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ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜچ ﺳﻮﺋﺎﻝ
-١٠٤٠٣ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﻪﺑﺮﯨﺪە ﺩۈچ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﺎﻟﻼﻫﺘﯩﻦ ﭘﺎﻧﺎﻫﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ؟ ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ
ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.
ﺟﺎۋﺍپ:
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﻪﺩﻫﯩﻴﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪە ﺭﻭﻫﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﻟﯜپ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﻪﺑﺮﯨﮕﻪ
ﻗﯘﻳﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻰ ﻫﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﻪﺑﺮە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪۋۋەﻟﻘﻰ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﺪۇﺭ.
ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﭘﭙﺎﻥ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺩ ﮔﻪﺭﺩﯨﺴﻰ ﻫﺎﻧﯩﻲ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ :ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪ
ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﻫﯚﻝ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ :ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﯩﻐﻠﯩﻤﺎﻳﺴﯩﺰ ،ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻳﯩﻐﻼﻣﺴﯩﺰ ﺩەپ؟ ﺳﻮﺭﯨﻠﯩﯟﯨﺪﻯ ،ﺋﯘ :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ» :ﻗﻪﺑﺮە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪۋۋەﻟﻘﻰ
ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﺪۇﺭ ،ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﺗﯘﻕ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﺎﺳﺎﻧﺪۇﺭ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺟﺎۋﺍپ
ﺑﯧﺮەﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ
ﻗﯧﻴﯩﻨﺪۇﺭ «،ﺩەپ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﺩﻯ] .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
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ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ» :ﻣﻪﻥ ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻨﻤﯘ
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ﺋﻮﺭۇﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﯨﻢ] «.ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻲ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ -٢٣٠٨
ﻫﻪﺩﯨﺲ ،ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﺟﻪ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ -٤٥٦٧ﻫﻪﺩﯨﺲ[.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺑﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ
ﻛﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺭەﺑﺒﻰ ،ﺩﯨﻨﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ
ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺟﺎۋﺍپ
ﺑﯧﺮەﻟﻤﯩﺴﻪ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯚﻣﯜﺭ ﺗﻮﻗﻤﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﺋﯘﺭﯨﺪۇ.
ﻗﻪﺑﺮﯨﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭘﺎﺳﯩﻖ-ﭘﺎﺟﯩﺮ
ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﻪﺑﺮﯨﺪە ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩۇچ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﺘﻨﻪ ۋە
ﺳﯩﻨﺎﻗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎﺩﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﻪ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ» :ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ! ﻣﻪﻥ ﻫﻮﺭۇﻧﻠﯘﻕ،
ﻗﯧﺮﯨﻠﯩﻖ ،ﻗﻪﺭﺯﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ۋە ﮔﯘﻧﺎﻫﻘﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﯕﺎ
ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ ﭘﺎﻧﺎﻫﻠﯩﻨﯩﻤﻪﻥ .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ! ﻣﻪﻥ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﻨﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﻗﻪﺑﺮە ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﻨﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ،
ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ۋە ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﭘﯩﺘﻨﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺩەﺟﺠﺎﻟﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺳﻜﯩﻠﯩﻜﻰ ۋە ﭘﯩﺘﻨﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ ﭘﺎﻧﺎﻫ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ!
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺳﯘ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻗﺎﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻣﯚﻟﺪۈﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﯘﻏﯩﻦ .ﺋﺎﻕ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯩﺮﺩﯨﻦ ﭘﺎﻛﯩﺰﻻﻧﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﻨﻰ
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﭘﺎﻙ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯜﻥ
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ﭼﯧﻘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﻥ ﭘﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪەﻙ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ«.
]ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻲ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ -٦٠١٤ﻫﻪﺩﯨﺲ[.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻫﻪﺟﻪﺭ ﺭەﻫﯩﻤﻪﻫﯘﻟﻼﻫ :ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻜﻰ »ﻗﻪﺑﺮە ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯩﺘﻨﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﺩﯨﻦ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺩەپ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈﺭﯨﺪۇ] .ﭘﻪﺗﻬﯘﻟﺒﺎﺭﻯ
-١١ﺗﻮﻡ -١٧٧ﺑﻪﺕ[.
ﺷﻪﻳﺦ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻛﭙﻮﺭﻯ :ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻜﻰ »ﻗﻪﺑﺮە ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﭘﯩﺘﻨﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﺩﯨﻦ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻐﺎ
ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻜﻰ ﻫﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺩەﻳﺪۇ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ :ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺪە ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻰ
ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ:
ﺑﻪﺭﺍ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺯﯨﺐ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﯨﻴﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺎﺯﺍ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺪۇﻕ ،ﺋﯩﭻ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ ،ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﯧﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﯘﺵ ﻗﻮﻧﻐﺎﻧﺪەﻙ
ﺟﯩﻢ-ﺟﯧﺖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩۇﻕ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ
ﺗﺎﻳﺎﻗﭽﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺟﯩﺠﺎپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺕ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭۈپ» :ﻗﻪﺑﺮە
ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ ﭘﺎﻧﺎﻫ ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ ﺩەپ ﺋﯩﻜﻜﻰ-ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ :ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻪﻧﺪە ﺩۇﻧﻴﺎ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭۇپ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﻳﺎﺷﺘﻪﻙ
ﻧﯘﺭ ﻳﯧﻐﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﭼﯜﺷﯜپ ،ﻛﯚﺯ ﻳﻪﺗﻜﯜﺩەﻙ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﯩﭙﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ۋە
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ﺧﯘﺵ-ﺑﯘﻱ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺟﺎﻥ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﻰ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ :ﺋﻰ ﭘﺎﻙ ﺭﻭﻫ!
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ۋە ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﯨﺘﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﻘﯩﻦ ﺩەﻳﺪۇ
ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﻭﻫﯩﻨﻰ ﺳﯘﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﻨﻰ ﺳﯘﻏﺎﺭﻏﺎﻧﺪەﻙ ﺳﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ-ﺩە،
ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﯘپ ﺋﺎﭼﻘﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺭﻭﻫﻨﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ-ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺧﯘﺷﺒﯘﻳﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﻛﯧﭙﻪﻧﻠﯩﻜﻜﻪ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯜﺷﻜﻰ-
ﺋﻪﻧﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﯘﺭﯨﻘﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺧﯘﺵ ﭘﯘﺭﺍﻗﻼﺭ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪۇ .ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﯘ ﺭﻭﻫﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺭﻟﻪپ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪە ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ :ﺑﯘ ﺧﯘﺵ ﭘﯘﺭﺍﻕ ﭘﺎﻙ ﺭﻭﻫ
ﻛﯧﻤﻨﯩﯔ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻﺭ :ﺑﯘ ﭘﺎﻻﻧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﭘﺎﻻﻧﭽﯩﻨﯩﯔ
ﺭﻭﻫﻰ ﺩەپ ﺋﯘﻧﻰ ﺩۇﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﺗﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﺑﯘ ﺭﻭﻫﻨﻰ
ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻛﯜﺗﯜۋﺍﻟﯩﺪۇ ،ﻫﻪﺗﺘﺎ ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘ
ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ :ﺑﻪﻧﺪەﻣﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻪ-ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻨﻰ ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﯩﻴﻴﯩﻨﻐﺎ )ﺋﻪڭ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺩەﺭﯨﺠﯩﮕﻪ( ﻳﯧﺰﯨﯖﻼﺭ ،ﺭﻭﻫﯩﻨﻰ
ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭۇﯕﻼﺭ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯩﻢ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ
ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪۈﺭﯨﻤﻪﻥ ﺩەﻳﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺭﻭﻫﻰ ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭۇﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯۇپ :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﻛﯩﻢ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪۇ ،ﺋﯘ:
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺩەﻳﺪۇ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ :ﺩﯨﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺩەﻳﺪۇ ،ﺋﯘ:
ﺩﯨﻨﯩﻢ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩەﻳﺪۇ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯔ ﻛﯩﻢ ،ﺳﻪﻥ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە
ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺴﻪﻥ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪۇ ،ﺋﯘ :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻢ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ
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ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﺪۇﻕ ۋە ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯘﻕ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ:
ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯔ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪۇ ،ﺋﯘ :ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺗﯩﻼۋەﺕ
ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﯨﻢ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﻰ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ﻳﺎﺷﯩﺪﯨﻢ
ﺩەﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﯩﺘﺎﺏ ﻗﯩﻠﯩﭗ :ﺑﻪﻧﺪەﻡ ﺭﺍﺳﺖ
ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺎﻧﺪﺍﺯ ﺳﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻨﺪۇﺭۇﯕﻼﺭ ،ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻚ
ﺋﯩﭽﯩﯖﻼﺭ! ،ﺩەﻳﺪۇ .ﻫﻪﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﻏﯘ-ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻧﺎﺯۇ-
ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺧﯘﺷﭙﯘﺭﺍﻕ ۋە ﻣﻪﻳﯩﻦ ﮔﯜﺯەﻝ ﻫﺎۋﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻫﯧﺲ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﻰ ﻛﯚﺯﻳﻪﺗﻜﯘﺩەﻙ ﻳﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪﻥ ،ﺧﯘﺵ ﭼﯩﺮﺍﻱ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ
ۋە :ﺳﺎﯕﺎ ۋەﺩە ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ۋە ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﯜﯕﮕﻪ
ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺩەﻳﺪۇ ،ﺋﯘ :ﺳﻪﻥ ﻛﯧﻢ؟ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭۈﻟﯜپ ﺗﯘﺭﯨﺪۇ ﺩەﻳﺪۇ ،ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ :ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﯩﯔ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﯔ ﺩەﻳﺪۇ .ﺋﯘ :ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ! ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﯩﻦ ،ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ-ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﺴﺎﻡ ﺩەﻳﺪۇ.
ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺩۇﻧﻴﺎ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭۇپ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺯ ﻳﯧﻐﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ
ﭼﯜﺷﯜپ ،ﻛﯚﺯ ﻳﻪﺗﻜﯜﺩەﻙ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﭘﺎﻝ-ﻳﯩﺮﯨﻚ ﺭەﺧﺘﺘﯩﻦ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ﻛﯧﭙﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺟﺎﻥ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭۇپ :ﺋﻰ ﻧﯩﺠﯩﺲ ﺭﻭﻫ! ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﻰ ۋە
ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﻘﯩﻦ ﺩەپ ﺗﻮۋﻻﻳﺪۇ-ﺩە ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
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ﻗﻮﭘﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﻭﻫﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺗﻮﻣﯘﺭ ۋە
ﭘﻪﻳﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺯۈﻟﯩﺪۇ .ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﺗﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ﺗﺎﻳﺎﻗﻨﻰ ﻫﯚﻝ
ﻳﯘﯕﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﯘپ ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻪ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ-ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﭘﺎﻝ-ﻳﯩﺮﯨﻚ
ﻛﯧﭙﻪﻧﮕﻪ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﺳﯧﺴﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﯔ
ﺗﺎﭘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﭘﯘﺭﺍﻕ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪۇ .ﻛﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ
ﺭﻭﻫﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺭﻟﻪﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻜﻰ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ :ۋﺍﻱ ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﭘﯘﺭﺍﻕ! ﺑﯘ ﻛﯧﻤﻨﯩﯔ ﺭﻭﻫﻰ؟
ﺩەﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻﺭ :ﺑﯘ ﭘﺎﻻﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﭘﺎﻻﻧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺭﻭﻫﻰ ﺩەپ ﺋﯘﻧﻰ ﺩۇﻧﻴﺎﺩﺍ
ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﺳﻪﺕ-ﻗﻪﺑﯩﻬ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻﺭ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯧﭽﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯧﺸﯩﻜﻰ
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
لَﻬ
َ
َ
ﻮ
ﻢ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯُ� ﴿ :ﻔﺘّﺢُ ُْ أَﺑَْابُ ّ
الﺴَ َﻤﺎ ِء
ﺪْﺧُﻠُﻮنَ
َْ
ﻤ ﻞُ
ٰ ﻳ
ﺎط﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
اﺠﻟَْﻨَّﺔَ ﺣَﻰﺘَّ َ ﻠِﺞَ اﺠﻟَْ َ ﻲﻓِ ﺳَﻢِّ ِ
اﺨﻟﻴ ِ
ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ ﮔﻪﺩەﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﺴﻰ
ﺋﯧﭽﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ ۋە ﺩۇﺋﺎﺳﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ( ،ﺗﺎﻛﻰ ﺗﯚﮔﻪ ﻳﯩﯖﻨﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚﺷﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﭼﻪ ﺋﯘﻻﺭ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪۇ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪۇ(«.
]ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﺮﺍپ -٤٠ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ :ﺑﯘ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻪ-ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻨﻰ
ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺗﯚۋەﻥ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﻐﺎ ﻳﯩﺰﯨﯖﻼﺭ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭۇﯕﻼﺭ،
ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯩﻢ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ ۋە ﺋﯘﻧﻰ
ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪۈﺭﯨﻤﻪﻥ ،ﺩەﻳﺪۇ .ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺭﻭﻫ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﮕﻪ
ﻗﺎﻳﺘﯘﺭۇﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺗﯩﻼۋەﺕ
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ﺑ لﻠَّـﻪِ  َ َ ﻤ
ﺘَﺨ ﻄ ﻔُﻪ ّ ُْ َ َﻬْ
� أ ْو � ِﻮي
ﻗﯩﻠﺪﻯُ�﴿ :ﺮﺸِْك ْ ِﺎ ﻓَﻜَ��َّﺎ ﺧَﺮَّ ﻣِﻦَ الﺴَّﻤَﺎءِ �َ َْ ُاﻟﻄَ
 ﻣَﺎ َ َ
ﻴﻖ﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ
ﻪِ الﺮِّ�ﺢُ ﻲﻓِ ﻜ ٍن ﺳ ِﺤ ٍ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﮔﻮﻳﺎ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻗﯘﺷﻼﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻗﺎﭼﻘﺎﻧﺪەﻙ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﺭﺍﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺟﺎﻳﻐﺎ
ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ] «.ﺳﯜﺭە ﻫﻪﺝ -٣١ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯۇپ:
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﻛﯩﻢ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪۇ ،ﺋﯘ :ﻫﻪ! ﻫﻪ! ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ
ﺩەﻳﺪۇ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ :ﺩﯨﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺩەﻳﺪۇ ،ﺋﯘ :ﻫﻪ! ﻫﻪ! ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ
ﺩەﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﯩﺘﺎﺏ ﻗﯩﻠﯩﭗ :ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ
ﺑﯩﺴﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺳﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﻪﻳﺪۇﺭۇﯕﻼﺭ ،ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﯖﻼﺭ ،ﺩەﻳﺪۇ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻦ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﻛﯚﺭۈﻧﯜپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺪۇ،
ﺟﻪﻫﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻰ ۋە ﺳﯩﯧﺴﯩﻖ ﭘﯘﺭﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻫﻪﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﻪﺑﺮە ﺗﺎﺭﺍﻳﺘﯩﻠﯩﺘﯩﭗ ،ﻗﻮۋۇﺭﻏﯩﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ :ﭼﯧﺮﺍﻳﻰ ﺑﻪﺕ-
ﺑﻪﺷﯩﺮە ،ﻗﻪﺑﯩﻬ ﻛﯩﻴﯩﻨﮕﻪﻥ ،ﻳﯩﺮﮔﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﭘﯘﺭﺍﻗﻼﺭ ﭼﯧﻘﯩﭗ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﯨﭗ :ﺳﺎﯕﺎ ۋەﺩە ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﯩﯖﮕﻪ
ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺩەﻳﺪۇ ،ﺋﯘ :ﺳﻪﻥ ﻛﯧﻢ؟ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭۈﻟﯜﭘﻼ ﺗﯘﺭﯨﺪۇ ،ﺩەﻳﺪۇ .ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ :ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻧﯩﺠﯩﺲ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﯔ ﺩەﻳﺪۇ .ﺋﯘ :ﺋﻰ ﺭەﺑﺒﯩﻢ! ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﻰ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﻣﯩﻐﯩﻦ! ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻻﻳﺪۇ] «.ﺋﻪﺑﯘ ﺩﺍۋۇﺕ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ - ٤٧٥٣ﻫﻪﺩﯨﺲ ،ﺋﻪﻫﻤﻪﺩ
-١٨٠٦٣ﻫﻪﺩﯨﺲ[.
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ﺋﻪڭ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﻗﻪﺑﺮﯨﺪە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﻪۋﻫﯩﺪ ۋە ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﻮﺋﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﻫﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪۇﺭ.
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