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 -1ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ »ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻼﺭ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ« ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ ۋە ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﻧﻪﭘﺴﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ھﯧﭽﻜﯩﻢ
ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ-ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ
ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﭘﯩﺘﺮەﺕ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﻪﺗﺌﻰ
ﻣﯘﻗﯩﻤﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﯜﺭﻯ
ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﻧﻪﺯەﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺳﺎﻣﺎۋﻯ ﺷﻪﺭﺋﻰ
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻥ.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ-ھﻪﺩﯨﺲ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘ ﻧﺎﭼﺎﺭ
ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﺘﯩﻦ

ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ

ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ

ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ

ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ

ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ .ﺷﯘ ﺳﻪۋەﭘﺘﯩﻦ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ-ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ،

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ھﻪﻗﻘﯩﻨﻰ

ﻳﻪۋﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،

ﻧﺎھﻪﻕ

ﻗﺎﻥ

ﺗﯚﻛﯜﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯ ﺋﺎﺑﺮﯗﻳﯩﻐﺎ ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭەپ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ
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ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺧﻪۋەﺭ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻰ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎﺋﻪﺕ-
ﻣﯩﻨﯘﺕ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺑﯧﻜﯩﺘﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﻪڭ ﺗﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ
ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪۋۋﯨﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺧﻪۋەﺭ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ
ۋە ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ
ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻳﻮﻕ.
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ھﺎﺭﺍﻡ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻻ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﭘﻼﻳﺪﯗ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺩەﻝ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﺪﯗﺭ« ﻧﻪھﻠﻰ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ 105
ﺋﺎﻳﻪﺕ .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻛﻪﺳﯩﺮ ﺭەھﯩﻤﻪھﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﭘﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰ
ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﻪﺳﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ،
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ ،ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ،
ﺋﯧﻠﯩﻢ ،ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﺪە ﻛﺎﻣﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﺋﯚﺯ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻠﻠﯩﻖ ۋە ھﻪﻗﻘﺎﻧﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﻰ
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ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻣﯩﻦ ﻳﻪﻧﻰ ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﺩﻯ") .ﺗﻪﭘﺴﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻛﻪﺳﯩﺮ  -2ﺗﻮﻡ - 588ﺑﻪﺕ(.
ﺋﻪﺑﻰ ھﯜﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﺋﯜچ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺳﯚﺯﻟﯩﺴﻪ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ« ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻲ  ،-33ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ  -59ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺗﯜﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻗﻪﺑﯩﻬ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﯘﻥ-ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺴﻪ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩەپ
ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﭘﺮﯨﻠﺪﺍ ۋﺍ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩەپ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ھﯧﭻ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻳﻮﻕ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻏﻪﻳﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ھﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﻣﻪﻥ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎﻣﻤﯘ ھﻪﻕ ﺳﯚﺯﻧﻰ
ﺩەﻳﻤﻪﻥ« ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺗﻪﺑﻪﺭﺍﻧﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﻟﺒﺎﻧﯩﻲ ﺳﻪھﯩﻬ ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﺋﻪﺑﻰ ھﯜﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ :ﻳﺎ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ!
ﺳﯩﻠﻪ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﻗﯩﻼﻣﻼ؟ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ»:ﻣﻪﻥ
ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎﻣﻤﯘ ھﻪﻕ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺩەﻳﻤﻪﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻥ .ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.

4

ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﻘﺎﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ

ﻧﯧﻤﻪ ﺳﻪۋەﭘﺘﯩﻦ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ :ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ  -3ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -21ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯩﭽﻪ-ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ
ﺗﻪﯕﻠﻪﺷﻜﻪﻧﺪە ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎھﺎﺭ ﭘﻪﺳﻠﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩەپ
ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ :ﺑﯘ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯘﺕ
ﭘﻪﺭەﺳﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎھﺎﺭ ﭘﻪﺳﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪۋۋﯨﻠﯩﺪە ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﻨﯩﯔ
ﻗﺎﻟﺪﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯚﺯ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻖ
ﺋﯧﯖﯩﻨﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ
ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﻘﺎﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺭﺍۋﺍﺟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻼﺭ
ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ﺩەپ ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ "ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻘﻰ"
ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ
ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﯩﺰ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﻪﮔﻪ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﯩﮕﻪ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯜچ ﺗﻪڭ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ ،ﻏﻪﺭﺏ
ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻟﯩﺮﻯ ﻏﻪﺭﺏ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﺷﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﯩﺪە ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ۋە ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ﻛﯚپ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺋﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻗﺎﺯﯨﻨﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﻪﮔﻪ
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ﺟﺎﺳﯘﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪۋەﺗﯩﭗ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛپ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻏﻠﯘﺏ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﯩﺮ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﻨﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻛﯜچ ﻗﯘۋۋﯨﺘﯩﻨﻰ ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﭘﯩﻼﻥ ﺗﯜﺯﯛپ ،ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﻪﮔﻪ ھﺎﺭﺍﻕ-ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﻳﯚﺗﻜﻪپ ھﻪﻗﺴﯩﺰ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﺎﻥ،
ﻏﻪﺭﺑﻨﯩﯔ

ﺑﯘ

ﺗﺎﻛﺘﯩﻜﯩﺴﻰ

ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ،

ﺋﯜﻧﯜﻡ

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ

ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﯚﺳﯜپ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﻪ
ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺩ ﺳﯘﺳﻠﯘﻗﻰ ،ھﺎۋﺍﻳﻰ -ھﻪۋەﺳﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ﻏﻪﺭﺑﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ
 800ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﻪﻧﻰ ﺋﯚﺯ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻏﻪﺭﻧﺎﺗﺎ ﺷﻪھﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﻮﺭﻏﯩﻨﻰ
ﺋﺎﭘﺮﯨﻠﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻨﻰ
ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻥ).(APRIL FOOL
ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ھﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﺎﭘﺮﯨﻠﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻠﻪﺭ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ) .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺩﯦﭙﯩﻐﺎ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﻤﯩﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ 8ﺋﻪﺳﯩﺮ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﺯﯗپ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ(
ﺋﯘﻻﺭ ﺳﺎﺧﺘﯩﭙﻪﺯﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﺷﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻏﻪﺭﻧﺎﺗﺎﺩﯨﻜﻰ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﯩﻼ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﮕﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﺎﻳﺮﺍﻣﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯘﭼﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ
ھﺎﻣﺎﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﻻﺭﭼﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯦﭙﯩﻐﺎ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
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ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯙﺗﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﻻﺭﭼﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﯩﻤﯩﺰﺩﯗﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ
ﺑﺎﻳﺮﺍﻣﻨﯩﯔ

ھﻪﻗﯩﻘﻰ

ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ

ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩە

ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﺑﺮﯨﻜﻠﻪپ ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯘﻕ .ﻗﯧﻨﻰ ﺳﯩﺰ ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯘ ﺑﺎﻳﺮﺍﻣﻨﻰ ﺗﻪﺑﺮﯨﻜﻠﻪپ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﺷﺘﻪﻙ ﺋﻪﺧﻤﯩﻘﺎﻧﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻼﻣﺴﯩﺰ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯚۋە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﯩﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻳﯩﻐﺎﻣﺴﯩﺰ؟ ﺑﯘ
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ!.
ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻖ

ھﻪﻗﻘﯩﺪە

ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ

ۋﯨﺠﺪﺍﻧﻰ

ۋەﺩە

ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ،

ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﺶ ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺮەﺕ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ
ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺗﺒﯩﻘﻼپ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯘﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﻮﻝ
ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ) .ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﯩﺮ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﮔﯘﻧﺎھ-ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺕ ،ﺋﻪﻳﺶ-ﺋﯩﺸﺮەﺕ ،ھﺎﺭﺍﻕ -ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ۋە
ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋﺍﺳﺘﻠﯩﻖ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪپ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯘﻝ
ھﺎﺯﯨﺮﻻۋﺍﺗﻘﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻼﺭﻣﯘ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻐﺎ
ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﻜﯩﺸﻰ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﻛﯩﺮﺯﯨﺴﻘﺎ
ﺧﺎﺗﯩﻤﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯚﺯ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯚھﭙﻪ
ﻗﻮﺷﯘﺷﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ۋە ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺑﯘﺭﭼﯩﺪﯗﺭ-.ﻣﯘھﻪﺭﺭﯨﺮ(-
ﺑﯩﺰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ھﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩﯔ
ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺯﯙﺭﯛﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﮔﯜﻟﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺩەۋﺭﻟﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺩﯨﻦ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﯧﻠﻰ-ﻣﯩﻜﯩﺮ ،ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﺎﻳﺮﺍﻣﺪﯗﺭ.
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ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﻳﻮﻕ،
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ

ﻳﺎﻛﻰ

ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ

ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺧﻪۋەﺭ

ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ،

ﻳﯧﻘﯩﻦ
ﺑﯘ

ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺕ

ﺋﯚﻟﯜپ

ﺧﻪۋەﺭﺩﯨﻦ

ﺑﻪﺯﻯ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ،
ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺋﻮﺕ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻚ
ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺳﻮﻗﯩﯟەﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪە ﺑﯘ
ﺧﻪۋەﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻥ ﭼﯜﺷﯜﺵ ،ﭘﯘﺕ-ﻗﻮﻟﻰ ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﺪە

ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ

ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛۋﯦﺘﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﺎﻻﻕ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ۋەﻗﻪﻟﯩﺮﻯ ﻳﯜﺯﺑﻪﺭﮔﻪﻥ.
ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ۋەﻗﻪﻟﻪﺭ ﻧﺎھﺎﻳﺘﻰ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﯨﻦ،
ﺋﻪﻗﯩﻞ ۋە ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯗﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ ﺋﺎﻣﯩﻦ.
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