ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻙ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ھﯚﻛﻤﻰ
]ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ[
﴿ﺣﻜﻢ ﺠﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮ﴾
]ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻷﻳﻐﻮﻳﺔ [

ﻣﯘﭘﺘﻰ :ﺷﻪﻳﺦ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﻟﻤﯘﻧﻪﺟﺠﯩﺪ
ﻤﻟﻔﻲﺘ :ﻟﺸﻴﺦ ﺤﻣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻤﻟﻨﺠﺪ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ :ﺳﻪﻳﭙﯩﺪﺩﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﺌﻪﺯﯨﺰ

ﻤﻟﺮﺘﺟﻢ :ﺳﻴﻒ 2ﻳﻦ ﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗپ ﺑﯩﻜﯩﺘﻜﯘﭼﻰ :ﻥ .ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻰ
ﻤﻟﺮ ﺟﻌﺔ .5 :ﺗﻤﻜﻴﻲﻨ

ﻧﻪﺷﯩﺮ ھﻮﻗﯘﻗﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘپ

143
1431 – 2010
2010

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻙ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﻰ

 -45618ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻙ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ
ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.
ﺟﺎۋﺍپ:
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻬﺎﺩﻗﺎ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻙ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﭘﻪﺭﺯ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯗﺭ .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﯘﺩﺍﻣﻪ ﺭەھﯩﻤﻪھﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺟﯩﻬﺎﺩﻧﯩﯔ
ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺷﻪﺭﺕ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺋﻪﻗﻠﻰ-ھﻮﺷﻰ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ھﯚﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ،
ﺋﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ۋە ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ ۋە ﺋﻪﻗﻠﻰ-
ھﻮﺷﻰ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﺷﻪﺭﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺟﯩﻬﺎﺩﺗﺎ ﻛﺎﭘﯩﺮﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،
ﻣﻪﺟﻨﯘﻥ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻛﯧﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻥ
ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﺴﻰ ﺟﯩﻬﺎﺩﻗﺎ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ» ،ﻣﻪﻥ ﺋﻮھﯘﺩ ﺋﯘﺭﯨﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ
ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ ﺑﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ
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ﻣﻪﻥ
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ﻳﺎﺷﺘﺎ

ﺋﯧﺪﯨﻢ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ

ﻣﯧﻨﯩﯔ

ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ

ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ«] .ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺲ[.
ﺋﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺷﻪﺭﺗﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻰ ،ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﺎﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ» ،ﻣﻪﻥ ،ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ! ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﯩﻤﯘ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﭘﻪﺭﺯﻣﯘ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﻡ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ :ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﺭﯗﺵ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘ ھﻪﺝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻣﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ
ﺩﯦﺪﻯ« .ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﺵ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ .ﻣﯘﻏﻨﻰ  -9ﺗﻮﻡ -163ﺑﻪﺕ.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭﻻﺭﻧﻰ ﺩﺍۋﺍﻻﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺑﯩﺮﮔﻪ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟.
ﺳﻪﺭﺧﻪﺳﯩﻲ "ﺷﻪﺭھﻰ ﺳﯩﻴﺮﯗﻟﻜﻪﺑﯩﻴﺮ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ  -1ﺗﻮﻡ -184
ﺑﻪﺕ "ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ"
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﺎۋﺯﯗﺩﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺋﯘﺭﯗﺵ ۋﺍﻗﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺮﮔﻪ

ﺋﯘﺭﯗﺵ

ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ

ﺑﯩﺮ

ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩﻚ
ھﻪﺩﯨﺴﯩﺪە

ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ

ﺋﯩﺶ

ﺋﻪﻣﻪﺱ،

ﺩەﻳﺪﯗ:

»ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ

ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺋﻪﻣﻪﺱ« ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﭼﯧﻘﯩﺸﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ
ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ،ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﻰ ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ
ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ،
ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﯘﺭﺩﻯ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ
ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،ﺷﯘ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ
2

ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﭼﯧﻘﯩﺸﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ
ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ۋە ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﺘﻨﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯧﻘﯩﺶ ﭘﻪﺭﺯ
ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ھﯘﻧﻪﻳﯩﻦ ﺋﯘﺭﯨﺸﻰ ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﻰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﭙﯩﻚ ﻣﯩﺴﺎﻟﯩﺪﯗﺭ.
ﺑﯘ ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ :ﻣﯩﻠﻬﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺳﯜﻟﻪﻳﯩﻢ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﯘ ﺟﯩﻬﺎﺩﻗﺎ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ :ﺋﻰ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ! ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻦ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ
ﻗﺎﭼﺘﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﯩﺴﻠﻪ ﺩﯦﺪﻯ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ :ﺋﻰ ﺋﯘﻣﯘ ﺳﯜﻟﻪﻳﯩﻢ! ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ
ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﺗﺘﯩﺪﯗﺭ ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﺪﯨﻢ ،ھﻪﺭ
ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ :ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﺎﺗﺘﯩﺪﯗﺭ
ﺩﯦﺪﻯ«.
ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘھﯩﻢ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻣﯘ ۋەﺯﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﯩﻐﺎ
ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘ
ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺪﻯ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﯩﻬﺎﺩﻻﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺪﻯ.
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ۋە ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﭼﯧﻘﯩﭗ
ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﺍۋﺍﻟﯩﺸﻰ ،ﺳﯘ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ۋە
ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﯘﺭەﺗﯩﻞ
ﺋﻪﺯﺩﯨﻲ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺧﺎﻟﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ۋەﻟﯩﺪﻧﯩﯔ
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ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﻣﺮﺍھﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﺭﯗﺵ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻳﻪﯕﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯜﺭﯛپ
ﺭﯨﻤﻠﯩﻘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻏﺎ ﺳﯘ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ،
ﭘﯩﺘﻨﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺵ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﭼﯧﻘﯩﺸﻰ
ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻣﻤﯘ ﻣﻪﺗﺎﺉ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺧﻪﻳﺒﻪﺭ
ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺋﻪﺳﻠﻪﻡ
ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ،
ﺩﯗچ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺟﯩﻬﺎﺩﻗﺎ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻙ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ ،ﺋﻪﺳﻠﻪﻡ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ
ﻗﻮﺭﻏﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯜﻥ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ -
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ -ﺑﯩﺰ ﻏﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﯗﻕ.
ﺑﯘ ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﺘﯩﻤﯘ ﺑﻪﺯﻯ ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺪﻯ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺭەﺑﯩﺌﻪ ﺑﯩﻨﺘﻰ ﻣﯘﺋﻪۋۋەﺯﻧﯩﯔ ھﻪﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻤﯘ» :ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻼﺗﺘﯘﻕ ،ﺑﯩﺰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺳﯘ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﺑﯧﺮەﺗﺘﯘﻕ ،ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭ
ۋە ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪﻳﺘﺘﯘﻕ« ﺩەﻳﺪﯗ].ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[ .ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ
ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﭘﻪﺭﺯ ﺋﻪﻳﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ
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ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻬﺎﺩﻗﺎ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻙ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗپ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪەﻙ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺭﯗﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ۋە ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭽﻪ
ﻳﯘﺭﺗﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺯﯗﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﻰ ۋﺍﺟﯩﭗ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ﻳﻪﺗﻤﯩﺴﻪ ھﯧﭽﮕﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﺎﻟﻼھ ھﯧﭽﻜﯩﻤﻨﻰ ﺗﺎﻗﯩﺘﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ«.
]ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە -286ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ[ .ھﻪﻧﻪﻓﯩﻲ ۋە ﻣﺎﻟﯩﻜﯩﻲ
ﻣﻪﺯھﯩﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﻘﻬﯩﺸﯘﻧﺎﺱ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﺍﺷﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ
ﺳﯜﺭﯨﺪﯗ.
ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھ.
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