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ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ

ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ھﻪﻣﺪﯗ-ﺳﺎﻧﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺗﻼﺭ
ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﯜﺯ ﻣﯩﯖﻼﺭﭼﻪ
ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻜﻪ:
"ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻧﺎﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ" ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ ﻣﯘﻧﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ:
ﺋﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ .ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ! ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻖ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ-ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺑﻪﺧﺖ  -ﺳﺎﺋﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯨﺪﯗ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺋﻮﺭﯗﻥ ۋە
ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯜﻣﻤﻪﺕ .ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ۋە ھﻪﺯﺍﺭەﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ

ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ

ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺩﯨﻨﺪﯗﺭ.
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ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ

ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺑﯩﺮ

ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋﯜﻣﻤﻪﺕ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ،ﻣﯘﺳﯩﻴﺒﻪﺗﻠﻪﺭ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻤﯘ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﭘﯘﺭﯗﻟﯘپ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺧﯩﺮﯨﺲ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﻯ .ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ
ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﻪﺟﻨﻪﺑﯩﻴﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ
ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﺳﺎﻧﺎپ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﺕ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﭘﻨﻪ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻨﺪﯗﺭ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺧﺎﺭ-ﺯەﺑﯘﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻜﻰ
ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺋﯜﻣﻤﻪﺕ ھﺎﺯﯨﺮﻏﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ
ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﺶ ،ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﯩﻼﻥ ﻻﻳﯩﻬﯩﺴﻰ ﺗﯜﺯﮔﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ .ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻯ ،ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە ﺋﯚﺭپ-ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ۋە ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﺶ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺗﯜﺯﯛپ ﺋﯘﻣﯘﻣﯩﻲ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺴﻼھﺎﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻣﯘھﺘﺎﺝ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯜﻣﻤﻪﺕ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﺩﯨﻨﻰ ﺭﯗﺳﻼپ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺗﯩﻜﻠﯩﮕﻪﻥ
ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻯ ،ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯨﻦ ۋە
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﻳﻮﻕ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺋﯚﺯﮔﯩﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ،ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﻯ،ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ ۋە
ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻣﻠﯩﻜﺘﻪ ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﯜﻣﻤﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﯩﺮ ﻟﯩﻚ ،ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﯜﻙ ۋە ﻛﯜچ-ﻗﯘۋۋەﺗﻜﻪ
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺑﯩﺮ ۋەﺯﯨﻴﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ
ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﯜﻛﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﺎﻣﯩﻞ-ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ،ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪە
ﺷﻪﻙ ﻳﻮﻕ .ﺗﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ ﺳﺎﻧﺎﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ۋە ﻛﯜچ
ﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪﯗﺭ .ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ
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ﺗﯩﻠﺪﯗﺭ .ﺗﯩﻞ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ
ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﺎ ،ﮔﯜﻟﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﺘﻪ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭼﻮڭ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯗ.
ﺗﯩﻞ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ
ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﺎﻣﯩﻠﺪﯗﺭ .ﺗﯩﻞ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﻛﻪﺷﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ،
ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﮕﻪﻥ ﻣﺎھﺎﺭەﺕ،ﺭﻭھﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪﻛﻠﯩﻚ ،ۋﯨﺠﺪﺍﻧﯩﻲ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﺘﺎ،
ﺋﯚﺯ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﺘﺎ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ھﻪﺳﺴﻪ ﻗﻮﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘھﯩﻢ
ﺋﺎﻣﯩﻠﺪﯗﺭ .ﺗﯩﻞ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﻨﯩﻜﻰ ،ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﺎﭘﺮﺍﺗﯩﺪﯗﺭ.
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ﺧﻪﺯﯨﻨﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﯩﻠﺪﯗﺭ.
ﺗﯩﻞ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ،ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯜﻧﺴﯩﺰ ﺗﯩﻠﺪﯗﺭ.
ﺷﯘﯕﺎ ﺩەﻳﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﻯ ،ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ
ﭼﻪﻣﺒﻪﺭﭼﻪﺱ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﯩﻞ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ .ﺗﯩﻞ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪۋﻻﺗﺘﯩﻦ -ﺋﻪۋﻻﺗﻘﺎ ﺋﯘﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚۋﺭﯛﻛﺘﯘﺭ.
ﻛﯚپ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ ۋەﺗﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯩﺪﯦﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ
ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻻﻳﺪﯗ .ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﯩﭽﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ
ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﺸﻘﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﯜﭼﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ .ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﻪ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ
ﺗﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﺋﯩﭙﯩﯟﺍﺯﻟﯩﻖ ،ﻳﯘﺭﺗﯟﺍﺯﻟﯩﻖ
ﺷﯘﺋﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎپ ﭘﺎﺭﭼﯩﻼپ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﻣﯘھﯩﻤﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە
ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ،ۋەھﯩﻴﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﻟﯘﻍ ﺗﯩﻞ)ﺋﻪﺭەﺏ ﺗﯩﻠﻰ( ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﯘﺭﯗﺵ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﻪڭ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ۋە ﻗﻪﺩﯨﻤﻘﻰ ﺗﯩﻞ
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ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﺯ ھﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﺪە
ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﺎ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻠﺪﯗﺭ.
ﺋﻪﺭەﺏ ﺗﯩﻠﻰ ﮔﺮﺍﻣﻤﺎﺗﯩﻜﯩﺴﻰ ،ﭘﺎﺳﺎھﻪﺕ-ﺑﺎﻻﻏﯩﺘﯩﺪە ﺗﻪﯕﺪﺍﺷﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻞ
ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﻪڭ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺗﯩﻠﺪﯗﺭ .ﺋﻪھﻠﻰ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﺭەﺏ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ھﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ ۋە ﻣﺎﻛﺎﻧﺪﺍ ﺑﻪﺱ-ﺑﻪﺳﺘﻪ
ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﻪﺭەﺏ ﺗﯩﻠﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎۋﻯ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﺭەﺏ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻛﯜﭼﻰ ،ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ ۋە ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﯧﺮﯨﺴﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ھﻪﻣﺪە
ﺑﯘ ﺗﯩﻞ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ .ﺷﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﻪﺭەﺏ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ
ﺑﯘ ﺋﻮﻟﯘﻍ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗپ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺷﯩﯟﯨﮕﻪ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ﺋﯘﺭﯗﻧﻤﺎﻗﺘﺎ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻼﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺷﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ھﻪﺭﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯧﯖﯩﺪﺍ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ ،ھﻪﺭﺑﯩﺮ
ﺷﻪﺧﺲ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﭘﯘﺧﺘﺎ ۋە ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ
ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ .ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ھﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺧﺎﺭﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ
ﺋﻪۋﺯەﻝ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ .ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ﺗﯩﻠﯩﻐﺎ ﺑﻪﻙ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﺍ ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻛﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﯧﯖﯩﻨﻰ ﻛﯧﻤﻪﻳﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯚﺯ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻧﻮﻣﯘﺱ
ﻗﯩﻠﯩﺶ،

ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ

ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ

ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺶ

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﻰ ۋە ﺭﻭھﯩﻲ ﮔﺎﺩﺍﻳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﯩﺪﯗﺭ .ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ﺗﯩﻠﻰ
ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ ﺋﺎﻣﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
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ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ﺗﯩﻠﻰ ھﯧﭽﻘﺎﭼﺎﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﺎﻧﺎﺗﯩﻞ
ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ

ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ

ﺩەﺳﺴﯩﺘﯩﺸﻨﻰ

ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻼﺭ

ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ

ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ ۋە ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﻘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯘﻝ
ھﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﯩﯔ ﺟﺎۋﺍﭘﻜﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﯩﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺴﻰ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﻪﮔﻪﺭﺩە ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ
ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ﻛﯚﺯﻯ ﻳﻪﺗﻤﯩﺴﻪ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ،ﭘﻪﻥ-ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺕ ﺳﺎھﻪﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺋﯘﺭﯗﻧﯘپ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺑﻪﺯﻯ
ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺴﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘﭘﺎﻳﯩﻠﻪﻧﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺩﯨﻨﻰ ،ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﺘﯩﮕﯩﻤﯘ ﺧﯩﺮﯨﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ ۋە
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ

ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ

ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ،

ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﻯ،

ﺋﺎﺭﺯﯗ-ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ

ﻏﯧﺮﯨﺒﻠﯩﻖ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﺯﯨﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛپ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ﻣﻪۋﺟﯘﺩﯨﻴﺘﯩﺪە ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻏﯧﺮﯨﺒﻠﯩﻖ
ۋەﺯﯨﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺩﯗچ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ،ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺳﺎھﻪﺳﯩﺪە ﺋﺎﻧﺎﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﺋﻪﺟﻨﻪﺑﻰ
ﺗﯩﻠﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺕ ،ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ۋە ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﻠﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺭﺯﯗ-
ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ۋە ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﻪۋﻗﯘﻟﺌﺎﺩﺩە
ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺩﯗچ ﻛﻪﻟﺪﻯ ۋە ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﻠﻼﺭﻧﻰ
ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ:
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"ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﺯ ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ ﺗﺎﻗﯩﯟﺍﻟﺴﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ"
"ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻪﻟﻠﻪ ﻛﯩﻴﯩﯟﺍﻟﺴﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ"
ھﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﻪڭ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﻯ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ۋە ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻼﺭﻏﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺑﯩﻠﯩﺶ
ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﺎﻧﺎﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ
ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺷﻪﺭﻗﺘﯩﻜﻰ ۋە ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻣﯩﺴﺎﻟﻰ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ.
)ﺷﻪﺭﻗﺘﻪ :ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﻪ ،ﻣﺎﻻﻳﺸﯩﻴﺎ،ﻛﻮﺭﯨﻴﻪ .ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﺩﺍ:ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻥ،
ھﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻥ ،ﺑﯩﻨﮕﺎﻝ(
ﺧﯘﻻﺳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺗﯩﻞ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﯨﻴﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺩەﻟﯩﻠﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻧﻮﻣﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ،ۋەﺗﯩﻨﯩﺪﯨﻦ
ﻧﻮﻣﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻪﺟﻨﻪﺑﯩﻴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﻰ
ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﻳﺪﯗ .ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺗﯚۋەﻥ ،ﺧﺎﺭ ،ﺋﺎﺟﯩﺰ
ﺳﺎﻧﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺋﯚﮔﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﻪﺭﺯﯨﻴﺪﯗ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻧﺎﺗﯩﻠﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﺘﻪ.
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﻯ ﺑﯩﻠﯩﻢ ،ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻧﺎﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻜﻪﻧﺪە ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎﺗﭽﻰ،
ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﻪﺗﭽﻰ ﺋﻪۋﻻﺩﻻﺭ ﻛﯚپ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺩﯦﻤﻪﻙ؛ ﺋﺎﻧﺎﺗﯩﻠﻨﻰ
ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ھﯩﻤﺎﻳﻪ
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ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻧﺎ ۋەﺗﯩﻨﯩﮕﻪ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻠﯩﻖ
ﺑﯘﺭﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ.
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