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ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ

-2010ﻳﯩﻠﻰ -02ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -19ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ

ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﻣﯘﻧﻪۋۋەﺭە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻣﻪﺩھﯩﻴﯩﻠﻪپ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻘﺎ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺳﺎﻻﻡ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﯜﻣﻪ
ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻮﭘﻼﺷﻘﺎﻥ ﻳﯜﺯ ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻜﻪ "ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ-ﻛﯚﺯ
ﺑﻮﻳﺎﻣﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﻪﺗﯩﺮﻯ" ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺗﯧﻤﯩﺪﺍ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ:
ﮔﯘﻧﺎھ-ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﻪﺷﻜﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ھﻪﺳﻪﺗﺨﯘﺭﻟﯘﻕ ،ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ،ھﯩﻠﻪ-ﻣﯩﻜﯩﺮ ،ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ،
ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻠﯩﻖ ،ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ
ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ
ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﺪە ۋە ﺗﺎﺭﺍﺯﯨﺪﺍ ﻛﻪﻡ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ۋﺍﻱ!« .ﺋﻪﺑﻰ ھﯜﺭەﻳﺮە
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﯙۋە ﺋﺎﺷﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺗﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ھﯚﻟﻠﯜﻙ ﺋﯘﺭﯗﻟﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ھﻪﻱ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ! ،ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ؟ ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ:
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ﻳﺎ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ -ﺩﯦﺪﻯ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ :ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚﺭﮔﯜﺩەﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪﯨﯔ؟ ،ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ھﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
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ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﮕﻪ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﺳﯚﺭەپ
ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯩﺶ-ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﻪۋەپ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﯩﻠﺪﯗﺭ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻜﻰ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻧﯩﺪﻯ ۋە ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﻪﺯﯨﺒﯩﺮ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘﻻھﯩﺰە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ھﯩﻠﻪ-ﻣﯩﻜﯩﺮ ،ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﺳﺎﺧﺘﯩﭙﻪﺯﻟﯩﻜﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﺎﻟﻼھ ﺭﺍﺯﻯ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﺝ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛۋﺍﻻﻻﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺳﺎھﻪﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯩﯖﯩﭗ
ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ۋەﺯ-ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ،ھﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺕ
ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﯩﺴﯩﺪە ۋە ﻧﯩﻜﺎھ-ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ
ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﻪﻛﺘﻪ.

ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ

ﻧﺎﭼﺎﺭ

ﺑﯘ

ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻨﯩﯔ

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ

ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪە ﺋﻪڭ ﻛﯚپ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺳﻮﺩﺍ-ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ

ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪﻥ

ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭ

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯘﺭ.
ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ

ﺑﯘ

ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻥ

ﺑﻮﻟﯘپ،

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻠﯩﻢ-ﺑﯧﺮﯨﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻧﻪﺯەﺭ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻠﯩﻘﻘﺎ ﺯﯨﺖ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﺪﯗ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺳﻮﺩﯨﺪﺍ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ،ﺳﺎﺧﺘﯩﭙﻪﺯﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﯩﺒﯩﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﺷﺘﻪﻙ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﻣﯘ ﻛﻪڭ
ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ:
»ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﺗﻘﯘﭼﻰ ﺳﻮﺩﯨﻼﺷﻘﺎﻥ ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﯜﭼﻪ
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ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻏﺎ ﺋﯩﮕﻪ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺳﻮﺩﯨﺴﻰ ﺑﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﯩﺒﯩﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﺳﺎ ۋە ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎ،
ﺳﻮﺩﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﺎﺧﺘﺎپ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﻮﻳﺎپ
ﺋﺎﻟﺪﺍپ ﺳﺎﺗﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺋﺎﻟﻼھ
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺩەﺭﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺟﺎﺯﺍﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯜچ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻯ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻣﯧﻠﯩﻨﻰ

ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ

ﺑﺎھﺎﺩﺍ

ﻛﯩﺸﯩﺪﯗﺭ«

ﺳﺎﺗﻘﺎﻥ

]ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ

ھﻪﺩﯨﺲ[).ﻳﻪﻧﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﯘﭼﯩﻐﺎ :ھﺎﺯﯨﺮﻻ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ  150ﻛﻮﻳﻐﺎ
ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻧﯩﺪﯨﻢ ،ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ  120ﻛﻮﻳﻐﺎ ﺑﯧﺮەﻱ ﺩەپ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ(.
ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﺎھﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺧﯧﺮﯨﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ
ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯘﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ:
»ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﺎھﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺧﯧﺮﯨﺪﺍﺭ ﻳﺎﻟﻠﯩﻤﺎﯕﻼﺭ«.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﻰ ﺋﻪۋﭘﺎ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﺎھﺎﺳﯩﻨﻰ
ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﺵ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ

ﺧﯧﺮﯨﺪﺍﺭ

ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ

ﺟﺎﺯﺍﻧﻪ

ﻳﯧﮕﯜﭼﻰ

ﺧﺎﺋﯩﻨﺪﯗﺭ«].ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ،ﺋﯩﺸﻨﻰ ھﯚﺩﺩە ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ

ﻳﯜﺯﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ،

ﺋﯩﺸﻨﻰ

ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪﻥ

ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ

ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ،ﺗﻮﺧﺘﺎﻣﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ۋە ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ھﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ
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ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺋﺎﻗﯩﯟەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﻪۋەﺏ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪڭ ﺭەﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ھﺎﻟﻘﯩﻐﺎﻥ ﺩﯨﻦ ،ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﯚﺭپ-ﺋﺎﺩەﺕ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻰ ﺋﻪﺧﻼﻕ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﻪﺧﻼﻗﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﻨﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ .ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﺩﺍ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ.

5

