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ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ۋە ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺩەﺭۋەﻗﻪ ،ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺳﯚﻳﮕﯜﺳﯩﮕﻪ ﺋﯩﺴﺘﯩﺘﯩﻚ ﺗﻪﻡ،
ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺭﯨﻐﺒﯩﺘﯩﮕﻪ ﺟﺎﺳﺎﺭەﺗﺘﯩﻦ ﺩەﻡ ﺑﻪﺧﯩﺶ ﺋﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻍ.
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻳﺎﺵ ۋﺍﺧﺘﯩﺪﺍ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﮔﯜﺯەﻝ ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ھﻪﺯﺭەﺗﻰ
ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﻣﻪﻳﺮ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﺷﯘ ﻳﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﺎ ﺋﻪڭ ﮔﯜﺯەﻝ ،ﻧﺎﺩﯨﺮ ﺋﻮﺑﺮﺍﺯﻧﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ
ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺟﻪﻟﯩﭙﻜﺎﺭ ﺭەڭ ،ﭘﯘﺭﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ھﯚﺳﻨﻰ ـ
ﺟﺎﻣﺎﻝ ،ﻣﻪﭘﺘﯘﻧﻜﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ
ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻘﯩﻐﯩﻼ ﺋﺎﺗﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﭙﻼ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﯩﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﯩﻼ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻧﺎۋﺍﺩﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺳﻪﻟﻼ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ ﻧﻪﺯەﺭ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ،ﺋﺎﻧﺎ ﻣﯩﻬﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪﺍ ۋە ﻣﺎﻝ ـ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺧﯘﻣﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﺳﺎﻳﯩﺸﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ،ﺋﯚﻟﯜﻡ ھﻪﻡ ﺋﯚﻟﻮﻣﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺳﺎھﯩﻠﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﭘﻪﺭۋﺍﻳﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺕ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﻛﻮﭼﯩﺴﯩﻨﯩﻼ ﻗﺎﺗﺮﺍپ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﯩﺰ.
ﺋﯘ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪﻥ ﻗﺎﻣﯩﺘﻰ ۋە ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻛﯧﻴﯩﻢ ـ ﻛﯩﭽﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯘﺭﻏﯘپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺋﺎﻟﻰ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﺗﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻛﻮﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﯘﺷﭙﯘﺭﺍﻗﻘﺎ ﺗﻮﻟﺪﻭﺭﯛپ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ
ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻠﯩﺮﯨﺪە ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻧﺎﺯﯨﻨﯩﻨﻠﯩﺮﻯ ﻟﻪۋ ﭼﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻧﭽﻪ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭗ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ
ھﯧﭻ ﻛﯩﻤﻤﯘ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﻯ ﭼﯜﺷﯜﺵ
ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺋﻪﻳﺸﻰ ـ ﺋﺎﺭﺍﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ،ﻏﻪﻡ ـ ﻗﺎﻳﻐﯘﻏﺎ ﻗﯘﭼﺎﻕ ﺋﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻻﺭ ،ﺋﯧﺴﯩﻞ ،ﺧﯘﺷﭙﯘﺭﺍﻕ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﺗﻮﭘﺎ ـ
ﭼﺎﯕﻐﺎ ﻣﯩﻠﯧﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪﻻ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍھﻪﺕ ـ ﭘﺎﺭﺍﻏﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
١

ھﻮﺯﯗﺭﻟﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ۋە ھﻪﻗﻘﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯚﺯ ﺋﯚﻟﯩﻤﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ـ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ،ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﻰ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻧﭽﻪ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼپ
ﺑﻪﺭﭘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻻﺭ ،ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺗﻪﺳﻪۋۋﺭ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺘﻰ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻻ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ
ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﭼﻪ ﺧﯘﺷﻨﻪﻣﺎ ﭘﻪﺭﺩﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﻗﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺟﺎﻣﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻳﻨﻪﻥ ﺋﻪﻛﯩﺲ ﺋﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ...
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻳﺎﺷﺎﺷﻨﯩﻤﯘ ھﻪﻡ ﺋﯚﻟﯜﺷﻨﯩﻤﯘ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ
ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺷﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ...
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﻛﯩﺸﻰ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ھﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎﺗﺘﺎ
ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﻚ ﺑﻮﻻﻟﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ "ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ" ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺷﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ...
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ھﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺗﯩﻜﻪﻥ ـ ﭼﺎﺗﻘﺎﻟﻼﺭ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻣﯧﯖﯩﯟﯨﺘﯩﭙﻤﯘ ،ﮔﯜﻝ ﻳﺎﭘﺮﺍﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻣﺎﯕﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ ،ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﻯ
ﺯەﺧﻤﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﻤﯘ ،ﻣﻪﻟﻬﻪﻡ ﺳﯜﺭﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ ،ﺋﻮﺕ ،ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﭙﻤﯘ ،ﺑﺎﻏﯘ
ـ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﺪﺍ ﺳﻪﻳﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯩﭻ ـ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺷﯘ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ...
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ...
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ،ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ
ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺷﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﻪﻳﻨﻪﻥ ﺋﻪﻛﯩﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.

٢

ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﯘﺗﻼﺭﻧﻰ ﺩەﺭھﺎﻝ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ
ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﻨﯩﯔ ﺯﯨﻜﺮﯨﻨﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻳﻪﺭﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ،ﺗﯚﺕ ﺋﻪﺭﺗﺎﭘﻘﺎ ﺑﺎﻗﻘﯩﻨﯩﺪﺍ ،ھﻪﻕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ھﺎﻳﺎﺕ ﻣﺎﻣﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﯘﺯﯗﻟﻤﻪﺱ ﻛﯚﺭەﺷﻨﯩﯔ ﺩﺍۋﺍﻡ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ .ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪە ،ﺋﯘﻧﻰ ﺟﺎﻥ ﺩﯨﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺯﯨﺮ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻤﯘ ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﺗﺎﺷﺘﯩﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺋﯩﻼھﻼﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﯘﺭﻧﯩﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﺳﯘۋﺍﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯚﺭﺗﯜﻧﯜﺷﻜﻪ
ﺳﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ھﻪﻗﻘﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ ﭼﻮﻏﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘ ،ﺋﯜﻥ ـ ﺗﯩﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺳﯜﻛﯜﺕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﺯ ﺑﺎﻏﺮﯨﺪﺍ ﻳﻮﺷﯘﺭﻭﻥ ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭼﻮﻏﻨﻰ ﺳﯜﻛﯜﺕ ﭘﻪﺭﺩﯨﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯚﮔﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﻪﺩﯨﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ؟ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﭘﻪﺭﺩﯨﻠﻪﺭ ﻛﯚﻳﯜپ ﭼﻮﻍ "ﻣﺎﻧﺎ
ﻣﻪﻥ" ﺩەﭘﻼ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺩﯗﻧﻴﺎ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻛﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯚﺯﻯ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ـ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺭﺩەﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ،
ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﻰ ﺳﻪﺟﺪﯨﮕﻪ ﺑﺎﺵ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﮕﻪ
ۋە ﺋﯚﺯ ـ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ھﺎﻻﻛﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺗﻪﺗﯜﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ھﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﻚ
ﻳﺎﺵ ﺗﯚﻛﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ـ ﺑﯘ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﯔ؟! ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﮔﻮﻳﺎ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﻗﻪﺑﯩﻬ
ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻧﻰ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻼ ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻏﻪﺯەﭘﻠﯩﻚ ۋﺍﻗﯩﺮﯨﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
ـ ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﻼھﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ـ ﺋﯘ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ
ﺟﺎﺳﺎﺭەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻗﻘﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺷﯘﺋﺎﺭﯨﻨﻰ ﺟﺎﻛﺎﺭﻻﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ـ ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺋﺎﻧﺎ! ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻕ .ﻣﯘھﻪﻣﻪﺩ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻡ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ.
ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﭼﯩﺪﺍپ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎھﯩﻼﻧﻪ ﺟﯘﺩﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ،ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ
ﭼﺎﻟﯟﺍﻗﯩﻐﺎﻧﭽﻪ" :ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺑﻪﺱ! ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﻨﻰ ﻳﯘﻡ!" ﺩەپ ﻧﻪﭘﺮەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺮﺍﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻻ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﺎﻥ ﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ﺋﯜﺯﯛپ

٣

ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﺧﺘﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺯﯨﻠﺰﯨﻠﯩﻚ ﻛﯚﺭەﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺷﯘﻧﯩﺴﻰ ﺋﯩﻨﯩﻘﻜﻰ ،ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﭘﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﭼﻪ ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﻯ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ
ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺳﺎھﻪﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻮﭘﻠﯘﻧﯘپ ،ﺑﯩﺮﻻ ﻧﯘﻗﺘﯩﻐﺎ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﻪﺷﻜﻪﻧﺪە ۋە ﺑﯩﺮﻻ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻨﻰ
ﭼﯚﺭﯨﺪﯨﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺗﯩﺮﻛﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪە ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﺧﺘﯩﻠﯩﻖ
ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺩەﻝ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ھﯩﻴﻠﻪ ـ ﻧﻪﻳﺮەڭ،
ﺋﻪﭘﺴﯘﻧﻜﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭼﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﻪﭘﺘﻰ ـ ﺑﻪﺷﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﻟﯘﻕ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪ ﺳﺎﺯﺍۋەﺭ
ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﻪﻧﺪە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺩﺍ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﯩﯖﻼ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﻪﺱ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﭼﯩﻦ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ھﻪﻳﺮەﺗﺘﻪ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ھﻪﻣﺪە ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ "ﺗﺎﻳﺎﻧﭻ" ﺑﻮﻟﯘپ
ﺗﯘﻳﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﺎﻳﺎﻧﭻ ،ۋﺍﺳﯩﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪڭ ﺋﯩﭙﻼﺱ ﺳﺎﺧﺘﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﻗﻪﻟﺌﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﻗﻪﻟﺌﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ھﻪﻗﻘﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﯩﺮ ﺷﺎﻣﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺯﯗپ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯘﻡ ﺩﯙۋﯨﺴﻰ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ .ﻣﺎﻧﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﺭﺍﻥ ـ ﭼﺎﭘﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ،ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻧﺎﺯﯗﻙ
ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻥ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﺪﯨﻼ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﻗﻰ "ﺋﯧﻘﻰ ﺋﺎﻕ،
ﻗﺎﺭﯨﺴﻰ ﺳﯩﻴﺎھ" ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﺘﺎ ھﻪﻕ ﺳﯚﻳﻪﺭﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ
ﺳﯚﻳﻪﺭﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﺩﯨﻼ ﻛﯜﭼﻪپ ﺗﻮۋﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺷﯘﺋﺎﺭۋﺍﺯﻟﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺯﺍﺩﯨﻼ
ﺋﺎﻗﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﺎﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﻏﻪﺯەﭘﻠﯩﻚ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺯەﺭﺑﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺧﯩﺮﻗﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ.
ھﻪ ...ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻜﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯜﭼﻘﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﻣﯚﻣﯩﻦ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﺪﯨﻦ ھﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ ۋﯗﻟﻘﺎﻥ ﻛﻪﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﻼپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺑﺎﺗﯩﻠﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ

"ﻳﯩﻤﺮﯨﻠﻤﻪﺱ

ﻟﻪﺷﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ"

ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛپ

ﻛﯜﻝ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﭽﻪ،

ﺩەﭘﯩﻦ

ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ .ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﺑﯧﭽﺎﺭﯨﻠﻪﺭﭼﻪ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻼ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﺗﺘﺎ
ﻛﯜچ ـ ﻗﯜۋۋﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
٤

ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗﻛﻰ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺗﻪﻧﻬﺎ ﺑﯩﺮﻻ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻟﻪﺷﻜﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﺪﺍ ﮔﻮﻳﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ
ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺟﻪڭ ﺋﺎﭼﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﯚﺯﯨﻼ ﺟﻪڭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻣﻪﻏﻠﯘپ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻨﻰ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺗﯩﻞ ھﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ
ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ

ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ

ﺋﯜﺯﯛپ

ﺗﯩﺮﯨﺸﺎﻟﯩﺴﯩﻤﯘ،

ﺗﺎﺷﻼﺷﻘﺎ

ﺋﻪﻣﻤﺎ

ھﻪﺭﮔﯩﺰ

ﺑﺎﺵ

ﺋﻪﮔﺪﯛﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.
ھﻪﺯﺭەﺗﻰ ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮﻻ ﭼﺎﻣﺪﺍﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﻛﺴﻪﻛﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﻪﻧﻪ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻣﻪﻗﺎﻣﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﻟﻪﺯﺯەﺕ ،ﺭﺍھﻪﺕ ـ
ﭘﺎﺭﺍﻏﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺗﻮﺭﻻﺭ ﻳﯧﻴﯧﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺭەﺯﯨﻞ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻧﻪﭘﺮەﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯜﻟﺴﻪ ،ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯩﭻ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩﭗ ﻳﺎﺵ ﺗﯚﻛﺘﻰ .ﻣﯧﻬﺮﻯ ـ ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ،ﻛﯚﻳﯩﻨﯩﺸﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﯧﺮﯨﺘﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﮔﻮﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪۋﺭەﻧﻤﻪﺱ ﺗﺎﻍ ﭼﻮﻗﯩﺴﻰ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ ﺑﯧﺮەﻟﯩﺪﻯ .ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻖ ۋە ﻳﻮﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ھﺎﻻﻛﻪﺗﻠﯩﻚ ﺷﻪﺭﻣﺴﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻏﻪﻡ ـ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﯩﺴﻪﻧﺘﯩﮕﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ ﻛﻪﺭەﻣﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼھﯘ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ
ﻳﺎپ ـ ﻳﺎﺷﻼ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺗﺎﻣﺎﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ ﻗﻪﻟﺐ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ
ﺧﻪﺯﯨﻨﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﺋﯘ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﭘﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯧﻘﯩﭗ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺩەﺱ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ،
ھﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻗﻮﺭﻭ ـ ﺟﺎﻳﯩﺪﯨﻦ ،ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻛﯩﻴﯩﻢ ـ ﻛﯩﭽﻪﻛﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ۋﺍﺯ
ﻛﻪﭼﺘﻰ .ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﯩﻚ ﺗﺎﺋﺎﻣﻼﺭﻏﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﭘﯘپ ،ھﻪﺗﺘﺎ ۋەﺗﯩﻨﯩﺪﯨﻨﻤﯘ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ .ﺑﯩﺮﻻ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ۋەﺗﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩەﺵ ﻛﻮﻳﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ۋەﺗﻪﻧﺴﯩﺰﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﻮﻗﺴﯘﻝ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ
ﻛﺎﺭۋﯨﻨﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ ،ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ھﻪﺑﯩﺸﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻳﯜﺭﯛپ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺩﯦﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ۋەﺗﻪﻧﺴﯩﺰﻟﯩﺸﯩﺶ ﺋﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ
ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﺪە ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ،ھﻪﻣﺪە ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ
٥

ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻼ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ
ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﻪڭ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯜﻙ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ
ﺑﻮﻟﯘپ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﺷﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻧﻪﺯەﺭ ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﯩﭗ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﻪﯕﻠﻪﺭ ﺋﯧﻘﯩﭗ ،ھﻪﺳﻪﻝ ﺑﻮﻟﺪﯗﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﺎپ ـ ﻳﯧﺸﯩﻞ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ،ﮔﯜﻝ ـ
ﮔﯜﻟﯩﺴﺘﺎﻥ ،ﭼﯧﻤﻪﻥ ،ﺑﺎﻏﻼﺭ ،ﺧﯘﺷﭙﯘﺭﺍﻕ ﻣﻪﻳﯩﻦ ﺷﺎﻣﺎﻟﻼﺭ ،ﺧﯘﺷﻨﺎۋﺍ ھﻪﻣﺪﯗ ـ ﺳﺎﻧﺎﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻏﻪﻡ ـ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺧﺎﻟﯩﻲ ،ﺯەﭘﻤﯘ ﮔﯜﺯەﻝ ،ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺋﺎﺭﺯﯗ ـ ﺗﯩﻠﻪﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﯨﺌﺎﻝ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﻳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻮﺕ ﻳﯧﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺗﺎﺵ ،ﻛﯧﺴﻪﻛﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺵ ﻳﯜﺭەﻙ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯖﻼ ﺋﯜﺳﺘﯩﺨﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻠﻐﯘ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﻳﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﯗﭘﻤﯘ" ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟!" ﺩەپ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺗﯘۋﻻپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻮﻳﻤﺎﺱ ﺋﻮﺗﻼﺭ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺯﯗﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﺎﭼﻜﯚﺯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺩﻭﺯﺍﻕ ﺋﯘﺗﯩﻨﻰ ﻳﻪپ ،ﺋﯩﭙﻼﺱ
ﺟﺎﺭﺍھﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻗﻘﺎﻥ ﻗﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺑﺎھﻪﺗﻠﯩﻚ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ھﻪﺯﺭەﺗﻰ ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﻣﻪﻳﺮ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ھﻪﺑﯩﺸﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﻛﻪﻡ ﺟﯩﺴﻤﯩﺪﺍ ﻏﻪﺯەﭘﻠﯩﻚ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺯەﻧﺠﯩﺮﻟﻪﺷﻠﯩﺮﻯ ﺗﯘﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺯەﺧﯩﻢ ،ﻳﺎﺭﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﻏﻠﯩﺮﯨﻼ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﮔﯜﻟﺪەﻙ
ﻳﯘﻣﺮﺍﻥ ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﻯ ﺟﯩﻬﺎﺩ ۋە ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﻠﯘﻗﻠﯘﻕ ﺧﯘﻣﺪﺍﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻛﯚﻳﯜپ،
ﻗﺎﺭﯨﺪﺍپ ﺗﺎۋﻟﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻛﯚﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﯧﺨﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻼ ﺷﯘﻧﭽﻪ
ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ھﻪۋﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛپ ،ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻼ
ﻛﯚﭼﯩﻨﻰ ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﺋﻪﺗﯩﺮ ﭘﯘﺭﯨﻘﯩﻐﺎ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯗپ ،ﻣﻪﻏﺮﯗﺭﺍﻧﻪ ﻗﻪﺩەﻡ ﺗﺎﺷﻼپ ﻳﯜﺭﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ
ﺳﯚﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﯩﺮﺗﯩﻖ ﺋﻮﺭﺍﻧﺠﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
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ﺋﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﻮﺭﺍﻧﺠﯩﺴﯩﻐﯩﻤﯘ ﺭەﺥ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﺎﻱ ،ﺋﻪﺳﻜﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﻳﺎﻣﺎﻕ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ.
ﮔﯜﻟﺪەﻙ ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﺳﺎﺭﻏﯩﻴﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ،ھﯚﭘﭙﯩﺪە ﺋﺎﻧﺎﺭﺩەﻙ ﻣﻪﯕﺰﻯ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﯘپ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍﻕ ﻧﯘﺭﺍﻧﻪ ﭘﯩﺸﺎﻳﻨﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ۋەﺗﻪﻧﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﻏﯘﺑﺎﺭﻟﯩﺮﻯ
ﺗﯚﻛﯜﻟﯜپ ﺗﯜﺭﻏﺎﻥ ،ﺋﻪﺭﻛﻪ ﻳﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻏﯩﻤﯩﺪە ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ...
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﻪﻟﺒﯩﭽﯘ؟! ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﯩﯔ ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﺳﻮﻗﯘﺷﻠﯩﺮﻯ ﺷﺎﺕ ﺧﻮﺭﺍﻣﻠﯩﻘﻘﺎ ،ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ
ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ،ﺟﺎﺳﺎﺭەﺕ ۋە ﻏﻪﻳﺮەﺗﻨﯩﯔ ﻧﯜﺭﻟﯘﻕ ﻓﻮﻧﺘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﯚﻣﯜﻟﯜپ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﯩﻨﻰ ﺟﺎھﺎﻟﻪﺕ ۋە ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻡ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺯﯦﻤﯩﻦ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﯘﺭﻯ ﺋﺎﻟﻼھﯘ ﺳﯘﺑﻬﻪﻧﻪھﯘ ۋەﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺟﻪﻧﻨﯩﺘﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺑﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ
ﻗﻪﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﭽﻪ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﯘﻝ ﭘﯩﺮﺩەۋﺱ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ...
ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺭﻭھﯩﻲ ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺋﻪڭ ﺩەﺳﻠﻪپ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﻰ
ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺳﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﻪﺭﻛﻪ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﺶ
ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺩﯨﺪﺍﺭﻻﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﻟﻪۋﻟﯩﺮﯨﺪە ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻡ ،ﺩەﺭﺗﻤﻪﻥ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪە
ﻳﺎﺷﻼﺭ ﻟﯩﻐﯩﺮﻻﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ۋە ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﺎﻱ "ﻣﺎﻧﺎ ﻗﺎﺭﺍﯕﻼﺭ! ﺑﯘ ﺩەﻝ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺸﻘﯩﻐﯩﻼ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪﺩﺩﯗﻕ ﺋﻪﻳﻠﯩﮕﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟!" ﺩەپ ﭼﺎﺭﺍﯕﻠﯩﻖ
ﻗﻪﻟﺐ ﺳﺎﺩﺍﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎﯕﺮﺍﺗﺘﻰ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﻪﺭەﭘﺘﻪ ،ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺋﺎﻧﺎ "ﺋﻰ ۋﺍﭘﺎﺳﯩﺰ!
ﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﭘﺴﻪﻧﯘ ـ ﺋﺎﻧﺎڭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﯜڭ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻤﯘ؟" ﺩەپ ﺧﻪﺕ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ.
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ھﻪﺯﺭەﺗﻰ ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ "ﺋﻰ ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺋﺎﻧﺎ! ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﻪﻥ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯩﻐﯩﻼ ﺗﻪﺋﻪﻟﻠﯘﻕ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯨﺪﺍﺭﻻﺷﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗپ ،ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﺸﻨﻰ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ" ﺩەپ ﺳﯚﺯ ﻳﻮﻟﻠﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻧﻐﯩﭽﻪ ﺩﯨﺪﺍﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻜﯩﻦ
ﺗﺎﭘﻘﯘﺯﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯨﯟﯦﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﻛﻮﻳﯩﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺭﺍۋﺍﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ـ ۋﺍﻱ ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﺳﻪﻥ ﺋﻪﺷﯘ ﺩﯨﻨﺪﯨﻤﯘ؟! ﺋﺎﻧﺎ ھﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻏﻪﺯەﭘﻠﯩﻚ ﺋﺎۋﺍﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯚﻏﻠﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
ـ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﺋﺎﻧﺎ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋە ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﺷﯘ
ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺩﯨﻨﺪﯨﻤﻪﻥ .ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﻏﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺩﻭﺯﺍﻕ
ﺋﻮﺗﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘﺯﺍﺗﺘﻰ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﻧﺎ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯜﻧﯩﻤﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺟﺎﻥ ﭘﯩﺪﺍ
ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ "ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ
ﻗﯩﻼﻻﻣﺪﯗ ،ﻳﻮﻗﻤﯘ؟" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﺎﺯﯗﻙ ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﺎﻥ
ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﺘﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﺷﻼپ" ،ﻳﻮﻟﺘﯘﺯﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ،ﻣﻪﻥ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺳﯧﻨﯩﯔ
ﺩﯨﻨﯩﯖﻐﺎ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﻤﻪﻥ .ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻣﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﭘﯩﻜﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﻪپ" ،ﺋﻪﻗﯩﻠﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺟﺮﯨﻐﺎﻥ" ﺩەپ ﺑﺎھﺎ ﺑﻪﺭﺳﯘﻧﻤﯘ؟ ﻳﻮﻗﺎﻝ! ﺩەﺭھﺎﻝ ﻛﯚﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﻳﻮﻗﺎﻝ! ﻣﻪﻥ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺩﯨﻨﯩﯖﻨﯩﻼ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﯧﻨﯩﻤﯘ ﻗﻮﺷﯘپ ﻣﻪﯕﮕﯜﮔﻪ ﺋﯚﻳﯜﻣﺪﯨﻦ ھﻪﻳﺪﯨﺪﯨﻢ" ﺩەپ ۋﺍﻗﯩﺮﺍﺷﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘﭘﯩﺮ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯕﺪە
ﺋﺎﻗﯩﯟەﺕ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻻ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ .ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻗﻘﺎ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻧﻨﯩﯔ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ۋە ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ،ﺯﯦﻤﯩﻦ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻨﻪﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻧﺎ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ ﻏﻪﺯەﭘﻠﯩﻚ
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ﺋﯚﺭﺗﯩﻨﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﻛﻪﻟﻜﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻮﻏﯘﻝ
ﻗﻮﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ۋە ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻼھﯩﻲ ﺳﻮۋﻏﯩﺴﯩﻐﺎ ﺳﺎﺯﺍۋەﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯩﺮ ﻗﻪﻟﺐ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﻟﯩﺒﺘﻪ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ۋە ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘپ" ،ﺋﺎﻧﺎﻡ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﻰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪە ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ
ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪپ ،ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﺋﯚﺯ ـ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
ﺯﯗﻟﯘﻡ ﺳﺎﻟﻐﯘﭼﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ،ﺗﻪﺳﯩﺮﭼﺎﻥ
ﺋﯩﺰﮔﯜ ،ھﻪﺳﺮەﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺗﯘﻧﺠﻰ
ﺋﯘﻗﺒﻪ ﺑﻪﻳﺌﯩﺘﯩﺪە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ  ١٢ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﻰ ھﯧﺴﺎﺑﻘﺎ
ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﺷﻪھﯩﺮﻯ ﺟﺎھﺎﻟﻪﺕ ۋە ﺷﯧﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﻣﻪﺑﯘﺩﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﺧﺘﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﯧﭽﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﻼﻧﻨﻰ ﺟﺎﻛﺎﺭﻻﺵ ھﻪﺭﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﻧﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﻮﻝ
ﺗﯩﻘﻘﺎﻧﺪەﻛﻼ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺯﺍﺗﻰ ـ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ھﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﺍﻟﯩﻐﺎﻥ،
ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ھﻪﻕ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﭘﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﻼ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ﺩەپ
ﺑﯩﻠﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻨﯩﯖﻼ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺷﯘﻧﯩﺴﻰ ﺋﺎﻳﺎﻧﻜﻰ ،ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﻛﺮەﻛﻠﯩﺮﻯ،
ﺧﯘﺩﺩﻯ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯖﻜﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﻤﺎﻥ ،ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ۋە ﺋﺎﺯﺍﭘﺘﯩﻦ ھﻮﺯﯗﺭﻟﯩﻨﯩﺸﺘﻪﻙ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺩەﻝ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺋﻪﺷﯘ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﭘﯜﺗﯜﻥ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻗﻮﺭﺑﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺗﯩﻨﻤﺎﻱ ﺗﯩﭙﯩﺮﻻپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.
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ﺋﺎھ! ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻨﯩﯔ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯧﻤﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ۋە ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺧﯩﻞ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻲ
ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﯧﻨﻰ ﻛﯩﻤﻤﯘ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﯘﺭﺩە ﺗﻪﺳﻪۋۋﯛﺭ
ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﯘﻥ؟! ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻛﯚﻛﺮەﻛﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ،ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﺘﯩﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﯩﻦ ھﺎﻻۋﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮەﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﺪﻯ .ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ،
ﺑﯩﺰ ﺋﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯗﻕ ۋە ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﺩﯗﻕ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ
ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯚﺯ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻨﯩﯔ ﺋﯚﺭﻛﻪﺷﻠﯩﻚ ﺋﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻼۋﺍﺗﻘﺎﻥ
ھﺎﻟﺪﺍ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﺪﯗﻕ.
ھﻪﺯﺭەﺗﻰ ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺩەﻝ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻨﯩﯔ ﺋﯚﺭﻛﻪﺷﻠﯩﻚ
ﺋﯧﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﭼﯚﻟﻠﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﺎﯕﻘﺎﻕ
ﻗﯜﻡ ،ﺯەﺭﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺯەﺧﯩﻤﻠﯩﻚ ﭘﯜﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺸﻘﯩﺪﺍ ﺗﯩﻨﯩﻤﺴﯩﺰ ﺗﯚﻛﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯚﺯ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﻣﻠﻪپ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ
ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯕﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻗﻪﻟﺒﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺗﯩﻠﺪﯨﻦ ھﻪﻗﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯛﭘﯜﺭﻟﻪپ ﺳﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯚﺭﻛﻪﺷﻠﯩﻚ ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻼﺭ ﺋﯘﺯﯗﻧﻐﺎ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﻼ ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺭەڭ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺟﺎھﺎﻟﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯘھﯘﺩﻟﯘﻕ ﺩەﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯜﺭەﻛﻠﻪﺭ ﺋﯧﺮﯨﭗ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ھﺎﺭﺍﺭﯨﺘﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ
ﺑﺎﺗﯩﻠﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩەﺭھﺎﻝ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ
ھﻪﻗﻘﺎﻧﯩﻴﻪﺗﭽﻰ ﺋﻪﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗپ ،ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﺗﯘﻕ
ﻗﺎﺯﯨﻨﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﻛﯚﺭەﺵ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺑﻪﻧﻰ ﺋﻪﺷﻬﻪﻝ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﻯ ﺳﻪﺋﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯘﺋﺎﺯ ﺑﯘ ﻳﯧﯖﻰ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺘﯩﻦ
ﺧﻪۋەﺭ ﺗﯩﭙﯩﭗ ،ﻏﻪﺯەﭘﺘﯩﻦ ﻳﯧﺮﯨﻠﻐﯘﺩەﻙ ﺑﻮپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ
ﻳﺎﻣﺎﻥ ،ﺳﻪﭘﺮﺍ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﯩﻜﺎﺭﻯ ﺋﯘﺳﻪﻳﺪﮔﻪ ﻧﻪﻳﺰە ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗپ" :ﺳﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘ ﺋﻪﺑﻠﻪﺧﻨﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
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ﺑﯩﻠﮕﯩﻦ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎڭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺳﻪﯕﻤﯘ ﺋﯚﻟﺘﯘﺭﯛپ،
ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼپ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻱ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪ" ﺩەپ ﺗﺎﭘﯩﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘﺳﻪﻳﺪ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻏﻪﺯەپ ﺋﯘﭼﻘﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﺎﭼﺮﺍﺗﻘﯩﻨﯩﭽﻪ ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ
ﻛﻪﻟﺪﻯ ۋە ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻴﻠﻪﺷﻜﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ" :ﺳﻪﻥ ﺯﺍﺩﻯ ﻛﯩﻢ؟ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯘﺭﯨﻴﺴﻪﻥ؟
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯚﻟﯜﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺴﺎڭ ،ﺩەﺭھﺎﻝ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﯖﮕﻪ ﺗﯩﻜﯩﯟەﺕ!" ﺩەپ ۋﺍﻗﯩﺮﺍﺷﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ
ﺗﻪھﺪﯨﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼﭘﻤﯘ ﻛﻪﺗﻤﯩﺪﻯ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻼ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺩﯗﺭﺩﺍﻧﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮔﯜﻟﺪەﺳﺘﻪ ﺗﯩﺰﯨﭗ،
ﺗﻪﺭﺳﺎ ﺋﯘﺳﻪﻳﺪﻧﻰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺗﯩﯖﺸﺎپ ﺑﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﻛﯚﻧﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺋﯘﺳﻪﻳﺪ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻧﻪﻳﺰﯨﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺳﺎﻧﺠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﻏﻪﺯەﭘﺘﯩﻦ ﻗﺎﭘﺎﻕ ﺗﯘﺭﮔﯩﻨﯩﭽﻪ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ .ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺩﯨﻠﻜﻪﺵ ،ﻣﯘﯕﻠﯘﻕ ﺋﺎۋﺍﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯕﻼ ﺋﯘﺳﻪﻳﺪﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﺳﺎﺭﻏﯩﻴﯩﭗ،
ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺗﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻗﺎﭘﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻟﻪﺳﺴﯩﺪە ﺑﻮﺷﯘﺷﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ھﯧﺲ ،ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﻯ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﺍ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﯧﺨﻰ ﺑﺎﻳﯩﻼ ﻏﻪﺯەﭘﺘﯩﻦ ﺋﻮﺕ
ﭼﺎﭼﺮﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻟﯩﻘﻘﯩﺪە ﻳﺎﺷﻘﺎ ﺗﻮﻟﺪﻯ .ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ،ﺋﯘﺳﻪﻳﺪﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻰ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻟﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺑﯩﺮﺩەﻡ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻼ
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻥ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯘﺋﺎﺯﻣﯘ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭙﻼ
ھﻪﻗﻘﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺐ ﻧﺎۋﺍﺳﯩﻐﺎ ﻣﻪھﻠﯩﻴﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺷﺎﻡ ۋﺍﻗﺘﻰ
ﻛﯧﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﻣﻪﻳﺮ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ
ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﺩەﺭﺗﻠﯩﻚ ﺳﺎﺩﺍﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ھﻪﻣﺪە ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ
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ﺷﻪھﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﺴﯩﺰ ﻓﻪﺗﻬﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ھﺎﺯﯨﺮ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯚﺕ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺷﻪھﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ﻗﻮﻳﺪﻯ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﻣﻪﻳﺮ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻻھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺑﯘ ﺋﯘﺭﯗﺷﺴﯩﺰ ﺟﯩﻬﺎﺩﺗﺎ ﻛﯘﭘﯩﺮ ھﻪﻡ
ﺷﯧﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻐﺎﻥ ﺳﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﻏﻠﯘپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ،
ﻳﻪﻧﯩﻼ "ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﯨﻢ" ﺩەپ ﺋﯚﻛﯜﻧﯜپ
ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺑﻪﺩﯨﺮ ۋە ﺋﻮھﯘﺩﺗﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻗﯘﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺋﯘﺭﯗﺷﻼﺭﻏﯩﻤﯘ ﺑﯧﻘﺎﺭﺍﺭﻟﯩﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﻮھﯘﺩ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺷﯧﻬﯩﺘﻠﯩﻚ ۋﯦﺴﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﺘﻰ.
ﺑﯘ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ
ﻗﯩﻠﯩﭽﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛپ ﺗﺎﺷﻠﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﺎﻳﺮﺍﻗﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﭼﯜﺷﯩﺮەﻟﻤﯩﺪﻯ .ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﻣﻪﻳﺮ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺑﯩﺮﻻ ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﯔ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺑﯘ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﭽﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺋﯚﺯ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﻳﺎﻛﻰ
ﻗﯩﻠﯩﭽﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﺎﻳﺮﺍﻏﯩﻨﻰ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﻧﯩﻼ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ھﯧﭻ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﺳﺘﯩﻦ
ﻗﯩﻠﯩﭽﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ،ﺑﺎﻳﺮﺍﻗﻨﻰ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﻛﯚﺗﻪﺭﺩﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺩەﻡ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺑﺎﻳﺮﯨﻐﯩﻨﻰ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯨﺸﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯚﻟﻤﻪﻱ ﻳﺎﺷﺎﺷﺘﯩﻨﻤﯘ ﺑﻪﻙ
ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻲ
ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﺎﺭﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﺎﻳﺮﺍﻗﻨﻰ
ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﻮﻟﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺭﯨﺰﺍﺳﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯧﻬﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﯩﺸﻨﻰ ﻛﯜﺗﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎۋﯗﺯ ﻗﯩﻠﯩﭽﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ
ﻗﻮﻟﯩﻐﯩﻤﯘ ﺋﯜﺭﯗﻟﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﺋﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜﺵ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﻛﯚﻛﺮﯨﻜﯩﮕﻪ ﺑﯧﺴﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ،ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻴﻠﻪﺷﻜﻪﻥ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘﺭﻏﺎﻥ ﻧﻪﻳﺰﯨﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﻛﺮﯨﻜﯩﮕﻪ ﺗﯧﮕﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﻧﯘپ ،ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ
ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﻣﻪﻳﺮ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﻛﺮﯨﻜﯩﺪە ﻗﺎﺩﯨﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
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ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺩەﻟﺪﯛﮔﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﭙﯩﺮﻻپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺟﯩﺴﻤﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﭼﯜﺷﺘﻰ.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﻰ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩﯔ
ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪﻥ ﺳﯚﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﯩﮕﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻗﺎﻧﻐﺎ ﻣﯧﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﺪﻯ .ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﻗﯘﻳﯘﻟﯘپ ،ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ
ھﺎﻳﺎﺟﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﺗﻼپ ﭼﯩﻘﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﯩﺪﻯ.
ـ ﺋﯩﻲ ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ! ـ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺷﯧﻬﯩﺘﻨﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻐﺎ ﺧﯩﺘﺎﺏ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
ـ ﻣﻪﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪە ﺳﯩﻨﯩﯖﺪەﻙ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪﻥ ،ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ
ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﯔ ﭼﯘۋﯗﻟﻐﺎﻥ ،ﺟﯩﺴﻤﯩﯖﺪﺍ ﺑﯩﺮ
ﺋﻮﺭﺍﻧﺠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﯧﺘﯩﭙﺴﻪﻥ ....ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ
ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯘﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟە ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﺯﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺴﻪﻥ.
ﺋﺎھ! ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﺋﻮﺭﺍﻧﺠﯩﺴﯩﻤﯘ ﻛﯩﭙﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻤﻪﻱ ،ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻳﺎﭘﺴﺎ
ﭘﯘﺗﻰ ،ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ ﻳﺎﭘﺴﺎ ﺑﯧﺸﻰ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺷﯧﻬﯩﺘﻠﻪﺭ ﻳﯩﮕﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯩﻨﻰ
ﺋﻮﺕ ـ ﭼﯚﭘﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﭙﯩﭗ ،ﺩەﭘﯩﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﻣﻪﻳﺮ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﺭەﺷﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﻳﺪﯗ ۋە ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ
ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﯩﺰ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻨﺪﯗ ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻧﭽﻪ ﺟﯩﻤﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻧﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ ﭘﯜﭼﯜﻙ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﯧﻐﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﻳﺪﯗ ،ھﻪ؟! ﺋﻪﺗﯩﮕﻪ
ھﻪﺷﯩﺮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﭗ "ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﻣﯧﻨﯩﯔ
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ﺑﻪﻧﺪەﻡ ﺋﯩﺪﻯ" ﺩەۋﺍﺗﻘﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺷﯘ ﻗﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ۋﯗﺟﯘﺩﻯ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﺎ
ﻣﻪﺭھﯩﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﻧﺎﺋﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﭘﻪﻳﺘﻠﻪﺭﺩە ،ﺑﯩﺰ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﻪﺩە ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﻮﻻﺭﻣﯩﺰ ؟!
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ! ﺑﯩﺮ ﺩەﻡ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﯧﻨﻰ
ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﺎﻗﻤﺎﻳﻠﯩﻤﯘ؟! ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﻛﯚﻛﺮەﻛﻜﻪ ﻧﻪﻳﺰە ﻳﯩﻴﯩﺸﻘﯘ ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﺎ،
ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯘﺩەﻙ
ﻧﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ۋە ھﺎﻳﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗﺷﻘﯩﻤﯘ ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﺰ
ﻗﺎﻟﻤﺎﻗﺘﯩﻤﯩﺰ .ﺧﯘﻻﺳﯩﻼپ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ،ﻧﺎﺯﯗ ـ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯧﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭ ﺋﯩﺘﭽﯩﻠﯩﻜﻤﯘ ﺟﺎۋﺍپ
ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯘﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﯜﺯﯛﻣﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﺎﺭﺍﻣﯩﺰ؟! ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﯜﺯﯨﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭﺍﻣﯩﺰ؟
ﺑﯩﺰ ھﻪﻧﯩﻔﯩﻲ ،ھﻪﻧﺒﯩﻠﯩﻲ ،ﻣﺎﻟﯩﻜﯩﻲ ،ﺷﺎﻓﯩﺌﯩﻲ ،ﺋﻪھﻠﻰ ھﻪﺩﯨﺲ ۋە ھﻪﺗﺘﺎ ﻣﯘﻧﻜﻪﺭﻯ
ھﻪﺩﯨﺲ ...ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻻﻟﯩﺪﯗﻕ ،ﻳﯘ ـ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﻪﻟﺐ ،ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻤﯩﺰ ھﻪﺭﺩﺍﺋﯩﻢ ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ
ﺗﻪۋھﯩﺪﻧﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺗﯩﭙﯩﺮﻻپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻗﻜﯚﯕﯜﻝ ،ﺳﺎﺩﺩﺍ
"ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ" ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪﯗﻕ.
ﺋﺎھ! ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ ﺗﻪۋھﯩﺪﻧﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ھﺎﻣﺎﻧﻼ ھﻪﻕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯜﺭەﺷﻜﻪ ﻛﯚﻛﺮەﻙ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺳﻪﻛﺮەپ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﯩﺘﻤﺎ ـ ﺗﯩﺘﻤﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺭﻭھﯩﻤﯩﺰ "ﺋﻪﻟﯟﯨﺪﺍ!" ﺩەۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯩﻨﯘﺗﻼﺭﺩﯨﻤﯘ،
ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﯩﺰ ﺗﻪﻛﺘﯩﺪﯨﻦ "ﺋﯩﻲ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ھﺎﻳﺎﺗﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯩﯔ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎڭ ،ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺰ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯩﯔ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺭﯨﺰﺍﻟﯩﻘﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ
ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ" ﺩەپ ﺳﺎﺩﺍ ﻳﺎﯕﺮﯨﺘﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪﯗﻕ.
ﻛﺎﺷﻜﻰ ۋﯨﺠﺪﺍﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍپ ﺑﺎﻗﺴﺎﻕ ﺋﯩﺪﯗﻕ ،ﺑﯩﺰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻤﯘ؟!
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