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ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ ،ﺩﯗﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ
ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ .ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ:
1ـ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﯩﻦ ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ .ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ
ﺋﻪﻣﻪﻝ – ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺷﻪﺭﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ ،ﺩﯗﺋﺎﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺷﻪﺭﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺨﻼﺱ ﻗﻪﻟﺐ ﻗﯧﺘﯩﺪﯨﻦ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﺳﯚﻳﮕﯜ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﭼﯩﻦ ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺕ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﻗﻮﻝ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯚﻳﮕﯜ ۋە ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺶ
ﺗﻪﻟﻪﺏ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﺯ ،ﺯﺍﻛﺎﺕ ،ﺭﻭﺯﺍ ،ھﻪﺝ،
ﺩﯗﺋﺎ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺨﻼﺳﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺕ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺧﺎﻟﯩﺲ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﻕ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﺎﻟﻼھﻘﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﺪﻯ«]ﺑﻪﻳﻴﯩﻨﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ - 5ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
 - 2ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻤﻪﻙ -ﺋﯩﭽﻤﯩﻜﻰ ۋە ﻛﯩﻴﯩﻢ -ﻛﯧﭽﯩﻜﻰ ھﺎﻻﻟﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ﻣﺎۋﺯﯗﺩﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺋﻪﻱ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﺎﻛﺘﯘﺭ ،ﺋﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭘﺎﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻨﯩﻼ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ« .ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ :ﻗﻪﻟﺒﻰ
ﭘﺎﻙ ،ﻳﯧﻤﻪﻙ -ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ھﺎﻻﻟﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﭘﺎﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯖﻼ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺩﯗﺋﺎﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ .ﺷﯘﯕﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺋﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ! ھﺎﻻﻝ ،ﭘﺎﻙ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﯕﻼﺭ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻤﻪﻥ « ]ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﯘﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -51ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:
ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭﯨﺰﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ھﺎﻻﻝ  ،ﭘﺎﻙ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﯕﻼﺭ« ] ﻣﺎﺋﯩﺪە
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ 88ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ[ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺑﯩﺮﺍۋ ﺋﯜﺳﺘﻰ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ
ﭼﺎڭ ﺗﻮﺯﺍﻥ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﻯ ﭼﯘۋﯗﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﭗ،
ﺋﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ! ﺋﻰ ﺋﯩﮕﻪﻡ! ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﮕﻪﻥ ـ ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﻠﯩﺮﻯ
ھﺎﺭﺍﻣﺪﯨﻦ ،ﻛﯩﻴﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ھﺎﺭﺍﻣﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ھﺎﺭﺍﻣﺪﯨﻦ ﺋﻮﺯﯗﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ!؟ « ] ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺑﯩﺮﺍۋ ﺋﻪڭ ﺑﯧﭽﺎﺭە ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗپ
ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯘ ﺷﯘ ھﺎﻟﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﻪڭ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺗﯘﺭﺳﯩﻤﯘ ،ﺋﯘ ھﺎﺭﺍﻣﺪﯨﻦ ﺋﻮﺯﯗﻗﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ ﻳﯧﻤﻪﻙ – ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﺎﻻﻟﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ،
ﺋﯘﻻﺭ ھﺎﻻﻟﻠﯩﻘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ھﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺷﯜﺑﻬﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ
ﻗﺎﭼﻘﺎﻧﺪەﻙ ﻗﺎﭼﺎﺗﺘﻰ .ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﺮﻯ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ھﻪﺩﻳﻪ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﯧﻤﻪﻛﻨﻰ ﻳﻪپ ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﺎﻻﻟﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺷﯜﺑﻬﻪ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺗﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯨﯟەﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻚ
ﻗﯩﺴﺴﯩﺴﯩﻤﯘ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯔ ھﺎﺭﺍﻡ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ﺋﻪﺯەﻝ
ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺷﻜﻪ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻜﺘﯘﺭ.
3ـ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺋﯜﻣﯩﺘﯟﺍﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺳﯩﻠﻪﺭ ”ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﻢ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ“ ،ﺩەپ
ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﺎﯕﻼﺭ ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﯖﻼﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« ].ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻲ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ »:ﻛﯩﺸﻰ ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻜﻪ ۋە ﺋﯘﺭﯗﻕ-
ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺭﯨﺸﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ۋە ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﺰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ:
ﻳﺎﺭەﺳﯘﻟﻪﻟﻼھ! ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ »:ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩﯦﮕﻪﻥ ” ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎﻣﻤﯘ ،ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﻢ
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ھﯧﭻ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ“ ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎﺩﯨﻦ ﺯﯨﺮﯨﻜﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﺭﻙ ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﯘﺭ« ﺩەﻳﺪﯗ] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺭﯨﺌﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻣﯧﻬﯩﺮ ـ ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﻰ
ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺑﯘ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺗﯧﺰ،
ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻜﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺑﯩﺮ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﺎۋﺍﺏ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﺳﺎﻗﻼپ
ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎ.
4ـ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﻳﯜﺭەﻛﺘﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻪﻧﻰ ﺗﯩﻞ ﺩﯗﺋﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯨﻞ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺩﯨﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻨﻰ ۋە ﻛﺎﻣﺎﻟﯩﻲ ﺋﯩﺨﻼﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗﺵ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﻪڭ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯗﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ»:ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ
ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﭼﯩﻦ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻏﻪﭘﻠﻪﺗﺘﯩﻜﻰ
ﭘﻪﺭۋﺍﺳﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ« ] ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
5ـ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﭼﯩﻦ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪﺍ”ﺋﻰ
ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎڭ ﻣﯧﻨﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎڭ ﻣﺎﯕﺎ ﺭەھﯩﻢ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ“ ﺩﯨﻤﯩﺴﯘﻥ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺗﯩﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ« ]ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻲ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
6ـ ﺋﯘﺭﯗﻕ -ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺭﯨﺸﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﮔﯘﻧﺎھ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﺪﺍ ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯩﻠﻪ ـ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻼ ،ﺋﺎﻟﻼھ
3

ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜچ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ :ﻳﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺗﯧﺰ
ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯩﻠﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﺪﺍ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯗ .ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ”:ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯩﺰ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ “ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪﻧﺪە ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ” ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﯚﭘﺘﯘﺭ“ﺩﯦﮕﻪﻥ« ]ﺋﻪھﻤﻪﺩ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.

ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﻪڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﻪۋﺯەﻝ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭ
ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﻻﺭ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺑﯧﺮەﺭﻣﯘ ۋﺍﻗﯩﺖ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺩﯗﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﻪڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ
ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻪۋﺯەﻝ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ:
1ـ ﺳﻪﺟﺪﯨﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﻪﺟﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ۋە
ﺗﯩﻠﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺳﻮﺭﺍپ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ۋە ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ ھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ«] ﺋﻪﻟﻪﻕ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ 19ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﻪڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ھﺎﻟﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪﺟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ«]ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﯩﺘﻰ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋﻪڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪﯗﺭ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺑﯘ ۋﺍﻗﯩﺖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩەﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﻮﻗﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ،
ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ۋە ﻳﻮﻗﯩﺮﻯ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
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ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻨﯩﯔ ﺳﯩﻤﯟﻭﻟﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺋﺎﻳﺎﻗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩەﺳﺴﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﻳﯘپ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ،ﺋﯩﺨﻼﺳﯩﻨﻰ ۋە ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﻰ
ﺋﯧﻬﺘﯩﺮﺍﻣﯩﻨﻰ ۋﺍﻳﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﺭ -ﺯەﺑﯘﻥ ،ﺋﺎﺟﯩﺰ ،ﺑﯩﭽﺎﺭە ﺑﻪﻧﺪە
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪپ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪﯗﺭ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﺍ ھﯧﭻ ﺷﻪﻙ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ.
ﻣﯘﻻھﯩﺰە:
ﭘﻪﺭﺯ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﺟﺪﯨﺴﯩﺪە ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ۋە ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩە ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩﯗﺋﺎﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﺭەﺏ
ﺗﯩﻠﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭘﻪﺭﺯﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋﺍﺟﯩﺐ ،ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ۋە ﻧﻪﭘﻠﯩﻲ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺳﻪﺟﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪە ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﺋﯚﺯ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺩﯗﺋﺎﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ۋە ھﺎﺟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
2ـ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺯﻭﺭ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﭗ ﭼﯚﭼﯜﮔﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ
ھﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻼﻧﻐﺎﻥ ﻟﻪھﺰﯨﻠﻪﺭ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻟﻪھﺰﯨﻠﻪﺭﺩە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺩﯗﺋﺎﻻﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺯەﻛﻪﺭﯨﻴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﻗﯩﺴﺴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﺯەﻛﻪﺭﯨﻴﺎ ھﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﮔﺎھﯩﻐﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﻛﯩﺮﺳﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺑﯧﺮەﺭ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ »ﺋﻰ
ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺑﯘ ﺳﺎﯕﺎ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﺪﻯ؟«ﺩەﻳﺘﺘﻰ .ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ» :ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﻛﻪﻟﺪﻯ«ﺩەﻳﺘﺘﻰ .ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ )ﺟﺎﭘﺎ – ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﺴﯩﺰﻻ(
ھﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﺭﯨﺰﯨﻖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺯەﻛﻪﺭﯨﻴﺎ )ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ،ﻗﯩﺸﺘﺎ
ﻳﺎﺯﻧﯩﯔ ۋە ﻳﺎﺯﺩﺍ ﻗﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯧﯟﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﺘﻪﻙ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻛﺎﺭﺍﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺑﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ھﺎﻣﺎﻥ( ﺷﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ»،ﺋﻰ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ! ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯚﺯ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺳﻪﻥ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﺋﯩﺸﺘﻜﯜﭼﯩﺴﻪﻥ«ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﮔﺎھﯩﺪﺍ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘۋﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ»:ﺳﺎﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﯩﻤﯩﺴﻰ)ﺋﯩﺴﺎ(ﻧﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ،

5

ﺳﻪﻳﻴﯩﺪ ،ﭘﻪﺭھﯩﺰﻛﺎﺭ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪھﻴﺎ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ«ﺩەپ ﻧﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ] ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -38-37ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ[.
ﻳﻮﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎﻳﻪﺕ ،ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ھﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻼﻧﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺩﯗﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺯەﻛﻪﺭﯨﻴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﭘﻪﺭﺯەﻧﺖ ﻛﯚﺭﯛﺷﻨﻰ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﺎﺯﺭﯗﻻﻳﺘﺘﻰ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﯘ
ﻗﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ھﻪﻡ ﺗﯘﻏﻤﺎﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ.
ھﻪﺗﺘﺎ

ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ

ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﺪە،

ﭘﻪﺭﺯەﻧﺖ

ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ

ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ

ﺑﯧﺸﺎﺭەﺕ

ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﺪە»:ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺗﯘﻏﻤﺎﺱ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﻣﻪﻥ ﻗﯧﺮﯨﭗ ﻣﯜﻛﭽﯩﻴﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎﻡ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ھﯧﻜﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ] ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -8ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﮕﻪ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ھﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻧﻪﺯەﺭﯨﺪە ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ۋﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ-ﺩە ،ﺩەﺭھﺎﻝ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻣﯘﻧﺎﺟﺎﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺖ
ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩەپ ﺳﺎﻧﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﺪﻯ،
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ھﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﻘﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:
ﻳﯘﻧﯘﺳﻨﯩﯔ )ﻗﯩﺴﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ( ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﯘ )ﻗﻪۋﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻥ
ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ( ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ )ﺷﻪھﯩﺮﯨﺪﯨﻦ( ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻧﻰ
)ﻛﯩﺘﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﻧﯩﺪﺍ( ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﯩﺴﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ ،ﺋﯘ )ﻛﯩﺘﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﻧﯩﺪﯨﻜﻰ(
ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﺘﺎ)»:ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ( ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯚﻟﻪﻙ ھﯧﭻ ﻣﻪﺑﯘﺩ )ﺑﻪﺭھﻪﻕ( ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﺳﻪﻥ )ﺟﯩﻤﻰ
ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ( ﭘﺎﻛﺘﯘﺭﺳﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ )ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﻤﮕﻪ( ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ« ﺩەپ ﻧﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺋﯘﻧﻰ )ﻛﯩﺖ ﻳﯘﺗﻘﺎﻥ
ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ( ﻏﻪﻣﺪﯨﻦ ﺧﺎﻻﺱ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ )ﺋﯧﻐﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ(
ﺧﺎﻻﺱ ﺗﺎﭘﻘﯘﺯﯨﻤﯩﺰ«]ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -88-87ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ[.
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ﻳﻮﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﻳﯘﻧﯘﺱ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﮔﯩﺮﺩﺍۋﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ،
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪﻯ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺋﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ،ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﻯ
ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻥ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﺎﺭﯨﺴﻰ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﻛﯩﺖ
ﻗﺎﺭﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ۋە ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ۋەﺯﯨﻴﻪﺗﺘﻪ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﺎﺭﭼﻪ ﺋﯩﺨﻼﺳﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ۋە ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯩﺘﻨﯩﯔ
ﻗﺎﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯗ.
 -3ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻧﺎﺯﯨﻞ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﺪﯗﺭ ،ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە ھﻪﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻧﺎھﻪﻗﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﯘﭼﻰ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯗﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﺴﯘﻥ؛ ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ(
ﺑﻮﻟﯘپ )ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺗﯘﺗﺴﯘﻥ .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﺪﯗ ،ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ) ،ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﻼﺭ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻨﯩﯔ( ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯗﺷﯘﯕﻼﺭﻧﻰ،
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ

ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ

ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ

ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ،

)ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﺋﯩﻨﺌﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ(ﺷﯜﻛﯜﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺧﺎﻻﻳﺪﯗ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻢ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﻣﻪﻥ
ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ )ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ( ،ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻤﻪﻥ )ﻳﻪﻧﻰ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ،ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﻤﻪﻥ( ،ﻣﺎﯕﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻣﻪﻥ ﺩﯗﺋﺎ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺩەۋﯨﺘﯩﻤﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ۋە ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺴﯘﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ(« ]ﺑﻪﻗﻪﺭە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ 185ـ 186ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ[.
ﻳﻮﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﻻﺭﻧﻰ
ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻳﺎﻧﺪﺍﺷﺘﯘﺭﯗپ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺩﯗﺋﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﺯەﻟﻠﯩﻜﻰ ۋە ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﻪڭ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
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ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ » :ﺋﯜچ ﺧﯩﻞ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺭەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ :ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ ،ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ،ﺭﻭﺯﯨﺪﺍﺭ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ،ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ،ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ھﯚﻛﯜﻣﺪﺍﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﺪﯗﺭ«.
]ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻲ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ.
4ـ ﺋﻪﺭەﻓﺎﺕ ﻛﯜﻧﻰ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺩﯗﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ
ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺋﻪﺭەﻓﺎﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯗﺋﺎﺩﯗﺭ .ﻣﻪﻥ ۋە ﻣﯧﻨﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ” »:ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﻪﺑﯘﺩ ﻳﻮﻕ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﻳﺎﻟﻐﯘﺯﺩﯗﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﯧﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻠﯩﻖ ۋە ھﻪﻣﺪﯗﺳﺎﻧﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ .ﺋﯘ
ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯗﺭ“ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﻪﻟﯩﻤﻪﺩﯗﺭ« ]ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻲ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
5ـ ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻳﻪﻧﻰ ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ
ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﺭ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ ۋە ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ”:ﻣﺎﯕﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ھﺎﺟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺭﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ۋە ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ“ﺩەپ ﻧﯩﺪﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ«] .ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻲ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
6ـ ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە »:ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ )ﺷﻪﺭەپ ۋە
ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﺘﻪ( ﻣﯩﯔ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﺘﯘﺭ«ﺩەﻳﺪﯗ] .ﻗﻪﺩﯨﺮ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -3ﺋﺎﻳﻪﺕ[ .ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ
ﻣﯩﯔ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﻪۋﺯەﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﻪۋﺯەﻟﺪﯗﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﻣﯘﺷﯘ ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﻪپ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺩﯗﺋﺎ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﻔﺎﺭ ۋە ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻣﻪﻥ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻗﻪﺩﯨﺮ
ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎﻡ ﻧﯧﻤﻪ ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ،ﺋﯘ
ﻣﺎﯕﺎ » :ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
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ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺴﻪﻥ ،ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ“ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ«].ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻲ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
 7ـ ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻧﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻧﻰ ھﻪﭘﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﻪۋﺯەﻝ ﻛﯜﻧﻰ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻧﯩﺪﯗﺭ،
ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪە
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻤﯘ ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ]«.ﺋﯩﻤﺎﻡ
ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﻟﯘﻍ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﻪۋﺯەﻝ ۋە
ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﻪڭ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯗﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﺟﯜﻣﻪ
ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺑﺎﺭﻛﻰ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ
ﺋﻮﻗﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ«]ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻲ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺋﻪﺑﯘ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻝ ﺋﻪﺷﺌﻪﺭﯨﻴﺪﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﻜﻪ ﻛﯚﺭە،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ » :ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﺋﻪﺕ ،ﺋﯩﻤﺎﻡ
ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﯗﺭ«ﺩﯦﮕﻪﻥ
]ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﻳﻪﻧﻪ ھﻪﺩﯨﺴﺸﯘﻧﺎﺳﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘ ﺩﺍۋﯗﺩ ،ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ۋە ﻧﻪﺳﺎﺋﯩﻴﻼﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ »:ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﺋﻪﺗﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ﺳﺎﺋﻪﺗﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ
ﺑﻪﺭﻣﻪﯕﻼﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﻪﻳﻴﯩﻢ ﺟﻪۋﺯﯨﻲ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯚﺭە ،ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯗﺋﺎ
ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺩەﻟﯩﻞ
ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﺮەﻙ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ھﻪﺭ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﯔ ۋﺍﻗﺘﻰ ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﯗﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺟﯜﻣﻪ ۋﺍﻗﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ
ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻪﺳﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﻨﻜﻰ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭ
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ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﻟﮕﯜﻟﻪپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻝ«] ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﻪﻳﻴﯩﻢ ﺟﻪۋﺯﯨﻴﻨﯩﯔ» ﺯﺍﺩ
ﺍﻟﻤﯩﺎﺩ«ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ1ـ ﺟﯩﻠﺪ 131ـ ﺑﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ[.
8ـ ﺋﻪﺯﺍﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻛﺒﯩﺮ)ﺋﯩﻘﺎﻣﻪﺕ( ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﯩﺪە»:ﺋﻪﺯﺍﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻛﺒﯩﺮ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺩﯗﺋﺎ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ «ﺩﯦﮕﻪﻥ ].ﺋﻪﺑﯘ ﺩﺍۋﯗﺩ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
9ـ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺋﯜچ
ﺧﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﺍ ھﯧﭻ ﺷﻪﻙ ﻳﻮﻕ .ﺋﯘﻻﺭ :ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ
ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ،ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ۋە ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ«]ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻲ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
10ـ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯜﻥ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:
ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯜﻥ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ )ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ( ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ

ﺋﯧﻐﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻘﻨﻰ

ﻛﯚﺗﯜﺭﯛۋﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ۋە

ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ

ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ

ﺋﻮﺭﯗﻧﺒﺎﺳﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﻢ؟ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼھ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﺎ ۋەﺯ –
ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﺋﺎﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ«] ﻧﻪﻣﻞ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ 62ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
11ـ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺧﻪﺗﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮ
ھﻪﺩﯨﺴﯩﺪە » :ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺧﻪﺗﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«ﺩەپ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ] ﺩﺍﺭﯨﻤﯩﻲ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[» .ﺋﻪﻧﻪﺱ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﻟﯩﻚ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ
ﺧﻪﺗﻤﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ،ﺑﺎﻻ-ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﭘﻼپ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺧﻪﺗﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﺋﺎ
ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ«]ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻧﻪۋەۋﯨﻲ "ﺋﻪﻟﻤﻪﺟﻤﯘﺉ"ﺩﺍ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ[.
12ـ ﺑﻪﺵ ۋﺍﻗﺖ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﺎﻳﺴﻰ
ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﯩﻨﯩﺪﺍ» :ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ
ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﺍ ،ﭘﻪﺭﺯ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪڭ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯗﺭ«
ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ]ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[ .ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ،ﺷﯘﯕﺎ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻧﯘﺗﻤﺎﯕﻼﺭ«).ﺑﯘ
ﻳﻪﺭﺩە ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ
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 13ـ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ»:ﻣﯧﻨﻰ )ﺗﺎﺋﻪﺕ -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ( ﻳﺎﺩ ﺋﯧﺘﯩﯖﻼﺭ) ،ﻣﯧﻨﻰ ﻳﺎﺩ ﺋﻪﺗﺴﻪﯕﻼﺭ ( ﻣﻪﻧﻤﯘ
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ )ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺶ  ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﻳﺎﺩ
ﺋﯧﺘﯩﻤﻪﻥ] ﺑﻪﻗﻪﺭە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ152ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ[ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺶ ۋە
ﺋﯜﮔﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻛﺎﺗﺘﯩﺴﻰ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﻳﺎﺩ
ﺋﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ .ﺷﯘﯕﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﻪڭ
ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯗﺭ.
14ـ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ،ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﻣﯚﻣﯩﻦ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ،ﺗﺎﺋﻪﺕ  -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﺗﺎﺋﻪﺕ – ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ،
ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ،ﺳﻪۋﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﺳﻪۋﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ،ﺧﯘﺩﺍﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘﯘﭼﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﺧﯘﺩﺍﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘﯘﭼﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ،ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ
ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ،ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ،
ﻧﻪﭘﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﺎﺭﺍﻣﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﻧﻪﭘﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﺎﺭﺍﻣﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﻰ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻛﯚپ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻛﯚپ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ۋە ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﺪﻯ«]ﺋﻪھﺰﺍﺏ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -35ﺋﺎﻳﻪﺕ[
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﻛﯚپ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ "ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺳﺎۋﺍﺏ"
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ.
15ـ ﺋﯩﺴﻤﯘﻟﺌﻪﺯەﻡ ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭ .ﺋﻪﻧﻪﺱ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﻟﯩﻚ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﺘﻪ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﯘﻕ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘۋﯦﺘﯩﭗ » ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﯧﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﻟﻰ  -ﻛﻪﺭەﻣﯩﯖﻨﻰ
ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ھﻪﻣﺪﯗﺳﺎﻧﺎﻻﺭ ﺳﺎﯕﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ ،ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺑﯘﺩ ﺑﻪﺭھﻪﻕ
ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﺳﻪﻥ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻜﺴﻪﻥ ،ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺴﻪﻥ،
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺋﻪڭ ﮔﯜﺯەﻝ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺧﺎﻟﯩﻘﺴﻪﻥ ،ﺋﻰ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە
ﻛﻪﺭەﻣﻠﯩﻚ ﺋﯩﻼھﯩﻢ! ﺋﻰ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ
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ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﺭەﺑﺒﯩﻢ! ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ )ھﺎﺟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ( ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ« ﺩەپ
ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ » :ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﻧﯧﻤﻪ
ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺩﯗﺋﺎﻻﺭ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻤﯘﻟﺌﻪﺯەﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ«
ﺩﯦﺪﻯ ] .ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[
16ـ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ۋﺍﻗﺘﻰ .ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺗﺘﯘﺭ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺗﺴﯩﺰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯗ« ]ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﺟﻪ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[
17ـ ﺯەﻣﺰەﻡ ﺳﯜﻳﻰ ﺋﯩﭽﻜﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺯەﻣﺰەﻡ ﺳﯜﻳﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﭽﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ
ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﭽﺴﻪڭ ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﺎﯕﺎ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﯖﻨﻰ
ﺗﻮﻳﻐﯘﺯﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﭽﺴﻪڭ ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯧﻨﻰ ﺗﻮﻳﻐﯘﺯﯨﺪﯗ ،ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﭽﺴﻪڭ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﻰ ﺟﯩﺒﺮﯨﻴﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﺎﺯﻏﺎﻥ ،ﺋﯘ
ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻴﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯩﭽﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ« ]ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺑﻪﻳﻬﻪﻗﯩﻲ ،ﺩﺍﺭﯨﻘﯘﺗﻨﻰ ۋە ھﺎﻛﯩﻢ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ ،ﺋﻪﻟﻼﻣﻪ ﺋﺎﻟﺒﺎﻧﯩﻲ» ﺳﻪھﯩﻬﯘﺗﺘﻪﺭﻏﯩﻴﺐ ۋەﺗﺘﻪﺭھﯩﻴﺐ« ﺩە ھﻪﺳﻪﻥ ﺩەپ
ﺑﺎھﺎﻟﯩﻐﺎﻥ.
18ـ ﺯﻭﺭ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﻳﻮﻟﯘﻗﯘپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯩﺨﻼﺱ ﻛﯜﭼﻪﻳﮕﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ) »:ﺩﯦﯖﯩﺰﺩﺍ( ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﺎﻏﻼﺭﺩەﻙ ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻼﺭ ﺋﻮﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻛﺎﻣﺎﻟﻰ ﺋﯩﺨﻼﺱ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ )ﺩﯦﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ( ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗپ
ﻗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ]«...ﻟﯘﻗﻤﺎﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ
 -32ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺯﻭﺭﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻛﺎﻣﺎﻟﻰ ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯗ.
19ـ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﻘﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﺗﯚﺕ
ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە ﺩﯗﺋﺎﻻﺭ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ :ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ
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ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ ،ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﻘﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ ،ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ ۋە
ﻛﻪﺑﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯘﺭ«]ﺑﻪﻳﻬﻪﻗﯩﻲ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ،ﻛﻪﺋﺒﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﭼﺎﻏﻤﯘ ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ۋﺍﻗﯩﺖ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
20ـ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺯﯨﻴﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﺋﯜچ ﺧﯩﻞ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﺍ ھﯧﭻ ﺷﻪﻙ ﻳﻮﻕ .ﺋﯘﻻﺭ :ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ،ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ۋە ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ«]ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻲ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
21ـ ﺑﯩﺮﺍۋﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻐﺎ ﻏﺎﻳﯩﺒﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ».ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺑﯘﺭﺍﺩﯨﺮﯨﮕﻪ ﻏﺎﻳﯩﺒﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺩﺍﺋﯩﻢ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﺑﯘﺭﺍﺩﯨﺮﯨﮕﻪ ھﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ،ﻣﻪﻛﯘﺯ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ”ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﯩﻤﯘ
ﻗﯧﺮﯨﻨﺸﯩﺪﯨﻐﺎ ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ“ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ« ] ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
22ـ ﭘﻪﺭﺯ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﺯﺍﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﺋﯩﻜﻜﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺩﯗﺋﺎ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻰ
ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭ :ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ،ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﺋﻪﺯﺍﻥ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ،
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﻐﻤﯘ – ﺗﯩﻎ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ۋﺍﻗﺘﺘﯘﺭ«] ﺋﻪﺑﯘﺩﺍۋﯗﺩ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
23ـ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﺗﯚﺕ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە ﺩﯗﺋﺎﻻﺭ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ :ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ ،ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﻘﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ ،ﻧﺎﻣﺎﺯ
ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ ۋە ﻛﻪﺑﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯘﺭ«]ﺑﻪﻳﻬﻪﻗﯩﻲ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
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24ـ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮەﺭ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﻳﻪﺗﺴﻪ ،ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻤﯩﺰ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﻤﯩﺰ .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯘ
ﻣﯘﺳﯩﺒﯩﺘﯩﻤﺪە ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺑﻪﺭﮔﻪﻳﺴﻪﻥ ،ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﻤﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻗﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻳﺴﻪﻥ ،ﺩەﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻣﯘﺳﯩﺒﯩﺘﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ۋە ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻗﯩﻨﻰ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ«]ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
 - 25ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺩ ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ .ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﻣﻪﺳﺌﯘﺩ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ  »:ﻣﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘۋﺍﺗﺎﺗﺘﯩﻢ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ۋە ﺋﯚﻣﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯧﺪﻯ.
ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯩﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ھﻪﻣﺪﯗﺳﺎﻧﺎ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺩ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ .ﺑﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﺎﯕﺎ :ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻦ ،ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻨﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺴﻪﻥ ،ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻦ،
ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻨﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺴﻪﻥ « ﺩﯦﺪﻯ]ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[ .ﻓﻪﺯﺍﻟﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺑﻪﻳﺪ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ »:ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﺘﻪ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﺎﯕﺎ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﻰ
ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﯧﻨﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺪﻯ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍپ ﻛﻪﺗﺘﯩﯩﯔ ﺋﻪﻱ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ! ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯩﻨﯩﯖﺪﺍ ،ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ھﻪﻣﺪﯗﺳﺎﻧﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻦ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕﺎ
ﺩﯗﺭﯗﺩ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻦ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘپ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ھﻪﻣﺪﯗﺳﺎﻧﺎ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺩ ﺋﯧﻴﺘﯩﯟﯨﺪﻯ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ »ﺋﻪﻱ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ! ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ
ﺩﯦﺪﻯ«]ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
 -26ﺭﺍھﻪﺕ -ﭘﺎﺭﺍﻏﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ
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ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﺳﺎ ،ﺭﺍھﻪﺕ -ﭘﺎﺭﺍﻏﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪە ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ« ]ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻲ ۋە ھﺎﻛﯩﻢ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.

ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﻯ
ﻳﻮﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﻻﺭ
ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮ – ﻣﻪﺭﯗپ ،ۋەﺯ – ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ )ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺑﯘﻳﺮپ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﺳﯘﺵ( ﭘﻪﺭﺯﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﻙ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺩﯗﺋﺎﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﻣﺮﯗ –ﻣﻪﺭﯗپ ،ۋەﺯ – ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﺯﺩﯗﺭ .ھﻪﺭﻛﯩﻢ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﭽﻪ ۋە
ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﯩﯔ ،ﺷﻪﺭﺕ – ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﺋﻪﻣﺮ – ﻣﻪﺭﯗپ ،ۋەﺯ – ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ .ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ »:ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﯖﻼﺭ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺗﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﻣﺮ – ﻣﻪﺭﯗپ ،ۋەﺯ – ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﺭﻙ ﺋﻪﺗﻤﻪﯕﻼﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ﺩەﻳﺪﯗ ] .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﺟﻪ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ ،ﺳﻪھﯩﻬ ﺩەپ ﺑﺎھﺎﻻﻧﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺲ[.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺩﯗﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﻮﺳﻘﯘﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺯﺍھﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ
ﭘﯧﺸﯩﯟﺍﺳﻰ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺩھﻪﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻪﺳﺮە ﺷﻪھﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﺪﺍ ﻛﯧﺘﯩﭗ
ﺑﺎﺭﻏﯩﻨﯩﺪﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ»:ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺰ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ؟ ﺩەپ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺩھﻪﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭗ :ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﻼﺭ ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﺗﯘﺭﯗپ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﯖﻼﺭ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭﻧﻰ
ﺩەۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﻙ ﺋﻪﺗﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﺗﯘﺭﯗپ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﺯﯗﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺷﯜﻛﺮﺍﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﯖﻼﺭ” ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﻤﯩﺰ“ﺩەپ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯩﯖﻼﺭ،

”ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ

ھﻪﻗﺘﯘﺭ“ﺩەپ

ﺗﯘﺭﯗپ،
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ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ

ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ

ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ

ﺳﺎﻻھﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﯖﻼﺭ” ،ﺩﯗﺯﺍﺥ ھﻪﻗﺘﯘﺭ“ﺩەپ ﺗﯘﺭﯗپ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎﭼﻤﯩﺪﯨﯖﻼﺭ” ،ﺋﯚﻟﯜﻡ ھﻪﻕ“ﺩەپ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﯖﻼﺭ،
ﺋﯘﻳﻘﯘﺩﯨﻦ ﺋﯘﻳﻐﯩﻨﯩﭙﻼ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺒﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩەﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺑﻮﻟﺪﯗﯕﻼﺭ،
ﺋﯚﺯﯛﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺒﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﺘﯘﯕﻼﺭ ،ﻣﯧﻴﺘﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﺪﯨﯖﻼﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺮەﺕ
ﺋﺎﻟﻤﯩﺪﯨﯖﻼﺭ«.
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﻻﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﺎ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻨﻰ
ﺳﻮﺭﺍپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﺑﯩﺮﺍۋ ھﯧﭻ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﯩﻢ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺴﻪ ﻳﺎﻛﻰ ھﯧﭻ ﺳﻪۋەﺏ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺴﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺍﻟﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻜﻪ
ﻳﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﺎﺭﯨﺴﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﺘﯘﺭ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯗﺋﺎ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻗﯘﻳﺎﺷﻨﻰ ﻣﻪﻏﺮﯨﭙﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻪﺭﺷﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯧﻤﻪﻧﯩﻠﯩﻜﺘﯘﺭ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ،ﺑﻪﺯﻯ ﺩﯗﺋﺎﻻﺭ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﻨﺴﺎ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﻰ
ﺋﯩﮕﯩﺰ  -ﭘﻪﺱ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﻗﯩﻞ ،ﺑﺎﻱ ﻗﯩﻞ،
ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھ ﻗﯩﻞ ،ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻗﯩﻞ ،ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺩﯗﺋﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ ،ﺗﻪﯕﭙﯘﯕﻠﯘﻕ ﺑﯘﺯﯗﻟﯩﺪﯗ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ۋە
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯗﺋﺎﻻﺭ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ،ﺑﯘ ﺩﯗﺋﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﺎۋﺍﺏ ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ
ﻧﯧﻤﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺒﯩﻠﮕﻪﻥ »:ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ” ،ﺋﻰ ﺑﻪﻧﺪەﻡ ﻣﺎﯕﺎ
ﭘﺎﻻﻧﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻤﻤﯘ؟“
ﺑﻪﻧﺪە ”:ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ﺋﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ“ ﺩەﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ” :ﭘﺎﻻﻧﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺘﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ؟“ ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﻧﺪە ” :ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻰ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ“ ﺩەﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ” :ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﺘﯩﻨﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯜﮔﯜﻧﮕﻪ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ“
ﺩەپ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﻪﻧﺪە ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﯩﯔ
ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ” ،ﻛﺎﺷﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﺩﯗﺋﺎﻟﯩﺮﯨﻢ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻱ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ
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ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﭽﯘ“ ﺩەپ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ« ]ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺋﺎﻟﺒﺎﻧﯩﻲ ﺋﺎﺟﯩﺰ
ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﺑﺎھﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ھﺎﻛﯩﻢ »ﺋﻪﻟﻤﯘﺳﺘﻪﺩﺭەﻙ«ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ھﻪﺩﯨﺲ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ[.
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