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ﺯﯗﻟﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﻯ

١٤٢٩/٦/١٦ھـ  -2008ﻳﯩﻠﻰ  -6ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -20ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯘﻣﻪ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﻰ
ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ۋە ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﯩﻤﺎﻳﯩﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ

ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﺘﯘﺭ،

ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ

ﺋﺎﺷﻘﯘﭼﻰ

ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭ

ﺋﻪﺷﻪﺩﺩﻯ

ﺋﻪڭ

ﺩﯗﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯗﺭ ،ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ۋە ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻼھﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ
ﻳﻪﻛﻜﻪ ـ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ،ھﯩﭻ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ

ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺋﻪۋﺯﯨﻠﻰ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە
ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ .ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻮﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ

ۋە

ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ،

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ

ﻣﻮھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﺎﻙ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ـ ﺗﺎۋﺍﺑﺎﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺴﯩﻞ
ﺧﯩﺴﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ
ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ـ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﯥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﻪﻗﯟﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ
ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻏﻪﻟﺒﻪ ـ ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ،ﻣﯘۋەﭘﭙﯩﻘﯩﻴﻪﺕ
ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﯗﺭ .

١

ﺋﯥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﯩﻴﻰ ﺋﯧﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﯩﻴﻰ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎھﺎﻟﻪﺕ ـ
ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﯟﯨﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە
ﺋﺎﭼﭽﯩﻐﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ـ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ
ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﯩﺸﻰ ۋە ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯨﮕﻪﻥ:

»ﺋﺎﻟﻼھ

ﺯﯗﻟﯘﻡ

ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ

ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯗ«

ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭ

ﺩﯨﮕﻪﻥ:ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺑﻪﺧﯩﺖ ـ ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ»:
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭ ﻣﯘۋەﭘﭙﯩﻘﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﯨﻨﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ«.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ! ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ۋە ﺋﯩﻐﯩﺮ ﮔﯘﻧﺎھ  .ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎۋﯨﺪﺍ
ﺋﻪﺑﻰ ﺯەﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻳﻪﺗﻜﯘﺯﮔﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺲ ﻗﯘﺩﺳﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ »:ﺋﯥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻢ ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺯﯗﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﯨﻢ
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ ـ ﺋﺎﺭﺍ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﺑﯩﺮ ـ
ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﺎﯕﻼﺭ«.
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺯ ـ ﺋﺎﺭﺍ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ
ﻛﯜﻧﯩﺴﻰ ﺋﻪﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﯩﺰ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ«.
ﺋﯥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺯﺍﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺯﯗﻟﻤﻰ ھﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﭼﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﯩﭗ
ﻛﻪﺗﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻛﯜﺯﯛﺗﯜپ
٢

ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﺍﷲ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﻣﯚھﻠﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻴﯘ ،ۋﺍﺧﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ  -ﺩە ،ﺋﯘ
ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ« .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ
ﺯﺍﻟﯩﻢ ﻳﯘﺭﺗﻼﺭ )ﺋﺎھﺎﻟﯩﺴﻰ(ﻧﻰ ھﺎﻻﻙ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ھﺎﻻﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺍﷲ
ﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﺘﯘﺭ« ).ﺩﯦﮕﻪﻥ )ﺳﯜﺭە ھﯘﺩ -١٠٢
ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ( ﺋﻮﻗﯩﺪﻯ.
ﺋﯥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ! ﺳﻪﻥ ﺯﯗﻟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﯩﻐﻨﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﯩﻦ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ
ھﺎﺯﯨﺮ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯩﻴﯩﻨﻠﯩﻜﺘﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻡ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ھﻪﺯەﺭ ﺋﻪﻳﻠﯩﮕﯩﻦ.
ﺩﺍﻧﯩﺸﻤﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ :ﺳﻪﻥ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ـ
ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ـ ﻧﺎﺩﺍﻣﻪﺕ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺳﻪﻥ
ﺑﯩﺨﯘﺗﻠﯘﻗﺘﺎ ﻳﯘﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﺎﮔﺎھ ﻳﯘﺭﯨﻴﺪﯗ ،ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻡ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻪﻟﺒﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻛﯜچ ـ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﯘپ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ! ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﻜﻰ ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ ﻗﻮﺭﺍﻝ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﺋﺎﺯ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﻰ ﻳﻪﻣﻪﻧﮕﻪ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻧﺪە »:ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ
ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘﯩﻦ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﯘﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺍﷲ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ )ﺩﯗﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﺍ( ﭘﻪﺭﺩە ﻳﻮﻕ« ﺩﯦﺪﻯ.
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ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﻻﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ» :ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﺪﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯩﻦ ﺩﯨﻴﯩﻠﮕﻪﻥ« .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ
ﺑﯘﻟﯘﺗﻼﺭ ﺋﯘﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﻮﺗﯘﺭﯗپ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﯟﯨﺘﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﺑﯜﻳﯜﻛﻠﯩﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﺯﺍﻟﯩﻤﻨﯩﯔ
ﺋﯘﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻡ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻟﯘﻡ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ«.
ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﻤﯘ ﺑﯩﺰﻟﻪﺭﮔﻪ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﯩﯔ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺒﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ۋەﺯ ـ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ.
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺳﻪﺋﯩﻴﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺯەﻳﯩﺪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺯﯨﻤﯩﻨﯩﻤﻨﻰ
ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﺪﻯ ﺩەپ ﺷﻪھﻪﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﺭۋﺍﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﻪﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻪﺭﯨﺰ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺑﯘ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩەۋﺍ ﺋﯩﺪﻯ .ﺳﻪﺋﯩﻴﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺯەﻳﯩﺪ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺑﯘ ﺩەۋﺍﻧﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ ﺋﻮﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ
ﺗﯚھﻤﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎﻙ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﺪﻯ :ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺩەۋﺍﺳﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻛﻮﺯﯨﻨﻰ ﻛﻮﺭﻣﻪﺱ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ۋە
ﻣﯘﺷﯘ ﺯﯨﻤﯩﻨﺪﺍ ﺟﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﯩﻦ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﻮﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﻛﻮﺯﻯ ﺗﯘﺗﯘﻟﯘپ
ﺋﻮﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺩﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺯﯨﻤﯩﻨﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﮔﺎﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﺋﻮﻟﺪﻯ.
ﺗﺎﺭﯨﺨﭽﯩﻼﺭ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ۋەﻗﻪﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ :ﺧﺎﻟﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺑﻪﺭﻣﻪﻙ
ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺭﻣﯩﺪﺍ ﭘﯘﺕ ـ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﻏﻼﻏﻠﯩﻖ ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯨﺪﻯ :ﺋﯥ ﺩﺍﺩﺍ! ﺑﯩﺰ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺷﺎﻥ ـ ﺷﻪﺭەپ ،ﺋﯩﺰﺯەﺕ ۋە ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟە ﺑﯩﻠﻪﻥ،
ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﺳﻮﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ ،ﺑﯘﮔﯘﻧﻜﻰ
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ﻛﯜﻧﺪە ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﻣﯩﺪە ﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻏﯘ؟! .ﺧﺎﻟﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺑﻪﺭﻣﻪﻙ
ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﺪﻯ :ﺋﯥ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﻛﯩﭽﯩﻠﻪﺭﺩە ﺑﯩﺰ ﻏﺎﭘﯩﻞ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻏﺎﭘﯩﻞ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺯﯗﻟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻠﻪﺭﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺯەھﻪﺑﻲ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ۋەﻗﻪﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ :ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﯩﻠﯩﻘﭽﯩﻐﺎ
ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﺭﯗپ ﺑﯩﺮﺩﺍﻧﻪ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺑﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﯩﻠﯩﻘﻨﻰ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰﻻﻡ ﺋﯘ ﺑﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺵ
ﺑﺎﺭﻣﯩﻐﯩﻨﻰ ﭼﯩﺸﻠﻪپ ﺋﯘﺯﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﻗﻮﻟﻰ ﻛﯩﺴﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺋﻮﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻘﭽﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺯﯗﻟﯘﻣﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﻠﯩﻘﭽﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ :ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺯﯗﻟﻤﯘﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻤﯘ؟ ﺩەپ
ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ ،ﺑﯩﻠﯩﻘﭽﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ھﻪﺋﻪ ،ﺳﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﻣﻪﻥ
ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ :ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘ ﺋﻮﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯘﭼﯩﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻐﯩﻤﺪﯨﻦ
ﻣﺎﯕﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ!ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﯩﯔ ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ ﻛﯜچ ـ
ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﯖﻨﻰ ﻛﻮﺭﺳﻪﺗﻜﯩﻦ ﺩﯨﺪﯨﻢ .ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﺩﺍ ﺋﺎﯕﻼپ ﺋﻮﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﻮﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻛﻮﺭﺳﻪﺗﺘﻰ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ،

ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ!
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ

ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻣﯩﻬﺮﻯ

ﺑﯩﺮ
ـ

ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ
ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ،

ﺯﯗﻟﯘﻡ

ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﺘﯩﻦ

ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﻠﻪﺭ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﺑﻮﺯەﻙ ﺋﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺑﯘ ۋﺍﺍﻗﯩﺘﺘﺎ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍۋﻯ ﭼﯜﺷﯜپ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻪﻝ ـ ﺗﻮﻛﯘﺱ ﻳﻮﻗﯘﺗﯩﺪﯗ ،ﻳﯘﻗﯘﺭﺩﺍ
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺳﻮﺯﻟﻪپ ﺋﻮﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ
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ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ( ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺯﯗﻟﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ،
ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ﻣﻪﺩھﯩﻴﻪﻟﯩﻚ .
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺷﺘﯘﺭ .ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﺘﯘﺭ.
ﺋﻪﻟﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﻰ ﺗﺎﻟﯩﺐ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﺎﻻﻛﻪﺗﻜﻪ ﻳﯘﺯﻟﻪﻧﺪﯗﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺶ :ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﻗﻨﻰ ﺋﻮﺯ
ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺯﯗﻟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ! ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﮕﻪ ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﺎﻝ ـ ﻣﯘﻟﻜﯩﮕﻪ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ھﯚﻛﯘﻣﺪە ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻛﯩﻤﺪﯨﻦ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﻧﻪﺯەﺭ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ.
ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯩﺘﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻤﯘ
ﺯﯗﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ »:ﺯﯗﻟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﻝ-ﻣﯜﻟﻜﯩﻨﻰ)ﻧﺎھﻪﻕ(ﻳﻪۋﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ،
ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻐﺎ )ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﯧﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ(ﺋﻮﺗﻨﻰ ﻳﻪۋﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﻳﯧﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﻮﺗﻘﺎ)ﻳﻪﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ( ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ«.
ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﻪﺭﯨﺰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻗﻪﺭﯨﺰﮔﻪ ﺗﯩﻨﯩﯟﯨﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﯘﻟﻰ ﺑﺎﺭ
ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﻪﺭﯨﺰﻧﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﺘﯘﺭﯗپ ۋﺍﺧﺘﯩﺪﺍ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻪﺭﯨﺰ ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﻝ ـ ﻣﯘﻟﻜﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗپ ـ ﭼﯩﭽﯩﺸﻤﯘ ﺯﯗﻟﯘﻣﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ھﯩﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ» :ﭘﯘﻟﻰ ﺑﺎﺭ
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ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﺘﯘﺭﯨﺸﻰ ﺯﯗﻟﯘﻣﺪﯗﺭ ،ﻗﻪﺭﯨﺰﻧﻰ
ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ﺑﺎﺭ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﻪﺭﯨﺰﻧﻰ ۋﺍﺧﺘﯩﺪﺍ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯ
ـ ﺋﺎﺑﺮﯗﻳﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ ﺟﺎﺯﺍﻻﺵ ھﻪﻗﻠﯩﻖ«.
ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻳﻠﯘﻕ ،ﻣﯩﻬﺮﻯ ھﻪﻗﻘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ
ﺧﯩﺮﺍﺟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ۋە ﻣﯩﻠﯩﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯨﯟﯨﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻪﻙ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ھﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻤﯘ ﺯﯗﻟﯘﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺗﯜﺭﻯ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻪﻛﺮﺍﻕ
ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﻗﯩﺴﺎﻳﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ
ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯗﺭﯨﻠﯩﺪﯗ) ،ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﻪﺟﻪﺭﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻨﻨﺎﺩﯨﻨﻰ ﺳﻪھﯩﻬ ﺩﯨﮕﻪﻥ(
ﺋﯩﺸﻠﻪﻣﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ ھﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻤﯘ ﺯﯗﻟﯘﻣﻨﯩﯔ
ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ» :ﻣﻪﻥ
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯜچ ﺧﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩەۋﺍﺳﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺩەپ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯩﺸﻠﻪﻣﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ ھﻪﻗﻘﯩﻨﻰ
ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻥ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩەۋﺍﺳﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ« .ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺲ.
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﺭ ـ ﺯﯨﻤﯩﻦ ۋە ﺋﻮﻱ ـ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ
ﻳﻮﻕ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺯﯗﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻏﯧﺮﯨﭻ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ
ﺯﯗﻟﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻏﯧﺮﯨﭻ ﻳﻪﺭ  ،ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﺕ
ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺗﯩﮕﯩﮕﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﻟﯜپ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﭗ
ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺪﯗ«.
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ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ »:ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ
ﺯﯨﻤﯩﻨﯩﻨﻰ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ
ﻏﻪﺯەﭘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ«.
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺩﯨﻞ ﺧﻪﻟﯩﭙﻪ ﺋﻮﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺋﻮﺯﯨﻨﯩﯔ ۋﺍﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ

ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ

ﺧﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺑﯘ

ﺳﻮﺯﯨﮕﻪ

ﻗﯘﻻﻕ

ﺳﯩﻠﯩﯖﻼﺭ:

ﺯﯗﻟﯘﻡ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ.
ﭘﯩﻘﯩﺮ ـ ﻣﯩﺴﻜﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻴﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ،
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﮕﻪ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯘﺯﯗﺵ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺋﯩﺸﻪﺗﻨﻰ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﺎﻝ ـ ﻣﯘﻟﻜﯩﮕﻪ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺳﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯩﭽﯩﻜﺘﯘﺭﯗﺷﻤﯘ ﺯﯗﻟﯘﻡ
ھﯩﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ» :ﺋﻰ ﺍﷲ ! ﺑﯩﺮەﺭ
ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺗﯘﻏﺪﯗﺭﺳﺎ ﺳﻪﻧﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﻏﺪﯗﺭﻏﺎﻳﺴﻪﻥ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﻪﻧﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯧﻬﯩﺮﯨﺒﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻳﺴﻪﻥ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ھﻪﺩﯨﺲ.
ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻨﻰ ﺩەپ
ﻻﻳﺎﻗﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﻪ ﻻﻳﺎﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﻤﯘ ﺯﯗﻟﯘﻣﺪﯗﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ» :ﺋﻮﻥ
ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﭘﯘﺕ ـ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ
ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﺎﻏﻼﻗﺘﯩﻦ
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ﻗﯘﺗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﺪە ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ« .ﺋﻪھﻤﻪﺩ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺲ.
ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﯩﺮﺍﺱ ۋە ۋەﺳﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﻣﯩﺮﺍﺳﺨﻮﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﻨﻰ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﻪﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ
ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺳﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭﻣﯘ ﺯﯗﻟﯘﻣﺪﯗﺭ.ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ» :ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﻳﯩﻞ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ
ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﻣﯩﺮﺍﺱ ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋەﺳﯩﻴﯩﺘﯩﺪە ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ھﺎﻳﺎﺗﻰ
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﻳﯩﻞ
ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﻣﯩﺮﺍﺱ ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ۋەﺳﯩﻴﯩﺘﯩﺪە ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﻪۋەﭘﺘﯩﻦ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ« .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻱ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺲ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ﺋﯩﺴﯩﻞ ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺯﯗﻟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯘﺑﻬﺎﻧﻪھﯘ ۋەﺗﻪﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:
»ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﺴﺎ ۋە ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻪﺟﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ«.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ

ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ

ﺩﯨﮕﻪﻥ:

»ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﻪﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﺯﯨﮕﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻪﭘﯘ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﺯەﺕ ـ ھﻮﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ،
ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ«.
ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻣﯩﻨﯩﯔ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﮔﯘﻧﺎھﯩﻨﻰ ﻛﻪﭼﯘﺭﯗﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ،
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﻛﻪﭼﯘﺭﯗﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ.
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ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺧﯘﺗﺒﻪ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺧﻪﻳﺮﻯ ـ ﺋﯩﻬﺴﺎﻥ
ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﻤﯩﺰ ۋە ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻧﯩﺌﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ھﯩﺴﺎﭘﺴﯩﺰ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻛﺎﺗﺘﯩﻼﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﻛﻜﻪ ـ
ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯩﺪﺍﻳﯩﺘﯩﮕﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯘﭼﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ۋە
ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻮﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﻮھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﺎﻙ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ـ
ﺗﺎۋﺍﺑﺎﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺴﯩﻞ ﺧﯩﺴﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﻪ ﻗﻪﺩەﺭ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ـ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﻪﻗﯟﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ۋە ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﺳﻰ.
ﺋﯥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ! ﺋﻪھﻠﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ۋەﻟﺠﻪﻣﺎﺋﻪﺕ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﺪﺍ
ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻕ ـ ھﻮﻗﯘﻗﻰ ﺗﻮﻏﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ،ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﺑﯩﺮﯨﺶ ،ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ
ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪﺵ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ» :ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﯖﻼﺭ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ :ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
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ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ! ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ؟! ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﺪﻯ:
ﺯﺍﻟﯩﻤﻨﻰ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯘﯕﻼﺭ ،ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯔ،
ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ

ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﺘﯩﻦ

ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ

ﺯﯗﻟﯘﻣﺪﯨﻦ

ﭘﺎﻛﻠﯩﻨﯩﯔ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﯚﺯ
ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﺎﻝ ـ ﻣﯘﻟﻜﻰ ،ﻳﯜﺯ ـ ﺋﺎﺑﺮﯗﻳﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﻪﺭەﭘﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺯﯗﻟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ـ ﻛﯘﻣﯘﺷﻠﻪﺭ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ
ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺯﯗﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﺧﺎﻻﺱ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺯﯗﻟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ۋە ﮔﯜﻧﺎھﻠﯩﺮﻯ ﺯﯗﻟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﻳﯜﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯗ«.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻛﻮﭘﻠﻪپ ﺩﯗﺭﯗﺩ ﺋﯩﻴﺘﯩﺶ ،ﺳﺎﻻﻡ
ﻳﻮﻟﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪـ ﺗﺎۋﺍﺑﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺭەھﻤﻪﺕ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺑﻪﺭﻛﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﯘﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ،ﺋﻮﻣﻪﺭ ،ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ  ،ﺋﻪﻟﻰ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ( ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ!
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ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺯەﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ! ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ۋە
ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﻰ ﺧﺎﺭﻗﯩﻠﻐﯩﻦ! ﺳﯩﻨﯩﯔ ۋە ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺩﯗﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺳﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﻮﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﯔ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ـ
ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﻮﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺋﻮﺯ ـ ﺋﺎﺭﺍ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺩﯨﻨﻰ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﻪﻥ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﻮﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﯨﻨﻐﺎ ،ۋەﺗﻨﯩﮕﻪ ۋە ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻟﯩﻖ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ ۋە ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﺟﯘﻏﻠﯩﻐﯩﻦ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﺘﯩﻦ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻐﺎ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﺧﺴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ۋە ھﯩﻠﻪ ـ ﻣﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻏﯩﻦ ،ﺋﯥ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘھﺎﭘﯩﺰەﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،

ﭘﻪﻟﻪﺳﺘﯩﻨﺪﯨﻜﻰ،ﺋﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻜﻰ،

ﺋﺎﺑﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ

ۋە

ﺑﺎﺷﻘﺎ

ﺋﯩﺰﯨﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ،ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﯛڭ ﻣﯘھﺎﭘﯩﺰەﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﻏﻪﻡ

ـ

ﻗﺎﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻨﻰ

ﻛﻮﺗﯘﺭۋەﺗﻜﯩﻦ،

ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ

ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯚﺯ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯩﻬﺮﻯ ـ ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯚﺯﯛڭ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ
ﺗﯘﺭﻏﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯩﻨﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ۋە ﻳﯩﯖﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.
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ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯩﻴﯩﻐﺎ ﺋﯘﻻﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻦ ،ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯩﻴﯩﻐﺎ ﺋﯘﻻﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻦ ،ﺭەﺟﻪپ ۋە ﺷﻪﺋﺒﺎﻥ ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﻪﺭﻛﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﯥ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ،ﻣﯘﺋﻤﯩﻦ ﺋﻪﺭ ـ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ۋە
ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﻪﭼﯘﺭﯗﻡ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﯥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻛﻮپ ﻳﺎﺩ ﺋﯩﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻥ ـ
ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ
ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﯘﺳﻰ.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﺘﯘﺭ.

١٣

