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ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ
ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ  .ﻧﻪﭘﺴﯩﻤﯩﺰ ۋە
ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھ
ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ،ﺋﯘ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﯩﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﺩﯨﻨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ .
ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ،
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﻧﺎﭼﺎﺭ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ھﻪﻗﯩﻘﻰ
ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ .ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ،
ﺋﺎﻟﻼھ ھﯩﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﯩﺪﻯ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺗﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﯩﺪﻯ.
ﺑﻪﻟﻜﻰ؛ ﺋﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﯘﻟﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺧﺖ ﺳﺎﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯧﻬﺮﻯ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ،ﺷﻪﻗﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
١

ﻣﯧﻬﺮﻯ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﮔﻪﺩەﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ۋە ﺑﻮﻳﯘﻧﺘﺎۋﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ
ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ »:ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﻛﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ
ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ،
ﺳﯩﺪﺩﯨﻘﻼﺭ)ﻳﻪﻧﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﺷﯧﻬﯩﺘﻠﻪﺭ( ﺷﯧﻬﯩﺘﻠﻪﺭ ۋە
ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ھﻪﻣﺮﺍھﻼﺭ ،ﺑﯘ ﭘﻪﺯﻟﻰ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ) ﭘﻪﺯﻟﻰ ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﻐﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ( ﺑﯩﻠﯩﺸﺘﻪ ﻳﯩﺘﻪﺭﻟﯩﻜﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ »:ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﻛﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ
ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﺎ
ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ «.
ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺷﺎﺭﺍﺑﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
ﺳﻪﻛﺮﺍﺕ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩﻴﺪﯗ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻟﻪﺯﺯەﺕ ۋە ﻧﺎﺯﯗ-ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯜﺯﯛﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ »:ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﺟﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﯩﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ،
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﯨﯖﻼﺭ) ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ( ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ،
ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ۋە ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯨﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ
ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﺪﯨﻨﻼ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ)
ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﺎ ﺑﻪھﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ («.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ﻛﯚپ ﻳﺎﺩ ﺋﯧﺘﯩﯖﻼﺭ« ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ
ﻛﯚپ ﺋﻪﺳﻠﻪﺵ ﺋﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﻳﺘﯩﺪﯗ ،ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ﺋﺎﺯ ﻳﺎﺩﯨﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻨﺴﺎﻧﻐﺎ
ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯚﻟﯜﻡ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻠﻪﺭ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ،ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﯜﻳﯜﻛﺘﯘﺭ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ،ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺋﯚﺯ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻏﭽﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﻠﯘﻕ ﺋﺎﺯﮔﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ھﺎڭ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﺍﺋﯩﻤﻠﯩﻖ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺶ
ﻳﺎﻛﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ.
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ھﺎﻳﺎﺕ ،ﻗﻪﻟﺒﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ
ﻗﻪﻟﺒﻨﯩﯔ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻟﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﻛﯜﺯﯛﺗﯜپ ،ﭼﻮڭ ﻛﯩﭽﯩﻚ
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ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﯚﺯ
ﻧﻪﭘﺴﯩﺪﯨﻦ ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ھﯧﺴﺎﺑﻰ
ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ ۋە ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯜﺯﯛﺗﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ
ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ھﺎﻳﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﮔﯘﻧﺎھ -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﺘﯩﻦ
ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭەھﺒﯩﺮﻯ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎﺏ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ(
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ھﯧﺴﺎﺏ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﯚﺯ
ﻧﻪﭘﺴﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ ،ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪپ ﻛﯚﺭﯛﯕﻼﺭ،
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ«.
ﻗﻪﻟﺐ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﺑﯜﻳﯜﻙ
ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯘﺷﯘ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺳﯚﻳﯜﻧﯩﺪﯗ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﺋﻰ
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ) ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻲ ھﺎﻳﺎﺗﻘﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ)ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﯨﻠﯩﻨﻰ
ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎھﯩﺸﻰ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯚﺯ ﺧﺎھﯩﺸﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﻪﺳﻪﺭﺭﯗپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ(،
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻐﺎ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ« .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ» :ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﻏﯩﭽﯩﺪﯗﺭ«.
ﻗﻪﻟﺒﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﯩﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ
ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ،ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺯﯨﻜﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯜﻟﭙﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﯘﺭﺳﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚچ ﻛﯚﺭﯛﺵ ،ﻣﺎﻝ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯚپ ھﯩﺮﯨﺴﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ،
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﻪﻟﺒﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﺪە ﻗﻪﻟﺒﻰ ﻧﯘﺭﻏﺎ ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ
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ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ .ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺋﯚﻟﯜﻙ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﺎﻓﯩﺮ( ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ)ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ
ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﯧﭙﯩﺸﻘﺎ ﻧﯘﺭ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﺘﻪ)ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯘﻓﯩﺮﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﯩﺪﺍ( ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﯘ؟«.
ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﺯ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷﻨﺎﺗﻘﺎﻥ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﺘﯘﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﻛﯜﻟﻜﻪ ۋە ﻏﻪﭘﻠﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ،
ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﻳﯘﺭﺗﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ھﺎﻳﺎﺕ)ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﯗﺭ( ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﺴﻪ ﺋﯩﺪﻯ )ﺑﯘ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺋﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺘﺘﻰ(  .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﻪﺩﯨﺴﯩﺪە»
ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺩ ﺋﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟﻰ ھﺎﻳﺎﺕ
ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻛﻨﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ«.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩﯨﺘﯩﺶ ﺗﯩﻠﻐﯩﻼ ﺧﺎﺱ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﮔﯘﻧﺎھ

ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ

ﻳﯩﺮﺍﻕ

ﺑﻮﻟﯘﺷﻤﯘ

ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ

ﻳﺎﺩ

ﺋﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ

ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ.ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﯘﺯﻟﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰ ،ﺷﻪﻗﻰ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻏﺎﭘﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻏﺎﭘﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘپ؛
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺗﯘﺭﺩﯨﻜﻰ ﻏﺎﭘﯩﻠﻠﯩﻖ :ﻛﯘﻓﯘﺭﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻖ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ .ﺑﯘ ﻏﻪﭘﻠﻪﺕ ﺳﺎھﯩﺒﻰ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺋﯚﻟﯜﻙ ،ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ
ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﺎﺋﻪﺕ -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﮔﯘﻧﺎھ ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮﻝ ﺋﯜﺯﻣﻪﻳﺪﯗ،
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﻗﯘﺗﻠﯘﻕ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺋﯩﺴﺘﯩﻜﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻏﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻛﯘﻓﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯩﭙﺎﻕ ﻏﻪﭘﻠﯩﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﯟﺍﻟﺴﺎ  -ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺭﺳﯩﻤﯘ
٤

ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻻﺵ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ)ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻼ( ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﻣﯘﺳﺘﻪﺳﻨﺎ-ﻛﯘﻓﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﺎﺯﺍﺩە ﺑﻮﻟﺴﺎ)ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﻳﻮﺳﯘﻧﺪﺍ ﻣﯘﺭﺗﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ( ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ ۋە ﭼﻮڭ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍپ( ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﺎﻓﯩﺮ
ﻗﻪۋﻣﻨﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﻯ ،ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﭘﯧﭽﻪﺗﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ
ﻏﺎﭘﯩﻠﻼﺭﺩﯗﺭ« .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﺷﻪﻙ ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺟﯩﻦ ۋە
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ)ﻳﯧﻘﯩﻠﻐﯘ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﻯ
ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ھﻪﻗﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ،ﺋﯘ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ) ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ( ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ) ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺒﺮەﺕ ﺋﯩﻠﯩﭗ( ﺗﯩﯖﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﮔﻮﻳﺎ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ھﺎﻳﯟﺍﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﯚﺗﻪﺭ ﮔﯘﻣﺮﺍھﺪﯗﺭ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ ﻏﺎﭘﯩﻠﻼﺭﺩﯗﺭ« .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ
ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻏﺎﭘﯩﻠﻼﺭﺩﯗﺭ«.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﯜﺭﺩﯨﻜﻰ ﻏﺎﭘﯩﻠﯩﻖ :ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪۋۋەﻟﺪﯨﻜﻰ ﻛﯘﻓﺮﻯ ۋە ﭼﻮڭ ﻧﯩﭙﺎﻕ
ﻏﻪﭘﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚۋەﻧﺮەﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺩەﺭﯨﺠﯩﮕﻪ ﺑﯚﻟﯜﻧﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ۋە
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ ،ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺗﯜﺭﺩﯨﻜﻰ
ﻏﻪﭘﻠﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ :ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ۋە ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻏﺎﭘﯩﻠﻠﯩﻖ .ﺑﯘ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ﭘﻪﺭﺯ ۋﺍﺟﯩﺒﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺳﺎۋﺍﭘﻼﺭﺩﯨﻦ
ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺳﺎۋﺍﭘﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ
ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯘ
ﻏﺎﭘﯩﻠﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﮔﯘﻧﺎھ ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯜﻛﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻏﻪﭘﻠﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯩﭽﯩﺪﯗ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻧﯧﻤﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯜﻳﯜﻙ
٥

ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺳﻮﻏﺎﻗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﺶ ﻳﺎﺯﺩﺍ ﻛﯩﻴﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯩﭽﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺶ
ﻣﻪﻧﺒﯩﻴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ،ھﻪﺭ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﺕ ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺷﯜﻛﺮﻯ
ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ » :ﺑﯘ ﻛﺎﻓﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺒﺮەﺕ ﻧﻪﺯﯨﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﺴﯘﻥ .ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻟﯘﺗﺘﯩﻦ ﺯﻭﺭ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ
ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﺩﯗﻕ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ)ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﻳﺎﺭﺩﯗﻕ،
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ۋە ھﺎﻳﯟﺍﻧﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﺋﺎﺷﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ،
ﺋﯜﺯﯛﻣﻨﻰ ،ﺋﻮﺗﻴﺎﺷﻼﺭﻧﻰ ،ﺯەﻳﺘﯘﻧﻨﻰ ،ﺧﻮﺭﻣﯩﻨﻰ ،ﺩەﺭەﺧﻠﯩﺮﻯ ﻗﻮﻳﯘﻕ ﺑﺎﻏﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ،ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ
ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ،ﺋﻮﺕ ﭼﯚﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﺩﯗﻕ«.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻰ ،ﻣﺎﻝ-ﺩﯗﻧﻴﺎ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪڭ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﺑﺎھﺎﺩﺍ ﺳﯩﺘﯩﯟﯨﻠﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ،
ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ۋە ﺋﻪﻗﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻏﺎﭘﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺑﯘ
ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ ـ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺑﯘﺯﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﺎﻝ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺷﯜﻛﺮﻯ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻏﺎﭘﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺑﯘ ﻣﺎﻝ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﻪﺷﻜﻪ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ھﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺋﯚﺗﯩﻤﻪﺳﻠﯩﻚ،

ھﺎﺭﺍﻡ

ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ

ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ

ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ،

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﺩﯨﻨﻨﻰ

ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﻰ ،ﻣﯩﻠﻰ ۋە ﺗﯘﺭﺍﻟﻐﯘ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺗﯘﺭﺍﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﻨﯩﭽﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻧﯧﻤﻪﺗﻜﻪ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻏﺎﭘﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ.ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺷﯜﻛﺮﻯ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﺷﻘﺎ ۋە ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻼﺭﻏﺎ
ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻚ.
ﺋﻪۋﻻﺗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﯧﻤﻪﺗﻜﻪ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻏﺎﭘﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺭﺍﺯﻯ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﮕﻪ ۋە ۋەﺗﯩﻨﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪۋﻻﺩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺘﯘﻟﺪﯗﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ،ﺑﯘ
ﻧﯧﻤﻪﺗﻜﻪ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
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ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﺵ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻏﺎﭘﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ھﻪﺯەﺭ ﺋﻪﻳﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﻏﺎﭘﯩﻠﻠﯩﻖ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ ﭼﻮڭ ۋە ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺶ
ﺋﯧﻐﯩﺰﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ،
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜپ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ
ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﺪﯗـ ﺩە ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛۋﯦﻠﯩﭗ)،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴﯩﺪﯨﻦ( ﺧﺎﻻﺱ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ،
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ )ﻛﯘﻓﻔﺎﺭ( ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﭽﻪ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺑﻮﺷﯩﺸﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ«.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ
ۋەﺯ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﮕﻪ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ ،ﻣﻪﻥ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ
ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ۋە ﺑﻪﻙ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ
ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ .ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻰ ۋە ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﯩﭻ
ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ،
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﭘﻠﻪپ
ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ
ﻳﯩﻤﯩﺮﯨﻠﻤﻪﺱ ھﺎﻟﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﭼﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ!
ﺋﺎﻟﻼھ ﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ ،ھﻪﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﺗﻪ)ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ( ﺋﯜﭼﯜﻥ)ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ(
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ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭﺩﯗﺭ«.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ! ﺋﯩﺨﻼﺱ ،ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻠﻠﯩﻖ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ۋە ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭەﭘﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ ،ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯩﻦ ،ﺋﯩﺨﻼﺱ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ

ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ

ﻗﯩﻠﯩﺶ،

ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﻪﺧﺖ-ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ
ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﻛﻪﭘﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﻛﯩﻤﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻧﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ -
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﯩﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ.

ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯩﻐﺎ

ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﯩﻨﻪ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﺮﯨﺸﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ«.

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺩﯨﻦ

ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﺳﺎﻧﺪﯗﺭ ،ﺩﯨﻨﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ )،ﺩﯨﻨﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺗﻪڭ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺩەپ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻳﯜﻙ ﺋﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ(« .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﺴﺎ ھﯚﺩﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻱ ،ھﺎﻣﺎﻥ ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ ،ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﻳﻮﻝ ﺗﯘﺗﯘﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ھﯩﺮﯨﺲ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ ۋە ﺳﺎۋﺍﺑﺘﯩﻦ ﺧﯘﺵ ﺑﯩﺸﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻠﯩﯖﻼﺭ،
ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺧﺸﺎﻡ ۋە ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ )ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ(
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ«.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ »:ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ
ﻗﻮﺭﻗﻘﯩﻦ ،ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜﺭﮔﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯨﺪﯗ،
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ«.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻛﯚپ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺳﺎﻻﻡ ﻳﻮﻟﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
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ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻳﻮﻟﻼﻳﺪﯗ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺩﯗﺭﯗﺕ
ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ«.
ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ!ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﺒﺎﺷﭽﯩﺴﻰ ،ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ۋە ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﻮﺟﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻛﯚﭘﻠﻪپ
ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ
ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ ،ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﮔﻪ ۋە ﺋﯘﻻﺭ ﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ،ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺗﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰ ﺑﺎﺳﺎﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﺮﻯ،ﺋﯚﻣﻪﺭ ،ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ،ﺋﻪﻟﻰ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ( ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ.
ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺨﯩﻠﯩﻘﯩﯔ ۋە ﺧﻪﻳﺮﻯ ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﺩﯨﻨﻤﯘ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ۋە ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﻰ
ﺧﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺩﯨﻦ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﯩﻨﻰ
ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﮔﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ،ﺑﺎﺗﯩﻠﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .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
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ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺧﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﯩﺰﺯەﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺩﯨﻨﯩﯖﻐﺎ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﯖﮕﻪ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﭘﻪﻟﻪﺳﺘﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﻣﯘھﺎﭘﯩﺰەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻜﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ۋە ﻣﯘھﺎﭘﯩﺰەﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯨﻜﺘﺎﺗﯘﺭ ﺗﯜﺯﯛﻡ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ۋە ﺋﯩﺰﯨﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ،ھﯚﺭﻟﯘﻛﻜﻪ
ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯩﺘﻪﻛﻠﯩﮕﯩﻦ ۋە ﻧﯘﺳﺮەﺕ
ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﯩﺰﺯەﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼھ!ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﯘھﺎﭘﯩﺰەﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ،
ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ

ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻨﻰ

ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ،

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ

ﻗﻪﺭﺯﺩﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ

ﻗﻪﺭﺯﯨﻨﻰ،

ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻦ .ﺭەھﻤﻪﺕ ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ.
ﺑﯩﺰﻧﻰ ۋە ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺟﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ .ﺳﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ،
ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼھﺴﻪﻥ ،ﻳﯘﺭﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﯩﻨﯩﭻ ،ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ،ﭘﺎﺭﺍۋﺍﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺭەھﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺳﻪﻥ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻦ ﺩﯗﻧﻴﺎ
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 .ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎ -ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ.
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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 .ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋەﺩەﯕﻠﻪﺭﮔﻪ ۋﺍﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﻪھﺪﯨﻨﻰ ﭼﯩﯖﯩﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘﺯﯨﯟەﺗﻤﻪﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ۋەﻛﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯩﭽﯩﺪﯗﺭ ،ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩ
ﺋﯩﺘﯩﯖﻼﺭ ،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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