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ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯗﺋﺎ ۋە ﺯﯨﻜﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯩﻤﺎﻳﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
)ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﺩﺍﺋﯩﻤﯩﻲ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ(

ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﺗﻮﺭﺑﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭ
ۋﺍﺳﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﺋﯩﺰﺩەﺵ
ﺋﯧﻼﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﺯﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﻰ ،ﻧﺎﺗﯩﯟﺍﻥ ﺳﻪﺑﯩﻲ
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻣﺎﻕ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﺮﻯ ۋە ﭘﻪﺭﺯەﻧﺖ ﺩەﺭﺩﯨﺪە ﻳﯘﺭەﻙ
ﺑﺎﻏﺮﻯ ﺋﯩﺰﯨﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﻤﺎﺳﻰ
ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﻜﯩﻨﯩﺪە ،ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﭗ ﺑﯘ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜپ ﻧﯧﮕﯩﺰﯨﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﺶ ۋە ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺗﻪﺧﯩﺮﺳﯩﺰ ھﺎﻟﻪﺗﻜﻪ
ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ.
ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺖ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺳﻮۋﻏﯩﺴﻰ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﯩﺘﯩﺪﯗﺭ.
ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺯﯨﺘﯩﭗ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪپ ،ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﻮﻏﺮﯨﻼپ ،ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺗﻪﻟﯩﻢ-ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻣﯧﺘﻮﺩﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﺎﻟﯩﻬ ،ۋەﺗﯩﻨﯩﻨﻰ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺟﺎﻥ
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ﭘﯩﺪﺍﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﺎ ۋەﺗﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ۋە
ﺟﺎﺳﺎﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻏﻼﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯘﺭﯗپ ﭼﯩﻘﯩﺶ
ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ .ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﭘﺎﺳﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ،
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮﺩﯗﺭ.
ﭘﻪﻥ-ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺋﯘﭼﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺩەۋﯨﺮﺩە ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺵ
ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺩﯗچ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﺮﯨﺰﯨﺲ ۋە ﺑﯧﺴﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯚﺯﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﺗﺎ-
ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻏﯩﻤﯩﻐﺎ ﻏﻪﻡ ﻗﻮﺷﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻪڭ
ﻣﯘﺩھﯩﺶ ﻛﯩﺮﺯﺱ ﺑﺎﻻ ﺋﻮﻏﺮﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ،
ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻗﺎﭼﯘﺭﯨﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﻣﺎﻕ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩەﺭﺩﯨﺪە
ﻳﯘﺭەﻙ ﺑﺎﻏﺮﻯ ﻟﻪﺧﺘﻪ-ﻟﻪﺧﺘﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﻗﯧﻠﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ۋﯨﺠﺪﺍﻧﺴﯩﺰ ،ﻏﻮﺭﯗﺭﺳﯩﺰ ﺋﺎﺩەﻡ
ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻧﺎﺭەﺳﯩﺪە ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ھﻪﺭﺧﯩﻞ
ﺑﯧﺪﯨﻜﻠﯩﺮﻯ
ۋﺍﺳﯩﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﺸﻨﯩﯔ ﺩەﺳﺘﯩﻜﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ.
ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺷﯘ ﻧﺎﺗﯩﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ
ﻗﺎﺑﺎھﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼۋﺍﺗﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﻪﻧﻪ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﺋﯘۋﯨﺪﺍ ﻗﺎﻳﺴﻰ
ﺧﻮﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ .ﻛﯚﺯ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﻣﺎﻧﺎ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﻪﺭ ﻣﺎﯕﺪﺍﻣﺪﺍ
ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﯨﺸﯩﻤﯩﺰ
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ﻛﯧﺮەﻙ؟! .ﺑﯘ ﻳﺎﺷﺘﯩﻜﻰ ﺳﻪﺑﯩﻴﻠﻪﺭ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺋﺎﺗﺎ-
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯧﻬﺮﻯ-ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ۋە
ﻏﻪﻣﺨﻮﺭﻟﯩﻘﯩﺪﺍ ﺧﯘﺷﺎﻝ-ﺧﯘﺭﺍﻡ ﺋﯚﺳﯜپ -ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﻰ،
ﺗﻪﻟﯩﻢ-ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺋﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ھﻪﻕ-ھﻮﻗﯘﻗﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ۋەﺯﯨﻴﯩﺘﻰ
ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻳﺪﯨﯔ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯘﺳﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺶ
ﺳﻪﺑﯩﻲ ﮔﯚﺩەﻛﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ھﺎﻳﺎﺕ -ﻣﺎﻣﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ۋەﺗﻪﻥ ۋە ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﭽﯩﻜﻰ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍپ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ھﻪﻕ -ھﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯧﭽﺒﯩﺮ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺑﻪﺭﭘﺎ
ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ) ،ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﺎﺵ ﻗﺎﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺑﻪﺯﻯ ﻏﻪﻳﺮﻯ ﺭەﺳﻤﻰ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﻣﯘﺳﺘﻪﺳﻨﺎﺩﯗﺭ( ﺑﺎﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩە ھﻪﻡ ﺋﯘﻻﺭ ﺷﻪﻛﻠﻰ
ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻨﻼ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﺪﯗ ﺧﺎﻻﺱ.
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩە ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯩﺰ ﺑﯘ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﺰﺩﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﻣﯘھﯩﻤﺪﯗﺭ .ﺑﯩﺰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ؛ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺩﯗﺋﺎ ۋە ﺯﯨﻜﯩﺮﻟﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ۋە ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
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ھﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻼھﻰ
ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﮔﻪ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺰﺩە
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ.
ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯧﯖﯩﻨﻰ
ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ھﻪﺭﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻥ ۋە
ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﺯﯨﻜﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﺗﯘﺗﯘﺷﻰ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺳﻤﯜﺭﻟﻪﺭﮔﻪ
ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ۋە ﺳﻪﺑﯩﻴﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘپ ﺩەﻡ
ﺳﯩﻠﯩﭗ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﮕﻪ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘھﯩﻤﺪﯗﺭ.
ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺳﯩﺰ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ،
ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﺎھﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ-
ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﭻ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻜﺘﯘﺭ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻗﺎﺯﺍﻳﻰ -ﻗﻪﺩەﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺘﯘﺭ .ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺑﯘ ﻗﯩﺴﯩﻤﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﺎﻣﯩﻞ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﻪﻧﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﺎﻻ-ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ،ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
ﺑﺎﻏﻼﺵ ،ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺯﯨﻜﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
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ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﻏﺎﻧﻰ ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺧﯘﺩﺩﻯ
ﻗﻮﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﯘۋﺍﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ
ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻥ ۋە
ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﺯﯨﻜﯩﺮﻻﺭﻣﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﻰ )ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻻ-ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﻣﯘھﯩﻢ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯗ.
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ،
ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺯﯨﻜﯩﺮﻻﺭ ﻧﻮﻗﯘﻝ
ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩ ﺋﯧﺘﯩﺸﻼ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
ﺳﯩﻐﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﭽﻪ-ﻛﯜﻧﺪﯗﺯ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﺎﻣﯩﻴﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ .ﺑﻪﻧﺪە ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺭەﺑﺒﯩﻨﻰ ﺯﯨﻜﯩﺮ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺗﯩﻠﯩﻤﻪﻱ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗپ ﻣﯘۋەﭘﭙﯩﻘﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ،ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ
ھﯧﺲ
ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ
ﺑﺎﻻ-ﻗﺎﺯﺍﻻﺭﺩﯨﻦ
ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ
َّ
ََ َْ
ِيق إِ
ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﯘﻥ؟! .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ﴿ :وما توف ِ
َ َ ْ َ َ َّ ْ ُ َ
َّ
لْهِ أُن ُ
ِيب﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ
بِاللـهِ ۚ عليهِ توكت
ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺕ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻼ
ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
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ﻗﺎﺯﯨﻨﺎﻻﻳﻤﻪﻥ) ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﺘﺎ( ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﻤﻪﻥ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ] «.ﺳﯜﺭە ھﯘﺩ -٨٨ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
َ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ّ َّ
َ
ح الِي 
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ﴿ :وتوك  %ال ِ
َي ُم ُ
وت﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﯩﯖﺪﺍ ﺋﯚﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻣﻪﯕﮕﯜ ھﺎﻳﺎﺕ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ«] .ﺳﯜﺭە
ﻓﯘﺭﻗﺎﻥ -٥٨ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ؛ ﺳﻪۋەپ ۋە ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻟﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﻐﺎ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﯘﻗﺘﺎ ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﭻ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ،
ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺴﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯚﺯ
ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺳﻪۋەﭘﻜﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﻪۋەپ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺩﯗﺋﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ۋە ﺳﻪۋەﺑﺪﯗﺭ .ﺷﻪﻳﺨﯘﻝ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪ
ﺭەھﯩﻤﻪھﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺩﯗﺋﺎﻣﯘ ﺳﻪۋەپ
ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺷﻪﺭﺋﻰ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ
ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺳﻪۋەپ ،ۋەھﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻴﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪڭ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ
ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ".
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ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﻪﻳﻴﯘﻡ ﺭەھﯩﻤﻪھﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺩﯗﺋﺎ
ﺋﻪڭ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ،ﺋﯘ ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻰ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﺎﻻ-ﻗﺎﺯﺍﻧﻰ ﺗﻮﺳﯩﺪﯗ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﯜﺷﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﯟﯨﺘﯩﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺋﯘ ﭼﯜﺷﺴﻪ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﺎﻣﯩﻠﺪﯗﺭ".
]ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﻪﻳﻴﯩﻤﻨﯩﯔ "ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ۋە ﺋﯩﻼﺝ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ
ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪﻯ[.
ﺩﯗﺋﺎ ۋە ﺯﯨﻜﯩﺮ ﺑﻪﻧﺪە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ
ﺑﺎﻏﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﺎﺭﻏﺎﻣﭽﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
َْ ُ ْ ُ
ْ
َ ْ ُُ
ون أذكركم﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ:
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ﴿ :فاذكر ِ
»ﻣﯧﻨﻰ )ﺗﺎﺋﻪﺕ  -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﻳﺎﺩ ﺋﯧﺘﯩﯖﻼﺭ) ،ﻣﯧﻨﻰ
ﻳﺎﺩ ﺋﻪﺗﺴﻪﯕﻼﺭ( ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ )ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ،
ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﻳﺎﺩ ﺋﯧﺘﯩﻤﻪﻥ] «.ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە
-١٥٢ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﺗﯚۋەﻧﺪە ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ
ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻣﯘھﯩﻢ ﺩﯗﺋﺎ ۋە ﺯﯨﻜﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﻤﻪﻥ.
ﺋﻪﺑﯘ ھﯘﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:
»ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻡ ﻣﯧﻨﻰ
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ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ ﻳﯧﻐﯩﻠﻐﺎﻥ ﺯﺍﻛﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻤﻐﺎ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ،
ﺋﺎﺷﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﭼﺎﯕﮕﺎﻟﻼپ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ
ﺗﯘﺗﯘۋﯦﻠﯩﭗ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻨﻰ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻣﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ
ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻤﻪﻥ ﺩﯦﺴﻪﻡ ،ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ :ﻣﯧﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘۋەﺗﻜﯩﻦ،
ﻧﻪﭘﯩﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪھﻠﻰ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻢ
ﺑﺎﺭ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻢ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﺪﻯ،
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ،ﺩﯦﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘۋەﺗﺘﯩﻢ .ﺗﺎڭ ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻡ ﻣﺎﯕﺎ :ﺋﻰ ﺋﻪﺑﺎ
ھﯘﺭەﻳﺮە! ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺳﻪﻥ ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﯩﻴﺮﯨﯔ ﻧﯧﻤﻪ
ﻗﯩﻠﺪﻯ؟ ،ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﻪﻥ :ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ! ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ:
ﻧﻪﭘﯩﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪھﻠﻰ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻢ
ﺑﺎﺭ ،ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻢ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﺪﻯ،
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺩەپ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺪﻯ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﭽﯩﻢ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘۋەﺗﺘﯩﻢ ﺩﯦﺴﻪﻡ،
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ :ﺋﯘ ﺳﺎﯕﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﭘﺘﯘ ،ﺋﯘ ﺋﻪﺗﻪ ﻳﻪﻧﻪ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ :ﺋﯘ ﺋﻪﺗﻪ ﻳﻪﻧﻪ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﺳﺎﻡ ،ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ،
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ﺋﺎﺷﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﭼﺎﯕﮕﺎﻟﻼپ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ
ﺗﯘﺗﯘۋﯦﻠﯩﭗ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻨﻰ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻣﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ
ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻤﻪﻥ ﺩﯦﺴﻪﻡ ،ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ :ﻣﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘۋەﺗﻜﯩﻦ،
ﻧﻪﭘﯩﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪھﻠﻰ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻢ
ﺑﺎﺭ ،ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻢ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﺪﻯ،
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ﺩﯦﺪﻯ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘۋەﺗﺘﯩﻢ ،ﺗﺎڭ ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ
ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻡ ﻣﺎﯕﺎ :ﺋﻰ ﺋﻪﺑﺎ ھﯘﺭەﻳﺮە!
ﺋﻪﺳﯩﻴﺮﯨﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ؟ ﺩﯦﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ :ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ! ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ :ﻧﻪﭘﯩﻘﯩﺴﻰ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯜﻣﮕﻪ ۋﺍﺟﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﻪھﻠﻰ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﺎﺭ ،ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ھﺎﺟﯩﺘﯩﻢ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﺪﻯ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﻣﯘھﺘﺎﺝ
ﺩەپ ،ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘۋەﺗﺘﯩﻢ ﺩﯦﺴﻪﻡ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ :ﺋﯘ ﺳﺎﯕﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺳﯚﺯﻟﻪﭘﺘﯘ ،ﺋﯘ ﺋﻪﺗﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﻪﻥ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ :ﺋﯘ ﺋﻪﺗﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﭗ
ﺗﯘﺭﺳﺎﻡ ،ﺋﯘ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺷﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﭼﺎﯕﮕﺎﻟﻼپ
ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘۋﯦﻠﯩﭗ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻨﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ
ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻣﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻤﻪﻥ ،ﺑﯘ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ
ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺳﻪﻥ ھﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ :ﻣﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ﺩەﻳﺴﻪﻥ ،ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﯘﻏﯘﺭﻻﻳﺴﻪﻥ ﺩﯦﺴﻪﻡ ،ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ :ﻣﯧﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘۋەﺗﻜﯩﻦ،
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﻣﯧﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘۋەﺗﺴﻪڭ ،ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ،ﺋﻮﻗﯘﺳﺎڭ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﺎﯕﺎ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ
ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ ،ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ :ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ
ﺋﯘ ﺩﯦﺴﻪﻡ ،ﺋﯘ :ﺳﻪﻥ ﺋﯘﺧﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﺭﭘﻪﯕﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ،
»ﺋﺎﻟﻼھﯘ ﻻﺋﯩﻼھﻪ ﺋﯩﻠﻼ ھﯘۋەﻟﻬﻪﻳﻴﯘﻝ ﻗﻪﻳﻴﯘﻡ«.......ﻧﻰ،
ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻪﻟﻜﯘﺭﺳﯩﻴﻨﻰ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺗﺎﻣﺎﻡ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻦ ،ﺑﯘ
ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺋﯘﻗﯘپ ﻳﺎﺗﺴﺎڭ ،ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯜﯕﺪە ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﯘھﺎﭘﯩﺰەﺗﭽﻰ ﺳﯩﻨﻰ ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺗﺎڭ ﺋﺎﺗﻘﯩﭽﻪ ﺳﺎﯕﺎ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ،
ﺩﯦﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘۋەﺗﺘﯩﻢ .ﺗﺎڭ ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ
ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻡ ﻣﺎﯕﺎ :ﺋﻰ ﺋﻪﺑﺎ ھﯘﺭەﻳﺮە!
ﺋﻪﺳﯩﻴﺮﯨﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ؟ ﺩﯦﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ :ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ! ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﻣﯧﻨﻰ ﻗﯘﻳﯘۋەﺗﺴﻪڭ ،ﻣﻪﻥ
ﺳﺎﯕﺎ :ﺋﻮﻗﯘﺳﺎڭ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﺎﯕﺎ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ ﺩەﭘﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﻰ
ﻗﻮﻳﯘۋەﺗﺘﯩﻢ ﺩﯦﺴﻪﻡ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ :ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺳﯚﺯ ﺋﯘ ﺩﯦﺪﻯ:
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ﻣﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ :ﺳﻪﻥ ﺋﯘﺧﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﺭﭘﻪﯕﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ
»ﺋﺎﻟﻼھﯘ ﻻﺋﯩﻼھﻪ ﺋﯩﻠﻼھﯘۋەﻟﻬﻪﻳﻴﯘﻟﻘﻪﻳﻴﯘﻡ«.......ﻧﻰ ﻳﻪﻧﻰ
ﺋﺎﻳﻪﺗﯘﻟﻜﯘﺭﺳﯩﻴﻨﻰ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺗﺎﻣﺎﻡ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﺋﯘﻗﯘﻏﯩﻦ ،ﺳﻪﻥ ﺑﯘ
ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺋﯘﻗﯘپ ﻳﺎﺗﺴﺎڭ ،ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯜﯕﺪە ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﯘھﺎﭘﯩﺰەﺗﭽﻰ ﺳﯩﻨﻰ ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺗﺎڭ ﺋﺎﺗﻘﯩﭽﻪ ﺳﺎﯕﺎ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ،
ﺩﯦﯟﯨﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘۋەﺗﺘﯩﻢ ﺩﯦﺴﻪﻡ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ
ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻡ ﻣﺎﯕﺎ :ﺋﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ
ﻛﺎﺯﺯﺍپ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﺎﯕﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﺳﯚﺯﻟﻪﭘﺘﯘ.
ﺋﯜچ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﯩﻨﯩﯖﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﻪﻥ؟ ﺩﯦﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ :ﻳﺎﻕ ،ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ﺩﯦﺴﻪﻡ،
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﻣﺎﯕﺎ :ﺋﯘ ﻟﻪﻧﻪﺗﻜﻪﺭﺩﻯ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺩﯦﺪﻯ«.
]ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻥ ۋە
َ ّ ُ ََ
َ ْ َ ُّ
ـي ا 2
إل إ ه َو علـيهِ
ﻛﻪﭼﺘﻪ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ )حسب ِ
الع ْر ِش َ
ـلت َو ُه َو َر ُّب َ
تَ َو َّك ُ
العظـيم( ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﺎﯕﺎ
ﻛﯘﭘﺎﻳﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﺋﯩﻼھ ﻣﻪﺋﺒﯘﺩ ﺑﻪﺭھﻪﻕ
ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺋﯘ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﻪﺭﺷﻨﯩﯔ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﺪﯗﺭ« ﺩﯨﺴﻪ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎ
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ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ.
]ﺋﻪﺑﯘ ﺩﺍۋﯗﺩ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ
ﺑﻪﻧﺪە ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻥ ۋە ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯘ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﻪ ﺯﯨﻴﺎﻥ
َّ
ض َم َع ْ
اَّ ِ 2الِي َ يَ ُ ُّ
اس ِمهِ َ ْ
ش ٌء ِف
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ) .ب ِ ْس ِم
الس َماءِ َو ُه َو َّ
ْالَ ْر ِض َو َ ف َّ
الس ِم ُ
يع الْ َعل ُ
ِيم( ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ:
ِ
»ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﻧﺎﻣﻰ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﻪ
ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ۋە ﻛﯚﺭﯛپ
ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ] «.ﺋﻪﺑﯘ ﺩﺍۋﯗﺩ ۋە ﺋﻪھﻤﻪﺩ ،ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ۋە ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﻣﺎﺟﻪ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ :ﻛﯩﻤﻜﻰ
ھﻪﺭﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺑﯘ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺷﯘ
ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﺯﯨﻴﺎﻧﺪﺍﺷﻼﺭ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.
َ
كل َِمات ا 2الامات من َ ّ
ش َما خلق( ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ:
)أعوذ ب ِ
»ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﺎﻣﺎﻟﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﻤﻪﻥ«.
]ﺋﻪھﻤﻪﺩ ۋە ﻧﻪﺳﺎﺋﻰ ،ﺋﺒﻨﻰ ﻣﺎﺟﻪ ۋە ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
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ﺋﻪﺑﯘ ھﯘﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ،
ﺋﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ! ﻛﯩﭽﻪ ﻣﯧﻨﻰ ﭼﺎﻳﺎﻥ ﭼﯧﻘﯩﯟﺍﻟﺪﻯ ﺩﯦﯟﯨﺪﻯ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﻛﻪچ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪە:
َ
كل َِمات ا 2الامات من َ ّ
ش َما خلق( ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ:
)أعوذ ب ِ
»ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﺎﻣﺎﻟﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﻤﻪﻥ«
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ﺋﯩﺪﯨﯔ ،ﭼﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﻟﻤﯩﮕﻪﻥ
ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ] «.ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ -٢٧٠٩ھﻪﺩﯨﺲ[.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﻼﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﻛﯩﻤﻜﻰ
ﺑﯩﺮەﺭ ﻗﻮﻧﺎﻟﻐﯘﻏﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪە ﺑﯘ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ )أعوذ
َ
كل َِمات ا 2الامات من َ ّ
ش َما خلق( ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﯘﻟﯘﻍ
بِ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﺎﻣﺎﻟﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﻤﻪﻥ«
ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ )ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ھﯧﭻ
ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ:
⑪ﻮﻝِ ﻋَﺎ ِﻓ َﻴ ِﺘﻚَ،
ﺤ
ﻤ ِﺘﻚََ ،ﻭ َﺗ َ
⑫ﻲ ﺃَﻋُﻮﺫُ ِﺑﻚَ ِﻣﻦْ َﺯﻭَﺍﻝِ ِﻧ ْﻌ َ
ﻢ ﺇِﻧ
⑩ﻠ ُﻬ⑩
)ﺍﻟ
ﺳَ
ﻤ ِﺘﻚََ ،ﻭﺟَﻤِﻴﻊِ َ
َﻭ ُﻓﺠَﺎءَﺓِ ِﻧ ْﻘ َ
ﺨﻄِﻚَ( ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ!
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ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﺳﯩﻐﯩﻨﯩﭗ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ
ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ،ﺳﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻨﯩﯔ
ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ،ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﯖﺪﯨﻦ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﯖﺪﯨﻦ ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ«.
]ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ -٢٧٣٩ھﻪﺩﯨﺲ[.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ:
ﺸﻘَﺎءَِ ،ﻭﺳُﻮءِ
⑫ﻲ ﺃﻋُﻮﺫُ ِﺑﻚَ ِﻣﻦْ ﺟَ ْﻬﺪِ ﺍ ْﻟ َﺒﻠَﺎءَِ ،ﻭﺩَ َﺭﻙِ ﺍﻟ⑩
ﻢ ﺇﻧ
)ﺍﻟﻠﻬ⑩
ﺷﻤَﺎ َﺗﺔِ ﺍ ْﻟﺄَ ْﻋﺪَﺍءِ( ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﻪﻥ
ﺍ ْﻟ َﻘﻀَﺎءَِ ،ﻭ َ
ﺳﺎﯕﺎ ﺳﯩﻐﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﻻ -ﻗﺎﺯﺍﻻﺭﺩﯨﻦ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ،
ﻣﺎﯕﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ۋە ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺳﯩﻨﺎﻗﺘﯩﻦ ﭘﺎﻧﺎھ
ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ] «.ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ -٦٣٤٧ھﻪﺩﯨﺲ[.
ﻣﺎﻝ -ﻣﯜﻟﯜﻙ ۋە ﭘﻪﺭﺯەﻧﺖ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻏﺮﻯ ۋە
ﺑﯘﻻﯕﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺩﯗﺋﺎ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ) :ﺃﺳﺘﻮﺩﻋﻜﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ
ﺗﻀﻴﻊ ﻭﺩﺍﺋﻌﻪ( ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﻨﻰ ﺯﺍﻳﺎ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺩﯗﻡ] «.ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ۋە
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﺟﻪ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻮﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:
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»ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ ﻗﻮﻳﯘﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ] «.ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﺋﻪﺑﯘ ھﯘﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﺸﻨﻰ
ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﻨﻰ ﺯﺍﻳﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺩﯗﻡ ﺩﯦﺴﯘﻥ«،
ﺩﯦﮕﻪﻥ] .ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[ .ﺑﯘ ﺩﯗﺋﺎ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻳﺎﻛﻰ
ﻣﯘﻗﯩﻢ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺩﯗﺋﺎ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺑﻪﻧﺪە ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺭەﺑﺒﯩﻨﯩﯔ
ھﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰھﺎﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ
ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ" ،ﺑﯩﺴﻤﯩﻠﻼھ ﺗﻪۋەﻛﻜﻪﻟﺘﯘ ﺋﻪﻟﻪﻟﻼھ
ۋەﻻ ھﻪۋﻟﻪ ۋەﻻﻗﯘۋۋەﺗﻪ ﺋﯩﻠﻼ ﺑﯩﻠﻼھ" ﺩﯨﺴﻪ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ
ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯘﭼﻰ ﻧﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨﯔ،
)ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﻧﺪﯨﯔ( ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨﯔ )ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ( ۋە
ﻗﻮﻏﺪﺍﻟﺪﯨﯔ )ﺳﺎﯕﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨﯔ( ﺩەﻳﺪﯗ ۋە ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ۋەﺳﯟەﺳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﺴﺎ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ
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ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ :ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ،ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ،
ﻗﻮﻏﺪﺍﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺴﻪﻥ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ھﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﺪە ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺩەﻳﺪﯗ] «.ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺷﻪﻳﺦ ﺋﺎﻟﺒﺎﻧﻰ
ﺳﻪھﯩﻬ ﺩﯦﮕﻪﻥ[.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ
ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ) :ﻻﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ
ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻭھﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻗﺪﻳﺮ(
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ :ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ھﻪﻕ ﺋﯩﻼھ
ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﺋﯘ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻳﯩﮕﺎﻧﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ،
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ھﻪﻣﺪﯗ-ﺳﺎﻧﺎ ۋە ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ ،ﺋﯘ
ھﻪﺭﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯗﺭ «،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺯﯨﻜﯩﺮﻧﻰ ﻳﯜﺯ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺋﯧﻴﺘﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﻥ ﻗﯘﻝ ﺋﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﯜﺯ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ ،ﻳﯜﺯ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ
ﻛﻪچ ﻛﯩﺮﮔﯩﭽﻪ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺯﯨﻜﯩﺮﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺟﯩﻖ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﻰ
ﺋﻪۋﺯەﻝ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ
ھﯧﭽﻜﯩﻢ
ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ] «.ﺷﻪﻳﺦ ﺋﺎﻟﺒﺎﻧﻰ ﺳﻪھﯩﻬ ﺩﯦﮕﻪﻥ[.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ۋە ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺑﯘ ﺩﯗﺋﺎﻻﺭﻧﻰ
ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﺭﻙ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ» .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە
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ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ!
ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺩﯨﻦ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻘﯩﻤﺪﺍ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ۋە ﻣﺎﻝ-ﻣﯜﻟﻜﯩﻢ
ھﻪﻗﻘﯩﺪە )ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ( ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﺷﯩﯖﻨﻰ
ۋە ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻨﻰ
ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻳﺎﭘﻘﯩﻦ
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﭼﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﻐﯩﻦ .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﯩﻨﻰ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﯨﻦ ۋە ﺋﺎﺭﻗﺎﻣﺪﯨﻦ ،ﺋﻮڭ-ﺳﻮﻝ ۋە ﺋﯜﺳﺘﯜﻣﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻻ-ﻗﺎﺯﺍﻻﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ!
ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘﯩﯖﻐﺎ ﺳﯩﻐﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻤﺪﯨﻦ
ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ«.
]ﺋﻪﺑﯘﺩﺍۋﯗﺩ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﯘﺑﻪﻳﺐ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻏﺎ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺳﯜﺭە
ﺋﯩﺨﻼﺱ ،ﺳﯜﺭە ﻓﻪﻟﻪﻕ ،ﺳﯜﺭە ﻧﺎﺳﻨﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ۋە ﻛﻪﭼﺘﻪ
ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎڭ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ] «.ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺩﯗﺋﺎ ۋە ﺯﯨﻜﯩﺮﻻﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺟﯩﻦ
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ھﯧﺴﺴﻰ ۋە ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ
ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺳﯩﻬﯩﺮ ۋە ﻛﯚﺯ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﯗﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﺎﻻ-ﻗﺎﺯﺍ ﻣﯘﺳﺒﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
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)ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺋﺎﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻛﯚپ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ۋە ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﻪڭ ﻣﯘھﯩﻢ ﺯﯨﻜﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤﯩﺪﯗﺭ.
ﺑﻪﻧﺪە ﻗﺎﻳﺴﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﭼﯘﻥ
ﻟﯧﯟﯨﻨﻰ ﻣﯩﺪﯨﺮﻻﺗﺴﺎ ،ﺷﯘ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ھﻪﻣﺮﺍھ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﻪﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ۋە
ﻳﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ،ﻛﻪﺳﯩﭗ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ
ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ
ﺋﯘﺧﻠﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺩﯗﺋﺎ ۋە
ﺯﯨﻜﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺩەﻡ ﺳﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ
ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﺰﻧﻰ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﺳﺎﻕ،
ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ھﯧﺴﺴﯩﻲ ۋە ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ
ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﺍ ھﯧﭻ
ﺷﻪﻙ ﻳﻮﻕ.
ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺋﻪڭ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ
ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ؛ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯚﻳﮕﯜﺳﯩﮕﻪ ﺑﺎﻏﻼﺵ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺯﯨﻜﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺳﯘﻏﯘﺭﯗﺵ ،ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻥ ۋە ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎ ۋە
ﺯﯨﻜﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺩﻻﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﺮەﺭ ﺗﻪﺳﺎﺩﯨﭙﯩﻲ
ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪە ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ
ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺗﯩﻠﻪﺷﻜﻪ ،ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ،
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻟﻼھ
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ۋە ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻨﻰ
ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺶ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﻳﻪﻛﻜﻪ-ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻘﯩﻼ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺶ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﻭھ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﻱ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯧﺠﺘﻤﺎﺋﻰ ﺋﺎﻻﻗﻪ
ﺗﻮﺭﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ۋەﻗﻪﻧﯩﯔ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺗﯚۋەﻧﺪە ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﻨﯩﯔ
ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﺷﻨﻰ ﻻﻳﯩﻖ ﻛﯚﺭﺩﯗﻡ.
"ﻳﻪﻣﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﻪﻳﺘﺎۋﯗﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭەﺏ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ۋەﻗﻪ
ﺑﻮﻟﯘپ١٤ ،ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﺵ ﻛﯧﺘﯩﭗ
ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘﻻپ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺳﻮﻻپ
ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﭼﯩﺪﯗ ۋە ﺋﯚﺯﻯ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ
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ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﯧﭽﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯧﭽﯩﺸﻘﺎ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚپ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ
ﺋﺎﭼﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﯘﻗﯘپ ﺋﯚﻟﯜپ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەپ ﺳﺎﻗﭽﯩﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ ،ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭﻣﯘ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﺸﻘﺎ ﻛﯜﭼﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﭼﺎﻟﻤﺎﻱ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻣﯩﻐﺎ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻳﻪﺗﻪﻟﻜﯘﺭﺳﻰ ۋە ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺳﯜﺭﯨﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﻮﻗﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە
ﺋﯘ ﻗﯩﺰ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻤﺎﻡ ،ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻏﺎ :ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺑﺎﻳﺎ ﻧﯧﻤﻪ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﯔ؟ ﺑﯩﺰ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﭙﻤﯘ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺸﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﺎﻟﻤﯩﺪﯗﻗﻘﯘ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﺪە ،ﺋﯘ ﻗﯩﺰ :ﺋﺎﻧﺎﻡ ﻣﺎﯕﺎ
ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻐﺎ ﻳﻮﻟﯘﻗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻳﻪﺗﻪﻟﻜﯘﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎڭ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻨﻰ ﺑﺎﻻ-ﻗﺎﺯﺍﻻﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ
ﺷﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ﺩەﻳﺪﯗ" .ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﯘ
ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺭﺍﺱ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﺎﻣﻤﯘ،
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﺭۋﺍﻗﯩﺖ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ،
ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﯩﻠﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺯﺍﺕ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﺑﻪﻧﺪە ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﻮﻟﯘﻗﻘﺎﻥ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ،
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ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ
ﺋﺎﻣﺎﻥ
ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ۋە ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ھﯧﭻ ﺋﻮﺭﻧﻰ
ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ.
َ
ُ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ﴿ :أ <ﻣﻦ ﺠﻳ ُ
ﻴﺐ
ِ
ُّ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ
ْ ُ
ْ ْ
َ َ
ﺎء اﻷ ْر ِض ۗ◌
اﻟ ُﻤﻀ َﻄ <ﺮ إِذا د َﺨ ُه َو َﻳﻜ ِﺸﻒ اﻟﺴﻮء وﺠﻳﻌﻠﻜﻢ ﺧﻠﻔ
َ ً
<
ََ < َ
َ َ ٌ
أإِﻟ ٰـﻪ <ﻣ َﻊ اﻟﻠـ ِﻪ ۚ◌ ﻗ ِﻠﻴﻼ <ﻣﺎ ﺗﺬﻛ ُﺮون﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ
ﻛﯜﻥ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ )ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ(
ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺋﯧﻐﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛۋﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﺒﺎﺳﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﻢ؟ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼھ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﺎ ۋەﺯ  -ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ
ﺋﺎﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ] «.ﺳﯜﺭە ﻧﻪﻣﻠﻪ -٦٢ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ﭘﯧﺘﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﻗﯩﺴﻤﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ،
ﺑﺎﻻ-ﻗﺎﺯﺍ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﻪﺭۋﺍﻗﯩﺖ ھﯘﺷﻴﺎﺭ ﺗﯘﺭﯗپ
ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻥ ۋە ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﺩﯗﺋﺎ -ﺯﯨﻜﯩﺮﻻﺭﺩﯨﻦ ﻏﺎﭘﯩﻞ
ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺩﯗﺋﺎ-ﺯﯨﻜﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ
ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ،ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗپ ،ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ
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ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ً ُ َ
َّ ُ َ
خٌْ
ي َحاف ِظا َوه َو أ ْر َح ُم
ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ﴿ :فا2
احِ َ
َّ
الر ِ
ي﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ،
ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ] «.ﺳﯜﺭە ﻳﯘﺳﯘپ -٦٤ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ
ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﺎﻻ-ﻗﺎﺯﺍﻻﺭﺩﯨﻦ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺳﺎﻗﻠﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﻯ ﻳﯜﺗﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ-
ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻏﺎ ﺳﻪﺑﺮﻯ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﯜﺭەﻙ ﭘﺎﺭﯨﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺭەﺑﺒﯩﻤﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ.
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