1

ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯜﺯﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻰ
ﻣﯘﺷﯘ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﺴﻪ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻨﻰ
ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ!
ﺋﻪﻣﻤﺎ .ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﺎﯞﯨﺴﯩﺪﺍ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺮﯨﺪﯗ.
ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ!
ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ :ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﻛﯧﺮﯨﻤﻰ
-2013ﻳﯩﻠﻰ-25ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ

ﺷﯩﯟﯦﺘﺴﯩﻴﻪ-ﺳﺘﻮﻛﮫﻮﻟﻢ
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ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﻛﯧﺮﯨﻤﻰ

ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯓ
ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻛﯜﺭﻩﺵ

ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﻗﻪﻟﻪﻣﻜﻪﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ
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ﺋﺎﭘﺘﻮﺭ :ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﻛﯧﺮﯨﻤﻰ
-2013ﻳﯩﻞ  -20ﺋﺎﭘﺮﯦﻞ
ﺷﯩﯟﯦﺘﺴﯩﻴﻪ – ﺳﯩﺘﻮﻛﮫﻮﻟﻢ
3

4

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ،

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎﺭﻯ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﯞﻩ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺭﯨﻴﺎﺯﻩﺕ ﭼﻪﻛﻜﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻳﻤﻪﻥ.
»ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻢ ﻣﯧﻨﻰ ﺳﯚﻳﻤﯩﺴﻪ ،ﻣﻪﻥ ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺳﯚﻳﯩﻤﻪﻥ،
ﺧﻪﻟﻘﯩﻢ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﺴﺎ ،ﻣﻪﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﻤﻪﻥ«.

 -ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﺩﯨﻦ

ﻗﺎﺭﺍ

ﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ

ﺟﻪﯓ

ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻛﯜﺭﻩﺵ
ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻯ :ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﻛﯧﺮﯨﻤﻰ
ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﻣﯘﮬﻪﺭﺭﯨﺮﻯ :ﻛﯜﺭﻩﺵ ﺋﺎﺗﺎﺧﺎﻥ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﻪﻟﻪﻣﻜﻪﺷﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﺪﻯ
 2012ـ 12ـ ﺋﺎﻱ

ﺷﯩﯟﯦﺘﺴﯩﻴﻪ
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ﻣﯘﮬﻪﺭﺭﯨﺮﺩﯨﻦ
ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭ-40 ،ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻨﯩﯔ
ﺩﺍﯞﺍﻣﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺗﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﺎﻕ ﺗﯧﺮﺭﻭﺭﻟﯘﻗﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ
ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ

ﺗﺎﺭﯨﺨﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ

ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ

ﺗﻮﻟﯘﻕ

ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﯩﻨﯩﺶ

ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻱ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ،-50ﯞﻩ -60ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ
ﻛﯜﺭﻩﺷﻠﻪﺭ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ »ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯓ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻧﻪﺷﺮﻯ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺯ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺵ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ

ﻛﯩﺘﺎﺏ

ﺷﯘ

ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻛﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ

ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻜﻰ
ﺑﯩﺮﻯ،

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﻳﯩﻠﻼﭖ
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ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻨﯩﯔ
ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ

ﺯﯨﻨﺪﺍﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ

ﺋﯩﺰﺗﯩﺮﺍﭖ ﭼﻪﻛﻜﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ،ﭘﯧﺸﻘﻪﺩﻩﻡ
ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﻛﯧﺮﯨﻤﻰ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﻟﻪﻣﮕﻪ
ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ-2006 ،ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮﺩﺍ ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪﺩﯨﻜﻰ ﺗﻪﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺎﻥ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ،
ﯞﻩﺗﻪﻥ

ﺋﯩﭽﻰ

ﯞﻩ

ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ

ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻖ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻐﺎ ﺳﺎﺯﺍﯞﻩﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.
ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪ-ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺒﯘﻟﺪﺍ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ
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ﻳﯧﯖﻰ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻰ ﻧﻪﺷﺮﮔﻪ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﻧﻐﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ
ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﯞﻩ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﭙﻰ ﻛﻪﯓ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻼﺭﻧﻰ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﭖ ﻳﯧﺰﯨﺶ
ﯞﻩ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺗﯜﺯﯨﺘﯩﺸﻠﻪﺭ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮ-
ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﯞﺍﻟﺪﻯ.
ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﭙﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﻛﯧﺮﯨﻤﻰ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ
ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﭘﯩﻜﯩﺮ-ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﻪﺯﻩﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﯗﭖ ،ﺋﯘﺷﺒﯘ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﭖ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻧﻪﺷﺮﮔﻪ
ﮬﺎﺯﯨﺮﻟﯩﺪﻯ.
ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺑﺎﻳﺎﻥ؛ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ؛

ﻗﻪﻟﻪﻡ

ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﺶ؛

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ

ﮬﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻨﯩﺶ؛

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﮬﯘﺟﯘﻡ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ

ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻰ؛

ﻗﯩﻠﯩﭗ،

ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﻰ

ﺋﻪﻟﻪﻡ

ﻳﯜﺯﻟﯜﻙ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ
ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﺯﯨﻨﺪﺍﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ؛

ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﮬﻪﺳﺮﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﺑﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﺋﺎﭘﺘﻮﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﻛﯧﺮﯨﻤﻰ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺏ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎﻥ-ﺟﯩﮕﻪﺭ ﺳﻪﭘﺪﯨﺸﻰ ،ﺩﻭﺳﺘﻰ ﻳﯜﻧﯜﺱ
ﮬﺎﺟﯩﻢ ﻗﻪﺷﻘﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺏ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ
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ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺸﻰ

ﯞﻩ

-60ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻜﻰ
ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ
ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ

ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﺴﻰ؛ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﺎ
ﻧﻪﺷﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺳﯚﺯﻯ ،ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺷﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺏ

ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ

ﻣﯘﮬﯩﻢ

ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻝ

ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ»ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﺍ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ
ﻛﯜﺭﻩﺵ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﺐ ﺗﺎﭘﺘﻰ.
ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﻩ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﭙﻪﺭﯞﻩﺭ ﯞﻩ
ﯞﻩﺗﻪﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﯩﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ،ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻘﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺗﯚﮬﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺷﻘﺎﻥ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺳﺎﺗﻘﯘﻧﻠﯘﻗﻰ،

ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﺟﺎﮬﺎﻧﮕﯩﺮ ﻛﯜﭼﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﺮﯨﻜﺘﯜﺭﯛﭖ

ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﻣﯘﻧﻘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﻪﯞﯞﻩﺭ ﺋﻮﻏﻠﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ
ﺋﯩﻤﯩﻨﻮﻑ ﻟﯧﺪﯨﺮﻟﯩﻜﯩﺪﻩ ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ
ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺗﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ »ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﻧﯩﯔ
ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﯧﻐﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻨﻰ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ

7

8

ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﮔﯩﺮﺩﺍﺑﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩﻖ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ.
»ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯓ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺏ  -50ﯞﻩ  -60ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻣﯩﻘﻴﺎﺳﯩﺪﺍ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺏ
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ
ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺧﻪﯞﭘﯩﮕﻪ ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻜﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ،

ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺟﺎﻧﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ،ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘﭖ
ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﻪ ﺗﺎﺭﯨﺨﭽﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﻮﻝ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ.

»ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯓ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻣﻪﺷﮫﯘﺭ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ،
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﻰ ،ﺋﺎﺭﺳﻼﻥ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ
ﻗﺎﺩﯨﺮ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﯞﻩ

ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺷﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﯩﺶ ﯞﻩ ﺷﯘ ﺩﻩﯞﺭﺩﯨﻜﻰ
ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ

ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﺭ

ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ،

ﻳﺎﺵ

ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ

ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﯞﻩﺗﻪﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭﻟﯩﻚ ﯞﻩ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﭙﻪﺭﯞﻩﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ
ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯩﭙﺘﯩﺨﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﯞﻩ ﺟﺎﺳﺎﺭﻩﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﺗﻪﺷﺮﯨﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﺷﻠﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ.
»ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ

ﺟﻪﯓ«

ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ

ﺑﯘ

ﻛﯩﺘﺎﺏ

ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ

ﺷﯘﻧﻰ

ﻛﯚﺭﻩﻟﻪﻳﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﻯ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ

60

ﻳﯩﻞ

ﻣﯘﻧﻘﻪﺭﺯ

ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ

8

ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ

ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،

9

ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﯚﺭ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﺍﻟﻤﯩﺪﻯ،-30.
 -50 ،-40ﯞﻩ  -60ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺏ ﻣﻪﺷﺌﯩﻠﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭ
ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺰ ﺑﺎﺳﺎﺭﻟﯩﺮﻯ

ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ

ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺟﺎﻛﺎﺭﻻﯞﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ

ﻛﯩﺘﺎﺏ

ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ-

ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﭗ

ﻛﯜﻧﮕﻪ

ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﯩﭽﻰ ﯞﻩ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻧﺎﺕ
ﻳﺎﻳﺪﯗﺭﯗﺵ،

ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ

ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﻨﯩﯩﺶ،

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﻰ

ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺰﺩﺍ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﮕﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ،
ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻛﯜﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﯞﻩ ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺏ ﻣﻪﺷﺌﯩﻠﯩﻨﻰ ﻛﯧﻠﻪﭼﻪﻙ
ﺋﻪﯞﻻﺩﻻﺭﻏﺎ

ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ

ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ

ﺟﻪﮬﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ

ﺩﺍﯞﺍ

ﻗﻮﺷﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﻪﺟﻪﺑﺌﻪﻣﻪﺱ.
)ﻙ .ﺋﺎﺗﺎﺧﺎﻥ(

-2012ﻳﯩﻞ -12ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮ
.

9

ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ

10

ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻧﻪﺷﺮﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺳﯚﺯ
ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰ
ﯞﻩﺗﻪﻥ ﮬﺎﻟﯩﯖﻨﻰ ﻳﺎﺩ ﺋﻪﺗﺴﻪﻡ ،ﻛﯚﻳﻪﺭ ﺩﯨﻞ ﺩﻩﺭﺩﯗ-ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﺪﯨﻦ،
ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﺋﻪﻳﻠﯩﺒﺎﻥ ﺋﯚﺗﺘﯜﯓ ،ﺑﯘﭼﻪﺭﺧﻰ ﻛﺎﺝ ﺩﻩﯞﺭﺍﻧﺪﯨﻦ.
ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﭼﺘﻰ ﺋﻮﻏﯘﻝ -ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﺟﺎﻧﺪﯨﻦ.
ﺳﯘﻏﯘﺭﯗﻟﺪﻯ ﻗﺎﺭﺍ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ،ﺗﯚﻛﯜﻟﮕﻪﻥ ﻻﻟﯩﺮﻩﯓ ﻗﺎﻧﺪﯨﻦ،
ﺧﺎﺯﺍﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻳﯧﺸﯩﻞ ﮔﯜﻟﺒﺎﻍ ،ﺑﯩﯟﺍﺥ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺯﯨﻤﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻏﯧﺮﯨﺒﻰ  " -ﯞﻩﺗﻪﻥ "
» ﻗﺎﺭﺍ ﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯓ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻰ
ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﻳﯜﺯ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺵ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﯩﺪﯗ .ﻣﻪﻥ ﺑﯘ
ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺯﻭﺭ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺶ ﯞﻩ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﻮﻗﯘﭖ
ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ.
ﻣﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﻪﺭﺩﻩ ﻳﯜﺯﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ،ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ
ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻛﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎﻣﻤﯘ ،ﮔﯘﯞﺍﮬﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﯘﻧﯘﻡ ،ﺋﻪﺳﻪﺭﺩﻩ
ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﯘﺯﺍﻗﺘﯩﻦ،
ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺳﺖ ،ﮬﻪﻣﺴﯚﮬﺒﻪﺗﺘﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ،ﺋﯩﺶ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﻪ
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ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﻪﺭﺩﻩ

11

ﻳﺎﻛﻰ

ﯞﺍﺳﯩﺘﯩﻠﯩﻚ

ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ

ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ

ﯞﻩ

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ

ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭﺩﺍﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻢ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﯞﯦﺘﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﺭ ﻗﺎﻳﻨﯩﻤﯩﻐﺎ ﭼﯚﻛﯜﭖ
ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ.....
ﺋﯘ

ﯞﻩﻗﻪ

ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ،

-

ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ

...

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ

ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ،ﮔﻪﭖ -ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ،ﺗﻪﻗﻘﻰ ﺗﯘﺭﻗﻰ ،ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ  -ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ،
ﮬﻪﻣﻤﻪ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻛﯩﻨﻮ ﻟﯧﻨﺘﯩﺴﯩﺪﻩﻙ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ-
ﺑﯩﺮﻟﻪﭖ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﻣﺎﻧﺎ ﮬﻪﺵ -ﭘﻪﺵ ﺩﯦﮕﯜﭼﻪ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﭘﺘﯘ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻧﺪﻩﻛﻼ ﺗﯘﻳﯘﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟
ﺷﻪﺭﻗﻲ

ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻢ

ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ،

ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ »ﭘﺮﻭﻟﯧﺘﺎﺭﯨﻴﺎﺕ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ« ) ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﯞﻩ
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺑﯩﺮ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ »ﺑﻪﺗﻨﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ«(
ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻰ ،ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﻧﻐﺎﻥ،
ﺋﻪﻣﻤﺎ،

ﺧﻪﻟﻖ

ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﻩ

ﻣﻪﯕﮕﯜ

ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻤﺎﺱ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ

ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ،ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯘ
ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﯩﯔ،

ﺋﯚﺯ

ﺗﯘﭘﺮﯨﻘﯩﻤﯩﺰﺩﺍ

ﺋﻪﻣﻪﺱ،

ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﯨﻦ

ﻧﻪﭼﭽﻪ

ﻣﯩﯔ

ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﺋﯘﺯﺍﻗﺘﯩﻜﻰ ﺷﯩﯟﯦﺘﺴﯩﻴﻪ ﻧﯩﯔ ﺳﯩﺘﻮﻛﮫﻮﻟﻢ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﻩ
ﻗﻪﻟﻪﻣﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺳﯩﻐﻤﺎﺱ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﻩ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭ ،ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﺭ،
ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﺎﺭﺧﯩﭙﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﯚﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ

11

12

ﺭﯦﺌﺎﻝ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺧﻪﻟﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺯ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﯜﺭﯛﺷﻰ ﺋﻪﺳﻼ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﻰ
ﭘﻪﻗﻪﺕ

ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ

ﮬﺎﺟﻰ

ﻛﯧﺮﯨﻤﻰ

ﻳﯧﺰﯨﭗ

ﺑﯩﺰﻟﻪﺭﮔﻪ

ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ

ﺋﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻛﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺷﺎﮬﯩﺘﻠﯩﺮﻯ
ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ،ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ  -ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ
ﻳﯧﺮﯨﻢ  -ﻳﺎﺗﺎ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﻪﺭ ،ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺩﯨﻦ  -ﺋﯧﻐﯩﺰﻏﺎ،
ﻗﯘﻻﻗﺘﯩﻦ  -ﻗﯘﻻﻗﻘﺎ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﻣﯩﺮﺍﺱ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﻩ ،ﺋﻪﺳﻠﻰ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﻪﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﻛﯧﺮﯨﻤﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ،
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﻐﺎ ،ﻗﯩﺴﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺧﺎﺗﯩﻤﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺋﯜﻣﯩﺪﺗﯩﻤﻪﻥ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ،

ﺑﯘ

ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ

ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ

ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ

ﺋﯘﻟﯘﺷﯘﭖ،

ﻳﻮﻝ

ﯞﻩ

ﯞﺍﺳﺘﯩﻼﺭ

ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺧﻪﯞﻩﺭﺩﺍﺭ

ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻢ ﻛﺎﻣﯩﻞ!
» ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﻣﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺯﯦﻤﯩﻦ«» ،ﺗﯩﻨﭽﯩﻤﺎﺱ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﺩﯨﻴﺎﺭﻯ«

ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺭﯨﭙﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰ

ﺷﻪﺭﻗﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ » ﮬﻪﻕ  -ﮬﻮﻗﯘﻕ ﺩﻩﭘﺴﻪﻧﺪﻩ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ ﻣﺎﻛﺎﻥ«» ،ﻗﺎﻥ ﺳﯩﯖﮕﻪﻥ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻼﺭ« » ،ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ
ﺗﺎﯞﺍﻗﻠﯩﻖ ﺩﯨﯟﺍﻧﻪ ﻳﯘﺭﺕ« » ،ﺋﯜﺳﺘﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺗﯘﺭﻣﺎ« ....ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ
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ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻼﯞﻩ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﮬﯧﭻ ﻣﯘﺑﺎﻟﯩﻐﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ،ﺑﯘ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ،ﺑﯜﮔﯜﻧﻰ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ،
ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ،ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﮬﻮﻗﯘﻕ ،ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺟﻪﮬﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﯩﺰﺍﮬﻠﯩﺴﺎﻕ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﻡ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﻮﻻﺭ؟ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺭﯦﺌﺎﻝ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻰ ،ﻛﯜﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻰ ،ﺳﻪﯞﻩﺏ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﯩﻠﻪﭖ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﻩ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ
ﺋﯧﭽﯩﺸﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ،ﺋﺎﮪ ـ ﯞﺍﮬﻼﺭ ،ﺋﯩﺴﯩﺘﻠﻪﺭ ،ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻼﺭ
i

ﯞﻩ ﻛﺎﺷﻜﻰ  ...ﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰﭼﯘ؟
»ﮬﯘﺑﺒﯘﻝ

ﯞﻩﺗﯩﻨﻰ

ﻣﯩﻨﻪﻝ

ﺋﯩﻤﺎﻥ«

)ﯞﻩﺗﻪﻥ

ﺳﯚﻳﯜﺵ

ﺋﯩﻤﺎﻥ

ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ .ﮬﻪﺩﯨﺲ ﺷﯩﺮﯨﭗ( ﯞﻩ »ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ ﺋﯩﻠﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺭﻩﯕﮕﻰ ﺭﻭﻳﯘﯓ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﯘﻟﯘﻍ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ
ﻣﻪﯞﺟﯘﺩﯨﻴﯩﺘﯩﺪﻩ ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﯨﺦ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ!
ﯞﻩﺗﻪﻥ ﯞﻩ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﻰ ﺳﯚﻳﻤﻪﻙ ﺋﻪﮬﻠﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺷﺎﻧﯩﺪﯗﺭ،
ﺑﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ،ﺗﻪﯕﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﻣﺎﻧﯩﺪﯗﺭ.
) ﺋﺎﺑﺪﯗﻝ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ(
ﯞﻩﺗﻪﻥ  -ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻰ،
ﻛﯧﻠﻪﭼﻪﻙ ﺋﯜﻣﯩﺪﻟﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﺭﺯﯗ  -ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ،ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ،ﻗﺎﻳﻐﯘ -

13

14

ﮬﻪﺳﺮﻩﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﻣﯧﮫﻨﯩﺘﻰ  -ﺗﯚﮬﭙﯩﺴﻰ ،ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ
ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻲ  -ﻣﯩﺮﺍﺳﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﻪﻗﯩﻞ -ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺧﻪﺯﯨﻨﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﻏﺮﯨﺪﺍ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﺑﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻥ ،ﺋﺎﺳﺮﯨﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﯞﻻﺩﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﻛﺎﻧﯩﺪﯗﺭ.
ﺑﯘ ﻣﺎﻛﺎﻥ  -ﺑﯘ ﺯﯦﻤﯩﻦ ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻲ
ﯞﻩﺗﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﯞﻩ ﻣﻪﺯﻣﯘﺕ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ  -ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺟﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﭘﯩﺪﺍ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ

ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ

ﺋﻮﻏﻼﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﮬﯩﻤﻤﻪﺕ،

ﺟﺎﺳﺎﺭﯨﺘﻰ ،ﺗﯚﻛﯜﻟﮕﻪﻥ ﻗﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻘﺘﯘﺭ.
ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﻩ ﯞﻩﺗﻪﻥ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺳﯚﻳﮕﯜﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯘﻧﻰ
ﮬﯧﭽﺒﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﯞﻩﺗﻪﻥ  -ﺟﺎﻥ ﮬﻪﻡ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭ ،ﺭﻭﮬﺘﯘﺭ .ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻴﻪﺕ
ﻣﻪﯞﺟﯘﺗﻠﯘﻗﯩﻨﯩﯔ -ﻛﺎﭘﺎﻟﯩﺘﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻏﻪﻣﮕﯘﺯﺍﺭ  -ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯗﺭ.
ﺑﯜ ﻗﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﯟﯦﺘﯩﭗ  -1933ﻳﯩﻠﻰ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﻪﺕ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺪﺍ
ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ»ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﻼﻝ« ﮔﯧﺰﯨﺘﯩﮕﻪ ﺑﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯩﺮ ﺳﺎﻟﯩﮭ
ﻣﻪﺧﺪﯗﻣﻨﯩﯔ » ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺳﯚﻳﮕﯜﺳﻰ« ﻗﻪﺳﯩﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯘﭘﻠﯧﺖ
ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﺗﯜﺷﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ:
ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ،ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺭﺍﮬﻪﺕ ،ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﻪﻳﺸﯘ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﯩﺸﺮﻩﺕ،
ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺑﺎﻏﯘ ،ﯞﻩﺗﻪﻥ ﮔﯜﻟﺸﻪﻥ ،ﯞﻩﺗﻪﻥ ﻏﻪﻳﺮﻩﺕ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺩﯙﻟﻪﺕ.
ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺷﺎﻧﯘ  -ﺷﻪﺭﻩﭖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻩﺭ ﺋﯩﺰﺯﻩﺕ.
ﯞﻩﺗﻪﻧﺴﯩﺰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺘﻪ ﺗﯧﭙﯩﻠﻐﺎﻱ ﻗﯧﻨﻰ ﺑﺎﻕ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ.
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ﺟﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﺗﻪﻧﺪﯨﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺩﯨﻠﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ،
ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺳﯚﻳﻤﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘﺭ ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﻛﻰ ،ﺑﯩﺰﺩﻩ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﺋﯩﻤﺎﻥ.
ﺋﺎﮪ ،ﯞﻩﺗﻪﻥ! ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺑﺎﻏﺮﻯ ﻗﺎﻥ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﮬﻪﺳﺮﯨﺘﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯚﻳﯜﭖ ﻳﺎﻧﻐﺎﻥ ﻳﯜﺭﻩﻛﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﺎﯕﺎ ﺗﻪﺋﻪﻟﻠﯘﻕ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ،
ﺳﯚﻳﮕﯜﺳﻰ ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ .ﺑﯘ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﯞﻩ ﺳﯚﻳﮕﯜ  -ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﺶ
ﮬﯧﺴﺴﯩﻲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﺴﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺑﯘ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻏﯘﺭﯗﺭﯨﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﺷﯘﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯗﺭ.
ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻐﺎ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺳﺎﻟﺴﺎﻕ ،ﺑﻮﺭﺍﻥ -
ﭼﺎﭘﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ،ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯜﺭﻩﺷﻠﻪﺭ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﻰ،
ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﭘﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ﭼﻮﯓ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮﻯ
ﻗﺎﺭﺍ ﻛﯚﻟﻪﯕﮕﯩﻠﻪﺭ ،ﺳﺎﺗﻘﯘﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ،ﺧﺎﺋﯩﻨﻠﯩﻘﻼﺭ ،ﮬﯩﻴﻠﻪ  -ﻣﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭ...
ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﻪ ﺋﻪﺟﺪﯨﮫﺎ ،ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﻪ ﺳﯧﺮﯨﻖ ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ،ﺑﻮﺯ ﺋﯧﻴﯩﻖ،
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﺰ ﺗﻪﻣﺘﯩﺮﻩﭖ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ...ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﺭﻣﯘ؟!
ﺗﯚﻛﯜﻟﮕﻪﻥ ﻗﺎﻧﻼﺭ ،ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﮬﺎﺭﯨﺪﺍ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﯞﻗﯩﺮﺍﻥ
ﻳﺎﺷﻼﺭ ،ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻗﯘﺳﻘﺎﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻗﯩﺴﺘﺎﻕ،
ﺗﺎﻳﺎﻕ

-

ﺗﻮﻗﻤﺎﻕ،

ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮﻟﯩﻚ

ﺷﻮﻙ،

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ

ﺋﻪﻗﻠﯩﮕﻪ

ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻴﻨﺎﻕ ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺠﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﮔﯚﺩﻩﻙ
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ﻳﺎﺷﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ،ﻗﯩﺰﻻﺭ ،ﻗﯧﺮﯨﻼﺭ ...ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﺭﻣﯘ؟!
ﺑﯩﺮ ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯘﭘﻠﯧﺖ ﺷﯧﺌﯩﺮﻯ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ
ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯩﺨﭽﺎﻡ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﯩﺴﻤﻪﻥ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻥ.
ﻗﺎﻥ ﺗﯚﻛﯜﭖ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ﺟﯩﮫﺎﺩ ،ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺟﻪﯕﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﺍ،
ﺋﺎﮪ ،ﻧﺎﺩﺍﻣﻪﺕ! » ﯞﺍ ﺩﻩﺭﯨﺨﺎ! ﺋﻮﻗﻨﻰ ﺗﻪﮔﻜﯜﺯﺩﯗﻕ ﭼﺎﻻ«.
» ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭ« ﻟﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯩﺴﻠﻰ ﻣﺎﻟﺪﻩﻙ ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﭗ،
ﮬﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ﺑﯘ » ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺳﯜﻟﮫﻰ –ﺳﺎﻻ«.
)ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﻰ ﺯﯗﻧﯘﻥ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ(
»ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ

ﺟﻪﯓ«

ﻧﻰ

ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ.

ﻛﯚﺯﯛﻣﻨﻰ

ﻳﯘﻣﺪﯗﻡ،

ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻤﺪﺍ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﺭ ﺟﺎﻧﻼﻧﺪﻯ :ﺋﻪﻧﻪ ،ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺋﻮﻥ ﻳﻪﺗﺘﻪ
ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ،ﯞﻩﮬﺸﯩﻲ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯩﺪﺍ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻻ -
ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ.
ﻳﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﻟﺪﯗﻗﻼﭖ ﺋﺎﻗﻘﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻗﺎﻥ ،ﺋﻪﻧﻪ ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻠﯘﻕ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﺘﺎ
ﺋﯘﺯﺍﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﯩﯔ ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ،ﺋﻪﻧﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ،
ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ ،ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﮔﯚﺭﻩ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﻪﯕﻠﻪﭖ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻧﻪﭘﺮﻩﺕ،
ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ،ﻗﯩﺴﺎﺱ ﺋﻮﺗﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﻧﻐﺎﻥ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﻘﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ
ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻮﻣﺒﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﺭﺗﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ...
ﺑﯘ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﻤﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﮔﯜﻣﺒﯜﺭﻟﯩﺪﻯ....
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ﺋﻪﻧﻪ » ﺋﻪﻳﻴﺎ!« ﺩﻩﭖ ﻳﻪﺭ ﭼﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻏﻮﻟﻰ
ﮬﻪﺭﯨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﺕ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻳﺪﻩﻙ ﻳﯩﻘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯜﭺ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺕ ﮔﻪﯞﺩﻩ....
ﺋﻪﻧﻪ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺟﻪﺳﯘﺭ ﯞﻩ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﺋﺎﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﮔﻪﭘﺘﯩﻦ
ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﺎﺯﺍﯞﻩﺭ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯧﻠﯩﯔ ،ﺷﯩﺪﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﺟﻪﯕﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻗﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻛﯚﻛﺮﯨﻜﯩﻨﻰ ﻛﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﻪﮔﻤﯩﮕﻪﻥ،
ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﮬﺎﺭﯨﺪﺍ ) ﺗﯧﺨﻰ  24ﻳﺎﺷﻘﺎ ﺗﻮﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ( ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭ ﻏﺎﻳﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ،ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻗﯩﺴﺘﺎﻕ ،ﺗﯘﺭﻣﺎ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﻰ ﻛﯚﭖ
ﭼﻪﻛﻜﻪﻥ ﯞﻩ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺯﺍﻟﯩﻢ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ...
ﺋﻪﻧﻪ ،ﺋﻮﻥ ﮔﯜﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯧﭽﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺟﻪﺳﯘﺭ ﺟﻪﯕﭽﻰ ،ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ
ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﻳﯜﺳﯜﭖ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺩﺍﯞﯗﺗﻨﯩﯔ ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ ﮔﻪﯞﺩﯨﺴﻰ،
ﺷﯧﮫﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ» ﯞﺍﻱ ﺋﺎﻛﺎﻡ« ﺩﻩﭖ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺟﻪﺳﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ  16ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻧﻤﯘ  -ﻳﺎﻥ ﺩﻩﭘﻨﻪ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﺎ ،ﺋﯘﺭﯗﻏﺘﯘﻏﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﺯﮔﻪﻥ
ﻳﯩﻐﺎ ﺯﺍﺭﻯ...
ﺋﻪﻧﻪ،

ﺗﯜﺭﻣﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻨﻰ

ﻗﻮﻟﻐﺎ

ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ

ﺑﯩﯖﺘﯜﻩﻧﻨﯩﯔ

ﯞﻩﮬﺸﯩﻲ ﻗﺎﺗﯩﻞ ﺧﯩﺘﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ » ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﯖﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﮔﻪﭖ
ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ« ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﻡ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﮬﺒﯘﺳﻼﺭﻧﯩﯔ
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ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ
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ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻮﻛﻠﯘﻕ ﺭﯦﺰﯨﻨﻜﻪ ﻛﺎﻟﺘﻪﻙ ،ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﻨﯩﻜﻰ،
ﻛﻪﻣﻪﺭ ،ﻣﯘﺵ  -ﭘﻪﺷﯟﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺭﻣﺎ ﻛﺎﺭﯨﺪﻭﺭﯨﺪﺍ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ
ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﺑﻪﺵ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﯞﺍﺳﻜﯧﺘﺒﻮﻟﭽﻰ ،ﻗﻪﺩﺩﻯ ﻗﺎﻣﯩﺘﻰ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪﻥ
ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺋﯚﻟﯜﻣﻰ ) ،ﮬﻮﺷﺴﯩﺰ ﮬﺎﻟﺪﺍ
ﻛﺎﻣﯧﺮﻏﺎ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ،ﻛﯧﭽﯩﭽﻪ ﺟﺎﻥ ﺋﯜﺯﯛﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﯞﻩ ﺋﺎﺭﺳﻼﻧﺨﺎﻥ
ﻣﺎﺯﺍﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﻣﯜﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ( ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰ ﺩﯦﺮﯨﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﻮﻟﻼﺭﺩﺍ ﺳﻪﺭﺳﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺋﯚﻟﯜﻡ
ﺧﻪﯞﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻳﯩﻐﺎ  -ﺯﺍﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﮫﻮﺵ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻥ ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ
ﯞﻩﺩﯨﻠﻪﺷﻜﻪﻥ

ﻗﯩﺰﻯ

ﮬﯚﺭﯨﮕﯜﻟﻨﯩﯔ

ﻳﺎﻣﻐﯘﺭﺩﻩﻙ

ﻛﯚﺯ

ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ...

ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﻣﯘﻧﯩﺮ ،ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﻮﺧﺘﻰ ،ﮬﺎﯞﯗﺕ ﭘﺎﯞﺍﻥ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻧﭽﻪ -
ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺑﯘ ﯞﻩﺗﻪﻥ ،ﺑﯘ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ
ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ،ﮬﯚﺭﻟﯜﻙ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ...
ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻤﯘ؟
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﭘﻪﺭﯞﺍﻧﯩﺪﻩﻙ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ،
ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻱ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﺗﯜﻧﯩﮕﻪﻥ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭ
ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﻣﯧﮫﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺷﯧﻜﻪﺭ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻣﺎﻕ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ،
ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭ

ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ»،

ﺳﻪﻥ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﺟﯧﻨﯩﻤﯩﺰ

ﭘﯩﺪﺍ«

ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ،ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ،ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﻪﮬﻠﻰ  -ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧﺸﻰ ،ﺧﻪﺟﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯘﻟﻰ ،ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ -
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ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻗﻠﻰ  -ﮬﻮﺷﻰ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺷﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﻰ
ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ
ﯞﻩ ﺑﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺯﯨﻤﻤﯩﺴﯩﺪﻩ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
»ﯞﻩﺗﻪﻥ« ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﭼﻮﯓ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ،ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ،ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ

ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ

ﺋﻪﯞﻻﺩﻻﺭﻏﺎ

ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ،

ﺑﺎﻱ،

ﺋﺎﯞﺍﺕ،

ﻳﺎﺷﯩﻴﺎﻟﯩﻐﯘﺩﻩﻙ ﺷﻪﺭﺕ  -ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﮔﯧﺰﻯ
ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺑﯘﻳﻮﻟﺪﺍ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻥ،
ﺷﯘ ﺩﻩﯞﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺕ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ،ﺟﻪﺳﯘﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﺭﻙ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺷﯧﮫﯩﺘﻨﯩﯔ ﻗﯧﻨﻰ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻱ،
ﻧﺎﻣﻰ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻤﯩﻐﺎﻱ.
» ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻱ ﺟﺎﻧﺎﻧﻐﺎ ﺟﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﻤﯩﺴﻪﯓ« ﮬﯩﻤﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ،
ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎﯓ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﺋﯚﺯﯛﯓ ،ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﯘﺗﻘﺎﺯﻣﯩﻐﺎﻱ.
) » ﻣﻪﺭﺳﯩﻴﻪﺩﯨﻦ ﭘﺎﺭﭼﻪ«(
ﺩﯨﻦ ،ﯞﻩﺗﻪﻥ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ،ﻧﻮﻣﯘﺱ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺷﯧﮫﯩﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﻳﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮪ
ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺭﯨﺰﯨﻘﻼﻧﺪﯗﺭﯗﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯚﻟﯜﻣﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﺑﯩﺘﺘﯘﺭ .ﭘﺎﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯧﮫﯩﺘﻼﺭ ﺟﺎﻥ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﻩ
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ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﮬﯧﭽﺒﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﺳﻠﯩﻖ،
ﮬﻪﺭ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﻪﺳﻠﻪﺵ ،ﺋﻪﯞﻻﺩﻻﺭﻏﺎ ﮬﻪﻡ ﺋﯘﻧﯘﺗﺘﯘﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺋﯘﻻﺭ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ
ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭ ﻏﺎﻳﯩﮕﻪ ﯞﺍﺭﯨﺴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ
ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺭﻧﻪﻙ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭﮬﯩﻐﺎ ﺩﯗﺋﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﯞﯨﺠﺪﺍﻧﻰ ﺑﯘﺭﭼﯩﻤﯩﺰﺩﯗﺭ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ،ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ،ﺋﯚﺯﻯ ﻣﻪﻧﺴﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﯞﻩ ﺑﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ
ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﮕﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ،ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ
ﺷﻪﻳﺌﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯜﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﻣﯘﺟﺎﺩﯨﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺑﻮﻳﻰ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﻛﯜﺭﻩﺷﺘﻪ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺩﺍﻧﯩﺸﻤﻪﻧﻠﻪﺭ
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﻩﻙ »ﺋﻮﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻻﺯﯨﻢ ،ﺑﯩﺮﻯ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﻯ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺴﯚﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ،ﯞﻩﺗﻪﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭﻟﯩﻜﺘﯘﺭ«.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺳﯚﻳﮕﯜﺳﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﺪﯨﻢ.
ﺷﯧﮫﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺷﯘ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ
ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻤﯘ!؟
ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪﺩﻩ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﻪﺭﻛﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﺎﺕ -ﭘﺎﺕ
ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎ ﺳﯚﺯﻯ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺟﯜﻣﻠﻪ
ﺳﯚﺯ ﺑﺎﺭ:
» ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ ﻣﺎﯞﺯﯗﺳﻰ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻻﭘﺘﯘﺭ«.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ -19 .ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ
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ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﺪﺍ ﻳﯜﺯﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺳﯧﯟﺍﺳﺘﯩﭙﻮﻝ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﺪﺍ ) ﺭﯗﺳﻼﺭﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﻰ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ( ﺗﯜﺭﻙ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﯧﻠﯩﻞ ﭼﺎﯞﯗﺵ ﺋﻮﻥ
ﺑﯧﺸﻰ

ﺋﯧﻐﯩﺮ

ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭ

ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ

ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،

ﺋﻮﭘﯧﺮﺍﺗﺴﯩﻴﻪ

ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﻛﯚﻛﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﺋﻮﻗﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺧﯧﻠﯩﻞ ﭼﺎﯞﯗﺵ ﮬﻮﺷﯩﻐﺎ
ﻛﯧﻠﯩﭙﻼ ﻛﺎﺭﯨﯟﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﻐﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﻳﯘﺭﺗﻠﯘﻗﻰ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﭼﺎﯞﯗﺷﻘﺎ ﻛﯚﯕﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﻨﻰ ﺷﻪﺭﻩﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﻻﺗﯩﻐﺎ ﺋﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ،
ﺧﯧﻠﯩﻞ ﭼﺎﯞﯗﺵ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﻛﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﻗﺎﻥ ﻳﯘﻗﻰ
ﺋﻮﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﭼﺎﯞﯗﺷﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ » ﺑﯘ ﺑﯩﺮﺗﺎﻝ
ﺋﻮﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﺩﺍﺩﺍﻡ ﻣﺎﯕﺎ ﺳﺎﻗﻼﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯘ ﺋﻮﻕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﺎﻝ ﺑﻮﻟﺪﻯ،
ﺳﻪﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﻐﺎ ﺑﻪﺭ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﺎﻝ ﺋﻮﻕ ﺋﯜﭺ ﺗﺎﻝ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻳﺎﻍ
ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ!« -ﺩﻩﭖ ﺟﺎﻥ ﺋﯜﺯﮔﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﺎﻧﺎﺗﻮﻟﯩﻴﻨﯩﯔ »ﺯﻩﻳﺒﻪﻙ
ﮬﺎﯞﺍﺳﻰ« ﺩﺍ ﺋﻮﻗﯘﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺳﯚﻳﮕﯜﺳﻰ! ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ
ﯞﻩﺗﻪﻧﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ.......
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺯﺍﻟﯩﻢ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺗﯚﻣﯜﺭ ﺗﺎﭘﯩﻨﻰ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻣﻪﮬﻜﯘﻡ ،ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻖ ،ﺩﯙﻟﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﺩﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﯜﺯﻣﯩﯖﻼﺭﭼﻪ
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ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﻪﯞﻻﺩﻯ ،ﮬﯧﭽﺒﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ ﯞﻩ
ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺰ!
ﻛﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ،ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﻩ ،ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ
ﺋﯩﺸﻤﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﻩ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﮪ! ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻳﺎﺭ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ،ﻛﯘﭼﺎﺭ ،ﻳﻪﻛﻪﻥ ،ﺧﻮﺗﻪﻥ،
ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﯩﻦ ،ﺋﯩﭙﻼﺱ ﺋﺎﻳﺎﻗﺘﺎ ﭘﺎﻙ ﯞﻩﺗﻪﻥ...
) ﻧﯩﻤﺸﯧﮫﯩﺖ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ(
ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰ

ﺋﯚﺯ

ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﺪﻩ

ﯞﻩﺗﻪﻧﺴﯩﺰ،

ﺋﻪﺳﯩﺮ

ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ

ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺩﯨﻦ ﯞﻩ ﺗﯩﻞ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ،
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﺯﺍﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ،ﺷﺎﻥ  -ﺷﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻚ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺑﺎﺭ
ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺳﻪﮬﻨﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﯜﭘﯜﺭﯛﯞﯦﺘﯩﺸﻜﻪ ﺋﯘﺭﯗﻧﻤﺎﻗﺘﺎ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺑﯘ ﺋﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﺳﻠﯩﻘﻰ
ﻛﯧﺮﻩﻛﻜﻰ » ،ﺗﯜﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﺳﻮﺭﯨﻘﯩﻐﺎ ،ﺧﻮﺭﺍﺯﻧﯩﯔ ﺟﺎﯞﺍﺑﻰ ﺑﺎﺭ«» ،ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ
ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷﺎﺵ ،ﮬﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯜﻛﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻚ،
ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﻪﺭﺩ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﯩﺪﯗﺭ« ،-ﺩﻩﻳﺪﯗ ﻟﯘﺗﺲ ﭘﯩﻠﯘﺭ.
ﺋﻪﻱ ﺩﯨﻠﯩﻢ ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﻣﯩﻐﯩﻦ ﻛﯚﭖ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﯔ ﭘﺎﺭﻻﻕ ﺑﻮﻟﯘﺭ،
ﻧﯩﺴﭙﯩﻲ ﺋﺎﻱ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻧﯩﺴﭙﯩﻲ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺋﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘﺭ.
) ﻧﯩﻤﺸﯧﮫﯩﺖ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ(
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ﺑﯩﺰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﯜﻣﯩﺪﯞﺍﺭ ،ﻣﻪﺭﺩ ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﯞﻻﺩﯨﻤﯩﺰ .ﮔﻪﺭﭼﻪ
ﺑﯜﮔﯜﻧﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ﮬﻪﺳﺮﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗـﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﺗﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺋﺎﺭﺯﯗﻻﺭﻏﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﺎﭖ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ!
ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﻮﺗﻰ ﭼﻮﻍ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺋﯚﭼﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﻯ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻛﯚﭼﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ.
ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺗﯘﭘﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ،ﺑﯧﻐﻰ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ،
ﻳﺎﺗﻼﺭ ﭼﻪﻳﻠﻪﭖ ﻳﯜﺭﺳﯩﻤﯘ ﺋﯚﯕﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ.
) ﺋﯩﺴﻤﻪﺕ ﻧﯘﺭﺩﯨﻨﻮﯞ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ(
ﺗﺎﺭﯨﺦ  -ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﺵ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻛﯧﻠﻪﭼﻪﻙ
ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﮬﯜﻟﯩﻨﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﺷﻨﯩﯔ ﺩﻩﺳﺘﯘﺭﯨﺪﯗﺭ .ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯚﺯ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﺯﺍﻗﻼﺷﺴﺎ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﯜﺯﻟﻪﺷﻤﯩﺴﻪ ،ﺋﯚﺯ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻗﻪﻟﯩﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺯﻣﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯘﺗﺴﺎ،
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﻣﺎ ﯞﻩ ﺑﯘﺭﻣﯩﻼﻧﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ
ﯞﻩ ﻗﻪﺩ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺷﻰ ﺋﻪﺳﻼ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﻣﻪﺷﮫﯘﺭ ﺋﻪﺭﻩﺏ ﺗﺎﺭﯨﺨﭽﯩﺴﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﺎﻟﺪﯗﻥ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ » :ﺗﺎﺭﯨﺦ  -ﻛﯚﭖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﺭﺩﯨﻦ
ﯞﺍﻗﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺳﯩﺮﻻﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭﺩﺍﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺗﺎﺭﯨﺦ ﻣﺎﯞﺯﯗﺳﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺶ
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ﻛﯧﺮﻩﻙ «.
ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺗﺎﺭﯨﺦ  -ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﯞﻻﺩﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﻣﯩﺮﺍﺳﻰ،
ﺗﯚﮬﭙﯩﺴﻰ ،ﺋﯩﺒﺮﻩﺕ ﺋﻪﻳﻨﯩﻜﻰ ،ﻳﻮﻝ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﺴﻰ ،ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﺳﺎﯞﺍﻕ
ﻗﺎﻣﯘﺳﯩﺪﯗﺭ.
ﻣﻪﮬﻜﯘﻣﯩﻴﻪﺗﻜﻪ

ﺑﻮﻳﯘﻥ

ﺋﻪﮔﻜﻪﻥ،

ﮬﻪﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ،

ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ،

ﮬﻮﻗﯘﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ﺳﯜﻛﯜﺕ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ،

ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﯩﺘﻰ

ﺧﺎﺭﺍﺏ،

ﻧﺎﺩﺍﻥ

ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ-ﺩﯗﻧﻴﺎ

ﺗﺎﺭﯨﺦ

ﺳﻪﮬﻨﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭﻩﺭﺩﯗﺭ!
ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪﻟﯩﻚ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭖ ﺷﻮﭘﯩﻨﺨﺎﺋﯘﺋﯩﺮ » ﻏﺎﻟﯩﺒﻼﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﻰ،
ﻣﻪﻏﻠﯘﭘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ« -ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺵ ﺋﻪﺩﯨﺒﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ » ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ
ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﺳﺎﻧﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ«  -ﺩﻩﭖ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ » ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ« ﺩﻩﭖ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﯨﻤﯩﺪﯨﻦ » ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﺗﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ  «...ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺧﺎﺗﯩﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﻣﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﺎ ﭘﺎﻛﯩﺘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯗﭖ
ﺩﯛﻣﺒﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭘﯧﺸﺎﻧﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﭼﻤﻪﺱ ﻗﺎﺭﺍ ﺳﯩﻴﺎﮪ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﯘﭖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ،

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ

ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﯨﻦ

ﺧﻪﻟﻘﻰ

ﺑﯘﻳﺎﻥ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﯩﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﮕﻪ ﻧﻪ ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﯩﻨﻰ ،ﻧﻪ ﭘﯧﺸﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﭘﺎﻻﻛﻪﺕ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻛﻪﻟﺴﯘﻥ،
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ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻗﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺳﯩﯖﮕﻪﻥ ،ﺋﺎﭘﺌﺎﻕ ﺳﯚﯕﻪﻛﻠﯩﺮﻯ
ﻛﯚﻣﯜﻟﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻼﺭﺩﺍ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﯞﺟﯘﺩﯨﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ،ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ-
ﺗﯩﺮﻣﯩﺸﯩﭗ ،ﺗﯩﺮﻩﺟﻪﭖ ﻳﯩﻘﯩﻠﻤﺎﻱ ﺗﯩﻚ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ!
ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﯚﺯﻯ

ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﺪﯨﻼ

ﺋﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،

ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ

ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﻟﯩﺮﯨﻨﻰ

ﻏﺎﻳﯩﺴﯩﻨﻰ،

ﺳﻪﯞﻩﺏ

ﻧﯧﻤﻪ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﻛﯜﺭﻩﺷﻜﻪ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ

ﺗﻮﻧﯘﺗﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﮬﯚﺭﻟﯜﻙ  -ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﺎﻥ ﭘﯩﺪﺍ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﻏﺎﺯﻯ ،ﺷﯧﮫﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺑﺎﺭﻩﻙ ﻧﺎﻡ
 ﺷﻪﺭﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﺋﯧﮫﺘﯩﺮﺍﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺩ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﺘﺘﯘﺭﯗﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﻩ ﮔﯜﺯﻩﻝ
ﯞﻩ ﻳﯩﻘﯩﻠﻤﺎﺱ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺑﯩﺪﻩ ﺗﯩﻜﻠﻪﻳﺪﯗ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﯩﯔ ﺭﻭﻟﻰ.
» ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯓ«  -ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻳﯜﺯﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻛﯜﺭﻩﺷﻨﯩﯔ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺑﯩﺮ
ﺗﺮﺍﮔﯧﺪﯨﻚ ﻛﺎﺭﺗﯩﻨﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺷﯘ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﻩ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻰ ،ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ،ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻛﯧﻠﻪﭼﻪﻙ ﺋﻪﯞﻻﺩﻻﺭﻏﺎ
ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺩﻩﺭﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺭﻭﻝ
ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﻧﯩﯔ
ﻗﯩﺴﻤﻪﻥ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﺭ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺪﻩ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘ
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ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﯧﯖﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﻪﺭ
ﻗﺎﺗﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺏ ،ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ،ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩﻖ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ،ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰﯨﻠﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺭﻭﻣﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻳﺎﻛﻰ
ﺑﻪﺩﯨﺌﯩﻲ

ﺋﯘﺳﻠﯘﺏ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻗﯘﺭﺍﺷﺘﯘﺭﯗﻟﯘﭖ،

ﺋﻮﺑﺮﺍﺯﻻﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ

ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻼﺭ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﯩﺪﻩﻙ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺷﻪﺧﺴﻪﻥ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﺎﮬﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻳﺎﻛﻰ ﯞﻩﻗﻪ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻛﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ
ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﯞﻩﻗﻪﻧﯩﯔ ﺳﻪﺭﮔﯜﺯﻩﺷﺘﻰ ﯞﻩ ﺑﯘ ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﺭﺩﻩ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ
ﺷﻪﺧﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ

ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﻨﻰ

ﺭﯦﺌﺎﻝ

ﺋﻪﻛﺲ

ﺋﻪﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻥ

ﺑﯩﺌﻮﮔﺮﺍﻓﯩﻚ ﺷﻪﺟﻪﺭﻩ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﺪﯗﺭ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﭗ ،ﺳﺎﻧﺎﻗﺴﯩﺰ
» ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ؟« » ،ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ؟« ﻟﻪﺭﮔﻪ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺗﯧﭙﯩﺸﻘﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﻘﺎﻥ
ﺗﺎﺭﯨﺦ ﮬﻪﯞﻩﺳﻜﺎﺭ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ  -60ﯞﻩ  -70ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﻮﻝ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻝ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺳﯘﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ
ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﭼﯧﻘﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﯘﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﺳﯘﻧﯘﺵ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺶ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﻗﺎﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﮬﯧﺴﺴﯩﻨﻰ
ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﺶ ،ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺋﺎﯓ ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﯩﺘﺎﺏ ﻗﯩﻠﯩﺶ
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ﺋﻮﯕﺎﻱ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ » ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪﺍ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ«-
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ.
ﻳﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﯩﻴﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ،ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﻏﻪﻳﺮﻩﺕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﯘﮬﺎﺟﯩﺮﻩﺕ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺪﻩ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﮬﯘﺯﯗﺭﯨﻐﺎ
ﺳﯘﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﻛﯧﺮﯨﻤﯩﮕﻪ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺗﻪﺷﻪﻛﻜﯜﺭ
ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ .ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺋﺎﺗﺎﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ »ﯞﻩﺗﻪﻥ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﯘﺧﻪﻣﻤﻪﺳﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻛﯘﭘﻠﯧﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻏﻼﺷﺘﯘﺭﺍﻱ.
ﭘﺎﺭﺍﻏﻪﺕ ﺋﻪﺗﻤﻪﺳﻤﯘ ﺑﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ،ﺯﯗﻟﯘﻡ ﭘﻪﺭﻳﺎﺩﻯ ﻛﯚﺯ ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ،
» ﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼﺭ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﺳﻪﯞﺩﺍﺩﯨﻦ ،ﺑﯘ ﺳﻪﯞﺩﺍ ﻛﻪﺗﻤﯩﺪﻯ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ«
ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺋﯜﺯﻣﻪ ﻛﯧﻠﻪﭼﻪﻛﺘﯩﻦ ،ﻟﻪﭘﯩﻠﺪﻩﺭ ﻛﯚﻛﺘﻪ ﻛﯚﻙ ﺑﺎﻳﺮﺍﻕ
» ﺟﺎﭘﺎﻧﻰ ﻛﯩﻢ ﺗﻮﻻ ﭼﻪﻛﺴﻪ ،ﮔﯚﮬﻪﺭﻧﻰ ﺷﯘ ﺋﺎﻟﯘﺭ ﺗﺎﺷﺘﯩﻦ«.
ﺷﯧﮫﯩﺘﻼﺭ ﺭﻭﮬﻰ ﺷﺎﺩﻻﻧﻐﺎﻱ ،ﺋﯘﻛﯜﻧﻜﻰ ﺗﻮﻱ ،ﺯﻩﭘﻪﺭ  -ﺷﺎﻧﺪﯨﻦ،

)ﺧﻪﻟﻖ ﻧﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ(

 -2011ﻳﯩﻠﻰ .ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪ
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ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﺏ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺑﺎﻳﺎﻥ

ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ:
ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻥ ،ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ!
ﺳﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ » ﻗﺎﺭﺍ ﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯓ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺏ،
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ،

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎﺭﻯ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﯞﻩ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﻰ ﮔﯘﺭﯗﮬﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻘﻰ ،ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ
ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﯖﯩﻨﯩﯔ
ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﺪﻯ  -ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﻪ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﯞﻩﻗﻪﻧﯩﯔ ﻧﯧﮕﯩﺰﻯ

 -1969ﻳﯩﻠﻰ  -8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -23ﻛﯜﻧﻰ،

ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻗﯩﺰﯨﻠﺴﯘ ﻗﯩﺮﻏﯩﺰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺋﻮﺑﻼﺳﺘﻰ ﺋﺎﺗﯘﺵ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
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ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻝ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ.
ﻣﻪﻥ ﺷﯘ ﯞﻩﻗﻪﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻛﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺷﺎﮬﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﻛﻪﯓ
ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﺩﯦﻠﻮﻻﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ

ﺑﯘ

ﯞﻩﻗﻪﻟﯩﻜﻨﻰ

ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ

ﻗﻮﻝ

ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺭﻩﺗﻠﻪﭖ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ -2005
ﻳﯩﻠﻰ ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺒﯘﻟﺪﯨﻜﻰ » ﺗﻪﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ« ﺩﺍ
ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﭖ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪﯨﻢ.
ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻧﻪﺷﺮﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺯ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﻩ ﻏﯘﻟﻐﯘﻻ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ
ﯞﻩﻗﻪﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﺎﻛﺘﯩﻴﯘﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻪﺯﻯ ﺷﻪﺧﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ،
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ،

ﺋﯩﺶ

ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﻖ

ﺗﯩﻠﻐﺎ

ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺋﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺑﻪﺯﻯ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ

-

ﺩﻩﻟﯩﻠﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﻳﯧﺘﻪﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻜﻰ،

ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩﻖ

ﻳﻮﺭﯗﺗﯘﭖ

ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﭖ ﻧﻪﺷﺮ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺑﻪﺯﻯ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﯩﻠﻪﺭ ،ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭ
ﻛﻪﻟﺪﻯ.

ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ

ﺑﯩﺮ

ﻗﯩﺴﯩﻢ

ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﻪ

ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ

ﻳﺎﺯﻣﺎ

ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﯞﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺭﻩﺳﯩﻢ  -ﻓﻮﺗﻮﮔﺮﺍﻓﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ.
ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﺷﯘ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻝ ﯞﻩ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﭖ
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ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻧﻪﺷﺮﯨﻨﻰ
ﮬﻮﺯﻭﺭﯗﯕﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﺳﯘﻧﺪﯗﻡ.
ﻣﻪﻥ ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﻩ ﺷﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ،ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﯞﻩﻗﻪﻟﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻕ ﺋﯩﺶ
 ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺳﯚﻳﻪﺭ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ،ﭼﯧﻠﻪﻛﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥﺑﯩﺮ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﺳﯘ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﻪﺳﻠﻪﭖ ﺋﯚﺗﺘﯜﻡ.
ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﺷﺎﮬﯩﺘﻰ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﻥ
ﺋﯚﺯﯛﻡ

ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ

ﯞﻩ

ﻳﺎﻛﻰ

ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ

ﻣﯧﻨﯩﯔ

ﮬﺎﻳﺎﺕ

ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ

ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﭼﯩﻨﻠﯩﻘﻘﺎ
ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ

ﻗﯩﻠﯩﺶ

ﻣﻪﺧﭙﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧﻰ

ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻼﺷﻘﺎ

ﯞﻩ

ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ

ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ

ﺷﯩﺮ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﻳﯜﺭﻩﻙ

ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﺎﻻﻱ ﺋﯩﺶ-ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺩﯦﻠﻮ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﻼ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﮕﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﻩ ﺑﯘ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺩﯗﻡ.
ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ:
»ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺯﻏﯩﻨﻰ ﻏﻪﻟﻪﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ،
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﮔﻪ ﻳﺎﺯﻣﯩﺸﺘﯩﻦ ﻏﻪﻟﻪﺕ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﺎﺱ«.
ﺳﻪﯞﯨﻴﻪﻡ ﺗﯚﯞﻩﻥ ،ﻗﻪﻟﻪﻡ ﻗﯘﯞﯞﯨﺘﯩﻢ ﺋﺎﺟﯩﺰ ،ﻳﯧﺸﯩﻢ ﭼﻮﯕﯩﻴﯩﭗ،
ﺋﻪﺳﺘﻪ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻢ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ  -ﻛﯜﻧﮕﻪ ﺯﻩﺋﯩﭙﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ
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ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﻏﻪﻳﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ
ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﻪﻥ ﺳﻪﺭﮔﯜﺯﻩﺷﺖ ﯞﻩ ﺋﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘﻣﻠﯘﻕ ﯞﻩﻗﻪ  -ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻢ.
ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻛﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺷﺎﮬﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﺎﻳﺎﺕ
ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ

ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ

ﻛﺎﻣﻜﻮﺳﺎ

ﯞﻩ

ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ

ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ

ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﺴﺎ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭﻟﯩﻘﯩﻤﻨﻰ
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﻤﻪﻥ.
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﯞﺭﺩﻩ ﻳﯜﺯﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﻰ ﺧﺎﻻﺱ .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ
ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ،ﺷﻪﮬﻪﺭ ،ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ،ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯚﭼﻤﻪﺱ ﺋﯩﺰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯚﺗﻜﯩﻨﻰ ﺷﯜﺑﮫﯩﺴﯩﺰ.
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ،ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ،ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ-
ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﯩﺮﻯ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ
ﭼﯩﻘﺴﺎ ﯞﻩ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺋﻪﯞﻻﺩﻻﺭﻧﯩﯔ ﯞﺍﻗﯩﭙﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺩﻩﺭﺱ ﺋﯩﻠﯩﺸﻰ،
ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ  -ﺳﺎﯞﺍﻗﻼﺭﻧﻰ ﻳﻪﻛﯜﻧﻠﻪﭖ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯘﭘﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻪﻳﻨﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﯞﺍﺳﯩﺘﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺷﺎﮬﯩﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺳﻪﺭﮔﯜﺯﻩﺷﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺟﻪﺭﻳﺎﻥ ﯞﻩ ﻳﻪﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻗﻪﻟﯩﻤﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺳﺎ ،ﻳﺎﺯﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﻗﻪﻟﻪﻡ
ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﻰ

ﺑﺎﺭ،

ﺯﯦﮫﻨﻰ

ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ
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ﻳﺎﺷﻼﺭﻏﺎ

ﻳﺎﺯﺩﯗﺭﺳﺎ،

ﻳﺎﻛﻰ

ﺋﯚﺯ
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ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺗﻪﯞﺭﯨﺘﯩﭗ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﺴﺎ،
ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ )ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﺎ( ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺷﻪﺭﺕ -
ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﻪﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺯ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﯜﺭﺳﻪ
ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ،ﺩﻩﭘﻤﯘ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ.
ﺷﯘﺋﺎﻧﺪﺍ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﯞﻩ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺗﺎﻟﯩﭙﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯘﭘﻠﯧﺖ
ﺭﯗﺑﺎﺋﯩﻴﺴﻰ ﺋﯧﺴﯩﻤﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﭼﯩﻨﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﯚﺯﻳﯘﻣﯘﭖ ﻛﯚﺯﯛﻡ ﺑﺎﺭ ﺩﯦﻤﻪ،
ﮬﻪﻕ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ،ﺳﯚﺯﯛﻡ ﺑﺎﺭ ﺩﯦﻤﻪ.
ﺋﻪﻟﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ﻳﺎﺷﺎﭖ،
ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﯜﺯﯛﻡ ﺑﺎﺭ ﺩﯦﻤﻪ.
ﻣﻪﻥ ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻢ ،ﺧﻪﻟﻘﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﻩﻟﻤﯩﺪﯨﻢ.
ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭ ﻏﺎﻳﻪ ،ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﺎﺭﺯﯗﻟﯩﺮﯨﻢ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﻤﯩﺪﻯ .ﻣﺎﻧﺎ
ﻳﯧﺸﯩﻢ  70ﺩﯨﻦ ﺋﺎﺷﺘﻰ .ﭼﺎﭺ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻢ ﺋﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ،ﻗﯧﺮﯨﻠﯩﻘﯩﻢ
ﯞﺍﻳﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﺘﻰ .ﭘﯘﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻤﺪﺍ ﻣﺎﺩﺍﺭ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻣﯩﻨﻰ
ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ

ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﯨﻦ

ﺋﯘﺯﺍﻕ،

ﻳﺎﺕ

ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﯩﻜﻰ

ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻖ،

ﻳﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯘﻕ ،ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﯘﻳﯘﻟﻤﺎﻗﺘﺎ.
ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ
ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﺭﻏﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﻩﺭﺩﻟﯩﻚ ﺋﺎﮬﻠﯩﺮﯨﻢ ،ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﻤﺪﯨﻦ
ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜﭖ ،ﺋﺎﻕ ﻗﻪﻏﻪﺯ ﺑﯧﺘﯩﮕﻪ ﺳﯚﺯ -ﺟﯜﻣﻠﻪ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ
ﻧﻪﻗﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯘﻳﯘﻣﺎﻗﺘﺎ .ﺑﯘﻻﻕ ﺳﯜﻳﯩﺪﻩﻙ ﺑﯘﻟﺪﯗﻗﻼﭖ ﺗﯚﻛﯜﻟﮕﻪﻥ
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ﮬﻪﺳﺮﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﯩﻢ ،ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﻢ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻴﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﭖ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ
ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺭﻩﯓ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ...
ﺋﯘ ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﺟﻪﯕﺪﻩ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺟﺎﻥ ﺋﯜﺯﯛﺵ
ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎﻟﯩﺘﻰ ﻛﯚﺯﺋﺎﻟﺪﯨﻤﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﻣﯧﻨﻰ ﮬﯜﺭﻛﯜﺭﺗﯜﭖ
ﻳﯩﻐﻼﺗﻤﺎﻗﺘﺎ .ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻢ ﺋﯧﺰﯨﻠﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ
ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ
ﻧﯧﻤﻪ ﭼﺎﺭﻩ ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ؟
ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ؟ ﺑﻪﻟﻜﻰ ،ﺋﯘ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯧﻠﻪﭼﻪﻙ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺧﻪﯞﻩﺭﺩﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ  -ﻳﺎﯞﯨﺪﺍﻕ
ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﯩﻠﻪﺭ ،ﺑﯘﺭﻣﯩﻼﺷﻼﺭ ،ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﻣﯩﻼﺭ ،ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺕ ،ﭘﯩﺘﻨﻪ -
ﺋﯩﻐﯟﺍﻻﺭﻏﺎ ﺭﻩﺩﺩﯨﻴﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ،

ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ

ﺗﯘﺭﻣﺎ،

ﻗﯩﻴﯩﻦ-

ﻗﯩﺴﺘﺎﻕ»،ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ« ،ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺟﺎﺯﺍ ﻻﮔﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ،ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ
ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ،ﺭﻭﮬﻰ ﺑﯩﺴﯩﻤﻼﺭﺩﺍ ﺋﯚﻟﻤﻪﻱ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ -
ﺋﯩﻼﮬﻰ ﻗﯩﺴﻤﻪﺗﺘﯘﺭ.
ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺧﯘﻻﺳﻪ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ،ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﻏﺎﻳﻪ،
ﮬﯚﺭﻟﯜﻛﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺷﻮﺋﺎﺭ ،ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﯧﻨﯩﺪﺍ
ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺋﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻛﯜﭼﻤﯘ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ
ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
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»ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯓ« ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ
ﻗﺎﺭﺷﻰ ،ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﻭﮬﻰ ﯞﻩ ﺟﺎﺳﺎﺭﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯩﺮﺩﻩﻙ
ﺋﯩﻠﯩﺸﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ

ﻳﻪﻧﻪ

ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ

ﺑﯩﺮ

ﻗﯧﺘﯩﻢ

ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﻯ.
ﻗﻪﺩﻩﺭ

ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﻣﯘﺷﯘ

ﺩﻩﯞﺭﮔﻪ

ﺑﺎﺳﻘﯘﻧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ

ﻗﺎﺭﺷﻰ

ﻛﯚﺭﯛﺷﻰ،

ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ

ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ

ﮬﯧﭻ

ﻧﻪﺯﻩﺭ

ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﯩﭽﻰ
ﮬﻪﺟﯩﻤﻨﯩﯔ
ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﭼﻮﯓ
ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ

ﯞﻩ

ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﺗﺎﺗﯜﺭﻙ ﻣﯘﺳﺘﺎﭘﺎ ﻛﺎﻣﺎﻟﻨﯩﯔ » ﺗﯜﺭﻙ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ،ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻧﺪﺍ،
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﯞﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﯨﺪﻩ ﻗﯘﯞﯞﻩﺕ
ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺪﯗ« ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺷﮫﯘﺭ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﺎﺭ.
ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﯨﺴﺘﺎﻥ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﻪ ﺋﺎﺳﺎﺭﯨﺘﻰ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ

ﺋﯩﯖﺮﯨﻤﺎﻗﺘﺎ.

ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ

-

ﺩﯗﻧﻴﺎ

ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﯩﯔ

ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯚﭼﻤﻪﺱ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﺋﯘﺭﻏﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍ ﺑﻮﺭﺍﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺶ ﮔﯩﺮﺩﺍﺑﯩﻐﺎ
ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﻠﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻤﯩﺰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯘ
ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺕ ﺋﯩﭽﻰ ﯞﻩ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﺩﯨﻞ ،ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻳﯘﻟﺘﺎﺷﺘﻪﻙ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ،
ﯞﻩﺗﻪﻥ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﻰ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﻪ ﻏﻪﻳﺮﻩﺕ
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ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯜﭺ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ » ﺑﯘ ﺳﻪﭘﺘﻪ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﺎﺭ« ﺩﯦﻴﻪﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰ
ﻻﺯﯨﻤﻜﻰ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻏﺎﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺧﺎﺋﯩﻦ ﺟﺎﺳﯘﺳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺭﯨﻨﻰ

ﺑﯘﺯﯗﺵ،

ﻗﯘﺗﺮﺍﺗﻘﯘﻟﯘﻕ

ﻗﯩﻠﯩﺶ،

ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ

ﺳﯧﻠﯩﺶ

ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ،ﮬﻮﺷﻴﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﭖ ،ﮬﻪﺭﺯﺍﻣﺎﻥ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ،ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺗﭽﺎﻥ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺟﯜﺭﺋﻪﺗﻠﯩﻚ،
ﻣﯜﺷﻜﯜﻝ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ،ﺭﻭﮬﻠﯘﻕ ﺑﯚﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰ
ﻻﺯﯨﻢ.
ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻼﺷﺘﯘﺭﯗﯞﯦﻠﯩﺶ،
ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ،ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﯩﻨﻰ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﻩ
»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﻰ،
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ،ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺕ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ
ﺷﻪﺧﺴﻰ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰﻩﻣﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﯩﻤﻪﻥ:
-30ﯞﻩ

-40

ﻳﯩﻠﻼﺭ،

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﺍ

ﺑﻮﺭﺍﻥ

ﭼﺎﭘﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ،ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻥ ،ﺷﯩﺪﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺏ ﯞﻩ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭖ
ﺩﻩﯞﺭﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
-33ﻳﯩﻠﻰ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ » ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ«
ﺭﯗﺳﻼﺭ ﯞﻩ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﺮﯨﻜﺘﯜﺭﯛﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﻠﺪﻯ .ﺳﺎﺑﯩﺖ ﺩﺍﻣﻮﻟﻼﻡ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺧﻮﺟﺎ ﻧﯩﻴﺎﺯ ﮬﺎﺟﯩﻢ
ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ـ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ .ﮔﯧﻨﯧﺮﺍﻝ ﻣﻪﺧﻤﯘﺕ ﻣﯘﮬﯩﺪﻯ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﮕﻪ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﯟﯦﺘﯩﻠﺪﻯ .ﻳﯜﺯﻣﯩﯖﻼﺭﭼﻪ
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ﺷﯧﮫﯩﺖ ﻗﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺕ
ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ

ﻛﻪﺗﺘﻰ.

ﯞﻩﺗﻪﻥ

ﻣﯩﻘﻴﺎﺳﯩﺪﺍ

ﺩﻩﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻗﻪﺗﻠﯩﺌﺎﻡ

ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﻟﺪﻯ .ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻛﯧﭽﻪ  -ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﺩﻩﻛﻜﻪ -ﺩﯛﻛﻜﯩﺪﻩ ،ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ
ﺋﯩﺶ  -ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ،ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﺍﻣﯩﺪﺍ ﺋﯘﺧﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺕ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﺍ ﻳﺎﭘﻮﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﮔﯩﺘﻠﯧﺮ
ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﻮﻟﺸﺎﻏﺎ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ -2ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ
ﭘﺎﺭﺗﻠﯩﺪﻯ.
-1942

ﻳﯩﻠﻰ

-6

ﺋﺎﻳﺪﺍ

ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ

ﺳﻮﯞﯦﺖ

ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻐﺎ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﺎ ،ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ
ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺗﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﻨﻰ
ﻛﯚﺯﺩﻩ ﺗﯘﺗﯘﭖ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯛﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﯕﻠﯩﻖ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺑﺮﯗﻳﻠﯘﻕ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﻯ ،ﻣﯚﺗﯩﯟﻩﺭﻟﯩﺮﻯ ،ﺑﯘ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﻰ
ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺑﯩﺮ

ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﻨﯩﯔ

ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ

ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﯞﻩﺟﯩﺪﯨﻦ »ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺑﻠﯩﻜﯩﻢ ﺑﺎﻗﻰ ﺋﯩﻠﺘﻪﺑﯩﺮﻧﯩﯔ »ﺷﯧﮫﯩﺘﻼﺭ ﺷﻪﺟﻪﺭﯨﺴﻰ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ
ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪﻩ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ،
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»...

-1942ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ

ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ

ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﻩ

ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ

ﺗﻮﺧﺘﻰ

ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ،ﻛﻪﻧﺠﻰ ﻗﺎﺳﯩﻢ ﺯﯗﻟﻴﺎﺭ ،ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﺎﺳﯩﻢ ،ﺯﯗﻻﻝ ،ﻣﺎﻣﯘﺗﻮﭖ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ،
ﺋﯩﻤﯩﻨﺠﺎﻥ،

ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ

ﺋﯚﻣﻪﺭ

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ

»

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ« ﻧﻰ ﻗﯘﺭﺩﻯ-1945 .ﻳﯩﻠﻰ  -12ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -7ﻛﯜﻧﻰ،
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﻏﯘﻟﺠﺎ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﻩ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷﯚﺑﯩﺴﻰ
ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﯞﻩ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻗﯘﺭﯗﻟﺪﻯ ،«...ﺩﻩﭖ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ.
ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪﺩﯨﻜﻰ ﭘﺮﻭﻓﯧﺴﺴﻮﺭ ﺳﯘﻟﺘﺎﻥ ﻣﻪﺧﻤﯘﺕ ﻗﻪﺷﻘﯩﺮﯨﻨﯩﯔ »-20
ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﻩ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺗﻠﯩﺮﻯ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪﻩ:
 » -1946ﻳﯩﻠﻰ - 5ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ - 5ﻛﯜﻧﻰ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﻏﯘﻟﺠﺎ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﺑﺎﺳﻮﯞ
ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ  15ﻛﯩﺸﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﮬﺎﻟﺪﺍ » ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ«
) ﻗﯩﺴﻘﺎﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻤﻰ » ﺧﭗ«( ﻗﯘﺭﯗﻟﺪﻯ ،ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ
ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﺐ ﺗﺎﭘﺘﻰ .ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ،ﺋﺎﺑﺎﺳﻮﯞ )ﺧﭗ
ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎﺭﻯ(،

ﺳﻪﻳﺪﯗﻟﻼ

ﺳﻪﻳﭙﯘﻟﻼﻳﻮﻑ

)ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ

ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎﺭﻯ(،

ﺳﻪﻳﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺯﯨﺰﻯ ،ﺋﻪﺳﺌﻪﺕ ﺋﯩﺴﮫﺎﻗﻮﯞ ،ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﺋﯩﻤﯩﻨﻮﻑ،
ﺋﻪﻧﯟﻩﺭﺧﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺯﺍﻛﯩﺮﻭﯞﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺋﯩﺪﻯ« ،ﺩﻩﻳﺪﯗ.
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ﭘﺮﻭﻓﯧﺴﺴﻮﺭ ﺳﯘﻟﺘﺎﻥ ﻣﻪﺧﻤﯘﺕ ﻗﻪﺷﻘﯩﺮﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪﻩ،
ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻴﻮﻥ ﯞﻩ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ ﻏﻮﺟﻪﻣﺒﻪﺭﺩﯨﻨﯩﯔ

»ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ«

) ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﯨﻦ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺗﺎﺭﯨﺦ(
ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﻗﯩﻠﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ:
-

-1962...ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ

ﻛﯜﺯ

ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ

ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ

ﻣﻪﺧﭙﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﺎﻳﺪﺍ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﻟﯧﺪﯨﺮﻟﯩﻘﯩﻐﺎ،

-1944ﻳﯩﻠﻰ

ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﻪﺕ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮﻯ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮔﯧﻨﯧﺮﺍﻟﻰ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﺭﻩﺋﯩﺴﻰ ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﺋﯩﻤﯩﻨﻮﻑ ﺳﺎﻳﻼﻧﺪﻯ.
ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ  25ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﺐ ﺗﺎﭘﺘﻰ ،ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﺳﺌﻪﺕ ﺋﯩﺴﮫﺎﻗﻮﯞ )ﺗﺎﺗﺎﺭ( ،ﭘﺎﺗﺨﺎﻥ
ﺳﯘﻏﯘﺭﺑﺎﻳﯧﯟ ) ﻗﺎﺯﺍﻕ( ،ﺋﻪﻧﯟﻩﺭ ﺟﺎﻛﯘﻟﯩﻦ )ﻗﺎﺯﺍﻕ( ،ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺯﺍﻛﯩﺮﻭﯞ،
ﺗﻮﺧﺘﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ) ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ( ،ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ
ﺗﯘﺭﺩﻯ،

ﻧﯩﻴﺎﺯ

ﺋﯚﻣﻪﺭ،

ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ

ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ

)ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ

ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ - 1950ﻳﯩﻠﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ
ﻳﻪﺭﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ -13ﺩﯦﯟﯨﺰﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷﺘﺎﺏ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ(،
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺑﺎﻗﻰ ،ﺋﯩﻤﯩﻦ ﺋﻪﻳﺴﺎ ،ﺋﺎﺑﺎﺑﻪﻛﺮﻯ ﻧﺎﺳﯩﺮ ،ﺋﯩﻤﯩﻨﺠﺎﻥ ﺋﯩﻜﺮﺍﻡ
)ﺋﯚﺯﺑﯧﻚ( ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ »،ﺧﭗ« ﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ،
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺯﯗﻟﯘﻣﻰ ﺋﯩﺴﺘﯧﻼﺳﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗﺵ،
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ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ
ﺋﯩﺪﻯ ».ﺧﭗ« ﻧﯩﯔ ﺷﯚﺑﻪ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﻯ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ
ﻛﯚﭖ

ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻜﻰ

ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ،

ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﺮﯨﺪﻩ

ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﭖ

ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ«...
)ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻛﯩﺘﺎﺏ  -791-786ﺑﻪﺗﻠﻪﺭ ،ﻗﺎﺯﺍﻗﯩﺴﺘﺎﻥ ،ﺋﺎﻟﻤﯘﺗﺎ-2009 ،ﻳﯩﻞ
ﻧﻪﺷﺮﻯ(

ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ » ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﭘﺎﺭﺗﻜﻮﻡ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ

ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﻰ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﻩ

ﻗﻪﭘﻪﺳﺘﯩﻦ

ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ

ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
»
ﯞﻩ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ«

ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﻠﯩﺸﻰ«

ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ

ﺯﻭﺭ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﯩﺪﺍ

ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﻤﯩﺰ:
» ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« -1967ﻳﯩﻞ
 -4ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -10ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ
ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ ﺳﯧﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ » ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﯨﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ
ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﻰ -1960ﻳﯩﻠﻰ -11ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -12ﻛﯜﻧﻰ ،ﺩﻩﭖ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﺘﻰ).ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ
ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﺪﻯ ـ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﺩﯨﻦ( ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﻧﺎﻣﻰ
ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﯜﭖ » ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ
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ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ،ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﺪﻯ-1968 »...ﻳﯩﻠﻰ -2ﺋﺎﻳﺪﺍ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ
ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﻧﺪﻯ«-1969...»،ﻳﯩﻠﻰ -1ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ
-4ﺋﺎﻳﻐﯩﭽﻪ ،ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﺷﯚﺑﯩﺴﻰ ،ﺋﺎﻟﺘﺎﻱ ﺷﯚﺑﻪ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﻰ ،ﺋﯩﻠﻰ
ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ،ﺑﯚﺭﺗﺎﻻ ﺷﯚﺑﻪ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﻰ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﺎﺭﻣﺎﻕ ﺋﺎﭘﭙﺎﺭﺍﺗﻼﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﺩﻯ.
 78ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻗﺎﺗﻼﻡ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ  12ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ،ﺋﻮﺑﻼﺳﺖ،
ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﯞﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ  22ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻏﯩﭽﻪ ﻛﯧﯖﻪﻳﺪﻯ«...
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ،ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﺎ ،ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯩﺴﯩﻢ
ﺑﯩﻠﻪﻥ،
ﻧﺎﻣﻰ،
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻧﻪﺯﻩﺭ ،ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ
ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ،

ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﺴﻰ،

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ

ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ

ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ

ﻳﻪﻧﻰ
ﻗﻮﻟﻐﺎ

ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﻏﺎﻳﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻛﯜﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﯩﻢ ،ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺦ ،ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﺕ
ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﯨﻨﻰ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯧﺴﯩﭗ ،ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻰ
ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﻼﭖ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﻣﯘﺩﺩﯨﺌﺎ ،ﺋﻪﻳﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ،ﺋﻪﻳﻨﻰ ﻧﯩﺸﺎﻥ
ﻏﺎﻳﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺧﯧﻴﯩﻢ  -ﺧﻪﺗﻪﺭﺩﯨﻦ ،ﺟﺎﭘﺎ-ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ ،ﻗﯩﻴﯩﻦ-
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ﻗﯩﺴﺘﺎﻗﺘﯩﻦ ،ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻱ ﻛﯜﺭﻩﺵ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ،
ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﭘﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯘ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻰ
ﮬﯧﭽﺒﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﻳﺪﯗ!
ﺋﻪﻣﺪﻯ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﮬﻪﺭﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺷﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ » ﺷﯧﮫﯩﺘﻼﺭ ﺷﻪﺟﻪﺭﯨﺴﻰ« ﺩﻩ
ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻨﻰ ﺋﻪﻳﻨﻪﻥ ﮬﻮﺯﻭﺭﯗﯕﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﺳﯘﻧﯩﻤﻪﻥ:
»ﺑﯘ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺩﯙﻟﻪﺕ
ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ،

ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻼﺭ،

ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼﺭ،

ﺟﻪﯕﭽﻰ

-

ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻻﺭ ،ﻛﺎﺩﯨﺮ ،ﺋﯩﺸﭽﻰ-ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ،ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ،
ﺩﯦﮫﻘﺎﻥ  -ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﺐ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ،ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﺘﻪ
ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﭗ،

ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ

ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ

ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﺵ

ﯞﻩ

ﺋﯩﺴﺘﺮﺍﺗﯧﮕﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﭘﯩﻼﻥ ﺗﯜﺯﯛﺵ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﺩﻩﻙ
ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﻛﯜﭼﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ،ﺋﯩﺴﺘﺮﺍﺗﯧﮕﯩﻴﻪ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ
ﺭﯗﺱ ﯞﻩ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺒﯘﺭﺩﻩﻙ ﻗﻮﺭﺷﺎﯞﯨﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ

ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ

ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ

ﻗﻮﻟﻐﺎ

ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯜﺯﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﻪﻙ
ﻧﺎﺯﯗﻙ ﯞﻩ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭖ ﯞﻩﺯﯨﭙﻪ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺗﺎﻛﺘﯩﻜﺎ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﺯﺍﻕ
ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭺ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺋﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻰ،
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ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﯞﻩ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﮬﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻪﻙ ﺷﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﺋﯜﺯﯛﻝ -
ﻛﯧﺴﯩﻞ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ
ﮬﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺭﯗﺱ ﯞﻩ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺟﺎﺳﯘﺳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﺗﻪﮬﺪﯨﺘﻰ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯕﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ
ﺷﻪﺭﺗﻨﺎﻣﻪ ﺗﯜﺯﯛﭖ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﻗﻮﻟﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺳﺘﺎﻟﯩﻦ ﺭﯗﺱ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ » ﻳﺎﻟﺘﺎ ﺷﻪﺭﺗﻨﺎﻣﯩﺴﻰ« ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﺪﺍ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﻧﯩﺠﺎﻥ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ
ﺳﯧﺘﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﺪﻩﻙ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ،ﻗﯩﻞ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ
ﺧﻪﻟﻖ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ،ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﻪﺗﻪﺭﺩﯨﻦ
ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻪﻙ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ
ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺕ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺯﯨﻤﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﯜﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
 -2ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ  » -ﻳﺎﻟﺘﺎ ﺷﻪﺭﺗﻨﺎﻣﯩﺴﻰ«
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﮬﺎﻟﻐﺎ ﻗﯩﺴﺘﺎﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
-1946ﻳﯩﻠﻰ  -1ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻣﻮﺳﻜﯟﺍ-ﺳﺘﺎﻟﯩﻦ -11 ،ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻳﻪﻧﺌﻪﻥ – ﻣﺎﯞ
ﺯﯦﺪﯗﯓ ،ﺩﯗﯓ ﺑﯩﯟﯗﻻﺭ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ
ﻗﺎﺗﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭﺩﺍﺭ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ  4ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ
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ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﯞﻩ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺗﺎﻳﺎﻧﭻ
ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻰ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻣﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﯩﯔ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺭﯗﺳﭙﻪﺭﻩﺱ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﯩﺘﻴﺎﻳﭙﻪﺭﻩﺱ ﺩﻩﭖ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ
ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻣﻪﺧﭙﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
 11ﺑﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﻪ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﮕﻪ
ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻰ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ
ﻗﺎﻧﺎﺕ ﻳﺎﻳﺪﯗﺭﺩﻯ .ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ  40ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ .ﺑﯘ
ﺩﻩﯞﺭﺩﻩ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ

ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ

ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ

ﺳﻮﻟﻐﺎ

ﻣﺎﻳﯩﻞ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ،

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﻘﺎﻥ ﺧﺎﺗﺎ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺶ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ) ﺗﺎﻛﺘﯩﻜﺎ ﺑﯚﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ( ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﻳﻨﻪ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﻨﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﯞﻩ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯜﺯﻣﯩﯔ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﻯ
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯓ

ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ

ﮬﻪﻣﺪﻩ

ﺭﯗﺱ

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻟﻠﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺟﯩﺰ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﺸﯩﺶ

ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺋﻪﯓ

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﻯ
ﻳﻮﻝ

ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ

43

ﺩﻩﭖ

ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﺎﻟﻼﻧﻐﺎﻥ

ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ
ﺑﯚﻟﯩﺸﻰ
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ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ.
 - 1950ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻩﻥ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﯩﻞ ﺑﯩﺮﯨﻜﺘﯜﺭﯛﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﺭﯗﺱ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﻯ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﻰ » ﻳﺎﻟﺘﺎ ﺷﻪﺭﺗﻨﺎﻣﯩﺴﻰ« ﺩﯨﻜﻰ ﯞﻩﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺑﯩﻨﺎﺋﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯕﯩﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺳﺎﺭﯨﺘﯩﮕﻪ

ﺗﯘﺗﯘﭖ

ﺑﻪﺭﺩﻯ.

ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ

ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ

ﻳﻮﻕ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯧﺴﯩﭗ
ﻛﯧﻴﯩﻦ،

ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﮬﻪﻳﯟﯨﺴﻰ،

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺴﯩﻤﯩﻲ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ
ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﻪ

ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ

ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ.

ﺳﺘﺎﻟﯩﻦ

ﺑﻮﻟﺴﺎ

ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻧﻼ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ  132ﻧﻪﭘﻪﺭ
ﻏﻮﻟﻠﯘﻕ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﻭﯕﻐﺎ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺯﻭﺭ ﯞﻩ
ﻛﻮﻧﺎ

ﺋﯩﻜﻜﻰ

ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﻱ،
ﺑﻮﻳﯘﻧﺘﯘﺭﯗﻗﯩﺪﯨﻦ

ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﺪﯨﻦ
ﻳﯧﯖﻰ

ﻗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ

ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﻰ

ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ،

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﻛﯧﻴﯩﻦ،

ﻗﯩﻠﭽﻪ

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻨﻰ

ﻗﻮﻟﻐﺎ

ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯧﺴﯩﭗ،
 60ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ  200ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ،
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ﻗﻮﺭﺍﻟﺴﯩﺰ ،ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﯞﻩ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﻛﯜﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﭖ

ﻛﯚﭖ

ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﭗ

ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ

ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ.

ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ

ﻗﯧﺘﯩﻢ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﻗﺎﺭﺷﻰ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ

ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ
ﯞﻩ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﻚ،

ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻣﭽﺎﻥ

ﺑﺎﺭﺍﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،

ﺋﯩﺴﺘﯧﺮﺍﮔﯧﻴﯩﻠﯩﻚ

ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ

ﺋﻪﯓ

ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻠﯩﻖ
ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﻯ

ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻨﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻗﯘﺭﯗﺵ
ﻛﯜﻧﺪﻩ،

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺋﯧﻨﯩﻖ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ،

ﻛﯜﺭﻩﺵ

ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ

ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ،

ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﺗﻪﻛﺸﻰ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻥ،
ﻣﻪﺧﭙﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﯩﯔ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻐﺎ
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﭖ 78 ،ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻗﺎﺗﻼﻡ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﺪﺍ
ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﭘﯧﺸﻘﻪﺩﻩﻡ ،ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺳﻮﻏﯘﻗﻨﻰ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯚﭼﯜﺭﮔﻪﻥ ﯞﻩ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺳﯩﻨﺎﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻛﯘﭼﻠﯘﻕ ،ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﺭﻭﻟﻰ ﭼﻮﯓ ،ﺟﻪﯕﮕﯩﯟﺍﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﯞﻩ
ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺋﯘﺭﯗﺷﻼﺭ ،ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ
ﻛﯜﺭﻩﺷﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﺎﻟﻼﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯜﺯﯛﻝ ﻛﯧﺴﯩﻞ
ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻣﻪﺷﺌﯩﻠﯩﮕﻪ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺩﺍﻟﻐﺎﻥ ﺧﻪﻧﺠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ

ﺋﯩﺴﺘﯧﻼﭼﯩﻼﺭﻏﺎ

ﻗﺎﺭﺷﻰ
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ﻳﯧﺮﯨﻢ

ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ

ﻛﯜﺭﻩﺵ

ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻐﺎ

ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ
ﻧﻪﺯﻩﺭ
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ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ،

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺯﺍﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪﺍﭖ ﯞﻩ ﺗﻪﻗﯩﺐ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﺩﻯ،
ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﯞﻩ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﺪﻯ .ﺋﻪﯓ
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ
ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ
ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﭗ،

ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ

ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﭗ

ﯞﻩ

ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﺸﯩﭗ

ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﯩﺪﻯ«.
ﺋﺎﺑﻠﯩﻜﯩﻢ ﺑﺎﻗﻰ ﺋﯩﻠﺘﻪﺑﯩﺮ ":ﺷﯧﮫﯩﺘﻼﺭ ﺷﻪﺟﻪﺭﯨﺴﻰ "  -6-1ﺑﻪﺕ،
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

)ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﮬﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻖ

ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ

ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ(

ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺒﯘﻝ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ،ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰ
ﺑﯧﺴﯩﭗ

ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪﺵ

ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ

ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ

ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ

ﺳﺎﯞﺍﻗﻼﺭﻧﻰ

ﻳﻪﻛﯜﻧﻠﻪﭖ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻝ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﺵ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻏﺎﻳﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ،ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﯞﻩ ﺋﯩﭽﻜﻰ
ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺗﻨﻰ ﻛﯜﺯﯛﺗﯜﭖ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺷﻪﺭﺕ  -ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﻳﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻧﺪﻩ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﮬﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﮬﯧﭻ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﻤﯩﺪﻯ.
 -60ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪﺍ » ﺧﭗ« ﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﺵ،
ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﭘﯩﻜﯩﺮﺩﻩ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
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ﺳﻮﯞﯦﺖ

ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻰ

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎﺭﻯ

ﺳﯧﺮﮔﻴﯧﯟﭺ ﺧﺮﻭﺷﻮﯞ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﺱ ﺱ ﺱ ﺭ -20
ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺭﻟﯩﺮﻯ -ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﯞﻩ
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺩﯙﻟﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ،
ﺩﯨﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯩﻚ،

ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ،

ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻐﺎ

ﺳﺎﮬﻪﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ
ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ

ﺋﯚﺯ

-

ﺋﺎﺭﺍ

ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ

ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
-1962ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯩﻠﻰ -ﭼﯚﭼﻪﻙ ﯞﻩﻗﻪﺳﻰ )-29ﻣﺎﻱ ﻏﯘﻟﺠﺎ ﯞﻩﻗﻪﺳﻰ(
ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ،ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻳﺎﻣﺎﻧﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺗﺘﻪ ﺩﺍﯞﺍﻟﻐﯘﺷﯘﺵ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ،
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﻳﺎﺩﺭﻭﺳﻰ » -ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭖ ،ﺑﯘ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺪﻩ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺗﻮﻗﯘﻧﯘﺷﻘﺎ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﺑﯘ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ
ﺟﯧﯖﯩﮕﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ ،ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻰ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ« -ﺩﻩﭖ ﺗﻪﺧﻤﯩﻦ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﯩﯔ
ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ

ﺑﻪﺯﻩﻥ
ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ

ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﻨﯩﺸﯩﺪﻩﻙ
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ

ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ

ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻚ،

ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ

ﺋﺎﻏﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﺎﺗﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ،ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻥ

47

48

ﮬﻪﻣﺮﺍﮬﻼﺭﻧﯩﯔ ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﺧﯩﻴﺎﻧﯩﺘﻰ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ  -ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﯘﭖ
ﻛﯧﺘﯩﺶ ،ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ  -ﺳﺎﯞﺍﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺩﻩﺭﺱ ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﺎ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﻐﯩﺮ ،ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻪﺩﻩﻝ ﺋﯚﺗﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺑﻪﺩﻩﻝ ﺋﯚﺗﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﭘﻪﺭﻩﺯ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﯗﻕ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺴﻪﻛﻤﯘ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺑﯘ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺗﻪﯞﻩﻛﻜﯜﻝ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺭﺩﯗﻕ .ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺋﯩﺪﯗﻗﻜﻰ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺳﯚﯕﻪﻛﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺋﯩﺪﯗﻕ ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ،ﺟﯘﻏﺮﺍﭘﯩﻴﯩﯟﻯ،
ﺳﺘﯧﺮﺍﮔﯧﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﺭﻧﯩﻤﯩﺰ ،ﺷﻪﺭﺕ  -ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺪﻯ...
»ﺋﯧﺘﯩﻤﻨﻰ ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭ ﻗﻮﻳﺪﻯ ،ﺧﯘﺩﺍ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻤﯘ ﺑﻪﺧﺘﯩﻤﻨﻰ ،ﺧﯘﺩﺍ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﺑﻪﺧﺘﯩﻤﻨﻰ ،ﺋﺎﻟﯘﺭﻣﻪﻥ ﺗﺎﺟﯘ ﺗﻪﺧﺘﯩﻤﻨﻰ« ،ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ
ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪﯞﺍﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ،ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ » ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯘﭼﻪ،
ﺋﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻝ« ﺭﻭﮬﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﺟﻪﯕﮕﻪ ﺋﺎﺗﻼﻧﺪﯗﻕ .ﻗﻮﻝ ﻗﻮﺷﺘﯘﺭﯗﭖ،
ﻧﺎﻟﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺘﻪﻟﻪﻳﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻗﺎﻗﺸﺎﭖ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺵ -
ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﺎﻥ  -ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺩﺍﻍ ﭼﯜﺷﯜﺭﻩﺗﺘﻰ...
ﻣﺎﻧﺎ ﺷﯘ ﺭﻭﮪ ﯞﻩ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ،ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﻰ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺟﺎﻧﻼﻧﺪﯗﺭﺩﻯ .ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ،
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ
ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ،

ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ

ﻻﻳﯩﮫﯩﺴﻰ،

ﭘﯩﻼﻥ
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ﻣﻪﺷﮫﯘﺭ

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ

49

ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ ﺋﻪﯞﻻﺩﻯ ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﺋﯩﻤﯩﻨﻮﭘﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﺍ،
ﺗﻮﺧﺘﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ،ﻧﯩﻴﺎﺯ ﺋﯚﻣﻪﺭ ،ﻗﺎﺳﯩﻢ ﭘﻪﺭﺳﺎ ،ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ

ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼﺭﻧﯩﯔ

ﯞﻩﺗﻪﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭ

ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ

ﻗﺎﺗﯘﺭﯗﭖ

ﺑﺎﺵ

ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ
ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺭﻩﺗﻜﻪ ﺳﯧﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﻧﺪﻯ.
-1964ﻳﯩﻠﻰ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪﻟﺪﻯ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺋﻪﯓ

ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻥ،

ﺯﯨﭻ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭ

ﭼﯧﮕﺮﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﯧﻘﯩﻦ ،ﺳﺘﯧﺮﺍﮔﯧﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺟﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﺋﻮﯕﯘﺷﻠﯘﻕ ﯞﻩ ﺋﻮﯕﯘﺷﺴﯩﺰ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻘﯩﺶ
ﻳﻮﻟﻰ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭ ،ﺩﻩﭖ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﺪﻯ ) .ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭽﻪ

»ﺋﻮﺕ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ« ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺋﯩﺪﻯ (.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺧﻪﻟﻖ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ

ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ

ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﯞﺍﺗﻘﺎﻥ

ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ،
ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺕ

ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭ
ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ
ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ  -ﺗﻪﺭﻏﯩﺒﺎﺕ ،ﺋﻪﺯﺍ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ
ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ

ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﻩﺗﺘﻰ.

ﺋﯩﺪﻯ».ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻕ«

ﺑﯘ

ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ»،

ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﻼﻝ«

ﺋﺎﻗﯩﻼﻧﻪ
ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ

ﺑﯩﺮ

ﻗﺎﺭﺍﺭ

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ

ﺷﯩﭙﮕﺮﺍﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﻠﯩﭗ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﻠﺪﻯ.
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ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻗﻪﺩﻩﻣﺪﻩ  10ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ
ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺶ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ،ﻳﯜﺯﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯧﻨﺰﯨﻦ ﺋﯩﺴﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﻮﺕ

ﻗﻮﻳﯘﯞﯦﺘﯩﭗ،

ﭘﻪﻳﻠﻮﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﯨﻜﻰ

ﻣﻪﮬﺒﯘﺳﻼﺭﻧﻰ

ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﭖ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﯘﺵ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ
ﯞﻩ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ
ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺳﺎﯞﯗﺕ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
-1965ﻳﯩﻠﻰ -8ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺳﺎﯞﯗﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﯘﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﭘﺎﻟﺘﺎ ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ

ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ

ﻳﯚﺗﻜﻪﭖ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭ

ﻛﯧﻠﯩﻨﮕﻪﻥ

»

ﺑﻮﺭﺍﻥ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« )ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺭﻣﯩﻘﻰ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻣﻪﺧﭙﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻜﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﯩﺪﯨﻦ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﺑﯘ
ﺋﯩﺴﯩﻢ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﻐﺎﻥ( ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﻠﺪﻯ ﯞﻩ ﻗﯩﺴﻘﯩﻐﯩﻨﻪ ﯞﺍﻗﯩﺖ
ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ) ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ( ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺯﯨﻼﻧﺪﻯ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ،

ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ

ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ

ﯞﻩ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭ

ﻳﯧﺘﯩﭗ

ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﺭﭼﻪ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﻤﯘ ﻗﺎﺕ ﻗﻮﺭﺷﺎﯞﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﻣﯘﺟﺎﮬﯩﺪﻻﺭ ﺗﯚﺕ ﺳﺎﺋﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺯﻩﻣﺒﯩﺮﻩﻙ ﺗﺎﻧﻜﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ
ﺑﻪﺭﺩﻯ 37 .ﻣﯘﺟﺎﮬﯩﺪ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺑﻮﻟﺪﻯ ) .ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!( ﻳﯜﺯﻟﻪﺭﭼﻪ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﻳﻪﺭ ﭼﯩﺸﻠﯩﺪﻯ ﯞﻩ
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ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﭽﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺳﺎﯞﯗﺕ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﻗﯩﻴﻨﺎﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ.
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺟﺎﮬﯩﺪ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺟﺎﺯﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯗﻟﯘﭖ
ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ،ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺴﯩﺰ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﯞﻩﺳﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻳﻐﯩﭽﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ
ﺩﯙﻟﻪﺕ

ﺳﯜﺭﮔﻪﻥ

ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ

ﺗﯧﺮﺭﻭﺭﻯ،

ﻗﯩﻠﯩﺸﻼﺭ

ﮬﻪﻣﻤﻪ

ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ

ﺟﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺟﺎﻕ ﺗﻮﻳﻐﯘﺯﯗﯞﻩﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ»ﺧﭗ« ﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﯚﭼﺘﻰ.
- 1966ﻳﯩﻠﻰ  -5ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯕﻨﯩﯔ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﻗﻮﻝ ﺗﯩﻘﯩﺸﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ

»

ﭘﺮﻭﻟﯧﺘﺎﺭﯨﻴﺎﺕ

ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ

ﺯﻭﺭ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ«

ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ.
» ﺑﯘﺭﮊﯗﺋﺎ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﻧﻮﭘﯘﺯﻟﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯩﭙﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ« ﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ »
ﺗﯚﺕ ﻛﻮﻧﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ«»،

ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﯩﺰﻡ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ

ﮬﻮﻗﯘﻗﻼﺭﺩﺍﺭﻻﺭﻧﻰ ﭘﯩﭙﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ« ،ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﯩﻐﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﻩ ﺟﺎﻟﻼﺕ ﯞﺍﯓ ﺋﯩﻨﻤﺎﯞ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯘ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺗﯩﻎ ﺋﯘﭼﯩﻨﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻛﺎﺩﯨﺮﻻﺭﻏﺎ ،ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼﺭﻏﺎ ،ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﺗﺘﻰ.
»ﺋﻮﯕﭽﻰ«،

»ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ

ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﭽﻰ«،

»ﭘﺎﻧﺘﯜﺭﻛﯩﺴﺖ«،

»ﭘﺎﻥ

ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﺴﺖ«» ،ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﻰ« »،ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺋﯘﻧﺴﯘﺭ«» ،ﻛﻮﻧﯩﻠﯩﻖ
ﺗﻪﺭﻩﭘﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﺴﯘﺭ« »،ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺑﺎﺯﺍﺭﭼﻰ« ﯞﻩﮬﺎﻛﺎﺯﺍ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﺎﻟﭙﺎﻗﻼﺭﻧﻰ
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ﻛﯩﻴﺪﯛﺭﯛﭖ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮﻟﻠﯘﻗﻠﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﯞﺍﯓ
ﺋﯩﻨﻤﺎﯞﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ » ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﯩﺰﻡ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﮬﻮﻗﯘﻗﺪﺍﺭ«
ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﺋﻮﺑﯩﻜﺘﯩﯟﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﻟﺪﻯ...
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺗﻪﯞﻩﺳﯩﺪﻩ ﻣﯩﯖﻼﺭﭼﻪ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ
ﻗﯘﺭﯗﻟﺪﻯ ،ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺩﻩﺑﺪﻩﺑﯩﻠﯩﻚ ،ﻣﻪﻧﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﺴﯩﻤﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺑﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ﯞﺍﯓ ﺋﯩﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﯩﻼﺭ) ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﻮﺋﺎﺭﻯ،
ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎﺭﻯ ﯞﯗﮔﯘﺍﯓ ،ﻟﯜﻱ ﺟﻪﻧﺮﯨﻦ ،ﺟﺎﯓ
ﺟﯘﯕﺨﻪﻥ ،ﺑﯘﺭﮬﺎﻥ ﺷﻪﮬﯩﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﯩﻤﯩﻨﻮﭘﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﺎﻳﻠﻰ ،ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺋﯩﺪﻯ( ﺑﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭ ﯞﺍﯓ ﺋﯩﻨﻤﺎﯞ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﻮﻟﺪﺍﺵ! ﺩﻩﭖ
ﺟﺎﺭﺳﺎﻻﺗﺘﻰ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﯞﺍﯓ ﺋﯩﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﺎﻳﻠﻰ! ﺩﻩﭖ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﺭﯗﮪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﯘﻻﺭ ﮬﻪﺭﺋﯩﻜﯩﻠﻰ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﭖ
ﺑﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﺷﺎﺗﺘﻰ .ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﯩﯔ
ﺋﯚﺯﯨﺪﻩ

 3ﭼﻮﯓ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ ﺑﺎﺭﺋﯩﺪﻯ .ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺋﯜﭺ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻐﺎ ﺗﻪﻛﺸﻰ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯘﭖ،

ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ

ﺋﯩﺴﺘﺮﺍﺗﯧﮕﯩﻴﯩﺴﻰ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ

ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ

ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﻩﻗﯩﺒﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ
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ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ

ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ

ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ

ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ

ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ

ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﺎﭘﭙﺎﺭﺍﺗﻰ
ﭘﺎﻟﻪﭺ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ،ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﺎﻧﺎﺭﺧﯩﺰﻡ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﻪﯞﺝ
ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.
ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ -1967ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﻣﺎﯞﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺟﺎﯓ ﭼﯩﯖﻨﯩﯔ ـ
» ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﯖﻼﺭ« ،ـ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ﺋﯚﺯ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﯘ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﺘﯩﻦ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ،

ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﺘﯩﻜﻰ

ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻐﺎ

ﻗﻮﺷﯘﻧﻨﻰ

ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﺘﻪ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﺶ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ -ﻳﺎﺭﺍﻕ ،ﺋﻮﻕ  -ﺩﻭﺭﺍ ﺗﻮﭘﻼﺷﻘﺎ ﺳﻪﭘﻪﺭﯞﻩﺭ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﻛﯜﺭﻩﺷﻜﻪ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻰ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﻨﻰ ﺭﻩﺗﻜﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﭘﯩﻼﻥ-
ﻻﻳﯩﮫﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯜﺯﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﻰ...
ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﺴﻰ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻲ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ،ﻛﺎﺩﯨﺮﻻﺭ،
ﺋﯩﺸﭽﯩﻼﺭ ،ﻳﯧﺰﯨﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﭖ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﻰ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﺶ،
ﻛﻪﯓ ﻛﯚﻟﻪﻣﺪﻩ ﺋﻪﺯﺍ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﻮﭘﻼﺷﻘﺎ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺗﯘﺗﯘﺵ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻴﻴﯜﺯﻟﯩﻚ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ،ﺋﯘﺯﯗﻥ
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ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﯨﺨﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺗﺎﻣﻐﯩﺴﻰ ،ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﻰ ،ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ
ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻣﯘﺳﺎﺩﯨﺮﻩ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺟﺎﺯﺍ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﯞﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ» ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ«
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻰ ﺋﺎﭘﭙﺎﺭﺍﺗﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﺪﻯ.
ﺩﯨﻨﯩﻲ

ﺯﺍﺗﻼﺭ

ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗﺵ،

ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﺘﻪ

ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ

ﻳﺎﺷﻼﺭ

ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ

ﯞﻩ

ﺋﯚﺳﻤﯜﺭﻟﻪﺭﻧﻰ،
ﻏﺎﺯﺍﺕ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻳﯘﺭﺗﯩﻨﻰ

ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،

ﺷﯧﮫﯩﺘﻠﯩﻜﻨﻰ ﻏﺎﻳﻪ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺩﯨﻨﯩﻲ ﯞﻩﺗﻪﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭﻟﯩﻚ ﺭﻭﮬﯩﺪﺍ
ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺵ

ﺟﺎﻧﭙﯩﺪﺍﻟﯩﻖ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ

ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ

ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ  -ﺗﻪﺭﻏﯩﺒﺎﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﯓ ﻛﯚﻟﻪﻣﺪﻩ
ﺭﺍﯞﺍﺟﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﻮﻣﯘﻣﻴﯜﺯﻟﯜﻙ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺯﯦﻤﯩﻦ ﮬﺎﺯﯨﺮﻟﯩﺪﻯ .ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﺟﻪﯕﮕﯩﯟﺍﺭ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭ ﻗﯘﺭﯗﻟﺪﻯ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺗﻪﯞﻩﺳﯩﺪﻩ

ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ،

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﮬﻪﺳﺴﻪ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ،ﺷﯚﺑﻪ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﻰ
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ

»

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ«»،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ«،

»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﺴﻰ«

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ

ﺋﯩﮕﻪ

ﻛﯜﭼﻜﻪ

ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﭖ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﺘﻰ
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ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﮔﯩﺮﯨﺒﻰ،
ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﻰ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻟﯩﺪﻯ.
 - 1968ﻳﯩﻠﻰ  -2ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﮬﻪﻳﺌﻪﺕ ﺭﯨﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﮬﻪﺭﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻮﻟﻼﭖ ،ﺋﺎﻻﻗﻪ ﺑﺎﻏﻼﺷﻘﺎ ،ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﻰ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺸﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ.
ﺑﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﻪﺳﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ﻻﺯﯨﻤﻜﻰ » ،ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺯﻭﺭ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ« ﻧﯩﯔ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ
» ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ« ﻧﻰ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ »ﻗﯩﺰﯨﻞ  -3ﻟﻴﻪﻥ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻖ ﺷﺘﺎﺑﻰ« ﻗﯘﺭﯗﻟﺪﻯ.
ﺧﯩﺘﺎﻳﭽﻪ » ﺧﻮﯓ ﺳﺎﻥ ﻟﻴﻪﻥ« ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺋﺎﻟﯩﻲ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﻪﺩﯨﭙﯩﻨﻰ

ﺳﺘﯘﺩﯦﻨﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﯩﺰﻡ
ﺑﯧﺮﯨﺶ«

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ

ﻧﻰ

ﺗﻪﺭﻛﯩﺐ

ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ

ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ

ﻗﺎﺭﺍﭖ

ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ

ﺑﻮﻟﯘﭖ»،

ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ

ﮬﻮﻗﯘﻗﺪﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺑﻮﻟﯘﭖ.،

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻛﺎﺩﯨﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﭼﻮﯓ -ﻛﯩﭽﯩﻚ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ

ﺑﯩﺮﺩﻩﻙ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯜﺭﻩﺵ  -ﭘﯩﭙﻪﻧﮕﻪ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
» ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻥ« ﻧﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﺭﻩﺋﯩﺴﻰ ،ﺳﺎﺑﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮔﯧﻨﯧﺮﺍﻝ ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﺋﯩﻤﯩﻨﻮﭖ
» ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺵ« » ،ﻛﯜﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ« ﺑﺎﮬﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﺘﺎ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﺯﺍﺕ،
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ﻗﯧﺰﯨﻞ  -3ﻟﻴﻪﻥ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﺪﺍﭖ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻗﯧﺰﯨﻞ  -3ﻟﻴﻪﻥ  -ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ،ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺗﻪﺭﻛﯩﺐ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻚ
ﻳﺎﺩﺭﻭﺳﻰ-ﺋﺎﺑﯩﺖ ،ﺋﺎﻳﺘﺎﻥ ،ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻏﺎﺯﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﺐ
ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯘ

ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ

»

ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ

ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ

ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ

ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﻰ،

ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺧﯩﭙﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻣﯘﮬﯩﻢ
ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﻯ

ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻜﻰ

»ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﯩﻼﺭﻧﻰ

ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ
ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﺵ«،

ﺋﺎﺭﻗﺎ
»ﺋﯜﭼﻜﻪ

ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﻯ،
ﻗﺎﺭﺷﻰ

ﻛﯜﺭﻩﺵ«».ﺑﻪﺷﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻛﯜﺭﻩﺵ« ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ » ،ﺋﻮﯕﭽﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻛﯚﺭﯛﺷﻰ« ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪﮬﻨﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﻰ،
 -60ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﭼﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ،ﺑﺎﻱ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﭼﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ  10ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﺎ
ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻰ« ،ﺗﯩﺰﻣﺎ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘﻟﯘﯓ -
ﭘﯘﭼﻘﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﻠﺪﻯ .ﺷﯩﭙﮕﺮﺍﭘﺘﺎ ﺑﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﻠﯩﭗ
ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ »:ﯞﺍﯓ ﺋﯩﻨﻤﺎﯞﻧﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﯜﺗﻪﻙ ﭘﻪﺭﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﯩﺮﺗﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻳﻠﻰ!« ،ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺩﯨﻘﻘﻪﺗﻜﻪ ﺳﺎﺯﺍﯞﻩﺭ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯘ ﻣﻪﺧﭙﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﺪﺍ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﯩﻤﯩﻨﻮﭘﻨﯩﯔ
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ﺭﻭﻟﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.
 -1968ﻳﯩﻠﻰ  -3ﻣﺎﺭﺗﺘﺎ ،ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺷﯩﻤﺎﻟﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﺍ
ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯧﮕﺮﺍ ﺳﯩﺰﯨﻘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﯘﺭ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ
ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺋﯧﻘﯩﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﻨﺒﺎﯞﺩﺍﯞ ) ﺭﯗﺳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﻣﺎﻧﯩﺴﻜﻰ ﺋﺎﺭﯨﻠﻰ( ﺩﺍ
ﭼﯧﮕﺮﺍ ﺗﻮﻗﯘﻧﯘﺷﻰ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ ..ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﺗﺎﺭﺑﺎﻏﺎﺗﺎﻳﻨﯩﯔ ﺗﯧﺮﻩﻛﺘﻰ
ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺗﻮﻗﯘﻧﯘﺵ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺑﯘ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺯﯨﺪﺩﯨﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ ﻳﺎﻣﺎﻧﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﺎﺭﯨﺘﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﭼﯩﯔ
ﺗﯘﺗﯘﭖ،

ﭼﻮﯓ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺎﺕ

ﻳﺎﻳﺪﯗﺭﺩﻯ .ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﺷﯘ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﻩ،
» ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﯩﻠﻰ ﺷﯚﺑﯩﺴﻰ،
ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﺷﯚﺑﯩﺴﻰ ،ﺋﺎﻟﺘﺎﻱ ﺷﯚﺑﻪ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ  -ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﭖ
 12ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻮﯕﻐﯘﻟﯩﻴﻪﮔﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ
ﻗﻮﺭﺍﻝ

-

ﻳﺎﺭﺍﻕ،

ﺗﯩﻠﮕﺮﺍﭖ

ﺋﺎﭘﭙﺎﺭﺍﺗﻰ

ﮬﻪﻣﺪﻩ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﺋﯩﺸﻼﺭ

ﻣﻪﺳﻠﯩﮫﻪﺗﭽﯩﺴﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ﺳﻮﯞﯦﺖ
ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﺳﯘﺳﻠﯘﻕ ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺕ ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﯨﺴﺘﺎﻧﻐﺎ 9
ﺗﯜﺭﻛﯜﻣﺪﻩ ﺧﯘﭘﯩﻴﺎﻧﻪ ﮬﺎﻟﺪﺍ  14ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﯧﻠﯧﮕﺮﺍﻑ ﺋﺎﭘﭙﺎﺭﺍﺗﻰ،
ﻗﻮﺭﺍﻝ  -ﻳﺎﺭﺍﻕ ﯞﻩ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﭖ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﻪﺷﺘﻰ«،
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» ﺑﯚﺭﺗﺎﻻ ﺷﯚﺑﯩﺴﻰ ﭼﯧﮕﺮﺍ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﮔﺎﺯﺍﺭﻣﯩﺴﻰ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺗﺎﺭﻣﺎﻕ ﺋﻪﺗﺮﯨﺘﻰ ﯞﻩ ﺳﺎﻗﭽﯩﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻝ  -ﻳﺎﺭﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﻟﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺗﯧﻐﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪﺍ ﻗﻮﺭﺍﻝ  -ﻳﺎﺭﺍﻕ ﺑﺎﺯﯨﺴﻰ
ﻗﯘﺭﯗﭖ ،ﭘﺎﺭﺗﯩﺰﺍﻧﻠﯩﻖ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﻪﺳﺘﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﺪﻯ«،
ﺩﻩﭖ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﯚﺭﺗﺎﻻ ﺷﯚﺑﯩﺴﻰ
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺳﯚﺯ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻧﯩﻜﻪﻥ ،ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﺴﻪﻙ
ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.
ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﻧﯩﯔ ﺭﻩﮬﺒﯩﺮﻯ ،ﺳﺎﺑﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮﻯ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺴﯚﻳﻪﺭ ،ﯞﻩﺗﻪﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ ﺷﻪﻳﺨﮫﺎﺟﻰ ﺋﯩﻴﺴﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
-1962

ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ

ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺳﻮﯞﯦﺖ

ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﺮﻯ

ﻳﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺷﻜﻪﻥ ﯞﻩ ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
ﻳﯧﯖﻰ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺕ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ،
ﻣﻪﺷﮫﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﻧﯩﻴﺎﺯ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻘﺎ
ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯚﺭﺗﺎﻻﺩﯨﻜﻰ ﯞﻩﺗﻪﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭ ،ﺋﺎﺑﺮﯗﻳﻠﯘﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﻣﻪﻣﻪﺕ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﺋﯩﻴﺴﺎ ﺑﺎﻳﯧﯟ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﮬﺎﺟﯩﻴﯧﯟ ) ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ( ،ﻏﺎﭘﭙﺎﺭ ﮬﻪﺳﻪﻥ ،ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﭘﺎﻟﯟﺍﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻘﺎ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
 -1968ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎﺯﺩﺍ ،ﺷﯚﺑﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻗﯩﻐﺎ
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ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ

ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﻰ

ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﭗ

ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﺸﻜﻪ

ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﻳﯧﯖﻰ ﺋﻪﺯﺍ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﻪﯓ  -ﻛﯚﻟﻪﻣﺪﻩ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ،
ﺗﻪﺭﻏﯩﺒﺎﺕ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﺑﯧﺮﯨﺶ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﺪﻯ.

ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺳﯩﺘﯘﺩﯦﻨﺘﻼﺭﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻼﻣﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ) ﻗﯩﺰﯨﻞ  -3ﺭﻭﺗﺎ( ﺋﻪﺳﻠﻰ
ﺑﯚﺭﺗﺎﻻﻟﯩﻖ ﺋﺎﺑﯩﺖ ﻳﺎﻗﯘﭖ ،ﺋﺎﻳﺘﺎﻥ ﻳﯜﺳﯜﭘﺨﺎﻧﻼﺭ ﺑﯚﺭﺗﺎﻻﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ،
ﺷﻪﻳﺨﮫﺎﺟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﭖ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﻪﺷﻜﻪﻧﯩﺪﻯ.
 -1969ﻳﯩﻠﻰ  -7ﻓﯧﯟﺭﺍﻝ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﺍ،
ﺷﯚﺑﻪ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ،ﺷﻪﻳﺨﮫﺎﺟﻰ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭ
ﺑﻮﻟﯘﭖ

ﺳﺎﻳﻼﻧﺪﻯ.

ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭ

ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ

ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.

ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻼﺭ

ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺷﺘﯘﺭﯗﻟﺪﻯ .ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﭘﯧﺮﯨﺰﺩﯨﯧﻴﻤﯘﻣﻰ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ،ﺋﺎﺑﯩﺖ ﻳﺎﻗﯘﭖ ،ﺋﺎﻳﺘﺎﻥ
ﻳﯜﺳﯜﭘﺨﺎﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﻪﺵ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ  -1969ﻳﯩﻠﻰ  -21ﻓﯧﯟﺭﺍﻝ 5
ﺋﺎﺕ ﯞﻩ ﻳﺎﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﺑﺪﯗﻧﯘﭖ ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﺑﻮﺭﺩﺍ ﺗﺎﻍ ﻳﻮﻟﻰ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ » ﺋﯘﭼﺎﺭ ﻗﺎﻧﺎﺗﻤﯘ ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻮﻻﺕ ﻗﻮﺭﻏﺎﻥ«ﺩﻩﭖ
ﺩﺍﯞﺭﺍﯓ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﯧﮕﺮﺍﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺋﯧﺴﻪﻥ ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻰ
ﺗﻪﯞﻩﺳﯩﮕﻪ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺷﻪﺭﺕ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﯩﺪﻯ.
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ،ﺟﺎﺳﯘﺳﻠﯘﻕ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺘﺘﻪﻙ
ﺑﯘﺭﺍﭖ ،ﺗﯩﻤﯩﺴﻘﯩﻼﭖ ﺑﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﭘﯧﻴﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﺘﻰ.
ﺷﻪﻳﺨﮫﺎﺟﻰ

ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ

ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ

ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ

ﯞﺍﺭﺍﻗﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ،ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﺵ ،ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻖ ﻗﻮﺭﺍﻝ -ﻳﺎﺭﺍﻕ

59

60

ﺗﻮﭘﻼﺵ ،ﭘﻪﻳﺘﻰ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻨﻰ ﺑﯚﺭﺗﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﺷﻘﺎ
ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
 -1969ﻳﯩﻠﻰ  -3ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -3ﻛﯜﻧﻰ ﻳﯜﺯﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺟﯩﻨﺒﺎﯞﺩﺍﯞ
ﯞﻩﻗﻪﺳﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﯨﻨﻰ ﭼﯧﮕﺮﺍ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﻏﺎ
ﻗﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ،ﺑﻪﺯﻯ ﺧﺎﺋﯩﻦ ،ﺗﯘﺭﺍﻗﺴﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﭘﺎﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻏﻮﻟﻠﯘﻕ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ
ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
-4ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -18ﻛﯜﻧﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺷﻪﻳﺨﮫﺎﺟﻰ،
ﺋﺎﺑﻠﯩﻜﯩﻢ ﺧﯘﺩﺍﺑﻪﺭﺩﯨﻠﻪﺭ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
ﺋﻪﻳﻨﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﯩﻨﻰ
ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺷﻪﻳﺨﮫﺎﺟﻰ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ،ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﭘﺎﺵ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﺯﺍﺏ ،ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻗﯩﺴﺘﺎﻗﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﺗﯘﺭﺍﻧﻪ
ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﺗﻤﯩﺪﻯ .ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﯞﻩﮬﺸﯩﻴﺎﻧﻪ
ﺗﺎﻳﺎﻕ ،ﻗﯩﻴﯩﻦ  -ﻗﯩﺴﺘﺎﻕ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﺪﯛﺭﻩﻟﻤﯩﺪﻯ .ﮬﻪﺗﺘﺎ،
ﻛﺎﻣﯧﺮﻏﺎ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﭖ ﺋﯘﺭﺩﯗﺭﺩﻯ ،ﺧﻮﺭﻟﯩﺪﻯ .ﮬﯧﭻ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ

ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ

ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ،

ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ

ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ

ﺑﯜﻳﯜﻙ

ﺋﯜﻟﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ.
-1970

ﻳﯩﻠﻰ

-21

ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻣﻪﺯﻛﯘﺭ

ﻣﺎﺭﺕ،

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ

ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺟﺎﺯﺍﻻﺵ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ » ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺋﯧﻼﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻮﯓ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ« ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﯗﻟﺪﻯ .ﻛﻮﭼﺎ-ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﺩﺍ ﺗﺎﻧﻜﺎ،
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ﺑﺮﻭﻧﯧﯟﯨﻚ،

ﺯﻩﻣﺒﯩﺮﻩﻛﻠﻪﺭﻧﻰ

ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ

ﺋﯘﺭﯗﺵ

ﮬﺎﺯﯨﺮﻻ

ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺳﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﯩﺮ ﮬﺎﻟﻪﺕ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻧﯩﺪﻯ.
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ  -ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ،ﻳﯧﺰﺍ -
ﻗﯩﺸﻼﻗﻼﺭﺩﺍ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ،ﺳﻮﺗﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ  20ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻡ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﺯﺍﻻﻧﺪﯗﺭﯗﻟﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﭘﯩﻜﺮﻯ ﺗﻮﭘﻼﺵ ﯞﻩ ﺑﯘ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ »ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﯩﺴﻪ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﻰ ﺑﯧﺴﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ «،...ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﮔﻪﭘﻨﻰ ﮬﯚﻛﯜﻣﻨﺎﻣﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﺵ ﯞﻩ ﺑﯘﻧﯩﯔ » ﺋﺎﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍﻳﻰ«
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﺟﻠﯩﺲ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪﺟﻠﯩﺲ،
ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﻮﭘﻼﭖ ،ﻗﺎﻣﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﺵ ،ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯩﻐﺎﻥ ﯞﻩ » ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ
ﺑﯧﺮﯨﻠﺴﯘﻥ« ﺩﯦﮕﯜﺯﮔﻪﻧﯩﺪﻯ.
 -21ﻣﺎﺭﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﯚﺭﺗﺎﻻ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﭘﻼﭖ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﻳﻪﺭﺩﻩ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ » ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ« ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﻨﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﭼﻮﯓ

ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﺍ

ﭼﯩﺶ-

ﺗﯩﺮﻧﯩﻘﯩﻐﯩﭽﻪ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﻧﻐﺎﻥ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ

ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﮬﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻘﯩﺪﺍ ﺗﻪﻕ ﺗﯘﺭﺩﻯ.
ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ » ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ« ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ،ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﻛﯩﺸﻪﻥ
ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ،ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﺳﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ،ﻣﻪﻳﺪﯨﺴﯩﮕﻪ
» ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﻰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﺎﺧﺘﺎ ﺋﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻼ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺑﯚﺭﺗﺎﻻﻧﯩﯔ
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ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ ،ﺷﻪﻳﺨﮫﺎﺟﻰ ﺋﯩﻴﺴﺎ ،ﺋﺎﺑﻠﯩﻜﯩﻢ ﺧﯘﺩﺍﺑﻪﺭﺩﻯ،
ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ

ﺋﯩﻴﺴﺎﺑﺎﻳﯧﯟﻟﻪﺭ

ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ.

ﺋﯧﺘﯩﭗ

ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ

20

ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ  5ﻳﯩﻠﻐﯩﭽﻪ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ ).ﻗﯩﻴﯩﻦ  -ﻗﯩﺴﺘﺎﻕ،
ﺋﺎﺯﺍﺏ -ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺕ ،ﺗﺎﻳﺎﻕ  -ﺗﻮﻗﻤﺎﻕ ،ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ  -ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻕ
ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺷﻪﻳﺨﮫﺎﺟﻰ ﺋﻮﺭﯗﻏﻼﭖ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﭖ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ(.
ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺑﯚﺭﺗﺎﻻ ﺷﯚﺑﻪ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺳﻮﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺷﯚﺑﻪ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻰ ﺩﯗﯓ ﺷﺎﯓ
ﺳﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ
ﺟﺎﻟﻼﺕ ﮔﯧﻨﯧﺮﺍﻟﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﮔﯧﻨﯧﺮﺍﻝ ﻣﺎﻳﻮﺭﻯ ﺯﺍﮬﯩﺮ ﺳﺎﯞﺩﺍﻧﻮﭘﻤﯘ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧﯩﺪﻯ.
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﭼﺎﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻱ ﻛﯚﺯﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯚﻛﯜﭖ ،ﺋﯜﻧﺴﯩﺰ ﺋﺎﮪ
ﺋﯘﺭﺩﻯ» ،ﺷﯧﮫﯩﺘﻼﺭ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﮬﺎﻳﺎﺕ!« ،ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪﻧﯩﺪﻯ.
) ﻗﯩﺮﻏﯩﺴﺘﺎﻥ " ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻕ " ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ " ،ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻳﺎﺭﻗﯩﻦ ﺳﯩﻤﺎﻻﺭ" ﺩﯨﻦ
ﺋﯩﻠﯩﻨﺪﻯ(.

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ

ﺑﯚﺭﺗﺎﻻ

ﺷﯚﺑﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﺎﻻﭘﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﻰ ،ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺭﻩﮬﺒﯩﺮﻯ
ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﯚﻟﯩﺸﻰ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺯﻭﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﯩﭽﻰ

ﺯﺍﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ
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»ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ،

ﯞﻩ
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ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ

ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﻪﺭ

ﺑﯜﻳﯜﻙ

ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﻠﻐﺎﻥ

ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ«

ﺩﻩﭖ

ﮬﯚﺭﻛﯩﺮﯨﺪﻯ .ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﺍ » ...ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﮔﯘﺭﯗﮬﻰ
 -1970ﻳﯩﻠﻰ  -3ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ «...ﺩﻩﭖ ﺟﺎﺭ ﺳﺎﻟﺪﻯ.
ﺑﯚﺭﺗﺎﻻ ﺷﯚﺑﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ »ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ
ﺧﻪﻟﻖ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺩﯦﺮﻩﻙ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ« ﺩﻩﭖ
ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻣﻤﯩﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﻯ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺑﯘ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﻪﺳﻼ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ!
ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ

ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ

ﺑﯘ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﻨﯩﯔ

ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ

ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﻳﻪﻧﯩﻼ

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ

ﯞﺍﺭﺍﻗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ»،

ﻣﻪﺷﺌﻪﻝ«

ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ.

»ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﻼﻝ« ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯧﺰﯨﺘﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ
ﻛﻮﭼﺎ -ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﺩﺍ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ،ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻤﯘﺗﺎ ،ﺗﺎﺷﻜﻪﻧﺘﺘﯩﻦ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ ﺩﻭﻟﻘﯘﻥ ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﯩﺮﻯ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ » ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﻰ
ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ« ﺭﺍﺩﯨﺌﻮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ

ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.
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ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﮬﻪﺭﻛﯜﻧﻰ

64

 -1969ﻳﯩﻠﻰ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ
»ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻦ ﺷﻪﭘﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺟﻪﻧﯘﺑﻨﻰ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠﻪﺵ« ﺗﺎﻛﺘﯩﻜﯩﺴﯩﻨﻰ
ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻴﻴﯜﺯﻟﯩﻚ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺪﻯ -6 .ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -28ﻛﯜﻧﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯜﺵ
ﻛﯜﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﺪﻯ.
ﺳﺎﻧﺠﻰ ،ﻗﺎﺭﺍﻣﺎﻱ ،ﺷﯩﺨﻪﻧﺰﻩ ،ﻏﯘﻟﺠﺎ ﺑﯚﺭﺗﺎﻻ ،ﭼﯚﭼﻪﻙ -ﺗﺎﺭﺑﺎﻏﺎﺗﺎﻱ
ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﻰ ،ﺋﺎﻟﺘﺎﻱ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮﻻ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ
ﭘﺎﺭﺗﻠﯩﺘﯩﺶ ﯞﻩﻗﻪﺳﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ
ﯞﺍﺭﺍﻗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﭘﻠﻪﭖ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﭗ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺷﯩﻤﺎﻟﻐﺎ
ﺑﯘﺭﺍﭖ،

ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ

ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻜﻰ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﺴﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﺎﺗﯘﺵ
ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻟﯘﻏﭽﺎﺗﻘﺎ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﭼﯧﮕﺮﺍ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ
ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﺴﯩﺰﻻﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ،ﭼﯩﮕﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ،ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ
ﻛﯜﭼﻨﻰ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ،
ﻳﯧﺰﯨﻼﺭ ﺗﻪﯕﻼ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﭘﯜﺗﯜﻥ

ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ

ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻥ

ﺋﺎﯕﻼﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ

ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ

ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭ

ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ،

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻥ،
ﺩﯨﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯩﻚ

ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﺑﺎﻏﻼﭖ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﯞﻩ ﺗﯩﺰ ﺳﯜﺭﺋﻪﺗﺘﻪ ﻗﻮﺭﺍﻝ  -ﻳﺎﺭﺍﻕ
ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﺑﺎﺷﻼﺵ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﭘﯜﺗﯜﻥ
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ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﻼﭖ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﺯﺍﺩ -ﮬﯚﺭ ،ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﯩﺶ
ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﭘﯩﻼﻧﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻳﯧﭙﯩﺸﯩﯔ ﺋﻪﺭﻙ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﺰﻣﯘ ﻗﻮﺭﺍﻟﻐﺎ،
ﻗﯩﺴﺎﺳﺘﯩﻦ ﻗﯩﺴﺴﻪﻟﻪﺭ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﻐﺎ.
ﺷﯧﮫﯩﺘﻼﺭ ﻗﯩﻨﯩﺪﺍ ﻧﻪﻣﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ،
ﺋﯘ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﻕ..
....
ﺑﯘ

ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ

»ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻨﯩﯔ«

ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ

ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻠﯩﺸﯩﺪﻩ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﯞﻩﺩﯨﻠﻪﺭ،

ﺯﻭﺭ

ﺋﯜﻣﯩﺪ

ﺋﻪﯓ

ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻠﻪﺭ

ﮬﻪﺗﺘﺎ

ﻗﻪﺳﻪﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﺭﻩ ﺋﺎﺧﯩﺮﻏﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﭘﺘﻪ ﻛﯜﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﮬﺎﻳﺎﺕ -
ﻣﺎﻣﺎﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﻏﻪﻟﺒﯩﺪﻩ  -ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﭼﯧﮕﺮﺍ ﺑﻮﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﺎﻳﺎﻧﭽﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺑﺎﺯﺍ ﻗﯘﺭﯗﺵ،
ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﺎﺵ ﭘﯩﻼﻧﻼﭖ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﺩﯨﻦ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺳﻪﭖ ﺗﻪﻣﯩﻨﺎﺕ ) ﻗﻮﺭﺍﻝ  -ﻳﺎﺭﺍﻕ ،ﺋﻮﻕ -ﺩﻭﺭﺍ ،ﻳﯧﻤﻪﻙ
 ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ،ﻛﯜﭺ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﺵ (...ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﯞﻩ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ  -ﺗﻪﺭﻏﯩﺒﺎﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﭗ ،ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﺩﺍ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﭘﯩﻜﺮﻯ ﺗﻮﭘﻼﺵ ،ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ﺩﺍﯞﺍﺩﺍ،
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ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ  -ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻗﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﯩﺶ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﻰ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﺑﻪﺩﻩﻝ ﺗﯚﻟﻪﺷﻜﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﻻ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ -ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺗﯘﭘﺮﯨﻘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﻟﺘﯚﻛﯜﺱ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ،
ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺋﯚﺯ  -ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺧﻮﺟﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻛﯜﺗﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﯚﺯ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ .ﭘﯩﻼﻧﻼﺭ ﺋﺎﺳﺘﯩﻦ -
ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﺎﻻﻗﺰﺍﺩﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺳﺎﻗﭽﻰ

ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﻠﯩﺮﻯ

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ

ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ

ﺋﯩﺸﻘﺎ

ﺳﯧﻠﯩﭗ

ﺟﺎﺳﯘﺳﻠﯘﻕ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﭘﯧﻴﯩﻐﺎ
ﭼﯜﺷﺘﻰ!...
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﻳﺖ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﭽﻪ:
 » - 1969...ﻳﯩﻠﻰ  -1ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕﺧﻪﯞﭘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ

ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ

ﺑﯚﻟﯜﻣﻠﯩﺮﻯ
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ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
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ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺩﯦﻠﻮ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩﻖ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ،
ﺭﺍﺯﯞﯦﺪﻛﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﭖ
ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺗﻮﻟﯘﻕ ،ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﭘﺎﻛﯩﺘﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﺍ ﻳﯜﺯﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ،
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ ،ﺋﯘﺯﯗﻧﻐﺎ ﺳﻮﺯﯗﻟﻐﺎﻥ
ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﮔﯘﺭﯗﮬﻰ
ﺩﯦﻠﻮﺳﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﻯ «..ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ...
ﺑﯘ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ

ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻯ

ﯞﻩ

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﻣﯘﺩﺩﯨﺌﺎﺳﻰ

ﺗﻮﻟﯘﻕ

ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯ  -ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﮬﻮﺩﯗﻗﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺩﯙﻟﻪﺕ
ﺑﺎﺵ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻯ ﺟﯘﺋﯩﻨﻠﻪﻳﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﺸﻼﺭ
ﻛﺎﺑﯩﻨﯧﺘﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﭼﻮﯓ
ﺋﯩﺸﻼﺭ

ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ

ﻗﺎﺭﺍﺭ

ﻣﺎﻗﯘﻟﻼﭖ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﻐﺎ

ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﯚﻟﻜﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﺪﻥ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﻛﯜﭺ ﻳﯚﺗﻜﻪﭖ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ
ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ.
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻛﺎﺑﯩﻨﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﺪﯨﻦ ﯞﺍﻗﯩﭗ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯩﺮﻯ،
ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ

ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ

ﻛﯧﻠﯩﭗ

ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ

ﻳﺎﭼﯧﻴﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ
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ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ

»ﻣﻪﺧﭙﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻜﻨﻰ

ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ،

ﺟﺎﻧﺘﯩﻜﯩﭗ

ﺋﻮﯕﯘﺷﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﻪﺯﺍ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﻨﻰ
ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﭽﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺶ ،ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺳﯘﻏﺎ ﭼﯚﻛﯜﯞﯦﻠﯩﺶ«،
»ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ

ﺑﻮﻟﯘﭖ

ﻳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ«

ﺗﺎﻛﺘﯩﻜﯩﺴﯩﻨﻰ

ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ

ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﭽﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﺶ« ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ،ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﻠﺪﻯ.
ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭ ﺟﺎﻳﻼﺭﻏﺎ
ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪﻟﻪﻧﺪﻯ .ﭘﯧﺸﻘﻪﺩﻩﻡ ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﻪﺕ ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺭﻩﮬﺒﯩﺮﻯ ﻛﯜﭼﻠﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﺎ  -ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺟﻪﻧﯘﺑﻘﺎ ﻳﯚﺗﻜﻪﻟﺪﻯ...
ﮬﻪﺭ ﺩﻩﯞﺭﺩﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ،ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻤﯘ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﺎﺳﻘﯘﭺ،
ﮬﺎﻟﻘﯩﻠﯩﻖ ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ،ﺟﺎﻧﯩﺠﺎﻥ
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺧﯩﺘﺎﻳﻐﺎ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
»ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ« ﻳﻪﻧﻪ ﯞﻩﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ،ﻗﻪﺳﯩﻤﯩﮕﻪ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﺎﺋﯩﻦ
ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ.
ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻥ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﭘﯩﻼﻥ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻗﺎﻟﺪﻯ!...
- 1969ﻳﯩﻠﻰ  -6ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -25ﻛﯜﻧﻰ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺑﺎﺵ
ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻯ ﺟﯘﺋﯧﻨﻠﻪﻳﻨﯩﯔ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﻗﻮﻝ ﺳﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﻖ
ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﯞﻩ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺭﻧﻰ

ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﺳﺎﻗﭽﻰ

ﻳﯜﺯﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ

ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﯩﺪﻩ
ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰ

ﻣﯩﻘﻴﺎﺳﯩﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﻪﭖ ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯩﯖﺘﯜﻩﻥ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻻ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻜﻰ
15

ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ

ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﻩ

ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﺵ،

ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ

ﻗﯩﻠﯩﺶ

ﺗﯧﺮﺭﻭﺭﻟﯘﻕ

ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ...
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻣﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ،ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ﻳﯧﺰﯨﻼﺭ ﻗﻮﺭﺷﺎﯞﻏﺎ
ﺋﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ» ﻗﺎﺭﺍ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻚ« ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ﻳﻮﻝ
ﺋﯚﻱ-

ﺋﯧﻐﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﺍ،

ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﻪ

ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﺩﻩ،

-

ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﻠﻪﺭﺩﻩ،

ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ،ﺯﺍﯞﯗﺕ -ﻛﺎﻥ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﺩﺍ ،ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ،
ﻧﻮﭘﯘﺱ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺑﺎﮬﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻧﻤﯩﯖﻼﺭﭼﻪ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
ﺋﻮﻏﯘﻝ  -ﻗﯩﺰ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﮕﯘﻧﺎﮪ ﻗﺎﺭﯨﻘﻮﻳﯘﻕ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
ﺗﯜﺭﻣﯩﻠﻪﺭ

ﺗﻮﺷﯘﭖ

ﻛﯧﺘﯩﭗ

ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ

ﺳﻮﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ

ﺑﻮﺵ

ﺳﯩﻨﯩﭙﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﻟﯩﻲ،

ﻳﻪﺭ

ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ،

ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﯞﻩ

ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﻮﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﭗ ،ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺑﯩﻨﺎﻟﯩﺮﻯ،
ﻛﯩﻨﻮﺧﺎﻧﺎ،

ﺗﯩﻴﺎﺗﯩﺮﺧﺎﻧﯩﻼﺭ

ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ

ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ

ﺗﯜﺭﻣﯩﻐﺎ

ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﻟﺪﻯ.
ﺷﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﻧﺪﺍ ،ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﭼﻪ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
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 32ﻣﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ  30ﻣﯩﯖﭽﻪ ﺑﯩﮕﯘﻧﺎﮪ
ﺧﻪﻟﻘﻤﯘ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺑﯘ

ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ

ﺋﯩﺰ-ﺩﯦﺮﻩﻛﺴﯩﺰ

ﻏﺎﻳﯩﺐ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ...
ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺷﯘ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ
ﯞﻩﺯﯨﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﯘﺑﻘﺎ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎﺭﻯ
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﻳﯧﯖﻰ ﭘﯩﻼﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﯜﺯﻣﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﭘﻮﻟﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ
ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ -ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪﻡ ﺗﺎﻳﺎﻧﭻ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﻠﯩﺮﻯ،
ﺧﻮﺗﻪﻥ ،ﻗﺎﺭﺍﻗﺎﺵ ،ﻗﺎﻏﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﻗﺴﯘ ،ﺋﺎﺗﯘﺵ ،ﺋﺎﻗﺘﯘ ،ﺗﺎﺷﻘﻮﺭﻏﺎﻥ،
ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﺍﻕ ،ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻖ ،ﺑﯘﻻﻗﺴﯘ ،ﺋﻮﻳﺘﺎﻍ ،ﻣﯘﺟﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﭘﺎﺭﺗﯩﺰﺍﻧﻠﯩﻖ ﺋﻪﺗﺮﻩﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯘ ﻗﻮﺷﯘﻧﻼﺭ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﺘﻪ »ﭘﺮﻭﻟﯧﺘﺎﺭﯨﻴﺎﺕ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ«
ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﯞﺍﯓ ﺋﯩﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ
» ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﺶ« ﻧﺎﻣﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
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) ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﺎﺑﺘﺎ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﻤﯩﺰ(
»ﭘﺮﻭﻟﯧﺘﺎﺭﯨﻴﺎﺕ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ« ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ
ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ

ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﺘﺎ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﻣﯩﻘﻴﺎﺳﯩﺪﺍ ﺯﻭﺭ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ،ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯕﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺟﺎﯓ ﭼﯩﯔ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻣﯘﺩﯨﺮﻟﯩﻖ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﯞﯦﻠﯩﭗ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻨﻼ » ﻗﻪﻟﻪﻡ
ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﮬﯘﺟﯘﻡ

ﻗﯩﻠﯩﭗ،

ﺋﻪﻟﻪﻡ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﯖﻼﺭ«

ﺩﯦﮕﻪﻥ

ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻨﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻣﻤﺎ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻏﺎ
ﺋﯘﻳﯘﺷﯘﭖ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﯞﻩ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﺘﻪ » ﺑﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ«
ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ » ﺳﻮﻟﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻼﻳﻤﯩﺰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺳﺘﯩﺮﺗﯩﻦ ﺳﯜﻛﯜﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﯩﺪﻯ .ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ
ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺷﻮﺋﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﺩﻩ
ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﯘﻻﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﮬﻪﺗﺘﺎ ،ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﯞﯦﺘﻨﺎﻣﻐﺎ
ﺗﻮﺷﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﻮﻳﯩﺰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ
ﮬﻪﺵ  -ﭘﻪﺵ ﺩﯦﮕﯜﭼﻪ ﺑﯘﻻﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ...
ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻼﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺗﻨﻰ
ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﯚﺯﻯ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ
ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ

71

72

ﻳﯩﻐﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ،ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯕﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻲ
ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻗﻰ ،ﻛﻮﻣﭙﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺭﻯ ،ﺩﻩﭖ » -1969
ﻳﯩﻠﻰ  -23ﺋﯩﻴﯘﻝ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ« ﻧﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ .ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﺘﺎ:
 »ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ،ﭼﻮﯓﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ ﻻﺯﯨﻢ ،ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﺯﯗﻕ
ﻛﺎﺗﺘﯩﯟﺍﺷﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻣﻤﺎ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ
ﺧﻪﯞﭘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺷﻰ ﺷﻪﺭﺕ« ،ﺩﻩﭖ ﻛﻪﯓ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ »  -23ﺋﯩﻴﯘﻝ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ« ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﺪﻯ.
ﮔﻪﺭﭼﻪ ،ﺑﯘ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻧﯩﯔ ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯕﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺩﻩﭖ ﺟﺎﻛﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ﺑﯘ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻘﺎ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﻛﻪﺗﻤﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺷﻰ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯖﻤﯘ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﭖ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺧﯩﺮﯨﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﻪﺱ ﺳﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﺭﻩﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺧﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﯜﻧﯜﻡ
ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ

ﻛﯧﻴﯩﻦ،

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ

ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ

»

ﻗﯘﻡ

ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ« ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﻳﯜﺯﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ،ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ -ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﻛﺎﻥ
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 ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ

ﺋﯩﺰﭼﯩﻠﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ
ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻓﻮﺭﻣﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ،

ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ

ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ

ﺑﯘ

ﺑﻮﻟﯘﭖ،

ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯕﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ
»ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻗﻰ« ﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﯞﯦﻠﯩﭗ ﺋﻪﺗﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺵ،
ﭼﻮﯓ

ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸﻨﻰ

ﺋﯩﺸﻘﺎ

ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ

ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ

ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ

ﯞﻩ

ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻻﺵ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﺍ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺗﻪﯞﻩﺳﯩﺪﻩ،

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻴﻼﺭ

ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ

ﻛﯚﭖ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ

ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺳﯩﯖﺪﯛﺭﯛﭖ
ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﭖ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ »ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺵ ﯞﻩ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺶ« ﻧﻰ
ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ.
ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﻗﻮﻝ ﺗﯩﻘﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ

»

ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ«

ﻧﯩﯔ

ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻰ ﮔﯧﻨﯧﺮﺍﻝ ﻣﺎﻳﻮﺭ ﺯﺍﮬﯩﺮ ﺳﺎﯞﺩﺍﻧﻮﭖ » ،ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ
ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ«

ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ

ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ

ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ

ﺋﻮﻻﺗﺎﻳﻮﭖ ) ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﻻﺗﺎﻳﻮﭖ-ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ(».ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ
ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ« ﻧﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﺳﻪﻧﻤﯘﺟﺎﯕﻰ ﺗﯘﺭﺍﻕ ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻠﻼﺭ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ
ﺗﯧﯖﯩﭗ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﮬﻪﻳﺪﻩﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ
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ﺋﯚﺗﻪﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ
»ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ ﻗﯩﻠﯩﺶ« ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺟﺎﻛﺎﺭﻻﻧﺪﻯ.
ﮬﻪﻣﻤﻪ

ﻳﻪﺭ

»ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ

ﻗﯩﻠﯩﺶ«

ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﯩﻐﺎ

ﺋﯚﺗﯜﭖ،

ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ –ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ،ﺯﺍﯞﯗﺕ ،ﻛﺎﻥ -ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭ،
ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﺗﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭﺕ ،ﻳﻪﺳﻠﻰ ،ﻛﻮﭼﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﻠﻪﺭﮔﯩﭽﻪ
ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﻪﺭ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﻰ.
ﮬﻪﺗﺘﺎ ،ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ -ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ»ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ ﻗﯩﻠﯩﺶ«
ﺗﯜﺯﯛﻣﯩﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﭖ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺕ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ...
ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺯﻭﺭ ﻛﯜﭼﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺭﺍ -ﺑﺎﺭﺍ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺷﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﯞﻩ ﻗﯩﺴﻤﻪﻥ
ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ

ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ

ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯘ

ﺳﺎﺩﯨﺮ

ﺑﻮﻟﯘﭖ

ﺗﯘﺭﺩﻯ.

ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭙﺘﯩﺪﺍﺋﯩﻲ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﻮﻧﺎ ﺋﻮﯞ
ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﻰ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻳﺎﺳﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﺘﯩﻖ –
ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﻼﺭ ،ﺯﻩﻣﺒﯩﺮﻩﻙ -ﺗﻮﭘﻼﺭ...
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺩﻯ.
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﺎ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ
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ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ

ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ

ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ،

ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ،

ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ،

ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ

ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺗﭽﺎﻥ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻻﻧﺪﻯ.
»ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ ﻗﯩﻠﯩﺶ« ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﺍﻕ
ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﻖ  36ﺋﺎﮬﺎﻟﻪ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻘﺎ
ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ﻛﻮﭼﯩﻤﯘ -ﻛﻮﭼﺎ ،ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﻤﯘ-
ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﻪ ﭼﯧﭙﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺵ ،ﻗﺎﺭﯨﻤﯘ  -ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﭼﻮﯓ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ

ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸﻨﻰ

ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ

ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ

ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ

ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯘﻳﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯞﺍﺭﻩ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺳﺎﯞﺩﺍﻧﻮﭖ
ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ

ﺑﻮﻟﺴﺎ،

ﻣﻪﻛﯩﺖ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﯩﯔ

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺑﯧﺮﯨﭗ

ﻳﯩﻐﯩﯟﯦﻠﯩﺶ،

ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ
ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﻧﻰ

ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﻣﻪﻛﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ .ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﺎﻗﻘﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭘﯘﺕ ﺗﯩﺮﻩﭖ ﺗﯘﺭﺍﻟﯩﻐﯘﺩﻩﻙ ﺟﺎﻱ
ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺋﺎﻗﻘﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯘﺭﺗﻘﺎ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻛﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ
ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ .ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ
ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﻨﻰ

ﺗﺎﻳﺎﻧﭻ

ﭘﻮﻧﻜﯩﺖ

ﻗﯩﻠﯩﭗ
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ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﺳﺎﻗﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ

ﺑﯘ
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ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ،

ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻥ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﭖ ﺟﻪﯕﮕﯩﯟﺍﺭ ﯞﻩﺯﯨﭙﻪ ﺋﯚﺗﻪﺵ
ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﺷﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺟﺎﮬﯩﻞ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﺎﻗﻘﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ،ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ
ﯞﻩ ﺑﯩﯖﺘﯜﻩﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺮﺗﯩﻦ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺧﺘﺎ ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻨﻰ ﻗﻮﺭﻏﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ،

ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ

ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﻰ

ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ

ﮬﻪﺭﻛﯜﻧﻰ

ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ

ﯞﻩﮬﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﺑﯩﮕﯘﻧﺎﮪ ﺩﯦﮫﻘﺎﻥ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻗﯩﻴﻨﺎﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ،ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﻨﻰ
ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺕ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﻛﯩﺸﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﯧﺘﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻗﻰ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ
ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﺳﺎﯞﺩﺍﻧﻮﭖ ﮬﻪﺭﻛﯜﻧﻰ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﯞﻩﺯ -
ﻧﻪﺳﯩﮫﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ،ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ
ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻗﻪﺩﻩﻣﺪﻩ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺳﺎﯞﺩﺍﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ
ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﻪﻱ »،ﻧﯧﻤﯩﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ
ﮬﻪﻡ ﻳﺎﺷﺘﺎ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻳﯩﺮﯨﻚ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ،ﮬﻪ ـ
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ﺩﻩﭘﻼ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﯞﯦﺘﻪﻱ« ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯗ.
ﺳﺎﯞﺩﺍﻧﻮﭖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ
ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ»ﻧﯧﻤﯩﻼ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﻳﯟﻩﺷﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﯛﻡ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﺳﻪﻝ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﯩﺮﺍﻕ ﺳﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺵ
ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﻩﻱ« ﺩﻩﭖ ﺧﺎﺗﺎ ﭼﻮﺕ ﺳﻮﻗﯘﭖ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻻﻳﺪﯗ.
ﺩﻩﻝ ﺷﯘﻛﯜﻧﻰ ﭘﺎﺧﺘﺎ ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﯘﺟﯘﻣﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ
ﺑﯩﮫﯘﺩﻩ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﺘﻪ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺳﺎﯞﺩﺍﻧﻮﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﻗﻮﭘﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻻﻳﺪﯗ.
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ

ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ

ﺋﯩﻤﯩﻦ

ﻗﺎﺩﯨﺮ

ﺩﻩﺭﻏﻪﺯﻩﭘﻜﻪ

ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯧﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﺳﺎﯞﺩﺍﻧﻮﭘﻨﯩﯔ
ﭼﯧﻜﯩﺴﯩﮕﻪ

ﺗﻪﯕﻠﻪﭖ

»

ﺳﻪﻥ

ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ

ﻧﯧﻤﺎﻧﺪﺍﻕ

ﮬﻪﺩﺩﯨﯖﺪﯨﻦ

ﺋﺎﺷﯩﺴﻪﻥ! ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺵ ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﮬﻪﺭﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﺍﺗﯩﺪﯗ،
ﺧﯩﺘﺎﻳﻠﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ

ﺳﯧﻠﯩﭗ،
ﺳﻪﻥ

ﺋﻮﻕ

ﺋﻪﺑﻠﻪﺧﻨﯩﯔ

ﺧﻮﺭﯨﻜﻰ

ﺋﯚﺳﯜﭖ

ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ

ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ

ﻳﻪﻝ

ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ

ﻛﻪﺗﺘﻰ.

ﺳﯧﻨﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺑﯘ

ﺟﻪﮬﻪﻧﻨﻪﻣﮕﻪ

ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﺟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ «...ﺩﻩﭖ ،ﺋﻮﻕ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺪﯗ .ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻼﺷﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻥ ﺭﻭﺯﻯ
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ﮬﯧﻜﯩﻢ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ:
ـ ﮬﺎﻱ ﺋﯘﻛﺎﻡ ،ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﯖﻐﺎ ﮬﺎﻱ ﺑﻪﺭ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯ
ﺧﺎﺗﯩﺮﻩﻣﻨﻰ ﻗﯩﻞ ـ ﺩﻩﭖ ﺳﺎﯞﺩﺍﻧﻮﭘﻨﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﯞﺍﻟﯩﺪﯗ.
ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﯞﺩﺍﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺭﻩﯕﮕﻰ ﺭﻭﮬﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﺵ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ
ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺩﻩﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﭽﻪ« ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯧﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻥ،
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﯩﻤﯩﻦ

ﺳﺎﯞﺩﺍﻧﻮﭘﻨﯩﯔ

ﻗﺎﺩﯨﺮ

ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ

ﭼﯧﻜﯩﺴﯩﺪﻩ

ﻗﯧﭙﯩﺪﯨﻦ

ﺗﻪﯕﻠﯩﯟﯦﺪﻯ،

ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ

ﺗﺎﺗﯩﺮﯨﭗ ﻻﻏﯩﻠﺪﺍﭖ ﺗﯩﺘﺮﻩﭖ ،ﭘﯘﺕ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺟﺎﻥ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ ،ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻗﯩﺶ
ﭘﻪﺳﻠﻰ ﺳﯘﻏﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻣﯘﺯﻻﭖ ﺋﯚﻟﻪﺭ ﮬﺎﻟﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﯜﺷﯜﻛﺘﻪﻙ
ﺳﯩﻠﻜﯩﻨﯩﭗ ﺗﯩﺘﺮﻩﭖ ﺟﺎﻗﯩﻠﺪﺍﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﯘ ﺋﻪﺑﻠﻪﺧﻨﻰ ﺟﻪﮬﻪﻧﻨﻪﻣﮕﻪ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ«،ـ ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﻯ.
................................................
ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ

ﯞﻩﺯﯨﻴﯩﺘﻰ

ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ

ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.

ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ

ﺟﺎﺳﯘﺳﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻗﺎﺗﺮﯨﻐﯩﻨﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ
ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ،ﮬﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﭘﯩﺘﺘﻪﻙ
ﺗﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺟﺎﺳﯘﺱ ،ﭘﺎﻳﻼﻗﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺯﻯ
ﺑﯩﺮ

ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ

ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ

ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ

ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻛﻪﺳﻜﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ
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ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻳﺎﻣﺎﻥ

ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ
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ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺳﻪﺯﮔﻪﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ
ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺧﻪﻟﻖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻛﯜﭼﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻟﻤﯩﻘﻰ ،ﺋﻮﯕﯘﺷﻠﯘﻕ
ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ ،ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺑﺎﻏﻼﺵ
ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﻻﻳﻠﯩﻘﻠﯩﻘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺯﺩﻩ ﺗﯘﺗﯘﭖ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ.
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎﺭﻯ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻧﺪﻯ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ،

ﺋﯩﺸﻼﺭ

ﭘﯩﻼﻧﻼﻧﻐﺎﻧﺪﻩﻙ

ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ.

ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺧﺎﺋﯩﻦ ،ﺟﺎﺳﯘﺱ ﺳﯧﺘﯩﻠﻤﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﯩﺒﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ
ﻗﯩﻴﯩﻨﻐﺎ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ .ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮﻻ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ
ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻠﻪﺷﻤﯩﺪﻯ .ﯞﻩ ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻟﻤﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺳﻪﯞﻩﺏ ،ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﮬﺎﺯﯨﺮﭼﻪ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻴﻪﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ!
..................................................
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﺪﺍ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ

ﺑﯩﺮ

ﻗﺎﻧﭽﻪ

ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ

ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ  -ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﻩ ﺋﯚﭼﻤﻪﺱ
ﺋﯩﺰ

ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ

ﺷﯘ

ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ

ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﺭﺩﯨﻦ
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ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ

ﺋﻪﺳﻠﻪﭖ
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ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﭽﯩﻤﻪﻥ:
 -1969ﻳﯩﻠﻰ - 8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ - 16ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﻗﺘﯘ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﯨﻦ
ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺋﻪﺯﯨﺰ

ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ

ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﺍ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ

ﭘﺎﺭﺗﻠﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻗﺘﯘ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺑﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺑﯚﻟﯜﻣﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ،
ﺑﺎﺭﯨﻨﻨﻰ ﺑﺎﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﻮﺷﯘﻧﻨﻰ ﺋﯜﺯﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﭼﻮﯕﺎﻳﺘﯩﺸﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
 -1969ﻳﯩﻞ  - 8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 18ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯧﭽﯩﺪﻩ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﭼﻮﯓ
ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻚ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﺎﻳﺎﻧﭽﻰ ﻛﯜﭼﻠﻪﺭﺩﯨﻦ  18ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ،ﺑﺎﺵ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻣﯘﮬﺎﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯚﺳﯜﭖ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻣﺎﻥ  -ﺋﯧﺴﻪﻥ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﻯ.
-1969ﻳﯧﻠﻰ  -8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -20ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺧﺘﯘﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﯨﻦ
ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻯ ﻣﻪﻣﻪﺕ ﺋﯩﻴﺴﺎ ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﻛﯜﭼﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﭖ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﺋﺎﻗﺘﯘ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺑﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻗﺘﯘ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺗﻪﻟﺘﯚﻛﯜﺱ ﺋﺎﺯﺍﺩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
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-1969ﻳﯩﻠﻰ  -8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -7ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ  -20ﻛﯜﻧﯩﮕﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ،ﻣﻪﻛﯩﺖ ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﭘﻮﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﭘﻮﻟﻜﻮﯞﻧﯩﻚ
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﺴﯩﺮﻯ ﺋﯘﺭﯗﺵ
ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﻳﻪﻛﻪﻧﺪﯨﻦ

ﭘﻮﺳﻜﺎﻣﻐﺎ

ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﯩﻨﻰ

ﭘﻮﺳﻜﺎﻡ

ﺳﺎﻗﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ  100ﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ
ﺑﯘﻻﭖ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺋﯧﺴﻪﻥ
ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ.
ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ» ﭼﺎﺳﺎ ﺑﯘﺩﯛﻱ« ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ  -7994ﻗﯩﺴﯩﻢ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺑﺎﺯﯨﺴﯩﻐﺎ ،ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﭘﻮﻟﻚ
ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﻮﺯﻏﺎﭖ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﺎﻏﻼﭖ ﻗﯘﻣﻐﺎ ﻛﯚﻣﯜﭖ ،ﺟﯩﮕﺪﻩ ﺷﯧﺨﯩﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﭗ ،ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﺩﺍﻧﻪ
ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻟﺠﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺯﻩﭘﻪﺭ ﻗﯘﭼﯘﭖ ﻣﻪﻛﯩﺖ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺯﻭﺭﺍﻳﺘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﻪ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﻏﺎ

ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ

ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

»

ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ

ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﭘﻮﻟﻜﻰ« ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ﻣﺎﻳﻮﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯘ
ﭘﻮﻟﻜﻨﯩﯔ ﭘﻮﻟﻜﻮﯞﻧﯩﻜﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻦ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
 30ﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ
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ﻣﻪﻛﯩﺖ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﭘﻮﻟﻚ ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ
ﮬﯘﺟﯘﻣﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻳﺎﺭﺍﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻗﻮﻝ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ.
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ،
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻤﯘ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﯧﺮﯨﻚ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﯩﺴﻰ ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﭘﻮﻟﻜﻰ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺩﺍﺭﻏﺎ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﻮﺷﺎﻕ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺗﻮﯞﻻﭖ ﺩﻭﻻﻧﺪﺍ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻗﯘﺭﯗﻟﺪﻯ،
ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﺭ ،ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﭘﻮﻟﻜﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯩﺘﺎﺏ
ﻳﯧﺰﯨﻠﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﺯﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺯ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﯞﻩﻗﻪﻟﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ.
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻗﻪﺩﻩﻣﺪﻩ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﺋﯩﻠﯩﺶ

ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺷﻰ

ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ

ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ

ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ

ﻛﯜﺗﯜﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﻗﯩﺰﻻﺭﻣﯘ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﭘﻮﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﯕﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺗﻪﻟﯩﭙﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ
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ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻨﻤﯘ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺋﺎﺭﺯﯗ -ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﭘﻪﺭﻩﺯ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﭘﻮﻟﻚ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﺧﻮﺗﯘﻥ  -ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ
ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺟﻪﯕﺪﻩ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻟﯘﻕ ،ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﻩ ،ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺵ -ﺗﺎﻣﺎﻕ
ﺋﯧﺘﯩﭗ

ﺑﯧﺮﯨﺶ،

ﻛﯩﺮ-ﻗﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﻳﯘﻳﯘﭖ

ﺑﯧﺮﯨﺶ،

ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﺟﺎﻧﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﻐﺎﻥ
ﻣﯧﮫﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻧﺎ ،ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﯖﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.
ﮬﻪﺗﺘﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻐﯩﻤﯘ
ﻗﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﻗﯩﻠﯩﭽﯟﺍﺯﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻣﯩﻠﺘﯩﻖ ،ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺕ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺶ ،ﻗﺎﺭﯨﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﺶ ﻣﻪﺷﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯘﺧﺘﺎ
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻧﯩﺪﻯ.
ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﯩﯖﺘﯜﻩﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺟﻪﯕﺪﻩ ﺟﻪﻳﻨﯩﻜﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﺋﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ
ﺟﻪﻳﻨﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﯟﯦﻐﯩﻐﺎ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﯗﯞﯦﻠﯩﭗ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﻕ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﯧﻨﯩﻚ ﭘﯩﻠﯩﻤﻮﺗﺘﯩﻦ ﻳﯜﺯﻟﻪﺭﭼﻪ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﻮﻕ ﺋﯜﺯﯛﭖ
ﻣﯘﮬﺎﺳﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺑﯚﺳﯜﭖ

ﺳﺎﻕ-ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ

ﺑﺎﺯﯨﻐﺎ

ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ

ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭﺩﻩﻙ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻼﺭ ،ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﻗﻰ ﺯﺍﻳﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﺎﯞﯗﺕ
ﭘﺎﯞﺍﻧﺪﻩﻙ ﺋﻮﺕ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ،ﺩﯨﻜﺘﺎﺭ ﭘﯩﻠﯩﻤﻮﺗﺘﯩﻦ ﺋﯜﺯﯛﭖ-ﺋﯜﺯﯛﭖ
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ﻳﻪﻛﻜﻪ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻱ ﺋﻮﻗﻨﻰ ﺩﻩﻝ ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ ﺗﻪﮔﻜﯜﺯﯛﭖ
ﻣﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﺘﻪ ﺩﺍﯕﻘﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﻮﺑﯘﻝ ﺗﯧﺮﯨﻢ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﺱ
ﺷﯩﺮﻛﻪﺑﻰ ﺑﺎﺗﯘﺭ ،ﺩﻩﭖ ﻧﺎﻡ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺕ ﺋﻮﺑﯘﻝ ،ﮬﯧﭽﻨﯧﻤﯩﺪﯨﻦ
ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﺳﯘﺭ ﺟﻪﯕﭽﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﻨﻰ
ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﻰ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻟﻪﭖ ﻳﻪﺭ ﭼﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﯜﺳﯜﭖ ﻗﺎﺩﯨﺮ
ﺩﺍﯞﯗﺗﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﺎﺗﯘﺭ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﻩ
ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﻮﻧﻤﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﺗﯘﺭ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﺎﻛﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ
ﻛﯜﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻗﯩﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﻩ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ!
 -1969ﻳﯩﻠﻰ -23ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺖ ﻗﺎﺭﺍ ﺟﯜﻟﺪﻩ ﺟﻪﯓ ﺑﻮﻟﺪﻯ.......
-1969ﻳﯩﻠﻰ  -8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -23ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭ

ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ

ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ

ﺳﺎﺋﻪﺕ

ﺑﻪﺷﻠﻪﺭﺩﻩ

ﺋﺎﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻝ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪﯕﺮﺍﻝ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﺰﺍﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﻗﻮﺷﯘﻧﻨﻰ ﻛﯜﺗﺴﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﻨﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺑﺎﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﭼﯧﮕﺮﺍﺩﯨﻦ ﺋﯧﭽﯩﻖ ﺋﯧﭽﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﺎﺋﻪﺕ  2:00ﻟﻪﺭ ﺋﯚﭘﭽﯚﺭﯨﺴﯩﺪﻩ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ
ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﺰ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﺑﯩﺰ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﻯ .ﻗﺎﺭﺍﯞﯗﻟﻠﯘﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﺵ ﺟﻪﯕﭽﯩﻤﯩﺰ ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ
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ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﯧﺰﯨﭗ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻕ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﯓ
ﻓﺎﻣﯩﻠﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ
ﺋﻮﻗﯩﺪﺍ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.
ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯓ  6ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﻪﻙ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ

3

ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ

ﮬﯘﺟﯘﻣﯩﻨﻰ

ﭼﯧﻜﯩﻨﺪﯛﺭﯛﭖ

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ

ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺑﯚﻟﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ ،ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ،ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻦ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ  5ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺳﻪﭘﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ –
ﻳﺎﺭﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯜﮔﻪﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﯩﺪﻯ.
ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ

ﺋﯘﺭﯗﺵ

ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ

ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ

ﺗﺎﺯﯨﻼﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﮔﯧﺮﺍﻧﺎﺗﻨﻰ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ
ﺗﯘﺗﯘﭖ ،ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﻟﻪﭖ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﮔﯧﺮﺍﻧﺎﺗﻨﯩﯔ ﻳﯩﭙﯩﻨﻰ
ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺗﺎﺷﻼﭖ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ  6ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﭘﺎﺭﺗﻠﯩﺘﯩﭗ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻐﺎ ﻳﯧﯖﻰ ﺳﻪﮬﯩﭙﻪ
ﺋﺎﭼﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﻮﻕ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯜﮔﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﯚﻟﯜﻙ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ
ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ ).ﺗﻪﭘﺴﯩﻼﺗﯩﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯓ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﺎﺑﺘﯩﻦ
ﻛﯚﺭﯛﯓ(.
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺗﻮﺭﺑﯧﺘﯩﻨﯩﯔ » ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻣﯘﮬﯩﻢ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺸﻼﺭﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﻰ« ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﺴﯩﺪﻩ ﯞﻩ » ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ
ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﻰ« ﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﮬﻪﻕ-ﻧﺎﮬﻪﻕ
ﺋﺎﺳﺘﯩﻦ-ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ

ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ

ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ

ﺋﯩﭽﻜﻰ

ﮬﯚﺟﺠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﻨﻰ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ

ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ

ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ

ﻧﻪﺷﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﺩﯛﻡ.
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺗﻮﺭﯨﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ) :ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ
ﺧﯩﺘﺎﻳﭽﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ(
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ:
» -1969ﻳﯩﻞ  -8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -20ﻛﯜﻧﻰ » ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﻧﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﯚﺑﯩﺴﻰ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ
ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ

ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﻨﯩﯔ

ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻗﯩﻐﺎ

ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ،

ﺋﯘﺯﯗﻥ

ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ

ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﭘﯩﻼﻧﻼﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ،ﺷﯘ
ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﻤﯩﻨﻰ
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ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﺗﻮﭘﻼﭖ ،ﺯﻭﺭ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻝ ـ ﻳﺎﺭﺍﻕ ،ﺋﻮﻕ  -ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ  -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻣﻪﻛﯩﺖ
ﯞﻩ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻰ ﭼﯧﮕﺮﺍﺳﯩﻐﺎ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ،

ﺳﻮﯞﯦﺘﻼﺭ

ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻨﯩﯔ

ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﮕﻪ

ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ،

ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﺗﺎﻳﺎﻧﭽﻰ ﭘﻮﻧﻜﯩﺖ ﻗﯘﺭﯗﭖ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ -2 .ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺗﯘﺷﻨﯩﯔ
ﺳﯘﻏﯘﻧﭽﺎﺯﺍ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻤﯩﺰ ﺧﻪﯞﻩﺭ
ﺗﯧﭙﯩﭗ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺭﺷﺎﭖ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﺟﯧﯖﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻛﯚﭖ
ﺑﻪﺩﻩﻝ

ﺗﯚﻟﻪﭖ،

ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﭗ،

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺋﯘﺯﯗﻧﺪﯨﻦ

ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﯩﻠﯩﻚ

ﺑﯧﺮﻯ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺳﯘﻳﯩﻘﻪﺳﺖ
ﭘﯘﺧﺘﺎ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻐﺎﻥ

ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺗﻮﭘﯩﻠﯩﯖﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﻰ
ﺗﯩﻨﭽﻼﻧﺪﯗﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ«.
ﺋﻪﺳﻠﯩﺴﻰ:
8月20日"东突厥斯坦人民革命党"(简称"东突党")南疆分局接受
"东突党"所谓"中央 "的指示，经过精心策划，在阿洪诺夫的
带领下，当天晚上，裹胁了一部分不明真相的众，携带大批武
器、弹药乘两辆汽车，分别从喀什市和麦盖提县城出发，企图
。向苏联靠近，求得 苏联支持，建立反革命根据地，宣布独立
第二天行至阿图什苏洪卡附近，被我闻讯赶来的人民武装围歼
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平息，付出了代价，粉碎了这起预谋已久、精心策划的反革命
。武装暴乱
ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ.
ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﯞﯞﺍﻟﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﯨﻨﻰ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﻠﻪﺭ

ﺑﯧﺴﯩﭗ،

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﯩﻼﺭ

ﮔﯘﺭﯗﮬﯩﻐﺎ

ﻗﺎﺭﺷﻰ

ﻛﯜﺭﻩﺷﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ.
-1969ﻳﯩﻠﻰ  -9ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -2ﻛﯜﻧﻰ ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﺎ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻣﻪﺧﻤﯘﺕ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻗﻮﺷﯘﻥ ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﺎ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻐﺎﻝ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯧﺮﯨﻢ ﻳﯧﺰﯨﺴﻰ ،ﺋﺎﻗﭽﻰ ﻳﯧﺰﯨﺴﻰ ،ﺋﻪﺷﻤﻪ
ﻳﯧﺰﯨﺴﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻜﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﻮﺯﻏﺎﭖ
ﺋﺎﺭﻗﺎ  -ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﺎ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ
ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺕ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.
ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﮔﯧﺰﯨﺘﯩﺪﻩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ:
»- 1969ﻳﯩﻠﻰ -9ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -2ﻛﯜﻧﻰ ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﺎ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻣﻪﺧﻤﯘﺕ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻼﺭ 500 ،ﺩﯨﻦ
ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻗﯘﺗﺮﯨﺘﯩﭗ ،ﺋﺎﺕ ﮬﺎﺭﯞﯨﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ،ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﺎ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
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ﺗﯧﺮﯨﻢ ﻳﯧﺰﯨﺴﻰ ،ﺋﺎﻗﭽﻰ ﻳﯧﺰﯨﺴﻰ ،ﺋﻪﺷﻤﻪ ﻳﯧﺰﯨﺴﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﻳﻼﺭﻏﺎ
ﻏﺎﻟﺠﯩﺮﻟﯩﻖ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﮬﯘﺟﯘﻡ

ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﺑﺎﺭﺩﻯ.

ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯩﺶ

ﺑﯘ

ﺋﯘﺭﯗﺵ-ﭼﯧﻘﯩﺶ،

ﺑﯘﻻﺵ

ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ

ﺋﯘﺯﺍﻕ

ﺋﯩﻜﻜﻰ

ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﺸﯩﭗ  76ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ﯞﻩ  5ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﺭﯗﭖ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ.

ﺑﯘ

ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ

ﯞﻩﺗﻪﻥ

ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﺵ

ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ

ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ،ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺘﯩﺰﯨﻢ
ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪﭖ ﻛﯧﻠﯩﭗ -9 ،ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -15ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ  -18ﻛﯜﻧﯩﮕﯩﭽﻪ
ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﺑﯧﺴﯩﻘﺘﯘﺭﯗﻟﺪﻯ«.
 -1970ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ » ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺯﻩﺭﺑﻪ ،ﺋﯜﭼﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ« ﺗﯘﺭﯗﺵ
ﻧﯩﻘﺎﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﺵ ،ﺗﯜﺭﻣﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺷﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﺵ
ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ.
 -1970ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ» ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﯜﭼﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﺗﯘﺭﯗﺵ« ﺷﻮﺋﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻐﺎ

»ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﻰ

»ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﺋﯘﻧﺴﯘﺭ«،

ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﻰ

ﺋﯘﻧﺴﯘﺭ«،

»ﺷﻴﯘﺟﯧﯖﺠﯘﻳﯩﭽﻰ

ﺋﯘﻧﺴﯘﺭ«،

»ﭘﺎﻧﺘﯜﺭﻛﯩﺴﺖ« ...ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﺎﻟﭙﺎﻗﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﺪﯛﺭﯛﭖ ﻛﻮﻟﻠﯧﻜﺘﯩﭗ
ﺗﯘﺗﯘﭖ ،ﺗﯜﺭﻛﯜﻣﻠﻪﭖ ﺟﺎﺯﺍﻻﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
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ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﻗﯧﻠﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﯞﻩﮬﺸﯩﻴﺎﻧﻪ ﻗﯩﻴﯩﻦ  -ﻗﯩﺴﺘﺎﻕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﭖ ،ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺳﻮﺗﻼﭖ،
ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ
ﮬﻪﻳﯟﻩ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘﺵ ،ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ
ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﻩ ،ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ

-

ﺗﯜﺭﻛﯜﻣﻠﻪﭖ

ﺋﯚﻟﯜﻡ

ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ

ﺑﻪﺭﺩﻯ،

ﺋﺎﺯ

ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ

ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺴﯩﺰ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﺑﯘﻟﯘﺕ ﻗﺎﭘﻠﯩﺪﻯ .ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺕ  -ﺗﯘﺕ،
ﯞﻩﮬﯩﻤﻪ ،ﺳﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﯩﺮ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺕ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ
ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﺪﯨﻤﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ،ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﻯ ﺋﯚﻟﻜﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻟﻪﻧﺠﯘ،
ﺳﯩﭽﯜﻩﻥ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻮﻧﻤﯩﯖﻼﭖ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﻛﯜﭼﻨﻰ ﻳﯚﺗﻜﻪﭖ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ ﺭﻩﮬﯩﻤﺴﯩﺰﻟﻪﺭﭼﻪ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﺩﻯ.
ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ » ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺧﻪﻟﻖ ﺳﻮﺕ
ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﺴﻰ«

ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ

ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ

ﺋﯩﺠﺮﺍ

ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ.

ﻧﯧﻤﻪ

ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﻮﺕ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺳﻮﺕ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﯩﺠﺮﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﮬﻮﻗﯘﻗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍ ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﮬﻪﺭﻛﯜﻧﻰ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﺋﯚﻟﯜﻡ
ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯩﻐﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ
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ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﯩﺮﻏﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
 -1970ﻳﯩﻠﻰ  -1ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -21ﻛﯜﻧﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﻩ ﮬﯚﻛﯜﻡ
ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯔ) ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﻰ(،
ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ،ﻳﯜﺳﯜﭖ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺩﺍﯞﯗﺕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻧﺎﻣﻰ ﺗﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺏ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ
ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ،ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
 -1970ﻳﯩﻠﻰ  -3ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -21ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯚﺭﺗﺎﻻﺩﺍ ﺷﻪﻳﺨﮫﺎﺟﻰ،
ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺧﯘﺩﺍﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﻣﻪﻣﻪﺕ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﺋﯩﻴﺴﺎﺑﺎﻳﻮﭘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻧﻪﻕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
 -1970ﻳﯩﻠﻰ  -5ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -29ﻛﯜﻧﻰ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭼﯚﭼﻪﻙ  -ﺗﺎﺭﺑﺎﻏﺎﺗﺎﻱ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻮﺧﺘﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ،ﻧﯩﻴﺎﺯ ﺋﯚﻣﻪﺭ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺑﺎﻗﻰ،
ﺋﻪﻣﻪﺕ ﺋﺎﺧﯘﻥ ،ﺋﯩﻤﯩﻨﺠﺎﻥ ﺋﯩﻜﺮﺍﻡ ،ﮬﻮﺷﯘﺭ ﻗﺎﺭﻯ ،ﺋﯩﻤﯩﻦ ﺋﯩﻴﺴﺎ،
ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﺑﺎﻱ ،ﺩﻭﻟﻘﯘﻥ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﻪﻟﻖ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﺭﻩﮬﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ،
ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ

ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ

ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ

ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ

ﺭﻩﺋﯩﺴﻰ

ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ

ﺋﯩﻤﯩﻨﻮﭖ ،ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﺳﯘﻳﯩﻘﻪﺳﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻮﻛﯘﻝ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ.
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 -1970ﻳﯩﻠﻰ  -7ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -18ﻛﯜﻧﻰ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ،ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﻩ ﺑﯩﺮﻻ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﭼﻮﯓ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ 78 ،ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ،
ﻧﻪﻕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﺘﺎﻱ
ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﺪﯨﻼ  23ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﯩﺪﻯ.
ﻏﯘﻟﺠﯩﺪﺍ  -ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ،ﺋﺎﺑﺎﺑﻪﻛﺮﻯ ﺯﺍﮬﯩﺮ ،ﻣﯚﻣﯩﻦ ﻗﺎﺭﻯ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺟﺎﭘﭙﺎﺭ،
ﺳﺎﺑﯩﺮ ،ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﺎﺑﺪﯗﻏﯧﻨﻰ ،ﺧﻮﺟﺎ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ،ﺩﻭﻏﻤﻪﺕ ﻗﺎﺩﯨﺮ،
ﺋﺎﺳﯩﻠﺨﺎﻥ،

ﻣﯘﻗﺎﻥ،

ﮬﻪﻧﯩﭙﻪ،

ﻳﯜﺳﯜﭖ

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ

ﻣﯘﺳﺎ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﻮﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻼ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺋﯧﻼﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺳﯚﺭﻩﭖ ﺋﺎﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﻪﺗﻠﻪ
ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ

ﺗﺎﺭﺍﺩﺍ

ﺭﻩﺟﻪﭖ،

ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ،

ﻧﯩﻠﻘﺎﺩﺍ

ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ،

ﻣﻮﯕﻐﯘﻟﻜﯜﺭﻩﺩﻩ ﻗﺎﻳﺪﺍﺭ ،ﺗﯧﻜﻪﺳﺘﻪ ﮬﺎﻛﻰ ﻣﻪﻣﻪﺕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﻪﺗﻠﻪ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺗﯧﺮﺭﻭﺭﯨﺴﺖ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ» ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻛﯘﺭﺱ« ﻟﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺳﻮﻻﭖ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺵ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﭘﺎﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﯩﺴﺘﺎﭖ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ
ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ،ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﺘﻪﻙ ﻗﻪﺑﯩﮭ ﯞﺍﺳﯩﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
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ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮﻧﻤﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﮕﯘﻧﺎﮪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﯜﺭﻣﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﯩﺪﻯ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺗﯘﺭﻣﺎ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﺍ ﺋﯚﻟﺪﻯ
ﯞﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺗﯜﺭﻣﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﻣﯘﭘﺘﯩﻼ
ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪﻳﻠﻰ » ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻛﯘﺭﺳﻰ« ﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﻳﺎﻛﻰ
ﺩﺍ

ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ

»ﺋﯩﺠﺮﺍﺋﯩﻴﻪ

ﻛﯘﺭﺳﻰ«

ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﻟﯘﭖ

ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻧﻠﻪﺭ

ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ

ﺑﻮﻟﯘﭖ

ﺑﯘﻳﻪﺭﮔﻪ

ﺗﯩﺮﯨﻚ

ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ

ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ،ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﭼﯩﻘﯩﭗ
ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﯞﻩ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ
ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ »ﻳﻪﺭﺋﺎﺳﺘﻰ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ« ﻧﻰ ﻗﯩﺰﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺳﺎﻻﺗﺘﻰ.
-1970

ﻳﯩﻠﺪﯨﻜﻰ

ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ

ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﺵ،

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﻩ ﺳﺎﻗﺎﻳﻤﺎﺱ ﻳﺎﺭﺍ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺩﻯ .ﺩﻩﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺯﯗﻟﯘﻡ،
ﻗﯩﻴﯩﻦ  -ﻗﯩﺴﺘﺎﻕ ،ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﺑﻪﺗﺘﻪﺭ ﺗﯘﺭﻣﺎ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ،ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﺮﻯ
ﺑﺎﻏﺮﻯ ﻗﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ،ﻛﯚﺯﻯ ﻳﺎﺵ ﺗﯘﻝ ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ،ﻳﯧﺘﯩﻢ -
ﻳﯧﺴﯩﺮ ﻧﺎﺭﻩﺳﯩﺪﻩ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﮬﯘ -ﺯﺍﺭﻯ ،ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﮬﺎﻳﺎﺕ
ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯩﯖﻼﺭﭼﻪ ﻣﻪﮬﺴﯘﻣﻪﻧﯩﯔ ﺋﯩﯖﺮﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ،ﻏﻪﻡ -
ﺗﻪﺷﯟﯨﺸﻠﯩﺮﻯ،

ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺰ

ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﺭ،

ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﯦﺌﺎﻝ ﻛﺎﺭﺗﯩﻨﯩﺴﯩﺪﻯ.
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ﺋﻪﻧﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻠﻪﺭ...

ﺋﯘ

ﻗﺎﺭﺍ
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ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻠﯩﻚ ،ﺯﻭﺭﻟﯘﻕ -ﺯﻭﻣﺒﯘﻟﯘﻕ ،ﺯﯗﻟﯘﻡ ﺳﯩﺘﻪﻣﻠﻪﺭ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯩﺴﻴﺎﻥ ،ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺏ ،ﻏﺎﻟﯩﺒﯩﻴﻪﺕ  -ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺕ،
ﺋﺎﺳﺎﺭﻩﺕ...
ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ،
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﯩﻜﻰ:

ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﯩﯔ

ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﺴﯩﺰﻟﯩﻚ،

ﺑﯩﺰﮔﻪ

ﺳﺎﯞﺍﻗﻠﯩﺮﻯ
ﺋﺎﯕﺴﯩﺰﻟﯩﻖ،

ﺷﯘﻧﻰ

ﻧﺎﺩﺍﻧﻠﯩﻖ،

ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ،ﭼﯘﯞﺍﻟﭽﺎﻗﻠﯩﻖ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﺎ ﻛﯜﺭﻩﺵ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ!
ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﺎﻟﯩﺘﻰ ـ ﺋﺎﯕﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﯘﻳﯘﺷﻘﺎﻥ ،ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﻏﺎﻳﻪ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺮﺍﺩﻩ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﭘﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺗﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ،ﻳﯧﺘﯩﺸﻜﻪﻥ
ﺑﯩﺮ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﻰ ،ﺋﯩﺰ ﺑﺎﺳﺎﺭﻻﺭ ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ،ﺋﯩﭽﻜﻰ -
ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﺪﯗﺭ.
ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﺎﻟﯩﺘﻰ ـ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﯓ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﺵ،
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯩﺮﺍﺩﻩ ﺗﯩﻜﻠﻪﺵ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﻣﯩﻞ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ،ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﻯ،
ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﭙﺘﯩﺨﺎﺭﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ.
ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ،

ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﻰ

ﺳﯚﻳﯜﺷﻨﯩﯔ

ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﻰ-

ﺋﻮﻗﯘﺵ،

ﺑﯩﻠﯩﻢ

ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﺵ ،ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺳﯚﻳﮕﯜﺳﯩﻨﻰ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﯩﺘﯩﺶ ﮬﻪﺗﺘﺎ ،ﯞﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﭘﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ.
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ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ،ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ،ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯧﺮﯨﺘﯩﺶ ،ﺋﺎﺳﻤﯧﻼﺗﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﯞﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺳﻪﮬﻨﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﺳﯜﭘﯜﺭﯛﭖ ﺗﺎﺷﻼﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺷﯘﻣﻠﯘﻕ ﯞﺍﺳﯩﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﺎﻗﺘﺎ.
» ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺗﯘﻏﯘﺕ« » ،ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ« ،ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ..
ﮔﺎﺭﺳﯩﻴﺎ ﻣﺎﺭﻛﻮﺯ ،ﻧﻮﺑﯧﻞ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻧﯘﺗﻘﯩﺪﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﻯ:
» ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺑﯧﺴﯩﻢ ،ﺋﯧﺰﯨﻠﯩﺶ ،ﺗﺎﻻﻥ -ﺗﺎﺭﺍﺝ ﯞﻩ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﻤﯩﺰ ،ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻳﺎﺷﺎﺵ!
ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﻳﯩﺮﺗﻘﯘﭺ ﮬﺎﻳﯟﺍﻥ ،ﯞﺍﺑﺎ ،ﻗﻪﮬﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ
ﮬﻪﺗﺘﺎ ،ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﻐﺎ ﺳﻮﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﻤﯘ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ،ﻣﺎﻣﺎﺗﻠﯩﻖ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ

ﻏﺎﻟﯩﺐ

ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ

ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﻩﻙ

ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ«...
ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻣﺎﻣﺎﺗﻠﯩﻖ ﻛﯜﺭﻩﺷﺘﻪ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﺮﻏﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺋﯘﭼﺮﯨﺴﺎﻗﻤﯘ،

ﺯﯗﻟﯘﻡ

ﺗﯩﺮﻛﯩﺸﯩﭗ

ﻛﯚﺭﺳﻪﻛﻤﯘ،

ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ

ﺗﯘﺭﯗﭖ،

ﻣﻪﯞﺟﯘﺩﯨﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ،ﺑﯘ ﻣﯘﺟﺎﺩﯨﻠﯩﻨﻰ ﺗﺎﻛﻰ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎﻧﻐﺎ
ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ!
ﺗﺎﺭﯨﺦ

ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﯨﻜﻰ:

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ
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ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
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ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﻪﭼﻜﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯩﺮﻯ ﺷﯧﮫﯩﺖ
ﺑﻮﻟﺴﺎ

ﺑﯩﺮ

ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ

ﻧﻪﭼﭽﯩﺴﻰ

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﻗﻮﺭﻗﻤﯩﺪﻯ،

ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻨﻰ

ﺋﯩﺰﯨﻨﻰ

ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ
ﺑﻪﺩﻩﻝ

ﭘﻪﻗﻪﺕ

ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ
ﺯﻭﺭ

ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺗﯚﻟﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻼ

ﻛﻪﻟﺪﻯ،
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﻗﻮﻟﻐﺎ

ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻩﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﺩﻯ.
ﺷﯘ

ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ

62

ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﺭﻗﺎ  -ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯜﺯﯛﻟﺪﯛﺭﻣﻪﻱ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ.
ﮔﻪﺭﭼﻪ،

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﮕﻪﻥ ﺷﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﺑﯜﮔﯜﻥ  43ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺳﯧﻴﻤﺎﺳﻰ ﮬﯧﻠﯩﮫﻪﻡ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﯨﻦ
ﺯﺍﺩﯨﻼ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻕ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ﻛﯩﻨﻮ ﻟﯧﻨﺘﯩﺴﯩﺪﻩﻙ ﺋﺎﻳﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﯘﺗﺎﻻﻳﺘﺘﻰ! ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﯘﺗﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ!
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻗﻮﺭﺍﻟﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﻟﻪﻳﺘﺘﻰ! ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻗﻮﺭﺍﻟﻨﻰ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ! ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ  -ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﺩﻩﻙ ﻳﺎﺷﺎﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ!
ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ!
ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﺘﻪﻙ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ
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ﻛﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﮬﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ!
ﺋﯩﮭ! ﺋﺎﻟﻼﮪ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﺯ ﭘﺎﻧﺎﮬﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺩﻩﺗﻜﺎﺭ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﯩﻦ!
ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻥ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ!
ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﯞﻩﻗﻪﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻣﺎﻧﺎ
ﮬﻪﺵ  -ﭘﻪﺵ ﺩﯦﮕﯜﭼﻪ  43ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ.
ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻤﺪﺍ ،ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﯞﻩﻗﻪﻟﯩﻜﻨﻰ ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﻗﻪﺩﻩﺭ
ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﯞﻩﻗﻪﻟﯩﻜﻨﻰ ﻛﯜﭼﯜﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﺋﻪﻳﻨﻪﻥ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ

ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ،

ﺋﻮﯕﺎﻱ

ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ

ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻰ

ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻣﻤﯩﺒﺎﺏ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺷﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻢ .ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ
ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ.
ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﻯ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﺭﺳﻪ ،ﺭﻩﮬﻤﯩﺘﯩﻤﻨﻰ
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﻤﻪﻥ.
ﺷﯘﻧﯩﻤﯘ

ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﻱ

ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻧﻜﻰ:

ﺑﯘ

ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ

ﻧﻪﺷﺮﺩﯨﻦ

ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻍ ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ ﭘﯩﻜﯩﺮ ،ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻲ ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﺳﺴﻪ ﻗﻮﺷﻘﺎﻥ ﯞﻩ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻤﺎ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ
ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ،ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻢ ،ﺋﯩﺨﻼﺳﻤﻪﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ
ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭﻟﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﻤﻪﻥ!
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ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﯨﻨﯩﯔ » ﺋﻪﺭﺯﯨﮫﺎﻝ«
ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ

ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ

ﺋﯩﻜﻜﻰ

ﻛﯘﭘﻠﯧﺘﻰ

ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ.
ﺑﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ،
ﺋﯜﺯﻣﯩﺴﻪﻙ ﭘﺎﺭﻻﻕ ﻛﯧﻠﻪﭼﻪﻛﺘﯩﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪﻧﻰ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ.
ﺑﯩﺰﮔﯩﻤﯘ ﻳﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﯘﺳﻰ ﻧﯘﺳﺮﻩﺕ ،ﺳﺎﺋﺎﺩﻩﺕ ،ﺷﺎﻥ-ﺯﻩﭘﻪﺭ،
ﻳﻮﺭﯗﻏﺎﻱ ﻛﯜﺭﻩﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍ ﺯﯗﻟﻤﻪﺕ ﺗﯜﻧﻰ.
ﺷﺎﺋﯩﺮﯨﻢ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﻪﺳﺴﻪﻥ ﺋﯘ ﺗﺎﯕﻨﻰ ﺗﻪﻟﻤﯜﺭﯛﭖ،
ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﻛﻪﻟﮕﻪﻱ ﺋﯘ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻛﯜﻥ ،ﮔﯜﻝ-ﭼﯧﭽﻪﻛﻜﻪ ﭘﯜﺭﻛﯜﻧﯜﭖ.
ﺗﺎﭘﻘﯘﺳﻰ ﺭﻭﮬﯘﻡ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ » ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﺭﻟﯩﻖ ﭘﯜﺗﺘﻰ« ﺩﻩﭖ،
ﺷﺎﺩﻟﯩﻨﺎﺭ ﺋﻪﮬﻠﻰ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘ ﻛﯜﻥ ﺳﯚﻳﯜﻧﯜﭖ.

 - 2012ﻳﯩﻞ ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺖ.
ﺳﯩﺘﻮﻛﮫﻮﻟﻢ – ﺷﯩﯟﯦﺘﺴﯩﻴﻪ
****.
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ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﺏ

ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ
 -1965ﻳﯩﻠﻰ  - 5ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 16ﻛﯜﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ،ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﺎ
ﻣﯩﺴﻠﻰ

ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﯩﮕﻪﻥ

ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ

»ﭘﺮﻭﻟﯧﺘﺎﺭﯨﻴﺎﺕ

ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ

ﺯﻭﺭ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ« ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺱ ﺑﺎﻻﻳﯩﺌﺎﭘﻪﺕ ﯞﻩ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ
ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﻭﺭ ﺯﯨﻴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺧﻪﻟﻖ
ﺗﻪﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﺗﻨﯩﻴﻪﺕ
ﺯﻭﺭ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﺪﻯ.
 -1965ﻳﯩﻠﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﮔﯧﺰﯨﺖ ﮊﯗﺭﻧﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ،ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ،ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ،
ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ،ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺳﺎﮬﻪﻟﻪﺭ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪﺭ
ﯞﻩ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﯩﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﻪﺱ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﯨﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯕﻨﯩﯔ
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ﻣﯘﺳﺘﻪﺑﯩﺖ ،ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ ﺩﯨﻜﺘﺎﺗﻮﺭﯨﻠﯩﻖ ﻗﺎﺭﺍ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﺭﻩﺯﯨﻞ ﺋﻪﭘﺘﻰ
ﺑﻪﺷﯩﺮﯨﺴﻰ ،ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺩﯦﻤﻮﻛﺮﺍﺗﯩﻚ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﺘﯩﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﭽﻰ ﺩﻩﯞﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ
ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎﺯﻟﯩﺮﻯ ،ﺩﺍﺭﯨﺘﻤﯩﻼﺵ ،ﻛﯩﻨﺎﻳﻪ-
ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﻩ ،ﻳﯘﻣﯘﺭﻻﺭ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﻩ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ،ﭘﺎﺵ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ
ﻣﻪﻟﯘﻡ

ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ

ﭘﯩﻜﺮﻯ

ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ

ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﻳﻪﻧﻰ

ﮔﻮﯕﭽﻪﻧﺪﺍﯕﻨﯩﯔ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﻰ ﺗﯜﮔﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺴﺘﯩﻚ ﺗﯜﺯﯛﻣﻨﻰ
ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯕﻨﯩﯔ
ﺋﻮﺑﺮﺍﺯﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ»ﻗﯘﻳﺎﺷﻨﯩﯖﻤﯘ ﻳﯜﺯﯨﺪﻩ ﺩﺍﻍ ﺑﺎﺭ« ،ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻣﻪﻧﺎﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ
ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭ ﻛﯚﭘﻠﻪﭖ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.
ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﮬﻮﻗﯘﻕ  -ﺩﯦﻤﻮﻛﺮﺍﺗﯩﻴﻪ ،ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺕ،
ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﺗﻪﺭﻩﭘﺪﺍﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻟﯩﻴﯘﺷﺎﯞﭼﻰ ،ﺩﯦﯖﺸﺎﯞﭘﯩﯔ ،ﺗﺎﯞﺟﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﯜﭼﯜﮔﻪﻥ ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯓ
ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪﻩﻙ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﻩ ﺗﯜﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ
ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺑﯘ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ
ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻨﻰ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﻩﺗﺘﻰ.
ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﺍ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺑﺎﻻﻳﯩﺌﺎﭘﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺏ ،ﺩﯨﯖﺘﻮ ،ﯞﯗﺧﻪﻥ،
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ﻟﯩﻴﺎﯞﻣﯘﺷﺎ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﯩﭙﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯓ ﻣﯘﺳﺘﻪﺑﯩﺖ ﺯﻭﺭﺍﯞﺍﻧﻠﯩﻖ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻏﺪﯗﺭﯗﯞﯦﺘﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯘﺟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜﭖ ،ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯕﻨﯩﯔ ﺭﻩﺯﯨﻞ ﺋﻪﭘﺖ-
ﺑﻪﺷﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﮔﯧﺰﯨﺖ ،ﮊﯗﺭﻧﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ
ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻲ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﺩﻩﭖ ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯕﻨﻰ
ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﻩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪﺭ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺩﯨﯖﺘﻮ  -ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ  -ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻧﻪﺷﺮ
ﺋﻪﭘﻜﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ » ﺧﻪﻟﻖ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ« ﻧﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﻣﯘﮬﻪﺭﺭﯨﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ

ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ

ﮬﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ

ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ

ﺑﯧﺴﯩﻢ،

ﺧﻮﺭﻻﺷﻼﺭﻏﺎ

ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﻩﻟﻤﻪﻱ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ-ﺋﯚﺯﻯ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﯞﺍﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.
ﯞﯗﺧﻪﻥ  -ﭘﺮﻭﻓﯧﺴﺴﻮﺭ ،ﺗﺎﺭﯨﺦ ﭘﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺪﻯ.
ﻟﯩﻴﺎﯞﻣﯘﺷﺎ  -ﺧﯩﺘﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﺎﻗﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﭘﻪﻥ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ.
ﻟﯩﻴﯘ ﺷﺎﯞﭼﻰ ،ﺩﯨﯔ ﺷﯩﻴﺎﯞ ﭘﯩﯔ ،ﺗﺎﯞﺟﯘﻻﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻨﻰ
ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ،
ﻟﯩﯖﺸﯩﭗ

ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ

ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ

ﺳﺎﻗﻼﭖ

ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ

ﺋﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ

ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯓ ،ﺩﯨﯔ ﺗﻮ ،ﯞﯗﺧﻪﻥ ،ﻟﯩﻴﺎﯞﻣﯘﺷﺎﻻﺭﻧﻰ ﭘﯩﭙﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯞﻩ
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ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺗﺎﺯﯨﻼﺵ

ﻧﺎﻣﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ،

ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ

ﺯﻭﺭ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ ،ﻟﯩﻴﯘ ﺷﺎﯞﭼﻰ ،ﺩﯨﯔ ﺷﺎﯞﭘﯩﯔ ،ﺗﺎﯞﺟﯘﻻﺭﻧﻰ
ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﺍ ﺋﻪﯞﺝ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ »ﺋﯜﭺ ﻗﺎﺭﺍ ﻳﯩﭗ« ﻧﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺗﺎﺯﯨﻼﺵ

ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺷﺎﻣﯩﻠﻰ

ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﺗﺎﻗﻠﯩﻖ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ،ﺷﺎﺋﯩﺮ ،ﺋﻪﺩﯨﺒﻠﻪﺭ ،ﺩﺭﺍﻣﺎ
ﺗﻮﺭﮔﻠﻪﺭ ،ﻛﻮﻣﭙﻮﺯﯨﺘﻮﺭ ،ﺳﺎﺯﻩﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﭘﯧﺸﻘﻪﺩﻩﻡ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯ ﯞﻩ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﮕﻪﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﮬﻪﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻟﻪﭖ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﺪﻯ -
ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺗﯚﮬﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ،ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺋﯘﻧﺴﯘﺭ ،ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﭽﻰ،

ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯕﻨﯩﯔ

ﺋﻪﺷﻪﺩﺩﯨﻲ

ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﺱ

ﻗﺎﻟﺪﯗﻗﻰ،

ﭘﻮﻣﯧﺸﭽﯩﻚ ﺋﯘﻧﺴﯘﺭ ،ﭼﻪﺕ ـ ﺋﻪﻟﮕﻪ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯘﻧﺴﯘﺭ ،ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ ﻳﺎﺕ
ﺋﯘﻧﺴﯘﺭ ،ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺷﻴﯘﺟﯧﯖﺠﯘﻳﯩﭽﻰ ﺋﯘﻧﺴﯘﺭ ...ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﻪﺗﻨﺎﻣﻼﺭ
ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺷﺎﻟﺪﯗﺭﯗﻗﻨﻰ ﻛﯩﻴﺪﯛﺭﯛﭖ ،ﻛﻮﭼﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ،ﮬﻪﺭ ﺩﻭﻗﻤﯘﺷﺘﺎ
ﺳﯚﺭﻩﭖ

ﺳﺎﺯﺍﻳﻰ

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ

ﭘﯩﭙﻪﻥ

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ

ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ

ﺋﯩﺪﻯ ........ﺑﯘ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﮬﻮﺷﻰ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ،
ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﯞﻩ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ »ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﻰ«
ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺷﯘﻣﺘﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺷﻼﻣﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﺎﺭﺍﺗﺘﻰ.
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ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯓ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﺎﺷﻼﭖ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻗﻪﺩﻩﻣﺪﻩ  - 1966ﻳﯩﻠﻰ ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯓ ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ
ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﯩﻴﯘﻳﻪﻧﺰﻯ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﻳﻪﺗﺘﻪ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻨﻰ »ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﯞﻩﻛﯩﻠﻰ« ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﯩﺰﻡ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ
ﮬﻮﻗﯘﻗﺪﺍﺭﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻛﯜﺭﻩﺷﻜﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻛﯜﺷﻜﯜﺭﺗﺘﻰ .ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ
ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻗﻪﺩﻩﻣﺪﻩ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﺎﺯﺍ
ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﮕﯩﻨﯩﻨﻰ

ﺳﻪﺯﮔﻪﻥ

ﻗﺎﻗﯟﺍﺵ

ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯓ

»ﺋﻪﺯﺭﺍﺋﯩﻠﻼﺭﻧﻰ

ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﺷﺎﮪ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺍﻳﻠﻰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺷﻮﺋﺎﺭﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ
ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﭘﻼ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ  - 1966ﻳﯩﻠﻰ - 5
ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  – 19ﻛﯜﻧﻰ»ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﻧﻰ ﺗﻮﭘﻘﺎ ﺗﯘﺗﺎﻳﻠﻰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭼﻮﯓ
ﺧﻪﺗﻠﯩﻚ

ﮔﯧﺰﯨﺘﻨﻰ

ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﻏﺎ

ﭼﺎﭘﻼﭖ

ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻨﻰ

ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺱ ﮬﻮﺷﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﺎ  -ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯜﭖ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻣﺎﻟﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻨﯩﯔ
ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﺎﭘﺌﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﻟﯩﻴﯘ ﺷﺎﯞﭼﻰ ،ﺩﯨﯔ ﺷﯩﻴﺎﯞﭘﯩﯔ ﯞﻩ ﺗﺎﯞﺟﯘﻻﺭﻏﺎ
ﻗﺎﺭﺍﺗﺘﻰ.
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-1ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛﺵ
ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ

ﻣﯩﺰﺍﻧﻰ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ» 16ﻣﺎﺩﺩﺍ« ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯓ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ - 1966 ،ﻳﯩﻠﻰ  - 8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ
 - 8ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ
ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ:

»ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ

ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ

ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ

ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﯩﺰﻡ

ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ

ﮬﻮﻗﯘﻗﺪﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺩﯨﭙﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺗﯚﺕ ﻛﻮﻧﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﭖ ،ﺗﯚﺕ ﻳﯧﯖﯩﻨﻰ
ﺗﯩﻜﻠﻪﺵ «....ﺩﻩﭖ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯓ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
 16ﻣﺎﺩﺩﯨﻨﯩﯔ ﺭﻭﮬﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﻩ ،ﺑﯘ
ﺷﯘﻣﺘﻪﻛﻠﻪﺭ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﯚﻳﻤﯘ-
ﺋﯚﻱ ،ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﻤﯘ -ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﻪ ،ﻳﯧﺰﯨﻤﯘ -ﻳﯧﺰﺍ ﭼﯧﭙﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﭖ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﯩﺮﯨﻢ ،ﮬﻪﺩﯨﺲ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ،ﻛﻮﻧﺎ ﻗﻮﻝ ﻳﺎﺯﻣﯩﻼﺭ ،ﺋﺎﺳﺎﺭﻩ ـ ﺋﻪﺗﯩﻘﻪ ﺗﯜﺳﯩﻨﻰ
ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﺑﺎﮬﺎﻟﯩﻖ ﻣﯩﺮﺍﺱ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﺭﺍ-ﻗﻮﻳﯘﻕ ﻳﯩﻐﯩﭗ
ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﻪ  -ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﻪ،
ﻛﻮﭼﯩﻤﯘ ﻛﻮﭼﺎ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﯞﻩ ﻛﯧﻠﯩﺶ  -ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ﻳﯩﻐﯩﭗ
ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ

ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ،

ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﻭﯕﻐﺎ

ﯞﻩ

ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ »ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺗﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻰ« ﻧﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻳﯩﺮﺍﻕ
ﻳﯧﺰﯨﻼﺭﺩﯨﻦ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ

ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ
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ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮪ
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ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺧﻪﻟﻘﻰ -ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ
ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪﻧﯩﺪﻯ .ﻛﯚﻳﯜﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺕ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ
ﭘﻪﻟﻪﻙ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯩﺴﯩﺖ!!! ﺋﺎﻟﻼﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﯩﺮﯨﻢ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﺩﯨﺲ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﻯ!!! ﻧﻰ ـ ﻧﻰ
ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ،ﻗﻮﻝ ﻳﺎﺯﻣﯩﻼﺭ ﺋﻮﺕ ـ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻛﯜﻟﮕﻪ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺳﻮﺭﯗﻟﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.....
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﭼﻪ ،ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻯ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭﻩﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ
ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﯚﺯ
ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺑﻪﺯﻯ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ،ﺋﯧﺮﻯ ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻐﺎ ،ﺧﻮﺗﯘﻧﻰ ﺋﯧﺮﯨﻐﺎ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺗﺎ ـ
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﻣﻪﻱ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﻪﯞﺝ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ...
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺩﺍﯕﺪﺍﺭ ﻛﯩﺘﺎﺑﭙﯘﺭﯗﺵ ،ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ
ﺋﻪﺳﻘﻪﺭﺟﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﻪﻣﻪﺗﺨﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﻳﯧﺰﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺑﯩﺮ

ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﯩﻨﯩﯔ

ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ

ﺑﯩﺮ

ﻗﺎﻧﭽﻪ

ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ

ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﭖ

ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ

105

106

ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﻪﻣﺴﯚﮬﺒﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.

 -2ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ ﭼﯧﻘﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ
»ﺗﯚﺕ ﻛﻮﻧﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﺵ« ﻧﯩﻘﺎﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ
ﺷﻪﮬﻪﺭ ﯞﻩ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻠﻪﺭ ﻗﺎﺭﺍ  -ﻗﻮﻳﯘﻕ ﺋﯘﺭﯗﭖ
ﭼﯧﻘﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻤﺪﻩ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﭽﻪ- 1966 ،
ﻳﯩﻠﻰ  - 8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 18ﻛﯜﻧﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺳﯩﻔﻪﻥ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﺳﻪﻥ
ﺋﻪﻣﻪﺕ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﺰﺍ
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﻮﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮪ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﮔﯜﻣﺒﻪﺯﻧﯩﯔ ﻗﺎﭖ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﺑﺒﯩﻨﻰ ﺋﺎﻱ
ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﯞﻩﺗﺘﻰ ) ،ﺋﺎﻟﻼﻧﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ
ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﺳﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯩﺰﯨﻞ
ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﯩﻨﻰ

ﺳﺎﻗﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ

ﻧﺎﻣﻪﻟﯘﻡ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ

ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ

ﺋﯧﺘﯩﭗ

ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ (،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﺳﻮﻝ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻣﯘﻧﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﺎﺭﻏﺎﻣﭽﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻟﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﯘﺑﺒﯩﻨﻰ
ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ

ﭼﺎﻗﻤﺎﻗﭽﻰ

ﺑﻮﻟﺪﻯ،

ﺑﯩﺮ

ﺑﯚﻟﯩﻜﻰ

ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ

ﺋﻮﯓ

ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺭﻏﺎ ﺳﺎﻟﻐﺎ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻳﯩﻘﯩﺘﯩﭗ ﭼﺎﻗﻤﺎﻗﭽﻰ
ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮪ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻣﯩﯖﻼﺭﭼﻪ ﻛﯚﺯ ،ﻗﯩﻴﺎ ـ ﭼﯩﻴﺎ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﻐﻼﭖ ،ﻛﯚﺯ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻘﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
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ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺋﻮﻗﯘﭖ .....،ﺗﻪﯞﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ! ﺩﻩﭖ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ
ﺋﯩﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ،ﺋﯘ ﺷﯘﻣﺘﻪﻛﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﻪﭘﺮﻩﺕ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺷﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻴﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ.
ﮬﻪﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﺴﻪ ،ﻣﺎﯞ ﯞﻩ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻐﺎ

ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻼﺭ

ﻗﺎﺭﺷﻰ

ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ

ﺋﯧﻐﯩﺮ

ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﺎﺗﺘﻰ.

ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﻻﺗﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
»ﻗﯩﺰﯨﻞ

ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﻰ«

ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ،

ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯓ

ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ

ﺳﺎﻗﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻛﯜﭺ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯓ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﯩﻴﻪﻧﺌﻪﻧﻤﯩﻦ
ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻮﺧﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﯞﻩﺗﻜﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺷﯘ ﯞﻩﺟﺪﯨﻦ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻘﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ
ﺩﯦﻴﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ.
ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ،ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﺍﻟﯩﻲ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ  - 2ﺷﯘﺟﯩﺴﻰ
ﺑﻪﻳﻴﯘﻩﻧﺸﯩﯔ ،ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﺳﻪﭖ ﺑﯚﻟﯜﻡ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺟﺎﯕﺒﯘﺟﺎﯕﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ
ﻛﻪﻟﺪﻯ.

ﺟﺎﯕﺒﯘﺟﺎﯓ

ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻳﺎﻣﺎﻥ

ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺕ

ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﯨﭗ» :ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮪ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻥ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ

ﻧﻮﺧﺘﯩﻠﯩﻖ

ﻗﻮﻏﺪﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ،

ﺋﯘﻧﻰ

ﭼﯧﻘﯩﺸﻘﺎ

ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺟﻮﯕﻴﺎﯕﻨﯩﯔ ﮬﯚﺟﺠﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ «...ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ
ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
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ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﻐﺎ ﺯﺍﺭﯨﻐﺎ ،ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺩﯗﺋﺎ
ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺗﻮﺳﯘﺷﯩﻐﺎ ﭘﯩﺴﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺷﯘﻣﺘﻪﻛﻠﻪﺭ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻗﯩﻐﺎ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻛﯚﻧﯜﭖ ،ﺋﻪﺯﯨﺰﺍﻧﻪ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻐﺎ ﺩﺍﯕﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﻣﻪﺷﮫﯘﺭ ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮪ ﺟﺎﻣﻪﺳﻰ
ﭼﯧﻘﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﻛﻪﻳﻨﻰ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﮕﻪ ﭘﯧﭽﻪﺕ ﺳﯧﻠﯩﭗ،
ﻛﯩﺮﯨﭗ ـ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻧﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻣﺘﻪﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﯧﭽﯩﺘﻰ
ﺗﺎﻛﻰ  - 1968ﻳﯩﻠﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﮬﯧﻴﺘﺘﺎ ﮬﻪﻳﯩﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﭘﯧﭽﻪﺕ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪﻩ ﺗﺎﻗﺎﻗﻠﯩﻖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ،
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻘﭽﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ
 ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮪ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﻼ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ،
ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭ ،ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻠﻪﺭﻣﯘ
ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻳﯧﺰﯨﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻠﻪﺭ ،ﻣﺎﻝ
ﻗﻮﺗﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺗﻮﯕﮕﯘﺯ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻮﺗﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻣﺒﺎﺭﻏﺎ،
ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ

ﺩﺍﯕﺪﺍﺭ

ﺩﯙﯕﻤﻪﺳﭽﯩﺘﯩﻤﯘ
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ﮔﯩﻠﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻚ
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ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺗﯩﺰﻡ

ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﻰ

ﻛﻪﯓ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ،

ﻧﺎﻣﺎﺯ

ﺋﻮﻗﯘﺵ

ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﯧﺴﯩﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ،
ﺩﯨﻴﺎﻧﻪﺕ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﻟﯜﭖ
ﻛﻪﺗﺴﻪ ،ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯓ ﺋﯜﺯﯛﻧﺪﯨﺴﻰ ﺋﻮﻗﯘﻟﯘﭖ ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﻭﯕﻐﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﺎﺩﯨﻘﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﮬﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺩﻩﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ...

-3ﺑﯘﻻﯓ  -ﺗﺎﻻﯓ
»ﺗﯚﺕ ﻛﻮﻧﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﺵ« ﻧﯩﻘﺎﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﯚﻱ  -ﺋﯚﻳﻨﻰ ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗﺵ
ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺳﻪﻝ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ
ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺑﯘﻻﯓ ـ ﺗﺎﻻﯓ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ،
ﺑﯘﻻﻧﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﺩﺍ ﺳﯚﺭﻩﭖ ﻳﯜﺭﯛﭖ ،ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﯩﺰﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﺎﻥ،

ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﯩﺰﻣﻨﻰ

ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﻣﻪﻛﭽﻰ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ،

ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﻰ

ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻰ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﭘﺎﻻﻧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﺎﭖ
ﺷﯧﻜﻪﺭ ﭼﯩﻘﺘﻰ ،ﭘﺎﻻﻧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺵ ﻛﯩﻠﻮ ﻧﺎﯞﺍﺕ ﭼﯩﻘﺘﻰ،
ﭘﯘﺳﺘﺎﻧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮﭖ ﮔﻪﺯﻣﺎﻝ ﭼﯩﻘﺘﻰ ،ﭘﻮﻛﯘﻧﭽﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺵ ﺳﻪﺭ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﭼﯩﻘﺘﻰ ﺩﻩﭖ ،ﻣﺎﻝ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ
»ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﯩﻼﺭ«

ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ

ﺳﯧﻠﯩﭗ
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ﺳﺎﺯﺍﻳﻰ

ﻗﯩﻠﯩﭗ،

ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
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ﻛﯚﺭﮔﻪﺯﻣﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯘ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻦ،
ﺑﻪﺱ  -ﺑﻪﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﻭﯕﻐﺎ »ﺳﺎﺩﯨﻘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ« ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ
»ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﯩﻼﺭ«

ﻛﯚﺭﻩﯕﻠﻪﭖ،

ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﻩ

ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﻣﻪﺳﯩﺪﻩ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﯧﻨﯩﯔ

ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽﻪ،

ﺷﯘ

ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ

ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ

ﺑﺎﺯﺍﺭﭼﻰ

ﺩﻩﭖ،

ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﻴﺴﺎ ﺗﺎﺷﻤﻪﺕ ﯞﻩ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﻗﻮﺭﭼﺎﻕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ،ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﺎﭖ ﺷﯧﻜﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ 150 ،ﺩﺍﻧﻪ
ﻗﻮﻏﯘﻥ ـ ﺗﺎﯞﯗﺯ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺑﺎﺯﺍﺭﭼﻰ ـ ،ﺩﻩﭖ  5ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ
ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﯩﺪﻯ.
ﺋﯩﻴﺴﺎ ﺗﺎﺷﻤﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﻰ ﺗﻮﺷﯘﭘﻤﯘ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﻱ،
ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ  - 2ﺩﺍﺩﯛﻳﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﻪﺗﺮﯨﺘﯩﺪﻩ
ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﮬﻪﻕ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ،
ﺋﺎﻗﺴﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ
ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺑﺎﺯﺍﺭﭼﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﺎﻟﭙﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ  8ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯧﺴﯩﻠﮕﻪﻧﯩﺪﻯ.
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻣﯘ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ»ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﺪﻯ ،ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ« ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﻨﯩﭗ

ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.

ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﮬﺒﯘﺳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺑﺎﺯﺍﺭﭼﻰ
ﻗﺎﻟﭙﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﺯﺍﻻﻧﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
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ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻚ ﻛﻮﻧﺎ ﺗﯧﯟﯨﭗ ﮬﻪﭘﯩﺰﺧﺎﻥ ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ،
ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺑﺎﺯﺍﺭﭼﻰ ،ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ،ﺩﻩﭖ ﻣﺎﻝ ـ
ﻣﯜﻟﻜﻰ ﻣﯘﺳﺎﺩﯨﺮﻩ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﻥ
ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﺍﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﻗﺎﻟﭙﺎﻕ ﻛﯩﻴﺪﯛﺭﯛﭖ ،ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﺑﯩﮫﯘﺩﻩ ﻗﯩﻴﻨﺎﭖ
ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﻩﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﺩﺍ
ﺳﺎﺯﺍﻳﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯜﺭﻩﺵ ـ ﭘﯩﭙﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻗﺎﺭﺍ ﺗﺎﺧﺘﺎﻳﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ»ﺳﻮﯞﯦﺘﻼﺭ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻐﺎ
ﻗﺎﭼﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ« ﺑﯘ ﺑﻮﻳﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﻪﺭﯨﺘﻪ ﺳﻮﯞﯦﺘﻘﺎ
ﻗﯧﭽﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻝ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﺴﻰ ،ﺩﻩﭖ ﺑﯩﻠﺠﯩﺮﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ
ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﮬﻪﭘﯩﺰﺧﺎﻥ ﻣﻪﺧﺴﯘﻣﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﮕﻪ
ﻗﺎﺭﺍﭖ:
―ﯞﺍﻱ ،ﺑﯘ ﺑﯩﻨﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﺮﺗﯩﻴﯘﺟﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻐﯘ!
ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻳﻮﻝ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﻰ
ﺷﯘﻣﺘﻪﻛﻠﻪﺭ :ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﻛﯜﺭﻩﺷﻜﻪ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ.
ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﻩ،

»ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﯩﺰﻡ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﺪﻯ« ﺩﻩﭖ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﯧﺮﯨﭗ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ،
ﻣﯧﯟﻩ  -ﭼﯧﯟﻩ ،ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯖﻤﯘ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﺍ ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
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ﺋﯩﺪﻯ،

ﭘﯜﺗﯜﻥ

ﺋﯩﻠﯩﻢ

-

ﺳﯧﺘﯩﻢ،

ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ

ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ

ﻣﺎﮔﯩﺰﯨﻨﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺷﻪﺧﺴﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ ـ ﺑﯧﺮﯨﻢ،
ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﯩﺰﻣﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻚ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯩﺸﺴﯩﺰ
ﻗﯩﺰﻻﺭ ،ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺩﻭﭘﭙﺎ ﺗﯩﻜﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﭽﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﺍ ﺳﺎﺗﺴﺎ ،ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯜﺳﺘﯩﻠﻪﭖ
ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﭖ ﻗﻮﻳﯘﻻﺗﺘﻰ .ﺗﯩﻜﯩﻠﮕﻪﻥ ﺩﻭﭘﭙﯩﺴﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﻮﻝ ﺳﺎﻧﺎﺋﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﻐﺎ ﺋﻪﺭﺯﺍﻥ ﺑﺎﮬﺎﺩﺍ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺷﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺯﻭﺭﺍﯞﺍﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﻮﺷﺎﻕ ﺗﻮﻗﯘﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻗﯧﭽﯩﯖﻼﺭ ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻣﯘﺵ ﻛﻪﻟﺪﻯ،
ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺵ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﺑﯘ ﻗﯘﺷﻼﺭ ﺷﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ،
ﻳﯧﯖﯩﮕﻪ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺗﺎﻗﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ»ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﯩﻼﺭ« ﺋﯩﺪﻯ.
ﮬﯜﻧﻪﺭﯞﻩﻥ ،ﻛﺎﺳﯩﭙﻼﺭ ،ﻳﺎﻏﺎﭼﭽﻰ ،ﻣﻮﺯﺩﯗﺯ ،ﺗﺎﻣﭽﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻛﻮﭼﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﻰ ،ﺋﺎﮬﺎﻟﻪ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻛﻮﻟﻠﯧﻜﺘﯩﭗ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ،ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﭘﯘﻟﯩﻨﯩﯔ  %35ﻧﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ
ﺋﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻻﺗﺘﻰ .ﺷﻪﺧﺴﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ
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ﻛﯩﺮﯨﻢ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ

ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﯩﺰﻡ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﺎﻧﻼﺭ

ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ

ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﺎﺗﺘﻰ.
ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯚﺭﭖ  -ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ،ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻛﯩﻴﯩﻢ ـ ﻛﯧﭽﻪﻙ
ﻛﯩﻴﯩﺸﯩﻤﯘ» ،ﺗﯚﺕ ﻛﻮﻧﯩﻠﯩﻖ« ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﭗ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﻮﻝ
 ﻳﻮﻟﺪﺍ ﭘﺎﻳﻼﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ »ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﻰ ﺷﯘﻣﺘﻪﻛﻠﻪﺭ« ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭﺋﯘﺯﯗﻥ ﭼﺎﭘﺎﻥ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ،ﻛﻮﻧﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻪﺭﻏﯩﺐ ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ،
ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﯩﻜﻠﯩﻤﯩﺪﯨﯔ ،ﺩﻩﭖ ﭼﺎﭘﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﭘﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﭗ
ﻗﯩﺴﻘﺎﺭﺗﯩﯟﯨﺘﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﺯﯗﻥ ﭼﺎﭺ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ،ﻛﻮﻧﯩﻠﯩﻘﻨﻰ
ﺗﻪﺭﻏﯩﺐ ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ،ﺩﻩﭖ ﭼﯧﭽﯩﻨﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﻛﯧﺴﯩﯟﯦﺘﻪﺗﺘﻰ ،ﻳﺎﺵ
ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ،ﻛﻪﭘﻜﻪ ﺷﻪﭘﻜﻪ ،ﮔﻪﻟﻪﭘﻰ ﺷﯩﻢ ،ﭘﺎﻟﺸﻮﭘﻜﺎ ،ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ
ﭘﺎﺳﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯩﻴﯩﭗ ،ﻛﻮﭼﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﮕﻪ
ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯘﻧﺴﯘﺭ ،ﺑﯘﺭﮊﯗﺋﺎ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﻏﯩﺐ ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ﺩﻩﭖ،
ﺳﺎﺯﺍﻳﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ ،ﺑﯘﻻﯓ ـ ﺗﺎﻻﯓ ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ ،ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ،ﻗﯩﻴﺎ
 ﭼﯩﻴﺎ ،ﻧﺎﻟﻪ  -ﭘﻪﺭﻳﺎﺩﻧﯩﯔ ﺩﻩﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﭼﯩﺪﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﯩﻠﻰﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻗﯧﺮﻯ ،ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﯞﺍﻱ  -ﻣﻮﻣﺎﻳﻼﺭﻣﯘ ﺑﯘ
ﺑﻪﺗﻘﯩﻠﯩﻘﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺮﻯ ﻣﻮﻣﺎﻳﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽﻰ ﺷﯘﻣﺘﻪﻛﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺴﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻛﯧﺴﯩﻠﮕﻪﻥ ﭼﺎﭼﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ،ﯞﺍﻱ ﺟﺎﻥ ،ﺩﻩﭖ ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﻰ
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ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﭖ ﺋﯚﻳﮕﻪ ،ﻛﯧﻠﯩﻦ ،ﻧﻪﯞﺭﻩ  -ﭼﻪﯞﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ ،ﻣﺎﯕﺎ ﻧﻰ ﻧﻮﻣﯘﺱ! ﻧﻰ ﺋﯚﻟﯜﻡ! ﺩﻩﭖ ﻳﯩﻐﻼﭖ
ﺋﯩﺴﻪﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻗﻪﺩﻩﻣﺪﻩ ﺑﯩﺮ
ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.
ﺳﺎﻗﯩﻠﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﯞﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﯞﺍﻱ» :ﻣﻪﻥ ﻣﺎﺭﻛﯩﺲ ،ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺲ،
ﻟﯧﻨﯩﻦ ،ﺳﯩﺘﺎﻟﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺳﺎﻗﺎﻝ ﺑﯘﺭﯗﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺭﻩﺳﯩﻤﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﯩﻠﯩﻢ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﭘﯘﺗﻼﺷﺘﻰ!« ﺩﯦﻴﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺷﯘﻣﺘﻪﻛﻠﻪﺭ
ﻛﯧﻠﯩﭗ » ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺗﯩﻞ ﺗﻪﮔﻜﯜﺯﺩﯛﯓ ،ﻧﻪﻕ
ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﻰ« ﺩﻩﭖ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻗﺎﻣﯩﻐﺎﻥ.
ﻛﻼﺳﺴﯩﻚ ﻧﺎﺧﺸﺎ ،ﻛﻮﭼﺎ ﻧﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﻣﻪﺷﺮﻩﭖ ،ﺩﻭﻻﻥ ﺳﻪﻧﻪﻣﻠﯩﺮﻯ،
ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺗﯜﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻧﺎﺧﺸﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻤﯘ »ﺗﯚﺕ ﻛﻮﻧﯩﻠﯩﻖ،
ﺳﯧﺮﯨﻖ ﻧﺎﺧﺸﺎ« ﺋﯩﺪﻯ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯕﻨﻰ

ﻛﯜﻳﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،

ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻨﻰ

ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ

ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻛﻮﻣﭙﺎﺭﺗﯩﻴﯩﻨﻰ ﻛﯚﻛﻜﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻛﻮﻧﺎ  - 8ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ
ﻧﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺑﯩﺮﻩﺭﻯ» ،ﻛﻮﻧﺎ« ﻧﺎﺧﺸﯩﻨﻰ ،ﺧﻪﻟﻖ ﻧﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﻛﻮﻧﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻪﺭﻏﯩﺐ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﺎﺗﺘﻰ.
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ﺑﯩﺰ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺩﯗﺗﺎﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺵ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ

ﺋﯩﺪﯗﻕ،

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ

ﮬﺎﺯﯨﺮ

ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﯨﻜﻰ » ﺷﻪﺭﻕ ﻗﯩﺰﺍﺭﺩﻯ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﺋﯚﻣﯩﻜﻰ« ﺩﯨﻜﻰ
ﺋﻮﺑﯘﻟﻘﺎﺳﯩﻢ

ﻗﺎﺩﯨﺮ،

»

ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ

ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ«

ﺩﯨﻜﻰ

ﺗﯘﺭﺳﯘﻧﺠﺎﻥ ﺯﯗﻧﯘﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﻧﺎﺧﺸﺎ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﺳﻮﺭﯗﻧﻰ ﺗﯜﺯﻩﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ
ﺑﯩﺮﻯ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺧﯧﻠﻰ ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ.
ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯧﺘﯩﺰ ﺋﯧﺮﯨﻘﻘﺎ ﺑﺎﺭﺳﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ »ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ
ﻧﺎﺧﺸﺎ« ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﯩﯖﯩﺰ .ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯧﻨﯩﺪﯨﻦ
ﺟﺎﻕ ﺗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ  -ﺋﺎﺯﺍﺩﯨﻠﯩﻚ
ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ...

 -4ﻣﺎﯞﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ
ﻣﺎﯞﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ» ،ﺗﯚﺕ ﻛﻮﻧﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﺵ ،ﺗﯚﺕ ﻳﯧﯖﯩﻨﻰ
ﺗﯩﻜﻠﻪﺵ« ﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﻰ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯚﻳﺪﻩ ،ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸﯩﺪﻩ

ﻣﺎﯞﻧﯩﯔ

ﺗﯚﺕ

ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ

ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ

ﺷﻪﺭﺕ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﻣﺎﯞ

ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ »ﻻﯞﺳﻪﻥ ﭘﯩﻴﻪﻥ« ﻧﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﻳﺎﺩﺍ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ .ﻻﯞﺳﻪﻥ ﭘﯩﻴﻪﻥ ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ ―
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ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ ،ﻳﯜﮔﻮﯕﻨﯩﯔ ﺗﺎﻏﻨﻰ ﻳﯚﺗﻜﯩﺸﻰ،
ﺑﯧﻴﺘﻴﯘﻧﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﻳﻤﯩﺰ -،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﮕﻪ ﮬﻪﻗﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻜﻪ ،ﻟﯧﻴﻔﯩﯖﺪﻩﻙ ﺟﺎﭘﺎﻏﺎ
ﭼﯩﺪﺍﭖ،

ﻏﻪﻳﺮﻩﺕ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻜﻪ،

ﻳﯜﮔﻮﯕﺪﻩﻙ

ﻗﯩﻠﭽﯩﻤﯘ

ﺋﯚﺯ

ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﯩﻤﺎﻱ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻜﻪ ،ﺑﯧﻴﺘﻴﯘﻧﻨﻰ ﺋﯜﻟﮕﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪﻩﻳﺘﺘﻰ.
ﺑﯘ ﺋﯜﭺ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺩﺍ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﺎﺩﯨﺮ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺸﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﮬﺮﯗﻡ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﻳﻮﻝ  -ﻳﻮﻟﺪﺍ ،ﻛﻮﭼﯩﻨﯩﯔ ﺩﻭﻗﻤﯘﺷﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ،ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﯚﭖ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻳﻮﻝ ﺋﯧﻐﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ،ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﻰ ﺷﯘﻣﺘﻪﻛﻠﻪﺭ ،ﻳﻮﻟﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ

ﺗﻮﺳﯘﭖ»،ﺋﯜﭺ

ﻣﺎﯕﺪﯗﺭﻣﺎﻳﻤﯩﺰ«

ﺩﻩﭖ،

ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﻰ

ﻳﺎﺩﻻﭖ

ﺗﻮﺳﯘﯞﺍﻻﺗﺘﻰ.

ﮬﯧﭻ

ﺑﻪﺭ،

ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ

ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ

ﺳﯧﻨﻰ

ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﻰ

ﺋﯜﺯﯛﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻪﺷﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯜﭼﻨﻰ ﻳﺎﺩﻻﭖ ﺑﻪﺭ ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﺎﺯﺩﻩﭖ ،ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪﻧﺪﻩ ،ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ،ﯞﻩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺳﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ»ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﻰ ﯞﻩﻧﺴﯜﻱ!« ﺩﯦﺴﻪ،
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺟﺎﯞﺍﺑﻪﻥ »ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﻰ ﯞﻩﻥ ،ﯞﻩﻧﺴﯜﻱ!« ﺩﻩﭖ ﺷﻮﺋﺎﺭ
ﺗﻮﯞﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﻤﯩﺴﻪ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﮬﺎﻣﺎﻥ ،ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺳﺎﺩﯨﻖ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ

ﻛﯩﺸﻰ

ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﭗ،
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ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ

ﺟﺎﻳﻐﺎ

ﻣﻪﻟﯘﻡ
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ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﮬﻪﺭ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﻨﻰ ﺳﻪﮬﻪﺭ ﺗﯘﺭﯗﭖ ،ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﯞﻧﯩﯔ
ﺭﻩﺳﯩﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺳﻮﺭﯨﺸﻰ،
ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻕ ﺳﻮﺭﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭙﻼ ،ﻳﻪﻧﻪ
ﻣﺎﯞﻧﯩﯔ ﺭﻩﺳﯩﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ،ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
ﺋﯘ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﻭﻛﻼﺗﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ.
ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮﻩﺭﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﯕﻼﭖ
ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ  -ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﮬﻪﺭ ﺩﻩﻡ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﻧﻪﭘﭙﯘﺱ
ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ،ﮔﯩﻤﻨﺎﺳﺘﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ» ،ﻗﻪﺩﯨﺮﺩﺍﻥ ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﻰ ﺳﯩﺰ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻗﯘﻳﺎﺵ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﺎﺧﺸﯩﻨﻰ ﺧﯩﺘﺎﻳﭽﻪ
ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﯘﺳﺴﯘﻝ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻘﺴﯩﺰ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻜﻰ ،ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻗﯘﺳﻘﯘﺳﻰ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺭﺍﯞﯗﺭﯗﺱ
ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻳﺎﺧﺸﻰ

ﺋﻮﻳﻨﯩﻤﯩﺴﺎ،

ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﯩﻐﺎ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺗﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﻧﺎﭼﺎﺭ ،ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﺪﻩ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﻩﭖ ،ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﻪ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ ﯞﻩ ﻛﯜﺭﻩﺵ ـ ﭘﯩﭙﻪﻧﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﻛﯧﻠﻪﯕﺴﯩﺰ ،ﺑﻪﺗﻘﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﻨﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﻘﺎ
ﺯﻭﺭﻟﯩﻨﺎﺗﺘﻰ.
ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ ،ﻳﻪﻛﻪﻥ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺵ
ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﻣﯘﯕﺪﯨﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ
ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﯩﻤﺎﻱ »ﺑﻪﺵ ﺗﯜﭖ ﺩﻩﺭﻩﺥ« ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻳﺘﺘﻰ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﻡ» :ﻣﻪﻥ ﺑﻪﻛﻼ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ
ﻗﯩﺸﺘﺎ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﻗﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺋﻮﺗﯘﻧﯘﻡ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ،

ﺋﻪﺗﺮﻩﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ

ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﻡ ،ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﻪﺭﻣﯩﺪﻯ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻕ
ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ،ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯜﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺭﻩ ﺗﯘﺭﯗﭖ،
ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ،ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﻰ! ﻗﯩﺸﺘﺎ
ﺋﯚﻳﺪﻩ ﻗﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺗﯘﻧﯘﻡ ﻳﻮﻕ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ﺳﻮﻏﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟﻪﺭ ﮬﺎﻟﻐﺎ
ﻳﻪﺗﺘﻰ ،ﺭﻩﮬﯩﻢ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ ﺩﯦﺴﻪﻡ ﻛﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺵ ﺑﺎﺭﻣﺎﻕ
ﻗﻮﻟﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﺪﻯ! ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﻰ ﺩﻩﺭﻩﺧﺘﯩﻦ ﺑﻪﺵ ﺗﯜﭖ ﻛﻪﺱ!
ﺩﯦﺪﻯ ،ﺩﻩﭖ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ،ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺗﺮﻩﺗﻨﯩﯔ
ﺩﻩﺭﯨﺨﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺵ ﺗﯜﭖ ﻛﻪﺳﺘﯩﻢ ،ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻪﺗﺮﻩﺕ ﻛﺎﺩﯨﺮﻟﯩﺮﻯ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯘ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯔ ﺩﯦﺪﻯ! ﻣﻪﻥ ﺩﯦﺪﯨﻢ ،ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ
ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻕ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﻡ ،ﺑﻪﺵ ﺑﺎﺭﻣﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﺑﻪﺵ
ﺗﯜﭖ ﺩﻩﺭﻩﺥ ﻛﻪﺱ ﺩﯦﺪﻯ ،ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺷﯘ ،ﺩﯦﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﻰ
ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻖ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﮕﻪ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺳﺎﻗﭽﯩﻐﺎ ﺋﺎﭘﺎﺭﺩﻯ .ﺑﻪﺵ ﺗﯜﭖ ﺩﻩﺭﻩﺥ ﻛﻪﺳﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺵ
ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯧﺴﯩﻠﺪﯨﻢ .ﺑﯘ ﻻﺭ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﻪﺵ ﺗﯜﭖ ﺩﻩﺭﻩﺥ
ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ«

ﺩﯦﮕﻪﻥ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ

ﺋﯩﺸﻼﺭ ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﻩ

ﻛﯚﭖ

ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺘﺘﻰ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ،ﺳﻪﭘﺪﯨﺸﯩﻢ ،ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﻰ ﺗﯚﺭﻩﺧﺎﻧﻨﯩﯔ
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ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ :ﻟﯩﻦ ﺑﯩﻴﺎﯞﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ،ﺑﯘ ﻛﯩﻢ! ﺩﻩﭖ
ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ ،ﺳﺎﯞﺍﺗﺴﯩﺰ ،ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ،ﺑﯘ ﻟﯩﻴﯘ
ﺷﺎﯞﭼﻰ ﺩﻩﭖ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﻐﺎ ،ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ.
ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ

ﺑﺎﺷﻘﺎ

ﻳﻪﻧﻪ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ

ﺳﺎﻗﭽﯩﻨﯩﯔ

ﻛﺎﺩﯨﺮﻯ

ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺭﻩﮬﯩﻢ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﺎﯞﻧﯩﯔ ﺭﻩﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﺭﻩﺳﯩﻢ
ﺟﺎﺯﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍﻡ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﭘﺘﯘ،
ﺭﻩﺳﯩﻢ ﭼﻮﯓ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﭘﺎﺗﻤﺎﭘﺘﯘ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺭﻩﮬﯩﻢ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ
ﺋﺎﺭﯨﻼﺵ» :ﻣﺎﯞﯗ ﮔﯘﻳﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ ﻧﯧﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﻮﯓ ،ﺳﻪﻝ ﻛﯩﭽﯩﻜﺮﻩﻙ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﻩﻝ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﯩﻜﻪﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻘﺎ ﺩﻩﭖ ،ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ
ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ

ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﮔﯧﭙﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ

ﻗﺎﻣﯩﺘﯩﭗ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ.

 -5ﮬﻮﻗﯘﻕ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻛﯜﺭﯨﺸﻰ
ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﻭﯓ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺎﯞﯨﺘﯩﻨﻰ»ﺗﯚﺕ ﻛﻮﻧﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﺵ ،ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯓ
ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ«

ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ

ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ

ﺗﯩﻜﻠﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ

ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ »ﺷﻪﺧﺴﻜﻪ ﺧﯘﺭﺍﭘﯩﻴﻼﺭﭼﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ«
ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﻰ ﺭﺍﺳﺎ ﺋﻪﯞﺝ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﮬﻮﻗﯘﻕ
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ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﯩﻠﻰ ﻣﯩﻘﻴﺎﺳﯩﺪﺍ
ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ـ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﮬﻮﻗﯘﻕ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻛﯚﺭﯛﺷﻰ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.
ﻟﯩﻴﯘﺷﺎﯞﭼﻰ،

ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﺍ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﭗ،

ﻛﯜﺭﻩﺵ

ـ

ﺷﯩﻴﺎﯞﭘﯩﯔ،

ﺩﯨﯔ

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ،

ﭘﯩﭙﻪﻥ

ﺗﺎﯞﺟﯘﻻﺭ

ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ

ﺗﯜﺭﻣﯩﻠﻪﺭﮔﻪ،

ﺟﺎﺯﺍ

ﻻﮔﯧﺮﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺷﺎﻣﺎﻝ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﯞﻩ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﻮﻡ،
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﺎ ـ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﭼﯘﯞﯗﻟﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ،
ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ

ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ

ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎﺭﻯ

ﭘﺎﺭﺗﻜﻮﻣﻨﯩﯔ

ﯞﺍﯓ

ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ

ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﻤﯩﺰ -،ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻣﯘﻣﻴﯜﺯﻟﯜﻙ ﮬﯘﺟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ
ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ »ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ« ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﮔﻪﯞﺩﻩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﻨﯩﭗ »ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯩﺴﻴﺎﻥ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ  – 2ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﺳﻰ« ﻧﻰ ﻗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ
ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﻪﻣﺪﻩ ،ﺷﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﯞﻩﻗﻪﻟﯩﻜﻨﻰ ،ﻧﺎﻡ -
ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﻻﺭﻧﻰ ﺷﯘ ﭘﯧﺘﻰ ﺋﻪﻳﻨﻪﻥ ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺯﻯ
ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﻻﺭﻧﻰ

ﺧﯩﺘﺎﻳﭽﻪ

ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ

ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ

ﺑﻮﭘﻘﺎﻟﺪﯨﻢ.

ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ،

ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘ )ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻖ ﺷﺘﺎﺏ( ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺷﯘ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ »ﺳﯩﻠﯩﯔ«
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ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺷﯘ ﭘﯧﺘﻰ ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ
ﺑﻮﭘﻘﺎﻟﺪﯨﻢ.
1ـ ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ،ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﻮﻣﻼﺭ ،ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﺋﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻘﺎ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﮬﻪﺗﺘﺎ
ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ،ﺷﻪﮬﻪﺭ ،ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ- 2 ،
ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﻧﯩﯔ ﺷﯚﺑﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ -1966 .ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ - 3
ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮ ﯞﻩﻗﻪﺳﻰ - 2 ،ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﯩﮕﻪ
ﺳﻪﯞﻩﺑﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ - 3 .ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﭘﺎﺭﺗﻜﻮﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﻨﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ
ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﻟﯩﻤﻰ ﻛﻪﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻴﺎﻥ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺟﯩﻢ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ﻛﯚﺭﯛﺷﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻤﯘ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩﻚ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ
ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯚﺭﯛﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺷﯩﻤﺎﻝ ﯞﻩ ﺟﻪﻧﯘﺑﻘﺎ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭﮬﯩﻨﻰ
ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﺩﯨﻦ ﻗﻮﻟﻼﭖ» ،ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ« ﺩﻩﭖ ﻳﻪﻛﯜﻥ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ  - 2ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ،ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻏﻨﯩﯔ
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ﺷﯩﻤﺎﻝ ﯞﻩ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻐﯩﭽﻪ ﻛﯧﯖﻪﻳﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﭼﻮﯓ ﺧﻪﺗﻠﯩﻚ ﮔﯧﺰﯨﺖ
)ﺩﺍﺯﯨﺒﺎﯞ( ﭼﺎﭘﻼﭖ ،ﺩﺍﻗﺎ ﺩﯗﻣﺒﺎﻗﻼﺭ ﭼﯧﻠﯩﭗ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻏﺎ
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺷﻮﺋﺎﺭﻻﺭ ﺗﻮﯞﻟﯩﺸﺎﺗﺘﻰ .ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻣﻼﺭ ،ﺭﯨﺸﺎﺗﻜﯩﻼﺭ ،ﻛﯩﻨﻮ
-

ﺗﯩﻴﺎﺗﯩﺮ

ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺭ،

ﺧﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺩﻩﻡ

ﺩﻭﺳﻜﯩﻠﯩﺮﻯ،

ﺋﯚﺗﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻛﯧﻠﯩﭗ

ﺳﯧﻤﻮﻧﺖ

ـ

ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ

ﻳﻮﻟﻼﺭﻏﯩﭽﻪ

ﺷﻮﺋﺎﺭﻻﺭ

ﭼﺎﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺷﻮﺋﺎﺭﻯ -ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﯩﺰﻡ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ  - 1ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﮬﻮﻗﯘﻗﺪﺍﺭ ﯞﺍﯓ
ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﺎﻳﻠﻰ! ﺋﻪﺩﯨﭙﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﻩﻳﻠﻰ! ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ
ﺋﯩﺪﻯ.
 -1966ﻳﯩﻠﻰ  - 12ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 14ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ  - 21ﻛﯜﻧﯩﮕﯩﭽﻪ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﻜﻮﻣﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺟﯩﻢ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ﻛﯜﺭﯨﺸﻰ ﺋﯧﻼﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﯞﺍﻟﯩﻴﺴﻰ ﻧﻪﻧﭽﯩﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺗﺎﺷﻼﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻣﺎﺩﺩﯨﻠﯩﻖ ﺑﺎﻳﺎﻧﺎﺕ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺟﯩﻢ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ﻛﯚﺭﯛﺷﻰ ﺋﯜﻧﯜﻡ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ
ﺋﯧﻼﻥ

ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ

ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ،

ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺑﯘ

ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ

ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻨﻰ ﺋﯘﻟﻐﺎﻳﺘﯩﯟﻩﺗﺘﻰ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ
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ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯﻟﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﯧﺸﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﮕﻪﻥ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﺎ  -ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﮔﻪ ﯞﻩ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ
ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﻳﯧﺰﯨﭗ ،ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻧﻪﻧﭽﯩﻤﯩﻨﻨﯩﯔ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺋﯩﭽﻰ ﯞﻩ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻗﺎﺭﺍﺭﻧﺎﻣﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ
ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ  -ﺑﺎﺯﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﭗ ،ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﭼﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻼﺭ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ
ﺑﯚﻟﯜﻧﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ﻳﻪﻧﯩﻼ
ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ  - 2ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ،ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ  - 2ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ
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ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ».ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞ ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﯩﺰﻡ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ
ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﮬﻮﻗﯘﻗﺪﺍﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﻮﻟﺪﺍﺵ!«
ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺗﯜﺭﺩﻩ ،ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﻤﯩﺰ! ﺩﻩﭖ ﺷﻮﺋﺎﺭ
ﭼﺎﭘﻼﻳﺘﺘﻰ ﯞﻩ ﺗﻮﯞﻻﻳﺘﺘﻰ .ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯘ  2ﭼﻮﯓ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﻰ،
ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺩﻩﭖ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﻩﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ
ـ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﺎﻳﻠﻰ! ﺩﯦﺴﻪ،
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﺍﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻳﻮﻗﯩﺘﺎﻳﻠﻰ ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﺍﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﻮﻟﺪﺍﺵ! ﺩﻩﭖ
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﺍﺵ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻨﻰ ﺷﻪﺭﮬﯩﻴﻠﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺷﻮﭘﯘﺭ ﺋﯘﺳﺘﯩﻼﺭ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﺍﺷﺘﺎ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺷﻪﺭﮬﯩﻠﻪﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ - 2 ،ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﺎﻳﻠﻰ! ﺩﻩﭖ ﺳﯩﮕﻨﺎﻝ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ .ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ
ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﻮﭘﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﯞﯗﮔﺎﯕﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﺎﻳﻠﻰ! ﺩﻩﭖ ﺳﯩﮕﻨﺎﻝ
ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ .ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺷﻮﭘﯘﺭﻻﺭﻣﯘ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺸﯩﭗ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻨﻰ ﮬﻪﻳﺪﻩﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ،
ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﺎﺗﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻻ ،ﺋﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺗﯘﻥ ،ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻛﺎ ،ﺋﺎﭼﺎ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﯖﯩﻞ ﯞﻩ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﻪﻟﺪﻯ  -ﺑﺎﺭﺩﻯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﻮﺭﺍﻝ ـ ﻳﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻣﯘ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
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ﺷﯘ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﻩ ،ﻗﺎﻧﺨﻮﺭ ﺟﺎﻟﻼﺕ ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯓ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﮬﯚﺟﺠﻪﺕ
ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﭗ ﻛﯚﺭﻩﯕﻠﻪﭖ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ »-ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺕ ﭼﻮﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺩﺍﺩﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﺎﻻ ،ﺋﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺗﯘﻥ ،ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻛﺎ ،ﺋﺎﭼﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﯖﯩﻞ ﯞﻩ ﺑﯩﺮ
ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ،ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﭽﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ
ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﻣﯘﺭﻩﺳﺴﻪﺳﯩﺰ ﻛﯜﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺕ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﻯ« -ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﻪﻣﺪﻩ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﻼ
ﺋﻪﺳﻠﻪﭖ ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﭽﯩﻤﻪﻥ.

-6ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﻳﺎﻧﯟﺍﺭ ﮬﻮﻗﯘﻕ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ
ﻣﺎﯞﻧﯩﯔ» :ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﻧﻰ ﺗﯜﺷﻤﯘ  -ﺗﯜﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﭘﻘﺎ ﺗﯘﺗﯘﯕﻼﺭ! ﮬﻮﻗﯘﻕ
ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﯖﻼﺭ!« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻗﻰ  - 25ﻳﺎﻧﯟﺍﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯘ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺋﻪﺯﯨﺰﺍﻧﻪ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ
ﻛﻪﭺ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻧﯚﻟﺪﻩ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ،
ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﺪﺍ ،ﺋﺎﺭﻗﺎ  -ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﮬﯘﺟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜﭖ
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ﮬﻮﻗﯘﻕ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ
ﭘﺎﺭﺗﻜﻮﻣﻨﯩﯔ ﺷﯘﺟﯩﺴﻰ ﻣﯘﯓ ﺷﯘﻟﯩﻦ ،ﺑﺎﻱ ﻳﯘﻩﻧﺸﯩﯔ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﺍﻟﯩﻲ
ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﯞﺍﻟﯩﻴﺴﻰ

ﻳﺎﻗﯘﭖ

ﮬﺎﺟﯩﻢ

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ

ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ

ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻧﺪﻯ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ
ﭘﺎﺭﺗﻜﻮﻣﻨﯩﯔ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﻨﻰ ﭘﺎﻟﻪﭺ ﮬﺎﻟﻐﺎ
ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮬﻮﻗﯘﻕ  - 2ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ
ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ،ﺷﯘ
ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺪﯨﻜﻰ

ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭ

ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ

ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ

ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ،

ﭘﯜﺗﯜﻥ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﮬﻮﻗﯘﻕ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﯓ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﭘﺎﺗﯩﭙﺎﺭﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﺎﺩﻩﻡ -ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺘﺘﻰ،
ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺩﻩﻝ  - 1967ﻳﯩﻠﻰ  - 1ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ
 - 25ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯧﭽﻪ ﻳﯜﺯﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻜﻰ ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻣﯘ
ﮬﻮﻗﯘﻕ

ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺶ

ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﻩ

ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ

ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ

ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ

ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ،ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ،ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ
ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﻰ.
 -27ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﺑﺎﻏﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
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»ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﻗﯩﺰﯨﻞ

ﺑﯜﺭﻛﯜﺕ

ﺋﯩﺴﻴﺎﻥ

ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ

ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﺳﻰ«

ﺩﺍ

ﺋﯩﺸﻠﻪﯞﺍﺗﺎﺗﺘﯩﻢ .ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺋﺎﻟﯩﻤﺎﻧﻼﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰﻻ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ
ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻳﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ،ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﮬﻪﻝ ﺋﯘﺭﯗﺵ
ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺟﯩﻖ ﮬﻪﻡ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ،
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﻧﯩﯔ

ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ

ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ

ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ

ﺋﯚﺯ

ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺗﻪﺭﻩﭖ  -ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ .ﻛﯜﭼﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﺗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ .ﻣﯧﻨﻰ ﺳﯚﺭﯨﮕﻪﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﭘﻮﭼﺘﺎ
ﺗﯧﻠﯧﮕﺮﺍﻑ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﻟﻨﻰ
ﻛﯧﺴﯩﭗ

ﺋﯚﺗﻜﯩﻠﻰ

ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ،

ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ

ﭘﻮﭼﺘﯩﺨﺎﻧﺎ

ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ،

ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ  -ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﻣﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﺭﯗﭖ ،ﺑﺎﻏﻼﭖ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎﺳﻘﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ،
ﮬﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺭﻣﯘ ﻛﻪﻳﻨﻰ  -ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺟﯧﺪﻩﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ،
ﺋﯘﺭ ﻛﺎﻟﺘﻪﻙ ﺳﯜﺭ ﻛﺎﻟﺘﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻱ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﺰﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻧﻪﻟﻪﺭﮔﯩﺪﯗﺭ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻰ.
ﻣﯧﻨﻰ ﻗﺎﺗﻤﯘ ﻗﺎﺕ ﻣﯘﮬﺎﺳﯩﺮﻩ ﭼﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻜﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯧﺸﯩﻤﻐﺎ ﺗﺎﻏﺎﺭ
ﻛﯩﻴﺪﯛﺭﯛﭖ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
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ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﯧﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯧﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯩﻢ.

ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﻛﯜﺷﻜﯜﺭﺗﻜﻪﻥ،
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ

ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﻤﺎﻗﭽﻰ

ﺋﯘﻻﺭ

ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻐﯘﭼﻰ

ﻗﺎﺭﯨﻼﭖ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﻣﯧﻨﻰ

ﻣﯧﻨﻰ

ﺑﯘ

ﭘﻪﻗﻪﺕ

ﮬﻮﻗﯘﻕ

ﺩﻩﭖ،
ﯞﻩ

ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ

ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻤﻨﻰ

ﻣﯧﻨﯩﯔ

ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ

ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ

ﻛﯚﺯ

ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﭺ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﻼ ﺋﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﮔﯘﯕﺌﻪﻧﺠﯜﻣﯘ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﯩﺶ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ:
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﺴﻤﻰ» ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﻗﯩﺰﯨﻞ
ﺑﯜﺭﻛﯜﺕ

ﺋﯩﺴﻴﺎﻥ

ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ

ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﺳﻰ«

ﺑﻮﻟﯘﭖ،

ﻣﻪﻥ

ﺷﯘ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﺑﺎﻏﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﻳﯘﺭﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎﻥ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻤﯩﺰﻏﺎ

ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪﯞﻩ ﻳﺎﺭﯞﺍﻍ ﻛﻮﭼﺎ
ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭ،

ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ

ﮬﻪﺳﻪﻧﻨﯩﯔ

ﺑﺎﺷﻼﻣﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ،ﭘﻮﭼﺘﯩﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﭘﻮﭼﺘﯩﺨﺎﻧﺎ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗﭖ،
ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﻰ

ﺑﺎﻏﻼﭖ،

ﭼﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻨﻰ

ﭼﯧﻘﯩﭗ،

ﺋﯧﻐﯩﺮ

ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺯﻩﻳﺒﯘﺷﻰ )ﻳﯜﻛﻠﯩﻤﻪ
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ﺩﻭﻟﻘﯘﻥ ﭼﺎﺳﺘﻮﺗﺎ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﻰ( ﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯩﺸﻠﯩﻤﻪﺱ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ ﻣﯧﻨﻰ ﺷﯘ
ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ

ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻐﯘﭼﯩﺴﻰ،

ﭘﻪﺭﺩﻩ

ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻰ ،ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﺪﺍ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ،ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﭘﺎﺕ
 ﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﻣﯧﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ،ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﺳﻮﻻﭖﻗﻮﻳﺪﻯ ،ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﺳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﭗ ،ﮔﯘﯕﺌﻪﻧﺠﯜﻧﯩﯔ ﻛﻮﻧﺎ ﻛﺎﺩﯨﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻣﯘﺳﺎ ﺭﻭﺯﻯ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻣﯧﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﻮﺭﯨﻘﯩﺪﺍ ﭘﻮﭼﺘﯩﺨﺎﻧﺎ ﯞﻩﻗﻪﺳﯩﻨﻰ ﻗﺎﭼﺎﻥ؟ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﻩ؟ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻐﺎﻥ؟ ﺳﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻕ ﺑﻪﺭﺩﯨﯔ؟ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺗﯜﻛﻰ
ﻳﻮﻕ ﺳﻮﺭﺍﻗﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻍ
ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ .ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ .ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺟﺎﯞﺍﺏ
ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ  20ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﻰ
ﻗﻮﻳﯘﭖ

ﺑﻪﺭﻣﯩﺪﻯ،

ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ،

ﺑﯩﺮ

ﺳﯩﺮﺕ
ﻛﯜﻧﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ

ﺋﺎﻻﻗﻪ

ﻗﯩﻠﯩﺶ

ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ

ﻛﯚﺯ

ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﻰ
ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻜﻰ

ﺩﻭﺳﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺧﻪﺕ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ.
ﺧﻪﺗﺘﻪ :ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺑﯩﺮﺩﻩﻙ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
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ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻣﺎﺩﺩﯨﻠﯩﻖ ﺑﺎﻳﺎﻧﺎﺕ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﭖ
ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺋﯘﻻﺭ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﯜﺭﻣﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺶ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ ،ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺶ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺸﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ
ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﺋﺎﺷﻘﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺕ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﻣﺎﻧﻼﺷﺘﻰ،
ﺋﻪﮔﻪﺭ

ﻳﻪﻧﻪ

ﺋﯘﻻﺭ

ﻣﯧﻨﻰ

ﻗﻮﻳﯘﭖ

ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪ

ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺑﺎﺷﻘﺎ

ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ،
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭖ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ،ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ - 5
ﻛﯜﻧﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯧﻴﯩﺸﻜﻪ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﺎﺯﻣﺎ ﺑﺎﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻳﺎﺯ! ﺋﯘﻻﺭ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺸﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﺴﯘﻥ ،ﺩﻩﭖ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﻏﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﻣﻪﻥ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﯩﯖﯩﺪﯨﻢ .ﭼﻮﯕﺮﺍﻕ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﺘﯜﻡ- 6 ،
ﻛﯜﻧﻰ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﺳﻪﻧﻤﯘﺟﺎﯕﻰ ﺗﯘﺭﺍﻕ
ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﺴﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺩﻯ ،ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﺳﻪﯞﻩﺏ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﺳﻪﻡ ،ﺳﻪﻣﻪﺕ ﺩﯗﮔﺎﻳﻠﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪﻩﻙ ﭘﯩﻼﻧﻨﻰ
ﺗﯜﺯﯛﭖ ،ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ ﺳﻪﻣﻪﺕ ﺩﯗﮔﺎﻳﻠﯩﻨﻰ
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺘﺘﯩﻢ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯚﻱ -
ﺗﯘﺭﺍﻟﻐﯘ ﺟﺎﻱ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﺪﻩ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯩﻢ.
ﻣﻪﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻪﻧﺰﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ
ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ ،ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺳﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ
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ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘ ﺋﺎﺗﺎﻗﻠﯩﻖ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻣﻪﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ
ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﻳﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﻰ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ
ﻗﺎﻣﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ
ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ،ﺷﯚﺑﻪ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﻮﻝ ﻣﯧﯖﯩﭗ،
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺶ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ،ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﯞﺍﺭﯨﻘﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﭗ،
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﮬﻪﺳﻪﻧﻨﻰ ﺋﺎﻗﻼﭖ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﭘﯩﻜﺮﻯ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﭖ» ،ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ
ﺯﻭﺭ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﮔﺮﻯ ﺗﻮﻗﺎﻳﻠﯩﻖ« ﺩﻩﭖ ﺧﯘﻻﺳﯩﻠﻪﭖ ،ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ
ﺑﻮﺷﺎﺗﺘﯘﻕ .ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﮬﻪﺳﻪﻥ ﺋﯜﭺ ﺋﺎﻳﺪﻩﻙ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ.

****.
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ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﺏ
ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﺶ
-1ﺋﻮﻧﺘﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺖ ﯞﻩﻗﻪﺳﻰ
 -1967ﻳﯩﻠﻰ  - 8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 14ﻛﯜﻧﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﻜﻮﻡ
ﯞﻩ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﻨﺎﺳﻰ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻛﯜﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯘ-
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﺍ » - 14ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺖ ﯞﻩﻗﻪﺳﻰ« ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺯﻭﺭﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﺭﺍﺳﺎ ﭘﻪﻟﻠﯩﮕﻪ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﺎﺯﺍ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﭖ ،ﺗﺎﻳﺎﻧﭽﻰ
ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﻼﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ ،ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘﻻﭖ
-

ﺗﺎﻻﭖ،

ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﻟﯩﺮﯨﻐﺎ

ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ

ﮬﯘﺟﯘﻡ

ﻗﯩﻠﯩﭗ،

ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ

ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﺯ-ﺋﺎﺭﺍ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻛﻨﻰ ﺗﺎﻟﯩﺸﺎﺗﺘﻰ» .ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻮﺭﮔﺎﻥ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﺩﻩ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻣﺎﯞﻧﯩﯔ ﺧﻮﺗﯘﻧﻰ ﺟﺎﯕﭽﯩﯔ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ» :ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﯖﻼﺭ!« ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺷﻮﺋﺎﺭﻧﻰ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﯞﻩ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪﮔﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ
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ﭘﺎﺭﺗﻜﻮﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﻨﺎﺳﯩﻐﺎ ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ
ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﻤﯩﺰ
ﺩﻩﭖ ،ﺋﯚﮔﺰﯨﺴﯩﮕﻪ ﺗﺎﺵ ﺗﻮﭘﻼﭖ ،ﻧﻪﻳﺰﻩ ،ﻗﯩﻠﯩﭻ ،ﻛﺎﻟﺘﻪﻛﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ ﻛﯧﭽﻪ ـ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ
ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
ﯞﺍﯓ

ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ

ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻨﯩﯔ

ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﻨﺎﻧﻰ ﻗﻮﺭﺷﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﺗﻪﺭﻩﭖ  -ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭ ﮬﻪﺩﯨﺴﻪ-ﮬﯘﺩﻩﭖ ،ﺑﯩﻨﺎﻏﺎ
ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺗﺎﺵ ﺋﺎﺗﺘﻰ ،ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ ﺳﺎﻟﻐﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺗﺎﺵ ﺋﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ
ﮬﯘﺟﯘﻣﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ،ﺑﯩﻨﺎﻏﺎ ﺋﻮﺕ ﻳﯧﻘﯩﭗ ﺑﯩﻨﺎﻧﻰ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ
ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ

ﻳﻪﻧﯩﻼ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ

ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯧﻠﯩﯔ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ » ﺑﺎﯞﺧﯘﺍﯓ
ﭘﻪﻳﻠﻪﺭ« ) ﯞﺍﯕﺌﯩﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ( ﻣﯘ ﺑﻮﺵ ﻛﻪﻟﻤﻪﻱ ﮬﻪﻣﻤﻪ
ﭼﺎﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺋﯘ
ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﻮﻧﺎ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﺵ ـ ﺗﻮﻗﻤﺎﻕ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺭﺍﺳﺎ ﻗﯩﺰﯨﺪﻯ ،ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭ
ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﺳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ،ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﻜﻮﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﻨﺎﺳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯘﻟﯘﯓ ﭘﯘﭼﻘﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺷﺎﻣﺎﻟﺒﺎﻍ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭ ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﺳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ
ﻧﻪﻳﺰﻩ-ﭘﯩﭽﺎﻕ ،ﭘﺎﻟﺘﺎ  -ﻛﻪﻛﻪ ،ﺋﻮﺭﻏﺎﻕ ،ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﭙﺘﯩﺪﺍﺋﯩﻲ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺗﻪﻣﺸﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ  - 1ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ،
ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﯩﻴﻪﻟﻤﻪﻱ،
ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﺵ ﮬﯧﺴﺎﺑﯩﻐﺎ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ
ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺩﯙﻟﻪﺗﺒﺎﻍ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭ ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﺳﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺗﯚﺷﯜﻙ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﺍ
ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ

ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﻛﯩﺮﻣﻪﻛﭽﻰ

ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ

ﺋﯩﺪﻯ،

ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﺳﯘﭖ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﯩﻴﻪﻟﻤﻪﻱ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﺷﻰ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﭼﯧﻜﯩﻨﮕﻪﻧﯩﺪﻯ .ﺷﻪﮬﻪﺭ
ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﻜﻮﻡ
ﺑﯩﻨﺎﺳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺟﯧﯖﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭ
ﺑﯩﻨﺎﺩﯨﻜﻪﻟﻪﺭﮔﻪ
ﻗﺎﭼﯩﻼﻧﻐﺎﻥ

ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﻛﯧﻴﯩﻦ،

ﻛﯧﻠﯩﭗ

ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ

ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ

ﺑﯧﻨﺰﯨﻦ

ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﮕﻪ

ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ،ﺑﯧﻨﺰﯨﻦ ﭘﯜﺭﻛﯜﭖ ،ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺕ ﻳﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﻮﺕ
ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﺍ ـ ﺑﺎﺭﺍ ،ﺋﯘﻳﺎﻕ ـ ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﺗﺎﺭﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ،
ﺑﯧﻨﺰﯨﻦ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﭖ ،ﺩﯦﺮﯨﺰﻩ  -ﻛﯩﺸﻪﻛﻠﻪﺭﮔﯩﭽﻪ
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ﺑﯧﻨﺰﯨﻦ ﭘﯜﺭﻛﯜﭖ ﺋﻮﺗﻨﻰ ﺋﯘﻟﻐﺎﻳﺘﻘﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺋﻮﺕ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﭘﻪﻟﻪﻙ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﺪﻯ .ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻐﺎ ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻱ،
ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ ﻗﻪﯞﻩﺕ ـ ﻗﻪﯞﻩﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻠﻰ
ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﮬﻮﺩﯗﻗﯘﭖ  - 3ﻗﻪﯞﻩﺗﻜﻪ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯚﮔﺰﯨﮕﯩﭽﻪ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﮔﺰﯨﺪﯨﻦ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺳﻪﻛﺮﯨﮕﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ.
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﭘﯘﺕ ـ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺳﯘﻧﯘﭖ ﻣﯧﻴﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،
ﻧﻪﭼﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷﯘ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﻣﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰ ﺧﻪﻕ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺧﻪﺧﻠﻪﺭ،
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﻟﯜﯞﺍﺗﺴﺎ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ﻛﯚﺭﯨﻤﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﭘﻼﺷﻘﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﻟﺠﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ﺩﻩﭖ ،ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﮔﯩﻠﻪﻡ،
ﺷﯩﺮﻩ ،ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻕ ،ﺋﯚﻱ ﺳﺎﻳﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺗﻮﺷﯘﭖ،
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﻨﺎ ﺋﻮﺕ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﯩﺪﺍ ﻛﯚﻳﯜﭖ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﺗﯜﺗﻪﻙ
ﻗﺎﭘﻼﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻕ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ،ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻧﻪﻟﻪﺭﮔﯩﺪﯗﺭ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﮔﯩﻤﯩﺪﻯ ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻼ
ﻳﻪﺭﺩﻩ ،ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ،ﺋﯘﺭﯗﭖ ﺳﻮﻗﯘﭖ
ﺟﺎﺟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﻳﺎﻕ ﺗﻮﻗﻤﺎﻗﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ،ﺑﺎﻳﺎﻧﺎﺕ
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ﻳﯧﺰﯨﭗ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯜﮔﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ  -2ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﻏﺎ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯩﺮﺩﯨﻢ،
ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻤﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﺘﯩﻢ ،ﺩﻩﭖ ﺋﯩﭙﺎﺩﻩ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ .ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭ
ﺋﻪﺗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ

ﺑﺎﺷﻼﭖ،

ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﻩﺗﺘﻰ،

ﭘﯜﺗﯜﻥ

ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ

ﺷﻪﮬﻪﺭ

ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ

ﭼﯩﺪﯨﻤﯩﻐﺎﻥ

ﺗﯘﺕ

ﯞﺍﯕﻨﻰ

-

ﺗﯘﺗﻨﻰ

ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﺎﭼﻘﯩﻠﻰ
ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﻛﯧﭽﻪ -ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﭖ ،ﺋﯚﻱ -ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
 -8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 17ﻛﯜﻧﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻗﯩﺰﯨﻠﻨﯩﯔ ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﻰ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯚﺷﯜﻙ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﻰ ،ﺷﯩﻤﺎﻟﻰ
ﻳﺎﺭﯞﺍﻍ ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﻰ ،ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﺗﻮﯕﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﺴﻜﯩﻼﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺋﯧﻐﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﻗﺎﻣﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﺎﺧﺘﺎ ﺗﺎﻳﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﻕ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻮﺗﻪﻳﻠﻪﺭ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻗﯩﺰﯨﻠﻨﯩﯔ ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﻰ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ »ﻗﯩﺰﯨﻞ  -1ﺭﺍﻳﻮﻥ«،
ﻳﺎﺭﯞﺍﻍ ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﻰ »ﻗﯩﺰﯨﻞ  – 2ﺭﺍﻳﻮﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻧﺎﻣﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯚﺕ
ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﻰ

ﺗﺎﻗﺎﻗﻠﯩﻖ

ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻦ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ

ﺋﯩﺪﻯ،

ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ

ﻛﯩﺮﯨﺶ

ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺭﻣﯘ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺭﻣﯘ

ـ

ﭼﯩﻘﯩﺶ

ﻳﻮﻕ

ﺋﯩﺪﻯ،

ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ

ﻛﯩﺮﻩﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ.

ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ

ﻛﯩﺮﻩﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ.

ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﻖ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻳﯧﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ
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ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﻛﯩﺮﯨﭗ

ﺳﺎﺗﺎﻟﻤﺎﻱ،

ﺷﻪﮬﻪﺭ

ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﺪﺍ ﺳﺎﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺭﯞﺍﻍ ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﯩﺪﻩ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯚﺗﯜﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﻰ
ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﻜﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻳﻮﻟﯘﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﻯ ﻣﯘﮬﺎﺳﯩﺮﯨﮕﻪ
ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺗﻪﻥ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺮﯨﺶ ـ
ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ
ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ .ﺳﺎﻥ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺳﺎﻧﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻛﯜﭼﻰ ﺟﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ .ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ
ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ

ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﺘﻪ

ﯞﺍﯓ

ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ

ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﻰ

ﻳﺎﻗﻼﻳﺘﺘﻰ.

-2ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﯘﻻﺵ ﯞﻩﻗﻪﺳﻰ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﻯ  - 2ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﯞﺍﯓ

ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ

ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﻩ

ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ ،ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻗﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
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ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯ ﺗﻪﯞﻩﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ

ـ

ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ:

ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭﻏﺎ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ

ﺑﯧﺮﯨﭗ

ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ

ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ

ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ

ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ

ﭘﺎﺭﺗﻜﻮﻡ

ﺋﯩﺪﻯ.
ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ

ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﯩﻐﺎ ،ﺳﻮﺩﺍ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺳﻮﺩﺍ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ـ
ﺗﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭﺕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﺋﻪﺗﺮﻩﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ  - 1ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺖ
ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺗﻮﻗﯘﻣﯩﭽﯩﻠﯩﻖ
ﻓﺎﺑﺮﯨﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﭽﻰ ـ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ - 1 ،ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺖ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ
ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﯓ ﻛﯚﭖ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎﻥ ﺟﺎﻱ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻳﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﯧﻤﻪﻙ  -ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﻨﻰ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﻗﺴﯩﺰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﻳﯧﯖﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺩﯦﯖﯩﺰﯨﻐﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ
ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﻳﯧﯖﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﯧﺰﺍ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ
ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯ ﻗﺎﺭﻣﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﻪﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﭗ  - 1ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺖ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﯨﻢ.
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-8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 27ﻛﯜﻧﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ
ﻗﻮﺷﯘﻥ ،ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯙﯕﺒﺎﻍ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﻗﻮﺭﯗﺳﯩﺪﺍ ﺋﯧﺘﯩﺸﯩﭗ،
ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﻗﻮﺭﺍﻝ ـ ﻳﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﺋﯘ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ  24ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ 47 ،ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ 173 ،ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﻠﯩﭗ 8 ،ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻣﯧﻴﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺧﻪﯞﯨﺮﻯ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ - 9 .ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 2ﯞﻩ - 3
ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ﺩﯙﯕﺒﺎﻍ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﺪﺍ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﻰ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺭﮔﻪﺯﻣﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
ﮬﺎﯞﺍﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﯩﺪﺍ ﺳﯧﺴﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯘ ﺟﻪﺳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ
ﻛﯚﻣﯜﯞﯦﺘﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺯﯨﻴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻮﺷﯘﻧﻼﺭ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ،
ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﯘﻻﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ،ﻳﻪﻧﻰ  - 8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 28
 ﻛﯜﻧﻰ ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﻯﺑﯘﻟﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﺴﯩﺰ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﯘﻻﺷﺘﺎ ،ﮬﻪﺭﻛﯩﻢ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﺍﻟﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﮬﻪﺗﺘﺎ
ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﺳﻪﻱ  -ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﺳﺎﺗﻘﯩﻠﻰ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ،ﻗﻮﻏﯘﻥ ،ﺗﺎﯞﯗﺯ ﺳﺎﺗﻘﯩﻠﻰ
ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻤﯘ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﺍﻟﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺳﯜﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺑﯧﺴﯩﭗ
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ﻛﻪﺗﻜﯩﻠﻰ

ﺋﯩﺪﻯ،

ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ

ﻣﻪﻥ

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﻛﯚﺭﺳﻪﻡ

ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺯﺍﺗﻮﺭﻯ ﻳﻮﻕ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻗﺎﻗﯟﺍﺵ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻨﯩﯔ ﺯﺍﺗﻮﺭﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﺭﺩﻩ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻨﯩﯔ ﮔﻪﯞﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﺭﺩﻩ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻟﻤﯘ ﺋﻮﻗﻰ
ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﮬﻪ ﮬﯘ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺋﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﺩﯗﻡ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﻣﺎﯞ ﺯﯨﺪﻭﯓ
ﺋﯜﺯﯛﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ »ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﯘﻻﺵ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ« ﺩﻩﭖ ﺗﻪﻧﺒﯩﮭ
ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ،ﺧﻪﺧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ،ﮔﯧﭙﯩﮕﻪ ﭘﯩﺴﻪﻧﺖ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ

ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻨﯩﯔ

ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﯩﻨﻰ

ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ

ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ

ﺗﯩﺮﯨﺸﺎﺗﺘﻰ .ﭼﯧﻘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﺎﻧﺪﯗﻕ ،ﻳﻪﺷﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﺩﻩﺳﺴﻪﺷﻤﯘ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺱ ﻗﻮﺭﺍﻝ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﻪ ـ
ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﺗﻮﺷﯘﺳﯩﻤﯘ ﺗﯜﮔﯩﻤﯩﺪﻯ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﭖ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﻪﭺ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪﻣﻤﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻗﻮﺭﺍﻝ
ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ.
ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﻟﻪﭖ ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ .ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺗﻮﺳﺘﯩﻤﯘ؟ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﻧﻪﺳﯩﮫﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ
ـ ﻳﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻛﯜﭼﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﯩﺪﻯ ،ﺩﯦﺪﯨﻢ.
ﺋﯧﺴﯩﻤﺪﻩ

ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﭽﻪ

ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻜﻰ

ﻗﺎﭼﺎﻗﻼﺭ

30

-

ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺖ

ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ،

140

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﻰ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﭘﯜﺗﯜﻥ

ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﯞﯦﻠﯩﺶ

141

ﺟﯧﯖﯩﮕﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ
ﻗﯩﺰﯨﻠﻨﯩﯔ ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﯩﮕﻪ ،ﻛﻪﻳﻨﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺳﯚﮔﻪﺗﻨﯩﯔ
ﭼﯩﯟﯨﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪﻟﻠﻪ ﺗﻮﻗﯘﭖ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯩﻴﯩﺸﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ

ﺳﯚﮔﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ،

ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ

ﻛﯚﭘﻠﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﮔﻪﺗﻨﯩﯔ ﮔﻮﺳﺘﯩﯖﯩﻤﯘ ﻳﯧﺘﯩﺸﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯚﭖ
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻧﻪﻳﺰﻩ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﺎﻏﺎﭼﻘﺎ ﺗﯧﯖﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﻏﺎﻗﺘﻪﻙ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻳﺎﺳﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﭘﺎﺭﺗﻼﺗﻘﯘﭺ ﺑﻮﻣﺒﯩﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯩﺰ

ﻗﯩﺰﯨﻞ

ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﯩﮕﻪ

ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ

ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ.

ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﻨﻰ

ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪﻡ ﺳﺎﻗﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯩﺪﻯ .ﺩﻩﺭﻳﺎﻧﯩﯔ
ﺗﯚﯞﻩﻧﻜﻰ ﺋﯧﻘﯩﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯚﺳﯜﭖ ﺋﯚﺗﯜﺷﻜﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﭘﯩﻴﺎﺩﯨﻠﻪﺭ
ﻣﺎﯕﺪﻯ ،ﺗﻮﺳﺎﺗﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻩﺭﻳﺎﻏﺎ
ﻛﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﯧﺴﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﻮﻛﻨﻰ ﺳﯘﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘﯞﻩﺗﻜﻪﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺩﻩﺭﻳﺎﻧﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺋﯧﻘﯩﻤﯩﻐﯩﻤﯘ ﺗﻮﻙ ﺋﯘﻻﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﺪﻯ،
ﺷﯘ ﺋﻪﺳﻨﺎﺩﺍ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﻩ  -ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ ﺋﻮﻕ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯗﻕ ،ﺋﻮﻕ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ

ﺋﻮﻗﯩﺪﯨﻦ

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
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ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺳﻪﺭ

ﺧﯩﻞ
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ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ.
ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺋﯧﺘﯩﺸﯟﺍﺯﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻼﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﻧﻪﺳﯩﮫﻪﺕ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺗﻮﺳﻘﯩﻠﻰ

ﺗﯘﺭﺩﻯ،

ﺑﯩﺰ

ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ

ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﻗﺎﻳﺘﻤﯩﺪﯗﻕ ،ﮬﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺭ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﻏﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﻛﻪﭺ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚﭖ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ
ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ.
ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﺰﯨﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﻛﺎﻟﺘﻪ ﺟﻪﯕﻠﻪﺭ
ﺋﯜﺯﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﻖ
ﺷﺎﻣﺎﻟﺒﺎﻍ

ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺋﺎﺑﻼ

ﺋﺎﯞﯗﺕ

ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭ

ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﺳﻰ - 8 ،ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 15ﻛﯜﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﺎ ﮬﯘﺟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜﭖ،
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﻮﺷﻨﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﯩﭙﻪﻙ ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻐﺎ ﮬﯘﺟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭ ﻳﯩﭙﻪﻙ ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻨﻰ ﮬﻪﺵ  -ﭘﻪﺵ ﺩﯦﮕﯜﭼﻪ
ﺋﯩﺸﻐﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻝ ـ ﻳﺎﺭﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮﻯ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯘ
ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻛﯚﯕﻠﯩﻤﯩﺰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ
ﺋﯜﺯﯛﻟﺪﻯ ،ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻧﻪﺳﯩﮫﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ
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ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯘﺭﺳﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﺑﻼ
ﺋﺎﯞﯗﺕ  20ﻳﯩﻞ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﻣﻪﮬﻜﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.

 -3ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ
ﺋﯘﺭﯗﺷﻼﺭ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺗﺎﻗﺎﻗﻠﯩﻖ،
ﻛﯩﺮﯨﭗ ـ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻕ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﻤﯘ ﻗﺎﺕ ﻣﯘﮬﺎﺳﯩﺮﻩ
ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻼﺭ ،ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ
ﻛﯩﺮﻩﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯩﻤﺎﻻﻝ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﻛﯧﻠﻪﻟﻪﻳﺘﺘﯘﻕ ،ﻣﯘﺷﯘ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺋﯚﻣﯩﻜﻰ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﭖ،

ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ

-

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﮔﻪ

ﺋﺎﺩﻩﻡ

ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ

ﻛﯜﭺ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﭖ ،ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺯﻭﺭﺍﻳﺘﯩﺶ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﻪﻛﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭘﻪﻳﺰﯨﯟﺍﺕ ،ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﻰ ،ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﺎ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ.
ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﻛﯧﺴﻪﻝ ،ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﺟﺎﺭﺍﮬﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﻜﻮﻡ
ﺑﯩﻨﺎﺳﯩﺪﺍ ﺋﻮﺕ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﯩﺪﺍ ﺟﺎﺭﺍﮬﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻣﻪﺟﺮﯗﮬﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺩﻩﺳﻤﻰ

ﻗﯩﻠﯩﭗ،

ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻼ

ﻳﻪﺭﺩﻩ

ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻛﯜﺭﻩﺷﻜﻪ

ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺳﻪﭘﻪﺭﯞﻩﺭ ﻗﯩﻼﺗﺘﯘﻕ .ﻣﺎﯕﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ﻧﯚﯞﯨﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ،
ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﺪﺍ ،ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﯘﻻﺷﺘﯩﻜﻰ
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ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﯩﻢ .ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﻰ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺰ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ
ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ ،ﺋﺎﻧﭽﻪ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﺎ،
ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺗﻮﺷﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻯ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﺑﯧﺮﯨﭗ،

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ

ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻼﺭ

ﯞﻩﺯﯨﻴﯩﺘﻰ،

ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
ﻛﯚﭖ

ﺑﻮﻟﯘﭖ

ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ

ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﻰ

ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ

ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ

ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ،

ﻛﯜﺭﻩﺵ،

ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺘﺘﯘﻕ،

ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻏﺎ

ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ،

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ.
ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ  - 2ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﯞﻩﺯﯨﻴﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﺭﻩﺵ
ﺳﯩﺘﺮﺍﮔﯩﻴﯩﻤﯩﺰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯧﻤﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺳﯚﺯ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﺍ» :ﺋﯘﻟﯘﻍ
ﺩﺍﮬﯩﻤﯩﺰ ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﻰ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﺘﯩﻦ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ،ﺑﯩﺰﺩﻩ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﺭﺗﺘﯘﺭﯗﭖ
ﻗﻮﻳﯘﭖ ،ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻱ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ«
ﺩﯦﺴﻪﻡ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﺍ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻤﻨﯩﯔ
ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ ،ﺭﻭﮬﻰ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪﻩ ﮬﻪﻡ ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﯩﻚ ﮬﻪﻡ
ﺗﻪﻣﺘﯩﺮﻩﺷﻠﯩﻜﺘﻪﻙ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯧﺰﯨﯟﺍﻟﺪﯨﻢ،
ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﻪﮔﯩﺘﯩﭗ ،ﺑﯩﺰ ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻳﻪﻧﻰ ﻳﯘﺭﺗﯩﻤﯩﺰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﻰ
ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﯞﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﻮﺭﺍﻟﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﯚﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ....
ﺩﻩﭖ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻤﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ
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ﺋﯩﺪﻯ.
ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﯧﮕﻰ -
ﺗﻪﻛﺘﯩﻨﻰ

ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻥ

ﻣﻪﻥ

ﺋﺎﺩﺍﺵ،

ﺑﯜﮔﯜﻥ

ﺳﯩﻠﻠﯩﻨﻰ

ﺋﯚﻳﯜﻣﮕﻪ

ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﻩﻱ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ ﻧﻰ ـ ﻧﻰ
ﻧﺎﺧﺸﯩﭽﻰ،

ﺩﯗﺗﺎﺭﭼﻰ

ﭘﻪﻳﺰﻯ

ﺑﺎﺭ

ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ،

ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ

ﺑﻮﻟﺴﺎ

ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﻜﯩﮕﻪ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﻪﺕ ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﻟﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭﻩﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﻣﻪﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ،ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﺧﺸﺎﻡ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﮬﺎﻝ
ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻠﻰ ﮬﺎﯞﺍ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺑﺎﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻥ
ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ،ﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﻣﯩﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺗﯧﺨﻰ ﻧﻰ ـ ﻧﻰ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ،ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ
ﻛﯚﺭﯛﺷﻪﺭﻣﯩﺰ ،ﺑﯩﺰ ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﯨﻤﯩﺰ ،ﯞﺍﻗﺘﯩﯖﯩﺰ ﻳﻪﺗﺴﻪ ﻳﻮﻗﻼﭖ
ﺑﯧﺮﯨﯔ ،ﻛﯧﻤﯩﻨﻰ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﯟﺍﻻﺭﻣﯩﺰ ...ﺩﻩﭖ ﺗﻪﻛﻪﻟﻠﯘﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﮬﺎﯞﺍ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ
ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ،

ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ

ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻤﯘ

ﻳﻮﻕ

ﺋﯩﺪﻯ،

ﻣﻪﻥ

ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ

ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﺪﺍ ،ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺷﺎﻣﺎﻝ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﮬﺎﯞﺍ
ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺯﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﺎﺭ! ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭘﺎﺳﻨﻰ
ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﯩﺪﺍ ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻧﺪﻩﻙ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﻛﻪﺗﺘﯘﻕ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ  -ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﻮﻱ ،ﻛﺎﻻ ،ﺋﯘﻥ  -ﮔﯘﺭﯗﺝ،
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ﺋﻮﺗﻴﺎﺵ ،ﺳﻪﯞﺯﻩ ،ﭼﺎﻣﻐﯘﺭ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻨﯩﯔ ﻛﯚﺗﯩﻜﻰ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﻮﯞﻏﺎﺕ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺑﺎﻳﺮﺍﻕ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﮕﯩﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﭘﻪﻳﺰﯨﯟﺍﺗﻘﺎ
ﻳﯜﺭﯛﭖ ﻛﻪﺗﺘﯘﻕ .ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﻛﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﺗﺎﻏﺒﺎﻏﯩﺮﻯ ﺑﻮﻳﻼﭖ ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺳﻪﭖ ﺗﻪﻣﯩﻨﺎﺕ
ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﯜﭖ ،ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﻪﺗﺮﻩﺗﻜﻪ ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺗﯘﺗﻘﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺑﺎﺭﺍ ـ ﺑﺎﺭﺍ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ ﮬﻪﻡ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﭗ
ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ  20ﻳﯩﻞ ،ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﻳﯩﻞ
ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺑﻪﻱ
ﻗﺎﺭﻯ ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﯞﺍﭘﺘﯘ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﯩﺪﺍ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﭖ»،ﺑﯩﺰﻣﯘ ﻳﻮﻗﯩﻼﯓ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯩﻠﻪ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ ،ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺳﯩﻠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﻣﯘ ﭼﻮﯓ ﺟﻪﯕﺪﻩ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺘﯘﻕ ،ﺑﯩﺰ
ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﺩﻩﻙ ﮔﺎﻝ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﻕ ،ﮬﺎﻳﺖ ﺩﯦﮕﯜﭼﻪ ﺳﯩﻠﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻥ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯜﻧﻪﺗﺘﯘﻕ« .....ﺩﻩﭖ ﻗﯩﺰﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻻﺭ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗﻠﻪﺭ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ ـ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﯘﺩﺍ ﺑﯘﻳﺮﯗﺳﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺯﺳﺎﻡ
ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ.
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ﺑﯩﺰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﺳﺎﻕ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺗﯜﮔﻪ ـ
ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﺧﻪﻟﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﺳﺎﻗﭽﻰ

ﻗﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ،

ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻴﻨﯩﯔ،

ﺯﺍﯞﯗﺗﻼﺭﺩﯨﻜﻰ

ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘﻟﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ ﯞﻩﺯﯨﭙﻪ
ﺋﯚﺗﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﭘﺎﺗﺮﻭﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﻯ،
ﺧﻪﻟﻖ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﭘﺎﺗﺮﻭﻧﻼﺭ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ
ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ

ﻗﻮﺭﺍﻝ

ﺋﺎﺳﻤﺎﻱ،

ﭘﺎﺗﺮﻭﻥ

ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﻨﻰ

ﺗﺎﻗﺎﭖ

ﻛﻮﭼﯩﻐﺎ

ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺑﯘ ﯞﻩﻗﻪ ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﯩﺪﺍ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰ ﺋﻪﯞﺝ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ
ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﻰ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻼ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﭼﻮﯓ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺧﻪﻟﻖ ﺑﯘﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻨﻰ ﺑﯘﻻﭖ) ،ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﯘﻻﺵ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﭼﯩﻘﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ( ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﺪﺍ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺏ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯚﺯﮔﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﮕﻪﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺧﻪﻟﻖ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜﭖ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﺎﺭﺍ  -ﺑﺎﺭ ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﭗ ،ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﻤﺎﺭﺍﻝ،
ﺳﯧﺮﯨﻖ

ﺑﻮﻳﺎ،

ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﭼﺎﻕ،

ﻳﯧﯖﻰ

ﺋﯚﺳﺘﻪﯓ،

ﺋﺎﯞﺍﺕ

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ

ﻳﯧﺰﯨﻼﺭﻏﯩﻤﯘ ﺗﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﭘﻪﻳﺰﯨﯟﺍﺕ ،ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﺎ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ،
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ»ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﻟﻪﻡ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﺶ ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘ« ﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻳﻨﻰ  -ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﯗﺷﻘﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ»ﻣﺎﯞﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﻟﯘﺷﻴﻪﻧﯩﻨﻰ ﺟﺎﻥ
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ﺗﯩﻜﯩﭗ ﻗﻮﻏﺪﺍﭖ ،ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ« ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ
ﭘﻪﻳﺰﯨﯟﺍﺗﺘﺎ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺑﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺳﯩﺮ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ ،ﭘﻪﻳﺰﯨﯟﺍﺕ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﯘﺭﺗﯘﻡ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﺍ
ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻤﻨﯩﯔ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ

ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﭘﺎﺭﺗﻜﻮﻣﺪﺍ

ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ

ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ

ﭘﻪﻳﺰﯨﯟﺍﺗﺘﺎ.
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ

ﻣﻪﻥ

ﺋﯩﺪﯨﻢ،

ﭘﻪﻳﺰﯨﯟﺍﺕ

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻨﯩﯔ

ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ،ﭘﯘﻗﺮﺍﻏﯩﭽﻪ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ
ﯞﻩ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﺗﺘﻰ ،ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻳﺰﯨﯟﺍﺗﻘﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﺧﻪﻟﻖ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺩﺍﻏﺪﯗﻏﺎ

ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ

ﻛﯜﺗﯜﯞﺍﻟﺪﻯ،

ﻛﯩﻨﻮﺧﺎﻧﯩﻨﯩﯔ

ﺯﺍﻟﯩﺪﺍ،

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﻜﻮﻣﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﯗﺳﯩﺪﺍ ،ﻛﻪﻳﻨﻰ  -ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﻪﻱ
ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ ،ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭﻻﺭ ﻛﯚﺭﮔﻪﺯﻣﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻏﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻨﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭﯗﻗﯩﻴﻪ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻢ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻳﻪﺭ  -ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﭘﯩﭽﯩﺮ  -ﭘﯩﭽﯩﺮ ﭘﺎﺭﯨﯖﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ »ﺋﯩﺸﻰ« ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ.
ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚﭖ ﻛﯩﻴﯩﻢ -ﻛﯧﭽﻪﻙ،
ﻳﯧﻤﻪﻙ

ـ

ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ....

ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﭖ

ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﭗ

ﻗﻮﻳﺪﻯ،

ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﺎ

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻛﯜﺗﯜﯞﺍﻟﺪﻯ ،ﻣﯧﮫﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺳﻮﯞﻏﺎ ـ ﺳﺎﻻﻣﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ.
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-4ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺶ
ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ،ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ
ﺳﯧﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭ ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﯩﺸﯩﭗ،
ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺯﻭﺭﺍﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻰ ﺋﺎﭘﭙﺎﺭﺍﺕ ﻗﯘﺭﯗﺵ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ
ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ ﺭﯨﻴﺎﺳﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭﮔﻪ
ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﺷﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ 14 ،ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﺐ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ »ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ
ﭘﺮﻭﻟﯧﺘﺎﺭﯨﻴﺎﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﻪ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ« ﻗﯘﺭﯗﻟﺪﻯ ،ﺑﯘ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﻰ ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﻪ ﻗﯩﺴﻘﺎﺭﺗﯩﭗ ،ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﻪ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﺑﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺗﯚﺕ ﭼﻮﯓ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ
ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺗﯚﺕ ﭼﻮﯓ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﯘ
ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﺘﺎ ﺋﯩﺶ ﺑﯧﺠﯩﺮﻩﺗﺘﻰ.
ﺑﯘﻻﺭ:
ﺋﯩﺸﭽﯩﻼﺭ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ
ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ  -ﺳﻮﺩﺍ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ
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ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ
ﻣﻪﻥ

ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ

ـ

ﺳﻮﺩﺍ

ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﺪﺍ

ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻛﺎﺩﯨﺮ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ـ ﺳﻮﺩﺍ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩﻜﻜﻪ
ﺳﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﻪ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻘﺎ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﻪ

ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻨﯩﯔ

ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ

ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ

ﺑﯚﻟﯜﻣﻠﻪﺭ

ﺗﻪﺳﯩﺲ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﯞﻩﻛﯩﻞ
ﻳﺎﯓ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ »ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﺶ ﺑﯚﻟﯜﻣﻰ« ﮔﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ .ﺑﯘ ﺑﯚﻟﯜﻡ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﻪ
ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﻪ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻳﺎﺭﺍﻕ ،ﺋﯘﺭﯗﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﻠﻪﺗﺘﻰ .ﻳﺎﯓ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ
ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﻣﯘﺩﯨﺮﺑﻮﻟﯘﭖ) ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﯞﺍﻟﯩﻴﺴﻰ( ﺑﯩﺰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻨﯩﯔ

ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ

ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﻩ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ

ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﯚﺕ ﭼﻮﯓ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﻳﺎﯕﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﯞﺍﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﮬﻮﻗﯘﻕ ﺳﯜﺭﯛﭖ،
ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻜﻰ  14ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﻪ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻨﻰ
ﻗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯩﺮ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻢ ﺋﯧﭽﯩﭗ ،ﺩﺍﻏﺪﯗﻏﺎ ﻗﻮﺯﻏﺎﭖ،
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ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﻪﺳﻪﻣﻴﺎﺩ
ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﺸﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻜﻰ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﺴﻰ ،ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﻪﺭ،
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ،
ﻳﯩﻐﯩﻨﻨﯩﯔ ﺭﯨﻴﺎﺳﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ
ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﻛﻮﻣﯩﺴﺴﺎﺭﻯ ﻟﯩﺒﯩﻦ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻳﯩﻐﯩﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻨﻰ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﺎﺧﺸﻰ

ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰﻩﺕ

ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ

ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﺳﯚﺯﮔﻪ

ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻰ ،ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ
ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻥ ،ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺑﯚﻟﯜﻣﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﯜﭖ
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ

ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﻰ،

ﺳﯚﺯﮔﻪ

ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ

ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯚﻟﯩﺸﻰ

ﭼﻮﻗﯘﻡ

ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﻪ

ﻛﯧﺮﻩﻙ ،ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻧﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ـ ﺳﻮﺩﺍ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﯞﺍﻛﺎﻟﯩﺘﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ ،ﺳﯚﺯ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ
ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺳﯚﺯ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﯩﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﺭﺩﻯ،
ﻳﯩﻐﯩﻦ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.

ﺯﯨﻨﺖ

ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ

ﺗﻮﭘﭽﯩﻼﺭ
30

ﻣﻪﺷﯩﻖ

ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ

ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ

ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ

ﻛﯩﺸﻰ

ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺪﯗ ،ﺩﻩﭖ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﯩﻐﯩﻦ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ ﺗﻪﺭﻩﭖ  -ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ
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ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﻳﯩﻐﯩﻦ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﻮﭘﯩﻐﺎ ﻟﯩﻖ ﺗﻮﻟﺪﻯ.
ﻳﯩﻐﯩﻨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ

ﻳﯩﻐﯩﻦ
»ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ

ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ

ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺭﻩﺋﯩﺲ

ﭘﺮﻭﻟﯧﺘﺎﺭﯨﻴﺎﺕ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﻪ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻨﯩﯔ ،ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﻰ ﻟﯘﺷﻴﻪﻧﯩﻨﻰ
ﺋﺎﺩﺍﻗﻘﯩﭽﻪ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﻗﻪﺳﻪﻣﻴﺎﺩ ﭼﻮﯓ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ« ﺩﻩﭖ ﺧﯩﺘﺎﻳﭽﻪ ﺧﻪﺕ
ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﺪﺍ ﺧﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﻠﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ ،ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﻛﻮﻣﯩﺴﺴﺎﺭﻯ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺶ
ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻢ ﺳﯚﺯﻯ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﭽﯩﻼﺭ ﯞﻩﻛﯩﻠﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭ ﯞﻩﻛﯩﻠﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﯞﻩﻛﯩﻠﻰ
ﺳﯚﺯﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺧﯩﺘﺎﻳﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ،
ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﮬﻪﻳﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻼ ﻳﯩﭗ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺯﯦﺮﯨﻜﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﻳﯩﻐﯩﻦ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻢ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﭽﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﺳﯚﺯ ﻧﯚﯞﯨﺘﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺭﻩﺋﯩﺲ
ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻣﯩﻜﺮﻭﻓﻮﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻗﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭘﻼ ،ﺳﯚﺯ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻠﻰ
ﺗﯘﺭﺩﯗﻡ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺗﯩﻤﺘﺎﺱ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﺎﻟﺪﻯ
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ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺭﻩﺋﯩﺲ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻣﺎﯞ ﺯﯦﺪﯗﯕﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯩﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ
ﺋﯜﭺ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺭﻩﺋﯩﺲ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﺳﺘﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﻮﭘﯩﻐﺎ
ﺗﻪﺯﯨﻢ

ﻗﯩﻠﯩﭗ،

ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ

»ﺋﺎﻟﺪﻯ

ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ

ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺩﺍﮬﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯩﻤﯩﺰ،
ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺭﻭﻟﭽﯩﻤﯩﺰ ،ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﭘﺎﺗﻤﺎﺱ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻗﯘﻳﺎﺵ
ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﯩﻐﺎ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ! ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﻣﯜﺭ
ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ! ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﯧﻘﯩﻦ

ﺳﻪﭘﺪﯨﺸﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﺩﺍﻥ ﻓﯘ

ﺗﻮﯕﺸﯘﻩﻱ )ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ( ﻟﯩﻦ ﺑﯩﻴﺎﯞﻧﯩﯔ ﺗﯧﻨﻰ ﺳﺎﻏﻼﻡ ،ﺋﯘﺯﯗﻥ
ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻛﯚﺭﺳﯘﻥ!« ﺩﻩﭖ ﺗﻪﻛﻪﻟﻠﯘﭖ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ

ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ

ﺋﯘﺯﯗﻥ

ﺋﯚﻣﯜﺭ

ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ!

ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩ،

ﺭﻩﺋﯩﺲ

ﺳﻪﮬﻨﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﯞﻩ ﭘﻪﺳﺘﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻣﺎﯕﺎ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ،ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ ،ﺩﯦﻴﯩﺸﻰ ﺷﻪﺭﺕ ﺋﯩﺪﻯ،
ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ
ﺧﻪﻟﻖ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﮬﺎﯓ ـ ﺗﺎﯓ ﺑﻮﻟﯘﺷﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺪﯨﻦ ،ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ـ ﺋﺎﻳﺎﻍ ﺧﯩﺘﺎﻳﭽﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ
ﯞﻩ

ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ

ﺋﯜﭼﯜﻥ،

ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ

ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ

ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﯧﻨﯩﯔ

ﺳﯚﺯﯛﻣﺪﯨﻦ

ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ

ﻳﯩﻐﯩﻨﻨﯩﯔ

ﻧﯧﻤﻪ

ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ

ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ
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ﻛﯜﻥ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﻱ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭙﻼ ،ﺳﯚﺯ
ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﯩﻨﻰ ﺭﯨﻴﺎﺳﻪﺗﭽﻰ ﻟﯩﺒﯩﻨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﻟﺪﻯ ـ ﻛﻪﻳﻨﯩﻤﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ
ﺭﻩﺋﯩﺲ ﺳﻪﮬﻨﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ،ﭘﻪﺳﺘﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻥ
ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﯗﻡ.

ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ

ﺳﯚﺯ

ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ

ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﺳﯚﺯ

ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺭﯨﻴﺎﺳﻪﺗﭽﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺭﻩﺋﯩﺲ
ﺳﻪﮬﻨﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﯘﻣﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﯘﻡ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ
ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﮬﻪﻳﺮﻩﺗﺘﻪ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﺩﯨﺮﻯ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﺎﻻﻳﯩﺘﻪﻥ
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ،

ﻧﯧﻤﻪ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ

ﺭﻩﺳﻤﯩﻴﻪﺕ

ﺗﻪﻛﻪﻟﻠﯘﭘﯩﻨﻰ

ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﺳﺘﯩﻨﻼ،
»ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﻮﯓ ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ ،ﺳﻪﮬﻨﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭙﻼ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻗﺎﺭﺍ ﺗﻪﺭﮔﻪ ﭼﯚﻣﯜﻟﯜﭖ
ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﮬﻮﺩﯗﻗﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ،
ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺋﺎﺭﺍﻥ  -ﺋﺎﺭﺍﻥ ،ﺗﻪﻣﺘﯩﺮﻩﭖ ﺳﯚﺯﻧﻰ
ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﭼﯜﺷﺘﯜﻡ« ﺩﯦﺪﯨﻢ ،ﻛﯚﭖ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﺩﺍ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﻣﺎﯕﺎ ﭼﯧﻜﯩﺖ ﺋﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﭼﻮﯓ
ـ

ﻛﯩﭽﯩﻚ

ﻳﯩﻐﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ

ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﻠﯩﻘﻰ

ﻣﺎﯕﺎ

ﻳﯜﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻛﻮﻧﺎ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﻼﺭ ﻗﺎﺭﺍ ﻳﯩﭗ ،ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯕﻨﯩﯔ
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ﻗﺎﻟﺪﯗﻗﻰ،

ﯞﻩﮬﺎﻛﺎﺯﺍ

ﺩﻩﭖ

ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ

ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﭗ،

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﺧﺸﻪﻧﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺳﻪﮬﻨﯩﮕﻪ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﯞﻩﺟﯩﺪﯨﻦ ﻧﯧﻤﻪ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻛﺎﻳﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ» :ﺋﺎﺩﻩﻡ ﮬﺎﻣﺎﻥ
ﺑﯩﺮﻛﯜﻥ ﺋﯚﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﮬﺎﻳﺎﺕ
ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻤﺪﺍ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﻧﯧﻤﯩﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺑﯩﺮ
ﺗﻮﻧﯘﺗﯘﭖ

ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ!«

ﺩﯦﺴﻪﻡ،

ﭼﻮﯓ

ﺋﯩﺸﻘﺎ

ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ

ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻼ

ﻣﻪﻳﻠﯩﺘﯩﻐﯘ! ﺩﻩﭖ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ  10ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﯜﭖ،
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺗﯘﺭﺩﻯ ﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ» :ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﮬﻪﺭ ﺑﺎﻻ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﮬﯧﭻ ﻧﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ
ﺑﻪﻛﻼ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﻯ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﻮﻗﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﯜﮔﻪﺗﺘﻰ« ،ـ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺋﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﮔﻪﭘﻜﻪ ﻳﺎ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ،ﻳﺎ
ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺴﯩﺰ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﻪﺗﺘﻰ .ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯕﻨﻰ ﺗﯩﻠﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ،
ﻳﺎﻛﻰ ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯕﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯩﻤﻰ ﺑﺎﺭ ﮔﯧﺰﯨﺖ ،ﮊﯗﺭﻧﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻳﯩﺮﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ،
ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺴﯩﺰ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﯜﺭﻣﯩﯔ ﺋﯩﺪﻯ.

-5ﺋﻮﻧﺒﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻰ
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 -1967ﻳﯩﻠﻰ  - 10ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 13ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯧﭽﯩﺪﻩ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻯ ﺟﯘﺋﯧﻨﻠﻪﻳﻨﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ...

ﺑﺎﺵ

»ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ

ﺗﻮﺳﯘﻗﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﻳﻮﻟﻼﺭﻧﻰ ﺭﺍﯞﺍﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﯕﻼﺭ!« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻗﻰ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ
ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﯓ ـ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﺗﯧﻨﻪﭖ ،ﮬﺎﺳﯩﺮﺍﭖ
ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸﻨﻰ
ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﭖ ،ﻳﻮﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﭽﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻜﻪ ﺳﻪﭘﻪﺭﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﺗﺎﻻﺵ ـ ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺯﺍﻛﯩﺮﻩ
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺋﯧﭽﯩﯟﯦﺘﯩﻠﺪﻯ - 1967 .ﻳﯩﻞ  - 10ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 15
 ﻛﯜﻧﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﺷﻜﻪ ﺋﻪﺭﺯﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮﻛﯜﻥ .ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ،ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺭﺩﻯ ـ ﻛﻪﻟﺪﯨﺴﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺗﻮﺳﯘﻗﻼﺭ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ،
ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺭﺍﯞﺍﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺧﻮﺗﻪﻧﮕﻪ
ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻣﯩﯖﻼﭖ

ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ،

ﺳﯘﻏﯘﻧﭽﺎﺯﯨﺪﯨﻦ

ﺑﺎﺷﻼﭖ،

ﺋﺎﺗﯘﺷﻨﯩﯔ

ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﻩﻟﻤﻪﻱ ﻳﺎﺗﻘﯩﻠﻰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﻳﻼﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺧﻮﺗﻪﻥ ،ﻳﻪﻛﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎﻟﻤﺎﻱ ،ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻛﻪﻥ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﯧﺴﺎﺑﻰ ﻳﻮﻕ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﯨﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯩﻤﺎﻟﻨﯩﯔ

ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺗﻮﺧﺘﺎﭘﻼ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
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ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ﻗﺎﭼﺎﻗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺯﯨﺪﺩﯨﻴﯩﺘﻰ

ﻛﯜﻧﺴﺎﻳﯩﻦ

ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﺸﯩﭗ،

ﭘﯜﺗﯜﻥ

ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ

ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ

ﻗﺎﻣﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﺶ ـ ﭼﯧﻘﯩﺶ ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﯩﻠﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘﺭﻩﺳﺴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ
ﭼﯜﺷﯜﭖ ،ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﺗﺎﻻﺵ ـ ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ  - 10ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ
 - 15ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﮬﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ
ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ :ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺗﻮﺳﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﻮﻟﻼﺭﻧﻰ ﺭﺍﯞﺍﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ،
ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﺪﻩ ﺑﺎﺭ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺷﯘ ﭘﯧﺘﻰ ﭘﯧﭽﻪﺗﻠﻪﭖ ﺳﺎﻗﻼﺵ،
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺸﯩﺶ

ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ

ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ،

ﺋﻮﻕ

ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻖ،

ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﭽﻰ ـ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺶ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ
ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ،ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ،ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺗﻠﯩﻤﻪﺳﻠﯩﻚ،
ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ .....ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ
ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ - 10 ،ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -15ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ
ﺳﺎﺋﻪﺕ  10ﺩﺍ ﻳﻮﻟﻼﺭﺩﺍ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻨﯩﯔ ﻧﻮﺭﻣﺎﻟﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻐﺎ ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ
ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ  -ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ
ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ ﻳﺎﺭ ـ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﯩﻠﻰ
ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﯞﻩﺯﯨﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﻗﻮﺭﺍﻝ  -ﻳﺎﺭﺍﻕ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ
ﺋﺎﯕﻼﻧﻤﺎﻱ ﺗﯩﻨﭻ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺰﻣﯘ ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ،ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
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ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﻰ ﺗﻪﯞﻩﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ،ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﻕ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﺰﯨﻼﺭ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭ
ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﻳﺎﻧﭽﻰ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ ،ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﺪﻩ
ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ 3 ،ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﯩﻼ
ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﻛﯧﭽﻪ ـ ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﭖ ﮔﯜﻣﺒﯜﺭـ ﮔﯜﻡ ،ﺗﻮﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ،ﺯﻩﻣﺒﯩﺮﻩﻛﻨﯩﯔ
ﭘﯩﻠﯩﻤﻮﺗﻨﯩﯔ

ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ،
ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ

ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ

ﺗﻮﭘﻼﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ

ﻛﻪﺳﻜﯩﻨﻠﻪﺷﺘﻰ.

ﻧﻪﻟﻪﺭﺩﯨﻨﺪﯗﺭ
ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺷﻜﻪﻥ

ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭ

ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ،

ﺯﯨﺪﺩﯨﻴﻪﺕ

ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﯨﻨﻤﯘ

ﺑﯩﺮ

ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭ

-

ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﯞﯦﻠﯩﭗ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﺯﻩﺧﯩﻤﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﻪﯞﺝ
ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ
ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﯞﯦﻠﯩﭗ ،ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﯔ ﺑﺎﺭ؟ ﻛﯩﻢ  -ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﻧﯧﻤﻪ
ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ؟ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭖ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﺳﯜﺭﻛﯩﻠﯩﺶ ﮬﺎﺳﯩﻞ
ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺑﺎﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺋﯧﻼﻥ

ﻗﯩﻠﯩﭗ،

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﭘﺎﻻﻧﻰ

ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ

ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ

ﭘﺎﻻﻧﻰ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﻟﺪﻯ 2 ،ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ  3ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻗﻮﻳﯘﭖ
ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ! ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻤﯩﺰ!
ﺩﻩﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺕ ﮬﯘﺟﯘﻡ
ﺑﺎﺷﻼﭖ ،ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ
ﺑﯧﺴﯩﻤﻠﯩﻖ

ﻳﺎﯕﺮﺍﺗﻘﯘﻧﯩﯔ

ﻛﺎﺳﺎﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
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ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ

ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ

159

ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.

-6ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﺗﯚﺕ ﭼﻮﯓ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺵ ،ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﭼﻮﯓ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ
ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﻗﺎﭼﺎﻗﻼﺭ ،ﮬﻪﺭ
ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯ ﺗﻪﯞﻩﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﺰﺍ ﯞﻩ ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ

ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﭗ،

ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ

ﻟﯩﻨﯩﻴﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﻗﯘﺭﯗﭖ،

»ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﺶ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻖ
ﺷﺘﺎﺑﻰ« ﻧﻰ ﻗﯘﺭﯗﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﺎﻣﺎﻟﺒﺎﻍ ﻳﯧﺰﯨﺴﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﺳﻪﭖ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻖ ﺷﺘﺎﺑﻰ ،ﺩﯙﻟﻪﺗﺒﺎﻍ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺳﻪﭖ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻖ
ﺷﺘﺎﺑﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﻗﺎﭼﺎﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻖ ﺷﺘﺎﺑﻰ
ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘﻥ ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪﻥ
 14ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ،ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﺎﺭﭼﻪ  -ﭘﺎﺭﭼﯩﻐﺎ
ﺑﯚﻟﯩﻨﯩﭗ،

ﮬﻪﺭ

ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﻰ

ﺋﯚﺯ

ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺷﯘﻥ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻳﯧﯖﯩﭽﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻥ ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻐﺎ

ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎﻥ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ» :ﺳﺎﻥ ﺳﯘ

ﺧﯘﻱ« ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ :ﺋﯜﭼﻨﻰ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯛﺵ ،ﺑﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺳﺎﻥ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺳﺎﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻛﯚﭖ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺋﯩﺪﻯ ،ﮬﻪﺭ
ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺷﯚﺑﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ
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ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺘﺘﯩﻢ.
-2ﻛﯚﺯ

ﻗﺎﺭﺍﺵ

ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﻪ

ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ

ﺑﻮﻟﯘﭖ،

ﺑﯘ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ

ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻧﺎﻣﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺳﯩﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﺎﺵ ﺷﺘﺎﺑﻰ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﺎﺵ ﻳﻮﻝ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯩﺪﻯ .ﺳﺎﻥ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺯ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﻮﻕ
ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯧﺘﻪﺭﺳﯩﺰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﮔﺎﯞ ﭼﯩﻴﺎﯞ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﯞﺍﯓ
ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﺟﺎﻥ ﺗﯩﻜﯩﭗ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺋﯩﺪﻯ.
 -3ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺵ »ﮔﯘﯕﺪﻩﻱ ﺧﯘﻱ« ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ،ﺋﯩﺸﭽﯩﻼﺭ ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﯩﻴﻰ.
ﺑﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻤﯘ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﺘﯩﻜﻰ
ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﺗﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﭽﻰ ـ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻘﺎ
ﺋﻪﺯﺍ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﺎﺵ ﺷﺘﺎﺑﻰ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﺗﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭﺕ  - 6ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯩﺪﻯ .ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﯞﺍﯓ ﺗﯩﻴﻪﻧﻴﯘﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﭖ - 1967 ،ﻳﯩﻠﻰ - 30
ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺟﻪﯕﺪﻩ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯩﺪﺍ
ﺋﯚﻟﯜﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻣﺎ ﻓﯘ ﮔﯜﻱ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯘﯕﮕﺎﻥ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ.
-4ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﻓﯩﻨﺒﯘ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ،ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ -2
ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺷﯚﺑﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﺎﺵ ﺷﺘﺎﺑﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
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ﭘﯧﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺧﯘ ﻟﯩﺠﯩﻦ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﺎ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺧﯘﻟﻰ ﺟﯩﻨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻟﯩﺰﯨﮕﺎﯓ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ،ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﯩﮕﯩﺘﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻨﻰ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺴﺎ ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﺪﯨﻦ
ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ
ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺟﻪﺳﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ،
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﻣﺎﺗﻪﻡ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﺩﺍﻏﺪﯗﻏﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﺭﻩﺵ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺗﯩﭙﯩﻚ

ﮬﺎﻟﺪﺍ

ﻧﺎﻣﺎﻳﺎﻥ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﺋﯩﭙﻼﺱ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﻯ ﻟﯩﺰﯨﮕﺎﯕﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﺯﯗﻥ
ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻳﯘﯞﻩﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺋﯘ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﻗﺎﭼﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ.
ﻛﯚﺯ

ﻗﺎﺭﺍﺵ

ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﻰ

ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ

ﺑﯚﻟﯜﻧﮕﻪﻥ

ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻰ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺗﯚﺕ ﭼﻮﯓ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺵ ،ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﭼﻮﯓ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺑﺎﺭ ﺩﻩﭖ
ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ

ﯞﻩ

ﺑﺎﻳﺎﻧﺎﺗﻼﺭ

ﺋﯧﻼﻥ

ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ،
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ﺑﯘ

ﻛﯚﺯ

ﻗﺎﺭﺍﺵ

ﯞﻩ

162

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﯟﻯ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯚﻟﯩﻨﯩﺶ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺑﯘ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﯞﻩ ﺑﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ - 1968
ﻳﯩﻠﻰ  - 1ﯞﻩ  - 2ﺋﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻰ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﻪﺭﮬﻠﻪﭖ ﺋﺎﺭﻗﺎ  -ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ
ﺑﺎﻳﺎﻧﺎﺗﻼﺭ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﯩﯔ
ﮬﻮﻳﻠﯩﺴﯩﺪﺍ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻛﯜﭼﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ ،ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﺳﯜﺭﻛﯩﻠﯩﺶ
ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﯧﺴﯩﻤﻠﯩﻖ ﻳﺎﯕﺮﺍﺗﻘﯘﻟﯩﺮﻯ ﻛﯧﭽﻪ ـ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ
ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.

 -7ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺷﻰ
ﻣﯩﺠﯩﺖ

ﺳﯩﻠﯩﯔ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺷﻪﮬﻪﺭ

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﯩﻐﺎ

ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﻖ،

ﺑﯩﻨﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﺪﻩ ﻳﺎﻏﺎﭼﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﭽﻰ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺩﺍﯕﺪﺍﺭ ﺳﺎﻗﻰ ﻗﺎﺳﺴﺎﭘﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ،ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺗﯚﺕ ﻛﻮﭼﺎ
ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﻰ ،ﺋﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ،
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ ﻧﻪﭼﭽﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺯﺍﯞﯗﺕ -
ﻓﺎﺑﺮﯨﻜﺎ،

ﺷﯩﺮﻛﻪﺕ،

ﻗﻮﻝ

ﮬﯜﻧﻪﺭﯞﻩﻧﻠﻪﺭ،

ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺗﭽﻰ،

ﻗﻮﻝ

ﺳﺎﻧﺎ

ﺋﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ،ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﻯ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺭﯦﻤﻮﻧﺖ ،ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﺭﯦﻤﻮﻧﺖ
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ﺯﺍﯞﯗﺗﻠﯩﺮﻯ

ﮬﻪﻣﺪﻩ

ﺷﻪﮬﻪﺭ

ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ

ﺷﻪﮬﻪﺭ

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ ،ﺑﯘ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻛﻮﻣﯘﻧﺎﺳﻰ
ﺗﻪﯞﻩﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﻨﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ

ﭘﻪﻗﻪﺕ

ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻼ  1500ﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺘﺘﻰ 1967 .ﻳﯩﻞ - 14
ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺘﺘﯩﻜﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﻨﺎﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛﺷﺘﯩﻜﻰ
ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺘﻪ ﻣﯩﺠﯩﺘﻨﯩﯔ ﻗﻮﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺭﻭﻝ
ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺷﻪﮬﻪﺭ
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺷﯜﻛﯜﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻣﯘ
ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﺘﻪ

ﯞﺍﯓ

ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ

ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻛﯚﺯ

ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻜﻰ

ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﭖ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﻩ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﯩﻠﯩﻜﻰ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ 40
ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﯘﺗﯘﭖ ،ﺑﯘﻻﯕﭽﯩﻠﯩﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﻤﮕﻪ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
ﺧﻪﻟﻘﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺷﯜﻛﯜﺭﻧﻰ » 40ﻗﺎﺭﺍﻗﭽﻰ« ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻳﺘﺘﻰ .ﻣﯩﺠﯩﺖ
ﺳﯩﻠﯩﯔ ﺑﯘﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯ

ﻧﯩﯔ» ،ﺑﯩﺮ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﺘﯩﻜﻰ ،ﺑﯘﺯﯗﻕ ﻛﺎﺗﺘﯩﯟﯦﺸﯩﻨﻰ ،ﺷﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻣﻤﺎ
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﭘﺮﻭﻟﯧﺘﺎﺭﯨﻴﺎﺕ ﺩﯨﻜﺘﺎﺗﻮﺭ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺷﻪﮬﻪﺭ

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﺎ

ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
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ﺋﺎﻣﻤﯩﻨﻰ

ﻗﻮﺯﻏﺎﭖ،

ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ
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ﺷﯜﻛﯜﺭﻧﯩﯔ »ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ« ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﭘﻼﭖ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻼ ﺗﯘﺗﯘﭖ،
ﺑﺎﻏﻼﭖ،

ﻗﯩﻠﯩﭗ،

ﺳﻮﺭﺍﻕ

ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ

ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ

ﺧﻪﯞﭘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ

ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻨﻼ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ـ ﭼﯜﺷﻪﻙ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﻰ

ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ،

ﻛﻮﻣﯘﻧﺎﺳﻰ

ﺷﻪﮬﻪﺭ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ

ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﺑﺎﺵ ﻣﯘﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ
»ﺋﯩﺴﻴﺎﻥ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﺳﻰ« ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ
ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯔ ﺩﻩﭖ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯔ ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺷﯜﻛﯜﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ،ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ،

ﺧﯘﺳﯘﺳﻰ

ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻨﻰ

ﻛﻮﻟﻠﯧﻜﺘﯩﭗ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ

ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ

ﻗﻮﻳﯘﭖ،

ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺴﺘﯩﻚ

ـ ﭼﯜﺷﻪﻙ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﻧﻰ

ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ ،ﺑﺎﺝ ،ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠﻪﺵ ،ﺑﯘﻧﻰ
ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠﻪﺵ

ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ

ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ

ﺑﻮﻏﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺷﺎﺵ
ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺑﺎﺯﺍﺭﻻﺭ ﻗﯘﻳﯘﯞﯦﺘﯩﻠﯩﺪﯗ،
ﮬﻪﺭﻛﯩﻢ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻧﯧﻤﻪ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﺴﺎ
ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ
ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺳﺎﺗﺎﻻﻳﺪﯗ.
ﺷﻪﮬﻪﺭ

ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ

ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮪ

ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ
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ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﺎ،

ﻧﺎﯞﺍﻳﻠﯩﻖ،
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ﻛﺎﯞﺍﭘﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﻳﺎﻳﻤﺎ ﺋﯩﻠﯩﻢ ـ ﺳﯧﺘﯩﻢ ،ﺩﻭﻏﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﺗﻪﯕﻠﻪ ﮔﯚﺷﻰ
ﭘﯘﺷﯘﺭﯗﭖ
ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ

ﺳﯧﺘﯩﺶ....
ﺑﺎﺯﺍﺭ

ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ.

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ

ﺑﯘﺭﯗﻥ

»ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﯩﺰﻣﻨﻰ

ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ

ﻛﻪﺳﯩﭙﻠﻪﺭ

ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﺩﯛﯓ«

ﺩﯦﮕﻪﻥ

ﺑﻪﺗﻨﺎﻣﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺧﻪﻟﻘﻰ ،ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﻰ
ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﻳﺪﯗ ﯞﻩ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﺎﻡ ﺷﻪﺭﯨﭙﻰ
ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﯧﻐﯩﻨﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﻰ ،ﭘﺎﻣﯩﺮ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻜﯩﮕﯩﭽﻪ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﯧﻴﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ـ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﻮﺷﻨﺎ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ،
ﻳﯧﺰﯨﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭ ،ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ

ﺋﯚﺯﻯ

ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ

ﻛﻪﺳﯩﭙﻨﻰ

ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ

ﯞﻩ

ﻣﯩﺠﯩﺖ

ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺭﯨﺘﯩﻤﻐﺎ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﻮﺷﻨﺎ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ ،ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻼ
ﻳﯧﺮﯨﺪﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺋﺎﺯﺍﺩﻩ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﯘﺗﯘﯞﺍﻟﯩﺪﯗ.
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺗﯘﺵ ،ﺳﯘﻏﯘﻧﭽﺎﺯﺍ ،ﺷﯧﻜﻪﺭ ﻛﯚﻝ ،ﺳﺎﻧﺴﺎﻛﻮ ،ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﻰ،
ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﻤﺎﺭﺍﻝ ،ﺷﺎﻣﺎﻝ ،ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺑﻮﻳﺎ ،ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﭼﺎﻕ ،ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯚﺳﺘﻪﯓ،
ﺋﺎﯞﺍﺕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﯞﻩ ﻳﯧﺰﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯔ
ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ ﯞﻩ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻨﻰ ﺟﺎﻧﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ.
ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻜﻰ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻰ ﺑﻮﺭﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﮕﯩﺰﻟﻪﺭﻧﻰ
ﺟﺎﻳﻨﺎﻣﺎﺯ

ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﺳﻜﻰ ﺗﺎﻣﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
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ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ
ـ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﻜﻪﻥ ﺧﻪﻟﻖ
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﻰ ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ
ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﺍ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﮕﯩﻤﯘ
ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯗ!

 -8ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﻼﺭ
ﻣﻪﻥ

ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ

ﺑﯘ

ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﺍ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ

ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ

ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ
ﭼﯜﺷﯜﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺋﯘﺭﯗﺷﻼﺭ
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﻤﻪﻥ.
-1968ﻳﯩﻠﻰ  - 4ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 22ﻛﯜﻧﻰ ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺳﺎﻧﺴﻮﺧﯘﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ
ﮔﯘﯕﺪﻩﻳﺨﯘﻱ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺷﯩﺪﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﺟﻪﯓ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺳﺎﻧﺴﻮﺧﯘﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﻗﺎﺭﺍﺭﮔﺎﮬﻰ

ﺋﯘﻥ

ﺯﺍﯞﯗﺕ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ

ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺗﺎﻛﻰ ﺷﺎﻣﺎﻟﺒﺎﻍ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻐﯩﭽﻪ ﻛﻪﯕﺮﻯ
ﺳﻪﭖ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﮔﯘﯕﺪﻩﻳﺨﯘﻳﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺭﮔﺎﮬﻰ ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭ ﻳﻮﻟﯩﻨﯩﯔ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻴﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﯘﺩﯗﻟﯩﺪﺍ ﺗﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭﺕ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﮕﻪ
ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ  -7 ،-6 ،-1ﻛﺎﻟﻮﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ،ﺗﺎﻛﻰ ﺗﻮﻗﯘﻣﯩﭽﯩﻠﯩﻖ
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ﻓﺎﺑﺮﯨﻜﯩﺴﻰ،

ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮﻯ

ﺗﺮﺍﻧﺴﭙﻮﺭﺕ

ﯞﻩ

ﻛﯩﺮﻩﻣﺒﺎﻍ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ
ﺋﯘﺭﯗﺵ ،ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﯘﺩﯗﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ،-1
 -6ﯞﻩ  -7ﻛﺎﻟﻮﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﻛﺎﻟﻮﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻤﯘ
ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ
ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺋﻮﻕ ﺋﺎﺗﺎﺗﺘﻰ ﯞﻩ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻨﻤﯘ ﻛﺎﻟﻮﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺗﻮﭖ ﺋﺎﺗﺎﺗﺘﻰ ،ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ
ﺗﻮﭖ ﺋﻮﻗﻰ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﺎﻻﺗﺘﻰ.
ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻤﯘ ـ ﻗﺎﺕ
ﭘﺎﺭﺗﻼﺗﻘﯘﭺ ﺑﻮﻣﺒﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ ﺑﻮﻣﺒﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﺳﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ
ﺑﯩﺮﻩﺭ

ﺋﺎﺩﻩﻡ

ﻛﯩﺮﯨﺸﻰ

ﮬﺎﻣﺎﻥ

ﭘﺎﺭﺗﻼﻳﺘﺘﻰ.

ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ

ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ

ﺩﻩﺭﻩﺧﺰﺍﺭﻟﯩﻖ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻣﯘ ﮔﺮﺍﻧﺎﺕ ،ﻗﻮﻝ ﺑﻮﻣﺒﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺷﯘﭖ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﯚﮔﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﭘﯩﻠﯩﻤﻮﺕ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺑﯩﻨﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ  5ﻣﯧﺘﯩﺮ
ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﻟﯘﻗﺘﺎ ﻛﻮﻻﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﺋﺎﻛﻮﭘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺷﯘﭖ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﻪﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ.
 -22ﺋﺎﭘﺮﯦﻞ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﻪ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ
ﭘﺎﺭﺗﻼﺵ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﯩﻤﺎﻥ  -ﺗﺎﻻﻣﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ
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ﺋﯜﺳﯜﭖ ﻛﯩﺮﮔﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻞ
ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻜﻰ ﺳﻮﻗﻤﺎ ﺗﺎﻣﻨﻰ ﭘﺎﺭﺗﻠﯩﺘﯩﭗ ﭘﺎﺭﺗﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﺎﻣﺎﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯜﺳﯜﭖ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺟﺎﻻﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﯕﺪﯨﺸﯩﭗ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﯩﻢ ،ﮬﻪﺵ ـ ﭘﻪﺵ ﺩﯦﮕﯜﭼﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯩﺴﺘﺎﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺑﯩﺰ ﺋﻮﻕ
ﺋﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﺋﺎﺗﻼﻧﻐﯘﭼﻪ ﻗﺎﺭﺍﯞﯗﻟﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻗﻮﻣﺎﭺ ﻗﻮﺭﯗﻏﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﻮﻕ ﺋﯧﺘﯩﭗ
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ

ﻗﺎﭼﯘﺭﺩﻯ،

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺷﻪﭘﯩﺴﯩﻨﻰ

ﻗﺎﺭﺍﯞﯗﻟﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ

ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ

ﺳﻪﺯﮔﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻧﻪﭼﭽﯩﺴﻰ ﺋﯚﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯗﻕ ،ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﺩﻯ ،ﺑﯩﺰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻤﯘ ﻗﯧﭽﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﯞﻩ ﺋﯚﻟﯜﻙ
ﺗﻮﺷﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﯩﺪﯗﻕ ،ﻛﯧﭽﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﭘﻪﺭﻩﺯ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﯩﺪﯗﻕ ،ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﻗﺎﺗﻤﯘ ـ ﻗﺎﺕ ﻗﺎﺭﺍﯞﯗﻝ ﻗﻮﻳﯘﭖ
ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪﻧﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﺘﯘﻕ ،ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ﺟﺎﻻﻝ ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯚﻟﯜﭖ
ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺟﺎﻻﻟﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﯞﯗﻟﻠﯘﻕ ﻧﯚﯞﯨﺘﻰ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘ ﻗﺎﺭﺍﯞﯗﻟﻠﯘﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ
ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻜﻰ ﻗﯩﻴﺎﺩﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻗﻮﻣﯘﺷﻠﯘﻗﺘﯩﻦ
ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﭼﺎ ﻳﯩﻼﻥ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﺟﺎﻻﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﭘﺘﯘ ،ﺟﺎﻻﻝ
ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﻨﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﻼﻧﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻧﻰ
ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ،ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ،
ﺟﺎﻻﻟﻨﯩﯔ ﭘﯧﺸﺎﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﯧﮕﯩﭗ ﺷﯘ ﺋﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﺋﯜﺯﯛﭘﺘﯘ ،ﺟﺎﻻﻝ ﻗﺎﺯﺍﻕ
ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯩﺮﻏﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺩﻩﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺗﯩﺮﻧﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯚﺯﻯ
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ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪﻥ ،ﻳﺎﺵ ،ﺋﻮﻳﯘﻥ  -ﭼﺎﻗﭽﺎﻗﭽﻰ ،ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﺧﺲ
ﺋﯩﺪﻯ.
 - 1968ﻳﯩﻞ  – 23ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺟﻪﯓ
ﺑﻮﻟﺪﻯ،

ﺑﯘ

ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ

-4ﺩﺍﻻﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ

ﺟﻪﯓ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

-8

ﺩﺍﻻﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ  16ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﺋﯚﻟﯜﭖ 17 ،ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ - 8 .ﺩﺍﻻ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ
ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺋﯘﻥ ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﺩﯗﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ - 3
ﺑﺎﺗﺎﻟﻴﻮﻧﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ ،ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺑﯩﯖﺘﯜﻩﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﻤﯩﺰ ،ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﺎﺷﻘﺎ ﺑﯚﻟﯜﻧﮕﻪﻥ
ﺭﯨﻘﺎﺑﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ - 4 .ﺩﺍﻻ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻧﺴﻮﺧﯘﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯘﻥ ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺯﺍﯞﯗﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺳﺘﺎﻧﻜﯩﯟﺍﻱ ﭘﯩﻠﯩﻤﻮﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺳﺘﺎﻧﻜﯩﯟﺍﻱ ﭘﯩﻠﯩﻤﻮﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ  - 3ﺑﺎﺗﺎﻟﻴﻮﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ
ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﺸﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ،

ﭘﯩﻠﯩﻤﻮﺗﻨﯩﯔ

ﮬﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﺪﻩ

ﭘﯩﻴﺎﺩﻩ

ﻗﯩﺴﯩﻢ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺷﯜﭖ ،ﮬﯘﺟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ
ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻳﻪﺗﺘﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻥ ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﭘﯩﻠﯩﻤﻮﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﻛﻮﭼﯩﻐﺎ
ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﻮﭼﯩﺴﯩﺪﺍ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ
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ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮﻣﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯘ ﺋﯘﺭﯗﺷﻨﻰ
ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯘﻥ ﺯﺍﯞﯗﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭ - 4 ،ﺩﺍﻻ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺟﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ،
ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﺳﯘﺷﻰ ﯞﻩ ﻧﻪﺳﯩﮫﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﻰ .ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭﻣﯘ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﭘﯩﻠﯩﻤﻮﺕ
ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﺳﺎﻕ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻣﯩﺸﻪﻙ ﻳﯩﻐﯩﯟﯦﺘﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ ،ﺷﯘ
ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﯩﻠﯩﻤﻮﺕ ﺋﻮﻗﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﺑﻠﻪﺕ ﺳﯧﺮﯨﻖ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﺑﻠﻪﺕ ﺳﯧﺮﯨﻖ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺷﯘ
ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﺎﻟﯟﺍﻥ ﻧﻮﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﺎﺗﯘﺭ
ﻣﻪﺭﺩﻟﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻡ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﭘﯩﻠﯩﻤﻮﺕ ﺋﻮﻗﯩﻨﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ
ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ  - 6ﻗﻪﯞﻩﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﺗﯜﭖ ﺑﯧﺮﻩﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ،
ﺋﺎﺑﻠﻪﺕ ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺋﯘ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺷﯩﻚ ﺋﻮﻗﻨﻰ
ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﯚﺷﻨﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺷﯩﻚ ،ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺷﯩﻜﺘﯩﻦ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﺋﺎﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﺗﯜﭖ ﺑﯧﺮﻩﻟﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ
ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﮬﺎﯓ ـ ﺗﺎﯓ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺑﻠﻪﺕ ﺳﯧﺮﯨﻖ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ
ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ» ،ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ« ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻘﺎ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ،ﺋﯩﻨﺸﺎ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﮬﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ
ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﯘﺭ!
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ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺟﺎﺭﺍﮬﯩﺘﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﻱ
ﺗﯘﺭﯗﭖ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻥ ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻝ
ﻳﺎﺳﺎﭖ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘ ﻗﻮﺭﺍﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ 203
ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﯜﭺ ﺗﺎﻝ ﺗﯘﺭﯗﺑﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ
ﭘﺎﺭﺗﻼﺗﻘﯘﭺ ﺩﻭﺭﺍ ﻗﺎﭼﯩﻼﭖ ،ﭘﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻮﺕ ﻳﺎﻗﺴﺎ ،ﻳﯩﺮﺍﻗﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﭘﺎﺭﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺯﻭﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﻩﮬﺸﯩﻲ
ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺋﯩﺪﻯ .ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺗﯧﺨﻨﯩﻚ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ
ﻗﻮﺭﺍﻟﺪﺍ ،ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺧﻪﯞﯨﺮﻯ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺩﻩﭘﻨﻪ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﻣﯘﺯﺍﻛﯩﺮﻩ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﻤﺎﻳﺘﺘﯘﻕ ،ﺋﯘ
ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺷﺎﻣﺎﻟﺒﺎﻍ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ،
ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺋﯚﻣﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺭﯦﮋﯨﺴﺴﻮﺭﻯ ﻣﻪﺧﻪﺕ ﺳﺎﺭﺍﯓ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺑﯩﺮ

ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻤﯩﺰ

ﺑﺎﺭ

ﺋﯩﺪﻯ،

ﺋﯘﻣﯘ

ﺑﯩﺰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺑﯩﺮ

ﺳﻪﭘﺘﯩﻜﻰ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﯩﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺩﻩﭖ» :ﯞﺍﻱ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ ،ﻳﺎﺵ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ،
ﻣﯩﯖﻼﭖ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﻟﻪﭖ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺗﯜﮔﻪﺭﺳﻪﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ« ﺩﻩﭖ،
ﺋﯜﻥ

ﺳﯧﻠﯩﭗ

ﻳﯩﻐﻼﭘﺘﯘ،

ﺩﯦﻤﯩﺴﯩﻤﯘ

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﺟﻪﺳﯩﺘﻰ

ﻛﯩﺸﻰ

ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﻐﯘﺩﻩﻙ ﺗﯩﺘﻤﺎ ﻛﺎﺗﺎﯓ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺗﻮﻧﯘﺷﻤﯘ ﺗﻪﺱ ﺑﯩﺮ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ،ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭽﻪ
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ﺋﯜﭼﻪﻳﯟﺍﻏﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ،ﻛﯩﻨﺪﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﯩﭽﻪ ﭘﺎﺭﻩ  -ﭘﺎﺭﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ
ﮬﺎﯕﯟﯦﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﻣﻪﺧﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯩﻐﯩﺴﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺗﻪﯓ ﺗﻪﺳﯩﺮ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﻛﻪﻳﻨﻰ ـ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺴﻪﺩﻩﭖ
ﻳﯩﻐﻼﭖ ،ﻣﺎﯕﻘﯩﻠﯩﺮﻯ ﭼﯘﯞﯗﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﻳﯩﻐﺎ ﺯﺍﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺋﯘﻥ ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﭘﺘﯘ ،ﻣﻪﺧﻪﺗﻨﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﻮﻟﺪﺍﺵ
ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺩﻩﭖ ﺋﯧﻐﺰﻯ  -ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺗﻪﮔﻤﻪﻱ ﻣﺎﺧﺘﺎﭘﺘﯘ ،ﻣﻪﺧﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ
ﺩﻩﭖ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ،ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻢ ﺳﻪﺯﻣﻪﭘﺘﯘ ﮬﻪﻡ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﭘﺘﯘ.
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ

ﺋﯚﺗﯜﭖ،

ﻣﻪﺧﻪﺕ

ﺋﯚﺯﻯ

ﺋﯘ

ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﺍ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺋﯩﺸﻨﻰ

ﻗﯩﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﺎﻛﻪﺳﺘﻰ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ »ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﺴﻰ« ﻳﺎﺯﻣﺎ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﯞﻩﻛﯩﻠﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ ،ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﯞﻩﻛﯩﻞ ﺋﯘﻥ ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻐﺎ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻨﻰ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﻮﺳﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ

ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻰ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ،

ﺋﯘﻧﻰ

ﺟﺎﺯﺍﻻﺷﻨﻰ

ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ

ﺋﯧﻴﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺧﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﻮﻧﺎ ـ ﻳﯧﯖﻰ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﻛﻮﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﻪﺳﺘﯩﻖ ﺳﯧﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ،
ﺗﯘﺗﯘﺵ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭ

ﺋﺎﻟﺪﻯ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﻏﺎ

ﻛﯩﺮﯨﭗ،

ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﻧﯩﯔ ﺭﯗﺧﺴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﻧﯩﯔ

ﺭﯗﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ

ﺋﺎﺩﻩﻡ
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ﺗﯘﺗﺴﺎ،

ﻛﯩﻢ

ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ
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ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪﺯﻩﺭ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺘﺘﻰ ،ﺷﯘ ﯞﻩﺟﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﻘﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭ
ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﻏﺎ

ﻛﯩﺮﯨﭗ،

ﻛﯧﻠﯩﺶ

ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻨﻰ

ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭘﺘﯘ.

ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﻣﯩﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ ،ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﮬﻪﺳﻪﻥ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻠﻰ
ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ،ﺋﻪﻳﻴﻮﭖ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﻗﯘﻟﻠﯩﺸﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺧﻪﺗﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ،ﮬﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ ،ﺋﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺳﺎﻗﭽﻰ ،ﺋﻪﺩﻟﯩﻴﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﺪﯨﻦ
ﮬﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ،ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻛﺎﺩﯨﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ
ﻛﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﻧﻪﺯﻩﺭﺑﻪﻧﺪﺗﻪ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍ ﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯕﺪﻩ ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ
ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﻗﺎﻣﺎﻗﺘﺎ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻢ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ  - 1970ﻳﯩﻠﻰ  - 9ﺋﺎﻳﻼﺭ ﺋﯚﭘﭽﯚﺭﯨﺴﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﺎﻛﻰ  20ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﭘﺘﺎﭘﻘﺎ
ﺋﺎﭼﯩﻘﯩﭗ ﮬﺎﯞﺍﻻﻧﺪﯗﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻨﻰ »ﻳﻮﺭﯗﻕ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ
ﻛﯜﻧﯩﻤﯩﺰ« ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻳﺘﺘﯘﻕ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻛﯜﻥ ﻧﯘﺭﻯ ﭼﯜﺷﻤﻪﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﯜﭺ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻛﺎﻣﯧﺮﻧﯩﯔ ﭘﻮﻻﺕ ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﻚ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺗﯚﺷﯜﻛﯩﺪﯨﻦ
ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﯞﺍﺥ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺗﻪﺭﻩﺕ ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺑﻮﺷﯩﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﺎﻻﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﻪ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ .ﺷﯘ
ﺑﺎﮬﺎﻧﯩﺪﻩ ﻗﺎﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭﻻﭖ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﻻﺗﺘﯘﻕ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺗﺎﮬﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺷﺎﻳﺘﺘﯘﻕ ،ﺋﺎﭘﺘﺎﭘﻘﺎ ﺋﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯚﯞﻩﺕ
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ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﭘﺘﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ ،ﻣﻪﺧﻪﺕ ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﺑﺎﺭ
ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ» ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻛﯜﻥ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﯘﺷﺴﯩﻼ،
ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ،ﮬﯧﻠﯩﻐﯩﭽﻪ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﻳﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ،
ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﯧﯖﯩﭗ ،ﺗﯧﮕﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﺘﺎ ﺋﺎﺯ
ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﺗﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﺳﯩﻠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺷﻜﻪﻧﻨﻰ ﺑﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﺳﻪ ،ﺯﺍﺩﻯ
ﺑﯘ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﯧﺘﯩﺸﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭﯨﻜﻪﻥ ﺩﻩﭖ ،ﻣﯧﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻗﺎﻣﺎﭖ
ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ ،ﻣﺎﯕﺎ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻼ!« ﺩﻩﭖ ،ﻏﯩﭙﯩﻠﺪﺍﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻥ
ﻗﻮﺭﻗﻤﺎ،

ﺑﯩﺰ

ﮬﯧﭻ

ﺋﯩﺶ

ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯗﻕ،

ﺳﻪﻥ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺩﯦﺴﻪﻣﻤﯘ» ،ﻏﻮﺟﺎﻡ ،ﺧﯘﺩﺍ ﮬﻪﻗﻘﻰ
ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻼ ،ﺳﯩﻠﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯗﻕ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﻼ،
ﮬﻪﺭﺑﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﻻ ـ ﻗﺎﺯﺍ ﺋﯩﻜﻪﻧﻼ ،ﺷﯘﻧﭽﯩﻼ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ،ﻳﻪﻧﻪ
ﺗﯧﺨﻰ ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯗﻕ ،ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﻼ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﺴﯩﻠﯩﺮﻯ
ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ،ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ ،ﻣﺎﯕﺎ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻼ ،ﺑﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ
ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻰ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ« ﺩﻩﭖ ،ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ
ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯩﻨﺸﺎ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﺑﺎﺭﺩﯗ.
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ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﺏ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻖ
 -1ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺕ
-1968ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ»،ﻣﺎﯞ ﺯﯦﺪﻭﯓ ﺋﯚﺯﻯ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ

ﯞﻩ

ﺋﯚﺯﻯ

ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﺎ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻐﺎﻥ،

ﻣﯩﺴﻠﻰ

ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﯩﮕﻪﻥ

ﭘﺮﻭﻟﯧﺘﺎﺭﯨﻴﺎﺕ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ« ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﭘﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ،
ﻣﺎﯞ ﺯﯦﺪﻭﯓ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻐﺎ ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻤﯘ
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﻼﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ،ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﻤﯩﺰ،
ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺳﻪﭖ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ
ﺋﯩﻜﻜﻰ

ﺧﯩﻞ

ﺳﻪﭘﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻣﯘ

ﺋﯚﺯ

ﻛﯚﺯ

ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ

ﺋﯚﺯ

ﮬﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ،ﺋﺎﺳﺘﯩﺮﺗﯩﻦ ﺳﯜﻛﯜﺕ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ.
ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯧﺰﯨﻼﺭﻏﯩﭽﻪ ،ﻳﯧﺰﯨﻼﺭﺩﯨﻦ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﺩﻩ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﺩﺍ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﻳﯜﺭﻩﺗﺘﻰ ،ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ،ﻳﯧﺰﯨﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﻪﺗﺮﻩﺗﺘﯩﻦ
ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ،ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻖ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ،ﺧﻪﻟﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﭖ،
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ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﻪﺗﺮﻩﺗﺘﻪ ﺑﻪﻥ ،ﺩﺍﺩﯛﻳﺪﻩ ﭘﻪﻱ ،ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻖ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﺗﺎﻟﻴﻮﻥ،
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺪﻩ ﭘﻮﻟﻜﻼﺭ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﭗ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺟﺎﯕﭽﯩﯖﻨﯩﯔ»ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ«
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﮬﻪﺭ ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﻩ
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺋﯧﺘﯩﺶ،
ﮔﺮﺍﻧﺎﺕ ﺗﺎﺷﻼﺵ ،ﻧﻪﻳﺰﯨﯟﺍﺯﻟﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﻪﯓ ﻣﺎﮬﺎﺭﻩﺗﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﺷﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻐﺎﭼﻘﺎ،
ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺪﻯ.

ﻛﯚﭘﻰ

ﻗﻮﺭﺍﻝ

ﺋﯧﺘﯩﺶ

ﺯﻭﺭ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ«

»ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ

ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭ ﻳﯩﻐﯩﯟﯦﻠﯩﻨﯩﭗ ﻧﻪﻟﻪﺭﮔﯩﺪﯗﺭ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺗﻤﯘ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺋﯩﺪﻯ ،ﮔﯧﺰﯨﺖ ،ﮊﯗﺭﻧﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ،ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ
ﻛﺎﻧﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ،

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،

ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻜﻰ

ﺳﻮﯞﯦﺖ

ﺟﯩﻨﺒﺎﯞﺩﺍﯞ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺪﺍ

ﺯﯦﻤﯩﻦ

ﺋﯘﺭﯗﺵ

ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ،

ﺋﯘﺳﺴﯘﺭﻯ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﻰ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﺭﻛﯜﻧﻰ
ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ
ﺭﺍﺩﯨﺌﻮﻟﯩﺮﻯ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﺧﯩﺘﺎﻱ  -ﺳﻮﯞﯦﺖ ﭼﯧﮕﺮﺍ ﺗﻮﻗﯘﻧﯘﺷﻰ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺗﺎﺷﻜﻪﻧﺖ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ،
ﺋﺎﻟﻤﯘﺗﺎ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮﺳﻰ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﯩﺶ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﭼﻘﺎ،
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮﻧﯩﯔ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﯩﺶ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺷﻪﮬﻪﺭ
ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﻮﭖ  -ﺗﻮﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ ﺋﺎﯕﻼﻳﺘﺘﻰ ،ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ
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ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘﻻﻗﺘﯩﻦ ـ ﻗﯘﻻﻗﻘﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺗﯘﺭﯗﺷﺎﺗﺘﻰ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ »ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ« ﺭﺍﺩﯨﺌﻮﺳﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯘ
ﺭﺍﺩﯨﺌﻮﻏﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺋﯜﭺ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻛﻪﻟﺴﻪ ،ﯞﻩﺗﻪﻥ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮﺳﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺧﻪﯞﻩﺭ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﺕ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰﻣﯘ ﮬﻪﺭﻛﯜﻧﻰ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ
ﯞﻩﺗﻪﻥ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺘﺘﯘﻕ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺋﺎﯕﻠﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺴﺎﻕ،
ﻳﯧﮕﻪﻥ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﮔﯧﻠﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯘ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ
ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻳﻨﻪﻥ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﺴﯩﻐﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﺎ ،ﻣﺎﯞ ﺯﯦﺪﻭﯓ:
»ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺧﻪﯞﭖ ،ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺷﻴﯘﺟﯧﯖﺠﯘﻳﯩﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ« ـ ﺩﯦﮕﻪﻥ» ،ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﻰ« ﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ،ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ
ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﻮﯞﯦﺘﻼﺭ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻤﯘ،
ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﺗﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺧﺮﻭﺷﻮﯞ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯘ ﺋﯩﻨﻠﻪﻱ ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ ،ﻣﺎﯞ ﺯﯦﺪﻭﯓ ،ﺧﺮﻭﺷﻮﯞﻧﻰ ﺗﯩﻠﻼﭖ
ﻣﻮﺳﻜﯟﺍﻧﻰ ﻛﯘﻣﭙﻪﻳﻜﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻤﻪﻥ ﺩﻩﭘﺘﯘ .ﺳﻮﯞﯦﺘﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻨﻰ
ﺗﯚﺕ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﯜﭘﺘﯜﺯ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻤﻪﻥ ،ﺩﻩﭘﺘﯘ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺭ
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﺍ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﻩﺗﺘﻰ .ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ
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ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ،ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻳﯩﻐﯩﭗ ،ﮬﻪ ﺩﯦﺴﻪ ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺷﻴﯘﺟﯧﯖﺠﯘﻳﯩﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯩﭙﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﻣﻪﺟﻠﯩﺲ

ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﯗﭖ،

ﻧﻪﭘﺮﻩﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ

ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺳﻮﯞﯦﺘﻼﺭ

ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺗﻨﻰ

ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﺪﯨﻦ
ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ

ﺋﯩﺪﻯ.
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﻮﻣﭙﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﻛﺎﺩﯨﺮﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯘ ﮔﻪﭖ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﻪﯞﺝ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭽﻪ» :ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﻚ
ﻓﯩﻠﯩﻢ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﺑﯘ ﻓﯩﻠﯩﻢ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﻜﻪﻥ،
ﻓﯩﻠﯩﻤﺪﺍ،

ﺳﻮﯞﯦﺘﻼﺭ

ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﺪﯨﻜﻰ

ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﻰ

ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﯞﯦﻠﯩﺶ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ ،ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﻣﺎﻧﯧﯟﯨﺮ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﭖ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻧﻐﺎ
ﺋﯚﺗﯜﺷﯜﭖ ،ﭘﺎﺭﺍﺷﯘﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎﺭﺍﺷﯘﺗﻘﺎ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ

ﺋﯘﺭﯗﺵ

ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ،

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ

ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ

ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ ﮬﻪﺭﻗﯩﺘﯩﻤﻘﻰ ﺟﻪﯕﺪﻩ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎ! ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ
ﻧﻪﭘﺴﯩﻤﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﯘﭼﻪ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﻤﯩﺰ«!...
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻼﺭ،
ﺑﯘﻟﯘﯓ ـ ﺑﯘﻟﯘﯕﺪﺍ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻘﯩﺘﻤﺎﻱ ـ ﺗﯧﻤﯩﺘﻤﺎﻱ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ـ
ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯘ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﺍ ﻛﯚﭼﯜﭖ
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ﻳﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻣﺎﯞ ﺯﯦﺪﻭﯓ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ »ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺕ«
ﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ» ،ﺋﺎﺷﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺟﯘﻏﻼﭖ ،ﻟﻪﺧﻤﯩﻨﻰ
ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻗﯩﺰﯨﯖﻼﺭ!« ﺩﻩﭖ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﺗﯧﺠﻪﺷﻜﻪ ،ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﯧﺰﺍ ،ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ―ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﻳﯩﻐﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﻪ  -ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﻛﻮﭖ )ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﻳﻮﻟﻰ( ﻛﻮﻻﺵ ﺋﻪﯞﺝ
ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽﻪ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﻰ ،ﻳﻪﺭ
ﺋﺎﺳﺘﻰ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺗﯘﺷﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻳﻮﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻛﯩﺮﻩﻟﻪﻳﺘﺘﻰ ،ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺳﯩﻐﺪﯗﺭﺍﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭ
ﺋﺎﺳﺘﻰ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﻩﭖ  -ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻛﻮﻟﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﺘﻪ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﻯ 15
ﻣﯩﻨﯘﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻮﻣﺒﺎﺭﺩﯨﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯗ ،ﭘﺎﺭﺍﺷﯘﺗﭽﻰ ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﻯ  20ﻣﯩﻨﯘﺗﺘﺎ ﭘﺎﺭﺍﺷﯘﺗﭽﯩﻼﺭﻧﻰ
ﺗﻮﺷﯘﭖ

ﻛﯧﻠﯩﭗ،

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﻐﺎ

ﺗﺎﺷﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯗ،

ﺷﯘﯕﺎ

ﺑﻮﻣﺒﺎﺭﺩﯨﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﻛﻮﻻﺵ
ﻻﺯﯨﻢ ـ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺯﯗﯞﺍﻧﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ ،ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ،
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﮔﯧﺰﯨﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﯞﯦﺖ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻗﯘﻧﯘﺵ
ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯜﻧﻠﯜﻛﻰ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﮔﯧﺰﯨﺘﻨﯩﯔ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻤﯘ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﮔﯧﺰﯨﺖ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
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ﺳﺎﻧﻰ ﺷﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﭘﻪﻳﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.

 -2ﺋﺎﻻﻗﻪ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﺶ
ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﭽﻜﻰ ـ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ،
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻰ
ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﻼﺭﻏﯩﭽﻪ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﺑﺎﻏﻼﭖ،
ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﻛﯜﭼﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ،ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺯﻭﺭﺍﻳﺘﯩﺶ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﻰ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﻰ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﯘﻏﺮﺍﭘﯩﻴﯩﯟﻯ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ
ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ـ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﯞﻩﺯﯨﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ،
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﻛﯚﻟﯩﻤﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺯﻭﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﻐﺎ
)ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﻰ ﺩﻩﭘﻤﯘ ﺋﺎﺗﯩﻼﺗﺘﻰ( ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
)ﻣﻪﻥ

ﺑﯘ

ﮬﻪﻗﺘﯩﻜﻰ

ﺧﻪﯞﻩﺭﻧﻰ

ﭘﻪﻳﻠﻮ

ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﯨﻜﻰ

ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ

ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭘﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺋﻪﻧﺰﻩ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﻼ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﭖ
ﺋﯚﺗﯩﻤﻪﻥ(.
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻗﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯧﻴﺮﻭﻧﯩﯔ
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ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ،ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻻﻳﯩﮫﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﭗ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ

ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ

ﻗﯩﻠﯩﺶ

ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﻰ

ﺗﯜﺯﯨﺪﯗ،

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺳﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ،
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺑﯧﻴﯘﺭﻭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ﺋﯩﻠﯩﮕﻪ
ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺗﯘﺭﺩﻯ ﺋﯩﻠﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﭘﯧﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ
ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻴﻮﻥ ،ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﭽﻰ،
ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﺑﺎﺵ ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎﺭﻯ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ  55ﻳﺎﺷﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﯧﺰﺍ
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﻮﻝ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ  - 1944ﻳﯩﻠﻰ  - 12ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮ ﻏﯘﻟﺠﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﺪﻩ
ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ

ﭘﯧﺸﻘﻪﺩﻩﻡ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ

ﺋﯩﺪﻯ،

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﯩﺮﯨﺰﺩﯨﻨﺘﻰ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ
ﺋﻪﻟﯩﺨﺎﻥ ﺗﯚﺭﻩ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺪﻩ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ،
ﻏﯘﻟﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ،ﺗﺎﻛﻰ
- 1962ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ  -ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﻐﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ـ ﺋﺎﻳﺎﻍ ﭘﻮﻟﻜﻮﯞﻧﯩﻚ ﺋﯘﻧﯟﺍﻧﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ  - 3ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﭘﻮﻟﻚ ﻳﻪﻧﻰ - 9994
ﻗﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ ﭘﻮﻟﻜﻮﯞﻧﯩﻜﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
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ﻗﻪﺩﻩﺭ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻘﯩﻨﻰ
ﻗﻮﻟﻐﺎ

ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ

ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.

ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﮫﺎﻟﯩﻨﻰ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﺎﺑﺘﺎ ﺷﻪﺭﮬﻠﻪﭖ ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﭽﯩﻤﻪﻥ.
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ

ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ

ﺳﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ

ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ،

ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﭖ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺗﯩﺰ ﯞﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﻰ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﻰ ﺟﺎﻧﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ،ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﯧﻐﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺑﻼﺳﺖ،
ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ﯞﻩ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺯﻩﻧﺠﯩﺮﺳﯩﻤﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ.

ﮬﻪﺭ

ﻗﺎﻳﺴﻰ

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﺩﻩ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻰ

ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ﯞﻩ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﺍﻕ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎﺭﻯ ﺋﺎﺑﻠﻪﺕ
ﺷﯘﺟﯩﻨﻰ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﺯﺍ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ

ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﺍﻕ

ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎﺭﻟﯩﻖ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻳﺪﯗ.
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ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ

ﭘﺎﺭﺗﻜﻮﻣﻨﯩﯔ
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ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﻰ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﻪﺷﻜﯧﺮﻩﻡ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﯩﺒﯩﻨﯩﯔ

183

184

ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ

ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ

ﺋﯩﻴﺴﺎ

ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻤﻨﻰ

ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻳﺪﯗ،

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺋﺎﺑﻠﻪﺕ ﺷﯘﺟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ﯞﻩ
ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﻗﯩﻴﯩﻦ ـ ﻗﯩﺴﺘﺎﻗﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﮬﯧﭻ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ،
ﺋﺎﺑﻠﻪﺕ

ﺷﯘﺟﯩﺪﯨﻦ

ﺷﺎﻝ

ﭘﺎﺧﯩﻠﯩﻐﺎ

ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﺘﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ
ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻮﻛﯘﻝ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ .ﺋﯩﻴﺴﺎ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ  15ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ
ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﺋﯩﻴﺴﺎ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺗﺮﻩﺗﺘﻪ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﯘ
ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪﻥ ،ﭘﯩﻜﯩﺮﭼﺎﻥ ،ﻳﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭﻩﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﭘﻪﻡ ـ ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺗﻠﯩﻚ،
ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ،ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ،ﺳﺎﻗﯩﻴﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﻰ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﭼﯩﻘﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ،ﺗﯜﺭﻣﻪ
ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﺋﯩﺠﺮﺍﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﺎﻣﯩﺪﺍ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯧﭙﯩﻠﻠﯩﻜﻜﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﯩﺪﻯ .ﺋﯘ
ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭙﻼ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ
ﺩﺍﻏﺪﯗﻏﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺩﻩﭘﻨﻪ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﯩﻐﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻧﯩﻐﺎﻥ ـ
ﺗﻮﻧﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﯘﻻﻗﺘﯩﻦ ـ ﻗﯘﻻﻗﻘﺎ ﺋﺎﯕﻼﭖ ،ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ،
ﺟﯩﻨﺎﺯﺍ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺗﺎﺱ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻠﻰ .ﺑﯘ ﺟﯩﻨﺎﺯﺍ
ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﻯ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪ ﻗﻪﺩﻩﺭ
ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ
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ﻳﯧﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ! ﺋﺎﻣﯩﻦ!
ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﺍﻕ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﻪﯞﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﻻﻕ ﺳﯘ ،ﺋﻮﭘﺎﻝ ،ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻖ
ﯞﻩ ﺋﻮﻳﺘﺎﻍ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﻣﯘ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ
ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺶ ﻟﯩﻨﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺗﺎﻛﻰ ﺗﺎﺷﻘﻮﺭﻏﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﭼﯧﮕﯩﺮﯨﻨﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ،

ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻥ.....

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ

ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﻣﯘ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺶ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﺴﻰ
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ...
ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﺎ ،ﻳﻪﻛﻪﻥ ،ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺑﻮﻳﺎ،
ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﻤﺎﺭﺍﻝ ،ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﭼﺎﻕ ،ﺋﺎﯞﺍﺕ ،ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯚﺳﺘﻪﯓ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻳﻪﻛﻪﻧﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﯘ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻻﻳﯩﮫﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﺘﺎ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻜﻰ ﯞﻩ
ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻕ ﺋﯩﺶ ـ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﯘﺩﺍ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﺎﺯﺍﺭﻣﻪﻥ ،ﺋﯩﻨﺸﺎ
ﺋﺎﻟﻼﮪ!

-3ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﮬﺎﺭﭘﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ
ﺷﺎﻛﯩﺮﺟﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﻰ -ﺷﺎﻛﯩﺮﺟﺎﻥ ﻣﯘﺳﺎ ،ﻛﻮﻧﺎ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ،
ﺑﻪﺷﻜﯧﺮﻩﻡ ﻳﯧﺰﺍ ،ﺑﻪﺷﺘﻮﻏﺮﺍﻕ ﻛﻪﻧﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﯞﻩ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺰﻯ ﺑﺎﺭ.
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ﺋﯘ ﺷﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ،ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻮﺭﮒ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺋﯚﻣﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻧﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻼ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺋﺎﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ،
ﺋﯘ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ
ﺋﯩﺪﻯ.

ﺋﯘ

ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ

ﻛﯧﻴﯩﻦ،

ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ

ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ

ﺭﻩﺯﯨﻞ

ﯞﺍﺳﺘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺩﯗﭺ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻗﯩﻴﯩﻦ ـ ﻗﯩﺴﺘﺎﻗﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﺳﺎﺗﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ ،ﮬﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺩﯦﮕﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﺪﻯ ،ﮔﻪﺭﭼﻪ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﯩﺮ »ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﺴﻰ« ﺧﺎﺋﯩﻨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﺎﺗﻘﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﺧﻪﯞﻩﺭﺩﺍﺭ
ﺋﯩﺪﯗﻕ،

ﺋﻪﯓ

ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ

ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ

ﺭﻩﺯﯨﻞ

ﯞﺍﺳﯩﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﯩﻴﻨﺎﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﻩ»،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﻩ ﺩﻩﭘﻨﻪ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺑﻪﺷﻜﯧﺮﻩﻣﺪﻩ ﺩﻩﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺟﯩﻨﺎﺯﺍ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ
ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﺋﺎﺩﻩﻡ

ﭼﺎﻗﯩﺮﻣﺎﺳﻠﯩﻖ،

ﺭﻩﺳﯩﻤﮕﻪ

ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ،

ﺩﺍﯞﺭﺍﯓ

ﺳﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﻳﯩﻐﺎ  -ﺯﺍﺭﻯ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ....ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ« ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺑﻪﺷﻜﯧﺮﻩﻣﮕﻪ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺩﻩﭘﻨﻪ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺟﯩﻖ
ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﯩﻼﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭽﻪ،

ﺷﺎﻛﯩﺮﺟﺎﻧﻨﯩﯔ
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ﭘﯜﺗﯜﻥ

ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ

187

ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺠﻪ ﺩﻩﺳﺘﯩﺪﯨﻦ

ﻗﺎﻥ ـ ﻳﯩﺮﯨﯖﻐﺎ ﺗﻮﺷﯘﭖ ،ﻛﯚﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ

ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﻕ ـ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﺎﺳﺎﻟﻤﺎﻱ
ﺑﯘﻗﯘﻟﺪﺍﭖ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪ ،ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﮬﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺭ ،ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ﺋﯘﺭﯗﻕ ـ ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ ،ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﺎ ،ﺑﺎﻻ-ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﯩﺮ
ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺳﻮﻻﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺩﻩﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯩﺰ ﺋﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﮬﻪﺩﻩﭖ
ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ

ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ

ﺋﯩﺸﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺑﻪﻧﺪ

ﺋﯩﺪﯗﻕ.

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﺷﯧﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﺎ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﻩ ﭼﻮﯓ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺷﺎﻛﯩﺮﺟﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﯘﻻﺭ

ﭘﺎﺵ

ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ

ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ،

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﺷﯧﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯ ﺋﯧﻐﺰﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﺎﻻﻏﺎ ﻗﯧﻠﯩﭗ،
ﻗﯩﻠﺘﺎﻗﻘﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ،ﺋﺎﻟﺪﻯ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺴﯩﺰ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ  15ﻳﯩﻞ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﭗ،
ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺟﺎﺯﺍ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ
ﺷﺎﻛﯩﺮﺟﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ)ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﯧﻠﯩﻢ( ﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﻰ -ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ
ﺋﻪﺳﻠﻰ ،ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺋﺎﺗﯘﺵ ،ﻗﺎﻳﺮﺍﻕ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
ﺷﻪﮬﯩﺮﻯ ﻳﯘﻣﯩﻼﻕ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻜﻪ
ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ،ﮬﯧﻠﯩﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻘﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ،

ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ

ﺋﻪﻟﯩﺨﺎﻥ

ﺗﯚﺭﻩ

ﭘﯩﺮﯨﺰﺩﯨﻨﺘﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﺪﻩ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ
ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺑﯚﻟﯜﻣﺪﻩ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

187

188

ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ،ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻴﻮﻥ ،ﻧﺎﺗﯩﻖ ،ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭ
ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﻛﯩﻨﻮﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﻯ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﻰ

ﺑﯧﺴﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ

ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯘ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭ ﻳﯩﻘﯩﻼ  -ﻳﯩﻘﯩﻼ ﺗﯚﯞﻩﻧﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ،
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﺎﺯﺍﻧﺪﺍ ﻗﺎﻳﻨﺎﭖ ،ﻛﯩﻴﻤﯩﮕﻪﻥ ﻗﺎﻟﭙﯩﻘﻰ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ،ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ
ﻛﯩﻨﻮﺧﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺩﯨﺮﻟﯩﻘﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺳﯚﺯﻣﻪﻥ ،ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ـ
ﺳﺎﺩﺩﺍ ،ﺋﺎﻣﻤﯩﺒﺎﺏ ،ﭼﻮﯕﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﻳﻮﻕ ،ﭼﻮﯓ ـ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰ ﺋﯘ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﺎﮬﯩﺖ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ .ﻣﻪﻥ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ،ﺋﺎﭘﺘﺎﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ،
ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﺯﻧﯩﯔ ﺳﺎﻟﻘﯩﻦ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ،ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﭼﺎﭺ  -ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺳﻪﮬﺮﺍﺩﯨﻦ

ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،

ﻗﯧﺮﻯ،

ﺋﺎﺟﯩﺰ،

ﺳﺎﺗﯩﺮﺍﺷﻼﺭﻏﺎ

ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﯩﻢ ،ﻣﻪﻥ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻻﺗﺘﯩﻢ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ
ﺷﯘﻧﭽﻪ

ﺋﯧﺴﯩﻞ

ﺳﺎﺗﯩﺮﺍﺷﺨﺎﻧﯩﻼﺭ

ﺗﯘﺭﺳﺎ،

ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ

ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ،

ﺋﻮﭼﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺳﺎﻗﺎﻝ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ؟ ﺩﻩﭖ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﻘﯘﻡ
ﻛﻪﻟﺪﻯ.
»ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ،ﻳﻮﻗﺴﯘﻝ ،ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ
ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺳﺎﺗﯩﺮﺍﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﻪﺵ  -ﺗﯚﺕ ﺗﻪﯕﮕﻪ ﭘﯘﻝ
ﺗﯧﭙﯩﭗ ،ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﯩﺪﺍ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺟﯩﯔ ﮔﯚﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯚﺕ ﮔﯩﺮﺩﻩ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ ،ﺟﺎﮬﺎﻧﺸﯘﻣﯘﻝ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ،ﺷﯘﻻﺭﻏﺎ
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ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﻢ ﺗﯧﮕﯩﭗ ﻗﺎﻻﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩﻩﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭼﺎﭺ -
ﺳﺎﻗﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﯨﻤﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺋﺎﭘﺘﺎﭖ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺗﺎﯞﻻﻧﻐﺎﻥ ﻗﻮﻝ ،ﭼﺎﭺ ـ ﺳﺎﻗﯩﻠﯩﯖﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺳﯧﻨﻰ ﺭﺍﺳﺎ ﻣﯘﺟﯘﭖ ،ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎﺱ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺳﯧﻨﻰ
ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻠﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ .ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﺭﺍﮬﻪﺕ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ« ﺩﻩﭖ ﮔﻪﭖ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﭼﺎﭺ ـ
ﺳﺎﻗﺎﻝ ﺋﺎﻟﺴﺎ ،ﺑﻪﺵ ﻣﻮﭼﻪﻥ ،ﺳﺎﻗﺎﻝ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﺳﺎ ﺋﯜﭺ ﻣﻮﭼﻪﻥ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻡ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﺎﺷﻘﯩﻨﯩﻨﻰ
ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ،ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﺋﻪﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ

ﺋﯩﺪﯗﻕ،

ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ

ﺗﻪﺷﯟﯨﺸﻜﻪ

ﭼﯜﺷﺘﯘﻕ،

ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ

ﺧﺎﺋﯩﻨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ
ﺷﻪﭘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯧﺰﻩﻟﻤﯩﺪﯗﻕ .ﺑﯩﺰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭗ،
ﺗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ
ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﻗﺴﺎﻕ ،ﻗﯩﻴﯩﻦ ـ ﻗﯩﺴﺘﺎﻕ ،ﺗﯩﻞ
ـ ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺕ ،ﺗﺎﻳﺎﻕ  -ﺗﻮﻗﻤﺎﻕ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﭖ ،ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ
ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﮬﯧﺴﺎﺑﺘﺎ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻛﯜﻧﺪﻩ ،ﺑﯩﺮ ﮬﯧﺴﺎﺑﺘﺎ  - 8ﻛﯜﻧﻰ
ﺟﺎﻥ ﺋﯜﺯﯛﭖ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯩﺮ
ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺋﺎﻳﯩﻤﻨﯩﺴﺎ ﮬﯧﻠﯩﻢ )ﺧﺎﻥ( ﺑﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻛﯩﻠﯩﺮﻯ
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ﯞﻩ ﺑﺎﻻ ـ ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ﺩﻩﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﯩﻨﺎﺯﺍ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮪ
ﺟﺎﻣﻪﺳﯩﺪﻩ ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺟﯩﻨﺎﺯﯨﺴﻰ ﻛﻮﭼﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﺟﯩﻨﺎﺯﺍ ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯩﮕﯘﻧﺎﮪ ﻗﺎﻣﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ
ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﮬﯧﭻ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ.
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﺘﯩﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ،
ﺑﯩﻠﻠﻪ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪﻧﯩﺪﻯ.
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﻩ» :ﭘﺎﻧﺘﯜﺭﻛﯩﺴﺖ،
ﭘﺎﻧﺌﯩﺴﻼﻣﯩﺴﺖ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ« ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺪﻯ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﻟﭙﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺋﺎﻳﯩﻤﻨﯩﺴﺎ
ﮬﯧﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﻯ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺭﻩﮬﯩﻢ ﮔﻮﺩﻩﻳﺰﻯ )ﺳﺎﺑﯩﻖ
ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﻰ» ،ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ
ﻧﺎﺧﺸﯩﺴﻰ« ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ
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ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻥ(

ﻣﯘ،

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ 20 ،ﻳﯩﻞ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ

ﺑﯩﻨﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻖ

ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ

ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﺪﻩ

ﻳﺎﻟﻼﻧﻤﺎ

ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ ،ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!
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ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺋﺎﻳﯩﻤﻨﯩﺴﺎ ﮬﯧﻠﯩﻤﻤﯘ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
ﺧﻪﻟﻖ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ »
ﺧﺎﻥ« ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻳﯩﻤﻨﯩﺴﺎ ﮬﯧﻠﯩﻤﻤﯘ ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻖ
ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ،ﺟﺎﭘﺎﻛﻪﺵ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﻟﮕﯩﺴﯩﺪﯗﺭ.
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﯧﻠﯩﻢ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺗﯘﭘﺮﯨﻘﯩﺪﺍ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺷﮫﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﭽﻰ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯗﺭ.

 -4ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﭘﻮﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﮬﺎﺭﭘﯩﺴﻰ
ﻣﻪﻥ ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﭘﻮﻟﻜﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮﻯ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ
ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﻤﻪﻥ .ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﻩ،
ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﺐ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺳﺎﻥ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺋﻪﯓ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮ ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭ ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺑﺎﺭﺍ  -ﺑﺎﺭﺍ
ﺯﻭﺭﯨﻴﯩﭗ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﻭﻻﻥ ﯞﺍﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ﻛﯧﯖﻪﻳﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ - 1968 ،ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ،

ﮬﻪﺭ

ﻗﺎﻳﺴﻰ

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ

ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯚﺯ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺴﯩﻤﻐﺎ
ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ،ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﭘﯘﺕ ﺗﯩﺮﻩﭖ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ ،ﺋﯚﺯ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺳﯩﻐﻤﺎﻱ،
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ﺋﺎﺭﻗﺎ ـ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻣﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﯩﻤﯩﻦ

ﻗﺎﺩﯨﺮ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﭼﯩﻨﯩﯟﺍﻍ

ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ

ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﻪ
ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ
ﺩﯦﻤﻮﻛﺮﺍﺗﯩﻚ ﺳﺎﻳﻠﯩﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﻳﯘﺭﺗﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺩﯨﺮﻯ
ﻛﯩﻨﻮ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﻜﻰ ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻤﻨﻰ ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻳﻼﻳﺪﯗ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ
ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺳﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﯞﺍﯓ ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻛﯜﭼﻠﻪﺭ ،ﺭﻭﺯﻯ
ﮬﯧﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻏﺎ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ﻳﻮﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﮔﺎﮬﯩﻐﺎ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﮬﯘﺟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﺎﻻﭘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﻠﯩﺮﻯ
ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﮕﯘﻧﺎﮪ ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ.
ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺗﯚﻣﯜﺭﻧﯩﯔ ﺳﯘﻧﯘﻗﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﺭﺍﻝ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ .ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﯞﯦﻠﯩﭗ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺋﺎﺗﻨﯩﯔ ﻳﯜﮔﯩﻨﯩﻨﻰ
ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﺗﯚﺕ ﭘﯘﺗﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻮﭼﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﮬﺎﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ
ﮬﻪﻣﺪﻩ

ﻧﻪﻕ

ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﻰ
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ﻗﺎﻟﭙﯩﻘﯩﻨﻰ

ﻛﯩﻴﺪﯛﺭﯛﭖ

ﺳﺎﺯﺍﻳﻰ
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ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺯﻭﺭﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯞﺍﯓ
ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻘﺎ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪﻩﻳﺪﯗ.
ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺑﺎﻏﻼﭖ ﻗﯩﻴﻨﺎﻳﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﭼﯩﺪﯨﻴﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ
ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﻠﯩﯖﻰ ﻣﯩﺠﯩﺖ
ﺳﯩﻠﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ .ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯔ ﻣﻪﻛﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ،
ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ ،ﺟﯘﻏﺮﺍﭘﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﯩﺪﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ
ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ

ﺋﺎﯕﻼﭖ،

ﻣﻪﻛﯩﺘﻨﯩﯔ

ﯞﻩﺯﯨﻴﯩﺘﻰ

ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ،ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ،
ﺳﺎﻧﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﻯ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺶ
ﻣﻪﻧﺒﯩﺌﻰ....

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ

ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ

ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ

ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ

ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ

ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ

ﻛﯧﻴﯩﻦ،

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷﺘﺎﺑﯩﻐﺎ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺷﯩﺘﺎﭘﻨﯩﯔ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺟﯩﺰ ﮬﺎﻟﻘﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
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ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ
ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻳﯩﺮﺍﻕ ـ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺭﺍﺯﯞﯦﺪﻛﺎ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﭖ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ  -ﻳﺎﺭﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺶ
ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺳﺎﻧﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﮕﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﻧﯩﯔ
ﺗﯘﺭﺍﻟﻐﯘﺳﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪﻧﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺪﯗ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ
ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺶ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ

ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ .ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﭼﯧﻜﯩﻨﮕﻪﻥ
ﻛﻮﻧﺎ ﮬﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﯖﯩﯟﺍﺷﺘﯩﻦ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﺳﺎﻧﻰ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﻜﻪ
ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ.

ﻣﻪﻛﯩﺖ

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ

ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻨﯩﯔ

ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻯ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﺪﺍ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ

ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ

ﺳﯩﺰﯨﻠﯩﺸﻘﺎ

ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ.

ﺋﯩﺸﭽﻰ،

ﺩﯦﮫﻘﺎﻥ،

ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﺐ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺑﺎﺭﺍ  -ﺑﺎﺭﺍ ﺯﻭﺭﯨﻴﯩﭗ،
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﮕﻪ ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﺪﯗ .ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﻳﯧﺰﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ،
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﻖ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻼﺭﻣﯘ ﺋﺎﺭﻗﺎ  -ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ
ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﭖ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺭﻭﺯﻯ
ﮬﯧﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ
ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺑﺎﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﮫﻜﺎﻣﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺳﺎﭖ
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ.
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ﺋﻪﻣﻤﺎ،

ﻗﺎﺭﺷﻰ

ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻜﻰ

ﯞﺍﯓ

ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ

ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﻯ ﺳﻪﺭﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﻮﺗﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ

ﭘﺎﺧﺘﺎ

ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻐﺎ

ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎﻥ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﯞﻩ ﮬﻮﻗﯘﻕ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻗﯩﺴﻤﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻻﺭ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﮬﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﯖﺘﯜﻩﻧﻨﯩﯔ
ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﮕﻪ ﺗﯧﺰﻻ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ.
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ
ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻳﺎﺳﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭ
ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻜﻰ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ

ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻻﺭﻣﯘ

ﺋﯩﭽﻜﻰ

ﻗﯩﺴﯩﻤﺪﯨﻜﻰ

ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ

ﻧﺎﮬﻪﻕ

ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻪﺯﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﺎﺭﺍ ـ ﺑﺎﺭﺍ ﭘﺎﺧﺘﺎ ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﺪﯨﻦ
ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﯩﺪﯗ .ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ
ﮬﻪ ﺩﯦﺴﻪ ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻴﻠﯩﺸﯩﭗ ﮬﻪﺭﻛﯜﻧﻰ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ،
ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﻐﺎ ﮬﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ
ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﮕﯘﻧﺎﮪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻣﯘ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯩﺪﺍ ﺑﯩﮕﯘﻧﺎﮪ
ﺋﯚﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﯚﺕ ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻨﻰ
ﺗﯘﺗﯘﯞﯦﻠﯩﭗ ،ﭘﺎﺧﺘﺎ ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻐﺎ ﺳﻮﻟﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﺳﻪﻥ ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻤﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﻪﻥ ،ﺳﻪﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭ ﺑﺎﺭ؟ ﺋﯘﻻﺭ ﻧﻪﺩﻩ؟ ﺩﻩﭖ
ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﻩﻟﻤﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻛﺎﺳﯩﺴﯩﻐﺎ
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ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﻨﯩﯔ ﻧﻪﻳﺰﯨﺴﯩﻨﻰ ﺳﺎﻧﺠﯩﭗ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺟﺎﺭﺍﮬﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺳﯩﺴﯩﻐﺎ ﺯﯨﺨﻨﻰ ﻗﯩﺰﺩﯗﺭﯗﭖ ﺩﺍﻏﻼﻳﺪﯗ .ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯ
ﺟﺎﮬﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺭﻩﮬﯩﻤﺴﯩﺰ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﻗﺎﻗﺎﻗﻼﭖ ﻛﯜﻟﯜﭖ
ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺗﯘﺯ ﭼﯧﭽﯩﭗ ،ﺋﯘﺭﯗﭖ -
ﻗﯩﻴﻨﺎﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﯦﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻛﯩﻨﻰ ﻗﯘﻣﻠﯘﻗﻘﺎ ﻛﯚﻣﯜﯞﯦﺘﯩﺪﯗ.
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻻﺭ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺩﻩﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍﻕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﺧﺘﺎ ﺗﯧﺮﯨﺸﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ
ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ

ﺗﯘﺗﯘﯞﯦﻠﯩﭗ

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ

ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﺳﻘﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﮕﻪ
ﺋﺎﯕﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ ﭘﺎﺧﺘﺎ ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻐﺎ
ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ .ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻰ ﻛﯚﭖ
ﮬﻪﻡ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻛﯜﭺ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻣﯩﺴﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﺪﯗ ﮬﻪﻡ ﻛﯚﭖ ﺑﻪﺩﻩﻝ ﺗﯚﻟﻪﻳﺪﯗ .ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ  200ﺩﻩﻙ
ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﭖ ،ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﭘﯘﺧﺘﺎ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﮬﯘﺟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﭘﺎﺧﺘﺎ
ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻐﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﮬﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﮔﺎﺯﺍﺭﻣﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﯖﺘﯜﻩﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ
ﻗﺎﭼﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﺩﺍﯕﻘﻰ ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ
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ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ـ ﺗﯚﯞﯨﻨﯩﮕﻪ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﻰ
ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ .ﻏﻪﻧﯩﻴﻤﻪﺕ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﻜﻪ
ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ
ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻤﯘ ﺋﺎﺷﯩﺪﯗ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﺗﻮﭖ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺧﻪﯞﯨﺮﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﭼﺎﺳﺎ ﺑﯘﺩﯛﻳﻨﯩﯔ)ﭼﺎﺳﺎ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ
ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ( ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺳﯧﺰﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ
ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻳﻮﻝ ﺗﻮﺳﯘﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﭼﯘﯞﯗﻟﯘﭖ

ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻨﻰ

ﭼﯩﻘﯩﭗ،

ﻳﻮﻝ

ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯗ،
ﺗﻮﺳﯘﭖ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ

ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ

ﮔﺎﺯﺍﺭﻣﯩﻼﺭﺩﯨﻦ

ﭼﯩﻘﯩﭗ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ
ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻮﺳﻤﺎﻗﭽﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﺮﺳﻪ،
ﻗﺎﺭﺷﻰ

ﺗﻪﺭﻩﭖ

ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﻚ

ﮬﺎﻟﺪﺍ

ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ

ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺭﻩﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ﻳﻮﻝ ﺗﻮﺳﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﯞﻩﺗﺴﻪ ،ﻧﻪﻕ
ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﻰ

ﺩﻩﭖ،

ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ

ﺋﻪﺭﺯ

ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ

ﻗﯩﻠﯩﭗ،

ﻳﯩﺮﺗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺭﻩﺳﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﺩﻩﺳﻤﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﺭﯨﻼﻳﺘﺘﻰ،
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ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻼﻳﺘﺘﻰ.
ﺷﯘ ﯞﻩﺟﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻣﯘ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﻩﺳﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ
ﻗﺎﺩﯨﺮ

ﺋﯩﻤﯩﻦ

ﻳﯚﻝ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺩﻩﺳﺴﯩﺘﯩﭗ،

ﻗﯩﺸﻘﺎ

ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﺪﻯ ،ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ
ﺭﻩﺳﯩﻤﯩﻨﻰ

ﺑﯘﺯﺩﻯ

ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ

ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ

ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ

ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﯩﺮﻯ،

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ

ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ

ﭘﯩﻠﯩﻤﻮﺕ ،ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﮬﻪﻳﯟﻩ ﺋﻮﻗﯩﻨﻰ
ﺋﺎﺗﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﻗﻨﯩﯔ ﺷﯩﺪﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﻰ ﯞﻩﻧﺴﯜﻱ!
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﻣﻪﻱ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ
ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻘﯩﭗ ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﻳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ
ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ

ﺳﺎﻧﻰ

ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ

30ﺩﯨﻦ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ

ﺟﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺳﺎﻗﻼﭖ

ﻣﯚﻛﯜﻧﯜﯞﺍﻟﻐﺎﻥ

ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﺘﯩﻦ

ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ،

ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ

ﻗﯧﻠﯩﺶ

ﺋﯩﻜﻪﻥ،
ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ
ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﯩﺮﻯ

ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺩﻩﺳﺴﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺑﻪﺵ
ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ،ﺑﯩﺮ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ

ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻜﻰ

25

ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﯧﭽﯩﺸﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﻼﺷﻘﺎ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﻼﺟﺴﯩﺰ
ﻗﺎﭼﯘﺭﯗﯞﯦﺘﯩﺪﯗ .ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺟﻪﯕﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﯘﻻﺷﺘﺎ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ

199

200

ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﭖ ﺋﻮﻕ ﺋﯜﺯﮔﻪﻥ
ﺗﻪﯞﻩﻛﻜﯜﻝ ﺳﺎﺭﺍﯓ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﯕﺪﯨﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ،
ﺋﯘﻣﯘ  20ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ
ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﻼ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﺟﺎﺯﺍ
ﻻﮔﯧﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ

ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ

ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﻐﺎ

ﻛﯚﻧﻪﻟﻤﻪﻱ،

ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻱ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺗﯜﺯﯛﻙ،

ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﻘﺎ

ﺩﻩﭖ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺩﻩﭖ  -ﺩﻩﭖ ،ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ﺋﯧﻼﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ:
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺩﯨﻜﺘﺎﺭ ﭘﯩﻠﯩﻤﻮﺕ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ» :ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯩﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﺗﻮﺳﯘﭖ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪﻯ ،ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﺋﯩﺶ ﭼﺎﺗﺎﻕ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻗﻮﺭﺍﻟﻨﻰ ﺗﻪﯕﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ،ﺑﯩﺮ ﺩﯨﺴﻜﺎ ﺋﻮﻕ
ﺗﯜﮔﯩﮕﯩﭽﻪ ﺋﻮﻕ ﺋﯜﺯﺳﻪﻡ ،ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺎﻕ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﻰ ﯞﻩﻧﺴﯜﻱ!
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﻣﻪﻱ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ

ﻛﯩﺮﯨﭙﻼ

ﻛﻪﺗﺘﻰ،

ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ

ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ

ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﯞﺍﻟﻐﺎﻥ

ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻳﻮﻕ ،ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﻜﯩﻠﻪﺭ ﮬﯧﭻ ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ
ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺋﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ،ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﻮﻕ ﺋﯜﺯﯛﺷﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ،
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺑﻪﺵ ﺗﺎﻝ ﻗﻮﺭﺍﻟﻨﻰ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﺘﯜﻡ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯘﺭﯗﭖ ،ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ

200

201

ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﺍﻱ ﺩﯦﺴﻪﻡ ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺭ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﺩﻩﭖ
ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻟﻪﻗﯩﻤﯩﻨﯩﯔ »ﺳﺎﺭﺍﯓ« ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ،
ﺑﯩﺮﺳﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺗﻪﯞﻩﻛﻜﯜﻝ ﺳﺎﺭﺍﯓ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻪﻛﻪﻧﺪﻩ
ﺗﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯓ ﭘﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮔﯧﻨﯧﺮﺍﻟﻰ ﺧﯘﯕﻴﺎﺩﻭﯓ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﯩﯔ
ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﻮﻧﺎ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺑﯘ
ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﯞﯗ ﻗﺎﺭﺍ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺳﻪﻝ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﻼ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺳﻪﻝ ﺋﯩﻨﺴﺎﭘﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﮔﯧﭙﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
ﻳﻪﻳﺘﺘﻰ ،ﻣﺎﯞﯗ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﻧﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﭖ ،ﺋﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﭺ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺶ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻧﻪﻳﺮﻩﯕﯟﺍﺯ ﻛﺎﺯﺯﺍﭖ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺩﻩﭖ
ﺑﯧﺮﻩﺭﻣﯩﺸﻜﻪﻥ.

ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﺳﺎﺭﺍﯕﻠﯩﻖ

ﻟﻪﻗﯩﻤﯩﻨﯩﯔ

ﭘﻪﻳﺪﺍ

ﺑﯚﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﻡ ،ﻣﻪﻛﯩﺖ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ
ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﺪﺍ ﺷﺎﻣﺎﻟﺪﯨﻐﯩﻠﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﮔﺎﺯﺍﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﮬﻮﻳﻠﯩﺪﺍ
ﺳﻪﮔﯩﺪﻩﭖ

ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﯘﭘﺘﯘ،

ﺗﻪﯞﻩﻛﻜﯜﻟﻤﯘ

ﺋﯘﻻﺭ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺑﯩﻠﻠﻪ

ﺑﯩﺮ

ﻗﺎﻧﭽﻪﻳﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﻗﯘﺵ
ﺋﯘﭼﯘﭖ

ﺋﯚﺗﯜﯞﯦﺘﯩﭗ،

ﺗﻪﯞﻩﻛﻜﯜﻟﻨﯩﯔ

ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ

ﺷﺎﺭﺗﺘﯩﺪﻩ

ﭼﯧﭽﯩﭗ

ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﻗﺎﻗﻼﭖ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﺗﻪﯞﻩﻛﻜﯜﻝ
ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨﻜﺘﺎﺭ ﭘﯩﻠﯩﻤﻮﺗﻨﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﺵ ﺗﻮﭘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮ
ﺩﯨﺴﻜﺎ ﺋﻮﻕ ﺗﯜﮔﯩﮕﯩﭽﻪ ﺋﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭ ﭘﺎﺗﯩﭙﺎﺭﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻛﺎﻣﺎ -

201

202

ﻛﺎﻣﺎﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﭼﯘﯞﯗﻟﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﻠﯩﭙﺘﯘ ،ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻣﯘ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ ،ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ» :ﺳﺎﺭﺍﯓ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺩﺍﺷﻜﻪﻥ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻤﯘ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﻩ ﻗﯩﻼﻣﺪﯗ!«
ﺩﻩﭖ ﻛﺎﻳﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﮔﻪﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﺎﺭﺍﯓ
ﻟﻪﻗﯩﻤﻰ ﻳﯘﻗﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
 6-5ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻗﻮﺭﺍﻟﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﻮﺷﯘﻧﻐﺎ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﻛﯜﭺ
ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﭖ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻳﺎﺭﺍﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ
ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﮕﻪ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭙﺘﯘ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻛﯚﭘﻠﻪﭖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﻪﯞﯨﺮﻯ ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﯩﺪﻩ ﮬﻪﻣﻤﻪ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ ،ﺗﻪﺭﻩﭖ ـ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻏﺎ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ.
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ  -ﻳﯧﺰﯨﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻏﺎ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﻮﭘﺘﯘ .ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﻗﺎﭼﯘﺭﯗﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺧﯩﻴﺎﻟﻐﺎ ﭼﯚﻛﯜﭘﺘﯘ ،ﺑﯘﻧﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺵ
ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰﻩﺗﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺕ ﺋﻮﺑﻮﻟﻐﺎ ﻣﻪﺳﻠﯩﮫﻪﺕ ﺳﺎﭘﺘﯘ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺕ
ﺋﻮﺑﯘﻝ ﺷﯘ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ  16ﻳﺎﺷﻘﺎ ﺗﻮﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻻ ﺋﯩﻜﻪﻥ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ،ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﺱ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺋﻮﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ

ﺳﻪﺯﮔﻪﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ،ﺋﯘﻧﻰ
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ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰﻩﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﻳﻪﻧﻰ ﻓﯘﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻜﻪ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺕ
ﺋﻮﺑﯘﻟﻤﯘ  20ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﯩﻞ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ
ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻤﻪﻥ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﺮﯨﻢ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻟﻪﻗﯩﻤﻰ ﺋﻮﺑﯘﻝ ﺗﯧﺮﯨﻢ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺕ ﺋﻮﺑﯘﻝ 20
ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ
ﭘﺎﺕ ـ ﭘﺎﺕ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺋﺎﻻﺗﺘﻰ،
ﺋﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﺗﯜﺭﻣﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ ﺑﻪﻙ ﻧﺎﭼﺎﺭ ،ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ
ﺗﻮﻳﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﭘﺎﺕ ـ ﭘﺎﺕ
ﺋﯚﻟﯜﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻝ ﺋﯩﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﺭﻣﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﯩﻤﯘ،
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻮﺑﯘﻝ ﺗﯧﺮﯨﻢ ﮬﻪﺭ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﯧﻤﻪﻙ -
ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﭘﻠﻪﭖ ﺳﻪﭘﻠﻪﭖ ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﺮﯨﻢ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﺑﯘﻝ ﺗﯧﺮﯨﻢ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ

ﺑﯧﺮﯨﭗ

ﻳﻪﺭﻟﯩﺸﯩﭗ

ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ

ﺋﯩﻜﻪﻥ،

ﭘﻪﻳﻠﻮ

ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ

ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼﭖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯩﺮ

ﻛﯜﻧﻰ

ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﻳﻮﻗﻼﭖ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ

ﺑﯩﺮ

ﻛﯩﺸﻰ

ﻳﯩﻐﻼﯞﺍﺗﺴﺎ ،ﺋﻮﺑﯘﻝ ﺗﯧﺮﯨﻢ ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﭖ» :ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﻻ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ
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ﻛﺎﺭﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺑﺎﻗﯩﺪﯗ ،ﻣﻪﻥ ﺑﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻻ
ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺟﻪﯕﮕﻪ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﻳﺎ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﺎ ﺑﯘﻻﯕﭽﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﺎ ﺧﻮﺗﯘﻥ -ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ،
ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﯜﻟﯜﻙ!«
ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺗﻜﻪ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻢ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﯧﺰﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ
ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ
ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪﻩ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ـ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻳﯧﺸﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ
 17ﻳﺎﺷﻘﺎ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺗﻮﺷﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﯩﭗ 20
ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﯞﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺕ ﺋﻮﺑﯘﻝ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻏﺎ ﻣﻪﺳﻠﯩﮫﻪﺕ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﻛﯚﺭﻩﻳﻠﻰ ،ﺋﯘ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭ ﺑﺎﺭﻣﯘ ﻳﺎﻛﻰ
ﻳﻮﻗﻤﯘ ،ﻧﻪﮔﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ؟ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺑﯩﺮ
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ ،ﺋﯘ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﯩﯔ
ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ

ﻣﻪﻛﯩﺖ

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﭼﺎﺳﺎ

ﺩﯦﮕﻪﻥ

ﻳﯧﺮﯨﺪﻩ

ﺑﺎﺭ

ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﺋﯘ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﻜﻪ
ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﭘﺘﯘ ،ﺋﯘ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ
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ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺕ ﺋﻮﺑﯘﻝ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﺯﻯ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﻠﯩﭙﺘﯘ .ﻣﻪﻛﯩﺘﻨﯩﯔ ﭼﺎﺳﺎ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ،ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﻳﯧﺰﯨﻼﺭﻏﺎ ،ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﭖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺩﻩﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﭽﻪ ،ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺕ ،ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯚﺳﺘﻪﯓ ،ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﻤﺎﺭﺍﻝ،
ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﭼﺎﻕ ،ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺑﻮﻳﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ
ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺩﻩﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﻮﺷﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﻗﯩﻴﯩﻦ
ﺑﻮﭘﺘﯘ ،ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﻛﻪﻧﺖ ،ﺋﻪﺗﺮﻩﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺕ ﮬﺎﺭﯞﯨﺴﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﻼﭘﺘﯘ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﯜﺗﯜﭘﺘﯘ ،ﭼﺎﺳﺎ ﺑﯘﺩﯛﻳﮕﻪ
ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ ،ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ،ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ  -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ
ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻳﺎﺭﺍﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭ ﻳﯧﺮﯨﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﺩﻩ
ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻳﻮﻕ ،ﺑﯩﺰ ﺗﯧﺮﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﮔﻪﭖ ﻳﻮﺭﻏﯩﻠﯩﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭ
ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺮﻩ-ﭘﯩﺮﻩﯓ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﺋﺎﻗﺘﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﺋﯜﺳﺘﻰ ﻳﯧﭙﯩﻖ
ﺋﯚﻱ ،ﺧﺎﻻ ،ﺋﺎﺕ ـ ﺋﯘﻻﻍ ﻗﻮﺗﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﯘﻻﺭﺩﺍ
ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺩﻩﭖ ،ﻳﺎﻟﺘﯩﻴﯩﭙﺘﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺕ ﺋﻮﺑﯘﻝ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﭘﻪﺭﯨﺰﯨﻨﻰ

ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭘﺘﯘ،

ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ

ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ

ﺭﻩﺕ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ
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ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﻨﻰ
ﺗﯘﻩﻧﺠﺎﯓ،
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ﺳﻪﻧﻤﯘﺟﺎﯕﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ـ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﺎﻏﻼﭖ،
ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺟﯩﮕﺪﻩ ﺩﻩﺭﯨﺨﯩﮕﻪ ﺋﯧﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ ،ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﻳﺎﻧﺘﺎﻕ ﺗﻮﭘﻼﭖ
ﺋﻮﺕ ﻳﯧﻘﯩﭗ ،ﺳﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﻤﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﮬﻪﻳﯟﻩ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ،
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﯩﭙﯩﺪﺍ ﻗﯘﻣﻐﺎ ﻛﯚﻣﯜﭖ ﭘﯘﺗﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻗﯘﻡ
ﺗﺎﺷﻼﭖ ،ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻻﭘﺘﯘ ،ﻗﯘﻡ ﺑﺎﺭﺧﯩﻨﻰ ﺑﯧﻠﯩﮕﻪ،
ﮔﻪﺟﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ،ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮﻯ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﺎﺭﻩﺕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ » ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻳﻮﻕ ،ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻳﻮﻕ« ﺩﻩﭖ ﮬﻪﺩﻩﭖ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺕ ﺋﻮﺑﯘﻝ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﻛﻮﻻﯕﻼﺭ
ﺩﻩﭖ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺩﻩﻝ ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ  30ﺳﺎﻧﺘﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﻟﯘﻗﺘﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯜﻟﮕﻪﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻏﺪﯗﺭﯗﭖ ﻛﯚﻣﯜﯞﻩﺗﻜﻪﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ،

ﺋﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ

ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ

ﺟﺎﻳﻰ

ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ

ﻗﺎﭘﺘﯘ،

ﻛﯚﻣﯜﻟﮕﻪﻥ

ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﻗﺎﭘﺘﯘ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﺎﻟﯩﻤﺎﻥ  -ﺗﺎﻻﻣﺎﻥ ﻳﻪﺭ
ﻛﻮﻻﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭙﺘﯘ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﺧﺘﺎﻣﯩﻠﻘﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﺳﺎﭘﯩﻨﯩﻨﯩﯔ
ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭ ﻛﯚﻣﯜﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ » ،ﺋﺎﻟﻪ  -ﺋﺎﻟﻪ
ﻗﯘﺷﻼﺭﯨﻢ ﻛﯜﭼﯜﯓ ﻳﻪﺗﺴﻪ ﺋﺎﻟﺴﺎﯕﭽﯘ « ،ﺩﻩﭖ ﮬﻪﺭﻛﯩﻢ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻨﻰ
ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ

ﺟﯩﻘﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ

ﭘﯜﺗﯜﻥ

ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ

ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ

ﺋﺎﺩﻩﻡ

ﺩﯦﯖﯩﺰﯨﻐﺎ ﭼﯚﻣﯜﻟﯜﭘﺘﯘ .ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻗﺎﻗﺎﺱ ﺋﺎﺧﺘﺎﻣﯩﻠﯩﻖ ﻳﻪﺭ،
ﻳﺎﻏﺎﭺ  -ﺗﺎﺧﺘﺎﻱ ﻳﻪﺷﯩﻜﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﺪﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻮﺷﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭ
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ﻳﺎﻏﺎﭺ ﺳﺎﻧﺪﯗﻕ ،ﻳﻪﺷﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯚﻣﯜﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘ
ﻛﯜﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻨﻰ ﺳﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﺵ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﯩﻴﯩﻦ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺩﻩﻳﺪﯗ ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺕ ﺋﻮﺑﯘﻝ .ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺕ ﺋﻮﺑﯘﻟﻨﯩﯔ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭽﻪ:
ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﺷﯘﭖ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻱ ،ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﯗﻕ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻤﯘ ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﻛﯚﭖ ،ﺗﯜﺭﯨﻤﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ
ﺳﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻕ ﺩﻭﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﺪﻯ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺑﻪﺧﯩﺮﺍﻣﺎﻥ

ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﻟﯩﮕﻪﻥ

ﺋﯩﺪﯗﻕ.

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ

ﺗﯚﺕ

ﺩﺍﻧﻪ

ﺳﺘﺎﻧﻜﯩﯟﺍﻱ ﭘﯩﻠﯩﻤﻮﺕ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺯﺍﭘﭽﺎﺳﻠﯩﺮﻯ ﻛﻪﻡ ﺋﯩﻜﻪﻥ،
ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﻐﺎ ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﻧﺎﻣﺎﻥ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﻧﺎﻣﺎﻧﻤﯘ ﺷﯘ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ  20ﻳﯩﻞ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﻠﻠﻪ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ
ﻗﺎﺩﯨﺮﻣﯘ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﭼﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ ،ﺩﻩﭖ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﭼﺎﺳﺎ ﯞﻩﻗﻪﺳﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﻪ
ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺳﻮﺩﯨﺴﻰ ﺋﻪﯞﺝ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﺍﻝ
ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ

207

208

ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﭼﻮﯕﯩﻴﯩﭗ ،ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺳﺎﻧﯩﻤﯘ
ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ـ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﺋﯧﺸﯩﭗ ،ﻣﻪﻛﯩﺘﻨﯩﯔ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﻪ
ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﯧﺰﯨﻼﺭ ،ﺋﯧﺘﯩﺰ  -ﺋﯧﺮﯨﻖ ،ﺩﻩﺭﻳﺎﻟﯩﺮﯨﻤﯘ
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻟﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺳﻮﺩﺍ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻼ 100ﮔﻪ
ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻳﯧﺰﺍ  -ﻳﯧﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ،ﻳﯧﻤﻪﻙ ـ ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﻠﻪﺭ ،ﺳﻮﻳﯘﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﻮﻱ ،ﻛﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ
ﮬﻪﺩﺩﻯ ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﺟﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻥ.

 -5ﭘﻮﺳﻜﺎﻡ ﻛﯚﯞﺭﯛﻙ ﯞﻩﻗﻪﺳﻰ
ﻳﻪﻛﻪﻧﺪﯨﻦ ﭘﻮﺳﻜﺎﻣﻐﺎ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﯞﺭﯛﻙ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘ ﻛﯚﯞﺭﯛﻙ
ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﻯ ﻛﯚﯞﺭﯛﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﺋﯘﺯﯗﻧﻠﯘﻗﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺟﻪﻧﯘﺑﺘﺎ  - 3ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚﯞﺭﯛﻙ.
ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻨﯩﯔ ﺷﯘ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺑﯩﺮ ﺭﻭﺗﺎ  100ﺩﻩﻙ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻮﺳﻜﺎﻡ ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﻪﯞﯨﺮﻯ ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ

ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ

ﺩﻭﻛﻼﺕ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ

ﻛﯧﻴﯩﻦ،

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﭘﺘﯘ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ﻳﻪﻧﻪ
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ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺕ ﺋﻮﺑﯘﻟﻨﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭙﺘﯘ.
ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺕ ﺋﻮﺑﯘﻝ ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ  10ﺩﻩﻙ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﻜﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﺶ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ

ﭘﻮﺳﺖ

ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺶ

ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﭘﺘﯘ.

ﻗﺎﺭﺍﯞﯗﻝ

ﯞﺍﻗﺘﻰ،
ﮬﻪﺭ

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺋﯩﻜﻜﻰ

ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ

ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﻪ

ﺑﯩﺮ

ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﭘﻮﺳﺖ ،ﺑﯘ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﻩ
ﺑﯩﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﻳﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﺎﺭﺍﯞﯗﻝ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻏﯩﯖﺸﯩﭗ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﭗ
ﻳﯜﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺑﺎﺵ ﺷﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺯﺍﻝ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﺧﻼﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.
ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺕ ﺋﻮﺑﯘﻟﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﭖ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﺩﻩﻝ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺗﯚﺕ ﻳﯧﺮﯨﻤﻐﺎ
ﺗﻮﻏﺮﯨﻼﭖ ﻗﻮﻝ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ .ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ
ﺩﺍﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﺭﺍﯞﯗﻝ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﯘﺧﻼﭘﺘﯘ ،ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ
ﺗﯘﺭﯗﭖ ،ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻜﻰ ﭘﻮﺳﺘﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ،ﺑﺎﻏﻼﭖ،
ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﯜﭖ ،ﻣﺎﺗﺎﭖ ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯘﺭﯗﭘﺘﯘ ،ﺋﯚﺗﻪﺷﻤﻪ
ﻗﺎﺭﺍﯞﯗﻝ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﻪﯕﻠﻪﭖ ،ﺋﺎﯞﺍﺯ ﭼﯩﻘﺎﺭﺳﺎﯓ
ﺋﺎﺗﯩﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ،ﭘﻮﭘﻮﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ ،ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻣﯘ ﻏﯩﯔ-ﭘﯩﯔ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ،ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﭘﺘﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﻤﯘ ﺭﺍﯞﯗﺭﯗﺱ ﻣﺎﺗﺎﭖ
ﺑﺎﻏﻼﭖ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﺎﺭ ﺋﯘﯞﯨﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
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ﺗﻮﯞﻻﭖ ،ﻗﯩﻤﯩﺮﻟﯩﻤﺎ! ﻗﯩﻤﯩﺮﻟﯩﺪﯨﯔ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ! ﺩﻩﭖ ،ﺩﯦﺮﯨﺰﻩ -
ﺩﯦﺮﯨﺰﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﯕﻠﻪﭖ ،ﻣﯩﺪﯨﺮﻻﺗﻤﺎﭘﺘﯘ ،ﺗﯚﺕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ
ﻛﯩﺮﯨﭗ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﭘﺎﻙ  -ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ

ﻳﺎﺷﯩﺴﯘﻥ

ﺩﻩﭖ

ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﻰ!

ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﻰ

ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﻩ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ،
ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﻗﻮﻏﻼﭖ

ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ

ﺋﻮﻕ

ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻕ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ

ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﺳﻘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﻮﻣﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻳﻐﯘﺩﻩﻙ ﺋﯧﻠﯩﭗ،
ﺑﻪﺧﯩﺮﺍﻣﺎﻥ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﭙﺘﯘ .ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻣﻮﻣﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﺎﺷﻘﺎ

ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻨﻰ

ﺋﺎﻟﻤﯩﺪﯨﯖﻼﺭﻣﯘ؟

ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ

ﺩﻩﭖ

ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ:

»ﺋﯘ

ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺳﻘﺎﻧﺪﺍ ﭘﯩﺸﯘﺭﻏﺎﻥ ﻣﻮﻣﯩﺴﯩﺪﺍ ﺷﻪﻙ ﻳﻮﻕ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻧﯧﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ!« ﺩﻩﭖ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻣﯧﯖﯩﭙﺘﯘ .ﺋﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ
ﺗﻮﭘﺎ ﻳﻮﻝ ،ﻛﺎﺗﺎﯓ ،ﺋﯧﮕﯩﺰ ـ ﭘﻪﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼﭖ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ

ﺟﺎﯞﺗﻮﯓ

ﺧﯘﯕﭽﻰ

ﺩﯦﮕﻪﻥ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ.

ﯞﺍﯓ

ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ

ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺕ ﺋﻮﺑﯘﻝ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ

ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﭗ» ،ﮬﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ
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ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﻐﺎ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﯖﻼﺭ« ﺩﻩﭖ ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪﻛﺮﻩﭖ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﻮﻧﺎﻗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺗﻪﺭﻩﭖ
ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ

-

ﺑﯚﻟﯩﻨﯩﭗ

ﺑﻮﭘﺘﯘ.

ﻏﺎﻳﯩﺐ

ﭼﯜﻧﻜﻰ

ﺋﯘﻻﺭ

ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﻗﻮﻏﻼﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﮬﯧﭻ ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.
ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺕ ﺋﻮﺑﯘﻟﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﻪﮔﺮﻯ ﭼﯩﻐﯩﺮ ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ 3
  2ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ 3 - 4 ،ﺗﯩﻦ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﻐﺎﺟﻪﻡ

ﺑﻮﭘﺘﯘ،

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ

ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ

ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ

ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﯘﭖ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯧﺸﻪﻙ ،ﻛﺎﻻ ﮬﺎﺭﯞﯨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﺎﺥ ﺷﯘﻣﺒﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﻪﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻣﻪﻥ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻛﯘﺭﺳﯩﻐﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﻩﻙ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ  - 1969ﻳﯩﻞ  - 10ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻛﯘﺭﺳﯩﻐﺎ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﭘﻼ ﻛﯩﺮﺩﻯ .ﻣﻪﻥ ﮬﯧﭻ
ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻘﯩﺮﺍﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺕ ﺋﻮﺑﻮﻟﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﺪﻯ،
ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ:
―ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻗﯘﻣﻐﺎ ﻛﯚﻣﮕﻪﻥ ﺗﯘﺧﯘﻣﻰ ﺑﯘﺯﯗﻕ ﻣﯘﺷﯘ ﺷﯘ! ﺩﻩﭖ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ
ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﺸﯩﻨﻰ
ﺳﻮﺭﺍﭖ ،ﺑﯘ ﺗﯧﺨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻐﯘ ،ﺑﯩﯖﺴﯩﺴﻰ ﻧﯧﻤﻪ
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ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭼﻮﯓ! ﺑﯘﻧﻰ ﮬﺎﻳﺎﻝ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ،
ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻣﻪﻛﯩﺘﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ
ﻗﺎﺩﯨﺮ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﯟﻯ ﺭﻭﮬﻰ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ
ﭘﯩﺸﻘﺎﻥ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺪﯗ .ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ
ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﭘﯧﺘﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻘﺎ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﻪ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﻳﺎﭼﯧﻴﻜﯩﺴﻰ
ﻗﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺯﯙﺭﯛﺭﻟﯜﻛﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﻰ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ
ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ.
ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.

ﻣﻪﻣﻪﺕ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ

ﻛﯩﺮﯨﻢ

ﭘﻮﻟﻜﻨﯩﯔ

ﻛﻮﻣﯩﺴﺴﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ

ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﭖ

ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ

ﺋﯩﺸﻼﺭ

ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﻪﺩﻩﻣﺪﻩ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ
ﺳﯧﻠﯩﺶ

ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ

ﭘﯧﺸﻘﻪﺩﻩﻡ،

ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ
ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﭗ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﭘﻪﻳﮕﯩﭽﻪ ،ﭘﻪﻳﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺭﻭﺗﯩﻐﯩﭽﻪ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﭖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ

ﺑﺎﺗﺎﻟﻴﻮﻥ،

ﺋﻪﯓ

ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ
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ﭘﻮﻟﻜﻨﯩﯔ

ﺷﺘﺎﺑﻰ

ﯞﻩ
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ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰﻩﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﺗﺮﻩﺗﻠﯩﺮﯨﮕﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﻯ ﺗﯜﺳﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ
ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻨﻰ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻗﻪﺩﻩﻣﺪﻩ ﺗﻪﺳﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻣﻪﻥ

ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ

ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﺴﯩﺰ،

ﻳﺎ

ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ

ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﭘﺎﺭﺗﯩﺰﺍﻧﻐﺎ

ﺑﺎﺭﻏﯩﻨﯩﻤﺪﺍ
ﻳﺎ

ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،

ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ،
ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﮕﻪ

ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﯩﻦ ـ ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ
ﭼﯧﭙﯩﭗ

ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ،

ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ

ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ

ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ

ﻗﻮﺭﺍﻝ

ﺳﻮﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﺟﯧﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﯟﯦﻠﯩﭗ
ﻻﻏﺎﻳﻼﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺋﯘﻳﻪﺭﺩﻩ ،ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﺎﺯﺍﻥ  -ﻗﺎﺯﺍﻧﺪﺍ ﮔﯚﺵ
ﭘﯘﺷﯘﺭﯗﭖ ،ﻛﺎﯞﺍﭖ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﻳﻪﭖ ،ﻗﯧﻨﻰ  -ﻗﯧﻨﯩﻐﺎ ﭘﺎﺗﻤﺎﻱ ،ﮬﯧﭻ
ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺧﻪﯞﯨﺮﻯ ﻳﻮﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﻩﻙ ﺑﻪﺧﯩﺮﺍﻣﺎﻥ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺑﯩﺮ
ﺑﯘﻟﯘﯕﺪﺍ ﻗﺎﺳﺴﺎﭘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻱ ،ﻛﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯜﮔﯜﻥ
ﺳﻮﻳﺎﻳﻠﻰ ،ﺋﻪﺗﻪ ﺋﺎﻧﻰ ﺳﻮﻳﺎﻳﻠﻰ ﺩﻩﭖ ﮔﻪﭖ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،
ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻳﯧﯖﻰ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ﻗﯘﺭﯗﭖ ،ﻛﻮﻧﺎ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻨﻰ
ﺋﺎﻏﺪﯗﺭﯞﻩﺗﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﮬﯧﺴﺴﯩﻲ ﻣﯧﯖﯩﺶ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻳﻪﺭ -
ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﻩ ﺟﺎﮬﺎﻥ ﺳﺎﺯﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺶ -
ﺋﻮﻗﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ
ﺧﯧﺮﯨﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ» :ﻳﺎﺷﯩﺴﯘﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ
ﻗﺎﺩﯨﺮ

ﺳﯩﻠﯩﯔ!

ﺑﯘ

ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ

ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﯩﻤﯩﻦ

ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ

ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻰ!« ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ

213

214

ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﻡ ،ﺑﯘ ﮬﯧﭻ ﮔﻪﭖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﯞﺍﺕ

ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ

ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ

ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﯩﻐﯩﭽﻪ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﻨﯩﯔ

ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪﻩ ،ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭ ﻳﺎﺷﯩﺴﯘﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ! ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻮﺳﯘﭖ ﻗﺎﻻﻟﻤﯩﺪﯗﻕ ،ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﺎﺭﻏﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ

ﻣﯘﻧﺘﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺸﯩﭗ،

ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ

ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺕ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.

*****
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ﺑﯩﺮ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ
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ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﺏ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻰ
 -1ﺋﻮﻧﺴﻪﻛﻜﯩﺰﯨﻨﭽﻰ ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺖ ﺗﯘﺗﻘﯘﻧﻰ
-1969ﻳﯩﻠﻰ-7ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ

23

-

ﻛﯜﻧﻰ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ

ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻏﺎ
ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ
ﭼﻮﯓ

ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸﻨﻰ

ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﭖ

ﺋﯩﺸﻘﺎ

ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ

ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﭖ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﮕﻪ

ﻗﺎﺭﺷﻰ

ﺗﯘﺭﯗﺵ

ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺭﻗﺎ  -ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﯞﻩﻛﯩﻞ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺋﯚﻣﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻖ ﺷﺘﺎﺑﻰ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
 - 1969ﻳﯩﻠﻰ  - 8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 18ﻛﯜﻧﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﻩ ﻳﯧﺮﯨﻢ

215

216

ﻛﯧﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺗﻘﯘﻧﻨﯩﯔ ﺧﺎﺋﯩﻨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﭘﺎﺕ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ
ﭘﺎﺭﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻰ ﭘﺎﺵ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯘ ﺗﯘﺗﻘﯘﻧﺪﺍ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ

ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﻨﯩﯔ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﻗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ

ﯞﻩ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻖ ﺷﺘﺎﺑﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﻣﯘﮬﯩﻢ

ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ

ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ

ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ:
ﺗﯘﺭﺩﻯ

ﺋﯩﻠﻰ

-ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﭘﯩﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ

ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ

ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ

ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ،
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﻩﮬﯩﻢ

ﺋﻪﻳﻴﻮﭖ-

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ

ﺋﻪﺷﻴﺎﻻﺭ

ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ،
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﻩﮬﯩﻢ ﭘﻪﺗﻪﻙ -ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﺑﯩﻖ ﯞﺍﻟﯩﻴﺴﻰ،
ﺋﯩﻤﯩﻨﻮﭖ ﮬﺎﻣﯩﺖ -ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﯞﺍﻟﯩﻴﺴﻰ،
ﺋﻮﺑﯘﻟﻘﺎﺳﯩﻢ ﮬﺎﻣﯘﺕ -ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﺝ ﺥ ﻧﺎﺯﺍﺭﯨﺘﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ
ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ،
ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﮬﺎﻣﯘﺕ -ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺶ
ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ،
ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺳﻪﮬﯩﺪﻯ -ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﻳﯧﺰﺍ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ
ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ،
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ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻮﭖ-

ﭘﯧﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ

ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ

ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ،
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺭﻩﮬﯩﻢ ﮔﻮﺩﻩﻳﺰﻯ -ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ
ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﺎ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﻰ،
ﺋﺎﺑﻠﻪﺕ ﺷﯘﺟﻰ -ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﺍﻕ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﻜﻮﻣﻨﯩﯔ ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎﺭﻯ،
ﺋﯩﻴﺴﺎ

ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ-

ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﻨﯩﯔ

ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﺍﻕ

ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ،

ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ،
ﺑﺎﺷﻘﺎ

ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ

ﺑﻪﺷﻜﯧﺮﻩﻡ
ﻗﻮﺷﻨﺎ

ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ

ﺋﻮﺑﻼﺳﺖ

ﯞﻩ

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﻰ
ﺗﯘﺗﯘﭖ ،ﺋﯘﻳﻪﺭ ﺑﯘﻳﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗﭖ ،ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ

ﺗﻪﻣﺸﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ،

ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ

ﺗﻮﻟﯘﻕ

ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻨﻰ

ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﺋﯩﺶ ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ،ﺯﯦﺮﻩﻙ  -ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰﻯ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ
ﭼﻪﺑﺪﻩﺳﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﯨﻐﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯚﭼﯜﺭﯛﯞﯦﺘﯩﺪﯗ ـ
ﺩﻩ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭ ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻏﺎ ﭼﯚﻣﯩﺪﯗ ،ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ ﻏﻪﻧﯩﻴﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ

ﺩﻩﺭ

ﮬﺎﻝ

ﺋﯚﮔﺰﯨﺴﯩﮕﻪ

ﭼﯩﻘﯩﭗ،

ﺗﺎﻣﺪﯨﻦ

ﺋﺎﺭﺗﯩﻠﯩﭗ،

ﻗﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﯚﮔﺰﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ،ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺳﯩﺮﻩﺝ
ﺗﺎﻣﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﻪﻛﺮﻩﭖ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.
ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻥ،
ﺑﯩﺮﻣﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﺎﺩﯨﺮ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﺭ
ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﻳﻮﻝ
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ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ ،ﺋﻪﻳﻴﻮ ﺩﯦﺴﻪ ،ﭘﻪﻳﻴﻮ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯞﻟﻰ )ﺋﯘ ﻗﺎﭼﺘﻰ ،ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻼﺭﻣﯩﺰ( ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯗ.
ﺋﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ
ﮬﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺭ

ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ

ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﻟﻪﺗﺘﻰ.

ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ

ﻗﺎﻧﯘﻥ

ﻛﺎﺩﯨﺮ

ﺳﺎﻗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﮕﻪ ﻳﯩﻐﯩﭗ
ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻛﯘﺭﺳﺘﺎ ﺑﻪﻧﺪ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺳﺎﻧﺎﻗﻠﯩﻘﻼ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻛﺎﺩﯨﺮ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺧﻪﻟﻖ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﺴﻰ ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﯘﺗﯘﺵ ،ﺳﻮﺗﻼﺵ ،ﮬﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺷﯘﻻﺭ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺷﯘ ﻗﺎﭼﻘﺎﻧﭽﻪ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺑﻠﯩﻤﯩﺖ ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻨﯩﯔ
ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﮬﻪﺯﯨﻤﻮﭘﻨﯩﯔ ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ ،ﮬﻪﺯﯨﻤﻮﭖ
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
ﺧﻪﻟﻖ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ

ﺋﯩﺪﻯ،

ﺯﺍﯞﯗﺗﻘﺎ

ﺋﯩﺸﻘﺎ

ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﻏﺎﺯﺍﺧﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﯩﺪﯗ .ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ
ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯗ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ
ﺳﻪﻣﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﻧﯩﻴﺎﺯﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺋﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺵ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺪﯗ ،ﻳﯩﻐﯩﻦ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﻨﯩﯔ ﺩﻭﻗﻤﯘﺷﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ
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ﮔﻪﭖ

ﺳﯧﺘﯩﭗ

ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،

ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ

ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ

ﺋﯩﻜﻪﻥ،

ﺋﯚﻱ،

ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ

ﻳﺎﺭﯞﺍﻍ

ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ

ﭘﻪﻳﭽﯘﺳﻮﻧﯩﯔ

ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺳﻪﭘﺪﯨﺸﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺪﻩ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ
ﭘﯧﺸﻘﻪﺩﻩﻡ ﺭﺍﺯﯞﯦﺪﻛﯩﭽﻰ ﻏﺎﺯﺍﺧﯘﻥ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻳﯩﻐﯩﻦ

ﯞﺍﻗﺘﻰ

ﻗﯩﺴﺘﺎﭖ

ﻛﯧﻠﯩﭗ

ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ،

ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ

ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ

ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺗﯩﺖ  -ﺗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺗﯩﺖ  -ﺗﯩﺖ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﮔﻪﻥ ﻏﺎﺯﺍﺧﯘﻥ ،ﺩﻩﺭ ﮬﺎﻝ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﻣﺎﻝ
ﺋﺎﭼﯩﻘﯩﭗ ﺳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻮﻝ ﮬﺎﺭﯞﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﻰ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ
ﺋﯘﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻛﺎﻡ ﺩﻩﭖ
ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻏﺎﺯﺍﺧﯘﻥ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻘﺎ» ،ﻳﺎﺗﺴﯩﻼ! ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ﻳﺎﺗﺴﯩﻼ!
ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﻛﻮﭼﯩﻐﺎ ﺋﺎﭼﯩﻘﯩﭗ ﺳﯩﻠﻪ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ
ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ« ﺩﻩﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻱ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﻏﺎﺯﺍﺧﯘﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﻰ
ﮬﺎﺭﯞﯨﻐﺎ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗﭖ ،ﺋﻪﺳﻜﻰ ﭼﺎﭘﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺵ  -ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﯧﭙﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ
ﺷﯧﺸﻪ ﺋﺎﻕ ﮬﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﭼﯧﭽﯩﭗ،
ﺑﯧﺸﻰ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻨﻪ ﺋﺎﺷﻨﻰ ﺗﯚﻛﯜﭖ ،ﻗﯘﺳﻘﺎﻥ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ
ﻳﺎﺳﺎﭖ،

ﮬﺎﺭﯞﯨﻨﻰ

ﮬﻪﻳﺪﻩﭖ

ﻛﻮﭼﯩﻐﺎ

ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ،

ﮬﺎﺭﯞﯨﻨﻰ

ﮬﻪﻳﺪﻩﭖ

ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ» :ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﻘﯘﭼﻪ ﺋﯩﺖ
ﺑﺎﻗﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﻛﯚﺭﻣﻪﻣﻼ ﺑﯘ ﮔﯘﻳﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﻛﯜﭖ
ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩﻩ

ﻧﻮﻣﯘﺱ

ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ

ﮬﺎﺭﺍﻕ
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ﺋﯩﭽﯩﭗ،

ﻣﯧﻨﻰ

ﺑﯘﺷﻪﮬﻪﺭﺩﻩ
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ﻳﺎﺷﯩﻐﯘﺳﯩﺰ

ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺗﺘﻰ«

ﺩﻩﻳﺪﯗ،

ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ

ﺳﯧﺴﯩﻖ

ﮬﺎﺭﺍﻗﻨﯩﯔ

ﭘﯘﺭﯨﻘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﺎﻳﻨﯩﭗ ،ﯞﻩﻱ! ﻏﺎﺯﺍﺧﯘﻥ ﻣﺎﯞﯗ ﺑﺎﻻﯕﻠﯩﻨﻰ ﺗﯧﺰ
ﺋﻪﭘﻜﯩﺘﯩﯖﻼ ﻣﺎﯞﯗﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺩﻩﭖ ﺯﻭﺭﻻﻳﺪﯗ ﮬﻪﻣﺪﻩ »ﺑﺎﻻﯕﻠﯩﻨﻰ ﻧﻪﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻣﺎﯕﺪﯨﯖﻼﺭ« ﺩﻩﭖ ﮔﻪﭖ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ .ﻏﺎﺯﺍﺧﯘﻥ ﮬﯧﭻ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﺳﺘﯩﻦ:
»ﺗﯜﻣﻪﻥ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﺑﻮﻳﯩﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ،ﺑﯘ ﮔﯘﻳﻨﻰ ﺭﺍﺳﺎ ﺑﯩﺮ ﺳﯘﻏﺎ ﭘﯩﭽﯩﭗ،
ﻳﯘﻳﯘﭖ ،ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ،ﻳﻮﺗﻘﺎﻥ ـ ﻛﯚﺭﭘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺯﯨﻼﭖ ﻛﻪﻟﻤﯩﺴﻪﻡ،
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﻳﺎﺗﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« ﺩﻩﻳﺪﯗ .ﮬﺎﺭﯞﯨﺪﺍ
ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ»ﻣﻪﺳﺖ« ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
»ﮬﻪ! ﻏﺎﺯﺍﺧﯘﻥ ﻣﺎﯞﯗ ﺑﺎﻻﯕﻠﯩﻨﻰ ﺗﯧﺰ ﺋﻪﭘﻜﯩﺘﯩﯖﻼ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯜﻛﺮﻯ ،ﺩﻩﭖ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ.
ﻏﺎﺯﺍﺧﯘﻥ

ﻣﯧﻨﯩﯔ

ﻳﯧﻘﯩﻦ

ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﻠﯩﻜﯩﻢ

ﺋﯩﺪﻯ،

ﺋﯘ

ﻳﺎﺭﯞﺍﻍ

ﭘﻪﻳﭽﯘﺳﻮﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺯﺍﺳﯜﻳﭙﻪﺯﻟﯩﻚ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﻛﻮﻧﺎ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﺗﻪﮔﻪﭖ ،ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﻰ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﮬﺎﺭﯞﺍ ﻣﯘﺷﯘﻣﯩﺪﻯ ﺩﻩﭖ
ﻗﻮﻳﺴﺎﻡ ،ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻤﯘ ﺋﺎﺯ ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﺗﻤﯩﺪﻯ،
ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻻﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﻠﯩﭙﺘﯘ ،ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎ ،ﺋﺎﻻﻳﯩﺘﻪﻥ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﭘﻪﺗﻪ ﺋﻮﻗﯘﭖ ،ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ 15 ،ﻳﯩﻞ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ
ﻳﯧﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ،ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﻮﻧﺎ
ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻲ ﺗﯩﻴﯩﭙﭽﺎﻧﻐﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯚﻳﯩﻨﻰ ﺑﻮﺷﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﺎ ﺋﯧﭽﯩﺸﯩﻐﺎ ﺟﯩﻖ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﺎﺧﺎﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﻰ
ﺋﯩﺪﻯ.
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ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﻣﻪﻥ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﺍ ،ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﻧﯩﻴﺎﺯ
ﺩﯦﮕﻪﻥ

ﺩﻭﺳﺘﯩﻤﯩﺰ

ﺑﯩﺮ

ﻓﺎﺑﺮﯨﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺑﺎﺭ

ﺋﯩﺸﭽﯩﺴﻰ

ﺋﯩﺪﻯ،
ﺋﯩﺪﻯ.

ﺋﯘ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺗﻮﻗﯘﻣﯩﭽﯩﻠﯩﻖ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻣﯘ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯕﺪﻩ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ  10ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯧﺴﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﺟﻠﯩﺲ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﻧﯩﻴﺎﺯﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ ﻳﯩﺮﺍﻕ ـ
ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،
ﻳﯩﻐﯩﻦ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ

ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﯩﻜﻰ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ

ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ

ﯞﺍﻗﺘﻰ

ﯞﻩ

ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ

ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ

ﻗﯩﻠﯩﭗ،

ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ

ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺟﺎﻛﺎﺭﻻﭖ - 3» ،ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻻﻳﯩﮫﻪ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻰ«
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰﺩﯨﻦ ﻣﺎﻗﯘﻟﻼﭖ
ﺗﯚﯞﻩﻧﮕﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺪﯗ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﯞﻩ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺗﯘﺭﺍﻟﻐﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ ﺟﺎﻳﻰ ﺋﺎﺗﯘﺵ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺳﯘﻏﯘﻧﭽﺎﺯﺍ ،ﯞﺍﻗﺘﻰ-21 .ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺖ ﻛﻪﭺ ﺳﺎﺋﻪﺕ  11:00ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ  - 2ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻻﻳﯩﮫﻪ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﺎﺷﻘﻮﺭﻏﺎﻥ
ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ

ﻣﯧﯖﯩﭗ،

ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ

ﺟﺎﻳﯩﻨﻰ

ﺳﯘﯞﺍﺵ

ﺩﺍﯞﺍﻥ

ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﺑﯧﻜﯩﺘﻤﻪﻛﭽﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﺷﻘﻮﺭﻏﺎﻧﻐﺎ ﻳﻮﻝ
ﻳﺎﺳﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﯖﺘﯜﻩﻧﻨﯩﯔ ﺟﯘﺯﻯ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ ،ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ
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ﺋﺎﺗﯘﺵ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺪﯗ.
 -3ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻻﻳﯩﮫﻪ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ  -ﺋﺎﺗﯘﺵ  -ﺳﯘﻏﯘﻧﭽﺎﺯﺍ -
ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻝ ،ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻣﻪﻧﺰﯨﻞ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﻩ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﭘﯩﻼﻧﻼﻧﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ.

ﺋﺎﻻﻗﯩﭽﯩﻼﺭ

ﺋﺎﻻﻗﯩﻨﻰ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ

ﺭﺍﻳﻮﻥ

ﯞﻩ

ﺷﻪﺧﺴﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ.
ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻣﻪﻥ
ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ - 1 ،ﯞﻩ  - 2ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻻﻳﯩﮫﻪ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺍﮬﻼﭖ ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﭽﯩﻤﻪﻥ.
» -1ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻻﻳﯩﮫﻪ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻰ« ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﻨﻰ
ﻣﻪﺭﻛﻪﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﯧﻐﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮﻻ
ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﺵ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﯞﻩ ﺋﻮﺑﻼﺳﺘﻼﺭ
ﮬﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺶ ،ﺋﯩﭽﻜﻰ – ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ
ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﺪﯨﻜﻰ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ،
ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﮕﻪ

ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺷﻪﺭﺕ ـ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﺵ.
»-2ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻻﻳﯩﮫﻪ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺶ« ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ
ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﺍﻕ،

ﺑﯘﻻﻗﺴﯘ،

ﺋﻮﭘﺎﻝ،

ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻖ،

ﺋﻮﻳﺘﺎﻍ،

ﺗﺎﺷﻘﻮﺭﻏﺎﻥ،

ﻗﻮﻧﺠﯩﺮﺍﭖ ،ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ،ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ
ﺟﺎﻳﻰ ﺳﯘﯞﺍﺵ ﺩﺍﯞﺍﻥ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﯞﻩ ﺋﻮﺑﻼﺳﺘﻼﺭ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺶ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﯞﺍﺵ ﺩﺍﯞﺍﻧﺪﺍ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ.
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ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺶ ،ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺷﻪﺭﺕ
ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ ،ﻳﻪﺭ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﯞﻩ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﻰ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺟﺎﻳﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻛﯜﭼﻰ ،ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺳﺎﻧﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ
ﺭﺍﺯﯞﯦﺪﻛﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﭖ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻱ ﺑﯘ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ
ﺋﯩﺪﯗﻕ) ،ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ،ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﮫﺎﻟﯩﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﻤﻪﻥ( ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺑﯘ ﺧﻪﺭﯨﺘﻪ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﺑﺎﮬﺎﻟﯩﻖ ﺋﻪﯕﮕﯜﺷﺘﻪﺭ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺑﯩﺰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ

ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ

ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺷﻪﮬﻪﺭ

ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﺮﯨﺪﻩ

ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﻛﯚﺭﮔﻪﺯﻣﻪ

ﺑﻪﺵ

ﻳﯩﻠﻐﯩﭽﻪ

ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﯗﻟﯘﭖ،

ﻛﯚﺭﮔﻪﺯﻣﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﻣﻪﺧﭙﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻜﻨﻰ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻴﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﻣﯘﺟﻰ ،ﺗﺎﻏﺎﺭﻣﺎ ،ﺋﻮﻳﺘﺎﻍ ،ﺗﺎﺷﻘﻮﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ
ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﻰ ﺟﺎﺯﺍﻻﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ...

 -2ﺳﯘﻏﯘﻧﺪﺍ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ
-1969ﻳﯩﻞ  - 8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 21ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﻻﻗﯩﭽﯩﺴﻰ
ﺭﯨﺸﺎﺕ ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﭺ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺩﻩﻝ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﺩﻩ
ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
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ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ
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ﺋﯧﯖﯩﺰﻟﯩﻘﯩﺪﺍ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻛﯜﺗﯜﺷﻨﻰ ،ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺶ ﭘﺎﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ
ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺭﯨﺸﺎﺕ ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﻩ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ ﺭﯦﻤﻮﻧﺖ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺳﺘﺎﻡ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ـ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚﭖ ،ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﯘﻻﻱ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﮔﯘﻣﺎﻥ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺩﻩﭖ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻻﻗﯩﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺧﺎﺋﯩﻨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺳﻪﯞﻩﺑﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺋﺎﻻﻗﯩﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻣﻪﻥ

ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ

ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻤﻨﻰ

ﻗﯩﻠﯩﭗ،

ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻨﻰ

ﺋﯧﻠﯩﭗ،

ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ،
ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺩﺍﺩﺍﻣﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﻼﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ،
ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﻛﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﻣﺎﯞ ﻧﯩﯔ ﮬﻪﻳﻜﯩﻠﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻛﻪﻳﻨﯩﻤﮕﻪ
ﺑﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﯔ؟ ﺩﯦﺴﻪﻡ ،ﺑﯩﺮﻯ»ﺳﻮﯞﻏﺎ«
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﺩﻩﺳﺴﻪﭖ
ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻳﻮﻕ ،ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺑﯘﻧﻰ
ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﻩﺕ ﺩﯦﺪﯨﻢ .ﺋﯘ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﺟﺎﻥ ـ ﭘﯧﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻻﻏﯩﻠﺪﺍﭖ
ﺗﯩﺘﺮﻩﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺋﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﻭﯕﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﻳﯩﺮﺗﻘﺎﻥ
ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ  10ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﻪﺗﺘﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯘ
ﮔﻪﺟﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﭖ ،ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ
ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ،ﻛﯜﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ
ﺋﻪﺧﻠﻪﺗﻜﻪ ﺗﯚﻛﯜﯞﻩﺗﺴﻪﯓ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯘ! ﺳﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﯓ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
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ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﺎﺭﻣﯩﺴﺎﯓ ،ﻛﯩﻢ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ ـ ﺩﯦﺪﯨﻢ-ﺩﻩ ،ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﻛﻪﻳﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺧﯧﻠﻰ
ﻳﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﻣﺎﯕﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺩﯗﻡ ،ﺋﯘ ﮬﻪﻣﻤﻪ
ﺋﯩﺸﻨﻰ

ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ،

ﻣﯧﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻼ

ﺋﻪﻣﻪﺱ،

ﺑﻪﻟﻜﻰ

ﻣﯧﻨﯩﯔ

ﺳﻪﭘﺪﯨﺸﯩﻢ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺑﯩﺮ ﯞﻩﺗﻪﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﻰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻛﻪﭺ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻳﻪﺗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪﻝ ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ ﺋﯧﯖﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻛﯜﺗﺘﯜﻡ .ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﻪﺑﯩﺒﯘﻟﻼ ﮬﻮﺷﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻧﯟﻩﺭ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻏﯩﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ
ﻳﻪﺭﺩﻩ

ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ

ﻛﯜﺗﯜﺷﻜﻪ

ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻕ

ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ

ﺋﯩﻜﻪﻥ.

ﺳﺎﺋﻪﺕ

ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﺎﺗﯘﺵ
ﺗﻪﺭﻩﭘﮕﻪ ﻣﺎﯕﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯜﭺ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺟﯩﭗ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻣﺎﯕﺪﻯ.
ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ  30ﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﯜﺳﺘﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻣﺎﯕﺪﻯ ،ﺋﯘ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺭ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﻮﯓ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻣﺎﯕﺪﻯ،
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺗﯘﺭﺧﯘﻧﻰ ،ﺩﯦﺮﯨﺰﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ
ﺋﯩﺪﻯ،

ﺑﯩﺰ

ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ

ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﯩﻜﻪﻥ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺩﻩﭖ

ﭘﻪﺭﻩﺯ

ﺗﺎﻣﺎﻕ

ﺋﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،

ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ.

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﺎ
ﻧﻪﮔﻪ

ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﮔﻪﭖ ﺗﯧﮕﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ ،ﺋﻪﻧﯟﻩﺭ
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ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﺑﯩﺒﯘﻟﻼ ﺩﯦﺪﯨﻜﻰ ،ﺋﺎﺧﺸﺎﻡ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺧﻪﯞﻩﺭﺩﻩ ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﻮﺭﻏﺎﺗﺘﺎ
ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺗﻮﻗﯘﻧﯘﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ،ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯘﻻﺭ ﺷﯘ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﭼﯧﻐﻰ ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ
ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﺸﯩﻞ ﭼﯩﺮﺍﻍ ﻧﯘﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﻭﻝ ﺑﻪﺭﺳﻪﻡ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺩﻯ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯩﺰ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ
ﺋﯧﯖﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﯗﻕ .ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﻰ ﺑﯧﻨﺰﯨﻦ ﭘﺎﻻﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﻣﻜﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ
ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺋﯚﺗﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﺭﯨﺸﺎﺕ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻟﯩﻖ
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﭼﯩﻘﺘﻰ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯗﻕ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﯘﭼﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﻳﻮﻝ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ،

ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ

ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ

ﭼﯜﺷﯜﺷﻜﻪ

ﺑﯘﻳﺮﯗﺩﻯ،

ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﺘﯘﻕ ،ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ،ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ
ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ ،ﺑﯩﺰ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺩﻩﭖ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻳﯜﺭﯛﭖ
ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ» ،ﺑﯩﺰ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ،ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺗﯘﺭﺳﺎﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺗﺎﻍ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻣﺎﯕﺎﻳﻠﻰ«
ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﺪﻯ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻣﺎﯕﺪﯗﻕ .ﺗﺎﻍ ﻗﺎﭘﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﺪﯗﻕ.

226

227

ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﻛﯜﺗﻪﻳﻠﻰ ﺩﻩﭖ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﺩﯗﻕ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﺩﺍ ﭘﻪﺭﻕ ﺋﯧﺘﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ
ﻛﯜﺗﺘﯘﻕ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯘﻏﯘﻧﭽﺎﺯﺍ
ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﻨﯩﯔ ﯞﺍﺭﺍﻗﺸﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻼﻧﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﻮﻕ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ
ﺑﺎﺭﺍ  -ﺑﺎﺭﺍ ﻛﯜﭼﻪﻳﺪﻯ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﻜﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﺷﯟﯨﺸﻜﻪ ﭼﯜﺷﺘﻰ ،ﺋﺎﭘﻼ ﻳﺎﻣﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ ،ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ .ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﺩﺍﻟﺪﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻳﻮﺷﯘﺭﻧﯘﯕﻼ ،ﺩﻩﭖ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺑﯩﺰ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﭼﻮﯓ ـ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﺎﺵ ﺩﺍﻟﺪﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺩﺍﻟﺪﯨﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﭽﯩﺪﻩ ﮬﯧﭻ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﯗﻕ .ﺋﯘﺧﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ
ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺳﻪﮔﻪﻙ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ ﺩﯦﺪﻯ ،ﺑﯩﺮﻯ.
ﻛﯧﭽﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﻥ  -ﭘﻪﻥ ﺩﯦﻴﯩﺸﻤﻪﻱ ﺑﯘﺭﯗﻗﺘﯘﺭﻣﺎ
ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﺎﯕﻨﻰ ﺋﺎﺗﻘﯘﺯﺩﯗﻕ ،ﮬﯧﻠﯩﻐﯩﭽﻪ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻳﻮﻕ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺗﺎﯓ ﻳﻮﺭﯗﭖ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯ -ﺋﺎﺭﺍ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯘﻕ ،ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺗﯘﺭﯗﭖ
ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ،ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﻤﺪﻩ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﻧﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﺴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻰ
ﻳﻮﻕ ،ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﻯ ﺗﻪﻝ ،ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺑﺎﺭ ،ﻛﯩﻴﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺑﺎﺭ ،ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺳﺎ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ،ﻣﺎﺋﺎﺷﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ،ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰ  -ﺋﻮﻏﯘﻝ
ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﯘ
ﺋﺎﺩﻩﻡ

ﭘﻪﻗﻪﺕ

ﺩﯨﻨﯩﻢ،

ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻢ،
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ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻢ

ﺩﻩﭖ

ﻣﯘﺷﯘ

ﻳﻮﻟﻐﺎ
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ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ﮬﻪ! ﺩﻩﭖ ﺋﯚﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﻣﻪﺩﻩﺕ ﯞﻩ ﺭﻭﮪ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﯩﻢ.
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﺑﯩﻲ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ .ﺋﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ
 17 - ،16ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﻻ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ» :ﺳﯧﻨﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﻢ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ؟ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ،ﻣﯧﻨﻰ ﯞﯨﺠﺪﺍﻧﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ.
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﻰ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻣﯩﻨﻰ
ﺋﺎﻟﻤﺎﻣﺘﯩﻢ!« ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﭼﺎﻳﯩﻘﺎﭖ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺋﯚﺯ
ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯧﺨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﺎﻳﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ،ﺧﻪﭖ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﺗﯘﺭ،
ﻛﺎﺭﺍﻣﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺴﻪﻡ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺗﻪﯓ
ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺗﺎﺷﻼﭖ .ﺋﯘ ﺑﺎﻻ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﮕﻪ ﯞﺍﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﻩﮬﯩﻢ
ﭘﻪﺗﻪﻙ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ - 18
ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺖ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﻧﻪﻕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ
ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻣﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﻣﯜﺷﻜﯜﻝ ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ
ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ
ﻗﻪﺩﻩﻣﺪﻩ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﻕ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺷﻤﯩﺪﯗﻕ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯛﻡ
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﮔﯘﯕﺌﻪﻥ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ ،ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﻨﯩﯔ
ﻗﯧﭙﯩﻐﺎ ﺑﻪﺵ ﺗﺎﻝ ﺋﻮﻕ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﺋﻮﻕ
ﺋﺎﻻﻳﯩﺘﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﮬﺎﯞﺍ ﺭﻩﯓ ﻻﺗﯩﻐﺎ ﺋﻮﺭﯗﻟﯘﭖ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﭙﯩﻨﯩﯔ
ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﺪﺍﻧﻐﺎ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﻪﺵ ﭘﺎﻱ ﺋﻮﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ
ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﺋﻮﻕ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.
ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﺘﯩﻦ» :ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﻪﺵ ﺗﺎﻝ ﺋﻮﻕ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﺎﯞﯗ

228

229

ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﺋﻮﻕ ﺋﺎﻻﻳﯩﺘﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ ﻻﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﻮﺭﯗﻟﯘﭖ
ﺋﻮﻗﺪﺍﻧﻐﺎ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﯗﻟﯘﭘﺘﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟« ـ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﻡ ـ:
»ﺑﯘ ﺋﯘﺭﯗﺵ .ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﻳﯧﯖﯩﺶ ـ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﺶ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﻩ ﺋﯚﺯﯛﯕﮕﻪ ﺋﯚﺯﯛﯓ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ
ﻗﻮﻟﻼﻧﺴﺎﯓ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟﯩﻼ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﯩﺴﻪﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﺎﺧﺸﺎﻡ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﺍ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻤﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﻛﯩﺸﯩﻼ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﻯ ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ.

ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ

ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ

ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ

ﻗﺎﺭﯨﺴﻰ

ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻜﻪ

ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ،ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺩﯗﺭﺑﯘﻧﺪﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﯜﺯﻣﻪﻱ ﻗﺎﺭﺍﭖ
ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﭗ» :ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ ،ﺑﯩﺰ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺑﯘ
ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ

ﻣﺎﯕﺎﻳﻠﻰ«

ﺩﻩﭖ،

ﻳﻮﻟﭽﯩﻨﯩﯔ

ﻳﻮﻝ

ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﯩﻨﻰ

ﻛﯜﺗﯜﭖ

ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ،ﺑﯩﺮﻯ »ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ
ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ ،ﺭﺍﺳﺖ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯜﭺ
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺴﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﺎﺭ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﻛﯜﻥ ﻧﯘﺭﯨﺪﺍ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﻮﻟﯩﺴﻰ ﺑﯩﺰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ
ﺋﺎﻧﺪﺍ ـ ﺳﺎﻧﺪﺍ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺩﯗﺭﺑﯘﻧﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﺎﻝ
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ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﺭﺍ ـ ﺑﺎﺭﺍ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﻰ.
ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ،ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯔ ،ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﯧﻴﻤﺎﺳﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﺪﻯ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﺋﯘﻣﯘ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺗﻮﻧﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻯ ﻛﺎﻟﺘﻪ ﻛﯘﺳﺎﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ
ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺷﻮﭘﯘﺭﻯ ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ﮬﻪﺳﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ
ﺋﯘﻧﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺘﺘﯩﻢ ﮬﻪﻡ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻜﻪﻧﻤﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
―ﺋﯘﻻﺭ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﻏﯘﻧﭽﺎﺯﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﯨﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﺟﻪﻧﻔﺎﯕﺰﯨﻐﺎ
)ﺋﻮﺗﯘﻥ ﻛﻮﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭ ﺋﯩﺴﻤﻰ( ﺋﻮﺗﯘﻧﻐﺎ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ.
―ﻧﯧﻨﯩﯔ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ ﺑﯘ؟
―ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﺳﺮﺍﺵ ﺋﯘﭼﺎﺳﺘﯩﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ،
ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﯞﻩﻛﯩﻠﻰ ،ﺩﻩﭖ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﺍ
ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ
ﺧﺎﻟﯩﻘﮫﺎﺟﯩﻨﻰ
ﺳﻪﮬﻨﯩﺪﻩ

ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ

ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭙﺘﯘ،

ﻛﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺋﯚﻣﯩﻜﯩﻨﯩﯔ

ﺧﺎﻟﯩﻘﮫﺎﺟﻰ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻨﻰ

ﺗﻪﻣﺒﯘﺭﭼﯩﺴﻰ

ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ
ﻛﯩﻴﯩﭗ

ﺋﯚﻣﯩﻜﯩﻨﯩﯔ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﺍ

ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
―»ﺳﯩﻠﻪﺭ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﺎﯕﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ
ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ،ﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ

230

231

ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ

ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ

ﻣﯧﯖﯩﯖﻼﺭ«

ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﮕﻪ،

ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﻰ

ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ ،ﺑﯘ
ﺳﻮﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ،ﺋﺎﻟﻤﺎﻥ -ﺗﺎﻟﻤﺎﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭ ﻗﺎﺭﺍ
ﭼﯜﻣﯜﻟﯩﺪﻩﻙ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺷﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺗﺎﻍ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﯧﭽﯩﭙﺘﯘ ،ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﻪﻱ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﮕﻪ ،ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ
ﻛﺎﺳﺎﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﻳﻪﺭ
ﺑﯘﻳﻪﺭﻧﻰ ﻛﻮﭼﯩﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﭘﻼ! ﺋﯩﺶ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﺩﻩﭘﺘﯘ  -ﺩﻩ ،ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ
ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﻗﯩﭙﻴﺎﻟﯩﯖﺎﭺ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻣﯩﻠﻪﭖ
ﻣﯧﯖﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﻳﻮﻝ
ﻣﺎﯕﺴﺎ ﻳﺎﯞﺍﻳﻰ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻣﯘ ﭼﯩﻘﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﮬﻪﻡ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﭘﻪﺭﻕ
ﺋﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ،

ﺑﯘ

ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻨﻰ

ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ

ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﻩ

ﻳﻮﻟﯟﺍﺳﻨﯩﯔ

ﺯﯦﺮﻩﻛﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﺧﺎﻟﯩﻘﮫﺎﺟﯩﻨﻰ
ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻛﯜﺗﺘﯘﻕ .ﺋﯘ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺰﭼﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻝ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﯗﻕ.
ﺑﯩﺰ

ﺋﺎﺷﯘ

ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ

ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ

ﺗﯘﺗﯘﺵ

ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﻮﺷﻨﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻗﺘﯘ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﻩ ﯞﻩ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﺎﺭﻗﺎ  -ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺳﺎﺩﯨﺮ
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ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﭼﻪ - 8 ،ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 16ﻛﯜﻧﻰ
ﺑﺎﺭﯨﻦ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺕ ﺑﻪﺵ ﻳﯜﺯﺩﻩﻙ ﻛﯩﺸﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻗﺘﯘ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺑﯚﻟﯜﻣﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﻻﭖ،
ﺑﺎﺭﯨﻦ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﺍ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯓ ﺗﻪﯞﺭﯨﻨﯩﺶ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻨﻼ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺭﯨﻦ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻖ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻴﺴﺎﻣﯘ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ،
ﺋﺎﻗﺘﯘ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯘﺭﯗﭖ– 20 » ،
ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺖ« ﯞﻩﻗﻪﺳﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﭖ ﺋﺎﻗﺘﯘ ﯞﻩ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﺎﺭﯨﻦ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ
ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﻳﯧﯖﯩﭽﻪ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﭺ  -ﻗﺎﭺ
ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺷﯘ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺑﺎﺭﯨﻨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.

 -3ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﭘﻮﻟﻜﻰ
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﭽﻰ – ﻣﯩﺠﯩﺖ
ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﯩﯔ  -1ﻗﻮﻝ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﯩﺴﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍﻗﺎﺵ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺸﻰ ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻟﻪﻗﯩﻤﯩﻤﯘ
ﻗﺎﺭﺍﻗﺎﺵ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺷﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻐﯩﻨﻰ
ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪﺧﺲ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﺎﻳﻮﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﻗﻮﻝ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﭗ  - 21ﻛﯜﻧﻰ
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ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﺎﻟﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯩﻴﺴﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﯞﯨﺘﯩﻐﺎ )ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﯞﺍﺕ ﻳﯧﺰﯨﺴﻰ( ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻗﺎﻗﺸﺎﻝ -1ﻛﻪﻧﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯧﭽﯩﻘﻘﺎ ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ،
ﺩﻩﻳﺪﯗ ،ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ  -ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ
ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﭖ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﻗﺎﻗﺸﺎﻝ 1ـ ﻛﻪﻧﺘﻜﻪ ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﺪﯗ،
ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻜﻰ ﻗﺎﻗﺸﺎﻟﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺗﯚﯞﻩﻧﻜﻰ ﻗﺎﻗﺸﺎﻟﻐﺎ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﯞﻩ
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ

ﺋﯩﻤﯩﻦ

ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ

ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﺮﻯ،

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ

»ﻣﻪﻛﯩﺘﻨﯩﯔ

ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ

ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻕ

ﻣﯘﻗﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ

ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ

ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﻤﯩﺰ ،ﻣﻪﻛﯩﺖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﻗﯘﺭﯨﻤﯩﺰ« ـ ﺩﻩﭖ،
ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ

ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ

ﻛﻮﻣﯩﺴﺴﺎﺭﻯ

ﺳﺎﯞﺩﺍﻧﻮﭖ

ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﺴﻰ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﯕﻼﺭ ،ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﭖ،
ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﻪ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﻗﯘﺭﯨﻤﯩﺰ ﺩﻩﭖ ،ﺩﺍﯞﺭﺍﯓ ﺳﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﭘﻪﻳﺘﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺳﺎﯞﺩﺍﻧﻮﭖ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﮬﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﺪﻩ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ
ﻗﺎﺩﯨﺮﻏﺎ ﻗﻮﺭﺍﻝ ـ ﻳﺎﺭﺍﻕ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ- 23 ،
ﺋﯩﻴﯘﻝ

ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻧﯩﯔ

ﻗﻮﺭﺍﻝ

ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺵ

ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ

ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻗﯩﻨﻰ

ﺳﯚﺯﻟﻪﭘﺘﯘ .ﻧﻪﻕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪﻳﻠﻪﻥ
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ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﺩﺍ:
ـ ﻗﻮﺭﺍﻟﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺍﻳﻠﻰ ،ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯞﯗ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺳﯘﻥ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺍﻳﻠﻰ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﺩﻩﻝ
ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﻗﻘﯘﻥ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ! ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺑﯩﮕﯘﻧﺎﮪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺑﯩﺰ ﻗﻮﺭﺍﻝ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ـ ،ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﺳﺎﯞﺩﺍﻧﻮﭖ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩﭗ» ﺳﻪﻥ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﻳﻮﻟﺪﺍﺷﻼﺭﻧﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ« ـ
ﺩﯦﺪﯨﯔ ،ﺩﻩﭖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﻮﭘﻮﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ .ﺳﺎﯞﺩﺍﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﻰ ﮬﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ
ﺳﺎﯞﺩﺍﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﭼﯧﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﻪﯕﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ » ﺳﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﺗﯩﻤﻪﻥ«
ـ ﺩﻩﭖ ﺗﻪﻣﺸﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ:
― ﯞﺍﻱ! ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺋﯘﻛﺎﻡ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎ! ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯛﻣﻨﻰ ﻗﯩﻞ ﺩﻩﭖ،
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﯩﻤﯩﻦ

ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ

ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ

ﻛﯧﻠﯩﭗ

ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﭖ

ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﭘﺘﯘ .ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ ﻏﻪﻧﯩﻴﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺳﺎﯞﺩﺍﻧﻮﭖ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ
ﻗﯩﺴﯩﭗ

ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ

ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﺘﯩﻦ

ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭙﺘﯘ.

ﺷﯘ

ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ

ﭘﯧﺘﻰ

ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﻠﻪﭖ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﭘﺘﯘ.
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﻗﺎﻗﺸﺎﻝ  - 1ﻛﻪﻧﺘﻜﻪ ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎﻥ 45
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ
ﺗﺎﻗﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻤﺎﻱ ،ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﻛﻪﭺ ﺳﺎﺋﻪﺕ
 11:00ﺩﻩ ﺳﯘﻏﯘﻧﭽﺎﺯﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﻩ ﭼﻮﯓ ﻳﻮﻟﻐﺎ
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ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﻪﻛﻪﻥ ﻛﺎﭼﯘﯕﻨﯩﯔ ﺷﻮﭘﯘﺭﻯ ﺳﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘﭖ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﻙ ﺗﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﯞﯦﺘﯩﭗ،
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ

ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﯩﻐﺎ

ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ

ﮬﻪﻳﺪﯨﺘﯩﺪﯗ.

ﺋﯘﻻﺭ

ﮬﺎﺷﺎﺭﺩﯨﻦ

ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻥ ﺩﯦﮫﻘﺎﻥ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﺸﯩﭗ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﺎﻏﺎﺭﻏﺎ ﻗﺎﭼﯩﻼﭖ ،ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ

ﻣﯧﯖﯩﺸﯩﺪﯗ.
ﭼﯜﺷﯜﭖ

ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ
ﺗﺎﻣﺎﻕ

ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﻤﺎﺭﺍﻟﻐﺎ
ﻳﻪﻳﺪﯗ،

ﺑﯩﺮ

ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﯚﻟﯜﻙ

ﺋﯘﻻﺭ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ

ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﯖﺘﯜﻩﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺭﯗﺳﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﺋﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﻪ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯧﭽﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﭼﯜﺵ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻣﻪﻛﯩﺖ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ
ﺗﻮﭖ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﻏﺎﻳﯩﺐ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ

ﺳﯧﺰﯨﻠﯩﺪﯗ.

ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯖﻤﯘ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﯧﺰﯨﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺳﻪﭖ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ
ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺳﺎﯞﺩﺍﻧﻮﭖ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻐﺎ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ
ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻐﯩﻤﯘ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺗﻪﺭﻩﭖ  -ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺰ ـ ﺩﯦﺮﯨﻜﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺑﻮﻳﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭ
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ » ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ
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ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺳﯩﻠﯩﯔ ﻛﻪﭘﺘﯘ« ﺩﻩﭖ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﻰ ﺳﻪﭖ  -ﺳﻪﭖ
ﺑﻮﻟﯘﭖ »،ﻳﺎﺷﯩﺴﯘﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ!« ـ ﺩﻩﭖ ﺷﻮﺋﺎﺭ ﺗﻮﯞﻻﻳﺪﯗ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻣﯧﮫﻤﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﭽﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻥ
ﺳﻮﯞﻏﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ .ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﻪﺭ ،ﺋﯘﺩﯗﻝ ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺑﻮﻳﺎ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ،
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻣﻮﺭﻓﯘﻟﯩﻦ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ،ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯘﺗﺎ ﻣﻮﺭﻓﯘﻟﯩﻦ )ﺑﯩﺮ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﻪﺷﯩﻚ( ﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻰ ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻼ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺩﯦﯖﯩﺰﯨﻐﺎ ﭼﯚﻣﯜﻟﯜﭖ
ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﭗ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ.
ﻣﻮﺭﻓﯘﻟﯩﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﭺ ﻛﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺱ ﺱ ﺱ ﺭ ﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍﻗﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻻﻳﯩﺘﻪﻥ ﺗﺎﭘﯩﻠﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻣﻮﺭﻓﯘﻟﯩﻦ ﻣﻪﺳﺖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺋﻮﻛﯘﻝ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ
ﺋﻮﻕ ﺗﻪﮔﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﺋﯘﺭﺳﺎ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ
ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰ ـ ﺩﯦﺮﯨﻜﯩﻨﻰ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻐﺎ
ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ
ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻐﺎ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ،ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺷﺎﻣﺎﻝ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
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ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﮬﺎﯞﺍ

ﺭﺍﺩﺍﺭ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ

ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﻰ

ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ

ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ﯞﻩ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯘﻗﺮﺍﭼﻪ ﻛﯩﻴﯩﻢ
ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭﻏﺎ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﻪ ﻣﺎﻝ ﺑﯧﺴﯩﭗ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ
ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﭖ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﯩﻐﺎ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﯟﯦﺸﻰ ،ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ
ﺋﯩﻤﯩﻦ ﮔﯜﻳﺨﯘﺍ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ،
ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ

ﺳﺎﻧﺴﺎﻛﻮﺩﯨﻦ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ

ﻗﺎﺭﺍﭖ

ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﯨﻦ

ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻐﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ
ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ ﺑﯩﻨﺎﺋﻪﻥ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭﭼﻰ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﻳﻮﻝ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ
ﺳﯘﻏﯘﻧﭽﺎﺯﯨﺪﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﻮﺳﯘﭖ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﻣﻪﺳﻠﯩﻚ
ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ

ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻐﺎ

ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ

ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﺳﯘﻏﯘﻧﭽﺎﺯﯨﺪﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﻮﺳﯘﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﭘﻮﻟﻚ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ) ،ﺑﯩﺰ ﺑﯘ
ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺷﯘ
ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺷﯘ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ
ﺩﻩﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ(.
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ ﺳﯘﻏﯘﻧﭽﺎﺯﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ،
ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘﭖ ،ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ.

237

238

ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯜﺳﺘﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﺑﯧﻨﺰﯨﻦ ﭘﺎﻻﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﺎﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﻧﻐﺎﻥ
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﺎﺳﻨﯩﻘﯩﺪﯨﻤﯘ ﻗﺎﺗﺎﺭ
 ﻗﺎﺗﺎﺭ ﺗﯩﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺭ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔﻗﺎﭖ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ
ﺭﯦﻤﻮﻧﺖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﮬﻪﻳﺪﻩ ،ﺩﻩﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﺭﺍﯞﺍﻥ ﺑﻮﭘﺘﯘ.
ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺧﯧﻠﻰ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺗﻪﺭﻩﭖ  -ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ

ﭼﯜﺷﯜﭖ

ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﯩﻤﯩﻦ

ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﺷﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯧﻨﺰﯨﻦ ﭘﺎﻻﺳﻨﻰ
ﻗﺎﻳﺮﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﺗﻠﻪﭖ »ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭ! ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺳﺎﯓ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻳﻤﯩﺰ!« ـ ﺩﻩﭖ ،ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ ﺳﯚﺯﻟﻪﭘﺘﯘ.
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ
ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺋﻮﻕ ﺋﯜﺯﯛﭖ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﯘﺧﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﮬﺎﺷﺎﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﻩﻙ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﻟﯘﭖ
ﻗﺎﻟﻐﺎﭼﻘﺎ

ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ

ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﻣﻪﭘﺘﯘ.

ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ

ﺑﯩﺮ

ﻗﯩﺴﯩﻢ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﻕ ﺋﯜﺯﯛﭘﺘﯘ ـ ﻳﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ
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ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﻛﯘﭼﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯜﻧﯜﻡ ﺑﻪﺭﻣﻪﭘﺘﯘ ـ ﺩﻩ ،ﺋﻪﻟﻪﻣﮕﻪ
ﭼﯩﺪﯨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺷﻮﺋﺎﺭ ﺗﻮﯞﻻﭖ ،ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ
ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺋﯘﺭﯗﺷﻤﯘ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﮬﻪﺩﺩﻯ ـ ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ
ﺟﯩﻖ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﻏﺎ ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ
ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ.
ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﺎﺭ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﭘﯩﻴﺎﺩﻩ
ﺗﺎﻍ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺭﮔﺎﮬﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﯧﯖﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﯘﻕ ،ﻛﯜﻥ ﺑﻪﻙ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ »ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ
ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻤﺎﯕﻼﺭ« ـ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺰ .ﺗﺎﻍ ﺟﯩﻠﻐﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﺎﻧﺎﭖ 25
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻟﻪﭖ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﺪﻯ-1 ،ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻐﺎ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻖ ﺷﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﯚﺗﻪﻳﺪﯗ ،ﺩﻩﭖ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
-2ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻐﺎ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻏﯘﻟﺠﯩﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﯘﺑﻘﺎ
ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺵ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻣﯩﺠﯩﺖ
ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯗ ،ﺩﻩﭖ ﺑﯧﻜﯩﺘﺘﻰ .ﺑﯩﺰ
ﻳﯧﯖﻰ

ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻨﻰ

ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ

ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
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ﻛﯧﻴﯩﻦ،

ﻳﻮﻟﻨﻰ
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ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺩﯗﻕ .ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻳﻮﻝ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟﯘﭼﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ ،ﺑﯩﺰ
ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﻮﯞﭼﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻘﭽﻪ ﻣﺎﯕﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺯﺍﻕ
ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ »ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍ!« ﺩﻩﭖ
ﺟﯧﻜﯩﻠﯩﺪﻯ،

ﻣﻪﻥ

ﻳﻮﻝ

ﺑﻮﻳﻰ

ﺋﯘﻧﻰ

ﻗﯧﭽﯩﭗ

ﻛﯧﺘﯩﭗ

ﺑﯩﺰﮔﻪ

ﺋﺎﯞﺍﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﯘﻥ ﺩﻩﭖ ،ﮔﻪﭘﻜﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺘﯩﻢ .ﺋﯘ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ،
ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ
ﭘﻮﺳﻜﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻗﻼ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» .ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﺩﻩﻝ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﯩﻠﻪﺭ .ﻣﻪﻥ ﮬﻪﺭﻛﯜﻧﻰ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮﺳﯩﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻼﻳﻤﻪﻥ .ﺋﯘ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮﺩﺍ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﺴﻪﯕﻼﺭ ،ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﯧﻐﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻏﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺰﺩﻩﯕﻼﺭ ،ﭘﺎﻣﯩﺮ ﺋﯧﺘﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺰﺩﻩﯕﻼﺭ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﺋﻪﺟﻪﻟﻠﯩﻚ ﺯﻩﺭﺑﻪ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺰﺩﻩﯕﻼﺭ ،ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ ،ﻣﻪﻥ
ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﭖ ﻗﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ ،ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺗﺎﭘﺎﻱ ،ﺩﻩﭖ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ« ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﻛﯜﻟﯜﭖ
ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ .ﺭﺍﺳﺖ ﺩﻩﻳﺴﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ ،ﺳﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻼﻻﻳﺴﻪﻥ؟
ﺩﯦﺴﻪﻡ ،ﺋﯘ ﺋﻪﺗﺮﻩﺗﺘﻪ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ
ﺋﺎﺗﺎﻻﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.

ﺑﯘ

ﻳﯩﻞ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ

ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﭗ،

ﺋﯩﻤﺘﯩﮫﺎﻥ

ﺑﻪﺭﺳﻪﻡ » ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻛﺎﯓ ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺋﯘﻧﺴﯘﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ« ،ﺩﻩﭖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ
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ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ ...ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﮕﻪ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘ ﺑﯘ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﺴﺎﯕﻼ ،ﺋﻪﺗﻪ ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﺭﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺑﯘ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﻳﻮﻝ ،ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﺎﯕﺴﺎﯕﻼﺭ ﺗﺎﯓ ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻳﻮﻝ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍ ﺟﯜﻟﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﻰ ﻳﯜﺩﯛﭖ
ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﭼﻘﺎﻧﺪﺍ
ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺗﺎﻡ ﺳﯩﺮﻩﺟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﻪﻛﺮﻩﭖ ﭘﯘﺗﻰ ﻗﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﺯﻩﺧﯩﻤﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺰ  - 21ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﻩ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯧﮕﻪﻧﭽﻪ  48ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ
ﺑﯧﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﻳﯧﻤﯩﮕﻪﻥ ﮬﻪﻡ ﻳﺎﺯﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯘﺳﺴﺎﭖ،
ﺟﺎﻧﻤﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺯﻻ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.

 -4ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯓ
-1969ﻳﯩﻠﻰ-8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ
ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻨﯩﯔ

ﻛﻪﯕﺮﺍﻝ

-23
ﺩﻩﭖ

ﻛﯜﻧﻰ

ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻝ

ﺳﯜﺑﮫﻰ

ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﺰﺍﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ

ﻛﯧﻠﯩﭗ

ﭼﯜﺷﺘﯘﻕ.
ﺑﯘ ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﺰﺍﺭﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﭼﻰ ﺗﺎﻍ ﻗﺎﭘﺘﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯜﭺ
ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﻨﯩﯔ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﻳﻼﻗﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯧﻜﯩﻨﺰﺍﺭﻟﯩﻘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺗﺎﺷﻘﺎﻥ ﻳﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻝ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻖ
ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎﻥ ﺟﺎﻱ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮﻏﺎ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺳﻮﯞﯦﺖ

241

242

ﭼﯧﮕﺮﺍﺳﻰ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ  200ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮﺩﯨﻦ ﺳﻪﻝ ﺋﺎﺷﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﻪﺵ ﻗﻮﻟﺪﻩﻙ ﺋﺎﻳﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻳﻪﺭ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﯞﻩ ﻳﻮﻝ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺭﺍﺯﯞﯦﺪﻛﯩﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﭖ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ـ ﺋﺎﻻ ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺟﯧﻠﯩﻞ ﻗﺎﺭﯨﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﭖ ،ﻧﺎﻣﺎﺯ
ﭘﻪﺭﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺟﯧﻠﯩﻞ ﻗﺎﺭﯨﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ
ﯞﻩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼﯞﯨﺘﻰ ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﻳﺎﺩﯨﻤﺪﺍ .ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺗﺎﻍ ﯞﻩ ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﺰﺍﺭﻟﯩﻘﻨﻰ
ﻟﻪﺭﺯﯨﮕﻪ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ
ﻣﻪﺩﻩﺕ ﺗﯩﻠﻪﭖ ،ﻗﺎﺭﯨﻤﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺋﯘﺯﯗﻥ  -ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ.....
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺟﯧﻠﯩﻞ ﻗﺎﺭﯨﻢ ﻗﺎﺭﻏﯩﻠﯩﻖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻣﯘﺟﺎﮬﯩﺪ ،ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻤﯘ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ،ﺑﯘ
ﮬﻪﻗﺘﻪ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﯩﻨﺸﺎﺋﺎﻟﻼﮪ!
ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﻮﺷﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﻪﺭ ﮬﺎﺭﻏﯩﻨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﺰﺍﺭﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﺷﯧﺮﯨﻦ ﺋﯘﻳﻘﯘﻏﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺘﻨﯩﯔ  - 21ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ
ﻳﺎ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﭖ ،ﻳﺎ ﺋﯘﺧﻼﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﻮﻝ
ﺋﯘﺯﯗﻥ ،ﮬﺎﯞﺍ ﺑﻪﻛﻼ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ،ﺳﯘ ﻳﻮﻕ ،ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﺯﺍ ﻗﯩﻴﻨﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ،ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻦ،
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ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﻯ ،ﺗﻮﺧﺘﯩﮫﺎﺟﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﻩ
ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻨﻰ ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﺳﺎﻳﯩﯟﻩﻥ ﻳﺎﺳﺎﭖ ﻛﯜﻥ ﻧﯘﺭﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘﭖ ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﯗﻕ.

ﺑﯩﺰﮔﻪ

ﺋﺎﻧﭽﻪ

ﺋﯘﺯﯗﻥ

ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ

ﺑﯩﺮ

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﻳﻪﺭﺩﻩ،

ﺋﯘﺩﯗﻟﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻧﻼﺭ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﭖ ،ﺩﻩﻡ
ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ

ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﻪ

ﺋﯜﺯﯛﻙ

ﺑﻮﻟﯘﭖ،

ﺑﯩﺮ

ـ

ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ

ﻛﯚﺭﯛﭖ

ﺗﯘﺭﯗﺷﺎﺗﺘﯘﻕ ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺑﯚﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ـ
ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺩﻩﻡ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺳﺎﺋﻪﺕ  10:00ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻮﻳﻐﺎﺗﺘﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ
ﻛﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺋﺎﭼﺘﯩﻢ .ﮬﺎﺭﻏﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻢ ﺗﯧﺨﻰ ﻳﯧﺸﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﻛﯚﺯﯛﻡ ﺋﯘﻳﻘﯘﺩﺍ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ .ﺑﺎﺭﺳﺎﻡ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ،ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ،ﻣﯩﺠﯩﺖ
ﺳﯩﻠﯩﯔ ،ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯩﺰ ﺑﻪﺵ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺰ.
ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺋﯧﭽﯩﺸﻨﯩﯔ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﮔﻪﭖ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ـ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ.
ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ

ﺗﺎﻻﺵ

ـ

ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ

ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ،

ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ

ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ

ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﺧﯘﻻﺳﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ:
 -1ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﺎ ﻛﻪﭺ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻳﻪﺗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻝ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻨﻰ
ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻟﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﺶ.
 -2ﮔﻮﺭﯗﭖ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﯩﯔ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﯕﭽﺎﯕﻨﻰ
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ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﭖ )ﺋﺎﺗﯘﺵ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺕ  -ﺋﯘﻻﻍ ﭘﯩﺮﻣﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ
ﺋﯩﺪﻯ( ،ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﭖ ،ﺳﻮﯞﯦﺖ ﭼﯧﮕﺮﺍﺳﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﯩﻦ

ﺗﺎﺯﯨﻼﭖ،

»ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﻰ

ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﯞﯦﺘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ« ﻧﻰ ﻛﯜﺗﯜﯞﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﭽﯩﻖ ﺋﯧﭽﯩﺶ.
ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺳﯚﺯ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﯩﻨﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﭖ ،ﻛﻪﭼﺘﻪ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻝ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ ﺋﯘﺯﯦﻠﯩﺪﺍ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﻛﯜﭼﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﻨﻰ ﺗﺎﻳﺎﻧﭽﻰ ﭘﻮﻧﻜﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ
ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ

ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ

ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ،

ﻛﯜﭺ

ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﭙﻪﺭﯞﻩﺭ

ﯞﻩ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ

ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ

ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ

ﺋﯧﻼﻥ

ﻗﯩﻠﯩﺶ.
ﺟﯧﻠﯩﻞ ﻗﺎﺭﯨﻢ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﭘﻼ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ
ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﺩﺩﯨﺌﺎ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻝ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ
ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ

ﺋﯧﻼﻥ

ﻗﯩﻠﯩﭗ،

ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ

ﯞﻩﺗﻪﻥ

ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ

ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ

ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﻮﺷﯘﻧﻨﻰ ﺯﻭﺭﺍﻳﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﯘ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ.
ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺳﺎﺋﻪﺕ  12:00ﺩﻩ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﻰ ،ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ

ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﭖ،

ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻘﺎ

ﺑﯩﻨﺎﺋﻪﻥ

ﻣﻪﻥ

ﺳﺎﺋﻪﺕ

ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﯩﭽﻪ

ﻗﺎﺭﺍﯞﯗﻟﻠﯘﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﺩﯗﻡ ،ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﯚﯞﯨﺘﯩﻨﻰ ﻣﯩﺠﯩﺖ
ﺳﯩﻠﯩﯖﻐﺎ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ .ﺋﯘ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺗﯚﺗﻜﯩﭽﻪ ﻗﺎﺭﺍﯞﯗﻟﻠﯘﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ
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ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﻪ ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺷﻮﺭ ﺳﯘﻧﻰ
ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ ،ﺋﯩﭽﻰ ﺳﯜﺭﯛﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯔ
ﭘﻮﺳﺖ ﻧﯚﯞﯨﺘﯩﻨﻰ ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﯞﯦﻠﯩﭗ »ﻣﯩﺠﯩﺘﻜﺎﻡ ﺩﻩﻡ ﺋﺎﻟﺴﯘﻥ ،ﻣﻪﻥ
ﻗﯩﻼﻱ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ »ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﮬﻮﺷﻴﺎﺭ ﺗﯘﺭﯗﯓ! ﺋﯘﺧﻼﭖ
ﻗﺎﻟﻤﺎﯓ!« ﺩﻩﭖ ،ﺟﯧﻜﯩﻠﻪﭖ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻳﻘﯘﻏﺎ ﺑﺎﺵ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ

ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﻨﻰ

ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ،

ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ

ﺋﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ

ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﻕ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯧﺸﯩﻤﻨﻰ
ﻛﯚﺗﯜﺭﺳﻪﻡ ،ﻗﺎﭺ  -ﻗﺎﭼﻨﯩﯔ ﺩﻩﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﭻ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﺳﯧﺰﻩﻟﻤﯩﺪﯨﻢ.
ﺑﯩﺮ

ﺗﻮﭖ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺋﯘﻻﺭ

ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﻩ

ﺋﯩﻜﻪﻥ،

ﺩﻩﭖ

ﺗﻮﯞﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰ
ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻨﻤﯘ ﻗﻮﻣﺎﭺ ﻗﻮﺭﯗﻏﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﻮﻕ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ

ﻳﻮﻗﺎﭖ

ﻳﯩﺮﺍﻕ

ﺑﯩﺮ

ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﮔﻪ

ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﻰ ،ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ،ﭘﺎﻳﭙﺎﻕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻛﯩﻴﯩﻢ ـ ﻛﯧﭽﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻳﯘﭖ ،ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻨﯩﯔ ﺷﯧﺨﯩﻐﺎ
ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﯓ ﻓﺎﻣﯩﻠﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻱ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻰ،
ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﺩﯗﺭﺑﯘﻧﺪﺍ ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻ ﺑﯘﻟﯩﻤﺎﭺ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ
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ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ ،ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻏﺎﻟﭽﯩﻼﺭ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﻪﺩﯨﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﺎﺷﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﺰﺍﺭﻟﯩﻖ ،ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻗﺎﭼﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ،
ﺩﻩﭖ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪﻩﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺰ
ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺘﻨﯩﯔ
ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ
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ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ،

ﻛﯜﻧﻰ
ﻳﻮﻝ

ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺑﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺗﺎﺷﻼﭖ،

ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﺰ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ

ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﯧﻜﯩﭗ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﺴﺎ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﻰ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﺎﻏﺎﺭﺩﺍ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ  10ﻳﯟﻩﻧﻠﯩﻚ ﭘﯘﻟﻰ ،ﺋﻮﺯﯗﻕ ﺗﯜﻟﯜﻙ،
ﺋﻮﻕ ـ ﺩﻭﺭﺍ ....ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﺭﻗﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﻛﺴﯩﺪﻩ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﭘﺎﻱ
ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻗﺴﺎﻕ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ ،ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ
ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺷﻪﺭﻣﻰ  -ﮬﺎﻳﺎ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ،ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺧﯧﻠﻰ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻳﻪﺭﺩﻩ
ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻳﯘﻳﯘﭖ ،ﻗﺎﺭﺍﯞﯗﻟﻠﯘﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ
ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺋﻮﻕ ﺋﯜﺯﯛﭘﺘﯘ،
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ

ﺋﯩﻜﻜﻰ

ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﭘﺘﯘ،

ﻳﺎﯓ

ﻓﺎﻣﯩﻠﯩﻠﯩﻚ

ﭘﻪﻳﺠﺎﯕﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﻐﺎ ﺋﻮﻕ ﺗﻪﮔﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯚﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﯓ
ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺩﯨﺴﻜﺎ ﺋﻮﻗﻨﻰ
ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ ﮬﺎﺭﻏﯩﻨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﺎ
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ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺕ
ﺋﻮﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ.
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ »،ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺳﻪﺯﺩﻯ،
ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﻪﺷﺘﻰ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﯕﻼﺭ!
ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻘﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﯕﻼﺭ!« ،ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﺶ ﺟﺎﻳﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
ﻳﯧﯖﯩﯟﺍﺷﺘﯩﻦ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ ،ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﻪﺗﻠﻪﭖ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﺎﺗﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭ ﻗﯧﻠﯩﻦ
ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﺰﺍﺭﻟﯩﻖ 10 ،ﻣﯧﺘﯩﺮ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺋﻪﻣﻪﺱ...
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﺭﻩﺗﻠﻪﭖ ،ﭘﻪﺱ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﯕﻼﺭ ،ﺑﯧﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ
ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﯕﻼﺭ ،ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ،ﻧﻪﺳﯩﮫﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﻗﻮﻝ ﺋﯩﺸﺎﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻥ ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﭘﯩﻼ ـ
ﺷﺎﭘﯩﻼ ،ﺑﯩﺰ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﺎﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻣﺎﯕﻐﯩﻠﻰ
ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﻪ ﺋﯜﺯﯛﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻱ ﻗﯧﻠﯩﻦ ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﺰﺍﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ .ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻣﯧﻨﻰ
ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ ،ﺩﻩﭖ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﺑﻪﺵ
ﻗﻪﺩﻩﻡ ﻣﺎﯕﺎ ـ ﻣﺎﯕﻤﺎﻱ ﮔﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻱ ﺋﻮﻗﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﻘﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﯘ ﺳﻪﻧﺘﯜﺭﯛﻟﯜﭖ ،ﺳﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﺩﯛﻡ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﺘﻰ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﺍ

ﺑﯩﺮ

ﺧﯩﻞ

ﻏﻪﺯﻩﭖ

ﺋﻮﺗﻰ

ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﺠﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ

ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ،ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﯩﻨﻪﺭ  -ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﻪﺱ ﺗﯩﺘﺮﻩﻳﺘﺘﻰ.
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ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺳﯜﺗﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺗﯧﻤﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﮔﯚﺩﻩﻙ
ﺳﻪﺑﯩﻲ ﺑﺎﻻ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﺴﯩﺰ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎﻥ
ﺋﯜﺯﯛﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻰ ،ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﻳﺎﺩﯨﻤﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻟﻪﭘﯩﻠﺪﻩﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﻧﺎﺭﺩﻩﻙ ﻗﯩﭙﻘﯩﺰﯨﻞ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﻣﻪﯕﺰﻯ ،ﭼﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻏﯘﭼﯘﺭﻟﯩﺘﯩﭗ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﻧﻪﭘﺮﻩﺕ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﻟﯩﻴﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺳﯩﻴﺎﻗﻰ ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﯨﻦ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ.
ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ  18ﻳﺎﺷﻘﺎ ﺗﯧﺨﻰ ﺗﻮﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﻰ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﺪﻯ ،ﺋﯩﭻ
ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﺘﻰ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ ،ﺩﻩﭖ
ﺑﯘ ﻣﯜﺷﻜﯜﻝ ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﻮﻏﻼﻧﯩﻤﯩﺰ ﯞﻩﺗﻪﻥ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ
ﺋﯚﺯ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ! ﺋﺎﻣﯩﻦ!
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ ﻛﺎﻧﺎﻳﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ»،ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﺴﺎﯓ
ﻛﻪﯕﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺴﻪﯓ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺟﺎﺯﺍﻻﻳﻤﯩﺰ،
ﺑﺎﺵ

ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻨﻰ

ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ.

ﻧﻪﻳﺰﯨﻨﻰ

ﺟﺎﺯﺍﻻﺵ،
ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ

ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ

ﺋﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻖ،

ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﻪ
ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ

ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺳﺎﯓ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻳﻤﯩﺰ«.....
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﯩﻐﺎ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻢ ﭘﯩﺴﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ
ﺗﯩﻤﺘﺎﺱ ،ﺟﯩﻤﺠﯩﺖ ﺋﯩﺪﻯ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﯚﺗﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﻳﺎﻛﻰ
ﺗﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﯩﻨﯩﻘﯩﻤﯘ ﺳﯧﺰﯨﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﻛﺎﻧﺎﻱ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ
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ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ،ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﺗﺎﭘﯩﻠﯩﺪﻯ .ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻢ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﯩﺪﻯ .ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﮬﻪﻳﯟﻩ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯧﺴﯩﭗ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺑﯧﺴﯩﭗ
ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﺪﯨﻦ

ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﯩﻠﻰ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺗﯘﺭﺩﻯ،

ﭘﻪﻗﻪﺕ

ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻨﯩﯔ

ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ

ﺷﯩﺮﯨﻘﻠﯩﻐﺎﻥ

ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯘﻕ،

ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺭﻩ
ﻣﯧﯖﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ
ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ،ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﮕﻪ
ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻮﻳﻼﺭ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﺘﯩﻦ ﮔﯘﻣﺎﻧﻼﻧﻐﯩﻠﻰ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﺴﯩﺰ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ،
ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ!
ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﻪﻣﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗﻕ؟! ﺑﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﺴﻤﻪﺗﻤﯩﺪﯗ ﻳﺎ؟!...
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ  25ﻣﯧﺘﯩﺮ 30 ،ﻣﯧﺘﯩﺮﻻﭖ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﭖ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯩﭽﯩﻢ ﺗﯩﺖ  -ﺗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ....ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ
ﻳﺎﻧﺎ ﺗﺎﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
»ﺋﺎﮔﻮﻡ!« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﻜﯩﻠﻪﺭ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻣﺎﯕﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯩﺮﻻ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﺎﺭﺍﺳﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﻮﻕ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﺪﻯ،
ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭ ﺋﻮﻗﻨﯩﯔ ﮬﯩﺪﯨﻐﺎ ﺗﻮﺷﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﮔﯜﭘﯜﻟﺪﻩﭖ ﺋﯘﺭﯗﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺗﯩﻨﯩﻤﺴﯩﺰ ﻳﯜﺭﻩﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺳﻮﻗﯘﺷﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ
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ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﮬﻪﻳﯟﻩ

ﻗﯩﻠﺴﺎﯓ

ﺳﯧﻠﯩﭗ»ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ

ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ

ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻳﻤﯩﺰ،

ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺴﻪﯓ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﻳﻤﯩﺰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﯩﺪﻯ،
ﻳﻮﻗﺎﭖ

ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻤﯘ

ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ

ﭘﻪﻗﻪﺕ

ﺋﯩﺪﻯ،

ﻗﻪﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﺪﯗﺭ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯧﭽﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺳﻪﺕ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻏﯩﻞ ﭘﺎﻝ ﻛﯚﺯﯛﻣﮕﻪ
ﭼﯧﻠﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﻪﺕ ﻗﺎﭼﺘﯩﻜﻰ ،ﻧﻪﭼﭽﯩﺴﻰ
ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﭘﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﯩﻤﯘ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﻗﺎﭼﺎﺗﺘﻰ.
ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﯩﺴﻰ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﭘﺎﻱ ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﭼﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺮﻯ
ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺗﻮﻟﯘﺷﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﻣﻪﻱ ﻗﯧﭽﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ،
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻰ ﻳﯘﻟﻐﯘﻥ ﺷﯧﺨﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﻨﻰ
ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﯧﭽﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ...ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘ ﻗﺎﭼﻘﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﺳﻪﺩﺩﯨﭽﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﯧﭽﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭﺩﻩﻙ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ.
ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﺪﺍ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻣﯩﻨﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﺎﺭ ﺩﯦﺴﻪﻡ ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨﻜﻰ،
ﺷﯘ ﺩﻩﻗﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﺪﺍ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻐﯘﺳﯩﺰ
ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ

ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻨﺎﺭﻟﯩﻖ

ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ،

ﺩﻩﭖ

ﺋﯧﻴﺘﺴﺎﻡ

ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ

ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻤﺎﻳﻤﻪﻥ.
ﻣﻪﻥ

ﺗﯘﺭﻣﺎ

ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﺪﺍ

ﺷﯘﻧﭽﻪ

ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻖ

ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ

ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﭗ

ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻪﺑﯩﮭ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﯧﺸﯩﻤﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ،
ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺋﺎﺷﯘ ﻣﯩﻨﯘﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﯩﻨﯩﻤﺪﻩ ﺋﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ
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ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﮬﺎﻱ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ ﺳﻪﯞﺭﻯ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﻳﯧﯖﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻢ
ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﺋﯘ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺋﯚﺯﯛﻣﭽﻪ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪﻡ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺧﺘﯩﮫﺎﺟﻰ ﻣﯧﻨﻰ»ﺳﯩﻠﻪ ﺳﺎﺭﺍﯓ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﻗﺎﻟﻠﯩﻤﯘ؟

ﺋﯚﻟﯜﯞﺍﺗﺴﺎ

ﺋﯧﺸﻪﻙ

ﻗﻮﯕﻰ

ﻏﯧﺠﻪﻙ

ﭼﺎﭘﺘﯘ

ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ،

ﻛﯜﻟﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﻧﯧﻤﯩﺴﻰ؟« ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪﻡ،
ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ

ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮﻩﭖ

ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ

ﺋﯩﺪﻯ،

ﺋﻪﻣﻤﺎ

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﻗﺎﭼﻘﺎﻥ

ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﻩﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﯘﺯﺍﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
 ...ﻣﻪﻥ ،ﮬﻪﺭﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﺎﺷﯘ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﯩﻨﯩﻤﺪﻩ،
ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻛﯜﻟﮕﯜﻡ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯜﻟﮕﻪﻥ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺷﯘ
ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﻛﯜﻟﻜﻪﻣﻨﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﺋﯘﻧﺘﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ! ﺋﯘ -ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ،
ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻐﯘﺳﯩﺰ ﻛﯜﻟﻜﻪﻡ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﻗﯧﺘﯩﻢ

ﻛﯜﻟﯜﺵ

ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ

ﺋﯩﮕﻪ

ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ

ﮬﻪﺭ

ﺯﺍﻣﺎﻥ

ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!!!
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﭗ»:ﺋﻮﻟﺠﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﯖﻼﺭ« ﺩﯦﺪﻯ .ﮔﯜﻟﺪﯛﺭ -
ﮔﯜﻟﺪﯛﺭ ﻳﯜﮔﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ،ﮬﯧﭻ ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻳﯩﻐﻘﯩﻠﻰ
ﺋﯚﻣﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﻪﻝ ﻗﺎﺗﺎﺭﻯ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﯧﻘﯩﻦ
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ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ  56ﻟﯩﻚ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻨﻰ،
ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﺪﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻻ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗﭖ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ ،ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺩﯨﺴﻜﯩﺪﺍ  8 - 7ﺗﺎﻟﺪﯨﻦ
ﺋﻮﻕ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ  56ﻟﯩﻚ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﻨﯩﯔ ﺩﯨﺴﻜﯩﺴﯩﺪﺍ  25ﭘﺎﻱ
ﺋﻮﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻗﺪﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﺳﯘﻏﯘﺭﯗﭖ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﻮﻗﺪﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﻟﺘﺎ ﺗﯚﺷﯜﻛﯩﺪﻩ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ
ﻳﺎﻏﺎﭼﺘﯩﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﻕ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻟﺠﺎ
ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﻮﻕ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﻗﯘﺭﯗﻕ
ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﻨﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﭖ
ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﻠﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ

ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﭖ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ

ﺋﻮﻕ

ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ

ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ

ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﻰ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺗﺎﺵ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ  30ﻣﯧﺘﯩﺮﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺷﯘﻧﻰ ﻧﻪﺯﻩﺭﺩﻩ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﭖ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﭖ ،ﺋﻪﯓ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﺯﻩﺭﺑﻪ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﻮﺭﺍﻟﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﻏﺎﻟﺠﯩﺮﻻﺷﻘﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﮬﻪﺳﺴﻪ
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ﻛﯚﭖ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﯚﻟﯩﻨﯩﭗ
 ﺑﯚﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯩﺰﮔﻪﻗﺎﺭﺷﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﺳﻪﭖ ﺗﯜﺯﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯚﭘﻪﻳﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﯖﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪﻙ ﺋﺎﺭﻣﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭ ـ ﻛﯚﭘﺘﯘﺭ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﺋﯩﻨﺸﺎﺋﺎﻟﻼ! ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﯦﻠﯩﭗ
ﺋﯚﻟﯜﭖ

ﻛﻪﺗﺴﻪﻙ

ﻣﻪﻳﻠﯩﻐﯘ

ﺩﯦﮕﻪﻥ

ﺋﯜﻣﯩﺪ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ

ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺗﯜﯞﺍﺗﺎﺗﺘﯘﻕ ،ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺷﺎﮬﺎﺩﻩﺕ ﺷﻪﺭﺑﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﺸﻨﻰ ﻛﯜﺗﻤﻪﻛﺘﻪ
ﺋﯩﺪﯗﻕ.
-2ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﺎ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺗﻮﯞﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ
ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﭘﻪﺭﻕ ﺋﯧﺘﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﺪﯨﻢ،
ﺑﯩﺮﻯ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻩﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﮔﯧﭙﻰ ﻳﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻳﺎ ﺧﯩﺘﺎﻳﭽﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ
ﺋﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻮﻗﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﻧﻰ ﺋﯚﭼﺘﻰ ،ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻠﺪﻯ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ ﭼﯩﻐﻰ! ﻳﯧﻨﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﻗﺴﺎﻡ ،ﮔﺎﻳﯩﺖ ﭼﻮﻗﯘﺭ
ﺩﯦﮕﻪﻥ

ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ

ﺋﯧﺰﯨﭗ،

ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ

ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ

ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻏﺎ

ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻜﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﺎﻟﻤﺎﻱ،
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭙﺘﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﯓ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ
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ﺗﯧﮕﯩﺸﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻳﻪﺭﮔﻪ

ﺋﻮﻕ

ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ

ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ

ﻧﯩﻴﺎﺯ

ﻳﯩﻘﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﺋﯩﻜﻪﻥ،

ﺋﯧﻐﺰﯨﻨﻰ

ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺗﯘﺗﯘﭖ

ﮔﻪﭖ

ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮔﺎﻳﯩﺖ ﭼﻮﻗﯘﺭ
ﮬﻮﺷﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﭘﻪﺳﻠﻪﭖ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﯩﺴﻰ
 - 2ﮬﯘﺟﯘﻣﻰ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻳﺎﯕﺮﺍﺗﻘﯘﻟﯩﺮﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﺎﭘﺸﯩﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ،
ﻗﯘﻻﻗﻨﻰ ﻳﯧﺮﯨﯟﻩﺗﻜﯜﺩﻩﻙ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﮔﺎﻳﯩﺖ ﭼﻮﻗﯘﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﻪﻟﻪ -ﭘﯧﺘﯩﺶ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ-
ﺩﯦﺪﻯ ،ﺩﻩﭖ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻥ ﭼﯧﻐﻰ!
ﺑﯩﺰ

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻨﯩﯔ

ﻛﯜﺗﯜﭖ

ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ

-1ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ

ﺋﯘﺭﯗﺵ

ﮬﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﻳﯧﻨﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺧﺘﯩﮫﺎﺟﻰ
ﺗﻪﻳﻪﻣﻤﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪﻡ ﺋﺎﺑﺪﻩﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﺘﻪﻱ ،ﺩﻩﭖ
ﺗﺎﮬﺎﺭﻩﺕ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﺯﺍﻗﺘﯩﻦ ﺷﯩﺪﺩﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ،
ﺑﯩﺰ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﯩﺪﯗﻕ ،ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭﺍ  -ﺑﺎﺭﺍ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﯩﻠﻰ

ﺗﯘﺭﺩﻯ،

ﻧﯧﻤﻪ

ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ

ﺋﯘﺯﺍﻗﺘﯩﻦ

ﺋﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ

ﭘﯩﻠﯩﻤﻮﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﻰ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻣﯩﺪﯨﺮﻻﺗﻘﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﯘﻟﻐﯘﻥ
ﺷﯧﺨﻰ ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﺴﺎ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﺭ ﺩﻩﭖ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﻧﯩﺸﺎﻧﻐﺎ
ﺋﺎﻻﺗﺘﻰ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ  30ﺳﺎﻧﺘﯩﻤﯧﺘﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ
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ﺗﺎﺭﺍﻗﺸﯩﭗ ﺋﻮﻕ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﻮﭘﺎ ﺗﻮﺯﯗﺗﯘﭖ ﭼﯜﺷﻜﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ
ﻣﯧﻨﻰ ﻧﯩﺸﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﻮﺭﯗﻧﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﺩﯗﻡ،
ﻗﺎﺭﻯ

ﮬﻪﺳﻪﻥ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻣﺎﯕﺎ

ﺗﻮﺧﺘﯩﮫﺎﺟﯩﻼﺭﻣﯘ

ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ

ﺋﻮﺭﯗﻥ

ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﺩﻯ ،ﺧﯘﺩﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﺎ ﺑﺎﻻ ﻳﻮﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ،ﻣﻪﻥ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺩﻩﻝ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯘﻣﻐﺎ ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﻪﻱ ﺋﻮﻕ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﻜﯩﻠﻰ
ﺗﯘﺭﺩﻯ،

ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ

ﺋﯧﺘﯩﺸﯟﺍﺯﻟﯩﻖ

»ﺋﺎﮔﻮﻡ!«

ﻗﯩﺰﯨﭗ

ﻛﻪﺗﺘﻰ،

ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺋﯘﺭﯗﺵ

ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ
ﺑﯘ

ﻗﯧﺘﯩﻢ

ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ،
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ

ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺗﯧﺰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻤﯩﺪﻯ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻣﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ،
ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﯩﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯚﺭﻩ

ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ

ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﻰ

ﺑﯩﺰ

ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ

ﭘﻪﺭﻕ

ﺋﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺘﺘﯘﻕ،

ﻳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺰﻣﯘ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﻪﻳﺘﺘﯘﻕ ،ﺋﯚﺭﻩ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﭘﺎﺕ ـ ﭘﺎﺕ ﻳﯩﻘﯩﻼﺗﺘﻰ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﻴﺎ ﺩﯦﺴﻪ ﺋﻪﻳﻴﺎ!
ﺩﻩﭖ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺋﻮﻕ ﺗﻪﮔﻜﻪﻥ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻣﯘ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻗﻮﻝ ﺋﯩﺸﺎﺭﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﯓ
ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺑﯩﺰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﻳﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ

ﺯﻩﺭﺑﻪ

ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ.

ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺳﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﻰ

ﺟﯩﻖ

ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﺪﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ ،ﻳﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻨﻤﯘ ﮬﯘﺟﯘﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﻗﯧﭽﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﺳﺎﺋﻪﺕ

ﺑﻪﺷﺘﯩﻦ

ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ

ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ

ﺋﯩﺪﻯ،

ﺑﯩﺰ

ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ

ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﭘﺎﻳﻼﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﯩﯔ
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ﺋﯩﻨﺠﯩﻘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ .ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺋﻮﺕ ﻛﯜﭼﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯩﺠﯩﺘﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﭘﺎﻱ ﺋﻮﻕ ﺗﯧﮕﯩﭗ،
ﮬﺎﻟﺴﯩﺰﻻﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ  - 2ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻨﻐﺎ:

»ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﯟﻩﺕ!

ﻣﻪﻥ

ﺑﻪﻙ

ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﭗ

ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ« ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺶ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻨﻰ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﺋﻮﻕ

ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ

ﺗﻪﻣﺸﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﯧﭙﯩﭗ»:ﺳﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯚﻟﯜﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﻼﻧﺴﯘﻥ،
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﻤﯩﺰ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﺘﻮﻟﻰ ،ﻣﺎﯞ ،ﻟﯩﻦ ﮔﯘﺭﯗﮬﯩﻐﺎ
)ﻣﺎﯞ ﺯﯦﺪﯗﯓ ،ﻟﯩﻦ ﺑﯩﻴﺎﯞ( ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ

ﯞﻩﺗﻪﻥ

ﺧﺎﺋﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ

ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﺴﯘﻧﻜﻰ

ﮬﯧﭻ

ﯞﺍﻗﯩﺖ

ﺋﯚﺯ

ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ،ﺋﯚﺯ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻤﯩﺴﯘﻥ ،ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﻪﺗﻪ ﺧﻪﻟﻖ ﺳﻮﺗﻰ ﺳﯧﻨﻰ ﺟﺎﺯﺍﻻﻳﺪﯗ« ﺩﻩﭖ ﺗﻪﻧﺒﯩﮭ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻨﻐﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﺳﯩﺮ
ﻗﯩﻠﺪﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﯩﺘﺮﯨﮕﻪﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻨﻰ
ﺳﯩﻼﭖ ﺋﺎﺭﺍﻥ  -ﺋﺎﺭﺍﻥ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ
ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﭘﺎﯓ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻮﻕ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻨﻰ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﭘﻠﯩﺪﻯ.......
ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﯞﻩ ﻣﯩﺠﯩﺘﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ،
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ﺗﯩﻤﺘﺎﺱ

ﺗﯘﺭﯗﭖ

ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ

ﺋﯩﺪﯗﻕ،

ﺑﯘ

»

ﺋﯚﻟﯜﻡ«

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ  – 3ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﯞﻩ ﺋﻮﻕ ﺩﻭﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ
ﻛﯜﻥ ﻧﯘﺭﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍﭖ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﻪﯓ
ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﻐﯩﭽﻪ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺴﺎ ،ﻛﯚﺯ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ
 - 25ﻛﯜﻧﻰ ....ﻏﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ ،ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﺩﻩﭖ
ﺗﺎﭘﯩﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﯩﻼﺟﻰ ﺑﺎﺭ ﻛﻪﻟﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﺳﯩﻜﻪﻥ ،ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ
ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﻩ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺩﻩﭖ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
ﻛﻮﻳﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ.
ﻗﺎﻗﯟﺍﺵ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ  - 3ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﮬﯘﺟﯘﻣﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺯﺍﺩﻯ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﺪﻯ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﻯ ﺳﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻮﻗﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﻯ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ ،ﺋﯘﺯﺍﻗﺘﯩﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ
ﭘﯩﻠﯩﻤﻮﺗﻨﯩﯔ ﮬﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﺪﻩ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﯩﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺋﻮﻗﻨﯩﯔ ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﻪﻱ ﭼﯜﺷﯜﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﺳﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻳﯘﻟﻐﯘﻥ ﺷﺎﺧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺗﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ،ﭘﯩﻠﯩﻤﻮﺕ ﺋﻮﻗﯩﻨﯩﯔ ﺯﻩﺭﺑﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺍﺳﻼﭖ ﺳﯘﻧﯘﭖ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﭼﯜﺷﻜﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺩﺍﻟﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﺴﻰ
ﯞﻩﻳﺮﺍﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻗﺎﻳﺎﻗﻘﺎ ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﺴﺎﻕ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺷﯘ
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ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﺗﺘﻰ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﻗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﻧﻪﻟﻪﺭﮔﯩﺪﯗﺭ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺟﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻳﯘﭖ،
ﻏﺎﻟﺠﯩﺮﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻛﻮﻧﺎ ﺩﺍﯞﺭﺍﯕﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ
ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﻗﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺳﺎﻧﺎﻗﻠﯩﻘﻼ ﺋﺎﯕﻼﻧﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﭖ
ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺟﺎﻥ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﺪﺍ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﺍ
ﺗﻪﻛﺒﯩﺮ ﺗﻮﯞﻻﭖ ﺋﯚﺭﻩ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ...
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻣﯧﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ ،ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﯨﻢ» .ﺳﻪﻥ ﺑﯘ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ
ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ ﺑﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﯘﭼﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎ ،ﺗﯧﺰ ﻣﺎﯓ!« ﺩﯦﺪﻯ .ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﮔﻪﭖ  -ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﻣﺎﯕﺎ
ﻳﯧﭙﯩﺪﯨﻦ  -ﻳﯩﯖﻨﯩﺴﯩﮕﯩﭽﻪ ﺗﺎﭘﯩﻠﯩﺪﻯ...
ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﯨﻦ
ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﯩﺪﻩ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻣﺎﯕﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺧﻮﺵ! ﺩﯦﻴﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺭﻗﺎﻣﻐﺎ
ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﭘﺎﯓ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﻗﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ .ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﻤﺎ ﺭﻩﯓ ﺩﯨﻜﺎ ﭼﺎﭘﯩﻨﯩﻨﻰ
ﺳﯧﻠﯩﭗ،

ﺩﯨﭽﯚﻟﻴﺎﯓ

ﺋﺎﻕ

ﻛﯚﯕﻠﯩﻜﯩﻨﻰ

ﺳﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ،

ﺋﺎﺳﻤﺎ

ﻣﺎﻳﻜﯩﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﻗﺎﻳﺮﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﺎﮪ!
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ﺧﯘﺩﺍ! ﺩﯦﺪﯨﻢ ...
ﻣﯘﮬﺎﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﯘﺯﺍﻗﻘﯩﭽﻪ ﺋﯚﻣﯩﻠﻪﭖ ،ﮬﺎﯓ ﻟﯧﯟﯨﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ،
ﻳﺎﺭﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ،ﮬﺎﯕﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻘﯩﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﭼﺘﯩﻢ ،ﺑﯩﺮ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻡ ﺋﺎﺗﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﻨﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ ،ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﺩﻩﭖ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﯖﺸﯩﺴﺎﻡ ،ﺗﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ
ﺳﺎﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﯚﻳﻪﻙ ﺗﺎﻣﻐﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﺎﺗﻼﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﺎ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻳﺘﺘﻰ ،ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ،ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺴﻜﺎﺩﯨﺮﻭﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﺎﺗﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﭘﯩﻴﺎﺩﻩ ﺟﻪﯓ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺋﺎﺗﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﭘﯩﻴﺎﺩﻩ ﺟﻪﯕﮕﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻰ
ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﺷﯘ ﯞﻩﺟﺪﯨﻦ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﺎﺭ ،ﺩﻩﭖ
ﭘﻪﺭﻩﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﻣﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﺋﺎﺗﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯩﻢ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ
ﺋﯘﺟﯘﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻕ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺟﺎﺳﺎﺭﯨﺘﯩﻢ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻧﯧﻤﻪ
ﺋﯜﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺳﯩﻨﭽﯩﻼﭖ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ
ﻛﯚﺯﻩﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ
ﺗﺎﻟﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﮔﻪﻥ  -ﻧﯘﻗﺘﺎ ،ﺋﯧﮕﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯘﯞﯗﭖ
ﺑﻮﺷﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯘ ﻳﻪﺭ ﺑﯘﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ .ﺑﻮﺷﺎﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﺗﻼﺭ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ،
ﺗﻪﺭﻩﭖ  -ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﯧﭽﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮﻯ ﻳﻮﻝ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﻕ
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ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﺪﯨﻦ

ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ

ﺋﯜﺭﻛﯩﮕﻪﻧﻤﯘ

ﺋﺎﺗﻼﺭ

ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ،

ﻣﯧﻨﯩﯔ

ﮬﻪﻳﺪﯨﯟﯦﺘﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﻛﯜﺗﻤﻪﻳﻼ ﻗﯧﭽﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﻡ
ﺗﺎﻟﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺗﻘﺎ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﭼﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻧﯩﺸﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ.
ﻣﻪﻥ

ﺋﺎﺗﺘﺎ

ﭘﺎﻟﯟﺍﻧﻼﺭﺩﻩﻙ

ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺳﯘﻣﺮﯗﻗﻘﺎ

ﺑﻪﻟﻜﻰ

ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ

ﻣﯩﻨﯩﭗ

-

ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ

ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ
ﭘﻪﺭﯞﺍﺯ

ﺑﺎﺗﯘﺭ

ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﯩﻢ.

ﺋﺎﻟﻼﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺗﺘﻪﻙ ﺋﯩﺴﺴﯩﻐﺎﻥ ﻛﯜﻥ ﻧﯘﺭﻯ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﻘﺎ
ﻣﯩﻨﯩﺸﯩﻢ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺳﻪﻝ

ﺑﻮﺷﺎﭖ

ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ

ﺳﺎﻟﻘﯩﻨﻠﯩﻖ

ﮬﯧﺲ

ﺋﻪﺗﻜﯜﺯﻩﺗﺘﻰ ،ﺳﯩﻢ  -ﺳﯩﻢ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﯩﻐﯩﭗ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﻤﮕﻪ ﺋﺎﻕ
ﻳﻮﻝ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.

*****

260

261

ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﺏ

ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺯﯨﻨﺪﺍﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ
-1ﻣﻪﻥ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ
 -1969ﻳﯩﻠﻰ  - 8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 25ﻛﯜﻧﻰ ﭼﯜﺵ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﯞﻩﺯﯨﭙﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺳﻮﯞﯦﺘﻼﺭ
ﭼﯧﮕﺮﺍﺳﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺴﺎﻡ،
ﻛﯜﺗﯜﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯜﭺ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺴﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ
ﮬﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ ،ﭘﯘﻗﺮﺍﭼﻪ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﻩﻙ
ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺩﻩﭖ ﺟﻪﺯﻣﻠﻪﺷﺘﯜﺭﺩﯛﻡ .ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ
ﻣﯧﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺕ ﭼﺎﭘﺘﯘﺭﯗﭖ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ،
ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻏﺎﻟﭽﯩﻼﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ،
ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻳﯧﻨﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯘﺭﯗﯞﻩﺗﺘﯩﻢ.
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻟﻼ ﺧﺎﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺋﯜﺯﯛﻙ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﻰ
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ﺷﯩﻤﯩﻤﻨﯩﯔ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﯘﺭﺍﭖ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﭼﻪﻛﻤﻪﻛﭽﻰ

ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ

ﻣﻪﻥ

ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ.

ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ

ﺋﯘﺟﯘﻗﺘﯘﺭﯗﯞﻩﺗﺴﻪﻡ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻪﻙ ﻗﯘﻻﻱ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﯦﺘﯩﭙﻤﯘ ﺑﯘ ﺭﺍﻳﻮﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﻕ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻤﮕﻪ ﻛﯚﺯﯛﻡ
ﻳﻪﺗﻤﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﻣﯧﯖﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﻮﻝ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻏﯘﻧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻰ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﻜﯩﻠﻪﺭ ﮬﻪﺭ ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺑﯩﺮ ـ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﻥ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﯞﯦﺘﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ـ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﻪﺋﻪﺟﺠﯜﭘﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ
ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﻧﯘﻗﺘﯩﺌﯩﻨﻪﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻦ

ﻣﻪﻥ

ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ

ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ،
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭﻟﯩﻚ

ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ:

»ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺎﯞ  -ﻟﯩﻦ ﮔﯘﺭﯗﮬﯩﻐﺎ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ «....ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﻛﺎﻟﻼﻣﺪﯨﻦ
ﺯﺍﺩﯨﻼ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﺟﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺵ
ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﭗ ،ﺋﺎﺗﻘﺎ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﺗﻨﯩﯔ ﺳﻮﻝ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ
ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﭖ ،ﺋﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﯓ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﻼﭖ ﺟﻪﻧﯘﺏ
ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﺎﭼﺘﯩﻢ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﺗﻪﻟﯟﯨﻠﻪﺭ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﺎﺭﺳﺎ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ
ﺋﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﯓ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻧﯩﺸﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ،
ﻣﯧﻨﻰ

ﻗﺎﺭﯨﻐﺎ

ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻘﭽﻪ

ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
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ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
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ﺧﯩﺘﺎﻳﻐﺎ ﺗﻪﻟﯟﯨﻠﻪﺭﭼﻪ ﺳﺎﺩﯨﻖ ،ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺶ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻻﻟﻤﯩﻼﺭ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﯘﻡ ،ﻳﻮﺷﯘﺭﻏﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ،
ﺋﯘ ﻻﻟﻤﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯘﺭﯗﯞﯨﺘﯩﺸﻼ ﺋﯩﺪﻯ .....ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺗﻨﻰ ﺗﯧﺰ
ﭼﺎﭘﺘﯘﺭﻣﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﯧﺰ ﭼﺎﭘﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻰ
ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﻪ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ
ﻗﺎﻟﺴﺎﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﯞﯦﺘﯩﺸﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼ ﮔﻪﭖ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺷﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺑﻪﺭﯨﺒﯩﺮ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ
ﻗﯧﺘﯩﻢ

ﺩﯨﺪﺍﺭ

ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﭖ،

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ

ﺋﯚﻟﺴﻪﻡ،

ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ

ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺑﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻻﺭ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﺘﯩﻢ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ
ﻛﯚﭘﻪﻳﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ ﻳﯧﻨﯩﻤﻐﺎ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﺗﺘﯩﻦ
ﭼﯜﺵ ،ﺩﻩﭖ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﺎﺗﻨﻰ ﺋﯘﻳﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﻳﺎﻧﻐﺎ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﺗﻪﻱ ﺋﺎﺗﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﻤﻪﻱ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﺩﯛﻡ،
ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﭽﯩﻢ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﻩﯕﮕﻰ ﺭﯗﺧﺴﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺗﻮﭘﺎ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﻳﯜﺯ ،ﻣﻪﯕﺰﯨﺪﻩ
ﺑﯩﺮﻩﺭ

ﻗﺎﻧﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ

ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻳﺘﺘﻰ،

ﻟﻪﯞﻟﯩﺮﻯ

ﺷﻮﺭﻟﯩﺸﯩﭗ

ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﺗﻮﭘﺎ ﭼﯩﺮﺍﻱ ،ﺗﯘﻳﻐﯘﺩﻩﻙ ﮔﯚﺵ ﻳﻪﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﺩﺍﻕ ﻳﯜﺯ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﻩﻙ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﯩﺮ ـ
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ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺟﯘﻝ-ﺟﯘﻝ ،ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﻣﺎﻕ
ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﻰ ﺋﯩﺸﺘﺎﻥ ،ﭼﺎﭘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ،ﻣﯩﻨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯘ
ﻛﻮﭘﯩﺮﺍﺗﺴﯩﻴﯩﺪﻩ ﺳﺎﭘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯚﺭﻩﻣﮕﻪ ،ﮬﺎﺭﯞﯨﺪﯨﻦ ﺳﯧﻴﺎﻟﻜﯩﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ
ﺳﯚﺭﻩﭖ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﻮﺗﯘﺭ ﺳﯜﭘﻪﺕ ﺋﯚﻟﯜﺭﻣﯜﺟﺎﻥ ﺋﺎﺗﻼﺭ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺗﯜﺯﯛﻛﺮﻩﻙ ﺋﯩﮕﻪﺭﻣﯘ ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﻪﺳﻜﻰ ﭘﺎﻻﺱ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ،ﺋﻪﺳﻜﻰ ﻛﯚﺭﭘﯩﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ
ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭ

ﺳﯧﻠﯩﻨﯩﭗ

ﺋﯧﮕﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ

ﺋﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ

ﻣﯩﻨﯩﺸﯩﭗ

ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺯﺍﺩﻯ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ
ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻧﺎﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ
ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﺳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﺭﺍﭖ،
ﮬﺎﯓ ـ ﺗﺎﯓ ﺑﻮﻟﯘﺷﯘﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯗﺷﺎﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ ﭘﺎﺕ  -ﭘﺎﺕ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﻠﯜﻙ ﻗﯩﺮﻏﯩﺰ ﯞﻩ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻗﺎﻱ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﯩﺮﻏﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﺪﯨﻨﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺗﻮﻧﯘﻳﺘﺘﯩﻢ .ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﺍﭖ ﺋﺎﺗﺘﯩﻦ ﭼﯜﺵ ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﮔﯧﭙﯩﮕﻪ ﭘﯩﺴﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺋﺎﺕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﺎﺗﻨﻰ ﺋﯘﻳﺎﻥ ـ ﺑﯘﻳﺎﻧﻐﺎ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﺘﺘﯩﻢ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺋﯘ
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﯩﺪﻯ ،ﺷﯘ ﺋﻪﺳﻨﺎﺩﺍ ﺑﯩﺮﻯ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﯨﺪﺍ:
»ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﺎﺗﺘﯩﻦ ﭼﯜﺵ ،ﺑﻮﻟﻐﯘﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺳﯧﻨﻰ ﺗﯘﺗﯩﻤﯩﺰ ﺩﻩﭖ
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ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻝ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻳﺎ ﺋﯘﺧﻠﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪﻯ ،ﻳﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﭼﺎ
ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺧﯘﺩﺍ ﻳﯧﻴﻪﻟﻤﯩﺪﻯ ،ﮬﺎﺯﯨﺮ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺳﯧﻨﻰ
ﺗﯘﺗﯩﻤﯩﺰ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮔﻪﭖ ﻳﻮﻕ .ﺑﯩﺰ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻗﯧﺮﻯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩﯦﺴﻪﻙ ،ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺵ ﻳﯩﮕﯩﺖ
ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﻪﻥ .ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻗﺎﭘﺴﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻥ ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﯖﻨﻰ ﻗﯘﻡ ﺑﺎﺳﺎﺗﺘﻰ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﭽﻪ
ﺋﺎﺗﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﭼﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ»،ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻗﺎﭼﺘﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ« ﺩﻩﭖ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ،ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ ﺑﯘ
ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﻳﺎﻻﯕﺘﯜﺵ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﺳﻜﻰ
ﺋﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﻣﯩﻨﯩﭗ،

ﻣﯧﻨﻰ

ﺗﯘﺗﯘﺵ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﺋﺎﺗﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﺘﯜﻡ.
―ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻣﺎﯓ -ﺩﯦﺪﻯ.
ﻣﺎﯕﺪﯨﻢ.
―ﺋﻮﯓ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻣﺎﯓ -ﺩﯦﺪﻯ.
ﻣﺎﯕﺪﯨﻢ.
―ﺳﻮﻝ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻣﺎﯓ -ﺩﯦﺪﻯ.
― ﻣﺎﯕﺪﯨﻢ.
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ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ

ﺑﯘﻳﻪﺭﮔﻪ
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―ﻳﺎﺕ -ﺩﯦﺪﻯ.
ﻳﺎﺗﺘﯩﻢ.
ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﯖﻨﻰ ﺳﺎﻝ -ﺩﯦﺪﻯ.ﺳﺎﻟﺪﯨﻢ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﭺ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﺗﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﯗﺷﺘﻰ،
ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻰ ﻛﻮﻧﺎ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﯞﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ،ﺳﺘﻮﻟﯩﺪﯨﻦ
ﺩﻭﺭﺍ ﻗﺎﭼﯩﻼﭖ ،ﭘﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻮﺕ ﻳﯧﻘﯩﭗ ،ﻳﺎﯞﺍﻳﻰ ﮬﺎﻳﯟﺍﻥ ﺋﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﻪﺳﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺋﯘﺟﯘﻗﺘﯘﺭﯗﯞﯦﺘﻪﻱ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﮔﯚﺵ
ﻗﯩﻴﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻻﺭﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﺧﯘﺩﺍ ﺳﺎﻗﻼﭘﺘﯘ!
ﺋﯘﻻﺭ

ﻣﯧﻨﻰ

ﺑﺎﻏﻠﯩﺪﻯ،

ﻳﻪﻧﻪ

ﺑﯩﺮ

ﻗﯩﺮﻏﯩﺰﻧﯩﯔ

ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ

ﻣﯩﻨﮕﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ﺋﺎﺗﻘﺎ ﻣﯩﻨﺪﯛﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﻠﯩﮕﻪ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﺑﺎﻏﻠﯩﺪﻯ،
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﯘﺗﯘﻣﻨﻰ ﺋﺎﺗﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﻏﻼﭖ ﻳﯩﻘﯩﻠﻤﺎﺱ
ﮬﺎﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﻧﻪﻟﻪﺭﮔﯩﺪﯗﺭ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺷﻪﻙ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﻣﻪﺳﻠﯩﮫﻪﺕ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﻪﻥ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﻪﺭ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ
ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﺎﻍ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﭼﯚﻝ  -ﺟﻪﺯﯨﺮﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ
ﺋﯜﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻧﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ،ﻳﻮﻝ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
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ﻳﺎﺯ ﭘﻪﺳﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﺎﺕ ﺋﺎﭺ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺗﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ
ﻳﯧﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻧﯩﯟﺍﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﯩﻨﻰ ﺳﻮﻗﯘﯞﺍﻟﺴﺎﻡ ،ﺟﺎﻥ
ﺳﺎﻗﻼﭖ

ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﮕﻪ

ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﯟﯦﻠﯩﺶ

ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻜﻰ

ﺑﺎﺭ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﺋﯘﭼﺘﯘﺭﭘﺎﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﯚﺗﯜﭖ
ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺋﯘ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﻩ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﺎﯕﺴﺎﻡ،
ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﻻﻻﻳﻤﻪﻥ ،ﺩﻩﭖ ﭘﻪﺭﻩﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ.
ﻧﯧﻤﯩﻼ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﮔﯧﭙﯩﻤﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺟﺎﮬﯩﻞ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻣﯘﺷﯘ ﭘﯧﺸﻜﻪﻟﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﯨﻢ ،ﺩﻩﭖ
ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺳﯜﺭﯛﭖ ﺋﺎﺕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﯩﻢ .ﺋﺎﺗﻼﺭ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ،
ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻝ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ .ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﯘﻣﻨﻰ
ﺑﻮﺷﺎﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺘﯩﻦ ﭼﯜﺵ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﻣﺎﻱ
ﻗﻮﻟﯘﻡ ﺑﺎﻏﻼﻗﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗﺘﯩﻦ ﺳﻪﻛﺮﻩﭖ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﺘﯜﻡ .ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﯞﻩ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎﭼﯩﻼﺭ ﻣﺎﯕﺎ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺑﺎﮬﺎﻻﺭﻧﻰ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﯩﻨﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﻯ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻤﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.
ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻖ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﺎﯞﯗﺯ ،ﻳﯩﺮﺗﻘﯘﭺ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﺩﻩﻙ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ،ﺩﯗﻣﺒﺎﻟﯩﻐﯩﻠﻰ
ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺋﯜﺳﺘﯜﻣﮕﻪ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﺭﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﮔﯧﭙﯩﮕﻪ ﺟﺎﯞﺍﺏ
ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ .ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﻏﺎﻟﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﮬﻪﻳﺪﯨﯟﯦﺘﯩﭗ
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ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻮﻳﺰﯨﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺕ
ﺋﺎﺭﻏﺎﻣﭽﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻼﭖ ،ﺭﻩﺳﯩﻤﻰ ﺳﻮﺭﺍﻗﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ،ﺗﯚﺕ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﺪﺍ ﻣﯧﻨﻰ ﻳﺎﻻﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻳﻪﺭ
ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﯩﻴﺎ  -ﭼﯩﻴﺎ ﻳﯩﻐﺎ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻪﻙ
ﯞﻩﮬﺸﯩﻲ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﯧﺰ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪﻡ ،ﭘﯘﺗﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯧﭙﯩﭗ ،ﻗﯘﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﭖ ،ﻳﯜﺯ ـ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺋﻮﺕ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﯘﺭﻏﺎﻥ

ﺗﺎﻳﯩﻘﯩﻨﯩﯔ

ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ

ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﯩﻤﯘ

ﻧﻮﻣﯘﺱ

ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯩﺴﻤﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﯔ؟
ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ

ﻣﯧﻨﯩﯔ

ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﮫﺎﻟﯩﻤﻐﺎ

ﺋﺎﺋﯩﺖ

ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭ

ﺋﯩﺪﻯ،

ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻣﯧﻨﻰ ﺳﻮﻻﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺳﯚﺯﯨﻨﯩﯔ

ﺋﻮﺭﺍﻣﯩﺪﯨﻦ

ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ

ﻣﯧﻨﯩﯔ

ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ

ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﺵ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﻛﻼ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﻳﺎ ﺋﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ،ﻳﺎ
ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﺋﯚﺭﯛﻟﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﯩﻢ .ﭘﯘﺕ ـ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻢ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺋﯘﺧﻼﺵ

ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻜﻰ

ﻳﻮﻕ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﺳﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ

ﻧﻪﭼﭽﻪ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﺑﯩﺮﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯩﭽﯩﺮ  -ﭘﯩﭽﯩﺮ
ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯜﺳﯜﭖ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺕ
ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺸﯩﻤﻐﺎ
ﺳﺎﻧﺠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﻣﻪﻥ ﭼﻪﺑﺪﻩﺳﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﺸﯩﻤﻨﻰ ﺋﻪﭘﻘﺎﭼﺘﯩﻢ ـ
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ﺩﻩ،

ﺋﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ

ﺋﯩﺸﺘﯩﻜﯩﻨﯩﯔ

ﺋﯘﭼﻰ

ﺑﯧﺸﯩﻤﻨﯩﯔ

ﺋﻮﯓ

ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ،

ﻗﺎﭘﯩﻘﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﺭﯗﻟﺪﻯ ،ﻗﺎﻥ ﺷﺎﺭﻗﯩﺮﺍﭖ ﺋﺎﻗﻘﯩﻠﻰ
ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﻟﺪﻯ! ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﻟﺪﻯ! ﺩﻩﭖ ﺟﯧﻨﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﯨﭽﻪ
ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻢ.
ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻗﻮﻝ ﭼﯩﺮﺍﻏﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﻥ ﭘﯧﺘﻰ
ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﻳﯧﺘﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﯧﮕﻰ ـ ﺗﻪﻛﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﻣﯩﺪﯨﻢ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯧﺸﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎﻗﻘﺎﻥ ﻗﺎﻥ
ﻳﺎﻣﺮﺍﭖ ﺋﺎﻏﺰﯨﻤﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ،ﺋﻮﯓ ﻛﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺋﺎﭼﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﯩﻢ.
ﻗﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﺑﯧﺸﯩﻤﻨﻰ
ﺗﺎﯕﺪﻯ ،ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻳﻐﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺳﻪﯓ ،ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺳﻮﺕ ﺳﯧﻨﻰ
ﺑﻮﺵ ﻗﻮﻳﯘﯞﻩﺗﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﯔ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺋﯚﭺ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﯜﯓ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻱ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﯧﺮﯨﻜﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ!  ...ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻤﻐﺎ ﺗﯚﺕ
ﻗﺎﺭﺍﯞﯗﻝ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﻪﺗﯩﯟﺍﺭﻻﭖ ﺳﺎﻗﻠﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ
ﺳﻮﺋﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ ﻳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ،
ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻳﺎﺗﺎﺗﺘﯩﻢ .ﮬﻪﺗﺘﺎ
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ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ ﺩﻩﭖ ،ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﯩﻠﻰ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ

ﻣﻪﻥ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﮔﯧﭙﯩﺪﯨﻦ

ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﻮﺷﯘﭖ ﭘﺎﺭﺗﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﻪﺵ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﻣﯩﺠﯩﺘﻨﯩﯔ ﺳﺎﻕ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،
ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗﭖ،

ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﮔﻪﭖ

ﺋﯚﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ،

ﺋﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ

ﺋﯘﻧﻰ

ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،

ﺗﯧﺰ

ﺩﺍﯞﺍﻻﭖ

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
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ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﻮﻟﻚ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﻪﻙ
ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﭖ ﻛﯚﭖ ﭼﯩﻘﯩﻢ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﻮﺳﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺵ ،ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺟﯩﻖ ﺋﯚﻟﯜﭖ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ،ﻣﯧﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ
ﺋﯩﻜﻪﻥ ...ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺳﻮﻗﺎ ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﻣﻪﺧﭙﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻜﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﻗﯩﺮﻏﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨﻰ ﻳﺎﺕ! ﻗﻮﭖ! ﺗﯘﺭ! ﻣﺎﯓ! ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ
ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﺗﺘﯩﻢ.
ﻣﯧﻨﯩﻤﯘ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻳﯧﻘﯩﻦ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﭘﺎﺭﺗﻠﯩﺘﯩﭗ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﯩﺴﯘﻥ ،ﺩﻩﭖ
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻤﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
 - 26ﻛﯜﻧﻰ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﭼﯜﺷﻠﯜﻙ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﻪﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﻣﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺩﯨﻐﺎ ﻳﻪﺗﺘﯩﻢ .ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﻕ
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ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻠﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﻛﻮﻧﺎ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ ﺯﯗﯞﺍﻥ
ﺳﯜﺭﻣﻪﻱ ﻳﯧﺘﯩﯟﻩﺭﺩﯨﻢ .ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﭘﯘﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﭗ،
ﮔﻪﭖ

ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻱ

ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ

ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ،

ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ

ﻗﺎﻥ

ﺑﯧﺴﯩﻤﯩﻤﻨﻰ،

ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﺭﯨﺘﯩﻤﯩﻨﻰ ،ﺗﯧﻤﭙﯧﺮﺍﺗﯘﺭﺍﻣﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎﻥ ﺟﯩﻖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ،
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﺎﺭﭼﯩﻐﺎﻥ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﻣﯩﺴﺎﻕ ﺑﯩﺮ -ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ
ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﻰ ﺑﺎﺭ ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ ﮬﺎﻳﺎﺕ
ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺭﻭﮬﻰ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻢ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺑﯧﺸﯩﻢ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﻏﺮﯨﻴﺘﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﭖ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﺩﻯ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺮﻏﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺭﭘﺎ ﻧﯧﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﭼﺎ ﺳﯘ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺳﯘﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﻪﻙ ﺋﯩﭽﻜﯜﻡ ﺑﺎﺭ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ »ﺋﯚﻟﯜﻙ« ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﯧﻤﻪﻳﺪﯗ ـ ﺩﻩ! ﻳﯧﻴﯩﺸﻨﻰ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﺋﯘ
ﻗﯩﺮﻏﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺭﻩﮬﯩﻤﺪﯨﻞ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭﻩ ﺋﺎﻳﻪﺕ
ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕﺎ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﻳﺎﺗﺘﯩﻢ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺭﻩﯕﮕﻰ  -ﺭﯗﺧﺴﺎﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﯛﯞﯦﻠﯩﺶ
ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪﻩ ﻛﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﻗﯩﻴﺎ ﺋﺎﭼﺘﯩﻢ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻗﺎﻥ ﻳﯘﻗﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻣﯩﺪﯨﺮﻻﭖ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ ،ﺋﯘ ﻗﯩﺮﻏﯩﺰ
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ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﯘ ﮬﺎﻳﺎﺗﻘﯘ! ﺩﻩﭖ ﺗﻮﯞﻻﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﭘﺎ ﻧﯧﻨﯩﻨﻰ ﻳﯧﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﻰ
ﻳﻪﻧﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ .ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﻧﺎﻧﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻪﺭﺳﻪﯕﻼ
ﮬﺎﺯﯨﺮﻻ ﺋﯜﭼﯩﻴﻰ ﺗﯧﺸﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﻟﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﯧﻤﻪ
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﻰ ،ﺋﺎﻕ ﺋﯘﻧﺪﺍ ﺋﺎﺗﯩﻼ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﯘﻧﻰ
ﺷﻼﻧﻜﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﻳﯘﭖ ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﯨﻨﯩﻐﺎ ﻣﺎﯕﺪﯗﺭﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻛﯘﻝ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻮﻛﯘﻝ ﺋﯘﺭﯨﻤﻪﻥ ،ﺩﻩﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﺎﺗﯩﻼ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﻨﻰ
ﺑﯘﺭﻧﯘﻣﺪﯨﻦ

ﺷﻼﻧﻜﺎ

ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ

ﺋﺎﺷﻘﺎﺯﯨﻨﯩﻤﻐﺎ

ﻣﺎﯕﺪﯗﺭﺩﻯ،

ﺭﺍﺳﺖ

ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺳﺘﯩﻼ ﺑﯧﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻰ ﭘﻪﺳﯩﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺳﻤﺎ ﺋﺎﺳﺘﻰ ،ﺋﺎﺳﻤﯩﻤﯘ ﺗﯜﮔﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ
ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨﻰ
ﺩﺍﯞﺍﻻﭖ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ،ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺳﺎﻕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯧﻘﯩﭗ،
ﺧﻪﻟﻘﻰ  -ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ،ﺑﯩﺮ ﺭﻩﺳﻤﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﭗ،
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﮬﻪﻳﯟﻩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻨﻼ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ

ﺑﯩﺮ

ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ

ﻣﯧﻨﯩﯖﺪﯨﻦ

ﮔﻪﭖ

ﺋﯧﻠﯩﭗ،

ﻣﯧﻨﯩﯔ

ﺷﯧﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﭘﻠﻪﭖ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﻣﻪﻙ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﺸﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻏﻪﺭﻩﺯﺩﯨﻨﻼ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺋﯩﺪﻯ،
ﮬﯧﭻ

ﯞﺍﻗﯩﺖ

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭﻟﯩﻚ

ﻳﺎﻛﻰ

ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ

ﮬﻮﻗﯘﻕ

ﻧﯘﻗﺘﯩﺌﯩﻨﻪﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻧﯧﻤﯩﻼ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻮﺗﻨﻰ

272

273

ﺧﺎﺗﺎ ﺳﻮﻗﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯧﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻰ ﺳﻪﻝ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﯧﻠﯩﻼ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﮬﺎﺭﻏﯩﻨﻠﯩﻖ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﻪﻛﻤﯘ
ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ،ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﭘﯘﺕ ـ ﻗﻮﻟﯘﻡ ﺗﯚﻣﯜﺭ ﻛﯩﺸﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﭼﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﺧﻼﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻳﺎﻧﻐﺎ ـ ﺑﯘﻳﺎﻧﻐﺎ
ﺋﯚﺭﯛﻟﺴﻪﻡ

ﻧﻪﭼﭽﻪ

ﻛﯩﻠﻮ

ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﺘﯩﻜﻰ

ﻛﯩﺸﻪﻥ

ﻣﯧﻨﻰ

ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ

ﺑﯩﺴﻪﺭﻩﻣﺠﺎﻥ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ - 26 .ﻛﯜﻧﯩﻤﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ
ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﮬﯧﭻ ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺳﺎﺋﻪﺕ
 10:00ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﯧﻨﻰ ﻗﻪﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﯩﺪﯗﺭ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﻤﺎﻗﭽﻰ
ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﻧﺎﺗﻮﻧﯘﺵ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎﺳﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺟﺎﻳﯩﻤﺪﯨﻦ
ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﻤﺎﻱ ﻳﺎﺗﺘﯩﻢ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻩﭖ ،ﭘﯘﺗﯘﻣﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﻪﻧﻨﻰ
ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﯨﻜﻰ ﻛﻮﻳﺰﯨﻐﺎ ﭼﯧﻘﯩﻠﻤﺎﻱ ﺑﺎﻏﻼﻗﻨﻰ ﻳﯧﺸﯩﯟﻩﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻥ
ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻗﯩﺮﻏﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻛﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ » ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﺎﭘﺎ!« ﺩﯦﺪﯨﻢ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﭼﺎ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻳﯧﮕﯜﺯﯛﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﮔﻪﭖ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﻠﮕﯜﺳﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺋﺎﭘﺎ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﻗﯩﺮﻏﯩﺰ ﺋﺎﭘﺎ ،ﮬﺎﯓ ـ
ﺗﺎﯓ ﻗﺎﻟﺪﻯ ،ﺋﯘ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﯘ ﺑﺎﻻ ﺋﯚﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ.
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ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﯞﯨﺪﺍﻟﯩﺸﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺕ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﯩﺪﯨﻢ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺗﯜﺭ  -ﻛﯚﺗﯜﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﺯﺍﺭﯨﺘﯩﺪﻩ ﺋﺎﺗﯘﺵ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﺪﯗﻕ.
ﻣﯧﻨﻰ ﺋﺎﺗﯘﺵ ﺷﯚﺑﻪ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻣﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ
ﺳﻮﺭﺍﭖ ،ﺑﯩﺮ ﻛﺎﻣﯧﺮﻏﺎ ﺳﻮﻻﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ ،ﻛﺎﻣﯧﺮﺩﺍ ﺑﺎﺵ ﻛﯚﺯﻯ ﺗﯧﯖﯩﻘﻠﯩﻖ
ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﻣﻪﺟﺮﯗﮬﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﯧﭽﻘﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﺪﯨﻢ.
ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﻧﺎﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺳﺎﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺳﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ .ﺋﯘ
ﻳﺎﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﻛﺎﻡ ﺋﯩﺪﻯ ،ﯞﺍﻱ ﺳﻪﻥ ﻳﺎﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﻣﯘ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﻤﮕﻪ ،ﺳﻪﻥ
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯨﺸﯩﺘﻤﯘ! ﺩﻩﭖ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﯩﺴﻤﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎﭖ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﭖ،
ﻳﯩﻐﺎ -ﺯﺍﺭﻯ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﺴﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﺎﻱ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﺎﺗﺘﯘﻕ .ﺳﻪﻥ ﮬﻪﺭﮬﺎﻟﺪﺍ
ﮬﺎﻳﺎﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﻪﻥ ،ﺑﯩﺰ ﺳﯧﻨﻰ ﻳﺎ ﺋﯚﻟﺪﻯ ،ﻳﺎ ﺋﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ
ﺩﻩﭖ ﭘﻪﺭﻩﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ ،ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ.
ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ،ﻣﻪﻥ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ
ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﻡ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﯩﻨﻰ ،ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﻰ ﭼﺎﻧﯩﻠﯩﭗ ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻠﯘﻗﻘﺎ
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ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،

ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺋﯚﻟﯜﻛﯩﻨﻰ

ﺗﻮﺷﯘﺷﻘﺎ

ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ،

ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﯘﺗﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﺭﻩﭖ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ،

ﺋﯚﻟﯜﻛﯩﻨﻰ

ﭼﯧﭽﯩﺪﯨﻦ

ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ

ﺳﯚﺭﻩﭖ

ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﺍ،

ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺗﻮﺷﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ

ﺋﻪﻣﻪﺱ،

ﺑﯩﺮ

ﻛﯩﻨﻮﺧﺎﻧﯩﺪﺍ

ﻛﯩﻨﻮ

ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ

ﮬﯧﺲ

ﻗﯩﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ.
ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺳﻮﺭﺍﻗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﻣﯧﺮﻏﺎ ﺳﻮﻻﭖ
ﻗﻮﻳﺪﻯ ،ﺋﯘ ﻛﺎﻣﯧﺮﺩﯨﻤﯘ ﺗﻮﻧﯘﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯨﻢ.
ﺋﯘ ﻛﺎﻣﯧﺮﺩﺍ ﺟﯧﻠﯩﻞ ﻗﺎﺭﯨﻢ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻤﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﻡ ،ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﻰ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﮕﯩﻼ
ﻛﯚﻣﯜﭖ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ ،ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺩﻩﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ،
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﻰ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﯩﻼ ﺩﻩﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ ،ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻨﻨﻰ
ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺩﻩﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯨﻤﯩﺰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺟﯧﻠﯩﻞ ﻗﺎﺭﯨﻢ
ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺷﯘ ﭘﯧﺘﻰ ﻗﻮﻳﻤﺎﻕ ﭘﻪﺭﺯﺩﯗﺭ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ
ﮬﻪﺩﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺩﻩﭖ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﭘﺘﯘ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﺭﺍﭖ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﯚﻣﯜﯞﯦﺘﯩﭙﺘﯘ .ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻣﯘ ﺷﯘ
ﭘﯧﺘﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮔﻪﭖ ـ ﺳﯚﺯ
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ﻗﯩﻠﻤﺎﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﺗﯘﺵ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻣﯩﺴﯩﺪﻩ ﻟﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻣﯧﻨﻰ
ﺳﻮﺭﺍﻗﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﯩﺪﺍ ،ﭼﻮﯓ ﺯﺍﻟﺪﺍ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﭖ
ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺭﻩﺳﯩﻤﯩﻤﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﻘﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺮ ﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ
ﺗﻮﭖ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ

ﻛﯧﻠﯩﭗ

ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ

ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﺳﻮﺭﺍﻕ

ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ،ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﺪﻩ
ﮬﻪﺭﺑﯩﻴﭽﻪ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ
ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﻤﯩﺰ ﺩﻩﭖ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯘﻳﺎﻥ

ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﯩﭗ

ﺑﯘﻳﺎﻥ

ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﯩﭗ

ﺟﯧﺪﻩﻟﻠﻪﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ
ﭘﻮﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻣﯘ ﺑﺎﺭ
ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﭼﺎﻻ ـ ﭘﺎﻻ ﺳﺎﻻﻣﻼﺷﺘﻰ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻣﯧﻨﻰ

ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ

ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻧﺪﯨﻦ

ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ

ﺳﺎﻻﻡ

ﺑﯧﺮﯨﭗ،

ﺳﯧﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ »ﺳﻪﻟﻠﻪ« ﺩﯨﻦ ﺗﻮﻧﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ،
ﺳﯩﻠﯩﮕﯩﻤﯘ ﺋﻮﻕ ﺗﯩﮕﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻧﺪﻩ! ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﻳﺎﻕ ﺋﯘﻻﺭ ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻱ
ﺋﯘﺭﺩﻯ ،ﺩﯦﺴﻪﻡ ﺋﯘ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﻪ
ﺗﯩﻠﻼﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﭘﻮﻟﻜﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﭘﯩﺴﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﻩ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
 - 28ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺖ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺗﯚﺕ ـ ﺑﻪﺷﻠﻪﺭﺩﻩ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
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ﻛﺎﻣﯧﺮ  -ﻛﺎﻣﯧﺮﺩﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺑﺎﻏﻼﭖ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﭗ ،ﮬﻪﺭ
ﺗﯚﺕ

ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ

ﺑﯩﺮ

ﭼﻪﻣﺒﻪﺭ

ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ

ﻳﻪﻧﻪ

ﺑﺎﻏﻼﭖ،

ﺋﯜﺳﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪﺳﻜﻰ ﭘﺎﻻﺳﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻳﯧﭙﯩﭗ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻣﺎﯕﺪﻯ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﭘﺎﺕ  -ﭘﺎﺕ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ
ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ،ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﺑﯘ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ،ﺑﯘ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ
ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ،ﺑﯘ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﺍﻗﻘﺎ ،ﺩﻩﭖ ﻛﯩﻤﺪﯗﺭ ﺑﯩﺮﻯ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻪﺭﮔﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺭ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ
ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﭗ ﻛﺎﻣﯧﺮ
 ﻛﺎﻣﯧﺮﻏﺎ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺳﻮﻟﯩﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺭ ﻛﺎﻣﯧﺮﺩﺍ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢﭘﻪﺧﺮﯨﺪﯨﻦ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ ﺑﺎﺭﯨﻜﻪﻥ.
ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﺎﯓ ﺋﯧﺘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ  -ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﮬﻮﻳﻠﯩﻐﺎ
ﺳﯚﺭﻩﭖ ﺋﺎﭼﯩﻘﯩﭗ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﻛﯩﺸﻪﻥ ﺳﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ.
ﺗﯜﺭﻣﯩﻨﯩﯔ ﮬﻮﻳﻠﯩﺴﻰ ﺗﯚﻣﯜﺭﭼﯩﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺧﺎﻻﻏﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺴﯩﻤﯘ ،ﺟﺎﻟﺪﯗﺭ  -ﺟﯘﻟﺪﯗﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺭ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﯩﺪﻩﻙ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻣﻨﻰ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﯜﻧﻠﯜﻛﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ .ﻳﺎﻛﻰ ﺧﺎﻻﻏﺎ ﺧﻪﺕ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ـ
ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﯧﭙﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺗﯘﺷﻘﺎ ﺋﻪﻧﺠﯜﺭ ﺳﻪﻳﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺗﯘﺵ
ﺳﻪﻳﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ،ﺩﻩﭖ ﮬﯧﭻ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ،
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ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﮬﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﯞﯦﻠﯩﭗ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ...
-10ﺋﺎﻳﻐﯩﭽﻪ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﻳﺎﺗﺘﯘﻕ .ﺋﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﮬﻪﺯﯨﻤﻮﭖ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﺰ ﺑﺎﺭ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﯩﻚ ﮬﺎﻟﺪﺍ
ﻗﯩﻴﻨﺎﭖ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ .ﮬﻪﺯﯨﻤﻮﭖ ،ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻪﺩﯨﻨﺎﺱ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺗﯘﺗﻘﯘﻧﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﮬﻪﺯﯨﻤﻮﭘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ،
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻏﺎﺯﺍﺧﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﮬﻪﺯﯨﻤﻮﭘﻨﯩﯔ
ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ﮬﻪﺩﺩﻯ ـ ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺧﯘﺩﺍ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺯﻣﯩﻘﯩﻢ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺋﯩﻨﺸﺎﺋﺎﻟﻼ!
ﻣﻪﻛﯩﺘﻠﯩﻚ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻪﺭﺳﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ،
ﺋﯘ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺩﺍﯕﺪﺍﺭ ﯞﺍﺳﻜﯧﺘﺒﻮﻟﭽﻰ ،ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ

ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ،

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ

ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ

ﻏﻮﻟﻠﯘﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﻪﺭﺩﻩ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﻠﻪﺭ
ﺑﯩﯖﺘﯜﻩﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯘ ﺟﺎﻟﻼﺗﻼﺭﺩﺍ
ﺭﻩﮬﯩﻢ ـ ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺯﺍﺩﻯ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﯜﺭﻣﯩﻨﯩﯔ
ﮔﯘﻧﺪﯨﭙﺎﻳﻠﯩﺮﻯ

ﻣﻪﮬﺒﯘﺳﻼﺭﻧﻰ

ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ

ﻗﯩﻴﻨﺎﭖ

ﺟﺎﺯﺍﻻﻳﺘﺘﻰ.

ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻼﺟﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﯦﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﻛﻮﻳﯩﺪﺍ
ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺳﻪﭘﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩﻨﻰ ﺩﻩﻝ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﺳﯘﻝ
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ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎﻟﯩﺘﻰ ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﻛﯚﺯ

ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ﻛﯧﭽﻪ ـ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﺋﯘﻧﻰ 7 - 6
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﻣﯧﺮﻯ ﻣﻪﻥ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ
ﻛﺎﻣﯧﺮﺩﯨﻦ ﺧﯧﻠﻰ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺩﯗﻡ .ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﻡ ﺗﯜﺭﻣﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻣﯩﻐﺎ ﺭﯨﺌﺎﻳﻪ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﯔ

ﺩﻩﭖ،

ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻏﺎ

ﺋﯘﺭﺩﯗﺭﯗﭖ

ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﻩﺗﻜﻪﻥ

ﺋﯩﻜﻪﻥ.

ﺋﯚﻟﯜﻛﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﺳﻼﻧﺨﺎﻥ ﻣﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﭘﭽﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺩﻩﭘﻨﻪ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘ ﻗﻪﺩﺩﻯ ﻗﺎﻣﯩﺘﻰ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪﻥ ،ﺧﯘﺷﭽﺎﻗﭽﺎﻕ ﻳﯩﮕﯩﺖ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﺭﺍﻥ  25ﻳﺎﺵ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺗﯧﺨﻰ
ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ،
ﺋﺎﻣﯩﻦ!

 -2ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻛﯘﺭﺳﻰ
-10ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ،ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﯜﺭﻣﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﭘﯘﺕ
ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﻪﻥ ،ﻛﻮﻳﺰﯨﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﭖ ،ﺳﺎﻗﺎﻝ ـ
ﺑﯘﺭﯗﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻛﯘﺭﺳﯩﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﻣﺎﯕﺪﻯ.

ﻛﯘﺭﺳﯩﻨﯩﯔ

ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ

ﺋﻮﺭﻧﻰ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﮔﯧﺰﯨﺘﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ  308ـ ﺗﺎﺵ ﻳﻮﻝ ﺋﯘﭼﺎﺳﺘﯩﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
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ﻗﻮﺭﯗﺳﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯩﺰﻧﻰ  10 -،8ﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺳﻮﻻﭖ ،ﮬﻪﺭ
ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻣﺎﯞﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻜﻪ
ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺗﺎﻗﻨﯩﯔ ﺗﯧﻤﯩﻐﺎ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻛﯘﺭﺳﯩﻨﯩﯔ
ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﺴﻰ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ:
»ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺷﻴﯘﺟﯧﯖﺠﯘﻳﻰ ﺧﺎﺋﯩﻨﻼﺭ ﮔﯘﺭﯗﮬﻰ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻐﺎﻥ،
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﺗﻮﭘﯩﻼﯓ

ﮔﯘﺭﯗﮬﻰ

ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ

ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ

ﻛﯘﺭﺳﯩﻨﯩﯔ

ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﺴﻰ«.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺵ،
ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ

ﻗﯩﻠﯩﺶ،

ﻛﻪﯕﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ

ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ،

ﺑﺎﺵ

ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻨﻰ

ﺟﺎﺯﺍﻻﺵ ،ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﻧﻪﻳﺰﯨﻨﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ
ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ ﺋﯘﺭﻏﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ...ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﺎﻟﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﭘﺴﻪﺗﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯘ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻛﯘﺭﺳﯩﻐﺎ ﺗﻪﺭﻩﭖ  -ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﻗﻮﺭﯗﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺗﻮﺷﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻦ ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻦ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ  45ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﺎﺩﻩﻡ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻧﻪﻟﻪﺭﺩﯨﻨﺪﯗﺭ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ
ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﺎﺭﺍ  -ﺑﺎﺭﺍ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﺵ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ 21
 ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺖ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺳﯘﻏﯘﻧﭽﺎﺯﯨﻐﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
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ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﺎ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ
ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯛﺵ ـ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ ،ﮔﻪﭖ  -ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ
ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻳﺎﭼﯧﻴﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ،
ﻛﯚﻟﯩﻤﻰ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﺎﻗﺴﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ،
ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﻘﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ ،ﻣﯘﻧﺘﯩﺰﯨﻢ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ
ﻳﯚﺗﻜﻪﭖ ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﺵ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﺎﻗﻘﯩﺪﯗﺭ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻗﺎﻣﺎﭖ،
ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﭘﯘﻗﺮﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺳﻮﻻﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﺪﺍ ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﺎ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨﻰ
ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻣﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻱ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﮬﻪﻗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺗﻰ
ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ ﻗﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﮔﯧﺰﯨﺘﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ:
»  - 1969ﻳﯩﻠﻰ  - 9ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 2ﻛﯜﻧﻰ ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﺎ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
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ﻣﻪﺧﻤﯘﺕ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻼﺭ 500 ،ﺩﯨﻦ
ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻗﯘﺗﺮﯨﺘﯩﭗ ،ﺋﺎﺕ ﮬﺎﺭﯞﯨﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ،ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﺎ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺗﯧﺮﯨﻢ ﻳﯧﺰﯨﺴﻰ ،ﺋﺎﻗﭽﻰ ﻳﯧﺰﯨﺴﻰ ،ﺋﻪﺷﻤﻪ ﻳﯧﺰﯨﺴﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﻳﻼﺭﻏﺎ
ﻏﺎﻟﺠﯩﺮﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﺭﯗﺵ  -ﭼﯧﻘﯩﺶ ،ﺑﯘﻻﺵ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﺑﺎﺭﺩﻯ.

ﺋﯩﺶ

ﺑﯘ

ﺋﯩﻜﻜﻰ

ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ

ﺋﯘﺯﺍﻕ

ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﺸﯩﭗ  76ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ﯞﻩ ﺑﻪﺵ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﺭﯗﭖ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ.

ﺑﯘ

ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ

ﯞﻩﺗﻪﻥ

ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﺵ

ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ

ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ،ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺘﯩﺰﯨﻢ
ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪﭖ ﻛﯧﻠﯩﭗ - 9 ،ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 15ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ - 18
ﻛﯜﻧﯩﮕﯩﭽﻪ

ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ

ﺗﯘﺗﯘﺵ

ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﺗﻮﭘﯩﻼﯓ

ﺑﯧﺴﯩﻘﺘﯘﺭﯗﻟﺪﻯ«.
ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﯘﺕ ـ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻛﻮﻳﺰﺍ ﻛﯩﺸﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻛﯘﺭﺳﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﺋﯩﺴﻤﯩﺪﺍ»ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻛﯘﺭﺳﻰ« ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ
ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﻛﯘﺭﺳﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﺭﯗﺵ ،ﺗﻮﻗﻤﺎﻕ ،ﺗﯩﻞ  -ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺕ،
ﻗﯩﻴﯩﻦ  -ﻗﯩﺴﺘﺎﻕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﺯﺍ
ﯞﺍﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯧﭙﯩﻼﺗﺘﻰ .ﻳﯧﻴﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﯞﺍﺥ ﻗﻮﻧﺎﻕ ﺋﯘﻧﯩﺪﺍ ﺋﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯘﻣﺎﭺ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﯘﺋﺎﻳﻐﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ
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ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﻕ ﺋﯘﻧﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺘﺘﯘﻕ .ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻐﯩﭽﻪ
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﭼﺎ ﭼﺎﻱ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﭼﺎ ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ ﺳﯘﻧﻰ ﺋﯩﭽﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﯘﻕ.
ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﮬﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺘﺘﻰ ،ﺑﻪﯕﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺧﯘﻣﺎﺭﻯ ﻗﯩﺴﺘﺎﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﻗﺎﻟﺪﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﭗ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯧﻜﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺕ ﻳﻮﻕ ،ﻣﺎﺯﻧﻰ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ
ﭘﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻏﯩﻠﺪﯨﺮﻟﯩﺘﯩﭗ
ﻗﯩﺰﺩﯗﺭﯗﭖ ﺋﻮﺕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﻐﺎ ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.
ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ

ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ

ﮊﺍﻧﺪﺍﺭﻣﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﻏﯩﻠﺪﯨﺮﻟﯩﻐﺎﻥ

ﺯﻭﺭﺍﯞﺍﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ

ﺋﺎﯞﺍﺯﻧﻰ
ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ

ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮ

ﻗﯧﺘﯩﻢ

ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺋﻮﺕ

ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﺍﻟﺴﺎﻕ ﺋﯘ ﺋﻮﺗﻨﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺳﺎﻗﻼﻳﻤﯩﺰ ﺩﻩﭖ ،ﻣﺎﺯﻧﻰ ﭘﯩﻠﯩﻚ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻗﯘ ﻳﺎﺳﺎﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﻮﺗﻨﻰ ﻳﯧﻘﯩﭗ،
ﺋﯘ ﻛﯚﻳﯜﭖ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺗﺎﻝ ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﻨﻰ ﭼﯧﻜﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﻩﺗﺘﻰ،
ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻣﺎﺯﻧﯩﯔ ﺗﯜﺗﯜﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ﺗﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ

ﺑﻪﯕﮕﻪ

ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺧﯘﻣﺎﺭﻯ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻤﯘ

ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﯘﻕ.
ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﭖ ﮔﻪﭖ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ،ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺯﯨﺪﺩﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺳﯧﻠﯩﺶ ﮬﯩﻴﻠﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ـ ﺋﯜﭺ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺷﻰ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﻛﻪﯕﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺩﻩﭖ ،ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻛﯜﺭﻩﺵ  -ﭘﯩﭙﻪﻧﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ،
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ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﻣﺒﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﭘﯩﭙﻪﻧﮕﻪ -
ﻛﯜﺭﻩﺷﻜﻪ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﺪﯨﻢ.
»ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﯕﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﺎﺭﺍﺭ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻧﯟﻩﺭ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﺑﯩﺒﯘﻟﻼ ﮬﻮﺷﯘﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﻟﯘﺷﻪﻧﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﺰ« ﺩﻩﭖ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯕﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ،
ﻛﺎﻣﯧﺮﺩﺍ ﻓﯩﻠﯩﻤﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯚﺭﻩ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﭖ،
ﻣﯧﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺗﻠﻪﭖ ،ﻛﯜﺭﻩﺵ ـ ﭘﯩﭙﻪﻧﻨﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯜﻣﺪﯨﻦ
ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ

ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ،

ﭼﯜﻧﻜﻰ

ﻗﻮﻳﯘﭖ

ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ

ﮬﻪﺭ

ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻢ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺪﯨﻢ،
ﻛﯜﺭﻩﺵ ـ ﭘﯩﭙﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩ ﺗﯚﺕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻣﯧﻨﻰ
ﺑﺎﺳﻤﺎﺩﺍﭖ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻣﻪﻥ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ،ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﺳﯚﺭﻩﭖ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ.
ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﭼﯩﻘﯩﭗ:
 ﻣﻪﻥ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻱ ﺩﻩﭖ ،ﺳﻪﭘﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ﻗﯧﻠﯩﭗ،ﺋﺎﺭﻗﺎﻣﻐﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﻗﯧﭽﯩﯟﺍﺗﺴﺎﻡ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺧﺎﺋﯩﻨﻰ
ﺑﺎﻧﺪﯨﺖ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﻳﺎﻻﻗﭽﯩﺴﻰ ،ﻣﺎﯕﺎ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﻪﯕﻠﻪﭖ ،ﺋﺎﺭﻗﺎﻣﻐﺎ
ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ-،ﺩﯦﺪﻯ.
―ﺭﺍﺳﺘﻤﯘ؟
ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﻧﻪﭘﺮﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻴﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ -ﺭﺍﺳﺖ،-
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ﺩﯦﺪﯨﻢ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﻩﭖ ﻗﯘﺗﯘﻟﻤﯩﺴﺎﻡ ،ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﯦﺘﯩﺶ ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﻰ ﺑﺎﺭ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﺭ ﺗﻮﻗﻤﺎﻕ ،ﺳﯜﺭ ﺗﻮﻗﻤﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺘﻪ
ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ ،ﺑﯧﺴﯩﻘﺘﯘﺭﺍﻟﻤﯩﺪﯗﻕ ،ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭﻩﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺧﺎﻟﯩﻘﮫﺎﺟﻰ ﺗﻪﻣﺒﯜﺭﭼﻰ ﺳﻪﻛﺮﻩﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ:
ﺑﯩﺰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻗﻤﯘ ﮬﯧﭻ ﮔﻪﭖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﺎﻧﻜﺎ ،ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﮔﯜﻟﺪﯛﺭﻟﻪﭖ
ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻧﻰ
ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ﻗﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﻤﯘ؟-ﺩﯦﺪﻯ.
―ﺭﺍﺳﺖ!
ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﻪﻳﯩﺖ ﭘﻪﻳﻴﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﻪﻛﺮﻩﭖ
ﻛﯧﻠﯩﭗ:
ﮬﯘ! ﻛﯘﺳﭙﯘﺭﯗﭺ ،ﺳﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﺮﯨﭗﺗﯜﮔﻪﺗﻤﻪﻛﭽﯩﻤﯩﺘﯩﯔ؟!!-ﺩﻩﭖ ﭘﯘﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﻴﭽﻪ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ
ﺳﻪﺕ ﺋﺎﻳﺎﻍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻤﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﯩﻨﻰ ﺗﻪﭘﺘﻰ ،ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ
ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺸﯩﻢ ﻗﯧﻴﯩﭗ ،ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻢ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﯩﺪﻯ.
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﯘﻳﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ،
ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻛﻪﻟﻤﻪﺱ ﺩﯗﻣﺒﺎﻻﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ...
ﻗﯩﺸﻨﯩﯔ

ﺳﻮﻏﯘﻕ

ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪﻩ

ﻣﯧﻨﻰ
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ﺋﯚﺭﻩ

ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﭖ

ﻗﻮﻳﯘﭖ،
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ﺋﯜﺳﺘﯜﻣﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺳﺎﻟﺪﯗﺭﯗﯞﯦﺘﯩﭗ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺗﯧﻤﭙﯧﺮﺍﺗﯘﺭﺍ
ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﻤﯩﺰ ،ﺩﻩﭖ ﻗﯩﻴﻨﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ،ﻛﻪﻳﻨﻰ  -ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﮕﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺳﺎﻥ

-

ﺳﺎﻧﺎﻗﺴﯩﺰ

ﺗﺎﻳﺎﻗﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ

ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ...
ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﺪﺍﻧﻐﺎﻥ ﺑﯘ »ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ« ﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ
ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﻟﺠﯩﺸﻘﺎﻥ ،ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﻠﯩﺸﻜﻪ
ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﯩﯔ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺑﺎﺗﯘﺭﻣﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯜﻣﺪﯨﻦ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺭﺍﺳﺘﻤﯘ؟ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻤﯘ؟ -ﺩﻩﭖ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻤﻐﺎ
ﺳﻪﯞﻩﺑﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ...
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯜﺭﻩﺵ  -ﭘﯩﭙﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﮔﯩﻤﯩﺪﻯ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﻧﯚﯞﻩﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﭖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯜﺭﻩﺵ ـ ﭘﯩﭙﻪﻥ ،ﯞﺍﻳﺠﺎﻥ  -ﯞﺍﻳﻴﻪﻱ! ﻗﯩﻴﺎ ،ﭼﯩﻴﺎ ،ﺩﻩﺭﺩ ـ
ﺋﻪﻟﻪﻡ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺩﻩﺭﺩ ـ ﺋﻪﻟﻪﻡ ...
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺸﻰ ﺟﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻮﻏﯘﻕ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﻟﺪﯗﺭﯗﯞﯦﺘﯩﭗ ،ﻳﺎﻻﯓ ﺋﺎﻳﺎﻕ ،ﻳﺎﻻﯓ
ﺑﺎﺷﺘﺎﻕ ﭘﯩﭙﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﻧﺎﺑﯘﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ.
-3ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﭼﯜﺷﯜﻣﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺧﯩﺘﺎﻱ
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ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺗﯚﺕ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﺪﻩ ﻣﯧﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ.
ﺳﻮﺭﺍﻗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻥ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﭘﺎﺵ ﻗﯩﻼﻣﺴﻪﻥ-ﻳﻮﻕ؟ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻧﻨﯩﯔ؟ -ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﯨﻢ.ﺧﯘﭘﺴﻪﻧﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎ!-ﻣﻪﻥ

ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ.

ﻣﻪﻥ

ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻥ

ﺩﯦﮕﻪﻥ

ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ

ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ.
-ﺳﯧﻨﯩﯔ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﯖﺪﯨﻜﻰ،

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﮔﯘﯕﺌﻪﻧﭽﯘﻧﯩﯔ

ﻛﺎﺩﯨﺮﻯ

ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻥ.
―ﻣﻪﻥ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .ﺑﯘ ﺧﻪﻕ ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﺳﺎﺭﺍﯓ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻤﯘ
ﻳﺎﻛﻰ ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻥ ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﯩﻴﻤﯩﺪﻯ؟!!
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺧﯩﻴﺎﻟﻐﺎ ﭼﯚﻣﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ.
―ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻧﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﻤﻪﻥ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﻪﻥ ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮﻗﺎﭼﺎ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻴﺎﻟﻪ ﭼﺎﻱ ﺋﯩﭽﯩﭗ
ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻣﻪﻥ ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ

ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﺘﺎ

ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ ،ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ -،ﺩﯦﺪﯨﻢ .ﺑﯘ ﮔﻪﭖ ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺳﯚﺯﯛﻡ ﺋﯩﺪﻯ.
 -ﺳﻪﻥ ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻛﻮﻟﺪﯗﺭﻻﺗﻤﺎ! ﺳﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ
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ﺑﯩﻠﯩﺴﻪﻥ ،ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﻘﻘﺎ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺴﻪﻥ ،ﮬﻪﻡ ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ
ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺴﻪﻥ.
ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﯧﮕﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻣﺎﻥﺷﯘﻣﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨﻰ ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻧﻐﺎ ﻳﯚﻟﻪﭖ،
ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﮬﯩﻴﻠﻪ ـ ﻧﻪﻳﺮﯨﯖﯩﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﮬﯧﺲ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
 ﻣﻪﻥ ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻧﻨﻰ ﺑﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺯﺍﺩﻯ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ-،ﺩﯦﺪﯨﻢ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺳﺎﯕﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ،
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺴﯩﺰ ،ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻳﻼﻥ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﮬﺒﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﻤﯩﺰ،
ﺩﻩﭖ ﻳﯘﻣﺸﺎﭘﺮﺍﻕ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ »ﺳﯚﮬﺒﻪﺕ«ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﻛﺎﻣﯧﺮﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺟﯩﻤﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯩﭽﯩﻢ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺗﯩﺖ  -ﺗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍﺗﺘﻰ.
ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﯧﮕﻰ ـ ﺗﻪﻛﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﻣﻪﻥ ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻧﻨﻰ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯩﻢ ،ﺑﻪﻛﻤﯘ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﺗﺘﯩﻢ .ﺋﯘ ﻛﻪﻡ  -ﻛﯜﺗﯩﺴﯩﺰ
ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﻏﺎﻟﭽﯩﺴﻰ ،ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ
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ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﺭﺍﺯﯞﯦﺪﻛﯩﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﺳﺎﺩﯨﻖ ﻏﺎﻟﭽﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﯘ ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻴﺎ!؟
ﺗﻮﻟﻐﯩﻨﯩﭗ ﺯﺍﺩﻯ ﻳﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﻛﯧﭽﯩﭽﻪ ﺋﯘﻳﻘﯘﻡ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ
ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯚﮬﺒﻪﺕ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﺎﺭ ،ﻛﺎﻟﻼﻣﺪﯨﻦ
ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ ﻛﻪﭼﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯧﭽﻪ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ
ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﻟﻪﻧﯩﺘﻰ ﺳﻪﺕ ﻛﯚﺭﯛﻣﺴﯩﺰ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯧﻨﻰ
ﺳﻮﺭﺍﻗﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ.
ﺋﻮﻳﻼﻧﺪﯨﯖﻤﯘ؟ﺋﻮﻳﻼﻧﺪﯨﻢ. ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪ!ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﻤﻪﻥ؟ ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﭘﺎﺵ ﻗﯩﻞ! ﻣﻪﻥ ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻧﻼ ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﻣﻪﻥ ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖﺯﺍﺩﻯ ﮬﯧﭻ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ.
 ﺳﻪﻥ ﺟﺎﮬﯩﻞ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﻪﻥ ،ﭘﺮﻭﻟﯧﺘﺎﺭﯨﻴﺎﺕ ﺩﯨﻜﺘﺎﺗﻮﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦﻗﯧﭽﯩﭗ

ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ،

ﻳﺎﻣﺎﻧﻨﻰ

ﻗﻮﻟﺘﯘﻗﯩﻐﺎ

ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ

ﻳﺎﻣﺎﻧﻨﯩﯔ

ﻳﺎﻣﯩﻨﻰ ،ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﻪﻥ! ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻗﻠﯩﻤﺎﻱ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﭘﺎﺵ
ﻗﯩﻞ .ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻛﻪﯕﭽﯩﻠﯩﻚ،
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ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﯖﮕﻪ

ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ،

ﻗﻮﺷﯘﭖ

ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ

ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﯩﺴﻪﻥ ...
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﯛﺭﻩﻟﻤﯩﺪﯨﻢ .ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻱ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻥ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯘﻧﺴﯘﺭ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﯟﯦﺘﻪﻳﻠﻰ ،ﺩﻩﭖ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯧﻴﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺩﻩﯞﺍﺗﺴﺎﻕ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﺳﯘﭖ
ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ،

ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ

ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻧﻤﯘ

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﻗﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ

ﺳﻪﭘﻜﻪ

ﺑﻮﻟﻐﯩﻴﻤﯩﺪﻯ-ﻳﺎ؟! ﻛﺎﻟﻼﻡ ﺑﻪﻛﻼﻡ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﯘﺯﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩﻩﻳﻤﯘ ﻳﺎ!
ﻳﺎﻕ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ،ﺑﯧﺸﯩﻤﻐﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﯧﺮﯨﯟﺍﻟﯩﻤﻪﻥ ....ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ
ﺑﯩﺰﻧﻰ

ﺗﻮﺳﯘﺷﺘﺎ،

ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺑﯩﺮ

ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻧﻨﻰ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻦ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﮬﻪﻳﺪﻩﭖ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯩﻠﻰ

ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻣﯘ
ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻧﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺩﻩﺧﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﺧﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﯩﻼﻧﻨﻰ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﯕﻼﺭ!!! ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺳﯚﺯﻯ ،ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﯨﻐﯘ!
ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﮕﻪ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﺩﻩﭘﻼﻡ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ.
ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺍﻗﺸﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯜﺳﺘﻪﻝ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﭘﺎﻱ
ﺋﻮﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺗﻠﻪﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﯚﺭﻩ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﻣﻪﻥ
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ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ـ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﺩﯗﻡ.
ﺑﯩﺮﻯ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﻪﻟﯟﻩ ﻣﯘﺷﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺳﺎﻟﺪﻯ ،ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻢ
ﻏﻮﯕﯖﯩﺪﻩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﻨﯘﺕ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﯩﯔ ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﯩﻢ.
ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﺭﺩﻯ ،ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ
ﺑﻪﺭﻣﯩﺪﯨﯔ ﺩﻩﭖ ﻧﺎﮬﻪﻕ ﺋﯘﺭﯗﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ،ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻢ ﺯﺍﺩﻯ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺸﯩﺘﻤﯩﺪﻯ ،ﻳﺎ ﺭﻩﺑﺒﯩﻢ! ﺑﯘ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﻟﯘﻕ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯜﻧﮕﻪ
ﻗﻮﻳﻐﯘﭼﻪ

ﺟﯧﻨﯩﻤﻨﻰ

ﺋﺎﻟﺴﺎﯕﻤﯘ

ﺑﻮﻻﭘﺘﯩﻜﻪﻥ

ﺩﻩﭖ

ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ

ﻧﺎﻟﻪ

ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﯩﻢ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﮕﻪ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﻩﻟﻤﯩﺪﯨﻢ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﺗﯩﻠﻼﭖ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺩﻩﺳﺴﻪﭖ ،ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺗﺎﺭﺍﻗﺸﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﭗ ،ﻣﯧﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﺎﻣﯧﺮﻏﺎ ﺳﻮﻻﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺳﻮﺭﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ
ﺟﺎﻧﺪﯨﻦ ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﺗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻛﺎﻟﻠﯩﺸﯩﭗ،
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﯦﺘﯩﭙﻼ ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﻗﯘﺗﯘﻻﻱ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﻗﺎﺭﺍﺭﻏﺎ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ .ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻠﻰ ﻛﯩﺮﺩﻯ ،ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ
ﺗﻮﻧﯘﻳﺘﺘﯩﻢ.

ﺋﯘ

ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ

ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﺭﺍﻳﻮﻥ

ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ

ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ﺋﻮﻻﺗﺎﻳﻮﭖ ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﻤﻪﻱ ﺑﯘ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻛﻪﭘﺘﯘ -ﻳﺎ! ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ،
ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ

291

292

ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﭘﺎﺵ ﻗﯩﻞ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ،
ﻣﻪﻥ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﻪﻗﻠﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺍﻱ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻥ
ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﻣﯧﻨﻰ ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﮔﺎﯕﮕﯩﺮﯨﺘﯩﭗ
ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ...
ﻣﻪﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻏﻪﺯﻩﭘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﯘﻟﯘﻗﻨﻰ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﻛﯚﺭﻩﻱ،
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ ـ ﺩﻩ ،ﮬﯜﻛﻪﻧﻰ ﺑﻮﻳﻨﯘﻣﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ:
ﺳﯩﻠﻪﺭ

ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻧﻨﻰ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺩﻩﭖ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻧﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘ
ﺳﻮﺭﺍﻗﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﺘﻰ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ
ﻗﺎﻧﯘﻥ ﻛﺎﺩﯨﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﮕﻪ
ﻳﯩﻐﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺑﻪﻧﺘﻜﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﻼﺭ ،ﮔﯘﯕﭽﻪﻧﺪﺍﯕﻐﺎ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺩﻩﭖ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻥ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﻧﺎﻗﻠﯩﻖ ﻛﺎﺩﯨﺮﻧﻰ
ﺋﻪﭘﻘﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻧﻨﯩﻤﯘ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩﻩﭖ
ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﯖﻠﻪﺭﺩﻩ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﮔﯘﯕﭽﻪﻧﺪﺍﯕﻐﺎ

ﻗﺎﺭﺷﻰ

ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﯩﻼﺭ

ﺋﯩﻜﻪﻥ.

ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﻗﻮﻳﯘﻕ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﯦﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﺑﯘ
ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟ -ﺩﯦﺪﯨﻢ ـ
ﺩﻩ ،ﺋﻮﺭﻧﯘﻣﺪﯨﻦ ﺩﻩﺱ ﺗﯘﺭﯗﭖ؛.
ﻗﯧﻨﻰ! ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﻪﺕ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﯕﻼﺭ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﻪﻥ ﻧﻪﻕﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﻰ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ -،ﺩﯦﺪﯨﻢ.
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ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻤﮕﻪ ﭼﯩﺪﯨﻴﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﭼﯘﺟﺎﯓ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﺎﭼﺮﺍﭖ
ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ،ﺗﻪﺳﺘﯩﻜﯩﻤﮕﻪ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺳﺎﻟﺪﻯ،
ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻪﻛﯩﺮﯨﭗ ﺳﻮﻻﭖ ﻗﻮﻳﯘﯕﻼﺭ -،ﺩﻩﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻗﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ .ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﯩﯔ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﻪﯞﯨﺮﻯ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺧﻪﯞﻩﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭘﻼ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩﺍ ـ ﺟﯘﺩﺍ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﻪﻟﯟﻩ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻮﺭﺍﻗﭽﯩﻼﺭ ﻳﻪﻧﻪ
ﭘﻪﻟﯩﭙﻪﺗﯩﺶ
ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﺪﺍ

ﺳﻮﺭﺍﻕ

ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ

ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﯨﻢ،

ﺩﺍﺩﺍﻣﻐﺎ

ﺟﺎﻧﻨﻰ

ﺗﯩﻜﻪﺗﺘﯩﻢ،

ﭼﯩﺪﯨﻤﯩﺪﯨﻢ،

ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﯩﯔ

ﻛﯧﭽﯩﭽﻪ

ﺋﯩﭻ

ﺳﯚﺯﻟﻪﭘﻼﻡ

ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﺧﻼﺗﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺩﻯ،
ﺳﺎﺭﺍﯓ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯧﭙﻰ ﻣﺎﯕﺎ »ﺳﻪﻥ ﺳﺎﺭﺍﯓ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﻝ
ﺳﺎﺭﺍﯕﻐﺎ

ﺳﻮﺕ

ﻳﻮﻕ«

ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ

ﺗﯘﻳﯘﻟﺪﻯ،

ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ

ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻩﻥ

ﻣﻪﻥ»ﺳﺎﺭﺍﯓ« ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﻟﺪﯨﻢ ،ﺋﺎﻏﺰﯨﻤﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﯞﻩﺭﺩﯨﻢ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﮔﯧﭙﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻢ ﭘﻪﺭﻕ ﺋﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ،
ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻪﻙ ﻛﻪﻟﮕﯜﻟﯜﻙ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﯚﻟﺪﻯ.
ﮬﻪ ﺩﯦﺴﻪ ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯧﭽﻪ ـ ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﭖ ﺋﺎﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﯩﻠﯩﻤﯘ
ﻗﻮﻳﻤﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺩﻯ ،ﺩﻩﭖ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻼﭖ
ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﻮﺭﯨﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﯨﻢ.
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 - 1989ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﺯ ﭘﻪﺳﻠﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻐﺎ
ﺧﯧﻠﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺳﻪﻣﻪﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ
ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﯩﻢ .ﻟﻪﯕﮕﻪﺭ ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ
ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺳﺎﻻﻡ ـ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﺎﯞﯗ
ﻳﻪﺭﺩﻩ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﺭﯦﺴﺘﻮﺭﺍﻥ ﺋﺎﭼﺘﻰ .ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ
ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﻪﻳﻠﻰ ،ﺩﻩﭖ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ
ﺭﯦﺴﺘﻮﺭﺍﻧﻐﺎ

ﻛﯩﺮﺩﯨﻢ،

ﻧﯧﻤﻪ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻣﯧﻨﻰ

ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ

ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ .ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺑﯘﻳﺮﯗﺗﺘﻰ ،ﺗﺎﻣﺎﻕ
ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﻪ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ ﻏﻪﻧﯩﻴﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻛﻮﻧﺎ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﯞﻩ ﺳﻮﺭﺍﻗﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻧﻐﺎ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ
ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ ،ﺋﺎﯕﻐﯘﭼﻪ ﺗﺎﻣﺎﻗﻤﯘ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﺑﻪﮬﯘﺯﯗﺭ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﺋﯩﺸﺘﯩﮫﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﺪﯨﻢ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻥ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﺧﯩﻴﺎﻟﻐﺎ ﻏﻪﺭﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻥ ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻧﻐﺎ ﭘﺎﺕ
 ﭘﺎﺕ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﯩﻢ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﺗﯩﺘﺮﻩﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻠﻰﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺭﻩﯕﮕﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ
ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﯩﻨﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﻣﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻼ ،ﮬﻮﺷﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ».ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﻟﻪﻳﻠﻪﭖ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﯩﺴﯩﻤﯘ ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻧﯧﻤﻪ
ﺳﻪﯞﻩﺑﻜﻰ ﺩﯦﺴﻪﻡ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﯩﺶ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﺪﻩ!« ﺩﯦﺪﻯ.
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 -3ﺋﻮﻧﺴﻪﻛﻜﯩﺰﯨﻨﭽﻰ ﺋﯩﻴﯘﻝ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ
 -1970ﻳﯩﻞ  - 7ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 18ﻛﯜﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺧﻪﻟﻘﻰ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﺋﯧﻐﯩﺮ

ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ

ﻛﯜﻧﻰ

ﺑﻮﻟﯘﭖ،

ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ﯞﻩ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺑﯩﺮﻻ
ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ  78ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ

ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﺍ،

ﺯﺍﻣﺎﻥ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻐﯘﺳﯩﺰ ﺟﺎﺭﺍﮬﻪﺕ ﺋﯩﺰﯨﻨﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰ
ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ
ﻛﯜﻧﻨﻰ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯧﺴﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ.
 -4ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 10ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻛﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﻤﯩﺰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻳﯧﯖﯩﯟﺍﺷﺘﯩﻦ ﺗﯜﺭﻣﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯜﺭﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻻﻳﯩﺘﻪﻥ
ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ

ﻛﯜﻥ

ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻧﯘﺭﻯ

ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ

ﭼﯜﺷﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﭘﻮﻻﺗﺘﯩﻦ

ﺩﯦﺮﯨﺰﯨﻠﯩﺮﻯ

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ

ﻛﺎﻣﯧﺮﯨﺪﯨﻦ

ﺑﺎﺷﻘﺎ

ﭼﺎﭘﻼﻧﻐﺎﻥ،

ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﭗ،
ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ

ﺗﺎﻣﺎﻕ
ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ

ﺋﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ
ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ
ﻛﺎﻣﯧﺮﻏﺎ ﺳﻮﻻﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺰ ﺑﺎﺭ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
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ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯜﺭﯛﺵ
ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﮔﻪ

ﺳﻮﻻﻧﻐﺎﻥ

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺋﯩﻜﻪﻥ.

ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ

ﻛﺎﻣﯧﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺩﯦﺮﯨﺰﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ،ﻛﯜﻥ ﻧﯘﺭﻯ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﮬﻮﻳﻠﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯚﺯﻯ
ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﻪﺭﻩﺗﻜﻪ ﺑﺎﺭﺍﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯩﺰﺩﻩ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯜﻧﻠﯜﻛﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﯞﺍﺥ ﺗﻪﺭﻩﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﺎﺗﺘﯘﻕ.
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺗﻪﺭﻩﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘﯘﻕ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﯞﺍﺥ ﺳﯧﺮﯨﻖ
ﻗﻮﻧﺎﻗﻨﯩﯔ ﻗﺎﺳﻘﺎﻧﺪﺍ ﭘﯩﺸﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﻣﻮﻣﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﺎﭘﺎﻝ ﺗﺎﯞﺍﻗﺘﺎ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ.
 -7ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 15ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺭ ﻛﺎﻣﯧﺮﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﻮﻻﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺘﺘﻰ،
ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪﭘﻜﯩﺴﻰ ،ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﺘﺎﻥ ،ﭼﺎﭘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺭﯗﺱ
ﭘﺎﺳﻮﻧﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﺭﺍﻥ  -ﭼﺎﭘﻘﯘﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺳﺎﻕ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﻩﻙ
ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺷﻤﯩﺪﯗﻕ .ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻥ
ﺋﯚﺗﺘﻰ - 18 .ﻛﯜﻧﻰ ﺗﺎﯓ ﺳﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﺩﻩﻡ  -ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﮔﯜﻟﺪﯛﺭ -
ﻗﺎﺭﺍﺱ ،ﺗﺎﺭﺍﻕ  -ﺗﯘﺭﯗﻕ ﺋﺎﺭﻗﺎ ـ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ،
ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ

ﭼﯩﻖ

ﺩﯦﺪﻯ،

ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ

ﭼﯩﻘﺘﯘﻕ.

ﺗﯜﺭﻣﯩﻨﯩﯔ

ﺗﯧﻤﯩﻐﺎ

ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻳﻐﯘﺯﯗﭖ ،ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗﭖ ،ﻏﺎﺩﯨﺮ  -ﺋﯜﺳﻜﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ

ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ

-

ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ

ﺑﺎﻏﻠﯩﺪﻯ،

ﺗﯜﺭﻣﯩﻨﯩﯔ

ﮬﻮﻳﻠﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ ،ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﺩﻩﺳﺴﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ
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ﻳﻪﺭ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ،ﺑﺎﻏﻼﻗﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ
ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ،ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﺩﻯ ،ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ  20ﻣﯧﺘﯩﺮ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ  -ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﯗﭖ ،ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ
ﺋﯧﮕﯩﺰ ﻛﯘﻻ ﻛﯩﻴﮕﯜﺯﺩﻯ ،ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻮﯓ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ
ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ
ﻣﯘﻧﯩﺮ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﻏﻼﭖ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯘﻻﻧﻰ ﻛﯩﻴﺪﯛﺭﯛﭖ،
ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﺶ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ،
ﺋﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﯞﺍﺯﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺷﯧﺌﯩﺮﻧﻰ ﺩﯦﻜﻼﻣﺎﺗﺴﯩﻴﻪ
ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ،

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ«...

ﻣﻪﻥ

ﭘﻪﻗﻪﺕ

ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

»ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ«،
ﺋﺎﯕﻠﯩﻴﺎﻟﯩﺪﯨﻢ.

»ﺑﺎﺗﯘﺭ«،
ﺋﺎﯕﻐﯘﭼﻪ

»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ

ﺳﯩﺮﺗﻤﺎﻕ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻐﺰﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﯘﺭﻣﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﯞﯗﺕ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘ ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻨﻰ ﺗﻪﺗﯜﺭ
ﻛﯩﻴﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺗﯜﮔﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﮕﯩﺰ ـ ﭘﻪﺱ ﻗﺎﺩﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻣﯘ
ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ
 10ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﺪﻯ .ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ
ﻣﯧﯖﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ ،ﺋﯚﺳﺘﻪﯓ
ﺑﻮﻳﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮪ ،ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮬﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﯞﺍﻍ ،ﺋﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﯚﺷﯜﻙ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﺍ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﯜﻣﻪﻥ ﻛﯚﻟﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﺩﯗﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
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ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﮔﯘﯕﺌﻪﻧﺠﯜﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭ
ﺗﯩﺰﺩﻯ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﻨﺴﯘﻥ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﺧﻪﻟﻖ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻨﯩﯔ ﺭﻩﺋﯩﺲ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﭼﻮﯓ ﻳﻮﻟﺪﺍ
ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﺘﻰ .ﮬﯚﻛﯜﻣﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺷﻴﯘﺟﯧﯖﺠﯘﻳﻰ ﺧﺎﺋﯩﻨﻼﺭ ﮔﯘﺭﯗﮬﻰ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻐﺎﻥ،
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺗﻮﭘﯩﻼﯓ ﮔﯘﺭﯗﮬﯩﻐﺎ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﭼﻮﯓ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺟﺎﺯﺍ
ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ...
ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ

ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ

ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ

ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ

ﺭﯨﻴﺎﺳﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺭﯨﻴﺎﺳﻪﺗﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ  -ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺭﻩﺋﯩﺲ ﺳﻪﮬﻨﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺋﻮﻗﯘﻟﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻧﻪﭘﻪﺭ
ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﭖ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺳﯩﻴﯩﺖ
ﻧﯩﻴﺎﺯﻏﺎ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﯛﭖ ﺋﯩﺠﺮﺍ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ  20ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 15 ،ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ
ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ

ﺋﯧﻼﻥ

ﻗﯩﻠﺪﻯ،

ﺗﯧﺮﯨﻚ

ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ

ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ

ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺷﯜﻛﯜﺭ ﺋﯧﻴﺘﺘﯘﻕ ،ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ.
ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭻ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ
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ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﻪﯞﻩﺑﻤﯘ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺷﻤﯩﺪﯗﻕ .ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﻼ
ﺋﻮﻗﯘﺩﯗﻕ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﮔﻪﭖ ـ ﺳﯚﺯ ﺑﻮﻟﯘﻧﻤﯩﺪﻯ ،ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻖ ﺋﯜﭺ
ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﻴﯩﺖ ﻧﯩﻴﺎﺯ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﮬﻪ! -ﺩﯦﺪﯨﻢ ﻣﻪﻥ.ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﻪﺵ  -ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻗﻤﯘ ،ﻣﻪﻥ
ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺳﻮﯞﯦﺘﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻤﯩﺰﻏﺎ
ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻳﺎﺳﺎﭖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﮔﻪﭖ ﺋﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ،
ﺩﻩﭖ ﮔﻪﭖ ﺳﻮﺭﯨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﺑﺎﺭﺍ  -ﺑﺎﺭﺍ ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯘﻕ ،ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ
ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﻕ .ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ،
ﮔﯚﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻗﻮﻟﻐﺎ

ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ

ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺑﯘﺭﯗﻥ

ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ

ﺋﻪﺷﻴﺎﻻﺭ

ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺩﯨﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
15

ﻳﯩﻞ

ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﭗ

ﭘﻪﻳﻠﻮﻏﺎ

ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ

ﺋﯩﻜﻪﻥ.

ﭘﻪﻳﻠﻮ

ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ

ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﻣﯘﻧﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ »ﺩﻩﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﺭﺍﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﻗﯘﺭﯗﭖ،
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ

ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﺋﯚﻟﯜﻡ

ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺩﻩﭖ
ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻪﺵ ﻳﯩﻞ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﻗﺎﺭﺍ
ﺋﯚﻳﺪﻩ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺧﯩﺘﺎﻳﭽﯩﻨﻰ ﺭﺍﯞﯗﺭﯗﺱ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﺍﭘﺘﯘ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﯩﻨﻰ
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ﻳﺎﺩﻻﭖ

ﺑﻮﭘﺘﯘ ،ﮬﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻨﻤﯘ

ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺟﯩﻖ ﻳﺎﺩﺍ

ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻛﻰ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﯨﻤﯘ 8
ﻳﯩﻠﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﻩ ،ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺗﺮﻩﺗﺘﻪ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﯘﺭﺩﯗﻡ .ﻣﺎﯕﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮ
ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ
ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﻯ.
ﺋﺎﯕﻠﯩﺸﯩﻤﭽﻪ ﻧﻪﻧﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﺘﻪ ﻣﯘﺋﻪﺯﺯﯨﻨﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﻏﻮﺟﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻤﯩﺶ .ﺋﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻧﺎﮬﻪﻕ
ﺋﯩﺸﻼﺭ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ،
ﯞﻩﺗﻪﻥ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﻼﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ .ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ .ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ
ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!
ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺗﯜﺭﻣﯩﻨﯩﯔ
ﺗﯧﻤﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻼﻥ ﭼﺎﭘﻼﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ ،ﺋﯧﻼﻥ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ
ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﯞﻩ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ﯞﻩ ﺷﻪﮬﻪﺭ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﺮﯨﺪﻩ  - 7ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 18ﻛﯜﻧﻰ ﺳﺎﺋﻪﺕ  10:00ﺩﺍ 78
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻗﻪﺗﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﯧﻼﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ
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ﺋﯧﻼﻧﻼﺭﻣﯘ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﯞﻩ »
ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ« ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻰ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯧﻼﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻜﯩﻢ ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺧﺘﻰ ﮬﺎﺟﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﻣﻪﮬﻜﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻼﻧﻨﻰ ﺗﺎﻣﺪﯨﻦ ﺳﻮﻳﯘﭖ ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ
ﻗﺎﻳﺘﺎ  -ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ».ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ« ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﺷﻨﺎﻣﯩﺴﯩﺪﺍ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﻣﯧﻨﯩﯖﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ
»ﺑﺎﻧﻜﺎ

ﺑﯘﻟﯩﻐﺎﻥ،

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ

ﺑﯧﻠﯩﺘﻰ

ﺑﯘﻟﯩﻐﺎﻥ،

ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ«

ﺩﯦﮕﻪﻥ

ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﺷﻨﺎﻣﯩﺴﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ

 -1968ﻳﯩﻠﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎﻥ

ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﻻﻗﯩﭽﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﻪﭘﺘﯘ ،ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﯞﻩ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻳﯧﺰﯨﭙﺘﯘ ،ﻣﯧﻨﻰ
ﺑﺎﺷﻼﭖ

ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﻛﯩﺸﻰ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ

ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ،

ﺧﻪﻟﻖ

ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺵ

ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭘﺘﯘ.
ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻘﺎ ﺑﯩﻨﺎﺋﻪﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ
ﭘﻪﻟﻪﻣﭙﻪﻳﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺳﯘﭘﯩﺴﯩﺪﺍ ﭘﺎﺭﻭﻟﺪﺍ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺑﯧﺸﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪﭘﻜﻪ ﺷﻪﭘﻜﻪﻣﻨﻰ ﻗﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻳﻨﻰ  -ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯜﭺ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻮﭘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯧﻘﯩﭗ ﺑﯧﺸﯩﻤﻐﺎ ﻛﯩﻴﺪﯨﻢ .ﺑﯘ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯜﭺ
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ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻻﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﺎﺗﻮﻧﯘﺵ ﺑﯩﺮﻯ ﻛﯧﻠﯩﭗ:
ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻗﻤﺎﻕ ﺑﺎﺭﻣﯩﺪﯗ؟ -ﺩﯦﺪﻯ.ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﻪﻛﻤﻪﻳﻤﻪﻥ .ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﺎﻱ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﺧﺸﺎﻡ ﺋﻮﺕ ﻳﯧﻘﯩﺶﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﭖ ﺳﻪﺭﻩﯕﮕﯩﻨﻰ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯘﻣﻐﺎ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﯩﻢ.
 ﺳﯩﻠﻠﯩﺪﻩﻙ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺳﯜﭘﻪﺕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻣﯘ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎﭼﻪﻛﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ -ﮬﻪ! ﻣﻪﻥ ﺋﯚﮔﻪﻧﻤﻪﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ. ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﺋﻪﺭﺯﺍﻧﻤﯘ -ﺩﻩﭖ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﻪﮔﯩﺘﯩﭗ ﺳﻮﺋﺎﻝﺳﻮﺭﯨﺪﻯ.
 ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﻗﻮﻏﯘﻥ ﺋﻪﺭﺯﺍﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻣﻪﻥ ﻗﻮﻏﯘﻥ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﯨﻢ ﺩﯦﺪﯨﻢ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ،
ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ! ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﯘﻧﻠﯘﻗﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﺎﭘﯩﺮﺍﻱ ،ﺩﻩﭖ ﻣﯧﻨﻰ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺑﯘ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ ﭘﺎﺭﻭﻟﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻣﻪﻥ
ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ

ﻗﺎﺭﺍ

ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺭ

ﺋﯩﺰ

ﺑﯧﺴﯩﭗ

ﻗﯩﺰﯨﻠﻨﯩﯔ

ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﯩﮕﯩﭽﻪ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﺎﺭﺩﯨﻢ .ﺋﯘﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮ ﺗﯚﮔﻪ ﮬﺎﺭﯞﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ،
ﺗﯚﮔﻪ ﮬﺎﺭﯞﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ـ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻪﻧﯟﻩﺭ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭﮔﯩﭽﻪ
ﺗﯚﮔﻪ ﮬﺎﺭﯞﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﺎﺭﺩﯗﻕ ،ﺋﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺕ ﮬﺎﺭﯞﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ
ﺗﺎﺯﻏﯘﻧﻐﯩﭽﻪ ﺑﺎﺭﺩﯗﻕ.
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ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺕ ﮬﺎﺭﯞﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﭘﭽﺎﻧﻐﺎ
ﺑﺎﺭﺩﯗﻕ ،ﻳﺎﭘﭽﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﻣﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ
ﺋﯩﮫﺎﺗﻪ

ﺋﻮﺭﻣﺎﻥ

ﺑﻪﻟﯟﯦﻐﯩﻨﯩﯔ

ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ

ﺋﯚﻣﯩﻠﻪﭖ

ﺋﯚﺗﯜﭖ،

ﺋﯧﺘﯩﺰﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﺩﯗﻕ ،ﺋﯚﻱ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ
ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﻼﺭ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺩﻩﭖ ،ﺑﯩﺮ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻗﻮﻳﻨﻰ ﺳﯚﺭﻩﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺩﯗﺋﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺴﯩﻼ ﺩﯦﺪﻯ ،ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﻗﻮﻱ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﻧﺪﻯ ،ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺑﻪﺵ ـ
ﺋﺎﻟﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺷﻤﯩﺪﯨﻢ.
ﮬﻪﻡ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻗﻤﯘ ﺑﻪﺭﻣﯩﺪﯨﻢ .ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯧﮕﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﺕ
 ﭘﺎﺕ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﺎﺗﺘﯘﻕ .ﺗﺎﻣﺎﻕ ﭘﯩﺸﺘﻰ ،ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯧﺪﯗﻕ ،ﻛﺎﯞﺍﭖﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﺩﺍﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺳﺎﺋﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ
ﺑﯘﻟﯘﯕﻐﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ:
ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﻳﻠﻰ ،ﺋﯚﻳﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺴﯩﻠﻪ! -ﺩﯦﺪﯨﻢ.ﺋﯘ

ﺋﺎﻟﺪﻯ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺑﯩﺰ

ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ

ﻳﻪﺭ

ﺷﻪﻛﻠﻰ

ﯞﻩ

ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﺩﻯ ،ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﻮﺧﺘﯩﮫﺎﺟﻰ ﺗﺎﻣﺪﯨﻦ ﺳﻪﻛﺮﻩﭖ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﺘﻰ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ
ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ ـ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻧﯟﻩﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﭖ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪﺩﻩ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻧﯟﻩﺭﻧﻰ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﺩﯨﻢ.
ﺋﯚﻱ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺪﯨﻢ .ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻩﻳﻠﻪﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻥ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﮔﯘﯕﺌﻪﻧﺠﯜﺩﯨﻦ ،ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
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ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻗﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ،
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ ﺗﯧﻠﮕﯩﺮﺍﻡ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﺧﭙﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺳﺎﺗﺘﯩﯖﻼﺭ .ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ

ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﺘﺎ ﭘﺎﻻﻧﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﺵ

ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ
ﺭﺍﺩﯨﺌﻮﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﻤﯩﺰ .ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﯞﺍﺷﻠﯩﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ

ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ -،ﺩﻩﭖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻨﻰ

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺗﻪﯕﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﻛﻪﺗﺘﯘﻕ.
ﺋﯘ ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺸﺘﺎﻧﻐﺎ ﺳﯩﻴﯩﯟﻩﺗﺘﻰ .ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻻﻏﯩﻠﺪﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﻩ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺧﺎﻻﺟﺎﻳﺪﺍ
ﺋﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﺗﻪﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺗﺎﻣﺪﯨﻦ ﺳﻪﻛﺮﻩﭖ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ
ﻗﻮﺭﻗﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺯﯗﯞﺍﻥ ﺳﯜﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻣﻪﻥ
ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎﭖ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ،ﻣﺎﯞﯗ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﻠﻪ
ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ،ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﻗﻮﺭﺍﻟﻰ ﺗﺎﭘﺴﯩﻼ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﯧﭙﯩﻤﻨﻰ ﺋﯘ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺪﻯ :ﺑﯩﺰ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ
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ﺋﯚﻱ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﺘﯩﻜﻰ ﺭﺍﺩﺳﺘﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ
ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﺭﺍﻳﻮﻥ

ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﺴﻰ

ﻣﻪﺧﭙﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻜﻨﻰ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ

ﺳﺎﻗﻼﺵ

ﺳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ

ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ

ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﻨﯩﯔ

ﺭﺍﺩﺍﺭ

ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ،

ﺋﯚﻱ

ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ ﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻨﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ
ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺋﯩﺪﯗﻕ ،ﺑﯘ
ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘ ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ ،ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﺧﯘﺩﺍ
ﺳﺎﻗﻠﯩﺪﻯ ،ﺗﺎﺱ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ ﺋﯩﺶ ﺗﻪﺗﯜﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﮫﯘﺩﻩ ﻗﺎﻥ
ﺋﺎﻗﻘﯩﻠﻰ.
ﺑﯩﺰ ﺋﯘ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻣﺎﯕﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺧﺘﯩﮫﺎﺟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻣﺎﯕﺎﻳﻠﻰ ﺩﯦﺴﻪﻡ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ـ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻧﯧﻤﻪ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺗﯩﯖﺘﯩﯖﻼﭖ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﺘﻪﻱ ،ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺧﺘﯩﮫﺎﺟﻰ
ﻳﺎﭘﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻗﻮﻱ ﺳﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﻱ ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ
ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻣﻪﻥ ﭼﻮﯓ ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻳﻪﻛﻪﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘﭖ ،ﺗﺎﺯﻏﯘﻧﻐﯩﭽﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﺳﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺗﺎﺯﻏﯘﻧﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺧﺸﺎﻡ ﻗﻮﻧﯘﭖ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﯚﻳﯜﻣﮕﻪ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﻰ
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ﺗﯚﺭﻩﺧﺎﻥ ﻣﯧﻨﻰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯩﺰﺩﻩﭘﺘﯘ ،ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﮔﻪﭖ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ.
ﻣﻪﻥ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺷﯘ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﻰ ﺗﯚﺭﻩﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ
ﺑﺎﺭﺩﯨﻢ ،ﺋﯘﻗﺴﺎﻡ ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻼﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ
ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﻨﻰ ﻗﻮﺭﺷﺎﭖ ﺗﯘﺗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ.
ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﻯ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ
ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺋﯘﻳﺎﻧﺪﯨﻦ

ـ

ﺑﯘﻳﺎﻧﺪﯨﻦ

ﻗﻮﺭﺍﻝ

ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ

ﭼﯧﭙﯩﭗ

ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﭘﺘﯘ ،ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﻯ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﭼﻮﯓ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻣﺎﯕﺎﻱ ﺩﻩﯞﺍﺗﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺗﻮﭖ
ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘﭘﺘﯘ ،ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﻯ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ
ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭙﺘﯘ،
ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯘﺩﻩﻙ
ﺩﻩﭖ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﯧﭽﯩﭙﺘﯘ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺑﯩﺮ ـ
ﺋﯩﻜﻜﻰ

ﺋﺎﺗﺘﯩﻦ

ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﻰ

ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭙﺘﯘ،

ﺗﯚﺭﻩﺧﺎﻥ

ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ

ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﻣﻪﻥ:
ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺧﺘﯩﮫﺎﺟﻰ ﺗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﻣﻪﻧﺪﯨﻦﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪﭖ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻤﻐﺎ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻯ ﻛﻪﻟﺴﯩﻤﯘ
ﺗﻮﻧﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻝ - ،ﺩﯦﺪﯨﻢ .ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﻪﺳﻪﻥ
ﻗﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺧﺘﯩﮫﺎﺟﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻳﺎﭘﭽﺎﻧﻐﺎ ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﺗﯜﮔﻪﭖ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﻣﯧﻨﻰ
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ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭗ:
ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﮔﯘﯕﺌﻪﻧﺘﯩﯖﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﭘﺘﯘ .ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮔﯘﯕﺌﻪﻧﺘﯩﯖﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﭘﺘﯘ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺷﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﺟﺎﻳﻰ ﯞﻩ
ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪﺭﺷﻪﻛﻠﻰ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭﯛﺵ  -ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﭖ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ .ﺳﯩﺰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺋﺎﺭﺧﯩﭙﻨﻰ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﺋﻪﭘﻜﻪﻟﺴﯩﯖﯩﺰ -،ﺩﯦﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ؛
ﻣﯧﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﺪﯗ؟ ﻛﯩﻢ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ؟ ﺋﯘﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﻣﯧﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ
ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺪﯗ؟-ﺩﻩﭖ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺳﻮﺭﯨﺪﯨﻢ.
 ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪﺑﯧﺮﯨﭗ ﺭﺍﺯﯞﯦﺪﻛﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
 ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﻤﯩﺰ؟ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻛﯧﭽﻪ. ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻳﻮﻟﭽﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﻤﻪﻥ؟ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﯖﯩﺰﺩﻩ. ﺋﯘ ﻛﯩﻢ؟ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ -:ﻛﯩﻢ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ؟ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﺮﺍﮬﯩﯖﯩﺰ
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ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺧﺘﯩﮫﺎﺟﻰ-،ﺩﯦﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ:
 ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼﻳﻤﻪﻥ -،ﺩﯦﺪﯨﻢ.ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﻩ ،ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺧﺘﯩﮫﺎﺟﻰ ﺑﯩﺮ ﺟﯩﭗ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﺩﯗﻝ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎﻣﻤﯘ
ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯧﮕﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯧﻴﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻣﯧﻨﻰ
ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ ،ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺑﺎﺭﻏﯘﭼﻪ ﻣﻪﻥ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﻳﻪﺭ ﺷﻪﻛﻠﻰ ،ﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﻳﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ
ﺋﺎﺩﯨﺘﯩﮕﯩﭽﻪ

ﺳﻮﺭﺍﭖ

ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ.

ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ

ﻳﯩﺮﺍﻕ

ﺑﯩﺮ

ﻳﻪﺭﺩﻩ

ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯜﭼﻪﻳﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ .ﻛﯧﭽﻪ
ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﻯ:
ﺋﯘ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻳﺎﺗﺘﻰ ،ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﺗﯩﺪﯗ -،ﺩﯦﺪﻯ.ﺋﯘﻻﺭ ﺗﺎﻣﺪﯨﻦ ﺳﻪﻛﺮﻩﭖ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎﻏﯩﻨﺎ ﺋﺎﭼﺘﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺩﻩﺭ
ﮬﺎﻝ ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻮﻗﻨﻰ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﺩﯗﻝ ﺋﯘ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ
ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﺩﯨﻢ.
 ﻗﯩﻤﯩﺮﻟﯩﻤﺎ! ﺳﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎ! ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﻰﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﺋﺎﺭﺧﯩﭗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﯖﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭ! ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯚﭖ
ﯞﺍﻗﺘﯩﻢ ﻳﻮﻕ .ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﮕﻪ ﺋﯜﭺ ﻣﯧﺘﯩﺮ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻘﺘﺎ
ﺗﻪﯕﻠﻪﮔﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﺪﯨﻢ -،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ
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ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪﯓ ،ﻣﻪﻥ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ ،ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺭﯗﻕ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﯧﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﯚﻳﯜﯕﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟﯩﻼ
ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯘﺭﯗﯞﯦﺘﯩﭗ

ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ

ﭼﯩﻘﯩﭗ

ﻛﯧﺘﯩﻤﻪﻥ،

ﺳﯧﻨﯩﯔ

ﻧﯧﻤﻪ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺗﯧﺰ ﺑﻮﻝ!-ﺩﯦﺪﯨﻢ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﻪ ﺗﯩﺘﺮﻩﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ- :
ﺑﺎﻻﻡ! ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﯔ ،ﺑﻮﻟﯘﯓ -،ﺩﯦﺪﻯ. ﯞﺍﻱ ﻧﯧﻤﻪ ﮔﻪﭖ ﺑﯘ!  -ﺩﻩﭖ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﻛﯩﺮﯨﯟﯦﺪﻯ،ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮔﻪﺟﮕﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮﺗﻘﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﻐﺎ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﯗﭖ:
ﺋﺎﻧﺎﯕﻤﯘ ﺋﯚﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ-ﺩﻩ -،ﺩﯦﺪﯨﻢ.ﺋﯘ

ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﻨﻰ

ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ

ﺑﻪﺭﺩﻯ،

ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ

ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ

ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ

ﺗﻪﻛﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺋﺎﯕﻼﭖ

ﮔﯘﯕﺌﻪﻥ

ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ

ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﻨﻰ

ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﯟﯨﺪﻯ:
ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﺗﯘﺭ! -ﺩﻩﭖ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﻛﺴﯩﮕﻪ ﭼﯩﯔ ﺗﻪﯕﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ،ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺗﯘﻣﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﯩﺮﻩﭖ ،ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺗﯘﻣﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮﺗﻘﯩﻨﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﭖ ،ﺳﻮﻝ ﻗﻮﻟﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻛﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ
ﺋﺎﻕ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ ﯞﻩ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﻨﯘﻣﻐﺎ ﺋﺎﺳﺘﯩﻢ ،ﺳﻮﻣﻜﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﻤﻐﺎ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﺩﯗﻡ.
ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ:
-ﺑﯩﺰﻧﻰ

ﺋﯩﺰﺩﯨﺴﻪﯓ،

ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ،

309

ﺗﻪﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ
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ﻗﯘﻣﻠﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ،ﭘﺎﻣﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻜﻰ ،ﺟﯘﯕﻐﺎﺭﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻜﻰ،
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ

ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﺪﯨﻦ

ﺋﯩﺰﺩﻩ.

ﺋﻪﮔﻪﺭ

ﺑﯩﺰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ

ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﯨﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻗﻮﺷﯘﭖ
ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺳﻮﺗﯩﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻟﯩﺴﻪﻥ! -ﺩﻩﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ.
ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺟﺎﮬﺎﻥ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻤﯘ ﺩﯦﺴﻪﻡ ،ﮔﻪﭖ ﻳﻮﻕ،
ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯩﺰ ﻣﺎﯕﺎﻳﻠﻰ ﺩﻩﯞﺍﺗﺴﺎﻕ ،ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻛﺎﺩﯨﺮ ﻛﻪﻳﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ
ﭼﯩﻘﯩﻠﯩﭙﺘﯘ ،ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﮔﯧﭙﯩﻢ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺩﻩﭖ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ
ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﮔﯧﭙﯩﯔ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯧﺰ ﺩﻩ! ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻡ -،ﺩﯦﺪﯨﻢ.
 ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ،ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﻩﻙ .....ﮔﯧﭙﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﻨﻰﺩﯦﻴﻪﻟﻤﯩﺪﻯ.
 ﺳﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ! ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﺴﻪﻙ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﻢ ﺗﯧﮕﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺗﯩﮕﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺯﯨﻴﯩﻨﯩﻢ ﺗﻪﮔﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﻣﻪﻥ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ .ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻚ
ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
 ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻤﻪﻛﭽﻰ؟ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻴﻪﺕ ،ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ.ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﮔﯧﭙﯩﺪﯨﻦ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ،
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ » ،ﯞﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﺰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﻪ ....ﺑﯩﺮ ﺗﻪﻛﺒﯩﺮ ﺳﺎﺩﺍﺳﻰ
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ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯚﻱ  -ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ!«-
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﯧﭙﻰ ﻳﺎﺩﯨﻤﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
-ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،

ﭘﺎﺭﻭﻝ

ﺋﻪﺭﻩﺑﭽﻪ

ﺑﻪﺵ،

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺷﻪﮬﻪﺭ

ﺧﻪﻟﻖ

ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍ ﺩﻭﺳﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺋﺎﻝ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﺋﺎﻟﺪﺍﭖ ﺳﺎﺗﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ ،ﺟﯩﻖ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﺴﻪﻥ ،ﺑﯩﺮ
ﺋﯚﻣﯜﺭ ﯞﯨﺠﺪﺍﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺴﻪﻥ!-ﺩﯦﺪﯨﻢ.
 ﺧﻪﻳﺮ ﺧﻮﺵ! ﮔﯧﭙﯩﻤﯩﺰ ﮔﻪﭖ! -ﺩﯦﺪﯨﻢ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦﻳﯜﺭﯛﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﯗﻕ.
ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﻪﻳﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ
ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﮔﯘﯕﺌﻪﻥ ﻛﺎﺩﯨﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰ
ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺑﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﺳﺎﺗﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ -،ﺩﻩﭖ ﭘﻪﺭﻩﺯ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ

ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ

ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ

ﻛﯚﺭﯛﭖ،

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ،ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﺭﻩﺋﯩﺲ ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﺋﯩﻤﯩﻨﻮﭘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﮬﻪﺑﯩﺒﻪ
)ﺋﺎﻟﻤﯘﺗﺎﺩﯨﻜﻰ ﺩﻭﻟﻘﯘﻥ ﻳﺎﺳﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ( ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ  16ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ
ﺗﯘﺗﻘﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭﯨﺘﻰ ﯞﻩ ﮔﯘﯕﺌﻪﻧﺘﯩﯖﻨﯩﯔ
ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭﻏﺎ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ،ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ
ﮔﯘﯕﺌﻪﻥ

ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺸﻰ

ﺗﺎﭘﯩﻼﻧﻐﺎﻥ

ﺑﯩﺮ

ﻳﯜﺭﯛﺵ

ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﮔﯘﯕﺌﻪﻧﺘﯩﯖﻨﯩﯔ
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ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯚﻟﯜﻣﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘ ﮬﻪﺑﯩﺒﻪﻧﻰ
ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﻰ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ ﻳﻮﻗﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﮬﻪﺑﯩﺒﻪﻟﻪﺭ

ﺋﯩﻜﻪﻥ،

ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻐﺎ

ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻥ

ﭼﯩﻘﯩﭗ

ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ

ﻏﯘﻟﺠﺎ
ﺋﯩﺪﻯ،

ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯘﻧﻰ

ﺑﯩﺰ

ﺳﻮﯞﯦﺘﻼﺭ
ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ

ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯘﻕ.
ﻣﻪﻥ ﯞﻩﺩﻩﻡ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍ ﺩﻭﺳﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﺕ ـ ﭼﻪﻙ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺶ
ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﺗﺴﻪﻡ ،ﺧﻪﺕ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭘﺘﯘ ،ﺧﯧﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ
ﺑﯩﺮ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺵ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ .ﭘﺎﻻﻧﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻣﺎﻧﭽﯩﺪﺍ ﺧﻪﻟﻖ
ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ

ﭘﻪﻟﻪﻣﭙﻪﻳﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ

ﻛﯧﻠﯩﺸﻨﻰ

ﺗﺎﭘﯩﻼﭖ ﺧﻪﺕ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﯩﻢ .ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﺩﯨﻢ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﯜﻡ.
ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﺭﺍ ـ ﺑﺎﺭﺍ ﮔﻪﭘﻜﻪ ﺑﺎﮬﺎﻧﯩﻼﭖ ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﻜﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎﻥ ﻳﺎﺗﺎﻗﻨﯩﯔ ﺩﯦﺮﯨﺰﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﺩﯗﻟﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻛﯧﻠﯩﭗ،
ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﻨﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻣﺎﻟﻼﺭ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻗﻘﺎ ﺑﯩﻨﺎﺋﻪﻥ ،ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺩﯦﺮﯨﺰﯨﺴﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ،
ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﯨﻢ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯚﮬﺒﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﺪﺍ
ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ،

ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ

ﻟﯧﻨﺘﯩﻐﺎ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ

ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻟﺪﻯ
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ﻣﯧﻨﻰ
-

ﻗﻮﻏﺪﺍﯞﺍﺗﻘﺎﻥ

ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﻩ،

ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ

ﺑﯩﺮﺗﻮﭖ
ﻣﺎﻟﻼﺭ
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ﺑﯩﻨﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ،ﻛﯩﻨﻮﺧﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ،ﺑﺎﻧﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﯞﻩ
ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﻮﻟﯘﭼﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻻﻱ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﺧﺎﺋﯩﻨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﻪﺗﺘﻰ
ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻧﺎﺑﯘﺕ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻣﯘ ﺋﯚﺯﻯ ﺳﻪﺯﺩﻯ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ ،ﺑﻪﺵ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﭘﺎﺕ ـ ﭘﺎﺕ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ـ ﻛﯧﺘﯩﭗ
ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ،

ﺋﯘ

ﻣﺎﯕﺎ

ﻗﺎﺭﺍﭖ

ﻛﯜﻟﯜﭖ»،ﺳﯩﻠﻪﺭ

ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ

ﻣﯧﻨﯩﯔ

ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭﯗﻣﺪﯨﻜﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﯩﻠﻪﺭ« ،ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻦ ﺩﻩﭖ
ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻧﯧﻤﯩﻼ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﮔﯘﯕﺌﻪﻥ ﺧﺎﺩﯨﻤﻰ ـ ﺩﻩ! ﺳﯚﮬﺒﻪﺕ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ ،ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩﻚ ﺟﺎﯞﺍﺏ
ﺋﺎﻻﻟﯩﺪﯗﻕ ،ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﺰﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﻧﺪﻯ ،ﺭﺍﺳﺖ ـ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯘ ﻛﯧﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﮬﯧﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،
ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﺗﺎﭘﯩﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ

ﻣﻪﺳﻠﯩﮫﻪﺕ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯩﺶ

ﻗﯩﻠﯩﺶ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ

ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻧﻪﺯﻩﺭﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺳﻮﻣﻜﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﻮﺭﺍﭖ
ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﻩﻱ ،ﺩﻩﭖ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﻪﺯﻟﻪﭖ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺳﯜﺭﻩﺗﻠﻪﺭ ﺭﻩﺳﯩﻤﮕﻪ
ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﯩﭗ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻰ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰﮔﻪ
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ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻰ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﻳﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﯧﺘﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ

ﻣﻪﻥ

ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺑﯧﺮﯨﭗ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻰ

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﮕﯩﺪﯨﻦ ﮬﻮﻳﻠﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺧﺘﯩﮫﺎﺟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺪﻩ ﺑﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﻳﻮﻕ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺧﯘﺩﺍﻏﺎ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺩﯦﺪﯨﻢ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﺑﯘﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻰ
ﻣﯧﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﻰ ﺗﯚﺭﻩﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ ،ﺋﯘ
ﻛﯜﻧﻰ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ ﺑﯩﺮﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﺩﯦﺪﻯ.
―ﮬﺎﺯﯨﺮ

ﺳﻪﻝ

ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺕ

ﯞﺍﻗﯩﺖ

ﻛﻪﺳﻜﯩﻨﻠﻪﺷﺘﻰ،

ﻗﯩﺴﺘﺎﭖ

ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ،ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﻕ،
ﭘﯘﻝ

ﻳﯧﺘﯩﺸﻤﻪﻳﯟﺍﺗﯩﺪﯗ،

ﭘﯘﻝ

ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ

ﺟﯩﻖ

ﺋﯩﺸﻨﻰ

ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ

ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﯘﻝ ﺗﺎﭘﺴﺎﻕ
ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ- ،ﺩﯦﺪﻯ.
ﭘﯘﻝ ﻳﯩﻐﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟ -ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﯨﻢ ﻣﻪﻥ. ﻛﯩﻤﺪﯨﻦ ،ﻧﻪﺩﯨﻦ ﭘﯘﻝ ﻳﯩﻐﯩﻤﯩﺰ؟ -ﺩﯦﺪﻯ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ.ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻨﭽﯘ؟ ﭘﯘﻟﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻤﺎﻣﺪﯗﻕ!ﺑﯩﺰ

ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ

ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻘﻘﺎ

ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯨﻤﯩﺰ،
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ﻳﻮﻗﺴﯘﺯﻟﯘﻗﺘﯩﻦ
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ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯨﻤﯩﺰ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺗﯘﭘﺮﯨﻘﯩﺪﯨﻦ ﮬﻪﻳﺪﻩﭖ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺩﻩﯞﺍﺗﯩﻤﯩﺰ ،ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺧﻪﻟﻘﺘﯩﻦ
ﭘﯘﻝ ﻳﯩﻐﯩﻤﯩﺰ؟ -ﺩﯦﺪﻯ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ.
ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ! ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺑﯩﺰ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ ،ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﭘﯘﻝ
ﻻﺯﯨﻢ؟ -ﺩﯦﺪﻯ ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺧﺘﯩﮫﺎﺟﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ.
ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯘﯞﯦﺮﯨﺪﯗ. ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﯕﻼﺭ ،ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﺎﻻﺵ ـ ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯘﻝﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
 ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ- ،ﺩﯦﺪﻯ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ.ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻩﻥ ﻣﻪﻥ ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺧﯧﻠﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺗﺘﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﯗﻕ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﮔﻪ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﻡ ،ﭘﯘﻝ ﺗﻪﭘﻜﻪﻟﺪﯗﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﯨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﺑﯩﺰﻧﻰ  - 1970ﻳﯩﻠﻰ  - 9ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 30ﻛﯜﻧﻰ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ
ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ،
ﺩﺍﺩﯨﻴﻮﭘﯘ ،ﺷﻮﺩﯨﻴﻮﭘﯘ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﺎﻧﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯘﻻﭖ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯩﻤﯩﮕﻮ ،ﯞﯨﻴﺨﯘﻟﯩﻴﺎﯓ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﻻﭖ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﻠﯩﺘﯩﻨﻰ
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ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﻴﻤﯩﻨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻛﯜﭘﻜﯜﻧﺪﯛﺯﺩﻩ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘﭖ ﺷﻮﭘﯘﺭﻧﻰ ﺋﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﮕﻪ
» ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻛﯜﭼﻠﯩﺮﻯ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﭘﺎﻟﯟﺍﻥ ﺋﻪﺗﺮﯨﺘﻰ«
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﭼﺎﭘﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﭼﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﻪ ﻳﻪﺗﺘﻪ
ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺳﯘﻏﯘﻧﭽﺎﺯﯨﺪﺍ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﻟﺠﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﯩﭙﺘﺎ ﭘﯘﻝ ﺷﯘ ﭘﯘﻝ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ  78ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﻪﻟﻖ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺟﺎﺯﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺗﺘﻪ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭ :ﺟﯧﻠﯩﻞ ﻗﺎﺭﯨﻢ ،ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﻮﺧﺘﻰ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﯞﯗﺕ ،ﮬﺎﯞﯗﺕ
ﭘﺎﯞﺍﻥ ،ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﻣﯘﻧﯩﺮ ،ﻳﯜﺳﯜﭖ ﻗﺎﺩﯨﺮ ،ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭﻻﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺧﻪﻟﻖ
ﺳﻮﺕ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﺴﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻼﭖ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﻮﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺠﺮﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻻﺗﺘﻰ - 1969 .ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺗﺎﻛﻰ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ
ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ
ﺧﻪﻟﻖ

ﺳﻮﺕ

ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﺴﯩﮕﻪ

ﭼﯜﺷﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
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ﺑﻮﻟﺪﻯ.

ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ
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ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺩﺩﯨﻴﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ »ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺕ«،
»ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ«».ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﭖ ،ﺩﯙﻟﻪﺕ
ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪﺳﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ« ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ
ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ ،ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻘﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﻛﯚﭘﺘﯜﺭﯛﺵ ،ﺳﺎﺧﺘﺎ
ﺩﯦﻠﻮ ﻳﺎﺳﺎﺵ ،ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﻣﺎ ﭘﺎﻛﯩﺖ ﺗﻮﻗﯘﭖ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﯚﮬﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻪﻙ
ﻗﻪﺑﯩﮭ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﭼﻮﯕﺎﻳﺘﯩﭗ ،ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ

ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ

ﺧﯩﻠﻤﯘ

ﺧﯩﻞ

ﻧﻪﻳﺮﻩﯕﯟﺍﺯﻟﯩﻘﻨﻰ

ﺋﯩﺸﻘﺎ

ﺳﯧﻠﯩﭗ،

ﯞﻩﺗﻪﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ  -ﺗﯜﺭﻛﯜﻣﻠﻪﭖ ﺋﯩﺘﺘﯩﻚ
ﭘﯩﭽﺎﻗﺘﺎ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﯧﺮﯨﺪﻩ ﮬﻪﺭﻛﯜﻧﻰ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯧﻼﻧﻠﯩﺮﻯ ﭼﺎﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﯞﻩ ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻤﮕﻪ
ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﯧﻼﻧﻰ ﻛﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﭼﯧﻠﯩﻘﯩﭗ
ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.
ﺑﯘ ﺋﯜﭺ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺋﯧﻼﻧﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ:
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﻰ -ﺋﻪﺭ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ 29 ،ﻳﺎﺵ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻦ.
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﯩﻤﯩﻦ

ﻗﺎﺩﯨﺮ-

ﺋﻪﺭ،

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ،

24

ﻳﺎﺵ،

ﻣﻪﻛﯩﺖ

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ.
ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ -ﺋﻪﺭ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ 32 ،ﻳﺎﺵ ،ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ.
ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﯘﺭﻻﺭﺩﺍ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ،ﺋﻪﺷﻪﺩﺩﯨﻲ ﺟﺎﮬﯩﻞ،
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ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﺱ
ﻏﻪﺯﯨﭙﻰ

ﺋﯘﻧﺴﯘﺭ،

ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﻰ

ﻣﯩﻠﺘﯩﻖ

ﺑﯧﺴﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ.....

ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﯩﺴﻪ

ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯧﺘﯩﭗ

ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺴﯘﻥ.....
ﺋﺎﮪ ﺷﯘ ﺋﻪﺭﻛﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ،ﺯﯗﻟﯘﻡ ،ﺩﻩﮬﺸﻪﺕ ،ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺗﯜﻧﻠﻪﺭ....
ﺳﯧﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﻪﻱ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ ﯞﻩﺗﻪﻥ،
ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﻪﺭﺩ ﺋﻮﻏﻼﻧﻼﺭ ﺑﻪﺭﺩﻯ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ.
ﺗﯚﻛﺘﻰ ﺗﯘﭘﺮﯨﻘﯩﯖﻐﺎ ﻗﯧﺰﯨﻞ ﻗﯧﻨﯩﻨﻰ،
ﺳﻪﻥ ﺟﯩﻢ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﯔ ﺑﺎﻏﺮﯨﯖﻐﺎ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺗﯧﻨﯩﻨﻰ!
ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﯨﺸﯩﻢ،
ﺋﺎﺷﯘ ﯞﻩﻗﻪﻧﯩﯔ ﺷﺎﮬﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﺧﺎﺗﯩﺮﻩ
ﺩﻩﭘﺘﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
» - 1970 .......ﻳﯩﻠﻰ  - 1ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -21ﻛﯜﻧﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭ
ﮔﯘﯕﺸﯧﺴﯩﻐﺎ ﺗﻪﯞﻩ ﺗﯚﺕ ﻛﻮﭼﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﯩﺪﯨﻦ  36ﺋﺎﮬﺎﻟﻪ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻨﯩﯔ
ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻗﺎﺭﻣﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ  -ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ،ﺯﺍﯞﯗﺕ -
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭ ،ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻗﻮﺷﻨﺎ ﻳﯧﺰﯨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﺋﻮﻧﻤﯩﯖﻼﺭﭼﻪ

ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ

ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ

ﮬﺎﻟﺪﺍ

ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺗﻮﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
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ﺧﻪﻟﻖ

ﺑﺎﻏﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
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ﺳﻪﮬﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻟﻮﺯﯗﻧﻜﯩﻐﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ،
ﺧﯩﺘﺎﻳﭽﻪ »ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻮﯓ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﻪﺕ ﻳﻮﻏﺎﻥ
ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺑﯩﻨﺎﺳﻰ ،ﺑﺎﻧﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﻰ،
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﻰ ،ﺷﻪﺭﻕ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻜﻰ  - 3ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺑﯩﻨﺎﺳﻰ ﺋﯜﺳﺘﻰ ،ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﻰ ،ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﭘﯩﻠﯩﻤﻮﺕ ،ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺕ ،ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻟﯩﻖ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﭘﺎﺳﺎﮊﯨﺮ ﺑﯧﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﻮﻝ ،ﺩﯙﯕﺒﺎﻍ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻰ ،ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ
ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﻳﻨﺎﭖ ﻳﻮﻟﻰ ،ﺗﯜﺭﻣﻪ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻰ ،ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ
ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺳﯜﺭﻟﯜﻙ
ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ .ﺳﻪﮬﻨﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻥ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ،ﻓﯩﻠﯩﻢ
ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻥ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﯧﺴﯩﻤﻠﯩﻖ  25ﻳﺎﯕﺮﺍﺗﻘﯘ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯘ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﺎ ﺑﯩﺰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﻪ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻳﺎﯕﺮﺍﺗﻘﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ
ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﯕﺮﺍﺗﻘﯘﻻﺭ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﮬﺎﯞﺍ ﺳﻮﻏﯘﻕ ،ﺳﯜﺭ ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ ﻗﺎﺭﺍ ﺑﯘﻟﯘﺗﻼﺭ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﻨﺴﯘﻥ! -ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﺎ  -ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ
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ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﺍ

ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ

ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ

ﺋﯧﮕﯩﺰ

ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻗﻨﯩﯔ

ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ

ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﺯﺍﺭﯨﺘﯩﺪﻩ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻪﺗﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ.
ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﭼﯩﻤﺪﯨﭗ ﺋﯚﺗﯜﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺋﯩﺰﻏﯩﺮﯨﻦ ﺷﺎﻣﺎﻟﻨﯩﯔ
ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﯩﻤﯘ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﺯﺍ ﺳﻪﭘﺴﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﺳﺘﯩﺮﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﻳﯧﭙﯩﺸﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺋﺎﻕ ﭘﺎﺧﺘﺎ ﺑﯩﻠﯩﻨﻪﺭ
ـ ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﻪﺱ ﻟﻪﭘﯩﻠﺪﻩﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.
ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﻘﯘﻧﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘﻣﻠﯘﻕ
ﻳﯧﻐﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺳﺎﻗﭽﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺑﯩﺮ
ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺗﻘﯘﻧﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ
ﺗﯚﯞﻩﻧﮕﻪ ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﯩﻤﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﯩﻤﯘ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ
»ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ«

ﻧﯩﯔ

ﺋﯩﺴﻤﻰ

ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﭗ

ﮬﯚﻛﯜﻡ

ﺋﯧﻼﻥ

ﻗﯩﻠﯩﺶ

ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﺷﻨﺎﻣﯩﺴﻰ ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻧﺪﺍ »ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ« ﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﮕﯩﺰ
ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﺗﺘﻰ.
ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ »ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ« ﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﺪﺍ ﺳﯩﻤﺪﯨﻦ
ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯩﺮﺗﻤﺎﻗﺘﻪﻙ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﺷﻮﺋﺎﺭ
ﺗﻮﯞﻟﯩﺴﺎ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺳﯩﺮﺗﻤﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯧﻠﻰ ﺑﻮﻏﯘﻟﯘﭖ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ
ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﺳﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﺎﻏﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺷﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﻰ ﮬﯚﻛﯜﻡ

320

321

ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﺎﺭﻛﻮﺯ ﺋﻮﻛﯘﻝ ﺋﯘﺭﯗﭖ
ﻣﻪﺳﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﯧﭻ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﯧﺴﯩﻤﻠﯩﻖ ﻳﺎﯕﺮﺍﺗﻘﯘﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯘﻻﻗﻨﻰ ﻳﺎﺭﻏﯘﺩﻩﻙ
ﺳﻪﺕ

ﺋﺎﯞﺍﺯ

ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻤﻨﻰ

ﺳﯩﻘﯩﺸﻘﺎ

ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.

ﻛﯚﺯ

ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻢ

ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﺪﺍ ﻟﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺳﻪﺯﺩﯛﺭﻣﻪﻱ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﺩﯗﻡ .ﺷﯘ
ﺋﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﮔﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﺪﯗﻣﻜﻰ ،ﻛﺎﻧﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺳﻪﺕ ﺷﻮﺋﺎﺭﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺷﻮﺋﺎﺭ ﺗﻮﯞﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ
ﻳﻮﻕ ﺩﯦﻴﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺧﯩﺘﺎﻳﭽﻪ ﺷﻮﺋﺎﺭ ﺗﻮﯞﻟﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺳﻪﭘﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻼ

ﻗﯧﺘﯩﻠﯩﭗ

ﺷﻮﺋﺎﺭ ﺗﻮﯞﻟﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ

ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.

ﺷﻪﮬﻪﺭ

ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭ ﺟﯩﻢ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﻐﺎ

ﺑﯩﺮ

ﻗﺎﺭﯨﯟﯦﺪﯨﻢ

ﮬﻪﻣﻤﻪ

ﺗﯩﻤﺘﺎﺱ.

ﺋﺎﻻﻕ-

ﺟﺎﻻﻕ

ﻳﺎﯕﺮﺍﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺳﺎﺩﺍﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﺭﺍﺳﯩﻤﯩﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﻧﻪﭘﺮﻩﺗﻜﻪ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯚﺯﻟﻪﺭ
ﺑﯩﺮﻯ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﺎﺗﺘﻰ ،ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻖ ―ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﺎﻳﻐﯘ ـ ﮬﻪﺳﺮﯨﺘﯩﻨﻰ،
ﺩﻩﺭﺩ

ـ

ﺋﻪﻟﯩﻤﯩﻨﻰ،

ﺋﯜﻧﺴﯩﺰ

ﻛﯚﺯ

ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ

ﺳﯩﯖﺪﯛﺭﯛﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯩﯖﻼﺭﭼﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﺰﮬﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﯩﺴﺘﻪﻙ ،ﺋﺎﺭﺯﯗ
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ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺗﯩﯟﯨﺸﺴﯩﺰ

ﺳﺎﺩﺍﺳﻰ

ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ

ﺋﻪﮔﯩﭗ

ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺪﻩﻙ

ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ...
ﺋﺎﮪ ،ﺋﯘﻻﺭ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ،ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻳﯘﺭﺗﯩﻨﯩﯔ
ﺳﺎﻣﺎﻟﯩﺮﯨﻐﯩﻤﯘ ﻗﺎﻧﻐﯘﺩﻩﻙ ﻗﺎﺭﯨﻴﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ
ﺗﯧﻨﻰ ،ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ،ﻗﯩﭙﻘﯩﺰﯨﻞ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﻗﯧﻨﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﯘ ﻗﺎﺭﺍ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﺗﻪﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ...
ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ ،ﺗﯚﻛﯜﻟﮕﻪﻥ ﻛﯚﺯ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﻟﻪﻣﻨﻰ
ﻗﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ ﯞﻩ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﻨﯩﻘﺘﺎ ﺷﯘ ﻣﯩﺴﺮﺍﻻﺭﻧﻰ ﺗﯩﺰﺩﯨﻢ.
ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﯩﻦ ﺋﺎﻧﺎ ﯞﻩﺗﻪﻥ ،ﻣﺎﺗﻪﻡ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻳﯩﻐﻼ ﺑﯜﮔﯜﻥ،
ﻳﺎﻧﺴﯘﻥ ،ﺋﯚﺭﺗﻪﻧﺴﯘﻥ ﺩﯨﻠﯩﯔ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯩﻐﻼ ﺑﯜﮔﯜﻥ.
ﺋﺎﻗﺘﻰ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﯩﯔ  -ﺷﯧﮫﯩﺘﻼﺭ ﻗﯧﻨﻰ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻘﺎ ﺳﯩﯖﯩﭗ،
ﺋﻪﻱ ﺗﯜﻣﻪﻥ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﻰ ﺋﻪﻟﻪﻣﺪﻩ ﺗﻮﻟﻐﯩﻨﯩﭗ ﻳﯩﻐﻼ ﺑﯜﮔﯜﻥ.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ﺧﺎﺗﯩﻤﻪ ﺷﻮﺥ ﻛﯜﻳﮕﻪ ﺋﻪﻱ ﺗﯩﺰﻧﺎﭖ ﺳﯜﻳﻰ،
ﻣﻪﺭﺳﯩﻴﻪ ﺋﯧﻴﺖ ﺷﺎﺭﻗﯩﺮﺍﭖ ،ﻣﯘﯕﻐﺎ ﺗﻮﻟﯘﭖ ﻳﯩﻐﻼ ﺑﯜﮔﯜﻥ.
ﺋﻪﻱ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻗﯩﺮﻻﺭ ،ﺋﯧﺪﯨﺮﻻﺭ ،ﯞﺍﺩﯨﻼﺭ ،ﮔﯜﻟﺰﺍﺭﯨﻼﺭ،
ﻛﯧﻴﯩﻨﮕﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍ ﻟﯩﺒﺎﺱ ،ﻳﺎﺵ ﺗﯚﻙ ،ﺑﯘﻟﯘﺕ ﻳﯩﻐﻼ ﺑﯜﮔﯜﻥ.
ﭼﺎﻙ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﻳﺎﻗﺎﯕﻨﻰ ﺋﻪﻱ ﺑﯘﻟﺒﯘﻝ ﻧﺎﺩﺍﻣﻪﺕ ﺋﻪﻳﻠﯩﮕﯩﻦ،
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﯨﯔ ﮔﯜﻟﯜﯕﺪﯨﻦ ﺋﺎﮪ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﻳﯩﻐﻼ ﺑﯜﮔﯜﻥ.
ﺷﺎﺋﯩﺮﯨﻢ ﻳﯩﻐﻼ ،ﻗﻪﻟﻪﻡ  -ﻗﻪﻏﻪﺯﻣﯘ ﮬﻪﻡ ﮬﻪﺳﺮﻩﺗﻠﯩﻨﯩﭗ،
ﻳﯩﻐﻠﯩﺴﯘﻥ ﺋﯩﻠﮫﺎﻡ ﭘﻪﺭﯨﺴﻰ ﺧﻮﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﻳﯩﻐﻼ ﺑﯜﮔﯜﻥ.
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 - 1970ﻳﯩﻠﻰ  -1ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 21ﻛﯜﻧﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﻯ
ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ  100ﺩﻩﻙ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ
ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﻮﺭﯗﻥ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!.

 -4ﻳﻪﻛﻪﻥ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ
ﻳﻪﻛﻪﻥ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﺍ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ
ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ  - 2ﺗﺎﺭﻣﺎﻕ ﺋﻪﺗﺮﯨﺘﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪﯗ.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﻕ ﺋﻪﺗﺮﯨﺘﻰ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺟﺎﺧﯘ ﺗﯜﺭﻣﯩﺴﻰ.
ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ  -ﺟﻪﻧﯘﺑﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﻏﯘ  -ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﻣﯧﯟﻩ -
ﭼﯩﯟﯨﻨﯩﯔ

ﻣﺎﻛﺎﻧﻰ،

ﻳﯧﺸﯩﻠﻠﯩﻘﺘﺎ

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﯨﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ

ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ

ﻳﯘﺭﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﯩﮫﺎﺗﻪ
ﺋﻮﺭﻣﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺭﻛﯜﻧﯜﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺗﯩﺮﻩﻙ
ﺩﻩﺭﯨﺨﯩﻨﯩﻼ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﮕﻪ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﺵ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ
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ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺗﯚﺕ ﻗﺎﺗﺎﺭﺩﯨﻦ ﺗﯩﺰﯨﭗ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﺳﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺋﯧﺸﯩﭗ
ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺑﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﺭﺧﯩﻞ ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭ ﺋﺎﻻﻳﯩﺘﻪﻥ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﯛﻟﯜﭖ،
ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ

ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ

ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﺪﯨﻜﻰ

ﻣﺎﯞﻏﺎ،

ﺟﯘﺋﯩﻨﻠﻪﻳﮕﻪ،

ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻻﺭﻏﺎ ﺳﻮﯞﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻪﺗﺘﻰ،
ﺋﯘ ﻣﯧﯟﯨﻠﯩﻚ ﺩﻩﺭﻩﺧﻠﻪﺭ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﯨﺶ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﮬﻪﺭ ﺗﯜﭖ
ﻣﯧﯟﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﯧﺨﻨﯩﻚ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﻣﯧﯟﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻻﺭ ﻳﯧﻴﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻣﺎﯞﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯧﯟﯨﺴﻰ
ـ ﺩﻩ!
ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﯘ ﺑﺎﻏﯘ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﻣﯧﯟﻩ  -ﭼﯩﯟﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﻰ
ﺗﻪﺭﻩﭖ  -ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺩﺍﯓ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻣﺎﻛﺎﻥ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﯞﻩ
ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻨﯩﯔ

ﮬﻪﺭ

ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ

ﻳﯩﻐﯩﻨﻠﯩﺮﻯ

ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻣﻪﺟﻠﯩﺴﮕﺎﮬﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﭖ ﻣﯧﯟﻩ ،ﮬﻪﺭ
ﺑﯩﺮ ﺗﯜﭖ ﺩﻩﻝ-ﺩﻩﺭﻩﺥ ،ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﭖ ﮔﯜﻝ -ﮔﯩﻴﺎﮪ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ

ﻗﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ

ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﻳﻪﯞﺍﺗﻘﯩﻨﻰ ﻣﯧﯟﻩ  -ﭼﯧﯟﻩ ،ﭘﯘﺭﺍﯞﺍﺗﻘﯩﻨﻰ ﺧﯘﺵ ﺑﯘﻱ ﮬﯩﺪ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻗﺎﻥ -ﮊﯨﺮﯨﯔ ﺋﯩﺪﻯ!!!
ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ  -ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﺎ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﯩﻐﺎ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ.
ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ

ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ

ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ،
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ﻣﻪﻛﯩﺘﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻣﺒﯩﻠﻰ،
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ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﺩﻭﺗﻪﻱ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﯞﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﺎ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﯜﭺ ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﭘﻪﻳﻠﻮ ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ
ﺧﯩﺘﺎﻳﭽﻪ ﺳﯚﺯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﻗﺎﻧﺎﺗﺴﯩﺰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻗﻮﯞﯗﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﺎﻧﻰ
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ .ﻳﺎﻏﺎﭼﺘﯩﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﭘﻪﻳﻠﻮﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺭﻩﯕﮕﺎ -ﺭﻩﯓ ﺭﻩﺥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﭘﯘﻕ ﻳﯧﭙﯩﭗ ﻳﺎﺳﺎﭖ ،ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ
ﭘﺎﻳﺎﻧﺪﺍﺯ ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﻣﺎﺩﻭﺗﻪﻳﻨﻰ ﭘﻪﻳﻠﻮﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ،ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻣﺎﺩﻭﺗﻪﻱ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯜﺳﺘﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻜﻰ ﯞﻩ ﻳﺎﻥ
ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻜﻰ

ﮬﻪﺷﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺭﻩﺧﺘﻠﻪﺭ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ،

ﭘﻪﻗﻪﺕ

ﻳﺎﻏﯩﭽﯩﻼ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﻠﻮ ،ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ .ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻳﻪﻛﻪﻧﮕﻪ ﺗﻪﯞﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﻳﻪﻛﻪﻥ ﭘﻪﻳﻠﻮ ،ﺩﻩﭘﻤﯘ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪﯗ.
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ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ

ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ

ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ

ﮔﯘﯕﺌﻪﻧﺘﯩﯔ

ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ

ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﻮﺑﯘﻟﻘﺎﺳﯩﻢ ﮬﺎﻣﯘﺕ  - 50ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ
ﻗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻳﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ ،ﺗﻪﺳﺘﯩﻖ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﭘﯘﻝ
ﺋﺎﺟﺮﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﻳﻪﺭ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ
ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ  20ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ
ﺋﻮﺑﯘﻟﻘﺎﺳﯩﻢ ﮬﺎﻣﯘﺗﻤﯘ ﺑﯘ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ  20ﻳﯩﻞ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻳﯧﺘﯩﭗ،
»ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ،ﺋﯚﺯﯛﻡ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻳﺎﺗﺘﯩﻢ« ﺩﻩﭖ ،ﻳﯩﻐﻼﭖ

326

327

ﮬﻪﺳﺮﻩﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺳﺎﻗﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻱ ،ﺗﯜﺭﻣﻪ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ
ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ
ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﻣﻪﺯﻛﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﻳﯘﻣﯩﻼﻕ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻛﯚﻝ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﻗﻮﺷﻨﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ
ﻳﯧﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!
ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﺗﯚﺕ ﺩﺍﺩﯛﻱ ،ﺑﯩﺮ ﻳﯧﯖﻰ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﺋﻪﺗﺮﯨﺘﻰ ،ﺑﯩﺮ ﺳﯘ
ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﺋﺎﻣﺒﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﺩﺍﺩﯛﻳﻰ ﺑﺎﺭ .ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺭ
ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﮬﻪﺭ
ﺩﺍﺩﯛﻳﺪﻩ  1500ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ »ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ« ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
-1ﺩﺍﺩﯛﻱ ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﺑﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﻳﻠﻮﻏﺎ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﻪﯓ
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﯜﺭﻣﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯘ ﺗﯜﺭﻣﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﭘﻪﻳﻠﻮ
ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ .ﭘﺎﺧﺘﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ
ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﻳﻪﺭ

ﺗﯧﺮﯨﻴﺪﯗ.

ﺋﺎﻳﺎﻝ

ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﯩﺪﯗ -1 .ﺩﺍﺩﯛﻱ

»ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ«

ﺟﯘﻏﺮﺍﭘﯩﻴﯩﯟﻯ

ﻣﯘ

ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ

ﺑﯘ

ﻳﻪﺭﺩﻩ

ﻳﻪﻛﻪﻧﻨﯩﯔ

ﺧﺎﯕﺪﻯ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ.
-4ﺩﺍﺩﯛﻱ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﭖ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﭼﺎﯕﺒﯘﺳﻰ)ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﺷﺘﺎﺑﻰ(  - 4ﺩﺍﺩﯛﻳﮕﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎﻥ .ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ ـ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ
ﺋﻪﺗﺮﯨﺘﻰ،

ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ

ﺋﻪﺗﺮﯨﺘﻰ،

ﺋﯘﻥ
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ﺯﺍﯞﯗﺗﻰ،

ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ

ﻛﻪﺳﯩﭗ
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ﺋﻪﺗﺮﻩﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ

ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ.

ﭼﺎﯕﺒﯘﻏﺎ

ﺑﯩﺮ

ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ

ﻣﻪﻛﯩﺘﻨﯩﯔ ﺷﯧﮫﯩﺘﺪﯙﯓ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻐﺎ ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﺪﯗ.
-3ﺩﺍﺩﯛﻱ ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺕ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ،ﺑﯩﻨﻪﻡ ﺋﯧﭽﯩﺶ
ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﯓ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ.
ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ  - 2ﺩﺍﺩﯛﻳﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﻰ ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﺭﺍﺩﻩﺭﯞﺍﺯﺍ ﺩﻩﭘﻤﯘ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ - 2 .ﺩﺍﺩﯛﻱ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﻖ ﺩﺍﺩﯛﻱ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺌﺎﯞﺍﺕ
ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻐﺎ ﻳﺎﻧﺪﺍﺵ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺩﺍﺩﯛﻳﺪﻩ ﺗﯚﺕ ﺟﯘﯕﺪﯛﻱ ﺑﻮﻟﯘﭖ:
-1ﺟﯜﯕﺪﯛﻳﻰ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻘﻰ

ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ

ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ،

ﺋﯧﭽﯩﺶ

ﺑﯩﻨﻪﻡ

ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.

ﺋﺎﺳﺎﺱ
ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﯓ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ.
-2ﺟﯜﯕﺪﯛﻱ

ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ

ﺋﯩﺸﻼﺭ

ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ

ﺟﯜﯕﺪﯛﻳﻰ.

ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،
 –3ﺟﯜﯕﺪﯛﻳﻰ ،ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﯧﺴﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﯞﻩ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ
ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﺴﯩﻠﮕﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،
ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
-4ﺟﯜﯕﺪﯛﻳﻰ ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯕﻨﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ
ﺑﺎﺗﯘﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺴﯩﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﯧﻐﯩﻨﯩﯔ
ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﯞﻩ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺴﯩﺰ ﯞﻩ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺋﯩﻜﻜﻰ

ﻳﯩﻞ

ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﯛﭖ

ﺋﯩﺠﺮﺍ
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ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ

ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ
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ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ

4

ﺟﯘﯕﺪﯛﻳﺪﻩ

-

ﺑﻮﻟﯘﭖ،

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﯨﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ »ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ« ﻟﻪﺭ ﻣﯘﺷﯘ ﺟﯘﯕﺪﯛﻳﺪﻩ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﺟﯘﯕﺪﯛﻳﺪﻩ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﻣﻪﻥ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺟﯘﯕﺪﯛﻳﺪﻩ،
ﺧﻮﺗﻪﻧﻠﯩﻚ

ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﮫﯧﻜﯩﻢ

ﺩﺍﻣﻮﻟﻼﻣﻨﯩﯔ

ﺑﯩﺮ

ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ

ﺋﯩﻨﯩﺴﻰ

ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺕ ﺩﺍﻣﻮﻟﻼﻡ ،ﺧﻮﺗﻪﻥ ﻛﯧﺮﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﮫﻪﻳﺨﺎﻥ ﮬﺎﺟﯩﻢ،
ﻛﻪﻟﭙﯩﻨﻠﯩﻚ ﻣﺎﻣﯘﺕ ﮬﻪﺳﻪﻥ ﺩﺍﻣﻮﻟﻼﻡ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﮔﯧﻨﯧﺮﺍﻟﻰ

ﺧﻪﻣﯩﺖ

ﺋﺎﺭﺳﻼﻥ،

ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻚ

»

ﺷﯩﭙﯩﻴﻮﻥ« ﻻﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ »ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ« ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺗﯘﺗﻘﯘﻧﻼﺭ  - 1ﺟﯜﯕﺪﯛﻳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺴﯩﺰ - 4
ﺟﯜﯕﺪﯛﻱ ﺑﯩﻨﻪﻡ ﺋﯧﭽﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺳﯩﺠﯩﻠﻠﯩﻘﻰ
ﺑﻪﻙ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﻨﻰ ﺳﯜﺑﮫﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻣﺎﯕﺴﺎﻕ
ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﻳﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﯘﻕ .ﺋﻪﺗﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ
ﺟﺎﯕﮕﺎﻟﺪﺍ ﻗﺎﻗﺎﺳﻠﯩﻘﺘﺎ ﺑﯩﻨﻪﻡ ﺋﺎﭼﺎﺗﺘﯘﻕ .ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯘ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ ﺳﯘ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻛﺎﻻ ﮬﺎﺭﯞﯨﺴﻰ ،ﭼﯜﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﺗﻮﻳﻤﺎﻳﺘﺘﻰ،
ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﯧﺮﯨﻖ ﻗﻮﻧﺎﻗﻨﯩﯔ ﻗﺎﺳﻘﺎﻧﺪﺍ ﭘﯩﺸﯘﺭﻏﺎﻥ ﻧﯧﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ،
ﺑﯩﺮ ﻛﻮﺭﺍ ﻗﯩﺰﯨﻠﭽﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﻛﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ .ﭼﯜﺷﺘﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻧﺎﻕ
ﻧﯧﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺑﯩﺮ ﭼﯚﻣﯜﭺ ﻗﯩﺰﯨﻠﭽﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﻛﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ
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ﺋﯘﻣﺎﭺ ﻳﺎﻛﻰ ﺯﺍﯓ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ - 8 .ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻗﯩﺰﯨﻠﭽﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﻛﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺳﻪﯞﺯﻩ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ .ﻳﯩﻞ
ﺑﻮﻳﻰ ﺋﺎﻕ ﺋﯘﻧﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﮬﯧﻴﺘﺘﺎ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ،
ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﮬﺎﺭ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﺪﺍ ﮬﻪﺭ ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﻪﻳﺘﺘﯘﻕ،
ﻗﺎﻟﺪﻯ

ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ

ﻗﻮﻧﺎﻕ

ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ،

ﻣﻮﻣﯩﺴﻰ

ﮬﺎﺭﻏﯩﻨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ،

ﻳﻪﻳﺘﺘﯘﻕ.

ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﻨﯩﯔ

ﻳﺎﺩﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﺘﯩﻦ،

ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﮬﻪﺭ ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ـ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﻟﯜﭖ
ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻤﯘ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ

ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﻨﯩﯔ

ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻐﺎ،

ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﻘﺎ،

ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻗﻘﺎ

ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻱ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﭼﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﺗﯘﺗﯘﭖ
ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ،

ﺑﯩﺰﻧﻰ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ

ﺳﺎﻗﻼﻳﺘﺘﻰ.

ﻗﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ »ﺑﻮﮔﻮ ﺑﻪﻧﺠﺎﯓ ،ﻣﻪﻥ ﻗﺎﭼﺘﯩﻢ!« ﺩﻩﭖ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﺍﭖ ﻗﺎﭼﺎﺗﺘﻰ.
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻱ ﺋﻮﻕ ﺋﺎﺗﺎﺗﺘﻰ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ،ﻧﯩﺸﺎﻧﻼﭖ ،ﺋﯚﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ
ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻩﺗﺘﻰ .ﻳﺎﺷﺎﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻴﻨﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯚﺭﻩ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩﻩﭖ ،ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ.
ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺶ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ،
ﺟﺎﻥ ﺋﯜﺯﯛﭖ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻳﺎﺗﺎﺗﺘﻰ،
ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﻨﻰ

ﺋﻮﻳﻐﺎﺗﺴﺎﻕ

ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ
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ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.

ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻕ

331

ﮬﺎﺭﻏﯩﻨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ

ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﯩﯔ

ﺳﻮﻗﯘﺷﻰ

ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ

ﺟﺎﻥ

ﺋﯜﺯﯛﭖ

ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻻﻻﻳﺘﺘﯘﻕ .ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯚﺕ ﻣﯧﺘﯩﺮ ﺧﻪﺳﻪ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﺍﭖ ،ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﻛﯚﻣﯜﭖ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﯘﻕ - 2 .ﺩﺍﺩﯛﻳﻨﯩﯔ
ﺯﺍﺭﺍﺗﮕﺎﮬﻠﯩﻘﯩﺪﺍ

ﻣﻪﻥ

ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻣﯧﻨﯩﯔ

ﺷﯧﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ

106

ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﻰ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ  10ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ
ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ  600ﺩﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ  10ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ
ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﻪﺵ ﺩﺍﺩﯛﻳﺪﯨﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻴﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ.
ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻤﻪﻙ – ﺋﯩﭽﻤﯩﻜﻰ ،ﭘﻪﻳﻠﻮ
ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ

ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ

»ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ«

ﻧﯩﯔ

ﻳﯧﻤﻪﻙ

ـ

ﺋﯩﭽﻤﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﯘﺩﻩﻙ ﻗﻮﻧﺎﻕ ﻳﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻗﯩﻐﺎ ﺳﻮﯞﯗﺗﯘﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍ
ﭼﺎﻱ ﺋﯩﭽﻪﺗﺘﻰ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻳﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻤﯘ ﭼﺎﻱ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ
ﭼﺎﻱ

ﺋﯧﭽﯩﺶ

ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﮕﻪ

ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ.

ﭘﻪﻳﻠﻮ

ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻨﯩﯔ

ﻛﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﯘﺩﻩﻙ ﮬﻪﻟﻪﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻧﺎﻕ ﺋﯘﻧﯩﺪﺍ
ﺋﺎﻻﻳﯩﺘﻪﻥ ﺋﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﻮﻡ ﻳﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻏﺮﺍﻡ
ﺯﺍﻏﺮﺍ ﻧﺎﻧﻐﺎ ﺯﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﭽﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ.
ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﯕﮕﯘﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﻤﯩﻜﯩﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﻧﻮﻣﯘﺱ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻐﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ
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ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺟﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ،
ﺑﯧﻘﯩﻼﺗﺘﻰ.

ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ

ﺋﯧﺴﯩﻞ
ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻐﺎ

ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭ
ﭼﯩﺪﯨﻤﯩﻐﺎﻥ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ

ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ،ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﻤﻪﻛﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻳﻪﭖ ،ﺋﯚﻟﮕﯜﭼﻪ
ﺗﺎﻳﺎﻕ ﻳﻪﻳﺘﺘﻰ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﮬﺎﻳﯟﺍﻥ ﻳﯧﻤﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﻪﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ
ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﺎﺗﺘﻰ.
ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﻰ ﺗﻮﻳﻤﯩﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻳﻪﻳﺘﺘﻰ.

ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ،

ﺗﺎﺷﻼﻧﺪﻯ

ﺋﻪﺳﻜﻰ

ﻗﻮﻏﯘﻧﻨﯩﯔ
ﺳﯚﯕﻪﻙ

ﺷﺎﭘﯩﻘﻰ،

ﻗﻮﻏﯘﻧﻨﯩﯔ

ﺋﯘﺭﯗﻗﻰ،

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ

ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭗ

ﺳﯜﻳﯩﻨﻰ

ﺋﯩﭽﻪﺗﺘﻰ .ﻗﻮﻏﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻗﯩﻨﻰ ﻳﻪﭖ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﻰ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﻪﺭﻩﺕ
ﻣﺎﯕﻤﺎﻱ ،ﻳﯩﻘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﻰ ﻗﻪﺭﻩﻟﺴﯩﺰ ﺋﯚﻟﯜﭖ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺭﺍﺗﺒﺎﺧﺸﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ
»ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﻰ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﻰ« ﺑﯩﻠﻪﻥ  15ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯧﺴﯩﻠﮕﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ،

ﺋﯘ

ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ

ﺋﯧﮕﯩﺰ

ﺑﻪﺳﺖ

ﺑﻮﻳﻠﯘﻕ

ﺋﺎﺩﻩﻡ

ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ

ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﭼﯧﻠﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﯚﺯﻯ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪﻥ
ﺋﯘﺳﺘﯩﺨﺎﻧﻠﯩﻖ،

ﺭﺍﯞﯗﺭﯗﺱ،

ﺑﻪﺭﺟﻪﺱ

ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ

ﺗﯚﺕ

ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ

ﺋﯘﺳﺘﯩﺨﯩﻨﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺭﻩﮬﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﻮﻏﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻏﯘﻥ -
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ﺗﺎﯞﯗﺯﻧﯩﯔ ﺷﺎﭘﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﻪﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﻰ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﻪﺭﻩﺕ ﻣﺎﯕﻤﺎﻱ،
ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﻰ ﺋﯩﺸﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺳﻪﻛﺮﺍﺗﻘﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ ،ﻳﺎﻟﻼﭖ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭ ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﻮﭘﯧﺮﺍﺗﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﭼﺎﯕﺒﯘﻏﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﺍﻳﻠﻰ ﺩﯦﺴﻪ ،ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻛﻪﭺ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ،
ﺗﯜﺭﻣﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻛﻪﭺ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺩﻩﭖ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺪﯗ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺟﺎﻥ ﺋﯜﺯﯛﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ،
ﻛﯧﺴﻪﻝ

ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﻰ
ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ

ﺋﺎﻟﯟﺍﻥ

ﺗﻮﻳﻤﺎﻱ

ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ،

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯚﻟﯜﭖ

ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.

ﺩﺍﯞﺍﻻﻳﺘﺘﻰ،

ﺩﻭﺭﯨﻠﯩﺮﻯ

ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ

ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺴﯩﺪﻩ

ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺳﺎﻗﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻱ ﺗﯧﺰﻻ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﭖ
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻣﯘﯕﺪﺍﺷﻘﺎﻧﺪﺍ،

ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ

ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ» :ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻢ ﺗﯘﻳﻐﯘﺩﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﺥ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ
ﺋﯧﺘﯩﯟﻩﺗﺴﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻢ« ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ.
ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻕ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﻛﯚﺯﯛﻡ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺘﺘﻰ،
ﮬﺎﺭﻏﯩﻨﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ،ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﻩ ﻣﻪﻧﻤﯘ
ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﻤﻪﻧﻐﯘ ،ﺩﻩﭖ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﮬﻪﺳﺮﻩﺕ ﭼﯧﻜﻪﺗﺘﯩﻢ.
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻢ ﯞﻩ
ﻣﯧﻨﻰ

ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

ﭘﯧﺸﻘﻪﺩﻩﻡ
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ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻢ،

ﻣﺎﯕﺎ

ﻧﻪﺳﯩﮫﻪﺕ
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ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﺑﺎﺭ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ

ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ

ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ

ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ

ﻣﯩﺴﺎﻟﻐﺎ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﺋﯩﻠﮫﺎﻣﻼﻧﺪﯗﺭﺍﺗﺘﻰ ...
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺧﻮﺗﻪﻧﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺭﻭﺯﻯ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺴﯩﺰ
ﻛﯧﺴﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﯕﺪﯨﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ
ﻳﺎﺗﻘﯩﻠﻰ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ  33ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﻛﯜﻥ
ﺑﻮﻳﻰ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎﺭﺍﯕﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﺧﺲ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭽﻪ ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯕﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻣﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ،ﮔﯘﯕﭽﻪﻧﺪﺍﯕﻨﯩﯔ
ﺗﯜﺭﻣﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ،
ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﺪﺍ :ﻣﺎﯕﺎ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻢ ﺗﯘﻳﻐﯘﺩﻩﻙ ﺑﯩﺮ
ﯞﺍﺥ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻗﯧﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﮬﯚ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﻪ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗﭖ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﯧﺘﯩﯟﻩﺗﺴﻪ ،ﺑﯘ ﺟﺎﻟﻼﺗﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ـ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻢ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ
ﺟﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ

ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ

ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ

ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﻰ

ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻤﯘ

ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﮕﻪ

ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ
ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﻰ ﺗﻮﺷﺴﯩﻤﯘ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ـ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﯩﻼ
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ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎﺗﺘﯩﻢ 10 - 8
ﻳﯩﻞ ،ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺴﯩﺰ ﻳﺎﺗﺎﺭﻣﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻧﭽﻪ  10ﻳﯩﻞ ﺩﻩﭖ ،ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻚ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺗﯘﺭﯗﭖ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻤﯘ ﺋﺎﺯ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﺧﯩﺘﺎﻱ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﻼﺭ ،ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻘﻼﺭ
ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﻪﻱ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪﻳﻠﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺶ ـ
ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﭖ ﺋﯚﺗﯜﺷﻨﻰ ﻻﻳﯩﻖ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ.
ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﻰ :ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﻪﺵ ﻳﺎﺵ
ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻳﻪﻛﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻳﯧﯖﯩﺴﺎﺭﺩﯨﻦ
ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﭘﻮﺳﻜﺎﻣﻐﯩﭽﻪ ﺩﯨﻨﻰ ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺴﯩﺰ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻤﯘ ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﻜﻪ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘ
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﮔﯘﻧﺎﮬﺴﯩﺰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻳﺘﺘﻰ .ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺳﺎﯞﺍﺗﺴﯩﺰ
ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﺩﻩﺭﺱ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩﯨﻦ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻢ ﺋﺎﻟﻼﻧﯩﯔ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ،ﺋﯘﻧﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ﺑﺎﺭ ،ﻧﯧﻤﻪ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯧﻨﻰ ﺳﻪﻧﻠﻪﺭ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ ﺩﻩﻳﺴﯩﻠﻪﺭ؟ -ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﯧﺴﯩﻤﺪﻩ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﭽﻪ  -1973ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺶ ﭘﻪﺳﻠﻰ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﻰ
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ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ

ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ

ﻗﯩﻠﺪﻯ،

ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﻜﻪ

ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ ،ﺩﻩﭖ ﻛﯜﺭﻩﺵ  -ﭘﯩﭙﻪﻧﮕﻪ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ
ﺳﯚﺭﻩﭖ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ »ﺋﺎﻛﺘﯩﭙﻼﺭ« ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ
ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﭘﻪﺳﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺩﯛﺷﻜﻪﻟﻠﻪﭖ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﺍ »ﻳﻮﻗﺎﻟﺴﯘﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺷﻪﺩﺩﯨﻲ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﻰ ،ﻗﺎﻧﺨﻮﺭ ﺟﺎﻟﻼﺕ ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯓ!«
ﺩﻩﭖ ﺗﻮﯞﻟﯩﺪﻯ.
ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﮬﻪﻱ!-ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭗ ﮬﺎﯓ ـ ﺗﺎﯓ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺟﯘﯕﺪﯛﻳﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺴﯩﺰ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ ،ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ،ﺋﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﺪﻯ؟-ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﻛﺎﺩﯨﺮﻻﺭ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭖ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﺳﻤﺎﺩﺍﭖ
ﺑﺎﻏﻼﭖ ،ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﻣﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﯘﺭﻣﺎﻱ،
ﺳﯚﺭﯨﮕﻪﻥ

ﭘﯧﺘﻰ،

ﻗﺎﺭﺍ

ﺋﯚﻳﮕﻪ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﻛﻪﺗﺘﻰ.

ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﻨﻰ

ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﯟﻩﺗﺘﻰ.
ﺑﯩﺰﻣﯘ ﻣﯘﺯﺩﻩﻙ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ،ﻛﺎﻣﯧﺮﻻﺭﻏﺎ ﺗﺎﺭﺍﭖ
ﻛﻪﺗﺘﯘﻕ .ﻛﻪﻳﻨﯩﻤﺪﯨﻦ  5 - 4ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ
ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻗﺎﻗﻼﭖ ﻛﯜﻟﯜﭖ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻥ! ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ
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ﺋﺎﻻﻳﯩﺘﻪﻥ

ﻛﯧﻠﯩﭗ،

ﭘﯜﺗﯜﻥ

ﺩﯗﻧﻴﺎ

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺋﻪﺷﻪﺩﺩﯨﻲ

ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﻰ ﺩﯦﺪﯨﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺷﻪﺩﺩﯨﻲ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﻰ
ﺩﯦﺪﯨﻤﯘ؟-ﺩﻩﭖ

ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ،

ﭘﯜﺗﯜﻥ

ﻣﻪﻥ،

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺩﯗﻧﻴﺎ

ﺋﻪﺷﻪﺩﺩﯨﻲ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﻰ -ﺩﯦﺪﻯ ،ﺩﯦﺴﻪﻡ ،ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ» ،ﺋﯘ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﺋﯩﻜﻪﻥ« ﺩﯦﺪﻯ .ﺷﯘ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﻛﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﭼﺎﯕﺒﯘ ﺩﺍ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ

ﺋﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ

ﺋﯚﻟﯜﻣﻰ:

ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ

ﺋﻪﻣﻪﺕ

ﺗﯧﮕﻰ

ﻳﯧﯖﯩﺴﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻣﯧﻴﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﯘﺗﻰ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪﻥ
ﺋﺎﺭﺍﻥ  -ﺋﺎﺭﺍﻥ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺟﯩﺰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯕﻨﻰ ﺗﯩﻠﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ  20ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﭗ
ﭘﻪﻳﻠﻮﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﯩﺮ ﺟﯘﯕﺪﯛﻳﺪﻩ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎﻗﻤﯘ ﭘﺎﺕ  -ﭘﺎﺕ
ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﯘﻕ .ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺟﯘﯕﺪﯛﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯕﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﯞﺍﺭﺍﻗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﺷﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ .ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻣﺎﯞﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻠﯩﭗ
ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،
ﺩﻩﺳﺴﻪﭖ

ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ

ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯗ.

ﻛﺎﺩﯨﺮﻻﺭ

ﻛﯩﺮﯨﭗ

ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻗﺎﻣﺎﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻗﯩﻴﻨﺎﺷﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯩﺪﯨﻴﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﻪﻣﻪﺕ ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﭼﺎﻻ
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ﻳﯩﺮﺗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺳﻪﻳﻨﺎﻏﺎ
ﺗﺎﺷﻼﭖ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺯﯗﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﻪﻣﻪﺗﻨﻰ ﻳﻪﺗﺘﻪ
ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﭼﺎﯕﺒﯘﺩﺍ
ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﻣﺎﻧﯘﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﻰ :ﺋﺎﻣﺎﻧﯘﻟﻼ ﺧﻮﺗﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﺎﻻ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ

ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ

ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ«

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺑﻮﻟﯘﭖ

ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﭗ

ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﯩﭗ،

ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﻳﯧﺸﻰ

ﺋﯜﭼﯜﻥ»،ﺑﺎﻻ

ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ

ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺴﯩﺰ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺑﯩﺰ ﺑﺎﺭ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﭘﻪﺗﮫﯩﺪﯨﻦ ﻧﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ - 1954
ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﮫﯧﻜﯩﻢ ﺩﺍﻣﻮﻟﻼﻡ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻮﺗﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
 - 1958ﻳﯩﻠﻰ ﺧﻮﺗﻪﻧﺪﻩ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﻪﺭﻩﺏ ،ﭘﺎﺭﺱ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ،ﺭﯗﺱ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ  - 43ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ  - 47ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﺧﻮﺗﻪﻥ
ﮔﯧﺰﯨﺘﯩﺪﻩ ﺗﻪﮬﺮﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ .ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﯩﻤﯩﻦ ﺑﯘﻏﺮﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻴﺴﺎ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ »ﺋﻪﺭﻙ« ﮔﯧﺰﯨﺘﯩﺪﻩ
ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
-1976ﻳﯩﻠﻰ ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯓ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺟﯘﯕﺪﯛﻳﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺴﯩﺰ
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻤﺎﻱ ،ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻜﻪ
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ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ﺟﯘﯕﺪﯛﻳﻠﻪﺭ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﯟﻩﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯩﺰﻧﻰ

ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻜﻪ

ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﯗﭖ،

ﺧﯘﺍﮔﻮﭘﯩﯖﻐﺎ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﻛﯚﺯ

ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺩﻩﯕﻼﺭ ﺩﻩﭖ ،ﺳﻮﺋﺎﻝ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻣﯘﺯﺍﻛﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﺩﻯ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯓ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺧﯘﺍﮔﻮﭘﯩﯔ ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﻣﺎﻧﯘﻟﻼ ﺋﯚﺯ ﺳﯚﺯﯨﺪﻩ» :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﻮﯞﺍﻣﻨﻰ ﺳﺘﺎﻟﯩﻦ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ،
ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﻰ ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯓ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺩﻯ .ﻣﯧﻨﻰ ﺧﯘﺍ ﮔﻮﭘﯩﯖﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻰ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻼ ﮔﻪﭖ« ﺩﯦﺪﻯ .ﻛﺎﺩﯨﺮﻻﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﮔﻪﭖ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﻛﻮﭼﯩﻼﯞﻩﺭﺳﻪ،
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﻨﻰ ،ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻣﯘ ﺑﯩﺮ
ﺗﯩﻠﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﺋﯧﻐﺰﻯ ﺑﯧﺴﯩﻘﻤﯩﺪﻯ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﻏﻼ
ﺩﯦﺴﻪ ﺑﺎﻏﻼ!-ﺩﻩﭖ ،ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﺪﻯ.
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﭖ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﻪﯞﺑﻪ
ﻗﯩﻠﺴﺎﯓ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺟﺎﺯﺍﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻤﯩﺰ -ﺩﻩﭖ ،ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺳﯜﺭﯛﻙ
ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﭖ ﺗﻪﯞﺑﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪﯨﺪﻯ ،ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ ﺳﯚﺯﯨﺪﻩ» :ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯘ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﮬﯚﺭ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺷﯧﮫﯩﺘﻠﯩﻚ
ﺋﯚﻟﯜﻣﻰ ،ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﻩ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ- «......
ﺩﻩﭖ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﻣﺎﻧﯘﻟﻼﻧﻰ ﺩﺍﺩﯛﻳﻨﯩﯔ ﮬﻮﻳﻠﯩﺴﯩﺪﺍ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺩﻯ،
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ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺩﺍﺩﯛﻳﺪﻩ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﺎﺗﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﺎﻧﯘﻟﻼﻧﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ
ﻗﻮﻳﯘﭖ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﭖ ،ﺟﻪﺳﻪﺗﻨﯩﯔ ﭼﯚﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ »ﺳﺎﯞﺍﻕ« ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﺩﻯ.
ﺋﺎﻣﺎﻧﯘﻟﻼ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ  22ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ،ﻗﯩﺰ
ﺑﺎﻟﯩﺪﻩﻙ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!
ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ﮬﻪﺳﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﻰ :ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ﮬﻪﺳﻪﻧﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﺎﻗﺘﯘ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﯨﻦ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
ﻳﻮﻝ ﺋﺎﺳﺮﺍﺵ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷﻮﭘﯘﺭﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺳﯘﻏﯘﻧﭽﺎﺯﯨﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺷﻮﭘﯘﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﻩ ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ
ﭼﯜﺷﯜﭖ 15 ،ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ
ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻨﯩﯔ  - 2ﺩﺍﺩﯛﻳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺟﯘﯕﺪﯛﻳﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﯘﯕﺪﯛﻳﯩﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺑﯩﻨﻪﻡ ﺋﯧﭽﯩﺶ ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺳﯩﺠﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﺑﻪﻙ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺟﯘﯕﺪﯛﻳﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﯚﻟﯜﻡ ـ ﻳﯧﺘﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.
ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﯧﺴﯩﻠﮕﻪﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ﮬﻪﺳﻪﻥ ﺑﺎﺭ ﺟﯘﯕﺪﯛﻳﺪﻩ ﺋﯩﺪﻯ.
 - 1974ﻳﯩﻠﻰ  - 8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 21ﻛﯜﻧﻰ ﺩﻩﻝ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﺋﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ  5ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺧﺎﺗﯩﺮﻩ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
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ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ﮬﻪﺳﻪﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯦﺮﯨﻜﯩﻨﻰ
ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﭼﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﯩﺮ
ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺕ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺗﻪﺭﻩﭖ  -ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯜﺭﻣﯩﻨﻰ ﻗﻮﺭﺷﺎﭖ ،ﻏﺎﺩﯨﺮ-ﺋﯜﺳﻜﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﯩﻠﻰ
ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﻳﯧﻘﯩﻦ ـ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻜﻰ »ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ« ﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰ ﺩﯦﺮﯨﻜﯩﻨﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﺳﻮﻟﯩﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ.
ﻣﻪﻥ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﺎﻧﺘﺎﻕ ﭼﯧﭙﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﺎﯕﮕﺎﻟﻐﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﺎﻻ ﮬﺎﺭﯞﺍﻡ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﯩﺮﻯ ﻛﺎﻻ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﻙ
ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻣﺎﯕﺎﺗﺘﻰ ،ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺟﯘﯕﺪﯛﻳﺪﯨﻜﻰ
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺴﯩﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﮕﻪﻥ ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯕﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮ ﮔﯧﻨﯧﺮﺍﻟﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﯞﯗﮔﯧﻨﯧﺮﺍﻝ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻳﺘﺘﯩﻢ .ﺋﯘ
ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﻪﻛﻼ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﻧﻰ »ﮔﯧﻨﯧﺮﺍﻝ« ﺩﻩﭖ
ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ﺋﯘ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ» :ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﮔﯧﻨﯧﺮﺍﻝ ﺳﻪﻥ!
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ  8ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﻛﯜﭺ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﻧﻐﺎﻥ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻤﯩﺰ

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭﻏﺎ

ﺗﯘﺭﯗﭖ،

ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ

ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﺯﯗﭖ ﻗﻮﻳﺪﯗﻕ .ﺳﯩﻠﻪﺭ  25ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪﻥ
ﺑﯩﺮ ﭘﻮﻟﻚ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﺘﻪ  -ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﭖ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﺭ ﭼﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ،ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭﻧﻰ ﺷﻪﺭﻣﻪﻧﺪﻩ
ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭ،

ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ

ﺑﯩﺰ

ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯕﭽﯩﻼﺭ

ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ

ﻛﯧﺮﻩﻙ  ....ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻳﯘﭖ
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ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻕ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎﻡ،
ﺧﻮﯕﻜﻮﯕﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﺱ ،ﺑﺎﺗﯘﺭ ﺋﯩﺮﺍﺩﻩﯕﻼﺭﻧﻰ
ﺋﻪﺳﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺯﯨﻤﻪﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﻐﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﻛﯧﻠﯩﭗ» :ﺳﻪﻥ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﭺ! ﺑﯘ
ﺳﺎﯕﺎ ﺋﺎﺗﺎﭖ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﯜﭺ ﻧﺎﻥ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﭘﺎﻕ ﺳﯘ 5 ،ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯘﻝ ،ﺑﯘ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﻥ ﺷﯧﻜﻪﺭ ﻛﯚﻟﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍﻻﻳﺴﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ
ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺗﻮﺳﯘﭖ ،ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﺭﺍﻟﯩﺴﺎﯓ ،ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﯘﻣﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺩﺭﯦﺴﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ «....ﺩﻩﭖ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﺗﯧﻨﻪﭖ ﺑﺎﺵ
ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻥ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ؟ ﻣﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﭼﯩﻤﻪﻥ؟ ﺳﻪﻥ
ﺑﯩﺮﻩﺭ ﮔﻪﭖ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﯖﻤﯘ؟-ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﻡ ،ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﻪﺭﺩﻯ:
»ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ﮬﻪﺳﻪﻧﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻗﺎﺭﺍ-ﻗﻮﻳﯘﻕ
ﻗﺎﺭﺍ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺳﻮﻟﯩﺪﻯ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯜﺭﻣﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ،
ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﺩﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻛﻪﭘﺘﯘ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺳﻮﯞﯦﺘﻼﺭ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺳﻮﻗﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻪﻥ،

ﺋﯘﺭﯗﺵ

ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ

ﺑﯘﺭﯗﻥ

ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ

ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﯦﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﻼﭘﺘﯘ ،ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ
ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ ،ﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ ﻳﺎﺵ ،ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻤﻪﻥ ،ﺳﻪﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻤﯘ ﺳﺎﻕ ﻗﺎﻝ -«...ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﺯﺍﺩﻯ
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ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﻡ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﺎﭼﻘﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯧﻜﻪﺭ ﻛﯚﻟﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻢ ﺯﺍﺩﻯ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟﯜﭖ ،ﻗﯘﻡ ﺑﺎﺭﺧﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻛﺎﻻ ﮬﺎﺭﯞﯨﺴﯩﻨﻰ
ﮬﻪﻳﺪﻩﭖ ﺑﯩﺮ ﺑﯧﺴﯩﭗ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯩﻢ .ﺋﯘ
ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻏﺮﯨﻨﯩﭗ ﺧﻮﺭﺳﯩﻨﻐﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﺳﻪﻳﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺘﺘﻰ .ﻣﻪﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ

ﻛﻪﻟﺴﻪﻡ،

ﺗﯜﺭﻣﯩﻨﯩﯔ

ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺋﯜﺳﺘﻰ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﻧﻐﺎﻥ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻟﯩﻖ ﺗﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﺗﯜﺭﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ ـ ﻛﻪﻳﻨﻰ،
ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﭼﯧﭙﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﺷﯜﭘﺘﯘ ،ﮬﯧﭻ
ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻰ ﻳﻮﻕ .ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﯩﻦ ـ ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﺋﺎﺕ
ﭼﺎﭘﺘﯘﺭﯗﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍﯞﯗﻟﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ .ﺟﯘﯕﺪﯛﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﺳﻪﻡ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ
ﺑﯧﺸﻰ ﺳﺎﯕﮕﯩﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰﻣﯘ ﮔﻪﭖ ﻳﻮﻕ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺗﯩﻤﺘﺎﺱ ﺋﯩﺪﻯ.
ﭘﻮﺗﻪﻳﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﮬﻪﺳﺴﻪ ﻛﯚﭖ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺧﺎﻻﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﮬﺎﺭﻩﺕ ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ،ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺱ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺳﺎﻡ
ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ـ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺧﺎﻻﻏﺎ ﻛﯩﺮﺩﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﮔﻪﭖ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﻣﻤﯘ
ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻤﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﺯﺍﺩﻯ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﯧﮕﻰ ﺗﻪﻛﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ .ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ
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ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﻳﯧﺪﯨﻢ .ﮬﻪﺭ ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﻳﻮﻗﻠﯩﻤﺎ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﮬﺎﭘﯩﻼ-ﺷﺎﭘﯩﻼ ﭘﯘﺷﺘﻪﻙ ﭼﯧﻠﯩﭗ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺭﯗﻏﺎ ﻳﯩﻐﺪﻯ .ﺑﯩﺮ
ﺗﻮﭖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﺪﻩ ﻛﺎﺩﯨﺮﻻﺭ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﯜﺭﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺯﺍﺩﻯ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺘﺘﻰ ،ﺑﯘ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘ ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺩﺍﺩﯛﻳﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﺎﯞﺍﺯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ » :ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﺱ ﺟﺎﮬﯩﻞ ﺋﯘﻧﺴﯘﺭﻻﺭﻧﻰ
ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ

ﻗﻮﻟﻐﺎ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺋﺎﻟﺪﯗﻕ.
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﯘﻻﺭ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﺑﯘﻻﭖ،

ﺟﺎﮬﺎﻥ

ﺗﻮﭘﯩﻼﯓ

ﻗﯩﻠﯩﭗ،

ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ

ﺧﺎﻡ-

ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺑﯜﮔﯜﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻛﯘﺭﺳﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ،

ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ

ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ،

ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﻨﻰ

ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺸﻰ

ﻛﯧﺮﻩﻙ! ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ!«...
ﻣﻪﻥ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﯧﮕﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﯞﯗﮔﯧﻨﯧﺮﺍﻟﻨﯩﯔ
ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﺍﺩﻯ ﺋﺎﻻﻗﻪﻡ ﻳﻮﻕ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﻰ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﯘﯕﺪﯛﻳﺪﯨﻜﻰ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﭽﯩﻼﺭ ﯞﻩ
ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ »ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ«
ﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺟﯘﯕﺪﯛﻳﺪﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﻛﻪﻡ
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ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺷﻘﯘﺩﻩﻙ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻳﻮﻟﺪﯨﻼ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ
ﻗﺎﻟﺴﺎﻕ ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺸﺎﺗﺘﯘﻕ ،ﺧﺎﻻﺱ.
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽﻪ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﭘﯩﻼﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﯜﺯﯛﭖ ،ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻰ ﺭﻩﺳﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ
ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﯖﯩﻐﺎ
ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻨﻤﯘ

ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ

ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﭘﺘﯩﻜﻪﻥ،

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ

ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻜﻰ ﭼﯧﺘﯩﺸﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ
ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ ،ﺗﯜﺭﻣﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ
ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ
ﮬﻪﺳﻪﻥ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﭘﺎﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﻼﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﻧﺪﺍ ﻛﯚﭖ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ،ﻗﺎﺭﺍ
ﺋﯚﻳﻠﻪﺭ ﺗﻮﺷﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﺍﺩﯛﻳﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻗﺎﻣﺎﭖ ،ﺳﻮﺭﺍﻕ ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻨﻰ
ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ﮬﻪﺳﻪﻧﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ

ﺋﯘﺯﯗﻥ

ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ

ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ

ﮬﻪﺳﻪﻥ

ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﯩﻨﯩﯔ

ﺑﺎﻳﺌﺎﯞﺍﺕ

ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ،ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﻨﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﻤﯘ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ
ﻛﺎﻣﯧﺮﻏﺎ ﻗﺎﻣﺎﭖ ،ﭘﯘﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﻮﻳﺰﺍ  -ﻛﯩﺸﻪﻥ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺩﻩﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ
ﻗﯩﻴﻨﯩﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﯞﺍﺥ ﻗﻮﻧﺎﻕ ﻣﻮﻣﯩﺴﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﭼﺎ ﺳﯘ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﯩﻴﻨﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
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ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﻩﺭﺩﻯ ﭘﻪﺭﻳﺎﺩﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺗﻮﺷﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ
ﺋﺎﺷﭙﻪﺯﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﯘﻕ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﮬﯧﭻ
ﻛﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﻩﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﮫﯘﺩﻩ
ﻗﯩﻴﻨﺎﭖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺋﯜﭺ ﺋﺎﻱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻗﺎﺭﺍ ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﻰ ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ﮬﻪﺳﻪﻥ
ﻛﺎﻣﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﻤﺎﻱ ،ﻛﺎﺩﯨﺮﻻﺭﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﻤﺎﭘﺘﯘ ،ﺗﺎﻣﺎﻕ
ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯘ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ .ﮔﯘﻧﺪﯨﭙﺎﻳﻼﺭ
ﻗﺎﺭﺍﺋﯚﻳﻨﯩﯔ

ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻨﻰ

ﺋﺎﭼﺎﻟﻤﺎﻱ

ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ

ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﮕﻪ

ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭙﺘﯘ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﻛﺎﻣﯧﺮﺩﯨﻦ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﻛﻪﻟﻤﻪﭘﺘﯘ.
ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﮔﯘﻧﺪﯨﭙﺎﻳﻠﯩﺮﻯ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ

ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭗ

ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﻣﻪﭘﺘﯘ .ﻣﯧﻨﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ
ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺑﺎﺭﺩﯨﻢ .ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻛﺎﻣﯧﺮﺩﺍ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻘﺎ ﺑﯩﻨﺎﺋﻪﻥ ﻛﺎﻣﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻏﺎﭺ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﯚﺗﯩﻤﯩﺰ ﺋﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﯗﻕ ،ﺑﯩﺮ  -ﺋﯩﻜﻜﻰ  -ﺋﯜﭺ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ
ﺋﯘﺭﯨﯟﻩﺭﺩﯗﻕ ،ﻛﺎﻣﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﭘﻮﻻﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﻗﺎﺭﺍ ﺗﯜﻧﯩﻜﻪ
ﺗﺎﺧﺘﺎﻳﺪﯨﻦ ﻗﺎﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ،ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﻢ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺳﺎﻥ
ﺋﯧﭽﯩﻠﻤﯩﺪﻯ ،ﻳﺎﻏﺎﭼﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﻨﻰ ﮬﻪﺭﻩ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﻼﭖ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯗﻕ،

ﺋﯘﺯﯗﻥ

ﮬﻪﭘﯩﻠﻪﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ

ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﯩﯔ

ﻗﺎﭖ

ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﻣﺎ ﺋﯧﭽﯩﻠﺪﻯ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯧﭽﯩﻠﻤﯩﺪﻯ .ﻛﺎﻣﺎﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻕ،
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﺪﻯ .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﺭﯗﯞﯦﺮﯨﭗ ﻳﺎﻏﺎﭺ ﺯﻩﺭﺑﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
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ﻳﻮﻟﯟﺍﺳﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﻩﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ،ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﺎﻥ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﭖ ،ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻳﯩﻘﯩﺘﺘﯘﻕ .ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻥ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻛﺎﻣﯧﺮﻧﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺳﯧﺴﯩﻘﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯩﺪﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻲ ،ﻛﺎﻣﯧﺮﻧﯩﯔ
ﺗﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭘﻮﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻮﺋﺎﺭﻻﺭ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﻭﯕﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ
ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﭼﻮﯓ ـ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﺎﻳﻠﻰ!
ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻦ

ﭼﯩﻘﯩﭗ

ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ!

ﻳﺎﺷﯩﺴﯘﻥ

ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ! ﺟﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﻤﯩﮕﯜﭼﻪ ﺟﺎﻧﺎﻧﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ! ﻳﺎ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻳﺎ
ﻛﯚﺭﯛﻡ! ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯘﭼﻪ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯜﻥ ﻳﻮﻕ! ﻗﺎﻣﭽﺎ ﺑﻮﻳﻰ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ
ﮬﻪﻳﺪﻩﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻳﻠﻰ! ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺷﻮﺋﺎﺭﻻﺭ ﺗﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﻪﺭﺩﻩ
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﭼﯩﺪﺍ ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ﮬﻪﺳﻪﻧﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﭼﯩﺴﻰ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ،
ﻗﺎﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺳﯜﻳﯜﻟﺪﯛﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﭘﻮﻕ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﻮﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻮﺋﺎﺭ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﺗﻘﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﺘﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﻳﯩﺮﺗﯩﭗ ،ﺋﺎﺭﻏﺎﻣﭽﺎ
ﺗﻮﻗﯘﭖ ،ﺋﺎﺭﻏﺎﻣﭽﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﺮﺗﻤﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ
ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﺋﯘﭼﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺸﯩﻜﻜﻪ ﭼﺎﭘﻼﭖ ،ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ ﺋﯘﺯﺍﻟﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﻟﯜﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ .ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ
ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﭼﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺰ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻗﺎﺭﺍ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﺴﻪﻝ
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ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻳﻮﺗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﮕﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﮊﯨﺮﯨﯖﺪﺍﭖ ،ﻗﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺯﻩﺭﺩﺍﭘﻘﺎ ﺗﻮﺷﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻗﺎﺭﺍ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﻰ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯩﺰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺧﯘﻻﺳﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ.
ﺑﯩﺮﻯ ،ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ﺋﯚﻟﯜﯞﯦﻠﯩﭗ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ،ﺋﯘ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ
ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻘﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﻩﻟﻤﻪﻱ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ.
ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻳﻮﻟﯟﺍﺳﻨﻰ ﻛﯚﻣﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻜﻪ
ﺑﯘﻳﺮﯗﺩﻯ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻣﺎﻣﯘﺕ ﮬﻪﺳﻪﻥ ﺩﺍﻣﻮﻟﻼﻡ ﻳﯘﻳﯘﭖ ،ﻛﯧﭙﻪﻧﻠﯩﻜﻜﻪ
ﺋﺎﻟﺪﻯ ،ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﮬﺎﺭﯞﯨﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﭗ ،ﺯﺍﺭﺍﺗﮕﺎﮬﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﻪﻥ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻗﭽﺎﺧﯘﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻪﻛﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭﺩﯗﻕ.
ﺗﺎﻣﺪﯨﻜﻰ ﺷﻮﺋﺎﺭﻻﺭﻧﻰ ﻳﯘﻳﯘﯞﯦﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺭﺍﺕ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ  15ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ
ﻛﯧﺴﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﻗﺎﻏﯩﻠﯩﻘﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻨﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺩﻯ.
ﺑﯩﺰ ﻳﻮﻟﯟﺍﺳﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯧﺘﯩﺮ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﻟﯘﻗﺘﯩﻜﻰ ﻗﯘﻡ ﺑﺎﺭﺧﯩﻨﯩﺪﯨﻦ
ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺳﻪﯞﺯﻩ ﺋﻮﺭﯨﺴﻰ ﻛﻮﻻﭖ ،ﻳﻮﻟﯟﺍﺳﻨﻰ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗﭖ ،ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺗﯚﺕ ﺗﺎﻝ ﺟﯩﮕﺪﻩ ﻏﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﺗﻘﺎﻥ ﻛﯚﺭﭘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻮﭘﺎ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﻣﯜﭖ ،ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﻮﭘﺎ ﺩﯙﯞﯨﻠﻪﭖ ،ﺳﯘ
ﭼﯧﭽﯩﭗ ،ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ﮬﻪﺳﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ،ﺩﻩﭘﻨﻪ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﺩﺍ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ.
ﺑﺎﺭﺍﺕ ﻣﯧﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ،ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﺮﮔﯩﻨﭽﻠﯩﻚ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﺩﺍ» :
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ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻜﯩﯖﻠﯩﻨﯩﯔ ﭘﻮﻗﯩﻨﻰ ﺗﺎﺯﯨﻼﭖ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ.
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺗﯧﺰﻻ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﻼﺭ ،ﻣﻪﻥ
ﺳﯧﺴﯩﻘﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ،

ﺋﯘﻧﻰ

ﻳﯘﻳﯘﭖ

ﺗﯜﮔﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻱ

ﮬﺎﺯﯨﺮ

ﺋﺎﺭﺍﻥ

ﺑﯩﻜﺎﺭ

ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ« -ﺩﯦﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﺩﻩﺭﮬﺎﻟﻼ» :ﺳﻪﻥ ﻳﻮﻟﯟﺍﺳﻨﯩﯔ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺷﻮﺋﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺯﯨﻼﭖ ،ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﯩﯔ ،ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﺎﺷﯘ
ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯧﻨﻰ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺋﻪﺟﻪﺏ ﺋﻪﻣﻪﺱ«
ﺩﯦﺪﯨﻢ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﺍﺕ ﮬﻮﺩﯗﻗﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﺋﯧﻐﺰﻯ
ﻛﺎﻟﯟﺍﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﻩﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ
ﮔﯧﭙﯩﻤﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭘﻤﯘ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﻤﻐﺎ
ﻛﯩﺮﯨﭗ

ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ.

ﺋﯘ

ﺑﺎﺷﻘﺎ

ﺟﯘﯕﺪﯛﻳﺪﻩ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻛﯚﺭﯛﺷﻤﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﺗﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ
ﺋﯘﺯﯗﻧﻐﯩﭽﻪ ﻣﺎﻱ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ ﻣﯧﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺟﺎﯕﮕﺎﻟﻐﺎ
ﺑﺎﺭﻏﯘﺯﻣﺎﻱ،

ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯕﻨﯩﯔ

ﺋﯘﺭﯗﺵ

ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ

ﺑﺎﺭ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺟﯘﯕﺪﯛﻳﮕﻪ ﺳﻮﻻﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﺎﻣﺎﻕ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺗﺎﻣﺎﻕ
ﻳﯧﻴﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻣﯘﯕﺪﯨﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﯩﻢ .ﺑﺎﺷﻘﺎ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﻳﺘﺘﯩﻢ .ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ
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ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭼﻮﯓ ﮔﯧﻨﯧﺮﺍﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﺵ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﻪﺧﭙﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻜﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﺑﯘﻏﺮﺍﻧﻰ ،ﺋﯩﻴﺴﺎ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﻰ
ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ  - 1940ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺩﺍﮔﯘﯕﺒﺎﯞ ﮔﯧﺰﯨﺘﯩﺪﻩ
ﯞﻩ ﺟﯘﯕﻴﺎﯕﺮﯨﺒﺎﯞ ﮔﯧﺰﯨﺘﯩﺪﻩ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﺑﯘﻏﺮﺍﻧﯩﯔ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻏﺎ
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺭﻩﺩﺩﯨﻴﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯜﺭﻙ ﻗﺎﻥ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻐﺎ
ﻣﻪﻧﺴﯘﭖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﯞﻩ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻣﺎﯕﺎ ﯞﻩ ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﺎﮬﺎ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺳﺎﻧﺎﻗﺴﯩﺰ ﻣﻪﺩﮬﯩﻴﻪ ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘﻰ.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻗﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﭼﯩﻦ
ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﺴﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻕ
ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﻛﯚﺯﯛﻡ ﻳﻪﺗﻤﻪﻱ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻤﺪﻩ» :ﺳﯧﻨﯩﯔ 15
ﻳﯩﻠﯩﯔ ﻣﯧﻨﯩﯔ  15ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﺩﻩﻡ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ
ﻣﻪﻧﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻨﻰ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻣﺎﯕﺎ
ﻧﻪﺳﯩﮫﻪﺕ

ﻗﯩﻠﯩﭗ،

ﺳﻪﻥ

ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ

ﺳﺎﻕ-ﭼﯩﻘﺴﺎﯓ،

ﺩﻩﺭﺩﯨﯖﻨﻰ

ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﻏﺎ ﺋﯧﻴﺖ ،ﺑﯘ ﺑﺎﻧﺪﯨﺘﻼﺭ ﮔﯘﺭﯗﮬﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ
ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭﺳﯩﺰ ﻗﻮﻳﯘﯞﺍﺗﯩﺪﯗ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ .ﻣﻪﻥ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻻﺗﺘﯩﻢ  .......ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ

ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ

ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ

ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ،
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ﮔﻪﺭﭼﻪ

ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺴﯩﺰ

351

ﻛﯧﺴﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ
ﭼﻮﯓ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷﺎﻳﺘﺘﻰ .ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﮕﻪ ﺋﯜﻣﯩﺪﯞﺍﺭ ﺋﯩﺪﻯ...

*****
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ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﺏ

ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﮬﻪﺳﺮﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﻤﻪﻥ
ﻣﻪﺷﮫﯘﺭ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﻤﻪﻥ
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ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﺵ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻗﻮﺷﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻚ
ﺋﻮﻏﻼﻧﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ  - 1914ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﻗﺘﯘﻧﯩﯔ ﭘﯩﻼﻝ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﭖ،
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﭼﯜﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻣﻪﻥ،

-1950ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ

ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ

ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ

ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ

ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺘﺘﯩﻢ .ﺗﺎﺵ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﻩ ﺗﯜﮔﻤﻪﻥ ﺗﯧﺸﻰ ،ﻳﺎﺭﻏﯘﻧﭽﺎﻕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ،
ﻗﻮﻧﺎﻗﻨﻰ ﺋﯘﻧﻘﯩﻠﯩﭗ ﭘﯩﺸﺸﯩﻘﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺗﺎﺷﻼﺭ ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻗﻪﺩﯨﻤﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ »ﺗﺎﺵ
ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ« -،ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.
ﺋﯩﻤﯩﻦ ﺗﺎﺷﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﻛﺎﺷﺎﻝ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻖ ﺗﺎﺵ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﯘ
ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﻩ ﺑﺎﺭﺍﺗﮫﺎﺟﯩﻢ ،ﺗﺎﺵ ﻣﻮﻟﻼﻡ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﺍﯕﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ
ﻳﺎﺷﺎﻳﺘﺘﻰ .ﮬﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﻗﯘﻣﺪﻩﺭﯞﺍﺯﺍ ﻛﻮﭼﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﻰ ﺗﺎﺵ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ﺋﺎﮬﺎﻟﻪ
ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻼﺭ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ
ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺗﺎﻗﯩﭽﻰ .ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺗﯚﻣﯜﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﻗﺎ ﺋﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﻛﻪﺳﯩﭗ .ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺋﺎﺗﺎﺧﺎﻥ .ﻛﻮﻧﯩﻼﺭ
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎﺧﺎﻥ ﺗﺎﻗﯩﭽﻰ ﺩﻩﭘﻤﯘ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻼﺭ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﺋﻪﯞﻻﺩ ﺗﺎﻗﯩﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﻪﻧﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻤﯘ

ﺑﺎﻻ

ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ،

ﻗﯘﻣﺪﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺪﯨﻜﻰ
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ﻛﯧﺮﯨﻤﺎﺧﯘﻥ

ﺩﯦﮕﻪﻥ
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ﺋﯘﺳﺘﺎﻣﺪﺍ

ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻧﯩﺪﻯ16.

ﺷﺎﮔﯩﺮﺕ

ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ

ﻛﯧﺮﻩﻙ

ﺑﻮﻟﺴﺎ

ﺋﯘﺳﺘﯩﺴﻰ ﻛﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ » ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ
ﮔﺎﺭﻧﯩﺰﻭﻥ« ﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﺕ ﺗﺎﻗﯩﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﻩ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﭙﻪﺭﯞﻩﺭ
ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ ﻣﻪﺧﻤﯘﺕ ﻣﯘﮬﯩﺪﯨﮕﻪ ﻳﺎﺭﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﯨﺪﯨﻦ
ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺳﻪﭘﻜﻪ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻚ

ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ

ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ

ﺋﯘ

ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ.

ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ

ﻛﻪﻡ

ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﻲ ﺗﺎﻻﻧﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺧﺎﺩﯨﻢ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ،ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﻣﻪﺧﻤﯘﺕ ﻣﯘﮬﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﺍ،
ﺷﯩﯖﺸﯩﺴﻪﻱ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﻩ ﺋﯘﻟﯘﺳﭽﻰ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻟﻪﯕﮕﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ
ﺑﺎﺯﯨﺴﯩﺪﺍ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯓ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮔﯧﻨﯧﺮﺍﻟﻰ ﻣﻪﺷﮫﯘﺭ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ ﺳﻮﭘﺎﺧﯘﻥ ﭘﻮﻟﻜﯩﺪﺍ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﺪﻩ

ﻳﻪﻧﯩﻼ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﯞﻩﺯﯨﭙﻪ

ﺋﯚﺗﻪﭖ

ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮ

ﺑﻮﻟﯘﭖ

ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ...
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺳﻮﭘﺎﺧﯘﻥ ﭘﻮﻟﻜﻰ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻏﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﺟﻪﻟﻠﯩﻚ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺑﺎﻱ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ،
ﻗﻮﻝ

ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ

ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﭖ،

ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻨﯩﯔ

ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﻪﺕ

ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ

ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﺪﺍ

ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ .ﺋﯘ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﻼﻟﯩﻴﻪﺕ
ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﺪﺍ ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺗﺎﻟﻴﻮﻥ
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ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮﻯ ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﯘﻧﯟﺍﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ.
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﻛﯜﻧﺴﺎﻳﯩﻦ ﺷﺎﻧﻠﯩﻖ ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ،
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﺎﯞﺍ ﺭﻩﯓ ﺋﺎﻱ-ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻟﯘﻕ ﻛﯚﻙ ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﯩﻨﻰ
ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﯩﺪﺍ ﻟﻪﭘﯩﻠﺪﯨﺘﯩﭗ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﺯﯛﻝ
ـ ﻛﯧﺴﯩﻞ ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎﺯﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ
ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﻰ ،ﺳﺎﺗﻘﯩﻦ ﺳﺘﺎﻟﯩﻨﻨﯩﯔ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﻗﻮﻝ ﺗﯧﻘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻤﯩﺰ ﻣﺎﻧﺎﺱ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ
ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﯩﻴﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﻏﻪﺯﻩﭖ ـ ﻧﻪﭘﺮﯨﺘﻰ ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻨﻰ
ﺳﺘﺎﻟﯩﻨﻨﯩﯔ

ﺑﺎﺷﻼﭖ
ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﺋﺎﻟﻐﺎ

ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﯩﻤﻪﻛﭽﻰ

ﺟﺎﺳﯘﺳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،

ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺠﯩﮕﻪ

ﺋﯩﻠﯩﺸﻰ

ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﮬﻪﻣﺪﻩ ،ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﺋﯩﻤﯩﻨﻮﭖ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﮔﯧﻨﯧﺮﺍﻟﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﻧﻪﺯﻩﺭﺑﻪﻧﺪﻛﻪ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ....
ﮔﯧﻨﯧﺮﺍﻝ ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﺋﯩﻤﯩﻨﻮﭖ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ  - 13ﺩﯦﯟﯨﺰﯨﻴﻪ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ  - 3ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﭘﻮﻟﻜﻨﯩﯔ ﭘﻮﻟﻜﻮﯞﻧﯩﻚ
ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﯘﻧﯟﺍﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺩﯨﻨﺎﺱ ﺳﻪﭘﺪﯨﺸﻰ ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﺋﯩﻤﯩﻨﻮﭘﻘﺎ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﺎﯕﺪﻯ  - 3ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ
ﭘﻮﻟﻜﯩﺪﺍ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
 - 1962 - 1961ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻥ ﺳﻮﻗﯘﺷﯩﺪﺍ،
ﺑﯘ ﭘﻮﻟﻚ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ

355

356

ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ »ﭘﻮﻻﺕ ﺋﯩﺴﺘﯩﮫﻜﺎﻡ ﻗﯘﻡ
ﺑﺎﺭﺧﯩﻨﻰ« ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﻮﺗﻪﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﻪﺵ ـ ﭘﻪﺵ ﺩﯦﮕﯜﭼﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ،
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ »ﺷﺎﻥ ـ ﺷﻪﺭﻩﭖ« ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ .ﺗﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺟﻪﯕﮕﯩﯟﺍﺭ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ
ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﻛﺎﺗﺘﯩﯟﺍﺷﻠﯩﺮﻯ »ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ
ﻳﻮﻟﯟﺍﺳﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺳﺎﻗﻼﭘﺘﯘﻕ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﺷﻪﺩﺩﯨﻲ
ﺗﻪﺗﯜﺭ ﻛﯜﭺ« ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ ،ﺑﯘ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺭﺍ  -ﺑﺎﺭﺍ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ
ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ـ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ.
ﺷﯘ ﻗﺎﺗﺎﺭﺩﺍ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﻰ ﺗﯩﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻐﺎ
ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻛﻮﻣﯩﺴﺴﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺑﯘﺭﭼﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺗﯩﺒﻪﺕ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﻘﺎﻧﯩﻲ ﻛﯜﺭﻩﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ـ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﻗﻮﻟﻼﭖ
ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﻪ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ .ﺗﯩﺒﻪﺕ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯜﺭﯨﺸﻰ
ﺋﯘﻟﻐﯩﻴﯩﺪﯗ،

ﺑﯘ

ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ

ﺧﻪﯞﻩﺭ

ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ

ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺗﻪﭘﺘﯩﺶ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ﺑﺎﺵ ﺗﻪﭘﺘﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻳﯚﺗﻜﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ .ﺑﺎﺵ ﺗﻪﭘﺘﯩﺶ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﻩﻙ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ
ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﻪﻧﺰﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﯨﻞ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ
ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺗﯜﺱ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻧﺰﯨﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺯﯨﺪﺩﯨﻴﻪﺕ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺟﺎﺯﺍﻻﺵ ﺋﺎﺯ،
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ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ
ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﻳﯧﺰﺍ
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻳﺪﯗ.

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ

ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺶ

ﮬﺎﺭﭘﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺷﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﭘﻮﻟﻜﻮﯞﻧﯩﻚ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﭘﺎﺗﯩﮕﯜﻝ ﻏﯘﻟﺠﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﺎﺗﯩﮕﯜﻟﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ،ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺕ ،ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ،ﺧﯩﺴﻠﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯚﺕ ﻗﯩﺰﻯ ﯞﻩ
ﺋﻪﺭﺗﺌﻮﻏﯘﻝ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻏﻠﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺷﯘ ﺩﻩﯞﺭﺩﻩ،
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺗﻪﺑﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺑﺎﻱ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ
ﺑﺎﺭ ،ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻗﻮﻟﻰ ﮬﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﻯ
ﺗﻪﻝ ،ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﻗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﻰ ﭘﯩﻼﻧﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ،
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﻣﯧﯖﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﻣﯘﺑﺎﺩﺍ ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﺴﻪﻙ
ﻳﺎ ﺋﯚﻟﯜﻣﯩﺰ ﻳﺎ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻼﻟﯩﺪﻯ؟!!!
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﻩ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﺎﺭﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨﻰ ﺳﺎﭖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯧﻨﻰ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻘﯩﻢ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻨﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﯘﭘﺮﯨﻘﻰ،
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯩﻨﺪﯨﻚ ﻗﯧﻨﯩﻢ ﺗﯚﻛﯜﻟﮕﻪﻥ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ ﺟﺎﻱ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﯞﻩ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺑﯘﺭﭼﯘﻡ ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺩﺍﺋﯩﻢ :ﺑﯘ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ
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ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﺘﺎ ﺑﯘ ﻛﻪﻟﮕﯜﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ﻳﻮﻕ ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺩﯨﻨﯩﻢ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﮬﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻣﻪﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ! ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪﺧﺴﻰ
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺩﯨﻨﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺷﯩﺪﯨﻢ،
ﺩﯨﻨﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﻟﯩﻤﻪﻥ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺷﯩﺪﯨﻢ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻢ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﻟﯩﻤﻪﻥ ،ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺷﯩﺪﯨﻢ ،ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯚﻟﯩﻤﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻗﻪﺭﺯﺩﺍﺭ! -ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ.
ﺑﯩﺰ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﯞﺍﺭﯨﺴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ

ﻳﻮﻟﺪﺍ

ﺗﻪﯞﺭﻩﻧﻤﻪﻱ

ﻣﯧﯖﯩﺸﯩﻤﯩﺰ،

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﻼﻟﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯜﻟﯜﺵ ﮬﻪﺳﺴﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘﺷﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ  -ﮬﻪﺭ ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﭗ،
ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮪ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﯓ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯘﭘﯩﺴﯩﺪﺍ ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮪ
ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻜﻪ ﺗﻮﻳﻤﺎﻱ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ ،ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﯩﺪﯗﺭ ﺧﯩﻴﺎﻝ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﻣﯩﺴﯩﻼ ،ﺋﯘﺯﯗﻥ  -ﺋﯘﺯﯗﻧﻐﯩﭽﻪ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ـ
ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﭖ ﮬﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺗﻪﯓ ﺳﻪﭖ ﺳﺎﻻﺗﺘﻰ .ﭘﻪﺷﺘﺎﻗﺘﯩﻦ
ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺧﻪﻟﻖ ﻛﯩﻨﻮﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﻪﯓ ﻗﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺳﺎﺗﯩﺮﺍﺷﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﺎﭘﺘﺎﭘﺘﺎ ﭼﺎﭺ
ـ

ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﺍﺗﺘﻰ،

ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ
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ﻣﯩﺠﯩﺖ

ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ

ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﯕﺪﯨﺸﺎﺗﺘﻰ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﯧﺸﻘﻪﺩﻩﻡ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺳﺎﻗﺎﻝ

ﺋﯩﻠﯩﺶ

ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ،

ﻧﯧﻤﻪ

ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ

ﺟﯜﻣﻪ

ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮪ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻳﯧﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ ـ
ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﯩﻨﯩﭽﻪ ﻳﯘﻣﯩﻼﻕ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻳﯜﺭﯛﭖ
ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ.
ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﭼﻮﯓ ﻗﯩﺰﻯ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺘﺘﯩﻢ .ﺋﯘ
ﺗﻮﻟﯘﻕ

ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ

ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ

ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ

ﻛﯧﻴﯩﻦ،

ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺳﺎﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﺎﺭﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻛﻮﻣﯘﻧﺎﺳﻰ ﺗﻪﯞﻩﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮪ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯘﺩﯗﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﺋﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺭﯦﻤﻮﻧﺘﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺷﺎﮔﯩﺮﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺩﯗﻛﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻳﯘﻣﯩﻼﻕ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻛﯩﻨﻮﺧﺎﻧﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ

ﺑﯧﺮﯨﭗ

ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﻪ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ

ﻳﺎﺵ

ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﭽﭙﻪﺵ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻗﯩﺰ
ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﯜﺯﯨﻠﻰ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻐﺎ ﻗﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻧﺎﺯﺍﻛﻪﺕ ،ﺧﺎﻧﯩﺶ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﺗﺘﻰ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮔﻪﭖ ﺋﺎﭼﺴﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ،ﻣﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﯘﻡ ﻛﯧﺮﻩﻙ ،ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻧﯧﺴﯩﭗ
ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﻮﻗﯘﺷﯘﻣﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻴﯩﺸﻪﻳﻠﻰ،
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺋﻮﻗﯘﯓ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺷﻪﺭﺗﯩﯖﯩﺰ ﺗﻮﺷﯩﺪﯗ ،ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ.
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ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺵ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﻣﻪﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘ ﻗﯩﺰ
ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﻪﺯﯨﺒﯩﺮ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﺎﺋﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺷﺎﮔﯩﺮﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻰ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﭘﻮﻟﻜﻮﯞﻧﯩﻚ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﯞﻩﺗﻪﻥ

ﺋﯩﭽﻰ

ﯞﻩ

ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ

ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﺩﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺶ

ﻗﯩﻴﯩﻦ

ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ،

ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ

ﺳﺎﺋﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﮬﯜﻧﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﺰﻯ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.
ﺑﯩﺰ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﻨﻰ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺵ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﯚﺯ ﻧﯩﻜﺎﮬﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯜﻧﯩﺪﻩ ﺋﯘ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﺗﻮﻱ ،ﺗﻮﻱ ﭘﯧﺘﻰ ﻗﺎﭘﺘﯘ ،ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ
ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘ ﻳﯩﮕﯩﺖ ،ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﺎﺷﺎﭘﺘﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘ.
ﻣﻪﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ  - 90ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ .ﺋﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍ ﺑﻮﺗﺎ
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ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ

ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ

ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﮕﻪ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ

ﺋﯜﻣﯩﺪﯞﺍﺭﻟﯩﻖ،

ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺭﻭﮪ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺑﯩﺮ
ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﻛﯜﭼﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺟﻪﻟﭗ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻥ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﯩﻢ .ﺋﯘ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻨﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﯘ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ
ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷﯘﻡ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻏﻪﻳﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ،ﺳﯩﺰ
ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯧﻘﯩﯔ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﻟﮕﻪ ﻗﯧﺘﯩﯔ ،ﺑﯩﺰ
ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺟﻪﯕﮕﻪ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ .ﺑﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯘ ﻣﯜﺷﻜﯜﻝ
ﺳﻪﭘﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﯚﺩﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﻻﻳﻤﯩﺰ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘ »ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﯓ .ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺗﻮﻧﯘﺗﯘﯓ!« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ  - 2005ﻳﯩﻞ  - 9ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 18
 ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗﻧﻮﻣﯘﺭﯨﻐﺎ

ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ

ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﻧﯩﯔ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ

ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ

ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﺪﺍ

ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ

ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﯟﯦﺘﯩﭗ،

ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﻨﯩﯔ

ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ  6 - 5ﺋﺎﻱ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ،ﻛﯚﺯﯛﻡ
ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻢ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﻮﻗﯘﭖ ،ﻧﻪﭘﺴﯩﻢ ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ،
ﮔﯧﭙﯩﻤﻨﻰ ﺩﯦﻴﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ .ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻪﻧﯩﯔ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻨﻰ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!!!
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ﺑﯘ ﺧﻪﯞﻩﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺘﯩﭗ
ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯩﻤﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻦ ،ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ
ﺳﯩﯖﻠﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻜﻪ ﭼﯚﻣﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﻣﻪﻥ ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﺍ ،ﺑﯘ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ،ﺑﯘ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﻣﻪﻥ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ
ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﺎ ﺧﻮﺗﯘﻧﯘﻡ ،ﻳﺎ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ﻳﯧﻨﯩﻤﺪﺍ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺷﯘ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﭽﻪ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﻧﻰ
ﺗﻪﻛﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﺎﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ ،ﮬﻮﺷﯘﻣﻐﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪﻡ
ﻧﻪﭼﭽﻪ

ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ

ﺑﯩﺮﻯ

ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻢ

ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ

ﻏﺎﻳﯩﺐ

ﺑﻮﭘﺘﯘ،

ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﺩﯨﻦ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﯩﮕﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯚﭼﯜﭖ
ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ .ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﺧﻪﯞﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﻧﯩﯔ ﻧﻪﺭﯨﻨﻰ ﺧﺎﺗﺎ
ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ.
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ
ﺗﯧﺨﻰ ﮔﯚﺩﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﻘﻰ ـ ﺗﯘﺭﻗﻰ ﺩﻩﻝ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ
ﺋﯚﺯﯨﮕﯩﻼ ﺋﻮﺧﺸﺎﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻢ ﻛﻪﻟﺪﻯ،
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﺋﯘ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﻨﯩﯔ
»ﺋﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﻮﻝ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯚﺗﻜﻪﭖ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ
ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺩﻩﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ ،ﺑﯘ ﻣﯩﺶ  -ﻣﯩﺶ ﺧﻪﯞﻩﺭﻧﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﻪﺭﺗﺌﻮﻏﯘﻟﻐﺎ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﯞﻩ ﮬﻪﻳﯟﻩ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ .ﺋﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻤﯘ ﭘﯩﺴﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ
ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ .ﺑﯘﻧﻰ
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ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ

ﺩﯨﻨﻰ

ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ،

ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ

ﻧﻪﺳﯩﮫﻪﺕ

ﻗﯩﻠﯩﭗ

»ﺷﯧﮫﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﻳﺎﺗﻤﯩﻘﻰ ﭘﻪﺭﺯﺩﯗﺭ .ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯚﺗﻜﯩﻤﻪﯓ!« ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﻧﻪﺳﯩﮫﻪﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘ
ﺑﺎﻻ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺵ

ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻢ

ﺋﯩﺪﻯ،

ﺑﺎﺭ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ

ﻛﯚﭖ

ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﻘﺎ
ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪﯨﻢ...
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ﭘﻪﻳﺘﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺟﻪﻧﯘﺑﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪﻡ
ﺑﺎﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ،ﺋﺎﻻﻗﯩﻨﻰ
ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﭗ،

ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ،

ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻼﺭﻧﻰ

ﻗﯘﺭﻏﺎﻥ

ﻳﯧﺰﯨﻼﺭﻏﯩﭽﻪ
ﺋﯩﺪﻯ.

ﻳﯜﺭﯛﺷﻠﻪﺷﻜﻪﻥ

ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ

ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ
ﺋﺎﻻﻗﯩﭽﯩﻼﺭ

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﻗﯘﺭﯗﺵ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﻰ ،ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﺎ ،ﻳﻪﻛﻪﻥ،
ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﺍﻕ ،ﺋﺎﺗﯘﺵ  ...ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺷﯘﻧﻼﺭ
ﺋﺎﺭﻗﺎ ـ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﭖ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﭽﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ،ﺑﯩﺮ
ﻣﯘﻧﺘﯩﺰﯨﻢ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻣﯘﮬﯩﺖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻼﺗﺘﻰ.
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ

ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﭗ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ

ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ

ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻘﺎ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﭼﯧﺘﯩﺸﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺴﯩﺰ،
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ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ  20 -،15ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ- 1974 ،
ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﭽﯩﻼﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﻛﯚﺗﯜﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﭘﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ .ﮬﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺭ
ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺷﯜﭖ ،ﺋﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯩﻨﯩﺸﯩﭗ ،ﻛﯧﭽﻪ -
ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﭖ

ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ

ﻣﻪﮬﺒﯘﺳﻼﺭﻧﻰ

ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ

ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻱ،

ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ﮬﻪﺳﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﯩﮕﻪ
ﺩﯙﯕﮕﻪﭖ ﻗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻛﯚﭖ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺟﺎﺯﺍ
ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ﺑﺎﺷﻘﺎ  -ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﺍﺩﯛﻱ ﯞﻩ
ﺋﻪﺗﺮﻩﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ.
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-2ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﻤﻪﻥ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﺳﺎﻗﻰ ﻗﺎﺳﺴﺎﭖ ﺋﯘﺭﯗﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺳﺎﻗﺎﺧﯘﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ
ﻗﺎﺳﺴﺎﭘﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺟﺎﮬﺎﻧﺴﺎﺯﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ  3ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ
ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﺗﻪﭖ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺧﻪﻟﻖ ﺳﻮﺕ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺳﻮﺕ ﺳﺎﻗﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺑﯩﻨﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻏﺎﭼﭽﯩﻠﯩﻖ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
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ﺑﯩﻨﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ .ﺋﯘ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﮬﺎﺭﭘﯩﺴﯩﺪﺍ
ﺗﯧﺨﻰ  29ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ
ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﯞﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﯧﻐﯩﻨﯩﯔ
ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﯞﻩ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻐﺎ ﺗﯧﺰﻻ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯩﺠﯩﺖ
ﺳﯩﻠﯩﯔ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﻟﯩﺪﯗ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﺎﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ
ﺷﯧﻜﻪﺭ

ﻛﯚﻝ،

ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﻰ،

ﺳﺎﻧﺴﺎﻛﻮ،

ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﻤﺎﺭﺍﻝ،

ﺷﺎﻣﺎﻝ،

ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﭼﺎﻕ ،ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺑﻮﻳﺎ ،ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯚﺳﺘﻪﯓ ،ﺋﺎﯞﺍﺕ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺳﯚﺯ ـ ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﻪﺭ ﺋﯧﻐﯩﺰﺩﯨﻦ ـ ﺋﯧﻐﯩﺰﻏﺎ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻳﯜﺭﯨﺪﯗ.

ﻣﯩﺠﯩﺖ

ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﻰ

ﺑﯩﺮ

ﻛﯚﺭﯛﯞﯦﻠﯩﺶ

ﺋﺎﻻﻳﯩﺘﻪﻥ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﻠﻪﺭﻣﯘ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺗﺎﻛﻰ ﭘﻮﺳﻜﺎﻡ ،ﻳﻪﻛﻪﻧﻨﯩﯔ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯ ـ ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘﻟﯘﯓ ـ ﺑﯘﻟﯘﯕﺪﺍ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﯞﻩﺯﺧﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺭﯨﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ
ﻣﻪﻥ،

ﻣﯩﺠﯩﺖ

ﺳﯩﻠﯩﯔ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ

ﻛﯚﺯ

ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﺎ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺭﻩﻗﯩﺒﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯩﺪﯗﻕ.

ﺋﻪﻳﻨﻰ

ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺧﯘﺩﺩﻯ

ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻣﺎﮬﺎﺭﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ  72ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﮬﯩﻴﻠﻪ-ﻣﯩﻜﯩﺮ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ

ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻠﯩﻐﺎﻥ
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ﺋﻮﻏﻼﻧﻼﺭﻧﻰ

ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ
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ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﺱ ﯞﻩ ﺭﻩﻗﯩﺒﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﯞﻩﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﻡ ﺋﯩﭽﯩﻢ
ﺯﻩﮬﻪﺭ ﻳﯧﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻗﺎﺭﺍﯓ ﻣﻪﻥ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﯞﺍﯓ
ﺋﯧﻨﻤﺎﯞﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ »ﺳﺎﻧﺴﯘ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﻰ ﺧﺎﺩﯨﻢ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﯞﻩﺗﻪﻥ-ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺪﯨﻢ .ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺘﺘﯘﻕ ﯞﻩ ﺋﯚﺯ-ﺋﺎﺭﺍ
ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺘﺘﯘﻕ!
ﻳﺎﻧﻤﺎﻳﺘﺘﯘﻕ.

ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﻗﺎﻳﺴﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﮬﻪﺭ

ﻛﯚﺭﺳﻪﻙ
ﺋﯚﺯ

ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﯦﺘﯩﺸﺘﯩﻨﻤﯘ

ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﻏﺎ

ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭﺋﯩﺪﻯ .ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺕ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﻪﯞﺝ
ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ

1968

-

ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ

ﺋﺎﭘﺮﯦﻞ

ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ،

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﻰ ﺗﯜﺯﯛﭖ
ﺑﯘ ﭘﯩﻼﻧﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﮬﻪﺳﻪﻥ ،ﺋﻪﻳﻴﻮﭖ ﺋﺎﺧﯘﻥ،
ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﻰ ...ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﺑﯩﺰ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﻰ ﺋﯘﺟﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﻯ ﺋﯚﺳﺘﻪﯓ ﺑﻮﻳﻰ  - 2ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﻣﻪﺷﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ
ﺋﯩﺪﯗﻕ.
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﻰ ﻣﯧﮫﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﺎﻣﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ  - 2ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﮬﻪﺭ ﭘﻪﻳﺸﻪﻧﺒﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﺍ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﯘﺯ
ﺳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯩﺮ ﮬﺎﺭﯞﯨﻐﺎ ﺗﯚﺕ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺷﻮﺭ ﺗﯘﺯﻧﻰ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﻻ
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ﮬﺎﺭﯞﯨﺴﯩﻐﺎ ﺑﻪﺵ ﺩﺍﻧﻪ ﭘﻮﻟﯘ ﻛﺎﯞﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﭽﻪ
ﻳﺎﺳﯩﻨﯩﭗ،
ﭘﺎﺭﺗﻼﺗﻘﯘﭺ

ﻛﻮﺭﻩﻙ
ﺑﻮﻣﺒﺎ

ﺟﯘﯞﯨﻨﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ

ﻳﻪﯓ

ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ

ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ
ﺋﻮﻗﻨﻰ

ﺭﺍﯞﯗﺭﯗﺱ

ﻗﺎﭼﯩﻼﭖ ،ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ.
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﻰ ﺋﯧﯖﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ
ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ،ﺋﻮﻗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺗﯧﮕﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﻣﻪﺷﯩﻖ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﻡ ﺋﯘﻳﯘﻟﯩﻤﻪﻥ!
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﺋﻪﺗﭽﻪ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﻰ ﺗﯚﺭﻩﺧﺎﻥ ﮬﺎﺳﯩﺮﺍﭖ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﺎ
ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺧﻪﺕ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﭘﻮﭼﯧﺮﻛﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺧﻪﺗﺘﻪ »ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻤﯩﺰ ،ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﻠﺴﯘﻥ« ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﺎﻟﻼﻡ ﻗﻮﺩﺍﯕﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯔ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺋﺎﺩﻩﻡ

ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ......

ﻣﻪﻥ

ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼﻧﯩﯔ

ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ

ﺑﯘﺯﺍﻟﻤﺎﻳﺘﺘﯩﻢ .ﺋﯘ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﺳﯩﻤﯘ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ
ﻣﺎﯕﺎﺗﺘﯩﻢ.
ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﮬﺎﺭﯞﯨﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺯﯗﯞﺍﻥ ﺳﯜﺭﻣﻪﻱ،
ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺩﯙﯞﻩ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﺎﻣﺎﻟﺒﺎﻍ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺟﻤﯩﻠﯩﻚ ﺩﺍﺩﯛﻳﻰ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻥ ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻼ،
ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﮔﻪﭖ ﺳﻮﺭﺍﭖ ،ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ
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ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﻛﺎﻟﻼﻣﺪﺍ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ
»ﺳﺎﻧﺴﻮ« ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻖ ﺷﺘﺎﺑﯩﻐﺎ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﭘﺴﯩﻠﻪﺭﻏﯘ؟ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ؟ ﺋﯩﺶ ﭘﯜﺗﺘﯩﻤﯘ؟ﻳﺎﻕ! ﺋﯩﭽﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺧﺎﺋﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ ،ﺑﯩﺮﻯ ﻣﯩﺠﯩﺘﻘﺎ ﺧﻪﯞﻩﺭﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻗﺎﺭﺍﯞﯗﻝ ﻗﯘﺭﯗﭖ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﺗﻮﺭ ،ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﭘﻘﺎﻥ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ،
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯘ ﺧﻪﯞﻩﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﯦﺪﻯ،
ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ ،ﺧﯘﺩﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﺪﻯ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺰ ﺑﻪﺷﯩﻤﯩﺰ ﺗﻪﯕﻼ ﺋﯚﻟﻪﺭﻣﯩﺰﻛﻪﻥ....
ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯗ؟ ﻛﯩﻢ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯗ؟ ﺑﯘﻧﻰﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﯩﻐﯘ؟
ﺳﻮﺭﺍﻕ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺳﻮﺭﺍﻕ ،ﻣﯘﻻﮬﯩﺰﯨﻠﻪﺭ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺯﯗﯞﺍﻥ
ﺳﯜﺭﻣﻪﻱ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﺋﯩﺰﺩﻩﯞﺍﺗﺎﺗﺘﯩﻢ.
ﺑﯩﺮﻯ - :ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﮬﻪﺭ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﭘﺴﯩﻠﻪﺭ .ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﯞﻩﻛﻜﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻜﻨﻰ
ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ!« -،ﺩﯦﺪﻯ.
ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﯜﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺗﻪﭘﺴﯩﻼﺗﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﯧﭙﯩﭗ» ،ﺑﯘﺭﯗﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻮﻗﯘﺭﻧﻰ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ

ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯘﯕﻼﺭ،

ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﯩﻖ

ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« ﺩﻩﭖ ،ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼﻏﺎ
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ﺗﺎﭘﯩﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻣﯩﺠﯩﺖ ﭼﻮﻗﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺋﯘﻧﻰ
ﭼﻮﻗﯘﺭ ﺩﻩﭖ ،ﺋﺎﺗﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﺘﯩﻜﻰ ﻟﻪﻗﯩﻤﯩﻢ »ﺑﯘﺭﯗﺕ«
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ »ﺑﯘﺭﯗﺕ« ﺩﻩﭖ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﺘﺎ ﮬﯧﭻ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺴﻤﯩﻤﯩﺰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﺷﻪﮬﻪﺭ

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ،

ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮪ

ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻨﯩﯔ

ﺩﻩﻝ

ﺋﯘﺩﯗﻟﯩﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺕ ﭼﯚﻣﯜﭺ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺩﻭﻏﭽﯩﻠﯩﻖ ﺩﯗﻛﺎﻥ
ﺋﺎﭼﺎﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﻭﻏﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﻰ ،ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻳﺎﺯﻧﯩﯔ ﺗﻮﻣﯘﺯ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﻩ ،ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﻰ ﺗﯚﺭﻩﺧﺎﻥ ﻣﯧﻨﻰ
ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ،ﺋﻪﻣﻪﺕ ﭼﯚﻣﯜﭼﻨﯩﯔ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ
ﺑﺎﺭﻏﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻱ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﻰ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ:
ﺳﯧﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﯖﻐﺎ ﻛﯧﭙﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﯖﻐﺎ ﻛﯧﭙﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،
ﻗﻮﺭﻗﻤﺎ!-ﺩﯦﺪﻯ.
ﺭﺍﺳﺖ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯔ ﻛﯜﻟﯜﺷﯜﭖ
ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ،ﻣﻪﻥ ﻣﯩﺠﯩﺘﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﻼ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﯧﮕﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺋﯩﺪﯨﻢ.
-ﺋﯘﺳﺘﺎﻡ

ﺑﻪﺵ

ﻣﻮﭼﻪﻧﺪﯨﻦ

ﺗﯚﺕ

ﻗﺎﭼﺎ

ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﻰ ﺗﯚﺭﻩﺧﺎﻥ.
ﺋﻪﻣﻪﺕ ﭼﯚﻣﯜﭺ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﯨﯟﯦﺘﯩﭗ:
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ﻳﺎﺳﯩﺴﯩﻼ!-ﺩﯦﺪﻯ،
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ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯔ ﺟﺎﻧﺎﺑﻠﯩﺮﻯ ﭘﺎﺕ  -ﭘﺎﺕ ﻛﻪﭖ ﺗﯘﺭﺳﺎﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ ،ﺩﯗﻛﺎﻥ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﻪﺵ ﻣﻮﭼﻪﻧﻠﯩﻚ ﺩﻭﻍ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﺳﻮﺩﺍﻡ ﺑﻮﭘﻘﺎﻟﺪﻯ،
ﻳﺎﺷﯩﺴﯘﻥ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯔ! -ﺩﻩﭖ ﺩﻭﻍ ﺋﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﺩﻭﻏﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﭼﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻮﭼﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﺵ ﭘﯘﯕﻠﯘﻕ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﻪﺵ ﻣﻮﭼﻪﻧﮕﻪ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻢ ﺩﻭﻍ ﺋﯩﭽﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﻳﺎﺷﯩﺴﯘﻥ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ ﻣﯩﺠﯩﺖ! ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺷﻮﺋﺎﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺩﻭﻏﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻛﻪﺳﻜﻪﻧﻴﺎﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﮕﻪ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﺎﺭﺍﺕ ﮬﺎﺟﻰ ) ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﻩ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪ
ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺒﯘﻟﺪﺍ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ( ﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻣﯘﯕﺪﯨﺸﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ
ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﭖ ،ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﯞﻩﺩﻩ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯘﻕ
ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﻕ.
ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﺋﯚﺗﻪ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ،ﺧﻪﻟﻖ ﺑﺎﻏﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ،
ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺗﺎ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﯩﭽﻪ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ
ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﯨﺸﯩﻢ ،ﻛﻪﺳﯩﭙﺪﯨﺸﯩﻢ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺭﻭﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﯕﺪﯨﺸﯩﭗ
ﺗﯘﺭﺳﺎﻕ ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﻣﻪﻥ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺭﻭﺯﯨﻐﺎ:
 -ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﻰ ﺗﯚﺭﻩﺧﺎﻧﻐﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻗﻮﻱ! ﺋﯘ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻳﺎﺭﯞﺍﻍ ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ
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ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﺪﻩ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺳﻪﻱ ﺑﯧﺴﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ -،ﺩﯦﺪﯨﻢ.
ﻣﯧﻨﻰ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗﯞﺍﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﯞﻩﺯﯨﻴﯩﺘﯩﺪﻩ ﻣﯧﻨﻰ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﯦﺘﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯧﻴﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺧﻪﯞﭘﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻤﻐﺎ ﺗﺎﻏﺎﺭ ﻛﯩﻴﺪﯛﺭﯛﭖ ،ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺳﻮﻻﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﭼﯜﺷﻜﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﻛﻪﭺ
ﻗﺎﻟﺴﺎﻡ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﭘﻪﺭﻕ ﺋﯧﺘﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ
ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻴﯩﻨﻼﺵ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ .ﮬﯧﭻ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﯧﻨﻰ ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﺳﻮﺩﺍ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻏﺎ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﻣﯧﻨﻰ ﺳﺎﻕ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﻏﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺳﺎﻡ ،ﻣﯩﺠﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺭﻭﺯﻯ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﯨﺸﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﻰ ﺗﯚﺭﻩﺧﺎﻧﻐﺎ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﻣﯧﻨﻰ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﻏﯩﻠﻰ ﺋﺎﻻﻳﯩﺘﻪﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﭖ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﭘﺴﯩﻠﻪﺭ .ﻳﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﻤﯩﺴﺎﯕﻼ ،ﮬﺎﺯﯨﺮ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﯕﺮﺍﺗﻘﯘﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪﯓ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ 10
ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﯖﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﻤﯩﺰ ﺩﻩﯞﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﻰ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻗﻮﻳﯘﯞﯦﺘﯩﯖﻼﺭ،
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﺶ ﺗﯩﺮﯨﭗ ﺑﻪﺭﻣﻪﯕﻼﺭ-،ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﻛﻮﭼﯩﻐﺎ ﺋﺎﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﯧﺸﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻏﺎﺭﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ
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ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻣﻪﻥ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ »ﺳﺎﻧﺴﻮ« ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻖ
ﺷﺘﺎﺑﯩﻐﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﯧﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻳﻪﻧﯩﻼ
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﻰ ﺋﺎﻗﻼﺵ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﺴﺎﻡ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﯕﺮﺍﺗﻘﯘﺳﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﺍ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺳﺎﻕ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ.....
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﺩﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ...ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﯞﻩ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﻗﯘﺭﻏﺎﻥ
ﻗﺎﺭﻣﯘ-ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﺩﺍ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ

ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ

ﻗﻮﻟﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﺗﺎﻛﺘﯩﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ! ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﯦﺴﻪ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺧﯩﺘﺎﻳﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺮﺍﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﻗﻮﺭﻗﺎﺗﺘﻰ.

ﺳﻪﯞﻩﺏ

ﻗﻮﺭﺍﻝ-ﻳﺎﺭﺍﻗﻼﺭﻧﯩﯔ

ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ

ﻛﯚﭖ

ﻗﯩﺴﻤﻰ

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ ،ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﭘﯘﺕ
ﺩﻩﺳﺴﻪﭖ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ ﻗﯩﻞ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﺗﺘﻪﺭ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ
ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﺯﺍﻕ ﻳﯩﻞ ﺗﺎﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮪ ﺟﺎﻣﻪﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺸﯩﺪﺍ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﯩﯔ ﺭﻭﻟﻰ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﺪﻯ! ﺑﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ
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ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ!
 1966ـ ﻳﯩﻠﻰ  - 8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 18ﻛﯜﻧﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ
ﺋﺎﻟﺪﺍﻧﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻲ ﺷﯘﻣﺘﻪﻛﻠﻪﺭ» ،ﺗﯚﺕ ﻛﻮﻧﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﺵ« ﻧﯩﻘﺎﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮪ ﺟﺎﻣﻪﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﺑﺒﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗﭖ،
ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻗﯩﺴﻤﻪﻥ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ ،ﺟﺎﻣﻪﻧﻰ ﺗﺎﻗﺎﭖ
ﭘﯧﭽﻪﺕ ﺳﯧﻠﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺷﯘ ﭘﯧﭽﻪﺕ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ
ﺟﺎﻣﻪﻧﯩﯔ

ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﺪﯨﻦ

ﺋﺎﻟﺪﻯ

ﻛﯩﺮﯨﭗ

ﻧﺎﻣﺎﺯ

ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻱ

ﻳﺎﻥ

ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺟﺎﻣﻪﻧﻰ ﺋﯧﭽﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ،
ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﯞﺍﺗﻘﺎﻥ
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺳﺎ ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﻨﯩﯔ ﺯﻭﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﮔﻪﻥ
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ،

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ

ﺗﺎﭘﯩﻼﻳﺪﯗ،

ﻣﯩﺠﯩﺖ

ﻣﯩﺠﯩﺘﻨﻰ
ﺳﯩﻠﯩﯔ

ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ
ﺋﺎﻟﺪﻯ

ﺑﯘ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ

ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ

ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮪ

ﺟﺎﻣﻪﻧﻰ

ﮔﯜﻟﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻣﯩﺮﺯﺍ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻠﻰ ﺭﺍﺯﯨﻖ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺷﻼﺭﻧﻰ ﺳﻪﭘﻠﻪﭖ،
ﺗﯜﺯﯛﻡ ،ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﻪ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﭗ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺧﺎﻻ ﻳﺎﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯗ،
ﺩﺍﯞﯗ  -ﺩﻩﺭﻩﺧﻠﻪﺭ ﭘﻪﺭﯞﯨﺶ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﻛﯚﻟﻠﻪﺭ ﭼﯧﭙﯩﻠﯩﭗ ﺳﯘ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺪﯗ.
ﺧﺎﻻﻧﯩﯔ

ﻛﯩﺮﯨﻢ

ـ

ﭼﯩﻘﯩﻤﻰ

ﯞﻩ

ﺑﺎﺷﻘﺎ

ﻛﯩﺮﯨﻢ

ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﭖ ،ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﭘﯩﻼﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،
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ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﭘﯘﻝ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﭗ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﻨﻰ
ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ .ﻧﻪﻗﻘﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺩﺍﯕﺪﺍﺭ ﺋﯘﺳﺘﺎ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ
ﻧﺎﻣﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ،ﺟﺎﻣﻪﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ،ﺗﺎﻣﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ،ﺗﯜﯞﺭﯛﻛﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ
ﮔﯜﻟﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻰ ،ﻧﻪﻗﻘﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻳﯧﺰﯨﻘﻰ
ﺧﻪﺗﻠﻪﺭ ،ﯞﯨﯟﯨﺴﻜﯩﻼﺭ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﯚﺭﻛﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ
ﺗﯜﺯﻩﺷﺘﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ» .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮪ ﺟﺎﻣﻪﺳﻰ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ ،ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﮬﯧﻴﺘﻘﺎ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﯛﭖ ﭘﯜﺗﯩﺪﯨﻜﻪﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﯧﺰ
ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺪﯗ- 1968 .
ﻳﯩﻠﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﮬﯧﻴﺘﻘﺎ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﺗﯜﭖ ﺟﺎﻣﻪ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻠﻰ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ

ﺳﺎﻧﻰ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ

ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ

ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭ ،ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﺍﻕ،
ﻳﻪﻛﻪﻥ ،ﻳﯧﯖﯩﺴﺎﺭ ،ﭘﻮﺳﻜﺎﻡ ،ﺋﺎﺗﯘﺵ ،ﺋﺎﻗﺘﯘ ...ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮪ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﻪﯞﯨﺮﻯ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﯧﻐﯩﻨﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻐﯩﻤﯘ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ .ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻤﯘ
ﻛﯜﻧﺴﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﺷﯩﺪﯗ.

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ

ﻣﯩﺠﯩﺖ

ﺳﺎﻗﯩﻨﯩﯔ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

375

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ

ﻗﻮﺷﻘﺎﻥ

376

ﺗﯚﮬﭙﯩﺴﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺯﻭﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ!
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﯚﺑﻪ
ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﻰ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻜﻪ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ،ﺋﻮﭘﺎﻝ،
ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﻮﻳﺘﺎﻍ ،ﻣﯘﺟﻰ ،ﺗﺎﻏﺎﺭﻣﺎ ،ﺳﯘﯞﺍﺵ ﺩﺍﯞﺍﻥ ،ﺗﺎﺷﻘﻮﺭﻏﺎﻥ،
ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ،ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ ،ﻛﻪﺷﻤﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻣﯘﺑﺎﺩﺍ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﻩ ،ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺶ
ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﭖ ،ﭼﺎﺭﻻﺵ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ.
ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯜﺷﻜﯜﻝ ﯞﻩ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﯞﻩﺯﯨﭙﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﯚﺩﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﻻﻳﺪﯗ ،ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ،
ﭼﺎﺭﻻﺵ

ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ

ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ

ﻣﯩﺠﯩﺖ

ﻣﯩﺠﯩﺖ

ﺳﯩﻠﯩﯖﻐﺎ

ﺳﯩﻠﯩﯔ،

ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ

ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﻳﯧﻘﯩﻦ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ

ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺑﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﻮﭘﺎﻝ،
ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻖ،

ﺋﻮﻳﺘﺎﻍ،

ﺳﯘﯞﺍﺵ،

ﮬﻪﺗﺘﺎ

ﺗﺎﺷﻘﻮﺭﻏﺎﻧﻨﯩﯔ

ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ

ﻗﻮﻧﺠﯩﺮﺍﭖ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻐﯩﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ،
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ﺭﺍﺯﯞﯦﺪﻛﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﻮﻳﺘﺎﻍ ،ﻣﯘﺟﻰ ،ﺗﺎﻏﺎﺭﻣﺎ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ

ﺩﯙﻟﻪﺕ

ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﺶ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻳﺎﺭﺍﻕ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺑﯩﺮ
ﻗﻮﻟﻠﯘﻕ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻚ
ﻗﯩﻠﯩﺶ

ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻐﺎ

ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ

ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﺪﯗ.

ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﺪﻩ

ﺗﺎﺷﻘﻮﺭﻏﺎﻥ

ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﻳﺎﺳﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﻰ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ
ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﭘﻪﺱ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺗﻮﻗﯘﻧﯘﺷﯘﭖ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﭖ ،ﺋﺎﻣﺎﻥ ـ ﺋﯧﺴﻪﻥ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﯩﯔ ﺷﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ
ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯗ.
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯔ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ،

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ

ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺶ

ﻻﻳﯩﮫﻪ

ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﺴﻰ ﺳﯩﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺧﻪﺭﯨﺘﻪ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ

ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ

ﭼﯜﺷﯜﭖ،

ﺗﺎﻏﺎﺭﻣﺎ،

ﻣﯘﺟﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ

ﻛﺎﺗﺘﯩﯟﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺳﻪﯞﻩﺑﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻣﯩﺠﯩﺖ

ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﯩﯔ

ﻣﻪﻛﯩﺖ

ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ

ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ

ﭘﻮﻟﻜﯩﻨﻰ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﭖ ﻗﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻜﻰ ﺭﻭﻟﻰ ﺯﻭﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﺗﺎﺯﺍ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﭘﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﻰ ﻛﯜﭼﻠﻪﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ
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ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺪﻩ

ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﻨﯩﭗ

ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻰ

ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﻰ

ﻗﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ،ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﺑﯧﺴﯩﻤﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ،ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﻪ ﭘﯘﺕ
ﺗﯩﺮﻩﭖ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭼﯧﻜﯩﻨﮕﻪﻧﻠﯩﻚ
ﺧﻪﯞﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯔ ،ﭼﯩﻨﯩﯟﺍﻍ ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺗﯧﭙﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﯕﺪﯨﺸﯩﭗ ،ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯧﯖﯩﯟﺍﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺷﻼﺷﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯗ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﺮ
ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻳﺎﺭﺍﻗﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﻴﺎﻥ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﻣﻪﻛﯩﺖ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪﻩﻳﺪﯗ.
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺯﻏﺎﭖ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ
ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻻﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺩﺍﺭﻏﺎ ﺋﯧﺴﯩﭗ
ﺧﻪﻟﻘﻰ ـ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺳﺎﺯﺍﻳﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ
ﺧﻪﻟﻖ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯧﺮﯨﯟﯦﻠﯩﭗ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﯩﺪﯗ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺑﯚﻟﯜﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯧﺮﯨﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﮬﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﺪﻩ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ
ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ.
ﻣﻪﻛﯩﺖ ﯞﻩﻗﻪﺳﻰ ﺗﯧﺰ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ
ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﯧﻐﯩﻨﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻐﯩﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
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ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘ ﻳﻮﻟﯟﺍﺳﻨﻰ ﺋﯜﻧﺪﻩﻛﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ،
ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻕ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯔ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﯩﻤﯩﻦ

ﻗﺎﺩﯨﺮ

ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻗﻪﺩﻩﻣﺪﻩ

ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ

ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﭖ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﯞﻩﺗﻪﻥ

ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ،

ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ

ﺳﯚﻳﯜﺵ،

ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ

ﻗﻮﻟﻼﭖ،

ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﭙﻪﺭﯞﻩﺭﻟﯩﻚ
ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ

ﯞﻩﺗﻪﻧﮕﻪ

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﺋﯘﺭﻏﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ،ﺋﻮﺕ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺑﯘ ﻳﺎﺵ ﺳﻪﺭﻛﻪﺭﺩﻩ ،ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ
ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ،ﺗﯧﺰ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ

ﻛﯩﺮﯨﺶ

ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺳﯩﻨﻰ ﺳﯘﻧﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯩﺪﯗ.
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺗﺎﺯﺍ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ،
ﮬﻪﺭ ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺩﺍﺭﻏﺎ ﺋﯧﺴﯩﭗ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﭗ ﺳﺎﺯﺍﻳﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﻛﻮﭼﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ
ﻳﻮﻟﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻦ ﺧﯩﺘﺎﻳﻐﺎ
ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯩﺰ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﻨﯩﯔ
ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎﺭﻯ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻗﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﺑﺎﺭﻏﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ،
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ﻣﻪﻛﯩﺖ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ
ﺟﻪﺳﯩﺘﻰ ﺋﯧﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﯧﺴﯩﻤﻠﯩﻖ ﻳﺎﯕﺮﺍﺗﻘﯘﺩﺍ ﺋﯘ
ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﯟﯦﺘﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ ،ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﮬﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ
ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﯘ ﺧﯩﺘﺎﻳﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﮬﯚﻛﯜﻣﻨﺎﻣﯩﺴﯩﺪﻩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ
ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻧﯩﻜﻪﻥ:
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ ﻳﺎﯓ - 1960 ،ﻳﯩﻠﻰ ﺧﯩﺘﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯘﭖ،

ﺋﻮﺭﻣﺎﻥ

ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ

ﺋﯩﺸﻘﺎ

ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ،

ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺑﯩﮕﯘﻧﺎﮪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ  12ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﺷﯩﮕﻪ ﺳﻪﯞﻩﺑﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﭘﺎﺧﺘﺎ ﺗﻪﺭﮔﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﻮﺗﯘﻥ ـ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ
ﻧﻮﻣﯘﺳﯩﻐﺎ ﺗﯧﮕﯩﭗ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﻐﺎﻥ .ﺯﺍﺭﺍﺕ
ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﯖﺘﯜﻩﻥ ﺧﯩﺘﺎﻳﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﺍﺭ ﺟﺎﻳﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﯞﻩ ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ
ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﺵ ﺟﻪﯕﭽﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﯩﺮﺗﻤﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﻘﯩﭗ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ،ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﺍﺭ ﺟﺎﻳﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﯞﻩ ﺋﯚﻟﯜﺷﯩﮕﻪ ﺳﻪﯞﻩﺑﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ........
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ.......
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ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺩﺍﺭﻏﺎ ﺋﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ
ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ.......
ﻣﻪﻥ،

ﻣﯘﺷﯘ

ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ

ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ

ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﻪﺭﺩﻩ،

ﺑﯩﺮ

ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ
ﻛﯩﺸﻰ

ﺗﻮﺭ

ﻣﺎﯕﺎ

ﺑﯧﺘﯩﺪﻩ

ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ

ﺋﯧﻼﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ ﺋﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ 14
ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺟﻪﯕﭽﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﻩ ،ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ
ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﻪﯕﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﻮﺭﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺳﯧﺰﯨﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﯧﮕﯩﺸﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘ
ﺗﯜﺭﻛﻠﻪﻧﻜﻪ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺳﺘﻮﻟﻰ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯘﺯﯗﻥ ،ﺋﻮﻗﯩﻤﯘ
ﺋﻪﯓ ﺋﯘﺯﯗﻧﻐﺎ ﺑﺎﺭﺍﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ،
ﻣﯩﻠﺘﯩﻖ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻳﻮﻝ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭘﺎﻳﻨﯩﻜﻰ ﺗﯧﮕﻪﺗﺘﻰ ﻳﺎ
ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﻨﯩﯔ

ﺳﯩﺪﻭﺳﻰ

ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ

ﭘﯘﺗﻠﯩﺸﯩﭗ

ﺯﺍﺩﻯ

ﺋﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ

ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻰ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺷﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭ ﻗﻮﺭﺍﻝ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﻮﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﻪﻟﻠﯩﻚ
ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪﮔﻤﯩﺴﯩﻼ ﺟﺎﺭﺍﮬﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﻮﻗﻰ ﮬﻪﻡ
ﺳﺘﺎﻧﻜﯩﯟﺍﻱ ﭘﯩﻠﯩﻤﻮﺗﻘﺎ ﭼﯜﺷﻪﺗﺘﻰ.
ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﻡ ،ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﯧﻠﯩﭗ  17ﻳﺎﺵ ﺩﻩﭖ
ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﺭ ،ﺩﯦﺴﻪﻡ ،ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﻨﻰ ﭼﯩﯔ
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ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﭖ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﻨﻰ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺰﺩﻩ
ﺋﻮﻟﺠﯩﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﺋﺎﻟﺴﺎ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺳﯧﻨﯩﯔ
ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﯖﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﯔ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻛﻪﭘﻘﺎﭘﺘﯘ ،ﺳﺎﯕﺎ ﻳﯧﺮﯨﻢ
ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺑﯧﺮﻩﻱ ﺩﯦﺪﯨﻢ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺕ
ﻣﯩﻠﺘﯩﻖ ﺷﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﯩﻠﻐﺎﺭ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ
ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﻨﻰ ﺑﻪﺭﺳﯩﻠﻪ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﻨﻰ ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﻩﻱ - ،ﺩﯦﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ
ﻗﺎﺩﯨﺮﻏﺎ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺋﺎﻣﺒﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﻪ ﻳﯧﯖﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺕ
ﻣﯩﻠﺘﯩﻖ

ﺋﺎﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ

ﺋﻮﻗﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﻨﻰ

ﺗﯧﮕﯩﺸﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﻣﺎﯕﺎ:
 ﺋﯘ ﮬﺎﺯﯨﺮ  14ﻳﺎﺷﺘﺎ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﻳﯧﺸﯩﻨﻰ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ 17ﻳﺎﺵ ﺩﻩﯞﺍﻟﺪﻯ -،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﺧﺴﯘﻣﻨﻰ ،ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ ﮬﺎﺟﻰ ﺩﻩﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ،ﺋﯘ ﮬﻪﺭﻩﻣﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﮬﻪﺝ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﭽﻪ:
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﻟﺪﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﯘﻻﭘﺘﯘ .ﺋﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﯘﻟﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﻛﯩﺮﻩﻟﻤﻪﻱ ،ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﺎ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﯧﯖﯩﭙﺘﯘ ،ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺟﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ
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ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﺑﯩﺌﻪﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﭺ ،ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﭖ،
ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﯞﺍﺗﺴﺎ ،ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﯩﺪﺍ ﻗﻮﺭﺍﻝ -
ﻳﺎﺭﺍﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺳﯧﺰﯨﻠﯩﭙﺘﯘ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺑﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﺑﺪﯗﯞﺍﮬﯩﺖ ﺋﻪﮬﻤﻪﺗﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﺎ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ
ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺑﯚﻟﯜﻣﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﻻﭖ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﭘﺘﯘ،
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺑﯩﯖﺘﯜﻩﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻳﻮﻝ ﺗﻮﺳﯘﭖ ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﯘﻻﺭ

ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ

ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ

ﻛﯩﺮﻩﻟﻤﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ

ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﻰ

ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ

ﻳﻮﻝ

ﻣﯧﯖﯩﭙﺘﯘ.

ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ
ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﯩﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﻤﺎﺭﺍﻝ ،ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺑﻮﻳﺎ ،ﺋﺎﻻﻏﯩﺮ ،ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﭼﺎﻕ ،ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯚﺳﺘﻪﯓ،
ﺋﺎﯞﺍﺕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺯﻭﺭﺍﻳﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺑﻮﻳﯩﻨﻰ
ﺗﺎﻳﺎﻧﭽﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﮫﻜﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺑﺪﯗﯞﺍﮬﯩﺖ ﺋﻪﮬﻤﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﭙﺘﯘ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ

ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ

ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﯩﺪﯨﻦ

ﻛﯧﻠﯩﭗ

ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻥ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯘ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﻰ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﻯ
ﺳﺎﻗﻼﯞﯦﺮﯨﭗ

ﺯﯦﺮﯨﻜﯩﭗ

ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ

ﺋﺎﺯﻟﯩﻐﯩﻠﻰ

ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ،

ﺭﺍﺯﯞﯦﺪﻛﯩﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺧﻪﯞﯨﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ،ﮬﯘﺟﯘﻡ
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ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻼ ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ،
ﺗﻪﺭﻩﭖ  -ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻗﯩﺴﺘﺎﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ
ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﻯ
ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ.
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﺎﺯﺍﺭﻣﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺯﺍﺭﺍﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﯖﺘﯜﻩﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﯧﭽﯩﭙﺘﯘ .ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﮬﺎﺭﻣﺎﻱ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﻭﮬﻨﻰ ﺟﺎﺭﻯ
ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﭖ ،ﻣﻪﻛﯩﺘﻨﯩﯔ ﺗﯚﻣﻪﻧﺘﺎﻝ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻣﻪﺳﻠﯩﮫﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ،

ﺋﻮﺑﯘﻟﺨﺎﻥ

ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ

ﺯﺍﺭﺍﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﯖﺘﯜﻩﻧﮕﻪ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ ،ﺯﺍﺭﺍﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﯖﺘﯜﻩﻥ
ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺗﯜﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺘﯩﺰﯨﻢ ﻗﻮﺷﯘﻥ،
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﻯ ﺧﯩﻞ ﯞﻩ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﭘﺘﯘ.
ﺋﯘ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻜﻪ ﺳﺎﺯﺍﯞﻩﺭ ،ﭘﯧﺸﻘﻪﺩﻩﻡ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯ ﺋﻮﺑﯘﻟﺨﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ،
ﺋﻮﺑﯘﻟﺨﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻏﺎ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺗﻪﺳﯩﺮ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﺎﻟﻤﺎﻱ ،ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﺎﺵ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﻮﺑﯘﻟﺨﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻨﻰ ﺩﻩﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ
ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﻠﯩﺘﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻧﯩﻜﻪﻥ.
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﯩﻞ ،ﺩﯨﻴﺎﻧﯩﺘﻰ
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ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﻥ ،ﺗﺎﺟﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﺴﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،-ﺩﻩﻳﺪﯗ ﻣﻪﺧﺴﯘﻡ
ﮬﺎﺟﻰ.
ﺷﯘ

ﻗﯧﺘﯩﻢ

ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭽﻪ،

ﭼﺎﺳﺎ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﻣﻪﻛﯩﺘﻨﯩﯔ

ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ

ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ

ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ،
ﺑﺎﺷﻘﺎ

ﻣﻪﺧﺴﯘﻣﻨﯩﯔ

ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﯩﻨﯩﯖﻤﯘ

ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﻪﺩﺩﻯ ـ ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ
ﺗﻮﺷﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ  420ﺋﺎﺕ ﮬﺎﺭﯞﯨﺴﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ ،-ﺩﻩﻳﺪﯗ.
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ ﻗﺎﺗﯩﻠﻼﺭﻏﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﯚﺯﻯ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﻣﯘﺑﺎﺩﺍ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺏ ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ،
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ

ﺋﺎﺩﻩﻡ

ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﯩﺴﯘﻥ

ﺩﯦﮕﻪﻥ

ﺋﯩﻜﻪﻥ.

ﺑﯩﺰ

ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ

ﮬﯚﻛﯜﻣﻨﺎﻣﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ:
ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻰ :ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ،ﺩﻩﭖ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ
ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺩﺍﺭﻏﺎ ﺋﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻏﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﻩﻙ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﺎﺭﺍﺭ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺩﺍﺭﻏﺎ ﺋﺎﺳﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺑﯩﺰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﻣﻪﻛﺘﯘﭘﺘﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯘﺭﻻﺭ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ:
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺗﯘﺭ ﺋﻮﻏﻼﻧﻰ ،ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﭘﻮﻟﻜﯩﻨﯩﯔ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻰ ،ﻣﺎﻳﻮﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻏﺎ.:
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ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﯚﺑﻪ
ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎﺭﻯ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!

 .3ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ ﺗﻮﺧﺘﻰ ﯞﻩ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ
ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﻤﻪﻥ

ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ ﺗﻮﺧﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻦ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﺍ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﯕﮕﯜ
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ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻐﯘﺳﯩﺰ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺗﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﻪﺭﺯﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ -1969ﻳﯩﻠﻰ  - 8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 23ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺗﯘﺷﻨﯩﯔ
ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻝ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﻪﯕﺪﻩ
ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ
ﺋﯚﭼﻤﻪﺱ ﺋﯩﺰ ﯞﻩ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯗﺭ.
 - 23ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺘﺘﯩﻜﻰ ﺟﻪﯓ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ،
ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ،ﺑﺎﻏﻼﭖ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻳﺎﺭﺍﻗﻼﺭﻧﻰ
ﻳﯩﻐﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﺷﯘﺷﻘﺎ
ﺗﻪﻣﺸﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺋﯩﻜﻜﯩﻴﻠﻪﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯚﻟﻪﭖ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ
ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺟﺎﺭﺍﮬﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ،ﺩﻩﭖ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ

ﺋﻪﯓ

ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ

ﺑﯩﺮ

ﺗﺎﻝ

ﻗﻮﻝ

ﺑﻮﻣﺒﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ،
ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﯞﻩ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﮔﯩﻠﻰ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ ﻏﻪﻧﯩﻴﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ ﯞﻩ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ
ﯞﻩﺩﯨﻠﻪﺷﻜﻪﻥ ﻣﻪﺳﻠﯩﮫﻪﺗﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻗﻮﻝ ﺑﻮﻣﺒﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﭘﺎﺭﺗﻠﯩﺘﯩﭗ ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﻰ
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ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻻﻗﺰﺍﺩﻩ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ.
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﺎﻗﺸﺎﺗﻘﯘﭺ ﺯﻩﺭﺑﻪ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﯞﻩﮬﯩﻤﯩﮕﻪ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯚﻟﻤﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﺗﻪﭘﻤﻪﻙ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ،ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﻰ،
ﺗﯩﺮﻩ  -ﭘﯩﺮﻩﯓ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﻧﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ
ﺟﻪﺳﻪﺕ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﻩﻙ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﭖ ،ﻗﯩﻴﺎ  -ﭼﯩﻴﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯧﺴﻪﺩﻩﭖ
ﻳﯩﻐﻼﭖ ،ﻧﻪﭼﭽﯩﺴﻰ ﻗﻮﺭﻗﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﮬﻮﺷﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯧﺸﻪﻛﻜﻪ
ﻛﯜﭼﯜﯓ ﻳﻪﺗﻤﯩﺴﻪ ﺋﯘﺭ ﺗﻮﻗﯘﻣﯩﻨﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ،ﺑﯘ ﺋﯩﭙﻼﺱ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ،
ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﻗﻮﻳﯘﻕ ﺩﯗﻣﺒﺎﻻﭖ ﺋﯚﭺ
ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ

ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.

ﺷﯘ

ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ

ﺟﻪﯕﺪﻩ

ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﻪﺭﺳﯩﻤﯘ ﺳﺎﻕ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.
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ﮬﺎﻳﺎﺕ

ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ

389

ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻨﯩﯔ  -3ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﭘﻮﻟﻜﯩﺪﯨﻦ
ﻛﻪﺳﯩﭗ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﭗ -1960ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﯩﻐﺎ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ،
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺩﻭﺳﺖ -ﻳﺎﺭﻯ
ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﭼﺎﻳﻐﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭽﻰ ﺗﯧﺸﯩﻨﻰ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺗﺎﺯﯨﻼﭖ ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯚﺕ ﻛﯚﺯﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺗﯩﺪﯗ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺯﯗﻟﭙﯩﻴﻪ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﺎ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮ
ﺗﻮﭖ ﺗﻮﺧﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻨﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ،ﺳﻪﺕ ﭼﯧﭽﯩﭗ ﻳﯧﯖﻰ
ﺗﺎﺯﯨﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﮔﯩﻠﻪﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﺧﯘ ﭘﻮﻗﯩﻐﺎ
ﻣﯩﻠﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﺧﻮﺗﯘﻧﻰ ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﯩﺸﯩﭗ:
ﯞﺍﻱ ﺋﺎﻟﻼﮪ ،ﻛﺎﻟﻼ ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺭﻩﺳﯟﺍﭼﯩﻠﯩﻖ! ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﻮﺧﯘﺳﻰﺑﯘ؟ ﯞﺍﻱ ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﺭﻣﻪﻥ ﺩﻩﭖ -،ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻧﻨﻰ ﺗﻮﯞﻻﻳﺪﯗ.
ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺗﻮﺧﯘﻻﺭ ﺋﯚﻳﻨﻰ ﺭﻩﺳﯟﺍ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻥ.
ﻏﻪﺯﻩﭘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ

ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ

ﻳﺎﺗﺎﻕ

ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺋﯧﺴﯩﻘﻠﯩﻖ

ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ

ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﻮﺧﯘﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺋﻮﻕ ﺋﯜﺯﯨﺪﯗ ،ﺗﻮﺧﯘﻻﺭﺩﯨﻦ
ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﻰ ﺋﯚﻟﯩﺪﯗ .ﺗﻮﺧﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻗﻮﺷﻨﯩﺴﻰ
ﻟﯩﻴﯘ ﺟﯩﯖﯟﯦﯩﻲ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻛﻪﻳﻨﻰ  -ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎﻱ ﺋﻮﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ
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ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮﺧﯘﺳﯩﻤﯘ ﺋﯚﻟﯜﭘﺘﯘ .ﺋﻮﻕ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﯞﻩ ﮬﻪﻗﻪﻣﺴﺎﻳﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯘﯞﯗﻟﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ
ﺗﻮﺧﯘﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﮬﺎﯓ -ﺗﺎﯓ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ ،ﺋﻮﻕ ﺩﻩﻝ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮﺧﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ

ﺗﻪﮔﻜﻪﻥ

ﺋﯩﻜﻪﻥ.

ﻟﯩﻴﯘ

ﺟﯩﯖﯟﯦﻴﻤﯘ

ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ

ﭼﯩﻘﯩﭗ

ﺗﻮﺧﯘﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﮬﻪﻡ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮﺧﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﻮﻗﻨﯩﯔ ﺩﻩﻝ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ ﺗﻪﮔﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺋﯘﺟﯘﻗﯘﭖ
ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.

ﻛﯧﻠﯩﭗ

ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﺗﻘﺎﻥ

ﮬﻪﻗﻪﻣﺴﺎﻳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ

ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﻰ

ﺭﻩﺳﯟﺍﭼﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ .ﺋﯘﻻﺭ
ﻟﯩﻴﯘ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﻮﺧﯘ ﻛﺎﺗﯩﻜﻰ
ﺗﯘﺭﻏﯘﺩﻩﻙ ،ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﻪ ﺗﻮﺧﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻤﯩﻜﻰ ﺗﯘﺭﻏﯘﺩﻩﻙ ،ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯧﭽﻰ
ﺳﯧﺴﯩﻘﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯩﺪﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘ
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﻣﺎﻕ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﻰ ﭼﺎﭘﺎﻧﻨﻰ
ﻳﯧﭙﯩﻨﭽﺎﻗﻼﭖ ﺗﻮﺧﯘﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﺪﺍ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﯘﺩﻩﻙ...
ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ ﺋﯚﻳﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﺎﺯﯨﻼﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎﻱ ﺋﻮﻗﯩﻨﯩﯔ ﺩﻩﻝ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮﺧﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ
ﺗﻪﮔﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ .ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯘﺳﺘﺎ
ﻣﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﯘ! -ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ...
ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ
ﺧﻪﺕ ﻛﻪﭘﺘﯘ ،ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ،ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ
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ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻟﺴﯘﻥ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺵ
ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ ﺋﯘ ﺧﻪﺗﻜﻪ ﺟﺎﯞﺍﺑﻪﻥ -ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﺎﺩﻩﻡ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺵ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﻣﻪﻥ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ
ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻣﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺩﻩﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.
ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ ﮬﯧﭻ ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﻓﻮﺭﻣﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ،
ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﻓﻮﺭﻣﯩﻨﻰ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﻛﯩﻴﯩﭗ،

ﺋﯧﺴﯩﭗ،

ﺳﺎﻗﭽﻰ

ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺷﻮﭘﯘﺭﯨﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﮬﻪﻳﺪﻩ!-
ﺩﻩﭖ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻳﺎﺭﯞﺍﻍ ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.
ﻳﺎﺭﯞﺍﻍ ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺧﺎﯕﺪﻯ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﮬﻪﻳﺪﻩ -ﺩﻩﭘﺘﯘ! ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﺧﺎﯕﺪﻯ  - 3ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﭘﻮﻟﻜﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﯧﯖﯩﭙﺘﯘ .ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ
ﭘﻮﻟﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺷﻮﭘﯘﺭﻧﻰ ﮬﻪﻳﺪﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺋﯚﺯﻯ
ﭘﯩﻴﺎﺩﻩ ﭘﻮﻟﻚ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﭘﺘﯘ .ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻧﻐﺎ ﮬﻪﺭﺑﯩﻴﭽﻪ ﺳﺎﻻﻡ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﯞﯦﺘﯩﭙﺘﯘ...
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ

ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ

ﺷﯧﮫﯩﺖ

ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ،

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
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ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﺪﻩ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ،
ﭘﯧﺸﻘﻪﺩﻩﻡ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ،ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻣﻪﺳﻠﯩﮫﻪﺗﭽﯩﺴﻰ
ﯞﻩ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﭘﺎﺭﺗﯩﺰﺍﻧﻠﯩﻖ ﺩﻩﺭﺳﻰ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ،ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻗﯩﺰﯨﻘﺎﺭﻟﯩﻖ ،ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ ﺩﻩﺭﺱ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﺮﻯ
ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﻳﺎﺩﯨﻤﺪﺍ ،ﮬﻪﺭﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﻡ ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺋﯩﭻ  -ﺋﯩﭽﯩﻤﺪﯨﻦ
ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻱ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ.
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺋﯩﺶ - ،ﺩﻩﭖ ﺩﻩﺭﺱ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ -،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯩﺮﺍﺩﻩ ،ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﺱ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ
ﮬﺎﻳﯟﺍﻥ ،ﺋﯘﭼﺎﺭ ﻗﯘﺷﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻙ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﻴﯩﻦ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺳﻼ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺷﻘﺎﭼﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ،ﻣﯘﺷﯘ ﻗﯘﺷﻘﺎﭼﻨﻰ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭ ،ﺩﻩﭖ ﯞﻩﺯﯨﭙﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ،ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻩﻟﻤﻪﻳﺴﻪﻥ،
ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺷﻘﺎﭼﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻨﯩﯔ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﻗﯘﺷﻘﺎﭼﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭﻩﯕﮕﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ
ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ .ﺋﯘ ﻧﻪﺩﻩ ﻛﻪﭺ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ ،ﻧﻪﺩﻩ ﺩﺍﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ ،ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ
ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻳﺎﯞﺍﻳﻰ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ .ﺳﺎﯕﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﯞﺍﻳﻰ
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ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﺷﯘ ﻳﺎﯞﺍﻳﻰ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻨﻰ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭ ،ﺩﯦﺴﻪﻡ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻩﻟﻤﻪﻳﺴﻪﻥ .ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ
ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﯜﯓ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﭽﯘ؟ ﺑﯘ ﺑﻪﻛﻼ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﻪﻧﺪﻩ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﺱ ﺋﯩﺮﺍﺩﻩ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ! ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭ،
ﺩﻩﭖ ﯞﻩﺯﯨﭙﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻩﻟﻪﻳﺴﻪﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺭﺍﻟﻐﯘﺳﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ ﺋﻮﺭﻧﻰ ،ﻛﻪﺳﭙﻰ ،ﺗﻪﻗﻘﻰ-ﺗﯘﺭﻗﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺳﻪﻥ ﺷﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻘﻼ ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ
ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺴﻪﻥ ﯞﻩ ﻣﻪﻥ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻥ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻴﺎﻻﻳﺴﻪﻥ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺑﯩﺰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺑﯘ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻤﺎﻳﻤﯩﺰ،

ﺑﯩﺰ

ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ

ﺗﯩﻜﻠﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺧﻪﻟﻖ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯞﻩ
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ ،ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺧﺎﺋﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺟﺎﺯﺍﻻﻳﻤﯩﺰ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﯩﺮ
ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ.
ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯩﺰ ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻤﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺧﺎﺋﯩﻨﻠﯩﺮﻯ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ....
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ

ﺩﻩﻟﯩﻞ

ـ

ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ

ﺗﻮﻟﯘﻕ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ

ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﯦﺘﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺧﺎﺋﯩﻨﻠﯩﻖ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﺳﯧﻠﯩﺶ،
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ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﻛﯜﻣﯜﺵ ﻳﯩﯖﻨﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﺎﺭﺍﯓ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ .ﺑﯩﺮ
ﺗﺎﻝ ﻛﯜﻣﯜﺵ ﻳﯩﯖﻨﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﮔﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ .ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ
ﻛﯜﻣﯜﺵ

ﻳﯩﯖﻨﻪ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ

ﻛﯚﺭﻣﻪﺱ،

ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻨﻰ

ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ .ﻳﺎﻛﻰ ﮔﺎﭼﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ .ﯞﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ
ﺋﯩﻨﺸﺎﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ-،ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﻯ
ﺋﯘ ،ﻳﻪﻧﻪ ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ،ﻗﯘﺭﺍﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ
ﺋﻮﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯚﺗﻜﻪﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ،ﺋﻮﻗﻨﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﮔﯩﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﺍﻻﺩﺍ ﺋﯘﺭﯗﺵ
ﻗﯩﻠﯩﺶ،

ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﺎ

ﺋﯘﺭﯗﺵ

ﻗﯩﻠﯩﺶ،

ﺗﺎﻏﺪﺍ

ﺋﯘﺭﯗﺵ

ﻗﯩﻠﯩﺶ،

ﺗﯜﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻜﺘﻪ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ،
ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ
ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺸﺘﻪ

ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ

ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺋﯩﺸﻼﺭ

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ

ﺋﯘﺭﯗﺵ

ﺗﺎﻛﺘﯩﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ.
ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺋﺎﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﻏﯘﻝ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ ،ﺷﯘ
ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﻣﻪﺷﯩﻘﺘﻪ ﺑﯩﺰ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﯘﺳﯘﻝ
ﻣﺎﮬﺎﺭﻩﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ.
ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯕﺪﻩ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﻪﯓ ﻛﯚﭖ ﭼﯩﻘﯩﻤﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!
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ﻣﻪﻥ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻢ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻧﻪﺩﻩ ﻛﯚﺭﺳﻪﻡ ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ
ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﯟﺍﻟﻐﯘﻡ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﯜﻥ ﺑﻮﻳﻰ ﺑﻪﻙ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ
ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﺎﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﺎﻣﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﺑﺎﻛﻼﯞﯗﺭﻟﯘﻕ ﺋﯘﻧﯟﺍﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻥ
ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻨﯩﯔ

ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ

ﻗﺎﺭﺍﺭ

ﺳﺘﯘﺩﯦﻨﺘﻰ

ﺋﯩﺪﻯ،

ﺋﯘ

ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﯘﺵ ﺋﻮﺑﻼﺳﺘﻠﯩﻖ -1
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺋﯘ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﺍﻟﯩﻲ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺩﯨﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺧﯘﺵ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ،ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ﻗﻮﭘﯘﺷﻰ ﺑﺎﺭ ،ﻧﺎﺧﺸﺎ ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﻐﺎ ﮬﯧﺮﯨﺴﻤﻪﻥ ،ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﭖ
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘﺯﯗﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺘﺘﯩﻢ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺑﯩﺮ
ﻛﻪﺳﯩﭙﺘﻪ ،ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﻣﺎﯕﺎ

ﺗﻪﺳﯩﺮ

ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ،

ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩﻖ

ﭘﯩﻜﯩﺮ

ﻗﯩﻼﻟﯩﺸﻰ ،ﻳﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭﻩﻟﯩﺸﻰ ،ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ ـ
ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ-ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭ
ﻗﯩﻼﻟﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻴﻮﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ  30ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭﻟﯩﺮﻯ ﺩﻩﻝ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ
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ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﻣﻪﻥ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﯩﻢ،
ﻣﺎﯕﺎ ﺗﺎﭘﯩﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻥ ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﯩﻢ .ﺋﯘ
ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﺎﻻ ﺗﯜﺯﮔﻪ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﻰ
ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﻜﯩﺪﻩ،
ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﻰ ﺗﯚﺭﻩﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ،ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ
ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﺳﺎ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺘﺘﯘﻕ .ﺋﯘ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﯞﻩﺯﯨﭙﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﺑﯧﺠﯩﺮﺳﻪﻙ ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺯﺍﺩﻯ ﭼﺎﺗﺎﻕ
ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
 - 1969ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﻳﺎﺯ ﭘﻪﺳﻠﻰ ﺋﯩﻴﯘﻝ ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ،
ﮬﺎﯞﺍ ﺑﻪﻙ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﯧﻨﻰ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﻰ ﺗﯚﺭﻩﺧﺎﻥ ﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﺘﯩﻢ.

ﺋﯘ

ﻣﯧﻨﻰ

ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻜﻰ

ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻨﻰ

ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ،

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺶ ﻻﻳﯩﮫﻪ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺳﯩﺰﻣﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺳﯩﺰﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﯞﻩ
ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﻪﺭﺩﻯ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﻨﻰ
ﺑﺎﺭ ﻣﻪﺳﻠﯩﮫﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺳﯩﺰﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ.
ﻣﻪﻥ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﺭﯨﺘﻪ
ﺳﯩﺰﯨﺸﻘﺎ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻖ ﺳﺎﻳﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﻨﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻖ
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ﻻﻳﯩﮫﯩﻠﻪﺵ

ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ

ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﺪﯨﻦ،

ﺳﯩﺰﯨﺸﻘﺎ

ﭼﯩﺮﺗﯩﻴﯘﺝ

ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯟﺍﺩﺭﺍﺕ ﺗﺎﺧﺘﺎﻱ ،ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺳﯩﺮﻛﯘﻝ ،ﺋﯜﭺ ﺑﯘﻟﯘﯕﻠﯘﻕ
ﺋﯜﭺ

ﺳﯩﺰﻏﯘﭺ،

ﻗﯩﺮﻟﯩﻖ

ﻣﺎﺳﺸﺘﺎﺏ

ﺳﯩﺰﻏﯘﭺ،

45

ﮔﺮﺍﺩﯗﺳﻠﯘﻕ

ﺳﯩﺰﻏﯘﭺ ،ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ ﻗﺎﺭﺍ ﻗﻪﻟﻪﻡ ،ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﺎ ﻣﯩﺦ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﭼﯩﺮﺗﯩﻴﯘﺝ ﺳﯩﺰﯨﺸﺘﺎ ﻛﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﺋﻪﺳﯟﺍﺏ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﻪﺭ ﺋﯚﻟﭽﻪﺵ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﯞﻩ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯛﺷﻠﻪﺷﻜﻪﻥ
ﺗﻮﭘﯘﮔﯩﺮﺍﭘﯩﻚ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ.
ﺋﯩﺶ ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﺎﺗﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻣﻪﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ
ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺶ

ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ

ﻻﻳﯩﮫﯩﺴﯩﻨﻰ

ﺳﯩﺰﯨﺸﻘﺎ

ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻢ.
ﺧﻪﺭﯨﺘﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﻮﯓ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻻﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮﻯ:
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﯞﻩ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯜﺯﺳﯩﺰﯨﻘﻠﯩﻖ
ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴﻰ.

ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ:

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺷﯘﻧﻨﯩﯔ

ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺶ

ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺟﺎﻳﻼﺭ.
ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺋﯩﺶ ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﺎﺗﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ،ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯔ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻝ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴﻰ،
ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ

ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﯩﭽﻪ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﯞﻩ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﻠﯩﺮﻯ،
ﺳﺎﻗﭽﯩﺨﺎﻧﯩﻼﺭ  ...ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﻳﻼﺭﻧﻰ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﻚ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﺋﯩﺰﺍﮬﻼﭖ ،ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﮕﻪ ﺭﻩﯓ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﭘﯩﺸﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ
ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﻪﺭ ﺋﯚﻟﭽﻪﺵ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﻮﭘﯘﮔﯩﺮﺍﭘﯩﻚ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﯩﻚ ﺑﯘﻟﯘﯕﻠﯘﻕ
ﻛﻮﺋﻮﺭﺩﯦﻨﺎﺕ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ،ﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﯨﭗ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻮﺋﻮﺭﺩﯦﻨﺎﺕ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﭗ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ
ﺳﻮﯞﯦﺖ ﭼﯧﮕﺮﺍﺳﯩﻐﯩﭽﻪ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ ،ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ،ﻛﻪﺷﻤﯩﺮ
ﭼﯧﮕﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭ ﺷﻪﻛﻠﻰ ،ﻳﻮﻝ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﯨﭗ
ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﮕﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ ﻣﯘﺳﺎﭘﻪ
ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﻤﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺳﯩﺰﯨﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺧﻪﺭﯨﺘﻪ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯔ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺳﯩﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺸﻜﻪ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺶ؟ ﻧﻪﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﺎﻛﺎﻧﻠﯩﺸﯩﺶ،
ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯚﯕﻜﯜﺭ ﺑﺎﺭ؟ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﻩ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﯞﺍ ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭ
ﺑﺎﺭ؟ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﻩ ﺳﯘ ﺑﺎﺭ؟ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ....؟ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﻚ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋﯩﺰﺍﮬﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻦ
ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺑﻮﯞﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﻮﯞﭼﻰ
ﻳﻮﻟﻰ ،ﻛﺎﺭﯞﺍﻥ ﻳﻮﻟﻰ ،ﭼﯩﻐﯩﺮ ﻳﻮﻟﻼﺭﻣﯘ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺧﻪﺭﯨﺘﻪ ﭘﯩﻼﻧﻼﻧﻐﺎﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺳﯩﺰﯨﻠﯩﭗ ،ﺭﻩﯓ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ
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ﭘﯜﺗﺘﻰ .ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﺍﮬﻼﻧﻐﺎﻥ ﻗﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺋﯚﺯ
ﻗﻪﻟﯩﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ» ،ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﻼﻝ ﻳﻮﻟﻰ«،
ﺩﻩﭖ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.

ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻱ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﺎﻻ ﺋﯘﻳﻘﯘﺩﺍ ﺑﯘ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﻨﻰ
ﺳﯩﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ ،ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﻰ ﺗﯚﺭﻩﺧﺎﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ

ﺋﯜﺯﯛﻟﺪﯛﺭﻣﻪﻱ

ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﭗ

ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ،

ﺋﯘﺳﺴﺎﭖ

ﻛﻪﺗﺘﯩﯖﻼﺭ ﺩﻩﭖ ﭼﺎﻳﻨﻰ ﺋﺎﻏﺰﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﭼﺎﻱ
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ﺋﯩﭽﻜﯜﺯﮔﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﯩﭽﻜﯜﺯﯛﭖ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯚﻱ ﺑﻪﻙ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺗﻪﺭﻟﻪﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻳﻪﻟﭙﯜﭖ ﺳﻪﮔﯩﺪﯨﺪﻩﺗﺘﻰ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﻰ
ﺗﯚﺭﻩﺧﺎﻥ ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺖ  -ﺳﺎﺋﺎﺩﻩﺗﻜﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﯧﭻ ﻧﯧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ
ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﺋﯘ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ
ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﯕﺘﻪﻱ  -ﺗﻮﯕﺘﻪﻱ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﺷﻨﺎﻣﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ  20ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯩﺮ
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻳﺎﺵ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ ،ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!
ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ

ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻨﺪﯨﻦ

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﯖﯩﻤﯩﺰﻧﻰ

ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﺩﺍ ﻗﻮﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺕ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻪﻛﻜﻪ ـ ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ
ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﺎﻣﺪﯗﻕ؟ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻨﯩﻤﺪﺍ:
 ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﻳﻪﻛﻜﻪ  -ﻳﯧﮕﺎﻧﻪﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﯞﻩ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﺘﯘﻕ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻟﻼﻳﺪﯗ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺳﻮﯞﯦﺘﻼﺭ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻰ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻟﻼﺵ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ

400

401

ﺋﺎﻏﺰﺍﻛﻰ

ﯞﻩﺩﻩ

ﺑﯧﺮﯨﭙﻼ

ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ،

ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻨﺎﻣﯩﻤﯘ

ﻳﺎﺯﺩﯗﻕ،

ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻨﺎﻣﯩﺪﻩ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﺑﺎﺩﺍ 10
ﻳﯩﻞ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻛﯜﭼﻰ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﻗﻮﺷﯘﻥ ،ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ،ﻳﯧﻤﻪﻙ  -ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ،ﺋﻮﻕ  -ﺩﻭﺭﺍ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﺷﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺑﯘ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺋﯘﻥ

ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ

 ﮔﯘﺭﯗﺝ ،ﻳﺎﻍ ،ﻛﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎﻥﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﻳﺪﯗ،

ﺋﯘﺭﯗﺵ

ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯧﭽﻪﻙ،

ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ،
ﻛﺎﻧﺴﯘﻧﯩﯔ  - 2ﺳﻪﺭﺗﺎﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﺭﺍﻥ )ﺋﻮﺭﺍﻥ  -ﺋﺎﺗﻮﻡ ﺑﻮﻣﺒﯩﺴﻰ
ﻳﺎﺳﺎﺷﺘﺎ ﻛﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﯟﻯ ﺋﯧﻠﯧﻤﯧﻨﺖ( ﺗﯧﻐﯩﻨﻰ
ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺋﯧﭽﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻨﺎﻣﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻰ  -ﺩﻩﭖ ﻣﺎﯕﺎ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﻳﻪﻧﻪ:
ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺳﻮﯞﯦﺘﻼﺭ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻨﯩﯔ »ﻳﯘﺭﺗﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﯞﯦﻠﯩﺶﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ« ﻛﯜﺗﯜﯞﯦﻠﯩﭗ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﭼﯧﮕﺮﺍﺩﯨﻦ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﯜﭖ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﮕﻪ
ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺷﻪﺭﺕ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪﻛﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،-ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﯘ ﯞﻩﺟﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﻏﺎﻥ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﻨﻰ

401

402

ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯩﺮﻯ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯩﺸﺎﻥ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ،ﻗﻮﻏﺪﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺭﺍﻳﻮﻥ.
ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯩﺸﺎﻥ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﺶ ﺟﺎﻳﻰ،
ﻳﻪﻧﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺗﺎﻛﻰ ﺗﺎﺷﻘﻮﺭﻏﺎﻥ ﯞﻩ
ﻗﻮﻧﺠﯩﺮﺍﭖ ﯞﻩ ﭼﯧﮕﺮﺍ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﺶ ﺟﺎﻳﻰ،
ﺗﺎﺷﻘﻮﺭﻏﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺟﻰ ،ﺗﺎﻏﺎﺭﻣﺎ ،ﺋﻮﻳﺘﺎﻍ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻜﻰ
ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﺶ

ﺟﺎﻳﻰ،

ﻳﻮﻝ

ﺗﻮﺳﯘﺵ

ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﻠﯩﺮﻯ ،ﭘﻪﻳﭽﯘﺳﻮﻻﺭ ،ﻳﯘﻟﺘﯘﺯ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﭗ،
ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﻚ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘﭖ ﺋﯩﺰﺍﮬﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻗﻮﻏﺪﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﺍﻳﻮﻥ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮪ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ،
ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻥ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭ ،ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﺎ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ
ﻳﻪﺳﻠﯩﺴﻰ،
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﻣﺎﺯﺍﺭﻻﺭ،

ﺧﯩﺘﺎﻳﺴﯩﺰ

ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭ

ﺑﻮﻟﯘﭖ،

ﺑﯘﻻﺭ

ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﭗ،

ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﻚ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘﭖ ﺋﯩﺰﺍﮬﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺧﻪﺭﯨﺘﻪ ﭘﯜﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺗﺎﺷﻘﻮﺭﻏﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﯘﯞﺍﺵ ﺩﺍﯞﯨﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﺎﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﮕﻪ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋﯩﺰﺍﮬﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻛﯜﺗﯜﯞﯦﻠﯩﺶ
ﯞﻩ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ﯞﻩ ﺑﯘ
ﻧﯘﻗﺘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﺶ ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ ﻣﺎﺳﺸﺘﺎﺏ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴﯩﻨﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﭖ ،ﺗﯜﺯ ﺳﯩﺰﯨﻖ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ

402

403

ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ  - 1995ﻳﯩﻠﻰ  - 5ﺋﺎﻱ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺗﺎﺷﻜﻪﻧﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ
ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ .ﺋﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺭﺍﺑﯩﻴﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎﻗﻠﯩﻖ ﺋﺎﺭﺗﯩﺲ
ﺧﺎﻟﯩﻖ

ﺋﺎﻳﺘﯩﻠﻼ

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ

ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ

ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﻛﯚﭖ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ

ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ

ﺋﻪﻳﻨﻰ

ﮔﯧﻨﯧﺮﺍﻟﻰ

ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ
ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻳﯘﺭﺗﻨﻰ

ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﻩﮬﯩﻢ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﻡ.

ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﯞﯦﻠﯩﺶ
ﺋﺎﻗﯟﺍﺵ

ﺩﯦﮕﻪﻥ

ﻣﻮﻳﺴﯩﭙﯩﺖ ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﺎﺷﻜﻪﻧﺘﻨﯩﯔ ﻳﯘﻧﯘﺱ ﺋﺎﺑﺎﺩ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯩﺰ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﯘﻕ .ﺑﺎﺭﺍ  -ﺑﺎﺭﺍ
ﺳﯩﺮﺩﯨﺸﯩﭗ ،ﮬﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻛﻮﻧﺎ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﭖ
ﮬﻪﺳﺮﻩﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺳﯚﮬﺒﯩﺘﯩﻤﯩﺰ  - 1969ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ
ﻳﯘﺭﺗﻨﻰ
ﻗﯩﻠﯩﭗ،

ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﯞﯦﻠﯩﺶ
ﻧﻪﭼﭽﻪ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ

ﻗﯧﺘﯩﻢ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ
ﻣﺎﻧﯧﯟﯨﺮ

ﻛﺎﺗﺘﺎ

ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ،

ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ

ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ،

ﺋﯩﭽﻜﻰ
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ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ

ﻛﯜﭼﻠﻪﺭﮔﻪ
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ﻣﺎﺳﻼﺷﻤﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺳﻮﯞﯦﺘﻼﺭ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ

ﺋﯜﭼﯜﻥ،

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻰ ﻏﯧﻨﻰ ﺑﺎﺗﯘﺭ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﭘﻮﻟﻜﻮﯞﻧﯩﻜﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﺟﺎﻥ ﻳﯜﺳﯜﭖ ،ﭘﻮﺩﭘﻮﻟﻜﺎﯞﻧﯩﻜﻰ ﮬﺎﺷﯩﺮ ﯞﺍﮬﯩﺪﻯ،
ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺑﻪﮒ ﻣﯘﺧﻠﯩﺴﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺳﻮﯞﯦﺖ
ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﯞﻩ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ
ﻧﺎﻣﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
 - 1968ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻏﯧﻨﻰ ﺑﺎﺗﯘﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﮔﻪ
ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺭﻟﯩﻚ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ  27ﻛﯩﺸﻰ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﭼﻮﯓ ﮬﻪﺟﯩﻤﻠﯩﻚ
ﻣﻪﻛﺘﯘﭘﻨﻰ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺭﻩﮬﺒﯩﺮﻯ
ﺑﯧﺮﮊﯨﻨﯧﯟﻏﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭙﺘﯘ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ
ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﺸﯩﭙﺘﯘ .ﺳﻮﯞﯦﺖ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﻣﯘﮬﺎﺟﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﺑﺎﺗﺎﻟﯩﻴﻮﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ .ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ ﻏﻪﻧﯩﻴﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﯞﻩﺗﻪﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭﻟﻪﺭ
ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﮔﯧﻨﯧﺮﺍﻟﻰ ﺯﯗﻧﯘﻥ
ﺗﯧﻴﯩﭗ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ

ﺋﯩﺴﮫﺎﻗﻮﭘﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﺪﻩ

ﯞﻩﺗﻪﻥ

ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ.
ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﻰ

ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ

ﺭﺍﺩﯨﺌﻮﺳﯩﻨﯩﯔ

ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯘ

ﮬﺎﯞﺍ

ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻳﺎﯕﺮﺍﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ .ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﺋﺎﻻﻗﻪ ﺑﺎﻏﻼﭖ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎﺯﺍ ﺟﺎﻧﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭘﺘﯘ .ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺭﯛﺵ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻨﺎﻣﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻤﺰﺍﻟﯩﻨﯩﭙﺘﯘ.
ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ  - 1969ﻳﯩﻠﻰ  - 10ﺋﺎﻳﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ـ
ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺳﻪﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﻗﻮﺷﯘﻥ
ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘﭘﺘﯘ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻨﯩﻤﺪﺍ:
ﺑﯩﺮﻯ :ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯜﭼﻠﻪﺭ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ

ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﺩﺍ

ﺑﯩﺮﻩﺭ

ﺗﻪﺳﯩﺮ

ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﻟﻤﻪﭘﺘﯘ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺳﻪﯞﻩﺏ :ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺑﯧﺮﯨﮋﻧﯧﯟ ،ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪﺩﻩ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻴﺴﺎ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﻏﺎ
ﻛﯧﻠﯩﭗ،

ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﭖ،

ﻳﯘﺭﺗﻨﻰ

ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﯞﯦﻠﯩﺶ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﻠﯩﺴﺎ،
ﻛﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺑﯩﺮ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﯧﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻧﻪﻳﺮﯨﯖﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﭘﺘﯘ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ،ﺋﺎﻟﻐﺎ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎﭘﺘﯘ.
ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ،ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ
ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ،ﯞﻩﺗﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺟﺎﺯﺍﻻﭘﺘﯘ.
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺋﯩﻠﻪﻡ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻰ
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ﺋﯩﻜﻪﻥ - 1999 .ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ  - 2000ﻳﯩﻠﻰ  - 3ﺋﺎﻳﻐﯩﭽﻪ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺷﻜﻪﻧﺖ ،ﭘﻪﺭﻏﺎﻧﻪ ،ﻗﻮﻗﻪﻧﺖ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ.
ﺋﯩﻠﻪﻡ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻰ ﻗﺎﺯﺍﻗﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻤﯘﺗﯘﻟﯘﻕ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺷﯘ
ﺩﻩﯞﺭﺩﻩ ﻳﯘﺭﺗﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﯞﯦﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﻮﻟﻜﻮﯞﻧﯩﻜﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘ
ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎ!
ﺩﻩﭖ ﺷﻮﺋﺎﺭ ﺗﻮﯞﻻﭖ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺳﻮﯞﯦﺘﻼﺭ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ

ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ

ﻗﻮﻏﻼﭖ

ﻛﯧﻠﯩﭗ،

ﻗﻮﺷﯘﻧﻨﻰ

ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ

ﭼﯧﻜﯩﻨﺪﯛﺭﯛﭖ ،ﺋﯩﻠﻪﻣﻨﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺳﻮﺗﻘﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ  5ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﺎﻕ
ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺋﯩﭽﻰ ﯞﻩ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻟﻪﻗﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺩﻩﭖ
ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺸﻰ» ،ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎ!« ﺩﻩﭖ ﺷﻮﺋﺎﺭ ﺗﻮﯞﻟﯩﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﯘﻧﻰ »ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ« ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.

-4ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﻤﻪﻥ
ﻳﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ﻗﯩﭙﻘﯩﺰﯨﻞ ﻗﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮﻳﯘﻟﯘﭖ،
ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﻯ ﭼﯘﯞﯗﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﯘﻣﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ.
ﻣﯘﺷﺘﯘﻣﻰ ﺗﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻗﻪﮬﺮﻯ ﻏﻪﺯﻩﭘﺘﯩﻦ،
ﻛﯚﻛﺴﯩﺪﻩ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯗﺭ ﭘﯩﻠﯩﻤﻮﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺰ.
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ﺋﻪﻧﻪ ﻳﺎﺵ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ،ﻗﺎﯞﯗﻝ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ،
ﻳﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﭖ.
ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﺎﻝ ﺑﻮﯞﺍﻱ ﯞﻩ ﻣﻪﺯﻟﯘﻡ ﻣﻮﻣﺎﻳﻼﺭ،
ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯗ ﺳﺎﻗﺎﻝ ﯞﻩ ﭼﺎﭼﻨﻰ ﺗﯘﺗﺎﻣﻼﭖ.
........................................
ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﺍ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﺎﮬﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ،
ﺗﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﺭﺯﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺕ ﻳﯜﺭﻩﻙ ،ﺑﺎﺗﯘﺭ ﺋﺎﻳﺎﻝ
ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺩﻩﻝ ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﺪﯗﺭ.
ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ  - 1969ﻳﯩﻠﻰ  - 8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 23ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍ
ﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪﯕﺮﺍﻝ ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻠﯘﻗﯩﺪﺍ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﺟﻪﯓ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺩﻩﻝ ﺋﯘﻧﯩﯔ  22ﻳﺎﺷﻘﺎ ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﻛﯜﻧﻰ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﺴﯩﻢ  - 23ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﻨﻰ
ﺳﯜﺑﮫﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻝ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﻕ.
ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺩﻩﻡ
ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻗﺎﺭﺍﯞﯗﻟﻠﯘﻕ ﻧﯚﯞﯨﺘﻰ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﻳﻮﻝ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﭼﺎﺭﭼﺎﭖ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﯩﯔ
ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ،ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻜﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﺠﯩﺖ
ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﯞﯗﻟﻠﯘﻕ ﻧﯚﯞﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﯞﯦﻠﯩﭗ ،ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﯨﻦ
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ﺗﯚﺕ ﮔﯩﭽﻪ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎ ﺗﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭘﻮﺳﺘﺘﺎ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﻳﻮﻝ
ﺑﻮﻳﻰ ﮬﺎﯞﺍﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﯩﺪﺍ ﻛﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﭘﺎﻳﭙﺎﻕ ،ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻳﯘﭖ ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻨﯩﯔ ﺷﯧﺨﯩﻐﺎ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺭﻗﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼﭖ ،ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﻯ،
ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﺩﯗﺭﺑﯘﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺭﻩﯕﮕﺎﺭﻩﯓ
ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ،ﺩﻩﻝ ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺕ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ
ﺧﯧﻠﻰ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﭗ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻳﯘﻟﻐﯘﻥ ﺷﺎﺧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﯩﺮﯨﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﻳﻐﺎﻥ
ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ

ﺋﺎﺩﻩﻡ

ﻛﻪﻟﺪﻯ،

ﺩﻩﭖ

ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ

ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ،

ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ
ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﻧﻪﻕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﺋﯚﻟﯜﭖ،
ﻳﺎﯓ ﭘﻪﻳﺠﺎﯕﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﻰ ﺷﯧﮫﯩﺖ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯧﭽﻪ ـ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻱ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﯧﻤﻪﻱ ﻳﻮﻝ
ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﯩﯔ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ
ﺋﻮﻗﻨﯩﯔ

ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ

ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﺪﯨﻦ

ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻱ

ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﻪﻱ

ﭘﻪﻗﻪﺕ

ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ
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ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ

ﺋﻮﻗﻨﯩﯔ

ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﺪﯨﻨﻼ

56

ﻟﯩﻚ

ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﺎﻥ
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ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ،ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺑﺎﺗﯘﺭﻻﺭﭼﻪ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺯﻩﺭﺑﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﻗﯧﭽﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ،
ﺗﺎﺯﯨﻼﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯘﺷﯘ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺋﻮﻕ
ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ

ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ

ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ

ﺧﻪﯞﻩﺭ

ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﯩﮕﻪﻥ

ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ،

ﺑﯩﺰ

ﯞﻩ

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺑﻮﻟﺴﺎ

ﻣﯘﻧﭽﯩﯟﺍﻻ

ﭼﯩﻘﯩﻢ

ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻳﺘﺘﯘﻕ ،ﻣﯘﻧﭽﯩﯟﺍﻻ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﻤﯩﺰ ﺋﯚﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﭼﯜﺷﯜﺭﻩﺗﺘﯘﻕ« ﺩﻩﭖ ،ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﭘﺎﺭﭼﻪ ـ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ،ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ
ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ

ﻛﯧﺴﯩﭗ

ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻨﯩﯔ

ﺷﯧﺨﯩﻐﺎ

ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ

ﺋﺎﺗﯩﺪﯗ،

ﻗﻮﻝ

ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﻨﯩﯔ ﺷﯧﺨﯩﻐﺎ ﺋﺎﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﯘﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﺍ»ﺋﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﻮﻝ« ﺩﻩﭖ
ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ

ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﯩﯔ

ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ

ﺗﯘﯕﮕﺎﻥ

ﺋﯩﺪﻯ،

ﺋﯘ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﯖﺘﯜﻩﻧﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﻖ ﺳﺎﯞﺧﯘ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺸﭽﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻨﯩﯔ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﻩ
ﺑﯩﯖﺘﯜﻩﻧﺪﯨﻦ

ﺋﯩﺴﻴﺎﻥ

ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ

ﻗﯧﭽﯩﭗ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ

ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯧﺮﻯ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ »ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ« ﺳﻮﺩﺍ
ﺳﺎﺭﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﻛﻮﻧﺎ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺳﺎﯞﺧﯘ ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ - 1966 .ﻳﯩﻠﻰ  - 11ﺋﺎﻱ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺳﺎﯞﺧﯘ
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ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ

ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ

ﺋﯧﺮﻯ

ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﯩﯔ

ﺋﯩﺴﻼﻡ،

ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ

ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﯞﻩﮬﺸﯩﻴﻠﻪﺭﭼﻪ ﻗﯩﻴﻨﺎﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰ ـ ﺑﯘﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﻪﺳﻜﻰ ﭘﺎﻳﭙﺎﻕ ﺗﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ
ﺗﯜﯕﻠﯜﻛﻜﻪ ﺋﯧﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﺍﯞﺍﺳﯩﻨﻰ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ

ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ،

ﺟﺎﯞﺍﺑﻰ»ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ

ﺋﺎﻳﻼﭖ

ﺳﺎﻗﭽﻰ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ

ﺑﺎﺭﺳﺎ

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺘﻪ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺋﻪﮔﺮﻯ ـ ﺗﻮﻗﺎﻳﻠﯩﻖ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻪﻛﯜﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭻ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﭼﯩﺪﯨﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ،ﻛﻮﭼﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ
ﺗﯩﻠﻼﭖ ،ﻗﻮﻏﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﺗﻨﻰ ﮬﻪﺭﻛﯜﻧﻰ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺸﻰ ﻛﻪﯓ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘ
ﮬﺎﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﭻ
ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺗﯜﭖ ﺋﺎﻣﺎﻟﯩﻨﻰ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﮬﻮﻗﯘﻕ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ ،ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﻰ
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺳﺘﻪﯓ ﺑﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻰ
»ﺳﺎﯞﺧﯘ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﺎ« ﺳﯩﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﮔﻮﺷﯘﯓ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﺪﯗ ﯞﻩ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﮔﻮﺷﯘﯕﻤﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺋﯩﺪﻯ) ،ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ،

ﺋﺎﻣﯩﻦ!(

ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ

ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺪﺍ
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ﻛﯜﺗﻜﯜﭼﯩﻠﯩﻚ

ﻗﯩﻠﻐﺎﭺ
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ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﯩﻲ ﮬﺎﻟﺪﺍ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﮕﻪ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺳﺎﯞﺧﯘ
ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﭖ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﯘﺯﯗﻧﻐﺎ ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﺪﯗ ،ﮬﯩﻴﻠﯩﮕﻪﺭ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ
ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻥ ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﻰ ﻧﯩﺸﺎﻧﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻤﻪﻛﭽﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﮕﻪﻥ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ
ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ،ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ،ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺶ ﺑﯚﻟﯜﻣﯩﮕﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪﭖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺭﺍﺩﯨﺴﺘﻠﯩﻖ
ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ،ﺭﺍﺩﯨﺴﺘﻠﯩﻘﻨﻰ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ،ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ) .ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ،
ﺋﺎﻣﯩﻦ!(
ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﯨﻜﻰ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﺎﻗﺴﯘﺩﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺭ ﺋﻪﺗﺮﻩﺗﻜﻪ ﺳﻮﻻﭖ
ﻗﻮﻳﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﺍ ـ ﺑﺎﺭﺍ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﭖ ﺳﯩﺮﺩﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ .ﺋﯘﻻﺭ
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻣﯧﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﯞﺍﭘﺘﯘ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ،
ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ  - 70ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ  - 75ﻳﯩﻠﯩﻐﯩﭽﻪ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﯨﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ
ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ،ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺩﺍﻏﺪﯗﻏﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﺯﻣﻪ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻛﯚﺭﮔﻪﺯﻣﯩﺪﻩ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺑﯩﺰ

411

412

ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ
ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ
ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ

ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻥ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ
ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻰ،

ﺑﯩﺮ

ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﺴﻰ،

ﺷﯧﮫﯩﺖ

ﺭﻩﺳﯩﻤﻰ،

ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﻰ،
ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ

ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ،

ﺑﻪﺵ

ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺋﯩﻜﻜﻰ

ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﻼﻝ
ﺋﺎﺗﺎﭖ

ﺩﯗﺭﺑﯘﻥ،

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﺗﺎﻏﺎﺭ

ﭘﯘﻝ،

ﮔﯧﺰﯨﺘﯩﻨﯩﯔ

ﺋﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﻴﯩﻢ

ﻗﺎﻧﭽﻪ
-

ﻛﯧﭽﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ  .....ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ ﺱ ﺱ
ﺱ ﺭ ﻣﺎﺭﻛﯩﻠﯩﻖ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﺎﭘﭙﺎﺭﺍﺗﯩﻨﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﯩﻞ
ﻛﯚﺭﮔﻪﺯﻣﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ...
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!

-5ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﻤﻪﻥ

ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ

ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻦ

ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻦ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺑﻮﻟﯘﭖ،

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﺑﯩﻖ ﯞﺍﻟﯩﻴﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﻩﮬﯩﻢ ﭘﻪﺗﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
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ﺋﯘ  - 1969ﻳﯩﻠﻰ  - 8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 23ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ
ﺟﻪﯕﺪﻩ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺵ ﺟﻪﯕﭽﯩﻤﯩﺰ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﯧﺨﻰ  18ﻳﺎﺷﻘﺎ ﺗﻮﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﮔﯚﺩﻩﻙ،
ﺳﻪﺑﯩﻲ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻ ﺋﯩﺪﻯ.

ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﻩﮬﯩﻢ ﺋﯩﻤﯩﻨﻮﭖ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ
ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﯧﻴﯘﺭﻭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﯚﺑﻪ ﺑﯧﻴﯘﺭﻭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺗﻪﭘﺘﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻦ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ

ﺋﺎﻻﻗﯩﭽﯩﺴﻰ
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ﺋﯩﺪﻯ.

ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ

ﺧﯩﺘﺎﻱ
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ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ  - 1969ﻳﯩﻞ  - 8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 18ﻛﯜﻧﻰ ﺗﯘﺗﻘﯩﻠﻰ
ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴﻰ ﻳﺎﺵ ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻨﻨﯩﯔ
ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﻩ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﻳﺪﯗ ،ﺷﯘ ﯞﻩﺟﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ

ﺋﯚﺯﻟﯜﻛﯩﺪﯨﻦ

ﺗﻪﻟﻪﭖ

ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ،

ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﺋﯩﭙﺎﺩﻩ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ،
ﮬﯧﭻ

ﻧﯧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ

ﺋﺎﻳﯩﻤﯩﻐﺎﻥ

ﺷﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻚ

ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ

ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.

ﻗﯘﻣﯘﻟﺪﯨﻦ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﻐﺎﻥ  - 32ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺧﻮﺟﺎ ﻧﯩﻴﺎﺯ ﮬﺎﺟﻰ
ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﯩﻠﯩﺮﻯ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ

ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻨﻨﯩﯔ

ﺑﻮﯞﯨﺴﻰ،

ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﭘﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺑﯘ
ﺑﯜﻳﯜﻙ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﺑﯩﺮ

ﺋﯜﻟﯜﺵ ﮬﻪﺳﺴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺷﯩﺪﯗ .ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ

ﭼﯩﺶ ﺗﯩﺮﻧﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘ
ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻐﺎ ﺋﺎﺗﺎﭖ ،ﺑﺎﺗﯘﺭﻻﺭﭼﻪ ﺷﯧﮫﯩﺖ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺟﺎﻥ ﺋﯜﺯﯛﯞﺍﺗﻘﺎﻥ
ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﻳﺎﺩﯨﻤﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ .ﺋﯘ ﻣﻪﻧﺪﻩ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ
ﺗﻪﺳﯩﺮﺍﺕ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ:
―ﺳﯧﻨﻰ ﺑﯘﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ؟ -ﺩﻩﭖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﺑﯘﺭﯗﻥ
ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ» ،ﻣﯧﻨﻰ ﯞﯨﺠﺪﺍﻧﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ« ،ﺩﯦﻴﻪﻟﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
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ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﺘﯩﻦ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﮬﺎﯕﺪﺍ ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ
ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﻣﻪﻥ ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻣﺘﯩﻢ؟! ﺩﻩﭖ
ﺩﻭﻣﺴﯩﻴﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!

-6ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﻤﻪﻥ
ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﯩﻤﯩﺰ

ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ

ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﯩﻤﯩﻦ

ﻗﺎﺩﯨﺮ

ﻣﻪﻛﯩﺖ

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ
ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ،

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ

ﻗﺎﺭﺷﻰ

ﺳﯚﺯ

ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺘﻪ

ﯞﻩ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﮬﻪﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﻧﺎﺯﺍﺭﻩﺗﺘﻪ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﻮﺕ

ﻳﯜﺭﻩﻙ،

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻨﯩﯔ
ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺗﻠﯩﺸﻰ

ﻳﺎﺵ

ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ
ﯞﻩ

ﺋﯩﻤﯩﻦ

ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﻩ

ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﯩﮕﻪ

ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ،

ﻗﺎﺩﯨﺮ،
ﻳﻪﻧﯩﻼ

ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ
ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ

ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﻪ

ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ
ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﭖ ،ﻣﻪﻛﯩﺘﻨﯩﯔ
ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﻪ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ
ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺕ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ
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ﻗﻮﺷﻨﺎ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯨﻦ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ
ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻮﻗﯘﻕ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﻭﻻﻥ ﺗﻪﯞﻩﺳﯩﺪﻩ »ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺕ« ﻗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﻩﻙ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺕ
ﻳﺎﺭﯨﺘﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﭼﻮﯕﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﮕﯩﭽﻪ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﺮﺩﺍﻥ ﺩﺍﮬﯩﻴﺴﯩﺪﻩﻙ ﺋﺎﺗﺎﭖ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﺩﻩ» ﻳﺎﺷﯩﺴﯘﻥ
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ!« ﺩﻩﭖ ﺷﻮﺋﺎﺭ ﺗﻮﯞﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺕ
ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﻢ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯚﺯ
ﻗﺎﺭﺍﺷﻼﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﺳﯘﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ،

ﻣﻪﻥ

ﮬﻪﺭ

ﻗﺎﻳﺴﻰ

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﮔﻪ

ﺑﻪﺧﯩﺮﺍﻣﺎﻥ

ﺑﯧﺮﯨﭗ

ﻛﯧﻠﻪﻟﻪﻳﺘﺘﯩﻢ .ﺷﯘ ﯞﻩﺟﺪﯨﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﻣﯧﻨﻰ
ﺋﻪﯞﻩﺗﻪﺗﺘﻰ.
ﻣﻪﻥ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﺍ ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺭﻏﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ﺳﯧﺮﯨﻖ
ﺑﻮﻳﺎ ،ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﭼﺎﻕ ،ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯚﺳﺘﻪﯓ ،ﺋﺎﯞﺍﺕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﯧﺰﯨﻼﺭﺩﯨﻜﻰ
ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﺎﭼﻘﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ـ ﭼﻮﯓ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺳﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ،

»ﻳﺎﺷﯩﺴﯘﻥ

ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﯩﻤﯩﻦ

ﻗﺎﺩﯨﺮ!«

ﺩﻩﭖ

ﺗﻮﯞﻻﭖ

ﺳﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ،ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ
ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ،

ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻨﯩﯔ

416

ﻛﺎﺳﺎﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ

ﮬﻪﻣﻤﻪ

ﺋﺎﺩﻩﻡ
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ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﮬﺎﻟﺪﺍ

ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪﻧﺪﻩ

»ﻳﺎﺷﯩﺴﯘﻥ

ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﻰ!« ﺩﻩﭖ ﻛﯚﺭﯛﺷﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭖ ﻛﯜﺭﻩﺷﻤﯩﺴﻪ ،ﻣﺎﯞﺟﯘﺷﯩﻐﺎ
ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺩﻩﭖ ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﺗﺎﺗﺘﻰ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﻰ ﻳﺎﺷﯩﺴﯘﻥ! ﺩﻩﭖ ﺗﻮﯞﻻﺷﻠﯩﺮﻯ ،ﺩﻩﻝ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﯩﺘﻨﯩﯔ ﭼﺎﺳﺎ ﺑﯘﺩﯛﻳﻨﯩﯔ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺑﯘﻻﺵ،

ﭘﻮﺳﻜﺎﻡ

ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﯩﻨﻰ

ﺳﺎﻗﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﻻﺵ ،ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﻻﺵ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﯞﻩﻗﻪﻟﯩﻚ ،ﻛﻪﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﺩﺍﯕﻘﻰ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﯧﻐﯩﻨﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻐﯩﻤﯘ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﺍ ،ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﻪ »ﺩﻭﻻﻥ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ« ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﭘﺘﯘ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﭘﺎﺭﺍﯓ ﻛﻪﯓ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﻪ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﭖ،
ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺟﺎﺯﺍﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺗﯧﺰ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﻳﯩﺮﺍﻕ ـ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻐﺎ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ
ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ،ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﻰ ﭘﺎﺕ  -ﭘﺎﺕ
ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ

ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ.

ﻳﺎﯕﺮﺍﺗﻘﯘﻻﺭﺩﯨﻦ

ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ

ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯ
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ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﺍﺭﻏﺎ ﺋﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻩﺗﺘﻰ.
ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺩﺍﺭﻏﺎ ﺋﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﻡ ﮬﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﻰ ﺩﺍﺭﻏﺎ
ﺋﯧﺴﯩﭗ ﺟﺎﺯﺍﻻﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺋﻮﭼﯘﻕ ـ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ.
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ ﺳﯧﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ
ﺗﯜﺯﯛﻡ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭ
ﺋﯚﺯ ﺭﯨﺘﯩﻤﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ
ﺋﯚﺳﯜﭖ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﻪﺗﺘﻰ .ﮬﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺗﺎﭘﯩﻼﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺑﺎﺭﻏﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﻪﯞﯨﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﻰ ﺑﯩﺮ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﻳﯧﻨﯩﻤﺪﺍ
ﻣﯧﮫﻤﺎﻥ ﺑﺎﺭ ،ﺩﻩﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻗﺴﺎﻡ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺷﯘ ﯞﻩﺟﺪﯨﻦ ﺑﺎﻻﻡ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺋﺎﺕ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ ﺩﻩﭖ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻣﻪﻥ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ
ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻮﻟﻼﺭﻧﻰ ﭼﺎﺭﻻﭖ ﺑﺎﺭﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﻪﯞﻩﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﭽﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻏﺎ ﮬﻪﻣﺮﺍﮪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﺎﺭﺩﯗﻕ.
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ﺋﺎﻟﺪﻯ ـ ﻛﻪﻳﻨﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ
ﻗﻮﻏﺪﺍﭖ ﻣﺎﯕﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ ،ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺩﺍﺳﻘﺎﻧﻨﻰ
ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﻪﯓ ﺳﺎﻟﺪﻯ ،ﺑﯩﺰ ﺋﻪﺩﻩﭖ ـ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻢ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﯗﻕ،
ﻛﯜﺗﯜﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ:
― ﺳﻪﻥ ﻣﯧﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭙﺘﯩﻜﻪﻧﺴﻪﻥ ،ﮬﻪ! ﺑﯩﺰ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ ،ﻧﯧﻤﻪ ﻣﯘﮬﯩﻢ
ﺋﯩﺸﯩﯔ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ؟ -ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ.
― ﺑﺎﻻﻡ! ﻣﻪﻥ ﺗﯘﻏﻘﯩﻠﻰ ﺑﻪﺵ ﻛﯜﻥ ﺑﻮﻻﻱ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺋﯜﭺ
ﻛﯜﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﺎﺕ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺳﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻰ ،ﺳﻪﻥ
ﺋﺎﺕ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯔ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯧﻨﻰ
ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ -،ﺩﯦﺪﻯ ،ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ.
― ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﻮﻱ!
ﺑﺎﻻﻡ! ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﯔ .ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﯔ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ
ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﯖﻨﻰ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ.
―ﻣﻪﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ،ﻣﯧﻨﻰ ﺳﻪﻥ ﯞﻩﺗﻪﻧﮕﻪ
ﺋﺎﺗﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﻮﻳﺴﺎﯓ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ-،
ﺩﯦﺪﻯ ،ﺩﻩ ـ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺩﻩﺱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻣﺸﻪﻟﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ،ﻗﺎﺩﯨﺮﺍﺧﯘﻥ ﺋﺎﻛﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺩﯗﺋﺎ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ ﺩﻩﭖ ،ﺩﯗﺋﺎﻏﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﯗﺕ
ﺋﯚﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺳﯧﺨﻰ  -ﺳﺎﺧﺎﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﺋﺎﻛﯩﻤﯩﺰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﯩﺮ
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ﺳﯜﺭﯨﻨﻰ ﺋﯜﻧﻠﯜﻙ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ:
―ﺋﯩﮭ! ﺭﻩﺑﺒﯩﻢ ،ﻣﻪﻥ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ
ﺗﯩﻠﻪﻳﺘﺘﯩﻢ .ﺳﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ .ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ
ﺗﯜﺯﯛﻙ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﯘ
ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺭﺍﺯﻯ .ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻨﻨﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺩﯗﻡ .ﺋﯚﺯ
ﭘﺎﻧﺎﮬﯩﯖﺪﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻳﺴﻪﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻛﺒﻪﺭ ،ﺩﯦﺪﻯ ،ﺩﻩ ـ
ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺩﻩﺱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯩﭽﻜﻪﺭﻛﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﯘﻗﯘﻟﺪﺍﭖ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﯩﻠﻰ
ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﭘﯧﺘﯩﻨﺎﻟﻤﯩﺪﯗﻕ ،ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻴﺎﻟﻪ ﭼﺎﻳﻤﯘ
ﺋﯩﭽﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺩﺍﺳﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﺩﯗﻕ .ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﻰ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺷﻤﻪﻱ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ.
ﻣﻪﻥ ﮬﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ.
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ

ﺑﯧﺮﯨﭗ

ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﻨﯩﻤﯘ

ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ

ﺋﻪﺳﻠﯩﻴﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ .ﻳﻮﻟﺪﺍ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﺪﻯ ـ ﻛﻪﻳﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ
ﺋﺎﯕﻼﻧﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﮬﯧﻠﯩﻐﯩﭽﻪ ﺋﺎﺷﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ،ﺋﯩﭻ ـ
ﺋﯩﭽﯩﻤﺪﯨﻦ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻏﻼﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﻤﻪﻥ.
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻧﯘﺳﺮﻩﺕ ﺳﻪﻣﻪﺭ ،ﻣﻪﻛﯩﺖ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ
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ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼ ﮬﺎﻛﯩﻤﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ - 1969 ،ﻳﯩﻠﻰ  - 8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 27
 ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﺴﯩﺪﻩ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﯘ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﺪﻯ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻤﻐﺎ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯧﺘﯩﺮ
ﺩﺍﻛﺎ ﺗﯧﯖﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻤﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﭖ ،ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﭖ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﭘﻪﺱ ﺗﯩﻠﻼﭖ ،ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﭖ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﯞﯨﺪﺍﻟﯩﺸﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ.
 - 1970ﻳﯩﻠﻰ  - 1ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 21ﻛﯜﻧﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﯩﻤﯘ ،ﺷﯘ
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﻣﻪﻥ ﺗﺎﺯﺍ ﺳﺎﺭﺍﺳﯩﻤﯩﺪﻩ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﯧﺴﯩﻤﺪﻩ ﻗﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﻪ ﺋﯩﺠﺮﺍﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ،ﺑﻪﻛﻤﯘ
ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﺩﯗﻡ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻢ .ﻗﺎﭼﺎﻧﻤﯘ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺕ
ﻳﻪﻧﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯧﻠﻪﺭ؟ -ﺩﻩﭖ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﮕﻪ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ.
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻛﯧﭽﯩﭽﻪ ﺷﻮﺋﺎﺭ ﺗﻮﯞﻻﭖ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﺧﻼﺗﻤﺎﭘﺘﯘ،
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﻗﯧﺸﯩﻤﻐﺎ ﭼﯜﺵ ،ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺯﺗﯘﺭﺍﻧﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰ -،ﺩﻩﭘﺘﯘ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮔﯘﻧﺪﯨﭙﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﻛﯩﺮﻩﻟﻤﻪﭘﺘﯘ ،ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺷﻮﺋﺎﺭ
ﺗﻮﯞﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺳﯩﺮﺗﻤﺎﻕ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯩﻠﻰ
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ﻗﻮﻳﻤﺎﭘﺘﯘ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﻰ ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﺑﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎﺯﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ ،ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ  23ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ
ﺋﯩﺪﻯ.

ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﯩﻤﯩﻦ

ﻗﺎﺩﯨﺮﻏﺎ

ﺟﺎﺯﺍ

ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ

ﻛﯜﻧﻰ

ﺭﻭﺯﻯ

ﮬﯧﻜﯩﻤﮕﯩﻤﯘ ﺟﺎﺯﺍ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺟﺎﺯﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺋﯧﻐﯩﺰﺩﯗﺭﯗﻕ ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﻮﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ
ﺳﯩﻤﺪﺍ ﺳﯩﺮﺗﻤﺎﻕ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻤﻨﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ
ﺑﺎﺳﻘﺎﻧﺪﯨﻼ

ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ

ﺋﯘﺭﯗﭖ

ﺩﻩﺳﺴﻪﭖ،

ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ

ﻗﺎﺗﯩﻠﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﯩﻴﻨﺎﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺟﺎﺯﺍ
ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﺑﻮﻳﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﺭﺳﻪ
ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻥ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺭﻩﺳﻤﯩﻴﻪﺕ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻱ ﺋﻮﻕ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭙﺘﯘ.
ﻧﯚﯞﻩﺕ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﺭﻩﭖ
ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﭘﺎﻱ ﺋﻮﻗﻨﻰ ﺋﻮﯓ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﭘﺎﻱ ﺋﻮﻗﻨﻰ
ﺳﻮﻝ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ،ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﭘﺎﻱ ﺋﻮﻗﻨﻰ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ
ﭘﺎﻱ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺳﻪﻧﺘﯜﺭﯛﻟﯜﭖ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﻗﺘﻪﻙ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺳﯩﻠﺠﯩﭗ ﻗﺎﭼﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ -
ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﭖ  16ﭘﺎﻱ ﺋﻮﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻴﻨﺎﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺟﺎﺯﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﻩﻗﯩﺒﻠﯩﺮﻯ
ﻗﺎﻗﺎﻗﻼﭖ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻧﻪﻕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
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ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ
ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ
ﻗﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻧﯘﺳﺮﻩﺕ ﺳﻪﻣﻪﺭ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﺎﯞﺍﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﺎﺭﺗﯩﭙﺘﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﻛﯩﺴﯩﻐﺎ
ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺕ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﻣﻪﺕ ﺩﻩﭖ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﭘﺘﯘ ،ﺋﯩﻨﺸﺎﺋﺎﻟﻼﮪ! ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻛﯩﺴﻰ ﻣﻪﻣﻪﺕ ،ﮬﺎﺯﯨﺮ
ﮬﺎﻳﺎﺗﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ  44ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﺩﻯ .ﻣﻪﻥ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ
ﻗﺎﺩﯨﺮﻏﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ! ﺋﺎﻣﯩﻦ!
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎﯞﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﻪﯞﺭﻯ ﺗﺎﻗﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ .ﺋﺎﻟﯩﻲ
ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﻤﻪﻥ!

-7ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻳﯜﺳﯜﭖ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺩﺍﯞﯗﺗﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﻤﻪﻥ
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻳﯜﺳﯜﭖ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺩﺍﯞﯗﺕ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﯩﺴﻰ
ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﭘﻮﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ  - 1970ﻳﯩﻠﻰ  - 5ﺋﺎﻱ
ﺋﯚﭘﭽﯚﺭﯨﺴﯩﺪﻩ ﻣﻪﻛﯩﺘﻨﯩﯔ ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ ﻗﻪﺗﻠﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
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ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ
ﯞﻩ ﺋﺎﻛﺎ ـ ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ،ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ

ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﺎﻱ،

ﮬﯚﺭﻛﯩﺮﻩﭖ

ﻳﯩﻐﻼﭖ

ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ،

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﭘﯜﺗﯜﻥ

ﺑﻪﺩﻩﻧﻠﯩﺮﻯ ﺗﯩﺘﻤﺎ  -ﻛﺎﺗﺎﯓ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺳﺎﻕ ﻳﯧﺮﻯ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺟﺎﺭﺍﮬﻪﺕ ﺋﯩﺰﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ،ﺋﺎﻛﺎ  -ﺋﯘﻛﺎ ،ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﻯ
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻱ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﮬﻮﺷﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯗ 14 .ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ
ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﺟﻪﺳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﺟﺎﻥ
ﺋﯜﺯﯛﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ ،ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﻳﯜﺳﯜﭖ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ،ﺟﻪﺳﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ  22ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﻳﯜﺳﯜﭖ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺩﺍﯞﯗﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘ
ﭼﻪﺑﺪﻩﺱ ،ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺶ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﯩﺪﻯ،
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﯩﻤﯩﻦ

ﮬﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﮬﻪﻣﻤﻪ

ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ
ﺟﻪﺳﯘﺭ

ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺕ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ

ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﯩﻤﯩﻦ

ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻨﯘﺗﻤﯘ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﻗﻮﺭﺍﻟﻐﺎ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﮬﯧﺮﯨﺴﻤﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﭖ ﺋﯧﺴﯩﯟﺍﻻﺗﺘﻰ .ﺑﻮﺵ
ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﻣﻪﺷﯩﻘﻨﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺋﯚﺯ
ﻣﺎﮬﺎﺭﯨﺘﯩﻨﻰ

ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﻩﺗﺘﻰ.

ﺋﯘ

ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ

20

ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﯦﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﺴﻪﻡ ﻛﯚﺯﯛﻡ ﻳﯘﻣﯘﻻﺗﺘﻰ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ.
ﺩﻩﺭﯞﻩﻗﻪ ﺋﯘ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ
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ﺋﯩﻜﻪﻥ.

ﻣﻪﻥ

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﮬﯚﻛﯜﻡ

ﻧﺎﻣﯩﺴﯩﻨﻰ

ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﻩ

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ»ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻛﯘﺭﺳﻰ« ﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﻣﯧﺮﺩﺍ
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﻣﻪﻥ »ﺳﺎﺭﺍﯓ«
ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﻗﯧﺸﯩﻤﺪﯨﻦ ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯧﮫﯩﺖ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﻪﯞﯨﺮﻯ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﻨﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﺎﻣﯧﺮﻏﺎ ﭼﺎﭘﻼﭖ
ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺪﻩ :ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﺎﯕﺎ :ﻣﻪﻥ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺋﯚﻟﯩﻤﻪﻥ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﯞﻻﺩ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺍﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ،-ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺗﯧﺨﻰ
ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!

-8ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﯞﯗﺗﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﻤﻪﻥ
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﯞﯗﺕ )ﻟﻪﻗﯩﻤﻰ ﻟﻪﯕﯟﺍﺯﺍ( ،ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﯘﺭﺗﻰ
ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭ

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺧﺎﻥ

ﺋﯧﺮﯨﻖ

ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ

ﺑﻮﻟﯘﭖ،

ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﻪﺭﺩﻩ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﭼﯜﭖ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.

425

426

ﻣﻪﻥ ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﺪﯨﻨﻼ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯩﻢ .ﮬﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﻩ
ﮬﺎﺷﯩﻤﺎﺟﻰ ﺳﺎﺋﻪﺗﭽﻰ ،ﺋﯩﻤﯩﻨﺠﺎﻥ ﺩﻭﺩﻩﻱ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﯞﯗﺕ  - 1970ﻳﯩﻠﻰ  - 7ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 18ﻛﯜﻧﻰ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻮﯓ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﯚﻟﯜﻡ
ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺟﺎﺯﺍ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﭼﯩﻘﺘﯘﻕ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺗﻜﻪ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺑﯘ ﻛﯜﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ  78ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ
ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯩﺮﻻ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﯞﻩ
ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﯞﯗﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﻣﯧﺮﺩﺍ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ
ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺯﺍﺩﻯ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺘﺘﻰ ﯞﻩ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ» .ﻣﻪﻥ
ﮔﯘﻧﺎﮬﺴﯩﺰ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻢ ﻳﻮﻕ ،ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ

ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﯩﻤﯩﻦ

ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ

ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ« ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﻏﯘﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻮﯓ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
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ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯜﺭﻣﯩﻨﯩﯔ ﮬﻮﻳﻠﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﯩﻐﯩﭗ ،ﭘﯘﺕ ـ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ
ﻛﻮﻳﺰﺍ  -ﻛﯩﺸﻪﻥ ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯜﺳﺘﯩﻠﻪﭖ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﺎﻏﻼﭖ ﺟﺎﺯﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﻴﮕﯜﺯﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯘﻻﻧﻰ ﻛﻪﻳﺪﯛﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ
ﮬﯧﺲ

ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ

ﺋﯩﺪﻯ،

ﭘﻪﻗﻪﺕ

ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ

ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯩﻴﺪﯛﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺗﺎﺧﺘﯩﻴﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻼ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯖﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯖﻤﯘ
ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺑﺎﺳﻤﺎﺩﺍﭖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﯕﻼﭖ
ﺗﯘﺭﺩﯗﻡ.
 ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺷﻴﯘﺟﯧﯖﺠﯘﻳﻰ ﺧﺎﺋﯩﻨﻼﺭ ﮔﯘﺭﯗﮬﻰ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻐﺎﻥﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﯞﯗﺕ ،ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﻰ
ﭘﻮﻣﯧﺸﭽﯩﻚ ،ﺑﯘﺯﯗﻕ ﺋﯘﻧﺴﯘﺭ ﻗﺎﻟﭙﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ
ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺟﺎﺯﺍﻻﻧﻐﺎﻥ ،ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﯩﻤﯩﻦ

ﻗﺎﺩﯨﺮﻏﺎ

ﻣﻪﺳﻠﯩﮫﻪﺕ

ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ،

ﻣﻪﻛﯩﺖ

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺳﻮﺩﺍ ﻛﻮﭘﯩﺮﺍﺗﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﮔﯩﺰﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﺕ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛﭖ،
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ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ .ﺗﯩﺰﻧﺎﭖ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﻳﯩﻨﻰ
ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯘﻏﺎ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ،
ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻳﺎﺭﺍﻕ ﺑﯘﻻﺷﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ،ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ
ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﺎﻥ ـ ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺩﺍﻍ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ .ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﻰ
ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﯩﺴﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﮬﯩﻞ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﺪﯗﺭ......
ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﻗﺴﺎﻡ ،ﺋﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﻛﯚﭖ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ
ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!

-9ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﻮﺧﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﻤﻪﻥ
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﻮﺧﺘﻰ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ- 1969 .
ﻳﯩﻠﻰ  - 8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 21ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﭘﻮﻟﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﻠﻠﻪ،

ﺳﯘﻏﯘﻧﭽﺎﺯﯨﺪﺍ

ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ

ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ

ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ

ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ

ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ.
 - 1970ﻳﯩﻠﻰ  - 7ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 18ﻛﯜﻧﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﮬﯚﻛﯜﻡ
ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻮﯓ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
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ﻳﻪﺗﺘﻪ

ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ

ﺑﯩﺮﻯ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﺷﯘ

ﻛﯜﻧﻰ

ﭘﯜﺗﯜﻥ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ﯞﻩ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﻩ ﺑﯩﺮﻻ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ 78
ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﻛﯜﻥ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻐﯘﺳﯩﺰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﻧﮕﯜﺳﻰ.
ﻣﻪﻥ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﻩﻙ ﺑﯩﻠﻠﻪ
ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﮬﺎﻝ ﺳﻮﺭﯗﺷﯘﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﯘﻕ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ»ﺑﻮﯞﺍﻳﻰ ﻗﻪﻣﺒﻪﺭ« ﺩﻩﭖ ﭼﺎﻗﯩﺮﺍﺗﺘﯩﻢ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
ﻳﺎﺭﯨﺸﯩﻤﻠﯩﻖ ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍ ﺳﺎﻗﯩﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﮔﻪﭖ ـ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺩﯨﻨﻰ
ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭﺩﻩﻙ ﻧﺎﺗﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﻛﯚﭖ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﭘﯧﺸﻘﻪﺩﻩﻡ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﭘﻮﻟﻜﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯﻟﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘ ﭘﻮﻟﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎﻗﻠﯩﻖ
ﭘﯩﻠﯩﻤﻮﺗﭽﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻛﯚﭖ ﺋﯘﺭﯗﺷﻼﺭﺩﺍ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﻨﻰ
ﭘﯩﻠﯩﻤﻮﺗﻨﯩﯔ

ﺯﻩﺭﺑﯩﺴﯩﺪﯨﻦ

ﺑﺎﺵ

ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﯜﺯﻣﻪﻱ،

ﻗﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ

ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﭼﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻣﻪﻛﯩﺘﻨﯩﯔ ﭼﺎﺳﺎ
ﺑﯘﺩﯛﻳﯩﻨﻰ ﻣﯘﮬﺎﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﻟﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜﻧﺪﻩﻛﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ،ﺟﻪﺳﯘﺭﻟﯘﻕ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ  55ﻳﺎﺷﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺟﺎﺯﺍﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯕﻼﭖ
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ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻳﺎﺭﺍﻕ ﺑﯘﻟﯩﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﮕﯘﻧﺎﮪ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺋﯩﺸﭽﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ،

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ

ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺗﻠﯩﮕﻪﻥ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﯞﻩ

ﻛﺎﺩﯨﺮ

ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ.....

-

ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ

ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯩﻤﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺩﻯ؟
ﻧﻪﭼﭽﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺩﻯ؟ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!

-10ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﻣﯘﻧﯩﺮﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﻤﻪﻥ
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﻣﯘﻧﯩﺮ  - 1970ﻳﯩﻠﻰ  - 7ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ - 18
ﻛﯜﻧﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ  7ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ،
ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﻩ ﺑﯩﺮﻻ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ  78ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ،
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﺍ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﻣﯘﻧﯩﺮﻧﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﯞﻩ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯜﺭﻣﯩﻨﯩﯔ ﮬﻮﻳﻠﯩﺴﯩﺪﺍ ،ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﺎﻟﺘﯩﺪﻩ
ﮬﯚﻛﯜﻣﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﮬﺒﯘﺳﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ  -ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ
ﺑﺎﻏﻼﭖ ،ﭘﯘﺕ ـ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﻮﻳﺰﺍ ـ ﻛﯩﺸﻪﻥ ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ
ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯘﻻ ﻛﯩﻴﺪﯛﺭﯛﭖ ،ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ
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ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﺶ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺗﺎﺧﺘﺎﻳﻨﻰ
ﺋﺎﺳﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ـ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﯗﻟﯘﭖ 10 ،ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﺯﺍﺭﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﺯﺍ
ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﺋﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﯞﻩ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﻡ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ
ﯞﯨﺪﺍﻟﯩﺸﯩﺸﯩﻢ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ،ﺑﺎﻏﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﺍ ﺩﯦﻜﻼﻣﺎﺗﺴﯩﻴﻪ ﺋﺎﮬﺎﯕﯩﺪﺍ
»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ...

ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ....

ﻣﻪﺭﺩ

«...

ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ

ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺗﯩﻘﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎﻟﯩﺘﻰ
ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﺋﯧﺴﯩﻤﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺗﻮﻳﻐﺎ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻏﻪﻳﺮﻩﺗﻠﯩﻚ ،ﺟﻪﺳﯘﺭ ،ﮬﻪﻳﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺗﺘﻰ،
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯩﻠﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﭘﯩﺴﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ،ﻣﻪﻏﺮﯗﺭ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺗﻪﯓ ﻗﺎﺭﺍﭖ،
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯞﯨﺪﺍﻟﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
ﺑﯩﺰﻧﻰ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯜﺭﻣﯩﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ،
ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮪ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﯞﺍﻍ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﮬﻪﻳﺪﻩﭖ ،ﺋﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﯚﺷﯜﻙ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﺍ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯜﻣﻪﻥ ﻛﯚﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ،ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ
ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ ،ﺧﻪﻟﻖ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺭﻩﺋﯩﺲ
ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﭼﻮﯓ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯚﺭﻩ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﭖ،
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ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ  -ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﮬﯚﻛﯜﻣﻨﺎﻣﻪ ﯞﻩ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﺷﻨﺎﻣﯩﺪﻩ:
ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺷﻴﯘﺟﯧﯖﺠﯘﻳﻰ ﺧﺎﺋﯩﻨﻼﺭ ﮔﯘﺭﯗﮬﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﻗﻘﺎﻥﻗﻮﺯﯨﻘﻰ،

ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ

ﭘﺮﻭﻟﯧﺘﺎﺭﯨﻴﺎﺕ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﺩﯨﻜﺘﺎﺗﻮﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺗﻮﭘﯩﻼﯓ

ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻨﻰ

ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ،
ﺋﺎﻏﺪﯗﺭﻣﺎﻗﭽﻰ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ،ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯘﺗﺮﯨﺘﯩﭗ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ
ﻛﯚﺗﯜﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .......ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﻣﯘﻧﯩﺮ ﻏﯘﻟﺠﺎ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭼﺎﭘﭽﺎﻝ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﺎﺗﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﮕﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﻪﺭﺩﻩ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺧﯧﻠﯩﻼ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍﺵ
ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﺸﯩﻤﭽﻪ ،ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﻣﯘﻧﯩﺮ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺷﯘ

ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ

ﺋﯚﺯﯨﺪﻩ،

ﺷﯩﻤﺎﻟﻨﯩﯔ

ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ

ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﭗ،

ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺵ  -ﻗﻮﭘﯘﺵ ،ﺋﻮﻳﯘﻥ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎﻻﺭﺩﺍ ﻛﯚﭖ ﻳﺎﺷﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺟﻪﻟﭗ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﭼﻮﯓ ﺳﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻧﻰ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺑﺎﺭﺩﻯ-ﻛﻪﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ـ

ﻛﯜﻧﮕﻪ ﺋﯧﺸﯩﭗ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺨﻼﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ
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ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ
ﺑﺎﺭﺩﻯ-ﻛﻪﻟﺪﻯ

ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺟﺎﺯﺍﻻﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﻮﺭﯗﻧﻰ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﻮﺭﯗﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻨﻰ
ﺗﻪﺭﻏﯩﺐ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺳﻮﺭﯗﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺷﯘ
ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ  15ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ،ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ
ﻛﯧﻴﯩﻦ،

ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ

ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ

ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻼﺭ

ﻛﯜﺭﻩﺷﻨﻰ

ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ» ،ﺩﻩﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﺭﺍﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﻗﯘﺭﯗﭖ ،ﭘﻪﻳﻠﻮ
ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﻛﯚﺗﯜﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﺗﻪﺳﯩﺮ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﻤﯘ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ » .ﺩﻩﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﺭﺍﻥ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ،ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ

ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ

ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ
ﺑﺎﺗﺎﻟﻴﻮﻧﯩﻨﯩﯔ

ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﻰ،
»ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ«

ﭘﻪﻳﺠﺎﯕﻰ

ﭘﺎﻟﺘﺎ

ﭘﻪﻳﻠﻮ

ﻟﻪﺭﻧﻰ

ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﺋﯩﻤﯩﻨﻤﯘ

ﺑﺎﺭ

ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ
ﺑﻮﻟﯘﭖ،

ﺩﻩﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﺭﺍﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﺭﻩﺋﯩﺴﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﮬﻪﻣﺪﻩ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﺷﻨﻰ ﺋﯚﺯ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ

ﺳﯩﻴﯩﺖ

ﻧﯩﻴﺎﺯ

ﺩﻩﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺑﻮﺭﺍﻥ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ
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ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ﭘﻪﻳﺘﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺳﺎﺗﻘﯘﻧﻨﯩﯔ ﺧﺎﺋﯩﻨﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺵ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﮬﺎﻟﻪﺕ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺗﯘﺕ
 ﺗﯘﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯜﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﻣﻪﮬﺒﯘﺱ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﻣﯘﻧﯩﺮﮔﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ،ﺳﯩﻴﯩﺖ
ﻧﯩﻴﺎﺯﻏﺎ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﺠﺮﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﭘﺎﻟﺘﺎ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻨﻐﺎ  20ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻪﻧﺰﯨﻨﻰ ﻳﺎﭘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ
ﺗﯜﮔﯩﻤﯩﮕﻪﻥ

ﺋﯩﻜﻪﻥ.

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﻛﺎﺩﯨﺮﻻﺭ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ

ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺳﻪﮬﻨﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭖ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪ ،ﺳﻮﺭﺍﻕ
ﺳﻮﺭﺍﭖ ،ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﯩﯔ؟ -ﺩﻩﭖ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ  1965ـ ﻳﯩﻠﻰ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ
 - 1970ﻳﯩﻠﯩﻐﯩﭽﻪ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﻗﺎﻣﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘﺗﯘﭖ
ﺗﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺟﺎﺯﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘ
ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ...
ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﻤﯩﺰ ﺟﺎﺯﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻴﯩﺖ ﻧﯩﻴﺎﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﻣﯧﺮﺩﺍ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﻠﻮ
ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﯨﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺗﺮﻩﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
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ﺳﯩﻴﯩﺖ ﻧﯩﻴﺎﺯﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﭽﻪ:
ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﻣﯘﻧﯩﺮ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﻩ،
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ،ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯔ ﯞﻩﻗﻪﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘ ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ
ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﻣﻪﻥ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﻤﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﯞﻩﺗﻪﻥ
ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ
ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ

ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ

ﮬﺎﻛﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ،

ﺧﯩﺘﺎﻳﻐﺎ

ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ،
ﻗﺎﺭﺷﻰ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻘﺎ

ﺩﻭﺗﻪﻱ،

ﺋﯘﻳﯘﺷﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ

ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻤﯩﺰ ﮬﻪﻗﻘﺎﻧﯩﻲ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺏ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﭙﺘﯘ ،ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﭘﯘﺭﯨﻘﻰ ﺩﯨﻤﯩﻐﯩﻤﻐﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﯘﯞﺍﺗﯩﺪﯗ،
ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪﻡ ﺋﺎﺭﻣﯩﻨﯩﻢ ﻳﻮﻕ .ﺑﯩﺮﺳﯩﻤﯩﺰ ﺋﯚﻟﺴﻪﻙ ﻣﯩﯖﯩﻤﯩﺰ ﺑﯘ
ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ!
ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ
ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺯ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺟﺎﺯﺍ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﻪﻟﺪﻯ.

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ

ﭘﺎﻟﺘﺎ

ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﯩﻤﯩﻦ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ

ﻗﺎﺳﺴﺎﭘﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻗﻼﯞﯦﺘﯩﭙﺘﯘ .ﺋﻪﺳﻘﻪﺭﺟﺎﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ
ﻧﻪﭼﭽﯩﺴﻰ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﻳﻮﻝ ﺗﯘﺗﯘﭖ ،ﺟﺎﻥ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ
ﻳﺎﺷﺎﯞﯦﺘﯩﭙﺘﯘ .ﺋﻪﻟﮫﻪﻣﺪﯗ ﻟﯩﻠﻼﮪ!
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!
ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺷﯜﻛﺮﻯ! ﺳﯩﻴﯩﺖ ﻧﯩﻴﺎﺯﻣﯘ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻕ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﯘ
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ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﯚﻣﺮﯨﺪﻩ ﺧﯧﻠﻰ ﺟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﯘ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻧﻪﻧﻤﯧﻦ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﻣﯘﺋﻪﺯﺯﯨﻨﻠﯩﻚ ﮬﻪﻡ ﺧﻮﺟﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ .ﺋﯘ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﻩ ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ،ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ
ﻣﯘﮬﯩﻢ

ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ

ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺗﻼﺭ

ﺑﺎﺭ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ

ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﻣﻪﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮﻯ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﻴﯩﺖ ﻧﯩﻴﺎﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻣﻪﻥ

ﯞﻩ

ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ

ﺋﯩﻘﺎﻣﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ

ﻛﺎﺳﺎﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ

ﻛﯚﭖ

ﻗﯧﺘﯩﻢ

ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ ﺋﺎﻻﻗﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜﭖ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮﺳﯩﺪﯨﻦ
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ

ﺋﯘ

ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ

ﺳﻪﭘﻪﺭ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ

ﺋﺎﯕﻼﭖ،

ﺑﻪﻛﻤﯘ

ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﺩﯗﻡ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ

ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ

ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ

ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ

ﻳﻪﺭ

ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ

ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!

-11ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺟﯧﻠﯩﻞ ﻗﺎﺭﯨﻤﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﻤﻪﻥ
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺟﯧﻠﯩﻞ ﻗﺎﺭﯨﻢ  - 1970ﻳﯩﻠﻰ  - 7ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 18ﻛﯜﻧﻰ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﺟﯧﻠﯩﻞ ﻗﺎﺭﯨﻤﯩﻨﻰ  - 21ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺖ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ
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ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻖ ﺷﺘﺎﺑﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ،ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﻏﯘﻧﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺗﺎﯓ ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﻮﻱ ،ﻛﺎﻟﺘﻪ ﺳﺎﻗﺎﻝ ،ﻳﺎﺩﺍﯕﻐﯘ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ،
ﮔﻪﭖ

ـ

ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ

ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﻘﻰ

ﭼﯩﻘﯩﭗ

ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ،

ﺳﺎﻻﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﻛﯜﻧﻰ
ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﻩ

ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ

ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ

ﺋﻮﻗﯘﭖ

ﺑﻮﻟﯘﭖ،

ﺩﯗﺋﺎﻏﺎ

ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ

ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﯩﻐﻠﯩﺘﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻗﺎﺭﻯ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻳﻪﺭ ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺗﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﻩ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﭘﻮﻣﯧﺸﭽﯩﻚ ﺋﯘﻧﺴﯘﺭ
ﻗﺎﻟﭙﯩﻘﻰ ﻛﯩﻴﺪﯛﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻧﺎﺯﺍﺭﻩﺗﺘﯩﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺋﯚﺯ
ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﺍ ﺳﻪﺭﮔﻪﺭﺩﺍﻥ ،ﺳﻪﺭﺳﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﯘﻛﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﺟﯧﻠﯩﻞ ﻗﺎﺭﯨﻢ ﻧﺎﻣﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ،ﻏﯘﻟﺠﺎ ،ﻛﯘﭼﺎﺭ ...ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﮬﯜﻧﻪﺭ -
ﻛﻪﺳﯩﭗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﮬﺎﻧﺴﺎﺯﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﭘﻮﻣﯧﺸﭽﯩﻚ ﻗﺎﻟﭙﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﺴﻪ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﮔﯘﯕﺌﻪﻧﺠﯜﻧﯩﯔ ﺭﯗﺧﺴﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺋﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﯞﻩﺟﺪﯨﻦ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﯘﻛﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺪﺍ
ﮬﺎﻳﺎﺕ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﻧﯩﯔ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋﺎﻻﻗﯩﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﻼﺭ
ﺟﯧﻠﯩﻞ ﻗﺎﺭﯨﻢ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﻏﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ

ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ

ﺟﻪﯕﺪﻩ

ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻕ
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ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺟﻪﯓ

ﻗﯩﻠﯩﭗ،
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ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﻼ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻧﯧﺴﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﻳﺎﻗﺎ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ  20ﻳﯩﻠﺪﻩﻙ ﺳﻪﺭﮔﻪﺭﺩﺍﻥ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺟﺎﺯﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﻠﻠﻪ
ﭼﯩﻘﺘﯘﻕ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺟﯧﻠﯩﻞ ﻗﺎﺭﯨﻢ
ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ

ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ

ﺗﻪﺳﯟﯨﺮ

ﺳﯧﺮﯨﭗ

ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ

ﻗﺎﺭﺍﭖ

ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ

ﺑﯩﺮﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﮔﻪﭖ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺟﺎﯞﺍﺏ
ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺟﯧﻠﯩﻞ ﻗﺎﺭﯨﻤﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﯨﻢ ،ﺳﯩﻠﻠﻪ ﺋﻪﺗﯩﺪﯨﻦ
ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﯩﻼ ﻗﺎﺭﺍﭘﻼ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻧﻼ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ
ﺑﺎﻳﻘﺎﯞﺍﺗﺎﻣﻼ-ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﯞﺍﺗﺎﻣﺪﯗ؟-ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﯨﻢ:
ﺑﯘ ﭘﻪﺳﻜﻪﺵ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯚﺯ ﺗﯩﻜﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﻩ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﻳﻮﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ -.ﺩﯦﮕﻪﻧﺘﻰ.
 ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻼ ،ﺋﺎﻧﭽﻪ  -ﻣﯘﻧﭽﻪﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺳﻪﺭﮔﯜﺯﻩﺷﺘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﻪﺭﻣﻪﻣﻼ؟ -،ﺩﯦﺴﻪﻡ،
ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﮔﻪﭖ ﺋﯧﺸﻪﻛﻜﻪ ﻳﯜﻙ ،ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻧﯧﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻣﯚﺭﯨﺘﻰ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ

ﺑﻮﺷﯩﺘﯩﯟﺍﻟﺴﺎﻡ

ﭘﯘﺧﺎﺩﯨﻦ

ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ

ﭼﯩﻘﻘﯘﺩﻩﻙ

ﮬﺎﺭﻏﯩﻨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ

ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ -،!....ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ.

438

ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ

ﻗﻮﺭﺳﯘﻏﯘﻣﻨﻰ

ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻧﺪﻩﻙ

ﮬﯧﺲ
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ﮬﻪﻱ

ﺭﻩﮬﯩﻤﺴﯩﺰ

ﮬﻪﻱ

ﺩﯗﻧﻴﺎ!

ﺭﻩﮬﯩﻤﺴﯩﺰ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﻯ .ﺟﯧﻠﯩﻞ ﻗﺎﺭﯨﻤﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻳﻪﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﯔ! ﺑﯘ
ﻗﯩﺴﺎﺳﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ .ﺋﯩﻨﺸﺎ ﺋﺎﻟﻼﮪ!
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!

-12ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﮬﺎﯞﯗﺕ ﭘﺎﯞﺍﻧﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﻤﻪﻥ
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﮬﺎﯞﯗﺕ ﭘﺎﯞﺍﻥ )ﻣﻪﺭﮔﻪﻥ( ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
 - 1970ﻳﯩﻠﻰ  - 7ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 18ﻛﯜﻧﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ
ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺟﺎﺯﺍ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ
ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ
ﯞﯨﺪﺍﻟﯩﺸﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ  85ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﭘﺌﺎﻕ ﺳﺎﻗﺎﻝ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺳﯜﭘﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻣﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﯞ
ﺋﻮﯞﻻﭖ ،ﭼﯚﻝ ـ ﺟﻪﺯﯨﺮﯨﻠﻪﺭﺩﻩ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ،ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﻛﻰ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺧﻪﯞﯨﺮﻯ ﻳﻮﻕ ،ﺗﻪﺭﻛﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍ ﺗﯜﺭﻙ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ
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ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﭘﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ
ﻗﺎﺩﯨﺮ ﻣﻪﻛﯩﺘﻨﯩﯔ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﭗ،
ﻣﻪﻛﯩﺖ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﻪﺗﻨﺎﻣﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ
ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺵ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﻣﻪﻛﯩﺖ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻘﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﮬﺎﯞﯗﺕ ﭘﺎﯞﺍﻥ ،ﺟﺎﯕﮕﺎﻟﺪﯨﻜﻰ
ﺋﻮﯞﭼﯩﻠﯩﻖ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ

ﻛﻪﺳﭙﯩﻨﻰ
ﻛﯧﻠﯩﭗ،

ﺗﺎﺷﻼﭖ،
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ

ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﻪﻟﯘﻡ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻗﯩﻠﯩﭗ،

ﻣﻪﻛﯩﺖ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ

ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﮬﺎﯞﯗﺕ ﭘﺎﯞﺍﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯ
ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻪﺵ ﺋﺎﺗﺎﺭ ﻣﯩﻠﺘﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺯ ﺗﺎﻝ ﺋﻮﻕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﻪﺳﻜﯩﻨﻨﯩﺸﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ

)ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ

ﻗﺎﺭﯨﻐﺎ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﺋﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺋﺎﺗﯘﭼﻰ( ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭽﻪ» ،ﻛﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺳﻮﻗﯘﯞﯦﺘﻪﻟﻪﻳﻤﻪﻥ« ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ.
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﯩﻠﺘﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ
ﺟﻪﯕﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﻰ ﻳﻪﺭ ﭼﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭽﻪ» ،ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﻰ ﻳﻪﺭ
ﭼﯩﺸﻠﻪﺗﺘﯩﻢ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﻰ ﻳﻪﺭ ﭼﯩﺸﻠﯩﺪﻯ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ« ،ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮬﯚﻛﯜﻣﻨﺎﻣﯩﺴﯩﺪﻩ »ﺑﯩﮕﯘﻧﺎﮪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺋﯩﺸﭽﻰ ـ
ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ« ﺩﻩﭖ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
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ﺩﻩﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﭽﻪ» :ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺧﯩﺘﺎﻳﻐﺎ ﺑﻪﻙ ﺋﯚﭺ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺳﯩﻼ ،ﺋﯘﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯘﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺋﯧﺘﯩﯟﯦﺘﻪﺗﺘﻰ« -
ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺭﺍﺳﺖ ﻧﻪﭼﭽﻪﻳﻠﻪﻧﻨﻰ ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺘﯩﻠﻪ؟
ﺩﯦﺴﻪﻡ» ،ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﯧﺴﺎﺑﯩﻨﻰ ،ﻛﯩﻢ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﯞﻩﺗﻪﻧﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﯘﻥ ﺩﻩﭘﺘﯘ!« -ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﮫﺎﻟﻰ
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﯘ ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﺑﯩﺮ
ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ.
ﺋﺎﻣﯩﻦ!
ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ،ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﯨﻤﯩﺰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ
»ﺋﯩﺰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺷﯧﺌﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﺷﻨﻰ ﻻﻳﯩﻖ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ.

ﺋﯩﺰ
ﻳﺎﺵ ﺋﯩﺪﯗﻕ ﻣﯜﺷﻜﯜﻝ ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺰ.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﺎﺗﻘﺎ ﻣﯩﻨﮕﯜﺩﻩﻙ ﺑﻮﭘﻘﺎﻟﺪﻯ ﺋﻪﻧﻪ ﻧﻪﯞﺭﯨﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﺯ ﺋﯩﺪﯗﻕ ﻣﯜﺷﻜﯜﻝ ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺰ،
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﭼﻮﯓ ﻛﺎﺭﯞﺍﻥ ﺋﺎﺗﺎﻟﺪﯗﻕ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﭼﯚﻟﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﺰ.
ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺋﯩﺰ ﭼﯚﻟﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﺍ ﮔﺎﮬﻰ ﺩﺍﯞﺍﻧﻼﺭﺩﺍ ﻳﻪﻧﻪ،
ﻗﺎﻟﺪﻯ ﻧﻰ  -ﻧﻰ ﺋﺎﺭﺳﻼﻧﻼﺭ ﺩﻩﺷﺘﻰ ﭼﯚﻟﺪﻩ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﺰ.
ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺩﯦﻤﻪﯓ ﻳﯘﻟﻐﯘﻥ ﻗﯩﺰﺍﺭﻏﺎﻥ ﺩﺍﻻﺩﺍ،
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ﮔﯜﻝ  -ﭼﯧﭽﻪﻛﻜﻪ ﭘﯜﺭﻛﯩﻨﯘﺭ ﺗﺎﯕﻨﺎ ﺑﺎﮬﺎﺭﺩﺍ ﻗﻪﺑﺮﯨﻤﯩﺰ.
ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺋﯩﺰ ،ﻗﺎﻟﺪﻯ ﻣﻪﻧﺰﯨﻞ ،ﻗﺎﻟﺪﻯ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﺎ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ،
ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺑﻮﺭﺍﻥ ،ﻛﯚﭼﺴﻪ ﻗﯘﻣﻼﺭ ﮬﻪﻡ ﻛﯚﻣﯜﻟﻤﻪﺱ ﺋﯩﺰﯨﻤﯩﺰ.
ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺱ ﻛﺎﺭﯞﺍﻥ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﺎﺗﻼﺭ ﺑﻪﻙ ﺋﻮﺭﯗﻕ،
ﺗﺎﭘﻘﯘﺳﻰ ﮬﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮﻛﯜﻥ ،ﻧﻪﯞﺭﯨﻤﯩﺰ ﻳﺎ
ﭼﻪﯞﺭﯨﻤﯩﺰ.
ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺗﯜﮔﯜﺩﻯ.
ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ :ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﻛﯧﺮﯨﻤﻰ
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ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ -60ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ
)ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﻪ(
ﻳﯜﻧﯜﺱ ﮬﺎﺟﯩﻢ ﻗﻪﺷﻘﯩﺮﻯ
ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﻳﯜﻧﯜﺱ ﮬﺎﺟﯩﻢ ﻗﻪﺷﻘﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ

ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ

ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ

ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﺴﯩﻨﻰ،

ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻤﺎ

ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻝ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﮬﻮﺯﻭﺭﯗﯕﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﺳﯘﻧﻤﺎﻗﭽﯩﻤﻪﻥ.
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﻛﯧﺮﯨﻤﻰﻣﻪﻥ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺑﯘ ﯞﻩﻗﻪﻟﯩﻜﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﻣﯘﺷﯘ

ﻳﻮﻟﺪﺍ

ﻗﻪﺗﻠﯩﺌﺎﻡ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ

ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺠﻪ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ
ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﯩﻚ ﯞﺍﭘﺎﺗﻰ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﻳﯧﺰﯨﭗ

ﭼﯩﻘﯩﺸﻨﻰ
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ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ

ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ.

ﺋﯘ،
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ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻻ-ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ  40ﻳﯩﻞ ﻣﺎﺑﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺋﺎﺯﺍﺏ  -ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ .ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ،ﺑﯩﻠﻠﻪ
ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺟﺎﭘﺎ  -ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ -
ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭﻟﯩﺮﯨﻢ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﯩﻚ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ
ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﻛﯩﺮﯨﮕﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺋﯩﺴﺘﯩﻜﻰ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ...
ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﺴﯩﻼﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ :ﺑﯘﻻﺭ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ ﻗﺎﺯﺍﻏﺎ
ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﯨﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﻳﺎﻧﺎ ﺑﯩﺮ ﮬﺎﻳﺎﺕ
ﺳﻪﭘﺪﯨﺸﯩﻢ؛» ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﻣﻪﻥ
ﻗﻪﻟﻪﻡ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﭖ

ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ،

ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺷﯘﯕﺎ

ﻗﯩﺴﻘﯩﻐﯩﻨﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ .ﺑﯘ
ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﺗﺴﻪﻙ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ« -ﺩﯦﺪﻯ.
ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ
ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽﻪ
ﯞﻩﻗﻪﻟﯩﻚ:

ﻏﻪﻳﺮﻩﺗﻜﻪ

ﻛﯧﻠﯩﭗ

ﺑﯘ

ﯞﻩﻗﻪﻟﯩﻜﻨﻰ

ﻗﯘﺭﺑﯩﺘﯩﻤﻨﯩﯔ

ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﻣﻪﻥ ﻳﺎﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺷﻪﮬﯩﺮﻯ،

ﻣﻪﻛﯩﺖ

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﻰ،

ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﻰ

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ،ﻳﻪﻛﻪﻥ ،ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻖ ،ﺑﺎﺭﯨﻦ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﻰ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ
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ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ

ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ

ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﻰ

ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺶ

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﻰ ،ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﻰ ﯞﻩ ﻛﺎﺯﺯﺍﭖ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺯﯗﻟﯘﻣﯩﻨﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺩﻩﻙ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺳﺎﯞﺍﺗﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ.
ﻣﻪﻥ ﻗﻪﻟﻪﻣﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﯞﻩﺗﻪﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ
ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﻪﺟﻪﭘﺌﻪﻣﻪﺱ.
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ
ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﻳﺎﻛﻰ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﺴﻤﻪﺕ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﯞﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﺭﯨﺰﻗﻰ
ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﯞﺍﻗﯩﺘﺴﯩﺰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻳﺎﻧﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺸﻰ
ﭼﻮﯕﯩﻴﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ

ﻛﻪﺗﺘﻰ.

ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ

ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ-

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ،

ﺗﺎﯞﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﻯ

ﯞﺍﭘﺎﺕ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ،

ﺧﺎﺋﯩﻨﻼﺭ،

ﮬﺎﻳﺎﺕ

ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭ

ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﻯ...
ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﻧﺎﺭﻩﺳﯩﺪﻩ ﻣﻪﺳﯘﻡ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﮬﻪﺭ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﺍ ﺷﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﺋﺎ -
ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ
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ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺗﯘﺗﻘﯘﻧﺪﺍ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﯧﺮﯨﻚ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻳﯜﺳﯜﭖ
ﺳﻪﮬﯩﺪﻯ ،ﺗﯘﺭﺩﻯ ﺋﯩﻠﻰ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﻪﻳﻴﻮﭖ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺕ،
ﺋﺎﺑﺪﯗﻏﯩﻨﻰ،

ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ

ﻳﺎﺭ

ﺳﺎﻟﻰ،

ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ

ﺋﺎﻛﺎ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﯞﻩﻗﻪﻟﯩﻜﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ
ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺩﯗﻡ .ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﺎﺳﺮﺍﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﯞﻩﻗﻪﻟﯩﻜﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ
ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ

ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ

ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻢ.

ﺗﻮﻟﯘﻕ

ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ

ﺑﻮﻟﯘﭖ

ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ .ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﻪﭘﯜ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.
ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ

ﻣﯘﺷﯘ

ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ

ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ

ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ

ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﺋﯚﺗﯩﻤﻪﻥ.

*****

ﻣﻪﺷﮫﯘﺭ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺋﻪﻣﻪﺕ
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ

ﺋﻪﻣﻪﺕ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎﺭﻯ.

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﺎﺷﻘﯘﻣﺎﻧﺪﺍﻥ.
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ

ﺋﻪﺳﻠﻰ

ﻳﯘﺭﺗﻰ،
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ﺋﺎﺧﺘﯘ

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﻓﯩﻼﻝ
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ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﺵ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﻩ

ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ.

ﻗﯘﻣﺪﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺪﯨﻜﻰ

ﻛﯧﺮﯨﻢ

ﺋﺎﺧﯘﻥ

ﺩﯦﮕﻪﻥ

ﺋﯘﺳﺘﺎﻣﺪﺍ ﺗﺎﻗﯩﭽﯩﻠﯩﻖ ﻛﻪﺳﭙﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ 16 .ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯘﺳﺘﯩﺴﻰ ﻛﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ

»ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ

ﮔﺎﺭﻧﯩﺰﻭﻥ« ﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﺕ ﺗﺎﻗﯩﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﻩ ﻣﻪﺧﻤﯘﺕ
ﻣﯘﮬﯩﺪﯨﮕﻪ ﻳﺎﺭﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﯨﺪﯨﻦ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺳﻪﭘﻜﻪ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﺑﯩﻴﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ.
ﻛﻪﺳﭙﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺧﺎﺩﯨﻢ ).ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﻣﻪﺧﻤﯘﺕ ﻣﯘﮬﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ
ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﺍ ،ﺷﯩﯖﺸﯩﺴﻪﻱ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﻩ ﻟﻪﯕﮕﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﻗﯩﺴﯩﻤﺪﺍ،
ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯓ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺳﻮﭘﺎﺧﯘﻥ

ﭘﻮﻟﻜﯩﺪﺍ،

ﮔﯘﭼﯘﯕﺪﯨﻜﻰ

ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯓ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ(...
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ﺟﻪﻧﯘﺑﻘﺎ
ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻳﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ
ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺗﻪﺭﻩﭖ  -ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺪﯗ .ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺟﻪﯕﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﺎﺳﯩﻤﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﺎﺳﯩﻢ
»ﺳﺎﻻﻡ! ﭘﻪﻳﺠﺎﯓ« -،ﺩﻩﭖ ﮬﻪﺭﺑﯩﻴﭽﻪ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﺎﺳﯩﻤﻨﯩﯔ
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻘﺎ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﮕﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭘﻪﺭﻩﺯ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﺎﺳﯩﻢ
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ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯓ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮔﯘﭼﯘﯕﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﺍ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﻗﻮﻝ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﻧﺠﺎﯓ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﺎﺳﯩﻢ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺳﯚﺯ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺳﻮﭘﺎﺧﯘﻥ ﭘﻮﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﺑﯘﺭﯗﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﮕﻪ
ﺋﯚﺗﯜﭖ

ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ،

ﭘﻮﻟﻜﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ

ﺑﯩﺮ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﻣﯘﻧﭽﻪ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ

ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ

ﯞﻩ

ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﻰ

ﺳﻮﭘﺎﺧﯘﻥ
ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ

ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ » ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﻴﯩﻢ ﺑﺎﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﻠﻠﻪ ﻣﺎﯕﺎ
ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻼ« - ،ﺩﻩﻳﺪﯗ.
ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺳﻮﭘﺎﺧﯘﻥ ﭘﻮﻟﻜﻮﯞﻧﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ .ﺳﻮﭘﺎﺧﯘﻥ
ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯩﺮ ﺭﯗﺱ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﺎﺳﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﻰ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺳﻮﭘﺎﺧﯘﻥ ﭘﻮﻟﻜﻮﯞﻧﯩﻚ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﺪﯗ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺭﯗﺱ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎﭖ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻩﻥ
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯓ
ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﺎﺭﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ ﺋﺎﻛﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﻤﯘ
ﺋﺎﺯﺍﺩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﻪﭘﻜﻪ ﻗﯧﺘﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ.
ﺳﻮﭘﺎﺧﯘﻥ ﭘﻮﻟﻜﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ﻏﯘﻟﺠﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯗ .ﻣﯘﺯﺩﺍﯞﺍﻧﻐﺎ
ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯘ ﻗﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
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ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﺎﺳﯩﻤﺠﺎﻥ ﻗﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﺑﺒﺎﺳﻮﻓﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﭘﻮﻟﻜﻰ ﺑﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﻳﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ
» ﺗﺎﺯﯨﻼﺵ« ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯩﺘﯩﺮﺍﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯓ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ
ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ

ﺗﯘﻏﺪﯗﺭﯗﭖ

ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ

ﺋﯧﻐﯩﺮ

ﺯﯗﻟﯘﻣﻼﺭﻧﻰ

ﺳﯧﻠﯩﭗ،

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﮕﻪ ﮬﯧﺴﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﻪﯞﯞﻩﺭ ﯞﻩﺗﻪﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﺮﻏﯩﻦ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻟﯩﺮﻯ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯓ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﻗﺎﻳﺘﺎ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﺩﯨﭙﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﭘﯩﻜﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.
ﻗﺎﺳﯩﻤﺠﺎﻥ ﻗﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻏﯘﻟﺠﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﻤﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺳﻮﭘﺎﺧﯘﻥ ﭘﻮﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﻐﺎ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﯩﻜﺮﯨﮕﻪ
ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ
ﺗﺎﻻﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺳﻮﭘﺎﺧﯘﻧﻨﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻗﺎﺳﯩﻤﺠﺎﻥ
ﻗﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﻤﻪﻱ ﺳﻮﭘﺎﺧﯘﻧﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﻟﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﺑﺒﺎﺳﻮﻑ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻴﻠﻪﻧﻨﻰ ﻣﯘﺭﻩﺳﺴﻪ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻣﺎﻗﯘﻟﻼﻳﺪﯗ.
ﻗﺎﺳﯩﻤﺠﺎﻥ ﻗﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﺑﺒﺎﺳﻮﻑ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯘﺯﺩﺍﯞﺍﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ  30ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﺎﻳﻐﺎ
ﺑﯧﺮﯨﭗ

ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ

ﺋﻪﺩﯨﭙﯩﻨﻰ

ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯗ.
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ﺑﯧﺮﯨﭗ

ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ

ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ
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ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ

ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ  30ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺑﺎﻳﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ

ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ،ﻳﻮﻝ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻣﺎﮬﺎﺭﯨﺘﯩﻨﻰ
ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﻕ ﺋﯧﺘﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﻰ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﻰ ﺗﺎﺯﺍ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭ
ﺑﯘﺭﯗﺗﻰ

ﺧﻪﺕ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺗﺎﺭﺗﻤﯩﻐﺎﻥ

ﮔﯚﺩﻩﻙ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ

ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ

ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ

ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺑﻮﻟﯘﭖ،

ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﭗ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﻳﺎﺭﯨﺸﺎ ﻳﺎﺭﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ ﺋﺎﻛﯩﻨﻰ ﺑﯘ  30ﻳﯧﯖﻰ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﮔﻪ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻳﺎﺭﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ ﺋﺎﻛﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ،ﮔﺮﺍﻧﺎﺕ ﺋﯧﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ
ﻣﻪﺷﯩﻘﻨﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﭖ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ  30ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺑﯘ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﺎﻱ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ
ﻳﯧﻘﯩﻦ

ﺑﯩﺮ

ﻳﻪﺭﮔﻪ

ﻛﯧﻠﯩﭗ

ﺳﯚﮔﻪﺗﻠﯩﻜﺘﻪ

ﺋﺎﺭﺍﻡ

ﺋﺎﭘﺘﯘ.

ﮬﻪﻣﻤﻪ

ﮬﺎﺭﻏﯩﻨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯘﻳﻘﯘﺩﺍ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯧﭽﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﭼﯜﺵ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘ-ﺩﻩ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ .ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ
ﺗﻪﺭﻩﭖ  -ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﻗﯩﺴﺘﺎﭖ
ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﯘﺩﻩﻙ،

ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ

ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ
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ﻣﯩﻠﺘﯩﻘﺘﯩﻦ

ﺋﻮﻕ

ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ
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ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﭗ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ.
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻗﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﺑﻪﻙ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﻳﺨﺎﻧﯩﻐﺎ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻥ
ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯓ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ
ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.
ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻗﺎﭼﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ
ﮬﯧﺲ

ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ،

ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ

ﻛﺎﺳﺴﯩﺴﯩﻐﺎ

ﺋﻮﻕ

ﺗﻪﮔﻜﻪﻥ

ﺋﯩﻜﻪﻥ،

ﻳﺎﺭﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ ﺋﺎﻛﺎ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﯧﯖﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯜﺩﯛﭖ
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﻼﻥ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ﺑﺎﻱ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ

ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ

ﺑﺎﻱ

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ

ﻛﯩﺮﯨﭗ

ﺋﯘﺭﯗﺷﻨﻰ

ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﮬﯘﺟﯘﻣﺪﺍ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ
ﭘﺎﺗﯩﭙﺎﺭﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮﻣﻪﮬﻪﻝ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ

ﺑﯧﺮﻩﻟﻤﻪﻱ ﺑﺎﻱ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ

ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻗﯧﭽﯩﺸﻘﺎ

ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ .ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺗﺎﻍ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﺎﭼﺴﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤﻰ ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﯧﭽﯩﭙﺘﯘ .ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎﻥ ﭼﻮﯓ ﮔﺎﺯﺍﺭﻣﯩﻐﺎ ﺑﯚﺳﯜﭖ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﻗﻮﺭﺍﻝ -
ﻳﺎﺭﺍﻕ ،ﺋﻮﻕ -ﺩﻭﺭﺍ ،ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﻮﺑﯩﻞ ﯞﻩ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ
ﻣﻮﻝ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﯨﻜﻰ ﮔﯘﺭﯗﺝ ،ﺋﯘﻥ ،ﻳﺎﻍ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﯧﻤﻪﻙ ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻗﺎﭼﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
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ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﺎﺩﺍﻗﯩﺘﻰ
ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺑﯩﻨﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﺪﻩ ،ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﻗﻮﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﭘﻮﻟﻜﯩﺪﺍ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺳﻪﭘﺘﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ
ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﺋﺎﻛﺎ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮﯨﻜﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ
ﻣﯘﻻﻳﯩﻢ ،ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ،ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﮔﯘﻧﺎﮪ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﭖ
ﺩﯨﻞ ﺋﺎﻕ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺋﺎﻳﺸﻪﻣﺨﺎﻥ ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻪﻣﯘ
ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﯞﯨﺠﺪﺍﻧﻠﯩﻖ ﻳﯜﺭﻩﻛﻠﯩﻚ ﻣﻪﺭﺩ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﯕﮕﻪ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻼﺭ ﻗﺎﺯﺍﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭﮬﯩﻐﺎ ﺋﺎﺗﺎﭖ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﻪﺯﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺑﯘﻧﻰ
ﺳﯧﺰﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﻛﯜﭼﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻳﺸﻪﻡ ﻳﻪﯕﮕﯩﻨﻰ
ﺋﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﯞﯗﺭﻏﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﯩﻴﻨﯩﻐﺎﻧﺪﺍ» -،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻼﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻧﻪﺯﯨﺮ  -ﭼﯩﺮﺍﻍ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﻣﻪﻱ
ﻛﯩﻤﮕﻪ ﻧﻪﺯﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ؟« -،ﺩﻩﭖ ﺋﯚﺯ ﭘﯩﻜﺮﯨﺪﻩ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ .ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ
ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻗﺎﻣﺎﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ.
ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﮬﯧﺴﺪﺍﺷﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ

ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﯩﻼﺭﻧﻰ

ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ

ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ

ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯗ.
ﺳﻪﭘﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﻪﮔﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺧﻪﻳﺮﯨﻨﯩﺴﺎﺧﺎﻥ ﻳﻪﯕﮕﯩﻤﯩﺰ
ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻦ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﭗ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
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ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ

ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ

ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺵ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﭖ،
ﻛﯩﺮ-ﻗﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻳﯘﭖ ﺗﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﮕﻪ ﺋﺎﺗﻼﻧﻐﯘﭼﻪ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ...
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯕﺪﻩ ﺋﻮﻕ  -ﺩﻭﺭﺍ
ﺗﯜﮔﻪﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﯧﺮﯨﻚ ﭼﯜﺷﯜﺷﻨﻰ ﻧﻮﻣﯘﺱ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﺋﻮﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ .ﮬﺎﻳﺎﺕ
ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﻰ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﺘﺎ
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ

ﺗﯚﮬﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ

ﻗﻮﺷﻘﺎﻥ.

ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ

ﺟﻪﺳﯘﺭ،

ﯞﯗﺟﯘﺩﯨﺪﯨﻦ

ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﺭﻏﯘﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺗﻤﻪﻥ ﺋﻮﻏﻼﻧﻰ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ،ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺟﺎﻧﯩﺪﯨﻞ
ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻛﯩﺸﻰ.

ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ

ﻣﺎﻛﺎﻥ

ﺋﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺗﻠﯩﻜﻰ

ﺧﻪﻳﺮﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ  - 1969ﻳﯩﻠﻰ  53ﻳﺎﺷﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ...
*****
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ﺗﯘﺭﺩﻯ ﺋﯩﻠﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ

ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺗﯘﺭﺩﻯ ﺋﯩﻠﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺳﯜﺭﻩﺕ
ﺗﯘﺭﺩﻯ

ﺋﯩﻠﻰ.

ﻳﯘﺭﺗﻰ

ﺋﻪﺳﻠﻰ

ﺋﺎﻗﺴﯘﻧﯩﯔ

ﺋﺎﯞﺍﺕ

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ،

ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﺟﺎﻳﻰ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﭘﯧﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪﺭ

ﻗﻮﺭﯗﺳﯩﺪﺍ

ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﺘﯩﻜﻰ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﮕﻪ
ﻗﺎﺭﺷﻰ

ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ،
ﻳﻪﺭ

ﺋﺎﺳﺘﻰ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ
ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﻨﯩﯔ  - 1ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎﺭﻯ ،ﺩﺍﺋﯩﻤﯩﻲ ﮬﻪﻳﺌﻪﺕ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ،
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ .ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ
 51ﻳﺎﺷﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﺎﻗﺴﯘ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺕ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ،

ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ

454

ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
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ﺑﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻏﯘﻟﺠﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﻩ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ -1949 .ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ
ﻧﺎﺯﺍﺭﯨﺘﯩﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ.
ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ

-1998ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ

ﺋﯚﺗﺘﻰ.

ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ

ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ

ﺗﺎﯞﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺭﻩﺳﯩﻤﻨﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﯩﻢ ﺋﻪﺳﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﻳﯘﭖ
ﻗﻮﻳﺴﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
*****
ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺳﻪﮬﯩﺪﻯ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺳﻪﮬﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﻯ ﻗﯘﻣﺪﻩﺭﯞﺍﺯﺍ،
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻥ ﺟﺎﻳﻰ ،ﭼﺎﺳﺎ ﻛﻮﭼﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ
ﺷﻪﺧﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ .ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ  53ﻳﺎﺵ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ
ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﻨﯩﯔ

2

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﮕﯜﭼﻰ

-

ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ

ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎﺭﻯ
ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ

ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯩﺪﻯ.

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ

ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ،ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﻰ ﯞﻩ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ،
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺕ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺳﺎﻟﻰ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
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ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ

ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﻰ

ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ

ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ - 1973 .ﻳﯩﻞ
ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ.

ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ
ﺑﯘ

ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ
ﺋﺎﺭﺯﯗ

ﺯﺍﺗﻤﯘ

ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ

ﺗﺎﻳﺎﻕ

ﻳﻪﭖ

ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻱ

ﺋﯘﺭﯗﭖ

ﯞﺍﻗﯩﺘﺴﯩﺰ

ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ.
*****
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﻛﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺋﺎﺗﯘﺵ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﺒﻮﻳﻰ ﺳﺎﻧﺪﯗﻕ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻨﯩﯔ
ﺗﺎﺷﻘﻮﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﺰﺍﻧﻼﺭ ﺋﻪﺗﺮﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻛﻮﻣﯩﺴﺴﺎﺭﻯ ﯞﻩ
ﻛﺎﺗﯩﭙﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ -1949 .ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯧﯖﯩﺴﺎﺭ ﯞﻩ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ

ﺳﺎﻗﭽﻰ

ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ

ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﻗﺎﺭﺷﻰ

ﻛﯜﺭﻩﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ
ﻗﺎﻟﭙﺎﻕ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.

ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ

ﻛﯩﻴﺪﯛﺭﯛﻟﯜﭖ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﻛﯘﺗﯘﭘﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﯞﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ

) ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ(

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

456

ﺋﯩﺴﻼﻡ
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ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻪﻳﺌﻪﺕ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﺠﯩﺮﮔﻪﻥ ﺯﺍﺕ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﯞﻩﺯﯨﭙﻪ ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﻩ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ،ﻣﯩﺠﯩﺖ
ﺳﺎﻗﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻐﺎ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﮬﺎﯞﺍﻟﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻰ

ﻳﺎﺭ

ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ

ﺋﯚﺯﻯ

ﺋﯚﺗﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻥ

ﺋﯩﺴﻼﻡ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎﺭﻟﯩﻖ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﻪﺧﻤﻪﺩ ﺯﯨﻴﺎﺋﻰ
ﺟﺎﻧﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻨﻠﯩﻖ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺑﻠﯩﻤﯩﺖ ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻜﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﺑﯘ ﭘﯧﺸﻘﻪﺩﻩﻡ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻱ 40
ﻳﺎﺵ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﻳﺎﺵ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻦ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺗﯘﺵ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ﺑﻮﻳﺎﻣﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ،ﻣﻪﺷﮫﯘﺭ
ﯞﻩﺗﻪﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﭽﻰ ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﻰ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ )ﺗﻪﯞﭘﯩﻖ( ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ
ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﻮﻏﻠﻰ ،ﻳﯧﺸﻰ  31ﻳﺎﺵ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺗﯘﺵ ﺋﻮﺑﻼﺳﺘﻠﯩﻖ -1ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺳﺎﺑﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ،
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ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺷﯚﺑﻪ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎﺭﻯ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺧﻪﻟﻖ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ

ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ

ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻳﺌﻪﺕ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ،ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﺑﺎﺵ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻰ

ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ

ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﯩﻠﯩﻜﻰ

ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ .ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻘﺎ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺟﺎﺳﺎﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ.
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﻪﺯﺍ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﻣﯜﺷﻜﯜﻝ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺗﯩﮕﻪﻥ .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ
ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﯘﺷﺘﺎ ﺑﯩﺮ
ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﺎﻥ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﯞﺍﻟﯩﻲ
ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﮕﻪ
ﮬﻪﻣﺪﻩ

ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﭗ

ﺗﯚﯞﻩﻧﮕﻪ

ﺳﺘﺎﺗﯩﺴﺘﯩﻜﺎ

ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﯜﭖ

ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﯩﺪﺍ

ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭ

ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﻳﺎﭘﭽﺎﻥ

ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻐﺎ ﺳﯜﺭﮔﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯕﺪﻩ ﻗﻮﺭﺍﻝ -ﻳﺎﺭﺍﻕ،
ﺋﻮﻕ ﺩﻭﺭﺍ ﺗﯜﮔﻪﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺑﯩﺮﺗﺎﻝ ﮔﺮﺍﻧﯩﺘﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﯩﺮﯨﻚ
ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯜﺗﯜﺷﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﯞﻩ ﺳﻪﭘﺪﯨﺸﻰ
ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻧﻼﺭﻧﻰ

ﻗﻮﺷﯘﭖ

ﭘﺎﺭﺗﻠﯩﺘﯩﭗ
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ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ

459

ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻐﺎ ﺋﯚﭼﻤﻪﺱ ﺋﯩﺰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﻪﻳﻴﯘﺏ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ

ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﻪﻳﻴﯘﺑﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﻛﻮﻧﺎ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ،
ﺑﻪﺷﻜﯧﺮﻩﻡ

ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺑﻪﺷﺘﻮﻏﺮﺍﻕ

ﻛﻪﻧﺘﯩﺪﯗﺭ.

ﺷﯩﯖﺸﯩﺴﻪﻳﻨﯩﯔ

ﺳﺎﻗﭽﻰ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪﻩ ﺋﻮﻗﯘﭖ ،ﺷﯩﯖﺸﯩﺴﻪﻳﻨﯩﯔ ﮊﺍﻧﺪﺍﺭﻣﯩﺴﯩﺪﺍ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ
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ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯓ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ.
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺏ

ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﭘﺎﺭﺗﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ

ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ،

ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ.
ﺋﻮﻧﺒﯩﺮ ﻣﺎﺩﺩﯨﻠﯩﻖ ﺑﯧﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﺳﯩﻤﺠﺎﻥ ﻗﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻏﯘﻟﺠﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﺗﯘﺵ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﮕﻪ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﻪﻣﺪﻩ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﻜﻮﻣﻐﺎ ﺑﺎﺵ ﻛﺎﺗﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ  -ﺋﻪﺷﻴﺎﻻﺭ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ.

ﻗﻮﺭﯗﺳﯩﺪﺍ
ﭘﺎﺭﺗﻜﻮﻣﻨﯩﯔ

ﺑﺎﺵ

ﺋﻪﻳﻨﻰ

ﻛﺎﺗﯩﭙﻰ،

ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ،
ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ

ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ
-

ﺋﻪﺷﻴﺎﻻﺭ

ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﻮﻝ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭﺩﻩ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﺘﯩﻜﻰ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﻰ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ

ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ

ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﻨﯩﯔ

ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ

ﮬﻪﻳﺌﻪﺕ

ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ،

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﻪﻳﻴﯘﺏ
ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﭼﻮﯓ ﺷﻪﺧﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﺰﺯﻩﺕ
ﺋﯩﻜﺮﺍﻣﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯓ ﺗﯜﺭﻣﯩﺴﯩﺪﯨﻤﯘ ﯞﻩﺗﻪﻥ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ

ﺩﺍﯞﺍﺳﻰ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﺋﯘﺯﯗﻥ

ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ

ﻳﯧﺘﯩﭗ

20

ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ

ﻛﯧﺴﯩﻠﮕﻪﻥ .ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ .ﮬﻪﻣﺪﻩ
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ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻣﯘﮬﯩﻢ
ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺗﯩﮕﻪﻥ -1969 .ﻳﯩﻠﻰ  - 8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -18ﻛﯜﻧﻰ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ  20ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.

ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ

ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ

ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﻩ

ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﻤﯘ ﻗﺎﺕ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﯧﺴﯩﻤﺪﺍ ﻣﯘﺩﮬﯩﺶ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﻰ
ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ....
ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﻪﻳﻴﯘﺏ ﺋﺎﻛﺎ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺳﯜﭘﻪﺕ ﺋﺎﭘﺌﺎﻕ ﺳﺎﻗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮪ
ﺟﺎﻣﻪﺳﯩﮕﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯜﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ
ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ
ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﮬﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﯞﺍﭘﺎﺗﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺧﻪﻟﻘﯩﺪﻩ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﻮﺯﻏﯩﺪﻯ ،ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﻰ ﺟﯩﻨﺎﺯﺍ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﯜﭼﯜﺗﯜﯞﻩﺗﺘﻰ،
ﻗﺎﺗﻤﯘ ﻗﺎﺕ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻠﯩﺮﻯ ﺟﯩﻨﺎﺯﺍ ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘﭖ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﻯ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎﺷﻼﺭﻧﻰ ﺗﯘﺭﻣﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﮬﻪﻝ
ﺳﻮﻟﯩﯟﯦﻠﯩﭗ،

ﺗﯜﻙ

ﺋﯜﻧﺪﯛﺭﻩﻟﻤﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ

ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﺋﯩﻼﺟﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ

ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰ ﮬﻪﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻳﺎﺩ
ﺋﯧﺘﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ ﺗﻮﺧﺘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
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ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ ﺗﻮﺧﺘﻰ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺋﺎﺗﯘﺵ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﯘ
ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ .ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﺟﺎﻳﻰ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﻯ
ﺋﯚﺳﺘﻪﯓ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ ﺗﻮﺧﺘﻰ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ،ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ-ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ،ﮔﻪﺯﺩﻩﺭﻳﺎ
ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
 -1940ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺪﻩ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﮕﻪﻥ
ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﺪﻩ

ﭘﻮﻟﻜﻮﯞﻧﯩﻚ

ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺪﻩ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺧﺎﺩﯨﻢ.
ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯕﺪﻩ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﯩﺮ ﮔﯧﺮﺍﻧﺎﺗﺘﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﭘﺎﺭﺗﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻐﺎ
ﺋﯚﭼﻤﻪﺱ ﺋﯩﺰﻻﺭ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ....
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ

ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ

ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﻰ

ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ

ﺑﻮﻟﯘﭖ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﻖ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﯩﮕﻪﻥ ،ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﺮﻯ
ﻗﻮﺭﺍﻝ  -ﻳﺎﺭﺍﻕ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ ...
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﮬﺎﻣﯘﺕ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
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ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﮬﺎﻣﯘﺕ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﻯ ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﺒﻮﻳﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﻰ
ﺗﻪﯞﻩﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻏﺎﺭﭼﻰ ﻛﻮﭼﺎ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﻠﻪﺭ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ،
ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯘﻕ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺗﯧﺨﻰ  28ﻳﺎﺵ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﺘﯩﻜﻰ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﻰ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻳﺌﻪﺕ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﻜﻮﻣﻨﯩﯔ ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎﺭﻯ ،ﻳﺎﺷﻼﺭ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎﺭﻯ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭ ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﮕﻪ
ﻗﺎﺭﺍﭖ

ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﺍ،

ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ

ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ

ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﻨﯩﯔ

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ

ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﮬﺎﻣﯘﺗﻘﺎ ﻳﯜﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ

ﮬﺎﻣﯘﺕ

ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ

ﯞﻩﺗﻪﻥ-ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ

ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﯚﮬﭙﻪ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﺷﺎﮬﯩﺘﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺋﯘ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪﺧﺴﻰ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﺘﺎ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪﻩ
ﺷﻪﺧﺴﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﺎ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺩﺍﯞﺍﻻﭖ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ
ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ ...ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺋﯩﻨﺎﯞﻩﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ!
*****
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯧﻠﯩﯔ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
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ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺋﯚﺳﺘﻪﯓ
ﺑﻮﻳﻰ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﻠﻪﺭ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ﻳﺎﻏﺎﭺ ﻛﻮﭼﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﻩ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﭖ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.

ﺧﻪﻟﻖ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﻰ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ

ﻗﻮﺑﯘﻝ

ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺑﯩﺮﻯ.

ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺧﯧﻨﯩﻢ ﯞﻩﺗﻪﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ .ﻗﯘﻣﺪﻩﺭﯞﺍﺯﺍ
ﻣﻮﭘﺎﯓ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﻣﻪﻣﻪﺕ ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ) ﻣﻪﻣﻪﺕ ﻗﺎﺳﺴﺎﭘﻤﯘ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪﯗ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺧﻪﻟﻘﻰ  -ﺕ( ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﯘﺭﯗﺷﯘﭖ:
ﻣﻪﻥ ﺑﺎﻻﻣﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﻩﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺩﯗﻡ ،ﯞﻩﺗﻪﻥﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﺋﺎﺭﻣﯩﻨﯩﻢ ﻳﻮﻕ -،ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻘﺎ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ
ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺗﻤﻪﻧﻠﯩﻚ

ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﺴﯩﮕﻪ
ﯞﻩ

ﺋﺎﯕﻠﯩﻖ

ﺑﻪﺟﺎﻧﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻖ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺭﯨﺌﺎﻳﻪ
ﻛﯜﺭﻩﺵ

ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺳﯧﭙﯩﻤﯩﺰﺩﻩ

ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪﻡ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ .ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯕﺪﻩ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﯩﺮﯨﻚ
ﭼﯜﺷﯜﺷﻨﻰ ﻧﻮﻣﯘﺱ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻮﻕ
ﻣﯧﯖﻪ

ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ

ﻳﺎﻥ

ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ

ﺗﯧﮕﯩﭗ

ﻣﻪﺟﺮﯗﮬﻠﯘﻧﯘﭖ

ﺳﯧﺰﯨﻤﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﺱ ﮬﺎﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ

464
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ﺋﯩﺪﻯ .ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ
ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺩﺍﯞﺍﻻﭖ ﺳﯚﺯ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻱ ﺷﯘ ﭘﯩﺘﻰ ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺋﯚﻟﯜﻡ
ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ  - 1970ﻳﯩﻞ  -1ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻗﻪﺗﻠﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺷﯩﺮ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺑﯘ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﯩﻨﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ
ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﻳﺪﯗ!
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!

*****

ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﻛﯧﺮﯨﻤﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ

465

466

ﺋﺎﭘﺘﻮﺭ :ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﻛﯧﺮﯨﻤﯩﻨﯩﯔ  -1995ﻳﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺭﻩﺳﯩﻤﻰ
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ

ﮬﺎﺟﻰ

)»ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ

ﻛﯧﺮﯨﻤﻰ

ﺟﻪﯓ«

ﺩﯦﮕﻪﻥ

ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻯ( ﺋﯚﺯ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ  26ﻳﺎﺵ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ

-

ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ

ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ

ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ

ﺑﻮﻟﯘﭖ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ

ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﻓﻪﻳﻴﻰ ) ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻥ-ﺕ( ﺩﯦﺴﻪ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﻳﺎﺷﻼﺭ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻨﯩﯔ

ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ .ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻨﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﯩﺸﯩﭗ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ

ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ

ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
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ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ

ﺟﻪﯕﺪﻩ

467

ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﻖ

ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ

ﻧﺎﻡ

ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ.

ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ

ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻥ

ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻨﻰ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﭖ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﯩﺮﯨﻚ
ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ .ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ
ﻣﻪﮬﻪﻝ ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﻩ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﻰ
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﮕﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﮬﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﻳﻪﻧﻪ
ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﻱ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﻰ
ﺳﺎﻗﻼﭖ ،ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﮬﺎﺯﯨﺮ
ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﯞﻩ ﺋﻮﻣﺎﻕ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ .ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ﻏﺎﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﻘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ .ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﻛﯧﺮﯨﻤﻰ
ﮬﯧﻠﯩﮫﻪﻡ ﮬﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﯧﺴﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ﭘﯩﺴﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻛﯜﺭﻩﺷﻨﻰ
ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﻘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ!
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ  -ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘﻟﯘﯓ-
ﭘﯘﭼﻘﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﺎﺭﯨﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﻣﻪﻛﺘﻪ .ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﯞﻩﺗﻪﻥ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﻛﯜﺭﻩﺷﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﻤﯩﺪﻯ .ﺑﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻰ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﯩﺸﺘﯩﻴﺎﻗﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺷﻪﺧﺴﻰ
ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﻰ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﺪﻯ .ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺟﻪﺳﯘﺭ ﺋﻮﻏﻼﻧﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﯨﻜﻰ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯ ﺭﺍﺯﯨﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﭖ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ
ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻗﺘﺎ .ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ

467

468

ﺋﻮﯕﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﯚﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!

*****

ﻳﺎﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﺎﻛﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ

468

469

ﻳﺎﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ  10ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺭﻩﺳﯩﻤﻰ
ﻳﺎﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﻳﯧﯖﯩﺴﺎﺭ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺑﻮﻟﯘﭖ،

ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ

ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.

469

ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﺒﻮﻳﻰ
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ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯓ

ﺧﯘﺍﯕﭙﯘ

ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪﻩ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ،

ﺋﻮﻗﯘﺵ

ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯓ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﺍ
ﺩﯦﯟﯨﺰﯨﻴﻪ

ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮﻯ

ﺑﻮﻟﯘﭖ

ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ.

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻨﯩﯔ

ﺳﻮﭘﺎﺧﯘﻥ ﭘﻮﻟﻜﻰ ﺋﺎﻗﺴﯘﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﮕﻪ ﺋﯚﺗﯜﭖ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ .ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﻏﯘﻟﺠﯩﻐﺎ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ .ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻨﯩﯔ  -13ﺩﯦﯟﯨﺰﯨﻴﯩﺴﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﯞﻩﺯﯨﭙﻪ ﺋﯚﺗﯩﮕﻪﻥ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﻪﺳﯩﭗ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﭗ
ﭘﻪﻳﺰﯨﯟﺍﺕ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ» .ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﻛﯜﺭﻩﺵ«

ﺗﻪ،

ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ

ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﭽﻰ

ﻗﺎﻟﭙﯩﻘﻰ

ﻛﯩﻴﺪﯛﺭﯛﻟﯜﭖ

ﺟﯩﻖ

ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ.
ﻳﺎﺭﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ ﺋﺎﻛﺎ  -ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ
ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﻣﺎﺳﻼﺷﻘﺎﻥ ﭘﯧﺸﻘﻪﺩﻩﻡ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﺳﻪﭘﻨﻰ
ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﭗ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﭖ
ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺳﯩﯖﺪﯛﺭﮔﻪﻥ .ﺋﯘ ﺟﯩﮕﻪﺭﻟﯩﻚ ،ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﺱ ﻳﯜﺭﻩﻙ ،ﺳﺎﭖ ﺩﯨﻞ،
ﺳﺎﺩﯨﻖ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﺭﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﺎﻛﯩﻨﻰ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﻳﺘﺘﻰ ﮬﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
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ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﺗﺘﻰ.
ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯕﺪﻩ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻕ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺧﺎﺩﯨﻢ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ
ﺋﻮﻗﻰ ﺯﺍﻳﻪ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﺷﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ  10ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺑﯧﻘﯩﺶ ﮬﻪﻟﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺟﺎﭘﺎ  -ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ،
ﺋﺎﺕ ﮬﺎﺭﯞﺍ ﮬﻪﻳﺪﻩﭖ ﻗﯩﺶ ﺗﻮﺷﯘﭖ ،ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﺷﯘﭖ
ﺟﺎﻥ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﺘﺎ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﻮﯓ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﻧﺎﻥ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻳﯧﮕﯜﺩﻩﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﻪﺭﻩﻟﺴﯩﺰ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ
ﺋﯚﺗﺘﻰ 10 .ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﻮﺷﻘﺎﻥ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ
ﺩﺍﺩﺍ  -ﻳﺎﺭﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﺎﻛﺎ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻪﻡ! ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ
ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﻩ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﮬﺎﻳﺎﺕ!
ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺋﺎﺗﺎﻗﯩﻠﺴﯘﻥ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﻰ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ  3ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻗﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ  2ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ  5ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
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ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﻤﻪﻥ .ﺑﯘﻻﺭ ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ،ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ،
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺕ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺳﺎﻟﻰ .ﺑﯘ 5
ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻛﯚﺭﯛﻣﺪﻩ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ ،ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻨﻰ
ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺳﺎﻗﻼﻳﻤﯩﺰ -،ﺩﻩﭖ ﺋﯚﺯ-ﺋﺎﺭﺍ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
*****
ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﻰ ،ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ 29
ﻳﺎﺵ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻛﯩﻨﻮ ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺩﯨﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ

ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ

ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ

ﺋﺎﻣﻤﯩﻨﻰ

ﻗﻮﺯﻏﺎﺵ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ  -ﻳﺎﺭﺍﻕ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﺵ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﻻﭖ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ
ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ
ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﭗ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﺎﺵ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ،ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻠﯩﻖ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ .ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ،ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻦ ،ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﯩﻼﺭ
ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ

ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ

ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯧﻠﯩﭗ
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ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﯩﻐﺎ

ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ

ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ

ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ

ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺗﻤﻪﻧﻠﯩﻚ

ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ...
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ - 1970ﻳﯩﻠﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﻪﺗﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ
ﯞﻩﺗﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻼﻟﯩﺪﻯ.
ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ.
ﺋﯘ ،ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺯﻭﺭ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ ،ﯞﻩﺗﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺶ  -ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ﮬﯧﻠﯩﮫﻪﻡ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺋﯧﻐﯩﺰﺩﯨﻦ  -ﺋﯧﻐﯩﺰﻏﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﺎﺭﺍﻟﻤﺎﻗﺘﺎ!
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!

*****

ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
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ﺋﺎﺗﯘﺵ ﺋﺎﺯﺍﻕ

ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺋﺎﺗﯘﺵ .ﺋﯘ

ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺷﺘﺎﭼﯩﺪﯨﻦ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﺟﺎﻳﻰ ﻗﯘﻣﺪﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺪﺍ.
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ  50ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﺘﻰ.
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﻰ

ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺑﯩﺮﻯ،

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ ﯞﻩﺗﻪﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭ ﺑﺎﻱ ﻛﯩﺸﻰ.
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺳﺎﺯﺍﯞﻩﺭ
ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯚﺯ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ  29ﻳﺎﺷﻼﺭ ﭼﺎﻣﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ .ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ
ﺑﯩﻴﯘﺭﻭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ
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ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﻛﯜﭺ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ،ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﯩﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﭖ ﭘﯘﺧﺘﺎ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﻣﯘﺯﺍﻛﯩﺮﻩ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮬﻪﻡ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ .ﮬﺎﺯﯨﺮ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﺋﻪﻣﻤﺎ،
ﺗﻪﻥ

ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻰ

ﺑﻪﻛﻼ

ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ

ﻧﺎﭼﺎﺭ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ

ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﯜﺯﻣﻪﻱ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﻳﻨﻰ

ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ،ﻳﯧﯖﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ.
ﺋﯘ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﻣﯘﺩﮬﯩﺶ ﺯﯨﻨﺪﺍﻧﺪﺍ
ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻛﯜﺭﻩﺷﻨﻰ

ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﻤﺎﻱ

ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ

ﺋﻪﻣﻪﺕ،

ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﻰ ﺗﯚﺭﻩﺧﺎﻥ ،ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﺧﯘﺩﺍﺑﻪﺭﺩﯨﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ »ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ
ﭼﯩﺮﺍﻍ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ.
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﺟﺎﺳﺎﺭﻩﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
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ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ 19 .ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯚﺯﻯ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺟﺎﺳﺎﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ،ﻗﻪﻳﺴﻪﺭ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ
ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻳﺎﺭﺍﻕ ﺗﻮﭘﻼﭖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺱ
ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﻪﺭﻛﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻟﯩﻲ

ﻏﺎﻳﯩﻠﯩﻚ ،ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﻚ

ﮔﯧﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺑﯩﻞ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﮕﻪ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﯧﯖﯩﺪﻩ ﺳﯘﻏﯘﻧﭽﺎﺯﺍ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳﺪﺍ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﭘﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ- 1970 .
ﻳﯩﻠﻰ  - 1ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﻣﻪﮬﻜﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺷﯧﮫﯩﺖ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻣﯩﻦ!
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻚ ﻧﺎﻣﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ
ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ 7ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ  70ﻳﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ -ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﺩﮬﯩﻴﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﯩﻤﯩﺰ
ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺧﻮﺭﻟﯘﻗﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﯞﻩﺗﻪﻥ  -ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
*****
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺕ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ

ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺗﻨﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺑﯘﺭﯗﺕ ﺩﻩﭖ
ﺋﺎﺗﺎﻳﺪﯗ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺋﺎﺑﺮﯗﻳﻰ ﺑﺎﺭ ،ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪﻥ
ﺳﺎﻗﺎﻝ ﺳﯘﻣﺒﺎﺗﻠﯩﻖ ،ﻣﻪﺭﺩ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺋﺎﺧﺘﯘ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﯨﻦ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ
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ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺑﯩﻨﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺩﯨﻤﻰ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ،ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﭼﯘﺭﯗﺷﯘﭖ
ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﻛﯚﺗﯜﺭﻣﯩﮕﯩﭽﻪ ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ؛  -ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﺎ
ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﮕﻪ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﻰ
ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ  5ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺳﻪﺭﻛﻪﺭﺩﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯚﺯ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ 36
ﻳﺎﺵ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯚﺯﻯ ﺗﯧﮕﻰ ﺗﯧﮕﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﻳﺴﻪﺭﻟﯩﻜﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﻤﺎﺱ ،ﺑﺎﺗﯘﺭ ،ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺗﻤﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺩﻭﺳﺖ-

ﻳﺎﺭ-ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭﻟﯩﺮﻯ

ﻛﯚﭖ

ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ

ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﻪ ﻛﯚﭖ ﺋﻪﺟﯩﺮ
ﺳﯩﯖﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺑﺎﺭﯨﻨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﻪﺭﺋﺎﺳﺘﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﺗﻮﭘﻼﭖ ،ﺑﺎﺭﯨﻨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻣﻪﺕ ﺋﯩﻴﺴﺎ ،ﻳﻮﻟﯟﺍﺳﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺯﻭﺭ
ﻗﻮﺷﯘﻥ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺳﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﻪﺳﻠﯩﮫﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯩﻤﯩﺮ ﮬﺎﺟﻰ ﻳﯜﺳﯜﭖ ،ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﺑﻪﻱ ،ﺋﻪﻳﺴﺎ ﻗﺎﺳﯩﻢ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ
ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ.
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺕ ﺋﺎﻛﯩﻤﯩﺰ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﻪﺩﯨﻨﺎﺱ
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ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﺎﻛﺎ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ
ﻏﯘﺭﺑﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯚﺯﻯ ﺋﻪﻣﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺗﺎ ﻣﺎﻛﺎﻧﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺧﺘﯘ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﯨﻦ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻐﺎ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ
ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﯞﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯚﺯﻯ ﺋﻪﻣﺎ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗﯘﻟﯩﻘﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﭼﻘﺎ
ﮬﻪﺭﻛﯜﻧﻰ

ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ

ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ

ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ

ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﻴﻪﺳﯩﻨﯩﯔ

ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ

ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ،ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﭖ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺕ ﺋﺎﻛﺎ:
 ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯛﻡ ﻛﯚﺭﻣﻪﺱ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﻛﯚﺯﻯ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰﯞﻩﺗﻪﻥ ﺳﯚﻳﻤﯩﺴﯘﻥ ﺩﻩﭘﺘﯩﻤﯘ؟ ﮬﺎﻳﺎﺗﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪﻡ ﻛﯚﺯﯛﻡ
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯘﻣﯘﻟﯩﺪﯗ -،ﺩﻩﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭﻏﺎ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻱ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺋﻪﮬﻤﻪﺕ ﺯﯨﻴﺎﺋﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭ
ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺯﯨﻴﺎﺋﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﻟﯩﻢ ،ﺷﺎﺋﯩﺮ ،ﺗﯩﻠﺸﯘﻧﺎﺱ ،ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻮﺭﮒ،
ﺋﻪﺩﯨﺐ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﺎﻣﺎﻟﺒﺎﻍ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯚﻣﯜﺭ
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ﺑﻮﻳﻰ ﻳﯧﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﺎﻥ،
ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﯩﭽﻰ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪﺧﺴﯩﺪﯗﺭ.
ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯓ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﻩ

ﮔﯧﺰﯨﺘﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ

ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ

ﺑﻮﻟﯘﭖ

ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ .ﮔﻮﯕﭽﻪﻧﺪﺍﯓ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﯨﻤﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﮔﯧﺰﯨﺘﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ،ﺷﺎﺋﯩﺮ ﻧﺎﺗﯩﻘﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﯓ
ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
 - 1968ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ
ﻗﯘﺭﯗﭖ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯘﻕ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ
ﺩﺍﺋﯩﻤﯩﻲ ﮬﻪﻳﺌﻪﺕ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ
ﺗﻪﺭﻩﭘﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
 - 1970ﻳﯩﻠﻰ  20ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ
ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﯩﺪﯗ.

ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ

ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ

ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺑﯧﺴﯩﻤﯩﻐﺎ

ﻳﺎﺭﯨﺸﺎ

ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ

ﺑﻪﺧﺘﯩﮕﻪ

ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ

ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ
ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ

ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ

ﺧﺎﺭﻟﯩﻨﯩﺪﯗ.

ﺑﺎﺷﻘﺎ

ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ

ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ

ﭘﻪﻧﻠﻪﺭ

ﺋﺎﻛﺎﺩﯦﻤﯩﻴﯩﺴﻰ ،ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺧﺎﺱ ﮬﺎﺟﭙﻨﯩﯔ »ﻗﯘﺗﺎﺗﻐﯘﺑﯧﻠﯩﻚ« ﯞﻩ ﻣﻪﺧﻤﯘﺕ
ﻗﻪﺷﻘﯩﺮﯨﻨﯩﯔ »ﺗﯜﺭﻛﻰ ﺗﯩﻠﻼﺭ ﺩﯨﯟﺍﻧﻰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ
ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﻰ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﯨﻴﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ
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ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﮕﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪﭖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﯩﻠﻤﻰ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ﯞﻩ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ
ﻧﻪﺷﺮﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺯﻭﺭ ﺗﯚﮬﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺷﯩﺪﯗ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ

ﺟﺎﺯﺍ

ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﻰ

ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ

ﭘﻪﻧﻠﻪﺭ

ﺋﺎﻛﺎﺩﯦﻤﯩﻴﯩﺴﯩﺪﻩ

ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﺷﺎﻧﻐﺎﻥ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺯﯨﻴﺎﺋﻰ ﺋﺎﻛﯩﻤﯩﺰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﯩﺘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ» ،ﺭﺍﺑﯩﻴﻪ -ﺳﻪﻳﺪﯨﻦ« ﺩﯦﺮﺍﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﺳﻪﮬﻨﯩﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯨﺸﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭ
ﺋﯩﻠﻤﻰ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪﺭ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺯ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﯜﺭﯨﺪﯗ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﻪﺭﻩﺑﭽﻪ ،ﭘﺎﺭﺳﭽﻪ ،ﺋﻮﺭﺩﻭﭼﻪ ﺗﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ
ﮬﻪﻣﺪﻩ ﭼﺎﻏﺎﺗﺎﻱ ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ
ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯘﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﺪﺍ ﺋﯚﭼﻤﻪﺱ
ﺋﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ  -2000ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﻰ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ﮬﻪﺝ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﭖ  -2001ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﺑﺎﮬﺎﻟﯩﻖ ﺑﯩﺒﺎﮬﺎ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﺑﯘ
ﺭﻩﺯﯨﻞ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﭼﻤﻪﺱ
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ﺗﯚﮬﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺷﺘﻰ .ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺋﯧﺴﯩﻤﺪﻩ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺯ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯖﻼ ﻧﺎﻡ
ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺳﯩﺰﻟﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﺩﯗﻡ .ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﯚﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﻰ ﻣﺎﻣﯘﺕ ﻛﻪﻧﺠﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭ
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻣﺎﻣﯘﺕ ﻛﻪﻧﺠﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻕ
ﭘﯧﺸﻘﻪﺩﻩﻡ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺯﯨﻨﺪﺍﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ
ﻳﯧﺘﯩﭗ ﭘﯩﺸﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﻚ ،ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ
ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ،ﻧﺎﺗﯩﻖ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ »ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ« ﺩﯨﻜﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ،
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ

ﻗﻮﻳﯘﭖ

ﻳﺎﺷﻼﺭﻧﻰ

ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ

ﯞﻩ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﺵ

ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻛﯜﭺ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺑﺎﻻ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﻪﻛﻤﯘ
ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ

ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
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ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ

ﻳﯧﻤﻪﻱ،
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ﺋﯩﭽﻤﻪﻱ

ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﭖ

ﯞﻩﺗﻪﻥ

ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ

ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ

ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺑﻪﻝ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ،ﯞﻩﺗﻪﻧﮕﻪ ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ.
ﭼﻮﯓ ﻗﯩﺰﻯ ﺗﺎﯕﻨﯘﺭ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﻩ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺩﯨﺒﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺳﺘﯘﻗﺪﯨﺸﻰ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﯩﭽﻰ ﯞﻩ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ
ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ،ﺩﯦﺮﺍﻣﺘﻮﺭﻙ ،ﺷﺎﺋﯩﺮ ،ﭘﺮﻭﻓﯧﺴﺴﻮﺭ ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﻰ ﺯﯗﻧﯘﻧﺪﯗﺭ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯩﺰﻯ ﺋﺎﻳﺸﻪﻡ ﻣﺎﻣﯘﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﺪﺍ
ﺗﺎﺭﺗﻤﯩﻐﺎﻥ

ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﺮﻯ

ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ،

ﻛﯩﻴﻤﯩﮕﻪﻥ

ﺳﻪﺕ

ﻗﺎﻟﭙﺎﻗﻠﯩﺮﻯ

ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﯞﻩﺗﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﺎﻻ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﭖ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﮔﻪﻥ
ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﺍ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻏﺎ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩﯞﻭﻛﺎﺕ  -ﻧﯘﺭﻯ ﺗﯜﺭﻛﻪﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯗﺭ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻳﺎﻟﻘﯘﻥ ﮬﺎﺟﻰ ﻣﺎﻣﯘﺕ ،ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﮬﺎﺟﻰ ﻣﺎﻣﯘﺕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﯩﭽﻰ ﯞﻩ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﯞﻩﺗﻪﻥ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﻧﺎ
ﺳﯜﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﻗﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎ!
ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻣﻪﻥ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻛﯚﭖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯩﻢ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺪﻩ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺗﺎﻛﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ﮬﺎﺭﭘﯩﺴﯩﺪﯨﻤﯘ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ،
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ﻣﻪﻥ

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﺪﻩ

ﮬﺎﺯﯨﺮ

ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻥ

ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ

ﺑﻪﺯﻯ

ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﭖ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻝ ﺗﻮﭘﻼﺷﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﻡ،
ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮﯨﻤﮕﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﯩﺪﻯ .ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ
ﮬﺎﺯﯨﺮﭼﻪ
ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﯨﻜﻰ

ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ
ﮬﺎﻳﺎﺕ

ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﯩﯔ
ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ

ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ
ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ

ﯞﻩ

ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﻤﮕﻪ ﺳﺎﻟﺪﻯ ،ﺷﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﭖ
ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﺘﯩﻢ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﯞﻩﺳﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ » :ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﺎﺯﺍﺩ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﻰ ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺩﺍﻟﺴﺎ ،ﺩﺍﺩﺍ!
ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﺎﺯﺍﺩ ﺑﻮﻟﺪﻯ! -،ﺩﻩﭖ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ﺑﯧﺸﯩﻤﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ
ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﺍ ﺗﻮﯞﻻﭖ ﻗﻮﻳﯘﯕﻼﺭ!« -ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
 -1968ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﻛﯜﺯ ﭘﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ،ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﺠﯩﺖ
ﺳﺎﻗﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺷﯩﭙﺎﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﺪﻩ
ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯧﺸﻘﻪﺩﻩﻡ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﻰ ﻣﺎﻣﯘﺕ ﻛﻪﻧﺠﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻠﻪ
ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺩﺍﯞﺍﻻﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﺎﻣﯘﺕ ﻛﻪﻧﺠﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﺷﻘﺎ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ» ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ« ﺗﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻘﺎ
ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺗﺎﻳﺎﻕ ﻳﻪﭖ ،ﺋﺎﺯﺍﺏ  -ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،
ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯓ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮﻻ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻗﯩﺴﺘﺎﻗﻘﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ )ﺟﺎﺯﺍﻻﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺑﯩﮫﻠﯩﻜﯩﻨﻰ،
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ﺑﯘﺭﻧﯩﻐﺎ ﻻﺯﺍ ﻗﻮﻳﯘﺵ ،ﺋﻪﺭﻟﯩﻚ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﺋﻪﺯﺍﻳﯩﻐﺎ ﻗﯩﻞ ﺗﯩﻘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺑﯩﺮﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺳﻮﺭﺍﻗﻘﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ
ﺑﯧﺮﯨﭗ

ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ

ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ

ﭼﯩﯔ

ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﻟﺴﺎ

ﻗﺎﻳﺘﺎ

ﺳﻮﺭﺍﻕ

ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﮔﯘﻧﺪﯨﭙﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺭﺳﻪ ،ﺗﯜﺭﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ
ﭘﯩﻜﯩﺮﺩﺍﺷﻼﺭ

ﺋﺎﺭﺍ

ﻳﯩﻐﯩﻦ

ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،

ﺋﺎﭼﻘﯩﻠﻰ

ﻗﯩﻤﺎﺭ

ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪﻳﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟﯦﻠﯩﭗ ﻗﯩﻤﺎﺭﻧﻰ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،
ﭘﯘﻝ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﻪﻛﻪﻟﺪﯛﺭﯛﭖ ﻳﯧﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ(
ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺯﯦﺮﯨﻜﺘﯜﺭﻣﻪﻳﺘﺘﻰ...
ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﻣﺎﻣﯘﺕ ﻛﻪﻧﺠﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ،
ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻏﺎ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺏ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﺎﺯﺍ
ﻳﺎﺧﺸﻰ

ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ

ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ

ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ،
ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ،

ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ

ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ

ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﯩﯔ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ

ﻗﺎﻳﺘﺎ
ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ

ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ،ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﻣﺎﻣﯘﺕ ﻛﻪﻧﺠﯩﮕﻪ ﻧﺎﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺷﯩﭙﺎﺧﺎﻧﺎ ﺷﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ»ﻣﻪﺟﻠﯩﺴﺨﺎﻧﯩﻤﯩﺰ« ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻦ ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻻﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ
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ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ،ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﻰ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺕ-
ﭘﺎﺕ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺷﺎﺗﺘﻰ.
ﺩﻩﻝ ﺷﯘ ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﯞﺍﻟﯩﻴﺴﻰ ﺋﯩﻤﯩﻨﻮﭖ ﮬﺎﻣﯩﺖ
»ﻛﯜﺭﻩﺵ ،ﭘﯩﭙﻪﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺷﯩﭙﺎﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻪﻛﻤﯘ
ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻛﯜﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﭖ
ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻧﯩﻜﻪﻥ .ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﻣﺎﻣﯘﺕ ﻛﻪﻧﺠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ
ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻗﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻤﯩﻨﻮﭘﻨﻰ » ﻛﯜﺭﻩﺵ  -ﭘﯩﭙﻪﻥ«
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﮔﻪﭖ  -ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﻨﻰ ﮬﺎﯞﺍﻟﻪ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ .ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﻰ ﺋﯩﻤﯩﻨﻮﭘﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻛﯜﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ» ﺳﻪﻧﻠﻪﺭ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺩﯨﯟﯨﻴﺪﯨﻜﻰ ﻣﯧﯖﺸﯘﻟﯩﻨﻨﻰ ﻛﯜﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯘﺭﺳﺎ
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ« -ﺩﻩﭖ ﻛﯜﺭﻩﺵ -ﭘﯩﭙﻪﻥ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﮬﻪﻳﺪﯨﯟﻩﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﻰ» :ﻣﺎﯕﺎ ﺗﻪﮬﺪﯨﺖ ﺧﯧﺘﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﻼﺭ ﻣﯘﺷﯘﻻﺭﺩﯗﺭ،
ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ،ﺑﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺑﯘﻻﺭ
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻛﯧﻠﻪﺭ؟« -،ﺩﻩﭖ،
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ،ﻣﺎﻣﯘﺕ ﻛﻪﻧﺠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘ ﻳﺎﻧﺎ:
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺯ ﮬﻪﻟﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﯧﻤﻪ
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ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﻩﺭ -،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻮﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ

ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ

ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻤﯩﮕﻪﻥ.

ﺋﯘ

ﺋﯩﻜﻜﻰ

ﻳﺎﺵ،

ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ

ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻛﯜﺗﯜﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﮫﯘﺩﻩ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ.
*****
ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﻪﮒ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ

ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﻪﮒ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﻯ ﻗﯘﻣﺪﻩﺭﯞﺍﺯﺍ ﻛﻮﭼﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﺎ ،ﭘﺎﺧﺘﺎ
ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻪﮒ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﯓ ﺋﻮﻏﻠﻰ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
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ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻦ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭ ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯞﺍﻟﯩﻲ
ﺋﯩﻤﯩﻨﻮﭖ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﭘﻪﺗﻪﻙ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﻧﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﯟﺍﺷﻠﯩﺮﻯ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﻻﻗﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
*****
ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺗﻪﺗﯜﺭ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ﻳﯜﺭﻩﻛﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﯞﻩ ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﯩﻨﯩﯔ
ﻗﯩﺴﻤﻪﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﻮﯕﯘﺷﻠﯘﻕ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻳﺎﺭﺍﻕ ﺗﻮﭘﻼﺵ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﯘﻻﭖ ﻛﯜﭺ ﺯﻭﺭﺍﻳﺘﯩﺶ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ.
ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻼﺭﻣﯘ ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﻮﻳﺘﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﺮﻏﯩﺰ ﻣﻪﺭﮔﻪﻧﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭﮬﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮫﺎﻣﻼﻧﺪﯗﻕ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﭼﺎﻧﻼ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﻗﯧﺘﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﮬﻪﺭﺯﺍﻣﺎﻥ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﺘﻰ.
ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﻩ ،ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ،ﺑﺎﺭﯨﻨﻼﺭﺩﺍ ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯘﺭﺗﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼﭖ
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ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﺪﻯ .ﮔﻮﻳﺎﻛﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﻤﻰ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﻼ ﻳﻪﺭﺩﻩ
ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﺷﻮﺋﺎﺭ ﻳﺎﯕﺮﺍﭖ ﺧﻪﻟﻖ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﮬﻪﻝ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺧﯩﺘﺎﻳﺴﯩﺰ ﺋﺎﺯﺍﺩ
ﺭﺍﻳﻮﻥ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﺋﻪﺯﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺧﯘﺩﺍ
ﻳﺎﺷﺎﺵ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ.
ﻏﻪﻳﺮﻩﺗﻠﯩﻚ ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ - 1968 ،ﻳﯩﻠﻰ  -12ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮ
ﻣﻪﮬﻪﻝ ﺗﯘﺭﯗﭖ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻳﺎﺭﺍﻕ ﺗﻮﭘﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯜﺯ
ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ

ﺑﺎﺷﻼﭖ

ﻛﻪﻟﺪﻯ.

ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﻳﯧﻤﻪﻙ

-

ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ

ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﭼﯩﻨﯩﯟﺍﻍ
ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻧﻪﺯﻩﺭﺑﺎﻍ

ﺑﺎﻏﺌﯩﺮﯨﻘﺪﯨﻜﻰ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺗﯘﺭﺍﻟﻐﯘﺳﯩﻐﺎ

ﻛﯧﭽﯩﺪﻩ

ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺋﯩﺰﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﯘﺩﻩﻙ
ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﭖ
ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﯘﻻﺷﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﻗﻮﺭﺍﻝ
ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﻛﯩﺖ،
ﻳﻮﭘﯘﺭﻏﺎ ،ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ
ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ ،ﮬﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺘﻪ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ،ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﻰ،
ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ،ﺋﻪﺑﻪﻱ ﺗﯘﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﮔﯜﻳﺨﯟﺍﻻﺭ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻦ

ﻗﻮﺭﺍﻝ

ﮬﻪﻝ

ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ

ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ

ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻤﺪﯨﻦ ،ﺋﯩﻤﯩﻦ ﮔﯜﻳﺨﯟﺍﻧﻰ
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ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ

ﺑﯘ

ﮔﯜﻳﺨﯟﺍﻧﯩﯔ

ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ

ﭼﺎﭘﺎﺭﻣﻪﻧﻠﯩﺮﻯ

ﺑﺎﺭ،

ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﺎﺭ
ﺋﺎﺯﺩﯗﺭ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ

ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ»-:ﺋﯩﻤﯩﻦ

ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ

ﻧﻪﭼﭽﻪ

ﻳﯜﺯﻟﯩﮕﻪﻥ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯘ

ﺑﺎﺭ،

ﺷﻪﺧﺴﻰ،
ﻛﯚﭘﺘﯘﺭ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻘﺎ

ﻗﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﯧﺘﯩﻠﺴﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻠﻤﺎﻱ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﺧﺎﺋﯩﻨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯘﺭﯞﯦﺘﯩﻤﯩﺰ -،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﮔﯜﻳﺨﯟﺍﻣﯘ ﺑﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻘﺎ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﯜﺯﮔﻪﻥ ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ
ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﭗ ﺧﻮﺗﻪﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺧﻮﺗﻪﻧﺪﻩ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺵ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﻥ ﺗﯘﺭﻏﯘﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ
ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺧﻮﺗﻪﻧﺪﻩ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﺵ ﯞﻩ ﮬﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﻩ ﺧﻮﺗﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ.
ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ،ﻏﯧﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺧﻮﺗﻪﻧﮕﻪ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻣﻪﻣﻪﺕ
ﻛﯧﺮﯨﻢ

ﺑﺎﺷﻘﺎ

ﺑﺎﺷﻼﭖ

ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭﻧﻰ

ﮬﺎﺯﯨﺮﭼﻪ

ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ

ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ.
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﻳﻪﺭﺩﻩ
ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺯﻭﺭﺍﻳﺘﯩﭗ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺳﺎﻟﻰ ،ﺋﯩﻤﯩﺮﮬﺎﺟﻰ ﻳﯜﺳﯜﭖ ،ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ
ﺋﻪﺑﻪﻱ ،ﺋﻪﻳﺴﺎ ﻗﺎﺳﯩﻢ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻘﺎ ﻗﻮﺑﯘﻝ
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ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ.
ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺑﺎﺭﯨﻦ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻛﯚﭖ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻨﻰ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﭼﯜﺭﮔﻪﻥ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻳﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻙ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﻪﭘﻪﺭﯞﻩﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ
ﺗﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﭙﺎﺩﻩ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﭖ ،ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺳﻪﭘﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰ

ﺭﻭﺯﻯ

ﮬﯧﻜﯩﻢ،

ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ

ﺑﯩﺮ

ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ

ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﺘﺎ ﺧﻮﺗﻪﻥ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﭘﯩﺮﻯ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ:
»ﻣﻪﻥ ﺧﻮﺗﻪﻧﮕﻪ ﺯﻭﺭ ﺋﯜﻣﯩﺪﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ،ﺑﯘ
ﺋﯜﻣﯩﺪﻟﯩﺮﯨﻢ ﺳﯘﻏﺎ ﭼﯩﻼﺷﺘﻰ .ﻣﻪﻥ ﺧﻮﺗﻪﻧﮕﻪ ﺑﺎﺭﺳﺎﻡ ﺗﯘﺭﻏﯘﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ﺋﺎﺑﻠﯩﺰ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮﻯ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻣﻪﻥ ﻏﯧﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺑﻠﯩﺰﻏﺎ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺩﯗﻕ .ﺋﺎﺑﻠﯩﺰ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ
ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﭘﯩﻜﯩﺮ
ﻻﻳﯩﮫﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ :ﻣﻪﻥ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ
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ﻗﺎﺭﺷﻰ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﯖﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻛﯜﺗﻤﻪﯕﻼﺭ!«  -ﺩﻩﭖ ﺭﻩﯕﮕﻰ ﺭﻭﮬﯩﺪﺍ ﺗﯩﺰ
ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ -ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﻚ ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﮔﯧﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ
ﻳﺎﺳﯩﻤﺎ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﺭﻏﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ
ﺑﻮﭘﺘﯘ ،ﺩﻩﭖ ﺋﺎﯕﻼﭖ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺗﻪﺑﺮﯨﻜﻠﻪﭖ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﺩﺍﻧﻪ
ﺋﯩﻠﻐﺎﺭ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﺎ ،ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﺎ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﭺ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺘﯘﻕ - ،ﺩﻩﭖ
ﺋﺎﺭﺍﻥ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﯩﻜﻪﻥ.
ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ »:ﮬﺎﺯﯨﺮ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﺎﻧﺪﻩﻙ،
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﺍ

ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻰ

ﻛﯚﺗﯩﺮﻟﯩﺶ

ﻳﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻧﺪﻩﻙ

ﺑﯩﻠﯩﻨﺴﯩﻤﯘ،

ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺧﺎﺋﯩﻦ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﭘﻪﺭﻩﺱ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻣﯘ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻪﻥ....
ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺗﺎﭘﺴﺎﻡ ﺋﯘ ﻣﻪﻟﺌﯘﻧﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﯟﯦﺘﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ
ﺧﺎﺋﯩﻨﻨﻰ

ﻳﻮﻗﺎﺗﻤﯩﻐﯘﭼﻪ

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ

ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺕ

ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ« -،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ

ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ

ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯘ ﻣﻪﻟﺌﯘﻧﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﭼﯩﻘﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﺳﺎ ﺋﻪﺟﻪﺏ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻏﯧﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﯞﻩ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﺴﺎ ﭘﻮﺳﻜﺎﻡ

492

493

ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚﺯﻯ
ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ .ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻳﺎﺭﺍﻕ ،ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ
ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﻪﭖ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﻪﻣﻪﺕ ﺋﻮﺑﯘﻝ
ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﭘﻮﺳﻜﺎﻡ ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﯩﻨﻰ
ﺳﺎﻗﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﻻﭖ
ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﯞﻩﻗﻪ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ
ﻗﺎﺩﯨﺮﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻳﺎﺭﺍﻕ
ﺗﻮﭘﻼﺵ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺗﯘﺗﯘﺵ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺷﯘ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﻪﺭﺩﻩ ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻳﺎﺭﺍﻕ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ
ﻛﯚﭖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯩﺸﺎﻧﻼﻧﻐﺎﻥ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻜﻪ
ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻘﭽﻪ ﻳﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻘﺎ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﯩﺪﺍ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ،
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺭﻭﻟﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ -3 .ﺩﯨﻦ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﻣﯩﺠﯩﺖ
ﮬﺎﺟﯩﻨﻰ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﯩﮕﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻗﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﻪﭘﺪﺍﺵ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ
ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ
ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
....................................................

493

494

ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﭘﺎﻟﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺴﻰ ﺧﯩﻠﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻣﺎﯕﻐﯘﺩﻩﻙ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﺋﺎﺧﺘﯘ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭﯨﻦ ﻳﯧﺰﯨﺴﻰ ،ﺳﺎﯞﺧﯘ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺑﯘﻻﻗﺴﯘ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﯞﻩ
ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﯩﺘﻼﺭ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺳﺎﻟﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺑﺎﺭﯨﻨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ
ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻻﻳﻐﺎ ﭘﯧﺘﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﺭﯨﻨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻣﻪﺕ ﺋﯩﻴﺴﺎﻏﺎ
ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ 150 ،ﺩﻩﻙ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ
ﭘﺎﺗﻘﺎﻗﺘﯩﻦ

ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ

ﻣﯩﺠﯩﺘﮫﺎﺟﯩﻼﺭﻧﻰ

ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻨﯩﯔ

ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ

ﺑﺎﺷﻼﭖ ،ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﻮﻱ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺶ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.

ﺑﺎﺭﯨﻨﻐﯩﻤﯘ

ﺝ

ﺥ

ﺳﺎﻗﭽﻰ

ﺋﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﯩﺸﯩﺶ
ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘﭖ ﻗﺎﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ) .ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﺝ ﺥ ﺭﺍﺯﯞﯦﺪﻛﯩﭽﻰ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﻜﻪﻥ( .ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺳﺎﻟﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﯩﭽﻪ ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﮕﻪ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﻳﻮﻕ
ﺋﯩﺪﻯ.
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ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺷﻮﭘﯘﺭ ﺳﯘ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻏﺎﭼﻘﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺷﻮﭘﯘﺭﻯ
ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ» :ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯘﯕﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻧﻪﺯﻩﺭ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﺎﺭﯨﺴﻪﻥ ،ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎﯓ ،ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﻘﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺴﻪﻥ!« -،ﺩﻩﭖ ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻨﻰ ﻛﯧﭙﯩﻨﯩﻜﯩﮕﻪ
ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﭖ ،ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ .ﺷﻮﭘﯘﺭﻣﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻳﻮﻝ
ﺑﻮﻳﻰ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﮬﻪﻳﺪﻩﭖ ،ﺗﻮﺳﺎﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺍﻣﺨﯘﺩﺍ
ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺳﺎﻕ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯩﺰ ﻳﻪﻧﻪ - 1969ﻳﯩﻞ  -12ﺋﺎﻳﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺳﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺍﻳﻠﻰ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﻩ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺋﯚﺗﯜﻟﮕﻪﻥ  4ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺑﯩﺮ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺳﯩﻼﻡ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺗﻪﺭﻩﭘﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ
ﻣﻪﻛﯩﺖ ،ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﻰ ،ﻳﻪﻛﻪﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﻪ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﻯ،
ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻖ ،ﺑﺎﺭﯨﻦ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﮔﻪﯞﺩﻩ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ  3ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﻮﻝ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ .ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺷﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﻛﺎ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﺎﻛﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻘﺎ

ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ

ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ

ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻦ

ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ،

ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻗﻮﻝ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ.
ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ،ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﯘﭖ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ
ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﻟﯩﺸﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ
ﺋﻪﻣﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﯩﺠﯩﺘﮫﺎﺟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻼﺭ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﺎﺩﯨﺮﻻﺭ ،ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﺐ
ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻣﻪﻧﺴﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺩﻩﯞﺭﺩﻩ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ
ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻤﯘ ﺑﯩﺰﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯜﺭﻩﺵ  -ﭘﯩﭙﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﺩﺍ ﺳﯚﺭﻩﭖ ﻳﯜﺭﯛﭖ »
ﺳﺎﺯﺍﻳﻰ« ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺩﻩﭖ
ﻗﺎﺭﯨﻼﺗﺘﻰ.
ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻨﻠﻪﺭ

ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ

ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺋﺎﺗﯩﻤﯩﺰ

ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﻠﻪﺭﺩﯨﻦ

ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ،
ﺋﯩﺪﻯ.

ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻜﻪ ﺳﺎﺯﺍﯞﻩﺭ ﺋﻮﻏﻼﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﻚ ،ﺗﯩﺮﯨﺸﻘﺎﻕ ،ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﻰ
ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ،ﻧﺎﺗﯩﻖ ﺯﺍﺕ ،ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺳﻪﮬﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﻚ ،ﻛﻪﻣﺘﻪﺭ،
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﯩﻢ
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ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻧﺎﺗﯩﻖ ﺯﺍﺗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻘﺎ ﻗﻮﺷﯘﯞﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﯩﻨﻰ
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻣﯩﺠﯩﺘﮫﺎﺟﻰ
ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ
ﻗﺎﺩﯨﺮﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﺕ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﯞﺍﺏ
ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻘﺎ ﺧﻪﯞﯨﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺷﯘﻧﯩﻤﯘ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﺗﯜﺷﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﻣﻪﻛﯩﺖ،
ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﻰ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ،ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻛﭽﯩﻠﯩﺮﻯ » ،ﺑﯩﺰ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺳﯩﺮﯨﺘﻨﯩﯔ
ﮬﺎﻣﯩﻴﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯩﺶ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺳﺎﭖ ﯞﯨﺠﺪﺍﻧﯩﻤﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ

ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻛﻰ

ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﮕﻪ

ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﭗ

ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺑﯩﺰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﻛﻰ
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﻪ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺳﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﯩﺶ ﺗﯘﺗﺎﻳﻠﻰ-«،...
ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻳﺎﺭﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ ﺋﺎﻛﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻘﺎ ﺋﻪﺯﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ،ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺳﻪﮬﯩﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮﯨﻨﻰ ﻣﯩﺠﯩﺖ
ﮬﺎﺟﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ.
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻘﺎ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻼﺭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ
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ﺩﻩﯞﺭﺩﻩ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﻰ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﺴﯘﺭ ﺩﻩﭖ
ﮬﻪﺭﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻤﯘ
ﺩﺍﯕﻘﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﭖ
ﺋﻪﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯩﻢ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯜﻧﺪﻩﻛﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯩﺸﻰ ،ﻛﺎﻟﻼ
ﻗﺎﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﯘ ﯞﻩﺟﯩﺪﯨﻦ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻘﺎ ﺋﻪﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮﭘﺎﺭﭼﻪ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﯞﺍﺭﯨﻘﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﭖ ،ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﯩﻨﯩﯔ
ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﯞﺍﺭﯨﻘﯩﻨﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ
ﯞﺍﺭﯨﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﺴﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ

ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﻰ

ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ

ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ،

ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ

ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﺋﯚﺯﻟﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ﺗﯧﭙﯩﭗ،

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﮬﺎﻟﺪﺍ
ﺭﻩﺳﯩﻤﻰ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﭗ،

ﻣﯩﺠﯩﺖ

ﺳﺎﻗﻰ،

ﻣﯩﺠﯩﺖ

ﮬﺎﺟﻰ،

ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ

ﺋﻪﻣﻪﺕ،

ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺳﺎﻟﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭ ،ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ـ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻛﯜﭼﻼﺭ،
ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻖ ،ﺑﺎﺭﯨﻦ ،ﺑﯘﻻﻗﺴﯘﺩﯨﻜﻰ ﻛﯜﭼﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
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ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﻮﺷﯘﻧﻨﯩﯔ ﺯﻭﺭﺍﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﺯﺍ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ،ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺘﻨﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺗﯧﺨﻰ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﯞﻩ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﯘ ﯞﻩﺟﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﻪﺩﯨﻦ -ﻧﻪﮔﯩﭽﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﻳﯧﺘﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﻩ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﯩﺠﯩﺖ
ﮬﺎﺟﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﭖ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺋﯘﻗﺘﻰ .ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﻩ ﮬﺎﻟﺪﺍ
ﭘﺎﺭﺗﯩﺰﺍﻧﻠﯩﻖ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﺪﻩﻙ ﺋﺎﺩﺩﯨﻴﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯩﺠﯩﺖ
ﮬﺎﺟﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻤﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺗﺎ ﭘﻪﺭﺯﯨﻨﻰ
ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺗﻮﻱ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺗﻮﻳﻐﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭ ﻛﯚﭘﺘﯘﺭ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺗﻮﻱ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﯞﻩ
ﻧﻪﺩﻩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯧﺮ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
- 40ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻨﯩﯔ
ﮬﻪﻣﻤﻪ

ﻳﯧﺮﯨﺪﻩ

ﭘﺎﺭﺗﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ
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ﺋﻮﭘﺎﻝ،

ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻖ،

500

ﺗﺎﺷﻘﻮﺭﻏﺎﻥ ،ﺋﻮﻳﺘﺎﻍ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﭘﺎﺭﺗﯩﺰﺍﻧﻠﯩﻖ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﻛﻪﯓ ﺋﻪﯞﺝ
ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﺗﺎﺷﻘﻮﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺷﯧﺮﯨﻦ ﺑﻪﮒ ،ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﻮﭘﺎﻟﺪﺍ ﺋﻪﻧﺠﺎﻥ
ﺑﺎﻱ ،ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻳﯜﺳﯜﭖ ﯞﺍﮔﺎﻥ ) ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺋﯩﻤﯩﺮ ﮬﺎﺟﻰ ﻳﯜﺳﯜﭘﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ( ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯕﻐﺎ
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻗﺎﻗﺸﺎﺗﻘﯘﭺ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯘ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺏ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﺪﻩﻙ » ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺩﯙﻟﻪﺕ« ﺑﯘ
ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯕﺪﯨﻦ ﮔﯘﯕﭽﻪﻧﺪﺍﯕﻐﺎ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﺑﯘ ﺯﯦﻤﯩﻦ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﯨﺴﺘﺎﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﺪﺍ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺧﯩﺘﺎﻳﻐﺎ
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﺪﻯ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ

ﺟﺎﺯﺍﻻﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺳﺎﻧﻰ

ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ

ﮬﻪﺩﺩﻯ

ﺑﻮﻟﺪﻯ.

ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺯﺍﻟﯩﻤﻠﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ
ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﮬﻪﺳﺴﻪ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺟﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺳﺴﺎﭖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼﺭ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ
ﻳﺎﯞﯨﺪﺍﻕ ﺳﯚﺯ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯞﺍﻡ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻥ
ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻱ
ﺯﯗﻟﯘﻣﯩﺪﯨﻦ

ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﺩﻯ،
ﺯﺍﺭ

ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ

ﻗﺎﻗﺸﯩﻐﺎﭼﻘﺎ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
ﮬﺎﺯﯨﺮﻣﯘ

ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.
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ﺧﻪﻟﻘﻰ
ﻛﯜﺭﻩﺷﻠﻪﺭ

ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ
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ﺑﯘ ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻜﻰ -ﺋﺎﺑﺪﯗﻗﺎﺩﯨﺮ ﺩﺍﻣﻮﻟﻼﻣﺪﻩﻙ
ﺋﺎﻟﯩﻢ ،ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﭙﻪﺭﯞﻩﺭ ﺯﺍﺗﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺩﻩﯞﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎﻧﺒﺎﻱ ،ﻳﯜﺳﯜﭖ ﯞﺍﮔﺎﻥ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ،
ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ،ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ،ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ،
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﻰ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﻟﻪﯕﯟﺍﺯﺍ ،ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ،ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ،
ﺟﯧﻠﯩﻞ ﻗﺎﺭﻯ ،ﻳﯜﺳﯜﭖ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺩﺍﯞﯗﺕ ،ﮬﺎﯞﯗﺕ ﭘﺎﯞﺍﻥ ،ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﻮﺧﺘﻰ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﯞﻩ ﺗﯘﺭﺩﻯ ﺋﯩﻠﻰ ،ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯩﺮﯨﭗ،
ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺳﻪﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﻪﻳﻴﯘﭖ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﮬﺎﻣﯘﺕ ،ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﮬﺎﺟﯩﻢ ﺳﺎﺋﻪﺗﭽﻰ ،ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺑﯘﺭﯗﺕ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ
ﺳﺎﻟﻰ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﻛﯧﺮﯨﻤﻰ ،ﻣﻪﻣﻪﺕ ﺋﯩﻠﻰ ﺗﯚﺭﻩﺧﺎﻥ ،ﻣﻪﻣﻪﺕ
ﺋﻪﻟﯩﺨﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ،ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﯞﻩﺗﻪﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭ ﺯﺍﺗﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﭖ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﯛﭖ
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻛﯜﭺ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﺑﻠﯩﻤﯩﺖ ﺩﺍﻣﻮﻟﻼﻡ ﮬﺎﺟﯩﻢ،
ﺭﻩﮬﻤﯩﺘﯘﻟﻼ ﻗﺎﺭﯨﮫﺎﺟﯩﻤﻼﺭ ﺗﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻛﯜﺭﻩﺷﻨﻰ ﺑﻮﺷﺎﺷﺘﯘﺭﻣﺎﻱ ﯞﻩﺗﻪﻥ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜﺷﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﻘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ!...
ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﯘ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﻳﻪﻧﻪ

ﺑﻪﺯﻯ

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ

ﺑﺎﺭﻛﻰ،

ﺋﯘﻻﺭ

ﻛﯜﻥ

ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ

ﻛﻮﻳﯩﻐﯩﻼ

ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ،ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ

ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ،

ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ

ﺑﯘﺭﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﺴﺎﻣﻼ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﭖ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﭖ ﺋﯘﻻﺭ
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ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺋﯚﺗﺴﻪﻡ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ
ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﻮﻳﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ.
ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯘﻻﺭ

ﻛﯩﻤﻨﻰ

ﻛﯚﺭﺳﻪ:

»ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ

ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﯩﻠﯩﻤﯘ؟

ﺗﺎﮬﺎﺭﻩﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﺋﺎﺗﺎ-
ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ« - ،ﺩﻩﭖ ﺋﺎﻛﺎﯓ ﻛﯩﻤﻨﻰ
ﺋﺎﻟﺴﺎ ﻳﻪﯕﮕﻪﯓ ﺷﯘ -،ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﻮﭼﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ.
ﺋﯘﻻﺭ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ
ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻥ ﺳﺎﻧﺎﻗﺴﯩﺰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﻛﯧﺮﯨﻤﯩﺪﻩﻙ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﯩﻼﺭﻧﻰ
ﺋﻪﺳﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ...
ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﮬﺎﻻﯞﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ
ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ » ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭ« ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﯚﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ،ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮ ﺯﺍﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯ
ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻻﺯﯨﻢ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﺳﯧﻨﯩﯔ
ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﯔ .ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺧﻪﻟﻘﯩﯔ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻥ  -ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﯔ! ﺋﯘﻻﺭ
ﭼﻪﻛﻜﻪﻥ ﺋﺎﺯﺍﺏ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﯔ ،ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﺎﺯﺍﺩ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺳﯧﻨﯩﯔ
ﻳﯧﮕﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺷﯧﺮﯨﻦ ﻧﻪﺭﺳﻪﯕﻤﯘ ﺳﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺯﻩﮬﻪﺭﺩﯗﺭ!
ﯞﻩﺗﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﻣﯘﺟﺎﺩﯨﻠﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ
ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﺷﺎﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
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ﮬﻮﺷﻴﺎﺭ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻛﯧﺮﻩﻛﻜﻰ ﺑﯘ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﯩﯔ ﯞﻩﺗﯩﻨﻰ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺑﯩﺮﻛﯜﻥ
ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ!

*****

ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﮬﻪﻗﻘﻰ
ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ
- 1969ﻳﯩﻠﻰ  - 4ﺋﺎﻱ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ ،ﺋﺎﺗﯩﻤﯩﺰ
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻳﺎﺭﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ ﺋﺎﻛﺎ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﯩﺠﯩﺘﮫﺎﺟﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭙﺘﯘ.
ﻣﯩﺠﯩﺘﮫﺎﺟﻰ ﺋﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﮔﻪﻥ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺑﯩﺮﻩﺭ
ﻣﯜﺷﻜﯜﻝ

ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ

ﺩﯗﭺ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩﻙ

ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ

ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ

ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ .ﻣﯩﺠﯩﺘﮫﺎﺟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ » ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﺎﻗﭽﻰ
ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻥ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍﺷﻼﺭ ﺑﺎﺭ،
ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭ ﺑﯩﺮﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﻪﻳﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺟﺎﺯﺍ ﺑﯧﺮﻩﻳﻠﻰ
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ﺩﯦﺴﻪ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﻳﻠﻰ ﺩﻩﻳﺪﯗ ،ﺟﺎﺯﺍ
ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﻪ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﯞﺍﺗﯩﺪﯗ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻤﻤﯘ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ« -ﺩﻩﻳﺪﯗ.
ﻣﯩﺠﯩﺘﮫﺎﺟﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮﯨﮕﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﭖ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﻩﻳﻠﻰ،
ﺭﺍﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﺟﺎﺯﺍ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﺎﺯﺍ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻪﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯞﯦﺘﻪﻣﺪﯗﻕ ،ﻳﺎﻛﻰ ﭘﯘﺕ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﻧﺎﻛﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻗﻮﻳﺎﻣﺪﯗﻕ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﺋﯩﺶ ﺩﻩﭖ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ

ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ

ﻛﯜﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ

ﺳﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ
ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﺎﻗﯘﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ
ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﺵ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺷﻪﺧﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﻰ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﺳﺎﻕ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﺶ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﻪﻙ
ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﯞﻩﺟﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﻰ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﺎ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻧﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻍ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ
ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ

ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺑﻮﻟﺪﻯ.

ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ

ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ

ﺗﻮﭘﯩﺪﺍ

ﺗﯘﺭﯗﭖ

ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﻰ ﻳﻮﻝ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﻣﯩﺠﯩﺖ
ﺳﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺑﺮﯗﻳﻰ ﭼﻮﯓ ،ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ
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ﻧﻮﭘﯘﺯﻯ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﻰ ﭼﯩﻨﯩﯟﺍﻍ ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ﮬﻪﺳﻪﻧﻨﯩﯔ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ،
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻠﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﺮﺍﮬﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﺎﭘﺎﺭﺩﻯ .ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺗﯚﺷﯜﻛﺪﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺭﺑﯩﺸﯩﻐﺎ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﻴﯩﺖ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﺭﯨﻴﯩﻨﯩﯔ  -2ﻗﻪﯞﯨﺘﯩﺪﻩ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﻛﯧﺮﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻣﻪﺗﺌﯩﻠﻰ ﺗﯚﺭﻩﺧﺎﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯩﺰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻰ ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ.
ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﻛﯧﺮﯨﻤﻰ ،ﻣﻪﻣﻪﺗﺌﯩﻠﻰ ﺗﯚﺭﻩﺧﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻗﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﺘﺎ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ.
ﺑﯩﺰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺧﯧﻠﻰ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ
ﻛﯧﺮﯨﻤﯩﻨﯩﯔ

ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼﻧﯩﯔ

ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻨﻰ

ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ،

ﻣﻪﻣﻪﺗﺌﯩﻠﻰ

ﺗﯘﺭﻩﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺷﻪﺧﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ .ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯩﺠﯩﺖ
ﮬﺎﺟﻰ ﯞﻩ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﯩﻼﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻣﻪﺗﺌﯩﻠﻰ
ﺗﯚﺭﻩﺧﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﺑﯩﺰ ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ  3ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
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ﺋﺎﻳﺪﺭﯗﻣﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺑﯩﺮﻣﻪﮬﻪﻝ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺋﯧﺘﯩﭗ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯗﻕ.

ﺳﯩﻨﯩﯟﺍﻟﺪﯗﻕ

ﯞﻩ

ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ

ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ
ﺋﻮﻕ

ﺩﻩﻝ

ﻣﻪﺷﯩﻖ
ﻧﯩﺸﺎﻧﻐﺎ

ﺗﯧﮕﻪﺗﺘﻰ ﻳﻮﻟﯘﭼﯩﻼﺭﻣﯘ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﯩﻴﯩﻘﯩﺪﺍ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ
ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ...
ﺑﯩﺰ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﻮﻟﺒﻮﻳﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﻱ ﻳﻮﻝ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﻛﻪﭺ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ
ﻳﯧﺮﯨﻤﺪﺍ

ﺳﺎﻧﺴﺎﻛﻮﻏﺎ

ﻳﯧﺘﯩﭗ

ﺑﺎﺭﺩﯗﻕ.

ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﯩﻐﺎ

ﻗﺎﺭﺍﭖ

ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜﻙ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻳﻮﻟﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﺳﯘﭖ
ﻗﻮﺭﺍﻝ

ﺗﻪﯕﻠﻪﭖ

ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﻏﺎ

ﭼﯩﻘﺘﻰ.

ﻣﯩﺠﯩﺖ

ﺳﺎﻗﻰ

ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ

ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺳﻪﻧﻠﻪﺭ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ؟ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﭖ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﺳﯩﺸﯩﺴﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﺑﯩﺮﻯ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻣﯩﺠﯩﺖ
ﺳﺎﻗﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﯞﯦﻠﯩﭗ ،ﯞﺍﻱ ﺑﯘ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯧﻠﯩﯔ ﻛﻪﻥ! ،ﺩﻩﭖ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﺍﭖ
ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺑﻮﺷﺎﺗﻘﺎﻥ.
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻏﺘﯘﺭﺍ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﮔﯜﻳﺨﯟﺍ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ
ﻗﺎﺭﻯ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺟﯩﻚ ﻳﯩﮕﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
ﺷﯩﭙﯩﯔ ﮔﻮﯕﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ،
ﺋﯩﻤﯩﻨﮕﯜﻳﺨﯟﺍﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﺭﺍﺭﯨﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﺎﭘﺎﺭﺩﻯ.
ﺋﯩﻤﯩﻦ ﮔﯜﻳﺨﯟﺍ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﺋﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﯩﯔ
ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺳﻪﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﯚﺯﻯ ﻏﯩﻤﯩﺴﺴﯩﺪﺍ ﺗﯘﻣﺸﯘﻕ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﯧﭽﯩﭗ
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ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ.
ﺷﯘ ﻛﯧﭽﯩﻨﻰ ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﯩﺪﺍ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺑﻮﻳﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ .ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺑﻮﻳﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺑﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺳﺎﺯﻩﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭗ ﺳﺎﺯ ﭼﯧﻠﯩﭗ
ﺑﻪﺯﻣﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺭﺍﺳﺎ ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻘﯩﺰ
ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﻮﻳﻼﺭﻧﻰ ﻛﺎﯞﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﮬﻪﺷﻪﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﺠﯩﺖ
ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺩﻭﺳﻘﺎﻥ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ.
ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﭼﻮﯓ ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻥ
ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﺯ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺷﯘ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﺘﯩﻦ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻰ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ
ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ،ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﭙﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﻪﺩﯨﻨﺪﯗﺭ ﺋﻪﻧﺠﯜﺭ
ﺗﯧﭙﯩﭗ

ﻛﯧﻠﯩﭗ

ﺋﻪﻧﺠﯜﺭﺩﻩ

ﻣﯧﮫﻤﺎﻥ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.

ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ

ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﺪﻩ ،ﺑﯩﻠﻘﯩﺰ ﺧﺎﻧﯩﻤﻨﯩﯔ 8
ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﻨﻰ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﮔﯜﻳﺨﯘﺍﻧﯩﯔ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯧﻠﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﯜﺭﯛﭘﺘﯘ.
ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﯩﺶ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻤﻼﺭ ﺳﯧﺮﯨﻖ
ﺑﻮﻳﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﻻﭖ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ
ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﺪﻩ ،ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻘﯩﺰ
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ﺧﺎﻧﯩﻢ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻣﯧﮫﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺰﮬﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯩﻤﯩﻦ ﮔﯘﻳﺨﯘﺍ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﻠﻘﯩﺰ ﺧﺎﻧﯩﻤﻨﯩﯔ  8ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯧﻠﯩﯔ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﺧﯘﻧﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭗ»ﻣﻪﻥ
ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﯜﭼﻪ ﻣﺎﯞﯗ ﺧﺎﻧﯩﻤﻨﯩﯔ  8ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﻨﻰ
ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ « -،ﺩﻩﻳﺪﯗ .ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﭖ ﺑﯩﻠﻘﯩﺰ ﺧﺎﻧﯩﻤﻨﯩﯔ  8ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﻨﻰ
ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﯚﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ،ﻣﯩﺠﯩﺖ
ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﯩﯔ ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﻰ ﺗﻪﯞﻩﺳﯩﺪﻩ ﺋﺎﺑﺮﯗﻳﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﺎﯕﺎﻳﻠﻰ ﺩﻩﯞﺍﺗﺴﺎ ،ﺋﯩﻤﯩﻦ
ﻗﯘﺷﻼﺭ ﺋﺎﻛﺎ  -ﺋﯘﻛﺎ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﻰ ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯧﻠﯩﯔ ،ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ،ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ
ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﺑﺎﺭﻏﯘﭼﻪ ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﻰ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﻰ
ﻛﯚﺭﯨﻤﯩﺰ ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯧﮫﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻻﻳﻠﻰ ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺳﺎﻧﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ  -ﻛﯜﻧﮕﻪ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻮﻝ
ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﭘﯩﻼﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﺯﯨﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﯘ
ﭼﺎﻗﻘﯩﭽﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭖ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ.

ﻳﻮﻟﺒﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺳﺎﻥ

ﺳﺎﻧﺎﻗﺴﯩﺰ
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ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ

ﺩﯦﮫﻘﺎﻥ،

ﻗﯩﺰ
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ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﯩﺮﻯ

»

ﻳﺎﺷﯩﺴﯘﻥ

ﻣﯩﺠﯩﺖ

ﺳﯧﻠﯩﯔ!«

ﺩﻩﭖ

ﺷﻮﺋﺎﺭﻻﺭ

ﺗﻮﯞﻟﯩﻐﺎﻥ...
ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻦ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ

ﺋﺎﻻﻗﯩﭽﻰ

ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ

ﻳﻮﻝ

ﺑﺎﺷﻼﭖ

ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ

ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰ-ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﯩﺮﻯ
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﻰ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﮬﻪﺳﺮﻩﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ...
ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ،ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﯩﻐﺎ
ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﭘﯘﻝ ﺋﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﯖﻼﺭ ﺩﻩﭖ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺪﯗ،
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﭘﯘﻝ ﻛﯚﭖ ،ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺗﯩﻠﻼ ﺋﯩﻠﯩﯟﺍﻻﻳﻠﻰ ،ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻥ
ﺳﻮﻣﻠﯘﻕ ﺗﯩﻠﻼﺩﯨﻦ  15ﺩﺍﻧﻪ ﺋﯩﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﻰ ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻤﮕﻪ
»ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺳﻮﯞﻏﯩﺘﻰ« ﺩﻩﭖ ،ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ،ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ﺋﯘ ﺗﯩﻠﻼﻧﻰ
ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ،ﺑﯘﻧﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻏﺎ ﺑﯧﺮﻩﻳﻠﻰ ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ
ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ ،ﺩﻩﭖ ﺋﺎﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ،ﺑﯩﺰ
ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻤﯘ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻰ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺋﺎﺭﺍﻥ
ﺋﯚﺗﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﻻﭖ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﻮﭘﻠﯩﻐﺎﻧﻜﻰ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﭼﺎﻥ
ﭘﯘﻝ ﺗﻮﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ  54ﻟﯩﻚ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﻨﻰ ﻣﯩﺠﯩﺖ
ﮬﺎﺟﯩﻐﺎ ﺳﻮﯞﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ .ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﻪ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺕ
ﺳﻮﯞﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ .ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﺧﯘﻧﻤﯘ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻐﺎ
ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺟﯩﻖ ﺋﻮﻕ ﺳﻮﯞﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ.
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ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﺪﻩ ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺑﻮﻳﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻣﯩﺠﯩﺖ
ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﯩﯔ ﻗﻮﻏﺪﯗﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﺎﺗﯘﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻕ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﻮﺗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺯﻩﺧﻤﯩﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯞﺍﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﺎﺗﯘﺭﻧﻰ ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺑﻮﻳﺎ
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ.
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﯞﻩ ﻣﯩﺠﯩﺖ
ﮬﺎﺟﯩﻼﺭ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ  -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ،
ﻗﻮﺭﺍﻝ

ﻳﺎﺭﺍﻗﻼﺭﻧﯩﯔ

ﮬﺎﻟﯩﺘﻰ،

ﺳﻪﭘﻠﯩﻨﯩﺶ

ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻣﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ،

ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ،

ﺟﻪﯕﮕﯩﯟﺍﺭ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺭﻭﮬﻰ...

ﺭﻭﮬﻰ

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ

ﺋﯧﮕﻪﻟﻠﯩﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ...
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﯩﻨﯩﯔ ﺩﻭﻛﻼﺗﯩﺪﺍ ،ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻤﻠﻪﺭ »ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻳﯜﺯﻟﯜﻙ
ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﻗﯩﻠﯩﭗ  60 -50ﻣﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ
ﭘﺎﺭﺗﯩﺰﺍﻧﻠﯩﻖ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍﻳﻠﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﺑﻮﻟﺴﺎﻗﻤﯘ
ﻧﺎﻣﯩﻤﯩﺰ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﺴﯩﺪﻩ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ« -،ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭ ﻳﻪﺭ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﯩﻜﻪﻥ .ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻣﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﭖ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻤﯘ ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮﯨﮕﻪ
ﻗﻮﺷﯘﻟﯩﺪﯗ.
ﺩﻩﻝ ﺷﯘ ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ،ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺩﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻼﺭ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ،
ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻼﺭ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﻪﯞﺝ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺗﻮﺧﺘﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ،
ﻧﯩﻴﺎﺯ ﺋﯚﻣﻪﺭ ،ﺋﯩﺪﺭﯨﺲ ،ﻣﯘﺗﻪﻟﻠﯩﭗ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ
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ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﺑﯚﺭﺗﺎﻻ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﭼﻘﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ
ﺋﯩﻜﻪﻥ ).ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺋﺎﻟﻤﯘﺗﺎﻏﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﯘﯕﮕﻮ  -ﺳﻮﯞﯦﺖ
ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ

ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ

ﻧﻮﺭﻣﺎﻟﻠﯩﺸﯩﭗ

ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ،

ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ

ﺟﺎﺳﯘﺳﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﯞﯦﺘﻨﯩﯔ ﺟﺎﺳﯘﺳﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﻰ
ﺋﯚﺯ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﺳﯘﻏﺎ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺵ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻲ ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻤﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻳﯜﺭﯛﯓ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﭘﻪﺗﯩﻠﻪﭖ ﻛﯧﻠﻪﻳﻠﻰ -،ﺩﻩﭖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﺵ
ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﺳﯩﻨﻰ

ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ

ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ.

ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ

ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ

ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ

ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ(.
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﭼﻮﯓ
ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﯞﻩﺏ
ﺑﺎﺭﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﺳﺎﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﻪﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺗﯩﻨﭻ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﭼﯧﮕﺮﺍﺩﯨﻦ
ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻘﭽﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﻰ .ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪﻩﻙ
ﭼﻮﯓ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺕ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ
ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ

ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﻨﯩﯔ

ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﺪﺍ

ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ

ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ

ﻳﯜﺯﻟﯜﻙ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﻳﻠﻰ ،ﻣﻪﻛﯩﺖ ،ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺗﻪﻟﯩﭙﻰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ ،ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﺑﻪﺭﺳﻪﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺩﯦﺴﯩﻤﯘ،
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ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻜﺘﯩﻦ
ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﻮﯓ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ -،ﺩﻩﭖ
ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﯩﻐﺎﻥ...
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ،
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺗﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭗ» :ﻣﻪﻥ ﮔﻪﺭﭼﻪ
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﻮﻝ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ ،ﺳﺎﻥ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﻛﯚﭖ
ﺳﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮﯨﮕﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﺎﻱ ﺋﯩﻼﺟﯩﻢ ﻳﻮﻕ،
ﮬﺎﺯﯨﺮﭼﻪ

ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ

ﻣﯘﮬﺎﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ

ﺗﯜﺭﻛﯜﻣﺪﻩ

ﺑﯚﺳﯜﭖ

ﭘﺎﺵ

ﭼﯩﻘﯩﭗ

ﺑﻮﻟﯘﭖ

ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ،

ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭ

ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻼﺭ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ

ﺗﯜﺭﻛﯜﻣﺪﻩ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ -،ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﻗﻮﺷﯘﻟﺪﯗﻡ،
ﺋﯩﻼﺟﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ ...ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻮﺷﻴﺎﺭ
ﺗﯘﺭﯗﭖ ،ﺑﯩﺰ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﯘﭼﻪ ﺟﯩﻢ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻚ
ﺧﻪﯞﯨﺮﯨﻤﯩﺰ

ﺑﯩﻠﯩﻨﮕﻪﻧﺪﯨﻦ

ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ

ﻳﯜﺯﻟﯜﻙ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ

ﭼﯩﻘﯩﯖﻼﺭ ،ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﭼﻪ
ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﮬﺎﻣﯘﺗﻘﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻟﺪﻯ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﺪﻩ ﺑﻮﻻﺭﺳﯩﻠﻪﺭ-،
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
- 1969ﻳﯩﻠﻰ -08ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -21ﻛﯜﻧﻰ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﻨﯩﯔ

ﺑﯩﺮ

ﺗﯘﺗﺎﺵ

ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ﯞﻩ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ
ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻟﯩﻨﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺷﻪﺧﺴﻠﻪﺭ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﮬﺎﻟﺪﺍ
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ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ.
ﺑﯘﻻﺭ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﻼﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ ﻧﻮﺧﺘﯩﺴﻰ ﺳﯘﻏﯘﻥ ﭼﺎﺯﯨﻐﺎ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﻤﯘ-ﻗﺎﺕ ﻣﯘﮬﺎﺳﯩﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﭘﻪﺱ
ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ
ﻣﯘﮬﺎﺳﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﯚﺳﯜﭖ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺗﺎﻗﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ
ﺗﺎﺷﻼﭖ ﭘﯩﻴﺎﺩﻩ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﻗﻮﺷﯘﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯧﭽﻪ
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﻳﻮﻝ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﺋﯚﻟﻪﭖ ﺑﯩﺮ
ﺗﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﭘﯩﻠﯩﻖ ﻛﻪﻧﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭖ
ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﻨﯩﯔ ﻛﻪﯕﺮﺍﻝ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﺪﯗ.
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ
ﺋﯚﻣﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺗﯩﺴﻰ ﺗﻪﻣﺒﯜﺭﭼﻰ ﺧﺎﻟﯩﻖ ﮬﺎﺟﻰ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩﯨﺸﯩﭗ
ﻗﻮﺷﯘﻧﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ ،ﻛﺎﺗﺘﺎﻳﻼﻗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻮﺗﯘﻧﭽﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﺗﻪﻣﺒﯜﺭﻯ

ﻗﺎﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﻤﯘ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ

ﺗﯘﺗﯘﭖ

ﺗﯘﺭﻣﯩﻐﺎ

ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﺎﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻝ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻐﺎ
ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﯘﭼﻪ ،ﻗﻮﺷﯘﻧﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ
ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻼﺭ

ﻳﻪﺭﻟﻪﺷﻜﻪﻥ

ﻳﯘﻟﻐﯘﻧﺰﺍﺭﻟﯩﻖ
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ﻛﻪﯕﺮﺍﻟﻐﺎ

ﻛﯧﻠﯩﭗ

514

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺋﯧﺘﯩﺸﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﭼﯩﻘﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺗﻪﭘﺴﯩﻼﺗﯩﻨﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﺪﻩ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﯘ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ
ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﺗﯧﺮﯨﻚ ﺷﺎﮬﯩﺖ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﻛﯧﺮﯨﻤﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﺑﯧﺮﻩﻟﻪﻳﺪﯗ...
ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ 16 .ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻦ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﻮﻗﯩﺪﺍ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ
ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺋﯚﻟﯜﯞﺍﻟﯩﺪﯗ .ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯﻧﻰ ﺋﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﻕ ﺩﻩﻝ ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ ﺗﻪﮔﻤﻪﻱ ،ﻣﯧﯖﻪ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺯﻩﺧﯩﻤﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺪﯗ-1970 .ﻳﯩﻠﻰ -7ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﺪﺍ  78ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺑﯩﺮﻻ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﯩﻤﯘ ﺷﯘ ﻗﺎﺗﺎﺭﺩﺍ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺗﻮﺧﺘﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ،
ﻧﯩﻴﺎﺯ ﺋﯚﻣﻪﺭﻟﻪﺭﻣﯘ ﺷﯘ ﻗﺎﺗﺎﺭﺩﺍ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺑﯩﺮﺗﺎﻝ
ﮔﯧﺮﺍﻧﺎﺗﻨﻰ ﭘﺎﺭﺗﻠﯩﺘﯩﭗ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ
ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ ،ﭘﺎﺭﺗﻠﯩﻐﺎﻥ ﮔﯧﺮﺍﻧﺎﺗﺘﺎ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻧﻨﯩﯔ
ﻛﯚﻛﺮﻩﻙ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﻗﻮﻟﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜﭖ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ...
ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ » ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭ« ﻧﻰ ﺋﺎﺗﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ
ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺭﻩﮬﯩﻤﺴﯩﺰﻟﻪﺭﭼﻪ ﻗﯩﻴﻨﯩﻐﺎﻥ،
ﮬﻪﺗﺘﺎﻛﻰ

ﺋﻮﻕ

ﺗﯧﮕﯩﭗ

ﮬﻮﺷﺴﯩﺰ
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ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ

ﻣﯩﺠﯩﺖ

ﺳﺎﻗﯩﻨﯩﯖﻤﯘ
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ﻣﻪﻳﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﺩﻩﺳﺴﻪﭖ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻐﺎﻥ .ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻏﺎﻟﺠﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﻰ ﯞﻩﮬﯩﻤﻪ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﻗﯩﻴﺎ ﭼﯩﻴﺎﻻﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﺋﺎﻟﻐﺎﻥ.
ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ ﻗﺎﻳﻐﯘﻏﺎ ﭼﯚﻣﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ،
ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺩﯦﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻳﯚﺗﻜﻪﭖ ﻗﺎﺗﻤﯘ  -ﻗﺎﺕ
ﻣﯘﮬﺎﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ.
ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻤﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﺍ ﺧﻪﻟﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺴﻪ ،ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺭ،
ﺩﻩﭖ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻏﯧﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻼﺭ ﻣﯧﯖﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺳﺎﻟﻰ 30ﺩﻩﻙ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻗﻮﺭﺍﻝ -ﻳﺎﺭﺍﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﭖ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﭗ
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﯞﻩﺗﻜﻪﻥ .ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ
ﻗﻮﺷﯘﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺳﺎﻟﻰ ،ﺋﯩﻤﯩﺮ ﮬﺎﺟﻰ ﻳﯜﺳﯜﭖ
ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ.
ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ﯞﻩ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻛﻪﻳﻨﻰ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ
ﻗﻮﻟﻐﺎ

ﺋﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.

»

ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ

ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ

ﺑﯩﻨﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻖ

ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ

ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ« ﮔﻪ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯜﺯﻟﻪﭖ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺳﻮﻻﭖ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻗﯩﻴﯩﻦ
ﻗﯩﺴﺘﺎﻗﺘﯩﻦ

ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﻣﻪﻣﻪﺗﺮﯦﮫﯩﻢ
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ﮔﻮﺩﻩﻳﺰﻯ،

ﻣﯩﺠﯩﺖ

ﮬﺎﺟﻰ،
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ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ

ﺋﻪﻣﻪﺕ،

ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ

ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ 4

ﻧﻪﭘﻪﺭ

ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻣﯩﻐﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ
- 1969ﻳﯩﻠﻰ  - 08ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 27ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﺷﯘ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﻩ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﯜﺭﻣﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﺷﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻨﯩﯔ
ﺗﯜﺭﻣﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭ ،ﻛﯩﻨﻮﺧﺎﻧﯩﻼﺭ ،ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﺷﯘﭖ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ .ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﻗﯩﻴﻨﺎﭖ ﭘﯘﺕ  -ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﯗﯞﻩﺗﺘﻰ.
-2ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﺍ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﯞﺍﻟﯩﻴﺴﻰ ﺋﯩﻤﯩﻨﻮﭖ ﮬﺎﻣﯩﺘﻨﻰ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ
ﮬﺎﻣﯘﺕ ،ﺋﺎﺑﻼ ﺋﯩﻤﯩﻦ ،ﻣﻪﻣﻪﺕ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﺳﺎﻳﯩﺖ ،ﺋﻮﺑﯘﻟﻘﺎﺳﯩﻢ ﮬﺎﻣﯘﺕ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ

ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ

ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ

ﻗﻮﻟﻐﺎ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﺗﯘﺭﻣﯩﻐﺎ

ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ-1970 .ﻳﯩﻞ  -1ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﻰ -7،ﺋﺎﻳﺪﺍ
ﺟﯧﻠﯩﻞ ﻗﺎﺭﻯ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﻟﻪﯕﯟﺍﺯﺍ ،ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﻪ ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ،ﻣﻪﻣﻪﺕ
ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ،ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﻮﺧﺘﻰ ،ﻳﯜﺳﯜﭖ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺩﺍﯞﯗﺕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻗﻪﺗﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺷﻼﻧﺪﻯ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺯﯨﻜﺮﻯ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ
ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ

ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ

ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﯩﺪﻩ

ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ

ﮬﯧﭻ

ﻧﯧﻤﯩﺪﯨﻦ

ﻗﯩﺴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﮬﻪﺗﺘﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻣﻪﻧﺴﻪﭘﺪﺍﺭ ﮬﻮﻗﯘﻕ ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘ ﺩﻩﯞﺭﺩﻩ
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﺪﻯ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﺪﻯ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ
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ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ

ﮬﯚﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﻰ،

ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ

ﯞﻩ

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ!
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﯩﺪﯨﻦ:
 ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﻡ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺳﯩﻠﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻠﯩﺮﻯ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ،ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﺘﻪ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺏ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻧﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻼ،
ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺳﯩﻠﻠﯩﮕﯩﻤﯘ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﺎﺭﻣﯩﺪﯗ؟ -ﺩﻩﭖ
ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ.
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ:
 ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻣﻪﻥ ﭘﯘﻟﯘﻡﺑﺎﺭﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﺪﻩ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ ،ﺋﯚﺯ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ  20ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯚﻱ ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﯘﺩﻩﻙ ﭘﯘﻝ ﺑﯩﺴﺎﺗﯩﻢ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ ﭘﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺏ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺳﻪﺭﭖ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﻗﯩﻴﻨﺎﻟﺪﯨﻢ ،ﮬﻪﺗﺘﺎﻛﻰ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ
-

ﺋﯚﻳﮕﻪ

ﻛﯚﭼﯜﭖ

ﻳﯜﺭﺩﯨﻢ،

ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ

ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﯘﺩﻩﻙ

ﭘﯘﻟﻐﯩﻤﯘ

ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻤﯘ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﯜﻣﮕﻪ
ﻗﯩﻠﭽﻪ

ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ

ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ،

ﮬﺎﺯﯨﺮ

ﺑﻪﺯﻯ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻢ ﺋﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ،
ﺋﯘﻻﺭﻏﯩﻤﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻣﻪﺩﻩﺗﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﯘﺳﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯖﻤﯘ
ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﭼﯩﻘﺎﺭ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ...
ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺋﻪﯞﻻﺩﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯘﺭﺕ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﺮﻯ
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ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺏ

ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ

ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ

ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ

ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﻗﻮﻟﯘﯕﻼﺭﻧﻰ

ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﯘﻻﺭ

ﺳﯘﻧﯘﯕﻼﺭ،

ﺑﺎﻻ

42

-

ﻳﯩﻠﻨﻰ

ﻏﯘﺭﺑﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﻯ ،ﻳﺎﻧﯩﻤﯘ ﻏﯧﺮﯨﺒﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯚﺗﻤﯩﺴﯘﻥ،
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ﻳﯘﺭﺕ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺎﯕﻼﺭ! ﻣﻪﺯﮬﻪﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ! ﮬﻮﻗﯘﻕ
ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺶ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﻳﯧﺘﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ! ﺧﺎﺋﯩﻦ ،ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺳﺎﻟﻤﺎﯕﻼﺭ!
ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻧﺎﺭﻩﺳﯩﺪﻩ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﯕﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻠﯩﯖﻼﺭ!
ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ

ﻳﺎﺧﺸﻰ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﮬﻮﻗﯘﻕ

ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.

ﻻﺯﯨﻢ

ﭼﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻖ ،ﻏﯧﺮﯨﺒﻠﯩﻖ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﯞﺯﻩﻟﺪﯗﺭ!
ﺑﯘ

ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ

ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ

ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ
ﻛﯧﭽﯩﭗ

ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﻯ

ﯞﻩﺗﻪﻥ،

ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ

ﻳﺎﺧﺸﻰ

ﺟﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺗﻪﺳﻪﺩﺩﯗﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪﯕﻼﺭ! ﺩﻭﺳﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﯩﻐﺎ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪﺭﻣﻪﯕﻼﺭ! ﺋﯘﻻﺭ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ
ﯞﻩﺗﻪﻧﮕﻪ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﻣﯘﺷﯘﻻﺭﻣﯘ ﺋﺎﺯﻟﯩﻖ ﻗﯩﻼﺭﻣﯘ؟! ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﯖﻼﺭ! ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼﮬﻤﯘ ،ﺧﻪﻟﻘﯩﯖﻼﺭﻣﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺧﯘﺭﺳﻪﻧﺪﻩ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺩﯨﻠﯩﻐﺎ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭖ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ!
ﯞﻩﺗﻪﻥ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﻣﯘﺷﯘ ﺯﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﺋﺎﺗﺎ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ

ﻣﯘﺷﯘ

ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ

ﯞﯨﺠﺪﺍﻧﻠﯩﻖ

ﺋﻮﻏﻼﻧﻠﯩﺮﻯ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﻣﯘﺳﺘﻪﺑﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻙ  -ﭘﺎﻛﯩﺰ ﮬﻪﻳﺪﻩﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯖﻼﺭ!
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ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺯﯗﻟﯘﻣﯩﻨﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ
ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﯕﻼﺭ! ﺋﯘﻟﻪﺭﮔﻪ ﺭﻩﮬﯩﻢ ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ! ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﯩﻼﺭﻏﺎ
ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﺳﺎﺗﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﭽﯩﻤﯘ ﺭﻩﮬﯩﻢ
ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ

ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ!

ﮬﺎﻳﺎﺕ

ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺩﺍﺭﻏﺎ

ﺋﯧﺴﯩﯖﻼﺭ!

ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻣﯧﻴﯩﺖ
ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛﭖ ﺗﺎﺷﻼﯕﻼﺭ! ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻛﯩﮕﯩﻤﯘ
ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺑﻪﺭﻣﻪﯕﻼﺭ!

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﻛﯜﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﭼﯩﭽﯩﯟﯦﺘﯩﯖﻼﺭ! ﺧﺎﺋﯩﻦ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﯕﻪﻙ
ﻛﯜﻟﻠﯩﺮﻯ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ! ﭘﻪﺧﻪﺱ ﺑﯘﻟﯘﯕﻼﺭ،
ﮬﻮﺷﻴﺎﺭ ﺑﯘﻟﯘﯕﻼﺭ .ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪﺍﻧﻤﺎﯕﻼﺭ!
ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﺗﯘﺗﯘﺵ ،ﻗﺎﻣﺎﺵ ﺋﯩﺸﯩﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻧﻼﺭ ،ﺑﯘ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ
ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﯞﻩ ﮬﯧﺴﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﭘﺎﻙ  -ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﺷﻤﯘ ﺑﻪﻙ ﺭﻩﮬﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ .ﺑﯘ
ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﺵ ﻗﯩﻴﻨﺎﺷﻼﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻣﯧﻴﯩﭗ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ ﺳﺎﺩﯨﻘﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎﻻﻳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺑﻮﺵ ﻗﻮﻳﯘﯞﻩﺗﻜﯩﺴﻰ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ،
ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﻩ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
»ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ« -،ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻛﺎﻟﻼ ﻛﯧﺴﻪﺭ ،ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺷﻪﺩﺩﯨﻲ

519

520

ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻧﻪﭘﺮﻩﺗﻠﯩﻨﻪﺗﺘﯘﻕ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺭﻭﻟﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺟﺎﻟﻼﺕ
ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻧﺪﯨﻦ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ
ﻣﺎﻣﯘﺗﺠﺎﻧﻨﯩﯔ

ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ»ﭘﺎﺵ«

ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ-،

ﺩﻩﭖ

ﻣﯩﺠﯩﺖ

ﮬﺎﺟﻰ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﻴﻨﺎﭖ،
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﺩﻩﭖ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯘﺭﺩﻯ .ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﯩﻨﻰ ﺋﯧﻐﺰﻯ ﺑﯘﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮﻳﺎﻟﻐﯩﺪﻩﻙ
ﺋﯘﺭﯗﭖ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ
ﺋﻪﻣﻪﺕ ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﻮﺵ ﻗﻮﻳﯘﯞﻩﺗﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯩﻴﻨﺎﭖ ﺗﻮﻻ ﺳﻮﺭﺍﻕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺧﯘﺩﺍ ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ﺑﯘﺭﯗﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻳﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻥ ﭼﯩﻘﻘﯘﭼﻪ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﺯﻩﺧﯩﻤﻠﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ.
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﯩﭽﻰ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ

ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺩﯦﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ
ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺕ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪﻧﯩﺪﻯ.

*****
ﻣﻪﻣﻪﺕ ﻛﯩﺮﯨﻢ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
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ﻣﻪﻣﻪﺕ ﻛﯧﺮﯨﻢ -ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎﺝ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﯞﻩﻛﯩﻠﻰ ،ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﻐﺎ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﻖ
» ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﭘﻮﻟﻜﻰ« ﻧﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻛﻮﻣﯩﺴﺴﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻻﺭﻧﻰ » ﻳﯜﮔﻪﻧﻠﻪﭖ« ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻗﯩﻞ ﻣﻪﺳﻠﯩﮫﻪﺗﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﮕﻪ

ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ

ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﺪﻩ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ،

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﯩﻐﺎ ﻛﯚﭖ ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺳﯩﯖﺪﯛﺭﮔﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻣﻪﺕ

ﻛﯧﺮﯨﻢ-

ﻛﻪﻡ

ﺳﯚﺯ،

ﭘﻪﻡ
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-

ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺗﻠﯩﻚ،

ﻳﯩﺮﺍﻗﻨﻰ
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ﻛﯚﺭﻩﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ
ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ،ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻰ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻻﺭ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﮕﻪ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ ﻣﻪﻣﻪﺕ ﻛﯧﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﻳﯜﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﻣﻪﻛﯩﺘﻨﻰ ﻗﻮﺭﺷﺎﯞﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﻗﺘﯧﺮﻭﺭﻟﯘﻕ
ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﮔﻪﻧﺪﻩ ،ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﭖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺷﯘﻧﻐﺎ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ
ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ

ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ

ﻗﺎﻗﺸﺎﺗﻘﯘﭺ

ﺯﻩﺭﺑﻪ

ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﯩﺪﻯ.
 - 1970ﻳﯩﻠﺪﯨﻜﻰ » ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯜﭼﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ«
ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﺪﻩ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﻣﯩﻐﺎ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ .ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﯞﻩﺗﻪﻥ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯜﺭﯨﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﻤﯩﻐﺎﻥ،
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﯞﻩ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ -ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﻪﯞﻩﺑﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﻣﻪﻣﻪﺕ ﻛﯧﺮﯨﻢ ،ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﯞﻩ ﻗﻮﺷﻨﺎ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﯞﻩ
ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻨﻰ

ﺗﻮﻟﯘﻕ

ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ.
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ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺋﺎﺭﺧﯩﭙﻰ

ﻣﻪﻣﻪﺕ
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ﻛﯧﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﻣﻪﻣﻪﺕ ﻛﯧﺮﯨﻤﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻗﯩﻼﻧﻪ ﺋﯩﺶ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻚ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺭﻣﯩﻐﺎ ﺗﺎﺷﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻥ .ﺋﯘ
20

ﻳﯩﻞ

ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ

ﻳﯧﺘﯩﭗ

ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ

ﺳﺎﻕ

ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ

ﻣﻪﻛﯩﺖ

ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﯞﻩ ﻗﻮﻟﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ.
ﻣﻪﻣﻪﺕ ﻛﯧﺮﯨﻢ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﯩﺪﻯ ،ﺋﯘ ﺗﯘﺭﻣﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﻩ 27
ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﺎﺭﺍﻧﻼ 3ﻳﯩﻞ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻛﯚﺭﻩﻟﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﯩﺨﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
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ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﯩﺨﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻨﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺧﻪﻟﻘﻰ » ﻣﻪﻣﻪﺕ ﺋﯩﻠﻰ ﻛﯘﯕﺰﻯ«
ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﺸﯩﺪﯗ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻛﯘﯕﺰﻯ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯓ ﺩﻩﺳﻤﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﭼﻮﯓ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﯞﻩ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺋﺎﺑﺮﯗﻳﻐﺎ
ﺋﯩﮕﻪ.
ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﯩﺨﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎﻣﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯧﭙﯩﻠﻐﯘﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯩﺰﺯﻩﺕ ﺋﺎﺑﺮﯗﻳﻰ ﺑﻪﻛﻼ ﭼﻮﯓ،
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺳﯚﺯ ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﻠﯩﺮﻯ ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﮬﻪﻡ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺧﻪﻟﻘﻰ
ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯧﻐﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯧﻐﯩﺰﻏﺎ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﻣﻪﻛﺘﻪ .ﺋﯘ ﺧﯘﺷﭽﺎﻗﭽﺎﻕ،
ﺯﯗﯞﺍﻧﺪﺍﺭﺍﺯ ،ﺋﻮﻳﯘﻧﻐﺎ ﮬﯧﺮﯨﺴﻤﻪﻥ ،ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ﻗﻮﭘﯘﺷﯩﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ
ﻛﯜﻟﺪﯛﺭﯛﭘﻼ ﻳﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﺍﺭﻟﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺴﯩﺰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﻮﺭﯗﻥ ﺗﯜﺯﯛﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺳﻮﺭﯗﻥ ﻗﯩﺰﯨﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﯩﺨﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﯞﻩ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ
ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺋﯩﺪﻯ ،ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﮕﻪ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ» ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯘﭼﻪ ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﮬﻪﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ« ،ﺩﻩﭖ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ.
ﮬﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﮬﯩﻴﻠﻪ ﻣﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﭘﯩﺴﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ،ﺋﯘ
ﮬﺎﺯﯨﺮ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻳﯧﺸﻰ  90ﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ
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ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﯜﺯﻣﻪﻱ ،ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﻨﺎﻟﯩﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺗﯜﯞﺍﺗﯩﺪﯗ...
ﺋﺎﻛﯩﻤﯩﺰ ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﯩﺨﺎﻧﻐﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ ،ﯞﻩﺗﻪﻥ
ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﺋﻪﻳﻠﯩﺴﯘﻥ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﺋﺎﺑﻠﯩﻤﯩﺖ ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ

ﺋﺎﺑﻠﯩﻤﯩﺖ ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻣﯩﺠﯩﺖ
ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰﻩﺗﭽﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ

ﺑﯩﻨﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻖ

ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ

ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ

ﺗﺎﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﺎﻥ.
ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﻪﯞﺟﮕﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﻗﯘﻡ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﺍ
ﻧﯩﯔ ﺗﺎﺵ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ،ﭘﺎﺧﺘﺎ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ
 -2ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺧﯩﺘﺎﻳﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺯﻭﺭﺍﯞﺍﻧﻠﯩﻖ
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ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻠﯩﺮﻯ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﺎﺑﻠﯩﻤﯩﺖ ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ » ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭ
ﻛﻮﻣﯘﻧﺎﺳﻰ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﭽﯩﻼﺭ ﺑﺎﺵ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻖ ﺷﯩﺘﺎﯞﻯ« ﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺭﻯ،
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﻣﺪﻩﺭﯞﺍﺯﺍ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﻰ
ﺗﻪﯞﻩﺳﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﺐ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺋﻪﺗﺮﻩﺕ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﺵ
ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰﻩﺗﭽﯩﻠﻪﺭ

ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻨﻰ

ﻗﯘﺭﯗﭖ

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﻯ.
 -2ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻝ ﺗﻮﺳﯘﭖ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﺭﯗﺵ،
ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﺎ ،ﻗﻮﻟﺒﻮﻣﺒﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﮕﯘﻧﺎﮪ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ
ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘﭖ ﺑﻮﺯﻩﻙ ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﻪﻙ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺑﯘ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯜﺳﺴﯜﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻮﺯﻩﻙ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﻠﯩﻤﯩﺖ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﺎﺑﺮﯗﻳﻰ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﮕﻪﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﻮﻧﯘﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ ،ﺋﺎﺑﻠﯩﻤﯩﺖ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍ -ﺑﺎﺭﺍ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯘﻧﻰ ﯞﻩ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻘﺎ ﻗﻮﺷﯘﯞﺍﻟﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻼﭖ

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ

ﻗﻪﺩﯨﻤﻰ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ

ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
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ﺑﯩﺮ

ﺗﯘﺗﺎﺵ
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ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ

ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ

ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ

ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ

ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ
ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ

ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ

ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ

ﭘﻮﻟﻜﯩﻐﺎ

ﺑﻪﺟﺎﻧﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻖ

ﺑﯧﺮﯨﭗ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﭖ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﺧﺴﻰ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﭗ
ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.
 -1970ﻳﯩﻠﺪﯨﻜﻰ» ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﯜﭼﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ« ﺗﯘﺭﯗﺵ
ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ،

ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ

ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻤﯘ

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ

ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ

ﺗﯘﺭﻣﯩﻐﺎ

ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘ ﻣﯘﺩﮬﯩﺶ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻗﯩﺴﺘﺎﻕ ،ﺋﺎﺯﺍﺏ
ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ

ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ

ﺑﯧﺮﯨﭗ

ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ

ﯞﻩﺗﻪﻧﮕﻪ

ﺧﺎﺋﯩﻨﻠﯩﻖ

ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﺎﻻﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺋﺎﻳﯩﻤﻨﯩﺴﺎ

ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ

ﮬﯩﻠﯩﻢ،

ﻣﺎﮬﯩﺮﻩ

ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺳﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﭽﻪ ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ
ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﻴﻨﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﺎﻳﺎﻕ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﻪﺯﺍﻳﯩﻐﺎ
ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ
ﺑﯩﺌﻪﺟﻪﻝ ﺋﺎﻟﻼﻧﯩﯔ ﺩﻩﺭﮔﺎﮬﯩﻐﺎ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ

ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ

ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ

ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ

ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
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ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ

ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ.
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ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍﻗﺎﺵ ) ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ( ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﻗﺎﺭﺍﻗﺎﺵ

ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ

ﻣﯩﺠﯩﺖ

ﺑﻮﻟﺴﺎ،

ﺳﯩﻠﯩﯖﻨﯩﯔ

ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ

ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﻣﻪﺳﻠﯩﮫﻪﺗﭽﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯩﺠﯩﺖ
ﺳﯧﻠﯩﯔ

ﺑﯩﻠﻠﻪ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ

ﺑﯩﺮ

ﺋﯩﺸﭽﻰ

ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﻨﯩﯔ

ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ .ﮬﺎﻳﺎﺕ  -ﻣﺎﻣﺎﺗﺘﺎ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻗﻪﺳﻪﻣﻴﺎﺩ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﮕﻪ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ

ﺑﯩﻠﻠﻪ

ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ،

ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ

ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ

ﭘﻮﻟﻚ

ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﯞﻩ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺳﻪﭘﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺳﯘﻏﯘﻧﭽﺎﺯﯨﺪﺍ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ
ﻗﺎﺩﯨﺮﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
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ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ

ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﭗ

ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ

ﺳﺎﻕ

ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ

ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻱ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺷﯩﻤﺎﻟﻐﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯘ ﺋﻮﯕﯘﺷﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻏﺎﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪ
ﺩﯦﺴﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯚﺯ ﻗﯘﻻﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﯩﻴﻪﻟﻤﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ » ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍﻗﺎﺵ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ،ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﻘﺎ ﺟﺎ
ﺑﺎﻏﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ « -،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻨﻰ
ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﺗﯘﺭﭘﺎﻧﻐﺎ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺷﯘﻡ ﭘﯧﻠﻪﻙ ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ
ﻗﯩﺴﻘﯩﻐﯩﻨﻪ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﺯﯗﻥ
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ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺷﻼﺷﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯗﺗﺘﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﻮﺥ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺗﻤﻪﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﺍﺗﻰ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﻗﯧﭙﻘﺎﻟﺪﻯ ،ﺧﺎﻻﺱ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻣﯩﻦ
*****
ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻛﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﺩﯨﻨﺎﺳﯩﺮ
ﺳﺎﺩﯨﻖ

ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ

ﺷﯘ

ﺩﻩﯞﺭﮔﻪ

ﺋﺎﺗﺎﭖ

ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ

ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ

ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﯩﻨﻰ ﺳﻪﻣﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺳﺎﻟﯩﻤﻪﻥ.
*****
ﺗﯘﺭﺩﻯ ﻧﺎﺳﯩﺮ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺗﯘﺭﺩﻯ ﻧﺎﺳﯩﺮ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺗﯘﺵ ﺋﺎﺯﻏﺎﻧﻠﯩﻖ ﮬﯧﺰﯨﻤﺒﺎﻱ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﺋﻪﯞﻻﺩﻯ .ﺋﯘ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ،ﺋﻮﺕ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﻰ ،ﺭﻭﺯﻯ
ﮬﯧﻜﯩﻢ ﯞﻩ

ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﭘﺘﻪ ﻛﯜﺭﻩﺵ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ.
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ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺑﻮﯞﯨﺴﻰ ﮬﯧﺰﯨﻤﺒﺎﻱ ﯞﻩﺗﻪﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﭙﻪﺭﯞﻩﺭ ﻛﯩﺸﻰ
ﺑﻮﻟﯘﭖ،

ﺋﺎﺗﯘﺵ

ﻛﯧﭽﯧﯖﯩﺰﺩﯨﻦ

ﻛﺎﺗﺘﺎﻳﻼﻕ

ﻛﻪﻧﺘﯩﮕﯩﭽﻪ

ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪ

ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻧﺎﻝ ﻗﯧﺰﯨﭗ ﺳﯘ ﺑﺎﺷﻼﭖ ،ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﯩﻐﺎ

ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ.

ﮬﺎﺯﯨﺮﻣﯘ

ﺋﯘ

ﻗﺎﻧﺎﻝ

ﯞﻩ

ﺷﯘ

ﺳﯘﺩﯨﻦ

ﺑﻪﮬﺮﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯘﺭﺕ ﮬﯧﺰﯨﻢ ﺋﯧﺮﯨﻘﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺗﯘﺭﺩﻯ ﻧﺎﺳﯩﺮ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺏ ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ

ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ

ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ

ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ

ﺋﯚﻣﻪﻛﻨﯩﯔ

ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ

ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺏ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ  15ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ
ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ  11ﻳﯩﻠﺪﺍ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺍﺩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﻳﻪﻛﻪﻥ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﺗﯜﺭﻣﯩﺴﯩﺪﻩ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ
»ﺩﻩﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﺭﺍﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ .ﺋﯘ
ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻣﯘﺳﺘﻪﺑﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﺯﻟﯜﻛﺴﯩﺰ
ﺗﻪﻗﯩﺐ ﯞﻩ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ
ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺑﻠﯩﻜﯩﻢ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﯩﺴﻰ  34ﻳﺎﺷﺘﺎ،
ﮬﻪﺑﯩﺒﯘﻟﻼ ﻗﺎﺭﻯ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻏﻠﻰ  23ﻳﺎﺷﺘﺎ ﻗﻪﺳﺘﻠﻪﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ.
ﺗﯘﺭﺩﻯ ﻧﺎﺳﯩﺮ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﺑﯚﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﯨﻠﯩﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﻪﻣﻪﺱ!
ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯧﻘﯩﭗ
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ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ.

ﯞﻩﺗﻪﻥ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﭖ
ﻛﯚﻛﺮﻩﻙ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻐﺎﻟﯩﻴﻪﺗﭽﻰ ﻗﺎﺑﺎﮬﻪﺗﻜﻪ.
ﺑﺎﺷﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﻰ،
ﺋﺎﺳﺎﻳﯩﺸﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﻜﻪ.
ﺧﺎﺋﯩﻦ  -ﻣﻪﻟﺌﯘﻧﻼﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ
ﺑﺎﺗﯘﺭﻻﺭ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﺎﻻﭘﻪﺗﻜﻪ.
ﺟﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﺎﺵ
ﺋﯧﺮﯨﺸﻤﻪﻳﻼ ﺳﺎﺋﺎﺩﻩﺗﻜﻪ.
 - 1985ﻳﯩﻞ-12 ،ﺋﺎﻱ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﯨﺴﺘﺎﻥ
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ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﭽﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻘﺎ
ﺳﻪﺭﻛﻪﺭﺩﯨﻤﯩﺰ ﮔﯧﻨﯧﺮﺍﻝ ﺗﺎﯞﻟﯩﻨﯩﭗ ﭘﯩﺸﻘﺎﻥ،
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺋﯩﺪﻯ ﻳﯧﺸﻰ  50ﺩﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ.
ﺟﻪﯕﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﺭﺳﻼﻧﺪﻩﻙ ﻧﯘﺳﺮﻩﺕ ﻗﯘﭼﻘﺎﻥ،
ﻣﯩﺦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﭘﺎﺗﻘﺎﻥ.
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺋﯩﺮﺍﺩﻩﯓ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯘﻳﯘﻟﺘﺎﺵ
ﺋﻮﺕ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺑﺎﺗﯘﺭ ﺋﯩﺪﯨﯔ ﺋﯚﺯﯛﯓ ﺗﯧﺨﻰ ﻳﺎﺵ.
ﺋﯩﺸﻐﺎﻟﯩﻴﻪﺗﭽﻰ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺭﻩﮬﯩﻢ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ،
ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﯖﻨﻰ ﻧﺎﺑﯘﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺑﻮﻟﻐﺎﭺ ﺑﺎﻏﺮﻯ ﺗﺎﺵ.
 -1987ﻳﯩﻞ-7 ،ﺋﺎﻱ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﯨﺴﺘﺎﻥ

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﺮﻯ
ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ ،ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﻯ،
ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯨﻦ ﮬﻪﻡ ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﻣﻪﺯﻟﯘﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﮬﺎﺭﻯ.
ﯞﻩﺗﻪﻥ-ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺩﻩﭖ ﺗﻮﯞﻻﭖ ﺋﯚﺗﺘﻰ ﮬﺎﻳﺎﺕ،
ﻣﻪﺭﺩﻟﻪﺭﭼﻪ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺑﯘ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺭﻯ.
ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺕ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺑﺎﺗﯘﺭ ﺋﻮﻏﻼﻧﻠﯩﺮﻯ،
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ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻤﺪﯗﺭ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺳﺎﻗﻰ.
ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﻳﻤﯩﺰ ﺗﺎ ﺋﻪﺑﻪﺩ ،ﺭﻭﮬﯘﯕﻼﺭ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﮬﺎﻳﺎﺕ،
ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻡ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯘ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ ﺑﯩﺰﮔﯩﻤﯘ ﺑﺎﻗﻰ.
ﺳﻪﺭﻛﻪﺭﺩﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﺭﺩﺍﺭﻯ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ،
ﮬﻪﻱ ﻗﯩﺮﺍﻥ ﺑﯜﺭﻛﯜﺕ ﻛﻪﺑﻰ ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ.
ﯞﺍﻗﯩﺘﺴﯩﺰ ﺑﺎﺗﯘﺭﻻﺭﭼﻪ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﯕﻼﺭ،
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺑﻪﺭﮔﻪﻱ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼﮪ.
ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ،ﺟﯧﻠﯩﻞ ﻗﺎﺭﻯ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﻟﻪﯕﯟﺍﺯﺍ،
ﺑﯩﺰﻟﻪﺭ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺩﯗﺯﺍﻗﺘﺎ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺷﯧﮫﯩﺖ ﺭﻭﮬﻰ ﺷﺎﺩ.
ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺭﻭﮬﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﻳﯩﻠﻤﻪﻥ،
ﺷﯘ ﺭﻭﮪ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﺎﻳﺮﺍﻕ ﺑﻮﭖ ،ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﻰ ﻗﯩﻼﺭ ﺋﺎﺯﺍﺩ!
 - 1989ﻳﯩﻞ-9 ،ﺋﺎﻱ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﯨﺴﺘﺎﻥ

ﻳﯧﺸﯩﻠﻤﻪﺱ ﺳﯩﺮ ﻳﻮﻕ
ﺳﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺑﯩﻞ ﺋﻪﺭ ﺳﺎﻧﺎﭖ
ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻗﯩﻞ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﮬﯚﺭﻟﯜﻛﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ.
ﺷﯧﮫﯩﺘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﻣﻪﺩﻩﺕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺳﺎﯞﺍﺏ
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ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﯩﻦ ﺩﯨﻠﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ﺗﺎﯞﺍﭖ.
ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﺗﯩﻦ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ،
ﺟﺎﮬﺎﻟﻪﺕ ﺑﻪﺭﺑﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﭘﺎﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭ
ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺧﺎﺱ ﮬﺎﺟﭗ ﯞﻩ ﻣﻪﺧﻤﯘﺕ ﻗﻪﺷﻘﯩﺮﻯ.
ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﻯ ﺑﯘ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺗﺎ ﺋﻪﺑﻪﺩﻛﻪ ﻧﯘﺭ ﭼﺎﭼﺎﺭ،
ﺋﯩﺰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻣﺎﯕﺴﺎﻕ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﮬﻪﻕ ﺳﯚﻳﻪﺭ ﺑﺎﺗﯘﺭ ﻛﻪﺑﻰ
ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﯧﻐﻰ ﻳﺎﺷﻨﺎﭖ ،ﭼﯧﭽﻪﻙ ﺋﺎﭼﺎﺭ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﻯ،
ﺭﻭﻧﺎﻕ ﺗﺎﭘﺴﺎ ﺑﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﻪﯓ ﺋﯧﭽﯩﻠﺴﺎ ﮔﯜﻟﻠﯩﺮﻯ
ﻳﯧﺸﻪﻟﻤﻪﻱ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻳﻮﻕ ﺗﯩﻠﺴﯩﻤﺎﺗﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﻟﯩﺮﻯ.
 - 1991ﻳﯩﻞ  -11ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ – 12ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﯨﺴﺘﺎﻥ

ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰﻯ
ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻧﻪﺳﻠﯩﯖﻨﻰ،
ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰﻯ.
ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﺘﻪ ﻧﺎﻣﯩﯔ ﺑﺎﺭ،
ﺳﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭﻛﯩﺴﻰ.
ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻧﻪﺳﻠﯩﯖﻨﻰ،
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ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰﻯ.
ﻗﺎﻣﯩﺘﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﯜﺯﻩﻝ،
ﺑﺎﻝ ﻛﻪﺑﻰ ﺷﯧﺮﯨﻦ ﺳﯚﺯﻯ.
ﻗﺎﻣﯩﺘﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺯﯨﺒﺎ،
ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰﻯ.
ﻛﯩﺮﭘﯩﻜﯩﯔ ﺋﻮﻗﻴﺎ ﻛﻪﺑﻰ،
ﻻﻟﯩﺰﺍﺭ ﺋﺎﻳﺪﻩﻙ ﻳﯜﺯﻯ.
ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻛﻪﺑﻰ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﯔ،
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰﻯ.
ﺑﯩﺮﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﻪﺳﺖ ﻗﯩﻠﻐﯘﺩﻩﻙ،
ﺳﯧﮫﯩﺮﮔﻪﺭ ﺷﻪﮬﻼﻛﯚﺯﻯ.
ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻧﻪﺳﻠﯩﯖﻨﻰ،
ﻣﻪﺟﻨﯘﻥ ﺗﺎﻟﺪﻩﻙ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﯔ.
ﭘﻪﺭﯨﻠﻪﺭﻣﯘ ﻗﺎﻳﯩﻠﺪﯗﺭ،
ﺑﻪﺭﮔﻰ ﻗﯩﻴﺎﻗﺘﻪﻙ ﻗﺎﺷﻠﯩﺮﯨﯔ.
ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰﻯ،
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ﻧﺎﺯ ﻛﻪﺭﻩﺷﻤﻪ ﺑﻪﻟﻠﯩﺮﯨﯔ.
ﺯﻭﻕ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﺭ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ،
ﭘﯩﺴﺘﻪ ﺑﺎﺩﺍﻣﺪﻩﻙ ﻟﻪﯞﻟﯩﺮﯨﯔ.
ﮬﻪﻣﺮﺍﮬﯩﯔ ﺷﻪﺭﻣﻰ ﮬﺎﻳﺎ،
ﮬﻪﻱ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰﻯ.
ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﻪﻧﺴﯘﻥ ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﯨﯔ،
ﺑﻮﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﯩﯔ ﻏﯘﻧﭽﯩﺴﻰ.
 -1997ﻳﯩﻞ  - 07ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ – 10ﻛﯜﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﯨﺴﺘﺎﻥ

*****
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ﻣﻮﻟﻼﺧﯘﻧﻜﺎﻡ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ

ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻣﻮﻟﻼﺧﯘﻧﻜﺎﻡ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ
ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﺋﻪﯞﻻﺩ
ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺷﻜﻪ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ

ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ

ﻛﯚﭖ

ﺋﻪﺟﯩﺮ

ﺳﯩﯖﺪﯛﺭﮔﻪﻥ،

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺳﯘﻧﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﭘﯩﻜﯩﺮ
ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ،ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯩﻘﯩﺸﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﻪﻙ
ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﮕﻪ
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ﺳﺎﺯﺍﯞﻩﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻣﻮﻟﻼﺧﯘﻧﻜﺎﻡ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ،ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﺎﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﻕ ﻳﯧﺰﺍ ،ﻣﯧﻴﻰ
ﻛﻪﻧﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ
.
ﻳﺎﻗﯘﭖ ﺋﻪﻳﺴﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺋﻪﻳﺴﺎ

ﻳﺎﻗﯘﭖ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩ
ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﻪﺳﭙﻰ
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ.

ﺷﻪﺭﻗﯩﻴﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﻪﯞﯞﻩﺭ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ،ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺷﺘﻪ

ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ

ﻛﯜﭺ

ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ،

ﯞﻩﺗﻪﻥ

ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ

ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﻼﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﺎﺭﻣﺎﻱ ﺗﺎﻟﻤﺎﻱ ﻛﯜﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺷﻪﺧﺴﻰ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺋﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ
ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
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ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ

ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﺍﻕ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﻰ ﺯﻩﻣﯩﻦ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ -1962 ،ﻳﯩﻠﻰ ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ
ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﻧﺎﺯﺍﺭﯨﺘﯩﺪﻩ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺷﯘ
ﻳﯩﻠﻰ ﺳﻮﯞﯦﺘﻼﺭ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ  - 1969ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩﺗﻪﻥ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ

ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﺎﻥ،

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﯞﻩﺗﻪﻧﮕﻪ

ﻛﯩﺮﯨﭗ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﯞﯦﺘﻼﺭ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺋﺎﻻﻗﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭼﯧﮕﺮﺍﺩﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ- 1969 ،ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﻧﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ.
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ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ
ﻛﯧﻠﯩﭗ

ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ

ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ.

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ

ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﭖ،

ﻣﻪﻛﯩﺘﻜﻪ

ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﭘﻮﻟﻜﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ

 - 1969ﻳﯩﻠﻰ  - 08ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 21ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻦ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﺳﯘﻏﯘﻧﭽﺎﺯﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻣﯘﮬﺎﺳﯩﺮﯨﺴﯩﺪﻩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ.
- 1970ﻳﯩﻠﻰ  -7ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 18ﻛﯜﻧﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ  20ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﺎﻕ
ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﺎﻛﻰ
ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﻩ

ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻟﯘﻕ

ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﯞﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯚﺯ ﭘﺎﻧﺎﮬﯩﺪﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
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ﻛﻪﺳﭙﯩﻨﻰ
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ﭘﺎﻟﺘﺎ ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ

ﭘﺎﻟﺘﺎ ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ - 1962 ،ﻳﯩﻠﻰ
ﺗﻮﻟﯘﻕ

ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ

ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ

ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﭖ

ﺑﯩﺮ

ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻜﻰ

ﺋﻮﻏﯘﻝ

ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺳﻪﭘﻜﻪ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺋﯘﻧﯟﺍﻧﻰ
ﭘﻪﻳﺠﺎﯓ .ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﻣﯘﻧﯩﺮ
ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ  15ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ
ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﭘﺎﻟﺘﺎ ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﻧﺎﺯﺍﺭﯨﺘﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻰ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ

»ﺩﻩﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺑﻮﺭﺍﻥ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ«

ﻣﯘﻧﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﮔﻪ

ﺋﻪﺯﺍ

ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ
ﺑﻮﻟﯘﭖ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﭖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
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ﮬﻪﻣﺪﻩ

ﺩﻩﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺑﻮﺭﺍﻥ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ

ﺭﻩﺋﯩﺴﻠﯩﻚ

ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻝ
ﻳﺎﺭﺍﻕ ﺗﻮﭘﻼﺵ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺧﺎﺋﯩﻨﻨﯩﯔ ﺳﺎﺗﻘﯘﻧﻠﯘﻗﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﭘﺎﻟﺘﺎ
ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻨﮕﻪ  20ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ.
ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻕ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﺎﺗﺎ ﻛﻪﺳﭙﻰ
ﻗﺎﺳﺴﺎﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﻗﺎﻣﺪﺍﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯘ
ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯚﺯ ﭘﺎﻧﺎﮬﯩﺪﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﻳﺎﺳﯩﻦ ﻗﺎﺭﯨﮫﺎﺟﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ

ﻳﺎﺳﯩﻨﻘﺎﺭﯨﮫﺎﺟﻰ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻦ،
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ﮬﯜﻧﻪﺭﯞﻩﻥ

ﻛﺎﺳﯩﭗ،
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ﺋﺎﺷﭙﻪﺯﻟﯩﻚ ﯞﻩ ﻛﺎﯞﺍﭘﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﻗﺎﻣﺪﺍﭖ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ،
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺳﯘﻧﯘﭖ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﯞﻩﺗﻪﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ.
ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﯞﻩﺗﻪﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺟﺎﺳﺎﺭﻩﺕ ﻛﯜﭺ ﻗﯘﯞﯞﻩﺕ
ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﻰ ﮬﺎﺟﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ

ﻣﻪﻣﺘﯧﻠﻰ

ﮬﺎﺟﻰ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻦ،

»ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﻟﯩﻐﺎﻥ« -،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯚﮬﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ  2ﻳﯩﻞ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﯛﭖ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
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ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ .ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺭﺩﻟﻪﺭﭼﻪ ﺑﻪﺩﻩﻝ ﺗﯚﻟﻪﭖ
ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻕ ﭼﯩﻘﺘﻰ.
ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﻗﺎﻣﺪﺍﭖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭘﻤﯘ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﮬﺎﺟﻰ ﻛﺮﺍﻥ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﮬﺎﺟﻰ ﻛﺮﺍﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﻯ ﺧﺎﻡ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﺪﺍ

ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺳﺎﺋﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻻﻗﯩﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ
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ﯞﻩ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﯩﻞ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﻳﯧﺘﯩﭗ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﯞﺍﻗﯩﺘﺴﯩﺰ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ.
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻨﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﭘﺎﺗﯩﻤﻪ ﻣﻪﺗﻨﯩﻴﺎﺯ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﭘﺎﺗﯩﻤﻪ ﻣﻪﺗﻨﯩﻴﺎﺯ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﻯ ﺯﻩﺭﮔﻪﻟﻰ ﻛﻮﭼﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﻳﻨﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﭘﯧﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺗﯘﺭﺩﻯ ﺋﯩﻠﻰ ،ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻮﭘﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﺴﯚﮬﺒﻪﺗﺪﯨﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯧﻐﯩﺮ -
ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻱ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭﻻ
ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﺭﺍﺑﯩﻴﻪ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺭﺍﺑﯩﻴﻪ

ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ

ﺷﻪﮬﯩﺮﻯ

ﺟﺎﻧﺎﻥ

ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﻳﯧﻤﻪﻙ

ﻛﻮﭼﯩﺴﯩﺪﺍ
 -ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ

ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺩﯨﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ
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ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻛﭽﯩﺴﻰ،

ﺟﺎﭘﺎ-
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ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺭﺩ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻤﯘ ﺟﯩﻖ
ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻗﻪﺭﻩﻟﺴﯩﺰ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﮬﺎﻣﯘﺕ ﮬﺎﺟﯩﻢ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﮬﺎﻣﯘﺕ ﮬﺎﺟﯩﻢ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﻯ ﺟﺎﻥ ﻗﻮﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ  11ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ
ﭼﻮﯓ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﮬﻪﺳﺴﻪ ﻗﻮﺷﻘﺎﻥ ،ﺟﺎﭘﺎ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﺘﻪ ﭘﯩﺸﯩﭗ
ﻳﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﻪﺯﺍ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﺎﻧﭙﯩﺪﺍﻟﯩﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻤﯘ ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻖ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﯞﺍﻗﯩﺘﺴﯩﺰ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ﺋﺎﺗﯘﺵ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ﺋﺎﺯﺍﻕ ﻳﯧﺰﺍ ﻣﯩﻴﻲ ﻛﻪﻧﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻳﻨﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﯨﻠﺴﯘ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺳﻮﺕ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
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ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺭﻩﻟﺴﯩﺰ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
****
ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﺧﯘﺩﺍﺑﻪﺭﺩﻯ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﺧﯘﺩﺍﺑﻪﺭﺩﻯ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺋﺎﺗﯘﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ - 1
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﺎ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ
ﮬﯚﺳﻨﺨﻪﺕ ﺋﯘﺳﺘﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﮬﯚﺳﻨﻰ ﺧﻪﺕ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ
ﮬﯧﻠﯩﻤﯘﮬﻪﻡ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺯﯦﻴﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﮔﺎﻥ
ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ» ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﻼﻝ« ﮔﯧﺰﯨﺘﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﺪﺍ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﻮﺯﻏﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ  8ﻳﯩﻞ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ
ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻗﺎ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
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ﺗﻮﺧﺘﻰ ﻳﺎﻗﯘﭖ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺗﻮﺧﺘﻰ ﻳﺎﻗﯘﭖ ،ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺋﺎﺗﯘﺵ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚﮔﯜﺭﻣﻪﺕ
ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ .ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﻗﯩﺮﻏﯩﺰ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﭘﯧﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﻨﻰ
ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﭖ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ  -1ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﺎ ﺩﻩﺭﺳﻰ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ
ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ،ﯞﻩﺗﻪﻧﮕﻪ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯚﮬﭙﻪ ﻗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺟﻪﯕﭽﯩﻤﯩﺰ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ.
ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺩﻩﻡ ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﺎ .ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ  23ﻳﺎﺷﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯚﺯ ﭘﺎﻧﺎﮬﯩﺪﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﺋﻪﻣﻪﺕ ﻳﯜﺳﯜﭖ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺋﻪﻣﻪﺕ ﻳﯜﺳﯜﭖ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﻯ ﺋﺎﺯﺍﺩ ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﻳﻨﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭ ﺑﺎﻧﻜﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺩﯨﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ
 35ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﮬﺎﺯﯨﺮ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻳﺎﺷﺎﯞﯦﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻰ ﺑﻪﻛﻼ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ،
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ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯚﺯ ﭘﺎﻧﺎﮬﯩﺪﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﻣﻪﻣﻪﺕ ﺯﯗﻧﯘﻥ ﮬﺎﺟﯩﻢ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﻣﻪﻣﻪﺕ ﺯﯗﻧﯘﻥ ﮬﺎﺟﯩﻢ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﻯ ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﺒﻮﻳﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ
ﺭﻭﺯﻯ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ .ﺋﻪﻳﻨﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ

ﺑﯩﻨﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻖ

ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ

ﻣﺎﻧﺘﯩﻴﯘﺭﻟﯘﻕ

ﻛﻪﺳﭙﯩﻨﻰ

ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﺯﺍ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺗﯘﺭﻣﺎ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ
ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯚﺯ ﻏﯧﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﺎﻳﺎﺕ
ﮬﻪﻟﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻗﻼﯞﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯚﺯ ﭘﺎﻧﺎﮬﯩﺪﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﮬﻪﺳﻪﻥ ﺗﻮﺧﺘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﮬﻪﺳﻪﻥ ﺗﻮﺧﺘﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﻯ ﭼﺎﺳﺎ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺷﯩﭙﺎﺧﺎﻧﯩﺪﺍ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
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ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

550

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻳﻨﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ
ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺩﯨﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ 25
ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﺪﻯ ،ﮬﺎﺯﯨﺮ ﮬﺎﻳﺎﺕ.
*****
ﺋﯩﻤﯩﺮ ﮬﺎﺟﯩﻢ ﻳﯜﺳﯜﭖ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺋﯩﻤﯩﺮ

ﮬﺎﺟﯩﻢ

ﻳﯜﺳﯜﭖ

ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ

ﺋﻮﺭﻧﻰ

ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻖ

ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ،ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻣﻪﺷﮫﯘﺭ ﺷﻪﺧﺴﻰ ﻳﯜﺳﯜﭖ ﯞﺍﮔﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺋﻮﻏﻠﻰ .ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﺍﻕ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ﺳﯘ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻖ ﺳﯘ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﺪﺍ
ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﺎﺩﯨﺮ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ  35ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺷﻼﻣﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ
ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﺑﻪﻱ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺋﻪﺑﻪﻱ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﺪﺍ
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ
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ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮ ،ﺭﻭﺯﻯ
ﮬﯧﻜﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ  21ﻳﯧﺸﯩﺪﺍ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﮬﻪﻕ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﮬﺎﺷﯩﻢ ﻗﯘﺵ ﯞﻩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﯘﺵ ﺋﺎﻛﺎ -ﺋﯘﻛﺎ ﻗﯘﺷﻼﺭ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﮬﺎﺷﯩﻢ ﻗﯘﺵ ﯞﻩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﯘﺵ ﺋﺎﻛﺎ -ﺋﯘﻛﺎ ﻗﯘﺷﻼﺭ ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﻰ
ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ﺳﯧﺮﯨﻘﺒﯘﻳﺎ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ .ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﺩﯦﮫﻘﺎﻥ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺳﯧﺮﯨﻘﺒﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺟﻪﯕﮕﯩﯟﺍﺭ ﺟﻪﯕﭽﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺴﯩﺰ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﻣﻪﮬﻜﯘﻡ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.

ﺭﻭﺯﻯ

ﮬﯧﻜﯩﻢ،

ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﯩﻤﯩﻦ

ﻗﺎﺩﯨﺮ،

ﻣﯩﺠﯩﺖ

ﺳﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﻣﺎﺳﻼﺷﻘﺎﻥ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﯞﯗﺟﯘﺩﻗﺎ
ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﺪﺍ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﯚﭼﻤﻪﺱ ﺗﯚﮬﭙﯩﻠﻪﺭ ﻗﻮﺷﻘﺎﻥ،
ﺟﯩﻖ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ
ﮬﻪﺳﺴﻪ ﻗﺎﺗﻘﺎﻥ .ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻳﻪﻧﯩﻼ
ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﻳﺎﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
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ﺋﺎﺑﺪﯗﻏﯧﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺋﺎﺑﺪﯗﻏﯧﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.

ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ

ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ  24ﻳﺎﺷﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ  - 96ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ
ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻣﯩﻦ
*****
ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﻰ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ﺳﯧﺮﯨﻘﺒﯘﻳﺎ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺪﻯ.

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺑﻮﻳﺎ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﺵ ﻛﻮﭘﯩﺮﺍﺗﯩﯟﯨﺪﻩ ﻛﺎﺩﯨﺮ
ﺋﯩﺪﻯ .ﯞﻩﺗﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ  29ﻳﺎﺷﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﺍ ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.
*****
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ﺋﺎﺑﺪﯗﯞﺍﮬﯩﺖ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺋﺎﺑﺪﯗﯞﺍﮬﯩﺖ ﻣﺎﺭﺍﻟﺒﯧﺸﻰ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﭼﺎﻕ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ

23

ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ.

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﻳﯧﺸﯩﺪﺍ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﻟﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ،
ﺭﻭﺯﻯ

ﮬﯧﻜﯩﻢ،

ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﭼﺎﻗﻘﺎ
ﺋﺎﻣﺒﯩﺮﯨﻨﻰ

ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ
ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﭖ

ﺋﯩﻤﯩﻦ

ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ
ﻗﻮﺭﺍﻝ

ﻗﺎﺩﯨﺮ،

ﭼﯩﻘﯩﭗ

ﺗﻮﭘﻼﺵ

ﺳﯧﻠﯩﯖﻼﺭ

ﻣﯩﺠﯩﺖ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ

ﻗﻮﺭﺍﻝ

ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ

ﻛﯜﭺ

ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ.
ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯚﺯ
ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﺍ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﭘﺎﻧﺎﮬﯩﺪﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺳﺎﻟﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺳﺎﻟﻰ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ 19 ،ﻳﺎﺵ ،ﻛﻮﻧﺎ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﻰ
ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻖ

ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ.

ﺗﻪﺭﻩﭘﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﻰ

ﺗﻪﺭﻏﯩﺒﺎﺗﭽﯩﺴﻰ،
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ﺧﻪﻳﺮﯗﻟﻼ

ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺵ
ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ
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ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﺧﻪﻟﻖ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﮕﻪ

ﺋﻪﺯﺍ

ﺑﻮﻟﯘﭖ

ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ .ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻗﺎﻣﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﯞﻩ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺳﺎﺗﻤﺎﻱ ،ﭘﺎﺵ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ،ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻕ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ.
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ

ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﯞﻩﻟﯩﻜﯩﺪﻩ ﻛﯚﭖ ﻛﯜﭺ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ.
ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ
ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻖ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺳﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻘﺎ ﭘﯘﻝ ﺋﺎﺟﺮﺍﺗﺘﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ » ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ«
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ  2ﻳﯩﻞ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ
ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺘﻰ.
ﮬﺎﺯﯨﺮ

ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻘﺘﺎ

ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ

ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﭘﺎﻧﺎﮬﯩﺪﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ،
ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪ ﻧﯧﺴﯩﭗ ﺋﻪﻳﻠﯩﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﺋﺎﺑﻠﯩﻤﯩﺖ ﮬﺎﺟﯩﻢ ﻗﺎﺩﯨﺮ ) ﺋﺎﺑﻠﯩﻤﯩﺖ ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ( ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺋﺎﺑﻠﯩﻤﯩﺖ

ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ

ﺩﯦﺴﻪ،

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ

ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﯧﺮﯨﺪﻩ ﻧﺎﻣﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ

554

555

ﺷﻪﺧﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ

ﺋﺎﺑﻠﯩﻤﯩﺖ

1940

ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ

-ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ
ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭﻟﯩﻖ

ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﻰ

ﭘﯧﺸﻘﻪﺩﻩﻡ

ﯞﻩ

ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﺎﺑﻠﯩﻤﯩﺖ ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ – 1960ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ» ﺋﯩﺴﺘﯩﻞ
ﺗﯜﺯﯨﺘﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﻮﯕﭽﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ« ﺗﯘﺭﯗﺵ
ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﺪﻩ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﭽﻰ ﻗﺎﻟﭙﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺗﺎﺭﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﺮﻯ
ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ،

ﺋﯘ

ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻦ

ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ

ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﻥ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺗﯩﻜﻠﻪﭖ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ
ﺭﯦﻤﻮﻧﺘﭽﯩﻠﯩﻖ،

ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ

ﺭﻩﺳﯩﻤﭽﯩﻠﯩﻚ،

ﻛﻪﺳﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺭﺍﯞﺍﺟﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ،ﻛﯚﭖ ﻳﺎﺷﻼﺭﻏﺎ ﮬﯜﻧﻪﺭ  -ﻛﻪﺳﯩﭗ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﭗ ﻳﺎﺷﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ،ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺵ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﺗﯚﮬﭙﻪ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﭘﺎﺭﺗﻠﯩﺘﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﭼﻤﻪﺱ
ﺗﯚﮬﭙﻪ ﻗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺗﯜﺭﻣﯩﻐﺎ  15ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﮊﺍﻧﺪﺍﺭﻣﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﻪﺷﯟﺍﻕ
ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﻗﺎﺯﺍﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
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ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ  -1ﺩﺍﺩﯛﻳﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻟﯩﻴﯘ ﺯﯨﺪﺍﯞﻳﯘﻩﻥ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺳﻪﺟﺪﯨﮕﻪ ﺑﺎﺵ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ
ﺩﻩﺳﺴﻪﭖ » ﻗﯧﻨﻰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﯔ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﯘﻣﻨﻰ ﺳﯧﻨﯩﯔ
ﺑﯧﺸﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﺴﯘﻥ« -،ﺩﻩﭖ ﺯﻭﺭﺍﯞﺍﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ

ﻏﻪﺯﻩﭖ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺳﯩﻠﻜﯩﭗ

ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ

ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ

ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ...
ﺋﯘ ﺗﯘﺭﻣﺎ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻤﯘ ﻣﻪﮬﺒﯘﺳﻼﺭﻏﺎ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﮫﺘﯩﻘﺎﺕ ،ﺩﯨﻨﻰ ﺗﻪﻟﯩﻢ
ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﺪﯛﺭﻣﻪﻱ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﺍﺷﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ
ﺋﺎﺑﺮﯗﻱ ﯞﻩ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
- 1969ﻳﯩﻠﻰ  -8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 18ﻛﯜﻧﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﭼﻮﯓ ﺗﯘﺗﻘﯘﻧﺪﺍ
ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺗﯘﺗﻘﯘﻧﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ
ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ

ﺋﺎﺑﻠﯩﻤﯩﺖ

ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻨﯩﯔ

ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ،

ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ

ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﭖ ،ﭘﯩﻨﮫﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪﭖ
ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﻪﺟﺎﻧﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ  53ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﻗﺎﻣﺪﺍﭖ ﻛﯧﺘﻪﻟﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﮬﻪﻣﺪﻩ
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ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ﮬﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ

ﺋﺎﺑﻠﯩﻤﯩﺖ

ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ

ﮬﺎﺟﯩﻤﻐﺎ

ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ

ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ

ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺑﯘﻻﻕ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺑﯘﻻﻕ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯚﺳﯜﭖ ﻳﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻦ
ﻳﯧﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﮔﯧﺰﯨﺘﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﮬﺮﯨﺮ ﺑﯚﻟﯜﻣﯩﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ

ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﺷﮫﯘﺭ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺗﯘﺭﯗﻻﺗﺘﻰ .ﺷﯧﺌﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻧﻪﺳﺮﯨﻲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻕ
ﺋﻪﺭﺑﺎﺏ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﯕﮕﯩﯟﺍﺭ
ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ

ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﭽﯩﻼﺭﻏﺎ

ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ

ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ

ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
 15ﻳﯩﻞ ﺗﯘﺭﻣﺎ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﭖ ،ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻣﯘﺩﮬﯩﺶ ﮬﺎﻳﺎﺕ
ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ  53ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
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ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻮﭖ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻮﭖ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺋﺎﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﻕ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﭘﯧﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺗﯘﺭﺩﻯ ﺋﯩﻠﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﯩﺸﯩﭗ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﺪﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﺪﯨﻤﯘ
ﻣﯘﮬﯩﻢ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺗﯩﮕﻪﻥ.
15ﻳﯩﻞ

ﺗﯘﺭﻣﺎ

ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ

ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ

ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﭖ

ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ

ﮬﻪﻟﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﯗﺵ
ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﺭﺍﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯧﺘﯩﭗ
 ﺷﯘ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ.ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻗﺎﻳﻐﯘﻟﯘﻕ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﻧﺎﺳﯩﺮ ﺳﻪﻣﻪﺕ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﻧﺎﺳﯩﺮ ﺳﻪﻣﻪﺕ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ،ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﭘﻮﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺳﻪﭖ
ﺗﻪﻣﯩﻨﺎﺕ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ  ...ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
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ﺋﯚﺗﯩﮕﻪﻥ.

ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ

ﭘﻮﻟﻚ

ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﻳﯧﻤﻪﻙ-ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ،

ﻛﯩﻴﯩﻢ -ﻛﯧﭽﻪﻙ ،ﻳﻮﻝ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﭼﯩﻘﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﮬﻪﻝ
ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ

ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯚﭖ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ
ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
» ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﯜﭼﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ« ﺗﯘﺭﯗﺵ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﺪﻩ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ  20ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﺎﻕ
ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻗﻪﺭﻩﻟﺴﯩﺰ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ.،
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ

ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ.

ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﻣﻪﻣﻪﺕ ﮬﺎﯞﯗﺕ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﻣﻪﻣﻪﺕ ﮬﺎﯞﯗﺕ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺑﯩﺮ

ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ

ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ

ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﻣﻪﻛﯩﺖ

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﺍﯕﺪﺍﺭ ﮬﯜﺳﻨﻪ ﺧﻪﺕ ﺋﯘﺳﺘﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯘ
ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﮬﯜﺳﻨﻪ ﺧﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﮬﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﺎﺭﺧﯩﭗ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﻪﯞﯞﻩﺭ
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ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﭘﻮﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
» ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﯜﭼﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ« ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﺪﻩ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ  15ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﺎﻕ
ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﻩﮬﯩﻤﺴﯩﺰﻟﻪﺭﭼﻪ ﻗﯩﻴﯩﻦ
–ﻗﯩﺴﺘﺎﻗﺘﺎ ﻗﻪﺭﻩﻟﺴﯩﺰ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻐﺎﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﻳﺎﺳﯩﻦ ﺑﺎﺭﺍﺕ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﻳﺎﺳﯩﻦ ﺑﺎﺭﺍﺕ ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻖ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ
ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﻛﺎﺩﯨﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ.
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﺳﯩﺪﻯ.
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﯩﯔ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ
ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯚﭖ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ ﭘﯩﻼﻧﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﯩﺸﯩﭗ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ...
» ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﯜﭼﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ« ﺗﯘﺭﯗﺵ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﺪﻩ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﭗ 15
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ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺗﯘﺭﻣﺎ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﻣﻪﺭﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ .ﺋﺎﻣﯩﻦ!
*****
ﺗﯘﺭﺩﻯ ﺋﯩﻠﻰ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﻪﻳﻴﯘﭖ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﯩﻤﯩﻨﻮﭘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ
ﺳﻮﻗﯘﺷﻰ
ﻣﯩﺠﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ:
ﺑﯘ

ﺋﯜﭺ

ﻧﻪﭘﻪﺭ

ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ

ﻧﯧﻤﻪ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﺯﯨﺪﺩﯨﻴﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ

ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺧﻪﯞﯨﺮﯨﻢ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺋﺎﺑﺪﯗﯞﻩﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻳﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﺩﻯ ﺋﯩﻠﯩﮕﻪ
ﺑﺎﻏﺎﻕ ﺑﻪﺭﺳﻪﻡ ،ﺗﯘﺭﺩﻯ ﺋﯩﻠﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﻪﻳﻴﻮﭖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻤﯩﻨﻮﭖ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺗﻮﻳﻐﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﻤﻪﻥ -،ﺩﯦﺪﻯ.
ﺗﯘﺭﺩﻯ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﻴﻠﻪﻧﻨﻰ ﺗﻮﻳﻐﺎ ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﺪﯨﻢ.
ﺗﯘﺭﺩﻯ ﺋﯩﻠﻰ ﺗﻮﻳﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺯﯨﺪﺩﯨﻴﻪﺗﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻨﯩﯔ ﺑﯧﺴﯩﻤﻰ ﯞﻩ
ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻼﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ،ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺭﻩﺋﯩﺴﻰ
ﺧﯘﻳﺎﯞﺑﺎﯓ -1979ﻳﯩﻠﻰ 10-9ﺋﺎﻱ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﺮﻯ:
ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﺍ ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﻳﻮﻕ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ
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ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﯞﻩﻗﻪ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﭖ،
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺑﯩﺰ ﮬﯧﭻ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﻰ ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﺵ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﺎﻥ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ﮬﻪﻡ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ﻳﻮﻗﺘﻰ ....ﺩﯦﺴﻪ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺩﯦﻠﻮﺳﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﺗﻪﯞﺑﻪ
ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ،

ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ

ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ

ﺑﻮﺷﯘﺗﯘﭖ

ﻳﻮﻟﻰ

ﭼﯩﻘﯩﺶ

ﺑﻪﺭﺳﻪ

ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« -،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺗﯘﺭﺩﻯ ﺋﯩﻠﻰ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺷﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺧﻪﻟﻖ ﺳﻮﺕ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ
ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﻨﻰ ﺋﻪﻣﯩﻴﻠﯩﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﺎ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ
ﭘﻪﻳﻠﻮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ،
» ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﻳﻮﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﯦﺴﻪﯓ ،ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ«-،
ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﻪﻥ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﻰ ﻳﻮﻕ ﺩﯦﺴﻪﻡ ،ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ
ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ،
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ،
ﻣﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﻪﺭﺩﯨﯖﻼﺭ ،ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﻗﺎﻣﺎﻕ
ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ

ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟

ﺑﯘ

ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ

ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ -،ﺩﯦﮕﻪﻥ.
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ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ
ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ

ﺋﻪﻳﻴﯘﭖ

ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ،
ﺭﻩﺕ

ﺋﯩﻤﯩﻨﻮﭖ

ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﺗﯘﺭﺩﻯ

ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻤﻼﺭ
ﺋﯩﻠﯩﻨﻰ

ﺗﯘﺭﺩﻯ
ﺟﺎﮬﯩﻞ،

ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﺸﯩﻐﺎ ﺗﻮﭘﺎ ﭼﺎﭼﺘﻰ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺩﻩﯞﺍﺗﺴﺎ
ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ » ﻳﻮﻕ .ﮬﻪ ﺋﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﻰ«

ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭗ

ﻗﯘﺗﯘﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .....ﺩﯦﮕﻪﻥ ،ﺷﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﻐﺎ
ﻣﯘﺭﻩﺳﺴﻪ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﯨﺪﺩﯨﻴﻪﺕ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ!
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﯩﻤﯩﻨﻮﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﮫﯩﻢ ﺋﻪﻳﻴﯘﭘﻘﺎ ﺋﺎﺯﺭﺍﻗﺘﯩﻦ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ
ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﭘﯘﻟﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ » ﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ« .ﺗﯘﺭﺩﻯ ﺋﯩﻠﯩﮕﻪ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﭘﯘﻟﻰ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ .ﺗﯘﺭﺩﻯ ﺋﯩﻠﻰ ﻳﯧﯖﯩﺸﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺗﭽﻰ ﮬﻮﺷﯘﺭ ﺋﺎﺧﯘﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﭘﻮﭘﺎﻳﻜﺎ ﺯﺍﯞﯗﺗﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﻰ ﺩﯨﺮﯦﻜﺘﻮﺭﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﻰ
ﻗﺎﻣﺪﯨﻐﺎﻥ.
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﺩﻯ ﺋﯩﻠﻰ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ
ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﺭﻩﺋﯩﺴﻰ ﺋﯩﻤﯩﻨﻮﭖ ﮬﺎﻣﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪﻧﺪﻩ،
»ﻣﻪﻥ

ﺑﯘ

ﺋﯩﺸﻘﺎ

ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺴﺎﻡ

ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،

ﺳﻪﻳﭙﯘﻟﻼﻳﻮﭖ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻛﯚﺭﯛﺷﺴﯩﯖﯩﺰ« -،ﺩﯦﮕﻪﻥ .ﺳﻪﻳﭙﯘﻟﻼﻳﻮﭘﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﺳﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻼﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺗﻪﺳﺘﻪ ﮬﻪﺭﺋﺎﻳﺪﺍ 300ﻳﯜﻩﻥ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ
ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﭘﯘﻟﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻦ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ.
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﭘﯧﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ
ﭼﻮﯓ ﮬﺎﺟﯩﻢ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﻓﯧﺮﻣﺎ
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ﻛﯩﺮﯨﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ﭘﯘﻟﺪﯨﻦ ﮬﻪﺭ ﺋﺎﻳﺪﺍ 300ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯘﻝ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﭘﺘﯘ،

ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ

ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ

ﻓﯧﺮﻣﯩﺪﯨﻦ

ﻛﯩﺮﯨﻢ

ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﭘﯘﻝ

ﻳﯧﺘﯩﺸﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯘ  300ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯘﻟﻤﯘ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ.
ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﺧﺴﻰ ﺯﯨﺪﺩﯨﻴﯩﺘﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﻘﺎﻥ ،ﺯﺍﺩﻯ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ
ﺩﯦﻴﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ.

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﺰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﺭﺯ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﺑﺎﺭ
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﻪ
ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﻰ

ﺋﻮﺭﺗﯩﻐﺎ

ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﺍ،

ﻣﻪﻛﯩﺖ،

ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ،

ﺗﺎﺷﻤﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ

ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﺍﺷﻼﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﯞﻩﺗﻪﻥ
ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ

ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ

ﻳﯜﺯﻟﯜﻙ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ

ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ

ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ
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ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ

ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺑﯩﺮ

ﻗﯩﺴﯩﻢ

ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺎﻗﻼﺭ

ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﺎﻱ،

ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﭘﯩﻜﺮﯨﺪﻩ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻢ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻛﯜﭼﻼﺭ ،ﮬﺎﺯﯨﺮ
ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰﺩﺍ  60ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﻛﯜﭺ ﺑﺎﺭ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺳﺎﻧﯩﻤﯘ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﺗﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﯩﺪﯗ ،ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺑﺎﺭ ﻛﯜﭼﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻳﯜﺯﻟﯜﻙ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺴﺎﻕ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻛﯜﭼﯩﻤﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ
ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﺎﻻﻻﻳﻤﯩﺰ ،ﻛﯜﭼﯩﻤﯩﺰ ﻳﻪﺗﻤﯩﺴﻪ ﭼﯧﮕﺮﺍﻧﻰ ﺑﯘﺯﯗﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﻛﻪﺗﺴﻪﻛﻤﯘ ﻛﯧﭽﯩﻜﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ -،ﺩﻩﭖ ﺋﯚﺯ ﭘﯩﻜﺮﯨﺪﻩ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭘﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮﯨﮕﻪ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﻟﯩﺪﯗ.
ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﻮﺧﯘﻳﯜﺭﻩﻙ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺎﻕ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ :ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﻧﯩﯔ ﻣﺎﻗﯘﻟﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ
ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ -،ﺩﻩﭖ
ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﻐﺎﻥ.
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺩﯨﻜﻰ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺗﯜﺭﻛﯜﻣﺪﻩ ﺗﻮﺧﺘﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﯜﺭﻛﯜﻣﺪﻩ ﻧﯩﻴﺎﺯ
ﺋﯚﻣﻪﺭ ،ﻣﯘﺗﻪﻟﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺪﺭﯨﺲ ،ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ،ﻗﺎﺳﯩﻢ ﭘﻪﺭﺳﺎ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﻣﯩﻐﺎ
ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ » .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﻳﻠﻰ« ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﺋﺎﺩﻩﻡ
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ﺋﺎﻟﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﺎﺯﺯﺍﭘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺑﯘ ﻛﺎﺯﺯﺍﭘﻼﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﻪ
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﭖ

ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﮕﻪ

ﭼﯩﻘﯩﭗ

ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ

ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻐﺎﻥ

ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻻﺭ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﻰ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺭﻭﺯﻯ
ﮬﯧﻜﯩﻤﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﭖ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﻼ  400ﺩﻩﻙ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﻳﻮﻟﻐﺎ

ﭼﯩﻘﯩﺸﻨﻰ

ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻧﺘﻪﻛﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺎﻗﻼﺭ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ
ﺋﺎﺯﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﻣﯘﺷﯘ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﻪ
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻐﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ
ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺭﺍﻳﻮﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ
ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻕ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﭖ ،ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﭗ ﻧﯩﺸﺎﻧﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ
ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺋﺎﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻝ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻐﺎ ﺗﻮﭘﻼﻧﺪﻯ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻝ ﻳﯧﺰﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯘ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ
ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻼﺭ 5
ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺧﯩﺘﺎﻱ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ

ﻳﻪﺭ

ﭼﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ

ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ

ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ

ﺟﺎﺭﺍﮬﻪﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﯘ
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ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻣﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ
ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﻣﺎ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﻰ
ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺋﯘﻻﺭ ﮬﻪﺳﺮﻩﺕ ﻧﺎﺩﺍﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ »ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ« ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﻤﯩﺪﻯ .ﺗﻮﺧﯘ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻳﯘﻣﯘﻟﻤﺎﻱ ﺋﯘ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮﯨﮕﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ70 ،ﻣﯩﯔ80 -
ﻣﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﯧﻼﻥ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﮬﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ  40ﻣﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﺪﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﻮﯓ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﮬﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ  40ﻣﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻣﯜﺭﯨﻨﻰ – ﻣﯜﺭﯨﮕﻪ
ﺗﯩﺮﻩﭖ ﻛﯜﺭﻩﺵ ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ
ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﻛﯚﭖ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ،ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﺪﯨﻜﻰ
ﻛﯜﭼﻠﻪﺭﻣﯘ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﻣﺎﻳﺘﺘﻰ .ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪﻩ ﺯﻭﺭ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﻪﭘﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ
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ﺟﻪﻡ

ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ،ﺷﯘ ﯞﻩﻗﻪﻧﻰ

ﺋﻪﺳﻠﻪﭖ

ﻛﯚﺯ

ﻳﯧﺸﻰ

ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ،

ﻳﯜﺭﻩﻛﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﭘﯘﭼﯘﻟﯘﻧﯘﭖ ﻗﺎﻧﻐﺎ ﺗﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ
ﮬﻪﺳﺮﻩﺗﺘﻪ ﭘﯘﺕ  -ﻗﻮﻟﻰ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ﻗﻮﻳﺪﻩﻙ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﯜﺯﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﯨﻤﯩﺰ -،ﺩﻩﭖ
ﻳﯩﻐﺎ ﺯﺍﺭﻯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﯩﻤﯩﺰ.
ﺑﯘ

ﺩﻩﯞﺍﻧﻰ

ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﻪ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﻛﯧﺘﻪﻣﺪﯗﻕ؟

ﻳﺎﻛﻰ

ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ

ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺳﻮﺭﺍﭖ ،ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺷﯧﮫﯩﺖ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ

ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺭﻭﮬﯩﻨﻰ

ﺋﻪﻣﯩﻦ

ﺗﺎﭘﺘﯘﺭﺍﻣﺪﯗ؟

ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ

ﺳﻮﺭﯨﻤﯩﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﯨﻞ ﺳﻮﺭﺍﻗﭽﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺩﻩﺭﺩ -
ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﺎﺭﻣﯩﺰ -،ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﺩﯗﻕ ﺧﺎﻻﺱ!
ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺧﯩﺘﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺍﺩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻳﯧﯖﻰ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ
ﺩﻩﯞﺍﮔﻪﺭﻟﻪﺭﻣﯘ

ﯞﺍﭘﺎﺕ

ﺑﻮﻟﯘﭖ

ﻛﻪﺗﺴﻪ،

ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﻠﻪﺭ

ﺑﯘ

ﺩﻩﯞﺍﻧﯩﯔ

ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ،ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺑﯧﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧﺰﯨﺸﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺧﺎﺗﯩﺮﻩ ﻣﯘﻧﺎﺭﻯ ﺗﯩﻜﻠﻪﭖ ﺋﺎﺑﯩﺪﻩ ﺗﯧﺸﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭﮬﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﯩﻦ ﺗﺎﭘﻘﯘﺯﯗﺷﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ!
ﺑﯩﺰ  43ﻳﯩﻠﻨﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺯﻭﺭ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﯗﻕ.
 43ﻳﯩﻞ ﻳﯩﻐﻼﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﺳﺮﻩﺕ ﻧﺎﺩﺍﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﯗﺵ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﻡ ﺯﻭﺭ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﯗﻕ .ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎﻗﻤﯘ ﺑﯩﺰ
ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﯗﻕ ﯞﻩ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﻪﺩﻩﻝ ﺗﯚﻟﻪﭖ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﮕﻪ
ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ ،ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﺴﯩﺰ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭﮬﻰ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻤﯘ
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ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺗﺎﭘﻘﯘﺯﻣﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﺩﻩﯞﺍﻧﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﮬﺎﻳﺎﺕ
ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﯞﻩ
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺑﯘﺭﭼﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﭘﯩﺪﺍ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭﮬﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ!
ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ :ﻳﯜﻧﯜﺱ ﮬﺎﺟﯩﻢ ﻗﻪﺷﻘﯩﺮﻯ
-2005ﻳﯩﻞ  - 1ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 28ﻛﯜﻧﻰ ﺟﯜﻣﻪ
*****
ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭ:
»ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯓ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻢ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﺑﻪﺯﯨﺒﯩﺮ ﺧﯩﺘﺎﻳﭙﻪﺭﻩﺳﺖ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﯚﮬﻤﻪﺕ ﭼﺎﭘﻼﭖ »،ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻨﻰ
ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ ،ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﭖ

ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ

ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﮕﻪ ﮬﯧﭻ ﺳﯩﻐﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺳﺎﻟﻤﺎ ﺗﺎﺭﯨﺦ« -ﺩﻩﭖ
ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ

ﺷﯜﺑﮫﻪ

ﺗﯘﻏﺪﯗﺭﺩﻯ.

ﻣﻪﻥ

ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻜﻰ

ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ

ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﺵ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ
ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﯚﺯ ﭘﯧﺘﯩﭽﻪ
ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﺗﯜﺷﻨﻰ ﻻﻳﯩﻖ ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ.
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ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻛﯜﺭﻩﺵ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ
ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ
ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﻰ ﺗﯜﺯﮔﻪﻥ.
ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﻩ»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﻧﯩﯔ ﻗﻪﭘﻪﺳﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﻠﯩﺸﻰ
)» (1ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﻧﯩﯔ
ﻗﻪﭘﻪﺳﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ
ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﺎﺯﺍﺩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ،ﺑﯩﺮ ﺋﻮﭼﯘﻡ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﻪﺭ
ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜﺭﺩﻩ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ »ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ« ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯞﻩ
»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ« ﻗﯘﺭﯗﺵ ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ
ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﭘﯩﻴﺎﻧﻪ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﺶ ﺗﯧﺮﯨﭗ ،ﺗﻮﭘﯩﻼﯓ ﯞﻩ
ﺋﯘﺭﯗﺵ ،ﭼﯧﻘﯩﺶ ،ﺑﯘﻻﺵ ﯞﻩﻗﻪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﯞﻩ ﮬﻪﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﻰ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺘﭽﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺷﻪﺭﻣﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﭼﻪ ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﭼﯘﻡ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﻪﺭ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﻥ
ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ-60 ،ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﻛﯜﭼﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺸﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ،ﭘﺎﺋﺎﻝ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﯓ ﺋﺎﻻﻗﻪ
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ﺑﺎﻏﻼﭖ ،ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﻗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ
ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎﮬﺎﻧﮕﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ،ﺯﻭﻣﯩﮕﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻛﯜﺭﻩﺷﻨﯩﯔ
ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﮬﻪﻳﯟﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ،ﻗﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭘﯧﺘﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻱ،
ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ

ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ

ﻳﯧﺘﯩﭗ،

ﻛﯜﺗﯜﭖ

ﻧﯩﺸﺎﻧﻨﻰ

ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.

»ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ« ﺑﯩﺮ ﺋﻮﭼﯘﻡ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﺪﻯ،

ﺋﯘﻻﺭ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﻚ،

ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ،

ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﻰ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠﻪﭖ ،ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺩﺍﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﻗﯘﺭﯗﭖ ،ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﻮﯓ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ-ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ-ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ
»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ«» ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﻛﯜﺭﯨﺸﻰ

ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ

ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻰ«،

»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ«» ،ﻳﺎﺷﻼﺭ ﯞﻩﺗﻪﻥ
ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ«،

»ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻡ

ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ

ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﻰ

ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ«

ﻗﯘﺭﺩﻯ.

»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﺑﯘﻻﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ
ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﮔﯘﺭﯗﮬﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ.
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-1967ﻳﯩﻞ -4ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -10ﻛﯜﻧﻰ ،ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ
»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« )ﻗﯩﺴﻘﺎﺭﺗﯩﻠﯩﭗ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ،ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ( ﺧﯘﭘﯩﻴﺎﻧﻪ ﻗﯘﺭﯗﻟﺪﻯ.
ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ »ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﯨﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ«
ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯚﺯ ﺑﻮﻳﺎﭖ ،ﺋﺎﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺑﯘ ﻧﺎﻡ
ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯜﭺ ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﺪﻯ ﮬﻪﻣﺪﻩ
ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﻰ -1933ﻳﯩﻞ -11ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -12ﻛﯜﻧﻰ-1944 ).
ﻳﯩﻠﻰ  -11ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ-12ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯜﭺ ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﺪﺍ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻥ( ﺩﻩﭖ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﺪﻯ-1968 .
ﻳﯩﻠﻰ

-2ﺋﺎﻳﺪﺍ

»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ

ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ

ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ« ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﻧﺪﻯ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻪﺯﺍ ﯞﻩ ﻛﺎﻧﺪﯨﺪﺍﺕ
ﺋﻪﺯﺍﺩﯨﻦ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ »ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ ﮬﻪﻳﺌﻪﺕ ﺭﯨﻴﺎﺳﯩﺘﻰ« ﺗﻪﺳﯩﺲ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ »ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ« ﺩﺍ ،ﺋﯩﻠﻰ ،ﺋﺎﻗﺴﯘ ،ﺧﻮﺗﻪﻥ،
ﻗﯘﻣﯘﻝ ،ﺗﯘﺭﭘﺎﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺒﺎﺯﻟﯩﻖ ﻛﯜﺭﯨﺸﻰ ﻳﺎﻣﺮﯨﻐﺎﻥ
ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﺘﯩﻦ

ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ،

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻨﻰ

ﺗﯧﺰ

ﺭﺍﯞﺍﺟﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ،

ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﺋﯘﺭﯗﺵ ،ﭼﯧﻘﯩﺶ ،ﺑﯘﻻﺵ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
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ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﭘﺎﺋﺎﻝ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺪﻯ» .ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ

»ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ

ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

»ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ

ﻗﯩﺴﺎﺳﭽﯩﻠﯩﺮﻯ«،

ﺋﻮﻏﻼﻧﻠﯩﺮﻯ«» ،ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ« ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺋﯜﭺ ﺋﻪﻛﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻞ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﺘﯩﻦ

-1969ﻳﯩﻠﻰ

ﺑﺎﺷﻘﺎ،

-4ﺋﺎﻳﻐﯩﭽﻪ،

-1ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ

ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ-ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ »ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ
ﺷﯚﺑﯩﺴﻰ ،ﺋﺎﻟﺘﺎﻱ ﺷﯚﺑﻪ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﻰ ،ﺋﯩﻠﻰ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ،ﺑﯚﺭﺗﺎﻻ ﺷﯚﺑﻪ
ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﻰ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﺎﺭﻣﺎﻕ
ﺋﺎﭘﭙﺎﺭﺍﺗﻼﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﺩﻯ .ﺑﯘ ﺗﺎﺭﻣﺎﻕ ﺋﺎﭘﭙﺎﺭﺍﺗﻼﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺯ ﺗﻪﯞﻩﻟﯩﻜﯩﺪﻩ
ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ

ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ،
ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ،

ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ

ﻳﺎﭼﯧﻴﻜﺎ

)ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ(

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
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ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ،

ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ

ﻗﺎﺗﻼﻡ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﯨﻜﻰ  12ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ،ﺋﻮﺑﻼﺳﺖ،
ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﯞﻩ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﺪﯨﻜﻰ  22ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﯩﭽﻪ
ﻛﯧﯖﻪﻳﺪﻯ.
)» (2ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﻧﯩﯔ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ ،ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ،
ﭘﯩﻼﻧﻰ،

ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ
ﺋﯧﻠﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺑﻮﻟﯘﭖ،

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯘ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ

ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ،

ﺟﯘﯕﮕﻮ

ﺗﯧﺮﺭﯨﺘﻮﺭﯨﻴﯩﻠﯩﻚ

ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻣﯩﻴﻪ

ﺗﯜﺯﯛﻣﯩﮕﻪ

ﺯﻩﮬﻪﺭﺧﻪﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
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ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ

ﻗﯩﻠﯩﭗ،

ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ

ﻗﯩﻠﯩﭗ،

ﭘﻪﻳﺪﺍ

ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﺭﻏﯩﺐ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘ »ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ
ﺯﻭﺭ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ«

ﺩﯨﻜﻰ

ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ

ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﻰ

ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ،
ﺭﺍﯞﺍﺟﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ،

ﮬﻪﺩﻩﭖ

ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﯞﺍﺭﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﭗ ،ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ
ﻣﺎﻝ-ﻣﯜﻟﻜﯩﻨﻰ

ﺗﺎﻻﻥ-ﺗﺎﺭﺍﺝ

ﻗﯩﻠﯩﭗ،

ﻗﻮﺭﺍﻝ-ﻳﺎﺭﺍﻕ،

ﺋﻮﻕ-ﺩﻭﺭﺍ

ﺗﻮﭘﻼﭖ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺑﺎﺯﯨﺴﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ،
»ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ« ﻗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﺪﻯ.
»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ» ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ

ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﻟﯩﺮﻯ«

ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ

ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ-ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ«
ﺑﻮﻟﯘﭖ،

ﺑﯩﻠﻪﻥ

»ﺷﯚﺑﻪ

»ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﯨﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ

ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ«» ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﺴﻰ«،

»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ« ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﻛﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻞ
ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ

ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﭖ،

ﺟﯘﯕﮕﻮ

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ

ﺯﻩﮬﻪﺭﺧﻪﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺧﯘﻧﯜﻛﻠﻪﺷﺘﯜﺭﺩﻯ» ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﻛﯜﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ« ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﻗﯘﺭﯨﻤﯩﺰ ،ﺩﻩﭖ
ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺩﺍﯞﺭﺍﯓ ﺳﺎﻟﺪﻯ.
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ﺑﯘ ﺋﻪﻛﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻞ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﻰ ﺑﯘﺭﻣﯩﻼﭖ،
ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻨﻼ ﺑﯩﺮ »ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺩﯙﻟﻪﺕ« ﺋﯩﺪﻯ ،ﺩﻩﭖ ﺟﯚﻳﻠﯜﭖ،
» ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﻨﻰ ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﺩﺍﺋﯩﻢ
ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺩﻩﭖ ﻛﺎﭘﺸﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﻪﺭ ﻳﻪﻧﻪ
»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﻧﯩﯔ »ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﮔﯧﺮﺑﻰ«» ،ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ
ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﻰ« ﯞﻩ »ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﯨﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯘﻣﮫﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ« ﻧﯩﯔ »ﺩﯙﻟﻪﺕ
ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﻰ« ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﻣﺎﺭﻛﺴﯩﺰﻣﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯ-ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ،
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺷﯘﻣﻠﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﺪﻯ.
»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« »ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ«
ﺩﯨﻜﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺗﯧﺰ ﺳﯜﺭﺋﻪﺗﺘﻪ ﺭﺍﯞﺍﺟﻼﻧﺪﻯ.
-1968ﻳﯩﻠﻰ -2ﺋﺎﻳﺪﺍ» ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ
ﮬﻪﻳﺌﻪﺕ ﺭﯨﻴﺎﺳﯩﺘﻰ« ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ،ﮬﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺯﻭﺭ
ﺗﯜﺭﻛﯜﻣﺪﻩ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ،ﮬﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﺑﺎﻏﻼﭖ ،ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﻰ
ﺭﺍﯞﺍﺟﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ

ﻣﯘﺭﺕ

ﺗﻮﭘﻠﯩﺪﻯ،

ﺋﯘﻻﺭ

ﺳﻮﯞﯦﺖ

ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻨﯩﯔ

ﺋﯧﻠﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﻨﺒﺎﺩﺍﯞ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻐﺎ ﯞﻩ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ
ﺗﺎﺭﺑﺎﻏﺎﺗﺎﻳﻨﯩﯔ

ﺗﯧﺮﻩﻛﺘﻰ

ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻐﺎ

ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﺗﺎﺟﺎﯞﯗﺯ

ﻗﯩﻠﯩﺶ

ﯞﻩﻗﻪﺳﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺳﯚﺯـ ﭼﯚﭼﻪﻙ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﯞﻩ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﭗ،
»ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻰ ﭘﺎﺕ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ« ﺩﻩﭖ ﮔﻪﭖ
ﺳﯧﺘﯩﭗ ،ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﯨﭽﻪ ﺟﯩﺪﺩﯨﻲ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﮬﻪﻣﺪﻩ
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ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯚﻟﯜﻧﯜﭖ »ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ« ﺑﻮﻟﯘﺵ ﭘﻪﻳﺘﻰ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﻱ ﺩﻩﭖ
ﻗﺎﻟﺪﻯ ،ﺩﻩﭖ ﺑﯧﺸﺎﺭﻩﺕ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﻧﻪ »ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ  23ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﯨﺨﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ« ﯞﻩﮬﺎ-ﻛﺎﺯﺍ ﺩﻩﭖ
ﻣﺎﺧﺘﯩﻨﯩﭗ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﭖ ،ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﻰ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﭗ
ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﮬﻪﻣﻤﯩﻼ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺳﯘﻗﯘﻧﯘﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﺭﯗﻕ -
ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ ،ﺋﻪﻝ-ﺋﺎﻏﯩﻨﻪ ،ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺵ ،ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺗﻮﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﺩﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﯩﻨﯩﭗ،
ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺯﻭﺭﺍﯞﺍﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﯞﻩ ﺗﻪﮬﺪﯨﺖ ﺳﯧﻠﯩﭗ»،ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻤﯩﺰﻏﺎ
ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﯚﻱ ﺑﯩﺴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﻤﯩﺰ«
ﺩﻩﭖ ﺟﺎﺭ ﺳﺎﻟﺪﻯ .ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭﻻﺭ ﯞﻩ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﯘﻝ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﭖ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺯﻭﺭﺍﯞﺍﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﺗﻪﮬﺪﯨﺖ

ﺳﯧﻠﯩﭗ،

ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻘﺎ

ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﻘﺎ

ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯩﺪﻯ.
»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻨﻰ ﺭﺍﯞﺍﺟﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ »ﻣﻪﺷﺌﻪﻝ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ« ﯞﻩ
ﺑﺎﺷﻘﺎ

ﺋﻪﻛﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻞ

ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ،

ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ

ﯞﺍﺭﺍﻗﻠﯩﺮﻯ،

ﻛﯩﺘﺎﺑﭽﻪ

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ .ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻨﯩﯔ
ﺟﯘﯕﮕﻮﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﺩﻯ» .ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ
ﺋﻪﻛﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻞ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ،ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﭖ ﺑﯘﺭﻣﯩﻼﭖ،
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ﭘﺎﻛﯩﺖ ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﻕ ـ ﻗﺎﺭﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﻦ ـ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺗﯜﺯﯛﻣﯩﮕﻪ

ﺟﯘﯕﮕﻮ
ﯞﻩ

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﻨﯩﯔ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ،

ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ

ﻓﺎﯕﺠﯧﻦ،

ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺰﻡ
ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ

ﺯﻩﮬﻪﺭﺧﻪﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﺎﺯﺍﺩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺑﯘﻳﺎﻧﻘﻰ

ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ

ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ،

ﻳﻮﻗﻘﺎ

ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﯩﯔ

ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺗﻪﺭﻏﯩﺐ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﭘﯩﻜﺮﻯ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﺪﻯ.
»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﻳﻪﻧﻪ ﭘﺎﺋﺎﻝ ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺗﻮﭘﯩﻼﯓ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺪﻯ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﺑﺎﺯﺍ ﻗﯘﺭﯗﺵ
ﻗﻪﺳﺘﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﻰ ﺗﻮﭘﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺑﺎﻧﻜﺎ،
ﻣﺎﮔﯩﺰﯨﻦ،

ﺋﯩﺴﻜﯩﻼﺕ،

ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ

ﺋﯩﺴﻜﯩﻼﺗﻰ

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ

ﺗﻪﭘﺘﺎﺭﺗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﯘﻟﯩﺪﻯ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ،ﺋﯩﻠﻰ ،ﻗﺎﺭﺍﻣﺎﻱ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻼ  22ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯘﻻﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ 100 ،ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﻳﯜﻩﻧﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻧﻪﻕ ﭘﯘﻝ ﺑﯘﻟﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﻧﻪ »ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﻖ ﺑﻪﺩﯨﻠﻰ« ﻳﯩﻐﯩﺶ،
ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﺗﻮﭘﻼﺵ ﯞﻩ »ﺯﺍﻳﻮﻡ« ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ﭼﺎﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺧﯩﺮﺍﺟﻪﺕ

ﺗﻮﭘﻠﯩﺪﻯ.

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ«

ﻧﯩﯔ

ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﺷﯚﺑﯩﺴﻰ ﺗﻪﭘﺘﺎﺭﺗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ »ﺯﺍﻳﻮﻡ« ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﺧﻪﻟﻖ
ﺩﯦﻤﻮﻛﺮﺍﺗﯩﻴﯩﺴﻰ

ﺩﯨﻜﺘﺎﺗﻮﺭﯨﻤﯩﺰﻧﻰ

ﺋﺎﻏﺪﯗﺭﯗﭖ

ﺗﺎﺷﻼﺵ

ﻏﻪﺭﯨﺰﯨﻨﻰ

ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﺪﻯ.
»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﻳﻪﻧﻪ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
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ﻗﻮﺭﺍﻝ ـ ﻳﺎﺭﺍﻕ ،ﺋﻮﻕ ـ ﺩﻭﺭﺍ ﯞﻩ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ـ ﺋﻪﺷﻴﺎ ﺑﯘﻻﺷﻘﺎ ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺑﯘﻳﺮﯗﭖ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺗﻮﭘﯩﻼﯓ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
»ﺋﺎﻟﺘﺎﻱ ﺷﯚﺑﻪ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﻰ« ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﻐﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﻮﺭﺍﻝ ـ ﻳﺎﺭﺍﻕ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻛﯩﻴﯩﻢ ـ ﻛﯧﭽﻪﻙ ،ﻳﻪﻡ ـ
ﺧﻪﺷﻪﻙ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﺪﻯ ،ﻗﯧﭽﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﯨﭗ
ﭼﯩﻘﺘﻰ.

ﺷﯚﺑﻪ

»ﺑﯚﺭﺗﺎﻻ

ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﻰ«

ﻛﯩﭽﯩﻚ

ﮔﺎﺯﺍﺭﻣﺎ،

ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﺎﺭﻣﺎﻕ ﺋﻪﺗﺮﯨﺘﻰ ﯞﻩ ﺳﺎﻗﭽﯩﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻝ ـ ﻳﺎﺭﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﯘﻟﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ

ﻛﯧﻴﯩﻦ،

ﻗﺎﺭﺍ

ﺗﻮﻟﯘﻕ

ﺗﯧﻐﯩﻨﯩﯔ

ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪﺍ

ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﻗﻮﺭﺍﻝ ـ ﻳﺎﺭﺍﻕ ﺑﺎﺯﯨﺴﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ
ﭘﺎﺭﺗﯩﺰﺍﻧﻠﯩﻖ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﻪﺳﺘﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﺪﻯ» .ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﯩﻠﻰ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ«» ،ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﺷﯚﺑﯩﺴﻰ«،
»ﺋﺎﻟﺘﺎﻱ ﺷﯚﺑﻪ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﻰ« ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ـ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ  12ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻮﯕﻐﯘﻟﯩﻴﻪﮔﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ ـ
ﻳﺎﺭﺍﻕ،

ﺗﯧﻠﯧﮕﺮﺍﻑ

ﻣﻪﺳﻠﯩﮫﻪﺗﭽﯩﺴﻰ

ﺋﺎﭘﭙﺎﺭﺍﺗﻰ

ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ

ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ

ﮬﻪﻣﺪﻩ
ﺗﻪﻟﻪﭖ

ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ

ﺋﯩﺸﻼﺭ

ﻗﯩﻠﺪﻯ.

ﺳﻮﯞﯦﺖ

ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﺳﯘﺳﻠﯘﻕ ،ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺕ ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻐﺎ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ
ﺗﯜﺭﻛﯜﻣﺪﻩ ﺧﯘﭘﯩﻴﺎﻧﻪ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺗﯜﺭﻛﯜﻣﺪﻩ 14ﺋﺎﺩﻩﻡ /ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﯧﻠﯧﮕﺮﺍﻑ
ﺋﺎﭘﭙﺎﺭﺍﺗﻰ ،ﻗﻮﺭﺍﻝ ـ ﻳﺎﺭﺍﻕ ﯞﻩ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﺘﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﭖ،
»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﻪﺷﺘﻰ.
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)» (3ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﻧﯩﯔ
ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﻠﯩﺸﻰ
»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﻧﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺗﻪﺗﯜﺭ ﻳﻮﻟﻰ
ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﻳﺎﻗﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻳﯧﺘﯩﻢ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﻣﯘﻗﻪﺭﺭﻩﺭ
ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﯩﺪﻯ-1969 .ﻳﯩﻠﻰ
-1ﺋﺎﻳﺪﺍ ،ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺧﻪﯞﭘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ،ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ
ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺩﯦﻠﻮ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺑﻪﻧﺰﯨﺴﻰ
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩﻖ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ

ﺭﺍﺯﯞﯦﺪﻛﺎ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ«

ﻧﯩﯔ

ﻗﯩﻠﯩﺶ

ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ،

ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ

ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ

»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ

ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﭖ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺗﻮﻟﯘﻕ ،ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﭘﺎﻛﯩﺘﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﺍ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪﯓ
ﭼﻮﯓ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ،

ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ،

ﭘﯩﻼﻧﻰ،

ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﮔﯘﺭﯗﮬﻰ ﺩﯦﻠﻮﺳﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﻯ .ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮬﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ،ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ
ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﻳﺎﺩﺭﻭ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﺴﻰ ﺩﯦﻠﻮﻧﻰ
ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻐﺎ ﻳﻮﻟﻠﯩﺪﻯ .ﺟﯘ ﺋﯧﻨﻠﻪﻱ
ﺩﻭﻛﻼﺗﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺩﯦﻠﻮﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻕ ﺑﻪﺭﺩﻯ» :ﺩﻩﻟﯩﻞ ـ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻘﺎ ،ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ
ﻣﺎﯞﺯﯦﺪﯗﯓ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ؛ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﻨﻰ
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ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﭖ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ،ﭘﺎﻛﯩﺘﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻛﺎﺗﺘﯩﯟﺍﺷﻼﺭﻏﺎ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﯧﺮﻩﻛﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﻗﺎﻳﻤﯘﻗﻘﺎﻥ ،ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻲ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛﻪﯕﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ؛ ﺋﯩﺸﻨﻰ
ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﭖ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﭼﯩﺸﻠﻪﭖ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ،
ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﻳﯚﺗﻜﯩﯟﯦﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﯖﻼﺭ«.
»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ«

ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ

ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﮔﯘﺭﯗﮬﻰ  1970ـ ﻳﯩﻠﻰ -3ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﯓ ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺮ-ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﺭ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ

ﺧﻪﻟﻖ

ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺸﻰ

ﯞﻩ

ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﻰ
ﻗﻮﻟﻠﯩﺸﻰ

ﯞﻩ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ،

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﭘﺎﺋﺎﻝ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﻧﻰ ﺋﯜﺯﯛﻝ ـ ﻛﯧﺴﯩﻞ ﺑﯩﺖ ـ ﭼﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯞﻩ »ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﺋﯘﻧﺴﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﺵ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ
ﺯﻭﺭ ﺗﯚﮬﭙﻪ ﻗﻮﺷﯘﭖ ،ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﻗﻮﻝ ﺗﯘﺗﯘﺷﯘﭖ ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﻨﻰ
ﺗﯩﻨﭽﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﻣﺎﺭﺷﯩﻨﻰ ﻳﺎﯕﺮﺍﺗﺘﻰ.
 1969ـ ﻳﯩﻠﻰ  8ـ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  20ـ ﻛﯜﻧﻰ» ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ« ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺑﯩﻴﯘﺭﻭﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﯟﯦﺸﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﻮﭖ
ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭ ﮔﯘﺭﯗﮬﻰ
ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ،ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ـ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻣﻪﻛﯩﺖ
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ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺳﯘﻏﯘﻥ ﭼﺎﺯﯨﺪﺍ

ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ،

ﺳﻮﯞﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺗﻮﭘﯩﻼﯓ
ﺑﺎﺯﯨﺴﻰ ﻗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﺳﯘﻳﯩﻘﻪﺳﺘﻰ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ،

ﺧﻪﯞﭘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻰ

ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ

ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ

ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻛﻪﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻧﺎﺯﺍﺭﯨﺘﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ 8 .ـ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ
 21ـ ﻛﯜﻧﻰ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﻰ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ
ﺧﻪﯞﭘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻐﺎ ﯞﻩ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﻰ
ﻣﻪﻟﯘﻡ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ

ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻐﺎ

ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ،

ﺗﯧﺰﺩﯨﻦ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﭖ ،ﮬﻪﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﺋﺎﻝ ﻗﻮﻟﻠﯩﺸﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ
ﺧﻮﺭﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯚﺳﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺭﺷﺎﭖ ﻳﻮﻗﺎﺗﺘﻰ.
ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻦ

ﻳﻮﻟﻐﺎ

ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ

ﺑﯩﺮ

ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ

ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭ

ﺑﯩﺮ

ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺯﻩﺭﺑﯩﮕﻪ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﻩﻟﻤﻪﻱ ،ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻼ
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﺎﻳﻐﺎﻥ
ﺗﻮﺭﻏﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ 40 ،ﺗﯩﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﻰ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﻟﻪﭖ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﺋﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ
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ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ

ﺋﯧﻠﯩﭗ

ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ

ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ،

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ

ﻳﯧﺮﯨﻨﻰ

ﺑﯩﻠﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ ،ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯘﻳﯩﻘﻪﺳﺘﯩﻨﻰ
ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﯧﺰﺩﯨﻦ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﯞﻩ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﭖ ،ﮬﻮﺷﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻨﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﭖ ،ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ
ـ ﻛﻪﭼﻜﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻛﯚﺯ-ﻗﯘﻻﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰ-
ﺩﯦﺮﯨﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﺷﻨﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﺩﻯ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯘﺵ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎﻳﻼﻕ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺳﯘﻏﯘﻥ ﭼﺎﺯﺍ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﺎﺭﭘﯩﻠﯩﻖ ﻛﻪﻧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﺎﻟﯩﻲ
ﺗﺎﻍ ﺟﯩﻠﻐﯩﺴﯩﺪﺍ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﻪﯞﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ،ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻣﻤﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺯﻩﺭﺑﻪ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺗﯘﺭﺩﻯ-8 .ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -22ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪﭺ ﺳﺎﺋﻪﺕ  12:00ﺩﻩ،
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﻟﯩﻴﻪﻧﯩﻨﯩﯔ ﻟﻴﻪﻧﺠﺎﯕﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﯚﮔﺰﯨﺪﻩ ﺗﯘﺭﯗﭖ
ﺗﺎﻍ ﻗﺎﭘﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻍ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ
ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﻨﻰ ﺧﯩﺮﻩ ـ ﺷﯩﺮﻩ ﻛﯚﺭﺩﻯ.
ﯞﻩﺯﯨﭙﻪ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ
ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻧﻪﻕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺧﯘﺭﯗﻡ ﯞﻩ ﺭﯦﺰﯨﻨﻜﻪ ﺋﺎﻳﺎﻍ ﺋﯩﺰﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﻯ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺑﯘ ﺋﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﻯ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺟﻪﺯﻣﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ،ﺑﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ

ﻳﻮﻝ
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ﻳﯜﺭﯛﭖ،

ﻛﻪﻧﺘﻜﻪ

ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ
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ﭘﯧﺘﯩﻨﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﻩﻝ ﺋﺎﺷﯘ ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭ
ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯓ ،ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ .ﯞﻩﺯﯨﭙﻪ ﺋﯩﺠﺮﺍ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ

ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻏﺎ

ﻗﻮﻏﻼﭖ

ﺯﻩﺭﺑﻪ

ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺑﯘ
ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﻛﯜﭺ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﭖ ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﻣﺎﯕﺪﻯ.
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﺎﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ،ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﺳﯘ
ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﺪﻩ ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﻯ .ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﯧﺰ
ﺳﯜﺭﺋﻪﺗﺘﻪ ﻗﻮﺭﺷﺎﭖ ،ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺯﻩﺭﺑﻪ

ﺑﯧﺮﯨﭗ،

ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻨﻰ

ﻧﻪﻕ

ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﺍ

ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺩﻯ،

ﺋﯧﺘﯩﭗ

ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻧﻪﭘﻪﺭ
ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﻰ ﭼﯧﮕﺮﺍ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﭼﯧﮕﺮﺍﻏﺎ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﺎﺗﯘﺵ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﻰ ﻗﺎﺭﺍﺟﯜﻝ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻰ ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺭﺍﻳﻮﻧﻐﺎ ﺳﯘﻗﯘﻧﯘﭖ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻼﭖ،

ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﭖ،

ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﮕﻪ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﺪﻯ .ﺧﻪﻟﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ
ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﻰ

ﻗﻮﻏﻼﭖ

ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻖ
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ﺧﻪﯞﯨﺮﯨﻨﻰ

ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ

584

ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﻪﺱ ـ ﺑﻪﺳﺘﻪ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﺗﺘﻰ ،ﺑﯘ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﺎﻝ
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﺗﻮﺧﺘﻰ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﻯ ،ﺋﯘ
ﺑﺎﺷﻘﺎ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﻰ

ﺗﯘﺗﻘﯩﻠﻰ

ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ،ﺷﯘ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﺘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﭖ
ﺗﯧﺰﺩﯨﻦ

ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ

ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﻰ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ

ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﯟﺍﻟﺪﻯ.

ﺋﯩﺰﺩﻩﺷﻜﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ،ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ  62ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ،
ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ـ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﻯ .ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﻏﻪﺯﻩﭖ ـ ﻧﻪﭘﺮﯨﺘﻰ ﺗﺎﺷﻘﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﻼﭖ
ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺗﺎﻍ ـ
ﺋﯧﺪﯨﺮﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﻪ ـ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩﻩ  70ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ
ﻳﻮﻝ ﻳﯜﺭﯛﭖ ،ﺳﯘ ﯞﻩ ﻳﯧﻤﻪﻙ ـ ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ
ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﺎ ،ﺭﻭﮬﻠﯘﻕ ،ﺟﻪﯕﮕﯩﯟﺍﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﯧﭽﯩﭗ
ﺳﯘﻗﯘﻧﯘﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﯧﺰﻻ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ.
ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻗﻮﺭﺷﺎﭖ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﺟﯧﯖﯩﺪﻩ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺑﯧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﺩﻩﻙ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺭﯨﺸﺘﻪ ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﺘﻰ ،ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﻰ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﻩ ﮬﻪﺭ
ﯞﺍﻗﯩﺖ ﮬﻪﻣﻤﯩﻼ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﭼﯧﻠﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﺩﻯ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ
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ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻗﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺳﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺳﯘ ﯞﻩ ﻳﯧﻤﻪﻙ ـ ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ،
ﺑﯩﺮ

ﻣﻮﻣﺎﻱ

ﭼﻮﯓ

ﺑﯩﺮ

ﻗﻮﻏﯘﻧﺪﯨﻦ

ﺑﯩﺮﻧﻰ

ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ

ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﻣﻤﺎ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻏﺎ
ﻗﻮﻏﻼﭖ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ ،ﺩﻩﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻼﭖ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﯓ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ .ﺑﯩﺮ
ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﺪﻩ ،ﮬﺎﯞﺍ
ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ،ﺳﯘ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺟﻪﯕﭽﯩﺴﻰ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳﯘﺩﺍﻥ ﺳﯜﻳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ
ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﻰ ﺑﻮﯞﺍﻳﻐﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﯩﺪﻯ ،ﺑﻮﯞﺍﻱ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ،
ﻗﻮﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﻴﺎﻏﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮ
ﻧﻪﺷﭙﯜﺗﻨﻰ ﺋﺎﯞﺍﻳﻼﭖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑﯘ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ
ﺟﻪﯕﭽﯩﺴﻰ ﻧﻪﺷﭙﯜﺗﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﻧﻪﺷﭙﯜﺕ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ
ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭼﯧﮕﺮﺍ ﺭﺍﻳﻮﻧﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯚﯕﻠﻰ ،ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻧﻪﺷﭙﯜﺗﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻳﯧﻴﯩﺸﻜﻪ
ﻗﯩﻴﻤﺎﻱ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﻼﭖ
ﺗﯘﺗﯘﺵ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻟﻴﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ
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ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻧﻪﺷﭙﯜﺗﻨﻰ ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﭖ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ
ﭘﺎﺭﭼﯩﺪﯨﻦ

ﺑﻪﺭﺩﻯ،

ﺑﯩﺮ

ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ

ﭘﺎﺭﭼﻪ

ﻧﻪﺷﭙﯜﺕ

ﺧﻪﻟﻖ

ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ  60ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﯞﺍﻱ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺩﺍﻧﻪ
ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺧﺎﻟﺘﯩﻨﻰ ﻳﯜﺩﯛﭖ ،ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﻻﻳﯩﺘﻪﻥ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ
ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ »ﺋﯜﭺ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰﺍﻡ،
ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ« ﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ،ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﯩﺮﻯ
ﺋﺎﻣﻤﯩﻨﯩﯔ

ﺑﯩﺮ

ﺗﺎﻝ

ﻳﯩﭗ

ـ

ﻳﯩﯖﻨﯩﺴﯩﻨﯩﻤﯘ

ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ

ﺋﺎﻟﺴﺎ

ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ ،ﺑﻮﯞﺍﻱ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﮕﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ
ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﻳﺎﺵ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ» :ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ
ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻱ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﻣﻤﯩﻨﯩﯔ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺳﺎﻟﻤﯩﺪﻯ ،ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﯩﻤﯘ ﺩﻩﺳﺴﯩﻤﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ ﺑﯩﺰ
ﺩﯦﮫﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﺳﻮﯞﻏﯩﺘﯩﻤﯩﺰ،
ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯚﯕﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﺎﯕﻼﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ.
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺳﯚﻳﯜﺷﺘﻪﻙ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ
ﺋﯩﻠﮫﺎﻣﻼﻧﺪﯗﺭﺩﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ »ﭼﯧﮕﺮﺍ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﻣﯜﺭﯞﺍﻳﻪﺕ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ!« ﺩﻩﭖ ﺋﯩﺮﺍﺩﻩ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﺘﻰ.
»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ«
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ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﮔﯘﺭﯗﮬﯩﻨﻰ ﭘﺎﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﺵ
ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺑﯩﺮ
ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺰﻡ ﯞﻩ ﯞﻩﺗﻪﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭﻟﯩﻚ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ
ﻣﺎﺭﻛﺴﯩﺰﻣﻠﯩﻖ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﯞﻩ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ
ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﮬﻪﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺴﺘﯩﻚ ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،

ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﯨﻜﻰ

ﺋﺎﺯ

ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ

ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﯩﺪﻩﻙ
ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﻪﭼﯜﺭﻩﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻳﻪﺗﺘﻰ.
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ

»ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ

ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ«

ﻧﯩﯔ

ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ

ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﯞﻩ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ
ﺧﻪﯞﭖ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺩﻯ ،ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﮕﻪ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺳﺎﻟﺪﻯ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﻳﺎﻗﻤﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﮬﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭﻩﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯩﻼﯞﻩ:

ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼﺭ

ﺧﯩﺘﺎﻱ

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ

ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺕ

ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ  -ﻳﺎﯞﯨﺪﺍﻕ ،ﮬﻪﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﮬﻪﻗﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﻦ
ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ

ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﺑﻮﻟﯘﭖ،

ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﻠﯩﺮﻯ

ﻣﯧﻐﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
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ﺷﺎﻛﯩﻠﯩﻨﻰ

ﺋﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ
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ﺋﺎﻻﻗﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ:
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﻛﯧﺮﯨﻤﻰ
Teflon: 0046 709471 671
E-mail: sewdayi62@gmail.com
1714789799

QQ:

ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻧﻪﺷﺮﻯ ﺗﯜﮔﯩﺪﻯ.
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ﻗﺎﺭﺍ ﺟﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯓ
ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻛﯜﺭﻩﺵ
ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻯ :ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﺸﯩﺖ ﮬﺎﺟﻰ ﻛﯧﺮﯨﻤﻰ
ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﻣﯘﮬﻪﺭﺭﯨﺮﻯ :ﻛﯜﺭﻩﺵ ﺋﺎﺗﺎﺧﺎﻥ
ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﻗﻪﻟﻪﻣﻜﻪﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﺪﻯ
-2013ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﭘﺮﯦﻞ

ﺷﯩﯟﯦﺘﺴﯩﻴﻪ  -ﺳﯩﺘﻮﻛﮫﻮﻟﻢ
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