
باران مهر ات بى پایان
شانه هایت پر از پروانه

وجودت مملو از آرامش 
تولدت مبارك داریوش گرامى

سونیا - مازندران

داریوش عزیز
تولدت رو از صمیم قلب تبریک میگم 

داریوش یعنى تجلى صداى خدا 
در حنجره انسان. 

شیرین - ایران 

سالم به اسطوره تاریخ موسیقى 
با تبریک و سپاس از تو هنرمند. این روزها 
خیلى دلم از روزگار سخت در ایران گرفته 
بود. از این همه ســتم، از خفقان، از تمام 
آنچه بســرمان مى آورند. من دانشجو و 
دوستانم براى تغییر بهبودى روزگار سخت 
و جهنمى که برایمان درست کردن نمیدانیم 
چه کنیم. اما گفته ها و پیام هاى شما خیلى 
در من تأثیر کرد و دانستم آنچه نمیدانستم. 

از شما با تمام وجود سپاسگذارم.
فریده - ایران

داریوش گرامى
اى زیباترین درد کشــیده، اى استوارترین 

درخت، تو آینه امید همه مایى...
کاظم

آقاى داریــوش عزیز ممنون بابت همدلى 
صمیمانتــون با مردم کشــورتون در این 
همیشه  که  کرونایى....انشــاءاهللا  روزهاى 
سالمت باشید و با نفس گرمتون ترانه هاى 
زیبا بخونید...آرزومندم حضور شما در ایران 

هستیم
تبریک فراوان براى همیشه بودنتان.

سمیرا - شیراز
حال این روزاى ایران به عزیزانى چون تو 

نیاز داره، پایدار باشى ساالر
سارا - ایران

به حضــورت افتخار میکنیــم ، یکى از 
آرزوهام دیدن شماست. 

تولدتون مبارك داریوش عزیز! 
مهدى - آلمان

سالم به تنها مرد موسیقى ما
صدایت رو دوست دارم، مرام ات را میپرستم 
در بدترین لحظه ها با صداى تو آرام ترین 
لحظه ها رو دارم، تو افتخار سرزمین مایى

تولدت رو به همه ایرانیان تبریک میگم
زنده باشى و پایدار!

احمد - کردستان

داریوش عزیزم، تو خود نفس ایرانى...
من پیام بهبودى رو از تو 8 سال و 5ماه و 4 
روز پیش گرفتم و از راهیان دنیاى بهبودى 
تو هســتم. صمیمانه به تو شیرمرد تبریک 
میگم. امیدوارم سایه ات همیشه به سر همه 

ما باشه...
زنده باد داریوش!

اکبر - بندرعباس

اى رفیق شب هاى بى کسى
اى جاودانه بى تکرار

اى صداى همیشه ماندگار
تولدت مبارك 

مهسا - نیویورك

سالها صد بُگذرد.َمردى چونین پیدا شود....
آبرو و حیثیت ترانه نوین«داریوش اقبالى 
کبیر»، تنها کســى که نه در مصاف گیشه 
باخت و نه صداپیشه شــد. نه کسوت و 
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بیستمین سالگرد بهبودى داریوش اقبالى

بى انتهاترین جاده دنیا جاده معرفته...
اى تو معجزه خاموشى که آخر این جاده اى،

همیشه به یاد دار که ارزش قطره هاى باران را گل هاى تشنه مى دانند
یکدنیا تقدیر از اینکه همیشه سیراب مان کردى،

 از اینکه برایمان هم راهى یافتى و هم راهى ساختى، 
 از اینکه در غم مان شریک و در شادى مان علتى...

 تولدت مبارك!
حامد - تهران 

پیام هاى تبریک ایرانیان از سراسر جهان به مناسبت بیستمین سالگرد بهبودى 
داریوش اقبالى، هنرمند، فعال اجتماعى و پایه گذار بنیاد غیر انتفاعى آینه

امسال  گذشت.  سال  بیست  سال 2000  از 
بیستمین  مناسبت  به  داریوش  دوستداران 
سالگرد بهبودى او، از ایران تا این سوى 
درختکارى  کمپین  از  پیروى  به  ها،  آب 
بنیاد آینه، بیست درخت کاشتند و با لوحه 
اى به پاس خدمات این هنرمند مردمى در 

راستاى توانمند سازى جامعه با آگاهى و 
پیشــگیرى از آســیب هاى اجتماعى، 
او  به  اعتیاد  جهانــى  بیمارى  بخصوص 
هدیه کردند. با آرزوى اینکه همیشه این 
هنرمند گرامى  زندگى بخش آنانى باشد 
که از نفس اش آرام میگیرند، به امید او 

زنده هستند، با یادش خاطره میسازند و 
به عشق و با راهنمایى او با فراز و نشیب 
هاى زندگى هدفمندانه میگذرند و براى 
دنیایى ســالم و زیبا هدفمندانه مبارزه 
میکنند. با تبریــک و آرزوى بهترین ها 
گرامى.  انساندوست  و  هنرمند  این  براى 
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اعتبارش رو ســرنیزه کسب مال کرد و نه 
براى سرتیتر شدن"همبستر َمجاز شد" و نه 
با دّالالن هنر فروش َخلط شد.حضورت رو 
به فخر و اعجاز میگیریم'و به بودنت مینازیم 
'اى طالیه دار روز...رازقى ها پرپر شدند 
و باغ ها در ِچّله نشســتند و تو هنوزى تا 

همیشه'که عشق را انقضایى نیست...
کسرى - ایران

بیشــتر از اینکه آهنگاتو گوش کنم ازت 
درس زندگى یاد گرفتم...

سپاس از همه خدمتى
 که به چهار نسل خلق دردمند میکنى.

تولدت مبارك عزیزترینم!
سحر - تگزاس

تنها تویى شایسته ستودن
و تنها تویى بهانه ى خدا پرستیدن...

خدایا شکرت که در هوایى نفس میکشم که 
داریوشت نفس میکشد...

زنده از آنم که تو سرزنده اى!
اسکندر - ایران 

زنده باشى مرد بزرگ، هنرمند ایرونى،
صفاى نفس و آزادى وجودت

صفاى زحمات ات
جهت آزادى همه زندانیان دربند

و انشااهللا بانفس گرمت
 نداى آزادى همه دربندان را فریاد بزنیم... 

تا دیگر در جهان بشــریت، زندانى وجود 
نداشته باشد...درود! درود!

على - ایران

سالم ساالر، تولدت رو از صمیم قلب به 
خودت و به همه ایرانیان در همه جاى دنیا 
تبریک میگم. من یکى از هزاران هزار رهجو 
هاى تو هستم ، پیام بهبودى رو ازت 9 سال 
و 7 ماه و ســه روز پیش گرفتم، امیدوارم 
سایه ات همیشه بر سر ما ملت سوخته باشه، 
داریوش براى ما باش و بخوان، بخوان که 

صدایت مرهم ماست...
سعید - کرمان

سالم به ناجى ایران و ایرانى  
سالم به داریوش بزرگ 

سالم به تو برادر ملت ایران 

و تیریک فراوان تو نیم قرن براى ما سمبل 
حقیقت هستى و نیم قرن خوندى با عشق و 
دغدغه هات و االن تازه خیلى ها به تعبیر 

حرفات و پیام هات رسیدن...
تنت سالمت و دلت شاد!

تولدت مبارك!
هوشنگ - سوئد

چه جورى میشه به یک نیرو تبریک گفت؟
چه جورى میشه به یک نور تبریک گفت؟

داریوش تو شرف موسیقى ایران و صداى 
ما ملتى...

پیام پاکى رو ازت یازده سال پیش گرفتم... 
تو براى زنده موندن من و همدردان ما

دلیل آخرى...
سرت سالمت و دل ات شاد!

تولدت مبارك!
مسعود - کانادا

داریوش ، تو یه دونه اى، 
حرف ات حقیقت و نفس ات حق...

تولدت مبارك! 
شهال - آلمان

سالم ساالر، جز عشق نامى بر تو نیست...
تولدت مبارك ، همیشه باشى و سایه ات بر 

سر ما ملت سوخته باشه!
على اکبر - تهران

داریوش عزیزم، اى صداى همیشه ماندگار 
حق...

اى مرهم دل هاى شکسته
 و مرهم دست هاى پینه بسته...

اى همسنگ روزهاى تنهایى ما...
تولدت رو به همه ایرانى ها و وجود عزیزت 

تبریک میگم!
تنها تویى که بر تار جان و دل ما با نشستى 
تنها تویى که همیشه به فکر بیدارى ما هستى

زنده باشى و پایدار... 
به امیــد اینکه توى خاك وطن همه بیاییم 

دست بوست.
سهیل - تهران 

با آرزوى ســالمتى و موفقیت روز 
افزون براى این هنرمند و انساندوست، 
مبارك تولــدت  عزیز  داریــوش 


