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ﺋﯩﺰ

ﻳﺎﺵ ﺋﯩﺪﯗﻕ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺰ،
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﺎﺗﻘﺎﻣﯩﻨﮕﯜﺩەﻙ ﺑﻮﭘﻘﺎﻟﺪﻯ ﺋﻪﻧﻪ ﻧﻪۋﺭﯨﻤﯩﺰ،
ﺋﺎﺯ ﺋﯩﺪﯗﻕ ﻣﯜﺷﻜﯜﻝ ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺰ،
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﭼﯘڭ ﻛﺎﺭۋﺍﻥ ﺋﺎﺗﺎﻟﺪﯗﻕ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗپ ﭼﯚﻟﻠﻪﺭﺩە ﺋﯩﺰ.
ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺋﯩﺰ ﭼﯚﻟﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﺍ،ﮔﺎھﻰ ﺩﺍۋﺍﻧﻼﺭﺩﺍ ﻳﻪﻧﻪ،
ﻗﺎﻟﺪﻯ ﻧﻰ-ﻧﻰ ﺋﺎﺭﺳﻼﻧﻼﺭ،ﺩەﺷﺘﻰ ﭼﯚﻟﺪە ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﺰ،
ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺩﯦﻤﻪڭ ﻳﯘﻟﻐﯘﻥ ﻗﯩﺰﺍﺭﻏﺎﻥ ﺩﺍﻻﺩﺍ،
ﮔﯜﻝ ﭼﯧﭽﻪﻛﻜﻪ ﭘﯜﺭﻛﯩﻨﯘﺭ ،ﺗﺎﯕﻼ ﺑﺎھﺎﺭﺩﺍ ﻗﻪﺑﺮﯨﻤﯩﺰ،
ﻗﺎﻟﺪﻯ ﻣﻪﻧﺰﯨﻞ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺋﯩﺰ ،ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺋﯘﺯﺍﻗﺘﺎ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ،
ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺑﻮﺭﺍﻥ،ﻛﯚﭼﺴﻪ ﻗﯘﻣﻼﺭ ھﻪﻡ ﻛﯚﻣﻪﻟﻤﻪﺱ ﺋﯩﺰﯨﻤﯩﺰ،
ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺱ ﻛﺎﺭۋﺍﻥ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ،ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﺎﺗﻼﺭ ﺑﻪﻙ ﺋﯘﺭﯗﻕ،
ﺗﺎﭘﻘﯘﺳﻰ ھﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮﻛﯘﻥ ﻧﻪۋﺭﯨﻤﯩﺰ ﻳﺎ ﺋﻪۋﺭﯨﻤﯩﺰ،
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ھﯩﺪﺍﻳﻪﺗﻨﺎﻣﻪ
ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﻨﻤﺎﻱ ﺋﯩﺰﻟﯩﺪﯨﻢ ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ،
ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺑﯩﺮ ھﺎﺩﻯ ﺗﯧﭙﯩﺸﺘﺎ ﭼﯩﻦ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺗﻨﻰ،
ﺗﯩﻠﻪپ ھﻪﺭ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﺑﺎﻱ ﻣﻪﻧﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﭘﺎﺳﺎھﻪﺗﻨﻰ،
ﺩﯨﻠﯩﻢ ﺋﯩﺴﺘﻪﻳﺘﺘﻰ ﺋﯩﺰھﺎﺭﻏﺎ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﻣﻪﻗﺒﯘﻝ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ.
ﻛﯧﻠﯩﯔ ﺋﻪﻱ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻢ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﺎﺷﻼﻳﻠﻰ ﺳﯚھﺒﻪﺗﻨﻰ.

ﺳﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻰ ﺑﯩﺴﯩﻤﯩﻠﻼھ ﺑﯘ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﯩﻚ ۋەﺯﯨﭙﻪﻣﺪﯗﺭ،
ﺳﺎﻧﺎ ﻳﯘ ھﻪﻣﺪﻟﻪﺭ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎﻡ ﺗﯜﻣﻪﻥ ﻣﯩﯖﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﻪﻣﺪﯗﺭ ،
ﻗﯘﺭﯗﻕ ،ﺗﯘﺯﺳﯩﺰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺋﻪۋﺯەﻝ ،ﺋﻪﻗﯩﺪەﻣﺪﯗﺭ،
ﺑﯘ ﺩەۋﺍﻳﯩﻤﻐﺎ ﺑﯘﺭھﺎﻧﯩﻢ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﺎﺯﻣﯩﺶ ﻗﻪﺳﯩﺪەﻣﺪﯗﺭ..
ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ﺭەﺑﺒﯩﻢ ﺋﺎﻟﻼ ﺩﯨﻦ ﻗﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﻛﯜچ ۋە ﻗﯘۋۋەﺗﻨﻰ ،

ﺗﻪﺋﻪﺟﺠﯜپ ﺋﻪﻳﻠﯩﺸﻪﺭ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯩﺮﺍۋﻻﺭ ﺑﯘﻗﻪﺳﯩﺪەﻣﺪﯨﻦ.
ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﻪﻧﻤﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ ﺋﯩﭽﺴﻪ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺗﺮە ﭼﻪﺷﻤﻪﻣﺪﯨﻦ.
ﺋﯧﺰﯨﻘﺘﯩﻢ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﻼﺭ ﻧﺎﮔﺎھ ﺗﻪۋﺭەپ ﺋﻪﻗﯩﺪەﻣﺪﯨﻦ،
ﺷﯜﻛﺮﯨﻜﯩﻢ ﺭەھﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﭘﺘﻰ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺳﯘﻟﺘﺎﻧﻰ ﺗﻪۋﺑﻪﻣﺪﯨﻦ.
ﺋﯩﻼھﺎ ﺋﻪﻳﻠﯩﮕﯩﻦ ﻣﻪﯕﮕﯜ ،ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯘ ﺑﻪﺧﺘﯘ-ﺋﺎﻣﻪﺗﻨﻰ.

ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎچ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ﺋﻪﻟﻠﯩﻜﺘﻪ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﻳﯩﻞ،
ﻳﻪﻛﯜﻧﻠﻪﺵ ﺳﺎﺋﯩﺘﻰ ﻳﻪﺗﺘﻰ ﺋﯚﻣﯜﺭﻧﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ.
ﻧﻪﺯەﺭ ﺳﺎﻟﺴﺎﻡ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﯩﻦ ﻏﺎﭘﯩﻞ،
ﺋﺎﻗﯘﺭ ﻛﯚﺯ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯧﺮﺗﯩﺶ ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﻧﯩﻞ .
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ﺟﺎھﺎﻧﺪﺍ ﭼﻪﻛﻤﯩﮕﻪﻱ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﻣﯧﻨﯩﯖﺪەﻙ ﻛﯚپ ﻧﺎﺩﺍﻣﻪﺗﻨﻰ

ﺳﻪھﻪﺭﺩە ھﻪﻣﺪﻟﻪﺭ ﺋﯧﻴﺘﺎﺭ ﺋﯘﭼﺎﺭ ﻗﯘﺷﻼﺭﻣﯘ ھﻪﺭ ﺩەﻣﺪە،
ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺑﯩﺮ ھﯧﺲ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻰ ﺋﺎﺩەﻣﺪە.
ۋەھﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ھﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﻗﻪﺭﺯ ﺑﯘ ﺯﯨﻤﻤﻪﻣﺪە،
ھﺎﻣﺎﻥ ﻗﺎﻳﻨﺎﻳﺪﯗ ھﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﻚ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﺪە ،
ﺋﯚﻣﯜﺭﻧﻰ ﺯﺍﻳﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺮەﺗﻨﻰ.

ﺑﺎھﺎﺭ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭﻟﯩﺮﻯ ھﻪﺭﺗﺎڭ ﻳﯘﻳﺎﺭ ھﻪﻡ ﻳﺎﺷﻨﯩﺘﺎﺭ ﺗﺎﻏﻨﻰ ،
ﺋﯧﺮﯨﻘﻼﺭ ﺑﯩﺮﻟﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺳﯘﻣﯘ ھﻪﺗﺘﺎ ﮔﯜﻟﻠﯩﺘﻪﺭ ﺑﺎﻏﻨﻰ .
ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻢ ﻣﯘﺭﺍﺗﻘﺎ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺋﺎﭼﻤﺎﻗﻨﻰ ،
ﺋﯧﺮﯨﺘﺴﻪ ھﯧﭻ ﺋﻪﺟﻪﭘﻤﻪﺳﻜﯩﻢ ﻛﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﺩﺍﻏﻨﻰ .
ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯩﻼھﯩﻢ ﺧﻪﺯﯨﻨﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺮە ﺭەھﻤﻪﺗﻨﻰ .

ﺳﯩﺮﺍﺗﻪﻝ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻢ ﺗﺎﭘﻤﺎﻕ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﻪﺳﯩﺒﻪﻣﺪە .
ﻧﺎﺩﺍﻣﻪﺕ ﺩﺍﻏﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻟﻤﺎﺱ ﺋﯩﺪﻯ ﻣﻪھﺰﯗﻥ ﺑﯘ ﺳﯩﻴﻨﻪﻣﺪە ،
ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻢ ﺑﯩﺮ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﺋﯩﻘﺒﺎﻝ ﻛﯜﻟﯜپ ﺗﻪﻟﻪﻱ ﭘﯧﺸﺎﻧﻪﻣﺪە.
ﺟﺎﺭﺍﯕﻼپ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﻨﯩﯔ ﺳﺎﺩﺍﺳﻰ ﺑﯘ ﻗﻪﺳﯩﺪەﻣﺪە .
ﻧﯧﺴﯩﭗ ﺋﻪﻳﻠﻪپ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺯﺍﺕ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﺧﺘﯘ -ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻨﻰ .

ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻢ ﺩﯦﯖﯩﺰﻯ ﺗﯩﻨﻤﺎﻱ ﭼﺎﻳﻘﯩﻠﯩﭗ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ،
ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺯ ﻳﯘﻣﯘپ ﻛﯚﺯﻧﻰ ۋە ﮔﺎھﻰ ﺗﺎﯕﻐﯩﭽﻪ ﺋﻮﻳﻐﺎﻕ.
ﻗﯘﻟﯘﻡ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﺎﺧﻘﺎ ﺋﯧﺴﯩﻠﺪﯨﻢ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﺷﺘﺎﻕ ،
ﺋﯩﻼھﯩﻢ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻤﮕﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺟﯩﻘﺮﺍﻕ .
ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺋﻪﻳﻠﻪپ ﺑﯘ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﺪە ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﺭ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻨﻰ.
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ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺩەﺭﻳﺎﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﯩﺮەﻥ ﭼﯚﻣﮕﻪﻧﺴﯧﺮﻯ ھﻪﺭ ﺗﯜﻥ ،
ﻛﯚﯕﯜﻟﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﯘﻳﯘﻟﺪﻯ ،ﺗﺎﺭﻗﯩﺪﻯ ﺋﻪﭘﺴﯘﻥ .
ھﺎﻳﺎﺗﯩﻢ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﭘﯘﺷﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩﯨﻠﯩﻤﺪﯗﺭ ﻧﺎﺗﯩﯟﺍﻥ ﻣﻪھﺰﯗﻥ ،
ۋە ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺟﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﮕﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﺪﻯ ﺗﯜﻣﻪﻥ ﻣﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ .
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪ ﺋﻰ ﺭەﺑﺒﯩﻢ! ﻛﯚﯕﯜﻟﮕﻪ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻏﻪﭘﻠﻪﺗﻨﻰ .

ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻛﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻗﺴﺎ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺭﺭە .
ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ ﺧﺎﻟﻰ ھﯧﻜﻤﻪﺗﺘﯩﻦ ۋە ھﻪﺗﺘﺎﻛﻰ ھﻪﺳﻪﻝ ھﻪﺭە.
ﺋﺎﺩەﻣﺰﺍﺕ ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﭗ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﺎﺗﻮﻣﺪﯨﻦ ﺗﺎﭘﺘﻰ ﻣﻮﻝ ﺯەﺭﺭە،
ۋە ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﭙﺎﻳﺎﻥ ﺳﯩﺮ ﺩﯦﯖﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﻪ ﻗﻪﺗﺮە .
ﺋﯩﻼھﺎ ﻗﯩﻞ ﻛﻪﺭەﻡ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﺑﯩﻠﻪﻳﻠﻰ ﺳﯩﺮﯗ  -ھﯧﻜﻤﻪﺗﻨﻰ.

ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺴﯧﺮﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺧﻪﺯﯨﻨﻪڭ ﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ،
ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺭﻭﺷﻪﻧﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻮﻧﺎﺭ ﺋﯚﺯ ﺯﺍﺗﯩﻨﻰ ﺧﻮﭘﺮﺍﻕ .
ﻣﯩﺴﺎﻝ:ﻗﺎﺭﯨﻐﯘ ﻧﯧﭽﯜﻙ ﺑﯩﻠﺴﯘﻥ ،ﻗﯘﻳﺎﺵ ﻗﺎﻧﺪﺍﻏﯘ ﺋﺎﻱ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ،
ﺑﯩﻠﯘﺭ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮔﯚﺩەﻙ ھﻪﺗﺘﺎ ﻧﯩﭽﯜﻛﺪﯗﺭ ﮔﯜﻝ ﻧﯧﭽﯜﻙ ﻳﺎﭘﺮﺍﻕ .
ﺩﯦﻤﻪﻛﻜﻰ ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺗﺘﯩﻦ ﺟﺎﻥ ﺗﺎﭘﯘﺭ ﺋﻪﻗﻠﻰ -ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺗﻨﻰ.

ﺗﯜﻣﻪﻥ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﺩﺍۋﺍﻣﯩﺪﺍ ﺋﯚﺗﯜپ ﺳﺎﻧﺴﯩﺰ ﺋﺎﻗﯩﻞ -ﺩﺍﻧﯩﺶ ،
ھﺎﻳﺎﺕ ﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻛﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ھﻪﻡ ﺧﺎھﯩﺶ .
ﺑﯩﺮﺍۋﻻﺭ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﻛﯜﭼﻪپ ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﺰﻟﯩﻘﻨﻰ ﭘﻪﺭﻣﺎﻳﯩﺶ،
ۋە ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪﻛﺴﯩﺮﻯ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﺋﻪﺯﻣﺎﻳﯩﺶ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺑﯩﺮ ﺭﻭھﻰ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻨﻰ .
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ﻣﯩﺴﺎﻝ :ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺗﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﻨﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﺎﻕ ،
ﺋﺎﻧﺎ ﻗﺎﺭﻧﯩﺪﺍ ﺑﯘ ﺟﺎﻳﻐﺎ ھﺎۋﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﺎﻕ .
ﺗﯘﻏﯘﻟﻤﺎﻕ ﺳﺎﺋﯩﺘﻰ ﻳﻪﺗﺴﻪ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﺎﻕ ،
ﺑﯘ ﻣﯜﺷﻜﯜﻟﮕﻪ ﻧﻪ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﭘﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﺎﻕ .
ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺗﺎﭘﻘﯘﺳﻰ ﻗﻪﻟﺒﯩﯔ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﻰ-ﭘﯩﻜﺮەﺗﻨﻰ.

ﺑﯜﮔﯜﻥ ﭘﻪﻥ ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﭗ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻗﯩﻠﯘﺭ ﭘﻪﺭۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ،
ۋە ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﺎﻱ ۋە ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﺩﺍ ﻳﻪﺭ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻳﺎﺗﻘﯘﺳﻰ ﻳﺎﻟﻘﯩﻦ .
ﺑﯘﯕﺎ ﺋﻪۋﻻﺩﻯ ﺋﺎﺩەﻣﺰﺍﺕ ﺋﯘﻗﯘﺭ ﻣﯩﯔ ﻣﻪﺩھﯩﻴﻪ ﺗﻪﻟﻘﯩﻦ ،
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﻕ ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻧﯧﭽﯜﻙ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﻪﯕﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﺎﭘﻤﺎﺱ ﺑﯘ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻨﻰ .

ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻍ ﺋﯩﻜﻜﻰ،ﻛﯚﺯ ﺋﯩﻜﻜﻰ ،ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺑﯩﺮﺩﯗﺭ،
ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯚﺯﻟﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺵ ﻛﯩﺮﭘﯩﻚ ﺑﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﻪھﺮﯨﺮﺩﯗﺭ .
ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﻰ ﭼﯩﻬﺮﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯩﯔ ﺧﯩﻠﺪﺍ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﺩﯗﺭ ،
ﻗﯧﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﭽﯘ؟ﺑﯘ ﺳﯩﺮﻏﺎ ﻧﯧﭽﯜﻙ ﺳﯚﺯ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﻪﺑﯩﺮ ﺩﯗﺭ .
ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺋﺎﭼﻘﯘﺳﻰ ﻛﻪڭ ﻳﻮﻝ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻛﻜﻪ ﺑﯘ ﺳﯜﺭەﺗﻨﻰ.

ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎ ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﯘﺭ ﺋﯚﺯ ﺯﺍﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ،
ﺗﯘﻏﯘﻟﻤﺎﻕ ﺳﻮﯕﺮە ﺋﯚﻟﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻧﺪﯗﺭ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ .
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻧﻪﺩە ،ﻗﺎﭼﺎﻥ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯜﻟﯜﺷﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﯘﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ،
ﺋﯧﭽﯩﻠﻤﺎﺱ ﺳﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺑﯘ ﻣﺎۋﺯﯗ ﺩەۋﺭﻯ -ﺩەۋﺭﺍﻧﺪﯨﻦ .
ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﻳﯩﻐﺴﯩﻤﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﯘ ﺳﯩﺮﻏﺎ ھﻪﻣﻤﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺗﻨﻰ .

ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺩەۋﺍ ﺋﯩﺰﺩەپ ﺟﺎھﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﻛﯚپ ﺩەﻧﺎ،

7

ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﻯ
ۋە ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﺎﭘﻤﯩﺪﻯ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺯەﺭﺭﯨﭽﻪ ﻣﻪﻧﻪ .
ﺋﺎﺭﯨﺴﺘﻮ ﻳﺎﻛﻰ ﻟﻮﻗﻤﺎﻧﺪەﻙ ھﻪﻛﯩﻤﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﯩﻤﯘﺳﺘﻪﺳﻨﺎ ،
ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻜﻪ ﺋﺎﻣﻪﻧﻨﺎ.
ﺩﯦﻤﻪﻙ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﯘﺯﻣﺎﻕ ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭەﺗﻨﻰ.

ﻗﯘﻳﺎﺵ،ﺋﺎﻱ ۋە ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ ﺳﺎﻣﺎ ﺳﻪﻳﯩﺮ ﺋﯧﺘﯩﭗ ھﻪﺭ ﻛﯜﻥ ،
ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﻳﻮﻝ ۋە ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﺘﻪ ﺧﺎﺗﺎﺳﯩﺰ ﺩەۋﺭ ﺋﯧﺘﻪﺭ ھﻪﺭ ﻛﯜﻥ .
ﺑﯘﯕﺎ ھﺎﻛﯩﻢ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﺋﻪﺟﻪﺏ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﺘﯩﺰﯨﻢ ﻗﺎﻧﯘﻥ ،
ﺑﯘ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺕ ﺗﺎﭘﻤﯩﺶ ﺋﺎﺷﯘ ﺧﯩﻠﺪﺍ ﺗﻮﻻ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ .
ﻳﻮﺭﯗپ ﻧﯘﺭﻻﻧﻐﯘﺳﻰ ﻗﻪﻟﺒﯩﯔ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻧﭽﻪ ﺑﯘھﺎﻟﻪﺗﻨﻰ .

ۋە ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺋﯧﻴﺘﺎﺭ ﺗﯜﺯەﻟﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﺘﯘﺭ ،
ۋەھﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ھﻪﻡ ﺋﻪﺟﻪﺏ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻠﺪﺍ ھﺎﻳﺎﺗﺘﯘﺭ.
ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺳﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰﮔﻪ ھﯘﻧﯘﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺒﺮەﺗﺘﯘﺭ،
ﺷﯧﻐﯩﻞ ﺗﺎﺵ ھﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺗﺎﺷﺘﯘﺭ ،ﺯﯗﻣﺮەﺗﻠﻪﺭ -ﺯﯗﻣﺮەﺗﺘﯘﺭ.
ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺗﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﻳﯘﺗﺴﯘﻥ ﻛﯚﺭەڭ ﺑﺎﺗﯩﻞ -ﺟﺎھﺎﻟﻪﺗﻨﻰ .

ﻣﯩﺴﺎﻝ :ﭘﻪﻥ -ھﯜﻧﻪﺭ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ ﻗﯘﺭﯗپ ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﻨﻰ،
ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ﺋﯩﭙﺘﯩﺨﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯘﻣﯘ ﺋﯩﺠﺎﺯەﺗﻠﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﻨﻰ .
ﻳﻪﻧﻪ ھﻪﻡ ﺋﺎﺷﻘﯘﺳﻰ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺑﯜﻳﯜﻙ ھﯩﻤﻤﻪﺕ ﺩﺍۋﯨﻨﯩﻨﻰ ،
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﯜﮔﯜﻝ ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺗﺮە ﻗﺎﻧﯩﺘﻰ .
ﻳﺎﺳﺎﻟﻤﺎﺱ ھﻪﺭ ﻧﯧﭽﯜﻙ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﻗﻠﯩﺪ ﺑﯘ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻨﻰ .

ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺳﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﺗﯘﺧﯘﻣﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭەﻱ ﺑﯘﺭھﺎﻥ ،
ﺗﻮﺧﯘﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﯘﺭ ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﺗﯘﺧﯘﻣﺪﯨﻦ ﭼﯜﺟﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻥ .
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ﺋﻪﮔﻪﺭﭼﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯩﯔ ھﻪﺳﺴﻪ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺩەۋﺭﺍﻥ ،
ﺗﯘﺧﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻤﺎﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ .
ﺩﯦﻤﻪﻙ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ھﺎﻣﺎﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺑﯩﻠﯘﺭ ﺧﺎﻟﯩﻘﻼ ﺧﻪﻟﻘﻪﺗﻨﻰ .

ﻧﻪﺯەﺭ ﺳﺎﻟﺴﺎﻕ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﻐﺎ ،
ﺗﯧﺮﯨﭗ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﻣﯩﺴﻪ ﺩﯦﻬﻘﺎﻥ ھﻮﺳﯘﻝ ﺗﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺧﺎﻣﺎﻧﻐﺎ .
ﺋﻪﮔﻪﺭﭼﻪ ﺩﺍﻥ ﻳﺎﺳﺎﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﯩﺪﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ،
ﺯﺍۋﯗﺗﻼﺭﺩﺍ ﻳﺎﺳﺎپ ھﻪﺭ ﻛﯜﻥ ﭘﯘﻟﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺘﺘﻰ ﺋﻪﺭﺯﺍﻧﻐﺎ .
ﺩﯦﻤﻪﻙ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﺎﻗﻘﺎ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻨﻰ .

ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺳﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯗﺭ ،
ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺗﺎﻣﭽﻪ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﺑﻪھﺮﻯ ﺩەﺭﻳﺎﺩﯗﺭ .
ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﺍﺕ ﺯﺍﺗﻪﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﻪھﻴﺎﺩﯗﺭ،
ﻛﻰ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ ﻛﯩﻤﯩﻴﺎ ﻣﻪﮔﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﺧﯘﻟﻴﺎﺩﯗﺭ .
ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ھﻪﺭﺩەﻣﺪە ﻗﯩﻠﯘﺭ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺮەﺗﻨﻰ.

ﻣﯩﺴﺎﻟﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯜﺯ-ﻳﯜﺯﻟﻪپ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﻣﯜﺷﻜﯜﻝ ﺋﻪﻣﻪﺱ ھﻪﺭ ﺋﺎﻥ
ۋە ﻟﯧﻜﯩﻦ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻻ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻣﯚﺟﯩﺰە ﺩﯗﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ .
ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮﻯ " ﺳﯜﺭە ﺭەھﻤﺎﻥ".
ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﻛﺎﺷﻜﻰ ﺋﺎﺷﯘﻧﭽﻪ " ﻣﺎ ﺗﯘﻛﻪﺯﺯﯨﺒﺎﻥ".
ﻗﯘﻟﯘﭘﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻗﻪﻟﺒﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺋﻪﻳﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﻧﯩﻤﻪﺗﻨﻰ.

ﺗﯘﻟﯘﻕ ﺋﻮﻥ ﺗﯚﺕ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﯚﺗﺘﻰ ﻧﻪﻗﯩﺸﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ ﺳﺎﺩﯨﺮ،
ﻧﯧﻤﯩﻜﻰ ﺩﯦﺴﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺷﯘ ﺯﺍھﯩﺮ .
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻣﯚﺟﯩﺰە ﺋﯩﺸﯩﮕﻪ ﻧﯧﭽﯜﻙ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﺭ ﻗﺎﺩﯨﺮ ،
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ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺗﺎﭘﯘﺭ ﻗﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﻪﺩﯨﺐ ،ﺷﺎﺋﯩﺮ .
ﻧﯧﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺗﻪﯕﺮﻯ ﺋﻪﮔﻪﺭﺗﯩﻠﻐﺎ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻨﻰ .

ﺋﯚﺗﯜپ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﯖﺪﺍ ﺗﯚﺕ ﻳﯜﺯ ﻳﯩﻞ ھﺎۋﺍﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮ،
ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﺶ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ ﺷﻪﻛﻠﻪﻥ ۋە ﻣﻪﻧﻪﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻱ ﺗﻪﻏﻴﯩﺮ .
ﺑﯩﺮﺍۋﻻﺭ ﻗﻪﺳﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺑﯧﺘﻰ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺗﻪھﺮﯨﺮ ،
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﯩﺪﻯ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭپ،ﺑﯩﺮەﺭ ﺳﺎﻛﯩﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺯﯨﺮ.
ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻙ ﻧﻪ ﻣﯜﺷﻜﯜﻟﺪﯗﺭ ﺑﯘ ﻣﯚﺟﯩﺰە  -ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺗﻨﻰ

ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯚﻣﺮﯨﺪە ﻳﺎ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻳﺎ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺯﺍﺕ ،
ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ " ﺋﯩﻘﺮە ﺑﯩﺴﻤﻰ ﺭەﺑﺒﯩﻜﻪﻟﻠﻪﺯﻯ "ﻧﻰ ھﺎﻳﻬﺎﺕ .
ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻗﯘﺩﺩﯗﺳﻰ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﻪﻧﯟﺍﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺮﺷﺎﺕ ،
ﻧﻪﺑﯘۋەﺕ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯘﻏﯩﻨﻰ ﺋﻪﻳﻠﯩﺴﻪ ﺑﯘ ﻧﯩﻴﺎﺕ .
ﻧﯩﭽﯜﻛﻤﯘ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻤﺎﺱ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ .

ﺋﯘﻗﯘپ ﻛﯚﺭﺳﻪﻙ ﺑﯘﺗﺎﺭﯨﺨﻨﻰ ﺋﻪﺟﻪﺏ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﺮﻯ ھﯧﻜﻤﻪﺗﺘﯘﺭ،
ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﯩﻲ ﭘﻪﺯﻟﻰ -ﺧﯩﺴﻠﻪﺗﺘﯘﺭ.
ﺭەﻗﯩﺒﻠﻪﺭ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍﭘﯩﻤﯘ ﺑﯘﯕﺎ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ھﯚﺟﺠﻪﺗﺘﯘﺭ ،
ﺑﯘ ﺯﺍﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺷﻪﺭﯨﭙﻰ ﺭەﺳﯘﻝ ﺋﻪﻛﺮەﻡ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﺗﯘﺭ .
ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯚﻟﻤﻪﺱ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻨﻰ.

ﻧﻪﺑﯘۋەﺕ ﺗﺎﯕﻰ ﺋﺎﺗﻤﺎﺳﺘﺎ ﺋﻪﺭەﭘﻨﯩﯔ ھﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪڭ،
ﺟﺎھﺎﻟﻪﺕ ﺩەﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻧﭻ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪڭ .
ﺯﺍﻻﻟﻪﺕ ھﻪﻡ ﺭەﺯﯨﻠﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﺎۋﯗﺯ ﺋﯩﻤﺴﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪڭ ،
ﻣﯩﺴﺎﻝ :ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺗﯘﻏﯘﻟﺴﺎ ﮔﻪﺭ ﺯەﺑﯘﻥ ﺋﯩﻘﺒﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪڭ .
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ﻳﯩﻤﯩﺮﺩﻯ ﻧﻪﺑﯘۋۋەﺗﻼ ﺋﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺭﭼﻪ ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﻨﻰ .

ۋەھﯩﻨﻰ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺋﯩﻠﻬﺎﻡ ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ ﺑﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻥ ھﯚﻛﻤﻪﻥ،
ۋەھﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ ﻗﯩﺴﺴﻪ ﻳﺎ ﺭﻭﻣﺎﻥ .
ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻠﻬﺎﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺠﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮔﻪﺭ ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ،
ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﺯﻣﯩﺪﻯ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ .
ﻧﯩﭽﯜﻛﻤﯘ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻤﺎﺱ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ .

ﺑﯩﺮﺍۋﻻﺭ ﻗﯩﻠﺪﯨﻠﻪﺭ ﺩەۋﺍ ،ﻧﻪﺑﯩﻠﯩﻚ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ھﻪﺗﺘﺎ،
ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻣﯩﯔ ھﯧﻠﻪ -ﻧﻪﻳﺮەﯕﻠﻪﺭ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺗﻪﻗﯟﺍ.
ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﻪ ﺗﻪﻗﻠﯩﺪﻟﻪﺭ،ۋە ھﻪﺗﺘﺎ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﻏﻪۋﻏﺎ.
ﺟﺎھﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﺘﯩﻠﻪﺭ ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﻣﯩﯔ ﺭەﺳﯟﺍ.
ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﺱ ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﺎﺗﯩﻠﻠﯩﻖ،ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺷﺎﻧﯘ-ﺷﯚھﺮەﺗﻨﻰ.

ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻟﯘﻕ ﻣﯚﺟﯩﺰە ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ،
ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻟﯩﻞ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﻘﺎ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ.
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺳﺎھﯩﺒﻠﯩﺮﻯ ﺟﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻪﺭ ﺗﻪﺳﺘﯩﻖ ،ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﺘﻪ،
ﺋﻪﮔﻪﺭﭼﻪ ﻳﺎﻕ ﺩﯦﺴﻪ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯘﺧﺎﻟﯩﭙﻼﺭ ﺟﺎھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ.
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺭەھﻨﺎﻣﻪ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﺋﺎﺩﯨﻞ  ،ﻣﻪﺭﺩﺍﻧﻪ ﭘﯩﻜﺮەﺗﻨﻰ.

ﺧﺎﺗﯩﻤﻪ.

ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺩﯦﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﺎﻣﭽﯩﺪﯗﺭ ﺋﻪﻣﻤﺎ،
ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﯗﺭ ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺋﻪﻛﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﺳﯘﺩﯨﻤﯘ ھﻪﺗﺘﺎ.
ﻗﻪﺳﯩﺪەﻡ ﺋﻪﻟﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺳﻪ ھﯧﺪﺍﻳﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﻪﻧﻪ،

ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﻯ
ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﺷﯘ ﺋﯩﺪﻯ ﻣﻪﻧﭽﯜﻥ ،ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﯩﮕﻪ ﺗﻪﺷﻨﺎ.
ﻛﯚﭼﻪﺗﻨﻰ ﺗﯩﻜﻜﯜﭼﻰ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﻱ ﺋﯚﺗﺴﻪ ﺭﺍھﻪﺗﻨﻰ.

ﺋﻪﻗﯩﺪەﻡ ھﻪﻗﻘﻪ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ،ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﻪﺗﯩﻤﺎﺩﯨﻢ ﺑﺎﺭ،
ﺷﯜﻛﺮﯨﻜﯩﻢ،ھﻪﻕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺮﺍﺩە،ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻢ ﺑﺎﺭ.
ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺳﺎھﯩﺒﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎچ ﺩﯨﻠﯩﻤﺪﺍ ﭘﻪﺧﺮﯗ -ﻳﺎﺩﯨﻢ ﺑﺎﺭ،
ﺩﯦﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﮔﯘﺳﺘﺎھﻠﯩﻖ،ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻧﯧﻤﻪ ھﻪﺩﺩﯨﻢ ﺑﺎﺭ.
ﭘﯩﺴﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺱ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺗﻪﻧﻪ -ﻣﺎﻻﻣﻪﺗﻨﻰ.

ﺟﺎھﺎﻥ ﺑﺎﻗﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻟﻮﻗﻤﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﺪﺍ ﺗﺎﭘﻤﯩﺪﻯ ﺩەﺭﻣﺎﻥ،
ﻣﯩﺴﺎﻟﺪﯗﺭ ﺑﯘﯕﺎ ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺪەﺭ ،ۋە ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﻪﺭﻛﻰ ﭼﯩﯖﮕﯩﺰﺧﺎﻥ.
ﻛﯧﻠﯩﭗ -ﻛﻪﺗﻤﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ،ﺟﺎھﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﻬﯧﺴﺎﺏ ﻛﺎﺭۋﺍﻥ،
ﺋﯚﺗﻪﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎ ،ﻛﯧﭽﻪﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺧﻪﻟﻘﻼ ﺳﯜﺭەﺭ ﺩەۋﺭﺍﻥ.
ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﯩﺪە ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ ﻧﺎھﺎﻳﻪﺕ ﺷﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ.
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ﺋﯚﻣﯜﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻣﯘﺧﻪﻣﻤﻪﺱ

ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﯩﺪە ﺋﯩﺴﺘﻪپ ﻏﯘﺑﺎﺭﺳﯩﺰ ﭼﯩﻦ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ،
ﻗﻪﻟﻪﻧﺪەﺭﺩەﻙ ﻛﯧﺰﯨﭗ ﻳﯜﺭﺩﯛﻡ ﭼﯧﻜﯩﭗ ﻣﯩﯖﺒﯩﺮ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻨﻰ .
ۋە ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺗﯜﺯ ﻳﻮﻝ ﺗﯧﭙﯩﺸﺘﺎ ﺋﯘﺷﺒﯘ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻨﻰ ،
ﺗﯧﯖﯩﺮﻗﺎپ ﺋﯚﺗﺘﻰ ﻛﯚپ ﺋﯚﻣﺮﯛﻡ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻱ ﺳﯩﺮﻯ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻨﻰ ،
ﺋﯩﺸﯩﺖ ﺩﯨﻠﺒﻪﺭ  ،ﺑﺎﻳﺎﻥ ﺋﻪﻳﻠﻪﻱ ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺳﯚھﺒﻪﺗﻨﻰ .

ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎچ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﺪﯨﻦ  ،ﺋﯚﺗﯜپ ﺋﻪﻟﻠﯩﻜﺘﻪ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﻳﯩﻞ ،
ﻳﻪﻛﯜﻧﻠﻪﺵ ﺳﺎﺋﯩﺘﻰ ﻳﻪﺗﺘﻰ ﺋﯚﻣﯜﺭﻧﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ .
ﻧﻪﺯەﺭ ﺳﺎﻟﺴﺎﻡ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﯩﻦ ﻏﺎﭘﯩﻞ ،
ﺋﺎﻗﯘﺭ ﻛﯚﺯﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯧﺮﺗﯩﺶ ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﻧﯩﻞ ،
ﺟﺎھﺎﻧﺪﺍ ﭼﻪﻛﻤﯩﮕﻪﻱ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﻣﯧﻨﯩﯖﺪەﻙ ﻛﯚپ ﻧﺎﺩﺍﻣﻪﺗﻨﻰ !

ﻳﺎ ھﻪﻗﻘﻪ ﺋﻪﺗﻤﯩﺪﯨﻢ ﻗﯘﻟﻠﯘﻕ  ،ﻳﺎ ﺋﻪﻟﮕﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ،
ﺑﯧﻐﯩﻤﻐﺎ ﻛﯜﺯ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ  ،ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﻛﯚپ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ .
ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﺋﯚﺭﺗﯩﺒﺎﻥ ﺩﯨﻠﻨﻰ ﻳﯧﻠﯩﻨﺠﺎپ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻟﻪﻡ -ھﻪﺳﺮەﺕ ،
ﺋﺎﺯﺍﺑﻼپ ﻛﯧﭽﻪﻳﯘ  -ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﻗﯩﻠﯘﺭ ﺟﺎﻧﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﺘﺎﻗﻪﺕ ،
ﺭﺍۋﺍﺩﯗﺭ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﺋﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﺩﻭﻕ  -ﻣﺎﻻﻣﻪﺗﻨﻰ .

ﺋﺎﻧﺎ ﻳﯘﺭﺗﯘﻡ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﺎﻕ ﺳﯜﺕ  ،ﺑﯧﻘﯩﭗ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﺩﻯ ﻣﯩﯔ ﺋﺎﺳﺮﺍپ ،
ﺋﺎۋﺍﻳﻼپ ﻣﺎﻳﺴﯩﺪەﻙ ھﻪﺭ ﺗﺎڭ ﭼﯧﭽﯩﭗ ﺑﺎﺷﯩﻤﻐﺎ ﺯەﺭ ﺋﺎﭘﺘﺎپ .
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯩﻞ ھﻪﻡ ﺋﻪﻗﯩﻞ  -ﺋﯩﺪﺭﺍﻙ  ،ﻗﺎﺗﺎﺭﻏﺎ ﻗﻮﺷﺘﻰ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻼپ ،
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ﻗﺎﻧﺎﺗﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﻣﯩﯔ  -ﻣﯩﯖﻼپ ،
ﻧﯧﭽﯜﻛﻤﯘ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﺍﺭﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﻖ ﻣﯧﻬﯩﺮ  -ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻨﻰ !

ﺑﺎھﺎﺭﻧﻰ ﻛﯜﻳﻠﯩﺸﻪﺭ ﻗﯘﺷﻼﺭ ﭼﯧﻐﯩﺪﺍ ھﻪﺭ ﺳﻪھﻪﺭ ﺩەﻣﺪە ،
ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺑﯩﺮ ھﯧﺲ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻰ ﺋﺎﺩەﻣﺪە ؟
ۋەھﺎﻟﻪﻧﻜﻰ  ،ﺋﺎﺩﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ھﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﻗﻪﺭﺯ ﺑﯘ ﺯﯨﻤﻤﻪﻣﺪە ،
ھﺎﻣﺎﻥ ﻗﺎﻳﻨﺎﻣﺪﯗ ھﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﻚ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﺋﺎﺑﻰ ﺩﯨﺪەﻣﺪە ،
ﺋﯚﻣﯜﺭﻧﻰ ﺯﺍﻳﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎ ﺳﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺮەﺗﻨﻰ .

ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻢ ﺩﯦﯖﯩﺰﻯ ﺗﯩﻨﻤﺎﻱ ﺗﯧﺸﯩﭗ ﻣﯩﯔ ﭼﺎﻳﻘﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ ،
ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺯ ﻳﯘﻣﯘپ ﻛﯚﺯﻧﻰ ۋە ﮔﺎھﻰ ﺗﺎﯕﻐﯩﭽﻪ ﺋﻮﻳﻐﺎﻕ .
ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﯨﻢ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﻛﯜﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،
ﺋﯚﻣﯜﺭﺩﯗﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﺭەﺵ  ،ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯘ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎۋﯗﻧﭽﺎﻕ ،
ﻳﻮﻻﺗﻤﺎ ﺋﻪﻱ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯚﺯﯛﯕﮕﻪ ﺯەﺭﺭە ﻏﻪﭘﻠﻪﺗﻨﻰ .

ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺩەﺭﻳﺎﺳﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﯩﺮەﻥ ﭼﯚﻣﮕﻪﻧﺴﯧﺮﻯ ھﻪﺭ ﺗﯜﻥ ،
ﻛﯚﯕﯜﻟﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﯘﻳﯘﻟﺪﻯ  ،ﺗﺎﺭﻗﯩﺪﻯ ﺋﻪﭘﺴﯘﻥ .
ھﺎﻳﺎﺗﯩﻢ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﭘﯘﺷﻤﺎﻧﻠﯩﻖ  ،ﺩﯨﻠﯩﻤﺪﯗﺭ ﻧﺎﺗﯩﯟﺍﻥ  ،ﻣﻪھﺰﯗﻥ ،
ۋە ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺟﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﺪﻯ ﻳﯜﺯ ﺗﯜﻣﻪﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ،
ﺷﯜﻛﯜﺭﻛﯩﻢ  ،ﻗﻮﻏﻠﯩﺪﻯ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻳﻮﺭﯗﻕ ﺗﺎڭ ﻗﺎﺭﺍ ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﻨﻰ .

ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻛﯚﺯﯨﻠﻪ ﺑﺎﻗﺴﺎڭ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﻪﺭﺭە ،
ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ ﺧﺎﻟﯩﻲ ھﯧﻜﻤﻪﺗﺘﯩﻦ ۋە ھﻪﺗﺘﺎﻛﻰ ھﻪﺳﻪﻝ ھﻪﺭە .
ﭼﯜﻣﯜﻟﻪ ﭼﯧﻐﯩﺪﺍ ﺗﯩﻨﻤﺎﻱ ﺗﺎﭘﯘﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﺟﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﺭﺭە ،
ﻛﯩﺸﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﺴﻪ ﺑﯘ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺧﻪﺯﯨﻨﻪ ﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺯەﺭﺭە ،
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ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻞ ھﻪﻡ ﭼﯜﺷﻪﻥ  ،ﺋﯚﮔﻪﻥ ﺑﯘ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﯩﺮﻯ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻨﻰ .

ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺴﯧﺮﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ،
ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺭﻭﺷﻪﻧﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻱ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺧﻮﭘﺮﺍﻕ .
ﻣﯩﺴﺎﻝ ﻗﺎﺭﻏﯘ ﻧﯧﭽﯜﻙ ﺑﯩﻠﺴﯘﻥ ﻗﯘﻳﺎﺵ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﯘ ﺋﺎﻱ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ،
ﺑﯩﻠﯘﺭ  ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮔﯚﺩەﻙ ھﻪﺗﺘﺎ ﻧﯧﭽﯜﻛﺘﯘﺭ ﮔﯜﻝ  ،ﻧﯧﭽﯜﻙ ﻳﺎﭘﺮﺍﻕ ،
ﺩﯦﻤﻪﻛﻜﻰ  ،ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺗﺘﯩﻦ ﺟﺎﻥ ﺗﺎﭘﯘﺭ ﺋﻪﻗﻠﯘ  -ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺗﻨﻰ .

ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎ ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ  ،ﺑﯩﻠﯘﺭ ﺋﯚﺯ ﺯﺍﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ،
ﺗﯘﻏﯘﻟﻤﺎﻕ  ،ﺳﻮﯕﺮە ﺋﯚﻟﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻧﺪﯗﺭ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ .
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻧﻪﺩە  ،ﻗﺎﭼﺎﻥ  ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﻟﯜﺷﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﯘﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ،
ﻳﯧﺸﯩﻠﻤﻪﺱ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﮔﯜﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺑﯘ ﻣﺎۋﺯﯗ ﺩەۋﺭﻯ  -ﺩەۋﺭﺍﻧﺪﯨﻦ ،
ﻏﻪﻧﯩﻴﻤﻪﺕ ﺑﯩﻞ ﺋﺎﺩەﻣﺰﺍﺗﻘﺎ ﺑﯩﺮەﺭ ﺗﯚھﭙﻪ ۋە ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻨﻰ .

ﺟﺎھﺎﻥ ﺑﺎﻗﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ  ،ﻟﻮﻗﻤﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﺪﺍ ﺗﺎﭘﻤﯩﺪﻯ ﺩەﺭﻣﺎﻥ ،
ﻣﯩﺴﺎﻟﺪﯗﺭ ﺭﯗﻣﻰ ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺪەﺭ ۋە ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﻪﺭﻛﻪ ﭼﯩﯖﮕﯩﺰﺧﺎﻥ .
ﻛﯧﻠﯩﭗ  -ﻛﻪﺗﻤﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺟﺎھﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﻬﯧﺴﺎﺏ ﻛﺎﺭۋﺍﻥ .
ﺋﯚﺗﻪﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎ  ،ﻛﯧﭽﻪﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎ  ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺧﻪﻟﻘﻼ ﺳﯜﺭەﺭ ﺩەۋﺭﺍﻥ ،
ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ ﻧﺎھﺎﻳﻪﺕ ﺷﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ .

ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ھﻪﺭ ﺑﻮۋﺍﻕ ﻳﯩﻐﻼپ ﭼﯜﺷﻪﺭﻣﯩﺶ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺩەﺗﺘﻪ ،
ﺋﻪﺟﻪﻝ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯩﻐﻼپ ﻛﯧﺘﻪﺭﻣﯩﺶ ﻛﯩﺸﻰ ھﻪﺳﺮەﺗﺘﻪ .
ۋە ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﯩﻐﻠﯩﻤﺎﻱ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ھﻪﻡ ﺑﺎﺭ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،
ﻛﻰ ﺷﻪﺭﻣﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﭗ ھﻪﺭ ﺩەﻡ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ﺟﻪﯕﮕﯩﯟﺍﺭ ﺳﻪﭘﺘﻪ ،
ﻧﻪ ﻳﻪﯕﻠﯩﻎ ﺑﻪﺧﺖ ﺋﯩﺪﻯ ﺑﯩﺰﮔﻪ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﺎﭘﺴﺎﻕ ﺷﯘ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ .
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ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯜﺯ  ،ﺳﻮﻍ ﺷﺎﻣﺎﻝ ﺗﻪﮔﻜﻪچ  ،ﻏﺎﺯﺍڭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﻪﺑﻰ ﻳﺎﭘﺮﺍﻕ ،
ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﯩﺪە ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﺭﻣﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺩﯙۋە ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ .
ﺑﯘ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﺘﺎ ﺋﯜﻧﻪﺭ ﺑﻪﺯەﻥ ﺗﯩﻜﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﯘﻧﯜﻙ ﻗﺎﻣﻐﺎﻕ ،
ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻱ ﺑﻪﺯﯨﺪە ﮔﯜﻟﻠﻪﺭ  ،ﭼﯧﭽﯩﭗ ﺧﯘﺵ ﺋﻪﺗﺮﯨﻨﻰ ھﻪﺭ ﻳﺎﻕ ،
ﺩﯦﻤﻪﻙ  ،ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﺑﯧﺮﯗﺭ ﺷﻪﺧﺴﻪﻥ ﺋﯚﻣﯜﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻨﻰ .

ﻛﯩﺸﻰ ﻗﯩﺴﻤﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ ﺳﻮﺭﺍپ ھﻪﺗﺘﺎ ﺳﯘھﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ،
ﺗﺎﭘﯘﺭ ﺋﯩﺰﺯەﺕ ۋە ﻳﺎ ﻛﯜﻟﭙﻪﺕ ﻛﯚﯕﯜﻟﻨﯩﯔ ﺯەۋﻗﻰ ﻣﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ .
ﻧﯧﻤﻪ ﺗﻪﺭﺳﻪ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘﺭ ﺋﯚﺯ ﺧﯘﻳﻰ  -ﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ .
ﻧﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ ھﺎﻟﻰ ﻓﯩﺮﺋﯘﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟﯘﻕ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ،
ﺋﯘﺭﯗﻗﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻤﺎﻱ ﭼﺎﭼﺴﺎڭ  ،ﺗﯩﻜﻪﻥ ﺑﺎﺳﻘﺎﻱ ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻨﻰ .

ﺋﯚﻣﯜﺭ ﮔﻮﻳﺎ ﺋﯧﺮﯗﺭ ﺑﯩﺮ ﺷﺎﻡ  ،ﺗﯜﮔﻪﺭ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻛﯚﻳﮕﻪﻧﭽﻪ ،
ﺋﺎﺷﺎﺭ ﻗﻪﺩﺭﻯ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﯧﺮﯨﭗ ﺟﯩﺴﻤﻰ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﭽﻪ .
ﻛﯚﺭﯛﯕﻜﻰ  ،ﺋﺎﺷﯩﻘﻰ ﭘﻪﺭۋﺍﻥ ﻛﯚﻳﯜپ ﺋﯩﺸﻘﯩﺪﺍ ﻣﯩﯔ  -ﻣﯩﯖﭽﻪ ،
ﺗﻪﺳﻪﺩﺩﯗﻕ ﺋﻪﻳﻠﯩﺪﻯ ﺟﺎﻧﻨﻰ ﻛﯧﭽﻪ ﺷﺎﻡ ﻧﯘﺭﯨﻐﺎ ﺷﯘﻧﭽﻪ ،
ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﯩﺪە ﻛﺎﺷﻜﻰ  ،ﻛﯩﺸﻰ ﺗﺎﭘﺴﺎ ﺷﯘ ﻗﯩﺴﻤﻪﺗﻨﻰ .

ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺩﯦﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﺎﻣﭽﯩﺪﯗﺭ  ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ،
ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﯗﺭﻛﻰ  ،ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺋﻪﻛﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﺳﯘﺩﯨﻤﯘ ھﻪﺗﺘﺎ .
ﻣﯘﺧﻪﻣﻤﻪﺱ ﺋﻪﻟﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺳﻪ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﭼﯩﻨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻧﻪ ،
ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﺷﯘ ﺋﯩﺪﻯ ﻣﻪﻧﭽﯜﻥ  ،ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﯩﮕﻪ ﺗﻪﺷﻨﺎ ،
ﻛﯚﭼﻪﺗﻨﻰ ﺗﯩﻜﻜﯜﭼﻰ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﻱ ﺋﯚﺗﺴﻪ ﺭﺍھﻪﺗﻨﻰ .
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ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﻧﺎ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﭼﯚﭼﻪﻙ
>>ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯜﺭﺳﻪ  ،ﻗﻮﺗﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘﺭ <<.
_ ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﻰ
)ﻣﻪھﻤﯘﺕ ﻗﻪﺷﻘﯩﺮﻯ  >>:ﺩﯨﯟﺍﻧﯘ ﻟﯘﻏﺎﺗﯩﺖ ﺗﯜﺭﻙ<<ﺗﯩﻦ (

ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﯨﻤﻪ

ﺑﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﯩﺰﺩەﻙ ﻳﺎﺵ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،
ﻳﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻢ ﻏﯘﺭﯗﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﻪﯕﯟﺍﺵ ﺋﯩﺪﯨﻢ .
ﮔﺎھ ﻳﯜﮔﻪﻧﺴﯩﺰ ﺷﻮﺥ -ﺋﺎﺳﺎۋ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻱ ﻛﻪﺑﻰ ،
ﮔﺎھ ﺑﯘﻟﯘﺗﻼﺭ ﺋﯩﭽﺮە ﺋﯜﺯﮔﻪﻥ ﺋﺎﻱ ﻛﻪﺑﻰ .
ﺗﻪﻟﭙﯜﻧﻪﺗﺘﯩﻢ ھﻪﺭﻧﻪﭘﻪﺱ ﻣﯘﺷﺘﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ،
ﺋﺎﺭﺯﯗ ﺩەﺭﻳﺎﺳﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﻤﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘپ .
ﺑﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺗﻪﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﺸﺘﯩﻴﺎﻕ –
ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ  ،ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ ﺋﺎﯕﺎ ﺩﺍﺩﯨﻞ ﺋﺎﻳﺎﻕ .
ﺗﻪﻟﯩﻴﯩﻤﮕﻪ ھﻪﻣﺮﺍھﯩﻤﻤﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ _
ﻛﻰ  ،ﺧﻮﺗﻪﻥ ﻛﺎﺭۋﺍﻧﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .
ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗپ ﭼﯚﻟﻠﻪﺭﺩە ﺋﯩﺰ ﻣﺎﯕﺪﯗﻕ ﺋﯘﺯﺍﻕ ،
ﮔﺎھﻰ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ  ،ﮔﺎھ ﺋﯧﺸﻪﻛﻠﯩﻚ ،ﮔﺎھ ﻳﺎﻳﺎﻕ .
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ ھﯧﭻ ﺗﯧﻨﯩﻤﻪﻱ ،
ﻛﯚﭘﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ،ﻛﯚﭘﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﻮۋﺍﻱ .
ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺳﯚﻛﺴﯚﻙ ﻗﺎﻻپ  ،ﮔﯜﻟﺨﺎﻥ ﻳﯧﻘﯩﭗ ،
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ﺳﻮﺯﯗﻟﯘپ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯚﻟﺪە ﻳﯧﺘﯩﭗ ،
ﮔﺎھ ھﯧﻜﺎﻳﻪﺕ ﺋﺎﯕﻠﯩﺸﺎﺗﺘﯘﻕ  ،ﮔﺎھ ﺭﺍۋﺍﺏ ،
ﺋﯘﭼﺮﯨﺴﺎ ﭼﯚﻟﺪە ﻛﯩﻴﯩﻚ ﻳﻪﻳﺘﺘﯘﻕ ﻛﺎۋﺍپ ...

ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﭼﯜﺷﻜﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺰ ،
ﺑﻪﻙ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﺑﯩﺮ ﭼﯚﭼﻪﻛﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ ﺑﻮۋﯨﻤﯩﺰ .
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯘ ﭼﯚﭼﻪﻛﻨﻰ ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ،
ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ .
ﻛﻮﻧﯩﺮﺍپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺱ ﻟﯧﻜﯩﻦ ھﻪﻕ ﮔﻪپ ﭘﻪﻗﻪﺕ ،
ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺭەﺕ ،
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻛﯚپ ﺳﯜﺭﺗﻜﻪﻧﺴﯧﺮﻯ ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻨﻰ ﺑﯩﺰ
ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﯘﺳﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻛﺴﯩﻤﯩﺰ .
ﻳﻪﻧﻪ ھﻪﺭ ﮔﯜﻟﻨﯩﯔ ﭘﯘﺭﺍﻗﻰ ﺋﯚﺯﮔﯩﺪﯗﺭ ،
ﮔﯜﻝ ﺧﯘﻣﺎﺭﻻﺭ ﺩﯨﻤﺎﻏﻰ ھﻪﻡ ﺋﯚﺯﮔﯩﺪﯗﺭ .
ﺷﯘﯕﺎ  ،ﺋﯘ ﭼﯚﭼﻪﻙ ﻣﯧﻨﯩﯖﺪە ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻱ ،
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻣﯘ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻱ _
ﺩەپ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺗﯜﺯﺩﯛﻡ ﺑﺎﻳﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﺎﻕ ،
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻧﯘﻗﺴﯩﻨﻰ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﭼﺎﻕ .
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ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺗﻪﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺷﻪھﻪﺭ ،
ﺑﯘ ﺷﻪھﻪﺭﻧﻰ ﺩەﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺷﻪھﯩﺮﻯ ﻗﻪﻣﻪﺭ.
ﺗﺎ ﻗﻪﺩﯨﻢ >>ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻳﻮﻟﻰ << ﺩﺍ ﻛﯜﻥ ۋە ﺗﯜﻥ
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ﺷﻪﺭﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻏﺮﯨﭗ ﺋﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎچ ﺗﯜﮔﯜﻥ .
ﭘﯘﺭ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺩﺍﯕﻘﻰ ﺟﺎھﺎﻧﻐﺎ ﺩەﻣﻤﯘ ﺩەﻡ ،
ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ ﺋﻪﻟﻨﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ﻣﯚھﺘﻪﺭەﻡ .
ھﻪﻳﯟﯨﺘﻰ ھﻪﻡ ﻗﻪﺳﯩﺮﺩەﻙ ﻛﺎﺷﺎﻧﯩﺴﻰ
ﺷﯘ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﮕﺎﻧﯩﺴﻰ .
ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﺳﺎﻳﯩﯟەﻥ ﭼﯩﻨﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ،
ﺑﻮﻳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯘﻟﯘﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ،
ﭼﯧﻠﯩﻨﺎﺭ ﻛﯜﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﻮﻡ ﻗﻮﯕﻐﯘﺭﺍﻕ ،
ﺗﺎﺭﻗﯩﻼﺭ ﺋﺎﺭﭼﺎ ﺋﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺧﯘﺷﭙﯘﺭﺍﻕ .

ﭼﯚﺭﯨﺴﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﻏﻰ ﺋﯧﺮەﻡ ،
ﺑﺎﻍ ﺋﺎﺭﺍ ﺭەﻳﻬﺎﻥ ﭘﯘﺭﺍﻳﺪﯗ ﺳﯜﺑﻬﻰ ﺩەﻡ .
ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻗﺎﺷﺘﯧﺸﻰ ھﻪﻡ ﻛﻪھﺮﯨﯟﺍ ،
ﺳﯜﭘﺴﯜﺯﯛﻙ ﻣﻪﺭﻣﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻗﯘﺕ ﺗﻮﻻ .
ﺳﯘﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ  ،ﺟﯩﻠﯟﯨﮕﻪﺭ ،
ﺯەﺭ ﭼﺎﭼﺎﺭ ھﻪﺭ ﻣﻪۋﺟﯘﺩە ﺷﺎﻣﯘ ﺳﻪھﻪﺭ .
ﺋﻮﺗﻠﯩﺸﺎﺭ ﺑﯘﻏﺎ – ﻣﺎﺭﺍﻝ ﭘﺎﺩﺍ – ﭘﺎﺩﺍ ،
ﻗﯘﺷﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﺭۋﺍﺯ ﻗﯩﻼﺭ ﻛﻪڭ ﺩﺍﻻﺩﺍ .
ﺧﻪﻟﻘﻰ ﻛﯚپ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ھﯜﻧﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،
ﻗﯩﺰ ﺟﯘۋﺍﻧﻼﺭ ﺑﻪﺳﻠﯩﺸﻪﺭ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ .
ﺷﺎﻳﻰ – ﺋﻪﺗﻠﻪﺱ  ،ﺯﯨﻠﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺩەﻣﻤﯘ ﺩەﻡ
ﺭەﺷﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ھﯩﻨﺪﯗ ،ﺋﻪﺟﻪﻡ
ﺷﺎھﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺗﻪﺧﺘﯩﺪە ﻣﻪﺳﺮﯗﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،
ﺋﺎﻣﯩﺘﻰ  ،ﺋﯩﻘﺒﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻏﺮﯗﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .
ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺗﺎۋﻏﺎﭼﻘﺎ ﺗﻪۋە ﺷﺎھ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،
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ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﺎۋﻏﺎچ ﺑﯩﺮ ﺩەﺭەﺥ  ،ﺋﯘ ﺷﺎﺥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎۋﻏﺎچ ﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯜﻳﺌﻮﻏﯘﻝ –
ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ  ،ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﯕﯜﻝ ،
ﺋﯚﺗﻜﯜﺯەﺭﻛﻪﻥ ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺪەﺭﺕ ﺑﯩﻐﻪﻡ
ﻟﯩﻚ ﺗﻮﻻ ﻗﯩﻴﻨﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮﻻ ﺋﻪﻟﻪﻡ .
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ ھﯘﻧﯘﺭ ،
ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺑﺎﻏﯩﺪﺍ ﻛﯜﺯ .
ﺋﺎھ ﭼﯧﻜﯩﭗ  ،ھﻪﺳﺮەﺕ ﭼﯧﻜﯩﭗ  ،ﺋﻪﭘﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،
ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﭗ ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،
ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھ –
ﺗﻪﺧﺘﯩﻨﯩﯔ ۋﺍﺭﯨﺴﻰ ﺩەپ ﻗﯩﭙﺘﯘ ﺟﺎﻛﺎﺭ .
ﺷﺎھ ﻗﯩﺰﻯ ھﯚﺳﻨﻰ ﺟﺎﻣﺎﻟﺪﺍ ھﯚﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻛﯚپ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﺍ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .
ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺋﺎﺩﺍ ،
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﻰ ﺟﺎﻧﻨﻰ ﭘﯩﺪﺍ .
ﻛﯜﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻱ ﺗﻪﯕﻼ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺷﯘﺩەﻡ،
ھﯚﺳﻨﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎچ ﺗﺎﺟﻰ ھﻪﻡ .
ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﯩﭗ ﺑﻪﮔﺰﺍﺩﯨﻠﻪﺭ ،
ﺋﻪڭ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺷﺎھﺰﺍﺩﯨﻠﻪﺭ –
ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪ ﺗﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪچ ﺷﻪھﻪﺭ ،
ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻘﺎ ھﻪﻡ ﻳﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭ .
ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﯘﻗﺎﻡ،
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﯘﻟﯘﻕ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻡ ؟
ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻰ ﺷﺎھ ،
ﻗﯩﭙﺘﯘ ﺧﯩﻠﯟەﺗﺨﺎﻧﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﺎﻧﺎھ .
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ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﻣﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﺮﺍﻕ ،
ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﻪﮔﻠﻪﺭ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺎﻕ .
ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺋﺎﯕﻼپ ﺑﯘ ﻗﯩﺰ ﺟﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ ﺋﯚچ  -ﺋﺎﺩﺍۋەﺕ ﺑﺎﺑﯩﻨﻰ .
ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺋﯜﺯﻣﻪﻱ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﭙﺘﯘ ﺩﺍۋﺍﻡ ،
ﺷﺎھ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ھﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﻮﻟﻼپ ﺳﺎﻻﻡ .
ﺷﯘ ﻳﻮﺳﯘﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ۋﺍﻕ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻤﯩﺶ ،
ﺋﺎﻗﯩﯟەﺗﺘﻪ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﺋﯩﺶ .
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ﺷﯘ ﺷﻪھﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﯧﺘﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻝ ﺋﺎﻳﺎﻝ –
ﻛﯜﻥ ﻛﯚﺭەﺭﻛﻪﻥ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪ ﻗﻪﺩﺭﻯ – ھﺎﻝ .
ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻟﯟﺍﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺋﯚﺳﯜپ،
ﺋﻪﻝ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﺰ ﺑﯧﺴﯩﭗ .
ﮔﺎھﯩﺪﺍ ﻳﻪﺭ ﺑﺎﻏﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،
ﮔﺎھﯩﺪﺍ ﭼﯚﻟﺪە ﻛﯩﻴﯩﻚ ﺋﻮۋﻻﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﺎﭼﻘﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻜﻜﻪ ﺩﯗچ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،
ﻳﯩﻘﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺋﻮﻗﻴﺎ ﺋﯧﺘﯩﭗ ،
ﺩەﻝ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﭼﯚﻝ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﻯ ،
ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﯨﻜﯩﻢ  ،ﺑﺎﺭﭼﻪ ﮔﯜﻟﻠﻪﺭ ﺩﯨﻠﺒﯩﺮﻯ ،
ﻗﻮﻟﺪﺍ ﺋﻮﻗﻴﺎ  ،ﺑﻪﻟﺪە ﺧﻪﻧﺠﻪﺭ ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍﻕ ،
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﭼﯩﻼﻥ ﺗﻮﺭﯗﻕ ﺷﻮﺥ ﺋﺎﺭﻏﯩﻤﺎﻕ ،
ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﭘﺘﯘ ﻛﯩﻴﯩﻜﻨﻰ ﺑﯩﺘﯘﻳﯘﻕ ،
ﺑﯘ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋﯨﺮﻯ ﻳﻮﻕ ،
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ﺋﯘ ﭘﻪﺭﻯ ﺑﯩﻠﮕﻪچ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﯨﻦ ،
ﺋﺎﺗﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﺩەﭘﺘﯘ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻦ .
ﺋﯘ ﻳﯩﮕﯩﺖ  ،ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﭘﻪﺭﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍپ ،
ﺗﯧﯖﯩﺮﻗﺎپ ﻗﺎﭘﺘﯘ ﮔﻮﻳﺎﻛﻰ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﻣﺎپ ،
"ﻧﯧﻤﻪ ﺑﯘ  ،ﺋﺎﺩەﻣﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪ ﺳﯩﺮ ؟
ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺷﯩﯟﯨﻘﻪﺩﯨﺮ ؟
ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﮔﻪﺭﭼﻪ  ،ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻝ ،
ﺷﺎھ ﻗﯩﺰﯨﺪﯗﺭ "ﺩەپ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻗﯩﭙﺘﯘ ﺧﯩﻴﺎﻝ .
ﺷﯘ ﻣﻪھﻪﻟﺪە ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺕ ﻗﻮﻳﯘپ ،
ﺑﯩﭙﺎﻳﺎﻥ ﭼﯚﻟﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﺍ ﭼﺎڭ ﺗﻮﺯﺩﯗﺭﯗپ ،
ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﭘﺘﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻮپ ﭘﻪﺭﻯ ،
ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﺎﻏﻨﯩﯔ ﮔﯜﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻥ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮﻯ .
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﺗﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﯜپ ﻧﯩﺰﺍﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،
ﺷﺎھ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ﺑﺎﺵ ﺋﯧﮕﯩﭗ ﺋﯩﻜﺮﺍﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،
ﻗﻮﺷﺘﯘﺭﯗپ ﻗﻮﻝ ﺗﯘﺭﻏﯘﺩەﻙ ﻗﺎﺗﺎﺭ – ﻗﺎﺗﺎﺭ ،
ﺑﻮﻳﻠﯩﺮﻯ ﮔﻮﻳﺎ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯚﺳﻜﻪﻥ ﭼﯩﻨﺎﺭ .
ﺩەﻝ ﺷﯘ ﭼﺎﻍ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﻴﯩﻜﻨﯩﯔ ﺟﻮﺭﯨﺴﻰ –
ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ ﻗﺎﭘﺘﯘ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﻗﺎﺭﯨﺴﻰ .
ﺷﺎھ ﻗﯩﺰﻯ ھﻪﻡ ﻛﯧﻨﯩﺰەﻛﻠﻪﺭ ﺷﺎﺩﯨﻤﺎﻥ ،
ﺋﺎﺕ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ ﺗﯘﺷﻤﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺷﯘ ﺗﺎﻣﺎﻥ .

ﺋﻪﻟﻘﯩﺴﺴﻪ  ،ﺷﯘ ﺑﺎﻳﯩﻘﻰ ﻣﻪﺭﮔﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ ،
ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﻪﺗﯩﻦ ھﻮﺷﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ
ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ھﺎﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻧﺎﮔﯩﻬﺎﻥ ،
ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺗﻪﻧﺪە ﺟﺎﻥ .
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ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﺎھ ﺩەﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﻣﯩﯔ ﺗﻮﻟﻐﯘﻧﯘپ ،
ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺭﯗپ ﭘﺎھ ﺩەﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺑﺎﻏﺮﻯ ﻛﯚﻳﯜپ ،
ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻦ ،
ﻧﯧﻤﻪ ﺩەﺭﺩ  ،ﻧﯧﻤﻪ ﺑﺎﻻﻏﺎ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻦ .
ﺑﯩﺮﻻ ﺩەﺭﺩ ﻗﯩﻴﻨﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ،
ﺷﺎھ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺳﯜﺭﯨﺘﻰ ﻛﻪﺗﻤﻪﻱ ﻧﯧﺮﻯ .
ﺋﯚﺭﯛﻟﯜﭘﻤﯘ ﺷﯘ ﺧﯩﻴﺎﻝ  ،ﺷﯘ ۋەﺳﯟەﺳﻪ ،
ﭼﯚﺭﯛﻟﯜﭘﻤﯘ ﺷﯘ ﺧﯩﻴﺎﻝ  ،ﺷﯘ ﺗﻪﻟﯟەﺳﻪ .
ﺷﯘ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺟﺎﻧﻨﻰ ﻗﯩﺴﯩﭗ ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺠﯩﺪەﻙ
ھﻪﻡ ﻏﯩﺪﯨﻘﻼپ ﻗﯩﻴﻨﯩﻐﺎﻥ ﺗﯩﻠﺴﯩﺰ ﺗﯩﻠﻪﻙ .
ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ﻣﻪﺭﮔﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ –
ﻣﯘﭘﺘﯩﻼﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯩﻐﺎ ﺑﻮﭘﺘﯘ ﻧﯩﺸﺎﻥ ،
ﻧﻪ ﺷﯩﻜﺎﺭ  ،ﺋﯧﺘﯩﺰ ﺋﯩﺸﻰ  ،ﻧﻪ ﻛﺎﻟﯩﺴﻰ
ﻳﺎﺩﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﻧﻪ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ .
ﻛﯜﻧﺒﻮﻳﻰ ﺋﺎھ ﺩەپ ﻳﯜﺭﯛپ  ،ۋﺍھ ﺩەپ ﻳﯜﺭﯛپ ،
ﺗﯜﻥ ﺑﻮﻳﻰ ﭘﻪﺭﻳﺎﺩ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎھ ﺩەپ ﻳﯜﺭﯛپ ،
ﺳﺎﺭﻏﯩﻴﯩﭗ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻤﯘ ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺳﺎﻣﺎﻥ .
ﺭﺍﺳﺖ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ" ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﻳﯜﻙ ﻳﺎﻣﺎﻥ "،

3

ﻧﻪ ﺗﯧﯟﯨﭗ  ،ﻧﻪ ﭘﯧﺮﯨﺨﻮﻥ  ،ﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺩﯗﺋﺎ –
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎچ ﺑﯘ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺩەﺭﺩﻛﻪ ﺩﺍۋﺍ،
ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻣﯩﯔ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗپ  ،ﻣﯩﯖﺒﯩﺮ ﺳﻮﺭﺍپ ،
ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻗﻘﺎ ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺋﻮﻏﯘﻟﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺟﺎۋﺍﺏ ،
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ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻳﯩﻐﻼپ ﺋﻮﻏﯘﻟﻤﯘ ﺯﺍﺭﯗﺯﺍﺭ،
ﻗﯩﭙﺘﯘ ﺳﯩﺮﻧﻰ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭ.

ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻛﯚﺯ ﻳﺎﺵ ﺗﯚﻛﯜپ ﺗﺎﺭﺍﻡ – ﺗﺎﺭﺍﻡ ،
ﺩەﭘﺘﯘ  ":ﺟﺎﻥ ﺑﺎﻏﺮﯨﻢ  ،ﺟﯩﮕﻪﺭ ﭘﺎﺭەﻡ ﺑﺎﻻﻡ ،
ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺩەﺭﺩﻛﻪ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﯖﻐﺎ ﻣﻪﻥ ﺳﻪۋەﺏ ،
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﻤﯩﺪﯨﻢ ھﺎﻟﯩﯔ ﻧﻪ ﺩەپ .
ﻧﻪ ﻗﯩﻼﻳﻜﻰ  ،ﺗﯘﻝ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻤﻪﻥ،
ﻛﺎﺝ ﭘﻪﻟﻪﻙ ﺭەﭘﺘﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎۋﺍﺭﯨﻤﻪﻥ .
ھﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰ ،
ھﯧﭻ ﺋﯧﭽﯩﻠﻤﺎﻱ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻳﻮﻟﯩﻤﯩﺰ .
ﮔﻪﺭ ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﺍﺩﺍڭ ﺋﯘ ﺭەھﻤﯩﺘﻰ
) ﭼﻮڭ ﺋﯩﺪﻯ ھﻪﺭ ﺋﯩﺸﺘﺎ ھﯩﻤﻤﻪﺕ ﻏﻪﻳﺮﯨﺘﻰ (.
ھﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ ﺋﯩﺪﻯ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﻳﺎﻣﺎﻥ .
ھﻪﻡ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﯗﻕ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ .
ھﯧﻠﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ﺋﺎﻣﺎﻥ  ،ﺑﯘ ﻛﯜﺯ ﭼﻮﻗﯘﻡ ،
ﺳﺎﺩﯨﻐﺎڭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺑﺎﻻﻡ ﺑﺎﺭﯗ ﻳﻮﻗﯘﻡ .
ﺷﻪھﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩە ﻗﯩﺰ ﺗﻮﻻ ﮔﯜﻝ ﻏﯘﻧﭽﯩﺪەﻙ ،
ﺗﯧﮕﻰ – ﺗﻪﻛﺘﻰ ﭘﺎﻛﯩﺰە ھﻪﻡ ﺋﯜﻧﭽﯩﺪەﻙ .
ﺋﻪﺗﯩﻼ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﻱ ،
ﺗﻪﻟﯩﻴﯩﯖﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻨﺎپ ﻛﯚﺭﯛپ ﺑﺎﻗﺎﻱ .
ﺷﺎھ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﻟﯧﻜﯩﻦ ،
ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﺘﯩﻨﻤﯘ ﺑﯘ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﯩﻴﯩﻦ .
ھﻪﺭ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺧﯩﻠﻰ  ،ﺋﯚﺯ ﺟﻮﺭﻯ ﺑﺎﺭ ،
ﻛﻮﻧﺎ ﺗﯜﮔﻤﻪﻥ ﭼﯧﻐﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯ ﻧﻮﺭﻯ ﺑﺎﺭ .

25

ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﻯ
ﺷﺎھ ﻗﯩﺰﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ ﺳﺎﯕﺎ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻗﺎﻳﺎﺵ .
ﺗﺎﯕﺴﯩﻤﯘ ﺗﯘﺭﻣﺎﺱ ﻳﺎﻏﺎﭼﻘﺎ ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﺎﺵ ".

ﺷﯘ ﻳﯘﺳﯘﻥ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﺎﻧﺎ ،
ھﯧﭻ ﭘﯩﺴﻪﻧﺖ ﺑﻮﻟﻤﺎﭘﺘﯘﻣﯩﺶ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﯕﺎ .
ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ  ،ﺋﻪﺯۋەﻟﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ،
ﻳﻪﺭ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼپ  ،ﺑﺎﺵ ﻛﯚﺗﯜﺭﻣﻪﻱ  ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ –
ﺩەﭘﺘﯘﻛﻰ  ":ﮔﻪﺭ ﺷﺎھ ﻗﯩﺰﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ ﻧﯧﺴﯩﭗ ،
ﺋﯘﺷﺒﯘ ﺩەﺭﺩﺗﻪ ﺋﯚﻟﺴﻪﻡ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻧﻪ ﺋﻪﺟﯩﭗ ،
ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺭﯨﺰﺍ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ ﺋﺎﻧﺎ ،
ﻗﯩﺴﻤﯩﺘﯩﻢ ﺷﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ  ،ﺋﻪﻟﯟﯨﺪﺍ !"
ﺋﺎﻗﯩﯟەﺕ ﺑﯩﭽﺎﺭە ﻣﻪﺯﻟﯘﻡ ﺑﺎﻏﺮﻯ ﺧﯘﻥ ،
ﺷﯘ ﻧﺎﺩﺍﻥ  ،ﺗﻪﺭﺳﺎ ﺋﻮﻏﯘﻟﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﭽﯜﻥ ،
ﺗﺎ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ھﻪﻡ ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻝ ﺋﻪﻳﻠﯩﺒﺎﻥ ،
ﺋﻮﺭﺩﯨﻐﺎ ﺩﺍﺩﯨﻞ ﻗﻪﺩەﻡ ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺭﺍۋﺍﻥ .
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ﺋﻪﻟﻘﯩﺴﺴﻪ  ،ﺋﯜچ ﻛﯜﻥ ﺋﯘﺩﺍ ﺋﻮﺭﺩﺍ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ -
ﺳﯜﭘﯜﺭﯛپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﺰھﺎﺭ ﺩﺍﺩﯨﻨﻰ .
ﺷﺎھﻘﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪچ ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭ  ،ﻗﯩﭙﺘﯘ ﻗﻮﺑﯘﻝ ،
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﺋﻪﻟﭽﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻣﻪﻟﯘﻝ .
ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺩەپ ﺋﯘ ﺷﺎھﻤﯘ ﺑﯘﺯﻣﺎﻱ ۋەﺩﯨﺴﯩﻦ ،
ﭼﯩﻠﻠﯩﺘﯩﭙﺘﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻣﻪﻟﯩﻜﯩﺴﯩﻦ .
ﺷﺎھ ﻗﯩﺰﻯ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﭙﺘﯘ ﺳﻮﺋﺎﻝ :

ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﻯ
" ﻛﯩﻢ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﯩﺰ  ،ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ھﺎﻝ ؟"
ﺷﯘﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﺑﯩﭽﺎﺭە ﻣﻪﺯﻟﯘﻡ ﻧﺎﺗﯩﯟﺍﻥ ،
ﺷﺎھ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻗﯩﭙﺘﯘ ﺑﺎﻳﺎﻥ .
ﺷﺎھ ﻗﯩﺰﻯ ﻣﻪﺭﮔﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪچ ،
ﻗﻪھﻘﻪھﻪ ﺑﯩﺮﻟﻪ ﻛﯜﻟﯜپ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﻟﯩﮕﻪچ .
ﺩەﭘﺘﯘ ﻛﯩﻢ  :ﺷﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰ ﻛﻪﻟﺴﯘﻥ ﻛﯚﺭەﻱ ،
ھﻪﻡ ﺟﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺑﯧﺮەﻱ .

ﺋﻮﺭﺩﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎچ ﺋﺎﻧﺎ ﻣﯩﯔ ﻏﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،
ﻧﻪﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺮﭘﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺷﻪﺑﻨﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ .
ﺷﺎھ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻦ ﻗﯩﭙﺘﯘ ﺑﺎﻳﺎﻥ،
ھﻪﻡ ھﺎﻗﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻦ ﺗﯘﺗﻤﺎﻱ ﻧﯩﻬﺎﻥ .
ﺷﯘﻧﺪﯨﻤﯘ ﮔﻪﭘﻜﻪ ﭘﯩﺴﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻳﯩﮕﯩﺖ ،
ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎﻗﻤﺎﻱ  ،ﺋﯩﺴﯩﺖ ،
ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻣﻪﺳﺖ ﭘﯩﻠﺪەﻙ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﮔﺎﺭﺍڭ ،
ﺋﻮﺭﺩﯨﻐﺎ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺭﺍۋﺍﻥ .

ﺷﺎھ ﻗﯩﺰﻯ ﻛﯚﺭﮔﻪچ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ھﺎﻟﯩﻨﻰ ،
ھﯧﭻ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﻣﺎﻟﯩﻨﻰ ،
ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﺮﺩەﻡ  ،ﺋﺎﯕﺎ ﺩەﭘﺘﯘ ﻛﯧﻴﯩﻦ :
" ﺗﻮﻳﻠﯘﻗﯘﻣﻐﺎ ﻛﯜﭼﯩﯖﯩﺰ ﻳﻪﺗﻤﻪﺳﻤﯩﻜﯩﻦ ؟"
" ﻗﯧﻨﻰ  - ،ﺩەﭘﺘﯘ ﺋﯘ ﻳﯩﮕﯩﺖ  - ،ﺋﺎﯕﻼپ ﻛﯚﺭەﻱ ،
ﮔﻪﺭ ﻛﯧﺮەﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺟﺎﻧﻨﻰ ھﻪﻡ ﺑﯧﺮەﻱ ".
" ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ  -،ﺩەﭘﺘﯘ ﺋﯘ ﻗﯩﺰ  - ،ﺳﯩﺰ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎڭ،
ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﻱ  ،ﺟﯧﻨﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﻴﻨﯩﻤﺎڭ .
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ﺳﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ  ،ﻣﻪﻧﻤﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻪگ ﭼﯧﻐﯩﺪﺍ ،
ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎ  ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻱ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﺩﯦﻐﯩﺪﺍ ".
" ﻣﻪﻳﻠﻰ  - ،ﺩەﭘﺘﯘ ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ  - ،ﺋﺎﯕﻼپ ﻛﯚﺭەﻱ ،
ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ھﻪﻡ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﺷﻮﺭﻯ ﺩەﻱ ".
ﺷﺎھ ﻗﯩﺰﻯ ﺩەﭘﺘﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮ  ":ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻳﻠﯩﯖﯩﺰ ،
ﺧﯘﻥ ﺗﯚﻟﻪﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺭﺍﻳﯩﯖﯩﺰ .
ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛپ ھﺎﺯﯨﺮﻏﯩﻨﺎ ،
ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﭘﻜﯩﻠﯩﯔ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻘﯩﻨﺎ .
ﺗﻮﻳﻠﯘﻗﯘﻡ ﺷﯘﻟﺪﯗﺭ ﻣﯩﻨﯩﯔ  ،ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﺗﺎﻣﺎﻡ ،
ﭘﺎﺋﯩﻼﺗﯘﻥ  ،ﭘﺎﺋﯩﻼﺗﯘﻥ  ،ۋەﺳﺴﺎﻻﻡ !"
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ﺋﻮﺭﺩﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎچ ﺋﻮﻏﯘﻝ ھﺎﻟﻰ ﺧﺎﺭﺍﺏ ،
"ﻧﯧﻤﻪ ﮔﻪپ ؟" ﺩەﭘﺘﯘ ﺋﺎﻧﺎ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺳﻮﺭﺍپ .
ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺩەﭘﺘﯘ  :ﺟﺎﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﻛﯚپ ﻗﯩﻴﻨﯩﻤﺎڭ ،
ﺗﻮﻳﻠﯘﻗﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﮔﻪپ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎڭ .
" ﻗﯧﻨﻰ ﺋﯧﻴﺖ ،ﺋﺎﯕﻼپ ﺑﺎﻗﺎﻱ  -،ﺩەﭘﺘﯘ ﺋﺎﻧﺎ
-ﻣﯜﺷﻜﯜﻟﯜﯕﻨﻰ ھﻪﻝ ﻗﯩﻼﺭ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺧﯘﺩﺍ ".

ﺷﯘﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﺗﻪﺭﺳﺎ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻛﯚپ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﻱ ،
ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺋﯩﻤﯩﺶ ﮔﻪپ ﺋﺎﻳﯩﻤﺎﻱ ...
" ﺟﺎﻥ ﺑﺎﻻﻡ ﻏﻪﻡ ﻳﯧﻤﯩﮕﯩﻦ  - ،ﺩەﭘﺘﯘ ﺋﺎﻧﺎ - ،
ﺳﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﯧﻤﻪﻡ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﻣﺎﻧﺎ .
ﮔﻪﺭ ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﯔ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺗﺎ -
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ﺑﯘ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﭘﯩﺪﺍ .
ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻣﻪﺱ  ،ﻣﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺭەﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯧﺮەﻱ ،
ﺋﺎﻝ ﺑﺎﻻﻡ  ،ﺗﻪﺳﻪﺩﺩﯗﻗﯘڭ ﻣﻪﻥ ﺑﻮﻻﻱ!"

ﺷﯘﻧﺪﺍ ﺑﺎﺭﭼﻪ ﻳﻪﺭ – ﺟﺎھﺎﻥ  ،ﺑﺎﺭﭼﻪ ھﺎﻳﺎﺕ ،
ﺗﺎﻛﻰ ﺋﯘ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺳﺎﻣﺎﺩﺍ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺕ .
ﻧﯧﻤﻰ ﻗﯩﻼﺭﻛﯩﻦ ﺑﯘ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺩﯨﻴﺎﻥ ،
ﻛﯜﺗﻜﯩﻨﯩﺪە ﺋﺎﻗﯩﯟەﺗﻨﻰ  ،ﻧﺎﮔﯩﻬﺎﻥ .
ﺋﻪﻗﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﻏﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻗﻮﻟﺪﺍ ﭘﯩﭽﺎﻕ –
ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺗﯩﺰ ﻛﻪﭘﺘﯘ ...ﺑﯩﺮﺍﻕ ،
ﺷﯘ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺍﻥ ﭼﯩﻘﯩﭗ  ،ﻳﻪﺭ ﺳﯩﻠﻜﯩﻨﯩﭗ ،
ﻛﯚﻛﺘﻪ ﮔﯜﻟﺪﯛﺭ ھﻪﻣﺪە ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ ﭼﯧﻘﯩﻠﯩﭗ ،
ﻳﺎﻏﺴﯩﻤﯘ ﺩەھﺸﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ،
ﺷﯘﻧﺪﺍ ھﻪﻡ ﻳﺎﻧﻤﺎﻱ ﺋﯘ ﻗﺎﺗﯩﻞ ﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ،
ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﯜﺭەﻛﻨﻰ ﺳﯘﻏﯘﺭﯗپ ،
ﺋﻮﺭﺩﯨﻐﺎ ﺋﻮﻗﺘﻪﻙ ﺋﯘﭼﯘﭘﺘﯘ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ ...
ﺩﯛﻡ ﭼﯜﺷﯜﭘﺘﯘ ﭘﯘﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺑﯩﺮﺍﻕ
ھﻪﻡ ﻳﯜﺭەﻙ ﺋﯩﺮﻏﯩﭗ ﭼﯜﺷﯜﭘﺘﯘ ﻧﯧﺮﯨﺮﺍﻕ .
ﺷﯘﻧﺪﺍ ﭼﻮﻏﺪەﻙ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ھﻪﻡ ﻧﯘﺭ ﭼﯧﭽﯩﭗ ،
ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﯜﺭەﻙ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ،
ﺩەﭘﺘﯘ  ":ﺟﺎﻥ ﺑﺎﻏﺮﯨﻢ  ،ﺟﯧﻨﯩﻢ  ،ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻗﻮﺯﺍﻡ ،
ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﯔ ﺋﺎﻏﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺑﺎﻻﻡ ؟"
ﺑﯘ ﻳﯜﺭەﻛﺘﯩﻦ ﺋﯘﺭﻏﯘﻏﺎﻥ ﺋﯘﺷﺒﯘ ﺳﺎﺩﺍ –
ﺩﯨﻦ ﺷﯘﺋﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ ھﻪﺗﺘﺎ ﺧﯘﺩﺍ ،
ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﻣﯧﻬﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،
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ﺷﯘﻡ ﺋﻪﺟﻪﻟﻨﯩﯔ ﻧﯚۋەﺗﯩﻦ ھﻪﻡ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،
ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺳﺎﻟﻐﺎچ ﻳﯜﺭەﻛﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ،
ﺋﺎﻧﺎ ھﻪﻡ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ ﺟﺎﻳﯩﺪﯨﻦ .
ﻳﻮﻕ ﺋﯩﻤﯩﺶ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ،
ھﯧﭻ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ ﺋﯩﻤﯩﺶ ھﻪﻡ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ .
ﺷﯘﯕﺎ ﻛﯚپ ﺋﯩﺰﺩەپ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﻪﺭﺳﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،
ﺷﯘ ﺟﯘﺩﺍﻟﯩﻖ ﺩەﺭﺩﯨﺪە ۋەﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،
ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ھﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯧﺰﻯ ،
ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﮔﯜﻣﺒﯩﺰﻯ .
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ﺑﺎﻳﯩﻘﻰ ﻗﺎﺗﯩﻞ ﭼﯚﭼﯜپ ھﻪﻕ ﻗﻪھﺮﯨﺪﯨﻦ ،
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻟﮕﻪ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ﺷﻪھﺮﯨﺪﯨﻦ .
ﺋﯘﻧﺪﯨﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻠﯩﻖ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،
ﺋﻪﻝ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﺎﻏﻼﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﻯ ﺩەﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .
ﺋﯘ ﺷﯘ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ ھﺎﻟﯩﺪﺍ ،
ﻛﯜﻥ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ﺧﺎﻟﯩﺪﺍ .
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﯩﺮﺷﻪپ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ،
ﺗﯘﺗﻘﯩﻠﻰ ﻧﯚﻛﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﭘﺘﯘ ﺳﻪھﻪﺭ .
ﺷﯘﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،
ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷﺖ ۋە ﭘﻪﺷﯟﺍ  ،ﺑﺎﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﯩﻘﯩﺘﯩﭗ  ،ﻗﯩﻠﻐﺎچ ﺗﺎﻣﺎﻡ ﺯﯨﺮﯗ ﺯەۋەﺭ ،
ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻘﺎ ھﻪﻡ ﻳﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭ .
ﺑﯘ ﺷﻪھﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻰ ھﻪﻡ ﻧﯘﻗﯘﻝ ،
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ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﺎﻏﻼپ ﻛﯚﯕﯜﻝ ،
ھﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﺎﻧﻐﺎچ ﺟﺎۋﺍﺑﺴﯩﺰ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ ،
ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻱ ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﺭ ،
ﮔﺎھﻰ ﭘﯘﻝ  ،ﮔﺎھﻰ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻪﻧﺪ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﻳﯩﻐﻤﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ .
ﺑﺎﻳﯩﻘﻰ ﺗﻪﺭﺳﺎ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﭘﺎﻟﯟﺍﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩەﻝ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭼﯧﻐﻰ ؛
ﺷﯘ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻤﯘ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ
" ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭەﻱ " ﺩەپ  ،ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗپ ﻛﻪﭘﺘﯘ ﺋﯘﻧﻰ ،
ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ  ،ﺑﻪﺳﺘﻰ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،
ﮔﻪپ – ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .
ﺷﯘﻧﺪﯨﻘﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﺋﯩﺪﻯ ﺩەپ ﺧﯘﺵ ﺑﻮﻟﯘپ ،
ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﭘﯜﻛﻜﻪﻥ ﺋﯜﻣﯩﺪﻯ ﻗﻮﺵ ﺑﻮﻟﯘپ .
ﺩەﭘﺘﯘﻛﯩﻢ  ":ﻗﯩﻠﺴﺎڭ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻣﺎﯕﺎ ،
ﻛﯜﻟﮕﯜﺳﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﮔﯜﻟﻰ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ،
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺷﻪھﯩﺮﻯ ﻗﻪﻣﻪﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﻧﯩﺰﺍ ،
ﺑﻪﺭﻣﯩﻜﯩﻢ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺟﺎﺯﺍ .
ﺷﯘﻧﺪﺍ ﻣﻪﻥ ﺩﺍﺭﻏﺎ ﺋﯧﺴﯩﭗ ﭘﺎﺷﺎﺳﯩﻨﻰ ،
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﻱ ﻣﻪﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﻰ .
ﺷﻪﺭﺕ ﺷﯘﻛﻰ  ،ﭘﺎﻟﯟﺍﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﺋﺎﻳﯩﻤﺎ ،
ﺋﯚﺯ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻢ ﺩەپ ﺋﺎﯕﺎ ﻳﯜﺯ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎ !"

ﺷﯘﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺋﺎﺯﻏﯩﻦ ﻧﺎﺩﺍﻥ ،
ﻧﻪ ﻧﺎﺩﺍﻧﻜﯩﻢ  ،ﻟﻪﻧﯩﺘﻰ ﺗﯘﺯﻛﻮﺭ ﻗﺎۋﺍﻥ ،
ﺑﺎﻏﻠﯩﺒﺎﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻛﻪﻣﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،
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ﻧﻪﭼﭽﻪ ۋﺍﻍ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺟﻪڭ ھﯜﻧﯩﺮﯨﻦ ،
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ ﻳﺎۋ ﻟﻪﺷﻜﯩﺮﯨﻨﻰ ،
ﻗﺎﻧﻐﺎ ﻏﻪﺭﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯ ﺷﻪھﯩﺮﯨﻨﻰ .

ﻳﺎۋ ﺗﻪﺭەپ ﭘﺎﺷﺎﺳﯩﻤﯘ ﺩەﻝ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ
ﻗﯩﭽﻘﯩﺮﯨﭗ ﺧﺎﺱ ﻣﻪھﺮﯨﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ ،
ﺩەﭘﺘﯘﻛﻰ  ":ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺯەﭘﻪﺭ ﻛﯜﻟﮕﻪﻥ ھﺎﻣﺎﻥ ،
ﻗﻮﻳﻤﺎ ﺑﯘ ﺋﻪﺑﻠﻪﺧﻨﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺗﯩﻨﭻ -ﺋﺎﻣﺎﻥ .
ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻕ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺟﺎﻳﻼ ﺋﯘﻧﻰ ،
ﺗﯘﻳﻤﯩﺴﯘﻥ ھﻪﻡ ﭼﯩﻘﻤﯩﺴﯘﻥ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯜﻧﻰ .
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯧﻠﯩﮕﻪ ﺳﺎﻟﺪﻯ ﺟﺎﭘﺎ ،
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯜﺗﻜﯜﻟﯜﻙ ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ۋﺍﭘﺎ !"

ﺋﻪﻟﻘﯩﺴﺴﻪ  ،ﺋﯘ ﻳﺎۋﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺷﯘ ﻛﯜﻥ ،
ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ ﭼﯚﻟﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﺍ ﺩەھﺸﻪﺕ ﻗﯘﻳﯘﻥ ،
ﺳﯩﻠﻜﯩﻨﯩﭗ ﻳﻪﺭﯗ ﺯﯦﻤﯩﻦ  ،ﺗﯩﺘﺮەﭘﺘﯘ ﺗﺎﻍ ،
ﺩﻭﻣﯩﻼپ ﺗﺎﺷﻼﺭ ﭼﯜﺷﻪﺭﻣﯩﺶ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺎﻕ .
ﺋﯘﺭﯗﻟﯘپ ﻗﯩﺮﻏﺎﻗﻘﺎ ﺩەﺭﻳﺎ ﺗﺎﺷﻘﯘﺩەﻙ ،
ۋﺍﺩﯨﺪﺍ ﺟﻪﺭەﻥ – ﻛﯩﻴﯩﻜﻠﻪﺭ ﻗﺎﭼﻘﯘﺩەﻙ ،
ﺋﯜﺭﻛﯜﺷﯜپ ﺑﺎﺭﭼﻪ ﺋﯘﭼﺎﺭ ﻗﯘﺷﻼﺭﻣﯘ ﺗﻪڭ ،
ﺗﯩﻨﭻ ﻳﺎﺗﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﭘﺘﯘ ھﻪﺗﺘﺎ ﺷﻪﭘﻪﺭەڭ .
ﺷﯘﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﺭە ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺩﯙﯕﺪە ﺗﯘﺭﯗپ ،
ﺩەﺭ ﺋﯩﻤﯩﺶ ھﯘۋﻻپ ﺋﺎﯕﺎ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﺋﻮﻗﯘپ :
"ﺋﻪﻱ ﺭەﺯﯨﻞ ﺋﻪﺑﻠﻪﺥ  ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ھﺎﻟﯩﯖﻐﺎ ۋﺍﻱ ،
ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ھﯧﭻ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻱ .

31

32
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ﻣﻪﻥ ﭼﯧﻐﯩﻤﺪﺍ ﺋﯚﯕﻜﯜﺭﯛﻡ – ﺋﯩﻨﯩﻢ ﺳﺎﻳﺎﻥ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ھﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ .
ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻗﺎﻥ ﺋﯩﭽﻤﻪﻱ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﺳﻤﻪﻥ ﺋﺎﺭﺍﻡ ،
ﺋﯚﺯ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﯩﻢ ﻗﯧﻨﻰ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ھﺎﺭﺍﻡ .
ﺷﯘﻣﯩﺪﻯ ﺳﻪﻧﺪە ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﻚ ﺧﯩﺴﻠﯩﺘﻰ ؟
ﻳﺎﻏﺴﯘﻥ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ھﻪﻗﻨﯩﯔ ﻟﻪﻧﯩﺘﻰ !"

7

ﺷﯘ ﻳﻮﺳﯘﻧﺪﺍ ﺗﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﭼﻪ ﻳﺎۋﺩﯨﻦ ﺧﻪﺗﻪﺭ ،
ﺋﯘﻳﻘﯘ ﺋﯩﭽﺮە ﻏﻪﺭﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺷﻪھﯩﺮﻯ ﻗﻪﻣﻪﺭ .
ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﻪﺕ ﺗﻪﺧﺘﯩﺪە ﺷﺎھ ﻏﻪﭘﻠﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،
ﻣﻪﺳﺖ ﺋﯩﻜﻪﻥ ھﻪﺭ ﻛﯜﻧﻠﯜﻛﻰ ﺋﯩﺸﺮەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ .
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﻮﺷﯘﻥ – ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ،
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﯩﻜﻪﻥ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﯩﺮﻯ .
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻧﻪ ھﺎﺟﻪﺕ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ،
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ھﻪﻡ ﺋﯚﺯﯨﺪەﻙ ﭼﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻥ .
ﺩەﻝ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺩەھﺸﻪﺕ ﺋﺎﻻۋ
ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗپ ﻛﯩﺮﮔﻪﭼﻜﻪ ﺋﻪﻟﮕﻪ ۋەھﺸﯩﻲ ﻳﺎۋ ،
ﺋﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﻧﻐﯩﻦ  ،ﻣﯘﻧﺪﺍ ﻗﯩﺮﻏﯩﻦ – ﻗﻪﺗﻠﯩﺌﺎﻡ
ھﻪﻡ ﺗﺎﻻﻥ – ﺗﺎﺭﺍﺝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺎﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﺎﻡ .
ﻳﺎۋ ﻛﯧﺰەﺭ ﭘﯩﺘﯩﺮﺍپ ﮔﻮﻳﺎ ﭼﯧﻜﻪﺗﻜﯩﺪەﻙ ،
ﻳﻪﺭ – ﺟﺎھﺎﻧﻨﻰ ﺗﻮﺯﯗﺗﯘپ ﻳﻪپ ﻛﻪﺗﻜﯜﺩەﻙ ،
ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺴﯩﻤﯘ ﻳﯘﺭﺕ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ،
ﻛﯚپ ﺋﯩﻜﻪﻥ ھﻪﻡ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﻳﺎۋ ﻟﻪﺷﻜﯩﺮﻯ .

ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﻯ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺷﻪھﯩﺮﻯ ﻗﻪﻣﻪﺭ ﺑﻮﭘﺘﯘ ﻗﺎﻣﺎﻝ ،
ھﻪﻡ ﻗﺎﻣﺎﻟﺪﯨﻦ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪ ﺋﺎﻣﺎﻝ .
ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺧﺎﻧﻐﺎ ﻛﻪﺗﺴﯩﻤﯘ ﺩەﺭھﺎﻝ ﭼﺎﭘﺎﺭ ،
ﻳﻮﻝ ﻳﯩﺮﺍﻕ  ،ﺗﺎﻏﻼﺭ ﺋﯧﮕﯩﺰ  ،ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺑﺎﺭﺍﺭ ؟
ﺑﻪﺧﺘﯩﮕﻪ ﻗﻮﺭﻏﺎﻥ ﺗﯧﻤﻰ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﯧﮕﯩﺰ ،
ﺗﺎﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺩەﺧﻠﯩﺴﯩﺰ ،
ﻳﺎۋ ﻛﯩﺮەﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﭘﺘﯘ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯜﻥ ،
ﺗﯘﻣﺸﯘﻗﻰ ﺗﺎﻏﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﭗ  ،ھﺎﻟﻰ ﺯەﺑﯘﻥ ،
ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎۋ ﻛﯚپ ھﯘﺟﯘﻡ ﺩەھﺸﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،
ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺍﺭ ﻗﻮﺭﻏﺎﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺷﯩﺪﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ .
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﭗ ﺷﻪھﯩﺮﻯ ﻗﻪﻣﻪﺭ ،
ﻳﺎﺵ – ﻗﯧﺮﻯ  ،ﺋﻪﺭﯗ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﺎﻏﻼپ ﻛﻪﻣﻪﺭ ،
ﻗﻮﻏﺪﯨﻤﺎﻗﻘﺎ ﻳﯘﺭﺗﯩﻨﻰ ﻳﺎﺩﻻپ ﻗﻪﺳﻪﻡ ،
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ﺩﺍﺩﯨﻞ ﻗﻪﺩەﻡ .

ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺟﺎﺳﺎﺭەﺗﻠﻪﺭ  ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ،
ﺗﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ ﻳﺎۋﻧﻰ ﺑﻮﺳﯘﻏﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻠﯩﻤﺎﻕ .
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻳﺎۋﻧﯩﯔ ﺳﯧﭙﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﭘﻪھﻠﯩﯟﺍﻥ –
ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ  ،ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﯩﺮ ﻏﺎﻟﺠﯩﺮ ﻗﺎۋﺍﻥ .
ھﯧﭻ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻪﺭﺩﺍﺵ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻱ ﺯەﺭﺑﯩﮕﻪ ،
" ﺧﻪپ ﺳﯩﻨﻰ " ﺩەپ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎﺭ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ .
ﻗﺎﻧﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺷﯘ ﻗﺎۋﺍﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎچ ھﺎﻻﻙ ،
ﺋﻪھﻠﻰ ﻗﻮﺭﻏﺎﻥ ﻳﺎﻗﯩﺴﻰ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﭼﺎﻙ .
ﺋﯘ ﺋﯩﺪﻯ ﺷﯘ ﺑﺎﻳﯩﻘﻰ ﺋﺎﺯﻏﯩﻦ ﻧﺎﺩﺍﻥ ،
ﺋﯘ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﻛﯩﻢ  ،ﺑﺎﻳﯩﻘﻰ ﺧﺎﺋﯩﻦ ﻳﯘھﺎﻥ
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ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯘﻧﻰ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺗﻮﻧﺎﻟﻤﺎﻱ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ،
ﺷﯘ ﻳﯘﺳﯘﻥ ﺋﯘ ﺋﻪﻟﮕﻪ ﺳﺎﭘﺘﯘ ﻗﺎﺭﺍ ﻛﯜﻥ .
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﻳﻪﺗﻜﻪچ ﺗﻮﻧﯘپ ،
ﻗﺎﺭﻏﯩﺸﯩﭙﺘﯘ ﺗﯘﺷﻤﯘ ﺗﯘﺵ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﺋﻮﻗﯘپ .
ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ " ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘ ﺩەپ " ﺗﺎﻻﺷﻘﯘﺩەﻙ ،
ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺕ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﯘﺩەﻙ .
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ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﻮﺭﻏﺎﻥ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﺑﻪﻧﺪ ﺋﺎﻧﺎ ،
ﺟﻪڭ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺟﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻳﯟەﻧﺖ ﺋﺎﻧﺎ .
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍپ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﺋﺎﺭﺍ ھﺎڭ – ﺗﺎڭ ﺑﻮﻟﯘپ ،
ھﯧﭻ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻱ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،
ﺗﻮۋﺍ ﺩەپ ﺗﯘﺗﯘپ ﻳﺎﻗﺎ ﻏﻪﺯەپ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎھ ﺋﯘﺭﯗﭘﺘﯘ ﻣﯩﺴﻠﻰ ﻳﻮﻕ ﺑﯩﺮ ﺩەﺭﺩ ﺑﯩﻠﻪﻥ :
" ۋﺍﻱ ﺋﯩﺴﯩﺖ  ،ﻧﯧﻤﯩﺪەپ ﺳﯧﻨﻰ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﺪﯨﻤﻪﻥ !؟
ﻧﯧﻤﯩﺪەپ ﺋﺎﻕ ﺳﯜﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﺪﯨﻤﻪﻥ !؟
ﺷﯘﻣﯩﺪﻯ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﻳﯧﺘﻪﺭ ﺋﻪﻟﮕﻪ ۋﺍﭘﺎ ؟
ﺑﺎﻟﯩﻤﻪﺱ  ،ﺑﻮﻟﺪﯗﯕﻐﯘ ﻳﯘﺭﺗﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻ !"
ﺩەﭘﺘﯘ – ﺩە  ،ﺋﻮﺗﺘﻪﻙ ﻳﯧﻨﯩﭗ ﻏﻪﻣﻜﯩﻦ ﻛﯚﺯﻯ ،
ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﻤﯩﺶ ﺗﻪﻧﻬﺎ ﺋﯚﺯﻯ .

ﻗﻮﻟﺪﺍ ﺗﯩﻎ  ،ﺋﺎﺕ ﺋﻮﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻗﺎۋﺍﻥ
ﺗﻮﻧﯘﻏﺎچ ھﻪﻡ ﺋﺎﻧﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ھﺎﻣﺎﻥ ،
ﺋﯧﺘﯩﺪﯨﻦ ﺩەﺭھﺎﻝ ﭼﯜﺷﯜپ ،ﺭەﯕﮕﻰ ﺋﯚﭼﯜپ ،
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ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭘﺘﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﻮﻗﺘﻪﻙ ﺋﯘﭼﯘپ .
ﻛﻪﭘﺘﯘ – ﺩە  ،ﻗﯘﭼﺎﻕ ﺋﯧﭽﯩﭙﺘﯘ ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ،
ﺗﺎﺵ ﻛﻪﺑﻰ ﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻧﺎ .
ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﻧﯩﮕﺎھﻰ ﻧﻪﻳﺰﯨﺪەﻙ –
ﺳﺎﻧﺠﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﭼﻘﺎ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﻳﻪﻛﻤﯘ ﻳﻪﻙ ،
ﺗﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭙﺘﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘ ﺷﯘﻡ ﻗﺎۋﺍﻥ
ﺗﯩﺘﺮە – ﺗﯩﺘﺮە ﺑﺎﺭ ۋﯗﺟﯘﺩﻯ  ،ﺑﺎﺵ ﺗﯚۋەﻥ .
ﺷﯘ ﻣﯩﻨﯘﺕ ﺟﯩﻢ ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺑﺎﺭﭼﻪ ﻳﻪﺭ – ﺟﺎھﺎﻥ ،
ﻧﻪ ﺟﺎھﺎﻥ  ،ﺟﯩﻢ ﺑﻮﭘﺘﯘ ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ .
ﻣﯘﻧﺪﺍ ﻗﻮﺭﻏﺎﻥ ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﯩﻢ ھﻪﻳﺮەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،
ﺋﺎﻧﺪﺍ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺗﯩﺘﺮﯨﺸﻪﺭ ﺩەھﺸﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ .
ﺷﯘ ﺳﯜﻛﯜﻧﺎﺕ ﺋﯩﭽﺮە ﺋﯘ ﻗﻪﻳﺴﻪﺭ ﺋﺎﻧﺎ
ﺑﯘﺭﭼﯩﻨﻰ ﻧﻮﻣﯘﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻳﻠﻪپ ﺋﺎﺩﺍ ،
ﺗﯩﻎ ﺋﯘﺭﯗﭘﺘﯘ ﻳﺎۋﻏﺎ ﻗﺎﻳﻨﺎپ ﻧﻪﭘﺮﯨﺘﻰ ،
ﺩﯛﻡ ﭼﯜﺷﯜﭘﺘﯘ ﺷﯘ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯘ ﻟﻪﻧﯩﺘﻰ .
ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﯘپ ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻪ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺗﺎﻣﺎﻡ ،
ﻳﺎﺵ ﺗﯚﻛﯜﭘﺘﯘ ﺋﺎﻧﺎ ھﻪﻡ ﺗﺎﺭﺍﻡ – ﺗﺎﺭﺍﻡ .
ﻧﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺵ ﺗﯚﻛﻜﯩﻨﯩﻦ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،
ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺳﻪﺯﻣﻪﺱ ﺋﯩﻜﻪﻥ .
ﺑﯩﺮ ﭼﯩﮕﯩﺶ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻬﻮﺵ ﻛﻪﺑﻰ
ﻳﺎﺩﯨﻐﺎ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻤﯘ ﻛﻪﻟﻤﻪﺱ ﺋﯩﻜﻪﻥ .
ﺩەﻝ ﺷﯘ ﭼﺎﻍ ۋﻭﻟﻘﺎﻥ ﻛﻪﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻼپ ﺷﻪھﻪﺭ
ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﭙﺘﯘ ﻳﺎۋﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺳﻪﺭﻣﯘ ﺳﻪﺭ .
ﺋﺎﻧﯩﻤﯘ ﺷﻪﻣﺸﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﯕﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،
ﺋﻪﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﻣﯧﯖﯩﭙﺘﯘ ﺳﻪپ ﻳﯧﺮﯨﭗ .
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ﭘﯩﺘﺮﯨﺸﯩﭗ ﻳﺎۋ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺎﻗﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﺎﺭ ،
ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺷﺴﯩﺰ ﻳﯩﻼﻧﺪەﻙ ﺗﻮﻟﻐﯩﻨﺎﺭ .
ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗپ ﻗﻮﻏﻼﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﺎﺷﻘﯩﻦ ﻗﯩﻴﺎﻥ ،
ﻳﺎۋ ﻗﺎﭼﺎﺭ ﭘﯩﺘﯩﺮﺍپ ﭘﻪﺭﯨﺸﺎﻥ ھﻪﺭ ﺗﺎﻣﺎﻥ .

ﺧﺎﺗﯩﻤﻪ

ﺳﯚﺯ ﺗﺎﻣﺎﻡ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻣﺎﻧﺎ  ،ﭼﯚﭼﻪﻙ ﺗﺎﻣﺎﻡ ،
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻧﻪ ھﺎﺟﻪﺕ ﺋﯩﺰﺍھﺎﺕ  ،ۋەﺳﺴﺎﻻﻡ .
ھﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﻧﻰ ھﻪۋەﺱ ،
ﺑﯘ ﺟﺎھﺎﻧﺪﺍ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﻪ ﺳﯩﺮ ﺋﻪﻣﻪﺱ .
ﺟﺎﻥ ﻧﯧﻤﻪ  ،ﺟﺎﻧﺎﻥ ﻧﯧﻤﻪ  ،ۋەﺗﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ؟
ھﻪﺭ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺋﻪﺗﻜﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ؟
ﻳﺎﻧﻤﯩﺴﺎ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﯚﻳﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﭼﯩﺮﺍﻍ ،
ﮔﯚﺵ – ﺗﯧﺮە  ،ﺳﯚﯕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﺗﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ؟
ﺷﻮﻝ ﺋﯧﺮﯗﺭ ﺑﯘ ﭼﯚﭼﯩﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﯩﻤﻰ ،
ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﺴﻪ ﮔﻪﺭ ھﻪﺭ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ .
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ﺗﺎڭ ﺯﯨﻴﺎﺳﻰ ﻳﻮﻗﻤﯩﺪﯗﺭ

ﺑﯘ ﻗﺎﺭﺍ ھﯩﺠﺮﺍﻥ ﺗﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺘﯩﻬﺎﺳﻰ ﻳﻮﻗﻤﯩﺪﯗﺭ،
ۋەﺳﻠﻰ ﺩﯨﺪﺍﺭ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺘﯩﺪﺍﺳﻰ ﻳﻮﻗﻤﯩﺪﯗﺭ؟

ﺋﯚﻟﮕﯜﺩەﻙ ﺟﺎﻧﯩﻤﻐﺎ ﺗﻪﮔﺪﻯ ھﯧﺠﯩﺮ ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ،
ﺑﯩﺮ ﺧﻪۋەﺭ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻧﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ ،ﺗﺎڭ ﺳﺎﺑﺎﺳﻰ ﻳﻮﻗﻤﯩﺪﯗﺭ؟

ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭘﻪﺱ ﻳﯜﺯ ﻳﯩﻞ ﺑﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﺭﻟﯩﻖ ﺩەﺳﺘﯩﺪﯨﻦ،
ﺗﻪﺷﻨﻪﺋﻰ ﻗﻪﻟﺒﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﻪﺷﺌﯘ ﻧﻪﻣﺎﺳﻰ ﻳﻮﻗﻤﯩﺪﯗﺭ؟

ﺋﯚﺭﺗﯩﺪﻯ ﺟﯩﺴﻤﯩﻤﻨﻰ ھﻪﺭﺩەﻡ ﺩﯨﻠﺪﺍ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﻼپ ﻛﯚﻳﯜﻙ،
ﺧﻪﺳﺘﻪ ﺩﯨﻠﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺷﯩﭙﺎ ﺩﻭﺭﺍ-ﺩﺍۋﺍﺳﻰ ﻳﻮﻗﻤﯩﺪﯗﺭ؟

ﻳﺎﺭ ﺧﯩﻴﺎﻟﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪ ﺳﻮﻟﺪﯗﻡ ،ﻳﻪﺗﺘﻰ ﺋﯚﻣﺮﯛﻣﮕﻪ ﺧﺎﺯﺍﻥ،
ﺗﻪﻧﮕﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﻪﺧﺶ ﺋﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﻛﯚﻛﻠﻪﻡ ھﺎۋﺍﺳﻰ ﻳﻮﻗﻤﯩﺪﯗﺭ؟

ﺑﯘ ﺟﯘﺩﯗﻧﻠﯘﻕ ﺩەﺷﺘﻠﯩﺮﻯ ﻛﻪڭ ،ﻣﯧﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﺩﻯ ﺗﺎﻻﻱ،
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ﺑﯩﺮ ﺭەھﻨﻪ ﻣﺎﺳﻰ ﻳﻮﻗﻤﯩﺪﯗﺭ؟

ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻱ ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﻛﯚﺯﺩە ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﺎﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ،
ﻳﯩﺮﺗﻘﯩﻠﻰ ﺗﯜﻥ ﭘﻪﺭﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎڭ ﺯﯨﻴﺎﺳﻰ ﻳﻮﻗﻤﯩﺪﯗﺭ؟
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ﻳﺎﺧﺸﻰ

ﺗﯩﺮﯨﻜﺘﺎپ ﻗﺎﻏﺎ-ﻗﯘﺯﻏﯘﻧﻐﺎ ﺟﺎھﺎﻧﺴﺎﺯﻟﯩﻖ ھﺎۋﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ،
ﺳﻪھﻪﺭ ﮔﯜﻟﺸﻪﻧﺪە ﺑﯘﻟﺒﯘﻟﻐﺎ ﻳﺎﻗﺎ ﻳﯩﺮﺗﯩﭗ ﻧﺎۋﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ.

ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻳﺎﻟﺘﯩﺮﺍﻕ ﺷﯚھﺮەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﺘﺎﻧﻪ ﻏﺎﭘﯩﻠﻼﺭ،
ۋەﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﺩەﺭﺩﯨﮕﻪ ﺩەﺭﻣﺎﻥ ﺟﺎﭘﺎﻛﻪﺵ ﺋﺎﺷﻨﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ.

ﺗﯧﮕﯩﺸﻤﻪﺱ ﺟﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﺷﯩﻖ ﻳﺎﻗﺎﺳﻰ ﺯەﺭ ﺗﺎۋﺍﺭ ﺗﻮﻧﻐﺎ،
ﻛﻰ ﺩﯨﻠﺒﻪﺭ ۋەﺳﻠﯩﺪە ﺳﻪﺭﺳﺎﻥ ﻗﻪﻟﻪﻧﺪەﺭﮔﻪ ﻛﯘﻻ ﻳﺎﺧﺸﻰ.

ﻗﻪﺳﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻳﯩﻢ ﻳﻮﻕ ﺑﻪھﻪﻳﯟەﺕ ﻗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﺘﯩﻦ،
ﭘﯧﺸﺎﻧﻪﻡ ﺗﻪﺭﯨﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﻤﯩﻨﻨﻪﺕ ﺑﻮﺭﯨﻴﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ.

ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺟﺴﯩﺰ ﺳﺎﻳﺎﻕ ﺑﺎﺷﯩﻢ ﺋﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﺗﺎﺟﻮ -ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﯘﺭ،
ﺋﯧﺮﯨﻜﺴﯩﺰ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻟﯩﻘﺪﯨﻦ ﺟﺎھﺎﻧﻜﻪﺯﺩﻯ ﮔﺎﺩﺍﻱ ﻳﺎﺧﺸﻰ.

ﻧﻪھﺎﺟﻪﺕ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﯘﻟﻤﻪﺋﯟﺍ،ۋەﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻳﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ،
ﺑﯧﻠﯩﻖ ﺩەﺭﻳﺎﺩﺍ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﺪﯗﺭ،ﻻﭼﯩﻨﻐﺎ ﻛﻪڭ ﺳﺎﻣﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ .

ﻣﺎﻻﻣﻪﺕ ﻳﻪﺗﺴﯩﻤﯘ ﺑﻪﺯەﻥ ﺩﯨﻠﯩﻤﻐﺎ ﺋﯚﺯﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻤﺪﺍ ،
ﺑﻮﺳﯘﻗﺘﯩﻦ ﺩﺍﺟﯩﻤﺎﺱ ﺋﯩﺘﺘﻪﻙ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪھﺪﻭ ۋﺍﭘﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ .
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ﺧﻪﺟﻠﻪ

ﺧﻪﺟﻠﻪ ،ﺧﺎﺋﯩﻨﻼﺭەﻱ ،ﺧﻪﺟﻠﻪ ،ﺑﯘ ﺋﻪﻟﻨﯩﯔ ﻣﺎﻟﯩﻨﻰ ﺧﻪﺟﻠﻪ،
ﻳﯧﺘﯩﺸﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘ ھﻪﻡ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺳﻪﻥ ﺟﺎﻧﯩﻨﻰ ﺧﻪﺟﻠﻪ.

ﺧﯧﻨﯩﻤﻐﺎ ﺋﻮﺳﻤﺎ ﺩەپ ﺧﻪﺟﻠﻪ ،ﺑﯧﮕﯩﻤﮕﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎ ﺩەپ ﺧﻪﺟﻠﻪ،
ﺗﺎﻻﻥ-ﺗﺎﺭﺍﺟﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻧﺎﻧﯩﻨﻰ ﺧﻪﺟﻠﻪ.

ﺩﯦﻬﻘﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﭼﻘﯘﺯﯗپ ﺑﻮﺯﻧﻰ ،ﺩﯗﻛﺎﻧﻐﺎ ﺗﻮﻗﯘﺗﯘپ ﺑﻮﺯﻧﻰ،
ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﯟﺍﻧﻨﻰ ﻳﯜﺯ ﻗﺎﺗﻼﻡ ،ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺳﻪﻥ ﻗﺎﻧﯩﺘﻰ ﺧﻪﺟﻠﻪ.

ﻛﯚﻟﯩﺪە ﺑﯧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯚپ ﺩەپ ،ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯚپ ﺩەپ،
ﻗﻪﺩەﻣﺪە ﻣﯩﯔ ﺗﯧﭙﯩﭗ ھﯩﻴﻠﻪ ،ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺳﻪﻥ ﻛﺎﻧﯩﻨﻰ ﺧﻪﺟﻠﻪ.

ﭘﺎﻻﻧﻰ ﺋﺎﻗﭽﯩﺪﯗﺭ-ﻛﯚﻛﭽﻰ ،ﺑﯘ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭﻣﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺩﻭﻗﭽﻰ،
ﺩەپ ﭘﺎﺭﭼﯩﻼپ ﺑﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﻰ ،ﺳﯧﺘﯩﭗ ۋﯨﺠﺪﺍﻧﯩﻨﻰ ﺧﻪﺟﻠﻪ.
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ﺑﺎھﺎﺭ ﭼﯩﻠﻼﻳﻤﻪﻥ

ﻣﯘﺯﻟﯘﻕ ﻛﻮﭼﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﻴﺴﯩﻖ،
ﻣﻪھﺴﯘﻥ ﺷﻪھﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩەﻣﻠﯩﺮﻯ ﺳﯩﻘﯩﻖ،
ﺑﯘﻟﯘڭ ﭘﯘﭼﻘﺎﻗﻨﻰ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ﭼﺎﺭﻟﯩﺘﯩﭗ،
ﻗﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﭽﯩﺴﻰ ﭼﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﺴﻘﯩﺮﯨﻖ.

ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ ﻳﻮﻕ ،ھﺎۋﺍ ﺗﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ،
ﻳﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﯩﺘﺮﯨﺸﯘﺭ ،ﻣﯘﺯﻟﯩﻐﺎﻥ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ،
ھﻪﺭ ﻧﻪ ﺷﺎﺩﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺟﯘﺩﺍﺩﯗﺭ ھﺎﻳﺎﺕ،
ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﺎﺭ ھﻪﺭ ﺋﯘﻥ ،ﻣﯘﯕﻠﯘﻕ ﭘﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ.

ﻛﯚﺯﻟﻪﺭ ﻏﻪﺯەﭘﻠﯩﻚ ،ﻗﺎﭘﺎﻗﻼﺭ ﺗﯜﺭﯛﻙ،
ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺩﯦﻤﻰ ﺳﯩﻘﯩﻖ ۋە ﺋﯜﺯﯛﻙ،
ﻣﯘﺯﻟﯩﻐﺎﻥ ﺷﻪھﻪﺭ ﺑﺎھﺎﺭﻧﻰ ﭼﯩﻠﻼپ،
ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺋﯘﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﺎﻻﺗﺘﻰ ﮔﯜﺩﯛﻙ.

ﺗﯘﺭﺧﯘﻥ ﺗﯜۋﯨﺪە ﻳﯩﺮﺗﯩﻖ ﻛﯚﻥ ﺋﯚﺗﯜﻙ،
ﭼﻮﺭﯗﻕ ﺗﯩﺘﺮەﻳﺪﯗ ﺗﺎﭘﯩﻨﻰ ﺗﯚﺷﯜﻙ،
ﻣﻪﺳﯘﻡ ﮔﯚﺩەﻛﻠﻪﺭ ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﺳﯧﺮﯨﻖ،
ﻗﻮﻟﻼﺭ ﺳﯘﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ،ﺑﻮﻳﯘﻧﻼﺭ ﭘﯜﻛﯜﻙ.
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ﺩﻭﻗﻤﯘﺵ-ﺩﻭﻗﻤﯘﺷﺘﺎ ﭼﻮﻻﻕ ﻛﻪﺗﻤﻪﻧﻠﻪﺭ،
ﺩﯛﮔﺪﯨﻴﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻳﯩﺮﺗﯩﻖ ﭼﻪﻛﻤﻪﻧﻠﻪﺭ،
ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻧﺎﻧﻐﺎ ﺯﺍﺭ ﺗﯧﻠﯩﻘﻘﺎﻥ ﻛﯚﺯﻟﻪﺭ،
ﭼﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺳﯘﻧﯘﻕ ﻳﻪﻣﺴﯩﺰ ﺗﯜﮔﻤﻪﻧﻠﻪﺭ.

ﻣﯘﺯﻻﺭﻣﯩﺶ ﺷﻪھﻪﺭ ،ﻣﯘﺯﻻﺭﻣﯩﺶ ھﯩﺴﺎﺭ،
ﻗﻮۋﯗﻗﻼﺭ ﺳﯘﻧﯘﻕ ،ﻛﻮﻧﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺯﺍﺭ،
ﺳﻪھﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻻﻟﻤﺎ ﺑﯘﻟﯘﺗﻼﺭ،
ﺋﻮﺯﯗﻕ ﺋﯩﺰﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺷﯩﻜﺎﺭ.

ﻛﯚﺯﻟﻪﺭ ﻏﻪﺯەﭘﻠﯩﻚ ،ﻗﺎﭘﺎﻗﻼﺭ ﺗﯜﺭﯛﻙ،
ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﻳﯩﭙﻰ ﺋﯘﻻﻕ ﻳﺎ ﺋﯜﺯﯛﻙ،
ﻣﯘﺯﻟﯩﻐﺎﻥ ﺷﻪھﻪﺭ ﺑﺎھﺎﺭﻧﻰ ﭼﯩﻠﻼپ،
ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ ﭼﺎﻟﯩﺪﯗ ﮔﯜﺩﯛﻙ.

ﺯﯦﺮﯨﻜﻜﻪﻥ ﺩﯨﻠﻼﺭ ﺑﯘ ﺯﯨﻤﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻦ،
ﺟﺎﻧﻰ-ﺟﺎﻧﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﺎھﺎﺭ ﭼﯩﻠﻼﻳﻤﻪﻥ،
ﺗﯜﻧﻠﻪﺭ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ھﯘۋﻟﯩﻐﺎﻥ ﺷﯩﺮﺩەﻙ،
ﺋﺎھ ﭘﯩﻐﺎﻧﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﺎھﺎﺭ ﭼﯩﻠﻼﻳﻤﻪﻥ.

ﻧﻪ ﺗﺎﻗﯩﺘﯩﻢ ﺑﺎﺭ ،ﻧﻪ ﺳﻪۋﺭەﻡ ﺋﻪﻣﺪﻯ،
ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺯﺍﻥ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻢ ﺋﻪﻣﺪﻯ،
ﮔﻮﻳﺎ ﺑﯩﺮ ۋﻭﻟﻘﺎﻥ ﺗﯩﻠﯩﻜﯩﻢ ﺋﻪﻣﺪﻯ،
ﺷﯘ ۋﻭﻟﻘﺎﻧﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﺎھﺎﺭ ﭼﯩﻠﻼﻳﻤﻪﻥ.
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ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻳﯩﻐﻼپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﺎﻕ،
ﻣﯩﺮﺍﺳﻤﯩﺪﻯ ﺑﯘ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻗﻘﯘﺯﻣﺎﻕ،
ﺧﺎﺋﯩﻨﻼﺭ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﺎﺵ ﺋﯧﮕﯩﭗ ﺗﯘﺭﻣﺎﻕ،
ﭘﺎﻙ ۋﯨﺠﺪﺍﻧﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﺎھﺎﺭ ﭼﯩﻠﻼﻳﻤﻪﻥ.

ﺷﯘﻧﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ﺯﯨﻤﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻤﯘ،
ﺗﯩﻠﯩﻢ ﺯەﻧﺠﯩﺮﺩە ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ،
ﻛﯚﻛﺮەﻛﻜﻪ ﻧﻪﻳﺰە ﻗﺎﺩﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ،
ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﻗﯧﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﺎھﺎﺭ ﭼﯩﻠﻼﻳﻤﻪﻥ.

ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻢ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺧﯩﻴﺎﻟﺪﯨﻦ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ،
ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﺎﻏﯩﺪﺍ ﺋﺎﭼﺘﻰ ﻛﯚپ ﭼﯧﭽﻪﻙ،
ﺧﯩﻴﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺗﺎﺷﻘﯩﻦ ﺑﯘ ﺗﯩﻠﻪﻙ،
ﻛﯜﺭەﺷﭽﺎﻥ ﺗﺎﯕﺪﯨﻦ ﺑﺎھﺎﺭ ﭼﯩﻠﻼﻳﻤﻪﻥ.

ﺑﺎھﺎﺭ ﭼﯩﻠﻼﻳﻤﻪﻥ ،ﺑﺎھﺎﺭ ﭼﯩﻠﻼﻳﻤﻪﻥ،
ﺧﻪﻟﻖ ﺑﻪﺧﺘﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺭ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ،
ﺋﺎﺭﺯﯗﻳﯘﻡ ﺑﺎھﺎﺭ ،ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻢ ﺑﺎھﺎﺭ،
ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﮔﯩﮕﻪ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ.

ﺑﺎھﺎﺭ ﭼﯩﻠﻼﻳﻤﻪﻥ ،ﺑﺎھﺎﺭ ﭼﯩﻠﻼﻳﻤﻪﻥ،
ﺧﻪﻟﻖ ﻣﯘﯕﻰ ﺷﯘ ،ﺷﯘﻧﻰ ﻛﯜﻳﻠﻪﻳﻤﻪﻥ،
ﺑﻮۋﺍﻣﻤﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻥ،
ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﮔﯩﻨﻰ ﻧﯧﭽﯜﻙ ﺳﯚﻳﻤﻪﻳﻤﻪﻥ.
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ﺑﺎھﺎﺭ ﭼﯩﻠﻼﻳﻤﻪﻥ ﺗﯜﻥ ۋە ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ،
ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺗﻮﺯﯨﺴﯘﻥ ﺋﯚﻣﺮﯛﻡ ﻏﯘﻧﭽﯩﺴﻰ،
ﺭﺍﺯﯨﻤﻪﻥ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ ﻳﻮﻕ،
ﺑﻮﻻﻟﯩﺴﺎﻡ ﻣﻪﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﯘﯕﭽﯩﺴﻰ.
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ﺳﻪﺟﺪﯨﮕﺎھﯩﻤﻐﺎ

ﻏﯧﺮﯨﭗ ﺩەﺭﺩﯨﻨﻰ ﻏﯘﺭﺑﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺩﺍ ﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍ،
ۋﯨﺴﺎﻝ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺋﺎﺷﯩﻖ،ﮔﺎﺩﺍ ﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍ.

ۋەﺗﻪﻧﺴﯩﺰ ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﻧﻪ ﻣﻪﻧﻪ،ﻧﻪ ﺗﻪﻥ،
ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻮﺯ ﺋﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﺟﯘﺩﺍﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍ...

**************************

ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﻪﻥ ﺩﯨﻠﺮەﺑﺎ ،ھﯚﺳﻨﯜﯕﻨﻰ ﺋﺎﻗﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﻧﯩﮕﺎھﯩﻤﺪﯗﺭ،
ﺑﯘ ﮔﯘﻟﺪﯗﺭﻣﺎﻣﺎ-ﭼﺎﻗﻤﺎﻗﻼﺭ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﻳﺎﺩ-ﺋﺎھﯩﻤﺪﯗﺭ.

"ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﺋﻮﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎۋﻻ!" ﺩﯦﮕﻪچ ﺳﻪﻥ ﺳﯚﻳﮕﯜ ﺳﯘﻟﺘﺎﻧﻰ،
ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﻳﺎﻧﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻟﻘﯘﻥ ،ﺷﯘ ﻳﺎﻟﻘﯘﻥ ﺑﺎﺭﺍﺭ ﮔﺎھﯩﻤﺪﯗﺭ.

ﺋﺎﺩﺍﺷﺴﺎﻡ ﺯﯗﻟﻤﯩﺘﻰ ﺩەﺷﺘﺘﻪ،ﺗﯧﯖﯩﺮﻗﺎپ ﻧﺎﻟﻪ ﭼﻪﻛﻤﻪﺳﻤﻪﻥ،
ﺟﺎﻣﺎﻟﯩﯔ ﺷﻮﻟﯩﺴﻰ ﭘﺎﺭﻻﻕ،ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﯧﻬﯩﺶ ﺳﯘﺑﻬﯩﮕﺎھﯩﻤﺪﯗﺭ.

ﭘﻪﻟﻪﻛﻨﯩﯔ ﮔﻪﺭﺩﯨﺸﻰ ھﻪﺭ ﻛﯜﻥ ،ﻳﻮﻟﯘﻣﻨﻰ ﺗﻮﺳﺴﯩﻤﯘ ﻗﻪﺳﺘﻠﻪپ،
ۋﯨﺴﺎﻟﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ ،ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ ﻗﯩﺒﻠﯩﮕﺎھﯩﻤﺪﯗﺭ.

ﻣﺎﻻﻣﻪﺕ ،ﺗﻪﻧﻪ -ﺗﯚھﻤﻪﺗﺘﯩﻦ،ﺭەﻗﯩﭙﺘﯩﻦ،ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ ﭘﻪﺭۋﺍ،
ﺩﯨﻠﯩﻤﻐﺎ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻘﯩﯔ ،ﻧﯩﺠﺎﺗﻜﺎﺭ ﺑﺎﺵ ﭘﺎﻧﺎھﯩﻤﺪﯗﺭ.

ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﻯ

ﺳﯧﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ،ﺗﺎﭘﯘﺭ ھﻪﺭ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﻣﯩﯔ ﻟﻪﺯﺯەﺕ،
ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻢ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻯ ﺋﺎﭘﺘﺎپ،ﻛﯧﭽﻪﻟﻪﺭ ﻛﯚﻛﺘﻪ ﻣﺎھﯩﻤﺪﯗﺭ.

ﺗﺎۋﺍﭘﺘﺎ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪﺳﻤﻪﻥ ھﯧﭻ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ھﯩﺠﺮەﺗﻜﻪ ﻣﻪﻳﻠﯩﻢ ﻳﻮﻕ،
ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ،ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ،ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺳﻪﺟﺪﯨﮕﺎھﯩﻤﺪﯗﺭ.

ﻛﯚﯕﯜﻝ ﻣﯜﻟﻜﯩﺪە ﺟﺎﻱ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ،ﺳﯧﻨﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﮔﯩﮕﻪ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ،
ﻗﻪﺳﻪﻣﻴﺎﺩﯨﻢ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﻣﯩﺴﻜﯩﻦ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﻤﻪﺱ ﮔﯘۋﺍھﯩﻤﺪﯗﺭ.
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ﺗﻪﻟﻜﻪ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻗﻮﺷﺎﻕ

ﺗﻪﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍۋﺍﻧﻰ ﺑﺎﺭ ،
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺗﯘﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎﺭ .
ﺳﺎﻳﺮﺍﻡ ﻛﯚﻟﯩﮕﻪ ﭘﺎﺗﻘﯘﺳﯩﺰ،
ھﻪﺳﺮەﺗﯘ ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎﺭ.

ﺗﻪﻟﻜﻪ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺗﺎﻍ ،
ﺋﯧﺘﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﭼﯩﻤﻪﻥ -ﺑﺎﻍ
ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ،
ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ ﺑﺎﺭ .

ﺗﻪﻟﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻪﺭ ﭼﺎﻏﺪﺍ،
ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ ﻳﯜﺭەﻙ ﺩﺍﻏﺪﺍ،
ﺋﯘﻗﯘپ-ﺋﯘﻗﯘپ ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﯘﻕ.
ھﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺑﺎﺭ.

ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺗﻪۋﺭەﭘﺘﯘ ﺳﺎﻳﺮﺍﻡ ،
ﺗﻪﻟﻜﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘﺭ ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ،
ﺑﺎﻳﺮﺍﻣﻨﻰ ﻗﯩﺰﯨﺘﻤﺎﻗﻘﺎ،
ﺟﺎﻥ ﺗﯩﻜﻜﻪﻥ ﺋﻮﻏﻼﻧﻰ ﺑﺎﺭ.

ﺗﯘﻏﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺋﻪۋﺭﯨﻠﯩﺮﻯ،
ﺳﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﻧﻪۋﺭﯨﻠﯩﺮﻯ،
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ﺋﺎﺕ ﭼﺎﭘﺘﯘﺭﯗپ ﺗﯘﺯﺍﯕﺪﺍ،
ﺗﻮﺯﯗﺗﻘﺎﻥ ﺗﻮﺯﺍﻧﻰ ﺑﺎﺭ .

ﺋﯧﻼﺧﯘﻥ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﻮﻟﺪﺍ،
ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺕ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻗﻮﻟﺪﺍ.
ﺩﺍۋﺍﻥ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ،
ھﻪﺭﺗﺎﺷﺘﺎ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺑﺎﺭ.

ﭼﻪﻛﻤﻪﻥ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ،
ﺟﻪﯕﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺷﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ،
ھﻪﺭﺗﯜپ ﻗﺎﺭﻏﺎﻱ ﺗﯜۋﯨﺪە
ﺗﺎﻣﭽﻪ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﻗﺎﻧﻰ ﺑﺎﺭ .

ﻳﯧﺸﯩﻞ ﺑﻪﺭﻗﯘﺕ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ،
ﭘﺎﻙ ۋﯨﺠﺪﺍﻧﻠﯩﻖ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ،
ﻧﻮﻣﯘﺱ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺟﺎﻥ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ،
ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻤﺎﺱ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻰ ﺑﺎﺭ .

ﺗﻪﻟﻜﻪ ﺋﯘﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﺩﺍۋﺍﻥ ،
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺳﯜﺭﮔﯜﺳﻰ ﺩەۋﺭﺍﻥ ،
ﺑﯘ ﺩەۋﺭﺍﻧﻐﺎ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ،
ﺑﯘﺯﯗﻟﻤﺎﺱ ﭘﻪﻳﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎﺭ .
-1945ﻳﯩﻞ -20ﺋﯩﻴﯘﻥ ﻟﻪﻧﺠﯘ
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ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻱ

ﺋﻪﻱ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻳﯘﺭﺗﯘﻡ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺳﺎﺭﺍﻳﯩﯖﺪﯨﻦ -ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻱ ،
ﺯەﻓﯩﺮﺍﻥ ﺗﯜﺳﻠﯜﻙ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﻣﻜﯩﻦ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻱ .

ﻗﻮﻳﻨﯘﯕﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻛﯜﻣﯜﺷﻠﯜﻙ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻱ،
ﻛﻮﻛﺴﯘﯕﺪﯨﻜﻰ ﻟﻪﺧﺘﻪ ﻟﻪﺧﺘﻪ ﻗﺎﻥ ﺩﺍﻏﻠﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻱ.

ﺩەﺭﻳﺎﻳﯩﯖﺪﺍ ﻣﯘﯕﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﻗﻘﺎﻥ ﺳﯜﻳﯜﯕﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻱ ،
ﻗﺎﻳﻐﯘ-ﻣﺎﺗﻪﻡ،ﻏﻪﻣﮕﻪ ﭼﯚﻛﻜﻪﻥ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﻛﯜﻳﯜﯕﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻱ.

ﺳﯘﻣﺒﯘﻝ ﭼﺎﭼﻠﯩﻖ،ﻗﻪﻟﻪﻣﻘﺎﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻱ،
ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﺩەﺭﺩﯨﺪە ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﻥ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻱ.

ﺗﯩﻠﻰ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ،ﺩﯨﻠﻰ ﺩﺍﻏﻠﯩﻖ ﺷﺎﺋﯩﺮﻟﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻱ،
ﺯﯙھﺮەﺳﻰ ﻳﯘﻕ ﻧﺎﺗﯩﯟﺍﻥ ﺗﺎھﯩﺮﻟﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻱ.

ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻱ ﻳﯘﺭﺗﯘﻡ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻱ،ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻱ،
ﺗﯩﻠﻰ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ،ﺩﯨﻠﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺯﺍﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻱ.

-1945ﻳﯩﻞ-20ﺋﯩﻴﯘﻝ ﻟﻪﻧﺠﯘ
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ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﺑﺎﻳﺎﻥ

ﺗﻮﺳﻤﺎ ﻣﯧﻨﻰ ﻳﺎﺭ ،ﭼﯧﻜﻪﻱ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭘﻪﺱ،
ﺋﯚﺭﮔﯜﻟﺪﻯ ﭘﻪﻟﻪﻙ  ،ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﺑﺎﻳﺎﻥ :
ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﭼﯧﻜﯩﺶ ﺑﯩﺮ ھﻪۋەﺱ،
ﻛﯚﻳﯩﺪﯗ ﻳﯜﺭەﻙ  ،ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﺑﺎﻳﺎﻥ .

ﻳﺎﻧﺎﺭ ﺗﺎﻍ ﺋﯩﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻳﺎﻟﻘﯘﻥ،
ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ ﺗﯜﺗﯜﻥ.
ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﯩﻦ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺋﺎﻏﺰﯨﻤﺪﯨﻦ
ﻛﯚﻛﯜچ ﭼﻪﻣﺒﯩﺮەﻙ  ،ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﺑﺎﻳﺎﻥ .

ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩﯨﻠﺪﺍﺭ  ،ﻳﯘﺗﯩﻤﻪﻥ ﺯەھﻪﺭ،
ﺗﯧﮕﻪﺭ ھﻪﺭ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻳﯜﺭەﻛﻜﻪ ﻧﻪﺷﺘﻪﺭ.
ۋە ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯩﺴﺘﻪﻳﺪﯗ ﻛﯚﯕﯜﻝ ،
ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪﻥ ﮔﯚﺩەﻙ  ،ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﺑﺎﻳﺎﻥ .

ﺳﺎﺭﻏﺎﻳﺪﻯ ﺩﯦﻤﻪ ﺭەﯕﮕﯩﻤﻨﻰ ﺟﺎﻧﺎﻥ،
ﻧﯩﻜﻮﺗﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻣﯧﻨﻰ ﺳﺎﺭﻏﺎﻳﺘﻘﺎﻥ.
ﺑﯧﻐﯩﻤﻨﻰ ﻛﻪﭼﻜﯜﺯ ﺑﻮﺭﯨﻨﻰ ﺑﺎﺳﺴﺎ،
ﺳﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ ﭼﯧﭽﻪﻙ  ،ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﺑﺎﻳﺎﻥ .

ﻗﺎﭼﺎﻧﻜﻰ ﺑﺎﻗﺴﺎﻡ ﻏﻪﻣﻜﯩﻦ ﻛﯚﺯﯛﯕﮕﻪ،
ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ﺗﻮﻟﯘﺭ ﻛﯚﺯﯛﻣﮕﻪ.
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ﻗﺎﻳﻐﯘ -ﺋﻪﻟﻪﻣﻨﻰ ﺑﺎﺳﯩﻤﯩﺶ ﺩەﻳﺪﯗ،
ﺷﯘ ﻛﯚﻛﯜچ ﺗﯜﺗﯜﻥ ،ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﺑﺎﻳﺎﻥ.

ﺗﻮﺳﻤﺎ ﻣﯧﻨﻰ ﻳﺎﺭ  ،ﭼﯧﻜﻪﻱ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭘﻪﺱ،
ﭼﻪﻛﻤﻪﻱ ﺩﯦﺴﻪﻣﻤﯘ  ،ﺑﯘ ﻣﻪﻳﻠﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ﺷﯘ ﺯەھﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،
ﺳﻪﮔﯩﺴﻪ ﻳﯜﺭەﻙ ،ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﺑﺎﻳﺎﻥ.

-1948ﻳﯩﻞ  - 12ﺩﯦﻜﺎﺑﯩﺮ ،ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ .
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ﺭﯗﺑﺎﺋﯩﻴﻼﺭ
1
ﺷﯧﺌﯩﺮ ﻳﺎﺯﻣﺎﻕ ﺋﺎﺳﺎﻥ،ھﻪﻕ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻙ ﺗﻪﺱ،
ﺷﺎﺋﯩﺮﻏﺎ ھﯧﺮﯨﺲ ﺗﺎﻣﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻱ ھﻪۋەﺱ.
ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪ ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺳﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛڭ،
ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺧﻪﺟﻠﯩﮕﯩﻠﻰ ﺋﯘ ﺗﺎۋﺍﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ.

2
ﺋﻪﺟﻪﺏ ﺑﯩﺮ ﮔﯚﺵ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﯜﺭەﻙ ﺩﯦﮕﻪﻥ،
ھﻪﺭ ﺗﻪﻧﺪە ﺋﯘ ھﻪﺭ ﺧﯩﻞ ھﯧﺲ ﻗﯩﻼﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﺋﯩﭽﻤﯩﺴﻪ ۋﯨﺠﺪﺍﻥ ﺷﺎﺭﺍﺑﻰ،
ﺋﯩﻠﻐﯩﺪﺍ ﺋﯧﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﮔﯚﺵ ﺋﯩﻜﻪﻥ.

3
ﺋﯚﺗﻨﻪ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻗﯩﻠﻤﺎﻕ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺶ،
ﺑﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﺋﯚﺗﻨﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﻠﯩﻖ ﺧﺎﺭ ﺋﯩﺶ.
ﺑﯩﺮﺍۋﻧﯩﯔ ﺗﻮﻧﯩﺪﺍ ﺗﻪﺭﻟﻪﻳﻤﻪﻥ ﺩﯦﻤﻪﻙ،
ۋﯨﺠﺪﺍﻧﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ھﺎﺭ ﺋﯩﺶ.

4
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ﭼﯧﭽﻪﻛﺴﯩﺰ ﭘﯧﻠﻪﻙ،
ﭼﯧﭽﻪﻛﺴﯩﺰ ﭘﯧﻠﻪﻛﺘﻪ ﻧﻪ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﺧﻪﻣﻪﻙ.
ﺋﯘﺯﺍﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺋﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﻰ،
ﺑﻮﻏﯩﺪﯗ ﻳﯩﻼﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﻪﻣﺒﯩﺮەﻙ.

52

ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﻯ
5
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﻧﻪﺯەﺭ ﺳﺎﻝ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯ ﺑﯩﺴﺎﻧﺎﻕ،
ﺋﯜﺳﯜﺷﻤﻪﻱ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺎﻕ.
ﺟﺎھﺎﻥ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﻳﯧﺘﻪﺭ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ،
ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻳﺎﺭﺍﺷﻤﺎﺱ ،ﺳﯚﯕﻪﻙ ﺗﺎﻻﺷﻤﺎﻕ.
6
ﺋﻪﻝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯜﮔﯜﺭﺗﺴﻪڭ ﻗﻪﻏﻪﺯﺩە ﻗﻪﻟﻪﻡ،
ﺗﺎﻏﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺗﯩﻜﻪﺭﺳﻪﻥ ﺋﻪﻟﻪﻡ.
ۋە ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﯘ ﻗﻮﺷﯘپ ﻗﻮﻳﺴﺎڭ ﺳﯩﻴﺎھﻘﺎ،
ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﯔ ﺗﯧﺰ ﺋﯚﭼﯜپ ،ﭼﯧﻜﻪﺭﺳﻪﻥ ﺋﻪﻟﻪﻡ.
7
ﺷﯚھﺮەﺕ ﻛﻪﻣﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﯘﭼﻪ ﻗﻮﻝ،
ﺋﻮﺗﯘﻧﭽﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻏﺎﻣﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻝ.
ﺗﺎﺟﺪﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﺟﯩﺴﻰ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ،
ﻛﯚﻛﻠﻪﻡ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻣﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻝ.
8
ﺑﯩﻠﻤﻪﻛﺘﯩﻦ ﻣﯘﺭﺍﺩ،ﻧﺎﻡ -ﺷﯚھﺮەﺕ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ.
ﺷﯚھﺮەﺗﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺶ ﺭەﺯﯨﻞ ھﻪۋەﺳﺘﯘﺭ.
ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻨﻰ ﺩﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﺘﯩﺰﻏﺎ ﭼﺎﭼﺴﺎڭ،
ھﻮﺳﯘﻟﻰ ﺋﻪﻟﮕﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﺷﺒﯘ ﺑﻪﺳﺘﯘﺭ.
9
ﺳﺎﻳﻼﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﯚﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﺎﺭ،
ﺑﯩﻬﻪﺕ ﻗﯘﺷﻰ ﻗﻮﻧﺴﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﺭ.
ۋە ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﻖ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﯩﻨﻰ،
ﺭﯨﻴﺎﺯەﺗﺴﯩﺰ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﺎﺭ.
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10
ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﻪڭ ﺋﯩﺪﯗﻕ ﺗﻪﯕﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ،
ﺗﻪڭ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﯩﺰ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺩەۋﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ.
ﻛﯚﺭەﯕﻠﻪپ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﯩﻦ ﺋﺎﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ،
ﺗﻪڭ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﻪﺑﺮە ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
11
ﻣﻪﺟﻨﯘﻧﺘﺎﻝ ﻗﻪﺩﺩﯨﻨﻰ ﺋﯧﮕﯩﭗ ﻣﯘﻻﻳﯩﻢ،
ﺳﯘ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺗﻪﺯﯨﻢ.
ﺳﯜﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ،
ﺑﯘﺭﭼﯩﻤﯩﺰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﻳﻼﻳﻠﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ.
12
ﺗﺎھﯩﺮﻏﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺯﯙھﺮەﺳﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ،
ﻣﻪﺟﻨﯘﻧﻐﺎ ھﯚﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﻟﻪﻳﻼﺳﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺳﯚﻳﮕﯜﮔﻪ ﭼﺎﯕﻘﺎﻕ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﮕﻪ،
ۋەﺗﻪﻥ ﮔﯜﻟﺰﺍﺭﯨﻨﯩﯔ ﺭەﻧﺎﺳﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
13
ﭼﯩﯟﯨﻨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯩﺘﻰ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﻳﺎﭘﺎﻟﻤﺎﺱ،
ﭼﯜﻣﯜﻟﻪ ھﺎﺭۋﯨﻨﻰ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳﺎﻟﻤﺎﺱ.
ﺋﺎﻟﻘﺎﻧﭽﻪ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻗﯘﻳﺎﺵ ﻧﯘﺭﯨﻨﻰ،
ﻣﯩﯔ ھﺎﺭۋﺍ ﺗﯘﭘﯩﻤﯘ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻛﯚﻣﻪﻟﻤﻪﺱ.
14
ﺷﺎﺩﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﻐﯘ ﻗﻮﺷﻜﯧﺰەﻙ ﺋﯩﻤﯩﺶ،
ﻣﯚﻟﺪﯛﺭﮔﻪ ﺑﺎھﺎﺭﯗ ﻛﯜﺯ ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﺋﯩﻤﯩﺶ.
ﺋﯘﺗﯘﻗﺘﺎ ﻳﻮﻕ ﺩﯦﻤﻪ ﺋﻮﯕﯘﺷﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻨﻰ،
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺷﯘ ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺋﯩﻤﯩﺶ.
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15

ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ھﻪﻝ ﻳﺎﻻﺗﺴﺎڭ ﻛﯧﺴﻪﻛﺘﯘﺭ ﻛﯧﺴﻪﻙ،
ﮔﻪﺭھﺎﻟﯟﺍ ﺑﻪﺭﺳﻪﯕﻤﯘ ﺗﯧﺰەﻛﻠﻪﺭ ﺋﯧﺸﻪﻙ،
ﻛﯚﺭﯛﻣﺴﯩﺰ ﺷﯘ ﭘﯩﻠﻪ ﻗﯘﺭﯗﺗﯩﻐﺎ ﺑﺎﻕ ،
ﻳﻪپ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﻳﻮﭘﯘﺭﻣﺎﻕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ﻳﯩﭙﻪﻙ،

16
ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﯩﻐﺎ ﺟﺎھﺎﻥ ﺳﯩﻐﯩﺪﯗ ،
ﺟﺎھﺎﻥ ﺗﯘﺭﻣﺎﻕ ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺳﯩﻐﯩﺪﯗ،
ﻣﯘﺑﺎﺩﺍ ﺭەﺷﻚ -ھﻪﺳﻪﺕ ﻗﺎﭘﻠﯩﺴﺎ ﺋﯘﻧﻰ،
ﺗﯧﺮﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﺎﺳﺮﯨﻘﯩﻤﯘ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺳﯩﻐﯩﺪﯗ،
17
ﺳﯘۋﺍﺩﺍﻥ ﺗﯩﺮەﻛﻜﻪ ﺗﺎﺵ ﺋﺎﺗﻤﺎﺱ ﻛﯩﺸﻰ ،
ﺳﻪۋەﺏ ﺷﯘﻛﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻤﯩﺸﻰ ،
ﻳﯧﻤﯩﺸﻠﯩﻚ ﺩەﺭەﺧﻜﻪ ﺗﻪﻛﻜﻪچ ﻛﯚپ ﺗﺎﻳﺎﻕ ،
ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﻳﻮﺭﯗﻕ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ﺑﯧﺸﻰ .

18
ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ھﻪﺭ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮔﯜﻟﯩﺴﺘﺎﻥ ﺑﯧﻐﻰ،
ھﻪﺭ ﺗﺎﯕﺪﺍ ﺑﯘﻟﺒﯘﻟﻨﯩﯔ ﻧﺎۋﺍﻛﻪﺵ ﭼﯧﻐﻰ.
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﭼﺎ ﺳﯜﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ،
ﻳﺎﺷﻠﯩﻘﯩﯔ ﺷﯘ ﺳﯜﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﻤﯩﻘﻰ،ﻳﯧﻐﻰ.
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ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ھﻪﺭ ۋﺍﺥ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎ،ﻥ
ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯗ ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﻨﻰ ﺋﺎﻣﺎﻥ.
ۋە ﻟﯧﻜﯩﻦ،ﺩﻭﺯﺍﺧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯧﻴﺘﺎﺭﻣﯩﺶ،
»ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﻗﻮﺭﻗﯩﻤﻪﻥ ﻧﺎﺩﺍﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﻣﺎﻥ«.
20
ﺑﯩﺮ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺋﯜﮔﻪﺗﺴﻪ ﺳﺎﯕﺎ ﺩﺍﻧﯩﺶ
ﻛﯜﻟﯜپ ﻗﻮﻳﻐﯩﻦ ﺳﻪﻥ ﺋﺎﯕﺎ،ﻗﯩﻠﻤﺎ ﻛﺎﻳﯩﺶ.
ﺋﯩﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ﺑﯩﻤﻪھﻪﻝ ھﺎﯕﺮﺍپ ﺗﺎﺷﻠﯩﺸﻰ،
ﺋﺎﺗﻮﻡ ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻤﯘ ،ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺶ.

