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-219ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﻫﻪﻕ ﺩﯨﻦ ﺩەپ
ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﻪﻧﮕﯜﺩەﻙ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ،ﺑﯘ
ﻫﻪﻗﺘﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ.
ﺟﺎۋﺍﺏ:
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﻪﺩﻫﯩﻴﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
ﺳﻮﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﯨﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﻫﯚﺭﻣﻪﺕ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﯖﯩﺰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﻣﯩﮕﻪﻥ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻐﺎ
ﻛﯚپ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﻘﺎﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩەپ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺩ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻧﯧﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﺮ-ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﺳﯩﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪۇﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ
ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﯘﻫﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪە ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ:
 -1ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻫﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﻪﻛﻜﻪ-ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ،ﮔﯜﺯەﻝ
ﺋﯩﺴﯩﻢ ۋە ﺋﺎﻟﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﺸﻰ ۋە ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ﺭەﺑﺒﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯜچ ،ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ،ﻧﯘﺳﺮەﺕ ،ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ
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ﻫﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﺮﺍﻫﻘﺎ ،ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻜﻪ ﻫﺎﺟﯩﺘﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ-ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺋﯩﺰ-ﻧﯩﺸﺎﻧﺴﯩﺰ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﻰ ۋە ﺭﯨﺰﯨﻖ
ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ،ﻗﻪﺑﺰﻯ ﺭﻭﻫ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﺗﯩﺮﯨﻠﺪۇﺭﮔﯜﭼﯩﺪۇﺭ .ﺑﻪﻧﺪە ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺭﯨﺰﯨﻖ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ۋە ﺩۇﺋﺎﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇﺭ .ﺑﻪﻧﺪە ﺋﺎﻟﻼﻫ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺩۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ،ﻛﻪﭼﯜﺭۈﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﻪﭘﯘﭼﺎﻥ
ﺋﺎﻟﻼﻫﺘﯩﻦ ﺩۇﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﻪﻧﺪە
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ۋە ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭۈﻡ ﺳﻮﺭﺍپ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺗﯩﻠﻪﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻫﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ،ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ،ﻛﯚﺭۈپ
ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪۇﺭ .ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﻳﻮﺷﯘﺭۇﻥ ﺳﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ۋە
ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪۇﺭ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻫﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭۈپ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯜﺯﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﻪﻧﺪە ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﮕﻪ ﺯۇﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯩﺮەﺭ ﮔﯘﻧﺎﻫ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺯۇﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻫﺎﻳﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﻪﻧﺪە ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﻫﯩﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﻏﻪﻳﺒﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﭼﻜﻪ،
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭ ۋە ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﻪﻧﺪە ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻮﺭۇﻧﻼﺷﺘﯘﺭۇﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﻫﯧﻜﻤﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﻠﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯘﻥ،
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﻪﻧﺪە ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯘﺭ.
ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭﻏﺎ ﺯۇﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ.
 -2ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﻪﭘﺴﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ :ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺑﻪﻧﺪە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪۇﺭ،
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ﺑﻪﻧﺪە ﺧﯘﺷﯘﺉ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺭﻭﻫﻰ ﺭﺍﻫﻪﺕ،
ﺋﺎﺭﺍﻣﺪﯨﻠﻠﯩﻖ ۋە ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ۋە ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺯﺍﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ
ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮەﺭ
ﺋﯩﺸﺘﺎ ﻗﺎﻳﻐﯘﺭۇپ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺭﺍﻣﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﺴﺎ» :ﺋﻰ ﺑﯩﻼﻝ ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﺍﻫﻪﺗﻠﻪﻧﺪۈﺭﮔﯩﻦ« ﺩەپ ﻣﯘﺋﻪﺯﺯﯨﻨﮕﻪ ﺑﯘﻳﺮۇﻳﺘﺘﻰ .ﺑﺎﻻ-
ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻜﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﯘﻥ ،ﺷﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ
ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻜﻪ ﺳﻪۋﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺯﻭﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺭﺩەﻣﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﻛﺎﻻﻣﯩﻨﻰ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻏﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﻪﺯﻯ ﭘﯩﺴﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﻤﺎﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﭗ ،ﺭﺍﻫﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﺩە ،ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ
ﭘﯩﺴﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺩﯨﻞ ﺭﺍﻫﻪﺗﻠﻪﻧﻤﯩﺴﯘﻥ؟!.
ﺯﺍﻛﺎﺗﻘﺎ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ :ﺋﯘ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻫﯩﻢ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﻪﭘﺴﻰ ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻖ
ۋە ﺋﺎﭼﻜﯚﺯﻟﯜﻛﺘﯩﻦ ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﭘﯧﻘﯩﺮ-ﻣﯩﺴﻜﯩﻦ ،ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ-
ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺧﯩﺴﻠﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘﻣﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﺩەﻙ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯚﺭﯨﻠﯩﺪۇ .ﺯﺍﻛﺎﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﻫﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
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ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯚﺳﯜﻡ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺟﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻫﻪﺭ
ﻣﯩﯔ ﻳﯜﺋﻪﻧﺪﯨﻦ ) (١٠٠٠ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﺑﻪﺵ ) (٢٥ﻳﯜﺋﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﯘ ﻫﻪﻗﻨﻰ ﭼﯩﻦ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﯨﻤﻪﻧﻠﯩﻚ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻫﻪﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻥ
ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﺪﯨﻤﯘ ﺑﯘ ﻫﻪﻗﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺭﻭﺯﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ :ﺋﯘ ﻳﯧﻤﻪﻙ-ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ۋە ﻧﯩﻜﺎﻫ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ۋﺍﻗﯩﺖ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﻳﯧﻤﻪﻙ-ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﺘﯩﻦ ﻣﻪﻫﺮۇﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﺎچ-ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭼﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ
ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼﺭﻏﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﯜﻳﯜﻙ
ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﺱ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ
ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ.
ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺋﯩﺒﺮﺍﻫﯩﻢ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼﻫ ﻫﻪﺭەﻣﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺭۇﻧﺪﺍﺵ ،ﺩۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺩۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ-ﺋﺎﺭﺍ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﺵ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﻫﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯘﺭ.
 -٣ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇپ ،ﻫﻪﻣﻤﻪ
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻠﻠﯩﻖ ،ﻛﻪڭ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻠﯩﻖ،
ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﻛﻪﻣﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ،ﻫﺎﻳﺎﻟﯩﻖ ،ۋﺍﭘﺎﺩﺍﺭﻟﯩﻖ،
ۋەﺩﯨﺪە ﺗﯘﺭۇﺵ ،ﺋﯧﻐﯩﺮ-ﺑﯧﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ،ﺭەﻫﯩﻤﺪﯨﻠﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ،
ﻗﻪﻳﺴﻪﺭﻟﯩﻚ ،ﺳﻪۋﺭﭼﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﺶ،
ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﺧﻪﻳﺮﻯ-ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ
ﺋﯩﭙﭙﻪﺗﻠﯩﻚ،
ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ،
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ﻛﻪﭼﯜﺭۈﻣﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺭەﻫﻤﻪﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ،
ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﯘﺗﯘﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﻪﺩەپ ۋە ﮔﯜﺯەﻝ-ﺋﻪﺧﻼﻗﻼﺭﻏﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﺭۇﻍ-
ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯۇﺵ ،ﻗﯩﻴﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ،
ﺧﻮﻟﯘﻡ-ﺧﻮﺷﻨﯩﻼﺭﻏﺎ ﺧﻪﻳﺮﻯ-ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﯧﺘﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﻨﻰ
ﺳﺎﻗﻼﺵ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻫﻪﻗﻘﯩﮕﻪ ﺭﯨﺌﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﻳﯜﻧﯜﺵ،
ﭼﻮﯕﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﺮﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻫﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻏﺎ ﺳﯩﻠﯩﻖ
ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﻮﻝ ﺋﯘﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ،ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ﻳﻪﺗﺴﻪ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭۈﺵ-ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﺎﺟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﻮﺭۇﻧﺪﺍﺵ ،ﻗﯩﺴﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣﯚﻫﻠﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻻ ﺑﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻜﻪ
ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﺯﯨﻴﻪ ۋە ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻡ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﭼﯩﺮﺍﻱ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﻗﯩﻴﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻛﯩﺴﻪﻝ ﻳﻮﻗﻼﺵ ،ﺯۇﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ،
ﺩﻭﺳﺖ-ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻫﻪﺩﯨﻴﻪ ﻳﻪﻧﻰ ﺳﻮۋﻏﺎ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩﻜﺮﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯚﺗﯜﺵ،
ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﻪۋﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻫﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﯩﻠﯩﺶ ،ﺳﺎﻻﻣﻨﻰ
ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭۇﻥ ﺋﯚﻱ
ﺳﺎﻫﯩﺒﻨﯩﯔ ﺋﻪۋﺭەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﻧﺎﻣﻪﻫﺮەﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻛﯚﺭۈپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭۇﺧﺴﻪﺕ ﺳﻮﺭﺍپ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﺮﯨﺸﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻳﺪۇ.
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ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ
ﺋﻪﺩەپ-ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇﺭ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺳﺎۋﺍپ-ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ
ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺋﯘ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻖ ۋە ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﻪﺧﺲ ۋە
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﯩﺰ ،ﻫﻪﺭ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﻯ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯚﺯ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ-ﻫﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻨﻰ ﺭﻭﺷﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭۈﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ
ﻣﯩﺴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭۈﺵ ۋە ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﻏﻪﻳﺮﯨﮕﻪ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻏﻪﻳﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻪﻧﺪە ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯘﺭ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺭﺍﻣﺒﺎﻝ ۋە ﺟﯩﻨﻜﻪﺵ ،ﭘﯧﺮﯨﺨﯘﻥ ۋە ﺑﺎﺧﺸﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯧﻬﺮﯨﮕﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳﯘپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻫﺎﻳﺎﺗﻰ ۋە ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻫﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪۇ
ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﺍﺵ ۋە ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻻﺭﺩﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺯﺍﻣﺎﻥ ۋە
ۋﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﺗﯩﻠﻼﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﻪﺳﻪﺭﺭۇپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩۇﺭ .ﻗﯘﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻳﺮﯨﺸﻰ ۋە
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ﺋﯘﭼﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ۋە ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺷﯘﻡ ﭘﺎﻝ ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺗﻮﺳﺘﻰ.
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﯨﻴﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻖ ،ﺷﯚﻫﺮەﺕ
ﭘﻪﺭەﺳﻠﯩﻚ ۋە ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﻏﻪﻳﺮﯨﮕﻪ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﻫﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺯﯨﻴﺎﺩە
ﺋﯧﮕﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎﺳﯩﻖ-ﭘﺎﺟﯩﺮﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯜﻧﺴﻪ-ﺋﯜﻟﭙﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭۇﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻟﻪﻧﯩﺘﻰ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺳﯧﻨﻰ
ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﺳﯘﻥ ،ﺩﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯘﻏﺎ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﻪﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺳﯘ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﻮﺭۇﻧﻼﺭﻏﺎ ﭼﻮڭ ﺗﻪﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﭼﻮڭ-
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﻪﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﯩﺒﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ-ﻛﻪﻳﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ،
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﻪﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪۋﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻦ
ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﻫﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻳﻘﯘﺩﯨﻦ ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻳﯘﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﺳﯘ
ﻗﺎﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯۈﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﻛﯜﻥ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ،
ﺗﯩﻜﻠﻪﺷﻜﻪﻥ ۋە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭۇۋﺍﺗﻘﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﻧﻪﭘﻠﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ
ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯜﯕﮕﯜﺯﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﯩﺪۇ ۋە ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﺘﯩﻬﺎﺳﻰ
ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﭼﻮڭ-ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﺎﻫﺎﺭەﺕ ۋە ﻳﻪﻝ ﻗﯩﺴﺘﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻧﺎﻣﺎﺯ
ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻨﻰ ﺭﺍﻫﻪﺗﺴﯩﺰﻟﻪﻧﺪۈﺭﯨﺪۇ ،ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﺍ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺧﯘﺷﯘﺩﯨﻦ
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ﭼﻪﻛﻠﻪپ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﺋﯜﻧﻠﯜﻙ ﺋﺎۋﺍﺯﺩﺍ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ ،ﻫﯧﺮﯨﭗ-ﭼﺎﺭﭼﺎپ
ﻣﯜﮔﺪەپ-ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ
ﺋﯘﺧﻼﺷﻘﺎ ،ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﻮﭘﯘپ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ،ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﺍ ﺗﺎﻫﺎﺭﯨﺘﻰ ﺑﺎﺭ-
ﻳﻮﻗﻠﯩﻐﯩﺪﺍ ﺷﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﭘﯘﺭﺍﻗﻨﻰ ﭘﯘﺭﯨﻐﯩﭽﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎۋﺍﺯﻧﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﭼﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺑﯘﺯۇﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻠﻪﺭﺩە ﺋﺎﻟﻤﺎﻕ-
ﺳﺎﺗﻤﺎﻕ ۋە ﻳﻮﻗﺎپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯜﺭۈﺷﺘﯜﺭۈﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ،
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﻰ ﻳﺎﺩ
ﺋﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭۇﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﻮﺭۇﻧﺪﺍ ﺩۇﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ
ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﺗﻪﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻜﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍپ ﺗﯩﺰ
ﻣﯧﯖﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪپ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﻱ ﺗﯩﻨﭻ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ.
ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﻞ،
ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺭەﯕﻠﻪﺭ ۋە ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻧﻪﻗﯩﺸﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﻪپ ،ﺋﯚﺯ-ﺋﺎﺭﺍ
ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻥ
ﺋﯘﻻپ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ ،ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ
ﺑﺎﺭ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺭۇﺧﺴﻪﺗﺴﯩﺰ ﻧﻪﭘﻠﻪ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
ﻗﻪﺑﯩﺮﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﮔﯜﻣﺒﻪﺯ ﻗﺎﺗﯘﺭۇﺵ ،ﺗﯘﻍ-ﺷﻪﺩﺩە ﺋﯧﺴﯩﺶ ،ﻗﻪﺑﺮە
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭۇﺵ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎۋﺍﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯧﯖﯩﭗ
ﻳﯜﺭۈﺵ ،ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﺎ ﭼﯩﺮﺍﻕ ﻳﻮﺭۇﺗﯘﺵ ،ﻗﻪﺑﺮە ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺧﻪﺕ
ﺋﻮﻳﻐﺎﻥ ﺗﺎﺷﻼﺭﻧﻰ ﺗﯩﻜﻠﻪﺵ ،ﻗﻪﺑﺮﯨﻨﻰ ﻛﻮﻻپ ﻛﯧﭙﻪﻥ ﺋﻮﻏﺮﻻﺵ،
ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻱ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯩﺮ
ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﻛﺎﭼﺎﺗﻼپ ،ﻳﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﺮﺗﯩﭗ ،ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ-ﺟﺎﺭﻗﯩﺮﺍپ ﻳﯩﻐﻼﺷﺘﯩﻦ،
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ﻣﯧﻴﯩﺖ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﻣﻪﺭﺳﯩﻴﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺟﺎﻫﯩﻠﯩﻴﻪﺕ
ﺋﻪﻫﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﮕﻪ ﺋﻪﻫﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭۇپ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﻰ ﺟﺎﺯﺍﻧﻪ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ،
ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻫﯩﻠﻰ-ﻣﯩﻜﯩﺮﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﻮﺩﯨﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ
ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﻗﺎﻥ ،ﭼﻮﺷﻘﺎ ﮔﯚﺷﻰ ،ﻫﺎﺭﺍﻕ ۋە ﺑﯘﺗﻼﺭﻧﻰ ﺳﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ
ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﯩﺮﯨﻤﺪە
ﻫﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩۇﺭ .ﺋﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﺎﺗﺴﯘﻥ-ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﺴﯘﻥ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﺠﺎﺭﯨﺘﻰ ﻫﺎﺭﺍﻣﺪۇﺭ .ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺳﻮﺩﯨﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻫﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺭﻟﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺳﻮﺩﯨﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪۇ .ﺗﺎۋﺍﺭﻻﺭﻧﻰ ﺳﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﯩﺒﯩﻨﻰ
ﻳﻮﺭۇﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺳﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ۋە ﺋﯚﺯ ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ
ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭۇﻥ ﺳﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ
ﺳﻮﺩﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯۇپ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ
ﺳﻮﺩﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯۇپ ﺳﯩﺘﯩﯟﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﺎﻫﺎﻧﻰ
ﺋﯚﺳﺘﯜﺭۈﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
ﺑﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﻣﯧﯟە-ﭼﯧﯟﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﻥ ﺗﯘﺗﯘپ ،ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﺎﭘﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﯩﮕﯩﭽﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺟﯩﯔ-
ﺗﺎﺭﺍﺯﯨﻼﺭﺩﺍ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﯧﻨﯩﻚ ﺳﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﻰ ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻝ
ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺯﯦﻤﯩﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﻮﺭﻣﺎ ۋە ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
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ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩە ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺷﯧﺮﯨﻜﯩﮕﻪ ﺑﯩﻠﺪۈﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
ﺯۇﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﻨﻰ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ ،ﻗﯩﻤﺎﺭ
ﺋﻮﻳﻨﺎﺵ ،ﺑﯘﻻﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﯩﻤﺎﺭۋﺍﺯﻻﺭﻏﺎ ﺳﻮﺭۇﻥ ﻫﺎﺯﯨﺮﻻپ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺟﺎﻥ ﺑﯧﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﭘﺎﺭﺍ ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﻝ-ﻣﯜﻟﻜﯩﻨﻰ ﺑﯘﻻﺵ ۋە ﻳﻮﻟﺴﯩﺰ
ﻳﯧﯟﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﻝ-ﻣﯜﻟﻜﯩﻨﻰ
ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪە ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻫﺎﺳﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭۋﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﻮﻧﯘﺗﯘﺷﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﻮﺷﯘﺭۇﺵ ،ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪە ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ ،ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺭﺯ ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﯩﻨﻰ
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺗﻪﯕﻠﻪپ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎﺧﺎۋەﺗﭽﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺳﯜﻳﺌﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ
ﻫﻪﺩﯨﻴﻪ-ﺳﻮۋﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﺭﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﮕﺎﻧﻪ ﻳﺎﺷﺎﺷﺘﯩﻦ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﭘﯩﭽﺘﯘﺭۇپ ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻜﺎﻫﺘﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺋﺎﭼﺎ-ﺳﯩﯖﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺟﯘﻏﻼﺷﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﺎﻣﻤﯩﺴﻰ
ﻳﺎﻛﻰ ﺧﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻜﺎﻫﺘﺎ ﺳﺎﻗﻼﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﻜﺎﻫﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
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ﺋﯜﺯۈﻟﯩﺸﯩﮕﻪ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯩﻐﺎﺭ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﻧﯩﻜﺎﻫ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻰ
ﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﻗﯩﺰﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﻫﻪﻣﺸﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻳﻠﯘﻕ ﻣﯧﻬﺮﻯ
ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻧﯩﻜﺎﻫﻼپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﻫﻪﻣﺸﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ
ﺗﻮﻳﻠﯘﻕ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﻧﯩﻜﺎﻫﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯘ
ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺯۇﻟﯘﻡ ۋە ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭەپ
ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻣﯘﺩﺩەﺗﻠﯩﻚ ﻧﯩﻜﺎﻫ ﺋﻪﻫﺪﯨﺴﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﺗﺌﻪ ﻧﯩﻜﺎﻫﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩەﺕ ﻛﯚﺭۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘﻻﺭ ﭘﺎﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻰ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﻰ ﭼﯩﻜﯩﻨﮕﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺭۇﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﺎ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﭼﻮﻛﺎﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯘﭼﻪ،
ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﯩﻜﺎﻫﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ "ﺑﻪﻙ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ ،ﻛﯚپ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯘﻕ
ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ" ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺑﺮﯨﻜﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺑﯘ ﺟﺎﻫﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺋﻪﻫﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﺮﯨﻚ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺗﺎﻻﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻫﺎﻣﯩﻠﻪ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭۇﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺟﯩﻨﺴﻰ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﻳﺎﻝ
ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ﺑﯘﺯۇﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﺗﺎﻻﻕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﻮﻳﯘﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇﺭۇۋﯦﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻻﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﯩﻜﺎﻫﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭۋﯨﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ
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ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ :ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﻻﻕ ﻗﯩﻠﯩﯔ
ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻼﻱ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺭۇﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ ﻣﺎﻝ-ﻣﯜﻟﻜﯩﻨﻰ ﻧﻪﭘﯩﻘﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ
ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺋﻰ ﺋﯚﺯﺭﺳﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﺪﺍ ﺋﯧﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯚﺷﻪﻛﺘﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺋﯧﺮﻯ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﻟﻪﻧﻪﺕ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ.
ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﮔﻪﻱ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻫﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ
ﺋﯚﺗﻜﯜﺯۈﺷﻰ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻫﻮﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭۇﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ ﺋﻪﺯﻟﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺎ ﺳﭙﯧﺮﻣﯩﻨﻰ ﺗﯧﺸﯩﻐﺎ
ﺗﯚﻛﯜﺵ( ،ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﺯۇﻥ ﺳﻪﭘﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﻪۋەﺭ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺭﺍﺯﻯ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﺪﺍ ﺋﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻳﻠﯘﻕ ﻣﯧﻬﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﺎﻟﺪﺍپ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺧﯩﺮﺍﺟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ .ﺋﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ
ﻣﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯۈﺵ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻠﯩﺶ
ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﺮﯨﻢ-ﻳﺎﻟﯩﯖﺎچ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ
ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭۇﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ ﻳﺎﺕ ﺋﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﻰ
ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﺯﯨﺖ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﯩﻜﻰ
ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﺭۇﺧﺴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻧﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ
ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ .ﺩەﻳﯜﺯﻟﯩﻜﺘﯩﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ،
ﻫﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺕ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﭗ
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ﻳﯜﺭﯨﺸﯩﮕﻪ ﭘﻪﺭۋﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺭۇﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ( ﭼﻪﻛﻠﻪﻳﺪۇ.
ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯜﺯﻣﻪﻱ
ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪﻳﺪۇ.
ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯚﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻫﺎﻳﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻰ ﺳﯘﺩﺍ ﻏﻪﺭﻕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ
ﺑﻮﻏﯘﻟﯘپ ﺋﯚﻟﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﻛﻘﺎ ﺳﻮﻗﯘﻟﯘپ ﺋﯚﻟﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ
ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺋﯚﻟﺴﯘﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯚﺷﯩﻨﻰ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻗﺎﻧﻨﻰ ،ﭼﻮﺷﻘﺎ ﮔﯚﺷﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﻏﻪﻳﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯩﻐﺎﻥ ﻫﺎﻳﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﮔﯚﺷﯩﻨﻰ ۋە ﺑﯘﺗﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈﻟﮕﻪﻥ ﭼﺎﺭۋﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﮔﯚﺷﯩﻨﻰ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ.
ﻧﯩﺠﺎﺳﻪﺕ ﻳﯧﻴﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﭼﺎﺭۋﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﮔﯚﺷﯩﻨﻰ ﻳﯧﻴﯩﺶ ۋە
ﺳﯜﺗﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ .ۋەﻫﺸﻰ ﻫﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ۋە ۋەﻫﺸﻰ
ﻗﯘﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ،ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ﮔﯚﺷﯩﻨﻰ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ.
ﻫﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﻏﻼپ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎچ ﻗﻮﻳﯘپ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﯘﺭۇپ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۋﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ .ﭼﺎﺭۋﯨﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﯕﻪﻙ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈﺷﺘﯩﻦ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻫﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭۇپ ﭘﯩﭽﺎﻗﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻪﺵ ۋە ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ.
ﻛﯩﻴﯩﻢ-ﻛﯧﭽﻪﻙ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ :ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻛﯩﻴﯩﻢ-ﻛﯧﭽﻪﻛﻨﻰ
ﻫﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺋﯩﺴﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ
ﺑﯘﻳﯘﻣﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ،ﻛﯩﻴﯩﻢ-ﻛﯧﭽﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ
ﻳﺎﻟﯩﯖﺎچ ﻳﯜﺭۈﺷﺘﯩﻦ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﺩە ﻳﻮﺗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ
ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ،ﻛﯩﻴﯩﻢ-ﻛﯧﭽﻪﻛﻨﻰ ﺋﯘﺯۇﻥ ﺳﯚﺭﯨﺘﯩﭗ ﻛﯩﻴﯩﭗ
ﭼﻮﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺷﯚﻫﺮەﺕ ﭘﻪﺭەﺳﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ
ﮔﯘۋﺍﻫﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ،ﺋﯩﭙﭙﻪﺗﻠﯩﻚ ﭘﺎﻙ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺑﯚﻫﺘﺎﻥ
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ﭼﺎﭘﻼﺷﺘﯩﻦ ،ﭘﺎﻙ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺗﯚﻫﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ
ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﭼﻪﻙ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﻛﯚﺯ-ﻗﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﺴﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ۋە ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻟﻪﻗﻪﻣﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎﺷﺘﯩﻦ،
ﻏﻪﻳﯟەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﮔﻪپ ﺗﻮﺷﯘﺵ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﯜﺯ-
ﺋﺎﺑﺮۇﻳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺶ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺳﯩﻠﮕﻪ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯۇﺗﯩﺶ،
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﯩﻠﻼﺵ ،ﺩەﺷﻨﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺳﻪﺕ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ
ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺯۇﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﻧﺎﭼﺎﺭ
ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ.
ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯩﻦ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﺩﺍۋﯨﺘﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﺎﺩﺩﻯ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻻﻫﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺕ ﻫﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﺗﻮﻗﯘپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﭼﯜﺷﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩۈﻡ ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻪﻙ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯘﺭ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻣﻪﺩﻫﯩﻴﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﯜچ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﺎﺭ
ﻳﻪﺭﺩە ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﭘﯩﭽﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ
ﻳﺎﻛﻰ ﻟﻪﻧﻪﺗﻜﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺘﯩﻦ،
ﺋﯚﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﻠﻼﺵ ۋە ﺋﺎﻫﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺩۇﭼﻜﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺗﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯ
ﻧﻪﭘﺴﯩﮕﻪ ،ﺋﻪۋﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻣﺎﻝ-ﻣﯜﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﯩﻨﯩﻐﺎ
ﺩۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ.
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ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﺋﺎﻣﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ،
ﺗﺎﺋﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺗﺎﺋﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺗﺎﺋﺎﻡ ﻳﯧﮕﻪﻧﺪە
ﻟﯧﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎﻥ .ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﺪە
ﻗﺎﭼﯩﻨﯩﯔ ﺳﯘﻧﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺩەﺯ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺋﯚﺯ
ﻧﻪﭘﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ،ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻕ ﺋﯩﭽﻜﻪﻥ ﻗﺎﭼﯩﻐﺎ ﺗﯩﻨﯩﭗ
ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺩۈﻡ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭۇپ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﻫﺎﺭﺍﻕ-ﺷﺎﺭﺍپ
ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻮﺭۇﻧﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭۇﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ.
ﺋﯚﻳﺪە ﻣﻪﺵ-ﺋﻮﭼﺎﻗﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺕ ﻳﯧﻘﯩﻐﻠﯩﻖ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﺧﻼﺷﺘﯩﻦ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻫﺎﻻﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘپ
ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﺩﺑﯘﻱ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﺧﻼﺷﺘﯩﻦ
ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ .ﺩۈﻡ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺋﯘﺧﻼﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪﻳﺪۇ .ﻗﺎﺑﺎﻫﻪﺗﻠﯩﻚ
ﭼﯜﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯚﺭۈﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈﺭۈﺷﺘﯩﻦ
ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻫﯩﻴﻠﻪ-ﻧﻪﻳﺮەﯕﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ .ﻧﺎﻫﻪﻕ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈﺷﺘﯩﻦ ،ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ
ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈﺷﺘﯩﻦ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۋﯦﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ.
ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺯﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ۋە ﺯﯨﻨﺎﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ،ﺑﻪﭼﭽﯩﯟﺍﺯﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﻫﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﺶ ،ﻫﺎﺭﺍﻕ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻫﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭۈپ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺳﯧﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ
ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﻏﻪﺯەﭘﻠﻪﻧﺪۈﺭۈپ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺭﺍﺯﻯ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻏﺎ ﺩەﺷﻨﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺴﺎ ﺋﯘﻫ
ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ،ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﻳﺮﯨﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺶ،
ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﺵ ،ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﻳﺪۈﺭۋﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
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ﻛﯧﺴﯩﭗ ،ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻳﯘﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ۋەﻫﺸﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻫﻪﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ۋە ﺑﺎﺗﯩﻠﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺩۈﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ،ﮔﯘﻧﺎﻫ-
ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻫﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺶ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘپ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ۋە ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﮔﯘۋﺍﻫﻠﯩﻖ
ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭۇﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﯩﯖﺸﺎﺷﺘﯩﻦ ،ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘﺯۇپ-ﭼﯩﭽﯩﭗ ﺋﯩﺴﺮﺍﭘﺨﻮﺭﻟﯘﻕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﺭەﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻦ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩەپ ﺩەۋﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﯩﮕﻪﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺩەپ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻨﻰ
ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ﺩەپ ﻣﺎﺧﺘﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺭۇﺧﺴﻪﺗﺴﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻗﭽﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻦ  ،ﺑﯘﺯۇپ-ﭼﯩﭽﯩﺶ ،ﺋﯩﺴﺮﺍﭘﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ،
ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺟﺎﺳﯘﺳﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ
ﻳﺎﻣﺎﻥ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻫﻪﺳﻪﺗﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚچ
ﻛﯚﺭۈﺵ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺯﯨﻴﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﺎﺭە-ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﺎﺗﯩﻠﺪﺍ
ﻫﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﺶ ،ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺶ ۋە
ﭼﻮﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺶ ،ﻫﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ
ﺋﻮﻳﯘﻥ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ-ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﯩﭽﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ.
ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﺸﻠﻪﻣﭽﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻫﻪﻗﻘﯩﻨﻰ
ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ،ﺋﻪۋﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﻪﻳﺮﻯ-ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﺩﯨﻞ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﻣﯩﺮﺍﺳﺨﻮﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻗﻮﻳﯘپ
ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ۋەﺳﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ) .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ۋەﺳﯩﻴﯩﺘﻰ
ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﻳﺮﯨﺪە ﺋﯩﺠﺮﺍ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ(.
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ﺧﻮﺷﻨﯩﻼﺭﻏﺎ ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ۋەﺳﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺯﯨﻴﺎﻥ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯۈﺷﺘﯩﻦ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨﻰ ﺷﻪﺭﺋﻰ ﺳﻪۋەﺑﺴﯩﺰ
ﺋﯜچ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺗﺎﺷﻨﻰ ﺗﯩﺮﻧﺎﻗﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﯘﻳﯘۋﯦﺘﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﯘﻧﺪۇﺭۋﯨﺘﯩﺶ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯩﺮﺍﺳﺨﻮﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﺎﻝ ۋەﺳﯩﻴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە
ﻣﯩﺮﺍﺳﺨﻮﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺧﻮﺷﻨﯩﻼﺭﻏﺎ
ﺋﺎﺯﺍﺭ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯۈﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪپ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻐﺎ
ﻗﻮﺭﺍﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭼﻼﻧﻐﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭽﻨﻰ ﺑﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺳﯘﻧﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯩﺮﺍۋﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﯩﺴﯩﺰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭۇﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻫﻪﺩﯨﻴﻪ-ﺳﻮۋﻏﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﺎﻝ-ﺩۇﻧﻴﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﻪﺯﻟﯩﮕﻪ ﻫﻪﺳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﯩﻨﻨﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە
ﺋﺎﺯﺍﺭ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯۈﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
ﮔﯘۋﺍﻫﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭۇﺵ ،ﻳﯩﺘﯩﻤﮕﻪ ﺑﯩﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﺳﻮﺭﯨﻐﯘﭼﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﻜﯩﺸﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﻧﯩﺠﯩﺲ-ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ
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ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍۋﺍﻟﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ
ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻜﻪ ﻫﺎﺭﺍﻡ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﺭۇﺷﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ۋە ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
ۋەﺩﯨﮕﻪ ۋﺍﭘﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻫﺎﺟﻪﺗﺴﯩﺰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺳﻮﺭﺍﺵ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘﺵ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮﻳﯘﻥ-ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﻝ-
ﻣﯜﻟﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﺳﻮۋﻏﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭۋﯦﻠﯩﺸﺘﯩﻦ )ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭۇۋﺍﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ( ،ﺗﯩﺒﺎﺑﻪﺗﺘﯩﻦ ﺧﻪۋﯨﺮﻯ ﻳﻮﻕ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻣﯜﻟﯩﻨﻰ ،ﻫﻪﺳﻪﻝ
ﻫﻪﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ،ﻫﯚﭘﯜﭘﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭۈﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪﺭ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪۋﺭﯨﺘﯩﮕﻪ ،ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻪۋﺭﯨﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻦ
ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
ﺳﺎﻻﻣﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﻮﻧﯘﺵ-ﺑﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﮕﯩﻼ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻥ-
ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﻪﺳﻪﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘپ
ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻗﻪﺳﯩﻤﯩﮕﻪ ﻛﺎﭘﺎﺭەﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﻏﻪﺯەﭘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﺍۋﺍﮔﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻫﯚﻛﯜﻡ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﯩﻠﭗ
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻫﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺑﯩﺴﻰ
ﺋﯩﺘﺘﯩﻚ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯚﺗﯜﺭۈپ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺳﻮﺭۇﻧﻠﯩﺮﻯ ،ﺑﺎﺯﺍﺭ-
ﺭەﺳﺘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﻯ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭۇﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺭۇﺧﺴﻪﺗﺴﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ
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ﺗﯘﺭۇۋﺍﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺑﻪﺧﺖ-ﺳﺎﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺑﯘﻳﺮۇﻕ-ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.
ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﯨﻐﯘﭼﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺳﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺩﯨﻨﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻤﯘ؟! .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺟﺎۋﺍﺑﻼﺭﻧﻰ
ﻗﺎﻳﺘﺎ-ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﺋﻮﻗﯘپ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍڭ :ﻣﯘﺷﯘ
ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﺯﯨﻴﺎﻥ
ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟! .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﯩﺮﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇَ ﴿ :و َﻣﻦ
َ
ِ
َ
ﺒ ِﻨْﻪُ 
ﻎ
ﻣِﻦَ اﺨﻟْ ﺎﺮﺳ َ
اﻵْﺧﺮَةِ
�ﻦ﴾
ْﺘَِ�َ�ْ اﻹِْﺳْﻼَمِ دِ ﻳﻨًﺎ ﻓَﻠَﻦ �ُﻘَْﻞَ ﻣ وَﻫُﻮَﻲﻓِ
ِ ِ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ )ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ( ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﺩﯨﻨﻨﻰ
ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ( ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﭼﯩﺪۇﺭ] «.ﺳﯜﺭە ﺋﺎﻝ-ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ -٨٥ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﺳﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺳﯩﺰﮔﻪ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﺟﺎۋﺍﺑﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺶ،
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪۋﭘﯩﻖ-ﻫﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯۇ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﺰﻧﻰ ۋە ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻫﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪۇﺭ.
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