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ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﻪﺩەپ ۋە ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
 ١ـ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﺵ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە »:ﺷﻪﻙ ـ
ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﯘ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯗﺭ .ﻟﻪۋھﯘﻟﻤﻪھﭙﯘﺯﺩﺍ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯗﺭ .ﺋﯘﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭘﺎﻙ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻻ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ« ].ۋﺍﻗﯩﺌﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ٧٧ـ ٧٩ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ[.
 ٢ـ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ۋەﺳﯟەﺳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
ﺳﯩﻐﯩﻨﯩﭗ ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﻪﺵ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺳﻪﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﯖﺪﺍ ،ﻗﻮﻏﻼﻧﺪﻯ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ )ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴﯩﺪﯨﻦ( ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ
ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻦ«] ﻧﻪھﻞ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ٩٨ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
 ٣ـ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ﺋﻮﻗﯘﺵ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ﺋﻮﻗﯘﯕﻼﺭ«] ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»«:ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯧﺮەﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺮﻯ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎھﺎڭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﻗﯘﻻﻕ
ﺳﺎﻟﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ«] ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻲ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
- ٤ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﺎﯕﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪۋﺍﺗﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺨﻼﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﺵ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺋﯩﺨﻼﺱ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ھﻪﻕ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ )ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ(
ﺋﺎﻟﻼھﻘﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﺪﻯ« ] ﻳﻪﻳﻴﯩﻨﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ٥ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
 - ٥ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﻣﻪﺋﯩﺸﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﻪﺳﭙﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯨﯟﺍﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ .ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺳﺎۋﺍﺑﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﻪپ ﺋﻮﻗﯘﺵ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:
ﻛﯩﻤﻜﻰ )ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﯩﺴﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ
ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ )ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﯩﺴﻪ) ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
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ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻥ( ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ )ﺳﺎۋﺍﺑﺘﯩﻦ( ھﯧﭻ
ﻧﯧﺴﯩﯟە ﻳﻮﻕ ] «.ﺷﯘﺭﺍ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ٢٠ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
 ٦ـ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺭﯨﺌﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﻮﻗﯘﺵ .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ)ﻳﻪﻧﻰ ﺩﺍﻧﻪ ـ ﺩﺍﻧﻪ ،ﺋﻮﭼﯘﻕ(
ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻦ« ]ﻣﯘﺯﺯەﻣﻤﯩﻞ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ٤ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻳﺎﺩﻻﺷﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ
ﻗﺎﺭﯨﻴﻼﺭ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﺪﯗﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﻯ
ﺑﺎﺭ ،ﻗﺎﺭﯨﻴﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ«]ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪھﻤﻪﺩ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ،
ﻗﺎﺭﯨﻴﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﺵ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ
ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ«] ﺋﻪﺑﯘﺩﺍۋﯗﺩ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻗﺎﺭﯨﻲ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﺳﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﭼﯧﻐﯩﯖﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻨﯩﯖﺪەﻙ ﺋﯘﻗﯘﻏﯩﻦ ۋە ﻳﻮﻗﯩﺮﻯ ﺋﯚﺭﻟﻪ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ
ﻗﺎﺭﺍﺭﮔﺎھﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻥ ﺟﺎﻳﯩﯖﺪﯗﺭ ،ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ] «.ﺋﻪﺑﯘﺩﺍۋﯗﺩ،
ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ،ﻧﻪﺳﺎﺋﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[ .ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺲ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻳﺎﺩﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺩﻟﯩﻐﺎﻥ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺩەﺭﯨﺠﻪ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﻰ ﻳﺎﺩﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺳﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯗ.
ﻗﺎﺭﯨﻴﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯەﺭﯨﺪە ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﻰ ﻗﺎﺭﯨﻴﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻦ ﺑﻮﻳﺎﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﻤﺎﻡ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ«]ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
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ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ »:ﻗﺎﺭﯨﻴﻼﺭ ﻗﯧﺮﻯ – ﻳﺎﺵ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎﺏ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚھﺒﻪﺗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻛﯧﯖﻪﺵ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ
ﺋﯧﺪﻯ« ] ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻲ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ »:ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺋﺎﺩەﻡ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺧﺎﺭﺍﺏ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ« ﺩەپ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ]ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ـ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺳﯚﺯﻯ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺷﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺴﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺩەﺳﺘﯘﺭﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯘﺭ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛﯘﭘﺮﻯ ۋە ﺯﺍﻻﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە ھﯩﺪﺍﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻣﻪﺷﺌﯩﻠﻰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﺋﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘﭘﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻏﺎﻟﯩﺐ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺗﯩﻠﻼﺭﺩﺍ
ﻣﻪﺩھﯩﻴﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻھﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﯗﻕ« ]ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -١ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯩﺘﺎﺏ )ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ( ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺭﺗﯩﺒﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺮﻯ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻣﻪﺭﺗﯩﺒﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯚۋەﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ«]ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺴﯘﻥ ـ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘﻥ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻟﻪۋﺯﯨﻨﻰ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺳﺎۋﺍﺑﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺑﯩﺰ ﺭﯨﺰﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
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)ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ۋە ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻛﺎﺳﺎﺕ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺗﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ۋە ﻣﻪﺭھﻪﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﺎﺯ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﯚپ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ«] ﻓﺎﺗﯩﺮ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ٢٩ـ
٣٠ـ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ[.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﯕﻼﺭ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ«]ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺧﯘﺩﺩﻯ
ﺋﯘﺗﺮﯗﺟﺠﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﯧﯟﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯘﺭﯨﻘﻰ ﺧﯘﺷﺒﯘﻱ ،ﺗﻪﻣﻰ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘپ ﺗﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺧﻮﺭﻣﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯘﺭﯨﻘﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﻪﻣﻰ
ﺗﺎﺗﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ ﺭەﻳﻬﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯘﺭﯨﻘﻰ ﺧﯘﺷﺒﯘﻱ،
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﻪﻣﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﺘﯘﺭ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘپ ﺗﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ )ﻳﺎۋﺍ( ﺧﻪﻣﻪﻛﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯘﺭﯨﻘﯩﻤﯘ ﻳﻮﻕ ،ﺗﻪﻣﯩﻤﯘ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﺘﯘﺭ«] ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻲ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﯩﺪە » :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭپ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ
ﺑﯩﺮ ﺳﺎۋﺍﺑﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺋﻮﻥ ھﻪﺳﺴﯩﮕﻪ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ" .ﺋﻪﻟﯩﻒ ،ﻻﻡ،
ﻣﯩﻢ " ﻧﻰ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭپ ﺩەپ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ "ﺋﻪﻟﯩﻒ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭپ ،ﻻﻡ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭپ،
ﻣﯩﻢ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭﭘﺘﯘﺭ" « ﺩەپ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ] .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻲ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﻛﺒﯩﺮ ،ﺗﻪھﻠﯩﻞ ،ﺗﻪﺳﺒﯩﻬ ۋە ﺩﯗﺋﺎﺩﯨﻨﻤﯘ
ﺋﻪۋﺯەﻝ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯘﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ”ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻣﺎﯕﺎ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ
ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪەﻣﮕﻪ ،ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﯩﻤﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻗﯩﻨﻰ
ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ“ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﺎﻻﻣﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘﻰ ،ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺘﯘﺭ«] ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
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ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺷﻤﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻧﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯕﻼﯕﻼﺭ ۋە)ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ( ﺟﯩﻢ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ« ]
ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ٢٠٤ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋەﺯ ـ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺗﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﯘﻣﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋەﺯ ـ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ« ]ﻗﺎﻑ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ٤٥ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﻳﺎﺩﻻﺵ ،ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯜﮔﯩﺘﯩﺶ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺶ ھﻪﻡ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﻪڭ ﺳﻪﺭﺧﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﯩﺪە » :ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﯜﮔﻪﻧﮕﻪﻥ ۋە
ﺋﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯗﺭ« ﺩەپ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ]ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻲ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ » :ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﻣﺎھﯩﺮﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ھﯜﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻛﯚﻛﯜﻝ ﻗﻮﻳﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﭗ
ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﺳﺴﻪ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ »]ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻲ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ ﭼﻮﯕﺪﯗﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻏﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻨﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﻳﯩﻐﻼپ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﻮﻗﯘﯕﻼﺭ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﻤﯩﺴﻪ ،ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﻳﯩﻐﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ.
ﺋﯘﻧﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎھﺎﯕﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﯕﻼﺭ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎھﺎﯕﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ،
ﺋﯘ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ«] ﺋﯩﻨﺒﻰ ﻣﺎﺟﻪ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
٥

ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ ـ
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻗﯘﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﺗﺎﺟﯩﻨﻰ ﻛﯩﮕﯜﺯﯨﺪﯗ«] ﺋﻪﺑﯘﺩﺍۋﯦﺪ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.

٦

