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ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﻯ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺳﺎۋﺍپ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ھﻪﺳﺴﯩﻠﻪپ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﻜﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ
ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﻤﻪﻥ ۋە ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ .ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ
ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺧﯘﺭﺳﻪﻧﻠﯩﻚ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﻪﻛﻜﻪ  -ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ،
ھﯩﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﺩەپ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﯜﭼﻰ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭەھﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ
ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺭەھﻤﻪﺕ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ۋە
ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯜﺯﯛﺗﯜپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ »:ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯖﻼﺭ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭﻭﺯﺍ ﭘﻪﺭﺯ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ«.
ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺟﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺗﻪﻟﭙﯜﻧﮕﻪﻥ ،ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﺘﯩﻴﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺗﻜﻪﻥ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ
ﺋﯧﻴﻰ ﻧﯘﺭ ﭼﯩﭽﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ،ھﻪﺭ ﻳﯩﻠﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻣﻪﺩﺭﯨﺴﻪ

ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮﻟﯩﻖ

ﺋﺎﻳﺪﺍ

ﺑﯘ
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ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ

ﺩﯗﻧﻴﺎ

ۋە

ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺭەﺗﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺧﯘﺭﺳﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺗﯜۋﺍﻟﯩﺪﯗ.
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺳﺎﭘﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ
ﻧﯘﺭﻻﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﭘﺎﻛﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﺋﺎﻕ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯜﻙ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﺭﯨﻐﯩﻨﻰ ﭼﺎﭼﯩﺪﯗ.
ﺑﯩﺰ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﻳﺪﺍ  -ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﺩەۋﺭﯨﺪە ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﯩﻤﯩﺰ ،ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ
ﺑﯘﺭﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺑﺎﻗﻰ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯜﻣﯩﺪ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﻮﯕﺪﯗﺭ«.
ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﯩﻠﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺷﻼﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮔﻮﻳﺎﻛﻰ
ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﻛﺎﻟﯧﻨﺪﺍﺭ ۋﺍﺭﺍﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻧﺪەﻙ
ﺗﯘﻳﯘﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﻰ
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﺘﻰ ،ﺑﯘ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﻟﻪﺯﺯﯨﺘﻰ ﻛﯧﺘﯩﭗ
ﭼﺎﺭﭼﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻟﺪﻯ ،ﺷﺎﺕ  -ﺧﯘﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﯘپ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ -ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ
ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ! ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺷﺎﺩﻟﯩﻘﻰ ۋە ﺋﺎﺯﺍﺏ  -ﺋﻮﻗﯘﺑﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻣﺮﻯ ﺋﺎﺯ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯚپ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪە ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻥ -ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯗ » .ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﯩﺘﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﺭﯗھﻨﻰ
ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﺭﯗھﻘﺎ ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻖ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺪﻯ«،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
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ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯜﻣﯩﺪﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﻰ
ﻛﯜﺗﯜۋﺍﺗﯩﺪﯗ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﯩﻠﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺕ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ھﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﺗﻪ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﻧﯧﻤﻪ

ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،

-

ﻳﺎﺧﺸﻰ

ﻳﺎﻣﺎﻥ

ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ

ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ

ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ ،ھﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە
ﺋﯚﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﻏﯩﭽﯩﺪﯗﺭ ،ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ۋە ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭﺩﯗﺭ« .ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ
ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻧﯧﻤﯩﺘﻰ ۋە
ﭼﻮڭ ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﮕﻪ ﻧﺎﺋﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ
ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭﻭﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ.
ﺩﯨﻨﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚپ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ،
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﻘﺎﻥ ،ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻚ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﻮﺵ  -ﺧﻪۋەﺭ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﻮﺵ  -ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﺎﻱ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ،
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﻰ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ
ﻛﯩﺸﻪﻥ  -ﺗﺎﻗﺎﻕ ﺳﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯗ«.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ! ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ،ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺪﺩﯨﻴﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻧﻪﭘﺴﻨﻰ ﭘﺎﻛﻼﺵ ،ﻣﺎﻝ-ﺩﯗﻧﻴﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﺯﺍﻛﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ
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ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﭘﯩﻼﻥ
ﺗﯘﺯﯗﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘﺗﯘۋﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﺋﯩﺶ ﻗﻪﻟﺒﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺩﺍﺋﯩﻢ ﮔﯘﻧﺎھ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﻪﻟﺐ ﺑﯘ ﭼﻮڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ  -ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻛﯚپ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻱ ،ﻗﻪﻟﺐ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻤﺎﻥ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ ﺋﻮﺭﯗﻥ
ﮔﯘﻧﺎھ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘﻟﻐﺎﻧﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ  -ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺳﯩﺮ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ؟!.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺸﻰ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﺘﻪ ﺗﯩﺖ  -ﺗﯩﺘﻠﯩﻖ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺳﯩﻤﯘ ﺯﯦﺮﯨﻜﯩﺸﻠﯩﻚ ھﯧﺲ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ھﻪﺳﻪﻥ ﺑﻪﺳﺮﻯ ﺭەھﯩﻤﻪھﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ ":ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﻼﺭ ﭘﺎﻙ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﻧﻤﺎﻳﺘﺘﯩﯖﻼﺭ".
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﺰﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺭەھﻤﻪﺕ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺟﻪﻟﺐ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯔ .ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺗﻮﺳﯘپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺋﯚﺯ -
ﺋﺎﺭﺍ ﺋﺎﺩﺍۋەﺗﻠﯩﺸﯩﺶ ۋە ﺋﯘﺭﯗﻕ  -ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﻰ ﻛﯜﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﻪﭘﺴﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻛﯜچ  -ﻗﯘۋۋﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻣﻠﯩﻜﻜﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮچ  -ﺋﺎﺩﺍۋەﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﭘﺎﻛﯩﺰە ﻗﯩﻠﯩﭗ
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ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﻚ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺸﯩﻤﯩﺰ
ﻛﯧﺮەﻙ.
ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻗﺸﺎﺗﻘﯘﭼﻰ ،ﺋﯘﺭﯗﻕ  -ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﻰ
ﺋﯜﺯﮔﯜﭼﻰ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺩﺍۋەﺕ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﭼﯧﻘﯩﻤﭽﯩﻠﯩﻖ -
ﮔﻪپ ﺗﻮﺷﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﻗﻘﯘﭼﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯘﺯﯗﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺖ
ﻛﯘﺗﯘﻟﻤﻪﻳﺪﯗ!.
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﭘﯧﻘﯩﺮ -
ﻣﯩﺴﻜﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻱ .ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ
ﺧﯩﺴﻠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ :ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﺮﻗﻰ ۋە ھﯧﺴﺴﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﭘﯧﻘﯩﺮ  -ﻣﯩﺴﻜﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻐﺎ
ﺋﺎۋﺍﺯ ﻗﻮﺷﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﻘﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﻐﯘ -
ھﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯚﺯ  -ﺋﺎﺭﺍ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻨﻰ
ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﯘﺭﯗﻕ  -ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ ۋە ﻳﯧﻘﯩﻦ ھﻪﻣﺮﺍھﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ،
ۋەﺗﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ،ﻣﯩﻠﻠﻰ ۋە ﺩﯨﻨﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ.
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺧﻪﻳﺮﻯ  -ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻗﻮﻝ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯘﺭﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻪﻟﺒﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯜﺗﯜۋﯦﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﻪﺕ  -ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ
ﺳﻮۋﻏﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻣﻪﻧﺒﯩﻴﻰ ﭘﺎﻙ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ،
ھﺎﺭﺍﻡ ﻣﺎﻟﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﺎﻻ  -ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﻣﺎﻝ
5

ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ھﺎﺭﺍﻣﺪﯨﻦ ﭘﺎﻛﯩﺰﻻپ،
ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺩﯗﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ
ھﯧﺮﯨﺴﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ » ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻢ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﻣﻪﻥ
ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ ،ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻤﻪﻥ،
ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ،ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﻤﻪﻥ ،ﻣﺎﯕﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻣﻪﻥ
ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﯧﭙﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩەۋﯨﺘﯩﻤﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ۋە ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺴﯘﻥ ﻳﻪﻧﻰ
ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ« ﺩەۋﺍﺗﻘﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ھﻪﺳﺮەﺕ  -ﻧﺎﺩﺍﻣﻪﺕ
ﭼﯩﻜﯩﺶ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﭼﻠﯘﻕ ﺋﯩﺶ ھﻪ!.
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﻰ ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە
ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻨﻰ ﭼﯩﯖﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺑﯘ ﻛﯘﺭﺳﺘﯩﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩە ﺳﻪﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻟﻪﺯﺯﯨﺘﯩﻨﻰ
ﺗﯧﺘﯩﺴﺎ ،ﻛﻪچ ۋﺍﻗﺘﻰ ۋە ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﺭﺩە ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺟﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻟﻪﺯﺯﯨﺘﯩﻨﻰ
ﺗﯧﺘﯩﻴﺪﯗ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺪﯗ،
ﺋﻮﺗﻠﯘﻕ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﻪﺩﺭﻯ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪە
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﺗﯩﻨﯩﭻ  -ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺵ  -ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ۋە ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﻯ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺑﻪﺧﺖ ھﻪ!
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺱ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ

ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ

ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ »:ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ :ﺋﻰ
ﺭەﺑﺒﯩﻢ! ﻣﻪﻥ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩە ﻳﯧﻤﻪﻙ  -ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ۋە ﺷﻪھﯟەﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ ﺩەﻳﺪﯗ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ :ﻣﻪﻥ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘﻳﻘﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ«.
ﺳﻪھﻞ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﻪﺋﯩﺪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺭەﻳﻴﺎﻥ ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ،
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﻛﯩﺮەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە؟ ﺩﯦﻴﯩﻠﺴﻪ ،ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭ
ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ۋە ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪﻛﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺋﯘ ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﻯ
ﻛﯩﺮەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﻛﯩﺮەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ«.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ۋەﺯ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﮕﻪ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﻡ ۋە
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ ،ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ
ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﻣﻪﻟﯘﻡ ۋﺍﻗﯩﺖ ۋە ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ،ﺳﺎۋﺍپ ﺋﯜﻣﯩﺪ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ

ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯚﺗﻜﯘﺯﮔﻪﻥ

ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﯩﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ
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ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ  -ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ
ﺭەھﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ،ھﻪﺭۋﺍﻗﯩﺖ
ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺭەھﻤﻪﺕ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ! ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ.
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﻣﯧﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﺩﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻧﻰ
ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ،ﺟﯘﺷﻘﯘﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﯧﭽﯩﻨﻰ ﺗﻪھﻪﺟﺠﯜﺩ ۋە ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺵ،
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﯩﻢ  -ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ۋە ﺧﻪﻳﺮﻯ  -ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﮔﻪپ  -ﺳﯚﺯ ۋە
ﺟﺎھﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ھﺎﺭﺍﻡ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻪﺑﯩﻬ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻦ،
ﻗﻪﻟﺒﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﮔﯘﻧﺎھ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ،
ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺪﻯ) .ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯚﺯﻯ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ،ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯘﺗﻜﻪﻥ
ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﻰ ﺋﯩﺪﻯ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺶ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯧﻨﯩﻖ- .ﻡ(-
ﺋﻪﺑﻰ ﺋﯘﻣﺎﻣﻪ ﺋﻪﻝ ﺑﺎھﯩﻠﻰ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ :ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ! ﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺳﯩﻼ؟ﺩﯦﺴﻪﻡ ،ﻣﺎﯕﺎ »:ﺳﻪﻥ ﻛﯚپ ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﯘﺗﻘﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﯩﺮﺩە ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﻰ ﻳﻮﻕ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ» :
ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﺳﺎۋﺍپ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺭﻭﺯﺍ
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ﺗﯘﺗﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ«» .
ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﺳﺎۋﺍپ ﺋﯜﻣﯩﺪ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﺭﺍۋﯨﻬ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ« » .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ۋە
ﺳﺎۋﺍپ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﻯ
ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ
ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺰﺯەﺕ ۋە ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ھﻪ!!!.
ﺋﻰ

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ!

ھﯩﺪﺍﻳﻪﺗﻜﻪ

ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯘﭼﻰ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﻳﻮﻟﻼﯕﻼﺭ ،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«.
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 ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰ ﺑﺎﺳﺎﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﺮﻯ ،ﺋﯚﻣﻪﺭ ،ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ،ﺋﻪﻟﯩﺪﯨﻦ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ ،ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺨﯩﻠﯩﻘﯩﯔ ،ﺭەھﻤﯩﺘﯩﯔ ۋە ﺧﻪﻳﺮﻯ ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺰﺩﯨﻨﻤﯘ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ.
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ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ۋە
ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺧﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺩﯨﻦ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺷﻪھﻪﺭﻧﻰ ۋە
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪھﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﻨﯩﭻ ،ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ،ﭘﺎﺭﺍۋﺍﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ،ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ،ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ ۋە ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺗﻠﯩﻜﻨﻰ
ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺗﻘﯩﻤﯩﺰﺩﯗﺭ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻼپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻤﯩﺰﺩﯗﺭ،
ﺋﺎﺧﯩﺮﺗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﯩﻤﯩﺰﺩﯗﺭ.
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ﺭﺍھﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺯﯨﻴﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻧﯘﺳﺮەﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﭼﺎﺭە ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺯﯨﻴﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﭼﺎﺭە
ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ .ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻧﯘﺳﺮەﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﻘﯘﭼﻰ ،ﺷﯜﻛﯜﺭ ﺋﯧﻴﺘﻘﯘﭼﻰ ،ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﭘﺎﻧﺎھﻼﻧﻐﯘﭼﻰ ،ﺳﺎﯕﺎ ﺗﺎﻳﺎﻧﻐﯘﭼﻰ ۋە ﺳﻪﻥ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﻘﯘﭼﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪۋﺑﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺩەﻟﯩﻞ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،
ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺩﯨﻠﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻐﯩﻦ .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ!
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ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﺳﺎۋﺍپ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ،ﺗﻪﺭﺍۋﯨﻬ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ،

ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ!ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺯﯗﻟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎڭ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺭەھﯩﻢ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎڭ ،ﺑﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ!ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﯘﯕﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﭼﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻪﻥ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﯔ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ
ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ!ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ .ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ 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 ﺋﯩﺸﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﻏﯩﭽﯩﺪﯗﺭ.
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