ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻖ ﺋﻪﺧﻼﻕ ۋە ﭼﯘﺷﻪﻧﭽﻪ

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﻰ ﻳﻮﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺭﯨﺰﻕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ھﻪﻕ
ﺳﯘﺑﻬﺎﻧﻪھﯘ ۋەﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﯩﺌﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﯩﻠﻴﯘﻧﻼﺭﭼﻪ ھﻪﻣﺪﯨﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﭘﻪﺧﺮﻯ
ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺕ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻣﮕﻪ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ،
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻨﻼﺭﻏﺎ ۋە ﺗﺎ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻣﯩﯖﻼﺭﭼﻪ
ﺳﺎﻻﻡ!!!
ﺋﯩﻲ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺳﺎﻕ -ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ،ﺳﺎﻏﻼﻡ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﯩﻦ،
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺳﺎﯕﺎ ﺧﺎﻟﯩﺲ ۋە ھﻪﺭ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺳﯧﻨﻰ ﺋﻪڭ ﮔﯜﺯەﻝ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ،ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ

ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ

ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ!!!

ﺳﻪﻥ

ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ

ﻗﺎﺩﯨﺮﺳﻪﻥ،

ﺗﯩﻠﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ

ﻗﻮﺭﯗﻕ

ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﯩﻐﯩﻦ!!! ...
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰﺩە ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪپ ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﯩﻤﯩﺰﺩەﻙ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ،
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭ ،ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻨﻼﺭ ،ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺑﻪﻙ
ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﻪﺗﺘﻰ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ﭼﯜﻣﯩﻠﯩﺸﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺭﻭھ ،ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺑﻪﺩەﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪپ ﻛﯧﭽﻪ -ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ .ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە
ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻟﯩﺮﻯ ﺭﯗﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘپ ،ﺭﯗﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻐﺎ ﻧﻮﻗﺴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ھﺎۋﺍﻳﻰ -ھﻪۋەﺱ ،ﺋﻮﻳﯘﻥ -ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ،ﻏﻪﻳﯟەﺕ -ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ،ھﻪﺳﻪﺕ ۋە ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯘﺭ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯨﺸﺎﺗﺘﻰ .ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺸﻪﺗﺘﻰ .ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ،ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ،ﺋﺎﺟﯩﺰ-ﺋﯘﺭﯗﻗﻼﺭﻧﻰ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﺋﯩﻬﺴﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻗﻼپ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ،ﺭﯗﺯﯨﺪﺍﺭﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯩﺸﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭەﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺭﻭھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﺎﺋﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﯩﺘﻪﻛﻠﯩﺴﻪ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ھﯚﻛﻤﯩﻨﯩﯔ ،ﺋﯘﻣﯘﻣﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻛﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﻕ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ .ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﮕﻪ
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻏﺎﻟﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺑﻪﺩﺭ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ  -١٧ﻛﯜﻧﯩﺪە ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﯩﺪەﻙ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺗﻮپ -ﺗﻮﭘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﮕﻪ ،ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺷﻪھﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻐﺎ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩﯔ ﻓﻪﺗﻬﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﻏﺎﺯﯨﺘﯩﻤﯘ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ  -٢٠ﻛﯜﻧﻰ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯘﻳﻘﯩﻨﯩﯔ ،ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ،
ھﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ،ﻟﯩﯖﺘﺎﺳﻤﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺶ -ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ،ﺟﯩﻬﺎﺩﻧﯩﯔ
ﺋﯧﻴﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ۋە ﺳﯜﻳﯜﻧﭻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ .ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ؟!! ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺭﯗﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺷﯘ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﻨﻰ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﯧﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﯧﭙﭗ،
ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻗﻘﺎ ﭼﯧﻘﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ .ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ،ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻛﯩﺸﻪﻥ ﺳﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ھﻪﺳﺴﯩﻠﻪپ ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﮔﯘﻧﺎھ -ﻣﻪﺋﺴﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﺎﻱ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺧﻮﺷﺎﻟﻼﻧﻤﺎﻱ ﺗﻮﺭﺍﻻﻳﻤﯩﺰ!!!
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺷﯘ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘﻛﻰ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ۋە ﺳﺎﻏﻼﻡ
ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﺎﺋﻪﺕ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ھﯧﺮﯨﺴﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘپ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯘﻧﺎھ،
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ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ۋەﺩە ﺑﯩﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺑﯘﻳﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﻮﺳﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﺶ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻘﻰ ھﯧﺴﺎﺑﺘﺎ ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﻪﻝ ﺑﺎﻏﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻰ )ھﯧﭻ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ( ﻣﺎﻝ ۋە ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﭘﻪﻗﻪﺕ )ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﻰ( ﻏﺎ ﭘﺎﻙ ﻗﻪﻟﺐ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﯩﻼ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﻟﯩﺪﯗ«  -ﺷﯘﺋﻪﺭﺍ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -٨٨،٨٩ ،ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺍﷲ ﻏﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺯﻭﺭ
ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«  -ﺋﻪھﺰﺍﺏ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -٧١ ،ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﯧﻨﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ۋﺍﺟﯩﺐ ۋە
ﻣﯘﺳﺘﻪھﻪﺏ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ھﺎﺭﺍﻡ ۋە ﻣﻪﻛﺮﯗھ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺵ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺳﻪﻥ ﺋﯚﺯەﯕﮕﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﮕﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﺟﯩﻠﯩﯔ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﮕﻪ( ﻗﻪﺩەﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻐﺎ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ«  -ھﯩﺠﯩﺮ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -٩٩ ،ﺋﺎﻳﻪﺕ.
ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ) » :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ» ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻢ ،ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ،ھﺎﻳﺎﺗﯩﻢ ۋە
ﻣﺎﻣﺎﺗﯩﻢ )ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻢ ۋە ﺗﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﻢ( ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺍﷲ
ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ .ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺍﷲ ﻏﯩﻼﺧﺎﻟﯩﺲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ( ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﺪﯗﻡ ،ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪۋۋﯨﻠﯩﻤﻪﻥ«  -ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -١٦٣ ،١٦٢ ،ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ.
ﺑﯘ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺩﻭﺭﺍپ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﻪﻗﻠﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺳﻪﺕ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﭽﻪ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﻗﻪﻟﯩﺒﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ
ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﯩﻦ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ .ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﮔﯘﻧﺎھﺘﯩﻦ،
ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﮔﻪپ -ﺳﯚﺯﺩﯨﻦ ،ھﺎﺭﺍﻣﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻦ ،ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻦ ،ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
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ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺷﺘﯩﻦ ،ھﺎﺭﺍﻡ ﻳﯧﻴﯩﺶ ،ھﺎﺭﺍﻡ ﺋﯩﭽﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ .ﻳﻪﻧﻪ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺩەﺏ -ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺭﯨﺌﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ؛ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﺳﻮھﯘﺭﻟﯘﻗﻨﻰ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﯛپ ﻳﯧﻴﯩﺶ ،ﺋﯩﭙﺘﺎﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳﺎﺵ
ﭘﺎﺗﻘﺎﻧﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ...ۋﺍھﺎﻛﺎﺯﺍﻻﺭ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﻰ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ھﺎﻗﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ھﺎﻗﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ "ﻣﻪﻥ ﺭﯗﺯﯨﺪﺍﺭ،
ﻣﯧﻨﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﮔﻪپ -ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺯﻭﺭﻟﯩﻤﺎ" ﺩﯦﻴﯩﺶ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺳﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺟﺎۋﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺭﯗﺯﯨﻨﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﺶ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﺩە ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﻪﺵ ...
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘھﯩﻢ.
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺳﺎﻧﺎپ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﻪﺭﺍۋﯨﻬ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ،
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋﺍﺭﯨﺴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﻛﯧﻤﯩﻜﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﭼﯩﻦ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ
ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.

 -ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ

ھﻪﺩﯨﺲ.
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺩﯗﺋﺎ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﻔﺎﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﻻﺯﯨﻢ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﻗﻪﺩﺭ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪﯗﺭ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ١٠٠٠ ،ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﯨﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ .ﺋﯘ ﻛﯧﭽﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ
ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ .ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪە
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩەپ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﯘﻗﯘﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﭘﯘ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺧﺎﺱ ﺑﻮﻟﯘپ ،ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﯘ ۋﺍﻗﺘﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﺷﻰ ،ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ،ﺗﻪۋﺑﻪ ،ﺯﯨﻜﯩﺮ ،ﺩﯗﺋﺎ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﻔﺎﺭ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ
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ﺳﻮﺭﺍﺵ ،ﺩﯗﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﭘﺎﻧﺎھﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯗﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻪﻣﻪﻝ -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺗﻪۋﺑﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ۋە ﺋﺎﺗﺎ-
ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻧﺎﺋﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ
ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﻪﺟﻪﺏ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﻮﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪە ﺑﯘ
ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻘﯘﺳﯩﺰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯەﺗﺘﻰ ،ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺋﻮﻳﻐﯘﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻟﮕﯩﻤﯩﺰ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﺌﺘﯩﻜﺎﻑ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺷﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ ،ﺋﯩﺌﺘﯩﻜﺎﻑ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺌﺘﯩﻜﺎﻑ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ
ﻛﻪﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺭﯗﺯﯨﺪﺍﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮ -ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ
ﻻﺯﯨﻢ .ﺷﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯧﻨﻰ ﻗﯧﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﻪﺟﻪپ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ  -ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺧﺎﺭ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ھﯩﺪﺍﻳﯩﺘﯩﻤﮕﻪ
ﺋﻪﮔﻪﺷﺴﻪ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺯﻣﺎﻳﺪﯗ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺷﻪﻗﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ«  -ﺗﺎھﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -١٢٣ ،ﺋﺎﻳﻪﺕ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻣﯘﺯﺍﻛﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻣﯘھﯩﻢ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯩﻤﺎﻡ
ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﺘﻰ ﻧﻰ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .
ﺭﯗﺯﯨﺪﺍﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯧﭽﻪ -ﻛﯜﻧﺪﯗﺯ ﺩﯗﺋﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ" ،ﻛﯧﻤﯩﻜﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎۋەﺕ
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ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﻛﯧﻤﯩﻜﻰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ ،ﻛﯧﻤﯩﻜﻰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ" ﺩەﻳﺪﯗ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ.
ﺭﯗﺯﯨﺪﺍﺭ ۋﺍﻗﺘﺘﺎ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯗپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ» :ﻣﺎﯕﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﻣﻪﻥ )ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﯖﻼﺭﻧﻰ( ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ )ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ(«ﻏﺎﻓﯩﺮ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -٦٠ ،ﺋﺎﻳﻪﺕ.
ﺧﯘﻻﺳﻪ :ﺑﯘ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﺎﻳﺪﺍ ،ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﯘ ﻗﯩﺴﻘﯩﻐﯩﻨﻪ ھﺎﻳﺎﺗﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯗﺷﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﻰ ،ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ
ﻻﺯﯨﻢ.
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