ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ
]ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ[
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ﻣﯘﭘﺘﻰ :ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﻟﻤﯘﻧﻪﺟﺠﯩﺪ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ:ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨﺠﺪ

ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ:ﺳﻪﻳﭙﯩﺪﺩﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﺌﻪﺯﯨﺰ
ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻢ :ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗپ ﺑﯩﻜﯩﺘﻜﯘﭼﻰ :ﻥ .ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻰ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ :ﻥ .ﺗﻤﻜﻴﻨﻲ
ﺭﯨﻴﺎﺩ ﺷﻪھﺮﻯ ﺭەﺑﯟە ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﺩﯨﻦ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ
ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﻭﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﺑﻮﺓ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
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ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ
-٩٢٧٤٨ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ :ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ؟ ﺑﯘ ﺋﯧﺴﯩﻞ
ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﻼﺭ؟ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ
ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ.
ﺟﺎۋﺍپ:
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﻣﯘھﺘﻪﺭەﻡ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺳﯩﺰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍپ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﯩﺰ،
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺷﻪﺭﺋﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﻪﻙ،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯚﺭپ-ﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﭘﻮﺯﺗﺴﯩﻴﻪﺩە ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺧﯩﻠﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ،
ﺑﻪﺯەﻥ

ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻨﯩﯔ

ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ

ﻳﺎﻛﻰ

ﺑﺎھﺎﺳﯩﻨﯩﯔ

ﺋﯚﺭﻟﻪپ

ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەپ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﺪﻯ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ
ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﻭﺯﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻰ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﻰ ﻗﺎﻟﺪﻯ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﻮﻳﻐﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻱ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻳﺎﺷﺎﺕ ،ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﻮﺗﻜﯘﺯﯗﺷﻨﻰ
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ﺧﯩﻠﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼﻡ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺪﯨﻴﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﺎﻻھﯩﺪە ۋﺍﻗﯩﺖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺭﻭھﺎﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮﻟﯩﻖ
ﻗﯧﻤﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ
ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘھﯩﻢ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﭗ
ﻛﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ۋە ﻛﯩﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜپ ﺷﻪﺋﺒﺎﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﺋﻪڭ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
١ـ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ.
ھﻪﺭۋﺍﻗﯩﺖ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻪﺭﺯ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ۋە ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ

ﺋﻪڭ

ﻻﻳﯩﻖ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ

ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ،

ﭼﯜﻧﻜﻰ

ﺋﯘﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺗﯩﻨﯩﭻ ،ﺩﯨﻠﻰ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺗﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﻚ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﯖﻼﺭ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ«).ﻧﯘﺭ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  - ٣١ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺋﻪﻏﻪﺭﺋﯩﺒﻨﻰ ﻳﻪﺳﺎﺭ ﻣﯘﺯەﻧﯩﻲ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺋﻰ ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ

٢

ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﻛﯜﻧﺪە
ﻳﯜﺯ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ«.
 ٢ـ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ.
ﺑﻪﺯەﻥ ﺳﻪﻟﻪﭘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﺎﻱ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ
ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺵ ﺋﺎﻱ ﺋﺎﻟﻼھ ﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻐﺎ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ،ﺗﻪﻥ-
ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻠﯩﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﯩﻨﻰ ،ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ۋە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
 ٣ـ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻐﯩﺪﯨﻦ ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ.
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸﯩﻜﻰ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸﯩﻜﻰ ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻱ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ۋە
ﻛﯚپ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﺭەﺵ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ »،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﻟﻰ ۋە
ﺭەھﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ

ﺧﯘﺷﺎﻝ

ﺑﯘ

ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ،

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ(ﻳﺎﺧﺸﯩﺪﯗﺭ « .ﻳﯘﻧﯩﺲ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -٥٨ﺋﺎﻳﻪﺕ.
٣

ﻳﯩﻐﻘﺎﻥ)ﺩﯗﻧﻴﺎ

-

 ٤ـ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺶ.
ﺋﻪﺑﻰ ﺳﻪﻟﻪﻣﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ :ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ » :ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺭﻭﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ

ﭘﻪﻗﻪﺕ

ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ

ﺷﻪﺋﺒﺎﻥ

ﺗﯘﺗﺎﺗﺘﯩﻢ«).ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ\،١٨٤٩

ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ\.(١١٤٦
ھﺎﭘﯩﺰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﻪﺟﻪﺭ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ( ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﺪﻯ :ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪﺋﺒﺎﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ھﯧﺮﯨﺴﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺭﻭﺯﯨﻼﺭﻧﻰ
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻐﯩﭽﻪ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﯛﺷﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ) .ﭘﻪﺗﻬﯘﻝ ﺑﺎﺭﯨﻲ\.(١٩١\٤
 ٥ـ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺭﻭﺯﯨﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻼﺭﻧﻰ
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ ).ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ
ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ-.ﻡ(-
 ٦ـ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﻪﺗﻜﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﺘﻪ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ.
 ٧ـ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ۋە ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ.
 ٨ـ ﺋﯚﻳﺪە ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯەﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻜﻪ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻣﯩﻐﺎ
ﺳﻮۋﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ.
٤

 ٩ـ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻐﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﻪﺋﺒﺎﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﯨﻤﯘ ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﯘﺗﯘﺵ .ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ
ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﺎﺗﺘﻰ ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺩەﻳﺘﺘﯘﻕ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ

ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ

ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ

ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ،ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻤﺎﭘﺘﯘ ﺩەپ ﻗﺎﻻﺗﺘﯘﻕ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺘﺘﻰ،
ﺷﻪﺋﺒﺎﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﻛﯚپ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﺎﺗﺘﻰ«)ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ\ ،١٨٦٨ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ\.(١١٥٦
ﺋﯘﺳﺎﻣﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺯەﻳﯩﺪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ:
ﻣﻪﻥ ﻳﺎ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ! ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﺷﻪﺋﺒﺎﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ
ﻛﯚپ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﯨﻤﻐﯘ؟ ﺩﯦﺴﻪﻡ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ »:ﺭەﺟﻪﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻏﺎﭘﯩﻞ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ ،ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ
ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﯩﺘﯩﻤﺪە ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯜﺷﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ« )ﻧﻪﺳﺎﺋﯩﻲ\،٢٣٥٧
ﺋﻪﻟﺒﺎﻧﯩﻲ ھﻪﺳﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ(.
ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺷﻪﺋﺒﺎﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ھﯧﻜﻤﯩﺘﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯘ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻱ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﻪﺯەﻥ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ھﯧﻜﻤﻪﺗﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺭﻭﺯﺍ ﭘﻪﺭﺯ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﭘﻪﺭﺯ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺟﯘﺷﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻳﺪﯗ ،ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺷﻪﺋﺒﺎﻧﺪﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺭﻭﺯﯨﺪﯨﻤﯘ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﺪﯗ.

٥

 ١٠ـ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺵ.
ﺳﻪﻟﻪﻣﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻛﯘھﻪﻳﯩﻞ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ :ﺷﻪﺋﺒﺎﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﻗﺎﺭﯨﻴﻼﺭ ﺋﯧﻴﻰ
ﺩﯦﻴﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻪﻣﺮﻯ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﻪﻳﯩﺲ ﺷﻪﺋﺒﺎﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ
ﺩﯗﻛﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﻗﺎپ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﺋﻪﻝ ﺑﻪﻟﺨﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ :ﺭەﺟﻪﺏ ﺋﯧﻴﻰ ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺕ ﺗﯩﺮﯨﺶ
ﺋﯧﻴﻰ ،ﺷﻪﺋﺒﺎﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻨﻰ ﺳﯘﻏﯘﺭﯗﺵ ﺋﯧﻴﻰ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﺘﯩﻦ
ھﯚﺳﯜﻝ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯧﻴﻰ.
ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ :ﺭەﺟﻪﺏ ﺋﯧﻴﻰ ﺷﺎﻣﺎﻟﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﺷﻪﺋﺒﺎﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺑﯘﻟﯘﺗﻘﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺭەﺟﻪﺑﺘﻪ ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺕ ﺗﯧﺮﯨﭗ،
ﻛﯚﭼﻪﺕ ﺗﯩﻜﻤﯩﺴﻪ ،ﺷﻪﺋﺒﺎﻧﺪﺍ ﺳﯘﻏﺎﺭﻣﯩﺴﺎ ،ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﺭﺍﻳﺪﯗ؟
ھﺎﺯﯨﺮ ﺭەﺟﻪﺏ ﺋﯧﻴﻰ ﺗﯜﮔﯩﺪﻯ ،ﺳﯩﺰ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ھﻮﺳﯘﻝ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﺴﯩﯖﯩﺰ،
ھﺎﺯﯨﺮ ﺷﻪﺋﺒﺎﻧﺪﺍ ھﻪﺭﻛﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﻟﻪﭘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯘ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ،ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻰ
ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟!.
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