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ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ۋە ۋەﺗﻪﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪھﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﻰ
ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻼﺭ ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﺘﯩﻤﯘ؟

ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪھﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﻠﯩﻢ -
ﺋﯩﺮﭘﺎﻥ ﭼﯧﭽﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻗﻼﺵ ،ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭ
ﻏﺎﻳﻪ  -ﻧﯩﺸﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﺭﺗﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﻳﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ھﯩﺠﺮﺍﻥ
ﻛﻮﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻳﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺋﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭﺩە ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪھﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺪﺍ
ﻛﯚپ ﺑﻪﺩەﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯚﻟﯩﺪﯗﻕ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﺎﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﻳﯘﺭﺗﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ
ﺋﯩﻠﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ،ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﻗﺎﺷﺸﺎﻗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﻧﺎﺩﺍﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﺩﯗﺭ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ
ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﭽﻪ ۋەﺯﯨﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ۋە ﻛﯚﺯﻯ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯩﺪﯗ .ﻳﻪﻧﯩﻼ
ﺋﯜﻣﯩﺪﻧﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﺩﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﺘﺎ ﺋﻮﻣﺎچ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﻰ
ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭﺩە ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪھﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ
ﺯﻭﺭ ﺳﯩﻨﺎﻗﻘﺎ ﺩﯗچ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ ،ۋەﺗﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ
ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻚ .ﺑﯘ ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺮﯨﺰﯨﺲ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﻠﻪﺭ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺮﯨﺰﯨﺴﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻧﯩﻴﻪﺕ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ﺩەۋەﺕ ﻳﻮﻟﻰ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ﻳﻮﻟﺪﯗﺭ:
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺗﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺗﺎ ھﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﻪڭ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ۋە ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎﺯﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
١

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗپ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ .ﻣﺎﻧﺎﺑﯘ،
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻧﻪﻕ ﺋﯚﺯﯨﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻛﯚﻳﯜﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ،ﺑﻪﺧﺖ ﺳﺎﺋﺎﺩەﺕ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗپ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ۋە ﻛﯧﻠﯩﭽﯧﻜﯩﮕﻪ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﯩﺮ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻣﺎﻕ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜپ،
ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﻰ ﻛﻪڭ ،ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯗﺭ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻨﻰ
ﻣﺎﺧﺘﺎپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ) »:ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﻰ!( ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗپ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﺴﯩﻠﻪﺭ)«.ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ  -١١٠ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭﺩە ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪھﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ۋە ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ،ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺑﯩﺮ ۋەﺯﯨﭙﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﻧﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﻠﻪﻛﯩﺪﯗﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ»:
ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ

ۋﺍﺭﯨﺴﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ«ﺩەپ

ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ.

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ

ﻣﻪﺳﻠﻪﻛﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﺷﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻧﺎﺋﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺷﯘ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ.
ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻴﻜﻰ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﺳﭽﯩﺪﻟﻪﺭﺩە ۋە ﺳﻮﺭﯗﻧﻼﺭﺩﺍ ۋەﺯ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﻣﻪﻧﯩﺪە ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺩەۋەﺗﻨﯩﯔ ۋﺍﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﭘﺘﯘﺭ .ﺗﯩﻞ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ۋەﺯ  -ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺩەﺭﺳﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ،ﻛﯩﺘﺎﺏ ،ﻣﺎﻗﺎﻻ
ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ،ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﻴﻪ ۋە ﺭﺍﺩﯨﺌﻮﻻﺭﺩﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ۋە ﺋﯧﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺩەۋەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﻪڭ ﺋﯚﻧﯜﻣﻠﯜﻛﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺶ  -ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ۋە ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺯﺍﻣﺎﻥ ۋە ﻣﺎﻛﺎﻥ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ
ﺋﯩﻼھﯩﻲ ﺩەۋەﺗﻨﻰ ھﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﺟﺎﭘﺎ ﭼﻪﻛﻜﻪﻥ:
٢

ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺟﺎﭘﺎ ﭼﻪﻛﻜﻪﻥ ﻗﻪﺩﯨﻤﻘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍپ
ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ ،ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﺭﯨﺘﻠﯩﺮﻯ ،ﻣﯘﺭﯨﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺭﯨﺘﻠﯩﺮﻯ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ
ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺧﻪﻳﯩﻤﺨﻪﺗﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ .ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ
ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ ﺗﺎﻛﻰ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﭼﺎﺭﯨﻜﯩﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ
ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﺎ ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺯﺍﺏ  -ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە
ﻗﻪﺗﻠﯩﺌﺎﻣﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﺎﺭﺍ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺎ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯘﻳﻘﻪﺳﺖ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ
ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻜﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﻮﭘﻼپ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﯜﺷﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ
ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻗﯩﻴﯩﻦ  -ﻗﯩﺴﺘﺎﻗﻼﺭﻏﺎ ﺩﯛچ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﺋﯜچ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺩەﺳﺘﯘﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﺪﯨﻦ ۋە ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ »،ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﻰ « ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺩەۋﯨﺘﯩﻨﻰ
ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ

ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە،

ﺭﯨﻢ

ﺋﯩﻤﭙﯩﺮﺍﺗﻮﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ

ﺑﺎﺷﻼپ

ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ

ﺋﯩﻤﭙﯩﺮﺍﺗﻮﺭﻟﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩەۋەﺕ
ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻧﺎﻣﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ
ﭼﻮڭ ﺋﯜچ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩەۋﯨﺘﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺧﻪﺗﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ :
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ھﻪﻕ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺶ ۋە
ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺧﻪﺗﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺘﯩﺶ ،ﺋﯚﻟﯜﺵ ،ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﯜﺵ ۋە ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ .ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎپ
ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﯩﺴﯩﺪﯗﺭ! ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ھﻪﻕ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ،
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﯨﻨﻰ ،ﻣﻪﺭﺗﯩﺒﯩﺴﯩﻨﻰ ،ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ۋە
ھﻪﻣﻤﻪ ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
٣

ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋﯨﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯗﻛﻰ ،ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺑﯩﻼﻟﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ۋﺍﺯ ﻛﻪﭼﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ
ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻴﯩﻦ  -ﻗﯩﺴﺘﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺷﯧﻬﯩﺪﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ

ﻳﺎﺳﯩﺮ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ

ﺳﯘﻣﻪﻳﻴﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ

ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ

ۋەھﺸﻰ

ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ

ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭ

ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ

ﺋﺎﺩەﻡ

ﻗﯧﻠﯩﭙﯩﺪﯨﻦ

ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ

ۋەھﺸﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﺴﻪ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯚپ ﺳﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ
ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ  -ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﺎﯕﻼﭘﻤﯘ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ۋەھﯩﻴﻤﯩﻠﯩﻚ ﺟﺎﻳﻼﺭﻏﯩﻤﯘ
ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ .ﺷﯘ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺑﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﻧﯧﺮﯨﺴﻰ
ﺧﯩﺘﺎﻱ ،ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﻰ ﺷﺎﻡ ،ﻣﯩﺴﯩﺮ ،ﺋﯩﺌﻮﺭﺩﺍﻧﯩﻴﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﻪﺭﺩە
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﻣﺎﻗﺘﺎ .ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻪۋﻻﺩﻻﺭﻣﯘ ﺑﯘ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺑﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﺱ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ،ﺩﺍﻟﯩﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﺰ -
ﺩﯦﺮەﻛﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺩەۋەﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺩەۋەﺕ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ
ﻗﻮﺭﻗﻤﯩﻐﺎﻥ:
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺸﻰ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ھﻪﻡ ﺋﯘﻟﯘﻍ ھﻪﻡ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ۋەﺯﯨﭙﻪ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ھﻪﻕ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺩەۋەﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻻ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺩەۋەﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ
ﺋﺎﺗﯩﯟەﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﭘﺎ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﺪﺍپ ،ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ھﯘﺯﯗﺭ -
ھﺎﻻۋەﺕ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﺋﻪﺳﻪﺕ ﺳﯘﻻﻳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ» ﺋﯚﺯﻟﯜﻙ ۋە ﻛﯩﻤﻠﯩﻚ«ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪە ھﯧﻜﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﺷﯟﯦﺘﻼﺭ  -١٩ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ۋە  - ٢٠ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ
٤

ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩە ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺎﺕ ﻳﺎﻳﺪﯗﺭﯗﺵ ﭘﯩﻼﻧﯩﻐﺎ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩەﺭ ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ،ﻣﻪﺋﯩﺸﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯚﺯ
ﻳﯘﺭﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﺷﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪڭ ﻗﺎﻻﻕ ۋە ﺋﻪڭ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ،
ﻳﻪﺭﻛﻪﻥ ،ﺋﺎﻗﺴﯘ ،ﺧﻮﺗﻪﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺷﻪھﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﻛﯜﭼﯩﮕﻪﻥ .ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ،ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻗﻼﺭ ۋە
ھﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﺑﯘ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ۋﺍﺯ ﻛﻪﭼﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﺗﺎﻛﻰ
 -١٩٣٧ﻳﯩﻠﻰ ﺷﯩﯖﺸﯩﺴﻪﻱ ھﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ

ﺋﯘﻻﺭ »ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﯩﻨﯩﯔ

ﺋﯩﺸﭙﻴﻮﻧﻠﯩﺮﻯ« ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﻮﻏﻼپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯟﯦﺖ ﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺷﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ
ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﺗﺎﭘﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ،ﺑﯘ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﯨﻞ
ۋە ﻛﯧﺰﯨﻚ ﻛﯩﺴﯩﻠﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺩەۋﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ۋﺍﺯ ﻛﻪﭼﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻧﻰ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﺎﻓﺮﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ
ﻗﺎﻻﻕ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻏﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺩﯨﻦ ﺷﯘ ﺟﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﺩﯨﻦ
ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻼﻻﻣﺪﯗ؟ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺰ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺗﺎﺷﻼپ ﺷﯘ ﻗﯘﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﺍﻣﺪﯗﻕ؟ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﺭﻛﻠﻪﺭ ﺩەۋەﺕ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ ۋە ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ
ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﺑﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﯜﺭﻙ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﺘﺎ .ﺋﻪﺭەﺏ
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘ ﺟﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ﺑﯩﺰ ﺑﯘ
ﻣﯩﺴﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ۋە ﭼﯩﺪﺍﻣﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻻﻻﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩەۋﯨﺘﻰ ﭼﯩﺪﺍﻡ ۋە ﺳﻪﺑﯩﺮ ﺗﻪﻟﻪﺏ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ :
ﺋﻪﻣﺪﻯ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩەۋﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻣﯩﺴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭەﻱ -١٩٩١ ،ﻳﯩﻠﻰ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺗﯜﺭﻛﯩﻲ ﻗﻪۋﻣﻠﻪﺭ ﺳﺎﺑﯩﻖ ﺳﻮۋﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚﻣﯜﺭ ﺗﺎﭘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘپ ،ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻪﺭەﺏ ۋە ﺗﯜﺭﻛﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯚپ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺩەۋەﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩەۋەﯨﺘﯩﻨﻰ ﺑﯘ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ
ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﻗﺎﻧﺎﺕ ﻳﺎﻳﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺗﻼﻧﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻟﻪﺭﺩە
٥

ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﯚپ ﺳﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﺏ  -ﻣﻪﺩﺭﯨﺴﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﯧﭽﯩﭗ ،ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺗﯜﺭﺩە ﺩەۋەﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪﺭﺗﯩﺒﻰ ۋە ھﻪﺭ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ
ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻗﺎﻻﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺒﯘﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺋﯚﻳﯩﻨﻰ ،ﻗﻪۋﻡ -
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ،ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﻗﺎﺭ ﻳﺎﻏﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺳﻮﻏﯘﻕ ﮔﯚﻛﯩﺮەپ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺩﯨﻤﺎﻏﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﺸﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺯﺩەﻙ ﻳﺎﺗﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ
ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻳﻮﭼﯘﻥ،

ﻣﯩﺠﻪﺯﻯ

ﺳﻮﻏﯘﻕ

ﺩﻭﺳﺘﻼﺭﻧﻰ

ﺗﺎﻟﻼﺷﻘﺎ

ﺭﺍﺯﻯ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺗﯜﺭﻙ

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﻮﭼﯘﻥ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻛﯚﺯﯛﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻤﻪﻥ .ﺋﻪﺭەﺏ ۋە ﺗﯜﺭﻙ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ۋە ﺋﯘﺟﺎﻳﻨﯩﯔ ﭘﯘﻗﺮﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﺯﮔﯩﭽﻪ ﻣﯩﺠﻪﺯﻯ ﺋﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭﯗﺳﻼﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻏﻪﺭەﺯﻟﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﺭەﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﺭﻛﻨﻰ

ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﯚچ

ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ .ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﻪﺑﻠﯩﻐﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻗﻮﻻﻕ
ﺳﯧﻠﯩﺸﻰ ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ،ﺋﯘ ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻟﻪﺭﺩە ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻗﻮﭘﯘﺷﺘﯩﻨﻤﯘ
ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﻼپ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ
ﺋﺎﺗﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ ﺑﯘ ﻛﻪﻣﺘﻪﺭ ﺩەۋەﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﭽﻪ ﻗﻮﭘﺎﻝ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮەپ ﺗﯘﺭﯗپ
ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮەﺗﯩﺘﻰ .ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﻮﭘﺎﻝ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﯩﻤﯘ ﺗﻪﺳﺒﯩﻬ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ۋە
ﻣﯩﺴﯟﺍﻙ

ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ

ھﻪﺩﯨﻴﻪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺑﯧﺮﯨﭗ

ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.

ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻟﻪﺭﺩﯨﻦ

ﺋﻮﺭﯗﻥ

ﺗﻪﮔﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻮﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﯨﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺗﯜﭘﺘﯜﺯ ﺩﺍﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺯﺍﻧﻨﻰ ﺗﻪﺗﯜﺭ ﺋﯧﺴﯩﭗ
ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺭﯗﺗﻰ)ﻧﺎﻥ(ﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯩﺸﯩﺮﯨﭗ ﻳﻪپ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﺑﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ھﻪﻗﺴﯩﺰ ﺋﻪﺭەﺏ ﺗﯩﻠﻰ ﺩەﺭﺱ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺳﯚﻳﯜﻧﯜپ ،ﺑﺎﺭﭼﻪ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﺪەﻙ ﭘﺎﺭﺍۋﺍﻥ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ
ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻘﺎ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯧﺘﯩﺮ ﻗﺎﺭ ﻳﺎﻏﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﺘﻪ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ھﯘﺯﯗﺭ -
ھﺎﻻۋەﺕ ھﯧﺲ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺒﯘﻝ ۋە ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﺳﻪ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ
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ﺷﻮﺭﭘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﻧﯧﻨﻰ ھﺎﺯﯨﺮ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛﻪچ ﺳﺎﺋﻪﺕ
ﺑﻪﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﺎچ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﯜچ ۋە ﺗﯚﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻼپ ﺭﯗﺳﻨﯩﯔ ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟﻜﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯚﭼﺮەﺕ ﺗﯘﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺑﻮﻟﻜﯩﻼﺭﻧﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﭘﻤﯘ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ
ﺑﺎﺭﻏﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ﻳﻪپ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﺪﺍ ﻗﯘﺭﯗﻕ

ﻧﺎﻧﻤﯘ ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﯩﻚ ﺗﺎﺋﺎﻣﻼﺭﺩەﻙ ﺗﯧﺘﯩﻴﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ.

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﺪە ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﭘﯘﺷﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﻛﯚﻙ ﭘﯘﺭﭼﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻮﻟﻜﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﺴﯩﺘﯩﺶ ﻣﻪﻛﯩﺰﻯ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ھﻪﻣﻤﯩﻼ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺋﯚﻳﻠﻪﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﯩﺴﺴﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﺷﻪھﻪﺭ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﺋﻪﺳﻼ ﺋﯩﺴﺴﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﺏ ﺋﺎﭼﻘﺎﻥ ﺗﯜﺭﻛﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﯦﮕﯜﺩەﻙ ﻣﻪﻛﺘﻪﺑﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﻼﺭﺩﺍ ۋە ﺷﻪھﻪﺭ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﻧﺎھﯩﻴﯩﻠﻪﺭﺩە ﺋﯧﭽﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﯘﺭﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻗﻘﺎﻥ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺳﯘ ﻗﻮﻝ -
ﭘﯘﺗﻨﯩﯔ ﺳﯚﯕﻪﻛﻠﯩﺮﯨﮕﯩﭽﻪ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺯﯗﻛﺎﻣﺪﺍﺵ ۋە
ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﻪﺭ ﻛﯚپ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻳﯘﺭﺗﻼﺭﺩﺍ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﺋﻪﭘﺴﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺗﺎﻛﺴﻰ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﻰ.
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ

ﺗﯘﻏﯘﺗﻨﯩﯔ

ﺗﻮﻟﻐﯩﻘﻰ

ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪﺍ

ﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ

ﺗﺎﻛﺴﻰ

ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﻐﯩﺴﯩﻐﺎ ﻣﯘڭ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﻪ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻱ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻧﻰ
ﻛﯜﺗﻜﻪﻥ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘ ﺋﺎۋﺍﺕ ﺷﻪھﻪﺭ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺒﯘﻟﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﯘﺷﯘ
ھﺎﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﻤﯘ ﺳﺎﺧﺎۋەﺕ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺋﻪۋﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﻣﺎﺋﺎﺵ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻳﻼپ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺷﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ،ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﻗﺎﺯﺍﻗﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ
ﺩﻭﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﻪﻟﻖ ﭘﯘﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺋﺎﺯ ،ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻛﯧﺮەﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎھﺎﺳﻰ
ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ ۋە ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺒﯘﻟﺪەﻙ ﻗﯩﺶ  -ﻳﺎﺯ ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻠﻪﺭ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﻗﯩﺶ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪە ﻣﯧﯟە ﻳﯧﻴﯩﺶ
ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ،ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﻗﻮﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﻛﺎﺭﺗﻮﺷﻜﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯩﻴﺎﺯ  ،ﺋﺎﻧﺪﺍ  -ﺳﺎﻧﺪﺍ
ﮔﯚﺵ ،ﺗﻮﻟﯩﺮﺍﻗﻰ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻛﯚﻙ ﭘﯘﺭﭼﺎﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﻘﺎ ﺳﻪﺑﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ
٧

ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ھﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﯜﻟﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﻛﯩﺴﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ:
ﺋﻪﻣﺪﻯ

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﻛﯧﻠﻪﻳﻠﻰ،

ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻤﯩﺰﻏﺎ

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻤﯩﺰ

ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯖﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ،ﻳﺎﻻڭ ﺋﺎﻳﺎﻍ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻘﺎ
ﺩەﺳﺴﻪپ ﻳﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺰﺍ  -ﻗﯩﺸﻼﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺴﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ،ﭘﯘﺗﯩﻤﯩﺰﻏﺎ
ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﭘﺎﻳﭙﺎﻕ ﻛﯩﻴﯩﭗ ،ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﺎﻳﻼپ ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﯨﺘﯩﭗ ﻳﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧﺴﯩﻞ
ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ .ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ھﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ -٨٠
ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺳﻪۋﯨﺴﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﻪپ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﻛﯩﻴﻪﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺷﯜﻛﯜﺭ ﺑﯘ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺯﻭﺭ ﻧﯧﻤﻪﺕ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ۋەﺯﯨﭙﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺗﯘﺭﯨﻤﯩﺰ .ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺷﻪھﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ﻳﺎﺷﺎﺷﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﻪﺑﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ،
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺳﻪۋﯨﻴﻪ ﺗﻪﻟﻪﺏ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯘ ﺋﯧﻨﯩﻖ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺰ.
ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﻪپ ،ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ .ﺋﯚﻱ
ﺋﯩﺠﺎﺭﯨﺴﻰ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺭﺍﺳﺨﻮﺗﻰ ،ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﻻﺯﯨﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﭘﯘﻝ
ﺗﯧﭙﯩﺸﻘﺎ ﻗﯩﺴﺘﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﯕﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗپ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺶ
ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩﯦﻴﯩﺶ ﻗﯩﻴﯩﻦ .ﺑﯘ ﺭﯨﺌﺎﻟﻠﯩﻖ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺩەۋەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻳﯘﺭﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ
ﺗﯜﺭﺗﻜﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭ ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ
ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﻤﯩﺰ  -ﭘﯧﻘﯩﺮﻣﯘ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە -

ﺋﻪﺳﻠﻰ

ۋەﺯﯨﭙﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ،ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯜﺳﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻏﺎﻥ
ھﺎﻟﺪﺍ ،ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﺎﻳﺎﺷﺎﺕ ،ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻳﺎﺷﺎﺵ،
ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ .ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻮﺵ ۋﺍﻗﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺯﯨﺮﯨﻜﻜﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﻛﻰ ۋﺍﻗﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ
ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ .ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭ ۋەﺯﯨﭙﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩەۋەﺕ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ
٨

ۋﺍﻗﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﺸﻘﺎ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﭘﯩﻼﻥ ﺗﯜﺯﯛﺷﻜﻪ
ﺑﻪﻙ ﺋﯘﺳﺘﺎ ،ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪ ﻣﺎھﯩﺮ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﺘﻪ ﺳﯧﻬﯩﺮﻟﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻣﯩﺰ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻳﻮﻕ ﺩﯦﺴﻪﻛﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﻨﯩﻖ.
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ .ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺗﯧﺌﯧﺰﻡ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ
ﺯﻭﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﭼﺎ -ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﻯ ﺋﯚﻟﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺯﻭﺭﻻپ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ،
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ،ﺧﻪﺗﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ ھﻪﺭ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﺷﯩﻐﺎﻥ
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ۋەﺯﯨﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯘﺩﺩﻯ ھﯧﭻ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪەﻛﻼ ﺑﯧﻐﻪﻡ ﻛﯜﻥ
ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻣﻪﻧﭽﻪ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﭘﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯘﻟﯘﻍ
ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﺎﺭﺍﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪھﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ﻳﻮﻟﺪﺍ
ۋەﺗﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻤﯩﺰ ھﺎﺯﯨﺮ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻻﺭ ﺋﯩﺪﻯ؟
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﻯ ﺋﯚﻟﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺯﻭﺭﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻻﺭ ﺋﯩﺪﯗﻕ؟ ﺋﻪﻣﺪﻯ ۋەﺗﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﺷﯘ ﺑﯩﭽﺎﺭە ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﭼﺎ -
ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ ﺋﺎﭘﺌﺎﻕ ﻗﻪﻏﻪﺯﺩەﻙ ﭘﺎﻙ ﻗﻪﻟﺒﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺗﯧﺌﯧﺰﻡ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﻰ
ﺳﯩﯖﺪﯛﺭﯛﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ
ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟! ﺷﯘﻧﯩﻤﯘ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗﻛﻰ؛

ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺑﯩﺮ

ﺑﻪﺯﻯ

ﺷﻪھﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪە

ﺩﯨﻨﻰ

ﺯﯨﻴﺎﻟﻰ

ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘﮔﯘﻧﻜﯩﺪەﻙ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﯩﺮ ۋەﺯﯨﻴﻪﺗﺘﻪ ﺩﯨﻨﻰ ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﺋﯘ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﭼﻮﻏﻨﻰ ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﯩﺪﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ،
ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﺵ ﮔﯩﺮﺩﺍۋﯨﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﯕﻘﯩﻐﺎﻥ ﺭﻭھﺎﻧﻰ ھﯘﺟﻪﻳﺮﯨﻠﯩﻨﻰ
ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯗﺭﯗﺷﻜﻪ -ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ -ﺋﯚﻟﯜپ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﺎﻗﻤﺎﻱ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻟﻪﺷﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ۋەﺯﯨﻴﯩﺘﻤﯩﺰ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ

ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ

ﺳﻪۋﯨﻴﻪ

ۋە

ﺟﺎﻥ-ﺟﻪھﻠﯩﻤﯩﺰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﯩﻤﯩﺰ،

ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺩﯨﻨﻰ ﺳﻪۋﯨﻴﻪ ﺑﻮﺷﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ،ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﯩﺨﻼﺱ ۋە ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﻗﻪﺩەﻡ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ!
ۋەﺗﻪﻧﮕﻪ ﺑﺎﺭﺍﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﺎھﺎﻧﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ :
٩

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺑﯘ

ﺑﯩﭙﻪﺭۋﺍﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻏﺎ

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ

ﺭﯦﮋﯨﻤﻰ

ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ

ۋەﺗﻪﻧﮕﻪ

ﻗﺎﻳﺘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎھﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ
ﺋﯩﻠﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﺳﻘﯘﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪڭ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﻣﯩﺴﺎﻟﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭەﻱ :ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻤﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﯩﺰﺩەﻙ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪھﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ۋەﺗﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ١٦ ،ﻳﯩﻞ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛپ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯚﺯ ۋەﺗﯩﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ،ﺋﯘ ۋەﺗﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ
ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻖ ﻛﻮﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﺍﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋەﺗﯩﻨﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﭘﻼپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﺎ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻤﺎﺱ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﻮﺳﻘﯘﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻤﯘ؟ ﻳﺎﻕ! ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﯜﺳﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭ ۋەﺯﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ۋەﺗﻪﻧﮕﻪ
ﺑﺎﺭﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ

ﺩەۋﺭﺋﯘﭼﯘﺭ ﺩەۋﺭﻯ.

ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﻧﻰ

ۋەﺗﻪﻧﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ

ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯜﮔﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﭘﻪﻥ  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺪﯨﻦ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭ ﺩەۋەﺕ ﻳﻮﻟﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﻗﯩﻞ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ
ۋە ﺋﯩﺪﺭﺍﻙ ھﻪﻣﺪە ﺷﻪﺭﺕ  -ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﺑﻪﺭﺩﻯ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ
ﻳﯧﭙﯩﯟەﺗﺴﻪ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺋﯧﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ۋە ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﯧﺮ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺩەۋەﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﺩەپ ﺑﯩﻠﺴﻪﻙ ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ۋەﺗﯩﻨﯩﺪە ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ھﯚﻛﯜﻡ ﺳﯜﺭﮔﻪﻥ ،ﺩﯨﻨﻨﻰ ﻧﻪﻗﻤﯘ ﻧﻪﻕ
ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﯗﭘﻤﯘ ،ﺷﯘ ﻳﻮﻟﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺯﯨﻬﻨﯩﻨﻰ
ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەۋەﺗﻜﻪ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩە ،ﺑﯩﺰﺩەﻙ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ ﺑﻮﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ،ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺗﯧﺌﯧﺰﻡ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﮕﻪ ﺯﺭﻭﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﻳﺎﺕ
ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﯩﯖﯩﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﻛﯧﻤﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ھﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﮔﯩﺮﺩﺍۋﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ،
ﺋﺎﻏﺰﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺑﺎﻳﺮﺍﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯧﻨﯩﻤﺴﯩﺰ ﺩﯗﻣﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋﺍﺳﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﯘﺭﯗپ
ﺑﯧﻐﻪﻡ ﻳﯜﺭﺳﻪﻙ ﺑﻮﻻﺭﻣﯘ؟! ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ۋﺍﺳﯩﺘﯩﻠﻪﺭ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺰﻟﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮﻻ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﻮﻟﯘپ
١٠

ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯗﻗﻤﯘ؟ ﺋﯧﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩەۋﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻜﻰ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺳﺎﻧﺎﺷﻘﺎ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ
ﺋﯧﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﺗﻮﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ ﺩەۋەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ۋﺍﺳﯩﺘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻏﻪﺭﺑﻠﯩﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚپ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﺭﻻﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺟﺎۋﺍﺑﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯘ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﻘﺎ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﻛﻮﻣﭙﯩﺌﻮﺗﯧﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﺩەۋەﺗﻨﯩﯔ ۋﺍﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ :
ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ

ﻛﯜﻧﺪە

ﻛﻮﻣﭙﯩﺌﻮﺗﯧﺮ

ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ،

ﺋﯧﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ

ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ

ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺳﺎۋﺍﺗﺴﯩﺰ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺩەۋﺭ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺩﻯ .ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺩەۋﺭﻧﯩﯔ
ﺗﻪﻟﯩﺒﻰ ﺷﯘ .ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭﺩە ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪھﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺧﻪۋەﺭﺳﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﭙﻪﺭۋﺍﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ .ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﯛﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﻛﻮﻣﭙﯩﺌﯘﺗﯧﺮ ۋە ﺋﯧﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺘﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﯩﺴﻰ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪﻥ .ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﺎﻻ ﺳﺎۋﺍﺗﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ۋە
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ھﯚﺩﺩﯨﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟
ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﺎﺵ ﻗﺎﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ﺋﻪﻗﻠﯩﻤﻐﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﯧﻤﻪﺕ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭﯗﻡ ۋە ﭘﯩﻜﺮﯨﻢ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﻰ
ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ.
ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﻰ:
ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻠﻪﺭﺩە ﻳﯘﺭﺗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯧﺴﯩﻤﺪﺍﺭﻻﺭ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ
ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﻼﺱ ﻏﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ۋە ﻳﯧﺰﯨﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯘپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﺎﺯ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ،ﻣﻪﺩﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚﺕ
ﺗﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﻣﻮﻟﻠﯩﻼﺭ ﺗﺎﻟﯩﺒﻼﺭﻧﻰ ﺧﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺗﻮﺳﯘپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ھﻪﺗﺘﺎ ﻣﻪﺭھﯘﻡ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻘﺎﺩﯨﺮ ﺩﺍﻣﻮﻟﻼﻡ ﺑﺎﺷﻼﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﯖﯩﭽﻪ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻘﺎ
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ﺟﺎﻥ ﺟﻪھﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﯩﭽﻰ ھﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ
ﺋﺎﺯﺍﺯﯗﻝ ﻣﻮﻟﻠﯩﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻨﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ .ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﺑﻠﻪﺭﺩە ،ھﻪﺗﺘﺎ
ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻼﺭﺩﺍ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﻟﯩﺒﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﯧﺘﻰ ﻧﺎﭼﺎﺭ،
ﮔﺮﺍﻣﻤﺎﺗﯩﻜﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ .ﺗﺎﻟﯩﺒﯘﻝ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯەﺭﯨﺪە ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ
ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺑﺎﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ھﻪﺗﺘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ  »:ﺗﺎﻟﯩﺒﯘﻝ
ﺋﯩﻠﻤﻨﯩﯔ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﻴﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ«ﺩەپ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﻪﺯەﺭﯨﺪە ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻣﺎﻗﺎﻣﻐﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺗﺎﻟﯩﺒﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯەﺭﯨﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ» ،ﺗﺎﻟﯩﺐ«ﺩﯦﻴﯩﻠﺴﻪ ﺋﻮﻣﯘﻡ ﺧﻪﻟﻖ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺩﺍﺷﯚﺳﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ
ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻠﯩﻨﺎﺭﻟﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺑﯘﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯚﺭﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺧﻪﻟﻖ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﮕﻪ ۋە ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ﺑﺎھﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺳﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە
ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺕ ﺋﻪھﻠﻰ ﺩەپ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﺴﻪﻥ .ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺳﺎﻻﻡ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﻳﺎﺯﺍﻟﻤﯩﺴﺎڭ ﺳﯧﻨﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ؟ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﭘﻪﻧﻨﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﺑﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ
ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻣﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎﺗﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺧﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.
ھﻪﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺳﯩﻨﯩﭙﻨﯩﯔ ﺩەﺭﺳﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻤﯘ » ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﺪﯨﻦ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺳﻮﺭﺍﺵ
ﺧﯧﺘﻰ«ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩەﺭﺳﻠﯩﻚ ﺑﺎﺭ .ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﻪھﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ
ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ

ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﻰ

ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ

ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ

ﻛﯧﺮەﻙ.

ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ

ﺳﯩﺰ

ﻣﻪﺩﺭﯨﺴﯩﻠﻪﺭﺩە

ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻠﻪﺭﺩﯨﻜﯩﺪەﻙ ﻣﯘﻛﺎﻟﯩﻤﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﻴﻪﻟﻤﻪﻳﺴﯩﺰ .ھﻪﺗﺘﺎ ۋەﺗﻪﻧﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ
ﻣﻪﺩﺭﯨﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﭼﺎﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ؟ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯚﺭﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻣﺴﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﺭە ﺋﯩﺰﺩەﻣﺴﯩﺰ؟ ﺋﯜﺳﺘﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ
ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ﺷﻪﺭﺋﯩﻲ ﺋﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻧﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﯖﯩﺰﺩە ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ
ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩەﻳﺴﯩﺰ .ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ۋﺍﺳﯩﺘﯩﻠﯩﻖ ﭼﺎﺭﯨﯖﯩﺰ ﻳﯧﺰﯨﻖ ،ﻛﻮﻣﭙﯩﺌﯘﺗﯧﺮ ۋە
ﺋﯧﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺘﺘﯘﺭ.
ﺑﻪﺯﻯ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﻳﺎﺯﺍﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪە ﭘﻪﻧﻨﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﺑﻜﻪ
ﺑﺎﺭﻣﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎھﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﺋﯚﻣﺮﯨﺪە ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ
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ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﭘﻪﻧﻨﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﺏ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ،ﺋﯚﺳﻤﯜﺭﻟﯜﻙ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻼ ﺋﻮﻗﯘپ ﻳﯧﺘﯩﺸﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺳﺘﯘﻣﻨﯩﯔ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ۋە ﮔﺮﺍﻣﻤﺎﺗﯩﻜﺎ
ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﺗﻮﭘﺘﻮﻏﺮﺍ ﺧﻪﺕ ﻳﺎﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﻪپ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺪە .ﺗﯩﺮﯨﺸﻘﺎﻥ،
ﺋﯩﺰﺩەﻧﮕﻪﻥ ۋە ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ .ھﺎﺯﯨﺮ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﺑﺘﻪ
ﻛﻮﻣﭙﯩﺌﯘﺗﯧﺮ ﺩەﺭﺳﻠﯩﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺳﻤﯜﺭﻟﯜﻙ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ
ﻛﻮﻣﭙﯩﺌﯘﺗﯧﺮ ﺩەﺭﺳﻠﯩﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻛﻮﻣﭙﯩﺌﯘﺗﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻﺭ
ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯩﺰﺩەﻧﮕﻪﻥ ۋە ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺑﯩﺰﻣﯘ ﻧﯩﻤﻪ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ؟ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻧﯧﻤﯩﻤﺰ ﻛﻪﻡ؟ ﺋﯧﻨﯩﻘﻜﻰ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻏﻪﻳﺮﯨﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﺟﯜﺭﺋﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺷﯘﺟﺎﺋﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻻ ﻛﻪﻡ!
ﺧﯘﻻﺳﻪ ﻛﺎﻻﻡ :ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺷﻪﺭﺋﯩﻲ ﺗﻪھﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﻪﺩەﻝ ﺗﯚﻟﯩﺪﯗﻕ.
ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻳﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﺍ ﮔﺎھ ﻳﻪﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﮔﺎھ
ھﯩﺠﺮﺍﻥ ﺩەﺭﺩﯨﺪە ﻳﺎﺵ ﺋﺎﻗﻘﯘﺯﯗپ ﻏﯘﺭﺑﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯘ ﺑﯩﺰ ﺗﯚﻟﯩﮕﻪﻥ ﺋﻪڭ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺑﻪﺩەﻝ! ﻣﯘﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﭼﻮڭ ﺑﻪﺩەﻝ ﺗﯚﻟﻪﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ
ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻳﻠﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻧﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺎﻳﻠﻰ ،ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺩﯗﻧﻴﺎ
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ،ﺋﺎﻧﺎ ۋەﺗﻪﻧﺪە ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﭼﻮﻏﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪەﻙ
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ،ﺋﺎﭘﺌﺎﻕ ﻗﻪﻏﻪﺯﺩەﻙ
ﭘﺎﻙ ﻗﻪﻟﺒﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺗﯧﺌﯧﺰﻡ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺮﻧﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺳﻪﺑﯩﻴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻧﯘﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩەﻳﻠﻰ ،ﺋﻪڭ ﻣﯘھﯩﻤﻰ ﺋﻪﺳﻠﻰ
ۋەﺯﯨﭙﯩﻤﯩﺰﻧﻰ

ھﯧﭻ

ﺋﯘﻧﯘﺗﻤﺎﻳﻠﻰ!

ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ

ۋە

ﺋﺎﻟﻼھ

ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ

ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ

ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺟﯩﺪﺩﻯ ﺋﻮﻳﻠﯘﻧﯘپ ﻛﯚﺭﯗﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ۋەﺗﻪﻥ ۋە ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ
ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺩﯨﻨﻰ ﺗﯚھﭙﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺷﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻗﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺯﯙﺭﯛﺭ ۋە ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﻮپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻟﻪﻳﺪﯗ.
١٣

ﺋﻰ ﺩﯨﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﻟﻰ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﺎﯕﻘﯩﻐﺎﻥ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺳﯘﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﻏﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﯔ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ! ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﻪﻧﮕﯜﺳﻰ! ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺷﺎﺗﻼﻧﻐﯘﺳﻰ!
ۋەﺗﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﺗﻮﻟﻐﯘﺳﻰ ۋە ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﭼﯚﻣﮕﯜﺳﻰ!
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