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ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ھﻪﻕ ﺋﺎﻟﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟
 -97500ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ

ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻐﺎ ﺋﺎﺗﺎپ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﻝ ﺗﺎﭘﯩﻤﻪﻥ،
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻘﯩﺶ
ﻳﻮﻟﯘﻡ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﭘﯘﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺭﺯ ھﻪﺝ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ .
ﺟﺎۋﺍپ:
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﺘﯘﺭ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﻛﺎﺳﺎﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺗﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﺰ ﺭﯨﺰﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ) ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ۋە ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﻪﺟﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ«.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭپ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺷﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﻮﻥ
ھﻪﺳﺴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﻣﻪﻥ " ﺍ ﻝ ﻡ ")ﺋﻪﻟﯩﻒ ،ﻻﻡ ،ﻣﯩﻢ( ﻧﻰ
ﺑﯩﺮ ھﻪﺭپ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺋﻪﻟﯩﻒ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭﭘﺘﯘﺭ ،ﻻﻡ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭﭘﺘﯘﺭ ،ﻣﯩﻢ ﺑﯩﺮ
ھﻪﺭﭘﺘﯘﺭ«.
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ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ

ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ

ﻗﯩﻠﯩﭗ،

ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ

ﺋﻮﻗﯘﺵ

ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ۋە ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﻰ ﭘﯘﻝ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺩﯦﻤﻪﻙ؛ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﭘﯘﻝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻐﺎ ﺋﺎﺗﺎپ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ
ﭘﯘﻝ ﺗﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﻪﺳﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﭘﯘﻝ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﻮﺯﯗﺭﯨﺪﺍ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﺎۋﺍپ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺯﯨﺒﯘ  -ﺯﯨﻨﻨﯩﺘﯩﻨﻰ) ﻳﻪﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ(
ﻛﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻼ
ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﯨﺪﯨﻦ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻛﯧﻤﻪﻳﺘﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ،
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ )ﻳﺎﺧﺸﻰ( ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ھﯧﺴﺎﺑﻘﺎ
ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ«.
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﻣﺎﻝ-ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻳﯧﻐﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﺎﺯﺍﺏ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ،ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﯨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ
ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘپ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﭘﯘﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﺋﻪﻣﻪﺱ.
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ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ! ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻪﺳﯩﺮﺩە ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﭘﯘﻝ
ﺗﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻛﻪﺳﯩﭙﻜﻪ

ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗۋﺍﻟﺪﻯ،

ﺋﯘﻻﺭ

ﻣﺎﺗﻪﻡ

ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﯩﺪﺍ،

ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ
ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﭘﯘﻝ ﺗﻮﭘﻼﺷﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺩەپ
ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﻛﻪﺳﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
1ـ ﭘﯘﻝ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
2ـ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﮕﻪ ﭘﯘﻝ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﯘ ﻣﺎﻟﻨﻰ ھﺎﺭﺍﻡ
ﻳﯧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ.
ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ۋە ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ۋە ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺭﯨﺰﻗﯩﻨﻰ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﺎﻛﯩﺰە ﻛﻪﺳﯩﭙﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ھﺎﻻﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ
ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﻪﻧﭙﻪﺗﯩﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﺳﺘﯩﻦ،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ!.
) ﺩﯦﻤﻪﻙ؛ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﭘﯘﻝ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ) ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ
ﻗﺎﺭﯨﻼﺭ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﺳﺎھﯩﺒﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﺩﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮﺗﺎﻣﺎﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﻳﯜﺯ ﻳﯜﺋﻪﻥ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﻣﯘ ﻳﻮﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ( ﺧﻪﺗﻤﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻣﯧﻴﯩﺘﻨﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﺘﻪ
ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ،ﺋﯜچ ﻛﯜﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ
ﻗﻪﺑﺮە ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ
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ﻳﯘﺭﺗﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺧﯩﻠﯩﻼﻡ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﯧﺸﻘﻪﺩەﻡ
ﺩﯨﻨﻰ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﻼﺱ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ
ﻳﯩﻐﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺭﯨﺰﻕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﮔﻪ ﭘﯘﺗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﺗﯩﺠﺎﺭەﺕ
ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﻛﻪﺳﯩﭗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﺴﺎ ،ﺩﯨﻨﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﻪﺳﯩﺮ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﺭﯗﻧﺴﯩﺰ ﺑﺎھﺎﻧﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻗﯘپ ﭼﯩﻘﺘﯩﻴﯘ ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﻧﻪﺯﯨﺮ ﭼﯩﺮﺍﻗﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﻮﺧﯘ ﭘﺎﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﭽﻪﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺳﻪﻟﻪپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺭﻧﻪﻙ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ .ﺩﯨﻨﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻛﯜﺗﯜﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﺳﯘﺷﻘﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﺎﺷﻼﻣﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﻧﯧﺴﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻧﻪﺥ ﭘﺎﻳﺪﯨﻐﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻣﯘ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩە ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﻤﯩﺴﻪ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﻛﺎﻻﻣﯩﻨﻰ ﭘﯘﻝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﻝ-ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﻮﭘﻼۋﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﺎﺩﻟﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ » :ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ ) ﻳﻪﻧﻰ ﺗﻪۋﺭﺍﺗﺘﺎ (
ﻧﺎﺯﯨﻞ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ

ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ

ﻳﻮﺷﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ

ۋە

ﺋﯘﻧﻰ

ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﻪ

ﭘﯘﻟﻐﺎ

ﺳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﻧﯩﻐﺎ ﻳﯧﮕﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻳﯧﮕﻪﻥ ﺷﯘ ھﺎﺭﺍﻡ ﻣﯩﻠﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﭘﺎﻛﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺗﻨﻰ
ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﻘﺎ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺗﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻭﺯﺍﺥ
ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻐﺎ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﭼﯩﺪﺍﻣﻠﯩﻖ!« .ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻗﻪﺭە  -175-174ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ.
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ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﭽﺎﺭە ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﻣﻮﻟﻠﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩەپ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯘﺭﯗپ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯘﻧﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ
ﻟﯩﭙﺎﭘﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﯩﯔ ﻏﯧﻤﯩﺪە ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ
ﻗﻮﻳﯘپ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻣﻮﻟﻠﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻟﻤﻪﻱ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەپ ،ﻣﻮﻟﻠﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﺯﯗﻙ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﭘﭽﯩﻞ
ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩەپ ﺗﯘﺭﯗۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﭘﻪﻳﺘﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪە ،ﺋﯘ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ
ﻳﯧﺘﻪﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ھﻪﻣﻜﺎﺭﻻﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ
ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﻣﻪﻳﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ... » :ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻘﻘﺎ
ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ،ﮔﯘﻧﺎھﻘﺎ ۋە ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﻪﺷﻤﻪﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ
ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ« ﺳﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩﺪە -2ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ .
ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯨﻨﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩە
ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﺭﯨﻠﯩﻚ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ
ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ۋە
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ -.ﻣﯘھﻪﺭﺭﯨﺮ(-
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