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-1ﻧﻪﺷﺮﻯ ﻣﻴﯘﻧﺨﯧﻦ _ ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ
-1ﺑﯧﺴﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﻴﯘﻧﺨﯧﻦ _ ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ
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Alimjan Mamat
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4

ﻗﺎﻥ ﺗﻪﭘﭽﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ

ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺳﯚﺯ
) ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﺪﯨﻦ(

ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺗﺮﺍﮔﯧﺪﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ،ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺭﻭﻣﺎﻥ -80ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺗﺎﻡ
ﻗﻮﺷﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﺎﻻﻳﯘ-
ﺋﺎﭘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩەﺭ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺳﯜﺭەﺗﻠﻪپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻪﺭ
ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﻮﺗﺘﯘﺭ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ
ﺧﻪﻟﻘﻰ ۋە ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ
ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﺎ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺰﻡ
ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭەﻥ ﻗﻮﺷﻨﺎﺩﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻐﯩﻤﯩﺰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﻧﺎﺩﯨﺮ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻴﺪﯗﺭ.
ﺭﻭﻣﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ۋەﺯﯨﻴﯩﺘﻰ
ﻏﯘۋﺍ ﻛﯚﺭﺳﺘﯜﻟﯜپ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﻧﻪ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻠﯩﺮﻯ ،ﻧﻪ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ،ﺋﯚﺭﭘﻰ -ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﻯ،
ﺋﻮﻣﯘﻣﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﯩﺴﺘﯩﻠﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﯩﻚ ۋەﻗﻪﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ،
ﮔﺎھﯩﺪﺍ ﺗﺎﻍ-ﺩﺍﻟﯩﻼﺭﺩﺍ ،ﮔﺎھﯩﺪﺍ ﺗﯩﻚ ﭼﻮﻗﻘﯩﻼﺭﺩﺍ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻠﻪﺭﮔﻪ ﺷﺎھﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺭﻭﻣﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ۋەﻗﻪﻟﻪﺭ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﻗﻪھﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺗﺎﺯﺍ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﻛﯚﺭﻣﯜﺩﯛﻡ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﯩﯔ
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ﻧﯧﻤﯩﺴﭽﻪ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻧـﯘﺳـﺨﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋـﻮﻗـﯘﻏـﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺩﯗچ
ﻛـﻪﻟﮕـﻪﻥ ھﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ
ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ.
ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﯩﮕﻪ »ﻗﺎﻥ
ﺗﻪﭘﭽﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ« ﺩەپ ﻧﺎﻡ ﺑﯧﺮﺷﺘﻪ ۋە ﺋﻪﺳﻠﻰ ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﭽﻪ
ﻧﺎﻣﯩﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﺋﯩﺰﺍھﺎﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ
ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﻰ  2ﺑﯚﻟﯜﻣﮕﻪ 18 ،ﺑﺎﭘﻘﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺗﯜﺱ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﺵ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﭗ ﺋﺎھﻤﻪﺩ ﻧﺎﺳﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻢ.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﻳﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﻟﺴﻪ ،ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﺎﺳﻤﯩﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺋﯚﺯ
ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ۋەﺗﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺗﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺷﯘ
ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺯﺍﺏ،
ﻛﯜﻟﭙﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﯧﻨﯩﻘﺮﺍﻕ
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﻗﻮﺷﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ۋە ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺴﯩﺰ
ﺭﯗﺱ ﺑﺎﺳﻤﯩﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﯧﭽﯩﭗ ،ﺋﯚﺯ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ،ﺋﺎﻧﺎ
ۋەﺗﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺗﻠﯩﻘﻰ ۋە ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە
ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﯘ
ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯜﺭەﺗﻠﻪپ
ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ
ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﺗﻤﯩﺸﯩﻨﭽﻰ ۋە ﺳﻪﻛﺴﯩﻨﯩﻨﭽﻰ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ
ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺭﯗﺱ ﺑﺎﺳﻤﯩﭽﻰ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻗﺸﺎﺗﻘﯘچ ﺯەﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ،
ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺗﺎڭ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﻏﺎﻟﯩﭗ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺷﯘ
ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻤﯘ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﯚﺯ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﻝ
ﺧﻪﻟﻘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻮﻧﯘﺗﯘﺷﺘﺎ ،ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺷﻪﻛﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﻪﺩەﺑﯩﻲ ﻳﯧﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻖ ﺗﯜﺭﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻳﯧﺰﯨﺶ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ
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ﺋﯩﮕﻪ ﺗﺎﻻﻧﺖ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺑﻪﺩﯨﺌﯩﻲ
ﺋﻪﺳﻪﺭ ﺋﯩﺠﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﺳﯘﻧﺎﻟﯩﺴﺎ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﭘﻪۋﻗﯘﻟﺌﺎﺩﺩە ﺯﻭﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ۋە ﻗﯩﺴﻤﻪﻥ
ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻢ.
) ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﯘھﯩﻢ
ﻧﯘﻗﺘﺎ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯜﺭەﺵ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﭘﯩﺪﺍﺋﯩﻴﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﺎﺑﯩﻖ
»ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻟﯩﺮﻯ« ﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯜﭼﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺋﻪﻣﻤﺎ ( ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻐﺎ
ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺳﻪۋەﺏ ۋە ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﭽﻰ
ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻢ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻧﺎﻣﻰ ﺗﯘﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﻗﻪھﺮﯨﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ »ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻟﯩﺮﻯ« ﺩﯨﻦ
ﻛﯜﺗﻜﻪﻥ ﺋﯜﻣﯩﺘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺰﺍھﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ.
ــ »ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ۋﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ۋﺍﻟﯩﻲ ﻣﻪھﻜﯩﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻱ -ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻟﯘﻕ ﻛﯚﻙ
ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﻗﺎﺩﺍپ ،ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺟﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻴﺎﻟﯩﺴﺎﻕ،
ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﯩﻤﯩﺰ ﻛﯚﻛﺘﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﻼ ﺟﻪۋﻻﻥ ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﺎ،
ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺳﻮۋﯦﺖ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻟﯩﺮﻯ ﻳﺎﺭﺩەﻣﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ! «

ﺯەﻳﺪﯗﻥ ﻳﯜﺳﯜپ
-1990ﻳﯩﻠﻰ  -2ﻓﯧﯟﺭﺍﻝ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ــ »ﺭﯗﺱ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻰ ﻳﯧﻠﺘﺴﯩﻦ ﭼﯧﭽﻪﻧﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ
ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪھﺪﯨﺖ
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ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺰﻣﯘ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﻠﻪﻥ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ
ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻣﯩﺰ! ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺳﻮۋﯦﺖ
ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ
ﻏﺎﻟﯩﭗ
ﺋﺎﻏﺪﯗﺭﻏﺎﻥ
ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯ ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﻳﺎﺭﺩەﻣﮕﻪ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﭽﻰ!«

ﺟﻪۋھﻪﺭ ﺩﻭﺩﺍﻳﯧﻒ
-1994ﻳﯩﻠﻰ  -12ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -8ﻛﯜﻧﻰ
ﮔﺮﻭﺯﻧﻰ -ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﻭﺭ ﺑﺎﻳﺎﻧﺎﺗﻰ

ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ» ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯘﻳﺮﯗﻕ ﻳﺎﻏﯩﺪﯗ-ﺩەپ ﺑﯚﺭە ﺋﺎچ ﻗﺎﭘﺘﯘ«-
ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ،ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﺯﺍﺕ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﺭەھﺒﻪﺭﯨﻴﻪﺕ ،ﺋﯚﺯ ھﻪﻟﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎۋﺍﺭە ﺑﻮﻟﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﺗﻪﻟﻤﯜﺭﯛﺷﻰ ،ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺘﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﯩﻼ ﺋﺎچ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯚﺭﯨﮕﻪ ﺗﻪﻣﺴﯩﻞ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ…..
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭەھﯩﻤﺠﺎﻥ
 -2009ﻳﯩﻠﻰ  -2ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -5ﻛﯜﻧﻰ.
ﻣﻴﯘﻧﺨﯧﻦ – ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ.
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ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﯚﻟﯜﻡ
ﺑﯘ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎپ

ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺸﻰ
 -1981ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯩﻴﯘﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ  ،ﻛﯧﭽﻪ ﺳﺎﺋﻪﺕ 10
ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﺎﺑﯘﻝ ﺷﻪھﯩﺮﻯ ﺑﻪﺋﻪﻳﻨﻰ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﻪﻙ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﺳﯜﻛﯜﺗﻜﻪ
ﭼﯚﻣﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﻮﭼﺎ ﺋﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺪﺍ-ﺳﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎۋﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻼ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺑﯘﻟﯘﺗﺴﯩﺰ ﻛﯚﻙ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ ﭼﺎﻗﻨﺎﭘﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ
ﻳﻪﺭ ﺟﺎھﺎﻧﻨﻰ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘپ ،ھﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻚ ﺑﻪﺧﺶ ﺋﻪﺗﻤﻪﻛﺘﻪ .ﻛﺎﺑﯘﻝ
ﺷﻪھﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯚﻟﯜپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﻍ ﭼﻮﻗﻘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘھﺎﭘﯩﺰەﺗﭽﻰ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯜﺯﯛﻟﺪﯛﺭﻣﻪﻱ ﺋﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺋﻮﻗﻼﺭ ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ
ﺋﯚﺗﯜﺷﯜپ ﭼﻪﻣﺒﻪﺭ ھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﻛﯧﭽﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﭼﯜﺷﯜﺷﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ ﻛﻮﭼﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ »ﺋﻪﻛﺴﯩﻞ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﭘﭽﻰ« ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭘﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﺪە
ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﺴﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﯘﺟﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻤﯘ
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﻭﺭ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﺪە ،ژﻭﺭﻧﺎﻟﯩﺴﺘﻨﯩﯔ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺭەﺋﯩﺴﻰ ﻛﺎﺭﻣﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺳﯚھﺒﯩﺘﻰ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺭەﺋﯩﺲ ﺳﻮۋﯦﺖ ھﯚﻛﯜﻣـ-
ﺭﺍﻧﻠﯩﻐﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺳﯜﺭەﺗﺘﻰ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭەﺋﯩﺴﻨﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە »ﺳﻮۋﯨﺖ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻧﻨﻰ
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ﻏﻪﺭپ ﺋﯩﻤﭙﯧﺮﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ھﯘﺟﯘﻣﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ھﻪﻣﺪە
ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﻪھﯟﺍﻟﺪﺍ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜۋﺍﺗﺎﺗﺘﻰ«.
_ ھﻪﺋﻪ! ھﻪ ،ﺭﺍﺳﺖ! ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻯ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ،ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﻳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ! -ﺩەﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻴﻮﻟﺪﯗﺷﻰ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﭗ .ﺋﯘ ،ﻗﯘﭼﯩـ-
ﻗﯩﺪﺍ ﺋﯘﺧﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﺘﯩﻜﻰ ﻛﻪﻧﺠﻰ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﻛﺎﺭﯨﯟﯨﺘﯩﻐﺎ ﻳﺎﺗﻘﯘ-
ﺯﯗپ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﺯﺍﻝ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮﺩﻯ-ﺩە ،ﺷﯩﺮەﺩە ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ
ﺗﺎۋﯗﺯﻧﻰ ﺗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﺋﻪﺳﻨﺎﺩﺍ ﻛﻮﭼﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ
ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﭽﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼپ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﯗﺳﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﺗﻮﺧـ-
ﺗﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﺴﻰ ﺋﻪﻧﺴﯩﺰ ﻗﯧﻘﯩﻠﺪﻯ.
ﺑﯘ ﻣﻪھﻪﻟﺪە ﺑﯩﺰ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻛﯜﺗﻤﻪﻳﺘﯘﻗﻘﯘ؟ -ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﻧﻪﺯﯨﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻐﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﺪﻯ ﺋﯘ.
_ ﺑﯘﻻﺭ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻯ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭ ،ﻳﺎﺷﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻚ ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﻰ ﺋﯚﺗﻪﺷﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ -ﺗﻪﺧﻤﯩﻦ
ﻗﯩﻠﺪﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻴﻮﻟﺪﯗﺷﻰ.
_ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﯧﺨﻰ ﺗﯚﻧﯜﮔﯜﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ
ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ھﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﺗﺘﻰ _ ﺩەپ،
ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ،ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪەﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻐﺎ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﺋﯧﻨﯩﻘﻜﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺧﺎﺋﯩﻨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﻯ! ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﺪە
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭘﺎﺵ ﻗﯩﻠﺪﻯ_ ﺩەﻳﺘﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻴﻮﻟﺪﯗﺷﻰ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ
ﭼﺎﻳﻘﺎپ ۋە ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜﺵ ﺋﺎھﺎﯕﯩﺪﺍ -ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ،ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ
ﻳﻮﺷﯘﺭﻧﯘﯕﻼﺭ!_ ﺩﯦﺪﻯ.
ﭼﺎﭼﺮﺍپ ﺗﯘﺭﯗﺷﺘﻰ ـ ﺩە
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻳﯜﮔﯜﺭﮔﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ،ﺋﺎﺭﻗﺎ ھﻮﻳﻠﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﻰ.
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮەﺭ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺋﻪھﯟﺍﻟﺪﺍ ﺟﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﺳﻘﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻻﺭ _ ﺩەپ،
ﺋﯚﮔﺰﯨﺪە ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻣﯚﻛﯜﻧﯜﺵ ﻳﯧﺮﻯ ﺑﺎﺗﺘﻰ .ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭ
ﺑﺎﻣﺒﯘﻙ ﺷﻮﺗﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﮔﺰﯨﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﺍﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﻰ
_ ﺩە ،ﺗﯩﯟﯨﺶ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﺷﯘﺗﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﻮﻗﯘﺭﯨﻐﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘ
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ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺗﻪﻣﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ ﺯﺍﻝ ﺋﯚﻳﮕﻪ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮﺩﻯ ۋە ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ
_ ﺳﻪﻥ ﺋﺎﭼﺎﻣﺴﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﭼﯩﻤﻪﻧﻤﯘ؟
_ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎﻡ! ﺳﻪﻥ ﺋﺎچ
ـ ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﻰ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ .ﺋﯘ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺷﺎﻳﻪ ﺭﻭﻣﯩﻠﯩﻨﻰ
ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ،ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ ۋە
_ ﻛﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ؟ ـ ﺩەپ ﻳﯧﻨﯩﻚ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ.
_ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﯔ! ﺑﯩﺰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ
ﻛﻪﻟـﺪﯗﻕ .ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻤﻪﻛﭽﯩﻤﯩﺰ ـ ﺩﯦﺪﻯ
ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ ﻗﻮﭘﺎﻝ ۋە ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﺩﺍ .
_ ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯘﻡ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﺴﻪﻝ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﻐﯘﺩەﻙ ھﺎﻟﯩﻤﯘ ﻳﻮﻕ.
ﺋﻪﺗﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜﻣﻪﻥ.
_ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯧﭽﯩﯔ! ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘﺯﯗپ،
ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﻤﯩﺰ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺗﺎﻗﺎﻗﻨﻰ ﺑﯩﺮ
ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺳﯧﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻪﺩەﻣﭽﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﭼﯧﻜﯩﻨﺪﻯ.
ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﻨﻰ ﺗﻪﯕﻠﯩﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺵ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ
ﻛﺎﻻﺷﻨﯩﻜﻮپ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﻥ ﺗﯚﺕ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ھﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻼ ﺑﯧﺴﯩﭗ
ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ.
_ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﻧﻰ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯘﻟﯘڭ-ﭘﯘﭼﻘﺎﻗﻼﺭﻏﯩﭽﻪ ﺋﺎﻻ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ
ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗﯕﻼﺭ!  -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ .ﺑﯩﺮ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﻪ ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ
ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﻣﺎﻗﺘﺎ .ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﻗﯩﻤﯩﺮ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﭘﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ ،ﺋﯚﺯﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﺎﻏﭽﯩﺪﺍ ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﭼﯧﭙﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺯﮔﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﻳﯟﺍﻥ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ،ﺯﺍﻝ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ.
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ﺋﯘﻣﯘ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﮔﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻛﯩﺮﺩﻯ .ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ ۋە ﺩﯨﯟﺍﻧﺪﺍ ﺗﯩﻤﺘﺎﺱ ،ﻗﯩﻤﯩﺮﻟﯩﻤﺎﻱ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﻪھﻪﻝ ﺗﯩﻜﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺗﺎﻗﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ ،ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﻭﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ-ﺩە ،ﺯەﺭﺩە
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﻭﺭﻧﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯛۋەﺗﺘﻰ.
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗپ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪۋەپ
ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰ-ﺩﯦﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻦ -ﺩەپ ﭘﻪﺭەﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ
ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﯨﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﻯ
_ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﭽﻪ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﺪﺍ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯜﻣﮕﻪ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﻢ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ؟ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯧﺨﻰ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﻭﺭ
ﻛﯚﺭﯛﺵ ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ،ﻧﯧﻤﯩﺸﻜﻪ ﺋﯚﭼﯜﺭﯨﺴﻪﻥ؟
ﺋﯚﻳﯜﻣﺪﯨﻦ ﺩەﺭھﺎﻝ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ!
_ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ! ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﺪە
ۋەﺗﻪﻥ ﺧﺎﺋﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﻭﺭ ﻛﯚﺭﯛﺷﻰ ھﺎﺟﻪﺗﺴﯩﺰﻏﯘ! -ﺩﯦﺪﻯ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ ،ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﯨﻠﯩﻚ ﻛﯜﻟﯜپ ھﻪﻣﺪە ﺑﺎﻳﺎﺗﯩﻦ ﻏﯩﻼﭘﻘﺎ
ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪﺗﻠﻪپ ،ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﮕﻪ
ﺗﻪﯕﻠﻪپ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﯩﺶ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ:
_ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ! ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻧﺎ ۋەﺗﻪﻧﮕﻪ ﺧﺎﺋﯩﻨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﻞ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﭘﭽﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻣﻜﺎﺭﻻﺷﻘﺎﻥ ،ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯖﯩﺰ
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ،ﺋﯩﻨﻘﯩﻼپ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﯨﯖﯩﺰ .ﺗﯧﺰ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺭﯛڭ!
ﺋﯘ ﻻﻏﯩﻠﺪﺍپ ﺗﯩﺘﺮەﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻴﻮﻟﺪﯗﺷﻰ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﺩەﻗﯩﻘﻪ ﺋﯜﻥ -ﺗﯩﻨﺴﯩﺰ ﻏﻪﺯەپ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﻜﯩﻠﮕﻪﻥ
ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﯕﯜپ ﺗﯘﺭﯗپ -ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻻۋﺯﺍ ﭼﺎﺧﭽﺎﻕ! ﻳﻮﻗﯩﻼڭ ﮔﻪپ! ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺑﯘ؟ -ﺩﯦﺪﻯ.
_ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ھﯚﺟﺠﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ-
ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺗﻪﺭﯨﻨﻰ ﺗﯜﺭﯛپ.
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_ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎڭ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ! ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻨﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻛﯩﻢ
ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ؟ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯧﻠﯧﻔﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖـ-
ﻻﺗﻤﺎﻗﭽﯩﻤﻪﻥ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺗﺎﻗﻪﺗﺴﯩﺰ ھﺎﻟﺪﺍ.
_ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ،ﺑﯘ ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﻪﺭﺑﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ! ﻣﻪﺧﭙﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ.
ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ .ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﻳﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺧﺘﯘ-
ﺭﯗﺵ ۋە ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗۋﺍﻟﺪﯨﻢ .ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩـ-
ـﻜﻼ .ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﯩﻨﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴـ-
ﺗﯩﺮﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﯔ .ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ! ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻓﻮﺭﻣﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯧﻴﯩﭗ،
ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺭﯛڭ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ.
_ ﻧﯧﻤﯩﺸﻜﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻓﻮﺭﻣﯩﻨﻰ ﻛﯧﻴﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻙ؟
_ ﺑﯘﻣﯘ ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ.
_ ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻪﺯﯨﻢ
ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ،ﻗﻮﺭﻗﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻓﺎﺩﺍ ﺗﯜﮔﯜﻟﯜپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ  16ﻳﺎﺷﺘﯩﻜﻰ
ﻗﯩﺰﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﮔﻪ .ﻗﯩﺰ ﻳﯜﮔﯜﺭﮔﯩﻨﯩﭽﻪ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ،
ھﺎﻳﺎﻝ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﻼ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻓﻮﺭﻣﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺋﺎﻳﺎﻕ ،ﭘﺎﻳﭙﺎﻕ،
ﺷﻪﭘﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ
ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻓﻮﺭﻣﯩﻨﻰ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﻪﺯﯨﻢ
ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ھﻪﺭﺑﻰ ﻓﻮﺭﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼپ ﻛﯧﻴﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﮔﻪ
ﻗﺎﻳﻨﯩﺪﻯ:
_ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻧﺎ ۋەﺗﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺗﺘﯘﺯ ﻳﯩﻞ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ
ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ ﺗﯚھﻤﻪﺗﻜﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﺘﯘﻡ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺩەپ
ﻗﻮﻳﺎﻳﻜﻰ ،ﺑﯘ ﺗﯚھﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﺟﺎۋﺍﭘﻜﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﯩﺪﯗ! ﻣﻪﻥ
ﺳﯩﺰﻧﻰ ھﻪﺭﺑﻰ ﺳﻮﺗﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ!
ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻓﻮﺭﻣﯩﻨﻰ ﻛﯧﻴﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ
ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜپ ،ھﻪﺭﺑﻰ ﻓﻮﺭﻣﯩﻨﯩﯔ ﻣﯜﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺩەﺭﯨﺠﻪ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯘﻟﯘپ ﺋﺎﻟﺪﻯ ۋە
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_ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯘﻣﯘ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ!-ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ
ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻦ ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻏﻪﺯەﭘﺘﯩﻦ ﺋﻮﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﺎﻧﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ
ﭼﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻏﯘﭼﯘﺭﻟﯩﺘﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﯕﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﻧﺎﻕ ﺳﯚﯕﻪﻛﻠﯩﺮﻯ
ﭘﻮﻟﺘﯩﻴﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ،ﻣﯘﺷﺘﻠﯩﺮﻯ ﺗﯜﮔﯜﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﻰ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﺳﺘﻪﻛﻠﯩﮕﯜﺳﻰ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺋﯘ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺘﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﺎﺯﺍ ﻗﺎﻗﺎھﻼپ
ﻛﯜﻟﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺰﯨﻤﻨﯩﯔ
ﺳﺎﺩﯨﻖ ﭼﺎﻛﯩﺮﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ھﻪﺭ ﺑﺎﻻ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜﺷﻨﯩﯔ ھﯧﭽﺒﯩﺮ ﺋﻪھﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە ﻣﻪﻧﺎﺳﻰ
ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ،ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻨﻰ
ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﺪﻯ .ﺩەﻝ ﺷﯘ ﺋﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺯﺍﻝ
ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ
_ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ،ﺑﯩﺰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻳﺎﻗﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗپ
ﭼﯩﻘﺘﯘﻕ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﯩﺪﻯ!
_ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗپ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﭘﻼﯕﻼﺭ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺧﻪﺕ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ.
_ ﻛﯩﺘﺎﭘﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻣﯘ؟ -ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﺩﯨﻦ.
_ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺩﯦﺪﯨﻤﻐﯘ!
_ ﻟﻪﻧﯩﺘﯩﻠﻪﺭ! ﻧﯧﻤﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯨﺸﯩﺴﻪﻥ!  -ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﻯ ﺋﻪﺯﯨﻢ
ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺘﻘﺎ.
_ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗپ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻼﺭ  ،ﻣﯘھﯩﻢ ھﯚﺟﺠﻪﺕ ،ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ،
ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯨﻠﯩﺪﯗ!
_ ﻧﻮﻣﯘﺳﺴﯩﺰﻻﺭ! ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻻﺭ! -ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﻯ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ
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ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺑﺎﺭﯨﭽﻪ ﻗﻮﻳﯘۋﯦﺘﯩﭗ.
ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻱ ،ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﺎ ،ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ ﭘﺎﺗﻘﯘﺩەﻙ
ھﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗﻟﺪﻯ .ﭼﯩﻨﻪ-ﻗﺎﭼﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﻘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﻟﯩﺮﻯ،
ﺋﯩﺸﻜﺎﭘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﻘﺎﺳﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘﺯﯗپ ،ﭼﯘۋﯗپ ،ﺋﺎﺳﺘﯩﻦ-
ﺋﯜﺳﺘﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﻳﺪە ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻛﯩﺘﺎپ ،ﺋﺎﺭﺧﯩﭗ،
ﺩەﭘﺘﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﻰ .ھﻪﺗﺘﺎ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪپ
ﺩەﺭﺳﻠﯩﻚ ﻛﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ،ﻛﺎﻧﺴﭙﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺯﺍﻝ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺗﻮﭘﻼﻧﺪﻯ.
»ﻧﺎﻻﻳﯩﻖ« ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻣﯘﻧﭽﻪ ﻛﯩﺘﺎﭘﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ
ﺋﺎﻟﻴﻮﻣﯩﻦ ﭼﺎﻣﺪﺍﻧﻐﺎ ﻗﺎﭼﯩﻼپ ھﻪﺭﺑﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﯘﺷﯩﻤﺎﻗﺘﺎ.
_ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﺘﯘﻕ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ،ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ
ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺘﻘﺎ ﭼﺎﺱ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯩﺰ ﻣﺎﯕﺎﻳﻠﻰ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ  -ﺩﯦﺪﻯ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ
ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﯨﺪﺍ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ،ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ،ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﻗﻮﺭﺷﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻣﯧﯖﯩﺸﺘﻰ.
ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﻮﭼﯩﻐﯩﭽﻪ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺭﯗﺱ ھﻪﺭﺑﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟﺪﻯ ۋە -ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻧﺪﯨﺶ
ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﻣﻪﻥ ﭘﺎﺕ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺋﯚﻳﺪە ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ  -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ
ھﻪﻡ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﺋﺎھﺎﯕﺪﺍ.
_ ﺑﯩﺰ ﺳﺎﯕﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻐﺎ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ .ﺋﻪﺯﯨﻢ
ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﺎ
ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻗﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ .ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ ﺷﻮﭘﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻠﺪﺍ
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺟﯜﻣﻠﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﺘﻰ  -ﺩە ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺷﻮﭘﯘﺭﻏﺎ ﻳﺎﻧﺪﺍﺵ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ .ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻟﻠﯘﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻣﯘ ﺩەﺭۋﺍﺯﺍ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺟﯧﭗ
15

ﻗﺎﻥ ﺗﻪﭘﭽﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ

ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻣﯧﯖﯩﺸﺘﻰ.
_ ﺋﺎﭘﺎ ،ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﯖﻤﯘ؟ ﺋﯘﻻﺭ ﺭﯗﺳﭽﻪ
ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﺘﻰ .ﺷﻮﭘﯘﺭ ﺭﯗﺱ ﺋﯩﻜﻪﻥ -ﺩﯦﺪﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ﺗﯧﺮﯨﻜﻜﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ.
_ ۋﺍﻱ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ! ﺭﺍﺳﺖ ﺋﯧﻴﺘﯩﺴﻪﻥ ﻗﯩﺰﯨﻢ! ﺋﯘﻻﺭ ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ
ﻣﺎﯕﺎ ﻳﺎﺗﻼ ﺗﯘﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ -ﺩەپ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﺪﻯ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧـ-
ﻟﯩﺮﯨﻨﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﻪﻙ ﺑﯩﺮ ﺳﯧﺰﯨﻢ
ﭼﯩﺮﻣﯩﺪﻯ-ﻳﯘ ،ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺗﯧﺰ ﻣﯘﺯﺩەﻙ ﺳﻮﻏﯘﻗﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﺑﺎﺳﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ
ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﯩﭗ ﭘﯩﭽﯩﺮﻟﯩﺪﻯ:
_ ﺩﺍﺩﺍﯕﻨﻰ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺩﯗﻡ! ﺧﯘﺩﺍ ﺋﯘﻧﻰ ﺭﯗﺳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﺭﯨﺪﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻱ!
ﺋﯘﻻﺭ ﺯﺍﻝ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔﯩﻨﯩﺪە ،ﺋﯚﮔﺰﯨﮕﻪ ﻣﯚﻛﯜﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﭼﻪﻛﭽﻪﻳﮕﻪﻥ ،ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﺗﺎﺭﻏﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺳﺎﻓﺎﺩﺍ
ﻣﯘﯕﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
_ ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺳﻪۋەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻰ ﺋﯘﻻﺭ؟ ـ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ
ﭼﻮڭ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻣﺎھﻤﯘﺩ ﺗﺎﻗﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ.
_ ﺳﻪۋەﺑﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺩﺍﺩﺍﯕﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯘﻗﯘﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻖ
ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﯗﺭ .ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯗﺭ .ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯘﺯﯗﻧﻐﺎ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻏﯘ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﻧﯧﻴﯩﺘﯩﺪە .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﺎڭ ﺋﺎﺗﻘﯘﭼﻪ ﺑﯘ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺗﯘﺗﻘﯘﻧﻠﯘﻕ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﭘﻪﺭەﺯﻟﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﺩەﻙ
ﺳﻪۋەپ ﺗﯧﭙﯩﺸﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﻧﻮﻗﺘﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ »ﺋﻪﺯﯨﻢ
ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺭەﺋﯩﺴﻰ ﺩﺍۋﯗﺩﻧﯩﯔ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﺘﻪ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ،ﺋﻪﻧﻪ
ﺋﺎﺷﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﭘﯩﻼﻥ ﺗﯜﺯﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ«.
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ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻤﯘ ﺳﻪۋەﭘﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻝ
»ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ
ﻗﻪﺩەﻣﺪە ،ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﺗﻪﻣﺘﯩﺮەپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ
ﺗﺎﭘﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﭙﻤﯘ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺷﯘﻧﻰ
ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻜﻰ ،ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ﭘﺮﻭﻟﯧﺘﺎﺭﯨﻴﺎﺕ ﺧﻪﻟﻖ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﯩﯔ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﺋﻪﺟﻪپ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯚﺯﮔﯜﺭﯛﺷﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺭﻗﺎ ﭘﯩﻼﻧﯩﺪﺍ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ۋە ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘ
ﻧﻪﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﺴﯘﻥ! ﺗﺎ ﭘﺮﻭﻟﯧﺘﺎﺭﯨﻴﺎﺕ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻛﻪﻣﺒﯩﻐﻪﻟﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻼ
ۋەﺗﻪﻧﻨﻰ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗپ ،ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﯘﺧﺮﺍﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻠﯩﺮﻯ،
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ،ﻗﯧﺮﯨﻼﺭﻧﻰ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﻳﯧﺰﯨﻼﺭﺩﺍ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩﻤﯘ
ﻗﯩﺮﻏﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ھﻮﻗﯘﻗﻨﻰ
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺭﯗﺳﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﻻﺭﭼﻪ
ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﺯ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ۋﯨﺠﺪﺍﻧﺴﯩﺰﻻﺭﭼﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ
ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜﺷﻠﯩﺮﻯ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ،ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺰﻣﻐﺎ ﺭﺍﺩﯨﻜﺎﻝ -ﺗﻪﻟﯟﯨﻠﻪﺭﭼﻪ ﺋﯚﺗﯜﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ
ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ۋەﺗﻪﻧﮕﻪ ﺧﺎﺋﯩﻨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ۋەﺗﻪﻧﻨﻰ ﺳﻮۋﯦﺘﻜﻪ ﺳﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯘﺷﯘ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻦ
ﻳﺎﻟﺘﺎﻳﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺋﯜچ ھﻪﭘﺘﻪ ﺋﺎۋﺍﻝ
ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﺎﻧﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﺩەﻡ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻐﯩﻤﯘ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺋﯘ ﭼﻮڭ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻣﺎھﻤﯘﺩﻧﻰ ھﻪﺭﺑﻰ ﺋﺎﻛﺎﺩﯦﻤﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ
ﺋﻪۋەﺗﯩﺸﻜﯩﻤﯘ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ«.
ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ
ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻳﯧﺸﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
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ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎپ

ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻥ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﻻﺭﺩﺍ ﺋﯘ ،ﭼﻮڭ ﻗﯩﺰﻯ
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ،
ﺗﺎﻛﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ
ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻚ ﺑﯧﻨﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ
ﭘﻪﻟﻪﻣﭙﻪﻳﺪە ،ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻟﻠﯘﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﻛﺎﻻﺷﻨﯩﻜﻮپ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳﺘﻰ ۋە ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻛﯩﻢ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺋﯘﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﯚﻧﯜﮔﯜﻥ ﻛﯧﭽﻪ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﺪﺍ ﺗﯘﺗﯘپ ﻛﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ:
_ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ .ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﻤﯩﺰ؟ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯘﻣﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺳﻪۋەﭘﺘﯩﻦ
ﺗﯘﺗﯘپ ﻛﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻛﭽﯩﻤﯩﺰ -ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ
ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﺗﻪﺭەﭘﺘﻪ ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻟﻠﯘﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺩﺩﯨﺌﺎﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ.
ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﭼﻮڭ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯧﻨﺎﻧﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﻳﯜﺗﺘﻰ .ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺋﻮﻥ ﻣﯩﻨﯘﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎ
ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ ۋە
_ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﯖﯩﺰ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻳﻮﻗﻜﻪﻥ» .ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛپ ،ﺩﯦﻠﻮ
ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﺵ ﺗﯜﺭﻣﯩﺴﻰ« ﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﯧﻘﯩﯔ -ﺩﯦﺪﻯ -ﺩە ،ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﺳﻮﺭﺍپ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ،ﺩەﺭھﺎﻝ ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻟﻠﯘﻕ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺗﯜﺭﻣﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ
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ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻣﻪھﺒﯘﺳﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ
ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻣﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ
ﺋﯘﻻﺭ ﻛﺎﺑﯘﻝ ﺷﻪھﺮﯨﺪﯨﻦ  15ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮﭼﻪ ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻜﻰ ﻗﺎﺑﺎھﻪﺗﻠﯩﻜﺘﻪ
ﺩﺍﯕﻘﻰ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ »ﭘﻮﻟﻪﭼﻪﺭﺧﻰ« ﺗﯜﺭﻣﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻤﯘ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻧﯘﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻜﺎﺭﻏﺎ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﯘﻻﺭ ھﺎﺭﻏﯩﻦ ،ھﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﺋﯜﻣﯩﺴﯩﺰ ھﺎﻟﺪﺍ ﻛﻪچ ﺳﺎﺋﻪﺕ 17
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ
ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﯩﻨﯩﺪە ،ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻗﻘﺎﻥ ﻗﺎﻳﻐﯘ
ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﺎڭ  -ﺗﯘﺯﺍﻥ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﻣﻪﯕﺰﯨﻨﻰ ﻳﯘﻳﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻳﺪە ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗپ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﻮﭼﺎ ﻧﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻧﯘﺵ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﭼﺎﭘﺘﻰ .ﺑﯘ ﺗﯘﻧﯘﺵ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻴﻮﻟﺪﯗﺷﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯚﺗﯩﮕﻪﻥ ھﻪﻣﺪە ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ
ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻤﯘ ﻣﯘھﯩﻢ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﯘﺩەﻙ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﯘﺩەﻙ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ-
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺶ ﺳﻪۋەﺑﯩﻨﻰ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﺗﯘﻧﯘﺵ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ:
_ ﺳﯩﻤﺎ ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯘﯕﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﻨﻰ ﺑﯜﮔﯜﻥ
ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ .ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﻙ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﮔﺪﻯ .ﺑﯘ
ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﺯەﺭﺑﻪ! ﻣﯧﻨﻰ ﭼﯚﭼﯜﺗﺘﻰ ! ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ـ ﺋﯩﻨﯩﻤﺪەﻙ ﻳﯧﻘﯩﻦ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﯨﭽﻪ ،ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﺗﯧﺰ ﭼﺎﺭە ﺗﯧﭙﯩﻠﺴﺎ ،ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺗﯧﺰ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﻪﺯﯨﻤﮕﻪ
ﺋﺎﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺑﻪﻙ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺧﻪۋەﺭ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻤﭽﻪ
»ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﻰ ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻤﯩﺶ ،ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻧﻤﯩﺶ«.
_ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺩﻭﺳﺘﯘڭ! ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﺴﻪﻧﻐﯘ
19

ﻗﺎﻥ ﺗﻪﭘﭽﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺋﯘﻧﻰ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ ﺗﺎﻗﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ.
_ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ! ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ  -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ
ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ
_ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯚھﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯩﻢ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﯦﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯗ! ﻣﻪﻥ
ﺋﻪﺯﯨﻤﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﻪﭼﯩﮕﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ .ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻣﺎﯕﯩﻤﯘ ﺋﻪﺗﺘﯩﺮ
ﮔﯜﻟﻠﻪﺭ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻟﺪﺍ ﻣﻪﻥ
ﺋﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ » ﺋﻪﻛﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﻪﺷﻜﻪﻥ « -ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺑﺎھﺎﻧﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺶ ﺧﻪﺗﯩﺮﻯ ﻣﺎﯕﯩﻤﯘ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺭﯗﺱ
ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺑﯘﻟﯘڭ -
ﭘﯘﭼﻘﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﺑﯘﺭﻧﯩﻨﻰ ﺗﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ،ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺰﻣﻐﺎ ﺳﺎﺩﯨﻖ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺭەھﯩﻢ-
ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﺷﺘﻰ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺭﺳﻪ،
ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﻣﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﻪپ ﻛﯧﺘﯩﻤﻪﻥ.
ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﺩەﻣﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﺯﺍﭘﻼﻳﺪﯗ .ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﯩﭽﻪ ،ﺑﯩﺰ ﺳﻪﺑﺮە
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯜﺗﻪﻳﻠﻰ .ﺳﯩﻤﺎ! ﺳﻪﻥ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍ.
ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﻛﯜﺗﻜﯩﻦ .ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺋﻪﺯﯨﻤﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺴﻪﻡ
ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﻤﻪﻥ!
ﺗﯘﻧﯘﺵ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ
ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﭼﻘﯘﻧﺪﺍپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮەﺭ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺳﻮﺭﺍﺷﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺧﺎﻟﯩﺪە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﭗ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻐﯩﭽﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﺑﯘﺳﯘﻏﯩﺪﺍ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼپ ،ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺧﺎﻟﯩﺪەﻧﯩﯔ
ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ھﯧﺴﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﻧﻪﻣﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺗﯧﺨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻤﯘ ﺧﻪﺗﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ
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ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻛﯚﺯﮔﻪ ﭼﯧﻠﯩﻘﺘﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﯘﺗﯘپ ،ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﭙﻼ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ-ﺩە ،ﺋﺎﺋﯩﺮﭘﻮﺭﺗﻘﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ،ﺗﯩﻚ
ﺋﯘﭼﺎﺭﻏﺎ ﻗﺎﭼﯩﻼپ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ .ۋەﺗﻪﻥ ﺋﺎﺯﺍﺗﻠﯩﻘﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯜﺭەﺵ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺳﻪﭘﻜﻪ
ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻳﻮﻟﻼﻳﺪﯗ! ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﭼﯩﻘﯩﺸﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮەﻙ!
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘ ،ﻗﯩﺰﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﻧﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ،
ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺳﻘﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ،ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﺩﻯ.
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ،ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻚ ﺑﯧﻨﺎﺳﯩﻨﯩﯔ
ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﺪە ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻜﻰ
ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻝ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﯩﮕﻪ
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ھﻪﻣﺮﺍ
ﺋﯩﺪﻯ .ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﯩﻦ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ،
ﭘﻪﻟﻪﻣﭙﻪﻳﮕﯩﭽﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼپ ﻛﻪﻟﺪﻯ-ﺩە ،ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﭘﻪﻣﻠﻪۋﺍﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮ ھﺎﺯﺍ ﺳﯩﻨﭽﯩﻼپ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
_ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻤﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ھﻪﭘﺘﻪ ،ﺷﻪﻧﺒﻪ
ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯧﻠﯩﯔ! ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺩەﺭھﺎﻝ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘڭ-ﺩﯦﺪﻯ
ﻳﯧﻘﯩﻤﺴﯩﺰ ،ﻗﻮﭘﺎﻝ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ.
_ ﺑﯩﺰ ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﯩﯔ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﯜﭼﻪ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ
ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﻤﯩﺰ! -ﺩﯦﺪﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﺩﺍ.
_ ﺑﯘﻧﯩﻤﯘ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ھﻪﭘﺘﻪ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ! -ﺩﯦﺪﻯ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﮔﻪ ﻳﺎﻥ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ .ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﻗﻪھﺮﻟﯩﻚ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﯘ ﺟﯩﻤﯩﻘﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﺰﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘپ
ﻧﯩﺨﺘﯩﺪﻯ ۋە ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﻳﺎﻟﯟەﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ
_ ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ ،ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯘﻡ
ﻗﺎﻣﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﺍﻣﺪﯗﻕ؟
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ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە

ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ

ﺋﯘ ﺳﻮﺭﺍﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ،ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﯩﯔ
ﺑﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﻣﯜﺩﯨﺪە ﺋﯩﺪﻯ.
_ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ! ﻣﻪﻥ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺩﯦﺪﯨﻤﻐﯘ! ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺵ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ!
ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻕ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﻛﯜﻥ ﻛﯜﺗﯜﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ھﯧﭻ ﻧﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭﺳﯩﺰ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋﻪﺕ ،ﻣﯩﻨﯘﺕ ،ﺩەﻗﯩﻘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﭘﻼﺷﻘﺎ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺞ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮔﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﻪ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ،
ﺗﯧﺰﻻ ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﻳﯧﻘﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩـﺮەﻳﺘﺘﻰ.
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ،ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﺮﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻪۋﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺯﻭﺭ ﻻﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺗﯘﺗﯘپ ﻛﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﯘﺗﯘپ،
ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﻭﺭﻧﻰ ﺋﺎﭼﻤﯩﺪﻯ .ﺭﺍﺩﯨﺌﻮﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺴﯩﺰﻣﯘ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ،
ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﻭﺭﻻﺭ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﯩﻨﯩﻼ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ! ﺋﯘﻻﺭ
ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﯨﯔ ﺗﯘﺗﯘپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﺧﺎﻻﺷﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮەﺭ ﺷﻪﭘﻪ ﺋﺎﯕﻼﻧﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﺎﺗﻮﺭﻟﯘﻕ ﺋﺎۋﺍﺯ ﺋﺎﯕﻼﻧﺴﯩﻤﯘ،
ﺩﺍﺩﯨﻤﯩﺰ ﻛﻪﻟﺪﯨﻤﯩﻜﯩﻦ -ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯜﻣﯩﺘﺘﯩﻼ ﺑﻮﻟﯩﺸﺎﺗﺘﻰ .ﺑﺎﺷﻘﺎ
ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﻪ ﺧﯘﺷﻴﺎﻗﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ھﻮﺭﯗﻥ ،ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﯩﺪﯨﻨﻤﯘ
ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﯩﯖﺒﯩﺮ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﻛﯜﺗﯜﻟﮕﻪﻥ
ﺷﻪﻧﺒﯩﻤﯘ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ.

ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﯩﻰ ﺑﺎپ

ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺷﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ۋﯨﺪﺍﻟﯩﺸﯩﺸﻤﯘ؟
ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻥ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﻮﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ،ﻗﯩﺰﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ھﻪﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﯩﺪﺍ
ۋە ﻛﻪﻧﺠﯩﺴﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﺘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ
ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ
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ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻚ ﺑﯧﻨﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼپ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﯜۋﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ﭘﻪﻟﻪﻣﭙﻪﻳﺪە ﻳﻮﻗﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﯜﺯﻯ ﻗﺎﻥ
ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻳﯜﺯﻟﯜﻙ ،ﭘﯘﺧﺮﺍﭼﻪ
ﺗﻪﭘﭽﯩﺮەپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪەﻙ ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﯧﻴﯩﻨﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﯧﻤﯩﺰ ﺋﺎﺩەﻡ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻟﯘﻗﯘﺷﺘﻰ .ھﯧﻠﯩﻘﯩﻼﺭ ﺋﯚﺯ-ﺋﺎﺭﺍ ﺭﯗﺳﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ -ﺩە  ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻛﯚﺯ ﻗﯘﻳﺮﯨﻘﯩﺪﺍ ﻏﯩﻞ-ﭘﺎﻝ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜپ
ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﻛﯚﯕﯜﻟﺴﯩﺰ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺑﯩﺸﺎﺭەﺕ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﺘﻪ.
ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺧﺎﻧﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﻛﺎﺭﯨﺪﻭﺭﯨﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻟﻠﯘﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺘﻘﺎ ﭼﺎﺱ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺳﻮﻝ ﻳﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ
ﺋﺎﭼﺘﻰ .ﺋﯩﺸﯩﻚ ھﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺗﺎﺭﺍﻗﻼپ ﺋﯧﭽﯩﻠﺪﻯ .ﻛﺎﻣﯧﺮﻧﻰ ﺳﯘﺱ ﻻﻣﭙﺎ
ﻳﻮﺭﯗﻗﻰ ﺧﯩﺮەﻥ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ ﻳﺎﻥ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ
ﺋﯚﺗﯜپ
_ ﺑﯘ ﻛﺎﻣﯧﺮﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﯖﻼﺭ! ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩەﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺋﺎھﺎﯕﯩﺪﺍ .ﺋﯘﻻﺭ ﻛﺎﻣﯧﺮﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﮕﻪ ﺳﯧﺴﯩﻖ ،ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﻨﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﯧﻘﯩﻤﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺭﺍﻕ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺩﯨﻤﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯘﺭﯗﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﺗﺎﻗﻪﺗﺴﯩﺰﻟﻪﻧﮕﻪﻥ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﻛﺎﻣﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺗﺎﻗﯩﯟەﺗﺘﻰ.
ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﻛﺎﻣﯧﺮﻏﺎ ﻛﯚﺯ ﻛﯚﻧﮕﯩﭽﻪ ﺧﯧﻠﻪ ۋﺍﻗﯩﺖ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﻏﯘۋﺍ
ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﻛﺎﻣﯧﺮﺩﺍﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩەپ ،ﺗﯩﻤﯩﺴﻘﯩﻼپ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ.
_ ﺋﺎﭘﺎ! ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺋﺎۋﯗ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﻜﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺋﻪﻧﺴﯩﺰ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ  .ﺋﯘ ،
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺳﯩﻨﭽﯩﻼپ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ –ﺩە ،ﻛﺎﻣﯧﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻧﯧﺮﯨﻘﻰ ﺑﯘﻟﯘﯕﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺗﺘﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧﻴﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ .ﺋﻪﺯﯨﻢ
ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ،ﺧﯘﺗﯘﻥ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ
ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ-ﻳﯘ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎ ﻳﯩﻘﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﺷﺘﻰ .ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﺘﻰ.
ﺋﯘ،ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯩﺰﻻﻧﺪﻯ ۋە ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﺘﯩﻜﻰ ﻛﻪﻧﺠﻰ
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ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﻴﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﺳﺘﻰ ۋە
_ ﺧﯘﺩﺍ ﺋﯚﺯەڭ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻳﺴﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯜﻣﭽﻪﻳﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﻰ
ﻳﯚﻟﻪۋﯦﺘﯩﭗ .ﺋﯘ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻥ ﺩﺍﻏﻠﯩﺮﻯ ﻗﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻼپ ،ﺑﯩﺮ ھﺎﺯﺍﻏﯩﭽﻪ ﻳﯩﻐﻠﯩﯟەﺗﺘﻰ .ﺩەﺭۋەﻗﻪﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯜﺯﯨﺪە ﺳﺎﻕ ﻳﻪﺭ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﻟﻪۋﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﺸﺸﯩﭗ ﭘﻮﻟﺘﯩﻴﯩﭗ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ،ﺑﺎﺵ-ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪە ﺗﯘﺧﯘﻣﺪەﻙ ،ﻳﺎﯕﺎﻗﺘﻪﻙ ﺋﯩﺸﯩﻖ ،ﻳﯧﺮﯨﻖ،
ﺗﺎﻳﺎﻕ ﺯەﺭﺑﯩﺴﻰ ،ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺠﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜپ
ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﯘپ ﻛﻪﺗﻪﻥ ،ﺑﯧﺸﻰ
ﺳﻮﻳﻐﺎﻥ ﭘﯩﻴﺎﺯﺩەﻙ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛۋﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﺑﯩﭽﺎﺭە ﻣﯘﯕﻠﯘﻕ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺧﻮﺭﻻﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﯘ،ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ھﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﭘﻼﻧﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ
ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﻪﻟﻪﻡ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﯩﭙﯩﺮﻻﻳﺘﺘﻰ.
_ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯘ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺑﻪﻙ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯘﺭﯗۋەﺗﺘﯩﻤﯘ؟-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺋﺎﺭﺍﻧﻼ
ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﻮﻏﯘﻕ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ.
_ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺎﻱ ،ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﺰ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﺴﯩﺰ ﺋﻪﺑﻠﻪﺧﻠﻪﺭ
ﺗﺎﭘﯩﻨﯩﻤﻐﺎ ﺳﯩﻢ ﻗﺎﻣﭽﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯘﺭﯨﯟەﺗﻜﻪﻥ .ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ
ﺩەﺳﺴﯩﻴﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﺋﻮﺭﻧﯘﻣﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ  -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ
ﺩەﺭﺗﻠﯩﻨﯩﭗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﻟﻪۋﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻘﯩﺮﯨﺶ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺪﻯ.
_ ۋﺍﻱ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ! ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻧﯧﻤﻪ ﺳﻪۋەﭘﺘﯩﻦ؟ -ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋﯘ
ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﭼﺎﻳﻘﺎپ.
_ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻤﻪﻛﭽﻰ – ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻪﺯﯨﻢ
ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻪﺭەﻙ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮔﻪپ ﺑﺎﺷﻼپ-
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﻰ ھﯧﭻ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ
ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻣﺎﻗﭽﻰ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ -ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﭙﺎﺩە ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻳﻪﻧﻰ ﺑﺎﻏﺮﺍﻣﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭﺑﻰ ھﺎۋﺍ
ﺋﺎﺋﯩﺮﭘﻮﺭﺗﯩﻐﺎ ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻼﺭ )ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ( ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ،
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ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻼﺭ )ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ( ﻏﺎ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ،ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻟﻠﯘﻕ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ
ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯨﯟەۋﺗﻜﻪﻧﻤﯩﺸﻤﻪﻥ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﭘﺘﯩﻤﯩﺶ .ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻤﯘ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﻣﺎ
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﯜچ ﺋﺎﻱ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻏﻪﺯﻧﻰ ﺷﻪﺭھﯩﺪﯨﻦ
ﻗﻪﻧﺪﯨﻬﺎﺭﻏﺎ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ﻣﯘھﺎﭘﯩﺰەﺗﭽﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻼﺭ
)ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ( ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﮔﻪﻧﻤﯩﺸﻤﻪﻥ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻼﺭ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺋﻮﻗﻘﺎ ﺗﯘﺗﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻤﯩﺶ....
ﺋﺎھ! ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺗﯚھﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﺎﭘﻼﺷﺘﻰ :ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻏﻠﯩﻤﯩﺰ
ﻣﺎھﻤﯘﺩﻧﻰ ھﻪﺭﺑﻰ ﺋﺎﻛﺎﺩﯦﻤﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯘ ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻼﺭ ﺳﯧﭙﯩﮕﻪ ﻗﺎﭼﺎﻻﻳﻤﯩﺶ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ!
_ ﺋﻪﺯﯨﻢ! ﺳﻪﻥ ﺑﯘ ﺗﯚھﻤﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭەﺩﺩﯨﻴﻪ ﺑﻪﺭﻣﯩﺪﯨﯖﻤﯘ؟ ﺑﯘ
ﺑﯚھﺘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﯦﻤﯩﺪﯨﯖﻤﯘ؟ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ،ﺋﯩﺰﺗﯩﺮﺍﺏ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە
ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﯩﺸﯩﭗ.
_ ﺋﺎھ ﺳﯩﻤﺎ  ،ﺩﯦﻤﻪﻣﺪﯨﻐﺎﻥ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪپ -ﺩﯦﻤﻪﻣﺪﯨﻐﺎﻥ! ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰ
ﮔﯧﭙﯩﻤﮕﯩﻤﯘ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ،ﺭﯗﺱ ،ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ
ﺳﻮﺭﺍﻗﺘﺎ ،ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺠﯩﺪە ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ھﻪﺭﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﺎﯕﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻳﻪۋﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﺕ ﺗﯩﻜﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﺷﯘ ﺭﯗﺱ ﺑﻪﻙ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮﻟﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺭﯗﺱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ
ﺭﯗﺱ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ-ﺩە ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ .ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﺗﯚھﻤﻪﺕ ،ﺑﯚھﺘﺎﻥ ۋە ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ
ﺷﯜﺑﻬﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻢ.
ھﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘ ھﺎﺯﯨﺮ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ
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ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻜﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﺩﯨﻦ! ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﻰ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﻧﺎﻣﻪﻟﯘﻡ .ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯘ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻝ.
_ ﺋﯘﻻﺭ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﻛﯜﺗﯩﺪﯗ ﺩﺍﺩﺍ؟-ﺩﯦﺪﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ
ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﻪﻱ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯜﺭﺗﯜپ .ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ھﻪﺳﺮەﺕ
ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﺋﯘھ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ ۋە ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﺩﻯ
_ ﺋﯘﻻﺭ ﺷﻪﺭﺗﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻣﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ »ﺧﺎﺋﯩﻨﻠﯩﻖ« ﻻﺭﻧﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻛﭽﻰ .ﻳﻪﻧﻪ ﻛﺎﺑﯘﻝ ﺷﻪھﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻛﺴﯩﻞ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﭘﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻗﺎﻧﺎﺕ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤـ ـ ـﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﺎﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯩﺶ!
_ ﺑﯩﺮﺍﻕ ،ﺳﻪﻥ ھﯧﭽﻨﯩﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩە ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺴﻪﻧﺪە!-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ،ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺷﻘﺎ ﭼﺎﺭە ﺋﯩﺰﺩەۋﺍﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ.
_ ﺋﯘﻏﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺳﯩﻐﺪﯗﺭﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ۋە
ﺧﯘﺗﯘﻥ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ ﭘﯧﺘﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺳﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺗﯚﻛﯜﺷﻜﻪ
ﺑﺎﺷﻼپ – ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ  ،ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺳﯚﺯﯛﻣﮕﯩﻤﯘ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻱ؟ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ
ﻗﯩﻴﻨﺎﻳﺪﯗ ،ﺗﺎﻛﻰ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﺗﻮﻗﯘپ ،ﮔﯘﻧﺎھﺴﯩﺰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﺎﺑﯘﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﭽﻪ ﻗﯩﻴﻨﺎﺷﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ھﻪﺭﺑﻰ ﺳﻮﺕ ﻣﺎﯕﺎ ﻣﯘﺩﺩەﺗﺴﯩﺰ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ
ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻳﺎﻕ! ﻳﺎﻕ .ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ،
ﺗﯚھﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻣﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﻳﺎﻛﻰ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﻟﯩﻤﻪﻥ .ﻣﯧﻨﻰ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﻗﻮﻳﯘﺷﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﮔﯘﻧﺎھﺴﯩﺰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﺗﯘﺗﯘپ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﻤﻪﻥ!
_ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻼھﯩﻢ! ھﻪﻱ ﺋﻪﺯﯨﻢ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﻏﯩﺰﯨﯖﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﺎﯕﭽﯘ! –ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ،ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺴﯩﺮﺍپ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻼپ ۋە ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ -ﺑﯩﺰ ﺳﺎﯕﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﻪ
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ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳـ-ﻣﯩﺰﻣﯘ؟ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ﺩﻭﺳﺘﯘڭ؟
_ ﻳﺎﻕ! ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻻﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯗ.
ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﺎۋﺍﺭە ﺑﻮﻟﻤﺎﯕﻼﺭ! ﻣﺎﯕﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ھﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﻚ
ﺗﯩﻨﯩﭗ ۋە ﻗﯘﺭﯗپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻟﻪۋﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻣﭽﯩﭗ ﻳﺎﻻﻳﺘﺘﻰ.
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﭘﯩﭽﯩﺮﻟﯩﺪﻯ _ ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭ ﺗﯧﺰ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ
ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ!
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯜﮔﯩﺸﯩﺪﯗ.
_ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮەﺭ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﯩﭽﻪ
ﻛﯜﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ – ﭘﯩﭽﯩﺮﻟﯩﺪﻯ ﺋﯘﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍپ.
_ ﻳﺎﻕ ،ﻳﺎﻕ .ﻣﯧﻨﻰ ﺧﻮﺵ ﻗﯩﻼﻱ ﺩﯦﺴﻪڭ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﯟەﺕ-
ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﭗ .ﺋﯘﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻗﺸﺎﻟﺪەﻙ
ﻗﯘﺭﯗپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﻻﻳﯩﻤﻐﯩﻨﻪ ﺳﯩﻼپ ﺗﯘﺭﯗپ
_ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺗﯧﺰﺭﺍﻕ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ!
ﻣﯘﺷﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭙﻼ ﺋﯘﺩﯗﻝ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺷﺎﺩ ﺷﻪﻣﺸﻪﺭ ۋەﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺷﺎﻡ ﻳﺎﻗﯩﻤﻪﻥ! ﺳﺎﯕﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺗﯩﻠﻪپ ﻣﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﻤﻪﻥ! ﺗﺎۋﺍپ
ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ! ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ،ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻐﺎ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ .ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻣﻪﯕﺰﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﯕﺰﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﭗ
ﻳﯩﻐﻼپ ﻛﻪﺗﺘﻰ.ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻗﯘﻳﯘﻟﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻣﻪﯕﺰﯨﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼپ ﺋﺎﻗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺰﻯ
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﻰ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﺳﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺩەﻗﯩﻘﻪ ﻛﺎﻣﯧﺮﺩﺍ ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻖ
ھﯚﻛﯜﻡ ﺳﯜﺭﺩﻯ .ﺩەﻝ ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﻛﺎﻣﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ
ﮔﯜﻟﺪﯛﺭﻟﻪپ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ ﻛﺎﻣﯧﺮﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ۋە-
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ! ﻳﯧﺘﻪﺭ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ-ﺩﯦﺪﻯ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ
ﺗﯘﺗﯘپ ﮔﯧﺪەﻳﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ .ﺋﯘﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﯩﯔ ﭘﯧﺸﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﻳﺪﻯ.
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﻳﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ھﻪﺭ
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ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺳﯚﻳﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ
ﻛﻪﻧﺠﻰ ﻗﯩﺰﻯ ﺑﯘﺩﺭﯗﻗﻘﯩﻨﻪ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﮔﯧﺮە
ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻳﯘﻣﺮﺍﻥ ﺑﻮۋﺍﻗﻨﻰ
ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯧﺰﯨﻠﮕﻪﻥ
ﻳﯜﺭەﻛﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟﺪﻯ.
_ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ھﻪﺭﻛﯜﻧﻰ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﻳﻠﯩﻤﯘ؟  -ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋﯘ
ﺑﯘﺳﯘﻏﯩﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﺎپ.
_ ﻳﺎﻕ ،ﺭەﺧﻤﻪﺕ .ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺴﯩﺰﻣﯘ ﺑﯩﺮەﺭ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﻳﯩﮕﯜﭼﯩﻠﯩﻜﯩﻢ ﻳﻮﻕ -ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﺩﻯ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻧﯘﺭﺳﯩﺰ
ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯜﺯﻣﻪﻱ .ﺋﯘ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻚ ﺑﯧﻨﺎﺳﯩﻨﯩﯔ
ﻛﯧﻠﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯜﻧﯩﻴﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﻰ
ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﺪە
ﻳﻮﻗﻼﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺘﺘﯩﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ.
_ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ -ﺩﯦﺪﻯ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ ﻗﯩﺴﻘﯩﻼ ﺟﺎۋﺍپ
ﻗﯩﻠﯩﭗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﺷﺎﺩ ﺷﻪﻣﺸﻪﺭۋەﻟﻰ ﻣﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﺋﻮﻥ ﺗﺎﻝ
ﺷﺎﻣﻐﺎ ﺋﻮﺕ ﻳﺎﻗﺘﻰ .ﻣﺎﺯﺍﺭﻧﯩﯔ ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﯘﺗﻘﯘﻧﻴﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻐﺎ ﻣﻪﺩەﺕ ﺗﯩﻠﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﯩﻴﻤﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﺘﻰ.

ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎپ

ﻧﻮﻣﯘﺱ ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ
ﺋﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﭼﺎﺭﭼﺎپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﻏﯩﺪەﻙ ﻣﺎﺩﺍﺭﻯ
ﻳﻮﻕ ھﺎﻟﺪﺍ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ھﻪﭘﺘﻪ ﺷﻪﻧﺒﻪ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﮕﻪ ﺋﯘﻻﺷﺘﻰ .ﺋﯘ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ھﻪﭘﺘﻪ ﺑﻮﻳﻰ ﺋﯩﺸﺘﯩﻬﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ۋە ﻛﯚﺯ-ﻳﯧﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛپ ،ﺑﯜﮔﯜﻧﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ،ﻛﯜﺗﻜﻪﻥ
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ﻛﯜﻧﻰ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺗﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﻪﻟﯩﮕﯜﺩەﻙ
ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﻯ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﺩە ﺗﯩﻜﻪﻧـ-
ﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﺑﯩﺮﺩە ﺋﻮﺗﺘﻪﻙ ﻗﯩﺰﯨﭗ ،ﺑﯧﺸﻰ ﺯﯨﯖﯩﻠﺪﺍپ ،ﭘﯘﺕ-ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ
ﻻﻏﯩﻠﺪﺍپ ،ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺋﻪﻳﯟەﺷﻜﻪ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ﺋﯘ ،ﻛﯧﺴﻪﻝ
ﻛﺎﺭﯨﯟﯨﺘﯩﻐﺎ ﺑﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﻰ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﯧﯟەﺭﺗﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻟﻰ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎۋﺍﻝ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻝ-ﺗﯚﻛﯜﺱ ﺗﯜﮔﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺳﻘﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ
ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼپ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩـ-
ﻛﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﯜﺭﯛپ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺗﯚﺗﻠﻪﺭﺩە ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺋﯚﻳﺪە ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ » -ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﺩەﻙ ﮔﯚﺩەﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﺎﻣﺎپ
ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻖ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ! « ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ » .ﺑﯩﺮەﺭ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ھﺎﺩﯨﺴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﯘپ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﭽﯘ!«-ﻳﺎﻕ ،ﺧﯘﺩﺍ ﺳﺎﺧﻠﯩﺴﯘﻥ .ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮەﺭ
ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯖـ-ـﻜﯩﺪە ،ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﺩﻭﺳﺘﯩﻨﯩﯖﻜﯩﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻤﯩﺪﯗﺭ!« ﻣﯘﺷﯘﻧـ-ـﺪﺍﻕ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻳﻮﺭﯗﻗﻰ
ﺑﻪﺭﺳﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪپ ﺑﻮﻟﻐﯘﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻨﻰ ﭼﯩﺮﻣﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﯘﺳﯩﺰ ،ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﻰ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﭘﯜﻛﯜﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ  ،ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ھﯚﻛﯜﻡ ﺳﯜﺭﯛۋﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﻨﯩﻤﺴﯩﺰ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺧﯩﻴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘۋەﺗﺘﻰ.
_ ﺑﯘ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ! ﺗﺎﻛﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ ،ﭼﺎپ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ
ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎچ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺋﯜچ ﻳﺎﺷﺘﯩﻜﻰ ﻛﻪﻧﺠﻰ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭﺍﺗﻪﺑﻜﻪ .ﺭﺍﺗﻪﺏ
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ﻳﯜﮔﺮەپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ھﺎﻳﺎﻝ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ھﺎﻟﺴﯩﺮﺍپ -ھﯚﻣﯜﺩەپ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮﺩﻯ ۋە
_ ﺋﺎﭘﺎ ! ﺋﺎﭘﺎ ،ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﻳﯩﻐﻼۋﺍﺗﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﺮ ھﻪﺭﺑﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ -ﺩﯦﺪﻯ ھﻮﺩﯗﻗﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻜﻪﭼﻠﻪپ.
ﻛﻪﻧﺠﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼ-ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻳﻼ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻨﻰ
ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ ﺳﻮﻗﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺑﯩﺮ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺳﯧﺰﯨﻢ ﻟﻪﺭﺯﯨﮕﻪ ﺳﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﺟﺎﻻﻗﻼپ ﺗﯩﺘﺮەﻳﺘﺘﻰ ھﻪﻣﺪە
ﺑﯩﺮﻳﺎﻗﺘﯩﻦ » ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺠﯩﮕﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯗﺭ ،ﺑﯩﺮەﺭ
ﺧﯧﻴﯩﻢ-ﺧﻪﺗﻪﺭﮔﻪ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯗﺭ « ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺗﯩﻠﻪﻛﻠﻪﺭﻣﯘ ﺋﯘﻧﻰ
ﺑﻪﺯﻟﻪﻳﺘﺘﻰ.
_ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﺍﺩﺍﻣﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻤﯩﺪﯗﺭ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﻮڭ ﺋﻮﻏﻠﻰ
ﻣﺎھﻤﯘﺩ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﭼﻪﻛﭽﻪﻳﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ.
ﺋﯘ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ،ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺭﺍﺗﻪﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﻮڭ
ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﺍﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﯚﻛﯜﻧﯜﺵ ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﺎ ﻗﯧﻠﯩﭗ،
ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺋﯚﺗﯜﺷﺘﻰ ۋە ﻧﯧﻤﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﯘپ ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﯨﯔ ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﻰ.
ﺋﯘ ﺑﯘﺳﯘﻏﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﺎﺗﺎﺭﻏﺎﻥ ،ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﻯ
ﭼﯘۋﯗﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻏﯩﺪﯨﻦ
ﺳﻪﻛﺮﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳﺎپ ﻳﯜﮔﺮەپ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﻠﺪﻯ
_ ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺋﺎﭘﺎ! ﺋﺎۋﯗ ﺗﯘﮔﯖﯘﺯﻻﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻕ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ! ﺩﯦﺪﻯ-
ﺩە ،ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻖ ﻧﺎﻟﻪ -ﭘﻪﺭﻳﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
 ﻛﯩﻢ؟ ﻛﯩﻢ ﺋﯘ  -ﺩەپ ﺗﻮۋﻻﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘ ﺧﯘﺩﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ. ﺋﺎۋﯗ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ. ﺑﯩﺰﻗﯩﺰﯨﯖﻐﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯗﻕ  .ﺋﯘ ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺱﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺪە ﻳﯩﻐﻼپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﯩﭽﻪ
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ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﯗﻕ ﺷﯘ  -ﺩﯦﺪﻯ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ۋە ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﯨﻠﯩﻚ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼپ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩەﻣﭽﻪ ﻧﯧﺮﯨﺪﺍ
ﻛﯜﻟﮕﯩﻨﯩﭽﻪ
ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﯧﺴﯩﻖ ھﺎﺭﺍﻕ ﭘﯘﺭﯨﻘﻰ ﺋﯘﺭﯗﻟﯘپ
ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﻪﺩەﻡ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﭼﯧﻜﯩﻨﺪﻯ .ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ﺯﯗۋﺍﻧﻐﯩﻤﯘ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻯ
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﻳﻪﻟﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼپ ،ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﺳﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ ھﺎﻳﯟﺍﻥ ﺗﻪﻟﻪﺗﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ ،ﺋﯚﻱ
ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻣﯧﯖﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ
ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﺸﯩﻐﺎ ،ﺗﻮﺳﺎﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﻮڭ ﺋﻮﻏﻠﻰ
ﻣﺎھﻤﯘﺩ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﺋﯧﺘﯩﻠﺪﻯ .ﻣﺎھﻤﯘﺩﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻏﻪﺯەپ
ﺋﯘﭼﻘﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﭼﺎﭼﺮﺍپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﻪ ﺋﺎﻱ ﭘﺎﻟﺘﯩﻤﯘ ﺑﺎﺗﺘﻰ.
ﻣﺎھﻤﯘﺩ ﻛﯚﺯﻧﻰ ﻳﯘﻣﯘپ-ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﻪﻛﺮەپ ﻛﻮﭼﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ –
ﺩە ،ﺋﺎﻱ ﭘﺎﻟﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﻟﻼپ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺗﻘﯩﻨﯩﭽﻪ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯧﮕﯩﺰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ،ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﯩﻠﻰ ﺗﻪﻣﺸﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ ﻗﺎﻕ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﺗﻮﻏﯘﺭﻻپ ،ﺗﻮﻟﯘپ
ﺗﺎﺷﻘﺎﻥ ﻏﻪﺯەپ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺋﯘﺭﺩﻯ .ﺋﺎﻱ ﭘﺎﻟﺘﺎ ﻗﺎﺳﺴﺎپ
ﭘﯩﭽﯩﻐﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﻪﺳﻜﯜﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﻨﻰ
ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﺑﯚﻟﯜپ ،ﺋﯩﭽﯩﮕﯩﻼ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ .ﻧﺎﺋﻪھﻠﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻥ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﭼﯩﺮﻗﯩﺮﺍپ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﻮﭘﯘﺭﻧﯩﯔ
ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﺩﯛﻡ ﭼﯜﺷﺘﻰ -ﺩە ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﻯ ﺟﺎﻥ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﭼﺎﻻ ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺋﯩﺸﯩﺘﻨﯩﯔ ﭘﺎﭼﯩﻐﯩﺪﺩەﻙ
ﺳﯩﻠﻜﯩﻨﯩﭗ ﺗﯧﭙﯩﭽﻪﻛﻠﻪﻳﺘﺘﻰ .ﻣﺎھﻤﯘﺩ ﺋﺎﻱ ﭘﺎﻟﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﭘﯘﺧﺎﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﯘﭼﻪ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗپ ﺗﯩﻠﻼپ ﺗﯘﺭﯗپ ﻏﻪﺯەپ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭼﺎﻧﯩﺪﻯ  .ﺩەﻝ ﺷﯘ ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ،ﺷﻮﭘﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻣﺎھﻤﯘﺩﻧﯩﯔ ﻏﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺳﯧﭙﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﻨﻰ
ﺋﯘﺭﯗۋەﺗﺘﻰ .ﻣﺎھﻤﯘﺩ ﻗﺎۋﯗﻝ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺗﺎﻳﺎﻗﻘﺎ ﺑﻮﻱ
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ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﯩﺪە ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﯕﺸﯩﯟﺍﻟﺪﻯ -ﺩە ،ﺗﯚۋەﻧﻜﻰ
ﻛﻮﭼﺎ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻗﯘﻳﯘﻧﺪەﻙ ﺋﯘﭼﺘﻰ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻣﺎھﻤﯘﺩﻗﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺋﻮﻕ
ﺋﯜﺯﺩﻯ .ﺋﻮﻕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﻮﻝ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﻪﮔﻜﻪﻧﺪە ،ﺋﯘ ﺗﯧﺨﻰ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ
ﻗﻪﺩەﻣﭽﻪ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﭘﺎﻱ ﺋﻮﻕ ﻣﺎھﻤﯘﺩﻧﯩﯔ
ﺩﻭﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﻪﮔﺪﻯ! ﺋﯘ ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻕ ﺗﻪﻛﻜﻪﻥ ﻳﻪﺭﯨﻨﻰ
ﻗﺎﻣﺎﻟﻼپ ،ﮔﻮﻳﺎﻛﻰ ﺭەھﯩﻤﺴﯩﺰ ﺋﻮۋﭼﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺟﺎﻥ-
ﺟﻪھﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﭙﯩﺮﻻۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎﻥ ﻛﯧﻴﯩﻜﺘﻪﻙ ،ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ
ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪﻳﺘﺘﻰ  .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻐﺎ ﺟﺎﻥ
ﺯەﺧﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﺩﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﻕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻦ ﻏﺎﻟﯩﭗ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﺎھﻤﯘﺩ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﻪﻧﺘﯜﺭﯛﻟﯜپ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯩﻚ ﺗﯘﺭﺩﻯ!
ﻣﺎھﻤﯘﺩ ﻗﻪﺩﺩﯨﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺗﯩﻚ ﺗﯘﺗﺘﻰ!
ﻣﺎھﻤﯘﺩ ﮔﻮﻳﺎﻛﻰ ﻏﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺴﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﭼﯩﻨﺎﺭﺩەﻙ
ﻳﯜﺯﯨﭽﻪ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﻘﯩﻠﺪﻯ!
ﻣﺎھﻤﯘﺩ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘپ ﺋﯚﺳﻜﻪﻥ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺋﻮﻳﻨﺎپ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻛﻮﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻳﯧﻘﯩﭗ ﺳﯜﺭﯨﻨﻪﺗﺘﻰ!
ﺋﺎھ  ،ﻣﺎھﻤﯘﺩ!
ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﻕ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﮕﻪ ﺗﻪﻛﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯩﺸﯩﭗ،
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺗﻪﺗﯜﺭﮔﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﯘ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﺸﯩﮕﯩﻨﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺗﯘپ ﻳﯚﻟﻪﻧﺪﻯ-ﺩە ،ﺧﯘﺩﯨﻨﻰ
ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺩەﻗﯩﻘﻪ ﺗﯧﯖﯩﺮﻗﺎپ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯜچ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ
ﻛﻪﻧﺠﻰ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﯩﺮﻗﯩﺮﺍپ ﻳﯩﻐﻠﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺭﺍﺗﻪﺏ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮﺭﻗﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﻳﻨﯩﻜﯩﮕﻪ
ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﻗﯩﻠﺪﺍپ ﺳﻪﻛﺮەﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﮔﻪۋﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻧﺎﻟﻪ-ﺯﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻧﺎﺗﯩﯟﺍﻥ ﻗﯩﺰﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﻰ
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ﻛﯚﺭﺩﻯ .ﻣﺎھﻤﯘﺩﻗﺎ ﺋﻮﻕ ﺋﯜﺯﮔﻪﻥ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ،
ﭼﺎﻻ ﺋﯚﻟﯜﻙ ،ﻗﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺳﻪﺑﺪﯦﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻱ
ﭘﺎﻟﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎۋﺍﻳﻼپ ﺳﯘﻏﺎﺭﺩﻯ-ﺩە ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﻯ ﺭﻭﻟﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜپ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ
ھﻪﻳﺪەپ ،ﻣﺎھﻤﯘﺩﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ ۋە ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ
ﺩەﺭھﺎﻝ ﺳﻪﻛﺮەپ ﭼﯜﺷﯜپ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺘﺘﯩﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ
_ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ،ﻧﯧﻤﻪ ۋەﻗﻪ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ؟
_ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﺘﯩﻢ! ﻣﺎﯕﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﻪﺵ .ﺑﯘ ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻨﻰ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺗﺎﺷﻼﻳﻤﯩﺰ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ،ھﻮﺷﺴﯩﺰ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻣﺎھﻤﯘﺩﻗﺎ
ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﯕﻠﯩﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
ﻣﺎھﻤﯘﺩﻧﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ھﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﻏﯩﻼﭘﻘﺎ ﺳﺎﻟﺪﻯ.
_ ﻣﺎۋﯗ ﻧﯧﺠﯩﺲ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎﺱ!  -ﺩﯦﺪﻯ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ
ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﮔﻪ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ  .ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻣﺎھﻤﯘﺩﻧﯩﯔ
ﻗﺎﻧﻐﺎ ﻣﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯚﻳﻨﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘپ ﺳﯚﺭﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﺎ
ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻗﯩﻐﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ ﺗﺎﻗﻪﺕ
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻳﯜﮔﺮەپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯚﺗﯜﻧﺪﻯ_
ﻣﺎﯕﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ! ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ!
_ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯩﻖ! ﻣﯘﻧﯘ ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺳﻪﻧﻤﯘ
ھﻪﺭﺑﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻐﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﺎﺭ! -ﺩﯦﺪﻯ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ ھﯧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ .ﺋﯚﺯﻯ ﺭﻭﻟﻐﺎ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺘﻨﯩﯔ
ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﺩﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ ھﺎﻳﯟﺍﻧﯩﻲ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ
ﺳﯩﻠﻜﯩﭗ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﺗﺘﻰ-ﺩە،
ﺩەﺭھﺎﻝ ﻗﻮﺯﻏﺎپ ﻳﯜﺭﯛپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﻪﻗﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩﯨﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﻣﻪﺟﺮﻭھﻼﺭﺩەﻙ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﮔﯜﺭەﻳﺘﺘﻰ.
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ﻳﯜﮔﯜﺭەﺷﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﻪھﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ! ﺋﯘ ﻛﻮﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﻐﺎ
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﻧﺎﻟﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﯕﺪﺍپ،
ﺑﺎﺵ-ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﺎﭘﯩﻼﻗﻼپ ﺯﺍﺭﻟﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ،ﻗﺎﻥ-ﻳﺎﺷﻘﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ،
ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼپ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ھﻪﺭﺑﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻐﺎ-
ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻐﺎ -ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ ﺳﯘﻏﯘﺭﯗپ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻟﯟﺍﺳﺘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻐﺎ
ﺗﯩﻜﻪﺗﺘﻰ  .ﭼﺎڭ-ﺗﻮﺯﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﻏﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﺯ ﺋﯜﺯﻣﯩﺪﻯ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻟﯘپ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺯﺍﺭﻟﯩﻨﺎﺗﺘﻰ.
ﺑﺎﻳﺎﺗﯩﻦ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ھﻮﻳﻠﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻗﻮﺷﻨﯩﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ.
ﻗﻮﺷﻨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﻰ ،ﺑﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﻰ ﻳﯚﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ،
ﻳﯧﺘﯩﻠﻪپ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﯘ ﺩەﺭھﺎﻝ ﭘﻪﻟﺘﻮﺳﯩﻨﻰ ﻛﯧﻴﯩﭗ،
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ-ﺩە ،ﺗﺎﻛﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ،ھﻪﺭﺑﻰ
ﺑﺎﺳﻘﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﯩﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ
ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺘﯩﻜﻰ ھﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ،ھﯧﻠﯩﻘﻰ
ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﺍﺵ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﭼﺎﭘﺘﻰ.
ﺋﯘ ھﻪﺭﺑﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ھﻪﺭ ﺗﻪﺭەﭘﻨﻰ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻣﺎھﻤﯘﺩﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﻯ .ﺑﺎﻳﺎﺗﯩﻦ ﺋﯘ ،ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰ-ﺩﯦﺮﯨﻜﯩﻨﻰ
ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻣﺸﯩﺮە ﻛﯧﻠﯩﭗ
ـ ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ .ﺋﻪﺗﻪ
ﺋﻮﭘﯩﺮﺍﺗﯩﺴﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﺳﯩﺰ
ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻧﺴﯩﺰ! ﺋﻪﺗﻪ ﻛﯧﻠﯩﯔ .ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰ
ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ .ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻙ!
ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﺍ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺋﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺋﯩﺸﯩﻢ ﺑﺎﺭ -.ﺩﯦﺪﻯ-ﺩە ،ﺩەﺭھﺎﻝ ﺑﯘﺭﯗﻟﺪﻯ.
_ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ! ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﮔﻪﭘﻠﯩﺸﯩﯟﺍﻟﺴﺎﻡ
34

ﻗﺎﻥ ﺗﻪﭘﭽﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ!
_ ﻳﺎﻕ! ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ۋﺍﻗﺘﻰ ﻳﻮﻕ!
ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ،ﺳﻪﺑﯩﺮﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ،ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ھﺎﻟﯩﺪﯨﻦ
ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﯗﺵ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯧﺮﯨﭙﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﺘﺮﯨﺘﯩﭗ ،ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﺳﯩﺰ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻨﻰ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺑﻪﺗﺘﻪﺭﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯨﯟەﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ ﻗﺎﻳﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﻛﺎﺭﯨﺪﻭﺭﺩﯨﻜﻰ
ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻗﻘﺎ ﺋﺎﺭﺍﻧﻼ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﻰ-ﺩە ،ھﺎﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘپ ﻳﯩﻐﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘ
ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺗﺎﻛﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﯩﺪﺍ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﭼﯜﺷﯜپ ،ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ
ﺋﺎﺩەﻣﻤﯘ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ،ھﯧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﺎﺭﺩەﻣﺪە ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﻰ » ﺑﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ
ﺑﺎﻧﺪﯨﺖ) ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ(ﻻﺭﻏﺎ ﭼﯧﺘﯩﺸﻠﯩﻖ « ﺩەپ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
_ ﺗﻮﻏﺮﺍ! ﺋﯘ ھﻪﻗﻠﯩﻖ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ،ﺋﯚﺯ -ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ
ﺑﯧﺮﯨﭗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺧﻮﺭﻟﯘﻗﻼﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ:
_ ﺟﯧﻨﯩﻢ ﻗﯩﺰﯨﻢ ،ﺩﺍﺩﺍﯕﻨﻰ ﻛﯚﺭەﻟﯩﺪﯨﯖﻤﯘ؟ ﺳﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼﺭﭼﻪ ﺑﯘ
ﻣﻪﻟﺌﯘﻥ ،ﻧﻮﻣﯘﺳﺴﯩﺰ ،ﺗﻮﮔﯖﯘﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﺪﯨﯔ؟
ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻡ ﺧﺎﭘﺎ ،ھﻪﻡ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﻪﺵ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ،ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ:
_ ﻣﻪﻥ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﯜﭼﻜﻪ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ
ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﻰ ﭘﻮﻟﻪ ﭼﻪﺭﺧﻰ ﺗﯜﺭﻣﯩﺴﯩﮕﻪ
ﻳﯚﺗﻜﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ھﻪﻡ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ
ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻤﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺱ
ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﺎﺧﻼۋﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ،ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻥ ﺟﯧﭗ
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ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ-
_ ﺳﻪﻥ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻐﯘ ،ﺩﺍﺩﺍﯕﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﭘﻮﻟﻪ ﭼﻪﺭﺧﻰ
ﺗﯜﺭﻣﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﺍﻣﺴﻪﻥ؟
ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺩﯦﺪﯨﻢ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﻮﻧﯘﻳﺘﺘﯩﻢ -ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﺍ ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ
ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻥ .ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻼ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻤﻪﻥ .
_ ھﻪ! ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ ؟ -ﺋﯘ ﺗﺎﻗﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﺰﯨﺪﯨﻦ
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ.
_ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ :ﺑﯩﺰﻣﯘ ﭘﻮﻟﻪ ﭼﻪﺭﺧﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﯨﻤﯩﺰ.
ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﺎﺭﺳﺎڭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺳﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜپ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺳﺎڭ ،ﺑﻪﻙ ﻛﻪچ ﻗﺎﻟﯩﺴﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﻏﯩﻨﯩﯖﺪﺍ ،ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ
ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ .ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭ .ﺑﯩﺰ ﺳﺎﯕﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ،ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ
ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﯩﻤﯩﺰ .
ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻳﻼﻧﺪﯨﻤﻜﻰ ،ﺋﯚﺯەﻣﻤﯘ
ﺑﻪﻙ ﺟﯩﺪﺩﯨﻠﯩﺸﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ،ۋﺍﻗﯩﺘﻤﯘ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﻗﯩﺴﺘﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﯘﯕﺎ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻗﺘﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﯗﻡ .ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﭘﻮﻟﻪ
ﭼﻪﺭﺧﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﺘﯩﺰ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺪﯗﺭﯗپ -
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ -ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ  .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﺎﺭ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪپ ﻣﯧﯖﯩﯟەﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻣﻪﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ .ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺘﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﺗﯩﺘﺮەﻳﺘﺘﻰ.
_ ﺗﻮﺧﺘﺎﺵ! ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﭼﯜﺷﯩﻤﻪﻥ -ﺩەپ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻢ .ﺷﻮﭘﯘﺭ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﻼﺗﺘﻰ  .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ،ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ
ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻥ ھﺎﻳﯟﺍﻥ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻗﻘﺎ
ﺋﯚﺗﯜپ ﻣﯧﻨﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺗﯘۋﺍﻟﺪﻯ .ﺷﻮﭘﯘﺭ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘپ،
ﺋﯜﺳﺘﯜﻣﮕﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺗﺘﻰ .ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯧﺘﯩﺰﻟﯩﻘﺘﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺩﯦﻬﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﻪۋﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻤﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎ ،ﻳﯜﮔﺮەپ ﻛﯧﻠﯩﭗ
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ﻣﯧﻨﻰ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯗ-ﺩەپ ،ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﯧﻨﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﯨﭽﻪ
ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻢ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘ ﺩﯦﻬﻘﺎﻧﻼﺭ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ،ﺭﯗﺳﻼﺭ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ -ﺩەپ ،ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻤﯩﻜﯩﻦ ﺋﯜﺭﻛﯜپ ﻗﺎﭼﻘﺎﻥ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﺩەﻙ
ﻗﯧﭽﯩﺸﯩﭗ ،ﺳﺎﺗﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯚﻛﯜﻧﯩﯟﯦﻠﯩﺸﺘﻰ .ﻣﻪﻥ ﭘﯘﺕ-ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻢ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜپ ،ﺋﯚﺯەﻣﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﺪﯨﻢ .ﺗﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻢ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻧﯧﺠﯩﺲ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺑﯧﺴﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﺸﯩﭗ
ﻧﻮﻣﯘﺳﯘﻣﻐﺎ ﺗﻪﮔﺪﻯ.
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﻳﯩﻐﻼپ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳﺎپ ،
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ
ﺩەﺭﺕ -ﺋﻪﻟﻪﻡ ،ﻧﻮﻣﯘﺱ ،ﺧﻮﺭﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ﻛﺎۋﺍپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﺎﻧﺎﺗﺘﻰ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﻯ ﭼﻮﻏﻘﺎ ﺑﺎﺳﻘﺎﻧﺪەﻙ ﻛﯚﻳﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﻏﻪﺯەﭘﺘﯩﻦ
ﺋﯚﺭﺗﯩﻨﻪﺗﺘﻰ .ﻧﻮﻣﯘﺳﻠﯘﻕ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﻪ
ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻐﺎ ،ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﺰ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺭﯗﺳﻼﺭﻏﺎ
ﻧﻪﭘﺮەﺕ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﺍﺗﺘﻰ.
_ ﻣﺎھﻤﯘﺩ ﺋﺎﻛﺎﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﻛﯜﭼﯜﻡ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯩﻴﻤﺎ-ﻗﯩﻴﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻢ -ﺩەﻳﺘﺘﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﺗﯚﺭﺕ ﻳﺎﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭەھﯩﻢ ،ﺗﻮﻟﯘپ ﺗﺎﺷﻘﺎﻥ
ﻏﻪﺯەپ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻏﯘﭼﯘﺭﻟﯩﺘﯩﭗ.
ﺋﯘ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺟﺎﻳﻨﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﻗﯩﺒﻠﯩﮕﻪ ﺭﯗﺳﻼپ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﯧﯟﯨﻨﯩﭗ ﻳﺎﻟﯟﯦﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ  -ﺋﺎﻟﻼھﯩﻢ! ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ
ﻣﺎھﻤﯘﺩﻧﻰ ھﺎﻳﺎﺕ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ! ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺧﯧﻴﯩﻢ -ﺧﻪﺗﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗپ ،ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﯩﺴﻨﯩﯔ ﺳﺎﻕ-ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ
ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻞ!
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ۋە ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﺪﯨﻦ،
ﺋﻮﻏﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮەﺭ ﺧﯧﻴﯩﻢ-ﺧﻪﺗﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﻣﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯧﭽﯩﺪە
37

ﻗﺎﻥ ﺗﻪﭘﭽﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺗﻮﭘﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺯﺍﻝ ﺋﯚﻳﺪە
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺭﯗﺳﻼپ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﯘﺧﻠﯩﻴﺎﻟﯩﺴﯘﻥ!
ھﻪﺭ ﭼﺎﺭەﻙ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩﯦﮕﯜﺩەﻙ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﻟﻪپ
ﺗﯘﺗﯘپ ﺑﺎﻗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻛﯜﻟﭙﻪﺗﻠﻪﺭ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻦ،
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻﻣﻨﯩﻤﯘﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ
ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ.
ﻗﻮﻳﺎﺭﻣﻪﻧﻤﯘ -ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯘﻳﻘﯘ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺘﺘﻰ.

ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎپ

ﺷﯘﻡ ﺧﻪۋەﺭ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻥ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﻰ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﭘﻮﻟﻪ ﭼﻪﺭﺧﯩﻐﺎ ﻣﺎﯕﺪﯗﺭﺩﻯ .ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﻯ ھﻪﺭﺑﻰ
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﯧﭙﯩـ-
ﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘ ،ﺋﯘﭼﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻛﺎﻟﻠﯩﺸﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ:
_ ﻣﻪﻥ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﺗﯚﻧﯜﮔﯜﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﭘﯩﺮﺍﺗﯩﺴﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪ
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﻨﻰ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ھﯧﭽﻜﯩﻢ
ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺑﯩﺮەﺭ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﻣﺪﯗ؟
_ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﻤﻐﯘ ،ﺗﯚﻧﯜﮔﯜﻥ ﺋﯘﻗﯘﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ –
ﺩەپ  .ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻳﯩﯖﻨﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﭼﯜﺷﯜپ ﻳﻮﻗﺎپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ .ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ
ﺑﯧﺮﯨﻠﻪﺗﺘﻰ! ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﯔ ۋە
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ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺗﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺑﻮﺷﯩﺘﯩﯔ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻮڭ ﺗﯩﮕﯩﭗ.
ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺭﺩەﻣﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﭼﯧﻜﯩﻨﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺩەﻡ ھﺎﺭﺩﯗﻕ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺰﺩەﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﺎﺭﯨﺪﻭﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﯜﺗﯜﺵ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻗﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ .ﺷﯘ
ﺋﻪﺳﻨﺎﺩﺍ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﻪﺩەﻡ ﻧﯧﺮﯨﺮﺍﻗﺘﺎ ،ﻛﺎﺭﯨﺪﻭﺭﻧﯩﯔ ﺳﻮﻝ ﻳﯧﻘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ،ﺋﺎﻕ ﺧﺎﻻﺗﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ
ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﺎﻟﺪﻯ-ﺩە ،ﺩەﺭھﺎﻝ ﻳﯜﮔﺮەپ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪپ ﺋﯩﺘﺘﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺗﯧﺰ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﺎﻣﻐﺎ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯘﺭﯗﻟﯘپ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ.
_ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ،ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻻﻱ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﯔ! ﻣﻪﻥ
ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩەﻳﺘﺘﯩﻢ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ھﻮﻟﯘﻗﯘپ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﻳﯧﺰﯨﻖ
ﺋﯜﺳﺘﯩﻠﯩﺪە ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﻪﻣﺸﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻕ
ﺧﺎﻻﺗﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗپ.
_ ﺋﺎﻧﺎ ،ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘۋﯦﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺳﺘﺎﺭﺍﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪڭ .ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺪﻯ؟-ﺩﯦﺪﻯ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺗﻪﻣﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ.
ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ،ﺗﯚﻧﯜﮔﯜﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ
ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﯚﻧﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﯘ ﺩﯦﺪﻯ.
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﯗﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ
ﺳﺎﻗﻼپ ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧﺪﻯ .ﺋﯘ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ
ﭼﯩﻘﺘﻰ -ﺩە ،ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﺎﯕﻼﺷﻨﻰ ﺳﻪﺑﺮﯨﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯜﺗﺘﻰ .ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺋﻮﻥ ﻣﯩﻨﯘﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ
ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﯘﺳﯘﻏﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ-
_ ﺋﺎﻧﺎ ﻣﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰ ﺋﻪﻛﺴﯩﻞ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﭘﭽﻰ
ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺰﺩﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﯩﺪەﻙ-
ﺩﯦﺪﻯ .
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_ ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻮ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎﻥ ،ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ھﺎﻳﺎﺟﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﺎﻱ ﺩﯗﺩﯗﻗﻼپ .
_ ﻏﻪﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎڭ ،ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﯜﺭﻣﻪ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻯ ﺋﻮﭘﯧﺮﺍﺗﯩﺴﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
_ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ،ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﻨﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻗﺎﻣﯩﻐﺎﻧﺪﯗﺭ؟
_ ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ،ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ
ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﻰ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺑﯚﻟﯜﻣﻰ ﺥ ﺋﺎ ﺩ ﮔﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﯩﯔ.
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﻪ ،ﺗﯜﮔﻪﺗﻤﻪﻳﻼ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﭘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﻪﻗﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩﯨﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪەﻙ
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﻨﻪپ-ﺗﻪﻣﺘﯩﺮەپ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭﺩﻯ ۋە ﺩەﺭھﺎﻝ ﺑﯩﺮ
ﺗﺎﻛﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ،ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺋﯘ،
ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻚ ﺑﯧﻨﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺗﺎﻛﺴﯩﺪﯨﻦ
ﭼﯜﺷﻜﯩﻨﯩﺪە ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺗﯚﺗﻜﻪ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
_ ﻛﻪچ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﻳﻮﻕ ﺋﺎﻧﺎ .ﺋﻪﺗﻪ ﻛﯧﻠﯩﯔ-
ﺩﯦﺪﻯ ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻟﻠﯘﻗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﻏﯘﻻﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻛﻪڭ ﻳﺎﻳﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳﺎپ  .ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ
ﺳﺎﻗﭽﻰ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻗﺎﻧﭽﯩﮕﯩﭽﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻜﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ھﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﮕﻪ
ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺳﻮﺭﺍۋﯦﺮﯨﺶ ﺗﺎﺯﺍ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻧﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘﻳﻪﺭﺩە ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮەﺭ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻛﯚﺯﻯ ﻳﻪﺗﻤﯩﺪﻯ .ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯜﺭﻣﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﯩﻤﯘ ۋﺍﻗﯩﺖ ﻛﻪچ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ » ﺋﻪﺗﻪ ﻛﯧﻠﯩﯔ ،ﺋﯘ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﯔ ،ﺑﯘ ﻳﺎﻗﻘﺎ
ﻛﯧﻠﯩﯔ« ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﯩﭗ ھﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ
ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﯩﻦ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﮕﻪ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺭﺍﺗﻪﺏ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﺷﯜپ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ.
_ ﺋﺎﭘﺎ ،ﻣﺎھﻤﯘﺩﻧﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛﯕﻤﯘ ؟ -ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺗﺎﻗﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ.
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_ ﺩﺍﺩﺍﯕﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛﯕﻤﯘ؟ – ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ ۋە -
ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﺰﻻﺭ ﺋﺎﻛﺎﯕﻨﻰ ﻗﻪﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﺪﯗﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪپ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﻳﻮﻗﻜﻪﻥ -ﺩەپ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺰ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ.
_ ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﯜﻥ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺗﯜﺭﻣﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺰﺩﯨﺪﯨﻢ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ھﯧﭽﻴﻪﺭﺩە ﺩﯦﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ -،ﺩﯦﺪﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ھﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘھ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ.
_ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺗﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﻛﺎﺷﻜﻰ ھﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ-ﺩﯦﺪﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺋﯚﻛﯜﻧﯜپ.
_ ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ،ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﭽﻪ ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﻤﯩﺰ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ
ﺳﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﻣﺎﺩﺍﺭﻯ ﻳﻪﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﯟﺍﻥ ﺳﯘﭘﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﭘﻪﻟﻪﻣﭙﻪﻳﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺋﺎﺭﻗﺎ ھﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻏﭽﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻠﯩﻐﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺕ-
ﻳﺎﺵ ﻳﯩﻐﯩﭗ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪچ ﺳﺎﺋﻪﺕ
ﻳﻪﺗﺘﻪﻟﻪﺭﺩە ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺩەﺭۋﺍﺯﺍ ﻳﯧﻨﯩﻚ
ﻗﯧﻘﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﺗﯚﺕ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭەھﯩﻢ ﺋﯚﮔﺰﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺑﺎﻟﯩﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻣﯚﻛﯜﻧﯜﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭼﺎﭘﺘﻰ .ﺋﯘ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﻰ
ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ .ھﺎﻳﺎﻝ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ھﯧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺧﺎﻟﯩﺪەﻧﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺧﺎﻟﯩﺪە ﺩﺍﻻﻥ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﯘﻣﯘ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺩﺍﻻﻥ
ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻳﯜﮔﯜﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺳﺎﻻﻣﻼﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺧﺎﻟﯩﺪە ﻧﻰ ﺩﯨﯟﺍﻧﻐﺎ
ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺧﺎﻟﯩﺪەﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ
ﻗﺎﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎپ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮەﺭ ۋەﻗﻪ ﻳﯜﺯﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎۋﺍﻝ ،ﭼﺎﻱ ،ﻗﻪھﯟە
ﺩەﻣﻠﻪﺷﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ.
_ ﻳﺎﻕ ،ﺭەﺧﻤﻪﺕ ﺳﯩﻤﺎ .ﺑﻮﻏﯘﺯﯗﻣﺪﯨﻦ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﻪ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﺪﯗ .ﻳﯧﻨﯩﻤﻐﺎ
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ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭ -ﺩﯦﺪﻯ ﺧﺎﻟﯩﺪە ﻳﯩﻐﻼﻣﺴﯩﺮﺍپ .ﺋﯘ ﺧﺎﻟﯩﺪەﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺩﯨﯟﺍﻧﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ  .ﺋﺎﯕﻐﯩﭽﻪ ﺭە ھﯩﻤﻤﯘ ﺩﺍﻻﻧﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯩﺮﺩﻯ.
_ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺷﯘﻡ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻗﺎﻳﻐﯘﻻﻧﺪﯗﺭﺩﻯ _ ﺩﯦﺪﻯ
ﺧﺎﻟﯩﺪە ﺋﺎﺭﺍﻧﻼ ۋە ﺩﯗﺩﯗﻗﻼپ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺧﺎﻟﯩﺪە ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺑﯘ ﺷﯘﻡ ﺧﻪۋەﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯘ ھﯧﺲ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﻗﻮﻗﺎﺳﻘﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ
ﭘﯘﺭﭼﺎﻗﺘﻪﻙ ﺳﻪﻛﺮەﻳﺘﺘﻰ .ﺧﺎﻟﯩﺪە ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺑﯧﺴﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺩﺍۋﺍﻡ
ﺋﻪﺗﺘﻰ _ ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ
ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﺨﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﭘﺘﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ
ﻣﺎھﻤﯘﺩ ...ﺋﺎھ ﺧﯘﺩﺍ ﺑﯘ
ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ﺋﻮﻏﻠﯘﯕﻼﺭ
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻧﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﯧﻴﺘﺎﻻﻳﻤﻪﻥ _ ﺩﯦﺪﻯ
ﺋﺎﻟﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘپ ۋە ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺸﻘﺎ
ﭘﯧﺘﯩﻨﺎﻟﻤﯩﺪﻯ.
_ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻻﻱ ﺧﺎﻟﯩﺪە ﺋﯧﺘﻘﯩﻨﺎ! ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﻣﺎھﻤﯘﺩﻗﺎ ﻧﯧﻤﻪ
ﺑﻮﭘﺘﯘ؟_ ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺗﺎﻗﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺎﻟﯩﺪەﮔﻪ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ .ﺧﺎﻟﯩﺪە
ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﻪﻟﻪﻡ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﺗﻜﻪچ _ ﻣﺎھﻤﯘﺩ ﺗﯜﮔﻪپ
ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎﻥ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ
ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﺭەھﯩﻤﺴﯩﺰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﻰ ﺩﺍۋﺍﻟﯩﻤﺎﻱ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪە ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﻟﯜﺷﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻼپ
ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎﻧﺪەﻙ ،ﻣﺎھﻤﯘﺩﻧﯩﻤﯘ ﺋﻮﭘﯧﺮﺍﺗﯩﺴﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ _
ﺩﯦﺪﻯ ،ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯜﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﯧﻨﯩﻚ ﭘﻪﭘﯩﻠﻪپ .
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ﮔﻪﭘﻜﻪ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ
ﺳﻮﻗﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺗﻪﻛﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ھﻮﺷﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﻳﯩﻘﯩﻠﺪﻯ.
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻥ ﻧﺎﻟﻪ _ ﭘﻪﺭﻳﺎﺩﯨﺪﯨﻦ ھﻮﺷﯩﻐﺎ
ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﺪە ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﺪەﻧﯩﯔ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪﺍﻛﯚﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺋﯘﺯﯗﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ ھﻮﺷﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﻰ.
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ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩەﺭﺕ – ھﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ھﻪﻣﺪەﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ﺧﺎﻟﯩﺪەﻣﯘ
ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻮﻥ ﺗﯚﺕ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭەھﯩﻢ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻐﺎ
ھﺎﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘپ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﺮﻏﯩﻨﭽﻰ،
ﺯﺍﻟﯩﻢ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ﺗﯜﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ۋە
ﻗﺎﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﺭﻏﺎﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﮔﯜچ ﺋﺎﺯﺍپ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ
ﺑﻮﻟﻐﯘﺳﯩﺰ ،ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪپ ﺑﻪﺭﮔﯜﺳﯩﺰ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺟﯧﻨﯩﻐﺎ ﭘﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﺋﯘ ﺧﺎﻟﯩﺪەﻧﯩﯔ _ ﺳﯩﻤﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻙ _ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﻯ _ ﺩە ،ﺑﺎﺵ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺯ-
ﻳﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﺗﯜپ ﻗﺎﺭﯨﯟﯨﺪﻯ ﺧﺎﻟﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻏﯘۋﺍ ﺗﯘﻣﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪەﻙ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
_ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯩﻤﺎ ،ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ
ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺘﺘﯩﻢ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ -ﺋﯚﻳﺪە
ﺑﻮﻟﯘﺷﯘﻡ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺗﺎﺯﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ھﻪﻣﺪە ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﻪﻛﻼ ﺗﯜﮔﻪﺷﺘﯜﺭﯨﯟەﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ،ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ
ﺗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ _ ﺩﯦﺪﻯ ﺧﺎﻟﯩﺪە ﺭﯨﺪﺍﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺯ-
ﺧﺎﻟﯩﺪەﺩﯨﻦ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﻳﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﺗﻜﻪچ .ﺋﯘ
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛپ ﻳﯧﻨﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﺎﺵ ﻟﯩﯖﺸﯩﺘﻘﺎچ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ _
_ ﻣﺎھﻤﯘﺩﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻣﺪﯨﻜﻪﻥ ؟
ﺑﯘﺳﯘﻏﯩﺪﺍ ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﻛﯧﻴﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺧﺎﻟﯩﺪە ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯧﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﻯ_
ﺩە
_ ھﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ -ﺩﯦﺪﻯ
ﺟﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼپ _ ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺸﯩﭽﻪ ﻣﺎھﻤﯘﺩﻧﯩﯔ
ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩەﺵ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺋﺎۋﺍﺭﯨﮕﻪﺭﭼﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ،
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ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺧﻪﺗﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺟﻪﺳﻪﺩ
ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻥ ﻗﺎﻳﺎﻗﻼﺭﻏﯩﺪﯗﺭ ﺩەﭘﯩﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻤﯩﺶ.
_ ﺋﺎھ ﺋـﯘﻟـﯘﻕ ﻣﯘھﺎﻣـﻤـﻪﺩ! ﻳﺎ ﺭەﺳـﯘﻝ ! ﺑﯘ ﻗـﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺋﯩﻨﺴـﺎﻧـﻠـﯩـﻖ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻴﻠﯩﻚ! ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯ ﺋﻮﻏﻠﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﯩﻤﯘ ﻛﯚﺭەﻟﻤﯩﺴﻪﻙ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﻳﯜﺯﯨﻨﯩﻤﯘ ﻛﯚﺭەﻟﻤﯩﺴﻪﻙ،
ﺋﯘ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە! ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﯚﻣﯜﻟﺪﻯ؟ ﻳﺎﺭەﺑﺒﯩﻢ _ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ھﺎﺯﯨﺴﻰ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺯﺍﺭﻯ ﻳﯜﺭەﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺯﻣﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﺧﺎﻟﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻳﻪﻟﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﻳﯧﻨﯩﻚ ﭘﻪﭘﯩﻠﻪپ ،ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻗﺎﻳﻐﯘ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە _
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯘﻣﻤﯘ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻝ
ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﻛﯚﻣﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺩەﭘﯩﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺋﯩﺶ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﺴﯩﻠﻪﺭﻏﯘ ،ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ _ ﺩﯦﺪﻯ -ﺩە  ،ﻣﯘﻧﭽﺎﻗﺘﻪﻙ
ﺗﯚﻛﯜﻟﯜۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯜﺭﺗﻜﻪچ ﺧﻮﺷﻼﺷﺘﻰ.
ﺋﯘ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﻮﻏﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﺪەﻙ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﺎﺭﺯﯗ – ﺋﯜﻣﯜﺩ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ،ﺟﻪﺳﯘﺭ ،ﻣﻪﺭﺩﺍﻧﻪ ،ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻟﻐﺎﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﭙﭙﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺋﺎﻗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯟﻯ ﻧﻮﻣﯘﺳﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ،ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ
ﺑﺎھﺎﺭﯨﻨﻰ ﭘﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﻮﻏﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﻣﻪﺭھﯘﻡ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﺧﺮﻯ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺪﻯ! ﺑﯘ ﻣﯘﺩھﯩﺶ ﻗﺎﺯﺍ
ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺕ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﺯﺭﺍﻗﻼ ۋﺍﻗﯩﺖ ﻳﺎﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ،
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ﻛﺎﺷﻜﻰ ،ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﻣﺎھﻤﯘﺩﻧﻰ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ ﺳﯧﭙﯩﮕﻪ -ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻣﺎﯕﺪﯗﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ!
ﺑﯘ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﺋﻮﺕ ﺑﺎﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ھﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ  .ﺋﯘ ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻴﻠﻪﺷﺘﻰ .ﺋﯘ ﺩﯨﯟﺍﻧﻨﯩﯔ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻳﺎﻏﺎﭼﺘﯩﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻥ ﻗﻮﻟﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ﺋﯜﺳﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ  .ﺋﯘ
ﻳﯜﺯ-ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﺎﭼﺎﺗﻼﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺑﯘﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﺎﻥ
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ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻳﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭەھﯩﻢ
ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺗﯘۋﯦﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺩﯨﯟﺍﻧﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﯟﺍﻟﺪﻯ  .ﺋﯘ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ
ھﻮﺷﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﻣﯘﺯﺩەﻙ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺳﯘ ﭘﯜﺭﻛﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻼ
ﺋﻪﻧﺪﯨﻜﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﻣﻤﺎﻣﻐﺎ
ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﺎﻟﻐﺎچ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﯘﺩﻯ .ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ
ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﺩﻯ _ ﺩە ،ﺟﺎﻳﻨﺎﻣﺎﺯﻧﻰ
ﻗﯩﺒﻠﯩﮕﻪ ﺭﯗﺳﻼپ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﯧﯟﯨﻨﺪﻯ! ﺋﯘ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺩەﺭﺩ -ھﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﻚ
ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ،ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺭەﺳﯘﻝ ﻣﯘھﺎﻣﻤﻪﺩﻛﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ،
ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻛﻴﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﻰ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺴﯩﺰ ۋەھﺸﻰ ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺠﯩﺪﯨﻦ ھﺎﻳﺎﺕ
ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﯘ ﻣﻪﺭھﯘﻡ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ھﺎﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ،ﮔﯘﻧﺎھﺴﯩﺰ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻴﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﯧﭽﻪ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﻳﯩﻐﻼپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺗﺎﯕﻨﯩﯔ
ﺗﯧﺰﺭﺍﻕ ﺋﯧﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﻗﯘﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﺗﯧﺰﺭﺍﻕ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯜﺷﯩﻨﻰ
ﺳﻪۋﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ،ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺗﻪﺗﺘﻰ!

ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎپ

ﺋﯜﻣﯩﺖ ﺋﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻧﺪە ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﮔﻪ ﺗﻪﻥ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ
ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺗﺎﯕﻤﯘ ﻳﻮﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﺎﻟﺘﯩﺪە ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﻰ
ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺋﯚﺯﻯ ﻧﺎﻥ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﭼﺎﻱ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ﻧﺎﺷﺘﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻥ ھﺎﺯﯨﺮﻟﯩﺪﻯ .ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ
ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﺋﯚﻳﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯘﺭﯗۋﺍﻟﺪﻯ -ﺩە ،ﺳﺎﺋﻪﺕ
ﺳﻪﻛﻜﯩﺰـ ﻟﻪﺭﺩە ﻗﯩﺰﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻗﯘﭼﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ
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ﻗﯩﺰﻯ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﻳﻮﻝ
ﺋﺎﻟﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺳﺪﺍ ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ-ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﺍﻟﯩﻐﺎﻥ
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩە ﻣﺎھﻤﯘﺩﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﻰ ۋە ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩەﭘﺴﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ،ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ﭼﺎﻧﺪﯗﺭﯗپ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ،ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯧﻐﯩﺰ
ﮔﻪﭘﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﯩﻨﺪﯛﺭﯛپ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ،ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ
ﺗﯧﭙﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ -ﺷﯘ ﺋﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﻴﯩﻦ
ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺑﯘ ﺷﯘﻣﺨﻪۋەﺭ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ
ﺧﺎﺭﺍپ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﻧﻪﺗﺘﻰ.
ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﺪە ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ،ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﺰﻏﯘچ
ﺳﯧﺮﯨﻖ ﭼﺎﭼﻠﯩﻖ ،ﻣﻪﯕﺰﯨﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻥ ﻗﯘﻳﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻗﯩﭗ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﯩﻨﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﯗﺱ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.
_ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﻳﯧﭙﯩﭗ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﭗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ
ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺷﯩﺮەﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎﻗﯩﻼپ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜپ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯘﺯﯗﻧﻐﯩﭽﻪ
ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ-ﺩە ،ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ _ ﻗﯧﻨﻰ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﯕﻼﺭ-ﺩﯦﺪﻯ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺩﯨﯟﺍﻥ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺳﻮﺯﯗپ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﺩەپ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﺘﻰ.
_ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻐﯘ ﺩەﻳﻤﻪﻥ! ﺋﯘﻧﻰ
ﻛﯚﺭﻣﻪﻛﭽﻰ؟ – ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ھﻪﻣﺪە
_ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻳﻮﻕ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺟﺎۋﺍپ ﻛﯜﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻦ.
_ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯚﺗﻜﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﻼ ﺑﯩﻠﻤﻪﻛﭽﻰ .ﻗﯩﺰﯨﻢ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﯜﺭﻣﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩەپ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ
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ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭﻣﯩﺰ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﮔﻪ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ۋە ﻗﻮﺭﯗﻧﯘﺵ
ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە.
_ ﭼـﯜﺷﯜﻧﯜﺷﻠﯜﻙ! ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠـﻪ-
ﻟﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ .ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺗﻤﯘ ﻗﯩﻼﻻﻳﺴﯩﻠﻪﺭ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮﻻ ﺷﻪﺭﺕ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ! ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺷﯘ ﺋﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ
ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻝ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﻳﮕﻪ
ﺗﯩﻘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﯗﯕﻼﺭﻣﯘ ﺗﯧﺨﻰ ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ! ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺷﯘ
ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ ﺑﻮﻻﻟﯩﺴﺎﯕﻼﺭ،
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺯﯨﻤﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯەﻡ ﺑﺎﺷﻼپ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ
ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﯕﻼﺭ! ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚپ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ .ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻨﻤﯘ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺷﯩﺮەﺳﯩﮕﻪ ﻳﯚﻟﻪﻧﮕﻪﻥ
ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭼﻪﻛﭽﯩﻴﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ.
_ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻝ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮەﺭ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﺰ
ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ .ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯘﻡ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،
ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺟﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯗﻕ -ﺩﯦﺪﻯ
ﺋﯘ ﺩﯗﺩﯗﻗﻠﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﻳﻤﯩﺰ ﺩﯦﻴﯩﺸﻤﻪ! ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﯨﻤﮕﻪ
ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺗﻪﮔﻤﻪﻳﺪﯗ .ﻗﻮﺷﻨﺎﯕﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﭼﻪ ،ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻳﺪﺍ
ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﻳﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﻳﻮﭼﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚپ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﻛﺴﯩﻞ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﭘﭽﻰ ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻼﺭ
ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﻪﻱ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻣﯘﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ
ﮔﯘۋﺍھﭽﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻗﻤﯘ ،ﺳﻪﻧﻠﻪﺭ ﺗﯧﻨﯩﺸﻤﺎﻗﭽﯩﻤﯘ؟ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﺎﻛﺎﻟﻼﺷﻤﺎﻗﭽﯩﻤﯘ؟_ ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺩﺍﭘﺮﯗﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ.
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_ ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ!
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﻮﻳﻐﯘﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯚھﻤﻪﺕ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ،
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ .ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺳﺎﻓﺎﺩﺍ ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﭘﺎﭼﺎﻕ ﺭﯗﺱ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﻟﺪﯨﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ .ﺭﯗﺱ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺗﯩﻜﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﯧﻘﯩﺮ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺷﯘﻣﻠﯘﻕ ﻳﯧﻐﯩﭗ
ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ
_ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯩﻤﺎ ﺧﯧﻨﯩﻢ ،ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺎﻡ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯەﯕﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻗﻪﺗﺌﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺗﻪﮔﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻛﭽﯩﻤﯘ؟ ھﻪﺗﺘﺎ
ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﯩﻨﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻮﻻﻗﻘﺎ ﭼﯜﺷﯜپ
ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ!_ ﺩﯦﺪﻯ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺷﯩﻠﺘﯩﭗ ﺗﻪھﺪﯨﺖ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ.
_ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺭﺍﺳﺖ .ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ .ﺧﯘﺩﺍ
ھﻪﻗﻘﻰ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﺳﯩﺰﮔﻪ
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ.
ﺋﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە ﺋﺎﺭﺍﻧﻼ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺩﯦﻴﻪﻟﯩﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﻣﭽﯩﭗ ،ﻟﻪۋﻟﯩﺮﻯ ﻗﯘﺭﯗپ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﯜﻧﺴﯩﺰ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﭼﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
_ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﺯﯨﻤﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﯘﺩەﻛﺴﯩﻠﻪﺭ!
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯖﻼﺭ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜپ .ﺋﯘﻻﺭ ﺩەﺭھﺎﻝ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﺷﯘپ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍپ –ﺗﯧﻨﻪپ ﻛﺎﺭﯨﺪﻭﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ.
ﺑﺎﻳﺎﺗﯩﻦ ﺳﯜﻛﯜﺗﺘﻪ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﺩﯨﻦ
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ:
_ ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﯟﯦﻠﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻣﺴﯩﻠﻪﺭ!
_ ﻳﺎﻕ! ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻻﻳﺎﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪﯨﯖﻼﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ،
ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ،ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻰ ﺩەۋەﺗﺴﻪﯕﻼ ،ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ،ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺴﯩﻠﻪﺭ.
ﺟﺎھﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﻮﻳﯘﻧﺘﺎۋﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﯧﭽﻨﯧﻤﯩﮕﻪ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯗ،
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ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺋﻪﺯﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﯩﻴﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯗ.
ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﻣﯧﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻧﺴﯩﻠﻪﺭ! ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺕ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﻛـﻠﯩﭗ -ﺩﯦﺪﻯ
ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ
ﻏﻪﺯەﭘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ۋە ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻳﺎﭘﺘﻰ.
ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺩەﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﯨﻴﯘ،
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ھﯧﺴﺎﺑﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﺋﯧﻐﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﺳﻮﺭﺍﺷﻘﺎ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﻯ،
ﻟﻪۋﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﭼﯩﺸﻠﻪپ ﺗﻮﺧﺘﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰﻣﯘ ﺳﯚﺯ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﻣﻪھﺒﯘﺳﻼﺭﺩەﻙ
ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﭼﯩﻘﻘﯩﻨﯩﭽﻪ
ﺋﯘﺩﯗﻝ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﺪە ﭼﯩﮕﯩﺶ ،ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ ﺗﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎ _
ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻣﺎھﻤﯘﺩﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻟﯩﺸﻰ ،ﻗﯩﺰﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﺩەﭘﺴﻪﻧﺪە
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ،ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎھﻪﻕ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ،ھﯧﻠﯩﻼ ﺩﯙﻟﻪﺕ
ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﺪە ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺗﯚھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﻰ،ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻛﯚﻣﯜﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮﻣﯘﻧﭽﻪ ﻛﯜﻟﭙﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻴﻨﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺭﻭھﻰ ﺋﺎﺯﺍﭘﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ
ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﮕﻪ ﺋﯜﻣﯩﺘﻠﯩﻚ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻗﺘﺎ :ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ
ﭼﻮﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻙ -ﺩەﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘ
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺩەۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﭘﯜﻛﯜپ.
ﺋﯘ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺗﻠﻪﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﻛﻪچ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﺎﻟﺘﻪﻟﻪﺭﺩە ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﯩﻠﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯖﻜﯩﮕﻪ
ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﺩﯨﻦ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﻳﻮﻝ ﻣﯧﯖﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺕ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ
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ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺩەﭘﺴﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯚﺯ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ،ﺩﯙﻟﻪﺕ
ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭﺯ ﺧﯧﺘﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺑﯧﺮﯨـ-
ﺷﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧﺪﻯ .ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺑﯩﺮ ھـﺎﺯﺍ ﺋﻮﻳـﻼﻧـﻐـﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﯘﻧﯩﯖـﻐﺎ
ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ،ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ:
_ ﺳﯩﻤﺎ ﺳﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﯕﻼ ،ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﺴﻪﻧﻐﯘ ﺋﯘﻻﺭ ﻓﺎﺭﯨﺪ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﻰ
ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺗﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺗﯘﺗﯘپ ،ﺳﺎﻗﭽﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻓﺎﺭﯨﺪﻧﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺯﻟﯘﻕ ﭼﻮڭ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺗﯜﺭﻣﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﺪﻯ .ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ؟ ﺑﯜﮔﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭ
ﻓﺎﺭﯨﺪﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺰ-ﺩﯨﺮەﻙ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ
ﻳﯜﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﻣﯩﺴﺎﻟﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﻪﻳﻠﻰ_
ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯘڭ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ،ﻳﺎﻛﻰ
ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻜﯩﮕﻪ
ﻛﻪﻟﺪﯨﻤﯘ؟ ﺑﯩﺮەﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﯨﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛﻰ
ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﯨﻤﯘ؟ ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﻛﯚﺭﺩﯛﯕﻤﯘ! ﺋﯘﻻﺭ
ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﺗﻪﭘﭽﯩﺮەپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ.
ھﻪﻡ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻛﺎﺑﯘﻝ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ،
ﻗﯩﺴﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ،ﺟﻪﺳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺳﯩﺰ
ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯ-ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗپ ،ﺋﯩﺶ-
ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ-ﺩە،
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ھﯧﭽﻨﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺳﯩﻤﺎ! ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻻﻱ،
ﺋﻮﯕﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﻘﯩﻦ.
ﻣﯧﻨﻰ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ-ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻮﻳﺪﯨﻤﯘ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ﺷﯘﻛﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﻪﺧﭙﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﻰ ﺥ ﺋﺎ ﺩ ﺋﯘﺯﯗﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ھﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﻪﺷﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﻮﻏﻠﯘﯕﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ
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ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺘﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛۋەﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﯘﻳﯘﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭ ﮔﻪپ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ .ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﻪﺭﺯ-ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺳﻠﯩﺮﯨﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯧﭽﻨﯩﻤﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺴﻪﻥ ،ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯔ ﺋﻪﺧﻠﻪﺕ
ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﯩﻐﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻳﺎﺯﻣﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯔ ﺋﯚﺯ ﺑﯧﺸﯩﯖﻐﺎ ۋە
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻐﺎ ﺧﻪﺗﻪﺭ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻪ
ﺋﻮﻳﻼپ ﻛﯚﺭﮔﯩﻦ-ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﯔ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻏﺎ ﺋﻮڭ ﻛﯚﺯﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋەﺗﻪﻥ ﺧﺎﺋﯩﻨﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯚھﻤﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘﭘﺘﯩﻼ
ﺑﻮﻟﺪﻯ ھﻪﻡ ﺷﯘ ﺗﯚھﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻗﺎﻣﺎﻟﺪﻯ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺑﯩﺮ ۋەﺗﻪﻥ
ﺧﺎﺋﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﻪﺭﺯ-ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﻗﭽﻰ! ﺷﯘﻣﯘ
ﻛﯚﺭﯛﻟﯜپ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯩﻜﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ھﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭﻏﺎ »ﺋﻪﻛﺴﯩﻞ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﭘﭽﻰ«
ﺋﻪﺭﺯ-
ﺗﺎﻣﻐﯩـﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﺸﻘﺎ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯗ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺑﺮﻭﻳﯩﻨﻰ
ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻨﯩﯔ
»ﺋﯩﻨﻘﯩﻼۋﯨﻲ
ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﯔ
ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺗﯜﺭ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯚھﻤﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯧﻨﻰ ۋە ﻗﯩﺰﯨﯔ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﻰ ﻧﺎﺯﺍﺭەﺕ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ
ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ-ﺩە ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﻳﯩﺘﯩﻢ ﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯗ.
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭ ﻣﯩﯔ ﻗﯧﺘﯩﻤﻼپ ﺑﻮﻟﯘﻧﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ! ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﻳﺎﺯﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﺯ-ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺑﺎﻕ ،ﻣﯘﺷﯘ ۋەﺯﯨﻴﻪﺗﺘﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎڭ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ
ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﺋﻪﻗﯩﻠﻐﺎ ﺋﻮﻳﻐﯘﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺳﯩﻤﺎ ﺳﻪﻥ
ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﻣﺴﻪﻥ -ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﯕﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻠﻪﺭ
ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍپ ۋە ﺟﺎﺳﺎﺭەﺕ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ! ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ
ﺑﯩﺰ ﺧﯘﺩﺍﻧﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﺭ-ﻳﯚﻟﻪﻛﺴﯩﺰ ،ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﻰ ،ﻣﻪﻟﺌﯘﻥ
ﺋﺎﻟﯟﺍﺳﺘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ،ﺭەھﯩﻤﺴﯩﺰ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﯩﻤﯩﺰ
ﻳﻮﻕ! ﻣﻪﻥ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺋﯩﺮﺍﻧﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﺎﺟﺎﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ
ﺗﯘﺭﺳﺎﻕ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻻﺭﻣﯘ-ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻮﻳﻐﺎ ﺑﻪﻧﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ! ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ﺋﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﻛـﻪﺳﻜـﯩـﻦ ﺗﻪﻛـﻠـﯩـﭗ ﺑﯧﺮﯨﻤـﻪﻥ .ۋەﺗﻪﻥ ﺧﺎﺋﯩﻨﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﮕﻪﺭ-
51

ﻗﺎﻥ ﺗﻪﭘﭽﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ

ﭼﯩﻠﯩﻚ ،ﻳﺎﺭﺩەﻡ ،ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ ﻛﯜﺗﻤﻪ!
ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ۋﺍﻳﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﯟەﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺷﯘ ﺋﺎﻳﺪﯨﯔ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﻰ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺋﻪﺭﺯ-ﺷﯩﻜﺎﻳﯩﺘﯩﻴﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘپ
ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﺭ-ﻳﯚﻟﻪﻙ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ! ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﺋﯜﻣﯩﺘﻠﯩﺮﻯ  ،ﺋﯜﻣﯩﺘﻠﯩﻚ
ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﻯ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺋﯘ ﺋﻪﺭﺯ -ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ۋﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ! ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺯﻭﺭﺍۋﺍﻥ
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﮔﻪ ﺗﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ! ﺋﯘ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﮔﻪ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺷﻼﺷﺘﻰ .ﺋﯘ ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﺳﯩﺰ ﻗﻪﺩەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯚﺭەپ
ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺑﺎﻳﺎﺗﯩﻦ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘﻧﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ،
ھﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪۋەﺭﻧﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭەﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﻪﻟﮕﯜﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﻰ ﻛﯜﺗﯜﺵ ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺷﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ
ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺧﯘﺩﺍﺩﯨﻦ ﺗﯩﻠﻪﺵ ،ﻗﻪﺩەﺭﻧﯩﯔ ﺷﯘﻣﻠﯘﻗﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﺧﯘﺷﺨﻪۋەﺭﻧﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﺵ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﻧﺖ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ .ﺋﯘ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﺭﺯ-ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯘ ﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﻧﻪﺗﺘﻰ.
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ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎپ

ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺧﻪۋﯨﺮﻯ
ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩـ-
ﻛﯩﻨﯩﯔ ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺑﯧﻨﺎﺋﻪﻥ ،ﺑﯩﺮەﺭ ﺧﻪۋەﺭ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ-ﻛﯜﻧﮕﻪ
ﺗﺎﻗﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺗﯜﺷﻪﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻥ ھﯧﭻ
ﮔﻪپ ﻳﻮﻕ ﺋﯚﺗﯜﭘﻜﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﻳﺎﺩﺍپ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻟﯩﻤﯘ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻛﺮەﻙ ﺧﺎﺭﺍﭘﻼﺷﻤﺎﻗﺘﺎ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺩەﭘﺴﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﯩﺴﯩﺪﺍ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﻣﺎﻧـ-
ﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﺋﯘﻳﻘﯩﻐﺎ ﻛﻪﺗﺴﯩﻼ ﭼﯩﺮﻗﯩﺮﺍپ
ﺋﯩﯖﺮﺍﻳﺪﯗ ،ﻧﺎﻟﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ـ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭەﯕﮕﻰ-ﺭﻭﻳﻰ
ﺗﺎﺗﯩﺮﯨﭗ ﺟﯜﺩەپ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﻏﯧﻤﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﯘ ھﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺮﯨﺘﻼﺭﻏﺎ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﺪە ﺋﯜچ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭﺍﺗﻪﺏ:
_ ﺋﺎﭘﺎ ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎھﻤﯘﺩ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ؟ -ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ.
_ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻼ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ﻗﻮﺯﺍﻡ -ﺩەﻳﺪﯗ ﺋﯘ ﺭﺍﺗﻪﺑﻜﻪ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﭘﺘﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺗﯜپ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺳﻪﺑﺮﻯ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﯘﻝ ﺗﯜﮔﻪپ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﯩﻤﯘ ﻗﯩﺴـ-
ﺗﯩﻤﺎﻗﺘﺎ.ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﻨﻰ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ
ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺋﯩﺪﻯ ھﻪﻣﺪە ﺷﯘ
ﺑﺎﻧﺎﺩﺍﻳﻮﻟﺪﯗﺷﻰ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﺑﯩﺮەﺭ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺳﻮﺭﺍﺷﻘﯩﻤﯘ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ
ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ ۋە ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﯨﻨﻰ
ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺋﻮﻥ ﻣﯩﻨﯘﺕ ﻛﯜﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻝ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯧﻨﺎﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﻪۋﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯩﺮﺩﻯ .ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻧـﻪﭘـﻪﺭ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ
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ﻧﻪﭘﻪﺭ ﭘﯘﺧﺮﺍﭼﻪ ﻛﯩﻴﯩﻨﮕﻪﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
_ ﺳﯩﺰﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﯩﺰﻏﯘ
ﺩەﻳﻤﻪﻥ؟ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺳﯩﭙﺎﻳﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ.
_ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯘﻡ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﺳﻪﯕﻼﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻻﺗﺘﯘﻕ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ھﺎﻳﺎﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗپ.
_ ﺋﯧﺴﯩﻠـﺰﺍﺩە ﺧﯧﻨﯩﻢ ،ﺋـﻪﭘﺴـﯘﺳـﻠـﯩﻨـﺎﺭﻟـﯩﻘﻰ ﺷـﯘﻛﻰ ﺑﯩﺰ ﺋـﯘﻧـﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎﺷﻰ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘۋﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ .ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﻮﻝ-ﻳﻮﺭﯗﻕ ﻛﻪﻟﮕﯩﭽﻪ ﺳﻪﺑﺮە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ-ﺩﯦﺪﻯ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ.
_ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺗﯚﺕ ﺑﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﻳﻐﯘﺯﯨﻤﻪﻥ،
ﭘﯘﻟﺴﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻗﺎﻻﻳﻤﻪﻥ؟ ﺑﯩﺰ ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯘﻣﻨﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﻐﯩﻼ
ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪﯗﻕ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺗﺎﻛﺎﻟﻠﯩﺸﯩﭗ.
_ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ
ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﻳﯧﺰﯨﯔ ،ﺋﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﯜﺯﯛﻟﺪﯛﺭﻣﻪﻱ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺴﯩﺰﻣﯘ ﺳﯩﺰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﺯﺭﺍﻗﻼ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ﺟﻪﺯﻣﻪﻧﻜﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ
ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎچ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ.
_ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﺎﻻﻣﻨﻰ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯘﺷﯘﯕﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜﻣﻪﻥ!
_ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻏﯩﻤﯘ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﻰ
ﻏﻪﻣﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﺎﻏﭽﯩﺴﻰ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﺎﺭ-
ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﯚﻛﯜﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯘﻡ ۋەﺗﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺯ ﻳﯩﻠﭽﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﯩﻠﻼپ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ
ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﻪﻣﺪﯨﭽﯘ!
_ ھﻪ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﻛﺴﯩﻞ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﭘﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ،ﻏﻪﺭپ ﺋﯩﻤﭙﯧﺮﻳﺎﻟﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﭙﯩﻴﻮﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺳﺎﺗﺘﻰ ! -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﯩﻠﻜﯩﭗ .ﺋﯘ ﺑﯘ
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ﻧﺎھﻪﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ،ﺑﯘ ﺗﯚھﻤﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻏﻪﺯەﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺯﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ -ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯘ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﯜﺗﯜﻧﯜﻣﻪﻧﻜﻰ ،ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯘﻣﻨﯩﯔ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯔ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﻳﺎﻟﯟەﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ.
_ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﯗڭ! -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺗﯩﺮﻭﭘﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ.
ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﻪﺵ ﻣﯩﻨﯘﺗﭽﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﻐﺎ
ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ .ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮ ھﺎﺯﺍ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ -ﺳﯩﻤﺎ ﺧﺎﻧﯩﻤﻴﻮﻟﺪﯗﺷﯩﯖﯩﺰ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﻗﺘﺎ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﻛﯚﺭﯛﺷﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯩﺰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗڭ.
ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﯖﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮەﺭ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﺎﯕﻼﻳﺴﯩﺰ-ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘ
ﺋﯧﻐﯩﺮ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯜﻙ ۋە ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺋﻪﻟﻪﻡ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ ـ ﺩە،
ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺱ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﮕﯩﭽﻪ ﻳﯩﻐﻼپ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺳﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜپ ،ﺋﯚﻳﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﻮﭼﺎ
ﺩﻭﻗﻤﯘﺷﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻕ ﺗﯩﯟﯨﺸﻰ ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ.
ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯧﻨﯩﻚ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ -ﺳﯩﻤﺎﺧﯧﻨﯩﻢ! ﺳﯩﻤﺎ
ﺧﯧﻨﯩﻢ .ﺋﯘ ﭼﯚﭼﯜﮔﻪﻥ ۋە ﺳﯜﺭﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟﺪﻯ.
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﻮﺭﻭ
ﻧﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﻧﺪﺍﺵ ﺑﯧﻨﺎﺩﺍ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻮﺷﻨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﻣﺎھﻤﯘﺩﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﺘﻪ ،ﻛﺎﺑﯘﻟﻐﺎ
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﮔﺎﺯﺍﺭﻣﯩﺪﺍ ﺗﺎﻧﻜﺎ ﺩﯨﯟﯨﺰﻳﻪﺳﯩﺪە ۋەﺯﯨﭙﻪ ﺋﯚﺗﻪﻳﺘﺘﻰ .ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻳﯧﻨﯩﻚ
ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ:
_ ﺳﯩﻤﺎ ﺧﯧﻨﯩﻢ ﺳﻪﻝ ﺋﺎﺳﺘﺎ ،ﻣﺎﯕﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﺮﺍﻕ ﻳﺎﻧﺪﯨﺸﯩﭗ
ﻣﺎﯕﺴﯩﯖﯩﺰ! ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯧﭙﯩﻢ ﺑﺎﺗﺘﻰ -ﺩﯦﺪﻯ ﻧﻪﭘﯩﺴﻰ
ﺑﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ .ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﻪﻧﺴﯩﺰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ،ﭼﺎﭘﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯜﺭﺗﻜﻪچ ﺳﯚﺯ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ -ﺳﯩﻤﺎ ﺧﯧﻨﯩﻢ
ﺷﯘ ﺋﺎﻧﺪﺍ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺰ .ﻣﻪﻥ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﺘﻪ ﮔﯜﺭﺟﻪﺭﻙ ھﺎﻳﺪﺍﻳﻤﻪﻥ .ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻻﻳﻜﻰ ،ﺋﺎۋﺍﻝ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ
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ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ھﯧﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﺩﯦﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ-
ﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﺑﯧﺮﯨﯔ! ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯧﺸﯩﻢ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.
ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺟﯩﺪﺩﯨﻠﻪﺷﻜﻪﻥ ۋەﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﻮﺗﺘﺎ ﻛﯚﻳﮕﻪﻧﺪەﻙ
ﻗﯩﺰﺍﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
_ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻣﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻼﻱ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍپ.
_ ﺗﯚﻧﯜﮔﯜﻥ ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ -ﺩەپ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ﻳﯩﮕﯩﺖ
ﺗﻪﻣﺘﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ _ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ھﻪﺭﺑﻰ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺗﺎﻍ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﻧﯩﺲ ﺟﻪﺳﻪﺕ ﺑﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭﺑﻰ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺟﻪﺳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﺎﻕ ﻛﯧﭙﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﻛﯚﻣﯜﻛﻜﻪ ﺗﺎﺷﻼﻧﺪﻯ .ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺟﻪﺳﻪﺗﻨﯩﯔ
ﻛﯧﭙﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭙﻤﯘ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺯﮔﺎﻟﺪﯨﻜﻰ
ﺟﻪﺳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﻣﯜﺵ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯜﺭﺟﻪﻛﻨﻰ ھﻪﻳﺪەپ،
ﺟﻪﺳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛۋﯦﺘﯩﭗ ،ھﯧﻠﯩﻘﻰ
ﻛﯧﭙﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺟﻪﺳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﯖﯩﺰ
ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .ﺋﯘ ﺑﻪﻙ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺗﺘﻰ،
ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﺎﻳﺎﻕ ﺯەﺭﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﻛﻪﺭﮔﻪﻥ ،ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ
ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ،ﺑﺎﺵ ﻛﯚﺯﯨﺪە ﻣﯘﻧﻪﻙ-ﻣﯘﻧﻪﻙ ﺋﯩﺸﯩﻘﻼﺭﺑﺎﺗﺘﻰ.
_ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺟﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻼﻻﻣﺴﻪﻥ؟  -ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋﯘ
ﺗﯩﺘﺮەﻙ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ.
_ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺟﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﻣﻪﻥ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺟﻪﺳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻛﯧﭙﻪﻧﻠﻪﺷﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﺯﮔﺎﻟﻐﺎ
ﭼﯜﺷﯜپ ﺋﯧﺠﺮﯨﻢ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ ،ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺳﻪپ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﺪﯨﻢ.
ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻠﯩﻜﻠﯩﻜﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.
ﺋﯘ ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ھﺎﻟﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﺎﺭﺷﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﻘﯩﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺩﯛﭘﯜﻟﺪەپ ﺑﻮﻏﯘﺯﯨﻐﺎ ﻗﺎﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﮔﻪۋﺩﯨﺴﻰ ﻻﻏﯩﻠﺪﺍپ ﺗﯩﺘﺮەﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻪﺗﺮﺍپ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﭼﺎﻕ
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ﭘﯧﻠﻪﻛﺘﻪﻙ ﭘﯩﺮﻗﯩﺮﺍپ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﺳﯩﺰ
ﻗﻪﺩەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯩﯔ ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪپ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﻳﯚﻟﻪﻧﺪﻯ-ﺩە ،ﺋﺎﺳﺘﺎ
ﺳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﻘﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﻳﺎﺗﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﺪە ﻛﯚﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ،
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺗﻮﭘﻼﺷﻘﺎﻥ ،ﻗﻮﺷﻨﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻏﻪﻣﺨﻮﺭﻟﯘﻕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺷﻨﺎ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻳﯚﻟﻪپ ھﻪﭘﻠﻪﺷﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯ-ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﯘﺯﺩەﻙ ﺳﯘ ﭘﯜﺭﻛﯜﻣﻪﻛﺘﻪ .ھﯧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ
ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻥ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﻏﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﻗﻮﺷﻨﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯚﻟﻪپ
ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﻣﺎﻗﭽﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﺎﭼﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﮔﻪۋﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭەﻟﯩﮕﯜﺩەﻙ
ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﯚﺭەﺷﺘﯜﺭﯛپ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ-ﺩە ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺧﯘﺩﺩﻯ
ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯘﻕ ﻛﯧﺴﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﭼﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻰ.
_ ﺋﺎﭘﺎ! ﻧﯧﻤﻪ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺑﯘ! ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯘ؟ – ﺩﯦﺪﻯ
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯚﻟﻪپ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯚﻳﮕﻪ
ﺋﻪﻛﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﭗ .ﺋﯘ ﻛﯜﭼﺴﯩﺰ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﮔﯧﻠﻪﻡ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﯩﻼ
ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ-ﺩە ،ﺩﯨﯟﺍﻧﻐﺎ ﻳﯚﻟﯜﻧﯜپ ﻧﯩﻤﺠﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ -ﺩﺍﺩﺍﯕﻼﺭ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﻪﯕﮕﯜ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ! ﺗﯘﯕﮕﯘﺯﻻﺭ ﺩﺍﺩﺍﯕﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛۋﯦﺘﯩﭙﺘﯘ-ﺩﯦﺪﻯ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ھﺎﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘپ.
_ ﺋﺎﭘﺎ ﺳﻪﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﺩەۋﺍﺗﺎﻣﺴﻪﻥ؟ ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ
ﺟﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻼﻻﻣﺴﻪﻥ؟-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻛﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘپ ﺳﯩﻠﻜﯩﭗ.
ﺋﯘ ﺑﺎﺵ ﻟﯩﯖﺸﯩﺘﯩﭗ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
_ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﺪﯨﯔ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯەڭ ﻛﯚﺭﺩﯛﯕﻤﯘ؟
_ ﻳﺎﻕ ،ﻣﻪﻥ ﻛﯚﺭﻣﯜﺩﯛﻡ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﻮﺷﻨﯩﻤﺰ ھﺎﺷﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜـ-
ﺗﯩﻜﻰ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺩﺍﺩﺍﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﻛﯚﻣﯜﻛﺘﻪ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘ.
_ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻧﺪﯗﺭ ﺋﺎﭘﺎ-ﺩﯦﺪﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺷﯜﺑﻬﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
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ﺋﺎھﺎﯕﺪﺍ.
_ ﻳﺎﻕ ،ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﺍڭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ -ﻳﻪﻧﻰ
ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﻯ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛۋﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﻳﯜﺯ-ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺟﺎﺭﺍﺋﻪﺕ ،ﺗﺎﻳﺎﻕ ﺯەﺭﺑﯩﺴﻰ،
ﺑﯩﺰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ھﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﭘﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻳﯘﻣﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﺑﯘﻏﯘﻟﯘپ ﻳﯩﻐﻼپ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻣﯘ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﭼﯘﺭﻗﯘﺭﯗﺷﯘپ ھﺎﺯﺍ ﻳﯩﻐﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﺘﻰ .ﺋﯚﻟﯜﻣﻠﯜﻙ ﻗﺎﻳﻐﯘ،
ﺩەﺭﺩ – ھﻪﺳﺮەﺕ ،ﻏﻪﻡ-ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﻳﻘﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ
ﺷﯘ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺋﻪﻟﻪﻣﺪە ﺗﺎﯕﻐﺎ ﺋﯘﻻﺷﺘﻰ .ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺑﯘ ﺷﯘﻡ
ﺧﻪۋەﺭﻧﻰ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺩﻭﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺷﯘﻡ ﺧﻪۋەﺭﻧﻰ
ﺋﺎﯕﻼپ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺧﺎﻟﯩﺪەﻣﯘ ھﺎﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘپ ﻳﯩﻐﻼﺷﺘﻰ.
ﺋﯘﻧﯩﯖﻴﻮﻟﺪﯗﺷﻰ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯘ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﺪەﻙ
ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻏﯧﻤﯩﻨﻰ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ،ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﻨﻰ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ھﻪﻡ
ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ھﯧﭻ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪﮔﯧﻠﻪﻣﻨﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ،
ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﻣﻪﺳﯩﻠﺴﯩﻨﻰ ۋﺍﻗﺘﯩﻨﭽﻪ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ
ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻣﺪە ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ.
_ ﺳﯩﻤﺎ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻻﻱ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﯩﻦ ،ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺪﯨﻦ
ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﻤﺪﯨﻦ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﮔﯧﻠﻪﻡ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﯘﺩەﻙ
ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪﻥ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﺗﯩـ-
ـﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﻮﻣﯘﺳﺴﯩﺰﻟﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ-ﺩەﺩﻯ ،ﺩە -ﻳﺎﻧﭽﯘﻏﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﭘﯘﻝ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﺎ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﯔ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﭘﯘﻟﻰ ھﻪﺩﯨﻴﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ﭘﯘﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ
ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﯩﻨﺎﺕ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﮕﻪ ﺋﯘﻻﺷﻘﯩﭽﻪ ﺳﯘ
ﻳﯜﺯﯨﺪە ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻗﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎﻥ ﻳﯘﺭﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭﻟﯩﻖ
ﺭەﺧﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛپ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻠﯩﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗـﺎﻳـﺘﯩﭗ
ﻛﻪﻟﺪﻯ.
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ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯘ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺑﯩﺮﻭﺳﯩﻐﺎ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗپ،
ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
_ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ،ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﻪﺯﺍﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜچ
ﭘﺎﺭﭼﯩﺪﯨﻦ ﺭەﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﺴﯩﺰ ،ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ
ﺧﺎﺩﯨﻢ ﺋﺎﻧﻜﯩﺘﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯗپ ﺭەﺳﻤﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺷﺘﯜﺭﮔﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ھﻪﭘﺘﻪ
ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﺎﺗﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ-ﺩﯦﺪﻯ
ﺑﯩﺮﻭ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﻰ .ﺋﯘ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ،ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ
ۋە ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺗﯧﺨﻰ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﻰ ﻳﻮﻕ
ﺋﯜچ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﺘﯩﻜﻰ ﻛﻪﻧﺠﯩﺴﻰ
ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻟﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻜﻰ ﺭەﺳﯩﻢ ﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺭەﺳﯩﻤﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ .ﺗﻪﻟﻪپ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﯜچ ﭘﺎﺭﭼﯩﺪﯨﻦ
ﺭەﺳﯩﻢ ﻳﯘﺩﯗﺭﯗپ ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧﯩﻼ ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺑﯩﺮﻭﺳﯩﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﺪﺍﺵ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯩﻤﯩﮕﻪ
ﺑﯩﺮ ھﺎﺯﺍ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩﯦﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯘﺭﯨﺪﻯ ـ
ﺩە  -ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﺎﺭﺍپ ﭼﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﺭﺍﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﺴﻪ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﻨﻰ
ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼﻳﺴﯩﺰ-ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘ ﺗﺎﻛﺎﻟﻼﺷﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ -ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯚﻟﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﯧﺰﺩﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺱ-ﻳﺎﺩﯨﻐﺎ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺷﯘ ﻛﻪﻟﺪﯨﻜﻰ-
ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻻﺭ ﺋﺎۋﺍﻟﻘﯩﺪەﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻙ ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ » ﺧﺎﺋﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ «  -ﺩەپ ﺗﯚھﻤﻪﺗﻜﻪ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﻪﻗﻘﯩﻤﯘ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯ -ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ:
ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﺪە
ﺗﯚھﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ ﺑﯩﺮەﺭ ھﺎﻗﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎۋﺍﻝ
ﺋﺎﻏﯩﺰﯨﯖﻨﻰ ﻳﯘﻡ-ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻏﻪﺯەﭘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘپ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻳﯘﺗﺘﻰ ،ﺩە -ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ
ﭼﺎﻳﻘﯩﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺑﯩﺮﻭﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﻳﻮﻝ
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ﺑﻮﻳﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﮔﯧﻠﻪﻡ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ
ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﻰ.

ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎپ

»ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﻳﯩﺮﺍﻕ ،ﻳﻪﺭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ«
ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯧﭽﻪ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﻮﻧﺒﯩﺮﻟﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﯘﺧﻠﯩﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﯗپ
ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺩە-ﺗﺎﻻﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ .ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯ
ﺋﺎﺋﯩﻠﺪﯨﺪﯨﻜﯩﺴﻰ ﺷﯘﻛﻰ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﺰ ھﻪﻡ ﭘﯘﻟﺴﯩﺰ ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯗ! ﺋﯩﺮﺍﻧﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻗﯧﭽﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻳﻮﻕ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺭەھﯩﻢ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﭼﺎﻳﻘﯩﺪﻯ ۋە  -ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ
ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺘﯘﺭﯗپ ،ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﯩﯔ ۋە ﺋﺎﻛﺎﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﻤﯩﺰ !-ﺩەﻳﺘﺘﻰ ﻣﯘﺷﺘﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﯜپ.
_ ﺳﻪﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﻧﺎﺳﯩﺰ ﮔﻪپ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺗﺎﭘﯩﻤﻪﻥ ﺩﯦﻤﻪ،
ﻛﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﯩﺴﻪﻥ ﺷﯘ ﻗﯩﺴﺎﺳﻨﻰ؟  -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺗﻪﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ.
_ ﻣﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺭەﺋﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻣﻪﻥ .ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋەﺩەﻡ-ﺩﯦﺪﻯ ﺭەھﯩﻢ ۋە
ﺩەﺭھﺎﻝ ﻛﯚﻳﻨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﯩﮕﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗۋﺍﻟﻐﺎﻥ ﻏﯩﻼﭘﺘﯩﻦ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﭘﯩﭽﺎﻗﻨﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ ھﻪﻡ ﻏﻪﺯەپ ﺑﯩﻠﻪﻥ -ﻣﯘﺷﯘ ﭘﯩﭽﺎﻗﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ
ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﮕﻪ ﺳﺎﻟﯩﻤﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ.
_ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘﺭ ،ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺪﯨﻦ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻳﻮﻻﺗﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﻮﯕﻰ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﺪﯨﯔ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯜﺳﺘﯜﯕﺪە ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺘﯩﯔ ﺑﺎﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺳﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩﯦﺴﻪڭ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺩﺍﺩﺍڭ ۋە
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ﺋﺎﻛﺎﯕﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﯩﻨﯩﺪەﻙ ﺳﯧﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺳﻪﻧﺴﯩﺰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ھﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯘﺭﯗﻕ ﮔﻪﭘﻨﻰ ،ﺧﯩﻴﺎﻟﻨﻰ ﻛﺎﻟﻼﯕﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟەﺕ .ﺳﻪﻥ ﺋﻮﻥ ﺗﯚﺕ
ﻳﺎﺷﺘﺎ .ﺋﻪﻗﻠﯩﯖﻨﻰ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﻟﻪﻳﺴﻪﻥ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﻗﻪﺗﺌﻰ
ﻗﯩﺴﺎﺱ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ،ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ –
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﭼﺎﻳﻠﻰ .ﺷﯘﻧﺪﯨﻼ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰ
ﺑﯧﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ
ﺳﻪﭘﻜﻪ ﻗﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ،ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ ﺭﯗﺳﺴﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻛﯚﺭەﺵ
ﻗﯩﻼﻻﻳﺴﻪﻥ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ .ﺋﯘ ﺷﯘ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﭘﯩﻼﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺎﺗﺘﻰ.
_ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﺑﯩﺰ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﭼﯩﻤﯩﺰ! ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻕ ﺗﯩﯟﯨﺸﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛپ
ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺩەﺭﯨﺰﯨﺪﯨﻦ ھﻮﻳﻠﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ ،ﺩە – ۋﺍﻱ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ! ﺋﺎﭘﺎ
ھﻮﻳﻠﯩﺪﺍ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺗﺎﻣﺪﯨﻦ ﺳﻪﻛﺮەپ ﭼﯜﺷﯜۋﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺗﺎﻡ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ! ﺭەھﯩﻢ ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻝ ،ﺋﯚﺯەﯕﻨﻰ ﺩﺍﻟﺪﯨﻐﺎ
ﺋﺎﻝ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻻﻗﺰﺍﺩﯨﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺩﯗﺩﯗﻗﻼپ ھﻪﻡ ﭼﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﺩﻯ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ھﻮﻳﻼ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻰ ﻗﻮﺭﺷﯘﻟﯘپ ،ﺭەھﯩﻢ
ﻗﺎﭼﻘﯘﺩەﻙ ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯧﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻜﻰ،
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺑﯩﺮﻭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺭەھﺒﻪﺭ ﻳﻮﻟﺪﺍﺵ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯩﻤﯩﮕﻪ
ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺟﻪﺯﻣﻪﻧﻜﻰ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻗﯩﻨﻰ ۋە
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﺪە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺑﯧﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﻰ) ﺥ ﺋﺎ ﺩ (ﮔﻪ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﮔﻪپ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ
ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﯩﺪە ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺋﻪﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﭼﻮڭ ھﻪﻡ
ﻗﯧﻠﯩﻦ ﻳﻮﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺭﺍﺷﺘﻰ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﺩﻳﺎﻟﻐﺎ ﻳﯚﮔﻪپ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﺑﯘﻟﯘﯕﯩﻐﺎ ﺗﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﻰ –ﺩە ،ﺋﯜﻥ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺧﺎﻧﺎ
ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﻳﻮﺗﻘﺎﻧﻨﻰ ﭘﯜﺭﻛﯜﺷﯜپ ھﯧﭽﻨﯩﻤﯩﻨﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﻣﯩﮕﻪﻥ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ
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ﻳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯜﭘﯜﺭ-ﺩﯛﭘﯜﺭ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﭽﻪ ﺋﯘﻟﻐﺎﻳﻤﺎﻗﺘﺎ.
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺩﺍﻻﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ.
ﺋﺎﻳﺎﻕ ﺗﯩﯟﯨﺸﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﺭﯨﯟﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﯩﭽﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻻﻣﭙﺎ
ﭼﯩﺮﺍﻗﻨﯩﯔ ﻛﻮﻧﯘﭘﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ-ﺩە:
_ ﺋﻮﺭﻧﯘﯕﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﺵ! -ﺩﯦﺪﻯ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﭗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩـ-
ـﺮﯨﻨﻰ ﭘﯜﺭﻛﯜۋﯦﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﻳﻮﺗﻘﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯧﭽﯩﺸﯩﯟﯨﺪﻯ ،ﺳﻮﻝ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﻗﻮﻟﭽﯩﺮﺍﻕ ،ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﺎ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﻰ .ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻛﯜﺗﻜﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺗﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﺎﻗﺘﺎ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺭﻭﻣﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﯨﺪﻯ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻗﻮﺭﻗﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺎ
ﺑﺎﻻ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﻻﻏﯩﻠﺪﺍپ ﺗﯩﺘﺮﯨﺸﻪﺗﺘﻰ.
_ ﻧﯧﻤﯩﺸﻜﻪ ﺑﯘ ﻛﯧﭽﻪ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﺪﺍ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺭﺍﻣﺨﯘﺩﺍ ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﯩﻠﻰ
ﻗﻮﻳﯘﺷﻤﺎﻳﺴﻪﻥ؟ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﺎﻗﭽﻰ ﺳﻪﻧﻠﻪﺭ؟ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪە
ﺋﯩﺰﺩەﺷﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯘ؟  -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻛﺎﻳﯩﭗ .ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ ﻗﻮﻟﭽﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘپ
ﺩﯨﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﯩﯖﯩﺸﺘﻰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﻪﺩﺩﯨﻨﻰ ﺗﯩﻚ ﺗﯘﺗﯘپ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺑﯘﺭﯗﻟﺪﻯ ۋە _ ﺋﻮﻏﻠﯘڭ ﺭەھﯩﻢ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە؟ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻯ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﯨﺪﺍ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯗﻛﯘﻣﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﻪۋﺟﯩﮕﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﺪﻯ.
_ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ؟ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ۋە ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯘﻧﯩﻤﯘ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻤﻪﻛﭽﯩﻤﯩﺪﯨﯔ ﺳﻪﻧﻠﻪﺭ؟
_ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﯩﺰ ھﯧﭽﻜﯩﻤﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﻮﻏﻠﯘڭ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ
ﺑﺎﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺗﻪڭ ﻳﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﺎۋﺍﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﺪەﻙ ،ھﯧﭻ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻛﯚﺭەﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ۋەﺗﻪﻧﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﺸﻰ
ﻛﯧﺮەﻙ .ﺗﻪﻟﯟە ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ۋەﺗﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ،ﺑﯧﮕﯘﻧﺎ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛپ ﻗﺎﺗﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ
ﺋﺎۋﺍﻝ ۋەﺗﻪﻧﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
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_ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻳﯩﮕـﻪﻥ ھﯧﻠـﯩﻘﻰ ﺋﻪﺳـﻜـﻪﺭ ﮔـﯘﻧﺎھـﺴﯩـﺰ ﺑﯩﺮﻯ
ﺋـﻪﻣـﻪﺱ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ!
_ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﯔ ﺋﻮﭼﯘﻕ-ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ھﺎﻳﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ! ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ-
ـﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩە ﻧﻮﻣﯘﺳﺴﯩﺰ ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﻳﻮﻕ .ﺑﯩﺰﻟﻪﺭ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻧﻮﻣﯘﺳﯩﻨﻰ ﺳﯚﻳﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﺯەﺕ  -ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ،ﻧﻮﻣﯘﺳﯩﻨﻰ
ﻳﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ھﯘﺟﯘﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﺋﯩﻤﭙﯧﺮﻳﺎﻟﯩﺴﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺮﻏﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘـ-
ـﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﻤﯩﺰ _ .ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ ﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﯦﮕﻪچ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﮔﻪ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﺩﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﺎ ﺋﯚﻳﺪە
ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻟﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﯘ ﺩەﺭھﺎﻝ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺗﺎﻕ
ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻳﯜﮔﯜﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺋﯩﺸﻜﺎﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺗﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺩەﻡ ﺳﯘﻗﯘﻧﻐﯘﺩەﻛﻼ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗﺷـ-
ـﺘﻰ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﭘﯜﺭﻛﻪپ ﺗﯧﯖﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﺩﻳﺎﻟﻐﺎ
ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ ۋە :
_ﺋﺎﻧﺎ! ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻧﯧﻤﻪ ﺑﺎﺭ-ﺩﯦﺪﻯ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ﻗﺎﺭﺍپ.
_ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯗﭘﺴﯩﻠﻪﺭﻏﯘ ،ﺑﯘ ﻳﻮﺗﻘﺎﻥ ،ﻛﯚﺭﭘﻪ ،ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺕ ﻛﯩﺮﻟﯩﮕﻰ،
ﺋﻪﺩﻳﺎﻝ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺭەھﯩﻢ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﯘﻥ-ﺩە ﻗﯩﻤﯩﺮﻟﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺟﺎﻥ
ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ-ﺩەپ ﺋﯜﻧﻠﯜﻙ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﮔﯜﭘﯜﻟﺪەپ
ﺑﺎﺯﻏﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
_ ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﻨﯩﯔ ﻧﻪﻳﺰﯨﺴﯩﻨﻰ ﺳﺎﻧﺠﻰ-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﮔﻪ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﭗ .ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﻳﺰﯨﻠﯩﻚ ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﻨﻰ ﺗﯧﯖﯩﻘﻘﺎ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻤﯘ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﺎﻧﺠﯩﺪﻯ .ﻳﺎﻟﺘﯩﺮﺍپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻧﻪﻳﺰە ﺗﯧﯖﯩﻘﻘﺎ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﮕﻪ ﺳﺎﻧﺠﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻧﻪﻳﺰە
ﺳﺎﻧﺠﯩﺸﻨﻰ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﯟەﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﺋﯘ ﺑﻮﻏﯘﺯﯨﻐﺎ ﺋﯜﺳﯜپ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﯧﺴﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺎﺗﺘﻰ ۋە ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﻧﻪﻳﺰە ﺗﯩﻐﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺳﺎﻧﺠﯩﻠﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻤﺴﻪﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﻣﻪﺩەﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ،ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ ،ﻳﺎﻛﻰ
ﻣﯩﺪﯨﺮﻻپ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻼپ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺗﯩﻠﻪﻳﻴﺘﻰ.
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ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯘﻟﯘﻕ ﻣﯚﺟﯩﺰە ھﻪ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﻧﻪﻳﺰﯨﺪﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻤﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ .ﭘﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﭽﯩﻠﯩﻜﻤﯘ
ﺳﺎﺩﺍ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ.
_ ﻳﻮﻟﺪﺍﺵ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ .ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﻳﻮﺗﻘﺎﻥ،
ﻛﯚﺭﭘﯩﻠﻪﺭﻛﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﻳﯜﺭ! ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﭼﯩﻘﺎﻳﻠﻰ-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ .ﺷﯘﻧﺪﯨﻼ ﺋﯘ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﻧﻪﭘﻪﺱ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻏﺪەﻙ
ﻳﯜﻛﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻳﯧﻨﯩﻚ ﻗﻪﺩەﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﺎ ﺋﯚﻳﮕﻪ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮﺩﻯ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﻪﻛﭽﻪﻳﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﻧﻪﺯﯨﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﻜﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻳﯧﻨﯩﻚ ﻟﯩﯖﺸﯩﺘﯩﭗ ،ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﻨﻰ
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻣﯘ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﻳﯧﻨﯩﻚ ﺋﯘھ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﺪﻯ.
_ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻡ ﺳﯘ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺑﯧﺮەﻣﺴﯩﺰ؟
 ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋﯘ ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻟﻠﯘﻗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺩﯨﻦ._ ﻳﺎﻕ ﺋﺎﻧﺎ ،ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔﯩﭽﻪ ﺳﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺗﯘﺭﯨﺴﯩﺰ-
ﺩﯦﺪﻯ ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻝ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﺩﺍ.
ﺑﯩﺮ ھﺎﺯﺍﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺩﺍﻻﻥ
ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﺎ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻼ ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻣﯘ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ۋە -ﺑﯩﺰ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﻪ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪﯗﻕ
ﻳﻮﻟﺪﺍﺵ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ-ﺩﯦﺪﻯ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﯩﺪﻯ؟
_ ﻳﺎﻕ ،ﻳﻮﻟﺪﺍﺵ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ!
_ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە؟
_ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻟﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ﻳﻮﻟﺪﺍﺵ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ.
_ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﯩﺰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ
ﺋﯚﺯﻟﯩﻜﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﻪۋەﺭﺗﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﺎﺋﺎﺵ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ھﻪﻡ ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻼﺭﻧﯩﯔ
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ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛۋﯦﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻣﺎﻥ
ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﺮ
ﺋﯚﺯﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﺑﺎﺭﻣﯩﺴﺎ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻖ
ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻗﯧﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ! _ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺗﻪھﺪﯨﺖ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
_ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻛﺎﺑﯘﻟﺪﯨﻤﯘ ﻳﻮﻕ .ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ھﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ.
_ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﻪۋەﺭ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﯕﻼﺭ .ﺋﯘ
ﺩەﺭھﺎﻝ ﻛﺎﺑﯘﻟﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺴﯘﻥ .ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﯘﻥ.
ﺋﯘ ﺗﯧﺨﻰ ﮔﯚﺩەﻙ .ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﻗﺎﺑﯩﻠﻴﯩﺘﯩﻨﻰ
ﻳﯩﺘﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻮۋﯦﺖ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪﺳﯩﮕﻪ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ-
ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻣﯘﺭﺩﯨﺪەﻙ ﻗﯧﺘﯩﭗ ھﻪﻡ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻪﺭﺩﻯ _ ﺑﯩﺰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﺎﻳﺘﯩﻤﯩﺰ!
ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﺎﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﻗﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﺗﯧﯖﯩﻘﻨﻰ ﻳﻪﺷﺘﻰ .ﺋﯘ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺘﯩﻦ ﺳﻪﻛﺮەپ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ -ۋﺍﻱ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ!
ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﻗﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮﻳﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺴﻪﻧﻐﯘ!
_ ﺋﺎﭘﺎ ﺑﯩﻠﯩﮕﯩﻢ ﺋﻮﺗﺘﺎ ﻛﯚﻳﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻛﯚﻳﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ-ﺩﯦﺪﻯ
ﺭەھﯩﻢ ﺋﯩﯖﺮﺍپ .ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﺎﻣﺪەﻙ ﺗﺎﺗﺎﺭﻏﺎﻥ ،ﻛﯚﻳﻨﯩﮕﯩﻨﯩﯔ
ﺳﻮﻝ ﺑﯧﻘﯩﻨﻰ ،ﻳﯧﯖﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻗﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ
ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺗﯧﯖﯩﻘﺘﯩﻦ ﻳﯧﺸﯩﭗ ،ﭘﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯ-
ـﺪﻯ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺋﯩﻨﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﯘﻳﯘپ ﺗﯧﯖﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻮﻏﯘﻕ
ﺳﯘ ،ﺑﯚﺯ ﺋﻪﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﻳﺘﺘﻰ .ﺭەھﯩﻢ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰ ﻟﯩﻚ
ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﻳﺎﺭﯨﺸﺎ ﺳﺎﻕ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﻮﻝ
ﺑﯩﻠﯩﻜﻰ ﻛﯚﻛﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺗﻮﻏﯘﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﻨﯩﯔ ﻧﻪﻳﺰﯨﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩەﻝ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺕ-
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ـﺘﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻜﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﺪﺍپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﺑﻪﺧﯩﺖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﻨﯩﯔ ﻧﻪﻳﺰﯨﺴﻰ ﺳﯘﻏﯘﺭﯗﻟﯘپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﻗﯧﻠﯩﻦ
ﻳﻮﺗﻘﺎﻥ ،ﻛﯚﺭﭘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ،ﺋﻪﺩﻳﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯩﭽﻪ ﻗﺎﻥ ﻳﯘﻗﻰ ﺗﺎﺯﻟﯩﻨﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ .ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻗﺎﻥ ﻳﯘﻗﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜپ ﻗﺎﻟﺴﯩﭽﯘ! ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻥ
ﻳﯘﻗﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻼ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻥ
ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ھﺎﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻖ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭ ﺋﯚﻳﺪە ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ
ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺩﻭﺭﺍ ﺋﯩﺰﺩەپ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮەﺭ
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﻪﭘﺴﯩﺰ .ﺋﺎﺧﺸﺎﻡ ﺳﺎﺋﻪﺕ
ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﭼﯧﻜﻰ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺑﻪﻟﮕﯜﻟﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﺩﺍ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻗﺎﻳﻨﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ
ﮔﻪپ.
ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ
ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻜﯩﻦ
ﻗﻮﺷﻨﯩﻼﺭﻧﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﯩﺮەﺭ ﺩﻭﺭﯨﻠﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺳﻮﺭﺍﺵ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ– ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺴﻰ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺶ
ﺧﻪۋﭘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﭽﻪ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﭼﺎﺭە ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﯘﻳﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻣﺎﺗﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯧﯖﯩﭗ ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﺩﻯ .ﺋﯘ ﻟﯜﯕﮕﯩﻨﻰ
ﻳﯚﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭ ﺗﻪﭘﭽﯩﺮەپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﺎﺳﺎﺗﺘﻰ.
ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻰ ﺩەﻗﯩﻘﯩﻤﯘ ﺩەﻗﯩﻘﻪ ﺋﺎﺭﺗﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺭەھﯩﻢ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﺘﯩﻦ
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﭼﯘﺭﯗپ ،ﭼﺎﻻ ﺋﯚﻟﯜﻙ ﻳﯩﻼﻧﺪەﻙ ﺗﻮﻟﻐﯘﻧﺎﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﺩە ﻛﯚﺗﯜﺭﻟﯜپ ،ﺑﯩﺮﺩە ﭘﻪﺳﻠﻪپ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ .ﺋﯘ
ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼپ ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ،ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﻰ ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻠﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻳﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻥ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﺘﻤﯩﺴﻰ ﻳﻪﻧﻪ
ﺋﯚﺭﻟﻪپ ،ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎۋﻻﻧﻐﺎﻥ ﺗﻮﻧﯘﺭﺩەﻙ ﻗﯩﺰﯨﻖ ھﺎﺭﺍﺭەﺕ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﻛﯚﺭﭘﻪ ﺑﯩﺴﺎﺗﻼﺭﻣﯘ ﺗﻪﺭﮔﻪ ﭼﯚﻣﯜﻟﯜپ ﭼﯩﻠﯩﻖ ﭼﯩﻠﯩﻖ
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ﻳﯚﻝ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﻟﻪﺭﺩە ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ھﺎﻟﻰ ﺗﺎﻗﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﯩﺰ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺋﯩﻨﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻛﺎﺭﯨﯟﯨﺘﻰ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﻳﻪﺭﺩﯨﻼ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺋﯘﻳﻘﯩﻐﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﻰ ﺋﻮﻳﻐﯘﺗﯘپ ﺋﯩﻨﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﻠﯩﺪﻯ-ﺩە ،ﺩﻭﺭﺍﺧﺎﻧﯩﻐﺎ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻖ ﺩﻭﺭﺍ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ
ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺭﯨﺪﺍﺳﯩﻨﻰ ﻛﻪﻳﺪﻯ .ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺭﻭﻣﺎﻟﻨﻰ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ،
ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻗﺎﻳﻐﯘﺩﯨﻦ ھﺎﻟﺴﯩﺮﯨﻐﺎﻥ ﻧﯩﻤﺠﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ
ﺩﻭﺭﺍﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ ۋە ﻛﯧﺴﯩﻠﮕﻪﻥ ﻳﺎﺭﯨﻐﺎ ﺳﯜﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻟﻬﻪﻡ ،ﺗﯧﯖﯩﻖ
ﻟﯩﻨﺘﯩﺴﻰ ،ﻗﯩﺰﯨﺘﻤﺎ ۋە ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﭘﻪﺳﻪﻳﺘﯩﺶ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺩﻭﺭﺍﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺘﺘﻰ .ھﻪﻣﺪە ﺑﯘ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯚھﻤﻪﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﻘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯘﺑﺪﺍﻥ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺩﻭﺭﺍﮔﻪﺭﻧﯩﯔ
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ ﺳﺎﺩﯨﻘﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺭﺍﻳﻮﻧﺪﺍ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻕ .ﺋﯘ
ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺟﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻳﺎﻛﻰ
ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺩەﺭھﺎﻝ )ﺥ.ﺋﺎ.ﺩ( ﻣﻪﺧﭙﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻪﺑﻰ .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻨﻼ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﻭﺭﺍﮔﻪﺭﻟﻪﺭ ﻣﻪﺧﭙﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭﻏﺎ
ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩەﺭھﺎﻝ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﺩﻭﺭﺍﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮔﯘﻣﺎﻧﻰ ﻧﻪﺯﯨﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ-ﺩە:
_ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﺴﯩﻠﮕﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍ ﺋﯘ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻮﺭﺍپ.
_ ﻗﯩﺰﯨﻢ ﭘﯩﻴﺎﺯ ﺗﻮﻏﺮﺍۋﯦﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻣﯩﻐﯩﻨﻰ ﺳﯜﯕﻪﻛﻜﯩﭽﻪ ﻛﯩﺴﯩﯟﺍﭘﺘﯘ.
ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯەﻣﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﻗﯩﺰﯨﺘﻤﺎﻡ ﺋﯚﺭﻟﻪپ،
ﺑﯧﺘﺎپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺗﻪﻣﺘﯩﺮﯨﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺩﻭﺭﺍﮔﻪﺭﮔﻪ ﺟﺎۋﺍپ
ﺑﯧﺮﯨﭗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺩەﻛﻪ-ﺩﯛﻛﯩﮕﻪ ﺳﺎﻻﺗﺘﻰ.
ﺋﺎھ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ،ﻣﯧﻨﯩﯖﺪە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻻﺯﯨﻤﻪﺗﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ-ﺩﯦﺪﻯ ﺩﻭﺭﺍﮔﻪﺭ
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ۋە ﻳﺎﺭﯨﻨﻰ ﻳﯘﻳﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺷﯩﺸﯩﺪە ﺋﯩﺴﭙﯩﺮﺕ ،ﻳﺎﺭﯨﻐﺎ
ﺳﯜﺭﺗﯜﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻣﻪﻟﻬﻪﻡ ،ﺗﯧﯖﯩﻖ ﻟﯩﻨﺘﯩﺴﻰ  ،ﺋﺎﺳﭙﯩﺮﯨﻦ ،ﺋﻮﻥ
ﺩﺍﻧﻪ ﻗﯩﺰﯨﺘﻤﺎ ﭘﻪﺳﻪﻳﺘﯩﺶ ﺗﺎﺑﻠﯩﺘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﭘﯘﻟﻨﻰ
ﺗﯚﻟﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﺭﯨﺪﺍﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﻐﺎ ﺳﺎﻟﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺩﻭﺭﺍﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻧﺎﻥ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻧﺎﻥ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﯚﻳﮕﻪ
ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭙﻼ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﺗﺎﺑﻠﯩﺘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﭽﺘﯜﺭﺩﻯ.
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﯖﯩﻘﻨﻰ
ﻳﻪﺷﺘﻰ .ﺋﺎﻳﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﺎﺭﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﯩﺮﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﯘﻳﯘپ ،ﻣﻪﻟﻬﻪﻣﻨﻰ ﺳﯜﺭﺗﺘﻰ ۋە ﺗﯧﯖﯩﻖ ﻟﯩﻨﺘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪھﻜﻪﻡ
ﺗﺎﯕﺪﻯ .ﺗﺎﺑﻠﯩﺖ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜپ ﺭەھﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﯩﻨﯘﺗﺘﯩﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻼ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﺋﯘﻳﻘﯩﻐﺎ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﭼﻮڭ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺭەھﯩﻢ ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎﻥ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺗﯧﺰ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯚﮔﺰﯨﮕﻪ ﻗﯧﭽﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘﺗﯩﻐﺎ ﻳﺎﻣﯩﺸﯩﭗ ﺩەﺭھﺎﻝ
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺩﺍﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ
ھﺎﺯﯨﺮﺩﯨﻦ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭەﻥ ﺗﯧﺰ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ ،ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﺋﻪڭ
ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯚﻛﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ،ﺋﯘﻳﻪﺭﺩە ﻳﺎﺭﯨﺴﻰ
ﺳﻪﻟﻠﯩﻤﺎﺯﺍ ﺳﺎﻗﺎﻳﻐﯩﭽﻪ ،ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻛﯜﭼﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ
ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ؟ ﺑﯘ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﺎﺵ
ﻗﯧﺘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻰ .ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻠﻐﯘﺩەﻙ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﭼﻪﺕ
ﺋﻪﻟﮕﻪ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﻳﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ
ﺑﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺰﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ.
ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﻪﺵ ھﻪﭘﺘﯩﭽﻪ ﺋﺎۋﺍﻝ ﺑﯘ
ﻳﯧﺰﺍ ﺭﯗﺱ ۋە ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﻪ ھﯘﺟﯘﻣﯩﺪﺍ ﺑﻮﻣﺒﺎﺭﺩﯨﻤﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﺧﻪۋەﺭ ﻳﻮﻕ .ﻗﻮﺷﻨﯩﻼﺭﻏﺎ
ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﯦﮕﯜﺩەﻙ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ
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ﺳﺎﺩﯨﻖ ،ﺑﺎﺵ ﺋﻪﻛﻜﻪﻥ ﺧﻮﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ .ﺋﻪﺯﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨـ-
ﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ۋە ﻣﺎھﻤﯘﺩ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟـ-ـﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ،ﻗﻮﺷﻨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ھﯧﭽـ-
ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﺑﺎﻗﻤﯩﺪﻯ .ﺩﻭﻗﯘﺭﺷﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﮔﯘﻳﺎ
ﺋﺎﻟﯟﺍﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﭼﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﻮڭ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩـ-
ـﻜﻰ ﻗﻮﺷﻨﺎ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ ﻛﯚﺯ-ﻗﯘﻻﻕ،
ھﻪﺗﺘﺎ ﺗﺎﻣﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﯘﻥ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﺸﯩﭗ ﮔﻪپ ﺗﯩﯖﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﺩەﺭۋﺍﺯﺍ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
ﺗﯘﺭﯗپ ﻣﺎﺭﻻﻳﺪﯗ .ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﻼﺭ ،ﻗﻮﺷﻨﯩﻼﺭ ﺑﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﯩﺪﯗ .ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﺩﺍ
ﻳﻮﻟﯘﻗﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘﻳﺮﯨﻘﯩﺪﺍ ﻗﺎﺭﺍپ ،ﺑﯩﺮ ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ
ﺳﯚﺯﻣﯘ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻝ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ
ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺷﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻗﺎﻳﺴﯩﻨﻰ ﺩﯦﻤﯩﺴﯘﻥ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯩﺮﻻ ،ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯜﻣﯜﺩ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﻰ
ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻐﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﯩﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﻪچ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﺋﻮﻓﯩﺘﯩﺴﯧﺮ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﯩﭽﻪ ﻛﯜﺗﯜﺵ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﻛﻪچ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺑﻪﺷﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ
ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺋﯜﻧﺪﻯ-ﺩە ،ﻛﯧﭽﻪ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﯘﺩھﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ
ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺧﯧﻴﯩﻢ -ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﯩﭗ ،ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ
ﻳﺎﺭﯨﺴﻰ ﺳﺎﻗﺎﻳﻐﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪە ﻣﯚﻛﯜﻧﯜپ
ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧﺪﻯ .ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺳﯚﺯﺳﯩﺰ ﻣﯜﺭﯨﺴﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺮﻏﯩﺘﯩﭗ ﻗـﻮﻳـﺪﻯ .ﺋـﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺑﯩﺮ ﻗـﺎﻧـﭽـﻪ ﺩەﻗـﯩﻘﻪ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺗﯚۋەﻥ
ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻳﻠﯘﻧﯘپ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺯﯗۋﺍﻥ ﺳﯜﺭﺩﻯ:
_ ﺳﯩﻤﺎ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﻳﻐﯘﺩﺍ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﻨﻰ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻘﻼﺭ
ﺷﯘﻛﻰ ،ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘۋﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﻮﭼﯩﻐﯩﻨﻰ
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ﺋﯧﻴﺘﺴﺎﻡ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻣﺎﯕﺎ ھﻪﻣﯩﺴﯩﻼ ﺗﻪﺗﯜﺭ
ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﻧﯧﻤﯩﺸﻜﻪ؟ _ ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯘڭ
ﺋﻪﺯﯨﻤﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﯘﻧﯘﻡ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ .ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﻰ
ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯘڭ ۋە ﺋﻮﻏﻠﯘڭ ﻣﺎھﻤﯘﺩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﻤﯘ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯜﻣﻨﻰ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﻣﻨﻰ ﻣﻪﺧﭙﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﺯﺍﺭەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ،ﻣﺎﺭﻻۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﺳﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻗﺎﺭﺍﻳﺴﻪﻥ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﻏﻠﯘڭ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯜﻣﺪﯨﻦ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﺴﺎ،
ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە؟ – ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ
ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯘﯕﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﺎﯕﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ!
ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻻﻱ ﻣﯧﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﯩﻦ ﺳﯩﻤﺎ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯜچ ﺑﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ.
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﻛﯜﺗﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ.
ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻣﺎﯕﺪﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻣﺴﻪﻥ؟  -ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ
ﮔﯘﻧﺎھﺴﯩﺰ ،ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ.
_ ﻳﺎﻕ ،ﺑﯩﺰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯘﺷﯘپ ﻛﯚﺭﺩﯗﻕ .ﺋﻪﻣﺪﻯ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻳﻮﻕ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ -ﺟﺎﺳﺎﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ.
_ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺳﯩﻤﺎ ،ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ .ﻣﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ
ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯟﺍﻻﻱ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﯧﭙﯩﻠﺴﺎ ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﻣﻪﻥ-
ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﻪﺩەﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
ﺋﯘ ﺋﺎھ ﺋﯘﺭﻏﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺗﯧﻨﻪپ -ﺗﻪﻣﺘﯩﺮەپ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ
ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ .ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻐﯩﭽﻪ ﺑﺎﺷﻼپ
ﻛﻪﻟﺪﻯ.ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧﺪﻯ ﺋﯘ
ﺑﯘﺳﯘﻏﯩﺪﺍ ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﯟﯦﺘﯩﭗ .ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﻰ
ﻗﯩﺴﺘﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧـﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ۋەﺩە ﺑﻪﺭﺩﻯ-ﻳﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩـﻨﯩﯔ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻮﯕﯘﺷﻠﯘﻕ ﺗﯩﻠﻪپ
ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ.
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ﺋﯘ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ھﻮﻳﻠﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯩﻨﯩﺪە ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺋﺎﻳﯟﺍﻥ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﻟﻪﻣﭙﻪﻳﺪە ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﻰ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻳﯩﻐﻼپ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺭﺍﺗﻪﺏ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﺎ ﺋﯧﺴﻠﯩﭗ:
_ ﺋﺎﭘﺎ ،ﺋﺎﭘﺎ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﯘﺗﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ-ﺩەپ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍﻳﺘﺘﻰ
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺧﺎﺱ ھﺎﻳﺎﺟﺎﻥ ۋە ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﻪﻛﭽﻪﻳﺘﯩﭗ.
ﺑﯘ ﺷﯘﻡ ﺧﻪۋەﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭘﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻨﻰ ﻣﯘﺯﺩەﻙ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺗﻪﺭ
ﺑﺎﺳﺘﻰ ۋە :
_ ۋﺍﻱ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ! ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ-ﺩەپ ﻗﻮﺭﻗﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﯟەﺗﺘﻰ.
ھﻪﻣﺪە -ھﻪﻱ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ! ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻤﯘ!  -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ
ﻏﻪﺯەﺗﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ﺩﯙۋەﻳﻠﻪپ.
_ ﺋﺎﭘﺎ ،ﺳﻪﻥ ﻛﯧﺘﯩﭙﻼ ﺭەھﯩﻢ ﺳﯘ-ﺩەپ ﻧﺎﻟﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺳﯧﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺭﻗﺎﯕﺪﯨﻦ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﻗﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺧﺎﻧﺎ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻜﻪﻧﻤﯩﺰ-
ﺩﯦﺪﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ھﯧﻘﯩﻘﺪﺍپ.
_ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﯧﺨﻰ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯚﺭە ﺗﯘﺭﺍﻟﯩﻐﯘﺩەﻙ ھﺎﻟﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﯨﻐﯘ!
_ ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺩﯦﺪﯨﻢ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘ ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﻣﺎﺯﺍﻕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯜﻟﯜﺷﻜﯩﻨﯩﭽﻪ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻰ.
_ ﺋﯘﻻﺭ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﻗﺎﻳﺎﻗﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ
ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﯦﻴﯩﺸﻤﯩﺪﯨﻤﯘ؟
_ ﺩەﺩﻯ .ھﻪﺭﺑﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ.
_ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﺪە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪﻧﻠﯩﻜـ-
ـﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﻤﯘ؟ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﯨﮕﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺘﺘﻰ!
_ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:
_ ﻳﯩﮕﯩﺖ ،ﺳﻪﻥ ﺗﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﻪﻥ! ﻧﻪﻳﺰﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﺪﺍ ﻗﺎﻥ
ﺩﯦﻐﻰ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺳﺎﯕﺎ ﺧﺎﺋﯩﻨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ.
_ ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺧﯘﺩﺍ ،ﻣﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﯘﻻﺭ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﻯ-ﺩەپ
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ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺑﻮﻟﻐﯘﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺋﯘﻛﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻐﺎ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ
ﻗﺎﺭﺍ .ﻣﻪﻥ ھﻪﺭﺑﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ.
_ ﺋﺎﭘﺎ ،ﺋﯜﻟﮕﯜﺭەﻟﻤﻪﻳﺴﻪﻥ .ﺳﻪﻥ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﯘﭼﻪ ﻛﯧﺴﻪﻝ
ﻛﯚﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.
ﺋﯘ ﻗﻮﻝ ﺳﺎﺋﻪﺗﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﯟﯨﺪﻯ ،ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ھﻪﻗﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺳﺎﺋﻪﺕ
ﻳﻪﺗﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﮕﻪ ﻣﯘﺯ ﺗﯧﯖﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺴﯩﺰ ﺟﻪڭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ
ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﻗﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻗﺘﺎ! ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺗﯚھﻤﻪﺕ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ،
ﭼﺎﺭەﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺗﻪﻟﻪﻱ
ﺳﯩﻨﺎﺷﻘﺎ ﻗﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻗﺘﺎ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺭەھﯩﻤﺴﯩﺰ
ﺋﺎﻟﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﺟﻪﯕﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ!
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﺪە ﻛﯜﺗﯜﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ،
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺳﯩﻐﺪﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻱ ﺗﻮۋﻟﯩﯟەﺗﻜﯜﺩەﻙ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﺧﯩﺖ ﺷﺎﺗﻠﯩﻐﻰ ﻳﯧﺘﯩﭗ
ﻛﻪﻟﺪﻯ _ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭەھﯩﻢ ھﻪﺭﺑﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯘﻛﺮﻯ! ﺭەھﯩﻢ ھﻪﺭﺑﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ
ﻗﻪۋﯨﺘﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﺎ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗﻟﯘﭘﺘﯘ .ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺗﯜﻳﯩﺪە ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻟﻠﯘﻕ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺘﺘﻰ .ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯩﻤﻠﯩﻚ،
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ﻛﯩﺮﮔﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
_ ﺋﺎھ ﺧﯘﺩﺍ! ﻣﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ھﻪ! ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ
ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ-ﺩەﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘ ﭘﯩﭽﯩﺮﻻپ ،ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﺭﺗﯩﻼپ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺷﺎﺗﻠﯩﻖ ۋﯗﻟﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺳﺎﻟﻤﺎﻱ .ﺋﯘ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﺳﺎﺗﺘﻰ.
ﭘﯘﺭﺍﻳﺘﺘﻰ .ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻧﻤﺎﻱ ﺳﯚﻳﻪﺗﺘﻰ .ﺭەھﯩﻢ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻛﯚﺭﯨﻨﻪﺗﺘﻰ ،ﻗﯩﺰﯨﺘﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻳﻮﻕ.
_ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ؟ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﻤﯘ؟
_ ھﻪﺋﻪ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﺍ ﻛﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ _ ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﻣﻪﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﺎﺭﻣﯩﺴﺎﻡ ،ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻙ
ﺋﯩﻜﻪﻥ.
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_ ﺑﯘ ﺳﯧﺴﯩﭗ  ،ﭘﯘﺭﺍپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﮔﻪپ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ .ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ
ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﻣﺎﯕﺪﯗﺭﯨﯟﺍﺗﯩـ-
ﺩﯨﻐﯘ! ﺭەھﯩﻢ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﺎﯕﻼ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺗﯧﭙﯩﭗ
ﻗﺎﭼﻘﯩﻦ-ﺩە ،ﺋﯚﺯەﯕﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﻏﯩﺪەﻙ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺩﺍﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻣﺎﯕﺎ
ﺩەﺭھﺎﻝ ﺧﻪۋەﺭ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺴﻪﻥ .ﺳﯧﻨﻰ ﺩەﺭھﺎﻝ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ-
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩەﻳﻤﻪﻥ.
_ ﺋﺎﭘﺎ ،ﺧﯘﺩﺍ ﺋﯘﺭﺳﯘﻥ! ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻏﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﻴﯩﻦ؛
ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ؛ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﺎﻏﺪﺍ
ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﺴﺎﻣﻼ ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻝ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﺎﻣﺪﯨﻦ ﺳﺎﻳﯩﺪەﻙ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ
ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﻏﻪﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎ ﺋﺎﭘﺎ .ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯەﻣﻨﻰ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗﺷﺘﯩﻦ
ۋﺍﺯ ﻛﻪﭼﻤﻪﻳﻤﻪﻥ .ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﻤﻪﻥ.
ﺭەھﯩﻢ ﺷﯘ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ھﻪﻡ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ھﻪﻡ ﺟﺎﺳﺎﺭەﺕ
ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼپ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ھﻪﻣﺪە
ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺩﻭﺳﺘﺘﺎﻧﻪ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﯘﻟﻤﯘ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚپ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎچ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﯧﺠﻪپ
ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺭەھﯩﻢ ھﻪﺭﺑﻰ
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻏﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ ﺋﯘﻗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘۋەﭘﭙﯩﻘﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﺎﭼﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺩەﻣﻠﯩﻚ
ﺷﺎﺗﻼﻧﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺗﺎﭘﻘﯘﺯﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﻛﯧﺴﻪﻝ ھﻪﻣﺸﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺭەھﯩﻢ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ھﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻤﯘ
ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭﺳﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﺎ
ﻣﯘﺩﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍپ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺗﻪﻛﻠﯩﯟﯨﻨﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
_ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺧﺎﺩﯨﻤﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍڭ.
ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ھﻪﺭﺑﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﺘﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻜﻰ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﻢ ﺑﺎﺭ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻏﯩﻨﻰ ﻣﻪﻧﻤﯘ
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ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﺎ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ.
_ ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﻨﯩﯔ ﺟﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﻧﻐﺎﻧﻤﯩﺪﻯ -ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋﯘ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﻧﯧﻤﻪ ﺩەۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﯘ ﺗﺎﺯﺍ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﯕﻘﯩﺮﺍﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
_ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ! ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ -ﺩﯦﺪﻯ
ﻣﯘﺩﯨﺮ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ ،ﭘﻪﺭۋﺍﺳﯩﺰ ھﺎﻟﺪﺍ.
ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﻪھﻪﻝ ﺯﯗۋﺍﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﻧﻪﭘﯩﺴﯩﻤﯘ ﺗﻮﺧﺘﺎپ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﺎﻳﻘﻰ ﺷﺎﺗﻠﯩﻖ ،ﺋﯜﻣﯜﺩ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺳﯘ
ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﭘﯜﻛﺘﻪﻙ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ
ﺧﻮﺷﻤﯘ ﺩﯦﻤﻪﻳﻼ ،ﻣﯘﺩﯨﺮ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﮔﺮەپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ
ﻛﺎﺭﯨﺪﻭﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻝ ﺋﻮﻥ ﻗﻪﺩەﻣﭽﻪ ﺋﯘﺯﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺩﯨﺮ ﺗﻮۋﻟﯩﺪﻯ _ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺩەﻗﯩﻘﻪ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﺗﯘﺭﯗڭ!
ﻣﯘﺩﯨﺮ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻗﻪﻏﻪﺯﻧﻰ ﺋﯘﺯﺍﺗﺘﻰ ۋە -ﻣﯘﺷﯘ
ﺋﺎﺩﯦﺮﯨﺴﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ
ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺰ-ﺩﯦﺪﻯ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ .ﺋﯘ
ﺋﺎﺩﯦﺮﯨﺲ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﻗﻪﻏﻪﺯﻧﻰ ﻣﯘﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ،
ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭﻟﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ ۋە
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﮕﻪ
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺳﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ-ﺩە،
ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﯦﺮﺳﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ.

ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎپ

ﺗﯘﭘﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﻰ
ﺑﯧﻨﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺳﺎﻥ ـ ﺳﺎﻧﺎﻗﺴﯩﺰ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺗﻮﭘﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﻳﻨﯩﻤﻰ ﺧﺎﺭ-ﺯەﺑﯘﻧﻠﯘﻕ ،ﻧﺎﻟﻪ – ﭘﻪﺭﻳﺎﺩﺗﯩﻦ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮەﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﻪﺗﺘﻰ! ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ،ﻗﯧﺮﯨﻨـ-
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ﺩﺍﺷﻼﺭ ،ﺑﻪﺯەﻧﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ،ﺑﻪﺯەﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﯧﻬﺮﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺋﻪﻗﯩﻞ -ھﻮﺷﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻐﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﻥ-
ﺗﯩﻨﺴﯩﺰ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﺷﻪﺗﺘﻰ .ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﻰ
ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ﺋﺎﻛﺎ-ﺋﯩﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰ-
ﺩﯦﺮﯨﻜﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ .ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯەﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ -ﺋﺎﺗﺎ-
ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ۋە ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﻪﺯەﻧﻠﯩﺮﻯ ﻛﻮﭼﺎ-ﻛﻮﻳﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘپ ﻛﯧﺘﯩﻠﻪﺗﺘﻰ-
ﺩە ،ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼپ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺧﻪۋەﺭﻣﯘ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺳﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺟﻪڭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ
ﻣﺎﯕﺪﯗﺭﯨﻼﺗﺘﻰ.
ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﻳﻨﯩﻤﯩﻐﺎ ﭼﯚﻛﻤﻪﻛﺘﻪ .ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯧﻨﺎﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﺎﻗﺎﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﭼﻮڭ ﻗﺎﻳﻨﺎﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯛپ
ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﭘﯘﺕ-ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﻳﻪ-ﺋﯜﻳﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﭼﺎﻗﻠﯩﯟﯦـ-
ﺗﯩﻠﮕﻪﻧﺪەﻙ ھﺎﺭﻏﯩﻦ ،ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻣﻪﻳﺪﯨﺴﻰ ﻛﯩﺮﯨﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺗﻮپ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺗﺎﻣﻐﺎ ﻳﯚﻟﻪﻧﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ،ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ
ﺑﻮﻳﻨﯩﻨﻰ ﺳﻮﺯﯗپ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﻪﻟﻤﯜﺭﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﯨﻴﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﻡ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﻳﯜﺭەﻙ ﭘﺎﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺕ -ﻣﺎﻣﺎﺗﻰ
ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺟﺎۋﺍﭘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﭘﺮﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﻛﯜچ -ﻣﺎﺩﺍﺭﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﻳﮕﻪ
ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﻳﻮﻝ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ
ﻳﻮﻟﯘﻗﯘپ ،ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﺗﯘﺗﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻼﺗﻘﺎچ ،ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ ﻣﺎﯕﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ
ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﺘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ.
_ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺳﺎﯕﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ ﺑﻮﻻﻟﯩﺸﯩﻢ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﻮﻧﯘﻳﻤﻪﻥ ،ﺋﻪﺗﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﻮﺭﺍپ ﻛﯚﺭەﻱ .ﺳﻪﻥ
ﺩﯛﺷﻪﻧﺒﻪ ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﯩﻦ ،ﺷﯘﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ ﺳﺎﯕﺎ
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ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ .ﺳﺎﯕﺎ ھﺎﺯﯨﺮﻻ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﻳﻜﻰ ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ۋەﺩە ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ
ﺋﯚﺯەﯕﻤﯘ ﺑﯩﻠﯩﺴﻪﻥ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺳﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ .ﺋﯘ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ
ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭﻟﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛپ ،ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺋﯜﻣﯜﺩ ﺋﯘﭼﻘﯘﻧﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘ ﻛﻪﭼﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﺎﻗﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯜﺗﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ۋﺍﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ﺑﯩﺮﻛﯜﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﯩﻠﯩﻨﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛپ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻱ ھﻮﻳﻠﯩﺪﺍ
ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﯩﻦ -ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﺋﻪﻗﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩﯨﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺟﺮﻭھﺘﻪﻙ
ﻳﯜﮔﯜﺭەﻳﺘﺘﻰ .ﻗﻮﻟﻰ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﻧﯧﻤﯩﻨﯩﻼ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻮﻱ-ﺧﯩﻴﺎﻟﻰ
ﺭەھﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ -ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ھﺎﻳﺎﺕ،
ﻳﺎﻛﻰ ﻣﺎﻣﺎﺗﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺭەھﯩﻢ ﺑﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﺗﯜﺭﯨﮕﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﺋﺎﻧﺪﺍ ﺭەھﯩﻢ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻛﻪﭼﻤﯘ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺋﯘ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﺎﻟﺘﯩﮕﻪ
ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﯛپ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﭼﺎﭘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯧﻨﭽﻠﯩﻖ ﺳﻮﺭﯨﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺸﯩﻐﯩﻼ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻣﯘ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻦ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻳﯜﮔﺮەپ:
_ ﺭەھﯩﻤﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﺎﻻﻟﯩﺪﯨﯖﻤﯘ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺳﻮﺭﺍپ.
_ ھﻪﺋﻪ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺭەھﯩﻢ ﺗﯚﻧﯜﮔﯜﻥ
ﺳﻪھﻪﺭﺩە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﻚ ﺋﯘﭼﺎﺭﻏﺎ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﯗﻟﯘپ ﻗﻪﻧﺪﯨﻬﺎﺭ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ .ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺑﯘ ﺭﺍﻳﻮﻧﺪﺍ
ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺗﺎﺯﺍ ﻗﯩﺰﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﻛﯧﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﺋﻮﻕ ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﻪﻱ،
ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﺋﯚﺗﯜﺷﯜپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ -ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﺘﺎ ﺭﯗﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﺘﺎ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ .ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺳﺎﻧﺎﻗﺴﯩﺰ ﺑﯧﮕﯘﻧﺎھ
ﺧﻪﻟﻘﻤﯘ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻗﺘﺎ .ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
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ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﯩﺴﻰ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺳﻪﭘﻜﻪ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ
ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯩﺴﻜﯩﻼﺕ ۋە ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺳﻪپ ﺗﻪﻣﯩﻨﺎﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺳﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺑﯩﺰ ﺭەھﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﺋﺎ -ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ  -ﺩﯦﺪﻯ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﺎ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ .ﺋﯘ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﻛﯩﺮﯨﭗ:
_ ۋﺍﻱ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ،ﺑﯘ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ! ﺋﯘ
ﺗﯧﺨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﻤﯘ
ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻪ ،ھﻪﻣﺪە ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻧﻜﻰ ﺋﯘ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻏﺎ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ
ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯘﺗﻘﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺭەھﯩﻢ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺷﻨﯩﯔ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺋﺎﻣﺎﻟﻰ
ﻳﻮﻗﻤﯩﺪﯗﺭ؟ ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﯗپ.
_ ﺳﯩﻤﺎ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﻪﻟﮕﯜﻟﯜﻛﻨﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ-ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺳﺎﯕﯩﻤﯘ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ﺑﯘ
ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺭەھﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﯕﻠﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﻗﯧﺘﯩﺪﺍ
ﺋﺎﻣﻪﺕ ،ﺋﻮﯕﯘﺷﻠﯘﻕ ﺗﯩﻠﯩﻤﻪﻛﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺧﯧﻴﯩﻢ-
ﺧﻪﺗﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺳﺎﻗﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﺋﯩﺶ
ﻗـﯩﻼﻟـﻤﺎﻳـﻤﯩﺰ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ.
_ ﻣـﻪﻥ ﺋـﻮﻏـﻠﯘﻣـﻨﻰ ھـﺎﻳـﺎﺕ ﻛـﯚﺭەﻟـﯩﺸﯩﻤﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﻟﻤﻪﻳﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ-
ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﻳﯩﻐﻼپ.
_ ﺳﯩﻤﺎ ،ﺋﯜﻣﯜﺩﯨﯖﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛۋەﺗﻤﻪ! ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽﻪ ﺭەھﯩﻢ
ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﻪﺭﺩﯨﻜﯩﺪەﻙ ﺑﺎﺗﯘﺭ ﻳﯩﮕﯩﺖ! ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﻴﺎﻻﻳﺪﯗ-ﺩﯦﺪﻯ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﺎﻱ ﺑﯧﺮﯨﭗ .ﺋﯘ ﻛﯚﺯ-ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﻏﻠﯩﻐﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯘﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﺭﺗﻜﻪچ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ _ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯚﻳﯩﻤﯩﺰﺩە ﺑﯩﺮﻣﯘ
ﺋﻪﺭﻛﯩﺸﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺗﯧﺨﻰ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﮕﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻤﯩﺰ
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﺎﻟﭙﺎﻗﻨﻰ ﻛﻪﻳﮕﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ .ﺋﯘ ﺷﯘﻻﺭﻧﻰ
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ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛپ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﮔﻪ ﺑﯘﺭﯗﻟﺪﻯ ۋە:
_ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﻘﯩﻤﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧﺴﻪﻡ ﺑﻮﻻﺭﻣﯘ؟ ـ ﺩﯦﺪﻯ
ﺋﯘﻣﯘﻧﯘپ.
_ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﺷﻠﯜﻙ .ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ھﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﭼﯩﻦ
ﻛﯚﯕﻠﯩﻤﺪﯨﻦ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻣﻪﻥ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﻗﻪﺗﺌﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ.
_ ﺳﻪﻧﻤﯘ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩﯖﺪەﻙ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ .ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ
ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﯘﻻپ-ﺗﺎﻟﯩﺸﻰ ،ﻗﺎﻗﺘﻰ-
ﺳﻮﻗﺘﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﺎﻳﺎﻕ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﺯەﻙ ﺋﯧﺘﯩﺸﻰ ﻧﻪﺯەﺭﺩﯨﻦ
ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ
ﺑﻪﻙ ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻐﺎ ،ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﻐﺎ
ﺑﻮﻟﯘۋﺍﺗﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻏﻪﻣﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮەﺭ ﺩﺍﻧﻪ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﺎ
ﺑﯧﺮەﻟﻪﻣﺴﻪﻥ؟
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
_ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﻮﻧﺎ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﺎﻣﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺩﯦﺴﻜﯩﺖ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﺋﻮﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﯩﻦ-ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﻧﭽﻪ ھﺎﻳﺎﻝ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﻮﭘﯩﺘﺴﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ
ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﺎ ،ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺩﯦﺴﻜﯩﺖ ﺋﻮﻗﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ
ﻣﯩﻬﻤـﺎﻧـﺨﺎﻧﺎ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
_ ﺑـﯘﻧـﻰ ﻗـﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻠـﯩﺘـﯩﺸـﻨﻰ ﺳـﺎﯕـﺎ ﻛـﯚﺭﺳـﯜﺗﯜپ ﻗـﻮﻳـﺎﻱ .ﺑـﯘ
ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏﯩﭽﻪ ﺑﻪﻙ ﺩﯦﻘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻝ ،ﺑﯩﺮەﺭ
ﭘﯩﺸﻜﻪﻟﻠﯩﻚ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺳﻪ ،ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻻﻱ ﻛﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻨﻰ
ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯚﺯ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ!  -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎۋﺍﻝ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﻪﻗﻘﯩﺪە
ﺳﯚﺯﻟﻪۋﯦﺘﭗ .ﺋﯘ ﺩﯦﺴﻜﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﺋﻮﻗﻨﻰ ﺭﯨﺪﺍﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻳﻨﯩﻐﺎ،
ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﻨﻰ ﻳﺎﻥ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﮔﻪ ﺑﯧﺠﺎﻧﺪﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﺭەﺧﻤﻪﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﺗﯜﻥ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﯘﺧﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﭘﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﯩﻴﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﺳﺎﻧﯩﺪﻯ .ﮔﯚﺵ ،ﻣﺎﻱ ،ﺷﯧﻜﻪﺭ ،ﻣﯩﯟە،
ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻼﺭﺩﯨﻦ ۋﺍﺯ ﻛﻪﭼﻜﻪﻧﺪە -ﺧﯘﺩﺍﻧﯩﯔ ﺳﯜﻳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﻨﯩﻼ
ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﻪﭘﺘﻪ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﺩەﻙ ﭘﯘﻝ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ھﻪﭘﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻣﺪﺍﺵ
ﻛﯧﺮەﻙ! ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ ﻗﺎﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﺎ
ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﻰ ﮔﯧﻠﻪﻣﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﯩﻤﮕﻪ
ﺳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪپ؟ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ،ﺩﯗﻛﺎﻧﺪﺍﺭﻻﺭ ﻗﯩﺴﺘﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﯩﻜﯩﺮﺩە-
ـﻜﺘﯩﻦ ﺑﻮﻏﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﮔﯧﻠﻪﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎھﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﺘﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ
ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ .ﻗﻮﺷﻨﯩﻼﺭﻏﯩﻤﯘ ﺳﺎﺗﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋەﻗﻪ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰﻻ ﺗﺎﺭﻗﺎپ ،ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ،ﻗﻮﺷﻨﯩﻼﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﯩﭗ ھﯧﭻ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ .ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ
ﭼﯧﻠﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮﻻ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﺭﻛﻰ ،ﺋﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻪۋەﻟﯩﻜﺘﻪ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ
ﺑﺎﺯﺍﺭﭼﻰ-ﺩەپ ﻧﺎﻣﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻗﺎﺳﺴﺎپ.
ﺋﯘ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎۋﺍﻝ ﻗﺎﺳﺴﺎﭘﻨﯩﯔ ﺩﯗﻛـﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﮔﯧﻠﻪﻣـﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻗﺎﺳﺴﺎپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ
ﺩەﺳﻠﻪپ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻐﺎ ﻧﻪﭘﺴﻰ ﺗﺎﻗﯩﻠﺪﺍپ ،ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻜﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﮔﯧﻠﻪﻣﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﺩﯦﮕﻪﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻗﺎﺳﺴﺎپ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺋﯜﻧﺪﻯ .ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﭘﻪﻳﺘﺘﯩﻦ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﮔﯧﻠﻪﻣﻨﻰ ﺗﻪڭ ﺑﺎھﺎﺳﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪە -ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺭﺍپ ﻛﯚﺗﻪﺭﮔﯩﻨﯩﭽﻪ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﻏﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺭﯗﺳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰ ﻟﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺸﻼﺭ ۋە ﺧﺎﻧﻪ ۋەﻳﺮﺍﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻛﯜﻟﭙﻪﺕ ،ﺋﺎﺯﺍﭘﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﻕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧﺮەﻙ! ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯ
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ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ! ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ
ﻛﯜﺗﯜﺷﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﯘﻻﺭ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﮕﻪ ﻗﺎﭼﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ! ﺋﯘﻻﺭ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﺷﻠﯩﺮﻯ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﭘﺘﯩﭽﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ
ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﭼﻮﻛﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ
ﻳﯩﮕﯩﺖ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﻘﻰ ﻛﯩﻤﻠﯩﻚ
ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜﺷﯜپ،
ﻛﯧﻨﯩﺸﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﯩﺶ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە
ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻤﻪﻛﭽﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﺘﻰ .ﺋﯘ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ۋە ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﺎﺗﺘﻰ.
_ ﺳﯩﻤﺎ ﺧﺎﻧﯩﻢ ،ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ،
ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻣﺪە ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ .ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯘ
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ۋەﺑﯧﺨﻪﺗﻪﺭ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻝ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻳﯩﺘﻪﻛﻠﻪﺵ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ.
ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﻰ ﻗﯩﺰﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯧﺴﻪﻝ ھﻪﻣﺸﯩﺮﯨﺴﻰ
ﻛﻪﺳﭙﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﻪﺳﯩﭙﻨﻰ
ﺋﯚﮔﯜﻧﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻮۋﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻐﺎ ﺋﻪۋەﺗﻤﻪﻛﭽﻰ .ھﻪ! ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻗﺎﺭﺍﻳﺴﯩﺰ؟ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ -ﺩﯦﺪﻯ
ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﭼﻮﻛﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﺩﺍ.
ﺗـﯘﻳـﯘﻗـﺴﯩـﺰ ﺑـﯘ ﺷـﯘﻡ ﺗـﻪﻛـﻠـﯩـﭙـﺘـﯩﻦ ﺋـﯘﻧﯩﯔ ﺑـﯧﺸﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﻰ _ ﻳﺎ ﺧﯘﺩﺍ ،ﺑﯘﻻﺭ ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯘﻣﻨﻰ ،ﭼﻮڭ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ
ﻣﺎھﻤﯘﺩﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﺘﻰ ،ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﺋﻮﻕ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭﯨﻐﺎ ﻳﻮﻟﻠﯩﺪﻯ،
ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﻤﯘ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﻤﺎﻗﭽﻰ
ﺑﻮﭘﺘﯘ .ﺋﯘ ﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼۋﯦﺘﯩﭗ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﻪﻟﻪﻡ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ
ﺗﺎﻣﺪەﻙ ﺗﺎﺗﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ.
_ ﻳﺎﻕ ،ﺭەﺧﻤﻪﺕ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ! ﻣﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺩﺍﺩﺍﻡ،
ﺋﺎﻛﺎﻡ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺗﻜﻪ ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﻤﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ
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ﻗﻮﭘﺎﻝ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ .ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ﻳﻮﻟﺪﺍﺵ ﺋﻮﯕﺎﻳﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ
ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﺸﺘﻰ-ﻳﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﯕﺸﺎپ،
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ﭼﻮﻛﺎﻥ:
_ ﻗﺎﺭﺍ! ﻗﯩﺰﭼﺎﻕ ،ھﺎﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭەﻥ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﻮۋﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﺪﺍ ﺑﯩﻠﯩﻢ
ﺋﺎﺷﯘﺭﻏﺎﻥ .ﺋﯘ ﻳﺎﻗﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ،ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻼ
ھﻪﻗﻘﺎﻧﯩﻴﻪﺗﭽﻰ ،ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺳﯚﻳﻪﺭ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺰ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺯﺍھﯩﺮ ﺷﺎھ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻛﯜﻳﺌﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﮔﯜﻧﭽﻰ ،ﻓﯩﺌﯘﺩﺍﻟﯩﺴﺘﯩﻚ ﺗﺎﭘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ
ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯘﻕ .ھﺎﺯﯨﺮ ھﺎﻛﯩﻤﻴﻪﺕ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ،ﺧﻪﻟﻖ
ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺋﯧﮕﯩﻠﯩﻚ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ
ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ،ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﺎﻻﻳﺪﯗ ،ﺋﯩﺶ ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﺎﺗﯩﻐﺎ
ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ھﻪﻕ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﻗﯩﺰﭼﺎﻕ ﺳﻪﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﻟﻪﻣﺴﻪﻥ ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﯩﺴﺘﯩﻚ
ﺗﯜﺯﯛﻣﺪە ﺳﯧﻨﯩﯖﺪەﻙ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﻗﺎﭼﻘﺎﻥ ،ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ
ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼـﻪﺗﺌﻪﻟـﮕﻪ ﺋﻪۋەﺗﻪﺗﺘﯩﻤﯘ؟
ﺟﻪﺯﻣﻪﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ!
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻳﻮﻟﺪﺍﺵ ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺟﺎﺭﺍﯕﻠﯩﻖ ،ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ﺋﯧﻴﺘﺎﺗﺘﻰ.
ﺋﯘ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﺳﯜﻛﯜﺗﻜﻪ ﭼﯚﻣﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺗﺎﻛﺎﻟﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ،
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻛﻠﯩﯟﯨﮕﻪ ﺋﺎۋﺍﺯ ﻗﻮﺷﯘﺷﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻤﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻨﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﭼﯩﺮﻣﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﺳﯚﺯﺳﯩﺰ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ
ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ،ﺯﯗۋﺍﻥ ﺳﯜﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻜﻪ ﻗﯩﺴﺘﯩﺪﻯ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻨﻰ ﺳﯧﺰﯨﭗ ،ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﺎﭼﻤﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺳﺎﺩﯨﻖ
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭﻏﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ:
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ
ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻜﻪﻥ ،ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ
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ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ،ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗـ-
ﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ.
_ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﺰﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﯩﯟﯨﮕﻪ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺳﻪﯕﻼﺭﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ-ﺩﯦﺪﻯ
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ﭼﻮﻛﺎﻥ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ۋﺍﻗﯩﺖ ﻛﯧﺮەﻙ! ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩﻖ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ
ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻪ
ﻗﯩﺰﯨﯖﯩﺰ ﺳﻮۋﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﺪﺍ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﺷﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪە ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﻳﯩﻠﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪە ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﺍ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﭘﻪﭘﯩﻠﻪپ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﺷﯘپ ﺋﻪﺗﻪﻱ ﺧﻮﺵ ﻛﯜﻟﻜﻪ
ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻰ.
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ھﻪﭘﺘﻪ ﻧﻪ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ،ﻧﻪ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ
ﻣﻪﻛﺘﯩﯟﯨﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻳﻮﻟﺪﺍﺵ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ
ﺋﯧﭽﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﺗﯜپ:
_ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻼﻣﺴﯩﺰ؟ -
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ﭼﻮﻛﺎﻥ ھﯩﺠﺎﺭﺍپ.
_ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺴﯩﺰﻣﯘ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﻳﯧﻨﯩﻚ
ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪپ .ھﻪﻣﺪە ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﺎ ﺋﯚﻳﮕﻪ
ﺑﺎﺷﻼۋﯦﺘﯩﭗ ،ﺑﯩﺮەﺭ ﭘﯩﻴﺎﻟﻪ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﭼﺎﻱ ﺩەﻣﻠﯩﮕﯜﺳﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻐﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ۋﺍﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻠﯩﻐﯩﺪﯨﻦ ﭼﺎﻱ ﺋﯩﭽﯩﺸﻜﻪ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭙﻼ ،ﻧﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﯚھﺒﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚﺗﺘﻰ:
_ ﺳﯩﻤﺎ ﺧﺎﻧﯩﻢ ،ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﯩﻤﯘ ،ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﺰﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻣﻪﻛﺘﯩﯟﯨﮕﯩﻤﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﭘﺴﯩﻠﻪﺭﻏﯘ! ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﯕﻜﯩﺖ ﺋﺎﻟﻐﺎچ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ.
ﺋﺎﯕﻜﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯەﻥ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯨﺴﯩﺰ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯەﻥ
ﺑﯚﻟﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭ
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ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯗ .ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﻳﻮﻝ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﻰ ۋە ﻗﯩﺰﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﯘﺵ
ۋﺍﻗﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﻧﺪﯛﺭﯨﻤﯩﺰ .ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ!
ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﺷﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯘ؟  -ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ
ۋە ﺑﯧﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﭘﻮﭘﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯧﻠﯩﯟەﺗﯩﭗ.
_ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺯﯛﺭﯛﺭﻣﯘ؟ ﺯﺍﺩﻯ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﺎﻻﻡ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ ﻗﯩﺰﯨﻢ ﻳﯘﺭﺗﺘﯩﻦ ،ۋەﺗﻪﻧﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻳﻪﺭﺩە
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ؟ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ؟ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ
ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻏﻪﻡ  -ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﺭﻗﺎ-ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗپ.
_ ﺳﯩﻤﺎ ﺧﺎﻧﯩﻢ ،ﻗﯩﺰﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﺷﺎﺗﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﻰ!
ﻗﯩﺰﯨﯖﯩﺰ ﺳﻮۋﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﺪﺍ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯﻻ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﺗﺎ-
ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﺳﯚﻳﯜﻧﯜپ ،ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﻟﯩﮕﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪۋەﺭﺗﯩﭗ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﯩﺰﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﯩﺰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﻤﯩﺰ!
ﺳﯩﻤﺎ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺷﯘﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜپ ﻗﯧﻠﯩﯖﻜﻰ ،ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻳﺎﺷﻼﺭ
ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺴﺘﯩﻚ
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ
ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﯩﺪﯗﺭ.
ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﭘﻨﯩﯔ ۋﺍﺭﯨﺴﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ!
ﺋﯘ ﻣﻪﻧﺎ ،ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺴﯩﺰ ﺩﯗﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺮﻏﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ھﺎﻱ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺑﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻛﺎﻟﻠﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻐﻰ ﺋﺎﺭﺗﯩﺸﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﻪﭘﯩﺮﻯ ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﯚﻛﺘﻪﻣﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺩﯦﮕﯜﺩەﻙ ،ﺋﺎﺗﺎ-
ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﻗﯘﻟﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﻼ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﻛﯧﭽﯩﻠﻪپ
ﺭﯗﺳﯩﻴﻪﮔﻪ ﺗﻮﺷﯘۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﺪﯨﯔ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺷﯘ ۋەھﯩﻤﻪ ﻛﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺘﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﻥ ۋﯗﺟﯘﺩﻯ
ﺗﯩﺘﺮەﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ
ﻗﯧﺘﯩﻤﻐﺎ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗپ ﺩەﻣﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﭼﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﺘﯩﻨﻰ
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ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﯩﺪﻯ! ﺋﯘ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﻮﻳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪﻟﯩﻚ ﻳﻮﻟﺪﺍﺷﻘﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ:
_ ﺑﯩﺮ ﺩەﻣﻠﯩﻚ ﺳﻪﺑﺮە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜﻣﻪﻥ ،ﻗﯩﺰﯨﻢ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﯟﺍﻻﻱ-ﺩﯦﺪﻯ ۋە ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ
ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﺩﻯ ھﻪﻣﺪە ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰ ھﺎﻟﺪﺍ
ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺗﻠﻪﺷﺘﻰ _ ﻗﯩﺰﯨﻢ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺋﺎﺭﻗﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺗﺎﭘﻤﯩﻐﯘﭼﻪ ،ھﻪﻣﻤﻪ
ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ۋﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﭽﻪ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﭗ ،ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﺳﻮﺯﯨﺸﯩﻤﯩﺰ
ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﻰ ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺳﻪﻧﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻤﯘ
ﻳﺎﺷﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ﺟﯧﻨﯩﻢ ﻗﯩﺰﯨﻢ! ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪھﻪﻝ
ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻛﯚﻧﺪﯛﺭﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ! ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ؟ ﺋﯘﻻﺭ
ﺑﻪﻙ ﺟﺎھﯩﻞ ،ﺗﻪﺗﯜﺭ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ .ﺋﺎھ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺧﯘﺩﺍ! ﺋﯚﺯەڭ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻳﺴﻪﻥ!
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﻏﻪﺯەپ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯩﺸﻠﯩﺪﻯ ۋە
_ ﺋﺎﭘﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﮔﯧﻠﻪﻡ ﺳﺎﺗﻘﺎﻥ ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ .ﺋﯘﻻﺭ
ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﺷﯩﻤﺎﻟﻐﺎ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ
ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ
ﺋﺎﭘﺎﻣﻼﺭﻧﯩﯖﻜﯩﮕﻪ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻛـﯧـﻠـﯩـﺪﯨﻐـﺎﻧﻠـﯩـﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﺴﯘﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩـﻐـﺎ ﻣـﻪﺳـﻠﯩﻬﻪﺕ
ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﺴﯩﭽﯘ! ﻛﺎﺩﯨﺮﻻﺭﻏﺎ ﭘﺎﺭﺍ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ-ﺩەپ
ﺋﯜﺳﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯩﭽﯘ ،ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟
_ ﺑﯩﺰﻣﯘ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﻻﻳﻤﯩﺰ ﺋﺎﭘﺎ .ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﭘﯘﻝ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺑﯩﺰ ﭘﯘﻝ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ-ﺩەپ ﺗﯚھﻤﻪﺕ
ﭼﺎﭘﻼﻳﻤﯩﺰ ﺷﯘ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯧﻘﯩﺸﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ .ﺋﺎﭘﺎ!
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﻳﻮﻕ!
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ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺗﻰ
ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ﺋﻪڭ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺗﻪﻟﻪﻱ ﺳﯩﻨﺎپ
ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﻤﯘ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻳﻮﻕ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪڭ
ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻳﺎﺳﺘﯘﻗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺗﯘﺗﺎﻣـ-
ﻻپ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﺎ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﺩﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺩﯛﭘﯜﻟﺪەپ ﺑﻮﻏﯩﺰﯨﻐﺎ
ﻗﺎﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ﭼﻮﻛﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻨﻰ
ﺋﯚﺗﯜﻧﺪﻯ .ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺗﻪﺭەﺩﺩﯗﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ﭼﻮﻛﺎﻥ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺩﯨﻼ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ﭼﻮﻛﺎﻧﻐﺎ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗپ ،ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻪﻟﯩﯟﯨﻨﻰ ﺭەﺕ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ،ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ
ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧﺪﻯ ۋە
ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﺎﻡ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺗﻪﯕﻠﯩﺪﻯ .ﻛﻮﻣﻤﯘ-
ﻧﯩﺴﺖ ﭼﻮﻛﺎﻥ ﺋﺎﻧﭽﻪ ھﯘﺩﯗﻗﯘپ ﻛﻪﺗﻤﯩﺪﻯ ۋە ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﯨﺘﯩﭗﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﻪھﻪﻝ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺋﯧﭽﯩﭗ
ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﻗـﺎﻟﻐﺎﻥ ﺟﻪﺳﻪﺗﺘﻪﻙ ﭼﻪﻛﭽﯩﻴﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ ۋە:
_ ﺳﯩﻤﺎ ﺧﺎﻧﯩﻢ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖﺎ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﯨﻴﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ .ﺋﺎۋﺍﻝ
ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﯦﺸﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺸﯩﻢ ﻻﺯﯨﻢ .ﺑﯩﺮ ﺩەﻣﻠﯩﻚ ﻛﯜﺗﯜپ
ﺗﯘﺭﯗڭ ،ﻣﻪﻥ ھﺎﺯﯨﺮﻻ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺮﯨﻤﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ۋە ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﺎ ﺋﯚﻳﮕﻪ
ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﻳﺎﭘﺘﻰ.
ﺋﯘ ﻛﺎﯨﺮﯨﯟﺍﺗﻨﯩﯔ ﻗﯩﺮﻏﯩﻘﯩﺪﯨﻼ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ،ھﺎﻳﺎﺟﺎﻥ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە
ﺋﯩﺸﯩﻜﻜﻪ ﺗﯩﻜﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯧﻐﯩﺮ ۋە ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﺭﻟﯩﻖ
ﻣﯩﻨﯘﺗﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ﭼﻮﻛﺎﻥ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯩﺮﺩﻯ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻣﻪھﻪﻝ ﺋﯜﻥ-ﺗﯩﻨﺴﯩﺰ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﺎﭼﺘﻰ _
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﯦﺸﯩﻢ ﺳﯩﺰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻛﯚﺭﺩﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ
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ﺑﯩﺮ ﺷﻪﺭﺕ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﺰﯨﯖﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﻜﯩﭽﻪ
ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﭼﯩﻘﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﯘ ھﯧﭻ ﻛﯩﻤﮕﻪ
ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﮔﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ
ﺯﯨﻨﺪﺍﻧﻐﺎ ﻣﻪھﻜﯘﻡ .ﺋﻪڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺩﻭﺳﺘﯩﯖﯩﺰﻏﯩﻤﯘ ،ﺋﻪڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ
ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻏﯩﻤﯘ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ۋەﺩە
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ﭼﻮﻛﺎﻥ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﻟﻪﭘﭽﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
_ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ۋەﺩە ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ .ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎپ ﻗﻪﺳﻪﻡ
ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻧﻜﻰ ،ھﯧﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛپ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﻤﻪﻥ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ھﺎﻳﺎﺟﺎﻥ ۋە
ﺷﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯚﻣﯜﻟﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ۋەﺩە ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯧﺮﯨﯔ-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ
ﭼـﻮﻛـﺎﻥ ﺋﺎچ ﻛﯚﺯﻟﯜﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﭗ .ﺋﯘ ﭘﯘﻟﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻧﯩﺨﺘﺎپ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗپ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﭼﻮﻛﺎﻥ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﺎ ﺋﯚﻳﺪە ﺳﺎﻗﻼپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﯦﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﯘﺭﯨﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ
ﺳﯚﻳﯜﻧﯜﺵ ۋە ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻣﻪﯕﺰﯨﮕﻪ ﺳﯚﻳﺪﻯ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ
ﺳﯜﺑﻬﻪ ﺋﺎﺭﻻﺵ ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪﻟﯩﻚ ﻳﻮﻟﺪﺍﺵ ھﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﺳﯘﻏﯩﺴﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗپ
ﭘﯩﭽﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﯘﻻﺭ
ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﻪﺩەﻡ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﻰ ۋە _ ﺳﯩﻤﺎ ﺧﺎﻧﯩﻢ ،ﺑﯩﺰ
ﺳﯩﺰﮔﻪ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ ﺩﯦﺪﯗﻕ .ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ
ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻨﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ! ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜﻣﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋەﺩﯨﯖﯩﺰﺩە ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻗﻪﺗﺌﻰ
ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ!-ﺩﯦﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﺪە ﺧﯩﺠﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯩﻦ،
ﻧﻮﻣﯘﺱ ۋە ﺗﺎﺭﺗﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﭽﯩﻤﯘ ﺋﻪﺳﻪﺭ
ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘﻛﻰ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪھﯟﺍﻝ
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ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺧﻪۋپ-ﺧﻪﺗﻪﺭ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﺴﻰ ﻛﺎﻣﯩﻞ
ﺋﯩﺪﻯ.
_ ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯜﺗﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯜﻣﯜﺩﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﻪﺭﺩە
ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﺴﯩﻠﻪﺭ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ.
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ!-ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ
ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﻪڭ
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ!
_
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭ ھﻪﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﻮﻝ ﺋﯩﺸﺎﺭﯨﺘﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺧﻮﺷﻼﺷﺘﻰ.
ﺑﯘﻧﯩﯖﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻏﻪﻡ-ﻏﯘﺳﺴﯩﻠﯩﺮﻯ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﻪپ
ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ .ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎۋﺍﻟﻘﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﺗﺘﻪﺭ ﻗﺎﻳﻐﯘ،
ﻣﯘﺩھﯩﺶ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻧﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺧﯧﻴﯩﻢ-ﺧﻪﺗﻪﺭ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﯩﺴﻰ ،ھﻪﻣﻤﻪ
ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﺶ ،ﻳﯜﺭەﻛﺰﺍﺩﯨﻠﯩﻚ .ﺑﯘ ھﺎﻳﺎﺕ  -ﺑﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ
ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍ ﭘﺎﺗﻘﺎﻗﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜچ ﻛﯩﺸﯩﺴﯩﻨﻰ ،ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ
ﺋﯜچ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻳﯜﺭەﻙ ﺑﺎﻏﺮﯨﻨﻰ ﻳﯜﺗﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ھﻪﻣﺪە ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ
ﻏﻪﺭﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯚﻛﯜﺵ ،ﺗﯜﭘﺘﯩﻦ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺵ ﺧﻪۋﭘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻼ
ﻛﯚﺭﯛﻟﯜپ ﺗﯘﺭﻣﺎﻗﺘﺎ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍﺭﻯ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﮕﻪ
ﺗﺎﺷﻼپ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺩﯗﺋﺎﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻧﯧﺴﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯜچ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﯩﻨﻰ  -ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﺍﺗﻼﺭﻏﺎ
ﺗﻪڭ ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﯩﺰ ﻗﻪﺩﯨﺮﺩﺍﻥ ﺋﯜچ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﯩﻨﻰ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺰﻣﻨﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ
ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﯜﺭەﻙ ﭘﺎﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ
ﻗﯧﭽﯩﺸﻰ ،ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ! ﺋﯘ
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺧﻪۋﭘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﻛﯧﭽﻪ ﻛﯩﺮﭘﯩﻚ ﻗﺎﻗﻤﺎﻱ ﺗﺎڭ ﺋﺎﺗﻘﯘﺯﺩﻯ .ﺋﯘ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﻪﺗﻜﻪﺱ ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﯧﭙﯩﺸﻨﯩﻼ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯜچ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ،
ﺧﻪﺗﻪﺭﺳﯩﺰ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﻗﻮﻳﺎﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻠﻐﯘﺩەﻙ
ﻛﯩﻢ ﺑﺎﺭﻛﻰ! _ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﺷﺎﻣﻰ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻤﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰ ﻟﯩﻜﻜﻪ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
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ﺋﺎﺷﯘ ﺑﯩﺮﻻ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﺩﯗﺭ .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ھﻪﭘﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ
ﺋﯚﻳﯩﮕﯩﻤﯘ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪچ ﻗﯘﺭﯗﻥ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺑﻪﺷﻠﻪﺭﺩە ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ
ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻗﺘﻰ .ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﯩﻨﯘﺕ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﺩﺍ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺗﺎﻗﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﺎﺭﺍﻗﻼﺗﺘﻰ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺗﯩﻤﺘﺎﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ
ﺷﯜﺑﻬﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺳﻮﺭﺍپ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﻧﯧﻴﯩﺘﯩﺪە ﻗﻮﺷﻨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﺴﯩﻨﻰ
ﻗﺎﻗﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺮﻯ ﺑﻮۋﺍﻱ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﻣﯘﻧﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﯦﺪﻯ -ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺧﺎﻧﯩﻢ ،ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺎﻗﻘﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺑﻪﺵ
ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﯧﭽﺒﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ .ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻏﯩﯖﺸﯩﻐﯩﻨﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﺪﯗﻕ .ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻝ ﺑﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﻼﺭﻏﺎ ﺳﻪﭘﻪﺭ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯗﺭ .ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺧﺎﻧﯩﻢ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ
ﻏﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺧـﺎﻟﯩﺴﯘﻥ ،ﺧﺎﻟـﯩﻤﯩﺴﯘﻥ ،ﺑﯩﺮ ﻳﯘﺭﺗﺘﯩﻦ
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﺭﺗﻘﺎ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﺭ!
ﺋﯘ ﺑﯩﺮﺩە ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﭼﯜﺷﻜﯜﻥ ،ﻏﻪﻣﻜﯩﻦ ،ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ،
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﺘﯩﻦ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺯەﺧﻤﻪﺗﻜﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﻤﯩﻐﺎﻧـ-
ﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺷﺎﺗﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻕ-ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﮕﻪ
ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻐﺎ ﺗﯩﻠﻪﻛﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭەﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﮔﻪ ﺋﺎﯕﻼﺗﺘﻰ.
_ ﺋﺎﭘﺎ ،ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﻪﺭ؟ ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻨﻰ
ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﺎﭘﺎ! -ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍﻳﺘﺘﻰ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﭼﺎﻳﻘﺎپ.
_ ﻛﯩﻤﯘ! ﻛﯩﻢ ﺷﯘ-ﺩەﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘ ﺋﯜﻣﯜﺩﻯ ﺋﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﯖﺮﺍپ.
_ ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻝ ﺋﺎﭘﺎ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻛﯧﭽﻪ ﺑﯩﺮ
ﺳﺎۋﺍﻗﺪﯦﺸﯩﻤﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ
88

ﻗﺎﻥ ﺗﻪﭘﭽﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ

ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯧﭙﯩﺪە ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺷﯘ ﺳﺎۋﺍﻗﺪﯦﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﺎﻣﺪﯨﻢ ﻳﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ؟ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻻﺭ-ﺩﯦﺪﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ،ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻻﻱ ﻗﯩﺰﯨﻢ ،ﺳﻪﻥ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯚﺭﯛﺷﻤﻪﺳﻠﯩﮕﯩﯔ ،ھﯧﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﯦﻤﻪﺳﻠﯩﮕﯩﯔ
ﻛﯧﺮەﻙ! ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﯧﭽﯩﺶ ﭘﯩﻼﻧﯩﻤﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻐﯩﻨﻰ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ
ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭﻯ ﺑﯩﻠﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯧﻨﻰ ﻛﯧﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ
ﺩﯦﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﻳﺎﻕ ،ﻳﺎﻕ ﻗﯩﺰﯨﻢ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎ!  -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﮔﻪ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ.
_ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗـﺎﻟﻠﯩﻐـﯘﺩەﻙ ﺑﺎﺷـﻘـﺎ ﺋﺎﻣﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ﻳـﻮﻗـﻘﯘ ﺋﺎﭘﺎ!
ﺑﯩﺰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ ﺗﻪ!
_ ﺳﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﻻﻡ .ﺋﻪﻗﻠﯩﯖﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ
ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﺎﻗﺘﯩﯖﻤﯘ _ ﺳﺎۋﺍﻗﺪﯦﺸﯩﯖﻨﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺳﯧﭙﯩﺪە ﺋﯩﻜﻪﻧﯘ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼﺭﭼﻪ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ
ﺑﺎﺭﺍﻻﻳﺪﯨﻜﻪﻥ؟ ﻧﯧﻤﯩﺸﻜﻪ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﻜﻪ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ؟
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪﺯﻣﻪﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ! ﺋﻪﻣﺪﻯ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻧﺴﻪﻥ! ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﻗﯩﺰﯨﻢ ،ﺑﯩﺰ
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﻪﺗﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺳﻪﺑﯩﺮ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻝ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺗﻮﺭﺍپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ
ﺑﯘ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻻﺭ .ﺧﯘﺩﺍ ﺋﯚﺯەڭ ﭘﺎﻧﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻳﺴﻪﻥ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﻟﺪﺍ
ﺗﺎﺷﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻳﺴﻪﻥ!
_ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻝ ﭼﯩﻘﺎﺭ ﺋﺎﭘﺎ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺗﯘﺭﯨﯟﯨﺮﯨﺸﻜﻪ
ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺗﺎﻗﯩﺘﯩﻢ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .ﻛﯚﺯﯛﻡ ﺋﯘﻳﻘﯩﻐﺎ ﻛﻪﺗﺴﻼ ،ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ
ﭼﯜﺵ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ .ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﺭﻭھﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ
ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺳﻪﻥ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺳﻪﻥ ﺋﺎﭘﺎ! ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﯩﻼ ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﺳﯩﺰ ،ﻛﯧﺴﻪﻟﺠﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
89

ﻗﺎﻥ ﺗﻪﭘﭽﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ

ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﺘﯩﯟەﺭﺳﻪڭ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻮﺭﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻐﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﻤﻪﻥ .ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ﺳﺎﺧﻠﯩﺴﯘﻥ ،ﺑﯩﺰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ
ﺗﯜﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﭘﺎ! -ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺘﺘﻰ ،ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻳﺎﺵ ﺋﻪﮔﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.
_ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﯗﻡ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ .ﺑﯩﺰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻜﻪ
ﻳﯧﺘﻪﻟﻪﻳﻤﯩﺰ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﻗﯩﺰﯨﻢ .ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯩﺰ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﻤﻪﻳﻤﯩﺰ -ﺩەﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘ،
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺗﺎﻏﺎﻕ ﺳﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻼپ.
ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﯩﺰ-ﺩﯦﺮەﻛﺴﯩﺰ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﻘﺎ ﭼﯚﻛﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯜﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﻗﯩﺴﺘﺎپ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺗﯘﭘﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻛﯜﻥ-ﺗﯜﻥ ﻛﯜﺭەﺵ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ
ﻳﺎﻟﯟﯨﺮەﺗﺘﻰ! ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﯚﺟﯩﺰە ﺗﯩﻠﻪﻳﺘﺘﻰ.

ﺋﻮﻧﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎپ

ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﯩﺸﻠﯩﺮﻯ
ﺩﯗﺋﺎ-ﺗﯩﻠﻪﻛﻠﻪﺭ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯘ ،ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻣﯚﺟﯩﺰە،
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻣﯚﺟﯩﺰە ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻧﯘﺭﻯ ﭘﺎﺭﻻپ ﭼﯩﻘﺘﻰ.
ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪچ ﻗﯘﺭﯗﻥ ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻧﯘﺭﯨﻨﻰ ﺯﯨﻤﯩﻨﻐﺎ
ﺗﯚﻛﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺋﯘ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﻏﯩﺰﺍﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻥ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﻮﺭﻭﻧﻮڭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻼ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ
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ﻣﺎﺗﻮﺭﯨﻨﯩﯔ ﮔﯘﺭﯗﻟﺪﯨﺸﯩﻨﻰ ھﻪﻣﺪە ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯘﺭﻣﯘﺯﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﻧﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭ ﭘﯩﻴﺎﺯ ﺷﻮﺭﭘﯩﺴﯩﻐﺎ ﻧﺎﻥ ﭼﯩﻼپ ﻳﯩﻴﯩﺸﻤﻪﻛﺘﻪ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﭼﯚﭼﯜﮔﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ » ﻳﻪﻧﻪ ھﻪﺭﺑﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ! ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﻳﻨﻰ
ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗﺷﻤﺎﻗﭽﻰ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻤﻪﻛﭽﻰ «-
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ﺧﯩﻴﺎﻟﻐﺎ ﻏﻪﺭﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ-ﺩە ،ﺩەﺭھﺎﻝ ﭼﺎﭼﺮﺍپ
ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩﭽﻪ ھﻮﻳﻠﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ ۋە ﺑﻮﻳﻨﯩﻨﻰ ﺳﻮﺯﯗپ ﻗﻮﺭﯗﻕ ﺗﺎﻣﺪﯨﻦ
ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﭼﯧﻠﯩﻘﻘﯩﻨﻰ ھﻪﺭﺑﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﻮﻟﻠﯘﻕ ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺱ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
_ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﻗﺎﺭﺍ ﻗﯩﺰﯨﻢ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩەﺭۋﺍﺯﺍ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺱ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ-
ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ھﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﻳﺎﻻڭ ﺋﺎﻳﺎﻕ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭﺩﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ
ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﯘپ ﻧﯧﻤﯩﺸﻜﯩﺪﯗﺭ ﺷﯜﻛﻜﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﺎپ
ﻗﺎﻟﺪﻯ.
_ ﻗﯩﺰﯨﻢ ،ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﻤـﺎ! ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ۋە ﺋﯚﺯﻯ ﻳﯜﮔـﯜﺭﯛپ ﻛﻪﻟﺪﻯ-ﺩە،
ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺗﯘﺭﯗپ -ﻛﯩﻢ ﺑﯘ؟ ـ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ
ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﺩﯛﭘﯜﻟﺪەﻳﺘﺘﻰ.
_ ﻗـﻮﺭﻗـﻤـﺎﯕـﻼﺭ! ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﻟـﯩـﻤـﻪﻥ ،ﺩەﺭۋﺍﺯﯨـﻨـﻰ ﭼـﺎﻗـﻘـﺎﻥ
ﺋﯧﭽﯩﯖﻼﺭ -ﺩﯦﺪﻯ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭﻛﯩﺸﻰ ﺗﯚۋەﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ .ﺑﯩﺰ
ھﯧﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎﻕ-ﺩەﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
ھﻪﻣﺪە ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﯘ ﺋﺎۋﺍﺯﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﺷﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﺎﺗﺘﻰ.
ﺑﯩﺮﺍﻕ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻳﺎﺕ ،ﻧﺎﺗﻮﻧﯘﺵ ﺑﯩﺮﻯ! ﺋﯘ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ۋە
ﺟﺎﺳﺎﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ،ﺗﺎﻗﺎﻗﻨﻰ ﺗﯩﯟﯨﺶ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻱ ﺳﻮﻏﺎﺭﺩﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﭘﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﺘﻰ .ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ
ﺑﯘﺭﯗﺕ ،ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺳﻪﻟﻼ ﺋﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺩەﺭۋﺍﺯﺍ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ -ﭘﯩﺴﺴﺴﯩﺖ ،ﺋﺎۋﺍﺯ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﯕﻼ .ﺑﯩﺰ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ-ﺩﯦﺪﻯ ﭘﻪﺱ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ﭘﯩﭽﯩﺮﻻپ .ﺋﯘ ﺷﺎﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﺎﻱ  -ﺭەھﯩﻢ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە؟ -ﺩەۋەﺗﺘﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍپ.
_ ﭘﯩﺴﺴﯩﺖ ،ﺋﺎۋﺍﺯ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎڭ!ـ ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
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ﭼﻪﻛﭽﻪﻳﺘﻜﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻟﯩﻴﯩﭗ ھﻪﻣﺪە ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﺩﺍﺟﯩﭗ ،ﺋﻮڭ،
ﺳﻮﻟﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ .ﺩەﺭۋﺍﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﺷﻨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ
ﺗﻪﻟﻤﯜﺭﯛﺷﻪﺗﺘﻰ.
_ ﺳﯩﻤﺎ ﺧﯧﻨﯩﻢ ،ﺳﯩﯖﻠﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻏﺎﺭ
ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺋﻪﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﻪﺷﻜﻪﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ-ﺩﯦﺪﻯ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﯘﺭﯗﺕ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﯘﻥ ﺩەپ ﺋﯜﻧﻠﯜﻙ
ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ .ﺋﯘ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺷﯘ ﺗﺎﻏﺎﺭﺩﺍ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﻯ ۋە ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﺎﻏﺎﺭﻧﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺋﻪﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ
ﺗﺎﻏﺎﺭﻧﻰ ﺋﺎۋﺍﻳﻼپ ﭘﻪﮔﺎﺩﯨﻼ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﻰ .ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﯘﺭﯗﺕ ﺋﺎﺩەﻡ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺧﻮﺷﻼﺷﺘﻰ .ﺋﯘ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻐﺎ ﻣﯩﯔ ﻣﻪﺭﺗﯩﺒﻪ ﺭەﺧﻤﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺗﺎﻗﯩﺪﻯ .ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺱ
ھﺎﻳﺎﻝ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﻼ ﻗﻮﺯﻏﯘﻟﯘپ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺭﺍۋﺍﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯩﺮﮔﯩﭽﻪ ﺭەھﯩﻢ ﺗﺎﻏﺎﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭﺩﻯ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﭗ ،ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﻠﺪﻯ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺗﺎﻏﺎﺭﻧﻰ ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺳﻪﻛﺮەﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺷﺎﺗﻠﯩﻖ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﺗﯚﻛﯜﻟﻪﺗﺘﻰ ھﻪﻣﺪە ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ-
ﺩەپ ھﻪﺳﺮﯨﺘﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛﻜﻪﻥ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺑﺎﺳﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ
ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻛﯚﺭەﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯜﺩﯨﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
_ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻣﯩﯔ ﺷﯘﻛﺮﻯ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ! ﺳﻪﻥ ھﺎﻳﺎﺕ ،ﺳﺎﻕ-ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ
ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﯔ -ﺩەﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ۋە ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﻳﯧﻨﯩﺸﻼپ
ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎﯕﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯜچ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭﺍﺗﻪﺏ ﺑﻮﻟﺴﺎ ھﻮﻳﻠﯩﻐﺎ
ﭼﯩﻘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﭽﻪ ﺷﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯚﻣﯜﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻪﻧﺘﻪﻧﻪ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎپ -ﻳﻪھﯩﻢ ،ﻳﻪھﯩﻢ – ﺩەپ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍﻳﺘﺘﻰ.
ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺷﺎﺗﻠﯩﻖ ﺷﻪﺭﺑﯩﺘﻰ ﺗﺎﻣﭽﯩﭗ ،ﺋﺎﻧﺎﺭﻧﯩﯔ
ﺩﺍﻧﯩﺴﯩﺪەﻙ ﻗﯩﺰﺍﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮﺩە ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﯘﺩﺭﯗﻕ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﺭﯗپ ﭼﺎۋﺍﻙ ﭼﺎﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺮﺩە ھﻮﻳﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ
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ﻳﯜﮔﺮەﻳﺘﺘﻰ .ﺋﺎﻟﻤﯩﺪەﻙ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪەﻙ ﺷﺎﺗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﯩﻐﺪﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻱ
ﺗﺎﻳﻼﻗﺘﻪﻙ ﻗﯩﻴﻐﯧﺘﯩﭗ ﺋﻮﻳﻨﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻏﯘﺑﺎﺭﺳﯩﺰ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﻰ ﺗﯧﻨﺠﯩﺘﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ -ھﯜﺷﺸﺸـﺖ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺑﺎﺭﻣﯩﻐﯩﻨﻰ ﻟﻪۋﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪﻛﻜﯜﺯﯛپ.
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺭﺍﺗﻪﺏ ﺩەﺭھﺎﻝ ﻗﯧﻨﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ،ھﯜﺷﺸﺸﺖ ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻐﺎ
ﺗﻪﻗﻠﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ .ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯖﻤﯘ
ﺷﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻏﻪﻡ  -ﻏﯘﺳﺴﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺰﻣﻐﺎ
ﺳﺎﺩﯨﻖ ﻗﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯧﺰﯨﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯦﺮﯨﺰﯨﻨﯩﯔ
ﭘﻪﺭﺩﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﭙﯩﺸﺘﻰ.
_ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﻗﻮﺭﺳﯘﻏﯘڭ ﺋﺎﭼﻤﯘ؟ ﻳﯧﮕﯜﺩەﻙ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻗﯩﻼﻣﺪﯨﻢ ؟-
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎپ ﺗﺎﻗﯩﺮ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛۋﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﺳﻮﻳﻤﯩﺪەﻙ
ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼپ.
_ ﻳﺎﻕ ﺋﺎﭘﺎ .ﺭەﺧﻤﻪﺕ .ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﺳﻮﻻپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺗﺎﻏﺎﺭﺩﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺩﺍﻧﻪ ﭼﻮڭ ﻧﺎﻥ ﺑﺎﺗﺘﻰ .ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﻪ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻪپ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ ،ﻗﻮﺭﺳﯘﻏﯘﻡ
ﺗﻮﻕ-ﺩﯦﺪﻯ ﺭەھﯩﻢ ﻣﯘﻻﻳﯩﻤﻐﯩﻨﻪ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ.
_ ﺗـﺎﻏـﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻣﯩﺪﯨﺮﻟـﯩـﻐـﯘﺩەﻙ ﺋﯩﻤﻜـﺎﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯗﺭ؟-
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺋﯘﻛﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﭻ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩﭗ.
_ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﻐﯘﺩەﻙ ﻛﻪﯕﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ
ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺳﻨﯩﯔ ﻳﯜﻙ ـ ﺗﺎﻕ ﻗﺎﭼﯩﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺑﻪﻙ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﺎﺧﺘﺎ
ﺗﯚﻣﯜﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻤﮕﻪ ﭘﯧﺘﯩﭗ ،ﺳﯜﯕﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻢ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﻮﻥ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻳﯜﻙ-ﺗﺎﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﺎﺗﺘﯩﻢ -ﺩﯦﺪﻯ ﺭەھﯩﻢ ھﺎﺭﻏﯩﻦ
ھﺎﻟﺪﺍ.
_ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﺎ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ،ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﯘﺗﯘپ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﺪﯨﯔ؟ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘپ
ﻛﻪﻟﺪﯨﯔ! ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺑﺎﻻﻡ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﺪﯗﻕ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ.
ﺳﯧﻨﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﺎﻻ-ﻗﺎﺯﺍﻻﺭﺩﯨﻦ ،ﺧﯧﻴﯩﻢ-ﺧﻪﺗﻪﺭ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻣﺎﻥ
ﺋﯧﺴﻪﻥ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯧﭽﻪ ،ﻛﯧﭽﯩﻠﻪپ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﺩﯗﻡ.
93

ﻗﺎﻥ ﺗﻪﭘﭽﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻣﯩﯔ ﺷﯘﻛﺮﯨﻜﻰ ﺗﯩﻠﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺳﯧﻨﻰ
ﭘﺎﻧﺎھﯩﺪﺍ ﺳﺎﺧﻠﯩﺪﻯ-ﺩەﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣﻪﯕﺰﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻧﻤﺎﻱ
ﺳﯚﻳﯜپ ھﻪﻣﺪە  -ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺴﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ -ﺩﯦﺪﻯ
ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ.
_ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺴﻰ ﺋﺎﻳﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﻣﯩﺪﯨﺮﻻﺗﺴﺎﻣﻼ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ-ﺩﯦﺪﻯ ﺭەھﯩﻢ ھﺎﻝ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ.
_ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻧـﺎ ﺋﯩﻨﺴـﺎﭘﻠﯩﻘﻘﯘ! ﻗـﺎﺭﺍ ﻛﯚﯕـﯜﻝ ﺗﯘﯕـﮕـﯘﺯﻻﺭ ﺳﯧﻨﻰ
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﺋﻪۋەﺭﺗﯩﯟﯦﺘﯩﺸﺘﻰ؟
ﺗﯧﺨﻰ ﻳﺎﺭﺍڭ ﺳﺎﻗﺎﻳﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ؟ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭ ﺗﻮﺳﺎپ ﻗﺎﻻﻟﻤﯩﺪﯨﻤﯘ؟-
ﺳﻮﺭﺍﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﺪﯨﻦ ھﺎﻳﺎﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺎﻟﻤﺎﻱ ﻳﯩﻐﻼﻣﺴﯩﺮﺍپ.
_ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭﻣﯘ ھﯧﭽﻨﯧﻤﻪ ﺩﯦﻴﯩﺸﻤﯩﺪﻯ .ﺋﺎﭘﺎ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺵ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﺰﯨﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﭼﺎﺭﭼﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺷﯜﺭﻛﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺩﯨﻐﺎﻥ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ -ﺩﯦﺪﻯ ﺭەھﯩﻢ
ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼپ _ ﻣﯧﻨﻰ
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺗﯘﺗﯘپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺳﯧﻨﻰ ﻛﯧﻠﺪﯨﻤﯩﻜﯩﻦ-
ﺩەپ ﺩﯦﺮﯨﺰە ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍۋﺍﺗﺎﺗﺘﯩﻢ .ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﯩﻚ
ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ –ﺩە ،ﺑﯩﺮﻯ
_ ﺩەﺭھﺎﻝ ﻛﯩﻴﯩﻦ! -ﺩەپ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ
_ ﺗﯧﺰ! ﺗﯧﺰ .ﻳﯩﮕﯩﺖ ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻝ-ﺩەﻳﺘﺘﻰ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ .ﻧﯧﻤﯩﺸﻜﻪ -
ﺩﯦﺪﯨﻢ ﻣﻪﻥ ﺳﻮﺭﺍپ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺳﻪ ﻛﯧﺮەﻙ-ﺩەپ
ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﯩﻢ.
_ ﻧﯧﻤﯩﺸﻜﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ! ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎڭ-ﺩﯦﺪﻯ
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ھﻪﺭﺑﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ .ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺘﯩﻦ ﻻﻏﯩﻠﺪﺍپ ﺗﯩﺘﺮەپ،
ﻛﯩﻴﯩﻨﺪﯨﻢ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕﺪﯨﻢ .ﻛﺎﺭﯨﺪﯗﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ
ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻨﻰ ﻳﺎﻟﻼپ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎﻧﺪەﻙ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ
ﭘﻪﻟﻪﻣﭙﻪﻳﮕﻪ ﺗﯧﺮەپ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﯜﺳﺘﻰ ﻳﯧﭙﯩﻖ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭﺑﻰ ﻳﯜﻙ
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ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.
_ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯩﻖ! ﺩﯦﺪﻯ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﭗ .ﻣﻪﻥ ﻳﺎﻣﯩﺸﯩﭗ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ .ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻮڭ
ﺳﻮﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﺎﻏﺎچ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻗﺘﺎ ﻗﺎﺗﯩﺮﺳﯩﻐﺎ ﺗﯩﺰﯨﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ
ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺋﻮﻧﺒﻪﺵ ﻧﻪﭘﻪﺭﭼﻪ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﺑﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻗﻘﺎ ﻣﻪﻥ
ﻗﻮﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ،ﺑﻪﺯەﻧﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺗﺘﻰ .ﭼﯩﺸﻠﯩﺮﻯ
ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ،ﭼﯧﻬﺮﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﯩﺴﻰ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜپ
ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺗﯚۋەﻥ ﺳﯧﻠﯩﭗ ھﯧﻘﯩﻘﺪﺍپ ﻳﺎﺵ
ﺗﯚﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﻪﺯەﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﻧﭽﯩﻘﺎﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﻳﯩﻐﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ.
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪە ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ .ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻗﺎﺗﺎﺭﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﯗﻡ.
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯧﻨﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻳﺎﻗﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯗﺩﯗﻡ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ھﯧﭽﻨﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭﺳﯩﺰ
ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺗـﻪﺧـﻤـﯩـﻨـﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳـﺎﺋـﻪﺗـﭽـﻪ ﻣـﺎﯕـﻐـﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛـﯧـﻴـﯩـﻦ ﻣـﺎﺷﯩﻨﺎ
ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘﻟﯘپ ،ﺑﯩﺰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﺘﯘﻕ .ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ھﻪﻣﯩﻤﯩﺰ ﺭەﺗﻜﻪ ﺗﯩﺰﯨﻠﺪﯗﻕ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺑﯩﺮ ۋﺍﺭﺍﻕ ﻗﻪﻏﻪﺯﮔﻪ
ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮۋﻻﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘ
ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﯧﺮﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍﻳﺘﺘﻰ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ
ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﻗﯘﻟﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﻳﻪﻧﻪ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ،ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ھﻪﺭﺑﻰ
ﺋﯩﺴﻜﯩﻼﺗﯩﻐﺎ ﺋﻪﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﯩﺴﻜﯩﻼﺗﺘﺎ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﻗﯩﺮﯨﻘﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ
ھﻪﺭﺑﯩﭽﻪ ﻛﯩﻴﯩﻨﮕﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻏﻪﻣﻜﯩﻦ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺸﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﺩە ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰﮔﯩﻤﯘ ھﻪﺭﺑﯩﭽﻪ ﻛﯩﻴﯩﻢ
ﺩﯦﻘﻘﯩﺘﻰ
ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺸﺘﻰ .ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺑﯩﺰﻣﯘ ﻗﺎﺗﺎﺭﻏﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﯗﻕ .ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﻪپ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﺪﯨﻢ .ﻳﺎ ﺭەﺑﺒﯩﻢ!
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ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﻪﻥ ﺋﺎﭘﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﻪﻛﻼ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺗﺘﻰ.
ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ-
ﺩە ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻣﺸﯩﻠﯩﯟﯨﺪﯨﻢ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻟﻠﯘﻕ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ
_ ﻗﯩﻤﯩﺮﻟﯩﻤﺎ ،ﺋﻮﺭﻧﯘﯕﺪﯨﻦ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﻤﺎ!-ﺩەپ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻡ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻮﺭﻧﯘﻣﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﯗﻡ.
ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﺴﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﻰ ﺗﻪﺭەﭘﺘﻪ
ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻚ ﺋﯘﭼﺎﺭ ھﻪﺭﻛﻪﺗﻠﻪﻧﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﮔﯜﻟﺪﯛﺭﻟﯩﻤﻪ
ﻗﯘﻻﻗﻨﻰ ﻳﺎﺭﻏﯘﺩەﻙ ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻏﺎ ﺗﯩﺰﯨﻠﯩﺶ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺩەﺭھﺎﻝ
ﺋﯩﺴﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﺎﻏﻼﻗﺘﯩﻜﻰ ﻗﻮﺯﯨﻼﺭﻧﻰ
ھﻪﻳﺪەپ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻣﺎﺭﺷﻘﺎ ﺩەﺳﺴﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﭼﯘﺷﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯩﻚ ﺋﯘﭼﺎﺭﻏﺎ ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﻐﺎﻥ ﺗﯩﻚ
ﺋﯘﭼﺎﺭﺩﺍ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺑﺎﻻ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻝ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺗﻮﻟﯘﻡ ﺧﺎﻟﺘﯩﻼﺭﺑﺎﺗﺘﻰ .ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺑﻪﺵ
ﻣﯩﻨﯘﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﭼﯘﺵ ﺑﯚﻟﯜﻣﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﯘﭼﻘﯘﭼﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﻛﯚﻙ ﻛﯚﺯ ،ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻳﯜﺯﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘ ﺭﯗﺱ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘ ﺑﯩﺰ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺋﯚﺗﺘﻰ ۋە:
ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯩﺰ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﻧﻤﯩﻐﯘﭼﻪ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ھﯧﭽﺒﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ
ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ! ﺑﯘ ھﻪﺭﺑﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ،ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻤﻨﻰ
ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﺷﺘﯜڭ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯩﺸﺎﺭەﺕ ﺑﺎﺭﻣﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯘﭼﯘﺵ ﺑﯚﻟﯜﻣﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ ﺑﯩﺰ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺗﯚﻣﯜﺭ ﻗﯘﺵ ھﺎۋﺍﻏﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﺗﯘﻧﺠﺎ ﺋﯘﭼﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺘﯩﻦ ﺋﺎﻻﻗﺰﺍﺩﯨﻠﯩﻜﻜﻪ ﭼﯜﺷﯩﺸﻪﺗﺘﻰ .ﺑﻪﺯەﻧﻠﯩﺮﻯ
ﻣﻪﻳﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻣﺎﻟﻠﯩﯟﺍﻟﺴﺎ ،ﺑﻪﺯەﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﺎﻣﺪەﻙ ﺗﺎﺗﺎﺭﻏﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻧﻪﭘﻪﺱ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
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ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﻳﯘﻣﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯧﻨﯩﯖﻤﯘ ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﺋﺎﻳﻨﯩﭗ ،ﻗﻪﻱ
ﺗﯘﺗﺎﺗﺘﻰ-ﺩە ﻛﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﻳﯘﻣﯘپ ،ﺋﺎﺭﻗﺎﻣﻐﺎ ﺩﺍﺟﯩﻴﺘﺘﯩﻢ .ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ
ﺑﯧﺴﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﯧﻨﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣﺮﺍﻳﯩﻤﺪﯨﻦ:
_ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﻪﻥ ،ﺑﯩﺰ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﭼﯘۋﺍﺗﯩﻤﯩﺰ-ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻳﺘﺘﯩﻢ.
_ ﺟﻪھـﻪﻧﻨﻪﻣﮕﻪ! ﻣﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﯩﻠﻪﻱ -ﺩەﻳﺘﺘﻰ ﺟـﺎۋﺍﺑـﻪﻥ ﺗـﻮﻻ
ﻳﯩﻐـﻼپ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘۋﯨﻼپ .ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﻳﯧﻨﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣﺮﺍﻳﯩﻤﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﻳﺘﺘﯩﻢ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺎﻗﻘﺎ
ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺎﻡ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ
ﺋﺎﺭﺗﺎﺗﺘﻰ -ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻗﺎﻳﺎﻗﻘﺎ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧـ-
ﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﯩﺴﻰ ھﻪﻡ » ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻳﺎﻗﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﺸﺘﯩﯔ «-
ﺩەپ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﻪﻟﯟﯨﻠﻪﺭﭼﻪ ﺟﯜﺭﺋﯧﺘﯩﻤﺪﯨﻨﻤﯘ
ﻗﻮﺭﻗﺎﺗﺘﯩﻢ .ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﭽﯩﻤﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻏﺎﻳﯩﯟﻯ ﻛﯜﭼﻨﯩﯔ
ﺗﯜﺭﺗﻜﯩﺴﯩﺪە ﺋﯚﺯ ﺋﯚﺯەﻣﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗپ ،ﺗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ
ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﯟﺍﻻﺗﺘﯩﻢ .ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﻪپ ﺋﯘﭼﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﺎﺳﺘﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺩەﺳﺴﻪپ ﺗﯘﺭﻏﯩﺪەﻙ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﺑﯩﻠﺪﯗﻗﻜﻰ،
ﺋﯘﭼﯘﺷﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ .ھﻪﺭﺑﻰ ﺳﻪﭘﻜﻪ -ﺟﻪﯕﮕﻪ
ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ .ﻛﯚﺯ ﻳﻪﺗﻜﯜﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺯﺩە ﻗﺎﺗﺎﺭ ﻗﻮﻧﯘپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻛﯜﺭەﺷﭽﻰ
ﺋﺎﺋﯩﺮﭘﯩﻼﻧﻼﺭ ۋە ﺗﯩﻚ ﺋﯘﭼﺎﺭﻻﺭ ،ﺗﺎﻧﻜﺎ ،ھﻪﺭﺑﻰ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻠﯩﺮﻯ،
ﭼﯧﺪﯨﺮ-ﺑﺎﺭﯨﮕﺎھﻼﺭ.
ﻏﻪﺭﯨﭙﺘﻪ ﻗﯘﻳﺎﺵ ﭘﯧﺘﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎ .ھﺎۋﺍ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ۋە ﻧﻪﭘﻪﺳﻨﻰ
ﺑﯘﻏﯘپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﻡ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﭘﻪﺭ
ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﭼﯧﺪﯨﺮﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺑﯩﺰ ﺗﯩﻚ ﺋﯚﺭە ﺗﯘﺭﯨﺸﺎﺗﺘﯘﻕ .ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍپ
ﺋﯩﺴﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼپ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ
ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﻯ:
_ ﻳﺎﺵ ﻳﯘﺭﺗﺪﺍﺷﻼﺭ ،ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ۋەﺗﻪﻧﻨﻰ
ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﭘﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
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ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ! ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯜﻟﻪﺷﻨﻰ،
ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯧﻨﭻ ۋەﺑﯧﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻜﻰ ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ! ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ھﻪﺭ ۋﺍﻗﯩﺖ
ﺗﯘﭘﺮﯨﻘﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺗﯘﺭﯗۋﺍﺗﻘﺎﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻏﻪﺭپ
ﺋﯩﻤﭙﯧﺮﻳﺎﻟﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻤﺰ ،ﺋﺎﻛﺎ-ﺋﯘﻛﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﭼﺎ -ﺳﯩﯖﻠﯩﻤﯩﺰ
ۋە ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﯜﭼﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﺎ ﺯەﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ! ﺳﯩﻠﻪﺭ
ھﻪﺭﻛﯜﻧﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ۋﺍﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘﺭﯗۋﺍﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ ،ﻗﻮﺷﻨﺎ
ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺋﻪﻛﺴﯩﻞ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼۋﻯ ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺋﯘﻧﺴﯘﺭﻻﺭ ۋەﺗﻪﻥ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ
ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ۋە ﺑﯜﺳﯜپ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺭەھﯩﻤﺴﯩﺰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺳﻪﻝ ﭼﺎﻏﻼﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻥ ﺋﯩﭽﻪﺭ ھﺎﻳﯟﺍﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﺗﺘﻪﺭﺩﯗﺭ !
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﻳﻮﻗﺎﺗﻤﯩﺴﺎﻕ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯩﺪﯗ!
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ! ﺳﯩﻠﻪﺭﺩە ﺋﯜﺳﺘﯜﯕﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻟﯘﻕ ۋە
ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﺗﻜﯜﺩەﻙ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﺎﺭ! ﻏﻪﻳﺮەﺗﻠﯩﻚ ۋە ﺟﻪﺳﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ! ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻧﺎ
ۋەﺗﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﺯﯗپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺋﻪﺗﻪ
ﺳﻪھﻪﺭ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺑﻪﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ھﻪﺭﺑﻰ ﻣﻪﺷﯩﻘﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﻳﺴﯩﻠﻪﺭ!
ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻝ ﺳﯩﻠﻪﺭ ھﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪڭ
ﻣﯘھﯩﻤﻰ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ھﺎﺯﯨﺮﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ھﻪﺭﺑﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪە ۋە
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻯ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻡ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻣﻐﺎ
ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﺎﻧﺪﯨﺖ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﺎﭼﺴﺎ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﺴﺎ ،ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻜﻰ ،ﺋﯘ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻗﺎﻳﺘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،
ﺩەﺭھﺎﻝ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﻮﻗﯘﺗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻥ ۋە ﺑﯘ ﺗﯜﺭ ﺟﺎﺯﺍ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ھﻪﺭﺑﻰ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻣﻐﺎ ،ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻘﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻏﯩﻤﯘ
ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﺷﺘﯜﯕﻤﯘ؟  -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺳﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ.
_ ﺧﻮپ! ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯗﻕ!  -ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ﺗﻮۋﻻپ.
_ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﯘﺋﺎﻟﻰ ﺑﺎﺭ؟
_ ﻣﯧﻨﯩﯔ-ﺩﯦﺪﯨﻢ ﻣﻪﻥ ﻗﻮﻟﯘﻣﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ.
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_ ﻗﻮﻟﯘﯕﻨﻰ ﺗﯚۋەﻥ ﭼﯜﺷﯜﺭ! ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩەﻡ ﺋﺎﻟﻐﺎ!
_ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﭘﺎﻡ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ-ﺩﯦﺪﯨﻢ
ﺳﻪﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩەﻡ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ.
_ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎﻣﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﺭﻗﺎﻣﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻ.
_ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ
ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩـﺪﯨﻦ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﻟﯩﺪﯗ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﻢ ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻳﺎﺭﺍ ﺗﯧﺨﻰ ﺳﺎﻗﺎﻳﻤﯩﻐﺎﻥ،
ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﻣﻪﺷﯩﻘﺘﯩﻦ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺑﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ-ﺩﯦﺪﯨﻢ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﮔﻪ ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﭗ.
_ ھﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ ﻳﻮﻕ! ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﺎﺭﺍڭ ﺳﺎﻗﺎﻳﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ھﻪﺭﺑﻰ
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻯ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺳﻪﭘﻜﻪ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ۋﺍﻳﺠﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ! ﺳﻪﻥ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻘﯘ!
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘﻳﺎ! ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﻪﻣﺪﻯ ھﻪﻣﻤﻪڭ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺘﻘﺎ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﻟﻐﺎ! ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ ﺳﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯧﺪﯨﺮﻧﻰ ،ﻳﺎﺗﺎﻗﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜﺩﯗ
 ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ.ﻣﻪﻥ ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺘﺘﯩﻦ -ﺑﯩﺰ ھﺎﺯﯨﺮ
ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە-ﺩەپ ﺳﻮﺭﯗﺩﯗﻡ.
_ ﻗﻪﻧﺪﯨﻬﺎﺭﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺟﺎﻳﺪﺍ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺑﯩﺰ
ﻛﺎﺑﯘﻟﺪﯨﻦ ﺗﯚﺗﻴﯜﺯ ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﻪﺵ ﻛﯜﻥ ھﻪﺭﺑﻰ ﻣﻪﺷﯩﻘﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺩﻯ -ﮔﯩﺮﺍﻧﺎﺕ
ﺋﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ،ﻣﯩﻨﺎ ﭘﺎﺭﺗﯩﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ
ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺗﺎﻛﺘﯧﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘھﯩﻢ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﯚﮔﻪﺗﺘﻰ .ھﻪﺭﺑﻰ ﻣﻪﺷﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺭﯗﺱ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺍﺗﺘﻰ .ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﻥ ﭼﯧﻨﯩﻘﺘﯘﺭﯗﺵ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﻢ ﺩﻭﺯﺍﻗﺘﺎ ﻛﯚﻳﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯧﭽﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ
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ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﮔﻪ ﻗﺎﺧﺸﯩﺪﯨﻢ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ:
_ ﻣﻪﺷﯩﻘﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭ!-ﺩەپ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍﻳﺘﺘﻰ .ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ
ھﻪﺭﺑﻰ ﻣﻪﺷﯩﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ۋەﻗﻪ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑﯩﺮ
ﺑﺎﻻ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟﺪﻯ ۋە ﻗﻮﻟﯩﺪﻛﻰ
ﻛﺎﻻﺷﻨﯩﻜﻮﭘﻨﻰ ﺭﯗﺱ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻥ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﮔﻪ ﺗﻪﯕﻠﻪپ:
_ ﺳﻪﻧﻠﻪﺭ ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ ﺋﻮﻏﺮﻯ ﭼﺎﭼﻘﺎﻧﻼﺭ ! ﺟﯧﻨﯩﯖﻨﻰ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﮕﻪ
ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﻤﻪﻥ!-ﺩەپ ﺗﻪﻟﯟﯨﻠﻪﺭﭼﻪ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﻯ .ﺋﯘﻧﻰ ﻧﻪﻕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﯨﻼ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﯗﻕ.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﯧﺪﯨﺮﺩﺍ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﺎﻧﺪﺍﺵ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ،ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯜچ ﻳﺎﺵ
ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺳﺎۋﺍﻗﺪﯦﺸﯩﻢ ﺑﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﺎ
ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻗﻮﻳﯘۋﺍﻻﺗﺘﯘﻕ .ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﭘﻪﺱ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ
ﭘﯩﭽﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ھﺎﻝ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺎﺗﺘﯘﻕ .ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﯩﻼ ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ
ﭘﯩﭽﯩﺮﻻپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻧﺪﯨﻬﺎﺭﺩﺍ ﺗﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﻮﻟﻠﯘﻕ ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺱ
ھﻪﻳﺪەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﯘ ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯖﻜﯩﺪە ﻛﯚپ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ھﻪﻡ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،
ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻗﻪﻧﺪﯨﻬﺎﺭﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺳﯩﻼ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺧﻮﺭﻟﯘﻕ،
ﺋﺎھﺎﻧﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯧﭙﯩﮕﻪ
ﻗﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﻣﯧﻨﯩﯖﻤﯘ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻗﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﻗﯧﻨﯩﻤﻐﺎ ﭘﺎﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺷﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺳﯚﺯ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ ۋە
ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﺩﺍ ﻗﻮﻝ ﺗﯘﺗﯘﺷﯘپ ۋەﺩﯨﻠﻪﺷﺘﯘﻕ .ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪچ ﺳﺎﺋﻪﺕ
ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﺩﺍ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎ ﺗﺎﺷﻼپ ﺗﯘﺭﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ،ﺋﻮﺭﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ
ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﭗ:
_ ﺗﯧﺰ! ﺗﯧﺰ .ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺩەﺭھﺎﻝ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﭗ ،ﭼﯧﺪﯨﺮﺩﯨﻦ
ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﻘﯩﺶ! -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ .ﺑﯩﺰ ﭼﯧﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﺗﯩﺰﯨﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﯘﺭﯗﭘﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼپ
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ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﻪﺭﺑﯩﭽﻪ ﭼﺎﺱ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ .ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺳﻪپ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ:
_ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ! ھﻪﺭﺑﻰ ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺗﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ﻗﻪﻧﺪﯨﻬﺎﺭ
ﺋﻪﺗﯩﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻼﺭ ﺑﯩﺰﮔﻪ ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﻮﺯﻏﺎﺷﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭙﺘﯘ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺖ-ﺟﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ
ﻛﯧﺮەﻙ! ﺋﯚﺯ ﺳﯧﭙﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﺟﺎﺳﺎﺭەﺗﻠﯩﻚ ،ﻏﻪﻳﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ!
ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﺴﺎ ﺋﻮﻕ ﺋﯜﺯﯛپ ﻳﻪﺭ ﭼﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺴﯩﻠﻪﺭ! ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯩﺪﯗ! ﻗﻮﺭﺍﻝ ۋە ﭘﺎﺭﺗﯩﻼﺗﻘﯘﭼﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﯖﻼﺭ!
ﺑﯩﺰ ﻛﺎﻻﺷﻨﯩﻜﻮپ ،ﺋﻮﻕ-ﺩﻭﺭﺍ ،ﭘﺎﺭﺗﻼﺗﻘﯘﭼﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ،ھﻪﺭﺑﻰ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﺎﻣﺎﺷﺘﯘﻕ .ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺭ
ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﺪﻯ .ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﺋﻪﺗﭽﻪ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﺘﺎ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﺎﺳﺘﯩﻼپ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﯟﯨﺶ
ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻱ ﭘﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷﯜپ ،ﺗﺎﺭ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻐﯩﺮ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻛﯩﺮﺩﯗﻕ .ﭘﺎﻛﺎﺭ،
ﭘﺎﻛﺎﺭ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻕ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻏﯘۋﺍ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺷﯘ
ﺋﯚﻳﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰ ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ-ﺩەپ ﺗﻪﺧﻤﯩﻦ
ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ .ﺋﻮڭ ،ﺳﻮﻝ ﺗﻪﺭەپ ﺑﯘﻏﺪﺍﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﺗﯩﺮﺍپ
ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﻪﻙ ﻛﯧﭽﻪ ﺳﯜﻛﯜﺗﯩﮕﻪ ﭼﯚﻣﮕﻪﻥ ،ﺋﺎﻧﺪﺍ -ﺳﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ
ﻗﺎۋﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻼ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ.
_ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ! ﺑﯩﺰ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﯘ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﻨﻰ ﺗﯧﻨﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﻤﯩﺰ!
ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘﺳﺎﺩﯨﺮە ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ! ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﻛﯩﻤﺪﯗﺭ ﺑﯩﺮﻯ ﻗﯧﭽﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﺴﺎ ،ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩەﺭھﺎﻝ ﻳﻪﺭ ﭼﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺴﯩﻠﻪﺭ!  -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﺑﯩﺮ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ ھﻪﺭ ﺋﻮﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﺭﯗپ
ﻗﻠﯩﭗ ﺋﯚﻱ ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺪﻯ .ھﯧﻠﯩﻘﯩﺴﺎۋﺍﻗﺪﯦﺸﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﺭﯗﭘﻘﺎ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ .ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺘﻼ ﻗﻮﺭﺍﻣﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ،ھﻪﺭﺑﻰ
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ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺋﯚﺗﻪپ ﺗﻪﺟﯩﺮﺑﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﺵ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﺑﯧﻨﺎﺋﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﯘﺭﯗپ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺋﯚﻱ ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰ ﺋﯧﺘﯩﺰﻟﯩﻘﺘﺎ ﻳﻪﺭﺑﯧﻐﯩﺮﻻپ
ﺋﯜﻧﭽﯩﻘﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪﻳﺘﺘﯘﻕ.
_ ﮔﯘﻧﺎھﺴﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ ،ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻝ
ﺋﯚﺯەﻣﮕﯩﻤﯘ ﺋﯚﻟﯜﻡ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩەﻣﺪە ﻳﯧﻘﯩﻨﻼپ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯗﺭ! -ﻣﻪﻥ
ﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﮕﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ﺗﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﺷﯜﺭﻛﯜﻧﯜپ ،ﻣﯘﺳﻜﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻢ
ﺋﯜﻳﯜﺷﯜپ ،ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ۋﯗﺟﯘﺩﯗﻡ ﺋﻮﺗﺘﻪﻙ ﻗﯩﺰﯨﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ
ﻗﻮﺭﻗﻘﯘﻧﯩﻤﺪﯨﻦ ﻻﻏﯩﻠﺪﺍپ ﺗﯩﺘﺮەﻳﺘﺘﯩﻢ .ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﯨﻜﻰ ﻛﺎﻻﺷﻨﯩﻜﻮپ
ﮔﯘﻳﺎ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻛﯧﺮەﻛﺴﯩﺰ ﻗﻪﻟﻪﻳﺪەﻙ ﺑﯩﻠﯩﻨﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ
ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗﺵ ۋەﺯﯨﭙﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﮔﯘﺭﯗﭘﻘﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ
ﻣﺎﯕﺎﺗﺘﯩﻢ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ھﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯔ ﺷﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻨﻰ
ﻳﯧﻨﯩﻚ ﻣﯜﺭﯨﺪەﭘﻼ ﺋﺎﭼﺘﻰ .ﺑﯩﺰ ﺋﻮﻗﻨﻰ ﺑﻪﺗﻠﻪپ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪﮔﻪ ﺋﯚﺗﺘﯘﻕ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﯩﺪﺩﯨ ﻲ ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ﺳﺎۋﺍﻗﺪ ە ﺷﯩﻢ ﺋﺎﻻﻗﺰﺍﺩﯨﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﭘﯩﭽﯩﺮﻟﯩﺪﻯ -ﻗﯘﻟﯘﻗﯩﯖﻨﻰ ﺩﯨﯔ ﺗﯘﺕ ،ھﺎﺯﯨﺮ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﯚﺯﺳﯩﺰ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ .ﻛﯧﭽﻪ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﯩﺪﺍ ﻛﯚﻙ
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ﺟﯘﻻﻟﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ﺧﯩﺮەﻥ ﻳﻮﺭﯗﻗﯩﺪﺍ ھﻮﻳﻠﯩـ-
ﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﯘﻳﺎﻕ ﺋﯚﭼﻜﻪ ،ﻗﻮﻱ ۋە ﺑﯩﺮ ﻛﺎﻟﯩﻨﻰ ﭘﻪﺭﻕ ﺋﯧﺘﻪﻟﯩﺪﯗﻕ.
ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ ھﻮﻳﻠﻮﻏﺎ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺑﺎﻻ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻣﯘ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﺩەﻙ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺋﯚﻳﻨﻰ ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﯘﺟﯘﻣﻐﺎ
ﺋﯚﺗﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰ ھﻮﻳﻠﯩﻨﻰ ﺑﯧﻘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﯘﻕ .ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ
ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎۋﺍﺯ ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ -ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ
ۋەھﯩﻤﯩﻠﯩﻚ ﭼﯩﺮﻗﯩﺮﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﭘﺎﻱ ﺋﻮﻕ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻨﻼ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﺋﯜﻧﺴﯩﺰ
ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮔﻪۋﺩﯨﺴﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯ ﺟﯧﻨﯩﻨﯩﯔ
ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﯩﺪﺍ ﺋﺎﻻﻗﺰﺍﺩە ﺋﯩﺪﻯ .ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻼﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﺗﻪﻣﺘﯩﺮەپ
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ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﻪﺗﻠﻪپ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ،
ھﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻛﺎﺭ ﻗﯘﻳﺮﯗﻕ ﺗﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺷﻨﺎ ھﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻏﭽﯩﺴﯩﻐﺎ
ﺳﻪﻛﺮﯨﺪﻯ .ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼپ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍﻳﺘﺘﻰ -ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﯕﻼﺭ! ﺋﯘ ﺑﺎﻧﺪﯨﺖ
ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺘﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﯟﺗﺘﻰ! ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ! ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍﻳﺘﺘﻰ .ﺩەﻝ ﺷﯘ ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ھﯧﻠﯩﻘﻰ
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﻗﺪﯦﺸﯩﻢ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜپ -ﺭەھﯩﻢ ﺗﯧﺰ ﺑﻮﻝ!
ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻨﻰ ﻗﻮﻏﻼﻳﻠﻰ-ﺩﯦﺪﻯ ﻣﺎﯕﺎ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ .ﺑﯩﺰ ﻗﻮﺷﻨﺎ
ﺑﺎﻏﭽﯩﻐﺎ ﺳﻪﻛﺮﯨﺪﯗﻕ .ﻗﻮﻳﯘﻕ ﺩەﻝ-ﺩەﺭەﺧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯜﺳﯜپ ﺋﯚﺗﯜپ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﺑﺎﻏﭽﯩﻐﺎ ﺳﻪﻛﺮﯨﺪﯗﻕ .ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺗﯧﺰ ﺑﻮﻝ! ﻣﯘﻧﯘ ﺗﺎﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﭘﺎﻕ
ﺗﯧﺮەﻛﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺑﻮﻟﯘۋﺍﺗﯩﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﯧﻜﯩﻨﺪﯨﻤﯘ .ﺗﯧﺰ ﺑﻮﻝ! -ﺩﯦﺪﻯ ﺳﺎۋﺍﻗﺪﯦﺸﯩﻢ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍپ-ﺗﯧﻨﻪپ .ﺑﯩﺰ ﺗﯩﯟﯨﺶ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻱ ﺩەﺭەﺧﻜﻪ ﻳﺎﻣﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚﺭﻟﻪپ،
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﻨﯩﯟﺍﻟﺪﯗﻕ .ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﺘﺎ ﺧﯩﺮەﻥ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﭼﯧﻠﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩەﺭەﺥ ﺷﺎﺧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﯩﻠﻪپ ﺳﻪپ-
ﺳﺎﻻﺗﺘﯘﻕ ۋە ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎۋﺍﺯﻻﺭﻏﺎ ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻻﺗﺘﯘﻕ .ھﻪﺭ
ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋﻮﻕ ﺳﺎﺩﺍﺳﻰ ،ﮔﯩﺮﺍﻧﺎﺕ ﭘﺎﺭﺗﯩﻼﺷﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ،
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻟﻪ-ﭘﻪﻳﺮﺍﺗﻠﯩﻖ ﭼﯩﺮﻗﯩﺮﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯩﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻧﺴﯩﺰ
ھﯘﻻﺷﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻳﯟە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﻮﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﺴﺘﺎپ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ
ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﻗﯘﻻﻕ ﺗﯜﻳﯩﺪﯨﻼ ﺋﺎﯕﻼﻧﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ ) .ﺑﯩﺰ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻰ
ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩەﻙ ،ﺑﯘ ﻳﯧﺰﺍ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯧﭽﯩﭽﻪ ﺋﻮﻗﻘﺎ ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﯧﺰﺍ
ﺋﺎھﺎﻟﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺗﺘﯘﺯﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ -ﻛﯚﭘﯜﻧﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ۋە
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ،ﺑﺎﻻ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﻪﻛﺴﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ (.ﺑﯩﺰ ﺩەﺭەﺧﻜﻪ ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﺪەﻙ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﻳﺎﻣﯩﺸﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﯧﻨﯩﻘﺘﯘﺭﯗﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﻜﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺳﯧﺰﯨﻤﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﭘﻤﯘ
ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ-ﺩە ،ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ،ﺟﯧﻨﯩﻤﯩﺰ
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ﺗﯘﻣﺸﯘﻗﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻤﯘ ﺑﻪﺯﯨﺪە ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ
ﻛﯜچ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺑﯩﺰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺭﯗﺳﻠﯩﯟﺍﻻﺗﺘﯘﻕ .ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺗﯚﺕ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻕ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ
ﺑﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮔﯜﺭﯛﻟﺪەﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯘ
ﺑﯧﺴﯩﻘﻘﺎﻥ ،ﺋﻪﺗﯩﺮﺍپ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺳﯜﻛﯜﺗﻜﻪ ﭼﯚﻣﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯩﺰ ھﻪﺭﺑﻰ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨـ-
ﻣﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﻳﺪﯗﻕ .ﻛﺎﻻﺷﻨﯩﻜﻮپ ۋە ﺋﻮﻕ ،ﮔﯩﺮﺍﻧﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ،ھﻪﺭﺑﯩﭽﻪ
ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩەﺭەﺧﻨﯩﯔ ﺷﯧﺨﯩﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﭘﻪﺳﻜﻪ ﺳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ
ھﻮﻳﻠﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩە ﺗﯧﺨﯩﭽﯩﻼ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺘﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ،
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ:
– ﺭﯗﺳﻼﺭ! ﺭﯗﺳـﻼﺭ! -ﺩەپ ﻗـﺎﻻﻳﻤـﯩـﻘـﺎﻥ ۋﺍﺭﻗـﯩـﺮﺍﺷـﺘﻰ .ﺷـﯘ ﺋـﺎﺭﯨﺪﺍ
ھﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻟﯘﯕﯩﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻛﻪﻧﺪﯨﺮ ﭘﺎﺳﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﭼﺎﭼﺮﺍپ ﻗﻮﭘﺘﯩﺪە ،ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﺗﻪﯕﻠﻪپ -ﻗﯩﻤﯩﺮﻻﺷﻤﺎ! ﻗﻮﻟﯘﯕﻨﻰ ﺑﯧﺸﯩﯖﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﺵ!
 ﺩﯦﺪﻯ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪە._ ﺋﺎﻛﺎ! ﺑﯩﺰ ﺭﯗﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺳﯧﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﭼﻘﺎﻧﻼﺭ-ﺩﯦﺪﻯ
ﺳﺎۋﺍﻗﺪﯦﺸﯩﻢ ﭘﻪﺱ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ.
_ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺳﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯩﺸﭙﯩﻴﻮﻥ! ﺳﻪﻧﻠﻪﺭ ﺧﺎﺋﯩﻦ-ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ.
_ ﻳﺎﻕ ،ﻳﺎﻕ! ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯩﺰ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﺳﻪﭘﺘﯩﻦ ﺳﯘﻏﯘﺭﻟﯘپ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯘﻕ .ھﺎﺯﯨﺮ
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ ﺳﯧﭙﯩﮕﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﺎﻗﭽﯩﻤﺰ!
_ ﺳﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﻪڭ ﻳﺎﻣﺎﻥ ھﯩﻠﯩﮕﻪﺭ ﺋﯩﺸﭙﯩﻴﻮﻧﻼﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﻪﻥ! ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﺩﯙﺕ ،ﻛﺎﻟﯟﺍ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜۋﺍﺗﺎﻣﺴﻪﻥ؟ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻣﯩﺶ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﯘﻻﺭ ھﻪ!
ھﻪﺭﺑﯩﻲ ﻛﯩﻴﯩﻤﻰ ﻳﻮﻕ ،ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻳﻮﻕ! ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ؟-
ﺩﯦﺪﻯ ﺋـﯘ ﺋـﺎﺩەﻡ ﻏـﻪﺯەپ ﺑـﯩـﻠـﻪﻥ ھـﻪﻣـﺪە ﺑـﯩـﺰﮔـﻪ ﺋﯩـﻜـﻜـﻰ
ﻗـﻪﺩەﻣـﭽـﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﻰ.
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_ ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ! ﻛﯚﺭﺩﯛﯕﻤﯘ ﺋﺎﻛﺎ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺋﺎۋﯗ
ﺩەﺭەﺥ ﺷﯧﺨﯩﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻛﺎﻻﺷﻨﯩﻜﻮپ ۋە ھﻪﺭﺑﯩﻴﭽﻪ
ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﺵ
ھﯘﺟﯘﻣﯩﺪﺍ ﺋﺎﺷﯘ ﺩەﺭەﺧﻜﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﻧﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ -ﺩﯦﺪﯨﻢ ﻣﻪﻥ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻣﺪﯨﻜﯩﻦ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە
ﻻﻏﯩﻠﺪﺍپ ﺗﯩﺘﺮەپ ﺗﯘﺭﯗپ.
_ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ! ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﻗﻮﻟﻠﯘﺭﯗﯕﻨﻰ ﮔﻪﺟﮕﻪﯕﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﺷﯘپ ﻳﻪﺭﺩە ﺩﯛﻡ
ﻳﯧﺘﯩﺶ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ۋە -ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﺎﻏﺎﻣﭽﺎ
ﺋﻪﻛﻪﻝ-ﺩەپ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﺎﻝ ﺋﺎﻏﺎﻣﭽﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﻨﻰ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ
ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗپ -ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘﻻﺭ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﺴﺎ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯧﺘﯩﭗ
ﺗﺎﺷﻼﻳﺴﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ھﻪﻣﺪە ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﯘﺕ-ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﯜﺷﻪپ
ﺑﺎﻏﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺑﯩﺰ ﻛﯚﺭﺳﻪﻛﻪﻥ ﺩەﺭەﺥ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﯜﮔﯜﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ -ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻛﺎﻻﺷﻨﯩﻜﻮﭘﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯖﻼﺭ-ﺩﯦﺪﻯ
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﻮﻟﯘﺷﯘپ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻮﺭﺍﻝ ۋە
ﺋﻮﻕ-ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﭗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍپ -ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﭘﯘﺕ-
ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﯨﻢ .ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺭﺍﺳﺖ ﺋﯧﻴﺘﯩﭙﺴﯩﻠﻪﺭ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ
ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﻏﻼﻗﺘﯩﻦ ﺑﻮﺷﺎﺗﻘﺎچ .ﺑﯩﺰ ﺑﺎﻏﻼﻗﺘﯩﻦ ﺑﻮﺷﯩﻨﯩﭗ
ﺳﯘﭘﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ _ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩەﺭھﺎﻝ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﯘﻣﻨﻰ ﺧﺎﻻﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍپ.
_ ﻳﺎﻕ ،ھﺎﺯﯨﺮﭼﻪ ﻳﺎﻕ .ﺋﺎۋﺍﻝ ﻗﻪﻧﺪﯨﻬﺎﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﺎﻏﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ
ﺑﺎﺭﯨﻤﯩﺰ .ﺋﯘ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﻪﻧﺪﯨﻬﺎﺭﻏﺎ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﯩﺰ-
ﺩﯦﺪﻯ ﺳﺎۋﺍﻗﺪﯦﺸﯩﻢ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﻗﻪﻧﺪﯨﻬﺎﺭ ﺷﻪھﺮﻯ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﭘﯩﻴﺎﺩە ﭼﺎﺭەﻙ ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻘﺘﺎ.
ﺗﺎڭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻳﻮﺭﯨﻐﯩﭽﻪ ﻛﯜﺗﯜﯕﻼﺭ ،ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜپ
ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ ،ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮەﻳﻠﻰ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﺎﺷﻼپ .ﺑﯩﺰ
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ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﺩﯗﻕ .ﺋﯘ ﻛﯩﺮﺳﯩﻦ ﭼﯩﺮﺍﻗﻘﺎ ﺋﻮﺕ ﻳﺎﻗﺘﻰ.
ﺑﯩﺰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮﮔﯧﻠﻪﻣﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﯗﻕ.
ﺑﯩﺰ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﯩﻼ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯧﭽﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ
ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ .ھﺎﻳﺎﻝ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺗﻮﻧﯩﻜﺎ ﻗﺎﭼﯩﺪﺍ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﺳﯜﺕ ۋە
ﻧﺎﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﺩﻯ .ﺑﯩﺰ ھﯧﺮپ-ﭼﺎﺭﭼﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ،ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺰ-
ﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﯚﺭﯨﺪەﻙ ﺋﯧﭽﯩﺮﻗﺎپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﺑﯩﺰ
ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻧﯘپ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺗﺎﯕﻤﯘ ﻳﻮﺭﯗپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ
ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﮕﻪ ﺗﯧﺰﺭﺍﻕ ﻳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ
ﺗﻪ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍپ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ -ۋﺍﻱ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ،
ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻣﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﯘ ﻧﺎﺋﯩﻨﺴﺎپ ﺭﯗﺳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ! ﺗﯧﺨﻰ
ﻗﯘﭼﻘﺎچ ﻗﻮﻏﻼپ ﻳﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ
ﺋﻪۋەﺭﺗﯩﭙﺘﯘ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯧﭽﯩﻨﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻧﻪﭘﺮەﺗﻠﯩﻨﯩﭗ .ھﯧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯧﺘﯩﺰ ﺋﺎﺭﯨﻼپ ﻗﻪﻧﺪﯨﻬﺎﺭﻏﺎ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﯩﻐﯩﺮ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺳﯚﺭەﺗﻠﻪپ
ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﺎﻛﯩﻤﯩﺰﺩەﻙ
ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﭗ ،ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ
ﺳﯚﻳﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺑﯩﺰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭﭼﻪ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ھﻪﺭﺑﻰ ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻟﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ،ﺳﺎۋﺍﻗﺪﯦﺸﯩﻤﻨﯩﯔ
ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ .ﺳﺎۋﺍﻗﺪﯦﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ۋە
ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ
ﺑﯩﺰﻧﻰ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻼ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯩﻜﯩﻦ ﺗﯧﯖﯩﺮﻗﺎپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ
ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ .ﺋﯘ
ﺩەﺭھﺎﻝ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﺭﯗپ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﭘﺎﻡ ۋە ﺋﯘﻛﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﺭﻛﯩﺸﯩﺴﯩﺰ
ﻛﺎﺑﯘﻟﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺷﻪﺭﺗﺴﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻢ
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ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﻢ.
_ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﻳﯩﮕﯩﺖ .ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺗﻪ ھﻪﺭھﺎﻟﺪﺍ ﻛﺎﺑﯘﻟﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺳﯧﻨﻰ
ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎچ ﻛﯧﺘﻪﻱ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ۋەﺩە ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﻛﯩﻤﻠﯩﻚ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯧﻨﻰ
ﺗﻮﻧﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﭼﺎﻏﺪﺍ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻥ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ-ﺩﯦﺪﯨﻢ
ھﺎﻳﺎﺟﺎﻥ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە ﺗﻪﺭەﺩﺩﯗﺗﻠﯩﻨﯩﭗ.
 ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﻮﻳﻼﻧﻤﺎ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺟﺎﭘﺎﻏﺎ ﭼﯩﺪﯨﺴﺎڭ ،ﻣﻪﻥﺳﯧﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛپ ﻛﯧﺘﯩﻤﻪﻥ.
_ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺯﺍﺩﻯ؟-ﺳﻮﺭﯗﺩﯗﻡ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ.
_ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻪﺗﻪ ﻛـﯚﺭﯨﺴـﻪﻥ ،ﺋﺎﻧـﭽـﻪ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺸﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ -ﺩﯦﺪﻯ
ﺋﯘ ،ﻣﯧﻨﻰ ﺗﯧﻨﭽﻼﻧﺪﯗﺭﻏﺎچ ﻣﯜﺭەﻣﮕﻪ ﻳﯧﻨﯩﻚ ﺋﯘﺭﯗپ .ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﺎ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺳﯚﺭەﺗﻠﻪپ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺩﯛﻡ .ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ
ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺑﯧﺮﯨﭗ .ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻛﺎﺑﯘﻟﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﯟە ﺗﯩﺠﺎﺭﯨﺘﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ۋە
ﺋﺎﺩﺭﯨﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﺎﺷﯘ ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻨﻰ
ﺗﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﯩﻤﯘ ﺳﻪﻣﯩﻤﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ.
_ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ! ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺩﯦﺮﺳﻼﺭ ﻳﯧﻨﯩﯖﺪﺍ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟  -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﻣﯘﻧﯘ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺪﯨﻦ -ﻳﻪﻧﻰ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻗﯧﭽﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯘﭼﯘﺭﺩﯨﻦ
ﺷﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭗ.
_ ھﻪ ﺋﻪ! ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻛﺎﻟﻼﻣﺪﺍ ﺋﯘ ﺋﺎﺩﯦﺮﺳﻼﺭ .ﺋﺎﭘﺎ ،ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻻﻱ
ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ،ﺑﯧﺸﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩەۋﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﻐﯩﻦ-ﺩﯦﺪﻯ ﺭەھﯩﻢ
ھﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ -ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻰ
ﺳﻪھﻪﺭﺩە ﺳﺎۋﺍﻗﺪﯦﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺳﻨﻰ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﯩﻼ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘپ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻏﺎﻥ
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ﺗﺎﻏﺎﺭ ﺑﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺸﻪ ﺳﯘﻧﻰ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ
ھﯧﭽﻨﯧﻤﯩﻨﻰ
ﻗﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗپ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺗﯧﺨﯩﭽﯩﻼ
ﺋﺎﯕﻘﯩﺮﺍﻟﻤﺎﻳﺘﺘﯩﻢ .ﺷﯘ ﺋﻪﺳﻨﺎﺩﺍ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻏﺎﺭﻧﻰ ﺷﯩﺮەﮔﻪ
ﻗﻮﻳﯘپ -ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯘ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺗﺎﻏﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮ!-ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺯ ﻗﻮﺭﻗﯘﭘﺮﺍﻕ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯜﻧﭽﯩﻘﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﺎﻏﺎﺭﻏﺎ ﻛﯩﺮﺩﯨﻢ.
_ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ! ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ
ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﺗﺎﻏﺎﺭﻧﯩﯔ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﻮﻝ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯔ ﻛﯧﺮەﻙ .ﻧﺎۋﺍﺩﺍ ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺱ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘﻟﯘپ ﻳﯜﻙ ﺑﯚﻟﯜﻣﻰ
ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻣﯧﻨﯩﯔ » ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩەۋﺍﺗﺎﻣﺴﯩﻠﻪﺭ!«
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻤﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯩﻨﯩﯖﺪﺍ ھﻪﺗﺘﺎ ﻧﻪﭘﻪﺳﻤﯘ ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺷﯜﻙ
ﺗﯘﺭﯨﺴﻪﻥ ،ﻛﺎﺑﯘﻟﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﯩﭽﻪ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻣﺴﻪﻥ؟-ﺩﯦﺪﻯ
ﺳﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ.
_ ھﻪ ﺋﻪ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ-ﺩﯦﺪﯨﻢ ﻣﻪﻥ ﺗﯚۋەﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺳﯧﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻏﯘﺷﺘﯘﺭﯗپ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮﻟﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ-ﺩە ،ﻳﯜﺭﯛپ ﻛﯧﺘﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ۋە ﺋﯜﻣﯩﺘﻠﯩﻚ ھﺎﻟﺪﺍ ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻡ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻥ
ﺳﺎۋﺍﻗﺪﯦﺸﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﺧﻮﺷﻼﺷﺘﯩﻢ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺗﺎﻏﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ
ﺗﺎﻝ ﺷﻮﻳﻨﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺑﻮﻏﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻣﯧﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ
ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﻙ-ﺗﺎﻕ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯚﻟﯜﻣﮕﻪ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ.
ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﻳـﺎﺭﯨﺸﺎ ھﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﻳﯜﺯ
ﺑﻪﺭﻣﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺳﻨﻰ ﻛﯚپ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘپ ،ﻳﻮﻟﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ
ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﯜﻙ-ﺗﺎﻗﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﻣﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ
ﺳﺎۋﺍﻗﺪﯦﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﯩﺪەﻙ ،ﻳﻮﻟﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﺋﯚﻳﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﻯ ﻣﺎﻧﺎ!
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ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯘﻻپ ﺋﯘ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ -ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺷﯘﻛﺮﻯ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ،ﺳﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﻳﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﻪﻟﺪﯨﯔ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻝ! ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﭼﺎﯕﻨﻰ ﺭﯗﺳﻴﻪﮔﻪ ﺋﻪۋەﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺳﺎﯕﺎ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭەﻱ .ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭘﺎﺭﺍ
ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ .ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻗﯧﭽﯩﺸﻘﺎ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ
ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻤﯘ
ﺑﯩﺰ ﻳﻮﻟﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻣﺎﯕﺎﺗﺘﯘﻕ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﺎﯕﺎ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ
ﺧﻪۋﯨﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﺗﺘﻰ .ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﺴﻪﻧﻐﯘ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﻼ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺭەھﯩﻢ ،ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ! ھﺎﺯﯨﺮﯨﺪﻥ
ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ!

ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎپ

ۋﺍﻗﯩﺖ-ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﺘﯘﺭ
ﺋﯘ ﻣﯩﯟە ﺗﯩﺠﺎﺭﯨﺘﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻨﯩﯔ ﻧﺎﻡ-ﻧﻪﺳﻪپ ۋە
ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺷﯧﺮﯨﭙﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺑﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ،
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯜﺳﺘﻰ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﭘﯜﺭﻛﻪﻧﭽﯜﻛﻨﻰ
ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ،ﻛﻮﭼﺎ ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﺑﯘﻝ ﻣﯩﯟە ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﻴﻨﺎﻟﻤﺎﻱ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﭘﻼ ﺩﯗﻛﯩﻨﻰ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﺪﻯ-ﺩە ،ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼپ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺋﺎﺳﺘﺎ ﭘﯩﭽﯩﺮﻻپ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺱ ﺷﻮﭘﯘﺭﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ ۋە ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺭﻟﯩﻐﯩﻨﻰ ﺩەپ
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ﺋﯚﺗﯜﻧﺪﻯ .ﺑﺎﻗﻘﺎﻝ ﺩەﺳﻠﻪپ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺗﯩﻜﯩﻠﺪﻯ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺱ ﺷﻮﭘﯘﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻯ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
ﻛﯚﺭﯛﻟﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺑﺎﻗﻘﺎﻝ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺭ ﺳﻪپ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ -ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﺑﺎﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺩﯙۋە ﻗﻮﻏﯘﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺴﯩﺰ،
ھﻪ ،ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻗﺘﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺗﯘﺭﯗڭ ،ﻣﻪﻥ ھﺎﻳﺎﻝ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ
ﻳﯧﻨﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﻤﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻪﭘﭽﯩﺮەپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﺍﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ .ﺋﯘ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜﻟﮕﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻗﺘﺎ
ﺳﻪۋﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺗﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺑﺎﻗﻘﺎﻝ ﭼﻮڭ-ﭼﻮڭ ﻗﻪﺩەﻡ
ﺗﺎﺷﻼپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ ۋە:
ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﺎﻕ
ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺧﯧﻨﯩﻢ؟ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﺳﺘﺎ
ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜﻣﻪﻥ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺳﯩﭙﺎﻳﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ .ﺋﯘ،
ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﻰ ۋە ﺳﯩﭙﺎﻳﻪ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ،ﻛﻪﺳﭙﯩﮕﻪ
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ
ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ھﻪﻡ
ﺳﺎﻻﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ،ﺋﯩﻠﻤﻰ ھﻪﻡ ﻗﺎﺑﯩﻠﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﺎﭼﯘﺭﯗﺷﻘﺎ
ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﻪﺷﻜﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭە ﻛﺎﺑﯘﻝ ﺷﻪھﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﻰ
ﻳﯩﺘﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘھﯩﻢ ۋەﺯﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯚپ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻜﻪﻥ-ﺩەپ ،ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﻳﯜﺯ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ھﻪﻡ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ،
ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻗﯧﭽﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻤﯘ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ-
ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺧﯧﻨﯩﻢ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺷﻪھﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻣﻪﻥ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪﺯﺍ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﺎﭼﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻮﺭﯗپ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﻻﻗﻪﻡ ﺑﺎﺭ .ھﻪﺭ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﯘ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚپ ﺳﻪﺭﻣﺎﻳﻪ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
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ﺳﯩﺰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺗﻪﺧﻠﯩﻴﻪﻟﯩﮕﯜﺩەﻙ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ،
ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
_ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭘﯘﻝ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻼﺭ ﺳﯩﺰﭼﻪ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍپ.
_ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯩﺸﻰ؟
_ ﺗﯚﺕ ﺑﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻥ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯜچ ،ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﺘﺎ.
_ ھﻪ ﺋﻪ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﯩﻤﭽﻪ ﻳﯜﺯﻣﯩﯔ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯ ،ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻤﯘ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻝ.
ﺑﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘ ﭘﯘﻟﻼﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﯧﭽﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺑـﻪﻟـﻜﻰ ﻛـﯚپ ﻗـﯩﺴﻤﻰ ﻣـﯘﺟـﺎھﯩﺪﻻﺭﻏـﺎ ﺗـﺎﭘﺸﯘﺭﯨﻠـﯩﺪﯗ-ﺩﯦﺪﻯ ﺑـﺎﻗـﻘﺎﻝ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﺮەﻙ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺯﯨﻨﻪﺕ ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ،ﺋﯚﻳﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﯧﻠﻪﻡ،
ﺑﯩﺴﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺟﯩﻬﺎﺯ ،ﺟﺎﺑﺪﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﺗﺴﺎﻡ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﻣﯩﯔ
ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻜﻪ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ
ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﯘپ .ﺑﺎﻗﻘﺎﻝ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﻮﻳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ-
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﺧﺸﺎﻡ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﺎﻱ ،ﺋﻪﺗﻪ ﻛﻪچ ﺳﺎﺋﻪﺕ
ﺗﯚﺗﻠﻪﺭﺩە ﻛﻪﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﻪﺩەﺭ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﻣﺎﻗﯘﻝ
ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﻨﻰ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﻱ-ﺩﯦﺪﻯ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻛﯩﺴﯩﭗ .ﺋﯘ ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻨﯩﯔ ھﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﮕﻪ
ﻣﯚھﺘﺎﺝ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻳﺎﻟﯟەﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺧﻮﺷﻼﺷﺘﻰ.
ﺋﯘ ﺷﯘ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ھﯩﺴﺎﭘﻼپ ﻛﯚﺭﺩﻯ.
ﺳﯧﺘﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺯﯨﻨﻪﺕ ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯚﻱ ﺑﯩﺴﺎﺕ،
ﺳﻪﺭەﻣﺠﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎھﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻐﺎ
ﺳﺎﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﺋﺎﺗﻤﯩﺸﻤﯩﯔ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﻰ ﺧﺎﻡ ﭼﻮﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻐﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻧﻤﯩﯔ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﻰ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﺩﯨﻜﻪﻥ.
ﺋﯘ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻨﯩﯔ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﻐﺎ
ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎﻻﻡ
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ﺑﯧﺮﯨﭗ-
ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ،ﺗﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﯩﺰﺋﯧﺴﯩﻠﺰﺍﺩە ﺧﯧﻨﯩﻢ .ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە
ﻗﯧﭽﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﯦﮕﯜﺩەﻙ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﻮﺷﯩﻐﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ھﻪﭘﺘﻪ ﻛﯜﺗﯜﺵ
ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻢ ﺑﯩﺮﻻ ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺭ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﻪﻙ ﻣﯘﺭەﻛﻜﻪپ ،ھﻪﺗﺘﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﺧﻪۋپ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﯩﺪەﻙ
ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ .ھﺎﺯﯨﺮ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﯩﺰﺩﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺶ،
ﻳﺎﻛﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ -ﺩﯦﺪﻯ.
_ ﺑـﯘ ﻳـﻮﻟـﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﻜـﺎﻧﯩﻴﺘﻰ ﻗﺎﻧﭽـﯩـﻠﯩﻚ؟-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺗﺎﻗﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﺭﺍپ.
_ ﭘﯩﻼﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻙ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ ھﻪﻳﺪەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺷﻮﭘﯘﺭ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﻡ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ھﻪﭘﺘﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﺎﺑﯘﻟﺪﯨﻦ ﻣﯩﯟە،
ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻤﯘ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻟﻮﮔﺎﺭﺗﺎﻝ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﯘﺭﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ
ﭼﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ ﺗﺎﺧﺘﺎ ﺳﺎﻧﺪﯗﻕ
ﻳﺎﺳﺎپ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﺳﺎﻕ ،ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺗﯚﺕ ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺷﯘ
ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻘﺎ ﻳﻮﺷﯘﺭﺭﯗپ ،ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﻮﻏﯘﻥ ،ﺋﯜﺯﯛﻡ ﻗﺎﭼﯩﻼﻧﻐﺎﻥ
ﻳﯧﺸﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﺎﻟﺴﺎﻕ ،ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺗﯚﺕ
ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ،ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻟﻮﮔﺎﺭ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﯘﺭﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺴﯩﻠﻪﺭ .ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ
ﻛﺎﺭۋﺍﻧﺴﺎﺭﺍﻳﺪﺍ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﻛﯧﭽﻪ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﯩﺪﺍ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﺎﻍ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛپ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼپ
ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ.
_ ﺋﻪﻟﻠﯩﻜﻤﯩﯔ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﻰ ﺗﯚﻟﻪپ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻏﺪﯨﻦ
ﭘﯩﻴﺎﺩە ﺋﯚﺗﺴﻪﻙ ،ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ھﻪﻕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻤﯘ؟
_ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﮔﻪپ ﺑﺎﺭ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﭘﯘﻟﻼﺭﻧﻰ
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ﺋﯚﺯەﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺋﯜﭼﺘﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ
ﺑﺎﺵ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﺗﻪﺭﮔﻪ ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺷﻮﭘﯘﺭﻏﺎ ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯜﭼﺘﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻏﺎ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﻠﯩﺪﯗ.
_ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ .ﺑﯘ ﭘﯩﻼﻧﻤﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﻪﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﻣﻪﻥ ﭘﯜﺭﻛﻪﻧﭽﯜﻛﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﺎﻻﻣﻨﻰ ﻳﯧﻨﯩﻤﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺷﻮﭘﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﺪە ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺳﺎﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻤﯘ؟
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ،ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﺘﺎ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯩﺮەﺭ
ھﺎﺩﯨﺴﻪ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﯩﺴﺮەۋﺍﺗﯩﻤﻪﻥ!
_ ﻳﺎﻕ ،ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ! ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯩﺰﮔﯩﻤﯘ ،ﺷﻮﭘﯘﺭﻏﯩﻤﯘ ﺑـﺎﻻ-ﻗـﺎﺯﺍ
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘﺩﯗ .ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ) ﺥ.ﺋﺎ.ﺩ ( ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ
ۋﺍﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻳﻮﻟﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯨﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭﻣﯘ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﭘﯜﺭﻛﻪﻧﭽﯜﻛﻠﯜﻙ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻳﻮﻟﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﺸﯩﺪﯗ.
ﺳﯩﺰﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻤﯘ ﺋﻪﻧﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﯩﺮﯨﺴﯩﺰ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰﻧﻰ
ﺗﻮﻧﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﭼﺎﻏﺪﺍ ﺷﻮﭘﯘﺭ ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺟﻪﺳﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ!
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ۋە ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﺎﻻﻣﺴﯩﺰ! ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﯩﻠﻼپ
ﺟﺎﭘﺎ ﭼﯧﻜﯩﭗ ﻗﯘﺭﯗپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ،ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘھﯩﻢ،
ﺟﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ! ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ! ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺳﯩﺮﯨﺖ ﻛﯚپ ﻗﯧﺘﯩﻤﻼپ ﺳﯩﻨﺎﻗﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ،ھﺎﺯﯨﺮﻏﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﯩﺴﯩﯖﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺰ
ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ ،ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ
ﺗﯜﺷﻪﻙ ،ھﺎۋﺍ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﻘﯘﺩەﻙ ﻳﻮﺭﯗﻗﻼﺭ ،ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەﺷﻨﯩﯔ
ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ.
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_ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ،ﺳﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﯩﺰ ،ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺑﯘ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﻣﻪﻥ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﻰ
ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ .ﺧﻮﺵ ،ﻗﺎﭼﺎﻧﻐﯩﭽﻪ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯗ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ؟-
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﯘ ﭘﻼﻧﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﻠﯩﻨﯩﭗ.
_ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ .ﺳﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﭘﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺳﯩﯖﯩﺰﻻ.
ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﯩﻼﻧﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭙﻤﯘ
ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ -ﺩﯦﺪﻯ ﺑﺎﻗﻘﺎﻝ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﻣﺎﻗﯘﻝ! ﻣﻪﻥ ﭘﺎﺕ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻼ ﻧﻪﺭﺳﻪ-ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﭘﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯩﺮەﻱ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ،ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﭗ.
ﺋﯘ ﻣـﻪﺯﻛـﯘﺭ ﺧـﻪۋەﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋـﯚﻳﯩﮕـﻪ ﻗـﺎﻳﺘﯩﭗ ،ﺑـﺎﻟﯩﻠـﯩﺮﯨﻐـﺎ ﻗﯧﭽﯩﺶ
ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﺴﯩﻼﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯕﻼﺷﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﺭ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯚﻛﯜﻧﯜپ ﻗﯧﭽﯩﺶ
ﭘﯩﻼﻧﯩﺪﯨﻦ ﺷﯜﺑﻬﯩﻠﯩﻨﯩﺸﺘﻰ ۋە ﺑﻪﻛﻤﯘ ھﺎﻳﺠﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻤﯩﺪﻯ.
ھﻪﻣﺪە
_ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯘ ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍپ
ﺑﺎﻗﻤﯩﺪﯨﯖﻤﯘ ﺋﺎﭘﺎ؟  -ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ.
_ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺳﻮﺭﯗﺩﯗﻡ .ﺑـﺎﺷﻘـﺎ ﺋـﯘﺳﯘﻟـﻤﯘ ﺑﺎﺭﻛـﻪﻥ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﻪﻙ ﺋﯘﺯﯗﻧﻐﺎ
ﺳﻮﺯﯗﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰﻛﻪﻥ -
ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﻗﯩﺴﻘﯩﻼ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯧﭽﯩﺶ ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻻ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەپ ﺗﺎﺯﺍ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﺪە ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ
ھﻪﭘﺘﯩﺪە ﮔﯧﻠﻪﻣﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﺳﺴﺎﭘﻨﻰ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ
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ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻗﺎﺳﺴﺎﭘﻤﯘ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ھﻪﻣﺪە ﺑﯩﺮ
ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭﯗﺳﻴﻪﺩە ﺋﻮﻗﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ
ﻳﻮﺷﯘﺭﯗپ ﻗﻮﻳﺪﻯ ﺩە -ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺯﯨﻨﻪﺕ ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺋﯚﻱ ﺑﯩﺴﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ،
ﺟﯩﻬﺎﺯﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜپ ،ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﯩﯔ ۋە ﭼﻮڭ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ
ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩﯗچ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ.
_ ھﻪ ﺋﻪ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ.ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﯖﯩﺰ ۋە ﭼﻮڭ ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻗﺎﻳﻐﯘﻟﯘﻕ ۋەﻗﻪﺩﯨﻦ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﻢ ﺑﺎﺭ .ﻣﯧﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺯﺍﭘﻼﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺳﯩﺰﮔﻪ
ﺩەﺭﺕ-ھﻪﺳﺮﯨﺘﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ ﺳﯩﻤﺎ ﺧﯧﻨﯩﻢ-ﺩﯦﺪﻯ ﻗﺎﺳﺴﺎپ
ﭼﯧﻬﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛپ ۋە -ﺑﯘ ﻗﻪﺩەﺭ ﻛﯚپ ﭘﯘﻟﻨﻰ
ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ-ﺩﯦﺪﻯ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ.
_ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ،ﺑﯩﺰ ھﺎﺯﯨﺮ ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﯖﻠﯩﻤﻨﯩﯔ
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯚﭼﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﻗﯩﺴﺘﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ .ﺋﯚﻳﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺭﯨﮕﻪ
ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﭽﯩﻤﻪﻥ -ﺩﯦﺪﻯ ﻗﺎﺳﺴﺎﭘﻨﻰ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ.
ﻗﺎﺳﺴﺎپ ﺑﺎﺵ ﻟﯩﯖﺸﯩﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ
ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪپ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎھﺎﺳﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺋﯘ ﻳﯜﺯﻣﯩﯔ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﻰ-
ﺩﯦﺪﻯ ﺑﺎھﺎ ﻗﻮﻳﯘپ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ،ﻗﺎﺳﺴﺎﭘﻨﯩﯔ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺗﭽﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ۋە ﺳﯩﻘﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﯩﻜﯩﺮﺩەﻛﺘﯩﻦ ﺑﻮﻏﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﭼﯩﯟﯨﻦ ﺗﯘﺗﺘﻰ
ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ.
ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﻣﯩﯔ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﻰ ﺗﯚۋەﻥ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺑﺎھﺎ
ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﯔ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﻐﺎ ﻧﻪﺭﻗﻰ
ﺗﯩﻨﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﻮﺩﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻧﻤﯩﯔ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﻰ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗپ ،ﮔﯧﻠﻪﻣﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﻨﻨﻪﺕ ﺑﯘﻳﯘﻣﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﻪﺭەﻣﺠﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﯚﺗﻜﻪﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﯜپ
ﻗﺎﺳﺴﺎپ ﻗﻮﻝ ھﺎﺭۋﯨﺴﻰ ۋە ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﺎﻣﻤﺎﻟﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﻤﯘ ﻧﻪﻕ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﻪ ﻗﺎﭼﺎ-ﻗﯘﻣﯘچ ،ﺋﺎﺯﺭﺍﻗﻼ ﻛﯩﻴﯩﻢ-
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ﻛﯧﭽﻪﻙ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚﺭﭘﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﻼ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﻰ.
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ-ﻗﺎﺗﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ھﺎﺭۋﯗﻏﺎ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻳﯚﺗﻜﻪپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺳﻮﺩﯨﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﻠﯘﻕ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﺎﺳﺴﺎپ ﺋﯘﻻﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ:
ﻣﯘﻧﯘ ﺭەﯕﻠﯩﻚ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﻭﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﯕﻼﺗﻘﯘﻧﻰ ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﻐﺎ ﺋﺎﺗﺎپ
ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ .ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ ﺳﯩﻤﺎ ﺧﯧﻨﯩﻢ ،ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﻟﯧﻨﯩﻨﮕﯩﺮﺍﺩ ﺷﻪھﺮﯨﺪە
ﺑﯩﺮ ﺭﯗﺱ ﻗﯩﺰﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﯖﯩﭽﻪ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭼﻮﻗﯘﻣﻜﻰ ﺑﻪﻙ ﺳﯚﻳﯜﻧﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ-ﺩﯦﺪﻯ
ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻪﺗﻪﻱ ﻛﯜﻟﻜﻪ ﻳﯜﮔﯜﺭﺗﯜپ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﺯﺍپ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﻏﺎﻳﯩﺒﺎﻧﯩﺴﯩﮕﻪ  -ﺳﻪﻧﻠﻪﺭ ﭼﻮﺷﻘﺎ ،ۋەﺗﻪﻥ ﺧﺎﺋﯩﻨﻰ! ﺧﻪﻗﻨﯩﯔ ﮔﯧﻠﯩﺪﯨﻦ
ﺑﻮﻏﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ،ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺋﻪﻟﻪﻡ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻏﺎپ.
ﺋﯚﺯﻯ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ،ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﺎﻝ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺩەﺭھﺎﻝ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺑﻮﻣﺒﻮﺵ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﻟﻪپ ﻗﺎﺭﺍپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ
ﻗﺎﻳﻨﺎپ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﺎﻳﻐﯘ -ھﻪﺳﺮەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ
ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﺑﻪﺵ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯟﯨﻲ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﯚﻳﻨﻰ
ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺭﯗپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ھﻪ! ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﭼﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﯩﺪﯨﻦ ،ﺑﯩﺮ
ﭘﺎﺭ -ﭼﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﺍﺷﺘﯘﺭﯗپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺪﻯ ھﻪ!
ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﯘ ﺋﯚﻳﻨﯩﻤﯘ ﻗﻮﺷﯘپ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺪﯨﻦ:
ﺑﯘﻧﭽﯩﯟﺍﻻ ﻛﯚپ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻗﯩﺴﻘﯩﻼ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ھﯧﭽﻜﯩﻢ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﯘﻟﺪﺍﺭ ﭘﻮﻣﯩﭽﯩﻜﻼﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﮕﻪ
ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪﻥ .ﭘﯘﻟﻰ ﺑﺎﺭﻻﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ھﻪﻡ ﭘﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗپ
ﻗﻮﻳﯘپ ،ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺪەﻙ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﺷﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺪﯨﻦ :ﺋﯚﻳﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻼ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯦﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ
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ﻗﻮﺯﻏﺎپ ،ﻗﯧﭽﯩﺶ ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻼپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪپ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﯚﻳﻨﻰ ﺷﯘ ﭘﯧﺘﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﺋﯚﺯ ﺟﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗﺷﻠﯩﺮﻯ
ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻗﯘﺭﯗﻗﺪﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻛﯚﺯ ﻳﯜﮔﯜﺭﺗﯜپ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺵ
ﺗﺎﻣﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﺗﯚﻛﯜﻟﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﻐﺎ
ﺋﯧﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﺭەﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ-ﺩە ﺟﺎﻳﯩﺪﯨﻼ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ  ،ﻗﯘﭼﯩﻐﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﯩﺰﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘپ ﺭەﺳﯩﻤﻨﻰ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺑﺎﺳﺘﻰ ۋە:
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺩﯦﻤﯩﺴﻪﻡ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﯖﻐﺎ -ﺭﻭھﯩﻤﯩﺰ
ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺗﯧﻨﭽﻠﯩﻖ ﺑﺎﻗﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ
ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻢ!-ﺩﯦﺪﻯ ﻣﯘﯕﻠﯘﻧﯘپ .ﺋﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ -ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭ
ﺧﺎﻧﻪ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﯗپ ﻳﯩﻐﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺭەھﯩﻢ ﻣﯚﻛﯜﻧﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ ھﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﻚ ﻧﻮﻗﯘپ  -ﺋﺎﭘﺎ ﻳﯩﻐﻠﯩﻤﺎ،
ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﻪ ،ﻛﯚﺯ-ﻳﯧﺸﯩﯔ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﻗﺎﻳﻐﯘ،
ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺶ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﯩﯖﻨﻰ ﺋﯘﭘﺮﯨﺘﯩﺪﯗ ﺷﯘ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺴﯩﺰﻣﯘ ﺟﯜﺩەپ ﺗﯜﮔﯜﺷﯜﭘﻼ ﻛﻪﺗﺘﯩﯔ ،ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺩﯗﻛﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎپ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺳﯜﺕ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﯩﺮﮔﯩﻨﻪ ﺋﺎﭘﺎ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ .ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﯩﯔ
ﺳﯜﺗﯩﻤﯘ ﺗﯜﮔﻪپ ﻗﺎﭘﺘﯘ ،ﺳﻪﻧﻤﯘ ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﻳﯩﻤﯩﺪﯨﯔ .ﺋﯚﺯەﯕﻨﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﻤﻪ ﺋﺎﭘﺎ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ
ﺑﯧﺮﯨﭗ .ﺭەھﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ
ﻛﯚﺯ-ﻳﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﺗﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺭەھﯩﻤﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ -ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە؟
_ ﺋﺎﭼﺎﻡ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺧﺎﻧﺎ ﺋﯚﻳﻨﻰ ﺗﯜﺯەﺷﺘﯜﺭﯛپ ،ﻛﻮﻧﺎ ﭘﺎﻳﺎﻧﺪﺍﺯ ،ﭘﺎﻻﺯﻻﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﺭەﻣﺠﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ -ﺩﯦﺪﻯ ﺭەھﯩﻢ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ھﻪﻡ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘﭼﯩﻐﯩﺪﯨﻦ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺭەھﯩﻢ ھﻪﻗﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻣﯘ ﭘﯘﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻧﻠﻪپ ﻗﻮﺭﺳﯩﻐﻰ
ﺗﻮﻳﻐﯩﺪەﻙ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﯩﻴﯩﺸﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﻳﻮﻝ
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ﭼﯩﻘﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟەﺗﻜﻪﻧﺪە ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﯔ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﻰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯘ ﺑﺎﻗﻘﺎﻝ ﺩﯗﻛﯩﻨﺪﯨﻦ ﻛﺎﻻ ﮔﯜﺷﻰ ،ﮔﯜﺭﯛچ ،ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻣﯩﯟە
ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭙﻼ ﮔﯜﻝ ﺋﺎﺵ ﺋﻪﺗﺘﻰ .ﻣﯧﺰﯨﻠﯩﻚ،
ﺧﯘﺷﭙﯘﺭﺍﻕ ﮔﯜﻝ ﺋﺎﺵ ﺋﯘﺯﯗﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺗﯧﺘﯩﻐﯘﺩەﻙ ،ﺋﯧﻐﯩﺰ
ﺗﻮﻟﻐﯩﺪەﻙ ﻏﯩﺰﺍ ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ ﻗﯘﺭﯗﻗﺪﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻧﻐﺎ ﺗﺎﺯﺍ ﺭﺍھﻪﺕ
ﺑﻪﺧﺶ ﺋﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﯘ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﺪە ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻨﯩﯔ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ،
ﺗﻮﺧﺘﺎﻣﺪﺍ ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪﻥ ﭘﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺧﻠﻪپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ.
ﺑﺎﻗﻘﺎﻝ ﭘﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻧﻪﻕ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻳﻮﻝ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺷﻮﭘﯘﺭﻏﺎ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﻗﻨﻰ
ﺗﯚﻟﻪﺵ ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﯟﯦﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﯧﻜﯩﻨﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ
ﺗﻪﺭەﺩﺩﯗﺗﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﭘﯘﻝ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﻰ،
ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ
ﭘﯜﺭﻛﻪﻧﭽﯜﻛﻨﯩﯔ ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻐﺎ ﺳﯩﻨﭽﯩﻼپ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺑﯩﺮ ھﺎﺩﯨﺴﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﺪﻯ .ﺋﯘ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻨﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﺎﻣﻰ ﺋﯩﺪﻯ ـ ھﯧﻠﯩﻘﻰ
ﻗﻪﻧﺪﯨﻬﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺱ ﺷﻮﭘﯘﺭﻯ! ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﻪھﺪﯨﺘﻜﻪ
ﺩﯗچ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪۋپ –ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ۋەﺯﯨﻴﻪﺕ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ
ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﺎﺑﯘﻟﻐﺎ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻥ
ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻣﻪﺭﺩﺍﻧﯩﻠﯩﻜﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﭘﯜﺭﻛﻪﻧﭽﯜﻛﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ
ﺑﺎﻏﻼﻣﻼﻧﻐﺎﻥ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻐﺎ ﺋﯘﺯﺍﺗﺘﻰ .ﺑﺎﻗﻘﺎﻝ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ
ﭼﺎﭼﺮﺍپ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩﭽﻪ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ ﻗﺎﻧﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻨﻰ
ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺋﻪﺗﺘﻰ ۋە ﺗﯜﮔﯜﭼﻨﻰ ﻳﯧﺸﯩﭗ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺳﺎﻧﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
_ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﯩﻤﺎ ﺧﯧﻨﯩﻢ ،ﭘﯘﻝ ﺗﻮپ  -ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﯩﺰ
ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﯩﺰ-ﺩﯦﺪﻯ ﺑﺎﻗﻘﺎﻝ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﻟﻪپ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ:
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ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﭘﯜﺗﻜﯩﭽﻪ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺗﯚﺕ-ﺑﻪﺵ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ۋﺍﻗﯩﺖ
ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﻳﯜﯕﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﻪۋەﺗﯩﻤﻪﻥ .ﺋﯘ ﺑﺎﻻ ﺳﯩﺰﮔﻪ  -ﻗﻮﻏﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯔ-
ﺩەﻳﺪﯗ-ﺩە ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﻧﻪﺯەﺭﻛﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺰﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﭘﯜﺭﻛﻪﻧﭽﯜﻙ ﻛﻪﻳﺪﯛﺭﯛپ ،ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﺎﻟﯩﺴﯩﺰ .ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ،ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﭼﯧﻠﯩﻘﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ
ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛپ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺴﯩﺰ .ﻣﻪﻥ ﻳﯜﻙ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﯘﻥ ﺑﯧﺴﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺩﯗﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﻮﻏﯘﺭﻻپ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘﻣﻪﻥ .ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻏﺎﻥ
ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻘﺎ ﻣﯚﻛﺘﯜﺭﯨﻤﯩﺰ .ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ھﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ ﺳﯩﻤﺎ
ﺧﯧﻨﯩﻢ .ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻣﯘﺱ ﺳﯘ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ.
ﻛﯩﭽﯩﻜﺮەﻙ ،ﻗﯧﻠﯩﻦ ﺑﯩﺮەﺭ ﻛﯚﺭﭘﻪ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻢ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯚﻛﺘﯜﺭﯛﺩﯛﻏﺎﻥ ﻳﺎﻏﺎچ ﺳﺎﻧﺪﯗﻕ ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺗﺎﺯﺍ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﻛﯧﻠﻪﯕﺴﯩﺰ ﻳﯜﻙ-ﺗﺎﻕ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻳﺴﯩﺰ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﯩﭽﯩﻜﻼ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﺧﭽﺎ ﻣﯘھﯩﻢ
ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ،
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯜﺯﯛﻡ ،ﻗﻮﻏﯘﻥ
ﻗﺎﭼﯩﻼﻧﻐﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻳﯧﺸﯩﻜﻼﺭ ﺑﯧﺴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺗﯚﺕ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﺘﻪ
ﺳﺎﺋﻪﺗﻜﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﯜﺭﯛپ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺴﯩﻠﻪﺭ .ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﭼﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﯨﺘﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺴﯩﻠﻪﺭ.
ﺋﯘ ھﻪﻡ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ،ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ھﻪﻡ ﻗﯩﺴﻤﻪﻥ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ
ﺋﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﭼﯩﮕﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﺳﯧﺰﯨﻢ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﺎﻗﻘﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ.
ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﯜپ ،ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﺴﻰ ﻗﯧﻘﯩﻠﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ ﻛﻪﻟﺪﯨﻤﯩﻜﯩﻦ-
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ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺘﯩﻦ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺩﯛﭘﯜﻟﺪﯨﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ھﻮﻳﻠﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ-
ﻛﯩﻢ؟-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺋﻪﻧﺴﯩﺰﻟﻪﺭﭼﻪ.
_ ﺑﯘ ﻣﻪﻥ .ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﯔ!  -ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯧﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﻯ -ﺑﯘ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺑﺎﻗﻘﺎﻝ
ﺋﻪۋەﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻻ ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯩﻢ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﯘ ﺗﺎﻗﺎﻗﻨﻰ ﺳﯘﻏﯘﺭﯗپ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﯩﺘﯩﻨﻰ ﭘﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻴﺎ
ﺋﺎﭼﺘﻰ .ﺩەﺭۋەﻗﻪ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ-ﺋﻮﻥ ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ
ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻻ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯧﭽﯩﭗ :ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮە
ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ  -ﺩﯦﺪﻯ.
_ ﻳﺎﻕ ،ﻣﻪﻥ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺗﺎﻏﺎﻡ ﺩﯦﮕﻪﻧﺘﻰ.
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﺗﻪ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻥ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﺎﻟﺘﯩﺪە ﻗﻮﻏﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻧﺴﯩﻠﻪﺭ .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﯦﮕﯩﭽﻪ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻻ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ
ﺳﻪﭘﺴﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻏﯩﭙﭙﯩﺪە ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﻏﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﻯ.

120

ﻗﺎﻥ ﺗﻪﭘﭽﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﯚﻟﯜﻡ

ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﻪ ﺳﻪﭘﻪﺭ
ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎپ

ﺋﻪﻝ ۋﯨﺪﺍ ﺋﺎﻧﺎ ﻳﯘﺭﺕ
ﻛﯧﭽﻪ ﺋﻪﻝ ﻳﺎﺗﻘﯘﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻢ
ﺑﻮﺧﭽﯩﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻛﻪﻧﺠﻰ ﻗﯩﺰﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺗﺎ ﺳﯜﺕ ،ﺑﯩﺮ
ﻳﯚﮔﻪﻙ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯟﻯ ﺧﺎﺗﯩﺮە ﺭەﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ھﻪﺭ
ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ،ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯟﻯ ﺩﻭﺳﺖ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺳﻮﻏﺎﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﻨﻰ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺭەھﯩﻢ
ﻏﯘﺭﯗﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﻨﻰ ﻛﯚﻳﻨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻥ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﻐﺎ ﺳﺎﻟﺪﻯ.
ﻗﯧﭽﯩﺶ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗپ ﻗﻮﻟﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ
ﺗﯜﮔﯜﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘ ﺋﯚﺯ ھﻪﻣﻴﺎﻧﯩﻐﺎ ﺳﺎﻟﺪﻯ .ﻳﻮﻝ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﯩﻨﻰ
ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﻰ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﯨﻜﯩﺪەﻙ ﺋﯘﺧﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ  ،ﺳﻪھﻪﺭ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺗﯚﺗﻠﻪﺭﺩە ﻧﺎۋﺍﻱ ﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﯖﻰ ﻳﯧﻘﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﺎﻥ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﺩﻯ-ﺩە ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﭗ ﻧﺎﻥ ﭼﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﺮﺍﻕ ﺗﻮﻗﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧﻪﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻧﺰﯨﻞ
ﻳﯩﺮﺍﻕ ،ﺋﺎﺯ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ﺋﻮﻥ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻳﻮﻝ ﻳﯜﺭﯛﺷﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ
ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﯘﺯﯗﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮەﺭ ﺗﻮﻏﺮﺍﻣﺪﯨﻦ ﻧﺎﻥ
ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﺟﯧﻜﯩﭗ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻥ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﭼﺎﻱ
ﺋﻮﺗﻠﯩﻐﺎچ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺳﯩﻨﭽﯩﻼپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ -ﻏﻪﻣﻜﯩﻦ
121

ﻗﺎﻥ ﺗﻪﭘﭽﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ

ﻳﯜﺯﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﯘﻟﻐﯘﻧﻠﯘﻕ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ! ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﻪڭ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘپ
ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯚﺳﻜﻪﻥ ،ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﻮﻗﯘپ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺗﻪڭ ﺗﯘﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ،
ﺩﻭﺳﺖ -ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﯩﺮﯨﺪﻥ ،ﺳﺎۋﺍﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﻛﯩﻨﺪﯨﻚ ﻗﺎﻧﻠﯩﺮﻯ
ﺗﯚﻛﯜﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ،ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ
ﺋﯚﺳﯜپ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﻏﻪﻣﺴﯩﺰ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﻣﯩﻬﺮﻯ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯘ
ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺳﺎﻧﻤﯩﺪﻯ! ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ۋﺍﭘﺎﺩﺍﺭ ،ﺋﺎﻕ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﻳﯧﺘﯩﺸﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﺭ-
ﻳﯚﻟﻪﻛﺘﻪ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩەﺭﺩ-ھﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ھﻪﻣﺪەﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ
ﺋﺎھ! ﺩﯨﺴﻪ ،ھﯧﭻ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﺎﭼﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺳﯜﻛﯜﺗﺘﻪ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻐﺎ
ﺗﻪﻟﻤﯜﺭﯨﺸﻪﺗﺘﻰ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜچ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻛﻪﻧﺠﻰ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭﺍﺗﻪﺏ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ:
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯧﻤﯩﺰ ﻳﻮﻗﻘﯘ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯚﭼﯩﻤﯩﺰﻣﯘ؟
_ ھﻪ ﺋﻪ ،ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﺍﻡ ،ﺑﯩﺰ ﻗﯘﻧﺪﯗﺯﺩﯨﻜﻰ ھﺎﻣﻤﺎﯕﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﻛﯧﺘﯩﻤﯩﺰ.
_ ﺩﺍﺩﺍﻡ ،ﻣﺎھﻤﯘﺩ ﺋﺎﻛﺎﻡ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﺗﻤﻪﻣﺪﯗ؟
ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪپ ﺑﻮﻟﻐﯘﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ
ﺧﯩﻞ ﺋﯚﻛﯜﻧﯜﺵ ،ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﻏﻪﻡ ﺗﻪﭘﭽﯩﺮەپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﻳﯜﺭەﻙ ﭘﺎﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳﯘﺋﺎﻟﻰ ھﻪﻡ ﺳﯘﻟﻐﯘﻥ ھﺎﻟﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ ﻣﯘﺟﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ھﯚﺭﻛﯩﺮەپ ﻳﯩﻐﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻜﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺳﯩﻐﻤﺎﻳﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎھﯘ-
ﺯﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﭘﺎﺭﺗﯩﻼپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺗﻪﻣﺸﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘ ھﯧﺲ-
ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻟﯘﻕ-ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺭﺍﺗﻪﺑﻜﻪ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪچ -ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ ،ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻦ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭙﻼ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ-ﺩﯦﺪﻯ-ﺩە ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﯩﻨﻰ
ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﺎﻱ ،ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﻳﯩﻐﻼپ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ،ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺎﻟﻤﺎﻱ ﺑﯜﮔـﯜﻧﮕـﯩﭽﻪ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
_ ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻧﯧﻤﯩﺸﻜﻪ ﻳﯩﻐﻼﻳﺴﻪﻥ ﺋﺎﭘﺎ؟
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ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﺷﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺭﺍﺗﻪﺏ
ﺋﻪﻧﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻜﻪ ﭼﯚﻣﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
_ ﺋﻮﻏﻠﯘﻕ ﺑﯧﺸﯩﻢ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﻗﻮﺭﻗﻤﯩﻐﯩﻦ،
ﺑﯩﺮﺩەﻣﺪﯨﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﻤﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﯩﮕﻪ
ﺳﯚﻳﮕﻪچ ﺑﻪﺯﻟﻪپ .ﺋﯘ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺭﺍﺗﻪﺑﻜﻪ ﺧﯩﺘﺎپ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ -ﺳﯧﻨﯩﯔ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺩﺍﺩﺍﯕﻨﯩﯔ،
ﺋﺎﻛﺎﯕﻨﯩﯔ ھﻪﺳﺮﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﻤﯩﺪﯨﯔ .ﻛﻮﻣﻤﯩﻨﯩﺴﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺯﯗﻟﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﯧﻠﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺯﯗﻟﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﯔ!
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ -ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ،ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘﻗﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ھﻮﻳﻠﯩﺪﺍ ﺋﻮﻳﻨﺎپ
ﺗﯘﺭﻏﯩﻦ .ﺑﯩﺰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺳﯧﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻤﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ﺭﺍﺗﻪﺑﻜﻪ
ﺋﯘﺭﻏﯘپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﻣﯩﻬﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﭘﯜﺭﻛﻪﻧﭽﯜﻛﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﮔﻪ ﻛﻪﻳﺪﯛﺭﺩﻯ.
ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﻰ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺕ ﻛﻮﻧﺎ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻛﻪﻳﺪﯛﺭﯛپ ،ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺭﻛﻪﻧﭽﯜﻛﯩﻨﻰ ﻛﻪﻳﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺷﯘ
ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﺗﻮﻧﯘﺷﻼﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﭘﻪﺭﻕ ﺋﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ
ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﻰ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗپ ،ﺗﺎﻛﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﯖﯩﺸﻨﻰ
ۋە ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻨﯩﯔ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﺎﺯﻏﺎﺷﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺰﯨﭗ ﺋﯩﭽﺘﯜﺭﺩﻯ .ﺭەھﯩﻤﮕﻪ :
ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻞ! ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﻰ ﺋﺎﭼﺎﯕﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰﻣﯘ ﮔﻪپ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ  -ﺩﯦﺪﻯ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺟﯧﻜﯩﭗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻐﯩﭽﻪ ﻳﯧﺘﯩﻠﻪپ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ
ﺳﯩﻨﭽﯩﻼپ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ .ﻧﯧﺮﯨﺮﺍﻗﺘﺎ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﻗﺎﺭﯨﺴﻰ ﻳﯜﺗﻜﯩﭽﻪ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﺎﻟﺪﻯ-ﺩە،
ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻤﺰﯨﻚ ﻗﯘﺗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺳﯜﺕ
ﺗﻪﯕﺸﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﮕﻪ ﺳﯩﻐﻤﺎﻳﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﻪﻟﻪﻡ ،ھﻪﺳﺮەﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎچ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﯩﻚ ،ﺩەﺭﯨﺰﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﻗﯩﺪﻯ.
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ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﭘﯜﺭﻛﻪﻧﭽﯜﻛﯩﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ،ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﻰ ﻛﯚﺗﻪﺭﺩﻯ .ﺭﺍﺗﻪﺏ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﭼﺎﭘﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﻛﯚﺯ ﺋﯜﺯەﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ .ھﺎﻳﺎﺕ ﺑﯧﻐﯩﻨﯩﯔ
ﮔﯜﻟﻠﯩﺮﻯ ﭼﯧﭽﻪﻙ ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ،ﺑﻪﺧﯩﺖ ،ﺑﺎﻳﺎﺷﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯚﻣﯜﻟﮕﻪﻥ،
ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺱ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﻣﯜﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﺷﯘ ھﯘﺟﯘﺭﻻﺭﻏﺎ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﺑﺎﻏﭽﯩﻐﺎ ،ﺑﺎﻏﭽﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﯕﯜﻟﮕﻪ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺑﻪﺧﺶ ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﻐﺎﻥ
ﻛﯚﻟﮕﻪ ﻳﯧﻨﯩﺸﻼپ ،ﻗﺎﻧﻤﺎﻱ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ - .ﺑﯩﺮﺍﻕ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯚﺗﯜپ
ﻛﻪﺗﺘﻰ! ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻝ ﺑﯩﺰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯘ ﮔﯜﺯەﻝ ﺟﺎﻳﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ!
ﺋﺎﺯ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺯﺍﻣﺎﻥ -ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭ ﻏﺎﻟﯩﭙﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺑﯘ
ﻳﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ -ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘ
ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯚﺗﻜﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻠﻚ ،ھﻪﺭﺑﯩﺮ
ﻏﯧﺮﯨﭽﻼپ ﻳﯚﺗﻜﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ! ﺑﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﯩﻨﯩﻘﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ!
ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﯨﭗ-ﻳﺎﻧﺠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺗﺎﻗﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﯩﺰ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻖ
ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮە ﺋﯩﺪﻯ! ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘﺩﺍ ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﺘﻰ!
ﺋﯘ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﭗ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﻨﻪﺗﺘﻰ! ﺋﯘ ﻳﯜﺭەﻙ ﺑﺎﻏﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯚﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﯕﮕﯩﭽﻪ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﭗ ﺧﯧﻠﻪ
ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺳﯩﻘﯩﻤﺪﺍپ
ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺗﺎﻛﺴﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﯜﺭﯛپ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﯘ ﺑﺎﻗﻘﺎﻝ ﺩﯗﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻳﺪە ﺳﺎﻗﻼپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺭەھﯩﻢ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ،ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻤﯘ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﻛﻪﻟﺪﻯ.
_ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﻪ ﻳﯜﻙ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﯕﻼ ،ﭘﺎﺕ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻼ ھﻪﻣﻤﻪ ﺧﻪۋپ-ﺧﻪﺗﻪﺭ ،ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ،
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﺎﯕﻼﺭﺩﺍ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺑﺎﻗﻘﺎﻝ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﯧﻨﭽﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ
ھﻪﻣﺪە ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﺎﻧﭽﻪ ھﺎﻳﺎﻝ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﺳﻘﺎ ﺗﺎﻗﺎﺷﻘﯘﺩەﻙ ﻗﻮﻏﯘﻥ ﺑﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﺍﻻﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ
ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ .ﺷﻮﭘﯘﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﺮﺍﻳﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﺎ
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ﻗﺎﭘﻘﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻣﯚﻛﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺳﺎﻧﺪﯗﻕ ﺗﺎﺧﺘﺎﻳﻼﺭﻧﻰ ﭼﯧﺘﯩﭗ ﻣﯩﺨﻼﭘﻼ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺷﻮﭘﯘﺭﻧﯩﯔ
ھﻪﻣﺮﺍﻳﻰ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﺩﻳﺎﻟﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺭەھﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﺩﻳﺎﻟﻨﻰ
ﺑﯧﺮﯨﯟﯨﺪﻯ ،ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﻪﺩﻳﺎﻟﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺗﯜﺷﻪﻙ ھﺎﺯﯨﺮﻻپ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎۋﺍﺯ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﭘﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻘﺎ
ﻛﯩﺮﯨﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ .ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﯘﺳﯘﺯﻟﯘﻕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﻮﭘﯘﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮ
ﭼﺎﻳﺪﺍﻧﻨﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
_ ﺭﺍﺗﻪﺏ ﻗﻮﺯﺍﻡ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻝ! ﺑﯩﺰ ھﺎﻣﻤﺎﯕﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻣﯚﻛﯜﻧﯜپ ﻣﺎﯕﯩﻤﯩﺰ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺑﯘﻻﯕﭽﯩﻼﺭ ،ﻗﺎﺭﺍﻗﭽﯩﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﺎﻟﺴﺎ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯧﻘﯩﻨﯩﻤﻐﺎ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﭼﺎﭘﻠﯩﺸﯩﭗ
ﺗﯘﺭﻏﯩﻦ! ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ﻣﺎﯕﺎ ﭘﯩﭽﯩﺮﻻپ ﺩەﻳﺴﻪﻥ،
ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﯖﻤﯘ ﺟﯧﻨﯩﻢ ﻗﻮﺯﺍﻡ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺭﺍﺗﻪﺑﻜﻪ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ .ﺭﺍﺗﻪﺏ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﻪھﻪﻝ ھﺎﯕﯟﯦﻘﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﻛﯚﺯ
ﻳﯜﮔﯜﺭﺗﯜپ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﭼﺎﻳﺪﺍﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﺕ
ﺗﻪﯕﺸﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻤﺰﯨﻚ ﻗﯘﺗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﺟﺎﻳﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯩﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﻮﻣﺰەﻛﺘﻪﻙ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﻘﯩﻦ
ﻗﯩﺴﺘﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﺘﻰ.
_ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﺯ-ﺗﻮﻻ ﺋﯚﺭﯛﻟﯜپ-ﭼﯚﺭﯛﻟﯜﺷﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ-
ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﭘﻪﺱ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ﺷﻮﭘﯘﺭﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍپ.
_ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﻪﻙ ﺗﺎﺭﺍﻗﻼپ ﻛﻪﺗﻤﻪﻱ ،ﻳﯧﻨﯩﻚ
ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﻧﺴﻪﯕﻼﺭ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﻳﻮﻕ-ﺩﯦﺪﻯ ﺷﻮﭘﯘﺭ ﭘﯩﭽﯩﺮﻻپ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ھﻪﻣﺮﺍﻳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﻳﯧﺸﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﭼﯩﻼپ ھﺎڭ
ﭘﯧﻠﻪﻙ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﻏﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﭘﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﺑﯧﺴﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺳﺎﻧﺪﯗﻕ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻳﻮﻏﺎﻥ ھﻪﻡ ھﺎۋﺍ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﻳﻮﺭﯗﻗﻼﺭ ﺑﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻮﻝ ،ﻗﻮﻝ ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻏﯘﻥ ،ﺋﯜﺯﯛﻡ
ﻳﯧﺸﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺳﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻛﻮﻧﺎ ﺋﻪﺑﺠﻪﻕ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻏﺎﭼﯩﻠﺪﺍپ،
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ﻗﺎﺭﺍﺳﻼپ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﺪﻯ.
ﺭﺍﺗﻪﺏ ﺑﯘ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻣﯚﻛﯜﺷﻨﻰ ﻗﯩﺰﯨﻘﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ
ﺋﻮﻳﯘﻥ-ﺩەپ ﺑﯩﻠﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺑﺎﺭﺍ-ﺑﺎﺭﺍ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﺧﯩﺮەﻥ-
ﺷﯩﺮەﻥ ﻳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭼﯩﺮﺍﻳﻼﺭ ﻏﯘۋﺍ ﭘﻪﺭﻗﯩﺘﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺪﻯ،
ﺭﺍﺗﻪﺏ ﺑﯩﺮﺩە ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺋﯧﭽﯩﭗ ،ﺑﯩﺮﺩە ﻳﯘﻣﯘپ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺷﻮﻕ
ﺋﻮﻳﯘﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪ ﻗﻮﺭﻗﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺩە
ﺑﯘﻏﯘﻟﯘپ ﻳﯩﻐﻠﯩﺴﺎ ،ﺑﯩﺮﺩە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ،
ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﭗ ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ
ﻗﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﻛﻪﻧﺠﻰ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻼپ،
ﻳﯧﻨﯩﻚ ﭘﻪﭘﯩﻠﯩﺪﻯ .ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﯩﻬﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﯩﯔ
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﯩﺴﻰ ﻳﻮﻗﺎﻟﺪﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ ﺋﺎﺳﺘﺎ ھﯧﻘﯩﻘﺪﺍپ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﺋﻪﺗﭽﻪ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻻپ
ﻗﺎﻗﻤﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﺳﯩﻠﻜﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ،
ﺗﯧﺮەﻛﺘﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺑﯧﺴﯩﻘﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﺑﯘﻝ
ﺷﻪھﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗپ ،ﻟﻮﮔﺎﺭ ۋﺍﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﻮﻟﺪﺍ
ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﯘ  -ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯘﻛﺮﻯ-ﺩەﻳﺘﺘﻰ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﺎﻻﻳﯘ ﺋﺎﭘﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﻳﯧﻨﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺷﺎﺗﻠﯩﻖ
ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﺪﺍ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺷﺎﺗﻠﯩﻐﻰ ﻛﯚﭘﯜﻛﺘﻪﻙ ﺗﻮﺯﯨﺪﻯ.
ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘﻟﯘپ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻨﻼ ﺷﻮﭘﯘﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯘ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘﺭﺩﻯ.
_ ھﻪﻣﺮﺍﻳﯩﯖﻨﻰ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺭەﺳﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ،ﻣﺎﻝ ﻳﯚﺗﻜﻪﺵ
ﺭﯗﺧﺴﻪﺗـ-
ﻧﺎﻣﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻝ!-ﺩەپ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭەﻧﭽﻪ ﺋﺎۋﺍﺯ ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ.
_ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﻤﻪﻥ ﺋﺎﻟﻰ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ-ﺩﯦﺪﻯ ﺷـﻮﭘﯘﺭ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻨﻰ
ﻗـﻮﺑـﯘﻝ ﻗـﯩـﻠـﯩـﭗ .ﺋـﯘ ﺳـﺎﻧﺪﯗﻗـﻨﯩﯔ ﺋـﯩﭽﯩﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ،ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻜﻰ
ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﺭﺑﻰ ﺗﯘﺳﺎﻗﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
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ﭘﻪﻣﻠﯩﺪﻯ.
_ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻣﺎﯕﺪﯨﯔ؟  -ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ.
_ ﺋﺎﻟﻰ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﺎﻣﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﻏﯘﻥ ،ﺋﯜﺯﯛﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ﻟﻮﮔﺎﺭﺩﯨﻜﻰ
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﻘﺎﻝ ﺩﯗﻛﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﻟﻮﮔﺎﺭ ۋﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ
ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﺴﯩﮕﯩﭽﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﻼﺭ .ھﻪﺭ ھﻪﭘﺘﻪ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻝ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﯩﻤﻪﻥ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺭەﺳﻤﯩﻴﻪﺕ ﻗﻪﻏﯩﺰﻯ-ﺩﯦﺪﻯ ﺷﻮﭘﯘﺭ
ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ.
_ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﻏﯘﻧﻨﻰ ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻝ -ﺩﯦﺪﻯ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ
ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﭘﻪﺳﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ .ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ
ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﻗﻮﻏﯘﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﺍﻧﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ » .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺑﯘﻻﯕﭽﯩﻼﺭ
ﻳﻮﻝ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺳﻮﻳﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﻟﻮﮔﺎﺭ ۋﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ
ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﯩﭽﻪ ﺳﺎﻧﺪﯗﻕ ﭼﻮﻗﭽﯩﻴﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ
ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ«  -ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘ ﺋﯜﻧﭽﯩﻘﻤﺎﺳﺘﯩﻦ .ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺘﻨﯩﯔ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﯧﺨﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﻏﯩﺴﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﻟﻮﮔﺎﺭﻏﺎ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ھﻪﺭﺑﻰ ﺗﯘﺳﺎﻗﺘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ
ﺋﯚﺗﻜﻪﻟﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﺯﺩﻯ.
ﻟﻮﮔﺎﺭ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﺪﺍ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﻪ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ،ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻗﻘﺎﻝ ﺩﯗﻛﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯧﺸﯩﻚ ﻗﻮﻏﯘﻥ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﯜپ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﺪﻯ .ﻳﻮﻟﭽﯩﻠﯩﻖ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﺎﻟﻼﺭ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﻠﯩﭗ،
ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯚﻛﻜﻪﻥ ﺳﺎﻧﺪﯗﻕ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﺎﺳﻼ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﮕﻪ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺘﯘﺭﯗپ ﻳﻮﻝ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە
ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘﻟﺪﻯ .ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺗﺎﻧﻜﯩﻨﯩﯔ ﺯەﻧﺠﯩﺮﻟﯩﻚ ﭼﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﻳﯧﻘﯩﻤﺴﯩﺰ ﺷﻪﭘﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ ﻣﺎﺗﻮﺭ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼپ
ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻓﺎﺭﯨﺴﭽﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﯨﺖ ﺭﯗﺳﭽﯩﻤﯘ
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ﭘﺎﺭﺍڭ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮە! ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭ
ﺑﻮﻳﻰ ﻻﻏﯩﻠﺪﺍپ ﺗﯩﺘﺮەﻳﺘﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺭﯗﺱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻠﻪپ ﺗﯩﻨﺘﯩﺸﻠﯩﺮﻯ
ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘﻻﻕ ﺗﯜﻳﯩﺪە ﻣﯘﺷﯘ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﻳﻮﻝ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﻨﺎﺗﺘﻰ:
»ﺭﯗﺳﻼﺭ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ-ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜﺭﺗﯩﺪﯗ ،ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺳﺎﻗﭽﻰ )ﺥ.ﺋﺎ.ﺩ( ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺰﺩﯨﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﭼﯧﻠﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﺎﺑﯘﻟﻐﺎ
ﻳﻮﻟﻼﻳﺪﯗ« .ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﺎۋﺍﻟﻘﻰ ﺗﯘﺳﺎﻗﻼﺭﺩﺍ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﯘﺯﯗﻧﺮﺍﻕ
ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﺵ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺗﺎﺭﺍﻗﻼپ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻕ
ﺗﯩﯟﯨﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﮔﯜﺭﯛﻟﺪەپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺗﺎﯕﻜﺎ ۋە
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﻳﻮﭼﯘﻕ ﺋﺎﺭﻻپ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻪﺯەﻥ
ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﺘﯩﻦ ھﺎۋﺍﻣﯘ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﭘﻪﺱ ﺋﯧﻠﯩﺸﻠﯩﺮﻯ
ﻗﯩﻴﯩﻨﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﺘﯩﻜﻰ ﻧﻪﭘﻪﺳﻨﻰ ﺑﯘﻏﯘپ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺩﯨﻤﯩﻘﺘﺎ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﻴﻨﺎﻟﻤﺎﻗﺘﺎ .ﭼﯩﭙﯩﻖ-
ﭼﯩﭙﯩﻖ ﺗﻪﺭﮔﻪ ﭼﯚﻣﯜﻟﮕﻪﻥ ﺭﺍﺗﻪﺏ ﺳﯘ-ﺩەپ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﯟەﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻣﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﯖﺮﯨﺪﻯ .ﺋﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﯩﯖﺮﺍﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯜﭼﯜپ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻘﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﺋﯜﺳﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﻮﺗﺘﺎ ﻛﯚﻳﮕﻪﻧﺪەﻙ
ﺋﺎﻏﺮﯨﻴﺘﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ
ﺋﺎﺯﺍۋﯨﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯜﺷﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ ﺗﯩﺰﻟﯩﮕﯩﺪە ﺳﯜﺕ
ﺗﻪﯕﺸﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻤﺰﯨﻚ ﻗﯘﺗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ
ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﺩﻯ .ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﺘﯩﻦ ﭼﺎﯕﻘﺎپ ،ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﺘﯩﻦ ﺋﯧﭽﯩﺮﻗﺎپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪ ﺳﯜﺗﻨﻰ ﺋﺎﭼﻜﯚﺯﻟﯜﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻮﺭﺍﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺳﻮﻏﯘﻕ ﭼﺎﻱ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻳﺪﺍﻧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ
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ﺋﺎﺯ ﻳﯚﻟﻪپ ،ﺋﯘﺳﯘﺯﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ﻗﯘﺭﯗپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻟﻪۋﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﭼﺎﻱ
ﺗﯧﻤﯩﺘﻘﺎچ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﭘﯩﭽﯩﺮﻟﯩﺪﻯ -ﺭﺍﺗﻪﺏ ،ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﺍﻡ ،ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ
ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﻤﻐﯘ -ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﻤﺎﻱ ﭘﯩﭽﯩﺮﻻپ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﮔﻪپ
ﻗﯩﻞ ﺑﺎﻻﻡ-ﺩەپ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺴﺎڭ ،ﻗﺎﺭﺍﻗﭽﯩﻼﺭ ﺋﺎﯕﻼپ
ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﺘﯩﻦ ﺗﯧﭙﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ! ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﯖﻤﯘ!
ﺭﺍﺗﻪﺏ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻟﯩﯖﺸﯩﺘﯩﭗ ﻣﺎﻗﯘﻟﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ-ﺩە ،ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻧﺎﻧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ھﯘﺯﯗﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﻳﯩﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﻰ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺸﻰ ﺑﻪھﯘﺩە ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘﺵ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺧﻪۋﭘﻰ ﻗﺎﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺮﭘﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻼ
ﻛﯚﺭﯛﻟﯜپ ﺗﯘﺭﻣﺎﻗﺘﺎ .ﺋﯘ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗپ ﺑﯘ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺷﻪﺭﺭﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﺗﯘﺗﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ،ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺋﯧﺴﻪﻥ ﺋﯚﺗﯜپ
ﻛﯧﺘﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﺘﺘﻰ .ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺗﯧﻨﭽﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺟﻪﻳﻨﻪﻛﺪەپ ﻳﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺭﯛﻟﯜپ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ
ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯚﺯ ﻗﯘﻳﺮﯨﻘﯩﺪﺍ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﻳﯧﻐﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺩەﻝ ﺷﯘ ﺋﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﯩﯔ:
ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ؟ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ
ﭼﯜﺷﯜﺭﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ،ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﻣﺪﯗ؟ -ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ
ﺋﯧﻨﯩﻘﻼ ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ
ﺑﻮﻏﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺑﯜﺳﯜپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺩﯛﭘﯜﻟﺪەپ ﺳﯘﻗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ
ﺑﻮﺷﺎپ ﻻﺳﺴﯩﺪە ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ۋە – ﺋﻪﻣﺪﻯ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﭘﯜﺗﺘﻰ!
ﺗﯜﮔﻪﺷﺘﯘﻕ-ﺩەﻳﺘﺘﻰ ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ.
ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺧﯘﺩﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﺪﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ ،ﺧﯧﻠﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻪھﻪﻟﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺷﻮﭘﯘﺭ ﻣﺎﺗﯘﺭﻧﻰ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻳﯧﻨﯩﻚ
ﺋﯘھ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﻨﯩﭗ :ﺋﺎﻟﻼھ ،ﺳﺎﯕﺎ ﻳﯜﺯﻣﯩﯔ
ﺷﯘﻛﺮﻯ-ﺩﯦﺪﻯ ﭘﯩﺴﯩﻠﺪﺍپ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺵ
ﭘﯩﺸﻤﺎ ﻳﯜﺭە -ﻳﯜﺭﻣﻪﻱ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ .ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻳﺎﻧﺪﺍپ ﺋﯚﺗﯜپ ﺗﻮﺧﺘﺎﺵ
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ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﺎﺳﺘﯩﻠﯩﺘﯩﭗ ،ﻣﺎﺗﻮﺭ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺘﯩﻦ
ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ.
_ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺋﺎﻟﻰ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ! ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ
ﻗﺎﭘﺴﯩﺰﻣﯘ؟  -ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺷﻮﭘﯘﺭ ﺋﯚﻧﻠﯜﻙ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ.
_ ھﻪ ،ھﻪﻣﺮﺍﻳﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﻴﺖ ،ﺋﯘ ﺭﯗﺱ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺸﯩﻚ
ﺋﯜﺯﯛﻡ ،ﺋﯜچ-ﺗﯚﺕ ﺩﺍﻧﻪ ﻗﻮﻏﯘﻥ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ! ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻣﯩﻬﻤﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ! ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ .ﺩەﺭھﺎﻝ ،ﺗﯧﺰ-ﺩﯦﺪﻯ ﻟﯧﺘﻨﺎﻧﺖ ﺟﺎۋﺍﭘﻨﯩﯔ
ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﭗ .ھﻪﻗﺴﯩﺰ ۋەﺯﯨﭙﻪ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ ﻳﯜﺭﯛپ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
_ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯘﻻﯕﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﻮﻏﯘﻥ ،ﺋﯜﺯﯛﻡ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺋﺎﻏﯩﺰﯨﻐﺎ
ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﭘﻮﻗﯩﻨﻰ ﺗﯩﻘﯩﭗ ﺑﯘﺭﯗﺧﺘﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﺯﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە-ﺩﯦﺪﻯ ﺷﻮﭘﯘﺭ ﻏﻪﺯەپ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ.
ﺋﯘﻻﺭ ﻟﻮﮔﺎﺭ ۋﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﯩﮕﻪ
ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﯩﮕﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﭼﯜﺷﻜﯜﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﺭۋﺍﻥ ﺳﺎﺭﯨﻴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻰ ﺳﻮﻗﻤﺎ ﺗﺎﻡ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺳﯘﻟﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻳﺨﺎﻧﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯩﺮﺍﻕ-ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﺰﯨﻼﺭﺩﺍ
ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﻳﯩﻤﻪﻙ-ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻤﯘ
ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯜچ ﺩﯗﻛﺎﻥ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﻮﭘﯘﺭ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﻛﯩﻤﺪﯗﺭ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯜﻧﻠﯜﻙ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ :ﺋﺎﻟﺪﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﭼﺎﻱ ﺋﯩﭽﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﯘﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﯕﻐﯩﭽﻪ ھﺎۋﺍﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ
ﺳﻪﮔﯩﭗ ﻗﺎﻻﺭ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯩﯟﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭەﺭﻣﯩﺰ-ﺩﯦﺪﻯ .ﺷﻮﭘﯘﺭﻧﯩﯔ
ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﭼﯜﺷﻜﯩﭽﻪ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻣﯚﻛﯜﻧﯜپ
ﺗﯘﺭﯨﺸﯩﯖﻼﺭ ﻛﯧﺮەﻙ! -ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛپ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻗﺎﻕ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﭘﯧﺘﯩﻢ
ﻛﯚﻣﯜﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﻳﺎﺭﯨﺸﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﺯﯨﻠﯩﺮﻯ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﻰ ﻗﺎﻗﻤﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﺳﯩﻠﻜﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ھﯧﺮﯨﭗ،
ﭼﺎﺭﭼﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﺘﺎ ﺋﯘﻳﯩﻐﺎﻥ ﻗﺎﻳﻤﺎﻗﺘﻪﻙ
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ﺋﯘﺧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻏﯧﻤﻰ ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻠﻪپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﻛﻠﯩﺮﻯ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﯜپ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻛﯚﻣﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺳﺎﻧﺪﯗﻕ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﺪﻯ.ﺋﯘﻻﺭ ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ،
ﺋﻮﭼﯘﻕ ھﺎۋﺍﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺷﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ھﺎﺯﺍﻏﯩﭽﻪ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﻛﯚﺯ
ﻳﯜﮔﯜﺭﺗﺘﻰ .ﭘﯧﺸﻪﻳﯟﺍﻧﻐﺎ ﺗﺎﻗﺎﺷﻘﯘﺩەﻙ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺩﯙۋﯨﻠﻪپ ﻗﻮﻏﯘﻥ ۋە ﺋﯜﺯﯛﻡ
ﻳﯧﺸﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺑﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﻪڭ ھﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﺑﯧﺸﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺸﯩﻜﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﺎﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ھﻮﻳﻠﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺩﯨﻦ ﺑﯚﻟﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ
ﺋﯜﺯﯛﻡ ۋە ﻗﻮﻏﯘﻥ ﺩﯙۋﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﺭ ﻳﻮﻝ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻪﺷﯘ
ﺋﯩﺸﯩﻜﻜﻪ ﻳﯩﺘﯩﻠﻪﻳﺘﺘﻰ.
_ ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﺎۋﺍﻳﻼپ ۋە ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﻟﻪپ ﺋﻪﺷﯘ ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻛﯩﺮﯨﺴﯩﻠﻪﺭ-ﺩﯦﺪﻯ ﺷﻮﭘﯘﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ .ﺷﻮﭘﯘﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ
ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻧﻪﺭ ﭼﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ
ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﻰ
ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭘﺎﺧﻼﻥ ﻗﯩﺰﻯ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﻰ ،ﺭەھﯩﻢ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺷﯜپ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﺟﯩﻨﭽﯩﺮﺍﻗﺘﺎ ﺧﯩﺮەﻥ
ﻳﻮﺭﯗﻳﺘﺘﻰ .ﺗﺎﻣﻼﺭ ﭼﯩﺮﺍﻕ ﺋﯩﺴﯩﺪﺍ ﺗﯜﻡ ﻗﺎﺭﺍ ھﺎﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﻪﻛﻼ
ﺩﯨﻤﯩﻖ .ﺳﯘﭘﯩﻐﺎ ﻳﯩﺮﺗﯩﻠﯩﭗ ﺟﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ
ﮔﯧﻠﻪﻡ ،ﺑﻮﺭﺍ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻟﯘﯕﯩﺪﺍ ﻗﺎﻳﻨﺎپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻛﻮﻧﺎ ﺑﯩﺮ
ﺳﺎﻣﺎۋەﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﻼﺳﺘﯩﻚ ﻳﯧﺸﯩﻜﺘﻪ ھﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﭘﯩﻴﺎﻟﻪ،
ﭼﺎﻱ ،ﻗﻪھﯟە ﻗﻪﺩەھﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯚﻱ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﺎﺭۋﺍﻥ ﺳﺎﺭﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﭼﺎﻱ
ﺧﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺷﻮﭘﯘﺭ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﺎۋﯗﺯ ھﻪﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺑﻮﺧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺗﺎﻗﯩﺪﻯ-ﺩە :
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯧﻨﯩﯔ ۋەﺯﯨﭙﻪﻡ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﻰ .ﺋﺎﭼﺎ،
ﺳﯩﯖﯩﻞ ۋە ﺋﯘﻛﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻢ-ﺩﯦﺪﻯ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎۋﯗﺯﻧﻰ ،ﻗﻮﻟﺘﯘﻏﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺑﻮﺧﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻗﻮﻳﻐﺎچ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﺮەﻙ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ-ﺑﯘ ﻛﺎﺭۋﺍﻥ ﺳﺎﺭﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺗﺎﻣﺎﻕ
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ھﺎﺯﯨﺮﻻپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﺧﻼپ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ھﺎﺭﺩﯗﻗﯩﯖﻼﺭ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﻟﯩﻨﯩﭗ
ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﺗﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﻼﺭﺩﺍ ﺳﻪﭘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻣﯜﺷﻜﯜﻟﻰ ،ﺋﻪڭ
ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻠﯩﻜﺮەﻛﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯜﺗﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ .ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﯩﭽﻪ
ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺳﻪﭘﻪﺭﻟﯩﻚ ﻳﻮﻝ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺗﺎﻍ ،ﺩﺍۋﺍﻧﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ۋﺍﺩﯨﻼﺭﻧﻰ ﻛﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪپ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﻰ
ﺋﻮﯕﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺭﯗﺳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻣﺒﺎﺭﺩﯨﻤﺎﻥ ۋە ﺗﯩﻚ ﺋﯘﭼﺎﺭ
ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻳﻮﻟﯘﻗﻤﯩﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ
ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺴﯩﻠﻪﺭ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ
ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﯖﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺳﻪھﻪﺭ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﻜﻜﯩﺪە ﺑﯘ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﻙ ﻣﯘھﯩﻢ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﺎﺭ .ﻗﺎﺭﺍﯕﻼﺭ ﻣﯘﻧﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﺸﯩﻜﻜﻪ! ھﻪ ،ﺋﻪﺷﯘ
ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﯧﻐﯩﻠﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﺋﯧﻐﯩﻠﺪﺍ ﺳﺎﺭﺍﻳﯟەﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﻮﻱ،
ﺋﯚﭼﻜﻪ ،ﺋﯩﺸﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ .ﺋﯧﻐﯩﻠﻨﯩﯔ
ﺗﯧﻤﯩﺪﺍ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﻣﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﺎﻍ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﺋﯘﻟﯘﺷﯩﺪﯗ .ﻣﻪﻥ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎﻣﺪﺍ ﺋﯘﺧﻼﻳﻤﻪﻥ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﻳﯜﺯ
ﺑﻪﺭﮔﯩﺪەﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﻗﺎﻗﯩﻤﻪﻧﺪە ،ﭼﻮڭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﻣﻪﻥ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﻗﯧﭽﯩﭗ ،ﺗﺎﻣﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﻴﺎﻟﯩﻘﻘﺎ
ﻣﯚﻛﯜﻧﺴﯜﻥ .ﺳﯩﺰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯚﻳﺪە
ﺗﯘﺭﯨﯟﯨﺮﯨﯔ .ﺳﺎﺭﺍﻳﯟەﻥ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻨﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ،ﺋﻪﺗﻪ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ھﻪ،
ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﭽﯩﺪﻯ-ﺩەپ
ﻛﺎﺑﯘﻟﻐﺎ
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯨﯖﻼﺭﻣﯘ؟  -ﺷﻮﭘﯘﺭ
ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﯜپ ﺑﺎﺵ ﻟﯩﯖﺸﯩﺘﯩﺸﺘﻰ.
_ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻣﻪﻥ ﭼﯩﻘﯩﻤﻪﻥ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺩﯗﻡ!
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻕ ،ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ
ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ! ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﻪﺧﯩﺖ ،ﺋﯘﺗﯘﻕ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ!-
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ﺩﯦﺪﻯ ﺷﻮﭘﯘﺭ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ۋە ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ ﺗﯩﻠﻪﻛﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛپ .ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ
ﺷﻮﭘﯘﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﮕﻪ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەﺧﻤﻪﺕ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭗ ﺧﻮﺷﻼﺷﺘﻰ.
ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﺳﺎﺭﺍﻳﯟەﻥ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘ
ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺮﻯ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺩﺍﻧﻪ
ﺗﯘﺧﯘﻡ ﺑﺎﺗﺘﻰ .ﺳﺎﺭﺍﻳﯟەﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﯧﺮﯨﭗ :ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺗﯘﺧﯘﻡ ﺷﻮﺭﭘﯩﺴﻰ ﺋﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ .ﺷﻮﺭﭘﺎ ﭘﯩﺸﻘﯩﭽﻪ ﭼﺎﻱ ﺋﯩﭽﻜﻪچ
ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ .ﻣﯘﻧﯘ ﺳﺎﻣﺎۋەﺭﺩە ﭼﺎﻱ ﻗﺎﻳﻨﺎۋﺍﺗﯩﺪﯗ .ھﺎﺭﺩﯗﻗﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﺎ ﭼﺎﻱ
ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﺗﯩﻼﺭﭼﻪ ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ .ﺳﺎﺭﺍﻳﯟەﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺗﯘﺧﯘﻡ ﺷﻮﺭﭘﯩﺴﻰ ﺋﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﭼﺎﻗﻘﺎ ﺋﻮﺕ ﻳﯧﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻯ
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﮔﻪ ،ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﭼﺎﻱ ﻗﯘﻳﯘپ ﺋﯩﭽﯩﺸﻜﻪچ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﯘﺧﯘﻡ ﺷﻮﺭﭘﯩﺴﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻮۋﺍﻱ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻛﻮﻧﺎ،
ﻗﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻧﺎﻧﻨﻰ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﺋﯘﺷﺘﯘپ ھﯧﺠﯩﺮ ﺗﺎۋﺍﻗﺘﯩﻜﻰ ﺷﻮﺭﭘﯩﻐﺎ
ﭼﯩﻼپ ﻣﻪﺯﺯە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﻧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻼ ﺋﺎچ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯚﺭﯨﺪەﻙ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ .ھﻪﺗﺘﺎ ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻤﯘ ﺗﯘﺧﯘﻡ ﺷﻮﺭﭘﯩﺴﯩﻐﺎ ﭼﯩﻼپ ﻳﯘﻣﺸﯘﺗﯘپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﺎﻧﻨﻰ
ﻗﻮۋﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯨﯟﯦﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻧﻠﻪپ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﻳﯩﻤﯩﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﻗﻮﻳﯘپ ﭼﺎﻳﻨﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﺗﺎﻣﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﺎﺭﺍﻳﯟەﻥ ﺑﻮۋﺍﻱ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺋﻪﺩﻳﺎﻝ ،ﺷﺎﻡ ،ﮔﯜﯕﮕﯜﺭﺕ ﺗﺎﺭﺷﯩﺴﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ ۋە :ھﺎﺟﻪﺗﻜﻪ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ
ﺋﯧﻐﯩﻠﻐﺎ ﻛﯩﺮﺳﻪ ﺑﻮﻟﯩﯟﯨﺮﯨﺪﯗ ﺩﯦﺪﻯ ـ ﺩە ،ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﯕﺪﯨﻜﻰ
ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎ ﺗﯜﺷﻪﻙ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭙﻼ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺋﯘﻳﻘﯘﻏﺎ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ
ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺩﻳﺎﻟﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻗﯩﺴﺘﯩﻠﯩﺸﯩﭗ
ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺩﻳﺎﻟﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎﭘﺘﻰ .ھﺎﺭﻏﯩﻨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ
ھﺎﻳﺎﻝ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﻼ ﺷﯩﺮﯨﻦ ﺋﯘﻳﻘﯘﻏﺎ ﭼﯚﻣﯜﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ
ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﮔﯜﺭﯛﻟﺪﯨﮕﻪﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﺗﻮﺭ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﯩﺮﯨﻦ ﭼﯜﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﺭﺑﺎﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
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ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﻳﻮﭼﯘﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﭽﯩﺮﺍﻗﻨﯩﯔ ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮەﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻨﻼ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻏﻪﺯەپ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ :ﻗﯧﭽﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ،ﻳﺎﻛﻰ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﻟﮕﻪﻥ
ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ -ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ
ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻳﺴﯩﻠﻪﺭ!  -ﺩﯦﺪﻯ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﭗ .ﺋﯘ ﺩەﺭھﺎﻝ ھﻮﻳﻠﯩﻐﺎ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗپ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯘ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ،ﺗﺎﻏﻘﺎ ﺋﯩﺴﺘﯩﻬﻜﺎﻡ ﻗﯘﺭﯗپ ﺋﺎﺯﺍﺗﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯜﺭەﺵ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﻮﺯﯗﻕ -ﺗﯜﻟﯜﻙ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ.
_ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻞ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﭘﺎﻧﺎھﯩﯖﺪﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ!-
ﺩەﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘ ﭘﯩﭽﯩﺮﻻپ ۋە ﺟﺎﻻﻗﻼپ ﺗﯩﺘﺮەﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺘﯩﻦ
ﺷﻮﭘﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﻗﯩﻞ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯘﻛﺮﻯ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﻗﻮﻟﭽﯩﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘپ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯧﺨﯩﭽﯩﻼ ﺷﯩﺮﯨﻦ ﺋﯘﻳﻘﯘﺩﺍ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯜﺭﯛﺗﯜپ ﺋﻮﻳﻐﺎﺗﺘﻰ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﭼﯜﭼﯜپ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺋﯧﭽﯩﭗ ،ﭼﺎﻻ ﺋﯘﻳﻘﯩﺪﺍ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ :ھﻪ ،ﻧﯧﻤﻪ ﺋﺎﭘﺎ؟
ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺋﯘﺧﻼﺗﻤﺎﻱ؟
_ ﭘﯩﺴﺴﯩﺖ! ﺋﺎﺳﺘﺎ ،ﺋﯜﻧﯜﯕﻨﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎ! ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ،ﻣﺎﻧﺎ
ﻗﻮﻟﭽﯩﺮﺍﻕ ،ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭﻧﻰ ﺩﺍﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻢ! ﺗﯧﺰ ،ﺗﯧﺰ!
ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ ،ﺟﯧﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﯕﻼﺭ! ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺋﺎﻻﻗﺰﺍﺩﯨﻠﯩﻚ
ﺋﯩﭽﯩﺪە .ﺭەھﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﭽﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﭼﯩﺴﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻐﯩﻠﻐﺎ ﭼﺎﭘﺘﻰ .ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻜﻰ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺗﯩﻠﻼﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ:
ھﻪﻱ ﺋﯩﺸﻪﻙ! ﻛﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﺋﺎچ ،ﻗﻮپ! ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﯖﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺕ!
ھﯧﻠﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ!
ﺩەﻝ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻛﯜﭼﻪ پ
ﺗﯩﭙﯩﭗ ﺋﯧﭽﯩﯟەﺗﺘﻰ .ﺗﯩﻨﯩﻖ ﺋﯘﻳﻘﯘﺩﺍ ﺗﺎﺗـﻠﯩﻖ ﺋﯘﺧﻼۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ
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ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯘﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯧﮕﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺳﯩﻠﻜﯩﻨﯩﭗ
ﺋﻮﻳﻐﯘﻧﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﭼﯩﺮﻗﯩﺮﺍﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ
ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﻛﺴﯩﮕﻪ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺑﺎﺳﺘﻰ .ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﭼﺎﭘﻠﯩﺸﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﭘﯩﻠﻪﻳﺘﺘﻰ .ھﯧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﯘﺳﯘﻏﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﺑﯧﺴﯩﻤﻠﯩﻖ
ﻗﻮﻟﭽﯩﺮﺍﻗﻨﯩﯔ ﻳﻮﺭﯨﻘﯩﺪﺍ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺑﯘﻟﯘڭ-ﭘﯘﭼﻘﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ
ﻗﺎﺭﺍپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﺑﯧﺴﯩﻤﻠﯩﻖ ﻗﻮﻟﭽﯩﺮﺍﻕ ،ﺑﯩﺮ
ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯚﺕ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻛﯩﺮﺩﻯ .ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ
ﻗﻮﻟﭽﯩﺮﯨﻐﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﺗﯘﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺳﻪھﺮﺍ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪەﻙ ﺭﻭﻣﯩﻠﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻗﯩﻴﺎ ﺩﺍﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺯﻭﺭﻟﯘﻕ ،ﺯﻭﻣﺒﯘﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻳﮕﻪ
ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯜﺯەﺗﺘﻰ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻗﻮﻟﭽﯩﺮﯨﻐﯩﻨﯩﯔ
ﻳﻮﺭﯗﻗﯩﻨﻰ ﻛﺎﺭﯨﯟﯨﺘﯩﺪﺍ ﻣﻪﻧﺴﯩﺘﻤﯩﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻗﯧﺮﻯ ﺑﻮۋﺍﻳﻨﯩﯔ
ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﺗﯘﺗﺘﻰ .ﺑﻮۋﺍﻱ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ،ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﻪ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻧﺪەﻙ
ﭘﻪﺭۋﺍﺳﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺭﯗﺳﻼﺭ ۋەﺗﯩﻨﯩﮕﻪ ﺑﯧﺴﯩﭗ
ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻻﻗﺰﺍﺩﯨﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚپ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻛﯜﺗﯜﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﻛﯜﻧﯜﻙ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺋﯚﺗﯜﻛﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯘﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻮۋﺍﻳﻨﯩﯔ ﺑﯧﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﺗﯩﭙﭽﯜﻛﻠﻪپ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﻯ:
_ ھﻪﻱ! ﺗﯘﺭە ﺋﻮﺭﻧﯩﯖﺪﯨﻦ! ﺳﻪﻥ ﺳﺎﺭﺍﻳﯟەﻥ ﺑﻮﻻﻣﺴﻪﻥ؟
_ ھﻪ! ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﯩﻠﺴﯩﻠﻪﺭﻏﯘ-ﺩﯦﺪﻯ ﺑﻮۋﺍﻱ ﺑﻮﻏﯘﻕ
ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ .ﺑﻮۋﺍﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﮔﯜﻧﺴﯩﺰ
ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﻮﻟﭽﯩﺮﺍﻗﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﺑﯧﺴﯩﻤﻠﯩﻖ ﻧﯘﺭﯨﺪﺍ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ.
_ ﻣﺎۋﯗ ﺋﺎﻳﺎﻝ ،ﺑﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە؟-
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺑﻮۋﺍﻳﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ.
_ ﺑﯘ ﺋﯩﻨﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ،ﺋﻪﺗﻪ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﺑﯘﻟﻐﺎ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﭽﻰ.
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ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﻰ ﻛﺎﺑﯘﻟﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﺎﺑﯘﻟﺪﺍ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻏﺎ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ .ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺰ ﺑﯘ ﻳﯧﺰﯨﺪﺍ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ
ﻳﻮﻕ-ﺩﯦﺪﻯ ﺑﻮۋﺍﻱ ﺗﯚۋەﻥ ﺋﺎۋﺍﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻛﯩﻤﻠﯩﻚ ﻗﻪﻏﯩﺰﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺕ! -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﻗﺎﭼﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺳﻪھﺮﺍﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﻚ ﻗﻪﻏﯩﺰﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ؟-ﺟﺎۋﺍﭘﻼﺷﺘﻰ ﺑﻮۋﺍﻱ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ
ﺗﯩﺮﯨﻜﯩﭗ.
_ ھﻪﻱ! ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﻚ ﻗﻪﻏﯩﺰﯨﯖﻨﻰ ﺩەۋﺍﺗﯩﻤﻪﻥ!
_ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻪﺑﺪﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﮔﯩﻤﯘ
ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﻪﻱ-ﺩﯦﺪﻯ ﺑﻮۋﺍﻱ ھﻪﻣﺪە ﻳﺎﺳﺘﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻏﻼﻡ
ﻗﻪﻏﻪﺯﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﮔﻪ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺑﻮۋﺍﻳﻨﯩﯔ
ﻛﯩﻤﻠﯩﻚ ﻗﻪﻏﯩﺰﯨﮕﻪ ﻗﻮﻟﭽﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﺎﺭﺍۋﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ
ﺭﯗﺱ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻣﯘ ﺑﻮۋﺍﻳﻨﯩﯔ ﻗﻪﻏﻪﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎچ ﻛﯚﺯﻟﯜﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻮﻳﻨﯩﻨﻰ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﭗ ﺗﯩﻜﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺭﯗﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺟﯜﻣﻠﻪ ﻛﺎﺗﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻗﻪﻏﻪﺯﻟﻪﺭﻧﻰ
ﺑﻮۋﺍﻳﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﭘﻪﭘﯩﻠﻪپ ﺋﯘﺧﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﺯﯗﺭﺍپ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯚﺗﯜﻛﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻣﯚﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ﺧﯧﻠﻪ ﺑﻪﻛﻼ ﺗﻪﭘﺘﻰ .ﺗﯩﭙﯩﻚ ﺳﯜﯕﻪﻛﻜﻪ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯚﺭﯨﺴﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﺎ ﻛﯚﻳﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻛﯚﻳﯜﺷﯜپ
ﺋﺎﻏﺮﯨﻴﺘﺘﻰ.
_ ھﻪﻱ ،ﺋﺎﻧﺎ ﺋﻮﺭﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﺎ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼپ.
_ ھﻪ ،ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ! ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋﺎﺩەﻣﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴﻰ
ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﻳﻐﯘﻥ ﻛﻪﻟﻤﻪﻣﺪﯨﻜﻪﻥ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎچ
ﻛﺎﻳﯩﭗ .ﺋـﯘﻧﯩﯔ ﺋـﺎۋﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋـﺎﻏﺮﯨﭗ ﻛـﻪﺗـﻜـﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.
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_ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻻ ﺋﺎۋﺍﺭە ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ،ﻳﯜﺯﯛﯕﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺕ! -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ
ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﯨﭽﻪ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ .ﺋﯘ ﻳﯜﺯﯛﮔﻪ ﺩﺍﻟﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺭﻭﻣﺎﻟﻨﻰ ﺑﯩﺮ
ﻳﺎﻗﻘﺎ ﻗﺎﻳﺮﯨﺪﻯ.
_ ﻳﯜﺯﯛﯕﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜپ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍ -ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪﻯ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﯩﺸﯩﭗ .ﺋﯘ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﮔﻪ ﺗﯩﻜﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ
ﻗﻮﻟﭽﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﺑﯩﺮ ھﺎﺯﺍ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺭﯗﺳﻘﺎ
ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﭽﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺑﻮۋﺍﻳﻐﺎ ﺗﯘﺗﯘپ:
ھﻪﻱ ﺑﻮۋﺍﻱ ،ﻣﯘﻧﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻳﺪە ﻧﯧﻤﻪڭ ﺑﺎﺭ-ﺩﯦﺪﻯ ﺳﻮﺭﺍﻕ
ﺋﺎھﺎﯕﯩﺪﺍ.
_ ﺑﯘ ﺋﯧﻐﯩﻞ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ-ﺩﯦﺪﻯ ﺑﻮۋﺍﻱ ﺟﯩﻦ ﭼﯩﺮﺍﻗﻘﺎ ﺋﻮﺕ
ﻳﺎﻗﻘﺎچ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﺋﯧﻐﯩﻠﻨﻰ ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗﯕﻼﺭ! ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﻤﯩﺰ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ
ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﺎﻻﺷﻨﯩﻜﻮﭘﻨﻰ ﺑﻪﺗﻠﻪپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﮔﻪ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﭗ .ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﺎﻗﻤﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺑﺎﺭﺍﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯧﻐﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﻰ.
ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯧﻐﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻛﯜﭼﻪپ ﺑﯩﺮﻻ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﺋﺎﭼﺘﻰ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯧﻠﻐﯩﻠﻐﺎ ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﻨﻰ ﺗﻪﯕﻠﻪپ ﺋﯧﺘﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺗﯘﺭﺩﻯ.
ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﺋﺎﭼﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻟﭽﯩﺮﺍﻗﻨﻰ
ﻳﻮﺭﯗﺗﯘپ ﺋﯧﻐﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯚﺯ ﻳﯜﮔﯜﺭﺗﺘﻰ .ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﺎﻻﻗﺰﺍﺩﯨﻠﯩﻚ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﺮﻗﯩﺮﺍپ -ﺑﺎﻧﺪﯨﺖ! ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯧﺘﯩﯖﻼﺭ-ﺩﯦﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ
ﺋﯧﻐﯩﻠﻐﺎ ﺗﻪﻟﯟﯨﻠﻪﺭﭼﻪ ﺋﻮﻕ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﺩﻯ.
ﺋﺎھ! ﺧﯘﺩﺍ!
ﺋﯧﻐﯩﻠﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﺎﺭ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺪﻯ!
ﺋﯧﻐﯩﻠﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﺵ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺪﻯ!
ﺋﯧﻐﯩﻠﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﺳﻠﻰ ۋەﺳﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺪﻯ!
ﺋﯧﻐﯩﻠﺪﺍ ﺗﯧﺨﻰ ھﯧﻠﯩﻼ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەھﯩﻢ ﺋﯚﺯ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
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ﺩﺍﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺪﻯ!
ﻛﺎﻻﺷﻨﯩﻜﻮﭘﺘﯩﻦ ﻳﯧﻐﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﮕﻪ ﺋﯘﺩﯗﻝ
ﺗﻪﮔﻤﻪﻛﺘﻪ! ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻕ ﺋﯜﺯﯛﻟﮕﯩﻨﯩﺪە ﺋﯘ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻗﺎﯕﻘﯩﭗ ﺳﯩﻠﻜﯩﻨﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺗﯘﻣﺎﻧﻼﺷﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﺪە ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ ﭼﺎﻗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﺪە ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ
ﮔﯜﻟﺪﯛﺭﻣﺎﻣﺎ ﭘﺎﺭﺗﯩﻼﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﭗ
ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ-ﺩەپ ﺟﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻘﺎﻧﺪﺍپ ﻣﻪھﻜﻪﻡ
ﺋﯩﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﻤﺎﻗﭽﻰ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻮﻏﯩﺰﯨﻨﻰ ﺳﯩﺮﺗﻤﺎﻕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻏﯘپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﺎۋﺍﺯ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﻛﯜﭼﺴﯩﺰ ،ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﺳﯩﺰ،
ﺗﯜﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﭼﻪﺗﺘﻪ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﯩﺮﻗﯩﺮﺍپ ﻳﯩﻐﻼﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﯧﺴﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﻗﻮﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻻﻏﯩﻠﺪﺍپ
ﺗﯩﺘﺮەپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻐﺎ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺑﺎﺳﺘﻰ.

ﺋﻮﻥ ﺋﯜﭼﯜﻧﭽﻰ ﺑﺎپ

ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻳﺎﻧﻐﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺕ ﺷﺎﻣﻰ
ﺭﯗﺱ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ
ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﯩﺪە ﻛﻪﻣﻪﺭﻟﯩﻚ ﻏﯩﻼﭘﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ھﻪﺩەپ ﺋﻮﻕ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯨـ-
ۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﺪﺍپ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﯩﻜﻜﻪ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﻰ.
_ ﺑﯩﺮ ﺩەﻣﻠﯩﻚ ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎﯕﻼﺭ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ
ﺗﻮﺧﺘﺎﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗپ .ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﻘﺎ
ﺩﺍﺟﯩﺪﻯ .ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﭼﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ
ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺳﯜﺭﯛﻟﯜپ ﺋﯩﺸﯩﻜﻜﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻮﺯﯗپ
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ﻗﻮﻟﭽﯩﺮﺍﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻐﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﻨﻰ ﻳﻮﺭﯗﺗﺘﻰ.
_ ھﯧﭻ ﻧﯧﻤﻪ ﻳﻮﻕ ،ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺴﯩﻤﯘ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻳﺪﯗ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ھﻪﻣﺪە ﺭﯗﺱ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ.
_ ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻼﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯧﻐﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ
ﻣﯚﻛﯜﻧﯩﯟﯦﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﻣﯚﻛﯜﻧﯩﯟﺍﻟـ-
ﻏﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﺳﯩﻼ ﺋﯧﻐﯩﻠﻨﯩﯔ
ﺗﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪﻛﺮەپ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮﻯ ھﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻼﻧﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﺎﺳﺎﻟﻤﺎﻱ ھﯚﻣﯜﺩەپ.
_ ﺩﯙﺕ ،ﻛﺎﻟﯟﺍﻻﺭ! ﺋﯩﻜﻜﯩﯔ ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼﺵ،
ھﻪﻱ ﺳﻪﻥ ﺳﺎﺭﺍﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﺘﯘﺭ! ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯔ ﺳﺎﺭﺍﻳﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺭﺷﺎپ ،ھﯘﺟﯘﻣﻨﻰ ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﯕﻼﺭ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ .ﺋﯚﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺭﯗﺱ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻐﯩﻠﻐﺎ ﭼﺎﭘﺘﻰ .ﺳﺎﺭﺍﻳﯟەﻥ ﻗﯧﺮﻯ ﺑﻮۋﺍﻱ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺘﯩﻦ
ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻣﯘﺭﺩﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﺟﯩﻦ
ﭼﯩﺮﯨﻐﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺋﯧﻐﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺑﻮۋﺍﻱ ﺋﯚﺯ
ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯩﻐﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
_ ﺧﯘﺩﺍ ﺋﯘﺭﺳﯘﻥ! ﺑﯘ ﺋﯧﻐﯩﻠﺪﺍ ﺋﯚﻟﯜﻙ ھﺎﻳﯟﺍﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﻧﯧﻤﻪ
ﻳﻮﻕ! ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﺩﯦﺮەﻙ ﻳﻮﻕ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗپ
ﺗﯩﻠﻼپ .ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﻗﯧﺮﻯ ﺑﻮۋﺍﻳﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﻠﻐﺎ ﻛﯩﺮﺩﻯ-ﺩە :ۋﺍﻱ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ھﻪﻱ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﺴﯩﺰ
ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺋﯚﻟﺘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﭙﺴﯩﻠﻪﺭﻏﯘ!
ﺟﺎﻧﯟﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻤﻨﻰ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻐﯩﻤﻨﯩﻴﻮﻗﯘﺗﯘﭘﺴﯩﻠﻪﺭ!-ﺩەپ ۋﺍﻱ ﺳﺎﻟﺪﻯ ،ﺩﺍﺕ-ﭘﻪﺭﻳﺎﺩﻟﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺗﻤﺎﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻳﯜﻙ ﻏﯘﻟﻼپ
ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪەﻙ ،ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﻪپ ﺋﯘھ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ ۋە :ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﺎﯕﺎ ﻳﯜﺯﻣﯩﯔ ﺷﯘﻛﺮﻯ!
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﺪﯨﯔ-ﺩﯦﺪﻯ ﭘﯩﭽﯩﺮﻻپ .ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻯ
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ،ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭەھﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺟﻪﺯﯨﻢ
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ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
_ ھﻪﻱ ﻗﯧﺮﻯ! ﺋﯧﻐﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﭼﯩﻖ! ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻗﺎﺧﺸﺎپ ،ﺋﯚﺯەﯕﻨﻰ
ﮔﯘﻧﺎھﺴﯩﺰ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜﻣﻪﻥ ﺩﯦﻤﻪ! -ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﻯ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺭﯗﺱ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯧﻐﯩﻠﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮۋﺍﻳﻤﯘ ﭼﯩﻘﺘﻰ.
_ ھﻪ! ﺑﻮۋﺍ! ﺋﯚﺯەڭ ﺋﯚﺯ ﻛﯚﺯﯛڭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩﯖﺪەﻙ
ﺋﯧﻐﯩﻠﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻼﺭ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻧﻜﻪﻥ ،ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﺷﯘﺭﯨﻨﯩﺸﯩﻐﺎ
ﺟﺎﻱ ھﺎﺯﯨﺮﻻپ ﺑﻪﺭﺩﯨﯔ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﮔﯜﺳﺘﺎﺧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺴﻪﻥ .ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻪﺩەﻝ ﺗﯚﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﺑﯩﺮ
ﺩەﻣﺪﯨﻼ ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﺎﻟﯩﺴﻪﻥ! ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎڭ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ،ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻢ  ،ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻕ-ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ،ﺗﻮﻧﯘﺵ-ﺑﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ،ﺩﻭﺳﺖ-
ﻳﺎﺭەﻧﻠﯩﺮﻯ ،ﺗﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ
ﺑﻪﺭﺳﻪڭ ،ﺳﺎﯕﺎ ھﯧﭻ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ
ﺑﻮۋﺍﻳﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﻖ ﺳﯚﺯﻟﻪپ.
_ ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ﻣﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻱ ،ﻣﻪﻥ
ھﯧﭽﻜﯩﻤﻨﻰ ﻣﯚﻛﺘﯜﺭﯛپ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪﯨﻢ ھﻪﻡ ﺋﯧﻐﯩﻠﻐﺎ ﻣﯚﻛﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﻢ ﻳﻮﻕ-ﺩﯦﺪﻯ ﺑﻮۋﺍﻱ ﺗﯩﺘﺮەﻙ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ
ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﻦ ﭼﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﺗﺎﻣﺪﯨﻜﻰ ﭼﯩﺮﺍﻗﭙﺎﻳﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘۋﯦﺘﯩﭗ .ھﻪﻣﺪە
ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﻛﺴﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ-ﺩە:
ﺋﯚﺗﯜﻧﯜﻣﻪﻥ! ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ-ﺩﯦﺪﻯ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗپ.
ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩەﻡ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺳﯩﻠﺠﯩﭗ ﺑﻮۋﺍﻳﻐﺎ ﺑﯩﺮ ھﺎﺯﺍ ﻏﻪﺯەپ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﻜﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯧﭙﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻮۋﺍﻳﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯘﺭﯗۋەﺗﺘﻰ .ﺑﻮۋﺍﻱ ﺋﻮﯕﺪﯨﺴﯩﭽﻪ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻳﯩﻘﯩﻠـﺪﻯ .ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﯩﯖـﯩﺸﯩﭗ ﺑـﻮۋﺍﻳﻨﯩﯔ ﻳـﺎﻗـﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗـﺎﻣـﺎﻟﻼپ
ﺳﯩﻠﻜﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﺩﻯ ۋە:
_ ﻗﯧﻨﻰ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻞ ،ﺳﻪﻥ ۋەﺗﻪﻥ ﺧﺎﺋﯩﻨﻰ! ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﺴﺎڭ
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ﻣﯧﯖﻪﯕﺪﯨﻦ ﺋﯩﺲ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻤﻪﻥ ،ﺳﻪﻥ ﻗﺎﻧﺨﻮﺭ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ،ﺳﻪﻥ ﺩﺍﺷﻘﺎﻝ،
ﺳﻪﻥ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﭙﯩﻴﻮﻧﻰ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺑﻮۋﺍﻳﻐﺎ ھﯚﺭﻛﯩﺮەپ.
_ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻳﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ،ﺋﯚﭼﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﻮﻏﯘﺭﻟﯩﻐﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻮﻏﯘﺭﻯ
ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﻧﺪﯨﺖ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﻣﻪﻥ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ
ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ﻛﯩﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﻠﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ .ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻻﻱ ﻣﺎﯕﺎ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺑﻮۋﺍﻱ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻟﻪۋﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﻘﯩﭗ
ﭼﯜﺷﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﺎﻧﻨﻰ ﭼﺎﭘﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﺭﺗﻜﻪچ.
_ ﺳﻪﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻰ! ھﯩﻠﯩﮕﻪﺭ ﺑﺎﻧﺪﯨﺖ .ﺳﯧﻨﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﭗ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺩﯦﮕﯜﺯﯨﻤﯩﺰ .ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﯖﺪﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺳﯘﻏﯘﺭﯗپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻤﯩﺰ! -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺑﻮۋﺍﻳﻐﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺩﺍﭘﺮﯗﺱ
ﻗﯩﻠﯩﭗ .ﺩەﻝ ﺷﯘ ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﮔﻪ ﭼﺎﺱ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ :ﻳﻮﻟﺪﺍﺵ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ! ھﯧﭻ
ﻛﯩﻢ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺳﺎﺭﺍﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯧﺨﻪﺗﻪﺭ ﺗﺎﻍ
ھﺎﯕﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻳﻮﺷﯘﺭﯨﻨﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﺩﺍ ﺗﯧﭙﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻴﺎﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟﺪﻯ.
_ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﯨﯖﻼﺭ-ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ.
_ ﻳﺎﻕ ،ھﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ
ﻛﯩﻤﻠﯩﻚ ﻗﻪﻏﯩﺰﻯ ﻳﻮﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺗﯘﺗﺘﯘﻕ.
ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ ﺭﯗﺱ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﮔﻪ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ -ﺑﯘ ﻗﯧﺮﻯ
ﺋﻪﺑﻠﻪﺧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﯖﻼﺭ .ﺋﻪﻛﺴﯩﻞ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﭘﭽﻰ ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻼﺭﻧﻰ
ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﻤﯩﺰ .ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻧﯩﯔ
ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﻮﻏﯘﻕ ،ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ،ﻛﻪﯕﭽﯩﻠﯩﻚ،
ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﻗﻮﻟﻠﯘﻕ ﻛﯜﺗﯜﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻛﺎﻻﺷﻨﯩﻜﻮﭘﻨﻰ ﺑﻮۋﺍﻳﻨﯩﯔ ﻏـﻮﻟـﯩﻐـﺎ ﺗﯧﺮەۋﺍﺗﻘـﺎﻧﺪﺍ ،ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ:
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ﺋﺎﻧﺎ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﺑﻪﺭﺳﻪڭ ،ﻣﯘﻧﯘ ﻗﯧﺮﻯ ﺋﺎﻛﺎﯕﻨﯩﯔ
ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ.
_ ﻣﯧﻨﯩﯖﻤﯘ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻢ ﻗﯧﺮﻯ ﺋﺎﻛﺎﻣﺪەﻛﻼ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﺯ .ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﮔﯘﻧﺎھﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺮﻯ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﻗﯩﻴﻨﺎۋﺍﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ .ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﻳﻠﻰ
ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﻣﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻣﺴﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﺭﯨﺒﯩﺮ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯧﭻ ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ،ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﻰ-
ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ .ﺋﯘ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﮔﻪ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ﺑﻮۋﺍﻳﻐﺎ ﻛﯚﺯ ﻳﯜﮔﯜﺭﺗﺘﻰ .ﺑﻮۋﺍﻳﻨﯩﯔ
ﺗﺎﻣﺪەﻙ ﺗﺎﺗﯩﺮﯨﭙﻜﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﺧﯩﺮەﻥ ﺟﯩﻨﭽﯩﺮﺍﻗﻨﯩﯔ ﻳﻮﺭﯗﻗﯩﺪﺍ
ﺋﻪﻳﻨﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺗﺘﻰ .ﺳﻪﻟﻼﺳﻰ ﭼﯘۋﯗﻟﯘپ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺳﯩﺮﺗﻤﺎﻗﺘﻪﻙ
ﻛﯩﻴﯩﻠﯩﭗ ﻗـﺎﻟـﻐـﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋـﯚﻟـﯜﻡ ﻗـﻮﺭﻗـﯘﻧﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮۋﺍﻳﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺟﯩﺰ
ﺗﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﻻﻏﯩﻠﺪﺍپ ﺗﯩﺘﺮەﻳﺘﺘﻰ.
_ ھﻪ ﺋﻪ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﺳﻪﻧﻠﻪﺭ ﮔﯘﻧﺎھﺴﯩﺰ ،ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ!
ھﻪﻣﻤﻪڭ ﺑﯩﺮ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﮔﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ
ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﭗ ھﻪﻣﺪە ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ ﺭﯗﺱ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺮﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻛﺎﻻﺷﻨﯩﻜﻮﭘﻨﻰ ﺑﻮۋﺍﻳﻨﯩﯔ ﺩﻭﻟﯩﺴﯩﻐﺎ
ﻧﯩﺨﺘﺎپ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ھﻪﻳﺪەپ ﻣﺎﯕﺪﻯ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯜﻣﯜﺩﻯ ﺑﻮۋﺍﻳﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻧﺎ
ۋەﺗﯩﻨﯩﻨﻰ ﺯﺍﻟﯩﻢ ﺋﻪﺟﻨﻪﺑﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﯩﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻐﺎﻟﯩﺪﯨﻦ
ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯜﺭەﺵ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭ ﺋﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺕ
ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﺎﺵ
ﭘﺎﻧﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ،ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﯩﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺩەﺭﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺋﻮﺗﺘﺎ
ﭘﯘﭼﯩﻼﻧﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯧﭽﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﻳﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ! ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻣﯘﻧﭽﺎﻗﺘﻪﻙ ﻳﺎﺵ ﺗﯚﻛﯜﻟﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ،ﺗﯧﺨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘپ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﺋﯚﺯ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺷﻘﺎ ﭘﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯ
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ﻗﺎﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ! ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﯧﻨﭻ ﻳﺎﺷﺎﻳﻤﻪﻥ ﺩﯦﺴﻪ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﻼ
ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻛﯚپ ﺋﯩﺪﻯ! ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺧﻪﺗﻪﺭﺳﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺴﯩﺮﻯ
ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻜﻪ ﭼﯚﻣﻪﺗﺘﻰ.
ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﮔﯜﺭﯛﻟﺪەﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﻚ ،ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻖ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛپ
ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺋﯘ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﻗﯘﻻﻕ ﺗﯩﻜﻪﺗﺘﻰ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ھﻪﺭﺑﻰ ھﺎﻟﻪﺕ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻥ ،ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺳﺎﺭﺍﻳﻨﻰ ﻗﻮﺭﺷﺎۋﺩﯨﻦ ﺑﻮﺷﯩﺘﯩﭗ ،ھﻪﺭﺑﻰ
ﺑﺎﺯﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﭼﯧﻜﯩﻨﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺗﺮﺍپ ﺗﯩﻤﺘﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯚﻣﯜﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﻮﭘﯘﺭ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ۋە:
ﺋﺎﻧﺎ ،ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭ ﺑـﻮﻟﯘپ ﻛـﻪﺗﺘﻰ؟ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﯩﺮ ﺋﻪھـﯟﺍﻝ ﻳﯜﺯ
ﺑﻪﺭﻣﯩﮕـﻪﻧﺪﯗﺭ؟
ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻕ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ-ﺩﯦﺪﻯ
ھﻮﺩﯗﻗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺳﻮﺭﺍپ.
_ ﺑﯘﻻﯕﭽﯩﻼﺭ ﺑﯩﭽﺎﺭە ،ﺗﯩﻠﺴﯩﺰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﻗﯩﺰﯨﻢ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﻯ ،ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﻣﯩﯔ ﺷﯘﻛﺮﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ
ﺋﯩﻨﺴﺎﭘﺴﯩﺰ ﻗﺎﺭﺍﻗﭽﯩﻼﺭ ﻗﯧﺮﻯ ﺑﻮۋﺍﻳﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻰ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ
ﭼﯩﮕﯩﺶ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ھﻪ ﺋﻪ ،ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ،ﺑﻮۋﺍﻳﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻠﯩﻨﯩﻤﻪﻥ .ﺑﯩﺰ ﺑﻮۋﺍﻳﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺕ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ
ﻛﯧﺮەﻙ .ﺑﻮۋﺍﻱ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮﻻ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ
ﺷﯘﻛﺮﯨﻜﻰ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﻣﻪﭘﺘﯘ .ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﭘﺘﯘ .ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻏﺎ
ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﺎﻗﺎﻱ .ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻧﻜﻰ ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ
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ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗڭ .ھﺎﺯﯨﺮﻻ ﻛﯩﺮﯨﻤﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ﺷﻮﭘﯘﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺋﯧﻐﯩﻞ
ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ.
_ ﺩەھﺸﻪﺕ! ﻳﺎۋﯗﺯ ،ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ ﺋﯩﺘﻼﺭ ﺑﯩﺮﻣﯘ ﺟﺎﻧﯩﯟﺍﺭﻧﻰ ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ،
ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﭘﺘﯘ-ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﻯ ﺷﻮﭘﯘﺭ ﺋﯧﻐﯩﻠﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭙﻼ.
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﻮﭘﯘﺭ ھﺎﺳﯩﺮﺍپ ھﯚﻣﯜﺩەپ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮﺩﻯ ۋە:
ﻣﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻻﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﯩﻴﺎﻟﯩﻘﻘﺎ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﮔﻪپ.
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻣﻪﻥ ﻛﻮﭼﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ،
ﺳﺎﺭﺍﻳﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﺎﻗﺎﻱ ،ﻛﯜﺯەﺗﭽﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﻳﻪﻧﻪ-
ﺩﯦﺪﻯ-ﺩە ﺩەﺭھﺎﻝ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺷﯜﺑﻬﻪﺳﯩﺰ
ﺟﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩەﻛﻪ-ﺩﯛﻛﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﻗﯩﻴﻨﯩﻼﺗﺘﻰ -ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﺎۋﺍ ﺋﻮﻕ ﺗﯩﮕﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻤﯩﺪﯗﺭ
ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ! ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﭼﯩﻤﯩﺰ ﺩەپ ﻗﯩﻴﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ھﺎﯕﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻤﯩﺪﯗﺭ! ـ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎﺭﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ،
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩەﺷﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘ ﻣﺎﺩﺍﺭﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺗﯚۋەﻥ ﺷﻪﭘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﯕﻼﻳﺘﺘﻰ ھﻪﻣﺪە ھﻪﺭ
ﺑﯩﺮ ﺩەﻗﯩﻘﯩﺪە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻕ-ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ
ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ! ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻛﻪﻧﺠﻰ ﻗﯩﺰﻯ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯘﺧﻼپ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺭﺍﺗﻪﺑﻼ ﺋﻮﻳﻐﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ
ﻳﺎﺗﺎﺗﺘﻰ ۋە ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺘﯩﻦ ﺑﯘﺩﺭﯗﻗﻘﯩﻨﻪ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻛﯚﻳﻨﯩﻜﯩﮕﻪ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﺟﯩﻨﭽﯩﺮﺍﻗﻨﯩﯔ ﻏﯘۋﺍ ﻳﻮﺭﯗﻗﯩﺪﺍ
ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﺳﯩﻨﭽﯩﻼپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯ-ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺳﯩﻼپ -ﺋﯘﺧﻼ ﺟﯧﻨﯩﻢ ﻗﻮﺯﺍﻡ-ﺩﯦﺪﻯ .ﺭﺍﺗﻪﺏ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
ﭼﺎﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ،ھﺎﺭﻏﯩﻦ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻣﺪﻯ .ﺋﺎﺭﯨﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺯﯗﻟﻤﻪﺕ ﻗﺎﭘﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﯧﻐﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ
ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻏﯩﭽﯩﻠﺪﺍپ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﭼﯜﭼﯜپ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ
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ﻗﺎﺭﯨﯟﯨﺪﻯ ،ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﺪﻯ.
_ ﺋﺎﻟﻼھ ،ﺳﺎﯕﺎ ﻳﯜﺯﻣﯩﯔ ﺷﯘﻛﺮﻯ! ۋﺍﻱ ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺑﺎﻻﻡ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ
ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺳﯩﻐﺪﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻱ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ.
_ ﭘﯩﺴﺴﺖ! ﺋﯜﻧﯜﯕﻨﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎ ﺋﺎﭘﺎ! ﺋﯘﻻﺭ ﻛﻪﺗﺘﯩﻤﯘ؟-ﺩﯦﺪﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ
ﻛﯘﺳﯘﺭﻻپ.
_ ھﻪ ﺋﻪ ،ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺷﺘﻰ ،ﻛﯩﺮﯨﯟەﺭﮔﯩﻦ ﻗﯩﺰﯨﻢ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺘﯩﭗ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺭەھﯩﻢ ﭘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯘﭼﯩﺪﺍ ﻳﯧﻨﯩﻚ ﺩەﺳﺴﻪپ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ۋە:
_ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯧﻤﻪ ۋەﻗﻪ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ-ﺩﯦﺪﻯ ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﯩﺸﯩﭗ.
_ ﺋﯩﻨﺴﺎﭘﺴﯩﺰ ﻗﺎﺗﯩﻠﻼﺭ ﺋﺎۋﺍﻝ ﺑﯩﭽﺎﺭە ﺟﺎﻧﯟﺍﺭﻻﺭﻧﻰ ﺋﯧﺘﯩﭗ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۋﯦﺘﯩﺸﺘﻰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯧﺮﻯ ﺑﻮۋﺍﻳﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻰ ،ۋﺍﻱ
ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﻟﯜپ ﻗﺎﻻﻳﻼ ﺩﯦﺪﯨﻢ
ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻢ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺋﯜﻣﭽﻪﺭەپ.
_ ﺑﯩﺰ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻤﻐﺎ ،ﺋﺎﺷﯘ ﺑﻮۋﺍﻳﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ
ﻗﻪﺭﺯﺩﺍﺭ ﺋﺎﭘﺎ! ﻗﯧﺮﻯ ﺑﻮۋﺍﻱ »ﺋﯧﻐﯩﻠﺪﺍ ﻣﯧﻨﯩﯔ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﺎﺭ« ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺧﻪۋەﺭ ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯧﻐﯩﻠﻨﯩﯔ
ﻛﻮﭼﺎ ﺗﯧﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﯘﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﻣﯜﻟﻪپ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﻗﺎﭼﺘﯘﻕ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺧﯘﺩﺍ
ﺋﯘﺭﻏﺎﻥ ﺷﯘﺭﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺋﯧﻐﯩﺰﻯ ﻛﻪڭ ،ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﺑﻪﻛﻼ ﺗﺎﺭ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯩﺰ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﻪﻳﻠﻰ! ﺋﺎۋﺍﻝ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﻣﯩﯖﺒﯩﺮ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﺘﻪ
ﺷﯘﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭘﻜﻪﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ﺋﯧﻐﯩﻠﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﺋﯧﭽﯩﻠﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ
ﺷﯘﻛﺮﻯ ﺋﯚﺯەﻣﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺷﯘﺭﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻕ
ﺋﯚﺗﻜﯩﻨﯩﻤﻨﻰ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﻴﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺰ
ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻥ ﻗﯩﻴﺎﻟﯩﻘﻘﺎ ﻳﻮﺷﯘﺭﻧﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ-ﺩﯦﺪﻯ ﺭەھﯩﻢ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ھﻪﻣﺪە ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ-
ﻧﯧﻤﯩﺸﻜﻪ ﻗﯧﺮﻯ ﺑﻮۋﺍﻳﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻰ ﺋﯘﻻﺭ؟
_ ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻮۋﺍﻳﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﻏﺎﻥ-ﺩەپ
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ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺗﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻰ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﺋﯘﻟﯘﻕ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ! ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎﻧﺴﯩﺰﻻﺭ ﺑﻮۋﺍﻳﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯗ-
ﺩﯦﺪﻯ ﺭەھﯩﻢ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﯗپ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەھﯩﻢ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺋﻮﻥ ﻣﯩﻨﯘﺕ ﺋﯚﺗﺘﯩﻤﯩﻜﯩﻦ ﺷﻮﭘﯘﺭﻣﯘ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮﺩﻯ ۋە:
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ،ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ .ھﺎﺯﯨﺮ ﺳﺎﺋﻪﺕ
ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺩەﻝ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﻜﻜﯩﺪە ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﯖﻼﺭ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺳﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ .ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﺳﯧﻘﯩﻢ ﭼﺎﻱ ،ﭼﻮﮔﯘﻥ ،ﭘﯩﻴﺎﻟﻪ ﻧﺎﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻳﻮﻝ ﺟﺎﺑﺪﯗﻗﻠﯩﺮﻯ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ﺑﯧﺮەﻱ .ھﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﭼﺎﻱ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭗ
ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻣﺎﯕﺎﺭﺳﯩﻠﻪﺭ-ﺩﯦﺪﻯ ھﻪﻡ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺷﻮﭘﯘﺭ ﻗﯧﺮﻯ
ﺳﺎﺭﺍﻳﯟەﻥ ﺑﻮۋﺍﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﺯﯗﻕ-ﺗﯜﻟﯜﻛﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺳﻪﭘﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻۋﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯧﻐﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﺷﻪﭘﻪ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻱ ﻳﯧﻨﯩﻚ
ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻗﺎﺭﺍ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ،ﻗﺎﺭﺍ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﻪﻳﮕﻪﻥ ،ﻗﺎﺭﺍ ﺳﻪﻟﻼ
ﺋﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﻮڭ ﻣﯜﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﻝ ﺑﯧﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﻪﭘﺮﺍﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺗﯩﺰﯨﻖ ﺋﻮﻕ ،ﺩﻭﺭﺍ ﻛﻪﻣﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﻏﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ،ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﯕﻠﯩﮕﻪﻥ
ھﺎﻟﺪﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﮕﯩﺰ ،ﮔﻪۋﺭﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ-ﺩە ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺳﺎﻻﻡ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﻮﭘﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﻣﻪﯕﺰﯨﻨﻰ
ﻣﻪﯕﺰﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﭗ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭﭼﻪ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ،ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ھﻪﻡ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺗﺘﻰ.
_ ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪپ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﺑﯩﺰ ﻛﯜﺗﻜﻪﻥ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ! ﺋﺎﻧﺎ
ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﯘﺗﻘﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﭘﯩﺪﺍﺋﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ!-ﺩەپ
ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘ ﺋﯩﭻ -ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻳﺮﺍپ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯜﻣﯩﺖ
ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﺪﯨﻦ ھﯘﺯﯗﺭﻟﯩﻨﯩﭗ .ﺳﺎﻻﻡ-ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ  -ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻼ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼپ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﯩﮕﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﺮﺍﻕ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﻨﻰ
ﺯﯨﻜﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﻤﯩﺰ .ﺗﺎڭ ﻳﻮﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ
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ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻣﯘ؟
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﯜﻥ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﭘﯜﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﺍ
ﻗﯩﻴﻨﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺯﻭﺭﺍۋﺍﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ
ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺩﯗچ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺭﻭھﻰ ۋە ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﻰ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺯەﺧﻤﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺰ ﺗﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻳﯘﺷﯘپ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ  -ﺑﯩﺰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ،ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ!
_ ﻳﺎﺧﺸﻰ! ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ! ﺑﯩﺰ ﺷﯘﺭﯨﺪﯨﻦ
ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﭼﻮڭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ھﺎﭘﺎﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯛﻣﺒﻪﯕﻼﺭﻏﺎ ﺗﺎﯕﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ھﻪﻡ ﺗﯧﺰ ،ھﻪﻡ ﻗﻮﻻﻱ ﻣﺎﯕﺎﻻﻳﺴﯩﻠﻪﺭ-ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﭗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەھﯩﻢ ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ،ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭﺩە ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺗﯜﮔﯜﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﺧﭽﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ-ﺩە ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯧﻐﯩﻠﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﭼﻮڭ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﺎﺭ ﺷﯘﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﻴﻨﺎﻟﻤﺎﻱ
ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘ ﺷﻮﭘﯘﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ۋە ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﭼﯩﻦ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭﻟﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ.
ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﺘﯩﻢ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﺎ-
_ ﻳﺎﻗﻪﻱ ،ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ،ﺋﯩﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺯﯗﻟﻤﯩﺪﯨﻦ،
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯚﺯ ۋەﺯﯨﭙﻪﻣﺪﯗﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﯘﺗﯘﻕ ۋە ﺑﻪﺧﯩﺖ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺳﺮﺍﯕﻼﺭ ،ﺑﻪﻙ ﺩﯦﻘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ-ﺩﯦﺪﻯ ﺷﻮﭘﯘﺭ ﻏﯘﺭﯗﺭ ۋە ھﺎﻳﺎﺟﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﭗ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﻰ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﯩﮕﻪ،
ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﻰ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﯩﮕﻪ ﻣﺎﺗﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺗﺎﯕﺪﻯ.
_ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ!-ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ -ﺋﺎﺳﺘﺎ،
ﺋـﺎۋﺍﻳﻼپ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋـﺎﺭﻗـﺎﻣﺪﯨﻦ ﺗـﺎﻍ ﺋﯧﺘﯩﻜـﯩـﮕﻪ ﻳﺎﻣﯩﺸﯩﺴﯩﻠﻪﺭ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﻗﻪﺩەﻣﻤﯘ ﻗﻪﺩەﻡ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﯨﻤﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻣﺎﯕﯩﺴﯩﻠﻪﺭ! ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭﯗﺳﻼﺭ
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ﺑﯘ ﻳﺎﻗﻼﺭﺩﺍ ھﻪﻣﻤﯩﻼ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻣﯩﻨﺎ ﻛﯚﻣﯜۋەﺗﻜﻪﻥ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﻥ ﻳﻮﻝ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە
»ﺗﯧﻨﭻ!« ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﺎﻣﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩەﻣﻤﯘ ﻗﯩﻤﯩﺮﻟﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯚﺯ
ﺟﺎﻳﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺴﯩﻠﻪﺭ! ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯨﯖﻼﺭﻣﯘ؟
ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛپ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ .ﻛﯚﻙ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺋﻮﭼﯘﻕ ،ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﺳﺎﻟﻘﯩﻦ ھﺎۋﺍﺳﻰ ﺳﯜﺭﯛﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻏﻮﻝ ﻗﯘﺭﯗﻻﺗﺘﻰ.
ﻛﯧﭽﻪ ﺑﻪﻙ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭ ﮔﺎھﯩﺪﺍ ﺗﺎﺷﻘﺎ ﭘﯘﺗﻠﯘﺷﯘپ ،ﮔﺎھﯩﺪﺍ
ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﻗﯘﻣﻐﺎ ﭘﯧﺘﯩﭗ ﻣﯜﺩﯛﺭﻟﯜﭘﻤﯘ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ
ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻡ ﺋﻪﺗﺘﯜﺭەﺗﺘﻰ .ﺋﻪڭ ﻗﯩﻴﯩﻦ
ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ ﻳﻪﻟﻜﯩﺴﯩﺪە ﺋﯘﻛﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛۋﺍﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺯەﻧﺠﯩﺮﺳﯩﻤﺎﻥ ،ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺱ ﻗﯩﻴﺎﻟﯩﻘﻘﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ.
ھﺎۋﺍﻧﯩﯔ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻪﺭﻟﻪپ ﭼﯚپ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﺎﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﻳﻮﻝ
ﻳﯜﺭﯛﺵ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﯩﻴﯩﻨﻼﺷﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺯ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﺘﯩﻦ
ﺋﯘﺳﯘﺯﻟﯘﻕ ﻗﯩﺴﺘﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛۋﺍﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﻮﺧﭽﯩﺪﯨﻦ
ﺳﻮﻏﯘﻕ ﭼﺎﻱ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻳﺪﺍﻧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﺘﻰ.
ﭼﺎﻳﺪﺍﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻣﭽﯩﻤﯘ
ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﻗﯘﺭﯗﻕ ﭼﺎﻳﺪﺍﻥ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﭼﺎﻳﺪﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺑﯘﺭﺍپ
ﺋﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ
_ ھﻪ ،ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ! ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻳﯜﺭەﻳﻠﻰ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ
ﻗﯩﻴﺎﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪە ﺗﻪﻧﻪﭘﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺩەﻡ
ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ-ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ،ﺗﯧﺨﻰ ھﯧﭽﻘﺎﻧﭽﻪ ﻳﻮﻝ ﻳﯜﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﯘﺯﻟﯘﻕ ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪﻝ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ .ھﻪﻣﺪە
ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﻏﯘۋﺍ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﯘﺗﺎﺵ ﻗﺎﺭﺍ ﻗﯩﻴﺎﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ
ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜپ -ﺗﺎڭ ﻳﻮﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜپ
ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ-ﺩﯦﺪﻯ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪپ .ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﻨﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﺩﯨﻦ ﻛﯚﺯ ﺋﯜﺯﻣﻪﻱ
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ﺩەﻣﺒﻪﺱ ﻗﻪﺩەﻡ ﺗﺎﭘﺎﻥ ﺩەﺳﺴﻪپ ﻣﺎﯕﺎﺗﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ
ﻳﯩﻘﯩﻠﻐﯘﺩەﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺩەﺭھﺎﻝ ﻳﯚﻟﯩﯟﺍﻻﻻﻳﺘﺘﻰ .ﺗﺎﻍ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﺋﺎﻧﭽﻪ
ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﯜﺭﻣﻪﻳﻼ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﻘﺎ ﻛﯚﻧﯜﻛﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺭﻛﯧﻨﻠﯩﻜﻜﻪ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﺭ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻐﯩﺮ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯜﺭﯛپ
ﻗﯩﻴﺎﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯚﭘﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ﻗﯩﺴﻘﯩﻼ ﺩەﻡ
ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺋﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﻳﻮﻝ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﭼﯜﺷﯜﺵ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺗﯚۋەﻧﺪە ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ھﺎﯕﻼﺭ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﻪﻟﻤﯜﺭﻣﻪﻛﺘﻪ!
ﺷﻪھﻪﺭﻟﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺗﺎﻏﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﺎﻏﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﺵ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﻪﺩەﻡ ﻣﺎﯕﺎ،
ﻣﺎﯕﻤﺎﻳﻼ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺩەﺳﺴﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﻮﺭﺍﻡ ﺗﺎﺵ ﺑﻮﺷﺎپ
ﻗﻮﻣﯘﺭﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﯩﺴﯩﺪﺍ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﯩﺮﻗﯩﺮﺍپ
ﺋﻮﯕﺪﯨﺴﯩﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩﻠﺪﻯ .ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ
ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯘﻛﺮﻯ ھﯧﻠﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﯘ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻼ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ
ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﯩﺪە ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﺋﯚﺷﻨﯩﺴﯩﮕﻪ
ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﻰ ﺗﺎﯕﻐﺎﻥ ﻣﺎﺗﺎﺩﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘۋﺍﻟﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﻘﺘﺎ ﺩﻭﻣﯘﻻپ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﺧﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﻪﻧﺪﯨﻜﯩﭗ ﭼﯩﺮﻗﯩﺮﺍﻳﺘﺘﻰ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺑﯩﺮ
ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﻜﯩﭗ ﺋﯩﯖﺮﺍپ ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﻰ.
_ ﺟﯧﻨﯩﻢ ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺳﺎﻗﻤﯘ ﺳﻪﻥ؟ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﯔ ﺯەﺧﻤﯩﻠﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻧﺪﯗﺭ؟-
ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﺩﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەپ.
_ ﻗﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﺗﯩﻜﻪﻥ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ-ﺩﯦﺪﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﻳﯩﻐﻼپ .ﺋﯘ
ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯩﻜﻪﻧﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻧﻨﻰ ﺳﯜﺭﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺧﯧﻠﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻗﻮﻟﭽﯩﺮﯨﻐﯩﻨﻰ ﻳﯧﻘﯩﭗ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ،ﺩە -ۋﺍﻱ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ﺑﯘ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﯩﺰ
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ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻡ ﺋﯧﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ! ﺑﯩﺰ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺑﯘ
ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ ﻗﻮﻧﯘپ ﻗﺎﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ .ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻝ ﺗﯘﺗﯘﺷﯘپ ،ﺯەﻧﺠﯩﺮ
ﺑﻮﻟﯘپ ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﯖﯩﯖﻼﺭ-ﺩﯦﺪﻯ ﺳﻪﺑﺮﯨﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎھﺎﯕﺪﺍ.
ﺋﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﯩﺰﻯ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼپ ﭘﻪﭘﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ،
ﻳﯩﻐﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﺟﯩﻤﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﺎﻏﺪﯨﻦ
ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﺮﺍﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﭘﻪﺳﻜﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪە ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﺎﺷﻼپ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺩەﻡ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﺳﯘﺯﻟﯘﻕ ﺩەھﺸﻪﺕ
ﻗﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻗﺘﺎ.
_ ﺑﯘ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘـﺎ ﺳﯘ ﻳﻮﻗﻤﯩﺪﯗﺭ؟-ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋـﯘ ﻳـﻮﻝ
ﺑـﺎﺷـﻠـﯩـﻐﯘﭼﯩﺪﯨﻦ.
 ﺳﯩﻤﺎ ﺧﯧﻨﯩﻢ ،ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﺎﻧﺎ! ﻣﻪﻥ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﺳﯩﺰﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺰﻏﯘ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﭘﻪﺭﻧﻰ ﭘﯩﻴﺎﺩە ﺑﯧﺴﯩﺸﯩﻤﯩﺰ
ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ .ﻧﯧﻤﯩﺸﻜﻪ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﺳﯘﺩﺍﻥ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻟﻤﯩﺪﯨﯖﻼﺭ؟-ﺩﯦﺪﻯ
ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼپ.
_ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻛﯚﻟﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ-ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼﭘﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻪﻥ.
_ ﻳﯧﻨﯩﻤﺪﺍ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺗﯩﻼ ﺳﯘ ﺑﺎﺭ ،ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪﺭﻻ ﺋﯩﭽﯩﺪﯗ،
ﭼﻮﯕﻼﺭ ﺳﯘﻏﺎ ﻳﯧﺘﯩﺸﻜﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﻪھﻪﻝ ﭼﯩﺪﯨﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ-ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ .ﺭﺍﺗﻪﺏ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﻮﻳﻐﺎﻕ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
»ﺳﯘ«ﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ،ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﺗﺎﻧﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺳﯘ -ﺩەپ ﭼﯩﺮﻗﯩﺮﺍﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ
ﻗﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﺗﯘﻡ ﺳﯘ ﻗﻮﻳﯘۋﯦﻠﯩﭗ ،ﻗﯘﺗﯩﻨﻰ
ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﺘﻰ ۋە :ﻳﯩﮕﯩﺖ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﺗﯘﻡ،
ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺴﯩﺪە .ﺭەھﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﺗﯘﻡ
ﺋﻮﺗﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﻗﯘﺗﯩﻨﻰ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﮔﻪ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﺘﻰ .ﺷﯘ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ
ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﯖﯩﻘﺘﯩﻦ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﻰ ﻳﯧﺸﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺗﻪﯕﺸﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ
ﺳﯜﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭘﺎﺧﻼﻥ ﺑﻮۋﺍﻕ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺗﻪﻧﻪﭘﯩﺴﻜﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﻰ
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ﺗﻮﺧﻼپ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﺋﯚﺷﻨﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﯧﯖﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺟﯩﺮﺍ ﺑﻮﻳﻼپ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﻪﭘﻪﺳﻨﻰ
ﻧﻪﭘﻪﺳﻜﻪ ﺋﯘﻻپ ﺗﺎﻍ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﻣﯩﺸﯩﭗ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﺋﯚﺭﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺳﻪھﻪﺭﻟﯩﻚ ﺷﻪﭘﻪﻗﻤﯘ ﻳﻮﺭﯗپ ﺗﺎڭ ﺳﯜﺯﯛﻟﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ
ﺗﺎﻏﺪﯨﻦ ھﺎﻟﻘﯩﭗ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﻪﺳﻜﻪﻳﮕﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﺎڭ ﺋﯧﺘﯩﭗ ،ﺷﻪﺭﻗﻰ
ﺟﻪﻧﯘﭘﺘﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺗﺎﻍ ﺗﯩﺰﻣﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚﻛﻜﻪ ﺋﯚﺭﻟﻪﺷﻜﻪ
ﺗﻪﻣﺸﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻳﯘﻥ ﺳﻮﺯﯗپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﻗﯩﻴﺎ ﭼﻮﻗﻘﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﯩﺰﯨﻞ
ﺷﻪﭘﻪﻗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﻧﻮﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ
ﻛﯚﺯ ﻳﯜﮔﯜﺭﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯘﻳﺎﺵ ﻧﯘﺭ ﺩﺍﻧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯧﺨﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﯚﻛﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺗﺎﭘﭙﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ:
ھﻪﻱ ﺟﺎﺳﺎﺭەﺗﻠﯩﻚ ،ﭼﯩﺪﺍﻣﭽﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ! ﺋﺎۋﯗ ﭘﻪﺳﺘﯩﻜﻰ
ﺋﯧﺪﯨﺮﻟﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﭼﺎﺗﻘﺎﻟﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛﯕﻼﺭﻣﯘ؟ ھﻪ ،ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە
ﺑﯩﺮ ﻛﯚﻟﻤﯘ ﺑﺎﺭ! ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎۋﯗ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻳﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﺗﺎﻍ ﺋﯧﺘﯩﻜﯩﺪە ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ
ﺧﺎﺭﺍﺑﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛﯕﻼﺭﻣﯘ؟ ھﻪ ،ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺑﻮﻣﺒﺎﺭﺩﯨﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﯘ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻧﺎﻟﻐﯘﺳﻰ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﺎﺯﺍﺗﻠﯩﻖ
ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻻﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯩﻤﺪﯗﺭ ﺑﯩﺮﻯ
ﺧﺎﺋﯩﻨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﯘ ،ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ-ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﻰ
ﺭﯗﺳﻼﺭ ھﺎۋﺍﺩﯨﻦ ﻛﯜﺯﯨﺘﯩﭗ ﺑﺎﻳﻘﺎپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻤﯘ ،ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﺑﻮﻣﺒﺎﺭﺩﯨﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯜچ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻻ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻝ ،ﺑﯩﺮ
ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮۋﺍﻱ ﺷﯧﻬﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻨﻰ
ﺷﺎﺕ ﺋﻪﻳﻠﯩﺴﯘﻥ! ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯧﻬﯩﺘﻠﯩﻚ ﻣﻪﺭﺗﯩﺒﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﺑﯘ
ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ .ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ! ﺑﯩﺰ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ
ﭼﻪﻣﺒﯩﺮەﻛﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ .ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﯜﺭﻣﻪﻳﻼ
ﭘﻪﺳﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺭﺍﻣﮕﺎھﻘﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﻤﯩﺰ-ﺩە ،ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ
ﺋﻮﻗﯘۋﺍﻟﻐﺎچ ،ﺋﺎﺯ-ﭘﺎﺯ ﭼﺎﻱ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺩﯦﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
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ﻳﻪﻧﻪ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻡ ﺋﻪﺗﺘﯜﺭﯨﻤﯩﺰ.
ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﺪﯨﺮﻟﯩﻘﺘﺎ ﻛﯚﻟﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻐﻰ ،ﺳﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻐﻰ ،ﺳﯘ
ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ ﺩەﻡ ﺋﯧﻠﯩﺶ ،ﮔﻮﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﯘﺯﯗﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺑﯩﺮەﺭ ﺳﻮﻏﺎﺗﻨﻰ
ﻛﯜﺗﯜپ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﺪەﻙ ﺑﯩﺮ
ﺷﺎﺗﻠﯩﻖ ﺳﯩﺰﯨﻤﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﺎﺭﻏﯩﻦ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺟﯘﻻﻟﯩﺘﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺗﺎﻏﺪﯨﻦ ﭘﻪﺳﺘﯩﻜﻰ ﺋﯧﺪﯨﺮﻟﯩﻘﻘﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯧﺰ ﭼﯜﺷﯜپ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﻛﯚﻝ ﺑﻮﻳﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ
ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺗﺎﻍ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯧﺰ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﻯ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﻪﺩەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ
ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﺪەﻙ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﻯ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺳﯜﯕﻪﻛﻠﯩﺮﯨﮕﯩﭽﻪ ﻛﯚﻳﯜﺷﯜپ
ﺋﺎﻏﺮﯨﻴﺘﺘﻰ .ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﻟﺪﯨﻦ ﺳﯘ ﺋﺎﻟﻐﯘﺩەﻙ ﻣﺎﺩﺍﺭﻯ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ.
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗپ ،ﺳﯘﺩﺍﻧﻐﺎ ﻛﯚﻟﺪﯨﻦ ﺳﯘ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧﺪﻯ .ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺷﺎﺗﻠﯩﻘﺘﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺳﯘ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﯘﻳﯘپ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻪﮔﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺭﯗﻕ
ﺷﺎﻕ-ﺷﯘﻣﺒﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﺎﻝ ﺗﺎﺷﻨﻰ ﺗﯩﻜﻠﻪﭘﻼ
ﺋﻮﭼﺎﻕ ﺷﻪﻛﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ-ﺩە ،ﺋﻮﺕ ﻳﺎﻗﺘﻰ ھﻪﻣﺪە ﭼﻮﮔﯘﻧﻐﺎ ﻟﯩﻖ ﺳﯘ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﺎﻱ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﺗﻘﺎ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﻟﺪە ﺗﺎھﺎﺭەﺕ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻪﺷﻜﻪ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﭼﺎﻱ
ﻗﺎﻳﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯘ ﺋﯩﻤﺰﯨﻚ ﻗﯘﺗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺳﯜﺕ ﺗﺎﻟﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﻨﺎﻗﺴﯘﻧﻰ
ﻗﻮﻳﯘپ ،ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﺎﻥ ﺋﻮﻣﺎﻗﻘﯩﻨﻪ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﺳﯩﻨﻰ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺳﯜﺕ ﺗﻪﯕﺸﯩﺪﻯ .ﭼﻮﮔﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ ﺳﯘﻏﺎ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﻗﺎﺭﺍ
ﭼﺎﻱ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﯧﻨﻨﯩﻖ ﭼﺎﻱ ﺩەﻣﻠﯩﺪﻯ ۋە ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﻘﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺷﻮﭘﯘﺭ
ﺟﺎﺑﺪﯗپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﺧﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎﻧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭﺑﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﻥ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﺘﻰ .ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ
ﺗﻮﻏﺮﺍﻡ ﻧﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺩﻭﻣﺴﺎﻳﺪﻯ .ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﮔﻪﻥ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻛﯜﻟﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪ ﺍ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ:
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ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻏﺮﺍﻡ ﻧﺎﻧﻐﺎ ﺗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧـ-
ﻟﯩﻘﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻗﻨﻰ ﺗﯧﺠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﺍﻟﻐﯘﺳﯩﻐﺎ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ،ﻳﺎﻛﻰ
ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﯘﺭﺷﯘپ ﻳﯩﮕﯜﺩەﻙ ﺑﯩﺮ
ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ!-ﺩﯦﺪﻯ ۋە ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻏﺮﺍﻡ
ﻧﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﺸﻠﻪﻡ ﺋﺎﻏﯩﺰﯨﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﭼﺎﻳﻨﯩﻐﺎچ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻡ
ﻗﯩﻠﺪﻯ -ﻳﯩﮕﻪﻥ ﻧﯧﻨﯩﯖﻼﺭ ھﯘﺯﯗﺭﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ! ﻣﻪﻥ ﺋﯜچ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ
ﺑﯧﺮﻯ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻧﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﺩﯨﻼ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻗﻼپ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ﻟﯧﻜﯩﻦ
ھﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻧﺎﻥ ﻳﻪپ ،ﺳﯘ ﺋﯩﭽﻜﯩﻨﯩﻤﺪە ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻟﻪﻧﯩﺘﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ
ﭘﻪﻳﺘﯩﺪﯨﻤﯘ ﻳﯩﮕﯩﺪەﻙ ﻧﺎﻧﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯩﻨﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺷﯘﻛﺮﻯ
ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ! ﻣﻪﻥ ۋەﺗﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﺪﯨﻦ -ﻗﯘﻧﺪﯗﺳﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ.
ﻗﯘﻧﺪﯗﺱ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ﻳﯘﺭﺕ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﻪﻡ
ﺑﺎﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﺎﻻﻡ ،ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎﻡ ،ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺋﺎﺷﻘﯘﭼﻪ ﺗﯧﺮﯨﻠﻐﯘ
ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺰ ﻳﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﻛﻠﻪپ ﻳﺎﺷﻨﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﺋﯚﻳﯩﻤﯩﺰﺩە ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﻪ ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯩﺰ
ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺩﯦﻬﻘﺎﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺪﯗﻕ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻧﻪﭘﺮەﺗﻠﯩﻚ
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﻪﻣﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﺘﻰ! ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭ
ﺋﯚﻳﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﻮﻣﺒﺎﺭﺩﯨﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻛﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﺘﻰ.
ﺩﺍﺩﺍﻡ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﺎﻻﻡ ﺋﺎﺷﯘ ﺑﻮﻣﺒﺎﺭﺩﯨﻤﺎﻧﺪﺍ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ.
ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﭘﺎﻡ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻣﯚﺟﯩﺰە ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ ھﺎﻳﺎﺕ
ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﺎﭘﺎﻣﻨﻰ ھﺎﭘﺎﺵ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﭘﺎﺭﺩﯨﻢ .ھﺎﺯﯨﺮ
ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭ ﻻﮔﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗۋﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﻣﻨﯩﯔ ﭘﺎﻙ ﺭﻭھﻰ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﺋﯩﭽﺘﯩﻤﻜﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ
ﺋﯩﻤﺎﻧﺴﯩﺰ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻛﯜﺭەﺵ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﻗﻮﻟﯘﻣﻐﺎ
ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻨﻰ ،ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﻣﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﺮﯨﺪەﻙ ﺭەھﯩﻤﺴﯩﺰﻟﻪﺭﭼﻪ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﻤﻪﻥ!
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ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﯚﺯ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﯩﻚ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ
ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ۋە ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﺘﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ
ﻗﻮﭼﯩﻐﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻨﻰ ﺋﯚﺯﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﯩﻘﯩﻤﺪﺍﻳﺘﺘﻰ.
_ ﻧﯧﻤﯩﺸﻜﻪ ﺭﯗﺳﻼﺭ ﺋﯚﻳﯜﯕﻼﺭﻧﻰ ﺑﻮﻣﺒﺎﺭﺩﯨﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ؟-ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ
ﺭەھﯩﻢ ﮔﯚﺩەﻛﻠﯩﻜﻜﻪ ﺧﺎﺱ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ.
_ ﺋـﺎﺯﺍﺗـﻠﯩﻖ ﺟـﻪﯕـﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﺰﯨﻐﺎ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻧﻤﯩﺶ-
ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﻗﯩﺴﻘﯩﻼ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ.

ﺋﻮﻥ ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎپ

ۋﺍﺩەﺭﯨﺨﺎ! ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻱ!
ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻪﻙ ﺋﺎچ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻧﺎﻥ ھﻪﻡ ﻛﻮﻧﺎ ،ھﻪﻡ ﻗﯧﺘﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ،ﻗﯧﺮﯨﻖ ﺩەﻣﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﭼﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯧﺰﯨﻠﯩﻚ ﺗﻪﻡ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﯘ ﺳﯘﺩﺍﻧﻐﺎ ﺳﯘ ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﺪﻯ .ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﯧﻠﯩﻦ
ھﻪﻡ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﭼﻪ ﺋﯚﺗﯜﮔﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻮﻏﻘﺎ ﺩەﺳﺴﻪپ ﺋﻮﺕ
ﻗﺎﻟﺪﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯘﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯚﺗﯜﻙ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺭﯗﺱ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻟﺪﯗﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻪﺭﮔﻪچ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺑﻪﺳﺘﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ:
ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻗﻮﺯﻏﯘﻻﻳﻠﻰ! ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻡ ﺋﯧﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘھﯩﻢ
ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯧﺴﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﺎﺋﯩﺮﭘﯩﻼﻥ ،ﻳﺎﻛﻰ
ﺗﯩﻚ ﺋﯘﭼﺎﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯘﭼﻘﯩﺪەﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭﻧﻰ ﺩەﺭھـﺎﻝ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﺋﯧﺘﯩﭗ ﻗﯩﻤﯩﺮﻟﯩﻤﺎﻱ ﻳﺎﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ!
ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪۋﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘ ﻓﻪۋەﺯﯨﻴﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻤﺰﯨﻚ
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ﻗﯘﺗﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯜﺕ ﺗﻪﯕﺸﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜچ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﻗﻮﺯﯨﺴﻰ ﺭﺍﺗﻪﺏ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﭼﻪ ﻏﻪﻣﺴﯩﺰﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺳﻪﻛﺮەﻳﺘﺘﻰ .ﻳﺎﯕﺎﻗﺘﻪﻙ ﺗﺎﺷﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﺗﺎﺗﺘﻰ-ﺩە ،ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﯩﺮﺍﻗﻘﺎ
ﺋﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﻗﻮﺯﯨﺴﯩﻨﻰ :ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻝ-
ﺩەپ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻏﻪﻣﺴﯩﺰ ،ﻏﯘﺑﺎﺭﺳﯩﺰ ﻗﻮﺯﯨﭽﺎﻕ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺗﻮپ ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﻣﯚﻛﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻳﯜﮔﯜﺭﺩﻯ-ﻳﯘ ،ﺩەﺭھﺎﻝ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ ھﻪﻡ  -ﺋﺎﭘﺎ ،ﺋﺎﭘﺎ ،ﻗﺎﺭﺍ ﻣﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ
ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ! ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘﻕ ،ﺋﺎﭘﺎ ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘﻕ -ﺩەپ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﻯ .ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ -ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﻳﯩﮕﯩﺖ! ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﻨﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺑﺎﺳﻤﺎ،
ﺩەﺭھﺎﻝ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺕ!-ﺩەپ ﺗﻮۋﻟﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﮔﺎﻻﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻰ ﻛﯧﭽﯩﻜﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺭﺍﺗﻪﺏ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘﻗﻘﺎ
ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ ،ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘﻗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﭼﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﻣﯘﻧﻪﻛﻨﻰ
ﺑﺎﺳﺘﻰ .ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘﻕ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﭘﺎﺭﺗﯩﻼپ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﻰ ﻛﯚﻛﻠﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﻗﻪﺩەﻣﭽﻪ ﻧﯧﺮﯨﺮﺍﻗﻘﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺭﺍﺗﻪﺏ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﺩﻭﻣﯘﻻپ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ .ﻗﯘﻳﯘﻕ ﻗﺎﺭﺍ ﺗﯘﻣﺎﻥ ھﺎۋﺍﻏﺎ ﺋﯚﺭﻟﯩﺪﻯ .ﻣﯘﺩھﯩﺶ ﺑﯩﺮ
ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺳﯧﺰﯨﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻏﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘپ ﭘﯜﺗﯜﻥ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻐﺎ
ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻤﺰﯨﻚ ﻗﯘﺗﯘﺳﯩﻨﻰ ﭼﯚﺭﯛپ
ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭﺩﻯ .ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎۋﺍﻝ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﺪﻯ ۋە
ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﻰ ﻗﻮﻟﺘﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﯩﺴﯩﭗ ﻛﯚﻝ ﺑﻮﻳﯩﻐﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭﯗپ ﻛﻪﻟﺪﻯ-ﺩە ،ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗپ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺳﯘ ﭘﯜﺭﻛﯩﺪﻯ ،ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﺩﻯ .ﺋﯘ ﻳﯧﺘﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪۋﺭﯨﺘﯩﭗ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﻛﯚﺗﻪﺭﺩﻯ  .ﺭﺍﺗﻪﺏ
ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﻮﻧﯩﻴﺎﻟﯩﻐﯘﺳﯩﺰ ﻗﺎپ ﻗﺎﺭﺍ
ﺋﯩﺴﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﻛﯩﻴﯩﻢ-ﻛﯧﭽﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﻳﯩﺮﺗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ
ﺋﯜچ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﻖ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺳﯘ ﺳﻪﭘﺘﻰ.
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﻳﯩﻐﻼپ ﺋﯘﻛﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﻳﻨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ
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ﺗﯜﮔﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﭼﺘﻰ .ﺭەھﯩﻢ ﺋﯘﻛﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﻨﻰ
ﺳﺎﻟﺪﯗﺭﺩﻯ .ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﺭﺍﺗﻪﺏ ﺧﯩﺮﺗﯩﻠﺪﺍپ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﻧﻪﭘﻪﺱ ﺋﺎﻟﺪﻯ ۋە
ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻳﺎﻥ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺋﯚﺭﯛپ ﻳﯧﻨﯩﻚ ﺋﯩﯖﺮﯨﺪﻯ ھﻪﻣﺪە
ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﻣﯘﺷﺘﯘﻣﯩﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯜﮔﺪﻯ-ﺩە،
ﻧﻪﭘﯩﺴﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺟﯩﻤﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ
ﻳﯧﻨﯩﻚ ﭼﺎﻳﻘﺎپ -ﺭﺍﺗﻪﺏ ﻛﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﺋﺎچ! ﺟﯧﻨﯩﻢ ﻗﻮﺯﺍﻡ ،ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﺎﻻﻡ
ﻛﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﺋﺎچ-ﺩەﻳﺘﺘﻰ ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﯩﻐﻼﻣﺴﯩﺮﺍپ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺑﯘﻏﯘﻟﯘپ ،ﺑﯘﻏﯘﻟﯘپ ﺑﻮﻏﯘﺯﯨﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ
ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎﻥ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﺳﯚﻳﺪﻯ .ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ
ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﺎﺯﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﯩﺰﯨﻐﺎ
ﻳﯧﻘﯩﭗ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ،ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺭﺍﺗﻪﺏ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﺧﯩﺮﯨﻠﺪﺍپ
ﻗﯩﺴﻘﯩﻼ ﻧﻪﭘﻪﺱ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﻛﯚﻛﺴﻰ ﻛﯧﯖﻪﻳﮕﻪﻧﺪەﻙ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﭘﯜﻟﻪپ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﮔﻪﻥ ھﺎۋﺍﻧﻰ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ
ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻧﻐﺎ ﻗﯩﻴﺴﺎﻳﺪﻯ،
ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺗﯜﮔﯜﻟﮕﻪﻥ ﻣﯘﺷﺘﯘﻣﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ،
ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺘﺎ ھﻪﺭﻛﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ .ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎھ ﺋﯘﺭﯗپ
ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﻳﺪﻯ-ﺩە -ۋﺍﻱ ﺧﯘﺩﺍ! ﺭﺍﺗﻪﺏ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ! ھﻪﻱ
ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﺰ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ!-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﻳﯘﻣﻐﯩﻨﯩﭽﻪ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﻪﭘﺮەﺕ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗپ.
_ ﻳﺎﻕ! ﻳﺎﻕ ،ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺑﺎﻻﻡ ﺭﺍﺗﻪﺏ! ﺑﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ! ﻳﺎﻕ!-
ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘ ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﭗ ،ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﯕﺰﯨﻨﻰ
ﻣﻪﯕﺰﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﭗ .ﺋﯘ ﻗﺎﺧﺸﺎﻳﺘﺘﻰ! ﺋﯘ ﺯﺍﺭﻻﻳﺘﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ
ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﺎﭼﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ،
ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺋﺎﭘﺎ ﺩەپ ﭼﺎﻗﯩﺮﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻠﯩﻚ
ﺑﯩﺮ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺋﯩﺪﻯ! ﺋﯘ ھﻮﺷﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﻘﻠﺪﻯ.ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﯩﻬﯘﺵ ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﭘﯜﺭﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺳﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﻘﯩﻨﯩﺪﺍ ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ
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ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭﺍﺗﻪﺏ ﻳﯩﻐﻼپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ
ﭼﺎﭼﺮﺍپ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﻰ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﺪﻯ ۋە
ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺑﯧﺴﯩﭗ ،ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻨﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﮔﺮەﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ
ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻠﻪﺭﭼﻪ  -ھﻪﻱ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻧﯩﻤﯩﺸﻜﻪ ﺗﻮﭘﺘﻮﻏﺮﺍ ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ﺑﯘ
ﻛﻪﻟﮕﯜﻟﯜﻙ! -ﺩەپ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍﻳﺘﺘﻰ .ﻳـﻮﻝ ﺑـﺎﺷﻠـﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻼپ
ﻛﻪﻟﺪﻯ ۋە:
ﺋﺎﻧﺎ!ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺳﯩﺰﻻ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﯩﻚ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺪە
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺰ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ﻗﺎﺯﺍﻏﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯩﺰ
ﻛﯧﺮەﻙ!-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺳﻪﻟﻼﺳﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺗﺘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﺭﺗﻜﻪچ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﺷﯘ ﮔﯘﻧﺎھﺴﯩﺰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﻤﯘ
ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﯨﻤﯘ؟-ﺗﻮۋﻻﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘ ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻠﻪﺭﭼﻪ ﺋﺎھ ﺋﯘﺭﯗپ.
_ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﺳﯩﻤﺎ ﺧﯧﻨﯩﻢ!
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺧﺎھﯩﺸﯩﻼ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ۋە
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ھﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ .ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎﺯﺍﻳﻰ-ﻗﻪﺩەﺭﻧﯩﯔ
ﺭەﻧﺠﻰ-ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪﺯﻣﻪﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﻮﻥ ھﻪﺳﺴﻪ
ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ-ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ھﻪﻡ ﺳﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﯘﻻﭘﻼ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﻰ ﺗﻮۋﻟﯩﺪﻯ -ھﻪﻱ ،ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ ﻗﺎﻳﺎﻗﻘﺎ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺴﻪﻥ؟
_ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻙ-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﯚﺯﻯ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ
ﺳﯩﻠﻜﯩﭙﺮەﻙ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﺑﯩﺮﺍﻕ ،ﻳﯩﺮﺍﻗﻘﺎ ﻛﻪﺗﻤﻪ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﺎۋﯗ ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﻳﯧﻘﯩﻐﺎ
ﺋﯚﺗﻤﻪ ،ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻻﻱ ،ﺟﻪﺯﻣﻪﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘﻕ ﺑﻮﻣﺒﯩﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻣﯘﻧﯘ
ﻳﯧﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺩﯙﯕﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﻜﯩﻦ.
ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﮔﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
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ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەپ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺳﯚﺯﺳﯩﺰ ﺑﺎﺵ
ﻟﯩﯖﺸﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ھﺎﺭﻏﯩﻦ ﻗﻪﺩەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯚﺭەپ ﺋﯜچ
ﻳﯜﺯ ﻗﻪﺩﻣﭽﻪ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺩﯙﯕﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ
ﻳﯜﺗﺘﻰ .ﺩەﻝ ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﺎﺋﯩﺮﭘﯩﻼﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﺭﯗﺱ
_ ﺗﯧﺰ! ﺗﯧﺰ ،ﺋـﯚﺯەﯕـﻼﺭﻧﻰ ﺩﺍﻟـﺪﯨﻐـﺎ ﺋﯧﻠـﯩﯖﻼﺭ!
ﺋﺎﺋﯩﺮﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼپ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﺑﯩﻴﺎﻡ ﭘﺎﺭﺗﯩﻠﯩﻐﺎﻥ
ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘﻕ ﺑﻮﻣﺒﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﺩﺍﺳﻰ ﺭﯗﺳﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﯕﻼﻧﻐﺎﻥ ﮔﻪپ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯘ
ﻳﺎﻗﻼﺭﻏﺎ ﭼﺎﺭﻟﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﺋﯩﺮﭘﯩﻼﻥ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ! ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ھﺎۋﺍﺩﯨﻦ ﺑﻮﻣﺒﺎ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ-
ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﯩﺸﯩﭗ.
_ ﺑﯘ ﻗﺎﺗﯩﻠﻼﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﻏﻪﺯەپ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ.
_ ﺋﺎﻧﺎ!ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﻤﺎڭ ،ﺗﻪﺗﯜﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎڭ ،ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎۋﯗ
ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻨﯩﯔ ﺩﺍﻟﺪﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﯖﻼﺭ-ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ،ﺳﻪﻝ
ﻧﯧﺮﯨﺮﺍﻗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮپ ﻳﯘﻟﻐﯘﻥ ﺑﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜپ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﻟﯜﻡ
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﯩﺴﯩﺪﺍ ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﻳﻮﺷﯘﺭﻧﯘﺷﺘﻰ .ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻮﻣﺒﺎﺭﺩﯨﻤﺎﻧﭽﻰ ﺭﯗﺱ ﺋﺎﺋﯩﺮﭘﯩﻼﻧﻰ ﻗﯘﻻﻗﻨﻰ ﻳﺎﺭﻏﯘﺩەﻙ
ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﮔﯜﻟﺪﯛﺭﻟﻪپ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﭼﯘپ ،ﺗﺎﻍ ﺑﺎﻏﺮﯨﻨﻰ
ﺑﻮﻳﻼپ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ.
_ ۋﺍﻱ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ،ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﮔﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯗﺭ ،ﻧﯧﻤﯩﺸﻜﻪ
ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗﺭ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺗﺎﻗﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ .ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﻰ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩەﻡ
ﭼﯩﻘﯩﯟﯨﺪﻯ ،ﺩەﻝ ﺷﯘ ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﺍﻧﻪ ﻛﯜﺭەﺷﭽﻰ ﺗﯩﻚ ﺋﯘﭼﺎﺭ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﺱ ،ﻳﻪﺭ ﺑﯧﻐﯩﺮﻻپ ﺩﯦﮕﯜﺩەﻙ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺋﯘﭼﯘپ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ
ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺷﺎﺥ -ﺷﯘﻣﺒﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯜﺯﯨﺘﻪﺗﺘﻰ.
ﻛﯜﺭەﺷﭽﻰ ﺗﯩﻚ ﺋﯘﭼﺎﺭﻻﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺑﯩﺮ
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ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ھﻪﻳﯟە ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜپ ﭼﻪﻣﺒﻪﺭ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻚ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ.
_ ﺋﯩﻼھﯩﻢ! ﺑﯘ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻧﺪﯗﺭ!-ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﭼﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻏﯘﭼﯘﺭﻻﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﭼﻪﻛﭽﻪﻳﺘﯩﭗ.
_ ﺑﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﭘﺎﻧﺎھﯩﯖﺪﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻳﺴﻪﻥ!-ﺩەﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ
ﺗﯩﻠﻪپ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﻛﯚﻛﺮەﻙ ﻗﻪﭘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯜﺳﯜپ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺗﯩﭙﯩﺮﻻپ ،ﺑﻮﻏﯩﺰﯨﻐﺎ ﻗﺎﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﭼﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﺭەﺷﭽﻰ ﺗﯩﻚ ﺋﯘﭼﺎﺭﻻﺭ
ﺧﯘﺩﺩﻯ ھﺎﺯﯨﺮﻻ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﺱ ﺋﯘﭼﯘپ
ﻗﻮﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺗﺎﻗﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗپ ﻗﻮﻳﯘپ
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭەﺷﻜﻪ ﺗﻪﻣﺸﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﺎﭼﺮﺍپ
ﺗﯘﺭﯨﯟﯨﺪﻯ ،ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻣﺎﻟﻼپ ﺟﺎﻳﯩﺪﯨﻼ
ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﺩﻯ ۋە:
ﺋﺎﻧﺎ! ﺳﯩﻤﺎ ﺧﯧﻨﯩﻢ ،ﺳﺎﺭﺍڭ ﺑﻮﻟﺪﯨﯖﯩﺰﻣﯘ ھﻪ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﻳﯜﮔﺮەپ ﭼﯩﻘﻘﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﮔﺎﺯ ﺑﻮﻣﺒﺎ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ھﺎۋﺍﺩﯨﻦ ﺋﻮﻕ
ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯨﺪﯗ-ﺩە ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺗﯜﮔﯩﺸﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﯧﺴﯩﯟﯦﻠﯩﯔ ،ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ
ﺑﯩﺮﺩەﻡ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘڭ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﯩﺰﯨﯖﯩﺰ ﻗﯩﻤﯩﺮﻟﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﯩﺪﯨﻼ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﯟﺍﻟﺴﺎ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﻛﯚﺭەﻟﻤﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﺎﺕ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯗ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯩﺰﯨﭗ -ﺋﯩﭽﺘﯜﺭﯛپ .ﺩەﻝ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳﯚﺯﻯ ﺗﯜﮔﯩﺸﯩﻼ ھﺎۋﺍﺩﯨﻦ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﻕ ﺳﺎﺩﺍﺳﻰ ﻳﻪﺭ-
ﺟﺎھﺎﻧﻨﻰ ﻗﺎﭘﻠﯩﺪﻯ .ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺗﯚﻙ ﺗﻪﭘﻜﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ۋﯗﺟﯘﺩﻯ
ﺟﺎﻻﻗﻼپ ﺗﯩﺘﺮەﻳﺘﺘﻰ .ﮔﻮﻳﺎﻛﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﮕﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﻟﯩﻐﯩﻨﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺋﯩﺘﯩﭗ
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ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺗﻪﻣﺸﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺭەھﯩﻤﻤﯘ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪﻛﺮەپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ
ﻗﺎۋﯗﻝ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭘﯜﻛﻠﻪپ ﺑﺎﺳﺘﻰ ۋە ﻏﻪﺯەپ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻤﯩﺮﻟﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ .ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻕ
ﻳﺎﻣﻐﯘﺭﻯ ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﻨﯘﺗﭽﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ .ﻛﯜﺭەﺷﭽﻰ ﺗﯩﻚ ﺋﯘﭼﺎﺭﻻﺭ ﺗﯩﻚ ﻗﯩﻴﺎﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎ ﭘﻪﺳﺘﯩﻜﻰ
ﺗﺎﻍ ﺋﯧﺘﻪﻛﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩەﻣﺴﯩﺰ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﭼﺎﺭﻻپ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ،
ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﻐﺎچ ﺋﯘﭼﯘپ ،ﺗﺎﻍ ۋﺍﺩﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﻰ .ﺗﯩﻚ ﺋﯘﭼﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯜﺭﯛﻟﺪەﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﺍ-ﺑﺎﺭﺍ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼپ،
ھﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﺎﺩﺍ ﺋﺎﯕﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﮔﻪ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ،
ﺋﯚﭘﻜﯩﺴﻰ ﺋﺎﻏﯩﺰﯨﻐﺎ ﺗﯩﻘﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﺩﯙﯕﻠﯘﻛﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﭼﺎﭘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺭەھﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻤﯘ ﻳﯜﮔﯜﺭەﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﻧﻪﭘﻪﺳﻤﯘ ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﭼﯧﭙﯩﭗ ﺩﯙﯕﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ﭘﻪﺭﻳﺎﺩﻯ ﭘﯧﻠﻪﻛﺘﻪ ﻳﺎﯕﺮﯨﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ
ﺑﯩﺮﺩەﻣﻠﯩﻚ ﺳﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﺩﯙﯕﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﺎﺯﮔﺎﻟﺪﺍ ﻗﯩﻤﯩﺮﻟﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺩﯛﻡ ﻳﺎﺗﺎﺗﺘﻰ!
ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻯ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﯘﻟﻘﯘﻧﯘپ ﺋﯧﺘﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺭﺍﻡ ﺗﺎﺷﻘﺎ ﭘﯘﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺩﻭﻣﯘﻻپ ﭼﯜﺷﺘﻰ.
ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﯕﺸﺎپ ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻠﻪﺭﭼﻪ ﻳﯜﮔﯜﺭﺩﻯ.
ﺋﯘ ﮔﻪۋﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﯩﻘﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﺳﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻯ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﺎﻥ ﺑﯧﻐﯩﺮﻻپ ﺋﯚﻣﯩﻠﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺩەﺱ ﺗﯘﺭﺩﻯ-
ﺩە ،ﻗﻪﺩﺩﯨﻨﻰ ﺭﯗﺳﻼپ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺗﺘﻰ!
ﺋﯘ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﻜﯩﭗ:
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_ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺋﻮﺭﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭ! ﺟﯧﻨﯩﻢ ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺗﯘﺭ!-ﺩەپ ﻧﺎﻟﻪ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪ ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺭﯛپ
ﻗﺎﺭﺍپ -ﺋﺎھ ﺧﯘﺩﺍ-ﺩەپ ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻠﻪﺭﭼﻪ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﯟەﺗﺘﻰ .ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ
ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﻳﯘﻣﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺟﺎۋﻏﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻥ ﺳﯩﺮﻏﯩﭗ
ﺋﯧﻘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺗﯩﻘﯩﭗ ﻗﻮﭼﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﻚ
ﺋﯧﭽﯩﺸﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺯﺍﺭﻟﯩﻨﺎﺗﺘﻰ! ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜپ ﺋﺎھ ﺋﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺷﯘ ﺋﻪﺳﻨﺎﺩﺍ
ﺋﯘ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻳﯚﻟﻠﯜﻙ
ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﻯ .ﺑﯘ ﻗﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻛﻮﭘﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﺎﺭﯨﯟﯨﺪﻯ،
ﺳﺎﻥ-ﺳﺎﻧﺎﻗﺴﯩﺰ ﺋﻮﻕ ﺋﯩﺰﻯ! ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﻰ ﺗﻪﺷﻤﻪ  -ﺗﯚﺷﯜﻙ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ! ﺋﯘ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻣﻪﯕﺰﯨﻨﻰ
ﻣﻪﯕﺰﯨﮕﻪ ﻳﺎﻗﺘﻰ! ﺋﯘ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻕ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺳﯩﺮﻏﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﻗﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻳﺎﻟﺪﻯ.
_ ﺋﯩﻤﺎﻧﺴﯩﺰ ،ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﺰ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻜﻰ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎﻧﺴﯩﺰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﭘﺴﯩﺰ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﻗﺎﺭﺍپ
ﺑﺎﻗﻤﺎﻳﺪﯗﻛﻰ ،ﻗﯩﻤﯩﺮﻟﯩﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﮔﯘﻧﺎھﺴﯩﺰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻤﯘ ،ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﺰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻤﯘ ،ﺑﯘ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﺩە ﺋﺎﺩﯦﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﻳﻮﻕ! -ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍﻳﺘﺘﻰ
ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ،ھﻪﻣﺪە ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﮔﻪ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﭗ -ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺩەھﺸﻪﺕ! ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﺑﯘ! ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺴﯩﺰ ،ﺭەھﯩﻤﺴﯩﺰ ۋەھﺸﻰ
ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ!-ﺩەپ ،ﭼﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻏﯘﭼﯩﺮﻟﯩﺘﯩﭗ ﺋﻪﻟﻪﻡ ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﻧﻪﭘﺮەﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
 ﺧﻮپ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﻮﭼﯘﻗﭽﯘﻟﯘﻗﺘﺎ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎﻕﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﻗﺎﻧﺨﻮﺭ ﺋﯩﺘﻼﺭ  ،ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﻮﻧﺎ ﺧﺎﺭﺍﺑﻰ
ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯘﺭﺍﻟﻐﯘ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺪﯗ-ﺩە،
ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺗﺎﻟﯩﻴﻮﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﻳﯧﻘﯩﻦ
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻳﯘﻳﯘپ ﺗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ .ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻣﺒﺎﺭﺩﯨﻤﺎﻧﭽﻰ
ﺋﺎﺋﯩﺮﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺟﻪﺳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﯟﺍﻻﻳﻠﻰ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﺴﯩﻨﻰ
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ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯚﺭەﺭﻣﯩﺰ .ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭘﯩﻴﺎﺩە ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﺋﻪۋەﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﭘﺎﻧﺎھﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺑﯘ
ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻣﯩﻨﻰ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯩﺰﯨﻠﯩﭗ ﻳﯩﻐﻼپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ
ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗپ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﻗﺎﻥ ﺳﯩﺮﻏﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ
ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﻪڭ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻛﯚﺗﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺭە
ﺗﯚﭘﻪ ،ﺋﺎﻻﻗﺰﺍﺩﯨﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﻳﯩﻐﺎ-ﺯﺍﺭە ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﻯ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺟﻪﺳﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ
ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪ ﺑﯘﻏﯘﻟﯘپ ،ﻗﯧﻘﯩﻨﺪﺍپ ﻳﯩﻐﻼپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﯘﻟﻐﯘﻥ ﺩﺍﻟﺪﯨﺴﯩﻐﺎ
ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﺷﺘﻰ .ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﭘﯘﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﭙﭽﻪﻛﻠﻪپ ﺑﯩﺰەﭼﻪ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﻮﺭﺍﻡ ﺗﺎﺷﻼﺭﻧﻰ ،ﻳﯘﻟﻐﯘﻥ ﺷﺎﺧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎۋﺍﻳﻼپ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﺩﻯ.
ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﮕﻪ ﺋﺎﺗﺘﻰ ۋە ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ
ﻗﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﺳﯚﻳﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯟﺍ
ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﻪﯕﺰﯨﮕﻪ ﺑﺎﺳﺎﺗﺘﻰ ۋە ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ
ﻣﯩﻬﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻧﻤﺎﻱ ﺳﯚﻳﻪﺗﺘﻰ .ﺋﺎھ! ﺧﯘﺩﺍ .ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮە ﺋﯚﺗﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ -ﺋﺎۋﺍﻝ ﺋﯘ
ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻛﻴﻮﻟﺪﯗﺷﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ! ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯘﻻﭘﻼ ﭼﻮڭ
ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻣﺎھﻤﯘﺩﺗﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ .ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺩەﻗﯩﻘﻪ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻼ ﺭﺍﺗﻪﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ! ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻖ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﺟﺮﻭھ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗپ
ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﻪﺯﻣﻪﻛﺘﻪ .ﺋﯘ ﺋﯩﭻ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﻗﯘﻟﺪﺍپ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ
ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﻰ .ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ
 ﺳﯩﻤﺎ ﺧﯧﻨﯩﻢ ،ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﺎﻧﺎ! ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھـﻨﯩﯔ ﺧـﺎھﯩﺸﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ،ﻗﯩﺰﯨﯖﯩﺰ ﺷﯧﻬﯩﺪﻟﯩﻚ ﻣﻪﺭﺗﯩﺒﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﺘﻰ .ﻗﯩﺰﯨﯖﯩﺰ
ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﻧﺪﯨﻼ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﺘﻰ! -ﺩﯦﺪﻯ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ
ﺑﯧﺮﯨﭗ .ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭﻏﺎ،
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻛﯜﺭەﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺟﺎﺳﺎﺭەﺗﻠﯩﻚ،
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ﻗﻮﺭﻗﯘﻣﺴﯩﺰ ﺭﻭھﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﺘﻪ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ ﻳﯩﺘﯩﻠﯩﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺳﯜﻛﯜﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﻗﯘﺭﺍﻧﺪﯨﻦ ﻗﯩﺴﻘﯩﻼ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺩﯗﺋﺎﻏﺎ ﻗﻮﻝ ﻛﯚﺗﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ
ﺷﯧﻬﯩﺘﻠﯩﻚ ﻣﻪﺭﺗﯩﺒﯩﺴﻰ ﺗﯩﻠﻪﺷﺘﻰ .ﺩﯗﺋﺎﺩﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﭙﻼ ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﺎﭼﺘﻰ:
ﺑﯩﺰ ﺷﯧﻬﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺟﻪﺳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﺎﺭﺍﺑﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﻪﺵ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺷﯧﻬﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺩەﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ!
ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﺋﺎﺋﯩﺮﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﻯ ﭼﺎﺭﻻﺷﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﻤﺎﻱ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ
ﺟﻪﺳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗپ ،ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻜﻰ
ﻗﯩﻴﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﮔﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﯨﻤﯩﺰ .ﺋﯜﯕﻜﯜﺭ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯧﺨﻪﺗﻪﺭ ﺟﺎﻱ.
ﻛﻪچ ﻛﯩﺮﮔﯩﭽﻪ ﻣﯚﻛﯜﻧﯜپ ،ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺟﻪﺳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺧﺎﺭﺍﺑﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯚﺗﻜﻪﻳﻤﯩﺰ ۋە ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺷﯧﻬﯩﺘﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺩەﭘﯩﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ! ھﺎﺯﯨﺮ ۋﺍﻗﯩﺘﻨﻰ
ﺩەﻗﯩﻘﯩﻤﯘ ﻗﺎﭼﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﺎﺭﻗﺎﻣﺪﯨﻦ
ﻳﯜﮔﯜﺭەﻳﺴﯩﻠﻪﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﺎﺋﯩﺮﭘﯩﻼﻧﻰ ﮔﯜﺭﯛﻟﺪەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﯧﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻜﻰ ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ،ﻳﯜﺯﯛﯕﻼﺭﻧﻰ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﭗ ﺩﯛﻡ ﻳﺎﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮەﺭ ﺗﯜپ ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻨﯩﯔ ،ﻳﺎﻛﻰ
ﻳﻮﻏﺎﻧﺮﺍﻕ ﻗﻮﺭﺍﻡ ﺗﺎﺷﻨﯩﯔ ﺩﺍﻟﺪﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﻪﻟﯩﺴﻪﯕﻼﺭ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺑﯧﺨﻪﺗﻪﺭ.
ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭙﻼ ﺩﺍﻟﺪﺍﻗﺎپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺋﻮﭼﯘﻗﭽﯘﻟﯘﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﻤﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﻮﻣﺎﻕ
ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.
ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﯚﭘﻜﯩﺴﻰ ﺋﯚﺭﯛﻟﮕﯩﺪەﻙ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼپ
ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﯟەﺗﺘﻰ:
ھﻪﻱ ﻣﻪﺯﻟﯘﻡ ﺳﺎﯕﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ؟ ﺗﯘﺭ ﺋﻮﺭﻧﯩﯖﺪﯨﻦ!
_ ﻳﺎﻕ ،ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻣﺎﯕﻤﺎﻳﻤﻪﻥ .ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯩﻚ
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ﺭﺍﺗﻪﺑﯩﻤﻨﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺗﺎﺷﻼپ ھﯧﭻ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﻤﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ
ﺋﻪﻗﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩﯨﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻐﺎﻧﯩﺪەﻙ ﭼﺎﻟﯟﺍﻗﺎپ.
_ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﺎﻧﺎ! ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﯚﻟﯜپ ﺑﻮﻟﺪﯨﻐﯘ! ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺟﺎﻥ
ﻛﯩﺮﮔﯜﺯەﻟﻤﻪﻳﺴﯩﺰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺋﯚﺯ ھﺎﻳﺎﺗﯩﯖﯩﺰﻧﯩﻤﯘ
ﺧﻪﺗﻪﺭﮔﻪ ﺗﯘﺗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺴﯩﺰ .ﻣﯘﻧﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼڭ .ﺩەﺭھﺎﻝ
ﺋﻮﺭﻧﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﯜﺭﯛڭ.
_ ﻳﺎﻕ ،ﻳﺎﻕ!
ﺋﯘ ﺗﻪﻟﯟﯨﻠﻪﺭﭼﻪ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍﻳﺘﺘﻰ ۋە ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻼﻳﺘﺘﻰ.
ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﻏﻪﺯەپ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ ﻛﻪﻟﺪﻯ-ﺩە ،ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺵ
ﭘﯩﺸﯩﻢ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﭘﻮﻣﺪﺍﺧﻼپ ﺋﻮﻳﻨﺎپ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘﭼﯩﻐﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﻜﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﻯ:
ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘﺭ ﺋﺎﻧﺎ ،ھﻪﺭﺑﯩﺮ ۋەﺗﻪﻧﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ،ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ۋە
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﭘﯩﻨﻰ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﻣﯧﻨﯩﯔ ۋەﺯﯨﭙﻪﻣﺪﯗﺭ! ﮔﯧﺰﻯ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ،
ﻛﯘچ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﺘﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ! ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﯩﻤﯘ ﺋﺎﯕﻼپ ﻗﻮﻳﻜﻰ ،ﺳﻪﻥ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯﻻ ﺩەﺭﺕ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻧﺎ
ﺋﻪﻣﻪﺱ! ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﺭﯨﺴﻪﻧﻜﻰ ،ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ،ﻳﺎﻛﻰ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﻣﯜﺭﻟﯜﻙ ﻧﺎﻛﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ،ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺗﯩﻼﺭ ﺑﺎﺭ.
ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘپ
ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﺩﻯ .ﺋﯘ ﻛﯚﺯﻯ ﻗﯩﻴﻤﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ
ﻗﻮﻳﯘۋﯦﺘﯩﭗ ،ھﻪﻡ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ،ھﻪﻣﺪە ھﯧﭻ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻘﯩﺮﺍﻟﻤﺎﻱ
ھﺎﯕﯟﯦﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﻮﺯﯨﺴﻰ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ.
ﺭەھﯩﻢ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﺎﻝ ﺑﻮﺧﭽﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ
ﺭﺍﺗﻪﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﻰ.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﻳﺎﺭﯨﺸﺎ ﺧﯧﻴﯩﻢ-
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ﺧﻪﺗﻪﺭﺳﯩﺰ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﮔﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ ﺭﯗﺱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺋﯩﺮﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ھﯘﺟﯘﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﺘﯩﻬﻜﺎﻡ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻘﭽﻪ ﭘﻪﺭﻕ ﺋﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ
ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﯩﺰﯨﻐﺎ ﺗﯘۋﺍﻗﻼپ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﺎﺧﺘﯩﺪەﻛﻼ
ﻧﯩﭙﯩﺰ ﺗﺎﺷﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪپ ﻳﺎﻥ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺳﯜﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ﺷﯘﺭﯨﺪەﻙ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﻣﯩﻠﻪپ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﭽﻪ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﺯ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ﺋﻮﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺳﯩﻐﺪﯗﺭﺍﺗﺘﻰ.
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺑﯘ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﺘﻪﻥ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﺗﺎﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﺑﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻬﻜﺎﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﯧﺰﯨﭗ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻏﯘۋﺍ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻕ
ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺟﯩﻨﺪەﻛﻼ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺘﯩﻦ ﺷﯜﺭﻛﯜﻧﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻰ.
_ ﺋﺎھ ،ﺳﻪﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻐﯘ؟ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﻪﻥ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰ ﻳﯧﺘﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﭙﺴﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ.
_ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻟﯩﻢ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ ھﺎﻝ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ
ﺗﻪﻣﺸﯩﻠﯩﭗ.
_ ﺗﻮﺧﺘﺎ ﻛﻪﺭﯨﻢ ،ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺋﯩﺘﯩﯟﯦﺘﻪﻳﻠﻰ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺍﻣﺨﯘﺩﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ،ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﯩﺮەﺭﺳﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯚﻟﯜپ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻜﻰ
ﺗﺎﺷﻨﻰ ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﺘﯩﭗ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺋﯩﺘﯩﺸﺘﻰ ھﻪﻣﺪە
ﺳﯩﺮﯨﺘﻨﻰ ﻛﯜﺯﯨﺘﯩﺶ ۋە ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﮕﻪ ھﺎۋﺍ ﻛﯩﺮﯨﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﻳﻮﭼﯘﻕ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﻰ.
_ ﻧﯧﻤﯩﺸﻜﻪ ﺋﯩﻨﯩﯖﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﯨﯔ؟-ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍپ.
_ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﻪﻥ ،ﺭﯗﺳﻼﺭ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﻮﺷﻨﺎ ﻳﯧﺰﯨﻨﻰ ﻳﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻛﺴﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﯜﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﻛﻜﻪ ﺳﻮﺭﯨﯟەﺗﺘﻰ .ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ،
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ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﺎﻗﻼﺭﻏﺎ ﺳﯜﺭﮔﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ.
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﻨﯩﻢ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩەﺗﻜﯩﭽﻪ ،ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﻳﺎﺭ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻼ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺯﺍﺗﻠﯩﻖ ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻤﯘ
ﺯﯙﺭﯛﺭﻯ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﭽﻰ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﻳﺎﺭ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻧﺪە ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ
ﺑﯩﺮ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﻤﯘ
ﺗﯧﺨﻰ
ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﻪﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻗﺎﺗﺒﻮﻱ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻨﻰ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ
ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯨﯟﯦﺮﯨﺸﻨﻰ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﻛﯚﺭەﻟﻤﯩﺪﯨﻢ!.
_ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﻼﺭ؟
_ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻛﯧﭽﻪ .ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﻮﻝ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺳﺎﭘﻪ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﺨﻪﺗﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻗﻮﺷﻨﺎ
ﻳﯧﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﺸﯩﻤﭽﻪ ،ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ-
ـﻼﺭﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺳﻪپ ﺗﻪﻣﯩﻨﺎﺕ ۋە ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺯﯛﻝ-
ﻛﯧﺴﯩﻞ ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ۋە
ﺭﯗﺳﻼﺭ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺑﯘ ﻳﺎﻗﻼﺭﻏﺎ ﺯﻭﺭ ﺗﯜﺭﻛﯜﻣﻠﻪپ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭙﺘﯘ .ﺷﯘﯕﺎ
ﻛﯧﭽﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪە ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﯩﺰ-ﺩەپ ،ﺑﯘ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﻰ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺗﯘﺗﺘﯘﻕ.
ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻐﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ؟ ﺋﯘﻻﺭ ﻳﯩﻐﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯨﻐﯘ!
ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ؟
ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺗﯚۋەﻥ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺩەﻣﻠﯩﻚ ﺟﺎۋﺍﭘﺴﯩﺰ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ -ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﻳﺎﺗﯩﻦ ﺑﯘ ۋﺍﺩﯨﻼﺭﺩﺍ
ﺭﯗﺱ ﻗﯩﺮﻏﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﺋﯩﺮﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮔﯜﺭﯛﻟﺪﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ ،ﺋﻮﻕ
ﺋﺎۋﺍﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﯖﻼﺭﻣﯘ؟
_ ھﻪ ﺋﻪ ،ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯗﻕ!
_ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺭﯗﺳﻼﺭ ﻣﯘﻧﯘ ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ـ ﺳﯩﻤﺎ ﺧﯧﻨﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﺋﺎﻟﺘﻪ
ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ھﺎۋﺍﺩﯨﻦ ﺋﻮﻗﻘﺎ ﺗﯘﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ
ﺋﯜچ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭﺍﺗﻪﺏ ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘﻕ ﺑﻮﻣﺒﯩﺪﺍ ﭘﺎﺭﺗﯩﻼپ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ-ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﻛﻪﺭﯨﻤﮕﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ.
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_ ﺧﯘﺩﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﺷﺎﺕ ﺋﻪﻳﻠﯩﺴﯘﻥ! ﻧﯧﻤﯩﺸﻜﻪ ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭﻧﻰ
ﺩﺍﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﯩﺪﯨﯖﻼﺭ؟-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰھﺎﺭ
ﻗﯩﻠﯩﭗ.
_ ﺑﯩﺰ ﺗﯧﯖﯩﺮﻗﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ!-ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ۋە
ھﺎﺯﯨﺮﭼﻪ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧﺪﻯ.
ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﺎﺵ ﻟﯩﯖﺸﯩﺘﯩﭗ ﻣﺎﻗﯘﻟﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯩﺮ
ﺑﯘﻟﯘﯕﺪﺍ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﭼﯜﻣﻜﻪپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﻗﺎﺗﺒﻮﻱ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ.
ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻐﺎ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻳﺎﻧﺪﯨﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﺎﻳﺎﺗﯩﻦ ﺋﯧﻐﯩﺮ،
ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﯩﺪﺍ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﻗﻮﺭﻗﯩﺘﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ.

ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎپ

ﭼﯚﻟﺪە ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﻪﺩﯨﺮﺩﺍﻧﻼﺭ
ﺋﯜﯕﻜﯜﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە ۋﺍﻗﯩﺖ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ھﻪﺭ ﻳﯧﺮﯨﻢ
ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﻪ ﺩﯦﮕﯜﺩەﻙ ﭼﺎﺭﻟﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﺋﯩﺮﭘﯩﻼﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ،ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﺮﻏﯘﻧﭽﻰ
ﺑﻮﻣﺒﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ ﮔﯜﻟﺪﯛﺭﻟﯩﺸﻰ ﺗﺎﻍ-ﺩﺍﻻﻻﺭﻧﻰ ﺯﯨﻠﺰﯨﻠﯩﮕﻪ
ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯚﻟﯜﻡ ۋەھﯩﻤﯩﺴﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ .ۋﺍﻗﯩﺖ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺳﯚﺭﯛﻟﯜپ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﻛﯜﻥ
ﭼﯜﺷﻤﯘ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ۋە ﻏﻪﻡ-ﻗﺎﻳﻐﯘﺩﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﺍﻧﻠﯩﺮﻯ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ،ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﯘﺭﯗپ ،ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﻯ
ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﭼﺎﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺰ ﻛﯧﭽﻪ ،ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ
ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﻰ ۋە ﺭﻭھﻰ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ
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ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺗﯜﮔﻪﺷﺘﯜﺭﯨﯟەﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﻯ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﯩﻨﻰ
ﺳﻪﺯﻣﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ،ﺳﯜﯕﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺗﺎﺷﺘﻪﻛﻼ ﻗﯧﺘﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ھﻪﺭ ﺩەﻗﯩﻘﯩﺪە ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭙﻼ ﺟﺎﻥ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ھﯧﺲ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﯩﻚ ھﺎﻟﺪﺍ ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻏﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻘﯩﺮﺍﻟﻤﺎﻱ ،ھﻪﺭ
ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ھﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻟﻤﯜﺭﯛپ ،ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ھﻪﻣﺪە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﻳﯩﻐﺎ-ﺯﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﻗﺎﻳﻤﯘﻗﯘپ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﺘﯩﻜﻰ ﻏﯘﺑﺎﺭﺳﯩﺰ ﻗﯩﺰﻯ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﻧﻪﺯﯨﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ .ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ
ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﻳﺎﻣﯩﺸﯩﭗ ،ﺑﯘﺩﺭﯗﻗﻘﯩﻨﻪ ﺑﯩﻠﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﮔﯧﺮە ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺑﯘﺭﻧﯩﻐﺎ ﺳﯚﻳﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘۋﯦﺘﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﻣﺎﺷﺘﻰ ۋە ﺑﯩﺮ ھﺎﺯﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﺭﻧﯩﻐﺎ،
ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﯩﻜﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ
ﮔﯧﺮە ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﻛﯚﻛﺴﯩﮕﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺑﺎﺳﺘﯩﻜﻰ ،ﺋﯘ ﻧﻪﭘﻪﺱ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﻐﯩﻠﻰ ﺗﺎﺳﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺑﯧﻬﯘﺷﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ،ﭼﺎﻻ ﺋﯚﻟﯜﻙ ھﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﯧﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ،ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ
ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻼ ﺋﻮﺯﯗﻗﻼﻧﻐﺎﻥ .ﺋﯘ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﻗﻮﺯﯨﺴﯩﻐﺎ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺑﯩﺮ
ﺗﻮﻏﺮﺍﻡ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻧﺎﻧﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗپ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺑﯩﭽﺎﺭە ﻗﻮﺯﯨﭽﺎﻕ ﺋﺎﺷﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﻧﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ.
ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ  -ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﻳﻠﯩﻤﯘ ،ﻣﺎﺩﺍﺭﯨﻤﯘ
ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭپ ،ﭘﺎﺭﯨﺴﭽﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﺷﺘﻮ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ
ﭘﻪﺱ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ
ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﻬﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﺍﭘﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩەﭘﻨﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﻛﻪﺭﯨﻤﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩەۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﭘﻪﻣﻠﯩﺪﻯ.
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ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻗـﯘﻳﺎﺵ ھﺎﺭﺍﺭﯨﺘﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺗﺎﻍ ۋﺍﺩﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ،
ﻗﯩﻴﺎﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺧﯘﻣﺪﺍﻧﺪەﻙ ﻗﯩﺰﯨﺘﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﺩﯨﻤﯩﺦ ھﻪﻡ
ﻧﻪﻣﺨﯘﺵ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘﻏﺎﺗﺘﻰ .ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﺭﯨﻢ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ،ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ﺗﯧﻤﯩﻐﺎ ﻳﯚﻟﻪﻧﮕﯩﻨﯩﭽﻪ
ﺯﻭﯕﺰﯨﻴﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ،ﺋﺎﻏﯩﺰﻯ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺧﻮﺭەﻙ
ﻛﯧﭽﯩﻠﻪپ
ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ،
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ
ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﻘﺎ
ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺩﯦﺮەﻙ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ .ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺗﻪﺭﯨﺰﺩە ﺋﯘﺧﻼﺷﻘﺎ ﻛﯚﻧﯜﻙ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭەھﯩﻢ ھﺎﺭﻏﯩﻨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺗﯜﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺷﻼپ ،ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﯘﺯﺍﻧﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﯘﻳﻘﯘﻏﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﭼﯧﻬﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯜﺭﺗﯜپ ،ﭼﯚﭼﯜپ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪﺍ
ﺋﯘﻳﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻗﯘﺯﯨﺴﻰ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻣﯘ ﺋﯘﻳﻘﯩﺪﺍ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﭼﯚﭼﯜپ ،ﺳﯩﻠﻜﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯧﭽﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﻳﻪﺗﺘﻰ.
ﮔﯧﻠﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ،ﺋﯧﻐﯩﺰﻯ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻪﺗﺘﺎﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻴﻨﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻛﯚﺯ-ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﻗﯘﺭﯗپ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺧﯩﻴﺎﻝ-ﭘﯩﻜﺮﻯ ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺗﯜﻳﯩﺪە
ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺗﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭەﻙ-
ﺑﺎﻏﺮﻯ ﭘﺎﺭە-ﭘﺎﺭە ﺗﯩﻠﻐﯩﻨﺎﺗﺘﻰ! ﺋﯘ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭﻧﻰ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻏﻪﺯەپ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻏﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯧﻐﯩﺮ ھﺎﺭﻏﯩﻨﻠﯩﻖ ،ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﯜﯕﻪﻛﻠﯩﺮﯨﮕﯩﭽﻪ ﺗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﯟەﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ
ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺩەﻗﯩﻘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﺎﺳﺘـﺎ ،ﺋﺎﺳﺘـﺎ ﻛـﻪﭼﻜﻰ ﺷـﻪﭘﻪﻗﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻏﯘچ ﺷﻮﻟـﯩﺴﻰ ﺗـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻕ ۋﺍﺩﯨﻼﺭﻧﻰ ﺑﻮﻳﻼپ ﺗﺎﻍ ﭼﻮﻗﻘﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﻣﺎﺷﻘﯩﻠﻰ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻐﺎ ﺗﯘۋﺍﻗﻼپ
ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺗﺎﺷﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﭗ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﻰ ﺋﺎﭼﺘﻰ .ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ:
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ.
ﺑﯩﺰ ﺋﯜچ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺩەﭘﯩﻨﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﻳﻠﻰ ،ﺋﺎﻧﭽﻪ
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ﺋﯘﺯﯗﻥ ھﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﻤﯩﺰ-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﺩﺍ.
ﺋﯘ ،ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﭘﯜﻛﯜﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ،
ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﻮﭘﺎﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ:
_ ﻳﺎﻕ ،ﻳﺎﻕ .ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻨﻪﺯەﺭ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ
ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﭼﺎﻳﻘﺎپ.
_ ﺳﯩﻤﺎﺧﯧﻨﯩﻢ ،ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻻﻱ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﺎﻧﺎ! ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘڭ .ﺳﯩﺰ
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺟﻪﺑﺮﻯ ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﺯ ﺟﯧﻨﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﻴﻨﺎﻳﺴﯩﺰ
ﺧﺎﻻﺱ .ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﭗ
ﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰ .ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﺎڭ ﻳﻮﺭﯗپ ﻳﻮﻝ ﻳﯜﺭﯨﺸﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﭘﯘﺗﻠﯩﻜﺎﺷﺸﺎڭ
ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺑﯧﺨﻪﺗﻪﺭ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﮕﻪ ﺋﯘﻟﯩﺸﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ
ﻛﯧﺮەﻙ .ھﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮﺋﺎﻳﺎﻕ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭ-ﻳﯚﻟﻪﻛﺘﻪ
ﺑﻮﻟﯘڭ! ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﺩە
ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﻮﻳﺎﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ-ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺯەﺭﺩە ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ
ھﻪﻣﺪە ﻣﯘﺭﺩﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪەﻙ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ ﺳﯩﻠﻜﯩﭗ ﻧﯩﺨﺘﯩﺪﻯ.
_ ﻳﺎﻕ ،ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ!
ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﺎﺭﺳﯘﻥ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ
ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ ھﻪﻣﺪە ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﻰ ﻛﯚﺗﻪﺭﮔﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ .ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺳﻪﻛﺮەپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜپ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻪﻟﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻣﯘﺭﯨﺪﻯ ۋە:
_ ﺋﺎﻧﺎ! ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻪﻙ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ھﻪﻡ ﺳﯩﺮﯨﺖ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ .ﺳﯩﺰﻣﯘ،
ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﯘ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﻗﻮﺭﺳﯩﻐﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﻗﯩﻴﺎﻟﯩﻘﺘﺎ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﻐﺎ
ﻳﺎﻣﯩﺸﯩﭗ ،ﭘﻪﺳﻜﻪ ﺳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻼﺭﺩﺍ ﺗﯧﺰ ﻳﯜﺭەﻟﻤﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ.
ﺑﯘﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜڭ ،ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﺩە ﻗﯧﻠﯩﯔ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ
ﺳﯚﺯﻟﻪپ.
_ ﻳﺎﻕ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﻪﻧﻪ
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ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﯛۋﯦﻠﯩﺶ ﺋﯩﺴﺘﯩﮕﯩﻢ ﺑﺎﺭ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍﺭﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ.
_ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﺎﺭﻏﯩﻠﻰ ﻗﻮﻱ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﺘﺎ
ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭘﻤﯘ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ،ﻧﻰ ـ ﻧﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ .ﺑﯘ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﺩە ﺑﯩﺮ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﺎﺋﻪﺕ
ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﯧﻠﯩﺶ ھﯧﭻ ﮔﻪپ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﯔ-
ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺗﻪﻟﯩﯟﯨﮕﻪ ﻛﯚﺯ ﻗﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻱ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘ ﺋﯜچ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ .ﺋﯘ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ
ﺟﺎﻥ ﭘﺎﺭﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﺎﺭﺯﯗﻻپ ﺋﺎۋﺍﻳﻼپ ﺗﯘﻏﯘپ
ﭼﻮڭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﯩﻚ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺕ ﻣﯩﯟﯨﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻲ ۋﯦﺪﺍﻟﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﺳﯩﻨﻰ،
ﺭﺍﺗﻪﺑﯩﻨﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﻻ
ﻳﯩﻐﻼپ ﻗﯘﺭﯗپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ھﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎﺵ ﭘﻪﺭﺩﯨﻠﻪﻳﺘﺘﻰ.
ﺭەھﯩﻢ ﺋﯘﻧﻰ ﮔﯘﻳﺎ ﺋﻪﻣﺎﻧﻰ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻳﯧﺘﯩﻠﻪپ ﻣﺎﯕﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ،ﺗﺎﻍ
ﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﺩە ﺳﯜﺯﯛﻟﯜپ ،ﺑﯩﺮﺩە ﺗﯜﻡ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﺷﯘپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯧﭽﻪ
ﺯﯗﻟﻤﯩﺘﯩﺪە ،ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﻣﻪھﻜﻪﻡ
ﻳﯧﭙﯩﺸﯩﭗ ﻗﯩﻴﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﭼﯜﺷﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻠﯘﻗﻘﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﺪە ،ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﻗﻮﻝ ﭼﯩﺮﯨﻐﯩﻨﻰ ﻳﯧﻘﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﮕﻪ ﺗﯘﺗﺘﻰ.
ﺋﯘ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﺍﻟﻤﯩﺪﻯ.
ﺋـﻪﺭﻛـﯩﻨﻠـﯩﻚ ،ﺋـﺎﺯﺍﺗـﻠﯩﻖ ﺋـﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﭗ ،ﺋـﯚﺯ ھـﺎﻳـﺎﺗـﻠـﯩـﺮﯨـﻨﻰ
ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﺟﻪﺳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺗﺘﻰ!
ﺋﯘ ﺯﯗﻟﻤﻪﺕ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯚﻛﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻧﺎﻟﻪ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ!
ﺋﯘ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺯﻻپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ
ﺳﯜﺭﺗﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ھﺎﻝ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪپ ،ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﺰﯨﭗ
ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪپ ﺑﯧﺮەﻟﯩﮕﯜﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻖ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮە ﺋﯩﺪﻯ .ﺭەھﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ
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ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘپ ،ﻳﯚﻟﻪپ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﺩﻯ .ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ
ﻗﻮﻝ ﭼﯩﺮﯨﻐﯩﻨﻰ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﻪڭ ﻳﯧﻴﯩﭗ
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ ﻛﯚﺗﻪﺭﺩﻯ .ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯘﻣﺮﺍﻥ ۋە ﺋﻮﻣﺎﻕ
ﻗﯘﺯﯨﺴﻰ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﻪﺳﻜﻪﻳﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﻐﺎ ﺳﯘﺯﯗﻟﯘپ ،ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯜﺯ ﻗﻪﺩەﻣﭽﻪ
ﻧﯧﺮﯨﺮﺍﻗﺘﯩﻜﻰ ﺧﺎﺭﺍﺑﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺧﺎﺭﺍﺑﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ
ھﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﯚﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﻛﯧﺴﻪﻙ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻬﺎﺗﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﺎﻧﻤﯘ ﻳﺎﻥ ﻗﺎﺗﯩﺮﯨﺴﯩﻐﺎ ﺑﻪﺵ
ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺷﯧﻬﯩﺖ ﺩەﭘﯩﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺯﻭﻣﭽﻪﻙ ،ﺯﻭﻣﭽﻪﻙ ﻗﻪﺑﺮە ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﻯ
ﻛﯚﺯﮔﻪ ﭼﯧﻠﯩﻘﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺩﯦﮕﯜﺩەﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺑﯘ
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ
ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﺧﺎﺭﺍﺑﻰ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﻪ
ﻛﻪﺗﻤﻪﻥ ،ﺑﯩﺮ ﮔﯜﺭﺟﻪﻙ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺯ ﺗﯩﻤﯩﺴﻘﯩﻼپ ﺋﻪﭘﻠﯩﻚ ﻳﻪﺭ ﺋﯩﺰﺩﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯩﺮ ﭼﻮﯕﺮﺍﻕ،
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻜﺮەﻙ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﺎﺯﺩﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ
ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺟﻪﺳﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪﻯ .ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﺭﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﺎﺭﭘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎﺭﭼﻪ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﺮﺗﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﯩﻨﻰ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﯩﻨﻰ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﻮﭘﯘﻕ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﻳﺎﭘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﮔﯘﻧﺎھﺴﯩﺰ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﯩﻚ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺷﯧﻬﯩﺖ
ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﮕﻪ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺳﺎﻧﭽﯩﭗ ﻗﻮﭼﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ
ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ۋﺍﻱ ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺑﺎﻻﻡ -ﺩەپ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﻐﯩﻨﯩﭽﻪ
ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺗﺘﻰ ۋە ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻜﻰ
ﻳﻮﭘﯘﻗﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ،ﻣﯘﺯﻻپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﻧﻐﯩﭽﻪ ﺳﯚﻳﺪﻯ! ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﯟﯨﺪﻯ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮﻟﻠﯘﻕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘپ-
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_ ﺋﺎﭘﺎﯕﻨﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻦ! ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ۋﺍﻗﺘﯩﻤﯩﺰ ﻛﯚپ ﺋﻪﻣﻪﺱ!-
ﺩﯦﺪﻯ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ .ﺋﯘﻻﺭ ﻧﻪﺟﯩﺒﻪﻧﯩﯔ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﻣﯜپ
ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﺭەھﯩﻢ ھﯚﯕﺮەپ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺗﯘپ
ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘ ﺑﺎﺭ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘﻟﻘﯘﻧﯘپ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺗﺘﻰ .ﺋﻮﻣﺎﻕ ﺭﺍﺗﻪﺏ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺧﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ۋە ﭼﯜﭼﯜﻙ ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺯﯨﻢ
ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻨﻰ
ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯗپ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺋﻮﺯﯗﻗﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﻰ
ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﯩﺪﻯ ،ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ
ﺳﯚﻳﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺧﺎﺭﺍپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭﻭھﻰ
ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﻣﯜﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ
ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﯟﯨﺪﻯ ،ﺋﯘ ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻠﻪﺭﭼﻪ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﻯ  -ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﻗﻮﺯﺍﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻛﯚﻣﯜۋﯦﺘﯩﺶ! ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻣﺪﻯ
ﻳﺎﺷﺎﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ!
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯧﻠﻰ ﺋﯧﭽﯩﺸﯩﭗ ﺳﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﻮﻏﯩﺰﯨﺪﺍ
ﺑﯘﻏﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﺳﯚﺭەپ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﻰ.
ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﯕﻠﯘﻕ ۋە ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﺎﯕﻐﯩﭽﻪ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰﻟﯩﻚ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﺍﺗﻪﺑﻨﯩﯔ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﻣﯜپ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﺘﻰ .ﺭەھﯩﻢ
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﯩﻚ ﺋﯚﻟﯜﻣﯩﮕﻪ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﭗ ھﯚﯕﺮەپ
ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﻰ .ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﮔﯜﺭﺟﻪﻛﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ
ﻳﻪﻟﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﺪﻯ ۋە :ﺋﯘﻛﺎﻡ! ﺑﯘ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ
ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﻪﺭﻛﯩﺸﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﮕﻪ
ﻳﯩﻐﻼﺵ ﻳﺎﺭﺍﺷﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺳﻪﻥ ﺟﺎﺳﺎﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﮕﯩﺘﺴﻪﻥ ،ﺩﺍﺋﯩﻢ
ﺟﺎﺳﺎﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﯘڭ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ
ﻗﺎﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯩﺴﺎﺱ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ھﻪﻡ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ھﻪﻡ
ﺟﺎﺳﺎﺭەﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ .ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻳﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
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ﺟﯩﻠﯩﺘﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻥ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ،
ﺋﯜﻧﻠﯜﻙ ۋە ﻣﯘﯕﻠﯘﻕ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﺳﯜﺭە ﺋﻮﻗﯩﺪﻯ .ﺗﯩﻼۋەﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﯘﻻﺭ ﺩﯗﺋﺎﻏﺎ ﻗﻮﻝ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ -ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ
ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﯩﻚ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ،ﺑﯩﮕﯘﻧﺎھ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺋﺎﺷﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ
ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ،ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ
ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﺧﺎﺭﺍپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ۋەﺗﯩﻨﯩﮕﻪ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﺭﯗﺱ
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭﻧﯩﯔ،
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻐﺎﻝ
ﺋﯩﺸﻐﺎﻟﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻛﺴﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘﺷﯩﻨﻰ
ﺗﯩﻠﯩﺪﻯ .ﺩﯗﺋﺎﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﮔﯜﺭﺟﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﺎﺯﻏﯘﭼﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﮔﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ
ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪ ﻗﺎﺗﺒﻮﻱ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯘﺧﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
_ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺒﻮﻱ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﭘﻪﺱ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻪﻟﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﭘﯩﻠﯩﮕﻪچ ،ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ
ﺑﯧﺮﯨﭗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻏﯩﺪەﻙ ﻣﺎﺩﺍﺭﻯ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻮﺯﯨﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﺗﺎﺷﻼپ ﻗﯩﻴﺴﺎﻳﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺋﻪﻟﻪﻡ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯘﻏﯘﻟﯘپ ﻳﯩﻐﻼﺷﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯧﻠﻰ ﺋﺎﻏﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻤﯘ ﭼﯩﻘﻤﺎﺱ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ.
_ ﻣﻪﻥ ﺗﯜﮔﻪﺷﺘﯩﻢ! ﻣﻪﻥ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺟﻪﺳﻪﺕ!-ﺩەﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘ ﻧﺎﻟﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ.
_ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻛﺎﯕﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻣﻪﻥ .ﺳﻪﻥ
ﺋﺎﭘﺎﯕﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﯚﻟﻪپ ﻣﺎﯕﯩﺴﻪﻥ ،ﺑﯩﺰ ﻳﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﯩﺰ!-
ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﯘﭼﯩﻐﯩﺪﯨﻦ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎچ.
ﺭەھﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﻮﺧﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ،ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻗﻮﻟﺘﯘﻏﯩﺪﯨﻦ ﻳﯚﻟﯩﺪﻯ .ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺒﻮﻱ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ
ﻳﯩﺘﯩﻠﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﻮﻝ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﻰ.
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ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺘﺎ-ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺯﯗﻟﻤﻪﺕ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﯩﻐﺎ
ﻛﯚﻧﯜﻛﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺗﺎﻍ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﯧﻐﺮ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﺸﻨﻰ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺗﻮﺭﺍپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻗﺎپ ﻗﺎﺭﺍ ﺗﺎﻍ ﺗﯩﺰﻣﯩﻠﯩﺮﻯ
ﮔﻮﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﻪﺱ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﮔﻪ
ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺑﻪﺯﯨﺪە ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯩﻚ ﻗﯩﻴﺎﻏﺎ ﺩﯗچ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﺪە ﺗﯩﻤﺘﺎﺱ
ﺗﻮﺧﺘﯩﺸﺎﺗﺘﻰ-ﺩە ،ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﻨﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻪھﻪﻝ
ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺩەﺳﺴﯩﮕﯜﺩەﻙ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎپ
ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﻨﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺗﺎﻏﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﻣﯩﺸﯩﭗ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ،
ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻳﻮﻝ ﻳﯜﺭﯛﺷﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ
ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭﺩە ﻗﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻛﺎﺭﺍﻣﯩﺘﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ -ﻗﺎﭘﺎﺭﺗﻤﯩﻼﺭ ﺗﯩﺸﯩﻠﯩﭗ ،ﭘﯘﺗﻰ ﺗﻪﺭﻟﯩﮕﻪﻧﺴﯩﺮﻯ
ﺗﯘﺯ ﻗﯘﻳﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯧﭽﯩﺸﻘﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺴﯩﺰﻣﯘ ﺳﺎﭘﻤﺎ ﻛﻪﺵ ﺗﻪﺭﻟﻪپ
ﭘﯘﺗﺘﺎ ﺗﯜﺯﯛﻛﺮەﻙ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﺩەﻣﻠﯩﺮﻯ ﺗﯧﻴﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘ ﺷﯘ
ﺗﺎﭘﺘﺎ ﻣﻪﺳﺨﯘﺷﺘﻪﻙ ﺩەﻟﺪەﯕﻠﻪپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻤﯘ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯜﺯﯨﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﻼپ ﻣﯧﯖﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﭼﯧﻠﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ  -ﺩە  -ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﯘﯕﻤﯘ ﻗﺎﭘﯩﺮﯨﭗ
ﻛﻪﺗﺘﯩﻤﺎ؟
_ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻏﯧﻤﯩﻨﻰ ﻳﻪپ.
_ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ! ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺮﺍﻕ ﺩﯦﻤﻪﻣﺴﻪﻥ ﺋﺎﭘﺎ! ﺑﺎﻻ ﺗﻪﻛﻜﯜﺭ ﻗﺎﭘﺎﺭﺗﻤﯩﻼﺭ
ﺗﯩﺸﯩﻠﯩﭗ ﻛـﻪﺗﺴﻪ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﺋﻮﺗﺘﺎ ﻛـﯚﻳﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯧﭽﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ
ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻢ -ﺋﯩﯖﺮﯨﺪﻯ ﺭەھﯩﻢ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ.
_ ﺳﯩﻤﺎ ﺧﯧﻨﯩﻢ ،ﺋﺎﻧﺎ ،ﺗﻮﺧﺘﺎﯕﺎ! ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩەﻟﺪﯛﺳﻠﻪپ
ﻣﯧﯖﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﻪﻛﻼ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ! ﺑﯩﺮەﺭ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰ ﻟﯩﻚ
ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎۋﺍﻝ ،ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﭘﯘﺧﺘﯩﻠﯩﯟﺍﻻﻳﻠﻰ-ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ۋە ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﻰ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﯩﮕﻪ
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ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﺘﺎ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺗﺎﯕﺪﻯ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﻠﯩﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺯ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە
ﺗﯚﺕ ﻏﯘﻻچ ﺋﯘﺯﯗﻧﻠﯘﻗﺘﯩﻜﻰ ﺗﺎﻧﯩﻨﻰ ﻳﯧﺸﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﺋﯘﭼﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯜﺭﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘپ ﻗﻮﻟﺘﯘﻗﻤﺎﺵ ﺑﺎﻏﻠﯩﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﺋﯘﭼﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯧﻠﯩﮕﻪ ﺑﺎﻏﻼپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻳﻮﻟﻨﻰ
ﺩﺍۋﺍﻡ ﺋﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﺮﯨﭽﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﯩﻚ ﻗﯩﻴﺎﻟﯩﻘﻘﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺑﯘ ﺯەﻧﺠﯩﺮ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﯘﺗﯘﺷﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﻗﯩﻴﺎﻟﯩﻖ ﮔﻮﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﻛﺘﻰ ﻳﻮﻕ ﭼﯘﻗﯘﺭ ھﺎﯕﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﻛﻠﻪپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ
ﺋﺎﺳﻤﺎ ﻗﯘﺯﯗﻗﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺗﯩﻚ
ﻗﯩﻴﺎ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﻗﺎﭘﺘﯩﻠﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩەﻡ ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﺘﯩﻜﻰ ﺋﯚﭼﻜﻪ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺳﻮﻝ ﺗﻪﺭەﭘﺘﻪ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﮔﯜﻣﯜﺭﻟﯜپ
ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ھﻪﻳﯟە ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺗﯩﻚ ﻗﯩﻴﺎ ،ﺋﻮڭ ﺗﻪﺭەﭘﺘﻪ
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩەﻡ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺳﯜﻣﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ﺗﻪﮔﺴﯩﺰ ھﺎﯕﻼﺭ!
ﺑﯘ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻮﻧﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﻳﯧﺘﯩﻠﻪپ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ -ﻗﯩﻴﺎ ﺗﺎﻏﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭﻧﻰ
ﺭﯗﺳﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎۋﺍﻳﻼپ ،ﭘﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﭼﻜﻪ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ
ﻗﻪﺩەﻡ ﺑﯧﺴﯩﯖﻼﺭ! ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ھﺎﯕﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﯕﻼﺭ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺋﺎﮔﺎﻻﻧﺪﯗﺭﯗپ .ﻗﺎﭘﺘﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﭼﻜﻪ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﻳﯚﻟﻪپ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻪﻟﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﻰ
ﺗﯧﯖﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﻪﺷﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﺋﺎﺯﻻ ﺑﻮﺷﻠﯘﻕ
ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗپ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﻰ-ﺩە ،ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩەﻣﺪە ﺩﯦﮕﯜﺩەﻙ،
ﻳﯧﯖﻰ ﺗﺎﻡ ﻳﺎﻗﯩﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﺪەﻙ ﻗﯩﻴﺎﻏﺎ ﻳﯧﭙﯩﺸﯩﭗ ،ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪﻳﺘﺘﻰ  .ﻗﯩﻴﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻜﻰ
ﻳﻮﭼﯘﻗﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘۋﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﻠﻪ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﻨﭻ-ﺋﺎﺭﺍﻣﯩﻨﻰ
ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﺯﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﯜﺭﻛﯜپ ،ﮔﻮﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ
ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﺎﺯﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻨﻼ
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ﺗﺎﺗﯩﻼپ ﺋﯚﺗﯜپ ،ﻗﯩﻴﺎﻏﺎ ﻳﺎﻣﯩﺸﯩﭗ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﻐﺎ ﺋﯚﺭﻟﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﯟﯨﺪﻯ،
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﺎﻣﺎﺷﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﮕﻪ
ﭼﯜﺷﺘﻰ .ﺋﯘ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺘﯩﻦ ﻗﯩﻤﯩﺮﻟﯩﻤﺎﻱ ﻗﯩﻴﺎﻏﺎ ﭼﺎﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﻟﺪﻯ.
ﻛﯧﻠﻪ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﻐﺎ ﺋﯚﺭﻟﻪﺷﻜﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﯩﺮﻣﯩﺸﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪە ،ﺋﯘ ﻗﯩﻴﺎﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﻪﻧﻰ ﻗﻮﻏﻠﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺪﻯ،
ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺗﻪﻥ ﻣﯘﻗﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻐﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ،ﺗﻪﺭﻟﻪپ ﻳﯚﻝ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﺗﯧﻴﯩﻠﯩﭗ ﭘﯘﺗﯩﺪﯨﻦ ﺳﯧﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ
ﻗﯩﻴﺎﻟﯩﻘﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘۋﺍﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ،ﻗﻮﻟﻰ
ﺗﻪﻛﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺗﺎﺵ ﻗﻮﻣﯘﺭﻟﯘپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﺎﻟﻤﺎﻱ
ﺑﻮﻏﯘﻕ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ﭼﯩﺮﻗﯩﺮﯨﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﭘﻪﺳﺘﯩﻜﻰ ھﺎﯕﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺗﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﭼﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻤﯘ
ﺑﯩﺮﮔﻪ ﭼﯜﺷﺘﻰ .ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺷﯘﻛﺮﯨﻜﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰ ﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﺎﻣﺎﻥ
ﻗﺎﻟﺪﻯ! ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﺳﯜﻳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺩﯙۋﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﻗﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﯕﺸﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﺳﺘﻰ
ﺑﻮﺵ ﻗﯘﻡ ﮔﯜﻣﯜﺭﻟﯜپ ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﺩﻭﻣﯘﻻپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺗﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﺋﯘﭼﯩﻐﺎ ﺑﺎﻏﻼﻗﻠﯩﻖ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﯕﺸﺎپ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺩﻭﻣﯘﻟﯩﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﻣﯚﺟﯩﺰە ﻛﻪﺑﻰ! ﻛﯩﭽﯩﻜـ-
ﻛﯩﻨﻪ ﺑﯩﺮ ﭼﯘﻗﯘﺭﭼﺎﻕ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﮔﺴﯩﺰ ھﺎﯕﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﻳﻨﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ،ﻣﯜﺭﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ
ﺳﯜﺭﯛﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﻐﯩﺮﻣﯘ ﻳﺎﺭﻻﻧﻤﯩﺪﻯ .ﻛﻪﺭﯨﻢ
ﻗﯩﻴﺎ ﺗﺎﻏﻘﺎ ﻳﺎﻣﯩﺸﯩﭗ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﭼﯜﺷﯜﺷﻜﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﻳﺘﺘﻰ.
_ ﺋﺎﭘﺎ! ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺋﺎﭘﺎ! ﺳﻪﻥ ھﺎﻳﺎﺗﻤﯘ ،ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻪ-ﺩەﻳﺘﺘﻰ ﺭەھﯩﻢ
ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﺪﺍ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ.
_ ھﻪ ﺋﻪ ،ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ،ﻣﻪﻥ ھﺎﻳﺎﺕ .ﻗﻮﺭﻗﻤﺎ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ
ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ .ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﯘﻧﻰ
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ﺳﯚﺭەﺷﺘﯜﺭﯛپ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﻰ .ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﻐﺎ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺷﻘﺎ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ
ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ،
ﻗﺎﭘﺎﺗﻤﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﻮﻳﯘﻟﯘپ ھﻪﻡ ﺋﺎﻳﺎﻕ ﺗﻪﺭﻟﻪپ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ،ﭘﯘﺗﻰ ﺋﺎﻳﺎﻗﺘﺎ
ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺭﻣﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﺗﯧﻴﯩﻠﯩﭗ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﯩﯔ
ﺳﻪۋەﺑﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﺋﯘ ،ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ.
_ ﺋﺎﻳﺎﻗﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﯖﺎ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﺎﻗﺎﻱ ،ﭘﯘﺗﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻳﯧﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﭘﺎﺭﺗﯩﯟەﺗﺘﯩﻜﯩﻦ-ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ.
_ ﺑﺎﺭﻣﺎﻕ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﻰ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ،ﺭەھﯩﻤﻤﯘ ھﻪﺭ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﺗﻪﯕﻼ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﮔﻪچ ﺋﺎﻳﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﭗ.
_ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺷﻪھﻪﺭﺩە ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻏﯘ .ﻧﯧﻤﯩﺸﻜﻪ
ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯖﻜﯩﺪەﻙ ﭼﻮﺭﯗﻗﻨﯩﯔ ﻏﯧﻤﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﯖﻼﺭ-
ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﻏﯩﺮﻧﯩﭗ ھﻪﻣﺪە ﻳﺎﻧﭽﯘﻏﯩـ-
ـﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﻟﻪﻣﺘﯘﺭﺍﭼﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﯚﺷﯜﻙ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺗﺎﺷﻼپ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﺎﻍ ﻳﯜﺭﯨﺸﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ھﺎﺭﻏﯩﻨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪﭘﯩﺴﻰ ﻧﻪﭘﻪﺳﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﻤﻪﻱ ھﯜﻣﯜﺩەﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻕ
ﻏﺎﺟﯩﻼپ ﺗﯧﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺳﻮﻳﯘﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﺳﯜﺭﯛﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺟﻪﻳﻨﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﺗﯘﺯ ﻗﯘﻳﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯧﭽﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ۋﯗﺟﯘﺩﻯ ﭼﯩﻠﯩﻖ-ﭼﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭﮔﻪ ﭼﯚﻣﯜﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﺎﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﺷﯩﻨﻰ ﻗﯩﻴﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻟﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﮕﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜپ
ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺒﻮﻱ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺋﻪڭ ﻗﯩﻴﯩﻦ ھﺎﻟﺪﺍ.
ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ھﺎﻣﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﯜﻛﻰ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻕ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ھﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭ -ﻳﯚﻟﻪﻛﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻛﯧﭽﯩﮕﻪ
ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﭘﺎﺕ -ﭘﺎﺗﻼ ھﺎﺭﺩﯗﻕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺳﺎﻟﻘﯩﻦ ھﺎۋﺍﺩﺍ
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ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻪﮔﯩﺪﯨﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭ ﭼﯜﻣﯜﻟﻪ ﻣﯧﯖﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺗﺎﻏﺪﯨﻦ ھﺎﻟﻘﯩﺪﻯ .ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﻳﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺋﺎﺳﺎﻥ،
ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﻨﯩﺸﻜﯩﻤﯘ ﻳﯧﻨﯩﻚ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﯘﺯﯗﻧﺮﺍﻕ ﺩەﻡ ﺋﯧﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﺘﻰ .ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﯧﯟﯦﻠﯩﺸﻨﻰ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﯜﺭﯛﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﻟﻨﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﯩﺮ
ﺗﻮﻏﺮﺍﻣﺪﯨﻦ ﻧﺎﻥ ﺋﯚﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺵ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ
ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﺎﻏﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﻪ ﺳﯧﻠﯩﺸﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻏﺮﺍﻡ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻧﺎﻥ ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
ﭼﯩﮕﺮﺍﺳﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﺎﻍ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼپ
ﻳﻪﻧﻪ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺸﺘﻰ.
ﺑﯘﻟﯘﺗﺴﯩﺰ ﻛﯚﻙ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﺎ -ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺳﯚﺯﯛﻟﯜﺷﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ،
ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ ﮔﯜﻧﺴﯩﺰﻟﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ،ﺑﻪﺯﯨﺪە ﻏﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺑﺎﺭﺍ -
ﺑﺎﺭﺍ ﺗﺎڭ ﺷﻪﭘﻪﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﭘﯘﻗﻘﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﻠﯩﯟﯨﺪﻯ ،ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ:
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ! ﺑﯩﺰ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﭼﯩﮕﺮﺍﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪﻙ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﺎ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺗﺎڭ ﺳﯜﺯﯛﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎۋﺍﻝ ھﻪﻣﺪە
ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﺎﺋﯩﺮﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﻛﻜﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﻟﯜپ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﻮﻣﺒﺎﺭﺩﯨﻤﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺴﺘﯩﻬﻜﺎﻡ ﺑﺎﺭﯨﮕﺎﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ! ﻛﻪچ ﻛﯩﺮﮔﯩﭽﻪ
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﻧﯘپ ،ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻡ
ﺋﯧﺘﯩﻤﯩﺰ .ﺗﻪﺑﯩﻜﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﯘھﯩﻤﻰ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﺩﯨﻦ
ﻳﯩﮕﯜﺩەﻙ ﻧﺎﻥ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ .ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ! ﺷﯘﯕﺎ
ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜﻣﻪﻧﻜﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻏﻪﻳﺮەﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﺷﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺗﯧﺰﻟﯩﺘﻪﻳﻠﻰ! -ﺩﯦﺪﻯ ھﻪﻡ ﻳﺎﻟﯟەﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ ھﻪﻡ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺋﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎھﺎﯕﺪﺍ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﺍ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺩﯦﮕﯜﺩەﻙ
ﺗﯜﮔﯜﺷﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜﺷﻠﯩﺮﯨﮕﻪ،
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ھﻪﻳﺪەﻛﭽﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ھﯧﭽﺒﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰﻣﯘ ﺟﺎۋﺍپ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ،
ﺧﯘﺩﺩﻯ ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﭘﺎﺧﻼﻧﻼﺭﺩەﻙ ﺋﯜﻧﺴﯩﺰ
ﻳﯜﺭﯛﺷﻪﺗﺘﻰ .ﺗﺎڭ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﻳﻮﺭﯨﻤﺎﻗﺘﺎ .ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻜﻰ ﺗﺎﻍ
ﺗﯩﺰﻣﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ھﻪﺷﻪﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭘﯘﻗﻘﺎ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯘﻳﺎﺵ ﻛﯚﺯﻯ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﻼ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺗﻪﺵ ﺋﯧﭽﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ
ﻏﻪﺯەﭘﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﻯ .ھﺎۋﺍﻣﯘ ﻗﯩﺰﯨﭗ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﺘﺎ.
_ ﺑﯧﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺑﻮﻣﺒﺎ ﻳﯧﻐﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ
ﻳﻮﻝ
ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍﻳﺘﺘﻰ
ﺗﯧﺰﻟﯩﺘﯩﯖﻼﺭ!-
ﻣﯧﯖﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺋﺎﺳﺘﯩﻼپ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ
ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ،ﺳﻪۋﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ
ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻳﻮﻝ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ،ﻳﻮﻝ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﺗﺎﻍ ۋە
ﻗﯩﻴﺎﻟﯩﻘﻼﺭﺩﺍ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﺎﺩﺍﺭﻯ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪەﻙ
ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ
ﻳﻮﻝ
ﺑﯩﺮﺍﻕ
ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
ھﻪﻳﺪەﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭەﺗﺘﻰ ۋە ﺋﯚﻟﯜﻡ
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﺩﺍﺭﺳﯩﺰ ۋﯗﺟﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﻛﯘچ
ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ھﺎﺭﻏﯩﻨﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﯧﺴﯩﻤﻰ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ،ﻳﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛﺵ
ﺋﺎﺯﺍۋﯨﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯜﺭﯛﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻡ ﺋﻪﺗﺘﯜﺭەﺗﺘﻰ.
ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﺗﺒﻮﻱ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻏﻪﻳﺮﯨﺘﻰ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺍﺗﺘﻰ! ﻳﯜﺯﻟـﯩـﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺗﯚﻛﯜﻟﯜۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﻧﭽﺎﻕ-ﻣﯘﻧﭽﺎﻕ ﺗﻪﺭ ﺩﺍﻧﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﭘﻮﯕﺰەﻛﺘﻪﻙ ﻳﻮﻏﺎﻥ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ھﺎﻣﯩﻠﯩﺴﻰ ،ﺋﯧﻐﯩﺮ ھﺎﺭﻏﯩﻨﻠﯩﻖ،ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﯩﯔ
ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﻪﺩەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺋﻮﻕ
ﺗﯧﮕﯩﭗ ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎﻥ ﻛﯧﻴﯩﻜﺘﻪﻙ ﺳﯚﺭەپ ﻳﯚﺗﻜﻪﺷﻠﯩﺮﻯ ،ھﺎﻟﺴﯩﺮﺍپ-
ھﯚﻣﯜﺩەپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺟﻪﺳﯘﺭ
ﻳﯜﺭﯛﺷﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻕ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ھﺎﻟﻰ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺋﯧﭽﯩﻨﺪﯗﺭﺍﺗﺘﻰ ۋە ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ،
ﻗﻮﺭﺳﯩﻐﯩﺪﯨﻜﻰ ﮔﯘﻧﺎھﺴﯩﺰ ھﺎﻣﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
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ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯩﻚ ﻗﯩﻴﺎ ﺗﺎﻍ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﺭ ﺟﯩﺮﺍﻏﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ.
_ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺷﯘﻛﺮﻯ! ﺑﯩﺰ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ ،ﻣﯘﺷﯘ ﺟﯩﺮﺍﺩﯨﻦ ﺗﯚۋەﻧﮕﻪ
ﻗﺎﺭﺍپ ھﻪﻡ ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻡ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﭼﯜﺷﯜﯕﻼﺭ-ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺷﺎﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭ ﻣﯘﻧﭽﺎﻕ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ھﺎﺭﻏﯩﻨﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ
ﺷﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﻰ.
_ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ ﻣﯚﻛﯜﻧﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯗﺭ؟ -ﺳﻮﺭﺍﻳﺘﺘﻰ ﺭەھﯩﻢ
ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ.
_ ﺋﺎۋﯗ ﭘﻪﺳﺘﻪ! ھﺎﺯﯨﺮﻻ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯨﺴﻪﻥ -ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ
ﻗﻮﻝ ﺋﯩﺸﺎﺭﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺳﻜﻪﻳﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜپ .ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ
ﻗﻮﻝ ﺳﻮﺯﯗپ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺳﯩﻨﭽﯩﻼپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﭘﻪﺳﺘﻪ
ﺗﺎﻍ ،ﺋﯧﺪﯨﺮﻟﯩﻖ ۋە ﻳﺎۋﺍ ﺩەﺭەﺧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯩﻚ ﻗﯩﻴﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯩﻐﯩﺮ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯚۋەﻧﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﻮﻝ
ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﭼﯜﺷﯜپ ،ﺗﺎﻍ ﺋﯧﺘﯩﮕﯩﺪە ﺩەﺳﺴﻪپ ﺗﯘﺭﺍﻟﯩﻐﯘﺩەﻙ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﻜﻪﻧﺪە ،ﺟﻪﻧﯘپ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﻥ ﭘﻪﻟﻠﯩﺪە ﺗﺎﺷﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺗﺎﺭﺍﻗﻠﯩﻐﺎﻥ ﺳﺎﺩﺍ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻳﻰ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯩﻜﻰ ﺷﺎﺥ-ﺷﯘﻣﺒﺎ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﺷﺎﻡ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺳﯜﺭﯛﻟﯜپ ،ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ ۋە :
_ ﺋﯚﻟﮕﯜﺩەﻙ ھﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﺋﺎۋﺍﻝ ﭘﻪﺳﻜﻪﺵ
ﺋﯩﺸﯩﺘﻼﺭ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﻮﺯﻏﯩﺪﻯ ،ﭼﺎﺭﻻﺵ ۋە
ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺷﻪھﻪﺭﺩە ﻛﯜﺗﯜپ
ﻳـﻮﻝ
ﺑﯩﺮﻯ
ﺋـﯘﻻﺭﺩﯨﻦ
ﺩﯦﺪﻯ
ﺗﯘﺭﺍﻟـﻤـﺎﻳﺘﺘﯩـﯖـﻼﺭﻣﯘ؟-
ﺑـﺎﺷـﻠـﯩـﻐـﯘﭼـﯩـﻐﺎ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼپ.
_ ﻳﺎﻕ ،ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ .ﺑﯩﺰ ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻛﯧﭽﯩﻜﻜﻪﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ،ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻜﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ.
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_ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺗﯘﺭﻣﺎﻱ ،ﺋﺎۋﯗ ﻗﯩﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺳﻮﻝ
ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﭼﯜﺷﻜﯩﭽﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﻧﯘپ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ .ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩەﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻢ - :ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﯜﺩەﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﺩە
ﻗﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺭ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜﻣﻪﻧﻜﻰ ﺑﻮﻣﺒﯩﻼﺭﻏﺎ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻏﺎ
ﻗﻮﻝ ﺗﻪﻛﻜﯜﺯﻣﻪﯕﻼﺭ! ھﻪ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﻛﯧﺮەﻙ؟-ﺩﯦﺪﻯ
ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻗﻘﺎ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮﺩەﻙ ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻯ.
_ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻧﺎﻥ ۋە ﺳﯘ ﺟﯩﺪﺩﻯ ﻻﺯﯨﻢ-ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ.
_ ﻳﺎﺧﺸﻰ .ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﯕﻼﺭ! ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﯘ
ۋە ﻧﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ -ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ ۋە ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ
ﻳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜﻟﮕﻪﻥ ﻗﯩﻴﺎﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ
ﻣﯧﯖﯩﺸﺘﻰ .ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﻰ
ﺗﻮﻧﯘﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻪﻣﺘﯩﺮﯨﻤﻪﻳﻼ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﯩﺰﯨﻐﺎ ﺗﯘۋﺍﻗﻼپ
ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﻗﯧﻠﯩﻦ ﺗﺎﺷﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪپ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﭗ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﻰ
ﺋﺎﭼﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﻪﻟﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯧﯖﯩﭗ
ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺳﻪﺑﻰ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﻳﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﭘﯜﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯩﯖﯩﺸﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﻟﻪپ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ.
ﺑﯘ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭ ﭘﻪﻡ – ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺕ ۋە ﺗﺎﻛﺘﯩﻜﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯘ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﺍپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺷﺎﻻڭ
ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭەﻟﻪﻳﺘﺘﻰ ۋە ﺳﺎپ ھﺎۋﺍﺩﯨﻦ
ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﺎﻻﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻮﻏﯘﻕ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﻰ ھﻪﻡ ﻗﺎﻧﻐﯩﭽﻪ ﻧﻪﭘﻪﺱ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﻰ ﭼﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻳﻨﯩﺸﻰ ۋە ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻠﯩﻨﯩﺸﻰ
ھﻪﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﮔﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﻧﯘپ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﻮﻥ ﻣﯩﻨﯘﺗﻤﯘ
ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ ﺭﯗﺳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺋﯩﺮﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺩەﻝ ﺷﯩﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺵ ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ۋﯨﺠﯩﻚ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ،
ﺋﺎﻻﻗﺰﺍﺩﯨﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﺎﺗﺎﺭﻏﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭘﯩﻼﺳﺘﯩﻚ
182

ﻗﺎﻥ ﺗﻪﭘﭽﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ

ﭼﻪﻳﻨﻪﻙ ۋە ﺑﯩﺮ ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻧﺪﺍ ﻧﺎﻥ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
_ ﻳﯩﮕﯩﺖ! ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﺳﯧﻨﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻧﺪﯗﺭ!
 ﺩﯦﺪﻯ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻠﯩﻨﯩﭗ._ ﻳﺎﻕ ،ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﻪﻧﻜﻰ ﻳﺎﻕ! ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻪﻛﻼ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﺎ ﺋﯘﭼﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﯘ
ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘ ﺟﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ-ﺩﯦﺪﻯ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺟﺎۋﺍپ
ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﺑﺎﺭ؟-ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻨﻰ
ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻧﺎﻧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺘﺘﯩﻦ.
_ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﯚﯕﯜﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻚ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﺭﯗپ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﺗﯚﻧﯜﮔﯜﻥ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﻪ-ﻛﯧﺮەﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯚﺗﻜﻪپ
ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻍ ﺋﯧﺘﯩﮕﯩﺪە ،ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﺰ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ھﺎۋﺍﺩﯨﻦ ﺋﻮﻗﻘﺎ ﺗﯘﺗﺘﻰ-ﺩﯦﺪﻯ ﺑﺎﻻ
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﻛﻪﺭﯨﻤﮕﻪ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ؟-ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻏﺮﺍﻣﺪﯨﻦ ﻧﺎﻥ ﺋﯚﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﺑﯧﺮﯨﯟﯦﺘﯩﭗ.
_ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﻛﯩﺸﻰ.
_ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﻤﯘ ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻤﯘ؟-ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﯩﺸﯩﭗ.
_ ﻳـﺎﻕ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ھﯧﭽﺒﯩﺮﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻝ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ھـﯘﺟـﯘﻣـﻐﺎ
ﺩﯗچ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺑﯩﺰ ﺗﯚﻧﯜﮔﯜﻥ ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﺭﯗﺵ
ﺋﺎﺋﯩﺮﭘﯩﻼﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﯘپ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯗﻕ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺯﻻ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺭەھﯩﻤﺴﯩﺰﻟﻪﺭﭼﻪ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﻕ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯗﻕ.
ﻛﻪچ ﻗﯘﺭﯗﻥ ﺋﯩﺰ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺷﯘ
ﻳﻪﺭﮔﯩﻼ ﺩەﭘﯩﻨﻪ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ.
_ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ -ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ
ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ.
_ ﻗﻮﺭﺍﻝ ۋە ﺋﯘﻥ ﻗﺎﭼﯩﻼﻧﻐﺎﻥ ﺗﺎﻏﺎﺭ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﺎﻏﺎﺭ ﺳﺎﻕ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
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ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺑﯩﺰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ.
_ ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﮔﻪ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭﻣﯘ؟
_ ھﻪ ﺋﻪ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﻰ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻣﺎﯕﺪﯗﺭﺩﯗﻕ.
_ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﻳﯧﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ۋەﺯﯨﻴﻪﺕ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟ ﺋﯘﻳﻪﺭﺩە ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺑﺎﺭﻣﯘ؟  -ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﻪﭘﺴﯩﻼﺗﻼﺭﻏﯩﭽﻪ
ﺗﯩﺮﯨﻜﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ھﻪﻣﺪە ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻧﺎﻧﻨﻰ ﻛﻮﺭﻭﺳﻠﯩﺘﯩﭗ ﭼﺎﻳﻨﯩﻐﺎچ.
_ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭەﭘﺘﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯚﻧﯜﮔﯜﻥ ﻛﯚپ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻥ
ﻟﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ .ﺗﯚﻧﯜﮔﯜﻥ ﻛﻪﭼﻜﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜچ ﺩﺍﻧﻪﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺋﯩﺮﭘﯩﻼﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺳﻮﻗﯘپ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛۋەﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﺎۋﺍ -
ﺑﻪﻥ ﭘﻪﺳﻜﻪﺵ ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺗﺎﻍ ﺋﯧﺘﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﺪﯨﻦ
ﭘﻪﺳﻜﯩﭽﻪ ﺑﻮﻣﺒﺎﺭﺩﯨﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ ،ﺑﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﻳﺎﺭﯨﺸﺎ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ
ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯧﻜﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﺘﯩﻬﻜﺎﻣﻨﻰ
ﻗﺎﺭﯨﻐﺎ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﭘﺘﯘ -ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ .ﺋﯘﻻﺭ
ﺳﯚھﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﯘ ﭘﻪﻳﺘﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻼ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺋﯩﺮﭘﯩﻼﻧﯩﻐﺎ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ،ﻳﻪﺭ ﺟﺎھﺎﻧﻨﻰ ﺯﯨﻠﺰﯨﻠﯩﮕﻪ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻣﺒﺎ ﺋﺎۋﺍﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﺎﻍ-
ۋﺍﺩﯨﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﭘﻠﯩﺪﻯ .ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺳﯘﺋﺎﻝ-ﺳﻮﺭﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯚﻣﯜﻟﻪپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﺎﺋﯩﺮﭘﯩﻼﻥ ﺳﻮﻗﯘﺩﯨﻐﺎﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ-
ﺩە ،ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛپ ﺑﻪﺗﻠﻪﺷﻜﻪ ﺗﯘﺗﯘﻧﺪﻯ .ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺭەھﻤﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼپ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ -ﻗﺎﻳﺎﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ؟
_ ﻛﺎﺑﯘﻟﺪﯨﻦ-ﺩﯦﺪﻯ ﺭەھﯩﻢ ﺑﻮﺵ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﺎﺭﭼﺎپ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺳﯚھﺒﻪﺗﻠﻪﺷﻜﯜﺩەﻙ ھﺎﻟﯩﻤﯘ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
_ ﺩﺍﺩﺍڭ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻤﯘ؟
_ ﻳﺎﻕ .ﺩﺍﺩﺍﻡ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﺭﺯﯗ
ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘ ھﻪﺭﺑﻰ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ ﺋﯩﺪﻯ .ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﻰ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺋﻪﺗﺮەﺕ-
ﺥ ﺋﺎ ﺩ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛۋەﺗﺘﻰ-ﺩﯦﺪﻯ ﺭەھﯩﻢ ﻣﻪﻳﯜﺱ ھﺎﻟﺪﺍ ﺟﺎۋﺍپ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ.
_ ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﺪﻯ .ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚﭘﯜﻧﭽﻪ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺩﯨﻜﻪﻥ.
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ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻼﭘﺘﯩﻤﻪﻥ .ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗپ
ﻗﺎﻻﻣﺴﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﺗﻤﻪﻛﭽﯩﻤﯘ؟ -ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺳﯚﺯ
ﺋﺎﺭﯨﻼپ ،ﺋﯘﺯﯗﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺳﯚھﺒﻪﺗﻠﻪﺷﻜﯜﺩەﻙ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ
ﺩﯦﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ .ﺭەھﯩﻢ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺑﯩﺮ
ﭼﯩﺸﻠﻪﻡ ﻧﯧﻨﯩﻨﻰ ﭼﺎﻳﻨﺎپ ﺑﻮﻏﯘﺯﯨﺪﯨﻦ ﺗﯚۋەﻧﮕﻪ ﻣﺎﯕﺪﯗﺭﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮ
ﻳﯘﺗﯘﻡ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﺘﻰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﺩﻯ :ﻳﺎﻕ ،ﺑﯩﺰ ﺳﻪﭘﻪﺭﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ
ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﻣﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨﻤﯩﺰ .ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻏﺎ
ﻗﯧﺘﯩﻠﻤﺎﻗﭽﯩﻤﻪﻥ.
_ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ! ﺑﯘ ﻳﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯧﺨﻪﺗﻪﺭ ﺟﺎﻱ ھﻪﻡ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ .ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
ﭼﯩﮕﺮﺍﺳﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ .ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﯕﻨﻰ ھﻪﻡ ﺗﯧﺰ ھﻪﻡ ﭘﺎﺕ  -ﭘﺎﺗﻼ ﻳﻮﺧﻼپ
ﺗﯘﺭﺍﻻﻳﺴﻪﻥ -ﺩﯦﺪﻯ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗپ.
_ ھﻪ ﺋﻪ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﻣﯧﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﻪﺧﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯧﺸﺎۋﯗﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ
ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.
_ ﺭەھﯩﻢ! ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋﯧﻴﺖ ،ھﺎﺯﯨﺮﻻ .ﺑﯘ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ
ﺋـﺎﺭﯨﺴﯩـﺪﺍ ﻧـﻮﭘﯘﺯﻟـﯘﻕ ﺋﺎﺩەﻡ-ﺩﯦﺪﻯ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟـﺎھﯩﺪ ﺑﺎﺵ ﺋﯩﺸﺎﺭﯨﺘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜپ.

ﺋﻮﻥ ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎپ

ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ
ﺋﯘ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺱ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ﻣﯘﯕﺪﯨﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺳﯚھﺒﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻻﺗﺘﻰ .ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ
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ﭼﻮڭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻐﯩﺪﯨﻦ ھﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻪﺭﻣﯘ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ھﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ ﻗﯘﺭﺩﺍﺵ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﺑﺪﯦﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯩﻐﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻛﯜﻧﻪﺗﺘﻰ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﺗﺎﺷﻼﻧﺪﯗﻕ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﺩﯨﻜﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯘﻕ
ﺩەﺭﺩﯨﻨﻰ ﺗﻪڭ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﺎﺗﺘﻰ ۋە ﭼﻮﯕﻼﺭﺩەﻙ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯟﺍﺯﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﺷﯘﻣﯘ ﺋﯧﻨﯩﻘﻜﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯﻻ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻧﯩﯔ
ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﭘﯜﺗﯜﻟﮕﻪﻥ ﻛﯜﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻟﻪﺭﺩە ،ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺴﺘﯩﻬﻜﺎﻣﻼﺭﺩﺍ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪھﯟﺍﻝ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻛﯜﺭەﺵ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ ﻳﻮﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭەھﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚھﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﻮﻳﻼﻧﻐﺎچ ،ھﺎﺯﯨﺮﻻ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪﺍﺋﯘﻳﻘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﺯ
ﺋﺎﭼﻘﺎﻥ ﻗﻮﺯﯨﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯜﺕ ﺗﻪﯕﺸﻪپ ﺋﻪﻣﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﮔﻪﺭﭼﻪ
ﺋﯘ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻳﻮﻝ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﯩﺮ
ﺗﻮﻏﺮﺍﻡ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻧﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﯧﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺑﻮﻏﯘﺯﯨﺪﯨﻦ ﺳﯘﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﻠﻪپ
ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﻧﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯧﭽﯩﺮﻗﺎپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺭەھﯩﻢ ﺋﯘ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻟﻮﻗﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺮﻻ ﻳﺎﻟﻤﺎپ ﻳﯜﺗﯜۋەﺗﺘﻰ .ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺋﺎﻳﺎﻕ ﭼﻮﻛﺎﻥ ﻧﯧﻨﯩﻨﻰ ﻳﻪپ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﺳﯘﺯﻟﯘﻕ ﻗﯩﺴﺘﯩﺪﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ،
ﭼﻮﮔﯘﻧﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭘﻼ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯘﺗﯘﻡ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺧﯘﺩﺩﻯ
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺑﯧﺴﯩﭗ،
ﭼﻮﮔﯘﻥ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ
ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ﺗﯧﻤﯩﻐﺎ ﻳﯚﻟﻪﻧﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ
ھﺎﻟﺴﯩﺰ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ۋە ﭼﯩﺮﺍﻳﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺯﮔﯜﺭﯛﺷﻠﻪﺭ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﮕﻪ ﺳﺎﻻﺗﺘﻰ .ﺋﻪھﯟﺍﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﻮﻟﻐﺎﻕ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻕ ﭼﻮﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯚﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ
ﻗﻮﻳﯘپ ﻳﯧﻨﯩﻚ ﭘﻪﭘﯩﻠﯩﮕﻪچ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ -ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ھﻪﻣﻤﻪ
ﺋﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ-ﺩەپ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻡ
ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜﺷﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺯﯨﻨﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﯩﯔ
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ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ  .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺟﺎﺳﺎﺭەﺕ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜﺷﻜﻪ
ﺗﯩﺮﯨﺸﺎﺗﺘﻰ.
_ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﯩﭽﻪ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﻤﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ﻗﺎﺗﺒﻮﻱ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ،
ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺑﯩﺮﺍﻕ
ﻳﯜﮔﯜﺭﺗﯜپ.
ﻛﯜﻟﻜﻪ
ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ
ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ
ﻗﯩﻴﻨﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﺍﻟﻤﺎﺗﺘﻰ.
_ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ .ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ھﺎﺭﺩﯗﻕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯەﯕﮕﻪ
ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﻟﺴﺎڭ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﻳﯜﺯ
ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺗﯧﻨﭽﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪە .ﺋﯧﻐﯩﺮﺋﺎﻳﺎﻕ ﭼﻮﻛﺎﻥ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺯﺩەﻙ
ﺗﯧﻤﯩﻐﺎ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯧﺮەﺟﻪپ »ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ« ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺑﺎﺵ ﻟﯩﯖﺸﯩﺘﺘﻰ
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ھﺎﺭﻏﯩﻨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟﯜﻛﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ .ﺩەﻝ ﺷﯘ
ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﻯ:
ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯘ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﻛﻪﻝ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ!
ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﯕﺸﺎپ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﺗﻪﻣﺸﯩﻠﯩﯟﯨﺪﻯ ،ﻛﯜﺭەﺷﭽﻰ
ﺗﯩﻚ ﺋﯘﭼﺎﺭﻧﯩﯔ ﮔﯜﺭﯛﻟﺪەﺷﻠﯩﺮﻯ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ
ﻧﯩﻴﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﺩﻯ .ﺋﯚﺯﻯ ﺋﻮﻳﻐﺎﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ھﺎﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺭﻭھﻰ
ﺋﯘﺧﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻕ ﭼﻮﻛﺎﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﭼﺎﭼﺮﺍپ ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﻪﺗﺘﻰ ۋە ﻳﻪﺭ ﺟﺎھﺎﻧﻨﻰ ﺗﯩﺘﺮﯨﺘﯩﭗ ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ
ﮔﯜﻟﺪﯛﺭﻟﻪۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﯩﻚ ﺋﯘﭼﺎﺭﻏﺎ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺭەھﯩﻤﺴﯩﺰ
ﺋﺎﻟﯟﺍﺳﺘﻰ ﻗﯩﺮﻏﯘﻧﭽﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﺗﻠﻪپ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭘﻪﺱ ﺋﯘﭼﯘپ،
ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪھﺪﯨﺖ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ھﺎۋﺍﺩﯨﻦ ﭼﺎﺭﻻﺷﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭ
ﺗﻪﺧﻤﯩﻦ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﻪﻛﻼ ﺋﯘﺯﯗﻥ ھﻪﻡ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯚﻛﯜﻧﮕﻪﻥ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺩﯦﮕﯜﺩەﻛﻼ ﺑﻮﻟﯘۋﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯜﻛﯜﺗﻜﻪ ﭼﯚﻣﯜﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ،ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺗﻪﭘﭽﯩﺮەپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﭼﯧﻬﺮﯨﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯘﻻ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺴﯩﺪە ﻗﺎﺭﯨﺸﺎﺗﺘﻰ .ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺩەﻗﯩﻘﻪ
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ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ،ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ! » ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻻﻻﻳﻤﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻤﯩﺪﯗﺭ؟ «
ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﺎﺭﻻپ ﺳﯩﺮﯨﺘﻨﻰ
ﻛﯚﺯەﺗﺘﻰ ۋە:
ﻟﻪﻧﯩﺘﻲ ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ھﯩﺪﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﻪﺷﯩﻨﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﻮﺭﺷﺎۋﻏﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ -ﺩﯦﺪﻯ-ﺩە
ﺑﯩﺮ ھﺎﺯﺍ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻗﺎ ھﻮﻣﯘﻳﯘپ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ:
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯧﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺟﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻼﻻﻣﺴﻪﻥ؟
_ ھﻪ ﺋﻪ ،ﻣﻪﻥ ﺟﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯧﺰ
ﻳﯜﮔﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ،ھﺎۋﺍﻧﻰ ﻛﯜﺯەﺗﺘﯩﻢ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺟﻪﻧﯘپ ﺗﻪﺭەﭘﺘﻪ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﺎ ﺋﯘﭼﯘپ ﻳﯜﺭەﺗﺘﻰ-ﺩﯦﺪﻯ ﺑﺎﻻ
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ .ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺗﯩﻚ ﺋﯘﭼﺎﺭﻧﯩﯔ
ﭼﺎﻕ ﭘﻪﻟﯩﮕﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯜﺭﯛﻟﺪﯨﻤﻪ ﭘﻪﺳﻠﻪپ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ
ھﺎۋﺍ ﻣﯘھﺎﺳﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﻮﺷﯩﺘﯩﭗ ﭼﯧﻜﯩﻨﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﻪﺗﺮﺍپ
ﺑﺎﺭﺍ-ﺑﺎﺭﺍ ﺗﯧﻨﺠﯩﭗ ،ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﯧﻜﯩﻨﺪﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ ﻳﻪﺭ-
ﺟﺎھﺎﻥ ﺗﯩﻤﺘﺎﺱ ﺑـﻮﻟـﯘپ ﻗﯧﻠﯩﯟﯨﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﺋـﺎﺯ ﺧـﺎﺗﯩﺮﺟـﻪﻣـﻠﯩﻨﯩﭗ
ﭼﻮﯕـﻘﯘﺭ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺸﺘﻰ .ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻧﻰ
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ:
_ ﺑﯩﺰ ﺋﺎۋﯗﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺩەﺭﺭﻭ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ .ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻥ
ﭼﯩﯟﯨﻨﯩﺪەﻙ ﺑﯧﺸﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﻟﯟﺍﺳﺘﯩﻼﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩەﻳﺪﯨﻜﯩﻦ-ﺩﯦﺪﻯ ھﻪﻡ ﻛﺎﻻﺷﻨﯩﻜﻮﭘﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﻻ
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﯩﻨﯘﺕ ﺗﯩﻤﺘﺎﺱ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻟﺌﯘﻥ
ﺋﺎﻟﯟﺍﺳﺘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﻪﺯﻣﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺟﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﯜﯕﻜﯜﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﻪپ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﻰ ھﻪﻡ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯧﻨﭻ-ﺋﺎﺭﺍﻣﻰ ﺋﯘﺯﯗﻧﻐﺎ ﺑﺎﺭﻣﯩﺪﻯ .ﻳﻪﺭ-
ﺟﺎھﺎﻧﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯩﺘﺮﯨﺘﯩﭗ ﺋﯘﭼﺎﺭ ﺑﻮﻣﺒﺎ ﺋﯘﻻﺭ
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ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻨﻼ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﻰ،
ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻧﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯩﺮﺩﻯ ۋە:
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ! ﻛﯚﺭﯛﻟﯜپ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﭘﻪﺭەﺯ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻛﻰ،
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﻪۋەﻟﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺑﯩﺮەﺭ ﺷﯘﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺑﺎﺭﺩەﻙ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﯩﻤﯩﺰ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺑﯘ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﺩە ﻗﻮﺭﺍﻝ ،ﻣﯩﻨﺎﻣﻴﻮﺕ ،ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﭘﺎﺭﺗﯩﻼﺗﻘﯘچ
ﺩﻭﺭﯨﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﯘﯕﻼﺭ
ﻳﺎﺧﺸﻰ .ھﻪﻣﻤﻪﯕﻼﺭ ﺩەﺭھﺎﻝ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﮔﻪ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﯖﻼﺭ .ﺋﯘ
ﺋﯜﯕﻜﯜﺭ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻤﭽﻪ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﺎ .ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻣﺎۋﯗ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﻗﺎﺭﺍﻗﭽﯩﻼﺭ
ﻛﯚﻛﺘﻪ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺟﺎﻧﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﯕﻼﺭ! -ﺩﯦﺪﻯ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﯨﺪﺍ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻮﺭﻗﯘﻣﺴﯩﺮﯨﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﻮﻝ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﺵ ﺋﯩﺸﺎﺭﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﻗﯘﻟﻠﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭەھﯩﻢ ﺑﻮﺧﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺗﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯﻯ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﻮﺯﯨﺴﻰ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﺘﯘﻏﯩﺪﯨﻦ
ﻳﯚﻟﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﺩﯨﻦ ﺋﻮﭼﯘﻗﭽﯘﻟﯘﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﻰ ۋە ﺗﺎﻍ ﺋﯧﺘﯩﮕﯩﻨﻰ
ﺑﻮﻳﻼپ ﺳﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﭼﯩﻐﯩﺮ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ
ﺳﯘ ﺑﺎﺭ ﭼﻮﮔﯘﻧﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ،ﻳﻪﻟﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﺎﻻﺷﻨﯩﻜﻮﭘﻨﻰ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ
ھﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﭼﺎﻣﺪﺍپ ﻣﺎﯕﺎﺗﺘﻰ .ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﻳﯚﻟﻪپ ﻣﺎﯕﺎﺗﺘﻰ .ﻛﻪﺭﯨﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺭەھﯩﻢ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﭼﯧﮕﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﺧﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﻗﻪﺩەﻡ ﻛﯧﻴﯩﻨﺮەﻛﺘﻪ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺩەﻟﺪﯛﺳﻠﻪپ ﻣﺎﯕﻤﺎﻗﺘﺎ.
ﭼﯩﻐﯩﺮ ﻳﻮﻝ ﺩﯦﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺧﻪﺗﻪﺭﻛﻰ ،ﺳﻮﻝ ﺗﻪﺭەﭘﺘﻪ
ﭘﯧﻠﻪﻛﻜﻪ ﺗﺎﻗﺎﺷﻘﺎﻥ ۋە ھﺎﺯﯨﺮﻻ ﮔﯜﻣﯜﺭﻟﯜپ ﭼﯜﺷﻜﯩﻠﻰ ﺗﻪﻣﺸﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
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ھﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻴﺎ ﺗﺎﻍ ،ﺋﻮڭ ﻳﺎﻗﺘﺎ ھﯘﺭﯗﻥ ﺗﻪﻟﻪﺕ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ھﺎڭ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ
ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻳﺎﺗﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﻮﻳﻼﻧﻤﺎﻱ ،ﺩﯦﻘﻘﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ
ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺟﺎﻧﻐﺎ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪپ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﻳﯜﺯ ﻗﻪﺩەﻣﭽﻪ ﻳﯜﺭﯛپ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ھﺎۋﺍ ﮔﯜﻟﺪﯛﺭﻟﯩﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ھﻪﻳﯟەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﺭﻗﺎ-ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜچ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻮﻣﺒﺎ ﻛﯚﻙ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ﺯﯨﻠﺰﯨﻠﯩﮕﻪ ﺳﺎﻟﺪﻯ.
ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﯩﺴﻰ ۋە ﺟﺎﻥ ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﯩﺪﺍ ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﻛﯚﻛﺴﯩﮕﻪ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺷﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﻣﯚﻛﯜﻧﯜپ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ھﯘﺟﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯚﺯ ﻳﯜﮔﯜﺭﺗﺘﻰ.
ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﻮﺭﺍپ ﺯەﺭﺑﻪ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﯩﻚ
ﺋﯘﭼﺎﺭﺩﯨﻦ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻣﺒﯩﻼﺭ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ ﻳﻮﺷﯘﺭﯨﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ،ﻟﻪﺧﻤﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺷﻼﻧﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺑﻮﻣﺒﯩﻼﺭ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻠﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻣﺎﻥ ﺷﯩﺪﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺴﺘﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯩﺲ-ﺗﯘﻣﺎﻥ
ﺋﯚﺭﻟﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯘ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯜۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺲ-ﺗﯜﺗﻪﻛﻠﻪﺭ ﺗﯩﯟﯨﺸﺴﯩﺰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼپ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺟﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﮔﺎﺯ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﻳﺎﺭﯨﺸﺎ
ﻳﯧﻨﯩﻚ ﺳﺎﻟﻘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﻣﺎﻧﺎﻳﻘﯩﭗ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯜۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯘﻳﯘﻕ
ﺗﯘﻣﺎﻧﻨﻰ ﭘﻪﺳﺘﯩﻜﻰ ۋﺍﺩﻯ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺋﯘﭼﯘﺭﺗﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﺮﻏﯘﻧﭽﻰ
ﺗﯩﻚ ﺋﯘﭼﺎﺭ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻪﮔﻠﯩﻨﭗ ،ﺋﯘﭼﯘﺵ ﻳﯚﻧﯜﻟﯜﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ
ﺑﯘﺭﯨﺪﻯ.
_ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﭘﺎﻧﺎﻳﯩﯖﺪﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻳﺴﻪﻥ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﻰ
ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﯩﯔ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺗﺎﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺳﯩﻐﺪﯨﻠﯩﭗ
ھﻪﻣﺪە ﺑﯘ ﻗﺎﺗﯩﻞ ﺋﺎﻟﯟﺍﺳﺘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺗﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺷﯜﺭﻛﯜﻧﯜپ،
ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﻳﯘﻣﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺟﺎﻥ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭘﻪﺱ
ھﻪﻡ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﯘﭼﯘﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺗﺎﻍ-ﻗﯩﻴﺎﻻﺭﻧﻰ ﺑﻮﻣﺒﺎﺭﺩﯨﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻧﯩﺸﺎﻧﻠﯩﺪﻯ .ﺑﻮﻣﺒﯩﻼﺭ
ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯩﺴﻘﯩﺮﺗﻤﯩﺪەﻙ ﺋﺎۋﺍﺯ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺗﺎﻏﻼﺭﻧﻰ ﺑﯜﺳﯜپ
ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﻳﺘﺘﻰ .ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻣﺒﺎ ﺗﺎﻏﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﭗ ﭘﺎﺭﺗﯩﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺗﺎﻍ-ﺩﺍﻟﯩﻼﺭ،
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ﻗﯩﻴﺎﻻﺭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻳﻪﺭ ﺗﻪۋﺭﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺗﺎﺳﻘﯩﻼﺗﺘﻰ .ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻨﻰ ﭼﺎڭ-
ﺗﯘﺯﺍﻥ ۋە ﻗﺎپ-ﻗﺎﺭﺍ ﺋﯩﺲ-ﺗﯜﺗﻪﻙ ﻗﺎﭘﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻨﻰ ﻣﺎﺭﻟﯩﺪﻯ .ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﯩﻨﯘﺕ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ،ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯩﻬﻜﺎﻣﻰ
ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ ﺟﯩﺮﺍﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ .ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻣﺒﺎﺭﺩﯨﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ھﻪﻣﻤﻪ ﻳﺎﻕ ﻛﯜﻝ ۋە ﺗﺎﺵ ﺩﯙۋﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﻳﺎﻗﺘﯩﻦ
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﻣﺎﻥ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﻤﻪﻛﺘﻪ! ﺋﯘ ﻛﯜﻟﻰ ﻛﯚﻛﻜﻪ ﺳﻮﺭﯗﻟﻐﺎﻥ
ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﯩﻚ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯚﭼﯜﮔﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ -ۋﺍﻱ ﺧﯘﺩﺍ-ﺩەپ
ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﯟﯨﺪﻯ ،ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺩەھﺸﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﻧﯩﻨﻰ
ﺑﻮﻏﯘﺯﯨﻐﺎ ﻗﺎﭘﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭘﺎﺭﺗﯩﻼﺵ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺗﺎﻍ
ﮔﯜﻣﯜﺭﻟﯜپ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ
ﺗﺎﻍ ﺑﺎﻏﺮﯨﺪﯨﻦ ﮔﯜﻣﯜﺭﻟﯜپ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﺎﺵ -ﺷﯧﻐﯩﻠﻼﺭ ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺋﯩﺘﯩﭗ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯛﻡ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﺋﺎﻗﺎﺗﺘﻰ.
_ ﻗﯩﭽﯩﯖﻼﺭ! -ﺩەپ ،ﺑﺎﺭ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘ .ﺑﯩﺮﺍﻕ
ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﮔﯜﻟﺪﯛﺭ-ﻗﺎﺭﺍﺳﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘﻻﺭ ھﯧﭽﻨﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ
ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ .ﺭەھﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﻮﻧﺒﻪﺵ ﻗﻪﺩەﻣﭽﻪ
ﻧﯧﺮﯨﺪﺍ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﭗ ،ﻏﯘﻻچ ﻛﯧﺮﯨﭗ ﺑﻮﺧﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺩﯛﻡ
ﻳﺎﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ،ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ھﻪﻳﯟەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﺳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﯜۋﺍﺗﻘﺎﻥ
ﻗﯘﻡ ﻗﯧﺘﯩﺶ ﺗﺎﻍ ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﭘﺎﻟﻪﭼﺘﻪﻛﻼ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﮔﯜﻣﯜﺭﻟﯜپ ﭼﯜﺷﯜۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﺎﺵ-ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻼﺭ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﭽﻪ ﺯﻭﺭﯨﻴﯩﭗ،
ﺗﯜﺭﻣﻪﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ! ﺑﯩﺮﻣﯘﻧﭽﻪ ﻗﻮﺭﺍﻡ ﺗﺎﺷﻼﺭ ﻗﻮﻣﯘﺭﻟﯘپ،
ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﻗﻮﻏﻼۋﺍﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻪﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﺩﻭﻣﯘﻻﻳﺘﺘﻰ.
ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺭﺍﻡ ﺗﺎﺵ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﻧﻤﻪﻛﺘﻪ!
_ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ! ﺋﻮﺭﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭ! ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺑﺎﻻﻡ ﺩەﺭھﺎﻝ ﻗﺎچ .ﺧﯘﺩﺍ ھﻪﻗﻘﻰ
ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺑﺎﻻﻡ -ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﻯ ﻧﺎﺗﯩﯟﺍﻥ ﺋﺎﻧﺎ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺭەھﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﻗﻮﺭﺍﻡ ﺗﺎﺵ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼپ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ.
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ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﺎﭼﺮﺍپ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ
ﺗﺎﺵ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﭽﻪ ھﻪﺳﺴﻪ ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﻟﯘﻕ ،ﻗﺎﻧﭽﻪ ھﻪﺳﺴﻪ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ
ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭼﻪﺑﺪەﺱ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﻧﻪﭘﯩﺴﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﮔﻮﻳﺎﻛﻰ ﻗﯧﻘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺯﯗﻗﺘﻪﻙ
ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺑﯩﺮ ﺩەﻗﯩﻘﯩﻠﯩﻖ ۋﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻛﯜﺗﻪﺗﺘﻰ!
ﺑﯩﺮ ﻣﯚﺟﯩﺰە ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﺷﯘ ﺟﺎﻥ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﻰ ﺗﺎﺵ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ
ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﺘﺘﻰ!
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯚﺟﯩﺰە ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﻣﯩﺪﻯ! ﺭەھﯩﻤﺴﯩﺰ ﻗﺎﺭﺍ ﺗﺎﺵ ﺋﯘﺩﯗﻝ
ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺩەﺳﺴﻪپ ،ﺑﻮﺧﭽﯩﻨﻰ ﺩﻭﻣﯘﻟﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜپ
ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﻮﻏﯘﻕ ﭼﯩﺮﻗﯩﺮﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﻯ.
ﺭەھﯩﻢ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ .ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺗﯩﭙﯩﺮﻻپ ،ﺗﯩﭙﯩﺮﻻپ ﺟﯩﻤﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﻧﺎﻟﻪ-
ﭘﻪﺭﻳﺎﺩﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻏﯘﺯﯨﺪﺍ ﺑﯘﻏﯘﻟﯘپ ﺧﯩﺮﯨﻠﺪﺍﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﻰ
ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﻳﺘﺘﻰ .ﺩەﻝ ﺷﯘ ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺗﯜﺭ ﻗﯘﻳﯘﻥ
ﭘﯩﻘﯩﺮﺍپ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻯ-ﻛﯜﺯﯨﮕﻪ ﺗﻮﺯ-ﺗﯘﻣﺎﻧﻨﻰ ﺗﯩﻘﯩﯟەﺗﺘﻰ .ﺋﯘ
ھﯧﭽﻨﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﻱ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺷﻘﺎ ﭘﯘﺗﻠﯘﺷﯘپ ﻣﯜﺩﯛﺭﻟﯜپ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻳﯩﻘﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﯕﻘﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺩﻭﻗﻘﯩﺴﻰ ﺷﯧﻐﯩﻞ ﺗﺎﺷﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯩﮕﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ،ﺑﯩﭽﺎﺭە
ﺑﻮۋﺍﻕ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﯩﺮﻗﯩﺮﺍپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﯕﺸﺎپ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﺘﯩﻐﯩﺪﺍ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﻮﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﺴﯩﭗ ،ﺗﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﯚﻣﯩﻠﯩﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ
ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﭼﺎڭ-ﺗﯘﺯﺍﻧﻨﻰ ﺳﯜﺭﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ
ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﭼﺎﭘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺩەﻗﯩﻘﻪ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺘﯩﻦ
ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﻰ ﺟﻪﻳﻨﻪﻛﻜﯩﭽﻪ ﻳﺎﻧﭽﯩﻠﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ،ﮔﯚﺷﻠﯩﺮﻯ ﺗﯩﺘﯩﻠﯩﭗ،
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ﺳﯜﯕﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﭼﯘﻝ-ﭼﯘﻝ ﭼﯧﻘﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻗﯘﻡ،
ﺷﯧﻐﯩﻠﻼﺭﻏﺎ ﻳﯧﻴﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩﻠﺪﻯ ۋە
ﺩﺍﺕ-ﭘﻪﺭﻳﺎﺩ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﺎﭼﺎﺗﻼﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺧﯧﻠﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﺎﺭ-
ﻳﯚﻟﻪﻛﺴﯩﺰ ،ﻧﺎﻟﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﻳﯩﻐﻼپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ .ﺷﯘ
ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﯘ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻚ ﺋﯩﯖﺮﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﻯ-ﺩە ،ﺩەﺭھﺎﻝ
ﻛﯚﺯ-ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯜﺭﺗﯜپ ،ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﻮﺯ -ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻘﺎ ﻣﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻐﻰ ﺑﯩﺮﺩە ﻛﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺮﺩە
ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘﺭﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﺷﯜﻛﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.
_ ﺋﺎھ ﺧﯘﺩﺍ! ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺳﻪﻥ ھﺎﻳﺎﺗﻜﻪﻧﺴﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﻳﯜﺯﻣﯩﯔ
ﺷﯘﻛﺮﻯ! ﺩەﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘ ﭼﺎﻻ ﺋﯚﻟﯜﻙ ھﺎﻻﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﯜﻣﭽﻪﺭەپ
ھﻪﻣﺪە ﺑﯘﻏﯘﻟﯘپ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻳﯩﻐﻼۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗپ
ﻗﻮﻳﯘپ ﺭەھﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﭘﯩﻠﻪﺷﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘۋﯨﺪﻯ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﯘﺯﯨﺴﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﻣﯜﻟﻪﺷﻜﻪ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ
ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﯨﭽﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﻯ:
_ ھـﻪﻱ ﺩﯙﺕ ﺳــﺎﺧــﻼﻧـﺪﻯ! ﺟـﺎﻳﯩﯖـﺪﺍ ﺑﯩـﺮ ﺩەﻡ ﻳﯧـﺘـﯩـﭗ ﺗـﯘﺭﺳـﺎڭ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ! ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩەپ ھﺎﯕﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﻪﺗﺴﻪڭ ﻣﻪﻥ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ھﻪ!
ﺑﯩﭽﺎﺭە ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﻥ ﺋﺎﭼﭽﯩﻐﯩﺪﺍ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﺪﯨﻦ
ﻗﻮﺭﻗﯘپ ،ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺷﯜﻛﻜﯩﺪە ﻳﺎﺗﺘﻰ ھﻪﻡ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ
ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻏﯩﺰﯨﻐﺎ ﺳﺎﻟﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ،ﺋﯜﻥ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ھﯧﻘﯩﻘﺪﺍپ
ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺳﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﺎﺭﺍﻧﻼ
ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﻯ ۋە ﻳﯜﺯ-ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﭘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺳﯜﺭﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ
ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻴﻨﺎپ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ،ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ
ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﺘﯩﭙﻤﯘ ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﺩەﻣﮕﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ
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ﺗﻮۋﻟﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ
ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﺎﻍ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ -ﺩەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ ھﻪﻣﺪە ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯚﺯ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ
ﻗﺎﺭﯨﯟﯨﺪﻯ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﮔﻪﺯ ﭘﻪﺳﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﻥ ﺑﺎﻏﺮﯨﺪﺍ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﭘﻪﺭﻗﻪﺗﺘﻰ.
ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﻗﯘﻡ-ﺷﯧﻐﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ
ﺋﻮﭼﯘﻗﭽﯘﻟﯘﻗﺘﺎ ﺗﯩﭙﯩﺮﻻﻳﺘﺘﻰ .ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻛﯚﻣﯜﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺋﺎﻳﺎﻕ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﺎﺵ-ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﺎﺗﻼپ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﺳﯧﺮﯨﻴﺘﺘﻰ .ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺑﻮﺷﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﻡ ﺷﯧﻐﯩﻠﻼﺭ
ﻳﻪﻧﻪ ﮔﯜﻣﯜﺭﻟﯜپ ،ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻏﯘﻻچ ﭘﻪﺳﻜﻪ
ﺋﯧﻘﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ،ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﺪﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﺎﺭﺩەﻣﮕﻪ
ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺗﺎﻏﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻟﯘپ ﺋﻪﻛﺴﻰ ﺳﺎﺩﺍ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺩﻯ ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﺗﯩﻦ ﺟﺎۋﺍپ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻮﺷﺴﯩﺰ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﻏﻠﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺋﯩﺰﺩەۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﯕﻘﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻱ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﻳﯚﻟﻪﺷﻜﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ-ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻻ
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ،ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﮔﺎﺯﺩﯨﻦ ﻗﻮﻏﺪﯗﻧﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻏﺰﻯ ﺑﯘﺭﻧﯩﻨﻰ
ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺧﻪۋﭘﯩﺪە ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍپ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﺳﯧﺮﯨﻠﺪﻯ.
_ ھﻪﻱ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﻛﻪﻝ! ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﻪﺵ-ﺩەپ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﻯ ﺋﯘ
ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻗﺎ.
_ ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺋﺎﻧﺎ .ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺗﺎﻗﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ .ﺋﺎۋﺍﻝ ﻛﻪﺭﯨﻤﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﭗ
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ -ﺩﯦﺪﻯ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺋﯘﻧﯩﯖﺎ
ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ .ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﻧﯧﻤﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ،
ﺩﻭﻣﯘﻻپ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻐﺎ ،ﻛﻪﺭﯨﻢ
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﻣﯜﻛﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ
ﻗﻮﻟﺘﯘﻏﯩﺪﯨﻦ ﻳﯚﻟﯩﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ،ﺗﯧﻴﯩﻠﯩﭗ ،ﺳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻣﯩﯖﺒﯩﺮ
ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﻥ ﺑﺎﻏﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﻐﺎ ﺋﯚﺭﻟﻪپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
194

ﻗﺎﻥ ﺗﻪﭘﭽﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ

_ ۋﺍﻱ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ! ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻧﯧﻤﻪ ۋەﻗﻪ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ؟-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ
ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ھﺎﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﺎﻻﻗﺰﺍﺩﯨﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە ھﻪﻣﺪە ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﭗ
ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ .ﺷﯘ ﺋﻪﺳﻨﺎﺩﺍ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍپ ،ﺗﯧﻨﻪپ
ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﻳﯚﻟﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﯟﯨﺪﻯ:
_ ﻳﺎﻕ ،ﻳﺎﻕ! ﺳﺎﺭﺍﯕﻤﯘ ﺳﻪﻥ؟ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﻗﻮﻝ ﺗﻪﻛﻜﯜﺯﻣﻪ-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ
ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼپ .ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﺩﺍﺟﯩﭗ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ
ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻦ:
_ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ؟
ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﭘﺎﭼﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺳﯩﻨﭽﯩﻼپ
ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ ۋە-ﺑﻮﻳﻨﯘﯕﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﻣﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻳﺎﻏﻠﯩﻐﯩﯖﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﺎﺳﻘﯩﻦ -ﺩﯦﺪﻯ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ .ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﻳﺎﻏﻠﯩﻐﯩﻨﻰ
ﺩەﺭھﺎﻝ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﺎﺳﺘﻰ.
_ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻟﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﺑﻮﻣﺒﺎ ﭼﯜﺷﺘﯩﻤﺎ؟  -ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ
ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﺗﯩﻦ.
_ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﻼﺭﺩﺍ ﺑﻪﻛﻼ ﺋﯘﺯﺍپ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯩﻤﻪﻧﻜﻪﻥ.
ﺋﺎﺋﯩﺮﭘﯩﻼﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭘﻼ ،ﺋﯚﻟﻪ-ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﯩﻤﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ
ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ ،ﺋﺎۋﯗ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﺘﯘﻏﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﮔﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﻟﺪﯨﻢ ھﻪﻡ ﺩەﺭھﺎﻝ ﻣﯚﻛﯜﻧﺪﯛﻡ .ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯘﻛﺮﻯ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻣﺒﺎ
ﭼﯜﺷﻤﯩﺪﻯ .ﭼﻮﮔﯘﻧﻨﯩﻤﯘ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ  -ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﺩﻯ ﺑﺎﻻ
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ.
_ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ! ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻨﻰ ۋە
ﻣﺎۋﯗ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﻪﺷﯘ ﺳﻪﻥ ﻣﯚﻛﯜﻧﮕﻪﻥ ﺩﺍﻟﺪﺍ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ
ﻗﻮﻳﺎﻳﻠﻰ .ﺳﯩﻤﺎ ﺧﯧﻨﯩﻢ! ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﺎﻧﺎ ،ﺳﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭﯗڭ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻻﻳﻜﻰ ،ﺋﯘﻧﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰ
ﻣﯩﺪﯨﺮﻻﺗﻤﺎڭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﯩﭙﯩﺮﻻپ ﻗﺎﻟﻐﯘﺩەﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﻪھﻜﻪﻡ
ﺑﯧﺴﯩﯟﯦﻠﯩﯔ .ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﻣﺎۋﯗ ﺯەﺧﻤﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻗﻮﻟﻰ ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﺴﺎ
ﻗﻪﺗﺌﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ھﻮﺷﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻣﯩﺪﯨﺮﻻﺗﻘﯘﺩەﻙ
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ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯜﭼﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﺴﯩﯟﯦﻠﯩﯔ .ﺑﯘ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻢ
ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﻙ ﻣﯘھﯩﻢ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ .ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯨﯖﯩﺰﻣﯘ
ﺋﺎﻧﺎ؟-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻳﯧﻨﯩﺸﻼپ ﺟﯧﻜﯩﭗ .ﺋﯘ ﺑﺎﺵ ﺋﯩﺸﺎﺭﯨﺘﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻣﺎﻗﯘﻟﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ.
_ ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰ ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ .ﺋﯘ،
ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ھﯧﻘﯩﻘﺪﺍپ ﻳﯩﻐﻼپ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﻮﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺋﺎﻟﺪﻯ ۋە ﺑﯩﻠﻪﻛﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺋﯧﺴﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﺑﺎﻻ
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻗﺎ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﻳﯚﻟﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻮۋﺍﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺋﺎﻳﺎﻕ ﭼﻮﻛﺎﻧﻨﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﻣﻪﻝ ﺋﻪﮔﻤﯩﻨﯩﯔ
ﺩﺍﻟﺪﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﯘپ ،ﺋﺎﻧﭽﻪ ھﺎﻳﺎﻝ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﻛﻪﺭﯨﻢ ﭼﻮﮔﯘﻧﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ:
ﺳﯩﻤﺎ ﺧﯧﻨﯩﻢ ،ﺋﺎﻧﺎ! ﺑﯩﺰ ﺋﺎۋﯗ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ،
ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭﻣﯘ ﺗﯩﺨﻰ ،ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯧﯖﯩﻖ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﻪ-ﻛﯧﺮەﻛﻠﻪﺭ ،ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ .ﺑﯩﺰ ھﯧﻠﯩﻼ ﺑﯘﻳﻪﺭﺩە
ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ -ﺩﯦﺪﻯ ۋە ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ھﻪﻣﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ.
ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ھﻪﺭ
ﺋﯩﻜـﻜﯩﺴﯩـﻼ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﺍﺭﻏـﺎﻥ ۋە ﺋﯜﻥ ﭼﯩﻘـﺎﺭﻣـﺎﺳﺘـﯩـﻦ ﺑـﯘﻗـﯘﻟﺪﺍپ
ﻳﯩﻐﻼﺷﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ھﻪﻣﺪە:
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﺷﺎﺕ ﺋﻪﻳﻠﯩﺴﯘﻥ! ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺷﯧﻬﯩﺘﻠﯩﻚ
ﻣﺎﻗﺎﻣﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺳﯘﻥ! ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﯧﭽﺒﯩﺮﻯ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ،ﮔﯜﻣﯜﺭﻟﯜپ
ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺗﺎﻍ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻛﯚﻣﯜﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻮﺷﺴﯩﺰ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺗﯩﺰﻻﻧﺪﻯ .ھﻪﻣﺪە ﻳﺎﻧﭽﯘﻏﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﻗﻪﻟﻪﻣﺘﯘﺭﺍﭼﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ،
ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﻮﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺳﻪﻟﻼﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻘﺎﻥ ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﯩﺪە ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ
ﺗﯧﯖﯩﻖ ﻟﯩﻨﺘﯩﺴﻰ ﻛﻪﺳﺘﻰ-ﺩە ،ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﯨﻠﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﭘﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ-
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_ ﺋﺎﻧﺎ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺰﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﻮﻟﻨﻰ ﺗﯧﺮﯨﺴﻰ ۋە ﺳﯜﯕﻪﻛﻠﯩﺮﻯ
ﻻﺯﯨﻢ.
ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ
ﻛﯩﺴﯩﭗ
ﻳﯧﺮﯨﮕﯩﭽﻪ
ﺳﺎﻏﻼﻡ
ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﭼﺎﺭە ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺩەﺭھﺎﻝ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ
ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻗﺎﻧﺴﯩﺮﺍپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ۋە ﻗﺎﻥ ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﺭﯨﺪﯗﺭ-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﻗﺎﻥ ۋە
ﺭەھﯩﻤﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ.
ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﻏﺎ ﻛﯚپ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩﯗچ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﻛﯚﻧﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺑﻪﺩەﻧﺪﯨﻦ
ﺯەﺧﻤﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﻧﻰ ﻛﯩﺴﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺗﯘﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﻮﭼﯘﻕ
ﻛﯚﺭﯛﻟﯜپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺗﻪﻛﻠﯩﯟﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ
ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﮕﯜﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﻯ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﺩﺍﺭﺳﯩﺰ ۋﯗﺟﯘﺩﻯ ﻗﻮﻗﺎﺳﺘﺎ ﻛﯚﻳﮕﻪﻥ ﻣﺎﺷﺘﻪﻙ ﭘﯘﭼﯘﻟﯩﻨﺎﺗﺘﻰ.
ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ھﺎﻳﺎﺕ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮﻻ ﭼﺎﺭﯨﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻳﺪﯨﯔ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﻗﻮﻟﻨﻰ
ﻛﯩﺴﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻜﻪ ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
_ ﻳﯩﮕﯩﺖ !ﺳﻪﻥ ﻣﯘﻧﯘ ﺩﻭﺳﺘﯘﯕﻨﯩﯔ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ ﺑﯩﻠﯩﮕﯩﻨﻰ
ﺟﻪﻳﻨﻪﻛﺘﯩﻦ ﺑﺎﺭ ﻛﯘﭼﯘڭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺑﺎﺳﻘﯩﻦ .ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ
ﻗﻪﺗﺌﻰ ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﺘﺎﻟﻤﯩﻐﯘﺩەﻙ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﭼﯩﯔ ﺑﺎﺱ .ﺳﯩﻤﺎ ﺧﯧﻨﯩﻢ ﺋﺎﻧﺎ،
ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﺋﺎﺭﻗﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ،ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺑﯧﺴﯩﯟﯦﻠﯩﯔ!-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺴﯩﺪە.
ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺭەھﯩﻤﺴﯩﺰﻟﻪﺭﭼﻪ ﻛﯩﺴﯩﭗ ﺋﺎﺟﯩﺮﺗﯩﯟﺍﺗﺴﺎ ،ﺋﯘ
ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺗﺎﻗﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﯘﻥ! ﺋﯘ ﻛﻪﺭﯨﻤﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺑﺎﺳﺘﻰ .ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻗﻮﻟﻨﯩﯔ ﺟﻪﻳﻨﻪﻛﺘﯩﻦ ﺗﯚۋەﻧﻜﻰ ﭼﯘﻝ-ﭼﯘﻝ
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ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﺎﻧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﺴﯩﺸﻜﻪ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺪﻯ،
ﺋﺎﻏﺮﻕ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﺍ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ھﻮﺷﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺭەھﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺋﯜﻧﻰ ﻳﻪﺭﺩە ،ﺑﯩﺮ
ﺋﯜﻧﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﯩﺮﻗﯩﺮﺍپ ﻧﺎﻟﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ ھﻪﻣﺪە ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺑﯘﻏﯘﻟﯘپ
ﺧﯩﺮﯨﻠﺪﺍﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯘﻟﻘﯘﻧﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ
ﺋﻮﺭﯗﻧﯘپ ،ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎﻥ ﻛﯧﻴﯩﻜﺘﻪﻙ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯩﺮﭘﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ
ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﻐﯘﺩەﻙ ﺑﻮﺷﻠﯘﻕ ۋە ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺘﺘﻰ.
_ ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ! ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﭼﯩﺪﺍ ،ھﺎﺯﯨﺮﻻ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺶ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻤﯘ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺳﻪﻥ ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﯔ
ﻛﯧﺮەﻙ ،ﺳﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﻻﺯﯨﻢ-ﺩەﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘ ﻳﯩﻐﻼپ ،ﺟﺎﻥ ﺋﺎﭼﭽﯩﻐﻰ
ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗپ .ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻐﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﻣﺎﺟﺎﻟﻰ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﺎﺳﺘﺎ-ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﯩﯖﺮﺍپ ،ھﻮﺷﯩﺪﯨﻦ
ﻛﻪﺗﺘﻰ.
_ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﺩﯛﻡ .ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﻗﻮﻳﯩﯟﯦﺘﯩﯖﻼﺭ .ھﻮﺷﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﮔﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻤﯩﺰ .ﻳﯩﮕﯩﺖ! ﺳﻪﻥ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ
ﻗﯘﻳﺎﺷﺘﯩﻦ ﺩﺍﻟﺪﺍ ﻗﯩﻞ-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻗﺎ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ -ﺋﺎﻧﺎ! ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻨﻰ ﻳﯚﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﯩﮕﻪ
ﺑﯧﺴﯩﯔ .ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻤﯘ ﺳﺎﻟﺪﯗﺭﯨﯟﯦﺘﯩﯔ-ﺩﯦﺪﻯ ﻏﻪﻣﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ .ﺋﯘ
ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ
ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ
ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ
ﻛﯩﺴﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ
ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ
ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺟﺎﻧﻨﻰ
ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﯩﺪﯨﻐﯘ!
ﺋﯘ ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺴﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ
ﻗﺎﺭﯨﯟﯨﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﻯ ﺗﻮﻙ ﺳﻮﻗﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ
ﺳﯩﻠﻜﯩﻨﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻏﻪﻳﺮﻯ ﺳﯩﺰﯨﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻮﻏﯘﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﯩﻘﺘﻰ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯜﺭەﻥ ﺗﯘﻣﯘﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯘﻏﯘﻟﯘپ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺱ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺘﯩﻦ
ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﺎﭼﺎﺗﻼﻳﺘﺘﻰ ،ﺗﯩﺮﻣﯩﻼپ
ﺗﺎﺗﻼﻳﺘﺘﻰ .ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪﻛﺮەپ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ
ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺗﯘۋﺍﻟﺪﻯ ۋە:
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_ ﺳﯩﻤﺎ ﺧﯧﻨﯩﻢ ،ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﺎﻧﺎ! ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘۋﯦﻠﯩﯖﭽﯘ! ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺗﻪﮔﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ.
ﻣﯘﻧﯘ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻨﻰ ﻳﯚﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘڭ-ﺩﯦﺪﻯ
ﺟﯩﺪﺩﻯ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﯨﺪﺍ .ھﻪﻣﺪە ﭘﯘﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﻡ-ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻼﺭﻧﻰ
ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﯩﺴﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﻣﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺳﯧﺮﯨﭗ
ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﯚﻛﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ،ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ،ھﻮﺷﯩﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﯚﻟﯜﻙ ھﯩﺴﺎۋﻯ ھﻮﺷﺴﯩﺰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ
ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯚﻟﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺳﯜﺭﺗﻪﺗﺘﻰ .ﺭەھﯩﻢ ﺋﺎﺳﺘﺎ-ﺋﺎﺳﺘﺎ ھﻮﺷﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﺍ
ﺳﯩﻠﻜﯩﻨﺪﻯ ۋە ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻳﺎﻥ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺋﯧﺘﯩﭗ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻧﻪﭘﻪﺱ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺟﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ
ﻧﻪﭘﯩﺴﻰ ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ﻛﯩﺴﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺯەﺧﻤﯩﻠﯩﻚ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ
ﺗﯩﭙﯩﺮﻟﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ۋﯗﺟﯘﺩﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺗﯜﺭﺗﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯩﭽﺎﺭە ﻧﯩﻤﺠﺎﻥ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺳﺘﻰ ھﻪﻡ ﺳﻪﻟﻼﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺯەﺧـﻤﯩﻠﯩﻚ ﻗـﻮﻟﯩﻨﻰ ﺑﯧﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘپ ﻣﻪھـﻜـﻪﻡ
ﺗـﺎﯕـﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺭەھﯩﻢ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭەﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ.
_ ﻗﯧﻨﻰ ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ،ھﺎﺯﯨﺮ ھﻪﻡ ﺗﯧﺰ ھﻪﻡ ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺩﯛﻣﺒﻪﻣﮕﻪ ھﺎﭘﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﯘﯕﻼﺭ .ﺑﯩﺰ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﮔﻪ ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ
ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﻻﻳﻠﻰ-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯩﯖﯩﺸﯩﭗ .ﺋﯘﻻﺭ
ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﻳﻪﻟﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ھﺎﭘﺎﺷﻼﺗﺘﻰ-ﺩە ،ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﺰ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﯘﺟﯘﻣﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﺵ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﯩﺴﯩﺪﺍ ﺟﺎﻧﻨﻰ ﺩﺍﻟﺪﯨﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺸﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﯩﺰﻯ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﻰ ﭘﺎﻧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻛﯚﻣﻪﻝ ﻗﻮﻟﺘﯘﻗﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﻪﺩەﻡ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﯘﺷﺘﯘﻡ ﺗﯘﺕ
ﺗﻮﺧﺘﺎپ -ﺑﯘ ﻟﻪﻧﯩﺘﻰ ﺋﻪﺑﻠﻪﺥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼﺭﭼﻪ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ!
ﺳﻪﻥ ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻝ! ﺋﯘﻧﻰ ﭘﯘﺗﯘڭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﭗ ھﺎﯕﮕﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯨﯟەﺕ-
ﺩﯦﺪﻯ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻗﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ .ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻼ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﻪ
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ﮔﺎﺯ ﺑﻮﻣﺒﺎ ﻳﺎﺗﺎﺗﺘﻰ! ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻝ ﺩەﺳﻠﯩﯟﯨﺪە ﭘﺎﺭﺗﯩﻠﯩﻤﺎﻱ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﺮەﻙ
ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﺪﯨﻦ ﺩﻭﻣﯘﻻپ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺗﺎﺷﻼﺭﻏﺎ ﺳﯘﻗﯘﻟﯘپ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻛﯧﺮەﻙ .ﮔﺎﺯ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺩﯦﮕﯜﺩەﻙ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ
ﺳﯘﺱ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﯧﻨﯩﻚ ﺗﺎﻍ ﺷﺎﻣﯩﻠﻰ ﺟﺎﻥ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﻰ
ﻗﺎﺭﺍﻣﺘﯘﻝ ﺳﺎﻏﯘچ ،ﮔﺎﺯ ﺗﯘﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﯘﺭﺗﻤﺎﻗﺘﺎ!
ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺩەﺭھﺎﻝ ﭼﯧﭙﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﮔﺎﺯ ﺑﻮﻣﺒﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺗﯩﺴﯩﻨﻰ
ﭘﻪﺳﺘﯩﻜﻰ ھﺎﯕﻐﺎ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛۋەﺗﺘﻰ.
_ ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻝ ،ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﺩﯨﻦ ﺗﯧﺰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﭼﯩﻖ-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻗﺎ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ ھﻪﻣﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ۋە
ﺗﯘﻏﯘﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەپ ،ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ
ﻛﯚﺗﻪﺭﮔﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﯜﮔﯜﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻣﯘ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺩەﻟﺪﯛﺳﻠﻪپ ،ﺗﻪﻣﺘﯩﺮەپ ﻳﯜﮔﯜﺭەﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ ،ﻗﯩﻴﺎ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﺑﯧﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﺩﻯ ۋە ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍپ
ﭼﺎﭘﺘﻰ .ﺩەﻝ ﺷـﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺑﺎﻻ ﻣـﯘﺟـﺎھﯩﺪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﯩﺰﻯ
ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ھﯚﺗﻪﻟﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﺩﯨﻦ ﻳﯜﮔﺮەپ
ﭼﯩﻘﺘﻰ ۋە:
_ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﺎﻛﺎ! ﺩەﺭھﺎﻝ ﺑﻮﻝ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯖﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﺎﺯ! ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﯜﻡ
ﻳﻪﺗﻤﯩﺪﻯ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﺎﻻﻗﺰﺍﺩﯨﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪە .ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻧﻰ ﻳﺎﻧﺪﺍپ
ﺋﯚﺗﯜپ ،ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ،ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ
ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻣﻪﯕﺰﯨﻨﻰ ﻣﻪﯕﺰﯨﮕﻪ ﻳﺎﻗﺘﻰ ۋە ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺗﻮﺯ-
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳﺎپ
ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻼﺭﻧﻰ ﺳﯜﺭﺗﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯ-ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯩﻨﭽﯩﻼپ
ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ-ﺩە:
ۋﺍﻱ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ! ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﺭﻣﻪﻥ-ﺩەپ ،ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺘﯩﻦ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ
ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﻮﺯﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﻛﯚﻛﻪﺭﮔﻪﻥ،
ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ،ﮔﯘﻳﺎ ﺑﻮﻏﯘﺯﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻗﺎﭘﻠﯩﺸﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﻨﻪﻟﻤﻪﻱ ﺧﯩﺮﯨﻠﺪﺍﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ
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ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﺎﭼﺮﺍپ
ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩﭽﻪ ﭼﻮﮔﯘﻧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﺳﯘ ﻗﻮﻳﺪﻯ-ﺩە ،ﺟﺎﻥ
ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺟﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﺳﻪﭘﺘﻰ .ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺑﺎﻻ
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﺩﯨﻦ ﺳﯚﺭەپ
ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﺍﻟﺪﯨﻐﺎ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﺩﻯ.
ﻗﺎﺕ ﺑﻮﻱ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺋﺎﻻ ﺗﺎﻏﯩﻞ -ﻣﻪﯕﺰﯨﻠﯩﺮﻯ
ﻛﯚﻛﻪﺭﮔﻪﻥ ،ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﻰ ،ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻰ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪەﻙ ﺗﺎﺗﺎﺭﻏﺎﻥ،
ﻧﻪﭘﻪﺱ ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﭼﺎﺭە ﺋﯩﺰﺩﯨﮕﻪچ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻏﻪﻣﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ:
_ ﺳﯩﻤﺎ ﺧﯧﻨﯩﻢ! ﻛﯩﭽﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟
_ ﻛﻪﺭﯨﻢ! ﻗﺎﺭﯨﯖﺎ ﺋﯘﻛﺎﻡ ،ﺑﯘ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﻨﻪﻟﻤﻪﻳﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻙ؟-ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋﯘﻣﯘ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ.
_ ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﯩﺰﯨﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﭗ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛڭ! ﺑﺎﺵ-
ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﺳﯘ ﻗﯘﻳﯘڭ .ھﻪﻣﺪە ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰ ﺑﻮﻟﯘﯕﻜﻰ ،ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﭗ
ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ -!..ﻛﻪﺭﯨﻢ ھﺎﻳﺎﺟﺎﻥ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﭼﻮﮔﯘﻧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺳﯘ ﻗﯘﻳﺪﻯ .ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ھﻮﺷﯩﻐﺎ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺭەھﯩﻢ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﯖﺮﯨﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺳﯘ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ھﻪﻣﺪە
ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﺗﯧﯖﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﺟﻪﻳﻨﻪﻛﺘﯩﻦ ﺗﯚۋەﻥ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ﻛﯩﺴﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺯەﺧﻤﯩﻠﯩﻚ
ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﯧﯖﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺮﺗﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﯘپ ﺗﯩﭙﯩﺮﻻﻳﺘﺘﻰ.
ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﺎﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﺎﻧﭽﯩﻠﻤﻪﻛﺘﻪ! ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﺘﺎ ﺟﺎﻥ
ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺟﯩﺪﺩﻯ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﻗﻮﺯﯨﺴﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﺘﺎ ﺟﺎﻥ ﺋﺎﭼﭽﯩﻐﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﺎﻻ ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺋﻮﻏﻠﻰ
ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ھﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺶ! ﺋﯘ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﮔﺎﯕﮕﯩﺮﺍپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﯩﺮ
ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻳﯚﻟﯩﺪﻯ-ﺩە ،ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﭼﻮﮔﯘﻥ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﯩﺰﯨﻐﺎ ﺳﯘ ﺗﯧﻤﯩﺘﺘﻰ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﻛﻪﻧﺠﻰ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻳﯚﻟﻪپ ،ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ،ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
_ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻞ! ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭﻏﺎ ﻛﯚپ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﺘﯜﺭﻣﻪ ،ﺳﯘ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ! ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻛﯜﺯﯨﺘﯩﭗ ﺑﺎﻕ ،ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﮔﺎﺯ
ﺗﺎﺭﻗﺎپ ﻛﻪﺗﺘﯩﻤﯩﻜﯩﻦ ،ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ -ﺋﻮﭼﯘﻗﭽﯘﻟﯘﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﯨﯟەﺭﺳﻪﻙ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ -ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ .ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﭼﻮﮔﯘﻧﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﻳﯘپ،
ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯚﻝ ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻐﯩﺰ-ﺑﯘﺭﻧﯩﻐﺎ
ﺩﺍﻟﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﯧﻐﯩﺰﻧﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﭗ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ
ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﺪﺍ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯﮔﯜﺭﯛﺵ
ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯩﭽﺎﺭە ﺑﺎﻻ ﺟﺎﻥ ﺋﺎﭼﭽﯩﻐﯩﺪﺍ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ
ﻛﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﻳﻨﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﻣﯘﺭﯨﺪﻯ .ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ
ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎﻣﺎﻧﻼﺷﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﯘﺯﯗﻥ-ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻗﯩﺴﺘﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﻪﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ
ﻗﯩﺴﻘﯩﻼ ﺗﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺳﯘ ﻗﯘﻳﯘپ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨﻰ
ﺳﯜﺭﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﯘﺵ
ﻗـﻮﺭﻗـﯘﻧﭽﯩﺴﯩـﺪﺍ ﭘﯘﭼﯩﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ۋﯗﺟﯘﺩﻯ
ﻳﯩﯖﻨﻪ ﺳﺎﻧﭽﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﺋﺎﻏﺮﯨﻴﺘﺘﻰ!
_ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ھﺎۋﺍﺳﻰ ﺗﺎﺯﻟﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ ،ﻛﯩﺮﺳﻪﯕﻼﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ-
ﺩﯦﺪﻯ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ .ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﺎﺯﺍ ﺑﻪﻙ
ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﮔﻪ ﻳﯜﮔﯜﺭﺩﻯ .ھﺎﻳﺎﻝ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ
ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﺎۋﺍﻝ
ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﮔﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪپ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ
ﻣﯧﯖﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺋﯘﻣﯘ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﮔﻪ
ﻛﯩﺮﺩﻯ .ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﻪﺵ ﺩەﻗﯩﻘﯩﻤﯘ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ،ﻗﺎﺕ ﺑﻮﻱ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﯖﺮﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪۋﺟﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﺘﻰ ھﻪﻣﺪە ھﺎﻣﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯚﺯﻯ
ﻗﯩﻴﻤﺎﻳﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﭘﻮﯕﺰەﻛﺘﻪﻙ ﻛﯚﺗﯜﺭﻟﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ
ﻗﻮﺭﺳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﻣﯘﺭﯗﻳﺘﺘﻰ .ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﯘﺭﯗپ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﻐﺎ
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ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯩﭽﺎﺭە ﺋﺎﻳﺎﻝ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﻛﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﯦﺪﻯ .ﻛﻪﺭﯨﻢ
ﻗﯘﻟﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﯩﺰﯨﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﭙﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ
ﺩەۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ:
_ ﻣﻪﻥ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ-ﺩﯦﯟﯨﺪﻯ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﺎﺭ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ
ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩەپ ﺧﯩﺮﯨﻠﺪﯨﺪﻯ .ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﺎﺗﺎﺭﻏﺎﻥ
ھﺎﻟﺪﺍ:
ﺧﯘﺩﺍ! ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻞ-ﺩﯦﺪﻯ .ھﻪﻣﺪە -ﺋﺎﻧﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﺭﻣﯩﺰ،
ﺗﻮﻟﻐﺎﻕ ﺗﯘﺗﯘﭘﺘﯘ -ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﺎﺵ ﭘﺎﻧﺎﺳﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﺪەﻙ ﺗﻪﻟﻤﯜﺭﯛپ.
_ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﭘﯩﭽﯩﺮﻻپ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﺎﻳﻨﯩﺪﻯ ،ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻨﻰ
ﺗﯩﺘﺮﯨﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﯘﻏﯘﺕ ۋﺍﻗﺘﯩﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
_ ﺋﯘﻟﯘﻕ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ! ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﻣﯩﻨﻰ -ﺋﺎﻧﺎ ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﮔﺎﺯﺩﺍ
ﺳﯩﺰﯨﻤﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ،ﺑﯘ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﺎﻧﺎ -ﺑﺎﻻ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻰ
ﺧﻪﺗﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ،ﺋﯚﺯەڭ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻳﺴﻪﻥ-ﺩەﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ.
ﺋﯘ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﻳﻐﯘﻟﯘﻕ ﺋﻮﻳﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﯚﺯ ﻗﯘﭼﯩﻐﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﺟﺎﻥ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪھﻪﻝ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﯧﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ،ﺑﯩﭽﺎﺭە ﻗﻮﺯﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺑﯘﺩﺭﯗﻗﻘﯩﻨﻪ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭘﺎﺧﻼﻥ ﮔﻪۋﺩﯨﺴﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘﭼﯩﻐﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺩﺍﺟﯩﻐﺎﻥ ،ﺟﺎۋﻏﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚﻳﯜﻙ
ﻳﯧﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﺎﺭﺍﺳﯩﻤﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﯩﺪە ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ
ﺋﯜﺳﺘﯩﻦ ﻗﯩﻠﺪﻯ ۋە ﻛﯚﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻟﻪۋﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﻳﯧﻘﯩﭗ
ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯜﻟﯩﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﯩﯔ ﻗﻮۋﺯﯨﻠﯩﺮﻯ
ﺩﻭﻣﺴﯩﻴﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ھﺎۋﺍ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻣﺎﯕﻤﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻣﺎﻕ،
ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﭘﺎﺧﻼﻥ ﺑﻮۋﺍﻗﻨﯩﯔ ﻧﻪﭘﻪﺱ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻥ ﺋﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
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ﺋﯘ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﻛﯚﻛﺴﯩﮕﻪ ﻗﯘﻟﯩﻐﯩﻨﻰ ﻳﯧﻘﯩﭗ ﺗﯩﯖﺸﯩﺪﻯ.
ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻳﯜﺭەﻙ ﺳﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ!
_ ۋﺍﻱ ﺑﺎﻻﻡ ،ﺑﺎﻻﻡ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ،ۋﺍﻱ ﺟﯧﻨﯩﻢ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻢ ﺑﺎﻻﻡ،
ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰﯨﻢ ،ﺟﺎﻥ ﭘﺎﺭەﻡ ،ﻳﯜﺭەﻙ ﺑﺎﻏﺮﯨﻢ ﺟﺎﻥ ﺋﯚﺯﯛﭘﺘﯘ!-ﺩەپ
ھﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﻚ ﻳﯩﻐﺎ-ﺯﺍﺭە ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ﺋﯘ ،ﻳﯘﻣﺮﺍﻥ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯘﺯﻻپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺟﻪﺳﻪﺗﻨﻰ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺑﯧﺴﯩﭗ .ﻛﻪﺭﯨﻢ ﭼﺎﭼﺮﺍپ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﺩﻯ
ۋە ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﺩﻯ-ﺩە ،ﻛﯚﻛﺴﯩﮕﻪ
ﻗﯘﻟﯩﻐﯩﻨﻰ ﻳﯧﻘﯩﭗ ﺗﯩﯖﺸﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﯘﻣﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ
ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ھﯚﯕﺮەپ ﻳﯩﻐﻠﯩﯟەﺗﺘﻰ ھﻪﻣﺪە:
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘ ﺧﯘﺩﺍﺳﯩﺰ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﺴﯩﺰ ﻟﻪﻧﯩﺘﻰ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ! ﻣﯘﺷﯘ ﮔﯘﻧﺎھﺴﯩﺰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ
ﻧﻪﭘﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ،ﻗﺎﺗﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ!
ﻧﯧﻤﻪﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩەھﺸﻪﺕ ھﻪ! ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﭽﺎﺭە ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯧﻤﻪ
ﮔﯘﻧﺎھﻰ ﺑﺎﺭ؟ ﻧﯧﻤﯩﺸﻜﻪ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻗﺎﻏﺎپ .ﺋﯘ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺑﺎﺳﺘﻰ ۋە
ﻧﺎﻟﻪ-ﭘﻪﺭﻳﺎﺩ ﻗﯩﻠـﺪﻯ .ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖـﻐـﺎ ﻣﻪﯕـﮕﯜﻟﯜﻙ ﻳﯘﻣﯘﻟﻐﺎﻥ
ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﺑﯘﺩﺭﯗﻕ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﯚﻳﻪﺗﺘﻰ.
_ ﻗﻮﻟﯘﻣﻨﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭ؟ ﺗﻮۋﻟﯩﺪﻯ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ھﻮﺷﯩﻐﺎ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺭەھﯩﻢ ﻧﺎﻟﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ھﻪﻣﺪە ﺗﯩﭙﯩﺮﻻپ ،ﺗﯩﭙﭽﯜﻛﻠﻪپ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ھﻪﺭ ﻳﺎﻥ ﺋﯧﺘﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻧﯩﺨﺘﺎپ
ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ:
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﻝ! ﻗﻮﻟﯘﯕﻨﻰ
ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗپ ﻗﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ .ﻗﻮﻟﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺳﻪﻧﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺳﺎﻧﺎﻗﺴﯩﺰ ﺋﺎﻛﺎ-
ﺋﯘﻛﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﭼﺎ-ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ-ﺩﯦﺪﻯ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﯩﺮﻯ
ﺑﻪﺭﮔﻪچ .ﺭەھﯩﻢ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﻪﻳﯜﺱ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ،ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ھﻪﻣﺮﺍھ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻤﺎ
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ﻧﺎﻛﺎ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﺟﺎﺳﺎﺭەﺕ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻳﺎﺵ ﺳﯩﺮﻏﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ
ﻣﻪﯕﺰﯨﻨﻰ ﻣﻪﯕﺰﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﭗ -ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ! ﻣﻪﻳﯜﺳﻠﻪﻧﻤﻪ! ﺑﯘ
ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ .ﻗﻮﻟﯘﯕﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﺋﺎﻣﺎﻟﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ
ﺳﯧﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻟﯩﺘﯩﭗ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﯩﻤﻦ .ﻣﻪﻥ ھﺎﻳﺎﺕ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﻣﯘﺩﺩەﺗﺘﻪ
ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯘڭ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﻗﻮﻝ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ
ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﺍ ﺗﯘۋﺍﻗﺘﯩﻦ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜۋﺍﺗﻘﺎﻥ ھﻮﺭﺩەﻙ ﺗﻪﺭ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺳﯚﻳﮕﻪچ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﭘﯩﭽﯩﺮﻻپ.

ﺋﻮﻥ ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎپ

ﺟﯘپ ﻗﻪﺑﺮە
ﺋﯜﯕﻜﯜﺭ ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﺑﻪﺋﻪﻳﻨﻰ ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﺪﻯ
ـ ﻳﯩﻐﺎ-ﺯﺍﺭە ،ﺩﺍﺕ-ﭘﻪﺭﻳﺎﺩ ،ﻧﺎﻟﻪ -ﭘﯩﻐﺎﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ۋﯗﺟﯘﺩﻯ ﺋﻮﺗﻘﺎ
ﺑﯘﻏﯘﻟﯘپ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﺋﺎﻏﺮﯨﻴﺘﺘﻰ.
ﻛﯚﻳﯜپ
ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ
ﻳﯩﻐﻼۋەﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻮﻏﯘﺯﻯ ﺋﺎﻏﯩﺮﯨﭗ ﺋﯜﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ-ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﯕﺰﯨﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼپ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ
ﺳﯩﺮﻏﯩﻴﺘﺘﻰ.
_ ﺳﯩﻤﺎ ﺧﯧﻨﯩﻢ ﺋﺎﻧﺎ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﺎﻻ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ،
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ؟ ﺗﯘﻏﯘﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﯖﯩﺰ
ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ -ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﻏﻪﻡ-ﻗﺎﻳﻐﯘﻏﺎ ﭘﺎﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ.
ﺋﯘ ﺋﯜﻧﺴﯩﺰﻻ ﺑﺎﺵ ﻟﯩﯖﺸﯩﺘﯩﭗ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
_ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯘﻛﺮﻯ! ﺗﻮﻟﻐﺎﻕ ﺗﯘﺗﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﻻ ﺗﺎﺯﺍ ۋﺍﺧﺘﯩﺪﺍ،
ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﭼﯜﺷﯜﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﯩﺪەﻙ .ﻳﯧﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻟﻤﯘ
ﻗﻮﻟﭽﯩﺮﺍﻕ ﻳﻮﻕ -ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺗﻮﻟﻐﺎﻕ ﻳﻪۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﯩﭻ
ﺋﺎﻏﯩﺮﺗﯩﭗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ ۋە:
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ﺳﯩﻤﺎ ﺧﯧﻨﯩﻢ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﻪﻧﺪە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺧﺎھﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ.
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ
ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻣﯩﯔ ھﻪﺳﺴﻪ ﺳﺎۋﺍﭘﻘﺎ ﻧﺎﺋﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ-ﺩﯦﺪﻯ
ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ .ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎ
ﻛﯩﺸﯩﺪەﻙ ،ﺗﻪﻣﻜﯩﻦ ھﻪﻡ ۋەﺯﻧﯩﻠﯩﻚ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺳﯚﺯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﺎﻻ
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻗﺎ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻏﺪﯗﺭﯗپ ﻣﯘﻧﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﯦﺪﻯ :ﺑﯘ ،ﻗﯩﺰﯨﻞ
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭ
ﭼﻮﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﯩﺸﺎﻧﻠﯩﻖ ھﯘﺟﯘﻣﻰ ،ھﻪﻗﺎﭼﺎﻥ
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺟﺎﺳﯘﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﺩﻯ ،ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯩﻬﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﻮﻣﯘﻣﻪﻥ ﭘﺎﺵ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﻳﺎﻛﻰ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﭼﺎﺭﻟﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﺋﯩﺮﭘﯩﻼﻧﻰ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﺪﯨﻦ ﺳﯧﻨﻰ
ﺑﺎﻳﻘﺎپ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﻧﺎﻛﻪﺳﻠﯩﻚ،
ﺑﯘﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﺑﺎﺭ .ھﻪ ﺋﻪ! ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﯩﺪﻯ! ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺗﻪﺟﯩﺮﺑﯩﻤﯩﺰ ﻳﯧﺘﻪﺭﺳﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﻐﯘﻟﯘﻗﺘﻰ!
ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺋﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪچ ،ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻨﻰ ﻳﯚﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﭽﺎﻗﺘﻪﻙ ﺗﻪﺭ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﺎﺳﺎﺗﺘﻰ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻖ ﺩەﻗﯩﻘﯩﻠﻪﺭ ﺩﺍۋﺍﻡ ﺋﻪﺗﻤﻪﻛﺘﻪ! ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻕ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﻐﺎﻕ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯜﻧﻰ ﻳﻪﺭﺩە ،ﺑﯩﺮ ﺋﯜﻧﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ
ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ،ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻧﺎﻟﻪ-ﭘﻪﺭﻳﺎﺩﻟﯩﻖ ﺋﯩﯖﺮﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺯﺍﺩﯨﻼ
ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮﺩە ﺩەﺭﺕ-ھﻪﺳﺮەﺕ ﻳﯧﻐﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ
ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻤﺎﺭﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﻗﺎﺭﯨﺸﺎﺗﺘﻰ ،ﺑﯩﺮﺩە ﺗﯧﺮﯨﻜﻜﻪﻥ
ۋە ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰ ھﺎﻟﺪﺍ ھﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ھﯧﻠﯩﻐﺎ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎ
ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﺸﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﯘ ﻗﺎﺗﺒﻮﻱ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺳﯩﻨﭽﯩﻼپ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯚﺭﺩﯨﻜﻰ،
ﺗﻮﻟﻐﺎﻕ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻟﻪۋﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ھﻪﺗﺘﺎ
ﻟﻪۋﻟﯩﺮﻯ ﻗﺎﻧﺎپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻣﯘ ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯜﭼﯩﻨﻰ
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ﺋﯚﻳﯩﺪە ﺗﯘﻏﯘپ ،ﺗﯘﻏﯘﺕ ۋە ﺗﻮﻟﻐﺎﻗﻨﯩﯔ ﺩەﺭﺩﯨﻨﻰ ﺗﺎﺯﺍ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ۋە
ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯧﻐﯩﺮ ھﻪﻡ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ.
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﻗﯘﭼﯩﻐﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ ﺑﻮۋﺍﻗﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ
ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ،ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺳﯜﺭﯛﻟﯜپ ﻗﺎﺗﺒﻮﻱ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ ۋە
ﺋﯩﯖﯩﺸﯩﭗ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ:
_ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺟﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻼﻻﻣﺴﯩﺰ؟
ﻗـﺎﺗﺒﻮﻱ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣـﺎﻏﺪﯗﺭﺳﯩﺰ ھـﺎﻟـﺪﺍ ﻳﯧﻨﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﺎﺵ
ﻟﯩﯖﺸﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻛﻪﺭﯨﻤﮕﻪ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺑﺎﺭ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ -ﺋﯘﻛﺎﻡ ،ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﯨﯟەﺗﻜﻪﻥ
ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﻗﻮﺭﺍﻡ ﺗﺎﺵ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﺑﻮﺧﭽﯩﻤﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﺩﻭﻣﯘﻟﯩﺘﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﺑﻮﺧﭽﯩﺪﺍ ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯟﻯ ﺭەﺳﯩﻢ ﺧﺎﺗﯩﺮﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﻳﯚﮔﻪﻙ،
ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﻪ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﻮﻝ ﭼﯩﺮﺍﻕ ﺑﺎﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺑﯩﺮﺳﯩﯖﻼﺭ ﺋﯩﺰﺩەپ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ!  -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ .ﻛﻪﺭﯨﻢ
ﺳﻪﻛﺮەپ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩﭽﻪ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ،
ھﺎﻳﺎﻝ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮﺩﻯ-ﺩە :ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﻪﺧﯩﺖ! ﺑﻮﺧﭽﺎ ﻗﺎﭘﺘﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﭼﺎﺗﻘﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﭗ
ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﭘﺘﯘ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺶ ھﺎﻳﺎﺕ -ﻣﺎﻣﺎﺗﻠﯩﻖ
ﺧﻪﺗﻪﺭ .ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﺵ ﻗﺎﺭﺍﻳﻐﯩﭽﻪ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﻳﯩﮕﯩﺖ
ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎڭ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜپ ﻗﻮﻳﺎﻱ .ھﯧﻠﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺩﯗ -ﺩﯦﺪﻯ ۋە ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻧﻰ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ
ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﺍﺭ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺭەھﯩﻢ ـ ﺳﯘ-ﺩەپ،
ﺗﻮۋﻟﯩﺪﻯ ھﻪﻡ ﭼﺎﻻ ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺋﯩﻼﻧﺪەﻙ ﺗﻮﻟﻐﯘﻧﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﭼﻮﮔﯘﻧﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ
ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﺳﯘ ﺑﻪﺭﮔﯩﻠﻰ ﺗﻪﻣﺸﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﻛﻪﺭﯨﻢ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮﺩﻯ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ ﻛﻪﺗﺘﻰ -ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﺎﻧﺎ ،ﺳﯩﻤﺎ
ﺧﯧﻨﯩﻢ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻻﻱ ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ .ﺳﯘﻧﻰ ﻛﯚپ ﺋﯩﭽﺘﯜﺭﻣﻪڭ.
ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯘ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ ﺑﺎﺷﻘﺎ
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ﺳﯜﻳﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ﻳﻮﻕ .ﻗﺎﭼﺎﻥ ،ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﯘ
ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﯩﺰ! ﺗﻮﺧﺘﺎڭ! ﺳﯘﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﯩﭽﺘﯜﺭﯛپ ﻗﻮﻳﺎﻱ.
ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻳﯚﻟﯩﺪﻯ .ﻛﻪﺭﯨﻢ ﭼﻮﮔﯘﻧﻨﻰ ﭘﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﯩﻴﺴﺎﻳﺘﯩﭗ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﯩﺰﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﺳﯘ ﺗﯧﻤﯩﺘﺘﻰ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺭەھﯩﻢ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛپ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﻯ
_ ﺳﯘ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ،ﺋﯘﺳﺴﺎپ ﺋﯚﻟﯜپ ﻗﺎﻻﻱ ﺩﯦﺪﯨﻢ! ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ،
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﺗﯘﻡ!
_ ﻳﯩﮕﯩﺖ! ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯩﻦ .ﺳﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ .ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ
ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﺳﯘ ﻳﺎﺭﺍڭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﻙ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ
ھﻪﻣﺪە ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﯗپ ﺗﺎﻣﭽﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﺎﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﺗﯘﻡ
ﺳﯘ ﻗﯘﻳﺪﻯ .ﺷﯘ ﺋﻪﺳﻨﺎﺩﺍ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﻐﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﻧﻪﭘﯩﺴﻰ
ﻧﻪﭘﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯘﻻﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ھﺎﻟﺴﯩﺮﺍپ ﺳﯘ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻛﻪﺭﯨﻢ
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻟﻪۋﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﺳﯘ ﺗﯩﻤﯩﺘﺘﻰ .ﺑﯩﭽﺎﺭە ﺋﺎﻳﺎﻝ
ﺳﯘﻧﻰ ﻳﯘﺗﻘﯩﭽﻪ ھﯚﺗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ۋە ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﭼﯩﺮﻗﯩﺮﺍپ ،ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻣﯘﺭﯨﯟﯨﺪﻯ،
ﺗﯩﺮﻧﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﭘﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ
ـ ﻛﻪﺭﯨﻢ ،ﺋﯘﻛﺎﻡ ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘڭ .ﭼﺎﭘﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﯧﻠﯩﭗ،
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﻳﯧﻴﯩﯔ-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺘﯩﭗ .ﻛﻪﺭﯨﻢ
ﺋﯘﺯﯗﻥ ﭼﺎﭘﯩﻨﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﯩﺪە ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ
ھﺎﻳﺎﺕ
ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ
ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ
ﻗﯘﭼﯘﻏﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻳﺎﻳﺪﻯ.ﺋﯘ
ﭼﯧﻐﯩﺪﯨﻜﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﻛﺮەﻙ ﺋﺎۋﺍﻳﻼپ ،ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ
ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﺩﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
 ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻛﻪﻳﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﯕﻼﺭ .ﺑﯘ ﭼﻮﻛﺎﻥﻗﻮﺭﯗﻧﯘپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ-ﺩﯦﺪﻯ-ﺩە ،ﺗﯘﻏﯘﺕ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﺎﻣﺒﺎﻟﻨﻰ ﭘﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎچ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ:
_ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ ﺑﯘ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺗﯘﻏﯘﺗﯘڭ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟
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ﺑﺎﺵ ﻟﯩﯖﺸﯩﺘﯩﭗ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﺩﻯ ﺗﯘﻏﯘﺕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﺩﺍﺭﺳﯩﺰ
ﭼﻮﻛﺎﻥ.
_ ﻳﺎﺧﺸﻰ! ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﭘﺎﻗﺎﻟﭽﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﻐﺎ ﻳﯩﻐﯩﭗ،
ﭼﺎﺗﯩﺮﻟﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﻛﯧﺮﯨﮕﯩﻦ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ،ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﻪﺷﻜﻪچ .ھﻪﻣﺪە
ﺗﯘﻏﯘﺗﻘﺎ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ:
ھﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻮﻟﻐﺎﻕ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﻧﻪﭘﻪﺱ ﺋﯧﻠﯩﭗ ھﺎۋﺍﻧﻰ
ﺋﯩﭽﯩـﯖـﮕـﻪ ﺗـﺎﺭﺗﯩﺴﻪﻥ-ﺩە ،ﺋـﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻗـﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﻨﺠﯩﻘـﻼﻳﺴﻪﻥ ،ﻣـﺎﻧـﺎ
ﺑﯘ ﺗﯘﻏﯘﺕ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ.
ﺋﯘ ﻳﺎﺵ ﭼﻮﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻐﯩﻨﻰ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﺪﯨﻦ ﺗﯚۋەﻧﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ
ﺳﯧﺮﯨﻴﺘﺘﻰ .ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﯩﻨﯘﺕ ﺋﯚﺗﺘﻰ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ھﯧﭻ ﺋﯚﺯﮔﯜﺭﯛﺵ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺗﻮﻟﻐﺎﻗﻤﯘ ﺩﺍۋﺍﻡ ﺋﻪﺗﻤﯩﺪﻯ .ﻗﺎﺗﺒﻮﻱ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﺎﺭﻻپ ﺋﺎﻧﺪﺍ ،ﺳﺎﻧﺪﺍ
ﺋﯩﯖﺮﺍپ ﻗﻮﻳﯘپ ﻳﻪﻧﻪ ﺟﯩﻤﯩﭗ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ .ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﻮﻟﻐﺎﻕ ﺩﺍﺋﯩﻢ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ،ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪﺵ ﻳﻮﻕ .ﻗﯩﺴﻘﯩﻼ ﺳﺎﻧﺠﯩﻖ ،ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍﺵ
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﻪﻧﻪﭘﯩﺲ .ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺗﯜپ
ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﯘ ﺗﯘﻏﯘﺗﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﭼﺎﺭﭼﺎپ ھﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﺗﯩﺘﺮەﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺗﯧﻠﯩﭗ ،ﻛﯚﻳﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻤﯩﺮﻟﯩﺘﯩﭗ ﺋﯘﻳﺎﻕ ،ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺩەﻙ
ﻣﺎﺩﺍﺭﻯ ﻗﺎﻟﯩﻤﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯘﻏﯘﺕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺵ ﭼﻮﻛﺎﻧﻐﺎ
ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﻏﻪﻳﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ ﺗﯚﺕ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ،ﻛﯚﺯﻯ ﻗﺎﻥ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ،
ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﭘﺎﺭە-ﭘﺎﺭە ﺑﯩﺮ ھﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﺪﺍﻡ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ-ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺑﯧﺴﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ
ﺑﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻏﯘۋﺍ ﻛﯚﺭﯛﺷﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻼپ
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ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﺎﻏﺮﯨﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ
ﭘﯜﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭙﻤﯘ ﭼﯜﺷﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺭﯗﺳﻼپ ،ﺗﻮﻟﻐﺎﻕ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ،ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺵ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﻮۋﺍﻗﻘﺎ ﺩﯦﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻗﺎ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗپ ،ﺑﻮﺧﭽﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﻪﺩەﻡ
ﻣﺎﯕﻤﺎﻳﻼ ،ﻗﺎﺗﺒﻮﻱ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺪە ﭼﯩﺮﻗﯩﺮﺍپ
ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ﭼﯩﺮﻗﯩﺮﺍﺵ ﺋﯩﺪﻯ.
_ ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺋﯩﻨﺠﯩﻘﻠﯩﻐﯩﻦ ،ھﻪ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﻨﺠﯩﻘﻼ! -ﺩەﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘ
ﻣﻪﺩەﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ .ھﻪﻣﺪە ﻛﻪﺭﯨﻤﮕﻪ ـ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻐﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯚۋەﻧﮕﻪ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺳﯧﺮﯨﯔ-ﺩﯦﺪﻯ ۋە ﺋﯚﺯﻯ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ
ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﭗ ﺳﯩﻼﺷﺘﯘﺭﯨﯟﯨﺪﻯ ،ﺑﻮۋﺍﻗﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﻯ.
 ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﻗﯩﺰﯨﻢ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻏﻪﻳﺮەﺕ ﻗﯩﻞ! ﺋﯩﻨﺠﯩﻘﻼ ،ﺑﻮﻟﻪ ﻗﯩﺰﯨﻢﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﻤﺎ-ﺩەﻳﺘﺘﻰ ﺋﯘ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮۋﺍﻗـﻨـﯩـﯔ ﮔـﻪۋﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﺮ
ﺟﺎﻳﯩﺪﯨﻼ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
_ ﺑﻮﻟﻪ ،ﺑﻮﻝ ﺩەﻳﻤﻪﻥ! ﺩەﻡ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻳﻮﻕ ،ھﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎ-ﺩەﻳﺘﺘﻰ
ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺠﯩﻘﻼﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻻپ .ﺗﯘﻏﯘﺕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺗﺒﻮﻱ ﭼﻮﻛﺎﻥ ﺑﺎﺭ
ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﻨﺠﯩﻘﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮۋﺍﻕ ﻣﯩﺪﯨﺮ-
ﻟﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻳﺎﺵ ﭼﻮﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﻰ
ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﻗﯩﻴﺴﺎﻳﺪﻯ ،ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﻳﻨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﻪﻛﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯩﻨﺠﯩﻘﻼﺷﻤﯘ ﻳﻮﻕ ،ﺗﻮﻟﻐﺎﻕ ﺗﯘﺗﯘﺷﻤﯘ
ﻳﻮﻕ ،ﭼﯩﺮﻗﯩﺮﺍﺵ ،ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍﺷﻤﯘ ﻳﻮﻕ ،ﺗﯘﻏﯘﺕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺵ ﭼﻮﻛﺎﻥ
ﺟﯩﻤﺠﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
_ ۋﺍﻱ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ! ﺋﯘ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﻪﻧﻤﻪﻳﯟﺍﺗﯩﺪﯗ! -ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﻯ ﺋﯘ ﻛﻪﺭﯨﻤﮕﻪ
ﻗﺎﺭﺍپ ۋە
_ ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ھﯘﺩﯗﻗﯘپ ﺗﯘﺭﯨﺴﻪﻥ! ﺋﺎﻏﯩﺰﯨﯖﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯖﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﯩﺰﯨﻐﺎ
ﻳﯧﻘﯩﭗ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﻪﻧﺪﯛﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪﭘﻪﺱ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻞ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ
ﻛﻪﺭﯨﻤﮕﻪ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ .ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﯩﺰﯨﻐﺎ
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ﻳﯧﻘﯩﭗ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭘﯜﻟﯩﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻧﺎﺗﯩﯟﺍﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻧﻪﭘﻪﺱ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ،
ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ! ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﺳﯩﺰ
ﻗﺎﺗﺒﻮﻱ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯚﻥ ﺑﻮﻳﻰ ﺗﺎﻍ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ،ﺋﯧﺪﯨﺮﻟﯩﻘﺘﺎ ،ۋﺍﺩﯨﻼﺭﺩﺍ،
ﻗﯩﻴﺎﻟﯩﻘﻼﺭﺩﺍ ﭘﯩﻴﺎﺩە ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ! ﻳﻮﻝ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺯ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪەﻙ ،ﺑﻮﻣﺒﺎﺭﺩﯨﻤﺎﻧﺪﺍ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ،ﮔﯜﻣﯜﺭﻟﯜپ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺗﺎﺵ-
ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻘﺎ ﻛﯚﻣﯜﻟﯜپ ﻗﯧـﻠـﯩﺸﻰ ،ﺯەھـﻪﺭﻟـﯩﻚ ﮔـﺎﺯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺯەھـﻪﺭﻟـﯩﻨﯩﺸﻰ
ﺋـﯘﻧﯩﯔ ﺋـﺎﺧـﯩـﺮﻗﻰ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
_ ﺋﺎھ! ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﻮﻟﯘﻕ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻢ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ! ﺳﯧﻨﯩﯔ
ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﻧﺎﻣﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ! -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﭘﯩﭽﯩﺮﻻپ ۋە ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ ھﻪﻡ
ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻮۋﺍﻗﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺗﻪﻛﻜﯜﺯﺩﻯ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ-ﺟﺎﺳﺎﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺑﻮۋﺍﻗـﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺗـﯘﺗـﯘپ ﺗـﺎﺭﺗﯩﺸﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺑﻮۋﺍﻕ ﺋﯜﻧﻠﯜﻙ ﺋﺎۋﺍﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﯖﺎﯕﻼپ ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﻯ.
_ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﻪﺭﯨﻢ ،ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﻪﻧﺪﯨﻤﯘ؟-ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋﯘ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻦ ﺗﺎﺯﺍ
ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ.
_ ﻳﺎﻕ ،ﻳﺎﻕ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻞ!-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ
ﻳﯩﻐﻼﻣﺴﯩﺮﺍپ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﯩﺰﯨﻐﺎ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﻳﯧﻘﯩﭗ
ﭘﯜﻟﻪپ ،ﻗﯘﻟﯩﻐﯩﻨﻰ ﻛﯚﻛﺴﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﭗ ﺗﯩﯖﺸﺎپ ﺑﯧﻘﯩﭗ  -ﻣﻪﻥ
ﺗﯚﮔﻪﺷﺘﯩﻢ ،ﺋﻮﻟﯘﻕ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ! ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ! ﺋﺎھ! ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ! ﻣﯧﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﻛﻪﺗﺘﻰ!-ﺩەپ ﭘﻪﺭﻳﺎﺩ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻳﺎﺵ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ھﯚﯕﺮەپ ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﻰ! ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﯘﺭﯗپ،
ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﻪﻛﻠﻪﻳﺘﺘﻰ.
ﻗﻪﻟﻪﻣﺘﯘﺭﺍﭼﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﯖﻪ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﻛﻪﺭﯨﻤﮕﻪ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﭗ .ﻛﻪﺭﯨﻢ
ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺗﯩﺘﺮﯨﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻗﻪﻟﻪﻣﺘﯘﺭﯨﭽﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘ
ﺑﻮۋﺍﻗﻨﻰ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﭼﺎﭘﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗپ ،ﻗﻪﻟﻪﻣﺘﯘﺭﺍچ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﻨﺪﯨﻜﯩﻨﻰ ﻛﻪﺳﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﭼﺎﭘﺎﻧﻐﯩﻼ ﺯﺍﻛﯩﻼپ
ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﺩﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ -ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯩﻨﺪﯨﻜﯩﻨﻰ
211

ﻗﺎﻥ ﺗﻪﭘﭽﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺑﻮﻏﯘڭ-ﺩﯦﺪﻯ ھﻪﻣﺪە ﺋﯚﺯﻯ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻣﺎﺩﺍﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﺒﯩﻠﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻛﻪﻳﺪﯛﺭﯛپ ،ﻛﯚﻳﻨﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯜﺯەﺷﺘﯜﺭﯛپ
ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯜﻳﯜﺷﯜپ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ
ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﯟﯨﺪﻯ ،ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ھﻮﺷﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﭗ
ﺋﻮﯕﺪﯨﺴﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ھﺎﺯﺍﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ھﻮﺷﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﺪە،
ﺑﻮۋﺍﻕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻐﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜۋﯨﺪە ﻣﯩﺮﻗﯩﺮﺍپ ،ﺑﯘﻏﯘﻟﯘپ ﺗﻮﺧﺘﺎۋﺳﯩﺰ
ﻳﯩﻐﻼۋﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﯕﻼپ ﺗﯩﺘﺮەپ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ
ﺳﯧﺰﯨﭗ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﯟﯨﺪﻯ ،ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﻮﻟﭽﯩﺮﺍﻗﻨﯩﯔ ﻏﯘۋﺍ ﻳﻮﺭﯗﻗﻰ
ﭼﯜﺷﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ،ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯖﻤﯘ ﻗﻮﻝ ﭼﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺪﻯ.
_ ﺋﺎﻧﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺮﺍﻕ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﯖﯩﺰﻣﯘ؟ -ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ.
_ ھﻪ ﺋﻪ! ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ
ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ ﭘﻪﺱ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ .ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘپ ﻳﯚﻟﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﯕﺸﺎپ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﺩﺍﺟﯩﭗ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ﺗﯧﻤﯩﻐﺎ
ﻳﯚﻟﻪﻧﺪﻯ ۋە
_ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻐﻰ ﺋﺎﭼﻘﺎﻥ ﭼﯧﻐﻰ-ﺩﯦﺪﻯ ﭘﯩﭽﯩﺮﻻپ.
_ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﻪﻣﺪﻯ؟ -ﻗﺎﺧﺸﯩﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯧﺸﻰ
ﻗﯧﺘﯩﭗ.
_ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﺧﭽﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﯩﺪﯨﯖﻼﺭﻣﯘ؟ ھﻪ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺗﯩﺪﺍ
ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺳﯜﺕ ﺗﺎﻟﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﯩﻤﺰﯨﻚ ﻗﯘﺗﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ .ﺑﻮۋﺍﻗﻘﺎ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ
ﺳﯜﺕ ﺗﻪﯕﺸﻪپ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺑﺎﺵ ﻗﯧﺘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻐﯩﻨﻰ
ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻠﯩﺘﯩﭗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ،ﺑﺎﻳﺎﺗﯩﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﻳﻪﺭﮔﯩﻼ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗپ
ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﻮﺯﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎۋﺍﻳﻼپ ﺋﺎﻟﺪﻯ ۋە ﺗﯘﻏﯘﺕ،
ھﻪﻡ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﯩﺪﺍ ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻛﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺗﺎﺳﻼ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ،
ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﯖﺮﺍپ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﺭﺩﺍﺭ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺳﯜﺭﯛﻟﯜپ
ﻛﻪﻟﺪﻯ-ﺩە ،ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﻣﯩﻬﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﯩﮕﻪ
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ﺳﯚﻳﯜپ ،ﺑﺎﺵ-ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻠﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﻠﻰ ھﻪﻡ ﻗﯩﺰﯨﻖ ،ھﻪﻡ ﭼﯚپ
ﺳﯜﺯﻣﻪ ﺗﻪﺭﮔﻪ ﭼﯚﻣﯜﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
_ ۋﺍﻱ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ،ﺭەھﯩﻢ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﺰﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﭼﯚﭼﯜﮔﻪﻥ
ھﺎﻟﺪﺍ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ.
_ ﻛﻪﺭﯨﻢ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﻙ ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ! ﺗﺎڭ ﻳﻮﺭﯗﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻗﻮﺯﻏﯘﻟﯘﺷﯘﯕﻼﺭ ﻛﯧﺮەﻙ! ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮۋﺍﻕ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ،
ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭ ﻳﯩﮕﯩﺘﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻨﯘﺕ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻜﻪ ﺗﻪڭ
ﻣﯘھﯩﻤﺪﯗﺭ-ﺩﯦﺪﻯ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩەﻡ ،ﭘﻪﺱ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﻠﯩﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ .ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺮﻏﯩﻨﭽﻰ ھﯘﺟﯘﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ھﺎﻳﺎﺕ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩەﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﺩﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﻮﺷﻨﺎ
ﺋﯩﺴﺘﯩﻬﻜﺎﻣﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑـﯘﻏـﯘﻟـﯘپ ﻳﯩﻐﻼۋﺍﺗـﻘـﺎﻥ ﺋـﺎﻧﯩﺴﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑـﺎﻏﺮﯨﻐـﺎ ﺑـﯧـﺴـﯩـﭗ
ﻣﯜﻛﭽﯜﻳﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﺎﺵ ﻟﯩﯖﺸﯩﺘﯩﭗ ﺟﺎۋﺍپ
ﺑﻪﺭﺩﻯ ھﻪﻡ ﻛﯚﺯ-ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯜﺭﺗﯜپ:
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯩﻬﻜﺎﻣﺪﺍ ﻛﻪﺗﻤﻪﻥ ،ﮔﯜﺭﺟﻪﻙ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟-ﺩﯦﺪﻯ
ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍپ.
_ ﻳﺎﻕ -ﺩﯦﺪﻯ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩەﻡ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ .ھﻪﻣﺪە ﻛﻪﺭﯨﻤﮕﻪ
ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ:
ھﻪﻣﻤﻪ ﻗﻮﺭﺍﻝ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎﻳﻤﺎﻧﻼﺭ ﻣﯘﺷﯘ ﭼﻮڭ ﺋﯩﺴﺘﯩﻬﻜﺎﻣﺪﺍ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻧﻮﻗﺘﯩﻤﯩﺰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭ
ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﯩﻼ ﺋﺎﺋﯩﺮﭘﯩﻼﻥ ﺳﯘﻗﺎﺭ ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰ
ﺑﯘ ﻗﻮﺭﺍﻟﻨﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ھﯘﺟﯘﻡ ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﻏﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺗﺎﻛﺘﯩﻜﺎ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﺗﺘﯘﻕ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ
ﻗﯩﺮﻏﯘﻧﭽﻰ ﺗﯩﻚ ﺋﯘﭼﺎﺭﻯ ھﯘﺟﯘﻣﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎﺗﺘﻰ-ﺩە ،ﺑﯘ ﻳﺎﻗﺘﯩﻜﻰ
ﭼﻮڭ ﺋﯩﺴﺘﯩﻬﻜﺎﻣﺪﺍ ﭘﻪﻳﺖ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ
ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺯەﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺰ ﺋﯘ ﻳﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﺩە ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ
ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﯘﻕ..
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_ ﺑﯩﺰ ﺟﻪﺳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩەﭘﯩﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ؟-
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ.
_ ﻣـﯘﺑـﺎﺭەﻙ ﺷـﯧﻬﯩﺪﻟـﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﻪﯕـﮕـﯜﻟـﯜﻙ ﺗﯧﻨﭽـﻠﯩﻘﻘـﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ
ﺋﻮﻟﯘﻕ ﺟﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﯩﻼ ﺩەﭘﯩﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ.
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺑﻮﻣﺒﺎﺭﺩﯨﻤﺎﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﺷﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ،
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ -ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺷﯧﻬﯩﺪﯨﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﺎﺯﯨﻤﯩﺰ-ﺩﯦﺪﻯ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﻪﻣﻜﯩﻦ ۋە ﻗﻪﺗﺌﻰ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﺩﺍ.
_ ﻣﺎۋﯗ ﺑﻮۋﺍﻗﻘﺎ ﺳﯜﺕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻤﺰﯨﻚ ﻗﯘﺗﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ
ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻣﭽﯩﻤﯘ ﺳﯜﻳﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ-ﺩﯦﺪﻯ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻣﺰﯨﻚ
ﻗﯘﺗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜپ.
_ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﺴﺘﯩﻬﻜﺎﻣﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﯩـﻠـﻪﺭﮔـﻪ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺳﯘ ،ﻧﺎﻥ ﺋﻪﻛﯩﻠﻪﻱ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻼﺭﻣﯩﺰ.
_ ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﺎ ﻣﯘﻧﯘ ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭ ﻳﯩﮕﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﻭﺭﺍ ،ﺗﯧﯖﯩﻖ ﻣﺎﺗﺎﻟﯩﺮﻯ
ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ -ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﯧﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯘپ.
_ ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ .ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﺷﯘ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﺎﻍ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﻮڭ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺋﯩﺴﺘﯩﻬﻜﺎﻣﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﯩﺪﻯ!-ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﺩﻯ
ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩەﻡ ۋە ﭼﻮﮔﯘﻧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﺩﯨﻦ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﻛﻪﺗﺘﻰ.
_ ﻗﻮﻟﭽﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﮔﯩﻦ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ھﺎﺯﯨﺮﻗﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﻛﺮەﻙ
ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﺭﻣﯩﺰ-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﺗﯩﻦ
ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ.
ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﭼﻮﮔﯘﻥ ﺳﯘ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﮔﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮﺩﻯ-ﺩە:
ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﯘﻛﺎ ،ﺑﯩﺰ ﺗﯧﺰﺭﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ! ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚپ
ۋﺍﻗﺘﯩﻤﯩﺰ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺗﯩﭗ .ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ۋە
ﺋﻪﻣﺰﯨﻚ ﻗﯘﺗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯜچ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ
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ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﭼﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺷﯧﻬﯩﺪ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﺎﺯﻣﺎﻗﭽﻰ!
ھـﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗـﯘﭼﯩﻐﯩـﺪﺍ ﺋﯩﻜـﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺗﺘﻰ! ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﯨـ-
ﻧﯩﯔ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺋﯘﻳﻘﯘﻏﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﯩﺰﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ
ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺨﻪۋەﺭ ،ﺗﯩﻨﯩﻖ ﺋﯘﻳﻘﯘﻏﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﻳﯧﯖﻰ ﺟﺎﻥ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘ ﺋﯜچ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﯖﯩﺸﺘﻰ ۋە ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻣﺸﻪﻟﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺭەﺕ
ﻗﯩﻠﺪﻯ.
_ ﻳﺎﻕ! ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻻﻱ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯەﻡ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻤﻪﻥ.
_ ﺋﺎﻧﺎ ،ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘڭ! ۋﺍﻗﯩﺖ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﺲ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮﻝ
ﺋﯘﺯﯗﻥ ھﻪﻡ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ .ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺳﯩﺰ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻗﯧﻠﯩﯔ ،ﺑﯩﺰ ھﺎﻳﺎﻝ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﻤﯩﺰ-ﺩﯦﺪﻯ
ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗپ.
_ ﻳﺎﻕ ،ﻳﺎﻕ! ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﻗﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﻣﻪﻥ ﺑﺎﻻﻣﻨﻰ ﺩەﭘﻨﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯەﻡ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺯﺍﺭ-ﺯﺍﺭ ﻳﯩﻐﻼپ.
_ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺳﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻗﺎﻝ ،ﺳﯩﻤﺎ ﺧﯧﻨﯩﻢ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺑﺎﺭﺳﯘﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻗﺎ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ
ھﻪﻣﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ ﻛﯚﺗﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﻻ
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻗﺎ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗپ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﻰ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺩەﭘﯩﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪﻧﺪە ﺋﯘ
ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ،ھﯚﯕﺮەپ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ،ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﻰ
ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺑﯧﺴﯩﭗ ،ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻮﻳﻤﺎﻱ ﺳﯚﻳﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯛﻛﻰ ﺋﯧﭽﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﻏﺮﯨﻴﺘﺘﻰ! ﺗﺎﻗﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ
ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩەﻗﯩﻘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗپ ،ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﻛﯩﭽﯩﻚ
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ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻝ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﻳﺎﭘﺘﻰ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻨﻰ ﺳﯧﺮﯨﭗ ﭼﯜﺷﯜﺭپ ،ﺩەﭘﻨﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﺘﻰ.
ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﺋﯘﺯﯗﻧﭽﺎﻕ ﺗﺎﺷﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﺗﺎﺷﻨﻰ ﺑﯧﺸﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯚﻣﯜپ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ:
ﺋﺎﻧﺎ! ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﻮﯕﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜﻣﻪﻧﻜﻰ ،ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰ
ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎۋﺍﻝ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﯟﯦﺘﯩﯔ!
ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﻣﺎﯕﯩﻤﺰ .ﺋﯘ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺑﻮﻟﯘﺳﯩﺰ!-ﺩﯦﺪﻯ ،ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ھﻪﻡ ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﺩﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯜﺭﺋﯩﺘﻰ
ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺘﺘﻰ! ﺋﯘ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺧﺎﻟﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
_ ﻛﯧﻠﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ! ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﭽﯩﯟﺍﻻ ﻛﯚپ ۋﺍﻗﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍپ
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ! ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰ ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻘﯘ! ﺑﯩﺰ ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ
ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪڭ ﺗﯧﺰ ﻳﻪﺗﻜﯘﺯﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ!-ﺩﯦﺪﻯ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ھﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘپ ﻳﯧﻨﯩﻚ ﺋﯩﺮﻏﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯩﻨﯩﭽﻪ ﺳﯜﺭﯛﻟﯜپ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﻛﺎﻧﺎﺭﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ-ﺩە ،ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻏﯘﺑﺎﺭﺳﯩﺰ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﺑﻮﻳﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ،ھﯧﻠﯩﻼ »
ﺋﺎﭘﺎ! ﻣﻪﻣﻪﻡ« ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺗﯘﻣﺎﺭﭼﻪ ﻟﻪۋﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻳﯧﻨﯩﺸﻼپ ،ﻳﯧﻨﯩﺸﻼپ ﺳﯚﻳﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﯖﯩﺸﺘﻰ! ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯘ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻢ -ﺗﯩﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ
ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ
ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺳﻪﻟﻼﺳﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﯩﺮﺗﯩﭗ ﻓﻪۋﺯﯨﻴﻪﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﭘﺘﻰ-
ﺩە ،ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ﺳﯧﺮﯨﺪﻯ.
ﺷﯘ ﺋﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺯەﺧﻤﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺋﻮﺗﺘﺎ ﭘﯘﭼﯩﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ!
ﺷﯘ ﺋﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﻚ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻥ ﺗﻪﭘﭽﯜﺭەﻳﺘﺘﻰ!
ﺷﯘ ﺋﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﺩﺍﺭﺳﯩﺰ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺳﯘﻗﯘﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ!
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ﺷﯘ ﺋﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﻧﺎﻟﻪ -ﭘﻪﺭﻳﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﻪﻛـﻠﻪﻳﺘﺘﻰ!
ﭼﺎﭼـﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻻﺗﺘﻰ! ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺋﯧﻐﯩﻨﺎﻳﺘﺘﻰ!
ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺑﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﻛﯚﻣﯜپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﭘﻪﺱ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺳﯘﺭە ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻛﻪﺭﯨﻢ
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻳﯧﻘﯩﭗ ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯘﻗﯘﻟﺪﺍپ ﻳﯩﻐﻼﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﻪﻟﻜﯩﺴﻰ ﺳﯩﻠﻜﯩﻨﯩﭗ ﺗﯩﺘﺮەﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺩﯗﺋﺎﻏﺎ ﻗﻮﻝ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ،ۋەھﺸﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ،ﺯﺍﻟﯩﻢ
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭ ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﻗﻪﺑﯩﻬ ۋﺍﺳﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟەﺗﻜﻪﻥ ،ﺟﺎﻧﯩﺠﺎﻥ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ
ﻣﻪﺭھﯘﻣﻪﻟﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪﺷﺘﻰ .ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﺘﯘﻏﯩﺪﯨﻦ ﻳﯚﻟﻪپ ﻣﯧﯖﯩﺸﯩﻐﺎ
ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﻪﺷﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﯕﻜﯜﺭﮔﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ.
_ ﻳﯩﮕﯩﺖ! ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﻣﺎﺩﺍﺭﯨﻢ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺳﻪﻥ
ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻜﻰ ،ﻣﯘﻧﯘ ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭ ﺩﻭﺳﺘﯘﯕﻨﻰ ھﺎﭘﺎﺷﻼپ ﻳﯜﺩﯛۋﺍﻝ .ﻳﻮﻝ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ-ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻗﺎ .ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯧﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘپ ﺗﯧﯖﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ
ﻳﻪﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻧﯩﯔ ﻳﻪﻟﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ھﺎﭘﺎﺷﻼﺗﺘﻰ.
ﻛﻪﺭﯨﻢ ﭼﺎﭘﯩﻨﯩﻐﺎ ﺯﺍﻛﯩﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﻮﻝ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ
ﺑﯧﺴﯩﭗ ،ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﭼﻮﮔﯘﻧﻨﻰ ﻛﯚﺗﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻧﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﻮﺧﭽﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﯜﮔﯜپ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﯟﺍﻟﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯧﭽﻪ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ھﯩﻤﺎﻳﯩﺴﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﻮﻝ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻛﯧﭽﻪ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﯩﻐﺎ
ﻛﯚﻧﯜﻛﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ھﻪﻣﺪە ﺋﯘﻻﺭ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﺭ
ﺟﯩﻠﻐﺎ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﺪە ،ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ
ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﭗ ،ھﺎﻳﺎﺕ-ﻣﺎﻣﺎﺗﻠﯩﻖ ﺳﻪﭘﺪﯦﺸﻰ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﻟﯩﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺗﯜۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺴﺘﯩﻬﻜﺎﻣﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻐﺎ ﺗﺎﻗﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ
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ﺋﯩﯖﺮﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﯜﺭەﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﺎﺭە-ﭘﺎﺭە ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﭼﯩﻐﯩﺮ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻛﻪﯕﺮەﻙ ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﯘ ﺑﺎﻻ
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻗﺎ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﻣﯩﻬﺮﻯ ۋە ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺳﯚﻳﮕﯜﺳﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ-ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻠﯩﺪﻯ ھﻪﻣﺪە:
ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯘﻛﯘﻡ ،ﺟﯧﻨﯩﻢ ﻗﻮﺯﺍﻡ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺗﺎﻗﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﭘﺎﺕ
ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ ،ﺳﯧﻨﻰ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﺎﺭﯨﻤﯩﺰ-ﺩەپ ،ﭘﯩﭽﯩﺮﻟﯩﺪﻯ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ .ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﺎﺋﻪﺗﭽﻪ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﺪﺍ ﻛﯘچ-ﻣﺎﺩﺍﺭ
ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﭼﯩﯖﻘﯩﻠﯩﭗ
ﺋﺎﻏﺮﯨﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.ﺋﯘ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﻜﯩﻠﻰ ﻗﯩﻞ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ﺩەﺭھﺎﻝ
ﺟﺎﻳﯩﺪﯨﻼ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ،ﭼﺎﺗﻘﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺋﯧﺴﻠﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ھﻮﺷﯩﺪﯨﻦ
ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ھﻮﺷﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﺪە ﭘﯜﺗﯜﻥ ۋﯗﺟﯘﺩﻯ ﻣﯘﺯﻻپ ﺗﯩﺘﺮەۋﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
_ ﺳﯩﻤﺎ ﺧﯧﻨﯩﻢ ،ﺋﺎﻧﺎ! ﻣﯘﻧﯘ ﺳﯘ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻧﺎﻥ ﻳﯧﯟﯦﻠﯩﯔ.
ۋﯗﺟﯘﺩﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﻣﺎﻏﺪﯗﺭ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺑﯩﺰ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﯩﮕﺮﺍﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻧﭽﻪ
ﺑﻪﻙ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻏﻪﻳﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ!
ﺋﯘ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ،ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﯩﺰﯨﻐﺎ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻧﺎﻧﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺑﺎﺭ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ
ﺋﯩﺸﺘﯩﻬﺎﺳﯩﺰ ھﺎﻟﺪﺍ ﻧﺎﻧﻨﻰ ﭼﺎﻳﻨﯩﺪﻯ .ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﯗپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺋﺎﻏﯩﺰﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﺗﯘﻡ ﺳﯘ ﻗﯘﻳﺪﻯ ۋە ﻧﺎﻧﻨﻰ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﺋﯘﺷﺘﺎپ  ،ﺋﺎﺭﻗﯩﻤﯘ-
ﺋﺎﺭﻗﺎ ﻳﯩﻴﯩﺸﻜﻪ ﺯﻭﺭﻻپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺩەﺭۋەﻗﻪ ﺑﻮﻏﯘﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻧﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺳﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻣﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻣﺎﻏﺪﯗﺭ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﯕﺸﺎپ ،ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﻣﯜﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﺴﯩﻠﺪﻯ-ﺩە،
ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﻯ ﮔﻮﻳﺎﻛﻰ ﺗﺎﻳﺎﻗﺘﻪﻙ ﺑﯩﻠﯩﻨﻪﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﻪﭘﺪەﺳﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎ
ﻳﯚﺗﻜﯩﮕﻪچ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﯩﻜﻰ » ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺩەﻗﯩﻘﻪ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ
ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺍﻻﻳﺪﯗ!« ﺋﻪﺷﯘ ﺋﻮﻱ-ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯘچ ۋە ﻏﻪﻳﺮەﺕ
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ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻮﻝ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﭘﺎﺕ-ﭘﺎﺗﻼ ﺩەﻡ ﺋﯧﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ-ﺩە ،ﻛﯘچ
ﺗﻮﭘﻼپ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻡ ﺋﻪﺗﻜﯜﺯەﺗﺘﻰ.

ﺋﻮﻥ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎپ

ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻣﻪﻧﺰﯨﻞ
ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺯﯗﻟﻤﻪﺕ ﭘﻪﺭﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ ،ﺗﺎڭ ﺷﻪﭘﻪﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﯚﺳﯜپ ،ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺋﺎﺗﻪﺵ ﻧﯘﺭﯨﻨﻰ ﺗﻮﻛﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ
ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺩەﻗﯩﻘﯩﻠﻪﺭﺩە ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎچ ،ﺋﯘﺳﯘﺯ ،ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﺳﯩﺰ،
ﺳﯜﯕﻪﻛﻠﯩﺮﯨﮕﯩﭽﻪ ﺗﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﺩﺍﺭﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ،ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
ﭼﯧﮕﺮﺍﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻟﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﯩﺮ ﮔﯘﺭﯗپ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺗﺘﻰ .ﭼﯧﮕﺮﺍ ﻗﺎﺭﺍۋﯗﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻯ ﭼﯧﺪﯨﺮ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ ـ ﺩە ،ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﻗﯩﺰﯨﻖ ﭼﺎﻱ ،ﺳﯜﺕ ،ﻳﯧﯖﻰ ﭘﯘﺷﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﻧﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﺷﺘﯩﻠﯩﻖ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﭼﺎﻱ ﺋﯩﭽﺘﯜﺭﺩﻯ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻧﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﺑﯘﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﺎﻏﯩﺰﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﺍﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﭼﺎﺭەﻙ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﭼﯧﺪﯨﺮﻏﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ ۋە:
ﻗﯧﻨﻰ ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ! ﻧﺎﺷﺘﯩﻠﯩﻖ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻙ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ ﻛﯜﺗﯜۋﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩەﺭھﺎﻝ
ﭘﯧﺸﺎۋﻭﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭ ﻻﮔﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﭽﻰ-ﺩﯦﺪﻯ
ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﺵ ﻟﯩﯖﺸﯩﺘﯩﭗ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﺘﻰ .ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻻﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﺍﺭ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺗﯘﺷﯩﺪﻯ .ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﻪ ﻗﯧﻠﯩﻦ ﭘﺎﺧﺘﯩﻠﯩﻖ
ﻛﯚﺭﭘﻪ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﭘﯩﮕﻪ
ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗﺷﺘﻰ .ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﻳﺎﻣﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﻰ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
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ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺩەﺭھﺎﻝ ﭘﯧﺸﺎۋﻭﺭ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﻪﺑﺮﻯ-
ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﺋﯩﺪﯨﻜﻰ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ھﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎﻗﻤﯩﻐﺎ
ﭼﯜﺷﻜﯩﻨﯩﺪە ،ﺭەھﯩﻢ ﺟﺎﻥ ﺋﺎﭼﭽﯩﻐﯩﺪﺍ ﻛﯚﻛﻠﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﺎﻻ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ
ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﭘﯩﮕﻪ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺗﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﻛﯚﺭﭘﯩﺪﯨﻦ ﺩﺍﻕ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﺍﻻﺗﺘﻰ .ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮۋﺍﻕ ﻛﻮﻧﺎ
ﺋﻪﺑﺠﻪﺥ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﮔﯜﺭﯛﻟﺪەﺷﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻛﯚﻧﻪﻟﻤﻪﻱ ،ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﻰ ﺑﯘﻏﯘﻟﯘپ ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﺋﻪﺕ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﭼﯜﺵ ۋﺍﻗﺘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯧﺸﺎۋﻭﺭﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭ ﻻﮔﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ.
ﻻﮔﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﻳﺎﻏﺎﭼﺘﻪﻙ ﺋﻮﺭﯗﻕ ،ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﺳﯩﺰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ
ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺶ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻨﻰ ﭼﯚﺭﯨﺪەپ ﺗﻮﭘﻼﺷﻘﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﻮﭘﯘﺭ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﻻﮔﯩﺮ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻐﺎ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﭼﯧﺪﯨﺮﻏﺎ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯧﻠﯩﻨﺪﻯ .ﻻﮔﯩﺮ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍپ ،ﺗﯧﻨﻪپ
ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﯩﺴﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ:
_ ۋﺍﻱ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ،ﺑﻪﻙ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﺪﯨﻐﯘ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ھﺎﻟﻰ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺑﯘ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ
ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ھﻪﻱ ﻳﯩﮕﯩﺖ! ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ھﺎﺯﯨﺮﻻ ﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ
ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ ،ﺳﻪﻥ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻏﺎ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﯩﯔ ﺑﻪﻙ
ﺟﯩﺪﺩﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺖ ،ﺗﺎﻛﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰ ﻳﯧﺘﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ھﻪﻣﺪە ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻏﺎ ﺋﯧﻴﺖ ،ﺋﯘ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺕ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﺗﺴﯘﻥ-ﺩﯦﺪﻯ ﭼﯧﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﻳﯩﮕﯩﺘﻜﻪ .ﺋﺎﯕﻐﯩﭽﻪ ﭼﯧﺪﯨﺮﺩﯨﻜﻰ ھﻪﻡ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﯩﺰﯨﻖ
ﺳﯜﺕ ،ﭼﺎﻱ ،ھﻪﻣﺪە ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﺘﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭﻟﻪپ-ﺗﻪﭘﭽﯩﺮەپ
ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯜﺭﺗﯜﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺳﯘ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﻣﺎﺗﺎ
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ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﭘﯧﺘﯩﻢ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﻳﯘﻳﯘﻟﯘﺵ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ
ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﯕﻨﯩﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻳﯘﻳﯘﺷﺘﻰ ۋە ﺋﺎﻕ ﻳﯚﮔﻪﻛﻜﻪ ﺑﯚﻟﻪپ
ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﺪەﻙ
ﻗﻮﻳﯩﯟﯨﺪﻯ ،ﺑﺎﻻ ﻳﻮﺭﯗﻕ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ
ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﭼﯚﻣﯜﻟﯜپ ،ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎﻥ ﻛﯚﺯﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ
ﺑﯩﺮﻟﻪپ ﻗﺎﺭﺍپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺑﺎﻻ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ ﺗﻪﻟﻤﯜﺭەﺗﺘﻰ.
ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋﻪﺗﭽﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﻛﻮﻧﺎ
ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﭘﻮﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﺵ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ
ﭼﻮڭ ﻗﻪﺩەﻡ ﺗﺎﺷﻼپ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﭼﺎﺩﯨﺮﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻨﻰ ﭼﯚﺭﯨﺪەپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎﻧﻼﺭ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻏﺎ ﻳﻮﻝ ﺑﻮﺷﯩﺘﯩﺸﺘﻰ.
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ،ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﯩﺴﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ
ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﯖﯩﻘﻨﻰ ﻳﻪﺷﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﯟﯨﺪﻯ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ
ﺳﻪﻟﻼﺳﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺗﯩﭗ ﺗﺎﯕﻐﺎﻥ ﻻﺗﺎ ﺑﯩﻠﻪﻛﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ ﻳﯧﺮﯨﻢ
ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯘۋﯗﻟﯘپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﮔﯚﺷﻜﻪ ﭼﺎﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ
ﺋﺎﺟﯩﺮﺗﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﻤﻪﻥ ﺩەپ
ﺟﯧﺪەﻟﻠﻪﺷﺴﻪ ،ﻗﺎﻥ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺗﻪھﺪﯨﺪﻯ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯩﺪﻯ .ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ
ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﯚﻳﻨﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﺎﻟﺪﯗﺭﯗپ ،ﻛﯩﺴﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻛﻨﯩﯔ
ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ۋە ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ:
_ ﺑﯘ ۋەﻗﻪ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ؟
_ ﺗﯚﻧﯜﮔﯜﻥ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻥ ﺗﻪﺭەﭘﺘﻪ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ -ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ
ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯧﺰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻤﯘ؟ ﻗﺎﻥ ﺯەھﻪﺭﻟﻪﻧﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ-
ﺩﯦﺪﻯ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺋﯧﭽﯩﻨﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﯛپ .ھﻪﻣﺪە
ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ:
ﺯەﺧﻤﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻗﻮﻝ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺴﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ؟
_ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷـﻘـﺎ ﺋﯩﻤﻜـﺎﻧﯩﻴﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟـﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻣﻪﻥ ﻗﻪﻟﻪﻣﺘﯘﺭﺍچ
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ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺴﯩﭗ ﺋﺎﺟﯩﺮﺗﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺋﯩﺪﯨﻢ -ﺩﯦﺪﻯ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺟﺎۋﺍپ
ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻝ ﺗﯧﯖﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ ﻻﺗﺎ ،ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻪﻟﻪﻣﺘﯘﺭﺍچ ﻣﻪﻳﻨﻪﺕ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺯەھﻪﺭﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ-
ﺩﯦﺪﻯ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻼﻧﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ .ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺷﯟﯨﺸﻠﯩﻚ
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺗﯩﺮﻧﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪﺯﺍﻳﯩﻐﯩﭽﻪ ﺗﯩﺘﺮﯨﺘﯩﯟەﺗﺘﻰ .ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺯ ﺗﻪﺭەﺩﺩﯗﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻡ ﺋﻪﺗﺘﻰ:
_ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﯩﻤﺎﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﺋﯘﻛﯘﻝ ﺋﯘﺭﯨﻤﻪﻥ ۋە ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎﺑﻠﯩﺖ
ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ .ﺗﺎﺑﻠﯩﺘﻨﻰ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﭽﺘﯜﺭﯨﺴﯩﻠﻪﺭ.
ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺕ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﻤﻪﻥ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﭘﯧﺸﺎۋﻭﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﺎ ﻛﺎﺭﺩﯗﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﮕﯩﭽﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻳﺎﺭﺩﺍﺭﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ .ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﭼﺎﺭﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﺎﻟﯩﻤﻪﻥ .ﺋﯘ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﺎ ھﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻦ
ﭘﺎﻛﯩﺰ ھﻪﻡ ﺗﯧﻨﭻ .ﻣﻪﻥ ھﺎﺯﯨﺮﻻ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﻤﻪﻥ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﻮﯕﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﺑﯩﻤﺎﺭﻧﻰ ﻳﯚﺗﻜﯩﺘﯩﻤﻪﻥ.
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪچ ﺭەھﯩﻤﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﺋﻮﻛﯘﻝ
ﺋﯘﺭﯗپ ،ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﻪ ﺗﺎﺑﻠﯩﺖ ﺋﯩﭽﺘﯜﺭﺩﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﻮﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ
ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯘﺭﯗپ ،ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺗﺎﻛﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺪﻯ.
_ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ! ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜﻣﻪﻥ ،ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﻨﻰ
ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﺎﺭﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﯔ .ﻣﻪﻥ ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯘﻣﻨﻰ ۋە
ﺗﯚﺕ ﺑﺎﻻﻣﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﺘﯩﻢ ،ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ۋە ﺋﻪڭ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﯜﻣﯜﺩﻯ .ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﯩﭽﻪ
ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﯚﻟﯜپ
ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﯘﻥ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻏﺎ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗپ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺋﯚﺗﯜﻧﯜﺵ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﻳﯩﭙﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﻣﯘﻧﭽﺎﻗﺘﻪﻙ ﺗﯚﻛﯜﻟﻪﺗﺘﻰ .ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ
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ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ-
_ ﺋﺎﻧﺎ! ﻣﻪﻥ ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﯩﻨﻰ
ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﺟﯩﺪﺩﻯ ﺩﺍۋﺍﻻﺷﻘﺎ ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﻳﻪﺭﺩە ﻣﯧﻨﯩﯔ ﭘﯩﭽﯩﻐﯩﻢ ﺋﺎﻧﭽﻪ
ﻛﻪﺳﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﺳﯚﺯ ،ﻗﺎﺭﺍﺭﻧﻰ
ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ۋەﺯﯨﻴﻪﺕ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ
ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﻪﻳﯩﻦ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯨﻤﻪﻥ-ﺩﯦﺪﻯ
ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ھﻪﻡ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺭﺍۋﺍﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﺋﯘﻻﺭ ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻯ ﺩﺍۋﺍﻻﺵ
ﺑﯚﻟﯜﻣﻰ -ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭼﯧﺪﯨﺮﻏﺎ ﻳﯚﺗﻜﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻳﻪﺭﺩە ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ
ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪ ۋە ﺗﯚﺕ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﺎﻗﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﺎ ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ،ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﺩﻯ.
_ ﺋﺎﻧﺎ ،ﺳﯩﺰ ھﻪﺭ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﻪ ،ﻳﺎﻛﻰ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ-
ﺩﯦﺪﻯ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﺎﻗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ .ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ
ﺳﯚﻳﯜپ ﺧﻮﺷﻼﺷﺘﻰ-ﺩە،
ﺋﯩﭽﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﯩﮕﻪ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﭼﯧﺪﯨﺮﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﻛﻪچ ﻗﯘﺭﯗﻥ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺵ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺩﯨﻦ
ﻛﯚﯕﯜﻟﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ:
_ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ،ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺕ ھﻪﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﯨﻢ،
ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰ ﺋﻮﻛﯘﻝ ،ﺩﻭﺭﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺗﻪ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﮕﯩﭽﻪ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻗﻼپ
ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ .ﺋﻪﺗﻪ ﺋﻮﻏﻠﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺕ ﺑﻮﺷﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺧﻪۋەﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺗﺎﺳﻼ
ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺋﻪﺗﻪ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﮕﯩﭽﻪ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪپ
ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﺩﻯ! ﺋﯘ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﺩﻯ-ﺩە،
ﭘﺎﭼﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺗﯩﺘﺮﯨﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺩﺍۋﺍﻻﺵ ﭼﯧﺪﯨﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺭەھﯩﻢ
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ﺋﺎۋﺍﻟﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺧﯧﻠﻪ ﺑﻪﻛﻼ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺗﺘﻰ.
ھﻪﻡ ﺗﻪﻛﺸﻰ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﻨﻪﺗﺘﻰ ۋە ﺋﯩﯖﺮﺍﭘﻤﯘ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺑﯘ
ھﺎﻟﺪﺍ ﻛﯚﺭﯛپ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﻪپ ﻗﺎﻟﺪﻯ ھﻪﻡ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﭼﯧﺪﯨﺮﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﯘ ،ﺋﯜچ ﻛﯧﭽﻪ-ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺗﯧﺘﯩﻐﯘﺩەﻙ
ﻣﻪﺯﯨﻠﯩﻚ ،ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻘﯩﻨﻪ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﻧﺎﺋﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﯩﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻏﯘﺳﻠﻰ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺷﺎﻡ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ھﯘﺯﯗﺭﻯ ﻗﻪﻟﺐ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﻯ! ﺋﻮﻟﯘﻕ ،ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ ،ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ
ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﺪﻯ!
ﭼﯧﺪﯨﺮﺩﯨﻜﯩـﻠـﻪﺭﻧﯩﯔ ھـﻪﻣﻤـﯩـﺴﻰ ﺋـﯘﻳﻘـﯘﻏـﺎ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﺪە ،ﺋﯘ ﻳﯧﺮﯨﻢ
ﺋﻮﻳﻐﺎﻕ ھﻪﻡ ﺋﯩﭽﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺗﺎﺗﯩﻠﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﮔﻪﺭﭼﻪ
ﻳﻮﻝ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﺍ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺳﯜﯕﻪﻛﻠﯩﺮﯨﮕﯩﭽﻪ ﺋﯘﺭﯗپ ﭼﯧﻘﯩﯟەﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ ﺗﯧﻠﯩﭗ،
ھﺎﺭﻏﯩﻨﻠﯩﻖ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﯜﺯﯛﻙ ﺋﯘﻳﻘﯘ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ.ﺋﯘ
ﻛﯧﭽﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﻪﻝ ﻳﺎﺗﻘﯘﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺭﯨﻼپ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻏﯩﭙﭙﯩﺪە ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﻮﺧﻠﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﻪﺷﺘﻪﻙ
ﻗﯩﺰﯨﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻣﻪﯕﺰﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯚﻳﺪﻯ! ﺑﺎﺵ-ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻠﯩﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺷﻪﭘﻪ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﭼﯧﺪﯨﺮﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻛﯧﭽﻪ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﺪﺍ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺴﻰ ﻳﯘﻣﯘﻟﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻗﯩﺴﻘﯩﻼ ﺋﯘﻳﻘﯘﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﯘﻧﻰ ۋەھﯩﻤﯩﻠﯩﻚ ﻗﺎﺭ ﺑﯧﺴﯩﭗ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ۋﯗﺟﯘﺩﻯ ﻗﺎﺭﺍ ﺗﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﻣﯜﻟﮕﻪﻥ
ھﺎﻟﺪﺍ ﭼﯚﭼﯜپ ﺋﻮﻳﻐﯘﻧﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ
ﺑﻮﻏﯩﺰﯨﻐﺎ ﻗﺎﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﻨﻪﻟﻤﻪﻱ ﺟﺎﻻﻗﻼپ
ﺗﯩﺘﺮەﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺗﺘﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺯﯗﻗﯘﻟﺪﺍپ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ
ﺗﯩﺰﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﺗﺎڭ ﻳﻮﺭﯗﺷﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ
ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻳﻘﯘﻏﺎ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﭼﺎﻻ ﺋﯘﻳﻘﯘﺩﺍ ﻻﮔﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﺋﻪﺯﺯﯨﻨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ
ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﺗﻮۋﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﺯﺍﻧﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﻯ-ﺩە ،ﭼﯚﭼﯜپ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﻪﺭﺩﻯ.
ﺳﻪھﻪﺭﻟﯩﻚ ﺷﻪﭘﻪﻕ ﻳﻮﺭﯗﻗﻰ ﭼﯧﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﻳﻮﭼﯘﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯜﺳﯜپ
ﻛﯩﺮﻣﻪﻛﺘﻪ .ﺋﯘ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻏﯧﻤﯩﺪﺍ ﺩﺍۋﺍﻻﺵ
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ﭼﯧﺪﯨﺮﯨﻐﺎ ﭼﺎﭘﺘﻰ .ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﺎﺭﯨﯟﯨﺘﻰ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ
ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﺎﻗﻘﯘﭼﻰ ﭼﯧﻠﯩﻘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺋﺎﻕ ﻻﺗﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﯖﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﻗﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ!
ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ ﺳﻮﻗﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎﺭﻗﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﻛﯚﻛﺮەﻙ ﻗﻪﭘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯘﭼﯘپ ﭼﯩﻜﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺗﯩﭙﯩﺮﻻﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﯘ ،ﺑﯘ ﺩەھﺸﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺋﯩﺰﺩەپ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﺗﻪﻟﻤﯜﺭەﺗﺘﻰ!
ﺋﯘ ،ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ﺩەھﺸﻪﺗﺘﯩﻦ
ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺋﯩﺰﺩەپ ﭼﯩﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﻣﻪھﻜﻪﻡ
ﺋﯧﺴﯩﻼﺗﺘﻰ!
ﺋﯘ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﺗﻪﻟﻤﯜﺭﺩﻯ!
ﺋﯘ ﺋﻪﻗﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩﺍﺷﻘﺎﻥ ﻣﻪﺟﺮﻭھﻼﺭﺩەﻙ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﻳﯜﮔﺮەپ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ ﮔﻪۋﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ
ﺷﺎﻣﺪەﻙ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﺗﯩﻜﯩﻠﺪﻯ! ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ
ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻧﺎﻟﻪ-ﭘﻪﺭﻳﺎﺩ ﺋﻪﻳﻠﯩﺪﻯ -ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ
ﺭەھﯩﻢ! ﻣﯧﻨﻰ ﻧﯧﻤﯩﺸﻜﻪ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺗﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﺪﯗڭ! ﺳﻪﻧﺴﯩﺰ ﻣﻪﻥ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺷﺎﻱ! ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﻛﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎچ! ﻧﯧﻤﻪ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ! ﻛﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﺋﺎﭼﻪ ﺑﺎﻻﻡ! ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﭘﺎ
ﺩﯦﮕﯩﻦ ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺑﺎﻻﻡ!
ﺋﯚﻟﯜﻣﻰ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﻪڭ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻧﻪﭘﯩﺴﯩﮕﯩﭽﻪ ﻛﯜﺭەﺵ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻤﯘ ،ﺯﻭﺭﺍۋﺍﻥ ،ﻏﺎﻟﺠﯩﺮ
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﺪﻯ.
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﺎﻗﻘﯘﭼﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﻻﮔﯩﺮﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻨﻰ
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻻﮔﯩﺮﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺋﯩﻤﺎﻣﻤﯘ
ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
_ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ؟-ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﻻﮔﯩﺮ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻰ.
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_ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺟـﺎﻥ ﺋـﯜﺯﮔـﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴـﺎ
ﻛﯧﺮەﻙ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﺎۋﺍﻝ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﺑﻠﯩﺖ ﺋﯩﭽﺘﯜﺭەﻱ-ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ،
ﻧﻪﭘﯩﺴﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻣﯘﺯﻻپ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ-ﺩﯦﺪﻯ
ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﺎﻗﻘﯘﭼﻰ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﭗ.
_ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺭەﺧﻤﻪﺕ ﺋﻪﻳﻠﯩﺴﯘﻥ! ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ
ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﭘﺘﯘ!-ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯩﻤﺎﻡ ھﻪﻣﺪە ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ،
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺩﯗﺋﺎﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﻤﺎﻡ
ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﺎﻗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ:
_ ﺑﯘ ﻣﯘﺭﺩﯨﻨﻰ ﭼﯧﺪﯨﺮﻏﺎ ﻳﯚﺗﻜﻪپ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﯖﻼﺭ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺗـﯘﺭﯨﯟەﺭﺳـﻪ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.ﻣﻪﻥ ﭼﯜﺷﻜﯩﭽﻪ ﺩەﭘﯩﻨﻪ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ.
ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﺎﻗﻘﯘﭼﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﺎﺩﯨﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻰ
ﻳﯩﻐﻤﺎ ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﭼﯧﺪﯨﺮﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ ۋە
ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺗﻨﻰ ﭼﯧﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﭼﯧﺪﯨﺮﺩﯨﻦ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘ ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ ﺋﻮﻏﻠﻰ
ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺴﯩﺰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ
ﻧﺎﻟﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺋﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﻰ.
ﭼﯧﺪﯨﺮﻏﺎ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﺎﺯﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ ﻳﯩﻐﺎ-ﺯﺍﺭە
ﻗﯩﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﺳﺮﯨﺘﯩﮕﻪ ھﻪﻣﻨﻪﭘﻪﺱ ﺑﻮﻟﯘﺷﺎﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﯜچ
ﺳﺎﺋﻪﺗﭽﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩەﻣﺎﻟﻠﯩﻘﺎ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭼﯧﺪﯨﺮﺩﺍ
ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺪﻯ ﻳﯘﻳﯘﻟﯘپ ﺋﺎﻕ ﻳﯘﭘﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﭙﻪﻧﻠﻪﻧﺪﻯ.
ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭ ﻻﮔﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﺟﯩﻨﺎﺯﺍ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﯚﺗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺭەھﯩﻤﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺎﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻧﺎ ۋەﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺯﺍﺗﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯜﺭەﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺗﯘﺭﻻﺭﭼﻪ ،ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﯩﻚ ھﺎﻟﺪﺍ
ﺷﯧﻬﯩﺪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋەﺗﻪﻥ ﻗﻪھﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺩەﭘﯩﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻻﮔﯩﺮﻧﯩﯔ
ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﺸﺘﻰ .ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺟﯩﻨﺎﺯﯨﻐﺎ
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ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﺷﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﯕﻐﯘﭼﯩﻠﯩﻚ ﻣﺎﺩﺍﺭﻯ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﯘﻳﺎﺵ ﭘﺎﺭﻻپ ،ﻛﯜﻧﻤﯘ ﺗﺎﺯﺍ ﻗﯩﺰﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻗﻪﺩەﻣﻤﯘ
ﻗﻪﺩەﻡ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯚﺗﻜﻪپ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ
ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﻨﻰ ﻳﯚﺗﻜﯩﻴﻪﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﻪﻟﺴﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ،ﺟﯩﻨﺎﺯﺍ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﮔﯩﺸﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ
ﻏﻪﻳﺮﯨﺘﻰ ،ﻣﺎﺩﺍﺭﻯ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻗﻮﻟﺘﯘﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﺸﺘﻰ.
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﺸﻰ،
ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻕ ﻳﻮﭘﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﭙﻪﻧﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺟﻪﺳﻪﺗﻨﻰ ﺗﯚۋەﻧﮕﻪ
ﺳﯧﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺗﯩﻘﯩﭗ ﻗﻮﭼﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﻏﯩﺮﺩﻯ ۋە ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺟﺎﻧﯩﺠﺎﻥ،
ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺗﺎﺭﻏﺎﻥ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻕ ﻳﻮﭘﯘﻗﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﺪە ،ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻠﻪﺭﭼﻪ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﻯ-ﺩە ،ھﻮﺷﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻳﯩﻘﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘ ھﻮﺷﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﺪە ،ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﻰ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﻣﯜﻟﯜپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ
ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩﯗﺋﺎﻏﺎ ﻗﻮﻝ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎپ ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺴﯩﺰ ،ﺯﺍﻟﯩﻢ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ
ﺗﺎﻳﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﻳﯩﻘﯩﺘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻗﯩﺴﻘﯩﻼ ۋﺍﻗﯩﺖ
ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻛﻴﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﻰ ،ﺑﻪﺵ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﺘﻰ .ھﺎﻳﺎﺗﻰ
ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ،ﻳﯘﺭﺗﯩﻨﻰ ،ۋەﺗﯩﻨﯩﻨﯩﻴﻮﻗﯘﺗﯘپ ،ﻳﺎﺕ ﺑﯩﺮ
ﺋﻪﻟﮕﻪ ،ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﺗﺎﺵ ﻛﻪﺑﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻠﺪﻯ ،ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﻘﺎ ﺑﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﺋﯘ ھﺎﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘپ ﻳﯩﻐﻼﺷﻘﯩﻤﯘ ﻗﯘﺭﺑﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺘﺘﻰ! ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ
ﺗﯩﻜﻪﻧﺪەﻙ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﭼﺎﻧﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
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ﺗﯚﻛﯜﻟﯜۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﯘﺯﻟﯘﻕ ﻳﺎﺵ ﻣﯘﻧﭽﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﯕﺰﯨﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼپ ،ﻟﻪۋﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺳﯩﭙﺎپ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺳﯩﺮﻏﯩﻴﺘﺘﻰ.
ﺋﯘﻻﺭ ﻻﮔﯩﺮﻏـﺎ ﻗـﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﭼﯧـﺪﯨﺮﻏـﺎ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻣﺪەﺭﺗﻠﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺩﯨﻨﻰ ۋەﺯ -ﺳﯚھﺒﻪﺗﻠﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ
ﻣﯩﺴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﻤﻪﻛﺘﻪ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺩەﺭﺕ-ھﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﺮﻯ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻮﻗﺘﯩﻐﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭﭼﻪ
ﻗﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ .ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪ ﻣﺎﺟﺎﻟﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮﻟﯩﺮﻯ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻳﺎﻟﺘﺘﯩﺪە ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯚﺯﺳﯩﺰ
ﺑﺎﺵ ﻟﯩﯖﺸﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪ ،ﺯﯗۋﺍﻥ ﺳﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﯩﺮەﺭ ﻛﻪﻟﯩﻤﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﻴﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ.
ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺯﻯ ﺋﯘﻳﻘﯩﻐﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ھﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ،ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﻨﻰ
ﭼﯜﺷﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ھﻪﭘﺘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﻪھﻨﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﭼﯜﺷﻪﻳﺘﺘﻰ-ﺩە ،ﭼﯚﭼﯜپ ﺋﻮﻳﻐﯘﻧﯘپ ،ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﻛﯧﭽﻪ ﻗﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ،
ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﻰ .ھﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ،
ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮە ﺭەﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ،
ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺭەﺳﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ -
ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺳﯚﻳﯜپ ﭼﯩﻘﺎﺗﺘﻰ-ﺩە ،ھﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﻳﺎﺵ ﺗﯚﻛﯜﺷﻨﻰ،
ﻳﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯘﻗﻨﻰ ﺑﯩﺮﺩەﻣﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ،ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﻪپ ،ﺋﯩﭽﻰ ﺑﻮﺷﺎپ
ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ.
ﺋﯘ ،ﺷﯘ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﺮﺍﻕ ۋﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻻﮔﯩﺮﺩﺍ ﺋﯚﺗﻜﻪﺯﺩﻯ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﻻﮔﯩﺮﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻰ ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭ ﺧﯘﺗﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﭼﯧﺪﯨﺮﻏﺎ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯩﺮﺩﻯ.
ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﯜپ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯧﭙﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺷﺎﺭﭘﯩﺴﯩﻨﻰ
ﻗﺎﻳﺮﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ.
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_ ﺋﺎﻧﺎ ،ﺑﯘﻻﺭ ﺑﺎﻱ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻻھﻮﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯘﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﻪﺩەﻡ
ﺗﻪﺷﺮﯨﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ،ھﺎﻟﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻛﯧﺘﯩﯔ.
ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ ھﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ،ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ،
ﻏﻪﻣﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ھﻪﻣﺪە ﺋﯘﻳﻪﺭﺩە ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ ،ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭙﻤﯘ
ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﺴﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮ
ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﯩﺰ ﺧﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯩﺰﻧﻰ
ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻳﻮﺧﻼپ ،ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻣﻪﻧﻤﯘ
ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘﻕ ﻳﻮﺧﻼپ ﺗﯘﺭﯨﻤﻪﻥ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻧﺎ! ﺑﻮﺧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗڭ ـ ﺩە ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻛﯧﺘﯩﯔ-ﺩﯦﺪﻯ
ﻻﮔﯩﺮ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪچ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﻳﺎﻧﺪﯨﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻳﻪﻟﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﺋﺎﻟﯩﺠﺎﻧﺎﭘﻠﯩﻖ ۋە ﺳﺎﺧﺎۋەﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﯧﻐﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ
ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ ھﻪﻡ ﺑﺎﺵ ﺋﯩﺸﺎﺭﯨﺘﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﺑﯩﺮ ھﺎﺯﺍ
ﺗﯧﯖﯩﺮﻗﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﭽﻪ ﺋﻮﻳﻠﯘﻧﯘپ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ
ﺋﯚﺗﯜﻧﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭼﯜﺷﯜﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻧـ-
ـﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰھﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ.
_ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﺎﻧﺎ ،ﺑﯘﻻﺭ ﭘﯧﺸﺎۋﻭﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﻗﻮﻧﯘپ
ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﺗﻪ ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎۋﺍﻝ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ-ﺩﯦﺪﻯ ،ﻻﮔﯩﺮ
ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ.
ﺋﯘ ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ،ﻛﯧﭽﯩﭽﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎ ،ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻳﻼﻧﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ
ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻻﮔﯩﺮﺩﯨﻜﻰ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ :ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ
ﺗﻪﻛﻠﯩﯟﯨﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺑﯩﺮەﺭ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻪﺩﯨﺮ ،ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ۋە ﺑﻪﺧﯩﺖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
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ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭗ ،ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ
ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﺎﺭە
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﻻﮔـﯩﺮ
ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻰ ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﺭ-ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷـﻼپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﺩﻯ.
_ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻧﺎ ،ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﯩﺰﻣﯘ؟ -ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﻻﮔﯩﺮ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻰ
ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ھﺎﻟﺪﺍ.
_ ھﻪ ﺋﻪ ،ﺑﯘ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﭼﻮڭ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﻰ.
ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻣﯧﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺳﯘﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﺎﺭ .ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﻨﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﻨﻰ
ﺋﺎﺭﯨﻼپ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷﯘﻣﻐﺎ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﻮﻻﻣﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗﺭ؟ ﺑﯘ
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﻻ ﺋﺎﺭﺯﯗﻳﯘﻡ -ﺩﯦﺪﻯ ﺋﯘ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻰ
ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺴﯩﺪە ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﭗ.
ﻻﮔﯩﺮ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭼﯜﺷﯜﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﯧﻠﺪﯛﺭﯛﺷﺘﻰ .ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ
ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺘﻰ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ-ﺩە ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﺗﻮﭘﻠﯘﺷﯘپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ
ﻣﺎﻛﺎﻧﺴﯩﺰ ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺷﻼﺷﺘﻰ.
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ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳﯚﺯ
ﺳﯩﻤﺎ ﺧﯧﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻖ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﺩﻭﺳﺘﯘﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻮﺧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﻢ.
ھﻪﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻻﺯﯨﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩﻭﺭﺍ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺭ ﻛﯩﻴﯩﻢ-ﻛﯧﭽﻪﻙ ﺳﻮﻏﺎﺕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺧﻪﺗﻤﯘ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ھﯧﻠﯩﻘﻰ
ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻗﺎﻳﻐﯘﻟﯘﻕ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﭽﻪ ،ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ
ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯜچ ھﻪﭘﺘﻪ ﺋﺎۋﺍﻝ ﺳﯩﻤﺎ ﺧﯧﻨﯩﻢ ﺩەﺭﺕ-ھﻪﺳﺮەﺕ
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ،ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺩەﭘﯩﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﺎھﻤﻪﺩ ﻧﺎﺳﯩﺮ
-1990ﻳﯩﻞ ﻣﻴﯘﻧﺨﯧﻦ
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ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﭗ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ،ﺭﻭﻣﺎﻧﯩﺴﺖ ﺋﻪﺩﯨﭗ ﺋﺎھﻤﻪﺩ ﻧﺎﺳﯩﺮ  -1951ﻳﯩﻞ
ﻛﺎﺑﯘﻟﺪﺍ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ-1969 .ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻣﻴﯘﻧﺨﯧﻦ ﺷﻪھﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﻣﻴﯘﻧﺨﯧﻦ  Milbertshofenﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎپ
ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﺋﺎھﻤﻪﺩ ﻧﺎﺳﯩﺮ ﺳﺎﺑﯩﻖ »ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ ﻣﯘﺟﺎھﯩﺪﻟﯩﺮﻯ«
ﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ،
ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺗﺮﺍﮔﯧﺪﯨﻴﻪﻟﯩﻚ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺭﻭﻣﺎﻧﯩﻨﻰ ﻧﯧﻤﯩﺲ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ
ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﯚﺯ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﯩﻚ
ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ ﺧﻪﻟﻘﯩﻐﻪ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﯩﺸﺘﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺯﻭﺭ
ﻣﯘۋەﭘﭙﯩﻘﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎﻥ.
ﺋﯘ ﻧﯧﻤﯩﺲ ﺗﯩﻠﻰ ،ﺋﯧﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ۋە ﭘﺎﺭﯨﺲ ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ
ﺋﻪﺳﻪﺭ ﺋﯩﺠﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻓﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﻪۋۋەﺭ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﯩﺪﯗﺭ.

ﻣﻴﯘﻧﺨﯧﻦ» «Sinaﻧﻪﺷﯩﺮﻳﺎﺗﻰ  1990ـ ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ -1ﻧﻪﺷﯩﺮﻯ
-1ﺑﺎﺳﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
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