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ﺋﻪﺭ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ۋە ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ؟
-١٤٧٦٤٩ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ
ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ،ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﯩﺪﻯ،
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ،ﻣﯧﻨﻰ ﺑﻪﺯﻟﻪپ ،ﺋﻪﺭﻛﯩﻠﯩﺘﯩﭗ
ﺗﻮﻳﻐﺎ ﻗﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪۈﺭﺩﻯ .ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻪﻫﯟﺍﻝ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺩﻯ،
ﻣﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺑﺎﺭ ﻳﯘﺭﺗﺘﯩﻦ
ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺩۆﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ .ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﻣﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯘ ﺗﻮﻱ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ
ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﭼﯚﻣﺪﻯ .ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺰ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ
ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﮕﯜﺳﯩﺰ ﻣﯧﻬﺮﻯ-ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ،
ﺳﯚﻳﮕﯜﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰﻫﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﻫﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﻳﻐﺎ
ﻗﻪﺩەﻡ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻢ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ
ﻗﻮﻳﯘپ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﺪﯨﻨﻤﯘ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯧﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﻳﻮﻗﻠﯩﻤﯩﺪﻯ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻫﻪﺭ ﺋﯜچ ﻫﻪﭘﺘﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼپ
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ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎ ،ﺋﺎﻛﺎ-ﺋﯘﻛﺎ ،ﻫﻪﺩە-ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﻳﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﺪۈﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ
ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﻣﺪﯨﻦ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻮﺗﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﯩﻤﻪﻥ .ﺋﯘﻻﺭ ﻫﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﯩﻠﯩﻔﯘﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﻪﻥ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺋﯧﺮﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ
ﺋﯚﺗﯜۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪۈﺭﯨﻤﻪﻥ .ﺋﯧﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﻣﮕﻪ
ﻗﺎﻳﺘﺴﺎﻡ ،ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭۇﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﻳﯜﺯﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﭽﯩﻠﯩﻚ ۋە ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﺯﻭﺭﻟﯩﻨﯩﻤﻪﻥ.
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯ-ﺋﺎﺑﺮۇﻳﯩﻐﺎ ﺳﻪﺕ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﺘﻰ ﺋﯧﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﻣﻪﻫﺮۇﻡ ﺑﻮﻟﺪۇﻡ ،ﺋﯘ
ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻤﯘ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ
ﻏﯘﻧﭽﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﻫﯩﻤﺪۇﺭ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ۋە ﻗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە
ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻧﻰ ﺧﺎﻻﻳﻤﻪﻥ ،ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ-ﺑﻮﻳﺘﺎﻗﻠﯩﻖ ﻫﺎﻳﺎﺗﻨﻰ
ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﺋﻪﻫﯟﺍﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ
ﻛﯧﺮەﻙ؟ .ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻳﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯧﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﭗ،
ﻗﯩﺰﯨﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﭘﺎﺗﻘﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯚپ
ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯧﺮﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
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ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪۇﻡ ،ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯧﺮﯨﻢ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯚﺗﯜﺷﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﻤﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ
ﺋﯘﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ،
ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﺮﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯەﻳﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ۋە
ﺗﺎﻻﻗﻤﯘ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻫﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﺳﻪۋﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ﻛﯜﺗﻪﻳﻤﯘ؟
ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ.
ﺟﺎۋﺍﺏ:
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﻪﺩﻫﯩﻴﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯩﺸﻰ،
ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ﺳﻪۋﯨﻴﺴﻰ ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯩﺸﻰ ﺯۆﺭۈﺭ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﺗﯘﻕ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺶ ۋە ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ
ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ
ﻫﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻗﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ
ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﻮﺭﺗﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪڭ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﺋﺎﻣﯩﻠﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼﻫﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ
ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﻭﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ.
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ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﺵ ۋە ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﻫﺎﺳﯩﻞ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ :ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ،ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﺭﺕ ،ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻫﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪۇﺭ.
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ

ﻳﻪﻧﻪ

ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ

ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯ-ﺋﺎﺭﺍ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ

ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ
ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻧﯩﻜﺎﻫ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻮﯕﯘﺷﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ
ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪۇ ﺩەپ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯘ ﺗﯜﺭﺩﯨﻜﻰ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ
ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﻰ

ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﻪﺭﻧﻰ

ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﺪۇﺭۇﺷﺘﻪ

ﺑﯘ

ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە

ﻧﯩﻜﺎﻫﻼﻧﺪۇﺭۇﺷﺘﯩﻦ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪڭ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻳﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭۈپ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ﺩەﻳﻤﯩﺰ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ
ۋەﻗﻪﻟﻪﺭ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪۇ.
ﻫﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺳﯩﺰ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﺭۇﻧﯘڭ ،ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺳﺎﺩﯨﺮ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﯔ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﺶ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪپ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﯜﭼﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽﻪ
ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﻟﮕﻪﻥ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺸﻜﻪ
ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﯔ.
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ﺑﯘ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﺭۇﻧﯘﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ،
ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﺪﺍﺭ ،ﺩﯨﻴﺎﻧﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ۋﺍﺳﯩﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘﺭۇﻧﯘڭ ،ۋﺍﺳﺘﯩﭽﯩﻼﺭ ،ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻰ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ
ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﯖﯩﺰﺩﺍ
ﺗﯘﺭۇپ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﻤﺎڭ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻫﻪﻗﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﺎﺩﺍ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪۈﺭۈﺷﻜﻪ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ ،ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯖﻤﯘ ﺷﯘﻧﭽﻪ
ۋﺍﻗﯩﺖ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ
ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ :ﻫﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺳﯚﻳﮕﯜ -ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻗﯘﺭۇﺵ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﺎﺷﺎﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ.
ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﺎﻻﻗﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﺎﻻﻗﻪ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ،ﻣﯧﻬﺮﻯ-ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺑﯘ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭۇﺷﺘﺎ ۋە ﺋﯩﻜﻜﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺴﻼﻫ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺸﯩﺪﺍ ،ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺋﯚﻳﻰ ۋە
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ

ﻣﯘﻫﺎﭘﯩﺰەﺕ

ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ

ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ

ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ

ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﻫ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
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ﺑﯩﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯘﯕﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﻮﺭﻣﺎﻟﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩە ،ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ
ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﻠﺪۈﺭۈڭ .ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺳﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺳﯩﺰ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ
ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﻧﺪۇﺭﻣﻪﻳﻼ ،ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻦ
ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﭗ

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ

ﺑﺎﺭﺳﯩﯖﯩﺰ،

ﺋﯘﻻﺭ

ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻨﻰ

ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻫﺎﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﻫ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ
ﺗﯧﭙﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻫﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﺑﯘ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻫﻪﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯘ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ .ﺋﺎﻟﻼﻫ
ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘﻣﯘ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﯩﺰ
ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺰ ،ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻫﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ
ﺳﻪۋﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭ-
ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯ ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯩﺸﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻛﯧﭽﯩﻚ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﻪۋﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ
ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﺰ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺗﺎﻻﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﺎﻝ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺧﯘﻟﺌﻰ
8

ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﻟﻼﻫ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﯧﺴﯩﭗ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ،ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ،ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ ۋە
ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭۇپ ﺑﻪﺭﮔﯜﺳﻰ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭۇﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ن
ا
َ
ُ
ُ ًّ ّ َ َ
اﺳ ًﻌﺎ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ � ﴿ :ﺘََ ﻔَﺮَّﻗﺎ  �ُﻐْﻦِ لﻠَّـﻪ ﺎﻠﻛُ ِﻣﻦ ﺳﻌﺘِ ِﻪ ۚ َ� ََ الﻠَّـﻪ َو ِ
َﺣﻜ ً
ﻴﻤﺎ﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﯜﺯﻟﯜﺷﯜپ ﻛﻪﺗﺴﻪ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯚﺯ
ِ
ﭘﻪﺯﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ )ﻧﯩﯔ ﭘﻪﺯﻟﻰ( ﻛﻪﯕﺪۇﺭ ،ﻫﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇﺭ] «.ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ -١٣٠ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﺳﯩﺰ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ﻗﯩﺰﯨﻘﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺑﯘ ﺳﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺋﺎﺭﯨﯖﯩﺰﻧﻰ
ﺋﯩﺴﻼﻫ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ-ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﺋﯘﺭۇﻧﯘڭ ۋە ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﻪﻧﻤﻪڭ،
ﺳﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﻳﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭۇپ ﻛﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ
ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺴﯩﺰ ،ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﻗﯩﺰﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﻖ
ﻣﯧﻬﺮﻯ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺧﯩﺘﺎﺏ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻛﯩﺸﻰ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﭗ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺳﻪۋﺭ ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﻪۋﺭ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﯩﺪۇﺭ.
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ﺋﻪﺑﻰ ﺳﻪﺋﯩﺪ ﺋﻪﻟﺨﯘﺩﺭﯨﻲ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﻛﯩﻢ
ﺋﯩﭙﭙﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺋﯩﭙﭙﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ،
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻛﯩﻢ ﺳﻪۋﯨﺮﭼﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﻪۋﯨﺮﭼﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ
ﺳﻪۋﯨﺮﺩﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ۋە ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻧﯧﻤﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﯩﺪﻯ] «.ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻲ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ -١٣٧٦ﻫﻪﺩﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ -١٧٤٥ﻫﻪﺩﯨﺲ[.
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ،ﻫﻪﻡ-ﻗﺎﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭۈۋﯦﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﻫ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ.
ﻫﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪۇﺭ.
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