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ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ۋە ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ھﻪﻣﺪﯗ -ﺳﺎﻧﺎ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺗﻼﺭ
ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ھﻪﺭەﻣﺪە ﺟﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻳﯜﺯﻣﯩﯖﻼﺭﭼﻪ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻐﺎ:
" ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﻪڭ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻧﯩﻤﻪﺕ،
ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﻪﺭۋﯨﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻻﺯﯨﻢ " ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ:
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ! ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ -ﻣﻪﺧﭙﻰ ھﺎﻟﻼﺭﺩﺍ
ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ! ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ  -ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺑﻪﺧﺖ-
ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯨﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ،ﺋﻮﻟﯘﻍ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ.
ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﻏﺎ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﻪﻗﯩﻠﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻧﯧﺌﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﻠﯩﻢ،ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﻻھﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ-ﻳﺎﻣﺎﻧﻨﻰ ،ﭘﺎﻳﺪﺍ-
ﺯﯨﻴﺎﻧﻨﻰ ﭘﻪﺭﻕ ﺋﯩﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯗ ۋە ﺑﯘ ھﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ
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ﻳﺎﺷﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯗ ،ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍﻻﻳﺪﯗ .ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ھﺎﻳﺎﺕ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴﻰ ﻳﯜﺭﯛﺷﯜپ ﺗﯘﺭﯗﺩﯗ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ ﺳﺎﻻﻻﻳﺪﯗ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻗﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺩﯦﻤﻪﻙ
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﮔﯚھﻪﺭ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﺳﺮﺍﺷﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺯﺍﻳﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻻ ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼپ ،ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﻏﺎﻳﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ
ﭘﻪﺭﻗﻰ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻮﻗﯘﺭﻯ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﺍ-ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻳﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ

ﻳﻮﻝ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻗﻮﻏﺪﯨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ

ﺑﺎﺭ.

ﺑﻪﻟﻜﻰ

ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﻰ

ﻗﻮﻏﺪﺍپ،ﭘﻪﺭۋﯨﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ھﺎۋﺍﻳﻰ ھﻪۋەﺳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ
،ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﭘﯘﺗﯩﺪﺍ ﺩەﺳﺴﻪپ ،ﭼﻪﻳﻠﻪپ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﻳﻮﻕ
ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﺎۋﺍﻳﻰ ھﻪۋەﺳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻼ ﻗﻪﻟﺐ
ﻧﯘﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ھﺎﺭﺍﻕ ﺭﻭﻣﻜﯩﺴﻰ ،ﺋﺎﻕ ﺗﺎﻣﺎﻛﻮ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﻪﻣﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘ،
ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﭗ
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ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻐﺎ ﻗﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ھﺎﺭﺍﻡ ،ﭘﺎھﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪپ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻛﯚﭘﻪﻳﮕﻪﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﭘﺎﻟﻪچ
ھﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﻛﻪﻡ ﮔﻪۋﺩﯨﺴﻰ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻳﺪﯗ ،ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﺳﯜﺭﯛﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ ،ھﺎﻳﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﺘﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺳﻮﻗﯘپ ﺗﯘﺭﺳﯩﻤﯘ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﺘﻰ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎﻣﺎۋﯨﻲ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻪﺵ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺯﯛﺭﯛﺭﯨﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺯﯛﺭﯛﺭﯨﻴﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ
ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺩەﻳﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﻰ ﺋﺎﺳﺮﺍﺵ ۋﺍﺟﯩﭗ .ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﻰ ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﻨﻰ ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ .ﻣﻪﺱ ﻗﯩﻠﻐﯘچ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭙﻼ
ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ،ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺱ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﻗﻪﺑﯩﻬ ﺋﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﻗﯧﭽﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺟﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺕ
ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ھﺎﺭﺍﻕ-ﺷﺎﺭﺍﭘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻱ
ﺋﻪﻳﺸﻰ-ﺋﯩﺸﺮەﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﻰ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺶ ۋﺍﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ۋﺍﺳﯩﺘﻪ
ﺩەپ

ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ.

ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ

ﺟﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺕ

ﺷﺎﺋﯩﺮﻟﯩﺮﻯ

ھﺎﺭﺍﻕ-ﺷﺎﺭﺍﭘﻨﻰ

ﻣﻪﺩھﯩﻴﯩﻠﻪپ ﺷﯩﯧﺌﯩﺮ ،ﻗﻪﺳﯩﺪﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯜﺯﮔﻪﻥ  .ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﺵ
ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯەﺗﺘﻰ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺩەۋﺭﻯ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﯩﻨﯩﻐﺎ
 ١٤ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﺎﺷﺘﻰ.
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ﺋﯚﺯ ﺋﻪۋﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻞ-ھﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺮﺍپ ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ
ۋەﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺘﯘﺭ .ھﺎﺭﺍﻕ-ﺷﺎﺭﺍپ ﺟﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ
ﻧﯧﻤﻪ ﺋﺎﭘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ!.
ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ ! ھﺎﺭﺍﻕ ﺷﺎﺭﺍپ ،ﺯﯨﻨﺎ ﭘﺎھﯩﺸﻪ،ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻜﻨﻰ
ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺗﻪپ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺋﯩﭽﯩﺶ ،ﭼﯧﻜﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ! .ﻣﯩﯖﻼﺭﭼﻪ  ،ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻼﺭﭼﻪ
ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻻﻳﻤﯩﺰﻛﻰ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ..!!.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯩﺮﺍﺝ ۋەﻗﻪﺳﻰ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ
ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻣﯩﺮﺍﺝ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﺎﭼﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ ،ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺳﯜﺕ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﺪە ھﺎﺭﺍﻕ ﺑﺎﺭﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﻗﺎﭼﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﯖﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼ ﺩﯦﻴﯩﻠﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺳﯜﺗﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼپ ﺋﯩﭽﺘﯩﻢ .ﻣﺎﯕﺎ
ﺗﻮﻏﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﺘﯩﯔ ﺩﯦﻴﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ھﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﯖﯩﺰ
ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ،ﺩﯦﻴﯩﻠﺪﻯ« .
ﺋﯜﻣﻤﻪﺕ ھﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ ھﺎﺭﺍﻗﻜﻪﺷﻜﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ
ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﻓﯩﺘﺮەﺕ)ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﺘﻪ( ھﻪﻡ ﺳﯜﺕ
ھﻪﻣﺪە ھﺎﺭﺍﻗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺯﯨﺘﻠﯩﻖ ﺗﻮﭘﻼﺷﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺟﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ
ﭘﻪﺧﺮﻯ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﻰ ھﺎﻟﺪﺍ
ﻗﻪﺗﺌﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪپ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭ ھﺎﺭﺍﻕ ﺷﺎﺭﺍپ ۋەﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﺩﻯ  .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﻰ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪۋھﯩﺪ
ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛپ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﻗﯘﻟﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﻠﯘﻗﯩﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﯦﮕﯜﺩەﻙ ھﺎﺭﺍﻕ-ﺷﺎﺭﺍپ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﻳﺨﺎﻧﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺑﻪﺩﻯ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺳﺎھﺎﺑﻪ ﻛﯩﺮﺍﻣﻼﺭ ﺩﯨﻨﺪﺍ
٤

ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺋﯩﺪﯨﻜﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﻰ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚپ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ ﺗﯘﺭﺳﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .
ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﻴﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ھﺎﺭﺍﻕ-ﺷﺎﺭﺍپ ،ﺗﺎﻣﺎﻛﻮ،
ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚپ ﺗﺎﺭﻗﺎپ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﻘﺎﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﯩﺰ ،ﺑﯘﻣﯘ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ
ﺑﯘﺯﯗﺵ ،ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ۋە ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﻛﯜچ-ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﻮﺭﯨﺘﯩﭗ ،ﭼﯩﺮﯨﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺭﺧﯩﻞ
ﺋﺎﭘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﯖﺪﯛﺭﻣﻪﻛﺘﻪ .
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﻪۋﻻﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯﻣﯩﯖﻼﺭﭼﻪ ﻳﺎﺵ ﺷﯘ ﺋﺎﭘﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ
ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯚﺯﻯ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ،ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ  .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﮔﯚﺭﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺯﻏﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ،ھﺎﺭﺍﻕ-ﺷﺎﺭﺍپ
ﺋﺎﭘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ ،ﺭﻭھﺴﯩﺰ ﻣﯘﺭﺩﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ﻗﻮﻳﺪﻯ  .ﻣﻪﺱ
ﻗﯩﻠﻐﯘچ ﺑﻮﻳﯜﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ھﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ ﺳﻪھﯩﻴﻪ
ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯚپ .ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯩﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ۋە
ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻜﻨﯩﯔ  ١٢٠ﺧﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯩﺒﺒﻰ
ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﻠﻪﺭ ﺋﯩﻨﯩﻘﻼپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ .ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻣﻪﺱ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ
ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩە ،ﺋﯘ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﻪھﻤﯩﻴﺘﻰ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ؟!..
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ،ھﺎﺭﺍﻕ -ﺷﺎﺭﺍپ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻛﯚﭘﻪﻳﮕﻪﻧﺴﯩﺮﻯ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺩﯨﻠﻮﺳﻰ ھﻪﺳﺴﯩﻠﻪپ ﺋﺎﺷﺘﻰ .ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺳﺎﺩﯨﺮ
ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﺪﻯ.

٥

ﻛﯧﺴﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ ھﺎﺭﺍﻗﻜﻪﺵ ﭘﺎﺳﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﺳﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﯩﭽﻜﯜﭼﻰ،

ﻗﯘﻳﻐﯘﭼﻰ،

ﺳﺎﺗﻘﯘﭼﻰ،

ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﯘﭼﻰ،

ھﺎﺭﺍﻕ

ﻳﺎﺳﯩﻐﯘﭼﻰ ،ﻳﺎﺳﺎﺷﻘﺎ

ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﻪﺷﻜﯜﭼﻰ ،ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﻳﯚﺗﻜﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ھﺎﺭﺍﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ«.
ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ھﺎﺭﺍﻕ-ﺷﺎﺭﺍپ ،ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻥ
ﺋﺎﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ.
)ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺟﻪﻣﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺯﻏﯘﻥ ﻳﻮﻟﻼﺭﻏﺎ ﻛﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺷﯘ
ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ھﯧﺪﺍﻳﻪﺕ ۋە ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﺵ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯚﺯ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ،ۋەﺗﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ۋﯨﺠﺪﺍﻧﻰ ﺑﯘﺭﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﻗﯩﻴﻘﻰ
ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ.ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﮔﯜﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯜﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ-.ﻡ(-
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