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ﺧﺎﻧﯩﻢ  -ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺭﻭﻣﺎﻝ ﺋﺎﺭﺗﯩﺸﻰ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﯩﯔ
ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯗ
ﻏﻪﺭﺏ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪە ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺭﻭﻣﺎﻝ
ﺋﺎﺭﺗﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ،ﺧﯩﻠﻤﯘ-ﺧﯩﻞ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ ۋە ﺑﯘ ﺋﯧﻜﺴﺘﺮﯨﻤﯩﺰﻡ،
ﻓﯧﺌﻮﺩﺍﻟﻠﯩﻖ ،ﺧﯘﺭﺍﭘﺎﺗﻠﯩﻖ ،ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻴﻠﯩﻚ ،ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﭼﻪﻛﻜﻪﻧﻠﯩﻚ،
ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺯﯗﻟﯘﻣﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭﺍۋﯦﺘﯩﭙﺘﯘ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﺎﺳﺎﺳﺴﯩﺰ ﭘﻪﺭەﺯ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﻧﻪﺯەﺭ ،ھﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ
ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺭﻭﻣﺎﻝ ﺋﺎﺭﺗﺴﺎﻡ ﺋﯚﺯەﻣﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺭﻭھﻠﯘﻕ ۋە ﺭﺍھﻪﺕ
ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﺭەﺯ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﻧﻪﺯەﺭ،
ﺋﯚﺯەﻣﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺋﯚﺯﮔﯩﭽﻪ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻢ ﺑﺎﺭ.
ﺭﻭﻣﺎﻝ ﺋﺎﺭﺗﯩﺶ ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﻗﻪﻟﺐ ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﻰ .ﻣﻪﻥ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻗﯘﺭﯨﻤﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ﺗﻮﻱ
ﺋﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﭼﺎﺕ ﻛﯩﺮﯨﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﻧﯩﻜﺎھ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯەﻡ ھﻪﻝ
ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.

ﻣﯩﻨﯩﯔ

ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ

ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ

ﻣﯩﻨﻰ

ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯗپ

ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﯩﻢ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﻰ .ﻣﻪﻥ
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭘﺎﻙ ،ﺋﺎﻕ ﻛﯚﯕﯜﻝ ،ﺋﯩﻨﺎﻕ ۋە ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ
ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺭەﺑﺒﯩﻤﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ .ھﺎﻣﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ
ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﻣﻪﻥ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺭﻭﻣﺎﻝ ﺋﺎﺭﺗﯩﻤﻪﻥ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻤﮕﯩﻼ
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ﺋﺎﭼﯩﻤﻪﻥ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻼ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﺋﯚﻳﮕﻪ
ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻼ ﺭﻭﻣﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟەﺗﺴﻪﻡ ،ﺋﯘ ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ھﯧﺲ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﻰ ،ﺑﯘ ﻣﯧﻬﯩﺮ-ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﻳﺪﯗ .ﻣﯩﻨﯩﯔ
ﺗﻪﺳﺴﻪۋﯗﺭﯗﻣﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺩەﻝ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯚﺯ  -ﺋﺎﺭﺍ
ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﺭﻭﻣﺎﻝ ﺋﺎﺭﺗﯩﺶ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺸﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯚﺯﻯ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﺭ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﻻﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺭﻭﻣﺎﻝ ﺋﺎﺭﺗﯩﺶ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﻰ ،ھﯚﺭ ۋە ﭘﺎﻙ ،ﺩﯨﻴﺎﻧﻪﺗﻠﯩﻚ،
ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭ ﺷﻮﺋﺎﺭﻯ.
ﺑﯩﺰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺭﻭﻣﺎﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ

ﻗﻪﺩﯨﺮ-

ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ

ھﯚﺭﻣﻪﺕ

ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ

ﺋﯜﻣﯩﺖ

ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪە .ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯩﺪﺍﺭە ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ،ﺭﻭﻣﺎﻝ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻳﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺰ
ﺑﻪﺗﻨﯩﻴﻪﺕ ۋە ﺑﯩﺌﻪﺩەپ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﺎﻧﻰ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺩەﺧﯩﻞ ﺗﻪﺭﯗﺯ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﺯەﺕ-ﺋﺎﺑﺮﻭﻳﯩﻨﻰ ۋە ﻗﻪﺩﯨﺮ
 ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺷﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻜﺘﻪ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﻰ،ﺧﻮﺭﻟﯘﻗﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺭﻭﻣﺎﻝ ﺋﺎﺭﺗﯩﺶ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ھﻪﺭ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ
ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻣﻪﻳﺪﯗ ،ﺑﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﻻﻻﻳﻤﯩﺰ ،ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻼﻻﻳﻤﯩﺰ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺋﯩﺨﻼﺳﻤﻪﻥ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﯩﺰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ،ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
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ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯩﺰﻏﺎ
ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭﻭﻣﺎﻝ ﺋﺎﺭﺗﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﺋﻪﻳﻤﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ
ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ» .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ«ﻧﯩﯔ ھﻪﺝ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ -78ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪە
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ »:ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯨﻨﺪﺍ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯜﺷﻜﯜﻟﻠﯜﻛﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ
)ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺗﺎﻗﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ(» «.ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ«ﻧﯩﯔ ﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ -28ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ »:ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﻛﯜﯕﻼﺭﻧﻰ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ
ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ( ﺧﺎﻻﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ )ﻧﻪﭘﺴﻰ
ﺧﺎھﯩﺸﯩﻐﺎ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ( ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﺪﻯ«.
»ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ«ﻧﯩﯔ ﺋﻪھﺰﺍﺏ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ -78ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ »:ﺋﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ! ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻐﺎ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﯖﻐﺎ ۋە ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ ،ﭘﯜﺭﻛﻪﻧﭽﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﯨﯟﺍﻟﺴﯘﻥ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ )ھﯚﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ( ﺋﻪڭ ﺋﻮﯕﺎﻱ ﺗﻮﻧﯘﻟﯩﺪﯗ -ﺩە،
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭼﯧﻘﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ )ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ( ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ،ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ«.
ﺭﻭﻣﺎﻝ ﺋﺎﺭﺗﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ
ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﯨﺴﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ۋەھﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﭗ :ﺭﻭﻣﺎﻝ ﺋﺎﺭﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺯﯗﻟﯘﻣﯩﻨﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﺯەﺕ ﺋﺎﺑﺮﻭﻳﯩﻨﻰ
ﺗﯚۋەﻧﻠﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻓﯧﺌﻮﺩﺍﻟﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﯘﺭﺍﭘﺎﺗﻠﯩﻖ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺩەﺧﯩﻞ-ﺗﻪﺭﯗﺯﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼپ
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ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭ -،ﺩەپ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ
ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ،ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛۋﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺭﻭﻣﺎﻝ ﺋﺎﺭﺗﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ،
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺷﻪﻙ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،
ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ

ﻗﺎﻧﯘﻥ

ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ

ۋە

ﺋﻪﺧﻼﻕ

ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﯩﮕﻪ

ﺭﯨﺌﺎﻳﻪ

ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ
ﻧﯩﭙﯩﺰ ﺭەﺧﺖ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺩ ،ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ۋە ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﻰ ﺑﯘﻟﯘپ ،ﻗﻪﻟﯩﺒﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ -ﻣﯘﺩﺩﯨﺌﺎﻏﺎ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺭﻭﻣﺎﻝ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ،ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ،ﺳﻪﻳﻠﻪ-ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺭﻭﻣﺎﻝ ھﻪﺭ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺳﯚﺯ ۋە
ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘۋﯦﻠﯩﯔ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘڭ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺳﯚﺯ  -ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﺋﯩﺪە  -ﻳﻮﺳﯘﻧﻠﯘﻕ ،ﺳﯧﺨﻰ ﺑﻮﻟﯘڭ،
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺧﺎﻧﯩﻢ-ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺑﺮﺍﺯﯨﻐﺎ ۋە ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ-ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﮕﻪ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ
ﻗﯩﻠﯩﯔ ﺩەپ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﺭﺗﯩﯟﯦﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻧﯩﭙﯩﺰ
ﺭەﺧﺘﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﻛﯜﭼﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯚﺯ ﻧﻪﺯەﺭ ﺩﺍﺋﯩﺮﺳﯩﻨﻰ،
ﺋﻪﺩەﺑﺴﯩﺰ ﮔﻪپ-ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ۋە ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪپ ،ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ،ﺋﻪﺩەﭘﻠﯩﻚ
ﻣﯘﻧﻪۋۋەﺭ ﺧﺎﻧﯩﻢ -ﻗﯩﺰﻻﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺭﻭﻟﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ
ﻗﻪﻟﯩﺒﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﻱ ﭘﯩﻜﯩﺮﺩﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.ﺭﻭﻣﺎﻝ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺳﯚﺯ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺘﻪ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ

ﺋﺎﺯﺍﺭ

ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ.

ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﻪﺗﭽﻰ-ﺭﺍھﻪﺗﭙﻪﺭەﺱ،

ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ،
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ

ﺳﯚﺯ-ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺘﻪ
ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﺗﯧﺘﯩﻘﺴﯩﺰ،

ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ

ﺯﯨﻴﺎﻥ

ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﺯﺭﺍﻗﭽﻪ ﭼﻪﻛﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ
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ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﯩﺘﺮەﻙ ﺋﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯨﻐﯩﻨﻰ »ﺑﯘ ﺋﻮﺑﺮﺍﺯﯨﻢ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ« .ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﭘﻠﻪپ  -ﺳﻪﭘﻠﻪپ
ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛۋەﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ۋە ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﻗﯧﭽﯩﭗ
ﻗﯘﺗﯘﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ھﯧﺴﺎﺏ -ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ،ﺋﯧﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗﺷﻼﺭﻏﺎ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﯗپ
ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻨﻰ ﺩﯦﻤﻪﻙ
ﺋﺎﺳﺎﻥ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻕ ﺗﻪﺱ .ﺭﻭﻣﺎﻝ ﺋﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﺎﺯﺍﺭەﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ،ﺋﺎﯕﻠﯩﻘﻠﯩﻖ ﺭﻭھﻰ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻨﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻣﻠﻪپ،
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﻪۋﺝ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯗ .ﻗﻪﺩﺩﯨﻨﻰ ﺭﯗﺳﻼپ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪﯗ .ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪەﻙ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ-،ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺭﻭﻣﺎﻝ ﺋﺎﺭﺗﻘﺎﻧﺪﺍ،
ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەپ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ
ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺦ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ.
ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﺭەﺯ ﻗﯧﻠﯩﺸﺴﯘﻥ ،ﺋﯚﺯەﻣﻨﯩﯔ ھﯧﺲ-ﺗﯘﻳﻐﯘﻡ
ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺷﻪﺭەپ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﯚﺯ  -ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ )ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ(
ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻳﻮﻝ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﺩﻯ
ﺑﻮﻟﯘپ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﺟﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭەﻟﻤﯩﮕﯩﺪەﻙ ﻧﯧﻤﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ؟! ﺭﻭﻣﺎﻝ
ﺋﺎﺭﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻰ ﻏﻪﺭﺏ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
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ﺋﺎۋﺍﺕ ﻛﻮﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎۋﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﭘﺎﻙ ۋە ﻣﯧﻬﯩﺮ -ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﻚ
ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﻨﻰ ﺗﺎۋﻻپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﻐﺎ ﻳﯜﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﯘﺭﭼﯩﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗﻧﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ.
ﺑﯘ ﺟﺎھﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ
ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﻣﻪﻥ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺑﯘ
ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺯﯗﻟﯘﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻳﺎﻛﻰ
ﻧﺎﺩﺍﻧﻼﺭﭼﻪ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻴﯩﻠﯩﻜﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻣﻪﻥ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺗﯩﺮﻭﺭﭼﯩﻤﯘ
ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪە
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺭﻭﻣﺎﻝ
ﺋﺎﺭﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﻳﻐﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯚﻣﺮﯛﻣﺪە ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎﻣﻐﺎ ،ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯘﻣﻐﺎ،
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ،ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﻳﯜﺯ ﻛﯧﻠﻪﻟﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﯚﺯ ۋﯗﺟﯘﺩﯗﻣﻐﺎ ۋە ﺭﻭھﯩﻤﻐﺎ ﻳﯜﺯ
ﻛﯧﻠﻪﻟﻪﻳﻤﻪﻥ .ﺑﯘ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻗﻪﺩﯨﺮ  -ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻢ .ﻣﻪﻥ ۋەﺯﯨﻴﻪﺗﻜﻪ
ﺑﺎﻗﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﯚﺯ  -ﭼﯚﭼﻪﻙ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﻳﻮﻟﯘﻣﺪﺍ ﻣﺎﯕﯩﻤﻪﻥ .ﻣﺎﯕﺎ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ
ﻣﯘھﯩﻤﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺶ ،ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﯚﺭپ-ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﻤﮕﻪ
ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ۋەﺗﻪﻧﮕﻪ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪڭ
ﻣﯘھﯩﻤﺪﯗﺭ .ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﺎﻧﯩﻢ-ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ،
ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ ،ھﺎﻳﺎ ،ۋﯨﺠﺪﺍﻥ ،ﻏﯘﺭﯗﺭ ۋە ﻛﯧﻠﻪﭼﻪﻛﻨﻰ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ.
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