
 

  

 

 

 متن دلنوشته سردار سرلشکرحاج قاسم سلیمانی درباره کتاب وقتی مهتاب گم شده:

 تعالیبسوَ

 بزادرم علی عشیش

ی تْ دیذمُوَ ضِذاء ّ حمایك آى دّراى را در چِزٍ  

ای کَ صذُا کطیذی. چَ سیبا اس کساًی حزف سدٍیک بار ُوَ خاطزاتن را بَ رخن 

کٌن ُا را تطییع هیُا را ُویٌگًَْ اس دست دادم ّ ٌُْس ُز هاٍ یکی اس آىًفز اس آى

هزاد ّ حیذر -ُا ضزکت کٌن. دٍ رّس لبل بِتزیي آًِا را ضْد در تطییع آىّ رّین ًوی

کَ در آرسّی ّصل یکی اس هیزم، در حالی رّم ّ ًوی اس دست دادم، اها خْدم ًوی -را

ام. اهزّس ایي درد  دچار ضذٍ« چَ کٌن»سًن ّ بَ درد لَ هیآى صذُا ضیز دیزّس لَ

ُاین پاضاًذی. تٌِای تٌِاینُوَ ّجْدم را فزاگزفتَ ّ تْ ًوکذاًی اس ًوک را بَ سخن  

ام کَ بِتزیي عکست را بز رّی جلذ بْسیذم ای ضِیذ آهادٍ رفتي ّ دّست ًذیذٍ

ا در کٌارم اس دست دادی. اهیذّارم سزبلٌذ ّ سًذٍ باضی تا هزدم ایزاى در دّستت ر

.سهیي ُواًٌذ دب اکبز در آسواى ًطاًی خذا را اس تْ بگیزًذ ّ بَ تواضایت بٌطیٌٌذ  

 

 بسم میحرلا نمحرلا هللا

 

کَ البتَ آى ُن بشرگ بْدٍ، هصیبت ُای سى ُای  ها در ایي هذت هصیبت ُا دیذٍ این، هصیبت ُای بسیار بشرگ ّ بعضی پیزّسُا حاصل ضذ

ذ هی جْاى هزدٍ، هزدُای اّالد اس دست دادٍ، طفل ُای پذر اس دست دادٍ. هي ّلتی چطون بَ بعضی اس ایٌِا کَ اّالد خْدضاى را اس دست دادٍ اً

خسارات کَ بز هلت ها ّارد ضذٍ است بزآین، هي ًوی  افتذ، سٌگیٌی در دّضن پیذا هی ضْد کَ ًوی تْاًن تاب بیاّرم. هي ًوی تْاًن اس عِذٍ ایي

فزسًذ  تْاًن تطکز اس ایي هلت بکٌن کَ ُوَ چیش خْدش را در راٍ خذا داد، خذای تبارک ّ تعالی بایذ بَ آًِا اجز عٌایت فزهایذ. هي بَ هادرُای

هي بَ آًِا تسلیت عزض هی کٌن. هي بَ جْاى ُائی  اس دست دادٍ تسلیت عزض هی کٌن ّ در غن آًِا ضزیک ُستن. هي بَ پذرُای جْاى دادٍ،

 .کَ پذراًطاى را در ایي هذت اس دست دادٍ اًذ تسلیت عزض هی کٌن

 خْب، ها حساب بکٌین کَ ایي هصیبت ُا بزای چَ بَ ایي هلت ّارد ضذ، هگز ایي هلت چَ هی گفت ّ چَ هی گْیذ کَ اس آًْلتی کَ صذای هلت در

ظلن ّ غارت ّ ُوَ ایٌِا اداهَ دارد. هلت ها چَ هی گفتٌذ کَ هستحك ایي عمْبات ضذًذ هلت ها یک هطلبص ایي بْد کَ آهذٍ است تا حاال لتل ّ 

ایي سلطٌت پِلْی اس اّل کَ پایَ گذاری ضذ بزخالف لْاًیي بْد. آًِائی کَ در سي هي ُستٌذ، هی داًٌذ ّ دیذٍ اًذ کَ هجلس هْسساى کَ 

ذ، هلت ُیچ دخالت ًذاضت در هجلس هْسساى، هجلس هْسساى را با سّر سزًیشٍ تاسیس کزدًذ ّ با سّر، تاسیس ضذ، با سزًیشٍ تاسیس ض

 ّکالی آى را ّادار کزدًذ بَ ایٌکَ بَ رضاضاٍ رای سلطٌت بذٌُذ. پس ایي سلطٌت اس اّل یک اهز باطلی بْد، بلکَ اصل رژین سلطٌتی اس اّل

حمْق بطز است. بزای ایٌکَ ها فزض هی کٌین کَ یک هلتی تواهطاى رای داًذ کَ یک ًفزی خالف لاًْى ّ خالف لْاعذ عملی است ّ خالف 

 سلطاى باضذ، بسیار خْب، ایٌِا اس باب ایٌکَ هسلظ بز سزًْضت خْدضاى ُستٌذ ّ هختار بَ سزًْضت خْدضاى ُستٌذ، رای آًِا بزای آًِا لابل

بَ ایٌکَ اعماب ایي سلطاى ُن سلطاى باضذ، ایي بَ چَ حمی هلت پٌجاٍ سال اس ایي،  است؛ لکي اگز چٌاًچَ یک هلتی رای دادًذ )ّلْ تواهطاى(

 .سزًْضت هلت بعذ را هعیي هی کٌذ سزًْضت ُز هلتی بَ دست خْدش است

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انچه باید بدانید:

هیاى هؤهٌاى هزداًی ُستٌذ کَ بز سز عِذی کَ با خذا بستٌذ  در

اًذ؛ بعضی پیواى خْد را بَ آخز بزدًذ ّ در راٍ صادلاًَ ایستادٍ

اّ ضزبت ضِادت ًْضیذًذ، ّ بعضی دیگز در اًتظارًذ؛ ّ ُزگش 

تغییز ّ تبذیلی در عِذ ّ پیواى خْد ًذادًذ. )سْرٍ احشاب آیَ 

۲۳) 
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 سپیده رهنما
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