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ﺭﻭﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ھﯧﻜﻤﻪﺕ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮﻯ
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ:
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ -ﻗﻪﻣﻪﺭﯨﻴﻪ )ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ( ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ  -9ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﺋﺎﻱ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺋﺎﻳﺪﯗﺭ .ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ
ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ :
 -1ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ﺋﻪڭ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ
ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺭﻭﺯﺍ ۋﺍﺳﺘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﻪﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﭼﯧﻨﯩﻘﺘﯘﺭﯨﺪﯗ ۋە ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ
ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
 -2ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﻯ -ﭘﻪﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺵ ۋە ﻣﻪﻧﺌﻰ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻜﻪ ﻛﯚﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺭەھﻤﻪﺕ ۋە ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
 -3ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻟﻪپ ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ
ۋﺍﺳﺘﯩﺴﯩﺪﯗﺭ ،ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﯩﻚ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە ﺳﯘﻏﯘﻕ ﺳﯘﻧﻰ ﻛﯚﺯ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻛﯚﺭﯗپ ﺗﯘﺭﺳﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﻪپ ﺳﻪۋﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،
ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﻘﺎ ۋە ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻗﻘﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﺎﻱ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﺪە ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺳﻪۋﺭﭼﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ
ﻳﯧﺘﯩﻠﺪﯗﺭەﻟﻪﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ »:ﺭﻭﺯﺍ ﺳﻪۋﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﺪﯗﺭ « ﺩەپ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ )ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﺟﻪ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(.
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 -4ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺳﯜﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﭻ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﻝ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﯘﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﻼﺭﻧﻰ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ.
ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﯩﺪﯗﺭ .ﺷﯘﯕﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ  »:ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﻼﺭﻧﻰ
ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﺪﯨﻢ« ﺩﯨﮕﻪﻥ)ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(.
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ؟:
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﺩەۋﺭﯨﺪە ﺭﻭﺯﺍ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ھﯩﺠﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺩﯙﻟﯩﺘﻰ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ھﯩﺠﺮﯨﻴﻪﻧﯩﯔ  -2ﻳﯩﻠﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﺑﯘھﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ ﺋﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ »:ﺋﻰ
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! )ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﺩﯨﻦ( ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ )ﻳﻪﻧﻰ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ( ﺭﻭﺯﺍ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ )ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ( ﭘﻪﺭﺯ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ « )ﺑﻪﻗﻪﺭە  -183ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ » ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ « ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﺮ ﺷﯘﻛﻰ:
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ۋە
ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﻠﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﺎﺩﻻﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯘ ﺋﻪﻣﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەﺵ ۋە ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ
ﺋﻪﻣﯩﺮ ۋە ﻣﻪﻧﺌﯩﻠﻪﺭ » ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! « ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ.
ﻳﻮﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺩﯨﺌﯩﻲ ﺋﯩﺸﺎﺭەﺗﻠﻪﺭ:
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻮﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪە ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜچ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ
ﻳﺎﺩﻻﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻗﺘﺎ :
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 -1ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺭﻭﺯﺍ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻼ ﻣﻪۋﺟﯘﺩ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺳﺎﻣﺎۋﯨﻲ ﺩﯨﻨﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﯘپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﻲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻜﻰ»ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﺭﺯ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەﻙ« ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺭە ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ .ھﻪﺳﻪﻧﯘﻟﺒﻪﺳﺮﯨﻲ ﺑﯘ ﻣﺎۋﺯﯗﺩﺍ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻲ ،ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻏﯩﻤﯘ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ
ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ﺑﯘ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺗﻪﺭﻙ ﺋﯧﺘﯩﭗ ،ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ۋە ﺋﯚﺯ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻨﻰ ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻧﻨﯩﯔ ﺯﯗﻟﻤﯩﺪﯨﻦ
ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ۋە ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻧﻨﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘپ ﺳﯘﺩﺍ ﻏﻪﺭﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯜﻥ ﺩەپ
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﺎﺗﺘﻰ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ
ﺋﯧﻴﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﻳﺎﺯ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ
ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺳﺎﻟﻘﯩﻦ ۋە ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎھﺎﺭ ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ ﺑﻪﻟﮕﯜﻟﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﯟەﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻳﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻳﻪﻧﻪ  20ﻛﯜﻧﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺟﻪﻣﻰ  50ﻛﯜﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ .ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﺋﯚﻟﯜﻣﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﺋﯘﻻﺭ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺋﯚﻟﯜﻣﺎﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﺑﯘﺩ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ « )ﺗﻪۋﺑﻪ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -31ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
 -2ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ ﺑﻪﺵ ۋﺍﺥ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﻳﯩﻞ
ﺑﻮﻳﻰ ﺋﯜﺯﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ ﻳﯩﻠﺪﺍ
ﺑﯩﺮﺋﺎﻱ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﺯﺩﯗﺭ.
ﻗﻪﻣﻪﺭﯨﻴﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﻯ ﮔﺎھﯩﺪﺍ  29ﻛﯜﻥ ،ﮔﺎھﯩﺪﺍ  30ﻛﯜﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
 -3ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺩﻻﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﺭەﭘﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ .ﺑﯘ ﺋﺎﻱ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﺯﯨﺘﻰ ،ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﺴﻰ ۋە ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻘﻰ
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ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪڭ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﺎﻳﺪﯗﺭ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﺪﯗﺭ ،ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ۋە ھﻪﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎھﻪﻗﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﯘﭼﻰ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯗﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻤﻜﻰ
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﺴﯘﻥ « )ﺑﻪﻗﻪﺭە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -185
ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﮔﯘﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺳﯚﺯﯨﺪە  :ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﯕﻼﺭ ۋە ﻳﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺑﯘﺋﺎﻳﺪﺍ -ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ -ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ
ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ،ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﻙ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﻰ:
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯧﻐﯩﺮﺩﯗﺭ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯﯛﺭﺳﯩﺰ ﺗﯘﺭﯗپ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ
ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﺋﯚﺯﯛﺭﺳﯩﺰ ﺗﻪﺭﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺑﻮﻳﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩەپ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻥ .ﺋﻪﺑﯘ ھﯘﺭەﻳﺮە
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﯛﺭﺳﯩﺰ ﺗﯘﺭﯗپ ﺑﯩﺮەﺭ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯚﻣﯜﺭ
ﺑﻮﻳﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ« )ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(.
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ ﺋﺎﺩەﺗﺘﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﺎﻻﻟﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﺵ ۋﺍﺥ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ ،ﻳﯩﻠﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ
ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﺯﺩﯗﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯚپ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﻰ
ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺵ ۋە ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﻳﯧﻨﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﺩﺩﯨﻰ ۋە ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺭﻭﺯﯨﻨﯩﻤﯘ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﯘﺯﻛﯚﺭﻟﯘﻕ
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ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺷﯘﯕﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯚﺯﯛﺭﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮەﺭ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﻙ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺑﻮﻳﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩەپ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻥ.
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﻰ:
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ،ﺑﺎﻟﯩﻎ )ﻳﻪﻧﻰ  14ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ
ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ( ،ﺋﺎﻗﯩﻞ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﻗﯩﻞ ھﯘﺷﻰ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ( ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﭘﻪﺭﺯ ﺋﯧﻴﻨﺪﯗﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺩەﻟﯩﻠﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﯘ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ » :ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ!
)ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﺩﯨﻦ ( ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ
ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ( ﺭﻭﺯﺍ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ )ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ( ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ «
)ﺑﻪﻗﻪﺭە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -183ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺭﻭﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﻰ:
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺵ ﭼﻮڭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ
ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ « :ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﻪﺵ ﺋﺎﺳﺎﺳﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ:
-1

ﺋﺎﻟﻼھ

ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ

ﺑﺎﺷﻘﺎ

ھﻪﻕ

ﺋﯩﻼھﻨﯩﯔ

ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ،

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ھﻪﻕ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ
ﭼﯩﻦ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ،ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺶ،
 -2ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ.
 -3ﺯﺍﻛﺎﺗﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍﻗﯩﻠﯩﺶ.
 -4ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﺵ.
 -5ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ﻳﻪﺗﺴﻪ ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼﻧﻰ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ »)ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ھﯧﻜﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﯕﺎﻳﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﺏ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ،ﺯﯨﻜﯩﺮ ۋە ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻨﻼ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ
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ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻣﺎﻻﻟﻠﯩﻖ ۋە ﺯﯦﺮﯨﻜﯩﺶ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻬﺘﯩﻤﺎﻝ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﺗﯜﺭﻟﻪﻧﮕﻪﻥ:
 -1ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ.
 -2ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ.
 -3ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ھﻪﻡ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺯﯨﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ .
ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﭘﺴﯩﻼﺗﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ:
 -1ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯘﺭ ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻡ ،ﺭﯗﻛﯘ ،ﺳﻪﺟﺪە ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺑﻪﺩەﻧﻨﯩﯔ ھﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﺩﯗﺭﯗﺩ -ﺩﯗﺋﺎﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﺎ
ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ھﻪﺭﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯘﺭ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺭﻭﺯﯨﻤﯘ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯘﺭ ﻳﻪﻧﻰ ﺑﻪﺩەﻧﻨﯩﯔ ﻳﯧﻤﻪﻙ -ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﻜﻪ ۋە ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ھﻪۋەﺳﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯘﺭ.
 -2ﺯﺍﻛﺎﺕ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﻪﺩەﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ﺑﯩﻠﻪﻥ)ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺯﺍﻛﺎﺗﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﺎﻝ -ﻣﯜﻟﯜﻛﺘﯩﻦ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻣﯩﻘﺘﺎﺭﻧﻰ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ( ﺋﺎﺩﺍ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯘﺭ.
3ــ ھﻪﺝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ۋە ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻛﯩﺸﻰ ھﻪﺟﻨﯩﯔ ﺗﺎۋﺍپ ،ﺳﻪﺋﻰ ،ﺋﻪﺭﺍﭘﺎﺗﺘﺎ ﺗﯘﺭﯗﺵ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ
ﺗﺎﺵ ﺋﯧﺘﯩﺶ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻤﯘ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯘﻻﺭ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺋﯘ ،ھﻪﺭەﻣﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻤﯘ ﺧﯩﺮﺍﺟﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﭘﯘﻝ -ﻣﺎﻝ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻻﺭ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺷﯘﯕﺎ ھﻪﺟﻨﻰ ھﻪﻡ
ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ھﻪﻡ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺩەﻳﻤﯩﺰ.

ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ

ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﻪﺩەﻥ ۋە ﺭﻭھﻨﯩﯔ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺷﺘﺎ
ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ھﻪﺭﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ
ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﭘﯩﻜﺮﯨﻲ ،ﺭﻭھﯩﻲ ۋە ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺟﻪھﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪﺵ ۋە
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ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﮔﺎھ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﮔﺎھ
ﺗﯩﻼۋەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﮔﺎھ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﮔﺎھ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯧﻠﯩﻢ ﺗﻪھﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ

ﺗﯜﺭﻟﯩﻨﯩﺸﻰ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﮔﻪ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺋﯩﺸﺘﯩﻴﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺧﯘﺩﺩﻯ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻏﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ
ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ھﻪﺭﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ھﻮﺯﯗﺭﻟﯩﻨﯩﭗ،
ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺯﯦﺮﯨﻜﯩﺶ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺯﯦﺮﯨﻜﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﺎﻻﻟﻠﯩﻖ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ھﻪﻣﯩﺸﻪ
ھﯘﺯﯗﺭ ،ھﺎﻻۋەﺕ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﺭﻭﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮﻯ:
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﯗﻧﻴﺎۋﯨﻲ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ۋە ﭘﺎﻳﺪﯨﻨﻰ
ﻛﯚﺯﻟﯩﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻘﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ۋە ﺑﯘﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﻧﺎﻣﺎﺯ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻣﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:
ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ )ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ،ﺗﻪﺋﺪﯨﻞ ﺋﻪﺭﻛﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ )ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ(
ۋﺍﺭﯨﺴﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻮﻗﯘﺭﻯ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ( ﻓﯩﺮﺩەۋﺳﻜﻪ ۋﺍﺭﯨﺴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،
ﻓﯩﺮﺩەۋﺳﺘﻪ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ « )ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﯘﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -11 -10 -9ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(.
ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﯔ ﺑﯘﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ۋە
ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﺳﯩﺸﻰ ۋە ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﻧﺎﻣﺎﺯ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻗﻪﺑﯩﻬ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ۋە ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪﯗ « )ﺋﻪﻧﻜﻪﺑﯘﺕ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -45ﺋﺎﻳﻪﺕ(  .ﺭﻭﺯﯨﻨﯩﯖﻤﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ۋە ﺑﯘﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ.
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ﺭﻭﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮﻯ:
ﺭﻭﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯚﭘﺘﯘﺭ :
 -1ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘھﻪﻗﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ
ھﻪﺳﺴﯩﻠﻪپ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ 10ﺩﯨﻦ  700ھﻪﺳﺴﯩﮕﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﺎۋﺍﺏ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺩﯦﺪﯨﻜﻰ :ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻣﺎﯕﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯەﻡ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﻪپ
ﻳﯧﻤﻪﻙ -ﺋﯩﭽﻤﯩﻜﯩﻨﻰ ۋە ھﻪۋﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﭼﻮڭ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ :ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻰ،
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻣﯘﻻﻗﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ«
)ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(.
 -2ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﭼﯩﻦ
ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎۋﺍﺑﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﻪپ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ «)ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(.
 -3ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺗﻪﻟﻬﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺑﻪﻳﺪﯗﻟﻼ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ
ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ

ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ،

ﺋﯘ

ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ

ﺩەﻳﺪﯗ»:

ﺑﯩﺮﻛﯜﻧﻰ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻧﻪﺟﺪﯨﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮﺋﺎﺩەﻡ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺋﯘ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻧﻪﺭﺳﻪ
ﺩەۋﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺩەۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻤﯩﺪﯗﻕ ،ﺋﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ھﻪﻗﻘﯩﺪە
ﺳﻮﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯗﻕ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭗ -،ﺑﻪﺵ ۋﺍﺥ
ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ  -ﺩﯦﺪﻯ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﻪﻧﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ -ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ
ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻙ؟ -ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﯟﯨﺪﻯ -،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮﻕ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻧﻪﭘﻠﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎڭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﺷﯘڭ ﻛﯧﺮەﻙ -.ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ
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ﺑﻪﺭﺩﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ .ﺑﯘﺋﺎﺩەﻡ ﻳﻪﻧﻪ  ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻙ؟-ﺩەپ
ﺳﻮﺭﯨﯟﯨﺪﻯ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ -ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮﻕ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻧﻪﭘﻠﻰ ﺭﻭﺯﯨﻼﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﺴﺎڭ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ -،ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ ۋە ﺯﺍﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺰﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺑﯘﺋﺎﺩەﻡ ﻳﻪﻧﻪ -ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯧﻤﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻙ؟ -ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﯟﯨﺪﻯ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ  -،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮﻕ،
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ھﺎﻟﺪﺍ ﺳﻪﺩەﻗﻪ ﺑﻪﺭﺳﻪڭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ  -،ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ.ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ -،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﺎﻡ -ﺯﯨﻴﺎﺩە
ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﻳﻤﻪﻥ! -ﺩﯦﯟﯨﺪﻯ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ -ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺳﯚﺯﯨﺪە ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﺪﻯ -ﺩﯦﺪﻯ « )ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(.
 -4ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺭﻭﺯﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪﺍ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ ﻛﯚﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ ،ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﻳﻪپ -ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ۋە ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ھﻪﻳﻜﻪﻝ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺭﻭھﺎﻧﯩﻲ ﺟﻪۋھﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺭﻭھﺎﻧﯩﻲ ﺟﻪۋھﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺳﻪﺟﺪە
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﺍﺗﻜﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﻭھﻰ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ،ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﺗﻮﭘﺮﺍﻗﺘﯩﻨﺪﯗﺭ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺭﻭھﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺭەﺯﯨﻠﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﭘﺴﯩﻲ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻗﯘﻧﯘﺷﻼﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ،ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﻧﻪﭘﺴﯩﻲ ھﻪۋﯨﺴﯩﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ ،ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﺭﻭھﯩﻐﺎ
ھﺎﻛﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ،ھﺎﻳﯟﺍﻧﻠﯩﻖ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﻗﻪﺩﯨﺮ -ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ،ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﺭﻭھﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﻪﺑﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﺳﺎ ،ﺋﯘ،
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﮔﺎھﯩﺪﺍ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺋﯘﻟﯘﻍ
ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﻗﯩﻞ ۋە ﺭﻭھ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻧﻪﭘﺴﯩﻲ
ھﻪۋەﺳﻨﯩﻼ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﻪﭘﺴﯩﻲ ھﻪۋەﺱ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻪﻗﯩﻞ
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ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﻭھﻨﯩﻼ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ھﻪﻡ ﺭﻭھ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩﻞ ھﻪﻡ ﻧﻪﭘﺴﯩﻲ ھﻪۋەﺱ
ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺷﯘﯕﺎ ﻧﻪﭘﺴﯩﮕﯩﻼ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﻗﻪﺩﯨﺮ -ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ھﺎﻳﯟﺍﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺋﻪﻗﯩﻞ ۋە ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ،
ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﯩﯔ ھﻪۋەﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻗﯩﻞ ۋە ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘھﺎﻛﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺳﺎﻧﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە :
» ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ
ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﯩﺪﯗﺭ « )ﺑﻪﻳﻴﯩﻨﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -7ﺋﺎﻳﻪﺕ(.ﺩەﻳﺪﯗ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻨﯩﯔ
ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ۋە ﺋﯘﻟﯘﻏﺪﯗﺭ .ﻧﻪﭘﺴﯩﻲ ھﻪۋﯨﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻳﺎﺷﺎپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ
ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﺎﯕﭽﯘ؟
ﻧﻪﭘﺴﯩﻲ ﺧﺎھﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﻼھ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ،ﻧﻪﭘﺴﯩﻲ ﺧﺎھﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ
ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ ھﺎﻣﯩﻲ ﺑﻮﻻﻻﻣﺴﻪﻥ؟ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﺴﯩﻨﻰ )ﮔﯧﭙﯩﯖﻨﻰ( ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺩەپ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻼﻣﺴﻪﻥ؟ ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺘﯘﺭ،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﺗﺘﻪﺭ ﮔﯘﻣﺮﺍھﺘﯘﺭ « ) ﻓﯘﺭﻗﺎﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -44-43ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ (.
ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎھﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﭗ ،ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ
ﺗﻪﺭﻙ ﺋﯧﺘﯩﺶ ۋە ﻳﯧﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﭼﯧﻨﯩﻘﺘﯘﺭﯗپ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ -
ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ -ﻻﻳﯩﻖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯚۋەﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ
ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ھﺎﻟﺪﺍ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﻣﻪﻗﺎﻣﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺶ،
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺟﻪﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ۋە ﺋﺎﻟﻰ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ھﺎۋﺍﻳﻰ  -ھﻪۋەﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﭗ،
ﺭﻭھﯩﻲ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪﻟﺪﯛﺭﯛﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪڭ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯘﺭ.
ﺭﻭﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮﻯ:
ﺭﻭﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚﭘﺘﯘﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ :
 - 1ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ،ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻮﺗﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ.
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 - 2ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ۋە ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺗﻪﺭەﭘﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯗ.
 - 3ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﮔﯘﻧﺎھ ،ﺋﻪﻳﺸﻰ -ﺋﯩﺸﺮەﺕ ﻗﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ.
 - 4ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ھﯩﺪﻯ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ﺋﯩﭙﺎﺭ،
ﺋﻪﻧﺒﻪﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺧﯘﺷﭙﯘﺭﺍﻕ ﭘﯘﺭﺍﻳﺪﯗ.
 - 5ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ.
 - 6ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
 - 7ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯗ.
 - 8ﺭﻭﺯﺍ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ.
 - 9ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺳﻪۋﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﮔﯩﺘﯩﺪﯗ ۋە ﻳﯧﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯧﻨﯩﻘﺘﯘﺭﯨﺪﯗ.
 -10ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﯩﯔ ھﻪۋەﺳﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ھﺎﻛﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﯜﮔﯩﺘﯩﺪﯗ.
 -11ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﮔﯩﺘﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ
ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩە ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺋﯩﭽﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻧﻰ
ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺪﯗ.
 -12ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﯘﻏﯘﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﮕﯩﭽﻪ ﺗﯘﺭﻣﺎﻱ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻧﻨﻰ ﺋﺎﺭﺍﻡ
ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻپ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ.
 -13ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﺳﻪﻣﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ
ﺳﯧﻤﯩﺰﻟﯩﻚ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﯩﺪﯗﺭ.
 -14ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.
 -15ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ھﺎﺭﺍﻡ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﺷﻼﺭﻏﺎ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ
 « :ﺋﻪﻱ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺳﻰ! ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﯩﻨﯩﯖﻼﺭ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ
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ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯚﺯﻧﻰ ۋە ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﻧﻰ ھﺎﺭﺍﻣﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ .ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﯘﺗﺴﯘﻥ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯘﻧﻰ ھﺎﺭﺍﻡ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ »)ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(
 -16ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﯜﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻣﯧﻬﺮﻯ -ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﺳﺎﺧﺎۋەﺗﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺗﯩﺒﺒﯩﻲ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮﻯ:
ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺗﯩﺒﺒﯩﻲ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚﭘﺘﯘﺭ .ﻛﯜﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ
ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻼﺷﻘﺎﻥ ﻣﯧﺪﯨﺘﺴﯩﻨﺎ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﺍۋﺍ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ
ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ،ﺑﻪﺯﻯ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﭘﻪﺭھﯩﺰ)ﺭﯦﮋﯨﻢ( ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﻣﯘھﯩﻢ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﺳﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ .ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻟﯩﺮﻯ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻪپ ،ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ۋە
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﻪپ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﯧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﺘﻪ .ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ
ﺋﻮﻣﯘﻣﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺯﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺭﺍھﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻳﻪﻧﻪ ﺟﯧﮕﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﻪﺭھﯩﺰ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﯧﻤﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﮕﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺟﯩﮕﻪﺭ ﺭﺍھﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﯕﺎﻳﭽﻪ ﺑﯘﺯﯗپ ﺗﺎﺷﻼپ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ۋە ﭼﺎﺭﭼﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭ ﺑﻪﺯﻯ
ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺭﯦﮋﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ.
ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﻗﻪﻧﺖ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﺳﻪﻣﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ
ﻛﯚﭘﺘﯘﺭ.

12

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ » ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ،ﺩﺍۋﺍﻟﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ
ﭘﻪﺭھﯩﺰ)ﻳﻪﻧﻰ ﻳﯧﻤﻪﻙ -ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺶ(ﺗﯘﺭ «ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺕ ەۋﺳﯩﻴﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ » ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﯕﻼﺭ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ «
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﻪﺳﯩﻬﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻼﺷﻘﺎﻥ ﻣﯧﺪﯨﺘﺴﯩﻨﺎ »ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘڭ ﻛﯩﺴﻪﻟﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘڭ « ﺩەپ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ.
ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮﻯ:
ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﻯ ﻳﻮﻕ ،ھﺎﻟﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ،ﻳﯧﺘﯩﻢ-
ﻳﯧﺴﯩﺮ ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘڭ ـ ﺯﺍﺭﯨﻨﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺶ
ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺟﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺩەﺭﺩﯨﻨﻰ ﭼﻪﻛﻤﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎچ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻟﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻮﻕ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺗﻮﻕ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ،ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘپ ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺩەﺭﺩﯨﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩﭗ
ﻛﯚﺭﺳﻪ  ،ﺷﯘﭼﺎﻏﺪﯨﻼ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﺋﻮﺯﯗﻗﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻟﯩﻨﻰ
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯗ  -ﺩە ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺑﻮﺭچ ﺩەپ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﺎﻣﺎﻟﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﻼ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻏﯧﻤﯩﻨﻰ ﻳﯧﻴﯩﺸﻰ ،ﺧﻪﻳﺮ -ﺳﺎﺧﺎۋەﺗﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ۋە ھﻪﺭﻛﯩﻤﮕﻪ ﻣﯧﻬﺮﻯ -ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﯩﻼ ﺭەھﯩﻢ
ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ
ﺯﺍﺕ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ( ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ «.
ﻳﯘﺳﯘﻑ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯩﺴﯩﺮﻧﯩﯔ ﺧﻪﺯﯨﻨﯩﺴﯩﮕﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ
ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﻛﯚپ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﯘ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﯩﻨﯩﺪﺍ » :ﻣﻪﻥ ﺗﻮﻕ ﻳﯜﺭﺳﻪﻡ ،
ﭘﯧﻘﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻤﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﻤﻪﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
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ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻟﻘﺎﻧﺪﯗﺭ:
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ھﻪۋەﺳﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺯﻏﯘﻟﯘﺷﻰ ﻗﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ھﯘﺭﻣﯘﻧﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻰ ۋە
ﺷﯩﺪﺩﯨﺘﯩﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ھﯘﺭﻣﯘﻧﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﯚپ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺑﯘﺧﯩﻞ ھﯘﺭﻣﯘﻧﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪۋﯨﻴﻪﺳﯩﻨﻰ ۋە ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ
ﺋﺎﺯﺍﻟﺘﯩﺪﯗ .ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ھﻪۋەﺳﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻗﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ھﯘﺭﻣﯘﻧﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺯﺍﻟﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ .ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﻗﯘۋۋﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ۋە ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﯩﻲ ھﻪۋەﺳﻠﻪﺭ ﺋﺎﺯﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ
ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ھﻪۋەﺳﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺠﺎﺑﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﯘ ھﻪﺩﯨﺴﯩﺪە ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﮕﻪﻥ »:ﺋﻪﻱ ﻳﺎﺷﻼﺭ
ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺳﻰ! ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﯩﻨﯩﯖﻼﺭ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯚﺯﻧﻰ
ۋە ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﻧﻰ ھﺎﺭﺍﻣﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ .ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﺴﯘﻥ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯘﻧﻰ ھﺎﺭﺍﻣﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ « )ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ( .ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ھﻪۋەﺳﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ
ۋە ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﺷﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
ﻛﯜﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠﯩﺸﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ھﺎﻻﻛﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ۋە
ﺋﯩﻔﻔﻪﺕ ﻧﻮﻣﯘﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯘ
ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ھﻪﻕ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﺘﺎ.
ﺭﻭﺯﺍ ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﻪﻗﻼﻗﻨﻰ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ:
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻧﻪﭘﺴﻰ ﻛﯚﭘﯜﻧﭽﻪ ھﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﻏﻪﭘﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯧﺰ ﺋﯘﻧﯘﺗﯩﺪﯗ .ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﭘﯧﻘﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ ،ﻛﯚﺭﯛﺷﻨﯩﻤﯘ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺧﯘﺩﺩﻯ ھﯧﭻ ﺋﯚﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ھﯧﺮﯨﺲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺗﯩﺪﯗ .ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﯩﻚ
ۋە ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﯩﺪﯗ،
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ،ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺭﻭﺯﺍ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻏﺎﭘﯩﻞ ،ھﺎﻛﺎۋﯗﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﭘﯧﻘﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە
ﺑﯩﭽﺎﺭە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ،ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ۋﺍﺳﺘﯩﺴﻰ
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ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﯨﻨﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯗ ۋە ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﺟﯩﺰ
ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﻛﯩﭽﯩﻚ ۋە ﭼﯩﺪﺍﻣﺴﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﺍﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ،
ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﻣﯘھﺘﺎﺟﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻗﯘﻟﭽﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ.
ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻨﻰ ﺗﺎۋﻻﻳﺪﯗ:
ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﻣﺎﻟﯩﺘﻰ ۋە
ﻏﺎﻳﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻻﻳﯩﻘﯩﺪﺍ ﺷﯜﻛﯜﺭ ﺋﻪﻳﻠﻪپ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯘﻧﻰ ﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ .ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﻮﺳﻪﭘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻠﯘﻕ
ﻣﻪﺷﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯘﻣﻪﺷﯩﻖ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﻪﺩەﻥ ۋە ﻧﻪﭘﺴﯩﻲ ھﻪۋەﺳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﯩﻨﻰ
ﺋﯚﺯﻯ ﺗﯘﺗﯘپ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯨﺪﯗ ۋە ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻧﻪﭘﺴﯩﻲ -ھﻪۋەﺳﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ۋە ﻛﯚﻛﯜﻟﻨﯩﯔ
ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﺳﺘﻪﻛﻪﻡ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﯩﺮﺍﺩە ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ۋﯨﺠﺪﺍﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﻪﺑﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻛﯚﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﺪﯗ ۋە
ﭘﯩﺸﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺶ ۋە ﺳﻪۋﯨﺮﭼﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﯧﻤﻪﻙ -ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﻠﻪﺭ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ
ﺗﯘﺭﺳﯩﻤﯘ ،ﻳﯧﻤﻪﻱ -ﺋﯩﭽﻤﻪﻱ ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﻘﺎ ۋە ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻗﻘﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯧﻴﯩﺶ-
ﺋﯩﭽﯩﺸﺘﯩﻦ ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋﯨﺠﺪﺍﻧﻰ ﺗﻮﺳﺎپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﯘﻧﻰ ﻧﺎﺯﺍﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋﯨﺠﺪﺍﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﺑﯘﺧﯩﻞ ﭼﯧﻨﯩﻘﯩﺶ ھﻪﺭﻛﯜﻧﻰ  15ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮەﻙ
ۋﺍﻗﯩﺖ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ۋە
ﺳﻪۋﯨﺮﭼﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ ﺭﻭﺯﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻟﯩﺴﯘﻥ؟!
ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﺴﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ » ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻨﻰ ﺗﯩﻜﻠﻪﺵ ۋە ﺋﯘﻧﻰ
ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮﻯ « ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ » :ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻨﻰ
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ﺗﯩﻜﻠﻪﺵ ۋە ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﻣﯩﻞ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﯘﺭ« .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ
ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﭘﯩﺴﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ  14ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻐﺎﻥ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ -ﺑﯩﺰ
ﻳﻮﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻜﻰ -ﻳﺎﺷﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﺳﻰ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻛﯧﺮەﻙ.

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺭﻭﺯﯨﻨﯩﯔ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ

ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ

ﺳﻪۋﯨﺮﭼﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ

ﺋﯜﮔﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺳﻪۋﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﺪﯗﺭ« )ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﻣﺎﺟﻪ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﺍ ﺋﯜچ ﺧﯩﻞ ﻗﯘۋۋەﺕ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ  :ﻧﻪﭘﺴﯩﻲ ھﻪۋەﺱ
ﻗﯘۋۋﯨﺘﻰ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ :ﻳﯩﺮﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻏﻪﺯەپ ﻗﯘۋۋﯨﺘﻰ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ :ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﺩە
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﻭھﻰ ﻗﯘۋۋەﺗﺘﯘﺭ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺭﻭھﻰ ﻗﯘۋۋﯨﺘﻰ ﻳﻮﻗﯘﺭﯨﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯘۋۋەﺗﻨﻰ
ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﺗﻪﻟﯩﮕﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺋﯘ ،ھﻪﻗﯩﻘﯩﻴﻲ ﺳﻪۋﯨﺮﻧﻰ ھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯨﻨﻰ ﻛﯜﺭەﺵ ۋە ﺟﯩﻬﺎﺩ ﺩﯨﻨﯩﺪﯗﺭ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﯜﺭەﺷﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﺍﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘچ ﺋﺎﻣﯩﻞ ۋە ﺋﻪڭ ﺋﺎۋۋﺍﻟﻘﻰ ﻛﯜچ -ﻗﯘۋۋﯨﺘﻰ ﺳﻪۋﯨﺮ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺪﯗﺭ .ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﯩﯔ ھﻪۋەﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﯖﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﻰ
ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻳﯧﯖﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺮەﺭ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯩﺪﯨﻴﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭ ﻏﺎﻳﯩﮕﻪ
ﻳﯧﺘﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﻪﺩەﻝ ﺗﯚﻟﻪﺷﻜﻪ ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﭘﻪﺭھﯩﺰﻧﻰ ﺋﯜﮔﯩﺘﯩﺪﯗ:
ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ۋە ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﭘﻪﺭھﯩﺰ ھﻪﻡ
ﺗﯩﺒﺒﯩﻲ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﺸﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﻪﭘﺴﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﻳﯧﻴﯩﺶ-
ﺋﯩﭽﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﺭﻛﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻣﺴﯩﺰ ﻳﯧﻴﯩﺶ ـ ﺋﯩﭽﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻥ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ھﻪﻡ ھﺎﻻﻝ -ھﺎﺭﺍﻣﻨﻰ ﺋﯩﻠﻐﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ۋە ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺭﻭھﻨﯩﯔ ۋە ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﻪﺑﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﯘﻳﯘﻟﯩﺪﯗ-
ﺩە ،ﺋﺎﺳﺘﺎ -ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻧﻪﭘﺴﯩﻲ ھﻪۋەﺱ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠﻪﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ .ﺑﯘۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻧﻪﭘﺴﯩﻲ
ھﻪۋﯨﺴﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﯩﺴﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ
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ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪﺍ ﺑﯘ ﺭﻭﺯﯨﻨﯩﯔ ۋﺍﺳﺘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺭھﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺭﯨﻴﺎﺯەﺕ ﭼﯧﻜﯩﺸﻜﻪ ﻛﯜﻧﯩﺪﯗ ۋە ﺑﯩﭽﺎﺭە ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻧﻨﻰ ﺋﺎﺭﻗﺎ -ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﻤﻪﻙ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﻣﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
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