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ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭ
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ۋە ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯧﻴﯩﺪﯗﺭ:
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺵ ۋە ﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺩﯨﻨﻰ
ﻣﻪﺩﺭﯨﺴﻪ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ۋە
ﻣﯩﯔ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ،
ﺑﯘ ﺋﺎﻱ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺶ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ھﻪﺭﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺗﻪھﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯧﻴﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﻧﻪﭼﭽﻪ ھﻪﺳﺴﻪ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺳﺎۋﺍﺏ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺳﺎۋﺍﺑﺘﺎ ۋە ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﺘﻪ ﻣﯩﯔ
ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣﯩﯔ ھﻪﺳﺴﻪ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺸﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻴﺪﯗﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﻪﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭپ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻮﻥ ﺳﺎۋﺍﺏ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭپ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﻥ ﺳﺎۋﺍﺏ ﻳﯧﺰﯨﻠﺴﺎ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺋﻮﻥ ﻣﯩﯔ ھﻪﺳﺴﻪ ﻳﻪﻧﻰ ) (x1000= 1000010ﺳﺎۋﺍﺏ
ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺸﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺷﯘﯕﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﻳﺘﺘﻰ ۋە ﻛﯚپ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ،
ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺳﻪﻗﻪﺩە ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﻪڭ ﺳﯧﺨﻰ ﺯﺍﺕ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ ﺟﯩﺒﺮﯨﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﯩﻨﯩﺪﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺳﯧﺨﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺟﯩﺒﺮﯨﻞ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ھﻪﺭ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻦ
ﺋﯜﮔﯩﺘﻪﺗﺘﻰ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺟﯩﺒﺮﯨﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﻪڭ ﺳﯧﺨﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ « )ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ( .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﺭﻭﺯﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ
ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ :ﺭﻭﺯﺍ ﺩەﻳﺪﯗ  -ﺋﻰ ﺭەﺑﺒﯩﻢ! ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺋﯩﭽﯩﺸﺘﯩﻦ ۋە ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
ھﻪۋەﺳﺘﯩﻦ ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻏﯩﻦ -،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺩەﻳﺪﯗ -
ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻏﯩﻦ-،
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ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺭﻭﺯﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ «)ﺋﻪھﻤﻪﺩ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺵ ۋە ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺶ
ھﻪﻣﻤﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﻪﻟﻪﺏ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺑﯘ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚپ ،ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺵ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺗﻪﻟﻪﺏ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻮﻟﻬﯘﺳﯘﻟﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺘﯩﺪﯗﺭ .ﺧﯘﺩﺩﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەﻙ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺕ
ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﺧﯩﺘﺴﯩﺰﺭەﻙ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ!
ﺗﻪﺭﺍۋﯨﻬ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ:
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺗﻪﺭﺍۋﯨﻬ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺗﻪﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﻪﺭﺍۋﯨﻬ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ھﯧﭻ ﺗﻪﺭﻙ ﺋﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ .ﺗﻪﺭﺍۋﯨﻬ
ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﻠﯩﺮﻯ ﺧﯘﭘﺘﻪﻥ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ۋﯨﺘﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻜﻪ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪە ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ
ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻤﯘ ﺟﺎﺋﯩﺰﺩﯗﺭ .ﺗﻪﺭﺍۋﯨﻬ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ  20ﺭەﻛﺌﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯚﺕ ﺭەﻛﺌﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮﺳﺎﻻﻡ ﺑﯧﺮﯨﭙﻤﯘ،
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﯧﺮﯨﭙﻤﯘ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺗﻪﺭﺍۋﯨﻬ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﯛﺵ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭﺍۋﯨﻬ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ
ﺧﻪﺗﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﯩﺮ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺑﯘﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺯﯦﺮﯨﻜﺘﯜﺭﯛپ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﻳﯧﻨﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪﯗﺭ .ﺗﻪﺭﺍۋﯨﻬ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﻛﯚﭘﺘﯘﺭ.
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺟﯩﺒﺮﯨﻠﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ:
ھﻪﺭ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺟﯩﺒﺮﯨﻞ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ ۋە ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘپ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﯩﯖﺸﺎﻳﺘﺘﻰ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ۋﺍﭘﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ ﺟﯩﺒﺮﯨﻞ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘپ ﺗﯩﯖﺸﯩﻐﺎﻥ .ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺋﯘ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ)،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﻗﯩﺰﻯ( ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺗﻪﻣﻜﯩﻦ ھﺎﻟﺪﺍ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
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ﻣﯧﯖﯩﺸﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ -ﺧﻮﺵ ﻛﻪﭘﺴﯩﺰ
ﻗﯩﺰﯨﻢ -،ﺩەپ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ۋە ﺳﻮﻝ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﯗپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺑﯩﺮ
ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﯨﯟﯨﺪﻯ ،ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﻳﯩﻐﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﺩﯨﯟﯨﺪﻯ ،ﺋﯘ ﻛﯜﻟﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎﺩﯨﻦ  -ﻣﻪﻥ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﯩﺪەﻙ ﺑﯩﺮﺋﺎﻧﺪﺍ
ﻏﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە
ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﯨﯖﯩﺰ ۋە ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ﻛﯜﻟﺪﯨﯖﯩﺰ؟ -ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﯟﯨﺪﯨﻢ ،ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ  -ﻣﻪﻥ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ  -ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ۋﺍﭘﺎﺕ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ -،ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺷﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ؟-
ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﯟﯨﺪﯨﻢ ،ـ ﺋﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼ ﻣﺎﯕﺎ -،ﺟﯩﺒﺮﯨﻞ ھﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺑﯘﻳﯩﻞ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﺎﻣﺎﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺩﻯ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺋﻪﺟﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﻡ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺰ ﻣﺎﯕﺎ
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﺴﯩﺰ -،ﺩﯨﯟﯨﺪﻯ ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﻮﻟﯩﻘﯩﻤﻐﺎ-،
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺴﯩﺰ؟! -ﺩﯦﯟﯨﺪﻯ ،ﺑﯘۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ
ﻛﯜﻟﺪﯛﻡ -،ﺩﯦﺪﻯ «)ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﺟﻪ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ( .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ۋﺍﭘﺎﺗﯩﺪﯨﻦ 6
ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻦ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺧﻪﺗﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﺋﻪۋﺯەﻝ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ:
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﻠﻪﺗﺘﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﻮﻧﯩﺪﺍ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﻜﻪ ۋە ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ
ﺋﻪﻧﻬﺎﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ » :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﻮﻧﯩﺪﺍ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﻪﺗﺘﻰ «)ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ( .ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ
ﺋﻪﻧﻬﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﻮﻧﻰ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﺯﺍﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ،ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﻯ
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ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯩﺘﺎﺗﺘﻰ «)ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ( .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ » :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﻮﻧﯩﺪﺍ
ﺋﯧﺘﯩﻜﺎپ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ۋە ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻕ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﻗﻪﺩﯨﺮ
ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭ! ﺩەپ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ «)ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(.
ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﻣﻪﻥ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﺩﯨﻦ -،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﻥ ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﺴﺎﻡ ،ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪە
ﻧﯧﻤﻪ ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟-ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﯟﯨﺪﯨﻢ ،ﺋﯘﻣﺎﯕﺎ ﻣﯘﻧﯘ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﺋﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻥ :ﻳﻪﻧﻰ ) ﺋﻰ
ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻼھﯩﻤﺴﻪﻥ ،ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﻐﺎﻳﺴﻪﻥ( )ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(.
ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﺮﻯ:
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ۋە ﺧﻪﻳﺮﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﻛﯧﭽﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ
ﻧﯘﺭﻯ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﻪﺭﺷﺎﺭﯨﺪﺍ

ﭘﺎﺭﻻﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻕ ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋە ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﻮﻧﯩﺪﺍ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻱ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﻡ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻝ -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﺘﻪ ۋە ﺳﺎۋﺍﺑﺘﺎ ﻣﯩﯔ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﻝ -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە » :ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ
)ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺕ ۋە ﺳﺎۋﺍﺑﺘﺎ( ﻣﯩﯔ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﺘﯘﺭ « ﺩەﻳﺪﯗ )ﻗﻪﺩﯨﺮ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -3ﺋﺎﻳﻪﺕ( .ﺩﯦﻤﻪﻙ،
ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﻣﯩﯔ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺗﻪڭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻣﺮﯨﺪﯨﻦ  83ﻳﯩﻠﻐﺎ ﺗﻪڭ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ  83ﻳﯩﻞ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ،ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ  83ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﺋﻪۋﺯەﻟﺪﯗﺭ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ.
ﺷﯘﺑﻬﯧﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﭘﺎﺭﻻﻕ ﻧﯘﺭﻯ ﺋﯩﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻧﯘﺭ
ﭼﯧﭽﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻛﯧﭽﻪ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﻟﯘﻍ ۋە ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻜﺘﯘﺭ.
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ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﭽﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪڭ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺷﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ،
ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ،ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻛﯜﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ۋە ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﻟﯘﻍ
ﺳﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘﻰ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ
ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻤﻪﻱ،
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻏﻪﭘﻠﻪﺕ ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺪﺍ ﺟﯩﻤﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ھﯧﭽﺒﯩﺮ ﭘﻪﺭﻗﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ.
ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎﺯﺩﯗﺭ:
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺧﻪﺗﺘﺎﺑﯩﻲ ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﮕﻪ
ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎﺯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﺭەﭘﻠﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻣﯚﺗﯜۋەﺭ
ﺩەﺳﺘﯘﺭﯨﺪﯗﺭ .ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻣﺎﻟﯩﻚ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ » ﺋﻪﻟﻤﯘۋﺗﺘﻪء« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﻧﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ »:ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺋﯚﻣﯜﺭﻟﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻣﺮﯨﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ،ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯩﺴﻘﺎ
ﺋﯚﻣﺮﯨﺪە ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﮕﻪﻧﺪە،
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﯩﯔ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
«)» ﺋﻪﻟﻤﯘۋﺗﺘﻪﺉ « ﺩﯨﻦ(.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ۋﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ.
ﺑﯘ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺷﯘ ﻛﯧﭽﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪە
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﺋﻪﺗﻨﻰ ۋە ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﻧﯧﻤﻪ ﺗﯩﻠﺴﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺴﻤﯘﻟﺌﻪﺯەﻣﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﻣﯩﮕﻪﻥ .ﺑﯘﻣﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﺋﻪﺗﻨﻰ
ۋە ﺋﯩﺴﻤﯘﻟﺌﻪﺯەﻣﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺭۋﺍﻗﯩﺖ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ۋە ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﻮﻗﯘﺳﯘﻥ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ۋﺍﻗﺘﻰ ،ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﺋﻪﺕ ۋە
ﺋﯩﺴﻤﯘﻟﺌﻪﺯەﻡ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻼ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
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ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺷﯘ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻼ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﯩﺴﻤﯘﻟﺌﻪﺯەﻣﻨﯩﻼ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﯜﮔﯩﻨﯟﯦﻠﯩﭗ،
ﺑﺎﺷﻘﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﻪﺟﻪﺭ ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ » :ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﻨﯩﺪە ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺷﯘﻟﯩﺴﯩﺰ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ «)»ﻓﻪﺗﻬﯘﻟﺒﺎﺭﻯ«
ﺩﯨﻦ( .ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ » :ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪە
ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺗﯩﭗ -ﺗﯩﭻ ،ﺳﯜپ -ﺳﯜﺯﯛﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ھﺎۋﺍ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺳﯘﻏﯘﻗﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«)ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ( » .ﺭﯗھﯘﻟﺒﺎﻳﺎﻥ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻯ

ﺋﯩﺒﻨﻰ

ﺧﯘﺯەﻳﻤﻪﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﯘ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ » :ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪە ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ
ﺗﺎﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ « )»ﻓﻪﺗﻬﯘﻟﺒﺎﺭﯨﻲ« ﺩﯨﻦ(.
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