ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﻧﻤﯘ؟
] اﻷو�ﻐﻮر�ﺔ  -ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ [ uyghur -

ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺷﻪﻳﺦ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﺎﻟﯩﻬ
ﺋﻪﻟﺌﯘﺳﻪﻳﻤﯩﻴﻦ

ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ :ﺳﻪﻳﭙﯩﺪﺩﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌﻪﺯﯨﺰ
ﺗﻪﻛﺸﯜﺭۈپ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﯜﭼﻰ :ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﺩﯨﻦ ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻰ
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ﺛﺒﺖ أن زوﺟﺔ ﻋﻤﺮ رﻲﺿ
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ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ
ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﻧﻤﯘ؟ ۋە ﺧﻪﻟﯩﭙﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ۋﺍﻗﯩﺮﯨﺸﯩﻐﺎ ﮔﻪپ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺳﻪﺑﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺭﺍﺳﺘﻤﯘ؟
 -١٧٩٤٤٢ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﺑﻪﺯﻯ ﺗﻮﺭ ﺳﻪﻫﯩﭙﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻗﯩﺴﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘﻰ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﻗﭽﯩﻤﻪﻥ .ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ
ﺟﺎۋﺍپ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﻪﻙ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﻛﯧﺮﯨﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﺸﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ
ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ

ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯖﻤﯘ

ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﮕﻪ

ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ

ﻛﯚﺗﯜﺭۈپ

ﺳﯚﺯﻟﻪۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ،ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﮕﻪ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ۋﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻥ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﯩﺴﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻐﺎ
ﺋﺎۋﺍﺯ ﻛﯚﺗﯜﺭۈپ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩۇﺭۇﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭەﻫﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ! .ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ.
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ﺟﺎۋﺍپ:
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﻪﺩﻫﯩﻴﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ :ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻏﺎ
ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺋﯧﺸﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯚﻱ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ
ﺋﯜﻧﻠﯜﻙ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎۋﺍپ
ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﺟﯩﻢ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ،ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺑﯘﺭۇﻟﯘپ:
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻫﺎﻟﻰ ﺑﯘ
ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻫﺎﻟﯩﻢ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻫﯧﭽﻨﯧﻤﻪ ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻪﻥ ﺩەپ ﻗﺎﻳﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ،
ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭۈپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ :ﺋﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ ،ﺑﯩﺮەﺭ
ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻤﯘ؟ ﺩەﻳﺪۇ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ :ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﺮﻯ!
ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ۋە ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻨﯩﯔ
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯖﻤﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ
ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺋﯩﭽﯩﻤﺪە :ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﻫﺎﻟﻰ ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻫﺎﻟﯩﻢ ﺩﯦﮕﻪﻥ
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ﻫﯧﭽﻨﯧﻤﻪ ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻪﻥ ﺩﯦﺪﯨﻢ-ﺩە ،ﺋﺎﺭﻗﯩﻤﻐﺎ ﺑﯘﺭۇﻟﺪۇﻡ ﺩﯨﺪﻯ .ﺋﯚﻣﻪﺭ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ :ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻤﻨﻰ
ﺋﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﭙﯩﺰﯨﻢ ،ﻧﯧﻨﯩﻤﻨﻰ ﻳﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﺎۋﯨﻴﯩﻢ ،ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ
ﻳﯘﻳﯩﺪۇ ۋە ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯩﻤﯩﺘﯩﺪۇ ،ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﻨﻰ
ﻫﺎﺭﺍﻣﺪﯨﻦ

ﺗﯩﻨﭽﻼﻧﺪۇﺭﯨﻤﻪﻥ

ﺷﯘﻧﯩﯔ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻣﻪﻥ

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﺋﯧﻐﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﻤﻪﻥ ،ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﻪۋﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩﯦﺪﻯ.
ﻫﯩﻠﯩﻘﻰ ﻛﯩﺸﻰ :ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﺮﻯ! ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻤﯘ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ:
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺳﻪۋﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ﻗﯩﺴﻘﺎ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ،
ﺩەﻳﺪۇ.
ﺑﯘ ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧﺒﻪﻧﻰ
ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪۇﻕ ،ﻫﻪﺩﯨﺴﺸﯘﻧﺎﺱ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﺑﯘ ۋەﻗﻪﻟﯩﻚ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﯩﺰ.
ﺑﯘ ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﻨﻰ ﺷﺎﭘﯩﺌﯩﻲ ﻣﻪﺯﻫﻪپ ﭘﯩﻘﻬﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺷﻪﻳﺦ
ﺳﯘﻻﻳﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﺒﯘﺟﻪﻳﺮﯨﻤﻰ "ﺷﻪﺭﻫﻰ ﺋﻪﻟﻤﻪﻧﻬﻪﺝ"
ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ  -٣ﺗﻮﻡ -٤٤٢-٤٤١ﺑﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﻫﻪﻧﻪﭘﻰ ﻣﻪﺯﻫﻪﭘﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﻘﻬﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘﻟﻠﻪﻳﺲ
ﺳﻪﻣﻪﺭﻗﻪﻧﺪﻯ "ﻏﺎﭘﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﮔﺎﻫﻼﻧﺪۇﺭۇﺵ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
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-٥١٧ﺑﯩﺘﯩﺪە ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻫﻪﺟﻪﺭ ﻫﻪﻳﺘﻪﻣﯩﻲ "ﺋﻪﺯﺯەۋﺍﺟﯩﺮ
ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ -٢ﺗﻮﻡ -٨٠ﺑﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻫﯧﭽﺒﯩﺮﻯ ﺑﯘ ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﻨﻰ ﺋﯩﺴﻨﺎﺩﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ "ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ" ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺯەﺋﯩﭙﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻗﯩﺴﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪۇ .ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﺭﻻﺭ
ﺋﯘ ﻗﯩﺴﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﺴﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻼﻧﺪۇﺭﯨﺪۇ :ﺋﯚﻣﻪﺭ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻫﻪﻳﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻫﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘﻣﺪۇﺭ .ﺋﯩﺶ
ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﻜﻪﻥ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﻪﻛﺮەﻙ ﺋﻪﻳﻤﻪﻧﻤﻪﻣﺪۇ!؟ .ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ» :ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎﺑﺘﯩﻦ
ﺋﻪﻳﻤﻪﻧﮕﻪﻧﻠﻜﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺭﯨﻴﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﭽﻪ ﺳﺎﻗﻠﯩﺪﯨﻢ] «.ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻲ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ-٤٩١٣
ﻫﻪﺩﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ -١٤٧٩ﻫﻪﺩﯨﺲ[.
ﺋﻪﻣﺮۇ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﻳﻤﯘﻥ" :ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻏﺎ ﺧﻪﻧﺠﻪﺭ
ﺋﯘﺭۇﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯧﺪﯨﻢ ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﭗ
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺳﻪﭘﺘﻪ ﺗﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﺋﯧﺪﯨﻢ ،ﺋﯘ ﺯﺍﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻫﻪﻳﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯧﺪﻯ" ﺩەﻳﺪۇ] .ﻫﯩﻠﻴﻪﺗﯘﻝ ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎ
-٤ﺗﻮﻡ-١٥١-ﺑﻪﺕ[.
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ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﺩەﻙ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﻰ ،ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ
ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺟﯩﻢ ﺗﯘﺭۇﺷﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ
ﺋﯩﺶ .ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯘﻧﻰ
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﻪﺗﺘﺎ
ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﻣﺎﯕﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ،
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺳﻪﻟﻪپ-ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ
ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ۋە ﺋﯧﺮﯨﻐﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻼﺭ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ :ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻤﻨﻰ
ﺋﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﭙﯩﺰﯨﻢ ،ﻧﯧﻨﯩﻤﻨﻰ ﻳﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﺎۋﯨﻴﯩﻢ ،ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ
ﻳﯘﻳﯩﺪۇ ۋە ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯩﻤﯩﺘﯩﺪۇ ،ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯚﺭپ-ﺋﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ
ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺕ ﻫﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻻ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﺸﻰ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﯨﺪﯨﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ
ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻫﻪﻗﺴﯩﺰ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﺶ ۋﺍﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴﻰ :ﺑﯘ ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﻰ
ﺩۇﺭۇﺱ ﺩەپ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
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ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ ﺟﺎۋﺍپ ﻳﺎﻧﺪۇﺭۇﺷﻰ
ﺋﻪﺩەﭘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ۋە ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩۇﺭۇﺱ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺷﻪﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺳﻪﻳﻤﻴﻦ ﺭەﻫﯩﻤﻪﻫﯘﻟﻼﻫﺪﯨﻦ :ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ
ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ ﺳﯚﺯ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭۇﺷﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟ ﺩەپ
ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺷﻪﻳﺦ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ :ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎۋﺍﺑﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ﺋﯜﻧﻠﯜﻙ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ﺟﺎۋﺍپ
ﻗﺎﻳﺘﯘﺭۇﺷﻰ ﺋﻪﺩەﭘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﻪ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭە ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﮕﯜﭼﯩﺪۇﺭ .ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﺮﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﺪە ﺋﻪﺩەپ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ﺋﻪﺩەﺏ ۋە
ﺋﯧﻬﺘﯩﺮﺍﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﻧﺴﻰ-ﺋﯜﻟﭙﻪﺕ ۋە
ﻣﯧﻬﺮﻯ-ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻠﺪۇﺭ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﻪﺭﻣﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚﻳﯜﻧﯜﺷﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ
َ ﺮِﻫْﺘ
ّ َْ ْ
ّ
ُﻤُﻮﻫُﻦَ
وف ۚ ﻓﺈِن َ
ﻫﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇَ ﴿ :ﻋ ﺷﺮِ
ُوﻫُﻦَ ﺑِﺎلﻤﻌ ُﺮ ِ
يْﺌ
َ ٰ أَن ﺗَ�
ّ ُ
�ا َﻛﺜ ً
ـﻪ ِ�ﻴﻪ َﺧ ْ ً
�ا﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﯘﻻﺭ
ﻌﻰﺴ َ ْﺮَﻫُﻮا ﺷَ ًﺎ وَ� َْﻌَﻞَ الﻠَ
ِ
ِ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻘﭽﻪ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﯩﺴﺎﯕﻼﺭ )ﺳﻪۋﺭ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ( ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
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ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﻛﯚپ ﺧﻪﻳﺮﯨﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ« ]ﺳﯜﺭە
ﻧﯩﺴﺎ -١٩ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤﻰ[.
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﻪﺳﯩﻬﯩﺘﯩﻢ :ﺋﯚﺯﻯ ۋە ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺩﺍﺋﯩﻢ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻘﻨﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﺗﯘﺗﯩﺸﻰ ،ﺋﯧﺮﻯ ﺗﯚۋەﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ
ﺳﯚﺯﻟﻪۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯧﺮﯨﻐﺎ ﻣﯘﻻﻳﯩﻤﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﻠﯩﻖ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩۇﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻘﺘﯘﺭ] .ﻧﯘﺭۇﻥ ﺋﻪﻟﻪﺩﺩەﺭﺏ
ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﺳﻰ).[(٢\١٩
ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﻛﯚپ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﻛﯧﺮەﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ )-١٢٥٣٧٤
ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋﺍﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘﻥ.
ﻫﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪۇﺭ.
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