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 ١٤٢٩/٦/٢ھـ -2008 /ﻳﯩﻠﻰ -6ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -6ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯘﻣﻪ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﻰ
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﻧﺎھﺎﻳﺘﻰ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ھﻪﻣﺪﯗ ـ ﺳﺎﻧﺎﻻﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﻤﯩﺰ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ

ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ

ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ،

ﻧﻪﭘﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ

ۋە

ﻧﺎﭼﺎﺭ

ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﮕﯜﭼﻰ
ﻣﻪﺩەﺗﻜﺎﺭ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯩﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ ـ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ ﮔﻮۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﺩﯨﻨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﯟەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ﻭە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯚۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻮﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﻮھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﺎﻙ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ـ ﺗﺎۋﺍﺑﺎﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺋﯩﺴﯩﻞ ﺧﯩﺴﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ
ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ۋە ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﯥ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ھﻪﻗﯩﻴﻘﻰ ﻗﻮﺭﻗﯜﯕﻼﺭ،ﻛﯧﻤﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ھﻪﻗﯩﻴﻘﻰ
ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯜ ﻛﯩﺸﻰ ھﺎﻻﻛﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﯜﺗﯩﻠﯩﺪﯛ ۋە ﻣﻪﺭﺗﯩﺒﯩﺴﻰ ﻳﯜﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯛ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ! ﻗﻪﻟﯩﺒﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﺳﯘﻥ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻕ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺑﯜ ﻛﯩﺘﺎﭘﻨﻰ ﻗﻪﻟﯩﺒﻠﻪﺭﮔﻪ ﺷﯩﭙﺎ ۋە ھﯧﺪﺍﻳﻪﺕ ﺋﯩﺴﺘﯩﮕﯜﭼﯩﮕﻪ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﭼﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﭼﯜﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﭘﺘﯘﺭ.

١

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﻮھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ

ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﻰ ﺧﺎھﯩﺸﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ

ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻳﺪﯗ  .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ۋەھﻴﯩﻨﯩﻼ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻗﯜﺭﺋﺎﻥ ـ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ:
»ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ! ﺍﷲ ﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ .ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ

ﺗﯜﺯەﻳﺪﯗ)ﻳﻪﻧﻰ

ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ

ﻳﺎﺧﺸﻰ

ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ

ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ

ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ(،ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻛﯧﻤﻜﻰ ﺍﷲ ﻗﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺯﻭﺭ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯜ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪھﻠﯩﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯜﻳﺮﯨﺪﻯ ،ﺑﯜﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯜﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﺎﺯﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪە ۋە ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ،ﺩﯛﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ،ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﮔﯜﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﭼﯚﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯜ ﻻﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ۋە ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﺎﺗﺘﺎ
ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﺳﺌﯜﺩ ﻣﯜﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ »ﺋﯥ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﺘﻘﺎﻥ
ﻣﯜﻣﯩﻨﻠﻪﺭ!« ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ۋﺍﺧﺘﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﺑﯜ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻗﯜﻻﻕ ﺳﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯧﯖﺸﺎﯕﻼﺭ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯜ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯜﻳﺮﯨﻴﺪﯛ ﻳﺎﻛﻰ
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪﯛ.
ﺋﺎﻟﻼھ

ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ»

ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ

ھﻪﻗﯩﻴﻘﻰ

ﻗﻮﺭﻗﯜﯕﻼﺭ«

ﺩﯨﮕﻪﻥ

ﺧﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ

ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯩﻨﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﺋﯚﺯﯛﯕﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯜﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﭘﻪﺭﯨﺰﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ھﺎﺭﺍﻡ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯜﻕ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺗﻮﺳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺗﯜﺭﻏﯜﺯﯛﯕﻼﺭ.
ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ،ﺧﯜﺭﺍﭘﺎﺗﺘﯩﻦ ۋە ھﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ
ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯛ .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯜﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ»:
ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ
ھﻪﺯەﺭ ﺋﻪﻳﻠﻪپ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯜﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ
ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯛ.
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ﺋﻪﺑﯩﺪﺩەﺭﺩﺍ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯜﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ» :ھﻪﻗﯩﻴﻘﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ھﺎﺭﺍﻡ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ھﺎﺭﺍﻡ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳﺎﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺯەﺭﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ھﺎﺭﺍﻡ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﺎﻟﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﺪﻯ »:ﻛﯩﻤﻜﻰ
ﺯەﺭﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺯەﺭﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻚ
ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ« .
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﯚۋەﻥ ﻛﻮﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩﺩﻯ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﯚۋەﻥ ﻛﻮﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯩﺮەﻙ.
ھﻪﺳﻪﻥ ﺋﻪﻟﺒﻪﺳﺮﻱ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ( ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:
»ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ،
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ«.
ﺗﻪﻟﻘﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﻪﺑﯩﺐ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﺩﯨﮕﻪﻥ؛ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯜﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯧﺪﺍﻳﻪﺕ ﻧﯘﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﺋﻪﺕ ـ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍۋﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ«.
ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻰ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ،ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ،ﺋﻮﺯﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ
ﺗﯘﺗﯘپ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﺋﯩﺰ ﺑﺎﺳﺎﺭﻻﺭﻏﺎ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﻘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺑﯘ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯚﺭﺍﻟﻰ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺰﺯەﺕ ـ ﺋﯧﻜﺮﺍﻣﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ »:ﻛﯧﻤﻜﻰ ﺍﻟﻠﻪﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺍﻟﻠﻪ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺍﻟﻠﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺭﯨﺰﯨﻖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﻛﯧﻤﻜﻰ
ﺍﻟﻠﻪﻗﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺍﻟﻠﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺍﻟﻠﻪ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﮕﻪ
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ﻳﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯗ ،ﺍﻟﻠﻪ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭ ،ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ
ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺪﻯ« .
»ﻛﯧﻤﻜﻰ ﺍﻟﻠﻪﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺍﻟﻠﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺍﻟﻠﻪﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺍﻟﻠﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﺎﺗﺘﺎ
ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ«.
»ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﯨﺘﯩﮕﻪ ۋە ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ،ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻰ
ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ -ﺯﯦﻤﯩﻨﭽﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﯕﻼﺭ«.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ »ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ«ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮﯨﺪە ﺋﯧﻜﺮﯨﻤﻪ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺳﻮﺯﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ »ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ھﯩﭻ ﻣﻪﺑﯘﺩ ﺑﻪﺭھﻪﻕ ﻳﻮﻕ« ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺩەپ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯨﺮﯨﺪﯗ.
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ،ھﻪﻕ ﺳﻮﺯﻧﻰ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺳﻮﺯﻧﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺩەپ ﺷﻪﺭھﯩﻴﻠﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺳﻮﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﭼﯘﺷﻪﻧﭽﯩﺴﻰ؛ ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ
ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺰ ،ۋﺍﺟﯩﭗ ،ﻣﯘﺳﺘﻪھﻪﺏ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻮﺯﻟﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺰ  -ۋﺍﺟﯩﭗ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻣﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﺳﻮﺯﻧﯩﯔ ﺟﯘﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺑﯩﺮ ۋە ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺵ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﭼﻪﻛﻠﻪﺵ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ـ ھﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻐﺎ
ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺳﻪﻟﻪپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ ھﻪﻕ ﺳﻮﺯﻧﻰ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭەﺩﺩﯨﻴﻪ ﺑﯩﺮﯨﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﯟەﺗﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭﻟﻪﺷﺘﯘﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ،ﺩﯨﻦ ـ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪﺵ ۋە
ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﯘﺯﯗﺵ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﻳﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ

٤

ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻮﺯﻟﻪپ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﯧﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻳﺎﺩ ﺋﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ،ﻧﻪﭘﻠﻪ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪۋﯨﺴﯩﻴﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻛﻮپ ﺩﯗﺭﯗﺩ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻣﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە
ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺳﯚﺯ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯘﻣﺌﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺳﻮﺯ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺸﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ،
ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎﺯﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻧﻰ
ﺧﺎﺳﻠﯩﻖ ۋە ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﻖ ﻟﻪﭘﺰﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﯩﮕﻪﻥ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﻟﻪﭘﺰﯨﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺳﻮﺯ-ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺳﻮﺯ-ھﻪﺭﻛﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﯨﺪە ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ
ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺳﻮﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﻮﻣﯘﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺕ ـ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻟﻪﭘﺰﻯ ۋە ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ،ﺳﻮﺯ-ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺳﻮﺯﻟﻪﺷﻜﻪﻧﺪە ﻳﺎﻛﻰ ﺧﻪﺕ
ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﺪﺍ ھﺎﺭﺍﻡ ،ﺑﺎﺗﯩﻞ ،ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺳﻮﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺑﯘﻳﺮﯨﻴﺪﯗ.
ﻣﯘﺋﺎﺯ ﺭەﺯﯨﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﯩﺪە
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ»:ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺑﯧﺸﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜۋﺭﯨﻜﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﻮﻗﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺩەپ ﺑﯧﺮەﻳﻤﯘ؟« ﺩﯦﯟﯨﺪﻯ .ﻣﻪﻥ :ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ ﺋﻰ ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ -ﺩﯦﺪﯨﻢ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ »:ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ
ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜۋﺭﯨﻜﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯗﺭ ،ﭼﻮﻗﻘﯩﺴﻰ ﺟﯩﻬﺎﺩﺗﯘﺭ« ﺩەپ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ »:ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ
ﺋﺎﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯩﻨﻰ ﺩەپ ﺑﯧﺮەﻳﻤﯘ؟« ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﻪﻥ :ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ ﺋﻰ ﺍﷲ
ﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ -ﺩﯦﺪﯨﻢ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ »:ﺑﯘ
ﺗﯩﻠﯩﯖﻨﻰ ﻳﯩﻐﻘﯩﻦ« ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﻪﻥ :ﺋﻰ ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ،ﺑﯩﺰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﯩﻤﯘ ھﯧﺴﺎﺏ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺪﯨﻢ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ»:
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ھﺎﻟﯩﯖﻐﺎ ۋﺍﻱ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﺘﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪھﺴﯘﻟﯩﺪﯗﺭ« ﺩﯦﺪﻯ) .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ(
ﺋﻪﺑﯘ ھﯘﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺋﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ  »:ﺑﻪﻧﺪە ﺋﻮﻳﻼپ  -ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﻱ
ﻣﻪﺷﺮﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻏﺮﯨﭙﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺳﻪۋەﺏ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ«) .ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺲ(
ﺋﻪﺑﯘ ھﯘﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ »ﻛﯩﺸﻰ
ﻧﯧﻤﻪ ﺩەۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﭘﻪﺭۋﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ،ﺍﷲ ﻏﻪﺯەﭘﻠﻪﻧﮕﯩﺪەﻙ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ -ﺩە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻨﻤﯘ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ
ﭼﯜﺷﯜﺭۋﯦﺘﯩﺪﯗ« ) .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ(
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﺳﻮﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﺎ ـ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﻮﺯﻟﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ
ﺗﻮﻏﯘﺭﺩﺍ ﺍﷲ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﻧﯧﺠﯩﺲ ﺑﯘﺗﻼﺭﺩﯨﻦ ۋە ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ«
ﺋﻪﺑﯘ

ﺑﻪﻛﺮﻯ

ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ

ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ

ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ »:ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﻰ ﺩەپ ﺑﯧﺮەﻳﻤﯘ؟« ﺩﯦﯟﯨﺪﻯ .ﺑﯩﺰ:
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ ﺋﻰ ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ -ﺩﯦﺪﯗﻕ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ »:ﺍﷲ ﻏﺎ
ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ،ﺋﺎﺗﺎ -ﺋﺎﻧﯩﻨﻰ ﻗﺎﺧﺸﯩﺘﯩﺶ« ﺩﯦﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻳﯚﻟﯜﻧﯜپ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﯘ ﺯﺍﻣﺎﺕ ﺭﯗﺳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ -ﺩە  ،ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ » :ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ
ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎھ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ! ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎھ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ!«
ﺩەپ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻻۋەﺭﺩﻯ .ﺑﯩﺰ :ﻛﺎﺷﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﻣﺪﻯ
ﺩﯨﻤﯩﺴﯩﻜﻪﻥ ﺩەپ ﺋﯜﻣﯜﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯘﻕ) .ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺲ(
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﺳﻮﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ھﻪﻗﻨﻰ ﺑﺎﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﺭﻻﺷﺘﯘﺭۋﯨﺘﯩﺶ،
ھﻪﻗﻨﻰ ﺳﻮﻛﻪپ ﺑﺎﺗﯩﻠﻨﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎﺵ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜﺵ ﻳﺎﻛﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﻪﻗﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ،ھﻪﻗﺘﻪ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﻳﻪﺗﻜﯘﺯﯗﺵ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﻮﻛﻪﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھ
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ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ »:ھﻪﻗﻨﻰ ﺑﺎﺗﯩﻠﻐﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭ
ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﯗپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ( ﺋﺎﺭﻻﺷﺘﯘﺭﻣﺎﯕﻼﺭ،ھﻪﻗﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﻳﻮﺷﯘﺭﻣﺎﯕﻼﺭ«.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻪھﻠﻰ ﻛﯩﺘﺎﭘﻼﺭﻧﻰ )ﻳﻪھﯘﺩﻱ ۋە ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭﻧﻰ( ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯨﮕﻪﻥ» :ﺋﻰ ﺋﻪھﻠﻰ ﻛﯩﺘﺎﺏ)ﻳﻪﻧﻰ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ۋە ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭ( ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﯗپ ھﻪﻗﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗپ ھﻪﻗﻨﻰ ﺑﺎﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﺭﻻﺷﺘﯘﺭﯨﯟﯨﺘﯩﺴﯩﻠﻪﺭ؟« .
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻪھﻠﻰ ﻛﯩﺘﺎﭘﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ـ ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺑﯩﺰ
ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩە ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻮﺯ ـ ھﻪﺭﻛﻪﺕ ۋە ﻳﯘﺭﯗﺵ-
ﺗﯘﺭﯗﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪھﻠﻰ ﻛﯩﺘﺎﭘﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ .
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺳﻮﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺴﻪ
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ۋە ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﺟﻤﯩﮕﻪ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﺎﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ

»:ﺋﯧﺘﻘﯩﻨﻜﻰ  ،ھﻪﻕ ﺩﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ،ﻛﯧﻤﻜﻰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻨﻰ
ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻛﯘﭘﯩﺮﻧﻰ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ«.
ﺋﻪڭ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ھﻪﻗﻨﻰ ﺑﺎﺗﯩﻠﺪﯨﻦ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ،
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ :ﻏﻪﻳﯟەﺗﺨﻮﺭﻟﯘﻕ  ،ﺳﯘﺧﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ)
ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﮔﻪپ ﺗﻮﺷﯘﺵ( ﺑﻮﻟﯘپ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ» :ﮔﻪپ
ﺗﻮﺷﯘﻏﯘﭼﻰ ﺳﯘﺧﻪﻧﭽﯩﻠﻪﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪﯗ« .
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺩەﺷﻨﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە
ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﻮﺯﻟﻪﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﯩﺘﻰ ۋە ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ
ھﯩﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ »ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺳﻮﺯﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ!« ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯘﻳﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ﺩﯨﮕﻪﻥ
ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﻮﺯﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
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ﺋﯩﺶ ـ ھﻪﺭﻛﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺳﯚﺯﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘﻪ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻠﻪﺷﺘﯘﺭﯗﺵ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ »ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺳﯚﺯﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ!« ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﯩﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ۋە
ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺳﺎۋﺍﭘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ
ﺋﻮﺯ ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪﻛﻤﯘ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺳﯚﺯﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ھﻪﻗﯩﻴﻘﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﭼﯘﺭﯗﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺳﺎۋﺍپ ﺑﯩﺮﯨﺶ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﺪﻯ» :ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ! ﺍﷲ ﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ،ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ.ﺍﷲ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﺗﯜﺯەﻳﺪﯗ)ﻳﻪﻧﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ(،ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،ﻛﯧﻤﻜﻰ ﺍﷲ ﻏﺎ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯧﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺯﻭﺭ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﯖﻼﺭ ۋە ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ،
ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ،ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﻛﯩﭙﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟! ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺳﯚﺯﻟﯜﻙ
ۋە ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﻨﻰ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ ﻣﯘﺟﻪﺳﺴﻪﻣﻠﻪﺷﺘﯘﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﺎﺯﯨﺮ ۋە
ﻛﻪﻟﮕﯘﺳﯩﺪە ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎ ـ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە ﺋﯩﺶ ـ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﺎﻛﻼﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﺭﻛﻪﺕ
ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ ۋە ﺯﺍﻳﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯩﺮﯨﭗ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ » :ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﻗﯩﻴﻘﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ«.
ﺑﯘﻳﻪﺭﺩە » ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ« ۋە » ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ « ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﻮﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﭘﻪﺭﯨﻖ ﺑﺎﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﯟﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﺧﯘﺳﯩﺴﻰ)ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ(
ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﺸﻰ،
ﻣﯘھﺎﭘﯩﺰەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ
ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﻮﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
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ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻤﯘ ﺋﯘﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﻛﯧﻤﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ
ﺋﺎﻟﻼھﻤﯘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺪﯗ .ﻛﯧﻤﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھ
ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﻪ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﺮﯨﺸﻜﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻖ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺟﻪۋھﯩﺮﻯ ،ﺳﻪﺳﻜﯩﻨﯩﯩﻐﺎﻥ ۋە ﺋﻮچ ﻛﻮﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯗﺭ.
ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ!ﺍﷲ ﻏﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﻖ
ھﺎﻟﯩﺘﯩﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ  ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﺎﯕﺎ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ
ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺭﻛﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺕ ـ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ.ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻣﯩﻨﯩﯔ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯚﻣﯩﻦ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﯩﻨﻰ ﻛﻪﭼﯘﺭﯗﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ ،ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ
ﻛﻪﭼﯘﺭﯗﻡ ﺳﻮﺭﺍﯕﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﻪﭼﯘﺭﯗﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ!
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ،
ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺑﯩﺮ ،ھﯩﭻ ﺷﯩﺮﯨﮕﻰ ﻳﻮﻕ ،ﻳﻪﻛﻜﻪ ـ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ  ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺭﺍﺳﭽﯩﻞ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ .ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﻮﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﻮھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﺎﻙ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ـ ﺗﺎۋﺍﺑﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺴﯩﻞ
ﺧﯩﺴﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ـ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﯥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ،
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺷﯘﻛﯩﺮ ﺋﯩﻴﺘﯩﯖﻼﺭ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ! ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ـ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ
ﻧﯧﺌﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﯕﻼﺭ  ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ھﻪﻗﯩﻴﻘﻰ ﺭ ەۋﯨﺸﺘﻪ ھﺎﻳﺎ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ،
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ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﯧﺌﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﺎﺋﻪﺕ ـ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ،
ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ـ ھﺎﺭﺍﻡ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮ ﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯩﻴﺘﯩﭗ ھﻪﻗﯩﻴﻘﻰ
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﯩﻜﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰھﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ
ﻧﯧﺌﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ »:ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭ ،ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻤﮕﻪ ﺷﯜﻛﯜﺭ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ) ،ﺋﯘﻧﻰ(ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ،
ﺋﻪﮔﻪﺭ)ﻛﯘﻓﺮﺍﻧﻰ ﻧﯧﻤﻪﺕ(ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻢ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ «
ﺩەپ ﺟﺎﻛﺎﺭﻟﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﯜﻛﯩﺮﻧﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﺎﻟﻼھ ﭘﻪﺭﯨﺰ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﻧﻰ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻟﻪﺭﺩە ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﻛﻮﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ »:ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ھﯩﺴﺎپ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺴﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ «
ﺩﯨﻴﯩﻠﮕﻪﻥ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ
ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ ،ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ھﯩﺴﺎپ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺋﯘ
ﻛﯜﻧﺪە ھﯧﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗپ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻮﺯﻯ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ؛ »ﺍﷲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻳﻮﻟﻼﻳﺪﯗ)ﻳﻪﻧﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺷﻪﻧﯩﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ(  ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ)ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ(ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،
ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ!ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺩﯗﺭﯗﺩ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ)ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺋﯜﺳﺘﯜﯕﻼﺭﺩﯨﻜﻰ

ھﻪﻗﻘﻰ

ﭼﻮﯕﺪﯗﺭ،

ﺋﯘ

ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ

ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺗﻜﻪ ،ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯘﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ(«.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ »:ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺩﯗﺭﯗﺩ
ﺋﯩﻴﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻮﻥ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻳﻮﻟﻼﻳﺪﯗ«.ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ۋە
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ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺋﺎﻟﯩﺠﺎﻧﺎﭘﺮﺍﻗﻰ،

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﻯ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺩ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ!
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ـ ﺗﺎۋﺍﺑﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ـ ﺗﺎۋﺍﺑﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﻪﻥ ﻣﻪﺩھﯩﻠﻪﺷﻜﻪ ﻻﻳﯩﻘﺪﯗﺭﺳﻪﻥ ،ﺷﺎﻥ ـ ﺷﻪﺭەپ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﺪﯗﺭﺳﻪﻥ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﮕﻪ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪـ ﺗﺎۋﺍﺑﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ـ ﺗﺎۋﺍﺑﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻪﺭﻛﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻪﺭﻛﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﻪﻥ ﻣﻪﺩھﯩﻠﻪﺷﻜﻪ ﻻﻳﯩﻘﺪﯗﺭﺳﻪﻥ ،ﺷﺎﻥ ـ ﺷﻪﺭەپ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﺪﯗﺭﺳﻪﻥ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﯘﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﻯ،
ﺋﻮﻣﻪﺭ ،ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ  ،ﺋﻪﻟﻰ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ( ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ!
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﺩﯨﻨﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﯔ ،ﻧﯧﺌﻤﯩﺘﯩﯔ ۋە
ﺧﻪﻳﺮﻯ ـ ﺋﯩﻬﺴﺎﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ!
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺯەﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ! ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ۋە
ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﻰ ﺧﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ!
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ـ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺧﺎﺭﻟﯩﻐﯩﺪﯨﻦ ۋە ﺋﺎﺯﺍۋﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ۋە ﺋﻪۋﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺮﻧﯩﯔ
ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪ ﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ.
ﺟﯘﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ .ھﻪﻗﯩﻘﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ
ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯗﺭﺳﻪﻥ.
ﺋﻰ ﺍﷲ!ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ  -ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ۋە ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ
ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ،ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﻪﻛﺮەﻙ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯩﻦ .ﺳﻪﻥ
ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﻪۋەﺗﻜﯜﭼﻰ ۋە ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ
ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗپ ﻗﻮﻳﻐﯘﭼﻰ ﺯﺍﺗﺘﯘﺭﺳﻪﻥ .ﺳﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺯﺍﺗﺘﯘﺭﺳﻪﻥ.
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ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻧﻪﭘﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ۋە ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺟﺎﺯﺍﻧﻪ ﺧﻮﺭﻟﯘﻕ ،ۋﺍﺑﺎ ،ﺯﯨﻨﺎ ،ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻠﯩﻖ ،ﻳﻪﺭ ﺗﻪۋﺭەﺵ ،ﻣﺎﻝ
ﺑﺎھﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻟﻪپ ﻛﯩﺘﯩﺸﻰ ،ھﻪ ﺭﺧﯩﻞ ﺑﺎﻻـ ﻗﺎﺯﺍ ﻻﺭﺩﯨﻦ ۋە ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ـ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﭘﯩﺘﻨﻪ ـ
ﭘﺎﺳﺎﺗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺷﻪھﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ۋە ﺋﻮﻣﻮﻣﻰ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﯩﻨﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﭘﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﺳﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻐﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ ،ﺳﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ ! ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﯗﺕ ـ ۋەﺗﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﯩﻨﯩﭻ ـ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺑﯩﺰﻟﻪﺭﮔﻪ
ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪھﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪھﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﻨﯩﭻ ـ ﭘﺎﺭﺍۋ ﺍﻥ،ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ،ﺑﺎﻳﺎﺷﺎﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺋﯥ
ﻣﯩﻬﺮﻯ ـ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ .ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺰ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﻮﺯ ﭘﻪﺯﻟﯩﯖﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪپ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﯩﻦ .ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺋﯘﺳﺘﯘﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﯩﻨﻰ ـ ﺳﻮﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ .ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ!
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋەﺗﯩﻨﯩﮕﻪ ۋە ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺳﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ،ﺧﻪﻳﺮﻯ ـ ﺋﯩﻬﺴﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﯘﺭﯗﻕ ـ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ،ﭘﯩﻘﯩﺮ ـ ﻣﯩﺴﻜﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻴﺪﯗ،
ﭘﺎھﯩﺸﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ۋە ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ھﺎﻛﯩﻤﯩﻴﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪﯗ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ
ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋﻮﺗﯩﺪﯗ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪھﺪﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ۋﺍﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ.
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﻪﺳﻪﻣﻨﻰ ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘﺯﯨﯟەﺗﻤﻪﯕﻼﺭ .ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ۋەﻛﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ ﺗﯘﺭﺳﺎﯕﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻤﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻏﺎ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎﯕﻼﺭ
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯧﺌﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩ ﺋﯩﺘﯩﺶ ﺋﻪڭ ﺑﯜﻳﯜﻙ
ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
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