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ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺘﻰ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺭﻭھﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ؟
ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﯨﺰﺍﺳﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ
ۋە ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯩﻴﺘﻨﻰ ﺗﻪﺑﺮﯨﻜﻠﻪﺷﺘﻪﻙ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺸﻜﻪ
ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯘﺑﻬﺎﻧﻪھﯘ ۋەﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ھﻪﺩﺩﻯ ـ ھﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ھﻪﻣﺪﯗﺳﺎﻧﺎﻻﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ
ھﻪﻣﺪە ھﻪﻕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯧﻤﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻣﮕﻪ ﺗﯘﻣﻪﻧﻤﯩﯖﻼپ
ﺩﯗﺭﯗﺩ ـ ﺳﺎﻻﻣﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﻳﻪﻡ ﻛﯜﻧﯩﯖﻼﺭ
ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ!
ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ! ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻠﻤﻪﻱ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻣﺎھﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﺭﯗﻧﺪﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺘﻨﻰ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻛﻠﻪﺷﻨﻰ ﻛﯘﺗﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺰ،
ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ.
ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ! ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺭﻭﺯﺍ ھﯩﻴﺖ
ۋە ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻻﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺩﯨﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﺗﻠﯘﻕ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﺑﯩﺮەﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ۋەﻗﻪﮔﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ
ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ،ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
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ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
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ﻣﯘﺑﺎﺭەﻛﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺘﻨﯩﭽﯘ؟!
ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ

١

ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻗﻤﯘ ،ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ،ﻗﻮﻝ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﭘﯘﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﺋﺎﺭﺯﯗﻟﯘﻕ ﺑﯩﺮﻻ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ،
ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ـ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻳﺎﻧﭽﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﯩﻨﻰ ﺑﯧﺠﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ

ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺷﯘ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭﺍﻧﻪ ﺭﻭھﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯖﻤﯘ "ﺋﻰ ﺋﺎﺗﺎ! ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ،ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺧﯘﺩﺍ
ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ )ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ( ﻣﯧﻨﻰ ﺳﻪۋﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺗﺎﭘﯩﺴﻪﻥ" ﺩەپ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﺳﺘﯩﻦ،
ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎﻥ ،ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺗﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻟﻪﺭﺯﯨﮕﻪ ﺳﺎﻟﻐﯘچ
ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ ﺷﯘﻧﻰ
ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺘﻪﻟﻪﻳﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺘﻨﻰ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻛﻠﻪﺵ ﻣﺎھﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﯨﺰﺍﺳﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯚﺋﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺟﯘﺵ ﺋﯘﺭﯗپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻧﻨﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯩﺸﺘﯩﻴﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻟﻠﯘﻕ ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﯘﺗﻠﯘﻗﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﻪﺷﯘ ﺋﻮﺗﻠﯘﻕ ﺋﯩﺸﺘﯩﻴﺎﻗﻘﺎ ﺗﻪﺳﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﻨﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﯘﺗﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﮔﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺩﯗﺋﺎﻣﯘ ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﻨﻰ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮﻟﻪپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ":ﻣﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ
ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ ،ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﻐﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﯨﻢ .ﻣﻪﻥ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺷﯩﺮﯨﻚ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪﻥ .ﺷﻪﻛﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻢ ،ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ،ھﺎﻳﺎﺗﯩﻢ ۋە
ﻣﺎﻣﺎﺗﯩﻢ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯛﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﻤﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﯩﮕﻪ ﺗﯘﻟﯘﻕ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﯘﭼﻰ( ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﺪﯗﻡ .ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻣﯘ ﺳﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﺎﺯﯨﺮﺩﯗﺭ ۋە ﺳﯧﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯖﺪﯗﺭ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺨﻼﺳﻤﻪﻧﻠﯩﻚ
ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﭼﯚﻣﯜﻟﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﺘﺘﯩﻚ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﻟﻨﻰ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ:
"ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﷲ ﺃﻛﺒﺮ" ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﺗﺘﺎ ،ﺋﯩﻲ
ﺋﺎﻟﻼھﯩﻢ! ﺑﯘ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺩﻭﺳﺘﯘڭ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ھﻪﺑﯩﺒﯩﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻣﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ" ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.

ﺑﯘ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻣﺎھﯩﻴﻪﺗﺘﻪ "ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ! ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯩﺰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯔ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﯔ( ،ﺳﺎﯕﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻱ ﺳﯘﻧﯘﺵ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻳﻮﻟﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯩﺰ
ﺳﺎﯕﺎ ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺗﻤﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺟﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻤﺎﻗﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺭﯨﺰﺍﻟﯩﻘﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ
ﭘﯩﺸﯩﯟﺍﻳﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻳﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﯩﻐﻘﺎ ﺗﯘﺗﯘپ
ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﻰ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺳﻪﻥ ﺋﯜﺯﯗڭ ﺑﯘ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺵ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﺪﯨﯔ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰﻣﯘ
ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯖﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﭘﺎﺩﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨﯩﻨﻰ ﺋﯧﻘﯩﺘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺟﯧﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺭﯨﺰﺍﻟﯩﻘﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺸﺘﯩﻴﺎﻗﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺗﻪﺳﻜﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﺘﯩﻤﯩﺰ.
ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮﻻ ﺋﯩﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ،
ﺩﯨﻨﯩﯖﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ھﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺑﻮﻳﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﺳﺘﯜﺭﯨﺸﻜﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻣﯩﺰ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯩﺰﻣﯘ ھﻪﻡ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ .ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ۋﺍﭘﺎﺩﺍﺭ ،ﺟﺎﻧﭙﯩﺪﺍ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﯔ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ،
ﭘﯜﺗﯜﻥ ۋﺟﯘﺩﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭼﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ" ﺩەپ ﺋﻪھﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺰھﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺩەﺭھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ،ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺘﻨﯩﯔ ﺭﻭھﻰ ھﻪﻡ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﻣﺎﻧﺎ
ﻣﯘﺷﯩﻨﯩﯖﺪﯨﻨﻼ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ .ﻧﺎۋﺍﺩﺍ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ھﯧﺲ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻏﺎﻳﻪ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ،
ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﭘﺎﺩﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨﯩﻨﻰ ﺋﯧﻘﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﮔﯚﺵ ﻳﯧﻴﯩﺶ ۋە ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﻠﻪﺵ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺘﻨﻰ ﺗﻪﺑﺮﯨﻜﻠﯩﻴﻪﻟﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ھﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﻤﯩﺰ.
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ھﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﮔﯚﺵ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛپ" ،ﺑﯩﺰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺘﻨﻰ
ﻗﯘﺗﻠﯘﻗﻠﯩﺪﯗﻕ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺩﺍۋﺍﻳﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ .ﻛﻪﺭەﻣﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ
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ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺭﻭھﯩﻐﺎ ﭼﯚﻣﯜﻟﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ۋە ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ،ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ

ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﺍ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻡ ﻛﯘﻟﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺟﻪۋﻻﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ.

٤

