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ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﻰ
ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯩﻴﺖ ﻛﯜﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﺎﻝ ـ
ۋﺍﺭﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ھﻪﺯﺭەﺗﻰ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺳﯘﻧﻨﯩﺘﯩﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪﻳﺪﯗ.
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺳﺎھﺎﺑﻪ ﻛﯩﺮﺍﻣﻼﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ" :ﻳﺎ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ
ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻡ! ﺑﯘ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ؟" ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ "ﺑﯘ ﺋﺎﺗﺎﯕﻼﺭ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﺗﯘ ۋەﺳﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺳﯘﻧﻨﯩﺘﻰ" ﺩەپ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺩەﺭۋەﻗﻪ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﭼﻪ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﻠﻴﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻣﺎﻝ ــ
ۋﺍﺭﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﭼﺎﺭەﻙ ﻛﻪﻡ ﺑﻪﺵ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﻪﺭەﺏ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﺪﺍ ،ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﻠﯩﺴﯩﺰ ﺟﺎﻥ ﭘﯩﺪﺍﻟﯩﻖ ۋەﻗﻪﺳﻪﻧﻰ
ﺋﻪﺳﻠﻪپ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ.
ﻗﻪﻟﺒﻰ ﮔﻮﻳﺎ ﻣﯩﻬﺮﻯ ــ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﻪﺭﭼﻪﺷﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ
ﺑﻮۋﺍﻳﻨﯩﯔ )ﻳﻪﻧﻰ ،ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ( ﺋﯚﺯ ﻳﯜﺭەﻙ ﭘﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ" :ﺋﻰ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ! ﻣﻪﻥ
ﺳﯧﻨﻰ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻپ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﭘﺘﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﺎﻗﻘﯩﻨﺎ! ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﭘﯩﻜﺮﯨﯔ ﺑﺎﺭ؟" ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﺪە ،ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﯩﻨﯩﯔ "ﺋﻰ ﺋﺎﺗﺎ! ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ،
ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺧﯘﺩﺍ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ )ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ( ﻣﯧﻨﻰ ﺳﻪۋﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺗﺎﭘﯩﺴﻪﻥ" ﺩەپ
ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﮕﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻤﺎﻥ ،ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺗﻨﻰ ﻟﻪﺭﺯﯨﮕﻪ
ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺷﯘ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛپ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﺨﻼﺱ ۋە ۋﺍﭘﺎﺩﺍﺭﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﻤﻪﺱ ﺋﺎﺑﯩﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﯨﺰﺍﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩەﭘﻼ ﺳﻪﺑﻰ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗپ ،ﻛﯚﻛﺮﯨﻜﯩﮕﻪ ﺗﯩﺰﯨﻨﻰ

١

ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﭽﻪ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺳﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺗﻪﻣﺸﻪﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﻣﯩﺴﻠﯩﺴﯩﺰ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭەﻧﻪ ﺭﻭھﯩﻐﺎ
ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ" :ﺋﻰ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ! ﺳﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﭼﯜﺷﯩﯖﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﺩﯗڭ )ﻳﻪﻧﻰ
ﭼﯜﺷﯜﯕﺪە ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﺑﻪﺟﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﯛڭ( ﺑﯩﺰ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﻳﻤﯩﺰ .ﺑﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﺋﯩﺪﻯ" wﺩەپ ﻧﯩﺪﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﻱ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﯜﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ،
ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺟﺎﻥ ﭘﯩﺪﺍﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﺘﯩﻴﺎﻗﯩﻐﺎ ﺗﻪﺳﻜﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪڭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺋﻪﺷﯘ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺸﻰ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻣﺎﻝ ــ ۋﺍﺭﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﺷﯘ ﻣﯩﺴﻠﯩﺴﯩﺰ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭﻟﯩﻖ
ۋەﻗﻪﺳﯩﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﯩﺸﻰ ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺳﯜﺭە ﺳﺎﻓﻔﺎﺗﻨﯩﯔ  ١٠٧ــ ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪە" :ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ
ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ) ،ﺳﻪﺑﻰ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ( ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ" ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە
ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ”ﭼﻮڭ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ“ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﺩەﻝ ھﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪە ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ
ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﻪﺷﯘ ۋەﻗﻪ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﺪﺍ
ﻣﯩﻠﻴﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﯕﻼ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ.
ﺋﯧﻨﯩﻘﻜﻰ ،ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻟﻪﭘﻜﻪ ﺩﯛچ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯜﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭ ﭘﯩﺪﺍﻛﯩﺮﺍﻧﻪ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﻤﻪﺱ
ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﯨﺴﯩﺪﯗﺭ .ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ
ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮﻯ ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻧﺎۋﺍﺩﺍ ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ
ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﻟﺪﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻴﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺩەﭘﻼ ﺋﺎﺗﺎ ــ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ۋە ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎﺳﺎﻳﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﺭﯗﻕ ــ ﺟﻪﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﺯﯨﺰ
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ۋەﺗﯩﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺩەﭘﻼ ﻧﻪﻣﺮﯗﺩﻧﯩﯔ
ﺋﻮﺗﯩﻐﺎ ﭘﻪﺭۋﺍﺳﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﯨﺰﺍﻟﯩﻘﻰ ۋە ھﯚﻛﻤﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ
ﻳﯜﺯﺳﯩﺪﯨﻨﻼ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯘﻙ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﺯﯗﻟﯘﻕ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺳﯘﺳﯩﺰ ھﻪﻡ
ﮔﯩﻴﺎھﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﭼﯚﻟﻠﯜﻛﻜﻪ ﺗﺎﺷﻼپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﺷﯘ ﺋﻪﺗﯩﯟﺍﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺋﻪﻣﺪﻯ
ﺗﯧﺨﻰ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﯩﻚ ﻗﻮﺭﺍﻣﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ" :ﺋﻮﻏﻠﯘﯕﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﯘڭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻپ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﺯﯗﻟﮕﻪﻥ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﺎﻳﺎﻧﭽﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ،ﺋﯩﺨﻼﺳﻤﻪﻥ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﯩﮕﻪ ﭼﯩﻦ ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ( ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﻛﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮﺑﺮﺍﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯩﻦ" ﺩەپ
ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە" :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ" :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ
ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ( ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ" ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﯘ" :ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻰ
)ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺴﻰ( ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ" ﺩﯦﺪﻯ" ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ) .ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە ١٣١ ،ــ
ﺋﺎﻳﻪﺕ(
"ﺋﯩﺴﻼﻡ" ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺵ ،ﭼﯩﻦ
ۋﺍﭘﺎﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯜﻟﮕﯩﺴﯩﻨﻰ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ

ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ

ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ

ﭘﯜﺗﯜﻥ

ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﺋﯩﺘﺎﺋﯩﺘﯩﮕﻪ

ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﯟﯦﺘﻪﻟﯩﮕﻪﻥ ،ﺗﯜﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺗﻤﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪپ،
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺑﯩﻐﯩﺸﻠﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯖﻼ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﻧﺎۋﺍﺩﺍ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ھﺎﻳﺎﺗﯩﯖﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ۋﺍﭘﺎﺩﺍﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﯩﻐﺎ )ﻳﻪﻧﻰ
ﻣﯘﻛﻪﻣﻪﻝ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺴﯩﻐﺎ( ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﺍﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ ﺑﯧﺮەﻟﻤﯩﺴﻪ،
ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺩﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯧﻘﯩﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﯩﻴﻪﻟﯩﮕﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
ﺋﺎﻟﻼھﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪھﺪﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﺍﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ھﯧﻴﯩﺖ
ﻛﯜﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯ ﭘﺎﺩﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ "ﺋﻰ
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ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ! ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯩﺰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯔ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﯔ( ،ﺳﺎﯕﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻱ ﺳﯘﻧﯘﺵ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻳﻮﻟﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯩﺰ
ﺳﺎﯕﺎ ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺗﻤﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺟﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻤﺎﻗﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺭﯨﺰﺍﻟﯩﻘﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ
ﭘﯩﺸﯩﯟﺍﻳﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻳﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﺑﯩﺮەﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﻰ
ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺳﻪﻥ ﺋﯜﺯەڭ ﺑﯘ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺪﯨﯔ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰﻣﯘ ﭘﺎﺩﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻗﯧﻨﯩﻨﻰ ﺋﯧﻘﯩﺘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻗﺘﯩﻤﯩﺰ .ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺳﯧﻨﯩﯖﺪﯗﺭ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮﻻ ﺋﯩﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ،ﺩﯨﻨﯩﯖﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ھﻪﺭ
ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺑﻮﻳﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﺳﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻣﯩﺰ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯩﺰﻣﯘ ھﻪﻡ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ﺳﯩﻨﯩﯔ .ﺑﯩﺰ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ۋﺍﭘﺎﺩﺍﺭ ،ﺟﺎﻥ ﭘﯩﺪﺍ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﯔ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ۋﺟﯘﺩﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﭼﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ" ﺩەپ ﺋﻪھﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ
ﺳﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﺩەﻝ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﻧﭙﯩﺪﺍﻟﯩﻖ ۋە ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺗﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ھﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺰھﺎﺭﯨﺪﯗﺭ.
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ" :ﻣﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ ،ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﻐﺎ
ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﯨﻢ .ﻣﻪﻥ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺷﯩﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪﻥ .ﺷﻪﻛﺴﯩﺰﻛﻰ،
ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻢ ،ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ،ھﺎﻳﺎﺗﯩﻢ ۋە ﻣﺎﻣﺎﺗﯩﻢ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯛﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﻤﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ )ﻳﻪﻧﻰ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﯩﮕﻪ ﺗﯘﻟﯘﻕ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﯘﭼﻰ( ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﺪﯗﻡ .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺳﻪﻥ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﺎﺯﯨﺮﺩﯗﺭ ۋە ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯖﺪﯗﺭ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ
ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺨﻼﺳﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﭼﯜﻣﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﺘﺘﯩﻚ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﻟﻨﻰ
ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ":ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﺗﺘﺎ،
ﺋﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯘ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺩﻭﺳﺘﯘڭ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ھﻪﺑﯩﺒﯩﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻣﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ" ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺩەﺭھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ۋەﻗﻪﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ ،ﻗﻪﻟﺐ ،ﺋﯩﺪﺩﯨﻴﻪﺳﯩﻨﻰ ﺋﻪﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺗﯜﻳﻐﯘﺳﯩﻐﺎ ﭼﯜﻣﺪﯛﺭﯛﺵ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺭﻭھﻰ ھﻪﻡ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ
ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﻧﺎۋﺍﺩﺍ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ھﯩﺲ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻏﺎﻳﯩﯖﯩﺰ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﯨﺰﺍﻟﯩﻘﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯩﺴﺘﯩﻜﯩﯖﯩﺰ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﺎﺋﯩﺘﯩﮕﻪ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗۋﯦﺘﯩﺶ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﭘﺎﺩﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨﯩﻨﻰ ﺋﯧﻘﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻳﺎﻛﻰ
ﮔﯚﺵ ﻳﯧﻴﯩﺶ ۋە ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﻠﻪﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ھﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺴﯩﺰ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ھﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﮔﯚﺵ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯗپ" ،ﻣﺎﻧﺎ
ﺑﯩﺰ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩﺍۋﺍﻳﯩﯖﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﯕﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺧﻮﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﻧﻪ ﭘﺎﺩﯨﻼﺭﻧﯩﯔ
ﮔﯚﺷﻰ ،ﻧﻪ ﭘﺎﺩﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﯩﺰﺩە ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﻮھﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ،ۋﺍﭘﺎﺩﺍﺭﻟﯩﻖ،ﭼﯩﻦ ﺋﯩﺨﻼﺱ ۋە
ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭﻟﯩﻖ ﺭﻭھﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ:
"ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯚﺷﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻗﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ
ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻘﯩﯖﻼﺭﺩﯗﺭ ".ﺩەﻳﺪﯗ) .ﺳﯜﺭە ھﻪﺝ ٣٧ ،ــ ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ھﻪﻡ ﺋﯩﺨﻼﺳﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺟﻪۋھﯩﺮﻯ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺭﻭھﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺗﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ۋە ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﯜﻳﻐﯘﺳﯩﻐﺎ ﭼﯜﻣﯜﻟﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻼ
ﻗﻮﺑﯘﻟﻠﯘﻕ ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:
"ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﺩەﻡ )ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ(ﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ھﯩﻜﺎﻳﯩﺴﯩﻨﻰ ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻥ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺪﻯ) .ﻗﺎﺑﯩﻞ ھﺎﺑﯩﻠﻐﺎ( "ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﻤﻪﻥ" ﺩﯦﺪﻯ ،ھﺎﺑﯩﻞ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺩﯦﯟﯨﺪﻯ ،ﻗﺎﺑﯩﻞ" :ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻨﻰ
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ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﯧﻨﯩﯖﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ" ﺩﯦﺪﻯ) .ھﺎﺑﯩﻞ( "ﺋﺎﻟﻼھ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ )ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ( ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ" ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ) ".ﺳﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩﺪە ٢٧ ،ــ
ﺋﺎﻳﻪﺕ(
)ﻳﻪﻧﻰ" ،ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻳﯘﯕﻨﻰ ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﮔﯘﻧﺎﻳﯩﻢ؟ ﻧﯧﻤﻪ ﺩەپ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯚﻟﯘﻣﻨﻰ ﺗﻪھﺪﯨﺖ ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ؟
ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﯖﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻏﯧﻤﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﻠﯩﻚ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﯖﺪە .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯖﻼ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ".ﺩەپ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﺩﻯ(.
ﺋﯧﻨﯩﻘﻜﻰ ،ﺋﯩﺨﻼﺱ ۋە ۋﺍﭘﺎﺩﺍﺭﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ،ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ھﻪﻡ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺋﯚﻟﻤﻪﺱ ﺭﻭھﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ــ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯦﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭘﻼ،
ﺋﯩﺪﺩﯨﻴﻪ ،ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ،ھﯧﺲ ،ﺗﯘﻳﻐﯘ ،ﺋﻪﺧﻼﻕ ،ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ۋە ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺕ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺯﺍﺩ
ﺑﻮﻟﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺮﺍﺩە ،ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﻮﻱ ،ﺧﯩﻴﺎﻟﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﺎﺋﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﺎﺵ ﺋﯩﮕﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﯖﯩﺰﺩﺍ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ "ﺑﯩﺰ ﺳﺎﯕﺎ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ( ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ" ﺩەپ ﺋﻪھﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻝ ،ﺋﯩﺰﯨﻢ ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﻳﯜﺭﯨﺸﻜﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻻ
ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﺑﯩﺰ ﭘﺎﺩﯨﻼﺭﻧﻰ ﻓﯩﺪﻳﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼپ ،ﻗﯘۋۋەﺕ ،ﺳﺎﻻھﯩﻴﻪﺕ،
ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻼ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﺳﻪﻛﻤﯘ ،ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﺎﻟﻼھ
ﭘﺎﺩﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﯚﺵ ،ﻗﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺮﯨﺪﯗ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯜﻣﯜﺗﺘﻪ ﻳﯜﺭﯨﯟﯦﺮەﻣﺪﯗﻕ؟!
ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ! ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ۋە ﭘﯜﺗﯜﻥ
ھﺎﻳﺎﺗﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﻜﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ
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ﺋﯩﺘﺎﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺷﯩﯟﺍﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯩﺰ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﺷﯘ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭ ﺯﺍﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ

)ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ

ﺋﯩﺨﻼﺳﻤﻪﻥ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ( ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﭼﯩﻘﯩﯔ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ــ
ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘپ ﭼﯩﻘﯩﯔ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﻱ ،ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﯩﺘﯩﺮﻗﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ
ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯔ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﭘﺎﻙ ﺯﺍﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﻟﻪۋھﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﻳﯜﻟﻐﺎﻥ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭەﻧﻪ ھﯧﺲ ۋە
ﺟﺎﻥ ﭘﯩﺪﺍﻟﯩﻖ ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﺩﯨﻴﻪ ،ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﯨﯖﯩﺰﺩﺍ ،ﻣﻪھﻪﻟﻠﻪ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ،
ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﺩﺍ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﯔ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ،
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﮔﯚﺵ ﻳﯧﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﮔﯚﺵ
ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
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