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 دلهادرید توز  مرگ کینه ابز       وزیدشاخه گلها برخزان  ابز

 یک گل امید راازشاخه چید       این دنیای فاین حیهل کرد ابز

 اان هلل و اان الیه راجعون

 راه مهه بسوی اوست

 

هادی  علیشاه فتح  

 
۸۹۳۸حمل  ۸۱  

 

  .درایفتت گردیتد ع ی قل خارازدرگششت س ااره  ی نی ر موس یی  لح ی اس اادع ی دادفرزند واتمل ابانده فروان

بتترای ختتانواده لحتت م  .س وانامیتتدای قتترارداد رادرایآ ن مرحتتوم مورتتور دوستت اان وفرفتتداران هتترایتتن خار 

بزرگ راتسلیت عرض منوده وختودرادر  آ اتا کیتک میتداس. است اادع ی داد ته  ضایعودوس ادارن اس ااداین 

 مرتر  عالقته ازاوان فرولیتت  جبهان گشود،چشم دریک خانواده دهیان   درانحیه ش یوقریه ویر3131درسال 

متت  سشستتت وخوانتتدن هتتای هرم تتدان لحتت ی وگتتاه گتتاه  در نتتاردرایی  تتن     داشتتت.خوانتتدن موستت یی بتته

فیض هللا بیک  ویری رازمزمه میکرد.اوازدوران فرولیتت است اعداخارا العتاده  ان عزیزمحمدووخبصوص مرحوم
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لحتی  ومتردم متا  درهرموس یی  داشت وابتتال  فتروان تواسستت بیتک دن توره وعتیس  دست ن  یدا نتد. 

ویل  جبتای تشتویس ستدراه رشتد است اعداهای خدادادمینردیدنتد. ،و هرم تد  ت   منیاردنتدآ نیدربته ارز  هتر 

ه واس اعدادرسشتتارو یتتدده انبستتاماین هتتای زنتتدگ  رالتت  گر استت اادع ی داد ستتوخت وستتاخت وتواسستتت برمهتت

اوبل تتل تتترت  اوبتته لحافتتل قتتوم  ریتتی وبتتوی دینتتری خبشتت ید. هرختتود را در اختیتتار متتردم خودبنتتشارد.

اجترای و هرموست یی   ه جوهر  بودعلیدادازمجهل کساین  فل بود.ادرهرشاخه شونان ابتوت وساز  ریننی گرلح

داشتتت . راتتتدای م  بتت بتته فرداو بتتوییسه  ه داشتتت.شتت یوه ختتاص ا  فدراتشدررسشتتت ا  ارتتتآ هنتتی اب

ترمیشد. هر  لحسوس  وابرز یتوجشاب تورت مینرفت گ رابودن  بیش  هرقدربه خواندن این هرم د تعمس

د  درزمتان ختدمت درخنستت برادرارشت  زندگ  راجتربه منتود.  ی حد مرحوم ع ی داد تلخ  ها وش ریین های

هنتوزدرداین نوجتوان نهنته   واندوه فتروان درختانواده قتاری ابی واقتاربج بوجتودآ ورد.  زیرب را شهید گردید.

سشده بود ته برادرکوکتک ا  توست  رسابزان روس درمرزرسحتدی شتونان اتجکست اان وشتونان افواسست اان 

دست رسابزان مترزی نشت اه شتد. نش اه شد واندوه ان  ازمهه رصف بعدازچ دروز عرون ا  این جوان ب

ابوجتوداین مهته ر    برقامت رسا علیتدادوخانواده ا  وزیدنتد.سهمننی مغهای زندگ  یک یک چون فوفان 

ت ینتشتان آ وازمیخوانتد وز اس اادعلیداد ابمتردم دررسوروخواتایل شتان کیتک میشتدبرای ،وعشاب زندگ 

هرخودرادرختتدمت مهتتدایران خودمینشاشتتت بتتل در تتام اونتته تنهادرولستتوایل شتتونان  بتتود.مهتته خبتتج لحافتتل 

ولسوایل های بدخشان حبیث یک هرم د موفس ش ناخته شده بودوکستت هتای زایدی رادرشتهرفیض آ ابد بته 

انمالمیتات زنتدگ  یکت  بعتددینری حتواس ایتن جتوان   ثبتت رستانده ودرختدمت مهوفنتان ختواج قترارداد.

جتربه  رادرسالهای اخ ر  شونان دلیل  انگون وانآ رام  های  یراپراشان میساختندخصوتاشدرزمان حکومات گو

مک درلحافتل ااهرمیشدوبیشت  ابختودا  خلتوت  فت  دروی رومنتابود.دگ  مرر درستالهای اخ راف ت   میکترد.

چرخ دوران عیاب دراوج راازنهکشااابه  ائنی فرودآ وردوابالخره درسی ه رسدخا  متدفون ستاخت.  داشت.

ن بس نده اهلیت این هرم دن اشد و اکردینری ازمن ساخته نیست  تنها کزییکه ازتتوان شاید این چ د یکته م

 خداوند متعال فردوس بترین جاینتاه ااشتان منایتد.  است.من  وره است دعابرروح پرفتوح این مرحوم مورور

 ارم.میتد سلیت ومهتدردی عترضوآ وازا  ت  ویک ابردینر برای  ام  مردم شونان به دوس اان وخملصان تدا

  ابد. ودوس اداراسج روح ا  شادوتارمجیل نصی  خانواده

 

 گلچنی روزگارجع ت خو  سلییه است

 منونه است   بدنیا   ه   گ ی را  میچیند
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