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ﻧﻪﭘﻠﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ

-2008ﻳﯩﻠﻰ -10ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -10ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھ ﻏﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﺘﯘﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﻤﯩﺰ،
ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ
ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﻧﻪﭘﺴﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﭘﺎﻧﺎھﻠﯩﻖ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯨﯟەﺗﻜﯘﭼﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺋﺎﻟﻼھ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﻣﻪﺩەﺗﻜﺎﺭ ﻳﻮﻕ  .ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﯧﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ
ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ  -ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ  .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ!
ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﺎﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻼﺭﻧﻰ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ۋە ﺩﺍﻏﺪﺍﻡ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻣﯧﯖﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﭽﻪ -ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ
ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ -ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ
ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻜﺮﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﭘﻠﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﺳﻪھﯩﻬ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺲ
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ﻗﯘﺩﺳﯩﯩﻴﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ » :ﺑﻪﻧﺪەﻣﻨﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ﻣﻪﻥ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﺩﯨﮕﯩﻨﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﺩﯦﮕﯩﻨﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻛﺘﯜﺭ ،ﺑﻪﻧﺪەﻡ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﺯ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ)ﻳﻪﻧﻰ ﻧﻪﭘﻠﻪ(ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ.«......

ﻧﻪﭘﻠﻪ

ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﻛﯚپ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺭەﺑﯩﺌﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﻛﻪﺋﻪﺏ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﮕﻪ  »:ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻦ« ﺩﯦﺪﻯ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ :ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ھﻪﻣﺮﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ  -ﺩﯦﺪﻯ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ »:ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﻳﻮﻗﻤﯘ؟« ﺩﯦﺪﻯ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﺷﯘ ﺩﯦﺪﻯ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ »:ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﯚﺯەڭ ﺳﻪﺟﺪﯨﻨﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﺎﯕﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ«-ﺩﯦﺪﻯ).ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﯨﻦ(.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﻧﻪﭘﻠﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﺯﯨﻠﻰ ۋە ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ
ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﻟﮕﯩﻨﻰ ۋﯨﺘﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋﺎﺯ ﺋﯘﺧﻼﻳﺘﺘﻰ« ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺋﯘ ۋﯨﺘﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺧﯘﭘﺘﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ
ۋﺍﺧﺘﯩﻐﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﯕﻼﺭ«.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩە ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ ،ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﯩﺴﺎ ۋﯨﺘﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ
ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺩﺍۋﯗﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
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ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯗﺭ ،ﺋﯘ ﺯﺍﺕ ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻐﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯘﺧﻼپ ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺷﯘ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺋﯘﺧﻼﻳﺘﺘﻰ« ) ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺲ(.
ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ

ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ

ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﺍ

ۋﯨﺘﯩﺮﻧﯩﯔ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺳﺎﺑﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺭەﻛﺌﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎ ﺋﯚﻥ ﺑﯩﺮ ﺭەﻛﺌﻪﺗﮕﯩﭽﻪ
ﺋﻮﻗﯘﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ۋﯨﺘﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﻟﯘپ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺑﯩﺮ
ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﺗﺎﻕ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯚپ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺗﺎڭ ﺳﯜﺯﯛﻟﯜپ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﺴﺎ ،ۋﯨﺘﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘۋﺍﻟﺴﯘﻥ«
)ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺲ(.
ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﺎﻧﯩﯔ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ
ﺳﺎﺑﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ۋﯨﺘﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻥ ﺭەﻛﺌﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﺭﻗﺎ  -ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘپ
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ﺗﻪﺷﻪھﯜﺩ ﺋﻮﻗﯘپ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﻪﺭﺳﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯜچ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ،ﺑﻪﺵ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ۋە
ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺭەﻛﺌﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﺭﻗﺎ  -ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘپ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺗﺘﻪ ﺗﻪﺷﻪھﯜﺩﺗﻪ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﻛﻰ
ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﯨﻨﭽﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺗﺘﻪ ﺗﻪﺷﻪھﯜﺩﺗﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗپ ﺑﯩﺮ
ﺭەﻛﺌﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﺗﻪﺷﻪھﯜﺩ ﺋﻮﻗﯘپ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﻪﺭﺳﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .
ﺑﻪﺯەﻥ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ۋﯨﺘﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﻯ
ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺳﺎﺑﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ،
ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯەﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﯘﺷﯘ
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ﺗﯜﺭ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ۋﯨﺘﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ
ﻣﯘﺳﺘﻪھﻪپ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ۋﯨﺘﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪﺍ ﻗﯘﻧﯘﺕ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ
ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﺑﯘﻣﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھﻪﺳﻪﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻟﻰ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘﻏﺎ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ،
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﺍ ﺑﻪﺯەﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ۋﯨﺘﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﻗﯘﻧﯘﺕ
ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻱ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﻤﯘ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ.
ﻗﯘﻧﯘﺗﻨﻰ ﺭﯗﻛﯘﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺭﯗﻛﯘﺩﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ
ﺋﻮﻗﯘﺳﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺳﺎﺑﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ۋﯨﺘﯩﺮ
ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻢ »ﺳﯘﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻪﻟﯩﻜﯩﻞ ﻗﯘﺩﺩﯗﺱ« ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﻤﯘ
ﻣﯘﺳﺘﻪھﻪپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ) ﺑﯘﻧﻰ ﺩﺍﺭﯨﻲ ﻗﯘﺗﻨﻰ ﺳﻪھﯩﻬ ﺋﯩﺴﻨﺎﺩ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ(.
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ! ﻧﻪﭘﻠﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻧﮕﯩﻨﻰ ﭘﻪﺭﺯ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﺩﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﺩﯗﺭ ،ﺋﯘﻣﻤﯘ ھﻪﺑﯩﺒﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎﺩﯨﻦ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ »:ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯜﻧﺪە
12ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﭘﻪﺭﺯﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﭘﻠﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻱ ﺑﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ« )ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﯨﻦ(.
ﺑﯘ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﻧﻰ ھﻪﺩﯨﺲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺑﯘ ﺑﺎﻣﺪﺍﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ،
ﭘﯧﺸﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﯚﺕ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ۋە ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ،ﺷﺎﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ۋە ﺧﯘﭘﺘﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﻰ ﺩەپ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
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 .ﺋﻪۋﺯﯨﻠﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺳﺎﺑﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﯘ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﻳﺪە
ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺋﻰ ﺧﺎﻻﻳﯩﻖ! ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﯕﻼﺭ ،ﭼﻮﻗﯘﻣﻜﻰ ،ﭘﻪﺭﺯﺩﯨﻦ ﻗﺎﻟﺴﯩﻼ ﺋﻪڭ ﺋﻪۋﺯەﻝ ﻧﺎﻣﺎﺯ
ﺋﯚﻳﺪە ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯗﺭ« )ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺲ(  .ﺑﯘ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ
ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻧﮕﯩﻨﻰ ﺑﺎﻣﺪﺍﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﻰ
ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﻪﺯەﻥ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺑﯘﻧﻰ ۋﺍﺟﯩﭗ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎﺩﯨﻦ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻧﻪﭘﻠﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﺑﺎﻣﺪﺍﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘھﯩﻢ
ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ«)ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺲ(  .ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺑﺎﻣﺪﺍﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﻰ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪﯗﺭ« ،ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﺎﻣﺪﺍﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﻰ ۋە
ۋﯨﺘﯩﺮﻧﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ۋە ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺗﻪﺭﯨﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ
ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘﻰ  .ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺷﻪﻳﺨﯘﻝ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪ ۋە
ﺷﺎﮔﯩﺮﺗﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﻪﻳﻴﯘﻣﺪﯨﻦ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﻪﭘﻪﺭﺩە

ﺑﺎﻣﺪﺍﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﻰ ۋە ۋﯨﺘﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﻧﻰ
ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ  .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﻪﭘﻪﺭﺩە ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺗﻪھﻪﺟﺠﯜﺩ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ،
ﭼﺎﺷﻜﺎ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ۋە ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﺗﻪھﻪﻳﻴﻪﺗﯘﻝ ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ
ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻏﺰﺍﻛﻰ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﻧﻰ
ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ  .ﻛﯧﭽﯩﺪە
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ﺋﯘﺧﻼپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ۋﯨﺘﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯜﻥ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ  .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ »:ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺋﯘﺧﻼپ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ۋﯨﺘﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﺎﻥ
ھﺎﻣﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯧﺴﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﻮﻗﯘﺳﯘﻥ« ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ  .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ
ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪەﻙ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﺋﻮﻗﯘپ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﺭەﻛﺌﻪﺗﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ » :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋﯘﺧﻼپ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩە  12ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯ
ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘﻰ« ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ.
ﺋﻰ

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ!

ﭘﯩﻘﻬﻰ

ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ

ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ

ﺑﺎﻳﺎﻥ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ

ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﯚﺕ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﭘﯧﺸﯩﻨﺪﯨﻦ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ۋە ﺗﯚﺕ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﭘﯧﺸﯩﻨﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭ ،ﺋﯘﻣﻤﯘ
ھﻪﺑﯩﺒﻪ

ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﺎﺩﯨﻦ

ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻛﯩﻤﻜﻰ ﭘﯧﺸﯩﻨﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﯚﺕ
ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ۋە ﭘﯧﺸﯩﻨﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﯚﺕ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ
ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺳﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﻰ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ«)ﺋﻪﺑﯘ ﺩﺍۋﯗﺩ ۋە
ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻴﺪﯨﻦ(.
ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺗﯚﺕ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ
ﺗﯚﺕ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﻧﻪﭘﻠﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ«)ﺋﻪﺑﯘ ﺩﺍۋﯗﺩ ۋە
ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻴﺪﯨﻦ(.
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ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺳﺎﺑﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋە
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﯩﮕﻪﻥ ﻧﻪﭘﻠﻪ
ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﺩﯨﻦ ﺷﺎﻡ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ
ﻧﺎﻣﺎﺯ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺭ ﺋﻪﺯﺍﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ
ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩە ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﭽﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﺯﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻧﺎﻣﺎﺯ
ﺑﺎﺭ«) ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﺯﺍﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻛﺒﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﺍ(.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﺩﯨﻦ ﭼﺎﺷﻜﺎ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﺑﯘ
ھﯜﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ  » :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯜچ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ ،ﭼﺎﺷﻜﺎ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮﻯ « ﺩﯦﮕﻪﻥ  .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺑﯘ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻪﺑﯘ ﺯەﺭ ۋە ﺋﻪﺑﯘ

ﺩەﺭﺩﺍ

ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘﻻﺭﻏﯩﻤﯘ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ،ﺑﯘ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ۋﺍﻗﺘﻰ ﻛﯜﻥ ﻧﻪﻳﺰە
ﺑﻮﻳﻰ ﺋﯚﺭﻟﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﭘﯧﺸﯩﻦ ۋﺍﻗﺘﻰ ﻛﯩﺮﮔﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯗ ،ﻛﯚپ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ  .ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ»:ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﺯ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﯚﺕ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﭼﺎﺷﻜﺎ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘﻰ ،ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ «.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ

ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ،

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ

ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ

ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﯜﻥ ﭼﯩﻘﻘﯩﭽﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺯﯨﻜﯩﺮ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﻧﻪﭘﻠﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ھﻪﺝ  -ﺋﯚﻣﺮە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ
ھﻪﺩﯨﺲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
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ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﭘﻠﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ
ﺑﻮﻟﯘپ

ﺋﻪﻟﻰ

ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ

ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﻧﺎھﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘپ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﯩﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ« ﺩەپ ﺑﯘ
ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ »:ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﻧﺎھ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩ ﺋﯧﺘﯩﺪﯗ ،ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.«......
ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﭘﻠﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﻧﺎھﺎﻳﺘﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﺑﯘ ھﯘﺭەﻳﺮە
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺑﯩﻼﻟﻐﺎ »:ھﻪﻱ ﺑﯩﻼﻝ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﯖﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ
ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﻣﻪﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻍ ﺗﯩﯟﯨﺸﯩﯖﻨﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ« ﺩﯦﺪﻯ ،ﺑﯩﻼﻝ :ﻛﯧﭽﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ
ﺋﺎﻟﺴﺎﻡ ،ﺷﯘ ﺗﺎھﺎﺭﯨﺘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺷﯘﻣﻐﺎ ﻧﯧﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻦ
ﺋﯜﻣﯩﺪﻟﯩﻜﺮەﻙ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ -ﺩﯦﺪﻯ).ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺲ(  .ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺗﺎھﺎﺭەﺗﻨﻰ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺋﺎﻟﺴﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ،ھﻪﺗﺘﺎ
ﺗﯩﺮﻧﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ«  .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ

ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ،

ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ

ﻣﻪﻥ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﺎھﺎﺭەﺗﺘﻪﻙ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ» :
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ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﺎﻟﺴﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ۋە ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻜﻪ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﻗﻪﺩﯨﻤﻰ
ھﻪﺳﺴﯩﻠﻪپ

ﺳﺎۋﺍپ

ﺳﻪۋەپ

ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ

ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«

ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ

ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ).ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﯨﻦ(.
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﯕﻼﺭ  .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ!
ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﯩﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﻰ ﺭەھﯩﻤﻠﯩﻚ ﺭەﺑﺒﯩﻤﯩﺰ
ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﯖﮕﻪ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ
ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ ،ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ
ﻏﺎﻟﯩﭗ ،ھﯩﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﯩﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ
ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ ،ﻛﻪﺭەﻣﻠﯩﻚ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ  .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ!
ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﺎﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ۋە
ﺳﺎﻻﻣﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎ -ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ.
ﺩﯨﻨﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ! ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻧﻪﭘﻠﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯ
ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﻣﻪﻟﯘﻡ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﻰ ﭘﯩﻘﻬﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ
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ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺋﯜچ ﺧﯩﻞ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ؛ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ:
ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﯜﻥ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﮕﯩﭽﻪ
ﺑﺎﻣﺪﺍﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻧﻪﭘﻠﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ
ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ  .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﻛﯜﻥ ﺗﯩﻜﻠﻪﺷﻜﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯜﻥ ﻏﻪﺭﭘﻜﻪ
ﺋﯧﮕﯩﻠﮕﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘﺎ  .ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ :ﺋﻪﺳﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﯜﻥ
ﭘﺎﺗﻘﯘﭼﻪ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻧﻪﭘﻠﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﭘﻠﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .
ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﺗﺎۋﺍﭘﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ،ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻜﻪ
ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪە ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ،ﺗﺎھﺎﺭەﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەﻛﺌﻪﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭ ۋە ﺟﯩﻨﺎﺯە ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺳﺎﻏﻼﻡ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﯘ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﻧﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻤﯘ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ
ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ھﺎﺯﯨﺮ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪﺭ
ۋەﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﻛﯩﺮﺯﺳﺘﯩﻦ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ ،ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻗﺎ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ،ﺗﺎﺭﯨﺨﻘﺎ ﻧﻪﺯەﺭ
ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ

ﺑﯘﻧﻰ

ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯗ،

ﺑﯘ

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﺗﯜﺯﮔﻪﻥ ﻗﺎﻧﯘﻥ -ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ
ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ -ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ھﺎﻻﻛﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ ،ﺑﯘ
ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯘﺭﯗﺵ
ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﭘﯘﻝ  -ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺟﺎﺯﺍﻧﯩﺨﻮﺭﻟﯘﻕ
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ،

ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ

ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ

ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ

ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ
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 .ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ -ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺋﺎﻟﻼھ ﺟﺎﺯﺍﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺋﯚﭼﯜﺭﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯗ ،ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ
ﻧﺎﺷﯜﻛﯜﺭ) ﻳﻪﻧﻰ ﺟﺎﺯﺍﻧﯩﻨﻰ ھﺎﻻﻝ ﺳﺎﻧﯩﻐﯘﭼﻰ( ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻧﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪﯗ« .
ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﻰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ! ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﻣﯚﻣﯩﻦ
ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﯨﮕﻪ ﻣﯘﺧﺎﻟﯩﭙﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ،
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺯﯨﻤﻤﯩﺴﯩﺪە ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺟﺎﺯﺍﻧﯩﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯚﺳﯜﻣﻨﻰ(
ﺋﺎﻟﻤﺎﯕﻼﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﻰ
ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺟﺎﺯﺍﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ،
ﻗﻪﺭﺯ

ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ

ﺳﻪﺭﻣﺎﻳﻪﯕﻼﺭ

ﺋﯚﺯﯛﯕﻼﺭﻏﺎ

ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯗ،

ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ

ﺯﯨﻴﺎﻥ

ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﺯﻣﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺋﯚﺯﯛﯕﻼﺭﻣﯘ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ«.
ﺋﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺧﻪﻟﻘﻰ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼپ
ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ ،ﺋﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ۋە ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺩﯨﻨﺪﺍ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺭﺳﺎﯕﻼﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﻪﺧﺖ -
ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﻛﯧﭙﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﯕﻼﺭ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ،
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ -ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ
ﺧﺎﺭﻟﯩﻘﻰ -ﺭەﺳﯟﺍﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺴﯩﻠﻪﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻧﺎھﺎﻳﺘﻰ 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 ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ،
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ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺗﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰ ﺑﺎﺳﺎﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﺮﻯ ،ﺋﯚﻣﻪﺭ ،ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ،ﺋﻪﻟﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ،
ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﯧﺨﯩﻠﯩﻘﯩﯔ ،ﺭەھﻤﯩﺘﯩﯔ ۋە ﺧﻪﻳﺮﻯ ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﺩﯨﻨﻤﯘ
ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ ،ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ۋە ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺧﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺩﯨﻦ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺩﯨﻦ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺯﯗﻟﻤﯩﺪﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ .
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 ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﺳﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ

ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ

ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﯩﻠﻪ ﻣﯩﻜﯩﺮ
ﺑﺎﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ھﻪﻗﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺳﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺋﻪﺕ -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭەھﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻪﻥ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻦ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
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ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﯔ ۋە
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ،ۋەﺗﯩﻨﯩﮕﻪ
ﻛﯚﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﺗﻪﻟﯩﻢ -ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ۋە ﺳﻪﻥ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺸﻘﺎ ،ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻕ
ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ھﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﭘﯩﺘﻨﻪ -ﭘﺎﺳﺎﺕ ۋە
ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ .
ﺋﻰ

ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ

ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ

ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ

ۋە

ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ

ﻣﺎﺧﺘﺎﻟﻐﯘﭼﻰ
ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ،

ﺋﺎﻟﻼھ!

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺷﻪھﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ

ۋە

ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻗﯘﺭﯗپ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﺭەھﻤﻪﺕ -ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﯨﺘﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﻏﺎﺭﻏﯩﻦ ،ﮔﯘﻧﺎھﯩﻤﯩﺰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﻪﻧﺪﯛﺭﻣﯩﮕﯩﻦ ،ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭ ،ﺋﻮﺭﯗﻗﻼپ ھﺎﻟﺴﯩﺰﻻﻧﻐﺎﻥ ﭼﺎﺭۋﯨﻼﺭ
ۋە ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ
ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ .
ﺋﻰ ﺋﺎ ﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ! ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻛﯚپ ﻳﺎﺩﯨﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻥ ﻛﻪچ
ﺗﻪﺭەﭘﻠﻪﺭﺩە ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
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