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ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺷﻪﺧﺲ ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ
-2010ﻳﯩﻠﻰ -01ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -01ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎپ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﺳﺎﻻﻡ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺟﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯜﺯﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻜﻪ" ،ﮔﯘﻧﺎھ ۋە ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ۋە ﺷﻪﺧﺴﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺯﯨﻴﯩﻨﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯧﻐﯩﺮ-ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ
ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ:
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ( ﺗﻮﺳﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ«] .ﺳﯜﺭە ﻧﻪھﻞ -88ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﺷﻪﺧﺲ ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺳﺎھﯩﺒﻨﻰ ھﺎﻻﻛﻪﺗﻜﻪ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ۋە ﻣﻪﺱ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ۋە ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﻗﯩﯟەﺗﺘﻪ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ
ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﻳﺎﻣﺮﺍﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺑﯘ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯗ ،ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ
ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻖ،

ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ،

ﮔﯘﻧﺎھ-ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺕ،

ﺑﺎﻻ-ﻗﺎﺯﺍﻻﺭ

ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ

ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ-ﺩە ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ،ﺩﺍﻧﯩﺸﻤﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼھﺎﺗﭽﯩﻼﺭﻣﯘ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﺳﯘﺷﻘﺎ ﭼﺎﺭە ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:
»ھﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺭەﺯﯨﻠﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

]ھﺎﻛﯩﻢ

ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﺪﯗﺭ«.
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ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.

ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ

ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺯﯦﻴﯩﻨﻰ ھﺎﺭﺍﻗﻘﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﻧﻪﭼﭽﻪ ھﻪﺳﺴﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩﺮﻯ
ﺑﺎﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﻰ ،ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﯜﻧﺪﯛﺭﯛﻟﮕﻪﻥ
ﻳﺎﻛﻰ ﺩﻭﺭﺍ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯧﻤﻪﻙ-ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯩﯖﻨﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﯘﺭﺍﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﻪﻳﯩﭗ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﻰ
ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﭼﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎ-
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
ۋەھﺸﯩﻴﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯜﻣﯩﺖ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ.

ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﺩﯨﻜﻰ

ﺑﯩﻠﯩﻢ

ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ

ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ

ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺷﻪﺧﺲ ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﯜﺳﯩﺰ
ﺯﯨﻴﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺑﯘ ﺯﯨﻴﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗپ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﺩەپ-ﺋﻪﺧﻼﻗﺘﯩﻦ ﭼﻪﺗﻨﻪپ ،ﺭەﺯﯨﻠﻠﯩﻚ-ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ
ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻪﺩەﻡ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ ،ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،
ﺯﯦﻴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯘﻧﻰ
ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ،ﺭەﺯﯨﻠﻠﯩﻜﻜﻪ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﺪە ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ ۋە ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ
ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗۋەﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ
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ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ۋە ﻣﻪھﺮەﻣﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﻮﻣﯘﻣﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە
ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯەﻟﻤﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻳﯜﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ۋە
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪە
ﺑﯩﺮەﺭ ﻛﻪﺳﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﭘﯘﻝ-ﻣﺎﻝ ﺗﻮﭘﻼﺵ ،ﺋﻪۋﻻﺩﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺷﺘﻪﻙ
ﻏﺎﻳﻪ ۋە ﻧﯩﺸﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﭘﯘﻝ-ﻣﺎﻟﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗپ-ﭼﯧﭽﯩﭗ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻛﻪﺳﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻜﻜﻪ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻰ ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ،
ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺧﻪۋﭘﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﻪﺭﻟﯩﻚ ﻏﯘﺭﯗﺭﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺩەپ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ :ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ
ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻜﻜﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺗﺎﺋﻪﺕ-ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﺸﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ،ﺯﯨﻜﯩﺮﺩﯨﻦ ﻗﺎﭼﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ ،ﺭەﺯﯨﻞ ۋە ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯜﻟﭙﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺪﯗ ۋە
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺭەھﻤﻪﺕ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﺸﯩﺪﯗ-ﺩە ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ﺟﻪھﻪﻧﻨﻪﻣﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻣﺎﺩﺍﻣﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﯨﻜﻪﻥ ،ﺗﻪۋﺑﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﻪۋﺑﻪ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺳﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻟﻪﻧﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﺎﺭﺍﻗﻘﺎ ،ﺋﯩﭽﻜﯜﭼﯩﮕﻪ،
ﻗﯘﻳﯘپ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﮕﻪ ،ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯘﭼﻰ،ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ،ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ،ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ،
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ﺳﺎﺗﻘﯘﭼﻰ ۋە ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺮ ﺭﯗﻣﻜﺎ ھﺎﺭﺍﻕ
ﺋﯩﭽﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ھﺎﺭﺍﻕ
ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭ ۋە ﻳﯩﺮﯨﯖﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺳﯘﻏﯘﺭﯗﺵ ۋە ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﺵ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ۋەﺩﯨﺴﯩﺪﯗﺭ] «.ﺗﻪﺑﻪﺭﺍﻧﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ھﺎﺭﺍﻗﺘﯩﻦ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ،
ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ۋە ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺟﺎﺯﺍﻻﺭﻧﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻜﻜﯩﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺯﯦﻴﯩﻨﻰ؛ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺭەﺯﯨﻠﻠﯩﻚ ،ﭘﺎھﯩﺸﻪ ۋە ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻖ
ﻳﺎﻣﺮﺍﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﭘﯩﺘﻨﻪ-ﭘﺎﺳﺎﺕ ،ﺑﺎﻻ-ﻗﺎﺯﺍﻻﺭ ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯗ،
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷﺎﺷﺘﯩﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ﺗﯧﺮﯨﺶ ۋە ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ
ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯘﺯﯗﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﺳﯩﻠﯩﭗ،
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﭼﻪ ﺋﻮﻱ-ﭘﯩﻜﯩﺮﺳﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ھﺎﺭﺍﻣﺪﯨﻦ ﭘﯘﻝ-ﻣﺎﻝ ﺗﻮﭘﻼﺵ.
ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻮﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﭘﯘﻝ-ﻣﺎﻟﻼﺭ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ
ﺭەﺯﯨﻞ-ھﻪ! ﺑﯘ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﭘﯘﻟﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻤﯘ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﻰ ۋەﻳﺮﺍﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﺧﺎﺭﻟﯩﻖ ،ﻧﯘﻣﯘﺳﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺳﯩﺮﺕ ﻧﻪﺳﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺯﯛﻟﯜﺷﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ.
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ﺋﻰ ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﯘﭼﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ! ﺳﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﻰ
ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﺯ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺯەھﻪﺭﻟﻪپ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﯧﻠﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﻣﺎﻝ-ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ
ﺳﺎﯕﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭ؟! .ﺳﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ
ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ

ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﻛﯧﻠﯩﭽﯩﻜﻰ

ﻳﺎﺵ

ﻗﯩﺰ-ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﯔ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺩﯨﻨﻰ ۋە ﻏﯘﺭﯗﺭﯗڭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﯔ .ھﯧﻠﯩﻬﻪﻡ ﻛﯧﭽﯩﻜﻤﻪﻳﺴﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﺎﭘﺎﺳﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﻨﻰ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭەﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﻮﻝ ﺋﯜﺯﮔﯩﻦ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯧﻨﻰ ۋە ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘ
ﭘﯩﺘﻨﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ.
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ
ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﺷﺘﻪ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﺑﻮﻻﻳﻠﻰ ،ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﺷﻜﻪ
ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﻠﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺯەھﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ۋە
ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻜﻜﻪ

ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ

ﻗﯩﺰ-ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ

ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ۋە ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﯩﻠﻪﻳﻠﻰ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﯘﺳﺮﯨﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ
ﺋﺎﻣﯩﻞ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻳﻠﻰ .ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ ۋە
ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯚھﭙﻪ ﻗﻮﺷﯘﺵ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺑﯘﺭﭼﻰ ۋە ﺩﯨﻨﻰ ۋە ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﯩﺴﻼھﺎﺗﻨﯩﯔ ﺟﯩﺪﺩﻯ
ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﯩﺪﯗﺭ.
ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ.
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