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-2008ﻳﯩﻠﻰ -10ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -17ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺗﻪۋﺑﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ،
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ھﻪﻣﻤﻪ

ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ

ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ

ۋە

ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ

ﺟﺎﺯﺍﻻﺷﻘﺎ

ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﻤﯩﺰ ،ھﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﭘﻪﺯﻟﻰ -
ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﻰ ۋە ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ .ﻏﺎﻟﯩﺐ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﯧﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ -ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯧﺴﯩﻠﻠﯩﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻣﻪﺳﻠﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﺎﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ! ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ.
ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻳﯩﯖﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ،ﮔﯘﻧﺎھ -
ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ

ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻗﻮﺭﻏﺎﻥ،

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ

ﻗﻮﻏﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻟﻘﺎﻧﺪﯗﺭ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ،ﺳﯩﻨﺎﺵ ۋە
ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺭﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﭘﻪﺭﺯ-
ۋﺍﺟﯩﺒﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﺘﻰ ،ﺋﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﺟﺮﻯ ۋە ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﺪﻯ،
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﭘﯩﺘﻰ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﺑﯩﺮەﺭ
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ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻮﻥ ھﻪﺳﺴﻪ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺳﺎۋﺍﭘﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﺮەﺭ
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﺍۋەﺭﻻ ﺟﺎﺯﺍ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ،
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ« )ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -160ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﺘﻰ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻮﻥ ھﻪﺳﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻳﯜﺯ
ھﻪﺳﺴﯩﮕﯩﭽﻪ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﻪﺟﺮﻯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯ
ﭘﯩﺘﻰ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ ،ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ« )ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻴﺪﯨﻦ(.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﺎۋﺍﭘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﭘﻪﺭﺯ ۋە ۋﺍﺟﯩﭗ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯨﺪﯗ،
ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﺑﻰ ھﯜﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﭼﻮڭ
ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﻣﯩﺴﯩﻼ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺑﻪﺵ ۋﺍﺥ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ،ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ )ﻛﯩﭽﯩﻚ( ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻳﯩﺪﯗ ۋە ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺟﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﺟﯜﻣﻪﮔﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ )ﻛﯩﭽﯩﻚ( ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻳﯩﺪﯗ ،ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻐﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ )ﻛﯩﭽﯩﻚ( ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻳﯩﺪﯗ«
)ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﯨﻦ(.
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ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻗﯩﺮﯨﻖ ﺧﯩﺴﻠﻪﺕ
ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﯘﺭﺍﺩﯨﺮﯨﮕﻪ ﺋﯚﭼﻜﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﺗﯩﻨﻰ ﺳﯧﻐﯩﭗ
ﺋﯩﭽﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺭﯨﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷﺘﯘﺭ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ۋەﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻼپ ﺋﺎﺷﯘ
ﺧﯩﺴﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﻰ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯨﺪﯗ« )ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻴﺪﯨﻦ(.
ﺋﻪﺑﻰ ھﯜﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ » :ﺋﯩﻤﺎﻥ  60ﻳﺎﻛﻰ  70ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺷﺎﺧﭽﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﻪۋﺯﯨﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻕ ﺩﯦﻴﯩﺶ) ،ﻳﻪﻧﻰ
ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯦﻴﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ
ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ -ﻣﯘھﻪﺭﺭﯨﺮ (-ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺗﯚۋﯨﻨﻰ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺕ
ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺸﺘﯘﺭ ۋە ھﺎﻳﺎ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺷﺎﺧﭽﯩﺴﯩﺪﯗﺭ«)
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺲ(.
ﺋﻪﺑﻰ ﺯەﺭ ۋە ﺋﻪﺑﻰ ھﯜﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ،
ﻣﻪﻥ ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ،ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺋﻪۋﺯەﻟﺮەﻙ؟ ﺩﯦﺪﯨﻢ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ »:ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ«
ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﻪﻥ :ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻗﯘﻟﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪۋﺯەﻟﺮەﻙ؟ ﺩﯦﺪﯨﻢ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ»:ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻨﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ﺋﻪڭ ﺋﯧﺴﯩﻠﻰ ،ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺋﻪڭ
ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ«ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﻪﻥ :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﺎﻣﭽﯘ؟ ﺩﯦﺪﯨﻢ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ»:ﺑﯩﺮەﺭ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﺎﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
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ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ« ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﻪﻥ :ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ! ﺩەپ ﺑﺎﻗﺴﯩﻼ،
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻪﻟﺴﻪﻣﭽﯘ؟ ﺩﯦﺪﯨﻢ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ » :ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﻰ
ﻳﯩﻐﻘﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺋﯚﺯﯛڭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﺪﯗﺭ« ﺩﯦﺪﻯ ).ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺲ(.
ﺋﻪﺑﯘ ﺯەﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﺎﯕﺎ » :ﺳﻪﻥ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﻛﯚﺭﻣﻪ،
ھﻪﺗﺘﺎﻛﻰ ﺑﯘﺭﺍﺩﯨﺮﯨﯖﮕﻪ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﭼﯩﺮﺍﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚۋەﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯘﺭ« ﺩەپ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ
ﻗﯩﻠﺪﻯ)ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﯨﻦ(.
ﺋﻪﻧﻪﺱ

ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ

ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ

ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ۋە ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ
ﺗﺎﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ،ﻳﯧﮕﻪﻥ ۋە ﺋﯩﭽﻜﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﻪﻙ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«)ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﯨﻦ(.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻡ  -ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺗﺎﺭﺍﺯﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ۋە ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ۋە ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻧﯩﺠﺎﺕ ﺗﯧﭙﯩﭗ ،ﺑﻪﺧﺖ -

ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ھﺎﺭﺍﻡ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﺘﻰ ،ﮔﯘﻧﺎھ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺕ ۋە ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋﺍﺳﯩﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ھﺎﺭﺍﻡ
ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ،
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ۋە ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ،ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﻰ،
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ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﺎھﻪﻕ ﭼﯧﻘﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ) ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ( ﺋﺎﻟﻼھ ھﯩﭻ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻟﯩﻞ ﭼﯜﺷﯜﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ
ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻨﻰ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ« )ﺋﻪﺭﺍپ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -33ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺋﻪﺑﻰ ھﯜﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ »:ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺴﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺩەﺭھﺎﻝ ﻳﯧﻨﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯗﺳﺎﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﺎﻗﯩﺘﯩﯖﻼﺭ ﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ«) ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ھﻪﺩﯨﺲ(.
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺟﯘﻏﻼﻧﻤﯩﺴﻰ ،ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ۋە ﺑﻪﺧﺖ-ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ
ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﯖﻼﺭ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ«) .ﻧﯘﺭ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -3 1ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺗﻪۋﺑﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ،ﻳﻪﻧﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ،ھﺎﺭﺍﻡ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﻝ ﺋﯜﺯﯛپ ،ﮔﯘﻧﺎھ ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﭘﻪﺭﺯ ۋە ۋﺍﺟﯩﭗ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﮔﯘﻧﺎھ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺗﻪۋﺑﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘھﺎﭘﯩﺰەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﺪﯗ ،ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ۋە ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ
ﺟﺎﺯﺍﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ھﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺷﻪھﻪﺭ ﺋﺎھﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﯘﻧﯘﺱ ﻗﻪۋﻣﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ ،ﻳﯘﻧﯘﺱ ﻗﻪۋﻣﻰ
ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺭەﺳﯟﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
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ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﺗﯜﺭەﺗﺘﯘﻕ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ۋﺍﻗﯩﺘﻘﯩﭽﻪ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﺟﯩﻠﻰ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﮕﻪ
ﻗﻪﺩەﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪھﺮﯨﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ«) .ﻳﯘﻧﯘﺱ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ-98
ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺟﻪﺭﯨﺮ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:
ﻗﻪﺗﺎﺩە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ" :ھﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪھﻪﺭ ﺋﺎھﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﯘﻧﯘﺱ
ﻗﻪۋﻣﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ
ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ،
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪەﻙ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻠﻬﺎﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻛﯩﻴﯩﭗ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ  40ﻛﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﻐﻼپ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ھﻪﺳﺮەﺕ ﻧﺎﺩﺍﻣﻪﺕ ﭼﯧﻜﯩﭗ

ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﺪﻯ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛۋەﺗﺘﻰ ".ﺗﯜﮔﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ
ﻣﯘﺩﺩەﺗﻜﯩﭽﻪ)ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯚﻣﯜﺭﯛﯕﻼﺭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﻪﺟﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ھﺎﻳﺎﺗﻰ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ( ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﻪھﺮﯨﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ) ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﯨﻦ( ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﯛﺳﻪﯕﻼﺭ)،ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ
ﺩﯗﭼﺎﺭ

ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ(

ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ

ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ

ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەﻳﻤﻪﻥ«) ھﯘﺩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  3 -ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
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ﭼﻮڭ

ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻐﺎ

ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋﺍﺟﯩﭙﺘﯘﺭ ،ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯩﺸﻠﻪۋﺍﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﺗﻪۋﺑﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﭼﻮڭ
ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﻰ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ .ﭘﻪﺭﺯ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﻝ ﺋﯜﺯﻣﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺗﻪۋﺑﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺗﻪۋﺑﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﻳﯧﻠﯩﻨﯩﺸﻰ
ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﻪﻏﺮﻯ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻳﻪﺳﺎﺭ ﻣﯘﺯەﻧﯩﻲ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ھﻪﻱ ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭ!
ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﻣﻪﻥ ﻛﯜﻧﺪە ﻳﯜﺯ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ«)ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﯨﻦ(.
ﺗﻪۋﺑﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﻪۋﺑﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯚﻳﯜﺩﯨﻐﺎﻥ
ﻛﯚپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﮔﯘﻧﺎھﺘﯩﻦ ﻗﻮﻝ ﺋﯜﺯﯛپ
ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺑﻮﻟﯘپ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﻯ
ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﯩﺮ
ﻣﻪﺑﯘﺩﻧﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﺎھﻪﻕ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ
ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺯﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﯘ)ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭ( ﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ)،
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ( ﺋﯘ ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ .ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﻪﺳﺴﯩﻠﻪپ ﺋﺎﺯﺍﺏ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺋﯘ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺧﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ) ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ( ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﭼﯧﻐﯩﺪﺍ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ،ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻻ ﺑﯘ ھﺎﻟﺪﺍ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
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ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ۋە
ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ«)ﭘﯘﺭﻗﺎﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  - 70ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﯕﺮﯨﻠﯩﻜﻰ ،ﭘﻪﺯﻟﻰ-
ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﻰ ،ﻣﻪﺭھﯩﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﺭ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺗﻪۋﺑﻪ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪۋﺑﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ
ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘ ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯩﺴﻜﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ھﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﺩە
ﺗﯜﺗﯜپ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺋﯧﭽﯩﯟەﺗﺘﻰ .ﺋﻪﺑﯘ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﺷﺌﻪﺭﯨﻲ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺷﻪﻙ ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻛﯜﻥ ﻏﻪﺭﺑﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﻘﯘﭼﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩە
ﮔﯘﻧﺎھ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯧﭽﯩﺪە
ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻳﯧﻴﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ۋە ﻛﯧﭽﯩﺪە ﮔﯘﻧﺎھ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ
ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩە ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻳﯧﻴﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ« )ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﯨﻦ(.
ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﻧﯩﺠﺎﺕ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻝ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ
ﺋﯜﻣﯩﺪﻟﯩﻜﺘﯘﺭ« ) ﻗﻪﺳﻪﺱ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  - 67ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ۋە ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺧﯘﺭﺳﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻧﻪﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪۋﺑﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻗﯘﻣﻠﯘﻗﺘﺎ ﺋﯘﻻﻍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻳﯧﻤﻪﻙ-ﺋﯩﭽﻤﯩﻜﻰ ﻳﯘﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
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ﺗﯚﮔﯩﺴﯩﻨﻰ

ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ

ﻗﯘﻣﻠﯘﻗﺘﺎ

ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ

ﻗﻮﻳﯘپ

ۋﺍﻗﺘﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻨﻤﯘ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﺘﯘﺭ« )ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﯨﻦ(.
ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ۋە ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﭘﻪﻳﺘﯩﺪە ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮ ۋە ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪۋﺑﯩﺴﯩﻨﻰ
ﻗﻮﺑﯘﻝ

ﻗﯩﻠﺪﻯ)،ﺋﻪﻳﻨﻰ

ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ(

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺑﯩﺮ

ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻗﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺗﺎﺱ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪۋﺑﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ
ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ،ﻧﺎھﺎﻳﺘﻰ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ« )ﺗﻪۋﺑﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -117ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ!
ﺳﯩﻨﻰ ﭘﺎﻙ ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ﺩﯦﺪﻯ«.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺩﺍۋﯗﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺩﯨﻨﺪﺍ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻤﯩﺰ ﺩﺍۋﯗﺗﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﯩﻦ ،ﺋﯘ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺳﻪﺟﺪﯨﮕﻪ ﺑﺎﺭﺩﻯ ،ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ«) .ﺳﺎﺩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  17-ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ) » :ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
(ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ)،ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ )،ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ( ھﻪﻣﺪﯗ
ﺳﺎﻧﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ،ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ،ﺭﯗﻛﯘ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ،ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ،
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﺳﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ

ﺭﯨﺌﺎﻳﻪ

ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ)،ﻳﻪﻧﻰ

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻥ

ﭘﻪﺭﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻧﻪھﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ھﻪﻡ ﺋﻪھﻠﻰ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯘﺭ(.ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ«)،ﺗﻪۋﺑﻪ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -112ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
9

ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯩﻨﻰ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﮔﯘﻧﺎھﺘﯩﻦ
ﭘﺎﻛﻼپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﺗﻪۋﺑﯩﺴﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ
ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻐﯘﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺧﯘﺭﺳﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﻪۋﺑﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﭼﻘﺎﻥ ﺑﻮۋﺍﻗﺘﻪﻙ
ﮔﯘﻧﺎھﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻛﻪﺋﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺗﻪۋﺑﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻧﯘﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﮔﻮﻳﺎﻛﻰ
ﺗﻮﻟﯘﻥ ﺋﺎﻳﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻛﻪﺋﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﻟﯩﻚ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻏﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺳﻪﻥ ﺋﺎﻧﺎﯕﺪﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﺪﯗﺭﺳﻪﻥ ،ﺧﻮﺵ ﺑﯧﺸﺎﺭەﺕ ﺋﺎﻟﻐﯩﻦ«).ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﯨﻦ(.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﻮڭ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭ ﺋﻮﺭﺍپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻠﻪﺭ ﻳﯜﺯﺑﯩﺮﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺳﺎﻧﺎﻗﺴﯩﺰ
ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻠﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ
ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﺭ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﻮڭ ﻛﯩﭽﯩﻚ ھﻪﻣﻤﻪ ﮔﯘﻧﺎھﺘﯩﻦ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭﺩﯗﺭ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ۋە ﻳﯜﺯ
ﺑﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺋﻮﻗﯘﺑﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
ﻗﯘﺗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﮔﯘﻧﺎھﻘﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋﺍﺟﯩﭙﺘﯘﺭ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﻧﺪە ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯜچ ﺷﻪﺭﺕ
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ﻻﺯﯨﻤﺪﯗﺭ - 1 ،ﮔﯘﻧﺎھﺘﯩﻦ ﻳﯧﻨﯩﺶ -2 .ﮔﯘﻧﺎھﻘﺎ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ -3 .ﺷﯘ
ﮔﯘﻧﺎھﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﻪﻝ ﺑﺎﻏﻼﺵ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﺋﯜچ ﺷﻪﺭﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ھﺎﺯﯨﺮﻻﻧﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪۋﺑﯩﺴﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ
ﺗﯚﺗﺘﯘﺭ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯜچ ﺷﻪﺭﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ھﻪﻕ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺵ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺑﯚھﺘﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﺯﺍﻻﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚچ ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﻏﻪﻳﯟەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﭘﯘ ﺳﻮﺭﺍﺵ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ھﻪﻕ
ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﭼﻮڭ  -ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ۋە ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ھﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﻣﯜﺭ
ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﮔﯘﻧﺎھﻘﺎ
ﭼﯚﻣﯜپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯩﺪﺍﻳﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻪھﯟﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﯕﻼﺭ ،ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ
ﻧﯘﺭﻻﻧﺪﯗﺭﯗپ ،ھﻪﻗﻘﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﮔﯘﻧﺎھﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﺪەﻙ،
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﻣﯩﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺧﯘﺭﺳﻪﻧﻠﯩﻜﻜﻪ ﭼﯚﻣﯜپ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻳﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ
ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ،
ﺋﯜﻣﯩﺘﻜﻰ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ،
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ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﻠﻪﺭ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯨﺪﯗ ،ﺋﯘ
ﻛﯜﻧﺪە) ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪە( ﺋﺎﻟﻼھ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺭەﺳﯟﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﯘﺭﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ۋە ﺋﻮڭ
ﻳﯜﺭﯨﺪﯗ،

ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪە

ﺋﯘﻻﺭ»:ﺋﻰ

ﺑﯩﺰﮔﻪ

ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ،

ﻧﯘﺭﯨﻤﯩﺰﻧﻰ

ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ھﻪﺭ
ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮﺳﻪﻥ« ﺩەﻳﺪﯗ ).ﺗﻪھﺮﯨﻢ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -8ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
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
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﯨﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯜﭼﻰ ۋە ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ
ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ

ﮔﯜﺯەﻝ

ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ

ﻛﯜچ

ﻗﯘۋۋەﺕ

ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ،

ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ

ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﺩﺍﺋﯩﻢ ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ
ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﻤﯩﺰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ۋە ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ
ﺗﻪﻟﻪپ

ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.

ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ،

ﻧﻪﭘﺴﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﯧﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ
ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺗﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ -ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ
ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﯩﺴﯩﻤﯘ -ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﺩﯨﻨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ .
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ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ھﻪﻕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﺭەﺵ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻰ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺭەھﻤﻪﺕ،
ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ! ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺗﺎﺋﻪﺕ-ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ
ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ .ﮔﯘﻧﺎھﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ.
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋﺍﺳﯩﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ .ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﺎﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:
ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ۋە ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ھﻪﺳﺴﯩﻠﻪپ ﺳﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ) ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﺪە)
ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﯕﯜﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯩﻦ( ﺋﻪﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ« ).ﺳﻪﺑﻪﺉ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -37ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺟﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ﺋﻮﺭﺍپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﯩﯔ ﻗﺎﭼﺎﻥ
ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺕ ﺋﻪﺟﻪﻝ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ( ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ
ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗﻛﻰ »،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﻣﯧﻨﻰ )ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ( ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻏﯩﻦ ،ﻣﻪﻥ ﻗﻮﻳﯘپ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﺎﻝ ﻣﯜﻟﻜﯜﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ« ).ﺋﯘﻧﯩﯔ
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ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻰ( ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﯘ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺷﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﻗﻪﺑﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ)ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ
ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺑﯩﺮ ﺗﻮﺳﻤﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« ) ﻣﯚﻣﯩﻨﯘﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ 99 -
ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺋﻪﺑﯘ ﺋﻪﺋﻼ ﺷﻪﺩﺩﺍﺕ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪۋﯨﺲ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﻰ
ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻧﺎﺩﺍﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ھﺎۋﺍﻳﻰ -ھﻪۋﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺪﯗ ۋە
ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ«) ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻴﺪﯨﻦ(.
ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ! ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ۋﺍﺧﺘﯩﻤﯩﺰﻏﯩﭽﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ

ﺋﻪﺳﻠﻪپ

ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ،

ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻐﺎﻥ

ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻣﯩﯖﯩﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ ۋە ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﯩﺘﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ

ھﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ

ھﺎﻳﺎﺕ

ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ

ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﯗﻕ

ﻳﺎﻛﻰ

ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﺪﯗﻕ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ﻛﯚپ ﻳﺎﺩ
ﺋﯧﺘﯩﯖﻼﺭ«)ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻴﺪﯨﻦ(.
ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﺭ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﺳﺎﻧﭽﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗپ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ»:
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ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻳﻮﻟﻼﻳﺪﯗ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ
ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ«.
ﺋﻰ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ

ﺋﺎﻟﻼھ!

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 ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺭەھﻤﻪﺕ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ۋە
ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺧﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺩﯨﻦ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺩﯨﻨﯩﯖﻐﺎ،
ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﯖﻐﺎ

ۋە

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ

ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ

ﻳﺎﺭﺩەﻡ

ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ.

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﮔﯩﻦ ،ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯚﺯ -
ﺋﺎﺭﺍ ھﻪﻗﻜﻪ ۋە ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺩﯨﻦ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﯚﺯﯛڭ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻦ .ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﯩﻐﺎ
ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﻪﺭﯨﺰﺩﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺭﺯﯨﻨﻰ ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﯔ

ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻦ.

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ

ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ

ﺳﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺯﺍۋﻯ

ﺭەھﻤﻪﺕ
ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ .ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
15

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻜﯩﻦ .ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﺭەھﻤﻪﺕ -ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﯨﺘﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﻏﺎﺭﻏﯩﻦ .ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﻪﻧﺪﯛﺭﻣﯩﮕﯩﻦ .ﺑﯩﺰﻧﻰ ۋە ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ۋە
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺟﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﯩﺪﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭەھﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻪﻥ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻦ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯨﻨﯩﯖﻐﺎ ۋە
ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ .ﺳﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ۋە ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻜﺴﻪﻥ .ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﯔ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ،ۋەﺗﯩﻨﯩﮕﻪ ﻛﯚﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ۋە ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ،ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ،ﺑﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺳﻪﻥ
ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪۋۋەﻝ ۋە ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻕ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺧﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ۋە
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺩﯨﺸﯟﺍﺭﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ .ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺳﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە
ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ھﯩﻠﻪ-ﻣﯩﻜﯩﺮ

ﺑﺎﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ

ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.

ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﯩﯟەﺗﻜﯩﻦ.
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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 ،ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋەﺩەﯕﻠﻪﺭﮔﻪ
ۋﺍﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﻪھﺪﯨﻨﻰ ﭼﯩﯖﯩﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘﺯﯨﯟەﺗﻤﻪﯕﻼﺭ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺑﯘ
ﺋﯩﺸﻘﺎ ۋەﻛﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﻏﯩﭽﯩﺪﯗﺭ ،ﻧﺎھﺎﻳﺘﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ 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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