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ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ؟
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ
ﻳﯩﺘﻪﺭﻟﯩﻜﺘﯘﺭ،

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﺳﻪﺭﺧﯩﻞ

ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺳﺎﻻﻣﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺧﺎﻧﯩﻤﻼﺭ  -ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ! ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺧﻮﺷﻼﺷﻘﺎچ ،ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﺑﯩﺰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﺎﻟﯩﺪﯗﻕ؟.
ﺑﯩﺰ ھﺎﺯﯨﺮ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻧﯘﺭﻯ ﭼﺎﻗﻨﯩﻐﺎﻥ ،ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻤﺎﻥ
ﭘﯘﺭﺍﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯘﺯﯗﺭ ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﻐﺎﻥ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺧﻮﺷﻼﺷﺘﯘﻕ ،ﺑﯩﺰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ  -ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻛﯚپ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ
ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،

ﺳﻪۋﺭﭼﺎﻧﻠﯩﻖ

ﺋﺎﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،

ﻧﻪﭘﺴﯩﮕﻪ

ﻗﺎﺭﺷﻰ

ﻛﯚﺭەﺵ

ﻛﻪﺳﻜﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﻪﺕ  -ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺗﻠﯩﺮﻯ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ۋە ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻻﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﺋﻪڭ ﻛﯚپ ﺋﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ۋﯨﺪﺍﻻﺷﺘﯘﻕ .
ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘھﯩﻢ ﻧﯘﻗﺘﺎ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻐﯩﻼ ﺧﺎﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ھﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﻪﺕ -ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﯨﺘﻰ ﭼﯜﺷﯜپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ۋە ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ -
ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﻼﺭ ھﻪﺭ ۋﺍﻗﯩﺖ ﭘﺎﺭﻻپ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺟﯩﺮ  -ﺳﺎۋﺍپ ھﻪﺳﺴﯩﻠﻪپ ﺋﺎﺷﯩﺪﯗ،
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺗﺎﺋﻪﺕ  -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ
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ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ،
ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﺗﺎﻟﻼﻳﺪﯗ .«...،ﻗﻪﺳﻪﺱ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -67ﺋﺎﻳﻪﺕ.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﺘﯩﻤﯩﺰﺩە ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻧﺪﯨﻤﯘ؟ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ »ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺩﯨﭙﻠﻮﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﻴﺎﻟﯩﺪﯨﻘﻤﯘ؟.
ﻧﻪﭘﺴﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﺩﯛﻗﻤﯘ؟ ﺷﻪھﯟﺍﻧﯩﻲ  -ﻧﻪﭘﺴﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯚﺭەﺷﺘﻪ
ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﺎﺯﺍﻧﺪﯨﻘﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯚﺭپ  -ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﻻﺭﭼﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺶ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻏﺎﻟﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﻤﯘ؟ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﻪﺕ  -ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ
ﻧﺎﺋﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗﻗﻤﯘ؟؟؟.
ﻛﯚﯕﯜﻟﮕﻪ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭ ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ  -ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﺟﺎۋﺍپ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ»:
ﻣﻪﻥ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ۋە ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻢ«؟ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﻰ
ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﺭﺍﻣﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﻰ ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺋﺎﻱ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻨﻰ ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺭﻭھﯩﻨﻰ
ﺋﻮﺯﯗﻗﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺍﻗﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ.
ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ۋەﺯ  -ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ،
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺮەﺕ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﺸﯩﺪە
ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪە ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺋﯚﺯﮔﯜﺭﯛﺵ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ؟
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺭﺍﻣﺰﺍﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﻣﻪﻛﺘﻪپ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ
ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺩەپ  -ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ۋە ﺋﯩﺶ  -ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
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ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ
ﻗﻪۋﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﯨﺘﻤﯩﮕﯩﭽﻪ) ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﯘﺯﻛﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻏﺎ ﭼﯚﻣﻤﯩﮕﯩﭽﻪ( ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻤﻪﻳﺪﯗ )،ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪﺕ ،ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ
ۋە ﺋﯩﺰﺯەﺕ  -ھﯚﺭﻣﻪﺗﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ« .ﺭەﺋﺪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -11ﺋﺎﻳﻪﺕ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭼﯩﯔ ﺋﻪھﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯ ﺋﻪھﺪﯨﺴﯩﻨﻰ
ﺑﯘﺯﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩەﻙ ﺑﻮﻟﻤﺎﯕﻼﺭ .
ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ ،ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ!
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﯨﻦ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯚﺯﯛﯕﻼﺭﺩە ﻣﯘﺟﻪﺳﺴﻪﻣﻠﻪﺷﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ،
ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﺭﺩە ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ۋە ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗﺷﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻛﯚپ ﺭەھﻤﻪﺕ  -ﺗﻪﺷﻪﻛﻜﯜﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺗﺎﺋﻪﺑﻪﺩ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ.
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﺋﯩﮕﯩﺮﮔﻪﻥ ﻳﯩﭙﻨﻰ ﭼﯘۋﯗپ ﭘﺎﺭﭼﻪ  -ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ
ﺧﻮﺗﯘﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﺳﻪﻥ ﻳﯩﭙﻨﻰ ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﺋﯧﮕﯩﺮﯨﭗ ﺭەﺧﺖ ﺗﻮﻗﯘپ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺗﯩﻜﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﻪۋەﺑﺴﯩﺰﻻ ﺋﯘ
ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﯩﭙﯩﻨﻰ ﺳﯘﻏﯘﺭﯗپ ﺳﯚﻛﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ

ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪە،

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎھﺎ ﺑﯩﺮەﺭ؟ !
ﺑﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻼ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﺎﺋﻪﺕ  -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ،ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺋﺎﺳﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘپ ﭘﯩﺴﻖ  -ﭘﯘﺟﯘﺭ ۋە ﮔﯘﻧﺎھ -
ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ  .ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
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ﻣﯘﻧﺎﺟﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ۋە ﺗﺎﺋﻪﺕ  -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭘﯩﺴﻖ  -ﭘﯘﺟﯘﺭ ۋە ﮔﯘﻧﺎھ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﯨﻼ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ھﻪ!!
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ :ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩە ﭼﯩﯔ ﺋﻪھﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯ
ﺋﻪھﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﺷﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻠﯩﺮﻯ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﻣﯩﺴﺎﻝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﯩﺰ:
 -1ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﺍۋﯨﻬ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻠﻪﺭ ھﯧﻴﺘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﯩﻼ ﭘﻪﺭﺯ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﺴﯩﺰ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﯩﺰ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭘﻪﺭﺯ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺗﻪﺭﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﻪڭ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ
ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯚﺯﯨﮕﯩﻤﯘ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .
 -2ھﯧﻴﺘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﯩﻼ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﺧﺸﺎ  -ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﻼﺭﻧﻰ
ﻳﺎﯕﺮﯨﺘﯩﭗ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﺮﯨﻢ  -ﻳﺎﻟﯩﯖﺎچ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﭗ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﻛﯩﻨﻮ  -ﺗﯩﻴﺎﺗﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ،ﺑﺎﻏﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ۋە ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﯧﭽﯩﺶ
ﺳﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ) ﺩﯨﻴﺒﺎﻻﺭﻏﺎ( ﻛﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﻤﯩﺰ.
 -3ﺑﯩﺰ ﺭﺍﻣﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﺪﯗﻕ ،ﺭﺍﻣﺰﺍﻥ ﺗﺎﻣﺎﻡ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﻪﻳﺸﻰ  -ﺋﯩﺸﺮەﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﻏﺎ ۋە
ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﭘﺎﺳﺎﺗﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯘﺭﺗﻼﺭﻏﺎ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺱ  -ﺑﻪﺳﺘﻪ ﺑﯩﻠﻪﺕ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﯩﺰ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ

ﺷﯜﻛﺮﻯ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ

ﺋﻪﻣﻪﺱ،

ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ

ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯘ
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ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮپ -ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺗﯘﺯﻛﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە
ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﺑﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ) ،
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ( ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ھﯧﻴﺘﻨﯩﯔ
ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ
ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ  -ﺗﻪﺷﻪﻛﻜﯜﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻨﻰ

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەپ

ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯗ  .ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﺎﻱ ﺩﯗﺋﺎ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﯨﻦ
ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ھﺎﻟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ۋە
ﺗﺎﺋﻪﺕ -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭ"ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻤﮕﻪ ﺷﯜﻛﯜﺭ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ،
ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ« )ﻳﻪﻧﻰ ھﯧﺴﺴﻰ ۋە ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ
ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ( .ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -7ﺋﺎﻳﻪﺕ .ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ ،ﺑﻪﻧﺪە
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺷﯜﻛﯜﺭ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎ ﺋﯚﺯﯨﺪە ﺗﺎﺋﻪﺕ -
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ،ﮔﯘﻧﺎھ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ
ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەﻙ " :ﮔﯘﻧﺎھ -
ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻨﻰ

ﺗﻪﺭﯨﻚ

ﻧﯧﻤﻪﺗﻜﻪ

ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ

ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ" .
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ﺷﯜﻛﯜﺭ

ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻨﯩﯔ

ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ» :ﺳﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﯕﮕﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﮕﻪ)ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﺟﯩﻠﯩﯔ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﮕﻪ(
ﻗﻪﺩەﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ«
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺭﯗپ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ  .ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺗﯜﻟﻜﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻻﺯﯨﻢ  .ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺮ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ھﻪﺯەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ۋﺍﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ! ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻱ  -ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ۋە
ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋﺍﻗﯩﺖ -ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﺪﯗﺭ  .ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ
ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ۋﯨﺪﺍﻟﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺋﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯧﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ ۋە ﺗﻪۋﺑﻪ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ«ھﯘﺩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -112ﺋﺎﻳﻪﺕ » .ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە ﺗﺎﺋﻪﺕ -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﯖﻼﺭ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ
ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ« ﭘﯘﺳﺴﯩﻠﻪﺕ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -6ﺋﺎﻳﻪﺕ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﯨﻢ ﺩﯦﮕﯩﻦ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﯩﺪﺍ
ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺭﻏﯩﻦ« )ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ(.
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﭘﻠﻪ ﺭﻭﺯﯨﻼﺭ ﺑﺎﺭ :ﺷﻪۋۋﺍﻝ
ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻛﯜﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ،ھﻪﺭ ھﻪﭘﺘﯩﻨﯩﯔ ﺩﯛﺷﻪﻧﺒﻪ ۋە ﭘﻪﻳﺸﻪﻧﺒﻪ
ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪە ،ھﻪﺭ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ ﺋﯚچ ﻛﯜﻥ ،ﻣﯘھﻪﺭﺭەﻡ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ 10 -9
ﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ،ﺋﻪﺭەﭘﺎﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ .
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ﺗﻪﺭﺍۋﯨﻬ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ھﻪﺭ ﻛﯩﭽﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪھﻪﺟﺠﯜﺩ
ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ

ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺋﯘﻻﺭ

ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎﺯ ﺋﯘﺧﻼﻳﺘﺘﻰ« ﺯﺍﺭﯨﻴﺎﺕ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -17ﺋﺎﻳﻪﺕ .
ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﭘﯩﺘﯩﺮ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺯﺍﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ،ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚپ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻐﯩﻼ ﺧﺎﺱ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ۋﺍﻗﯩﺖ ۋە ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﺎﺋﻪﺕ  -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ،ھﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ ۋە ﺑﻮﺷﺎﯕﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ  .ﻧﻪﭘﻠﻪ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﺑﻪﺵ ۋﺍﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﭘﻪﺭﺯ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺯﺍﻳﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻰ ۋە ﺗﻪﺭﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻳﯧﻤﻪﻙ -
ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ،ﺳﯚﺯ  -ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ ۋە ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻐﺎ ﺯﯨﺖ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺯﯙﺭﯛﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﻧﻰ ھﻪﺭ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ!
ﺋﯚﻟﯜﻡ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺴﯩﺰ ،ﺳﯩﺰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯘﻧﺎھ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﻪۋﺍﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯔ » .ﺋﻰ ﻗﻪﻟﺒﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺭﯛﮔﯜﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺩﯨﻨﯩﯖﺪﺍ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ« .
ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ :ھﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﻰ .
ھﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﺸﻼﺭ:
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ھﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﭘﯩﺘﯩﺮﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ

ﻗﯩﻠﯩﺶ .ﺑﯘ ،ﺧﻮﺭﻣﺎ ،ﺋﺎﺭﭘﺎ ،ﻗﯘﺭﺕ ،ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ ،ﺋﯜﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﮔﯜﺭﯛﭼﺘﯩﻦ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚچ ﻛﯩﻠﻮ)  ( 3ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ  .ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ
ﺋﻪﺭ -ﺋﺎﻳﺎﻝ ،ﻗﯩﺮﻯ  -ﻳﺎﺵ ،ﭼﻮڭ  -ﻛﯩﭽﯩﻚ ،ھﯚﺭ ۋە ﻗﯘﻝ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
 -2ھﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎﻝ ﺧﻮﺭﻣﺎ ﻳﯧﻴﯩﺶ،
ﺧﻮﺭﻣﯩﻨﻰ ﺗﺎﻕ ﻳﯧﻴﯩﺶ ﺋﻪۋﺯەﻝ .
 -3ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘپ ﺧﯘﺗﺒﻪ ﺗﯩﯖﺸﯩﺸﻰ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ -
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ھﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﺪﯗ.
 -4ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ھﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﻧﺎﻣﺎﺯ
ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻘﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯜﻧﻠﯜﻙ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ﺗﻪﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ  »:ﺋﺎﻟﻼھ
ﻛﺎﺗﺘﯩﺪﯗﺭ! ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﺎﺗﺘﯩﺪﯗﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﺎﺗﺘﯩﺪﯗﺭ!
ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﺎﺗﺘﯩﺪﯗﺭ! ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ« .
 - 5ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﻏﯘﺳﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺧﯘﺷﺒﯘﻱ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ) ﺋﻪﺗﯩﺮ ۋە ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ( ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ،ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺴﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﯩﯖﻰ
ﻛﯩﻴﯩﻢ  -ﻛﯩﭽﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﺶ ،ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ ﺩەپ ﺳﺎﻗﺎﻟﻨﻰ
ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﺎﻗﺎﻝ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺯﯨﻨﻨﯩﺘﯩﺪﯗﺭ .ﺳﺎﻗﺎﻟﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ) ھﺎﺭﺍﻡ( ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯩﺮﺗﻼﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺧﯘﺷﺒﯘﻱ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻚ

ۋە

ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﻯ

ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ

ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ

ﻛﯩﻴﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﻛﯧﺮەﻙ  .ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺩەپ ﺧﯘﺷﺒﯘﻱ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
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ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ۋە ﻳﯩﺮﯨﻢ  -ﻳﺎﻟﯩﯖﺎچ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﭗ ،ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﺎﺭ
ﺟﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
 - 6ﺋﯘﺭﯗﻕ  -ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ ،ﺩﻭﺳﺖ  -ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﻗﻪﻟﺒﺪﯨﻦ
ﺋﯚچ  -ﺋﺎﺩﺍۋەﺕ ،ھﻪﺳﻪﺕ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﻪﻙ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﻪﺧﻼﻗﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ
ﺗﺎﺷﻼﺵ ﻛﯧﺮەﻙ.
 - 7ﭘﻪﻗﯩﺮ -ﻣﯩﺴﻜﯩﻦ ،ﺗﯘﻝ  -ﺋﺎﻳﺎﻝ ،ﻳﯩﺘﯩﻢ  -ﻳﯧﺴﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ،
ﻛﯚﻳﯜﻧﯜﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ.
 " - 8ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ " ﻳﺎﻛﻰ " ھﯧﻴﺘﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ" ﺩﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ
ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺩﯦﻴﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﯧﻴﺘﻨﻰ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻛﻠﻪﺵ .
 - 9ھﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﺎﻱ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺭﻭﺯﯨﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘۋﯦﻠﯩﺶ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﺎﺯﺍ ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺷﻪۋۋﺍﻟﺪﺍ
ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻛﯜﻥ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﻛﯧﺮەﻙ  .ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ؛ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪۋۋﺍﻝ
ﺋﯧﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻛﯜﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .
ﺗﯜﮔﻪﻧﭽﻪ:
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ھﯧﺮﯨﺴﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ھﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ
ۋە ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ،ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ
ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗپ ھﯧﺴﺎﺏ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ۋە
ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ  -ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﻪﺭ ﺋﯘﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩﯨﻞ ھﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
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ﺋﻪﺳﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﯘﺳﻰ.
ۋﯗھﻪﻳﺐ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻟﺮﯗﺩ ھﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﯩﺴﯩﺪە ﺋﻮﻳﯘﻥ  -ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﯕﯜﻝ
ﺋﯩﭽﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﺪﻯ ":ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ! :ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺭﻭﺯﺍﯕﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯖﻼﺭ
ﺋﯧﻴﺘﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ

ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺷﯜﻛﯜﺭ

ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭﺯﺍﯕﻼﺭﻧﻰ

ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ".
ﺋﻪﮔﻪﺭ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪە ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ  -ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ  -ﮔﯘﻧﺎھ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺕ ۋە ﺋﻮﻳﯘﻥ  -ﺗﺎﻣﺎﺷﺎﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺳﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﻪﺭ؟؟؟
ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺭﻭﺯﺍ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺗﻪﺭﺍۋﯨﻬ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ۋە
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ  .ھﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺑﻪﺧﺖ  -ﺳﺎﺋﺎﺩەﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺭﺍﻣﺰﺍﻥ
ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﻧﻪﭘﺴﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺰﺯەﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ھﻮﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻘﺎ
ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻣﯩﻦ...
ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ۋەﺭەھﻤﻪﺗﯘﻟﻼھﻰ ۋەﺑﻪﺭەﻛﺎﺗﯘھﯘ.

10

