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ﻣﯚﺟﯩﺰە ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ
ﻣﯚﺟﯩﺰە ﺳﯚﺯﻯ ﻟﯘﻏﻪﺕ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ــ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﺧﺎﺭﯨﻘﻰ ﺋﺎﺩەﺕ ﺋﯩﺶ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ.
ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ،ﻣﯩﺴﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﭘﺮﺍﻣﯩﺪﺍ ،ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﺳﻪﺩﺩﯨﭽﯩﻦ ﺳﯧﭙﯩﻠﻰ ،ھﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ
ﺗﺎﺝ ﻣﻪھﻪﻝ ۋە ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﻼﺭ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە
ﭘﻪۋﻗﯘﻟﺌﺎﺩﺩە ﺳﺎﻧﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯚﺟﯩﺰە ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ــ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺩەﻟﯩﻞ ،ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ ۋە ﭘﺎﻛﯩﺖ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯚﺯ ھﯧﻜﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻥ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﻰ
ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻥ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ
ﺋﻮﺗﺘﺎ ﻛﯚﻳﻤﻪﺱ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﺑﺎﺑﯩﻞ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻰ ﻧﻪﻣﺮﯗﺩ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺕ ﺩﯙۋﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺋﻮﺕ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻧﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ،ﻧﻪ ﺗﯧﺮﯨﺴﻰ ﺋﻮﺗﺘﺎ ﻛﯚﻳﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﻣﯘﺳﺎ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗﻮﻟﻰ ﭼﯩﺮﺍﻗﺘﻪﻙ ﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ھﺎﺳﯩﺴﻰ ﺋﻪﺟﺪﯨﺮھﺎﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ،ﺋﯩﻴﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻕ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﻰ
ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺗﯘﻏﻤﺎ ﻛﻮﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﺎﻣﺎۋﯨﻲ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﺩﺍ ﻗﻪﻳﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯖﻤﯘ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋە ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﻻھﯩﺪە
ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ ۋە ﺗﺎ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯚﺟﯩﺰە ــ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯗﺭ.
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ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ
ﺷﯘﻛﻰ ،ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺩەۋﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ،ﺷﯘ
ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ
ﻣﯚﺟﯩﺰە ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﭘﺮﯦﻨﺴﯩﭙﯩﺪﯗﺭ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻧﻨﯩﯔ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺪﺍ ﺳﯧﻬﯩﺮﮔﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺯﻭﺭ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺷﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﯩﻐﺎ
ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ،ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺳﯧﻬﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﺑﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺳﯧﻬﯩﺮﮔﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻣﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯚﺟﯩﺰە ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺋﯩﻴﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺩەۋﺭﻯ
ﺗﯩﺒﺒﯩﻲ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﺯﻭﺭ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺩەۋﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻴﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺷﯘ
ﺩەۋﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﯘﺳﺘﺎ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻕ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﻰ ،ﺗﯘﻏﻤﺎ ﻛﻮﺭﻧﻰ
ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﺩە
ﺋﻪﺩەﺑﯩﻴﺎﺕ ،ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺕ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺯﻭﺭ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭ ﭼﻮڭ ـ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺧﯘﻣﺎﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯧﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻨﻰ
ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪپ

ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ

ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ

ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ

ﻣﻪﻛﻜﻪ

ﻣﯘﻛﻪﺭﺭﯨﻤﻪ ﺷﻪھﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ

»ﺋﻮﻛﺎﺯ« ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪﺩﯨﺒﻠﻪﺭ ۋە ﺷﺎﺋﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻙ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺷﯧﺌﯩﺮ
ﻣﺎھﺎﺭﯨﺘﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﺗﺘﻰ» .ﺋﻮﻛﺎﺯ« ﺋﻪﻳﻨﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﺷﺎﺋﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺳﻮﺭﯗﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﺑﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺯﻭﺭ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ:
ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯘﻣﻠﯘﻕ ﺳﻪھﺮﺍﻻﺭ ۋە ﻳﺎﻳﻼﻗﻼﺭﺩﺍ ھﺎﻳﺎﺕ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ،
ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە ﻏﻪﺯەﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ
ﺋﯜﻧﺪەﻳﺘﺘﻰ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ،ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﺩە ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺑﯚﻟﯜﻧﯜپ ،ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺑﯩﻠﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮ ۋە ﻏﻪﺯەﻟﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪپ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەﻗﯩﺒﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯚﻛﯜﺵ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺑﯘ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ
ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﻮڭ ﺋﯘﺭﯗﺷﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺩﺩﯨﺌﺎﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺳﯜﺭەﺗﺘﻰ.
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ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻠﯩﻚ ،ﺑﻪﺩﯨﺌﯩﻲ ﺷﯧﺌﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ۋە ﺗﺎﻻﻧﺘﻠﯩﻖ ﺷﺎﺋﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺯﻭﺭ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ
ﺋﯧﺪﻯ .ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﻠﻪﺗﺘﻰ  ،ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷﻪﺗﺘﻰ .ﺑﻪﺯﻯ
ﺑﻪﺩﯨﺌﯩﻲ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﺑﯩﻜﻪ ﺋﯧﺴﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ۋەﺯﯨﻴﻪﺗﺘﻪ،
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﺭﻻﻕ ﻧﯘﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﺭﯗﺗﻘﺎﻥ ،ﺑﺎﻻﻏﻪﺕ ،ﭘﺎﺳﺎھﻪﺕ
ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﻪﺩﯨﺌﯩﻴﻠﯩﻜﺘﻪ ﺋﻪڭ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻛﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ »ﺋﻪﺭەﺏ
ــ ﺗﯩﻠﻰ ﺭﺍۋﺍﻥ« ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ »ﺋﻪﺟﻪﻡ ــ ﺗﯩﻠﺴﯩﺰ« ﺩەپ ﻣﻪﻏﺮﯗﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎﻏﻠﯩﻖ
ﺋﻪﺩﯨﺒﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻻﻧﺘﻠﯩﻖ ﺷﺎﺋﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻪھﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
ﺧﯘﺩﺩﻯ ﭼﯜﺵ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻗﯘﻳﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﺧﯩﺮەﻟﯩﺸﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺧﯩﺮەﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﭼﻪ ﻣﺎھﺎﺭەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ
ﮔﺎﯕﮕﯩﺮﺍپ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺳﯧﻬﺮﻯ ﻛﯜﭼﯩﮕﻪ ﻗﻪﺩﯨﻤﺪﯨﻦ ﺗﺎ
ھﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯘﻟﯘﭘﻤﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭ ﺋﻪﺭەﺏ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﺌﯩﻲ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﭘﻪۋﻗﯘﻟﺌﺎﺩﺩە ﻣﺎھﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﺌﯩﻴﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﺎﻻﻣﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯧﺰەﺗﺘﻰ .ﺑﯘ
ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﺋﻪﺭەﺏ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﺒﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯ ﺗﻪۋەﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺷﺘﯩﻦ
ﺗﻮﺳﺎﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ ) :ﻳﻪﻧﻰ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ( »ﺑﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ ﻗﯘﻻﻕ
ﺳﺎﻟﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﯨﯟﯦﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ« ﺩەﻳﺪﯗ.
]ﻓﯘﺳﺴﯩﻠﻪﺕ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ٢٦ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ[ .ﻛﯘﻓﻔﺎﺭ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯘﺳﻠﯘﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺧﺎﺱ ﺋﯩﻼھﯩﻲ ﺋﯘﺳﻠﯘﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎﻏﻠﯩﻖ ﺋﻪﺩﯨﺐ ۋە ﺗﺎﻻﻧﺘﻠﯩﻖ ﺷﺎﺋﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﺳﯧﻠﯩﭙﻤﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺳﯜﺭﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ﺳﯜﺭﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ
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ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻪۋەﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﻮڭ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ،ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﺍ ھﻪﻣﻤﻪ
ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺳﯧﻬﯩﺮ ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻣﯘﺷﺎۋﯨﺮﻯ ۋەﻟﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯘﻏﯩﺮە ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯ
ﺋﯚﺭﯨﺪﻯ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ( ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯚﺯﻯ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﻠﮕﻪﻥ ﺳﯧﻬﯩﺮﺩﯗﺭ ،ﺑﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ ﺩﯦﺪﻯ«] .ﻣﯘﺩﺩەﺳﯩﺮ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  ٢٣ـ  ٢٥ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ[.
ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺳﯧﻬﺮﻯ ﻛﯜﭼﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﯩﻞ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﯕﻼﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ھﻪﺗﺘﺎ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﻪڭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ۋە ﺗﺎﺵ ﻳﯜﺭەﻙ ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎﺑﻤﯘ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺗﯩﻼۋﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﻳﯘﻣﺸﺎپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ۋە
ھﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩﯨﻜﻰ ﻗﯘﻳﺎﺷﺘﻪﻙ
ﺭﻭﺷﻪﻥ ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺳﯩﻤﯘ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟﯩﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯ
ﺋﯚﺭﯛﮔﻪﻧﻠﻪﺭﻣﯘ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺯﯗﻟﯘﻡ ۋە ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟﯘﻕ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ
ﻗﯩﻠﺪﻯ« ]ﻧﻪﻣﻞ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ١٤ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻜﻰ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺴﻰ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ
ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ ـ ﭘﻪﻥ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪﺍ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪﻥ ﻣﯘﺗﯩﺨﻪﺳﺴﯩﺴﻠﯩﺮﻯ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﺪﻯ .ﺗﯚۋەﻧﺪە ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﯩﺴﺎﻝ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ.
 ١ـ ﺷﺎﻣﺎﻝ ۋە ﺑﯘﻟﯘﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺸﻰ
ﺑﯘﻟﯘﺗﻼﺭﻧﯩﯔ

ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻰ

ﺑﯘﻟﯘﺗﻼﺭﻧﻰ

ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ

ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ

ۋە

ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ

ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﺎﻣﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ
ﺷﺎﻣﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯦﯖﯩﺰ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺳﯘ ﭘﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺑﯘﻟﯘﺕ ھﺎﺳﯩﻞ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺷﺎﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﭼﺎڭ ـ ﺗﻮﺯﺍﻧﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ
٤

ﺩﺍﻧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﻳﻮﻗﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﺎﻣﺎﻟﻼﺭ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﭗ
ﻳﻮﻗﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﭼﺎڭ ـ ﺗﻮﺯﺍﻥ ،ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ﺩﺍﻧﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﯘﺭﯗﻗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ۋە
ﺗﯘﻣﺎﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺩﯦﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺳﯘ ﭘﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺑﯘ
ﺩﺍﻧﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻨﻰ ﺳﯘ ﭘﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﻮﺭﺍپ ﺋﺎﺳﺘﺎ ـ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﭼﻮﯕﯩﻴﯩﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺑﯘﻟﯘﺕ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﻪﺗﺘﻰ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯘﻟﯘﺗﻨﯩﯔ
ﺷﺎﻣﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﺋﺎﻟﻼھ ﺷﺎﻣﺎﻟﻼﻧﻰ
ﺋﻪۋەﺗﯩﭗ ﺑﯘﻟﯘﺗﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺪﯗ«] .ﺭﯗﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ
 ٤٧ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ[ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ،ﺷﺎﻣﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯘﭘﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ھﻪﻳﺪەﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﯘﻟﯘﺕ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﺗﺎﻣﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ» :ﺑﯩﺰ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭﻧﻰ ھﻪﻳﺪەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﺎﻣﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ .ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻟﯘﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ
ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗپ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯘﻏﺎﺭﺩﯗﻕ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﻪﻣﻪﺳﺴﯩﻠﻪﺭ« ]ھﯩﺠﺮ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  ٢٢ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ[ .ﻳﻪﻧﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺷﺎﻣﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﻟﯘﺗﻨﻰ
ﻗﻮﺯﻏﺎﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﭗ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯘ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
 ٢ـ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺟﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺗﯘﻣﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺟﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺗﯘﻣﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ.
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼﺭ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﻢ ـ ﭘﻪﻧﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺟﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ
ﺗﯜﺗﯜﻥ ﻣﺎﺩﺩﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻳﯧﯖﻰ ﭘﻼﻧﯧﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﻛﯩﺐ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯘھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﻪﻳﺖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ».ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﻯ ،ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ،ﺋﯘ ﺗﯘﻣﺎﻥ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﺋﯩﺪﻯ«] .ﻓﯘﺳﺴﯩﻠﻪﺕ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  ١١ـ
ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
 ٣ـ ﺋﺎﻱ ﻧﯘﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼﺭ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﻗﯘﻳﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯘﺭﻯ ﺋﯚﭼﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ۋە ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻱ ﻧﯘﺭﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻜﻰ ﻗﯘﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﻯ .ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯘھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻥ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ» :ﻛﯧﭽﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻧﻰ)ﻛﺎﻣﺎﻟﻰ
٥

ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ(ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﯩﻨﻰ)ﻳﻪﻧﻰ
ﻧﯘﺭﯨﻨﻰ( ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﯟەﺗﺘﯘﻕ«] .ﺋﯩﺴﺮﺍ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  ١٢ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ[ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﯘﻳﺎﺷﻨﻰ ﻳﺎﻧﻐﯘﭼﻰ
ﭼﯩﺮﺍﻕ ،ﺋﺎﻳﻨﻰ ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﺩەپ ﺗﻪﺭﯨﭙﻠﯩﮕﻪﻥ » :ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘﺭﯗﺟﻠﻪﺭﻧﻰ ،ﻳﯧﻨﯩﭗ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﯩﺮﺍﻕ)ﻗﯘﻳﺎﺵ(ﻧﻰ ۋە ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺑﯜﻳﯜﻛﺘﯘﺭ«.
]ﻓﯘﺭﻗﺎﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ٦١ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ[ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻳﻤﯘ ﻗﯘﻳﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﯩﺴﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻳﯧﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﯩﺮﺍﻗﻨﻰ  ..ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
 ٤ـ ھﺎۋﺍ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﺪﺍ ﺋﻮﻛﺴﯧﮕﯩﻨﻨﯩﯔ ﻛﻪﻣﻠﯩﻜﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ ـ ﭘﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ،ﺑﯩﺰ ﻧﻪﭘﻪﺱ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺋﻮﻛﺴﯧﮕﯩﻨﻨﻰ ھﺎۋﺍﻧﯩﯔ ﻳﻮﻗﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ ،ﺩەپ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻥ
ﺋﯩﺠﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺭﻟﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ھﺎۋﺍﻧﯩﯔ ﻳﻮﻗﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﺮﯨﺪﺍ
ﺋﻮﻛﺴﯧﮕﯩﻨﻨﯩﯔ ﻛﻪﻣﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺑﯘ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﺋﯘ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﻧﻪﭘﻪﺳﻨﯩﯔ ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻪﺗﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ» :ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﯩﻤﻨﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﻛﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﭼﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻣﺎﻗﭽﻰ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﻛﺴﯩﻨﻰ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺗﺎﺭﺍﻳﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗﻛﻰ) ،ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ( ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮔﻮﻳﺎ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ
ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻨﻤﯘ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺗﯘﻳﯘﻟﯩﺪﯗ«] .ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ١٢٥ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ[ .ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ،ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ
ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻛﯚﻛﺴﻰ ﺗﺎﺭﺍﻳﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ھﺎۋﺍ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﻮﻛﺴﯧﮕﯩﻨﻨﯩﯔ
ﻛﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﭘﯩﺴﻰ ﺳﯩﻘﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺧﯘﻻﺳﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ،ھﺎۋﺍ
ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﺪﺍ ﺋﻮﻛﺴﯧﮕﯩﻨﻨﯩﯔ ﻛﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﭘﻪﺱ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﺎﺭەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
٥

ـ ھﻪﺭ ﺷﻪﻳﺌﯩﻨﯩﯔ ﺟﯜپ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼﺭ ﻧﺎﺑﺎﺗﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺟﯜپ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ

ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﻯ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ » :ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺟﯘپ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ
ﺋﯜﻧﯜپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺟﯜپ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﺎﺭﭼﻪ ﻧﻮﻗﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﺎﻛﺘﯘﺭ«] .ﻳﺎﺳﯩﻦ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  ٣٦ـ
ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
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 ٦ـ ﺳﯧﺰﯨﻤﻨﯩﯔ ﺗﯧﺮﯨﺪە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﺗﯩﺒﺒﯩﻲ ﻣﯘﺗﯩﺨﻪﺳﺴﯩﺴﻠﻪﺭ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻨﻰ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﯧﺮﯨﺪە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺑﻪﺩەﻧﮕﻪ ﺋﻮﻛﯘﻝ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﻮﻛﯘﻝ ﺗﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﮔﯚﺷﻜﻪ ﺋﯚﺗﯜپ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ
ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻮﻛﯘﻝ ﮔﯚﺷﻜﻪ ﺋﯚﺗﯜپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ھﯧﺲ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻛﯚﻳﯜﻛﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﯨﻼ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ:
»ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯨﻤﯩﺰ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯧﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﭘﯩﺸﯩﭗ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﺯﺍﭘﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯧﺮە
ﻳﻪﯕﮕﯜﺷﻠﻪﻳﻤﯩﺰ« ]ﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ٥٦ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
 ٧ـ ﺩﯦﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻠﯩﺮﻯ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺩﯦﯖﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯘ ﺋﯜﺳﺘﻰ ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺳﯘ ﺋﯜﺳﺘﻰ ﺩﻭﻟﻘﻮﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ
ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯘﻗﻨﻰ ﺗﻮﺳﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﺳﯘ ﺗﯧﮕﯩﺪە ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ.
ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﭘﻪﻥ ـ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ۋﺍﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻪڭ ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺑﯘﻧﻰ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ » :ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩەپ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ
ﺩﯦﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﻰ)ﻳﻪﻧﻰ ﺩﯦﯖﯩﺰﻧﻰ( ﻗﺎﺗﻤﯘ ﻗﺎﺕ ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻼﺭ ۋە
ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﺑﯘﻟﯘﺗﻼﺭ ﻗﺎﭘﻼپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ«] .ﻧﯘﺭ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  ٤٠ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻠﻪﺭ
ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ـ ﭘﻪﻥ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﺪﻯ ۋە ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭽﻪﻛﺘﻪ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯩﺰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ ـ ﭘﻪﻥ ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ
ﻛﯚﭘﻪﻳﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﻳﻮﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ  ١٤ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﺪﺍ،
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪەﻙ ﺋﻮﻗﯘﺵ ۋە ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎﺗﻼﺭﻧﻰ
ﺋﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﯩﻢ ـ ﭘﻪﻧﮕﻪ ﻳﺎﻛﻰ ھﺎﺯﯨﺮﻗﯩﺪەﻙ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻲ ﺋﺎﭘﭙﺎﺭﺍﺗﻼﺭ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻤﯘ؟ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
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ﺳﯚﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻤﯘ؟! ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﺩﯨﻨﺪﯨﻜﻰ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ھﻪﺭﺳﺎھﻪ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﺍﺩﯨﻞ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﺩﯨﻨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ

ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ

ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺴﻰ

ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ

ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ

ﺩﯨﻨﺪﯨﻜﻰ

ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ

ﻣﻪﺩھﯩﻴﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ھﯧﭽﺒﯩﺮ ھﺎﺟﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺗﯚۋەﻧﺪە ﻏﻪﺭﺑﻠﯩﻚ ﺑﻪﺯﻯ ﺷﻪﺭﻗﺸﯘﻧﺎﺳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﭽﯩﻨﻰ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛپ ﺋﯚﺗﯜﺷﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﻤﯩﺰ.
 ١ـ ﺷﻪﺭﻗﺸﯘﻧﺎﺱ ﺳﯧﻞ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﯧﺴﯩﻞ ۋە
ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﺪﯗﺭﻛﻰ ،ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﻰ ۋە ﺗﯩﻼۋﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﻱ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺳﻪﭘﺘﻪ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺯﯦﻬﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
ﺟﻪﻟﺐ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻤﺎﻗﺘﺎ.
 ٢ـ ﻓﺮﺍﻧﺴﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺷﻪﺭﻗﺸﯘﻧﺎﺱ ﻣﯘﺭﯨﺲ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ــ ﺋﯩﻼھﯩﻲ ھﯧﻜﻤﻪﺕ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪڭ ﺋﻪۋﺯەﻝ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﻕ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪە ﺷﻪﻙ ﻳﻮﻕ.
 ٣ـ ﺷﻪﺭﻗﺸﯘﻧﺎﺱ ﻟﯧﻴﻮﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﮕﻪ  ١٤ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﯚﺗﺘﻰ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯩﻜﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯘ ﺩەﺳﻠﻪپ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﯩﺪەﻙ
ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ.
 ٤ـ ﻣﯘﺭﯨﺲ ﺑﯘﻛﺎﻱ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ ....:ﻳﻮﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺑﺎﻳﺎﻧﻼﺭ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻯ ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺧﯩﻠﻤﯘ ﺧﯩﻞ ﭘﻪﺭەﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﯘﺕ ﺗﯧﺮەپ
ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯗ .ﺧﻪﺕ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼﺭﭼﻪ
ﺋﻪﺩەﺑﯩﻴﺎﺕ ﺳﺎھﻪﺳﯩﺪە ،ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺋﻪﺭەﺏ ﺋﻪﺩەﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﺍ ﺋﻪڭ ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ؟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻧﻨﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﭽﯩﻤﯘ ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
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ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺷﻪﺭھﻠﻪپ ﺑﯧﺮەﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻤﯘ؟ ﺷﯘ ﺩەۋﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﺎﻧﻤﯘ؟ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﻯ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺳﺎپ ﺋﻮﺑﯩﻜﺘﯩﭗ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺕ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﻪھﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﭘﻪﻧﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺑﯘ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺩەۋﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﻧﻪﺯەﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘ ﺩەۋﺭﺩﯨﻜﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﺎﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﻟﺴﺎ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺑﺎھﺎ ﺑﻪﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺋﺎﺩﯨﻞ ﭘﯘﺯﯨﺘﺴﯩﻴﻪ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﯩﻢ ـ ﭘﻪﻥ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﯩﺴﺘﯩﻚ
ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰﻏﯩﻼ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﺑﯘ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ
ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ  .ﻣﯘﺭﯨﺲ ﺑﯘﻛﺎﻱ »ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە ﭘﻪﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﯩﯔ  ١٢٥ـ ﺑﯧﺘﯩﺪﯨﻦ
 ٥ـ پ.ﺕ .ﺧﯘﺋﯩﺲ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ« :ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚپ ﺋﻮﻗﯘﺳﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺯﯨﺮﯨﻜﻤﻪﻳﺪﯗ .ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﺩەﺳﻠﻪپ ﺗﻪﻣﺴﯩﺰﺩەﻙ ﺑﯩﻠﯩﻨﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺟﻪﻟﺐ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ھﻪﻳﺮﺍﻥ
ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﺐ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ھﯜﺭﻣﻪﺕ
ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺩەﺑﯩﻲ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭ ،ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ،ھﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ۋە ﺳﯜﺭﻟﯜﻙ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ .ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﻧﺘﻪﻧﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ  .....ﺷﯘﯕﺎ ﺩەﻳﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯘ ﺩەﺳﺘﯘﺭ
ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﺳﻰ .پ.ﺕ .ﺧﯘﺋﯩﺴﻨﯩﯔ
»ﺋﯩﺴﻼﻣﯘﻟﻠﯘﻏﻪﺕ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ ٥٢٦ـ ﺑﻪﺕ .
 ٦ـ ﺋﺎﺟﯩﺲ .ﺝ .ﺋﺎﭘﯧﻠﻠﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺭﭼﻪ ﺋﻪﻗﯩﻞ ـ ﭘﺎﺭﺍﺳﯩﺘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﻮﻝ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭ ۋە ﺧﯩﻠﻤﯘ ﺧﯩﻞ ۋەﺯﯨﻨﻠﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯩﺰﺩەﻧﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ
ۋەھﯩﻴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﺎﭘﯩﺪﺍﺵ ھﻪﻡ ۋەﺯﯨﻨﻠﯩﻚ ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﻠﻪﺭ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ
ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻲ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﺋﻪﺗﯩﯟﺍﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﺩەﺑﯩﻲ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ .ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﭼﯩﺴﻰ
ﭘﯩﻜﯩﺘﺨﻮﺋﯧﻞ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەﻙ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ ﺳﯩﻤﻔﻮﻧﯩﻴﻪ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
٩

ﻳﯩﻐﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﻡ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻱ ﻧﺎۋﺍﺳﯩﺪﯗﺭ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﺧﯩﻞ
ﺋﺎﻻھﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ

ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﻪﺳﻠﯩﺴﯩﮕﻪ

ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ،

ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻨﯩﯔ

ﺋﯚﻟﯜﻙ

ھﻪﻡ

ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﯩﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻐﺎ ﺋﺎﻧﭽﻪ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﻪﻛﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺟﯩﺲ .ﺝ.
ﺋﺎﭘﯧﻠﻠﻰ »ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺭﻭﻟﻰ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺳﯜﺯﯨﺪﯨﻦ .
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