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ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ،ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﺘﻪ ھﻪﺭ
ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ،ﺋﻪڭ ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ،ھﯩﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﺘﯘﺭ .ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﻤﻪﻥ .ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ ،ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺗﻪۋﺑﻪ
ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﯩﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ،ۋﺍﭘﺎﺩﺍﺭ ،ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ
ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺭەھﻤﻪﺕ ۋە ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ  -ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ،
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ
ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﻪﯕﻼﺭ ،ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ ھﻪﺭ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ۋە ﺗﯜﮔﻪﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺋﯧﻠﮕﯩﺮﻟﻪﺷﻨﯩﯖﻤﯘ ﭼﯧﻜﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ھﺎﺯﯨﺮ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗۋﺍﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ،
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻠﮕﯩﺮﻟﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻜﯩﺘﺘﻰ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﺘﻪ ﺯﯨﻴﺎﻥ
ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺩﯨﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﺎﻻﻛﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗپ ،ﺯﯨﻴﺎﻥ
ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﺘﻰ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ
١

ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﺪﻯ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻏﺎ
ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﻛﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ۋە
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ،ﺳﯩﺪﺩﯨﻘﻼﺭ) ﻳﻪﻧﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﺷﯧﻬﯩﺘﻠﻪﺭ(،
ﺷﯧﻬﯩﺘﻠﻪﺭ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ھﻪﻣﺮﺍھﻼﺭ .ﺑﯘ
ﭘﻪﺯﯨﻞ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻨﺪﯗﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﭘﻪﺯﻟﻰ  -ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﻐﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﺘﻪ
ﻳﯩﺘﻪﺭﻟﯩﻜﺘﯘﺭ« .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺳﺎﻏﻼﻡ -ﭘﺎﻙ ،ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﮔﯜﺯەﻝ ،ﻣﺎﺧﺘﺎﻟﻐﯘﭼﻰ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ -
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺑﻪﺧﺖ ﺗﺎﭘﻘﯘﭼﻰ ،ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯜﭼﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﯧﻜﯩﺘﺘﻰ ،ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﺭﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺏ  -ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻜﻪ
ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﻏﻪﺯەپ  -ﻧﻪﭘﺮﯨﺘﯩﮕﻪ ،ﺧﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ۋە ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﮕﻪ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە
ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ھﺎﺭﺍﻡ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ »:ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھ
ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﺍﺭ ﺟﺎﻳﻰ ﺩەﺭﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺏ
 ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﺘﻪ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ« .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﺎﺯﺍﺏ -ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﺘﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ»:ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ
ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯧﺸﯩﯟﺍﻻﺭ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ)،ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﮔﯘﻣﺮﺍھﻼﺭ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﯘﻓﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ( ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﻳﺎﺭﺩەﻣﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ) ﻳﻪﻧﻰ
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ ﺗﻮﺳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺩەﺗﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ
ﻟﻪﻧﻪﺗﻨﻰ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜﺭﺩﯗﻕ) ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﺎﻟﻼھ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ۋە ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﻟﻪﻧﻪﺕ
ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯗ( ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ«.
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ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯧﺸﯩﯟﺍﻻﺭ ﮔﯘﻧﺎھ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﻪپ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ  -ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻟﻪﻧﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪﯗ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯩﺸﯩﯟﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﻪﺳﻜﯩﺴﻰ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ۋﯗﺟﯘﺩﻯ ﺋﯩﭙﻼﺳﻠﯩﻖ  -ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺩﺍۋﯨﺘﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ،ﺋﻮﭼﯘﻕ  -ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻟﻪﻧﻪﺕ  -ﻧﻪﭘﺮﯨﺘﯩﮕﻪ ﺩﯗﭼﺎﺭ
ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﻧﻰ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﻰ ﺋﻪۋﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺷﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ ! .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ۋە
ﺟﺎﺯﺍ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺭەﺏ ۋە ﺋﯩﻼھﻠﯩﻖ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﺎﺱ
ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﺘﻰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:
ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﻨﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﺩﻯ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻘﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﻰ .ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﯩﯔ
ﺋﯘﻻﺭ) ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ( ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ۋەﺳﯟەﺳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺷﻪﻙ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺑﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯەﺗﻜﯜﭼﯩﺪﯗﺭ«.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻢ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ( »:ﺋﻰ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ! ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﺋﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﺪﯗﺭ ،ﻣﺎﯕﯩﻼ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﯗﺭ« ﺩەپ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻤﻤﯘ؟ ،ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ،
ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﺩﻯ ،ﺑﯘﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟«.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﭘﺎھﯩﺸﻪ  -ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺋﻪﺳﻜﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺩەۋەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﭙﻼﺱ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺩﺍﺋﯩﺮە ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻛﯜچ  -ﻗﯘﺩﺭەﺕ
ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜچ  -ﻗﯘﺩﺭەﺕ ۋە ﻗﻮﺭﺍﻝ
ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ۋەﺳﯟەﺳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻗﻪﻟﺒﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺗﻪﺷﯟﯨﺸﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻛﯚﯕﯜﻟﮕﻪ ﺋﺎﺯﻏﯘﻥ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮔﯘﻧﺎھ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻜﻪ
ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھ -
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ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭﯨﻐﺒﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎپ ،ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺑﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪﯗ ،ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﺑﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﭘﯩﻜﺮﻯ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﮔﯘﻧﺎھ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﻪپ
ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ« ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜچ ﺑﻪﺭﻣﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ ﻛﯜچ  -ﻗﯘۋۋەﺗﻜﻪ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:
ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ ،ﺋﯩﭽﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ )ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ( ﺑﺎﺭ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﻪھﯟﺍﻟﺪﺍ ﻗﺎﻻﺗﺘﯩﯖﻼﺭ،
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺳﯚﻳﮕﯜﺯﺩﻯ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﺩﺍ ﻛﯚﺭﻛﻪﻡ
ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻓﯩﺴﻘﻨﻰ ،ﻛﯘﻓﺮﯨﻨﻰ ۋە ﮔﯘﻧﺎھﻨﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﻟﻰ ۋە ﻧﯧﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ ،ھﯩﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ«.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﺑﯘﺯﯗﻕ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻘﺎ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺶ ۋە
ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜچ  -ﻗﯘﺩﺭەﺕ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ،

ﺋﺎﻟﻼھ

ﺗﺎﺋﺎﻻ

ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ

ﺩەﻳﺪﯗ»:

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ

ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭﻏﺎ

ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﺳﻪﻟﻠﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ( ﺑﯩﻠﻤﻪﻣﺴﻪﻥ؟ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ )ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻏﺎ( ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍپ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﯩﻦ،
)ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ( ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺰ ﺳﺎﻧﺎپ ﺗﯘﺭﯨﻤﯩﺰ« .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﺎﻻﻛﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺗﯩﺰﺩﯨﻦ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻗﻪﻟﺒﻜﻪ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ۋەﺳﯟەﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺧﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻘﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ

ﻛﯜﭼﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﭼﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ
ﺗﻪۋﺭەﻧﻤﻪﺱ ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ ﺩﯛﭼﻜﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻳﯩﻤﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﭘﺎﺭﭼﻪ  -ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ھﯩﻠﻰ  -ﻣﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ
ﺋﺎﺟﯩﺰﺩﯗﺭ« .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ۋە ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ
٤

ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﯚﻟﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ( ﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻦ ﻳﯚﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴﻰ
ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ( .ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺩﻭﺳﯩﺖ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ )ﺋﯩﻐﯟﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ( ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻨﻼ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ«.
ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﻮﭼﯘﻕ
ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ۋە ﺋﯩﻐﯟﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﯧﺸﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ۋەﺳﯟەﺳﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻙ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺑﯩﺰﻧﻰ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺷﯩﺪﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ!.
ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺗﻮﺳﯘﺷﻘﺎ ﺋﯘﺭﯨﻨﯩﺪﯗ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ»:ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﯨﻐﺎ ۋەﺳﯟەﺳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ( ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﯘڭ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ،ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﻮﯕﯩﺪﯨﻦ ،ﺳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ
ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ )ﻧﯧﻤﯩﺘﯖﮕﻪ( ﺷﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ
ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺴﻪﻥ«.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻟﻪﻧﯩﺘﯩﮕﻪ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ،ھﯩﻴﻠﻪ  -ﻣﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ۋە ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺗﺮﺍﺗﻘﯘﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﭼﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﭼﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ«.
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ھﯩﻴﻠﻪ  -ﻣﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ۋە ﭘﯩﺘﻨﻪ  -ﭘﺎﺳﺎﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ -ھﻪﺩﯨﺴﻜﻪ ﭼﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ
ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗپ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ھﯩﭻ ﭘﻪﺭﻗﻰ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
٥

ﺑﯩﻠﯩﭗ،

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ

ﺧﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ

ۋە

ﺭەﺳﯟﺍﻟﯩﻖ

ھﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ

ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ

ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە

ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ) »:ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ،ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ( ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ،
ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺑﯜﮔﯜﻥ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﯩﺴﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«.
ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻧﯘھ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﻪۋﻣﯩﮕﻪ ،ﺋﺎﺩ ﻗﻪۋﻣﯩﮕﻪ ،ﺳﻪﻣﯘﺩ ﻗﻪۋﻣﯩﮕﻪ ،ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﻪۋﻣﯩﮕﻪ ،ﻣﻪﺩﻳﻪﻥ ﺋﻪھﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ،ﻛﯘﻓﯘﺭﻟﯘﻕ ۋە
ﮔﯘﻧﺎھ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﻪپ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ .ﻟﯘﺕ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﻗﻪۋﻣﯩﮕﻪ ﭘﺎھﯩﺸﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﺎﻱ ھﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﮔﯘﻧﺎھ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪە ھﯩﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ
ۋە ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ » :ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ
ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗﺷﺘﺎ( ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ» :ﻛﺎﻓﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻛﺎﻓﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ» :ﻣﻪﻥ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺩﺍ -ﺟﯘﺩﺍﻣﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﻤﻪﻥ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ )ﻳﻪﻧﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ( ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺶ،
ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﺪﯗﺭ« .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺑﯘ
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﻮﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻛﯚﻳﯜپ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺩ  -ﺟﯘﺩﺍ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﭼﯧﻜﯩﺸﯩﮕﻪ ﭘﻪﺭۋﺍ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯚﺯﯨﮕﯩﻤﯘ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﯩﻤﯘ ھﯩﭻ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﯩﺶ ﭘﯜﺗﻜﻪﻧﺪە )ﻳﻪﻧﻰ ھﯧﺴﺎﺏ ﺗﯜﮔﻪپ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩەۋﺯﯨﺨﯩﻼﺭ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ( ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ» :ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ )ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﻰ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﺵ،
ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﻰ ﺟﺎﺯﺍﻻﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ( ﺭﺍﺳﯩﺖ ۋەﺩﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ) ،ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪ
ۋﺍﭘﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ( .ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ )ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺶ ،ﺳﺎۋﺍﺏ ،ﺟﺎﺯﺍ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﻳﻮﻕ،
ﺩەپ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ( ۋەﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ) ،ۋەﺩەﻣﮕﻪ( ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯧﻨﯩﯔ
)ﻛﯘﻓﺮﯨﻐﺎ ،ﮔﯘﻧﺎھﻘﺎ ﺯﻭﺭﻟﯩﻐﯘﺩەﻙ( ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ ،ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ
٦

)ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﻘﯩﻼ( ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ )ﺩەۋﯨﺘﯩﻤﻨﻰ( ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩﻤﻪﯕﻼﺭ ،ﺋﯚﺯﯛﯕﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﯕﻼﺭ ،ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺍﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺍﻟﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻥ
ﻣﯧﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ )ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ( ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ،
ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«ﺩەﻳﺪﯗ«.
ﺑﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺯﺍﺏ  -ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯩﯖﺮﺍپ ﺩﺍﺕ  -ﭘﻪﺭﻳﺎﺩ ﺳﯩﻠﯩﭗ،
ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﻐﻼﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ »:ﺋﯩﻐﯩﺰﯨﯖﻼﺭﻧﻰ
ﻳﯘﻣﯘﯕﻼﺭ ،ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﯕﻼﺭ« ﺩەﻳﺪﯗ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ھﯩﻠﻰ -
ﻣﯩﻜﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺑﯘ ﺋﯩﭙﻼﺳﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺭﯨﺪﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻼﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﺎﻧﺎﻟﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺳﺎﯕﺎ ۋەﺳﯟەﺳﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎ)،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴﯩﺪﯨﻦ( ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ
ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻦ .ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ )ﺳﯚﺯﯛﯕﻨﻰ( ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘﺭﻏﯩﭽﯩﺪﯗﺭ) ،ﺋﯩﺸﯩﯖﻨﻰ( ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﻏﯩﭽﯩﺪﯗﺭ.

ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ،

»ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ!

ﺳﺎﯕﺎ

ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ

ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ

ۋەﺳﯟەﺳﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ .ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ! ﺳﺎﯕﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ
ھﻪﻣﺮﺍھ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ«.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﺸﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ،ﺗﻮﻣﯘﺭﻟﯩﺮﻯ ﻛﯚﭘﯜپ ﻛﯧﺘﯩﯟﯨﺪﻯ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ »:ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺩﯨﺴﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﺩەﺭھﺎﻝ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﯘ :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ! ﺳﺎﯕﺎ ﺳﯩﻐﯩﻨﯩﭗ

ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ

ۋەﺳﯟەﺳﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺩﯦﺪﻯ«.
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ھﯩﻠﻰ  -ﻣﯩﻜﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ
ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﮔﯘﻧﺎھ ۋە ﭘﺎھﯩﺸﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪﯗ«.
ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ،
ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﮔﯘﻧﺎھ ۋە ﭘﺎھﯩﺸﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻴﺪﯗ«.
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ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ »:ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﻪچ ﻛﯩﺮﮔﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯩﭙﯩﻠﻠﯩﻜﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯩﭙﯩﻠﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﻤﯩﺴﯘﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻥ) .ﻳﻪﻧﻰ ﺑﻪﻧﺪە
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻨﻤﯘﺑﯜﻳﯜﻙ ﺷﻪﺭەپ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﻰ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯩﻠﯩﺪﯗ-ﻡ(-

ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ھﯩﻠﻰ  -ﻣﯩﻜﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﻳﻪﺗﻪﻝ
ﻛﯘﺭﺳﯩﻨﻰ ،ﺋﯩﺨﻼﺳﻨﻰ ،ﻣﯘﺋﻪۋۋﯨﺰەﺗﻪﻳﻨﻨﻰ)ﻗﯘﻝ ﺋﻪﺋﯘﺯﯗ ﺑﯩﺮەﺑﺒﯩﻨﻨﺎﺱ ۋە ﻗﯘﻝ ﺋﻪﺋﯘﺯﯗ
ﺑﯩﺮەﺑﺒﯩﻞ ﭘﻪﻟﻪﻗﻨﻰ( ﺳﯜﺭە ﻏﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ھﻪﺭ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﯚپ
ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ھﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪە  »:ﺑﯩﺴﻤﯩﻠﻼھ ،ۋەﺳﺴﺎﻻﺗﯘ
ۋەﺳﺴﻪﻻﻣﯘ ﺋﻪﻻ ﺭەﺳﯘﻟﯩﻠﻼھ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ! ﺳﺎﯕﺎ ﺳﯩﻐﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺯﺍﺗﯩﯔ ،ﺑﯘﺭﯗﻧﺪﯨﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻘﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ۋەﺳﯟەﺳﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ«ﺩﯨﺴﻪ،
ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ»:ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﯔ« ﺩەﻳﺪﯗ.
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ھﯩﻠﻰ  -ﻣﯩﻜﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﻛﯚپ
ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﻰ ﻗﻮﻏﻼﺷﺘﺎ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚپ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ.
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ھﯩﻠﻰ  -ﻣﯩﻜﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺯﺍﻛﺎﺗﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺵ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪﺵ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﺎﻝ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﺳﯘ ﺋﻮﺗﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯨﺪﯗ« .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ھﯩﻠﻰ  -ﻣﯩﻜﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻛﯚپ
ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ) ،ﺳﯘﺑﻬﺎﻧﻪﻟﻼھ ،ﺋﻪﻟﻬﻪﻣﺪﯗﻟﯩﻠﻼھ ،ﺋﺎﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻛﺒﻪﺭ ،ﻻ ﺋﯩﻼھﻪ ﺋﯩﻠﻠﻪﻟﻼھﯘ(
ﺩﯦﻴﯩﺶ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﺍ ﺋﻪﺑﯘ ھﯘﺭەﻳﺮە
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
٨

ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ »:ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ»ﻻ ﺋﯩﻼھﻪ ﺋﯩﻠﻠﻪﻟﻼھﯘ ۋەھﺪەھﯘ ﻻ
ﺷﻪﺭﯨﻴﻜﻪﻟﻪھﯘ ،ﻟﻪھﯘﻟﻤﯜﻟﻜﯜ ۋەﻟﻪھﯘﻟﻬﻪﻣﺪﯗ ۋەھﯘۋە ﺋﻪﻟﻪ ﻛﯘﻟﻠﻰ ﺷﻪﻳﺌﯩﻦ ﻗﻪﺩﯨﺮ«)ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻕ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ،ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ۋە
ﻣﺎﺧﺘﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﺭﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯗﺭ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﻪﻟﯩﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ
ﻛﯜﻧﺪە ١٠٠ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﺋﻮﻥ ﻗﯘﻝ ﺋﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﺍﺑﯩﺮﯨﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ۋە ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ١٠٠ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ  ١٠٠ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯚﭼﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ
ﻛﻪچ ﻛﯩﺮﮔﯩﭽﻪ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«.
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ھﯩﻠﻰ  -ﻣﯩﻜﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭەﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯚﺯ
ﻧﻪﭘﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭەﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺟﯩﻬﺎﺩ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ھﯩﻠﻰ  -ﻣﯩﻜﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە
ﺋﯧﻠﯩﻢ ،ۋەﺯ-ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﺳﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺶ ،ﺋﻮﻳﯘﻥ  -ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ،ﺋﻪﻳﺸﻰ  -ﺋﯩﺸﺮەﺕ
ﺳﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺳﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻏﺎ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ -
ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚچ ﻛﯚﺭﯛﺵ ،ھﻪﺳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﺩﺍۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ۋە ھﺎﺭﺍﻡ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ
ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﺪە ﺑﺎﺵ ﺭﻭﻝ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ،ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯧﭽﯩﺶ ،ﺯﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﻧﯩﮕﻪ ﺩﺍﻍ ﭼﯘﺷﯘﺩﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ
ﺋﻮﺑﺮﺍﺯﯨﻨﻰ ﺧﯘﻧﯘﻛﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ .ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ھﯩﻠﻰ  -ﻣﯩﻜﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ
ﺋﺎﻣﯩﻞ ﺗﻪۋھﯩﺪ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻣﻠﻪپ ،ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺋﻪﺕ  -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ
ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻤﮕﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺷﻘﺎ(
ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﯜڭ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﮔﯘﻣﺮﺍھﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭﮔﯩﻼ )ﺳﯧﻨﯩﯔ
ﻛﯜﭼﯜڭ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ(«.
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ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻏﻪﭘﻠﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗپ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺷﯩﺪﯨﻦ ۋە ھﯩﻠﻰ  -ﻣﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻛﯩﺮﯨﯖﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﯕﻼﺭ ،ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﻪﺯﻯ
ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﻙ ﺋﻪﺗﻤﻪﯕﻼﺭ( ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ )ۋە ﺋﯩﻐﯟﺍﺳﯩﻐﺎ( ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﻪﯕﻼﺭ.
ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﺪﯗﺭ .ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ )ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ
ھﻪﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ )ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ(
ﺗﯧﻴﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪﯕﻼﺭ ،ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ) ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ( ﺋﺎﻟﻼھ ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ
)ﻳﻪﻧﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻡ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ( ،ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ«.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ
ۋەﺯ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﮕﻪ
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ ،ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ،
ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ
ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ ۋە ﺑﻪﻙ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺯەﺗﻠﯩﻚ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺧﺎﺭﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﯩﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ،ﻳﻪﻛﻜﻪ  -ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ
ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ ،ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪﯗ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
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ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﺗﯘﺭﯗۋﯦﻠﯩﭗ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯘﺷﻘﺎ ﺋﯘﺭﯨﻨﯩﺪﯗ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ھﯩﭻ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯚۋەﻥ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ ۋە ﭼﺎﻻ
ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺷﺘﯩﻜﻰ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﻛﯘﻓﯘﺭﻟﯘﻕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەﺵ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ  -ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ
ھﺎﻻﻛﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ
ﻛﯘﻓﯘﺭﻟﯘﻗﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪﯨﺸﯩﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﯩﺴﺎ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ
ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﯨﻦ ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ
ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪﯨﺸﯩﮕﻪ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﯩﺴﺎ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪﯗ،
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻤﯘ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﯩﺴﺎ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﺳﯘپ
ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪﯗ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ
ۋﯗﺟﯘﺩﻯ ﺷﯘﻣﻠﯘﻗﻘﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﺯ ۋەﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺭ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯗ .ھﻪﺭ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﻧﻪﭘﺴﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻛﯚپ ﺑﯘﻳﺮﯨﻴﺪﯗ .ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﻣﯘﺳﺘﻪﺳﻨﺎﺩﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ۋەﺩﯨﺴﻰ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﻗﺘﯘﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﻣﻪﻏﺮﯗﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘﻥ،
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﭘﯘﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻏﺮﯗﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﻮﻝ
ﻗﻮﻳﻤﺎﯕﻼﺭ .ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺗﯘﺗﯘﯕﻼﺭ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪۋەﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪھﻠﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯗ«.
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﺎﻱ ﺗﯚۋەﻥ
ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺋﯧﻐﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺋﺎﮔﺎھ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺷﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:
ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﻪﺭەﺏ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺪﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘﺗﻘﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﺪﯗﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﯜﺯﺩﻯ،
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﻏﺎ ﭘﯩﺘﻨﻪ ﺗﯧﺮﯨﭗ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ«.
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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«.
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 ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﺋﯘﻻﺭ ﻧﯩﯔ 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.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ۋە ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﻰ
ﺧﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺩﯨﻦ ﺩﯗﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻦ .ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﻪﺭﯨﺰﺩﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺭﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻦ.
ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ .ﺳﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺧﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ۋە
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ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ .ﺳﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ،ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻕ ،ﺑﺎﻻ  -ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻨﻰ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺗﻮﺳﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺰﻧﻰ ۋە ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺟﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ .ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺟﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻥ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ .ﺳﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ،ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ،ﺑﯘ ﺷﻪھﻪﺭﻧﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪھﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﻨﯩﭻ ،ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ،ﭘﺎﺭﺍۋﺍﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺳﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ
ﻗﺎﺩﯨﺮ،

ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﻰ

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ
ھﯚﻛﯜﻡ

ﺳﯩﻨﯩﯔ

ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﯔ

ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ،

ۋە

ۋەﺗﯩﻨﯩﮕﻪ

ﻛﯚﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،
ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺧﻪﻳﺮﻯ ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻴﺪﯗ .ﭘﺎھﯩﺸﻪ 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 ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ
ﻳﺎﺩﯨﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻤﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯜﻛﯜﺭ
ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺩﯨﺘﯩﺶ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﺸﺪﯗﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯩﭽﯩﺪﯗﺭ.
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