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ﻗﯩﺰ-ﺧﺎﻧﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ راﻣﯩﺰاﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮى
ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،راﻣﯩﺰان ﺋﯧﯿﻰ ﭘﯜﺗﯜن ﺋﺎﯾﻼردﯨﻦ ﺋﯘﻟﯘغ ۋە ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎﯾﺪۇر .راﻣﯩﺰان ﺋﯧﯿﯩﺪا ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﯾﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪرﮔﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ۋاﻗﯩﺘﻼردا

ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن

ﯾﺎﺧﺸﻰ

ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪردﯨﻦ

ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ

ﻛﯚپ

ﺳﺎۋاب

ﯾﯧﺰﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ھﻪﻗﯩﻘﻪت .راﻣﯩﺰان ﺋﯧﯿﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن،
ﺧﯘﺳﯘﺳﻪن ﺋﺎﯾﺎﻟﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻣﻮل ھﻮﺳﯘل ۋاﻗﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﯾﺎﻟﻼر ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯘ
ﺋﺎﯾﻨﯩﯔ ﻗﻪدرﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺴﺎ
ﺋﻪرﻟﻪردﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﺳﺴﻪ ﺋﺎرﺗﯘق ﺳﺎۋاب ﻗﺎزﯨﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺪاق:
ﺋﺎﯾﺎل ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﺧﯘددى ﺋﻪر ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﯩﺴﻼم ﭘﻪرزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﻧﻪﭘﻠﻪ
ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪا ،ﺋﯧﺮى ۋە ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﯾﺎﺧﺸﻰ
ﺧﯩﺰﻣﻪت ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﺎﺋﻪت  -ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺷﻪرت
ﺷﺎراﺋﯩﺖ ھﺎزﯨﺮﻻپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﭙﺘﺎرﻏﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ﭘﻪﻗﻪت ﺋﺎﯾﺎل ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯜﻧﺪۈزدە روزا ﺗﯘﺗﯘﻗﻠﯘق ﺗﯘرۇپ ﯾﺎﻟﻐﯘز
ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﻪﯾﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺳﺎۋاب ﺗﺎﭘﯩﺪۇ .ﺋﺎﯾﺎل ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﺋﻪزاﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻏﯩﺰاﻻﻧﺪۇرۇش ۋە ﻛﯩﯿﯩﻢ  -ﻛﯧﭽﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯾﯘﯾﯘپ ﺗﺎزﯨﻼش
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻨﻤﯘ ﯾﻪﻧﻪ ﺳﺎۋاب ﺗﺎﭘﯩﺪۇ.
راﻣﯩﺰان ﺋﯧﯿﻰ ﯾﯩﻠﺪا ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻼ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﺎھﺎﯾﯩﺘﻰ ﺗﯩﺰ ﺋﯚﺗﯜپ
ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ،ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر

ﺑﯘ ﭘﯘرﺳﻪﺗﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﺎﯾﻨﯩﯔ

ﺧﻪﯾﺮاﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪت  ،ﯾﻪﻧﻪ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﻪس ھﻮﺷﯩﻨﻰ
ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﺑﯘ ﺋﺎي ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﺎﯾﻨﯩﯔ ﻗﻪدرﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﻪر،
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ﭘﯘرﺳﻪﺗﻨﻰ ﻏﻪﻧﯩﻤﻪت ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﻪر ﺑﯘ ﺋﺎﯾﻨﯩﯔ ﺷﺎراﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ھﻪۋز ﻛﻪۋﺳﻪرﻟﻪرﻧﻰ
ﺋﯩﭽﻪﻟﯩﮕﻪﻧﺪەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﯾﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ راﻣﯩﺰان ﻛﻪﻟﺴﻪ ۋاﻗﯩﺘﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﺴﺎم ۋە ﺑﯘ
ﺋﺎﯾﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﭘﺎﯾﺪﯨﻼﻧﺴﺎم دەپ ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻧﯘرﻏﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻣﺮى
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ راﻣﺰاﻧﻐﺎ ﯾﻪﺗﻤﻪﯾﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺧﯘددى ﻗﻪدﯨﻤﻜﯩﻠﻪر ﺋﯧﯿﺘﻘﺎﻧﺪەك »
ﺋﯚﻣﯜر ﺋﺎﺗﻘﺎن ﺋﻮق«ﺗﯘر .ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﯾﺘﯘرۇپ ﻛﻪﻟﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﯾﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﺋﯚﻣﯜر
ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﭘﺎﯾﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .راﻣﺰاﻧﺪەك ﺑﯩﺮ
ﯾﯩﻠﺪا ﺋﺎران ﺑﯩﺮﻻ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﯾﺎﺧﺸﻰ ﭘﯘرﺳﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﻪرﻣﻪﺳﻠﯩﻚ
ﻛﯧﺮەك .ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﯾﺎﻟﻼر ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﻼﺷﺘﯘرۇپ،
ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻨﯘت ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻜﺎرﻏﺎ ﺋﯚﺗﻜﯜزﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﭘﺎﯾﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺗﯚۋەﻧﺪە ﺋﺎﯾﺎل ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻼرﻏﺎ راﻣﯩﺰان ﺋﯧﯿﯩﺪا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ
ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ  20ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﯿﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
 -1راﻣﯩﺰان ﺋﯧﯿﯩﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﯜﺗﯜن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠﻪر ۋە ﺋﯚي ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪت
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ۋە ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﻧﯩﯿﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﯩﻠﯩﺶ.
 -2ﺑﻪش ۋاخ ﻧﺎﻣﺎزﻧﻰ ﺋﯚز ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ.
 -3ﺳﯜﻧﻨﻪت ۋە ﻧﻪﭘﻠﻪ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﻠﯩﺶ.
 -4ﺳﻪدﯨﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚپ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﺎﺟﯩﺰ  -ﺋﯘرۇﻗﻼرﻏﺎ ﯾﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﯾﯧﺘﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ
ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼش.
 -5ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﻰ ﻛﯚپ ﺋﻮﻗﯘش .ﺋﯩﻤﻜﺎن ﻗﻪدەر راﻣﯩﺰان ﺋﯧﯿﯩﺪا ﻗﯘرﺋﺎن ﻛﻪرﯨﻤﻨﻰ
ﺗﺎﻣﺎم ﻗﯩﻠﯩﺶ.
 -6ﺋﯩﻤﻜﺎن ﻗﻪدەر ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﻠﯩﺮى ﺗﺎراۋﯨﮫ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﻪرﻟﻪرﻧﯩﯔ
ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪا ﺋﺎﯾﺮﯨﻢ ﺳﻪپ ﺗﯜزۈپ ﺑﯘ ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻜﻪ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮاك ﻗﯩﻠﯩﺶ.
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 -7ۋەز  -ﻧﻪﺳﯩﮫﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯚپ ﺋﺎﯕﻼش.
 -8ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻨﻰ ،ﺧﻮﺷﻨﯩﻼرﻧﻰ ۋە ﺋﯘرۇق – ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼرﻧﻰ ﺋﯩﭙﺘﺎرﻻﺷﺘﯘرۇش

 -9ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ،ﻗﯧﯿﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎ  -ﻗﯧﯿﯩﻦ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺋﯩﭙﺘﺎر
ﻗﯩﻠﺪۇرۇش ۋە ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﯾﻮﻗﻼپ ﺗﯘرۇش ،ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە دۇﺋﺎﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﺶ.
-10ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ۋە ﭘﻪرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﯾﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ
ﺋﯩﭙﺘﺎر ۋە زوھﯘرﻻردا ﯾﺎﺧﺸﻰ ﻏﯩﺰاﻻﻧﺪۇرۇش.
-11ﻏﻪﯾﯟەت ،ﺷﯩﻜﺎﯾﻪت ،ﮔﻪپ ﺗﻮﺷﯘش ،ﯾﺎﻟﻐﺎن ﺳﯚزﻟﻪش ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﻰ رەﻧﺠﯩﺘﯩﺶ
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ۋە ﭘﯜﺗﯜن ﻧﺎﭼﺎر ﺋﻪﺧﻼﻗﻼردﯨﻦ ﯾﯩﺮاق ﺗﯘرۇش.
-12ۋاﻗﯩﺘﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘپ ﺑﯘ ﺋﺎﯾﺪا ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚپ ﯾﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼرﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚپ
ﺳﺎۋاب ﺗﯧﭙﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺶ.
-13ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﻛﯚرۈش ﺑﯩﻠﻪن ۋە ﭘﺎﯾﺪﯨﺴﯩﺰ ﺳﯚھﺒﻪﺗﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ۋاﻗﯩﺘﻨﻰ
ﺋﯩﺴﺮاپ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ .ﻛﯚپ ﺋﯘﺧﻼپ ۋاﻗﯩﺘﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜزﻣﻪﺳﻠﯩﻚ.
-14ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ ﮔﯜزەل ﺋﻪﺧﻼﻗﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻪﻟﻤﻪﯾﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەﺗﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﯾﺪا
ﺷﯘﻻرﻧﻰ ﺗﯜزﯨﺘﯩﺶ ۋە ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺶ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﺎي
ﺗﻪرﺑﯩﯿﻪ ﺋﯧﻠﯩﺶ ۋە ﯾﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎدەﺗﻠﻪرﻧﻰ ﯾﯧﺘﯩﻠﺪۈرۈش ﺋﯧﯿﯩﺪۇر.
-15ﺑﻮش ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘش ۋە دﯨﻨﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯩﻠﯩﻢ
ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻟﺪۇرۇش .ﭼﯜﻧﻜﻰ راﻣﯩﺰان ﺋﯧﯿﻰ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛﻪرﯨﻢ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪد
ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺑﺎرەك
ﺋﺎي .ﺷﯘﯕﺎ ﭘﻪﯾﻐﻪﻣﺒﻪر ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ راﻣﯩﺰان ﺋﯧﯿﯩﺪا ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺋﻪڭ
ﻛﯚپ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ،ﺳﻪدﯨﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪڭ ﻛﯚپ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ.
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-16راﻣﺰاﻧﺪا ھﻪددﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﻛﯚپ ﯾﯧﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﻪزاﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼش ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺋﻪھﻤﯩﯿﻪت ﺑﯧﺮﯨﺶ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻛﯚپ
ﯾﯧﯿﯩﺶ ﺋﺎدەﻣﻨﻰ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠﻪردﯨﻦ ھﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇپ ﻗﻮﯾﯩﺪۇ .ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯚپ
ﯾﯧﯿﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻪن ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ زﯨﯿﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ راﻣﯩﺰان ﺋﯧﯿﯩﺪا
ﺋﺎز ﯾﻪپ ،ھﻮﺷﯿﺎر ﺗﯘرۇش ﻻزﯨﻢ.
-17راﻣﯩﺰان ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪە دۇﺋﺎﻧﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ دۇﺋﺎ
ﺋﯩﺠﺎﺑﻪت ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻨﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﻪرﻣﻪﺳﻠﯩﻚ.
-18راﻣﯩﺰان ﺋﯧﯿﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜن ﮔﯜزەل ﺋﻪﺧﻼﻗﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﯾﺎﻣﺎن
ﺋﺎدەﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼش ﭘﯘرﺳﯩﺘﻰ دەپ ﺗﻮﻧﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﺎﯾﺪا ھﺎﯾﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮا
رەﺗﻜﻪ ﺳﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ.
-19راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﯾﯧﺘﯩﻢ  -ﯾﯧﺴﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﯾﯜزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻛﯜﻟﺪۈرۈش ﺋﯜﭼﯜن ﻓﯩﺘﯩﺮ ﺳﻪدﯨﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘق ۋە زﯨﯿﺎدﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎدا
ﻗﯩﻠﯩﺶ.
 -20روزى ھﯧﯿﺖ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺋﺎۋۋال ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﻼرﻧﻰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼرﻧﻰ زﯨﯿﺎرەت
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﺎد ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﻪرﮔﻪ ﺧﻪﯾﺮ -
ﺋﯧﮫﺴﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺧﻮش ﻗﯩﻠﯩﺶ.
ﯾﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼرﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﻐﺎن ﺋﺎﯾﺎل ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪرﻟﻪردﯨﻦ ﭼﻮﻗﯘم ﺋﯩﻜﻜﻰ
ھﻪﺳﺴﻪ ﺋﺎرﺗﯘق ﺳﺎۋاﺑﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ .ﺋﯩﺴﻼم ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﯾﺎﻟﻼر
ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .راﻣﯩﺰان ﺋﯧﯿﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﭘﺎﯾﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻨﻰ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺋﻪﺷﯘ ﺋﯜﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﯾﺎﻟﻼرﻧﻰ
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ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،راﻣﯩﺰان ﺋﯧﯿﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﭘﺎﯾﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە
ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻣﻮل ھﻮﺳﯘﻟﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻزﯨﻢ.
ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ھﯩﺪاﯾﻪت ﺗﯩﻠﻪﯾﻤﻪن ۋە ﺑﯘ ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﺎﯾﺪا
ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪن ﺳﺎۋاﺑﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮزۇق
ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻣﯘﯾﻪﺳﺴﻪر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮراﯾﻤﻪن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜن ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯘ ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﺎﯾﻨﯩﯔ ﺷﺎراﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺑﻪھﺮﯨﻤﻪن ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﯾﻤﻪن.
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