
سازم یسرود م ده مردمم رایناشن یرنجها ناگفته و یدردها

  کنمیم ادیفر و
  )صباح(استاد : سندهینو

  
 عزت و، بھ من قدر ساختند و داوود سرخوش کھ مرا یمردم رم ویگیمردمم م از الھام ھنرم را من سوژه و

غربت آنان خواھم  مھاجرت و و ھای یتنھا، رنجھا، دردھا از مردمم خواھم ماند و شھ بایھم. ددنیبخش افتخار

 . کنمیاد میفر سازم ویسرود م ده شان رایشن نا یرنجھا گفتھ و نا یدردھا خواند و

اکنون . مقابل با بی عدالتی ھا خاموش بمانیم کاری کرده ایم کھ بھ نفع ظالم تمام شود در اگر: دانشمندی میگوید

 رنج آنان چیزی نگوییم در درد و از مردم را ندانیم و قدر م مبتذل بخوانیمیموسیقی نداشتھ باش توجھی بھ ھنر اگر

  . دشمنان مردم حقیقت کاری کرده ایم بھ نفع بیگانھ ھا و

 پود این ھنر و تار و بنیاد در خوریم کھ  می بھ نام بزرگمردانی بر، زنیم  قلم می ھنگامی کھ درباره موسیقی کشور

بیافکنیم بھ ، هھا افتاد  زبان سر سابقھ فعالیت ھنرمندان کھ نامشان بربھ  گرا. اند  را داشتھ بیشترین تأثیر، اصیل

ھنرمندان ھم وزن خود بوده  سایر از بیشتر عرصھ موسیقی بسیار فعالیتش در و خوریم کھ حضور  می نامی بر

 گمان یکی از  بی. یماندن ادیب یآھنگھا و رایگ ییگرفتھ تا صدا زیدل انگ یپارچھ ھااجرای  از، است

  . است داوود سرخوش اروانساالران موسیقی ماک

ن است کھ یچن ده ویاد کشیتمام توان فر قالب آھنگ با در ھنش رایدرد مردم م ن مدت غم ویا یط داوود سرخوش 

  . دارندیپاس م را مردم قدرشناس وطن او
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 : خواندیداوود م
  بستر  دو یرو خفتھ بر رھبر دو

  سنگر ن دویب خستھ در عسكر دو

  صلح خندان  زیپشت م بردو رھ 

  . رق بر سر گور دو عسكریدو ب

ششم  داوود سرخوش در: نوشتھ اندده یھم عقوبگاه ھا  و ھ ھایھمھ نشر در داوود سرخوشنامھ یمورد زندگ در

شب عید قربان  در. والیت دایکندی چشم بھ جھان گشود ُجرباش ولسوالی بندر قریۀ خورشیدی در ١٣۵٠ ثور

 یون مذھبیدو تن از اعضای خانواده بدست افراط و یبزرگش با س سرخوش برادر سرور یدیخورش ١٣۶٢سال 

تھ پاکستان ین کویغربت نش داوود با اعضای بازمانده خانواده راه مھاجرت را درپیش گرفتند و ریناگذ. کشتھ شدند

  . دیگرد

میالدی  ٢٠٠٠سال  از برد و رانگلستان بھ س یک سال را در پاکستان بھ انگلستان رفت و میالدی از ١٩٩٢سال 

کھ ) نیکزاد -کبرا(خانم  میالدی با ١٩٩۵سال  داوود در. دارد یخانواده اش زندگ انا اتریش بایو شھر بدینسو در

داوود با آھنگ ھای میھنی اش بھ شھرت . می باشند و صاحب سھ پسر ازدواج کرد، کودکی با ھم آشنا بودند از

آھنگ . زدیرقم م را مھاجرت سرنوشت بسیاری مردم کشور جنگ بود و گیرروزگاری کھ افغانستان در، رسید

  . دیمحبوب القلوب گرد بھ دوستداران ھنرش عرضھ نمود و را» سرزمین من«  و» مسافر«، »زمانھ«ھای 

 خانھ بھ خانھ گشتم     بی آشیانھ گشتم

 شانھ بھ شانھ گشتم      غم ھمیشھ با بیتو

 من از تو نشانھ     عشق یگانھ من

 شعر و ترانھ من    بی تو نمک ندارد

 سرزمین من

 سرزمین من  خستھ خستھ از جفایی

 سرزمین من بی سرود و بی صدایی

 سرزمین من    بی دوایی درد مند و

 سرزمین من

 سرزمین من  کی غم تو را سروده؟

 سرزمین من   کی ره تو را گشوده؟

 سرزمین من   کی بھ تو وفا نموده؟

 راه دوباره من      ماه و ستاره من

 بی تو گزاره من     در ھمھ جا نمیشھ
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 عشرت خود بھر از     گنج تو را ربودند

 ھرکھ بھ نوبت خود    قلب تو را شکستھ

 سرزمین من

 سرزمین من   مثل چشم این ستاره

 سرزمین من    مثل دشت پرغباره

  . سرزمین من     مثل قلب داغداره

  
 : یھنر یھا  آلبوم

 )١٩٩٨( سرزمین من

 )٢٠٠٠(جو   پری

 )٢٠٠۴(سیاه  سپید و

 )٢٠٠٨(مریم 

 )٢٠١٠(بازی 

ھایش را  ھای آلبوم آھنگ سرخوش بیشتر. محبوب افغانستان است آھنگساز و شاعر، داوود سرخوش خواننده

لگی بھ آوازخوانی ھفده سا سالگی بھ نواختن دنبوره پرداخت و در سن نو داوود در. کند  اجرا می خودش ساختھ و

بازتاب دھد کھ  یوطن یب غم غربت و با تالش کرده است احساسات ملی را، آھنگھای خود در یو. آغاز کرد

انو و یپ، ھیھارمون، دنبوره یقیل موسیوساداوود سرخوش . مھاجرت و آوارگی تجربھ کرده اند میلیون ھا افغان در

  . نوازدیم رباب را

، ھم محمد داوود ھم در زمان محمد ظاھر شاه و، ن منطقھ بھ شمار می رفتمتنفذی سرخوش غالم حیدر کھ از پدر

 مادر داوود کھ در، غالم حیدر وکیل با کیمیا. وکیل انتخابی منطقھ بود و بھ ھمین دلیل بھ نام وکیل شھرت داشت

این  زبود کھ ا ھشت دختر و پسر حاصل ازدواج آنھا چھار. ازدواج کرده بود، تذکره او را فاطمھ نوشتھ بودند

دو ازدواج دیگر خود فقط صاحب یک فرزند  از غالم حیدر. قید حیات نیستند در میان یک پسر و یک دختر دیگر

 . شد
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 . ھنوز کودکی بیش نبود کھ مادر را از دست داد، داوود کھ بھ عنوان یازدھمین فرزند خانواده بھ دنیا آمده بود

ھرات بود  وقتی یگانھ معلم قریھ کھ از. خواند نزد پدرخانھ خواجھ حافظ و شھنامھ را در، قرآن، تا ھفت سالگی

امتحان گرفتن دید کھ داوود خواندن و نوشتن می  پس از، خورشیدی مانند ھمیشھ بھ قریھ آمد ١٣۵٧در سال 

 کتابچھ را از کتاب و آغاز صنف چھارم کھ تازه قلم و در سال بعد. مستقیماً شامل صنف سوم ساخت او را. تواند

چوکی کھ مکتب آنھا بھ عنوان یگانھ مکتب در منطقھ آن را  و میز. یکباره جنگ آغاز شد، رفتھ بودندمکتب گ

 . سوختانده شد و آن یگانھ معلم قریھ ھم بھ سختی توانست جان سالم بدر ببرد، تازه بھ دست آورده بود

مردم  بر را یزندگ و نمودیھن جوالن میم سرنوشت مردم و بر یان اسالمیادگرایبود کھ بن ین زمان ھنگامیا

خانواده  دست دادند و از ریگ ن کش ویا متنفذین منطقھ جان خود را در بسیاری از. جھنم ساختھ بود کشور

اعضای خانوادۀ داوود بھ  دو تن از و ید و سیمتقبل گرد ین لجام گسستگیدر را یتاوان بزرگ زیسرخوش ن

. یک شب بھ قتل رسیدند در پسران ماما پسران عمھ و، پسران کاکا، کاکا، شمول برادرش سرور سرخوش

خانواده کھ از دم تیغ قتل یافتھ بودند مدت ھا متواری بودند تا این کھ غربت سرای کویتھ را بھ  یتعداد کودکان و

کھ یداوود سرخوش زمان. یاسر دارد و ذوالفقار، بھ نام ھای صبور داوود سھ پسر. عنوان اقامتگاه موقت برگزیدند

 . ھمھ ھوشھا گوش شد راسرود. . . آھنگ وطنم دوباره

 شانھ ھای پامیر  یوطنم دوباره اینک تو

 بتکان ستاره ھا را کھ سحر شود فراگیر

 بتکان ستاره ھا را کھ ستاره ھای این شھر

 ھمھ یادگار زنجیر، ھمھ یادگار زخم اند

 امید روزی کھ ترا چنان ببینم منم و

 کھ شوی چو بال طاووس بھ ھزاران رنگ و تصویر

 دشتھایت یق بدمد زگل و گندم شقا

 ز بلند شانھ ھایت شود آفتاب تکثیر

  وطنم مبادا روزی کھ کسی زغنچھ ھایت

  . ز غمت شود گلوگیر، بھ فراقت اشک ریزد

، سوئدنی، نارو، ھالند، جملھ روسیھ ھای زیادی را درکشورھای مختلف از داوود سرخوش تا اکنون کنسرت

کنون پنج  تا او. کرده است مختلف ایران و استرالیا برگزارشھرھای  کنسرتھای را در پاکستان و نیز، دانمارک

حال پنج آلبوم نشر شده بھ نام ھای  داوود سرخوش تا از. آلبوم بھ صورت رسمی بھ بازار عرضھ کرده است

 جنگ و(ثبت آلبومی است کھ شاید  فاکنون مصرو یو. یمریم و باز، سیاه سپید و، پری جو، سرزمین من

 دیرین او این یار، دیگری کھ عزم انجام دادن آنھا را دارد با دمبوره کار دو. نام بگیرد )جنون(و شاید ھم ) جنون

نگذارد بادھای  می خواھد آھنگ ھای مخصوص دمبوره را با ھمان اصالت شان آلبوم کند و. در پیوند است
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ه ھم نوآوری نوازندگی دمبور تکنیک ھای ثبت می خواھد در با استفاده از. یادھا محو کند فراموشی آنھا را از

  . تنھایی خود بدرآید دمبوره از ھای کند و

  : دیاد کشیدل فر یت از یگانگیب غربت و داوود سرخوش در

 گر یک دانھ و دردانھ ھستی

 اگر چشم و چراغ خانھ ھستی

 ملک دیگران بیگانھ ھستی  بھ

 

 کسی مھر تو را در دل ندارد

 کسی نام تو را بر لب نیارد

 کسی دست تو را نمیفشارد

 

 وفا و مھربانی یار بانھ 

 عیاری نشانی یاری و نھ از

 ھمزبانی نھ دوست ھم رفاه و

 

 نھ جشن گل سرخ و شادیانی

 نھ جوش گل بھار و ارغوانی

 نھ بویی از ھرات با صفانی

 

 نھ پارک زرنگاری    نھ قولی نھ قراری

  . نھ میل و نھ دماغی   کوچھ باغی نھ باغ و

فرھنگی  بخشھای ھنری و متآسفانھ موسیقی ھم مثل سایر: گفتھ بود مجلھ آرمان بھ پرسشگر یداوود سرخوش بار

نا بسامان  شفتھ وآبدلیل این سھ دھھ وضع . نیست وضعیت چندان مطلوب برخوردار در افغانستان فعآل از

 ایجاد فرصت ھای رشد و مانع از داد و تحت تآثیر منفی خود قرار افغانستان کھ تمام ابعاد زندگی مردم ما را

 پویائی داشتھ باشد و چنین شرایط رشد و موسیقی ھم نتوانست در و زمینھ ھای مختلف گردید ھنر ترقی جامعھ در

این رشتھ  تربیت ھنرمند در بنیادی برای شکوفائی و اصولی و این دوران سی سالھ نھ تنھا کدام کار عمآل در

 کھ در ارھایبھ ھمین جھت اکثر ک. ن نیز صورت گرفتآبودی ھایی جھت نا ھنری انجام نشد بلکھ بعضآ تالش

شاید بتوان گفت بازاری دارد تا  این مدت بھ نام موسیقی افغانستان عرضھ شده است بیشتر حالت ذوق گونھ و

  . غنای الزم ھنری را کیفیت و
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نگاه ھنری تا حدودی قابل قبول ھستیم این صرفآ بدلیل  از برجستھ و ثارآاین میان ما شاھد بعضی  در اگر 

شرایط  موسیقی افغانستان در مجموع وضعیت ھنر در. ھنرمندان بوده است استعداد خود این تالشھای فردی و

 در بھتر و م شاھد یک وضعیت خوبتریاما وضعیت فعلی بھ معنی این نیست کھ ما نتوان. فعلی زیاد خوب نیست

ھنرمندان بھ محتوای  م افزایش یافتھ وبین مرد متعالی در خوشبختانھ نگاه بھ موسیقی بھ حیث یک ھنر. آینده باشیم

  . موسیقی می باشد ینده بھتر برای ھنرآاھمیت می دھند کھ این خود باعث امید واری برای  کارشان بیشتر

  . داوود سرخوش ین آھنگھایبھتر یقیموس و کمپوز

 سرزمین من آھنگ ترکی امیر جان صبوری

 امیر جان صبوری، یا موال علی

 داوود سرخوش ، جره جو

  امیر جان صبوری ، مردم آخر ای مردم آی

 داوود سرخوش ، دمی کھ با تو می گذارم

  امیر جان صبوری ، بھ ای ملکا

  داوود سرخوش ، مریم

 امیر جان صبوری ، شب ھای بی ترانھ

  . داوود سرخوش، شھرستانی

 اود سرخوش این ھنرد، تاریکی فرو رفتھ بود استبداد بنیادگرایان در بھ دلیل ستم و در شرایطی کھ موسیقی کشور

آھنگ ھای . جان تازه ای بخشید، رنج غربت الھام می گرفت حس وطن پرستی و را با خواندن آھنگ ھایی کھ از

افغان  اجرمھاجرت برای میلیون ھا مھ غم غربت و طعم تلخ زندگی در بلکھ انعکاس ھنری از، وی تجارتی نبود

تجربھ مھاجرت و  شتافتند تا فرھنگ ود سرخوش ھزاران مھاجری کھ بھ کنسرت ھای داو، سراسر جھان بود در

  . وطن را با او قسمت کنند و برای لحظاتی با وی خوشحال باشند دوری از

 . شناختھ می شود سرشناس ترین چھره ھای ھنری کشور یکی از داود سرخوش بھ عنوان ھنرمندی توانا و امروز

این ھنر  مسئوالنھ وارد کارزار ید آگاھانھ ومی خواھید بھ موسیقی رو آور اگر: ھا گفتھ است رداوود سرخوش با

  . نھ برای نان و شھرت، شوید

مردمی سروده است  میھنی و یآھنگ ھای بلند. مردمی شمرد جملھ ھنرمندان ملی و داوود سرخوش را میتوان از

  : دردھای مردم را منعکس می سازد ومیخواند بازتاب مصایب و کھ حس وطن دوستی و

 کس دل مندل من شکوه نکن از کس و نا

 دل من تو راز عشق و عاشقی بر دل من

  ا را شناختی دل من یدل من دن
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 نامردھا را شناختی دل من مرد و

 عشق و آدمھا را شناختی دل من

 ناسپاس و نامھربانھ    اران زمانھیدل من 

  . . . ییراھشان در غربت جدایی ایعشقشان خالی و ر

الھام ھنرم  کھ من سوژه و دد داشتنیشان تاکیبارھا ا و بارھا، شتمسرخوش دا یآقا کھ با یتلفون یمن قبآل صحبتھا

شھ یمن ھم. ددنیبخش افتخار عزت و، بھ من قدر داوود سرخوش ساختند و کھ مرا یمردم رم ویگیمردمم م از را

 گفتھ و نا یدردھا غربت شان خواھم خواند و مھاجرت و و ھای یتنھا، رنجھا، دردھا از مردمم خواھم ماند و با

  . کنمیاد میفر سازم ویسرود م را نانیده ایناشن یرنجھا

  : ده داشتیعق یقیموس و مورد ھنر داوود سرخوش در

 د آھنگ جاودانھ ویتوانیم، دیل نمایتمث را یآوارگ غربت و منعکس بسازد و مردم را ن آھنگ كھ دردیتر بایز

 زرق و یکلماتش مفاد ماد جمالت و در ھن سروده شود ویم مردم و یكھ تنھا برا ھنگین آیتر بایز، باشد ماندگار

تواند یم، متعلق بھ مردم باشد آن درد وجود داشتھ باشد و کھ در ھنگیآ یعن، ینداشتھ باشد وجود یبرق ظاھر و

 یاد ماندنیکھ سرخوش سرود ب را یآھنگ ھر ن است وین چنیقیخود گفتم  من با. باشد یماندن ادیشھ بیآھنگ ھم

  : یآھنگھا. شد

  سرزمین من

  زمانھ

  دست ھای خالی

  خدمت زندان

  آھنگ سفر

  دل من ین دنیا را شناختدل م

  . شودیزمزمھ م گلوھا در و تکرار لبھا در ھنوز گذشت سالھا با

ھایش را   ھای آلبوم آھنگ سرخوش بیشتر. ن ماستیبھ نام سرزم آھنگساز و شاعر، داوود سرخوش خواننده

 کمپوز و شعر، آھنگ اما از، ھای خود وی است سروده از ش بیشتریآھنگھا. کند  می خودش ساختھ و اجرا

، بوردیک ھا بعد سالگی شروع بھ نواختن دمبوره و نو سرخوش از. برده است بھره  نیز یرجان صبوریام

  . سالگی بھ آوازخوانی پرداخت ١٧در گرفت و فرا زیرباب را ن ھ وینومھار

  وطنم. 

  یا موال علی. 

  تندی مکن. 

  دل من دنیا را شناختی. 
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  دریا من و. 

  کسی بھ در نمی زند، این سرای بی کسی در. 

  سرزمین من. 

  سیالی بی سیالی، ن دستان خالیبا ای. 

  شرمنده باز چھره خورشید و ماه شد   تب کرد خاک و تیره انسان تباه شد. 

  امید پاک و نیرومند میھن        سالم ای ھموطن فرزند میھن. 

  کھ کشد باز مرا برسر بازار دگر    باز دل می تپد از رغبت دیدار دگر. 

  ترک سفر کن. 

  ھمھ یادگار زنجیر، ھمھ یادگار زخمند، ھ ستاره ھای این شھربتکان ستاره ھا را ک. 

  بازی اشکنک دارد، دخترم مکن بازی. 

  تب کرد خاک و تیره انسان تباه شد. 

         ھمسایھ. 

  بھار. 

  . تنھا. 

سروده بود  دور یدور یسالھا ستم در ظلم و، فقر کھ از یسرخوش داوود سرخوش است و ین ھایبھتر نان ازیا

  . شد تکرار لبھا در گرفت و یجا قلبھا رد ن نوایا با و

کست  ھر پاکستان در برعکس در و بود یقیموس افغانستان دوران رکود ھنر در یالدیم ٢٠٠٢ تا ٩٢ یسالھا در

احمد  یجملھ البومھا از. شد یم یقیموس ھنرمندان مختلف وارد بازار از یگوناگون یالبوم ھای، فروش ید یس و

 داشت و را داریخر نده وین شنویشتریب. . . یب قادریحب، احسان امان، یاشپار قادر، ایدر فرھاد، میسل دریحی، ول

گردش ، است کھ من سالمت بکنم کابل دور، دانھ ک دانھ گل دوی: یآن آھنگھا ا کھ دریدر فرھاد یالبومھا اما

 این غربت سرا دل در در، دلم آن سوی دریا، خودم این سو، کرد دوری ات بر ما اثر، تو رفتی، تو یاھیچشم س

ن یدر شد ویده میشن یکاف رستورانت و ھر در گرفت ویم فروش قرار د ویمورد خر شتریھمھ ب از ت وبرم نیس

  : یداوود سرخوش سھ البوم بنامھا دار و ریگ

 )١٩٩٨(سرزمین من  -

 )٢٠٠٠(جو   پری -

  . )٢٠٠۴(سیاه  سپید و -

این  در، جره جو، ن منیمسرزی، موالعل: یبخصوص آھنگھا نمود و یقیموس وارد بازار یگرید یپ از را یکی

 کرد در غوغا برپا. سالم ای ھموطن فرزند میھن، دل من دنیا را شناختی، کسی بھ در نمی زند، سرای بی کسی
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 اکثر شد ویزمزمھ م ن آھنگھایا یزبان ھر در و یخانوادگ و یمجالس عروس محافل و دری، قیبزم موس ھر

 . نمودند یم یکاپ و یبازخوان را ن آھنگھایا یقیھنرمندان موس

رسول ، کردندیشرکت م یخانوادگ یجشنھا و یمجالس خوش محافل و در شتریکھ ب نیآوازخوانا پشاور در

، سلطان ھم آھنگ، سروش اکبر، قیم شایفھ، رسول راھش، راھش ینب، ظ وصالیحفی، شاه رسول قاسمی، زمر

، قیم شایفھ، راھش ینبی، رسول زمر بارھا بودند و. . . رھم آھنگینص، ف ساحلیشر، قاسم بخش، فیداوود حن

 ن عالقمند ویشتریمجالس ب محافل و گفتند کھ در یگران مید ظ وصال ویحف س ویپرد رینص، رسول راھش

 یدور ین دردھایداوود سرخوش است کھ مردم تسک ین آھنگھایھم داوود سرخوش دارد و ینده را آھنگھایشنو

 وود سرخوش بھ بازاردا یالبوم ھا. دینمایم آن جستجو یالبال را در خود یآوارگ غربت و یرنجھا وطن و از

 و یپاکستان کاپ یشھرھا م دریدانیکھ م یھمانطور نمود و آن خود از ن فروش رایشتریب و، دیبخش یگریرونق د

 و یکراچ، دکانی، د یس ھزاران فروشگاه کست و ست وین یاریچ معیالبوم ھنرمندان مطابق ھ کست و ریتکث

سھ  ک دوی با یکس ھر. دارند یاریعرمیغ و یرسم ریت غیفعال یقیالبوم موس عرضھ کست و یبرا یدست فروش

 یق بدست میطر نیاز ینان نشستھ و بازار و گوشھ شھر ھر در ریتکث کوچک ثپت و یدستگاه ھا کست و ویراد

  . آورد

 یخاموش نمودن صدا و یقین بردن موسیب از یبرا "طالبان"مقررات کھ  و ودیتمام ق داوود سرخوش با یلبومھاآ

  . دادندین گوش مآانھ بھ یمردم مخف و گوشھ وطن برده شد ھر در و گرفتھ بود آوازخوانان بکار

 موصوف را و یبھ مردم معرف داوود سرخوش را -ن یدلنش یالبومھا ن وینازن رسا و یصدا، نیپرطن یآھنگھا

  . ساخت یدوست داشتن و یچھره ماندن

می خواھید بھ موسیقی  داوود سرخوش با این پیام کھ اگر(: سدینو یزبان سرخوش م مشرق از راژیت روزنامھ پر

  ). شھرت نھ برای نان و، شوید این ھنر مسئوالنھ وارد کارزار آگاھانھ و آورید رو

ست کھ ینامبرده ھنرمند، دمیجھ رسین نتیشتربھ ایق تلفون داشتم بیطر داوود سرخوش از کھ با یادیز یصحبتھا

 دینما یمردم معرف ش بھ جامعھ ویب ش ازیب ن ھنر رایا تالش است تا در رفتھ ویمسووالنھ پذ آگاھانھ و را یقیموس

، باشد برخوردار یھدفمند از و یاھداف متعال، واال یا  زهیانگ یاست كھ دارا یكس یواقع ھنرمند، است تعقدم و

 ینیجھان ب، وجودش جوانھ بزند مردم در و یقیعاطفھ خاص نسبت بھ موس احساس وی، بارور یبرا یاراده قو

 یدرماندگ و مردم و اسارت یروح یھا رنج دردھا و. داشتھ باشد یقیموس ھنر تسلط بر و ھنر روشن از

و  ییمردم گرا و یمردم یدن و دوست داشتن نسبت بھ توده ھایعشق ورز. ن را بازگو كندیمظلوم ن ویمحروم

  . داشتھ باشد یھنر یاھداف عال، حركت ھمان آغاز ک ھنرمند متعھد است و ازیمھم  یھا یژگیو از یصبور

، باشد یخوب مشاھده گر ن وینكتھ ب، باشد یمردم یا بھ عبارتین مردم و یب در –ك آوازخوان خوب ی یھایژگیو

قا اعتقاد داشتھ یخود عم، خواند یا می د ویگو یبھ آنچھ م و مھارت داشتھ باشد كار خود تخصص و متعھد باشد در

  . باشد
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 آی مردم آخر ای مردم

 آھنگ سفر دارد یار

 رفتن تنھا خطر دارد

 راه بی ھمراه خطر دارد

 آی مردم آخر ای مردم

  . . . عاشقی خون جگر دارد

 سرخوش نداشت و یبرا را یخوب یھا امدیداوود سرخوش پ و یصبور جانرین امیب یعدم ھمکار، من بھ باور

ن یا موقع مساعد در در ندارد و وجود یقینخبھ موس ن دوین ایب یمشترک ھنر چگونھ کاریھ خرآ یسالھا یط

  .میشان باشیا یمشترک ھنر یھمکار و یاریشاھد ھم گرید م باریدار آرزو مورد مفصل خواھم نوشت و

  . ھزارهمردم  یشبکھ سراسر بھره از

 صباح  -مھر با                                                          

thesabah@gmail.com 

 

www.esalat.org 
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