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ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ ۋە ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺩﯨﻨﯩﺪﯗﺭ
-2009ﻳﯩﻠﻰ -10ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -09ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ

ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ھﻪﻣﺪﯗ-ﺳﺎﻧﺎ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺗﻼﺭ
ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ھﻪﺭەﻣﺪە ﺟﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻳﯜﺯﻣﯩﯖﻼﺭﭼﻪ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ" ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ ۋە ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺩﯨﻨﯩﺪﯗﺭ ،ﺑﯩﻠﯩﻢ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺟﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯗ"
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ:
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ! ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ -ﻣﻪﺧﭙﻰ ھﺎﻟﻼﺭﺩﺍ
ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ! .ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ  -ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺑﻪﺧﺖ-
ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯘﺭ.
ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﻰ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ
ۋەﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪە ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺭﻭھﯩﻲ ﺋﯘﺯﯗﻕ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻳﺪﯗ ۋە ﻛﯧﻠﻪﭼﻪﻛﻜﻪ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ
ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪﯗ.
ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺕ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﺎﺳﻘﯘچ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ،ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﺶ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻞ .ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ
ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻠﻪﺭ،
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ

ھﺎﺯﺍﺭەﺗﻠﻪﺭ،
ھﯧﭽﻜﯩﻢ

ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺷﻪﻙ

ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ.

ﺗﯜپ
ﺩﯗﻧﻴﺎ

ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ
ﺧﻪﻟﻘﻰ

ﺑﯩﻠﯩﻢ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ھﻪﻳﺌﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻚ،
ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﯩﻚ ،ﺗﯩﺮﻭﺭﯨﺰﯨﻢ ،ۋﺍﺑﺎ-ﺗﺎﺋﯘﻥ ۋە ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯘﻕ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ
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ﻣﯩﻜﺮﻭﭘﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ،
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﺸﯩﺶ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ
ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪڭ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ۋﺍﻛﺴﯩﻨﺎ ﺑﯩﻠﯩﻢ ۋﺍﻛﺴﯩﻨﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ  .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪە ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻰ
ﺋﻪﺧﻼﻕ ،ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﻻھﯩﺪە
ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺶ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﺎﭘﺎﺳﯩﻐﺎ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ -ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺕ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪە ﺷﻪﻙ ﻳﻮﻕ .ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ
ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ)ھﯩﺪﺍﻳﻪﺗﻜﻪ( ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻦ
ﺑﯩﺮﻯ ھﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ ﺑﯩﻠﯩﻢ-ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ۋە ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪﺷﻨﻰ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻝ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺷﻪﺭﺗﺴﯩﺰ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯗﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ھﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ
ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ،ﺟﺎھﺎﻟﻪﺕ ﭘﺎﺗﻘﯩﻘﯩﻐﺎ ﭘﯧﺘﯩﭗ ،ھﺎﺯﺍﺭەﺕ ۋ ە ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺕ
ﻛﺎﺭۋﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﭙﻘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯜﻣﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﯧﺘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﻰ! ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗپ
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﯩﺴﻠﻪﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﻪھﻠﻰ ﻛﯩﺘﺎﺏ )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ،ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭ( ﺋﯩﻤﺎﻥ
ﺋﯧﻴﺘﺴﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ۋەھﻴﯩﮕﻪ
3

ﺋﯩﺸﻪﻧﺴﻪ( ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ )ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ( ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﺴﻰ ﭘﺎﺳﯩﻘﻼﺭﺩﯗﺭ «.ﺋﺎﻝ-
ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -110ﺋﺎﻳﻪﺕ.
ﻛﯧﻠﯩﭽﯩﻜﻰ ﺋﯘﺳﺘﯩﺪە ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ
ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺑﯩﻠﯩﻢ -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ھﯧﺲ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺑﯘ ﺋﻪﺳﯩﺮ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ،ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎﺗﻼﺭﺩﺍ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﮔﻪ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ
ﺳﯜﺭﯛﻟﺪﻯ  .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ۋەﺯﯨﻴﻪﺗﺘﻪ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻗﯩﺪە ۋە ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﯩﺪﯨﻠﻮﮔﯩﻴﻪ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ھﻪﺳﺴﻪ ﻗﻮﺷﯘﺷﺘﺎ ﺋﯚﺯ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ
ﺟﺎﺭﻯ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺑﯩﻠﯩﻢ-ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺳﺎھﻪﺳﯩﺪە ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺳﻪھﯩﭙﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺳﻪۋﯨﻴﻪﻟﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎھﻪﻟﻪﺭﺩە ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﻪﺕ ،ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﭘﻠﻪپ
ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﯩﺪەﻙ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﻓﯩﺘﻨﻪ-ﭘﺎﺳﺎﺗﻼﺭ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﮕﻪ
ھﻪﺭﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻳﻮﭘﯘﺭﯗﻟﯘپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﮕﻪ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ
ﻣﯘھﺘﺎﺝ .ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻲ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻐﺎ
ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﻪﺧﻼﻕ -ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﯚﺯ ﺋﯧﭽﯩﺶ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ۋەﺯﯨﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ
ﺳﺎھﻪﺳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ،ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ،ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺋﻪۋﻻﺩﻻﺭﻧﻰ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻟﻪﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
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ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﯚﺭپ-ﺋﺎﺩەﺕ ۋە ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯚھﭙﻪ ﻗﻮﺷﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﭘﯩﻼﻥ -ﻻﻳﯩﻬﻪ ﺗﯜﺯﯛپ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ۋە ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ ﺳﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ۋە ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﻣﻪﺑﻠﻪﻏﺪﯗﺭ.
ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ! ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﭙﻪﺭۋەﺭ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ
ﺧﻪﺗﻪﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﻪھﻠﻰ ۋە ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺗﻮﻧﯩﻐﺎ

ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻼﺭ

ﻗﺎﺭﺷﻰ

ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ

ﻧﻪﺷﺘﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺳﺎﻧﭽﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ،

ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﯘپ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ۋەﺯﯨﻴﻪﺗﺘﻪ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ھﯘﺷﻴﺎﺭ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺩﯨﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻯ ،ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﻰ ،ﺗﯩﻞ-
ﻳﯧﺰﯨﻘﻰ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﯚﺭپ-ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺋﯘﺳﺘﯩﺪە ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻰ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ۋەﺯﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺟﯩﺪﺩﻯ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﻰ.
ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺳﺎھﻪﺳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ھﯘﺷﻴﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺋﻪﻗﯩﺪە ،ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺯﯨﻨﻨﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﯩﺮ
ﺑﺎﺗﯩﻞ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺗﻪﻟﯩﻢ-ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪھﺴﯩﻞ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ھﺎﻣﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﻏﺎﻳﻪ

ﻧﯩﺸﺎﻧﻠﯩﺮﻯ

ﺭﻭﺷﻪﻥ

ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ،

ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ

ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﯚﺭپ-ﺋﺎﺩەﺕ ۋە ﺋﻪﺧﻼﻗﻘﺎ ﺯﯨﺖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ
ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﻰ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ۋەﺗﯩﻨﻰ ۋە ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﮕﻪ ﺟﺎﻥ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﺋﻪۋﻻﺩﻻﺭﻧﻰ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯘﺭﯗپ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﺪﯗﺭ.
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ﺋﺎﻟﻼھ

ﺑﯩﺰﻟﻪﺭﻧﻰ

ﺑﯩﻠﯩﻤﮕﻪ

ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ

ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ،

ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﻰ

ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ  .ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻨﻰ
ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ .ﺋﺎﻣﯩﻦ.. .

6

