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 شاه مةشرةص هةققعدة هئكاية

  )صوؤئست(

  باتذر روزع

 يعلع آىز ظايلعرعنعث مةلذم بعر آىنع، رعيازةت قورذقلعرع تور تارتقان - 1657معالدعية 
بعلةن ظعضعرضةن ظعككع غالتةك يعصنع حعرايعدعن ظعصصةت نذرع حاقناص تذرغان سةلعمعخان ظأز قولع 

ظذ توساتتعن بعر باققالنعث سئؤةتتة ظىزىم . آأتىرىص نةمةنضان رةستعلعرعدة خئرعدار ظعزلةص آئتعؤاتاتتع
سةلعمعخان . ظذ ظىزىمضة سئزعك بولغعلع خئلع آىنلةر بولغانعدع. سئتعص ظولتذرغانلعقعنع آأرىص قالدع
نعث قئشعغا بئرعص، سئؤةتنعث تىؤعضة حىشىص آةتكةن ظعككع دانة ظعختعيارسعز  هئلعقع ظىزىم سئؤعتع

قورسعقعدعكع باال توساتتعن تئصحةك .  دة، آئتعص قالدع-ظىزىمنع ظئلعص، سىرتىؤئتعص ظاغزعغا سالدع 
  :ظئتعص، زذؤان سىرىشكة باشلعدع

سةن؟ ظةي ظانا، تةثرعدعن قورقماي، مةخلذقتعن ظذياتماي نئمعدةص آعشعنعث هةققعنع يةي -
  !ظةضةر ظىزىمنعث ظعضعسعنع رازع قعلمعساث، بولدع تذغذلمايال قوياي

بعر هازادعن آئيعن . سةلعمعخان بذ ؤةهعيانة ضةصلةرنع ظاثالص بعهوش بولذص يعقعلعص قالدع
مولال ؤةلع .  ظعككع بئسعص معث تةسلعكتة ظأز ظأيعضة قايتعص آةلدع-هوشعغا آئلعص، بعر بئسعص 

. آأرىص، ظةنسعزلعك ظعحعدة قالدع ؤة ظايالعدعن نئمة ظعش يىز بةرضةنلعكعنع سورعدعظايالعنع بذ هالدا 
مولال ؤةلع ظايالعنعث ؤة ظذنعث .  بعرلةص سأزلةص بةردع-سةلعمعخان يىز بةرضةن ظعشالرنع ظئرعضة بعر 

  :قورسعقعدعكع بالعنعث ظامانلعقعنع تعلةص تةثرعضة دذظا قعلدع، ظاندعن ظايالعغا
  . دئدع-!تئز بارغعن، ظىزىم ساتعدعغان باققالنع رازع قعلعص آةل. دعن بئشارةتبذ تةثرع -

ظذ خعجالةتحعلعك ظعحعدة . سةلعمعخان ظعككع تةثضعنع ياغلعققا تىضىص بازارغا ماثدع
  .بويذنلعرعغعحة قعزارغان هالدا باققالنعث ظالدعغا يئتعص آةلدع

  .دةص سورعدع باققالظىزىم سئتعؤالغعلع آةلدعثعزمذ، ظاصظاق خئنعم؟   
ظةي ظعنعم، بايا سئؤعتعثنعث يئنعغا حىشىص آةتكةن ظعككع تال ظىزىمنع ظوغرعلعقحة   

مذنذ ظعككع تةثضعنع ظئلعص ماثا رازعلعق بةرسةث . يةؤالغانعدعم، يةص بولذص قاتتعق صذشايماندا قالدعم
  ؤة مئنع خعجالةتتعن قذتذلدذرساث؟

ظذ بعر تةثضعنع . رلعنعص قعلعدعغان قعلعق تاصالماي قالدعباققال سةلعمعخاننعث سأزعدعن تةسع
  .ظئلعص، يةنة بعر تةثضعنع بعر سئؤةت ظىزىم بعلةن قوشذص سةلعمعخانغا قايتذرذص بةردع

دذنيا سعلعدةك . ظةي ناتعؤان ظانا، خذدانعث سعلعضة ظوخشاش ياخشع بةندعسعمذ بار ظعكةن  
 آةحكةنلةر يةيدذ، تولعسع صذل بةرمةي -ىزىمنع ظأتكةن ظ. ظعنساصلعق ظادةملةر بعلةنال صاآلعنعدذ

  .آأثىللعرعنع غةش قعلمعغايال. سعلعدعنمذ ظةلؤةتتة رازع. مةن هةممعضة رازع. آئتعدذ
  .سةلعمعخان باققال بعلةن خوشلعشعؤئتعص ظويغعنعص آةتتع



 باشلعغان تىثلىكتعن تئخع ظةمدعال سىزىلىشكة. ظذنعث ظالدعدا باققالمذ، بازارمذ يوق ظعدع
ظذ تةرةت ظئلعص ناماز ظوقذش ظىحىن . ظاسماننعث بعر صارحعسع ظاال بولغان غورعدةك آأرىنىص تذراتتع

 حعلعق سوغذق تةر -ظورنعدعن قوزغعلعشعغا دةهشةتلعك تولغاق تذتذص، صىتىن بةدعنعدعن حعلعق 
ولال ؤةلع، ظالدعراشحعلعقتا ظايالعنعث ظازابلعق ظعثراشلعرعنع ظاثالص حأحىص ظويغانغان م. حعقعص آةتتع

  .آالعحعنعمذ ساصماي، ياالث ظاياغ صئتع تذغذت ظانعسعنع حاقعرغعلع يىرىص آةتتع
 صةلةك آأتىرىلىص تىثلىكتعن مارعغان -قذياش ظاسمان . تولغاق ظاالهةزةل يئرعم آىن داؤامالشتع

غذت ظانعسع صايصئتةك تذ. حاغدا، بالعنعث بئشع قعصقعزعل  قان ظعحعدة بأرتىص حعقعشقا باشلعدع
 بعلعنمةس صذشذلداص -باال بعلعنةر . بولذص، حأضىن قاينعغذدةك ؤاقعت هةصعلعشعص بالعنع قولعغا ظالدع

باال بعر يعغلعغان صئتع نةححة آىنضعحة . تذغذت ظانعسع بالعنعث بذرنعنع حعمدعص يعغالتتع. تعنعؤاتاتتع
 ضأش ظأتىكنعث سأآىلىص آةتكةن زعغزعغعدةك بالعنعث حاتعرعقعدا بعر صارحة. توختعماي يعغلعدع
  . قعنعغا صاتماي قالدع-بأرعدعن خةؤةر ظالغان مولال ؤةلع خذشاللعقعدا قعن . ساثضعالص تذراتتع

لةقعمع مولال (مولال ؤةلع باال تذغذلذص ظذزاق ظأتمةيال نةمةنضاندعكع مةشهذر ظألعما هاجع ظةبةيدذلال 
. باال ظعسعم قويغعحة ظئسةدةص يعغالص آةتتع. دةص ظات قويدع» عمبابا رةه«نع حاقعرعص )بازارظاخذن

مولال بازار بالعنعث يعغلعغعنعغا قارعماي، ظعسعم قويذص بولذصال، ظذنع يذمشاق يعكةنداز ظىستعدة 
مولال بازارظاخذن مولال ؤةلعضة قاراص . مولال ؤةلع ظةنسعرةص بالعنع دةرهال قولعغا ظئلعؤالدع. دومعلعتعؤةتتع

  :ستعهزا ظارعالش خعتاب قعلدعظع
تعن )ظعالهعي بعرلعك(ظذ ؤةهدةت . تةثرعنعث ظاشعق بةندعلعرعنعث بةلضعسع يعغلعماقتذر  

ظذ تذغذلغعنعدا ؤةهدةتتعن ظايرعلغعنعغا يعغاليدذ؛ هاياتعدا ؤةهدةتكة . ظاجراص زئمعنغا ظاصعرعدة بولدع
ذ، ظةنة شذ حاغدعال ظاندعن ظذ يعغالشتعن ظذ هامان يةنة ؤةهدةتكة قايتعد. قوشذاللماي يعغاليدذ
تةثرع قذرظاندا ظأز . باال ظوقذش يئشعغا يةتكةن هامان مةدرعسكة بةرمةك الزعم. مةثضىلىك توختايدذ

مةدرعستة ظعلمعي تةرعقةت يوللعرع . ظاظعلعسعنع جاهالةتتة قويغذحعالرغا قاتتعق ظازاب ؤةدة قعلغان
بعزنعث قةلةندةرعية .  آئيعن، ظاشعقلعق يولعغا سالماق الزعمدذربويعحة مىكةممةل تةربعية آأرضةندعن

    .تةرعقعتععمعزدة بارلعق ظعلعم ؤة ظعبادةتلةر ظعالهعي ظعشققا جةملةنضةندذر
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. باال ظوقذش يئشعغا يةتكةندة مولال ؤةلع ظذنع مولال بازارظاخذنذمنعث مةدرعسعضة ظاصعرعص بةردع
مولال ؤةلع ظوقذش . آأزلعرع ظوتتةك حاقناص تذرعدعغان زئرةك باال ظعدعبابارةهعم حعرايعدعن نذر يئغعص، 

يئشعغا توشقعحة ظذنعثغا خئلع آأص نةرسعلةرنع ظأضعتعص، نذرغذن آعتابالرنع ظوقذص بئرعص 
مةدرعسنعث قاراثغذلذق قاصلعغان هويلعسعدا ظذ مولال بازارظاخذنذمنعث هةممعال ظادةم . ظىلضىرضةنعدع

مولال ؤةلع . رلىك آأزلعرعضة دةللعث تعكعلعص، آأزلعرعنع مألدىرلعتعص قاراص تذراتتعظةيمعنعدعغان سى
ظوغلعنعث بذنداق قاراشلعرعنع هاياسعزلعق دةص حىشةندعمذ قانداق، خعجالةتحعلعكتة بئشعنع يةردعن 

مولال بازارظاخذن بالعنعث آأزلعرعضة ظذزاق تعكعلضةندعن آئيعن، ظارعدعكع . ظىستىن قعاللمعدع
  .جعمجعتلعقنع بعرعنحع بولذص بذزدع

ظذنعث ؤذجذدعدا ظاتةش يانعدذ، . مةن بالعنعث ؤذجذدعنع آعتاب ظوقذغاندةك ظوقذص حعقتعم  
ظةمدع بذ ظاتةشنع تةرعقةت ظعلمعنعث يةلصىضىحلعرع بعلةن . بذ تةثرعنعث ظعشقعدعن ظاالمةتتذر!  ظاتةش

  .يئلعنجاتماق الزعمدذر



  .مةن تئشع آأتىرىلىص آةتكةندةك يئنعك ظذه تارتتعمولال ؤةلع مىرعسعدعن تىض
  .تذنجع ساؤاق شذ آىنعال باشالندع

  .دئدع مولال بازار! دةث ظوغلذم» ظةلعف«بعسمعلالهعررةهمانعررةهعم،   
  .دةص تةآرارلعدع بابارةهعم! بعسمعلالهعررةهمانعررةهعم، ظةلعف  
  . دئدع مولال بازار !دةث» بة«ظةمدع   

  .معص قالدع، ظذ بالعلعق تةسةؤؤذرلعرعغا غةرق بولغانعدعبابا رةهعم جع
  .مةندة بةرضعدةك بعرنةرسة بولمعسا، دئدع ظذ ظاخعرعدا هةزعل قعلعص  
  آعحعك تذرذص، مةن بعلةن تاآالالشماقحعمذ سةن؟  

  .مولال بازارظاخذننعث قذيقا حاحلعرع آعرصعنعثكعدةك تعك تذرذص آةتتع
ةص ضةص باشلعدع بابارةهعم بعرظاز جعددعيلعشعص، ظاتامنعث ظةي، هأرمةتلعك  ظذستاز، د  

دئضةنلعك بولذص، مةنة جةهةتتة تةثرعنعث بعرلعكعضة نعسبةت » بعر«نعث مةنعسع »ظةلعف«ظئيتعشعحة، 
. دعن ظأتمةك خاتادذر»ظةلعف«جاهاندا تةثرعدعنمذ ظذلذغ هئحنةرسة يوقتذر، شذثا . قعلعنغانمعش
  .آةحىرضةيال

ابارةهعمنعث ساددا، ظةمما مةنتعقعلعق صعكعرلعرعضة قايعل قالدع بولغاي، ظاححعقعنع مولال بازار ب
  .يذتذؤةتتع

. ظذستاز تةثرعضة بئرعش يوللعرعنع ظأضعتعدذ. تةثرعنع بعلعش ظىحىن ظذستاز تذتماق الزعمدذر  
  .شذثا صعرنعث ظةمرع ؤاجعصتذر

رعدعن نةححة يعل ظأتمةيال ظذ يادلعمعغان ظا.  ظاخعرع يوق ظوقذشقا بئرعلعص آةتتع-بابارةهعم باش 
قاتارلعق تىرآعي يئزعقعدعكع دةرسلعك آعتاب » قعسسةسذل ظةنبعيا«، »ناؤاظع«سىرة، ظوقذمعغان 

مولال بازارظاخذن ظذنعث ظةقلعضة قايعل قالدع ؤة ظذنعثغا ظةرةب، صارس تعللعرعدعن ساؤاق . قالمعدع
 ظأتمةيال ظذ خوجا هاصعزنعث صارسحة شئظعرلعرعنع ظوقذص، ظارعدعن يةنة نةححة يعل. بئرعشكة باشلعدع

لعرعدعن تارتعص »ضىلعستان«ؤة » بوستان«سةظعدع شعرازعنعث . مةنة ظئيتااليدعغان بولذص قالدع
» صارسحة قذرظان«ناملعق داستانع، شذنداقال جااللعدعن رذمعنعث » مةنتعقذتتةيعر«صةرعددعن ظةتتارنعث 

ظذنع ظأزعضة قاتتعق » مةسنةؤع« هةجعملعك مةشهذر دعؤانع دةص شأهرةت قازانغان زور
 آىندىز دئضىدةك خعيال سىرىص، صةرعددعن ظةتتار ؤة جااللعدعن رذمع -ظذ آئحة . سئهعرلعؤالغانعدع
بةزعدة تاماقنعمذ، هةتتا . ظذ بةآمذ خعيالحان ظعدع.   ظذزذنغا سأهبةتلعشعص حعقاتتع-بعلةن ظذزذندعن 

  .مولال بازارظاخذن ظذنع آأثىل قويذص تةربعيعلعدع.  قاالتتعظذيقذسعنعمذ ظذنتذص
تالعصالر ظعحعدة ظذ هةممعدعن . مولال بازارظاخذننعث نةزعرعدة مةشرةص تالعصلعرعنعث آأزع ظعدع

ظذنع شذ زامانالردا ماؤاراظذننةهعردة ظةؤج ظالغان . ظةقعللعق بولغاحقا، ظذنع خويمذ قةدعرلةيتتع
عث  مةشهذر ظألعمالعرعدعن قعلعص تةربعيعلةشنع ؤة ظأزعضة ظعز باسار قعلعشنع قةلةندعرعية مةزهعصعن

  . ظذزذن ؤةزخانلعق قعالتتع-ظذ بابارةهعمضة ظذزذندعن . آأثلعضة صىكتع
. تةثرعضة ظةث تئز يةتكىزعدعغان يولدذر. قةلةندعرعية تةرعقعتع جعمع تةرعقةتلةرنعث ضىلتاجع  

قةلةندةر . ئيتقاندا، بعز هةممعمعز تةثرعنعث ظالدعدا قةلةندةرمعزماهعيةت ظئتعبارع بعلةن ظئلعص ظ
ظعكةنلعكعمعزضة تةن بةرمةي ضاهع باي، ضاهع مةنسةصدار بولذص ظوتتذرعغا حعقماق تةثرعضة ظاسعيلعق 

بايالر، . رعزقعنع تةثرع بئرعدذ، لئكعن هةر خعل ظذسذلالر بعلةن بئرعدذ. قعلغان بعلةن باراؤةردذر



.  نةيرةث ؤة زورلذق بعلةن بذالص ظالعدذ- تةثرع بةرضةن رعزقعنع ظاجعزالرنعث قولعدعن هعيلة هأآىمرانالر
ظالال بعزلةرنع ظةنة . بعز بولساق بايالردعن تعلةص، آةمبةغةللةرضة بئرعص، ظالالنعث رعزقعنع  تةثشةيمعز

  ...شذنداق تةثشةك قعلعص ياراتقان
رعضة مةصتذن بولذص، صىتىن ؤذجذدع بعلةن قةلةندةر بولذشقا بابارةهعم دةسلةصتة مولال بازارنعث ؤةزلع

تةهدعت ؤة زوراؤانلعق هأآىم سىرىؤاتقان نةمةنضان شةهعرعدة بابارةهعم هةقعقةتةن باي . تةييارالندع
بعلةن آةمبةغةلنع تةثشةيدعغان، ظادالةتسعزلعكنع تىضعتعدعغان بعر تةثشةآنعث الزعملعقعنع بارغانسئرع 

شذثا تةثرعنعث . ظذنعث نةزعرعدة تةثرع ظالدعدا هةممة ظادةم باراؤةر ظعدع. لماقتا ظعدعحوثقذر هئس قع
نةمةنضان تذصرعقعدعن بذ باراؤةرلعك . بةندعلعرعضة حاحقان رعزقعمذ تةث باراؤةر بولذشع آئرةك ظعدع

ىن تةثرعنعث رعزقع نئمة ظىحىن ظادةملةر ظىستعدعن هأآىمرانلعق قعلعش ظىح. آأتىرىلىص آةتتع
ظادةملعكنع ظذنتذشقان  ظاز ساندعكع هأآىمرانالرنعث ؤة بايالرنعث خةزعنعلعرعضعال تعقعلعص قالعدذ؟نئمة 

 ساناقسعز بةندعلةر غذربةتحعلعك ظازابعدا ظعثرايدذ؟ -ظىحىن ظذالر بعلةن رعزقعدا تةث تأرةلضةن سان 
ع تةشكعللةصال هةل قعلغعلع بولعدذ، بابارةهعم بذ تةثسعزلعكنع صةقةت آةث آألةملعك قةلةندةرلةر مةزهعص

  .دةص قارايتتع
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ظذنعث مةدرعستعكع هذجرعسعغا باغعستان . بابارةهعم ظون بةش ياشالرغا آعرعص قالغانعدع
صعرمةت .بذ تالعصنعث ظعسمع صعرمةت سعتارع ظعدع. آةنتعدعن آةلضةن يئثع تالعص آئلعص جايالشتع

ل سىرىصال ظولتذرعدعغان، خعيالدعن باش آأتىرسة قولعغا  آةحكعحة خعيا-سعتارع دةسلعصعدة ظةتعدعن 
 ظعحعدعن يعغا قاينعغان هالدا مذثلذق ناخشعالرنع تةثكةش -ضاه تةمبىر، ضاه ساتارنع ظئلعص ظعح 

بذ هذجرعدعشعنعث معجةزعال ظةمةس، بةلكع تذرقعمذ . ظوقذيدعغان  بذ غةلعتة يعضعتتعن ظةيمعنعص قالدع
امعتع آئلعشكةن، ظةمما صئشانعسع آةث ظعدع، حاحلعرعنع بولذشعغا  ق-قةددع . غةلعتة ظعدع

آأزلعرعدعن آىحلىك بعر خعل ظوت حاقناص، قارعغان . قويذؤةتكةن بولذص، مىرعسعضة يئيعلعص تذراتتع
بابارةهعم ظةنة شذنداق دةرؤعش معجةز بولغعنع بعلةن، ناهايعتع . ظادةمنعث ؤذجذدعنع ظأرتةص تاشاليتتع

ظاؤازع خويمذ سىزىك ؤة جاراثلعق، ناخشعلعرع ناهايعتع تةسعرلعك ؤة مةزمذنلذق . دعآئلعشكةن ظع
تةمبىر ؤة ساتارنعمذ ؤايعغا يةتكىزىص . بولذص، بعر ظاثالص قالغان ظادةمنعث قانماي ظاثلعغذسع آئلةتتع

حىشىصال صعرمةت سعتارع دةسلعصعدة ظذنعث قاراشلعرعغا بةرداشلعق بئرةلمةي، ظىنع ظعحعضة . حاالتتع
قا صىتىن خعيالع بعلةن بئرعلعص »مذناجات«آةتتع، آئيعنحة ظذ تةمبىرنع قولعغا ظئلعؤئلعص، 

صعرمةت سعتارع ظأز . حئلعؤعدع، صعرمةت سعتارعمذ ظعختعيارسعز ناخشا توؤالص جور بولذشقا باشلعدع
ن داثلعق هاصعز بولذص،  سأهبةتلعرعدة تاالشتا قالعدعغا- ظعشانالرنعث هةلقة -يذرتعدا بولعدعغان سوصع 

ظذ خوجا ظةهمةد يةسةؤعنعث  هئكمةتلعرعنع تولذق يادا . ظذنعث ظاؤازعمذ بابارةهعمدعن قئلعشمايتتع
  .بعلةتتع، بابارةهعممذ بذ ظاتةشنةصةس يعضعتكة مةصتذن بولذص قالدع

ص بعراق خويمذ آئحعكع. تةثرع ظةسلعدة ظعككعمعزنع بعر جىص قعلعص ياراتقانعكةن، ظعنعم -
ظعسمعم بابارةهعم، ظاتام . ؤذجذدعثعزدعن آأثلىمضة يئقعن بعرنةرسعنع تاصقاندةك بولدذم. ظذحراشتذق

  !تةثرع دوستلذقعمعزنع مذبارةك قعلغاي. نةمةنضاندا داثقع بار آذاللحع



بابارةهعمنعث آئيعنكع . صعرمةت سعتارع هاياجانلعنعص بابارةهعم بعلةن قذحاقلعشعص آةتتع
  .ذغان غةزةللعرع صعرمةت سعتارعغا ناتونذش ظعدعؤاقعتالردا ظوق

  معرادعثغا يئتةي دئسةث، قةلةندةر بول، قةلةندةر بول،
  سعتةم ظةهلعن يذتاي دئسةث، قةلةندةر بول، قةلةندةر بول،

  ظئغعزدعن دذر حاحاي دئسةث، شارابعي ظعشق ظعحةي دئسةث،
  .يامانالردعن قاحاي دئسةث، قةلةندةر بول، قةلةندةر بول

  عيازةتسعز بوالي دئسةث، تئنعم ظازاد يىرةي دئسةث،ر
  جاهاننع سةير ظئتةي دئسةث، قةلةندةر بول، قةلةندةر بول،
  بذ تةقؤادعن آئحةي دئسةث، خانعقادعن قاحاي دئسةث،
  .هةقعقةتنع ظاحاي دئسةث، قةلةندةر بول، قةلةندةر بول

ابارةهعم آئيعنكع آىنلةردة صعرمةت ب. صعرمةت سعتارع بذ ناخشعالرنع ظاثالص قاتتعق تةسعرلةندع
صعرمةت . سعتارعغا قةلةندعرعية تةرعقعتعنعث ظةث نازذك معزانلعرعنع ظئزعص ظعحىرىص سأزلةص بةردع

سعتارعمذ مةشرةصنعث آامالةتكة يةتكةن ظعلمعغا قايعل بولذص، ظذنعثغا ظأمىرلىك ظذستازعم دةص قول 
  .ذهعم بعر معزانع ظعدعصعر تذتذش قةلةندعرعية تةرعقعتعنعث م. بةردع

بابارةهعم ظأزعنعث تذنجع مذرعتعنعث  بةرضةن قولعنع صةقةت رةسمعيةت يىزعسعدعنال تذتذص 
ظذ هارماي ناخشا . بولذص، ضعدعيعؤئلعشتعن نومذس قعالتتع» صعر ظذستاز«ظةمةلعيةتتة ظذ . قويدع

  .توؤاليتتع
  آأرسةت جامالعث مةستانعلةرضة،

  .ةرضةظعشقعثدا آأيضةن صةرؤانعل
  مةندعن دذظادذر، سةندعن ظعجاؤةت،

  .جانعم  تةسةددذق، جانانعلةرضة
  ظةي آأثلع قاتتعق، رةهعم ظةيلعمةسسةن، 

  .قعلغعن نةززارة بعحارعلةرضة
  آأيضةن غئرعبمةن، شةصقةت قعل ظاخعر،

  .آويذثدا يىرضةن دعؤانعلةرضة
  مةشرةص سئنع دةص آةحتع جاهاندعن،

  .باشعنع قويدع ظاستانعلةرضة
ناخشا تىضعضةندة بولسا . بذنداق حاغالردا صعرمةت سعتارعنعث ؤذجذدع سعمابتةك ظئرعصال آئتةتتع

ظأزعنع شعددةتلعك دولقذنالر بعردعنال لةث ظذرذص قعرغاققا ظعتتعرعؤةتكةن بئلعقتةك هئس قعلعص، 
  .بابارةهعمضة ناخشعنع داؤامالشتذرذشنع ظعلتعماس قعلعص تةلمىرةتتع

نعث ظأز »مةشرةص«بابارةهعم . م؟ دةص سورعدع ظذ بعر آىنع بابارةهعمدعنمةشرةص دئضةن آع 
مذنداق صاساهةتلعك . تةخةللذسع ظعكةنلعكعنع ظئيتقاندا صعرمةت سعتارع داث قئتعص تذرذصال قالدع

غةزةللةرنعث تئخع ظةمدعال يعضعتلعك يئشعغا يئتعؤاتقان، بذرذتلعرع خةت تارتمعغان بابارةهعمنعث 
  .ظعكةنلعكعضة ظذنعث ظالدعراص ظعشةنضىسع آةلمةيتتعظعجادعيعتع 



دئدع ظذ ظاخعرعدا بابارةهعمنعث يالغان ظئيتمايدعغانلعقعغا جةزم قعلغاندعن ! ظاصعرعن ظذستاز 
ظةضةر تعلعم آأيمعسة ظعدع، ظذستازنعث نةزمعلعرعدعكع صاساهةت . آئيعن، قالتعس ظامةتلعك ظعكةنمةن

ل خوجا ظةهمةدنع ضىل يئنعدعكع ظازغاندةك حئنعصال قالعدعكةن، دئضةن ؤة باالغةت ظالدعدا هةزرعتع قذ
  .بوالتتعم
قذل خوجا ظةهمةد شئظعرلعرعدعكع هئكمةتنعث تعرةنلعكعضة قعل سعغمايدذ، دئدع مةشرةص  
مةن صةقةت هةزرةتلعرعنعث هئكمةتلعرعنع ظأزىمضة خاس تعل ؤة رةث بعلةن تةآرارالص ¨ جاؤابةن،

  :ةزرعتع جااللعدعن رذمعنعث مذنذ معسرالعرع سأزلعرعمضة مةزمذنداشتذره. يىرضىحع، خاالس
  شذ ظةخمةتمةنذ، ظةمما ظاؤؤالقع ظةخمةت ظةمةسمةن،
  .سةمةندةر قذشمةنذ، ظةمما بذرذنقع داننع يئمةسمةن

هأرمةتلعك ظذستاز، دئدع صعرمةت هاياجانلعنعص تعترةك ظاؤاز بعلةن سأزلعرعنع داؤامالشتذرذص،   
  !أرمعسعلة، شئظعرعيةت بابعدعمذ ماثا ظذستاز بولسعالماالل آ
بذنداق قعسمةتكة ضعرعصتار بولغذحع خذددع . صةمعمحة، شاظعرلعق تةثرع صىتكةن قعسمةت  

شذثا بذ آةسعصتة . قعستاص آةلضةن تةرةتنع حعقعرعؤةتمعسة بولمعغاندةك شعظئر يازمايمذ تذرالمايدذ
سعز بذ . صةقةت ؤذجذدذثدعكع ظاشعقلعقال ساثا ظذستاز بوالاليدذ. هئحكعم هئحكعمضة ظذستاز بواللمايدذ

آأزذثنع يذم، آأزضة ظايالنسذن «جااللعدعن رذمع هةزرةتلعرع . ظذستازنع ظأز ؤذجذدعثعزدعن ظاختذرذث
ظأزعنع بعلضةن تةثرعنع ! ؤذجذدعثعزنع زةن قويذص تعثشاث، ظعنعم. دةص بعكار ظئيتمعغان» آأثىل

  !تةثرعنع بعلمةي شاظعر بولماق مذمكعن ظةمةس. بعلضةنضة باراؤةر
مولال . آئيعنكع آىنلةردة مةشرةص بعلةن مولال بازارظاخذن ظوتتذرعسعدا ظعختعالص تذغذلدع

بازارظاخذن ظةتراصعغا ظولعشعؤالغان مذرعتلعرعدعن تةثرعضة قارعغذالرحة ظاشعق بولذشتعن باشقا هئح ظعشنع 
 ظذستازلعرعنعث سعزغان سعزعقعدعن -عشنع، هةممة ظعشتا صعر بعلمةيدعغان ضأدةك بالعغعال ظايلعن

 هةؤةسلةرضة، بذ دذنيانعث -ظذالرنعث هاؤايع . حعقمايدعغان رايعش موللعالرنع  دوراشنع تةلةص قعالتتع
 آىندىز تةثرعضة ظعبادةت -ظذالرنعث آئحة .  صاراغةتلعرعضة بئرعلعشعنع قةتظعي حةآلةيتتع-راهةت 

بعراق .  سانا ظئيتعص يعغالشتعن باشقا هئح ظعشع بولماسلعقع آئرةك ظعدع- هةمدذ قعلعش ؤة ظذنعثغا
ظذ تةثرعنع ظةقعلنعث يىكسةك صةشتاقلعرعدا تذرذص حىشعنعشنع . مةشرةص مةسعلعضة ظذنداق قارعمايتتع

تةثرعنع سأيىش ظىحىن ظادةم ظالدع بعلةن ظأزعنع سأيىشع آئرةك، ظأزعنع سأيضةن . ظعستةيتتع
ع سأيضةن بعلةن باراؤةر؛ حىنكع ظعنسان تةثرع ياراتقان بارلعق شةيظعلةرنعث آأزع، شذنداقال تةثرعن

ظذ ظأزلعرعنعث تةقؤادار . تةثرعنعث ظالةمنع بعنا قعلعشتعكع بعردعنبعر مةقسعتع دةص قارايتتع
ياآاالردعن  آأز قعلعش ظىحىنال ظعبادةت قعلعدعغان رع-ظعكةنلعكعنع، تةثرعضة ظاشعق ظعكةنلعكعنع آأز 

مةشرةصنعث تومذرعدا ظأزعنع تةثرعنعث آألةثضعسع سىصعتعدة ظذلذغاليدعغان ؤة هةقعقعي . يعرضعنةتتع
ظعنسانغا خاس ظةرآعنلعكتعن يئتةرلعك بةهرعمةن بولذشنع ظعستةيدعغان باشقعحة بعر قان 

رضعمذ قاتناشماي قويدع ؤة  سأهبةتلة- بارا مولال بازارظاخذن تةشكعللعضةن هةلقة -ظذ بارا . ظأرآةشلةيتتع
مةدرعستعكع تالعصالر ظارعسعدا مةنسذر هةلالجع، جااللعدعن رذمع ؤة ظعبعن ظةرةبعيلةرنعث هئكمةتلعرعدعن 
دةلعل آةلتىرىص تذرذص، مولال بازارظاخذننعث صةتعؤالعرعنع ظاغدذرذص  تاشاليدعغان ظعسعيانكارانة 

زارظاخذننع مةسخعرة قعلعدعغان بعر شئظعرنع يئزعص، هةتتا مولال با. نذتذقالرنع سأزلةشكة باشلعدع



 دة، -مولال بازارظاخذن بذ ضةصلةرنع ظاثالص دةر غةزةصكة آةلدع . ظاهاثغا سئلعص تالعصالرغا ظوقذص بةردع
  .مةشرةصنع ظالدعغا حاقعرتتع

  !ظذنعثغا قارشع حعقماق ظعمانسعزلعقتذر. مةشرةص، صعرنعث ظةمرع خذدانعث ظةمرع  
مةن صةقةت تةثرع ظالدعدعال جاؤابكارمةن، بةندة . ع ظألحةيدعغان تارازا ظعضعسعنعث قولعداظعمانن  

  !ظالدعدا جاؤابكار ظةمةسمةن
  .ظعلمعي تةرعقةتتة صعر تذتماق ؤاجعصتذر  
  ! دة؟-بعراق، صعرنعث ظةمرع خذدانعث ظةمرع دئيعلضةن ظةمةس   

بعراق مةشرةص صةرؤاسعزلعق بعلةن سأزعنع . مولال بازارظاخذن غةزةصتعن الغعلداص تعترةص آةتتع
  :داؤامالشتذردع

ظةي «: بعر آىنع هةزرعتع ظادةم نالة قعلعص. تةثرع هةزرعتع ظادةمنع يةر يىزعضة حىشىردع -
. دئدع» ظةؤالدلعرعمنعث روهعنع ماثا آأرسةتكعن. صةرؤةردعضار، سةن بارلعق سعرالرنع يةشكىحعسةن

ظادةم . »ظةي ظادةم، ظوث تةرعصعثضة قارعغعن«: تةثرعدعن نعدا آةلدعشذظان ظادةم ظةلةيهعسساالمغا 
: هةزرعتع ظادةم. ظةلةيهعسساالم ظوث تةرعصعضة قارعؤعدع، آأزعضة تامامةن ظاق آعيعنضةن روهالر آأرىندع

دةص » بذ مأمعن صةرزةنتلعرعثنعث روهعدذر«: دةص سورعؤعدع، تةثرع» ظعالهة، بذ قانداق روهالردذر؟«
. ظادةم ظةلةيهعسساالم سول تةرعصعضة قارعؤعدع، تامام قارا آعيعنضةن روهالرنع آأردع. بةردعجاؤاب 

ظةي، ظاخذنذم، سعز . دةص جاؤاب بةردع» بذ آاصعر صةرزةنتلعرعثنعث روهعدذر«تةثرعدعن سورعؤعدع، 
ظأز آأزعثعز شذ حاغدا هةزرعتع ظادةم بعلةن بعللة مئنعث روهعمنعث آاصعرالر قاتارعدا آةلضةنلعكعنع 

  بعلةن آأرضةنمعدعثعز؟
  .مولال بازارظاخذن مةشرةصتعن بذ سأزلةرنع ظاثالص بةك ظوثايسعزالندع

  .تةثرعدعن ظأزضة هئحكعم جاؤاب بئرةلمةيدذ. بذ ظعلمعي غةيبكة ياتعدعغان ظعشالر -
رلذق بذنعثدعن ظارتذق آذصذ. بايعقع سأزلةردة ظأزلعرعنع تةثرعنعث ظورنعغا دةسسعتعؤالدعال -

  !ظأزلعرعنع ظذستاز تذتذشتعن ؤاز آةحتعم، خةير. بولمايدذ، تةقسعر
.  دة، مةدرعستعن حعقعص آةتتع-مةشرةص هذجرعسعغا آعرعص تةمبىر بعلةن ساتارنع قولعغا ظالدع 

  .صعرمةت سعتارعمذ تاص باستذرذص دئضىدةك ظذنعث ظارقعسعدعن سذثدعشعص ماثدع

 قعلغان ظذستازعنعث ظاخعرعدا ظةقعدعضة زايا آئتعدعغان بعر ظادةم مةشرةصكة ظون يعلدعن ظارتذق ظةقعدة
  .ظذ دةردعنع تةمبىردعن ظالدع. بولذص حعقعص قالغعنع قاتتعق ظةلةم قعلغانعدع
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ظذالر ظاساسلعق . ظذ زامانالردا نةمةنضاننعث هةممعال يئرعنع قةلةندةرلةر قاصالص آةتكةنعدع
حعققان بعر خعل مةزهةص بولذص، هةممعال جايدا خعلمذخعل دعنعي ظعجتعماظعي آىح سىصعتعدة ظوتتذرعغا 

ظذالرنعث ظعحعدعن بئهبذد قةلةندةر، آوسا . صاظالعيةتلةرنع آةث  آألةمدة قانات يايدذرذؤةتكةنعدع
مةدداه، زذنذن دعؤانة، شاهرذه قةلةندةر خوجةندع، ظارعص قةلةندةر حةنضع، خالمذهةممةت دعؤانة 

قةلةندةر تةمبىرع، غازع مايماق قةلةندةر، نازعم تةنتةك، زابعر قةلةندةرباشع قاتارلعق نةمةنضانع، هىسةيعن 



قعرعققا يئقعن قةلةندةر شذ زاماندعكع قةلةندةرلةرنعث نوصذزلذقلعرعدعن بولذص، ظذالر مةشرةص مةدرعسنع 
ص ظذالر بعلةن مةشرة. تةرك  ظئتعص ظذزاققا بارمايال، ظذنعث قعزغعن هةمسأهبةتلعرعدعن بولذص قالدع

  .بعرلعكتة هةممعال يةردة قعزغعن دعنعي صاظالعيةتلةرنع قانات يايدذرذؤةتتع
مةشرةص قةلةندةرلةر بعلةن ظئلعص بارغان سأهبةتلعرعدة ضاه نذتذق، ضاه ناخشا بعلةن زاماننعث 

نع، رعياآار تةثسعزلعكعدعن شعكايةت قعالتتع، مةسخعرعلعك تعلالر بعلةن زالعم شاهالرنع، مةآكار بايالر
. ظذنعث نةزعرعدة رعياآارالر دعن ؤة دعيانةت يولعدعكع قاراقحعالر ظعدع.  سوصعالرنع قامحعاليتتع-شةيخ 

ظذ آأص ساندعكع مأمعنلةرنعث يا دوزاختعن قورقذص، يا جةننةتنع تةمة قعلعص، قانداقتذر مذظةييةن 
نعث نةزعرعدة هةقعقعي ظعبادةت ظذ. مةقسةت بعلةن قعلغان ظعبادةتلعرعنع دذرذس هئسابلعمايتتع

بعر ناخشعدا ظذ هةتتا هةج . غةرةزسعز هالدا ظالالغا صىتىن ؤذجذدع بعلةن بئرعلعص قعلغان ظعبادةت ظعدع
  :تاؤاص قعلغذحعالرنعمذ مةسخعرة قعلعدذ

  بذ تةن خاآعنعيذ، روهعي راؤاننع نة قعالي؟
  بولمعسا قاشعمدا جانانة، بذ جاننع نة قعالي؟

   بادةسعز مةآكعضة بارماق نة آئرةك؟يارسعز هةم
  ظعبراهعمدعن قالغان ظول ظةسكع دذآاننع نة قعالي؟

   دةؤزةخعن،-ظذرايعنمذ باشعمة سةآكعز بئهعشذ 
  بولمعسا ؤةسلع ماثا، ظعككع جاهاننع نة قعالي؟
  ظةرشنعث آىنضىرةسع ظىستعضة قويدذم ظاياغعم،
  الماآاندعن جاي ظالعصمةن، بذ ماآاننع نة قعالي؟
  !بعر خذدادعن ظأزضعسع بارحة غةلةتتذر، مةشرةبا
  بولمعسا ظاشكارة ظول، سعرع نعهاننع نة قعالي؟

مولال بازارظاخذن مةشرةصنعث خةلق ظعحعدعكع آىنسئرع ظئشعص بئرعؤاتقان شأهرعتعضة هةسةت 
دعت مةشرةص ظذنعث نةمةنضاندعكع ظعناؤعتعضة زور تةه.  آئحعلةص ظاححعق تولغعناتتع-قعلعص، آئحة 

شذثا ظذ مةشرةصنعث سأهبةتداشلعرع ظارعسعدعن ظأزعضة يئقعن آعشعلةرنع يئنعغا تارتعص، . ظعدع
  .صايالقحعلعققا قويدع

ساما سئلعؤاتقانالر .  ظعحعدعن مذثلعنعص هاصعزلعق قعلدع-بعر قئتعملعق  هةلقعدة مةشرةص ظعح 
ا ظأيدة ساما سئلعؤاتقان ظايالالردعن ظارعدا قوشن. ظذنعث ناخشعلعرعدعن تةسعرلعنعص هأثرةص يعغالشتع

بذ ظايالنعث ظعسمع دعلسأز بولذص، . بعرةيلةن مةشرةصنعث ظايعغعغا ظأزعنع تاشالص هوشعدعن آةتتع
ظئرع ظذنع . ظذ مةشرةصكة آأيىص يىرضعلع ظذزذن بولغانعدع. نةمةنضاندعكع بعر ظوتذنحعنعث ظايالع ظعدع
شذثا ياتلعق بولذص ظذزاق ظأتمةيال .  ظوتذن بعلةن  ظذراتتعظورذنسعز آىنلةص، آىن ظاتلعماي دئضىدةك

دعلسأز . شذ ظاخشعمع ظذالر سأهبةت ظارعلعقعدا مةخصعي  ظذحراشتع.  ظذنعث ظئرعدعن آأثلع قالغانعدع
حىمبةردعسعنع ظئحعؤعدع، ظذنعث ضىزةل رذخسارعغا مةصتذن بولذص، مةشرةصنعث صىتىن ؤذجذدعغا ظوت 

يعضعتلعك قذرامعغا . يذم يعغالص تذرذص مةشرةصكة ظأز ظعشقعنع ظعزهار قعلدع -دعلسأز يذم . آةتتع
ظوتذنحع .  قولعدا جان قالمعدع-يئتعص، ظايال زاتعنعث قولعنع تذتذص باقمعغان مةشرةصنعث صذت 

 -دعلسأز بولسا ظاتا . دعلسأزنع ظىح تاالق قعلعؤةتكةن بولذص، قايتا نعكاه ظوقذتذشقا تةرةددذتلعنعؤاتاتتع
  .ظانعسعنعث ظأيعدة يامانالقتا ظعدع



مةشرةص ظأز هئسسعياتعنعث تعزضعنعنع قولعدعن حعقعرعصال قويدع ؤة ظةتعسع آةحتة دعلسأز 
  .بعلةن نةمةنضان شةهعرعنعث سعرتعدعكع بعر آأل بويعدا ظذحرعشعشقا ؤةدة بةردع

نع خاالش هةؤعسع ظذ ظةتعسع آةح آعرضىحة ظأزعنع صاك تذتذش ظعستعكع بعلةن ضذناه ظأتكىزىش
ظارعدا ؤةدة بولغانعكةن، ظذنعثغا ظةمةل قعلماق الزعم . ظوتتذرعسعدعكع ظئلعشعشتا هالسعز تئصحةآلعدع

دعلسأز . مةشرةص شذالرنع ظويالص تةؤةآكىل دةرياسعغا آئمة سالغعنعحة آأل بويعغا يئتعص آةلدع. ظعدع
 بعرعضة آعرعشعص -شعنع يوقاتقان هالدا بعر  هو-ظذالر ظةس . بالدذرال آئلعص، ظذنع ساقالص تذرغانعدع

  ...ظةتراصتعكع هةممعال نةرسة ظذنتذلدع. آةتتع
دعلسأز . توساتتعن قاراثغذلذقتا تعمعسقعالص يىرضةن بعر توص ظادةمنعث شةصعسع ظاثلعنعص قالدع

 مةشرةصمذ ظذنع قذتقذزذص. دةرهال مةشرةصنعث قوينعدعن سذغذرذلذص حعقعص آألضة ظأزعنع ظاتتع
مةشرةص دعلسأزنع تاصالماي، سذ يىزعضة آأتىرىلضةندة دعلسأزنعث . حعقعش ظىحىن آألضة سةآرعدع

. مةشرةصنعث ظعحعدعن ظاححعق بعر ظةلةم صارتالص حعقتع. جةسعتع سذ يىزعضة لةيلةص حعقعص قالغانعدع
ق بةرمةي قئحعص بعراق ظذالر تذتذ. ظذ  آأل بويعغا يامعشعص حعقعص صايالقحعالرنع تاص بئسعص قوغلعدع

  .آةتتع
صايالقحعالر آوسا مةدداه، غازع مايماق قةلةندةر، نازعم تةنتةك باشحعلعقعدعكع ظونغا يئقعن ظادةم 
بولذص، ظذالر مولال بازارظاخذننعث آأرسةتمعسع بويعحة مةشرةصنع نةق ظعش ظىستعدعال تذتذؤئلعص ظةل 

مةشرةصنع ظئغعر . ظذالر دعلسأزنعث بئشعغا حعقتعنةتعجعدة . ظارعسعدا بعراقال شةرمةندة قعلماقحع ظعدع
ظذ دعلسأزنعث جةسعتع بعلةن آأل بويعدعال خوشلعشعص، قاراثغذلذق ظعحعدة . خةؤص آىتىص تذراتتع

  ...آأز يةتكىسعز باياؤانغا ظعحكعرعلةص آعرعص آةتتع
  .ظذ يول بويع ظأز هةسرعتعنع ناخشا بعلةن حعقعرعص ماثدع
  سةم، مئنع يوقالر آعشع بارمذ؟نةمةنضان شةهعرعدعن آةت

  غئرعبلعق شةهعرعدة يىرسةم مئنع يوقالر آعشع بارمذ؟
  مذهةببةت شةربعتعن ظعحتعم، قازاندةك قاينعبان تاشتعم،
  بذ صانعي دذنيادعن آةحتعم، مئنع يوقالر آعشع بارمذ؟

  حىشىصتذر باشعمة سةؤدا، رةمذزع ظعشقتعن غةؤغا،
  ر آعشع بارمذ؟ظأزعضة ظةيلعدع شةيدا، مئنع يوقال

  تذرارغا تاقعتعم يوقتذر، بارارغا هالعتعم يوقتذر،
  يىرةآتة ظعشق ظوتع حوغدذر، مئنع يوقالر آعشع بارمذ؟
  بذ معسكعن زارع مةشرةصنعث، آعشع هالعنع بعلمةيدذ،

  بذ يةردعن باش ظئلعص آةتسةم، مئنع يوقالر آعشع بارمذ؟
مولال ؤةلع بعلةن .  آويالرغا يامراشقا باشلعدع- آوحا  ظأيلةرضة،- ظئغؤاالر ظأي -نةمةنضاندا صعتنة 

مةشرةصنعث تئخع . سةلعمعخاننعث ياشعنعص قالغعنعغا قارعماي مةشرةصنع ظعزلةص بارمعغان يئرع قالمعدع
 -بعراق مةشرةص ظعز .  تةرةصكة حاصتع-ظةمدعال ظون ياشقا آعرضةن سعثلعسعمذ ظذنع ظعزلةص تةرةص 

مةشرةصنع «دعلسأزنعث ظوتذنحع ظئرع قولعغا صالتعنع ظئلعؤئلعص، . دئرةآسعز يوقالغانعدع
 -شذ سةؤةبتعن مةشرةصنعث ظاتا . دةص حعقعص آةتكعنعحة قايتعص آةلمعضةنعدع» !ظألتىرىؤئتعمةن

  ....ظانعسع قاتتعق ساراسعمعضة حىشىص قالغانعدع



ةنسعزلعك ظعحعدة ظأيضة مولال ؤةلع ظذنع ظ. بعر آىنع، صعرمةت سعتارع ظذالرنعث ظعشعكعنع قاقتع
  .باشلعدع
 مةن هازعر - دئدع صعرمةت ظأيضة آعرعصال،-هئلعقع ظوتذنحعمذ مةشرةصنع تاصالماي قايتعص آةصتذ، -

  !ظذنع تاصمعغعحة نةمةنضانغا قايتمايمةن. ظذستاز مةشرةصنع ظعزلةص يولغا حعقماقحعمةن
تذرذص دذظا قعلعص، سةصعرعضة ظاق يول  ظذزذن يعغالص - ظانعالر صعرمةت سعتارعنع ظذزذندعن -ظاتا 

  .تعلةص، مةشرةصنعث تةمبىر ؤة ساتارعنع بئرعص، بعر ياغلعق ناننع يوللذق تذتذص ظذزذتذص قويذشتع
 .سةلعمعخان خئلع آىنلةرضعحة ظةنجاندعكع آأل بويعدعن آةلمةي يعغالص يىردع
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ر بذخارادعكع داثلعق ظألعما صعرمةت سعتارع مةشرةصنع بعر ظايدعن ظارتذق ظعزدةص يىرىص، ظاخع
مةؤالنة مةشرةصكة ظعمام غةززالع ؤة ظعبعن ظةرةبعينعث . مةؤالنة شئرعص هذزذرعدعن تئصعؤالدع

صعرمةت سعتارع آئلعص ظذزاق ظأتمةيال مةشرةص بعلةن مةؤالنة . تةلعماتلعرعدعن ساؤاق بئرعؤاتاتتع
  .ظوتتذرعسعدا شعددةتلعك مذنازعرة باشلعنعص آةتتع

  . دةيتتع مةؤالنة-قةت يولعنع تذتقان ظادةم شةهؤةتنع حةآلةش الزعمدذر، تةرع-
 هةزرعتع جااللعدعن رذمعنعث هئكمةتلعرعدة، ظعنسانعي مذهةببةت ظعالهعي ظعشققا آأؤرىك  -

ظعككع ظعنسان ظوتتذرعسعدعكع بعرلعك ظةمةلضة ظاشمايدعكةن، تةثرع بعلةن بعرلةشمةك ؤة . دئيعلضةن
تةثرعضة يئتعش ظىحىن ظعنسان تةثرع ظأزعضة ظعنظام قعلعص . مذ مذمكعن ظةمةستذرهةقعقةتكة يةتمةآ

بعراق ظعنسان صةقةت ظأزعضة ظوخشاش ظعنسانغا . بةرضةن ظةسلع ظعنسانلعق تةبعظةتكة قايتمعقع شةرت
  .مذهةببةت باغالش بعلةنال ظعنسانلعق تةبعظعتعنع تاصااليدذ

  ! هةؤةس شةيتاننعث ظعشع- هاؤايع -
تةثرعنعث «هةزرعتع مةنسذر هةلالجع تةثرعنع . راق، شةيتانمذ تةثرعنعث ياراتمعشع بع-
شةيتان خاهعشقا تعمسالدذر، صةرعشتة . دةص ظعككع قذتذصقا بألضةن» تةثرعنعث بذيرذقع«ؤة » خاهعشع

شذثا ظذ تةثرعضة . ظعنسان تةثرعنعث خاهعشع بعلةن بذيرذقعنعث يذغذرذلمعسع. بذيرذققا تعمسالدذر
تعش ظىحىن تةثرعنعث بذيرذقعنعال ظعجرا قعلعص قالماي، بةلكع تةثرعنعث خاهعشعنعمذ حىشعنعشع يئ

  .آئرةك
 ظارعالص تئرعكعصمذ قاالتتع، ظارقعدعنال ظأز هاياجعنعنع -بذنداق مذنازعرعلةردة مةؤالنة ظارعالص 

  :يتتع دة، ؤةزمعن تةلةصصذزدا ضةص باشال-ظذستعلعق بعلةن صةسكويغا حىشىرىؤاالتتع 
  . ظعنسان تةثرعنعث بذيرذقلعرعنع ظعجرا قعلعش ظىحىنال تأرةلضةن-
ظعنسان تةثرعنع خاهعش ؤة بذيرذقلعرع بعلةن قوشذص تولذق هئس قعلعش .  يوقسذ، تةقسعر-

ضةرحة تةثرعنع تولذق حىشعنعش تا قعيامةت قايعم بولغعحة مذمكعن بولمعسعمذ، بعراق . ظىحىن تأرةلضةن
شذثا ظذ ظاشكارعالنغان ظعلعمالرغا جةملةنضةن . رلعك حىشعنعشكة تعرعشمعقع شةرتظعنسان ظذنع يئتة

ظةث مذهعمع ظذ تئخع ظاشكارعالنمعغان ظعلعملةرضة ظأزعنع . بذيرذقالر بعلةنال حةآلعنعص قالسا بولمايدذ
. ولعدذشذنداق بولغاندعال ظاندعن ظعنسان ظأزعنع تةثرعضة تولذق بئغعشلعيالعغان ب. بئغعشلعشع آئرةك

  .دئضةن» !ماثا تولذق يىزلعنعثالر«: دعمذ ظالال»قذرظان آةرعم«



مةؤالنة ظاخعرعدا ظأزعنعث يئثعلضعنعضة تةن بةرمةي حعحاثشعص آةتتع ؤة مةشرةصنع ظوحذقتعن 
  .ظوحذق هاقارةتلةشكة باشلعدع

  ! سةن بعر مةزلذمنعث بئشعغا حعققان قاتعل-
ظذنعث . تةثرعنعث بذيرذقعسعز قعل تةؤرعمةس. ة قايتتع مةزلذم تةثرعدعن آةلضةن، يةنة تةثرعض-

  !ظألىمعضة صايالقحعالر سةؤةبحع
  .مةشرةص صعرمةتنع ظةضةشتىرىص مةؤالنةنعث هذزذرعدعن صئشعنع قئقعص حعقعص آةتتع

ظذنعث مةؤالنة هذزذرعدعن قايتعص . بذ آىنلةردة مةشرةصنعث بذخاراغا داثقع صذر آةتكةنعدع
مةشرةص . آوحعدا ظادةملةر سةل بولذص ظاقتع. عر توص جاماظةت ظةتراصعغا ظوالشتعحعققعنعنع ظاثالص، ب

 تذرذص ناخشا توؤالص، -تذرذص .ظذالرنعث ظارعسعدا خعيالع دذنيادا آئتعؤاتقاندةك بعخعرامان آئتعؤاتاتتع
ةشرةص ناتعؤان خةلق ظةهؤالعدعن دعلع قايغذغا حأمضةن م. زالعمالرنع شةصقةتسعز تىردة قامحعاليتتع

  .زاماننعث تةثسعزلعكعدعن قاقشاص، مذثلذق ناخشعالرنع يول بويع توؤالص ماثاتتع
  ظئتةضعمنعث يةلصىشعدعن يىز خعزعر صةيدا بولذر،

  .بذ دعلعمنع آولعماث، ظاتةشضادا صةيدا بولذر
  صةيدا بولذر،» ؤاه، هةسرةتا«: هةر تةرةصتعن نةظرةظي

  ا بولذر،ظاححعق نعدا صةيد» هذؤ-هاي«زذهد ظئلعغا 
  .ظةهلع تةقؤاالر ظارا ؤاؤةيالتا صةيدا بولذر

  خان، سةردارعلةر بةدضار ظئسة،- سةييعد، بةضى-خوجا 
  زذلم  تعغعن تعز ظئتةردة هةر بعرع نامدار ظئسة،
  آاسةلةس آاززاب شةيخلةر بذ ؤةتةندة بار ظئسة،
  مةزلذم ظةللةر ظئثرعشعصكعم صارحة نانغا زار ظئسة،

  .ةبعدةك رةهنةما صةيدا بولذرآذصعر ظئلعغا مةشر
ظذالر .  هةرعكةتلعرعدعن بذخارا هأآىمرانلعرع ساراسعمعضة حىشىص قالدع-مةشرةصنعث سأز 

 شةيخلةرنع يعغعص، مةشرةصنع -ظةتراصعغا مةؤالنة شئرعص باشحعلعقعدعكع بعر توص ياالقحع سوصع 
رضةن بعر توص سوصعالر مةشرةصكة مةشرةصكة ظأحمةنلعك قعلعص يى. بذخارادعن هةيدعؤئتعشكة قذتراتتع

ظذنعث ظادالةتصةرؤةرلعكعضة .  آئسةك ياغدذرذص، ماالمةت تاشلعرعنع ظئتعشقا باشلعدع-آوحعدعال حالما 
ظئغعر . ظعخالس قعلعص ظةتراصعغا ظولعشعؤالغان خااليعقنعث قولعدا بولسا تأمىرنعث سذنعقعمذ يوق ظعدع

، قارشعلعق آأرسعتعش ظعقتعدارعنعمذ يوقعتعص زذلذم دةستعدعن ظذالرنعث يىرعكع مذجذلذص
ظذالر آأز ظالدعدا بولذؤاتقان ظعشالرغا آأزلعرعنع مألدىرلعتعص رايعشالرحة تعكعلعصال قاراص . قويذشقانعدع
  .قالدع، خاالس

 بذ آاززاصالرنعث ؤةتعنع ظةمدع - دئدع مةشرةص صعرمةتكة،-! بعر غعالصقا ظعككع شةمشةر سعغماس-
 -صعر .  قةشقةردعكع ظاصاق خوجا هةزرةتلعرعنع ظاجايعص هةقعقةتصةرؤةر ظألعما دةص ظاثلعدعم.بعزضة هارام

  !قةشقةرضة بئرعص ظاشذ ظذستازنعث ظئتةآلعرعنع سأيةيلع. ظذستازسعز يىرمةك تةرعقةتكة خعالص
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تىضعمةس سةرضةردانلعقنع ظأزعضة آةسعص قعلغان جاهانكةزدع مةشرةص صعرمةت سعتارعنعث 
 حأللةرنع آئسعص ظأتىص، ظاحلعق ؤة ظذسسذزلذق دةردعدة معث ظألىص، -لعقعدا، سذسعز دةشت هةمراه

بذ يةردة مةشرةص ظأز ظادعتع بويعحة . معث تعرعلعص دئضىدةك بذخارادعن ظاخعر ظوشقا يئتعص آةلدع
ن ؤة ظاسعف ظعبنع بةرخعيانعث قةبرعضاهعدا نةححة آئحة تىنةص، مةرهذمنعث خعيالع سعماسع بعلةن دع

تعرعكلةردة ظعمان ؤة ظةقعل بولمعغان . دذنيا هةققعدعكع نازذك مةسعلعلةر ظىستعدة سأهبةتلعشعص حعقتع
بعر زامانغا خاتا تأرعلعص قالغان مةشرةص صىتىن ظىمعدعنع ؤة تةرعقةتتعكع حعقعش يوللعرعنع ظالةمدعن 

ةؤؤذرعدا ظذالر ظأزعنعث ظةسلع مةشرةصنعث تةس. ظأتكةن مةشهذر ظألعماالرنعث روهعغا باغلعؤةتكةنعدع
مةشرةص ظاتاقتا تارعختا . هالعتعدعن آأصتىرىلىص، بعر خعل غايعؤع مذآةممةللعككة ظايلعنعص قاالتتع

ظأتكةنلةرنعث نامعنع سىيظعستئمال قعلغان خعيالع ظوبرازالر بعلةن مذثداشقاندةك قعلسعمذ، ماهعيةتتة 
تةصةآكذرسعز قالغان بعر لةهزعمذ ظذنعثغا هارام . ع آئحعلةص ظأزع بعلةن مذثدعشعص حعقاتت-آئحة 
  .ظعدع

قات تاغالردعن معث بعر مذشةققةتتة -مةشرةص ظاسمانغا هةرة حعشعدةك قادعلعص تذرغان قاتمذ
ظذ دةريا سىيعنع ظوحذمعغا ظئلعص . هالقعص ظأتىص ظاخعر ظاتذشتعكع قعران دةرياسع بويعغا يئتعص آةلدع

ظذالر دةريا . صعرمةت سعتارعمذ هئرعص هالعدعن آةتكةنعدع. غاردعظئشةآنعمذ سذ. قئنعص ظعحتع
 ظعككع بئسعص هةزرعتع سذلتان -ظاندعن بعر بئسعص . بويعدعكع حعملعقتا خئلع ظذزاق ظذخلعؤالدع

  .سذتذق بذغراخاننعث مازعرعنع تاؤاص قعلغعلع يىرىص آةتتع
ق بذغراخان مازعرعغا آئلعص  دةص خعتاب قعلدع مةشرةص سذلتان سذتذ-! ظةي، ظذلذغ خاقان-

 سةن ظادالةت قعلعحعنع ظوينعتعص قذمدةك حئحعلعص آةتكةن خةلقعثنع  بعر -دذظاغا قول آأتىرىص،
دعنعي . ظذالرنعث آأزلعرعنع تةثرعنعث نذرع بعلةن يورذتقانعدعث. قعلعح ظاستعغا ظذيذشتذرغانعدعث

قعي بعرلعكنع، ظعناقلعقنع ظةمةلضة بايراق ظاستعدا ظعنسانالر ظارعسعدعكع تةثرع آىتكةن هةقع
هاال بذ آىنلةردة ظةؤالدلعرعث هةقعقةت يولعدعن تئيعص، بعرلعكتعن ؤاز آئحعص، . ظاشذرغانعدعث

 ظذنعث مةثزعضة -!... غاصعللعققا حأآىص، تةثرعنعث بذيرذق ؤة خاهعشلعرعغا ظاسعيلعق قعلعشقا باشلعدع
  .ظعختعيارسعز ظعككع تامحة ياش دومعالص حىشتع

. ظذالر ظةتعسع ظةتعضةندة يولغا حعقعص، صئشعن ؤاقتع بعلةن قةشقةر شةهعرعضة يئقعنالص آةلدع
بذ شةهةر ظذزاق ظةسعرلعك ظعلعم ؤة مةدةنعيةتنعث بأشىكع بولذش سىصعتع بعلةن مةشرةصكة يةر يىزعضة 

ظذ مىرعسعدعكع . سعغمايؤاتقان هئكمةت جةؤهةرلعرع يعغعلعص قالغان بىيىك بعر قارارضاهتةك تذيذالتتع
صعرمةتمذ ظذنعثغا ظةضعشعص دذظاغا .  دة، صعحعرالص دذظا ظوقذشقا باشلعدع-تةمبىرنع ظئلعص يةرضة قويدع 

جاهانغا سعغمعغان ظعخالسمةن مةشرةص تةثرع ظأز ظالعقعنع بعلةن سعلعغان بذ ظةزعزانة . قول آأتىردع
  .شةهةردة ظأز ظعخالسعغا حعقعش يولع تاصماقحع ظعدع

صىتكىل ظوتتذرا ظاسعيا تىرآعستان ؤة قةشقةر ؤعاليعتعدة ظاصاق «: سع مولال ؤةلع ظذنعثغا داظعمظاتع
صذرسةت بولسعال ظذلذغ زاتنعث بوسذغعسعغا باش قويذص، . خوجعدةك تةؤةرىك، ظاتةشنةصةس ظةؤلعيا يوق

 بوسذغعسعدا مانا ظذ ظةمدع ظاشذ ظذلذغ دةرضاه. دةص جئكعلةص تذراتتع» !خعزمعتعنع قعل، ظوغلذم
نئسعص بولسا مانا بىضىن صةرعشتعدةك ظاصاق خوجا ظايعغعغا ظأزعنع تاشالص، تةؤةرىك صةشلعرعنع . تذرماقتا

 تةآبعر بعلةن روهعنع -ظذ تىمةن دةرياسعغا حأمىلىص تاهارةت ظالدع؛ ظاندعن دذظا . يىزعضة سىرتعدذ



ظذ يول بويع ناخشا . عدعن آعرعص آةلدعدةص ظوث صذتعنع حامداص ياؤاغ دةرؤازعس» بعسمعلال«صاآالص، 
  .توؤلعدع

  ظانقةدةر نذرغا تولذصمةن ظاسمانغا سعغمعدعم،
  .تاقع ظةرشع آذرسعيذ لةؤهع جاهانغا سعغمعدعم

  آعمضة سايةم حىشسة ظول نذرع يئقعن بولدع شذ دةم،
  .دةصتعرع روهعي قذددذستذرمةن، زابانغا سعغمعدعم

  ع ظعزلعدعم،سايةظع ظادةمضة آةلدعم، نذرع مةظن
  .جةننةتذل صعردةؤعسعدةك ظالعي ماآانغا سعغمعدعم
  بار ظعدعم نوه ؤاقتعدا، غةرق ظةتمعدع توصانع هةم،

  .هةمراهع مذسا بولذص تذرع سعنانغا سعغمعدعم
  ظةللعك يعل ظةيسا بعلةن يىردىم ظألىكنع تعرضىزىص،

  .مةشرةص زامانغا سعغمعدعم: باظعسع بعر نذقتعدعن
. آوحعلعرعنع ظايلعنعص بولذص، ظاصاق خوجعنعث دةرضاهعغا قاراص يول ظالدعمةشرةص قةشقةر 

دةرؤازا ظالدعغا يئتعص آةلضةندة دةرؤازا يئنعدعكع ظأيدة ظولتذرغان، آونا سةللة ظورعؤالغان، مةللة 
دةرؤعشلةردةك ظاجايعص خذشخذي  حاصانلعق ظوتتذرا ياشتعكع بعر ظادةم تةسؤع ساناشنع توختعتعص

  .نع ظعحكعرعضة باشلعدعيعضعتلةر
خوجا ظاصاق جايالشقان خانعقانعث هويلعسع حوث بولذص، ظذنعث ظعككع تةرعصعضة مذساصعرخانا، 

خانعقانعث . تأر تةرةصتة حوث زعكرعخانا، ساالمخانا بار ظعدع. ظوتذنخانا، ظاشخانا، ظاتخانعالر سئلعنغانعدع
ظاصاق خوجعنعث خوتذنلعرع، آئنعزةك ؤة آةينعدعكع حوث هويلعدا قةشقةرعيعنعث دعنعي داهعيسع 

 -مولال قاسعم يعضعتلةرنع صةلةمصةيدة قالدذرذص، نةقعشلعك ظعشعكنع ظاستا ظاحتع . دئدةآلعرع تذراتتع
ظارعدعن ظذزاق ظأتمةيال آأزلعرع ظعلهام نذرع بعلةن حاقناص تذرغان . دة، ساالمخانعغا آعرعص آةتتع

.  هةزرةتلعرعنعث مذبارةك صةشلعرعنع سأيىص، ظايعغعغا يعقعلدعمةشرةص ساالمخانعغا آعرعصظاصاق غوجا
 ظعخالسلعرعدعن سأيىنىص مةمنذنؤار -ظاصاق خوجا  ظايعغعغا يعقعلغان يعضعتلةرنعث ظةقعدة 

آىلىمسعرعدع ؤة ظذالرنع ظورذنلعرعدعن تذرذشقا بذيرذدع؛ ظاندعن   ظوث قولعنع مةشرةصنعث مىرعسعضة 
  .عختةك قادالدعقويذص ظذنعث آأزلعرعضة م

 دةرضاهعمعز ظأزعضة سةجدة قعلغان آأزلةردعن غةصلةت صةردعسعنع آأتىرىص، ظذنعثغا  هةقعقةتنع -
سةنمذ، . ظالالدعن باشقا هةممة نةرسة يالغان.  ساختعلعقتعن ظايرعؤاالاليدعغان خاسعيةتنع ظاتا قعلغاي
 ظاغزعدعن يعصةك حعقارغاندةك تةثرعمذ ظأمىحىك... مةنمذ، دذنيادعكع هةممعال نةرسة تةثرعنعث شولعسع

  ... ظاسماننع ياراتقان-يوقتعن ساخاؤةت آذرسعنع، زئمعنذ 
ظاصاق خوجا دةبدةبة قعلعص سأزلةص، هاياجانلعنعص تذرغان مةشرةصنعث آأزلعرعضة معختةك 

ةدعنع مةشرةص صىتىن ب.  قادالغان صئتع ظذنعثدعكع ظعحكع ظأزضعرعشلةرضة صىتىن دعققعتعنع يعغقانعدع
بعردةمدعن آئيعن آأزعضة ظاغزعدعن يعصةك . مومدةك يذمشاص، قاصاقلعرع تارتعؤاتقانلعقعنع سةزدع

  حعقعرعؤاتقان 
  . دة، ظةتراصع قاراثغذلعشعص ظعزعغعال يعقعلدع-ظأمىحىكلةر آأرىنضةندةك بولدع 

  ...ساالمخانعدعكعلةرنعث هةممعسعنع سىر باستع



 مذخلعسالرنعث - ساماغا حىشكةن مةللة حاصانلعق مذرت -رة خانعقا خذدعنع يوقاتقان هالدا جة
ظةتراصعدعكع مذهعتقا شاظعرانة تىس .  آةحكعحة ضىرىلدةص تعنمايتتع-لعرع بعلةن ظةتعدعن » هأم-هأم «

بئرعص، ظأزعنع جةننةتكة آعرضةندةك هئس قعلغان مةشرةص صعرمةت سعتارع بعلةن بعرلعكتة تاصشذرذلغان 
ظوتذن ياراتتع، ظوحاقنعث آىلعنع ظاالتتع، داشقازان ظاستعغا . لع بعلةن ظورذندايتتع دع-ظعشالرنع جان 
ظاصاق خوجا بعرةر ظعش بعلةن شةهةرضة آعرعص آةتكةندة، قولعغا ساتارنع ظئلعص بةزمة . ظوت قااليتتع

بذنداق حاغالردا ياش آئنعزةآلةر باشلعرعدعكع حىمبعلعنع قعيا ظئحعص، مةشرةصنعث . قعالتتع
  .ئقعملعق ظاؤازعغا هةؤةس بعلةن قذالق سئلعشاتتعي

 صةش -ظاصاق خوجعنعث حوث خانعمعنعث خعزمعتعنع قعلعؤاتقان بعر آئنعزةك مةشرةصكة ظعح 
مةشرةص . ظذ هةر آىنع ناماز ؤاقتعدا ظاصاق خوجعغا تاهارةت سىيع ظئلعص حعقاتتع. تارتعص قالغانعدع

ن، قعزعل ياغلعقعنع قعيا ظارتعؤالغان بذ ضىزةل آئنعزةآنع حعرايلعق نةقعشلةنضةن حأضىن تذتذص تذرغا
ظذ صعر مذرشعدنعث . آأرضةندة بعرقعسعمال بوص قاالتتعيذ، ظىنحعقماي يةرضة قاراص تذرذؤاالتتع

لئكعن آاساصةت آئنعزةك ظوت ظعدع، . خعزمعتعدعكع حاآارالرغا قاراشنع آذصرانع نئمةت دةص بعلةتتع
ئلعشكةن، آأزلعرع حاقناص تذرعدعغان حعرايلعق يعضعتنع آأرضةندة باشقعحة  قامعتع آ-ظذ قةددع ! ظوت

  .ظئحعلعص آئتةتتع
بعر آىنع آةحتة مةشرةص ظوتذنخانا ظالدعدا ظوتذن يئرعؤاتقاندا آئنعزةك تأت تةرةصكة ظةنسعزلعك 

  .بعلةن قاراص قويذص مةشرةصكة يئقعنالشتع
  .ذر آأزلعرعنع مةشرةصكة ظوينعتعص دئدع ظذ جان ظالغ   هارماي ظعشلةيدعكةنسعز، 
 -! دة-هارساممذ حعدايمةن . هارماس بعر ظالال.  صعرنعث خعزمعتعنع قعلعص ساؤاص تاصاي دةيمةن 

  .مةشرةص ظعختعيارسعز آىلىمسعرعدع
  .مةشرةصنعث آىلىمسعرةشلعرعنع آأرىص آئنعزةآكة تئخعمذ جان آعردع

  تعثعزدا ضذناهمذ قعلغانمذ سعز؟هايا.  داظعم ساؤاص قوغلعشعصال يىرعدعكةنسعز 
 دة، ظعختعيارسعز - مةشرةصنعث آأز ظالدعغا سذ يىزعدة لةيلةص قالغان دعلسأز آةلدع ...  قعلغان 

مةشرةصنعث قةلبع . ظالدعدا تذرغان بذ قعزنعث حعرايع دعلسأزضة قةؤةت ظوخشايتتع. ظةندعكعص آةتتع
ظذ صىتىن .  تىرتكعسعدة داؤالغذشقا باشلعدعظازاب ظارعالشقان بعر خعل مذهةببةت هئسسعياتعنعث

قعز بةرداشلعق بئرةلمةي . هئسسعياتعنع آأزعضة يعغعص قعزنعث آأزلعرعضة بعر صةس سعنحعالص قارعدع
مةشرةص شذنعثدعن  آئيعن آئحعلعرع . بذ قعزنعث ظعسمع ضىلرذز ظعدع. بويذنلعرعغعحة قعزعرعص آةتتع
  .ظذخلعيالمايدعغان بولذص قالدع

 قاسعم آئنعزةآلةرنعث مةشرةصكة قعزعقعص قالغانلعقعدعن تةشؤعشكة حىشىص ظاصاق خوجعغا مولال
بذ ضةصلةر ظاصاق خوجعنعث قةلبعضة رةشعك ظوتعنع تذتاشتذرذص قويدع ؤة مةشرةصنع ظةتعدعن . صذراتتع

  .باشالص يازلعق قارارضاهتعكع ضىلباغدا ظعشلةشكة بذيرذدع
بذ باغ . رةص ظعككعسع ضىلباغقا بئرعص ظعشلةشكة باشلعدعشذنعثدعن آئيعن صعرمةت بعلةن مةش

باغنع ظاصاق خوجعنعث سادعق مذرعتلعرعدعن بولغان شاظعر مذهةممةت ظعمعن . جةننةتتةك ضىزةل ظعدع
ظذ شذ آىنلةردة ظأزعنعث قايماقتةك تاتلعق تعل بعلةن يئزعلغان . خوجامقذلع خعرقعتع باشقذراتتع

  .ةشقةرضة صذر آةتكةن شاظعر ظعدعغةزةللعرع ظارقعلعق صىتىن ق



خعرقعتع ضىلباغنعال باشقذرذصال قالماي، يةنة ظاصاق خوجعنعث ظايغاقحعلعرع ؤة ماراقحعلعرعنعمذ 
بعالل جامال، ساتعم قاراقحع، غةؤسوصع، لةزعز آاززاص، ؤاهعد قةلالب، صعرمةت ظةنةغار، . باشقذراتتع

عق، قاسعم بئجعرعم، جاالل ظأصكة قاتارلعق بعر توص ظةسقةر سوتا، ظعبراهعم ظاقصةدةر، ظعلياس تعرت
بذ ظايغاقحعالر ظاجعز مأمعنلةر . ظايغاقحع ؤة ماراقحعالر ظذنعث خعزمعتعضة هةر زامان تةقبولذص تذراتتع

 ظوقذبةتلةرضة، - ياؤعداق ضةصلةرنع يةتكىزىص، ظذالرنع ظورذنسعز ظازاب -ظىستعدعن خوجا ظاصاققا يالغان 
نذرغذن آعشعلةر ظذالرنعث زعيانكةشلعك  قعلعشعدعن ظةنعسرةص، . رغا دذحار قعالتتعؤةهشعي قعيناقال

قاحمعغانلعرع بولسا بعهذدة تأهمةتلةرضة .  تةرةصكة قئحعص آئتعشكةنعدع-قةشقةرنع تاشالص تةرةص 
ظذالرنعث بعضذناه باشلعرع ظذيات ؤة نومذستعن بعهذدة . ظذحراص ظةل ظارعسعدا سازايع قعلعناتتع

هةممعنعث ظاغزعدا . هةتتا نذرغذن ظةرلةر ظورذنسعز تأهمةتلةر تىصةيلع ظاختا قعلعؤئتعلضةنعدع. ضعلةتتعظئ
  .ظايغاقحعالر هةققعدعكع شعكايةتلةر ياثرايتتع

مةشرةص بعلةن صعرمةت بذ باغقا آةلضةندعن آئيعن، ظالتذن قةصةسكة سوالنغان قذشتةك تعصعرالصال 
باغ . ولغعنع بعلةن ظذنعث ظعحعدة تةهدعت ؤة زوراؤانلعق هىكىم سىرةتتعباغ جةننةتتةك ضىزةل ب. قالدع

بعراق تةبعظةتنعث بذ شادعيانة . ظعحعدة قذشالر آأثىللىك بةزمة قذرذشذص، تعنماي سايرعشاتتع
مةشرةص هةر آىنع دئضىدةك باغ . بةزمعلعرعدعن هذزذرالنغذدةك آأثىلنع ظعزدةص تاصماق تةس ظعدع

ضىلروزنعث يئقعملعق حعرايع، ظوتلذق آأزلعرع ظذنعث آأز ظالدعدعن . شلةيتتعظعحعدة جاصالعق ظع
  .آةتمةيتتع

بذنداق . آئيعنكع آىنلةردة مةشرةص ظاخشاملعرع باغدعن غعصصعدة يوقاص آئتعدعغان بولذص قالدع
ن ظعالهعي ظعشققا يةتكىزعدعغا«حاغالردا ظذ ضىلروز بعلةن ساالمخانعنعث آةينعدعكع دةرةخزارلعقتا 

ظذالر ظذحرعشعدعغانغا هةممةيلةن نامازغا تذرذص آةتكةن . ياساش بعلةن بةنت بوالتتع» آأؤرىك
هةتتا دةرؤازعؤةنلةرمذ دةرؤازعنع تاشالص نامازغا آعرعص آئتعدعغان بذنداق . ؤاقعتالرنع تالاليتتع

 مذهةببةت شارابعنع ياش آئنعزةآنعث لةؤلعرعدعن. صةيتلةردة ظذالرغا خانعقانعث ظةتراصع ظوثحة قاالتتع
ظذ جةننةتتعكع هةؤزع آةؤسةر شارابدعنمذ ؤاز .  نعيازنعمذ ظذنتذص قالدع-تئتعص قالغان مةشرةص ناماز 

ظذ ظأزعنع آامعل مذسذلمان دةص هئسابلعسعمذ، ؤذجذدعنعث زور بعر قعسمعنعث هامان ظأز . آةحكةنعدع
  .ظةقعدعسعضة بوي بةرمةيؤاتقانلعقعنع سئزعص تذراتتع

نةضعال بارساث قازاننعث . ىنلةردة مةشرةصنعث خوجا ظاصاقتعن ظعخالسع قايتعص قالغانعدعبذ آ
  . سعتةم هأآىم سىرمةآتة-قةشقةردعمذ يةنة تةثسعزلعك، زذلذم . قذلعقع تأت

مةشرةصكة هةسةت قعلعؤاتقان . مةشرةص ضىلباغقا آةلضةندعن آئيعن شاظعرلعقع بئشعغا باال بولدع
مةشرةص بعر ظامال قعلعص ظذالرنع . سذر ظعزلةص ظعزعغا داظعم ظادةم سئلعص قوياتتعخعرقعتع ظذنعثدعن قذ

.  ياؤداق ضةصلةر بعلةن ظاصاق خوجعغا حئقعشتذرذصال يىرةتتع-خعرقعتع ظذنع يالغان . ظازغاشتذرذؤئتةتتع
  .مةشرةص بعلةن صعرمةت ظعككعسع شذ سةؤةبتعن داظعم جازاغا ظذحراص تذراتتع

ظذ ظةمدعلعكتة ظايغاقحعالرنع، سذخةنحعلةرنع . ع نةزمة بعلةن حعقعراتتعمةشرةص ظاححعقعن
.  صات جاماظةتكة ظوقذص بئرعشكة ظادةتلعنعص قالدع-هةجؤعي قعلعدعغان شئظعرالرنع يئزعص، صات 

دةص » دةصتةرع ظةشظارع آاالن«صعرمةت سعتارع ظاتةشنةصةس ظذستازع ظوقذغان نةزمعلةرنع خاتعرعلةص، 
بذنع ظاثالص . مةشرةصنعث هةجؤعي معسرالعرع ظةل ظارعسعغا تئزال تاراص آةتتع. ىزدعبعر دعؤان ت

بعر قئتعم مةشرةص بعلةن صعرمةت ظاصاق خوجعنعث . خعرقعتع ؤة ظذنعث ظايغاقحعلعرع دةرغةزةص بولذشتع



ظعشع ظىحىن سةصةرضة حعقعص آةتكةندة، خعرقعتع ظذالرنعث يئتعص قوصعدعغان ظأيعنع ظاختذرذص، 
  . دة، ظاصاق خوجعغا يةتكىزىص بةردع-ؤاننع تئصعؤالدع دع

 - ظذالر سةصةردعن قايتعص آةلضةندعن آئيعنكع بعر جىمة آىنع ظاصاق خوجا قةشقةردعكع مذرعت 
 نةسعهةت قعلدع ؤة ظاخعرعدا مةشرةصنع ظوتتذرعغا تارتعص حعقعرعص -مذخلعسلعرعنع خانعقاغا يعغعص ؤةز 

  .سوراق قعلدع
، ظةشظارع تةؤةرىكنع بذلغاص بعمةنة، ناشايان سأزلةرنع قعلعص يىرىصسةنغذ؟ صئقعر  ظةي بةتقعلعق-

ؤة سادعق مذخلعسلعرعم هةققعدة ظاغزعثغا آةلضةننع بعلجعرالشتا خذدادعن قورقمعدعثمذ، بةندعدعن 
ة ظذيالمعدعثمذ؟ يا سةردارع ظعشراقعييذن، ظةهلع هعرقة صئشؤاسع خعرقعتع، بذ بةتقعلعقنعث ظعلكعثعزد

بذ يةردة هازعر بولغذحعالر ظذنعث . دعن بعر نةزمة ظوقذغايسعز»دةصتةرع ظةشظارع آاالن«بولمعش 
نةزمعلعرعنع ظاثالص، آذصذرلذق بابعدا قايسع دةرعجعضة يةتكعنعنع بعلعص قالغاي ؤة ظذنعثغا ماالمةت 

  !تاشلعرعنع ياغدذرغاي
عنع ؤاراقالص، ظاؤازعنع بولذشعغا »ةردةصت«ظاصاق خوجعنعث ظعشارعتع بعلةن خعرقعتع مةشرةصنعث 

جاماظةت . قويذؤئتعص، بوغذلذص تذرذص ظذنعث ظاللعبذرذن تالالص قويغان نةزمعلعرعنع ظوقذشقا باشلعدع
  .تةشؤعش ؤة هةيرانلعق ظعحعدة بعر مةشرةصكة، بعر خعرقعتعغا قارعشعص داث قئتعص قئلعشتع

  :قذماقتا ظعدعخعرقعتع ظأزع تالالص قويغان نةزمعلةرنع هةدةص ظو
  دعلعمنع نئمتة ظةيلةص بةس، ماثا سالدعث جذدالعقنع،
  .ساؤذردذث، يةلضة بةردعث، هةي، بذ ظةهدذ ظاشنالعقنع

  سةن، ظةي خعرقةت، نةسعهةتنع بئرعص ظعتالر ظارا قعلغعن،
  .جاهاندا آأرمعدع هةرضعز آعشع سةندةك رعيالعقنع
  ةي،زااللةتصعشةلعغنع ظةهلع جعنالر سعزدعن ظأرضةنض

  .مذناصعق، بةدصعسةندلعك هةم تاماضةر، روسعيالعقنع
  رعياتاظةت قعلعص آىندىزلعرع ظأزعن دعبان مذرشعد،
  .آئحعدعن تاث قةدةر قعلغذث ظأزىثدةك يىز قارالعقنع

  هةمة ظةلنع خاراب ظةيلةص، تةزةللذم صعشة بولمعشسةن، 
  .سئنعث صعرعث قعلذر ظاخعر مةضةر دةظعؤع خذدالعقنع

  ذم خااليعقنعث آأزعن ياشالص، بذ مةشرةصتةك،نةحة مةزل
  .نئسعص ظةتكةي ساثا ظاخعر خذداؤةندة ضادالعقنع

دئضةن يةرضة آةلضةندة ظاصصاق » سئنعث صعرعث ظاخعر خذدالعق دةؤاسع قعلعدذ«نةزمة ظوقذلذص 
. لعدع ظعستعغصار ظوقذشقا باش-خااليعقمذ ياقعسعنع حعشلةص، تأؤة . خوجعنعث حعرايع تاتعرعص آةتتع

بولدع، «: بعراق دةرغةزةص بولغان ظاصصاق خوجا. خعرقعتعنعث داؤامالشتذرذص ظوقذغذسع بار ظعدع
  .دةص توختعتعص قويدع» !بةس

  .ظاصصاق خوجعنعث آأزلعرع دةهشةتلعك حاقناص، مةشرةصكة معختةك قادالدع
لةرنع صىتىشكة  ظةي مةشرةص، صئقعر ؤة سادعق مذرعتلعرعم هةققعدة مذنداق هاقارةتلعك نةزمع-

  !قانداق جىرظةت قعلدعث؟ جاماظةت ظالدعدا تأؤة قعلعص، ضذناهعثنع يذغايسةن



مةشرةص ظاصصاق خوجعغا ظالعصتة قعياصةتتة ظئضعلعص تةزعم بةجا آةلتىرضةندعن آئيعن، جاؤابةن 
  .سأزضة آعرعشتع

  .ظةمةسمةنتأؤة قعلعشقا مذناسعص .  يا صعرعم، مةيلع نئمعال دئمةي، هةق ضةصنع قعلدعم-
  .ظذنعث تذرقع شذنداق مةغرذر، سأزلعرع شذ قةدةر قةتظعي ظعدع

دةصتةرع «مةشرةصنعث جاؤابعدعن تئخعمذ دةرغةزةص بولغان ظاصاق خوجا دةرهال صةرمان حىشىرىص، 
صعرمةت سعتارعنعمذ . نع ظوتقا تاشالشقا، مةشرةصكة قعرعق دةررة ظذرذشقا بذيرذدع»ظةشظارع آاالن
 آعشةن سئلعص بعر ظاي زعندانغا - قوللعرعغا آويزا -لعق قعلغانلعقع ظىحىن صذت مةشرةصكة هامعي

  .سولعدع
صعرمةت سعتارع زعنداندعن حعققاندا مةشرةصنع قةشقةردعكع ؤةيرانة بعر قةلةندةرخانعدعن قان 

 ظذ صايالقحعالردعن ظأزعنع دالدعغا ظئلعص بذ يةرضة. تىكىرىص، ظاغرعص ياتقان هالةتتة تئصعؤالدع
 -خوجامقذلع خعرقعتعنعث مةشرةصنع ظةل ظارعسعدا شةرمةندة قعلعش ظىحىن قعلمعغان .آئلعؤالغانعدع

. بذنعث ظىحىن ظذ قاباهةتلعك ؤاسعتعلةرنع تالالشتعنمذ باش تارتعص ظولتذرمعدع. ظةتمعضةنلعرع قالمعدع
رةصنعث شئظعرلعرع ظذ تئخع مةشرةصنعث نذرغذن شئظعرلعرعنع ظأزعنعث دعؤانعغا آعرضىزىؤئلعص، مةش

بعراق قةشقةرنعث خذداضذي، سةمعمعي خةلقع بذ . بعلةن ظأز شأهرعتعنع ظاشذرماقحع بولدع
حىنكع بذ شئظعرالر خعرقعتعنعث . بئيعتالرنعث خعرقعتعنعث قولعدعن حعققانلعقعغا ظعشةنمعدع

شذ . ص تذراتتعشئظعرلعرعدعن آأرة، خعرقعتع ظاصاق خوجعغا حئقعشتذرغان شئظعرالرغا بةآرةك ظوخشا
ظارعدا يةآةندعكع ظعسماظعلخاننعث ظابرذيلذق شاظعرلعرعدعن بعر ضذرذه آعشع ظاصاق خوجعنعث هذزذرعغا 

ظذالر مةشرةصنعث شئظعرلعرعنع خعرقعتعنعث آأحىرىؤالغانلعقع . آئلعص مةشرةص ظىحىن دةؤاضةر بولدع
بذ دةؤاضةرلةر ظذزاقتعن بئرع . ظىستعدة ظعسصاتالرنع آةلتىرىشىص، خعرقعتعنع مات قعلعص قويذشتع

دئدع » !ظوغرعلعغان دذمباقنع حالغعلع بولمايدذ«. مةشرةصنعث شئظعرعغا مةهلعيا بولذص يىرضةنلةر ظعدع
  .ظذالر خعرقعتعغا بعر ظئغعزدعن تةنة قعلعص
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 مذخلعسالرنعث هةممعسع -مذرعت . هةممةياق جعمجعت، جاماظةت خانعقاغا آعرعص آةتكةنعدع
يورذقلذق قاراثغذلذق بعلةن قوشذلغان بذ . عغا ظعقتعدا قعلعص نامازشامنع ظوقذماقتا ظعدعظاصاق خوج

.  بعرعضة قوشذلذص آةتكةنعدع-حاغدا خانعقانعث آةينعدعكع دةرةخزارلعقتعمذ ظعككع ضةؤدة بعر 
قا  مةشذقالر قاراثغذلذق حىشىشع بعلةنال خذددع ظأزعنع ظوت-آأرىشمعضعلع ظذزذن بولغان بذ ظاشعق 

هةر ظعككعسعال بعر قةدةهتعن شاراب .  بعرعنعث قذحاقلعرعغا ظئتعشتع-ظاتقان صةرؤانعدةك  بعر 
قذالقلعرع بالدةك .  ظةلةس بولذشقان بولذص، ظةتراصتعكع هئحنةرسعنع آأرمةيتتع-ظعحكةندةك مةست 

ص دةرةخلةرنعث شذ حاغدا تعمعسقعالص آئلع. شئرعن سأزلةردعن باشقا هئحقانداق ظاؤازنع ظاثلعمايتتع
 - آةينعضة يذشذرذنذؤئلعص ماراص تذرغان لةزعز آاززاص بعلةن ؤاهعد قةلالب حاحراص حعقعص ظذالرنع بعر 

 قولعنع باغالص ظوتذنخانعغا سوالص قويذص، ضىلروزنع -ظذالر مةشرةصنعث صذت . بعرعدعن ظاجراتتع
لعنعش ظالدعدا باغالص قويذلغان مةشرةص قذربان قع. حئحعدعن سأرةص خانعقاغا ظئلعص آعرعص آئتعشتع

  .قويدةك تعصحةآلةص آةتتع



ظاصاق خوجا ؤةقةدعن خةؤةردار بولسعمذ هئحنةرسعنع ظاثلعمعغان آعشعدةك ؤةزمعن ؤة خاتعرجةم 
. ظذ تئخع ظعحعدة ظاجايعص ياخشع ظأح ظئلعش صذرسعتع آةلضةنلعكع ظىحىن خذشال ظعدع. ظعدع

ظذنعث تاشتةك قاتقان يىزعدة ياسالما . اي ساالمخانعغا حعقتعظةتعضةنلعك حايدعن آئيعن ظذ ظالدعرعم
ظذ غةزعصعنع ظعحعضة يوشذرغان بولذص، حعرايع صئتعص . ظذلذغؤارلعقتعن باشقا ظعصادة يوق ظعدع
ظذ ظأز آذرسعغا ظولتذرذص آةشمعر حاصاننعث صةشلعرعنع . آئتعؤاتقان قذياشتةك جعمجعت ظعدع

ساتعم قاراقحع . سالص، ضذناهكار يعضعتنع ظئلعص آئلعشكة بذيرذدعيعغعؤالغاندعن آئيعن قةددعنع رذ
بعلةن قاسعم بئجعرعم قولع آةينعضة باغالنغان، حعرايع تاتعرعص آةتكةن مةشرةصنع سأرعضةن صئتع 

  .مةشرةص ظاصاق خوجعغا نةصرةت بعلةن تعكعلعص تذراتتع. ساالمخانعغا ظئلعص آعردع
 دئدع ظاصاق خوجا سىرلىك ظاهاثدا، -لنعث ظعشع ظةمةس، جعنايةتنع جازاسعز قالدذرذش ظاقع-

رةشعك ظوتعدا . ظاندعن آأزعنع يذمذص، ضويا ظادالةت ظىحىن باش قاتذرذؤاتقان صادعشاهتةك ظويغا صاتتع
دةص تذرسعمذ، ظةقلع » !مةشرةصنع دةرهال تاغارغا سوالص مذناردعن تاشلعؤةت«آأيضةن يىرعكع 

ظألتىرىؤةتسةك ظذنع ظةؤلعيا . رنعث جاماظةت ظارعسعدا مذخلعسلعرع آأصظالدعرعما، بذ ياالثتأش شاظع«
  .دةص خعتاب قعالتتع» دةص ظاتاشقا باشاليدذ، سةن ظةؤلعيانع ظألتىرضةن قاتعلغا ظايلعنعص قالعسةن

 دة، يانحذقعدعن معس ؤة تأمىر قئتعشمعسعدعن -ظذ ظذزاق ظويلعنعص ظاخعر بعر قارارغا آةلدع 
  .نع ظئلعص، قاسعم بئجعرعمضة ظوتتا قعزعتعص آئلعشكة بةردعظعشلةنضةن تامغع

 دئدع ظذ قاصعقعنع - شةرعظةتتعن يىز ظأرىص، ضذمراهلعق يولعغا ماثغان بذ بةندة ظألىمضة اليعق،-
شذثا ظذنعث بعر .  بعراق بعز قعساس ظئلعشنع ظةيعب، ظةصذ قعلعشنع هىنةر دةص بعلعمعز-تىرىص،

شذثا بذ صاسعق . ما جعنايةتنع جازاسعز قالدذرذشمذ شةرعظةتكة خعالصظةم. قوشذق قئنعدعن آةحتذق
  !يعضعتنع ظةرلعكعدعن مةهرذم قعلعشنع قارار قعلدذق

ظاصاق خوجا قاسعم بئجعرعم قعزعتعص آةلضةن، حوغدةك قعزعرعص آةتكةن تامغعنع سئصعدعن 
 مةشرةصنعث ظةسةص تذمذرعغا  دة، ظايغاقحعالر تةرعصعدعن باشلعرع ظةضدىرىلضةن-تذتذص قولعغا ظالدع 

. يعقعلعش ظالدعدا دةهشةت بعلةن حعرقعراص آةتتع. مةشرةص هوشسعزلعنعص يعقعلدع. آىحةص باستع
  . غال تعترةشتع-ساالمخانعدعكعلةر قورقذص غال 

ظذنعث .  ظاستا مئثعشقا باشلعدع-بعر هةصتعدعن آئيعن مةشرةص ظةسلعضة آئلعص، ظاستا 
صعرمةت ظذنعثغا . ان، حعرايع ظىششىك تةضكةن يوصذرماقتةك ساصسئرعق ظعدعؤذجذدعدا قذؤؤةت قالمعغ

صىتىن دذنيا آأزعضة قاراثغذ آأرىنضةن مةشرةصكة هئحنةرسة . آأز يئشع قعلعص تذرذص تةسةللع بئرةتتع
مئنع صاسعق دةص ظةرلعكعمدعن مةهرذم «. ياخشع سأزلةرمذ ظذنعث آأثلعنع ظاؤذندذرالمايتتع. تئتعمايتتع

غان ظاصاق خوجعنعث ظأزع تئخع آىندة بعر آئنعزةك بعلةن نأؤةتلعشعص زعنا قعلعص حعقعدذ، قعل
مةشرةصكة ظأزع ظةقعدة قعلعص نةمةنضاندعن ظعزلةص آئلعص قول بةرضةن، هةممة ظادةم ظةؤلعيا . »!تىفع

قعلغذحع، دةص حوقذنذؤاتقان بذ ظاصاق خوجعنعث ظةمةلعيةتتة ظادةملةرنع ظأز ظةرآعنلعكعدعن مةهرذم 
  .ظعحع قارا مةلظذن ؤة مذناصعق بولذص حعققانلعقع قاتتعق ظةلةم قعلغانعدع
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شذ زاماندا قةشقةردعكع داثلعق سازةندة ظذستاز مذهةممةد سعدعق ظةنجانع تةمبىرع مةشرةصنعث 
يالقذنلذق غةزةللعرعضة قةشقةر مذقاملعرع ظذسلذبعدا مذثلذق ظاهاثالرنع ظعشلةص ظةل ظعحعدة 

ساددا خةلق ظاصاق . بذنعث بعلةن مةشرةصنعث نامع صىتكىل قةشقةرعية تةؤةسعضة صىر آةتتع. عؤةتتعتارقعت
ساهعب «خوجا بعلةن قئرعشقاندةك مةشرةصنع ظةصسانعؤع تةسةؤؤذرلعرع بعلةن مذبالعغعلةشتىرىص، 

  .دةص ظاتايدعغان، ظذنعثغا غايعؤانة تةلصىنعدعغان بولذشتع» آارامةت ظةؤلعيا
ا هذزذرعدا صاجعظةلعك قعسمةتكة دذحار بولغاندعن آئيعنكع مةشرةص ظعلضعرعكع ظاصاق خوج

ظذنعث ؤذجذدعدعكع ظعلضعرعكع ظةقعدعسعنعث ظورنعنع مانا ظةمدع . مةشرةصكة زادع ظوخشعمايال قالدع
خذدادعن باشقا هئحنئمعنع مةنسعتمةيدعغان ظعسيانكارلعق، ظعلضعرعكع ظعتاظةتمةنلعك ظورنعنع مانا 

 تىضعمةس ظازابلعرعنع ظذنتذش ظىحىن ظذ -صىتمةس .  ظةسةبعيلعك ؤة تةلؤعلعك ظعضعلعضةنعدعظةمدع
هةتتا ظذ بةزعدة دذنيانعمذ، ظأزعنعمذ . روزا، ناماز، نعياز دئضةنلةرنعمذ ظذنتذدع. بةث حئكعدعغان بولذؤالدع

ثغا ظةتراصتعكع هةممعال ظذنع. يول بويع تعنماي ناخشا توؤاليتتع، ظذسسذل ظوينايتتع. ظذنتذص قاالتتع
ظذ هئح نةرسعنع . نةرسة ظذنتذلذص، يةر يىزعدة صةقةت ظاشذ سةبعي هةرعكةتال قالغاندةك قعالتتع

 ياتا بعهوش هالةتتة، ظويغاق تذرذص حىش آأرىؤاتقان ظادةمدةك ظأزعنعث خعيالعي -مةنسعتمةستعن يئرعم 
اشذ خعيالعي دذنيادعال، بعهوش هالةتتعال تةثرعضة حىنكع ظذ ظأزعنع ظ. دذنياسعدعال ياشايدعغان بولذؤالدع

شذثا تةسةؤؤذر آىحع بعلةن ظويدذرذص حعقعرعؤالغان بذ . قوشذلذص آئتعؤاتقاندةك هئس قعالاليتتع
ظةتراصعدعكع رئظاللعق، ظوثعدعكع دذنيا بولسا ناهايعتع . دذنياسع ظذنعث ظىحىن نةقةدةر سأيىملىك ظعدع

لعق ؤة رةزعللعكلةر بعلةن تولغان بعر ساختا دذنيادةك بعلعنةتتع ؤة ظذنعث مذدهعش، قاباهةتلعك، ظعصالس
ظذنعثغا نعسبةتةن هةقعقعي دذنيا، ياشاشقا ظةرزعيدعغان دذنيا ظأزعنعث . بةدةنلعرعنع تعكةنلةشتىرةتتع

  .تاشقع دذنيا ظذنعثغا نعسبةتةن هئحنئمعضة ظةرزعمةيتتع. مةنعؤع دذنياسع ظعدع
ظذالر . ت سعتارعنعث ظاصاق خوجا ياشاؤاتقان قةشقةرنع آأرةر آأزع يوق ظعدعمةشرةص بعلةن صعرمة

 ظون آىنلةردعن آئيعن يةآةن -بئشع قايغان، صذتع تايغان صةدعضة بعر يىرضعنعحة ظاالهةزةل هةصتة 
 آعرمةيال دعنعي تونغا ظورعنعؤالغان -مةشرةص شةهةر دةرؤازعسعدعن آعرة . شةهعرعضة يئتعص آةلدع

  :رنع قامحعاليدعغان ناخشعالرنع ظوقذشقا باشلعدعآاززاصال
  ظاه دعلعمدا زاهعدا، مةسجعدذ مذنبةرعث آأيةر،
  ...قاحمعساث ظةمدع زاهعد تةسبعهذ دةصتةرعث آأيةر

مةشرةصنعث آةلضةنلعكع هةققعدعكع خةؤةر تارعختعن بذيان ظألعماالرغا » ساهعبكارامةت ظةؤلعيا«
 آويالرغا، -غذلغذلعالر آوحا . خةلقعنعث قةلبعدة زعلزعلة قوزغعدعظعخالس قعلعص ظادةتلةنضةن يةآةن 

يةآةن خانع ظعسماظعلخان بذ خةؤةرنع ظاثالص، دةرهال .  ظأيلةرضة شعددةت بعلةن يئيعلعص آةتتع-ظأي 
 ظذششاقالرنع يعغعص، يةآةندعكع مةرتعؤعلعك دعنعي زاتالرنع - آعحعك، ظذلذغ -ظوردعدعكع حوث 
عش ظىحىن مةخسذس ظادةم تةشكعللةص ظذنعث ظعستعقبالعغا حعقعشقا جعددعي توصالص قارشع ظئل

  .تةييارالندع
 دة، هاردذق يئتعص -مةشرةص صعرمةت سعتارعنع ظةضةشتىرىص شةهةر دةرؤازعسعدعن آعرعص آةلدع 

 جذل -دةثجا بذ ظعككعيلةننعث جذل . آةتكةحكة، دةرؤازا يئنعدعكع ظةسكع بعر دةثضة حىشتع
مةشرةص ياتاققا .  ؤة ؤةيرانة قعياصعتعضة قاراص ظذالرغا ظادةتتعكع بعر ياتاقنع ظئحعص بةردعآعيعملعرعضة



صعرمةت حعلعمغا تارعشا ضذضذت بعلةن توختعماي . آعرعصال حعلعمعنع قولعغا ظئلعص بولذشعغا بةث حةآتع
  .ع تذردعصعرمةتنعمذ مىضدةك باسقعل. مةشرةص هايال ظأتمةي ظذيقذغا آةتتع. ظوت يئقعص تذردع

 هأمىدةص آعرعص آةلدع ؤة -صعرمةتنعث آأزلعرع ظةمدعال يذمذلذؤئدع، دةثجا هاسعراص 
  .خعرعلداص تذرذص صعرمةتتعن ضةص سوراشقا باشلعدع

   هةي يولذحع، ظعسمعث نئمة؟-
  . صعرمةت ظةجةبلعنعص قالدع- ظعسمعم صعرمةت سعتارع،-
   مذنذ ظذخالص قالغان هةمراهعثنعثحذ؟-
  !ابارةهعم مةشرةص هةزرعتع ب-

ظذ بعر هازادعن آئيعن . دةثجا بذ ضةصنع ظاثالص نئمة قعلعشعنع بعلمةي داث قئتعص تذرذص قالدع
 يوتقان ؤة حعرايلعق - دة، دةرهال حعقعص آئتعص ظعككع حاآعرعغا تاؤار آأرصة -ظاران ظئسعضة آةلدع 

  .ضعلةملةرنع آأتةرتعص قايتعص آعردع
  .رغا هةيران بولذص قاراصال قالدعصعرمةت يىز بئرعؤاتقان ظعشال

هةزرعتعمنعث ؤة سعلعنعث .  قاراث، هأرمةتلعك يولذحع، بايا مةن بةك سةت ظعش قعصتعمةن-
  .ظةصذ قعلعشقايال. ظذلذغ زاتالردعن ظعكةنلعكلعرعنع تونذماصتعمةن

. تكعدعحاآارالر ظأي ظعحعضة ضعلةملةرنع يئيعص، ظذخالص قالغان مةشرةصنع ظئسعل تأشةآلةرضة يأ
 دة، - يئنعشالص ظةصذ سورعدع -حاآارالر حعقعص آةتكةندعن آئيعن دةثجا صعرمةتتعن يةنة يئنعش 

. ظوردعدعن مةشرةصنعث خةؤعرعنع ظئلعص آئلعش ظىحىن ظةؤةتكةن نأآةرلةرنع ظأيضة باشالص آعردع
  .ص حعقعص آةتتع ظذزذن تةزعم بةجا آةلتىرى-ظذالر ظذخالص قالغان مةشرةصكة ؤة صعرمةتكة ظذزذندعن 

بعردةم . آةآة ساقال دةثجا مةشرةص ظويغانغعحة بولغان ظارعلعقتا قعلغعلع قعلعق تاصالماي قالدع
 توزانالرنع ظعشعكنع ظذلذغ -بعردةم ظأي ظعحعدعكع توصا . ظذنع يةلصىص، حعؤعنلةرنع قورذيتتع

  .ملةرنع تعزاتتع تىرى-بعردةم صعرمةتنعث ظالدعغا تاتلعق . ظئحعؤئتعص سعرتقا هةيدةيتتع
مةشرةص آىن حعثقع . ظذالر شةهةر دةرؤازعسعدعن آعرعص آةلضةندة ظاش ؤاقتع بولغانعدع

ظاخعر ظعسماظعلخاننعث بعر توص آعشعلةر بعلةن ظذنعث . حىشتعن قايرعلغعحة معدعرلعماي ظذخلعدع
  .غاتتعظعستعقبالعغا آئلعؤاتقانلعق خةؤعرع يةتكةندعال صعرمةت ظامالسعز ظذنع نوقذص ظوي

 آأرصعلةرضة ؤة زعلحعالرغا قاراص هةيران -مةشرةص ظويغانغاندعن آئيعن تئضعدعكع ظئسعل يوتقان 
ظذ تام تةرةصكة قاراص، يةآتعكعنع . ظةتعضةندة حةآكةن بةثنعث تةسعرع تئخع يوقالمعغانعدع. قالدع

 يئرعمذ هازعر ظذنعث صعنهان.  آأرصعلةرضة جوقعرعتعص سعيعشكة باشلعدع-دالدا قعلعص يوتقان 
  .سعيعشتعن باشقعغا يارعمايتتع

  . دئدع صعرمةت تولعمذ ظةجةبلعنعص  هةزرعتعم، بذ نئمة قعلغانلعرع؟ 
  . ظاهانةتتعن يةرضة آعرعص آةتكىدةك بولذص، تاتعرعص آةتتع-دةثجا بولسا ظعزا 

 دئدع مةشرةص ظعشتانبئغعنع يئثعؤاشتعن  ! بذنداق ظعززةتكة شذنداق سعيمةك آئرةك 
ظذنعث آأز ظالدعدعن دةثجانعث ظةتعضةنكع قوصال مذظامعلعسع ؤة سأرىن تةلةتع تئخع . ظئتعؤئتعص

  .آةتمعضةنعدع
دةثجا حعقعص آئتعص هايال ظأتمةيال خان ظالعيلعرعنعث يةآةندعكع ظألعماالرنع ظةضةشتىرىص، 

ص تذرذؤاتقانلعقعنع هةزرةتلعرعنع قارشع ظالغعلع آةلضةنلعكعنع ؤة شةهةر دةرؤازعسع ظالدعدا ساقال



يةآةندعكع ظألعماالر ظعلضعرع ظاصاق خوجا هذزذرعغا مةشرةص ظىحىن : مةشرةص ظويلعنعص قالدع. يةتكىزدع
يةآةن خانع ظعسماظعلخان . دةؤاضةر بولذص بئرعص، ظذنع ظاقلعغان ؤة خعرقعتعنع شةرمةندة قعلغانعدع

. خوجا ظاصاقنعث ظةشةددعي دىشمعنع ظعدعبولسا مةشرةصنع ظأمىرلىك ظازابقا دذحار قعلغان مةلظذن 
يعراقتعكع ظاؤام ظالدعدا ظارغعماق ظىستعدة .  ظعككع بئسعص خاننعث ظالدعغا حعقتع-مةشرةص بعر بئسعص 

مةغرذر ظولتذرغان ظعسماظعلخان ظأزعضة قاراص آئلعؤاتقان بىدىر حاحلعق، قوشذما قاشلعق، ساقاللعق، 
ضعتنع آأرىص، ظاتتعن حىشتع ؤة نةححة ظون قةدةم حامداص آأزلعرعدعن ظوت يئنعص تذرعدعغان يع

. مةشرةصمذ آةمتةرلعك بعلةن جاؤاب تةزعم بةجا آةلتىردع. ظذنعث ظالدعغا آئلعص ظئثعشعص ساالم بةردع
آأرىشىش ظاالهةزةل بعر ظاش . قارشع ظئلعشقا حعققان ظامما آوحعدا سةلدةك ظاقاتتع. توص تةؤرةص آةتتع

مةشرةصنعث قوللعرع تئلعص زعثعلداص ظاغرعشقا باشلعغاندا، ظاندعن . الشتعصعشعم ؤاقعت داؤام
  .آأرىشىش ظاياغالشتع

مةشرةص آةمتةرلعك بعلةن باش ظئضعص توصنعث ظالدعدا . خان ظذنع ظوردعغا تةآلعص قعلدع
  .ظوردعغا قاراص يول ظالدع

لةر بعر هةصتعضعحة  سأهبةت-مةشرةص شةنعضة ظذيذشتذرذلغان زعياصةتلةر، بةزمعلةر، هةلقة 
مةشرةص زعياصةتلةردة ظأز شعظئرلعرعغا ظأزع ظاهاث سئلعص ظعشلعضةن غةزةللةرنع قانماي . داؤامالشتع

 - توؤالص، زعياصةت ظةهلعنعث يىرةك تارلعرعنع تعترعتعص، قةلب تةشنالعقلعرعنع قاندذرسا، هةلقة 
ق هئكمةتلةرنع بايان قعلعص، سأهبةتلةردة تةسةؤؤذص صةلسةصعسعنع حأرعدعضةن هالدا يالقذنلذ

ظاصاق خوجا ؤة ظاصاق خوجا . يةآةندعكع دعنعي زاتالرنعث بذرذنقع حىشةنحعلعرعنع تةؤرعتعص تاشلعدع
 دىنيا ؤةسؤةسعضة حىشىص تةثرعنعمذ ظذنتذغان، -ؤةآعللعكعدعكع دعنعي نعقابقا ظورعنعؤالغان، مال 

م سئلعشتعن باشقعنع بعلمةيدعغان آاززاصالرنع  زذلذ- سوقتع قعلعش ؤة جةبعر -ظةلنع ظالداص قاقتع 
ظعسماظعلخانمذ بذرذندعنال ظاصاق خوجعنع ظةلنعث بئشعغا حىشكةن ظاصةت دةص . يةتكعحة قامحعلعدع

قاراص آئلعؤاتقانلعقعنع، هةزرةتلعرعنعث سأزلعرعنع ظاثالص بذ قاراشلعرعنعث تئخعمذ آىحةيضةنلعكعنع 
، صذختا تةييارلعق قعلعص ظاصاق خوجعنع قةشقةردعن بعلدىردع ؤة مذؤاصعق صذرسةت تئصعص

مةشرةص خاننعث دانالعقعغا ؤة ساهعبتةدبعرلعكعضة، ظادالةتصةرؤةرلعكعضة . هةيدعؤئتعشكة ؤةدة بةردع
  .ظاصعرعن ظوقذص، دذظا بةردع

خان ظذنعثغا نذرغذن سوؤغا . مةشرةص خان بعلةن خوشلعشعص، صعرمةتنع ظةضةشتىرىص يولغا حعقتع
سوؤغعالرنعث ظعحعدعن بعر جىص آأك ظئشةك، جةندة . م قعلعؤئدع، صةقةت ظالغعلع ظذنعمعدعتةقدع

معثلعغان آعشعلةر يول بويع سةص تىزىص ظذنع ظذزاتقعلع . آذال ؤة آأندىرىلضةن ظاق غازنعال تاللعؤالدع
  :مةشرةص ناخشا توؤالص ماثاتتع. حعققانعدع

  دذنياغا آئلعص بعلمةي، آىلضة صاتة قالدعم،
  .دةرمان يوقعدعن نئحة ظئغعز سأز فاتة قالدعم
  آأردىمكع ظانع دىشمةن روهذتةن ظعكةندذر،
  .ال ظوقع بعلةن ظعككع آأزعضة ظاتة قالدعم
  زاهعد ماثا بعر شعشة مةي، ساثا نامازعث،

  .معث تةقؤانع بعر آاسةظع مةيضة ساتة قالدعم
  تا تةلؤعلعكعم شأهرعتع ظالةمضة تولذصتذر،



  .ة ظعككع جاهاندعن ظأتة قالدعمبعر جعلؤةسعض
 جذل ظئتةآلعرعنع آأزلعرعضة -مةشرةص ظوقذشتعن توختعغاندعن آئيعن آعشعلةر ظذنعث جذل 

مةشرةص آأزلعرعنع يذمذص، قةلب .  ظعخالسلعرع غايةت ظذلذغ ظعدع-ظةلنعث ظةقعدة . سىرتكعلع تذردع
بعراق بعر بةندعضة شذنحعؤاال ! ضةن ساص ظعخالسلعرع نئمعدئ-ظذالرنعث ظةقعدة : آأزعنع ظئحعص قارعدع

بذ خةلق تةثرعنع قويذص بةندعضة . آأص ظادةمنعث ظعخالس قعلعشع ياخشع ظعقبالدعن دئرةك بةرمةيدذ
حوقذنذشنعث دةردعنع قاحانغعحة تارتعدعغاندذر؟ ظةجةبا، ظاصاق خوجعغا حوقذنذشتعن آئلعص حعققان 

 دة، -عالج قعلعص ظذالرنعث ظعخالسعنع قايتذرماقحع بولدع صاجعظةلةر بذالرغا يةتمعدعمذ؟ مةشرةص بعر ظ
دةص ظىن » !خااليعق، سعلةرنعث زعيادة ظعخالسعثالردعن مئنعث سأيدىكعم ياخشعراق«: يول بويع

 بعرلةص قايتعشقا باشلعغاندا، ظاندعن -آعشعلةرنعث ظعخالسع سوؤذص، بعر . سئلعص توؤالص ماثدع
  .مةشرةص يئنعك تعن ظالدع
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ندة مازار ظارعالص، ظأزعضة آامالةت ظعزلةص ظىح يعلنع ظأتكىزضةن مةشرةص ظاخعر ظعمام خوتة

.  زارة قعلعشعص خوشالشتع-جةظفعرع سادعق مازعرع يئنعدعكع بعر توغراقزارلعقتا صعرمةت بعلةن يعغا 
تعشنع صعرمةت هئح قعلعص ظأز آامالعتعنع تاصالماي، ظاخعر صانع بولذص، تةثرعضة تولذق قوشذلذص آئ

حىنكع مةشرةص ظةزةلدعن . ظعختعيار قعلعص قالغان مةشرةصنع نعيعتعدعن ياندذرذشقعمذ ظذرذنمعدع
 ظانعسع ؤة سعثلعسعغا ساالم -مةشرةص ظذنعثدعن نةمةنضاندعكع ظاتا . دئضعنعنع قعلماي قويمايتتع

قالدذرذص قويذشنعال  بذرادةرلعرعضة نةمذنة قعلعص -ظئيتتع، شئظعرلعرعنع دعؤان قعلعص تىصلةص، يارذ 
صعرمةت هأثرةص يعغلعغان صئتع ظارقعسعغا . هةر ظعككعيلةن ظةزمعسعنع ظئزعص ظولتذرمعدع. تاصعلعدع

ظذ مةشرةصنعث ظألىم ظالدعدعكع .  تئز مئثعص، يىضىرىص دئضىدةك آأزدعن غايعب بولدع-بذرذلذص تئز 
 . ةملعضةنعدعجان تالعشعشلعرعنع آأرىشكة بةرداشلعق بئرةلمةيدعغانلعقعنع ص

مةشرةص ظاللعبذرذن ظألىص آةتكةن آأك ظئشةك ؤة ظاق غازنع ياد ظةتكةن هالدا صعرمةتنعث قارعسع 
ظاندعن قولعدعكع ظارغامحعنع توغراقنعث صةغةزدةك آأندعلةث ظأسكةن يوغان . يوقالغعحة قاراص تذردع

 دة، توغراقنعث بئلعضعحة -ع صذتعقعنعث ظذحعغا حةضدع، يةنة بعر ظذحعنع هالقا قعلعص بوينعغا سالد
ظذ ظاخعرقع قئتعم صانعي . يامعشعص حعقعص، ظارغامحعنع ظوتتذرعسعدعن قعسقارتعص مةهكةم حةضدع

ظذ يذلغذنلذق ؤة يانتاقلعقالر بعلةن قاصالنغان صايانسعز . توغراق ظئضعز ظعدع. ظالةمضة نةزةر سالدع
. عن توغراق صذتعقعغا سعنحعالص نةزةر تاشلعدعظاند. يعراقلعقالرغا آأزلعرع تالغعحة قعيماي قارعدع

. مةشرةص ظأزعنع صةسكة تاشلعؤةتتع... ظذنعث آأزلعرعضة تةثرعنعث نذرانة سعماسع آأرىنضةندةك بولدع
دةص » يئرعم معنذتتعن آئيعنال ظذ ظالةمنع آأرعمةن«. ظارغامحعنعث هالقعسع قعسقعراص ضئلعدعن بوغدع

  . ظويلعدع ظذ
توغراقنعث شذنحة يوغان صذتعقع هأل حعؤعقتةك ظئضعلعص، : عزة يىز بةردعدةل شذ حاغدا مأج

لئكعن ظذ بذالرنع . ضئلعمذ تىزىك بوغذلمعغانعدع. مةشرةصنعث ياالث ظاياغ تاصعنع يةرضة تئضعص قالدع
لئكعن ؤذجذدع مذتلةقنعث . مةشرةص ظةنة ظألعمةن، مانا ظألعمةن دةص ظذزاق آىتتع. سةزمةيتتع

 دة، -ظذ بعر ظاش صعشعم ؤاقعت ظأتكةندعن آئيعنال آأزعنع ظاحتع . سةر يوق ظعدعؤعسالعدعن ظة
تاصعنعنعث يةرضة تئضعص قالغانلعقعنع، نةصسعنعثمذ راؤان يىرىشىؤاتقانلعقعنع، يىرعكعنعث بعر خعل 

  .رعتعمدا سوقذؤاتقانلعقعنع هئس قعلدع



نع بوشاتتع، ظئضعلعص يةرضة مةشرةص قولعنع آأتىرىص ظارغامحعنع تذتتع ؤة ظذنعث هالقعسع
لئكعن توغراقنعث يوغان صذتعقع تىزلعنعص . تئضةيال دةص قالغان توغراق صذتعقعدعن ظارغامحعنع يةشتع

ظذ خذددع ظااليعتةن ظئضعص قويغان قعسماققا ظوخشاص . ظةسلعضة آةلمةي، ظئضعلضةن صئتع قئتعص قالدع
قتةك ظئضعلعص قالغان توغراققا قاراص، باقعي مةشرةص قولعدعكع ظارغامحا بعلةن قعسما. قالغانعدع

خذدا ظامانعتعنع ظالغعلع ظذنعمعسا ظذ يةرضة آةتكعلع . ظالةمنعث ظأزعنع قوبذل قعلمعغانلعقعنع حىشةندع
  .بولمايتتع

ظارعدعن بعرنةححة ظاي ظأتكةندة آعشعلةر توصع خوتةن آوحعلعرعدا غةزةل ظوقذص يىرضةن 
ظذالر مةشرةصنع ظارعغا ظالغانحة سىمبةدعكع . شتعن ظةتراصعغا ظوالشتعمةشرةصنع تونذؤئلعص، تذشمذ تذ

هأم، «دعن »سىمبة«ظىح آىن ظعحعدة .  سامانع قعزعتعؤةتتع-قةلةندةرخانعغا آعرعص آئلعشتع ؤة جةرة 
هاؤا لةرزعضة آئلعص، شةهةر ظاسمعنع . قعلغان تةلقعن ساداسع توختعماي ظاثلعنعص تذردع» !هأم، هأم
ضويا خوتةن ظاشذ بوغذق، مذثلذق، ضىكعرةك ظاؤازع بعلةن ظاه ظذرذص نالة قعلعؤاتقاندةك . تعضىرىلدةيت
 سامانعث ظاخعرقع آىنع شاه مةشرةص -ظاشذ ظاجايعص جاراثلعق، ظذزذنغا سوزذلغان زعكرع . قعالتتع

  .دعن غعصصعدة يوقالدع»سىمبة«
 هذزذرعغا مةشرةص هةققعدعكع ظاصاق خوجا.  صةش دئضىحة تأت يعل ظأتىص آةتتع-مانا، هةش 

ظاصاق خوجا مةشرةصنعث ظامما ظارعسعدا .  غارايعص خةؤةرلةر ظايعغع ظىزىلمةي آئلعص تذردع-ظاجايعص 
دةص آأآكة آأتىرىلىص » شاه مةشرةص ظةؤلعيا«شعددةت بعلةن ظذلغعيعص آئتعؤاتقان ظابرذيعدعن، 

ابرذيع ظاصاق خوجعنعث قةشقةردعكع مةشرةصنعث ظ. يىرضةنلعكعدعن ظئغعر تةشؤعشكة حىشكةنعدع
هةتتا ظاصاق خوجعغا . ظعناؤعتع ؤة دعنعي تىس ظالغان سعياسعي ظعمتعيازعغا آىحلىك تةهدعت ظعدع

مةشرةص بارغانال يئرعدة ظأزعضة قارشع غةليان آأتىرىشكة آةث ظاممعنع قذترعتعؤاتقاندةك بعلعنعص 
خوتةن . تةرةصكة ظةؤةتعص ظذنع ظعزدةشكة باشلعدع -شذثا قةشقةردعكع صايالقحعلعرعنع تةرةص . آةتتع

 قذالق بولذص يىرىشنع، -قازعسع ؤة باشقا يئقعنلعرعغا خةت يئزعص، ظذنعث سأز ؤة هةرعكةتلعرعضة آأز 
ظذنعث ظايغاقحعلعرعنعث . صذرسةت تاصسعال قولغا حىشىرىص، قةشقةرضة ظةؤةتعص بئرعشنع تاصعلعدع

نعث ظاتةشنةصةس شئظعرلعرعنعث تةسعرعدة آئيعنكع آىنلةردة جعن آاتتعؤئشع بولغان خعرقعتع مةشرةص
ظذ ظعلضعرع .حئصعلعص قالغاندةك باشقعحة بولذص قالدع ؤة ظعلضعرعكع خعرقعتعغا زادعال ظوخشعماي قويدع

مةشرةصكة قعلغان ظةسكعلعكلعرعضة قاتتعق صذشايمان قعلدع ؤة ظاصاق خوجعنعث خعزمعتعدعن قول 
تةخةللذسعنع قويذص، ظعلضعرعكع » ضذمنام«ظذ ظأزعضة . زعدعن مئثعشقا باشلعدعظىزىص، مةشرةصنعث ظع

صوقنعمذ هالؤا قعلعص آأرسعتعدعغان خوشامةتضذي معسرالعرعغا ظوخشعمايدعغان ظعسيانكار نةزمعلةرنع 
دةص خعتاب  قعلدع » تئصعص مةشرةص يولعنع، تةرك ظةيلة زاهعدلعق يولعن ضذمنام«: يئزعشقا آعرعشتع

. شذثا بذ قئتعم مةشرةصنعث ظعزعغا حىشكةن ظايغاقحعالرنعث قاتارعدا خعرقعتع يوق ظعدع. أزعضةظذ ظ
  .ظةمما ظاصاق خوجعنعث ظةتراصعدا ظذنعث ظورنعنع باسعدعغانالرمذ يوق ظةمةس ظعدع

مةشرةصنعث ظعزعغا حىشكةن ظايغاقحعالردعن بعرنةححعسع قاغعلعق بعلةن ضذما ظوتتذرعسعدعكع 
 قولعنع يةرضة تةضكىزمةي دئضىدةك ظاصاق خوجعنعث -ةت سعتارعنع تذتذؤئلعص، صذت سايدعن صعرم

صعرمةت مةشرةصنعث ظأزعنع ظألتىرىؤالغانلعقعنع ظئيتقاندا ظاصاق خوجا بعر . هذزذرعغا ظئلعص آةلدع
 -صعرمةت باشتعن .  قعستاقالرمذ آار قعلمعدع-ظئغعر قعيعن . ظعشعنعص، بعر ظعشةنمةي تذرذص قالدع

ظةمما ظاصاق خوجا ظذنعث قازا تاصقانلعقعغا هئح . اخعر مةشرةصنعث باقعغا سةصةر قعلغانلعقعدا تذرذصلعؤالدعظ



ظاصاق خوجعغا مةشرةصنعث روهع هةممعال يةرنع آئزعص يىرضةندةك، هامان بعر آىنع . ظعشةنمةيؤاتاتتع
ةتنع يةنة زعندانغا بةنت قعلعص شذثا ظذ صعرم. ظأزعنعث حاؤعسعنع حعتقا يايعدعغاندةك بعلعنعص تذراتتع

ظذالرنعث . ظذنع تذتذص آةلضةن ظايغاقحعالر بولسا صعرمةتنعث سأزعضة ظعشعنعص قالغانعدع. تاشلعدع
ظعحعدعن خذشظاؤازراق آةلضةن ظعبراهعم ظاقصةدةرنع ظاصاق خوجا ظةل ظارعسعدا ظألىص آةتكةن شاه 

. عنعؤاتقان ساددا خااليعقنع ضولالشقا بذيرذغانعدعمةشرةصنعث رولعنع ظئلعص، ظأزعضة قارشع حعقعشقا ظذر
دةص ظاتاص، ظذنعث غةزةللعرعنع » شاه مةشرةصع سةرسةرع«ظعبراهعم ظاقصةدةر خوتةن آوحعسعدا ظأزعنع 

بذزذص ظوقذغعلع تذرغان آىنلةرنعث بعرعدة خوتةن آوحعسعغا جعمجعتقعنا آعرعص آةلضةن ؤة ظأزعنعث 
قويماسلعق آويعدا يىرضةن مةشرةص ظذنع ظأزعنعث نامعغا داغ مةشرةص ظعكةنلعكعنع حاندذرذص 

 دة، ظامالسعز ظأزعنع ظاشكارعالص، ظعبراهعم -تةضكىزىؤاتقان هالةتتة آأرىص، ظاححعقعغا صايلعماي قالدع 
ظعبراهعم ظاقصةدةر مةشرةصنع آأرىص، ظوثسعلع ظأحىص، . ظاقصةدةرنع رةسؤا قعلعشقا مةجبذر بولدع

. ظذ قازعغا بولغان ظةهؤالنعث هةممعنع يةتكىزدع.  قذيرذقعنع خادا قعلعص تعكعؤةتتعقازعخانعغا قاراص
قازعمذ يئقعنقع آىنلةردعن بذيان آعرعية تةرةصلةردعن يئتعص آةلضةن شاه مةشرةص هةققعدعكع 

ظذ . خةؤةرلةرنع ظاثالص، ظذنعث تئخع ظألمعضةنلعكعنع بايقعغان ؤة قاتتعق جعددعيلعشعص آةتكةنعدع
ظذالر . ضة ظةؤةتتع»سىمبة« دةرؤعشلةرحة ياساندذرذص -اقحع، غالحعلعرعدعن بعرنةححعنع سوصع ظايغ

ظذالر . دعكعلةرنعث غةليان آأتىرىش نعيعتع يوق ظعدع»سىمبة«يةتكىزضةن خةؤةرلعرعدعن قارعغاندا 
ظامال قعلعص قازع خاتعرجةم بولذص قالدع ؤة بعر . خذداغا نالة قعلعص يعغالشتعن باشقعنع ظويلعمايتتع

  .شاه مةشرةصنع قةشقةرضة ماثغذزذشنعث صئيعضة حىشتع
قازع ظذنعثغا .  تعنسعز غايعب  بولذشع بعكار ظةمةس ظعدع-دعن ظىن »سىمبة«مةشرةصنعث 

سوصعالرحة آعيعندىرضةن ظايغاقحعلعرع ظارقعلعق صعرمةتنعث ظاصاق خوجا زعندانعغا بةنت قعلعنغانلعقعنع، 
صعرمةتنع سئغعنعص . زذؤئلعشعغا تةقةززا ظعكةنلعكعنع يةتكىزضةنعدعمةشرةصنعث آئلعص قذتقذ

شذثا ظذ غعصصعدة قةشقةرضة قاراص يول . مةشرةصنعث نةححة ؤاقعتتعن بئرع ضئلعدعن غعزا ظأتمةيؤاتاتتع
  !صعرمةتنع دئمعسة هازعر ظذنعث ظاصاق خوجعنع آأرةر آأزعمذ يوق ظعدع. ظالدع
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ر مةهةللعسعدعكع تار آوحعالرنعث بعرعضة جايالشقان سوقما نةمةنضان شةهعرعنعث آذاللحعال
قورذ ضةرحة . تاملعق ظاددعي هويلعدا ظةما موماي بعلةن بويعغا يئتعص قالغان بعر قعز يالغذزال ياشايتتع

ظاصتاص حعققان آىنلعرع .  صاآعز تذراتتع-ظاددعي ؤة غئرعبانة بولسعمذ، لئكعن هةر ؤاقعت حعنعدةك صاك 
.  آةحكةنلةرنع ظأزعضة مةهلعيا قعالتتع-صعنعث يىزعدعكع مايغا ظوخشاش يالتعراص ظأتكةن بولسا شور

  .ظذالرنع آذاللحعلعققا تايعنعص بئقعص آئلعؤاتقان بوؤاي نةححة يعل ظعلضعرع ؤاقعتسعز قازا قعلغانعدع
ساز حئلعش ؤة غةلعتة خعيالالرنع سىرىشتعن باشقعغا قولع آةلمةيدعغان، تىضعمةس 

ردانلعقنع ظأزعضة آةسعص قعلغان بةثؤاش يعضعت بابارةهعم بولسا بوؤايغا قازايذ قةدةر يئتعشتعن سةرضة
موماي بعلةن قعز آىن بويع حاقنعث ظالدعدا يىكىنىص . ظعلضعرعال ظذالردعن ظايرعلعص آةتكةنعدع

سعص بولسعمذ، بذ ضةرحة جاصاسعغا يارعشا هوسذل بةرمةيدعغان تايعنع يوق آة. ظولتذرذص يعص ظعضعرةتتع



ظذالرمذ ظأزلعرعنع ظاح .  باال ظعككعسعنعث سئرعقتال تذرمذشعنعث هأددعسعدعن حعقاتتع-لئكعن ظانا 
  .قويماي بئقعؤاتقان بذ حاقتعن معث مةرتعؤة رازع ظعدع

يئقعنقع آىنلةردعن بذيان موماينعث آأزلعرع يعراقتعكع ظوغلعنع سئغعنعص يعغالؤئرعص ظاخعر 
قعز مومايغا نعسبةتةن خذدا ظأزع . ع بعر ظأينعث غئمع قعزغعال قاراشلعق بولذص قالدعظةمد. صىتىص قالدع

ظذ موماينعث قولعغا قول، صذتعغا صذت بولذص، بعر ظاظعلعنعث . ظةؤةتكةن شةصقةت صةرعشتعسع ظعدع
موماي ظةما بولغعنع بعلةن آأثىل . غورعضىل تذرمذشعنعث  هأددعسعدعن بعماالل حعقعص آئلعؤاتاتتع

ظذنعث ظوغلع بعلةن قعزعدعن باشقا بذ دذنيادا تارتعشعص . آأزلعرع ظارقعلعق هةممعنع آأرىص تذراتتع
تةقدعرنعث شامعلع يعراقتعكع ظوغلعنع تاسادعصةن ظذحذرذص . ظولتذرعدعغان هئحنئمعسع يوق ظعدع

لسعال، ظذ دذنياغا آئلعص ظذنعث ظالدعغا ظةآئلعص تاشلعسا، قعزعنع اليعقعدا بعر يعضعتكة ياتلعق قعلعؤا
قعز بولسا . موماينعث هاياتعدا بذنعثدعن ظارتذق مةقسةتمذ يوق ظعدع. خاتعرجةم آئتعؤةرضةن بوالتتع

ظوغلع هةققعدة بولسا ناضاندا بعر ظةصسانعلةرنع . دةص ياتلعق بولغعلع ظذنعمايؤاتاتتع» مةن تئخع آعحعك«
نئمعشقعدذر ظذ ظوغلعنعث . ظئتعص يعغاليتتع آئحعلةص ظوغلعنع ياد -موماي آئحة . ظاثالص قاالتتع

  .هامان قايتعص آئلعدعغانلعقعغا ظعشعنةتتع
.  آةحكةنلةر مومايغا ظوغلع هةققعدعكع خعلمذ خعل ظةصسانعلةرنع يةتكىزىص تذراتتع-ظأتكةن 

ع مذبارةك صةرزةنت«: قعلعص تةسؤعرلعنةتتع» ظةؤلعيا«بذنداق ظةصسانعلةرنعث آأصعنحعسعدة ظذنعث ظوغلع 
بارغانال يئرعدة مأمعنلةر ظذنعث ظايعغعغا يعقعلعص، هى . بذزرىكؤارلعرع ظةؤلعيالعق ماقامعغا يةتكةنمعش

 -دئضةن ظعسمع › شاه قةلةندةر مةشرةصع سةرسةرع‹بذ مذبارةك زاتع ظالعيلعرع ظأزعضة . تارتعص يعغالرمعش
مع ظةزةمنع ظوقذص دذظا قعلعص، بذ ظعسعمنع ظاثلعغانلعكع ظادةم ظعس. شةرعصعنع مذناسعص آأرضةنمعش

بذنداق خةؤةرلةرنع ظئلعص آةلضىحعلةرنعث بةزعلعرع هةتتا ظالدعدا . »...ظعككع مىرعسعضة هىرةرمعش
. نعث ظانعسع ظعكةنلعكعضة ظعشةنمةيمذ قاالتتع»ظةؤلعيا شاه مةشرةص«تذرغان بعر ظةبضا موماينعث 

لدعدعكع بذ ؤةيرانة سوقما تامنعث ظعحعدة، يةنة آئلعص ظذالرنعث نةزعرعدة ظذنداق آاتتا ظةؤلعياالر آأز ظا
  .صىدعسعال ظذحذص حىشكعدةك ظاؤاق  بعر ظةما مومايدعن تذغذلماسلعقع آئرةك ظعدع
ظأز ؤاقتعدا ظورنعغا . موماي دةسلعصعدة ظوغلعنعث ظةؤلعيالعق ماقامعغا يةتكةنلعكعضة ظعشعنةلمعدع

ظىستعدة تذتذلذص قئلعص يذرتعدا تذرالماي جاهانكةزدع  حعحعص ياتعدعغان بعر بوؤاق، زعنا -سعيعص 
!  هة؟-بولذص حعقعص آةتكةن بعر آةصسعز يعضعت، ظةجةبا مانا ظةمدعلعكتة بعراقال ظةؤلعيا بولذص قالسا 

موماي .  ظارقعدعن ظىزىلمةي آئلعؤةرضةن خةؤةرلةر ظذنعث ضذمانعنع بعتحعت قعلعؤةتتع-بعراق ظارقا 
عيا ظعكةنلعكعضة ظعشعنعشكة مةجبذر بولدع ؤة ظوغلعغا حئتعشلعق بولغان ظاخعرع ظوغلعنعث ظةؤل

ظذنعث «. ظةسلعمعلةردعن ظذنعث ظةؤلعيا ظعكةنلعكعنع دةلعللةيدعغان يوحذقالرنع تئصعشقا تعرعشتع
 ظأزعضة -دةيتتع ظذ ظأز » ظةؤلعيا ظعكةنلعكع تئخع تذغذلماستعنال حىشىمضة ظايان بولغان ظةمةسمعدع؟

آئيعنكع . »...باققالنعث ظىزىمعنع يةص قويذص بعر ظةؤلعيانع تذغماي قالغعلع قعل قاصتعمةن«، صعحعرالص
: آىنلةردة مومايمذ هةتتا ظوغلعنعث ظةؤلعيا ظعكةنلعكع هةققعدعكع صعكعرضة باشحعالص آعرعص آةتتع

  .»ظوغلذم قايتعص آئلعص ظةؤلعيالعق نةزعرعنع تاشلعسا آأزىم روشةنلعشعدذ«
دئدع بعر آىنع يئرعم آئحعضعحة ظذخلعيالماي » نكعن، آأثلىم ظئغعصال تذرعدذنئمة ظىحى«

سةضةك يات قعزعم، ظاآاث آئلعص «: حعققان موماي ظذيقذغا آةتكةن قعزعنع نوقذص تذرذص ظويغعتعص
ظةضةر ظذ آئلعص قالغذدةك بولسا ظعشعكتة تذرذص . قالسا ظةجةب ظةمةس، آأثلىم بعر بئشارةتنع تذيذؤاتعدذ



.  يئنعشالص جئكعلةص ظاخعر ظذيقذغا آةتتع-موماي قعزعغا سةضةك يئتعشنع يئنعش » ...معسذنقال
 شعرة -تىثلىكتعن ماراؤاتقان ظالعقانحة ظاسمان خعرة . قعزنعث بولسا ظةمدعلعكتة ظذيقذسع قاحقانعدع

عنال تةمبىر ظارقعد. توساتتعن ظعشعك تىؤعدة ظئشةآنعث صذشقعرعغان ظاؤازع ظاثالندع. سىزىلذؤاتاتتع
  :مذثلذق ظاؤازدا سايراشقا باشلعدع؛بعراؤ تةمبىرنع تةثكةش قعلعص ناخشا ظئيتقعلع تذردع
  ...قذؤانغعن ظةي ظانا، ظاخعر غئرعب بولغان باالث آةلدع

 جذل آعيعملعك مةشرةص ظذالر -جذل . قعز ظعشعككة ظوقتةك ظئتعلدع. موماي حأحىص ظويغاندع
ئنعدا رايعشلعق بعلةن قاراص تذرغان صعرمةت سعتارعنعمذ ظذالر خئلع ي. بعلةن قذحاقلعشعص قانمعدع

صعرمةت سعتارعنع .موماينعث يىرعكع ظاغزعغا تعقعلعص قالغعلع تاس قالدع. ظذزذنغعحة بايقعمعدع
قذتقذزعمةن دةص ظاصاق خوجعنعث قولعغا حىشىص قالغان ؤة جذثغارالرنعث خعزمعتعضة تذتذص بئرعلضةن 

 قاتارعدا ظئلعدعكع قونتةيجعضة ظةؤةتعص بئرعلضةن مةشرةص، نةمةنضانغا ظاصاق لةر»غالحا يعضعت«
خوجعنعث قولعدا ظئرعشةلمعضةن هأرلىككة ظذنعث  صةزعلعتعدعن تةسعرلعنعص باغرع ظئرعضةن 

نةمةنضاندا تذرغان . نةمةنضاندعمذ ظذزذن تذرمعدع. قونتةيجعدعن ظئرعشعص قايتعص آةلضةنعدع
بعرع، ظانعسع سةلعمعخان : ظعشالردعن صةقةت ظعككعسعال ظذنعث ظئسعدة قالدعؤاقعتلعرعدا قعلغان 

ظذ مولال بازارظاخذننعث . بعلةن آأرىشكعنع؛ يةنة بعرع، مولال بازارظاخذننعث قةبرعسعنع يوقلعغعنع
بذ ظىح آىن ظعحعدة ظذ ظةتراصعدعكع هةممعال نةرسعنع .  آىندىز ياتتع-قةبرعسعدة ظذدا ظىح آئحة 

لئكعن بذ . مولال بازارظاخذن بعلةن خعيالةن مذثداشتع. عضة ظالمعغان هالدا ظعحعنع تعثشاص حعقتعصعسةنت
ظاخعر ظذ قولعدعكع حعلعمنع، . تىضعمةس سأهبةتلةردعن مةشرةص قاناظةتلةنضعدةك جاؤاب تاصالمعدع

يعضة قايتعص  دة، ظأ-باشلعرعغا هةرعدةك ظذؤا سالغان خعياللعرع بعلةن قوشذص بعراقال حأرىؤةتتع 
مةشرةص ظانعسعنعث ظأزعنع تذتذص قئلعش ظىحىن ظاقتذرغان . آئلعص ظانعسع بعلةن خوشالشتع

جئنعم ظانا، ظعختعيار ظأزىمدة ظةمةس، مةن صةقةت ظالالنعث خاهعشع «: ياشلعرعغعمذ ظئرعص آةتمعدع
 تاصشذرغان بعر بويعحة هةرعكةت قعلغذحع بعر بةندعمةن، سةصةر تعزضعنعنع تةثرعنعث ظعختعيارعغا

  .»سةيياهمةن، خاالس
شاه مةشرةص صعرمةت سعتارع ؤة ظأزعضة نةمةنضاندعن قوشذلغان ظعسمةت قةلةندةر، شعرزاد 
سىبهع، تذرسذنبابا مةقامع، ظةشرةص قةلةندةر، ظاقعل آوسا، معرزا رةهعم ساقع، ظابعد شعللعق قاتارلعق 

قابادعيان قةدعمعي تاؤابضاهالردعن . يانغا ظاتالندعيةتتة نةصةر مةشهذر قةلةندةرنع ظةضةشتىرىص قابادع
  .بذ مذقةددةس جايدا مةشهذر ظألعما مةؤالنة ناسعر خعسراؤ دذنياغا آةلضةنعدع. ظعدع

شاه مةشرةصنعث . شاه مةشرةص هةمراهلعرع بعلةن قابادعياننعث تةآيةخانعسعغا حىشكىن قعلدع
شذ آىنلةردة مةشهذر . ةيال ظةل ظارعسعغا صذر آةتتعقابادعيانغا قةدةم تةشرعص قعلغانلعقع ظذزاق ظأتم

ظارعدعن بعرنةححة آىن ظأتكةندعن آئيعن، شاه مةشرةصنعث . ظعشان سوصع ظالاليارمذ قابادعياندا ظعدع
آةلضةنلعكعنع ظاثلعغان سوصع ظالاليار هةزرةتلعرع تةآيةخانعغا شاه مةشرةصنع هذزذرعغا تةآلعص قعلعص 

  . ظةؤةتتعآئلعشكة ظعككع ظادعمعنع
  :ظعشان سوصع ظالاليارنعث مذرعتلعرع شاه مةشرةصكة قذلالرحة تةزعم بةجا آةلتىرضةندعن آئيعن

 ظةي قةلةندةرلةر شاهع، صعرعمعز ظعشانع سوصع بذزرذآؤارلعرع ظةزعزلعرعنع ظأز آىلبةلعرعغة  
  !مةرهةمةت قعلغاي

  :شاه مةشرةص ظذالرغا جاؤابةن



  . دئدع-ئيعن ظعشان هةزرةتلعرعضة قذللذق ظاداسع قعلغايمعز، ماقذل، ظةتة ناماز جىمةدعن آ 
ظةتعسع جىمة نامعزعنع ظوقذص بولغاندعن آئيعن، شاه مةشرةص صعرمةت سعتارع ؤة باشقا 

  .هةمراهلعرعنع ظةضةشتىرىص ظعشان سوصع هذزذرعغا قاراص يول ظالدع
عسع، قابادعيان ظاقساقعلعدعن قابادعيان قاز. ظعشان سوصع هذزذرعغا نذرغذن جاماظةت يعغعلغانعدع

تارتعص باشقا يذرت مأتعؤةرلعرعضعحة هةممعسع جاماظةت ظارعسعدا تةق بولذص تذرذشقان هالدا شاه 
  .مةشرةصنعث دعدارعغا تةلمىرىشةتتع

ظعشان هةزرةتلعرع شاه .  سةهةتلةردعن آئيعنال قعزغعن سأهبةت باشلعنعص آةتتع-ساالم 
  :عمةشرةصكة يىزلعنعص شذنداق دئد

سعز بعلةن دعدارع غةنعيمةت ظارزذسعدا . يا مةشرةصع دعؤانة، شاظعرلعق شأهرعتعثعز ظالةمنع تذتتع
  !خذش آئلعصسعز. مانا ظةمدعلعكتة تةثرع بذ ظارزذيذمغا يةتكىزدع. يىرضةنعدعم

  :شاه مةشرةص سأهبةت ظارعسعدا شذنداق دئدع
هذزذرع دئضةن . خذشامةت قعلعص آةصسعز يا سوصذم، سعز صىتىن ظأمرعثعز مابةينعدة صعلسعراتقا 

دوزاخ ؤة صعلسعرات دةهشةتلعرعدعن، . بعرسع بولسا بعر ظأمىر دوزاخقا خذشامةت قعلعص ظأتىص آئتعصتذ
ظةي سوصذم، ظعنساص بعلةن تةصةآكذر . دوزاخ ظازابلعرعدعن ظاؤام خةلق روهعنع لةرزعضة سالمعشسعزلةر

 دذنيانعث ظأزعدعال مةؤجذت ظةمةسمذ؟ ظادةم ظأمرعنعث قعلعنسا، دوزاخ ؤة صعلسعرات مذشذ يورذق
صةلةك ؤة زالعمالر ظادةم .  ظاخعر بئسعص ظأتعدعغان يولعنعث ظأزع قعل ظىستعدة تذرماقلعق-باشتعن 

 هئسابسعز صاالآةتلةر دوزاخ ظازابعدعن آةممذ؟ ظةي، - ظوقذبةتلةر ؤة هةددع -بئشعغا ياغدذرعدعغان ظازاب 
  !عز ظاستعغا بعر نةزةر تاشالث، صعلعسعرات ؤة دوزاخ ظذ يةردة تةق بولذص تذرغايلةرسوصذم، ظاياغلعرعث

 ظعستعغصار -ظعشان ؤة باشقا ظألعماالر شاه مةشرةصنعث سأزلعرعنع ظاثالص هةيران قئلعشتع ؤة تأؤة 
  :ظعشان شاه مةشرةصكة يىزلعنعص. ظوقذص، مىرعلعرعضة هىرىشتع

التاال بئهعش ؤة دوزاخنع سالعه ؤة آاصعر بةندعلعرع ظىحىن ظال.  يا مةشرةص، ضذناهقا صاتماث
 -!غاصعل بةندعلةرنع بذ هةقعقةتتعن ظاضاهالندذرماق سعز ؤة بعز ظىحىن صةرز هةم قةرزدذر. ياراتقانمعش

  .دئدع
جاماظةت بعر مةشرةصكة، بعر سوصع ظالاليارغا قاراص سأهبةتنعث داؤامعغا تةقةززا بولذص آىتىص 

  .تذرعشاتتع
  :ه مةشرةص ظعشانغا جاؤابةن شذنداق دئدعشا
 ظةي سوصذم، ظةضةر هةقعقةت هةقعقةت بولعدعغان بولسا، دوزاخ ضذناهكارالر بعلةن ظاللعبذرذن  

ظازاب صةرعشتعلعرع ظأز ؤةزعصعلعرعنعث . توشذص آةتكةن ؤة صذت صاتقذدةك جايمذ قالمعغان بوالتتع
آئلعث، تا تةندعن جان حعقعص . ةت بوش قاالتتعظةآسعحة، جةنن. هأددعسعدعن حعقالماي قاالتتع

  ...آةتكىحة يورذق دذنيانعث تةشؤعشلعرع بعلةن مةشغذل بولذص ظأتكعنعمعز ياخشعراقتذر
ظذ سأهبةت ظاخعرعدا شاه مةشرةصكة . ظعشان شاه مةشرةصنعث سأزلعرعضة قايعل بولماي تذرالمعدع

  :يئلعندع
قامةت قعلعؤئتعصسعز، ظذ يةردة ظادةم آأص، دعلغا ظازار  يا مةشرةص، ظاثلعسام تةآيةخانعدا ظعستع 

  .صئقعرنعث آىلبةسع ظعختعيارعثعزدا، مذرعتلعرعممذ خعزمةتلعرعثعزضة تةيياردذر. يئتعص قالعدذ
  :شاه مةشرةص سوصعغا جاؤابةن



. تةآيةخانا مةن ظىحىن شاهانة قةسعردعنمذ ظارتذقتذر.  ظةي سوصذم، ظعلتعصاتلعرعغا ظةرزعمةسمةن 
  . دةص ظأزرة ظئيتعص خوشالشتع- صاساتالردعن خالع بولعمةن،-صعتنة . ظذ يةردة جئنعم راهةتلعنعدذ

خااليعق مةشرةصكة . شاه مةشرةص شذ تةرعقة قابادعياندا بعر ظايدعن ظارتذقراق ظعستعقامةت قعلدع
تاص تأؤةندعكع مةشرةص قابادعيان صذقرالعرعنعث ظةهؤالعغا ظا.  ظئهتعرام آأرسةتتع-زعيادة ظعززةت 
  :نةزمعنع توقذدع

  قةددع مئهنةت تاغعدعن خةم بولغان ظةي بعحارعلةر،
  .باغرع ؤةهشةت تئغعدعن يىز صارة هةم يىز يارةلةر

  آأرمعضةن ظأمرع ظعحعدة بعردةمع بعر ياخشع آىن،
  .تعرة غةمدعن دعلدا داغ هةم آأزلعرع ضعريانعلةر

  بول قابادعيان ظارا آأردىم نئحة غةمخارعنع،
  .رةث زةهعل، آأثىل سذنذغ، بعر نان ظىحىن آأص زارةلةر
  ضةر شعكايةت قعلسا زالعم زذلمعدعن معسكعن غئرعب،

  .دةص يازةلةر» تةقدعر قةلةم«دةص ظذرذص، » آذصرع قعلدعث«
  »بذ نة ظىحىن بعدادلعق؟«: قازعدعن سوردذم ظةسا

  .»ظةمرع خذدادذر، بولماغعل آذصصارةلةر«: قازع دةر
  مرع خذدا نئحىن بذ يةثلعغدذر قارا،مةشرةبا ظة

 !يا مةضةر ظةمرع خذدانع بةد قةلةمدة يازةلةر
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قعش ظأتىص باهار صةسلع يئتعص . شذ يعلع قعشنع شاه مةشرةص بذخارايع شئرعفتة ظأتكىزدع
مةشرةص نةسةصتة بعر . آئلعش بعلةن تةث مةشرةص هةمراهلعرعنع ظةضةشتىرىص نةسةصكة راؤان بولدع

. بذ يةردعمذ شاه مةشرةص ظذزاقراق تذرذص قئلعشقا تاقةت قعاللمعدع.  تاماشا قعلدع-لة مةهةل سةي
  .سةصةر جابدذقلعرعنع ظئشةآلعرعضة يىكلةص، بةيتذلالنع تاؤاص قعلعش نعيعتعدة بةلخكة قاراص ظاتالندع
ةر بةلخ قةلةندةرلعرعنعث سةردارع ظاغاخان مةشرةصنعث بةلخكة قاراص يول ظالغانلعقعدعن خةؤ

تئصعص، قول ظاستعدعكع بارلعق قةلةندةرلةرنع ظةضةشتىرىص، بةلختعن ظون مةنزعل يعراققا آئلعص شاه 
  .مةشرةصنعث ظعستعقبالعغا حعقتع

 ظةسظةسة بعلةن يئتعص آةلدع ؤة قةلةندةرخانعدا بعر مةزضعل -شاه مةشرةص بةلخكة دةبدةبة 
ع شاظعرالر، قةلةندةرلةر، دذنيا ؤة دعندعن قول بةلخ ظةتراصعدعك. آىنلةرنع ظاسايعش ظعحعدة ظأتكىزدع
بةزعلةر مةشرةص بعلةن .  تةرةصتعن آئلعص مةشرةصنع تاؤاص قعلدع-ظىزضةن دةرؤعشلةر، دعؤانعلةر تةرةص 

 زذلذم دةستعدعن قاتتعق ظئزعلضةن -سأهبةت ظارعسعدا جةبعر . سأهبةتلةردة بولدع، مذشاظعرة قعلعشتع
مذدبئك قاتاغان جةبرعدعن ؤة دألةت ظةرآانلعرعنعث زذلمعدعن جاننع خااليعق بةلخ صادعشاهع مةه

شاه مةشرةصنعث ظاؤازع مةهمذدبئك قاتاغان .  ظاححعق شعكايةت قعلدع-قاقشاتقذدةك دةرعجعدة ظاححعق 
  .مةهمذدبئك مةشرةصتعن خاؤاتعرلعنعص قالدع. قوالقلعرعغا بئرعص يةتتع



زئمعنعدعن آةلضةن دعؤانعنع هذزذرعغا هازعر قعلعشنع مةهمذدبئك قاتاغان نأآةرلعرعضة صةرغانة 
  .نأآةرلةر آئلعص مةشرةصكة ظةدةص بعلةن ساالم بةردع. بذيرذدع
  .  ظةي قةلةندةر مةشرةص، سعزنع ظالعيلعرع ظوردعغا تةآلعص قعلعؤاتعدذ 
ن مة. سعلةر آئتعؤئرعثالر.  مةن آعم، مةهمذتخان آعم؟ صئقعر بذ تةآلعصكة اليعق ظةمةسمةن 

سارايغا ظأزىم يالغذز باراي، دئدع مةشرةص ؤة بعرنةححة آىندعن آئيعن ظاغاخان سةردارنع هةمراه قعلعص 
مةشرةص . ظوردعدا دألةت ظةرآانلعرع ؤة ظألعماالر تةق بولذص تذرذشقانعدع. مةهمذدخان هذزذرعغا ظاتالندع

مةهمذتخان مةشرةصنعث . ظالدعمةهمذدبئككة تةزعم بةجا آةلتىرىص تةختنعث تأؤةن تةرعصعدعن ظورذن 
  .تةزعمعغا جاؤابةن هال سورعغان بولدع

شئرعن ظةشظارلعرعثعز قذالقلعرعمعزغا . ظالال مذبارةك قعلغاي.  ظاثلعسام بةيتذلالنع نعيةت قعلعصسعز
ظةمما بةزع ظألعماالر ؤة دألةت ظةرآانلعرع . ظذنعثدعكع هئكمةتلةردعن بعسيار لةززةت تاصتذق. يةتتع
ظةضةر ماالل آأرمعسعثعز، مذشذ . بذنع ظاثالص ظازابالندذق. ة ناشايان سأزلةرنع قعلعصسعزهةققعد

سأهبةتنعث ظأزعدعال دألةت ظةرآانلعرع ؤة ظألعماالر ظالدعدا تأؤة قعلغانلعقعثعزنع بعلعشنع ظعستةر 
  .ظعدعم

  :شاه مةشرةص مةهمذدبئككة جاؤابةن شذنداق دئدع
مذسذلمان بةندعلةرنع ظةمةس، بةلكع هارام نعيةتلعك قازعالرنع،  ظئيتقانلعرع راستذرآع، مأمعن 

. ظاقنع قارا قعلغذحع مذصتعالرنع، ظعككع تعللعق ظألعماالرنع، خذشامةتحع موللعالرنع هةجؤعي قعلدعم
  . ظئكراملعرعغا آأص رةهمةت-ظعززةت . ظأزرة ظئيتماقلعق صئقعرضة ظادةت ظةمةس. يازغانلعرعم هةقتذر
  .ةت سوراص سارايدعن حعقتعمةشرةص ظعجاز

شاه مةشرةص مةهمذدبئك قاتاغان ؤة ظذنعث سعتةمكار ؤةزعرع . ظارعدعن بعر مةزضعل ظأتتع
 - قةلةندةرلةر خااليعققا بةس . بىزرىكخوجا بذخارع هةققعدة نةزمة صىتىص بازار ؤة ضىزةرضاهالردا ظوقذدع

  .بةس بعلةن يادالص بئرعشتع
 ظاححعق مةسخعرعضة تولغان ظأتكىر هةجؤعي معسرالعرع -ظاححعق جاندعن تويغان شاه مةشرةصنعث 

بىزرىكخوجا بذخارع مةشرةص ظىستعدعن . مةهمذدبئك قاتاغاننعث قذالقلعرعغا يةتمةيمذ قالمعدع
  . شعكايةت قعلعشقا باشلعدع-مةهمذدبئك صادعشاهقا ظةرز 

ع هةققعدة بولمعغذر نةزمعلةرنع  دئدع بىزرىكخوجا، دعؤانة مةشرةص ظالعيلعر ! ظةي صادعشاهع ظالةم 
جعددعي تةدبعر . صىتىص، ظاؤام ظارعسعغا تارقعتعص، خااليعقنع ظعسيان آأتىرىشكة قذترعتعؤئتعصتذ

  !قولالنمعساق، ظاقعؤةت حاتاق
  :مةهمذدبئك دةرغةزةصكة آةلدع ؤة نأآةرلعرعضة

  .دئدع!  غةليانحع دعؤانعنع دةرهال هذزذرذمغا آةلتىرىثالر 
ىشكة يئقعن قةلةندةرخانعغا آئلعص، مةشرةص، صعرمةت سعتارع، ظاغاخان ؤة باشقا نأآةرلةر ح

  . قولعنع زةنجعرلةص، مةهمذدبئك هذزذرعغا ظئلعص مئثعشتع-بعرنةححة قةلةندةرنعث صذت 
  :دةرغةزةص بولذص تذرغان مةهمذدخان آأزلعرعدعن ظوت حاقنعتعص

 ظئهتعرام آأرسةتتعم؛ سةن ظةآسعحة -زةت  ظةي قةلةندةر، مةن ساثا دةرؤعشلةر قاتارعدا ظعز 
  . دئدع  ! ظئهتعراملعرعمغا ظولتذردذث-ظعززةت 



 قولع زةنجعربةند قعلعنغان مةشرةص صادعشاه ظالدعدا تةمكعن ؤة قورقذمسعز قعياصةتتة -صذت 
  .شاه ظذنعثدعن يئلعنعشنع آىتىشنعث ظارتذقحة ظعكةنلعكعنع صةملعدع. تذراتتع

  :نغا جاؤابةن ؤةزمعن، ظةمما قةتظعي تةلةصصذزدا شذنداق دئدعشاه مةشرةص مةهمذدخا
 - زذلمعث شذ دةرعجعضة بئرعص يةتتعكع، آعحعك بالعالر يعغلعسا، ظاتا - ظةي مةهمذتخان، جةبعر  

مةن . دةص قورقذتذص، يعغعدعن توختعتعدعغان بولذشتع» مةهمذدخان آئلعؤاتعدذ«ظانعلعرع ظذالرنع 
 ظعكراملعرعثنعث مةن ظىحىن قوينذمدعكع -ظعززةت . حكةن دةرؤعشمةندةرهةقعقةت دذنيادعن آة
 ظعكرامعثغا ظولتذرغعنعم بعلةن، سةن دألةت -مةن سئنعث ظعززةت . صعتحعلعك قعممعتع يوقتذر

هةرآعمنعث جازاسعنع تاثال . ظةرآانلعرعث بعلةن يذرتنعث بئشعغا، خااليعقنعث بةختعضة ظولتذرذؤاتعسةن
هةرآعم نئمعنع تةرضةن بولسا، شذنعث هوسذلعنع «: ظةل ظارعسعدا. زع بةرضىسعمةهشةردة تةثرع ظأ

قعيامةتتة سةندعن زوراؤانلعق، مةندعن . نئمعال يازسام هةق ضةصنع يازدعم. دةيدعغان ماقال بار» ظالذر
  !هةق سأز صىتىلضةن آعتابةت قالغذسع

مةشرةص داؤاملعق . ةآتة ظعدعمةشرةصنعث سأزلعرع مةهمذدخاننعث يىرعكعضة نةشتةر بولذص تةضم
  :نةشتةر ظذرماقتا ظعدع

قانداق هأآىم قعلساث، بعسمعلال . قولذثدعن آةلضعنعنع قعل.  ساثا جاؤابةن باشقا سأزىم يوق-
  !دةص قوبذل قعالرمةن

تئخعحة دةرغةزةص بولذص، ظوغعسع قايناؤاتقان مةهمذدخان ضذناهكارالرنع زعندانغا بةند قعلعشقا 
  .بذيرذق بةردع

  .زعندانعغا بةند قعلعندع» قاراقحعيان«مةشرةص ؤة ظذنعث هةمراهلعرع بةلخنعث 
آئثةشتة شةيخذلظعسالم صةتعؤا بئرعص شذنداق . مةهمذدخان ظألعماالرنع يعغعص آئثةش ظأتكىزدع

  :دئدع
 مةشرةص ؤة ظذنعث هةمراهلعرع خااليعقنع ضذمراهلعققا ظىندةص، شةرعظةت  ؤة تةرعقةتتعن  
جاماظةت ظارعسعدا . قذرظان ؤة مةسحعتنع هاقارةت قعلذر.  ظةشظارلعرعدعن آذصذر ظعسع آئلذر.ظازدذرغان

  !ظذالرنعث جازاسع دارغا ظاسماقتذر. غذلغذال قوزغار
ظذ هاياتعدعن ظىمعد ظىزضةن هالدا قعسمةتداش .  ظةلةم حةآتع-شاه مةشرةص زعنداندا ظئغعر قايغذ 
  :لدذرذص شذنداق دئدعهةمراهع صعرمةت سعتارعغا ؤةسعيةت قا

 مذبادا زعنداندعن ساالمةت قذتذلساث، صىتىكلعرعمنع ظئلعص بذ ظألكعدعن هايال بولماي صةرغانعضة  
  .ظةسةرلعرعمنع آعتاب قعلعص رةتلةص، بعزنع ظةزعز بعلضةن خااليعق ظعحعضة تارقاتقعن. يىرىص آةت

. ةصةآكذر دئثعزعغا غةرق بولدعمةشرةص يذقعرعقع سأزلةرنع قعلعص بولذصال يةنة يئثعؤاشتعن ت
زعندانؤئشعمذ شاه مةشرةص سورعغان . زعندانؤئشعنع حاقعرعص قةلةم، سعياه ؤة قةغةز ظةآةلدىردع

مةشرةص قةلبعنعث قايناص تذرغان قازعنعدعن قانلعق . نةرسعلةرنع هئح هايال قعلماي ظةآئلعص بةردع
ذجذدع شعددةت بعلةن سأزضة ظايلعنعشقا ظذنعث صىتىن ؤ. آأصىكلةرنع حاحرعتعشقا آعرعشعص آةتتع

ظذ زعنداندا بولغعنع بعلةن آأثىل آأزعدة صىتىن ظالةمنع ؤة ساماؤع دذنيانع تةصةآكذر قعلعص . باشلعدع
  .ظولتذراتتع

  :مةشرةص زعنداندا يازغان نةزمعلعرعنعث بعرعدة تأؤةندعكع معسراالرنع صىتتع
  ةس،حىن آأزىم بعرلة قولذمنع باغلعماق هاجةت ظةم



  .مةن ظألىمضة رازعمةن، بةس، تذرغعلع تاقةت ظةمةس
  مذنحة شعددةت بعرلة بوينذم بوغقالع زور ظةيلةمة،

  .بةسكع، ظادةم قانع تأآمةك ساثا هةم تاظةت ظةمةس
  ظأمرع حىن بةرقع هاؤادعس، غاصعل ظادةم بعلمةدع،

  .ظايذ آىن ظارامعغة بعرلةهزةظع صذرسةت ظةمةس
   ظارام قايدا بار،لةشكةرع خذنرعزغا سةبرذ

  .مةجنذنع دعؤانعلةرنعث شاهعغة راهةت ظةمةس
  تأآكىسع خذنذمنع ظاخعر بةلختة مةهمذد صادعشاه،

  .آاالمع ظاثا هةم مذددةت ظةمةس» ظةلقعسساسذل هةق«
  حىن مذبارةك بولسذن، ظةي مةشرةص قعزعل قانعث سئنعث،
  .خوص ظعش بولدع بذ ساثا، جان بةرضعنعث ظاصةت ظةمةس

  :ص يةنة بعر غةزعلعدة مذنداق يازعدذمةشرة
   هاي نة باال آةلدع،-معث شورع صعغان بعرلة هاي 

  .جان قعحقعرادذر قوي دةص، خةنجةرنع ظاال آةلدع
  قولعغا ظالعص صوالت، قاشعمغا آئلذر جالالت،
  .قعلدع مئنع بعبذنياد، تعغع ضىزةرا آةلدع

  آةتسةم بذ ظةلةم بعرلةن، يىز آاهعشع غةم بعرلةن،
  .ةؤغاظع سةنةم بعرلةن، خذش دةؤرع سةفا آةلدعغ

  رازع بواليعن ظألسةم، جان بةرضىنحة بعر آأرسةم،
  .مذنداغ نة باال بعرلةن، شعددةتلع قازا آةلدع

  زةخمةتذ قازا يانداش، بولدع هةممعسع يولداش،
  . جاصا ظاداش، تعكلةص بذيذرا آةلدع-ظول جةبرع 

  اليسةن،دعؤانةظع مةشرةصسةن، قورقذص نئضة يعغ
  .خذش آةيصع سافا آةلدع: ظاشعق آعشعضة ظألمةك

  .شاه مةشرةص بذ بئيعتنع بعر نذسخا آأحىرىص مةهمذدخانغا ظةؤةتعص بةردع
مةشرةصنعث ظأز قعلمعشعغا تأؤة قعلعشعدعن ظىمعدعنع ظاللعبذرذن ظىزضةن مةهمذدخان ظذنعث 

ةشرةصنعث تأؤة قعلعشعغا يئثعؤاشتعن ظةؤةتكةن بئيعتلعرعنع آأرىص، مةزمذنعنع ظانحة حىشةنمةيال م
ظارعدعن بعرنةححة آىن ظأتكةندعن آئيعن مةهمذدخان ظالعيلعرعدعن ضةصتان . ظىمعدلعنعص قالدع

شاه . ظةلحعلةر آئلعص شاه مةشرةصنع ظألعماالر ؤة دألةت ظةرآانلعرع ظالدعدا تأؤة قعلعشقا دةؤةت قعلدع
ظةآسعحة، ظةلحعلةرنع ظعضعسع . ةك ظةمةس ظعدعمةشرةص دةؤةتلةرضة قعلحة صعسةنت قعلعدعغاند

  .مةهمذدخان بعلةن قوشذص قاتتعق مةسخعرة قعلعص حعقعرعؤةتتع
مةشرةصنعث .  تةآرار ظةلحع ظةؤةتعصمذ  مةشرةصنع هئح ظعندةآكة آةلتىرةلمعدع-مةهمذدخان تةآرار 

ةلتةنعتعنعث ظألتىرىلضعنعضة قارعغاندا ظذنعث تأؤة قعلغعنع مةهمذدخاننعث شأهرعتع ؤة س
ظاخعرذلظةمعر مةهمذدخان هأآىم . ظىمعد يعصع ظىزىلدع. مذستةهكةملعنعشعضة تئخعمذ صايدعلعق ظعدع

  .ظعجراسعغا تذتذندع



 آىنع، نأآةرلةر زعندانغا بةند قعلعنغانالرنعث - 17 يعلع رامعزان ظئيعنعث - 1123هعجعرعية 
  !عشتع، صىتىن بةلخ تةؤرةص آةتكةنعدعهةممعسعنع بةلخ شةهعرعنعث قةتلع مةيدانعغا ياالص آئل

زعندانغا بةند قعلعنغانالر بةلخنعث شاهصةر ضىزةرعدعن ظأتكىحة خةلق ظعسيان آأتىرىص، تذشمذ 
صعرمةت سعتارع ؤة بعرنةححة مةهبذسنع خةلق قورشاؤغا ظئلعص، . تذشتعن نأآةرلةرضة ظئتعلدع

 قولع حةمبةرحاس -نعث بولسا صذت شاه مةشرةص. نأآةرلةرنعث قولعدعن ظاجرعتعص يوشذرذؤالدع
شذثا خااليعق شاه مةشرةصنع . باغالنغان، آعشةن هالقعسعنع نأآةرلةر مةهكةم تذتذؤالغانعدع

 نادامةت ظعحعدة ظأز ضأشعنع ظأزلعرع يئضىدةك -قذتقذزذؤئلعشقا هئح ظعالج قعاللمعدع ؤة ظةصسذس 
  . ماثغانعدعنأآةرلةر شاه مةشرةصنع ظاالهعدة قوغداص. بولذص آئتعشتع

 آىنع جىمة نامعزعدعن آئيعن مةهمذدخان جالالتلعرع شاه مةشرةصنع - 17رامعزان شةرعفنعث 
. بذ حاغدا مةشرةص تئخع ظاران ظةللعك يةتتة ياشقا آعرضةنعدع. مةنسذرؤار سعياسةت دارعغا تارتعشتع

 ظالدعدعن بىيىك ظعسالم ظذالرنعث آأز. مةشرةص دارغا ظئسعلغاندا خااليعق هذ تارتعص يعغلعشعص آةتتع
دةص دارغا ظئسعلغان آأرىنىشلعرع آةحكةندةك » ظعنةلهةق، معنةلهةق«ظألعماسع مةنسذر هةلالجعنعث 

خااليعقنعث نةزةر ظئتعبارعدا مةشرةصنعث ظذلذغلذقتا مةنسذر هةلالجع هةزرةتلعرعدعن هئحقانحة . بولدع
  .صةرقع يوق ظعدع

. ع آةلسة ظاجايعص تاسادعصعيلعقالر يىز بئرعص تذرعدذتةقدعرنعث بعر ظعشنع ظورذنالشتذرغذس
. مةهمذدخان مةشرةص دارغا ظئسعلعص ظىح آىندعن آئيعن يةر تةؤرةشتة تام ظاستعدا قئلعص ظألدع

دئضةن معسرالعرعنع » ظةلقعسساسذل هةق آاالمع ساثا هةم مذددةت ظةمةس«: خااليعق شاه مةشرةصنعث
  .تةظةججىص ظعحعدة يادعغا ظئلعشتع

)تىضعدع(   
   آذرنعلع»ثرعتاغتة« :مةنبة

 


