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ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ :ﻥ .ﺗﻤﻜﻴﻨﻲ
ﺭﯨﻴﺎﺩ ﺷﻪھﺮﻯ ﺭەﺑﯟە ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﺩﯨﻦ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ
ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﻭﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﺑﻮﺓ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
1429 – 2008

ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﮕﻪ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭ
ﺟﯩﻤﻰ ھﻪﻣﺪﯗﺳﺎﻧﺎﻻﺭ ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ،

ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﺳﻪﻳﻴﯩﺪﯨﻤﯩﺰ،

ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ

ـ

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ،

ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ!
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﯩﮕﻪ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﺘﯘﺭ .ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﺋﻪۋﺯەﻝ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ۋە ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ
ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﻛﯚپ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ:
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﻯ :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ
ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯗﺭ] «.ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ[
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ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﻯ :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭپ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺷﯘ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭﭘﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺟﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺋﻮﻥ ھﻪﺳﺴﻪ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ] «.ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ[
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ،ﻳﺎﺩ ﺋﯧﻠﯩﺶ ۋە ﻣﺎھﺎﺭەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ» :ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺩ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪڭ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﻣﺎھﺎﺭەﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺗﻪﺱ ﺗﯘﻳﯘﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﻰ
ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﺳﺴﻪ ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«.
]ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ[ »ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ :ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻦ ،ﺋﯚﺭﻟﯩﮕﯩﻦ ،ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯘﻧﻰ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ

ﭼﯧﻐﯩﯖﺪﺍ

ﺗﻪﺟﯟﯨﺪ

ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ

ﺳﯧﻠﯩﭗ

ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻨﯩﯖﺪەﻙ ،ﺗﻪﺟﯟﯨﺪ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻦ!-
ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ] «.ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ[
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ﺧﻪﺗﺘﺎﺑﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﻪﺳﻪﺭﺩە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ:

ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ

ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺳﺎﻧﻰ

ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ

ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻐﺎ ﺗﻪڭ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﻗﺎﺭﯨﻴﻐﺎ :ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯەڭ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ
ﺋﯚﺭﻟﯩﮕﯩﻦ! -ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ
ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭە ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﺋﯚﺭﻟﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯗ.
ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺳﺎۋﺍﺏ ﺋﻮﻗﯘپ ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩە ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ«.
ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﻯ :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﯚﮔﻪﻧﺴﻪ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ ـ
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻧﯘﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﺝ ﻛﯩﻴﺪﯛﺭﯛﻟﯩﺪﯗ .ﺗﺎﺟﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻯ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ
ﻧﯘﺭﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻧﯘﺭﻟﯘﻗﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮﻥ ﻛﯩﻴﺪﯛﺭﯛﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ:
ﺑﯘ ﺗﻮﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯩﻴﺪﯛﺭﯛﻟﺪﻯ؟ -ﺩەﻳﺪﯗ .ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ:
ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﯩﯖﻼﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ -،ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ«.
]ﺋﯩﻤﺎﻡ ھﺎﻛﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ [
3

ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ

ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ

ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ

ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ

ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:
»ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﯕﻼﺭ .ﺷﻪﻙ ـ ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ
ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ] «.ﺋﯩﻤﺎﻡ
ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ[ »ﺭﻭﺯﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ
ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ] «...ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ۋە ھﺎﻛﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ[
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺩەﺭﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻥ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺋﻪﺟﺮﻯ:

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯚﻳﺪە ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺩەﺭﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ
ﻗﻪۋﻣﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺭەھﻤﻪﺕ
ﺋﻮﺭﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯗ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﻗﻮﺭﺷﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ
ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭﻏﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ] «.ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪﺑﯘ
ﺩﺍۋﯗﺩ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ[
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﻪﺩەپ ـ ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﺮﻯ :ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻛﻪﺳﯩﺮ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻪﺩەپ ـ ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ:
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ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﭘﺎﻙ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﺗﯘﺷﻰ ۋە ﭘﺎﻙ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ،ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻣﯩﺴﯟﺍﻙ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻰ ،ﺋﻪڭ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ
ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﺸﻰ ،ﻗﯩﺒﻠﯩﮕﻪ ﻳﯜﺯ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ،
ﺋﻪﺳﻨﻪﻙ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩﺸﻰ ،ھﺎﺟﻪﺕ ﭼﯜﺷﯜپ
ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩەپ ﻗﯩﺮﺍﺋﻪﺗﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛپ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ،
ﺯﯦﻬﻨﯩﻨﻰ ھﺎﺯﯨﺮ ﺗﯘﺗﯘﺷﻰ ،ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە
ﺗﻮﺧﺘﺎپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﺎپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﺎ ﺳﯩﻐﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺗﺎﺷﻼپ
ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﻗﺎﺭﯨﻴﻼﺭ ﻗﯩﺮﺍﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺱ ـ ﺑﻪﺳﺘﻪ
ﺋﯜﻧﻠﯜﻙ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﻛﻮﭼﺎ ـ ﻛﻮﻳﻼﺭﺩﺍ ۋە ﺑﯩﻬﯘﺩە ﺳﻮﺭﯗﻧﻼﺭﺩﺍ
ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻛﯧﺮەﻙ؟ ﺋﻪﻧﻪﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ﻗﯩﺮﺍﺋﯩﺘﻰ

ھﻪﻗﻘﯩﺪە

ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺳﻮﺯﯗپ ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘﻰ.
ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ،

”ﺑﯩﺴﻤﯩﻠﻼھﯩﺮﺭەھﻤﺎﻧﯩﺮﺭەھﯩﻢ“ﻧﻰ

ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ،

»ﺑﯩﺴﻤﯩﻠﻼھ«ﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺯﺍﺗﺘﻰ» ،ﺋﻪﺭﺭەھﻤﺎﻥ«ﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺯﺍﺗﺘﻰ،
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»ﺋﻪﺭﺭەھﯩﻢ«ﻧﯩﻤﯘ ﺳﻮﺯﺍﺗﺘﻰ -،ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ] .ﺋﯩﻤﺎﻡ
ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ[
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﻪﺟﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﺳﺴﯩﻠﻪپ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ:
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﻪپ ﺧﺎﻟﯩﺲ ھﺎﻟﺪﺍ
ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ
ﻗﻪﻟﺐ ھﯘﺯﯗﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘﻻھﯩﺰە ﻗﯩﻠﯩﭗ
ۋە ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﯘ ﺋﻪﺟﯩﺮ ھﻪﺳﺴﯩﻠﻪپ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺪﯗ
ۋە ﭼﻮﯕﯩﻴﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯩﺮ ھﻪﺭﭘﻜﻪ ﺋﻮﻥ ھﻪﺳﺴﯩﺪﯨﻦ
 700ھﻪﺳﺴﯩﮕﯩﭽﻪ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﯚپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﻪ ـ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩە ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭ :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﻯ ھﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ۋەﺯﯨﭙﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯩﺮ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﯜچ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
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ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ۋﺍﻗﺘﯩﯖﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺵ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ھﯧﺮﯨﺴﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ! ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ
ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪﺯەﺭ ،ﺗﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻱ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺋﯚﺯەﯕﮕﻪ ۋەﺯﯨﭙﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻦ! ﺋﺎﺯ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﻛﯚپ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ۋەﺯﯨﭙﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪﯗﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻏﻪﭘﻠﻪﺗﺘﻪ
ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﺧﻼپ ﻗﯧﻠﯩﭗ ۋەﺯﯨﭙﻪﯕﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ،ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﻮﻗﯘۋﺍﻟﻐﯩﻦ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻱ
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﯘﺧﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯧﺸﯩﻦ
ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘۋﺍﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯘﻧﻰ
ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺪﯗ] «.ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ[ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﺗﻪﺟﯟﯨﺪ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﯩﮕﻪ
ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﯩﺮﺍﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻣﯘﻻھﯩﺰە ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻯ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪﺯەﺭ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ ۋە ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﯩﻦ! ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
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ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺋﯘﮔﻪﻧﮕﯩﻠﻰ ۋە ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﻧﻪﺳﯩﭗ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ.
ﺋﺎﻣﯩﻦ...
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