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ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻫﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻰ
 -٩٣٨١ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﺟﻪﺳﻪﺕ ﻗﻪﺑﯩﺮﺩە ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺪۇ ﺩﯦﻴﯩﻠﺴﻪ ،ﺋﯘ ﺑﯘ ﺩۇﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻫﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﻣﺪۇ؟ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻫﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ؟ ﻗﻪﺑﯩﺮﺩە ﺟﻪﺳﻪﺗﺘﯩﻦ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﻫﯩﻨﺪﻯ ۋە ﻳﺎﭘﯘﻧﻠﯘﻗﻼﺭﺩەﻙ ﺟﻪﺳﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﻳﺪۈﺭﯨﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ
ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺳﯘﺋﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ؟ ،ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺑﯩﻤﺎﺭﻧﻰ ﺋﻮﭘﯧﺮﺍﺗﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﻧﺎﺭﻛﻮﺯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻤﺎﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ۋﺍﻗﺘﯩﻨﭽﻪ
ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪۇ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﺋﯚﻟﯜﻣﺪە ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ.
ﺟﺎۋﺍپ:
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼﻫﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻰ
ﻣﯘﻫﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ :ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ-ﻛﯩﺮﯨﻤﺪە ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
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ﻳﺎﻛﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺳﻪﻫﯩﻬ ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪۈﺭﮔﻪﻥ
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻫﯧﺴﺎﺏ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ،ﺩﻭﺯﺍﺥ ،ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﻮﺋﺎﻝ-ﺟﺎۋﺍپ ،ﻧﯧﻤﻪﺕ-ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﺭ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻏﻪﻳﺒﻰ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻼﺵ ۋە ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ۋﺍﺟﯩﭗ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ۋە ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ» :ﺋﺎﻟﻼﻫﺘﯩﻨﻤﯘ ﺭﺍﺳﺖ ﺳﯚﺯﻟﯜﻙ ﻛﯩﻢ ﺑﺎﺭ؟ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﺘﯩﻨﻤﯘ
ﺭﺍﺳﺖ ﺳﯚﺯﻟﯜﻙ ﻫﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ] «.ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ -١٢٢ﺋﺎﻳﻪﺕ[ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﺋﺎﻟﻼﻫﺘﯩﻨﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺳﯚﺯﻟﯜﻙ ﻛﯩﻢ ﺑﺎﺭ؟ ﻳﻪﻧﻰ ﺳﯚﺯﯨﺪە ،ۋەﺩﯨﺴﯩﺪە
ﺋﺎﻟﻼﻫﺘﯩﻨﻤﯘ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﻫﯧﭽﻜﯩﻢ ﻳﻮﻕ] «.ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ -٧٨ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ
ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﻰ-ﺧﺎﻫﯩﺸﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻳﺪۇ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻬﺎﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋەﻫﯩﻴﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪۇ .ﻏﻪﻳﺒﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﻫﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻪﻛﻤﯘ ﺳﻪﻫﯩﻬ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻥ ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋﺍﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ،ﺩﻭﺯﺍﺥ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﻪﻫﻠﯩﻨﯩﯔ
ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ،

ﺩﻭﺯﺍﺥ

ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﺮﻯ،

ﺋﻪﻫﻠﯩﻨﯩﯔ
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ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ

ﻗﻪﺑﯩﺮﺩە

ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻳﺎﻛﻰ

ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ،

ﺭﻭﻫﯩﻨﯩﯔ

ﺟﻪﺳﻪﺗﻜﻪ

ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺳﻪﻫﯩﻬ ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﺑﯩﻠﺪۈﺭﮔﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪﻫﯩﻬ ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩە ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻰ ۋﺍﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﮕﻪ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﺮﻯ-
ﻫﯧﻜﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﺪۈﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ،ﻧﯘﺭ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻧﯘﺭ ۋە ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﻫﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯜﻛﯜﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻠﯩﻢ-
ﻫﯧﻜﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭۇپ ﻏﻪﻳﺒﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﻮﺋﺎﻝ-ﺳﻮﺭﺍﻕ ۋە ﺟﻪﺳﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ؛
ﻗﻪﺑﯩﺮﺩە ﺳﻮﺋﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺟﻪﺳﻪﺗﻜﻪ ﺭﻭﻫﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭۇﻟﯩﺸﻰ ﻫﻪﻕ ﺋﯩﺶ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺳﻪﻫﯩﻬ
ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
5

ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻫﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺩۇﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻫﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻏﻪﻳﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﻗﻪﺑﯩﺮﮔﻪ ﺧﺎﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻪﺭﺯەﺥ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﺪۇﺭ .ﺑﯘ ﻫﺎﻳﺎﺕ ﻳﯧﻤﻪﻙ-ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ۋە
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩۇﻧﻴﺎ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ
ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ ﻗﻪﺑﯩﺮﺩە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻧﻰ
ﺑﯩﻠﮕﯜﺩەﻙ ﺑﯩﺮ ﻫﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﻣﻪﻳﯩﺘﺘﯩﻦ :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ
ﻛﯩﻢ؟ ﺩﯨﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯔ ﻛﯩﻢ؟ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪۇ.
ﻣﯚﻣﯩﻦ-ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﺋﺎﻟﻼﻫ ،ﺩﯨﻨﯩﻢ ﺋﯩﺴﻼﻡ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻢ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺩەپ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﯚﻣﯩﻦ-ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەﻙ ﺟﺎۋﺍپ
ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ :ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﻠﯩﺴﻪﻥ؟ ﺩەپ
ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ :ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻫﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﺪۇﻕ ،ﺋﯩﺸﻪﻧﺪۇﻕ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯘﻕ ﺩەﻳﺪۇ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ :ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯘﻕ ،ﺩەﻳﺪۇ ۋە ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪۇ،
ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺧﯘﺵ-ﭘﯘﺭﺍﻗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪۇ.
ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ :ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺳﯩﻨﻰ ﻗﻪﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﻫﯧﺴﺎﺏ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﻗﻮﺯﻏﺎﺗﻘﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ
ﺑﯘ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﻧﯘڭ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ
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ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼﻫﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ
ﺑﯘ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯘڭ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼﻫ
ﺳﯧﻨﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺪﻯ ۋە ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﯨﯔ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﻛﺎﭘﯩﺮﺩﯨﻦ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ،ﺩﯨﻨﻰ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﻮﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﺍﻟﺴﺎ،
ﻫﺎﻫ ،ﻫﺎﻫ ،ﻫﺎﻫ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩەۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺘﯩﻢ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺷﯘﻧﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩەﻳﺪۇ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻣﯘﺭ ﺗﻮﻗﻤﺎﻕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺳﺎﻟﺪۇ ،ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﺮﻗﯩﺮﺍپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ-ﺟﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪۇ .ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﻰ
ﺋﯘﻧﻰ ﺳﯩﻘﯩﭗ ﻗﻮۋۇﺭﻏﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺗﻪﺷﺘﯜﺭﯨﯟﯨﺘﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ
ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﻠﯘﻕ
ﺋﻮﺭەﻛﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﺯەﻫﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ
ﭘﯘﺭﺍﻗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪۇ .ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ :ﺋﺎﻟﻼﻫ
ﺳﯩﻨﻰ ﻗﻪﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﻫﯧﺴﺎﺏ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﻗﻮﺯﻏﺎﺗﻘﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﺑﯘ ﺳﯩﻨﯩﯔ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﻧﯘڭ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﯩﻚ
ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺪۇ-ﺩە ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺳﯩﻨﻰ
ﻫﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯘڭ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ﺩەﻳﺪۇ.
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ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻪﺑﺮە ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﮔﯜﺯەﻝ
ﺑﺎﻏﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﻠﯘﻕ ﺋﻮﺭەﻛﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻧﯧﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﻗﻪﺑﯩﺮﺩە ﺭﻭﻫ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﺳﻪﺗﻜﻪ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻤﯘ ﺭﻭﻫ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﺳﻪﺕ
ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﯘﻏﺎ ﭼﯚﻛﯜپ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮﺗﺘﺎ ﻛﯚﻳﯜپ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯩﺮﺗﻘﯘﭼﻼﺭﻏﺎ ﻳﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ۋە ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﺪﺍ ۋﺍﭘﺎﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺭﻭﻫﯩﻐﺎ ﻧﯧﻤﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﺴﻰ ﻳﯧﺘﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺟﻪﺳﯩﺘﻰ ﻗﯘﺭۇﻗﻠﯘﻗﺘﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯦﯖﯩﺰﺩﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯩﺮﺗﻘﯘﭼﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﺭﻧﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪۇ) .ﻳﻮﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﯜﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ
ﻳﺎﻛﻰ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯩﺘﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﺎﺳﺎﻧﺪۇﺭ-.ﻣﯘﻫﻪﺭﺭﯨﺮ (-ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻧﯧﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﺮەﻛﻰ ﺭﻭﻫﻘﺎ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺭﻭﻫ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺪۇ ۋەﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﺭﻭﻫﻰ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ:
»ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﺭﻭﻫﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﻏﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯘﭼﯘپ ﻳﯜﺭﯨﺪۇ،
ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻫﯘﺯۇﺭﻟﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﺭﻭﻫﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ«.
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ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﻫ ۋە ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﻰ ﺧﻪۋەﺭ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ

ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ

ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻰ

ۋە

ﺑﻪﺯﻯ

ﺳﯩﺮﻯ-ﻫﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺳﺘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ
ۋﺍﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﻰ ﻫﯩﻜﻤﻪﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇﺭ.
ﺷﻪﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺑﺎﺯﻧﯩﯔ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻼﺭ ۋە ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻻﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ
ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ -٣٣٨ﺑﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘﻥ.
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