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ﺋﻪھﻠﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪ ۋەﻟﺠﻪﻣﺎﺋﻪﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯەﺭﯨﺪە ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻡ
 ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ٩٣٥٦ﺳﻮﺋﺎﻝ ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﺋﻪھﻠﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪ ۋەﻟﺠﻪﻣﺎﺋﻪﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯەﺭﯨﺪە ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻡ  -ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ،
ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﻤﯩﺴﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟
ﺟﺎۋﺍﺏ:
ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﻪھﻠﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪ ۋەﻟﺠﻪﻣﺎﺋﻪﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯەﺭﯨﺪە » ﻳﯜﺭەﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ،
ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ۋە ﺋﻪﺯﺍﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ«ﺩﯗﺭ .ﺑﯘ ﺋﯜچ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ
ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ:
 .١ﻳﯜﺭەﻛﺘﯩﻦ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ.
 . ٢ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ.
 .٣ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ۋە ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ) ﻳﻪﻧﻰ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ
ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺵ(.
ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻡ  -ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻳﯜﺭەﻛﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﯕﻼپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ
ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺋﺎﺩەﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼپ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻧﮕﻪ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ » ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ! ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺸﯩﯖﻨﻰ
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ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ«ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ» ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻣﺴﻪﻥ؟« ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ »:ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﻪﻥ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻗﻪﻟﺒﯩﻢ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺗﺎﭘﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻮﺭﯨﺪﯨﻢ«ﺩەپ
ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻗﻪﻟﺒﻨﯩﯔ ﭼﯩﻦ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺗﯧﭙﯩﺸﻰ ۋە
ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯘﻧﻰ ھﻪﻣﯩﺸﻪ
ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ۋەﺯ  -ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﺳﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ۋە ﺩﯗﺯﺍﺧﻨﯩﯔ
ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﻛﯜﭼﻠﯩﻨﯩﭗ ﺧﯘﺩﺩﻯ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﺯﺍﺧﻨﻰ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ ھﺎﻟﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﻰ
ﻏﻪﭘﻠﻪﺕ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻳﺎﻛﻰ ۋەﺯ  -ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﺳﻮﺭﯗﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﭼﯩﻦ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻨﻤﯘ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻡ  -ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺩ ﺋﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻳﯜﺯ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺩ ﺋﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪﺑﻜﻪ ﻻﻳﯩﻖ ھﺎﻟﺪﺍ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﺎﻗﯩﺴﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﺧﻮﺷﻴﺎﻗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﺘﯘﺭ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺋﺎﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە
ھﻪﺩﯨﺴﻼﺭﺩە ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯩﺴﺎﻟﻼﺭ ﻛﯚپ » .ﺗﺎﻛﻰ ﺋﻪھﻠﻰ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺴﯘﻥ،
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﻣﯘﺋﻪﻛﻜﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﻰ
ﺳﯩﻨﯩﺪﯗﻕ«)ﻣﯘﺩﺩەﺳﯩﺮ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -٣١ﺋﺎﻳﻪﺕ() » .ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ( ﺑﯩﺮەﺭ ﺳﯜﺭە ﻧﺎﺯﯨﻞ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭ( ﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ )ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ
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ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ(» :ﺑﯘ )ﻳﻪﻧﻰ ﺳﯜﺭە( ﻗﺎﻳﺴﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﺘﻰ«
ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ ،ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ) ،ھﻪﺭ ﺳﯜﺭﯨﺪە ﻳﯧﯖﻰ ﺩەﻟﯩﻞ -
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺑﯘ )ﻳﻪﻧﻰ ﺳﯜﺭە( ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﺘﻰ،
ﺋﯘﻻﺭ )ﺳﯜﺭﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ( ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﺎﺭﻻﺭ
)ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭ( ﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ،ﺑﯘ )ﺳﯜﺭە( ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯘﻓﺮﯨﻐﺎ ﻛﯘﻓﺮﻯ
ﻗﻮﺷﺘﻰ

)ﻳﻪﻧﻰ

ﺋﯘﻻﺭ

ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻠﯩﻘﺘﺎ

ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ

ﺋﻪﺯۋەﻳﻠﯩﺪﻯ،

ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ

ﮔﯘﻣﺮﺍھﻼﺷﺘﻰ( ،ﺋﯘﻻﺭ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﭘﯧﺘﻰ ﺋﯚﻟﺪﻯ«)ﺗﻪۋﺑﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -١٢٥-١٢٤
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ( .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ
ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﭗ ۋە ﺋﺎﺟﯩﺰﻻپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻻﻻﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھ
ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ.
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