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ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﻢ؟
-١٤٥٠٧١ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺩﯦﺴﻪﻙ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ،ﺩﯨﻨﻰ
ﺩەﺭﺱ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﺴﺎﻕ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﻳﺎﻛﻰ
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭘﯧﺸﻘﻪﺩەﻡ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻻﺭﻧﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺗﺎﻳﻤﯩﺰﻣﯘ؟ ،ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ
ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ.
ﺟﺎۋﺍپ:
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﻪﺩﻫﯩﻴﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﻟﯩﻢ ،ﭘﻪﻗﯩﻬ ۋە ﻣﯘﺟﺘﻪﻫﯩﺪ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺷﻪﺭﺋﻰ ﻟﻪﻗﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻧﺎﻧﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪۇ .ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺋﺎﻳﻪﺕ-ﻫﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ
ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯟﺍﻧﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﻫﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻘﻼﺭﻏﺎ
ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﯩﻢ ،ﻣﯘﺟﺘﻪﻫﯩﺪ ۋە ﭘﻪﻗﯩﻬ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺷﻪﺭﺋﻰ
ﺋﯘﻧﯟﺍﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﺠﺘﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻧﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻻ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺧﻪۋﯨﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯜﺯەﻛﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﯨﻨﻰ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﭗ
ﻳﯜﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪە ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ
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ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﭙﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻫﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻﻫﯩﺪە ﺋﻪﻫﻤﯩﻴﻪﺕ
ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ.
ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﻨﻰ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭ ﻫﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺷﻪۋﻛﺎﻧﯩﻲ ﺭەﻫﯩﻤﻪﻫﯘﻟﻼﻫ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ
ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﺑﻪﺵ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺷﻪﺭﺗﻨﯩﯔ ﻫﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯩﺪۇ.
-١ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ-ﻫﻪﺩﯨﺴﮕﻪ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ
ﻛﯧﺮەﻙ .ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺩ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺷﻪﺭﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺳﻪ ۋە ﺋﯘ ﻫﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ
ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﻫﻪﺩﯨﺲ ﺗﻮﭘﻼﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ)ﺳﻪﻫﯩﻬ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ،ﺳﻪﻫﯩﻬ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ،
ﺳﯘﻧﻪﻥ ﺋﻪﺑﯘ ﺩﺍۋۇﺩ ،ﺳﯘﻧﻪﻥ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻲ ،ﺳﯘﻧﻪﻥ ﻧﻪﺳﺎﺋﯩﻲ ۋە ﺳﯘﻧﻪﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﻣﺎﺟﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻫﻪﺩﯨﺲ
ﺗﻮﭘﻼﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ( ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ
ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺯەﺋﯩﭗ ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﻪﻫﯩﻬ
ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
 -٢ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ
ﻛﯧﺮەﻙ.
-٣ﺋﻪﺭەﺏ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﻪﺭەﺏ
ﺳﯚﺯﻟﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺩ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﺷﻪﺭﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺳﯚﺯﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ۋە ﻗﯘﺭﺍﺷﺘﯘﺭۇﺷﺘﯩﻜﻰ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺟﯜﻣﻠﻪ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
-٤ﺋﯘﺳﯘﻝ ﭘﯩﻘﻬﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﭘﯩﻘﻬﻰ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
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ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﭘﯩﻘﻬﻰ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺷﻪﺭﺋﻰ
ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﺘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪۇ.
 -٥ﻧﺎﺳﯩﺦ ۋە ﻣﻪﻧﺴﯘﺧﻨﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇﺭﻏﯘﭼﻰ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ
ﻗﺎﻟﻐﯘﭼﻰ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ"] .ﺋﯩﺮﺷﺎﺩ
ﺋﻪﻟﭙﻪﻫﯘﻝ"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﯩﯔ -٢ﺗﻮﻣﻰ - ٣٠٣-٢٩٧ﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻗﺎﺭﺍﻟﺴﯘﻥ[.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﺷﻪﻳﺦ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺳﻪﻳﻤﯩﻴﻦ
ﺭەﻫﯩﻤﻪﻫﯘﻟﻼﻫﺪﯨﻦ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭ:
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺷﻪۋﻛﺎﻧﯩﻲ ﺭەﻫﯩﻤﻪﻫﯘﻟﻼﻫ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﯚپ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻳﻮﻕ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﺋﯘﺳﻪﻳﻤﯩﻴﻦ ﺭەﻫﯩﻤﻪﻫﯘﻟﻼﻫ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﺮﺍﻕ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﻠﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
 -١ﺋﺎﻳﻪﺕ ۋە ﻫﻪﺩﯨﺲ ﺋﻪﻫﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻬﺎﺩ
ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
 -٢ﻫﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﺳﻪﻫﯩﻬ ۋە ﺯەﺋﯩﭗ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﻫﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻨﺎﺩﯨﻲ ،ﺭﺍۋﯨﻴﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﺳﯘﻝ
ﻫﻪﺩﯨﺲ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
 -٣ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻫﯚﻛﯜﻣﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ
ﻗﺎﻟﺪۇﺭۇﻟﻐﺎﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﻧﺎﺳﯩﺦ ۋە ﻣﻪﻧﺴﯘﺧﻨﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﻫﯚﻛﯜﻣﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇﺭﻏﯘﭼﻰ ۋە
ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﯘﭼﻰ ،ﺋﯩﺠﻤﺎ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
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 -٤ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺧﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭۇﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﻣﯘ-ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﻫﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
 -٥ﺋﻪﺭەﺏ ﺗﯩﻠﻰ ۋە ﺋﯘﺳﯘﻝ ﭘﯩﻘﻬﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﺯﻟﯜﻛﻠﻪﺭ
ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﻮﻣﯘﻡ ،ﺧﯘﺳﯘﺱ ،ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ،
ﻣﯘﻗﻪﻳﻴﻪﺩ ،ﻣﯘﺟﻤﻪﻝ ۋە ﻣﯘﺑﻪﻳﻴﻪﻥ )ﻫﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﺎﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺮ
ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ،ﻳﯩﻐﯩﻨﭽﺎﻗﻼپ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ( ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺩﺍﻻﻟﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻫﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ.
 -٦ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪە ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻫﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﯩﻐﯩﺪەﻙ
ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺳﻪۋﯨﻴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ"] .ﺋﻪﻟﺌﯘﺳﯘﻝ ﻣﯩﻦ ﺋﯩﻠﻤﯩﻞ ﺋﯘﺳﯘﻝ"
ﻧﺎﻣﯩﻠﻖ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﯩﯔ -٨٦-٨٥ﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﻟﺴﯘﻥ .ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺷﻪﺭﻫﯩﺴﻰ -٥٩٠-٥٨٤ﺑﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﻟﺴﯘﻥ[.
ﺷﻪﺭﻫﯩﺴﯩﺪە :ﻫﺎﺯﯨﺮ ﻫﻪﺩﯨﺲ ﺋﯩﻠﻤﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚپ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ۋە ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ،
ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺩەۋﺭﯨﺪە ﻫﻪﺩﯨﺲ ﺗﻮﭘﻼﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ-
ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻦ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻫﯚﻛﻤﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻛﯩﺸﻰ،
)ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻳﻪﺕ-ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻦ ﻫﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ( ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺩەپ
ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﺳﻪۋﯨﻴﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﯩﻢ ،ﭘﻪﻗﯩﻬ
ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﺟﺘﻪﻫﯩﺪ ﺩەپ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺵ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
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ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﺎﻟﯩﻢ ،ﻣﯘﺟﺘﻪﻫﯩﺪ ۋە ﭘﻪﻗﯩﻬ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺷﻪﺭﺋﻰ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ۋە ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﻻﺭﻏﺎ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﺍپ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﻻﺭ
ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻟﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩە ﺩﯨﻨﻰ ﺩەﺭﺱ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺩەۋەﺕ
ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﻟﻼﻧﺴﺎﻕ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺩﯨﻨﻰ ﺩەۋەﺗﭽﻰ ﺩەۋەﺕ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺯﻭﺭ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺩﯨﻨﻰ ﺳﻪۋﯨﻴﻪﺩە ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﮕﻪ
ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻫﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﮕﻪ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ۋە
ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ .ﺩۇﻧﻴﺎ-ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺧﺎﻟﯩﺲ
ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﻫﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪۇﺭ.
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