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ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ :ﺩ .ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺤﻤﺪ
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ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ :ﻥ .ﺗﻤﻜﻴﻨﻲ
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ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺭﻭﺯﯨﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺩﺍۋﺍﻻﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﻯ
ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻻﺭ

ﺟﯩﻤﻰ ھﻪﻣﺪﯗﺳﺎﻧﺎﻻﺭ ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ .ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ!
ﻣﻪﻥ ﺩﻭﻛﺘﻮﺭ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺧﻪﻟﯩﻠﻨﯩﯔ »ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ
ﺭﻭﺯﯨﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺩﺍۋﺍﻻﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﻯ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﻣﯘﺗﺎﻟﯩﺌﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ،ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺗﯩﺒﺒﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﻪﺗﺘﯩﻢ.
ﺷﯘﯕﺎ ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ۋە ﺑﯘ
ھﻪﻗﺘﯩﻜﻰ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯜﻛﯩﻨﻰ ﻧﻪﺯەﺭﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺧﯘﻻﺳﯩﻠﻪپ
ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﯜﺳﻰ!
ﺋﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ:
ﺯﯨﻘﻘﻪ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﭘﯜﺭﻛﯜﮔﯜﭼﻰ:
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺑﺎﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺳﻪﻳﻤﯩﻦ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ!( ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻢ ۋە ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺩﺍﺋﯩﻤﻰ ھﻪﻳﺌﻪﺕ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ» :ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﯜﺭﻛﯜﮔﯜﭼﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﮔﺎﺯ ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻧﻐﺎ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪﯗ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻧﻪﭘﻪﺱ
ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻐﺎ ﺳﯘ ﺋﯧﻠﯩﺶ ۋە ﻣﯩﺴﯟﺍﻙ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯩﻴﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ.
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ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻳﯜﺭەﻙ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻻﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﺑﻠﯩﺖ:
ﺑﯘ ﺗﺎﺑﻠﯩﺘﺘﯩﻦ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻥ ﻛﺎﻣﯧﺮﺍﺳﻰ:
ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ
ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﺳﻪ ،ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯘ ﻏﯩﺰﺍ ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﯩﺪﯗ«.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻣﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺭﻭﺯﺍ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘﺯﯗﻟﯩﺪﯗ« .ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺑﻪﻳﻬﻪﻗﻰ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ) 4ـ ﺟﯩﻠﺪ 261 ،ـ ﺑﻪﺕ( .ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻧﻪۋەۋﯨﻲ ۋە ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﻪﺟﻪﺭ ﺑﯘ
ھﻪﺩﯨﺴﻜﻪ ”ھﻪﺳﻪﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﺪە“ ﺩەپ ﺑﺎھﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﻣﺎﻟﯩﻜﻰ ﻣﻪﺯھﯩﺒﯩﻨﯩﯔ
ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ ۋە ﺷﻪﻳﺨﯘﻝ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪ» :ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻧﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ
ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﻳﺪﯗ« ﺩەپ
ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ .ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﯨﻤﯩﺰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺳﻪﻳﻤﯩﻨﻤﯘ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ!( ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼپ» :ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻧﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﺎﻣﯧﺮﺍ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ
ﺑﯘﺯﻣﺎﻳﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﺎﻣﯧﺮﺍﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻧﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻛﺎﻣﯧﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﻏﯩﺰﺍ ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﻰ ﺳﯜﺭﺗﯜﻟﺴﻪ ،ﺑﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺭﻭﺯﯨﺪﺍﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ
ﻛﺎﻣﯧﺮﺍﻧﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺷﯘ ﻣﺎﺩﺩﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘﺯﯗﻟﯩﺪﯗ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻏﯩﺰﺍﻻﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺑﯘﺯﯨﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ .ھﻪﻧﻪﻓﯩﻲ
ﻣﻪﺯھﯩﺒﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻘﺎ
ﻳﻪﺭﻟﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺷﻪﺭﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ،ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻧﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﺎﻣﯧﺮﺍ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻘﺎ ﻳﻪﺭﻟﻪﺷﻤﻪﻳﺪﯗ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﭼﻰ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
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ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﺎﻣﭽﯩﺴﻰ:
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺑﺎﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺳﻪﻳﻤﯩﻦ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ!( ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻢ» :ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﺎﻣﭽﯩﺴﻰ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﯨﺪﯗ« ﺩەپ
ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺑﺎﺯ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻛﯧﻜﯩﺮﺩەﻛﺘﻪ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﺎﻣﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﻰ
ﺳﯧﺰﯨﻠﺴﻪ« ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ؛ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺳﻪﻳﻤﯩﻦ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻧﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﻛﻪﺗﺴﻪ« ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺷﻪﺭﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ:
»ﺭﻭﺯﯨﺪﺍﺭ ۋﺍﻗﺘﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﺎﻟﺴﺎڭ ،ﺳﯘﻧﻰ ﺑﯘﺭﻧﯘﯕﻐﺎ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺋﺎﻟﻐﯩﻦ!« ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪﺑﯘ ﺩﺍۋﯗﺩ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ) 142ـ ھﻪﺩﯨﺲ(.
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻧﻪﺳﺎﺋﯩﻤﯘ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ) 87ـ ھﻪﺩﯨﺲ( .ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﯩﺒﺒﺎﻥ ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ
ﻟﻪﻗﯩﺖ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﻪﺑﯩﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ھﻪﺩﯨﺴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺳﻪھﯩﻬﻠﯩﮕﻪﻥ .ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ:
»ﺋﯘ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﻳﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻧﻪ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ،ﻧﻪ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ ،ﻧﻪ ﺋﯘ
ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ،

ﻏﺎﺭ-ﻏﺎﺭ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ

ﻗﺎﻟﺪﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ

ﺳﯘ

ﺑﯘﺭﯗﻥ

ﺗﺎﻣﭽﯩﺴﯩﻨﻰ

ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺯ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ«.
ﺋﻮﻛﺴﯩﮕﯧﻦ ﮔﺎﺯﻯ:
ﺋﻮﻛﺴﯩﮕﯧﻦ ﮔﺎﺯﻯ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻧﻪ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ،ﻧﻪ
ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ،ﻧﻪ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﭘﯜﺭﻛﯜﮔﯜﭼﻰ:
ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﯚﻛﻤﻰ ﺯﯨﻘﻘﻪ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﭘﯜﺭﻛﯜﮔﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺘﯘﺭ.
ﻧﺎﺭﻛﻮﺯ ﻗﯩﻠﯩﺶ:
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ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ 1 :ـ ﮔﺎﺯ ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻐﺎ ﺗﯘﺗﯘﺵ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻧﺎﺭﻛﻮﺯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﮔﺎﺯ ﺋﯘﭼﯘﭼﺎﻥ ﻣﺎﺩﺩﺍ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯘﻳﯘﻕ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ 2 .ـ ﻳﯩﯖﻨﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﺭﻛﻮﺯ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻘﺎ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﺎﺩﺩﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﻣﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﻳﺪﯗ 3 .ـ ﺋﻮﻛﯘﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﺭﻛﻮﺯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺟﺎﻱ
ﻧﺎﺭﻛﻮﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ،ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻘﺎ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﻣﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ
ﺑﯘﺯﻣﺎﻳﺪﯗ 4 .ـ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻧﻨﻰ ﻧﺎﺭﻛﻮﺯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺋﯩﺶ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ :ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ،ﺋﻪﺱ ـ ھﻮﺷﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻣﯘ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ (1) :ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﯜﻥ ﺋﻪﺱ ـ ھﻮﺷﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﺎﻟﯩﻜﻰ ،ﺷﺎﻓﯩﺌﻰ ۋە ھﻪﻧﺒﻪﻟﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﻣﻪﺯھﻪﺑﻨﯩﯔ
ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ :ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﯜﻥ ھﻮﺷﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﺗﺎﭘﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ» :ﺭﻭﺯﯨﺪﺍﺭ
ﻳﯧﻤﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺋﯩﭽﻤﯩﻜﯩﻨﻰ ۋە ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻨﻰ ﺗﻪﺭﻙ
ﺋﯧﺘﯩﺪﯗ« .ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺋﻪﺑﯘ ھﯘﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ) 1795ـ ھﻪﺩﯨﺲ( ،ﻳﯧﻤﻪﻙ ـ ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﺘﯩﻦ ۋە ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺶ ﺭﻭﺯﯨﺪﺍﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ھﻮﺷﯩﻨﻰ
ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ (2) .ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﯜﻥ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﻪﺱ ـ ھﻮﺷﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻣﺎﻟﯩﻚ:
»ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﺗﺎﭘﻤﺎﻳﺪﯗ« ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺷﺎﻓﯩﺌﻰ ۋە ﺋﻪھﻤﻪﺩ:
»ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ« ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪڭ
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻟﯩﻞ ﻳﻮﻕ .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ،ﺑﻪﺯﯨﺪە ﻧﺎﺭﻛﻮﺯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻏﯩﺰﺍ ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﯩﻤﺎﺭ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﻛﯜﻥ ﺋﻪﺱ ـ ھﻮﺷﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﯩﺪﯗ.
ﻗﯘﻻﻕ ﺗﺎﻣﭽﯩﺴﻰ:
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﯘﻻﻕ ﭘﻪﺭﺩﯨﺴﯩﺪە ﺗﯚﺷﯜﻙ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ۋە ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻗﯘﻻﻗﺘﯩﻦ
ﻛﯧﻜﯩﺮﺩەﻛﻜﻪ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩە ،ﺭﻭﺯﺍ ﺋﺎﺩﺍ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﺗﺎﻣﭽﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﻰ
ﺳﯧﺰﯨﻠﮕﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩە )ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ( ﺭﻭﺯﺍ
ﺑﯘﺯﯗﻟﯩﺪﯗ.
ﻗﯘﻻﻕ ﺗﺎﺯﯨﻼﺵ ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻗﻰ:
ﺑﯘ ﺩﻭﺭﯨﺪﺍ ﺳﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻗﯩﺴﯩﻤﻨﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﻗﯘﻻﻕ ﭘﻪﺭﺩﯨﺴﯩﺪە
ﺗﯚﺷﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯘ ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻕ ﻛﯧﻜﯩﺮﺩەﻛﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩە
)ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ( ﺭﻭﺯﺍ ﺑﯘﺯﯗﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﻛﯧﻜﯩﺮﺩەﻛﻜﻪ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻛﯩﺮﻣﯩﺴﻪ ،ﺭﻭﺯﺍ ﺑﯘﺯﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﻛﯚﺯ ﺗﺎﻣﭽﯩﺴﻰ:
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺑﺎﺯ ۋە ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺳﻪﻳﻤﯩﻦ» :ﻛﯚﺯ ﺗﺎﻣﭽﯩﺴﻰ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﻳﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﻛﯚﺯ ﻳﯧﻤﻪﻙ ـ ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻱ ﺋﻪﻣﻪﺱ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ .ﺋﯘ
ھﻪﻧﻪﻓﯩﻲ ۋە ﺷﺎﻓﯩﺌﯩﻲ ﻣﻪﺯھﻪﺑﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯜﺭﻣﻪ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﯗﺭ .ﺗﯧﺮە
ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﺳﻜﯘﻝ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﺭﯗﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻛﯘﻝ :ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ
ﺑﯘﺯﻣﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻧﻪ ﻳﯧﻤﻪﻙ ـ ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ،ﻧﻪ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ
ﺑﺎﺳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺑﺎﺯ ۋە ﺋﯘﺳﻪﻳﻤﯩﻦ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ
ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ!( ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ.
ﺗﻮﻣﯘﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﺭﯗﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻏﯩﺰﺍ ﺋﻮﻛﯘﻟﻰ:
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ﺋﯘ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ
ﻳﯧﻤﻪﻙ ـ ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﯩﺪﯗ.
ﻣﻪﻟﻬﻪﻡ ۋە ﭼﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭ:
ﺋﯘ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻧﻪ ﻳﯧﻤﻪﻙ ـ ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ،ﻧﻪ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﻛﺎﻣﯧﺮﺍﺳﻰ:
ﺋﯚﺗﻨﻰ ﺗﺎﺯﯨﻼﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯨﺌﺎﮔﻨﻮﺯ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺑﯧﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺗﯚﺷﯜﻙ ﺋﯧﭽﯩﭗ ،ﻛﺎﻣﯧﺮﺍ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﺘﺎ ﺋﻮﻕ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭﻏﺎ ﻗﯩﻴﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻣﺎﻟﯩﻜﻰ ﻣﻪﺯھﯩﺒﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ» :ﺋﯘ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﻳﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺟﯩﻬﺎﺩﺗﺎ ﻳﺎﺭﯨﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﺘﺎ ﺋﻮﻕ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ
ﺑﯘﺯﯗۋﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ« ﺩەپ
ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ .ﺷﻪﻳﺨﯘﻝ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪﻣﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ.
ﺑﯚﺭەﻛﻨﻰ ﺗﺎﺯﯨﻼﺵ:
ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﯨﻤﯩﺰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺑﺎﺯ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ!( ﻣﯘﻧﯘ
ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ» :ﺋﯘ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﯨﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯚﺭەﻛﻨﻰ ﺗﺎﺯﯨﻼﺵ ﺑﻪﺩەﻧﻨﻰ
ﭘﺎﻛﯩﺰ ﻗﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﻏﯩﺰﺍ ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ
ﺋﻮﺯﯗﻗﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺑﯘ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﯩﻞ
ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻣﯩﻞ
ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«.
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ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺗﺎﺯﯨﻼﺵ ،ﺋﺎﻟﺪﻯ ـ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﻪﺭەﺕ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ
ۋە ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻳﻮﻝ ﻛﺎﻣﯧﺮﺍﺳﻰ:
ﻣﺎﻟﯩﻜﻰ ۋە ھﻪﻧﺒﻪﻟﻰ ﻣﻪﺯھﻪﺑﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﻛﯩﺸﻰ
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻕ ﺗﯧﻤﯩﺘﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺑﯘﺯﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯗ« ﺩەپ
ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ .ﻛﯩﻠﯩﺰﻣﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ :ﺗﯚﺕ ﺋﯩﻤﺎﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ:
»ﺋﯘ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﯨﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ« ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ .ﺯﺍھﯩﺮﻯ
ﻣﻪﺯھﯩﺒﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ» :ﺋﯘ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﻳﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻛﯩﻠﯩﺰﻣﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻏﯩﺰﺍﻻﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﻪﺩەﻧﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺯﯨﻼﻳﺪﯗ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﺳﯜﺭﮔﻪ
ﺩﻭﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﭘﯘﺭﯨﺴﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ .ﺷﻪﻳﺨﯘﻝ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪﻣﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺳﻪﻳﻤﯩﻨﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﻰ
ﺗﺎﻟﻼپ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﻏﯩﺰﺍ ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺩﺍۋﺍﻻﺵ
ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﻳﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﯩﮕﻪﻥ .ﺋﺎﻟﺪﻯ ـ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﻪﺭەﺕ
ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ :ﺋﯘ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﻟﻼﻣﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺳﻪﻳﻤﯩﻦ
)ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ!( ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ
ﺩﺍۋﺍﻻﺵ ﻣﺎﺩﺩﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻧﻪ ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻕ ،ﻧﻪ ﻳﯧﻤﻪﻙ ـ
ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ،ﻧﻪ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ .ﻗﺎﻥ ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺶ :ﻗﺎﻥ ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﯩﺠﺎﻣﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯘﺯﯗﻕ ﻗﺎﻧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺩﺍۋﺍﻻﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ( ﻗﯩﻴﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ» :ﺋﯘ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﯨﺪﯗ«
ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ،ﻗﺎﻥ ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﺭﻭﺯﺍ ﺑﯘﺯﯗﻟﯩﺪﯗ.
»ﺋﯘ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﻳﺪﯗ« ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ،ﻗﺎﻥ ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﺭﻭﺯﺍ ﺑﯘﺯﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺑﺎﺯ ۋە ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺳﻪﻳﻤﯩﻦ» :ﺋﯘ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﯨﺪﯗ«
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ.
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ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻥ ﺋﯧﻠﯩﺶ:
ﺋﯘ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﺎﺯ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺟﯩﻤﻰ ھﻪﻣﺪﯗﺳﺎﻧﺎﻻﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ!
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