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ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻧﯧﻤﻪﺗﺘﯘﺭ
 -٢٠١٢ﻳﯩﻠﻰ -٠١ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -١٣ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﯩﭙﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ
ﻳﯜﺯﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ
ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ" ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ۋ ە ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﻫﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻜﻰ
ﻣﯘﻫﯩﻢ ﻧﯧﻤﻪﺗﺘﯘﺭ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻠﺪﻯ:
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺭﻭﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﻫﻪﻗﯩﻘﻰ ﺑﻪﺧﺖ-
ﺳﺎﺋﺎﺩەﺕ ۋە ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﯩﺶ-ﻫﻪﺭﯨﻜﻪﺕ
ۋە ﭘﯩﺘﻨﻪ-ﭘﺎﺳﺎﺗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺩۇﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﻣﯘﻫﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﻪﭘﻪﺭﺩە ،ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﻛﯧﭽﻪ-ﻛﯜﻧﺪۈﺯﺩە،
ﺋﺎﺭﺍﻣﺴﯩﺰﻟﯩﻖ
ﻗﻮﺭﻗﯘپ
ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﻪﺷﯟﯨﺸﻠﻪﻧﮕﻪﻥ،
ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ
ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺩﺍﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻻ ﺑﯩﻠﻪﻟﻪﻳﺪۇ.
ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﯧﻤﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ،
 وَ يََّ ً
ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ ِ ﴿ :و
�ُاْ �ِيهَا �ََا�ِ �
اما
َ
ءَا ِمن َ
ِ� ﴾ »ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﺭﺩە ۋە
ﻛﯜﻧﺪۈﺯﻟﻪﺭﺩە ﺗﯩﻨﭻ-ﺋﺎﻣﺎﻥ ﻣﯧﯖﯩﯖﻼﺭ ] «.ﺳﯜﺭە ﺳﻪﺑﻪ  -١٨ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ[ .
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ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ
ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ۋە ﺳﺎﻕ-ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ،ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻐﺎ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻖ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﺎڭ ﺋﺎﺗﻘﯘﺯﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﮔﻮﻳﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺩۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺘﯘﺭ] «.ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺩﺍۋﺍﻟﻐﯘﺵ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ
ﭘﯩﺘﻨﻪ-ﭘﺎﺳﺎﺕ ،ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﯩﺶ-ﻫﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ
ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ
ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ،ﻣﯘﻗﯩﻤﻠﯩﻖ ۋە ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﻜﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺶ-ﻫﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ ،ﺩﺍۋﺍﻟﻐﯘﺵ ،ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ ۋە
ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەﺵ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﺎﮔﺎﻫﻼﻧﺪۇﺭﺩﻯ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻘﺎ ۋە ﻣﯘﻗﯩﻤﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ ﺋﺎﻻﻫﯩﺪە
ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﺪﻯ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﻮﻟﻼﺭﺩﺍ ،ﺗﯘﺭﺍﻟﻐﯘ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ،ﺑﺎﺯﺍﺭﻻﺭﺩﺍ ۋە
ﺑﺎﺷﻘﺎ

ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ

ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺕ

ﺋﻮﺭۇﻧﻼﺭﺩﺍ

ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺋﯩﺶ-

ﻫﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩۇﻧﻴﺎ-ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
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ﻫﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻫﯚﻛﯜﻣﺪﺍﺭﻻﺭ ﺋﺎﻟﻼﻫ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯜﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﻣﯘﻫﯩﻢ ۋەﺯﯨﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﺎﺩﺍ
ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻫﯧﺮﯨﺴﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﻨﻰ ﺑﻪﺭﭘﺎ
ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ،ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﺯۇﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﭘﺎﺳﺎﺗﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭۇﺷﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭۇﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺭەﻫﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻛﯚﻳﯜﻧﯜﺵ ،ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺗﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﻫﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺶ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺶ-ﻫﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﺨﻼﺳﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯧﻠﯩﺶ ،ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻫﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺋﯚﺯ-
ﺋﺎﺭﺍ ﻛﯚﻳﯜﻧﯜﺵ ،ﻣﯧﻬﺮﻯ-ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﻗﯧﻠﯩﺶ ،ﻫﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﺎﺭە-
ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭۈﺵ ۋە ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﻣﺎﻳﯩﻞ
ﻗﯧﻠﯩﺶ

ۋە

ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ

ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪۈﺭۈﺵ

ﺗﻮﻟﯘﻕ

ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە

ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ

ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻨﻰ

ﺗﻮﻟﯘﻕ

ﻫﺎﻟﯩﺘﻰ
ﺭﻭﻳﺎﭘﻘﺎ

ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ،ﻣﯘﻻﻳﯩﻤﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ۋە
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﺴﻼﻫﺎﺕ ۋە ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ
ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺪۇ  .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯚﻟﯜﻧﯜﺵ ،ﺋﯚﺯ-ﺋﺎﺭﺍ ﺩۈﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ
ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺨﻼﺳﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ.
ﻳﺎﺷﻼﺭ ،ﺩﯨﻦ ﺩۈﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﻳﻮﻟﻼﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯩﻜﺮﻯ ،ﺋﻪﻗﻠﻰ ،ۋە ﺯەﻫﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ
ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ

ﺟﻪﻫﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ

ﺯەﻫﻪﺭﻟﯩﺸﻰ،

ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ

ﺑﯘﺯۇﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎﻫ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺩﯨﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ،ﺋﯚﺳﯜپ ﻳﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ،
ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﻫﺮﯨﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ۋەﺗﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻟﻘﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ .
ﺋﻰ ﻳﺎﺷﻼﺭ ! ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ-
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯚﺯ-ﺋﺎﺭﺍ
ﻫﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ،ﺩۇﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﻪﺧﺖ-ﺳﺎﺋﺎﺩەﺕ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ
ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﮕﻪ ﺋﯩﺮﯨﺸﻪﻱ ﺩﯦﺴﻪﯕﻼﺭ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺭﻭﻫﯩﻐﺎ
ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﺋﯘﻳﯘﺷﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ،ﮔﯜﺯەﻝ ﻫﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ
ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ.
6

ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭە ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺭەﻫﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﺪﯨﻦ ﻫﻪﻗﯩﻘﻰ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﻰ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺭەﻫﺒﻪﺭ ۋە ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﻰ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ
ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺭەﻫﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻰ ۋە ۋەﺗﻪﻧﻨﯩﯔ
ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯩﺠﺮﺍ
ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ،

ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ

ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﻗﯧﻴﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻘﻰ،

ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ،ﺗﯜﺯﯨﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻫﺎﺗﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ

ﻫﻪﺭ

ﺑﯩﺮ

ﺷﻪﺧﺲ

ﺋﺎﻟﻼﻫ

ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ

ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ

ﺋﯚﺯ

ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻘﯩﺘﺴﺎﺩﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ﭘﻪﺭﻫﯩﺰ ﺯﺍﻛﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ،
ﭼﯩﻘﯩﯖﻼﺭ.
ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ
ﻳﯜﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
ﺋﯘﺳﺘﯘﯕﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﻪﻳﺮﻯ-ﺋﯧﻬﺴﺎﻧﻨﻰ ﻛﯚپ ﻗﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﯩﺶ
ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺗﯧﭙﯩﺸﻰ ۋە ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ
ﺗﯧﭙﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ۋەﺗﻪﻥ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ
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ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ
ﺑﯘﺭﭼﯘﯕﻼﺭﺩۇﺭ .
ﺋﺎﻟﻼﻫ

ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ

ﺟﯘﻣﻠﯩﺪﯨﻦ

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻫﻪﺭ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺗﯩﻨﭻ-ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻣﯘﻫﯩﺘﺘﺎ ،ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺗﺎﺋﻪﺕ-ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭۇﺷﻘﺎ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ.

8

