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ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﻰ ﺋﯩﺴﺎ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﺳﯩﻬ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ،ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻣﯘﺭﯨﺘﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﻪ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ؟
ﺟﺎۋﺍﺏ:
ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﯚﺯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺯﯨﺘﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻳﻮﻕ .ﺳﻪۋەﺏ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﺩﺍ .ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﯗﺭ.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﭘﻪﺭﺯﺩﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻰ
ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ.ﺋﺎﻟﻼھ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ ،ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻣﯘ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺍﷲ ﻏﺎ ۋە ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە
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ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ) .ﺋﯘﻻﺭ( » ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ھﯧﭽﺒﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟەﺗﻤﻪﻳﻤﯩﺰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ،
ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ(« ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ » :ﺑﯩﺰ )ﺩەۋﯨﺘﯩﯖﻨﻰ(
ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯗﻕ ۋە )ﺋﻪﻣﺮﯨﯖﮕﻪ( ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﯨﺘﯩﯖﻨﻰ
ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﺧﯩﺮ ﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﯩﻤﯩﺰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﯖﺪﯗﺭ« ﺩەﻳﺪﯗ«)ﺑﻪﻗﻪﺭە
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -٢٨٥ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺟﯩﺒﺮﯨﻠﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻥ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻐﺎ
ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭗ »:ﺋﯩﻤﺎﻥ -ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ،
ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ  -ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﭼﯩﻦ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ« ﺩەپ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ.
)ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻲ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﻪﻙ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ
ﺋﻮﭘﺌﻮﭼﯘﻕ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻕ ۋە ﻛﯘﭘﺮﯨﻠﯩﻘﺘﯘﺭ » .ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺍﷲ ﻏﺎ ،ﺍﷲ ﻧﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ۋە ﺍﷲ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ( ۋە
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺍﷲ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻧﺎﺯﯨﻞ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎۋﻯ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ( ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﯕﻼﺭ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺍﷲ ﻧﻰ ،ﺍﷲ ﻧﯩﯔ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«)ﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -١٣٦ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺍﷲ ﻧﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﺍﷲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ )ﺍﷲ ﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻤﯩﺰ ﺩﯦﻴﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ(
ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﯟەﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ) ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ( ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯩﺰ،
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ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻤﯩﺰ ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ  -ﺋﯘﻧﯩﯔ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘﭘﺮﯨﻨﯩﯔ(
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ )ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ( ﻳﻮﻝ ﺗﯘﺗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ .ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ )ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﻰ ﺩەۋﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ(ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﺩﯗﺭ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺧﻮﺭﻟﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﺪﯗﻕ
« )ﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -١٥١ -١٥٠ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ،ھﺎﺯﯨﺮ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻼﺭﻏﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ
ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ھﯧﭽﻘﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﺎﻣﺎۋﯨﻲ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ھﯧﭽﺒﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻼھ
ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻼﺭ ﺩﯦﻴﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ
ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺩەﭘﻤﯘ ﺩەۋﺍ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺩﯦﻴﻪﻟﯩﺴﻪ
ﺋﯩﺴﺎ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺪﺍ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺟﻪﺭﯨﺮ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺑﯩﺰ
ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ
ﺗﻪۋﺭﺍﺕ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩەﻟﯩﻞ  -ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ
ھﺎﺟﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ
ﺩەﻟﯩﻞ  -ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ھﺎﺟﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﺴﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ
ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺗﻪۋﺭﺍﺕ ﺩەپ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺭەﺩﺩﯨﻴﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻰ  -ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘ ﺟﺎﭘﺎﺩﯨﻦ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ
٣

ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩەپ ﺩەۋﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ.
ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺩەﭘﻤﯘ ﺩەۋﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ٤
ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﻰ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ  ٤ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺎ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﻪﺗﺘﺎ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ  ٩ﻳﯩﻞ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪھﯘﺯﺍﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﺍ ﺋﯩﺒﺮﺍﻧﻰ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ
ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﻛﯩﺘﺎﺏ .ھﻪﺟﻤﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺧﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ  ٢٨ۋﺍﺭﺍﻕ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺷﻪﻣﺌﯘﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺭﯨﺘﻰ ﻣﺎﺭﻛﻮﺱ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ٢٢
ﻳﯩﻞ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﻛﯩﺘﺎﺏ .ﺋﯘﻧﻰ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻧﺘﺎﻛﯩﻴﻪ ﺷﻪھﯩﺮﯨﺪە ﻳﯘﻧﺎﻥ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ .ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﻰ
ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺷﻪﻣﺌﯘﻥ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯛپ ﻣﯘﺭﯨﺪﻯ ﻣﺎﺭﻛﻮﺳﻘﺎ
ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﯩﯔ ھﻪﺟﻤﻰ  ٢٤ۋﺍﺭﺍﻕ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻧﺘﺎﻛﯩﻴﻪﻟﯩﻚ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ۋە ﺷﻪﻣﺌﯘﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺭﯨﺪﻯ ﻟﯘﻗﺎ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﻛﯩﺸﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﯘﻧﺎﻥ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ .ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﯩﺴﻰ
ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﺭﯨﺪﻯ ﻳﯘھﻪﻧﻨﺎ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯘﻧﺎﻥ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯘﺭ .ھﻪﺟﻤﻰ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭھﺎﻝ ﺧﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ  ٢٤ۋﺍﺭﺍﻕ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻼﺭ ﻣﻪﺗﺘﺎ ،ﻟﯘﻗﺎ ،ﻣﺎﺭﻛﻮﺱ ۋە ﻳﯘھﻪﻧﻨﺎ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ  ٤ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﺪﯗﺭ .ﺋﯘﻻﺭ ﻟﯘﻗﺎ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﺭﻛﻮﺳﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﺘﯘﺭ.

ﭘﻪﻗﻪﺕ

ﻣﻪﺗﺘﺎ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻳﯘھﻪﻧﻨﺎ

ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻼ

ﺋﯩﺴﺎ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ .ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻥ .ﺋﯘﻻﺭ
٤

ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺴﺎﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻻﺭ
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ۋە ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﺩﯗﺭ.
ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﯘ
ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻼﺭﻣﯘ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻰ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﻪ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﭽﻪ ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎﻥ.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﻪﺯﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ :ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻳﻮﻕ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھﺎﻳﺎﺕ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﭘﻪﻗﻪﺕ  ١٢٠ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗپ ﻳﯜﺭەﺗﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛپ

ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.

ﺋﯘﻻﺭ

ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ

ﺯﻭﺭ

ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ

ﺋﯩﺴﺎ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ  ٣٠٠ﻳﯩﻞ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﯩﺴﺎ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ ﻳﻮﻗﺎپ
ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺯ ﻗﯩﺴﻤﯩﻼ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼ ﺑﯘ ﺋﺎﺯ ﻗﯩﺴﯩﻤﻨﻰ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺯﯨﺘﺘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﻗﯘﺳﺘﯩﻨﺘﯧﻦ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ
ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻨﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ
ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ۋﺍﻗﯩﺖ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ،
ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﻪ ﺋﺎﻏﺰﺍﻛﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ،ھﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ھﺎﻟﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﻠﻼﺭﻏﺎ
٥

ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮﯨﻼ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ! ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ  ٤ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻰ
ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻧﺎﻣﻪﻟﯘﻣﺪﯗﺭ.
ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺩەﻳﻤﯩﺰﻛﻰ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ
ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ھﯧﭽﺒﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ
ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ -٨٢
ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪە ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﻠﻪپ» ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﭘﯩﻜﯩﺮ
ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﻣﻪﻣﺪﯗ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ )ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭ ﮔﯘﻣﺎﻥ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ( ﺍﷲ ﺩﯨﻦ ﻏﻪﻳﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺯﯨﺪﺩﯨﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ .ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ۋە ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
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