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ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﮫﺴﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻪرزەﻧﺘﻠﻪر
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ۋاﺟﯩﭙﺘﯘر
ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ۋاﭘﺎدار ﺑﻮﻟﯘش ،ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻨﻰ ھﯚرﻣﻪﺗﻠﻪش ،ﻗﻪدﯨﺮﻟﻪش ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ھﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﯾﺎﺧﺸﻰ ﺧﻪۋەر ﺋﯧﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻻر ﺧﯘرﺳﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﯚز ۋە ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﭘﻪرزەﻧﺖ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻪﺟﺒﯘرﯨﯿﯩﺘﻰ ۋە
ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﯿﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺋﻪﻗﻪﻟﻠﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﺑﻮﻟﯘش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺋﺎدەم ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺋﻪﺧﻼق-ﭘﻪزﯨﻠﻪت.ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ دۇﻧﯿﺎﻏﺎ ﻛﯚز
ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺋﻪڭ دەﺳﻠﻪپ ﺋﻮرﻧﺎﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﺑﻮﻟﻐﺎن

ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘﯘر.ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر

ﺋﯩﭽﯩﺪە

ﺳﯩﺰﮔﻪ

ﺋﻪڭ

ﯾﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ

ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ،ﺋﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﯾﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﻛﯚﯕﯜل ﺑﯚﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ،ﺑﻪﺧﺖ-
ﺳﺎﺋﺎدەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﻪڭ ھﯧﺮﯨﺲ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰدۇر ،ﺋﯘﻻر
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ،ھﯧﭻ ﻧﻪرﺳﯩﮕﻪ ﻛﯜﭼﯩﯖﯩﺰ ﯾﻪﺗﻤﻪﯾﺪﯨﻐﺎن
ﺋﺎﺟﯩﺰ ۋاﻗﺘﯩﯖﯩﺰدا ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺳﺮﯨﺪى ۋە ﺗﻪرﺑﯩﯿﻠﯩﺪى .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ
ۋە راھﯩﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ دەپ ﻛﯚپ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺗﺎرﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯚز ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ
ۋاﭘﺎ ﯾﻪﺗﻜﯜزەﻟﻤﯩﮕﻪن ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻗﻪۋم-ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮى ،دوﺳﺖ-ﺑﯘرادەرﻟﯩﺮى،
ﺋﯘﺳﺘﺎزﻟﯩﺮى ۋە ﺋﻮﻣﯘﻣﻪن ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﯿﺘﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰدا ﺋﯚزى ﯾﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﺟﻪﻣﺌﯿﻪﺗﻜﻪ
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﻟﯩﺸﻰ ﺋﻪﺳﻼ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪس .ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎ دەرەﺧﻨﯩﯔ
ﺋﯘﻟﯩﻐﺎ ،ﭘﻪرزەﻧﺖ دەرەﺧﻨﯩﯔ ﺷﯧﺨﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﯾﺪۇ .ﺑﯜﯾﯜك ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺗﺎ-
ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ۋاﭘﺎدار ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ھﻪر-ۋاﻗﯩﺖ ھﯚرﻣﻪت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪڭ ﺋﯘﻟﯘغ
ۋەزﯨﭙﻪ دەپ ﻗﺎراپ ،ﺋﯚز ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼرﻏﺎ ۋاﭘﺎدارﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ دۇﻧﯿﺎدا
ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ

ﺳﺎﺋﺎدەﺗﻤﻪن

ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
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ﺑﯩﻠﻪن

ﺧﯘﺷﺨﻪۋەر

ﺑﻪردى.ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛﻪرﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دەﯾﺪۇ» :ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ
ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﯾﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﯾﺮۇدۇق .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪت
ﺑﯩﻠﻪن ﻗﻮرﺳﺎق ﻛﯚﺗﯜرۈپ ،ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯘﻏﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﻮرﺳﺎق
ﻛﯚﺗﯜرۈش ﻣﯘددﯨﺘﻰ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺳﯜﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﯾﺮﯨﺶ ﻣﯘددﯨﺘﻰ  30ﺋﺎﯾﺪۇر .ﺗﺎﻛﻰ ﺋﯘ
)ﺑﻮۋاق ﺋﯚﺳﯜپ( ﻛﯜچ ـ ﻗﯘۋۋەﺗﻜﻪ ﺗﻮﻟﯘپ 40 ،ﯾﺎﺷﻘﺎ ﯾﻪﺗﻜﻪﻧﺪە) ،ﺋﯘ(:
»ﭘﻪرۋەردﯨﮕﺎرﯨﻢ! ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ۋە ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎﻣﻐﺎ ﺑﻪرﮔﻪن ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﯖﮕﻪ ﺷﯜﻛﯜر
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ۋە ﺳﻪن رازى ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﯾﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﻠﮫﺎم
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻣﻪن ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪۋﻻدﯨﻤﻨﻰ ﺗﯜزﯨﮕﯩﻦ )ﯾﻪﻧﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪۋﻻدﯨﻤﻨﻰ
ﯾﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ( ،ﻣﻪن ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪن ﺳﺎﯕﺎ )ﺟﯩﻤﻰ ﮔﯘﻧﺎھﻼردﯨﻦ( ﺗﻪۋﺑﻪ
ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﻣﻪن ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼردﯨﻨﺪۇرﻣﻪن« دەﯾﺪۇ .ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﯾﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﯾﺎﻣﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻛﻪﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻر )ﺋﺎﻟﻼھ ﯾﺎﻣﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜرﮔﻪﻧﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن(
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ) ،ﺑﯘ( ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن راﺳﺖ ۋەدﯨﺪۇر « .ﺋﻪھﻘﺎف
ﺳﯜرﯨﺴﻰ -16-15ﺋﺎﯾﻪﺗﻠﻪر.
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﭘﻪﯾﻐﻪﻣﺒﻪر ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ۋاﭘﺎدارﻟﯩﻖ ۋە
ھﯧﺴﺪاﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ،ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻻﯾﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﻮراپ
ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﺪە ،ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن
ﻣﯘﺑﺎرەك ھﻪدﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺟﺎۋاپ ﺑﻪرﮔﻪن .ﺋﻪﺑﯘ ھﯘرەﯾﺮە رەزﯨﯿﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﮫﯘ
رﯨﯟاﯾﻪت ﻗﯩﻠﻐﺎن ھﻪدﯨﺴﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪاق دەﯾﺪۇ» :ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم

ﭘﻪﯾﻐﻪﻣﺒﻪر

ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ :ﺋﻰ رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ  ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﯾﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﻛﯩﻢ ﺋﻪڭ ھﻪﻗﻠﯩﻖ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﺪى.رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ  ،ﺋﺎﻧﺎڭ  ،دەپ
ﺟﺎۋاپ ﺑﻪردى.ﺋﯘ ﺋﺎدەم ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺴﯩﭽﯘ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﺪى .رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ  ،ﺋﺎﻧﺎڭ ،دەپ
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ﺟﺎۋاپ ﺑﻪردى .ﺋﯘ ﺋﺎدەم ﯾﻪﻧﻪ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺴﯩﭽﯘ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﺪى .رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ  ،ﺋﺎﻧﺎڭ،
دەپ ﺟﺎۋاپ ﺑﻪردى  .ﺋﯘ ﺋﺎدەم ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺴﯩﭽﯘ؟ دﯦﺪى .رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ  ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻗﺎﻟﺴﺎ داداڭ ،دەپ ﺟﺎۋاپ ﺑﻪردى) .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﯾﯩﺘﻰ(.
ﯾﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ھﻪدﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﯾﻐﻪﻣﺒﻪر ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﯾﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻐﺎ
ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻢ ،دادﯨﻐﺎ ﯾﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻪۋﺳﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﺪى.ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺋﺎﻧﺎ ھﺎﻣﯩﻠﺪارﻟﯩﻖ ،ﺗﯘﻏﯘش ،ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﺶ ،ﺳﯜﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﯾﺮﯨﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯚپ
ﺟﺎﭘﺎﻻرﻧﻰ ﺗﺎرﺗﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮت ﭘﻪرزەﻧﺘﻨﻰ ﺗﻪرﺑﯩﯿﻠﻪﺷﺘﻪ ۋە ﺋﺎﺳﺮاﺷﺘﺎ دادا
ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪڭ ھﻪﺗﺘﺎ دادﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﯚﭘﺮەك ﻛﯜچ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ .ﯾﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ھﻪدﯨﺴﻨﯩﯔ

ﻣﻪزﻣﯘﻧﯩﻐﺎ

ﻗﺎراﯾﺪﯨﻐﺎن

ﺑﻮﻟﺴﺎق

دادﯨﻤﯘ

ﭘﻪﯾﻐﻪﻣﺒﻪر

ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ۋەﺳﯩﯿﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘﯾﻪﺳﺴﻪر ﺑﻮﻟﺪى.ﭼﯜﻧﻜﻰ دادا ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﻛﯚﯕﯜل
ﺑﯚﻟﯜﺷﺘﻪ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﻪﺧﺖ-ﺳﺎﺋﺎدەﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﯾﯩﻤﺎﯾﺪۇ .ﺋﯘ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ
ﺋﻮزۇﻗﻠﯘق راﺳﺘﻼش ،ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯜك ﺗﯘرﻣﯘﺷﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜرۈش ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ
ﺋﯩﺸﻠﻪﯾﺪۇ.ﺷﯘﯕﺎ ﭘﻪرزەﻧﺘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ۋاﭘﺎدار ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﻜﻰ ۋە
ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﺪا ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻪﺟﯩﺮ-ﻣﯧﮫﻨﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ
ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﯾﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ رازى
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاپ ،ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻧﺎرازى ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﯾﺎﻛﻰ
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ھﯧﺴﺴﯩﯿﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﺎزار ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎن رەۋﯨﺸﺘﻪ
ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻛﯚﯾﯜﻣﭽﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺧﯘﺳﯘﺳﻪن ﺋﯘﻻر ﯾﺎﺷﻘﺎ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻐﺎن
ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە

ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ

ﻛﯚﯕﯜل

ﺑﯚﻟﯜﺷﻰ

ﺑﺎش

ﺗﺎرﺗﯩﺸﻘﺎ

ﺑﻮﻟﻤﺎﯾﺪﯨﻐﺎن

ﻣﻪﺟﺒﯘرﯨﯿﯩﺘﯩﺪۇر.
ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻗﻘﯩﮕﻪ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﻮﯾﺴﯘﻧﯘش،
ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﯾﺎﺧﺸﻰ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺧﻪﯾﺮ-ﺋﯧﮫﺴﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
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زۆرۈرﻟﯜﻛﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﯾﯜزى ﯾﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻر ﺑﺎﻻ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﯾﺎﻧﺪۇرۇﻟﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪرزەﻧﺘﻨﻰ
ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﻮﯾﺴﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﯾﺮۇﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن
ﻛﻪرﯨﻤﺪە ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯧﮫﺴﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ،ﻛﯚﯾﯜﻧﯜﺷﻨﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
زۆرۈرﻟﯩﻜﻰ ﺑﺎﯾﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﯾﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮﮔﻪ زﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚزى ،ﺋﺎﺗﺎ-
ﺋﺎﻧﯩﻼرﻏﺎ ﯾﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘرﯨﯿﻪت ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﯾﺪۇ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﯾﺪۇ:
»ﭘﻪرۋەردﯨﮕﺎرﯨﯔ ﭘﻪﻗﻪت ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼرﻧﻰ ۋە ﺋﺎﺗﺎ ـ
ﺋﺎﻧﺎﯕﻼرﻏﺎ ﯾﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼرﻧﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ،ﯾﺎ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﻮل ﺋﺎﺳﺘﯩﯖﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ﯾﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﻮھﻮي
)ﯾﻪﻧﻰ

دﯦﻤﯩﮕﯩﻦ

ﻣﺎﻻﻟﻠﯩﻘﻨﻰ

ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ

ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن

ﺳﯚزﻧﯩﻤﯘ

ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ( ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ دۈﺷﻜﻪﻟﯩﻤﯩﮕﯩﻦ  ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ھﯚرﻣﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﯾﯘﻣﺸﺎق ﺳﯚز
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻛﺎﻣﺎﻟﯩﻲ ﻣﯧﮫﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻧﺎھﺎﯾﯩﺘﻰ ﻛﻪﻣﺘﻪر ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە
ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ

ۋە:

»ﺋﻰ

ﭘﻪرۋەردﯨﮕﺎرﯨﻢ!

ﺋﯘﻻر

ﻣﯧﻨﻰ

ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﻜﯩﻤﺪە

ﺗﻪرﺑﯩﯿﯩﻠﯩﮕﯩﻨﯩﺪەك ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻣﻪرھﻪﻣﻪت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ« دﯦﮕﯩﻦ .ﺋﯩﺴﺮا ﺳﯜرﯨﺴﻰ-23
-24ﺋﺎﯾﻪﺗﻠﻪر.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺑﻮﯾﺴﯘﻧﯘپ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪۋﺳﯩﯿﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺋﺎﻧﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯘ ﭘﻪرزەﻧﺖ

ﺋﺎﻧﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا

ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەك ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﻪرﮔﻪ ﺋﻪﻣﻪل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ:
 -1ﮔﯘﻧﺎھ-ﻣﻪﺋﺴﯩﯿﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻼ ،ﺋﺎﻧﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﯾﺮۇﻏﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺑﻮﯾﺴﯘﻧﯩﺪۇ ،ﺗﻮﺳﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﯾﺎﻧﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪاق دەﯾﺪۇ:
»ﺋﻪﮔﻪر ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎڭ ﺳﯧﻨﻰ ﺳﻪن ﺑﯩﻠﻤﻪﯾﺪﯨﻐﺎن ﻧﻪرﺳﯩﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ
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ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﺷﻜﻪ زورﻟﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪت ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ دۇﻧﯿﺎدا ﯾﺎﺧﺸﻰ
ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ )ﯾﻪﻧﻰ دﯨﻨﯩﯖﻐﺎ زﯨﯿﺎن ﯾﻪﺗﻤﻪﯾﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﯾﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ( ،ﻣﺎﯕﺎ ﺗﺎﺋﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎﯾﺘﻘﺎن ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﯾﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯩﻦ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻣﯧﻨﯩﯔ دەرﮔﺎھﯩﻤﻐﺎ ﻗﺎﯾﺘﯩﺴﯩﻠﻪر ،ﺳﯩﻠﻪرﮔﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯖﻼرﻧﻰ ﺋﯧﯿﺘﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﻤﻪن« .ﻟﻮﻗﻤﺎن ﺳﯜرﯨﺴﻰ -15ﺋﺎﯾﻪت .
 -2ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻨﻰ ھﯚرﻣﻪﺗﻠﻪﯾﺪۇ ،ﭼﻮڭ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻛﻪﻣﺘﻪر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.ﮔﻪپ-ﺳﯚزدە
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰزﯨﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﻮﭘﺎﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﯾﺪۇ.ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎۋازﯨﺪﯨﻦ
ﯾﯘﻗﯩﺮى ﺋﺎۋازدا ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﯾﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﻣﺎﯕﻤﺎﯾﺪۇ ،ﺧﻮﺗﯘن ﯾﺎﻛﻰ
ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜن ﺑﯩﻠﻤﻪﯾﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﭼﺎﻗﯩﺮﻣﺎﯾﺪۇ،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﻧﺎ ،دادا دەپ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪۇ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ رۇﺧﺴﯩﺘﻰ ۋە رازﯨﻠﯩﻘﯩﺴﯩﺰ ﺳﻪﭘﻪرﮔﻪ
ﭼﯩﻘﻤﺎﯾﺪۇ .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻣﺮى رەزﯨﯿﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﮫﯘ دﯨﻦ رﯨﯟاﯾﻪت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ھﻪدﯨﺴﺘﻪ
ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﯿﯩﻠﺪى» :ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﭘﻪﯾﻐﻪﻣﺒﻪر ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺟﯩﮫﺎدﻗﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ رۇﺧﺴﻪت ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﭘﻪﯾﻐﻪﻣﺒﻪر ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴﺎﻻم:
ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎڭ ھﺎﯾﺎﺗﻤﯘ؟ دﯦﮕﻪن.ﺋﯘ :ﺋﯘﻻر ھﺎﯾﺎت دﯦﯟﯨﺪى .ﭘﻪﯾﻐﻪﻣﺒﻪر ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴﺎﻻم:
ﺳﻪن ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎﯕﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻤﯘ ﺟﯩﮫﺎد دﯦﮕﻪن«
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪن ھﻪدﯨﺲ.
-3ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ﯾﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺗﺎﻣﺎق ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻛﯩﯿﯩﻢ
ﻛﯩﯿﮕﯜزۈش ،ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ داۋاﻟﯩﺘﯩﺶ ،زﯨﯿﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼش ،ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﭘﯩﺪا
ﻗﯩﻠﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﯾﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺧﻪﯾﺮ-ﺋﯧﮫﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﺎﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﯾﯧﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪاق دەﯾﺪۇ) :ﺋﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪد!( ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ )ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ( ﻗﺎﻧﺪاق ﺳﻪرپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺳﻮراﯾﺪۇ ،ﺋﯧﯿﺘﻘﯩﻨﻜﻰ» ،ﻣﺎل ـ ﻣﯜﻟﻜﯩﯖﻼردﯨﻦ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﺳﻪرپ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼر ،ﺋﯘﻧﻰ
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ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﺎﯕﻼرﻏﺎ ،ﺧﯩﺶ ـ ﺋﻪﻗﺮﯨﺒﺎﻟﯩﺮﯨﯖﻼرﻏﺎ ،ﻣﯩﺴﻜﯩﻨﻠﻪرﮔﻪ ۋە ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﺳﻪﺑﯩﻠﻠﻪرﮔﻪ ﺳﻪرپ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﯾﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼر،
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ« ﺑﻪﻗﻪرە ﺳﯜرﯨﺴﻰ -215ﺋﺎﯾﻪت.
-4ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺳﯩﻠﻪ رەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ،
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەت ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﯾﺪۇ ،ۋەدﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮرۇﻧﺪاﯾﺪۇ،
دوﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﯚرﻣﻪﺗﻠﻪﯾﺪۇ .ﺋﻪﺑﯘ ﺳﻪﯾﺪ ﺳﻪﺋﺪى رەزﯨﯿﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﮫﯘ دﯨﻦ رﯨﯟاﯾﻪت
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ھﻪدﯨﺴﺘﻪ ،ﺋﻪﻧﺴﺎرﯨﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﻛﯧﻠﯩﭗ :ﯾﺎ رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ،
ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎم ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﯿﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻣﻪن ﻗﯩﻠﻐﯘدەك ﯾﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﻗﺎﻟﺪﯨﻤﯘ؟دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎن ﺋﯩﺪى ،ﭘﻪﯾﻐﻪﻣﺒﻪر ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴﺎﻻم :ھﻪﺋﻪ ،ﺋﯘﻻر ھﻪﻗﻘﯩﺪە
ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ،ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەت ﺗﯩﻠﻪش ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ۋەﺳﯩﯿﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﻮرۇﻧﺪاش ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دوﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﯚرﻣﻪت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﯾﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺗﯚت ﺋﯩﺶ ﺑﺎر .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻛﯧﯿﯩﻦ ﺳﺎﯕﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺳﻪن
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﯾﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼر .ﺋﻪﺑﯘ داۋۇد ،ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﺟﻪ رﯨﯟاﯾﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ.
 -5ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻼردا ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻣﻪﺳﻠﯩﮫﻪت ﺳﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮﯨﮕﻪ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘر ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺳﻪۋەﺑﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈپ ﺋﯚزرە ﺋﯧﯿﺘﯩﺪۇ ،ﺋﺎﺗﺎ-
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ رەﻧﺠﯩﺘﻤﻪﯾﺪۇ ،دۇﻧﯿﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﯘپ
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻏﻪزﯨﭙﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﺷﺘﯩﻦ ﺋﯧﮫﺘﯩﯿﺎت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭘﻪرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯖﻤﯘ
ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﻮﭘﺎل ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪەك ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەﯾﺪۇ.ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﭘﻪﯾﻐﻪﻣﺒﻪر ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دەﯾﺪۇ:
» ﺳﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎھﺘﯩﻦ ﺧﻪۋەر ﺑﯩﺮەﯾﻤﯘ ؟ ﺋﯘ،ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ
ﻛﻪﻟﺘﯜرۈش ،ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻨﻰ ﻗﺎﺧﺸﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر«ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﯾﯩﺘﻰ.
ﺋﻪﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯘرەﺗﯩﻞ ﺟﯘھﻪﻧﻰ رﯨﯟاﯾﻪت ﻗﯩﻠﻐﺎن ھﻪدﯨﺴﺘﻪ »:ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ
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ﭘﻪﯾﻐﻪﻣﺒﻪر ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ :ﺑﻪش ۋاﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎزﻧﻰ
ﺋﻮﻗﯘﺳﺎم ،ﭘﻪرز روزﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﺴﺎم ،زاﻛﺎﺗﻨﻰ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺴﺎم ،ھﻪج ﻗﯩﻠﺴﺎم ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﻧﺪاق
ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﭘﻪﯾﻐﻪﻣﺒﻪر ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴﺎﻻم :ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﺧﺸﺎﺗﻤﯩﺴﯩﻼ ﻗﯩﯿﺎﻣﻪت ﻛﯜﻧﻰ ﭘﻪﯾﻐﻪﻣﺒﻪرﻟﻪر،
راﺳﺘﭽﯩﻠﻼر ،ﺷﻪھﯩﺪﻟﻪر ،ﺳﺎﻟﯩﮫﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ« ،دەپ ﺟﺎۋاپ ﺑﻪردى .
 -6ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﯾﯘﻗﯩﺮى ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘرﻣﺎﯾﺪۇ ،ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘرﻟﯘق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﻗﯧﺸﯩﺪا ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ ﺳﯘﻧﻤﺎﯾﺪۇ .ﺟﻪﻣﺌﯩﯿﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮرﻧﯩﻨﯩﯔ ھﻪر ﻗﺎﻧﭽﻪ ﯾﯘﻗﯩﺮى
ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﻧﻪزەر دادﯨﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﻧﻮﻣﯘس ﻗﯩﻠﻤﺎﯾﺪۇ ،ﺋﺎﺗﺎ-
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎس ﺑﻮﻟﯩﯟﯦﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
-7ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ھﺎﯾﺎت ۋاﻗﺘﯩﺪا ﯾﻮﻗﻼپ ﺗﯘرﻏﯩﻨﯩﺪەك ،ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﯿﯩﻨﻤﯘ زﯨﯿﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﺳﻪدﯨﻘﻪ ۋە ﺧﻪﯾﺮ ﺋﯧﮫﺴﺎن
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ھﻪر ۋاﻗﯩﺖ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەت ﺗﯩﻠﻪﯾﺪۇ ۋە ﻣﯘﻧﺪاق دۇﺋﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ » :ﺋﻰ ﭘﻪرۋەردﯨﮕﺎرﯨﻢ! ﺋﯘﻻر ﻣﯧﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﻜﯩﻤﺪە ﺗﻪرﺑﯩﯿﻠﯩﮕﻪﻧﺪەك
ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻣﻪرھﻪﻣﻪت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ھﯧﺴﺎب ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜﻧﺪە )ﯾﻪﻧﻰ ﻗﯩﯿﺎﻣﻪت
ﻛﯜﻧﯩﺪە( ﻣﺎﯕﺎ ،ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎﻣﻐﺎ ۋە ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪرﮔﻪ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ« .
ﺧﯘﻻﺳﻪ ،ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﯾﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﻪر ﺑﯩﺮ ﭘﻪرزەﻧﺘﻨﯩﯔ ﺑﺎش ﺗﺎرﺗﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻤﺎس ﺑﯘرﭼﻰ .ﺋﺎﺗﺎﻗﻠﯩﻖ ﺋﻪدﯨﺐ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪد ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﻪرﺷﯩﺪى ﺋﯧﯿﺘﻘﺎﻧﺪەك:
"ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎڭ ﺋﺎددى ھﻪﻗﻘﻰ ﺷﯘدۇرﻛﻰ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ۋاﺳﺘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺳﻪن
دۇﻧﯿﺎﻏﺎ ﺗﯚرەﻟﺪﯨﯔ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎﯕﻨﻰ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ھﯚرﻣﻪت ﻗﯩﻞ ۋە ﺋﯘﻟﯘغ
ﺑﯩﻞ" .
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﯜﺗﯜن ﯾﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﯾﻮﻟﻐﺎ ﯾﯧﺘﻪﻛﻠﻪپ ،ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ
ھﯚرﻣﻪﺗﻠﻪﯾﺪﯨﻐﺎن ﺑﯜﯾﯜك ﺋﻪﺧﻼق ﺑﯩﻠﻪن ﻗﻪﻟﺒﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯾﻮرۇﺗﯘپ ﺑﻪرﺳﯘن.
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ﺋﺎﭘﺘﻮرﻧﯩﯔ »ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘﯩﺪا « ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ
ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﭗ دارۇل ﺋﯩﺴﻼم ﺗﻮر ﺑﯧﻜﯩﺘﻰ ﺋﯘﯾﻐﯘرﭼﻪ ﺑﯚﻟﯜﻣﻰ
ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﭗ ﻧﻪﺷﯩﺮﮔﻪ ﺗﻪﯾﯿﺎرﻻﻧﺪى.
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