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ﻛﯧﺮﯨﺶ ﺳﯚﺯ
ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺷﺎﻧﻰ
ﺷﻪۋﻛﯩﺘﯩﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﻫﻪﻣﺪۇ-ﺳﺎﻧﺎﻻﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ .ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ۋە
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎﻥ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺷﯘﻛﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ .ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼﻫ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑﯩﻠﺪۈﺭۈﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻫﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺷﻪﻧﯩﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ
ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ﺩەپ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ.
ﺩۇﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻟﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﻪﻛﻜﻪ-ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ ﻫﯧﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ،
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ ﻫﻪﻗﻠﯩﻖ ﻣﻪﺑﯘﺩ ﺑﻪﺭﻫﻪﻗﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ
ﻻﻳﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ
ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻣﮕﻪ ﺩۇﺭۇﺕ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻼﺭ ﻳﻮﻟﻼﻳﻤﻪﻥ.
ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﻳﻪﻛﻜﻪ-ﻳﯧﮕﺎﻧﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺵ ﺋﻪڭ ﺯۆﺭۈﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﺟﯩﺴﻢ ۋە
ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﺍپ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻣﺎﻫﺎﺭەﺕ ،ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ۋە ﺑﻪﺩﯨﺌﯩﻴﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺯﺍﺕ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ
ﻳﯧﺘﯩﺪۇ.
ﺴ

ﻓَﻼ

ﺮ

َ

﴿َ� ِ أَﻧﻔُِ�ُﻢْ أَ َ �ُﺒْ ِ ُ
ﺼون﴾

ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ:
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﯚﺯۈﯕﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ۋە ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﻰ
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ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ،ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻣﺴﯩﻠﻪﺭ« ]ﺳﯜﺭە
ﺯﺍﺭﯨﻴﺎﺕ -٢١ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻧﯘﻫ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﻗﻪۋﻣﯩﮕﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ّ َ ُ َ
ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇَ﴿ :ﺎ ﻟ� ْﻢ ﻻ
َﺪْ َ َ َ ُ َ
َﺮْﺟُﻮنَ لِﻠَّـﻪ َو َﻗ ً
� ْﻢ أ ْﻃ َﻮ ًارا﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺎرا َ ،وﻗ ﺧﻠﻘ
ِ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺑﯜﻳﯜﻛﻠﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ،ﻫﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻼﺭﻏﺎ ﺑﯚﻟﯜپ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ« ]ﺳﯜﺭە ﻧﯘﻫ -١٣
 -١٤ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ[.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ۋە ﻣﯘﺟﺎﻫﯩﺪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻻﺭ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ» :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻟﯘﻍ
ﺋﺎﻟﻼﻫﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ] «.ﺋﻪﺩﺩۇﻟﻤﻪﻧﺴﯘﺭ -8ﺗﻮﻡ -290
 -291ﺑﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘﻥ[.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺗﻪﭘﺴﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ» :ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ
ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺷﺎﻧﻰ ﺷﻪۋﻛﯩﺘﯩﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ؟«] .ﺗﻪﺑﻪﺭﯨﻨﯩﯔ
ﺟﺎﻣﯩﺌﯘﻝ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ  ،296/23ﺑﻪﻏﻪۋﯨﻴﻨﯩﯔ
ﻣﻪﺋﺎﻟﯩﻤﯘﺗﺘﻪﻧﺰﯨﻞ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ -5ﺗﻮﻡ -156ﺑﻪﺕ[.
ﻧﯘﻫ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﻪۋﻣﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯚﺯ
ﺋﯩﭽﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪۈﺭۈﺷﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ
ﭼﯩﻘﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺵ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﯩﻼﻫﻰ
ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﯘ ،-ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ۋە
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ﺋﺎﺳﻤﺎ-ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﺳﺘﯩﺪە ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ
ﻳﯧﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﺴﺎ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻨﯩﯔ
ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ!.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻼﻫﻰ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﮕﻪ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ۋە ﺗﻮﻏﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﻪﻟﺐ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻫﯘﺯۇﺭﻟﯩﻨﯩﺶ ۋە ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻏﻪﺭﯨﺰﻯ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ
ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ،ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺯﺍﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣﻪﻫﺮۇﻡ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ:
َ
﴿َ� ﻳَِ آﻳَﺔٍ ﻲ ِ الﺴَّﻤَﺎوَاتِ وَاﻷَْرْضِ ّ َ َ َﻴْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ
ﻌْﺮ ُﺿﻮن﴾
ّﻦ ﻣِّﻦْ
ﻓ
 �َﻤُﺮُون ﻋﻠ ﻬﺎ وﻫﻢ �ﻨﻬﺎ ﻣ ِ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ )ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ(
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﻛﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ] «.ﺳﯜﺭە ﻳﯘﺳﯘپ -١٠٥ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ۋە ﻗﻪﻟﺒﻠﯩﺮﻯ ﻏﻪﭘﻠﻪﺕ
ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﯚﺟﯩﺰە ﻛﻪﻟﺘﯜﺭۈﻟﮕﻪﻥ
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﻛﯘﭘﺮﯨﻠﯩﻖ ۋە
ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﻪﺗﺘﺎ ﻫﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻘﺎ
ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ،ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺵ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺴﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﻳﺪۇ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻮﻗﺎﻳﺪۇ.
ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ
ﺟﺎﻫﯩﻞ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﯨﺪﺍ ﺋﺎﺳﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘﺵ ۋە
ﻛﯘﭘﺮﯨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺷﻨﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﻳﮕﯜ-ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﺗﯚۋەﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ
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ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﯩﺘﻰ ﺯەﺋﯩﭗ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ
ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ،ﺋﯚﺯ ﺟﺎﻫﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﯚﺭە ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ
ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺵ ۋە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﻳﮕﯜ-
ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﺍۋﯦﺮﯨﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯘﺗﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ
ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﭼﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺳﯚﯕﻪﻛﺘﯩﻦ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪۇﺭﮔﯜﭼﻰ
ﺯﺍﺗﻘﺎ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﻨﻰ
َ ﻬ
ٌَ
ُ
 ﺮﺿ َب َﻣﺜﻞ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇَُّ��﴿ :ﺎ اﻨﻟَّﺎسُ ِ
ﺑَﺎﺑًﺎ وَلَﻮِ اﺟْﺘ
ّ َ َ ُ َ
ُ
ﺘ
َُ
َُ
َﻤَﻌُﻮا ﻪﻟ
ﺪْﻋﻮن ِﻣﻦ دِ الﻠَّـﻪِ ﻟَﻦ �َْﻠُﻘُﻮا ذُ
َّ اﺬﻟَﻳﻦ ﺗ
َﻤِﻌُﻮا ﻪﻟ
َﺎﺳْ
ِ
ِن �َﺴْﻠُﺒْﻬُﻢُ اﺬﻟُّﺑَﺎبُ ﺷَي ﺌ ّ َﺴْ َ ُ
ﺐ َوالْﻤَﻄْ ﻠُ ُ
 اﻟﻄَﺎﻟ ُ
وه ﻣﻨْ ُﻪ َﻌُﻒ َ ّ
ﻮب َ ،ﻣﺎ
ًْﺎ ﻻَ � تﻨ ِﻘﺬ ُ ِ
ِ
َ
لﻠَّـﻪَ ﺣَﻖ ّ َﺪْ
ٌّ َﻋﺰ ٌ
�ﺰ﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﻰ
ﺪرُوا ا
َ ﻗ ِر ِه َّ الﻠَّـﻪَ ﻟَﻘَﻮِي
ِ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺳﻰ!( ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﺎﻝ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭۈﻟﯩﺪۇ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘپ
ﭼﻮﻗﯘﻧﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﺑﯩﺮ
ﭼﯩﯟﯨﻨﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ )ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺑﯘﺗﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺑﯘﺩ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﯩﺪۇ!( ،ﭼﯩﯟﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯘﺗﻘﺎ ﺳﯜﺭﻛﻪپ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺧﯘﺵ
ﭘﯘﺭﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ( ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﭼﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ ﭼﯩﯟﯨﻨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ
ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘﺗﻤﯘ ۋە )ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ( ﭼﻮﻗﯘﻧﻐﯘﭼﯩﻤﯘ ﺋﺎﺟﯩﺰﺩۇﺭ .ﺋﯘﻻﺭ
)ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﺱ ﺑﯘﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ( ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ
ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺷﻤﯩﺪﻯ ،ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ
ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﺘﯘﺭ ۋە ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ] «.ﺳﯜﺭە ﻫﻪﺝ -٧٤-٧٣
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ[.
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ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﯩﺴﯩﻢ ۋە ﺋﺎﻟﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ،
ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻼﻫﻰ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻜﻪ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭ
ﺋﯘﺳﺘﯩﺪە ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯۈﺵ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﻣﯘﻻﻫﯩﺰە ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ
ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﻧﻪﺯەﺭ ﺳﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯘﭘﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ
ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺷﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﯨﮕﻪ ﻛﯧﺮﯨﺪۇ.
ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪ ۋە ﻳﻮﻟﻴﻮﺭۇﻗﻼﺭﻧﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺵ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﻰ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻗﻪﻟﺒﺪە ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﻰ ﺋﯘﺭﻏﯘﺗﯩﺪۇ .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ
ﻫﺎﺭﺍﺭﯨﺘﻰ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﺠﺎﻳﺪۇ ۋە ﺗﺎۋﻟﯩﻨﯩﺪۇ .ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺑﯘﻳﺮۇﻕ ۋە ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ
ﻛﯘﭘﺎﻳﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﻰ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻧﯘﺭﻯ ﺋﯚﭼﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ
ۋە ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﻰ ﺳﯘﺳﻠﯩﺸﯩﺪۇ.
َٰ ل
ّ
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇِ ﴿ :ﻚَ وَﻣَﻦ �ُﻌَﻈِّﻢْ ﺷَﻌَﺎﺋِﺮَ الﻠَـ ِﻪ
َ ْ َ ﻟْ ُ ُ
َﺈ ّ َ
ﻮب﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﯩﺶ ﻣﺎﻧﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ
ِ�َﻬﺎ ِﻣﻦ �ﻘﻮى ا ﻘﻠ ِ
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ )ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ( ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺑﯘ ،ﺩﯨﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻨﺪۇﺭ«
]ﺳﯜﺭە ﻫﻪﺝ -٣٢ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻰ ۋە ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﻮڭ ﺑﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻨﻰ
ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻕ ۋە ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺴﯩﻨﻰ
ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯘﭘﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ،
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ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻕ ۋە ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ۋە ﺋﻪﻫﻤﯩﻴﻪﺕ
ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻘﺎ ﻛﯘﭘﺮﻯ ۋە ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻫﻪﺗﺘﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺶ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﻪﺑﯩﻬ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.
ﻳﯩﻘﯩﻨﻘﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻼﻫ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺑﯘ ﻫﺎﻟﻪﺕ ﻫﻪﺗﺘﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺳﺎﻧﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻧﺎﻣﺎﺯﻣﯘ ﺋﻮﻗﯘپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻛﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺷﻪﻧﯩﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﭗ-ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺵ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻫﺎﻧﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻪﻙ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﻜﺎﺭﻟﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ! .ﺋﯘﻻﺭ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯦﻴﯩﻠﺴﻪ
ﭼﯚﭼﯜﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺩەپ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪۇ-ﺩە ،ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ
ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ ﻫﺎﻗﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﯘﺷﯘﺭۇﺵ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺩﯦﻤﯩﺪۇﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ،ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﺎﻟﻼﻫ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ
ﻫﺎﻗﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯘﺳﻠﯘﺏ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻧﯩﻴﻪﺗﺘﻪ
ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻧﻪﺯەﺭ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎﻣﺎۋﻯ ﺩﯨﻨﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ
ﺋﯘﻟﯘﻏﻼپ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯘﺗﺮﺍﺗﻘﯘﻟﯩﻘﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻏﺎﻣﭽﯩﺴﯩﻨﻰ
ﻛﯧﺴﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﻪﺗﯩﺮﻯ ۋە
ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﻟﺒﯩﻲ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﺗﯚۋەﻧﺪە ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ:
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ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺯﺍﺗﻰ ﺋﯩﻼﻫﯩﻐﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺶ :ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ
ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ۋە
ﺳﯚﺯ-ﻫﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﯘﻥ-
ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺩﯦﺴﯘﻥ،
ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪە ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯘﭘﺮﯨﻠﯩﻖ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﺪۇ.
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ﺗﯩﻠﻼﺷﻨﯩﯔ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﺘﻰ ۋە ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ
ﺋﯚﺭپ-ﺋﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺗﯚۋەﻥ ﻛﯚﺭۈﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺗﯩﻠﻼﺵ
ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ﺋﺎﻫﺎﻧﻪﺕ
ﺳﺎﻧﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﭗ،
ﺋﯚﺭپ-ﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ .ﻣﯩﺴﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﺴﺎﻕ :ﻟﻪﻧﻪﺕ ۋە
ﺋﺎﻫﺎﻧﻪﺕ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺳﯚﺯ ،ﺋﯩﺸﺎﺭە ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﻫﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺵ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ۋە
ﺗﯩﻠﻼﺵ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺘﻪ ﺗﯩﻠﻼﺵ
ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻫﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ،ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺳﯚﺯ
ﺗﯩﻠﻼﺵ ۋە ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﺪۇ.
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ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﻫﯚﻛﻤﻰ
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﻛﯘﭘﺮﯨﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯩﻞ
ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻫﻠﻰ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻼﺷﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪۋﺑﯩﺴﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ
ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈﻟﯜﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ؟ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈﻟﻪﻣﺪۇ؟ ،ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ
ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﺍﺷﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺶ ۋە ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻘﺎ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ُ َ َ
َ
ّ
اﺪﻟُ�ْﻴَﺎ
ﺳُﻮﻪﻟَ ﻟﻌَﻨﻬُﻢُ الﻠَّـﻪُ ﻲﻓِ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇَِّ﴿ :ﻳﻦَ ﻳُﺆْذُونَ الﻠَّـﻪَ وَر
ََ
َْ
ّ َ ُ ُ َ ْ ُ ﺆْ َ ْ ُ ﺆْ َ
� َﻣﺎ
َة وَأَﻋﺪ
ِ
ْﺧِﺮ ِ
ّ لَﻬُﻢْ ﻋَﺬَاﺑًﺎ مُّﻬِﻴﻨًﺎ ،وَاﺬﻟَﻳﻦ ﻳﺆْذون الﻤ ِﻣ ِﻨ� َوالﻤ ِﻣﻨ ِ
ﺎت ﺑِﻐ ِ
َْ َ ُ ََ
ﻬْﺘ
ْ
ّ
ْﻤًﺎ ﻣُ ِﺒيﻨًﺎ﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ ۋە
اﻛتﺴﺒﻮا �ﻘ ِﺪ اﺣَﻤَﻠُﻮا �ُ َﺎﻧًﺎ وَ�ِ�
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻨﻰ ﺭەﻧﺠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻫ
ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ( ﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺩۇﻧﻴﺎ ۋە
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺭەﻫﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺧﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ
ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻳﺪۇ .ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ۋە ﻣﯚﻣﯩﻨﻪﻟﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ )ﭼﺎﭘﻼپ( ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺭەﻧﺠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ )ﺷﯘ( ﺑﯘﻫﺘﺎﻧﻨﻰ ۋە
ﺭﻭﺷﻪﻥ ﮔﯘﻧﺎﻫﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ« ]ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻫﺰﺍﺏ -٥٧
 -٥٨ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ[.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ،ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻘﺎ ﺯﯨﻴﺎﻥ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯۇﺵ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﺎﻧﻰ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪۇ .ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘپ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺕ.
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ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺳﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺕ.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻫﯧﭻ ﺷﻪﻳﺌﻰ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﻟﻤﻪﻳﺪۇ .ﻫﻪﺩﯨﺲ
ﻗﯘﺩﺳﯩﻴﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ» :ﺋﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻢ! ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﻣﺎﯕﺎ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯۈﺷﻜﻪ ﺋﯘﺭۇﻧﺴﺎﯕﻼﺭﻣﯘ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ ﺯﯨﻴﺎﻥ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﻟﻤﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ« ]ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ -٢٥٧٧ﻫﻪﺩﯨﺲ[.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩۇﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ
ﻟﻪﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﻟﻪﻧﻪﺕ؛ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭەﻫﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺩۇﻧﻴﺎ ۋە
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻗﻮﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻫﻤﻪﺗﺘﯩﻦ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻻ ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻨﯩﯔ ﻟﻪﻧﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﺵ
ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﻣﻪﻫﺮۇﻡ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ
ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﻣﯚﻣﯩﻨﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﺳﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩۇﻧﻴﺎ ۋە
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺭەﻫﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼﻧﺪﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺶ ۋە ﻟﻪﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﭼﺎﭘﻼﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻛﯘﭘﺮﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺑﻮﻫﺘﺎﻥ ۋە ﺋﯧﻐﯩﺮ ﮔﯘﻧﺎﻫﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺯﺍﺗﻰ ﺋﯩﻼﻫﯩﻐﺎ ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺕ
ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﮕﻪ ﺧﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
َ
ّ
ّ لَﻬُﻢْ ﻋَﺬَاﺑًﺎ مُ ِﻬﻴﻨًﺎ﴾
ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇَ ﴿ :أﻋ َﺪ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺧﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻳﺪۇ« ]ﺳﯜﺭە
ﺋﻪﻫﺰﺍﺏ -٥٧ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤﻰ[" .ﺧﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ" ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻼ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
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ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺶ ،ﻛﯘﭘﺮﯨﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﯘﭘﺮﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺑﯘﺗﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮﺩۇﺭ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﺗﻘﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺷﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ
ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺷﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﻯ
ۋە ﻫﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﯘﺷﯘﺭۇﺵ ۋە ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ ﺑﯘﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﭼﻮﻗﯘﻧﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻫﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ
ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ﴿ :ﻠَّـﻪِ إ ن ﻛُﻨَّﺎ ﻟَﻲﻔِ ﺿَﻼ ل ّ
�،
ِ
ٍَ ﻣُ ِﺒ ٍ
ذْ ُ َ ّ ُ
��ﻢ ﺑ َﺮ ّب َ
اﻟْﻌﺎلَﻤ َ
�﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ،
ِإ �ﺴ ِﻮ
ِ
ِ ِ
ﺑﯩﺰ ﺋﻮﭘﺌﻮﭼﯘﻕ ﮔﯘﻣﺮﺍﻫﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯩﺪۇﻕ ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
)ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ( ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻮﺭۇﻧﺪﺍ
ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﯘﻕ] «.ﺳﯜﺭە ﺷﯘﺋﺮﺍ -٩٨-٩٧ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ[.
ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺑﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻼﻫﻠﯩﻖ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﺩﻯ ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺷﻪﻧﻰ ۋە ﻫﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ﺩەﺭﯨﺠﯩﮕﻪ
ﭼﯜﺷﯜﺭﻣﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺵ ۋە ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺷﻨﻰ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ
ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﻯ ۋە ﻫﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ
ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﻮﻗﯘﻧﻐﯘﭼﯩﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺗﯚۋەﻥ ﺋﻮﺭۇﻧﺪﺍ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﯩﭗ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﯩﻠﻠﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻠﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ
ﺗﯩﻠﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻼﻫﯩﻐﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ
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ّ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇَ� ﴿ :ﺴُﺒ ُّﻮا اﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻳَﺪْﻋُﻮنَ ﻣِﻦ دُونِ الﻠَـ ِﻪ
ّ َ َ ﺪْ ً َ ْ ْ
َ ُ
� ِﻋﻠ ٍﻢ﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﯘﺩﺍﻧﻰ
يﺴُﺒّﻮا الﻠَـﻪ ﻋ وا ﺑِﻐ ِ
ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﻠﻠﯩﻤﺎﯕﻼﺭ) ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ( ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻫﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ ﺗﯩﻠﻼﻳﺪۇ] «.ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ -١٠٨ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺗﯘﺭۇﻗﻠﯘﻕ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﻠﻼﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻛﺎﺟﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﭗ ﻛﯘﭘﺮﯨﻠﯩﻖ
ﺋﯘﺳﺘﯩﮕﻪ ﻛﯘﭘﺮﯨﻠﯩﻖ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯۇﺗﯘپ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯘﭘﺮﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﻣﯘﻟﻬﯩﺪﻟﯩﻘﺘﯩﻨﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﻟﻬﯩﺪ،
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﺍ،
ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭﻏﺎ ﺭﯨﺰﯨﻖ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﺑﯘ
ﺯﺍﺗﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ ﺩﺍۋﺍ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭۇپ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﺗﯘﺭۇپ ﺟﻪڭ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ.
ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺗﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺗﯩﻜﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﺎۋﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻫﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ
ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺯﺍﺗﻰ
ﺋﯩﻼﻫﯩﻐﺎ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺳﻮﺭۇﻧﻼﺭﺩﺍ ،ﻛﻮﭼﺎ-ﻛﯚﻱ ۋە ﺑﺎﺯﺍﺭﻻﺭﺩﺍ ،ﺋﻮپ-
ﺋﻮﭼﯘﻕ ۋە ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ -ﺋﺎﺯﺍﺩە ﻫﺎﻗﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﻳﻪﻛﻜﻪ-ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ﺑﯜﻳﯜﻛﺮﺍﻕ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﺘﯘﺭ.
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ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﻛﯘﭘﺮﯨﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺳﯘﺑﻬﺎﻧﻪﻫﯘ ۋەﺗﻪﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﻮپ-ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺗﯩﻞ
ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯧﻐﯩﺮﺭﺍﻗﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ
ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﻳﻤﻪﻥ ﺩەپ ۋﺍﺳﯩﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ
ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺪۇ) .ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻛﺪۇﺭ(.
ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ ﺯﯨﻨﺎ-ﭘﺎﻫﯩﺸﻪ ﻫﺎﻻﻝ ﺳﺎﻧﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯘﻕ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺶ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻐﺎ
ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﯩﻨﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﭘﺎﻫﯩﺸﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺷﻮﺋﺎﺭﻯ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻫﺎﻻﻝ ﺳﺎﻧﺎپ ،ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯘﻕ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯘﭘﺮﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﻪۋەﺑﻰ ،ﺷﻪﺭﺋﻰ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﻧﺴﯩﺘﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪۇﺭ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺶ ﺋﻮپ-ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯘﭘﺮﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﻪۋەﺑﻰ ،ﺷﻪﺭﺋﻰ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﯘﭼﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺯﺍﺗﻨﯩﯔ ﺷﻪﻧﯩﮕﻪ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻨﺪۇﺭ .ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻗﻮﻳﻐﯘﭼﻰ ﺯﺍﺕ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﻛﯘﭘﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﺎﻧﯘﻥ-
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯘﭘﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ ﺋﯩﺶ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﻛﯘﭘﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺟﯩﻨﺎﻳﺘﯩﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮﺭﺍﻗﺘﯘﺭ .ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻳﯜﻛﺴﻪﻛﻠﯩﻜﺘﻪ ﺩەﺭﯨﺠﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﻛﯘﭘﺮﯨﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﺘﺎ ﺩەﺭﯨﺠﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺪۇ.
ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﻛﯘﭘﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻘﺎ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺖ ﻧﯩﺴﺒﻪﺕ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺯﺍﺗﻰ ﺋﯩﻼﻫﯩﻐﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
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ﻫﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯ ۋە ﺑﯘﺗﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻚ
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﻐﯩﺮﺭﺍﻕ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ
َ الﺮَّﻤﺣ َـٰﻦُ وَﺪ َ ً ّﻘَﺪْ ﺟِﺌْﺘُﻢْ ﺷَي ﺌ ّ َ َ ُ
ًْﺎ إِدًا  ،ﺗ�ﺎد
ﻟا ،
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ﴿ :لُﻮا اﺨﺗََّﺬ ْ
َ
ﻮْا لِﻠﺮَّﻤﺣْ
َ
ّ
َ
َّﻤَﺎوَاتُ �َﺘﻔَ َﻄّﺮْنَ ﻣِﻨْﻪُ وَﺗَن ّ
ٰـ ِﻦ
ﺸَﻖُ رْضُ وَﺨﺗَِﺮُّ اﺠﻟِْﺒَﺎلُ ﻫَﺪًا  ،ن دَﻋ
َْ
َ
َ
َ
ّ
 ﻣَﻦ ﻲﻓِ الﺴَ َﻤ َ
رْض
َﺪ ًﻟا   ،ﻳَنﺒَﻲﻐِ لِﻠﺮَّﻤﺣَْـٰﻦِ أَن �َﺘّﺨِﺬَ وَﺪ ًﻟا  ،ﻞﻛُُّ
ات َواﻷ ِ
ﺎو ِ
الﺮَّﻤﺣْ َ ٰ َ ً ﻘَﺪْ أَﺣْﺼَ
ّ
ﻮْم اﻟْﻘﻴَ َ
ّﻫُﻢْ ﻋَﺪًا ُ ُُّ �َ ،ﻬ ْﻢ آ�ﻴﻪ ﻳَ َ
َ
ﺎﻣ ِﺔ
ﻫُﻢْ وَﻋ َﺪ
ﺎ
ـ ِﻦ �ﺒْﺪا ،
ّ آﻲﺗِ
ِ ِ
ِ
َ ً
ﻓﺮْدا﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﯘﻻﺭ" :ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ" ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ.

ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺷﻪﻙ  -ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰ ﻗﻪﺑﯩﻬ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭ .ﺑﯘ
ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ )ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ( ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ،ﻳﻪﺭ
ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ،ﺗﺎﻏﻼﺭ ﮔﯘﻣﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺗﺎﺱ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯘ
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺩەپ ﺩەۋﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ .ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺑﻪﻧﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﯧﭻ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ﺷﻪﻙ-
ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﺪﻯ ۋە ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ
ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﯩﻠﺪﻯ .ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ
ﺩەﺭﮔﺎﻫﯩﻐﺎ ﺗﻪﻧﻬﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ] «.ﺳﯜﺭە ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ -٨٨ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ -٩٥
ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ[.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺖ ﻧﯩﺴﺒﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻼﻫﻠﯩﻖ
ﺗﯩﻞ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ
ۋە
ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﻜﻪﻧﻠﯩﻚ
ﺷﺎﻧﯘ-ﺷﻪۋﻛﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﻣﺎﻫﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ
ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﻐﯩﺮﺭﺍﻗﺪۇﺭ .ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼپ ،ﻳﻪﻛﻜﻪ-ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺖ
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ﻧﯩﺴﺒﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪۇﺭ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﻏﻪﻳﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺪە ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ
ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻼﻫﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﯘﺷﯘﺭۇﺷﻰ ،ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ
ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻼﻫﻠﯩﻖ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﯩﮕﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻛﯘﭘﺮﯨﺪﺍ
ﺋﯧﻐﯩﺮ ۋە ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ؛ ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻘﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭۈﺵ ۋە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﻨﻰ
ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺳﯚﻳﮕﯜﺳﻰ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺵ ۋە ﻫﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﺵ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻫﺎﻳﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ،ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﻪﻟﺐ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯘ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ
ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪۇ .ﺑﯩﺮەﺭ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻼپ ﺗﯘﺭۇپ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ
ﻫﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ
ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺵ ،ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﻫﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻤﯘ،
ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻫﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ﺩەپ ﺗﯘﺭۇپ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﯩﻠﻼپ
ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻗﺎﺧﺸﺎﺗﺴﺎ ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﻰ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺳﯚﺯﯨﺪە ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﺪۇﺭ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻧﯩﯔ
ﺯﺍﺗﻰ ﺋﯩﻼﻫﯩﻐﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺶ ،ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ،ﺋﯘ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ
ۋە ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﻳﻤﻪﻥ ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪۇﺭ.

18

ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﯨﺸﻰ
ﺋﯩﻤﺎﻥ؛ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺑﻪﺩەﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﻪﻟﺐ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻼﺵ ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺸﻰ ۋە ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻨﻰ
ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﻰ ﺋﻮپ-ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯘﭘﺮﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ
ﻫﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺯﺭﯨﺴﻰ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﻪﺯﻫﻪﺏ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭﻯ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.
ﻫﻪﺭﺏ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ''ﻣﻪﺳﺎﺋﯩﻞ'' ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪە ،ﺋﯚﻣﻪﺭ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ:
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ
»ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﮕﻪ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈﯕﻼﺭ«.
]ﺳﺎﺭﯨﻤﯘﻝ ﻣﻪﺳﻠﯘﻝ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻪﺭ -102ﺑﻪﺕ[.
ﻟﻪﻳﯩﺲ ﻣﯘﺟﺎﻫﯩﺪﻧﯩﯔ ﺋﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ» :ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﮕﻪ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻣﯘﺭﺗﻪﺩﻟﯩﻚ )ﻳﻪﻧﻰ ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺶ( ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮۋە ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﻪﻫﺪﯨﺴﯩﮕﻪ
ﺧﯩﻼپ ﻫﺎﻟﺪﺍ ،ﺗﻪﺭﺳﺎﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﻮپ-ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﺗﯜﺯۈﻟﮕﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﺑﯘﺯﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﺪﺍ ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈﯕﻼﺭ] «.ﺳﺎﺭﯨﻤﯘﻝ ﻣﻪﺳﻠﯘﻝ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻪﺭ -201ﺑﻪﺕ[.
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪﻫﻤﻪﺩ ﺭەﻫﯩﻤﻪﻫﯘﻟﻼﻫﺪﯨﻦ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﯘﭼﻰ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ» :ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺭﺗﻪﺩ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺸﻰ ﻗﯩﻠﯩﭻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ« ﺩەﻳﺪۇ] .ﻣﻪﺳﺎﺋﯩﻞ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ
ﺋﻪﺳﻪﺭ- 431ﺑﻪﺕ[.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﻓﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ،
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈﻟﯜﺷﻜﻪ ﻫﻪﻗﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺭﺍﻫﻪۋەﻳﻬﻰ )ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺭەﻫﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ( ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪۇ» :ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ۋە ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﺴﺎ
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯘﺷﯘﺭۇﻟﮕﻪﻥ ﺷﻪﺭﺋﻰ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺑﯩﺮەﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﻰ ﻫﻪﻕ ﺩەپ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﻛﺎﭘﯩﺮ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ] «.ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪۇﻝ
ﺑﻪﺭﻧﯩﯔ

''ﺋﻪﻟﺘﻪﻣﻬﯩﺪ''

ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ

ﺋﻪﺳﻪﺭ

-4ﺗﻮﻡ

-226ﺑﻪﺕ،

"ﺋﻪﻟﺌﯩﺴﺘﯩﺰﻛﺎﺭ'' ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻪﺭ -2ﺗﻮﻡ 150ﺑﻪﺕ[.
ﻗﺎﺯﯨﻲ ﺋﯩﻴﺎﺩ )ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺭەﻫﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ( ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ:
»ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﻓﯩﺮ
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ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨﯩﻨﯩﯔ ﻫﺎﻻﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ
ﻳﻮﻕ«] .ﺋﻪﺷﺸﯩﻔﺎ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻪﺭ -2ﺗﻮﻡ -270ﺑﻪﺕ[.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻫﻪﺯﻡ ﺭەﻫﯩﻤﻪﻫﯘﻟﻼﻫ ،ﺋﻪﺑﻰ ﺯەﻳﺪ ﺋﻪﻟﻘﻪﻳﺮﯨﯟﺍﻧﻰ ۋە ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﻗﯘﺩﺍﻣﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻤﺎﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ] .ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﻫﻪﺯﻣﻨﯩﯔ ''ﺋﻪﻟﻤﻪﻫﻠﻰ''ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ -11ﺗﻮﻡ -411ﺑﻪﺕ[.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﺴﺎ
ﻛﺎﻓﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻪﻳﺖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺋﻪﻗﯩﻞ
ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻤﯘ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ،ﻫﺎﻗﺎﺭەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺩﻫﯩﻴﻪﻧﻰ ﭘﻪﺭﻕ
ﺋﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺪۇ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺟﺎﺳﺎﺭەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺷﻪﻧﯩﮕﻪ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﻰ ﺯەﻳﺪ ﺋﻪﻟﻘﻪﻳﺮﯨﯟﺍﻧﯩﺪﯨﻦ» ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﯚﺯﺭە ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ :ﻛﻪﭼﯜﺭۈڭ ،ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ
ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺗﯩﻠﯩﻢ ﺧﺎﺗﺎ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺩﯨﺴﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﺯﯨﺴﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﻰ ﺯەﻳﺪ :ﻣﻪﻳﻠﻰ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯦﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﯩﺪﺩﻯ ﺩﯦﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﻛﯘﭘﯘﺭﻟﯘﻕ
ﺳﯚﺯﻯ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﺭﯨﺴﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ
21

ﻫﻪﻣﺪە ﺋﯘ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈﻟﯩﺪۇ ،ﺩەپ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ] «.ﺋﯩﻴﺎﺩﻧﯩﯔ ''ﺋﻪﺷﺸﯩﻔﺎ''
ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ -2ﺗﻮﻡ -271ﺑﻪﺕ[.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺗﯚﺕ ﻣﻪﺯﻫﻪﺑﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻓﯩﻘﻬﯩﺸﯘﻧﺎﺱ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ،
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻧﯩﯔ ﺯﺍﺗﻰ ﺋﯩﻼﻫﯩﻐﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ،ﺋﯚﺯ ﻧﯧﻴﯩﺘﯩﺪە
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ ﺗﯩﻠﻼﺵ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯩﯔ ﺯﺍﻫﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭۇپ
ﻫﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﭼﻪﻙ-ﭼﯧﮕﺮﺍ ،ﺟﺎﺯﺍ ۋە ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻮﺭۇﻧﺴﯩﺰ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯩﺰﺯەﺕ-
ﻫﯚﺭﻣﻪﺕ ،ﻫﻪﻕ-ﻫﻮﻗﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﺎﺟﺎۋۇﺯﭼﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍپ،
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ،ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﻗﻰ
ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺩﯨﻦ ۋە ﻫﺎﻳﺎﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ۋە ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻜﻪ
ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘﻗﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
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ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺯﺍﺗﯩﻐﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺶ ،ﻛﯘﭘﺮﯨﻠﯩﻘﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﻛﯘﭘﺮﯨﺪۇﺭ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺯﺍﺗﯩﻐﺎ ﺗﯩﻞ ﺗﻪﻛﻜﯘﺯۇﺷﻨﯩﯔ ﻛﯘﭘﺮﯨﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮە
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺴﯩﺰ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ

ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ،

ﺩﯨﻘﻘﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻰ

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ

ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛﻰ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺴﯩﺰ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ،ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻘﺎ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯘﭘﯘﺭﻟﯘﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪە ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ.
ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﯘﻥ
ﻧﺎﺩﺍﻣﻪﺕ ﭼﯧﻜﯩﭗ ﺋﯚﺯﺭە ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﺎﺩﺍﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯚﺯﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﻰ ﻗﻪﻟﺒﺘﯩﻼ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﺴﺎ
ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﺩەپ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ،ﺩﯨﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﻪﺳﺘﯩﻖ ،ﺑﻪﺩەﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ،

ﻣﺎﻫﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ

ﺟﻪﻫﻤﯩﻴﻪ

ﺋﯩﺒﻨﻰ

ﺳﻪﭘﯟﺍﻥ

ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺭﺟﯩﺌﻪ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻫﯧﭽﻜﯩﻢ
ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪۇ.
ﻣﯘﺭﺟﯩﺌﻪ

ﻣﯘﺗﻪﺋﻪﺳﺴﯩﭙﻠﯩﺮﻯ،

ﺋﻪﻣﻪﻝ

ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ

ﺋﯩﻤﺎﻥ

ﻣﯘﺳﺘﻪﻫﻜﻪﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﻜﻪﻥ ﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻤﯩﺰ
ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪۇ ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
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ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺯﺍﻫﯩﺮ ۋە ﺑﺎﺗﯩﻦ ﺩەپ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﮔﻪ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼپ
ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻫﻜﻪﻣﻠﻪﻳﺪۇ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭﺳﻰ
ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﮕﻪ

ﺋﯘﭼﺮﯨﺴﺎ،

ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ

ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﮕﻪ

ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ

ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪۇ .ﺧﯘﺩﺩﻯ ،ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺸﻨﻰ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﻧﯩﻴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﯘﭘﺮﻯ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯦﻤﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﻤﯩﮕﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻻۋەﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﻛﯘﭘﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﻧﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﺪە
ﺋﯩﺸﻠﯩﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺳﯚﺯﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻘﻤﯘ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ،
ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﻛﯘﭘﺮﯨﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻱ ،ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻤﯘ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ

ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ،

ﺋﯩﺶ-ﻫﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﺴﯩﻤﯘ

ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﻛﯘﭘﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺋﯩﺶ-ﻫﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯘﭘﺮﻯ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻫﯧﺴﺎﺑﻰ ﺳﻮﺭﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﻫﯧﺴﺎﺑﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﻗﻪﻟﺒﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭۇﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻨﻼ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺑﯘ ﺩۇﻧﻴﺎﺩﺍ ﻫﯧﺴﺎﺏ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ

ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ

ۋە

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺳﯚﺯ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻨﻰ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺴﯩﺰ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﺭﯨﺴﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
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ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻬ
َ
ّ
ُ
ّ َُ ُ
ﻮض َوﻧَ َ
ﻠْﻌ ُ
ﺐ ۚ ُﻞْ أَﺑِﺎلﻠَـ ِﻪ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ ِ﴿ :ﺳﺄَﺘﻟْ َُﻢْ ﻴﻟََﻘُﻮﻟﻦَّ إِ�َّﻤَﺎ ﻛُﻨَﺎ �
ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َﺪْ َ َ ﺮْ ُ َ َ َ ُ
ﻳﻤﺎﻧِ� ْﻢ﴾
ِِ
ﻬْﺰﺋﻮن  ،ﻻ �ﻌْﺘ ِﺬروا ﻗ �ﻔ ﺗﻢ �ﻌْﺪ إِ
َآﻳَﺎﺗِﻪِ وَرَﺳُﻮﻪﻟ ﻛﻨﺘﻢ �ﺴْﺘ ِ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ)» :ﺋﻰ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ )ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ( ﺳﻮﺭﯨﺴﺎڭ ،ﺋﯘﻻﺭ» :ﺑﯩﺰ )ﺭﺍﺳﺖ ﺋﻪﻣﻪﺱ( ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﭻ
ﭘﯘﺷﯘﻗﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﯩﭗ ﺩەپ ﻗﻮﻳﺪۇﻕ« ﺩەﻳﺪۇ) .ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭﻏﺎ(
»ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ
ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ( ۋە ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭﻣﯘ؟«
ﺩﯦﮕﯩﻦ .ﺳﯩﻠﻪﺭ )ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﺋﯩﭽﯩﭗ( ﺋﯚﺯﺭە ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ) ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﺪۇﯕﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﺭۇﻫﻨﻰ )ﺭﺍﺳﺖ
ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﺭۇﻫﻨﻰ
ﮔﯘﻧﺎﻫﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯘﻧﺎﻫﻨﻰ
ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ( ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﺎﺯﺍﻻﻳﻤﯩﺰ] «.ﺳﯘﺭە ﺗﻪۋﺑﻪ -٦٦-٦٥
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ[.
ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺯﯨﻨﺎﺧﻮﺭ ﺩەپ ﺗﯚﻫﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ،
ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻫﻨﻰ ﺗﯩﻠﻠﯩﺸﻰ ۋە ﻟﻪﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ،ﮔﻪﺭﭼﻪ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺴﯩﺰ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﺭﯨﺴﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﻫﯧﺴﺎﺑﻰ
ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻪﻗﯩﻠﻤﯘ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
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ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﯩﺴﺰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﻳﺪۇﺭۇپ ﺑﯩﺮﺍۋﻏﺎ ﺗﯚﻫﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ،
ﺗﯚﻫﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮﻳﻨﯘﺷﯘپ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﺭﺳﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ
ﺳﻪﻛﺴﻪﻥ ﺩەﺭﺭە ﺋﯘﺭۇﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ،ﺭﺍﺳﺖ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻫﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﺯەﺕ-ﺋﺎﺑﺮۇﻳﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ
ﺋﻮﻳﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﺎﺯﺍﻕ ۋە ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺟﺎﺯﺍ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﯧﺘﯩﺮﺍﺯ ﺑﯩﻠﺪۇﺭۇﻟﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺗﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﯘﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻫﻪﻳﯟﯨﺘﻰ ۋە ﻫﯚﺭﻣﯩﺘﻰ ﭼﯜﺷﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺑﯜﻳﯜﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ
ﺋﻪﻗﻠﻰ ۋە ﺷﻪﺭﺋﻰ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﺩە ﺭﻭﺷﻪﻥ ﻛﯚﺭۈﻧﯜپ ﺗﯘﺭﺳﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺋﻪﻫﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺯۇﻟﯘﻡ
ۋە

ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﻫﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﭗ،

ﺋﯚﺯﺭﯨﺴﻰ

ﻗﻮﺑﯘﻝ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺳﻪﻫﯩﻬ

ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﻪ

ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘﺋﻪﻧﻬﯘ

ﺑﺎﻳﺎﻥ

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﭽﻪ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﺑﻰ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ﻫﯘﺭەﻳﺮە
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ

ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﺑﻪﻧﺪە ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ
ﻏﻪﺯﯨﭙﻰ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘ ﺳﻪۋەﭘﺘﯩﻦ
ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﻪﻫﺮﯨﮕﻪ ﭼﯜﺷﯩﺪۇ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ،ﺩەﻳﺪۇ.
]ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ  ،-6378ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ  -2988ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
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ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯧﮕﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ۋە ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺗﻪﺳﻪۋۋۇﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﯩﭙﻪﺭۋﺍﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﻰ
ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﺭە ﺋﯧﻴﺘﺴﺎﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯚۋە
ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯘ -ﺩﯦﻤﯩﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﺪﻯ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﺩەۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻣﯘﻻﻫﯩﺰە ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋﻮﻳﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﻳﺎﻣﺎﻥ ۋە ﻗﻪﺑﯩﻬ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ ،ﻫﻪﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘﻧﭽﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻪﺩەﻝ ﺗﻮﻟﯩﻤﯩﮕﻪﻧﻤﯘ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﺑﯩﻼﻝ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻫﺎﺭﺱ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ

ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ

ﺑﺎﻳﺎﻥ

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.

ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻫ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ:
»ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﮔﯧﭙﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼﻫ
ﻏﻪﺯەﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘ ﺳﯚﺯﻯ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﯘﭼﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﻨﻰ
ﻳﯧﺰﯨﯟﯨﺘﯩﺪۇ] «.ﻣﯘﺳﻪﺩ ﺋﻪﻫﻤﻪﺩ -3ﺗﻮﻡ  -469ﺑﻪﺕ-15852 ،ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ
ﻫﻪﺩﯨﺲ .ﺳﻪﻫﯩﻬ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻫﻪﺑﺒﺎﻥ -280ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﻫﻪﺩﯨﺲ[.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺳﯘﺑﻬﺎﻧﻪﻫﯘ ۋەﺗﻪﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺸﻰ ۋە
ﻟﻪﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻨﯩﯔ
ﺑﯜﻳﯜﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ۋە ﺷﺎﻧﯘ-ﺷﻪۋﻛﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﻪﺳﺘﻪﻧﻠﯩﻚ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻫﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ،ﺋﻪﻗﻠﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﻪﺭﺋﻰ
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ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻫﺎۋﺍﻳﻰ -ﻫﻪۋﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺳﯚﺯ
ۋە ﺋﯩﺶ-ﻫﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﻪﺭﺋﻰ ۋە ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﮕﻪ ﺳﯩﻠﯩﭗ
ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺗﯩﭙﯩﭗ ،ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﺭە ﺋﯧﻴﺘﺴﺎ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ-ﺩە ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﻛﯘﭘﺮﻯ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺯۇﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍپ ﮔﯘﻣﺎﻧﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﺸﻰ :ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ
ﻛﯘﭘﺮﻯ ۋە ﮔﯘﻧﺎﻫ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﺋﻪﺕ-
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﻪﻛﻪﻟﺪۈﺭۈپ،
ﮔﯘﻧﺎﻫ-ﻣﻪﺋﺴﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻫﻪﺳﺮﯨﺘﻰ ۋە ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﻰ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪۇ.
ﺷﺎﻫﺎﺩەﺕ ﻛﻪﻟﯩﻤﯩﺴﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ۋە ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻫﻪﺗﺘﺎ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭۇپ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺗﯩﻞ

ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ

ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﻯ،

ﺧﯘﺩﺩﻯ

ﺟﺎﻫﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺩەۋﺭﯨﺪە ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺯﻏﯘﻥ ﺋﻪﺭەﺏ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭۈپ ﺑﯘﺗﻼﺭﻏﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻫﺎﺟﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﯧﻤﻪﻙ-
ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ،ﻫﻪﺭەﻡ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﯨﻨﻰ ﻳﺎﺳﺎﺵ ۋە ﮔﯜﻟﻠﻪﻧﺪۈﺭۈﺵ،
ﻛﻪﺑﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﭘﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭۇﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﯘﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪەﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻪﻟﺒﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻛﻪﭼﻜﯜﺯۈپ ﺗﯘﺭۇپ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ
ﺩەﺭﮔﺎﻫﯩﺪﺍ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﯩﻨﯩﺪەﻙ ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭۈﺷﻰ ،ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﺸﯩﻨﻰ
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ﭼﻪﻛﻠﻪپ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼﻫﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼپ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯘﭘﯘﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻼﻣﺪۇ! .ﻛﻪﺋﺒﻪ ﺷﯧﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭەﺑﺒﻰ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻫﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺭەﺏ ﻛﻪﺋﺒﻪ ﺷﯧﺮﯨﭗ
َ
ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ﴿ :أ َﺟ َﻌﻠْﺘُ ْﻢ
َ
َﻋِﻤﺎرَةَ الْﻤَﺴْﺠِﺪِ
ﻳَﺔ اﺤﻟَْﺎجِّ و َ
اﺤﻟَْﺮَامِ ﻛَﻤَﻦْ آﻣَﻦَ ﺑِﺎلﻠَّـﻪِ وَاﻴﻟَْﻮْمِ اﻵْﺧِﺮِ وَﺟَﺎﻫَﺪَ ﻲﻓ
ِ
ّ
ّ
ّ
الﻠَّـﻪُ ﻻَ �َﻬْﺪِي اﻟْﻘَﻮْمَ اﻟﻈَﺎلﻤ َ
�﴾
َب ِﻴﻞِ الﻠَـ ِﻪ ۚ َ �َﺴْﺘ َﻮُونَ ﻋِﻨﺪَ الﻠَـ ِﻪ ۗ
ِِ

ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻫﺎﺟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺳﯘ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﺷﻨﻰ،
ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻯ ﻫﻪﺭەﻣﻨﻰ ﺋﺎۋﺍﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ
ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ۋە ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
)ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻐﺎ( ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻫﯧﺴﺎﺑﻼﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺯﺍﻟﯩﻢ ﻗﻪۋﻣﻨﻰ ﻫﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ« ]ﺳﯜﺭە
ﺗﻪۋﺑﻪ -19ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﻫﺎﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﻰ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ
ﻳﺎﺷﯩﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﻰ ﺩەۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻗﯘﺭۇﻕ
ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ:
َ
 اﻨﻟَّﺎسِ ﻣَﻦ �َﻘُﻮلُ آﻣَﻨّﺎ ﺑِﺎلﻠَّـﻪ َوِﺎﻴﻟْ َﻮْمِ اﻵْ ﺧﺮ َو َﻣﺎ ُﻫﻢ ﺑ ُﻤﺆْ ﻣﻨ َ
�﴾
﴿ َﻦ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ
ﺋﯩﺸﻪﻧﺪۇﻕ ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ،ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪۇ )ﻳﻪﻧﻰ
ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﺍ ﺋﯩﺸﻪﻧﺪۇﻕ ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪۇ(] «.ﺳﯜﺭە
ﺑﻪﻗﻪﺭە -٨ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
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ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﻢ ﺩەپ ﺗﯘﺭۇپ ،ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻘﺎ
ﺗﯩﻞ ﺗﻪﻛﻜﯘﺯۇﺵ

ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ

ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺵ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺩەۋﺍﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪۇ.
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ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ
ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ،
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ

ﺋﺎﻟﻼﻫ

ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ

ۋە

ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ

ﺗﯩﻞ

ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯚﻟﯜﻡ

ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ

ﻛﺎﭘﯩﺮ
ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ

ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ،ﺋﯘ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﻳﯘﻳﯘپ-ﺗﺎﺭﺍﺵ،
ﻛﯧﭙﻪﻧﻠﻪﺵ ،ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﭼﯘﺷﯘﺭۇﺵ ،ﺩەﭘﻨﻪ ۋە ﺩۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ

ﻛﯧﺮەﻙ

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺩﯨﻨﻰ

ﺑﻪﺯﻯ

ﺋﻪﻫﻜﺎﻣﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﻫﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.
ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﻧﻪ :ﺋﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺎﺯﺍ
ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ

ﭼﯘﺷﯘﺭۇﻟﻤﻪﻳﺪۇ،

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ

ﻳﯘﻳﯘپ-ﺗﺎﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
ﺩەﭘﻨﻪ

ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ

ﻛﯧﭙﻪﻧﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪۇ،

ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ،

ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ

ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﯩﻠﻪپ ﺩۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺟﺎﻳﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪۇ.
ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻧﯩﯔ ﺯﺍﺗﻰ
ﺋﯩﻼﻫﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺳﯚﺯ ۋە ﻗﻪﺑﯩﻬ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪۋﺑﯩﺴﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ
ﻳﺎﻛﻰ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻣﺪۇ؟،

ﺋﯘﻧﻰ

ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈﺷﺘﯩﻦ

ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ

ﺗﻪۋﺑﻪ

ﻗﯩﻠﺪۇﺭﯨﻼﻣﺪۇ؟ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﯩﻨﻰ ۋە ﺗﻪۋﺑﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻫﯧﺴﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺩەپ ،ﺑﯘ ﺩۇﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪۋﺑﯩﺴﻰ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﺳﯩﺰ
ﻗﺎﻟﺪۇﺭۇﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﺷﻪﺭﺋﻰ ﻫﯚﻛﯜﻡ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ ﻳﺎﻛﻰ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻣﺪۇ؟ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻠﯩﺸﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ
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ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﺍﺷﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻟﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﺍﺵ :ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎﺏ ۋە ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻫﻪﻧﺒﻪﻟﻰ ﻣﻪﺯﻫﻪﺏ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ
ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﻪﺯﻯ ﭘﯩﻘﻬﯩﺸﯘﻧﺎﺵ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﺍ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪۋﺑﯩﺴﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ۋە ﺗﻪۋﺑﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈﻟﯜﺷﻰ ۋﺍﺟﯩﺐ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﺋﻪﻫﻤﻪﺩ
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻫﻪﻧﺒﻪﻟﻨﯩﯔ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﻫﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻫﯚﻛﯜﻣﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ :ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺷﺎﻧﯘ-ﺷﻪۋﻛﯩﺘﯩﮕﻪ
ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ،ﺑﻪﺯﻯ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﻚ ﻫﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﻪۋﺑﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﻪﭼﯜﺭۈﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەﻙ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﻮﺭﯨﻘﻰ ،ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﺗﻪۋﺑﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻛﯘﭘﺎﻳﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪە ،ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ
ﺑﯜﻳﯜﻙ ﮔﯘﻧﺎﻫﻨﻰ ﻳﯧﻨﯩﻚ ﺳﺎﻧﺎپ ،ﻫﯚﻛﯜﻡ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﻪۋﺑﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﻫﺎﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ-ﺩە ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﺎﯕﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯘﭘﺮﯨﻐﺎ ﻛﯚﺭۈﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﮔﯘﻧﺎﻫﻨﻰ
ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ
ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺟﺎﺯﺍ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﯜﭼﯩﻨﻰ ﺋﻪﺩەﭘﻠﻪﺵ ۋە ﺋﯘﻧﻰ
ﮔﯘﻧﺎﻫﺘﯩﻦ ﭘﺎﻛﻼﺵ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯ
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ۋە ﻫﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺯﺍﺗﻰ ﺋﯩﻼﻫﯩﻐﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﻛﯘﭘﺮﯨﻠﯩﻖ ،ﺗﻪۋﺑﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﭼﯜﺭۈﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺷﻪﺭﺋﻰ
ﺟﺎﺯﺍﻧﯩﯔ

ﻳﻮﻟﻐﺎ

ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺋﯩﻜﻜﻰ

ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ

ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ

ﻣﺎﻫﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ

ﭘﯩﻘﻬﯩﺸﯘﻧﺎﺱ

ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﺍﺵ:

ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ

ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﺪۇﺭﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ
ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺷﻪﺭﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪۋﺑﯩﺴﯩﺪە ﺗﯘﺭﺳﺎ،
ﺗﻪۋﺑﯩﺴﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪۇ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪۋﺑﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪۋەﺏ :ﺋﺎﻟﻼﻫ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﻛﺎﭘﯩﺮﺩۇﺭ .ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺷﯧﺮﯨﻚ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﯜﭼﻰ ﺑﯘﺗﭙﻪﺭەﺱ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯘﭘﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﯜﺭﯨﻨﻰ ﺳﺎﺩﯨﺮ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻧﻪﺯەﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻛﯧﺮﯨﺸﻰ
ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﺗﻪۋﺑﯩﺴﻰ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻛﯘﭘﺮﯨﻠﯩﻖ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯚﭼﯜﺭۈﻟﯩﺪۇ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪۋﺑﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺶ ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻨﯩﯔ
ﻫﻪﻗﻘﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﺎﺟﺎۋۇﺯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻛﯘﭘﺮﯨﻠﯩﻖ ﺳﻪۋەﺑﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﮕﻪ ﺯۇﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﻛﻪﭼﯜﺭۈﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ۋە
ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻨﯩﯔ ﺗﻪۋﺑﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
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ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻫﯚﻛﯜﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺗﯩﻞ
ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻫ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ
ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻡ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ،ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﻰ
ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﻫﻪﻗﻘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻘﺎ ﺗﯩﻞ
ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻡ ﺋﯩﻠﯩﺶ ۋﺍﺟﯩﺐ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺶ ﻛﯘﭘﺮﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﻫﯧﺴﺎﺑﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺶ ۋە
ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈﺵ ۋﺍﺟﯩﺐ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻫ

ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼﻫﯘ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ

ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻣﮕﻪ

ﻫﺎﻗﺎﺭەﺕ

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻫﯚﺭﻣﯩﺘﻰ ۋە ﻗﻪﺩﺭﯨﮕﻪ
ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﻗﻪﻟﺒﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﻰ ۋە ﺳﯚﻳﮕﯜ
ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﺘﯘﺭﯨﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻫﯧﭻ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﻟﻤﻪﻳﺪۇ،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺩۇﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪۇ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻛﯜﭼﻠﯩﻜﻰ :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﺳﺘﯩﻦ،
ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈﺵ ۋﺍﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻫﯧﺴﺎﺑﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﻫ
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ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺩﺍﻟﯩﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﻪﺭەﻣﻠﯩﻚ ﻣﻪﺭﻫﻪﻣﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻧﯩﯔ ﺯﺍﺗﻰ ﺋﯩﻼﻫﯩﻐﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ،ﺷﻪﺭﺋﻰ
ﻣﻪﻫﻜﻪﻣﻪ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺗﻪۋﺑﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﺴﺎ ۋە ﺗﻪۋﺑﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭۇﺷﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪۋﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ،
ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﻫﯚﻛﻤﯩﺪە
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺯﺍﺗﯩﻐﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺶ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺶ؛ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻟﻪﻧﻪﺕ ۋە
ﺋﺎﻫﺎﻧﻪﺕ

ﻗﯩﻠﯩﺶ،

ﺋﯘﻧﻰ

ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە

ﻗﯩﻠﯩﺶ،

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﺯﺍﺗﻰ

ﺋﯩﻼﻫﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﺘﻪﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﻫﯚﻛﯜﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﯩﻞ
ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﻫﯚﻛﻤﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ۋﺍﺳﺘﻠﯩﻖ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺶ؛ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺕ ۋە ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ ۋە ﺯﺍﻣﺎﻥ،
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ﻛﯜﻥ ۋە ﺳﺎﺋﻪﺕ ،ﺋﺎﻱ ۋە ﻳﯩﻞ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺟﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻫﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺭۇﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻫﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﻠﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﻗﻪﺳﺘﻪﻧﻠﯩﻚ ۋە ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﺗﯩﻠﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻧﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯۇﺗﯘپ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﺪﯨﻦ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ۋە ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈﺵ ﻫﯚﻛﻤﻰ ﺑﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﮕﻪ
ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪۇ.
ﺋﻪﺑﯘ ﻫﯘﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻫﻪﺩﯨﺲ
ﻗﯘﺩﺳﯩﻴﺪﺍ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ» :ﺋﺎﺩەﻡ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻰ ،ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﻰ ﺗﯩﻠﻼپ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺕ
ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﻣﻪﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯩﻢ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭ
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﺍ ،ﻛﯧﭽﻪ ۋە ﻛﯜﻧﺪۈﺯﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇﺭﯨﻤﻪﻥ«] .ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ
ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﻳﻪﻧﻪ

ﺑﯩﺮ

ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﺘﻪ:

»ﺋﺎﺩەﻡ

ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻰ،

ﺋﻰ

ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﯨﻦ

ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﻪﻧﮕﯜﭼﻰ! ﺩەپ ،ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ،ﺋﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﻪﻧﮕﯜﭼﻰ! ﺩﯦﻤﯩﺴﯘﻥ ،ﻣﻪﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﻰ
ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯩﻢ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺗﻪﺳﻪﺭﺭۇپ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﻛﯧﭽﯩﻨﻰ
ﻛﯜﻧﺪۈﺯﮔﻪ ،ﻛﯜﻧﺪۈﺯﻧﻰ ﻛﯧﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇﺭﯨﻤﻪﻥ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﻡ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪپ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ] «.ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
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ﻗﯘﻳﺎﺵ ۋە ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺟﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻛﯧﭽﻪ-ﻛﯜﻧﺪۈﺯ ۋە ﺯﺍﻣﺎﻥ-ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻫﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﻧﻤﻪﺳﺘﯩﻦ،

ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ

ﺋﻮﺭۇﻧﻼﺷﺘﯘﺭۇﺷﻰ ۋە ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯ ﺋﻮﻗﯩﺪﺍ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﻟﻼﺵ ۋە ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺳﺎﻻﻫﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻫﻪﻗﻘﻰ ﻳﻮﻕ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ

ﺑﺎﻳﺎﻥ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەﻙ،

ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ

ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ

ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﻠﻼﺵ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯘﻳﺮۇﻏﯘﭼﻰ ۋە ﺋﻮﺭۇﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ
ﺯﺍﺕ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﻫﯚﺭﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﺎﺟﺎۋۇﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە
ﺋﻮﺭۇﻧﻼﺷﺘﯘﺭۇﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﻫﯧﻜﻤﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﺘﯩﺮﺍﺯ ﺑﯩﻠﺪۈﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻫﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﻰ ﺗﯩﻠﻠﯩﻐﺎﻧﻨﻰ
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ۋﺍﺳﯩﺘﯩﻠﯩﻖ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩەپ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺗﯩﻠﻼﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻏﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺸﻨﯩﯔ
ﻣﺎﻫﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ۋە ﺗﺎﻟﻼﺵ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ
ّ
الﻠَّـﻪُ رَبُ
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇَ﴿ :ﺎ �َﺸَﺎءُونَ إِﻻَّ أَن �َﺸَﺎءَ

َ
اﻟْﻌﺎلَﻤ َ
�﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺋﺎﻟﻼﻫ
ِ
ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺧﺎﻻﻳﺴﯩﻠﻪﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﯘﭼﻪ
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ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﯧﭻ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﻳﻮﻕ(] «.ﺳﯜﺭە ﺗﻪﻛﯟﯨﺮ
-٢٩ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﯘﻳﺎﺵ ۋە ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺟﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
َ َ ُﺪْ
ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇَ ﴿ :ﻻ لﺸَّﻤْﺲ
 ﻳَنﺒَﻲﻐ ل َﻬﺎ أن ﺗ ِر َك
ُ ِ
ََ َ َ ُ َ
َّ
�ُ
َ
ﺤﻮن﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ:
ّ ﻲﻓ ﻓﻠﻚٍ �ﺴْﺒ
ﺎر ِ ٌ ،
ﻘَﻤَﺮَ و ﻻَ الﻠَّﻴْﻞُ ﺳَﺎﺑِﻖُ اﻨﻟَﻬ ِ
»ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ( ،ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈﺯﺩﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ۋﺍﻗﺘﻰ
ﻛﻪﻟﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﻛﯜﻧﺪۈﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ( ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻫﻪﺭ
ﺑﯩﺮﻯ ﭘﻪﻟﻪﻛﺘﻪ ﺋﯜﺯۈپ ﺗﯘﺭﯨﺪۇ] «.ﺳﯜﺭە ﻳﺎﺳﯩﻦ  -٤٠ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﺋﺎﻟﻼﻫ

ۋە

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺵ

ۋﺍﺟﯩﺒﺘﯘﺭ.

ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﺭۇﻧﻼﺷﺘﯘﺭۇﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺑﯘﻳﺮۇﻕ ۋە
ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺵ ،ﺋﻪﻣﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﻮﺳﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ
ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭۇپ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﺳﻠﯩﻚ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻫﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺩۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﯩﻠﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﺵ ،ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﻳﯜﺯ
ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺗﻪﺳﻪﺭﺭۇپ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﻳﻪﻛﻜﻪ-ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ ،ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﺎ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﻏﻼپ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻐﺎﻥ
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ﺑﻮﻟﯘپ ﻫﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇَ ﴿ :و َﻣﺎ
َ ً َ
ّ َ َ ُ
َ
ﺎوات
ﻴﻌﺎ �ﺒَْﺘُﻪُ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ وَالﺴَﻤ
ّ ﻗَﺪْرِهِ وَاﻷَْرْضُ ﻤﺟ
َرُوا الﻠَّـﻪَ ﺣَﻖ
ِ
َ ّﺎ �ُﺮ ْ ُ َ
ّ ٌ
َ
ﺸ�ﻮن﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﯘﻻﺭ
ْﺤَﺎﻧﻪُ وَ�َﻌَﺎﻰﻟَٰ �َﻤ
َﻄْﻮِ�َﺎت ِ�ﻴَ ِﻤﻴ ِﻨ ِﻪ ،
ِ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﺪﻯ .ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺯﯦﻤﯩﻦ
ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﭼﺎﯕﮕﯩﻠﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺋﻮڭ
ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﻗﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ( ﻧﯩﯔ
ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻛﺘﯘﺭ ۋە ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﺪۇﺭ] «.ﺳﯜﺭە
ﺯۇﻣﻪﺭ -٦٧ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﺷﺘﻪ ۋە ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﻪ ﻫﯧﭻ
ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ-ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺳﯘﺑﻬﺎﻧﻪﻫﯘ ۋەﺗﻪﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﯘ
ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺩۇﻧﻴﺎ-
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ
ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻣﮕﻪ ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ-ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺳﻪﻫﺎﺑﻪ
ﻛﯩﺮﺍﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﺎﻻﻡ ۋە ﺩۇﺭۇﺗﻼﺭ ﻳﻮﻟﻼﻳﻤﯩﺰ .ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﻪ ﻗﻪﺩەﺭ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺭەﻫﻤﯩﺘﻰ ۋە
ﻣﻪﺭﻫﯩﻤﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌﻪﺯﯨﺰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﺭﺯۇﻕ ﺗﯘﺭەﻳﭙﻰ
 ٢١ﻣﯘﻫﻪﺭﺭەﻡ  – ١٤٣٤ﻫﯩﺠﺮﻯ
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