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ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ،
ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﻧﻪﭘﺴﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ،ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ
ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ  .ﺋﺎﻟﻼھ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻏﯘﭼﻰ
ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ
ﻣﻪﺩەﺗﻜﺎﺭ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﯩﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ،
ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،

ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ

ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ۋە
ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯜﺯﯛﺗﯜپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﯕﻼﺭ  .ﺋﻰ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﮕﻪ ﺳﻪۋەپ ﻗﯩﻠﺪﻯ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﻟﻰ  -ﺭەھﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﺭ
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ،ھﻪﺭ
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ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﺯﺍ  -ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ۋە ﺳﺎۋﺍﺑﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ  -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﯧﻜﯩﺘﺘﻰ .
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩﯔ ﻟﻪﺯﺯﯨﺘﻰ ۋە ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﺮﯨﻤﯘ
ھﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﺪﯗ ،ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ۋە ﺩەﺭﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﺭﻣﯘ
ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﯗ  .ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﺎﭘﯩﺘﻰ ،ﺋﯘﺭﯗﻕ -
ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ،ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﮕﻪ ﺭەﻳﻴﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺧﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺧﻪﻳﺮﻯ -
ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﯩﻤﯘ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﺸﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ھﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎۋﺍپ  -ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯗ  .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﻪﻳﻴﯩﻢ ﺭەھﯩﻤﻪھﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ ":ﻛﯩﻤﻜﻰ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺨﻼﺱ،
ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ،ﻛﻪﻣﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﻪھﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ".
ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ھﻪﺳﺴﯩﻠﻪپ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﮔﯘﻧﺎھ -
ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﻣﯩﺴﯩﻼ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺑﻪﺵ
ۋﺍﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ،ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ )ﻛﯩﭽﯩﻚ( ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻳﯘﻳﯩﺪﯗ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺟﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺟﯜﻣﻪﮔﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ )ﻛﯩﭽﯩﻚ(
ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻳﯩﺪﯗ ،ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻐﯩﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ )ﻛﯩﭽﯩﻚ( ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻳﯩﺪﯗ« ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﯨﻦ.
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ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﻪﺯەﻥ
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ ":ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺵ ۋە ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺭﻭﺯﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻳﻮﻕ".
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭپ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺷﯘ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭﭘﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﻮﻥ ھﻪﺳﺴﻪ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﻛﻮپ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﻤﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ  .ﻗﻪﺑﺮﯨﺪە ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ  .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻧﯘﺭ ،ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ۋە ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻳﺪﯗ  .ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﭘﭙﺎﻥ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ " :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﻼﺭ ﭘﺎﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﻧﻤﺎﻳﺘﺘﯩﯖﻼﺭ «.
ﭘﻪﺭﺯ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﻪۋﺯﯨﻠﻰ ﻛﯩﭽﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ
ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ  .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ۋە ﺋﯧﻘﯩﭗ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯘﻻﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ) ﻳﻪﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ(
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎﺯ ﺋﯘﺧﻼﻳﺘﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺳﻪھﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﯩﻠﻪﻳﺘﺘﻰ«.
ﻛﯩﭽﯩﺪە ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﺋﻰ ﺧﺎﻻﻳﯩﻖ! ﺳﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ
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ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺋﺎﻡ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ،ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﺧﻼۋﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ
ﺗﯘﺭﯗپ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﯕﻼﺭ ،ﺷﯘﻧﺪﯨﻼ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﻛﯩﺮەﻟﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ«
ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻴﺪﯨﻦ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘپ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺸﺸﯩﭗ
ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﭽﯩﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﻳﯩﺘﺘﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺳﯧﻨﯩﯔ
ۋە ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ) ﻳﻪﻧﻰ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ( ﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﻮپ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ
ﺗﻪھﻪﺟﺠﯜﺩ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﺳﺴﯩﺴﯩﺪە،
ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﺪﺍ ۋە ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ھﻪﺳﺴﯩﺴﯩﺪە ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ« ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪپ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﺪە ﺳﻪﺟﺪﯨﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﯩﺸﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ«  .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘپ ﺋﯩﻤﺎﻡ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﺎﻧﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﻰ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋەﺩە
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﯧﻘﯩﺮﻟﯩﻘﺘﯩﻦ
ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯩﺪﯗ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ)ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻘﻘﺎ ،ﺯﺍﻛﺎﺕ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻜﻪ( ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯗ،
ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﯨﺘﯩﻨﻰ ۋە ﭘﻪﺯﻟﯩﻨﻰ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ«.
ﺧﻪﻳﺮﻯ  -ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺩﯗﻧﻴﺎ  -ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﻜﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯧﭽﻪ -ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ)ﻳﻪﻧﻰ
ھﻪﻣﻤﻪ ۋﺍﻗﯩﺖ( ،ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ۋە ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﻳﻮﺳﯘﻧﺪﺍ ﺧﻪﻳﺮﻯ  -ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ
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ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ﺳﺎۋﺍپ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ۋە ﻏﻪﻡ -
ﻗﺎﻳﻐﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ«.
ﺧﻪﻳﺮﻯ  -ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﺸﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﭘﯘﻝ  -ﻣﯧﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ،
ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ ﺗﻪۋھﯩﺪﻧﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ ﺗﻪۋھﯩﺪﻧﻰ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ«.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪڭ ﻛﯚپ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺳﻮﺭﯗﻏﯘﭼﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ۋە
ﺧﻪﻳﺮﻯ  -ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭەﺗﺘﻰ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ
ھﻪﺩﯨﻴﻪ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺧﻪﻳﺮﻯ  -ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﻪﻙ
ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﺯﺍﻛﺎﺕ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺭﯗﻛﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﻝ  -ﻣﯜﻟﻜﻰ ﺗﺎﺯﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ۋە ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺪﯗ ،ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﯕﻠﻰ  -ﻛﯚﻛﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﭘﯧﻘﯩﺮ -
ﻣﯩﺴﻜﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﺗﯘﻝ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ۋە ﻳﯧﺘﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﻪﻳﺮﻯ  -ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯧﻠﻪﭼﻪﻛﺘﻪ ھﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻣﯘ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗﻪﺭﺍۋﯨﻬ
ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ۋە ﺧﻪﻳﺮﻯ  -ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
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ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﻯ ﺋﯚﻳﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻳﺎﺧﺸﻰ« ﺋﻪﺑﯘ ﺩﺍۋﯗﺗﺘﯩﻦ.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼﻧﻐﯘﭼﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺷﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﻧﺎھﻠﯩﻨﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺭﯗﻛﯘ  -ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ،
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ«.
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 ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﻤﯩﺰ،
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ھﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ
ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺷﻪﻧﯩﻨﻰ ﻛﺎﺗﺘﯩﻼپ ھﯩﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ
ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ
ﺩەپ

ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ

ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ،

ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ
ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
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ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﻗﻪﻟﺒﻠﻪﺭ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ۋەﺯ -
ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ  .ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯧﭙﯩﻠﻐﯘﺳﯩﺰ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﯩﺨﻼﺱ ۋە
ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﺧﺖ  -ﺳﺎﺋﺎﺩەﺕ ﺗﺎﭘﻘﯘﺳﻰ،
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪﯗ،
ﺧﻪﻳﺮﻯ  -ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﻨﻰ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺭﯨﻴﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ

ﺑﯩﻜﺎﺭ

.

ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ

ﺭﯨﻴﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻦ

ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ،

ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﯨﺘﯩﮕﻪ ۋە ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ،
ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ -ﺯﯦﻤﯩﻨﭽﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﯕﻼﺭ .ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭ
ﻛﻪﯕﭽﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻤﯘ ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ )ﭘﯘﻝ -ﻣﺎﻝ( ﺳﻪﺭپ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ) ،ﺋﯚچ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ( ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ،
)ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﺯەﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ( ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ .
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻛﯚپ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺳﺎﻻﻡ ﻳﻮﻟﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ :ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻳﻮﻟﻼﻳﺪﯗ،
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .
ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ .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،
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ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺗﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺰ ﺑﺎﺳﺎﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﺮﻯ ،ﺋﯚﻣﻪﺭ ،ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ،ﺋﻪﻟﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ ،ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﯧﺨﯩﻠﯩﻘﯩﯔ ۋە ﺧﻪﻳﺮﻯ ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﯩﯖﻨﻰ
ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﯩﻤﯩﻐﯩﻦ .
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ۋە
ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺧﺎﺭﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺩﯨﻦ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺷﻪھﻪﺭﻧﻰ ۋە
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪھﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﻨﯩﭻ ،ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ،ﭘﺎﺭﺍۋﺍﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ  .ﺋﻰ
ﺭەﺑﺒﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺭﻭﺯﺍ ۋە ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺗﻪﺭﺍۋﯨﻬ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﺋﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ  .ﺑﯩﺰ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ» ،
ﭘﯩﺮﺩەۋﺱ ﺋﻪﺋﻼ « ﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺳﻪۋەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯ
ﺩەﺭﮔﺎھﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ -
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ 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،

ﺋﯚﺯ

ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ

ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ

ﻛﯚﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺧﻪﻳﺮﻯ
ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯗ ،ﭘﺎھﯩﺸﻪ
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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 ﺋﯩﺸﺪﯗﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ.
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