
كمي از خودتان بگوييد. فصل آش�نايي شما و 
آقاي ايرلو چطور رقم خورد؟

همسرم حسن ايرلو متولد دهم خرداد ۱۳۳۸ در شهر  ري 
بود. آشنايي من و ايشان به ش��كل كاماًل سنتي بود. من و 
حسن آقا سال ۱۳۶۴ ازدواج و زندگي مان را در تهران آغاز 
كرديم. بالطبع زندگي را هم خيلي س��اده ش��روع كرديم. 
شرايط اقتصادي آن زمان و شرايط كشور  و جنگ تحميلي 
هم اينطور ايجاب مي كرد. ايش��ان از همان ابتداي انقالب 
هدفشان خدمت به مردم، نظام و انقالب بود، اما هيچ وقت 
به فكر تجمالت در زندگي نبوديم و تمام سعي ما اين بود كه 
فضاي خانه براي ايشان محل آرامش باشد. شهيد حاج حسن 
ايرلو از ديپلمات هاي با س��ابقه وزارت خارجه و كارشناس 
ارشد حوزه عربي و شبه جزيره بود كه از سال ۱۳۹۹ تا زمان 

شهادتشان در يمن مشغول خدمت بود. 
ماحصل زندگي ۳۷ ساله تان با شهيد ايرلو چند 

فرزند است؟
خداوند سه فرزند به ما هديه كرد؛ دو پسر و يك دختر. 

شهيد ايرلو از جانبازان جنگ تحميلي بودند. 
گوي�ا برادرانش�ان در دوران دف�اع مقدس به 

شهادت رسيده بودند؟
بله، خانواده ايرلو در مسير انقالب و تحقق آرمان هاي نظام 
از هيچ تالشي فرو گذار نكردند. مادر شهيد توجه زيادي به 
تربيت ديني و مكتبي بچه ها داشتند و رزق حالل را مؤثر در 
عاقبت بخيري فرزندانشان مي دانستند. ماحصل تربيت و نگاه 
ايماني شان هم شهادت دو فرزندشان در دوران دفاع مقدس 
و شهيد حسن ايرلو در روزهاي اخير بود. مادر شهيدان در 

سال۱۳۹2به رحمت خدا رفت. در مراسم چهلمين روز 
درگذشت مادر شهيدان حس��ين و اصغر ايرلو؛ حاج 
قاسم به صورت سر زده آمد و به احترام مادر شهيدان 
سخنراني كرد. البته حاج قاس��م پيش از اين وعده 

شهادت حسن آقا را هم به ما داده بود. 
درباره ش�هادت ب�رادران ش�هيد ايرلو 

بگوييد.
ش��هيد اول خانواده س��ردار شهيدحس��ين ايرلو 
سال۱۳۴۰ در شهرري متولد شد. وي در بحبوحه 
انقالب همراه با مردم در تظاهرات ها و فعاليت هاي 
ضد رژيم شركت داشت. بعد از انقالب در زمينه 
پيمانكاري و همچنين تزئينات داخلي ساختمان 
به خصوص كاغذ ديواري مشغول به كار و كسب 

رزق حالل شد. 
با شروع جنگ تحميلي، حسين به عنوان يك نيروي داوطلب 
بسيجي پس از طي دوران آموزش نظامي به جبهه جنگ 
اعزام شد و حدود چهار س��ال در جبهه حضور داشت. وي 
توفيق داشت تا در طول چهار سال در مسئوليت هاي مختلف 

در سنگر جهاد و مقاومت مجاهدت نمايد. 
شهيد حسين ايرلو يكمرتبه هم به اسارت نيرو هاي بعثي 
در مي آيد كه در نهايت با توس��ل به حضرت زهرا از اسارت 
رهايي مي يابد. حسين در25 اسفند ۱۳۶۳ در شرق دجله 

به شهادت مي رسد. 
شهيد دوم و كوچك ترين  پس��ر خانواده شهيد اصغر ايرلو 
بود. وي متولد 2۱مرداد ۱۳۴5 در تهران بود كه وقتي به 
جبهه رفت، سنش به ۱5 سال هم نمي رسيد. اصغر ايرلو 
مدتي در جبهه هاي غرب كش��ور، كردس��تان بود. مدتي 
هم در لش��كر 2۷ محمد رس��ول اهلل )ص( و در لشكر ۱۰ 
سيدالش��هدا )ع( خدمت كرد. با وجود سن كم، پا به پاي 
برادرانش در عمليات هاي بزرگ ش��ركت مي كرد. شهيد 
اصغر ايرلو در عمليات والفج��ر ۸ در جزيره ام الرصاص به 
شدت زخمي شد، طوري كه پايش را روي زمين مي كشيد، 

اما باز به جبهه برگشت. 
سرانجام شهيد اصغر ايرلو در تاريخ ۱2 ارديبهشت  ۱۳۶5 
در حالي كه جانشين گردان حضرت علي اصغر)ع( بود، در 

منطقه فكه به شهادت رسيد. 
و شهيد حسن ايرلو هم افتخار داشت كه مدت هشت سال 
در جبهه حضور داشته باشد. ايشان مسئوليت هايي نظير 
جانشين لشكر محمد رسول اهلل را در جبهه به عهده داشت. 
وي در سال ۱۳۶۴ مجروح و به افتخار جانبازي نائل شد. مادر 
شهدا بعد از شنيدن خبر شهادت فرزندانش همچنان استوار 

و با صالبت ايستاد. 
شهيد ايرلو به عنوان يك همسر چه ويژگي هايي 
داش�ت كه اين روزها ش�ما را دلتنگ و بي تاب 

مي كند؟ 
 مشغله كاري شهيد زياد و مأموريت هاي فراواني داشت اما 
زمان حضورشان آنقدر با محبت و مهربان برخورد مي كردند 
كه خأل نبودشان در همان چند روز كه پيش خانواده بودند 
پر مي شد. هر زمان در خانه بودند به خانه بچه ها سر مي زديم 
و به ديدار اقوام مي رفتيم. حسن آقا وقت هايي كه در خانه 
بود، اگر از ايشان كمكي مي خواستيم با محبت و كمال ميل 
كمك مي كردند. البته چون من از فشار كاري سنگين روي 
ايشان مطلع بودم، سعي مي كردم مانع شوم كه ايشان فعاليت 
منزل را انجام بدهند اما خودشان با ميل و رغبت و محبتي كه 
نسبت به من و خانواده داشتند هميشه پيشقدم مي شدند. 
شهيد حسن ايرلو يك همراه و همدم خوب براي من و 

فرزندانش بود. 
رابطه شهيد با فرزندانتان چطور بود؟

رفاقت زيادي بين همس��رم و بچه ها وجود داش��ت. 
قبل از هر عنواني وي دوست و همراه بچه هايش بود. 
همسرم معتقد به اجبار در  تربيت نبودند. هميشه در 
 هر موضوعي شرايط را براي بچه ها تحليل مي كردند 
و تصميم را برعهده خودشان مي گذاشتند و خدا را 

شكر بچه ها اكثراً تصميماتشان درست بود. 
هيچ وقت پيش آمد كه معترض شهيد شويد 
و از وي بخواهيد وقت بيش�تري كنار شما و 

بچه ها باشد؟
اصاًل، چون به هدفشان ايمان داشتم و مي دانستم راهي كه 
همسرم مي رود و  كاري كه مي كند باعث سربلندي و  پيروزي 
اسالم است. چه افتخاري از اين باالتر كه همراه و همسنگر 
مردي باشم كه همه هدفش تعالي و بيداري اسالمي و دفاع 
از مظلوم اس��ت. اميد كه ما هم سهمي در اين مجاهدت ها 

داشته باشيم. 
شهيد ايرلو چه مدت سفير ايران در يمن بودند؟ 
انتخاب اين كشور با توجه به فضايي كه داشت 

نگرانتان نمي كرد؟
حسن آقا تقريباً دو س��ال سفير جمهوري اسالمي در يمن 
بودند. روزهاي آخر كه به عنوان سفير جمهوري اسالمي به 
يمن مي رفت با آرامشي مي رفت كه سال هاي طوالني از او به 
ياد دارم و حتي اين آرامش با قوت بيشتر همراه بود. زماني هم 
كه رفت حتي يك روز هم مرخصي نيامد، چراكه محاصره 
جهاني در عمل امكان تردد را حتي براي ديپلمات ها و سفرا  

فراهم نمي كرد. 
همس��رم در جايي كه باالترين مظلوميت، ظلم و شرارت 
امريكايي ها و همپيمانانش وجود داش��ت، ت��الش كرد تا 
به عنوان ي��ك ديپلمات نداي مظلوميت م��ردم يمن و نيز 
جنايت امريكايي ها و همپيمانان آنها را در اين كشور به مردم 
ساير كشورها برساند. او براين اعتقاد و باور بود كه خدمت به 

مردم يمن زمينه ساز ظهور امام زمان )عج( است. 
گويا حاج قاسم نويد شهادت ايشان را پيش از 

اين داده بودند. كمي در اين باره صحبت كنيد.
بله، رفاقت و صميميت زيادي بين حاج قاسم و شهيد ايرلو 
وجود داشت. آن دو سال ها دغدغه دفاع از اسالم و حمايت از 
مظلوم را داشتند. ماه مبارك رمضان سال ۱۳۹۷ حاج قاسم 

به من گفته بود شما قرار است همسر شهيد شويد. 
حضور او در ميادين جهاد و مقاومت اين موضوع را براي ما 
مشخص كرده بود كه شهادت دير يا زود سراغش خواهد آمد. 
او مزد مجاهدت هاي قريب به ۴2 سال خدمتش به انقالب، 

واليت و اسالم را گرفت. 
هر از چندگاهي از ش��هادت برايمان صحبت مي كرد، در 
نهايت پيش از سفر حاج حسن آقا به يمن هم حاج قاسم اين 
بشارت را به ايشان دادند كه »تو در اين سفر شهيد خواهي 
شد.« و دقيقاً چند روز پيش از شهادت، حاج حسن آقا ضمن 
تماس با ما به پسرم گفت: »حاج قاسم در خواب به او گفته 
است ديگر ماندن در دنيا كافي است، منتظر شما هستيم 

حاج حسن.«
لحظه شنيدن خبر شهادت همسرتان قطعاً يكي 
از سخت ترين لحظات زندگي شما و خانواده بود. 

از آن لحظات و حال و هوايتان برايمان بگوييد.
باالخره شنيدن چنين خبري قطعاً براي خانواده خيلي 
سخت اس��ت اما ما در همه لحظات دلمان به اين خوش 
بود كه حاج حسن به آرزويش يعني شهادت رسيده است. 
بعد از شهادت همسرم پيام هاي تبريك و تسليت زيادي 
براي ما فرستاده شد، اما از همين جا مي خواهم از رهبر 
معظم انقالب تشكر كنم كه پيامشان باعث تسلي خاطر 

و آرامش قلب ما شد. 

   مبينا شانلو
چه نيك فرم��ود امام خامن��ه اي كه »م��ادرى كه جوان 
خودش را، عزيز خودش را، دسته  گل خودش را ۱۸ سال، 
2۰ س��ال - كمتر، بيش��تر - پرورش داده، با آن محبت 
مادرانه او را به ثمر رسانده، حاال او را به طرف ميدان جنگ 
مي فرستد كه معلوم نيست حتى جس��د او هم برخواهد 
گشت يا نه. اين كجا، رفتن خود اين جوان كجا؟ كه خوب، 
اين جوان، با شور و هيجان جوانى، همراه با ايمان و روحيه  
انقالبي گرى، حركت مي كند و مي رود. كار اين مادر، از كار 
آن جوان اگر بزرگ تر نباشد، كوچك تر نيست. بعد هم كه 
جسد او را برمي گردانند، افتخار مي كند كه بچه  من شهيد 
ش��ده. اينها چيز كمى اس��ت؟ اين حركت زنانه، حركت 

زينب گون در انقالب ما بود.«
حيفمان آمد در آستانه روز زن و تجليل از مقام شامخ مادران 
سراغ مادران شهدا نرويم؛ مادراني كه در دامان خود شهيد 
پروراندند. در همين راس��تا با »فاطمه عباسي ورده« مادر 
شهيدان احمد، علي، يونس و محمد جوادنيا همكالم شديم. 
مادري ۹۳ ساله كه با اولين تماس تلفني گوشي را برمي دارد 
و همچنان با صالبت از روزهاي پرشور انقالب و دفاع مقدس 
برايمان روايت مي كن��د و در هيچ بخش از مصاحبه دلش 
نمي لرزد. اين مادر شهيد از تربيت بچه هاي انقالبي خانه اش 
برايمان گفت تا رسيد به شهادتشان. او از احمد، علي، يونس 

و محمدش اينگونه برايمان روايت كرد:
   بيرق امام حسين )ع( و خيمه هاي تعزيه

بچه ها در خانواده اي مذهبي متولد شدند. همسرم هميشه 
بچه ها را همراه خود به هيئت ها مي برد و در مراسم ها شركت 
مي كرد. بچه ها زير بيرق امام حسين )ع( و خيمه هاي تعزيه 
عاشورا قد كشيدند. همين در روحيه و انتخاب مسيرشان كه 

به شهادت منتهي شد، بسيار تأثيرگذار بود. 
   شهادت احمد و سجده شكر

احمد اولين قدم را برداش��ت و راه را براي ديگر برادرانش 
بازكرد. احمد متولد ۱۳۳۷ بود. تا كالس س��وم دبيرستان 
درس خوانده بود كه سراغ كار جواهرسازي رفت. در كارش 
استاد بود. يكي از فعال ترين فرزندانم در دوران انقالب بود. 
آنقدر عشق به امام و آرمان هاي انقالب در وجودش بود كه 

سال 5۶ مي گفت اگر به من اجازه فعاليت ندهند مي روم قم و 
با مردم آنجا هم صدا مي شوم و به مبارزه با رژيم مي پردازم. 

عالقه اي كه به اهل بيت )ع( داشت در نهايت او را به سمت 
عضويت در سپاه پاسداران كش��اند. سال ۱۳5۹بود كه در 

درگيرى با كومله به شهادت رسيد. 
وقتي خبر شهادتش را شنيدم سجده شكر بجا آوردم؛ چون 
احمد به آرزويش رسيد. هميشه مي گفت دعا كن من شهيد 
شوم. دعايم در حق احمد در ۱۱خرداد 5۹ به ثمر نشست و 

اولين شهيد خانه ام شد. 
   دستفروشي و رزق حالل

پدر  بچه ها در اداره دارايي كار مي كرد و بعد از ساعت كاري 
هر كاري كه مي توانس��ت براي تأمين مايحت��اج خانواده 

پرجمعيت مان انج��ام مي داد. حتي گاهي دستفروش��ي 
مي كرد و تمام هدفش تربيت درست بچه ها بود كه از رزق 

حالل تأمينشان كند. 
   علي و بيت امام 

علي دومين رزمنده خانه ام تازه ديپلمش را گرفته بود كه به 
عضويت سپاه درآمد. مدتي در بيت امام خدمت كرد و  بعد 
راهي بازي دراز ش��د. در بازي دراز به شدت از ناحيه سينه 

مجروح شد اما باز هم در منطقه حضور پيدا كرد. 
رفت و آمد هاي علي به جبهه يونس را هم به خود آورد. از اين 
رو او هم عزم جهاد كرد. سن زيادي نداشت شايد ۱5ساله بود 
و سوم راهنمايي اش را به تازگي تمام كرده بود. من و پدرش 
به يونس گفتيم ديپلمت را بگير بعد برو. خودش هم هر بار 

به پادگان يا مسجد مراجعه مي كرد كه اعزام شود، مسئوالن 
مخالفت مي كردند. امتحان ايدئول��وژي از او مي گرفتند و 
مي گفتند كه قبول نش��ده اي، اما بيشتر به خاطر شهادت 

احمد و حضور علي در جبهه او را ثبت نام نمي كردند. 
   دست هاي رو به خدا 

در نهايت يونس وارد سپاه ش��د. مي گفت تحصيل من در 
جبهه است. در جبهه همه چيز ياد مي گيرم. يونس ۱۶سال 

داشت كه رفت. 
   خبر شهادت يونس در مراسم سوم علی

يونس در جبهه بود كه ب��رادرش علي هم براي ش��ركت 
در عمليات الي بيت المقدس به جبه��ه رفت. از رفتن علي 
تا زمان ش��هادتش فقط ۱۰ روز طول كش��يد. ه��ر دو در 
عمليات الي بيت المقدس شركت داشتند. ابتدا يونس در ۱۹ 
ارديبهشت ۱۳۶۱ به شهادت رسيد و فرداي آن روز يعني 
2۰ ارديبهشت  ۶۱ هم علي شهيد شد، اما پيكر علي را خيلي 
زود تر از پيكر يونس برايمان آوردند. ما ابتدا از شهادت يونس 
بي خبر بوديم، با آمدن پيكر علي در مسجد مراسم گرفته 
بوديم. خوب به ياد دارم مراسم سوم علي بود و آنقدر جمعيت 
زياد بود كه مجلس خانم ها را در منزل گرفتيم. ميان مراسم 
مسجد خبر آوردند كه يونس در همين عمليات و حتي يك 
روز پيش تر از علي به شهادت رسيده است. همانجا همسرم 
بلندگو را از واعظ گرفت و خبر شهادت يونس را به مردم داد. 
من كنار خانم ها در خانه خودمان بودم. دو نفر به خانه آمدند 
و گفتند خدا به شما صبر بدهد. گفتم چه شده خبر شهادت 
يونس را آورديد؟! همانجا سر به سجده گذاشتم و خدا را براي 

اين عاقبت بخيري شكر كردم. 
   محمد آخرين شهيد خانه

خداوند به من و همس��رم ۱۰ اوالد داده بود. ش��ش پسر و 
چهار دختر. محمد آخرين پسر خانواده بود. دبيرستانش 
را تمام كرده بود. بعد از ش��هادت بچه ها من و پدرش براي 
رفتن محمد كمي مقاومت كرديم. مي گفتيم تو بمان پشت 
جبهه خدمت كن. آنقدر اصرار كرد كه در نهايت ما هم به 
تصميمش احترام گذاشته و راهي اش كرديم. او هم پاسدار 
شد. ش��ش ماه تمام در جبهه بود. مي خواستم برايش زن 
بگيرم و سرش را گرم خانه و زندگي كنم اما محمد خيلي 

زرنگ بود و مي گفت مادر دعا كن من هم شهيد شوم. نيمه 
شعبان بود كه خبر ش��هادتش را آوردند و ما محل را براي 
جشن نيمه شعبان و آمدن پيكرش چراغاني كرديم. محمد 
پنج سال بعد از شهادت علي و يونس در2۳ فروردين ۱۳۶۶ 

در عمليات كربالي ۸ به شهادت رسيد. 
   ذكر حسين )ع( و ياد زينب )س(

بچه ها هميش��ه در گوش من نجوا مي كردند و مي گفتند 
مادر جان هيچ گاه از شهادت ما ناراحت نباش، هر وقت دلت 
گرفت ياد زينب )س( و امام حسين )ع( باش. از خدا بخواه در 
عوض دلتنگي هايت به تو صبري بدهد كه بتواني نبودن هاي 

ما را تحمل كني. 
آن زمان امام خميني )ره( فرمودند كه سربازان من همان 
نوزادان در قنداق هستند و به حق فرموده ايشان عملي شد. 

   ۴ دردانه شهيد فداي حسين)ع(
فرزندانم ابتدا انقالب خميني را ياري كرده و بعد براي دفاع 
از اسالم و آرمان هاي نظام وارد عرصه دفاع مقدس شدند و با 

افتخار شهادت ما را سربلند كردند. 
آن زمان ش��رايط جنگي بود و هر كس هر چه از دس��تش 
برمي آمد انجام م��ي داد. يكي فرزن��دش را راهي مي كرد، 
ديگري توشه برادرش را مي بس��ت و آن بانوي ديگر ساك 
سفر همس��رش را آماده مي كرد. هر كس هر چه در توان 
داشت در طبق اخالص مي گذاشت. من هم همين چهار 
دردانه را داشتم كه تقديم راه حسين )ع( كنم. مملكت ما در 
خطر بود و در اين ميان فقط به رضاي خدا فكر مي كرديم. 
ما به ام البني��ن )س( اقتدا كرديم و امانت ه��اي الهي را به 
خدا بازگردانديم  و در نهايت همس��رم سال ۷۶ به رحمت 

خدا رفت.
   ايستادگي مادران شهدا 

مشكالت و اختالفات سياسي هست اما آنچه ما به آن باور 
داريم و معتقديم ظهور امام زمان )عج( است. حفظ كننده 
اصلي اين مملكت امام زمان )عج( است. حماسه هشت سال 
دفاع مقدس بدون شك با ايس��تادگي مادران و همسران 
شهدا در برابر عواطف و احساساتش��ان به بار نشست. اين 
مادران و همسران ش��هدا بودند كه دوشادوش رزمندگان 

دلير مقاومت كردند. 

زمان جنگ هر ك�س هر چ�ه در توان 
داشت در طبق اخالص مي گذاشت. من 
هم همين چهار دردانه را داشتم كه تقديم 
راه حسين )ع( كنم. مملكت ما در خطر 
بود و در اين ميان فقط به رضاي خدا فكر 
مي كرديم. ما به ام البنين )س( اقتدا كرديم 
و امانت هاي الهي را به خدا بازگردانديم

مرور زندگي و شهادت شهيد حسن ايرلو، سفير ايران در يمن در گفت وگوي»جوان« با عصمت غمين فرد، همسر شهيد

گفت وگوي »جوان« با فاطمه عباسي ورده مادر شهيدان احمد، علي، يونس و محمد جوادنيا 

حاج قاسم به من گفت قرار است همسر شهيد شويد

 با شنيدن خبر شهادت هر 4 فرزندم سجده شكر بجا آوردم 

  صغري خيل فرهنگ 
نمي ش�ود از مردان بزرگ تاريخ صحبت به ميان آورد و از مجاهدت هايشان 
روايت ك�رد اما نام�ي از همراهان واقعي و همسنگرانش�ان نبرد. نمي ش�ود 
از دردانه ه�اي انقالبي ش�هيد حكايت كرد ام�ا از زناني نگفت ك�ه اگر نبود 
همراهي و حمايت هايشان شايد هيچ گاه ش�اهد حماسه آفريني هاي دوران 
انقالب، دفاع مقدس و رشادت هاي مدافعان حرم در جبهه مقاومت اسالمي 
نبوديم. شاهداني بي ادعا كه جوانان و مردان خانه شان را مهياي جهاد كرده 
و توش�ه سفرش�ان را پر مي كنند از نگراني ها و دلتنگي ه�اي زنانه، همگان 
دانش آموختگان مكتب زينب)س(  هس�تند. همان هايي ك�ه اين جمله امام 
خميني )ره( را به خوبي به منصه ظهور رساندند كه »از دامن زن مرد به معراج 

مي رود.«  اينان همان مادران صبور و همس�ران شهدا هس�تند كه سال ها با 
نبودن ها و دلتنگي هايشان ساختند و همه زندگي شان را وقف اسالم و دين 
كردند.  عصمت غمين فرد همسر شهيدحسن ايرلو يكي از همين بانوان است. 
او سال ها همراه و همسنگر حاج حس�ن ايرلو بود و پا به پاي او رفت. چندي 
پيش خبر شهادت سفير ايران در يمن دلمان را به درد آورد. او كه سال ها در 
گمنامي مجاهدت كرده بود بعد از ۴0سال جهاد و ايستادگي در ۳0 آذر 1۴00به 
برادران شهيدش حسين و اصغر ايرلو ملحق شد.  اين روزها و در والدت بانوي 
واليتمدار دخت پيامبر )ص( فاطمه زهرا )س( با »عصمت غمين فرد« همسر 
شهيد حاج حسن ايرلو همكالم شديم تا از س�ال ها همراهي و سيره زندگي 

شهيد بيشتر بدانيم.

نمای نزدیک

پيام امام خامنه اي
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي رهب��ر معظم 
انقالب اس��المي با صدور پيامي درگذشت 
شهادت گونه  آقاي حسن ايرلو سفير مجاهد 
و كارآمد جمهوري اس��المي ايران در يمن 
را تبريك و تس��ليت گفتند. متن پيام رهبر 

معظم انقالب اسالمي به اين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

درگذشت ش��هادت گونه  س��فير مجاهد و 
كارآم��د جمهوري اس��المي در يمن جناب 
آقاي حسن ايرلو رحمة اهلل عليه را به خاندان 
گرامي و به دوستان و همفكرانش در مراحل 
گوناگون مجاهدت درازمدت وي تسليت و 
تبريك عرض مي كنم. پرونده  افتخارآميز او 
مجموعه اي از مجاهدات سياسي و تالش هاي 
ديپلماسي و تحرك اجتماعي است. دو برادر 
وي پيش از او به فيض ش��هادت رسيده اند. 
رحمت خدا بر اين ب��رادر جهادگر و خاندان 

صبور و بصير و فداكارش باد.
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