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ﺗﺎﻏﯘﺕ ﻫﯘﺟﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﻤﺎﻥ
»ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ« ﺩەپ ﺟﺎﺭ
ﺳﯩﻠﯩﭗ ،ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﺍۋﺍﺳﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮔﻪﺩەﻧﻜﻪﺵ ،ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﻜﺎﺭ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﭼﻪ ﺋﻪﺯﮔﻪﻥ ،ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟﯘﻗﺘﺎ
ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ،ﻗﺎﻧﺨﯘﺭﻟﯘﻗﺘﺎ ۋﺍﻳﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﺯﺍﻟﯩﻤﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪۋﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺯۇﻟﯘﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﻮﺭﻻپ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ
ﺳﻪﺑﯩﻲ ﺑﻮۋﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻪﺗﻠﯩﺌﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﺯﺍﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﭘﯩﻨﻬﺎﻥ
ﻫﯘﺟﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﻳﮕﯜ ﺑﯩﺦ ﺋﯘﺭۇﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﺋﯘ ﺋﯘﺯ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﻪڭ ﻛﺎﺗﺘﺎ ۋە ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﺩە ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ،
ﻛﻪﯕﺮﻯ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﮔﯜﺯەﻝ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﻫﺮﯨﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ،

ﺋﯘﻧﭽﻪ

ﻣﻪﺭۋﺍﻳﯩﺖ ﺗﺎۋﺍﺭ ﺩۇﺭﺩۇﻥ ﺋﯘﺳﺘﯩﺪە ﭘﻪﻳﺰﻯ ﺳﯜﺭۈۋﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ
ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﭘﺎﻱ-ﭘﯧﺘﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﻮﻝ ﺑﺎﻏﻼپ ﺗﯘﺭۇۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ
ﺗﻪﺧﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩۇﻧﻴﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻜﯩﮕﻪ
ﺗﯧﮕﯩﺸﻜﻪﻥ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭۇﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﻮﺷﻨﯩﺴﻨﻰ
ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ
ۋۇﺟﯘﺩﯨﻨﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻯ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ،ﺯﺍﻟﯩﻢ ﺷﺎﻫ
ﭘﯩﺮﺋﻪۋﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ ﺑﯩﻨﺘﻰ ﻣﯘﺯﺍﻫﯩﻢ ﺋﯩﺪﻯ.
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ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﻛﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﻣﻪﺋﯩﻴﺸﯩﺘﯩﺪە
ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﺍۋﺍﺳﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯩﻠﺠﯩﺮﻻپ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭۇﺵ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﻧﺎﻫﻪﻕ ﻗﺎﻥ
ﺗﯚﻛﯜۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪە ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﺋﻮﻳﻐﯘﻧﯘﺵ ﻳﯘﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺋﯘ:
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻳﻪپ-
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﻫﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﻧﻪﺳﻪﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﺧﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﭼﺎﺭﭼﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﯩﺮﺳﻰ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ؟! ﺩەپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﺯﺯﺍپ ،ﻫﯧﻴﻠﯩﮕﻪﺭ ۋە
ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﻰ

ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ

ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭﻟﻪﺷﺘﯘﺭۇپ،

ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﯩﯔ

ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﭘﻪﻳﺘﻠﻪﺭﺩە ،ﻣﯘﺳﺎ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﺳﻰ ،ﻣﯘﺳﺎ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ﺑﯩﺮﺗﯘﻏﻘﯩﻨﻰ

ﻫﺎﺭۇﻥ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ﺋﻮﭘﺌﻮﭼﯘﻕ ﭘﺎﺳﺎﻫﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻣﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﻫﻪﻗﯩﻘﻰ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﻫﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﭗ ،ﻫﻪﻕ
ﺋﯩﻼﻫﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺎ ۋە ﻫﺎﺭۇﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻼﻫﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭۈپ ﭼﯩﻦ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪە ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﻣﯘﺳﺘﻪﻫﻜﻪﻡ ﺋﻮﺭۇﻧﻼﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ،
ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ :ﺋﻰ ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻥ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻨﻰ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ! ،ﺩەﻳﺪۇ.
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ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻥ :ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﺪﯨﯔ؟!!! ﺩەپ ،ﻫﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﺎﻳﺘﺎ
ﺳﻮﺭﺍﻳﺪۇ.
ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ :ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ!،
ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻧﻪﺯەﺭ ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﭘﻪﺭۋﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺩەﻳﺪۇ.
ﻗﺎﻧﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ۋە ﺯﻭﻣﯩﮕﻪﺭﻟﯩﻜﺘﻪ ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ،ﻧﺎﺭﯨﺴﯩﺪە
ﺑﻮۋﺍﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨﯩﻨﻰ ﺗﯚﻛﯜۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺯﺍﻟﯩﻢ ،ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﺘﯘﺭۇﺵ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻫﯧﭻ ﭘﻪﺭﻗﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯘ ﺋﺎﺟﯩﺰە ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﭗ ﺑﯘ ﺟﺎﻟﻼﺗﻘﺎ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﯩﺪﻯ!؟ ،ﺋﯘ
ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺯﻭﺭ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،

ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻫﻨﯩﯔ

ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ

ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ

ﺑﻮﻟﯘﺵ

ﺳﺎﻻﻫﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻫﺮۇﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺭەﺑﺒﯩﮕﻪ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻧﻐﺎﻥ ﭼﯩﻦ ﺳﯚﻳﮕﯜ ،ﺑﯘ ﻣﯚﻣﯩﻨﻪ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻫ ﻗﻪﺳﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻳﺎﺷﺎﺕ ﻫﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ۋﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺸﻜﻪ
ﺋﯘﻧﺪەۋﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻥ :ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﺪﯨﯔ!!؟؟ ،ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ :ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ.
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ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻥ :ﺳﻪﻥ ﻣﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻤﯘ؟ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﻤﮕﻪ
ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﯔ؟.
ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ :ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺳﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﺎﺭۇﻧﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ
ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﻢ ،ﺩﯦﺪﻯ.
ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼﺵ ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻧﮕﻪ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺗﯘﻳﯘﻟﺪﻯ .ﻣﯘﺳﺎ ۋە ﻫﺎﺭۇﻥ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ
ﻗﻪۋﻣﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﻰ
ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭەﺗﺘﻰ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻼﻫﻠﯩﻖ ﺩﺍۋﺍﺳﯩﻐﺎ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺩەﻝ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻧﮕﻪ
ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼﺵ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﻪﺗﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯩﻤﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺸﺎﺭەﺗﺘﻪﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﺎﻧﺨﻮﺭ ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻥ ﺋﯘ ﻣﯩﺴﻜﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﻏﻪﺯەﭘﻠﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇﺭ ﻗﯩﻼﻟﯩﺪﯨﯖﺰﻣﯘ؟ .ﺋﯘ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺏ-
ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺕ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪﺯەﺭ ،ﻫﯧﭽﻨﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﭘﻪﺭۋﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺯﺍﻟﯩﻢ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻫ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻫﻪﻕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﻪﻕ
ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ۋۇﺟﯘﺩﻯ ﺭەﺑﺒﯩﻨﯩﯔ ﺳﯚﻳﮕﯜﺳﯩﮕﻪ
ﺗﻮﻳﯘﻧﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯘﭼﯘﻥ ،ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﺱ
ﻫﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭۇﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯘﺭﺩﻯ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﻗﻪﻳﺴﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭۇﺷﻰ ۋە ﺗﻪﻫﺪﯨﺖ
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ﺳﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻫﯩﭻ ﭘﻪﺭۋﺍ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻫﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺗﻪﻥ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ
ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﻯ ،ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺕ ﭼﻪﻛﺘﻰ ،ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻫﯧﭻ ﭘﻪﺭۋﺍ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺳﯩﻴﻪﻧﯩﯔ

ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﯨﻦ

ﻳﺎﻧﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ

ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ

ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻥ:

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﻪﻫﺮﺍﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﯚﺕ ﺩﺍﻧﻪ ﻗﻮﺯۇﻕ
ﻗﯧﻘﯩﭗ ،ﻗﻮﻝ ۋە ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯۇﻗﻘﺎ ﺑﺎﻏﻼپ ،ﭘﯩﺰﻏﯩﻢ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﺘﺎ ﻳﯧﻤﻪﻙ-
ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﺴﯩﺰ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ .ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ
ﺳﯚﺯ-ﭼﯚﭼﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯘﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ﻣﯘﺷﯘ
ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﺪۇﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻫﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ،ﺩۆﻟﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ
ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻫﻪﺗﺘﺎ ﺩۆﻟﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﯩﻤﯘ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺷﺎﻥ-ﺷﻪﺭەپ ۋە ﻫﯚﺭﻣﻪﺗﻜﻪ ﺳﺎﺯﺍۋەﺭ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ
ﭘﯘﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﻗﻮﺯۇﻗﻘﺎ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﻗﯩﻴﯩﻦ-ﻗﯩﺴﺘﺎﻕ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ :ﺩﯨﻨﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﺎﻣﺴﻪﻥ ﻳﺎﻧﻤﺎﻣﺴﻪﻥ؟ ،ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ :ﻳﺎﻕ ،ﺩﯨﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻗﺎﻳﺘﻤﺎﻳﻤﻪﻥ .ﺳﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﻧﯧﻤﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪﺯەﺭ ﻣﻪﻥ ﻫﯧﭻ ﭘﻪﺭۋﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺩﯦﺪﻯ.
ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺳﯚﻳﮕﯜ ﺋﯩﺸﻘﯩﺪﺍ ﻗﺎﻏﺠﯩﺮﺍپ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ۋۇﺟﯘﺩﻯ ﺋﺎﺷﯩﻘﯩﻨﯩﯔ
ۋﯨﺴﺎﻟﯩﻐﺎ ﺗﻪﻟﭙﯜﻧﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯘ ﺳﯩﺎﻟﯩﻬﻪ ﺋﺎﻳﺎﻝ ،ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺳﯩﻨﺎﻗﻼﺭﻏﺎ ﺩۇچ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﻛﯜﻥ ﻛﻪچ ﺑﻮﻟﯘپ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺯﯨﻤﯩﻦ
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ﺯۇﻟﻤﻪﺕ ﻟﯩﺒﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﯨﺪﻯ ،ﺳﻪﻫﺮﺍ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺩەﻫﺸﯩﺘﻰ ۋە ﺷﯘ
ﻛﯜﻧﺪە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺟﺎﺯﺍ ﺑﯘ ﻗﻪﻳﺴﻪﺭ ﻣﯚﻣﯩﻨﻪﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ۋﺍﺯ
ﻛﻪﭼﻜﯜﺯەﻟﻤﯩﺪﻯ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ :ﺩﯨﻨﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎﻣﺴﻪﻥ-
ﻗﺎﻳﺘﻤﺎﻣﺴﻪﻥ؟ ،ﺩﯦﺪﻯ.
ﺑﯘ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺋﺎﺷﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﻳﺎﻕ ،ﺩﯨﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ
ﻗﺎﻳﺘﻤﺎﻳﻤﻪﻥ،

ﻣﻪﻥ

ﭘﻪﻗﻪﺕ

ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻤﻨﯩﯔ

ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ

ﺯﯨﻴﺎﺩە

ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ،ﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﻣﯘﺳﺎ
ۋە ﻫﺎﺭۇﻧﻨﯩﯔ ﺭەﺑﺒﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﻢ ،ﺩەﻳﺪۇ.
ﺭەﺑﺒﯩﻨﯩﯔ ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﺳﻪۋﺭﭼﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ
ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﺗﯩﻜﻜﻪﻥ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺩۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ
َ ب َ الﻠَّـ  ﻣَﺜ ﻼ � ّ
َ ْ
ْ َ َ
ﻳﻦ َ
َ َ
آﻣﻨُﻮا ام َﺮأت ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮن ِإذ
ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ﴿ :ﺿَ
ﻪُ ًَﻟِّ ِ
َْ
َﺖْ رَبِّ اﺑْﻦِ ﻲﻟ ﻋﻨﺪَكَﺑَيْﺘً ﺎ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﻨَّﺔ َو َ�ّ� ﻣﻦ ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َو َ� َﻤﻠﻪ َو َ ّ
� ِ� ِﻣ َﻦ اﻟﻘ ْﻮمِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ّ
ﻟﻈَﺎلﻤ َ
�﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻧﻨﯩﯔ
ِِ
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﻣﯩﺴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﯘ" :ﺋﻰ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ! ﺩەﺭﮔﺎﻫﯩﯖﺪﺍ ﻣﺎﯕﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻱ ﺑﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،
ﻣﯧﻨﻰ ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻧﺪﯨﻦ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪۇﺭﻏﯩﻦ ،ﻣﯧﻨﻰ
ﺯﺍﻟﯩﻢ ﻗﻪۋﻣﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪۇﺭﻏﯩﻦ «"،ﺩﯦﺪﻯ] .ﺳﯜﺭە ﺗﻪﻫﺮﯨﻢ -11ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
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ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺭەﺑﺒﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺯ ﺩەﺭﮔﺎﻫﯩﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ
ﺋﯚﻱ ﺑﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ،ﻫﻪﻣﺪە ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺯۇﻟﻤﯩﺪﯨﻦ
ﻗﯘﺗﻘﯘﺯۇﺷﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺪﻯ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﻫﯧﭽﻘﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻫﻪﻕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪۋﺭﯨﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪۇ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻕ ﺑﯘ ﻣﯚﻣﯩﻨﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ
ﺗﯜﮔﻪﺷﺘﯜﺭﺩﻯ.
ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﺪﯨﻦ :ﺩﯨﻨﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎﻣﺴﻪﻥ-ﻗﺎﻳﺘﻤﺎﻣﺴﻪﻥ؟ ،ﺩەپ
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ.
ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ :ﻳﺎﻕ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻫﻪﻕ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻢ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪۇ ﺩەپ ،ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﺪە ﻣﯘﺳﺘﻪﻫﻜﻪﻡ ﺗﯘﺭﯨﺪۇ.
ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﻗﯘۋۋﯨﺘﻰ ﻫﻪﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯ
ﻣﺎﻫﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺟﺎﺭﻯ ﻗﯩﻠﺪۇﺭﯨﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﺪە ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﯘﺳﺘﻪﻫﻜﻪﻡ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭۈپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﭗ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﻳﺎﻧﺠﯩﭗ ﺳﯚﯕﻪﻛﻠﯩﺮﻧﻰ ﺋﯩﺰﯨﯟﯦﺘﯩﺶ ﺋﯘﭼﯘﻥ،
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﻮڭ ﺗﺎﺷﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻼﯕﻼﺭ!
ﺩەپ ﺑﯘﻳﺮۇﻕ ﭼﯜﺷﯜﺭﯨﺪۇ .ﺗﺎﺵ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪە ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﻲ
ﺭەﺑﺒﯩﻢ! ﻣﯩﻨﻰ ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﻏﯩﻦ ،ﺩەپ ﺩۇﺋﺎ
9

ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ-ﺩە ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩۇﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺩەﻝ
ﺷﯘ ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﺕ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯚﻳﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﻳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭۈپ ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻫﺎﻟﺪﺍ ﺟﺎﻥ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘﺳﺘﻪﻫﻜﻪﻡ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ
ﺑﯘ ﺳﯩﺎﺩﯨﻖ ﻗﯘﻟﯩﻨﻰ ،ﺗﺎﺵ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ
ﻗﻪﺑﺰﻯ ﺭﻭﻫ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺯﺍﻟﯩﻢ
ﻗﻪۋﻣﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺩﻯ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺋﯚﺯﻯ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﻪﺑﺰﻯ ﺭﻭﻫ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﮔﯜﺯەﻝ ﺧﯘﺵ
�ّ
ﺑﯩﺸﺎﺭەﺕ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇَ﴿ :ﺎ �ََﺘُ َﻬﺎ
ﻔ ﺲ  الْﻤُﻄْﻤَﺌ ّ ُ
ْ ُ
ّ ْ ّ ً َﺎدْﺧ �
ٰ رَ�
 ﻲﻓ ِﻋﺒَﺎ ِدي َ ،وادﺧ ِ�
َُّْ
ﺟِﻲﻌ إِﻰﻟَ ِّﻚِ رَاﺿِﻴَﺔًﻣَﺮِﻴَﺔ ِ ُِ ،
ِﻨَﺔ ِ ،
ّﻲ
َﻨ ِﺘ﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﻰ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺗﺎﭘﻘﯘﭼﻰ ﺟﺎﻥ! .ﺳﻪﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﺪﯨﻦ
ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻫﺎﻟﺪﺍ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎﻫﯩﻐﺎ
ﻗﺎﻳﺘﻘﯩﻦ .ﺳﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻢ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﯩﻦ.
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﻨﯩﺘﯩﻤﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯩﻦ] «.ﺳﯜﺭە ﭘﻪﺟﺮﻯ -٣٠-٢٩-٢٨-٢٧
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ[.
ﺑﯘ ﭘﺎﻙ ﺭﻭﻫ ﺭەﺑﺒﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﯘ ﺭەﺑﺒﯩﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﺘﻰ.
ﻫﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﻗﯩﺴﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ
ﺋﺎﻳﺎﻏﻼﺷﺘﻰ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼﻣﺴﺰ؟ ،ﻳﺎﻕ ،ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯘ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺳﯚﻳﮕﯜﻧﯩﯔ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ
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ﺗﯧﺨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻏﻼﺷﻤﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﺎﻟﻼﻫ
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻧﻐﺎﻥ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﺎﺩﺩﻯ
ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺘﺘﻰ.

 1400ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ

ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە،
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﻪپ ﺋﺎﺧﺮﯨﺘﻰ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺩۇﻧﻴﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﭘﯩﺪﺍ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺭەﺑﺒﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻲ ﺳﺎﺩﺍﻗﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪۈﺭﮔﻪﻥ -2300
ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎﺏ ﻗﻪﻟﺐ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﺎﻳﺎﻝ
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﯚﺭﻧﻪﻙ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻪڭ
ﻳﺎﺭﻗﯩﻦ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪۋﺭەﻧﻤﻪﺱ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨﻰ،
ﺳﻪﺑﺮﻯ-ﺗﺎﻗﯩﺘﻰ ۋە ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺯۇﻟﯘﻡ-ﺧﻮﺭﻟﯘﻕ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻣﯘﺳﺘﻪﻫﻜﻪﻡ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺩﻫﯩﻴﯩﻠﻪپ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ
ﺋﯘﺭۇﻥ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﻫﻪﺭﺑﯩﺮ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ
ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﺟﯘﻻﺳﯩﻨﯩﯔ ﭼﺎﻗﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻫﻪﻗﯩﻘﻰ ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ ۋە ﺋﯩﺨﻼﺳﻤﻪﻥ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻝ
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇﺭ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺕ ۋە
ﺳﻪﺑﺮﻯ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻫﻪﻕ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﯘﺳﺘﻪﻫﻜﻪﻡ
ﺗﯘﺭۇﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﺎﻟﯩﺘﻰ ۋە ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩۇﻧﻴﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﻟﯩﺮﻯ :ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺑﯩﻨﺘﻰ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ ،ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ ﺑﯩﻨﺘﻰ
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ﻣﯘﺯﺍﻫﯩﻢ )ﭘﯩﺮﺋﻪۋﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ( ،ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﺑﯩﻨﺘﻰ ﺧﯘۋەﻳﻠﯩﺪ ،ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ
ﺑﯩﻨﺘﻰ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ «،ﺩەﻳﺪۇ] .ﺗﻪﺑﺮﺍﻧﻰ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﺪﯨﻦ ﻫﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ
ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻪﻙ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻫﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺩۇﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ.
ﺋﺎﻣﯩﻦ...
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