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ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﯕﻼﺭ
-2008ﻳﯩﻠﻰ -10ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -31ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ

ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻣﯩﻴﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ،
ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺑﯩﺰﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ -ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﻤﯩﺰ ۋە ﭘﻪﺯﻟﻰ-ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ
ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ .ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﻪﺭﺷﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﯧﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ،
ﻳﻪﻛﻜﻪ  -ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ھﻪﻕ ﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ،

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ

ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ

ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻣﺎﺧﺘﺎﻟﻐﺎﻥ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە
ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻼﺭﻧﻰ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯜﻛﺮﻯ
ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ.
ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ-ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺑﯩﺰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ-
ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺳﻪﺳﻜﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺧﻪۋەﺭ

ﺑﻪﺭﺩﻯ.

ﺋﺎﻟﻼھ

ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ

ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ
1

ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ

ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە

ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ

ﺩەﻳﺪﯗ»:ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ! ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﺋﻮﻳﯘﻧﺪﯨﻦ)،ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ
ﻏﻪﭘﻠﻪﺗﺘﻪ

ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ(

ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ،

ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﺘﯩﻦ،

ﭘﯘﻝ-ﻣﺎﻝ،

ﭘﻪﺭﺯەﻧﺖ

ﺯﯨﺒﯘ-ﺯﯨﻨﻪﺗﺘﯩﻦ،
ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﭗ

ﺋﯚﺯ

ﺋﺎﺭﺍ

ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ

ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ)،ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﯩﻐﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﮔﻪﻥ(ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻰ ﺩﯦﻬﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻙ ﻗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎﺭﻏﯩﻴﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺴﻪﻥ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻳﻪﻧﭽﯩﻠﮕﻪﻥ ﭼﯚﭘﻜﻪ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ )ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﺎﺭ ) ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ
ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﯨﺘﻰ ۋە ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ)
ﻏﺎﭘﯩﻞ ﺋﺎﺩەﻡ( ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪھﺮﯨﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯘﺭ«)ھﻪﺩﯨﺪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -20
ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ -ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ
ﺳﯩﻨﺎﻗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺴﯩﻠﻪﺭ«.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰ ﻛﯚﺭﯛۋﺍﺗﻘﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺷﺎپ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﻣﯘﺩﺩەﺗﻜﯩﭽﻪ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ھﯧﭻ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ -
ﺯﯦﻤﯩﻦ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﻪﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻣﯘﺩﺩەﺗﻜﯩﭽﻪ
ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ« .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﺋﯘﻻﺭ )ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ

ﺑﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﻯ

ﺋﯜﭼﯜﻥ(

ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ

ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە

ﭘﯩﻜﯩﺮ

ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﻣﻪﻣﺪﯗ؟ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ )ﻳﯘﻟﺘﯘﺯ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ( ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ھﻪﻕ ۋە ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ،
2

ﺷﻪﻙ-ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﻣﯘﻻﻗﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ)ﻗﺎﻳﺘﺎ
ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﯨﺸﺎ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ( ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ«)ﺭﯗﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -8ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ھﯧﭻ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﯩﺴﯩﺰ
ﺋﯚﻟﻤﻪﻳﺪﯗ،ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﺭ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﯩﻠﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜۋەﺗﻜﻪﻥ )،ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﻰ
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺎﻗﻠﯩﻖ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﺴﻘﺎﺭﺗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ( ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ
ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﯩﺴﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺷﯜﻛﺮﻯ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﻳﻤﯩﺰ«) ﺋﺎﻝ-ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -145ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﻣﯘﺩﺩەﺕ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﺪە ﺑﯩﺰ ﻛﯚﺭﯛۋﺍﺗﻘﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ
ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﻰ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭ ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ،
ﺯﯦﻤﯩﻨﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻤﯘ -ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﻪۋﺭﯨﻨﯩﺪﯗ ،ﺗﺎﻏﻼﺭ ﻛﯜﻛﯜﻡ -ﺗﺎﻟﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ
ﻧﯘﺭﻯ ﺋﯚﭼﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻱ ﺗﯘﺗﯘﻟﯩﺪﯗ ،ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ ﺗﯚﻛﯜﻟﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﯖﯩﺰﻻﺭ ﻻۋﯨﻠﺪﺍپ ﻳﺎﻧﯩﺪﯗ،
ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ -ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭ ھﻮﺷﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﯚﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﻗﺎﭘﻘﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﻮﻳﻼﭘﻤﯘ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺩﯛچ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ(
ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺯﯨﻠﺰﯨﻠﯩﺴﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭼﻮڭ ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ ،ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە ھﻪﺭ
ﺑﯩﺮ ﺳﯜﺕ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ) ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﯖﯩﺮﻗﺎپ ﻗﯧﻠﯩﺶ
ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮۋﯨﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻳﺪﯗ ،ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ھﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ
ﺑﻮﻳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺟﺮﺍپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺱ ﻛﯚﺭﯨﺴﻪﻥ ،ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ،
ﺋﯘﻻﺭ)ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﻪ( ﻣﻪﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ) ،ﺩﯦﻤﻪﻙ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩەھﺸﯩﺘﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﺱ-
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ھﻮﺷﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﯜﺯﯛۋەﺗﻜﻪﻥ( ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﺘﯘﺭ«)ھﻪﺝ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -2-1ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺋﻪﺑﯘ ھﯜﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﻛﻰ
ﺳﻮﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﺳﻮﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﺗﯚﮔﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺳﯧﻐﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺳﯜﺗﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻﻏﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯘﻏﯘﺭﯗﺷﻨﻰ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﻟﻨﻰ ﺭﯨﻤﻮﻧﺖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«) ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﯨﻦ(.
ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ
ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺩﺍﺋﯩﻤﻠﯩﻖ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﺍھﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ
ﭘﺎﺳﯩﻖ-ﭘﺎﺟﯩﺮﻻﺭ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﺭﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺏ -ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﺘﻪ
ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺯﯦﻤﯩﻨﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ،
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ)ﻳﻪﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺧﺎﻻﻳﯩﻖ
ﻗﻪﺑﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ( ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ،ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ) ﻳﻪﻧﻰ
ﻣﻪھﺸﻪﺭﮔﺎھﺘﺎ( ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﻳﻨﯩﻜﻰ ﺗﯩﺰ ﺋﻮﺕ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻗﺎﺭﺍﻣﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﻮﺕ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺭﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯗ«) ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ
 50-49ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ(.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ۋﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ھﯧﭻ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﻣﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﯘﻻﺭ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ۋﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﯩﻦ ...........ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺕ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«.
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﺋﻪﺕ -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚپ
ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﺎﺳﻰ-ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ھﻪﻗﻘﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺑﻪﻟﮕﻪ -ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯜﮔﻪﻧﭽﯩﺴﻰ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﻪ -ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯜچ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ:
 -1ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ.
 -2ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻬﺎﻝ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﭼﻮڭ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﯛﻟﮕﯩﭽﻪ
ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯗ.
 -3ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﻮڭ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ.
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪۋۋەﻟﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﻣﯩﺴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ» :ﻣﻪﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺩەۋﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﻰ ﻳﯧﻘﯩﻦ«
ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺴﯩﺪﯗﺭ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﻣﯩﻨﯩﯔ
ۋﺍﭘﺎﺗﯩﻢ ،ﺑﻪﻳﺘﯩﻞ ﻣﻪﻗﺪﯨﺴﻨﯩﯔ ﭘﻪﺗﯩﻬ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﻣﺎﻝ-ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ۋە ھﻪﻣﻤﻪ ﺩﯗچ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﭘﯩﺘﻨﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ«ﺩﯦﮕﻪﻥ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ» :ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻰ ،ﻗﻪۋەﺗﻠﯩﻚ
ﺋﯩﻤﺎﺭەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺳﺎپ ﺋﯚﺯ-ﺋﺎﺭﺍ ﺑﻪﺳﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻤﯘ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ«
ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ھﯘﺯەﻳﭙﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ  72ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻨﻰ ﺳﺎﻧﺎپ:
»ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﺳﯘﺳﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﻨﻰ ﺯﺍﻳﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ،ﺟﺎﺯﺍﻧﻪ
5

ﻳﯧﻴﯩﺶ ،ﺋﯘﻳﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ،ﻧﺎھﻪﻕ ﻗﺎﻥ ﺗﯚﻛﯜﺵ ،ﻗﻪۋەﺕ-ﻗﻪۋەﺕ
ﺋﯩﻤﺎﺭەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﻠﯩﺶ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺩەپ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ،ﺋﯘﺭﯗﻕ-
ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﺵ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚپ ﺗﺎﻻﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﯚﻟﯜپ
ﻛﯧﺘﯩﺶ،

ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ

ﺗﯚھﻤﻪﺕ

ﻗﯩﻠﯩﺶ،

ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻰ-ﻛﺎﺯﺯﺍﭘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻰ،
ﺗﯚھﻤﻪﺗﺨﻮﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ،ﻳﺎﻣﻐﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﻻپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ،
ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ۋﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ،ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﻻپ
ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﭘﻪﺳﻜﻪﺷﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ،ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ،
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻏﻪﻳﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺕ
ﻧﯘﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯚﭼﯜپ ،ﺩﯨﻨﻰ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻼﺭ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻱ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺋﻪﻣﯩﻠﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺵ-ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﭼﻪﻛﻠﻪﺷﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ھﺎﺭﺍﻗﻜﻪﺷﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﻰ ،ﺋﺎﺗﺎ-
ﺋﺎﻧﯩﻨﻰ ﻗﺎﻗﺸﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪۋﺝ ﺋﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﯨﻘﻰ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ «...ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ :ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻢ  73ﭘﯩﺮﻗﯩﮕﻪ ﺑﯚﻟﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ،
ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﻥ ۋە ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ.
-2ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻬﺎﻝ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﭼﻮڭ
ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﻛﯚﺭﯛﻟﮕﯩﭽﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﻧﻪﺱ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺋﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ،ﺟﺎھﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﻰ،
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ھﺎﺭﺍﻗﻜﻪﺷﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ۋە ﺯﯨﻨﺎ -ﭘﺎھﯩﺸﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ«).ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﯨﻦ(.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﺩ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ-ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﺪﯗﺭ«) ﺗﯩﺒﺮﺍﻧﯩﻲ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ(.
ﺳﺎﻟﻤﺎﻥ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﺧﻮﻟﯘﻡ-ﺧﻮﺷﻨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺯﺍﺭ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﺪﯗﺭ«) ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﯩﻲ ﺷﻪﻳﺒﻪﺩﯨﻦ(.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ» :ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھ ھﺎﻟﯩﻐﺎ ﭘﻪﺭۋﺍ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ «ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ.
 - 3ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﻮڭ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﺩەﺟﺠﺎﻟﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ

ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ

ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﻣﻪﻥ

ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ

ﺩەﺟﺠﺎﻟﻨﯩﯔ ﭘﯩﺘﻨﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﯩﺘﻨﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ
ﻗﻮﺭﻗﯩﻤﻪﻥ .ﺩەﺟﺠﺎﻝ ﻗﻮﻳﯘﻕ ﺑﯜﺩﺭە ﭼﺎﭼﻠﯩﻖ ،ﻛﯚﺯﻯ ﺗﯧﺸﯩﻐﺎ ﭘﻮﻟﺘﯩﻴﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﺘﯘﺭ ،ﺋﯘ ﺷﺎﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺮﺍﻗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ۋە ﺋﻮڭ-ﺳﻮﻝ ﺗﻪﺭەپ ﺑﻮﻟﯘپ ھﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﺩە ﭘﺎﺳﺎﺗﭽﯩﻠﯩﻖ ﺗﯧﺮﯨﻴﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻣﯧﯖﯩﺶ ﺳﯜﺭﺋﯩﺘﻰ ﺷﺎﻣﺎﻝ ﺋﯧﺘﯩﺮﮔﻪﻥ ﻛﻪﻟﻜﯜﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯗ،
ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﺸﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ
ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﯩﺪﯗ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯨﺴﺎ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ
ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭ ﺋﯜﻧﯩﺪﯗ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﯘۋەﺗﻜﻪﻥ ﭼﺎﺭۋﯨﻠﯩﺮﻯ
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ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺳﯧﻤﯩﺰ ،ﻳﯧﻠﯩﻨﻠﯩﺮﻯ ﺳﯜﺗﻜﻪ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺗﻮﻗﻠﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺮﻯ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯧﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻱ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﻪھﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﺎﻝ-
ﻣﯜﻟﻜﻰ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺧﺎﺭﺍﺑﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ :ﺋﯧﭽﯩﯖﺪﯨﻜﻰ
ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯩﻦ ﺩەﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻼﺭ ھﻪﺳﻪﻝ ھﻪﺭﯨﺴﻰ
ﺋﯘۋﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺋﺎﺭﻗﯩﻤﯘ -ﺋﺎﺭﻗﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ........ﺩەﺟﺠﺎﻟﻨﯩﯔ
ﭘﯧﺸﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ "ﻛﺎﭘﯩﺮ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﻪﺕ ﭘﯜﺗﯜﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﻰ
ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻻﻳﺪﯗ ،ﺩەﺟﺠﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺩەﺟﺠﺎﻟﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ............ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﻴﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﭼﯜﺷﯜپ ﺩەﺟﺠﺎﻟﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ.«..........
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻏﺮﯨﺒﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ،ﭼﻮڭ
ھﺎﻳﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ،ﻳﻪﺋﺠﯘﺟﻪ -ﻣﻪﺟﯘﺟﯩﻨﯩﯔ

ﭼﯧﻘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ

ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ.
ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﻯ ھﻪﺭ
ﺳﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﻪﺗﺘﻰ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭﯨﻐﺒﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﻟﯩﺘﯩﭗ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ھﯜﺯەﻳﭙﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﯘﻕ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
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ﻳﯧﻨﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﭼﻮڭ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ،
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ :ﺩەﺟﺠﺎﻟﻨﯩﯔ ﭼﯧﻘﯩﺸﻰ ،ﺋﯩﻴﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﯩﺸﻰ ،ﭼﻮڭ
ھﺎﻳﯟﺍﻧﻨﯩﯔ

ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ

ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ،

ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ

ﻣﻪﻏﺮﯨﭙﺘﯩﻦ

ﭼﯧﻘﯩﺸﻰ....

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ«.
ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﺎﺋﻪﺕ  -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ،
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺋﯩﻨﯩﻘﺪﯗﺭ ،ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﻰ ﻛﯜﺗﯩﯟﺍﺗﺎﻣﺪﯗ؟ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜپ
ﺑﻮﻟﺪﻯ«.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ۋەﺯ  -ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ۋە ھﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯜﭼﻰ ۋە ﺑﻪﻙ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﺟﯩﻤﻰ ھﻪﻣﺪﯗ ﺳﺎﻧﺎ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﻧﺎھﺎﻳﺘﻰ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﺪﯗﺭ،
ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﯧﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە
ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ .
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ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻼﺭﻧﻰ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ھﻪﻗﯩﻘﻰ
ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﺩﯗﻧﻴﺎ -ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻧﭙﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﺧﺖ ﺗﺎﭘﻘﯘﺳﻰ ،ﺗﻪﻗﯟﺍﺳﯩﺰﻻﺭ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﻪﻙ ﻛﺎﺗﺘﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ،
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﺳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﻳﺪﯗ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ
ۋﺍﻗﺘﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ:
»ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﯚﻟﯜپ ﺩەﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﻣﯩﺘﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ«
ﺩەﻳﺪﯗ.
ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ ،ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:
)ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﯨﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪە
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ) ﻳﻪﻧﻰ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ( ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﺪﯗ)،ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ(
ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﯘ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ »:ﻛﺎﺷﻜﻰ ﻣﻪﻥ
)ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ( ھﺎﻳﺎﺕ ۋﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﭽﯘ« ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪە
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ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ) ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ( ﺋﺎﻟﻼھ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ
ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ،ھﻪﻣﺪە ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﺎﻏﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ«.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗپ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ»:
ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻳﻮﻟﻼﻳﺪﯗ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ
ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ«.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺩﯗﺭﯗﺗﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﻥ ھﻪﺳﺴﻪ
ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ«.
ﺋﻰ

ﺋﺎﻟﻼھ!

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،

ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ

ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﻪﻥ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
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 ،ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ،
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺗﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺰ ﺑﺎﺳﺎﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﺮﻯ،ﺋﯚﻣﻪﺭ ،ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ،ﺋﻪﻟﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
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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 .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ
ﺧﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯩﻦ ،ﺩﯨﻨﯩﯖﻐﺎ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﯖﻐﺎ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ .ﺳﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﻏﺎﻟﯩﺒﺪﯗﺭﺳﻪﻥ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﻪﻥ ﻧﺎھﺎﻳﺘﻰ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ،ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻧﺪﯗﺭﺳﻪﻥ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ
ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗپ

ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ،

ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ

ھﺎﻣﺎﻗﻪﺕ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺳﻪۋەﻧﻠﯩﻜﻰ

ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻤﯩﻐﯩﻦ .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.

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ

ۋە

ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ،

ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ

ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ

ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺳﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪۋۋەﻝ ۋە ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼھ
ﻳﻮﻕ.
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ﺋﺎﻟﻼھ!

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ

ﺋﻰ

ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ

ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻦ،

ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ
ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ

ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ

ﭼﯜﺷﯜپ

ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﻪﺭﺯﺩﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻗﻪﺭﺯﯨﻨﻰ

ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻦ.

ﺳﯩﻨﯩﯔ

ﺭەھﻤﻪﺕ

ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﯔ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍۋﻯ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ
ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ .ﺑﯩﺰﻧﻰ ۋە ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺟﯩﻨﺪﯨﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ .ﺳﻪﻥ
ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ،ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺟﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ.
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 ،ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋەﺩەﯕﻠﻪﺭﮔﻪ
ۋﺍﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﻪھﺪﯨﻨﻰ ﭼﯩﯖﯩﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘﺯﯨﯟەﺗﻤﻪﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺑﯘ
ﺋﯩﺸﻘﺎ ۋەﻛﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﻏﯩﭽﯩﺪﯗﺭ ،ﻧﺎھﺎﻳﺘﻰ 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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