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ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺷﺎﺭﺍﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﻪھﺮﯨﻤﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻜﻰ  10ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ
ﺑﺎﺭﭼﻪ ﻣﺎﺧﺘﺎﺵ ۋە ﻣﻪﺩھﯩﺒﻪﻟﻪﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
ﺩﯗﺭﯗﺩ ،ﺩﯗﺋﺎ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻼﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺗﺎﺷﻼﺵ ،ﺋﯧﺴﯩﻞ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ،ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﺪە ﻳﻪﺭﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺎﻣﻪﺗﺘﻪ
ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﺵ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﻼﺵ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗﺭ .ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ
ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺭﻭﺯﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻨﻰ
ﺋﺎچ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧﻬﯜﺩە ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ۋە ﺳﻪﺑﯩﺮﭼﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ،ﭼﯩﺪﺍﻡ ۋە ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻨﻰ ﺗﯩﻜﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ.
ﺷﯘﯕﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺭﻭﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﯩﺨﭽﺎﻣﻼپ »:ﺭﻭﺯﺍ
ﻳﯧﻤﻪﻙ ۋە ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﻨﻰ ﺗﻪﺭﻙ ﺋﯧﺘﯩﺸﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ۋە ﮔﯘﻧﺎھ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯘﻟﯘﺷﺘﯘﺭ .ﺑﯧﺮﺍۋ ﺳﯧﻨﻰ ﺗﯩﻠﻠﯩﺴﺎ”،ﻣﻪﻥ
ﺭﻭﺯﯨﺪﺍﺭﻣﻪﻥ“ﺩﯦﮕﯩﻦ«ﺩەپ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ.
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯘﺭﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻛﯘﺭﺳﯩﻐﺎ
ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯚپ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﭘﯧﺘﻰ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ھﻪﺭﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮ
ھﻪﺩﯨﺴﯩﺪە»:ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰ

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﺭەھﻤﻪﺕ ۋە

ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯗﺭ«ﺩەپ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ.
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﻛﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ،
ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻠﻠﯩﻜﻜﻪ ،ﭘﺎﺳﺴﯩﭙﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻛﺘﯩﭙﻠﯩﻘﻘﺎ ،ﺑﯧﭙﻪﺭۋﺍﻟﯩﻘﻨﯩﯔ
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ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ،ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩەﻣﺴﯚﻳﻪﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ،ھﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼﺷﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻛﯚﻧﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﺵ ﻧﻪﭘﺴﻜﻪ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺗﯘﻳﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ ﻳﯧﻤﻪﻙ  -ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ۋە ﻧﻪﭘﺴﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻰ ﺑﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺗﺎﺷﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺷﻪﺭﺕ
ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ:
ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﻛﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪھﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ ۋە ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺳﻪﻟﺒﯩﻲ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻴﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﯩﺰ
ﺋﻮﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛپ ﭼﯩﻘﯩﯔ .ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺟﯩﻤﺠﯩﺖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻪﻟﺒﯩﻲ
ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﻠﻪپ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼپ ﭼﯩﻘﯩﯔ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩەڭ.
ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﻡ ۋە ﺳﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ:
 -1ﺗﯧﺰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﯨﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ھﯚﺭﻣﯩﺘﻰ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﯘﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﻨﯩﯔ .ﺑﯘ ،ﻏﻪﺯەﭘﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺭﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﻪﺵ ۋە ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ
ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻏﻪﺯەﺏ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﻟﺒﯩﻲ ﺋﺎﺩەﺕ .ﺑﯘ
ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﺩەﺕ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺳﻪﻟﺒﯩﻲ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ

ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ

ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ)ﻳﻪﻧﻰ

ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ

ﻛﯜﭼﺴﯩﺰ

ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ(ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ھﻪﺩﯨﺴﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺗﯘﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ.
 -2ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﺩﯨﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺳﯩﺰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﺎﺱ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ .ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺗﺎﺷﻼﺵ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﯩﻴﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ ﻳﯧﻤﻪﻙ -
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ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ۋە ﻧﻪﭘﺴﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻯ ﺗﺎﺷﻼﺵ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﭙﺘﺎﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ،ﺳﻪﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﭼﯩﻦ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﺑﺎﻏﻼپ ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻖ
ﻛﯧﺮەﻙ .ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﺧﻮﻣﺎﺭﻯ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﭼﯩﺪﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﯩﻨﯘﺕ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﻮﻣﺎﺭ .ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﺋﯩﺴﺘﯩﻜﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺑﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻴﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻻﻻﻳﺴﯩﺰ .ﺧﻮﻣﺎﺭ
ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺯﯨﻜﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﭼﺎﺭﯨﺪﯗﺭ .ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﻨﻰ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺋﯧﺴﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻣﺎﻥ
ﭘﯩﻜﯩﺮﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ،ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﺭە ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻛﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻣﯘ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
 -3ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﯨﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯘ
ھﻪﻗﺘﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ
ﺋﻮﻳﻼڭ .ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﯨﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯚﻣﺮﯨﯖﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻪﻝ ﺑﺎﻏﻼڭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ »ﻳﺎﺭەﺳﯘﻟﻪﻟﻼھ! ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻼﻣﺪﯗ؟«ﺩەپ
ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ»:ھﻪﺋﻪ«ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﻳﻪﻧﻪ
ﺋﯘﻻﺭ»ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﻪﻣﺪﯗ؟«ﺩەڭ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
»ھﻪﺋﻪ«ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭ » ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﻣﺪﯗ؟«ﺩەپ
ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ »ﻳﺎﻕ! ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻳﺪﯗ«ﺩەپ
ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺲ
ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ.
 -4ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰﺩە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﺩەﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ »ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ«ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ،
ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﺎﺭﺍﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﺎﻟﺪﺍﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ھﻪﺳﺴﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ
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ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼڭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ
ھﻪﺳﺴﯩﻠﻪپ

ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ

ﺳﺎۋﺍﺏ

ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ

ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ

ﻛﻪﺭﯨﻢ

ۋەﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ،
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ ﻗﻪﺩﯨﻤﺪﯨﻦ ھﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ
ﮔﯘﻧﺎھﯩﻨﯩﯔ

ﺑﺎﺷﻘﺎ

ﺋﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻜﯩﺪﯨﻦ

ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ

ﺋﯧﻐﯩﺮ

ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ

ﺑﯩﺮﺩەﻙ

ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﺘﯘﺭ.
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ ﺋﯧﻴﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺗﺎﺋﻪﺕ  -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺋﯧﻴﯩﺪﯗﺭ.
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ۋە ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﺧﯩﻼپ
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻜﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻻﻳﯩﻘﺘﯘﺭ.
 -5ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰﺩە ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﭘﺎﻝ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﻟﺒﯩﻲ ﺋﺎﺩەﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﻪﻝ ﺑﺎﻏﻼڭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ» ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﻪھﻠﯩﮕﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ« ۋە » ﺑﯩﺮﺍۋﻧﯩﯔ
ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺯﺍﻳﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻜﺘﯘﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ
ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﻰ ،ﺭەھﻤﯩﺘﻰ ۋە ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﯨﺘﻰ
ﻳﺎﻏﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯧﻴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻪﺳﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﯔ.
 -6ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰﺩە ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺳﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﺎﺱ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺷﻜﻪ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻱ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﻱ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺯەﺭﯨﺪە»ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯧﻴﻰ«ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﻛﯚپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯜﭼﯩﻨﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ
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ﺋﯧﻴﯩﺪەﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﻛﯚپ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ .ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺶ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ
ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ۋە ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﻮﻝ ھﻮﺳﯘﻟﺪﯗﺭ.
 -7ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰﺩە ،ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺯ
ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﻟﺒﯩﻲ ﺋﺎﺩەﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﻪﺵ
ۋﺍﺥ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻟﻪﺭﺩە ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻜﺘﯘﺭ .ﺷﯘﻧﯩﻤﯘ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ ،ﺭﺗﻤﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﻧﺪﯛﺭﯨﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺳﯩﺰﺩە ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻧﯩﻴﻪﺕ ۋە ﺑﻮﺷﺎﺷﻤﺎﺱ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺷﻪﺭﺕ .ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﯚﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ ﺑﻪﺵ ۋﺍﺥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ۋە ﺗﺎﺭﺍۋﯨﻬ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﻯ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻛﻪ ھﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺷﻪﺭﺕ ﺩەپ ﺑﯩﻠﯩﯔ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﺩەھﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﻪﺭﺷﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪﺍ
ﺳﺎﻳﯩﺪﺍﺵ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺗﺘﻪ ﺧﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە» ﻗﻪﻟﺒﻰ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻛﻪ
ﺗﻪﺋﻪﻟﻠﯘﻕ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ)ﻳﻪﻧﻰ

ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ

ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ

ﻗﯧﭗ

ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ(

ﻛﯩﺸﻰ«ﺩەپ

ﺳﺎﻧﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﯔ.
 -8ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰﺩە ،ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻖ ،ﺧﻪﻳﺮ  -ﺳﺎﺧﺎۋەﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺳﻪﻟﺒﻰ ﺋﺎﺩەﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭەﻛﻪﺕ ﺋﯧﻴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ » ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺳﯧﺨﯩﻴﺴﻰ ﺋﯧﺪﻯ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺧﻪﻳﺮ  -ﺳﺎﺧﺎۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺷﺘﺎ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺷﺎﻣﺎﻟﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﻙ ﺗﯧﺰ
ﺋﯩﺪﻯ«ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﯔ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ھﻪﺳﺴﻪ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺳﺎۋﺍﺏ ۋە ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪڭ .ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻜﻰ» ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺳﺎۋﺍﺏ ۋە
ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﺘﻪ ﻣﯩﯔ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﺘﯘﺭ«ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ
ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﯩﯔ ھﻪﺳﺴﻪ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺳﺎۋﺍﺏ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻼﺷﻘﺎﻥ .ﺑﯘ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ  -ھﻪ .ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﺎﺯﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
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 -9ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰﺩە ،ﺋﯘﺭﯗﻍ  -ﺗﻮﻏﻘﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﺍ ﺳﯩﻠﻪ  -ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺧﻮﺷﻨﯩﻼﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺎﻕ ﺋﯚﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ،ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﻳﮕﯜ  -ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﻪﻙ ﺳﻪﻟﺒﯩﻲ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﯩﻨﯩﺶ
ﻛﯘﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪﺍ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ھﻪﺩﯨﺲ ﻗﯘﺩﺳﯩﺪﺍ» ﺳﯩﻠﻪ  -ﺭەھﯩﻢ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺭەھﯩﻢ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯨﻤﻪﻥ .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯜﺯﯛپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﻤﻨﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯜﺯﯛپ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ »
ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺧﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ« ۋە »
ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺩﯨﮕﻪﻥ؛ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﯩﻠﻰ ۋە ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﺪﯗﺭ«ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﯔ .ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺶ ۋە
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺋﯩﻨﺎﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰھﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯧﻴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪ
ﺋﯧﻠﯩﯔ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻥ  -ﺳﺎﻧﺎﻗﺴﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﯔ.
 -10ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺍۋﻏﺎ ﺋﺎﺩﺍۋﯨﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ
ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻣﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ » ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺍۋﻏﺎ
ﺋﯜچ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚپ ﺋﺎﺩﺍۋەﺕ ﺗﯘﺗﯘﺷﻰ ھﺎﺭﺍﻣﺪﯗﺭ«ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻣﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ،ﻛﻪڭ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ۋە ﺋﯩﻨﺎﻗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ
ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﻗﻮﻳﯘپ ھﻪﻣﻤﻪ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﻪﺯﻟﯩﻨﻰ ،ﺭەھﻤﯩﺘﻰ ۋە ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﯨﺘﯩﻨﻰ
ﺗﯩﻠﻪﺵ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩﯗﺋﺎﻻﺭﻧﻰ
ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺳﻮﺭﺍۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛڭ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺰﻣﯘ
ﺷﯘ ﻣﯘﺳﯘﺑﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﯟﯦﺘﯩﯔ .ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺳﯚﻳﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﯚﻳﮕﯜ  -ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻳﯩﻤﺎڭ .ﺳﯩﺰﮔﻪ
ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﯔ .ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﯩﯔ .ﺳﯩﺰﮔﻪ
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪڭ .ﺑﯘ ﻧﻪﭘﺴﻜﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺟﺮﻯ ،ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ۋە ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯗﺭ.
ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻨﺎﺩﺍ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻨﻰ ،ﻗﻪۋﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ،
ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ۋە ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ،
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ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻓﻪﺗﻬﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﯩﺪە ،ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ
ﺗﯚﮔﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭەﻙ ﭘﺎﺭﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﻯ
ﺯەﻳﻨﻪﺏ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎﻧﻰ ﺋﯘﺭﯗپ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯨﯟەﺗﻜﻪﻥ ۋە
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻴﻨﺎپ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ۋەھﺸﯩﻲ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻡ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ
ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﯟەﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﯔ .ﺑﯩﺰ ﺋﻪﻧﻪ ﺋﻪﺷﯘ ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎپ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﯩﻤﯩﺰ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﻗﯩﻠﺸﯩﻤﯩﺰ ﺗﻪﺳﻜﻪ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯗ.
ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ  10ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﮕﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺳﯘﻧﻐﺎﻥ
ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻢ .ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭەﻙ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻢ .ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﺭﺍپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﻪﺟﻪپ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺯﺩﯨﻢ .ﺳﻪۋەﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ
ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺷﺎﺭﺍﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪھﺮﯨﻤﻪﻥ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻱ ﺋﺎﻣﯩﻴﻦ .ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﻤﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺩﯗﺭﯗﺩ ،ﺩﯗﺋﺎ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻼﺭ
ﻳﻮﻟﻼﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﺘﯩﻢ.
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