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ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ
ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭەھﻤﻪﺕ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻘﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﭘﻪﻟﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ» ،ﺋﻰ
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ!ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﻖ
ھﺎﻟﯩﺘﯩﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ«.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﻪﭘﺴﻰ ﻏﻪﭘﻠﻪﺗﺘﯩﻦ ۋە ھﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ -
ﺑﻮﺷﺎﯕﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘپ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ،ﺗﺎﺋﻪﺕ
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ﺑﺎﻏﭽﯩﺴﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ،ﺗﯩﻠﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻛﯚﺯﻟﻪﺭﺩﯨﻦ
ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺗﯚﻛﯜﻟﯩﺪﯗ ،ﻗﻪﻟﺒﻠﻪﺭ ﺋﯚﺭﺗﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﻧﻪﭘﺴﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺪﯗ،
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ ﻟﻪﺯﺯەﺕ ،ﻗﻪﻟﺒﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﯘﺭﺳﻪﻧﻠﯩﻚ ۋە ﺋﯚﻣﯜﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺗﻪھﻪﺟﺠﯜﺩ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ،ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻳﯧﻠﯩﻨﯩﭗ ﻣﯘﻧﺎﺟﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﯩﭽﯩﺪە
ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼۋﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻟﻪﺯﺯﯨﺘﯩﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﯩﺮﻯ
ھﯩﭻ ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﻳﺪﯗ  .ﺳﻪھﻞ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﻪﺋﻪﺩ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﻞ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻤﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﺳﻪﻥ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺷﯩﻐﯩﻦ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﺴﻪﻥ ،ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯚﺭﮔﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺴﻪﻥ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎڭ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻣﯘﻛﺎﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺴﻪﻥ ،ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﻜﻰ ،ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﺷﺎﻥ  -ﺷﻪﺭﯨﭙﻰ ﻛﯩﭽﯩﺪە ﻧﺎﻣﺎﺯ
ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﯩﺰﺯﯨﺘﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«)
ھﺎﻛﯩﻢ ۋە ﺑﻪﻳﻬﻪﻗﯩﻴﺪﯨﻦ(.
ﺋﻪﺑﻰ ﺋﯘﻣﺎﻣﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻛﯩﭽﯩﺪە ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﯕﻼﺭ ،ﺑﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮔﯘﻧﺎھﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯨﺪﯗ« )
ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻴﺪﯨﻦ(.
ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﺪە
ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻮﻥ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﻏﺎﭘﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﻐﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻳﯜﺯ

2

ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﻛﯩﭽﯩﺪە ﻗﯩﻴﺎﻣﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺩەپ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﻣﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ
ﻛﯚپ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺩەپ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺪﯗ«)ﺋﻪﺑﯘ ﺩﺍۋﯗﺩ ۋە ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﯘﺯەﻳﻤﻪﺩﯨﻦ(.
ﻛﯩﭽﯩﺪە ﻗﯩﻴﺎﻣﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﻳﺎﺧﯩﺸﻰ ﻛﯚﺭەﻟﮕﯜﭼﻰ،
ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ-ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻳﯧﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺪﺍﺭ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﺗﺎﻣﭽﯩﻠﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻳﺎﺵ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﻣﯘﻏﯩﻴﺮەﺗﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺷﯚﺑﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻗﯩﻴﺎﻣﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗپ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺸﺸﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪە

ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ:

ﺋﺎﻟﻼھ

ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ

ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ

ۋە

ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ

ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯘﻧﭽﻪ ﺟﺎﭘﺎ ﭼﯩﻜﯩﻼ؟ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ »:ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯜﻛﯜﺭ ﺋﯧﻴﺘﻘﯘﭼﻰ
ﺑﻪﻧﺪە ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻧﻤﯘ؟ !« ﺩﯦﮕﻪﻥ) .ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺲ(.
ﻣﺎﻧﺎ ھﺎﺯﯨﺮ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﻰ .ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ
ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ ،ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻳﻠﻰ ،ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻳﯧﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗﻪھﻪﺟﺠﯜﺩ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺪﺍﺭ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯەﻳﻠﻰ ،ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﺎﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﻮﻧﻰ ﻛﯩﺮﺳﻪ ،ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯەﺗﺘﻰ،
ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﺎﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﺮﺍﻕ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ،
ھﯩﻤﻤﻪﺕ ﻛﻪﻣﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺑﺎﻏﻼﻳﺘﺘﻰ)،ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﺎﺗﺘﻰ(«) ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺲ(.
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ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ

ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﺎﺩﯨﻦ

ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ،

»ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ) ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺶ
ﺟﻪھﻪﺗﻠﻪﺭﺩە( ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﺗﺘﻰ« )ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﯨﻦ(.
ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻗﯩﻴﺎﻣﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭ! ﺩﯗﺋﺎﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﺠﺎۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭ ،ﻛﯧﭽﯩﺪە ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻠﯩﻚ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﯘﺭﺍﻻﻳﺪﯗ ،ﻗﻪﺑﺮﯨﺪە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩەﻙ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ» .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«.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﯩﺮﻯ 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
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ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ  .ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ
ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯜﺯﯛﺗﯜپ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ » .ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ!ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ،
ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ«.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ،ﻛﺎﺗﺘﺎ ،ﺑﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە
ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ﻛﯧﭽﻪ ،ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻛﯚپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺋﺎﻟﻰ ﺳﺎۋﺍﭘﻼﺭ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﯔ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪ
ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ۋە ﺳﺎۋﺍپ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ
ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ  .ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯚپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻐﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ

ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﻨﯩﯔ

ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ

ﺋﻮﻧﯩﺪﺍ

ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ

ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺳﺎۋﺍپ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯧﺘﯩﻜﺎپ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ،ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﺪە ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ .ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﺎﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﻮﻧﯩﺪﺍ ﺋﯧﺘﯩﻜﺎپ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ۋە»:ﻗﻪﺩﯨﺮ
ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﺪە ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ.
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ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ! ﻏﻪﭘﻠﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺳﯩﻠﻜﯩﯟﯦﺘﯩﭗ،
ھﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ  -ﺑﻮﺷﺎﯕﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎھ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯩﺪﺍﺭ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ.
ﻧﻪﭘﺴﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﯕﻼﺭ ،ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪھﻤﻪﺩ
ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﮕﻪ ﺧﯩﺘﺎﺏ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺘﺘﻰ ":ﺋﻰ ﻧﻪﭘﺴﯩﻢ! ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎڭ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﯩﻨﻰ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ".
» ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﺎﺧﺸﯩﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ
ﻗﻮﺭﻗﯘپ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ
ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ

ﺋﺎﺩەﻡ

ﻳﺎﺧﺸﯩﻤﯘ؟،

ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ

»:

ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺒﺮەﺕ
ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ«.
ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯗپ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺩﺍﺋﯩﻢ
ﺗﻪﺳﺒﯩﻬ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ۋە
ﺟﯩﻨﻼﺭﻧﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻛﯚپ
ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺳﺎﻻﻡ ﻳﻮﻟﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺳﯚﺯﯨﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ»:ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ
ﻳﻮﻟﻼﻳﺪﯗ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ«.
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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
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ  .ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺨﯩﻠﯩﻘﯩﯔ ،ﺭەھﻤﯩﺘﯩﯔ ۋە ﺧﻪﻳﺮﻯ
ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﺩﯨﻨﻤﯘ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ .
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ۋە
ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺧﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺩﯨﻦ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ!
ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺭﻭﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ،ﻛﯩﭽﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺗﻪﺭﺍۋﯨﻬ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﻗﻪﺩەﻣﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﭘﺎﻙ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .
ﺩەﺭﯨﺠﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﮔﯘﻧﺎھ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺧﺎﻻﺱ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،
ﻧﻪﭘﺴﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺷﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ .
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺳﻪﻥ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺳﯩﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﯜﯕﮕﻪ ﺭﺍﺯﻯ
ﺑﻮﻟﯘﺵ ۋە ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﭽﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ  .ﺳﻪﻥ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻻﻝ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﺭﺍﻣﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ ،ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺯﻟﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ۋﺍﭘﺎﺕ
ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻏﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭﯨﺰﻗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺩەﺷﻨﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ.
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ﺋﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﯨﺘﻰ ﻛﻪﯕﺮﻯ ،ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ،ﺭەھﻤﯩﺘﻰ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ
ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﺯ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﯖﺪﯨﻦ ﺭەھﻤﻪﺕ  -ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺳﺎﯕﺎ
ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪەﻙ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﺭەﻡ ﺷﻪھﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ -ﺑﺎﻳﺎﺷﺎﺗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺷﺎﻥ -
ﺷﻪﺭﯨﭙﻰ ۋە ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻦ ،ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ۋە
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﺯﯨﺘﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ھﻪﺝ  -ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە
ﺯﯨﻴﺎﺭەﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ  .ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﻪﺕ
 ﭘﻪﺯﻟﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪھﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ-ﺑﺎﻳﺎﺷﺎﺗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺷﺎﻥ  -ﺷﻪﺭﯨﭙﻰ ۋە ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻦ،
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﯩﻠﻰ  -ﻣﯩﻜﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﺋﯩﭙﻼﺳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﭼﯧﻜﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺗﯩﺰﺩﯨﻦ ﻏﻪﻟﺒﻪ-
ﻧﯘﺳﺮەﺕ ،ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻚ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ  .ﺋﻪﻗﺴﺎ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﭙﻼﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﺎﺯﻏﯩﻦ ،ﭘﻪﻟﻪﺳﺘﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﭽﺎﺭە ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ
ﺑﯘﻻﯕﭽﻰ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻻ-
ﻣﯘﺳﯩﻴﺒﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﻛﯚﺗﯜﺭﯛۋەﺗﻜﯩﻦ،

ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ

ﭼﯜﺷﯜپ

ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻏﻠﯘﺏ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺰﺯەﺕ ،ﻏﻪﻟﺒﻪ ،ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ۋە ﺗﻪﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻱ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﻰ
ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼھ!.
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 ،ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋەﺩەﯕﻼﺭﻏﺎ
ۋﺍﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﻪھﺪﯨﻨﻰ ﭼﯩﯖﯩﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘﺯﯨﯟەﺗﻤﻪﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺑﯘ
ﺋﯩﺸﻘﺎ ۋەﻛﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﻏﯩﭽﯩﺪﯗﺭ ،ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ۋە ﺑﯜﻳﯜﻙ 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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