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ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻣﯘﻛﻪﺭﺭﯨﻤﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ ۋە ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ

-2009ﻳﯩﻠﻰ -11ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -27ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎپ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺳﺎﻻﻡ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺟﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯜﺯﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻜﻪ "ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
ھﻪﺭﺯﺍﻣﺎﻥ ۋە ھﻪﺭﻣﺎﻛﺎﻧﺪﺍ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ
ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ:
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ۋە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ
ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯜﻳﯜﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻤﯘ-ﺋﺎﺭﻗﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ.
ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﺎﻛﺎﻧﺪﯨﻜﻰ
ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺯﯦﻤﯩﻦ ھﻪﺭەﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﻣﯘﻻﻗﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﺴﯘﻥ
ﺩەپ) ،ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ( ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ« .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺗﯩﻨﭻ ﻣﺎﻛﺎﻧﻰ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﺷﻪھﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺵ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﻪﺝ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﺷﯘ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻼ
ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﯩﻨﭻ-ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺑﯘ
ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺷﻪھﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺩەﺭەﺧﻠﯩﺮﻯ ﻛﯧﺴﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ ۋە ھﺎﻳﯟﺍﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮۋﻻﻧﻤﺎﻳﺪﯗ .ھﺎۋﺍﺩﯨﻜﻰ ﻗﯘﺷﻼﺭﻏﯩﻤﯘ
ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺳﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﻯ
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ﺋﯧﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺵ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﺎﻛﯩﺰە ھﺎﻻﻝ ﻳﯧﻤﻪﻙ-ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﺮﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺰ ﺗﯧﻨﭻ
ھﻪﺭەﻣﮕﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻣﯩﺪﯗﻗﻤﯘ؟ ھﻪﺭەﻣﮕﻪ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ) .ﺑﯘ( ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺭﯨﺰﻗﺘﯘﺭ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ« .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ۋە ﺑﺎﻳﺎﺷﺎﺗﻠﯩﻖ
ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘپ ۋە ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻛﻪﺳﯩﺮ ﺭەھﯩﻤﻪھﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺷﻪھﻪﺭ ﺗﯩﻨﭻ ،ھﻪﺭەﻡ
ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺷﻪھﻪﺭ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ".
ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯘﺭﻏﺎﻕ
ﺟﯩﻠﻐﯩﻐﺎ

ﻛﯧﻠﯩﭗ

ھﻪﺝ

ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ

ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻥ،

ﺋﺎﻟﻼھ

ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ
ھﻪﺭﺯﺍﻣﺎﻥ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻘﺎ ﺋﺎۋﺍﺯ ﻗﻮﺷﺘﻰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﺋﯚﺯ
ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺰ ﻛﻪﺋﺒﯩﻨﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻱ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺟﺎﻱ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ«.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯚﻳﻰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ۋە ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻐﺎ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ
ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﺳﯜﻳﯩﻘﻪﺳﺖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯚﺯﻯ ھﺎﻻﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ

ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ

ﺩەﻳﺪﯗ»:ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ

ﻓﯩﻞ

ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﯨﯖﻤﯘ؟« .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﯘ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ
ﺗﻪۋھﯩﺪ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻜﻜﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ
ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺩەﺭھﺎﻝ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻯ ھﻪﺭﺍﻣﺪﺍ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯘﻧﺎھ
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ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩﺘﯩﻤﯩﺰ« .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻛﻪﺳﯩﺮ
ﺭەھﯩﻤﻪھﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ھﻪﺭەﻣﻨﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ
ﺷﯘﻛﻰ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﯘ ﺷﻪھﻪﺭﺩە ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯘ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺭﻭﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ،
ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ۋە ﺋﻪﺟﺮﻯ ﻛﺎﺗﺘﺎ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ".
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ھﻪﺭەﻡ ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼھﻨﻰ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﺶ-ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﻗﻪﻳﻴﯘﻡ ﺭەھﯩﻤﻪھﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﺷﻪﻛﻠﻰ ۋە ﺳﺎﻧﻰ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ
ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﻗﻪﻟﺒﺘﻪ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ".
ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘپ
ﻛﯧﺘﯩﺶ ۋە ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺶ ،ﺭﯨﻴﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻰ
ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﺋﯩﮕﯩﺮﮔﻪﻥ ﻳﯩﭙﻨﻰ ﭼﯘۋﯗپ ﭘﺎﺭﭼﻪ -ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ
ﺧﻮﺗﯘﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪ )ﺳﺎﻥ ۋە ﻣﺎﻝ -ﻣﯜﻟﯜﻙ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ( ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﺟﺎﻣﻪﺋﻪﺩﯨﻦ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻗﻪﺳﻤﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ۋﺍﺳﺘﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ« .ھﻪﺝ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﺪە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﻨﺴﻰ،
ﺋﯩﺮﻗﻰ ،ﺗﯩﻞ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ۋە ﭼﯧﮕﺮﺍ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﺭ
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ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭ ،ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻳﺎﻟﺪﯨﻦ) ،ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪۋۋﺍﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ( ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺗﺎ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ،
ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﺷﯘﯕﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ۋە ﺋﯘﺭﯗﻕ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ،
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﻪڭ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ﺋﻪڭ
ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺴﯩﻠﻪﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻧﻪﺳﻪپ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ( ،ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ ،ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭﺩﯗﺭ« .ھﺎﺟﯩﻼﺭ ﺋﻪڭ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻛﯜﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭەﭘﺎﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰ-ﺑﯩﭽﺎﺭە ،ﻣﯩﺴﻜﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪپ ﺋﯧﻬﺮﺍﻡ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻟﺒﯩﻴﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ھﺎﺟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ،ﺋﺎﺭﺯﯗﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻨﻰ
ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭﯨﺰﯨﻖ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ۋە ﺗﯩﻠﻪﻛﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯗ ۋە
ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰﻟﻪﻧﺪﯛﺭﻣﻪﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ» :ﻣﺎﯕﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﻣﻪﻥ )ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﯖﻼﺭﻧﻰ( ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ،
ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ« .ﺋﻪﺭەﭘﺎﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ھﺎﺟﯩﻼﺭ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ،
ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﯩﺪﯗﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:
»ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻛﯜﻥ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﻗﺎﻟﺴﺎ ھﯧﻴﺘﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﯩﺪﯗﺭ« .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺭەﺟﻪﺏ ﺭەھﯩﻤﻪھﯘﻟﻼھ
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ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ
ﻛﺎﺗﺘﯩﺴﯩﺪﯗﺭ.
ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﯧﻴﺘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﯘﺭﺳﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ
ﺯﯨﻴﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ ھﻪﭘﺘﯩﻨﯩﯔ ھﯧﻴﺘﻰ ،ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﻰ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ھﻪﺝ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯧﻴﺘﺘﯘﺭ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
ۋە ھﯚﺭﻣﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ھﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ
ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﭘﯧﺸﯩﻦ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ھﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺟﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺗﻪڭ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ھﻪۋﺯﻯ-ﻛﻪۋﺳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺷﯜﻛﺮﻯ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯜچ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﻣﺎﻝ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻰ
ۋە

ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ

ﭘﯩﺴﻖ-ﭘﯘﺟﯘﺭ

ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ

ﻳﯩﺮﺍﻕ

ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ

ﻛﯧﺮەﻙ.

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺗﺎﺋﻪﺕ-ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ھﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﻰ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺗﺎﺋﻪﺕ-ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ.
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