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  خالعد مذهةممةد خالعد
  

www.islamyoli.net 

  خالعد ظعبنع ؤةلعد

  .ظذخلعمايدذ، باشقعالرنعمذ ظوخالتمايدذ
  

  .ظذنعث هايات صاظالعيعتع باشقعحة
ظأمرعنعث قالغان قعسمعدا ظعسالم ... ظوهذدتا مذسذلمانالرغا قارشع ظذرذشتع
  ...!!دىشمةنلعرع بعلةن ظذرذشقان بعر ظعنسان

  ...ظذنعث هاياتعنع باشتعن باشاليلعخالعسثعز آئلعث 
  ؟؟...لئكعن قايسع باشتعن

بعلعدعغعنع، . ظذ، ظأزعمذ هاياتعنعث قايسع نذقتعدعن باشالنغانلعقعنع بعلمةيدذ
  .خاتعرلةيدعغعنع صةقةت ظالالهنعث رةسذلعغا بةيظةت قعلعص مذسذلمان بولغان آىنع

ق هاياتعنع ظىحىرىص ظةضةر قولعدعن آةلسة ظذ آىندعن بذرذنقع قانحة يعللع
  . تاشاليتتع

قةلبع ظالالهتعن قوروش ... ظذنداق بولسا بعزمذ ظذنعث هاياتعنع حىشةندىرىشكة 
ؤة رةسذلذلالهنعث سأيضىسع بعلةن تولذص آةتكةن، هةق يولعدا شةهعد بولذشقا 

  .هازعرالنغان، ظعسالمغا تذنجع قةدةم باسقان آىنعدعن باشاليلع
بعر ؤاقعتدا آىندعن آىنضة آىحلعنعص آئتعؤاتقان يئثع بعر آىنع يالغذز قالغان 

ظالالهتعن ظأزعضة بعر يول آأرسعتعشنع . دعن هةققعدة ظويلعنعشقا باشلعدع
ظالاله : قةلبعدة بعر ظعشةنحعلعك تةسعر صةيدا بولدع ؤة مذنداق دئدع. تعلعدع

ان؟ بذ آعشع صةيغةمبةردذر، قاح.... بعلةن قةسةمكع ظةمدع هةقعقةتنع تاصتعم
  .قانداق؟ بئرعص مذسذلمان بولسام بوال؟ دئدع

رةسذلذلالهنعث قئشعغا بئرعص مذسذلمان بولغانلعقعنع، مةآكعدعن مةدعنعضة 
  .مذسذلمانالر بعلةنكع سةصعرعنع ظذنعث ظأز ظاغزعدعن ظاثاليلع

ظوسمان ظعبنع تةلهة . مةن بعلةن بعرضة يولغا حعقعدعغان بعر هةمرا ظعزدعدعم«
ظةهؤالنع حىشةندىردىم، ظذمذ مةن بعلةن بعرضة بولذشنع ظارزذ . تعمبعلةن ظذحراش

ظأمةر نةضة . يولدا ظأمةر ظعبنع ظاسقا ظذحراشتذق. بعرلعكتة يولغا حعقتذق. قعلدع
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ظذمذ رةسذلذلالهنعث . بعز ظذنعثغا مةقسعتعمعزنع ظئيتتذق. آئتعؤاتعسلةر؟ دئدع
  .يتتع ؤة بعزضة قوشذلدعيئنعغا بئرعص مذسذلمان بولماقحع ظعكةنلعكعنع ظئ

 يعلع سةصةر ظئيعنعث -  8بذ هعجعرعيةنعث . مةدعنعضة قةدةر بعرضة آةلدذق
  .ظاؤؤالقع آىنلعرع ظعدع

شهادةت . رةسذلذلالهنعث قئشعغا بئرعص ساالم بةردعم، ظذمذ ماثا ساالم بةردع
مةن سئنع ياخشعلعققا «: رةسذلذلاله ماثا. آةلعمعسع ظئيتعص مذسذلمان بولدذم

  .دئدع» رعشعدعغان ظةقعللعق بعر آعشع دةص بعلةتتعمئظ
ظأتكةنكع ضذناهلعرعمنعث مةغصعرةت بولعشع : رةسذلذلالهقا بةيظةت قعلدعم ؤة

  .ظىحىن دذظا قعلعشنع تعلعدعم
  .ظعسالم بذرذنقع ظعشالرنع ظأحىرىص تاشاليدذ، دئدع: ظذ ماثا
  .»، دئدعمشذنداق بولسعمذ مةن ظىحىن دذظا قعلسعثعز«: مةن

خالعد ظعبنع ؤةلعدنعث ظأتكةن ضذناهلعرعنع ظع ظالاله «: رةسذلذلاله 
  . دةص دذظا قعلدع»آةحىرضةيسةن

نأؤةت بعلةن ظأمةر ظعبنع ظاس ؤة ظوسمان ظعبنع تةلهة رةسذلذلالهنعث  آئيعن«
  .»هوزذرعغا آئلعص، بةيظةت قعلعص مذسذلمان بولدع

...  
عد ظعبنع ؤةلعدنعث ظأتكةنكع ظالالهنعث قعلعحع ؤة ظعسالم قةهرعمانع خال

ضذناهلعرنعث ظةصذ قعلعنعشع ظىحىن رةسذلذلالهتعن دذظا تةلةص قعلعشتعكع 
ظذنعثدعكع هئسسعياتنعث قعممعتعنع ظذنعث هاياتعنع . خذسذسعيةتكة قاراث

  .ظأضعنعش بعلةن تئخعمذ ظوبدان حىشةنضعلع بولعدذ
قعتلعق مةنصةظةتلعرعنع آىح ـ قذؤؤةت ؤة ظةقعل ساهعبع بذ ظعنسان دذنيانعث ؤا

ظاتا ـ بوؤعلعرعنع، ظعالهلعرعنع تاشالص ظأزعنع ظالاله ؤة رةسذلذلالهقا خعزمةت 
  .قعلعشقا ؤةخصة قعلغان

...  
  موتظة سوقذشعدعكع ظىح قةهرعماننع بعلةمسعز؟

 ةظذالر زةيد ظعبنع هارعسة، جةصةر ظعبنع ظةبع تالعص، ظابدذلاله ظعبنع رةؤاه
  .ظعدع

  .م دعيارعدعكع موتظة سوقذشعنعث قةهرعمانلعرع ظعدعبذ آعشعلةر شا
 معث آعشعلعك روم قوشذنعغا مذسذلمانالرنعث ظىزىلدىرمةي قعلغان 200ظذ 

  .غازعتع ظعدع
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رةسذلذلالهنعث بذ غازات هةققعدة ساهابعالرغا دئضةن مةنعلعك سأزلعرعنع 
  بعلةمسعز؟
  .هعد بولدعع زةيعد ظالدع، ظذرذش قعلدع ؤة شئبايراقن
  .هعد بولدعظذمذ شئ... ذرذشتعيعن جةصةر ظالدع، ظآئ

  .هعد بولغانغا قةدةر ظذرذشتعابدذلاله ظعبنع رةؤاه ظالدع ؤة شئظذندعن آئيعن ظ
  .رةسذلذلالهنعث سأزلعرعنعث داؤامع بذ يةرضة قةدةر آئحعكتىرىلضةن ظعدع

  .داؤامع بو ظعدع
ذنعث قولع بعلةن قعلعحنع ظالالهنعث قعلعحلعرعدعن بعرع ظالدع ؤة ظ آئيعن«

  ».ظالاله  فةتهعنع مذيةسسةر قعلدع
  ؟؟..بذ قةهرعمان آعم ظعدع

موتظة ظذرذشعغا ظادةتتعكع بعر ظةسكةر ... خالعد ظعبنع ؤةلعد ظعدع، ظةلؤةتتة
بولذص قاتناشقان خالعد آئيعن ظعسالم قوشذنلعرعنع غةلعبعضة ظئرعشتىرضةن 

  .قوماندان بولدع
هعد بولغاندعن آئيعن بايراقنع سابعت اندان شئتظة ظذرذشعدا آئيعنكع قوممو

ظعبنع ظةقرةم ظئلعص ظئضعز آأتىرىص سةصنع بوزذص ظالدعراص خالعد ظعبنع ؤةلعدنعث 
  .يئنعغا آئلعص، ظع ظةبذ سولةيمان بايراقنع ظال دئدع

يئثع مذسذلمان بولغان خالعد ظعبنع ؤةلعد بذرذن مذسذلمان بولغان مذهاجعر ؤة 
  . يةردة ظأزعنع قوماندان بولذشقا اليعق آأرمةيتتعظةنسارالر بولغان

  .هةقعقةتةن ظةدةص، آةمتةرلعك، مةرعصةت ؤة باشقا خذسذسعيةتكة ظعضة ظعدع
  :سابعت ظعبنع ظةقرةمضة جاؤابةن

نعث  بذنعثغا مةندعن هةقلعق، حىنكع سئياق، بايراقنع مةن ظالمايمةن، سةن
  .ان، دئدعيئشعث حوث هةمدة سةن بةدعر ظذرذشعغا قاتناشق

بايراقنع سةن ظال، سةن ظذرذشنع مةندعن ياخشع بعلعسةن، بايراقنع : سابعت
  .صةقةت ساثا ظئلعص آةلدعم، دئدع

  .ظذندعن آئيعن مذسذلمانالرغا خالعدنعث قوماندانلعقعغا رازع بوالمسعلةر؟ دئدع
  .رازع دئيعشتع: مذسذلمانالر

ظذمذ مةيلع .  ظأتتعشذنعث بعلةن بايراق خالعد ظعبنع ؤةلعدنعث قولعغا
رةسذلذلاله هايات ؤاقتعدا مةيلع رةسذلذلاله ؤاصات بولغاندعن آئيعن هةر قئتعم 

  .زةصةر قازعنعص ظعسالمعيةتنعث يىآسعلعشع ظىحىن آىحعنع آأرسةتكةنعدع
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ظذ ؤاقتعدا مذسذلمانالر ظئغعر . خالعد ظعسالم قوشذنعنعث قوماندانع بولغان ظعدع
ولسا آعحعك بالعالرنعث صايدعسع بعلةن ظذرذش رومالر ب. ظةهؤالدا ظعدع
  .توختاتمعغانعدع

بذ ؤاقعتدا ظذرذشنعث ؤةزعيعتعنع ظأزضةرتعص غالعبنع مةغلذص، مةغلذصنع غالعب 
  .قعلعدعغان بعر آىحكة ظئهتعياج بار ظعدع
. يارعدار بولغانالرنعث سانع خئلع بار ظعدع. مذسذلمانالرنعث زعيعنع آأص ظعدع

بذنداق ظةهؤالدا قانداق قعاللعشع مذمكعن . بولسا بةك ظاز ظعدعساق قالغانالر 
  .ظعدع

خالعددعنمذ جةسذر . ظةمما جةسذر قةلبعنعث قعاللمايدعغان ظعشع يوق ظعدع
  !ظذنعثدعنمذ غةيرةتلعك آعم بار ظعدع؟؟؟

مذشذنداق صايدعسعز بعر ؤةزعيةتتة، خالعد ظعبنع ؤةلعد هذشعنع يعغعص، ظذرذش 
بعر صعالن ظويالص زئهنعدعن ظأتكىزدع ؤة . دةك آأزعتعص حعقتعمةيدانعنع الحعن

. ظذرذشعؤاتقان ظةسكةرلةرنع ضذرذصصعالرغا بألدع. ظةملعيةتتعن ظأتكىزىشكة آعرعشتع
آئيعن دىشمةن سئصعنع بذزذص آةث بعر . هةر بعر ضذرذصقا بعردعن ؤةزعصة تاصشذردع

لةر ساالمةت ظأتىص حعقتع، بذ مةيداندعن صىتىن مذسذلمان ظةسكةر. مةيدان ظاحتع
شذنعث بعلةن زاؤاللعققا يىز تذتقان مذسذلمان قوشذنالر ظذنعث دانا صعالنع بعلةن 

  ..!!قوتذلذص قالدع
خالعد ظعبنع ؤةلعدقا بذ ظذرذشتعكع غةلعبعضة رةسذلذلاله مةزآذر سةيفذلاله 

  .دئضةن ظذلذغ ظذنعؤاننع ظعنظام قعلغانعدع) عظالالهنعث قعلعح(
...  
يشلعقالر رةسذلذلاله بعلةن تىزضةن ظةهدعنامعنع بوزغانلعقع ظىحىن قذرة

  .مذسذلمانالرنعث رةسذلذلالهنعث قوماندانلعقعدا مةآكعنع فةتهع قعلعشقا ظاتالندع
. رةسذلذلاله قوشذننعث ظوث تةرةصعضة خالعد ظعبنع ؤةلعدنع قوماندان قعلدع

دان بولغان خالعد، ظةمدع ظعسالم ظذزذن زامان بذتقا حوقذنغانالرغا مذشرعكالرغا قومان
ظىممعتعنعث بعر صةردع ؤة بعر ظعسالم قوماندانع بولذص، دادعل قةدةم بعلةن 

  .مةآكعضة آعتعص باراتتع
  .خالعدنعث ظأتكةن آىنلعرع آأز ظالدعدعن ظأتىشكة باشلعدع

مذسذلمان بولذشتعن بذرذنقع آىنلعرع، ظاجعز بذتالرغا قذربانلعق قعلغان 
  ...ؤايع ـ هةؤةسنعث ظارقعسعدعن يىرضةن آىنلعرعآىنلعرع، ها

. بذالردعن قانداق قذتذلغانعدع. مةآكعضة آعرعؤعتعص بذالرنع ظويالص قالدع
  قايسع مأجعزة بعلةن مذسذلمان بولغانعدع؟
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  ؟...صىتىن بذالرنع قانداق حىشعنعش مذمكعن ظعدع
قاندا تةآبعر، ظذ بولسا مأمعنلةر مةآكعضة آعرعؤات. بذنعث بعر يولع بار ظعدع

ظالاله ؤةدعسعضة خعالصلعق ... تةهلعل ظئيتعص تةآرارالؤاتقان ظالالهنعث ؤةدعسع
  ...!!قعلمايدذ

ظذصذقالرنع توشقذزذؤاتقان ظاالمةتلةرضة . خالعد بئشعنع ظأستىن آأتىردع
بذ هةقعقةتةن ظالالهنعث ؤةدعسع ظعدع ؤة : ظأز ـ ظأزعضة. خوشاللعق بعلةن قارايتتع

  .عسعدعن يانمايتتعظالاله ؤةد
آئيعن ظأزعنع هعدايةتكة باشلعغان ظالالهقا هةمدذ ظئيتتع، مةآكعضة، 
مذشرعكالرغا ظعسالمنع ظئلعص آةلضةنلةردعن بعرسع بولغانلعقع ظىحىن ظالالهغا 

  .شأآرة ظئيتتع
...  

خالعد ظعبنع ؤةلعد دعنغا خعزمةت قعلعش ظىحىن رةسذلذلالهنعث يئنعدا هازعر 
  .عنع بذ يولغا ؤةخصة قعلغانعدعهايات. تذراتتع

بذ خعزمةتنع رةسذلذلالهنعث ؤاصاتعدعن آئيعن ظذنعث تذنجع خةلعصعسع ظةبذ 
  .بةآرعنعث يئنعدا داؤامالشتذردع

ظعسالمدعن يئنعؤعلعش هةرعكةتلعرعنع باستذرذشقا بعرعنحع قةدةم باسقان 
  .خالعد ظعبنع ؤةلعد ظعدع ―آعشعلةر ظةبذ سوفيان، سةيفذلاله 

 بةآرع مذرتةدلةرضة قارشع تذنجع ظذرذشنع شةخسةن ظأزع ظعدارة ظةبذ
خالعدنع بولسا هةل قعلغذحع . قعلعؤاتقان بعر قوشذن بعلةن بعر تةرةص قعلغانعدع

  .ظذرذش ظىحىن زاصاس قويغانعدع
...  

هةرعكعتعنع باشلعغاندا ظةبذ بةآرع ) ظعسالمدعن يئنعؤعلعش(مذرتةدلعك 
بىيىك ساهابعلةردعن . غا قارشع تذرماقحع بولدعظأزعنعث قوشذنع بعلةن بذالر

بةزعلعرع بذنعث خةتةرلعك ظعكةنلعكعنع ظئيتعص، ظورنعغا باشقا بعر قوماندان تةيعن 
ظذ . ظةمما ظةبذ بةآرع ظأز صعكرعدة حعث تذرعؤالدع. قعلعشنع ظىمعد قعلعشتع

شةخسةن ظأزع بذ ظعشقا ظارعلعشعص ؤةقةنعث مذهعملعقعنع آأرسعتعص 
. مانالرنع مذرتةدلعك هةرعكعتعضة قارشع تذرذشقا هةرعكةتلةندىرمةآحع ظعدعمذسذل

بذنعث بعلةن مذرتةد بولغانالرنعث ظةدعبعنع بئرعص، مذسذلمانالرغا مةنعؤع آىح 
  .بئغعشلعماقحع ظعدع ؤة بذنعث بعلةن مذنداق هةرعكةتنعث ظالدعنع ظالماقحع ظعدع

هةرعكةتتةك آأرىنسعمذ بذنعث مذرتةدلعك هةرعكعتع آأرىنىشتة زعيعنع ظاز 
  .ظعسالمغا بولغان زيعنعنع آأز ظالدعغا آةلتىرضةندة خةتةرلعك هةرعكةت ظعدع
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ظذنسذرلعرع بذ ) ظةرةب ؤة غةيرع ظةرةص(ظعسالمنعث آىحلعنعشعنع خالعمايدعغان 
  .صعتنة خورلذق هةرعكعتعضة آىشكىرتةتتع

علعلعرع ظعحعدة بذ هةرعكةت ظةسةد، غةتفان، ظةبس، تةي ؤة زعبيان قةب
  .ظوتتذرعغا حعقتع

آئيعن بذ هةرعكةت بةنع ظامعر، هاؤازعن، سةلعم ؤة بةنع تةمعم قةبعلعلعرع 
  .ظعحعدة صةيدا بولدع

آعحعك داظعرعدة باشالنغان جئدةل آئيعنحة ظةسكةرلعرع ظونمعثالرغا يةتكةن 
  .حوث ظذرذشقا ظايالندع

شع بعلةن ظذرذش تئخعمذ بذ هةرعكةتكة بةهرةين، ظوممان خةلقعنعث قوشذلع
  .ظةمما ظةبذبةآرع بار ظعدع. مذسذلمانالر ظوت ظعحعدة قالدع. آىحةيدع

ظأزع باش بولذص ظعسيانحع قةبعلعلةرنعث . ظةبذبةآرع مذسذلمانالرنع توصلعدع
ظىستعضة يىرىش قعلعص ظذزذن ظذرذشتعن آئيعن، بذ ظعسياننع باستذرذص 

  .مذسذلمانالرنع غةلعبعضة ظئرعشتذردع
  .ذ تذنجع زةصةردعن آئيعن قوشذن مةدعنعدة دةم ظالمعدعب

  .باشقا ظعسيانالرنع باستذرذش ظىحىن هةرعكةتكة ظأتتع
هةزرعتع ظةبذ بةآرع . مذرتةدلعك هةرعكعتع آىندعن آىنضة آأصعيعص تذراتتع

ساهابعالر . ظعككعنحع قئتعم قوشذننع بذ ظعسيانغا قارشع تذرغذزماقحع بولدع
ظعمام ظةلع . خةلعصعنعث مةدعنعدة قئلعشعنع خااليتتع. تعبذنعثغا قارشع حعق

  :هةزرعتع ظةبذ بةآرعنعث يئنعغا آئلعص ظئتعنعث ياللعسعغا ظئسعلعص مذنداق دئدع
  ؟؟...نةضة ظع رةسذلذلالهنعث خةلعصعسع«

  :ساثا رةسذلذلاله ظوهذدتا دئضعنعنع دةيمةن
عص بعزنع صةرعشان قعلعحعثنع يعغ ظع ظةبذ بةآرع، ظأزةثنع هاالآةتكة ظئت«
  »...قعلما

نةتعجعدة ظةبذ بةآرع مذسذلمانالرنعث ظورتاق صعكرع بعلةن مةدعنعدة قئلعشقا 
  ...قوشذننع ظون بعر قعسعمغا ظايرعدع. رازع بولدع

خةلعصة هةر ضذرذصقا بايراقنع . هةر ضذرذصقا بعردعن قوماندان تةيعن قعلدع
ا آةلدع ؤة ظالالهنعث رةسذلذلعنعث بةرضةندعن آئيعن خالعد ظعبنع ؤةلعدنعث يئنعغ

خالعد ظعبنع ؤةلعد نئمة دئضةن ياخشع ظعنسان، «:مذنداق دئضةنلعكعنع ظاثلعدعم
... ظذ ظالالهنعث قعلعحلعرعدعن بعرع قعلعحدذر... نئمة دئضةن ياخشع قئرعنداشتذر

  ».ظذ ظالالهنعث آاصعرالرغا ؤة مذناصعقالرغا سوغارغان بعر قعلعحدذر
...  
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ظذرذشقا، زةصةردعن ـ ـ بنع ؤةلعد ظةسكةرلعرع بعلةن بعرضة ظذرذشتعن خالعد ظع
  .زةصةرضة ظأتىص هةل قعلغذح مةيدانغا آةلدع

...  
، »يةمامة«مذسذلمانالرنعث ظالدعدا مذرتةدلعك هةرعكعتعنعث ظةث حوثع بولغان 

بةنع هةلعصة ؤة باشقا قةبعلعلةردعن تةشكعللةنضةن موسةيلةمةتول آةززاب 
  .عق قعلغان آىحلىك بعر قوشون بار ظعدعقوماندانل

بذرذن موسةيلةمةضة قارشع قوشذن ظةؤةتعلضةن بولسعمذ غةلعبة قعاللمعغان 
آئيعن خةلعصة هةزرعتع ظةبذ بةآرع موسةيلةمةضة قارشع خالعد ظعبنع . ظعدع

  .ؤةلعدنع ؤةزعصعضة تةيعنلعدع
ظذرذش ظىحىن موسةيلةمة خالعدنعث يولغا حعققانلعقعنع بعلضةندعن آئيعنال 

  ....الزعملعق هازعرلعقالرنع قعلدع
  ...ظعككع قوشذن ظوحراشتع

تارعخ ؤة تةرجعمعهال آعتابلعرعغا نةزةر سالغانالر بذ ظذرذشنعث قايسع دةرعجعدة 
  .قاتتعق ؤة قورقذنحلذق بعر ظذرذش مةيدانع بولغانلعقعنع ظاسان بعلةلةيدذ

يةنة بعر تةرةصتةك ... لةمةبعر تةرةصتة هةيؤةتلعك بعر قوشذن بعلةن موسةي
  ...ظالالهنعث قعلعحع خالعدنعث قوماندانلعقعدعكع ظعسالم ظةسكةرلعرع

ظعككع قوشذن بعر ـ بعرعضة . خالعد بايراقنع ظةسكةر قوماندانلعقعغا تاصشذردع
مذسذلمانالردعن بعر قعسمع . قورقذنحلذق بعر ظذرذش باشالندع. آعرعشعص آةتتع

  ..!!حعحةآلةرضة ظوخشاش شةهعد بولدعبوراندا تأآىلىص آةتكةن 
شذنداقال ... بعر ظاز ظويالندع... خالعد ظعبنع ؤةلعد ظةتراصقا شذنداق بعر قارعدع

  ...دىشمةننعث ظاجعزلعق تةرعصعنع بعلعؤالعدع
موسةيلةمة قوشذنعنعث ظالدعدا تذيذقسعز مذسذلمانالرنعث مةسظولعيةتحانلعق 

ظذالرنعث ظعرادعسعنعث بوشاص . أردعتويغذسعنعث ظاجعزالص قالغانلعقعنع آ
قالغانلعقعنع آأرىص، ظذالرنعث ظعرادعسعنع مذستةهكةملةشتذرعدعغان هةممعنع 

ظةسكةرلةرنعث ظارعسعغا آعرعص ... قوماندانغا بويسذنعدعغان بعر حارة ظعزدعدع
  :مذنداق دئدع

  »ظايرعم تذرذثالر، هةر بعر قةبعلعنعث غةيرعتعنع آأرةيلع«
مذهاجعرالر ظأز بايرعقع ظاستعغا، ظةنسارالر ظأز بايرعقع ظاستعغا بذنعث بعلةن «

  »هةر بعر قةبعلة ظأز بايرعقع ظاستعغا توصالندع. ..توصالندع
بذنعث بعلةن مةغلذبعيةتنعث قايسع تةرةصتعن آةلضةنلعكعنع تئخعمذ ظوبدان 

 قوشذنغا يئثعدعن... نةتعجعدة غةيرةت تويغذسع ظاشتع... بعلعش مذمكعن ظعدع
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خالعد بولسا بعردةم ظذ تةرةصكة بعردةم بذ تةرةصكة ... ظعشةنح ؤة جاسارةت صةيدا بولدع
  ...بئرعص تةهلعل ؤة تةآبعر ظئيتعص قوشذننع روهالندذرذشقا تعرعشتاتتع

بعر نةححة معنذتتعن آئيعن ظذرذش مذسذلمانالرنعث صايدعسع تةرةصكة 
بعردعن، ظعككعندعن . تتعموسةيلةمةنعث قوشذنلعرع تارقعلعص آة... يىزلةندع

  .معثالرحة لةشكةر ظألدع. يعقعلغعلع تذردع
خالعد ظأزعدعكع غةيرةت تويغذسعنع بعر توك ظئقعمعغا ظوخشاش ظةسكةرلةرضة 

  ...بذنعث بعلةن ظذرذشتا غةلعبة قعلدع. ظأتكىزدع
  . بولسا ظذنعث قعممعتعنع آأرسعتعدعغان باشقا بعر هادعسة ظعدعبذ

نعث خةتةرلعك ؤة ظةث شعددةتلعك بولغعنع شذنعث بعلةن مذرتةدلعك هةرعكعتع
... يالغانحعلعقنعث بايراقدارع موسةيلةمةتذلكةززاب ظألتىرىلدع... ظاياغالشتع

  .ظةسكةرلعرعدعن آأص بعر قعسمع ظذنعث بعلةن ظألتىرىلدع
....  

خةلعصة، مةدعنعدة ظعسالمغا بىيىك بعر زةصةر ؤة قةهرعمان بةخش قعلغانلعقع 
  .ظالالهقا هةمدذ ظئيتتع ؤة شىآىر نامعزع ظوقذدعظىحىن 

هةزرعتع ظةبذ بةآرع ظةقلع ؤة يعراقنع آأرىش قابعلعيعتع بعلةن ظعسالم 
دذنياسع هودذدع ظعحعدة صعتنة ـ صاساتنعث يوق بولغانلعقعنع صةقةت ظعسالم ظىحىن 

  ....ظعككع حوث صعتنة قالغانلعقعنع بعلضةنعدع
  ...الر، شامدا رومالر ظعدعبذالر بولسا، ظعراقتا فارعس

بذ هةر ظعككع ظعمصئراتورلذقتا، يئثع دعننعث بايرعقعنع آأتىرضةن مذسذلمانالرغا 
مذسذلمانالر بعلةن ظذرذش ظىحىن ؤاقعت ... قارشع آامصا هازعرلعغانعدع

  .آأتىؤاتاتتع
بذنعثغا هةزرعتع ظةبذ بةآرع بعر مةآتذب يئزعص خالعدنع ظةسكةرلعرع بعلةن 

  .بئرعشقا ظةمر قعلدعظعراققا 
ظذرذشتعن بذرذن آعسرانعث .... خالعد قوشذنع بعلةن ظعراققا يىرىص آةتتع
  :ؤالعلعرعغا خةت يئزعص ظةهؤالنع حىشةندىردع

  بعسمعلالهعررةهمانعررةهعم

  ....خالعد ظعبنع ؤةلعددعن فارس ظةمةلدارلعرعغا
  ....ساالم هةققة ظةضةشكةنلةرضة بولسذن
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ذص، مىلكعثعزنع تارتعؤالغان، توزاقلعرعثعزنع زةظعصالتقان  صذتلعرعثعزنع تايدذر
  ...ظالاله هةمدذ

بعزضة ظوخشاش ناماز ظوقذغان قعبلعمعزضة يىز آةلتىرضةن، بعزنعث ظألتىرضةن 
  ...بعز ظعضة بولغان هةقكة ظعضة بولعدذ. ضأشلعرعمعزنع يئضةن آعشع مذسذلماندذر

  ... بويسذنذثخئتعمنع ظالغاندعن آئيعن تةسلعم بولذص ماثا
ظةضةر ظذنع خالعمعسعثعز، ظالالهقا قةسةم قعلعمةنكع، سعز هاياتنع دذست 

  !!!»تذتقاندةك، ظألىمنع دذست تذتعدعغان قةؤمنع سعزضة ظةؤةتعمةن
قارشع تةرةصتعن بعر جاؤاب آةلمعضةندعن آئيعن خالعد ؤاقعتنع ظأتكىزمةستعن، 

  .كة ظأتتعباتعلنع يةر بعلةن يةآسان قعلعش ظىحىن هةرعكةت
ظانحة قارشعلعققا ظذحرعماستعن، ظاجعزالرنع، قولالرنع ظعسالم بايرعقع ظاستعغا 

خةلق بعلةن «: قول ظاستعدعكع ظةسكةرلةرضة. ظئلعص يولعنع داؤامالشتذردع
آارعثالر بولمعسذن، ظذالر ظأز ظعشعلعرع بعلةن مةشغذل بولعؤةرسذن، صةقةت قارشع 

  .دئدع» ....رحعقعص ظذرذشقانالرنع ظألتىرىثال
ظذ يةر مذظةززعنلةرنعث ... غالعب قوشذنلعرع بعلةن شام حئضرعسعغا قةدةر آةلدع

شامدعكع رومالر بذ تةآبعر . ظةزان، صاتعهلةرنعث تةآبعرلعرع بعلةن تولذص آةتتع
  ظاؤازعنع ظاثلعدعمذ؟

ظأز ظعحعدة مةجنذنالردةك هاالك . قورقذنحعغا حىشتع... شذنداق ظاثلعدع
  .ظىمعدسعز ظذرذشقا آعرعص آةتتعبولعدعغان 

ظعراقتا فارعسالر بعلةنكع مذسذلمانالرنعث زةصعرع، بعر مةنعدة شامدا رومالرغا 
  .قارشع غةلعبعنعث بعشارةعتعدةك آأرىنةتتع

قوماندانلعققا نأؤةت بويعحة ظةبذ . هةرزعتع ظةبذ بةآرع قوشذننع توصلعدع
 ظعبنع ظةبذ سوصيان، مذظاؤعية ظذبةيدة ظعبنع جةرراه، ظأمةر ظعبنع ظاس، يةزعد

  .ظعبنع ظةبذ سوصيانالرنع تةيعنلعدع
روم ظعمصئراتورع، بذ قوشذنالرنعث ظأز تةرةصكة آئلعؤاتقانلعق خةؤعرعنع ظئلعش 
بعلةن قوماندان ؤة ؤةزعرلعرعنع يعغعص ظذرذشماي سىلهع قعلعش تةآلعصعنع 

  ...قويدع
عث تذردع ؤة ظالاله بعلةن ظةمما قوماندان ؤة ؤةزعرلةر ظذرذشذش صعكرعدة ح

  .قةسةمكع ظةبذ بةآرعنعث زئمعنلعرعمعزنع ظعشغال قعلعشعغا يول قويمايمعز، دئدع
  ... معث قوشذن بعلةن ظذرذشقا تةييارالندع240
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: رومالرنعث بذ هةرعكعتع خةلعصعضة خةؤةر بئرعلضةندة، ظةبذ بةآرع مذنداق دئدع
ز ؤةسؤةسةلعرعنع خالعد بعلةن بعر ظالاله بعلةن قةسةمكع، ظذالرنعث بذ ظذرذنسع

  ...تةرةص قعلعمةن
خةلعصة بذنداق ظعسيان ؤة شعرعك مةرةزلعرعنعث داؤاسع بولغان خالعدقا خةؤةر 

  ...بئرعص شام تةرةصكة آئتعؤاتقان ظعسالم قوشذنعنعث بئشعغا آئلعشنع ظوختذردع
ةسكةرلعرع بذ ظةمرضة بعناظةن خالعد ظعراقتا مذسةننع ظعبنع هارعسةنع قويذص، ظ

شامغا آئلعش بعلةن قعسقا مذددةت ظعحعدة . بعلةن شام تةرةصكة يولغا حعقتع
مةيداننع آأزعتعش هةمدة ظةسكةرلةرنع تةرتعصكة سئلعش بعلةن يةنة بعر قئتعم ظأز 

  :ظذندعن آئيعن ظالالهقا هةمدذ ظئيتعص مذنداق دئدع. تاالنتعنع آأرسةتتع
عدعن بعر آىندذر، بذ آىندة صةخعرلعنعش بذ آىن هةقعقةتةن ظالالهنعث آىنلعر«

  ...ؤة ظازغذنلذق قعلعشقا بولمايدذ
ظعخالس بعلةن جعهاد قعلعثالر، ظةمعلعثالر بعلةن ظالالهتعن ظىمعدؤار بولذثالر، 
آئلعثالر قوماندانلعقنع نأؤةت بعلةن قعاليلع، بذ آىن بعرعمعز، ظةتة يةنة بعرعمعز، 

اندانلعق قعاليلع، بذنعث بعلةن هةممعمعز ظأضىن يةنة بعرعسعمعز قوشذنغا قوم
  ...»قوماندان بولغان بولعمعز

  ...بذ ظالالهنعث آىنلعرعدعن بعرع آىندذر
  ...!!نئمدئضةن قةهرعمانلعق بعلةن باشالنغان
  ...صةخعرلعنعشقا، ظازغذنلذق قعلعشقا بولمايدذ

  !!نئمدئضةن جوشقذنلذق، نئمدئضةن ظعخالس
. اليدعغان بىيىك قومانداق بذنع ظذبدان بعلةتتعظالدع بعلةن باشقعالرنع ظوي

خةلعصة ظذنع باشقا قومانالردعنمذ يذقعرع دةرعجعلعك قوماندان قعلغاندا ظذ قوشذن 
ظعحعدة قارشعلعق بولمسعذن دةص، باشقا قوماندانالر قوماندانلعقتعن 
حىشىرىلمعسذن دةص ظأزع ظالدعنقع قاتاردا تذرماي، آةمتةرلعك بعلةن هةرعكةت 

  .علعص نأؤةت بعلةن قوماندان بولذش آأز قارشعنع ظعلضعرع سىرعدعق
باشقا آىن يةنة باشقا ... ظةتة ظعككعنحع بعر قوماندان... بىضىن بعر قذماندان

  .مذشذنداق داؤام قعالتتع... بعر قوماندان
  ..روم قوشذنلعرع هازعرلعق ؤة سان جةهةتتة قورقذنحلذق آأرىنةتتع

بذ . بارغانسئرع آىحلعنعص آةتكةنلعكعنع بعلعؤاتاتتعرومالر مذسذلمانالرنعث 
سةؤةبتعن ظذالرغا بعر زةربة بئرعص ظعككعنحع ظورنعدعن قوصالماس هالةتكة 

  .هازعرلعقلعرعنعمذ بذنعثغا آأرة قعلغانعدع. آةلتىرمةآحع ظعدع
  .رومالرنعث بذنداق هالعتع مذسذلمانالرنع بعر ظاز تةمتعرةتكةنعدع
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مان آىحع بذنداق قورقذنحلذق آىحلةرضة تاقابعل ظةمما ظذالردعكع ظع
يىرةآلعرعدعكع ظعمان ظاتةشع الؤذلدعغان مذددةتحة هايات بويع . تذرااليتتع

  .هئحقاندا بعر آىح ظذالرنع يعثةلمةيتتع
رومالرنعث شذنداق لةشكةرلعرعدعن، هةزرعتع ظةبذ بةآرع راست خةؤةر بةرضىحع 

  :بولذص
  !!!دئدع» ظذالرغا خالعد بار«

  :يةنة مذنداق دئدع
ظالاله بعلةن قةسةمكع ظذالرنعث بذ ظذرذنسعز ؤةسؤةسةلعرعنع خالعد بعلةن بعر «

  ».تةرةص قعلعمةن
ظذنداق بولسا رومالر قانداق آةلسة آئلعؤةرسذن، مذسذلمانالر ظىحىن ظذالرنعث 

  .آأصلىآعنعث آىحلىآلىآنعث صةرقع يوقتذر
هةر بعر ضذرذصقا نئمة قعلعدعغانلعقعنع . الرغا ظايرعدعخالعد قذشذنعنع ضذرذصصع

ظذ صعالن ظعراقتا فارسالر بعلةنكع . ظذرذش ظىحىن ظايرعم بعر صعالن تىزدع. ظئيتتع
  .ظذرذش صعالنعغا ظوخشايتتع

ظةجةصلعنةرلعك تةرعصع شذآع، ظذرذش ظةينةن خالعد صعالنلعغعنعدةك بعردعن ـ 
ع آعمنعث ظذرذشتا قانحة قعلعح هةتتاآ. بعردعن، سةص ـ سةص بولدع

  ...!!!ظذرعدعغانلعقعنع ظئيتقان بولسا ظذمذ ظأز ظةينع آأرىنعشع مذمكعن ظعدع
  ..ظذنعث قعلغان ظعشلعرعنعث هةممعسع توغرا حعققانعدع

  ...بذ ظذنعث نةقةدةر ظوستا مةرضةن ظعكةنلعكعنع آأرسعتعدذ
روم . دعن آةحىردعظذرذشنع باشالشتعن بذرذن قوشذننع ؤة ظةسكةرلةرنع آأز

ظةسكةرلعرعنعث آىحعضة قاراص ظةسكةرلةر ظارعسعدا، بولذصمذ يئثع مذسذلمان 
بولغانالر ظعحعدة بعر ظاز قورقذنح ؤة حعكعنعش آةيصعياتعنعث بار يوقلعقعنع 

ظذ . حىنكع خالعد ظىحىن غةلعبعنعث صةقةت بعر يولع بار ظعدع. آونترول قعلغانعدع
ةرلةر ظعحعدة يىز بئرعشع مذمكعن بولغان بعر ـ ظعككع ظةسك. دعظع» سذبات«بولسا 

قئحعش هةرعكعتعنعث قوشذنغا آأص تةسعر قعلعدعغانلعقعنع غايةت ظوبدان 
  ...بعلةتتع

قوراللعرعنع تاشالص . بذ يىز دعن ظةسكةرنعث سوباتعغا آأص ظةهمعيةت بئرةتتع
  .قاحقانالرغا قاتتعق ظةدةص بئرةتتع
 سالغاندعن آئيعن تذنجع قئتعم ظذرذشقا قاتناشقان يةرمذآتا قوشذننع تةرتعصكة

  :مأمعن ظايالالرغا قوشذننعث ظارقعسعدا سةص تذزذشنع بويرذص ظذالرغا
  .دئضةنعدع» ثىحعشقا ظذرذنغانالرنع ظألتىرئق«
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  ...!!مأمعن ظايالالرمذ ظذ آىنع ؤةزعصعسعنع تولذق ظورذنلعغانعدع
دنعث ظالدعغا حعقعشنع ظذنعث ظذرذش باشلعنعش ظالدعدا روم قوماندانع خالع

  .بعلةن بعر قانحة ظئغعز سأزلةشمةآحع ظعكةنلعكعنع ظئيتتع
خالعد بولسا ظعككع قوشذن ظوتتذرعسعدعكع بوش يةردعن بعر ظاز ظالدعغا 

  ...حعقتع
  : خالعدقا مذنداق دئدع»هامان«روم قوماندانع 

عص آةلضةن لئ سعزنع دعيارعثعزدعن حعقعرعص بذ يةرلةرضة ظ،بعز بعلعمعزآع«
  ...نةرسة ظاحلعق ؤة صعقعرلعقتذر

ظةضةر خالعسعثعز هةر بعرعثعزضة ظوندعن دعنار، يئمةك ـ ظئحمةك، آعيعم ـ 
آئحةك بعرةي قايتعص آئتعث، آئلةر يعلع يةنة ظوخشاش صذل آعيعم ـ آئحةك، 

  !»يئمةك ـ ظئحمةك ظةؤةتةي
  :لذصبذ بعمةنة سأزلةرضة خالعد مذؤاصعق بعر جاؤاب بةرمةآحع بو

شذنع بئلعثكع بعزنع يذرتعمعزدعن حعقعرعص بذ يةرضة ظئلعص آةلضةن نةرسة «
سعز دئضةندةك ظاحلعق ؤة صعقعرلعق ظةمةستذر، ظةآسعحة بعز قان ظعحةر بعر قةؤم 

نعدعن لةززةتلعك قان يوق دةص ظاثلعدذق، شذنعث بعلةن ئبولذص، رومالرنعث  ق
  .دئدع!!! »بذ يةرضة آةلدذق

 بئشعغا آئلعص بايراقنع ظئضعز آأتىرىص ظذرذشنع ظئالن آئيعن قوشذننعث
  ...قعلدع
  » ظةآبةرذظالاله«
  »!جةننةت شامعلع تةرةصكة ظالغا«

  .معسلع آأرىلمعضةن بعر ظذرذش باشالندع
  .رومالر تاغدةك ظةسكةرلعرع بعلةن قارشعلعققا ظأتتع
ذ آىنع سذبات مأمعنلةر ظ... مذسذلمانالر ظذالر ظويلعغعنعدعن باشقعحة آأرىنةتتع
ظذرذش داؤاملعشعؤاتقان بعر . ؤة ظعرادعسع بعلةن آىرةشتة ظورنةك بولغانعدع

مةن «: مةزضعلدة مأمعنلةردعن بعرسع ظةبذ ظذبةيدة ظعبنع جةرراهنعث يئنعغا آئلعص
شةهعد بولذشقا بةل باغلعدعم، رةسذلذلالهقا يةتكىزعدعغان بعر هاجعتعث بولسا 

  .دئدع» رىشكةندة يةتكىزعمةندئضعن، رةسذلذلاله بعلةن آأ
  :ظةبذ ظذبةيدة مذنداق جاؤاب بةردع

ظع رةسذلذلاله بعزلةرضة رةببعمعزنعث بعزضة ؤةدة قعلغان : رةسذلذلالهقا... بار«
  . دئدع»شةيظعنعث هةق ؤة راست ظعكةنلعكعنع آأردذق دئضعن



 13

. شذنعث بعلةن ظذ آعشع ظذقتةك بئرعص ظذرذش مةيدانعغا ظأزعنع ظاتتع
  ...!!مدعن آئيعن، قعلعح ؤة نةيزة ظاستعدا شةهعد بولدعبعردة

  .ظعكرعمة ظعبنع ظةبع جةهلعبذ 
  ....شذنداق ظةبع جةهلعنعث ظوغلع

رومالرنعث هذجذملعرعنعث تازا ظةؤجعضة حعققان، ظذرذش قعزعص آةتكةن بعر 
  :مةزضعلعدة مذنداق دةيدذ

علةن قانحة قئتعم ظالاله ماثا هعدايةت ظاتا قعلعشتعن بذرذن رةسذلذلاله ب«
  ؟؟»بىضىن ظالالهنعث دىشمةنلعرعدعن قورقذص قاحعمةنمذ. ظذرذشتذم

  :ظذندعن آئيعن مذنداق نعدا قعلدع
  »آعم ظألىشكة بةيظةت قعلعدذ؟«

صةقةت مأمعنلةر ظألىشكة آئتعص . صةقةت مذسذلمانالر ظألىشكة بةيظةت قعالتتع
 ظةمةس، صةقةتال شةهعد بولذش بذ ظذرذشتا مأمعنلةر غةلعبة قعلعش ظىحىن. باراتتع

ظالاله تاظاال ظذالرنعث بذ ظارزذسعنع قوبذل قعلعص شةهعدلعق . ظىحىن آئتعص باراتتع
  .دةرعجعسعنع ظعنظام قعالتتع

يارعدار بولذص، ظاحلعق ؤة تةشنالعققا دذحار بولغانالر بولسا، ظذالردعن بعرسعضة 
  .بعر يوتذم سذ بئرعلسة ظذ ظأزع ظعحمةيتتع

ظذنعثغا بئرعلسة ظذمذ . ع قئرعندعشعغا بئرعشنع تةلةص قعالتتعيئنعدعك
شذنعث بعلةن سذ ظارعدا . يئنعدعكع باشقا بعر قئرعندعشعغا بئرعشنع تةلةص قعالتتع

مذسذلمانالردعن هةر بعرع قئرعندعشعنع ظأزعدعن مذهعم . ظايلعنعص يىرةتتع
  .آأرةتتع

  .ألىص آئتةتتعبةلكع بعر بىلىآع سذسذزلذقتعن ظ... ظةنة شذنداق
  .ظةمما باشقا بعر قئرعندعشعنع ياشعتعش بةدعلعضة ظأزع ظألىص آئتةتتع

  ...شذنداق
تةثدعشع آأرىلمعضةن صعداآارلعقنعث نةمذنعسع بولغان بعر ظذرذش » يةرمذك«
  .ظعدع

بذ بىيىك ظذرذشنعث ظعبرةت لةؤهةسعدعن بعرسع بولسا، خالعد ظعبنع ؤةلعد 
 معثغا يئقعن روم ظةسكةرلعرعنعث ظىستعضة 40رضة يئنعدعكع يىز آعشع بعلةن بع
ظذ  ؤاقعتدا خالعد يئنعدعكع يىز آعشعضة مذنداق . هذجذم قعلغان ؤاقعت ظعدع

  :دئضةنعدع
ظذنع . ظالاله بعلةن قةسةم قعلعمةنكع رومالردا سةؤعر ؤة جاسارةت قالمعدع

  .ص قعلعدذظىمعد قعلعمةنكع ظالاله بعزضة غةلعبة نعسع. سعلةرمذ آأرىؤاتعسلةر
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  ..!!يةنة غةلعبة قعلعدذ...  معث آعشعنعث ظىستعضة آئلعدذ40... يىز آعشع
  لئكعن بذنعثغا هةيران قئلعش يوق؟؟

  ؟؟..ظذالرنعث دعللعرع ظالالهقا ظعمان بعلةن تولذص آةتمعضةنمذ
  ؤة رةسذلذلالهقا ظعمان آةلتىرضةن ظةمةسمعدع؟؟
 قازا ؤة قةدةر بولسا هاياتتعكع .قازا ؤة قةدةرضة ظعمان آةلتىرضةن ظةمةسمعدع

  ياخشعلعق ؤة هعدايةت مةسعلعسع ظعدع؟
خةلعصعسع هةزرعتع ظةبذ بةآرع سعددعق ظةمةسمعدع؟ شذ ظعسالم بايرعقعنع 

ظئضعز آأتىرضةن خةلعصة ) يئثع ظعسالم دذنياسعنعث مةرآعزع مةدعنة شةهعرعدة(
  .بولسعمذ يئتعملةر ظىحىن سىت ساغقان خةلعصة ظعدع

انع خالعد ظعبنع ؤةلعد  ظةمةسمعدع؟ ظالالهنعث قعلعحع، ظاجعزالرنعث قوماند
  مذهاصعزةتحعسع، زالعمالرنع قورقذتقذحع خالعد ظعبنع ؤةلعد؟؟ شذنداق ظةمةسمذ؟

  ...ظذنداق بولسا غةلعبة تةرةصكة ظالغا
  ...آىح ـ قذؤؤةت، ظعززةت، غةلعبة، غةزةص تةرةصكة ظالغا

...  
 ظعسعملعك »جذرجة«قتعدا روم قوماندانلعرعدعن بعر قئتعملعق دةم ظئلعش ؤا
  .بعرسع خالعدنع ظالدعغا حاقعردع

  . خالعد آةلضةندعن آئيعن ظذدذلمذ ظذدذل ظولتذرذشتع
  ...ظع خالعد: روم قوماندانع خالعدقا

  ...سةندعن بعر نةرسة سورايمةن، راست سأزلة ظذرذشتا يالغانحعلعق بولمايدذ
ن بعر قعلعح حىشىردعمذ؟ ظذنع ساثا بةردعمذ، ظالاله صةيغةمبعرعضة ظاسماندع

  سةن ظذ قعلعح بعلةن ظالدعثغا آةلضةننع مةغلذص قعالمسةن؟
  . دئدع»خالعد ياق«

  :ظذ ظادةم
  .دئدع» نع ظالالهنعث قعلعحع دةيدذئظذنداق بولسا، نئمة ظىحىن س«

  :خالعد
ظعمان بةزعمعز ظذنعثغا . ظالاله تاظاال ظعحعمعزدعن بعر صةيغةمبةر ظةؤةتتع

مةنمذ ظالاله تاظاال مئنع هعدايةت ... آةلتىردذق، بةزعمعز ظذنع يالغانحع دئدذق
. ظالاله تاظاال مئنع هعدايةتكة باشلعدع. قعلغانغا قةدةر يالغانحع دئضةنلةردعن ظعدعم

  .مةنمذ بةيظةت قعلدعم
سةن ظالالهنعث قعلعحلعردعن بعر «: رةسذلذلاله مئنع حاقعردع ؤة ماثا

  . شذنعث بعلةن ظالالهنعث قعلعحع دةص ظاتالدعم. دئدع»قعلعحسةن
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  .؟ دئدع....روم قوماندانع نئمعضة دةؤةت قعلعسعلةر
  .دئدع» ظالالهنع بعر دةص بعلعشكة ؤة ظعسالمغا حاقعرعمعز«: خالعد

  :روم قوماندانع
بىضىن مذسذلمان بولغان بعر آعشع  ظوخشاشال سعز ظئرشكةن ظةجعر ؤة ساؤابقا 

  .، دئدعظئرعشةلةمدذ
  . دئدع،»شذنداق، بةلكع ظذنعثدعن ظةؤزةل بولعدذ«: خالعد

  ؟؟»ذرذن مذسذلمان بولعسعثز دئدعنئمة ظىحىن، سعز ظذالردعن ب«: روم قاندانع
  :خالعد

بعز رةسذلذلاله بعلةن ياشعدذق، ظذنعث مأجعزة ؤة صةيغةمبةرلعك ظاالمةتلعرعنع «
غانلعرعمعزنع ظاثلعغان بعر آأردىق، شذنعثدةك بعز آأرضةننع آأرضةن، ظاثلع

  ...آعشعنعث ظعمان ظئيتعشع ظاساندذر
ظةمما بعزدعن آئيعن ظعمان ظئيتماقحع بولغان سعزلةر، ظذنع آأرمعدعثعز، 
سأزلعرعنع ظاثلعمعدعثعز، سعزنعث بذنداق ظعمان ظئيتعشعثعز غةيعصكة ظعمان 

 بذ تئخعمذ ظئيتقانلعق بولذص، ظةضةر حعن دعلعدعن بذ ظعمانغا ظئرعشةلعسعثعز
  »قعممةتلعك، تئخعمذ ظةؤزةل ظعمان بولعدذ

روم قذماندانع ظىنلىك توؤالص، ظئتعنع هةيدةص خالعدنعث يئنعغا آعلعص تذردع 
  :ؤة

  . دئدع»ظأضةت ظعسالمنعظع خالعد ماثا «
ظذندعن باشقا ناماز . ؤة ظعككع رةآظةت ناماز ظوقعدع... مذسذلمان بولدع

) قوماندان(روملذق جذرجة . ظورذشعؤاتاتتعظعككع تةرةص ... ظوقذيالمعدع
مذسذلمانالر سئصعدة شةهعد بولذشنع ظىمعد قعلعص ظذرذشتع ؤة شةهعدلعق 

  ...!!!دةرعجعسعضة ناظعل بولذص غةلعبة قعلدع
ظذرذش تازا قعزعؤاتقان مذسذلمانالر خالعد ظعبنع ؤةلعدنعث قوماندانلعقعدا غةلعبة 

ةدعنعدعن آةلضةن بعر صذحتعكةش خالعد ظعبنع سعرع ظعلضعرعلةؤاتقان بعر صةيتتة م
مةآتذصتا هةزرعتع . ؤةلعدقا يئثع خةلعصة هةزرعتع ظأمةرنعث مةآتذبعنع يةتكىزدع

ظذندعن باشقا خالعدنعث . ظةبذ بةآرعنعث ؤاصات خةؤعرع يئزعلغانعدع
قوماندانلعقتعن ظئلعنعص ظورنعغا ظةبذ ظذبةيدة ظعبنع جةرراهنعث بةلضعلةنضةنلعكع 

ظةبذ بةآرعضة ظالاله رةهمةت ؤة هةزرعتع . خالعد مةآتذبنع ظوقعدع. تذرذلغانعدعظذق
ظأمةرضة غةلعبة تعلعضةندعن آئيعن، ظةلحعضة بذ خةؤةرنع مةخصع تذتذشنع ظذرذش 

حىنكع مذسذلمانالرنعث . ظاياغالشقانغا قةدةر بعر آعشعضة ظئيتماسلعقنع تاصعلعدع
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خةؤةر ظعسالم قوشذنلعرع ظعحعدة غةلعبة قعلعؤاتقان بعر مةزضعلعدة بذ 
  .قااليمعقانحعلعق حعقعشقا سةؤةب بولعشع مذمكعن ظعدع

  .رومالر مةغلذص بولدع. ظاخعرع غةلعبة ساظعتع حئلعندع
قةهرعمان خالعد ظةبذ ظذبةيدعنعث ظالدعغا آئلعص ظةسكةرلةر قوماندانعغا ساالم 

. حاقحاق ضذمان قعلدعظةبذ ظذبةيدة ظةؤؤةل بذنع بعر . بةرضةندةك ساالم بةردع
ظذندعن آئيعن هةقعقةتنع بعلعص خالعدنعث آأزلعرعضة سأيىص، هةيرانلعق ظعحعدة 

  ...ظذنع تةبرعكلعدع
: بذ ؤةقة توغرعسعدا تارعخحعالرنعث باشقا بعر رعؤايعتع بولذص مذنداق دئيعلعدذ

خةؤةرنع ظةبذ ظذبةيدة بذ . خةلعصة هةزرعتع ظأمةر مةآتذصنع ظةبذ ظذبةيدعضة ظةؤةتعدذ
ظذرذش ظاخعرالشقانغا قةدةر يوشذردع، ؤةقة قانداق بولسا بولسذن هةر ظعككع 
  .هالةتنعث خالعدنعث تذتقان صوزعتسعيعسع مذهعم بولذص، بذ تةقدعرلةشكة اليعقتذر

خالعد هاياتعدا ظذنعث ظعخالس، سةمعمعيةت ؤة دذرذسلعقعنع آأرسعتعدعغان 
  .بذندعن تئخعمذ ضىزةل ؤةقة يوقتذر

  ...اندان بولذش ياآع ظةسكةر بولذش ظذنعث ظىحىن ظذخشاشتذرقذم
ظةسلع مةقسةت ظالالهقا ظعمان آةلتىرىص رةسذلذلالهقا بةيظةت قعلغاندةك 
خعزمةت قعلعش بولذص، بذ خعزمةتنعث جان بعلةن، ظةقعل بعلةن ظورذنلعنعشع 

  .ظعدع
تنعث بئشع مةيلع خالعد، مةيلع مذسذلمانالردعكع بذ خعزمةت جةريانعدا ظىممة

  ...ؤة يئتةآحعسع بولغان خةلعصةلةرنعث رولع حوث ظعدع
  ...ظةبذبةآرع ؤة ظأمةر

  ...ظعككع ظعسعم هةققعدة تعل قانداق هةرعكةت قعلعشع مذمكعن ظعدع
بةزع ـ بةزع ظارعلعرعدا سوغذقحعلعق بولذص تذرعسعمذ، .... ظأمةر ؤة خالعد

. ق ظعكةنلعكعدة شىبه يوقتعظأمةرنعث خالعد هةققعدة حعقارغان قارارعنعث هة
حىنكع ظادالعتع، ظعخالسع، صاآلعقع بعلةن شأهرةت تاصقان بعر آعشع بولغان 

  .ظأمةرنعث خالعد هةققعدة ناهةق قارار حعقعرعشع مذمكعن ظةمةس ظعدع
لئكعن ظذنعث مةقسعتع . ظأمةر خالعد هةققعدة يامان نعيةتتة بولمعغان ظعدع

  .ع تعزضعنلةش ظعدعخالعدنعث ظاححعقعنع ؤة قعلعحعن
هةزرعتع ظأمةر بذ مةسعلعنع مالعك ظعبنع نوؤيرةنعث ظولتذرذلعشعدعن آئيعن 

  :خةلعصة هةزرعتع ظةبذ بةآرعضة ظئيتقانعدع ؤة
» راثغذلذق ؤة ظعتتعكلعك بارع ظالدلعك،ةآتخالعدنعث قعلعحعدا يةثضعل«

  .دئضةنعدع
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  :خةلعصة ظةبذبةآرع سعددعق
» تعضة سوغارغان قعلعحعنع مةن ظةيعصلعيةلمةيمةنرنعث ظىسالظالالهنعث آاصعر«

  .دئضةنعدع
خالعدنعث قعلعحعدا . ظأمةر خالعدنعث ظأزعدة يةثضعللعك بار دئمةيتتع

بذ بولسا، مأمعنلةرنعث ظةمعرعنعث ظذنعث هةققعدة . يةثضعللعك بار دةيتتع
عنع سأزلعضةندة ظةدةصكة رعظاية قعلغانلعقعنع هةتتاآع خالعدنع تةقدعرلعضةنلعك

  .آأرسعتعدذ
  .خالعد بأشىآتعن تأشةآكة قةدةر ظذرذش ظادعمع ظعدع

مذهعتع، يئتعشعشع، تةربعيعسع، ظعسالمدعن بذرذنقع ؤة آئيعنكع هاياتع ظذنع 
  .قورقماس بعر جةثحع قعلغانعدع

مذسذلمان بولذشتعن بذرذن مأمعنلةرضة قارشع قولالنغان قعلعحعنع مذسذلمان 
عكع ظاححعقع بعلةن مذشعرآالرغا قارشع تئخعمذ بولغاندعن آئيعن ظذ ؤاقعتت

  .قاتتعق، تئخعمذ رةهمسعز ظذراتتع
خالعدنعث صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن  ―باش تةرةصتة زعكعر قعلغان ؤةقة 
  .آأتكةن ظىمعدع ظعسعثعزدة بولسا آئرةك

  :مذسذلمان بولغاندعن آئيعن رةسذلذلاله بعلةن سأزلةشكةندة يا رةسذلذلاله
 ظالالهنعث يولعدعن توسقانلعقعم نعقعلغان يامان ظعشلعرعم ؤة باشقعالربذرذن «

  .دئضةنعدع» ظىحىن ماثا ظالالهتعن مةغصعرةت تعلعسعثعز
. ظعسالم بذرذنقع ضذناهكارالرنع ظأحىرىص تاشلعسعمذ، خالعد هذزذرسعز ظعدع

ستا قعلعح خالعدتةك ظذ. صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمدعن مةغصعرةت تةلةص قعلغانعدع
شذنعث ظىحىن . مةرضةننعث قولعدا بولغاندا ظذنع تعزضعنلةش ظاسان ظةمةس ظعدع
  .خالعد ؤةزعصعضة تةيعنلةنضةندة خالعد صات ـ صات ظاضاهالندذرعالتتع

صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذنع بةزع ظةرةب قةبعلعلعرعنع فةتهع قعلعش ظىحىن 
ظةمةس صةقةت دةؤةتحع نع جةثحع ئدعققةت قعل، س«ؤةزعصعضة تةيعنعلضةندة 

 .دئضةنعدع» قعلعص ظةؤةتتعم
  ...ظةمما خالعدنعث قعلعحع ظذنعثدعن ظىستىن آئلعص ظذرذشقا آعرضةنعدع

بذ خةؤةر صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالمغا يةتكىزىلضةندة، صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم 
  :قعبلعضة قاراص

صذ قعلغايسةن ظالالهعم خالعدنعث قعلغان ظعشعدعن ساثا سعغعنعمةن، ظذنع ظة
  .دئضةنعدع
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. آئيعن ظةلعنع ظةؤتعص ظذالرنعث ماللعرعنعث، قانلعرعنعث تألعمعنع تألعضةنعدع
خالعد بذ ظعشنع ظابدذلاله ظعبنع هوزاصة : بذ ؤةقة هةققعدة يةنة مذنداق رعؤايةتمذ بار

ظةسسةهةمعنعث رةسذلذلاله ظذالر مذسذلمان بولمعسا ظذالر بعلةن ظذرذش قعلعشقا 
  .قعل دئضةن سأزعضة ظاساسةن قعلغانلعقعنع ظئيتقان ؤة ظذزرة ظئيتقان ظعدعيىرىش 

  ...خالعد ظأزعضة يىآلةنضةن ؤةزعصعنع ظةث ياخشع ظعجرا قعلعشقا تعرعشاتتع
بعر حاغالردا هأرمةت قعلغان آونا نةرسعلةردعن آئيعن ظوخشاشال ظذنعثدعن يىز 

  .ظىرىشنع بعلضةنعدع
 ناملعق بذتنع يعقعتعشقا ظةؤةتكةندة »ظوززا«ع صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم ظذن

  .ظوخشاش مةخسةت ؤة ظعرادة بعلةن بارغانعدع
ظوث تةرةصتعكع، سول تةرةصتعكع ؤة . يالغذز ظأزع بعر قوشذنغا ظوخشايتتع

  :يةنة مذنداق دةيتتع. ظاستعدعكع بعلةن ظذرذش قعالتتع
 قعلغانلعقعنع ظع ظوززا ظةمدع سئنع ظولذغلعمايمةن، ظالالهنعث سئنع خار

  .آأرعؤاتعمةن
  ...!!آئيعن ظذنع ظوتقا تاشالص آأيدىرضةنعدع

ظةمدع خالعدنعث نةزعرعدة شعرعكنعث ظاالمعتع بولغان هةرقانداق نةرسعنعث 
  .ظوززا بوتعغا ظوخشاش يوق قعلعنعشع الزعم ظعدع. قعممعتع يوقتع

  .ظذنعثحة بذنعث بعردعنبعر يولع قعلعح ظعدع
ظولذغلعمايمةن، ظالالهنعث سئنع خارلعغانلعقعنع سئنع ظةمدع «: يةنة

  .دةيتتع» آأرعؤاتعمةن
...  

بعز خالعدنعث قعلعحعنعث بذنداق آةسكعن بولماسلعقعنع ظىمعد قعلعشتا 
مأمعنلةرنعث ظةمعرع هةزرعتع ظأمةر بعلةن ظوخشاش صعكعردة، يةنة هةزرعتع 

  :ظأمةرنعث ظذنعث هةققعدة
دئضةن سأزعضة حعن » ذغذشتعن ظاجعز قالدعظانعالر خالعدقا ظوخشاش باال ت«

  .دعلعمعزدعن قوشذلعمعز
ظةمما ظذنعث ؤاصات . خالعد ؤاصات بولغان آىنع هةزرعتع ظأمةر آأص يعغلعدع

بولغانلعقع ظىحىن ظةمةس، ظةآسعحة ظذنع قوماندانلعقتعن ظئلعؤاتقانلعق 
حع سةؤةبتعن، صعتنة تىضعضةندعن آئيعن ظةمعرلعكنع ظذنعثغا ظأتكىزمةآ

حىنكع خالعد . خةلعصة ظأمةر بذ ظارزذسعغا يئتةلمعدع. ظعكةنلعكعدعن ظعدع
  .ظالالهنعث رةهمعتعضة ظئرعشعص جةننةتتعكع ظورنعغا ناظعل بولغانعدع
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. ظأمرع ظذرذش ؤة آىرةش بعلةن ظأتكةنعدع. بعر ظاز ظارام ظئلعشع مذمكعن ظعدع
  .ظعسعتراهةت دئضةن نئمة ظذنع آأرمعضةنعدع

ظذنعث . ذغ جةسةت بعر ظاز بولسعمذ ظوخلعيالعشع مذمكعن ظعدعظةمدع ظذل
  :دوست ـ دىشمةنلعرع ظذنعث هةققعدة

  .دةيتتع» ظأزعمذ ظوخلعمايدعغان باشقعالرنعمذ ظوخالتمايدعغان ظادةم«
ظةضةر مذمكعن بولسا ظعدع، ظالاله تاظاالدعن ظأمرعنع ظوزارتعشنع تةلةص قعلعص 

  .ظعسالم ظىحىن ظالاله يولعدا جعهاد قعالتتعظوزذن يعلالر شئرعكنع يوقعتعص 
  .هاياتعدا ظةث سأيضةن نةرسعسع ظالاله يولعدا جعهاد ظعدع

  :ظذ
ظالاله يولعدا جعهادقا حعققان بعر آئحة مئنعث ظىحىن بعر توي آئحعسعدعن «

» ؤة يا بعر ظوغذلنعث توغذلعدعغانلعقع بعلةن بعشارةت بئرعلعشعدعنمذ سأيىملىآتذر
  .دةيتتع
  .عث ظةث قورقعدعغان نةرسعسع ياتعقعدا يئتعص ظألىص آئتعش ظعدعبذن

هاياتعنع ظات ظىستعدة، قعلعح ظاستعدا ظأتكىزضةن بعر ظعنسان ظىحىن ياتعقعدا 
  .جان بئرعشتعن ظاححعق بعر نةرسة بولمعسا آئرةك

مذرتةدلعك . ظذ صةيغةمبةر ظةلةيهعسساالم بعلةن بعر سةصتة ظذرذش قعلدع
. فارس ؤة رومالرنع يةر بعلةن يةآسان قعلدع. ذلغانالرغا غةزةبلةندعهةرعكعتعضة قوش

ظعراق بعلةن رومالرنع ظعسالم ظىحىن فةتهع قعلغانغا قةدةر قةدةممذ قةدةم آعزعص 
  .حعققانعدع

  .بذنداق بعر قةهرعمان ظىحىن ياتعقعدا جان بئرعش ظةلؤةتتة ظاححعق ظعدع
  :ذص مذنداق دةيتتعبذ حاغالردا آأزلعرعدعن ياش ظاققذزذص تذر

  .سانسعز آىرةشلةردة بولدذم. نذرغذن ؤةقةلةرضة قاتناشتعم
ظاخعرع ظةنة سعز . ؤذجذدذمدا قعلعح، نةيزة، ظوق ظعزع يوق يةر قالمعدع

آأرضةندة تىضعضة ظوخشاش ياتعقعمدا ظألعؤاتعمةن، قورقذنحاقلعقالرنعث آأزلعرع 
  ..!!ظذحذق بولسذن

  .رعماننعث سأزلعيةلةيدعغان سأزلعرع ظعدعبذالر صةقةت مذشذنداق بعر قةه
  :نةصةس ظىزىشتعن بذرذن ؤةسعيعتعنع يازدذردع
  ؟؟...آعمضة ؤةسعيةت قعلعدعغانلقعنع بعلةمسعز

  :ظأمةر ظعبنع خةتتاصقا
  ؟؟...قالدذرذص آةتكةن معراسعنعث نئمة ظعكةنلعكعنع بعلةمسعز

  ..!!ظئتع ؤة قورالع
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  ؟؟؟..ظذندعن باشقا
نكع بذ ظعككعسعدعن باشقا ظأز ظعلكعدة بعر نةرسعسع حى. هئحنةرسة يوق

  .يوقتع
صةقةت . حىنكع ظذ ساق ؤاقتعدا دذنيا ؤة مال ظىحىن مةشغذل بولمعغانعدع

هةقنعث دىشمةنلعرعضة قارشع زةصةر ؤة غةلعبة قعلعش بعلةن هاياتعنع 
  .ظأتكىزضةنعدع

شعدا قولعدعن  ظذرذ»يةرمذك«صةقةت . دذنيادا مالغا ظةسال هعرعس بولمعغانعدع
بذنعث ظىحىن ظذنع .  ظىحىن آأص صةرعشان بولغانعدع»قالصعقع«آةتكةن 

ظةيبلعضةنلةرضة ظذ قالصاقنعث ظعحعدة رةسذلذلالهنعث بعر قانحة حئحع بولذص، ظذنع 
  .ظذنعث بعلةن غةلعبة قعلعشنع ظىمعد قعالتتعم، دةيتتع. تةبةررذك بعلةتتعم

ظانعسع . رنعث ظىستعدة ظأيعدعن حعقتعظاخعرع قةهرعماننعث جةسعتع ساهابعلة
  :هةسعرةتلعك آأز ياشلعرع بعلةن

ظعنسانالرنعث يىزلعرع، رةثضع ظأزضةرضةندة سةن بعر معليذن خةلقتعنمذ ياخشع، 
جةسذرمذ؟ سةن ظذغالنالرنع قوغدايدعغان شعرالردعنمذ جةسذرسةن، سةن سئخعمذ؟ 

  .ةن ظعدعسةن تاغالرنعث ظارعسعدا ظاققان سةلدعنمذ سئخع، دئض
  ظالاله بعلةن قةسةمكع ظذ »توغرا ظئيتتعث«: بذ سأزلةرنع ظاثلعغان ظأمةر
  .هةقعقةتةن شذنداق ظعدع، دئدع
دوستلعرع باش ظعضعص . هةر تةرةص جعمجعت ظعدع. قةهرعمان قةؤرعضة قويذلدع

مةدعنة ظةتراصعدا ) تةسةؤذر قعلعشعمعزحة(بذ جعمجعتلعقنع . ظةتراصتا تذرذشاتتع
صذراص، ظعضعسعنعث جةسعتع ظارقعسعدعن مةدعنة آىحعلعرعدعن ظأتكةندعن ظعزعنع 

  .آئيعن حئصعص آةلضةن بعر ظاتنعث آعشنعضةن ظاؤازع بذزدع
قةؤرة يئنعدا بايراققا ظوخشاش بئشع بعلةن آعشنةص . ظات حئصعص آةلدع

يئثع زةصةر ظىحىن سةصةرضة ... خذددع ظىستعدة ظعضعسع باردةك. ظعشارةت قعلدع
  .عنعدعغاندةك، ظعضعسعضة، قةهرعمانغا ساالمالم بئرةتتعظاتل

  .ظذنعث بعلةن مةثضى ؤعدالعشاتتع
ظعضعسعنع روم ؤة فارسالرنعث تةختعنع يعققاندا، بذتصةرةسلعك ؤة ظازغذنلذقنع 
بةربات قعلغاندا، خذراصاتلعق ؤة شعرعكنعث صىتىن آىحلعرعنع ظعسالم يولع بعلةن 

  . ظىستعدة ؤاقتعدعكعدةك آعشنعدعيوق قعلغاندا، خذددع ظعضعسع 
  .آأزلعرعدعن ياش تأآةتتع. بئشعنع آأتىردع. آئيعن بعر ظاز ظارام تاصتع
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قانحعلعغان . بذ ظات خالعد بعلةن بعرلعكتة قانحعلعغان ظذرذشالرغا قاتناشقانعدع
خالعد بذ ظاتنع قورالع بعلةن بعرضة ظالاله يولعدا ؤةخصة . غةلعبعلةرضة ظئرعشكةنعدع

  .انعدعقعلغ
  ؟.ظةمما خالعددعن آئيعن يئثع زةصةرضة ظئرعشعدعغان بعرسع حعقعشع مذمكعنمذ

  .ظع مذزةصصةر قةهرعمان
  .ظع قاراثغذ آئحعلةرنعث نذرع

  .سةن قوشذنلعرعث بعلةن زةصةردعن ـ زةصةرضة ظاتلعناتتعث
ئضةن سأزلعرعث بعلةن د» ظةتعضةن بولغانغاندا آئحعضة هةمدذ ظئيتعدذ«

  .ة جاسارةت بئرةتتعثظةسكةرلعرعثض
  .بذ سةن ظىحىن بعر ماقال ـ تةمسعل بولدع
  .ظةمدع بولسا سةن سةصعرعثنع تاماملعدعث

  ..!! شىآىردذريمان، سئنعث ظةتعضةنلعكعث هةمدذظع ظةبذ سوال
  .سعزنع خاتعرعلةشتة شةرةص، ضىزةللعك ؤة ظةبةدعيلعك بار ظع خالعد

 سعز بعلةن ؤعداالشقان بعزضة مأمعنلةرنعث ظةمعرع هةزرعتع ظأمةرنعث
  .ؤاقتعدعكع مةرسعية سأزعنع تةآرارالشقا رذخسةت قعلغايسعز

  .ظالاله سعزضة رةهمةت قعلغاي، ظع ظةبذ سذاليمان
هةمدع ظئيتعص . ظالالهنعث نةزعرعدة سعزدة بولغان نةرسعدعن ياخشعراقع يوقتذر

  .ياشعدع
  .بةختلعك بولذص ؤاصات بولدع

  
 لعل مذهةممةد ظابدذلالهظابدذلجئ: تةرجعمة قعلغذحع


