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ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ

ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻲ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﯜﻳﯜﻙ ۋە ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ،ھﯩﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ
ﻳﻮﻕ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ .ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﯧﺸﯟﺍﺳﻰ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﭽﯩﻤﯩﺰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ
ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺭەھﻤﻪﺕ ۋە
ﺳﺎﻻﻣﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ!
ﺑﯩﺰ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﯕﻼﺵ ﺋﻪڭ ﻻﻳﯩﻖ ﺳﯚﺯ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻜﻪ

ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ( ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ:
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻣﯜﺭەﻣﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗپ »:ﺳﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ
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ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﺩەﻙ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪەﻙ
ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ( ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺘﺘﻰ :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﻛﻪچ ﻗﯩﻠﺴﺎڭ ،ﺗﺎڭ ﺋﯧﺘﯩﺸﻨﻰ
ﻛﯜﺗﻤﯩﮕﯩﻦ ،ﺗﺎڭ ﺋﺎﺗﻘﯘﺯﺳﺎڭ ﻛﻪچ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﻤﯩﮕﯩﻦ ،ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﺎﻏﻼﻡ ۋﺍﻗﺘﯩﯖﻨﻰ ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺕ ﺑﯩﻞ،

ﺋﯚﻟﯜپ

ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺕ ﺑﯩﻞ) .ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻴﺪﯨﻦ(.
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺲ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺗﻰ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﻏﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻧﻪۋەۋﯨﻲ ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺳﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ
ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺩﺍﺋﯩﻤﻠﯩﻖ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﻛﯚﯕﻠﯜﯕﺪە ﻣﻪﻥ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﺎﺷﺎﻳﻤﻪﻥ ﺩەپ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﯩﻦ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﺯ ۋەﺗﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﻳﺮﯨﺪە ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ.
ﺑﻪﺯەﻥ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﭽﻰ ﺩﯨﻴﺎﺭ ،ﻛﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚۋﺭﯛﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﻪﺱ ﺋﺎﺭﺯﯗ ،ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺱ ﻏﺎﻳﯩﮕﻪ
ﻳﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺩﯗﻧﻴﺎ
ﺗﻮﭘﻼﺵ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻥ
ﺧﺎﻧﯩﺪﺍﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ھﯧﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ»:ﺋﻰ

ﻗﻪۋﻣﯩﻢ!

ﺑﯘ

ﺩﯗﻧﻴﺎ

ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﻰ

ﭘﻪﻗﻪﺕ

ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ

ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﻗﺎﺭﺍﺭﮔﺎھﺘﯘﺭ«.
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ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺑﯘ ﺑﯜﻳﯜﻙ ھﻪﺩﯨﺲ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﻮﭘﻼﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ،
ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﻭﺳﯩﺖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە
ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺑﯜﻳﯜﻙ ھﻪﺩﯨﺲ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﻪﻏﺮﯗﺭﻻﻧﻐﯘﭼﻰ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻪﺧﺖ

ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ

ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﻗﺎﺭﺍﺭﮔﺎھ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻐﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻏﺎﭘﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻛﯧﺘﯩﯟەﺭﺳﻪ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﻪﻙ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺭﻭﺷﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ
ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺑﻮﻱ ﺳﯘﻧﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ،ۋﺍﻗﺘﻠﯩﻖ
ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻏﺮﯗﺭﻻﻧﻐﺎﻧﻼﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻻﻗﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﻣﯘﻻﻗﺎﺕ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﯧﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪھﺮﯨﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻼﺭ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻏﺎﭘﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﻳﻰ ،ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﻯ
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﻣﺎﯕﺎ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻛﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ،
ﻣﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺩەﺭەﺧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺳﺎﻳﯩﺪﺍپ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺭﺍۋﺍﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﺎﺩەﻣﻤﻪﻥ«،
ﺳﻪﻟﻪﭘﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ھﺎﺭﯨﻘﻰ،
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺟﺎﻥ ھﻪﻟﻘﯘﻣﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە
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ﻣﻪﺳﺘﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻳﯧﺸﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺯﯨﻴﺎﻧﻐﺎ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﯩﯔ
ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﻰ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ
ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻛﯧﺮەﻙ.
»ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻜﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺯﺍﺩ ﺭﺍھﯩﻠﻪ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﯖﻼﺭ،ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺯﺍﺩ ﺭﺍھﯩﻠﻪ
ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯘﺭ«
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ!ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ۋەﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺳﺎھﺎﺑﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ( ﻧﯩﯔ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﯩﻨﻰ ،ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﺎﺗﺘﺎ ۋەﺳﯩﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﻛﯩﺸﻰ ھﻪﺭ ۋﺍﻗﯩﺖ ھﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺵ ،ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ
ﭘﻪﺭﺯ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﯩﭻ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺵ،
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻗﻘﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﺎﺩﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﻪﺱ ﺋﺎﺭﺯﯗﻻﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺗﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ
ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﺷﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﯚۋە ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ
ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯘپ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ،
ﺑﻪﺧﺖ ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ،ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
»ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﯨﺘﯩﮕﻪ ۋە ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ،
ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﭽﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﯕﻼﺭ« .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ

ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ

ﺩەﻳﺪﯗ»:ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
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ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ

ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﯩﻚ ،ﻣﻪﻏﺮﯗﺭﻻﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ،ﺑﻪﺩەﻧﻨﻰ ﺑﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯧﺴﻪﻝ ،ﺋﺎﻻ-
ﺟﻮﻗﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯧﺮﯨﻠﯩﻖ ،ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﯚﻟﯜﻡ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﻛﯜﺗﯜﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩەﺟﺠﺎﻝ ،ﻗﯧﻴﯩﻦ ۋە ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﻪﺗﺘﻪ
ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﺶ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﯕﻼﺭ«.
ﻣﻪﻛﻜﻪ ﺷﻪھﯩﺮﯨﺪە ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺎﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ھﻪﺭﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪچ
ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﮕﻪ ﺧﯩﺘﺎﺏ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺘﺘﻰ :ﺋﻰ ﻧﻪﭘﺴﯩﻢ! ﺳﻪﻥ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﻘﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﭽﻪڭ ،ﺳﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻛﯩﭽﻪ ﻳﻮﻕ ،ﺗﺎڭ ﻳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺧﯩﺘﺎﺏ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ( ﻧﯩﯔ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﯩﻨﻰ ۋەﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯧﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺳﺎﻕ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﺵ ،ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻜﻪ ﭼﯜﺷﯜپ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯚﻟﯜﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﻳﺮﻯ ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ
ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺑﻮﺵ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻧﯧﻤﻪﺗﻨﯩﯔ
ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ«.
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﺍﺋﯩﻢ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ۋەﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋەﺯ
ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ :ﺑﻪﺵ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺵ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﺶ ﻳﯜﺯ
ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﻳﻪﻧﻰ »ﻗﯧﺮﯨﻠﯩﻖ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻳﺎﺷﻠﯩﻘﻨﻰ ،ﻛﯩﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﻨﻰ ،ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ
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ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﻰ ،ﺋﯩﺶ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ
ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﻮﺵ ۋﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ۋە ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ
ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﻰ ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺘﺘﻰ«.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ،ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺩەﺭھﺎﻝ ﻳﯧﻨﯩﺶ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﭼﻪﻛﻠﻪپ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﻛﯧﻠﯩﭗ،
ﻳﺎﺭﺩەﻣﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﮕﯩﻨﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﯖﻼﺭ
ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺗﯘﻳﻤﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﯩﯔ
ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺕ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﮔﯜﺯەﻝ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﯖﻼﺭ« .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ »:ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﻪﺳﻜﻰ
ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺗﯚۋە ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻤﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ
ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ« .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ۋەﺯ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﮕﻪ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ
ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ ،ﻣﻪﻥ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ،
ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ ،ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ.
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ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ،
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﯩﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ
ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﭽﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ
ﺩەپ

ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ

ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ،

ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ
ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ
ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺭﯨﺰﻕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﺯەﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﻧﻰ ھﯩﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻟﯩﻞ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﺴﯩﺰﻻ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺋﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ،
ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﻪﺯەﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﺪﺍ ﺭەﺟﻪپ ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﻼپ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ:
ﺑﻪﺯەﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭەﺟﻪپ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪۋۋەﻟﻘﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
)ﺳﺎﻻﺗﯘﻝ ﺭەﻏﺎﺋﯧﺐ( ﺋﺎﺭﺯﯗ ﺗﯩﻠﻪﻙ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘپ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
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ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ھﻪﺩﯨﺲ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻤﺎﻡ
ﻧﻪۋەۋﯨﻲ ،ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺭەﺟﻪپ ،ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﻪﺟﻪﺭ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺭەﺟﻪپ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﯘ
ﻣﯩﺮﺍﺝ

ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ

)ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ

ﻛﯩﭽﯩﺪە

ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ

ﭘﻪﻟﻪﺳﺘﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﺴﺎ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘ ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﺕ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ
ﺋﯚﺭﻟﻪپ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﻮﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻛﯩﭽﻪ ﺩەپ(
ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﻮﻕ ،ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ھﻪﺩﯨﺴﺸﯘﻧﺎﺱ
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻣﯘ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﯘ ﻣﯩﺮﺍﺝ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ
)ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻛﯩﭽﯩﺪە ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻟﻪﺳﺘﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﺴﺎ
ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘ ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﺕ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺭﻟﻪپ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ھﻮﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻛﯩﭽﻪ ﺩەپ( ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯖﻤﯘ ﻗﯩﻠﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺭەﺟﻪﺏ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺑﻪﺯەﻥ
ﻣﻪﺩﺩﺍھ ۋﺍﺋﯩﺰﻻﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭەﺟﻪﭘﻨﯩﯔ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ
ﻣﯩﺮﺍﺝ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯩﺮﺍﺝ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺭەﺟﻪپ
ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﻛﯧﭽﯩﮕﻪ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ
ۋە ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﻮﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺳﻪھﯩﻬ

ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩە

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ﻳﺎﺧﺸﻰ

ﺋﻪﻣﻪﻝ،

ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺋﺎﺷﯩﺪﯗ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﻰ ۋە ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺷﯘ
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ﻛﯩﺸﻰ ﺟﺎۋﺍﭘﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﻛﯩﻤﻜﻰ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺶ ﺭەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ«.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺳﺎﻻﻡ ﻳﻮﻟﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ،ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ!
ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ،
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ۋە
ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺧﺎﺭﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺩﯨﻦ ﺩﯗﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﻏﯘﺗﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ

ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ

ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﯩﻴﻠﻪ ﻣﯩﻜﯩﺮ
ﺑﺎﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻧﯘﺭﻻﻧﺪﯗﺭﻏﯩﻦ .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯘﺭﻻﻧﺪﯗﺭﻏﯩﻦ.ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ
ﻧﯘﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯘﺭﻻﻧﺪﯗﺭﻏﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭە ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ۋە ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﻣﯘﻧﻜﻪﺭ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ۋە ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﭘﯩﺘﻨﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ.
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ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﺭ -ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﺭ -ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ،ھﺎﻳﺎﺕ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ۋە ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭ -ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯩﻦ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺩﻭﺯﺍﺥ
ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻏﻪﻡ ﻗﺎﻳﻐﯘ ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻛﻪﺭەﻣﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﺟﯩﺮ ﭘﺎﺳﯩﻖ ﺋﻪﺳﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺧﻪﻟﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺲ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﮔﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻜﻪ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﮔﯩﻦ .ﺋﻰ
ﺩﺍﺋﯩﻢ ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﻰ
ﺋﺎﻟﻼھ!

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ

ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ،

ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ

ۋە

ھﯩﺪﺍﻳﻪﺗﻜﻪ

ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﮔﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ! ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻛﯚپ ﻳﺎﺩﯨﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻥ ﻛﻪچ
ﺗﻪﺭەﭘﻠﻪﺭﺩە ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺗﯩﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
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