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ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪە
-١٠٢٠٥٦ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺋﯧﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﺑﯧﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺳﻪھﺮﺍﻻﺭﺩﯨﻦ ﻓﯘﻧﺘﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ» ،ﺋﺎﻟﻼھ« ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﭼﻜﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﺮﯨﺴﯩﮕﻪ
ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺑﯘﻟﯘﺗﻨﯩﯔ »ﺋﺎﻟﻼھ«ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﻏﺎﻥ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە
ﻛﯚﺭﯛﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻐﺎ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ھﻪﺭ
ﺧﯩﻞ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮﻯ ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ھﯚﻛﻤﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟
ﺟﺎۋﺍﺏ:
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﭘﺘﯘﺭ .ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻣﺎﻗﺘﺎ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﻰ
ﻟﯩﺴﺎﻧﻰ ھﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻛﺘﻪ » .ھﺎ ،ﻣﯩﻢ) .ﺑﯘ( ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻏﺎﻟﯩﺐ ،ھﯧﻜﻤﻪﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯗﺭ .ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ۋە
ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ )ﺍﻟﻠﻪﻧﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ .ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ۋە )ﺍﻟﻠﻪ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ(
ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ ﺟﺎﻧﯩﯟﺍﺭﻻﺭﺩﺍ )ﺍﻟﻠﻪﻧﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﮕﻪ( ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻗﻪۋﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ .ﻛﯧﭽﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻧﯩﯔ ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﺸﯩﭗ
ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﺪﺍ ،ﺍﻟﻠﻪﻧﯩﯔ ﺑﯘﻟﯘﺗﺘﯩﻦ )ﻛﯚﻛﺘﯩﻦ( ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺭﯨﺰﯨﻘﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ

ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ

ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﺷﯩﺪە

ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ
١

ۋە

ﺷﺎﻣﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ

ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﺪﺍ ،ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻪۋﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ )ﺍﻟﻠﻪﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ .ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ ﺍﻟﻠﻪﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ) .ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺋﯘﻧﻰ ﺳﺎﯕﺎ ھﻪﻗﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ .ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻟﯩﺮﻯ( ﺍﻟﻠﻪﻧﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ؟«)ﺟﺎﺳﯩﻴﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ١-٦-ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ﻧﯩﺪﺍﻻﺭ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯚپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ .ﺑﯘ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ۋە ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ،ﺯﯦﻤﯩﻦ ،ﺗﺎﻍ ،ﻛﯜﻥ ،ﺋﺎﻱ ،ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ،ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ھﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘﯩﻐﺎ،

ﻛﺎﻣﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ

ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ

ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺪﺭﺍﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ
ۋە ﺳﯩﺮ  -ﺋﻪﺳﺮﺍﺭﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ﺧﺎﺱ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﺎۋﺍﻡ ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ
ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ھﻪﺭﻛﯩﻢ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ
ﺋﯩﺪﺭﺍﻙ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﯧﻨﺘﯧﺮ ﺗﻮﺭﻟﯩﺮﯨﺪﺍ» ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮﻯ« ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ
ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺋﯚﭼﻜﯩﻨﯩﯔ
ﺗﯧﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ
ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺶ .ﺳﯜﺭﯨﺘﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻐﺎ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ »:ﺑﯘ ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻱ ﺗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ،ﺳﯜﺭﯨﺘﻰ
ﻣﯘﺩﺩەﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ۋە ﺗﯚھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ،ﺑﯩﺮﺋﺎﺩەﻡ ،ﻳﺎﺭەﺳﯘﻟﻪﻟﻼھ!
٢

ﺑﯘ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ »:ھﺎﺭﺍﻗﻜﻪﺷﻠﯩﻚ،
ﭘﯩﺘﻨﻪ  -ﭘﺎﺳﺎﺕ ۋە ﺳﺎﺯەﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺋﻪۋﺝ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ«ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﺮ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ
ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯚﺟﯩﺰە ﺩەپ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻛﯚپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯩﺮﻯ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺳﻮﺭﯗﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘھﺘﺎﺟﻤﯘ؟ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ۋە
ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺕ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪەﻙ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘ ﺭﺍﺳﺖ ﻳﺎﻟﻐﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﯩﮕﻪﻥ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﻘﺎ ھﺎﺟﻪﺕ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻤﯘ؟ ﻳﺎﻕ.

ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻤﯩﺰ،

ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭﻣﯘ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﻮﻟﺪﯗﺭ.
ﺑﯩﺰﺩە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﺍﺳﺖ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭﻣﯘ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ۋە ﺗﻪﺳﺘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭙﻤﯘ
ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﻤﯩﺰ.
ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ۋە ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻣﯚﺟﯩﺰە ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ
ﺳﯜﺭەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ

ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ

ﻳﯜﺭﯛپ،

ھﻪﺗﺘﺎ

ﻳﺎﻧﻔﻮﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ

ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ

ﻳﯜﺭﯛپ

ھﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﺯ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺳﯜﺭەﺗﻠﻪﺭ ۋە ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﯩﻚ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﻪﻙ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﻣﯚﺟﯩﺰە ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
٣

ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ ﺩەپ ﺗﯧﺰ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﯗپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺳﺎﻟﻤﺎ ﻣﯚﺟﯩﺰە
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﺴﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ھﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰ.
ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ھﻪﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﺎ ھﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ،ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭ ۋە
ﺩەﻟﯩﻠﻼﺭ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩە ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺭﺍﺳﺖ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﯩﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺰ!.
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺷﻪھﻪﺭﺩە ﺑﯩﺮ ﺩەﺭەﺧﻜﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺩەﺭەﺧﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼپ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ
ﺗﯩﻠﻪپ ﺗﯧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩەﺭەﺧﻜﻪ ﺋﻮﻳﯘپ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺩەﺭەﺧﺘﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺩەپ ﺩەۋﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩﮕﻪ
ﺳﻪۋەﭘﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯ -ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯨﺸﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﺯﯙﺭﯛﺭ .ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﮕﻪ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ.ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﮕﯘﭼﻰ ﺯﺍﺗﺘﯘﺭ.

٤

