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ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ؟

ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺭﯨﺰﻗﻼﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﯩﯔ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ھﻪﻕ ﺳﯘﺑﻬﺎﻧﻪھﯘ ۋەﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻣﯩﯖﻼپ ھﻪﻣﺪﯗ ﺳﺎﻧﺎ ،ﺷﯜﻛﯜﺭ ـ ﺭەھﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﻣﯘﺳﺘﻪﭘﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺩ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ
ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﻠﯩﺸﺎﻳﻠﻰ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺧﯩﻞ
ﻧﻮﻗﺘﯩﻨﻰ ھﺎﺯﯨﺮﻻپ ،ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ.
ﺑﯘ ﻗﯩﺴﻘﯩﻐﯩﻨﻪ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺭﯨﺴﺎﻟﻪ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ ﺳﺎﻕ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﻛﯚﺗﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ
ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﻮﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﺭ ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﻴﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﺮﯨﻐﺎﻥ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ۋە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺗﺒﯩﻘﻠﯩﻐﺎﻥ ﻗﺎﺋﯩﺪە ـ
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻳﺴﯩﻼﺭ؟
ﺷﯘ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻜﻰ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺳﺎﻧﺎپ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻣﻪۋﺳﯘﻣﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ ،ﺧﻪﻳﺮ ـ ﺳﺎﺧﺎۋەﺗﻜﻪ
ھﯧﺮﯨﺴﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﺎﺷﻼﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﻮﻳﺎ
ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪەﻙ ﺑﻪﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺳﺎۋﺍﺕ.
ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ھﯧﺮﯨﺴﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
-١ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﻕ ـ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ۋە ﺳﺎﻏﻼﻡ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﺎﻱ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻐﺎ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻰ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻯ ﺭﯗﺯﺍ ﺗﻮﺗﯘپ ،ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺭ ﻧﺎﻣﺎﺯ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
١

ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺵ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ
ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ ﺳﺎﻕ ـ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺸﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩە ﻗﻪﻳﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﻳﻪﻧﻪ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺋﻮﻳﻐﯘﻥ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﯩﻤﺎﻡ
ﺋﻪھﻤﻪﺩ ،ﺗﻪﺑﺮﺍﻧﻰ ،ﺋﺒﻨﻰ ھﯧﺒﺒﺎﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ.
-٢ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻐﺎ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﻳﯧﺘﯩﺸﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻧﯧﺌﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺷﯘﻛﯜﺭ
ﻳﻪﻧﻰ ھﻪﻣﺪﯗ ﺳﺎﻧﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ .ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻧﻪۋەۋﯨﻲ ﺋﻪﻟﺌﻪﺯﻛﺎﺭ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:
"ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﻜﻰ ،ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮەﺭ ﻧﯩﺌﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩﺮﯨﻠﺴﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮەﺭ ﻧﯩﺌﻤﻪﺕ
ﻳﯧﯖﯩﻼﻧﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺷﯜﻛﯜﺭ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺋﻪھﻠﯩﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ" ..ﺩەﺭۋەﻗﻪ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﻣﻪﺭھﻪﻣﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﺋﯩﺘﻰ ۋە ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗﺭ .ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻐﺎ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﻳﯩﺘﯩﺸﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻧﯩﺌﻤﻪﺗﺘﯘﺭ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﻕ ﺳﯘﺑﻬﺎﻧﻪھﯘ ۋەﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻢ ۋە ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ
ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﺷﯜﻛﯜﺭ ۋە ﺭەھﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ.
-٣ﺧﻮﺷﻬﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺶ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ
ﺋﯧﻴﻰ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺧﻮﺷﺎﻝ ـ ﺧﻮﺭﺍﻡ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﺘﺎ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ" :ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﺎﻱ .ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ،
ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﺪﯗ "..ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ .ﺳﺎھﺎﺑﻪ ۋە ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻨﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﻪﻟﻪپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺑﻪﻙ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ.
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺑﻪﻙ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﯘپ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺑﻮﻧﺪﺍﻕ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺧﻪﻳﺮ ۋە ﺭەھﻤﻪﺕ ﻣﻪۋﺳﯘﻣﯩﺪﯨﻦ ﺧﻮﺷﺎﻟﻼﻧﻤﯩﺴﯘﻥ!!!
-٤ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﺪﺍ ﭘﯩﻼﻥ ،ﻻﻳﯩﻬﻪ
ﺗﯜﺯﯛﺵ.
٢

ﻣﯩﯔ ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺷﯘ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯩﻨﭽﯩﮕﻪ ﭘﯩﻼﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﯧﻠﻰ ﺩﯨﻨﺪﺍﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯘ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﺮﯨﭗ
ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺩەﻝ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻛﯚﯕﯜﻝ
ﺑﯚﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺩەﻟﯩﻞ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺗﺎﺋﯩﺘﯩﮕﻪ ﭘﻪﺭۋﺍﺳﯩﺰ ﻗﺎﺭﺍﺵ،
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻲ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﻰ ﺑﯧﻴﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻨﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﮕﻪﻥ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻼﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻻﻳﯩﻬﻪ ﺗﯜﺯﯛپ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻛﯧﭽﻪ ۋە
ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻨﯩﯔ ﺟﯩﺪﺩﻯ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻣﯘھﯩﻢ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﯘ ﺭﯨﺴﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﯩﻼﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﯜﺯﯨﺸﯩﯖﯩﺰﮔﻪ
ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺗﯧﮕﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﻪﺟﻪپ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
-٥ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺑﻪﻝ ﺑﺎﻏﻼﺵ .ﻛﯧﻤﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ،ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﺋﯩﺘﻰ ۋە ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﺴﺎ
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ" ـ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ٢١ ،ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ.
-٦ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ھﯚﻛﯜﻡ ۋە ﻗﺎﺋﯩﺪە ـ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﺎﺩﺍﻧﻼﺭﭼﻪ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﺎﺋﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺷﯘﯕﺎ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ
ﻛﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﯚﮔﯜﻧﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺭﯗﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ﻣﻪﻗﺒﻮﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﯩﻤﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ " :ﺋﻪﮔﻪﺭ )ﺑﯘﻧﻰ( ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻪﯕﻼﺭ ،ﺋﻪھﻠﻰ ﺋﯩﻠﯩﻤﺪﯨﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ( ﺳﻮﺭﺍﯕﻼﺭ" ـ
ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ.
-٧ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯘﻧﺎھ ۋە ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﻝ ﺋﯜﺯﯛﺵ ۋە ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﻗﺎﻳﺘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
٣

ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ۋەﺩە ﺑﯩﺮﯨﺶ ،ﺋﯘ ۋەﺩﯨﺪە ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘﺵ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﺗﻪۋﺑﻪ ـ ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎﺭﻧﻰ
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﯧﻴﯩﺘﻤﯩﺴﺎ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ؟ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺋﻰ
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭ ﺍﷲ ﻏﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ" ـ ﻧﯘﺭ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ٣١ ،ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ.
-٨ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە ھﻪﺩﺳﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺩﯨﻨﻰ ﻛﯩﺘﺎﺏ ـ
ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ،ۋەﺯ ـ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯘﻧﺌﺎﻟﻐﯘ ،ﺳﯩﻨﺌﺎﻟﻐﯘ ﻟﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻼﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺗﺎﺋﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺭﻭھﯩﻲ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ
ھﺎﺯﯨﺮﻻﺵ.
-٩ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ .ﻳﻪﻧﻰ ﺗﯜۋەﻧﺪﯨﻜﻰ
ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ :ـ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﻭﺳﺖ ـ ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ،ھﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ
ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﺵ .ـ
ﺗﻮﻧﯘﺵ ـ ﺑﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯧﻤﯩﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﻛﯩﺘﺎﺏ ـ
ژﯗﺭﻧﺎﻝ ،ﺋﯘﻧﺌﺎﻟﻐﯘ ،ﺳﯩﻨﺌﺎﻟﻐﯘ ﻟﯧﻨﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ .ﻛﯚﯕﯜﻝ ﻳﯧﻘﯩﻦ ،ﺋﯘﺭﯗﻕ ـ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻠﯩﻖ ھﻪﺩﯨﻴﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﺵ .ـ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ،ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﺶ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﺷﺮە ـ ﺯﺍﻛﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ۋە ﺩەﻝ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮﯨﺶ.
 ١٠ـ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﯖﻰ ﺳﻪھﯩﭙﻪ ھﺎﺯﯨﺮﻻﺵ ﻻﺯﯨﻢ .ﺑﯘ
ﺳﻪھﯩﭙﻪ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯩﺪﯗ:
 ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ.ـ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗﻮﺳﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻳﯧﻨﯩﺶ .
ـ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎ ،ﺋﯘﺭﯗﻕ ـ ﺗﯘﻗﻘﺎﻥ ۋە ﺑﺎﻻ ـ ﭼﺎﻗﯩﻼﺭﻏﺎ ﺳﯩﻠﻪ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ.
ـ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﻪھﯩﭙﻪ ﺋﯧﭽﯩﺶ.
٤

ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺳﺎﻧﺎﻗﻠﯩﻘﻼ ﻛﯜﻥ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ
ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ ﮔﻮﻳﺎ ﺋﯘﺳﺴﯘﺯ ﻛﯩﺸﻰ ﺳﯘﻏﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﮕﻪﻧﮕﻪﻧﺪەﻙ ،ﻛﯩﺴﻪﻝ ﺩﯗﺧﺘﯘﺭﻏﺎ ھﯧﺮﯨﺴﻤﻪﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ھﯧﺮﯨﺴﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!

ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ ھﺎﺯﯨﺮﻻﺷﺘﺎ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺩﯦﮕﯜﺩەﻙ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﻐﺎﻥ
ﺋﯘﺳﺘﺎﺯ ﺧﺎﻟﯩﺪ ﺑﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺭﺍھﻤﺎﻥ ﺋﻪﺩﺩﯗۋەﻳﺸﻜﻪ ﻛﯚپ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ!!!

٥

