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ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﻧﺎھﺎﻳﺘﻰ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﻰ ﺋﺎﻟﻰ ،ﻛﯜچ ـ ﻗﯘۋەﺗﺘﻪ ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ ،ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪھﯟﺍﻟﺪﺍ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ـ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ
ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﻤﻪﻥ ،ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻙ ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ۋە ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻧﯧﺌﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ ،ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩ ﺋﯩﺘﯩﭗ ،ﻳﻪﻛﻜﻪ ـ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ
ھﯩﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﺩەپ ﮔﯚۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ ،ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺭەھﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﯟەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﭽﯩﻤﯩﺰ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ـ ﺗﺎۋﺍﺑﺎﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ،
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘﻟﯘﺗﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﺗﺎﻣﭽﯩﻠﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﺍﺋﯩﻤﻠﯩﻖ ﺭەھﻤﻪﺕ ـ ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﻪﻗﯟﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺍﷲ ﻗﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﻖ
ھﺎﻟﯩﺘﯩﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ« .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ!
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ﺍﷲﻧﻰ ﻛﻮپ ﻳﺎﺩ ﺋﯩﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻥ ـ ﺋﺎﺧﺸﺎﻡ ﺗﻪﺭەﭘﻠﻪﺭﺩە ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻛﻮپ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ«.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯚﺯﯛﺭﯨﺪﺍ ﺋﻮﺯﯨﻨﯩﯔ ﺷﺎﻥ ـ ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﭘﺎﻛﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩ ﺋﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩﺋﯩﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﻳﻮﺭﯗﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﭼﯩﺮﺍﻕ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩ
ﺋﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﻗﻪﻟﯩﺒﻜﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ـ ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﻪﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺯﯨﻜﺮﻯ ﺩﺍﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﻪﻟﯩﺒﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ
ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ،ﺋﺎﭘﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﻏﻪﻡ ـ ﻗﺎﻳﻐﯘﻻﺭﻧﻰ
ﻳﯩﻨﯩﻜﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯧﻬﯩﺮﻟﯩﻚ ﻛﯜچ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩ ﺋﯩﺘﯩﺶ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎﻻ ـ
ﻗﺎﺯﺍ ،ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪە ﻗﻮﻏﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻮﺭﻏﯩﻨﻰ ،ﺋﯚﺯ ﺑﻪﺧﯩﺖ ـ ﺳﺎﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺗﯩﺠﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﻪﺭﻣﺎﻳﯩﺴﻰ ،ﻏﻪﻣﻜﯩﻦ ﻗﻪﻟﯩﺒﻨﻰ ﺷﺎﺕ ـ ﺧﻮﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺧﯘﺭﺳﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﻏﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﺋﺎﺩەﺕ ﺑﯘﻟﯩﻘﻰ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩﺋﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ
ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻜﻜﻪ ﻳﯩﺘﻪﻛﻠﻪپ ،ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺭﺍۋﺍﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ،ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ـ ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﺘﻪ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ
ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﯩﺐ ﻛﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺭﻭﺷﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯘﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ ﻛﻮپ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﺋﯧﺘﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﮔﯜﺯەﻟﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯨﺪﯗ.
ھﻪﺳﻪﻥ ﺋﻪﻟﺒﻪﺳﺮﻱ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ( ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ :ھﻪﻗﯩﻘﻰ
ﻟﻪﺯﺯەﺕ ﺋﯚچ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺗﯩﭙﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﺍ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩ ﺋﯩﺘﯩﺸﺘﻪ ۋە ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﺎ
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻟﻪﺯﺯەﺕ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻗﻪﻟﯩﺐ ﺗﺎﺷﻼﻧﺪﯗﻕ ﻗﻪﻟﯩﺐ ھﯩﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﻣﺎﻟﯩﻚ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺩﯨﻴﻨﺎﺭ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ( ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ :ھﯩﭻ
ﻛﯩﺸﻰ ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩ ﺋﻪﺗﻜﯘﭼﯩﻠﻪﺭ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﻪﻣﻪﻝ ـ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە؛ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩ ﺋﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻨﻤﯘ ﺑﻪﻙ ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﯩﻚ ،ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ،
ﺋﺎﺳﺎﻥ ھﻪﻡ ﻛﻮپ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ

ﻳﺎﺩ

ﺋﻪﺗﻜﯘﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺋﻪڭ

ﺋﻪۋﺯﯨﻠﻰ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩﺋﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺳﯘﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ،
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ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﺷﯘﺷﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪﻥ ـ ﻳﺎﺩ ﺋﻪﺗﻜﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﻪﻧﻠﯩﺮﻯ
ﺟﯘﻏﯘﻟﺪﺍپ ،ﻳﯘﺭﯨﮕﻰ ﺗﯩﺘﺮەپ ،ﻗﻪﻟﺒﻰ ﻳﯘﻣﺸﺎپ ﻛﯩﺘﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﺩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ»:ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘپ
ﺑﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺗﯧﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ»ﺑﯩﺰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ
ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﮔﯘۋﺍھﭽﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ۋە )ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!(ﺳﯧﻨﻰ ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ )ﻳﻪﻧﻰ
ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﺴﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ۋە ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻻﺭﻏﺎ(ﮔﯘۋﺍھﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ
ﭼﯧﻐﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻟﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟ « ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﻮﺯﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ :ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﻧﯘڭ ﻳﯩﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺩﯨﺪﻯ .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﺩ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ

ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺍﻣﻼپ ﻳﺎﺵ ﺗﯚﻛﯜﻟﮕﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﺵ ـ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻪڭ ﻛﺎﺗﺘﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ،ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ـ
ھﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ۋە ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﺷﻪﺭﺋﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩ ﺋﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﯗﺵ ـ ﺗﯘﺭﯨﺸﻰ ،ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ـ ﻗﻮﭘﯩﺸﻰ،
ﺳﺎﻗﻠﯩﻖ ۋە ﺳﺎﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﻯ ،ﺭﯗﻛﯘ ـ ﺳﻪﺟﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ھﻪﺗﺘﺎ ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﻧﻪﭘﻪﺱ
ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩ ﺋﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺳﻪھﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ۋە ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ» :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھﻪﺭ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩﺋﯩﺘﯩﭗ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ«.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﻣﯘ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ
ﺳﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ـ ﻳﺎﺩﺋﯩﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﻧﻼﻧﺪﯗﺭﺍﺗﺘﻰ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺯﯨﻜﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﻮﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺵ ﺋﺎﻗﻘﯘﺯﺍﺗﺘﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﺎﺗﺘﻰ.
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺮﺑﺎﺯ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﺎﺭﯨﻴﻪ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺳﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯘﭘﻪﺗﻠﻪپ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺑﯩﺰﮔﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ۋەﺯ ـ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﯩﺒﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﯩﺘﺮەپ ﻛﻮﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﺎﺵ ﺗﯚﻛﯜﻟﻪﺗﺘﻰ«.
٣

ﺷﻪﻳﺨﯘﻝ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ( ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ :ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺯﯨﻜﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﻳﯘﺯﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺵ ﺗﯚﻛﯜﺵ ،ﻗﻪﻟﯩﺒﻨﯩﯔ
ﺋﯚﺭﺗﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﺑﻪﺩەﻧﻨﯩﯔ ﺗﯧﺘﺮﯨﺸﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
ﺑﯩﺮﻛﯩﺸﻰ ھﻪﺳﻪﻥ ﺋﻪﻟﺒﻪﺳﺮﻯ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ( ﻧﯩﯔ ﻗﯩﺸﯩﻐﺎ
ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺳﺎۋەﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ،ھﻪﺳﻪﻥ
ﺋﻪﻟﺒﻪﺳﺮﻯ :ﺋﯘﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ـ ﻳﺎﺩﺋﯩﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﯘﻣﺸﺎﺗﻘﯩﻦ ﺩﯨﺪﻯ.ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ»:ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ
ﺯﯨﻜﯩﺮﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ـ ﻳﺎﺩﺋﻪﺗﻤﻪﻱ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺋﻮﺗﻜﯘﺯﯨﯟەﺗﻜﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺑﻪﻙ
ھﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ« .ﺗﯩﻠﻨﻰ ھﻪﺭﻛﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯗﺭﯗپ ،ﻟﻪۋﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮﺯﻯ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ
ﻳﺎﺩﺋﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ھﯩﺴﺎﭘﻼﻧﻤﺎﻳﺪﯗ ،ھﻪﺭﻛﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﺪﺭﻟﯩﻐﺎﻥ ﻟﻪۋﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻣﯜﮔﯜﺩەپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﻪﻟﯩﺒﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ھﻮﺯﯗﺭﯨﺪﺍ ھﯩﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯧﻴﻤﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩﺋﯩﺘﯩﺶ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻨﻰ ﻛﯜچ ـ ﻗﯘۋەﺗﻜﻪ ،ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺗﻨﻰ
ﻏﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ،ﺧﺎﺭﻟﯩﻘﻨﻰ ﺋﯩﺰﺯەﺗﻜﻪ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﻛﻪﺳﻜﯩﻨﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﻮﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ) »:ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺗﻪﺭەﭘﺪﺍﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ(ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ :ﺷﻪﻙ-
ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ)ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭەﻳﺸﻠﻪﺭ(ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺗﻮﭘﻠﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ
ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﺘﻰ.ﺋﯘﻻﺭ:ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺍﷲ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ،ﺍﷲ
ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ھﺎﻣﯩﻲ! ﺩﯦﺪﻯ«.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺩﯗچ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﺎﻟﻼﺷﻨﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩﺋﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮەﻙ.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩ ﺋﻪﺗﻜﯘﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﺍﺋﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﯨﻜﯩﺮﺩﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ
ﺋﯜﻟﯜﺷﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﭼﯩﻜﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﺳﺮەﺕ ـ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﺮﻯ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﻛﯩﺴﻪﻝ ۋﺍﺧﺘﯩﺪﺍ ﺋﻮﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻥ ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﻰ ۋە ﭘﯘﻟﺪﺍﺭ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ
ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﺍ ﭼﯩﻜﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ھﻪﺳﺴﻪ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪھﻤﻪﺩﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﭘﯩﺪﺍ ﺋﻪﺑﯘ ﺩەﺭﺩﺍ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
٤

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ  »:ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ

ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻗﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺭەﺑﺒﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ﭘﺎﻛﺮﺍﻗﻰ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ
ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ -ﻛﯜﻣﯜﺵ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻏﺎ
ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯘﯕﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﭻ
ﺋﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯩﺮەﻳﻤﯘ؟« ﺩﯦﺪﻯ .ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ :ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ ﺋﻰ ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ -ﺩﯦﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ  »:ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺍﷲ
ﻧﻰ ﻳﺎﺩ ﺋﯧﺘﯩﺶ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺑﯘﺳﻪﻳﺮ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ :ﺋﻰ ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ ﻗﯩﻼﻱ ﺩﯦﺴﻪﻡ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻛﯚپ ،ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﯩﻼ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻼ ﺋﯧﺴﯩﻼﻱ -ﺩﯦﺪﻯ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ  »:ﺗﯩﻠﯩﯔ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﺯﯨﻜﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﻣﺪەﻟﺴﯘﻥ«
ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﻠﻠﯩﮕﻪ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ۋە ﮔﯜﺯەﻝ
ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﺳﯩﻠﻪ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﺎﯕﺎ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ـ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺭﻛﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺕ ـ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ،ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻣﯩﻨﯩﯔ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﻣﯩﻦ ـ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﯩﻨﻰ
ﻛﻪﭼﯘﺭﯗﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ ،ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯘﺭﯗﻡ ﺳﻮﺭﺍﯕﻼﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ
ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﻪﭼﯘﺭﯗﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ!
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ

ﮔﯜﺯەﻝ

ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ،

ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻰ

ﺋﯜﻣﯜﺕ

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ

ﺋﺎﺯﺍۋﯨﺪﯨﻦ

ﭘﺎﻧﺎھﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﻮﻗﺘﯩﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﻮﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﻪﭼﯘﺭﯗﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭﻧﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ .ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﻪﺭۋﺍﻗﯩﺖ ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﻤﯩﺰ ۋە ﺷﯜﻛﺮﻯ
ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯜﻳﯜﻙ ،ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺷﻪﺭەپ ﺋﯧﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ ۋە ﺩﺍﺋﯩﻢ
ﻳﺎﺩﺋﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ،ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﺎﺧﺘﺎﻟﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﻮۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ۋە
٥

ﻛﻪﭼﯘﺭﯗﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﯩﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ،ﻳﻪﻛﻜﻪ ـ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ
ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ۋە ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ .ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ
ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ !ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﻮھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﺎﻙ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ـ ﺗﺎۋﺍﺑﺎﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺋﯩﺴﯩﻞ ﺧﯩﺴﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﮔﻪ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ
ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ۋە ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﻪﻗﯟﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩ
ﺋﻪﺗﻜﯘﭼﯩﻠﻪﺭ ﺯﯨﻜﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻗﻮﺭﻏﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ
ﻳﺎﺩﺋﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻏﺎﭘﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯘ ﻗﻮﺭﻏﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﮕﻰ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﭗ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﺳﯚﺭەﺷﻜﻪ ﺋﯘﺭﯨﻨﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﻗﻮﻏﻼپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ ﺳﯘﻗﯘﻧﯘپ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ۋە
ﻗﻪﻟﯩﺒﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﯘﺭﯨﻨﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ
ﻳﺎﺩ ﺋﻪﺗﻜﯘﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩﺋﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﻐﯘ ـ
ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﺮﻯ ۋە ھﻪﺳﺮﯨﺘﻰ ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻠﻪﻳﺪﯗ ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﻧﻮﺋﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﺑﻪﺷﯩﺮ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ:
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺯﯨﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ،ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﭘﺎﻛﻼﺵ ،ﻣﺎﺧﺘﺎﺵ ،ﻛﺎﺗﺘﯩﻼﺵ ۋە ﻳﻪﻛﻜﻪ ـ
ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ ﺑﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻛﻪﻟﯩﻤﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭﺷﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ،
ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ھﻪﺭﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻏﯘﯕﯘﻟﺪﯨﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ ﺳﺎﺩﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﻪﺳﻠﯩﺸﯩﺪﯗ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ھﻪﺭۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﻮﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻮﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﻮﺭﻣﻪﻣﺴﯩﻠﻪ!؟« ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﺟﻪ ۋە ھﺎﻛﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.

ﺋﻪﺑﯘ ھﯘﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺩەﻳﺪﯗﻛﻰ »:ﻣﻪﻥ ﻛﯚﭼﻪﺕ ﺗﯩﻜﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﯩﻢ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﻤﺪﯨﻦ
٦

ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯩﺘﯩﯟﯨﺘﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﺪﻯ:ﺋﯥ ﺋﻪﺑﯘ ھﯘﺭەﻳﺮە ﻧﯩﻤﻪ ﺗﯩﻜﯩﯟﺍﺗﯩﺴﻪﻥ؟ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﻪﻥ :ﺋﯚﺯﯛﻡ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﭼﻪﺕ ﺗﯩﻜﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ﺩﯨﺪﯨﻢ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﻣﺎﯕﺎ :ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﭼﻪﺗﺘﯩﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯩﺮەﻳﻤﯘ؟ﺩﯨﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺧﻪۋەﺭ
ﺑﻪﺭﺳﯩﻠﻪ ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﻰ! ﺩﯨﺪﯨﻢ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﻣﺎﯕﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﺪﻯ:
ﺳﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﭘﺎﻛﺘﯘﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯩﭻ ھﻪﻕ ﺋﯧﻼھ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ۋە
ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﺎﺗﺘﯩﺪﯗﺭ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎڭ ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ ﺳﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﻛﯚﭼﻪﺕ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﺪﯗ« .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﺟﻪﺩە ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺲ.

ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗپ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻮﺯﻯ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ» :ﺍﷲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻳﻮﻟﻼﻳﺪﯗ)ﻳﻪﻧﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،ﺷﻪﻧﯩﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ(  ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ)ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ(ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،ﺋﻰ
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ!ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺩﯗﺭﯗﺩ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ؛ ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺋﯜﺳﺘﯜﯕﻼﺭﺩﯨﻜﻰ

ھﻪﻗﻘﻰ

ﭼﻮﯕﺪﯗﺭ،ﺋﯘ

ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ

ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺗﻜﻪ ،ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯘﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ«.

ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ ! ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ـ ﺗﺎۋﺍﺑﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ ۋە
ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻳﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﯘﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﻯ،
ﺋﻮﻣﻪﺭ ،ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ،ﺋﻪﻟﻰ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ( ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ!
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﺩﯨﻨﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﯔ ،ﻧﯧﺌﻤﯩﺘﯩﯔ ۋە
ﺧﻪﻳﺮﻯ ـ ﺋﯩﻬﺴﺎﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ!
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺯەﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ! ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ۋە
ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﻰ

ﺧﺎﺭﻗﯩﻠﻐﯩﻦ!

ﺳﯩﻨﯩﯔ

ۋە
٧

ﺩﯨﻨﯩﯖﻨﯩﯔ

ﺩﯗﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ

ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪھﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪھﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﻨﯩﭻ ـ
ﭘﺎﺭﺍۋﺍﻥ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ،ﺑﺎﻳﺎﺷﺎﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ ! ﺑﯩﺰ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ،ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ،
ﺋﯩﭙﭙﻪﺗﻠﯩﻚ ،ھﺎﻳﺎﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ.
ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﯩﻨﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﻪۋھﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺗﯘﮔﻪﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ،ﺋﻪۋۋﯨﻠﯩﻨﻰ ۋە
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ .ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﺳﺘﯘﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺑﯩﺰﻧﻰ ﮔﯜﺯەﻝ
ﺋﻪﺩەپ ـ ﺋﻪﺧﻼﻗﻘﺎ ﻳﯩﺘﻪﻛﻠﯩﮕﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯩﭻ ﻛﯩﻢ ﻳﯩﺘﻪﻛﻠﯩﻴﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﻪﺧﻼﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯩﭻ ﻛﯩﻢ ﺳﺎﻗﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ !ﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ۋە ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ .ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻏﻪﻟﺒﻪ
ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻐﯩﺸﻠﯩﻤﯩﻐﯩﻦ .ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻦ ،ﺑﯘ ﻳﻮﻟﻨﻰ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ھﺎﻻﻙ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺳﺎﯕﺎ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﺩﺋﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺳﯩﻨﻰ
ﺳﯩﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﯖﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪۋﺑﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺳﯚﺯﻟﯜﻙ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﻏﻪﻣﻜﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻡ ـ ﻗﺎﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﻨﯩﻜﻠﻪﺗﻜﯩﻦ ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻦ ،ﻗﻪﺭﯨﺰﮔﻪ ﭼﯘﺷﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺭﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﮔﯘﺗﯩﯟەﺗﻜﯩﻦ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ۋە
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺳﯩﻨﻰ ﻳﻪﻛﻜﻪ ـ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯔ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺷﯘ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ
ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﯩﻨﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺍﷲ! ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،
ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﻪڭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ !ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘھﺎﭘﯩﺰەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﭘﻪﻟﻪﺳﺘﯩﻨﺪﯨﻜﻰ،ﺋﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻜﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺰﯨﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯘﺭﮔﯩﻦ،
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ﺳﯩﭙﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯘﺭﮔﯩﻦ ،ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ـ ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗپ
ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻧﯘﺭﯨﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻦ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ !ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺮ ،ﻳﻪﻛﻜﻪ ـ ﻳﯩﮕﺎﻧﯩﺴﻪﻥ ،ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ھﻪﻕ ﺋﯧﻼھ
ﻳﻮﻕ،

ﺳﯩﻨﯩﯔ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ

ھﺎﺟﯩﺘﯩﯔ

ﻳﻮﻕ،

ﺳﯩﻨﯩﯔ

ﺑﯩﺰ

ﺭەھﻤﯩﺘﯩﯖﮕﻪ

ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯜﻣﯜﺗﺴﯩﺰ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﯩﻦ .ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ .ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺷﻪھﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ،ﺧﻪﻟﯩﻘﻠﻪﺭﻧﻰ ،ھﺎﻳﯟﺍﻧﺎﺗﻼﺭﻧﻰ
ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺳﯘﻏﺎﺭﻏﯩﻦ،

ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ

ﺋﯜﻣﯜﺗﺴﯩﺰﻟﻪﺭﺩﯨﻦ

ﺑﯩﺰﻧﻰ

ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ

ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ،

ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ۋە

ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﯩﺰﻧﻰ

ﺷﻪھﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺭەھﻤﻪﺗﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﻏﺎﺭﻏﯩﻦ .ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﭽﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﻪﻥ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﻮﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﻘﺎ ﻳﯩﺘﻪﻛﻠﯩﮕﯩﻦ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ۋە
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ،ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎڭ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎڭ،ﺑﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺯﯨﻴﺎﻥ
ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ  ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺑﯩﺰﮔﻪ ۋە ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ

ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ

ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،

ﭘﻪﻳﺪﺍ

ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ.

ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ!

ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺴﻪﻥ،

ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺴﻪﻥ،

ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ
ﺳﻪﻥ

ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ!ﺋﻪﮔﻪﺭ

ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ

ﺑﯩﺰ

ﻗﺎﺭﺷﻰ

ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ

ﺋﯘﻧﺘﯘﺳﺎﻕ

ﻳﺎﻛﻰ

ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﺴﺎﻕ)ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﺘﯘﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪۋەﻧﻠﯩﻚ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﺮﯨﯖﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺴﺎﻕ(،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﺗﺎﺭﺗﻤﯩﻐﯩﻦ.ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ!ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻳﯜﻛﻠﯩﮕﯩﻨﯩﯖﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻳﯜﻙ ﻳﯜﻛﻠﯩﻤﯩﮕﯩﻦ)ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ
ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ

ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ(،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ!ﻛﯜﭼﯩﻤﯩﺰ

ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ

ﺑﯩﺰﮔﻪ

ﺋﺎﺭﺗﻤﯩﻐﯩﻦ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯩﻦ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،ﺳﻪﻥ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﻤﯩﺰﺳﻪﻥ،ﻛﺎﭘﯩﺮ ﻗﻪۋﻣﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ!
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎ ـ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍۋﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ.
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ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ،ﺧﻪﻳﺮﻯ ـ ﺋﯩﻬﺴﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﯘﺭﯗﻕ ـ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ،ﭘﯩﻘﯩﺮ ـ ﻣﯩﺴﻜﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻴﺪﯗ،
ﭘﺎھﯩﺸﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ۋە ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ھﺎﻛﯩﻤﯩﻴﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪﯗ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ
ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋﻮﺗﯩﺪﯗ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪھﺪﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ۋﺍﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ،
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﻪﺳﻪﻣﻨﻰ ﺑﯩﻜﯩﺘﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘﺯﯨﯟەﺗﻤﻪﯕﻼﺭ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ۋەﻛﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟ ﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ،
ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ ﺗﯘﺭﺳﺎﯕﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻤﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎﯕﻼﺭ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯧﺌﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩﺋﯩﺘﯩﺶ ﺋﻪڭ ﺑﯜﻳﯜﻙ
ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
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