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ﺟﺎۋﺍﺏ:
ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎھ -
ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﻣﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ

ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﺋﯘﻧﻰ

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺷﻪﻛﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﮔﻪ
ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﻙ ﺋﯧﺘﯩﺶ ۋە ﮔﯘﻧﺎھ
ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﮕﻪ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ .ﺑﯘﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ ۋە ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ :ھﯧﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھ
ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﺷﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯘ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ،
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯨﻦ ﺋﻪھﻠﻰ ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻼﺷﻘﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪﯗﺭ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﺎﻳﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ھﻪﺭﻛﯩﻢ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ۋە ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ
ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮﺍۋ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
1

ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻧﻰ
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ) .ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ (179/8
ﮔﯘﻧﺎھ -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻨﻰ ،ﭘﻪﺭﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﻙ ﺋﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ
ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﯩﯔ

ﺋﻪﻗﯩﻞ،

ﺩﯨﻦ

ﻣﻪﻧﺘﯩﻖ

ۋە

ھﻪﺭ

ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ

ﻗﻮﺑﯘﻝ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﻛﯚپ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە » :ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺰ
ۋە ﺋﺎﺗﺎ ﺑﻮۋﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻳﺘﺘﯘﻕ ۋە ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ھﺎﺭﺍﻡ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﯘﻕ« ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﺎﻛﻰ )ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻤﯩﺰ
ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﯘپ( ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﯧﺘﯩﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ )ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ(
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ(ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
)ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ» ،ﺳﯚﺯﯛﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﭘﺎﻛﯩﺘﯩﯖﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﮔﯘﻣﺎﻧﻐﯩﻼ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻨﻰ

ﭼﺎﭘﻼﻳﺴﯩﻠﻪﺭ«)ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ

ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ

-148

ﺋﺎﻳﻪﺕ(.

ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ

ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻦ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﺷﻘﺎ ۋەﺩە
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﻰ ﺑﺎھﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ،
ﺋﯘ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯھﯩﺒﯩﻨﻰ ﻳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯚھﻤﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ » .ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺎﺗﺘﯩﻢ ۋە
ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ( ﮔﻪ ﺑﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ) ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ) ،ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ
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ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ( ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ ،ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ«)ﻧﯩﺴﺎ .(165
ﻗﻪﺩەﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯚﺟﺠﻪﺕ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ھﯚﺟﺠﻪﺕ ﻛﯧﺴﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ
ﺋﻪۋەﺗﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻣﯩﻐﺎﻥ .ﺋﺎﻟﻼھ
ھﯧﭽﻜﯩﻤﻨﻰ ﺗﺎﻗﯩﺘﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ)ﺑﻪﻗﻪﺭە -286
ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﺎﻟﻼھ ھﯧﭽﻜﯩﻤﻨﻰ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﺯﻭﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﻪﭘﯘ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﻪ ﺋﯘﻧﻰ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ
ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗپ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﺪﻯ
ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻏﻪﻳﺒﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺧﺎﺱ .ﻏﻪﻳﺒﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﺪﻯ
ﺩﯦﻴﻪﻟﯩﺴﯘﻥ.
ﮔﯘﻧﺎھﻨﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ھﯧﺴﺎﺏ ،ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ۋە ﺟﺎﺯﺍ
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺯﯨﺖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﻗﻪﺩەﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯚﺟﺠﻪﺕ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪە ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ
ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﻰ
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ﺋﻮﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪە » ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﯩﺴﻘﯩﻐﯩﻨﺎ ۋﺍﻗﯩﺖ ﻣﯚھﻠﻪﺕ
ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ

)ﻳﻪﻧﻰ

ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ

ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻏﯩﻦ(،

ﺩەۋﯨﺘﯩﯖﻨﻰ

ﻗﻮﺑﯘﻝ

ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﻪﻳﻠﻰ«ﺩەﻳﺪﯗ)ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ .(44ۋە» ﺋﯘﻻﺭ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰ
)ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ( ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﻛﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ،ﺋﻪھﻠﻰ
ﺩﻭﺯﺍﺥ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ ﺋﯩﺪﯗﻕ« ﺩەﻳﺪﯗ)ﻣﯜﻟﯜﻙ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ.(10
)ﺩﯦﻤﻪﻙ؛ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺷﯘﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﯟﺍﻻﻻﻳﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯩﺰ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﭘﯘﺗﻜﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ،ﻧﯧﻤﻪ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗﺷﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯧﺴﺎﭘﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ،
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ۋە ﺋﻪﻣﺮﻯ ﭘﻪﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺠﺎﻧﯩﺪﯨﻞ ﺑﻪﺟﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ،
ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﻪﺭﻕ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺩە-ﺗﺎﻻﺵ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ

ﺋﯩﺮﺍﺩە

ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ

ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺑﻪﺟﺎ

ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯗﺷﯘﻣﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜپ ﻳﯧﺘﻪﻟﻪﻳﻤﯩﺰ.ﻣﯩﺴﺎﻟﻐﺎ
ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ :ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﺋﯚﺯ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻳﯘﻥ-ﺗﺎﻣﺎﺷﺸﺎﻏﺎ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺩەﺭﺳﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺴﻪ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ
ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﯩﺴﻪ ،ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻜﻪ ﺳﻪۋەﺑﭽﻰ ۋە ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯩﻐﺎﻥ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ
ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟! ۋەﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ
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ﺩﯦﻴﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟! ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ ﻧﯧﮕﯩﺰﻯ ،ﮔﯘﻧﺎھ ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋەﻳﺎﻛﻰ
ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﻙ ﺋﯧﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩە ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ﺩەپ ﺩەۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ،
ﺋﻪﻗﯩﻞ ،ﻣﻪﻧﺘﯩﻖ ۋە

ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﻤﯘ ﻗﻮﺑﯘﻝ

ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﻛﯚﺯ

ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯘﺭ.ﺩﯦﻤﻪﻙ؛ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ۋە ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ھﯩﭻ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ
ﺩەپ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﮔﻪ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ
ۋە ﺧﺎھﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﺷﻨﯩﯔ ﺟﺎﻳﯩﺰ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﯟﺍﻻﻻﻳﻤﯩﺰ-.ﻣﯘھﻪﺭﺭﯨﺮ(-
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