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ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﯗﻣﻐﺎ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ
)ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺪە ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ۋە ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪە
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺳﯚﺯ(
ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ
»ۋەﺯ  -ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ۋەﺯ  -ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻘﺘﯘﺭ« ] .ﺳﯜﺭە ﺯﺍﺭﯨﻴﺎﺕ -55ﺋﺎﻳﻪﺕ [.

ﺑﯩﺰ ،ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ۋەﻗﻪﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ،
ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯧﺸﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺗﯩﺮﺍﮔﯧﺪﯨﻴﻪﻟﯩﻚ ۋەﻗﻪﻟﻪﺭ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺒﺮەﺕ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘھﯩﻤﺪﯗﺭ  .ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺷﺘﻪ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ۋەﻗﻪﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ھﯘﺯﯗﺭﻟﯩﻨﯩﺶ
ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﭘﯘﻕ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﻰ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯧﻠﻪﭼﻪﻙ ﭼﯩﺮﺗﯩﻴﯘژﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﺳﯩﺰﯨﭗ
ﭼﯩﻘﺎﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﻰ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﻻﺭ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕﺎﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺑﯩﺰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘھﯩﻤﺪﯗﺭ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻰ
ﺋﺎﺭﻗﺎ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﯩﺪە ﺋﯧﺰﯨﻠﮕﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺯﯗﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ
ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﯘﺳﺮﯨﺘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ
ھﻪﻕ  -ھﻮﻗﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﻛﯧﺮەﻙ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻏﺎ
ﺟﺎۋﺍپ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﺎﺭﯨﺨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼپ
ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ

ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ

ۋەﺯﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ

ﺟﯩﺪﺩﻯ

ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﯩﺪﯗﺭ.

ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ۋە ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻠﻪﺷﺘﯘﺭﯗﺷﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺭﻭھﺎﻧﻰ
ﺋﻮﺯﯗﻕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ۋە ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼپ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺗﯜﺭﺗﻜﯩﻠﯩﻚ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﺴﺎ ،ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ
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ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ۋە ﺋﯚﺭپ  -ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺩەۋﺭﻟﯩﻚ
ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯗ.
ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﺋﺎﺭﯨﻼﺵ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻼﺭ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ۋە ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻏﯘﺭﯗﺭﻯ ﺑﺎﺭ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﯩﺴﯩﻨﻰ
ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻧﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻚ ﺳﻪۋەﺏ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ

ﺋﯘﻻﺭ

ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ.

ﺩﯨﻨﻰ

ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ

ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﻻﺭﭼﻪ

ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺯﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ
ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭ ﺳﺎھﯩﺒﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ  -ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ.
ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ،ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ۋە ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻮﺭﭼﯩﻠﯩﻖ
ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﺗﯚھﭙﻪ ﻗﻮﺷﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭ ﺳﺎھﯩﺒﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ
ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺩﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﻻ
ﺳﻪھﯩﭙﻪ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﭽﻰ ۋە ﻧﺎﺧﺸﯩﭽﻰ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮەﻙ  .ﺋﯘﺭﯗﻣﭽﻰ ۋەﻗﻪﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ،
ﺩﯨﻦ ﺳﯚﻳﻪﺭ ۋە ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﭙﻪﺭۋەﺭ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﺷﯩﺮﮔﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺠﺎﺩﻯ ۋە ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪڭ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺩﯨﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻘﺎ
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﺳﻮﺭﯗﻥ ھﺎﺯﯨﺮﻻپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ  -ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ  -ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ
ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﯜﺳﻰ .ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﻪﺗﻠﻪﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺑﯘھﺮﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯚﭼﻤﻪﻳﺪﯗ ۋە ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﻳﺪﯗ  .ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ
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ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﻪﺕ ﺳﺎھﯩﺒﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻢ ۋە ﺋﺎﻟﻰ ﺋﯩﻬﺘﯩﺮﺍﻣﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﻤﻪﻥ
.
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﺍ ﺗﻮﺭ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺑﯘﻳﺎﻥ ۋەﺗﻪﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ﺩﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﻪﻙ
ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ؟ ،ﺗﻮﺭ ﺳﺎھﯩﺒﻠﯩﺮﻯ ۋە
ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺑﯘﺭچ ۋە ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻛﯩﻤﻠﯩﻚ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﻰ ﻧﻪﮔﻪ ﻛﻪﺗﺘﻰ!؟
ﻛﯩﻨﻮ-ﺗﯩﻴﺎﺗﯩﺮﺧﺎﻧﺎ ،ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﻭﺭ ﻗﺎﻧﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﺨﯘﺩﻻﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻼﺭ
ﺋﺎﺯ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ ،ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪ ﺋﯘﻳﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧﻼﻥ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ،ھﻪﺭﺧﯩﻞ
ﺗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﻓﯩﻠﯩﻢ ۋە ﻧﺎﺧﺸﺎ-ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﭘﯩﻼﺳﺘﯩﻨﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﻪڭ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ ۋە
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ  .ﺑﯘ ﺑﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺗﻮﺭ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯘ؟ ﺗﻮﺭ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ
ﺳﻪۋﯨﻴﯩﻤﯩﺰ ﺑﯘﻣﯘ؟! .ھﺎﻻ ﺑﯩﺰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺮەﺕ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ ۋە
ھﯘﺷﯘﻣﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ .ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯ-ﺗﻮﻻ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﻪﺕ ﺳﺎھﯩﺒﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ
ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﻰ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺯ-ﺗﻮﻻ ﺳﺎۋﺍﺑﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭ ﺳﻪۋەﺑﭽﻰ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﺎﺗﺎ
ﺋﯘﻗﯘﻣﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﭽﺎﺭە ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﻜﯩﺸﻰ ۋە ﺋﻪﻗﻠﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘھﯩﻢ .ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ،
ﺳﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﺴﯩﺰ! ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﺳﯩﺰ! ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻼﻧﯩﺴﯩﺰ!.
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ ﺋﯩﻠﯩﻤﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﯗپ
ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻮﺑﯩﻜﺘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﻟﯘپ ﺗﻮﺳﯘۋﯨﺘﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪە ﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ
ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﻪﻙ ﺋﻪﻗﻪﻟﻠﻰ ھﻮﻗﯘﻗﯩﻤﯘ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻧﺪﻯ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﯩﺮ
ۋەﺯﯨﻴﻪﺗﺘﻪ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺳﯚﻳﻪﺭ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ﻳﻪﻧﯩﻼ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺩﯨﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻨﻰ( ﺋﯘﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﺸﻰ
ﻛﯧﺮەﻙ ۋە ﺩﯨﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺩﯨﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
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ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺩەۋﺭﻯ
ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﺴﺎﻟﻰ؛ ﺳﯘﻟﺘﺎﻥ ﺳﯘﺗﯘﻕ ﺑﯘﻏﺮﺍﺧﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ
ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺧﺎﻗﺎﻥ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﯜﻧﺠﻰ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﺩەۋﺭﺩﯨﻜﻰ
ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﭙﻪﺭۋەﺭﻟﯩﻜﻰ ،ﺟﺎﺳﺎﺭﯨﺘﻰ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻯ ۋە ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ۋە ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ
ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺮەﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﻰ ﺑﯚﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ
ﻗﺎﻳﻤﯘﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺭﻭھﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺯەﺧﻤﯩﻠﻪﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ
ﻳﺎﺯﺩﯨﻢ ﺩەپ ﻳﯩﺰﯨﯟﯦﺮﯨﺶ ،ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪﯕﮕﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯨﻢ،
ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ ،ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ ﺩﯦﻤﻪ() ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ( ﻗﯘﻻﻕ،
ﻛﯚﺯ ،ﺩﯨﻞ ﻳﻪﻧﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﯚﺯ ۋە ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﻮﺋﺎﻝ  -ﺳﻮﺭﺍﻕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ«] .ﺳﯜﺭە ﺋﯩﺴﺮﺍ -36ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ۋە ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻼﺭﻏﺎ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘھﯩﻤﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ )ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ( ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﻮﺋﺎﻝ  -ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺴﯩﻠﻪﺭ] «.ﺳﯜﺭە ﺗﻪﻛﺎﺳﯘﺭ -8ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﯩﻨﻰ ۋە ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﻳﻮﻝ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﺋﺎﺗﺎ-
ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ۋە ﭼﻮڭ ﺩﺍﺩﺍ-ﭼﻮڭ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ۋە ﺩﯨﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻨﻰ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﺳﻮﻏﺎﻕ ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.
ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﭼﻠﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﯩﻜﻪﻥ ﺳﺎﻧﺠﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ-ﺩە ،ﺧﯘﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻳﺎﺯﺩﯨﻢ ﺩەپ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩەپ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ .ﮔﺎھﯩﺪﺍ ﺑﯘﻧﺪﺍﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﻰ
ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺷﻪﻛﻠﻪﻧﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ.
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ﻧﯘھ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﻪۋﻣﻰ ھﻪﻗﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﻘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺩﯨﻨﻰ ۋە
ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﭼﯩﻘﺴﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﯘﺳﺘﯩﮕﻪ ھﯚﺟﺠﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەپ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻨﻰ ﭼﺎﻟﯟﺍﻗﺎﺷﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﻧﯘھ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ:
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ! ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻗﻪۋﻣﯩﻤﻨﻰ ﻛﯧﭽﻪ  -ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ )ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ( ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ.
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩەۋﯨﺘﯩﻢ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﺎﭼﯘﺭﯗۋەﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﯨﺘﯩﯖﮕﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﺴﯘﻥ ﺩەپ ،ھﻪﺭ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ) ،ﺩەۋﯨﺘﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ(
ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﯩﻘﯩﯟﺍﻟﺪﻯ) ،ﺳﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯧﻨﻰ
ﻛﯚﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﻣﻜﯩﯟﺍﻟﺪﻯ) ،ﻛﯘﻓﺮﯨﺪﺍ( ﭼﯩﯔ
ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﭼﻮﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ )ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﯨﻦ( ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ] «.ﺳﯜﺭە ﻧﯘھ -7-6-5
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ[.
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ھﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ
ﻳﺎﺯﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﺳﯜﻛﯜﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ-
ھﻪ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻡ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻰ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ،
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯜﻛﯜﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ«] .ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﺑﻮھﺮﺍﻧﻰ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﻛﯩﺮﯨﺰﺱ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﺗﺎﻻﻥ-ﺗﺎﺭﺍچ ،ھﺎﺯﺍﺭەﺕ
ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺩﯗچ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻛﯩﻤﻠﯩﻚ ۋە ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺋﯘﭼﺮﺍۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺰﻡ ﺋﯩﺪﯨﻴﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﺪﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ۋە ﺩﯨﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯜﮔﻪۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ھﻪﺭ ﺳﺎھﻪﺩە
ﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﺭﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯧﭽﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﺋﯜﻧﮕﻪﻥ ﺷﯘﻣﺒﯘﻳﻼﺭ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮە ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ
ھﻪﺭﻛﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﺴﯘﻥ .ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
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ﺭﻭھﻰ ﺧﺎﻣﯘﺷﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﻮﻳﻐﯘﻧﯘپ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ،ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻏﯘﺭﯗﺭ ،ۋەﺗﻪﻥ ﺳﯚﻳﮕﯜﺳﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﮕﻪ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺗﯘﻳﻐﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ھﻪﺭ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﻨﺴﺎﭘﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﺎﺷﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.
ۋەﺗﻪﻥ ﺋﯩﭽﻰ ۋە ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼﺭ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘپ،
ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ

ﻛﯩﺮﻟﯩﺮﻯ

ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ

ﻗﺎﭘﻼپ

ﻣﯧﯖﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ

ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛپ،

ﺩﯦﺰﯨﻨﻔﯩﻜﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﯩﺘﯩﭗ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ
ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﺭﻭھﺎﻧﻰ ﺋﺎﭼﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ
ۋەﺯﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺟﯩﺪﺩﻯ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﻰ.
ﺑﯩﺰ ھﻪﺭﺳﺎھﻪﺩﯨﻜﻰ ﺩﯨﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼﺭ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰﻣﯘ؟،
ﺑﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻯ ﻗﺎﻳﺴﻰ؟ ،ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯜﺳﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ
ﻳﯜﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﭼﯩﻤﯩﺰ؟ ،ﺩﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﻗﺎﭼﯘﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ .ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﯩﺪﻯ ۋە ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ
ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯜﻥ ﭼﯜﺷﯜپ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ،ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻛﯩﻤﻠﯩﻚ
ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺶ ﮔﯩﺮﺩﺍﺑﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﯧﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﭘﯘﺭﯗۋﯦﻠﯩﭗ ۋﺍﻗﺘﻰ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩەپ ﻳﯩﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭ؟! ﺳﯩﺰ ﺗﻪﻟﯩﻢ
ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻐﺎ ﺧﯩﻼپ ھﺎﻟﺪﺍ ھﺎﻳﺎﺕ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻴﺴﯩﺰ؟! ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﺭەﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ھﻪﻗﻨﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﻪﺩەﻡ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﯜﻧﺠﻰ ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪھﺪﯨﯖﯩﺰ
ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺪﻯ؟! ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﻰ ﺟﺎھﺎﻟﻪﺕ ﭘﺎﺗﻘﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗپ ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺕ ﺑﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺳﯘﻏﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ھﯧﺲ  -ﺗﯘﻳﻐﯘ ،ﺋﯩﺮﺍﺩە
ۋە ﺟﺎﺳﺎﺭەﺗﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﻗﯧﻨﻰ؟! .ﺋﺎﻗﺎﺭﺗﯩﺶ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ۋە ﺋﯩﺴﻼھﺎﺕ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﻰ ﺯﺍﻻﻟﻪﺗﺘﯩﻦ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﺵ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺋﯩﺴﺘﻪﻙ ،ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻏﯘﺭﯗﺭﯨﯖﯩﺰ ﻗﯧﻨﻰ؟ ! .ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺭەﺑﺒﯩﯖﯩﺰ :ﺋﻰ ﺩﺍﻣﻮﻟﻼ ،ﺋﻰ
ﻗﺎﺭﺍﺟﯩﻢ ،ﺋﻰ ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ ﺋﻰ ﺩﯨﻨﻰ ﺯﺍﺕ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﺩﯨﯔ؟ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﯖﮕﻪ
ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯚﮔﻪﺗﺘﯩﯔ؟ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﯖﮕﻪ ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﺘﺎ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﺑﻮﻟﺪﯗﯕﻤﯘ؟
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ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﻰ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﮔﯘﻧﺎھﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﯨﯖﻤﯘ؟ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪۋھﯩﺪﻛﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﯨﯖﻤﯘ؟ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﯔ
ھﻪﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ،ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ،ﺯﯗﻟﯘﻡ ۋە ﺟﺎھﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻣﻪھﻜﯘﻡ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ
ھﻪﺭﻛﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻤﯘ؟ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻤﻨﻰ ﺋﯘﺳﺘﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﺪﯨﯖﻤﯘ؟ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ
ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ؟ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ -ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﻮﻟﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﭼﺎﺗﺎﻕ!.
ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ ،ﺩﯨﻨﻰ ۋە ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﺎﻛﻰ
ﺟﺎھﺎﻥ ﺗﯩﻨﭽﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻧﻪﺯﯨﺮ-ﭼﯩﺮﺍﻕ ،ﺗﻮﻱ ﺗﯜﻛﯜﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺧﯩﺮﺍﻣﺎﻥ ﺑﺎﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﭘﻪﻳﺘﻠﻪﺭﺩﯨﻼ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ،ﺟﯩﺪﺩﻯ ۋە ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ،ﺑﻮﺭﺍﻥ-
ﭼﺎﭘﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ۋەﺯﯨﻴﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯘﺭ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ )ﻳﻪﻧﻰ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﻪۋھﯩﺪﯨﮕﻪ ۋە ﺗﺎﺋﯩﺘﯩﮕﻪ( ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە "ﻣﻪﻥ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻨﻤﻪﻥ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﯚﺯﻟﯜﻙ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟«.
]ﺳﯜﺭە ﭘﯘﺳﺴﯩﻠﻪﺕ -33ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻠﻤﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﻣﺎﺧﺘﯩﻐﺎﻥ ۋە ﺭﻭﺷﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﻧﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺮﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!(
ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ) ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﻰ ۋە ھﻪﻕ ﺩﯨﻨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ( ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ )ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ھﯧﭻ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ( ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺗﻪ ڭ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ )ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺗﻪ ڭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ (.ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻪﻗﯩﻞ
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ )ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ( ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛپ ﺋﯩﺒﺮەﺕ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ۋە ﭘﻪﺭﻗﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ] «.ﺯﯗﻣﻪﺭ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -9ﺋﺎﻳﻪﺕ[ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ» :ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﯨﻦ )ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ھﺎﻟﺪﺍ( ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺮﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭﺩﯗﺭ] «.ﻣﯘﺟﺎﺩەﻟﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -11ﺋﺎﻳﻪﺕ[ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻥ
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩە ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ
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ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯗﺭ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺯﻟﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:
»ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺮﺳﯩﮕﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ] «.ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ
ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ[ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﻪھﻠﻰ-ﺋﯩﻠﯩﻤﻼﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە
ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩە ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ.
ﺋﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪﻟﻤﯜﺭﯛۋﺍﺗﯩﺪﯗ ...ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪ
ﻛﯜﺗﯜۋﺍﺗﯩﺪﯗ ...ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﻣﺪﯨﻜﯩﻦ ﺩەپ
ﺋﯜﻣﯩﺪﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ...ﻗﯧﻨﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ھﯧﻠﯩﻤﯘ ﻛﯧﭽﯩﻜﻤﻪﻳﻤﯩﺰ ،ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯜﺗﯜۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻗﻼﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﯜﺳﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻳﯜﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ .ﺋﻪﮔﻪﺭﺩە ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺭەﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﻣﯩﺰ ﺩەپ ﺩﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ھﻪﺭﺳﺎھﻪ
ﻣﯧﺪﯨﻴﺎ ۋﺍﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﯗﺷﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘھﯩﻢ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻛﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ،
)ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻜﻰ( ﮔﯘﻧﺎھﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ،
ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ«] .ﺳﯜﺭە ﺋﺎﻝ  -ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ -31ﺋﺎﻳﻪﺕ[ .
ﺋﺎﻟﻼھ

ﺗﺎﺋﺎﻻ

ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ

ﺩﯨﻨﻰ

ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻤﯩﺰﺩﺍ

ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ

ﺗﯘﺭﯗپ،

ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜﺭﺩە ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻘﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺷﻜﻪ
ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ۋە
ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﺍﺵ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ .ﺋﻰ ﺭەﺑﺒﯩﻢ ﺳﺎﯕﺎ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯨﻤﯩﺰ،
ﺳﻪﻧﺪﯨﻨﻼ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ .ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﻤﯩﺰ .ﻗﻪﻟﺒﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺩﯨﻨﯩﯖﺪﺍ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺩەۋەﺕ ﺳﺎھﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻻﺭ ۋە ﺩﯨﻨﻰ
ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ .ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
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ﻗﻪﻟﯩﺒﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە ھﻪﺩﯨﺲ ﺭﻭھﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﻪپ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ۋە ﺭەﺳﯘﻟﯘﯕﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻣﺮﯨﮕﻪ ھﻪﺭۋﺍﻗﯩﺖ ﻟﻪﺑﺒﻪﻱ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە ۋﯨﺠﺪﺍﻥ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺋﺎﻣﯩﻦ...
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