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 -٤٥٥٢٩ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ

ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ؟
ﺟﺎۋﺍﺏ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ
»ﺋﻪﻟﻬﯧﻜﻤﻪ«) ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ( ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺴﻤﻰ »ﺋﻪﻟﻬﻪﻛﯩﻢ« )ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ( ﺩﯗﺭ .ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ،
ﺋﺎﻟﻼھ ھﯧﭽﺒﯩﺮ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻨﻰ ﺳﻪۋەﺑﺴﯩﺰﻻ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﯩﺸﯩﺪﺍ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ھﯧﻜﻤﻪﺕ ۋە ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻧﺪﯗﺭ .ﺑﯘﻧﻰ
ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻏﺎﭘﯩﻠﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ۋە ﻳﻪﺭ-ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺴﯩﺰ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:
»ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯛﯕﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺑﯩﺰﻧﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩەﻙ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﺎۋﺍﺑﻤﯘ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺟﺎﺯﺍﻣﯘ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ( .ﺋﯚﺯﯛﯕﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻤﯩﺰﻏﺎ
ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟ .ھﻪﻕ ـ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھ ﺍﷲ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﺍﷲ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﻪﺭﺷﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﺪﯗﺭ«  .ﺳﯜﺭە
ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﯘﻥ -١١٦-١١٥ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ
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ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻨﺎپ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ،
ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ(« .ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎ -٢١ﺋﺎﻳﻪﺕ
ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻨﺎپ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭﻏﺎ( ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ھﻪﻕ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﺴﻰ )ﺑﯘﻧﻰ( ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ«.
ﺳﯜﺭە ﺩﯗﺧﺎﻥ -٣٩-٣٨ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯘﺑﻬﺎﻧﯘ ۋە ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﺣﺎ ،ﻣﯩﻢ ) .ﺑﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ( ﻏﺎﻟﯩﺐ،
ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺍﷲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯗﺭ.
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﻪﻕ ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ
ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﻣﯘﺩﺩەﺗﻜﯩﭽﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ.
ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﯛﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ« .ﺳﯜﺭە ﺋﻪھﻘﺎﻑ-١
-٣-٢ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ

ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺶ

ھﯧﻜﻤﯩﺘﻰ

ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ

ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ

ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯗﺭ.
ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ

ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ

ھﻪﺭﺑﯩﺮ

ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ

ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ

ھﯧﻜﻤﻪﺕ

ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮەﺭ
ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ
ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ھﯧﭻ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﻨﻰ
ﻗﯩﻼﻣﺪﯗ؟!
ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺋﻤﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ .ﻛﺎﻓﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ
٢

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ھﯧﻜﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺸﯩﺪﺍ ،ﻛﯧﭽﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻧﯩﯔ ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﺪﺍ ﺋﻪﻗﯩﻞ
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺭە ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻤﯘ،
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺍﷲ ﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯨﺪﯗ) .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ( ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ!
ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﯩﺪﯨﯔ ،ﺳﻪﻥ ﭘﺎﻛﺘﯘﺭﺳﻪﻥ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ«
ﺳﯜﺭە ﺋﺎﻝ-ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ -١٩١-١٩٠ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ
ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﯩﺪﯗﻕ ،ﺋﯘ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩەپ
ﻗﺎﺭﺍﺵ( ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﺪﯗﺭ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ۋﺍﻱ!« ﺳﯜﺭە ﺳﺎﺩ-٢٧
ﺋﺎﻳﻪﺕ
ﺷﻪﻳﺦ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺳﻪﺋﺪﻯ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮﯨﺪە ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺭەھﯩﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ( ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ ھﯧﻜﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ھﯧﭽﺒﯩﺮ ﺷﻪﻳﺌﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﯩﭗ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺴﯩﺰ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ » .ﺋﯘ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﺪﯗﺭ « ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻕ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ھﺎﻟﺪﺍ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ » .ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ۋﺍﻱ !« ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ
ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ

ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ

ﺋﯩﻠﻤﯩﻨﯩﯔ
٣

ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻰ

ۋە

ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ

ﭼﻪﻛﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯖﻼ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ
ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﺋﯩﻼھ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ
ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﺎﻏﯘﺗﻨﯩﯔ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ
ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
ھﻪﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ھﻪﺭﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﯨﺸﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،
ﻧﺎﺩﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺩەپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪە ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻗﯩﻼﻣﺪﯗﻕ؟ ﻳﺎﻛﻰ
ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭﻧﻰ ﻓﺎﺟﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻗﯩﻼﻣﺪﯗﻕ؟« ﺳﺎﺩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -٢٨ﺋﺎﻳﻪﺕ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ:ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻳﻪپ-ﺋﯩﭽﯩﺶ ۋە ﺋﻪۋﻻﺩ
ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ھﺎﻳﯟﺍﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭﻗﻰ
ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯚپ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﺳﺘﯘﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﯚپ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﻛﯘﻓﺮﯨﺪﺍ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ،
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ھﯧﻜﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﺷﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ
ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻨﻼ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻏﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﺗﺘﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺑﻪﺗﺘﻪﺭﺩﯗﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ )ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ( ﺑﻪھﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ۋە ﭼﺎھﺎﺭﭘﺎﻳﻼﺭﺩەﻙ ﻳﻪپ ـ ﺋﯩﭽﯩﺪﯗ،
)ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ( ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﻳﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ  .ﺳﯜﺭە ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ -١٢ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﻤﻰ.
٤

»)ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭﻧﻰ ﻣﻪﻳﻠﯩﮕﻪ( ﻗﻮﻳﯘۋەﺕ ،ﻳﻪپ ـ
ﺋﯩﭽﯩﭗ ،ﺋﻮﻳﻨﺎپ ـ ﻛﯜﻟﯜپ ﻳﯜﺭﺳﯘﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻬﯘﺩە ﺋﺎﺭﺯﯗﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﯟەﺭﻣﯩﺴﯘﻥ،
ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﺯﺍﻗﻘﺎ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ )ﺋﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ( ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ« ھﯩﺠﺮ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -٣ﺋﺎﻳﻪﺕ
»ﺷﻪﻙ ـ ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺟﯩﻦ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ
)ﻳﯧﻘﯩﻠﻐﯘ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ،ﺋﯘ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ھﻪﻗﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
)ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ( ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ )ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺒﺮەﺕ ﺋﯩﻠﯩﭗ( ﺗﯩﯖﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﯘﻻﺭ ﮔﻮﻳﺎ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ھﺎﻳﯟﺍﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﺗﺘﻪﺭ ﮔﯘﻣﺮﺍھﺘﯘﺭ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ
ﻏﺎﭘﯩﻠﺪﯗﺭ « ﺳﯜﺭە ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ -١٧٩ﺋﺎﻳﻪﺕ
ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗﻛﻰ ،ﺑﯩﺮەﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎﺳﯩﻐﯘﭼﻰ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ھﯧﻜﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﮕﯩﺪﯗﺭ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ

ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺋﺎﻟﻼھ

ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ

ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ھﯧﻜﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ھﯧﭽﺒﯩﺮ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮە
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪە
ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ ،ﻛﯚﺯ
ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ ،ﻗﯘﻻﻕ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯗ...ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﻪﺩەﻥ ۋە ﺋﻪﺯﺍﻻﺭ
ﺑﯩﻜﺎﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻤﯘ؟ ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺶ
ھﯧﻜﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪە ﺋﯘ ﺋﺎﯕﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﭼﯘﺭﺩﯨﻤﯘ؟!.
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ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ:ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ،ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺶ ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﻮﺋﺎﻝ-ﺳﻮﺭﺍﻗﻨﻰ،
ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﺷﻨﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﺎﺳﯩﻲ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﺯﺍﻻﺷﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺍﷲ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻛﯜﻧﺪە ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ) .ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ـ
ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻳﺎﺭﺗﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ( ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﺷﻰ ﺳﯘ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯩﺪﻯ.
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺍﷲ
)ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ() .ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ)ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ(:
»ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ!« ﺩﯦﺴﻪڭ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ» :ﺑﯘ)ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ( ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺳﯧﻬﯩﺮﺩﯗﺭ«.
ﺳﯜﺭە ھﯘﺩ -٧ﺋﺎﻳﻪﺕ
»ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﺴﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺍﷲ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ۋە ﺗﯩﺮﯨﻜﻠﯩﻜﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺍﷲ ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ) ،ﺗﻪۋﺑﻪ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﻰ( ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ« .ﻣﯜﻟﻚ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -٢ﺋﺎﻳﻪﺕ
ﻣﯘﺷﯘ ﺳﯩﻨﺎﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ »ﺋﻪﺭﺭەھﻤﺎﻥ« )ﺋﻪڭ
ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ(» ،ﺋﻪﻟﻐﻪﻓﯘﺭ«)ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ( »،ﺋﻪﻟﻬﻪﻛﯩﻢ« )ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ
ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ(» ،ﺋﻪﺗﺘﻪۋۋﺍﺏ« ) ﺗﻪۋﺑﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ(» ،ﺋﻪﺭﺭەھﯩﻢ«
)ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ( ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯩﺴﯩﻢ ۋە ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻜﻰ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﺳﻪۋەﺑﻰ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯘ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﺳﯩﻨﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﻰ
)ﺗﻪۋھﯩﺪﻧﻰ( ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭﯨﻐﺎ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ
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ھﯧﭽﺒﯩﺮ ﺷﯧﺮﯨﻜﺴﯩﺰ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼھﻘﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺷﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻜﻰ ﺳﻪۋەﺑﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ
ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯩﻢ« .ﺳﯜﺭە ﺯﺍﺭﯨﻴﺎﺕ-٥٦ﺋﺎﻳﻪﺕ
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻛﻪﺳﯩﺮ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ( ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺗﻪﭘﺴﯩﺮﻟﻪﻳﺪﯗ ) :ﻳﻪﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﻮھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯩﻢ .ﺋﻪﻟﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﺋﻪﺑﯘ ﺗﻪﻟﻬﻪ ،ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ »ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯩﻢ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ۋە
ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ۋە ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﻳﻮﺳﯘﻧﺪﺍ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯩﻢ ،ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ (.ﺗﻪﻓﺴﯩﺮﻯ ﺋﯩﺒﻦ ﻛﻪﺳﯩﺮ،
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﻧﻪﺷﯩﺮﻯ  -٦ﺗﻮﻡ -١٨ﺑﻪﺕ
ﺷﻪﻳﺦ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍھﻤﺎﻥ ﺋﻪﺱ-ﺳﻪﺋﺪﻯ ) ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ(
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﯩﺴﯩﻢ ۋە ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﺪﯗﺭ .ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ؛ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ
ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﯩﺪﯗ .ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﺵ ۋە ﺟﺎﺯﺍﻻﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯩﻐﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ
ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍ ۋە ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:

٧

»ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ)ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ(» :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ!« ﺩﯦﺴﻪڭ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ :ﺑﯘ)ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ( ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺳﯧﻬﯩﺮﺩﯗﺭ«ﺳﯜﺭە ھﯘﺩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ-٧ﺋﺎﻳﻪﺕ
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍھﻤﺎﻥ ﺳﻪﺋﺪﻯ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﺷﻪﺭھﻠﻪﻳﺪﯗ » :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎڭ
ﺋﯘﻻﺭ ﺳﺎﯕﺎ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﻗﻮﭘﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ
ۋە ﺳﻪﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺧﻪۋەﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯘ ﺭﻭﺷﻪﻥ
ﺳﯩﻬﯩﺮﺩﯗﺭ ،ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﺭﻭﺷﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﯘﺭ«.ﺗﻪﻓﺴﯩﺮﻯ
ﺳﻪﺋﺪﻯ ،ﺋﻪﺭەﺑﭽﻪ ﻧﻪﺷﯩﺮﻯ-٣٣٣ ،ﺑﻪﺕ
ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﮕﯘﭼﯩﺪﯗﺭ.
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