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ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ۋﺍﻗﺘﻨﯩﯔ ﺋﻪھﻤﯩﻴﯩﺘﻰ
١٤٢٩ - ٦ - ٢٣ھ -٢٠٠٨ﻳﯩﻠﻰ -٦ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -٢٧ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯘﻣﻪ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﻰ
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ۋە ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ
ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ
ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﻤﯩﺰ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﻤﯩﺰ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﻧﻪﭘﺴﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ،ﻧﺎﭼﺎﺭﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ  .ﺋﺎﻟﻼھ ھﯧﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ  .ﺋﺎﻟﻼھ ھﯧﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﻣﻪﺩەﺗﻜﺎﺭ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﯩﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ  ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ  .ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ھﻪﻗﯩﻴﻘﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ
ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﻳﯩﻤﯩﺮﯨﻠﻤﻪﺱ ھﺎﻟﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﭼﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻠﯩﯖﻼﺭ.
ﺋﯥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﻪﺭ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺷﯜﻛﯜﺭ ﺋﯧﺘﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﯜﻛﺮﯨﻨﻰ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﺩ
ﺋﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺯﯨﻜﺮﯨﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩەۋﺭﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ ۋە ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
ﺷﯜﻛﯜﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻨﻰ ۋە ﺯﯨﻜﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯧﭽﻪ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻧﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ.
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ﺋﺎﻟﻼھ -ﺗﺎﺋﺎﻻ -ۋﺍﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﻧﺎھﺎﻳﺘﻰ ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛپ ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺳﯜﺑﻬﻰ ۋﺍﺧﺘﻰ ،ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ ۋﺍﺧﺘﻰ ،ﭼﺎﺷﻜﺎ ۋﺍﺧﺘﻰ ،ﺋﻪﺳﯩﺮ
ۋﺍﺧﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﺪﻯ:
» ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯧﭽﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ،ﻳﻮﺭﯗﻏﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ «.. .،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﻣﯘﺭ ﻛﯚﺭﯛﺵ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻧﯧﺌﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ
ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ» :ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻛﯚﺭﯗﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﻳﺎﺧﺸﻰ

ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ

ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ

ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ«.

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﻛﯧﭽﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﻧﺪﻯ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ » :ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻢ ،ھﻪﺝ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻢ ،ھﺎﻳﺎﺕ
ﻣﺎﻣﺎﺗﻠﯩﻐﯩﻢ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﺘﯘﺭ ﺩﯨﮕﯩﻦ «  .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ۋﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪپ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻣﻪﺩھﯩﻴﻠﻪپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﺪﻯ » :ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﯩﺪﯗﺭ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭﻏﺎ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﺘﯘﺭ ،ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻧﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺭﯗﻛﯘ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻛﯚﺭﯨﺴﻪﻥ،
ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻐﻰ ۋە ﭘﻪﺯﻟﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﺪە ﺳﻪﺟﺪﯨﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﯩﺸﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ «.. .ﺳﯜﺭە ﭘﻪﺗﯩﻬ -٢٩ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩ ﺋﯩﺘﯩﺶ ۋە ﺗﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﻧﯩﻤﻪ
ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﺶ ھﻪ؟! ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ» :ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ
ﻧﯧﺌﻤﻪﺕ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺳﺎﻗﻠﯩﻖ ۋە ﺑﻮﺵ
ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ«.ﺗﻪﺗﯩﻞ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﻮﺵ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﻪڭ ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﻳﺎﺩﻻﺵ ۋە ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻻﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺋﯩﺴﯩﻞ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻤﻜﻰ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺷﻪﺭەپ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺪﯗ ،ﺗﯧﻼۋەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ )ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻜﻪﻥ( ﺋﯩﺰﺯەﺗﻜﻪ ﺋﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺗﻮﻟﯩﺪﯗ،
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ
٢

ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯ ﻛﯚﭘﻠﯜﮔﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﻳﺎﺩ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﻪڭ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ:
» ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﺪە ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻜﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﻳﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯖﻼﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯚﮔﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺋﯜچ
ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯜچ ﺗﯜﮔﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺗﯚﮔﯜﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺑﻮﻳﯩﻨﭽﻪ ﺯﯨﻴﺎﺩە
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ «  .ﭘﯩﺘﻨﻪ  -ﭘﺎﺳﺎﺗﻼﺭ ﺗﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ،ﺷﻪﻙ ﺷﯜﺑﻬﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎﻣﺮﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﮔﯘﻧﻜﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺋﯩﺴﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺯﯙﺭﯛﻟﺪﯗﺭ .
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ » :ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﺍ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭼﯩﯔ
ﺋﯩﺴﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ ﺋﯩﺰﯨﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ ،ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻢ « .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ۋە ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﺋﯥ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭ ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﻳﯩﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﻠﻤﻰ ﻗﯘۋۋﯨﺘﻰ ﺋﺎﺷﯩﺪﯗ ،ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﻰ ﻛﯚﺗﯩﺮﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ » :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯧﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ۋە
ﺋﯧﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ «.
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻣﺎﻟﯩﻚ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ( ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﻧﻪﭘﻠﻪ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﻪۋﺯﯨﻠﻰ ﺋﯧﻠﯩﻢ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ ۋە ﺋﯜﮔﯜﺗﯜﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﻳﯘﺭﯗﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ﺟﺎﭘﺎ
ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﯩﻜﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﻢ ﺋﯜﮔﻪﻧﺪﻯ ،ﺋﯜﮔﻪﻧﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ
ﺋﯜﮔﻪﺗﺘﻰ ،ﻛﯩﺘﺎﭘﻼﺭﻧﻰ ﻳﯩﺰﯨﭗ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗپ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺳﻪھﯩﭙﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﭼﻤﻪﺱ
ﺋﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗپ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺗﻪﺗﯩﻞ ﭘﻪﺳﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺗﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﯩﺖ ﺳﺎﺋﺎﺩﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻴﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪپ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﺎﻧﺎﻣﻐﺎ ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﻣﯧﻨﻰ ﻣﯘﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯩﺮ ،ﺷﻪﻗﻰ
٣

ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ «  .ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻛﻪﺳﯩﺮ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ(

ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ

ﺩەﻳﺪﯗ :ﻛﯧﻤﻜﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﻪﻣﺘﻪﺭ ،ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺕ ۋﺍﺧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺩﻭﺳﺖ

ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ

ﻳﻮﻗﻼﺵ،

ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﺵ،ﺋﯩﺰﺯەﺕ

ﺋﯩﻜﺮﺍﻡ

ﻗﯩﻠﯩﺶ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ »:ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺋﺎﺗﺎ
ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺕ ۋﺍﺧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ
«.ﺳﯩﻠﻪ  -ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﺵ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺋﯚﻣﯜﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﻛﻪﺕ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻣﺎﻝ ﻣﯜﻟﯜﻛﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ۋﺍﻗﯩﺘﻘﺎ ﺑﻪﺭﻛﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺩەپ -ﺋﻪﺧﻼﻕ ،ﺋﯩﺴﯩﻠﻠﯩﻜﻨﻰ
ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ» :

ﻛﯧﻤﻜﻰ ﺋﻮﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ،ﺭﯨﺰﻗﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ
ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯘﻟﯩﺴﯘﻥ «.
ﺋﯧﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺭﻭھﻰ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﯩﺘﻰ ﻳﯘﻛﺴﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺪﯗ ،ھﯧﻤﻤﯩﺘﻰ ﺋﺎﻟﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﻪﺩەپ ﺋﻪﺧﻼﻕ ،ﺋﯧﻠﯩﻢ
ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺕ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯧﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰ ﺑﺎﺳﺎﺭﻯ،
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ .ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻡ ﺳﯚھﺒﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ،ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ،ﺗﺎﺋﻪﺕ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ ۋە ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺩەۋەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ھﻪﻣﺮﺍھ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﻪﻣﺮﺍھﯩﻐﺎ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯩﺮﯨﭗ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ھﻪﻣﺮﺍھﯩﻐﺎ" :ﻏﻪﻡ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﻠﻠﻪ" ﺩەﻳﺘﺘﻰ «  .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ
ﻛﯜﻧﻰ ﻧﯘﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﺷﻪھﯩﺪﻟﻪﺭ
ﺋﻮﺭﺍﻳﺪﯗ .ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﻪﺳﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻡ ﺳﯚھﺒﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ھﯧﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ
٤

ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪﯗ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳﯩﺪﯗ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻡ ﺳﯚھﺒﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ھﻪﺳﺮەﺕ ﻧﺎﺩﺍﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ » :ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﮕﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯩﺸﻠﻪپ؛
ﻛﺎﺷﻜﻰ! ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﭽﯘ؟ ۋﺍﻱ ﺋﯧﺴﯩﺖ! ﭘﺎﻻﻧﯩﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ
ﺗﯘﺗﻤﯩﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ﺩەﻳﺪﯗ « .
ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺗﯩﻠﯩﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﻗﺎﻧﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ،ﭘﯩﺘﻨﻪ ﭘﺎﺳﺎﺕ ،ﺷﻪﻙ ﺷﯜﺑﻬﻪ ،ﺷﻪھﯟﺍﻧﻰ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺋﺎﺧﻼﻗﯩﻘﺎ ﺯﯦﺖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ۋە ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ۋەھﯩﻤﯩﻠﯩﻚ ﺧﯩﻴﺎﻟﻰ
ﻣﯘھﯩﺘﻘﺎ ﻏﻪﺭﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯧﺌﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ،ﺳﻪﺑﯩﺮﭼﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺗﯜﺭﻟﯩﺪﯗ ،ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺯﯗﻟﻤﻪﺕ ،ﺟﺎھﺎﻟﻪﺕ ﺋﻮﺭﺍﻳﺪﯗ.
ﺗﻪﺗﯩﻞ ﭘﻪﺳﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺗﺎ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﺗﯩﻼﺭ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﯩﯔ
ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﻣﯧﻬﺮﻯ -ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﺩەپ -ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻨﻰ ﺗﯜﺯﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯘﭼﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻣﯘ ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯜﻟﭙﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ،ھﻪﻡ
ﺳﯚھﺒﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻨﻰ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﺴﯩﻞ
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﺗﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺳﻪۋەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﯘﺷﻘﯘﻧﻠﯘﻏﻰ ﻳﻮﻗﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ
ﺑﯘﺯﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﯧﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ،ﺋﯩﺪﺩﯨﻴﺴﻰ ﺑﯘﺯﯗﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗپ
ﻛﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ھﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎ -ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻧﭽﻪ ھﻪﺳﺮەﺕ
ﻧﺎﺩﺍﻣﻪﺕ ﭼﻪﻛﺴﯩﻤﯘ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .
ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ) ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺗﯘﻗﻘﺎﻥ ﻳﻮﻗﻼﺵ( ﺳﻪﭘﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯧﻬﺮﻯ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﻮﺷﻠﯘﻕ
ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ ،ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﯚﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜپ ،ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﻰ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﻟﯩﺪﯗ ،ھﻪﺭەﻡ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﺭەﻛﻪﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻠﻪﺭﺩە ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ﻳﯜﺯﻣﯩﯔ ﺭەﻛﻪﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
٥

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺭەﻛﻪﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻠﻪﺭﺩە ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ﻣﯩﯔ ﺭەﻛﻪﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺳﻪﭘﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﺎﻟﻨﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ
ﭘﯩﺘﻨﻪ ﭘﺎﺳﺎﺗﻘﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﺷﻪﻙ ﺷﯜﺑﻬﻪ ،ﺷﻪھﯟﺍﻧﻰ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ
ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﯘﺳﯘﺷﻘﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ
ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﻪﺯﻯ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﯩﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ
ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯨﻨﻘﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﻛﺮﺍﻕ ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺗﻪﺗﯩﻞ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪە
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﻮﻱ ﻣﻪﺭﯨﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﭘﯩﻴﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻧﯧﺌﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯜﻛﺮﻯ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻮﻱ ﻣﻪﺭﯨﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﯩﺴﺮﺍﭘﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﻳﯩﺮﯨﻢ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭼﻠﯩﻖ،
ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﻼﺭ  ...ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ھﺎﺭﺍﻡ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﺋﺎﺭﻻﺷﺘﯘﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺕ ،ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﯚﺭپ-ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ
ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﻛﯩﺮەﻙ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯘﺧﻼپ ۋﯨﺘﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ
ﻛﯩﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﺭﺯەﺗﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺧﯘﭘﺘﻪﻥ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯘﺧﻼﺷﻨﻰ ،ﺧﯘﭘﺘﻪﻥ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ
ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ « .ﺋﯘﻳﻘﯘ ﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ
ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﭗ ﺋﯘﺧﻼﺵ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ھﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ،ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ  .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﺎﺭﺍﻡ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﺪﯗ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﻛﯩﺸﻰ ھﻪﺭ ۋﺍﻗﯩﺖ ۋە ھﻪﺭﺟﺎﻳﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯜﺯﯛﺗﯜپ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﻪﺭ ۋﺍﻗﯩﺖ ۋە ھﻪﺭ ﺟﺎﻳﺪﺍ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮەﻙ  .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ » :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ھﺎﻣﺎﻥ ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯜﺯﯛﺗﯜپ ﺗﯘﺭﯨﻤﯩﺰ «.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎۋﺍﭘﻘﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ» :ﺳﻪﻥ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﺴﺎڭ
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ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﯨﻘﻘﯩﻦ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜﺭﮔﯩﻦ ،ﺋﯘ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ
ﺋﯚﭼﯜﺭﯨﺪﯗ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ «  .ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺳﻪﭘﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﯗﻳﺪﯗ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ » :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﯗﻳﺪﯗ)ﻛﯜﻧﻠﻪﻳﺪﯗ( « .
ﺳﻪﻥ ﺳﻪﭘﻪﺭﺩە ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ
ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ ،ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯩﻦ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ » :ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﺎﺩﺩﻯ
ﻛﯚﺭﯗﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯚۋەﻥ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﯩﻦ «  .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺭﺍھﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ۋە ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ،ﺳﺎﻕ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺳﯩﻨﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﻘﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﯨﺘﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ۋە ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ
ﺯﯨﻤﯩﻨﺪﯨﻨﻤﯘ ﻧﻪﭼﭽﻪ ھﻪﺳﺴﻪ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼﻧﻐﯘﭼﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺳﯩﻐﯩﻨﯩﻤﻪﻥ،
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭﻛﯩﺘﻰ ﺑﯜﻳﯜﻛﺘﯜﺭ،
ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﺭﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯗﺭ  .ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﺴﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ۋە ﺗﯩﺮﯨﻜﻠﯩﻜﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻏﺎﻟﯩﭙﺘﯘﺭ،
ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﻰ ﻧﺎھﺎﻳﺘﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﺎﯕﺎ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﻛﻪﺕ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ۋەﺯ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﮕﻪ
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ .ﻣﻪﻥ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ،
ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﻪﻙ
ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ ۋە ﺑﻪﻙ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﻪﻳﺮﻯ ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻣﺎﺧﺘﺎﺵ ۋە
ﻣﻪﺩھﯩﻴﻪﻟﻪﺷﻜﻪ ﺋﻪڭ ھﻪﻗﻠﯩﻖ ﺯﺍﺗﺘﯘﺭ  .ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯧﺌﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ھﯩﺴﺎﭘﺴﯩﺰ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ  .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺷﻪﺋﻨﯩﻨﻰ ﻛﺎﺗﺘﯩﻼپ ھﯩﭻ
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ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەﻳﻤﯩﺰ  ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە
ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ

ﺩەپ

ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ

ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ

ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ.

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﺭۋﺍﻗﯩﺖ ﻣﯘھﯩﻢ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ
ﺗﻪﺗﯩﻞ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘھﯩﻢ ،ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯩﺰ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﯘﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺵ،
ﺳﯩﺮﯨﺘﻼﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﻛﯧﻤﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﮔﯜﺯەﻝ
ﺋﻪﺩەپ ﺋﻪﺧﻼﻗﻘﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﺵ ،ﺑﻮﺵ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﻳﺎﺩ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ۋەﺯ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ،ﺯﯨﻜﯩﺮﻟﻪﺭﮔﻪ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە
ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﯩﭙﭙﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ،
ھﯩﺠﺎپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﻧﺎﻣﻪھﺮەﻣﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ،ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ،ﻳﯜﺯ ﺋﺎﺑﺮﯗﻳﯩﻐﺎ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻰ ﺋﻪﺩەپ
ﺋﻪﺧﻼﻗﻘﺎ ﺯﯨﺖ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻛﯩﺮەﻙ.
ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻗﯩﺴﻘﯩﻐﯩﻨﻪ ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﺎﺕ،ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ،
ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﺎﻗﺎ ﻳﯘﺭﯨﺘﺘﺎ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯜﮔﯜﺗﯜپ ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺶ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ » :ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﺳﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ
ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺑﺎﺭﻣﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩﯨﯖﯩﺰ ﺳﯜﻳﯩﮕﻪ ﭼﯚﻛﯜﺭﯛپ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ،
ﺑﺎﺭﻣﯩﻘﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﯕﻼﺭ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ؟« .
ﺳﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪپ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﯩﻨﯩﯔ ،ﻛﯩﻴﯩﻢ
ﻛﯩﭽﻪﻛﺘﯩﻦ ﺳﻪﻥ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﻛﻮﻧﯩﺮﺍﺗﻘﯩﻨﯩﯔ ،ﻣﯩﻠﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﻪﻥ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ
ﻛﯚپ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺳﺎﻻﻡ ﻳﻮﻟﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ » :ﺋﺎﻟﻼھ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻳﻮﻟﻼﻳﺪﯗ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ
ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ  .ﺋﯥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ ۋە
ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ «.
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ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ! ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ،
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﭘﻠﻪپ
ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﯥ 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 .
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ۋە ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﻰ
ﺧﺎﺭﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺩﯨﻦ ﺩﯗﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺷﻪھﻪﺭﻧﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺷﻪھﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺗﯩﻨﯩﭻ ،ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ،ﭘﺎﺭﺍۋﺍﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﺰﯨﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯘﺭﮔﯩﻦ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ!ﺑﯩﺰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺑﻪﺧﯩﺖ ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ  .ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻧﻪﭘﺴﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻐﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎڭ،ﺑﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺘﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ .
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺧﻪﻳﺮﻯ ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻴﺪﯗ ،ﭘﺎھﯩﺸﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ،ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪﯗ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻧﺎھﺎﻳﺘﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩﺋﯩﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻤﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯩﺴﺎﭘﺴﯩﺰ ﻧﯧﺌﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯜﻛﯜﺭ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻧﯧﺌﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩﺋﯧﺘﯩﺶ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﺶ ﺩﯗﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ.
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