ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ھﻪﺯەﺭ
ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ
]ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ[

ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺘﺪﻋﺔ
]ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﻳﻐﻮﺭﻳﺔ[

ﺧﺎﺗﯩﭗ :ﺷﻪﻳﺦ ھﯜﺳﻪﻳﻦ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﺌﻪﺯﯨﺰ ﺋﺎﻝ ﺷﻪﻳﺦ

ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ :ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺳﻪﻳﭙﯩﺪﺩﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﺌﻪﺯﯨﺰﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ:
ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻢ:
ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗپ ﺑﯩﻜﯩﺘﻜﯘﭼﻰ :ﻥ .ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻰ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ :ﻥ .ﺗﻤﻜﻴﻨﻲ
ﺭﯨﻴﺎﺩ ﺷﻪھﺮﻯ ﺭەﺑﯟە ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﺩﯨﻦ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﻭﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﺑﻮﺓ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
1429 – 2008

ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ھﻪﺯەﺭ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ
 -2008ﻳﯩﻠﻰ -8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -1ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﺘﯘﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﻤﯩﺰ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ۋە ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﻧﻪﭘﺴﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ ﭘﺎﻧﺎھﻠﯩﻖ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯨﯟەﺗﻜﯘﭼﻰ ،ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﯩﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە
ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﺎﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ۋە
ﺳﺎﻻﻣﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ
ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺑﻪﺧﺖ -ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ۋە
ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯗﺭ.
1

ﺩﯨﻨﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ! ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ » :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﯨﮕﻪ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘپ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ
ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ﺳﺎۋﺍﺑﺘﯩﻦ ﺑﻪھﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ھﯧﭻ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ۋە
ﻏﻪﻡ ﻗﺎﻳﻐﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ«.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯧﺮﯨﻜﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺑﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﻰ ﺗﻪۋﺭﯨﺘﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻨﻰ ﺯﺍﻻﻟﻪﺗﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺮﮔﻪ ﭼﯧﭽﯩﻼﯕﻐﯘ ھﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﻪۋەﺑﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﻮڭ
ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﮔﯘﺭﯗھﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﭘﺎﺭﭼﯩﻼپ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﯨﻦ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺑﯩﺮ ﻟﻮﻗﻤﺎ ھﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛپ ﻗﻮﻳﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ »:ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﯘﻣﺪﯗﺭ ،ﻧﺎﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ
ﻣﺎﯕﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯗ« .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ ،ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﺳﺎپ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ۋەھﯩﻲ ﻧﯘﺭﻯ ۋە
ھﯩﺪﺍﻳﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﺘﯘﺭ.
ﺩﯨﻨﻰ

ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ!

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ

ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ۋﺍﺟﯩﭙﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﻣﯘھﯩﻤﻠﯩﻘﻰ
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ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﻳﻪﺕ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺑﻪﺯﻯ ﻳﯜﺯﻟﻪﺭ ﻳﻪﻧﻰ
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺑﻪﺯﻯ ﻳﯜﺯﻟﻪﺭ ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ
ﻗﺎﺭﯨﻴﯩﺪﯗ« ،ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ( ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ
ﺗﻪﭘﺴﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ :ﻳﯜﺯﻯ ﺋﺎﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺋﻪھﻠﻰ) ﻳﻪﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭ( ،ﻳﯜﺯﻯ ﻗﺎﺭﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ
ﭘﯩﺮﻗﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﻪﻥ ﺋﺎﺩﺍ -ﺟﯘﺩﺍﺳﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺋﺎﻟﻼھﻘﯩﻼ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯨﺸﯩﺪﯨﺪﯗﺭ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﻳﻪﻧﻰ

ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ«.
ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ( ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ :ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﻏﯘﻥ ،ﮔﯘﻣﺮﺍھ ،ﺋﯚﺯ ھﺎۋﺍﻳﻰ ھﻪۋﯨﺴﯩﮕﻪ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﭽﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﻮﻕ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ھﻪﺯەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻳﻮﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻜﻪ ۋە ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﺋﻪﺑﻪﺩ ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﺳﺎﻏﻼﻡ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ .ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﺍ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻳﻮﻕ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺶ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ« ،ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ :
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ﺋﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻟﯜﺷﻰ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯘﺧﺎﻟﯩﭙﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ
ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺟﯘﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺟﯘﻏﻼﻧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ،
ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﯩﻴﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﻨﭽﺎﻗﻼپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ۋە ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ
ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯩﺘﻪﻛﻠﯩﮕﯘﭼﻰ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﯕﻼﺭ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﺸﻠﻪپ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﻪﻣﻪﻝ
ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ھﻪﺯەﺭ ﺋﻪﻳﻠﻪﯕﻼﺭ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯘﺭ ،ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻕ ﺩﻭﺯﺍﺧﺪﯨﺪﯗﺭ«.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺟﯜﻣﻪ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯗﺭ ،ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ
ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﯩﻨﻰ
ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ

ﭘﻪﻳﺪﺍ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ

ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯗﺭ،

ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﯩﯔ

ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ

ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﺘﯘﺭ«.
ﺩﯨﻨﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ!ﺑﯩﺰﮔﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯧﺴﯩﻞ
ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﻙ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﺑﺎﺭﻣﯘ؟! ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﻰ ﺳﯚﻛﯜﺵ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪﺵ ۋە
ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﯩﯔ

ﻳﺎﻣﺎﻥ

ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ

ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻨﻰ

ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯛﺭﯛﺷﺘﯩﻜﻰ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﺑﯩﺮﺩەﻙ .ﺳﯜﻧﻪﻧﻰ ﺋﻪﺑﻰ ﺩﺍۋﯗﺩﺗﺎ ھﯘﺯەﻳﭙﻪ
)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ( ﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭﺩە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ» :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ
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ﺳﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺩەپ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ

ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ

ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ۋە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺕ
ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻣﯩﺪﻯ«.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯧﭽﻪ -ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ،ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﺍﺋﯩﻢ
ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎھﺎﺑﻪ ﺋﻪﻧﻪﺱ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ(
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ«.
ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ(
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ھﻪﺯەﺭ ﺋﻪﻳﻠﻪﯕﻼﺭ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ۋە ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ھﻪﺯەﺭ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ۋە
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە

ﻗﯩﻠﯩﺶ

ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻤﯩﻐﺎﻥ

ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ۋە ﺧﺎھﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺩەپ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﻮﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻗﯩﯟەﺗﻜﻪ
ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ«.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺗﯚﺕ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻗﺎﺭﺷﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ھﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﺯﯨﺘﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ھﻪﻕ ﺋﯩﺶ ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺩەپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
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ﺑﯘﻳﺮﯗﻣﯩﻐﺎﻥ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺩەپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ»ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻖ« ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺳﯚﺯﻯ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﺨﭽﺎﻡ ،ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ۋە ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺑﯘ
ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ھﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ.
ھﯩﺠﺮەﺕ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﻣﺎﻟﯩﻚ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻧﻪﺱ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ
ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ( ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺑﯩﺮﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﯩﮕﻪ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﺩەپ
ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ) ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺩﯨﻦ ﭘﺎﻧﺎھﻠﯩﻨﯩﻤﯩﺰ( .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ﺩﯦﮕﻪﻥ ،ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺩﯨﻦ ۋە
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﻰ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ«.
ﺋﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ! ﺋﯧﻠﯩﻢ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻧﯩﺘﻰ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯧﺮﯨﭽﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ۋەﻟﯩﻴﺪ
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﯨﻦ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ( :ﺋﯧﻠﯩﻤﻨﻰ
ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ :ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺩەپ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ.
ﺩﯨﻨﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ! ﺋﯧﺴﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ۋە ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﯜﻛﯜﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺧﯘﺩﺩﻯ
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ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩەﻙ
ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﻗﯩﻴﯩﻦ.
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪۋﺯﺍﺋﯩﻲ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ( ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:
»ﺳﻪﻟﻪپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﯧﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﺩﯨﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ

ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ

ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ،

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﭘﻪﻳﺪﺍ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ

ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﺍﺗﺘﻰ« .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯩﻤﯩﺰ ﺩەپ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ
ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ،ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻚ ۋە ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﻠﻰ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﺪە ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ۋە ھﯩﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺩەپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺗﯧﻠﻰ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯩﻠﻤﻰ
ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺩەﻟﯩﻞ ﭘﺎﻛﯩﺘﻼﺭﻧﻰ
ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﺵ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ھﻪﻗﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺵ
ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻛﯘﻓﯘﺭﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻛﯘﻓﯘﺭﻟﯘﻕ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﮕﻪ
ﻳﻪﺗﻤﯩﺴﻪ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺪە ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﺵ،
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﺵ ھﻪﺭﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺋﯩﺴﻼھ
7

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻟﺴﺎ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﺵ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﺸﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﺳﻪﻟﻪپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ( ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﻰ ﺋﯜﺯﮔﻪﻧﺪە ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺳﺎﻻﻣﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺯﯨﻴﺎﺭەﺗﻤﯘ

ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ

ۋە

ﻛﯩﺴﯩﻠﯩﻨﯩﻤﯘ

ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ

ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﺘﺘﻰ،

ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺏ ۋە ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺗﯜﺭﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻣﯘ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ
ﺗﺎﺭﯨﻠﯩﺸﻰ ۋە ﭘﯩﺘﻨﻪ ﭘﺎﺳﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ،
)ﺩﯨﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﻟﻰ ۋە ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪە ۋە
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯚﺯﮔﯩﭽﻪ ﻳﯩﯖﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻰ
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﺪﯗ-.ﻣﯘھﻪﺭﺭﯨﺮ(-ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ
ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧﻠﯩﻤﯩﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ.
ﺋﻰ

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ!

ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ -ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ۋە ﺩﺍﺋﯩﻤﻠﯩﻖ ﺑﻪﺧﺖ -ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺴﯩﻠﻪﺭ،
ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼھ
ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە ﺑﻪﻙ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﯩﻤﺎﻳﯩﭽﯩﺴﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﺘﯘﺭ .ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ۋە ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻼھﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﯩﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ.
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ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە
ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﺎﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ۋە
ﺳﺎﻻﻣﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ۋە
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﯩﺴﻰ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ھﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻦ ھﯩﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻟﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ۋە ﺳﯚﺯ
ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ

ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺸﻰ

ﻳﺎﺧﺸﯩﺪەﻙ

ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ

ﻟﯧﻜﯩﻦ

ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ۋە
ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ
ﺋﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩە ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﻪﺯەﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺷﻪﺋﺒﺎﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ )ﺑﺎﺭﺍﺕ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ( ﺋﻮﻥ
ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ)ﺗﯘﻧﻪﻙ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ( ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻧﻰ ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﯘﺗﯘﺵ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ

ﺑﻮﻟﯘپ،

ﺋﯩﺴﻼﻡ

ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﻰ

ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺲ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩەپ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ھﻪﻡ ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ ۋە ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩە
ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﺎ ﺋﻪﺳﻠﻰ
ﻳﻮﻕ ﺩەپ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
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ﺷﻪﻳﺨﯘﻝ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ(
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺷﻪﺋﺒﺎﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ )ﺑﺎﺭﺍﺕ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ( ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ
ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺟﯘﻏﻠﯩﺸﯩﭗ ﻣﯩﯔ ﺭەﻛﻪﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺑﯘ
ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻯ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ:
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﻼ ﺧﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻤﯘ ﺩﯨﻨﺪﺍ ھﯩﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﺧﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺗﺎﺋﺎﻡ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ،ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ
ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﭗ ﺧﺎﺱ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺩﯨﻨﺪﺍ ھﯩﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻨﺪﯗﺭ«.
ﺋﻪﻟﻼﻣﻪ ﺷﻪۋﻛﺎﻧﯩﻲ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ( ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ:
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ »:ﻳﺎ ﺋﻪﻟﻰ! ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺷﻪﺋﺒﺎﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ )ﺑﺎﺭﺍﺕ
ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ( ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﻳﯜﺯ ﺭەﻛﻪﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘپ ھﻪﺭ ﺭەﻛﻪﺗﺘﻪ
ﺳﯜﺭەﺗﯘﻝ ﻓﺎﺗﯩﻬﻪﻧﻰ)ﺋﻪﻟﻬﻪﻣﺪﯗﻧﻰ( ﺋﻮﻗﯘپ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯜﺭەﺗﯘﻝ ﺋﯩﺨﻼﺳﻨﻰ)ﻗﯘﻟﻬﯘ
ۋەﻟﻼھﯘ ﺋﻪھﻪﺩﻧﻰ( ﺋﻮﻥ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘپ ﻳﯜﺯ ﺭەﻛﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺷﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ھﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ  «.........ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻯ ھﻪﺩﯨﺲ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﺎ ﺳﯚﺯﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﺎ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ
ﺋﺴﻨﺎﺩﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻤﯘ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺲ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ
ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ھﯩﭻ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ھﺎﭘﯩﺰ ﺋﯩﺮﺍﻗﯩﻲ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ :ﺷﻪﺋﺒﺎﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ)ﺑﺎﺭﺍﺕ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ( ﺋﻮﻥ
ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
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ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﺎ ﺳﯚﺯﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ .ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻧﻪۋەۋﯨﻲ ۋە ﺋﺎﺑﺪﯗﺭەھﻤﺎﻥ ﺋﻪﻝ ﻣﻪﻗﺪەﺳﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ
ھﻪﺩﯨﺴﺸﯘﻧﺎﺱ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻣﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەﻙ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺗﺎﺋﻪﺑﻪﺩ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﯩﭽﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﭼﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ،ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺳﺎﻻﻡ ﻳﻮﻟﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ
ﺗﯚﺕ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﺮﻯ ،ﺋﯚﻣﻪﺭ ،ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ۋە ﺋﻪﻟﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ۋە
ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺧﺎﺭﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ۋە ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺧﺎﺭﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ۋە
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ۋە ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺧﺎﺭﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ!ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ۋە
ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺧﯘﺭﺍﭘﺎﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
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ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﻛﻪﺭەﻣﻠﯩﻚ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻧﯘﺭ ،ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ
ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺳﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ
ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ،ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ۋە ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯩﻦ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ ،ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯەڭ ﻣﯘھﺎﭘﯩﺰەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻜﻰ ،ﭘﻪﻟﻪﺳﺘﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ،ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯەڭ ﻣﯘھﺎﭘﯩﺰەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﻰ ﻛﻪﺭەﻣﻠﯩﻚ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﺎﻟﻼھ! ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﯘﭼﻰ ،ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯﭼﻰ ﺩﯨﻦ
ﺩﯗﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯەڭ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﯩﻦ .ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻪﻥ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺧﻪﻟﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﮔﯩﻦ.
ﺋﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭە ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ
ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺧﻪﻟﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺵ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯘﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﮔﯩﻦ،
ﺳﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ.
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ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ! ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻛﯚپ ﻳﺎﺩﯨﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻥ ﻛﻪچ
ﺗﻪﺭەﭘﻠﻪﺭﺩە ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺗﯩﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
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