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ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺩھﯩﻴﻪ ۋە ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ .ﺩﯗﺋﺎ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻼﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻣﮕﻪ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ
ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﻪڭ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ

ﺑﻮﻟﯘپ،

ھﻪﺭ

ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ

ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﯩﺪﯗﺭ.

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻡ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:
»ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺮﺳﯩﮕﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ) «.ﺑﯘ
ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ(.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ
ﺋﯩﻠﯩﻢ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﻠﯩﻤﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ.
ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻕ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯨﻨﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻨﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ

)ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ

ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ( ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﯩﺘﻪﺭﻟﯩﻜﺘﯘﺭ) «.ﻓﻪﺗﯩﻬ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ،
-28ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﻣﯘﭘﻪﺳﺴﯩﺮﻟﻪﺭ

ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ

ﺯﯨﻜﯩﺮ

»ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ«

ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ

ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ» ،ھﻪﻕ ﺩﯨﻦ« ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﺎﻏﻼﻡ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯨﺪﯗ .ﺩەﺭۋەﻗﻪ ،ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﻤﯩﻨﻰ
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ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ)» :ﺋﯩﻲ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ› :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ! ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻤﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩە
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ) «‹.ﺗﺎھﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ-114 ،ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ھﺎﭘﯩﺰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﻪﺟﻪﺭ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ( ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:
ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ »)ﺋﯩﻲ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ› :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ! ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻠﻤﯩﻤﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ «‹.ﺳﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﺪﺍ
ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ
ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻣﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯗﺭ) .ﻓﻪﺗﻬﯘﻝ ﺑﺎﺭﯨﻲ(.187/1 ،
ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻣﻤﯘ
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪھﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺟﻠﯩﺴﻠﻪﺭﻧﻰ »ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺑﺎﻏﭽﯩﻠﯩﺮﻯ« ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻥ ۋە ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﺮﺍﺳﺨﻮﺭﻟﯩﺮﻯ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﯗﺭ.
ﺷﯘ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻜﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻰ ﺋﯩﻨﺎۋەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ۋە
ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ﻛﯜﺗﻜﻪﻥ ﻏﺎﻳﻪ ۋە ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯩﺪﯗ.
ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺴﯩﮕﻪ  -ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ ﺋﻮﺗﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﺗﯘﻟﯩﺸﻰ ۋە
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯧﺮﯨﺸﯩﺪە ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘچ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ -ﺋﯩﻠﯩﻤﻰ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ؟!
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻠﯩﻢ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﺋﯜچ ﻗﯩﺴﯩﻤﻐﺎ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺪﯗ:
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ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ :ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ
ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻧﯧﻤﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ،ﺳﯩﺪﺩﯨﻘﻼﺭ ،ﺷﯧﻬﯩﺘﻠﻪﺭ ۋە ﺳﺎﻟﯩﻬ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ
ﻳﯩﺘﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻧﺪﯗﺭ .ﺋﯘﻻﺭ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ ھﻪ!
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ :ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘ ﺋﯩﻠﯩﻤﮕﻪ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺑﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﮕﻪ
ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﯩﺴﻰ :ﺋﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻣﯘ
ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻕ ﺋﻪھﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ.
ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ھﻪﺭ

ﺭەﻛﺌﯩﺘﯩﺪە

ﺑﯩﺮ

ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

›ﻓﺎﺗﯩﻬﻪ‹

ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﯘ ﺋﯜچ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ» :ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻦ .ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﯖﮕﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ۋە ﺋﺎﺯﻏﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺳﻪﻥ ﺋﯩﻨﺌﺎﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ
)ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻦ() «.ﻓﺎﺗﯩﻬﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ-6،7 ،ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(.
ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﯘﻻﻳﻤﺎﻥ ﺋﻪﺗﺘﻪﻣﯩﻴﻤﻰ  -ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ -ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ:
»ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﯖﮕﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺋﺎﺯﻏﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﯩﺘﻰ
ﻛﻪﺭﯨﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ›ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﯖﮕﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﻘﺎﻧﻼﺭ‹ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ۋە
ﺋﯩﻠﻤﯩﻐﺎ ﻛﯚﺭە ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﺩﯗﺭ› .ﺋﺎﺯﻏﺎﻧﻼﺭ‹ ﺋﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ھﺎﻟﺪﺍ
ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ .ﻳﻪﻧﻰ ،ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ،
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ.
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ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎﻧﻼﺭ ،ﺋﺎﺯﻏﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ،ﺩەپ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﯘ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ
ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ،
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺩﯗﺋﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە ﺑﯘ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ
ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯗ !.ﺳﯘﺑﻬﺎﻧﻪﻟﻼھ!
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ۋە
ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺴﯩﮕﻪ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ؟ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﮔﯘﻣﺎﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﺎﻗﻤﺎﻳﺪﯗ؟! )ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﻏﻪﻧﻨﺎﻡ :ﻧﻪﺟﺪ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ-491 ،ﺑﻪﺕ(
ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﯘﻻﻳﻤﺎﻥ ﺋﻪﺗﺘﻪﻣﯩﻴﻤﻰ  -ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ -ﻣﻪﻳﻠﻰ ﭘﻪﺭﺯ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻧﻪﻓﻠﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺭەﻛﺌﯩﺘﯩﺪە ﺑﯘ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺳﯜﺭﯨﻨﯩﯔ )ﻓﺎﺗﯩﻬﻪ
ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ( ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﺋﯩﺰﺍھﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺳﯜﺭە ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺩﯗﺋﺎﺩﯗﺭ:
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﯘﺭﺗﯘﻟﯘﺵ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺋﯩﻠﯩﻢ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ -
ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ۋە ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ۋە
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ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﻗﯧﻠﯩﭗ ھﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ.
ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻥ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ،ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﻜﻰ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﯩﻢ
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩﻖ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ
ۋە ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﻪھﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ،ﺗﻪﭘﺴﯩﺮ،
ھﻪﺩﯨﺲ ﺋﯩﺰﺍھﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻓﯩﻘﻬﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪھﯟ )ﮔﺮﺍﻣﻤﺎﺗﯩﻜﺎ( ۋە
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﯩﻞ -ﺋﻪﺭەﺏ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە
ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﯗﺭ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ!
ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯔ
ﻻﺯﯨﻢ:
ﻧﺎﻣﺎﺯ ،ﺭﻭﺯﺍ ۋە ھﻪﺟﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ۋە ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە
ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯨﻨﯩﯖﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﯩﯔ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﻣﯧﻠﯩﯖﻨﯩﯔ ﺯﺍﻛﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺯﺍﻛﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ
ھﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﯩﯔ ﻻﺯﯨﻢ.
ﻳﻪﻧﻪ ،ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ  -ﺗﻪﺭﮔﯩﻨﯩﯖﻨﯩﯔ ھﺎﻻﻝ ،ﻳﯧﮕﻪﻥ  -ﺋﯩﭽﻜﯩﻨﯩﯖﻨﯩﯔ ھﺎﻻﻝ ۋە
ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﯖﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﯔ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﺎﯕﺎ
ھﺎﻻﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﯔ ۋە ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ
ﺗﯘﺭﯗﺷﯘڭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ھﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﺸﯩﯔ ﻻﺯﯨﻢ.
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ﻗﺎﭼﺎﻧﻜﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩەڭ ﺩﯗﺭﯗﺱ ۋە ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ
ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯘ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺴﻪﻥ.
ﺑﯘ ﺳﻪۋەﭘﻠﯩﻚ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻏﻪﻳﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯔ ،ﺳﻪﻥ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻜﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﯘﻗﺘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺳﻮﺭﯨﺸﯩﯔ ۋە ﺩﯨﻨﯩﯖﻨﯩﯔ
ھﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﯧﻠﯩﺶ

ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﯖﻨﻰ

ﺋﯜﺯﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﯔ ﻻﺯﯨﻢ .ﻳﻪﻧﻪ ،ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ ۋە ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ۋە ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ
ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﯩﯔ ۋە ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯔ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ  -ﺗﯧﻠﯩﯟﯨﺰﻭﺭﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺸﯩﯔ ۋە ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻛﯩﺘﺎﺏ -ژﯗﺭﻧﺎﻝ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺷﯩﺮ
ﺋﻪﭘﻜﺎﺭﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﯘڭ ﻻﺯﯨﻢ .ﺳﺎﯕﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺧﻪﻳﺮﻟﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﻏﻪﻳﺮەﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎڭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺪﯗ ۋە ﺋﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯘﺭﻟﯩﻨﯩﺴﻪﻥ.
ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ!
ﺷﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﯖﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﯩﻐﯩﻨﻜﻰ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺭﺍۋﺍﺟﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ۋە ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺪﯗ .ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﯖﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎڭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﯖﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯﺩە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ:
›ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺪﯗ‹.
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯗ» :ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
)ﺋﻪﻣﺮﯨﮕﻪ ۋە ﻧﻪھﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻣﯘﺧﺎﻟﯩﭙﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ( ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ،
ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ( ،ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﮕﯘﭼﯩﺪﯗﺭ) «.ﺑﻪﻗﻪﺭە
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ-282 ،ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ۋﺍﻗﯩﺖ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪڭ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺳﻠﻪﺷﻜﻪﻥ ،ﻗﻪﻟﺒﻠﻪﺭ ﺋﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋﺍﺳﯩﺘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋﺍﻳﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﺋﯩﻠﯩﻤﺪﯗﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ،ﺋﯩﻠﻤﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﻣﺎﺧﺘﯩﻐﺎﻥ ۋە ﺭﻭﺷﻪﻥ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﻧﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺮﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ)» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ) ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﻰ ۋە ھﻪﻕ ﺩﯨﻨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ(
ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ )ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ( ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟
)ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ (.ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ )ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ(
ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛپ ﺋﯩﺒﺮەﺕ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ )ﺑﯘ ﭘﻪﺭﻗﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ) «(.ﺯﯗﻣﻪﺭ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ،
-9ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ» :ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﯨﻦ )ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ
ھﺎﻟﺪﺍ( ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺮﻯ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭﺩﯗﺭ«.
)ﻣﯘﺟﺎﺩەﻟﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ-11 ،ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩە ﺯﯨﻜﯩﺮ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ھﺎﻟﺪﺍ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ
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ۋەﺯ  -ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ۋە ﺋﯩﺒﺮەﺕ ﺩەﺭﺳﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﯩﺘﻰ
ﻛﻪﺭﯨﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻥ
ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ﺭﻭﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛپ
ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ
ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺶ ،ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ۋەﺯﯨﭙﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ،ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻻﺭ ۋە
ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﺪﺍ

ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ

ﺑﻪﺯﻯ

ﻓﯩﻘﻬﻰ

ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ

ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ،
ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰﮔﻪ ھﻪﻗﻨﻰ ھﻪﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﻧﯧﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﺑﺎﺗﯩﻠﻨﻰ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻧﯧﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ﺋﯘ ﺩﯗﺋﺎﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ۋە ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ.
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