريد،اگركسي رضايت والدين رابه عدم انجام ه ل رضايت خدا راباو  سعي كنيد

چراكه وقتي  . پ  كسب اجاره برا  اقامة نمارشايسته تراست، هي منتهي بداندضة االيفر

 نمار اررشي ندارد.   بگيرند ديگر ما ار اسالم را

*** 

 نام : مح مد                                   نام خانوادگي : ملو ني 

 11/1/1342نام پدر: غالمحسين    محل تولد: همدان           تاريخ تولد:

 11سن :               2/11/1331محل شهادت:   شلمچه               تاريخ شهادت:  
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خداوند مرا به دست  ،شما نبودم  در نزدمي دانيد كه من امانتي بيش  خوب ! پدر ومادرم

من شما را امتحان كند و هم اكنون خداوند مرا به ميهمماني خمود    ةوسيله شما سپرد كه ب

مرا ديديد به ياد  ةدعوت كرده است كه بايستي بروم و ار شما مي خواهم كه هرگاه جنار

ن )ع( گريه كنيد كه وقتي امام حسين )ع( شهيد شمد  ت امام حسيپيكر پاره پاره و مظلومي 

ل بمر  يد او يايهر گاه خواستيد بر سر مزار من ب .كسي نبود كه او را غسل دهد و كفن كند 

 د برويد  . ها گريه كن نآگمنام كه كسي نيست  برا   انسر مزار شهيد

----- 

 در : مراد علي          نام: علي              نام خانوادگي: عزيز             نام پ

 13/11/1342محل تولد : همدان             تاريخ تولد : 

          13سن :      11/11/1331محل شهادت : شلمچه    تاريخ شهادت : 

روحش تا  ارشمامي خواهم رورها  جمعه برسرمزارمادرم برويدوبرا  او فاتحه بخوانيد

هروقت ناراحت . برا  شما افتخار است ،دشوماگرمن شهي! ا  پدرمجاهد. يديشادنما را

من  اگر.ت ما بيدارتر مي شودملّ ،شويم شهيد ما هرچقدر. يك فاتحه بخوان برايم شد 

 ناراحت نباشيد.،شهيد شدم 

-------- 

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

  11/11/1341ريخ تولد:محل تولد: كبودرآهنگ       تا

 13سن:     11/11/1331محل شهادت:شلمچه    تاريخ شهادت:

ها  پدر ومادرگوش به حرف.ناراحت نباشيد ،اميدوارم اگر بنده شهيد شدم !برادر جان

مواظب بماش كمه خمدا     . بمان ،پدر ومادر مصلحت دانستند كه وسعي كن هر جا نك

 ي.ناكرده منحرف نشو  و راه خدا را گم نكن
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------- 

 ار                 نام پدر :نادعلي نام: عقيل              نام خانوادگي: نج 

  11/2/1341محل تولد : بهار             تاريخ تولد : 

          13سن :                4/13/1331محل شهادت : ام الرصاص                تاريخ شهادت : 

ممي دانمم كمه بمرا       !ا  پدر عزيمزم  .واهم مرا حالل كنيدار شما مي خ !ا  پدر ومادر

اميمد وارم در ممرد    ،ل كرده ايدتحم  يها  فراوانها ورن[بزرد كردن من چه سختي

 .من كه امانتي ار طرف خدا  نزد شما بودم خوشحال باشيد و بي تابي نكنيد

----- 

 علي نام پدر : رجب   علي               نام خانوادگي: نقد              نام: حسن

   1/1/1341محل تولد : كبودرآهنگ             تاريخ تولد : 

          13سن :                3/1/1331محل شهادت : كامياران                تاريخ شهادت : 

امام خميني كه ما را ار راه شيطان به راه اهلل هدايت نمود و  )ع[(درود بر نايب امام رمان

خواهم امام را فراموش نكني و هميشه ار تو مي !ا  مادر .شهادت كشانيد راه به هاپستي ار

شكر كن كه خمدا چنمين    !مادر جان .مادر  را بر من حالل كني امام را دعا كني و حقّ

در راه قرآن و اسالم و پاسدار  ار دين خدا، ار دست  و او راكرد فررند  به شما عنايت

 داد .

----- 

 رضا               نام خانوادگي: نورور                 نام پدر : علينام: 

    1/2/1332محل تولد: همدان         تاريخ تولد: 

 11سن:             12/2/1331محل شهادت: قصرشيرين      تاريخ شهادت: 
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ل ممرا حمال   !پدر و ممادر عزيمزم   .بزرگي بر گردن من دارند به پدر ومادرم كه حقّسالم 

، همانا هدف ل حركتيد هدفتان را فراموش نكنيداين چند رور  كه در دنيا در حا .كنيد

ما رضا  خداست ، انسان برا  عبادت وبندگي خلق  شمده نمه بمرا  ايمن كمه غمرق در       

من حمتم دارم كمه    .ها در جبهه وجود داردبندگي ت واعباد اررشمندترين .ات باشدمادي 

ار اين موضوع به هي  وجه ناراحت نباشيد چون شور وشوق  !در راه اسالم شهيد مي شوم

پيرور  به كمربال بمرويم يما     امي خواهم ار اين طريق يا ب ،كرده پريشانحسيني )ع( ما را 

هر چند  ؟شهيدان نيست سي دآخر مگر او سرور و  .بيايد ]مانبر بالين[خود امام حسين )ع( 

 دارد.قبول  مان رام پايدار گناهكاريم ولي به عنوان يك سربار گناهكار ه

*** 

   خانوادگي: سي دمحمود       نام   نام: حسيني                

  1/3/1344نام پدر:  سيد هاد         محل تولد: همدان       تاريخ تولد:  

 13سن :                  13/11/34تاريخ شهادت:                فاو؛ عراقمحل شهادت:  

تو هم حاللمم كمن ممن     !مادر جان .ام مرا ببخشيداحترامي كردهگر به شما بيا !پدر جان

 ام ولي شما مرا ببخشيد و برا  من گريه نكنيد.هفررند خوبي برا  تو نبود
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