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ﻗﻪﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺭﻭﻟﻰ ۋە ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﻰ
-2008ﻳﯩﻠﻰ -10ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -31ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ

ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ھﻪﻣﺪﯗ -ﺳﺎﻧﺎ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺗﻼﺭ
ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ھﻪﺭەﻣﺪە ﺟﯜﻣﻪﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻳﯜﺯﻣﯩﯖﻼﺭﭼﻪ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ:
"ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺗﯜﻧﺠﻰ ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯩﻠﯩﻢ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﺘﻪ ﻗﻪﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺭﻭﻟﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﻣﯘھﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ" ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ:
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ! ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ -ﻣﻪﺧﭙﻰ ھﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺗﻪﻗﯟﺍ
ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ! ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ  -ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺑﻪﺧﺖ-ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ
ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ
ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ
ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﻰ ﻧﯧﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﯘﻣﻤﯩﻲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯘﻣﻤﯩﻴﻠﯩﻘﻰ ھﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﯘﻣﻤﯩﻲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ
ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺗﯜﻧﺠﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ »ﺋﻪﻟﻪﻕ« ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ
»ﺋﻮﻗﯘ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻪﻟﻪﻕ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:
»ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻦ ] .[1ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ
ﻟﻪﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ] .[2ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻦ ،ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺋﻪڭ ﻛﻪﺭەﻣﻠﯩﻜﺘﯘﺭ ].[3
ﺋﯘ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ )ﺧﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﻰ( ﺋﯚﮔﻪﺗﺘﻰ ] .[4ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ ] «.[5ﺋﻪﻟﻪﻕ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ -5ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﮕﯩﭽﻪ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ،ﺑﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﻐﺎﻥ ﺋﯘﻣﻤﯩﻲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ.
1

ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﯩﺴﯘﻥ! ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﻪﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ
ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﻣﯘھﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ .ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯘﺭ ﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە
ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ:
»ﻧﯘﻥ .ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﺋﯘﻻﺭ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ]) ،[1ﺋﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺳﻪﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ) ،ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەﻙ( ﻣﻪﺟﻨﯘﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﺴﻪﻥ ] «.[2ﺳﯜﺭە ﻧﯘﻥ  -2-1ﺋﺎﻳﻪﺕ.
ﺋﺎﻟﻼھ ھﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻗﻪﻟﻪﻣﻤﯘ
ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭﺩﯨﻨﺪﯗﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ھﻪﺩﯨﺴﯩﺪە ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭽﻪ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺗﯜﻧﺠﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻗﻪﻟﻪﻡ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﯩﺪﯗ .ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘﺷﯩﺪﺍ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘچ ﺋﺎﻣﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ﻗﻪﻟﻪﻡ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .
ﺳﯚﺯﭼﯩﺴﻰ،
ﭘﺎﺳﺎھﻪﺗﻠﯩﻚ
ﻧﯘﺗﯘﻗﭽﯩﺴﻰ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻗﻪﻟﻪﻡ
ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﭽﯩﺴﻰ ھﻪﻣﺪە ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﯩﭽﯩﺴﯩﺪﯗﺭ .ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ
ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﻟﯩﺪﯗ .ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﺍﺭە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻨﻰ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻨﯩﯔ ۋﺍﺳﺘﺴﯩﺰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻰ ،ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﯩﺪﯗﺭ .ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺧﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﻪﺭەﭘﺘﯘﺭ .ﭘﺎﻳﺪﺍ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﺪﯗﺭ.
ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻼﺭ ﻣﺎﻗﺎﻣﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯗ ،ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﻢ
ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﯘﻗﯘﻗﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﻗﻪﻟﻪﻡ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰﻟﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ
ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ھﺎﺯﯨﺮﻗﯩﻼﺭ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺩھﯩﺶ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻼﺭﻣﯘ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ
ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺳﻪﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ :ﺧﻪﺕ
ﻳﺎﺯﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻪپ ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﻗﻰ ﻳﻮﻕ .ﻣﻪﺋﯩﻦ
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺯﺍﻳﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﻯ :ﺧﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻮﻟﻨﯩﯔ ﭘﯘﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯧﭻ ﭘﻪﺭﻗﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺪﯗ،
ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﻪﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭽﺘﯩﻨﻤﯘ ﺋﻪۋﺯەﻝ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ،
ﻗﻪﻟﻪﻣﻨﻰ ﻛﯜﻳﻠﻪپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ،ﺷﺎﺋﯩﺮﻻﺭ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺷﯧﺌﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ.
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﻪﻣﻠﯩﺮﻯ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﭻ ﻗﻮﺭﻗﯩﺘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﻘﺎﻥ .ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﻪﻣﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ،ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ھﯚﻛﯜﻡ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ،
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗپ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ ،ﺋﻪﺩەﺑﯩﻴﺎﺕ ،ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺗﺘﻪ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﻪﻣﻠﯩﺮﻯ ﺳﯧﺘﯩﻠﻤﯩﻠﯩﻘﻨﻰ
2

ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ،ھﺎﻳﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﭼﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺗﯩﻠﻼ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﺎﺵ
ﺋﻪﮔﻤﯩﮕﻪﻥ .ﻗﻪﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ-ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻜﻰ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﻰ ۋە
ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﺳﺎﭘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻳﺪﯗ .ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻏﯧﺮﯨﺒﻠﯩﻘﺘﺎ ھﻪﻣﺮﺍ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻗﻮﺷﯩﺪﯗ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻗﻪﻟﯩﻤﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺗﯧﺮﯨﺴﺎ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯧﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛپ ﻳﻪﻳﺪﯗ .ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻗﻪﻟﻪﻡ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻏﺎﻳﻪ ﻧﯩﺸﺎﻧﺴﯩﺰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻗﻪﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﭘﻪﺭﻗﻰ ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ .ﻗﻪﻟﻪﻡ
ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ھﻪﺭﺑﯩﺮ ھﻪﺭﭘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﯧﺴﺎﺏ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ
ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﺩﯗﺭ .ﻗﻪﻟﻪﻡ ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﺘﯘﺭ ،ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺋﯚﺯ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﺟﺎﺭﻯ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﯧﺰﯨﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﻗﻪﻟﻪﻣﺪەﻙ ﺋﯚﺯﯨﺪە ﺯﯨﺘﻠﯩﻘﻨﻰ
ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ .ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺋﺎﻗﯩﻠﻨﯩﯔ
ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪە 7ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ
ﭼﺎﻳﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪﯗ.
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻳﺎﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺳﺎﻏﻼﻡ ،ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ
ﻗﻪﻟﻪﻣﮕﻪ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻣﯘھﺘﺎﺟﺪﯗﺭ .ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻦ
ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ-ﺋﯚﺯﻯ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ،ھﻪﻗﻘﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﯩﻴﺰﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺯﯗﻟﯘﻡ ،ﺗﻪﯕﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ،ﻣﯘﺳﺘﻪﺑﯩﺘﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ
ﻛﯧﺮەﻙ .ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯ ﻛﻪﺳﭙﯩﺪﯨﻦ ھﺎﻟﻘﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﻣﯘﺧﺒﯩﺮ،
ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﻣﯘﻓﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘۋﺍﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﻪﺩەﺑﯩﻴﺎﺗﭽﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘۋﺍﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ
ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻳﯜﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺗﻘﺎ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺗﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻗﻪﻟﯩﻤﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﯩﺪﻯ!؟
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﻟﻪﺭﻧﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ! ﻗﻪﻟﻪﻡ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﻪﺷﺌﻪﻝ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ! ﺋﺎﻣﯩﻦ!.
ﺩﯦﻤﻪﻛﻜﻰ؛ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﻣﻤﻪﺕ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ
ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﻧﻪﺯەﺭ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻳﺎﻗﯩﻼﺵ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﻪﻟﯩﻤﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻘﻤﯘ ﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﮕﻪ ،ۋەﺗﯩﻨﯩﮕﻪ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻼﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺘﻪﻟﻪﻳﻤﯩﺰ.
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