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ﺭﺍﻣﺰﺍﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻜﯜﺳﻰ
 -2008ﻳﯩﻠﻰ  -09ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -26ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺷﺎﻥ -ﺷﻪﺭەپ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ۋە
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﺎﻙ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ،
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﭘﻪﺯﻟﻰ  -ﺋﯩﻨﺌﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ھﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﺭەھﻤﻪﺕ  -ﺗﻪﺷﻪﻛﻜﯜﺭﻟﻪﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ،
ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ھﻪﺳﺴﯩﻠﻪپ ﺳﺎۋﺍپ ،ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻐﺎ
ﻻﻳﯩﻖ ﺟﺎﺯﺍ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﯩﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ ،ھﻪﻣﻤﻪ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﭽﯩﻤﯩﺰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ،
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ! ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﯕﻼﺭ ،ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻡ  -ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﺘﻰ،
ﺗﺎﺋﻪﺕ  -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
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ﺋﻰ

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ!ھﻪﺭﺑﯩﺮ

ﺳﺎۋﺍﺑﻰ

ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ

ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ

ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯖﻤﯘ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ  »:ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ
ﺑﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ﺗﺎﺭﺍﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ،ھﯧﭻ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ
ﻗﯩﻠﭽﻪ

ﺋﯘۋﺍﻝ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ)

ﻳﻪﻧﻰ

ﻳﺎﺧﺸﻰ

ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ

ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻰ

ﻛﯧﻤﻪﻳﺘﯩﯟﯦﺘﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯨﯟﯦﺘﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ( ،ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﭽﺎ ﭼﺎﻏﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﻰ ھﺎﺯﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯩﺰ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻜﻤﯩﺰ«.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ھﻪﻗﻘﻰ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ،

ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺷﯜﻛﯜﺭ

ﺋﯧﻴﺘﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺭەھﻤﻪﺕ-
ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ
ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﻰ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﺘﻰ،
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ  »:ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯖﻼﺭ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ«.
ﺗﺎﺋﻪﺕ  -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ
ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﭘﺎﻛﻼﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﺩەﻧﻨﯩﯔ ﻏﯩﺰﺍﻏﺎ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺭﻭھﻤﯘ ﺗﺎﺋﻪﺕ -
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﮔﯘﻧﺎھ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯩﻤﺎﻥ  -ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ
ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ ،ﺑﻪﺩەﻥ ۋە ﺭﻭھﻘﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ
ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﯩﻜﺮﯗﺑﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ

ﺩﯦﮕﻪﻥ»:

ﻣﻪﻥ

ﺑﯩﺮ

ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ

ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ

ﺑﯘﻳﺮﯗﺳﺎﻡ

ﺳﯩﻠﻪﺭ

ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﺘﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﭽﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ
ﭼﻪﻛﻠﯩﺴﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﯖﻼﺭ«) ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺲ(.
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ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ ! ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻧﯩﻴﻪﺕ ۋە
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﮔﯘﻧﺎھﺘﯩﻦ ﭘﺎﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ
ﺩﯗﻧﻴﺎ  -ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺑﻪﺧﺖ ﺗﺎﭘﻘﯘﺳﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﮔﯘﻧﺎھ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻨﻰ
ﺗﻪﺭﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﻯ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .
ﺋﻪﻣﻤﺎ

ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ

ﺧﺎﻟﯩﺲ

ﺋﺎﻟﻼھ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻳﺎﻛﻰ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺨﻼﺳﺴﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ
ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﻳﺪﯗ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ  »:ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺧﺎﺭ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﮔﯘﻧﺎھ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ،
ﺋﯘﻻﺭ ھﺎﺭﺍﺭﯨﺘﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺳﯘﻟﯩﺮﻯ ﻗﺎﻳﻨﺎپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯘﻻﻗﺘﯩﻦ
ﺳﯘﻏﯘﺭﯗﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺯەﺭﯨﺪﯨﻦ) ﻳﻪﻧﻰ ﺑﻪﺗﺒﯘﻱ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺗﯩﻜﻪﻧﺪﯨﻦ( ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻚ

ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،

ﺯەﺭﻯ

ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ

ﺳﻪﻣﺮﯨﺘﻤﻪﻳﺪﯗ،

ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﻨﻰ

ﭘﻪﺳﻪﻳﺘﻤﻪﻳﺪﯗ« ،ﺗﻪﭘﺴﯩﺮﺷﯘﻧﺎﺳﻼﺭ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ" ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ" ﺩەپ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯗ .
ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ :ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﺪﯨﻦ ھﯧﺴﺎﺏ
ﺋﯩﻠﯩﭗ ،ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ  -ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﺎﻗﺴﯘﻥ
 .ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ھﯩﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﺩﺍ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨﻤﯘ؟ ،ﻧﻪﭘﺴﻰ ﭘﺎﻛﻼﻧﺪﯨﻤﯘ؟ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﺗﯜﺯەﻟﺪﯨﻤﯘ؟ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ
ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﯨﻤﯘ؟ ﻣﻪﻏﺮﯗﺭﻻﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﺋﯧﻬﯩﺘﯩﻴﺎﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﯘ؟ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ -
ﺋﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻳﯧﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﯘ؟ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
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ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﯘ؟ .
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﺎﺋﻪﺕ  -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ۋە ﺋﯩﺶ  -ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە
ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﻪﺷﻪﻛﻜﯜﺭ
ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺳﯘﻥ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﻧﺒﻪﺕ ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﭘﺎﻳﺪﺍ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚپ ھﻮﺳﯘﻝ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﯩﻤﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ  -ھﻪﺩﯨﺲ
ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯧﯟﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭ ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﺋﯩﺶ -
ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە

ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ

ھﺎﺳﯩﻞ

ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ

ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ

ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯚﻛﯜﻧﯜپ ﻳﯩﻐﻠﯩﺴﯘﻥ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺗﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺗﺎﺷﻨﻰ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﺋﯧﺮﯨﺘﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯘﻻﺭﻏﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﭼﯩﻦ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻳﯧﻠﯩﻨﯩﭗ  -ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺗﺎﺋﻪﺕ  -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ
ﻗﻪﻟﺒﻜﻪ ﻧﯘﺭ ،ﭼﯩﺮﺍﻳﻐﺎ ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻚ ،ﺑﻪﺩەﻧﮕﻪ ﻗﯘۋۋەﺕ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯚﺭﯛﻟﯜﺵ ۋە ﺭﯨﺰﻗﻰ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﮔﯘﻧﺎھ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ
ﻗﻪﻟﺒﺘﻪ ﺯﯗﻟﻤﻪﺕ ،ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﺍ ﻏﻪﻡ -ﻗﺎﻳﻐﯘ ،ﺑﻪﺩەﻧﺪە ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە
ﺋﯚچ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜﺵ ۋە ﺭﯨﺰﻗﻰ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«.
ﺋﻰ

ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭ!

ﺳﯩﻠﻪﺭ

ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ

ﺋﯧﻴﺪﺍ

ﺗﯘﺭﯗۋﺍﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ،

ھﻪﻣﻤﻪ

ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺟﯘﻏﻼﻧﻤﯩﺴﻰ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﻨﻰ ﻛﻪﺳﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ  »:ﺋﻰ
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ!

ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﺩﯨﻦ

ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯖﻼﺭ

ﺋﯜﭼﯜﻥ،

ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ

ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭﻭﺯﺍ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەﻙ
ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ«  .ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﻨﻰ ﻛﻪﺳﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺖ  -ﺳﺎﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﺎﺗﺘﺎ
ھﻪ! ،ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﻨﻰ ﻛﻪﺳﯩﭗ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﻐﯘ  -ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺯﯦﻴﯩﻨﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﺎﺗﺘﺎ ھﻪ!
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻕ ﺋﺎﺯﺍۋﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ  »:ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺯﯦﻴﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺳﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ«.
ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ! ﺗﺎﺋﻪﺕ  -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ،ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ۋە
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻘﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ  .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ
 »:ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ھﺎﻻﻙ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺷﻪھﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎھﺎﻟﯩﺴﻰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ۋە ﻛﯘﻓﯩﺮﺩﯨﻦ ،ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ  -ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﭘﺎﺭﺍۋﺍﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻼﺗﺘﯘﻕ،
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﻯ
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ھﺎﻻﻙ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،«،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ  »:ﺋﻪﺭ  -ﺋﺎﻳﺎﻝ
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ
ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ،ھﺎﻻﻝ ﺭﯨﺰﯨﻖ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ
ﻳﺎﺷﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﺳﺎۋﺍپ
ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ« ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ -ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﮔﯘﻧﺎھ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ) »:ﺋﺎﻟﻼھ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﺎۋﺍﺏ( ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺋﺎﺭﺯﯗﻳﯘﯕﻼﺭ ۋە ﺋﻪھﻠﻰ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ )ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ( ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺋﯚﺯﻯ
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ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ )ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ( ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺩﻭﺳﺖ ۋە ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺩەﺗﻜﺎﺭ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ «.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ)»:ﺑﯘ ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ( ھﻪﺭﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﮔﯘﻧﺎھﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﺪﯗﻕ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ ﺗﺎﺵ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﺩﯗﻕ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﺎۋﯗﺵ
ھﺎﻻﻙ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﻰ )ﻣﺎﻝ -ﻣﯜﻟﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘپ( ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻳﯘﺗﻘﯘﺯﺩﯗﻕ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﻰ )ﺳﯘﺩﺍ( ﻏﻪﺭﻕ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ« .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﻯ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ،ﻗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻗﺘﺎ
ۋە

ﺩﯦﯖﯩﺰﺩﺍ

ﺋﺎﭘﻪﺕ

ﻳﯜﺯﺑﻪﺭﺩﻯ،ﺋﺎﻟﻼھ

ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ

ﺗﻪۋﺑﻪ

ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ

ﺩەپ

ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﯧﺘﯩﺘﺘﻰ«.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﺩ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ":ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﺋﺎﻱ  -ﻛﯜﻥ ۋە ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻧﺎﭼﯩﺮﻯ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ" ) ﻛﻪﻧﺰﯨﻞ
ﺋﯘﻣﻤﺎﻟﺪﯨﻦ( ،ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ۋە ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻴﻼﺭ ﺋﻪﻧﻪﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ  »:ھﻪﺭ ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﺴﻰ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﯩﭽﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﻛﯘﭼﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺑﯘ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﺎﺋﻪﺕ
 ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﯕﻼﺭ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﺗﯜﮔﻪﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺪﺍﺭ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﻪﺭ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﺩەپ ﺑﯘ
ﻛﯧﭽﯩﻨﻰ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺑﯘھﻪﻗﺘﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭﺩە »:ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮ
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ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ۋە ﺳﺎۋﺍپ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ
ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ«
ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ.
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ  -ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ
ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯗﺵ
ﻛﯧﺮەﻙ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻰ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ
ﻛﯜﻥ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ  .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻛﻪﺋﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﻟﯩﻜﻨﯩﯔ
ﺗﻪۋﺑﯩﺴﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﺑﺮﯨﻜﻠﻪپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» »:ﺑﯜﮔﯜﻥ
ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎﯕﺪﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ
ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪﯗﺭ ،ﺧﻮﺵ ﺑﯧﺸﺎﺭەﺕ ﺋﺎﻟﻐﯩﻦ«.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻏﺎﭘﯩﻠﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﻮﻳﻤﯩﺴﯘﻥ ،ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﺎﻱ
ﺗﺎﻣﺎﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﯕﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪۋﺑﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻏﺎﭘﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ھﻪﺯەﺭ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ،
ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻲ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﯕﻼﺭ،
ھﯩﭻ ﻛﯩﻤﻤﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪۋﺑﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺗﻮﺳﺎﻧﭽﺎ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﯨﻨﻰ ﺯﺍﻳﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼۋﯨﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚپ
ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ھﯚﻛﻤﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﺎﻻﻣﯩﻐﺎ ﺋﯧﺸﯩﻨﯩﭗ
ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ھﻪﻣﻤﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﻛﺎﺳﺎﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺗﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﺰ ﺭﯨﺰﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
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ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ۋە ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻪﺟﯩﺮﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ۋە ﻣﻪﺭھﯩﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﺎﺯ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﯚپ ﺳﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ«.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﺎﻻﻣﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ
ﺧﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺩەﺭﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ »:ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ
ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻐﺎ ۋﺍﻱ! ،ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻮﻗﯘپ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﮔﻮﻳﺎ
ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻛﯘﻓﯩﺮﺩﺍ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﺘﺎ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ
ﺋﻪﺯۋەﻳﻠﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ«.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﯩﻐﺎ ﻧﻪﺯەﺭ ﺳﺎﻟﺴﺎﻗﻤﯘ ﺷﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ
ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﺎﻻﻣﯩﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﻧﯩﺠﺎﺕ ﺗﺎﭘﺘﻰ ،ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ھﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:
ﺋﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ! ﺋﯩﭽﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻢ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻨﻰ ﺗﯜﺯەﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻦ ﻏﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﯗﺵ
ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ
ﮔﻪﺩەﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﯘﺳﯩﺪﯗﺭ
«.
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 ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ
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ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯜﭼﻰ ۋە ﺑﻪﻙ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ  -ﺳﺎﻟﯩﻬ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﺘﯘﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﯩﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ،ھﯩﺪﺍﻳﻪﺗﻜﻪ
ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯘﭼﻰ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﭽﯩﻤﯩﺰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ .
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﺎﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ۋە
ﺳﺎﻻﻣﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﻬﯘﺩە ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪﭘﭙﺎﺭەﺕ ،ﻣﯩﺴﻜﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﭘﯩﺘﯩﺮﻧﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﺘﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﻛﯘﻓﯩﺮﺩﯨﻦ ۋە
ﮔﯘﻧﺎھﺘﯩﻦ ﭘﺎﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﯘ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﻨﻰ ﻳﺎﺩ
ﺋﻪﺗﺘﻰ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ«.
ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﺍ ﺋﻪﺑﻰ ﺳﻪﺋﯩﺪ ﺋﻪﻟﺨﯘﺩﺭﯨﻲ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ »:ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺩەۋﺭﯨﺪە ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ
ﭘﯩﺘﯩﺮﻧﻰ ) (3ﺋﯚچ ﻛﯩﻠﻮ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﻮﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﺎﺭﭘﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﯩﺸﻼﻗﺘﯩﻦ ) ﻗﯘﺭﺕ( ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯜﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮەﺗﺘﯘﻕ« ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ" :ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﻬﯘﺩە ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
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ﻛﻪﭘﭙﺎﺭەﺕ ،ﻣﯩﺴﻜﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﭘﯩﺘﯩﺮﻧﻰ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﺪﻯ).ﻧﻪﺳﺎﺋﯩﻴﺪﯨﻦ(.
ﮔﯘﺭﯗچ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﯘ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ ﻛﯚپ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ) (3ﺋﯚچ ﻛﯩﻠﻮ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ ھﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ،ھﯧﻴﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ -ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﻪﺭﺳﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
ھﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘ ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
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 ﺑﯩﺮﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺩﯗﺭﯗﺗﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﻥ ھﻪﺳﺴﻪ
ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ«.
ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ!ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﺒﺎﺷﭽﯩﺴﻰ ،ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ۋە
ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﻮﺟﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ.

ﺋﻰ

ﺋﺎﻟﻼھ!

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،

ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ

ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﻪﻥ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ
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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 ،ﺋﻪﻟﯩﺪﯨﻦ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ 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 ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﮔﯩﻦ،
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻦ ،ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﯩﻐﺎ
ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﻪﺭﺯﺩﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺭﺯﯨﻨﻰ ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ

ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ

ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﯔ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ

ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ

ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻦ،

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ،

ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ھﻪﻣﻤﻪ

ﺳﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺯﺍۋﻯ

ﺭەھﻤﻪﺕ
ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ

ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺧﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ
ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯩﻦ ،ﺩﯨﻨﯩﯖﻐﺎ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﯖﻐﺎ ۋە
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺳﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ
ﻏﺎﻟﯩﺒﺪﯗﺭﺳﻪﻥ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ۋە ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
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ﺟﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ،
ﺳﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ،ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ۋە
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺟﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﯩﺪﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ .
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﻪﻥ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ 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

ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ

ۋە

ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ،

ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ

ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ

ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺳﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪۋۋەﻝ ۋە ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﻕ
ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻕ .
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 ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘﺯﯨﯟەﺗﻤﻪﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺑﯘ
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ﺋﯩﺸﻘﺎ ۋەﻛﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﻏﯩﭽﯩﺪﯗﺭ ،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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