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 دا��ر ��� ارف زی ��د ���ذ

 

 

�ور���  ��ژوھ�ران اد�� و��ر��� �ور �از  ������ن ���� را در �
   وداع �رد  

 

��م آ��* �* آد$� )درت ���ر ���د �� #ق را از ��طل �$�ز دھد و�����ر #"�"ت ��د �   

�ده ای �* 0ظ$ت و�وا���� اش �* �* و-ف آ�د �٫��م �داو�د ��ن �رد �و�* در ��م 3��د  2* ر�د �*  آ�ر�
د ��وا�د �* �ر�5 ���ن و-��ت و0ظ$ت اش ��ردازد �س اورا �� ���م وز��ن ھر )در ر�� و�وا( *��آ

����ش $����م وازوی ��ری $��و��م . 

 ای �و$�7ود ھ$* $�7ود ھ�            ای ز �و $و�ود ا�ن $و�ود ھ� 

  ا8 3و�$ت وا8 �ریای �* از ادراک $� ���8ری         ھر 2* و

 آن �وا�م �و �* �7ر��ت ��م        آن ز���م �و �* �و-�ف ات ��م

 �$ دو���ن 3را$� و وط�داران ار�$�د �:م �ر 

�-�ت 0�$� و�و���ده �0@� $"�م ا���د ��$ل ا�-�ری ���ن ���� را دور از  ٢٠١۵ $�  ���١۵ ر�; 
�ور��� ���ک ��رده دودر�ر�و��ون ��� وداع �رد درھ�رت وطن ����ری وط�داران  �� A$و�

ا�ن �-�ت اد�� ا�راک �رده �ود�د.دو���ن و$��-�ن وی در$را�م ��� ک ���ری   

 ٫ی در ��ش اد�� و�رھ��� $�راث �زر�3 �رای ��$7* ا��Bن ھ� ��)� 3ذات و �ر آورده ھ�ی  اد��و
رات ��رون $رزی ��ب و ،آ�Dر ٫وی �و�ط �و�* ھ� و�#"�"�  0�$� ��٫ر��� � ر��@* ھ�ی $�7دد در 

��$* ا$�د  *����* ھ�ی ا��$��0 و����� وھم در ��-وص ھ����* درارو�� ا$ر���ه وھم دا�ل  ا��ر
����ن�B�د  ا�رات دار� ��رغ ا@�#-�ل @��* $رد �� دا�ش و�� �#-�ل �ود  ر��ده ا�ت �2پ�*  

�$ود $زار و$د�� ھم �* #�ث 7$�م وآ$وز�3ردرھ$�ن ����ر *���ه ���ل $و�ق �* @��* ا�رای وظ��وازدا
�ف زرا��0 ��ا�ذ د���وم از ���و@�* ا)�-�د 3رد�د ���ف 3رد�د.ظ�و�ل و��س �* ���J ا  

و@�ت ھ�ی �و�ش را �� $����ی ا$��ت داری �د$ت �3ر -�دق و�ص �� درد وطن �ود �* وظ��ف و$� 
ا���م داده و�* 0زت و�ر �رازی �ورش �و�ده و��ر��$* ھ�و �د$�ت ��$ل ��ن ا�-�ری ���� ز��د 

 ا�ت �* -رف $* ای از ��7@�ت ھ�ی 0�$� وی را در�:ل 3���ر�و�ش �طور$��-ر �ذ�ر$�دھم 

�ب �* ا�ن طرف آ)�ی  از ��@��ی $�$�دی �����$* ا$�د �ود�م و�$����ی ا�-�ری وا� *��ھ$��ری )�$� ھ
���دل �ظردا�*  د�دارو ��ھم �زد�J در3رھ$��K ھ�ی �رھ��� �* در �"�ط $���ف ا$ر���ه �ر 3زار $�د 

  ودر ھ$* ��طرات اش �ودرا ر�J ا#��س $���م .
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��$� �* ��و�دان د  ،)��� �* از ���ش $��د   

��ر ز$�ن د  در �وره راه ��ر�; رو

�0@� �* دات وی  ���ب ��$ل ا�-�ری �* دو���ن وھ$��ران $���� اش �ظر �* �ر ��ر و�-�ت
�ط�ب $��رد�د .آ)�ی ا�-�ری در �J ��$�ل رو#��� �د��� آ$د و3ذ���ن آ)�ی ا�-�ری ٌ◌  ��$ل ��ن را ٌ

��ب را در ا$ور اداری $ر)د �ه و�8ت $رھ�ری  �ود�د �*  $زار�ر ��ر���  از( ا��ن ھ�ی  $7زز)  
�د او �رز�د $#$د ر�ول ��ن $�ور �* ���در آ��  ا�ت �* ��� از -�#ب �$زار ر�ف �* �0ده دا

�-��ن ورز�ده ژ�دارم و�و@�س و)ت در $زار �ود .$ 

����* �J $رد $��$�ن وا)�7  ،$�د�ن  ، دارای �����ی �0@� ،او �J $رد �� �ر��ر  *��رھ�ز ��ر و�$و
�د اورا �ران $رد ��ود و$ز�د �� آ�8ش و�وش -#�ت �ود دو����� �* �� $ر#وم ا�-�ری $7ر�ت دا

$رد ��J ا�د�ش و��J روش �ط�ب $��رد�د -دا)ت وا$��ت داری طرز ��رش وا#�رام $�"���* طرز 
 �:$ش �ود.

$رگ از او ��م ��ت        ��م 2و ��و�د د $رد�ش آ��ن ����ت  ،$رد �$�رد �* $رگ   

�د ادب و�رھ�Qا�-�ری �� �رھ����ن و�ر�����ن  ��ن ��$ل�و�ژوھ�راد���ت ��ر�� ا���د ��ن  $�
�ر �رھ����ن Rدا��ر �$�در �ور���� وز@$� ���� �وھ� و�� ،دا��ر و@� �ر��ش  ،آ)�ی وا-ف ����ری 

�د .$راوده و �ر�����ن و�رزا���ن ادب �ور�دو��� دا  

  ◌ٌ  ��رون $رزی ا��7����نِ  �� ���ت در �رھ�Q �وا�5 $�$ل آ)�ی ا�-�ری در ���ب ٌ

����ن �* ھرو���رر�ول ر��2پ �و�دن �* �و�ط  ،��د دوم  �B�ا ����ن �#ر�ر واز���ب ورای �رھ
ر�َ آ�Dر و�و�* ھ�ی �#"�"��� وی ��زدرا�ن ���ب درج 3رد�ده ا�ت ��ده ا�ت ر  

 ران��،���م  *�ود �ود ���ت 3ر2آ)�ی ا�-�ری �� ر��Vت )��� دار���� را وداع 3�ت و��وی 7$
��د و@� �و� �#�ل ا�ن $رد 0$�ق ��ر وزھ� ��7 دت �* �وا��ن ����* ودو���ن ���ودرا �* �وگ 

 و�#-�ل �رده �* ��$7* �"د�م �$ود .

  ��ھر2�د ر���ش )�وب $�را ��ت �$��ن و ��طر $� را آزرده ���ت و@� $رگ �ر �وت $#�وم �
د�� وو@� ����ن اھل ��� �واھد �ود  آدم ا�ت ھر �* آ$د �*����ت ��� ا�ت �* ��طرات �را$وش ، 

 روش ��J  و��رت ���و از �ود در $��ن دو���ن و$��-�ن ��)� $��زارد .

��ت ا�ت و $� �* $"درات ا@�� ����م ھ���م و �داو�د آ)�ی ��$ل     $رگ وز�د�3 $�ت آ �ر�د�3ر ����
و�* ��ز $��د �3ن اش -�ر ا0ط� �$��د . روح وروان ا�ن $رد ��  ا�-�ری را �ر�ق ر#$ت �ود ���زد

 دا�ش �د و��دش 3را$� ��د .

� ودل از $� ���3* ای �ھر2�د ر��* ا  

��* ای  و��ش 2م * ��و������@م   

 و و��ران ر�د �ن ھر�J او��� و 0$ر ��ن آر���� ��ن  و��ت ��$ل ��ن را �* ���م $#�ر$* �ن 
از �* دا$�د ��$�ل ا�-�ری �روری دا��ر-�#ب �ور��ن �ن ���و ��$�ه ��ن �روی و�واھر ��ز��ن 



www.goftaman.com 

Jزد�� �����م دا���* و روح روان  در�وگ ��$�ل  دل ����ت $��و�م و�ودرا �* #�ث �J دو�ت ��
�ور -�ر �$�ل آرزو $���م B$ د�3ن آن� اش را در )رب ر#$ت ا@�� �وا��* و�رای ��ز$�
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