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ھﯩﺠﺎﺑﯩﯖﯩﺰ ﻧﻪﮔﻪ ﻛﻪﺗﺘﻰ؟
ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺴﯩﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ

ﺑﺎﺭﭼﻪ ھﻪﻣﺪﯗ-ﺳﺎﻧﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە
ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﺋﺴﯩﻼﻣﯩﻲ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ۋﺍﻗﯩﺖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ
ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ .ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ھﯩﺠﺎﭘﻼﻧﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ھﯩﺠﺎﭘﻨﯩﯔ ﻣﯘھﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ھﯩﺠﺎﭘﻼﻧﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺭﯨﺌﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﺩە-
ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻳﻤﻪﻥ.
"ﮔﯚھﻪﺭ -ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍڭ" .ﺳﯩﯖﯩﻠﭽﯩﻘﯩﻢ ،ﺳﯩﺰ ﮔﯚھﻪﺭ ،ﺳﯩﺰ
ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ،ﺳﯩﺰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﻘﺎ ﻣﯘھﺘﺎﺝ .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻗﻮﻏﺪﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﺪﯨﯖﯩﺰ،
ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﯩﺰ ،ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﻳﺪﯨﯖﯩﺰ ھﻪﻡ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻏﺎ
ﺑﺎﺭﺩﯨﯖﯩﺰ ....ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﻗﯩﯟەﺗﺘﻪ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ
ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﻛﯧﭽﯩﻜﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ.ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﻣﯘﺋﻤﯩﻦ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ ،ﻧﺎﻣﻪھﺮەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﻤﯩﺴﯘﻥ ،ﺋﻪۋﺭەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﭘﺴﯘﻥ،
ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻤﯩﺴﯘﻥ ،ﻟﯧﭽﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯚﻛﺮەﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﭘﺴﯘﻥ) ،ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ( ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ،
ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﻳﺎ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﻳﺎ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﻳﺎ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ،
ﻳﺎ ﺋﯚﺯ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﻳﺎ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﻳﺎ ھﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﻳﺎ ﺩﯨﻨﺪﺍﺵ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ،ﻳﺎ ﻗﻮﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯚﺭﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ،ﻳﺎ ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭﻏﺎ
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ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﻳﻮﻕ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯧﺮﻯ ﺩەﻟﺪﯛﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﺷﻪھﯟﯨﺘﻰ
ﻳﻮﻗﻼﺭ(ﺩﯨﻦ ،ﻳﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ(
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺴﯘﻥ ،ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻳﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﺭﻣﯩﺴﯘﻥ ،ﺋﻰ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھ ﻏﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ" )ﺳﯜﺭە ﻧﯘﺭ  -٣١ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺳﺎﻏﻼﻡ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩە ،ﺭەﺑﺒﯩﻢ ﺋﺎﻟﻼھ ،ﺩﯨﻨﯩﻢ ﺋﯩﺴﻼﻡ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻢ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺩەپ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﯩﺠﺎﺑﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﻟﯩﻞ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺭ ﻛﯚﭘﺘﯘﺭ.
ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ ﺷﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯨﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﻰ
ﻧﺎﻣﻪھﺮەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﻧﺎﻣﻪھﺮەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻜﻰ ،ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﻛﺮەﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯚﮔﯩﺸﻰ،
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ،ﻗﯧﻴﻨﺌﺎﺗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ...،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﻪﻣﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺳﯩﺰ
ﭼﻮﻗﯘﻡ ھﯩﺠﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﺯﯙﺭﯛﺭ.
ھﯩﺠﺎپ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە" ،ھﯩﺠﺎپ" ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﺳﻰ ﺋﯘﻣﯘﻣﻰ ھﺎﻟﺪﺍ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺗﺎﺷﻘﻰ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ .ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ۋە
ھﺎﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰﺩﺍ" ،ھﯩﺠﺎپ" -ﺑﺎﺵ ۋە
ﻛﯚﻛﺮەﻛﻨﻰ ﻳﯚﮔﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ۋە ﭼﯜﻣﺒﻪﻟﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺪﯗ.
"ھﯩﺠﺎپ" -ﺋﻪﺭەپ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ "ھﻪﺟﻪﺑﻪ" ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ" ،ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﺵ
ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﺪە .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ،ﺑﻪﺩەﻧﻨﻰ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳﯘپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﻪﺩەﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭەﺧﺖ
ھﯩﺠﺎپ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ.
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ھﯩﺠﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻧﯧﻤﻪ؟
ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻜﻰ ھﯩﺠﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﻯ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯘپ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺭ ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ
ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯦﺘﯩﺶ

ﻳﺎﻛﻰ

ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ

ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ

ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ

ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ

ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ

ﻗﯩﻴﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ھﯩﺠﺎپ  -ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﺯەﺕ -ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ
ۋە ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯗ ھﻪﻣﺪە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﺩە ۋە
ﻗﻮﻻﻳﻠﯩﻖ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﯩﺠﯩﺮﯨﺸﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻢ ،ھﯩﺠﺎپ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﭘﻪﺭﯨﺰ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﺋﯘ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺭەﺯﯨﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪھﯟﺍﻧﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﺪﺍپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﻰ ﺳﯩﯖﯩﻠﭽﯩﻘﯩﻢ! ھﯩﺠﺎپ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ.
ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ھﯩﺠﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺸﻘﯩﻤﯘ
ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺋﯩﺘﯩﺒﺎﺭ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺑﯩﻬﯩﺴﺎپ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.ھﯩﺠﺎپ -ﺋﻪﺭ ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻣﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ،ﻗﻪﺩﯨﺮ -ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ،ﺷﺎﻥ -ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ
ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺶ ﺗﯜﺯﯨﻤﯩﺪﯗﺭ .ھﯩﺠﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ
ﺋﻪﻣﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ -ﺋﺎﻟﻼھﺘﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﻗﯩﺘﻰ
ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯗﺭ.ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ":ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﺎﻗﯩﺘﻰ
ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ )ﺋﯩﺶ(ﻗﯩﻼ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ھﻪﻗﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺘﺎﺏ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ -ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻧﺎﻣﻪ -ﺋﻪﻣﺎﻝ( ﺑﺎﺭ،
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ )ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﻛﯧﻤﻪﻳﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗۋﯦﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ" )ﺳﯜﺭە ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﯘﻥ  -٦١ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ھﯩﺠﺎﭘﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ ﻧﯧﻤﻪ؟
ھﯩﺠﺎپ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻠﯩﻚ ﺋﯩﺴﻼﻣﻰ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ:

٣

 -١ھﯩﺠﺎپ -ﻳﯜﺯ ۋە ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﻪﺩەﻧﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﻳﯧﺮﯨﻨﻰ ﻳﯚﮔﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ
ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﻮﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﺑﯘﮔﯘﻧﻜﻰ ﭘﯩﺘﻨﻪ-ﭘﺎﺳﺎﺗﭽﯩﻠﯩﻖ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﻳﯘﺯﻧﯩﯖﻤﯘ
ﺋﻮﺭﯗﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ۋﺍﺟﯩﭗ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ).ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﺘﯘﺭ (
 -٢ھﯩﺠﺎپ -ﻛﻪڭ ﻛﯘﺷﺎﺩە ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺗﺎﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
 -٣ھﯩﺠﺎپ -ﻧﯩﭙﯩﺰ ۋە ﺑﻪﺩەﻧﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻼپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
 -٤ھﯩﺠﺎپ -ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺧﺎﺱ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
-٥ﺋﻪﺗﯩﺮ ۋە ﺧﯘﺷﺒﯘﻱ ﭘﯘﺭﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
-٦ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
-٧ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﺵ ﻛﯩﻴﯩﻤﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻢ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
-٨ھﯩﺠﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺯﯨﻴﻨﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
ھﯩﺠﺎﭘﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﺪﺍ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺷﻪﺭﺗﻰ ﺳﯜﺭە ﻧﯘﺭﻧﯩﯔ  -٣١ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪە
ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺷﻪﺭﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﻪﻳﮕﻪﻥ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺗﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺑﻪﺩەﻧﻨﯩﯔ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻛﻪﻳﮕﻪﻥ
ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﻳﯘﭘﻘﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺩەﻧﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻼپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ھﯩﺠﺎپ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺧﺎﺱ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ
ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﭗ ﻳﯜﺭﯨﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻻ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﯩﻼ
ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ،ﺋﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘڭ ،ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﻳﯩﺘﻪﻛﭽﻰ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﮕﯩﻼ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﯔ! ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ.
٤

ھﯩﺠﺎﭘﻨﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ۋﺍﺟﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ:
"ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﺸﺘﺎ ھﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺋﻪﺭ -ﺋﺎﻳﺎﻝ
ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ۋەﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ
ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﺸﺘﺎ ھﯚﻛﺈﻡ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ھﯧﭻ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﺧﺎﻟﯩﭙﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ( ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻏﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ،
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯘ ﺋﻮﭘﺌﯘﭼﯘﻕ ﺋﺎﺯﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ" )ﺳﯜﺭە ﺋﻪھﺰﺍﺏ  -٣٦ﺋﺎﻳﻪﺕ(
ﺷﯘ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻜﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻧﯩﺠﯩﺲ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪھﯟﺍﻧﻰ
ھﻪۋەﺳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻟﺠﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺱ ﺩەﺭﺕ -ﺋﻪﻟﻪﻣﮕﻪ ﻣﯘﭘﺘﯩﻼ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻢ -ﻛﯩﭽﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪپ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ھﯩﺠﺎﭘﻨﻰ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ھﯩﺠﺎپ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﺮ -ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ،ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﯖﻼﺭﻧﻰ
ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻟﻘﺎﻧﺪﯗﺭ .ﺋﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼپ
ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ھﯩﺠﺎپ ﻳﻪﻧﻪ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼپ ،ﻣﺎﺩﺩﻯ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﯔ
ﻣﯘﻗﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯗ.
ﺧﻮﺵ ،ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺳﯩﺰ
ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﯘﺯﯗﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺋﺎﻟﻼھ ﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ
ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﯩﺰﻣﯘ؟ ﺷﯘﯕﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ
ﺳﺎﻗﻼﻳﺴﯩﺰ؟ ﺳﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ھﺎﻳﺎﺗﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﺖ ﻛﻪﻟﺪﻯ
ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻣﺴﯩﺰ؟ ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ھﻪﻕ ﺩﯨﻦ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﺷﯘ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ
ﻳﯜﺭﯨﺸﻨﻰ

ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺰ؟

ﺋﻮﻳﻨﺎۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ

ﺳﯩﺰ

ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ

ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﯟﺍﺗﺎﻣﺴﯩﺰ؟

ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻳﻪﻧﻪ

ﺩﯦﭙﯩﻐﺎ

ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ

ﺋﯘﺳﯘﻝ

ﺳﺎﻗﻼﻳﺴﯩﺰ؟

ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﯔ!ﺋﺎﻟﻼھ ﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﯔ! ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ
ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﯧﯖﯩﺮﻗﺎپ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ﺗﯩﻠﻪڭ!
ھﯩﺠﺎﺑﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﯟﯦﻠﯩﯔ!
٥

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ھﯩﺠﺎﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻟﻪپ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﺎﺋﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯩﺴﯩﺰ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺟﻪﺯﻣﻪﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﮔﯘﻧﺎھﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ
ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺳﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﯖﯩﺰ ۋە ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ؟ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ؟ ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭە ﻧﯘﺭﻧﯩﯔ  -٣١ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪە ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﯖﯩﺰﻣﯘ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺳﯩﺰ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻧﺎﻣﻪھﺮەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺳﯩﺰ

ﻛﯩﻤﺪﯨﻦ

ﻗﻮﺭﻗﯩﺴﯩﺰ؟

ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻨﻤﯘ

ﻳﺎﻛﻰ

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ

ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە

ﻗﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﻤﯘ؟ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺧﻮﺭﺍﭘﻰ ﻛﻮﻧﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺵ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯨﮕﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺳﻪﭘﺴﻪﺗﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭘﻼ ھﯩﺠﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﻧﻮﻣﯘﺱ
ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﻣﺴﯩﺰ؟ﺳﯩﺰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﺰﺯەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯩﺠﺎﭘﻠﯩﻨﯩﯔ .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ
ﺋﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻣﺴﯩﺰ؟ ﺳﯩﺰ ھﯩﺠﺎﭘﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺋﯚﺯ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻛﯩﻴﻪﻟﻤﻪﻣﺴﯩﺰ؟ ﺳﯩﺰ ھﺎﺯﯨﺮ ھﯩﺠﺎﭘﻼﻧﻤﯩﺪﯨﯖﯩﺰ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﯩﺰ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰ ﻛﻪﻳﮕﻪﻥ
ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ﻣﻮﺩﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺴﯩﺰ .ﻳﺎﻕ ﺳﯩﯖﯩﻠﭽﯩﻘﯩﻢ! ﺋﯘﻻﺭ
ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺳﯩﺰ
ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﻪڭ ﻣﻮﺩﺍ ﻛﯩﻴﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺴﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺩەۋﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺗﯚۋەﻧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ -ﺑﯩﺰﮔﻪ ھﯩﺠﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺯﯙﺭﯛﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﻮﻧﯘﺗﺘﻰ.
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺷﻪھﯟﺍﻧﻰ ﻧﻪﻓﺴﯩﮕﻪ ﻗﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻛﯩﻴﯩﻤﮕﻪ
ﺋﻮﺭﯨﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﯚﺭﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ .ﺟﯩﻨﺴﻰ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﻰ ۋە
٦

ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ "ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻘﻰ" ﺩەۋﺍﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﻰ
ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ۋە ﺑﺎﺳﻘﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﺵ ﺧﻪۋﭘﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ.
ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﺳﯩﯖﯩﻠﭽﯩﻘﯩﻢ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺯﯨﻴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ھﯩﺠﺎﭘﻨﻰ ﭘﻪﺭﯨﺰ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺳﯩﺰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ،ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻏﺎ
ﺑﯧﺮﯨﯔ ،ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ھﯩﺠﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ،ﺋﯧﺴﯩﯖﯩﺰﺩە
ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ ،ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺳﻪھﯟەﻥ-ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﺪﯗﺭ .ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻧﺎﺩﺍﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ھﯩﺠﺎﺑﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﻮﻏﯘپ ،ھﺎﻳﺎﺗﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪپ
ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﭽﺎﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺳﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ-ﻳﺎۋﯨﺪﺍﻗﻼﺭﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﻳﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ؟ ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ
ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﻤﯘ ﮔﯘﻧﺎھﺘﺎ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ
ﺋﺎﮔﺎھ ﺑﻮﻟﯘڭ! ﺳﺎﺩﺩﯨﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎڭ!
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺳﯩﯖﯩﻠﭽﯩﻘﯩﻢ ،ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﯔ!ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻡ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺳﯩﺰ
ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺋﯩﭙﭙﯩﺘﻰ،

ۋەﺗﻪﻧﻨﯩﯔ

ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ،

ۋە

ﺋﯩﺰﺯﯨﺘﻰ

ﭘﻪﺧﺮﻯ.

ﺳﯩﯖﯩﻠﭽﯩﻘﯩﻢ!ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘﮔﯘﻧﻜﯩﺪەﻙ ھﺎﻟﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺳﻪۋەﭘﻠﻪﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ
ﺋﺎﻣﯩﻠﺪﯗﺭ؛ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻛﯩﻠﯩﭽﻪﻙ ﺋﻪۋﻻﺗﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺴﯩﺰ.ﺳﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻗﯧﻤﻤﯩﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ ۋە ﺗﺎۋﻟﯩﻨﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﻧﯧﻤﻪ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﺟﯩﻨﺴﻰ

ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ

ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ؟ ﺑﯘ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻧﻜﻰ ،ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ،ھﻪﻗﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰ ﻳﻪﻧﻪ
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ
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ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﯔ!
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﯔ! ﺋﺎﻟﻼھ
ﻧﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ۋە ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ -ﻳﻪﻧﻰ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯜﮔﯜﻧﻼ ھﯩﺠﺎﺑﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ
ھﯚﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﯔ.
ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻱ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ ﻗﺎﺭﺍﺭﮔﺎھﺘﯘﺭ :ﺑﯩﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ،ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮﻯ ﺩەۋﺯەﺥ .ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﺳﯩﯖﯩﻠﭽﯩﻘﯩﻢ! ﺳﯩﺰ ﺋﺎﭼﺎ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﯩﺰ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﺖ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ.ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﯩﺰﺩﺍ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﭼﯧﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ
ﻛﻮﺭﯗﻧﯘپ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ ،ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯔ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘ ﻗﺎﺭﺍﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﻮﺳﯘپ
ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ! ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻛﻮﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﯩﺴﯘﻥ! ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﭘﯘﺗﯘﻥ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯩﺘﻪﻛﻠﻪپ ﺋﯚﺯ ھﯩﺪﺍﻳﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﻏﺎﻳﻪ ۋە ﺋﯩﺮﺍﺩە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ
ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﻼﺭﻏﺎ ﺗﯩﺰ ﭘﯘﻛﻤﻪﺱ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯧﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻟﯜﻍ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ
.ﺋﺎﻣﻴﻦ!!!
ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺭەﺗﻠﯩﮕﯘﭼﻰ :ﻥ .ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻰ
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