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پيوند زندگيت را با آغاز سایل که تقويمش روزگارت  را ميسازد خجسته، شاد و  پاک ميخواهم، گرچه 

  ی از آن گذشته است . چند ماه ا

ن روبراه باد، ميدانم هموطن  ن و نتوانستر ن و  برون شدن از مضيقه های ندانستر تالشت برای بهتر زيستر

زخم تتر به شانه داری و ريشه در خاک وطن، ویل با برهان قاطع، خاکفروشان نگذاشتند و يا نیم  

داغن   م اين مادروطن از ماست، درد و گذارند که خار از دامان مادروطن برچنيم، و شادمانه آواز دهي

برای امنيت    حفاظت عزت، وقار و افتخارش تشويشی ندارد، و   ندارد، کم و کاستر نشناسد، بخاطر 

  جان فرزندانش هرایس به دلش راه ندارد ... . 

ن نيست، دروغ چرا هر  بدتر    ،ئ  چه خورشيدی، چه ترسا  ،ما یم گذرد   سایل که بر   اما سوگمندانه چنت 

هم و با انديشۀ   کنار   ال تر از سال پار ميشود، زيرا ما نتوانستيم، يا نیم گذارند که باهم، در و بدسگ

ن در دامان مادروطن کاری کنيم .  باهیم برای بهتر    زيستر

سال ها یم گذرد، به تعداد غالمان ئر ننگ و خاکفروشان ئر خاصيت افزوده ميگردد، و دردمندانه 

بيگناه به هزار هزار  انفجار یم   آماج تت  بالیم گردند، کش را    توده های  بنام جنگ مقدس طعمۀ 

 تکبت  گردن یم زنند و کش را ... .     ۀسازند، کش را با نعر 

  ملت درمانده است که کدام سال را نيکو بداند، و به کدام سال بگويد مقدمت مبارک باد . 

ن سال و ساليان خردمندانه برای تحقق بخشيدن آرمان    فرجام تنهاترين تفکر   در  ن و داشتر به زيستر

حد ارزش های انسائن و    نيکو، هدفمند و هوشيارانه، همانا خواهان عدالت و آزاد بودن است در 
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، خوشباوری و  توکل کار به جائی نیم رسد و سال از سال   هموطن ! در باورت باشد که با خوشبيتن

  بهتر نیم شود . 

ديم آشيان ***خويش  ۀبه روی سيل گشاديم راه خان   خويش ۀبه دست باد سپر

 )؟(ويشـخ ــۀای دانـفـق ان در ـهـرده نــکه دام ک***   م ـستيـدانـن   و  م ــ ورديـــش خـ ال لبـــــب خــريـــــف 

 
 


