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 -26830ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ،ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ
ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺵ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎ-ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺭﻭﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﯟﻯ ﺋﻪھﻤﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﻤﻪﻥ ،ﺑﯘ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻕ ﺑﻪﺭﺳﻪﯕﻼﺭ؟
ﺟﺎۋﺍپ:
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ ﺋﯘﻟﯩﺸﯩﭗ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘپ،
ﺗﻪﺭﺍۋﯨﻬ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ،
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻧﻪﭼﭽﻪ ھﻪﺳﺴﻪ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﻪﺭ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠﯩﺪﯨﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﺎﺋﻪﺕ  -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯘﺭﯗﻥ
ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺳﻪۋەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺸﻰ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ  -ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯩﺸﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﻭھ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺖ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﺎ ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ
ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﺳﻪ ،ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﯩﺴﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺳﯜپ
ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﯩﺪەﻙ :ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﭽﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻳﺎﺷﻼﺭ
ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺳﯜپ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﺎﺗﺎ -ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﺯﻯ ۋە
ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺭﻭھﺎﻧﻰ ۋە ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺵ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﺷﺘﻪ ﻣﯘھﯩﻢ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
 -1ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
 -2ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﻛﯜﻥ ﻳﯧﻤﻪﻙ  -ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﺘﯩﻦ
ﺗﻮﺧﺘﺎﺵ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻱ
ﺳﯘﻧﯘپ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﻨﻰ ھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻰ ۋە ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﺋﻪﺑﯘ ھﯘﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ :ﺑﯩﺮ
ﻛﯜﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻢ "ﺋﺎﻣﯩﻦ"
ﺩﯦﺪﻯ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ :ﻳﺎ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﻼ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ :ﺟﯩﺒﺮﯨﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ
ﻣﺎﯕﺎ" :ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﮔﯘﻧﺎھﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﺭ
ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﺴﯘﻥ!"،ﺩﯦﮕﻪﻧﺘﻰ ،ﻣﻪﻥ "ﺋﺎﻣﯩﻦ" ﺩﯦﺪﯨﻢ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ :ﺋﺎﺗﺎ -
ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ھﺎﻳﺎﺕ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ
2

ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﺴﯘﻥ!" ،ﺩﯦﮕﻪﻧﺘﻰ ،ﻣﻪﻥ "ﺋﺎﻣﯩﻦ"
ﺩﯦﺪﯨﻢ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ :ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﯔ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺳﺎﯕﺎ ﺩﯗﺭﯗﺕ
ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﺴﯘﻥ!" ،ﺩﯦﮕﻪﻧﺘﻰ ،ﻣﻪﻥ "ﺋﺎﻣﯩﻦ"
ﺩﯦﺪﯨﻢ ،ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻲ) ،(3545ﺋﻪھﻤﻪﺩ) ،(7444ﺋﯩﺒﻨﻰ
ھﯩﺒﺒﺎﻥ) (908ۋە ﺟﺎﻣﯩﺌﯘﻝ ﺳﻪھﯩﻬ ) (3510ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
 - 3ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯧﻴﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﺩەپ  -ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜﮔﯜﺗﯜﺵ،
ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﺋﯚڭ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﻴﯩﺸﻜﻪ ،ﺋﯩﺴﺮﺍپ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ،ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯧﮕﻪﻧﺪە ﺋﺎۋﺍﺯ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﯧﻴﯩﺸﻜﻪ ،ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺯﯨﻴﺎﺩە
ﻛﯚپ ﻳﯧﻴﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩەﻧﮕﻪ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻛﯧﺮەﻙ.
 -4ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺩەﺳﺘﯘﺭﺧﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺷﺎﻡ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ
ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﻠﻬﺎﻣﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
- 5

ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ  -ﻳﻮﻗﺴﯘﻝ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ

ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯩﺪەﻙ ﺑﯩﺮﻧﻪﺭﺳﻪ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ
ﻛﯚﺭەﺵ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺶ  ،ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ.
 - 6ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﯘﺭﯗﻕ  -ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯧﻬﺮﻯ  -ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺋﯘﺭﯗﻕ  -ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﺭﯗﻕ-ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻗﻼﺷﻨﻰ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ۋە ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯜﻟﮕﻪ
ﺑﻮﻟﯘﺵ.
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 -7ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﺵ ،ﺩەﺳﺘﯘﺭﺧﺎﻥ ﺳﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻳﯩﻐﯩﺶ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﺶ ،ﻳﯧﻴﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺗﺎﻣﺎﻗﻼﺭﻧﻰ
ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﺳﻪھﻪﺭﻟﯩﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﻳﯧﯟﯨﺘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯩﺴﺮﺍﭘﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ.
 - 8ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﺋﺎﺯ ﻳﻪپ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻛﯧﺮەﻙ.
 - 9ﻛﯩﭽﯩﺪە ﺳﻪھﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯧﮕﻪﻧﺪە ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯘ
ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﭼﯩﺪﺍﻣﭽﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ.
 - 10ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ۋﯨﺘﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ،ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼپ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺗﯩﻠﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
 -11ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜﺵ ﻛﯧﺮەﻙ،
ﺑﯩﺰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﺪە ﻗﻮﭘﯘپ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﻳﻪﭘﻼ ﺋﯘﺧﻼپ ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ
ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﭼﺮﺍﺗﺘﯘﻕ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜپ ،ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ
ﺋﯜﻟﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
 - 12ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﺪە "ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻱ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ

ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ

ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﭗ

ﻗﯩﻠﯩﺶ"

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ
ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ -
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ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻛﯧﺮەﻙ.
 - 13ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ
ﺳﻪھﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯧﻴﯩﺸﻜﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗپ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻐﺎ
ﻗﺎﺭﺍپ ھﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺭﯨﻐﺒﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ
ﻛﯧﺮەﻙ.
ﺭەﺑﯩﻴﺌﻰ ﺑﯩﻨﺘﻰ ﻣﯘﺋﻪۋۋەﺯ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﺷﯘﺭﺍ ﻛﯜﻧﻰ) ﻣﯘھﻪﺭﺭەﻣﻨﯩﯔ  -10ﻛﯜﻧﻰ( ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﺪە ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﻻﺭ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻥ ﻛﻪﻧﺘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪۋەﺗﯩﭗ» ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻨﻰ
ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺳﯘﻥ .ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮﻧﻪﺭﺳﻪ
ﻳﯧﻤﯩﺴﯘﻥ« ﺩﯦﺪﻯ ،ﺑﯩﺰ ۋە ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻣﯘ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﺍ ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﯘﺗﺘﯘﻕ ،ﺑﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻜﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺩەپ ﻳﯩﻐﻼپ
ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘﻕ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗپ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﯘﻕ ،ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ۋﺍﻗﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﺎﻣﺎﻕ
ﺑﯧﺮەﺗﺘﯘﻕ .ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ)  ،(1859ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ)  (1136ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻧﻪۋەۋﯨﻲ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻦ :ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ
ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺋﻪﺕ  -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ
ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ

ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺵ

ﻛﯩﺮەﻛﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ

ﻣﯘھﯩﻢ

ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ

ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﯟﺍﻻﻻﻳﻤﯩﺰ.
ﻗﺎﺯﻯ ﺋﯩﻴﺎﺯ ﺋﯘﺭۋﯨﺪﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ " :ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺗﺎﻗﯩﺘﻰ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﯘﺗﯘﺵ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺳﯚﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ» ﺋﯜچ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﻪﻟﻪﻡ
5

ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ :ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ « ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﯩﮕﻪ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ) .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ( " ﺷﻪﺭھﻰ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ \ 14 \8ﺑﻪﺕ.
 - 14ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯚﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺴﻪ ،ﺑﯘ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ':ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﯩﯔ
ھﻪﺟﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺳﺎۋﺍپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ" ،ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪۋۋﯨﻠﯩﺪە ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەﻙ.
 - 15ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﺵ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ۋە
ﺗﺎﺋﺎﻣﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ
ﺋﺎﻳﺪﺍ ھﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺴﺮﺍﭘﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،
ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﻨﻰ ھﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ۋە
ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻰ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻨﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.
 - 16ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﯚپ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺰ ھﻪﺭ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺋﯜﮔﯜﺗﯜﺵ ۋە ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺩەپ -
ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ،
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ۋە ﺋﯧﻠﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ
ﻛﯩﺘﺎپ ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
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ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﻪﻳﺮﻯ  -ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺧﻮﺷﻨﯩﻼﺭ ۋە

ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ھﺎﻟﯩﺪﯨﻦ

ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻛﯧﺮەﻙ.
6

ﺧﻪۋەﺭ

ﺋﯩﻠﯩﭗ

ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ

ﺋﯩﺒﻨﻰ

ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ

ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘ

ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺩﯦﮕﻪﻥ":

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺳﯧﺨﯩﻲ ﺯﺍﺕ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ
ﺟﯩﺒﺮﯨﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺳﯧﺨﯩﻴﻠﯩﺸﯩﭗ
ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺟﯩﺒﺮﯨﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ ھﻪﺭ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺩەﺭﺱ ﺋﻮﻗﯘﺷﺎﺗﺘﻰ ،ﺟﻪﺯﻣﻪﻧﻜﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺟﯩﺒﺮﯨﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻥ
ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ

ﺳﯧﺨﯩﻴﻠﯩﻘﻰ

ﺷﺎﻣﺎﻟﺪﯨﻨﻤﯘ

ﺗﯧﺰ

ﺋﯩﺪﻯ"

.

ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ)،(6

ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ).(2308
 - 18ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﺯﺍﻳﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﭽﯩﻨﻰ
ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻬﯘﺩە ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﺎﺵ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ
ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﻏﻼﻗﺘﯩﻦ ﺑﻮﺷﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﻛﯩﭽﻪ  -ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻟﯩﺮﯨﺪە ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﭘﯩﺴﻖ  -ﭘﯘﺟﯘﺭ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪﯗ.
 - 19ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ
ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﺎﺋﻪﺕ  -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯧﻠﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘپ ۋە ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘپ
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯚﺗﯜﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻳﺎﺷﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻧﯧﻤﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻨﯩﯔ
ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ.
)ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺷﻪﺭﯨﭙﻰ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﻜﻪﻥ،
ﺑﯩﺰ

ﺑﯘ

ﺋﺎﻳﻨﻰ

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ

ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺋﺎﻱ

ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﺗﻜﯘﺯﯗﺷﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯩﻼﻥ ﺗﯜﺯﯛﺷﯩﻤﯩﺰ
7

ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘھﯩﻢ.ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﯩﻤﯘ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ۋە ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﺵ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺗﯚۋەﻧﺪە
ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯩﺮﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﺷﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺩﺩﻯ
ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ھﻪﺭ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻣﯩﻨﯘﺗﻼ ۋﺍﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺳﯩﺰ ھﻪﺭ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﯚﺕ ﺑﻪﺕ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻣﯩﻨﯘﺕ ۋﺍﻗﯩﺖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺑﻪﺵ ۋﺍﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﺍ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﺑﻪﺕ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻼﻻﻳﺴﯩﺰ؛ ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺑﯩﺮﻛﯘﻧﺪە ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭە ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻏﺎ
ﺩەﺧﻠﻰ

ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ

ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ

ﺗﯩﻼۋەﺕ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ

ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ.ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ

ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺯ ﻛﯜﻥ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺴﯩﺰ .ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ
ھﯩﻤﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﯧﻨﻰ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﯘ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻠﯩﻖ ھﺎﻳﺎﺗﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﯦﻠﯩﯔ - .ﻣﯘھﻪﺭﺭﯨﺮﺩﯨﻦ(-
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