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ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ  :ﺋﻪﻟﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ۋﺍﻗﯩﺖ  9-7-2007 :ﻛﯜﻧﻰ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﭘﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ ﺋﺎﻗﻘﺎﻥ ﺗﯜﻣﻪﻥ ﺩەﺭﻳﺎﺳﻰ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ  ،ﻛﻮﺯﯨﭽﻰ ﻳﺎﺭ ﺑﯧﺸﻰ
ﻗﻮﻳﻨﯩﺪﺍ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺕ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ  .ﺋﯘ ﺷﯩﺮﻧﯩﯖﻜﯩﺪەﻙ ﻛﻪڭ ﻛﯚﻛﺮﯨﻜﻰ  ،ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ
ﺗﺎﭘﯩﻨﯩﺪەﻙ ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺟﻪﻟﭗ ﻗﯩﻠﺪﻯ  .ﺗﯚﺕ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ۋە ﺗﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﻏﯧﺮﯨﭗ -
ﻏﯘﺭۋﺍ  ،ﻳﯩﺘﯩﻢ ﻳﯧﺴﯩﺮﻻﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﺎﺷﯩﻨﺎ ﺑﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﻮﻧﺒﻪﺵ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺗﯚﺷﯜﻙ ﺩەﺭۋﺍﺯﺍﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﻧﺎۋﺍﻳﻐﺎ
ﻧﯩﻤﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﺮﺩﻯ .

ﺋﻪﻟﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻥ ﺗﺎﺳﻘﺎپ ،
ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯚﻣﯜﺭ .
ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ،
ﺋﻪﻳﻠﻪﻳﻤﯩﺰ ﺧﯧﻤﯩﺮ .
ﺧﯧﻤﯩﺮ ﺗﺎۋﻻپ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ ،
ﺑﯩﻠﻪﻛﻠﻪﺭ ﺗﯚﻣﯜﺭ .
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ﮔﯩﺮﺩﯨﺴﻰ ﺩەپ ،
ﺩﺍﯕﻘﯩﻢ ﻳﯧﻴﯩﻠﺪﻯ .
ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻧﻐﺎ ﺩەﺭﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،
ﻣﺎﺧﺘﺎپ ﻳﯩﻴﯩﻠﺪﻯ .
ﺑﯘ ﮔﯩﺮﺩﯨﻨﻰ ھﻪﺭﻳﺎﻗﻘﺎ ،
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ﺋﯧﻠﯩﭙﻤﯘ ﻛﻪﺗﺘﻰ .
ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺋﺎﻗﺴﯘ  ،ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﻰ
ﻳﻪﻛﻪﻧﮕﻪ ﻳﻪﺗﺘﻰ .
ﻳﯩﺘﯩﻢ -ﻳﯧﺴﯩﺮ ﺑﺎﻏﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘ ،
ﻣﺎﻛﺎﻧﻰ ﺋﻪﺗﺘﻰ .
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻧﯩﻤﻜﺎﺭ ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ
ﺗﻪﻧﻨﻰ ﭘﯩﺸﯘﺭﺩﻯ .
ﺑﯩﻠﻪﻛﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩەﺭﻣﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﻗﯘۋۋەﺕ ﺋﺎﺷﯘﺭﺩﻯ .
ﺑﻮﺯەﻙ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻪگ  -ﻏﻮﺟﺎﻣﻼﺭ
ﺋﺎﺟﯩﺰ ﭘﯘﻗﺮﺍﻧﻰ .
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﺪﺍپ ﺗﯘﺭﺍﻻﻳﺪﯗ
ﺳﯧﻴﯩﺖ ۋﯨﺠﺪﺍﻧﻰ .
ﺋﺎﮔﺎھ ﺑﻪﺭﺩﻯ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻛﯚپ ﺭەﺕ ،
ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻥ ﺑﻪﮔﻜﻪ .
ﻧﻪﺯەﺭﮔﻪ ھﯧﭻ ﺋﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ
ﻗﯧﺘﯩﻠﺪﻯ ﺳﻪﭘﻜﻪ .
ﺋﻪﻟﻘﯩﺴﺴﻪ  ،ﺋﺎﻳﻼﺭ ﺋﯚﺗﺘﻰ  ،ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺋﯚﺗﺘﻰ  .ﺳﯧﻴﯩﺖ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﮔﯧﻼۋﺧﯘﻳﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﮔﺎﯕﮕﯘڭ ﺩەپ
ﺋﺎﺗﺎﻟﺪﻯ  .ﻗﺎﻥ ﺷﻮﺭﯨﻐﯘچ ﺗﯩﺮﯨﻜﺘﺎپ ﺑﺎﻳﻼﺭ  ،ﭘﺎﺭﯨﺨﻮﺭ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﯩﺦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﺩﺍﻟﺪﻯ  .ﺳﯧﻴﯩﺖ
ﻧﻮﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺩﺍﺩﻻپ ﻣﺎﺗﯩﺘﻪﻱ ٭ ﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﻪﮔﺰﺍﺩﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﯨﺰ -ﺷﯩﻜﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﻏﺪﻯ .
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼڭ :
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ﻗﺎﺭﺍ ﺳﺎﭼﯩﻢ ﻳﻪﻟﭙﯜﻧﯜپ
ﻗﺎﺷﯩﻤﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ .
ﺗﯜﻣﻪﻥ ﺳﻪۋﺩﺍ ﺑﺎﻻﻻﺭ
ﺑﺎﺷﯩﻤﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ .
ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﯚﻟﻪﻧﭽﯩﻢ
ﮔﯧﻼۋﺧﯘﻱ ھﺎﺷﯩﻢ ٭
ﭼﺎﻣﺒﺎﺷﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯜﮔﻪﺗﺘﻰ ﺋﯘ ،
ﺟﺎﻥ  -ﺩﻭﺳﺖ ﺋﺎﺩﺍﺷﯩﻢ .
ﮔﯧﻼۋﺧﯘﻳﻐﺎ ﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ ،
ﺩﺍﺭﯨﻨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ .
ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺗﭽﻰ  ،ﭘﺎﺭﯨﺨﻮﺭ
ﺯﺍﻟﯩﻤﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ .
ﺑﻪﻟﻨﻰ ﺑﺎﻏﻼپ ﻳﻪڭ ﺗﯜﺭﯛپ ،
ﻛﯚﺗﯜﺭﺩﯗﻕ ﻏﻮۋﻏﺎ .
ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺩﯨﺪﯗﻕ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﻏﻼپ ،
ﺋﺎﺳﺴﯩﻤﯘ ﺩﺍﺭﻏﺎ .
ھﻪﺭ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺋﯚﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ،
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯗﻕ ﺟﯩﺪەﻝ ،
ﺋﻪﻝ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﺍ ﺩﺍﯕﻘﯩﻤﯩﺰ
ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ ﻏﻪﺯەﻝ .
ﻗﻪﺷﻘﯩﺮﯨﻤﺪە ﻣﺎﺗﯩﺘﻪﻱ
ﻳﺎﺭﻟﯩﻖ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ .
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ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﯕﻼﺭ ﺩەپ ،
ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ .
ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﻠﺪﻯ ﮔﯧﻼۋﺧﯘﻱ
ﺯﯨﻨﺪﺍﻧﺪﺍ ھﺎﺷﯩﻢ .
ﺯﯗﻟﯘﻡ  ،ﻛﯜﻟﭙﻪﺕ ﻗﺎﻳﻨﯩﻤﯩﺪﺍ ،
ﻗﯧﻠﯩﭙﺘﯘﺭ ﺑﺎﺷﯩﻢ .
ﻗﻪﺷﻘﯩﺮﯨﻤﺪە ﻛﯜﻥ ﺋﺎﻟﻤﺎﻕ ،
ﺗﻪﺱ ﺑﻮﻟﺪﻯ  ،ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ .
ﻳﺎۋﺍ ﻗﯘﺷﺘﻪﻙ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ،
ﺋﺎﻗﺴﯘﻏﺎ ﻳﻪﺗﺘﯩﻢ .
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﻙ ﻏﯧﺮﯨﭗ ،
ﻏﯘﺭۋﺍﻧﻪ ﺋﺎﻗﺴﯘ .
ﺧﺎﺭﺍﭘﺰﺍﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﭼﯩﻘﻰ ،
ۋەﻳﺮﺍﻧﻪ ﺋﺎﻗﺴﯘ .
ﺭﺍۋﺍﺑﯩﻤﻨﻰ ھﻪﻣﺮﺍھ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،
ﻳﻪﺗﺘﯩﻢ ﻛﯘﭼﺎﻏﺎ .
ﺋﺎﻟﺘﻪ ﭼﯧﺮﯨﻚ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ .
ﺋﺎﻟﺘﻪ ﭼﯧﺮﯨﻚ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ،
ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻣﯘﺷﺘﻼﺷﺘﯩﻢ .
ﻗﺎﺭﺍ ﺷﻪھﻪﺭ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ،
ﭘﻪﺷﯟﺍﺩﺍ ﺋﺎﭼﺘﯩﻢ .
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ﺋﻪﻣﺪﻯ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﺷﻪھﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼﻳﻤﯩﺰ :
ﺋﻪﻟﻘﯩﺴﺴﻪ  ،ﺳﯧﻴﯩﺖ ﮔﺎﯕﮕﯘڭ ﻗﺎﺭﺍﺷﻪھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ  ،ﭼﻮڭ ﻛﯚۋﺭﯛﻛﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ  ،ﺩەﺭﻳﺎﻧﯩﯔ
ﺋﯧﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻮﺟﯘﻟﯘﻕ ﺑﻮﻧﺠﺎﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺭﺍۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ  ،ﺯەﺧﻤﻪﻙ ﺋﯘﺭﯗپ ﺗﺎﺭﯨﻐﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻟﻪﺭﺯﺍﻥ ﭼﺎﻟﺪﻯ
،ﺗﻪﺭەپ -ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪھﻠﻰ ﺟﺎﭘﺎﻛﻪﺵ  ،ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ  -ھﻮﺟﺎۋﯨﺮﻻﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻗﺎﻟﺪﻯ  .ﺭﺍۋﺍپ
ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺕ ﺳﺎﻟﺪﻯ .
ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﭘﻼ ھﻪﻳﯟەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗپ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻗﺎﺭﺍ ﺑﯘﻟﯘﺗﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺩﻯ  .ﺳﯧﻴﯩﺖ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﺩﯨﺪﯨﻜﻰ  :ﺑﯘ ﺧﯘﺩﺍﻧﯩﯔ ﻛﺎﺭﺍﻣﯩﺘﯩﻤﯘ ﻳﺎ ﺋﻪﺯﺭﺍﺋﯩﻠﻨﯩﯔ ﻣﺎﻻﻣﯩﺘﯩﻤﯘ ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ
ﻛﺎﺳﺎﭘﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﯩﻤﯘ ؟  ...ﺳﯧﻴﯩﺖ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﺳﻪﭘﺴﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﺩەﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﺑﯘﻟﯘﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ
 ،ﺋﺎﺕ ﺗﯘﻳﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺗﻮﭘﺎ  -ﭼﺎڭ ﺋﯩﻜﻪﻥ  .ﺋﺎﺗﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ ﻧﺎﻣﻰ
ﭘﯘﺭ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺯﺍﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﭘﻮﺭ ﺑﺎﻳﯟەﺗﭽﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭼﯜﻟﻪ  -ﺯﺍڭ ﺋﯩﻜﻪﻥ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻠﯩﻘﻰ  ،ﭘﻮﭼﯩﻠﯩﻘﻰ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﺎﺭﺍ ﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ ﺩﺍڭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .
ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭ ﺩﯨﺪﯨﻜﻰ  :ھﻪﻱ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ  ،ﺳﯧﻴﯩﺖ ﮔﺎﯕﮕﯘڭ ! ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﭘﻮﺭ ﺑﺎﻳﯟەﺗﭽﯩﺪﯗﺭ ،
ﺧﯘﻣﺴﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﭼﭽﯩﺪﯗﺭ  ،ﺋﺎﺗﺎﺭﻣﻪﻥ  -ﭼﺎﭘﺎﺭﻣﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻧﻪﭼﭽﯩﺪﯗﺭ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯚﻟﻪﻙ -
ﭘﺎﻧﺎھﻰ ﭼﻮڭ  ،ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﮔﯘﻧﺎھﻰ ﭼﻮڭ  ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺷﯩﺮ ﺳﺎﻧﺎﻳﺪﯗ  ،ﻧﻮﭼﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﻪﻣﻪﻳﻰ ﭼﻮڭ  .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ
ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻣﯘﺗﯩﻬﻪﻡ ﻻﻟﻤﺎ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎ  ،ﺑﻪﻝ ﺗﯘﺗﯘﺷﯘپ ﭼﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﺳﺎﻟﻤﺎ  ،ﺑﻪﻝ
ﺗﯘﺗﯘﺷﺴﺎڭ ﺩەﺱ ﻛﯚﺗﯜﺭ  ،ﻳﺎﻧﭙﯩﺸﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎ !
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﺩەﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﭘﻮﺭ ﺑﺎﻳﯟەﺗﭽﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺗﯩﺰﮔﯩﻦ  ،ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﻗﺎﻣﭽﺎ ،
ﻛﻪﻳﻨﯩﺪە ﺋﻮﻥ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﭼﯧﺮﯨﻚ ﻏﺎﻟﭽﺎ  ،ﻏﺎﻟﭽﯩﻼﺭ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﻧﻪﻳﺰە  ،ﻛﺎﻟﺘﻪﻙ  ،ﺋﺎﺭﻏﺎﻣﭽﺎ .
ﭘﻮﺭ ﺑﺎﻳﯟەﺗﭽﻪ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﺋﺎﺧﯘﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺩﯨﯟەﻳﻠﻪپ  ،ﺋﯚﺯ -ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﻛﯚﺭەﯕﻠﻪپ  ،ﻧﯩﻤﻪ ﺩەﻳﺪﯗ ﻗﯧﻨﻰ  ،ﻗﺎﻣﭽﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺗﻪﯕﻠﻪپ :
ﻗﻪﻳﻪﺭﻟﯩﻜﺴﻪﻥ  ،ﻧﻪﻟﯩﻜﺴﻪﻥ ؟
ﺋﺎﺗﯩﯖﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪ .
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ﺭﺍۋﺍپ  -ﺯەﺧﻤﻪﻙ ﻗﻮﻟﯘﯕﺪﺍ ،
ﺯﺍﺗﯩﯖﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪ .
ﺋﺎﻳﺎﻏﯩﻤﻐﺎ ﺑﺎﺵ ﻗﻮﻳﯘپ ،
ﺩﺍﺩﯨﯖﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪ .
ﻗﻪﻳﻪﺭﻟﯩﻜﺴﻪﻥ  ،ﻗﻪﻟﻪﻧﺪەﺭ ،
ﺩﯨﯟﺍﻧﯩﻤﯘﺳﻪﻥ ؟
ﻳﺎ ﺑﯧﺸﯩﯖﻐﺎ ﻛﯜﻥ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ،
ﺳﻪﺭﺳﺎﻧﯩﻤﯘﺳﻪﻥ ؟
ۋە ﻳﺎ ﺩەﭼﻪﻥ ﺩەﺭﺩﯨﺪە ،
ﺋﺎۋﺍﺭﯨﻤﯘﺳﻪﻥ ؟
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮﻏﺮﻯ  -ﺑﯘﻻﯕﭽﻰ ،
ﻗﺎﺭﺍﻗﭽﯩﻤﯘﺳﻪﻥ ؟
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻏﻪﺭەﺯﺩە ﻛﻪﻟﺪﯨﯔ ،
ھﺎﻟﯩﯖﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪ .
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﺑﯘ ھﺎﻗﺎﺭەﺗﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺩەﺭﻏﻪﺯەپ ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺩەﺱ ﺗﯘﺭﯗپ  ،ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪﻥ ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍ ﺑﯘﺭﯗﺗﯩﻨﻰ
ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻟﻐﺎپ ﻗﻮﻳﯘپ  ،ﻧﯩﻤﻪﺩەپ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ ﺩەﯕﻼﺭ !
ﺋﻪﺯﯨﺰﺍﻧﻪ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ __
ﺳﯧﭙﯩﻞ ﺗﯧﺸﯩﺪﯨﻦ .
ﺷﯧﺮﯨﻦ ﺷﻪﺭﺑﻪﺕ ﺳﯜﻳﻰ ﺑﺎﺭ ،
ﺗﯜﻣﻪﻥ ﻗﯧﺸﯩﺪﯨﻦ .
ﺧﯘﻣﺪﺍﻧﭽﯩﻼﺭ ﻣﻪﻟﯩﺴﻰ __
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ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ __
ﭘﯧﻘﯩﺮ ﻳﯩﮕﯩﺘﻤﻪﻥ .
ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﮕﻪ ﻛﯩﭽﯩﻜﻤﻪﻥ ،
ﭼﻮﯕﯩﻐﺎ ﭼﻮﯕﻤﻪﻥ .
ﭘﯩﺸﺸﯩﻘﯩﻐﺎ ﭘﯩﺸﺸﯩﻘﻤﻪﻥ ،
ﺗﻮﯕﯩﻐﺎ ﺗﻮﯕﻤﻪﻥ .
ﺗﻪﺗﯘﺭﯨﮕﻪ ﺗﻪﺗﯘﺭﻣﻪﻥ ،
ﺋﻮﯕﯩﻐﺎ ﺋﻮﯕﻤﻪﻥ .
ﻣﯩﺴﻜﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﯕﺪﯨﺸﻰ ،
ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﻳﯩﮕﯩﺘﻤﻪﻥ .
ﺋﺎﻟﺪﺍﺷﻨﯩﻤﯘ ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﻤﻪﻥ .
ﺭەﻣﻤﺎﻝ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪﻥ .
ﻳﺎ ﻗﻪﻟﻪﻧﺪەﺭ  -ﺩﯨﯟﺍﻧﻪ ،
ﺋﺎﺑﺪﺍﻝ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪﻥ .
ﺧﻪﻗﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗپ  -ﺳﻮﻗﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،
ﺋﺎﻣﺒﺎﻝ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪﻥ .
ﻳﺎﻣﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،
ﭼﻪﺑﺪەﺱ ﻳﯩﮕﯩﺘﻤﻪﻥ .
ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﺳﺎﻡ ھﻪﻣﺮﺍﻳﯩﻢ ،
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺭﺍۋﺍﺑﯩﻢ .
ﭼﺎﻟﺴﺎﻡ ﺳﺎﺯﯨﻢ  ،ﻣﺎﺩﺍﺭﯨﻢ ،
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ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﻢ .
ﺑﯩﻠﻤﻪﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺷﯘ ﺳﺎﯕﺎ ،
ﺳﯚﺯﯗ ﺟﺎۋﺍﺑﯩﻢ .
ﺋﻪﺯﯨﺰﺍﻧﻪ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ،
ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺳﯧﻴﯩﺘﻤﻪﻥ .
ﭘﻮﺭ ﺑﺎﻳﯟەﺗﭽﻪ ﺩﯨﺪﯨﻜﻰ  :ﺋﻪﻱ ﻳﯘﺭﺕ  -ﻣﺎﻛﺎﻧﻰ ﻳﻮﻕ ھﺎﺭﺍﻣﺰﺍﺩە  ،ﻣﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺋﺎﺭﺯﯗﻟﯘﻕ ﺑﻪﮔﺰﺍﺩە  ،ﻛﯩﻴﯩﻢ
ﺳﻪﺭﭘﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ﺋﺎﺯﺍﺩە  ،ﺑﻪﺧﺖ  -ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﻪ ﻣﺎﯕﺎ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﺎھﺰﺍﺩە  ،ﻣﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﻗﺎﺭﺍﺷﻪھﻪﺭﺩە ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﮔﺎﯕﮕﯘﯕﻤﻪﻥ  ،ﻧﺎﻣﯘ ﺷﯚھﺮەﺗﺘﻪ ﺭﯗﺳﺘﯩﻤﻰ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﻮﯕﻤﻪﻥ  .ﻗﯧﻨﻰ ﻛﯜچ ﺳﯩﻨﯩﺸﺎﻳﻠﻰ  ،ﺑﯩﺮ ﻗﻪﭘﻪﺱ
ﺋﯧﻠﯩﺸﺎﻳﻠﻰ  .ﮔﺎﯕﮕﯘڭ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯜﺵ  ،ﭼﯧﻠﯩﺸﺎﻳﻠﻰ .
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ﺩﯨﺪﯨﻜﻰ  :ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ  ،ﺩﯨﺸﯟﺍﺭﯨﻢ ﻳﻮﻕ  .ﺳﺎﯕﺎ ﺋﺎﺗﺎﺭ ﭘﻪﺷﯟﺍﺭﯨﻢ ﻳﻮﻕ  .ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺱ ﺋﺎﺭﺍﻡ
ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﻗﻮﻱ  ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﻪﺩە ﭼﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﻗﻮﻱ .
ﭘﻮﺭ ﺑﺎﻳﯟەﺗﭽﻪ ﺩﯨﺪﯨﻜﻰ  :ﭘﯘﺭﺍپ ﺑﺎﻗﺴﺎڭ ﻣﯘﺷﺘﯘﻣﻨﻰ  ،ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺴﻪﻥ ھﯘﺷﯘﯕﻨﻰ  ،ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺷﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯧﺴﯩﺘﺎﻱ
ﺟﯩﮕﯩﺮﯨﯖﻨﻰ  -ﮔﯚﺷﯘﯕﻨﻰ  ،ﺑﺎﺵ ﺋﯘﺳﺘﯘﯕﮕﻪ ﻗﻮﻧﺪﯗﺭﺍﻱ  ،ﺋﻪﺟﻪﻝ ﻣﺎﺗﻪﻡ ﻗﯘﺷﯘﯕﻨﻰ !
ﭘﻮﺭ ﺑﺎﻳﯟەﺗﭽﻪ ﺷﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﯩﻐﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺷﺖ ﺋﺎﺗﺘﻰ  .ﻣﯘﺷﺘﻰ ﻗﺎﯕﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ
ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯧﻐﯩﻨﺎپ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﮔﺎﻟﺪﺍ ﻳﺎﺗﺘﻰ  ،ﺯەﻱ -ﭘﺎﺗﻘﺎﻗﻘﺎ ﭘﺎﺗﺘﻰ  .ﺷﯘ ﺋﯩﺰﺍﻏﺎ ﭼﯩﺪﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﭘﻮﺭ ﺑﺎﻳﯟەﺗﭽﻪ ﺳﯧﻴﯩﺖ
ﮔﺎﯕﮕﯘﯕﻐﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺷﯟﺍ ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﯩﺪﻯ  ،ﺑﺎﻳﯟەﺗﭽﯩﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﻯ ﺳﯧﻘﯩﺮﺍپ ﻛﻪﺗﺘﻰ  ،ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﻰ ﭘﯧﻘﯩﺮﺍپ ﻛﻪﺗﺘﻰ
 ،ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﻯ ۋﺍﻱ ﭘﯘﺗﯘﻡ ! ﺩەپ ﭼﯩﺮﻗﯩﺮﺍپ ﻛﻪﺗﺘﻰ  ،ﺋﯜﻧﻰ ﺑﻮﻏﯘﻟﯘپ ﺧﯩﺮﻗﯩﺮﺍپ ﻛﻪﺗﺘﻰ  .ﻳﯩﻘﯩﻠﻐﺎﻥ
ﭼﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻳﻤﺎﭘﺘﯘ  ،ﺗﻮۋﺍ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻗﻮﻳﻤﺎﭘﺘﯘ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ  ،ﭘﻮﺭ ﺑﺎﻳﯟەﺗﭽﻪ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﯩﻐﯩﭗ
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻳﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﺳﺘﯩﻜﻰ  ،ﺑﺎﻳﯟەﺗﭽﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ -ﻛﯚﺯﻯ ﺯﯨﯖﯩﻠﺪﺍپ ﻛﻪﺗﺘﻰ  ،ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﻯ
ۋﯨﯖﯩﻠﺪﺍپ ﻛﻪﺗﺘﻰ  ،ﭘﯧﺸﺎﻧﯩﺴﻰ ھﯜﺭﺭەﻛﻠﻪپ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﺗﯘﺧﯘﻣﺪەﻙ ﻟﯩﻐﯩﺮﻻپ ﻛﻪﺗﺘﻰ  .ﺑﺎﻳﯟەﺗﭽﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ
ﺩﻭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ﺳﻮﻗﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ  .ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﯜﺯﻯ ﺗﯚﻛﯜﻟﮕﻪﻥ  ،ﻗﻪﺩﺩﻯ ﭘﯜﻛﯜﻟﮕﻪﻥ  ،ﻳﯜﺭەﻙ
ﭼﯧﻜﻰ ﺳﯚﻛﯜﻟﮕﻪﻥ ﭘﻮﺭ ﺑﺎﻳﯟەﺗﭽﯩﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﻰ ﺑﻮﻏﯘﺯﯨﻐﺎ ﻗﺎﭘﻼﺷﺘﻰ  ،ﺳﯧﻴﯩﺖ ﮔﺎﯕﮕﯘﯕﻨﯩﯔ ﻳﺎﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﺎﻧﯩﺪەﻙ
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ﭼﺎﭘﻼﺷﺘﻰ  .ھﻪﻱ ﺳﯧﻬﯩﺮﮔﻪﻱ ﮔﺎﺩﺍﻱ ! ﺋﯚﺯﯛﯕﮕﻪ ﺳﯘﺭە ﺋﻪﭘﺴﯘﻧﻨﻰ ﺋﯘﺭﯨﯟﺍﭘﺴﻪﻥ  ،ﺋﺎﺩەﻡ ﺳﯩﻴﺎﻗﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﭘﺴﻪﻥ .
ﻳﯜﺭ ﻳﺎﻣﯘﻟﻐﺎ  ،ﻣﻪﻥ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺳﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﺋﺎﭼﺎﻱ  ،ﺑﺎﺵ -ﻛﯚﺯﯛﯕﮕﻪ ﺋﻪﺩەپ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ﭼﺎﭼﺎﻱ !......

ﺳﯩﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ﺩﯨﺪﯨﻜﻰ  :ﻣﻪﺭﺗﻪﻡ  -ﻣﻪﺭﺗﻪﻡ ﺋﯜچ ﻣﻪﺭﺗﻪﻡ ﺋﯩﺪﻯ  .ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﺴﻪﻥ  .ﺋﯜچ ﻧﯚۋەﺗﻨﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﺑﻪﺭﺳﻪﻡ
ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﻳﺴﻪﻥ  ،ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﺑﻪﻙ ﺩەﻳﺴﻪﻥ  ،ﺩﺍﭘﻘﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻣﺎﻳﺎﻗﺘﻪﻙ ﺳﻪﻛﺮەﻳﺴﻪﻥ  ،ﻛﯚﺭﯛپ ﺑﺎﻕ
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﺎﺭﺍﻣﯩﺘﯩﻤﻨﻰ !
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ﭘﻮﺭ ﺑﺎﻳﯟەﺗﭽﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﭘﻼ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﯟﯨﺪﻯ  ،ﺋﯘ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﻯ ﻳﻮﻕ ﺳﯧﺴﯩﻖ
ﻛﯚﺗﻪﻛﺘﻪﻙ  ،ﭘﺎﺷﻨﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﻪﺳﻜﻰ ﺋﯚﺗﯜﻛﺘﻪﻙ ﻳﯘﻟﯘﻧﯘپ ﭼﯩﻘﺘﻰ  .ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭۋﯨﺪﻯ  ،ﺋﻪﻳﻴﯘھﻪﻧﻨﺎﺱ ! ﭼﺎﻗﭙﯩﻠﻪﻛﻤﯘ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻳﻼﻧﻤﺎﺱ  ،ﭘﯩﺮ  -ﭘﯩﺮ -ﭘﯩﺮ  !!!......ﺳﯧﻴﯩﺖ
ﻧﻮﭼﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﺷﻪھﻪﺭ ﺩەﺭﻳﺎﺳﯩﻐﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﺘﯩﯟﯨﺪﻯ  ،ﭘﻮﺭ ﺑﺎﻳﯟەﺗﭽﻪ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺩﺍﺷﻘﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻣﺎﺷﺘﻪﻙ  ،ﺗﺎﻏﺪﯨﻦ
ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺗﺎﺷﺘﻪﻙ  ،ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﺋﺎﻗﻘﺎﻥ ﻳﺎﺷﺘﻪﻙ  ،ﺗﯘﺯ ﻗﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﺘﻪﻙ  ،ﻗﯩﻠﯩﭻ ﺋﯜﮔﻪﻥ ﺑﺎﺷﺘﻪﻙ  ،ﺩەﺭﻳﺎﻧﯩﯔ ﻗﺎﻕ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ .
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺷﻪھﻪﺭ ﺋﺎﻣﺒﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼﻳﻤﯩﺰ  :ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭ ﭘﻮﺭ ﺑﺎﻳﯟەﺗﭽﯩﻨﻰ ﺩەﺭﻳﺎﺩﯨﻦ ﺳﯜﺯﯛۋﯦﻠﯩﺸﺘﻰ ،
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺗﯜﺯﯛۋﯦﻠﯩﺸﺘﻰ  .ﺩﯨﻴﯩﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻛﻰ  :ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻗﺎﺭﺍﻡ ﺋﯩﻜﻪﻥ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﺪﺍ ﺑﯚﻟﻪﻛﭽﻪ ﺋﻮﻳﻼﺵ ھﺎﺭﺍﻡ ﺋﯩﻜﻪﻥ  ،ﻛﯜچ ﺗﯘﺭﻗﯩﺪﺍ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﯩﻜﻪﻥ  ،ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺭﺍﻡ
ﺋﯩﻜﻪﻥ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩﺸﺴﺎﻕ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺧﻮۋﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ  ،ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻘﭽﻪ ﺳﻮۋﻏﺎ  -ﺳﺎﻻﻡ ﺗﺎﺭﺗﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،
ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘپ  ،ﺋﯘ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺯﯨﻴﺎﻧﻨﻰ ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭﻏﺎ ﭼﯧﭽﯩﭗ ﺑﯩﺮﻧﻰ
ﺋﻮﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯜﻧﺪﯛﺭۋﺍﻟﺴﺎﻕ .
ﺑﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻏﻪﺭەﺯﺩﯨﻦ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﺑﯩﺨﻪۋەﺭ ﺋﯩﺪﻯ  .ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﺭﺍﺷﻪھﻪﺭ ﺋﯧﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﻮﻟﻠﯘﻕ ﺗﯘﺗﯘپ  :ھﻪﻱ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ  ،ﺳﯧﻴﯩﺖ ﮔﺎﯕﮕﯘڭ ! ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺳﯧﻨﻰ ﺭەﻧﺠﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺰ ﻧﺎﻣﺎﻗﯘﻝ  ،ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﻤﯩﺴﺎڭ  ،ﺷﻪھﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩە ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﺎڭ ﺩﯨﻴﯩﺸﺘﻰ .
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ﺳﯧﻴﯩﺖ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩەپ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ  ،ﻳﺎﺭﯗ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﺗﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻣﭽﺎ ﺳﺎﻟﺪﻯ ،
ﺋﯩﻠﯩﺌﻮﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ :
ﺋﯩﻠﯩﺨﻮﻏﺎ ﺑﺎﺭﻣﺎﯕﻼﺭ ،
ﻳﻮﻟﻰ ﺧﻪﺗﻪﺭﺩﯗﺭ .
ﺯﯨﻤﯩﺴﺘﺎﻥ ﻗﯩﺶ ﻧﻪﺷﺘﯩﺮﻯ
ﺟﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻪﺩﯗﺭ .
ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺩەﺭﺗﻤﻪﻧﻠﻪﺭ
ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻳﺎﺗﺎﺩﯗﺭ .
ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﯩﻨﻰ ﻳﺎﺩ ﺋﯧﺘﯩﭗ ،
ﻏﻪﻣﮕﻪ ﭘﺎﺗﺎﺩﯗﺭ .
ﺋﯩﻠﺨﻮﻏﺎ ﻣﻪﻥ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،
ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ﺑﺎﻻﻏﺎ .
ﻳﺎﻏﺎﻕ ﻳﯜﺯﻟﯜﻙ ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭ
ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺋﺎﺭﺍﻏﺎ .
ﺋﺎﻟﺘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ
ﺋﯘﺗﺘﯘﺭ ﭼﯩﺸﯩﻨﻰ .
ﭘﻪﺷﯟﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﺎﺭﺩﯨﻢ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ .
ﺋﯩﻠﻰ ﺩەﺭﻳﺎ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ
ﭼﺎﻟﺪﯨﻢ ﺭﺍۋﺍﭘﻨﻰ .
ﺟﺎﻻﺱ ﺋﻪﺗﺘﯩﻢ ﻗﯘﻝ _ ﻳﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ،
ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ ﺳﺎۋﺍﭘﻨﻰ .
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ﻗﯘﻝ _ ﻳﯩﺘﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ
ﭘﯩﺘﻠﯩﻖ ﺋﺎۋﺍﺧﺘﺎ .
ﻗﯘﻝ -ﻳﯩﺘﯩﻤﻐﺎ ﺋﺎﺵ ﺑﯧﺮەﺭﻛﻪﻥ
ﺳﯘﻧﯘﻕ ﺗﺎۋﺍﻗﺘﺎ .
ﺋﺎۋﺍﺧﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻱ ﻳﻮﺭﯗﻗﻰ ،
ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﺪﺍ ﭼﺎﻗﺘﯩﻢ .
ﻗﻮﺵ ﻗﻮﻟﯘﻣﻨﻰ ﻗﯧﻴﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺩەﺭﻳﺎﺩﺍ ﺋﺎﻗﺘﯩﻢ .
ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻳﺎﺷﯩﻤﺪﺍ ،
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ﭼﯜﺷﺘﻰ ﺑﺎﺷﯩﻤﻐﺎ .
ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﺋﻪﻳﻠﻪﻱ ،
ﻳﺎﺭﯗ ﺩﻭﺳﺖ ﻗﺎﻳﺎﺷﯩﻤﻐﺎ .
ﺋﻪﺯﯨﺰﺍﻧﻪ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩە
ﺗﯘﻏﯘﻟﯘپ ﺋﯚﺳﻜﻪﻥ ﺑﻮﻳﯘﻡ ﺑﺎﺭ .
ﺷﻪھﻪﺭ ﻛﯚﺭﯛپ ﻳﯘﺭﺕ ﻛﯚﺭﻣﻪﻙ ،
ﺋﯩﭽﻜﻪ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﻳﯘﻡ ﺑﺎﺭ .
ﺷﻪﻣﯘﺷﻪﻧﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺋﯜﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻧﻐﺎ ﻛﯧﭙﻘﺎﻟﺪﯨﻢ .
ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺭﺍۋﺍﭘﻨﻰ ،
ھﻪﺭ ﭘﻪﺩﯨﮕﻪ ﭼﯧﭙﻘﺎﻟﺪﯨﻢ ...
ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﻳﯧﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ .
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ﻳﺎﻗﺎ ﻳﯘﺭﺗﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ
ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻢ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ .
ﻳﻪﺗﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘڭ ﭘﯘﺷﻘﺎﻗﻘﺎ
ﻳﯧﻴﯩﻠﯩﭙﺘﯘ ﺋﺎﺗﯩﻘﯩﻢ .
ﻳﻮﻝ_ ﻳﻮﻝ ﺋﯩﻜﻪﻥ ھﻪﺭ ﻳﺎﻗﺘﺎ ،
ﺋﻪﻝ -ﻳﯘﺭﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﻢ .
ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭ ﺩەﺭ ﺋﯩﺪﻯ :
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ .
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﻤﻰ ﻳﻪﺗﻤﯩﻜﻰ ،
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ......
ﻧﺎﺋﻪھﻠﯩﻠﻪﺭ ﺷﯘ ﻛﻪﻣﺪە ،
ﺋﯩﭽﻰ ﺋﺎﺩﺍپ ھﺎﻟﯩﻤﻐﺎ .
ﺗﯚھﻤﻪﺕ ﺗﻮﻗﯘپ ﺋﯘﺳﺘﯘﻣﺪﯨﻦ ،
ﺋﻪﺭﯨﺰ ﻗﯩﭙﺘﯘ ﺩﺍﺭﯨﻨﻐﺎ :
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻳﯘﺭﺗﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﺩﻯ ،
ﺋﻮﻏﺮﯨﻼﺭﻧﻰ ﺟﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ .
ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﺭﺍ ﻗﺎﺯﺩﯗﺭﺩﻯ ،
ﺑﯘ ﻳﯘﺭﺗﻘﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﯧﺮﯨﭗ .
ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﯔ ﺩەﺭھﺎﻝ ،
ﺗﯘﺧﯘﻣﻰ ﻗﯘﺭﯗپ ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ .
ﺋﯘ ﻳﺎﻻﯕﺘﯚﺵ ﻏﻮۋﻏﺎﭼﻰ ،
ﻳﻪﺭ ﻳﯘﺗﯘپ ﭼﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ .....
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ﻳﺎﻟﭙﺎﻕ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺩﻭﺗﻪﻳﻨﯩﯔ ،
ﺭەﯕﮕﯩﺮﻭﻳﻰ ﺋﯚﯕﯜﭘﺘﯘ .
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﺗﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻕ ﺧﯩﻴﺎﻟﻰ ،
ھﻪﺭ ﻛﻮﭼﯩﻐﺎ ﻣﯧﯖﯩﭙﺘﯘ .
ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻳﻜﻰ  ،ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺒﯩﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺎۋۋﯗ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﻭﺗﯩﻴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،
ﮔﯧﻼۋﺧﯘﻳﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺸﺘﺎ ﺩﺍﯕﻖ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﭼﻮڭ ﺟﺎﻟﻼﺕ ﺋﯩﺪﻯ  .ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﯩﻨﻰ
ﺗﻮﻧﯘﻳﺘﺘﻰ  .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﭼﯧﻐﯩﺪﺍ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﯩﺪﻯ .
ﮔﺎﯕﮕﯘﯕﻨﯩﯔ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺩﻯ  .ﻟﯧﻜﯩﻦ  ،ﺋﯘ
ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻧﺪﺍ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﯩﻨﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻜﻪ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ  .ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯘ
ھﯩﻠﯩﮕﻪﺭ ﻳﯧﯖﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻤﻪﻙ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﺪﺍ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﯩﻨﻰ
ﺋﯘﺟﯘﻗﺘﯘﺭﯨﯟﯦﺘﯩﺶ ﻛﻮﻳﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ  ،ﻛﻮﻧﺎ ھﯜﻧﯜﺭﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﺎﻟﺪﻯ :
ھﻪﻱ ﻧﻮﭼﻰ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﮔﺎﯕﮕﯘڭ ،
ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻧﻐﺎ ﺧﯘﺵ ﻛﻪﭘﺴﻪﻥ .
ﻣﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛپ ﺩﯨﺪﺍﺭﯨﯖﻨﻰ ،
ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ .
ﺗﻪڭ ﻛﻪﭼﻜﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺪﯗﻕ ،
ﺗﯜﻣﻪﻥ ﺩەﺭﻳﺎ ﺑﻮﻳﯩﻨﻰ .
ﺗﻪڭ ﺋﯩﭽﻜﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺪﯗﻕ ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﺑﻪﺕ ﺳﯜﻳﯩﻨﻰ .
ﺗﻪڭ ﺋﺎﯕﻼپ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺪﯗﻕ ،
ھﯧﻴﯩﺖ  -ﺋﺎﻳﻪﻡ ﻛﯜﻳﯩﻨﻰ .
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ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﯚﺭﯛپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺰ ،
ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺑﺎﻏﺮﯨﻨﻰ .
ھﯧﻴﯩﺖ  -ﺋﺎﻳﻪﻣﺪە ﺗﻪڭ ﺋﺎﯕﻼپ ،
ﻛﺎﻧﻪﻱ  ،ﺳﯘﻧﺎﻱ  ،ﻧﺎﻏﺮﯨﻨﻰ .
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪە
ﺗﻪﻧﮕﻪ ﺳﯩﻐﻤﺎﻱ ﻛﯧﺘﯩﻤﻪﻥ .
ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻥ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ،
ﺋﯩﺰﺯەﺕ  -ﺋﯧﻜﺮﺍﻡ ﺋﯧﺘﯩﻤﻪﻥ .
ھﻪﻱ ﻧﻮﭼﻰ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﮔﺎﯕﮕﯘڭ ،
ﻳﯜﺭﺳﻪڭ  ،ﺋﻮﺭﺩﯨﻐﺎ ﺑﺎﺭﺳﺎڭ .
ﺋﯘﺳﺘﯩﺨﯩﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،
ﺑﯘ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﺴﺎڭ .
ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ،
ﺋﻮﺭﺩﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﭘﺘﯘ .
ﭘﯘۋﻟﻪپ ﻳﻪﻝ ﺑﯧﺮﯨﺶ  ،ﻣﺎﺧﺘﺎﺵ ،
ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ .
ﺋﺎﻕ ﺗﻪﯕﮕﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻮﻛﺎﻥ ،
ﻛﯜﻧﻤﯘﻛﯜﻥ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ .
ﻳﺎﻟﭙﺎﻕ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯦﻦ ،
ھﻪﺭ ﻳﺎﯕﺰﺍ ﻛﯜﻟﯜپ ﻗﺎﭘﺘﯘ .
ﺋﺎﻱ  ،ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺋﯚﺗﯜپ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ،
ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ .
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ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪە ،
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ﭼﯜﺷﯩﺪە ،
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﺎﭘﺘﯘ .
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﺘﻪﻳﯩﻦ ﺩەپ ،
ﻣﯩﺴﻜﯩﻦ ﺋﺎﻧﺎ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ،
ﭘﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﯧﺘﻪﻳﯩﻦ ﺩەپ ،
ﻗﯧﺮﯨﻐﺎﻥ ﭼﯧﻐﻰ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ،
ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﻪﻳﯩﻦ ﺩەپ .
ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﻨﻰ ،
ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺷﯘﻕ ﺋﯩﭽﻪﻳﯩﻦ ﺩەپ .
ﻣﺎﻧﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻼﭘﺘﯘ ،
ﺋﯚﻱ ﺑﻮﻳﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼﭘﺘﯘ .
ﺩﺍﺭﯦﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،
ﺋﯩﺠﺎﺯەﺗﻤﯘ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ .
ﺋﻪﻟﻘﯩﺌﯩﺴﻪ  ،ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﺎڭ ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯦﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ۋە ﺋﻪﺭﺯﯨﻨﻰ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ :
ﻗﻮﻱ ﺋﯩﺰﺩەﺭ ﻗﻮﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ،
ﻗﻮﺯﯨﻤﯘ ﺋﺎﻧﺎﺳﯩﻨﻰ .
ھﺎۋﺍﺩﯨﻜﻰ ﻗﯘﺷﻼﺭﻣﯘ ،
ﺳﯧﻐﯩﻨﺎﺭ ﺋﯘۋﺍﺳﯩﻨﻰ .
ﺳﯧﻐﯩﻨﺪﯨﻢ ﻳﯜﺭەﻙ  -ﺩﯨﻠﺪﯨﻦ ،
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ﺋﺎﻧﺎﻡ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﯩﻤﻨﻰ .
ﺳﯧﻐﯩﻨﺪﯨﻢ __ ﺋﯧﺘﻰ ﻣﻪﻣﻪﺕ ،
ﺋﯘﻛﺎﻣﻨﻰ __ ﻏﻪﻣﮕﯘﺯﺍﺭﯨﻤﻨﻰ .
ﺗﯜﻣﻪﻥ ﺩەﺭﻳﺎ ﺳﯜﻳﯩﺪﯨﻦ ،
ﺗﻮﻳﻐﯩﭽﻪ ﻳﯘﺗﺎﻱ ﺩەﻳﻤﻪﻥ .
ﻏﻪﻣﮕﯘﺯﺍﺭﯨﻢ ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ،
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯚﺗﻪﻱ ﺩەﻳﻤﻪﻥ .
ﻳﺎﺭ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ،
ﺭﺍۋﺍﺑﯩﻢ ﭼﺎﻻﻱ ﺩەﻳﻤﻪﻥ .
ﻏﯧﺮﯨﭗ  -ﻏﯘﺭۋﺍ ﻳﺎﺭەﻧﻨﯩﯔ
ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻻﻱ ﺩەﻳﻤﻪﻥ .
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﺍﻱ ﺩەﻳﻤﻪﻥ ،
ﻣﯧﻬﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻧﺎﻱ ﺩەﻳﻤﻪﻥ .
ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯦﻦ ﺋﯩﺠﺎﺯەﺕ ﺑﻪﺭ ،
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﺎﻱ ﺩەﻳﻤﻪﻥ .
ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯦﻦ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﺩﻯ :
ﺋﯩﺠﺎﺯەﺕ ﺑﯧﺮەﻱ ﺩﯨﺴﻪﻡ ،
ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﭼﯩﺪﺍﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ .
ﺑﺎﺷﺘﯩﻼ ﺩﯨﻤﻪﭘﻤﯩﺪﯨﻢ ،
ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ .
ﺋﯩﺠﺎﺯەﺕ ﺑﯧﺮەﻱ  ،ﮔﺎﯕﮕﯘڭ ،
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ﭼﺎﺭەﻡ ﻳﻮﻕ ﺑﯚﻟﻪﻙ ﻳﺎﯕﺰﺍ .
ﻳﻮﻟﻠﯘﻗﯘﻡ ﺑﯧﺮەﻱ ﻳﺎﭼﻪﻥ ،
ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻠﯩﻢ ﻏﺎﯕﺰﺍ .
ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﺳﻪﻧﺪەﻙ ،
ﺟﺎﻥ ﻛﯚﻳﻪﺭ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﻻﺯﯨﻢ .
ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺩەﺭھﺎﻝ ،
ﺋﺎﯕﺎ ﺋﻪﻳﻠﯩﮕﯩﻦ ﺗﻪﺯﯨﻢ .
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﯩﺘﻪﻳﮕﻪ
ﺧﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺑﯧﺮەﻱ ﺋﻪﻛﻪﺕ .
ﺟﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﻣﺎ ﺗﯩﺘﻪﻱ ،
ﺩەﻳﺪﯗ ﺳﺎﯕﺎ ﻛﯚپ ﺭەھﻤﻪﺕ .
ﺳﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛڭ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﮔﺎﯕﮕﯘڭ ،
ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻛﯚپ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ .
ﺋﻪﺟﺮﯨﯔ ﻗﻪﺩﺭﯨﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ،
ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭەﻱ ﺋﯩﺰﺯەﺕ .
ﺑﯘ ﺧﯧﺘﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ،
ﺑﻪﺭ ﺗﯩﺘﻪﻳﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ .
ﺳﯧﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﺭ ،
ﺗﯚﺕ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ،
ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﺷﯘﻧﺪﺍ ﺳﻪﻥ ،
ﺋﻮﻳﻨﺎپ  -ﻛﯜﻟﯜپ ﺋﯚﺗﻪﺭﺳﻪﻥ .
ﮔﺎﯕﮕﯘڭ ﻧﺎﻣﯩﯖﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ،
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ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﯖﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﺭﺳﻪﻥ .
ﺑﯘ ﻳﯘﺭﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﺘﻪﺭ ﺑﻮﻟﺪﯗڭ ،
ﺋﯩﭽﯩﻤﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﺗﻨﻰ .
ﺋﻪﺗﻪ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻖ ﮔﺎﯕﮕﯘڭ ،
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ﻗﻮﻳﺎﻱ ﺧﻪﺗﻨﻰ .

ﺋﻪﻟﻘﯩﺴﺴﻪ  ،ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯦﻦ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻱ ﺧﯧﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺯﺩﻯ  ،ﮔﺎﯕﮕﯘﯕﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺕ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﺟﻪﻝ ﺧﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺯﺩﻯ .
ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ﺑﯘ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ  ،ﻗﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻼپ ﺳﯧﻠﯩﭗ  ،ﺩﺍﺭﯦﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺟﺎﭘﺎﻛﻪﺵ
ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭﻏﺎ ﺗﻮﻳﻤﺎﻱ ﺑﯧﻘﯩﭗ  ،ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺷﺎﻣﺪەﻙ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﺪﻯ :
ﺧﻮﺵ ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭ  ،ﻳﺎﺭەﻧﻠﻪﺭ ،
ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﻮﻳﻨﺎپ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭ .
ﺋﯚﺯﺭەﻣﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻗﺎﻻﻱ ،
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻻﻱ .
ﺩﺍﻏﻰ ﭘﻪﺭﺯەﺋﯩﺖ ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ،
ﻗﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ ﺋﯘﻛﺎﻣﻨﯩﯔ ،
ﻣﯧﻬﺮﯨﮕﻪ ﻗﯧﻨﯩﯟﺍﻻﻱ .
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯖﻠﺴﺎﻡ ﻣﻪﻧﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ،
ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﻪۋەﻧﻠﯩﻚ ،
ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯕﻼﺭ  ،ﻳﯘﺭﺗﺪﺍﺷﻼﺭ ،
ﺧﻪﻳﺮ  -ﺧﻮﺵ  ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ .
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ﺋﻪﻟﻘﯩﺴﺴﻪ  ،ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ﻳﺎﺭ  -ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ .
ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﺯﺍپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪە  ،ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﻣﺸﯘﻗﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ﻧﻮﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﻰ ﺷﻮﺭﻟﯘﻕ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭘﺎﺗﺘﻰ .
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ﺋﺎﺗﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ  .ﺗﯘﺯ ﺋﺎﺭﯨﺘﻘﺎﻥ ﺋﯧﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ھﻪﻳﺪەپ ﭘﺎﺗﻘﺎﻗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ
ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺯﭼﻰ ﺑﻮۋﺍﻱ ﺑﯘ ھﺎﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﻯ  .ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﺗﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﺪﻯ  .ﺗﯘﺯﭼﻰ
ﺑﻮۋﺍﻱ ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﻜﻰ :
ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﯔ ،
ﺯەﭘﻤﯘ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﻧﺪﻯ .
ﺋﯧﺘﯩﯔ ﭘﯧﺘﯩﭗ ﺷﻮﺭﻟﯘﻗﻘﺎ ،
ﺟﻪۋﯨﭙﺘﯩﻦ ﺧﻪﺗﻪﺭ ﺑﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .
ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﻣﺎﻥ ،
ﺋﺎﻳﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﮕﻪ .
ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﯩﯖﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﭼﻪ ،
ﺋﺎﮔﺎھ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ ﺋﯚﺯﯛﯕﮕﻪ .
ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﯩﻦ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﺴﻤﻪﺕ ﺑﺎﺭ ؟
ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﯖﺪە  ،ﺋﯩﺸﯩﯖﺪﺍ ،
ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺧﯩﺴﻠﻪﺕ ﺑﺎﺭ ؟
ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻣﯩﺴﻜﯩﻦ ﺑﯧﺸﯩﯖﺪﺍ .
ﺋﻪﻟﻘﯩﺴﺴﻪ  ،ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ﺗﯘﺯﭼﻰ ﺑﻮۋﺍﻳﻐﺎ ﺳﻪﺭﮔﯜﺯەﺷﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﯩﻜﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ  .ﻣﺎ ﺩﺍﺭﯦﻨﻨﯩﯔ
ﺧﯧﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭘﻮﺗﯩﺴﯩﻐﺎ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯜﮔﺪﻯ .
ﺗﯘﺯﭼﻰ ﺑﻮۋﺍﻱ ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﻜﻰ :
__ھﻪﻱ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ  ،ﺋﯘﺷﺒﯘ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﻳﯧﻨﯩﯖﺪﺍ ﺳﺎﻗﻼپ ﻳﯜﺭﺩﯛﯕﻤﯘ ؟ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘپ ﻛﯚﺭﺩﯛﯕﻤﯘ ؟ ﺑﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ
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ﺋﺎﻣﺒﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ  .ﻧﺎﺩﺍﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ  ،ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻛﻪﻣﯩﺮﯨﺪە ﺑﯧﻠﯩﯖﻨﻰ ﺑﺎﻏﻠﯩﻤﺎ  ،ﺩﺍﺭﯦﻨﻨﯩﯔ
ﺧﯧﺘﯩﻨﻰ ﺳﻪﻝ ﭼﺎﻏﻠﯩﻤﺎ  ،ﭘﺎﻻﻛﻪﺕ ﺑﺎﺳﻤﯩﺴﯘﻥ ﺳﯧﻨﻰ  ،ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ ﻗﯧﻨﻰ .
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﻜﻰ :
ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ ،
ﻧﺎﻣﻪﺭﺩ ﺋﯩﺸﯩﺪﯗﺭ .
ﭘﺎﻻﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺮﯨﻘﻰ ،
ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻕ ﻛﯩﺸﯩﺪﯗﺭ .
ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﺪﺍ ﻧﺎﻣﻪﺭﺗﻠﯩﻚ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪﻥ .
ﺟﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ _ ﻛﯜﻣﯜﺷﻜﻪ ،
ﺳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪﻥ .
ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺋﻪﺟﻪﻝ ﻧﺎۋﺍﺩﺍ ،
ﺟﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻻﺩﯗﺭ .
ﺳﯘﻻﺭ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ،
ﺗﺎﺷﻼﺭ ﻗﺎﻻﺩﯗﺭ .
ﻗﻪﺷﻘﯩﺮﯨﻤﺪﺍ ﻳﺎﺭەﻥ ﻛﯚپ ،
ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪﻥ .
ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ،
ﺋﺎﺩەﻡ ﺩﯨﻤﻪﺳﻤﻪﻥ .
ﺗﯘﺯﭼﻰ ﺑﻮۋﺍﻱ ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﻜﻰ  :ﺧﻪﻳﺮ  ،ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ  ،ﺳﺎﯕﺎ ﺋﺎﻗﻴﻮﻝ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ  ،ﺧﻪۋپ  -ﺧﻪﺗﻪﺭ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ .
ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻥ ﻗﯘﺳﯘپ ﺋﯚﻟﺴﯘﻥ  ،ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﯔ ﺷﺎﺩ  -ﺧﻮﺭﺍﻡ ﻛﯜﻟﺴﯘﻥ .
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ﺋﻪﻟﻘﯩﺴﺴﻪ  ،ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ﺗﯘﺯﭼﻰ ﺑﻮۋﺍﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻳﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﯧﺘﯩﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯩﻨﺪﻯ  ،ﺋﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﻮﻝ ﻳﯜﺭﺩﻯ .
ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻛﯚپ ﺑﯧﺴﯩﭗ  ،ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻼ ﻳﻪﺭﺩە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﺯﺍﻥ ﺋﯧﺴﯩﭗ  ،ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺩەﻣﺪە ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ  .ﻗﺎﻥ -
ﻳﺎﺵ ﺋﺎﻗﺎﺭ ﺗﯜﻣﻪﻥ ﺩەﺭﻳﺎﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺯﯨﭽﻰ ﻳﺎﺭ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ .
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﺎﯕﮕﯘڭ ،
ﺩﯙﯕﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﺴﺎ .
ﺋﺎﻧﺎ ﻣﯧﻬﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﺎﻣﻰ ،
ﺑﺎﻏﺮﯨﺪﺍ ﺋﯧﺮﯨﭗ ﺋﺎﻗﺴﺎ .
ھﻪﺭ ﻳﺎﻗﺘﯩﻦ ﺧﺎﺭﺍپ ﻳﯘﺭﺗﻰ ،
ھﻪﺳﺮەﺕ ﺋﻮﺗﯩﻨﻰ ﻳﺎﻗﺴﺎ .
ﺗﯜﻣﻪﻥ ﺗﻮﻟﻐﯘﺩەﻙ ﻗﺎﻥ  -ﻳﺎﺵ ،
ﺗﯘﺭﻣﺎﻱ ﺗﺎﻣﭽﯩﻼپ ﺋﺎﻗﺴﺎ .
ﻳﺎﺵ ﻗﯘﻳﻐﺎﻥ ﻛﯚﺯﻟﻪﺭ ﺑﯩﺮﻟﻪ ،
ﺗﻮﻳﻤﺎﻱ ھﻪﺭ ﺗﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﻗﺴﺎ ،
ﺋﯩﺸﯩﻜﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻗﺴﺎ ،
ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ ،
ﭼﯩﺮﺍﻏﻤﯘ ﺋﯚﭼﯜپ ﻗﺎﭘﺘﯘ .
ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻏﯧﺮﯨﭗ ﻣﻪﺯﻟﯘﻡ ،
ﺋﺎھ  . . .ﭼﯧﻜﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ ،
ﻏﻪﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ ،
ﺋﯘﺧﻼﭘﻤﯘ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ .
ﺟﺎﻥ ﺋﺎﻧﺎ  ...ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺋﺎﻧﺎ ....
ﺩەﭘﺘﯘ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼپ .
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ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﯚﮔﺰﯨﮕﻪ ،
ﻗﻮﺷﻼپ ﭼﺎﻟﻤﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ .
ﻳﻪﻧﻪ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﺗﻮۋﻻﭘﺘﯘ ،
ﺑﻮﺗﯩﻼﻗﺘﻪﻙ ﺑﻮﺯﻻﭘﺘﯘ .
ﺟﺎﺭﺍھﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﺎﻏﺮﯨﻨﻰ ،
ھﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﯘﺯﻻﭘﺘﯘ ،
ﺗﻮۋﻻﺷﻠﯩﺮﻯ ﺗﯧﺰﻟﻪﭘﺘﯘ .
ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺋﺎﯕﻼپ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ،
ﻳﺎﺋﯩﺪﯗﺭﯗﭘﺘﯘ ﭼﯩﺮﺍﻏﻨﻰ .
ﺋﻮﻳﻼپ ﻳﯧﻘﯩﻦ  -ﻳﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ،
ﺋﯩﭽﯩﻨﻰ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺋﻮﺭﺍﭘﺘﯘ ،
ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ .
ﺟﺎﻥ ﺋﺎﻧﺎ  ،ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺋﺎﻧﺎ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺩﺍ ﻛﻪﻟﺪﻯ .
ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎچ  ،ﺟﺎﻥ ﺋﺎﻧﺎ ،
ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ ﺑﺎﻻڭ ﻛﻪﻟﺪﻯ .
ﺷﯘ ﺳﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ،
ﺋﯩﺸﯩﻜﻜﻪ ﺋﻮﻗﺘﻪﻙ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ،
ﺳﯚﺯﮔﻪ ﻗﺎﻥ  -ﻳﺎﺵ ﻗﯧﺘﯩﻠﯩﭗ .
ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﮔﯩﺮە ﺳﯧﻠﯩﭗ ،
ھﺎﺭﻣﺎڭ  ،ﺑﺎﻟﯩﻜﺎﻡ ﺩەﭘﺘﯘ .
ﻳﯩﺮﺗﯩﻖ ﺩەﺳﺘﯩﺨﺎﻥ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ،
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ﮔﯜﻟﻪ ﻗﺎﻗﻼﺭ ﭼﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ،
ھﯩﺠﯩﺮﺩﺍ ﭼﺎﻱ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﭗ ،
ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﻮﻟﯘﭘﺘﯘ ،
ﺗﯜﻧﻤﯘ ﺗﺎﻣﺎﻡ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ .
ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺗﺎڭ ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،
ﻣﻪﺯﯨﻦ ﺋﻪﺯﺍﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ﺟﺎﻣﻪﺩە
ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘ .
ﻳﯩﻐﻼﭘﺘﯘ ھﻪﻡ ﻛﯜﻟﯜﭘﺘﯘ .
ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭙﺘﯘ ،
ﺋﯧﮕﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ .
ﭘﻪﺳﺘﻪ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﻮﻝ ﺑﺎﻏﻼپ ،
ﭼﺎﭘﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺑﻪﻝ ﺑﺎﻏﻼپ ،
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺧﯘﺵ ﻗﺎﺭﺍپ ،
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ .
ﻣﻪﻥ ﻳﺎﻣﯘﻟﻐﺎ ﻛﯩﺮەﻳﻤﻪﻥ ،
ﻣﺎ ﺗﯩﺘﻪﻳﻨﻰ ﻛﯚﺭەﻳﻤﻪﻥ .
ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ،
ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﯧﺮەﻳﻤﻪﻥ .
ﺳﻮﯕﺮە ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ ﺧﻪﺗﻨﻰ ،
ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮەﻳﻤﻪﻥ .
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﺋﺎﺧﯘﻥ ،
23

ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻰ

ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ

ﺋﯩﺠﺎﺯەﺗﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﭘﺘﯘ .
ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ ﺩەپ ،
ﺋﺎﻧﺎ ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﻪ ﻗﺎﭘﺘﯘ .
ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﻣﺎ ﺗﯩﺘﻪﻱ ،
ﺑﺎﺷﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﭼﺎﻳﻘﺎﭘﺘﯘ .
ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﻛﯜﻟﻜﯩﺪﯨﻦ ﻧﻮﭼﻰ ،
ھﻪﺭ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﭘﺘﯘ .
ﺷﯘﻧﺪﺍ ﺗﯘﺯﭼﻰ ﺑﻮۋﺍﻳﻨﻰ ،
ﺩەﺭﺭﯗ ﻳﺎﺩﯨﻐﺎ ﺋﺎﭘﺘﯘ .
ﺷﯘ ﺋﻮﻱ  ،ﺷﯘ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺑﯩﺮﻟﻪ ،
ﺗﯩﺘﻪﻳﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻗﺎﭘﺘﯘ .
ﺳﯘﯕﺮە ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﻣﺎ ﺗﯩﺘﻪﻱ ،
ﺋﯜچ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﺳﯜﺭﯛﻙ ﺩەﭘﺘﯘ .
ﺋﯜچ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﺎﻣﯘﻟﻐﺎ
ﺳﻪﻥ ﺋﯚﺯەﯕﻼ ﻛﻪﻝ ﺩەﭘﺘﯘ .
ﺑﯩﺰ ﻛﯧﯖﻪﺷﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﺳﻪﻙ ،
ﭘﯩﺸﺎﻧﻪﯕﮕﻪ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ
ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭ ﺩەﭘﺘﯘ .
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻥ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﺋﺎﺧﯘﻥ ،
ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﭼﯜﺵ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘ .
ﭼﯜﺷﯩﺪە ﺗﯧﺨﻰ ﺷﯘﻧﭽﻪ ،
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ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻼ ﺋﯩﺶ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘ :
ﭼﻮڭ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،
ﻗﺎﺭﺍ ﺋﯧﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘ ،
ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘ ﺋﻮﻳﻼﭘﺘﯘ ،
ﺑﺎﺵ  -ﺋﺎﻳﺎﻏﺪﯨﻦ ﺋﻮﻳﯩﻨﻰ .
ﺩەﺭھﺎﻝ ﺑﯧﺮﯨﭗ ھﺎﻣﻤﺎﻣﻐﺎ ،
ﺳﯘﻏﺎ ﺳﺎﭘﺘﯘ ﺑﻮﻳﯩﻨﻰ .
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺳﯚﺯ ﻗﻮﺷﯘپ ،
ﺩەﭘﺘﯘ  :ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ .
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺟﯘﻣﻪ ﻛﯜﻥ ،
ﺋﺎﭘﺎﻕ ﻏﻮﺟﺎﻣﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،
ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘپ ﻛﯩﺮەﻳﻤﻪﻥ .
ﺋﺎﻧﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯩﺠﺎﺯەﺕ ،
ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺗﯜۋﯨﺪە ﻗﺎﭘﺘﯘ .
ﺩﯗﺋﺎ ﺑﯩﺮﻟﻪ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﺋﺎﺧﯘﻥ ،
ھﻪﺯﺭەﺕ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﭘﺘﯘ ...
ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ ھﻪﺭ ﻳﺎﻗﺘﯩﻦ ،
ﺩەﺭﺕ  -ﺋﻪﻟﻪﻡ  ،ﭘﯩﻐﺎﻥ ﺯﺍﺭﻯ ،
ﺗﺎﺷﯟﺍﻳﺪەﻙ ﺭﺍۋﺍﭘﭽﯩﻨﯩﯔ ،
ﺋﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﻳﯜﺭەﻙ ﺗﺎﺭﻯ .
ﺋﯜﺟﻤﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎﻍ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻰ ،
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ ﻣﺎﺯﺍﺭﻏﺎ .
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ﻳﺎﻟﯩﯖﺎچ ﺗﻪﻥ  ،ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻼﺭ ،
ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ
ﺋﺎﺭﯨﻼپ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ،
ﻛﯚﺭﺩﻯ ﺋﻪﻟﻨﯩﯔ ھﺎﻟﯩﻨﻰ ،
ﺑﯘﻻپ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎچ ﻛﯚﺯﻟﻪﺭ ،
ﻳﯘﺭﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭ  -ﻳﻮﻕ ﻣﺎﻟﯩﻨﻰ .
ﻛﯚﺯﻯ ﭼﯜﺷﺘﻰ ھﻪﺭ ﻳﻪﺭﺩە ،
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻧﻐﺎ .
ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﺪە ﺋﻮﺕ ﻳﺎﻧﺪﻯ ،
ﻟﻪﻧﻪﺕ ﺋﻮﻗﯘپ ﺯﺍﻣﺎﻧﻐﺎ .
ھﻪﻣﻤﻪ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ ﺧﺎﺭ ﭘﯘﻗﺮﺍ .
ﺩەﺭﺕ ﺋﻪﻟﻪﻣﮕﻪ ﻳﺎﺭ ﭘﯘﻗﺮﺍ .
ﻗﺎﻥ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯗ ھﻪﺳﺮەﺗﺘﻪ ،
ﺑﯘﺭﺩﺍ ﻧﺎﻧﻐﺎ ﺯﺍﺭ ﭘﯘﻗﺮﺍ .
ﺋﺎھ  ...ﺧﯘﺩﺍﻳﺎ  ،ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ،
ﺋﯚﺯﯛڭ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ھﯚﺩﺩەﯕﮕﻪ .
ﺭەھﯩﻢ  -ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﭽﯘ ،
ﺑﯩﺰﺩەﻙ ﻣﯩﺴﻜﯩﻦ ﺑﻪﻧﺪەﯕﮕﻪ .
ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﯖﻨﻰ ﻛﻪڭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،
ﺯﺍﻣﺎﻧﻪﯕﻨﻰ ﺗﺎﺭ ﻗﯩﭙﺴﻪﻥ .
ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﯖﻨﻰ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﻪپ ،
ﺋﯩﺖ  -ﺋﯧﺸﻪﻛﺘﻪﻙ ﺧﺎﺭ ﻗﯩﭙﺴﻪﻥ .
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ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻞ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ،
ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﯖﻨﻰ ﻳﺎﻏﻘﯘﺯﻏﯩﻦ .
ﻗﺎﻧﻐﺎ ﺗﻮﻳﻤﺎﺱ ﺯﺍﻟﯩﻤﻨﻰ ،
ﺋﯚﺯﯛڭ ﺯﺍۋﺍﻝ ﺗﺎﭘﻘﯘﺯﻏﯩﻦ .
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ھﻪﺭ ﻳﻪﺭﺩە ،
ﻳﯩﺮﺗﯩﻖ ﭼﺎﭘﺎﻥ  ،ﺗﻮﻥ ﻛﯚﺭﺩﻯ .
ﺗﻮﻧﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼپ ﺗﯚﻛﯜﻟﮕﻪﻥ ،
ﻟﻪﺧﺘﻪ  -ﻟﻪﺧﺘﻪ ﺧﯘﻥ ﻛﯚﺭﺩﻯ .
ﻳﯜﺭەﻙ ﺑﺎﻏﺮﻯ ﺋﯚﺭﺗﯩﻨﯩﭗ ،
ﻛﺎۋﺍپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﺎﻧﺎﺗﺘﻰ .
ﺳﺎﻣﺎۋﺍﺭﺩﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ،
ﺋﯩﭻ ﻗﺎﺭﻧﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯗپ ،
ﺋﻪﻝ  -ﻳﯘﺭﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﯕﺪﯨﺸﯩﭗ ،
ﺩﯨﺪﺍﺭﯨﻐﺎ ﻗﺎﻧﺎﺗﺘﻰ .
ﺳﺎﻣﺎۋﺍﺭﻧﯩﯔ ﭼﯚﺭﯨﺴﻰ ،
ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻟﯩﻖ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ .
ﺋﯘﻟﯘﻍ  -ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻚ ،
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﭘﺘﯘ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،
ﺑﯩﺮ ﺗﻮپ ﭼﯧﺮﯨﻚ ﺋﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ .
ﻳﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﺎﻣﯘﻟﺪﯨﻦ ،
ﺗﯩﺘﻪﻱ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺧﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،
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ﭼﯧﺮﯨﻚ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ ،
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ .
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﺋﯘﻗﯘپ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ ،
ﺩەﺭھﺎﻝ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯜﺭﯛﭘﺘﯘ .
ﺩﻭﺳﺖ  -ﻳﺎﺭەﻧﻠﻪﺭ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ،
ﺗﻮﻟﯩﺴﻰ ﮔﻪپ ﺗﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ،
ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺪە ﺗﯧﺰ ﻳﯜﺭﯛﭘﺘﯘ .
ﻛﯚپ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ ﺳﯜﺭﯛﭘﺘﯘ .
ﺗﯜﻧﺪە ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﭼﯜﺷﯩﻨﻰ ،
ﻳﻮﻝ ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍ ﺋﯩﺘﻨﻰ ،
ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘ .
ﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،
ﻗﺎﺭﯨﻐﺎ ٭ ﺳﯘ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪە ،
ﻛﯘﺳﯘﻟﺪﯨﺸﯩﭗ ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭ ،
ﺳﯚﺷﻠﻪﺷﻜﻪﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪە ،
ﻧﯩﻤﻪ ﮔﻪپ ﺩەپ ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ ،
ﺟﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﺗﯩﯖﺸﺎﭘﺘﯘ .
ﺑﺎﻏﻼپ ﺋﻪﻛﯩﺮ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ،
ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼﭘﺘﯘ ،
ﺋﺎﯕﻼﭘﺘﯘ  -ﺩە ﺩەﺭھﺎﻟﻼ ،
ﺋﯚﺯ  -ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﯕﻼﭘﺘﯘ .
ﺑﻪﻟﻨﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺑﺎﻏﻼﭘﺘﯘ .
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ﺑﺎﻏﻼﯕﻼﺭ ﺩەپ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ،
ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺟﯘﻏﻼﭘﺘﯘ .
ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﻮﻟﯟﺍﺳﺘﻪﻙ ،
ﮔﻮﻳﺎ ﺷﯩﺮﺩەﻙ ﭼﺎﻏﻼﭘﺘﯘ،
ﭼﯧﺮﯨﻚ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯩﺘﺮﯨﺸﯩﭗ ،
ﭼﯩﯟﯨﻦ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﭼﯩﺮﻣﯩﺸﯩﭗ ،
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﺋﺎﺧﯘﻧﻨﻰ ﺑﺎﻏﻼﭘﺘﯘ .
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯ ﺋﺎﯕﻼﭘﺘﯘ :
ھﯩﭻ ﮔﯘﻧﺎھ ﻳﻮﻕ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩە ،
ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ۋﺍﺟﯩﭗ ﻳﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ،
ﻳﯘﺭﺕ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺧﻮﺵ ﺋﻪﻣﺪﻯ .
ﺭﯨﺰﺍ ﺑﻮﻟﯘﻧﻪ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ .
ﻳﯘﺭﺕ ﺷﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭘﺘﯘ ،
ﻳﯜﺭەﻙ ﺑﺎﻏﺮﯨﻦ ﺩﺍﻏﻼﭘﺘﯘ .
ﻛﯚﻛﺮەﻙ ﻛﯧﺮﯨﭗ ﺳﺮﻳﯩﺖ ﺋﺎﺧﯘﻥ ،
ﺋﺎﻟﻐﺎ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ
ھﻪﻣﻤﻪ ھﯚﺭ  -ھﯚﺭ ﻳﯩﻐﻼﭘﺘﯘ .
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺭﯦﻨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼﻳﻤﯩﺰ :
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺭﯦﻨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼﻳﻤﯩﺰ :
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ﺋﯘ ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯨﺪﺍﺭ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜپ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻤﯩﺴﻪﻙ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ  ،ﺷﯘﯕﺎ ﺩەﺭھﺎﻝ
ﺳﻪﻛﺴﻪﻥ ﭼﯧﺮﯨﻚ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ  ،ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﻳﯘﺭﺳﯘﻥ  ،ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ﮔﯘﻧﺪﯨﺨﺎﻧﯩﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺴﯘﻥ  .ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﺘﻰ  .ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ﻣﺎ ﺗﯩﺘﻪﻳﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻙ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﻨﻰ
ﺑﻪﺭﺩﻯ  .ﺗﯩﺘﻪﻱ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻛﯚﺭﺩﻯ  .ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﭘﺘﯘ :
ﻛﯧﺰﯨﭗ ﺩەﺷﺘﻰ ﺑﺎﻳﺎۋﺍﻥ ،
ﺋﺎﺷﺘﯩﻢ ﺗﺎﻍ -ﺩﺍۋﺍﻥ .
ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﺳﺎﻡ ﭘﯘﻗﺮﺍﻧﯩﯔ ،
ھﺎﻟﻰ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﻣﺎﻥ .
ﺭەﯕﮕﻰ ﺳﯘﻟﻐﯘﻥ ،ﺯەﭘﯩﺮﺍﻥ،
ﺑﺎﻏﺮﻯ ﻟﻪﺧﺘﻪ ﻗﺎﻥ .
ﺋﯩﭽﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﻏﺎ  ،ﺯەھﻪﺭ ،
ﭼﻪﻛﻜﯩﻨﻰ ﭘﯩﻐﺎﻥ .
ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻧﺪﺍ ﻣﺎﺗﯩﺘﻪﻱ ،
ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ ﺧﻪﺕ .
ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺗﯩﻠﻪپ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ،
ﺑﻪﺧﺖ  -ﭘﺎﺭﺍﻏﻪﺕ .
ﻣﺎ ﺩﻭﺗﻪﻳﻨﯩﯔ ﺧﯧﺘﯩﻨﻰ ،
ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﯩﺰ ،
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻧﯩﭽﯜﻥ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ ،
ﺋﺎﻳﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﯖﯩﺰ ؟
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ﺋﻪﻟﻘﯩﺴﺴﻪ  ،ﻣﺎ ﺗﯩﺘﻪﻱ ﻣﯘﺋﯜﺋﻪﻣﻤﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﮔﺎﯕﯖﯘﯕﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻗﺎﻟﺪﻯ  ،ﺧﯘﭘﺴﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ھﯩﭽﻨﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﻤﺎﺱ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﻳﯧﻐﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﺭﯗﺷﻘﺎ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺗﺎﭘﺘﻰ  ،ھﯩﻠﻰ ﻣﯩﻜﯩﺮﻟﯩﻚ
ﻧﯩﻘﺎﺑﯩﻨﻰ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ :
ھﻪﻱ ﻧﻮﭼﻰ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﮔﺎﯕﯖﯘڭ ،
ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻧﺎﻣﻪﯕﻨﻰ،
ﺳﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛڭ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﭘﺴﻪﻥ ،
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻤﮕﻪ ،
ﻧﺎﺩﺍﻣﻪﺕ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﭘﺴﻪﻥ .
ﺧﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﺴﻪڭ ،
ﻛﯚﻛﺴﯜﻣﮕﻪ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﭘﺎﺗﺘﻰ .
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ  ،ﮔﺎﯕﯖﯘڭ ،
ﺋﻪﺟﻪﭘﻤﯘ ﺑﯧﺸﯩﻢ ﻗﺎﺗﺘﻰ .
ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯩﺪﯨﻢ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ،
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭەﻱ ﺳﯧﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ؟
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻱ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﻧﻮﭼﻰ ،
ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﻟﯩﻐﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ .
ﺋﻪﻱ ﺋﺎﻣﺒﺎﻝ __ ﺩﯦﺪﻯ ﮔﺎﯕﯖﯘڭ _ ،
ﺗﻪﯕﻠﯩﻜﺘﻪ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﻤﺎ .
ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﺎﺳﻰ ،
ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎ .
ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻴﯩﺖ ﺩەﺭھﺎﻝ .
ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻮﻕ ﺳﺎﻟﺴﯘﻥ .
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ﻣﻮﻳﺘﯘﯕﺰﯨﻐﺎ ﺋﯧﭙﭽﯩﻘﯩﭗ ،
ھﺎﻳﺎﻟﺴﯩﺰ ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺋﺎﻟﺴﯘﻥ ،
ﺋﻪﺯﯨﺰﺍﻧﻪ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻚ،
ﻣﯧﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ ! ...
ﺟﺎﻟﻼﺗﻼﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺷﯘ ﺩەﻡ ،
ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺗﺎﻗﺎﻕ ﺳﺎﻟﺪﻯ .
ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﻜﻪﻝ ،
ﺯﯨﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ .
ﺋﻮﻥ ﺗﯚﺕ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﻰ ،
ﺗﺎﻗﯩﺘﻰ ﺗﯜﮔﻪپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .
ﻣﻪﺭﺕ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﮔﺎﯕﯖﯘڭ ،
ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﺋﻪﺗﺘﻰ ،
ﺩﯨﺪﻯ ﺋﯘ  :ﭼﯩﺪﺍﻣﯩﻢ ﻳﻮﻕ ،
ﻳﺎ ﺑﯚﻟﻪﻙ ﺗﻪﻣﻪﻳﯩﻢ ﻳﻮﻕ ،
ﻛﻠﺘﯜﺭﺳﻪڭ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭ ،
ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻥ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻳﻪﺗﺘﻰ .
......
ﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ ﺋﺎﻣﺒﺎﻟﻼﺭ ،
ﻳﻪﯕﯖﯜﺷﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﺎﻣﺒﺎﻟﻼﺭ .
ﺩﺍﭼﻪﻱ ھﺎﺭۋﯗﻧﻰ ﻗﻮﺵ ﺩەپ
ﻳﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﺩەﺭھﺎﻟﻼ .
ﺗﯚﺕ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﻳﻮﻏﺎﻥ ھﺎﺭۋﺍ ،

32

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻰ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺗﻪﺥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﻤﺎﻗﻘﺎ ،
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﺎﺭ ۋﺍﺥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .
ﺋﺎﺕ ھﺎﺭۋﯨﻨﻰ ﻗﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،
ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﭘﺎﻱ ﭘﻮ ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،
ﺗﯚﺕ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻐﺎ ﻳﯜﺯﺩﯨﻦ
ﺗﯚﺕ ﻳﯜﺯ ﭼﯧﺮﯨﻚ ﭘﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،
ﻳﻮﺭﻏﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ھﻪﺭﻳﺎﻧﻐﺎ ،
ﺗﯧﭙﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،
ﺗﻪﺷﯟﯨﺶ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ،
ﻗﺎﺭﺍ ﺗﺎﺷﺘﻪﻙ ﻗﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﻧﻮﭼﯩﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺑﺎﻏﻼپ ،
ﺋﻮﺭﺩﺍ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯧﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .
ﺋﯘ ھﺎﺭۋﯨﺪﺍ ﺗﯩﻚ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ،
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺩەپ ﻛﻪﻟﺪﻯ :
ﺧﻮﺵ  ،ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻝ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻚ ،
ﺟﺎﻧﺠﯩﮕﻪﺭﻟﻪﺭ __ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻼﺭ .
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺟﯜﻣﻪ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻝ ،
ﺳﯚﺯ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺋﯘﻗﻘﺎﻧﻼﺭ .
ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﭘﺴﯩﺰ ،
ﻣﯧﻨﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘڭ ﺭﺍﺯﻯ .
ﻣﻪھﺸﻪﺭﺩە ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪﻳﻤﯩﺰ ،
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ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ﺧﯘﺩﺍ ﻗﺎﺯﻯ .
ﮔﯘﻧﺎھﺴﯩﺰ ﺋﯚﻟﻪﺭ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ ،
ﻧﺎﺩﺍﻧﻠﯩﻖ ﺑﺎﻻﺳﯩﺪﯨﻦ .
ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ،
ﺯﺍﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﺪﯨﻦ !
ﺋﻪﻱ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻚ  ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻚ ،
ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﯕﻼﺭ .
ﻣﻪﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺩﯨﺴﻪﯕﻼﺭ ،
ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﯕﻼﺭ .
ﻧﺎﺩﺍﻧﻠﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،
ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﯩﻜﺘﻪ ﺑﺎﺷﯩﻤﻨﻰ .
ﻣﯧﻨﯩﯖﺪەﻙ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ،
ھﺎﺷﯩﻤﺪەﻙ ﺋﺎﺩﺍﺷﯩﻤﻨﻰ .
ﺟﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ،
ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﻛﯧﺰەﺭ ﻣﺎﺗﻪﻡ .
ﺧﻪﺕ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ ﻧﺎﺩﺍﻧﻼﺭﻏﺎ ،
ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺋﺎﻟﻪﻡ .
ﺋﻮﻗﯘﯕﻼﺭ ﺋﯚﺯﯛﯕﻼﺭﻣﯘ ،
ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺋﺎﻟﺴﯘﻥ ﻳﺎﺵ ﺑﺎﻟﻼ .
ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﻗﯧﭗ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ
ﻗﯩﺴﺎﺳﯩﯖﻼﺭ __ ﺋﻪﻧﺘﯩﯖﻼﺭ !
......
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ﻣﻪﻣﻪﺗﺨﺎﻥ ﺋﯩﻨﯩﻢ ﻗﺎﻟﺪﻯ ،
ﺟﺎﻥ ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﻗﺴﯘﻥ .
ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﺎﺗﺴﺎ ﺯﺍﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ،
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻗﯧﻨﯩﻢ ﺋﺎﻗﺴﯘﻥ .
ﻗﻪﺑﺮەﻣﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺧﻪﻟﻘﯩﻢ ،
ﺋﯩﺒﺮەﺕ ﺋﺎﻟﻐﯘﺳﻰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ .
ﻗﺎﻥ ﻗﻪﺭﺯﯨﻢ ﻗﯩﺴﺎﺳﯩﻤﻐﺎ ،
ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻛﯜﺗﯩﻤﻪﻥ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ .
ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻚ ،
ﺋﻪﻝ  -ﻳﯘﺭﺗﺪﺍﺷﻼﺭ ﺧﻮﺵ ﺋﻪﻣﺪﻯ .
ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﻮﻳﻨﺎپ ﺗﻪڭ ﺋﯚﺳﻜﻪﻥ
ﻳﺎﺭﯗ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ ﺧﻮﺵ ﺋﻪﻣﺪﻯ !
......
ﺧﺎﻻﻳﯩﻖ ﻧﯩﺪﺍ ﺋﻪﻳﻠﻪپ ،
ﻳﺎﺷﻨﻰ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯗپ ﻛﯚﺯﮔﻪ .
ﻣﯘڭ _ ﺯﺍﺭﻯ ﻧﺎۋﺍ ﺋﻪﻳﻠﻪپ ،
ﭼﯜﺷﺘﻰ ﻧﺎﻟﯩﻠﯩﻚ ﺳﯚﺯﮔﻪ :
ﻛﺎﺝ ﭘﻪﻟﻪﻛﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻤﯩﺘﻰ ،
ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﺳﺎﭘﺘﯘ ﺳﯩﺰﮔﻪ .
ﻛﯜﻥ ﺋﺎﻟﻤﺎﻕ ﺑﯘ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩە ،
ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺎﺩﯗ ﺭﺍۋﺍ ﺑﯩﺰﮔﻪ ؟ ! . . .
ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺋﻮﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﺴﺎ ،
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ﺋﻮﻧﻨﻰ ﺟﺎﺩﯗﻏﺎ ﺑﺎﺳﺴﺎ ،
ﻳﯜﺯﻧﻰ ﺩﺍﺭﻏﺎ ﺋﺎﺳﺴﺎ ،
ﻣﯩﯖﻼپ ﮔﯘﻧﺪﯨﺪﺍ ﻳﺎﺗﺴﺎ ،
ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍپ ،
ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﺗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﺴﺎ ،
ﺩەﺭﺗﻤﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻏﺎ ،
ﻣﯩﯖﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﺎﺗﺴﺎ .
ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺯﯨﻤﯩﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ،
ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺑﯩﺮ ﮔﯚﺭﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ .
ﮔﯚﺭﯨﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺗﻪﺭﻣﯘ ،
ﺑﻪﺧﺘﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻚ ...
......
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﺋﺎﺧﯘﻥ  ،ﺳﯧﻴﯩﺖ ﮔﺎﯕﯖﯘڭ ،
ﻳﯘﺭﺗﺘﯩﻦ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﺪﻯ .
ھﺎﺭۋﯨﻤﯘ ﻗﻮﻣﯘﺷﺒﺎﺯﯨﺮﻯ ٭
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ .
ﺋﺎﺕ ! ﺩﯨﺪﻯ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﮔﺎﯕﯖﯘڭ
ھﺎﺭۋﯨﺪﯨﻦ ﺗﯚۋەﻥ ﺳﻪﻛﺮەپ :
ﺋﺎﺕ ﺟﺎﻟﻼﺕ ! ﺋﯘﺩﯗﻟﻼپ ﺋﺎﺕ ! !
ﻳﯜﺭەﻛﻜﻪ ﺋﯜﺩﯛﻝ ﭼﻪﻧﻠﻪپ .
ﭼﯧﻘﯩﺮ ﻛﯚﺯﻟﯜﻙ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻟﻼﺕ ،
ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﯩﻨﻰ ﺭﺍﺳﺎ ﺑﻪﺗﻠﻪپ ،
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ﺳﯧﻴﯩﺖ ﮔﺎﯕﯖﯘﯕﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ،
ﺗﯘﺭﺩﻯ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﻪﯕﻠﻪپ .
ﺋﺎﺭﻗﺎ ﻳﺎﻗﺘﯩﻦ ﺟﯩﯔ ﺟﺎﻟﻼﺕ ،
ﺩەﺭھﺎﻝ ﺗﻪﭘﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺘﻰ .
ﭘﯩﺴﺘﺎﻥ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﻰ ،
ﺋﯚﺯﻯ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺗﺘﻰ .
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺭەﺕ ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﻕ ،
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﻪﮔﺪﻯ ﺗﺎﻏﺎﻗﻘﺎ .
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﺩﯨﺪﻯ ﺷﯘ ﺩەﻡ ،
ﻣﯩﻠﺘﯩﻖ ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﺟﺎﻟﻼﺗﻘﺎ :
ﻣﯧﻨﻰ ﺋﺎﺗﺴﺎڭ ﺋﯘﺳﺘﺎڭ ﺋﺎﺕ ،
ﻧﺎﺋﯘﺳﺘﺎﻕ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﻪﻟﻤﻪ .
ﺳﻮﻝ ﻛﯚﻛﺴﯜﻣﻨﻰ ﭼﻪﻧﻠﻪپ ﺋﺎﺕ ،
ﺟﺎ ﺋﯘﺳﺘﺎڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﻪﻟﻤﻪ . . . .
ﻣﻪ  ،ھﻪﻗﻘﯩﯖﻨﻰ ﺋﺎﻕ ﺗﻪﯕﮕﻪ
ﺩﯨﺪﻯ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼپ .
ﺑﯩﺮ ﺳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻛﯜﻣﯜﺵ ﭘﯘﻟﻨﻰ ،
ﺟﺎﻟﻼﺕ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺗﺎﺷﻼپ .
ﺟﺎﻟﻼﺕ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﻳﺎﭼﻪﻧﻨﻰ
ﭼﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﯩﯖﮕﺎﻳﺘﯩﭗ .
ﺗﻪﻟﻪﭘﻜﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺋﯘ ،
ﺋﯜچ ﻣﺎﯕﺪﺍﻡ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ .
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......
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﺳﯧﻴﯩﺖ ﮔﺎﯕﯖﯘڭ ،
ﺗﯩﻚ ﺗﯘﺭﺍﺭ ﺋﯩﺪﻯ ﺳﯚﺯﻟﻪپ .
ﻣﺎﺩﺍﺧﯘ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺟﺎﻟﻼﺕ ،
ﺋﺎﺗﺘﻰ ﺟﺎﻳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﻪپ .
ﻳﻪﺗﺘﻪ ﭘﺎﻱ ﺋﻮﻕ ﺗﻪﻛﻜﻪﻧﺪە ،
ﺋﯩﮕﯩﺰ ﭼﯩﻨﺎﺭ ﻳﯩﻘﯩﻠﺪﻯ .
ھﻪﻳﯟەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯜﻟﺪﯛﺭﻟﻪپ ،
ﻛﯚﻛﺘﻪ ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ ﭼﯧﻘﯩﻠﺪﻯ . . .
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼپ ،
ﺋﯘﭼﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻛﻪﭘﺘﻪﺭ ،
ﺳﯩﻢ  -ﺳﯩﻢ ﺗﯚﻛﯜﻟﻪﺭ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ،
ﺑﯘﻟﯘﺗﻼﺭ ﻛﯧﺰەﺭ ﻛﯚﻛﺘﻪ .
ﻗﺎﻏﯩﻼﺭ ﻗﺎﻗﯩﻠﺪﺍﻳﺪﯗ ،
ﺳﯧﭙﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﭘﻮﺗﻪﻳﺪە .
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﺑﺎﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ،
ﺷﯩﻴﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺗﻪﻳﺪە ؟ !
ﺩﻭﺗﻪﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯩﻴﻪﻧﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ،
ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﻰ ،
ﺳﻪﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻴﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .
ﺷﯩﻴﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺗﻪﻳﻨﯩﯔ ،
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ﻛﯩﻤﻠﯩﮕﻰ ﺋﺎﻳﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .
ﺩەﺭﺕ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯜﺭەﻛﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ،
ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﺋﺎﺧﯘﻥ  ،ﺳﯧﻴﯩﺖ ﮔﺎﯕﯖﯘڭ ،
ﺟﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺟﯘﺩﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ .
ﺋﻪﺯﯨﺰﺍﻧﻪ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺷﯘﯕﻘﺎﺭﻯ ﺋﺎﺩﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ .
......
ﺳﯧﻴﯩﺖ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،
ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .
ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻡ  -ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﺘﯩﻦ
ﻳﯜﺭەﻛﻜﻪ ﺧﯘﻥ ﺗﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .
ﭼﺎﻟﺪﻯ ﭼﺎﻛﯩﭽﺎﻙ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ،
ﻣﻮڭ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭﺍۋﺍﺑﯩﻨﻰ .
ﺋﺎﻳﻪﻡ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ﻛﻪﻟﺴﻪ
ﺗﻪﺭﻙ ﺋﻪﺗﻤﻪﻱ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ .
ﻣﻮﯕﻠﯘﻕ ﻗﻪۋﺭﯨﮕﻪ ﺳﯜﺭﻛﻪپ ،
ﺑﺎﻏﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ .
ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﺋﻪﻳﻠﻪپ ،
ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻱ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ .
ﺋﯚﻟﻤﯩﺴﻪﻙ ﺋﯩﭽﻪﺭﻣﯩﺰ ﺩەپ ،
ﺗﺎڭ ۋەﺳﻠﻰ ﺷﺎﺭﺍﺑﯩﻨﻰ .
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ﺋﯩﺰﺍھﺎﺗﻼﺭ  ( 1 ) :ﻛﻮﺯﯨﭽﻰ ﻳﺎﺭﺑﯩﺸﻰ __ ﺗﯜﻣﻪﻥ ﺩەﺭﻳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﻰ ﺟﻪﻧﯘپ ﻟﯧﯟﯨﮕﻪ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ ﻣﻪھﻪﻟﻠﻪ
ﺋﯩﺴﻤﻰ .
) ( 2ﺗﯚﺷﯜﻙ ﺩەﺭۋﺍﺯﺍ __ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﺭﻗﻰ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ .
) ( 3ﺳﻪپ ___ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺷﯩﻨﺨﻪﻱ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼۋﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ _ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪە ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭﻏﺎ
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻗﯘﺋﯘﻟﻐﺎﻥ ﮔﯧﻼۋﺧﯘﻱ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺷﯚﺑﯩﺴﻰ ﻧﻪﺯەﺭﺩە ﺗﯘﺗﯘﻟﯩﺪﯗ .
) ( 4ﻣﺎ ﺗﯩﺘﻪﻱ __  _ 1911ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ  _ 1932ﻳﯩﻠﻐﯩﭽﻪ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩە ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻓﺎﺷﯩﺴﺖ ھﻪﺭﺑﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭ  ،ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻣﺎ ﭘﯘﺷﯩﯔ .
) ( 5ﮔﯧﻼۋﺧﯘﻱ ھﺎﺷﯩﻢ __ ﻳﻪﻛﻪﻧﻠﯩﻚ ﻣﺎھﯩﺮ ﭼﺎﻣﺒﺎﺷﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋﯘ ﮔﯧﻼۋﺧﯘﻳﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ  ،ﻳﻪﻛﻪﻥ  ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺩﺍﯕﻖ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ  .ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﮔﯧﻼۋﺧﯘﻱ ھﺎﺷﯩﻢ ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻥ .
) ( 6ﻗﺎﺭﯨﻐﺎ __ ﺑﻪﺷﻜﯩﺮەﻣﺪە ھﻪﺯﺭەﺕ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ .
) ( 7ﻗﻮﻣﯘﺵ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ __ ﺟﺎﻱ ﺋﯩﺴﻤﻰ .
ﻣﻪﻧﺒﻪ  :ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ
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