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ھﻪﺟﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ
-2009ﻳﯩﻠﻰ -11ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -20ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ

ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻣﻪﺩھﯩﻴﯩﻠﻪپ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺳﺎﻻﻡ
ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯜﺯﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ
ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻜﻪ "ھﻪﺟﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎ-ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ۋە ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ،ھﻪﺝ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ" ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﻟﻪﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻠﺪﻯ:
ﺋﯧﺴﯩﻞ

ۋﺍﻗﯩﺖ،

ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﺩﺍ

ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ

ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ

ﻣﻪۋﺳﯘﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻰ ھﻪﺭ
ﻛﯜﻧﻰ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﯩﻤﯟﻭﻟﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻳﺘﯩﮕﻪ
ﺗﻪﻟﭙﯜﻧﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ »ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﺍ ﻳﯜﺯﯛﯕﻨﻰ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﯨﻞ ھﻪﺭﺍﻡ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ« ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ
ﻧﯘﺭﻯ ۋەﺯ-ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻠﻪﺭ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ »ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﻤﯘ ﺷﯘ ﻣﻪﻧﺎﻧﻰ
ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯗ.

ھﻪﺭەﻣﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻟﻼھ

ﺋﯩﭽﯩﺪە

ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺗﯩﻨﭻ-

ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺑﺎﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ »ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼھﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﯩﺪﯗﺭ .ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ھﻪﺭ ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺝ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻣﺎﺩﺩﻯ ۋە ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ )ﺩﯨﻨﻰ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎۋﻯ( ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯘﻥ« .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺭﯨﺰﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻨﻰ ھﻪﺭﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﻮﺭﺍپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺰ ﺗﯩﻨﭻ ھﻪﺭەﻣﮕﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻣﯩﺪﯗﻗﻤﯘ؟
ھﻪﺭەﻣﮕﻪ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺭﯨﺰﻗﺘﯘﺭ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﺴﻰ ﺑﯘﻧﻰ
ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ«.
ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﺝ ﺋﯚﻣﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﺯﯗﻥ
ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ۋەﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺳﺎۋﺍﺑﻘﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻨﻰ ﻏﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ۋە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻛﺎﺗﺘﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﻪﺝ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺭەﻡ -ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼھﻨﻰ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ.
ھﻪﺭەﻡ-ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼھ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﮔﯘﻧﺎھ-ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯗﺭ .ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﻜﻰ! ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ
ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﻰ ﻳﯘﻳﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ ،ھﯩﺠﺮەﺗﻤﯘ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﻰ ﻳﯘﻳﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ ،ھﻪﺟﻤﯘ
ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﻰ ﻳﯘﻳﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ «.ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ۋە ﮔﯘﻧﺎھ-
ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﻳﯘﻳﯘﻟﯩﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ:
»ﺟﯧﺪەﻝ-ﻣﺎﺟﺮﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﭘﯩﺴﻖ-ﭘﯘﺟﯘﺭ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﻰ ﻳﯩﯖﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﺪەﻙ ﮔﯘﻧﺎھﺘﯩﻦ ﭘﺎﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺟﻨﯩﯔ
ﻣﯘﻛﺎﭘﯩﺘﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«.
ھﻪﺟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ،ﺗﻪۋھﯩﺪ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ
ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗپ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻳﻪﻛﻜﻪ-ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ھﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ
3

ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺵ ،ھﻪﺟﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺷﻮﺋﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ،ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ ﺷﻪﺭﺗﺴﯩﺰ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯ-ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ
ﺋﺎﻟﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺗﻪﻟﺒﯩﻴﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﺷﺘﯘﺭ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ۋە ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ،
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪۋھﯩﺪ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﻧﯧﻤﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻧﯧﻤﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎﺵ ۋە ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺭﺍﺯﻯ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻼﺭﻏﺎ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ.
ھﺎﺟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﯖﻨﯩﺪە ﺗﯩﻜﯩﻠﮕﻪﻥ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﻪﻳﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﺩﺩﻯ
ﺭەﺧﺘﻠﻪﺭﮔﻪ

ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﺸﻰ

ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ

ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ

ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻧﺪە

ﻛﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻛﯩﭙﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺒﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ،
ﻛﻪﻣﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ،ﺗﯚۋەﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ،ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘپ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼھﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺸﻰ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯧﺴﯩﻞ
ﺟﺎﻳﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯗﺋﺎ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ» :ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﻛﻪﺑﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯩﻨﻰ
ﻗﻮﭘﯘﺭﯗۋﯦﺘﯩﭗ  :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،
ﺳﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺴﻪﻥ ،ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺴﻪﻥ«.
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ھﻪﺳﻪﻥ ﺑﻪﺳﺮﻯ ﺭەھﯩﻤﻪھﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻛﯩﺸﻰ ﺧﻪﻳﺮ-
ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﻬﺮﻯ-ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻨﻰ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﯨﮕﻪ ﻣﯘﺟﻪﺳﺴﻪﻣﻠﻪﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺋﺎﺑﯩﺪە
ﺗﯩﻜﻠﻪﻳﺪﯗ .ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﯩﺨﻼﺳﻤﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﺲ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﺭﯨﻴﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻖ ،ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺶ،
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻛﯚﺯ-ﻛﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ.
ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻳﺘﻰ ﻛﻪﺑﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻨﻰ ﺗﺎۋﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ھﻪﻳﯟەﺕ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺳﯧﻬﺮﻯ ﻛﯜچ
ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﺗﺎۋﺍپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﻪﺑﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻳﻮﻕ .ھﻪﺟﻪﺭ ﺋﻪﺳﯟەﺩﺗﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍ ﺗﺎﺷﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﯘﻧﯩﯔ ھﯧﻜﻤﯩﺘﻰ
ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﮔﯜﺯەﻝ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ
ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎپ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘ ھﻪﺟﻪﺭ ﺋﻪﺳﯟەﺩﻛﻪ
ﺧﯩﺘﺎﺏ ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ! ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍ-
ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺵ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﻰ ﺳﯚﻳﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ
ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﯧﻨﻰ ﺳﯚﻳﻤﻪﻳﺘﺘﯩﻢ« ﺩەﻳﺪﯗ .ﺳﺎﭘﺎ-ﻣﻪﺭۋﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯧﯖﯩﺶ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺕ
ۋە ﺳﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺟﯩﻠﻐﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯘ ﺋﯩﺰﺩەپ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺪﯗ.
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ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﺴﻰ ﻳﻮﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺯەﻣﺰەﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ھﺎﺟﻪﺭ ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ
ﺑﻮﻟﯘپ

ﻗﺎﻟﺪﻯ.

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ

ھﻪﺝ

ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﺎﺩﺍ

ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ» :ھﻪﺝ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﯕﻼﺭ«
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻣﯧﯖﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ«.
ﺋﻪﺭەﭘﺎﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﻛﯜﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ۋﺍﻗﯩﺖ ۋە ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ
ﺗﯚۋەﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺵ ﺋﯧﮕﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ
ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺷﻪﻳﺨﯘﻝ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺋﻪﺭەﭘﺎﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪﭼﺘﻪ ھﺎﺟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ،ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻧﯘﺭ ۋە
ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨﻜﻰ ﺭﻭھﺎﻧﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺗﯩﻞ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺷﻜﻪ
ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﻰ ۋە ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺋﻮﺭﯗﻥ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺩﯗﺋﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻛﯜﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﻻﺭﺩﯗﺭ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺩﯗﺋﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺋﻪﺭەﭘﺎﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪە
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﺩﯗﺭ .ﻣﻪﻥ ۋە ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ
ﺳﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ» :ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ھﯧﭻ
ھﻪﻕ ﻣﻪﺑﯘﺩ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺮ ﺩﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯧﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
6

ﻣﺎﺧﺘﺎﺵ ۋە ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯗﺭ"
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ ﺩەﻳﺪﯗ.
ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ

ﺋﻪﺭەﭘﺎﺗﺘﯩﻜﻰ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ

ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ

ھﺎﺟﯩﻼﺭ
ﺩﯦﮕﻪﻥ:

ﺑﯩﻠﻪﻥ
»ﺋﺎﻟﻼھ

ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺗﺎﺋﺎﻻ

ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻜﻰ

ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪڭ ﻛﯚپ ﺋﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻥ ﺋﻪﺭەﭘﺎﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە
ﺋﺎﻟﻼھ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ھﺎﺟﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺧﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ:
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ« .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﺒﻪﺭ ﺭەھﯩﻤﻪھﯘﻟﻼھ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺑﯘ ھﺎﺟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ
ﺩەﻟﯩﻠﯩﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ۋە ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﻠﯩﻚ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﯚۋە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮔﯘﻧﺎھﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺪﯗ".
ھﻪﺝ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭ ﻏﺎ ھﺎﺟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ھﯚﻛﯜﻡ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺪﯗ .ھﻪﺝ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﻰ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﺎﻝ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻپ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯚﺷﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻗﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻘﯩﯖﻼﺭﺩﯗﺭ«.
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ﭼﯧﭽﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎﺭﺗﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺋﻪﮔﻜﯩﻨﯩﻤﯩﺰ

ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ.
ۋە

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺑﻮﻱ

ﻏﺎﻟﯩﭙﻠﯩﻘﯩﻐﺎ

ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ

ﺋﯧﮕﯩﭗ

ﺑﺎﺵ

ﺧﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ

ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ-ﺋﻪﺳﻠﻪﺵ
ﻗﻪﻟﺒﮕﻪ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻳﺪﯗ .ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻛﯚپ ﺯﯨﻜﯩﺮ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ

ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ

ﺑﯘ

ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ

ﺋﺎﺩﺍ

ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ

ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ

ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﻰ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎۋﻯ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯘﻥ ،ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪە( ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺭﯨﺰﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﭼﺎﺭۋﺍ ﻣﺎﻟﻼﺭﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺗﯚﮔﻪ ،ﻗﻮﻱ ،ﺋﯚﭼﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺷﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ( ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ«.
ھﻪﺝ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻛﯚپ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﻪۋھﯩﺪﻧﯩﯔ
ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻛﻪﺑﯩﻨﻰ ﺗﺎۋﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﺳﺎﭘﺎ-ﻣﻪﺭۋە ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﻪﺋﻴﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﺎﺵ ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪﻯ «.ھﺎﺟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﻪڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻛﯚپ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﻗﻪﻳﻴﯘﻡ

ﺭەھﯩﻤﻪھﯘﻟﻼھ

ﺩەﻳﺪﯗ:

ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ

"ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ

ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ

ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻗﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻛﯚپ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﯘﺗﯘپ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺋﻪڭ ﻛﯚپ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
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ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻛﯚپ ﺯﯨﻜﯩﺮ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ .ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ھﻪﺝ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻛﯚپ ﻳﺎﺩ ﺋﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ".
ھﻪﺝ

ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ

ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﺍ،

ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺗﯜﮔﻪﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ

ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﺵ
ﻛﯧﺮەﻙ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ ،ﻧﺎﻗﯩﺴﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﺎﻣﺎﻟﻪﺗﻜﻪ
ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ .ھﻪﺟﻨﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ،
ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﻠﯩﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﺮ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ
ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻜﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ
ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ھﺎﺟﯩﻼﺭ ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ،ﺗﺎﺋﻪﺕ-ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﺩە ۋە
ﺋﻪﻗﯩﻞ-ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﯜﻟﮕﻪ
ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ھﺎﺟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺟﺠﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﮔﯘﻧﺎھﺘﯩﻦ ﭘﺎﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺳﺎﻕ-ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻘﺎ،
ﺋﯩﻤﺎﻥ-ۋﯨﺠﺪﺍﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷﺎپ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ.
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