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ھﺎۋﺍﻳﻰ ھﻪۋەﺳﻜﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
-20161ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﻣﻪﻥ  21ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻰ ھﻪۋەﺳﻠﯩﺮﯨﻢ ﻣﯧﻨﻰ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ،ﻣﯩﻨﻰ ھﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ﭼﯩﺮﻣﯩﯟﺍﻟﺪﻯ ،ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺋﯘﺳﺘﺎﺯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﺷﻪھﯟﺍﻧﯩﻲ ھﻪۋەﺳﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻻﻻﻳﻤﻪﻥ؟ ،ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ
ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺕ ۋە ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ.
ﺟﺎۋﺍﺏ:
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ
ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
ﺷﻪھﯟەﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﻐﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺷﻪھﯟەﺗﻨﻰ ھﺎﺭﺍﻣﻐﺎ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ھﺎﻻﻝ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻏﺎ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﺍ ﻳﯜﺯﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﻪھﯟەﺕ ﺋﯩﻐﯟﺍﮔﻪﺭﭼﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﺪە ﺷﻪھﯟەﺗﻨﻰ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭﻧﻰ
ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﺘﯘﺭﯗﺵ.

ﺑﯘ

ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ

ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ

ﻗﯩﻠﯩﺶ

ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ

ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻠﯩﺸﯩﺪﯗ:
-1ﺋﺎﻟﻼھ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻖ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ ،ﻧﺎﻣﻪھﺮەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ
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ﻗﺎﺭﯨﻤﯩﺴﯘﻥ،

ﺋﻪۋﺭەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﻳﺎﭘﺴﯘﻥ«

ﺳﯜﺭە

ﻧﯘﺭ

-31ﺋﺎﻳﻪﺕ.

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﺎﺭﻗﺎ-ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻤﯩﻐﯩﻦ،
ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﺳﺎﻟﻐﯩﻨﯩﯖﻐﺎ ھﯧﭽﮕﻪپ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ« .ﭼﻪﻛﻠﻪﻥ ﺟﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﻛﯚپ
ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ :ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﮔﯜﺯەﻟﻠﯩﻚ ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﯩﻴﺎﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﮔﯧﺰﯨﺖ-ژﯗﺭﻧﺎﻝ ۋە ﻛﯩﻨﻮ-ﭘﯩﻠﯩﻤﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭەﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻗﺎﺭﺍﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
 -2ﺟﯩﻨﺴﻰ ۋەﻗﻪﻟﻪﺭ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ھﯧﻜﺎﻳﻪ-ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ﺗﻪﺭﻏﯩﺐ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﻪﺕ ۋە ﭼﺎﻳﺨﺎﻧﺎ،
ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮە ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﻣﻪﺳﻠﯩﻚ.
-3ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﺸﯩﺶ.
 -4ﺷﻪھﯟەﺗﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮ-ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺑﯘ
ﺧﯩﻞ ﭘﯩﻜﯩﺮﻧﯩﯔ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ
ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪﯗ.
-5ۋﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
-6ﻗﯩﺰ-ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺳﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻏﺎ ﻛﯚپ
ﺑﺎﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻖ.
-7ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ھﺎﻟﺪﺍ ،ﻗﯩﺰ-ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﻼﺵ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩە ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ-ھﺎﻳﺎﻟﯩﻖ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ۋە ﺳﯚھﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ
ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﻛﯧﺮەﻙ.
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ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯧﯖﯩﺸﺘﯩﻦ
ﭼﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﻛﯜﭼﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺑﯘ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ:
 -1ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻛﯚپ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻢ-
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﺵ ،ﻧﻪﭘﻠﻪ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻨﻰ
ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﯩﻤﺎﻥ ،ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻰ ھﯧﻤﻤﻪﺗﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻰ ﻗﯘﺗﺮﺍﺗﻘﯘﻟﯘﻗﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﺍﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯜﻳﯜﻙ
ﺧﯩﺴﻠﻪﺗﻜﻪ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯗ.
 -2ﻧﻪﭘﻠﻪ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﻛﯚپ ﺗﯘﺗﯘﺵ :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻳﺎﺷﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﻟﯩﻢ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﻰ ﻳﺎﺷﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﯘﺭﺑﯩﺘﻰ
ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ۋە ﺋﻪۋﺭﯨﺘﯩﻨﻰ
ھﺎﺭﺍﻣﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ ،ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﯘﺭﺑﯩﺘﻰ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﺴﯘﻥ ،ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ھﺎﺭﺍﻣﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻟﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ«) .ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺲ ﻳﺎﺵ ﻗﯩﺰ-
ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﺧﯩﺘﺎﺏ(
-3ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﭗ ،ﻧﻪﭘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧﻤﻮﻧﺖ ﻛﯜﭼﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
 -4ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﺎﻟﯩﻬﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻥ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﺵ
ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ،ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ،ﺗﺎﺋﻪﺕ-ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ
ۋە ﺗﺎﺋﻪﺕ-ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ،ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ،ﺳﻪۋﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﺳﻪۋﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ
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ﻗﻮﺭﻗﻘﯘﭼﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘﯘﭼﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ،ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە
ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ،ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ،
ﻧﻪﭘﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﺎﺭﺍﻣﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﻧﻪﭘﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﺎﺭﺍﻣﺪﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻛﯚپ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ
ﻛﯚپ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ۋە ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺳﺎۋﺍپ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﺪﻯ«.
-5ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ،ﺋﯚﺯ ﺋﻪۋﺭەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ۋە ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ
ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﺎﺧﺘﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ھﻪﻣﺪە
ﺋﯩﻤﺮﺍﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﻰ ﻣﯩﺴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﯘ ﻧﯘﻣﯘﺳﯩﻨﻰ
ﺳﺎﻗﻠﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭﻭھﻨﻰ ﭘﯜۋﻟﯩﺪﯗﻕ ،ﺩەﻡ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯩﺴﺎﻏﺎ ھﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﯘ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ
ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﻯ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ
ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﺪﻯ«.
-6ﺳﺎﻟﯩﻬﻪ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﻗﯩﺰ-ﺧﺎﻧﯩﻤﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ،ﻛﯚﭘﺮەﻙ ۋﺍﻗﺘﻨﻰ
ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ،ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ
ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻪ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ.
-7ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﺷﻪھﯟەﺗﻨﯩﯔ ﻟﻪﺯﺯﯨﺘﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺩەﺭﺕ-ﺋﻪﻟﻪﻡ ،ھﻪﺳﺮەﺕ-ﻧﺎﺩﺍﻣﻪﺗﻜﻪ ،ﺳﻪۋﺭﭼﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﻳﯧﻐﯩﭗ،
ھﺎۋﺍﻳﻰ-ھﻪۋەﺳﺘﯩﻦ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻟﻪﺯﺯەﺗﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ،
ھﺎﺭﺍﻡ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ،ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺷﻪھﯟەﺗﺘﯩﻦ
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ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻟﻪﺯﺯەﺗﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﺎ ۋە ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
 -8ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺳﻮﺭﺍپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ-ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﺋﯩﺒﺮەﺕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯜﺳﯜپ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ» :ﻳﯜﺳﯜپ»:ﺋﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ!ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﻧﺪﯨﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭە
ﺯﯨﻨﺪﺍﻥ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻛﺘﯜﺭ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﯩﻴﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺩەﭘﺌﻰ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎڭ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﻤﻪﻥ ،ﻧﺎﺩﺍﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﯩﻤﻪﻥ« ﺩﯦﺪﻯ .ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ھﯩﻴﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯜﺳﯜﭘﺘﯩﻦ ﺩەﭘﺌﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ« ﺳﯜﺭە ﻳﯘﺳﯘپ -33ﺋﺎﻳﻪﺕ.
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