ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ
ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺧﻪﺗﯩﺮﻯ
] اﻷو�ﻐﻮر�ﺔ  -ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ [ uyghur -
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ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺧﻪﺗﯩﺮﻯ
)-٢٠١٣ﻳﯩﻠﻰ -٠٥ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -٣١ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ(

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ
ﻣﻪﺩﻫﯩﻴﯩﻠﻪپ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻫﻘﺎ ﺩۇﺭۇﺕ-ﺳﺎﻻﻡ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺟﯜﻣﻪ
ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻮﭘﻼﺷﻘﺎﻥ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ" :ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯘﻫﯩﻤﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﯘﺵ
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺧﻪﺗﯩﺮﻯ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ
ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ:
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﻳﻪﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ
ﭘﺎﻛﻠﯩﻐﺎﻥ ۋە ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ-ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻦ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﮔﻪ
ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ
ﻣﻪﺩﻫﯩﻴﻪ ۋە ﻫﻪﻣﺪۇ-ﺳﺎﻧﺎﻻﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
ﺋﯩﻲ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ-ﻳﻮﺷﯘﺭۇﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﺩﺍ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ.
ﺳﻪﻟﻪپ-ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ-ﺳﺎﻟﯩﻬ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﭗ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ،ﺩﯨﻨﻨﻰ
ﻣﯘﻫﺎﭘﯩﺰەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﻪﻫﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ ۋە ﻳﺎﺷﺎﺵ ﻣﯧﺘﻮﺩﻯ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﯩﺮﯨﻢ ۋە ﻫﻪﺩﯨﺲ ﺷﻪﺭﯨﭙﻨﻰ
ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺵ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ.
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ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ،ﻫﻪﺩﯨﺲ ﺷﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻫﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﻟﮕﯩﺴﯩﺪۇﺭ.
ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻪۋﻫﯩﺪ ۋە ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺪۇ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ-ﺧﯘﺭﺍﭘﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ،
ﮔﻮﺭۇﻫﯟﺍﺯﻟﯩﻘﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪۇ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ-ﻫﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﺭﻭﻫﯩﻐﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ
ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪپ-ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪۇ.
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺪۇ،
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﯘﻻﺭ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺪۇ،
ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﻮڭ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﻼﻳﺪۇ ،ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ
ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺪۇ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪۇ ۋە ﻫﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻫﻪﺩﯨﺴﻜﻪ ﺋﯩﺘﯩﺮﺍﺯ
ﺑﯩﻠﺪۈﺭﻣﻪﻳﺪۇ) .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﯩﻨﻰ ﺳﺎﻏﻼﻡ ۋە ﺳﻪﻫﯩﻬ
ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ(.
ﺩەﻳﺪۇ:
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺭەﻫﯩﻤﻪﻫﯘﻟﻼﻫ
ﺷﺎﻓﯩﺌﯩﻲ
ﺋﯩﻤﺎﻡ
"ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻰ ۋە ﺗﻮﺳﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﺧﯩﻼپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻗﯩﻴﺎﺱ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯜﭼﻼﻧﺪۇﺭۇﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺋﯚﺯﺭﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯧﺴﯩﯟەﺗﺘﻰ") .ﻳﻪﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ
ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﯚﺯ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ(.
ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌﻪﺯﯨﺰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ" :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﺘﺎ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ".
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ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺯﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺩﯨﻠﯩﺪﺍ
ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﺎﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯨﺪۇ .ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻼ ﺗﺎﭘﻪ-
ﺗﻪﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺳﻪﻫﯩﻬ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪﻫﻠﻰ
ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘﻰ ۋە ﺳﻪﻟﻪپ-ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻕ ۋە ﮔﯘﻣﺮﺍﻫﻠﯩﻖ،
ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ۋە ﺧﯘﺭﺍﭘﺎﺕ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻰ ﻫﻪۋەﺳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺩەﻳﺪۇ:
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺭەﻫﯩﻤﻪﻫﯘﻟﻼﻫ
ﺋﻪﻫﻤﻪﺩ
ﺋﯩﻤﺎﻡ
"ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ
ﻫﺎﻻﻛﻪﺕ ﮔﯩﺮﺩﺍﺑﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﺑﯘﺯۇﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺑﯘﻟﻐﺎﻧﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﺱ
ﺋﻪﻗﻠﻰ ۋە ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﺳﯩﺰ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﺭەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ۋە ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ.
ﺋﯩﻲ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﺗﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﯘﺭۇﻧﻐﺎﻥ
ۋە ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟!.
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﻯ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﻣﺎﻗﺎﻣﻰ ۋە ﺋﺎﻟﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ
ﻣﯘﻫﺎﭘﯩﺰەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ ۋە ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﻰ ﻫﯩﻤﺎﻳﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻳﯩﺘﯩﻢ
ﻗﺎﻟﺪۇﺭۇﺵ ،ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﺟﻪﻟﻠﯩﻚ ﺭەﺕ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭۇﺵ ۋە ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﭼﻪﻛﻠﻪﺵ ﻛﯧﺮەﻙ.
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ﺋﻪﺑﯘ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻴﻪ ﺭەﻫﯩﻤﻪﻫﯘﻟﻼﻫ ﻫﺎﺭۇﻥ ﺭەﺷﯩﺪﻛﻪ "ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﻫﯚﺟﺠﻪﺕ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭۈﺷﻜﻪﻥ" ﻫﻪﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸﻰ :ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻥ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪۇ ،ﻫﺎﺭۇﻥ ﺭەﺷﯩﺪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﻏﻪﺯەﺑﻠﯩﻨﯩﭗ :ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﯖﻨﻰ ﻳﺎﻧﭽﯩﭗ ،ﻗﯩﻠﯩﭻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯧﭙﯩﺶ
ﻛﯧﺮەﻙ ﺩەپ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩەﻳﺪۇ ۋە ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﯩﻠﻜﯩﭗ:
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻫﻪﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺷﻪﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﻰ
ﻣﻪﻧﺴﯩﺘﻤﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺯﯨﻨﺪﯨﻖ-ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﺘﯘﺭ ﺩەﻳﺪۇ .ﻫﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ
ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﻪﻗﻘﻪ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻳﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ.
ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﻯ
ﺳﻪﻫﯩﻬ ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺩەﻟﯩﻠﮕﻪ
ﻏﻪﺯەپ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺰﺍﻫﺎﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭۇﺵ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ
ﺗﯘﺗﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻫﻪﺩﯨﺴﻜﻪ ﻛﯩﻨﺎﻳﻪ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭۇپ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈﺭۈﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﺭﻫﯩﻠﻪﻳﺪۇ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺳﻪﻫﯩﻬ ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﭘﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺳﻪﻫﯩﻬ ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ۋە ﺋﯘﺳﺘﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ
ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺗﺎﭘﺎ-ﺗﻪﻧﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﺭﻣﯩﻼﺵ ۋە
ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ،ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺗﺎﭘﺎ-ﺗﻪﻧﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﭘﺎﺳﯩﻖ-ﭘﺎﺟﯩﺮ،
ﺯﯨﻨﺪﯨﻖ-ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ ،ﭘﯩﺘﻨﯩﮕﻪ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻜﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ،ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ-ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻫﻪﺯەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ
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ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﻏﯘﻥ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﻰ ۋە ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺸﯩﻨﻰ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﻪﻫﯩﻬ ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﻯ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ.
ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ۋە ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺋﻪﻫﻠﯩﮕﻪ ﺋﻪڭ ﺩۈﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ-ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻯ ﻳﺎﻛﻰ
ﺩﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ
ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﺳﻬﺎﺏ ﻛﯩﺮﺍﻣﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ۋە ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼﻫ
ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯘﭘﯩﺮﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺕ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﺍﭘﯩﺰﻯ-ﺷﯩﻴﺌﻪﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ.
ﺑﯘ ﺭەﺯﯨﻞ ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺭﺍﭘﯩﺰﯨﻼﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨﯩﻨﻰ ﺗﯚﻛﯜﺷﻨﻰ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯ-ﺋﺎﺑﺮۇﻳﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭۈﺷﻨﻰ ۋە ﻣﺎﻝ-ﻣﯜﻟﻜﯩﻨﻰ ﺗﺎﻻﻥ-ﺗﺎﺭﺍﺝ
ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﻮﻗﯘپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻫﯧﻜﺎﻳﯩﻠﻪﺭ ،ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﺴﯩﺰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪپ ﺩۇﺭۇﺱ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﻮﻗﯘﻏﺎﻥ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﺎﻙ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ-
ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﺭﺍﭘﯩﺰﯨﻼﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﻪ ﻛﯜﭼﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻫﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﺭﻛﻪﺭﺩە ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺩەپ ﺩەۋﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﻪ ﻛﯜﭼﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻏﺎﻟﭽﯩﺴﻰ
ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﺗﺎﻳﺎﻧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪۇﺭ.
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ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﯩﭽﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍﺵ-ﺟﺎﺭﻗﯩﺮﺍﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻫﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺷﯩﺌﻪﻟﻪﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺕ ﺋﯧﭽﯩﺶ ،ﻣﯘﻫﺎﺳﯩﺮە
ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻫﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﻫﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﻣﺎﻳﺪۇ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻏﺎﺯﺍﺗﭽﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﯩﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﻧﻪﻳﺰﯨﺴﯩﺪۇﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﺍ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻛﯚﺭەﺵ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺳﻪﭘﺴﻪﺗﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺳﻪﻫﯩﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻤﻪﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﻫﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ،ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻠﯩﺮﻯ ،ﺗﯘﺭﺍﻟﻐﯘ-ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ۋە ﻧﺎﺭﯨﺴﯩﺪە ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈﺷﻨﻰ
ﺩۇﺭۇﺱ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻪﺑﯩﻬ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ۋە ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭۇﺷﯩﺪﯨﺪۇﺭ.
ْ ُ
ّ ُ
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇَ﴿ :لَﻮْ ﺷَﺎءَ الﻠَـﻪ َﻣﺎ ا�ﺘَﺘَﻠﻮا
ّ َ
ـﻪ َ� ْﻔ َﻌ ُﻞ َﻣﺎ ﻳُﺮ ُ
َﻟ ِ
�ﺪ﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ
ﻦّ الﻠَ
ـٰ� َ
ِ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺋﯘﺭۇﺷﻤﺎﺱ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼﻫ
ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ] «.ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە -٢٥٣ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤﻰ[.
َ
ﻧﺘَﺮ َ َ ْ
ﺼ ِﻣﻨ ُﻬ ْﻢ َوﻟـٰ�ِ ﻦ
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇَ ﴿ :لﻮْ �َﺸَﺎءُ الﻠَّـﻪُ ﻻَ
ﻦ
ّ َ ْ َ
ّ ُْ َْ َ ُ َْ
َِّﻳ ﻗُﺘِﻠُﻮا ﻲﻓِ ﺳَبِ ﻴﻞِ الﻠَّـﻪِ ﻓَﻠَﻦ ﻳُﻀِﻞَ أ� َﻤﺎل ُﻬ ْﻢ ،
ِﻟَﺒﻠ َﻮ �ﻌﻀ�ﻢ ﺑِﺒﻌ ٍﺾ ۗ َ
ﻨ
ّ َ َ
َ
َ َْ
ْ
ُﺪْﺧِﻠُﻬُﻢُ اﺠﻟَْ َ
ّﺔَ ﻋَﺮَ� َﻬﺎ ل ُﻬ ْﻢ﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﻳﻬ ْﻢ َو ُ�ﺼ ِﻠ ُﺢ ﺑَﺎل ُﻬ ْﻢ ،
ﺳﻴﻬ ِﺪ ِ
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﺭۇﺷﻘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻨﻼ
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺑﻪﺯﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﻪﺯﯨﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺳﯩﻨﺎﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺳﯩﻨﺎﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﯩﻬﺎﺩﻗﺎ ﺋﻪﻣﺮ
ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﻰ ﺷﯧﻬﯩﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
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ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻤﻪﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻫﯩﺪﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ۋە ﻫﺎﻟﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯜﻻﺭﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯨﺪۇ،
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﻮﻧﯘﺗﺘﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘ
ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺟﺎﻳﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪەﻛﻼ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ] «.ﺳﯜﺭە ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ
-٦-٥-٤ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(.
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ،ﺗﻪۋﻫﯩﺪﻛﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ
ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﻰ ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﻪﻫﯩﺪﻟﻪﺭﺩۇﺭ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﻪﻫﻠﯩﮕﻪ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ-ﺧﯘﺭﺍﭘﺎﺗﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ
ﺟﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺭەﻫﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼﻧﻐﺎﻥ
ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻻﺭﺩۇﺭ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻏﻪﻟﺒﻪ-ﻧﯘﺳﺮەﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻫﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ
ّ ُ
ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ۋە ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇََ ﴿ :ﻨﺮﺼَُن َ ّ الﻠَـﻪ َﻣﻦ
ُ ُُ
ٌّ َﻋﺰ ٌ
�ﺰ﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ
َﻨﺮﺼه ۗ َّ الﻠَّـﻪَ ﻟَﻘَﻮِي
ِ
ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﺘﯘﺭ ۋە ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ] «.ﺳﯜﺭە ﻫﻪﺝ -٤٠ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﺘﯩﻦ ﺩۇﻧﻴﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﯘﺳﺮەﺕ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ.
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