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ﺑﺎﻟﯩﻼرﻏﺎ ﻛﯩﺘﺎب ﺋﻮﻗﯘﺗﯘش ۋە ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺳﯚﻳﺪۈرۈش ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮى ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە
)ﺳﯩﻨﺎق(
ﺧﻪدﯨﭽﻪ )ﻣﻪﻟﻪك(
ﺑﻪزى ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﯩﻼر ﺑﺎﻟﯩﻼرﻏﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺳﯚﻳﺪۈرۈلـﻣﻪي ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺑﺎﻻم ﻛﯩﺘﺎب ﻳﯩﺮﺗﯩﺪۇ دەپ ﺗﯧﺮﯨﻜﯩﺪۇ.
ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪڭ دەﺳﻠﻪﭘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺑﺎﻟﯩﺪا ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﺎلـﻣﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ۋە
ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮلـﻣﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﻛﯧﺮەك.
ﺳﯚزﻟﻪپ ﻛﻪﻟﺴﻪك ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪﻟﻘﯩﺴﺴﻪ دەپ ﺑﻪك ﺑﯘرۇﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﺷﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﻳﻪﻧﻰ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﺪە ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻼر ﺑﻮﻟﯩﯟاﺗﻘﺎن ،ﺑﻮﻏﯘﻣﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﺪە ﻛﯚرﯨﻨﻪرﻟﯩﻚ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪر ﻛﯚرۈﻟﯜۋاﺗﻘﺎن
ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﻮۋاﻗﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯚزﯨﺘﯩﻤﯩﺰ؟ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﺘﯘرﻏﺎﻧﺪا ﺋﯘﻻردا ﻛﯚرۈﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺑﻮﻏﯘم ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﻳﯧﺸﯩﻨﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
.1ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺗﯩﻚ ﻛﯚﺗﯜرﮔﻪﻧﺪە ﺑﻮۋاﻗﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﺮەپ ﺗﯩﻚ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘراﻻش ﻳﯧﺸﻰ6 :
ﮬﻪﭘﺘﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﭽﯩﻜﻜﻪﻧﺪە  4ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ
.2ﺋﯚرۈﻟﯜﺷﻰ :ﺑﺎﻟﺪۇر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا  4ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﻛﯧﭽﯩﻜﻜﻪﻧﺪە  7ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ
.3ﭼﯚرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ3 :ـ 7ﺋﺎي
.4ﺋﻮﻟﺘﯘرۇش ۋاﻗﺘﻰ 7 :ـ 9ﺋﺎي
 .5ﺋﯚﻣﯩﻠﻪش7 :ـ 11ﺋﺎي
.6ﺋﯚرە ﺗﯘرۇش11:ـ 16ﺋﺎي
.7ﻣﯧﯖﯩﺶ11 :ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ  19ﺋﺎﻳﻐﯩﭽﻪ
.8ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪرﺳﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ دەﺳﺘﯩﻠﻪپ ﺗﯩﺰﯨﭗ ﺗﯘرﻏﯘزۇش11 :ـ19ﺋﺎي
.9ﻗﻪﻏﻪزﮔﻪ ﺟﯩﺠﯩﺶ 14:ـ  21ﺋﺎي
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.10ﻳﺎردەم ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﭘﻪﻟﻪﻣﭙﻪﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺶ16:ـ 23ﺋﺎي
.11ﺳﻪﻛﺮەش 23 :ـ 30ﺋﺎي
.12ﭘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﺪا دەﺳﺴﻪپ ﻣﯧﯖﯩﺶ ۋە ۋﯦﻠﯩﺴﯩﭙﯩﺘﻨﯩﯔ ﭘﯩﺪاﻟﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇش25 :ـ 30ﺋﺎي
…دﯦﮕﻪﻧﺪەك
ﻛﯩﺘﺎب ﺋﻮﻗﯘش ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺶ ﻳﯧﺸﯩﭽﯘ دەپ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘپ ﭼﯩﻘﺘﯩﯖﻼر
ﮬﻪﻗﯩﭽﺎن…
ﺧﻮش ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺶ ﻗﺎﭼﺎن ﺗﯘﻏﯘﻟﯩﺪﯨﻜﻪن؟
ﺟﺎۋاب :ﺋﻪﺗﺮاﭘﺘﯩﻜﻰ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘش ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ…
ﺑﯘ دەۋﯨﺮدە ﺑﺎﻻ ﻳﺎﺗﻘﺎن ﻳﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺷﯩﭙﭙﺎﯕﺸﯩﺘﯩﭗ ﻳﯜرۈپ ﺋﻪﺗﺮاﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪرﺳﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﯟاﻟﻐﯩﻨﯩﺪا ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺧﯘش ﺑﻮپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ﻗﯩﻼلـﻣﺎﻳﻤﯩﺰ.
ﺑﺎﻻ ﺋﻪڭ دەﺳﻠﻪپ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻨﻰ ﺋﯧﻤﯩﺶ ﻳﻪﻧﻰ ﺷﻮراﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ…ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﻗﯘدرﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﺑﻮۋاق ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﻪﻣﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺑﯘ ﺑﻮۋاﻗﻠﯩﻖ
دەۋرﯨﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻮﻧﯘش ،ﺷﻮراش ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻠﯩﺸﯩﺪۇ .ﺑﺎرﻣﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ
ﺑﻮۋاﻗﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﯘﺗﻘﯘزۇپ ﻗﻮﻳﺴﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﯘﺗﯘپ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺷﻮرﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﮬﻪم
ﻗﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜرۈۋاﻟﻐﺎن ﺋﻮﻟﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﺷﻮراپ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﻳﺎﻻپ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪۇ…
ﺑﯘ دەۋﯨﺮدە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﮬﯜﻧﻪر ﺷﻮراپ ﻳﺎﻻپ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻗﻪﻏﯩﺰﯨﻨﻰ ﺷﯜﻣﯜپ ﭘﯘﭼﯘق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘش ﺑﻮلـﻣﺎي ﺷﺎرﯨﻠﺪاپ ﺋﻮﻗﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺑﻮلـﻣﺎس
ﮬﻪﻗﯩﭽﺎن..ﺷﯘﯕﺎ ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﺸﯩﻨﻰ ۋە ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﺋﻪﺳﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ  ":ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺑﺎﻻم ﻛﯩﺘﺎب ﺳﯚﻳﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى ،ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻛﯩﺘﺎب ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯩﻼ ﻳﺎﻻپ ﺋﯘﭘﯘرﺗﯩﺪۇ ﻳﺎﻛﻰ
ﭼﯩﺸﻠﻪپ ﻳﯩﺮﺗﯩﺪۇ" دەپ ﺋﺎھ ﺋﯘرۇپ ﺋﺎزاﺑﻼﻧﻤﺎڭ.
ﺋﻪﻛﺴﯩﻨﭽﻪ ﻳﯩﺮﺗﺎلـﻣﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ،ﻳﺎﻻپ ﺋﯘﭘﺮﯨﺘﺎلـﻣﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ،ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘزۇﺗﯘپ
ﺗﯘﺗﺎلـﻣﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ،ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺋﯩﻨﻜﺎس ﻗﺎﻳﺘﯘرﻣﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﺪاق دەﻳﻤﻪن ،دﯦﻤﻪك ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪن دﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪن،
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ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺶ ﺳﯜرﺋﯩﺘﻰ ۋە ﺑﻮﻏﯘم ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﻧﻮرﻣﺎل ﺋﻪﻣﻪس ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،دﯨﻘﻘﻪت ﻗﯩﻠﯩﯔ
دﯦﻤﻪﻛﭽﯩﻤﻪن.
ﺧﻮش ،ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﺠﺎﻧﻼر ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮن ﻗﺎﺗﺎر ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺗﯚۋەن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪدەن ﻗﯩﺰﯨﺘﯩﭗ ﻳﯜرۈپ ﻣﯩﯔ ﺟﺎﭘﺎدا
ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻣﯘۋﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﺪا ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪى ،ﺋﻪﻣﺪى ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺑﺎﻟﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺑﺎﻻ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪڭ ﺗﯘﺗﯩﻤﯩﺰ .ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻳﺎﺷﺘﺎ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺨﻪﺗﻪرﻟﯩﻜﻰ ۋە ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﻮﻏﯘم ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﺳﯜرۈش ﺋﯜﭼﯜن رەﺧﺖ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼر ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ…
رەﺧﺖ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧﯩﯔ 1.5ـ 3ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻏﺎ ﻣﺎس ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯘ ﻳﻪر ﺑﯘ ﻳﻪرﮔﻪ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرﻏﺎن
ﺗﯜﮔﻤﯩﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯩﻴﺮﯨﺘﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﺴﺎ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻠﯩﺮى ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺷﻮﻳﻨﯩﻼرﻧﻰ
ﻳﻪﺷﺴﻪ ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﻧﻰ ﻳﯧﯖﯩﭗ ﮬﻪﭘﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﯜرﻟﯩﺮى ﺑﺎﻟﯩﻼرﻏﺎ
ﻣﻪﺳﻠﯩﻨﻰ ﮬﻪل ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺑﺎﻟﯩﺪا
ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺶ ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﺗﻪﭘﺴﯩﻼﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ دﯨﻘﻘﻪت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯜرﺗﻜﻪ ﺑﻮپ دﯨﻘﻘﻪﺗﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﺸﻨﻰ
ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺪۇ .ﺋﯚﮔﯩﺘﻪلـﻣﯩﺴﻪ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ رەﻧﺠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﯕﻼر ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﮬﻪر ﮔﯜﻟﻨﯩﯔ ﭘﯘرﯨﻘﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ.
ﺧﻮش ﻛﯧﻠﻪﻳﻠﯘق ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ ﭘﻮﺳﻜﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻐﺎ ،ﺋﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﺴﺎﻟﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺑﻮۋاق ﺳﻪل ﭼﻮڭ ﺑﻮۋاق.
ﮔﻪپ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﯧﭻ ﺑﻮلـﻣﯩﺴﺎ ﻗﯩﻼلـﻣﯩﺴﯩﻤﯘ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﻨﻜﺎس ﻗﺎﻳﺘﯘراﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮۋاق .ﻛﯩﺘﺎب
ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﻧﻪدﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﯩﺰ؟ ﺗﯩﺰراق ﺗﯜﮔﯩﺘﻪﻳﻠﻰ دﯦﮕﻪن ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺗﻼپ ﺑﺎﺑﻼپ ﻗﺎﺗﻼپ ﺋﻮﻗﯘۋەﺗﻜﻪن
روﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﻪدﯨﺴﯩﺪە ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺑﻪﺗﻨﻰ ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎن ﻳﻪردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﻣﯘﻗﺎۋﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﯩﺰ .ﻣﯘﻗﺎۋﯨﻨﯩﯔ ﺗﯧﺸﯩﺪا ﻳﻮﻏﺎن ﺑﯩﺮ دەرەﺧﻨﯩﯔ ﺳﯜرﯨﺘﻰ ﺑﺎر دەپ ﻣﯩﺴﺎل
ﺋﺎﻻﻳﻠﻰ ،ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘرۇپ  ،ﻧﻪخ ﺟﺎۋاﺑﻰ ﺑﻮلـﻣﯩﻐﺎن ،ﺋﯘﭼﻰ ﺋﻮﭼﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﻨﻰ
ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﯘﭼﻰ ﺋﻮﭼﯘق ﺳﯘﺋﺎل ﺳﻮراش ﭘﻪرزەﻧﺖ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﺴﯩﺪە ﺑﻪك ﻣﯘﮬﯩﻢ ،ﮬﻪرداﺋﯩﻢ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﻰ
ﺳﻮراپ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪا ﺑﺎﻻ ﮬﻪر زاﻣﺎن ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرى ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﯘﭼﻰ ﺋﻮﭼﯘق ﺳﯘﺋﺎل دﯦﮕﻪن ﻗﺎﻧﺪاق ﺳﯘﺋﺎل؟
ﺟﺎۋاب :ﻣﯘﺷﯘ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺳﯘﺋﺎﻟﯩﻤﺪەﻛﻼ ﺳﯘﺋﺎل.
ـ ﺋﯘﭼﻰ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺳﯘﺋﺎل ،ﺋﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎلـﻣﯩﻐﺎن ﺳﯘﺋﺎل….دﯦﮕﻪﻧﺪەك.
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ﻣﯘﻗﺎۋﯨﺪﯨﻜﻰ دەرەﺧﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺴﻪك ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن ﺷﯘﻧﺪاق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﻰ ﺳﻮراﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
ـ ﺑﺎﻻم ،ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺑﯘﻧﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ؟
ـ دەرەخ ،ﺗﺎﻳﺎق ،ﺋﻮرﻣﺎن ،ﻗﯘﺷﻘﺎﭼﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ …دﯦﮕﻪﻧﺪەك دﯦﮕﻪﻧﺪەك ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻐﺎ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺋﻮﻳﻼﺷﻘﺎ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ .ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ،ۋاي ﺑﺎﻻم
ﺑﯘ دﯦﮕﻪن ﭘﺎﻻن دەرەخ دەﭘﻼ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﺶ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻐﺎ ﻏﻪرق ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﯨﻨﻰ
ﺑﻮﻏﯘپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮلـﻣﺎﻳﺪۇ.
 ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮا ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﺎﻻم ،ﺑﯘ دەرەﺧﻨﯩﯔ ﺷﯧﺨﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻏﻮﻟﯩﻨﯩﯔ رەﯕﮕﻰ ﺳﯩﺰﭼﻪﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪۇ دﯦﮕﻪﻧﺪەك ﻳﻪﻧﻪ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﻮراﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺴﺎق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻤﯘ ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰ ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن ﺟﺎۋاﺑﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﺑﺎزادﯨﻦ
ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق رەﯕﻠﯩﻚ ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ﻛﯩﻴﮕﯜزۈپ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﭘﯩﻐﺎ ﭼﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرﯨﯟﯦﺮﯨﭗ ﮬﻪﻟﻪق
ﺑﻮپ ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق رەڭ ﺑﻮپ ﻗﺎﭘﺘﯘ دﯦﮕﻪﻧﺪەك….
ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺟﯩﻘﻼ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺟﺎﻻﭘﻼرﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺴﯩﺰ.
ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻏﺎ ﭼﻮﻗﯘم ﻳﺎق ﻣﯘﻧﺪاق دەپ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨﻰ دەپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ،
ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮق .ﺗﻪﭘﺴﯩﻼﺗﯩﻨﻰ ﺳﻪل ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻴﻼ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟاﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﻪﻣﺮاھ
ﺑﻮﻟﯘش ،ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ۋە ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﻚ ﺟﻪرﻳﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜزۈش ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜپ
ﺗﯘرۇپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﭘﺎراﯕﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯘر.
ﮬﯩﻢ ...ﺋﻪﻣﺪى ﻛﯩﺘﺎب ﻣﯘﻗﺎۋﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ رەﺳﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎزﺗﻮﻻ ﺗﻮﻧﯘۋاﻟﺪۇق .ﺋﻪﻣﺪى ﺑﺎﻟﯩﻤﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪڭ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻳﯜزﯨﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﻼپ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ ،ﺋﺎﺳﺘﺎ ﭘﯩﭽﯩﺮﻻپ »:ﺑﺎﻻم ،ﺋﺎۋازﯨﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﯖﯩﺰﻣﯘ؟ ﻧﯧﻤﻪ دەﻳﺪۇ؟ « ﻳﯜزى ﺳﯩﻠﯩﻘﻤﯩﻜﻪن ،ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﻣﺎي ﺳﯜرۈپ ﻗﻮﻳﺪﯨﻤﯘ ﻧﯧﻤﻪ؟
دﯦﮕﻪﻧﺪەك ﺋﯘﺷﺸﺎق ﭼﯜﺷﺸﻪك ﺳﻮﺋﺎﻟﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮدەم ﮔﻪﭘﻜﻪ ﺳﯧﻠﯩﯔ.
ﺋﻪﻣﺪى ﻧﯧﻤﻪ ﻗﺎﻟﺪى؟ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻛﯚردى ،ﺗﯘﺗﺘﻰ ،ﺳﯩﻴﻠﯩﺪى ،ﺋﺎۋازﯨﻨﻰ ﻗﯘﻻﻗﻘﺎ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ
ﺋﺎﯕﻼپ ﺑﺎﻗﺘﻰ ،ﭘﯘراش ﻗﺎﻟﺪى ﺷﯘﻧﺪاﻗﻤﯘ؟ زﯨﻴﯩﻨﻰ ﻳﻮق ،ﭘﯘراپ ﺑﺎﻗﺴﯘن؟
ـ ﭘﯘرﯨﻘﻰ ﻗﺎﻧﺪاﻗﻜﻪن ﺑﺎﻻم؟ دەپ ﺑﯧﻘﯩﯖﻪ ،ﺷﺎﺋﯩﺮﻻرﭼﻪ ﮔﯜل ﭘﯘراﻳﺪﯨﻜﻪن ،ﺋﺎﻧﺎﻣﺪەك
ﭘﯘراﻳﺪﯨﻜﻪن ،ﺷﺎﻛﯩﻼﺗﺘﻪك ،ﺳﯜﺗﺘﻪك ﭘﯘراﻳﺪﯨﻜﻪن دەپ ﺳﺎﻻﻣﺪۇ ﺗﯧﺨﻰ.
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ﺗﺎﻣﺎم ،ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺋﯜﭼﻪﻳﺪەك ﻳﺎﻣﺎن ﺋﯘزۇن ﺳﻮزﯨﯟەﺗﺘﯩﻢ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﺎۋﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ
رەﺳﻤﻰ ﺑﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﻳﻨﻪن ﺋﻮﻗﯘپ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﻪﺗﻤﻪي .ﺋﻪڭ ﺋﺎۋال رەﺳﯩﻤﮕﻪ
ﻗﺎراپ ،ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺗﯘﺗﻘﯘزۇپ ﺗﯘرۇپ" ،ﻣﺎ رەﺳﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻴﯩﻘﭽﺎﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺋﻮﻳﻐﺎﻗﺠﺎﻧﻜﻪن ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ
ﺑﺎﻻﻣﺪەك ﺋﯘﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﺎۋۇ ﻗﻮﻟﯩﺪا ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﺎرﻛﻪن" دﯦﮕﻪﻧﺪەك ﺋﯚز ﺳﯚزﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇپ،
دﯨﯫﻟﻮﮔﻼردا ﺋﺎۋازﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻜﻰ ﭘﯧﺮﺳﻮﻧﺎژﻏﺎ ﺧﺎس ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﯔ .ﮔﯜزەل ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە
ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻪردﯨﻢ دەپ ﺑﯩﻠﻪن ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ دﯦﮕﻪﻧﺪەك ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻼر ۋە ﺑﺎﻻ ﻛﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﻪﻛﯩﻠﻪلـﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺳﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﮬﻪم ﻗﻮﺷﯘپ ﻧﻪﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪەك ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻪرﺳﯩﯖﯩﺰ،
ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﭘﯘﺷﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼر ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ ﺟﯜﻣﻠﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎﯕﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻻلـﻣﺎﻳﺪۇ.
ﺗﻪﯕﺪاش ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ ﺟﯜﻣﻠﯩﻠﻪرﻧﯩﻐﯘ ﺋﻪﺳﻼ ،ﺷﯘﯕﺎ ﻛﯩﺘﺎب ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎﻧﺪا ﺑﯩﺮ ﺑﻪﺗﻜﻪ ﻟﯩﻖ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﭼﻮڭ
رەﺳﯩﻤﻠﯩﺮى ﺑﺎر ،ﮬﻪر ﺑﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺟﯜﻣﻠﯩﻠﻪر ﺑﯩﺮ ﺗﺎل ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﺎل ﺋﺎددى ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪرﻛﯩﺐ ﺗﺎﭘﻘﺎن
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﻗﺘﯘرﯨﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﻳﺎﺷﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼر ﻛﯚرﮔﻪﻧﻨﻰ ﺑﻪﻛﺮەك ﺋﻪﺳﺘﻪ
ﺳﺎﻗﻠﯩﯟاﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﺘﻰ ﺑﻪك ﺋﺎز ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯜچ ﻣﯩﻨﯘﺗﺘﯩﻼ ﺋﯩﭽﻰ
ﭘﯘﺷﯘپ ﻗﯩﻤﯩﻠﺪاپ ﻳﯩﻐﻼپ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﯖﯩﺰدﯨﻦ ﭼﯜﺷﯩﯟﯨﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯚزﯨﯖﯩﺰ ﻣﯚﻟﭽﻪرﻟﻪپ ﺋﯘﻧﯩﯔ
دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺑﯘراپ…رەﺳﯩﻤﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ":ﻗﺎرﯨﯖﻪ ﺑﺎﻻم ،ﻣﺎ ﺋﯧﻴﯩﻖ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺳﻮﻏﯘق ﺑﻮپ
ﻛﻪﺗﺴﯩﻤﯘ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﭘﻮﺳﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯧﻴﯩﯟالـﻣﺎﭘﺘﯘ ﮬﻪ ،ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﻨﯩﭽﯘ ﻛﯧﻴﯩﭙﺘﯩﻤﯘ ﻛﯩﻴﻤﻪﭘﺘﯩﻤﯘ؟" دﯦﮕﻪﻧﺪەك
ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﻰ ﺳﻮرﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ دﯨﻘﻘﯩﺘﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ۋە ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻜﻰ رەﺳﯩﻤﮕﻪ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺪۇ.
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜن ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﯔ ،ﻣﻪزﻣﯘن ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ
ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮرﻧﺎپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ۋە ﻳﯧﯖﻰ ﻛﯩﺘﺎب ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰدا ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﭼﻘﺎ ﺋﺎﻧﭽﻪ
ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻧﺪەك ،ﻧﺎﺗﻮﻧﯘش ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪەك ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﻪن ﺋﺎﻣﺮاق ﺋﯧﻴﯩﻘﭽﺎﻗﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﯔ دەپ
ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺗﻮﻧﯘش ﺑﻮپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻨﻰ ﺋﺎﻣﺮاق دەپ ﺗﯘرۇپ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪﻳﺪۇ.
ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰ ﻛﯩﺘﺎب ﻳﯩﺮﺗﺴﺎ" ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ،ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻨﻰ ﻳﯩﺮﺗﯩﯟﯨﺘﯩﭙﺴﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ،ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮى ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﯕﻼپ ﺑﺎﻗﺎﻣﺪۇق ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻤﯘ ﻳﻮق ،دوﺧﺘﯘرﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮاﻳﻠﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ
ﭼﺎﻧﺪۇرﻣﺎي ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﻤﺎي ،ﭼﺎﭘﻼپ ﻗﻮﻳﺎﻳﻠﯩﻤﯘ" دەپ ﭘﻼﺳﺘﯩﺮﻧﻰ ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺗﯘﺗﻘﯘزۇپ ،ﺗﻪڭ ﭼﺎﭘﻼپ ﻗﻮﻳﺴﯩﯖﯩﺰ،
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﺗﻪﻛﺮارﻻپ ﺗﯘرﺳﯩﯖﯩﺰ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺗﻪﻛﺮارﻻﻧﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﺪا ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯖﻤﯘ
ﺟﯧﻨﻰ ﺑﺎر ﺋﯘﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﺑﺎر ،دادﯨﺴﻰ ﺑﺎر ،ﺋﯘﻻر ﻳﯩﻐﻼﻳﺪۇ دﯦﮕﻪن ﺋﯘﻗﯘم ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ،ﺑﺎﻻﻣﻐﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎن ﻳﺎۋداﻗﻨﻰ ،ﻗﺎﻣﻼﺷﻤﯩﻐﺎن ﻧﻪرﺳﯩﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﭗ ﻧﯧﻤﻪ
ﻗﯩﻠﯩﻤﻪن  ،ﺋﯘ دﯦﮕﻪن ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ ﻧﻪرﺳﻪ ﺗﯘرﺳﺎ دەپ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎق ،ﻗﻪدﯨﻤﺪە ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻر ،ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﭽﻰ
ﻛﯚپ ﺋﯩﻠﯩﻤﮕﻪ ﺋﯧﮕﻪ ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﺎن؟ ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻر ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ،ﻳﯧﺰﯨﻘﻘﺎ ﮬﯚرﻣﻪت ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ،ﮬﻪر
ﻳﺎرالـﻣﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ ﺗﯘرۇپ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﺎن…ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯩﺘﺎب دەﭘﺘﻪرﻧﻰ
ﺑﯩﺰدەك ،ﺋﻮرۇﻧﺪۇق ﺗﻮﭘﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘرﻣﯩﻐﺎن ،ﻳﻪرﮔﻪ ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎن ،ﻳﯧﺰﯨﻖ ۋە
ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﯚرﻣﻪت ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺟﺎﻳﻼرﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﺎﺳﺮاپ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎن…ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ  ":ﺋﻮﻗﯘﻳﻤﻪن ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﺎﻟﻼﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﻤﻪﻳﺪۇ ،ﺋﯧﺴﯩﻤﺪە ﻗﺎلـﻣﺎﻳﺪۇ" دﯦﮕﻪن
زارﻻﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘﻧﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪت ﻳﺎﻛﻰ ﭘﻪرز دﯦﮕﻪﻧﺪەك
ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ دﯦﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﻮﻳﻼپ ﻛﯚرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎق ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﮬﻠﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇﭘﻨﯩﯔ ﮔﯜزەل ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ۋە
ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ﺋﻪدەپ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر.
ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﺋﻪﺳﻜﻪرﺗﯩﺶ :ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼر ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﻣﻪن ﺳﯩﻨﺎق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻜﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن ﺋﯘﺳﯘﻟﻼر ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻣﯩﺮاس رﯦﺘﺴﯩﭙﻼر ﺋﻪﻣﻪس ،ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ .ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻠﻪﺷﺘﯜرۈش ۋە ﺳﯩﻨﺎپ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺳﯩﻠﻪر ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺗﺎـ ﺋﺎﻧﯩﻼرﻏﺎ ﻗﺎﻟﺪى ،ﺳﯩﻨﺎﻗﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﺴﻪ،
ﺋﯘﺷﺒﯘ ﺗﯧﻤﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﮬﺎﻳﺖ دەۋەﺗﻜﻪﻳﺴﯩﻠﻪر…ﻣﻪﻏﻠﯘپ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼر ﮬﻪم رەﻧﺠﯩﻤﻪي ،ﺧﯩﻤﯩﻴﻪ
ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪا ﻣﺎددﯨﻼرﻧﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎن ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇپ ﻗﻮﻳﯘپ ﭘﺎرﺗﻼپ ﺋﯜﺳﺘﻰ ﺑﯧﺸﻰ ﻗﺎﭘﻘﺎرا ﮬﺎﻟﺪا
ﺗﯘرۇپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەك ﺑﯩﺮ ﺳﻮﻳﻤﺎ ﺳﺘﯘدﯦﻨﺘﻨﯩﯔ ﺧﺎم ﺧﯩﻴﺎﻟﻰ دەپ ﺑﯩﻠﮕﻪﻳﺴﯩﻠﻪر.
ﻣﻪزﻛﯘر ﻳﺎزﻣﺎ ﺋﻪي ﺑﺎﻻم ﺑﻠﻮﮔﯩﻐﺎ ﺗﻪۋە ،ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﺳﺎﻟﻮن ۋە ﺑﻠﻮﮔﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯚﭼﯜرۈپ
ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻣﻪﻧﺒﻪﻧﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪرﺗﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
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