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 لیدوش حبیب 

 
 ُزگش ًویزد آًکَ دلغ سًذٍ ػذ ثَ ػؼك

 بـه  دّام  نــبلـػ  زیذٍــخ زـث اطت تـثج

 

، چؼوَ طبراى ثلٌذتز اس ُز رّس ػِز در خْاة ثْد

ّ آطوبى پبهیز چَ طتبرٍ ثبراى ثْد.  خزّع هیکزدًذ،

خیسْى ثز رش آطوبى هیخٌذیذ، هِز پیبهجز دّطتی ّ 

فزػتگبى را فزا خْاًذ، ًْیذ هیذاد. ًْیذ آهذى  ،هسجت

ػبزجیت هللا پب ثَ ُظتی ًِبد. پذر ّ خبًَ ًْسادی کَ در

 طي ثَ داًؼبٍ ػلی. ًِبدًذ ذاًؼبٍفزسًذػبى را ػلیهبدر ًبم 

 ُوبى اس. ػذ هکتت ػبهل م(9107 طبل) طبلگی ُفت

 طبدٍ ّطٌپزطتی، ػِبهت، ثزق کْدکی ّ طبلی خْرد

 .هیذرخؼیذ طیوبیغ در اًظبًذّطتی ّ سیظتي

 

 ّ هیکٌٌذ، اًتخبة ًیش گًَْ هظتؼبر کْچک ًبمدر پِلْی ًبم اصلی ،  ُب ثچَ ثزای کَ اطت ػزف پبهیز در

ّ ػلیذاًؼبٍ ثب ًبم  را لیذّع هظتؼبر ًبم ًیش ػبٍ داى ػلی ثزای. هیوبًذ ثبلی ػوز آخز تب ًبم آى گِگبٍ

فزاتز اس  ّ ثذخؼبى ّ تبخیکظتبى هؼزّف ّ سثبًشد ػبم ّ خبؽ ػذ، ثلکَلیذّع ًَ تٌِب در ػِزخبرّؽ 

، اّ طزکغ داػت رّاى ًب آرام ّ رّذ. لیذّع اس کْدکی گزدیذهزسُبی تبخیکظتبى هؼزّف ّ هؼِْر 

اّ ثَ ایٌذٍ خْػجیي ثْد، ُویؼَ هیگفت " آخزیي خْاى هتدظض ثْد، ّی ثبّر داػت کَ خْیٌذٍ یبثٌذٍ اطت. 

 .چیشیکَ در اًظبى هی هیزد اهیذ اطت"

 

. اس ًْخْاًی ثَ ػؼز، ْد، ُوْارٍ ػبػك ًْآّری ّ طبسًذگی ثداػت یکَلیذّع رّاى اًمالثی ّ ػصیبًگز 

هْطیمی ّ رّایتِبی تبریخی دلجظتگی ًؼبى هیذاد. سثبى هبدری ) ػغٌبًی( را خیلی دّطت داػت، ّ در 

فتگْ هیکزد، ػغٌبى ّ هزدم ّ طزسهیٌغ ثب هزداى رّسگبر دیذٍ خبرّؽ گالْام پبهیزی ّ ثخصْؽ  هْرد 

اس یگؼت ، ّ هیخْاطت طزاغغ طزاؽ هٌبظزٍ هیکزد. ّی ُوْارٍ در دًجبل گوگؼتَ ی هُن گبُی ّ 

 هزدم ػِز دریبثذ. لیذّع ثیؼتزیي اّلبتغ را صزف هطبلؼَ، گْع کزدى هْطیمی ّ ًْاختي گیتبر هیٌوْد. 

ػبرزوت هللا هزد ػلین ثْد، آثبر درد، رًح، هاللت ّتتبّل ًخظتیي هؼلن اّ پذر ثشرگغ ػبرزوت هللا ثْد. 

رّسگبر در طیوبیغ ُْیذا ثْد. هزدم غبرّؽ ُوْارٍ ثزای زالل هؼکالتؼبى ثَ ػبرزوت هللا رخْع 

هیکزدًذ. در ُز کبر هؼْرٍ ػبرزوت هللا ضزّری ثْد. اّ اس توبم طٌتِبی آثبیی ّ اخذادی اس آدم تب خبتن 

 ثب خجز ثْد.  

 

هزدم پبهیز ثَ طٌتِبی اخذاداى خْیغ سیبد ازتزام دارًذ، ّ تب کٌْى آًِب را هبًٌذ گٌح ػبُْار زفع ًوْدٍ 

خْد را لجل اس آًکَ اس دًیب ثزًّذ کذخذا ) هزد   فزسًذاىاًذ. در پبهیز ػزف اطت کَ پذر ّ هبدر ثبیذ 

 یی فزسًذاى خْد را ثجیٌٌذ. اسدّاج کزدٍ( کٌٌذ ّ دختزاى را ثَ خبًَ ثخت ثفزطتٌذ. ّ ثوزٍ سًبػْ

کَ ثَ طٌیي خْاًی رطیذ توبم آًِبییکَ ُن طي ّ طبلغ ثْدًذ ُوَ کذخذا ثْدًذ ّ زتب زجیت هللا پذر لیذّع 

دارای فزسًذاى خْدػبى. دّطتبى رزوت هللا اس ّی تمبضب ًوْدًذ تب فزسًذع زجیت هللا را کذخذا ًوبیذ.  



ػبزجیت هللا در هیبى گذاػت. زجیت کَ خْاى هسدْة ثْد  رّسی هظئلَ را ثب فزسًذ دّطت داػتٌی اع

ززفی ًشد فمظ ثَ طخٌبى پذرع گْع هیذاد. در اهتذاد گفتگْ صْرتغ در آتغ زدت هیظْخت. ػبرزوت 

 هللا ثب پظزع راخغ ثَ سًبػْیی کَ یک هظئلَ هِن ّ زیبتی اطت طخي هیگفت.  

ُوظز ّ فزسًذ را داری. هیخْاُن ثفِون آیب تْ چٌبى پظزم! هیذاًن کَ تْ ُن هبًٌذ طبیز ُومطبراًت آرسّی 

 هزد ُظتی کَ طشاّار فزسًذ دار ػذى ثبػی. آیب ثز زْاطت زبکن، ثز ًفظت پیزّس ّ فبتر خْیغ ُظتی؟ 

 زیْاًی ّ ّ گزیش اس تٌِبیی اسدّاج کٌی؟  یب فمظ هیخْاُی ثزای ارضبی غزایش

فزسًذ تزثیت کزدى ثَ هثل ثٌبکزدى یک ػِز ّرد. ػبزجیت هللا طزاپب گْع ثْد ّ خزفی ثز سثبى ًوی آ

اطت. ثزای ثٌب کزدى ػِز اطتبد هدزة، پزتالع ّ در زیي سهبى صویوی السم اطت. اطتبد ثبیذ ًخظت 

رفتبر، کزدار ّ گفتبر خْد را خْة ّ ػبلی ثٌب کٌذ. چٌیي اطتبد هیتْاًذ ػِز خْة، سیجب ّ ػبیظتَ ثزای 

 سیظتي را ثٌب کٌذ. 

ْاُی پذر ػْی، ًَ تٌِب چْى خْدت ثلکَ ثِتز اس خْدت را ثبیذ ثیبفزیٌی. یکدب ػذى هزد ثب ّلتیکَ هیخ

سى ػالهت سًبػْیی ًیظت.! ًؼبى سًبػْیی آى اطت، کَ دّ تي کظی را هی آفزیٌٌذ کَ اس افزیٌٌذگبى خْد 

ّ هدزة تي ثَ ػبرزوت هللا ثب اًذرسُبی هکزر پظزع را آهبدٍ طبخت تب هبًٌذ یک ثٌبی خْة ثِتز ثبػذ. 

م در خبًْادٍ 9191دّػیشٍ ی اس تجبر خْدع ثٌبم ًمزٍ اسدّاج ًوْد. طبل کذخذا ػذى دُذ. ػبزجیت هللا ثب 

آًِب پظزی ثذًیب آهذ کَ ػبرزوت هللا اس خبلك ثی ًیبس درخْاطت ًوْدٍ ثْد. ُوبى فزسًذ آیذیبل، ُوبى اطتبد 

 توبم گشًذ ّ آفبت سهبى در اهبى خْاُذ ثْد.  هدزة، کَ اس ػؼز فزدّطی ّار چٌبى کبخی طبخت کَ اس

 

هکتت را در ػِز خبرّؽ ثَ پبیبى رطبًذ ّ ثزای اداهَ تسصیل رُظپبر هیالدی  9197ثظبل لیذّع 

م در ػِز  9199ًظجت دلجظتگی کَ ثَ ادثیبت داػت، طبل خوِْری فذراتیف رّطیَ ػْرّی ػذ. 

ػبهل اًظتیْت سثبى ّ ادثیبت ػذ. لیذّع در  داًؼکذٍ سثبى در رّطیَ(  -) اطتبى ًّْاطیجیزطک کْیجیؼف 

رػتَ رّسًبهَ ًگبری آغبس ثَ آهْسع ًوْد. در ُویي طبلِب ثْد کَ رّ ثَ طزّدى ػؼز ثشثبى هبدری ) 

. در ػٌفْاى خْاًی اًمالثی در ّی ثْخْد آهذ ّ رّزغ را تظخیز ًوْد. اّ زیبت ّ رّی آّردػغٌبًی( 

لیذّع ُویؼَ چٌبى ثب ّطي، هزدم ّ فزٌُگغ گزٍ سد، اًگبر پبهیز لیذّع، ّ لیذّع پبهیز.  سًذگی اع را

درص را  ػبرزوت هللا ثَ ًٍْ اع ایي. را طزهؼك سًذگی لزار داد در توبم ػئْى گفتَ ُبی پذر ثشرگ 

ثبر کظی هزّ اس پبُبی خْدت کبر گیز، هگذار دیگزاى تزا ثبال ثجزًذ، سیز  رفتي ػشیشم ثزای ثبال هیذاد:

 ُوچٌبى طؼی هکي تب کظی را سیز ثبر خْد ثیبّری.

آٌُگ هیظبخت، ّ ثؼذ آًزا ُن ػؼز هیگفت،  ُن خْدداػت.  لیذّع اطتؼذاد خبرق الؼبدٍ ّ هٌسصز ثَ فزد 

ثذّى کْچکتزیي ثین ّ اػوبل کبرگشاراى زشة کوًْیظت را ثی هِبثب  در طزّدُبیغثب گیتبر هخْاًذ. 

زبکوبى ) چَ سهبى ػْرّی ّ چَ . ثَ خزئت هیتْاى ّی را یکی اس خظْرتزیي هٌمذیي ُزاص اًتمبد هیکزد

در ثذخؼبى هسظْة ًوْد. لیذّع ُوْارٍ تالع هیکزد تب ثب اػؼبر ّ طزّدُبیغ فضبی  ثؼذ اس ػْرّی( 

 ّزذت ّ ُوگزایی را ثیي توبم الْام پبهیز ایدبد ًوبیذ. لیذّع اس کیٌَ ّ کذّرت ثیشار ثْد. 

دطت اًذرکبراى هْطیمی ّ ػؼز کَ پبی ثزرطی ّ هطبلؼَ اػؼبر لیذّع ًؼظتَ اًذ اّ را ثب  ثزخی اس

( هٌمذ ًظبم ػْرّی همبیظَ هیکٌٌذ، ّ یکی هیذاًٌذ. لیذّع توبم ػوز  9197- 9119ّالدیویز)ّیظبتظکی 

 کْتبُغ را ّلف فزٌُگ ّ سثبى ّ هزدهغ ًوْد. 

 

طبلگی ثَ اثذیت پیْطت ّ خبیغ را در ثیي خلك پبهیز خبلی  11هیالدی ثَ ػوز  2772لیذّع ثظبل 

 گذاػت. 

 ثشایذ  فزسًذ  چْ تْ هبدر گیتی  کَ دگز               را   فلک   پیز  پذر   ثجبیذ  صجز   طبلِب

 یويلؼل گزدد در ثذ خؼبى یب ػمیك اًذر                طبلِب ثبیذ کَ تب یک طٌگ اصلی س آفتبة

 

 


