 ‐ 1200ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜرۈﺷﯩﻨﯩﯔ ﭼﻛﻠﻧﻧﻠﯩﯩﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠ
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﺋرەب ﺗﯩﻠ دەرﯨﺴﯩ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﯟاﺗﻘﺎن ،ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﺎ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘرﯨﺪۇ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﭼ ﻗﯩﺰ‐
ﺋﻮﻏﯘﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘ ،ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺶ دﯦن ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻗﺎﻧﺪاق؟ دەﻟﯩﻠ ﻧﯧﻤ؟ ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ:
ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﺎ ﺋﻮن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼ ﺑﺎر ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩ ﻗﯩﺰﻻر ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼرﻣﯘ ﺑﺎر ،ﻣن ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠن
ﺑﯩﺮﮔ ﺑﯧﺮﯨﭗ دەرﯨﺴ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺴﺎم ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﺸ ،ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘرۇﺷ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺳﻮرۇﻧﯩﻐﺎ ﺋرﻟرﻧﯩﯔ ۋە ﺋرﻟر ﺳﻮرۇﻧﯩﻐﺎ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺸ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪاق ﺟﺎﻳﻼردا ﮬﯩﺠﺎﭘﺴﯩﺰ ﻳﯜرﯨﺸ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﭼﻛﻠﻧن
ﮬﺎرام ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﺷﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﭘﯩﺘﻨﯩﻨﯩﯔ ﺳۋەﭘﻠﯩﺮى ،ﭼﻛﻠﻧن ﻧﺎﭼﺎر ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ
ﻛﯩﻠﯩﺸﯩ ﺳۋەﺑﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﻧﭘﺴ ﺷﮬﯟﯨﺘﯩﻨ ﻗﻮزﻏﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردۇر.
ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﺪا ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜرۈﺷﯩﻨﯩﯔ ﭼﻛﻠﻧﻧﻠﯩﯩ ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺴﺘ دەﻟﯩﻠﻠر ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :واذَا ﺳﺎﻟْﺘُﻤﻮﻫﻦ ﻣﺘَﺎﻋﺎ ﻓَﺎﺳﺎﻟُﻮﻫﻦ ﻣﻦ وراء ﺣﺠﺎبٍ ،ذَٰﻟﻢ اﻃْﻬﺮ ﻟﻘُﻠُﻮ ﺑِﻢ وﻗُﻠُﻮ ﺑِﻬِﻦ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺳﯩﻠر
ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺳﻮراپ )ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽ (ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼر ،ﭘردە ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮراپ ﺋﯧﻠﯩﻼر ،ﻣﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ دﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻼرﻧﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋڭ ﭘﺎك ﺗﯘﺗﯩﺪۇ] .ﺳﯜرە ﺋﮬﺰاب -53ﺋﺎﻳت[.
ﺋﯩﺒﻨ ﻛﺳﯩﺮ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨ ﺋﺎﻳﺗﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺳﯩﻠرﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ
ﭼﻛﻠﯩﻧﺪەك ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﺎراﺷﺘﯩﻨﻤﯘ ﺋﻮﻣﯘﻣﻴﯜزﻟﯜك ﭼﻛﻠﻧﺪى ،ﺋﮔر ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺳﻮراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮەر ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻼر ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ ﭘردە ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪا ﺗﯘرۇپ ﺳﻮراپ ﺋﯩﻠﯩﻼر.
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ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨ ﭼﻛﻠﺷ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻛﯕﯜل ﺑﻟﺪى ﮬﺗﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯜﭼﯜن ﺋڭ
ﺳﻳﯜﻣﻠﯜك ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻮرۇن ﻣﺳﭽﯩﺘﺘﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺳﯧﭙﯩﻨ ﺋرﻟرﻧﯩﯔ ﺳﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﺪى ،ﺋرﻟرﻧ ﺳﺎﻻﻣﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﺗﯘرۇﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻣﺳﭽﯩﺘ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﺎﭼﻘﯘزدى ،ﺑﯘﻧﯩﯔ
دەﻟﯩﻠﻠﯩﺮى :ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺳﻟﻣ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻧﻠﯩ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ﺳﺎﻻم
ﺑرﮔن ۋاﻗﺘﯩﺪا ،ﺳﺎﻻم ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘرۇپ ﻛﯧﺘﺗﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﺋﺎز
ﺋﻮﻟﺘﯘراﺗﺘ ،ﺋﯩﺒﻨ ﺷﯩﮭﺎب ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻤﭽ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر( ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
دەرﮬﺎل ﺗﯘرﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﻛﻳﻨﯩ ﺋرۈﻟﯜپ ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎن ،ﺋرﻟرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧ ﻛرۈﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨ
ﻛﯜﺗﯜپ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎن] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-793 ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﺑﯘ داۋۇد رﯨﯟاﻳﯩﺘ -876 ﻧﯘﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ ،ﻧﺎﻣﺎز ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا" :ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋرﻟردﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا" دەپ ﺋﯘﻧﯟان ﻗﻮﻳﻐﺎن.
ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻧﻠﯩ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺑﯘ ﺋﯧﺸﯩﻨ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﻮﻳﺴﺎق ﻧﺎﭘﯩ ﻣﯘﻧﺪاﻗﺪەﻳﺪۇ :ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯩﺘﯩﻦ ﻣﺳﭽﯩﺘ
ﻛﯩﺮﻣﯩن] .ﺋﺑﯘداۋۇد رﯨﯟاﻳﯩﺘ-484ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﺑﯘ ﮬﯜﺟﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻧﻠﯩ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋرﻟرﻧﯩﯔ
ﺳﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ﺳﭘﻨﯩﯔ ﺋۋۋﯨﻠﯩﺪۇر ،ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻨ ﺳﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪۇر ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺳﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ
ﺳﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪۇر ،ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻨ ﺳﭘﻨﯩﯔ ﺋۋۋﯨﻠﯩﺪۇر] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-664ﮬدﯨﺲ[.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺷرﯨﺌﺗﻨﯩﯔ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺸﯩﻨ ﭼﻛﻠﺷﺘﯩ ﺋڭ ﭼﻮڭ دەﻟﯩﻠﯩﺪۇر ،ﺋر ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺳﯩﭙﯩﺪﯨﻦ
ﻗﺎﻧﭽ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯜﻧﭽ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻣﯘ ﺋرﻟرﻧﯩﯔ ﺳﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﭽ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﭽ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
زﯦﻤﯩﻨﺪﯨ ﺋڭ ﭘﺎﻛﯩﺰە ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﻮرﻧ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﺳﭽﯩﺘﺘ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺗرﺗﯩﭙﻠر ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎن ﺋﯩن ،ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﻣﺳﭽﯩﺘﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻳﻼردﯨﻤﯘ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺗﯘرۇﺷ ﻻزﯨﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺑﯘ ﺳﺋﯩﺪ ﺋﻟﺨﯘدرى رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪا
ﺗﯘرۇپ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن دەﻳﺪۇ :ﻳﻮﻟﺪا ﺋرﻟر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﺗن ﺋﯩﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ :ﭼﺗ ﺋﺗﯜﯕﻼر ،ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺪﯨﻦ ﻣﯧﯩﺸﯩﻼر ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ،ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﯧﯩﻼر دﯦﺪى.
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ﺷﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻳﻮل ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪا ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻣﺎﯕﺎﺗﺘ ﮬﺗﺘﺎ ﺑك ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮى ﺗﺎﻣﻐﺎ ﺳﯜرﻛﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﺗﺘ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﺑﯘ داۋۇد رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋدەپ‐ﺋﺧﻼق ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﺗﻠﯩﺮى دﯦن
ﺑﻟﯜﻣﺪە ﻛﻟﺘﯜرۈپ" :ﻳﻮﻟﺪا ﺋرﻟر ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯧﯩﺸ "دﯦن ﺗﯧﻤﯩﺪا ﻛﻟﺘﯜرﮔن.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﭼ ،ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎزارﻻردا ،دوﺧﺘﯘرﺧﺎﻧﯩﻼردا ،ﻣﻛﺘﭘﻠردە ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛپ ﺋﻮرۇﻧﻼردا ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜرﯨﺸ
ﮬﺎزﯨﺮﻗ دەۋرﯨﺪە ﻛپ ﺟﺎﻳﻼردا ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﺗن ﺑﯩﺮ ﻣﺳﯩﻠ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯩﺰ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺑﯘﻧ ﺗﺎﻟﻠﯩﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ۋە ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ رازى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ دﯨﻨ ۋەز‐ﻧﺳﯩﮭت ﺳﻮرۇﻧﻠﯩﺮى ،ۋە ﺋﯩﺴﻼم ﻣرﻛزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺪارە‐ﺋﻮرﮔﺎن ﻳﯩﻐﯩﻨﻠﯩﺮﯨﺪا ﺑﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﮬرﮔﯩﺰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻧﭙﺋﺗﻨ روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەك،
ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻟﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرﻧﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ‐ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ،ﺋﺎۋاز ﻳﺗﯜزﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺶ
ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺗﻟﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﺶ دەرﯨﺠﯩﺴﯩ ﻳﯧﺘﯩﺸ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺋزﯨﻤﯩﺰﻧ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠش ،ﻛزﯨﻤﯩﺰﻧ ﺑﯘراش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ.
ﺗۋەﻧﺪە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺟﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪە ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن ﺑزى
ﺗﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻛﺸﯜرۈش ﻧﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺗﯩﻤﯩﺰ:
ﺑﯩﺰ :ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻼرﭼ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎرﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘرۇﺷﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻗﺎﻧﺪاق؟ دﯦن ﺳﻮﺋﺎﻟﻨ ﻗﻮﻳﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰدا
ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻧﺗﯩﺠ ﻣﯘﻧﺪاق:
76%ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﻮﻣﯘﻣ ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس دەپ ﺟﺎۋاپ ﺑردى.
12%ﻛﯩﺸ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺶ دۇرۇس ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺶ دﯨﻦ ،ﺋﺧﻼق ۋە ﺋرپ‐ﺋﺎدەت ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﺟﺎۋاپ
ﺑردى.
 12%ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤﯩﺰ دەپ ﺟﺎۋاپ ﺑردى.
ﺳﯩﻠر ﻗﺎﻳﺴ ﺗﯜرﻧ ﺗﺎﻟﻼﻳﺴﯩﻠر؟.

12 / 3

ﺋﮔر ﺳﯩﻠرﮔ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﯨﻼﺷﻤﺎي ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺧﯩﺰﻣت
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﺗﺎﻟﻼش ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﻟﯩﻘ ﺑﯧﺮﯨﻠﺴ ،ﺳﯩﻠرﻧ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨ ﺗﺎﻟﻼﻳﺴﯩﻠر؟.
ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﻧﺗﯩﺠﯩﺴ ﭘﯩﺮﺳﻧﻠﺷﺘﯜرﮔﻧﺪە ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺪى:
 67%ﻛﯩﺸ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎرﯨﻼﺷﻤﯩﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻨ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪى.
 9%ﻛﯩﺸ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻳﺎﺧﺸ دەپ ﻗﺎرﯨﺪى.
 15%ﻛﯩﺸ ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﺳﭙﯩ ﻗﺎﻳﺴ ﺋﻮرۇن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘ ﺋﻮرۇن ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﭼﻛﻠﯩﻤ ﻳﻮق
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈردى.
ﺳﯩﻠر ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺳۋەﺑ ﺑﯩﻠن ﺑزى ﻛﯜﺗﯜﻟﻤﯩن ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ دۇچ ﻛﻟﻧﻤﯘ؟.
ﺑﯘ ﭘﯩﺮوﮔﯩﺮاﻣﻤﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮاك ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺋﻮرۇﻧﻼرﻧ ﺗﯕﻠﯩﺘ ﻗﺎﻟﻐﺎن ۋە ﻛﯜﺗﯜﻟﻤﯩن ﺋﯩﺸﻼر ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻼر
دەپ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﺪى:
ﺑﯩﺮﺳ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣن ﺧﯩﺰﻣت ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮدﯨﻢ ،ﮬﯩﺠﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﯩﺰﻣﺗﺪﯨﺸﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى
ﺧﯩﺰﻣﺗﺪاﺷﻠﯩﺮى ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﮬﯩﺠﺎﺑﯩﻨ ﺋﯩﭽﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﭘﺘﯩن ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﻢ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺗﺎﺳﺎدﯨﭙﯩﻴﻠﯩﻖ ﺗﯘﻳﯘﻟﺪى ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣن
ﺑك ﺗﯕﻠﯩﺘ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ.
ﺑﯩﺮى ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻨﯩﯔ ﺗﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪا ﺗﺟﺮﯨﺒ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﺑﻟﯩﻠﻧن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣن ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺗﺟﺮﯨﺒﯩ
ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧ ﺗﺟﺮﯨﺒ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎردﯨﻢ ،ﻣن ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼ ،ﺗﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛزەﺗﯜﭼﯩﺴ ۋە ﻳﻧ
ﺑﯩﺮ ﺗﻮپ ﻗﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻳﺎﻟﻐﯘز ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ،ﻣن ﺑك ﺋﻮﯕﺎﻳﺴﯩﺰﻻﻧﺪﯨﻢ ،ﮬرﯨﯩﺘﯩﻢ ﭼﻛﻠﻧﺪى ،ﻣن ﺑﯘﻧ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﮬرﯨﯩﺘﯩﻤﻨ ﻛﯜزۈﺗﯜپ ،ﻣﺎﯕﺎ ﻧزﯨﺮﯨﻨ ﺋﺎﻏﺪۇرﯨﯟاﺗﻘﺎن ﻗﯩﺰﻻرﻧﯩﯔ ﻛزﯨﺪﯨﻦ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ.
ﺑﯩﺮﺳ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣن ﺗﺎرﺗﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﻏزﻧ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻣﺸﻟن ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺰﻣﺗﺪﯨﺸﯩﻢ
ﻛﻳﻨﯩﻤﺪە ﺗﯘرۇپ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺗﺎرﺗﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﻧرﺳﯩﺴﯩﻨ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى ،ﺧﯩﺰﻣﺗﺪﯨﺸﯩﻢ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﻣﺘﯩﺮەپ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯧﻨ ﺗﻣﺘﯩﺮەﺷﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻛﺗﺘ.
ﺑﯩﺮﺳ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣن ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻳﯜزﺑردى ،ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧ ﺋﯘﻧﯟﯦﺮﺳﯩﺘﺘﯩ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﭼﺎق ﻛﯩﺸﯩﻠر زﯨﭻ ﺋﺗﯩﺪﯨﻐﺎن
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ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺋﺗﺷﻤﯩﺴﯩﺪە ﻣن ﺑﯩﻠن ﺋﯜﺳﯜﺷﯜپ ﻛﺗﺘ ،ﺋﯘ ﻗﯩﺰﭼﺎق ﻟﯧﺴﯩﻴ ﺋﺎﯕﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﺑك ﺗﯩﺰ ﻣﯧﯩﭙﺘﯩن ،ﻣن ﺑﯩﻠن
ﺋﯜﺳﯜﺷﯜپ ﺋزﯨﻨ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﺎﻟﻤﺎي ﺗﯕﭙﯘﯕﻠﯘﻗﯩﻨ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩ ﺑﯩﻠﯩﯩﻤ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى ،ﮔﻮﻳﺎﻛ ﻣن ﺋﯘﻧ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼپ
ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪەك ﺑﯩﺮ ﮬﺎﻟت ﺷﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى ،ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﯧﻘﯩﻼر ،ﻗﯩﺰﯨﻘﭽ ﻳﺎﺷﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﻣن ﺑﯩﻠن ﺑﯘ ﻗﯩﺰﭼﺎق ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺗﯕﻠﯩﺘ ﻗﺎﻟﺪۇق؟.
ﺑﯩﺮﺳ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﯘﻧﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻨﯩﯔ ﭘﺷﺘﯩﻘﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺳﺎۋاﻗﺪﯨﺸﯩﻢ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﺘ ،ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮى ﺋﯘﻳﺎﻟﻐﯘدەك دەرﯨﺠﯩﺪە
ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى ،ﭘﺷﺘﺎﻗﺘﯩﻦ دوﻣﯩﻼپ دۈم ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘراﻟﻤﯩﺪى ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺟﺎﻳﺪا ﺗﯘرﻏﺎن ﻳﺎﺷﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮى
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﭼﯘق ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﯧﭙﯩﭗ ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘرﯨﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎردەم ﺑردى.
ﺑﯩﺮﺳ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣن ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮﻛﺗﺘ ﺋﯩﺸﻠﻳﻤن ،ﺑزى ﺋﺎرﺧﯩﭙﻼرﻧ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮدﯨﻢ،
ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﺴﺎم ،ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﻣﯧﻨ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﺎﻗﯩﺮدى ،ﻣن ﻛﻳﻨﯩﻤ ﺋرۈﻟﯜپ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﺴﺎم ،ﺋﯘ ﺑﯧﺸﯩﻨ
ﺳﺎﯕﯩﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﭘﺘﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇﻗﯩﻨ ﻛﯜﺗﺘﯜم ،ﺋﯘ ﻣﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎرﺧﯩﭙﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﺪى ،ﻣن ﺋﯘﻧﯩﯔ دۇدۇﻗﻼپ
ﺳزﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﮬﻳﺮان ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ،ﻣن ﺋﺎرﺧﯩﭙﻨ رەﺗﻠش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣت ﺷﯩﺮەﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﻮل ﺗرﯨﭙﯩ ﺋﺗﺘﯘم ،ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺳز
ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﺎﺗﺘ ،ﻣن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤ دﯦﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯘﻗﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ﭘﻗت ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻤ ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨ ﻳﯘﻗﯘپ ﻣﻳﻨت ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش ﺑردى ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺳﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﻳر ﻳﯜﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨ ﺗﯩﻠپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳر ﻳﯜﺗﯜپ ﻛﺗن
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﺎﺷ ،!ﻣن ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳر ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻣﯧﻨ ﻳﯘﺗﯘپ ﻛﺗن ﺑﻮﻟﺴﯩن دەپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ!.
ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘرﺑﺎﻧ...ﺋﻣﻟﯩ ۋەﻗﻟﯩﻚ.
ﻣﯘﮬﻣﻤدﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻳﺎﺷﻼردﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎن ﻳﯧﺘﯩﻠن ﺋﺎﻳﺎل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ ﮬﯧﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻢ
ﺑﯩﻠن ﻳﯧﭙﯩﻖ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﻳﺎﺷﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﺎرﯨﻤﯩﺰدا ﮬددﯨﺪﯨﻦ زﯨﻴﺎدە ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ۋە ﺋﯧﭽﯩﯩﺶ ﻳﻮق ﺋﯩﺪى ،ﺋﯧﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺷﺧﺴﯩﻴﯩﺘ ﺋز
ﻏﯘرۇرﯨﻐﺎ رازى ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺌﺎﻳﺎﻟﭽﯩﻠﯩﻤﯘ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺋﻣس ﺋﯩﺪى ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺑﯩﺌﯩﺘ ﻣﯧﻨ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ
ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛپ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨ ﺋز ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪى.
ﺋﯧﺮﯨﻢ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﺗﺪﯨﺸ ۋە ﻛﺳﯩﭙﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨ ﻛپ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﺎﺗﺘ ،ﻛپ ۋاﻗﯩﺘﻼر ﻛﺳﯩﭙﺪﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﺋﻳﯩﻤﯩﺰدﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ
ﻳﺎﺳﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪا ﺳﮬﺒت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎراﺗﺘ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻳﯩﻞ داۋاﻣﻼﺷﺘ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠر ﺑﯩﻠن
ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﺪى ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯩ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا زﯨﻴﺎرەﺗﻠر ﺗﻛﺮارﻻﻧﺪى ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﻢ
ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭼﻮﯕﻘﯘر دوﺳﺘﻠﯘﻗﯩﻨ ﺑﺎﮬﺎﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺋﯩﻠ زﯨﻴﺎرﯨﺘ ۋە ﺷﺧﺴ زﯨﻴﺎرەﺗﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﻛﺮارﻻﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﻣﯘﻻﮬﯩﺰە ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﮬﺗﺘﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻛپ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﻳﺎﻟﻐﯘز ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣن ۋە ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﺋﯘزۇن‐ﺋﯘزۇن ﺳﮬﺒﺗﻠﯩﺸﺗﺘ،
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ﺋﯧﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﺴ ﭼﻛﺴﯩﺰ ﺋﯩﺪى ،ﻛﯜﻧﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺗﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺗﻮﻧﯘدۇم ،ﺋﯘ ﺑك ﺋﯧﺴﯩﻞ
ﮬرﻣﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸ ﺋﯩﺪى ،ﻣن ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋزۈﻣﺪە ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭼﻛﺴﯩﺰ ﻣﺎﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨ ۋە ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺷﯘ
ﺗﯘﻳﻐﯘﻧ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرﯨﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﭼﻛﺴﯩﺰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ.
ﺷﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﺸﻼر ﺑﺎﺷﻘﯩﭽ داۋاﻣﻼﺷﺘ ،ﺷﯘ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﻣن ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘزۇن ﻳﯩﻠﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﻣن ﺧﯩﻴﺎل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﮬﺎزﯨﺮ ۋە ﻧﯘرﻏﯘن ﻳﯩﻠﻼردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ،ﮬر ﻗﯧﺘﯩﻤﺪا ﺑﯘ ﻛﯩﺸ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧزﯨﺮﯨﻤﺪە
ﻣرﺗﯩﯟﯨﻠﯩﻚ ،ﺋﯧﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﺳﯩﺰ ﻛرۈﻧﺗﺘ ،ﮔﯘﻳﺎﻛ ﻣن ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺷﺧﺴﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨ ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻨ ۋە ﺋﯧﺮﯨﻤﻨﯩﯔ
ﺷﺧﺴﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨ رەزﯨﻠﻠﯩﻨ ﻛرۈﺷ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەك ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ.
ﻣن ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﯩﺶ ﻛﯧﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈز ﻣﯧﻨ ﺋﺎۋارە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯕﯜﻟﻨﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧرﺳ ﺋﻣس ﺋﯩﺪى،
ﻣﻧﻤﯘ ۋە ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﻛﯕﻠﯩﻤﯩﺰدﯨ ﺳﻳﯜﻧ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺘﺘﯘق ،ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﯘرﻣﯘش
ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻢ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘ ،ﺋﯘ ﭘﻗت ﻣن ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ،ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﯩﻤﯟوﻟ ﺋﯩﺪى .ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺋﯧﺮﯨﻤﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﭼﻠﯜﻛﯜﻣﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﻗدەر ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﺗﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤن ،ﻧﭼﭽ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯧﻐﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋزۈم ﻳﺎﻟﻐﯘز ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯜﺳﺘﯜﻣ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨ ﺋزۈﻣﺪﯨﻦ ﺳﻮراپ ﺑﺎﻗﯩﻤن ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬﺎﻳﺎت ﻳﻟﯩﻨﯩﺸ دەپ ﺟﺎۋاپ
ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯩﺶ ﻣن ﻳﻮﻟﺪۇﺷﯘﻣﺪﯨﻦ ﺗﺎﻻق ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن دەرﯨﺠﯩﺪە ﻳﺎﻣﺎﻧﻼﺷﺘ ،ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯧﺮﯨﻢ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﻟﯩﭙﯩﻤ ﺋﺎﺳﺎﺳن
ﻣﯧﻨ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى.
ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺷﯘ ،ﺋﯧﺮﯨﻢ ﻣﯧﻨ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ﻳﯩﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﺋﯩﻠم ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﯩﻠﯩﻘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ
ﺋﮬﯟاﻟﯩﻤﯘ ﻧﺎﭼﺎرﻻﺷﺘ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﯘ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﯕﯜل ﺳﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨ ﺧﺎراپ
ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﻠﯩ ﺷﯘ دەرﯨﺠﯩ ﻳﺗﺘﯩ ﮬﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴ ﺳﺎﺋت ﺋﯩ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﺑﯩﻠن ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻳﯜﻣ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ،
ﻣﯧﻨ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﺎﮬﺎﻧﺗﻠر ﺑﯩﻠن ﮬﺎﻗﺎرەﺗﻠپ ،ۋارﻗﯩﺮاپ‐ﺟﺎرﻗﯩﺮاپ ،ﻳﯩﻐﻼپ ﺋﻳﻨ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻳﺪى ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩﻤﯘ
ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎن ﺋﯩﺪى.
ﻣن ﺷﯘﻧ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﻤﻧ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﮔﯜزەل ﺋﻮﻟﺘﯘرﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰدﯨﻦ ﺑﯩﺰﮔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯩﺮ‐
ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ ﺗﻮﻧﯘش ﭘﯘرﺳﯩﺘ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪى.
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠم ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەك ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻤﯘ ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﺪى ،ﻣن ﮬﻣﻤ ﻧرﺳﯩﻨ زﯨﻴﺎن ﺗﺎرﺗﺘﯩﻢ ،ﻣن ﮬﺎزﯨﺮ ﺷﯘﻧ
ﺑﯩﻠﺪﯨﻤ ،ﻣن ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟ ﺋﺎرﯨﻤﯩﺰدا ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺠﺎﺑ ﻗدەم ﺑﯧﺴﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ
ﻛﻟﻤﻳﺪﯨن ،ﻣن ﮬﺎزﯨﺮ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎرزۇ ،ﺧﯩﻴﺎﻟ ﺑﺧﺖ‐ﺳﺎﺋﺎدەﺗﻨ ﺗﯩﭙﯩﺸﺘﺎ ﺋﺗن ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﻛﺮەك

12 / 6

ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﯟاﺗﯩﻤن.
ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺋﮬﻤد ﺑﯩﺰﮔ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ ﺳزﻟپ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻳﻮﻟﺪۇﺷﯘﻣﻨﯩﯔ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺗﻮپ دوﺳﺘﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺰ
ﺋﺎرﯨﻤﯩﺰدﯨ دوﺳﺘﻠﯘق ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨ ﻛﯜﭼﻳﺘﯩﺶ ﻣﻗﺴﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﻛﯕﯜل ﺋﯧﭽﯩﭗ ،ﺋﻮﻟﺘﯘرﯨﻤﯩﺰ دەپ ﮬر ﮬﭘﺘﯩﺪە ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩ ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﺋﺎدەﺗﻠﻧﺪۇق.
ﻛﯕﻠﯜﻣﺪﯨ ﮔﭘﻨ ﻗﯩﻠﺴﺎم ﻣن ﺑﯘ ﻣﯘﮬﯩﺘﻘﺎ ﻛﻧﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﻛﭼﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎق ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ‐ﺗﯜرۈم ،ﺗﯜرﻟﯜك ﻣﯧﯟە ﺳﯜﻳ،
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮت ﻛپ ۋاﻗﯩﺘﻼردﯨﻦ ﺋدەپ‐ﺋﺧﻼق داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﺗﻨپ ﻛﺗن ﻳﯘﻣﯘرﻟﯘق ﺳزﻟر ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﺗﯜرۈﻟن
ﻛﯜﻟ ﺳﺎداﻟﯩﺮى ﺋي ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﭼﺎڭ ﭼﯧﻘﯩﺮﯨﯟﯨﺘﺗﺘ.
دوﺳﺘﻠﯘق ﻧﺎﻣ ﺑﯩﻠن ﮬﺎﻳﺎ ﻛﺗﯜرﻟﯜپ ،ﺗﯘرۇپ‐ﺗﯘرۇپ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻗﺎﮬﻼپ ﻛﯜﻟﯜﺷﻠﯩﺮى ،ﭘﺎﻻﻧﯩﺨﺎن ﺑﯩﻠن ﭘﺎﻻﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻳﻮﺷﯘرۇن ﭘﯩﭽﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸﻼر ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺟﯩﻨﺴ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻘﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﯧﻐﯩﺮ ﭼﺎﻗﭽﺎﻗﻼر ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﮬﯧﺲ ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻨ ﻗﻮزﻏﯩﯟﯨﺘﺗﺘ ،ﺑﯘ ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎدەﺗﺘﯩ ﺑك زوق ﺑﯩﻠن ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ
ﺳز ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﺎﺗﺘ.
ﮔرﭼ ﻣن ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ ،ﻟﯧﯩﻦ ﻛﯕﻠﯜم ﻣﯧﻨﯩﺌﺎﺷﯘ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯘﮬﯩﺖ ۋە ﭘﺎﺳﯩﻨﯩﻠﯩﻖ
ﺋﺎﺷﺎرا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯜن ﻛﻟﯩﭽ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇپ ﺗﯘراﺗﺘ .ﺗﯧﻠﯧﻔﯘن ﺟﯩﺮﯨﻠﯩﺪى ،ﻣن ﺗﯘرۇﭘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﺘﯩ دوﺳﺘﻼرﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎۋازﯨﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﻣن ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﭼﯧﺮاﻳﻠﯩﻖ رەت ﻗﺎﻳﺘﯘرۇپ ﺋﯧﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﻳﺪە ﻳﻮق ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﻢ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ
ﺋﯧﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﻳﺪە ﻳﻮق ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﭘﻗت ﻣن ﺑﯩﻠن ﻛرۈﺷﯜش ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯧﻠﯧﻔﯘن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯧﻴﺘﺘ ،ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ
ﻳﻮﺷﯘرۇن ﺋﯘﭼﺮۇﺷﯘپ ﺗﯘرۇش ﺗﻛﻠﯩﭙﯩﻨ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪا ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻏزﯨﭙﯩﻢ ﻗﻮزﻏﺎﻟﺪى ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳت‐ﻗﻮﭘﺎل ﺳزﻟرﻧ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ،
ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘ ﻛﯜﻟﯜپ ﺗﯘرۇپ :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳزۈﻣ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑدﯨﻠﯩ ،ﺋﯧﺮﯨﯔ ﺑﯩﻠن ﻗﺎﭼﺎﻧﻐﯩﭽ ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﯩﺴن ﻗﯧﻨ ،!ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨ ﻛﯜﺗﯩﻦ دﯦﺪى .ﺑﯘ ﺳز ﻣﯧﻨ ﭼﭼﯩﺘﯩﯟەﺗﺘ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﻣن ﺋزۈﻣﻨ ﺗﯘﺗﯘۋاﻟﺪﯨﻢ ،ﻛﯕﻠﯜﻣﺪە ،ﺑﯘ ﻛﯩﺸ
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻣﻨ ۋەﻳﺮان ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ دەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺷك ‐ﺷﯜﺑﮭ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻳﻮﻟ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﺗﯘق ﻗﺎزاﻧﺪى.
ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻣﯘددەت ﺋﯩﭽﯩﺪە ﭼﻮڭ ﻣﯘﺳﯩﺒت ﻳﯜز ﺑردى ،ﻣن ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ﺧﯩﻴﺎﻧت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺳزدﯨﻢ ،ﺑﯘ
ﻣﺎﯕﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﮬﺎﻳﺎت‐ﻣﺎﻣﺎﺗﻠﯩﻖ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى ،ﻣن ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻤﻐﺎ ﻳﯜزﻣﯘ‐ﻳﯜز ﺗﯘرۇپ :ﺑﯘﻧﺪاق ﻏﻳﺮە ﺋﺎﻻﻗ
ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەم ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺳﯩﺰ ﺋﻣس ،ﻣﺎﯕﯩﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺗﻟﭘﻠر ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن دەپ ﮬﯩﻠﯩﻘ دوﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ۋەﻗﻟﯩﯩﻨ
ﺳزﻟپ ﺑردﯨﻢ ،ﺋﯘ ﺗﻮك ﺳﻮﻗﯘۋەﺗﻧﺪەك ﭼﭼﯜپ ﻛﺗﺘ ،ﻣن ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ :ﺳﯩﺰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻻﻗﯩﯩﺰﻧ
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ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻨ ﺧﺎﻟﯩﺴﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺑﻮﻟﺴﯘن دﯦﺪﯨﻢ .ﺑﯘ ﺋﯧﺮﯨﻤﻐﺎ ﺋﯘرۇﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻛﺎﭼﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺗﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻤﻨ ﺗۋرﯨﺘﯩﯟەﺗﺘ ،ﺋﯧﺮﯨﻢ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨ ﺑﯩﻠﺗﺘ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﻟن
ﺑﺎﻻ‐ﻣﯘﺳﯩﺒت ۋە ﺗﯩﻨﭻ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰﻧ ﺑﯘزﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘﻟﻐﺎﻧﻐﺎن ﮬﺎۋا دەپ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪى.
ﻣن ﻛپ ﺋﺎزار ﻳﯧﺪﯨﻢ ﮬﺗﺘﺎ ﺋﯧﺮﯨﻢ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﯩﻠﯩﻘ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨ ﺋﯜزدى .ﺷﯘﻧﺪاق
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨ ﺋﯜزۈپ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴ ۋە ﺋۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻟﺪى ،ﻟﯧﯩﻦ ﻛﯩﻢ ﻣﺎﯕﺎ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ
ﺋﯩﻠﯩﺮﻛ ﺋﯧﺮﯨﻤﻨ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇپ ﺋﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ؟ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﻤﺪﯨ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺰزەت ،ﮬرﻣت ،ﭘﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺸﻨ ﻛﯩﻢ
ﻗﺎﻳﺘﯘرۇپ ﺋﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ؟ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﻤﺪە ﺋﺎﺷﯘ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﮬﺎۋادا ﻛﻳﯜپ ﻛﺗن ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﺟﺎراﮬت ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى ،ﺑﯘ ﺋﺎﺷﯘ
ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻣﯘﮬﯩﺖ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﭘﺎك دەپ ﺋﺎﺗﯩﯟاﻟﻐﺎن ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﮔﯘۋاﮬﭽﯩﺴ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻏﺎﻟﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤﯩﺘﯩﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷﺎﮬﯩﺘ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى.
ﺋﺎﺑﺪۇل ﭘﺗﺘﺎھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣن ﭼﻮڭ ﺷﯧﺮﻛﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە رەﮬﺒرﻟﯩﻚ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ ،ﺋﯘزۇن ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮى ﺷﯩﺮﻛﺗﺘ
ﺋﯩﺸﻠۋاﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺰﻣﺗﺪﯨﺸﯩﻢ ﻣﯧﻨ ﺋزﯨ ﺟﻟﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﺪى ،ﻣﯧﻨ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯜزەﻟﻠﯩﯩﻨ ﺋﻣس ﺑﻟ ﺧﯩﺰﻣﺗ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﺎﻛﺘﯩﭙﻠﯩﻘ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻗﯩﻞ‐ﭘﺎراﺳﯩﺘ ﺟﻟﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﺪى ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮت ﺋﯘ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮرﯨﻨﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺧﯩﺰﻣﺗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻐﺎ ﺑﺎﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯩﺪى ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺟﻟﭙﺎرﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى ،ﻣن ﺗﻮي
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯩﻤن ،ﺑﯩﺮەر ﭘرز ﺋﻣﻟرﻧﯩﻤﯘ ﺋﯜزۈپ ﻗﻮﻳﻤﺎي ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﻣن ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﺳﯩﺰ ﺋزۈﻣﻨﯩﯔ
ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻤﻨ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺋﯘﻣﯘ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻐﺎن ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮى ﺑﺎر ﺋﺎﻳﺎل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن دوﺳﺘﻠﯘق ﻳﺎﻛ
ﺧﯩﺰﻣﺗﺪاﺷﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛ ﻳﺎﻗﺘﯘرۇپ ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯦن ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻻﻗ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻨ ﺗﻮﻏﺮا دەپ ﻗﺎرﯨﻤﺎﻳﺘﺘ ،ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯕﻠﯜﻣ
ﺋﯘﻧ ﺋﯧﺮى ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﺧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎم دﯦﻧﺪەك ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯘر ﺧﯩﻴﺎﻟﻼر ﻛﯧﻠﺗﺘ.
ﻣن ﺋزۈﻣﻨﯩﯔ رەﮬﺒرﻟﯩﻚ ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﯩﺘﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﺧﯩﺰﻣﺗﺘ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ دەرﯨﺠﯩﺴﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرۈﺷ ﺋﯘرۇﻧﺪۇم ،ﺑﯘﻣﯘ
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎم ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯜرى ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﺎﺗﺘ .ﺋﯘ ،ﺑﯘ ﺑﯧﺴﯩﻤﻼرﻧ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﺎﻛ رەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮەر
ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻼﺗﺘ ،ﺋﯘ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎي ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻼﺗﺘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺧﯩﺰﻣﯩﺘ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﻧﺎﻣﺎﻳﺎن ﻗﯩﻼﺗﺘ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺷﯘﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﺗﺘ ،ﺋﯘ ﻣن ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻻﻗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ رەت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺴﯧﺮى ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺸﯩﻢ زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﺎﺗﺘ.
ﻣن ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻘﭽ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻣﭘﺘﯘن ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﯩﻢ ،ﭼﯜﻧ ﻣن ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯩﻤن ،ﻣن ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺧﯩﺰﻣت
داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﺗﻤﻳﺘﺘﯩﻢ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﻣﯧﻨ ﺑﺎﻻﻏﺎ ﺗﯩﻘﺘ ،ﻣن ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻨ ﺑﯩﻠﻟﻤﻳﯟاﺗﯩﻤن؟.
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ﺋﻮن ﺗﻮﻗﻘﯘز ﻳﺎﺷﻼردﯨ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﭼﺎق ﺑﯩﺰﮔ ﺑﯘ ۋەﻗﻟﯩﻨ ﺳزﻟپ ﺑردى :ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯧﭽﯩﻚ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە دوﺳﺘﻼر
ﺗﻮﭘﻼﺷﻘﺎن ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﺘﺎ ﭘﺎك ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﻛزۈم ﺑﯩﻠن ﻛﯜزۈﺗﯜپ ﺗﯘراﺗﺘﯩﻢ ،ﺋﯧﺴﯩﻤﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﭽ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻳﺪە
داداﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋر ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻛرﻣﯩن ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﻣن داداﻣﻨﯩﯔ ﮬر ﺑﯩﺮ ﮬرﯨﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻳﺪﯨ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺑﯧﻘﯩﭗ
ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮى ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﻮﺗﺎ‐ﭘﺎﭼﺎﻗﻠﯩﺮى ۋە ﻛﻛﺴﯩﻠﯩﺮﯨ ﺗﻮﻳﻤﺎي ﻛز ﺳﯧﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛﯜزﯨﺘﯩﯟاﺗﺎﺗﺘﯩﻢ ،ﺑزﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛزﯨ،
ﺑزﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻐﺎ ،ﺑزﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎراﻳﺘﺘ ،ﺋﺎﻧﺎم ﺑﯩﭽﺎرە ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﻣﺟﺒﯘر ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎددى ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺋﯩﺪى.
ﺳﻮرۇﻧﺪﯨ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮى داداﻣﻨﯩﯔ دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨ ﺋزﯨ ﺗﺎرﺗﺘ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯜك ﮬرﯨﺗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن دادام ﺗرەﭘ
ﺳﯜرۈﻟﯜپ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﯟاﺗﺎﺗﺘ ،ﺋﺎﻧﺎم ﺑﯩﭽﺎرە ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺪا ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺎﻣﺎق ﺗﻳﻴﺎرﻻۋاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻣن ﺑﯘ ﮬرﯨﺗﻠرﻧ
ﺗﻮﻟﯘق ﻛﯜزۈﺗﯜپ ﺗﯘردۇم.
ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﻼر ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﯜزۈﻟﯜپ ﻗﺎﻟﺪى ،ﻣن ﻳﯩﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻠﯩﯩ ﻗﺎرﯨﻤﺎي ﺋﺎرﯨﺪا ﻳﯜز ﺑرﮔن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ
ﺳۋەﺑﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﺋﻮراﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ ﻟﯧﯩﻦ ﮬﯧﭻ ﻧﺗﯩﺠﯩ ﺋﯧﺮﯨﺸﻟﻤﯩﺪﯨﻢ.
ﺋﯧﺴﯩﻤﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﭽ ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻧﺎم ﻣﻧﯩﯟى ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺑك ﻣﺎﻏﺪۇرﺳﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﮬﺗﺘﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە داداﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨ ﺋﺎﯕﻼﺷﻨﯩﻤﯘ
ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى ،ﻣن ﭼﻮﯕﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺗﺮاﭘﯩﻤﺪا ﻛﯘﺳﯘﻟﺪاپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن )ﺧﯩﻴﺎﻧت ﻗﯩﻠﺪى ،ﻳﺎﺗﺎق ﺋﻳﯩﺪە ،ﺋﯘﻻرﻧ
ﺋز ﻛﯜزى ﺑﯩﻠن ﻛرۈﭘﺘﯘ ،ﭘﺎﺳﯩﻨﺎ ،ﺷرﻣﻧﺪە (...دﯦﻧﺪەك ﺳزﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﯕﻼپ ﻗﺎﻻﺗﺘﯩﻢ ،ﺑﯘﻧ ﭼﻮﯕﻼر ﭼﯜﺷﯩﻨﺗﺘ ،ﻣن
ﮬﯧﭽﻨﯩﻤﯩﻨ ﭼﯜﺷﯩﻨﻟﻤﻳﺘﺘﯩﻢ.
ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﺪۇم ،ﺋﯘ ﺳزﻟرﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪﯨﻢ ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋرﻟرﻧ ﺋچ ﻛردۈم ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺧﯩﻴﺎﻧﺗﭽ دەپ
ﻗﺎرﯨﺪﯨﻢ ،ﺋﺎﻧﺎم ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﺎﻳﺎغ‐ﺋﺎﺳﺘ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﻟﻧﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﮬﯩﻠﯩﻘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ
ﺋرﻟرﻧ ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﺋزﯨ ﻗﺎرﯨﺘﯩﯟاﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل دەپ ﺋﻳﯩﺒﻠﻳﺘﺘ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل داداﻣﻨﯩﻤﯘ ﺋزﯨ ﻗﺎرﯨﺘﯩﯟاﻟﺪى ،دادام ﺋﯘ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ
ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻛﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﻛﯘﻟﺪاﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺗﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﯟاﺗﯩﺪۇ ،ﻣن ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﻮن ﺗﻮﻗﻘﯘز
ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮدﯨﻢ ،ﻣن ﻧﯘرﻏﯘن ﻳﺎﺷﻼرﻧ ﺑﯩﻠﯩﻤن ،ﻳﯘﻗﯩﺮى ﭼﻛﺘﯩ ﻟززەﺗﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﻣن ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎم ﺋﯧﻠﯩﯟاﺗﯩﻤن،
ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻر داداﻣﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠ ﺗﺑﯩﺌﯩﺘﯩﺪﯨ ﻛﯩﺸﯩﻠر ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﺎﻟﺪاﻳﻤن ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺑﯩﺮ ﺗﺎل ﻣﻮﻳﯘﻣﻐﯩﻤﯘ ﺗﻛﯜزﻣﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﺪاﻳﻤن،
ﺋﯘﻻر ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺳﻮرۇﻧﻠﯩﺮى ،ﺑﺎزارﻻردا ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﻗﺴﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻤﺎ‐ﺋﯩﺸﺎرەﺗﻠﯩﺮﯨﻢ ۋە ﻧﺎزﻟﯩﻖ ﮬرﯨﺗﻠﯩﺮﯨﻢ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕﺎ
ﺋﮔﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯧﻠﯧﻔﯘﻧﯘم ﺳﺎﻳﺮاپ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻣن ﮬﺎۋا ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻧﺎم ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎم
ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﺪﯨﻦ ﭘﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﻤن ،ﻛپ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋزۈﻣﭽ ﺑﻮﻏﯘﻟﯘپ ،ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ۋە ﺋﻮﯕﯘﺷﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤن،
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ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻢ داداﻣﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭼﻮڭ ﻗﺎرا ﺑﯘﻟﯘﺗﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪا ﺋﺗﯩﺪۇ.
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗﺟﺮﯨﺒﯩﺴﯩﻨ ﺳزﻟپ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣن ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺋرﻟر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺧﯩﺰﻣت
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﺟﺒﯘر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﻨ ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﺎﻗﻤﺎﭘﺘﯩﻧﻤن ،ﮬﻗﯩﻘﺗﺘ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻳﯜز ﺑردى ،دەﺳﻠﭘﺘ ﺋرﻟردﯨﻦ ﻳﯜزۈﻣ ﭼﯜﻣﺒل
ﺗﺎﻗﺎپ ﮬﯩﺠﺎﭘﻼﻧﺪﯨﻢ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑزى ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻢ ﻣﺎﯕﺎ ﻧﯩﻘﺎﭘﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨ ﺑﻛﺮەك ﺋزﯨ ﺗﺎرﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ
ﺋﯩ ﻛزۈﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﭘرﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﯩﻘﺎﭘﻼﻧﻤﺎي ﮬﯩﺠﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﺪى ،ﻣن ﻧﯩﻘﺎپ ﻛﻳﻤﯩﺴ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ دەپ ﻳﯜزۈﻣﺪﯨﻦ ﻧﯩﻘﺎﭘﻨ ﺋﯧﻠﯩﯟەﺗﺘﯩﻢ ،ﺋرﻟر ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ
ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ ،ﺋزۈﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯜﻟ‐ﭼﺎﻗﭽﺎق ﺳزﻟﯩﺮﯨ
ﺋﺎرﯨﻼﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﺋزۈﻣﻨ ﺧﯘددى ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەك ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋز ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﻳﯩﺎﻧ
ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﺪﯨﻦ ﮬزەر ﻗﯩﻼﺗﺘ ،ﮬﺗﺘﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺋزﯨﻨ ﺋﯜﺳﺘﯜن ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﭼﻮﯕﭽ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪى ،ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽ ﻣن ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﯘﻧﺪاق ﭼﻮﯕﭽ ﺋﻣس ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﻣن ﺋزۈﻣ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋزۈﻣﻨ
ﺧﯩﺰﻣﺗﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﻮرۇﻧﺪا ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨ ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ‐ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ۋە ﺳز‐
ﮬرﯨﺗﻠﯩﺮﯨ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮاك ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﮬﻣﻤﻳﻠن ﻣﯧﻨ ﺳز ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘ ﻳﯘﻗﯩﺮى ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻼرﻟﯩﻘ ﻛﯜﭼﻠﯜك ،ﺳزﯨﻨﯩﯔ
ﺗﺳﯩﺮى ﺑﺎر دەپ ﺗرﯨﭙﻠﺷﺘ ،ﻣن ﻛﺳﯩﻦ ﺳز ﻗﯩﻠﺴﺎﻣﻤﯘ ﻟﯧﯩﻦ ﺳزۈم ﺑزى ﺧﯩﺰﻣﺗﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨ ﺟﻟﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﯟاﭘﺘﯘ ،ﺋﺎرﯨﺪﯨﻦ
ﻛپ ﺋﺗﻤي ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮاﻳﯩﺪﯨﻦ ﺗﻣﺘﯩﺮەش ،ﺳﺎرﻏﯩﻴﯩﺶ ۋە ﺳزۈﻣﺪﯨﻦ ﮬﻮزۇرﻟﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑزى ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸﻠرﻧ
ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ ،ﻣﯧﻨ ﺳﮬﺒﺗ ﺋﻛﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺳﺘن ﺳزﻧ ﺑﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘ ،ﻣن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛزﯨﺪﯨﻦ ﺋﭼﻤﻧﻠﯩﻨ ﻛرەﺗﺘﯩﻢ ،ﺑﯘﻧ
ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﯩﻢ ،ﻣﻧﻤﯘ ﻛﯕﻠﯜﻣﺪە ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭘﯩﺮﯨ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﻣن ﺋر ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﯩﺠﺎﭘﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ
ﺗﯘزﯨﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑك ﮬﻳﺮان ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﯘرﺳﺎم ،ﻳﯜزﯨﻨ ﺋﯧﭽﯩﯟەﺗن ،ﻧﺎﭼﺎر ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﻏﺎن
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺗﯘزﯨﻘﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩ ﮔپ ﻛﺗﻤﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاق ﻣن ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻏﻳﺮى ﺧﯩﻴﺎﻟﻼردا ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﺎﻗﻤﯩﺪﯨﻢ،
ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﻛﯕﻠﯜﻣﺪە ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﯩﯩﺮ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﺪى ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘزۇن ﺋﺗﻤي ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟ ﺟﺎﻧﺎﭘﻠﯩﻘﯩﻢ ﺑﯘ ﻳﻮﭼﯘن
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﯕﯜل ﺧﻮﺷ ۋە ﮬﺗﺘﺎ ﻣﻧﯩﯟى ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﻛﯕﯜل ﺋﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﻮﻧﭽﯩﻘ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ رەت ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﺎ
ﻣﯧﻨ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻳﺎﻟﻐﯘزﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻳﻮﻟﻼرﻧ ﺋﯜزۈپ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﻣن ﺗۋەﻧﺪﯨ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼرﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ
ﺑﯩﻠن ﺑﯘ ﺗﯘﻳﯘق ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ:
-1ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر رەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘرۇﻧﺴﯩﻤﯘ ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩ ﺟﯩﻨﺴﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺟﻟﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯜز
ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺑﯘ ﺟﻟﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺶ دەﺳﻠﭘﺘ ﻳﻮﻟﻠﯘق ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪۇ ﺋﺎﺧﯩﺮى ﻳﻮﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺪۇ.
-2ﮔرﭼ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﮬرﻗﺎﻧﭽ ﺋزﯨﻨ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻮزاﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟم ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ.

12 / 10

-3ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨﻨ ﺗﯘﺗﯘپ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﯩﻨﺴﺘﯩﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﻟﯩﻠﻧن ۋە ﺋﻗﯩﻠ ﺋﯘﻳﻐﯘن دەرﯨﺠﯩﺪە ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﯧﺲ ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻨ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯩ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
-4ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻢ ،ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮﮔ ﺗﯘرۇﺷﯩﺪﯨﻦ ﮬرﮔﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻛﻟﻤﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯘﻻر ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪەك
ﻧﺗﯩﺠ ﺑرﻣﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺳﺎﻏﻼم ﭘﯩﯩﺮﻟرﻧ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺪى؟.
ﺑﯩﺰ ﺷﯘﻧ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻛ ،ﺑﯩﺰ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨ ﮬرﻗﺎﻧﭽ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﭘدەزﻟﯩﺴﺎق ۋە ﺋﺎددى ﻛرﺳﺗﺴﻛﻤﯘ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎرﻟﯩﻘ ﺑﯩﺰﮔ ﻳﯧﺘﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ زﯦﻴﯩﻨ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ ۋەﻳﺮان ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺳﺎﻏﻼم ﺗﺑﯩﺌت ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ
ﻳﺎﺷﯩﺸﯩﻨ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩ ﺋﺎﻻﻗ ﺋﻮرۇﻧﻼردﯨ ﺳﺎﻏﻼم ﻣﯘﮬﯩﺖ دﯦن ﻗﺎراﺷﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺳﺎﻏﻼم ﺗﺑﯩﺌﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺷﯘﻧ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﯨ %76 ،ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎرﯨﻼﺷﻤﯩﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻼردا ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪى ،ﺋﯘﻻر ﺋر‐
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸ ﺷرﯨﺌﺗﺘﯩﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯩﺰ ﻧزﯨﺮﯨﻤﯩﺰﻧ ﺋﺎﻏﺪۇرﺳﺎق ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯕﻠﯩﺪﯨ
ﺋﯩﺴﻼم ﺟﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎك ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻧﻼ ﭼﻛﻠﻧﻤﻳﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ
ﺋﺗﯜﺷﻨ ﺗﺎﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ ﻗﺎرﯨﺴﺎق ،ﺋﯘﻻر  %12ﻧ ﺗﺷﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻر ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸ دﯨﻨ
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ،ﺋرپ‐ﺋﺎدەت ،ﺋدەپ‐ﺋﺧﻼق ،ﻛﯕﯜل ،ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮرۇﻧﯘش ،ﺋﯩﭙﭙﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺗرەﭘﻠرﮔ رﯨﺌﺎﻳ ﻗﯩﻠﻐﺎن
داﺋﯩﺮﯨﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸ ﻣﯘﺷﯘ ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼق داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﻨ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺳﻮراپ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠ :ﺑﯩﺰ ﺑﯜ ﮔﯜﻧ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻼردا ،ﺑﺎزارﻻردا ،ﺧﯩﺰﻣت ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﺪا ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ۋە
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩ ﺳﻮرۇﻧﻼردا ﻛرۈۋاﺗﻘﺎن ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸ ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺳزﻟﯩن ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﯧﻠﻣﺪۇ؟ ﻳﺎﻛ
ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻮرۇﻧﻼر ﻛﯩﻴﯩﻢ‐ﻛﯩﭽك ،ﺳز‐ﮬرﯨت ۋە ﺗﺳررۇﭘﺎﺗﻼردا ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺶ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺗﯜپ ﻛﺗﺘﯩﻤﯘ؟ ،ﺑﯘ ﺋﻮرۇﻧﻼردا
ﺋدەپ‐ﺋﺧﻼق ،ﮬﺎﻳﺎ ،ﺋﯩﭙﭙت ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺷﻛﻠﯩﻚ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠرﮔ ﺗﻮﻟﻐﺎن ﭘﯩﺘﻨ‐ﭘﺎﺳﺎت ،ﻳﯩﺮﯨﻢ‐ﻳﺎﻟﯩﺎﭼﻠﯩﻘﻨ ﻛرۈۋاﺗﯩﻤﯩﺰ ،ﮬﺎزﯨﺮﻗ
ﮬﺎﻟﺗﺘ دەﻳﻤﯩﺰﻛ ،ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﻗ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩ ﭘﺎﻛﯩﺰە ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸﻨ ﻛﯜﭼﻼﻧﺪۇرﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻣﯘ رازى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺷﯘﻧ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺶ دﯦن ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩ ﺗﺑﯩﺌت ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﻧﺒت زﯦﻤﯩﻨﺪﯨ ﮬﻣﻤﯩ ﻳﯧﭙﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﻨﯩﯔ ﺑﯘﻟﯘڭ‐ﭘﯘﺷﻘﺎﻗﻠﯩﺮى ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﮬرﻳردە ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﮔﯩﺮەﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ،ﮬﯧﭻ
ﻛﯩﺸ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳۋەﺑﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺗﯘﻳﻤﺎﻳﺪۇ ،ﮬﻗﯩﻘﺗﺘ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯜﻧﺴﯩﺰ ﭘﯩﺘﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪۇر ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺪۇ ،ﺷﮬﯟەت ﻗﻮزﻏﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺧﯩﻴﺎﻧت ﻣﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺳﺎﻏﻼم ﻗﻟﺐ ۋە ﺋﯩﻨﺎق ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠر ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﻚ ،ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ۋە ﺋﮬﯟاﻟﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
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