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-2008ﻳﯩﻠﻰ -10ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -03ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯜﻣﻪﺧﯘﺗﺒﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ

ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻏﺎﻟﯩﺐ ،ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯜﻛﯜﺭ
ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺟﺎﺯﺍﻻﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ
ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﺘﯘﺭ» .ﺋﺎﻟﻼھ ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ،
ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ،
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺭﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ،
ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ
ﺗﯘﺭﻏﯩﭽﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ ،ھﻪﻣﻤﻪ
ﺋﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﯧﭽﯩﻨﻰ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﮔﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯨﺪﯗ ،ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻧﻰ
ﻛﯧﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺩﯨﻠﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺳﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ«.ھﻪﺩﯨﺪ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  - 6 ،5 ،4ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ.
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ ،ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﯧﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ -ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ
ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻧﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﻳﻮﻟﺒﺎﺷﭽﯩﻤﯩﺰ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ
ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
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ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘپ ،ﺳﺎۋﺍﺑﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﺎﺯﯨﺮ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻲ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﺎﺋﻪﺑﻪﺩ ﺩەﺭﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ
ﺩﯨﻴﺎﺭﻯ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻛﯩﭽﻪ-
ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻣﯘﺩﺩەﺗﻜﯩﭽﻪ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻏﺎﻳﯩﺴﻰ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﻛﻪﺭەﻣﻠﯩﻚ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ﺯﺍﺗﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ« .ﺋﻪﺭﺭەھﻤﺎﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -26 ،25
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ.
ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﭘﺎﺟﯩﺮ -ﭘﺎﺳﯩﻘﻼﺭ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﺎﺭﺯﯗ -ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷﺎپ ﺋﻪﺟﯩﻠﻰ
ﭘﯜﺗﻜﻪﻧﺪە ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﮔﺎھ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭﻛﻰ! ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯩﺴﻼھ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎﺭ  -ﻗﻪﺑﯩﻬﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻤﯘ
ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﺋﻪﺭ -ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ )ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ،
ھﺎﻻﻝ ﺭﯨﺰﯨﻖ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ( ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻳﺎﺷﯩﺘﯩﻤﯩﺰ،
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﺳﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ« ﻧﻪھﻠﻰ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -97ﺋﺎﻳﻪﺕ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﻪﮔﻪﺭ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ) ﻳﻪﻧﻰ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ( ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﭘﺴﻰ  -ﺧﺎھﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ
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ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭ ،ﺯﯦﻤﯩﻦ ۋە ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭ ﺧﺎﺭﺍﺏ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ« ﻣﯚﻣﯩﻦ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -71ﺋﺎﻳﻪﺕ.
ﺩﯗﻧﻴﺎ ،ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺳﯩﻨﺎﻗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﻨﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ
ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﯧﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻧﻪﭘﺴﻰ  -ﺧﺎھﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺷﻪھﯟەﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺩەﺭﺩ-ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ۋە ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﻣﯜﻟﻜﯩﺪﯗﺭ،

ﺋﺎﻟﻼھ

ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ

ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺟﺎﺯﺍﻻﻳﺪﯗ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ« ﻧﻪﺟﻤﻰ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -31ﺋﺎﻳﻪﺕ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ۋەﺩﯨﺴﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﻗﺘﯘﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺩﯗﻧﻴﺎ
ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﻣﻪﻏﺮﯗﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘﻥ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺋﻪﭘﯘﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻏﺮﯗﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﺎﯕﻼﺭ«ﭘﺎﺗﯩﺮ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -5ﺋﺎﻳﻪﺕ.
ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ! ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﻪﺭ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮەﻟﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗﻧﺪﺍپ ،ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋﺍﺭﯨﺲ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﺩﯗﺭ« ﺯﯗﺧﺮﯗپ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -72ﺋﺎﻳﻪﺕ.
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﭼﻮﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﺎﻱ
ﻧﻪﭘﺴﻰ  -ﺧﺎھﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪھﯟەﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺩﻭﺯﺍﺥ ھﺎۋﺍﻳﻰ-ھﻪۋەﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﭘﻪﺭﺩﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺭﺩﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ«.
ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﻧﻨﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻧﯩﻴﻪﺕ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻧﯩﻴﻪﺕ ۋە ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺭەھﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼپ ﻛﻪﺗﻜﯜﭼﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯ ﺟﻪﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ
ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﮕﯜﭼﻰ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ۋە ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪەﻙ
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪپ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﯩﺒﺒﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺳﻪھﯩﻬ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﺋﯘﺳﺎﻣﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﺯەﻳﺪ

ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ

ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ

ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ

ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ »:ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ! ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ
ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ھﯩﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺧﯧﻴﯩﻢ  -ﺧﻪﺗﻪﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،
ﻛﻪﺑﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ! ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯘﺭﻻﺭ
ﺟﯩﻠﯟﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺭەﻳﻬﺎﻥ ﮔﯜﻟﻠﻪﺭ ﺗﻪۋﺭﯨﻨﯩﭗ ،ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭ ﻗﻪﺩ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ،
ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭ ﭘﯩﺸﯩﭗ ،ﺳﯘﻻﺭ ﺋﯧﻘﯩﭗ ،ﮔﯜﺯەﻝ ﭘﻪﺭﯨﺰﺍﺗﻼﺭ ﺗﻪﻟﻤﯜﺭﯛپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ،ﺋﯧﺴﯩﻞ
ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭ ،ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﺎﻟﻰ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰەﻟﮕﻪﻥ ،ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻲ  -ﺋﻪﺑﻪﺩ ﺗﯧﻨﭻ -
ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﺪﯗﺭ ﺩﯦﺪﻯ .ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ :ﻳﺎ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ! ﺑﯩﺰ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻣﯩﺰ ﺩﯦﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ » :ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ« ﺩەﯕﻼﺭ ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮﺩەﻛﻼ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺩﯦﺪﻯ«.
ﺋﻪﺑﻰ ھﯜﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ۋە ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﻪﺭﺳﯩﻠﻪ ﺩﯦﺪﯗﻕ؟،
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ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ »:ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺸﻰ) ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯩﺴﻪﻛﻠﯩﺮﻯ( ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﺪﯨﻦ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺸﻰ ﻛﯜﻣﯜﺷﺘﯩﻦ ،ﺗﺎﻣﻨﯩﯔ
ﺳﯘۋﺍﻗﻠﯩﺮﻯ ﻣﯩﺴﻚ ﺋﻪﻣﺒﻪﺭﺩﯨﻦ ،ﺷﯧﻐﯩﻞ ﺗﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﺭۋﺍﻳﯩﺖ ۋە ﻳﺎﻗﯘﺗﻼﺭﺩﯨﻦ،
ﺗﻮﭘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺯەﭘﻪﺭﺩﯨﻦ ،ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ،
ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﻛﯩﻴﯩﻢ  -ﻛﯧﭽﻪﻛﻠﯩﺮﻯ
ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻳﯧﯖﻰ ۋە ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﺎھﺎﺭﻯ ﺋﯘﺭﻏﯘپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ« ﺑﯘ
ھﻪﺩﯨﺲ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ۋە ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻴﺪﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
ﺟﺎﺑﯩﺮ

ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ

ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﻳﻪﻳﺪﯗ -ﺋﯩﭽﯩﺪﯗ،
ﭼﻮڭ-ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﻪﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ۋە ﺑﯘﺭﯗﻧﻨﻰ ﺗﺎﺯﯨﻼﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﺋﺎﻣﻰ ﺋﯩﭙﺎﺭﺩەﻙ ﺧﯘﺵ -ﺑﯘﻱ ﻛﯧﻜﯩﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻪﺑﺌﯩﻲ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﻟﯜپ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩﺪەﻙ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﻪﺳﺒﯩﻬ ،ﺗﻪﻛﺒﯩﺮ
ﺋﯩﻠﻬﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ« .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺋﻪﻧﻪﺱ

ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ

ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ
ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪﯗﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﺎﻣﭽﺎ ﺑﻮﻳﻰ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ
ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﻪھﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ
ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺯەﺭ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﻧﯘﺭﻏﺎ
ﭼﯚﻣﯜپ ،ﺧﯘﺵ -ﭘﯘﺭﺍﻗﻘﺎ ﺗﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ھﯚﺭﻟﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪﯗﺭ«.
ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻲ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
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ﺟﻪﺭﯨﺮ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﯗﻕ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ  14ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ
ﺗﻮﻟﯘﻥ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ »:ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻮﻟﯘﻥ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺋﯚﺯ
ﻛﯚﺯﯛﯕﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﯖﻼﺭﺩەﻙ ،ﺋﯚﺯ ﺭەﺑﺒﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺭەﺑﺒﯩﯖﻼﺭﻧﻰ
ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﻪ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ« ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺲ.
ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﺩ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻣﻪﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﺋﻪڭ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪڭ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸﯩﻜﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﺋﯚﻣﯩﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻪﺯﺯەۋەﺟﻪﻟﻠﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﯩﻦ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯩﻦ ﺩەﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺗﻮﺷﯘپ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ ﺗﯘﻳﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﻰ ﺭەﺑﺒﯩﻢ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺗﻮﺷﯘپ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ-
ﺩەﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﯩﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯩﻦ ﺩەﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺗﻮﺷﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ ﺗﯘﻳﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﻰ ﺭەﺑﺒﯩﻢ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ
ﺗﻮﺷﯘپ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ -ﺩەﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﺎﺭﻏﯩﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯩﻦ ،ﺳﺎﯕﺎ ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە
ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﻮﻥ ھﻪﺳﺴﯩﺪەﻙ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺩەﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺑﻪﻧﺪە ﺳﻪﻥ
ھﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺗﯘﺭﯗپ ﻣﯧﻨﻰ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﻣﺴﻪﻥ -ﺩەﻳﺪﯗ ،ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﻣﻪﺳﺌﯘﺩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ :ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯜﻟﯜپ ھﻪﺗﺘﺎ
ﺋﯧﻐﯩﺰ

ﭼﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ

ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ

ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺗﯚۋەﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﻰ ﺩەﻳﺪﯗ«.
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺲ.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ھﻪﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﺎۋﺍپ ۋە ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ -ﺭﺍﺱ ۋەﺩە ،ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﺎﻛﺎﻧﺪﯗﺭ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﺳﻪﻟﻪپ  -ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ
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ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﻰ ۋە ﻣﯧﻠﯩﻨﻰ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﯘﺭﺕ-
ﻣﺎﻛﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ،ﺋﯧﺴﯩﻞ
ﺋﻪﺧﻼﻗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﻪﺧﻼﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ-
ﻧﻪﭘﺮﯨﺘﻰ ۋە ﺧﻪﻳﺮﻯ -ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺟﻪﻧﻨﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ھﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﻮﺷﺎﺷﺘﯘﺭﻣﺎﻱ ،ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻨﻰ
ﺋﯜﺯﯛﻟﺪﯛﺭﻣﻪﻱ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ،
ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﺪﯗﺭﯗپ ،ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯘﺭ.
ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ ﻣﻪﻏﺮﯗﺭﻻﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭ،
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺟﺎﺯﺍﻻﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﻣﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻏﺮﯗﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﻣﯘھﯩﻢ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺯﺍﻳﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮔﯘﻧﺎھ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺩﯗﻧﻴﺎ
ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺩەپ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻨﻰ
ﻻﺯﯨﻢ ﺗﯘﺗﯘﯕﻼﺭ ،ھﯘﺷﯘﯕﻼﺭﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﻏﻪﭘﻠﻪﺕ ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻳﻐﯘﻧﯘﯕﻼﺭ ،ﺋﯚﻟﯜﻡ
ۋە ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺟﺎﻥ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺶ ﻧﺎھﺎﻳﺘﻰ ﺗﯩﺰ ،ﻗﻪﺑﺮە ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻪﻙ
ﻳﯧﻘﯩﻦ ،ﺋﯚﻟﯜﻡ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﺴﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺳﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺳﻪﻥ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺧﺎﺭﻟﯩﻖ ۋە ﺩەﺭﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﯩﻦ
ھﻪﺯەﺭ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﺩﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪەﻙ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪپ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
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ﺩﯦﺪﻯ »:ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪڭ ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺑﯘﻏﯘﭼﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺟﯘپ ﺋﺎﻳﺎﻍ ﻛﯩﻴﺪﯛﺭﯛﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺴﻰ ﭼﯚﮔﯜﻥ ﻗﺎﻳﻨﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻗﺎﻳﻨﺎپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ
ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﻣﻪﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﻛﺮﺍﻕ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﻮﻕ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ،
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﻪڭ ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﺎ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺋﺎﺩەﻣﺪﯗﺭ« ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺗﺒﯘﻱ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺗﯩﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﻪﻣﺮﯨﺘﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﻨﻰ
ﭘﻪﺳﻪﻳﺘﻤﻪﻳﺪﯗ،

ﺑﯘﻧﯩﯔ

ﺗﯩﻜﻪﻧﻠﯩﺮﻯ

ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ

ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪﯗ،

ﻛﯩﻜﯩﺮﺗﻪﻛﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﺳﺴﺎپ ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ﺑﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯜﺯﯛﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﯩﺪەﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻜﻰ ﭘﺎﺳﯩﻖ ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻗﻘﺎﻥ ﻗﺎﻥ ـ ﻳﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺳﯩﯧﺴﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ ۋە ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ ﺑﯘﺱ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ھﺎﺭﺍﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺑﯘﻻﻕ ﺳﯘﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﻏﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﺪە ﺗﯩﺰ ﺋﻮﺕ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯚﻣﯜﺭ ﻛﯧﻴﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺕ ﺋﯘﭼﻘﯘﻧﻠﯩﺮﻯ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺟﯩﮕﻪﺭ ﺑﺎﻏﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺗﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﭼﻮڭ ﺗﺎﻏﻼﺭﻣﯘ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ
ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ»:ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚﺭﭘﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ،ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﻳﯧﭙﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﺗﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﺯﺍ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ« .ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -41ﺋﺎﻳﻪﺕ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺗﻤﯘ-ﻗﺎﺕ ﺋﻮﺕ ،ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻗﺎﺗﻤﯘ-ﻗﺎﺕ ﺋﻮﺕ ﺋﻮﺭﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯗ ،ﺷﯘ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯩﺪﯗ ،ﺋﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻢ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻤﺪﯨﻦ
ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ« )ﺯﯗﻣﻪﺭ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -16ﺋﺎﻳﻪﺕ.
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ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ! ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘھﯩﻢ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺶ ۋە ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﻯ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ
ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻤﯘ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮﻯ ،ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﻠﯩﻖ ﻧﺎﻡ  -ﺋﻪﻣﻪﻝ ﭘﯜﺗﯜﻛﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﻣﺎﻡ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﭘﯜﺗﯜﻛﻠﯩﺮﻯ
ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ۋە ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﻴﺎﻣﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺗﺎﺋﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺭﯗﺵ ۋە ﺷﯜﻛﯜﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻨﻰ
ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ھﻪﻣﺪﯗ -ﺳﺎﻧﺎﻻﺭ ﺋﯧﻴﺘﺴﯘﻥ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﻪۋﺑﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﻮﭼﯘﻕ ،ﮔﯘﻧﺎھ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﮔﯘﻧﺎھ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ،
»ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪە)ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﺪە ۋە ﻛﻪﭼﻘﯘﺭﯗﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ(ۋە
ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﯚﺗﯩﮕﯩﻦ ،ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻳﯘﻳﯘﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋەﺯ -
ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﺘﯘﺭ« ھﯘﺩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -114ﺋﺎﻳﻪﺕ.
ﺗﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﮔﯘﻧﺎھ-ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺕ ﺗﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﻳﺘﯩﺪﯗ» ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﯖﻼﺭ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﯗﻛﯘ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ،ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ)ﻳﻪﻧﻰ ﺗﻪﺯەﺭﺭﯗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﯕﻼﺭ،(،
ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ) ﻳﻪﻧﻰ ﺧﯩﺶ-
ﺋﻪﻗﺮﯨﺒﺎﻻﺭﻏﺎ ﺳﯩﻠﻪ -ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﯧﺘﯩﻢ  -ﻳﯧﺴﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼﺵ،
ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺗﻪھﻪﺟﺠﯜﺩ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﯚﺗﻪﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ( ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ« ھﻪﺝ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -77ﺋﺎﻳﻪﺕ.
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ

ۋەﺯ

ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ

ۋە

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﮕﻪ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ ،ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ ۋە ﺑﻪﻙ
ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ
ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ ،ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ
ﻳﻮﻕ ،ﻳﻪﻛﻜﻪ  -ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ!
ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ،
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺭەھﻤﻪﺕ ۋە ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ
ﻳﯩﻤﯩﺮﯨﻠﻤﻪﺱ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ھﺎﻟﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﭼﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﯖﻼﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﯨﺘﯩﻨﻰ ،ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ -
ﺯﯦﻤﯩﻨﺪەﻙ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﯕﻼﺭ ،ﺋﯘ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﭘﻪﺯﻟﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﭘﻪﺯﻟﻰ
ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﺪﯗﺭ«ھﻪﺩﯨﺪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -21ﺋﺎﻳﻪﺕ.
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺋﯚﺯﯛﯕﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺑﺎﻻ -ﭼﺎﻗﺎﯕﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ۋە ﺗﺎﺷﻼﺭ ﻳﯧﻘﯩﻠﻐﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮﻝ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﺋﻪﻛﻜﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﯕﻼﺭ ،ﺋﯘ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ«
ﺗﻪھﺮﯨﻢ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -6ﺋﺎﻳﻪﺕ.
ﺋﻪﺑﻰ ھﯜﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﻪﻙ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ۋە
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪﻙ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩﺮﻯ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﻮﺭﯗﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﯨﻢ« ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ھﺎﻻﻟﻤﯘ ۋە ھﺎﺭﺍﻣﻤﯘ ﺋﻮﭼﯘﻕ -ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺷﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺷﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﺴﺎ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ۋە ﻳﯜﺯ ﺋﺎﺑﺮﯗﻳﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺷﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﻼﻧﻤﯩﺴﺎ ھﺎﺭﺍﻡ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ« ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺗﯩﺮﻣﺰﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﻪھﻠﯩﺪﯨﻦ
ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ ،ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﺷﯩﻨﻰ ۋە ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻛﯧﺮەﻙ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺩﯗﺋﺎ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﻳﯩﻠﯩﻜﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗ -
ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜﮔﻪﻧﭽﯩﺴﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ :ﻳﺎ
ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ! ﻣﻪﻥ ،ﺳﻪﻥ ۋە ﻣﯘﺋﺎﺯ ﭘﯩﭽﯩﺮﻻپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ،
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ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ :ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍپ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﭘﺎﻧﺎھﻠﯩﻨﯩﻤﻪﻥ ﺩﯦﯟﯨﺪﻯ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ »:ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺷﯘ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺩﯦﺪﻯ«.
ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ! ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺷﻪۋۋﺍﻝ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻛﯜﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﺴﺎ
ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻳﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺳﺎۋﺍپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﺘﻪ
ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ
ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺷﻪۋۋﺍﻝ ﺋﯧﻴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻛﯜﻥ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ
ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﺗﯘﺗﺴﺎ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻳﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ
ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗپ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ» »:
ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻳﻮﻟﻼﻳﺪﯗ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ
ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ« .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺩﯗﺭﯗﺗﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﻥ ھﻪﺳﺴﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ«.
ﺋﻰ

ﺋﺎﻟﻼھ!

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،

ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ

ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﻪﻥ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
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ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ۋە
ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺧﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺩﯨﻦ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺩﯨﻨﯩﯖﻐﺎ،
ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﯖﻐﺎ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺩﯨﻠﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﮔﯩﻦ ،ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯚﺯ  -ﺋﺎﺭﺍ ھﻪﻗﻜﻪ ۋە
ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺩﯨﻦ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯚﺯﯛڭ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻦ،
ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ،
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﻪﺭﯨﺰﺩﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺭﺯﯨﻨﻰ ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻦ ،ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍۋﻯ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ
ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﭘﯘ
ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻜﯩﻦ .ﺑﯩﺰﻧﻰ ۋە ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺟﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ،
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ۋە ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ،ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ،ﺑﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺳﻪﻥ
ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪۋۋەﻝ ۋە ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻕ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺧﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ۋە
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ ،ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ،
ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ،ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ ۋە ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺗﻠﯩﻜﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ ،ھﺎﻻﻝ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ھﺎﺭﺍﻣﺪﯨﻦ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯘﻧﺎھ-
ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ ،ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺯﻟﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ
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ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ۋە ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺩﯨﻠﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ ﺳﻪﻥ ﻧﺎھﺎﻳﺘﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺴﻪﻥ ۋە ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺴﻪﻥ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﯘپ ﺋﺎﭼﻘﯘﺩەﻙ ۋﺍﻗﯩﺘﻤﯘ ﺗﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﯩﻦ،
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭەھﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻪﻥ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻦ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯨﻨﯩﯖﻐﺎ ۋە ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺳﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ،
ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﯔ ۋە
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ،ۋەﺗﯩﻨﯩﮕﻪ
ﻛﯚﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﻛﻪﺭەﻣﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯧﭽﯩﯟەﺗﻜﯩﻦ ،ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﯩﯟەﺗﻜﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺧﻪﻳﺮﻯ
ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯗ ،ﭘﺎھﯩﺸﻪ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ،ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪﯗ .ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋەﺩەﯕﻼﺭﻏﺎ
ۋﺍﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﻪھﺪﯨﻨﻰ ﭼﯩﯖﯩﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘﺯﯨﯟەﺗﻤﻪﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺑﯘ
ﺋﯩﺸﻘﺎ ۋەﻛﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ
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ﺗﯘﺭﻏﯩﭽﯩﺪﯗﺭ ،ﻧﺎھﺎﻳﺘﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩﯨﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻤﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯜﻛﯜﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩﯨﺘﯩﺶ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﺸﺪﯗﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯩﭽﯩﺪﯗﺭ.
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