ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﯩﺪە )ﻣﻪۋﻟﯘﺕ( ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻢ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ

﴿ اﻻﺑﺘﺪاع ﻲﻓ ا ﻳﻦ واﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻤﻮ ﺧﺎﺗﻢ اﺠﺒﻴﻦﻴ ﴾
]-uyghurﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ-اﻷوﻳﻐﻮرﻳﺔ[

ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﺌﻪﺯﯨﺰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﺎﻟﯩﻢ ﺋﯚﻣﻪﺭ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ :ﻥ.ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻰ
ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗپ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﯜﭼﻰ  :ﻥ.ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻰ
ﻧﻪﺷﯩﺮ ھﻮﻗﯘﻗﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﺏ
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ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﯩﺪە )ﻣﻪۋﻟﯘﺕ( ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻢ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ

ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ھﻪﻣﺪﯗ -ﺳﺎﻧﺎ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ
ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ .ﺩﯗﺭﯗﺕ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺳﻪﺭﺧﯩﻠﻰ ،ﺷﯧﺮﯨﻚ ۋە ﺯﺍﻻﻟﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺗﻜﻪ
ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ،ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ :ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ۋە ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻕ ﻳﻮﻟﻰ
ﺩەپ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ؟ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ
ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ.
»ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ« ﺳﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻟﯘﻏﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ »ﺋﯩﺠﺎﺩ«» ،ﺋﯩﺨﺘﯩﺮﺍ« ۋە »ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺶ« ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ.
ﺷﻪﺭﺋﻰ

ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺪە:

ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪە،

ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ

ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ

ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ

ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﻪﺕ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﻮﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ
ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﯗپ ﭼﯩﻘﯩﺸﻨﻰ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ.
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ ﺗﯚۋەﻧﺪە ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻪﺯﻯ
ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻠﻪﺭ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ:
 -1ﺋﯩﺮﺑﺎﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﺎﺭﯨﻴﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ» :ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﺎﺷﯩﺴﺎ ،ﺩﯨﻨﺪﺍ
ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﻧﻮﺭﻣﺎﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻢ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ،ﺋﯩﺰﺑﺎﺳﺎﺭ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻕ ۋە
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ﺋﯩﺶ-ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﺪﯗﯕﻼﺭ .ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﺩﯨﻨﺪﺍ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯘﺭ« .ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ،ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ،ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ،ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺩﺍﺭﯨﻤﯩﻲ،
ھﺎﻛﯩﻢ ،ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﯩﺒﺒﺎﻧﻼﺭ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺷﻪﻳﺦ ﺋﺎﻟﺒﺎﻧﻰ ﺳﻪھﯩﻬ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ.
ﺟﺎﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﺋﺎﻟﻼھ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻏﺎﻧﻨﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻳﻮﻕ .ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﻪۋﺯﯨﻠﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﻛﺎﻻﻣﻰ ،ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻗﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﮔﯜﺯﯨﻠﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯘﻣﻠﯩﻜﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﯗﺭ .ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﭼﯩﺮﻯ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺶ .ﺩﯨﻨﺪﺍ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﺘﯘﺭ« ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ۋە
ﺑﻪﻳﻬﻪﻗﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﻧﻪﺳﺎﺋﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ » ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻕ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﺩﯨﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﯩﺪە» :ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ
ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ« ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە:
»ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻳﻮﻕ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺩەپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ«.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﻪﺟﻪﺭ ﺭەھﯩﻤﻪھﯘﻟﻼھ»" ،ﺩﯨﻨﺪﺍ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯘﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺲ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺑﯘ ﺟﯜﻣﻠﻪ ﺷﻪﺭﺋﻰ
ﻗﺎﺋﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﻯ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻕ ﻳﻮﻟﯩﺪﯗﺭ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ
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ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺲ ﺯﺍھﯩﺮﻯ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚپ ﻣﻪﻧﺎﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻨﯩﯔ
ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺋﻰ ھﯚﻛﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ،
ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯨﻨﻰ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﯜﺭﯨﮕﻪ
ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﺩﻯ".
ﺗﯚۋەﻧﺪە

ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ

ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ

ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﻯ

ﻧﯧﻤﻪ

ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ:
ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﺩ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺳﺎﻏﻼﻡ
ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ« ﺗﻪﺑﻪﺭﺍﻧﻰ ،ﺩﺍﺭﯨﻤﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺧﺎﻻﻳﯩﻖ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﻰ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯘﺭ«
ﺩﺍﺭﯨﻤﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﺩ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﺘﻪ ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﺎﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺳﺎﻧﺎپ ،ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻼﻣﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﺍ "ﺋﻪﻟﻬﻪﻣﺪﯗﻟﯩﻠﻼھ"" ،ﺳﯘﺑﻬﺎﻧﻪﻟﻼھ"،
ﺋﺎﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻛﺒﻪﺭ"ﻧﻰ ﻳﯜﺯ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ ﺩﯨﺴﻪ ،ﻳﯜﺯ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﯨﻦ
ﺋﯧﻴﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ،ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﺩ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﻢ
ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺯﺍﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯛﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻨﻰ
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ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻗﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﯘﺳﺘﯘﻥ ﻛﯚﺭﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎﻛﻰ
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻕ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ :ﺑﯘ
ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘ:
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ

ﺋﯩﺮﺍﺩە

ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ

ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪە

ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ

ﺑﻮﻟﯩﯟەﺭﻣﻪﻳﺪﯗ ﺩﯦﺪﻯ« ﺩﺍﺭﯨﻤﻰ ،ﺋﻪﺑﯘ ﻧﻪﺋﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﺭﻻﺭﺩﺍ ﺳﻪﻟﻪپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﻰ:
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻣﺎﻟﯩﻚ ﺭەھﯩﻤﻪھﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ ﻳﻮﻕ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ،ﺧﯘﺩﺩﻯ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ۋەھﯩﻴﮕﻪ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺩﯨﻨﯩﯖﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﯨﻢ« ﺳﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩﺪە -3ﺋﺎﻳﻪﺕ .ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺩﯨﻦ ﺩەپ
ﻗﺎﺭﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ،ﺑﯜﮔﯜﻧﻤﯘ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺷﺎﭘﯩﺌﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺋﯚﺯ ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﺪﺍ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩەپ،
ﺩﯨﻨﺪﺍ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻗﻮﺷﻘﺎﻧﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ«
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﻪﻣﺒﻪﻝ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺑﯩﺰ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﺘﻪ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺭﻧﻪﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯨﻤﯩﺰ،
ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯘﺭ«
ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﺧﻪﺗﯩﺮﻯ:
-1ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ

ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ.
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ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﻯ

ﻗﻮﺑﯘﻝ

-2ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺗﻪۋﺑﯩﻨﻰ ﭘﻪﺭﺩﯨﻠﻪپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.
-3ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ھﻪۋﺯ-
ﻛﻪۋﺳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
 -4ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﮔﯘﻧﺎھﻰ ﺗﺎ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯘﭼﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
 -5ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﻟﻪﻧﯩﺘﯩﮕﻪ
ﺋﯜﭼﺮﯨﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ.
 -6ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﺸﯩﺪﯗ.
 -7ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻞ.
 -8ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺩﯗﻧﻴﺎ  -ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺭەﺳﯟﺍﻟﯩﻘﻘﺎ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
-9ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯘﭘﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ.
-10ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ-ﺋﺎﺭﺍ ﺑﯚﻟﯜﻧﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛپ
ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ.
 -11ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﺍ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ
ﻳﻮﻕ ﺩﯦﻴﯩﺶ ،ﭘﺎﺳﯩﻘﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﻜﺎﺭﻟﯩﻘﺘﯘﺭ.
ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻼﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﯘﺟﻤﻪﻝ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺭەﺩﺩﯨﻴﻪ:
»ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ،
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ«

6

ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺳﯚﺯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ھﻪﺩﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﺩﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ .ﺳﺎھﺎﺑﻪ ﻛﯩﺮﺍﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ ۋە
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ »ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﺠﺘﯩﻬﺎﺩﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ھﯚﻛﯜﻣﺪە ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ« ﺋﯩﺠﻤﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﺠﻤﺎ ﺷﻪﺭﺋﻰ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻼﺭﺩﺍ
ﺩەﻟﯩﻞ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ
ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺑﯘ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﺠﻤﺎ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻜﻪ ﺩەﻟﯩﻞ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪە ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﯩﺠﻤﺎﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍﭘﻠﯩﻖ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ھﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﻰ
ۋە ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺩﯨﻨﻰ

ﺋﻪھﻜﺎﻣﻼﺭﻧﻰ

ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ)ﻳﻪﻧﻰ

ﺩﻭﺭﺍپ

ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ

ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﺳﺘﯩﻦ( ﺋﻪھﻠﻰ -ﺋﯩﻠﯩﻤﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﺪە ﮔﻪپ ﻳﻮﻕ ،ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ
ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ،ﺩﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻭﺭﺍپ
ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ» :ﺑﯘ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ-ھﻪ!« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ.
ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﺍۋﯨﻬ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ۋﺍﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەپ ،ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﺭﻙ ﺋﻪﺗﻜﻪﻥ ﻧﻪﭘﻠﻪ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ
ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪھﻴﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﺴﯩﺪە "ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ" ﻛﻪﻟﯩﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻟﯘﻏﻪﺕ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﺩە
ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ.
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ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻜﻪ ﭼﯩﺮﺍﻏﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﺭﯗﺗﻘﺎﻧﯩﺪﻯ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ ﺗﻮﭘﻼﺷﺘﻰ ۋە ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ .ﺋﯚﻣﻪﺭ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺑﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﻏﺎ :ﺑﯘ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ-
ھﻪ!« ﺩﯦﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە
ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺷﻪﺭﺋﻰ ﺩەﻟﯩﻞ ۋە ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺰﺑﺎﺳﺎﺭ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻨﺪﯗﺭ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ :ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺭﺍۋﺍﺟﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﻪﺟﯩﺮﮔﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﻰ
ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺷﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﯨﺪﯨﻦ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻛﻪﻣﻪﻳﺘﯩﻠﯩﯟەﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻦ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ«
ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﺴﺴﻪ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ :ﻣﯘﺩەﺭ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﺗﻮپ ﻳﺎﻻﯕﺌﺎﻳﺎﻍ ،ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﻠﭙﯩﺰ ﺗﯧﺮﯨﺴﯩﺪە ﺋﻮﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﻳﻮﻗﺴﯘﻝ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﯛپ ،ﺑﯩﻼﻝ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﻰ ﺋﻪﺯﺍﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ ۋە ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺧﯘﺗﺒﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ .ﺧﯘﺗﺒﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻼ ،ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ۋە ﺋﯩﺌﺎﻧﯩﻼﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﯙۋە
ﻳﯘﻏﻼﺷﻘﯘﻧﭽﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ ﺑﻪﺱ-ﺑﻪﺳﺘﻪ ﻳﯧﻤﻪﻙ -ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ،ﻛﯧﻴﯩﻢ-ﻛﯧﭽﻪﻙ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ

ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ

ﺯﯙﺭﯛﺭ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ

ﺋﯩﻠﯩﭗ

ﻛﯧﻠﯩﭗ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺑﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ:
»ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ
ﺭﺍۋﺍﺟﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﻪﺟﯩﺮﮔﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎ،
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ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﯨﺪﯨﻦ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻛﻪﻣﻪﻳﺘﯩﻠﯩﯟەﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻦ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﻯ.
ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ :ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ۋە ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ،ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ :ﺋﯚﺭپ -ﺋﺎﺩەﺕ
ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻳﺎﻛﻰ
ﺳﺎۋﺍﺑﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﺎﺗﺎ-
ﺑﻮۋﯨﺴﯩﺪﯨﻦ

ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ

ﺑﻪﺯﻯ

ﺧﻮﺭﺍﭘﻰ

ﺋﯚﺭپ-ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﮔﻪ

ﻣﻪھﻜﻪﻡ

ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ »ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ -
ﺑﻮۋﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺷﻪﻙ -
ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕﯩﻤﯩﺰ« ﺩەپ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ .ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﻳﯘﺳﺎ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻏﯩﺮﯨﭙﻠﯩﻖ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺩﯨﻨﺪﺍ
ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺸﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺩﯦﺪﻯ .ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ:
ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﻳﺎ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ! ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ :ﺋﯘﻻﺭ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﭘﯩﺘﻨﻪ-ﭘﺎﺳﺎﺗﻘﺎ ﭼﯚﻣﮕﻪﻧﺪە ﺋﯩﺴﻼھﺎﺕ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﺭﺧﯩﻞ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﺩﯗﺭ ﺩﯦﺪﻯ« ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺲ.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﺩ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ھﻪﻗﻘﻪ
ﺋﯘﻳﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺷﯘ«
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ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭ:
-1ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ۋە ھﻪﺩﯨﺲ ﺋﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺳﻪھﯩﻬ
ھﻪﺩﯨﺲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﭘﻪﺭﻕ ﺋﯩﺘﻪﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭﺩﯨﻨﺪﯗﺭ.

ﺑﻪﺯﻯ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻞ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ

ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﻣﺎ ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯩﺴﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﺴﺎﻕ" :ﻧﯘﺭﻯ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﮔﯘﺭﯗھﻰ »ﺋﻰ ﺟﺎﺑﯩﺮ! ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﯨﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ« .ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭﻧﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ،ﺑﯘ
ﻗﯩﭙﻘﯩﺰﯨﻞ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺩەﺳﺘﻪﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ» :ﺳﯧﻨﻰ ﺩﯦﻤﯩﺴﻪﻡ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﻰ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﺎﻳﺘﺘﯩﻢ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺗﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﯩﺴﺎ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﻪۋەﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ) » :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺳﯧﻨﻰ ﺑﯩﺰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﺎھﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭙﻼ ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ« ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎ  -107ﺋﺎﻳﻪﺕ.
-2ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺩﯨﻨﻰ ﺗﻪﻟﯩﻢ-ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ،ﺷﻪﺭﺋﻰ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ.
-3

ﻣﻪۋﻟﯘﺕ

ۋە

ﻣﺎﺗﻪﻡ

ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ

ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ

ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ

ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﺋﻪﻗﯩﻞ ۋە ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﻤﯘ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻮﺭﺍﭘﺎﺗﻠﯩﻘﻨﻰ
ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﺭپ-ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻗﻮﻟﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ.
-4ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻣﯘﺟﺘﻪھﯩﺪﻟﻪﺭﻧﻰ ھﯚﻛﯜﻣﺪە ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﺵ ،ﭘﯩﺮ ۋە
ﭼﻮﻗﯘﻧﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺵ ۋە ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ.
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 -5ﻟﻪۋﺯﻯ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ)ﻣﯘﺗﻪﺷﺎﺑﯩﻬ( ﺋﺎﻳﻪﺕ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﻧﯧﻤﻪ ھﯚﻛﯜﻡ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺶ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻢ:
ﺑﯘ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯜﻧﺠﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ :ﺑﯘ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ھﯩﺠﺮﯨﻴﻪ ﺗﯚﺗﯩﻨﺠﻰ
ﺋﻪﺳﯩﺮﺩە ﻗﺎھﯩﺮەﺩە "ﭘﺎﺗﯩﻤﯩﻴﻴﯘﻥ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﯩﺮﻯ" ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺭەﺳﻤﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯘﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺧﻮﺭﺍﭘﺎﺗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻪﺭﻏﯩﺐ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﭘﭽﻰ ﺯﯨﻨﺪﯨﻘﻼﺭ
ﺑﻮﻟﯘپ،

ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ

ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﻯ

ﺭﺍﭘﯩﺰﯨﻠﯩﻘﻨﻰ

ﻛﯘﭘﺮﻯ

ﺩەۋﺍ

ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ

ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ

ﺋﻪﻣﻤﺎ

ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﻪ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﺋﯘﻻﺭ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻰ ،ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪﻟﻰ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ،
ﭘﺎﺗﯩﻤﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎ ،ھﻪﺳﻪﻥ -ھﯜﺳﻪﻳﯩﻦ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻣﺎ ،ﺧﻪﻟﯩﭙﻪﺗﯘﻝ
ھﺎﺩﯨﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﯩﻨﻰ
ﺩﯨﻨﻰ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻢ ﺩەپ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﻟﺌﻪﺑﺰەﻝ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻣﯩﺮ
ﺋﻪﻟﺠﯘﻳﯘﺷﻨﯩﯔ ﺧﯩﻼﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩەۋﺭﯨﺪە ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﻣﯩﺮ
ﺑﯩﺌﻪھﻜﺎﻣﯘﻟﻼھ ﺋﻪﻟﭙﺎﺗﯩﻤﯩﻲ ﺩەۋﺭﯨﺪە ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘﻧﺘﯘﻏﺎﻥ ﺑﯘ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻠﻪﺭ
ھﯩﺠﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ -524ﻳﯩﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺟﺎﻧﻼﻧﺪﯗﺭﯗﻟﺪﻯ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ھﯩﺠﺮﯨﻴﻪ
ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھ ﻣﯘﺯەﭘﭙﻪﺭ ﺋﻪﺑﯘ ﺳﻪﺋﯩﺪ ﻛﯚﻙ ﺑﯚﺭە
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺮﺑﯩﻞ ﺷﻪھﯩﺮﯨﺪە ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﺩﯨﻨﻰ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺗﺎ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻗﻪﺩەﺭ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺑﯘ ﻣﻪۋﻟﯘﺕ
ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺋﻪۋﺯەﻝ ﺋﯜچ ﺋﻪﺳﯩﺮﺩە ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯚﺕ ﻣﻪﺯھﻪﺏ ﺳﺎھﯩﺒﻠﯩﺮﻯ
ۋە ﺳﻪﻟﻪپ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺟﺎﻳﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﻟﻤﯩﮕﻪﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻨﺪﯗﺭ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯘ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺯﯨﻨﺪﯨﻖ ۋە ﺟﺎھﺎﻟﻪﺕ ﭘﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
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ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﯗپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ
ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ .ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﯗﺑﯘﺑﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﻬﺘﯩﻘﺎﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺳﯚﻳﮕﯜ ﺩەۋﺍﺳﻰ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ ﺋﺎھﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺶ ،ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﺗﻮﺧﺘﺎﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺷﻪﻳﺦ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﻟﭙﻪۋﺯﺍﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ " :ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺭەﺑﯩﻴﺌﻪﻝ ﺋﻪۋۋەﻝ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ
ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﻗﯘﺗﻠﯘﻗﻼﺵ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯩﻜﻰ ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﻗﯩﺴﺴﻪ ۋە ﻗﻪﺳﯩﺪﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘپ
ﺋﯚﺗﺴﻪ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﻳﯧﻤﻪﻙ-ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺪﯗ.
ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺳﻪ ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ
ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻠﻪﺭﺩە ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻝ
ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ،ﻧﺎﺧﺸﺎ-ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻣﯘﻧﻜﻪﺭ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻣﻪﺩەﺕ ۋە ﻧﯘﺳﺮەﺕ ﺗﯩﻠﻪﺷﺘﻪﻙ
ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺷﻘﺎ
ﺩﺍﺋﯩﺮ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪە ﺷﻪﻙ ﻳﻮﻕ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﯩﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻰ
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ﻛﯧﺮەﻙ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﺋﻪھﻴﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﯩﯔ
ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻛﯜچ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻰ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﮔﯜﺯەﻝ-ھﻪ!.
ﻣﻪۋﻟﯘﺕ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺗﯩﻠﻠﯩﻘﻰ:
 -1ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﺩە ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ
ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ھﯧﻴﺖ-ﺑﺎﻳﺮﺍﻣﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺑﯩﺰ ﺋﻪھﻠﻰ
ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ھﯧﻴﺖ-ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﻤﯩﺰ ،ﺭﻭﺯﺍ ھﯧﻴﺖ ۋە ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺘﯩﺪﯗﺭ« ﺩەپ،
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ.
 -2ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﻰ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪﯗ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻕ ﺩەپ
ﻣﯘﻗﯩﻤﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ.
 -3ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺟﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ھﯧﻴﺖ-
ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ.
 -4ﺑﯘ ﺭﺍﭘﯩﺰە ۋە ﺯﯨﻨﺪﯨﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﻪﺭﮔﻪ
ﮔﯘﻣﺒﻪﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﺗﯘﺭﯗﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﺘﺎ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﻯ.
 -5ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯜﻳﯜﻙ ،ھﻪﻗﻘﻪ ﺋﻪڭ
ﻳﯧﻘﯩﻦ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﻰ ﺑﯩﺰﺩﯨﻨﻤﯘ ﻛﯚپ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﻟﻪپ-ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭﻧﯩﯔ ھﯧﭻ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ،ﺑﯘ
ﻣﻪۋﻟﯘﺕ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﻣﻪۋﻟﯘﺕ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﯩﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ:
1ﻣﻪۋﻟﯘﺕ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪھﻠﻰ-ﺋﯩﻠﯩﻤﻼﺭﺩﯨﻦﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە
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ﺧﻪﺗﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯩﻤﯘ ﺟﺎھﯩﻠﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯ ﭘﯩﻜﯩﺮﯨﺪە ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﻰ ﺟﺎﻥ-
ﺟﻪھﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﭼﯩﻼﺭﭼﻪ ﻳﺎﻗﯩﻼﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ.
 -2ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺯﻯ ﺟﺎھﯩﻞ-ﻧﺎﺩﺍﻧﻼﺭ "ﻣﻪۋﻟﯘﺕ"ﻧﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ،
ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺩ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﺎﺯﻏﯘﻥ ﭘﯩﺮ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎھﯩﻞ ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﻻﺭﭼﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺪﯗ.
 -3ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻳﻪپ ﺋﯩﭽﯩﺶ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ
ﺗﻮﻳﻐﯘﺯﯗﺷﻨﻰ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴﻰ :ﻣﻪۋﻟﯘﺕ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺶ ،ﺭەﺑﯩﻴﺌﯘﻝ ﺋﻪۋۋەﻝ
ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﻣﻪۋﻟﯘﺕ ﺋﻮﻗﯘﺵ ۋە ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺵ ﺗﯘﺳﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ
ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪە ﺗﻮﺳﯘﺷﻰ ۋە ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻙ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ،
ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﺋﻪھﻴﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯚھﭙﻪ
ﻗﻮﺷﯘﺷﻰ ۋﺍﺟﯩﺐ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ۋە ﻣﯘﻧﻜﻪﺭ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻤﯘ ﺋﯘ ﺑﺎﺗﯩﻠﺘﯘﺭ.

ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ

ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﯨﻤﯘ ،ھﻪﻕ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ .ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ
ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻠﯩﻚ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻳﺎﻗﯩﻠﯩﺸﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ .ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ،ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﻪﻟﺒﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﻳﺎﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
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ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ .ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘﻣﻤﻪ ﺋﻪﻻ ﺳﻪﻳﻴﯩﺪﯨﻨﺎ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ۋە ﺋﻪﻻ
ﺋﺎﻟﯩﻬﻰ ۋە ﺳﻪھﺒﯩﻬﻰ ﺋﻪﺟﻤﻪﺋﯩﻴﻦ.
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