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ﺩﯨﻦ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟
ﻛﯧﭽﯩﻚ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ ﺑﯘ ﺩەﺭﺳﯩﻤﯩﺰﺩە ﺩﯨﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯘﻗﯘﻣﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ؟ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﻮﻧﯘﺷﯘپ ﭼﯩﻘﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﺎﺗﺎ ۋە ھﺎۋﺍ ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﺯﯦﻤﯩﻨﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ
ﻣﯘھﯩﺘﺘﺎ ھﺎﻳﺎﺕ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻧﯧﻤﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ۋە
ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺳﺎۋﺍپ ،ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﮔﯘﻧﺎھ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯘ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩﻤﺪﯗﺭ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺯﯦﻤﯩﻨﮕﻪ ﺟﻪﺑﺮﺍﺋﯩﻞ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺟﻪﺑﺮﺍﺋﯩﻞ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﺎﺩﺩﻯ ۋە ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﻪﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﺪﻯ .ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﺎﺗﺎ ۋە ھﺎۋﺍ ﺋﺎﻧﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﻯ-ﭘﻪﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺧﻪۋەﺭ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ،ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ۋە ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻠﻪﺭ ﺩﯨﻦ ﺩەپ
ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺩﯨﻨﮕﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ھﯩﺪﺍﻳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻘﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ ۋە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﻗﯘﻣﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﻪﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻗﯘﻟﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ،ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﺭﯗﻕ-ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﺍ ﺳﯩﻠﻪ-ﺭەھﯩﻤﻨﻰ ﺋﯘﺯﯗپ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ
ﺋﯩﻠﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ
ﺳﺎۋﺍپ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ،
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ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﻪﻳﻤﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻣﯚﻣﯩﻦ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻣﯚﻣﯩﻦ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ-ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ
ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﺪە ﻧﯘﺭ ۋە ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﺪە ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﺎﻻﻳﻰ
ﺋﺎﭘﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ .ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﻣﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻛﺎﭘﯩﺮ
ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻏﻪﻳﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺷﯧﺮﯨﻚ
ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ھﻪﺭ-
ﺧﯩﻞ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻼھﻼﺭﻏﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﯩﺪﯗ .ﻛﺎﭘﯩﺮ ۋە ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭ ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ھﺎﺭﺍﻡ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻪﻳﺪﯗ ۋە ﺋﯩﭽﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺗﯜﺭﺩﯨﻜﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ھﻪﺭ-ﺧﯩﻞ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﺭﻏﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﺘﻪ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﻳﻪﻧﻰ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﺳﻠﻰ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺪﯗ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﻰ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ
ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺧﯘﻻﺳﻪ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ۋە ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻨﻰ ﺩﯨﻦ ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﯗپ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺗﯜﺳﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﻣﺎ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ.
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ﻗﯧﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ! ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ:
-1ﺩﯨﻦ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟
-2ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟
-3ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻜﯩﺘﺘﻰ.
-4ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺩەپ ﻛﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ؟
-5ﻛﺎﭘﯩﺮ ،ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ،ﺷﯧﺮﯨﻚ ۋە ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﻕ ﻧﯧﻤﻪ؟
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