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ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ
 ٥٠٥٣٧ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﯘ -ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭ ﺩﻭﺳﺘﻰ-ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺳﯚﺯﻟﻪپ
ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻠﻪﺷﺘﻰ ،ﺋﯘ ﺋﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭙﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺗﺎﺭﺗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘۋﯦﺘﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە
ۋەﺩە ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘۋﯦﺘﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﯩﺪﻯ .ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯩﺮﺗﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺑﯘ
ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟
ﺟﺎۋﺍﺏ:
ﻣﻪﺩھﯩﻴﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ:
ﺳﯩﺰ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ،
ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪھﺮەﻡ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ،
ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰ ۋە ﺳﯩﺮﺗﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ.
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ﺳﯩﺰ

ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ

ﺑﯘ

ﺋﻪﺭ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺋﺎﻻﻗﯩﯖﯩﺰﻧﻰ

ھﯧﭻ

ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯜﺯﯛپ ﺗﺎﺷﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﯖﻼﺭ ھﺎﺭﺍﻣﺪﯗﺭ.
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘۋﯦﺘﯩﺸﯩﮕﻪ ﺳﻪۋەﺑﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﻰ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﯕﻠﯩﯖﯩﺰ ﻛﯚﺗﻪﺭﺩﻯ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺳﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘۋﯦﺘﯩﭗ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﺋﺎﺋﯩﻠﻪﯕﻼﺭﻧﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﻧﯩﻜﺎھﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻼﻻﻣﺘﯩﯖﯩﺰ؟
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ:
ﺑﯩﺰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ھﺎﺭﺍﻡ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪۋﺑﻪ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ

ﻧﯩﻜﺎھﯩﻐﺎ

ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﻰ

ﺧﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ

ھﯧﭻ

ﺋﻪﻗﻠﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺳﯩﻐﺪﯗﺭﺍﻟﻤﯩﺪﯗﻕ.
ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻏﯘﺭﯗﺭ ۋە ﻛﯜﻧﺪەﺷﻠﯩﻚ ﻳﻮﻗﻤﯘ؟ ﺋﯘ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻳﺘﺎ
ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﻤﻪﻣﺪﯗ؟
ﻣﯘﻧﺪﺍﻗﭽﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻳﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﻳﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺋﯘ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯩﻜﺎھ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺧﺎﺗﺎ ﻳﯧﺮﻯ
ﻳﻮﻕ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻰ ،ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ
ﻗﻮﻳﯘۋەﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ۋە ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ھﺎﺭﺍﻡ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭﻣﻪﻳﺪﯗ ،ﺩﯦﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
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ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ
ﻧﯩﻜﺎھﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﺭﺍﻡ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﻛﯚﺭﯛﺷﯜپ ﻳﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﯘﯕﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﺗﻪۋﺑﻪ
ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻳﯜﺯ ﻛﯚﺭﯛﺷﻤﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺳﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﯧﭽﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺑﺎﻏﻼﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯘپ ﻗﺎﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯧﭽﻨﯧﻤﻪ ﻳﻮﻕ.
ﺷﯘ

ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ

ھﯧﭻ

ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﻱ

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯜﺯﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ۋﺍﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ھﺎﺭﺍﻡ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺳﻪﺭپ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻏﻔﯩﺮەﺕ ﺗﯩﻠﻪپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﯔ ،ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﭘﺎﻛﻼﺷﻨﻰ ،ﺩﯨﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ۋە ﺋﻪﻗﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ
ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺷﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺷﯘ ھﺎﺭﺍﻡ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﯩﺰﺩە ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺰﻻﺭﻧﻰ
ﭘﺎﻙ-ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺗﺎﺯﯨﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪڭ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﭼﯩﻦ ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔﻪ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﯩﻨﻰ ﻧﯧﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ھﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﻯ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ

ﺋﺎﺩﯨﻞ

ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ

ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،

ﺭەﺑﺒﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ

ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﯩﮕﻪ

ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻏﯘﺭﯗﺭﻟﯘﻕ ۋە ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ،ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻗﯘﺭﯗپ،
ﺳﺎﻟﯩﻬ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪپ ﻗﺎﺗﺎﺭﻏﺎ ﻗﻮﺷﺎﻟﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﻣﯩﺪﻟﯩﻜﺘﯘﺭ.

٣

ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﺎھﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻟﻤﺎڭ .ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﯩﺰﺳﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺩﯗﻧﻴﺎ ھﻪۋەﺳﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺧﺎھﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ
ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪپ ﻣﯧﯖﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﺎڭ.
ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻛﯚپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯔ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﯧﭻ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﻨﻰ
ﻧﺎﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻛﻪﻣﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ
ﺋﺎﺩەﻡ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺧﺎﺭﻻﻧﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺭەﺑﺒﯩﯖﯩﺰ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﻟﯩﻬﻪ
ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩەڭ ۋە ﻛﯚﯕﻠﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﯔ ﺷﯘﻻﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻏﻪﻡ-
ﻗﺎﻳﻐﯘ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﯩﻲ ۋەﺳﯟەﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﯔ.
ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ.

٤

