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ھﻪﺝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ،ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﻰ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﺎﻣﺪﯗ؟.
ﺟﺎۋﺍپ:
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ
ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
ھﻪﺟﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯧﻬﺮﺍﻣﻐﺎ
ﻛﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ)ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﺷﺘﯩﻦ( ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯧﻬﺮﺍﻣﻐﺎ ﻛﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ھﺎﻟﺪﺍ ﺳﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯧﻬﺮﺍﻣﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺗﻪﻟﺒﯩﻴﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ
ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺷﻪﻳﺦ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺳﻪﻳﻤﯩﻦ ﺭەھﯩﻤﻪھﯘﻟﻼھﺘﯩﻦ ھﻪﺝ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ﺗﻮﭘﻼپ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ :ھﻪﺟﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ﺗﻮﭘﻼپ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
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ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﭽﻪ
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﭽﻪ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﻛﯩﻤﻜﻰ
ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ھﯩﺠﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ۋە ﻛﻪﯕﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ھﯩﺠﺮەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺴﺎ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﯚﻟﺴﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﯨﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ«.
ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ﺗﻮﭘﻼپ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ﭘﻪﺭﺯ ھﻪﺟﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﺭﯗﻕ -
ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﺵ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯧﻠﯩﭗ :ﻳﺎ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ! ﺋﺎﻧﺎﻡ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ھﻪﺝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ
ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ .ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ
ۋﯨﺪﺍﻟﯩﺸﯩﺶ ھﻪﺟﺠﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
»ﺷﻪﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺳﻪﻳﻤﯩﻦ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻟﯩﺮﻯ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ«-11ﺗﻮﻡ -252ﺑﻪﺗﻜﻪ
ﻗﺎﺭﺍﻟﺴﯘﻥ.
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