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ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎھ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ!
١٤٢٩/٧/٨ھ -٢٠٠٨ﻳﯩﻠﻰ -٧ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -١١ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯘﻣﻪ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﻰ

ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ ،ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻏﺎﻟﯩﭗ ،ﺋﯩﺰﺯەﺗﻠﯩﻚ ،ﺋﯘﻟﯘﻍ،
ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ،ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﻰ
ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻡ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﻰ ،ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯩﻜﺮﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ھﻪﻣﻤﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪۋﺟﯘﺩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﺷﻨﻰ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻣﻪﺩھﯩﻴﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ ۋە ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﻤﯩﺰ .ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻳﺎﻣﺎﻥ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺳﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺵ ،ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﻨﯩﯔ
ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﯩﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ،ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ
ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯘﭼﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ۋە ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﭽﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ
ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺭەھﻤﻪﺕ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﯕﻼﺭ»،ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ ،ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻠﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ
ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ«.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯜﻳﯜﻛﻠﯜﻛﻰ ۋە ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﭼﯘﻕ
١

ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪپ،
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻜﻪ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺟﺎﻳﻨﻰ ۋە ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪپ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ھﻪﺯەﺭ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ۋە ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ

ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
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ﺋﺎﻟﻼھ
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ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ

ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﯨﺪە ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ھﻪﺯەﺭ
ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ۋە ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ ،ﺋﯘ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻮﺗﻠﯩﺮﻯ ﻻۋﯨﻠﺪﺍپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ،ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ،
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﭼﻠﯘﻕ ،ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﻠﯩﻖ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﻰ ﺗﻪﺳﻪەۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﯩﺰ ،ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ـ ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﻠﯩﻚ،
ﺗﯧﯖﯩﺮﻗﺎپ ﻗﺎﻟﻐﯘﺩەﻙ ﻛﻪﯕﺮﻯ ،ﺧﯩﻠﯟەﺕ ،ﻗﺎپ ـ ﻗﺎﺭﺍ ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﮔﯜﭼﻰ ﺋﻮﺕ ھﯩﭻ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻣﺎﻳﺪﯗ ۋە ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛپ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ
ﭼﻮﯕﻠﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
 ١٩ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﻣﯘﺋﻪﻛﻜﻪﻟﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺕ ـ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﺳﻠﻪپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﭼﻮﻏﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﭼﯜپ
ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺧﺎﺱ ﺋﺎﺯﺍﺏ ـ ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺕ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﻣﻤﻪ
ﺑﻪﺧﺖ ـ ﺳﺎﺋﺎﺩەﺕ ۋە ﻟﻪﺯﺯەﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻰ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ
ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﻮ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﺷﻠﯩﻖ ﺟﺎﻱ ھﻪ! ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﺮﯨﺪﺍ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﻧﻰ ﺋﯚﭼﻜﻪﻥ ،ﺋﯩﺸﯩﻚ ـ ﺩﯦﺮﯨﺰﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ۋە ﺗﯜﺗﯜﻥ ﭘﻪﺭﺩﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎھ ـ ﺯﺍﺭﻯ ،ﺩﺍﺕ ـ ﭘﻪﺭﻳﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﻪﻱ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﻢ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ!
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ﺋﺎﺯ ﻛﯜﻟﯜپ ﻛﯚپ ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﯩﯖﻼﺭ!«.
ﺋﯘﻻﺭ»:ﺋﻰ

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ

ﺳﯩﻠﻪ

ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ

ﻛﯚﺭﺩﯨﻠﻪ؟

ﺩەپ

ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ.

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ » :ﻣﻪﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ۋە ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ« ﺩﯦﺪﻯ .
ﻧﯘﺋﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺑﻪﺷﯩﺮ ) ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ( ﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺧﯘﺗﺒﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ  »:ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯨﻤﻪﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ـ ﻗﺎﻳﺘﺎ
ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﺪﻯ ھﻪﺗﺘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭼﺎﭘﯩﻨﻰ ﺩﻭﻟﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﯨﻠﯩﭗ
٢

ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﺪﻯ.ۋە ﻳﻪﻧﻪ » ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ۋە ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ
ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﯕﻼﺭ! ﺩەۋﯨﺘﯩﭗ ﻳﯩﻐﻼپ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ۋە ﻛﯚﺯ ﻳﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ھﯚﻝ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺘﻰ.ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ»:
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ!
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺯﯦﻤﯩﻦ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻣﺎﯕﻤﺎﻳﯩﺘﺘﯩﯖﻼﺭ! ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﺎﯕﺴﺎﯕﻼﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﺗﻮﭘﺎ ﭼﺎﭼﺎﺗﺘﯩﯖﻼﺭ«.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ۋە ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﻨﯩﯔ
ﺑﯘﻏﯩﭽﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﯧﻘﯩﻦ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﺗﯘﯕﻼﺭ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ
ﺋﻮﺗﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ھﻪﺳﺴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻮﻏﺮﻯ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﻰ
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ھﻪﺳﺴﻪ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯨﺪﯗ،
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎﺯ ﭘﻪﺳﻠﯩﺪە ﺗﻪﺭﻟﻪپ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ
ﻧﻪﭘﻪﺱ ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﻠﯘﻕ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﻰ
ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻴﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ»:ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ  »:ﺋﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ!ﻣﯩﻨﯩﯔ
ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻳﯘﺗﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﺯﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ۋە ﻗﯩﺸﺘﺎ
ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻧﻪﭘﻪﺱ ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﺠﺎﺯەﺕ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎﺯﺩﺍ ﻛﯚﺭﯛۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺸﺘﺎ ﻛﯚﺭﯛۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﻮﻏﯘﻕ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﺗﯩﻨﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ«» .ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ ﭼﻪﻣﺒﻪﺭ ـ ﭼﻪﺱ ﺑﺎﻏﻼﻏﻠﯩﻖ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ،
ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﻣﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﻰ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﻣﯩﯔ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺳﯚﺭەﻳﺪﯗ« .ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﯛﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺏ ۋە
ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﻪﯕﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ ،ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﻛﻪﯕﺮﯨﻠﯩﻜﻰ
ﻛﯚﺭﯛﻟﮕﻪﻧﺪە ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭ ﺋﺎﺯﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭ
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﻛﺎﻓﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ!؟ .ﺋﯘ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ »:ﻛﺎﺷﻜﻰ ﻣﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ھﺎﻳﺎﺕ ۋﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﭽﯘ؟!« ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪە ھﻪﺭ ﺋﻪھﻪﺩﻯ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ
٣

ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ،ھﻪﻣﺪە ھﯧﭻ ﺋﻪھﻪﺩﻯ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﺎﻏﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ،
ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ

ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﻟﯘﻗﻰ

ﻣﯩﯔ

ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ

ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ

ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺪەﻙ

ﺑﻮﻟﯘپ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﺎۋﺍﺯﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﺑﯘ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ
ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﮕﻪ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺗﺎﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺗﺎﺵ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ
ﭼﯜﺷﺘﻰ«.
ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ

ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﭼﻠﯘﻕ

ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ،ﻛﯚﻳﯜۋﺍﺗﻘﺎﻥ

ﺋﻮﺗﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭘﯩﻠﺴﯧﺮﺍﺕ ﻛﯚﺭﯨﻜﻰ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﻰ ﺗﯧﻴﯩﻠﻐﺎﻕ ،ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﻤﻪﻙ ﺯﯨﺨﻼﺭ ۋە ﺋﻮﻏﺎﻗﻼﺭ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺑﯘ
ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﯘپ ﺋﺎﭼﻘﯩﺪەﻙ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ،
ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ ﭼﺎﻗﻘﺎﻧﺪەﻙ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺷﺎﻣﺎﻟﺪەﻙ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﻗﯘﺷﻼﺭ ﺋﯘﭼﻘﺎﻧﺪەﻙ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ
ﻳﯜﮔﺮﯛﻙ ﺋﺎﺗﺘﻪﻙ ۋە ﺗﯩﺰ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﻻﻏﺪەﻙ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ ،ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﻧﯩﺠﺎﺕ
ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ ،ﺋﯚﻣﯜﻟﻪپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯧﻠﻤﻪﻛﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻠﻤﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜﺯ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ،
ﺗﯧﻴﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﯩﺪﺍ
ھﻮﺷﯘﻗﯩﻐﯩﭽﻪ

ﻛﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،

ﺗﯩﺰﯨﻐﯩﭽﻪ

ﻛﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،

ﺑﯧﻠﯩﮕﯩﭽﻪ

ﻛﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ۋە

ﻛﯧﻜﯩﺮﺩﯨﻜﯩﮕﯩﭽﻪ ﻛﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﮕﻪ ھﻪﻳﺪﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻮﺭﻗﯘپ،
ﺗﯩﺘﺮەپ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﮕﻪ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﺪە ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ ﺳﯘ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻻۋﯨﻠﺪﺍپ ﻳﯧﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﻮﺗﻼﺭ ھﻪﻣﺮﺍھ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﺯﺍﻧﻨﻰ ﻗﺎﻳﻨﺎﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ
ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻗﺎﻳﻨﺎپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸﻪﻙ ھﺎﯕﺮﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺳﻪﺕ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻧﺎﻟﻪ ﭘﻪﺭﻳﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺳﻰ ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻻﺭﻏﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﻧﺎﭼﺎﺭ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺯەﻗﻘﯘﻡ ﺩەﺭﯨﺨﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯘ
ﺋﯧﺮﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻣﯩﺴﺘﻪﻙ ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﺘﯘﺭ ،ﺋﯘ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻼﺭﺩﺍ ﻗﺎﻳﻨﺎﻗﺴﯘﺩەﻙ ﻗﺎﻳﻨﺎﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺯەﻗﻘﯘﻣﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜپ
ﻛﻪﺗﺴﻪ ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ ،ﺯەﻗﻘﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﻳﯧﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺯەﻗﻘﯘﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ « .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺗﺒﯘﻱ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺗﯩﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ
٤

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 ﻗﺎﻳﻨﺎپ ﺑﯘﺱ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ،
ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ھﺎﺭﺍﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺑﯘﻻﻕ ﺳﯘﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﻏﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺳﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﻪﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯜﺯﯛۋﯦﺘﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ھﺎﺭﺍﻡ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﻴﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﻯ ﺳﯩﻠﻜﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ ،ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﻳﯜﺯﯨﻨﯩﯔ
ﮔﯚﺷﻠﯩﺮﻯ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﯩﺪﺍ ﻛﯚﻳﯜپ ﻛﺎۋﺍپ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ ،ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﯩﺶ ھﻪ!.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻪﻥ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻜﻰ ۋە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ھﻪ !.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﻨﺎﻗﺴﯘ
ﻗﯘﻳﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺳﯘ ﺑﺎﺵ ﺳﯚﯕﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﭽﯩﮕﻪ ﺋﯚﺗﯜپ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﺗﺎﭘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ«.
ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪڭ ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﺎ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ 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 ،ﺋﯘﻻﺭ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﺪە ﺗﯩﺰ ﺋﻮﺕ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯚﻣﯜﺭ
ﻛﯧﻴﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺕ ﺋﯘﭼﻘﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺟﯩﮕﻪﺭ ﺑﺎﻏﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺗﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ
ﭼﻮڭ ﺗﺎﻏﻼﺭﻣﯘ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﺍﺕ ﭘﻪﺭﻳﺎﺩ ﭼﯧﻜﯩﭗ ،ﺋﺎﺳﺘﯩﻦ ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﯜﺩﯛﺭﯛپ
ﺩﻭﻣﯩﻼپ ،ﻳﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻧﺎﻟﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺯەﻧﺠﯩﺮﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﺎﻗﺎﻕ،
ﻛﻮﻳﺰﺍ ،ﻛﯩﺸﻪﻧﻠﻪﺭ ۋە ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ﺯەﻧﺠﯩﺮﻟﻪﺭ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯘﻛﯘﻟﻪﻛﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﮔﯘﻧﺎھ ـ ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ
ﻗﺎﺭﯨﺪﺍپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺩەﺭﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﯖﺮﺍپ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ
ﺋﺎﺭﺯﯗﻟﯩﺮﻯ ھﺎﻻﻛﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
٥

ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯚﻣﯜﺭ ﺗﻮﻗﻤﺎﻗﻼﺭ ﺑﺎﺭ ،ھﻪﺭ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ » :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﻠﯘﻕ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﻰ
ﺗﯧﺘﯩﯖﻼﺭ « ﺩەﻳﺪﯗ ،ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ھﻪﺭﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻣﯘﺳﯩﻴﺒﻪﺗﻠﻪﺭ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﻳﯧﺮﯨﺪە ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﯧﯖﯩﺮﻗﺎپ ﻳﯜﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻣﯘﺋﻪﻛﻜﻪﻝ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﮕﻪ»:ﺋﻰ ﻣﺎﻟﯩﻚ! ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ« ﺩەپ ﺗﻮۋﻻﻳﺪﯗ،
ﻣﺎﻟﯩﻚ»:ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﺎ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ« ﺩەﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ،ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﺪە ﻗﻮﺭﺷﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﯩﭻ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﯩﻐﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯧﻤﻪ ﺳﺎﻟﺴﺎ ﻛﯧﻤﻪ ﺋﺎﻗﺎﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻮﻻ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ
ﻗﺎﻥ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛۋەﺗﻜﻪﻥ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ
ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯗ ،ۋﺍﻱ ﺋﯧﺴﯩﺖ! ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ھﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺭەﺳﯟﺍ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ! ،ﺋﯘﻻﺭ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺩﺍﺕ ﭘﻪﺭﻳﺎﺩ ﺳﯩﻠﯩﭗ» :
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ!ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯩﻦ، ،ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪەﻙ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ،
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﻪﺟﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﺘﯘﺭﮔﯩﻦ ،ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﯖﻐﺎ

ﺋﺎۋﺍﺯ

ﻗﻮﺷﯘپ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ

ﺋﻪﮔﯩﺸﻪﻳﻠﻰ.

ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ!ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯗﻕ ،ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯗﻕ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻏﯩﻦ ،ﺑﯩﺰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯩﻨﯩﯔ ۋەﺩەﯕﻨﯩﯔ ھﻪﻕ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻣﯩﺰ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ!ﺑﻪﺩﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﺳﺘﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ
ﻏﺎﻟﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﮔﯘﻣﺮﺍھ ﻗﻪۋﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ
ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯩﻦ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻏﯩﻦ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﮔﯘﻧﺎھ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ
ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺯﺍﻟﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰ« ﺩەﻳﺪﯗ ،ﺷﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﺪﺍ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ:
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﺭۋﺍﻗﯩﺖ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﯖﻐﺎ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﯖﮕﻪ
ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﯖﮕﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ!
ﺑﯘﻳﻪﺭﺩە ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻡ ھﻪﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﺯەپ ﻧﻪﭘﺮﯨﺘﯩﯔ ۋە
٦

ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﯔ ﭼﯜﺷﺘﻰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ»:ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﺪە ﺧﺎﺭ ھﺎﻟﺪﺍ ﻗﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﯘﺳﺘﯘﯕﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﯩﯔ ﻛﯚﺗﯜﺭﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻣﺎﯕﺎ ﺳﯚﺯ ﺋﺎﭼﻤﺎﯕﻼﺭ« .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﻐﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﭻ
ﺋﺎﻏﯩﺮﺗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ۋە ﺭەھﯩﻢ -ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﺎﻟﻪ ﭘﻪﺭﻳﺎﺩﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺟﺎۋﺍپ
ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ۋﺍﻗﺘﻰ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻨﻰ
ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺑﯘ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﻏﻪﻡ -ﻗﺎﻳﻐﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ھﻪﺗﺘﺎ ﺟﺎﻛﺎﺭﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯗ  »:ﺋﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﻪھﻠﻰ!ﺳﯩﻠﻪﺭ ھﺎﻳﺎﺕ
ﻳﺎﺷﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯚﻟﻤﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺋﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠﻰ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ھﺎﻳﺎﺕ ﻳﺎﺷﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﻣﻪﯕﮕﯜ
ﺋﯚﻟﻤﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ «  .ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﻰ ﺋﯚﭼﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ ۋە ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯘ
ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺟﺎﻳﻰ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻳﻪﺭﺩە ﺋﯚﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻤﯘ ﻳﺎﺷﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﺎﭘﺎ ﺗﻪﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﺴﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﺪﯗ ،ھﻪﺭ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻣﻤﻪﺕ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ
ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻜﻪ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯗ ،ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﯛﻳﺪﯗ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﻤﯘﻗﺘﯘﺭﯗپ
ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼپ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻕ ،ﺧﺎﺭ -ﺯەﺑﯘﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺑﻪﻙ ﺋﯚچ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ »:ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ۋە ﺟﯩﻨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻏﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺧﺎﺭﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺋﺎﻳﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﭼﻪﻳﻠﻪﻳﻤﯩﺰ « ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩ ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﯛﺷﻜﻪ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ھﻪﻣﺮﺍھﻠﯩﺮﯨﻐﺎ»ﻛﺎﺷﻜﻰ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺍﻣﺪﺍ
ﺷﻪﺭﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻏﻪﺭﺑﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪەﻙ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺳﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ
ھﻪﻣﺮﺍھ! ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﻤﮕﻪ ﺳﻪۋەﺑﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﯗڭ« ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯔ
ھﯩﭽﻨﯧﻤﯩﮕﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﻪڭ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ،
ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﺳﺴﻪ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﯩﯔ ﺩەھﺸﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ.
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ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﻳﯘﻗﯩﺮﺩﺍ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯەﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻠﯩﺮﻯ ،ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻮﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﭘﺎﻧﺎھﻠﯩﻖ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ھﻪﺭﻛﻪﺕ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﭘﺎﻧﺎھﻠﯩﻖ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯩﻨﻰ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﺋﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ۋ ە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،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.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﻪﻳﺮﻯ ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ھﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ،
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺷﻪﻧﯩﻨﻰ ﻛﺎﺗﺘﯩﻼپ ھﯩﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯘﭼﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺭەھﻤﻪﺕ -ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﻪﺭ ﺋﯚﺯ
ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﺪﯗ» .ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ھﺎﻟﯩﺘﯩﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ«.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ھﺎﺯﯨﺮ ﭘﯩﺘﻨﻪ ﭘﺎﺳﺎﺗﻼﺭ ﻛﻪڭ ﺗﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ،ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﺮ
ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺷﻪﻙ ﺷﯜﺑﻬﯩﻠﯩﻚ ﭘﯩﺘﻨﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ
ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻰ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﺯﯦﻴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ،
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ھﺎﻣﺎﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ،ﻳﯩﯖﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮﻯ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺋﻪﻗﯩﺪە ،ﺋﻪﺧﻼﻗﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﺩەپ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺪە ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﻣﯩﺖ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﯩﺮﺩە ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﯩﺴﻠﻪﺭ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ»:ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﯜﻟﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ھﺎۋﺍﻳﻰ ھﻪۋەﺱ
ﺷﻪھﯟەﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﻗﺎﻳﻤﯘﻗﯘپ ،ﺋﯧﺰﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ

ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەﻳﻤﻪﻥ« .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﻮﺭﺷﺎﻟﺪﻯ،ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ھﺎۋﺍﻳﻰ ھﻪۋەﺱ ﺷﻪھﯟەﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻮﺭﺍﻟﺪﻯ« .ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﻝ ﺋﯚﺯﯛﯕﻼﺭ ،ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻏﻪﭘﻠﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺋﯘﻳﻘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻳﻐﯘﺗﯘﯕﻼﺭ ،ﻧﻪﭘﺴﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺷﻪھﯟﺍﻧﻰ ھﺎۋﺍﻳﻰ-ھﻪۋەﺳﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﻐﯩﯖﻼﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚﯕﯜﻝ
ﺑﯚﻟﯜﯕﻼﺭ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ھﺎﺯﯨﺮ ﭘﯩﺘﻨﯩﮕﻪ ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ
ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻪﺟﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﯩﺪﺍ ﭘﯩﺘﻨﯩﺪﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﭘﯩﺘﻨﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺯﻭﺭ ﺑﻪﺩەﻝ
ﺗﯚﻟﻪﻳﺪﯗ ،ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯘﻳﻘﯘﺩﯨﻨﻤﯘ ﭼﻮڭ ﻏﻪﭘﻠﻪﺕ ،ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺷﻪھﯟﯨﺘﯩﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﺘﯩﻨﻤﯘ ﺑﻪﻙ ﺑﻮﺷﺎﯕﻠﯩﻖ ۋە ﺟﯘﺭﺋﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ،ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻙ
ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﭘﯩﺘﻨﻪ -ﭘﺎﺳﺎﺕ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪەﻙ
ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﻳﻮﻕ ،ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﻖ ۋە ﺋﻪﺳﻜﯩﻠﯩﻜﺘﻪ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻨﻤﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺟﺎﻱ ﻳﻮﻕ .ﺑﯘ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋەﺯ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﺘﯘﺭ) ،ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ
ﻗﻪﺑﯩﻬ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﺴﯘﻥ( ،ﺋﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ،ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯧﭽﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ،ﻳﻮﺭﯗﻏﺎﻥ ﺳﯜﺑﻬﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ،ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺑﺎﻻﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ)،
ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯩﻨﭙﯜﺗﻤﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ؟( ،ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ
ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ«.
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ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗپ ،ﺋﯘ
ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺗﻪﺳﺒﯩﻬ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ۋە ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻛﯚپ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺳﺎﻻﻡ ﻳﻮﻟﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻟﻼھ
ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺳﯚﺯﯨﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ»:ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ
ﺭەھﻤﻪﺕ ﻳﻮﻟﻼﻳﺪﯗ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﻰ
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ«.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﺳﺎۋﺍپ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ۋە ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ! ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ،
ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﭽﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﺩەﻡ ﻧﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﻪۋﺯﯨﻠﻰ ،ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ،ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺸﻜﻪ
ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻛﯚپ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻨﻰ
ﺋﯚﺯﯛﯕﮕﻪ ﺋﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻮﻥ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ ﺩەپ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ،
ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻧﻪﺳﻪﺑﻰ ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻛﯚپ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺳﺎﻻﻡ ﻳﻮﻟﻼﯕﻼﺭ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ،
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ 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 ،ﺋﻪﻟﯩﺪﯨﻦ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ،ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ
ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭﺩﯨﻦ ،ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺧﯩﺴﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﯨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ .ﺳﯩﻨﯩﯔ
ﺳﯩﺨﯩﻠﯩﻘﯩﯔ ۋە ﺧﻪﻳﺮﻯ ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﺩﯨﻨﻤﯘ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ۋە ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﻰ
ﺧﺎﺭﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺩﯨﻦ ﺩﯗﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﻏﯘﺗﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
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ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﭘﻪﻟﻪﺳﺘﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺗﭽﻰ ﻣﻪﻛﻜﺎﺭ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﻪﻗﺴﺎ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭙﻼﺱ ﻧﯩﺠﯩﺴﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ﭘﺎﻛﻠﯩﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! )ﺋﯚﺯﯛڭ ﺑﯩﻠﯩﺴﻪﻥ ،ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺋﯘﺳﺘﯩﺪە ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﭼﯩﻘﻤﺎﻱ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﺋﺎﺯﺍۋﯨﺪﯨﻦ
ﺋﯩﯖﺮﺍۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻼﺭﭼﻪ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﺭھﯩﻤﯩﺘﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺑﯩﭽﺎﺭە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ھﯚﺭﻟﯜﻙ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﯔ ،ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯘﯕﻨﯩﯔ ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺷﻼﺭﻏﺎ
ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ۋە ﺟﻪﺳﯘﺭﻟﯘﻕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺋﯘﻻﺭ ﻧﺎھﻪﻕ ﺑﯩﮕﯘﻧﺎھ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﯘ
ﺷﯧﻬﯩﺘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﻧﻨﯩﺘﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﻠﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﻪۋﺭﻯ ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺟﻪﺳﯘﺭ ﺋﯩﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩﯨﻦ ،ۋەﺗﻪﻥ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻲ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺑﯘﺭﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﯛپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ.
ﺋﯘﻻﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺳﺎﯕﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﺪﯗ ۋە ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺳﺎﯕﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺳﻪﻥ
ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﺎﻏﯘﺕ ﻣﯘﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯩﺮ ﺯﺍﻟﯩﻢ ھﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺯﺍﺗﺘﯘﺭﺳﻪﻥ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻤﯩﺰ ﻛﺎﻣﯩﻞ -ﻡ.(-
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﺭەﻣﻨﯩﯔ ﺷﻪھﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺰﺯەﺕ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ،ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ،
ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﻨﻰ ﺟﯘﻏﻠﯩﻐﯩﻦ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ،ھﻪﺝ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﺋﯚﻣﺮە ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭەھﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ،ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﻘﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ۋە ﺳﻪﻥ
ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﯔ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ
ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
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ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻣﺎﻝ ﺑﺎھﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺭﻟﻪپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ،ۋﺍﺑﺎ ﻛﺴﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ،ﺟﺎﺯﺍﻧﻪ
ﺧﻮﺭﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ،ﺯﯨﻨﺎﺧﻮﺭﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ،ﻳﻪﺭﺗﻪۋﺭەﺵ ﺋﺎﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ،ھﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ،
ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ۋە ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻗﻪﺑﯩﻬ ﭘﯩﺘﻨﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻳﯩﺮﯨﻢ
ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭼﻠﯩﻖ ھﺎﻳﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ .ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ۋﺍﭘﺎﺕ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ
ﺋﯘﭼﺮﺍۋﺍﺗﻘﺎﻥ ۋە ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ .ﺑﺎﻻ
ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻜﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺳﺎﻗﻠﯩﻖ ۋە ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ
ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ.
ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯚۋە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺳﻪﻥ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ
ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻟﻪﺭﻧﻰ ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺗﯚۋە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
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 .ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩﯨﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻤﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯜﻛﯜﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺯﯨﻴﺎﺩە
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩﯨﺘﯩﺶ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯩﭽﯩﺪﯗﺭ.
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