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لحن آب و "و " باز نسبت داشت يبا تمام افقها" و " امروز بود  يبزرگ بود و از اهال" که  يمهندس عزت اهللا سحاب
  .ن جهان پرتب وتاب را ترک گفتيشه ايهم يد و برايدر نقاب خاک کش يرو؛  "ديفهم ين را خوب ميزم

 يبزرگان با نيو همنش صحبتو هم  يداهللا سحابيار بود، فرزند دکتر ين دياز سالله پاکان ومومنان و بلند همتان ا او
بود  يرانيدر گرو اسالم داشت و مسلمان بود ، هم ا يهم دل ؛يت اهللا محمود طالقانيبازرگان و آ يمهندس مهد چون

فروگذار  يچ کوششياز ه تحقق آن يکرد و برايق جان طلب مز عمن را ايران زميا ييشکوفاو  يآبادانو استقالل و 
  . کرد ينم

اهل . ن را پاس بداردن و منتقدايلفاز اسالم باور داشت که توأم با مدارا باشد و حقوق مخا ياً به قراءتيقو يسحاب
وب و محب يزهاياز همه چ .د و دوران را بارانيبخش يکان را گوهر ميا صفت، نزديبود و درو فتوت بخشش 

دراز  ياسيس اتيح را در ارانيو  از خانواده و دوستان يو دور يرنج زندان ، آوارگ گذشت ؛ ين جهانيا يخواستن
 يالبر حت الون تنال: ن استيجز ا يکيقت نيو مگر حق. ديرا طلب نيريو راحت سا بر خود هموار کرد يآهنگ و طوالن

  ).شتن استيخو يگذشتن از محبوب ها يکيدن به کمال نيشرط رس(ون مما تحب اتنفقو

 ن روزگاريدر ا که  ياوصاف زد؛ يدر مهندس موج م يو نوع دوست يقت طلبيت و حقيشجاعت و صداقت و حر 
 يروانيو شاگردان و پ ماندگار يراثيک و مين يشتافت و نام يباق يبه سرا يسحاب. شود يجمع م ينادراً درکس

روح بلند او را  کران خود يم تا از رحمت بيخوان يرا مخداوند . اشتگذ ياز خود بر جاخواه  يو آزاد قيصد
  :وافر رساند يبينص

  

  ک و ثوابيز حاصل عمر است نام نيدو چ

  ها فانيل من علــک يذرــن دو در گــيوز


