ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰ-ﺧﺎﻧﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ
]ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ[

ﻧﺼﻴﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺎء ﺍﻷﻭﻳﻐﻮﺭ
]ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﻳﻐﻮﺭﻳﺔ[

ﻥ.ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻰ
ﻥ .ﺗﻤﻜﻴﻨﻲ

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

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰ-ﺧﺎﻧﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﯩﺘﺎﺏ
ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ

ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ!
ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ

ﺳﯩﺰ

ﺋﯩﺴﻼﻡ

ﻗﯩﻠﯩﭗ،

ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ

ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﻧﯩﺸﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻛﺎﻣﺎﻟﯩﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭەﻟﻤﻪﻳﺴﯩﺰ ۋە ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺋﻮﺭﻧﯩﯖﯩﺰ ۋە
ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻜﻪ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻣﯘھﻪﺑﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﺭﻧﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺭەﺯﯨﻠﻠﯩﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﺳﻘﺎ
ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﯘﺭﺩە ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ.
ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ ! ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻱ
ﺩﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼپ
ﻗﯩﻠﯩﯔ .ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﻪﻛﺮەﻙ ﻛﯚﯕﯜﻝ
ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﺩە ﺋﯜﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯔ ،ﺷﯘﻧﺪﯨﻼ
ﭼﻮﻗﯘﻡ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻚ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﺯ ﺑﻪﺧﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﭘﯩﺴﯩﺰ.
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻨﻪﻱ ﺩﯦﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﭘﯘﺗﯘﻥ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﯖﯩﺰﻧﻰ
ﺋﯩﺴﻼﻡ

ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺴﻰ

ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ

ﻳﯚﮔﻪﺷﻜﻪ

ﺳﻪﻝ

ﻗﺎﺭﯨﻤﺎڭ.

ﺋﯩﭙﭙﯩﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘڭ ،ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻳﯘﺯﯨﯖﯩﺰ
ﻳﻮﺭﯗﻕ

ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ

ۋە

ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ

ﻳﯜﺯﯨﮕﯩﻤﯘ

ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻴﺎﻻﻳﺴﯩﺰ .ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﯩﺮ
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ﻳﯩﺮﮔﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎۋﺍﺯ ﻗﻮﺷﻤﺎڭ  .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﯩﻲ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﯕﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎۋﺍﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ .ﺋﯩﭙﺘﯩﺪﺍﺋﯩﻲ ﻧﺎﺩﺍﻧﻠﯩﻖ
ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﺋﯚﺯﯗﯕﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﻳﯘﺭﯗپ ﻳﯩﺮﮔﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ
ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻨﻰ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﻤﺎﯕﻼﺭ« ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ » :ﺋﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ!
ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻐﺎ  ،ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﯖﻐﺎ ۋە ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ ،ﭘﯘﺭﻛﻪﻧﭽﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺋﯚﺭﯨﯟﺍﻟﺴﯘﻥ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﯜﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯧﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺋﻮﯕﺎﻱ
ﺗﻮﻧﯩﻠﯩﺪﯗ-ﺩە ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭼﯧﻘﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ،ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ«
ﺋﻪھﺰﺍﺏ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -٥٩ﺋﺎﻳﻪﺕ.
ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺗﯘﻥ ﺋﯩﺴﻼھﺎﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﭘﺎﻙ ۋە
ﺳﺎﻏﻼﻡ،

ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ

ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻰ

ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ

ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻜﻪ

ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ

ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ

ﮔﯜﺯەﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.

ھﺎﻳﯟﺍﻧﯩﻲ ﺷﻪھﯟﺍﻧﯩﻴﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﺯﯗﻕ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼﻗﺘﯩﻦ
ﭼﻪﺗﻨﯩﮕﻪﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ۋە ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ
ﺧﺎﺱ ﻧﺎﺯﺍﻛﻪﺕ ﺩەﭘﺴﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﯘ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ
ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﺯﯗﻟﯩﺸﻰ ﺋﻪﺧﻼﻗﺘﯩﻦ ﭼﻪﺗﻨﯩﺸﻰ ﺩﯨﻨﯩﻲ ۋە ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﻏﯜﺭﯛﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﭘﺎﻙ ۋە ﺋﯩﭙﭙﻪﺗﻠﯩﻚ ،ھﺎﻳﺎﻟﯩﻖ ،ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺗﻠﯩﻖ ،ﻏﯜﺭﯛﺭﻟﯘﻕ،
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ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﭙﻪﺭۋەﺭ ،ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﯚﺭپ-ﺋﺎﺩەﺗﻨﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ۋە
ﻛﯩﻠﯩﭽﻪﻙ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩە ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﻳﯧﺘﯩﺸﻜﻪﻥ ﺋﻮﻏﻼﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﺪە ﮔﻪپ ﻳﻮﻕ؛ ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰ-
ﺧﺎﻧﯩﻤﻼﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ۋە ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﭽﯩﺴﻰ .ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﭽﻰ
ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻪﺧﻼﻗﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﻧﮕﯜﭼﻰ ﺋﻪﻟﺒﻪﺗﺘﻪ ﺑﯜﻳﯜﻙ
ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﻘﯘﺳﻰ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ
ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺋﯩﺘﯩﺒﺎﺭ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ھﯚﺯﯗﺭﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ،ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻜﻜﻪ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎھﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﭘﯘﺕ-ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﻣﻪﻳﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ،
ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺋﻮﻣﯘﻣﻪﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ
ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﻗﯩﺰ
ﺧﺎﻧﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﮔﯜﺯەﻝ ﻧﺎﺯﯗﻙ
ﺟﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﻛﯚﺯ-ﻛﯚﺯ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ،

ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﻯ

ﺋﻮﭼﯘﻕ،

ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎچ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﯨﻲ ﺳﻮﺭﯗﻧﻼﺭ ،ﺑﺎﺯﺍﺭﻻﺭ ۋە
ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﺩﺍ ھﺎﻳﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﮔﯧﺪﯨﻴﯩﭗ ﻳﯘﺭﯗﺷﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﻰ ﻗﻪﺩەﻣﺪە
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﺯﮔﻪ ﭼﯩﻠﯩﻘﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ
ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ۋە ﻧﯩﭙﯩﺰﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺟﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﻪ ﻳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻛﻮﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻳﺎﺳﺎﻧﻤﯩﺴﯘﻥ ،ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺑﯧﺰﯨﻠﯩﭗ
٣

ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘﻥ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯩﺰ
ﺩەﻳﻤﯩﺰﻛﻰ،

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ

ﺩﯗﻧﻴﺎ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﮔﯜﺯەﻟﺪﯗﺭ،

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ

ﻳﺎﺳﺎﻧﺴﯘﻥ،ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ھﺎﻳﺎﺕ ﻛﻪﭼﯘﺭﺳﯘﻥ ،ﺧﯘﺷﭙﯘﺭﺍﻕ ﺋﻪﺗﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ
ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﯘﻥ ،ﺯﯦﻨﻨﻪﺗﻠﻪﻧﺴﯘﻥ،ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﺴﯘﻥ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺰ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ھﯜﺭﻣﻪﺕ ۋە
ﺋﯧﻬﺘﯩﺮﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﻪﻧﺴﯘﻥ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﻳﺎﺕ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﻧﯧﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ھﻪﻣﺮﺍھﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﻮﻣﯘﺭﻟﯩﻚ ﺟﻮﺭﯨﺴﻰ ،ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﻳﺎﺳﺎﻧﺴﯘﻥ ،ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺧﯩﻞ ﮔﯧﺮﯨﻤﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﯩﭻ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ

ﭘﯩﻜﯩﺮ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ.

ﺑﻪﻟﻜﻰ

ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﻰ

ﺩەپ

ﺑﯩﺰەﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯩﻴﯩﻨﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻪﺟﯩﺮ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﻗﯩﻨﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺑﯘﮔﯘﻧﻜﻰ ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺶ ﻣﻮﺩﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺭﯨﺰﺍﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﻮﺯﻟﻪپ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺶ ﻧﯧﻴﯩﺘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺳﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ -ﺧﺎﻧﯩﻤﻼﺭ
ﺑﺎﺭﻣﯘ؟؟؟

ﺑﯘ

ﻳﻪﺭﺩە

ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻲ

ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ ھﻪﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﺗﺴﻪﻙ
ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ » :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ
ﻏﻪﻳﺮﯨﮕﻪ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ
ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻢ« .
٤

ﺳﻪھﯩﻬ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﺍ ﺋﻪﺑﯘ ھﯘﺭەﻳﺮﯨﺪﯨﻦ ﺭﯦﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﻟﯜﻙ ﻛﯩﺸﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ .ﻣﻪﻥ
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ

ﺗﯩﺨﻰ

ﻛﻮﺭﻣﯘﺩﯗﻡ.

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺑﯩﺮﻯ

ﺋﯩﺴﺘﯩﺒﺪﺍﺕ

ھﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﻪﻗﺴﯩﺰ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە
ﺧﺎﺭﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭﺩﯗﺭ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﻪﺭ-ﺧﯩﻞ ﻳﺎﺳﺎپ ﺗﻮﮔﯩﻨﯩﯔ ﻟﻮﻛﯩﺴﯩﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﺎﺭ-ﻧﯧﭙﯩﺰ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﻳﯩﺮﯨﻢ
 ﻳﺎﻟﯩﯖﺎچ ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜپ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻣﺎﻳﯩﻞ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯗﺭ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺧﯘﺵ ﭘﯘﺭﯨﻘﻰ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻳﻪﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ھﯧﺪﯨﻨﯩﻤﯘ ھﯧﭻ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ « .
ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﺰ-ﺧﺎﻧﯩﻤﻼﺭ! ﺋﯚﺭﯨﻨﯩﺶ ،ھﯩﺠﺎﺏ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﻪﻝ
ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯘﺭ .ﭘﻪﺭﺯ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ

ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ

ﺳﻮﺭﺍﻟﺴﺎﻕ

ھﯩﺠﺎﺑﺘﯩﻨﻤﯘ

ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ

ﺳﻮﺭﯨﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻠﯩﺸﯩﺶ ﺩﯨﮕﻪﻥ
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﯩﻲ ﺷﯘﺋﺎﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺧﻮﺷﻴﺎﻗﺴﺎ ﺋﯚﺭﯨﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ
ھﯩﺠﺎﺏ ﻗﯩﻠﯩﻐﺎﻥ ۋە ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ

ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﭗ ﻳﯘﺭﯗﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.

ﺋﻮﻳﻼۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯩﺰ-ﺧﺎﻧﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ؛ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﻮﺭﯗﻧﯘڭ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﯩﯖﯩﺰ
٥

ﺑﻮﻟﻐﯘﺳﻰ! ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﺩﯨﻠﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ھﯩﭽﻘﺎﭼﺎﻥ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻟﻤﺎڭ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪ
ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘڭ.ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﻪﮔﯘﺳﻰ.ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ!
ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ! ﺳﯩﺰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ
ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺴﯩﺰ .ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺳﺮﯨﻐﯩﻨﻰ ۋە
ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺳﯩﺰﻧﻰ
ﺋﺎﺳﺮﺍﻳﺪﯗ ۋە ﺋﻪڭ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯗﺷﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻳﺎﺵ ،ﻏﯘﺭﯗﺭﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ،
ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺩﯨﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﻪھﻠﯩﺪﯨﻦ
ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﯖﯩﺰ

ۋەﻳﺎﻛﻰ

ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ

ﺑﻪﺯﻯ

ﺑﯩﺮ

ﺭەﺯﯨﻞ

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ھﻪۋﺍﻳﻰ-ھﻪۋەﺳﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ.
ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﻪﻟﺒﻪﺗﺘﻪ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﻳﻪﺭ ﺗﯜﺗﯜﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺴﯩﺰﻏﯘ
ﺩەﻳﻤﻪﻥ؟! ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ھﯩﻠﯩﻬﻪﻡ ﻛﯩﭽﯩﻜﻤﻪﻳﺴﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ  ،ﺋﯩﭙﭙﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە
ھﺎﻳﺎﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﻻﺯﯨﻢ ﺗﯜﺗﯜپ ﺋﯜﻟﮕﯜﻟﯜﻙ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﻠﯩﭽﻪﻙ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﺎﺭﻻﻕ ﻧﯘﺭ ﭼﯩﭽﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻴﻤﺎﻧﯩﻲ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ۋە ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﻮھﭙﯩﯖﯩﺰﻧﻰ
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ﻗﻮﺷﯘﺷﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯜﻳﯜﻙ
ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﯨﺴﻰ.
ﺋﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻧﯧﻤﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﯜﭼﻰ،
ھﺎۋﺍﻳﻰ-ھﻪۋەﺳﻨﯩﯔ
ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ!

ﻗﯘﻟﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ﭘﺎﻙ،

ﺳﯩﺰ

ھﯚﺭﻟﯜﻛﻜﻪ

ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﮕﯜﭼﻰ

ۋە

ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ

ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺰ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ،ﺳﯩﺰ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ

ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ

ﻛﻪﺭﯨﻢ،
ﻣﻪھﻜﻪﻡ

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ

ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﯖﯩﺰ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻏﯜﺭﯛﺭﯨﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻳﺎﻗﯩﻼپ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪڭ.ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﯜﺳﻰ!
ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ،ﺋﺎﻛﺎ-ﺋﯘﻛﯩﻼﺭ ،ﺋﺎﭼﺎ -ﺳﯩﯖﯩﻠﻼﺭ
ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ! ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺋﺎﺯﺍﺩە ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺶ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺯ-ﻛﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯘﺭﯗپ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻰ ﺋﻪﺧﻼﻗﺘﯩﻦ ﭼﻪﺗﻨﯩﮕﻪﻥ ،ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺗﻰ ﺳﯜﺱ ،ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺴﯩﺰ،
ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﻮﻳﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻳﯘﻥ-ﺗﺎﻣﺎﺷﺸﺎﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟﻰ،ھﺎﻳﯟﺍﻥ
ﻛﻪﺑﯩﻲ

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺋﻮﻟﺠﯩﺴﯩﻐﺎ

ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ،

ﺋﯩﻨﺎﻕ

ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺳﯩﺪﯨﻦ
ﻣﻪھﺮﯗﻡ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﻝ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗۋﺍﺗﺴﺎ ،ﺳﻪﺑﯩﻲ
ﻣﻪﺳﯘﻡ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺳﯩﺰ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻳﺎﻣﺎﻥ
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ﻳﻮﻟﻐﺎ

ﻛﯧﭽﻪ-ﻛﯧﭽﯩﻠﻪپ

ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ

ﻛﻪﻟﻤﻪﻱ

ﺋﻮﻳﻠﯩﺮﯨﮕﻪ

ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻟﻪۋ ﻳﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛپ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﯩﻨﻰ
ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ ۋە
ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ
ۋە ﻳﯜﺭﺗﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﻳﺎﻗﺎ ﻳﯜﺭﺗﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﻯ ﺋﯚﻟﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﺭﯦﺴﺘﯘﺭﺍﻧﻼﺭﺩﺍ،ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ

ﺗﺎﻧﺴﯩﺨﺎﻧﺎ،

ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﻼﺭﺩﺍ،

ﻛﺎﭘﯩﻴﺨﺎﻧﯩﻼﺭﺩﺍ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﺎﻡ -ﺋﺎﺑﺮﯗﻳﯩﻨﻰ ﺳﯩﺘﯩﭗ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﺋﯘﺳﯘﻝ ۋە ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ،
ﺑﯩﺮﺍۋﻻﺭﻧﯩﯔ ھﯧﻠﯩﮕﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ،ﻧﺎﺧﺸﺎ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ
ﺩﯨﺴﻪ،

ﺑﯩﺰ

ھﻪ

ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ

ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﻤﯩﺰ،ﺑﻪﺧﺘﯩﻤﯩﺰ

ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﺍ

ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ﺩەپ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﺳﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﮔﯘﻧﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ
ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ

ھﯜﺷﯜﻣﯩﺰﻧﻰ

ﻳﯘﺭﯗۋﺍﺗﯩﻤﯩﺰ.

ﭘﻪﺭەﺳﻠﻪﺭ

ﺋﺎﺑﺮﯗﻱ

ﺗﯘﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻏﯘﻝ-ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻛﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﻧﯩﺸﺎﻥ ،ﺋﯩﻨﺎﻕ
ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ

ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻦ ﺭﺍھﻪﺗﺴﯩﺰ

ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﮕﻪ

ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺳﯜﻧﯜپ ،ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰ ﺳﻪﺭﺳﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ،
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﺎﺑﯘﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻗﺎﻳﻤﺎﺱ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ،ﺭﺍﻙ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ
ﻛﯧﺴﻪﻝ

ﺑﻮﻟﯘۋﺍﺗﺴﺎ،

ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ؛

ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ

ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﯩﻐﺎ

ﺋﯩﭙﻼﺱ

ﻗﺎﺧﺸﺎﺗﻘﯘچ

ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﭼﺎﯕﮕﯩﻠﯩﻨﻰ

ۋە

ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ

ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺳﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺴﺎ،

ﺑﯘﻧﯩﯔ

ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﻴﯩﻦ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﻧﻰ
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ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻼﻣﺪﯗ؟! ﺋﺎﻟﻼھ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ
ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻤﯘ؟! ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ھﯧﺴﺎﺑﻰ
ﻳﻮﻗﻤﯘ؟! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ھﻪﺭﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺶ-ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ھﯧﺴﺎﺏ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﺳﻤﯘ؟!
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ :ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﺎﯕﺎ ۋە
ﺳﯧﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯖﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ،
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ ،ﺳﺎﯕﺎ ﻳﺎﺷﺎﺵ
ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ .ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ
ﻳﺎﺷﯩﺪﯨﯔ؟ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ؟ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﯔ ۋە
ﻛﯩﻠﯩﭽﻪﻙ

ﺋﻪۋﻻﺗﻼﺭ

ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻳﺎﺧﺸﻰ

ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ

ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ؟ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯚﺯ ﺑﻪﺧﺘﯩﯖﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﯩﯖﻤﯘ،
ﻳﻮﻕ؟ ھﻪﻗﯩﻴﻘﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪەﻙ ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﺑﻪﻝ ﺑﺎﻏﻼپ ﺷﯘ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻨﻰ
ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﯩﯖﻤﯘ ،ﻳﻮﻕ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺩەپ
ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮەﺭﻣﯩﺰ؟!
ﺑﻪﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ
ﺷﯘﺋﺎﺭﻯ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺭەﺯﯨﻞ ﺋﻪﺧﻼﻕ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ھﺎﻟﻘﯩﭗ ھﺎﻳﺎ ۋە ﺋﯩﭙﭙﻪﺗﺘﯩﻦ
ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﻛﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﻼپ ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ
ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺧﯩﻠﯩﻼﻡ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺮەﺕ
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ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ،

ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺑﻪﺧﺖ

ﺳﺎﺋﺎﺩﯨﺘﻰ

ۋە

ﭘﺎﺭﻻﻕ

ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺰﺩﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻛﯜﻧﻠﻪﺵ ھﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻰ ۋە ﺋﻪﺭﻟﯩﻚ ﻏﯜﺭﯛﺭﯨﻲ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﺯ
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺭەﺯﯨﻞ ﻛﯚﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻳﻠﯩﻘﻰ ،ﺧﺎﺋﯩﻦ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻰ ،ھﺎﻳﯟﺍﻥ ﻛﻪﺑﻰ ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﺱ ﻗﺎﺭﺍ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﻪﺑﻠﻪﺧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ
ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﯩﻨﻰ،

ﻣﻪﺯﺯﯨﻠﯩﻚ

ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻐﺎ

ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ

ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﻰ

ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ!...
ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ۋەﺯﯨﻴﻪﺕ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺩﯦﺮەﻙ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗﻛﻰ ،ﻗﯩﺰ-
ﺧﺎﻧﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ،ﺗﯜﻳﯜﻕ ﻳﻮﻟﻼﺭﻏﺎ
ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﯩﻚ ۋە ۋەﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ.ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰ-ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﭘﻪﺳﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﺋﯧﺰﯨﺘﻘﯘﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨﻨﻰ ﻣﯧﻬﺮﻯ-ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ۋﺍﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯜﺯﯛﻟﯜﺷﻰ،

ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ

ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﯩﻨﯩﯔ

ﺯﺍۋﺍﻟﻠﯩﻘﻘﺎ

ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﻰ.
ﺋﻰ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺳﯚﻳﯘﻣﻠﯜﻙ ﺋﺎﻧﺎ ،ﺳﯩﺰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ!
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ

ﻛﯧﻠﻪﭼﯩﻜﻰ

ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ

ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﺩﺍ!

ﺳﯩﺰ

ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ،ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺵ ،ﺋﺎﻧﺎ ۋەﺗﻪﻥ
ﺭﻭھﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻏﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻬﯩﺮ ﻛﯜچ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻟﻪپ ﭼﯩﻘﺎﻻﻳﺴﯩﺰ .ﺳﯩﺰ ﺋﯚﺯ
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ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﻮﻳﯘﻥ ﻗﯩﺴﯩﭗ ﺧﺎﺭﻟﯩﻨﯩﭗ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ

ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺴﯩﺰ.

ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ

ﺋﺎﻧﺎ

ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ

ﺋﯚﺯ

ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺳﻪﺭﮔﺎﻧﺪﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ،
ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ،ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﻧﺎﻣﺴﯩﺰ ﻳﺎﺷﯩﺸﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺳﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ھﻪﺭ
ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ،ﺋﻪﺩەﭘﻠﯩﻚ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ،ﺋﺎﺗﺎ-
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ  ،ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯜﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﻰ
ﭘﺎﺭﻻﻕ

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ

ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﯛپ

ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺴﯩﺰ؟ ﻳﯜﺭﯛﺵ-ﺗﯘﺭﯗﺵ ،ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﺍ ﻧﯧﻤﻪ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ؟ ! ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ،ﺯﻭﺭ ﺋﯜﻣﯩﺪ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺭۋﯨﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﺟﯩﮕﻪﺭ ﭘﺎﺭﯨﯖﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﭗ-ﭼﯧﻜﯩﭗ
ھﻪﺭ-ﺧﯩﻞ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺩەﺭﺕ ﺋﻪﻟﻪﻣﮕﻪ
ﻗﻮﻳﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋﺍﺧﺘﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ

ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﺎ

ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ

ﺑﯩﻠﯩﭗ

ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ

ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﻗﺎﭼﺎ ﻳﻮﻕ.ﺑﯘ
ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ؟ ﻧﯧﻤﻪ ﺳﻪۋەﭘﻠﯩﻚ ﺑﯘ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻛﯩﻠﯩﭗ
ﭼﯩﻘﺘﻰ؟ ﺑﯘﻧﻰ ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯚﺭﯗڭ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەﻙ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻠﯩﭗ
ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪۋەپ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﺩﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﻰ،
ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﻮﺭپ-ﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ھﯚﺭﻣﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ،
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ﺩﺍﺩﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻐﺎ

ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺋﯜﻟﮕﻪ

ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .
ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﺎﻧﯩﻢ -ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ
ۋە ھﻪﺩﯨﺲ ﺷﻪﺭﯨﭙﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻯ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە
ﺋﻪﺩەپ -ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺯﯙﺭﯛﺭ ۋە ﻣﯘھﯩﻢ.
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ۋﺍﺭﯨﺴﻠﯩﺮﻯ

ۋە

ﺋﯩﺴﻼﻡ

ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ۋە ﺩﯨﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻼﺭﺩﯨﻦ
ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﭘﻪﻳﺘﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪە ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﺵ،
ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ،ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻟﻪﺵ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ

ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ

ﺗﻮﻟﯘﻕ

ﺋﺎﺩﺍ

ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ

ﺗﻪﻟﻪپ

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ۋە ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﺘﯩﻤﯩﺰﺩە ﺋﻪۋﺝ ﺋﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻧﺎﺷﺎﻳﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ۋە ﺭەﺯﯨﻠﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺭﯨﺰﺍﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯜﺗﯜپ ﺋﻮﻣﯘﻣﻴﯜﺯﻟﯩﻚ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﺗﯘﺭﯗﺵ ۋە ﻏﻪﻳﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە
ﺋﺎﺗﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﻳﻮﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﺳﯘپ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﺵ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ »:ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻣﯩﻴﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻛﯜچ-ﻗﯘۋۋەﺕ،
ﻏﺎﺯﺍﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﻪھﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ( ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ).ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﭘﯩﻘﯩﺴﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
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ﺯﯨﻤﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﯚﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻨﺪﯗﺭ(  .ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﭘﺎﻧﺎھﯩﺪﺍ

ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ھﻪﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ،ﺳﯩﻠﻪﺭ

ﺳﻪﺭﻛﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ
ﺑﯘ

ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ)،

ﺋﯜﻧﯜﻡ

ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪ(

ﺑﯩﺮ

ﺗﯚﺷﻪﻛﺘﻪ

ﺑﯩﻠﻠﻪ

ﻳﺎﺗﻤﺎﯕﻼﺭ)،ﺑﯘﻣﯘ ﺋﯜﻧﯜﻡ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪ( ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﺩەﭘﻠﻪﺵ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪە
ﺋﺎﺳﺘﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘﺭﯗﯕﻼﺭ.ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺑﻮﺯەﻙ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﯕﻼﺭ.ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﺪﯗﺭ،

ﺑﯜﻳﯜﻛﺘﯘﺭ).ﺋﺎﻟﻼھ

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ

ﺯﯗﻟﯘﻡ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﻰ

ﺟﺎﺯﺍﻻﻳﺪﯗ( ﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -٣٤ﺋﺎﻳﻪﺕ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ!
ﺋﯚﺯﯛﯕﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺧﯩﺶ-ﺋﻪﻗﺮﯨﺒﺎﻟﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ۋە ﺗﺎﺷﻼﺭ
ﻳﯧﻘﯩﻠﻐﯘ

ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،

ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،

ﺭەھﯩﻢ

ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ

ﻗﻮﻝ

ﭘﻪﺗﯩﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﺋﻪﻛﻜﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﯕﻼﺭ! ﺋﯘ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯨﻘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯗ،ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﺳﺎ
ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ« .ﺗﻪھﺮﯨﻢ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -٦٦ﺋﺎﻳﻪﺕ.
ﺑﯩﺰ ﻏﺎﻟﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ۋە ﺑﯩﺮەﺭ ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺯﺍ
ﺋﻪۋەﺗﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺋﺎﺯﺍﭘﻘﺎ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗپ ﻗﻮﻳﯩﺸﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﺎﻳﻠﻰ!
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ،

ﺋﻪھﻠﻰ

ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ،

ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﺍﻳﻠﻰ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻨﻰ
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ﻳﺎﺩﻻﻧﺪﯗﺭﺍﻳﻠﻰ! ﺑﯩﺰ ﻗﯩﺰ -ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻟﻪپ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺸﻜﻪ ﻳﯩﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻪ
ﺑﻮﻟﯘپ،

ﺋﯩﺴﻼﻡ

ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘﻪ
ھﺎﺯﯨﺮﻻپ

ﺋﻪﺧﻼﻕ

ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ

ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯘﺭﯗپ

ﺋﯩﻠﯩﭗ

ﻣﯧﯖﯩﺸﯩﻐﺎ

ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ

ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺋﯚﺯﻯ

ۋە

ﻣﯩﻠﻠﻰ

ﺩﯨﻨﻰ

ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯗﺭ .ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ۋە ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ
ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎ ،ﺋﺎﻛﺎ-ﺋﯘﻛﺎ ،ﺋﺎﭼﺎ-ﺳﯩﯖﯩﻞ ،ﻗﯩﺰ-ﺧﺎﻧﯩﻤﻼﺭ!
ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﺘﯩﻦ

ﺋﯧﺒﺮەﺕ

ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ
ﺧﺎﻧﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺋﯧﻠﯩﯖﻼﺭ!

ۋە

ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻖ

ﻗﯩﺰ-

ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ

ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺳﯩﮕﻪ

ﺳﻪﻝ

ﭼﯩﺮﻛﭽﯩﻠﯩﻚ

ﺩﯨﻨﻰ

ۋە

ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ

ۋە

ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﻣﻪھﺴﯘﻟﯩﺪﯗﺭ.ﺧﯘﺩﺩﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﯩﺪەﻙ »:ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ

ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ

ﺷﻪﺭﻣﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻜﻰ

ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ

ﮔﯜﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ« .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺋﯘﺳﺎﻣﻪ
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺯەﻳﺪ ﺭﯦﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ -ھﻪ!
ﻟﻪﻧﯩﺘﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗپ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ
ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﻪﻳﻠﻰ.ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە ھﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻯ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ھﺎﻳﺎﺕ ﻛﻪﭼﯘﺭﯨﺸﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻱ! ﺟﯘﻣﻠﯩﺪﯨﻦ
ﻗﯩﺰ-ﺧﺎﻧﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ،ﺋﯩﻤﺎﻥ ،ﺋﯧﭙﭙﻪﺕ-ھﺎﻳﺎ ،ﺋﻪﺧﻼﻕ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺕ
ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻧﯘﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﻳﻮﺭﯗﺗﯩﺸﯩﻨﻰ،ﺋﻮﻏﯘﻝ-ﻳﯧﮕﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎپ-ﺋﯩﻤﺎﻥ ،ﻏﻪﻳﺮەﺕ-
ﺷﯘﺟﺎﺋﻪﺕ،

ﻏﯘﺭﯗﺭ-ۋﯨﺠﺪﺍﻥ،

ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،

ﺋﻪﺧﻼﻕ

ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﮕﻪ

-

ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻥ،

ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺕ،
ﺋﺎﻧﺎ

ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ
ۋەﺗﯩﻨﯩﻨﻰ

ﮔﯜﻟﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯜﺯەﻝ ﺭﻭھ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ.
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