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ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ ،ﺭﻭﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎﻫﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە ﺭﻭﺯﯨﺪﺍﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻮﺭﻧﻰ

 -٢٠٠٨ﻳﯩﻠﻰ -٩ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -٥ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ
ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﭘﻪﺯﻟﻰ  -ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ۋە ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﺘﯘﺭ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ ﻫﯩﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺧﻮﺟﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍﻫﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ .ﺋﻰ
ﺋﺎﻟﻼﻫ! ﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻳﻼﺭ ۋە ﺋﺎﺭﻗﯩﻤﯘ  -ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺋﯚﺗﯜۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ
ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺭەﻫﻤﻪﺕ ،ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
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ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯۈﻣﻨﻰ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻐﺎ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻱ ۋە ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻛﯚپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼﺭ
ﺑﻮﻟﯘپ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺭەﻫﻤﯩﺘﻰ
ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﺮﻯ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭۈﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪۇ »:ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﮔﯘﻧﺎﻫﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭﻭﺯﺍ ﭘﻪﺭﺯ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ«،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ »:ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ
ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﺎﻱ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺟﻪﻫﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ
ﻛﯩﺸﻪﻥ  -ﺗﺎﻗﺎﻕ ﺳﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ« .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﺳﺎۋﺍپ
ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﮔﯘﻧﺎﻫﻠﯩﺮﻯ
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ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ«»،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ
ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ۋە ﺳﺎۋﺍپ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﮔﯘﻧﺎﻫﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ«.
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺑﯘ
ﺋﺎﻱ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ  -ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼﻫﻐﺎ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﮔﯘﻧﺎﻫ -
ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﭼﯚﻣﺪۈﺭۈۋەﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ
ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼﻫﻐﺎ ﻳﯧﯖﯩﻼپ ﺗﻪۋﺑﻪ
ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﯧﺴﯩﻞ
ﺋﻪﺧﻼﻕ ۋە ﺋﺎﻟﻰ ﺟﺎﻧﺎﭘﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻛﯧﺮەﻙ .ﺩﯨﻨﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ! ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩۇﻧﻴﺎ  -ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯧﺨﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺧﻪﻳﺮﻯ  -ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﻪ
ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﻯ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ":ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺳﯧﺨﯩﻲ ﺯﺍﺕ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﻞ
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ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺳﯧﺨﯩﻴﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﻫﻪﺭ
ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺩەﺭﺱ ﺋﻮﻗﯘﺷﺎﺗﺘﻰ ،ﺟﻪﺯﻣﻪﻧﻜﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺳﯧﺨﯩﻴﻠﯩﻘﻰ ﺷﺎﻣﺎﻟﺪﯨﻨﻤﯘ ﺗﯧﺰ ﺋﯩﺪﻯ".
ﺧﻪﻳﺮﻯ  -ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ،ﻣﺎﻝ  -ﻣﯜﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﺯﺍﻛﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﻮﻥ
ﻛﯜﻧﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺧﻪﻳﺮﻯ  -ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺧﻪﻳﺮﻯ  -ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ » :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﯨﺪﯨﻦ ﻫﯩﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﻛﯧﻤﻪﻳﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﮕﻪ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯖﻜﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ
ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ«.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ! ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ  -ﻛﻪﺭﯨﻢ
ﭼﯜﺷﯜﺭۈﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ۋە ﺋﻪﺟﺮﻯ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺯۆﻫﺮﻯ
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ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﺳﻪﻟﻪﭘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺵ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺋﺎﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﻳﯩﺘﺘﻰ
ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺩۇﺋﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼﻫﺪﯨﻦ ﺩۇﻧﻴﺎ  -ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼﻫﻐﺎ ﻳﯧﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯚپ ﺩۇﺋﺎ
ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ » :ﺋﯚﭼﺘﯜﺭﻟﯜﻙ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩۇﺋﺎﺳﻰ ﺗﯩﺰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻫﻪﺗﺘﺎ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﭽﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩۇﺋﺎﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ«.
ﺩﯨﻨﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ! ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ
ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﻰ :ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﺎﻛﻼپ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﺍﺭە ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ
ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻫﻪﺭﺧﯩﻞ ﺷﻪﻫﯟەﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ،
ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯۈﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺭﻭﺯﺍ
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ﺗﯘﺗﺴﺎ ﻫﺎﻳﺎﺳﯩﺰ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘﻥ ،ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍﺷﻤﯩﺴﯘﻥ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮﻯ
ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯩﻠﻠﯩﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﺭۇﺷﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ :ﻣﻪﻥ ﺭﻭﺯﯨﺪﺍﺭ،
ﺩﯦﺴﯘﻥ«.
ﺑﯘ ﺋﺎﻱ ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﯜﺯەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ۋە
ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺳﯚﺯ  -ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ
ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﻧﺪۈﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺩﯨﻠﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻫﻪﺳﻪﺗﺨﻮﺭﻟﯘﻕ،ﺋﯚچ  -ﺋﺎﺩﺍۋەﺗﻨﻰ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﭘﺎﻛﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﺑﻪۋﯨﻲ ﺋﺎﻱ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﺋﯚﺯﻯ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘپ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﮔﯘﻧﺎﻫ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ
ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﮕﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼﻫﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎۋﺍﺯ ﻗﻮﺷﯘﯕﻼﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:
ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺭﻭﺯﯨﺪﺍﺭ ﺗﯘﺭۇﭘﻤﯘ ﺗﺎﺷﻠﯩﻤﯩﺴﺎ،
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻤﻪﻱ ۋە ﺋﯩﭽﻤﻪﻱ ﻳﯜﺭۈﺷﯩﮕﻪ ﻫﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ)،ﺋﯘ
ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻐﺎ ﺳﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﻳﺪۇ«.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ
ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ۋەﺯ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻫﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﮕﻪ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ
ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ ،ﻣﻪﻥ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼﻫﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭۈﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ،
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ﺋﺎﻟﻼﻫﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭۈﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ ،ﻛﻪﭼﯜﺭۈﻡ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯜﭼﯩﺪۇﺭ.

ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﻪﻳﺮﻯ ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ
ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻫﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺷﻪﻧﯩﻨﻰ
ﻛﺎﺗﺘﯩﻼپ ﻫﯩﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ ،ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍﻫﻠﯩﻖ
ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼﻫﺘﯩﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺭەﻫﻤﻪﺕ ۋە ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯۈﻣﻨﻰ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻐﺎ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ،
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ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ۋە ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﺳﯩﺪۇﺭ ،ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ
ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻫﻪﺭ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﺎﻟﻼﻫﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﯕﻼﺭ ،ﺗﻪﺭﺍۋﯨﻬ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻮﻗﯘﯕﻼﺭ .ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﺍ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﻪ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﻨﯩﯔ
ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﺳﺎۋﺍپ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﻪﺭﺍۋﯨﻬ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﮔﯘﻧﺎﻫﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ« .ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﻟﻰ  -ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﻰ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﻫﻪﺩﯨﺴﻰ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﺍ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻫﻪﺩﯨﺲ ﺗﻮﭘﻼﻣﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﻨﯩﯔ
ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘپ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﺎﻧﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺪۇ« ،ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯘ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺟﯩﺮ -
ﺳﺎۋﺍﭘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺩۇﻧﻴﺎﺩﺍ ﻫﯩﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪۇ.
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ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺭەﻫﻤﻪﺕ ،ﭘﻪﺯﻟﻰ  -ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﯩﻨﻰ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻪﺧﺖ ﺗﯧﭙﯩﭗ ،ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ ،ﺋﯘ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩۇﺭۇﺕ ﺳﺎﻻﻡ ﻳﻮﻟﻼﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ! ﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺭەﻫﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ! ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺗﯚﺕ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﺮﻯ ،ﺋﯚﻣﻪﺭ ،ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ۋە ﺋﻪﻟﻰ
ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ ،ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ! ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ۋە
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻫ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ!
ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ۋە ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﻰ
ﺧﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺩﯨﻦ ﺩۈﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
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ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎۋﺍﺭە ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻫﯩﻴﻠﻪ ﻣﯩﻜﯩﺮ ﺑﺎﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ! ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﺭ  -ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﺭ  -ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ،
ﻫﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ۋە ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭ  -ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯩﻦ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﻨﻰ ﻫﺎﺳﯩﻞ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺳﻪﻥ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ .ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺩۇﻧﻴﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ

ﺋﺎﻟﻼﻫ!

ﺑﯘ

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺋﺎﻳﺪﺍ

ﻫﻪﻣﻤﻪ

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ

ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻫ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ۋە ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ،ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﻳﻮﺷﯘﺭۇﻥ ﮔﯘﻧﺎﻫﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ،ﺑﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎﻫﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭۈﻡ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ!ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭەﻫﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﯘﯕﻐﺎ
ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﭼﻼﻧﺪۇﺭﻏﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﻫﯩﺪﺍﻳﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻪﻥ ﺭﺍﺯﻯ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺭەﻫﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ
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ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﯔ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﯚﻛﯜﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯚﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺳﻪﻥ
ﻫﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻬﺎﺟﻪﺕ -ﻣﺎﺧﺘﺎﻟﻐﯘﭼﯩﺪۇﺭﺳﻪﻥ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ ﻛﯚپ ﻳﺎﺩﯨﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻥ -
ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼﻫﻐﺎ ﺗﻪﺳﺒﯩﻬ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ.
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