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ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼﻫﯘ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻣﮕﻪ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺭەﻫﻤﻪﺕ-ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﻰ ﻫﯩﺠﯩﺮﯨﻴﻪ ﻫﯧﺴﺎﺑﯩﺪﯨﻜﻰ  ١٢ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻣﯘﻫﻪﺭﺭەﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻼ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺪۇﺭ .ﺑﻪﺯﻯ ﻟﯘﻏﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺱ
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ :ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻣﻪﻛﻜﻪ
ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﺷﻪﻫﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﺵ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ :ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ
ﻣﻪﻛﻜﻪ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯘﺭۇﺷﻘﺎ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ،
ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﻣﺎﻝ-ﻣﯜﻟﻜﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﻫﯧﭽﻨﯧﻤﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ] .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﻧﺰۇﺭﻧﯩﯔ
ﻟﯩﺴﺎﻧﯘﻝ ﺋﻪﺭەﺏ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ  -٤ﺗﻮﻡ -٤٦٣-٤٦٢ﺑﻪﺗﻠﻪﺭ[.
ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ:
 -١ﺟﺎﻫﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﻰ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ.
 -٢ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﻫﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺋﻪﺭەﺑﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺯﯨﺘﻠﯩﻘﻰ.
-٣ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﯘﺯۇﻕ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ۋە ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﻼﺭ.
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-٤ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻫﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ
ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯘﺭۇﺵ ۋە ﻳﯜﺯﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﻫﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ.
-٥ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ-ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﺎ ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﺟﺎﻫﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﻰ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ .ﺟﺎﻫﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺩەۋﺭﯨﺪە ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ
ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﭼﻮڭ ﻣﯘﻧﻜﻪﺭ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯩﺮﻯ :ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺧﺎﻫﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ-ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﻗﯩﻠﯩﺶ) .ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻳﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﺋﻮﻳﻨﺎﺵ(.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ :ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺷﯘﻡ ﭘﺎﻝ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯ
ﻧﯚۋﯨﺘﯩﺪە ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
-١ﻫﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﯩﻠﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ
ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ  ١٢ﺋﺎﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻜﯩﺘﺘﻰ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻳﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚﺕ
ﺋﺎﻳﻨﻰ) ،ﻳﻪﻧﻰ ﺯۇﻟﻘﻪﺋﺪە ،ﺯۇﻟﻬﻪﺟﺠﻪ ،ﻣﯘﻫﻪﺭﺭەﻡ ۋە ﺭەﺟﻪﺏ( ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
ﺋﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻜﯩﺘﺘﻰ .ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎﻫﯩﺪﺍ ﺑﯘ
ﺋﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﯚﺭﻣﯩﺘﻰ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘﺭۇﺵ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
َّ
َّ ﻋَِة
ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ﴿ :ن ﺪ
الﻠَّـ
ِ
َ
َ الﻠ ّـﻪِ ا�ْﻨَﺎ ﻋَ َ
ُﻮر ﻋ
م
ﻪِ ﻳَﻮَْ ﺧَﻠَﻖَ ّ
ﺮﺸَ ﺷ َ
 الﺴَ َﻤ َ
ﻲ
ات
ﻬْﺮًا ﻓِ ﻛِ َﺘﺎبِ
ِﻨ
ﺎو ِ
ﺪ
ٰل
ّ ُ ﻟْ َ
َﻼ ﻈ
ّ َ َ ُ
 ﻣِﻨْﻬَﺎ أَرْ�
ﻧﻔُﺴ�ﻢْ،
ﻳﻦ ا ﻘﻴِّ ُﻢ َْ� َ ،ﻠِﻤُﻮا �ِﻴﻬِﻦَ أ
ﻟ
َاﻷَْرْضَ
َﻌَﺔٌ ﺣُﺮُمٌ  ،ذَِﻚَ اﺪ ِ
َ
ّﺔً ،
ّ َ
ﻛ َ
ﻓ ّﺔً ﻛَﻤَﺎ �ُﻘَﺎﺗِﻠُﻮﻧَ�ُﻢْ ﺎﻛَﻓَ وَاﻋْﻠَﻤُﻮا أَنّ الﻠَـﻪ َﻣ َﻊ
ﻠُ ﻮا الْﻤُﺮﺸِْ�ِ�َ ﺎ َ
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ّ
لْﻤُﺘَ َ
ﻘِ�﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻦ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ )ﻗﻪﻣﻪﺭﻯ( ﺋﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ
ﺩەﺭﮔﺎﻫﯩﺪﺍ )ﻳﻪﻧﻰ ﻟﻪۋﻫﯘﻟﻤﻪﻫﭙﯘﺯﺩﺍ(  ١٢ﺩۇﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺗﯚﺗﻰ )ﻳﻪﻧﻰ
ﺯۇﻟﻘﻪﺋﺪە ،ﺯۇﻟﻬﻪﺟﺠﻪ ،ﻣﯘﻫﻪﺭﺭەﻡ ،ﺭەﺟﻪپ( ﺋﯘﺭۇﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻫﺎﺭﺍﻡ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﻼﺭﺩۇﺭ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﯨﻨﺪۇﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺗﯚﺕ ﺋﺎﻳﺪﺍ
ﺋﯘﺭۇﺷﻨﯩﯔ ﻫﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﯨﻨﯩﺪۇﺭ( ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻼﺭﺩﺍ
)ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻫﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ
ﮔﯘﻧﺎﻫ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺋﯚﺯۈﯕﻼﺭﻏﺎ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺳﺎﻟﻤﺎﯕﻼﺭ«.
]ﺗﻪۋﺑﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -٣٦ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﺟﺎﻫﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭۇپ،
ﺋﯚﺯ
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ-ﺧﺎﻫﯩﺸﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﺎﻳﻼﺭﻧﻰ
ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭۈپ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭۈپ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻪﺯﻯ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﻫﻪﺭﺭەﻡ ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﺳﯜﺭۈپ ،ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ
ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭۇپ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﺪﺍ ﻫﻪﺝ ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯚﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ
ﮔﯘﻧﺎﻫ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ ،ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ:
ﺋﺎ -ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ" :ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭ
ﺟﺎﻫﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺩەۋﺭﯨﺪە ﻫﻪﺝ ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯚﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ
ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎﻫ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ .ﻣﯘﻫﻪﺭﺭەﻡ ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ
ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭۇپ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ ۋە ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﯜﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ
ﺋﯘﺯۇﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ﺋﯚﭼﻜﻪﻧﺪە ،ﺳﻪﭘﻪﺭ
ﺋﯧﻴﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ﺋﯚﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ،
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ﺋﯚﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩۇﺭۇﺱ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" ﺩەﻳﺘﺘﻰ] .ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ،-١٤٨٩ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ
 -١٢٤٠ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ[.
ﺏ -ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺭەﺑﯩﻲ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ :ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭۇﺵ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﺋﯜچ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﺘﯘﺭ.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛﻰ ،ﺟﯘﻧﺎﺩە ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪۋﻑ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﺋﻪﻟﻜﯩﻨﺎﻧﯩﻲ ﻫﻪﺭ
ﻳﯩﻠﻰ ﻫﻪﺝ ﻣﻪۋﺳﯘﻣﯩﺪﺍ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ" :ﺋﻪﺑﯘ ﺳﯘﻣﺎﻣﻪ
ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪۇ ۋە ﺟﺎۋﺍپ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ! ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ
ﻳﯩﻠﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﻰ ﻫﺎﻻﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ،ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﻫﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﻠﻪﺭ
ﻳﯩﻠﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻫﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ" ﺩەﻳﺘﺘﻰ .ﻛﯩﻨﺎﻧﻪ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﻰ ﻫﻪۋﺯﺍﻥ،
ﻏﻪﺗﭙﺎﻥ ۋە ﺑﻪﻧﻰ ﺳﻪﻟﯩﻢ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﺘﻪ" :ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﻣﯘﻫﻪﺭﺭەﻣﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺳﻪﭘﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﺘﯘﺭﺩۇﻕ ﺩەﻳﺘﺘﻰ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻰ :ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻳﯩﻞ
ﺳﻪﭘﻪﺭﻧﻰ ﻫﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﯘﻫﻪﺭﺭەﻣﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﺘﯘﺭﺩۇﻕ" ﺩەﻳﺘﺘﻰ .ﻣﺎﻧﺎ
ﺑﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﺘﯜﺭﯨﺸﯩﺪۇﺭ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﺶ .ﻗﻪﺗﺎﺩە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ:
"ﺟﺎﻫﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺯﻏﯘﻥ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ
ﺋﻪﺷﻬﯘﺭۇﻝ ﻫﯘﺭۇﻡ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﺭۇﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻼﺭﻏﺎ
ﻗﯩﺘﯩﯟﯦﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻫﻪﺝ ﻣﻪۋﺳﯘﻣﯩﺪە
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ :ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻼﻫﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ
ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﯩﻠﻰ ﻣﯘﻫﻪﺭﺭەﻡ ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ ﺋﯘﺭۇﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
ﺋﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺑﯘ ﻳﯩﻠﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺩەﻳﺪۇ.
6

ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە،
ﺋﯩﻼﻫﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ ﺋﯘﺭۇﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
ﺋﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ
ﺩەﻳﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ۋەﻫﻪﺏ ۋە ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﺎﺳﯩﻢ ﻣﺎﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ :ﺟﺎﻫﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺋﻪﻫﻠﻰ
"ﺳﻪﭘﻪﺭەﻳﻦ" ﻳﻪﻧﻰ ﻗﻮﺵ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺩەﻳﺘﺘﻰ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﻪ :ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻳﻮﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ .ﺋﻪﺷﻬﻪﺑﻤﯘ ﻣﺎﻟﯩﻜﺘﯩﻦ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ :ﻫﻪﺟﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭۇﺵ .ﻣﯘﺟﺎﻫﯩﺪ ﺑﯘﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻟْ ُ ْ
ﺴ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇَّ :ﻤَﺎ اﻟنَّﻲ ءُِ زِ�َﺎدَةٌ ﻲﻓِ ا �ﻔ ِﺮ ﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﺎﻳﻨﻰ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﺳﯜﺭۈﺵ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﺭۇﺵ ﻫﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ،ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ  ١٢ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ  ١٣ﺋﺎﻳﻐﺎ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﺶ(
ﻛﯘﻓﺮﯨﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ] «.ﺳﯜﺭە ﺗﻪۋﺑﻪ -٣٧ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﻤﻰ[ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺯۇﻟﻬﻪﺟﺠﻪ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﻣﯘﻫﻪﺭﺭەﻡ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻳﯩﻠﺪﺍ
ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﺮﻯ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺯۇﻟﻘﻪﺋﺪە ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ
ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺯۇﻟﻬﻪﺟﺠﻪ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺳﻪﻫﯩﻬ ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩە ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺯﺍﻣﺎﻥ
ﻳﻪﻧﻰ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ-ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ
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ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،«...ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ۋە
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﭽﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺳﯚﺯۈﻣﮕﻪ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﻮﺭۇﻧﺪﺍ
ﺑﯜﮔﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻢ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ،
ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﯩﯖﻼﺭ ،ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯧﻴﯩﯖﻼﺭ ۋە
ﻣﯘﺷﯘ ﺷﻪﻫﺮﯨﯖﻼﺭ ﻫﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻗﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ۋە ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻣﯘ ﻫﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺗﺎﺟﺎۋۇﺯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﺪﻯ .ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﯩﺴﻘﺎ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮۇﺷﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺩۇﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ-ﻫﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺳﯘﺋﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺴﯩﻠﻪﺭ .ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻥ
ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺩۈﻡ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻧﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺳﯘﻥ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺟﺎﺯﺍﻧﯩﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇﺭۇﻟﺪﻯ ،ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ
ﻗﺎﻳﺘﯘﺭۇﻟﯩﺪۇ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺯۇﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ
ﺯۇﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺟﺎﺯﺍﻧﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇﺭۇﺷﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ .ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪۇﻝ ﻣﯘﺗﻪﻟﻠﯩﭙﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﺯﺍﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇﺭۇﻟﺪﻯ ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺟﺎﻫﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺟﺎﻥ ﺩەۋﺍﺳﻰ
ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ،ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﺍ ﻫﯜﺯەﻳﻞ
ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈﻟﮕﻪﻥ ،ﺑﻪﻧﻰ ﻟﻪﻳﺲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻤﯩﻠﺪﺍﺵ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺭەﺑﯩﺌﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻫﺎﺭﯨﺲ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪۇﻝ ﻣﯘﺗﻪﻟﻠﯩﭙﻨﯩﯔ
ﻗﺎﻥ ﺩەۋﺍﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﺋﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﯖﻼﺭﺩﺍ
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ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﻏﻪﻳﺮﯨﮕﻪ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺷﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭۇﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ-ﻫﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺩۇﺭۇﺷﻘﺎ
ﻗﻪﺩەﻡ ﺑﺎﺳﺘﻰ .ﺩﯨﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ
ّ
ﻟْ ُ ْ
ّ َ ََ
ﺴ
ﻳﻦ �ﻔ ُﺮوا
ﻪِ اﺬﻟَ
ﻫﻪﺯەﺭ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭّ﴿ .ﻤَﺎ اﻟنَّﻲ ءُِ زِ�َﺎدَةٌ ﻲﻓِ ا �ﻔ ِﺮ ُ ،ﻀَﻞ ُ
ِ
ﻪُ ﺎﻋَﻣًﺎ وَ�َُﺮِّم ُﻮﻧَﻪُ ﺎﻋَﻣًﺎ ﻟﻴُِّﻮَاﻃِﺌُﻮاﻋِﺪَّةَ ﻣَﺎ ﺣَﺮَّمَ الﻠَّـﻪُ �َﻴُﺤِ
ّ
ﻠُّﻮا ﻣَﺎ ﺣَﺮَ َم
ّـﻪُ
لﻠَ ﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﺳﯜﺭۈﺵ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﺭۇﺵ ﻫﺎﺭﺍﻡ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ،ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ  ١٢ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ
 ١٣ﺋﺎﻳﻐﺎ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﺶ( ﻛﯘﻓﺮﯨﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺋﺎﺯﺩۇﺭۇﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﻫﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻐﺎ
ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻘﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﻫﺎﻻﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ
ﻳﯩﻞ ﻫﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﻫﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﻨﻰ
ﻫﺎﻻﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ« ]ﺳﯜﺭە ﺗﻪۋﺑﻪ -٣٧ﺋﺎﻳﻪﺕ[ .ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻳﻪﻧﻰ
ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ-ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﻠﻰ
ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻦ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ )ﻗﻪﻣﻪﺭﻯ( ﺋﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ
ﺩەﺭﮔﺎﻫﯩﺪﺍ )ﻳﻪﻧﻰ ﻟﻪۋﻫﯘﻟﻤﻪﻫﭙﯘﺯﺩﺍ(  ١٢ﺩۇﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺗﯚﺗﻰ )ﻳﻪﻧﻰ
ﺯۇﻟﻘﻪﺋﺪە ،ﺯۇﻟﻬﻪﺟﺠﻪ ،ﻣﯘﻫﻪﺭﺭەﻡ ،ﺭەﺟﻪپ( ﺋﯘﺭۇﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻫﺎﺭﺍﻡ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﻼﺭﺩۇﺭ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯜﭼﻰ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﯘﺯەﺭﻧﯩﯔ ﺭەﺟﻪپ ﺋﯧﻴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺋﺎﻱ ﺟﯩﻤﺎﺩۇﻝ
ﺳﺎﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﺋﺒﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ«] .ﺋﻪﻫﻜﺎﻣﯘﻝ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ -٢ﺗﻮﻡ - ٥٠٤-٥٠٣ﺑﻪﺗﻠﻪﺭ[.
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-٢ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘﻡ ﭘﺎﻝ ﺋﯩﻠﯩﺶ .ﺟﺎﻫﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺩەۋﺭﯨﺪە
ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ
ﻧﯩﺴﺒﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩە ﻫﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ
ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﻪﺑﯘ ﻫﯜﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﻪ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ
ﻳﯘﻗﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ،ﻗﯘﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ،ﺯﯨﻴﺎﻧﺪﺍﺵ ﻫﺎﺷﺎﺭەﺗﻠﻪﺭ ۋە
ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘﻡ ﭘﺎﻝ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ.ﻣﺎﺧﺎۋ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﺪﯨﻦ
ﻳﻮﻟﯟﺍﺳﺘﯩﻦ ﻗﺎﭼﻘﺎﻧﺪەﻙ ﻗﺎﭼﻘﯩﻦ«] .ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ،-٥٣٨٧ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ -٢٢٢٠
ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ[.
ﺷﻪﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺳﻪﻳﻤﯩﻴﻦ ﺭەﻫﯩﻤﻪﻫﯘﻟﻼﻫ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ:
"ﺗﻪﭘﺴﯩﺮﺷﯘﻧﺎﺳﻼﺭ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈﺭۈپ :ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ:
ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻫﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﮕﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭ
ﺟﺎﻫﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺩەۋﺭﯨﺪە ﺷﯘﻡ ﭘﺎﻝ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺪۇﺭ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﺑﯘ ﺗﯚﮔﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯘﻕ
ﻛﯧﺴﻪﻟﺪۇﺭ .ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﯩﺮ ﺗﯚﮔﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﯚﮔﯩﮕﻪ ﻛﯚﭼﯩﺪۇ.
ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﺋﯘﻻپ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭۈﺵ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﺋﯩﺸﻨﻰ
ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇﺭ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ :ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﺩﯨﻦ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﺰﯨﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪە ﺗﯜﺭﺗﻜﯩﻠﯩﻚ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﺳﯜﺭۈﺵ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﺭۇﺵ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ
ﻛﯩﭽﯩﻜﺘﯘﺭەﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯘﺭۇﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
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ﺋﺎﻱ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯘﺭۇﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺭۇﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﺗﺘﻰ.
ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﻗﺎﺭﺍﺵ :ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﺩﯨﻦ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭ ﺟﺎﻫﯩﻠﯩﻴﻪﺕ
ﺩەۋﺭﯨﺪە ﺷﯘﻡ ﭘﺎﻝ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﺪە ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ-ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﻫﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺳﻪﭘﻪﺭ
ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ -٢٥ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺴﺎ ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ -٢٥ﺩە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﻰ
ﺩەپ ﺳﯚﻳﯜﻧﯩﺪۇ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﺴﯩﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﻫﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺳﻪﭘﻪﺭ
ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﻱ ﺩﯦﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻫﯘﻗﯘﺷﻨﯩﯔ
ﻫﯘۋﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ :ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺑﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺑﯩﺸﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﻫﯘﻗﯘﺷﻨﯩﯔ
ﻫﯘﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ-ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻧﯩﺴﺒﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺋﯘﻣﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﭼﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻫﯘۋﻻﻳﺪۇ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻳﯘﻗﯩﺮﺩﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﻪ
ﺗﯚﺕ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺷﯘﻡ ﭘﺎﻝ ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺩۇﭼﻜﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻗﻮﺭﻗﯘپ
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ-ﺳﺎﺩﯨﻘﻠﯩﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺯۆﺭۈﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
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ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺗﯚﺕ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﺶ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە،
ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻦ
ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﻜﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻗﻪﺩەﻡ ﺑﯧﺴﯩﺶ
ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻼﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎۋﺍپ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺳﺎ ،ﺋﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﻪۋﻫﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﻜﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ،ﻗﻪﺩەﻡ ﺑﺎﺳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ
ۋە ﭘﻪﺭۋﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻏﻪﻡ-ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﯘ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ
ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﺮەﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ،ﭼﯩﻦ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﺎﻳﺎﻧﻐﺎﻥ-ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ،ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﺋﻮﺭۇﻥ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﻫﯩﻤﺪۇﺭ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﯚﺕ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪﺵ
ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ؛ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯩﻘﻰ،
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ
ﭼﻪﻛﻠﻪﺷﺘﯘﺭ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﻫﻪﻗﯩﻘﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩۇﺭ .ﺳﻪۋەﺏ ﺋﻮﭼﯘﻕ ۋە ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﺳﻪۋەﺏ ﻫﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻜﺴﯩﺰ ۋە ﻣﻪۋﻫﯘﻡ ﺳﻪۋەﺏ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ-ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺳﻪۋەﺏ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺳﻪۋەﺑﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ"] .ﺷﻪﻳﺦ
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺳﻪﻳﻤﯩﻴﻦ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻻﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ  -٢ﺗﻮﻡ -١١٥-١١٣ﺑﻪﺗﻠﻪﺭ[.
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ﺟﺎﻫﯩﻠﯩﻴﻪﺕ

ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ:
ﺋﻪﺭەﺑﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺯﯨﺘﻠﯩﻘﻰ.
ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﺩﺍ ﺋﻪﺑﯘ ﻫﯜﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺳﻪﻫﯩﻬ ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ،ﺟﺎﻫﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﻰ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﺯۇﻕ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺋﯚﺗﺘﯘﻕ ،ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﯩﻤﯘ
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ
ﻫﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻳﻪﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺭﻭﻟﻰ ﻳﻮﻕ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪۇﺭۇﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ
ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪۇ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ :ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﺯۇﻕ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ۋە ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﻼﺭ.
-١ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺩﯨﻨﻰ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ
ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻦ :ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯨﻴﺎﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ
ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ،ﺋﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﺍ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ
ﭼﺎﺭﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﭼﺎﺷﻜﺎ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩﺍ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯚﺕ ﺭەﻛﻪﺕ ﻧﻪﭘﻠﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺑﺎﺭ ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ
ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﯔ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺭەﻛﺌﯩﺘﯩﺪە ﭘﺎﺗﯩﻬﻪ ۋە ﻛﻪۋﺳﻪﺭ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ١٧
ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  ٥٠ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪۇ،
ﻓﻪﻟﻪﻕ ۋە ﻧﺎﺱ ﺳﯜﺭﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺳﯜﺭﯨﻠﻪﺭ
ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺭەﻛﺌﻪﺗﺘﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەﻙ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪۇ ،ﺗﻪﺷﻪﻫﻬﯘﺩﺗﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
َ َٰ َ ْ
ﻰﻠﻋ أم ِﺮ ِه
ﺳﺎﻻﻡ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺳﺎﻻﻡ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎَ ﴿ ،ﻠّـﻪُ ﺎﻏَﻟِﺐٌ
َ ََْ َ
ـٰ�ِﻦَّ أَ�ْﺮ َﺜَ ّ
ﺎس ﻻ �ﻌﻠﻤُ ﻮن ﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﺎﻟﻼﻫ )ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ(
 اﻨﻟَ ِ
ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭۇﺷﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮﺩۇﺭ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﺴﻰ
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)ﺑﯘﻧﻰ( ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﺪۇ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ  ٣٦٠ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،ۋە
ﺳﻮﭘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻴﺠﺎﻧﯩﻲ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻜﻰ "ﻛﺎﻣﺎﻟﻪﺕ ﺟﻪۋﻫﻪﺭﻯ" ﺩەپ
ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩۇﺋﺎﻧﻰ ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﻗﯘﻳﺪۇ ۋە ﺳﯘﺑﻬﺎﻧﻪ ﺭەﺑﺒﯘﻛﻪ ﺭەﺑﺒﯘﻝ
ﺋﯩﺰﺯەﺗﻰ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﻪﺳﯩﭙﯘﻥ ۋە ﺳﺎﻻﻣﯘﻥ ﺋﻪﻟﻪﻝ ﻣﯘﺭﺳﻪﻟﯩﻴﻦ ۋەﻟﻬﻪﻣﺪۇ
ﻟﯩﻠﻼﻫﻰ ﺭەﺑﺒﯩﻞ ﺋﺎﻟﻪﻣﯩﻴﻦ ﺩەپ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯨﺪۇ .ﻣﯘﺷﯘ
ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺧﺎﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﭼﺎﺭﺷﻪﻧﺒﻪ
ﻛﯜﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻻ-ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەﻙ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪۇ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭽﻪ :ﻫﻪﺭ ﻳﯩﻠﯩﺪﺍ ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ٣٢٠ﻣﯩﯔ ﺑﺎﻻ-
ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﭼﺎﺭﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﻛﯜﻥ
ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﻛﯜﻥ ﻫﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﻫﻪﺭ
ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺗﯚﺕ ﺭەﻛﻪﺕ
ﻧﻪﭘﻠﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﻟﻰ-ﺭەﻫﻤﯩﺘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﺎﻻ-
ﻣﯘﺳﯩﻴﺒﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯘ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻫﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪۇﺭۇﺵ
ﻣﻪﻧﺒﯩﻴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟ ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ .ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ :ﺩﯨﻨﻰ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ
ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ
ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ:
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﻪﺩﻫﯩﻴﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
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ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺭەﻫﻤﻪﺕ-
ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺳﻮﺋﺎﻟﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻧﻪﭘﻠﻪ
ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﯔ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ-ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻦ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﻧﻪﭘﻠﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻗﻪﻳﺖ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻫﻪﺩﯨﺴﯩﺪە» :ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺸﻨﻰ
ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ« ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﻫﻪﺩﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە» :ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻳﻮﻕ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺩەپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ«،
ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ.
ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺕ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻫﺘﺎﻧﻨﻰ ﺗﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ
ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺩﯨﻨﻰ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ).(٣٥٤\٢
-٢ﺷﻪﻳﺦ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﺎﺑﺪۇﺳﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﺷﺸﯘﻗﻪﻳﺮﻯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ:
"ﺟﺎﻫﯩﻠﻼﺭ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﭼﺎﺭﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﯩﺪە ،ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ
ﺋﺎﻳﯩﺘﻰ ﺩەپَ ﴿ ،ﺳ َﻼ َ
ﻰﻠﻋَٰ ﻧُﻮحٍ اﻟْ َﻌﺎل َ َ
ﻤِ�﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭ
ﻲﻓِ

ﻧﯘﻫﻘﺎ ﺳﺎﻻﻡ ﻳﻮﻟﻼﻳﺪۇ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ
ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﭼﯩﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘ ﻗﺎﭼﯩﺪﺍ ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻕ ﺋﯩﭽﯩﺸﯩﺪۇ ۋە
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ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻫﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﻪﺗﻜﯜﺯۈۋﯦﺘﯩﺪۇ
ﺩەپ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻫﻪﺩﯨﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺑﯘﺯۇﻕ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ،ﺷﯘﻡ ﭘﺎﻝ
ﺋﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺩﯨﻨﺪﺍ ﻳﻮﻕ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﻮﻕ
ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﭼﻪﻛﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ"] .ﺋﻪﺳﺴﯜﻧﻪﻥ ۋەﻟﻤﯘﺑﺘﻪﺩﯨﺌﺎﺕ -١١١
-١١٢ﺑﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﻟﺴﯘﻥ[.
ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻫﺎﻳﺎﺕ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺳﻪﭘﻪﺭ
ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯘﺭۇﺵ ۋە ﻳﯜﺯﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﻫﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ
ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼپ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
 -١ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﻪﻳﻴﯘﻡ ﺭەﻫﯩﻤﻪﻫﯘﻟﻼﻫ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ:
"ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻫﯩﺠﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ  ١٢ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﻏﺎﺯﺍﺕ »ﺋﻪﺑﯟﺍ
ﻳﺎﻛﻰ ۋەﺩﺩﺍﻥ« ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﺋﯘﺭۇﺷﺘﺎ ﺑﺎﻳﺮﺍﻗﻨﻰ ﻫﻪﻣﺰە
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺐ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﻥ ،ﺑﺎﻳﺮﺍﻕ ﺋﺎﻕ ﺭەﯕﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﻯ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪە ﺋﯚﺯ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺳﻪﺋﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯘﺋﺎﺯ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﻰ ﺋﻮﺭۇﻧﺒﺎﺳﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﻗﯘﺭەﻳﺸﻨﯩﯔ ﺳﻮﺩﺍ ﻛﺎﺭۋﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﺎﻟﻤﯩﺪﻯ.
ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﺋﯘﺭۇﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﻪﻧﻰ ﺯەﻣﺮە
ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﺧﺸﯩﻲ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻣﺮۇﻟﺰەﻣﻪﺭﯨﻲ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﯜﺯۈپ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ  ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
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ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﺳﻪﭘﯩﺮﻯ  ١٥ﻛﯜﻥ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ] .ﺯﺍﺩۇﻝ ﻣﻪﺋﺎﺩ -٣
ﺗﻮﻡ -١٦٥-١٦٤ﺑﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﻟﺴﯘﻥ[.
 -٢ﻫﯩﺠﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ -٣ﻳﯩﻠﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺋﻪﺯەﻝ ۋە ﻗﺎﺭە
ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪۇﻕ ﺩەپ،
ۋە
ﻛﯧﻠﯩﺪۇ
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺩﯨﻨﻰ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪۋەﺗﯩﺸﻨﻰ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻰ ﻫﯩﻴﻠﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﺋﯩﺴﻬﺎﻗﻨﯩﯔ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﺘﻪ
ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻥ .ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ:
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻥ ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻨﻰ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻥ،
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﻪﺭﺳﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﻰ ﻣﻪﺭﺳﻪﺩ ﺋﻪﻟﻐﻪﻧﻪۋﯨﻴﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺧﯘﺑﻪﻳﺐ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺩەﻱ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘﺋﻪﻧﻬﯘﻣﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻣﻪﺩﯨﻴﻨﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻫﯩﺠﺎﺯ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻜﻰ ﻫﯜﺯەﻳﻞ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯘ ﻣﻪﻧﺒﯩﻴﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭەﺟﯩﺊ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﯘﻻﺭ ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻼﺭﻏﺎ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺩﺍﺕ-ﭘﻪﺭﻳﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻫﯜﺯەﻳﻞ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻼﺭﻏﺎ
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻳﺎﺭﺩەﻣﮕﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺭﺷﺎپ
ﺧﯘﺑﻪﻳﺐ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺩەﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯەﻳﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺩەﺳﯩﻨﻪﻧﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ
ﺋﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈۋﯨﺘﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ
ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻧﻨﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﯘﺭەﺷﻨﯩﯔ
ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﺎﺗﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻥ ﺑﻪﺩﯨﺮ ﺋﯘﺭۇﺷﯩﺪﺍ
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ﻗﯘﺭەﻳﺸﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈۋەﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ] .ﺯﺍﺩۇﻝ
ﻣﻪﺋﺎﺩ  -٣ﺗﻮﻡ -٢٤٤ﺑﻪﺕ[.
 -٣ﻫﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ -٤ﻳﯩﻠﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ "ﺑﯩﺌﺮﻯ ﻣﻪﺋﯘﻧﻪ
ۋەﻗﻪﺳﻰ" ﻳﯜﺯﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ،ﺑﯘ ۋەﻗﻪﻧﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ:
ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺑﻪﻧﻰ ﺋﺎﻣﯩﺮﻧﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺵ
ﺳﻪﻳﻠﯩﭽﻰ ﺩەپ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﻟﯩﻚ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭼﯩﻐﯩﺪﺍ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ» :ﺋﻰ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ! ﺳﻪﻥ
ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ،ﺳﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﻧﻪﺟﺪﻯ ﺋﻪﻫﻠﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻪۋەﺗﻜﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺩﯨﻨﻰ
ﺩەۋەﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﻧﻪﺟﺪﻯ ﺋﻪﻫﻠﻰ ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ« ﺩەپ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ» :ﻧﻪﺟﺪﻯ ﺋﻪﻫﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﻗﻮﺭﻗﯩﻤﻪﻥ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﻣﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺋﻪۋەﺗﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﺳﻪڭ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻫﯩﻤﺎﻳﻪﻣﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ«
ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯩﺴﻬﺎﻗﻨﯩﯔ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ  ٤٠ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻨﻰ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻥ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﻪﻫﯩﻬ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﺘﻪ ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ  ٧٠ﻛﯩﺸﻰ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﻪﻧﻰ ﺳﺎﺋﯩﺪەﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻣﯘﻧﺰﯨﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻣﯩﺮۇﻧﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺳﺎﻫﺎﺑﻪ
ﻛﯩﺮﺍﻣﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻛﯚﺯﮔﻪ ﻛﯚﺭۈﻧﮕﻪﻥ ،ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﻛﯚپ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﺭﯨﻴﻼﺭ ﺩەپ
ﺋﺎﺗﯩﻼﺗﺘﻰ.
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ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﻣﯘﻧﻪۋۋەﺭەﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﻰ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﻧﻰ ﺋﺎﻣﯩﺮ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﻧﻰ ﺳﻪﻟﯩﻢ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﻛﻰ "ﺑﯩﺌﺮﻯ ﻣﻪﺋﯘﻧﻪ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻫﯩﺮﺍﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯩﻠﻬﺎﻥ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ
ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻧﻰ ﺋﺎﻣﯩﺮﻧﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺩۈﺷﻤﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ ،ﺋﯘ ﻣﻪﻟﺌﯘﻥ ﺧﻪﺗﻜﻪ
ﻗﺎﺭﺍﭘﻤﯘ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ،ﻗﻮﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮۇپ ﻫﯩﺮﺍﻡ
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯩﻠﻬﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﻳﺰە ﺋﯘﺭﻏﯘﺯﺩﻯ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ
ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻗﻘﺎﻥ ﻗﺎﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭۈپ :ﻛﻪﺑﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﺗﯘﻕ ﻗﺎﺯﺍﻧﺪﯨﻢ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺷﻪﻫﯩﺪ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺩۈﺷﻤﯩﻨﻰ ﺑﯘ ﻣﻪﻟﺌﯘﻥ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﯘﭘﻪﻳﻞ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭۇﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪۋﻣﻰ ﺑﻪﻧﯩﻲ
ﺋﺎﻣﯩﺮ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﺭۇﺷﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻼﺭ
ﺋﺎﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﻫﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯘﺭۇﺵ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﯘﭘﻪﻳﻞ ﺑﻪﻧﻰ
ﺳﻪﻟﯩﻢ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭەﺋﻞ ،ﺯەﻛﯟﺍﻥ ،ﺋﯘﺳﻪﻳﻴﻪ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﯘﭘﻪﻳﻠﻨﯩﯔ
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎۋﺍﺯ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺭﺷﺎپ ﺋﯘﺭۇﺵ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺷﻪﻫﯩﺪ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺷﻪﻫﯩﺪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﻪﺋﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺯەﻳﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻧﻪﺟﺠﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ
ﺋﯧﻐﺮ ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺩۈﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺪﻯ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻫﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺧﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯘﺭۇﺷﯩﺪﺍ ﺷﻪﻫﯩﺪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﺯەﻣﻪﺭﯨﻲ ۋە ﻣﯘﻧﺰﯨﺮ
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﻗﺒﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﻣﯩﺮ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻼﺭ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﻮﺭۇﻧﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻳﯩﺮﺗﻘﯘچ
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ﻗﯘﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭۈپ ،ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ،
ﻣﯘﻧﺰﯨﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﻗﺒﻪ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭۇﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺷﯧﻬﯩﺖ
ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﻪﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﺯەﻣﻪﺭﯨﻴﻨﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﺋﺎﻟﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻣﯘﺯﯨﺮ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﺎﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﺗﯘﭘﻪﻳﻞ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻮﻛﯘﻻ ﭼﯧﭽﯩﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮ ﻗﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﻣﻪﻳﻴﻪﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﺋﻪﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻗﻪﺭﻗﯘﺭە ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺑﯩﺮ
ﺩەﺭەﺧﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﻧﻰ ﻛﯩﻼﺏ
ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﭼﯜﺷﯜپ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘﺧﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﻪﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﻣﻪﻳﻴﻪ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺩۈﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼپ ﻫﻪﻣﺮﺍﻫﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺑﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﯟﯦﺘﯩﺪۇ .ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯘ ۋەﻗﻪﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ :ﺳﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﯜﺯۈﺷﻜﻪﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈﭘﺴﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯩﺪﻳﻪ
ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ ﺩەﻳﺪۇ] .ﺯﺍﺩۇﻝ ﻣﻪﺋﺎﺩ  -٣ﺗﻮﻡ -٢٤٨-٢٤٦ﺑﻪﺗﻠﻪﺭ[.
 -٤ﺋﯩﺒﻨﯩﻞ ﻗﻪﻳﻴﯘﻡ ﺭەﻫﯩﻤﻪﻫﯘﻟﻼﻫ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ:
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺧﻪﻳﺒﻪﺭ ﺋﯘﺭۇﺷﯩﻐﺎ ﻣﯘﻫﻪﺭﺭەﻡ ﺋﯩﻴﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ،ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺧﻪﻳﺒﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﺗﯩﻬ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ] .ﺯﺍﺩۇﻝ
ﻣﻪﺋﺎﺩ  -٣ﺗﻮﻡ -٣٤٠ -٣٣٩ﺑﻪﺗﻠﻪﺭ[.
 -٥ﺋﯩﺒﻨﯩﻞ ﻗﻪﻳﻴﯘﻡ :ﻗﯘﺗﺒﻪﺗﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻫﻪﺩﯨﺪﻧﯩﯔ
ﺧﻪﺳﺌﻪﻣﮕﻪ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯘ
ۋەﻗﻪ ﻫﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ -٩ﻳﯩﻠﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩەﻳﺪۇ .ﺋﯩﺒﻨﻰ
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ﺳﻪﺋﻪﺩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﯘﺗﺒﻪﺗﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﺋﺎﻣﯩﺮﻧﻰ  ٢٠ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺑﺎﻟﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﻧﻰ
ﺧﻪﺳﺌﻪﻡ ﻣﻪﻫﻪﻟﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪۋەﺗﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻫﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﺑﯘﻳﺮۇﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﻥ ﺗﯚﮔﯩﮕﻪ ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ،
ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﻪﻫﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﺯ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ-ﺟﺎﻗﯩﺮﺍپ ﺗﻮۋﻻپ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﮔﺎﻫﻼﻧﺪۇﺭﻣﺎﻗﭽﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻗﯘﺗﺒﻪﺗﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﻣﯩﺮ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﭙﯩﯟﯨﺘﯩﺪۇ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﻪﻫﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﻫﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭەپ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯘﺭۇﺵ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻫﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻗﯘﺗﺒﻪﺗﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﻣﯩﺮ
ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈپ ،ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﭼﺎﺭۋﺍ ﻣﺎﻝ-ﻗﻮﻳﻼﺭﻧﻰ ۋە
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﯩﺪۇ ،ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﺘﻪ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﭽﻪ :ﺑﻪﻧﻰ ﺧﻪﺳﺌﻪﻡ ﻣﻪﻫﻪﻟﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼپ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯘﺳﺘﯩﮕﻪ ﺳﻪﻝ ﺋﻪۋەﺗﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﺳﻪﻝ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﻮﺳﺎﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺕ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ
ﭼﺎﺭۋﺍ-ﻣﺎﻟﻼﺭ ،ﻗﻮﻱ-ﻛﺎﻟﯩﻼﺭ ،ﺗﯚﮔﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ،
ﺋﯘﻻﺭ ﺳﻪﻟﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘﺯﺍﻗﻼپ ﻛﻪﺗﻜﯜﭼﻪ ﻗﺎﺭﺍپ
ﺗﯘﺭۇپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ] .ﺯﺍﺩۇﻝ ﻣﻪﺋﺎﺩ  -٣ﺗﻮﻡ  -٥١٤ﺑﻪﺕ[.
-٥ﺋﯩﺒﻨﯩﻞ ﻗﻪﻳﻴﯘﻡ ﺭەﻫﯩﻤﻪﻫﯘﻟﻼﻫ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ:
ﻫﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ  -٩ﻳﯩﻠﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﺋﯜﺯﺭە ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻦ  ١٢ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺟﻪﻣﺮەﺗﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻧﯘﺋﻤﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺩەپ
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ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ :ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﻰ
ﺋﻪﺯۈﺭەﻧﯩﯔ
ﺗﻮﻧﯘﻳﺪۇ ،ﺑﯩﺰ ﻗﯘﺳﻪﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ
ﺋﻪۋﻻﺩﻟﯩﺮﻯ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﯨﻤﯩﺰ ﻗﯘﺳﻪﻳﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ،
ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻧﻰ ﺑﻪﻛﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺯﺍﺋﻪﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟەﺗﻜﻪﻥ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺩەﻳﺪۇ.
ﺑﺎﺭ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ
ﺋﯘﺭۇﻕ-ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ :ﺧﻮﺵ ﻛﻪﭘﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻣﯧﻨﻰ ﺗﻮﻧﯩﻐﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺭەﻫﻤﻪﺕ ﺩەﻳﺪۇ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ :ﺷﺎﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﺗﻬﻰ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﻫﯩﺮەﻗﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﻗﯧﭽﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺧﻮﺵ-ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺭەﻣﺒﺎﻝ-ﭘﯩﺮﯨﺨﯘﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﺍﺷﺘﯩﻦ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪﻳﺪۇ،
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﮔﯚﺷﯩﻨﻰ ﻳﯧﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮۇﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻥ
ﺭەﻣﻠﯩﻨﯩﯔ ﻫﻮﻳﻠﯩﺴﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭۇپ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ
ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ] .ﺯﺍﺩۇﻝ ﻣﻪﺋﺎﺩ  -٣ﺗﻮﻡ - ٦٥٧ﺑﻪﺕ[.
-٥ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ-ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﺎ
ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ:
ﺋﯩﺒﻨﯩﻞ ﻗﻪﻳﻴﯘﻡ ﺭەﻫﯩﻤﻪﻫﯘﻟﻼﻫ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ :ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺗﺎﺭﯨﺦ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯩﻠﺪﺍ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ-ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ-ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﺩﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ.
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ﺑﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻰ-ﻛﺎﺯﺯﺍﭘﻼﺭﻧﯩﯔ :ﻣﯘﻫﻪﺭﺭەﻡ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺋﺎﻱ
ﺗﯘﺗﯘﻟﺴﺎ ،ﻣﺎﻝ ﺑﺎﻫﺎﺳﻰ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺋﯘﺭۇﺵ-ﺟﯧﺪەﻝ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻫﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ ۋﺍﻟﯩﯟﺍﺵ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺋﺎﻱ ﺗﯘﺗﯘﻟﺴﺎ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ-ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ.
ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﻳﻼﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﻘﺎﻥ ،ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ
ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ-ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﯩﺪۇﺭ.
]ﺋﻪﻟﻤﻪﻧﺎﺭ ﺋﻪﻟﻤﯘﻧﯩﻴﻒ -٦٤ﺑﻪﺕ[.
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪۇﺭ.
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