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ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﻗﺎﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺗﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﮕﯜﭼﯩﮕﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ۋە
ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﭼﻮڭ ﻣﺎﺗﻪﻡ
ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻰ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﯗپ ،ۋﺍﭘﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﻳﺪﯗ ۋە ﺷﯘ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﺗﻤﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺗﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﻰ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﺎ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻛﻜﻪ
ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ ﺋﯚﻟﯜﻛﻜﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ؟ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﯩﻠﻪ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺳﺎۋﺍپ ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚپ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺗﻪﺷﻪﻛﻜﯜﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ.
ﺟﺎۋﺍپ:
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﺘﯘﺭ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ »:
ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻳﻮﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺭەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ« .ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻦ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﺴﺎ
ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ۋە ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﻰ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﺎ
ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ.
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ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯚﻟﯜﻛﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﻣﺎﺗﻪﻡ

ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪپ

ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻰ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ۋە

ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ

ﺗﻮﻏﺮﺍ

ﻳﻮﻝ

ﺋﯩﺸﻼﺭ
ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ

ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ،
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ
ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺶ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘ
ﺳﯚﺯﯨﻤﯘ ﺷﯘ ﻣﻪﻧﺎﻧﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯗ»:ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ
ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭ

ۋە

ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﻻﺭﺩﯨﻦ،

ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ

ﻗﯩﻠﯩﺶ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ

ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭ) ﻳﻪﻧﻰ ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻨﻼﺭ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﻼﺭ(
ﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﻠﻪﺭ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﭼﻮڭ ﺑﻪﺧﺘﺘﯘﺭ« .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ۋە ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ۋە
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﯩﯔ
ﺗﯘﺗﯘﯕﻼﺭ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﺸﻠﻪپ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ھﻪﺯەﺭ ﺋﻪﻳﻠﻪﯕﻼﺭ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯘﺭ«.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺟﯜﻣﻪﺧﯘﺗﺒﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ:
»ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯗﺭ ،ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻳﻮﻟﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﻪﺳﻜﻰ ،ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﺮﻯ
ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯗﺭ ،ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﻮﻕ
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ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ« .ﺑﯘ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚپ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ»:
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺯﯛﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯜچ
ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﻪﻣﯩﻠﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﺟﺎﺭﯨﻲ) ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﺘﺎ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺭﯨﺰﺍﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯘپ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ۋﺍﭘﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﻴﯩﺘﻜﯩﻤﯘ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ( ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ:
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯧﻠﯩﻢ )،ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺷﻪﺭﺋﻰ
ﺋﯩﻠﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﮔﯘﻧﯘپ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﺴﻼھﺎﺗﻰ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ

ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﺩﯨﻜﻰ

ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ

ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ

ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻳﯧﯖﯩﭽﻪ

ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺳﻪۋەﺑﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ( ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ:
ﺋﯩﻨﺴﺎﭘﻠﯩﻖ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺵ )،ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﻰ ۋە ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﻰ ،ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﺎڭ-ﺳﻪۋﯨﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺵ( «.
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ »:ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ!
ﺋﺎﺗﺎ -ﺋﺎﻧﺎﻡ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ :ھﻪﺋﻪ -ﺑﺎﺭ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋەﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺩﻭﺳﺖ
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ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰﺯەﺕ ﺋﯩﻜﺮﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﻴﻠﻪﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ«.
"ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋەﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ" ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﺵ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ
ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯘﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ ﻳﺎﺭ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺝ -ﺋﯚﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ .ﺋﻪﻟﻼﻣﻪ ﺷﻪﻳﺦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﺌﻪﺯﯨﺰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺑﺎﺯﻧﯩﯔ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻻﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﻨﯩﯔ  -9ﺗﻮﻡ -319ﺑﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪﻯ
)ﺩﯦﻤﻪﻙ؛ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﺎﻣﺎﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ،ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ
ﻣﻮﻟﻠﯩﻼﺭ ۋە ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻼﺭﻏﺎ ﻗﻪﺑﺮە ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﭘﯘﻝ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ،ﻣﯧﻴﯩﺘﻘﺎ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ
ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﺴﯩﺰ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ھﺎﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﺪﯨﭙﻪﺵ ﻧﺎﻧﺘﺎﭘﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺴﺘﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪﺕ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺩﺍﺩﯨﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧﭽﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﯘﻣﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﭘﯘﻝ ﻗﻮﻳﻤﯩﺴﺎﻕ ﺳﻪﺕ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ...ﺩﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻗﯧﻠﯩﭙﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺳﻪﭘﺴﻪﺗﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯚﻟﻪپ-ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﭗ
ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ

ﭘﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ

ﺳﺎۋﺍپ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﺷﻘﺎ

ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ

ﺑﻮﻟﺪﻯ.ﺋﯚﻟﮕﯜﭼﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘپ ﭘﯘﻝ-
ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺴﯩﺰ ﻧﻪ ﺩﯨﻦ -ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ ،ﻧﻪ ﺋﻪﻗﯩﻞ -ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﯩﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ
ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﺎﭘﻘﯘﺯﯗﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺰﺍ-ﻗﯩﺸﻼﻗﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﺎ ﺑﯜﮔﯜﻧﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ
ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻛﯜﻥ ،ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜﻥ ،ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ،
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ﻣﯧﻴﯩﺘﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﻯ ﻳﻪﻧﯩﻼﻡ ﻧﻪﺯﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ،ﺋﯚﻟﯜﻛﻜﻪ ﺳﺎۋﺍپ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻧﻪﺯﯨﺮ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﻣﯧﻴﺖ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻳﺎﺗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻧﻪﺯﯨﺮ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺳﻪﺕ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺗﻮﻧﯘﺵ-ﭘﯩﻠﯩﺶ ،ﺧﯘﻟﯘﻡ-ﺧﻮﺷﻨﯩﻼﺭ ﻧﯧﻤﻪ ﺩەپ
ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ...ﺩﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﭘﻮپ ﻣﻮﻟﻠﯩﻼﺭ ۋە ﺳﻮﭘﻰ ﺋﯩﺸﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯚﺯ ﺧﺎھﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺯﺍڭ
ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ.ﺋﺎﺯ-ﺗﻮﻻ
ﻗﻮۋﯗﺭﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﻣﯧﻴﻰ

ﺟﺎھﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯩﻦ

ﺑﺎﺭﻻﺭﻏﯘ

ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ھﯧﺴﺎﺑﻼﺷﻤﺎﻱ ﻧﻪﺯﯨﺮە ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،ﻳﻮﻗﺴﯘﻝ ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻠﻪﺭﭼﯘ؟! ﻧﻪﺯﯨﺮ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯚﻟﯜﻛﻜﻪ
ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ ،ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﻣﯧﻴﺘﻜﻪ ۋە ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ
ﺩﯦﻴﯩﺶ ﺋﯚﺭپ-ﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ،ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻼﺭ ﻧﻪﺯﯨﺮە
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺭ -ﻳﻮﻗﯩﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯘﺭﯗپ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﻰ
ﺗﻮﻗﻼﺭﻏﺎ ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﺎﺗﯩﻞ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ھﺎﯕﺪەﻙ ﺗﻮﻳﻤﺎﺱ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻐﺎ
ﺷﻮﺭﯨﻠﯩﭗ ﺗﯘﮔﻪﻳﺪﯗ .ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ھﯩﭻ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﻣﯩﺮﺍﺳﺨﻮﺭﻻﺭ ﻣﺎﻝ-ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺳﻮﺭﯨﯟﯨﺘﯩﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯗ.
ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﺎﺭ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﻧﻪﺯﯨﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ،ﻳﻮﻗﺴﯘﻝ ،ﻳﯩﺘﯩﻢ-
ﻳﯧﺴﯩﺮ،

ﺗﯘﻝ-ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻦ

ﺧﻪۋەﺭ

ﺋﯩﻠﯩﺶ،

ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ

ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ-ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻗﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ
ﻣﯧﻴﺘﻜﻪ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩە ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ .ﻧﻪﺯﯨﺮە
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﺪﺍ
ﻛﯚﺭﺳﯘﺗﯘﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﺎﺗﯩﻤﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ .ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ
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ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ھﻪﺳﺴﻪ ﻗﻮﺷﯘﺩﯨﻜﻪﻥ ،ﺑﯩﺮ
ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪھﻴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﯚھﭙﻪ ﻗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ-ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﻪﺭھﯩﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ -.ﻣﯘھﻪﺭﺭﯨﺮ(-
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