ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ،ﺗﯧﻠﯟﯨﺰﻭﺭ ۋە ﺑﯩﺰ

ﻛﯜﻧﯩﺴﯩﺮﻯ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
ﻛﯜﻳﯩﺪﺍ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﭼﯧﭙﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎ -ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺩﯦﻘﻘﯩﺘﻰ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪھﺪﯨﺪ
ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﯧﻠﯟﯨﺰﻭﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ۋﺍﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﺎﻧﭽﻪ -ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﻪﺭﺩﯨﻤﻮ ﻳﻮﻕ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻪﻙ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ
ﺳﻮﻏﯘﻕ ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻧﭽﻪ -ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺸﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﯨﺶ
ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.
ﭘﻪﺭۋﺍﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻥ ﻳﻪﺭﺩە ،ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻛﯜﺗﯜﺵ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ
ﻗﯧﻴﯩﻦ .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ ﺗﯚﺕ ﻛﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ،ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
"ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﻧﻪ" ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ -ﺗﯩﻠﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﻠﯩﺮﻯ "ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻠﯩﻖ"
ﺗﯩﻠﯟﯦﺰﯨﻴﻪ ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﺎﺯﯨﺮﻻۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ .ﺗﺎﻟﻼﺵ ھﻮﻗﯘﻗﯘڭ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩە ،ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻠﻪﺭﭼﻪ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﮔﻪۋﺩﯨﻠﯩﻚ ﺋﺎﻻھﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺷﯘﻣﯩﻜﯩﻦ،

ﺑﯩﺰ

ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻤﯩﺰﮔﻪ،

ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻤﯩﺰﻏﺎ،

ﺋﯚﺭپ-

ﺋﺎﺩەﺕ

ۋە

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻳﯜﺯ ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺖ ﻗﺎﺭﯨﻤﯘ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻛﯚﻧﯜپ ﻛﻪﺗﺘﯘﻕ.
"ﻏﻪﺭﺑﻜﻪ ﺳﺎﻳﺎھﻪﺕ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﻰ" ﻧﻰ ﺑﯧﺨﺎﺭﺍﻣﺎﻥ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺳﻪﻳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ۋە
ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
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ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﮔﯘۋﺍھﭽﯩﺴﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻗﻪﺩﺩﯨﻨﻰ ﺗﯩﻚ ﺗﯘﺗﯘپ
ﺗﯘﺭﯨﯟﯦﺘﯩﭙﺘﯘ .ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﻟﻼﺵ ھﻮﻗﯘﻗﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ .ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﺪﺍ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﻪ ،ﺩﯦﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ،ﺗﯩﻞ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﯘﺯﯗﻥ -ﺋﯘﺯﯗﻥ
ﺟﻮﻣﻠﯩﻠﻪﺭ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﺰﻧﻰ ،ﻳﺎ ﺑﯩﺰ ﺑﯘ
ھﯚﺭﻣﻪﺗﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪﯗﻕ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰﮔﯩﻤﯘ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺋﻮﻥ  -ﺋﻮﻧﺒﻪﺵ
ﻣﯩﻨﯘﺗﻠﯘﻕ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨﻨﯩﻲ ۋەﺯ -ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﯩﻠﯟﯨﺰﻭﺭ ﺋﯩﻜﺮﺍﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻟﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﺭﺍۋﺍ ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﻟﻼﺵ ھﻮﻗﯘﻗﯩﻤﯩﺰ ﺷﯘ ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ،
ﻛﯚپ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺗﯧﻠﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﺗﯩﻴﺎﺗﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻧﺴﻪ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻱ ﺋﻪﻛﻜﻪﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﻪ ،ﺋﯚﺭپ -ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﻮﻏﺪﺍپ ﻗﺎﻟﺴﺎﻕ ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﻧﯧﻤﯩﺴﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ؟!! ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ .ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﻮﻳﯘﻥ-
ﺗﺎﻣﺎﺷﺎﻧﯩﯔ ،ﻛﯩﻨﻮ ﻛﯚﺭﯛﺵ ،ﻧﺎﺧﺸﺎ -ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﺋﺎﯕﻼﺷﻨﯩﯔ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﻪپ -ﺋﯩﭽﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﻰ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺗﺎﺋﻪﺕ ـ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻛﯚپ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺧﻪﻳﺮ-
ﺳﺎﺧﺎۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﺘﯩﻜﺎپ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻱ .ﺑﯩﺰ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺯﯨﻜﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ
ﺗﻮﺭﻏﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎ -ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ .ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ! ﺋﺎﻣﯩﻦ!

2

ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻨﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﯨﻼ ﺗﻮﻧﯘپ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﺋﻮﻧﺘﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻟﻪﻧﻪﺗﻜﻪ
ﻻﻳﯩﻖ "ﺳﯜﻧﺌﯩﻲ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ" ﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﻪﻣﻤﯘ ،ﻣﯘﺷﯘ ﺧﯩﻞ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚپ ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﻖ ﺗﻪھﺪﯨﺪﻛﻪ
ﺩﯛﺝ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ،ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻨﯘﺕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﺯﯗﻥ
ﻳﺎﺷﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ھﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻻﺭﻣﯩﺰﻣﯩﻜﯩﻦ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻢ ﺑﯘ ﻗﯘﺭﻻﺭﻧﻰ
ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ﻣﯧﻨﻰ ﺯﻭﺭﻻۋﺍﺗﯩﺪﯗ .ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺗﺎ -ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ! ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻟﯩﻖ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺵ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﯖﻼﺭ .ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪە ﻳﺎﻛﻰ
ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪە ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩە ،ﺧﯘﺗﻪﻧﺪە ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ،ﻏﻮﻟﺠﺎ ،ﻳﻪﻛﻪﻥ ...ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺷﻪھﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﯩﺴﻠﻪﺭ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﯧﻠﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ-
ﺋﺎﺯﺍﺩە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ،ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﻳﺎﺭ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻤﯩﺰ ۋە ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ
ﻳﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﺳﯘپ ﻗﺎﻻﻳﻠﻰ! ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺧﯩﻞ ﭘﺎﻳﺪﺍ

ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ؛ ﺑﯩﺮﻯ،

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ،

ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﻣﻪۋﺟﯘﺩﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﺎﭘﺎﻟﯩﺘﻰ.
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳﯚﻳﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﮔﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺳﯚﻳﯜﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﻣﻪﻧﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺳﯚﻳﯜﺵ ﺋﯚﺯ ﻗﻪﺩﯨﺮ -ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﺘﻪ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻧﺴﻪ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻗﻪﺩﺭﯨﻤﯩﺰ -ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە؟ ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻤﯩﺰ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ،ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩە ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟! ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ﺋﯘ ،ﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ۋە ﺭﺍۋﺍﺟﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﺘﺎ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟!
ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﯩﻨﺪﯨﺌﺎﻧﻼﺭﺩەﻙ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﻪ ﺩەپ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﻮﭘﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺰ.
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ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺰ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻼﺭﻏﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺟﻤﯩﺰ .ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘھﯩﻢ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﻳﯩﻠﻘﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺑﯩﺰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﺑﯩﺮ

ﻳﺎﺧﺸﻰ

ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺶ

ﺑﻮﻟﯘپ

ﻗﺎﻟﺴﺎ

ﺋﻪﺟﻪپ

ﺋﻪﻣﻪﺱ.

ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ،

ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ،ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ۋە ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﯧﻠﯟﯨﺰﻭﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ
"ﺩﯨﻞ ﺑﯘﺯﺍﺭﻻﺭ" ﻧﯩﯔ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﮕﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺯﺍﺯﯗﻝ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ۋە ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺗﻪھﺪﯨﺪﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻻﻳﻠﻰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﯜﻟﯜﻍ ﺋﺎﻳﺪﺍ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺗﺎﺋﯩﺘﯩﮕﻪ
ﻣﯘﻳﯩﺴﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ.
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