 ‐ 9412ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ۋە ﺋﮬﺎﻣﻠﯩﺮى
ﺳﯘﺋﺎل
ﺑﯩﺰﮔ ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤﯩﻠﯩﯩﻨ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮەﻟﻣﺴﯩﺰ ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن
ﺋﯩﺒﻨﯘ ﻗﻳﻴﯩﻢ ) ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رەﮬﯩﻢ‐ﺷﭘﻘت ﻗﯩﻠﺴﯘن( ﺑﻮۋاﻗﻼرﻧﯩﯔ ﺋﮬﺎﻣﻠﯩﺮى ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺗﯘﮬﻔﺗﯘل ﻣۋدۇد ﻓ ﺋﮬﺎم ﺋل
ﻣۋدۇد ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﻤﻤﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨ ﻳﺎزﻏﺎن  .ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﭘﺘﺎ ﺋﯘ ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﮬﺎﻣﻠﯩﺮى ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻣﻮل ﺑﺎب ﻳﯩﺰﯨﭗ
ﭼﯩﻘﻘﺎن  .ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﺴ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻼۋﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﻮﺷﯘپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴ. 
 -1ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ: 
ﺋﯩﺒﻨﯘ ﻗﻳﻴﯩﻢ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
ﺧﺗﻨ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﮬرﻛﯩﺘﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺴﯩﻢ  .ﺋﯘ ﻳﻧ ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﻮرﻧﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﺷﯩﻤﯘ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﯩﺪۇ ،
ﺧﯘددى ﮬدﯨﻴﺴﺘ ﻛﻟﻧﺪەك  :ﺋﯩ ﺧﺗﻨ ) ﺋﯩ ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﻮرۇن( ﺋﯘﭼﺮاﺷﺴﺎ  ،ﻏﯘﺳﻠ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘ
ﺋﺎﻳﺎل ﺟﯩﻨﺴﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﺧﻓﺰ دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﺋرﮔ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﻳﻧ ﺋﯩﺌﯧﺰار دەﭘﻤﯘ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﺧﺗﻨﯩﺴ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﻏﻠف
ﻳﺎﻛ ﺋﻗﻠف دﯨﻴﻠﯩﺪۇ .
] ﺗﯘﮬﻔﺗﯘل ﻣۋدۇد [ 1152،
 -2ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺒﺮاﮬﯩﻴﻢ ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟرﻧﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘ: 
ﺑﯘﺧﺎرﯨ ، (6298 ) ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ)  (2370ﺋﺑﯘ ﮬﯘرەﻳﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨ ، ﭘﻳﻐﻣﺒر)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رەﮬﯩﻢ‐ﺷﭘﻘت ﻗﯩﻠﺴﯘن(
ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻴﻢ ﺧﺗﻨﯩﺴﯩﻨ 80 ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ﺋزى ﻗﯩﻠﻐﺎن  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﻛﻛ ﺑﯩﻠن ﺧﺗﻨﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﻐﺎن .
ﻛﻛ )ﻗدۇم( ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻏﺎﭼﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻳﻤﯩﻨ ؛ دﯨﻴﻠﯩﺪﯨ ، ﻗدۇم ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯜرﯨﻴدﯨ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤ. 
ﮬﺎﻓﯩﺰ ﺑﯩﻦ ﮬﺟر ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
" ﮬدﯨﻴﺴﺘ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﻤﺎﻧﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺸ ﺑﻛﺮاق ﺋﯩﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩﻦ  .ﺋﺑﯘ ﻳﺋﯧﻼ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨ ، ﺋﻟﯩ ﺑﯩﻦ رەﺑﺎھ
ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  " :ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻴﻢ ﺧﺗﻨﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن  ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﺧﺗﻨﯩﺴﯩﻨ ﺋزى ﻛﻛ ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﻣﺪە ﺋﯘ
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﺋﻟﻣﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن  .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪاق دەپ ۋەﮬﯩ ﻗﯩﻠﻐﺎن  :ﺑﯩﺰ ﺳﺎﯕﺎ ﻧﯩﻤ ﺳﺎﻳﻤﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن  ،ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاپ ﻛﺗﺘﯩﯔ  .ﺋﯘ  :ﺋ ﭘرۋەردﯨﺎر  ،ﻣن ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﯘﯕﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ
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ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈﺷﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺪﯨﻢ  .دﯨن .
ﺋﯩﺒﻨﯘ ﻗﻳﻴﯩﻢ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻳﯩﻘﯩﻦ دوﺳﺘ ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻴﻤﻨ ﺳﯩﻨﯩﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺋﯩﺪى  .ﺋﯘ ﺋﯘ ﺋﯘﻻرﻧ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﺪى ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ رەﮬﺒﯩﺮى ﻗﯩﻠﺪى  .ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨ، ﻳﯘﻗﯘردا ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك  ،ﺋﯘ ﺧﺗﻨﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻛﯩﺸ . ﺳﮬﯩﻴﮭﺘ دﯨﻴﯩﻠﯩﻨ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻴﻢ  80ﻳﯩﺸﯩﺪا ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺧﺗﻨﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﺪى  .ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ  ،ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟر ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﮔﺷﯜﭼﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﮬﺗﺘﺎ ﻣﺳﯩﻴﮭﯩﭽ داۋاﻣﻼﺷﺘ . ﺋﯘ ﺧﺗﻨﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﻣﺪە
ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼر ﺋﯘﻧ ﺋﯩﺘﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  ،ﺋﯘﻧ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ  ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﯘﻻر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﻮﺷﻘﺎ ﮔﺷﯩﻨ ... ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺋﯩﺘﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .
] ﺗﯘﮬﻔﺗﯘل ﻣۋدۇد  159-158 ،ب [
ﺑﯩﺮاق ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻼﺷﺘ. 
ﭘﯧﺸﯩﯟا ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
" ﺋڭ ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎراش ﺷﯘﻛ، ﺋﯘ ﺋرﻟرﮔ ۋاﺟﯩﭗ  ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺳﯜﻧﻨت  .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘرق  ،ﺋﯘ ﺋرﻟرﮔ ﻧﯩﺴﺒﺗن ،
ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﺎﻛﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﺎر  ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺗﯩﺮە ﺋﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﻠﻤﯩﻧﺪە  ،ﺳﯜﻳﺪۈك زەﻛر ﺗﺷﯜﮔﯩﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪا ﺗﯘرۇپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ۋە ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە ﮬر ﻗﯩﺘﯩﻢ ﮬرﻛت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻛﻳﯜپ ﺋﯩﭽﯩﺸﯩﺶ ۋە ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺳۋەپ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ،ﻳﺎﻛ ﺑﯘ ﺗﯩﺮە ﺳﯩﻘﯩﻠﺴﺎ  ،ﺳﯜﻳﺪۈك ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﻧ ﻧﯩﺠﺎﺳت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .
ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩ ﺷﮬﯟﯨﺘ ﭘﺳﻳﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﺎﻣﺎﻟﺗﻨ ﺋﯩﺰدەش ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﻣﻟﯘم
زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻨ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘش ﺋﻣس .
[ ﺷرﮬ ﻣﯘﻣﺘﯩﺌ[ 134-133 1 ،
ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤدﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ . ﺋﯩﺒﻨﯘ ﻗﯘدداﻣ ﻣﯘﻏﻨﯩ دا) (1115ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  " :ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋرﻟرﮔ
ﻧﯩﺴﺒﺗن ۋاﺟﯩﭗ  ،ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺶ  ،ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻻرﻏﺎ ۋاﺟﯩﭗ ﺋﻣس " .
 -3ﺋﻮرﻧ: 
ﺋﯩﺒﻨﯘ ﻗﻳﻴﯩﻢ) ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ رەﮬﯩﻢ‐ﺷﭘﯩﻘت ﻗﯩﻠﺴﯘن ( ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
ﺋﺑﯘ ﺑرەﻛ ﻏﺎﻳ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  " :ﺋرﻟرﻧﯩﯔ ﺧﺗﻨﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ  ،زەﻛر ﺋﯘﭼﯩﺪﯨ ﺗﯩﺮە ﻛﯩﺴﯩﭗ ﺋﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﻠﯩﺪۇ .
ﻧﺎۋادا ﺋﯘ ﭘﻗت ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛپ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨ ﺋﯩﻠﯩﯟەﺗﺴ ، ﺑﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺧﺗﻨﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺑك ﺋﻮي ﺋﯩﻠﯩﯟەﺗﻤﺳﻠﯩﻚ ﻳﺎﺧﺸ. 
ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨ ، ﺋﯘﻣر ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺧﺗﻨﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ  " :ﻧﺎۋادا ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺧﺗﻨﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﺴﺎڭ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤﯩﻨ
ﻗﺎﻟﺪۇرۇپ ﻗﻮي  " .دﯨن  .ﺧﻻل ﺟﺎﻣﯩﺌ ﺳﯩﺪا  :ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻧﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺴﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن " :ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺑﯩﻦ ﮬﯘﺳﻳﯩﻦ ﻣﺎﯕﺎ ﻓزﯨﻞ ﺑﯩﻦ زﯨﻴﺎدﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﻧﻠﯩﻨ ﺋﯧﻴﯩﺘﺘ : ﺋﮬﻤدﺗﯩﻦ  :ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﺪۇ ؟
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دەپ ﺳﻮراﻟﺪى  .ﺋﯘ  " :زەﻛر ﺋﯘﭼ ﻛرۈﻧﯩﭽ ". دەپ ﺟﺎۋاپ ﺑردى .
ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺳﺑﺎغ ﺷﺎﻣﯩﻞ دا ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  '' :ﺋرﮔ ۋاﺟﯩﭗ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ زەﻛر ﺋﯘﭼﯩﺪﯨ ﺗﯩﺮﯨﻨ ﺗﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺑﻮﻟﻐﯩﭽ ﻛﯧﺴﯩﺶ  .ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن  ،ﻓرﺟﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯘرى ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨ ﺋﯩ ﺟﯩﻨﺴﯩ ﻟۋ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺧﻮرازﻧﯩﯔ ﺗﺎﺟﯩﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﯧﺮﯨﻨ ﻛﯧﺴﯩﺶ ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﻛﯧﺴﯩﯟﯨﺘﯩﻠﺴ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﻮرﻣﺎ ﺋﯘرۇﻗﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻳﯩﻠﺘﯩﺰى ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .
ﻧۋەۋﯨ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
ﮬﻣﻤﯩ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴ ﺑﻮﻟﺴﺎ زەﻛر ﺋﯘﭼﯩﻨ ﺋﻮراپ ﺗﯘرﻏﺎن ﺗﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻛﯧﺴﯩﺶ ۋاﺟﯩﭗ  ] .ﻣﺟﻤﯘﺋ[ 1351، 
ﺟﯘۋەﻳﻨ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﮬدﯨﻴﺲ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇﻛ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛپ ﻗﯩﺴﻤ ﻛﯧﺴﯩﯟﯨﺘﯩﻠﻤﻳﺪۇ  ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ :
ﻛﺗﯜرﻟﯜپ ﺗﯘرﻏﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﻗﺎﻟﺪۇرۇپ ﻗﻮي  ،ﺋﯘﻧ ﺑك ﺋﻮي ﻛﯧﺴﯩﯟەﺗﻤ ! دﯨن .
] ﺗﯘﮬﻔﺗﯘل ﻣۋدۇد [ 192-190 ،
ﺧﯘﻻﺳ ، ﺋرﻟرﮔ ﻧﯩﺴﺒﺗن زەﻛر ﺋﯘﭼﯩﻨ ﻳﮔپ ﺗﯘرﻏﺎن ﮬﻣﻤ ﺗﯩﺮە ﻛﯧﺴﯩﯟﯨﺘﯩﻠﯩﺸ ﻻزﯨﻢ  .ﺑﯩﺮاق ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن
ﭘﻗت ﻓرەﺟﻨﯩﯔ) ﺗﺎﺷﻘ ﺟﯩﻨﺴﯩ ﺋزا( ﻳﯘﻗﯘرى ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨ ﺧﻮرازﻧﯩﯔ ﺗﺎﺟﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤ ﻛﯧﺴﯩﯟﯨﺘﯩﻠﯩﺪۇ .
 -4ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩ ﮬﯩﻤت :
ﺋرﮔ ﻧﯩﺴﺒﺗن  ،ﺋﯘ ﺧﺗﻨﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﺪۇرﻣﯩﻐﯩﭽ ، ﺳﯜﻳﺪۈﻛﺘﯩﻦ ﭘﺎﻛﻠﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ  ،ﭼﯜﻧ ﺳﯜﻳﺪۈك ﺗﺎﻣﭽﯩﻠﯩﺮى ﺧﺗﻨﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ
ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﯟاﻟﯩﺪۇ ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺳﯜﻳﺪۈك ﺗﺎﻣﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﻴﯩﻤ ۋە ﺑدﯨﻨﯩﻨ ﻣﻳﻨت ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺨﺗر ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ .
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺑﯩﻦ ﺋﺑﺒﺎس ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺸﯩﺪا ﭼﯩﯔ ﺑﻮﻟﻐﺎن  .ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  " :ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺋﺑﺒﺎس ﺋﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺑك
ﭼﯩﯔ ﺋﯩﺪى  .ﮬﻣﺪە ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨ ، ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ  ،ﻳﻧ ﺧﺗﻨﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ ﮬج ﻳﻮق  ،ﻧﺎﻣﺎزﻣﯘ ﻳﻮق  ] " .ﻣﯘﻏﻨﯩ، 
[ 1115
ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﯩﻤﯩﺘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩ ﺷﮬﯟﯨﺘﯩﻨ ﺗﯕﺸش ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﻣﺗﯩﺪﯨﻞ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .
ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯧﺸﯩﯟاﺳ ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺗﻳﻤﯩﻴ دﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﺧﺗﻨﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻼﻣﺪۇ ‐ﻳﻮق ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا  ،ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﻣدﮬﯩﻴ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن  .ﺷﯘﻧﺪاق  ،ﺧﺗﻨﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﺗﻨﯩﺴ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺧﻮرازﻧﯩﯔ ﺗﺎﺟﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﯘﻗﺎرﻗ
ﺗرەﭘﺘﯩ ﺗﯧﺮﯨﻨ ﻛﯧﺴﯩﺶ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ  :ﻛﺗﯜرﻟﯜپ ﺗﯘرﻏﺎن ﻧﯩﻤﯩﻨ ﻗﺎﻟﺪۇرۇپ ﻗﻮي ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧ
ﺑك ﺋﻮي ﻛﯧﺴﯩﯟەﺗﻤ . ﺋﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮاﻳﯩﻨ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﻧﯘرﻻﻧﺪۇرﯨﺪۇ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﯩﻘﯩﺸﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .دﯨن  .ﭼﯜﻧ
ﺋرﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺧﺗﻨﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩ ﻣﻗﺴت ‐ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﺗﻨﯩﻠﯩ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﯟاﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﯩﺠﺎﺳﺗﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧ ﭘﺎﻛﻼش  .ﺑﯩﺮاق
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺧﺗﻨﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩ ﻣﻗﺴت ‐ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩ ﺷﮬﯟﯨﺘﯩﻨ ﺗرﺗﯩﭙ ﺳﯩﻠﯩﺶ  ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺧﺗﻨﯩﺴ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺴﺎ ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩ ﺷﮬﯟﯨﺘ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺷﯘﯕﺎ "ﺧﺗﻨﯩﺴ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠ" دەﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳزﻟر ﺗﯩﻠﻼﺷﺘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪۇ
 ،ﭼﯜﻧ ﺧﺗﻨﯩﺴ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﺪا ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﺮەك ﺟﯩﻨﺴﯩ ﺷﮬﯟەت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘزۇق ﺋﯩﺸﻼر ﺗﺎﺗﺎر ۋە ﻓﯩﺮاﻧﺴﯘز ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮى
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ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻛپ ﻳﯜزﺑﯩﺮﯨﺪۇ  .ﺋﮔر ﺧﺗﻨﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑك ﺋﻮي ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﺴ ، ﺟﯩﻨﺴﯩ ﺷﮬﯟەت ﭘﯜﺗﯜﻧﻠي ﺳﯘﺳﻼپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ،
ﺑﯘ ﺋرﻟرﻧ ﻗﺎﻧﺎﺋﺗﻠﻧﺪۈرەﻟﻤﻳﺪۇ  .ﺋﮔر ﺋﯘ ﺑك ﺋﻮي ﻛﯧﺴﯩﯟﯨﺘﯩﻠﻤﯩﺴ ، ﻣﻗﺴت ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯩﺪۇ  ،ﻳﻧ ﺟﯩﻨﺴﯩ ﺷﮬﯟەت
ﻣﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﺸﯩﺪۇ .
ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ .
] ﻓﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ[ 21114 ، 
 -5ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﺪۇرﻏﺎﻧﻐﺎ ﮬق ﺑﯩﺮﯨﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .
ﺋﯩﺒﻨﯘ ﻗﯘدداﻣ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
" ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﺪۇرۇش  ،ۋە ﺗﯩﺒﺒﯩ داۋاﻻﺷﻘﺎ ﭘﯘل ﺑﯩﺮﯨﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘ ﻗﺎراﺷﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤﯩﺰ
،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ  ،ﮬﻣﺪە ﺷرﯨﺌﺗﺘ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩن  ،ﺑﺎﺷﻘﺎ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬق ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .
] ﻣﯘﻏﻨﯩ[ 5314 ، 
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