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]ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ[
﴿ﻤﻟﺎ ﺧﻠﻖ ﷲ ﻟﺴﻤﻮ ﻷ

ﻲﻓ ﺳﺘﺔ ﻳﺎ﴾

]ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻷﻳﻐﻮ ﻳﺔ [

ﻣﯘﭘﺘﻰ :ﺷﻪﻳﺦ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﻟﻤﯘﻧﻪﺟﺠﯩﺪ
ﻤﻟﻔﻲﺘ :ﻟﺸﻴﺦ ﺤﻣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻤﻟﻨﺠﺪ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ :ﻥ .ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻰ

ﻤﻟﺮﺘﺟﻢ .2 :ﺗﻤﻜﻴﻲﻨ
ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗپ ﺑﯩﻜﯩﺘﻜﯘﭼﻰ :ﻥ .ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻰ
ﻤﻟﺮﺟﻌﺔ .2 :ﺗﻤﻜﻴﻲﻨ
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-20613ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘﺩ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺷﯘ
ۋﺍﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻼ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ۋە
ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻛﯜﻥ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ؟.
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ھﻪﻣﺪﯗ -ﺳﺎﻧﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺕ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
ﺟﺎۋﺍپ:
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﻰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ
ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ،ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻜﻪ
ﺋﯩﮕﻪ ،ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺯﺍﻣﺎﻥ ۋە ﻣﺎﻛﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭەﻟﻪﻳﺪﯗ ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺩەﻟﯩﻞ -
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺭ ،ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺑﺎﻳﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻳﻮﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺸﻨﻰ ۋﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﺴﺎ "ۋﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﻪﻝ" ﺩەﻳﺪﯗ  -ﺩە ،ﺋﯘ
ۋﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ«] .ﺑﻪﻗﻪﺭە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -117ﺋﺎﻳﻪﺕ[ .ھﺎﭘﯩﺰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻛﻪﺳﯩﺮ
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ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ
ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻛﺎﻣﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯜچ  -ﻗﯘۋۋەﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻨﻰ
ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺷﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻼ ۋﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ۋە ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ
ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯗﺭ".
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺮەﺭ ﺷﻪﻳﺌﯩﻨﻰ
)ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻨﻰ( ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ »ۋﯗﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﻪﻝ« ﺩەﻳﺪﯗ  -ﺩە ،ﺋﯘ ۋﯗﺟﯘﺗﻘﺎ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ«] .ﻳﺎﺳﯩﻦ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -82ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﺴﺎ" ،ۋﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﻛﻪﻝ" ﺩەﻳﺪﯗ-ﺩە ،ﺋﯘ ۋﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ«.
]ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ  -47ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ۋە ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺮەﺭ
ﺋﯩﺸﻨﻰ )ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ( ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ »ۋﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﻛﻪﻝ« ﺩەﻳﺪﯗ  -ﺩە ،ﺋﯘ
ۋﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ«] .ﺳﯜﺭە ﻏﺎﭘﯩﺮ  -68ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ)» :ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺮەﺭ ﺷﻪﻳﺌﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ( ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻣﺮﯨﻤﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺳﯜﺯﺩﯛﺭ ،ﺋﯘ ﻛﯚﺯﻧﻰ ﻳﯘﻣﯘپ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﺍ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﻨﯩﺪﯗ«] .ﺳﯜﺭە ﻗﻪﻣﻪﺭ -50ﺋﺎﻳﻪﺕ[ .ھﺎﭘﯩﺰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻛﻪﺳﯩﺮ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ
ﺗﻪﭘﺴﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭﻧﻰ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
»ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﯨﻤﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺯﺩﯗﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ
ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻳﺌﯩﻨﯩﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﺴﺎ
ﺋﺎﺷﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻼ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
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ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﻨﯩﺸﻰ ھﺎﺟﻪﺗﺴﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﺑﯩﺮﻻ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯘ ﻛﯚﺯﻧﻰ ﻳﯘﻣﯘپ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﺍ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ".
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ
ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻛﯜﻧﺪە ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ؟
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘﭘﺎﻳﯩﻠﯩﻨﯩﻤﯩﺰ.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺘﻪ
ﻛﯜﻧﺪە ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ،
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻛﯜﻧﺪە )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﺘﻪ
ﺩەۋﺭﺩە( ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﺋﻪﺭﺵ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە
ﻗﺎﺭﺍﺭ ﺋﺎﻟﺪﻯ«] .ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ  -54ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﺸﺘﺎ ھﯩﻜﻤﻪﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ.

ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ

ﭼﻮڭ

ﺑﯩﺮ

ھﯧﻜﻤﻪﺗﻨﯩﯔ

ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ

ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ "ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺯﺍﺕ" ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺩﯦﺮەﻙ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻨﻰ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﻠﺪﯗﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺑﯘ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯧﮕﻰ-
ﺗﻪﻛﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺕ ﺳﺎھﯩﺒﻠﯩﺮﯨﻼ ﻳﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯗ.
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﭗ

ﻳﯘﺭﯗپ

ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ،

ﺑﯘ

ھﻪﻗﺘﯩﻜﻰ

ھﯧﻜﻤﻪﺗﻨﻰ

ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﻠﺪﯗﺭﯗﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﻮﺋﺎﻝ -ﺳﻮﺭﺍﻕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﻮﺋﺎﻝ -ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ«] .ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎ
 - 23ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻛﯜﻧﺪە
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﺗﯧﭙﯩﭗ
ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ.
 -1ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻗﯘﺭﺗﯘﺑﻰ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎﻱ( "ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ
ﺋﻪھﻜﺎﻣﻼﺭ ﺗﻮﭘﻼﻧﻤﯩﺴﻰ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﯩﯔ  4ۋە  -7ﺗﻮﻣﯩﻨﯩﯔ
 -140ﺑﯩﺘﯩﺪە ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ  -54ﺋﺎﻳﯩﺘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ:
"ﺑﯘ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﺸﺘﯩﻦ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ  -ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﺳﯩﮕﻪ ﻛﯚﻳﯜﻧﯜﺵ ،ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪە ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ
ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ھﻪﻣﺪە ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﺎﺗﺘﺎ
ﻗﯘﺩﺭەﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯩﻜﻤﻪﺕ" :ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻛﯜﻧﺪە ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ :ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ
ۋﺍﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ
ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ۋﺍﻗﺘﯩﻨﭽﻪ ﺗﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
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ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ۋﺍﻗﺘﻰ-ﺳﺎﺋﯩﺘﻰ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﺟﯩﻠﻰ
ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ".
 -2ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺟﻪۋﺯﻯ " ﺯﺍﺩﯗﻝ ﻣﻪﺳﯩﺮ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮﯨﻨﯩﯔ  -3ﺗﻮﻡ -162
ﺑﯩﺘﯩﺪە ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ  -54ﺋﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ:
"ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘ
ۋﺍﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻼ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ
ﺑﻪﺵ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘﭘﺎﻳﯩﻠﯩﻨﯩﻤﯩﺰ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻧﺒﺎﺭﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﯨﻤﻪ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ :ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻳﺌﯩﻨﻰ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻨﯩﯔ
ﻛﺎﻣﺎﻟﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﭘﯘﺗﺘﯩﺮەپ ﺗﯘﺭﯗﺵ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻨﯩﯔ
ﻛﺎﻣﺎﻟﯩﺘﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ »ۋﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﻛﻪﻝ« ﺩەﻳﺪﯗ  -ﺩە ،ﺋﯘ ۋﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ،
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻛﺎﻣﺎﻟﻰ ﻗﯘﺩﺭەﺕ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩە
ﻗﯩﻠﺪﻯ".
ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ :ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻣﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻥ ،ھﻪﺭ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺗﯚۋەﻥ
ھﺎﻟﻐﺎ ﭼﻮﺷﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ ﺗﯚۋەﻥ ھﺎﻟﻪﺗﻜﻪ
ﭼﻮﺷﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﻪۋﺯەﻟﺪﯗﺭ.
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ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ:ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻳﺌﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻳﺌﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯚھﻠﻪﺕ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﺷﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ.
ٍ  -3ﻗﺎﺯﻯ ﺋﻪﺑﯘ ﺳﻪﺋﯘﺩ ) (232/3ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ  -54ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺗﻪﭘﺴﯩﺮﯨﺪە ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﻻ
ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﻰ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻣﺎھﺎﺭەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ،
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺗﺎﻟﻼﺵ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﻱ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﯩﺪﯗﺭ" .ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘ
) (226/6ﻓﯘﺭﻗﺎﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ  -59ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮﯨﺪە ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ" :ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻰ
ھﻪﺭﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﻠﻤﯩﺘﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﻻ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺗﯘﺭﯗپ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ
ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﺎﺱ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺧﺎﺗﺎﺳﯩﺰ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯚﺯﻯ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺑﯩﺮ ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﯩﺪﯗﺭ".
ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ
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