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 )اصل زيارت نامه را در برگ دوم ببينيد(.... نوح پيامبر خداای سالم بر تو آدم صفت اهللا، سالم بر تو
 
 

 بت کده بخوانيد؛(تمام زيارتکده ها ی دين است که در ر دکاندا معمول که به عربی تنظيم شده همان هجو های زيارت نامهابتدای اين
ترجمه آن به اين : آنچه اين زيارت نامه را قابل توجه ميکند قسمتی است که مربوط به خمينی ميشود. مرسوم ميباشد) گانهای مرد

 :صورت است
 
سالم بر تو ای بنده صالح و مطيع خداوند و پيامبر او ائمه طاهرين، سالم بر تو ای آنکه از نسل پيامبر خدا و از نسل سفارش ....«

و ای روح اهللا امام خمينی و سالم بر شهدا باد آنانکه خون خود را در پايت ريختند، رحمت و برکت خداوند شده اوهستی، سالم بر ت
بر آنها باد، شهادت ميدهم که تو با حکمت و موعظه نيک از سوی خدا خوانده شده ای تا در راه خدا جهاد کنی، جهادی که بر ترين 

شهادت ميدهم که تو به سيد الشهدا اقتدا کردی و خون خود را برای خالصی بندگان آنانکه کافر شدند سفلگان اند، . فرمان خداست
تمسک ميجوئی و مردم را به آن ) شايد منظور صبر و حق باشد(خدا از جهل و تاريکی ايثار کردی، شهادت ميدهم به دو سنگينی 

حظه ای غافل نيستی، شهادت ميدهم که صبر کرده وصيت می کنی، شهادت ميدهم که تو دشمن ظالم و ياور مظلومی از ياد خداوند ل
و گرِد نادانی را از چشمان شان پاک ميکنی و نگران مردم هستی، شهادت ميدهم که خداوند ترا در کشور های متعدد کمک کرده 

به ) خداوند(عده او وقتی با تو حيله نمودند، کافران اراده کردند که ترا بقتل برسانند يا از کشور خارج کنند، شهادت ميدهم که و
حقيقت پيوست که فرمود از برای مستضعفين امامی قرار خواهد داد و ريشه قومی را که ظلم کردند را قطع خواهد کرد سپاس خدای 

 خدا رضايت تو در خانه آخرت شرط است، با توست ای آقای من، از من شفاعت کن تا به بهشت بروم چون یرا خدای جهانيان، ا
داوند بزرگ است، ای خدا از تو مسئلت دارم که مرا به سعادت رهنمون شوی و آنچه خيرمن در آن است از من مقام تو پيش خ

 ». فدايش باد عجله کنمنگيری، در آمدن آقای مان بقيه اهللا که روح
 

---------  
 به ١٩٩٠ ژوئن ١١ به تاريخ  ن در فکس ارسالی خوانده نشدآ که نام روزنامه ایدر شماره سال ششم در زير اين زيارت نامه که 

متن نوشته نشان از بی سوادی و فهم ناقص نويسنده . از قرار زيارت نامه يکسال بعد از مرگ خمينی نوشته شده. چاپ رسيده
 :ميکندميداند و اين اراحيف را سر هم  مردم ايران را بی خبر و نا آگاه  بيستم راعصر بيخبری ميپندارد وحکايت دارد؛ او  قرون

 
سالم بر آن روح پاک امام عاشقان، عارف سبحانی، عالم ربانی، سالم بر آن مرد مردان، آن خروش خاموش، آن آتش سوته دل و آن تنها ترين "

 سبيل اهللا، درود بر آن فرزند خلف صديقين، وارث زهد علی، حلم حسن و شجاعت حسين، یاجر الی اهللا، مجاهد فهدرود بر آن مومن باهللا، م .تنها
 . عبد صالح خدا و خدمتگزار واقعی خلق

ژيارت نامه نه .  انبياء الهی، خمينیِرـ صلوات بر آن ميراث َبدر عصر بی خبريهاصلوات بر آن حکيم فرزانه، احيا گر اسالم و ارزشهای الهی 
 مويه کنان از آن روح بزرگ و سرور آزادگان درخواست کرديم از ما نزد حضرت حق شفاعت کند شايد در اندند و خوانديم و همهخون نامه را خو

يکسال گذشت و نميدانيم چگونه دوری ات را تحمل کرديم و به چه قيمتی، مرا . آن دنيا به او به پيونديم تنها کاری است که از دستمان بر مي آيد
 مرا پای آمدن به حرمت نيست نمی دانم چگونه به من می نگری اما دلم سخت . نيست، بشکند قلمی که در عزای تو آواز سر دهديارای نوشتن 

 ...افسوس.... چگونه ..... هوايت را کرده است يک سال فراق و تنهائی 
ی اذن دخول، ما که خود را لحظه ای از تو جدا نمی دانيم، زيارت نامه ات را خواندند و خوانديم با قلبهای لرزان به حريم حرمت وارد شديم اما ب

. ان همه چيز، چه سخت است توصيف حاالت ديگران، تو خود خون دل داریيتو همواره در خاطر ما بوده و هستی، فراموش کردن تو يعنی نس
 را قلمی کنی چه سنگ دل شده ايم يک سال از تو اما بايد شرح هجران و ناليدن ديگران ، دست و دلت ميلرزدقلبت چون کبوتر هراسناکی ميزند

 . گفتيم و نوشتيم به هر بهانه ای نام ترا سر داديم اما آيا ندائی از تو رسيد
 ننوشت کالمی و سالمی نفرستاد   ديری است که دلداد پيامی نفرستاد
 "پيکی ندوانيد و پيــامـــی نفرستاد  صد نامه فرستادم و آن شاه سواران

-----  
و اطاعت کور بندگی . دکني وادار مد و چگونه ديگران را به اين کارتن در ميدههائی   نوکر صفتیاستی که اين جماعت به چهر

را  مغز و افکار ما  زبان،، سال است ما و افکار ما را به اسارت برده است١۴٠٠هستند که مدت ئی  بند هاکورانه و عدم آگاهی
 : مولوی ميگويد  سال پيش٧٠٠چنان به بند کشيده اند که بيش از 

 
 که ايـــــن نفس چو بند است و شما اسيريد   بمـــــــريد، بمــــــــيريد وزين نفس ببريــد
 ان بشکستيد همه شاه او اميريدچــــــو زند   يکی تيشه بگيريد پـــــــی حفره زنــــــدان

... 
 هم از زندگی است اينکه ز خاموش نفيريد   خموشيد خموشيد، خموشی دم مرگ است

 
بندگی رهائی نيافته از اين رهگذران هجو گو و سرايندگان روضه نامه و زيارت  اسارت از مردم ما از بند عبوديت و تا زمانی که

ترک بت پرستی کافی نيست خوی بت .  ما است بعضی ازايد از نا آگاهی و بنده سرشتیآنچه بر سر ما مي. نامه بسيارخواهيم ديد
 .پرستی را ميبايست ترک نمود
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