ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ۋە ھﺎۋﺍﻳﻰ-ھﻪۋەﺳﻜﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﯘﺳﺮﯨﺘﯩﻨﻰ
ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻞ
]-uyghurﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ-اﻷوﻳﻐﻮرﻳﺔ[

ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺷﻪﻳﺦ ﺋﻪﻟﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭەھﻤﺎﻥ ھﯘﺯەﻳﭙﻰ

ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ :ﺳﻪﻳﭙﯩﺪﺩﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﺌﻪﺯﯨﺰ
ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗپ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﯜﭼﻰ  :ﻥ.ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻰ
ﻧﻪﺷﯩﺮ ھﻮﻗﯘﻗﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘپ
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ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ۋە ھﺎۋﺍﻳﻰ-ھﻪۋەﺳﻜﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﯘﺳﺮﯨﺘﯩﻨﻰ
ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻞ

 -2009ﻳﯩﻠﻰ  -05ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -29ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ

ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ھﻪﻣﺪﯗ-ﺳﺎﻧﺎ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﺭﯗﺩ ﺳﺎﻻﻡ
ﻳﻮﻟﻼپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺟﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﺗﻮﭘﻼﺷﻘﺎﻥ ﻳﯜﺯ ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ »ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ۋە ھﺎۋﺍﻳﻰ-ھﻪۋەﺳﻜﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﻪﺳﻠﯩﻚ« ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ۋە
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﯖﻼﺭ .ھﺎﺯﯨﺮ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﻛﯚپ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ
ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ! ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ،
ھﺎۋﺍﻳﻰ-ھﻪۋەﺳﻠﻪﺭ

ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ

ﺑﯚﻟﯩﯟەﺗﺘﻰ،

ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻼﺭ

ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ

ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﺘﯘﺭﯨﯟەﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻰ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻦ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ۋە ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﻰ-ﺧﺎھﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺶ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯەﺋﯩﭙﻠﻪﺷﺘﻰ.
ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ۋە ھﺎۋﺍﻳﻰ-ھﻪۋەﺳﻠﻪﺭ ﻗﻪﻟﺒﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺋﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﻛﯩﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺭﻭھﻨﻰ ھﺎﻻﻙ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺯەھﻪﺭ ،ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻨﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻘﯩﺮﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﺎﺱ-ﻗﺎﺭﻏﯘ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎ-ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ
ھﺎﻻﻛﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ-ھﻪﺩﯨﺴﻜﻪ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ
ﺋﻪھﻠﯩﮕﻪ

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ

ۋە

ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘﻰ
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ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﻳﻮﻝ

ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ

ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩەۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﻢ ﺋﻪھﻠﻰ ﺩەپ
ﻗﺎﺭﯨﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﯛﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻕ ۋە ﭘﯩﺘﻨﯩﮕﻪ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﺪﯗ.
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ ﺋﯚﺯ ﺩەۋﺭﯨﺪە ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ-
ھﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻨﻰ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﻛﯩﺘﺎپ-ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺶ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﻧﯘﺭﯨﻨﻰ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘپ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﻰ ﺗﯜپ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻨﻼﺭﻣﯘ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ھﻪﺭ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺷﯘ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ
ﺯﯨﺖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺩﯨﻨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە
ھﻪﻗﻘﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﭽﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﺰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ۋە ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯘﻧﻰ
ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﻤﯩﺰ« .ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺩﯗﻧﻴﺎ-ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ ۋە ﺩﯨﻨﺪﺍ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪﻥ ۋە ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻳﻪﻧﻰ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻲ ۋە ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭﺩەﻙ
ﺑﻮﻟﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ ﭼﻮڭ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ
ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺑﻪﺯﻯ ﻳﯜﺯﻟﻪﺭ ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺑﻪﺯﻯ ﻳﯜﺯﻟﻪﺭ ﻳﻪﻧﻰ
ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﺎﺭﯨﻴﯩﺪﯗ« .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻛﻪﺳﯩﺮ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ( ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ" :ﻳﯜﺯﻯ ﺋﺎﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ
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ﺋﻪھﻠﻰ)ﻳﻪﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭ( ،ﻳﯜﺯﻯ
ﻗﺎﺭﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭ" ﺩەﻳﺪﯗ.
ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺩﯨﻨﻨﻰ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯨﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛپ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺩەﺭﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺯﯦﻴﯩﻨﻰ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺗﻪڭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻗﻪﻟﺒﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻧﻪﭘﺮەﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻰ ﺯﯨﻴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ .ﺧﺎﺭﻟﯩﻖ ﺭەﺯﯨﻠﻠﯩﻚ
ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﻣﯩﻨﯩﯔ
ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻤﮕﻪ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺧﺎﺭ ۋە ﺭەﺳﯟﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ«.
ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺩﯨﻨﻨﻰ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ھﺎۋﺍﻳﻰ-ھﻪۋەﺱ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻨﻰ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ
ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺭەھﯩﻤﺴﯩﺰﻟﻪﺷﺘﯘﺭﯗپ ﻏﻪﭘﻠﻪﺗﺘﻪ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ ۋە ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﯩﺪﯗ،
ھﻪﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯚچ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚچ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺧﺎﺭ ۋە ﺭەﺳﯟﺍ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ
ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ۋە ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﻪﭘﺴﻰ ﮔﯘﻧﺎھ-ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻜﻪ
ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﻧﺴﻪ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯗ ۋە ﺑﺎﻻ-ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻜﻪ ﺩﯗﭼﺎﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﮕﻪ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﻘﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪپ،
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ۋە ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﺳﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎ-ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ
ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻧﻪﭘﺴﻰ ﺷﻪھﯟەﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺗﻪۋﺑﻪ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﯘﻻﺭ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺑﺎﺳﺎﺭﻻﺭ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺗﻪﺭﻙ ﺋﻪﺗﺘﻰ ،ﻧﻪﭘﺴﻰ
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ﺧﺎھﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﺘﻪ ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ
ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ« .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﺩ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﻰ» :ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﺘﻪ ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ
ﺋﯩﺰﺍھﻼپ" ،ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﺑﻪﻙ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ،ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻰ ﻧﯩﺠﯩﺲ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮ ﺟﯩﻠﻐﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ" ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ! ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﭘﯩﺘﻨﯩﻠﯩﺮﻯ ۋە ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
ھﺎۋﺍﻳﻰ-ھﻪۋەﺳﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ھﻪﺯەﺭ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺋﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ۋە ﺗﻪﻗﯟﺍﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ
ۋە ﺷﻪھﯟەﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻰ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯧﻠﯩﻢ ۋە
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ .ﺑﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻚ
ۋە ﺟﺎھﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯩﻨﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻧﻪﭘﺴﻰ
ﺧﺎھﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ،ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯨﺪﯗ،
ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺷﻪﺭﺋﻰ ﺩەﻟﯩﻠﺴﯩﺰ ھﺎﻻﻝ ،ھﺎﺭﺍﻡ ﺩەپ
ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ«.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ-ھﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﻜﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ھﯧﭻ ﻣﻪﺑﯘﺩ)ﺑﻪﺭھﻪﻕ( ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﮔﯘﻧﺎھﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻦ« .ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻴﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ
ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ)ﭘﻪﻗﯩﻬ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ(« .ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﺭەﺟﻪﺏ ﺭەھﯩﻤﻪھﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺋﯧﻠﯩﻢ ۋە ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﺩﺍۋﺍﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﻻﺭ
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ﻛﯚﭘﻪﻳﮕﻪﻧﺪە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺪﯗ" .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﻧﯩﺠﺎﺕ ﺗﯧﭙﯩﺸﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎپ-ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻏﺎﻣﭽﯩﺴﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﮕﻪ ﭼﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯚﻟﯜﻧﯜپ ﻛﻪﺗﻤﻪﯕﻼﺭ« .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ۋە ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﯕﻼﺭ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﭼﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﺸﻠﻪپ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ«.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﻪﭘﺴﯩﺪﯨﻦ ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﯩﻨﻰ ﺗﻪﺗﺒﯩﻘﻼﺷﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭ ۋە ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﯨﻼﺭﺩﯨﻦ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭ)ﻳﻪﻧﻰ ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻨﻼﺭ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ
ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﻼﺭ(ﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﻠﻪﺭ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﺪﻯ،
ﺋﯘﻻﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﭼﻮڭ ﺑﻪﺧﺘﺘﯘﺭ«.
ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ-
ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﻰ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ

ﭼﯜﺷﯜﻧﯜپ،

ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻨﻰ

ۋە

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ

ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ

ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ

ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﭽﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺶ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەﻙ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻝ
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ﺑﺎﺷﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﯕﻼﺭ« .ﺩﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩﺘﺎپ-ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ۋە ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﺵ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:
»ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻪﯕﻼﺭ ،ﺑﯧﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﯕﻼﺭ«.
ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟﻰ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ھﻪﺳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ھﯩﻠﻰ-ﻣﯩﻜﯩﺮ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ۋە
ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ) .ﺩﯦﻤﻪﻙ؛ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ

ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ،

ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻖ،

ﺑﯩﺮﺑﯩﺮﯨﮕﻪ

ﻛﯚﻳﯜﻧﯜﺵ،

ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﭙﻪﺭۋەﺭﻟﯩﻚ ،ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ،ۋەﺗﯩﻨﯩﻨﻰ ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻛﯜچ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﻪﻙ
ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ-...ﻡ (-ﺑﯘ ﻣﻪﻧﺎﻻﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ »ﺩﯨﻦ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺴﯩﺪە ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﻨﻰ
ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼپ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ.
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