
 

 

 قشع ِلابتوف

 

 دوخ نیمز رد میت ره .تسا هدش لیکشت هرفن هدزای میت ود زا يزاب نیا .هدش هتخانش و بوبحم رایسب تسا ییزاب لابتوف

 میت ره نآ رب هوالع .دنُک زاب ار فیرح يهزاورد تسا نیمز رد هک یپوت اهنت اب دنُک یعس دیاب رگید میت و دراد ار ياهزاورد

 تسا رتهب ای هظحل ره رد ار يزاب نیا ام مه هرمزور یگدنز رد .دنُک يریگولج شاهزاورد ندش زاب زا ات دنُک یعس دیاب مه

 ره ام نورد یبلقتنم و ینهذنم کمک اب رترب یگدشتیوهمه و یگدینامه يورین .مینکیم هبرجت هظحل نیا رد میوگب

 »یگدشتیوهمه« میت کیتکات نیا ربارب رد .دیاشگب دوخ ياهپوت تابرض اب ار ام روضح يهزاورد ات تسا شالت رد هظحل

 میت  میت نآ مسا و دروایب تقاط تالمح نیا لباقم رد دناوتیم هک قشع سنج زا میراد دوخ نورد رد ار یلابتوف میت ام

 :دناریز حرش هب بیترت هب روضحجنگ 904 همانرب رد هدش ریسفت 596 لزغ رد )قشع میت( ام میت نانکیزاب .تسا »قشع

 

 يزاب كون مجاهم ناونع هب »دیازیمه« مجاهم .»دیاخیمه« و »دیازیمه« ياهمان هب میراد مجاهم ود ام هلمح طخ رد

 یکی هک میراد کبفاه ود نامجاهم تشپ رد .دنکیم تیامح ار وا رتبقع رد هلصاف یمک اب »دیاخیمه« مجاهم و دنکیم

 ،»دیاسَبنِب« ،»دیاشیمن« نانکیزاب ینایم طخ رد .دنشابیم »دیاشگنب« مان هب تسار کبفاه و »دیامننب« مان هب پچ کبفاه

 .»دَیابرب« و »دیاسایب« ياهمان هب میراد عفادم ود اهنت مه عافد طخ رد .دنتسه »دیازگنب« و »دیازَفنِب«

 

  .منک یفرعم یمک ار نانکیزاب هک دیهدب هزاجا لاح

 

    »دیازیمه« كون مجاهم

 دیآیمن مشچ رد ییادیپ ز	هک هم نآ

 دیازیمه نشُگیب شقشع يهزم زا ناج

 596 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 رد میشاب نامقباس نیرفآدرد ياهوگلا و اهرکف ریسا اهنت رگا تسا يراج ام يهمه رد هک یگدنز کی نآ و دنوادخ نآ

 ار قشع و یگدنز .دنیآیمن ام يدام نامشچ نیا هب هک دنتسه یهام نآ قشع و یگدنز .دمآ دهاوخن هنوگچیه نامرظن

 رد هظحل نیا رد دنوادخ هک دنُک يروآدای و دهدب ناشن ام هب هک تساج نیا »دیازیمه« نکیزاب .درک هزم ناوتیم اهنت

 یگدینامه و درد زا ار ام و دنک كاپ ار ام زکرم ات تسا راک رد مناوخیم امش يارب ار نتم نیا نم مراد هک ياهظحل نیمه

 و دوشیمن هلماح يزیچ هب هک ار ناملیصا يرایشُه نآ ات تسا راک رد دنوادخ .دهدب ییاهر »یگدشتیوهمه« میت زا و

 يارب هدیمهف وا .تسا قشع يهزم نآ و دراد ریظنیب کینکت کی »دیازیمه« نکیزاب .دنایازب ام نهذ زا ار تسا هدشن

 دریذپب ار دهدیم هولج تخس نهذ هچنآ و دوش میلست دیاب اهنت دنُک زاب ار يرارکت ياهرکف رارکت يهزاورد دناوتب هکنآ

  .دنُک هبرجت دناوتب ار قشع يهزم ات

 

 »دیاخیمه« مود مجاهم



 

 

 شیور نآ ِشبات زو شیوب يهزم زا لقع

 دیاخیمه تسد مه ،ددنخیمه هریخ مه

 596 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 تسا تسُرُد يونعم ریسم رد .داتفا راک زا نهذ و میدرکن هزیتس هظحل نیا قافتا اب ياهظحل .میدوشگ ار اضف ياهظحل

 یناریح زا و تسا هدنام هریخ منهذ ،نم ِییاشگاضف زا هک تسا هدش مه ییاهنامز یلو ماهدیسرن روضح هب لماک زونه هک

 نم و تسا هدشن مامت راک هک دنُکیم يروآدای ام هب »دیاخیمه« نکیزاب .تسا هداتسیا ناهد هب تسد اهنت بجعت و

 میروآیم دوخ اب هدش هدوشگ ياضف زا ام هک يایهاگآ و يژرنا يهزم نآ دنُکیم يروآدای هکلب .ماهدشن يروضح ًالماک

 يارب اهنت انالوم هک تسا یندشن فیصوت ردقنآ روضح .درادیماو هدنخ هب و دنکیم هریخ ار لقع و ار نهذ هنوگچ

  .دناجنگیم شیور نآ ِشبات و شیوب يهزم نوچ یتابیکرت رد ار نآ ام رد یکدنا ییاسانش

 

 »دیامننب« پچ کبفاه

 شناریح مشابیم ،شناریس ز حبص ره

 دیامننب يور وا ،ناریح دوشن ناج ات

 596 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 و ًالماک میمیلست ای میراد باختنا ود مینکیم عورش یچیه زا ار یگدنز ام هک هظحل نیا ینعی هظحلره ینعی حبص ره

 ياههتساوخ نآ ِمامت ِلباقم رد هن ای و دمانیم یگدنز ناریس انالوم ار نآ هک دنُک لمع ام قیرط زا یگدنز میراذگیم

 مینکیم تمواقم دنیآیم دنیاشوخان نامرظنهب هک یتاقافتا نآ مامت لباقم رد یگدنز ياهیتخس مامت لباقم رد نامهدیسرن

 ولج و تسا هدرک ریگ ناهج رد نامراک هک دیریگب ضرفً الثم .دیآیم شیپ میمهفب ام هکنآیب ندرک تواضق .تواضق و

 انالوم .دوریمن ولج ام نهذ رظن زا ام راک دشابن ات و تسا مک صاخ كردم کی هک تسا يروطنیا هیضق رهاظ و دوریمن

 هک مییوگیم يدنباضف اب طقف و یتواضق چیه نودب مییاشگیمن ار اضف ام هک تسا يایناریس و یناریح هچ نیا دیوگیم

 ندرک لمع يهوحن یناریح و تیاهنیب تردق هک تسا تواضق نیا .دورب ولج راک ات دشاب دیاب یکی نآ و كردم نیا

 تنهذ اب ار »دیامننب« نکیزاب ياهکینکت یهاوخب رگا دیوگیم انالوم .میروآ نهذ هب میهاوخب ار ام قیرط زا یگدنز

 ار شدوخ هکنآیب تقیرط زا یگدنز ات نکن تواضق چیه و وش ناریح .داد دهاوخن ناشن تنهذ هب ار نآ دنوادخ یمهفب

  .دهد ناشن تمدع نامشچ هب دیامنب تیرهاظ نامشچ هب

 

  »دیاشگنب« تسار کبفاه

 ینیب يربخیب رد ،ینیبیم هک زیچ ره

 دیاشگنب هدرپ وا هللاو يربخاب ات

 596 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 



 

 

 ار تنهذ »منادیم« نم وت ینعی .تسا هداد تسد وت هب هک تسا يربخیب رد ینکیم هک یتینما و يداش سح ره

 يروطچ منادیمن نم تسا ریگ نم راک اباب یگدنز يا ییوگیم یگدنز هب ینعی .ياهتفر يربخیب رد و ياهدرک شوماخ

 .دهدیم تاجن ار ام هک تسا یگدنز هب تبسن یگدنب و عرضت و عوضخ نیا .هدب تاجن ارم و ایب وت دوش تسُرُد دیاب

 نیا راک هچ مییوگیم دوخ اب مه ياهرذ ینعی میربخاب ات ام هک دنک يروآدای ام هب هک تساج نیا »دیاشگنب« نکیزاب

 هکنیا ینعی ندش یعقاو »منادیمن« .دوشگ دهاوخن ار هدرپ ادخ ،دراد ریگ شیاجک مینادیم ناميونعم راک هچ و ییایند

 اهنت نم و نُک راک نم يور وت تساجک مه مراک ریگ هک منادیمن یتح نم ایادخ هک يراپسب ادخ تسد ار زیچ همه

  .موشب ربخیب مناوتب ات تسا میلست و ییاشگاضف منادیم هک يزیچ

 

 »قشع« میت ِینایم طخ رد »دیاشیمن« نکیزاب

 دَوْبَن وا ِمرحم ناج ،دَوْبَن وا ِمدمه مد

 دیاشیمن زین وا ،دناد نیا هک هشیدنا و

 596 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 ام هب »دیاشیمن« نکیزاب هک مینادب دیاب میدش قرغ رارکت رد و نتفر نهذ رد اب ام هک ار ياهظحل نیا ینعی مد نآ

 نیا هبً اعقاو ام ایآ .میرادن ار یگدنز و هظحل نیا تیاهنیب يژرنا و ادخ اب ندش مدمه یگتسیاش هک دنُکیم يروآدای

 !تسا يرارکت ردقچ میتسه نهذ ریسا هک یتقو نامتاملک باختنا و ناملمع ياهوگلا ،نامیاهرکف هک میهاگآ عوضوم

 ییاهر يدح ات ار ام دناوتیم مینکیم رارکت هنوگراوخشون هنوگچ ار شجنر کی نامنهذ رد ام هک عوضوم نیا ییاسانش

 نیمه ًالصا .تسین یتسه نارکیب رارسا مرحم ینهذنم نامه ای و یبلقت ناج هک دیوگیم »دیاشیمن« نکیزاب .دهد

 لیدبت اهنت هدنونش يا وت .دنرادن هار روضح ياضف رد اهنیا .تسا نهذ اب مه نیا مدرک نایب مه نآلا نم هک ییاسانش

 !وش

 

 »قشع« میت ِینایم طخ رد »دیاسَبنِب« نکیزاب

 هدیزوسب هدرُب ناج ،هدیزودب هدرپ نت

 دیاسبَنِب قشع رب لد فلاخم ود نیا اب

 596 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 رد ام هک دیوگیم ام هب نکیزاب نیا .دنکیمن سمل ینعی شمسا ینعم یلو .تسا تخس یمک شمسا »دیاسَبنِب« نکیزاب

 یفرط زا .روضح و نامدوخ نیب میزودیم هدرپ و میوشیم یسک اب ییوگموگب و ،یسرت ،ینارگن ،یمشخ راچد هظحل نیا

 اما .دوشیم دازآ میاهداتفا هلت هب اهنآ رد ام هک ییاهزیچ نآ زا مینکیم زاب ار اضف یتقو یگدنز کمک هب ام یلصا ناج

 هب عقوم چیه ام یتشگرب و تفرِ دنور نیا میزروب رارصا و مینزب تسد ییایند نیا مالقا اب ندش هدینامه هب هرابود ام رگا

 یعقاو لیدبت نامه ای و قشع سمل هک دیوگیم حوضو هب »دیاسَبنِب« نکیزاب .دهدیمن ار قشع ندرک سمل يهزاجا ام

  .تسا ندرکن اهر ار دوخ يور رب راک ریسم و نتشگنرب هرابود رد اهنت



 

 

 

 »قشع« میت ِینایم طخ رد »دیازَفنِب« نکیزاب

 هناخ نیا رد تسه ات هناگیب ِرکشل ود

 دیازفَنِب درگ زج ششوک رد و شلاچ رد

 596 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 و يزیچ رد ار نامهدش عمج روضح نآ رگید فرط زا و مینک عمج روضح ینعی دش هداد حیضوت هک هناگیب رکشل ود نیا

 .دش میهاوخن قفوم ام دنکیم لمع »یگدشتیوهمه« میت ار کینکت نیا ینعی رکشل ود نیا ات ،مینک جرخ یسک ای

 شیازفا دوخ يور ام ندرک راک ریسم رد ار زیچ کی اهنت ندرک لمع هنوگنیا هک دنکیم يروآدای ام هب »دیازَفنِب« نکیزاب

 رد .دنیبب دناوتیمن رتشیب ار دوخ یمدق دنچ ات دتفایم رسدرد هب »قشع« میت دوش دنلب هک درگ .تسا درگ نآ و دهدیم
  .دنکیم هناور ار شتالمح نیرترابگرم و نیرتكانرطخ »یگدشتیوهمه« میت هک تسا نامز نیمه

 

 »قشع« میت ِینایم طخ رد »دیازگنب« نکیزاب

 یناطلس هب زیرگب ،یناج يربب یهاوخ

 دیازگنب رهز ات یقایرت ِتمدخ رد

 596 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 نیرتهب ؟تسیچ شدوخ ینهذنم نتخیر رهز تسد زا ندش اهر يارب شايزاب نیرتهب قشع میت هک ینادب یهاوخیم

 يزاب هک ار اضف ینعی .میهد ساپ دنوادخ هب ار پوت تسا یفاک ؟میربب هانپ هنوگچ .تسا دنوادخ هب ندرب هانپ شايزاب

 .نُک ییامنهار ارم هزاورد تمس هب تدوخ و ریگب ار پوت نیا منک يزاب يروجهچ منادیمن نم ایادخ مییوگیم میدرک

 تخس یمک مسا مه »دیازگنب« نکیزاب .میربیم هانپ یگدنز نامه ای ناطلس رهزداپ هب زور لوط رد راب دنچ ام یتسارهب

 يرارکت ياهلحهار هب ندرب هانپ هک دنُک يروآدای ام هب ات تساج نیا وا .ار امش دزگن ینعی هک تسا نیا شمسا ینعم .دراد

  .دزگیم اهنت ار ام و تسا رهز نهذ لعفنم و

 

 »دیاسایب« لّوا عفادم

 وا ِتخب هب زانیم ،وا ِتخرد ِریز رد

 دیاسایب رشح ات تمحر زا رپ ِناج ات

 596 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 یبوخهب ار »قشع« میت يهزاورد دناوتب هک نیا يارب وا .دبای شیاسآ و دریگ مارآ ینعی شمسا ینعم »دیاسایب« نکیزاب
 زا رُپ ناج هکنیا يارب »قشع لابتوف« يزاب نارگاشامت يا ینعی .دمارخیم و دزانیم دنوادخ تخرد ریز هب دنک عافد



 

 

 نیا تایبدا ناگرزب رگید و انالوم تخرد ریز هب دنک یگدنز هدوسآ ناترمع نایاپ ات دناوتب امش دنوادخ ینابرهم و تمحر

 جرخ نامز و لوپ و دیوش لئاق ار هتسیاش شزرا روشک نیا بدا ناگرزب يارب دییایب .دیریگب هانپ و دیزانب یسراپ نیمزرس

 .دینُک راک دوخ يور رب اهنت و دیبایرد ار روضحجنگ نویزیولت .هریغ و ظفاح و راطع و یسودرف يارب دینزب نویزیولت .دینک

 دیایب .میدیسرن میتساوخیم هک یتخبشوخ نآ هب نامروشک رد و میدرک ناحتما ار ناهاشداپ عاونا لاس دصناپ و رازهود

 نامناگرزب هک ار یتداعس و شمارآ نآ میناوتب ات مینکن ضوع هاش یه و مینک راک دوخ يور رب اهنت و اهنت لاس 100

 اب یلو !هلب ؟دهاوخیم ربص و نامز و دربیم راک و تسا تخس .میشخبب مه نایناهج هب و میبای تسد دنیوگیم نامیارب

   .میتسه میت کی ام هک ار راب نیا میشک رگیدمه

 

 »دَیابرب« مود عفادم

 نیبقح دوش هدید نوچ نیّدلاحالص هاش زا

 دَیابرب هلعشم ناج ،درآ حالص هب ور لد

 596 يهرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 

 نامهدید میروشب نارعاش رگید و انالوم ياههزومآ بآ هب ار نامهدید ام رگا هک دیوگب ام هب ات تساج نیا »دَیابرب« نکیزاب

 زا رُپ یگدنز اب ار یگدینامه اب درد زا رُپ یگدنز قرف ام و تفرگ دهاوخ رون نیّدلاحالص هاش زا نامهدید .دوشیم نیبقح

 رد ار روضح لعشم دنوادخ میمهفب ار نیا یتقو .تسا ام حالص اهنت نیا .داد میهاوخ صیخشت روضح قشع و يداش

 يدش هداز یگلماحیب اب هک وت .ریغال و نیرفآیب قشع اهنت »قشع لابتوف« نیمز رد ورب دیوگیم و دراذگیم نامناتسد

  .نیمز هب قشع و تیریشب هب قشع ،دوخ هب قشع .تسا قشع یگلماحیب نآ هک نادب

 

 شومارف ار نابهزاورد .تشاد تیب 10 اهنت 596 لزغ یلو دراد نکیزاب 11 میتفگ هک لابتوف میت !میدرکن شومارف ار يزیچ

 هب و دنادیم هک تسا ینابهزاورد وا .تسا »بلطیب« ام نابهزاورد مسا .دیآیم دراد نابهزاورد دینک ربص هن یلو .میدرک

 ،دشاب هتشادن ار قشع يهزم ندیشچ و ندش لیدبت و ندش هدنز بلط یمدآ هک یماگنه ات هک دنُکیم يروآدای مه ام

 میت يهزاورد و دوشیمن زاب ياهزاورد چیه دیلکیب دنادیم هک تسا ینابهزاورد وا .دوب دهاوخن راک رد مه یلیدبت

 قشع لابتوف يزاب نیا رد ادخ تنس .دش دهاوخن هدوشگ میشاب هتشادن یعقاو بلط ام رگاً اعطق مه »یگدشتیوهمه«

  .داد دهاوخن ینان نابلطیب هب هک تسا نیا

 

 تسین هار نداشگ رد نیا دیلکیب

 تسین هللا تنس نان بلطیب

 2387 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم

 

 ناملآ - ایوپ


