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ھﻪﺟﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺋﻪھﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە ﺭﻭﻟﻰ
 -2807ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﭘﻪﺭﺯ ھﻪﺟﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ۋە ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺋﯚﺯﮔﯜﺭﯛﺷﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟.
ﺟﺎۋﺍپ:
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ
ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ .ھﻪﺝ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻰ ھﯩﻜﻤﻪﺕ ۋە ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ
ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜپ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﺑﯜﻳﯜﻙ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ:
 -1ھﻪﺟﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯ ۋەﺗﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ -ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ۋە
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﻪﭘﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺪﯗ.
 -2ھﻪﺟﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺩﯨﻴﺎﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﺯﯗﻕ-
ﺗﯜﻟﯜﻙ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﺶ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﻮﺯﯗﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﺯﯗﻕ-ﺗﯜﻟﯜﻙ ﺋﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯘھﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺑﯘ
ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻜﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﺯﯗﻕ-ﺗﯜﻟﯜﻙ
ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﺯﯗﻕ-ﺗﯜﻟﯜﻙ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯘﺭ«.
 -3ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺳﻪﭘﻪﺭﻣﯘ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﯚﻟﯜﻡ،
ﻗﻪﺑﺮە،

ﺋﻪﺭەﺳﺎﺕ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﺘﻪ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺶ ،ھﯧﺴﺎﺏ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
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ﺋﯚﻟﭽﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﭘﯩﻠﺴﯩﺮﺍﺗﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
 -4ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯧﻬﺮﺍﻡ ﻛﯩﻴﯩﻤﻰ ﻛﯩﻴﮕﻪﻧﺪە ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺑﯩﺮ
ﻛﯜﻧﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﭙﻪﻧﻠﯩﻚ ﻛﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯘﻧﺎھ -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮﻝ ﺋﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻛﯩﻴﯩﻢ-
ﻛﯩﭽﻪﻛﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﮔﯘﻧﺎھ -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
ﺋﯧﻬﺮﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺋﺎﻕ ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻰ ۋە
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﮔﯘﻧﺎھ -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍ ﺩﺍﻏﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻛﯩﺰە ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﻰ
ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
 -5ﻣﯩﻴﻘﺎﺗﺘﺎ ﺋﯧﻬﺮﺍﻡ ﻛﯩﻴﯩﭗ :ﻟﻪﺑﺒﻪﻳﻜﻪ ﺋﺎﻟﻼھﯘﻣﻤﻪ ﻟﻪﺑﺒﻪﻳﻜﻪ ﺩﯦﻴﯩﺶ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎۋﺍﺯ ﻗﻮﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯗ،
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﮔﯘﻧﺎھ -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺩﯦﻴﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ.
 -6ﺋﯧﻬﺮﺍﻣﻠﯩﻖ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺭﯨﺌﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺩﺍﺋﯩﻢ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ ﺗﻪﻟﺒﯩﻴﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ -ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ -ﻣﯘﺷﯘ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ
ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ-
ﻣﺎﻛﺎﻧﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ.
 -7ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﯧﻨﭻ-ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ھﻪﺭەﻡ-
ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼھﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﻨﭻ-ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﻨﻰ
ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﺪﯗ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻛﯚپ ﺟﺎﭘﺎ-ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺗﯩﺮﯨﺸﻘﺎﻧﺪﺍ
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ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻪﻳﺪﯗ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻜﻪ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ
ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ
ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺘﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﺘﯘﺭ ،ﺋﯘﻻﺭ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ
ﺗﺎﭘﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ«.
ھﻪﺟﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ھﻪﺟﻪﺭ ﺋﻪﺳﯟەﺩﻧﻰ ﺳﯚﻳﯜﺵ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﻛﺎﺗﺘﯩﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻰ ھﯩﻜﻤﻪﺕ ۋە
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﺩﻯ
ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﻳﺪﯗ،
ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ھﻪﺟﻪﺭ ﺋﻪﺳﯟەﺩﻧﻰ ﺳﯚﻳﯜپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ":ﺳﻪﻥ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ

ﭘﺎﻳﺪﺍ-ﺯﯨﻴﺎﻥ

ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺑﯩﺮ

ﺗﺎﺵ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﻰ ﺳﯚﻳﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﻣﻪﻧﻤﯘ
ﺳﯚﻳﻤﻪﻳﺘﺘﯩﻢ" ﺩﯦﺪﻯ.
 -8ﻛﻪﺑﯩﻨﻰ ﺗﺎۋﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﺑﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ
ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻱ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺩەپ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ﻧﯩﺪﺍﺳﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﺪﯗ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ،ﻣﯘﺳﺎ ۋە
ﺋﻪﻳﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ

3

ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻛﻪﺑﯩﻨﻰ ﻳﺎﺳﺎپ
ﻛﺎﺗﺘﯩﻼﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ.
 -9ﺯەﻣﺰەﻡ ﺳﯜﻳﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻠﯩﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﭽﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ۋە ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ
ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺳﯘﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯەﻣﺰەﻡ
ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﺪە ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ »:ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺯەﻣﺰەﻡ
ﺳﯜﻳﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﭽﯩﻠﺴﻪ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ« .ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﻣﺎﺟﻪ ﺩﯨﻦ.
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ﺳﺎﭘﺎ-ﻣﻪﺭۋە ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻜﻪ ھﺎﺟﻪﺭ

ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﺩﯛﭼﻜﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺳﺎﭘﺎ-
ﻣﻪﺭۋە ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﻯ ﺩﯛﭼﻜﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺳﯘ ﺋﯩﺰﺩەپ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﭼﯩﺪﺍپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﭘﺎﻧﺎھﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯚﺭﻧﻪﻛﺘﯘﺭ .ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎﭘﺎ-
ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻜﻪ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺳﻪﺑﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺴﻪ ،ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ
ﺋﯚﺯﻯ ﺩﯗچ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ ﺗﯘﻳﯘﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻣﯘ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻳﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪە ،ﺗﻪۋﺭەﻧﻤﻪﺱ ﺋﯩﺮﺍﺩە ،ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ﺭﻭھﯩﻨﻰ
ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﯩﻨﯩﺪە ﺋﯚﺯﻯ ﺩﯛﭼﻜﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻳﺪﯗ.
 -11ﺋﻪﺭەﭘﺎﺕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻨﯩﯔ
ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺪﯗ ،ھﻪﺝ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﻗﯩﺴﺘﯩﻠﯩﭗ ﺟﺎﭘﺎ ﭼﻪﻛﻜﻪﻥ

4

ﺑﻮﻟﺴﺎ

ﻳﺎﻻڭ

ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﺘﻪ

ﻳﺎﻟﯩﯖﺎچ

ﺋﺎﻳﺎﻕ،

ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ

ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ

ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮەﻟﯩﺴﯘﻥ؟!.
 -12ھﻪﺟﻪﺭ ﺋﻪﺳﯟەﺩﻧﻰ ﺳﯚﻳﯜﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ
ﺗﺎﺵ ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻤﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰھﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ.
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ﻣﺎﻝ

ﺑﻮﻏﯘﺯﻻپ

ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ

ﻗﯩﻠﯩﺶ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘپ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﺷﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ-
ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺯﯨﺖ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﻖ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﺪﯗ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺪﯗ» :ﺋﻰ ﺋﺎﺗﺎ! ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ،
ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺧﯘﺩﺍ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯧﻨﻰ ﺳﻪﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ
ﺗﺎﭘﯩﺴﻪﻥ«.
 -14ﺋﯧﻬﺮﺍﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯧﻬﺮﺍﻡ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ
ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻻﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﻪۋﺭﻯ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ

ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﯩﯔ

ﺧﯘﺭﺳﻪﻧﻠﯩﻚ

ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺑﯘ ﺧﯘﺭﺳﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﺎﺋﻪﺕ -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ھﺎﻻۋﯨﺘﯩﻨﻰ
ﺗﯧﺘﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻼ ھﯧﺲ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ
ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ.
5

 -15ھﻪﺝ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ» :ﭘﯩﺴﻖ-
ﭘﯘﺟﯘﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ
ﻛﯜﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﮔﯘﻧﺎھﺘﯩﻦ ﭘﺎﻙ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯗ« .،ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﮔﯘﻧﺎھﯩﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍپ ،ﮔﯘﻧﺎھﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯩﯖﻰ ھﺎﻳﺎﺕ
ﺳﻪھﯩﭙﯩﺴﻰ ﺋﯧﭽﯩﺸﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
 -16ﺋﯚﺯ ۋەﺗﯩﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺋﻪھﻠﻰ -ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜپ ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﻨﯩﺘﯩﺪە ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﭼﻮڭ
ﺧﯘﺭﺳﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ
ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺯﯨﻴﺎﻥ
ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ ،ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺯﯨﻴﺎﻧﺪﯗﺭ« .ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺯﯨﻴﺎﻥ
ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ۋە ﺋﻪھﻠﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺗﺎﺋﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ.
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