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ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﯨﻤﻪ
ﺴﻢ اﷲ الﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ

ﺑﺎﺭﭼﻪ ﻣﻪﺩﻫﯩﻴﻪ ۋە ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ۋە
ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﺟﯩﻤﻰ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﺍﺗﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﭽﻪ ﻣﻪﺩﻫﯩﻴﻪ ﺋﻮﻗﯘﻳﻤﻪﻥ ۋە
ﺋﯘﻧﻰ ﭼﯩﻦ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﻳﻤﻪﻥ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺟﺎﻫﺎﻟﻪﺗﻨﯩﯔ
ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭەﻫﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﻫﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩۇﺭۇﺕ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻼﺭﻧﻰ
ﻳﻮﻟﻼﻳﻤﻪﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭۇپ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ
ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺩۇﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ۋە ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ
ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯩﮕﯩﻨﻰ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻫﺎﻳﺎﺕ ﻛﻪﭼﯜﺭۈﺵ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪە ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺳﺎﻣﺎۋﻯ ﺩﯨﻨﻼﺭ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻫﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ
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ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩﯨﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ» .ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻳﺎﺷﺎﺵ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭ ﺷﯘﺋﺎﺭ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ »ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ« ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺑﺎﺭﻣﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺳﺎﻧﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﯩﻨﯘﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﺩﺍ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﻼ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﻳﺪۇ .ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻳﯜﺭۈﺵ-ﺗﯘﺭۇﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺳﺎﻫﻪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﺩۇﺭ .ﺩﯦﻤﻪﻙ؛ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ -ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﻤﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ -ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺟﺎﻳﺪﺍ ۋە ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺗﻪﻟﻪﺏ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﻪﻫﯟﺍﻝ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﺘﻪ ﻣﯚﻣﯩﻦ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﭘﺎﺳﯩﻖ،
ﺋﯩﺪﺍﺭە-ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ،ﺑﺎﺯﺍﺭﻻﺭﺩﺍ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﻰ ،ﺳﻮﺩﺍ-
ﺳﯧﺘﯩﻘﺘﺎ ﺳﺎﺧﺘﯩﭙﻪﺯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﻪﺏ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﻛﯚﺭۈپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻫﺎﻟﺪﺍ
ﻳﺎﺷﯩﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺩﯦﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻳﯜﺭۈﺵ-ﺗﯘﺭۇﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺭەﺗﻜﻪ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻗﯩﯖﻐﯩﺮﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯩﺴﻼﻫ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﺯﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﯜﻳﯜﻙ
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ﻧﯧﻤﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻣﯚﻣﯩﻨﻨﯩﯔ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻫﯚﺩﺩە
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ۋەﺯﯨﭙﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ -ﻳﺎﻣﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍ-ﻗﻮﻳﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﯟەﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﯟەﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ ﻳﻪﻛﻜﻪ-ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ ۋە ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ
ﻗﯘﺩﺭەﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪۇﺭ .ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭۇپ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﻰ ﺯﺍﺕ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ۋە ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﻠﯩﻜﺘﯘﺭ.
»ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﻳﺎﺷﺎﺵ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺷﯘﺋﺎﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ
ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ
ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻧﺎﻣﺎﺯ ،ﺭﻭﺯﺍ ،ﺯﺍﻛﺎﺕ ۋە ﻫﻪﺝ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ.
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ:
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﺪﺍ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻫﻪﺭ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻣﻪﻝ -ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎﻫﯩﺪﺍ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﻮڭ ﺷﻪﺭﺕ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺨﻼﺱ ،ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ
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ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪۇﺭ .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺷﻪﺭﺕ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﺮ
ﺋﻪﻣﻪﻝ-ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﻫﻮﺯۇﺭﯨﺪﺍ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺗﻪﭘﺴﯩﻼﺗﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ:
 .١ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﺎﻟﯩﺘﯩﺪۇﺭ .ﺋﯩﺨﻼﺳﺘﯩﻦ ﻣﻪﻫﺮۇﻡ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎﻫﯩﺪﺍ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺨﻼﺱ-ﻫﻪﺭ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻣﻪﻝ-ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﻪﺵ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ّ َ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇَ﴿ :ﺎ أُمِﺮُوا إِﻻَ ﻴﻟِ ﺒﻌْ و
ُﺪُا الﻠَـﻪ
ّ َ
ّ
ﻟ َ
ﻳﻦ ُﺣﻨَ َﻔ َ
ﺎء ﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ْﻠِﺼِ َ� ﻪﻟَُ اﺪ ِ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﻫﻪﻕ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻫﺎﻟﺪﺍ )ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ( ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮۇﻟﺪﻯ] «.ﺳﯜﺭە ﺑﻪﻳﻴﯩﻨﻪ -٥ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ» :ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻘﺘﯘﺭ ،ﻫﻪﺭﻛﯩﻢ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
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ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﯩﮕﻪ

ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ«) (١ﺩﯦﮕﻪﻥ
0F

ﻫﻪﺩﯨﺴﻰ

ﺋﯩﺨﻼﺳﻨﯩﯔ

ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﺍ ﺷﻪﺭﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺩەﻟﯩﻠﺪۇﺭ.
 .٢ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺋﺎﺩﺍ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﻪۋەﺏ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﻗﺎﺋﯩﺪە -ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ«) (٢ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻫﻪﺩﯨﺴﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ۋە
1F

ﺳﻪﻫﯩﻬ ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩە ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻗﺎﺋﯩﺪە ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻮﺭۇﻧﺪﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺋﺎﻟﻼﻫ

ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ

ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩەﻟﯩﻠﺪۇﺭ.

) (١ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ.
) (٢ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ.
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ﺩەﺭﮔﺎﻫﯩﺪﺍ

ﻗﻮﺑﯘﻝ

ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﻯ:
ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ؛ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ،
ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﻫﻪﻡ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺩەپ ﺋﯜچ ﺗﯜﺭﮔﻪ ﺑﯚﻟﯜﻧﯩﺪۇ.
ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰ :ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ،ﺋﺎﺗﺎ-
ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻪﺩەﻧﻨﯩﯔ
ﻫﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭۇﻧﺪﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰ :ﺯﺍﻛﺎﺕ ،ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ۋە ﻓﯩﺘﯩﺮ
ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﺴﻰ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻼﺭﻏﺎ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﻧﻪ ﻣﺎﺩﺩﻯ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺩﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﭘﯘﻝ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪۇ.
ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﻫﻪﻡ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰ :ﺟﯩﻬﺎﺩ ،ﻫﻪﺝ،
ﺋﯚﻣﺮە ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪﻫﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯦﮕﻪﻧﮕﻪ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻪﺩەﻧﻨﯩﯔ ﻫﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﻪﻡ ﭘﯘﻝ-ﻣﺎﻝ ﺳﻪﺭپ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪۇ.
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ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ۋﺍﻛﺎﻟﻪﺕ:
.١ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋﺍﻛﺎﻟﻪﺕ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ.
)ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﺮﺍۋ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﺟﺎﺋﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ(.
ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻓﯩﻘﻬﯩﺸﯘﻧﺎﺱ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪۇﺭ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﭘﻪﺭﺯ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﻪﺯﺭە ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻫﺎﻟﺪﺍ
ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ۋﺍﻛﺎﻟﯩﺘﻪﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﺎﺭ.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﻪ :ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ:
»ﻳﺎﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﻫ! ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﺎﺗﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ
ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯘﺗﺴﺎﻡ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟« ﺩەپ
ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ» :ﻫﻪﺋﻪ ،ﺗﯘﺗﯘپ
ﻗﻮﻳﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﭽﯘ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە
ﺑﯩﺮﺍۋﻧﯩﯔ ﻗﻪﺭﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﯚﻟﻪﻳﺘﺘﯩﯖﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟« ﺩﯦﮕﻪﻥ.
]ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﻪ :ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﺯ ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻫﺎﻟﺪﺍ ۋﺍﭘﺎﺕ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە
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ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ» :ﺋﺎﻧﺎﯕﻨﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﯩﺮﺍۋﻧﯩﯔ ﻗﻪﺭﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺗﻪﻣﺘﯩﯔ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﯟﯦﺪﻯ،
ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ :ﻫﻪﺋﻪ ،ﺋﯚﺗﻪﻳﺘﺘﯩﻢ ﺩﯦﺪﻯ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ :ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﻫﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻫﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ
ﻣﯘﻫﯩﻤﺪۇﺭ «،ﺩﯦﺪﻯ] .ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[.
ﻫﻪﻧﻪﻓﯩﻲ ،ﺷﺎﻓﯩﺌﯩﻲ ،ﻣﺎﻟﯩﻜﻰ ۋە ﻫﻪﻧﺒﻪﻟﯩﻲ ﻣﻪﺯﻫﻪﺑﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚﺭە،
ﻫﺎﻳﺎﺕ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﺟﺎﺋﯩﺰ
ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﯧﻨﻰ ﺳﺎﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﯘﺗﯩﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﺎﻗﺎﻳﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯩﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﻙ ﻗﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻫﻪﺭ
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ﻛﺎﭘﺎﺭەﺕ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ،
ﺷﺎﻓﯩﺌﯩﻲ ﻣﻪﺯﻫﯩﺒﯩﮕﻪ ﻛﯚﺭە ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﻯ ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﯘﺵ
ﻳﺎﻛﻰ ﻛﺎﭘﺎﺭەﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﺎﻟﻼﻳﺪۇ .ﻫﻪﻧﺒﻪﻟﯩﻲ ﻣﻪﺯﻫﯩﺒﯩﮕﻪﺭ ﻛﯚﺭە ،ﻣﯧﻴﺘﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ ﺋﺎﺗﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺗﯘﺗﯘپ
ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﺭﻭﺯﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻣﺎﻟﯩﻜﯩﻲ ۋە ﻫﻪﻧﻪﻓﯩﻲ ﻣﻪﺯﻫﻪﺑﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚﺭە ،ﻣﯧﻴﺖ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻧﺎۋﺍﺩﺍ ﻣﯧﻴﺖ ﻫﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻨﻰ
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ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ۋەﺳﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﺎﭘﺎﺭەﺕ
) (٣

ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ

2F

 .٢ﺯﺍﻛﺎﺕ ،ﻓﯩﺘﯩﺮ ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﺴﻰ ۋە ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺧﻪﻳﺮ-ﺋﯩﻬﺴﺎﻧﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﺩە ۋﺍﻛﺎﻟﻪﺕ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ،
ﻳﻪﻧﻰ ﺯﺍﻛﺎﺕ ،ﻓﯩﺘﯩﺮ ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﺴﻰ ۋە ﺧﻪﻳﺮ-ﺋﯩﻬﺴﺎﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ
ﻫﻪﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯۈپ ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە
ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ،ﭘﯘﻝ-ﻣﺎﻝ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ۋەﻛﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
.٣ﻫﻪﺟﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﻫﻪﻡ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺑﯩﺮﺍۋﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻓﯩﻘﻬﯩﺸﯘﻧﺎﺱ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ
ﺑﺎﺭ .ﻣﺎﻟﯩﻜﯩﻲ ﻣﻪﺯﻫﯩﺒﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺯﻫﻪﺑﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﺭە ،ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ
ﻫﻪﻡ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ۋﺍﻛﺎﻟﻪﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﻫﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪۇﺭ.

)»(٣ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﺩە ۋﺍﻛﺎﻟﻪﺕ«ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ -٣٢٧ﺑﯧﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
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ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻫﯚﻛﻤﻰ
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟:
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ،ﻫﻪﺭەﻣﮕﻪ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻟﯜپ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻫﻪﺝ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﻗﯩﻠﺪۇﺭﻏﯘﭼﯩﻐﺎ ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﯩﻴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﯘﻣﯘ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە ﺋﯩﺨﻼﺳﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺳﺎۋﺍﺏ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻰ:
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺳﻪﻫﯩﻬ ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﺩۇﺭ:
 .١ﺳﻪﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺟﯘﺑﻪﻳﺮ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼﻫ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺳﺘﯩﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇﻛﻰ ،ﺟﯘﻫﻪﻳﻨﻪ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻫﯘﺯۇﺭﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ» :ﺋﺎﻧﺎﻡ ﭘﻪﺭﺯ
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) (٤

ﻫﻪﺟﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻧﻪﺯﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ)ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ(
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻥ
ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎﻡ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﯟﯨﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭗ :ﻫﻪﺋﻪ ،ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﻪﺝ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﭽﯘ ،ﻧﺎۋﺍﺩﺍ ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺑﻮﻳﻨﯩﺪﺍ ﻗﻪﺭﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻼﻣﺘﯩﯖﯩﺰ؟ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ
ﻫﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ! ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﻫﻪﻗﻘﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺋﻪڭ ﻫﻪﻗﻠﯩﻘﺪۇﺭ ،ﺩﯦﺪﻯ.(٥)«.
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 .٢ﺳﯘﻻﻳﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻳﻪﺳﺎﺭ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇﻛﻰ ،ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ۋﯨﺪﺍ ﻫﻪﺟﺠﯩﻨﻰ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﯩﻠﻰ ﺧﻪﺳﺌﻪﻡ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯧﻠﯩﭗ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ":ﻳﺎﺭەﺳﯘﻟﻪﻟﻼﻫ! ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻫﻪﺟﻨﻰ ﭘﻪﺭﺯ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﺎﺗﺎﻣﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﻻﻕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ۋﺍﻗﺘﯩﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩﺍ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟"ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﯟﯨﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
) (٦
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ» :ﻫﻪﺋﻪ« ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ«
5F

)(٤ﺋﻪﺭەﺏ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ »ﻧﺬﺭ« ﺳﯚﺯﻯ :ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ،ﭼﯩﻦ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﻠﻪﺭﺩە
ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﻨﺎﺋﻪﻥ ،ﺑﯩﺮﺍۋ ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ۋەﺩە ﺑﯧﺮﯨﭗ،
ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋﺍﺟﯩﺐ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.
) (٥ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ.
) (٦ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ.
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.٣ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺳﺘﯩﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﻪ» ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ "ﺷﯘﺑﺮۇﻣﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻟﻪﺑﺒﻪﻳﻜﻪ"
ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ :ﻛﯩﻢ ﺋﯘ ﺷﯘﺑﺮۇﻣﻪ
ﺩﯦﮕﻪﻥ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﯟﯨﺪﻯ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ :ﺋﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ
)ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﯩﻢ( ﺋﯩﺪﻯ ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ :ﺋﯚﺯۈڭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻤﯩﺪﯨﯔ؟ ﺩەپ
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺋﯘ :ﻳﺎﻕ ،ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ :ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺋﯚﺯۈڭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻞ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺷﯘﺑﺮۇﻣﻪﯕﮕﻪ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻞ« ﺩﯦﺪﻯ (٧).ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﻪ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮﻯ ،ﻫﻪﺟﻨﻰ ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭۈپ
ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ،ﻗﯧﺮﯨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻﻕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺸﯩﻐﺎ ﺭۇﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
6F

ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺮﺍۋﻧﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ
ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﯩﯔ ﺟﺎﺋﯩﺰﻟﯩﻘﻰ ۋە
ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺷﻪﺭﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ
ﺋﯩﺸﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﻧﻰ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
)(٧ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﺟﻪ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺷﻪﻳﺦ ﺋﺎﻟﺒﺎﻧﻰ »ﺳﻪﻫﯩﻬ« ﺩەپ ﺑﺎﻫﺎﻟﯩﻐﺎﻥ
ﻫﻪﺩﯨﺲ.
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 .١ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ۋەﺩە ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﻳﺎﺭ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ،
ﻫﻪﺭەﻣﮕﻪ ﺑﺎﺭﺍﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﻧﻪ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﻫﻪﺭەﻣﮕﻪ ﺑﺎﺭﺍﻟﻤﯩﺴﺎ،
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ،ﺋﯘﻣﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺩﯨﻴﺎﻧﯩﺘﻰ ۋە
ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ﺋﻪۋﺯەﻝ؟
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ
ﺑﻪﺵ ۋﺍﺥ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪۇﺭ .ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻜﻰ ﻗﯩﻴﺎﻡ ،ﺭۇﻛﯘ ،ﺳﻪﺟﺪە ،ﺗﻪﺷﻪﻫﻬﯘﺩ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺨﻼﺱ ۋە ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ،
ﻫﻪﺝ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻨﺎﺩﺍ ﺗﯘﺭۇﺵ ،ﺋﻪﺭەﻓﺎﺗﺘﺎ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﺵ،
ﻛﻪﺑﯩﻨﻰ ﺗﺎۋﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺳﺎﻓﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺭۋﯨﻨﻰ ﺳﻪﺋﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﯩﺨﻼﺱ ۋە ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻪﺕ
ﺗﻪﻟﻪﺏ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻧﺎۋﺍﺩﺍ ﺑﯘ ﺋﯩﺨﻼﺱ ۋە ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﭘﯘﻝ ﺑﺎﻧﻜﯩﺪﺍ ﺋﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻫﻪﺟﻤﯘ
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ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎﻫﯩﺪﺍ ﺋﺎﻗﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺋﻪﻣﻪﻝ ۋە
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﺎﻟﯩﺘﯩﺪۇﺭ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻯ ﻫﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺑﯩﺮﺍۋ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ،ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ،
ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪﺍ،
ﺋﯘﻧﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ۋﺍﻳﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯۈپ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪەﻛﻼ
ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﻰ ﻫﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺮﺍۋ
ﻛﯚﺭۈپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﺕ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﻗﯩﻼﻣﺪۇ؟ ،ﺑﯘ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺳﯚﻳﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘپ ﺗﺎﺷﻘﺎﻥ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻖ ۋە ﻫﻪۋەﺳﻜﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺩۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩە ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﭽﯘ؟ ،ﺑﻪﺩەﻝ
ﻫﻪﺟﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﭽﯘ؟ ،ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﯨﺪەﻙ ﺳﯚﻳﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮﻯ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻫﺎﺟﯩﻼﺭ
ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻣﺎﯕﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪەﻙ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪۇ ،ﻛﻪﺑﯩﻨﻰ ﺗﺎۋﺍپ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺳﺎﻓﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺭۋﯨﻨﻰ ﺳﻪﺋﻴﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻣﯩﻨﺎﺩﺍ ﻗﻮﻧﯩﺪۇ،
ﺋﻪﺭەﻓﺎﺗﺘﺎ ﺗﯘﺭﯨﺪۇ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻫﺎﺟﯩﻼﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟! ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ
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ﺭەﺳﻤﯩﻴﻪﺕ ﻫﯧﺴﺎﺑﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻣﯘﻫﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ،ﺗﯩﺰﺭەﻙ ﺑﯘ ﺭەﺳﻤﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘپ ﺋﺎﺭﺍﻡ
ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻡ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪەﻙ ﻫﯧﺲ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﻫﻪﺝ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻏﻪﻳﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﯘﺧﻼﺵ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺯﯨﻴﺎﻥ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯۈﺵ ،ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﯧﻜﯩﺶ ،ﭘﯘﻟﻰ ﺑﺎﺭ ﺗﯘﺭۇپ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯜﮔﯜﺭۈﺵ ،ﻫﺎﺟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯘﻧﺎﻫ-
ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﯘ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭘﯘﻝ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﭽﯘ؟ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛﯜﻧﻠﯜﻛﯩﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻣﻪﺩﯨﻜﺎﺭﻻﺭﺩەﻛﻼ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﺍۋﻏﺎ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
٥ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﺳﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﺪە ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ!؟.
ﻣﯘﻧﺪﺍﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻫﻪﺝ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ
ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺋﺎۋۋﺍﻟﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺋﺎۋۋﺍﻟﻘﯩﻼﺭ ﭘﯘﻝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯ،
ۋﺍﺟﯩﺒﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺭۇﻧﺪﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯩﺨﻼﺳﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ۋە
ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﺪﯨﻦ
ﻣﻪﻫﺮۇﻡ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﻠﻪﺭ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﻳﺎﻟﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﭘﯘﻟﻨﯩﻼ
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ﻛﯚﺯﻟﻪپ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﺳﺎۋﺍﺑﺘﯩﻦ ﻣﻪﻫﺮۇﻡ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.
ﻫﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ ﻳﻮﻕ ﺳﺎۋﺍﺑﻨﻰ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺑﯧﺮەﻟﯩﺴﯘﻥ؟.
 .٢ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺗﯘﺭۇپ ،ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮەﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﻳﻮﻟﯩﻨﯩﻤﯘ ﻣﺎﯕﻤﯩﻐﺎﻥ
ۋە ﺷﯘ ﻫﺎﻟﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻳﯧﺘﻪﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻜﻠﻪﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ
ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﺑﯩﺮﺍۋ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﻮﺭۇﻧﺪﺍﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﻯ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺯﻭﺭﯨﻐﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯧﯖﯩﭗ ﺋﻮﺭۇﻧﺪﺍپ
ﻗﻮﻳﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻼﻣﺪۇ؟،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻫﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺋﺎﺩﺍ
ﺗﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪۇﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﭘﯘﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﺎﻟﻼپ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ
ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﭘﯘﻟﻰ
ﺑﺎﺭ ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﯧﺮﻻﺭ ﺋﻪڭ ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﺳﻪ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ،ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ
ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯ
ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯚﻣﺮﻯ
ﻳﺎﺭ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ،ﻫﻪﺝ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻗﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﻪﺝ
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ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺸﻰ ﺟﺎﺋﯩﺰﻻ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻜﻰ
»ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﭽﯘ ،ﻧﺎۋﺍﺩﺍ ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﺪﺍ ﻗﻪﺭﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻼﻣﺘﯩﯖﯩﺰ؟« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪۇ.
 .٣ﻫﻪﺟﮕﻪ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻗﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ۋە ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮﭼﯘﻕ
ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻮﺷﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﻫﻪﺝ
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﻫﺎﻳﺎﺕ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺗﻮﺷﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ .ﺑﯩﺮﺍۋﻏﺎ ﻫﺎﻳﺎﺕ
ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻫﻪﺝ ﺋﯘ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﺪﺍ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺵ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺷﻪﺭﺕ ﺗﯧﭙﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
-١ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ-٢ .ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ-٣ .ﺋﻪﻗﻠﻰ-ﻫﯘﺷﻰ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ۋە ﺋﻪﻗﻠﻰ
ﻳﻮﻕ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻫﻪﺟﻤﯘ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ-٤ .ﻫﯚﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻛﯧﺮەﻙ.
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-٥ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯧﺮﯨﭗ-ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺩەﻙ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺗﻪﻥ-ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﻳﻮﻝ
ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻫﺮەﻡ ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﻛﯧﺮەﻙ .ﻣﻪﻫﺮﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺗﺎپ
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇپ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪۇ؟ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ:
) (١ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﺎۋﺍﺑﺘﯩﻦ ﺑﻪﻫﺮﯨﻤﻪﻥ ﻗﯩﻼﻱ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻥ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﯧﺘﯩﻢ-
ﻳﯧﺴﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ،ﺗﯘﻝ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ،ﻣﻪﺩﺭﯨﺴﻪ ﺗﺎﻟﯩﺒﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ
ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻳﯘﺭﺗﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺷﯘﻻﺭﻏﺎ ﺳﻪﺭپ
ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﻰ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮﻻ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﻪﻫﺮﯨﻤﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻫﻪﺳﺴﻪ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺳﺎۋﺍﺏ ۋە ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺗﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﺴﻪ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻫﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻥ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻧﺎﻣﻪﻟﯘﻡ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ،ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﻳﯚﻟﻪﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ
ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ۋە ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺧﻪﺭﺝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
23

) (٢ﺯﺍﻛﺎﺗﻨﻰ ،ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﻨﻰ ۋە ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺧﻪﻳﺮ ﺋﯩﻬﺴﺎﻧﻨﻰ
ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺭﻏﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭە ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﻛﻰ
ﻗﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺝ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺑﻪﺭﺳﻪ ،ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﻫﻪﻡ ﺳﯩﻠﻪ-ﺭەﻫﯩﻤﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﺎﺕ ﺳﺎۋﺍﺏ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﯨﺪە ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﻪﻫﯟﺍﻝ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ
ﺳﺎۋﺍﺏ ﺋﯩﺰﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇپ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺗﺎﭘﯩﻤﻪﻥ ﺩﯦﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﻕ ﺳﺎۋﺍﺏ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﭘﯘﻝ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﺎﺕ ﺳﺎۋﺍﺑﻨﻰ
ﻫﻪﺭﻛﯩﻢ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﺗﯩﺴﺎ- ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ -ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪۇ.
) (٣ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺝ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻫﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ
ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺷﯘ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﻮﻝ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە ﺑﺎﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ:
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻨﺪۇﺭ.
»ﻗﻮﺷﻨﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎچ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭۇپ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻮﻕ
ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ)(٨ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻫﻪﺩﯨﺴﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪۇ.
ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺳﺎۋﺍﺏ ﻗﺎﺯﺍﻧﺪۇﺭۇﺷﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﻰ ﻗﯩﻠﺪۇﺭﯨﻤﻪﻥ ﺩەپ
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) (٨ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ.
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ﻳﯜﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻥ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺯۆﺭۈﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ
ﭘﻪﺭﺯﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ،ﺋﺎﺗﺎ-
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺳﺎۋﺍﺑﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯨﺪۇ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﺭﺯﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﻧﻪﭘﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻫﯧﭽﻜﯩﻢ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
) (٤ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭۇﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﻪﺝ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ۋەﺳﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﻟﺪۇﺭﻏﺎﻥ
ﻣﺎﻝ-ﺩۇﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚپ ﺧﻪﺭﺝ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ
ﺷﻪﺭﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﺵ
ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﯩﺪە ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.
) (٥ﺑﯩﺮﺍۋﻏﺎ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ
ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﺯ ﻫﻪﺟﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺷﻪﺭﺗﺘﯘﺭ.
) (٦ﺗﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛﻰ
ﺳﺎﻗﺎﻳﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﻧﻐﺎﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻫﻪﺝ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪ
ﺋﯜﺯۈﻟﮕﻪﻥ ۋە ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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ﻧﺎۋﺍﺩﺍ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﻫﻪﺭەﻣﮕﻪ ﺑﺎﺭﺍﻟﻤﯩﺴﺎ،
ﺩﯨﻴﺎﻧﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﮕﻪ ﺑﻪﺩەﻝ
ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭﺳﺎ ﺟﺎﻳﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﻳﺎﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻤﯘ ﻛﯚﺭۈپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﻫﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ،ﻫﻪﺝ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﯜﺭەﻛﺘﯩﻦ
ﭼﯩﻘﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﭽﻪ ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﯟﯦﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺭەﺳﻤﯩﻴﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻫﻪﺟﻤﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻪﻗﯩﻞ،
ﻗﻪﻟﺐ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻛﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭۇﻧﺪﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯘﺭ.
) (٧ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﺶ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﻯ
ﻫﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻛﺎﺩﯨﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﻫﻪﺟﮕﻪ ﺑﺎﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺑﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﺎﻟﻼپ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﺵ
ﺟﺎﺋﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﺶ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯ
ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺮﺍۋﻏﺎ ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻫﻪﺝ ﺳﻪﭘﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺷﻪﺭﺕ.
ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺷﻪﺭﺗﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻤﻪﻳﺪۇ.
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ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯩﺸﭽﻰ-ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ؛ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺷﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﻛﯩﺮﯨﻤﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻰ ،ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ
ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﭼﯩﻘﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺷﯘ ﺑﯩﺮﻻ ﻣﺎﺋﺎﺷﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ،
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻫﻪﺟﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩە ،ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻰ ۋە ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ۋەﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﺵ
ﺧﻪۋﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻫﻪﺝ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻫﻪﺝ
ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﻻ-
ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﺎﺩﺩﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺯﯨﻴﺎﻥ-ﺯەﺧﻤﻪﺕ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﮔﯩﻼ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﭘﻪﺭﺯ ﻫﻪﺝ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ
ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻪﺭﺯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻫﻪﺝ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﻚ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯘﺭ.
ﺋﻪﻫﯟﺍﻝ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﻪﺝ
ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺸﭽﻰ-ﻛﺎﺩﯨﺮﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﺷﻰ ﺟﺎﺋﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ .ﻫﻪﺝ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺷﻪﺭﺕ -ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﺗﯧﭙﯩﻠﺴﺎ
ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻢ ﻳﻮﻕ
ﺩەﭘﻼ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﺵ ﺟﺎﺋﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
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ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ،ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﺪﯨﻨﺪۇﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ
ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺩﺍ
ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﮔﯘﻧﺎﻫﻜﺎﺭ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ
ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺭﺯۇﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﻳﺎﺭ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ
ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﺳﺎﻗﯩﺘﺘﯘﺭ.
ﺋﻪﻟﻼﻣﻪ ﻫﺎﻓﯩﺰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻫﻪﺟﻪﺭ »ﻓﻪﺗﻬﯘﻟﺒﺎﺭﻯ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ
ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﻰ ﺟﺎﺋﯩﺰ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﺭە،
ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎﻗﺎﻳﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﭘﺎﻟﻪﺝ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻼ ﺋﺎﺩﺍ ﺗﺎﭘﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ
ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺋﯜﺯۈﻟﻤﻪﻳﺪۇ.
ﺳﺎﺭﺍﯕﻤﯘ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﯕﺸﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻤﯘ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪۇ،
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﺎﺯﺍﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭘﯧﻘﯩﺮﻣﯘ
ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻤﯘ ﭘﯘﻟﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪ
) (٩
ﺋﯜﺯۈﻟﻤﻪﻳﺪۇ«.
8F

)(٩ﻓﻪﺗﻬﯘﻟﺒﺎﺭﻯ -٤ﺗﻮﻡ-٧٠ ،ﺑﻪﺕ.
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ﻗﻪﺩﯨﻤﻘﻰ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﻯ
ﻗﻪﺩﯨﻤﻘﻰ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ۋە ﻣﻪﺯﻫﻪﺏ ﭘﯧﺸﯩﯩﯟﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩەﻝ
ﻫﻪﺝ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﻫﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻫﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ۋەﺳﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷﻪﺭﺗﯩﮕﻪ
ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺗﯘﺭۇپ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﺎﻳﻤﺎﺱ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻳﺎﻛﻰ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﻫﻪﺟﮕﻪ
ﻫﻪﺝ
ﺑﻪﺩەﻝ
ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ
ﺑﺎﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.
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ﻣﯧﻴﺖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ:
ﻣﯧﻴﺖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ،ﻫﻪﻧﻪﻓﯩﻲ ۋە
ﻣﺎﻟﯩﻜﯩﻲ ﻣﻪﺯﻫﻪﺑﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚﺭە ،ﻣﯧﻴﺖ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ
ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ۋەﺳﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﻟﺪۇﺭﻏﺎﻥ
ﻣﺎﻝ-ﺩۇﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ
ﺷﻪﺭﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺷﺎﻓﯩﺌﯩﻲ ۋە ﻫﻪﻧﺒﻪﻟﯩﻲ ﻣﻪﺯﻫﻪﺑﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚﺭە ،ﺑﯩﺮﺍۋ ﻫﻪﺝ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺗﯘﺭۇﻏﻠﯘﻕ ،ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ﺋﯚﻟﯜپ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ۋەﺳﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ
ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘﻥ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﻟﺪۇﺭﻏﺎﻥ ﻣﺎﻝ ﺩۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻦ
ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺸﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە
) (١٠
ﻗﻪﺭﺯﺩۇﺭ
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ﻫﺎﻳﺎﺕ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ:
ﻫﺎﻳﺎﺕ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ،ﻫﻪﻧﻪﻓﯩﻲ،
ﺷﺎﻓﯩﺌﯩﻲ ۋە ﻫﻪﻧﺒﻪﻟﯩﻲ ﻣﻪﺯﻫﻪﺑﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ
) (١٠ۋەﻫﺒﻪ ﺯۇﻫﻪﻳﻠﯩﻴﻨﯩﯔ»ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻓﯩﻘﻬﻰ ﺋﯧﻨﺴﯩﻜﻠﻮﭘﯧﺪﯨﻴﯩﺴﻰ«ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ
ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ -٣ﺗﻮﻡ.
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ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎﻗﺎﻳﻤﺎﺱ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﻫﻪﺝ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺟﺎﺋﯩﺰ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪۇ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﺎﻟﯩﻜﯩﻲ ﻣﻪﺯﻫﯩﺒﯩﮕﻪ ﻛﯚﺭە ،ﺳﻪۋەﺏ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪﺯەﺭ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﺗﻪﻧﮕﻪ ﺭﯨﻴﺎﺯەﺕ ﭼﻪﻛﻜﯜﺯۈﺵ ،ﺋﯘﻧﻰ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ ﺗﺎﺭﺗﻘﯘﺯۇﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺭﻭﻫﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ
ﻛﯜﭼﻼﻧﺪۇﺭۇﺵ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﯘﺷﺘﯩﻦ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ۋەﺗﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ،ﺋﯩﻬﺮﺍﻡ
ﺑﺎﻏﻼﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ﻳﺎﺩ ﺋﯧﺘﯩﺶ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ
ﺗﺎﺵ ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺳﺎﻓﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺭۋﯨﻨﻰ ﺳﻪﺋﻴﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﻪﺑﯩﻨﻰ ﺗﺎۋﺍپ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻫﯧﻜﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ۋە ﺳﻪۋەﺑﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩۇﺭ .ﻫﺎﻟﺒﯘﻛﻰ،
ﺋﯚﻳﯩﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭۇپ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﺑﯘ
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ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ
ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭﺩۇﺭ.

ﻏﺎﻳﯩﺴﯩﻨﻰ

ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ

ﺋﺎﺷﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ

) (١١
10F

) (١١ۋەﻫﺒﻪ ﺯۇﻫﻪﻳﻠﯩﻴﻨﯩﯔ»ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻓﯩﻘﻬﯩﺌﯧﻨﺴﯩﻜﻠﻮﭘﯧﺪﯨﻴﯩﺴﻰ«ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ
ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ -٣ﺗﻮﻡ» .ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ۋﺍﻛﺎﻟﻪﺕ«ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
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ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ
ﺗﯚۋەﻧﺪە ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺩﯨﻨﻰ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ
ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﺳﯩﻨﻰ ﺋﻪﻳﻨﻪﻥ ﻧﻪﻗﯩﻞ
ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ:
-١ﻫﻪﺝ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺟﺎﺋﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
 -٢ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ﺋﯚﻟﯜپ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎﻗﺎﻳﻤﺎﺱ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ
ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﻫﻪﺝ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪﻯ ﺋﯜﺯۈﻟﮕﻪﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
-٣ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻳﻮﻗﺴﯘﻝ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
 -٤ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺟﺎﺋﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
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 -٥ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺟﺎﺋﯩﺰﺩۇﺭ.
 -٦ﺑﯩﺮﺍۋﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻫﻪﺟﺪە ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ
ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺟﺎﺋﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻫﻪﺟﺪە ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﺮﻻ
ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻫﻪﺝ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
 -٧ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﺸﻼ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
 -٨ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﯚﺗﯜﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
 -٩ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﺵ ،ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﺵ
ﻻﺯﯨﻢ .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﺕ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯩﻠﺪۇﺭﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
 -١٠ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﻰ ﺋﻮﺭۇﻧﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﻰ ۋە ﺩﯨﻴﺎﻧﯩﺘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ،ﻫﻪﺝ ﺋﻪﻫﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ،
ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
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 -١١ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ
) (١٢

ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﺷﻰ ﺟﺎﺋﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ.

1F

ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﺎﻟﻼپ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﺵ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ
ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﯩﺮﺍﻻپ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﺵ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ
ﻗﻪﺩﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻠﯩﻖ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪۇﺭ.
ﻣﻪﺯﻫﻪﺏ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﻯ
ﻫﻪﻧﻪﻓﯩﻲ ﻣﻪﺯﻫﯩﺒﯩﻨﯩﯔ ﭘﯧﺸﯩﯟﺍﻟﯩﺮﻯ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﺎﻟﻼپ ﺑﻪﺩەﻝ
ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﺷﻨﻰ ﺟﺎﺋﯩﺰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﻐﺎ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺱ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ» :ﺋﻪﺯﺍﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻨﯩﻐﺎ ﻫﻪﻕ ﺗﻪﻟﻪﺏ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺋﻪﺯﺯﯨﻦ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯩﻦ) (١٣ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻫﻪﺩﯨﺴﯩﻨﻰ
12F

ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪﺯەﻡ ﺋﻪﺑﯘ ﻫﻪﻧﯩﻔﻪ »ﺗﺎﺋﻪﺕ-
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻫﻪﻕ ﺋﺎﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ«ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ
)»(١٢ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺩﯨﻨﻰ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ«
ﻧﯩﯔ -١١/ ١٠٠ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﺳﯩﺪﯨﻦ.
) (١٣ﺋﻪﺑﯘﺩﺍۋۇﺩ ،ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﺟﻪ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ.
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ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ .ﺷﻪﻳﺨﯘﻝ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﺎﻟﻼپ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﺵ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﺘﯘﺭ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ
ﭘﯘﻝ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭﻏﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻫﻪﻧﻪﻓﯩﻲ ﻣﻪﺯﻫﯩﺒﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ۋﺍﺭﯨﺴﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻣﻪﺯﻫﻪﺑﻠﻪﺭ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻧﮕﻪ ﻫﻪﻕ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺟﺎﺋﯩﺰ ﺳﺎﻧﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﻰ ﻗﯩﻴﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﭘﯘﻝ ﺋﺎﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪۇ.
ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ »ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻕ
ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻏﺎ

ﺋﻪڭ

ﻫﻪﻗﻠﯩﻖ

ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ

ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ

ﻛﺎﻻﻣﯩﺪۇﺭ) (١٤ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻫﻪﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ
13F

ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﻪﻕ ﺋﺎﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩە ،ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﻫﻪﻕ
) (١٥

ﺋﺎﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﮔﻪﻥ.

14F

) (١٤ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ.
) (١٥ۋەﻫﺒﻪ ﺯۇﻫﻪﻳﻠﯩﻴﻨﯩﯔ»ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻓﯩﻘﻬﻰ ﺋﯧﻨﺴﯩﻜﻠﻮﭘﯧﺪﯨﻴﯩﺴﻰ«ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ
ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ -٣ﺗﻮﻡ -٤٨ﺑﻪﺕ.
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ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﻯ
ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﻰ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﻗﯩﻠﺪۇﺭﺳﺎ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺷﻪﺭﺗﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻳﺪۇ:
 -١ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﺶ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ.
 -٢ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﭘﯘﻝ ﻛﻪﻣﻠﯩﺴﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭۇپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ
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) (١٦

ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ

15F

ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﻰ ،ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﺶ

ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﻧﺎۋﺍﺩﺍ ﺑﯩﺮﺍۋ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﺶ
ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻫﻪﺟﺠﯩﺴﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ؟ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ
ﻫﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ» :ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ
) (١٧

ﺑﺎﻏﻠﯩﻘﺘﯘﺭ«.

16F

ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺩﯨﻨﻰ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ
ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ -١١/١٠٠ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﺳﯩﺪﺍ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ،ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ
ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻛﯚپ ﺳﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﺶ
ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ
ﻫﺎﺭﺍﻣﺪۇﺭ (١٨ ).ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻣﺎﻝ-ﺩۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
َ
َ
ﻣَﻦ ﺎﻛ َن ﻳُﺮ ُ
�ﺪ َﺣ ْﺮث
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە:
ِ
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) (١٦ۋەﻫﺒﻪ ﺯۇﻫﻪﻳﻠﯩﻴﻨﯩﯔ »ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻓﯩﻘﻬﻰ ﺋﯧﻨﺴﯩﻜﻠﻮﭘﯧﺪﯨﻴﯩﺴﻰ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ
ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ -٣ﺗﻮﻡ-٤٧ﺑﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
) (١٧ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ.
)»(١٨ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻫﺎﺭﺍﻣﺪۇﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ،ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﭘﯘﻟﻨﯩﯖﻤﯘ
ﻫﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪۇ.
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� ﻴَﺎ ﻧُﺆ ﺗِﻪِ ﻣِﻨْﻬ
َُ
َُ
ﻵْﺧِﺮَة
َﺎ وَﻣَﺎ ﻪﻟ
ِ ﻧَﺰِدْ ﻪﻟ ِﻲﻓ َﺣ ْﺮﺛِ ِﻪ ۖ ﻦ ﺎﻛَنَ ﻳُﺮِ�ﺪُ ﺣَﺮْثَ اﺪﻟُّْ ْ
ّ
ﺧِﺮَة
ﻴﺐ﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ )ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ
ِ اﻵْ ِ ﻣِﻦ ﻧَﺼِ ٍ
ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﯩﺴﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩە
ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺩۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﯩﺴﻪ) ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻥ( ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ
)ﺳﺎۋﺍﺑﺘﯩﻦ( ﻫﯧﭻ ﻧﯧﺴﯩﯟە ﻳﻮﻕ«) (١٩ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻼﻫﯩﻲ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻨﻰ
ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ .ﺩﯦﻤﻪﻙ؛ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﺎﻟﯩﺲ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ.
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ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺋﻮﺭۇﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﺎﻝ-ﺩۇﻧﻴﺎ
ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﻮﺭۇﻧﻠﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﺎﻥ .ﺋﯘ
ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ» :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻟﻪﺭﺩە ﺋﯧﻠﯩﻢ-ﺳﯧﺘﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺳﻪﯕﻼﺭ "ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺳﻮﺩﺍﯕﻼﺭﺩﺍ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻱ"
ﺩەﯕﻼﺭ« ﺩەپ ﺋﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻥ .ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭۇﻧﻨﻰ ﭘﯘﻝ
ﺗﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭۇﻥ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻪﺩﺩۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩە،
ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﻛﻪﺳﭙﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻴﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ؟ ،ﺑﯘﻻﺭ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻼﺭﺩۇﺭ .ﺷﯘﯕﺎ
)(١٩ﺷﯘﺭﺍ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ-٢٠ﺋﺎﻳﻪﺕ.
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ﻫﻪﻧﺒﻪﻟﻲ ﻣﻪﺯﻫﯩﺒﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﺍۋﻧﻰ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯩﺮﺍﻻﺷﻨﻰ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺟﺎﺋﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩەپ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ
ﺟﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻥ .ﺷﻪﻳﺨﯘﻝ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪ) »(٢٠ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﻪﺩەﻝ
19F

ﻫﻪﺟﻨﻰ ﭘﯘﻝ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻜﺘﯩﻦ
) (٢١

ﻫﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﯧﺴﯩﯟە ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ«ﺩﯦﮕﻪﻥ«.

20F

ﺷﻪﻳﺨﯘﻝ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻫﻪﺟﺠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە
) (٢٠ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪ -ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺋﻪﻫﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪۇﺳﺴﺎﻻﻡ ﻫﯩﺠﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ -٦٦١ﻳﯩﻠﻰ
)١٢٦٣ﻡ( ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺳﯜﺭﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻫﻪﺭﺭﺍﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺩۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ،
ﻫﻪﻧﺒﻪﻟﯩﻲ ﻣﻪﺯﻫﯩﺒﯩﻨﯩﯔ ﭘﯧﺸﯩﯟﺍﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪﺍ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺋﻪڭ ﺯﻭﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ،
ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﯩﺴﻼﻫﺎﺗﭽﻰ ۋە ﻣﯘﺟﺘﻪﻫﯩﺪ ﺋﺎﻟﯩﻢ» .ﺷﻪﻳﺨﯘﻟﺌﯩﺴﻼﻡ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﯘﻧﯟﺍﻧﻐﺎ ﻧﺎﺋﯩﻞ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﻪڭ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﺎﺯﺍﺭﻻﺭﻏﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺵ ،ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﺩەﺕ
ﺳﻮﺭﺍﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻛﯜﺭەﺵ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﺷﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ
ﻫﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ،ﺳﯜﺭﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻣﯩﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﭘﺎﻟﯩﻨﯩﭗ
ﻣﯩﺴﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺪەﺭﯨﻴﻪ ﺗﯜﺭﻣﯩﺴﯩﺪە ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﻪ ﺩەﻣﻪﺷﯩﻖ ﺷﻪﻫﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻣﻪﻫﻜﯘﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﻓﯩﻘﻬﻰ ،ﺗﻪﭘﺴﯩﺮ ،ﻫﻪﺩﯨﺲ ،ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﺎۋﺯۇﻻﺭﺩﺍ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ .ﺷﯧﺌﯩﺮﻣﯘ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ .ﺋﻪڭ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ
ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ»ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻟﯩﺮﻯ« ﺑﻮﻟﯘپ ٢٧ ،ﺗﻮﻣﻠﯘﻕ ﭼﻮڭ ﻫﻪﺟﯩﻤﻠﯩﻚ
ﺋﻪﺳﻪﺭﺩۇﺭ .ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﺘﯩﻤﯘ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ » ﺑﯘ ﺩۇﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﺎﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﻛﯩﺮەﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﯩﻤﯘ ﻛﯩﺮەﻟﻤﻪﻳﺪۇ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ
ﺯﯨﻜﺮﯨﺪۇﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﺷﯘ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ .ﻫﯩﺠﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ -٧٢٨ﻳﯩﻠﻰ )١٣٢٨ﻡ( ٦٧
ﻳﯧﺸﯩﺪﺍ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪە ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ.
)»(٢١ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﻫﻪﻳﺌﯩﺘﻰ«ﻧﯩﯔ-١١/١٠٠ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ
ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﺳﯩﺪﯨﻦ.
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ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ

ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﺪﯨﻦ

ﻣﻪﻫﺮۇﻡ

ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ

ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻫﻪﺟﺠﯩﺴﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ۋە ﺑﯘ ﻫﻪﺟﺪە
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯘﻝ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻧﯧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪۇ؟،
ﺋﯚﺯﯨﺪە ﻳﻮﻕ ﺳﺎۋﺍﺑﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺑﯧﺮەﻟﯩﺴﯘﻥ؟.
ﺋﻪﺯﻫﻪﺭﯨﻲ ﺩﻭﻛﺘﯘﺭ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌﻪﺯﯨﺰ ﺭەﻫﻤﻪﺗﯘﻟﻼﻫ)» (٢٢ﺳﺎﺟﯩﻴﻪ ﺋﯩﺴﻼﻡ
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ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﺭﻯ« ﺩﺍ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ
ﻳﺎﺯﯨﺪۇ» :ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻫﺎﻳﺎﺕ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻣﯧﻴﺖ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ
ﭘﯘﻝ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﯩﺮﺍﻻپ ﻗﯩﻠﺪۇﺭﺳﺎ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺋﺎﺩﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
) (٢٢ﺩﻭﻛﺘﻮﺭ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌﻪﺯﯨﺰ ﺭەﻫﻤﻪﺗﯘﻟﻼﻫ- 1971-ﻳﯩﻠﻰ -١٢ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -٢٥ﻛﯜﻧﻰ ﺧﻮﺗﻪﻥ
ﺷﻪﻫﯩﺮﯨﺪە ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺗﭙﻪﺭۋەﺭ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺗﭽﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﺩۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ-١٩٨٦ .ﻳﯩﻠﻰ
ﺋﻪﺯﻫﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺗﺎﺭﻣﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ.
-١٩٨٩ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﺋﻪﻻ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭۈپ ،ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ -٩ﺋﺎﻳﺪﺍ
ﺋﻪﺯﻫﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺋﻪﺭەﺏ-ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯩﺘﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ.
-١٩٩٣ﻳﯩﻠﻰ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﻨﻰ ﺋﻪﻻ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭۈپ-١٩٩٤ ،ﻳﯩﻠﻰ ﺷﯘ
ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﻨﯩﯔ ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮ ﺋﺎﺳﭙﯩﺮﺍﻧﺘﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ-٢٠٠١ .ﻳﯩﻠﻰ
ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻖ2008 ،ﻳﯩﻠﻰ -١ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -٢ﺩﻭﻛﺘﻮﺭﻟﯘﻕ ﺋﯘﻧﯟﺍﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ ﺩﻭﻛﺘﻮﺭ
ﻫﺎﺯﯨﺮ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ۋە ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻫﯩﺮەﺩە ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﯩﺪۇ.
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ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﭘﯘﻝ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﻟﻼپ
ﻗﯩﻠﺪۇﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﻰ ﺋﻮﺭۇﻧﺪﯨﻐﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻣﺎﻝ-ﺩۇﻧﻴﺎ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺮﺍﻛﻪﺷﻠﻪﺭ ﺳﺎۋﺍﺑﻘﺎ
) (٢٣

ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﻪ ﭘﯘﻟﻐﯩﻼ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ«.

2F

ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻴﻜﻰ،

ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﻰ ﺋﻮﺭۇﻧﺪﯨﻐﯘﭼﻰ ﺳﺎۋﺍﺑﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﯩﻤﯘ ﺳﺎۋﺍﺏ ﻳﻮﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ،ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﻗﯩﻠﺪۇﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ؟ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﻮﺋﺎﻝ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺑﯩﺰ ﺩەﻳﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﺎﻝ-ﺩۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ
ﻫﯧﺴﺎﺑﯩﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﻣﺎﻝ-ﺩۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺟﺎﺯﺍﻻﻳﺪۇ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺳﺎۋﺍﺑﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ
)www.sajiye.net (٢٣
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ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺷﻪﺭﺕ .ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﯩﺮﺍﻻپ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﺵ ﺷﻪﻳﺨﯘﻝ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﺘﯘﺭ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻼﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﺎﻟﻼپ
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭﻏﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ
ﺑﯘ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﺪﺍ
ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ

ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻜﻠﯩﻜﻰ

ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﻣﻪﻟﯘﻡ

ﻣﻪﻛﻜﯩﺪە

ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ

ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﻰ،

ﺑﻪﺩەﻝ

ﻫﻪﺝ

ﺗﯩﺠﺎﺭەﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ،ﺑﯘ
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ﺩەپ ﭘﻪﺭەﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ،ﭘﯘﻝ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻛﯩﺮﺍﻻﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺍۋﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻗﯧﺘﯩﺮﻗﯩﻨﯩﭗ ،ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯ ،ۋﺍﺟﯩﺒﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺭۇﻧﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻫﺎﻟﺪﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻰ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﺘﯘﺭ .ﻣﺎﻧﺎ
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ۋەﺯﯨﻴﻪﺕ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯘﻝ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﺎﺩەﻡ ﻣﺎﻝ-ﺩۇﻧﻴﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﻪﺱ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺋﯩﺴﺮﺍﭘﺨﻮﺭﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪۇ.
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ﺧﯘﻻﺳﻪ ﻛﺎﻻﻡ
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ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﺵ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ،ﻗﻪﺩﯨﻤﻘﻰ ۋە
ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﮔﻪﻥ
ﻫﺎﻟﺪﺍ ﺩەﻳﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ
ﺗﻮﻟﯘﻕ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ

ﻫﻪﺝ

ﻗﯩﻠﯩﺶ

ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﮕﻪ

ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ۋەﺳﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻣﯧﻴﺖ ،ﺳﺎﻗﺎﻳﻤﺎﺱ
ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺩﯨﻴﺎﻧﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻫﻪﺭەﻣﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﭼﯩﻘﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯩﻘﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﭘﯘﻝ ﺋﺎﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻧﺎۋﺍﺩﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚپ ﭘﯘﻝ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩە ،ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ
ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭۇﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﻣﻪﺑﻠﻪﻏﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪﺭﺭۇپ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪۇ.
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ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﻛﻪﺳﭙﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻫﺎﻳﺎﻧﻜﻪﺷﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﯘﻝ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﻼﺭ ﺑﯩﺮﻻ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻫﻪﺝ ﺑﻪﺩﯨﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩەپ ﭘﯘﻝ ﻳﯩﻐﯩﺪۇ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻫﯧﭽﺒﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻫﻪﺝ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ
ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺰ ﻛﯚﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻖ.
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﺎﺭﯨﺘﻰ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻫﻪﺟﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﻯ
ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﯜﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺩەﻡ)ﻗﻮﻱ ﺑﯘﻏﯘﺯﻻپ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ(ﻧﻰ
ﺋﯚﺯ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﭘﯘﻝ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ
ﺋﯘﻧﻰ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﺪۇﺭ .ﺷﯘﯕﺎ ﺟﺎﺯﺍﻧﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﯚﻟﻪﻳﺪۇ.

) (٢٤
23F

) (٢٤ۋەﻫﺒﻪ ﺯۇﻫﻪﻳﻠﯩﻴﻨﯩﯔ »ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻓﯩﻘﻬﻰ ﺋﯧﻨﺴﯩﻜﻠﻮﭘﯧﺪﯨﻴﯩﺴﻰ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ
ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ -٣ﺗﻮﻡ -٥٨ﺑﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
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ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﺧﺘﯩﭙﻪﺯﻟﯩﻜﻠﻪﺭ
ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﺪﺩە ﺷﻪﻫﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﻪﻫﻜﯩﻤﻪ
ﺷﻪﺭﺋﯩﻴﻨﯩﯔ ﻗﺎﺯﯨﺴﻰ ﺋﻪﻟﻼﻣﻪ ﻓﻪﻫﺪ ﺋﻪﻝ ﺋﺎﻣﯩﺮﻯ ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ
ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﯩﺪﺍ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ »ﺋﻮﻛﺎﺯ«ﮔﯧﺰﯨﺘﯩﻨﯩﯔ-٢٠٠٧ﻳﯩﻠﻰ-١٤
ﻓﯧﯟﺭﺍﻝ ﻛﯜﻧﻰ ﺳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ
ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ» :ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﺎﻟﻼپ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﺵ ﻗﻪﺩﯨﻤﺪﯨﻦ
ﺑﯧﺮﻯ ﻓﯩﻘﻬﯩﺸﯘﻧﺎﺱ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻣﺎۋﺯۇﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ .ﻫﻪﻧﺒﻪﻟﯩﻲ ۋە ﻫﻪﻧﻪﻓﯩﻲ ﻣﻪﺯﻫﻪﺑﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ
ﻗﺎﺭﺍﺷﻼﺭﻏﺎ ﻛﯚﺭە ،ﻫﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻘﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪۇﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﻪﻳﺨﯘﻝ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪ "ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻛﯩﺮﺍﻻﺵ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺪﺍ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺩەۋﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﻛﯚﺭۈﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺑﻪﺩەﻝ
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ﻫﻪﺟﻨﻰ ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﺎﺋﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ"
ﺩﯦﮕﻪﻥ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﺷﻨﻰ ﺟﺎﺋﯩﺰ ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻣﯘ
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ۋە ﺑﻪﺩەﻝ
ﻫﻪﺟﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺭۇﻧﺪﯨﺸﯩﻨﻰ ﺷﻪﺭﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮﺍۋ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩەپ  ٥-٤ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩەﻝ
ﻫﻪﺝ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﯟﺍﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻣﻨﯩﯔ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺑﻪﺩەﻝ
ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﺎﻫﺎﺳﯩﻨﻰ ﻣﯘﻗﯩﻤﻼپ ﻣﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﭘﯘﻝ ﺑﯧﺮﯨﺴﯩﺰ
ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪۇ .ﺷﻪﻳﺨﯘﻝ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ" :ﺑﯩﺮﺍۋﻧﯩﯔ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺩەپ
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ
ﭼﯩﻘﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭۇپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇﺭ"
ﺩﯦﮕﻪﻥ .ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﭘﯘﻝ ﺩەپ
ﻗﺎﻳﺘﯘﺭۇپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﯧﭙﯩﻼﻣﺪۇ؟ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﻪﺩەﻝ
ﻫﻪﺝ ﺑﯧﺪﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ
ﺩەپ ﭘﯘﻝ ﻳﯩﻐﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪ ٥٠٠ﺭﯨﻴﺎﻝ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ.
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ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺷﯘ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ﻛﯩﺸﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﻔﺎﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ،ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯ ،ۋﺍﺟﯩﺒﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ
) (٢٥

ﺋﻮﺭۇﻧﺪﯨﺴﯩﻤﯘ ﭼﻮڭ ﮔﻪپ ﺋﯩﺪﻯ.

24F

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺗﯩﺠﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺭﻧﻪﻛﻠﻪﺭ
ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﺗﯩﺠﺎﺭﯨﺘﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻣﻪﺭۋﺍﻳﯩﺖ ﺗﯩﺠﺎﺭﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﻣﻪﺭۋﺍﻳﯩﺖ ﺳﻮﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﻫﻪﻡ ﺩەﺳﻤﺎﻳﯩﺴﯩﺰ ﻫﻪﻡ
ﺟﺎﭘﺎﺳﯩﺰ ﻫﻪﻡ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﻧﻪﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯧﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺩۇﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ.

)» (٢٥ﺋﻮﻛﺎﺯ« ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ.
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ﻫﻪﺝ ﺑﻪﺩﯨﻠﻰ ﺗﯩﺠﺎﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﻮﻣﯘﻣﻪﻥ ﺋﻪﻫﻠﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ
ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ،ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ ﺗﻮﻧﯩﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ،ﺗﯩﻠﻰ
ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭘﯩﻜﯩﺮ-ﺧﯩﻴﺎﻟﻰ ﺋﺎﻧﺎ ۋەﺗﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﻕ ﻛﯚﯕﯜﻝ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﭗ،
ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﮕﻪ ﺋﺎﺗﺎپ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ
ﺩﻭﻟﻼﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺩەﺳﻠﻪپ ﻫﺎﺟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩەپ ﺋﯘﻻﺭ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻳﺎﺗﺎﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ
ﺑﺎﺭﯨﺪۇ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﺭﺗﻠﯘﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘپ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﻰ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ-ﺩە ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺭﺍﺳﺎ ﺗﻮﻳﻐﯘﺯﯨﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺋﻪﻫﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪۇ،
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮەﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺳﺒﯩﻬ ،ﺑﯩﺮەﺭﺩﯨﻦ
ﺟﺎﻳﻨﺎﻣﺎﺯ ﻫﻪﺩﯨﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﻧﻪ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﺪۈﺭﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ" :ﺑﯩﺰﺩە ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭘﯘﻝ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﻗﯩﻠﺪۇﺭﺳﺎﻕ
ﺑﻮﻻﺭﻛﯩﻦ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﯩﺰﻛﻪﻥ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺟﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﻼ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﺋﻪﻣﺪﻯ"
ﺩەﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﻨﯩﯔ ﻫﻪﺝ ﻣﻪۋﺳﯘﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ،ﺑﺎﻻ
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ﺋﺎﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺷﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺑﯘ ﻫﺎﺟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﺸﻰ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻫﻪﺩﯨﻴﻪ
ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﺸﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺷﯘ ﺑﯩﺮ
ﺟﯜﻣﻠﻪ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯘﺑﺎﺩﺍ ﺑﯘ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﯚﺯ
ﭼﯩﻘﻤﯩﺴﺎ ،ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﻰ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺩەﻝ
ﻫﻪﺝ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻫﻪﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻫﻪﺝ ﺑﻪﺩﯨﻠﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭘﯘﻝ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻜﯩﻦ
ﻏﯘﺟﺎﻡ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ،ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎۋﺍﺑﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﻳﻼ" ،ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯘ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ .ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻨﯩﻤﯘ ﻛﯚپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻛﯚپ
ﺳﺎۋﺍﺏ ،ﺋﺎﺯ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﺎﺯ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ
ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯚپ ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺭﺳﻪﯕﻼﺭ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯚپ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ"
ﺩەﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻧﺎ ۋەﺗﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻫﺎﺟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭘﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺋﺎﻟﺪﻯ  ١٠٠٠ﺩﻭﻟﻼﺭ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺴﻪ ،ﻛﻪﻳﻨﻰ ﺋﺎﺯ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە  ٥٠٠ﺩﻭﻟﻼﺭ،
ﻫﻪﺗﺘﺎ  ٣٠٠ﺩﻭﻟﻼﺭﻏﯩﭽﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ
ﺳﯜﭘﯜﺭۈپ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﻰ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ
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ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ  ٥٠٠ﻳﯜﺯ ﺩﻭﻟﻼﺭ ﺩەپ ﻗﻮﻳﺴﺎ ،ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻫﻪﺝ ﺑﻪﺩﯨﻠﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ  ١٠٠٠ﺩﻭﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﯘﻝ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ٥٠٠ﺩﻭﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺗﯩﺠﺎﺭەﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ١٠٠٠ﺩﻭﻟﻼﺭ ﺩەپ ﻗﻮﻳﺴﺎ١٠٠٠ ،ﺩﻭﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺯ ﭘﯘﻝ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭ" :ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯩﺰ ﺋﻪﺭﺯﺍﻧﺮﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﺎﻳﻠﻰ ﻏﯘﺟﺎﻡ ،ﺑﯘ
ﺧﻪﻗﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﻰ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘپ ﻗﻮﻳﻐﯘﺩەﻙ ﻫﺎﻟﯩﻤﯩﺰ
ﻳﻮﻗﻜﻪﻥ ﺋﻪﻣﺪﻯ" ﺩەپ ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪۇ.
ﻧﺎۋﺍﺩﺍ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﻰ" :ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﮕﻪ ﺋﺎﺯ،
ﻛﯚپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﮕﻪ ﻛﯚپ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ
ﺩﯦﺴﻪ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺷﻪﻛﻜﻪ ﺳﻪﻟﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﻫﻪﺭ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻨﻰ
ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﻮﻳﻼپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺑﺎﺷﺘﯩﻼ ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﯨﻨﻰ
ﻣﻪﺟﻬﯘﻝ ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ.
ﺭﺍﺳﺖ! ﻳﺎﺧﺸﻰ ﮔﻪپ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﮕﻪ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﺑﯧﺮەﻳﻠﻰ،
ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﭘﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﺷﯘ ﭘﯧﺘﻰ ﺑﯧﺮەﻳﻠﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺭﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻫﺎﺟﯩﻼﺭ
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ﻫﻪﻣﻴﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻧﺪﯨﻼ ﺑﻮﺷﯩﺘﯩﭗ ﺭﺍﻫﻪﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ،
ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺭﺍﻫﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻥ ﺳﯧﻠﯩﺶ
ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻧﺎ
ۋەﺗﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻫﺎﺟﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺴﻰ٣٠-٢٠ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ،ﻳﻮﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ٦-٥ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺯﺍﺩﻯ
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﭘﯘﻟﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﻫﺎﺟﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ
ﺋﯘﭼﺮﺍﺗﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﻰ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﻬﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﺑﯘ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﺗﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ ﻫﺎﺟﯩﻼﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﭘﯘﻟﻰ ﺑﺎﺭ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﻫﺎﺟﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﻐﯩﭽﻪ
ﻫﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪپ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ ۋە ﭘﯘﻝ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭۇپ

ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﻨﻰ

ﺳﻮﺭﺍﻳﺪۇ،

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯖﻤﯘ

ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﻧﻪ

ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﯘﺳﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﭘﯘﻟﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەپ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﮕﯩﺴﻰ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻣﯘﺷﯘﻛﻨﯩﯔ ﻗﯘﻳﺮﯨﻘﯩﻨﻰ
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ﺗﺎﺭﺗﯩﭙﺘﯘ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ،ﺑﻪﺯﻯ ﻫﺎﺟﯩﻼﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩەپ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻫﻪﻣﻴﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻮﺷﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪۇ .ﻫﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪﻳﺪۇ.
ﻫﻪﺝ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻫﺎﺟﯩﻼﺭ »ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯩﺰ ﻫﻪﺝ
ﺑﻪﺩﯨﻠﻰ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭﺩۇﻕ ﻣﺎﻧﺎ
ﺩەپ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﻏﻪﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺶ ،ﺷﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ
ﻛﻪﺗﺴﻪﻙ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ ﻏﯘﺟﺎﻡ« ﺩەپ ﻫﯧﻠﯩﻘﻰ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﮔﯜﺭۈﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ.
ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻫﺎﺟﯩﻼﺭ ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻼ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﻫﺎﺟﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻘﻪﺩەﺭ
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﭼﯘﺭۇپ ﻳﯜﺭﯨﻴﺪۇ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩەپ ﺑﯧﻘﯩﭗ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺯﯦﺮﯨﻜﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﭘﯘﻝ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭ ۋەﺗﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﺎﺟﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﻗﻮﺭۇﻕ ﻗﻮﻝ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭۇﺷﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺑﺮﻭﻳﻰ ﺗﯚﻛﯜﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﮔﯘۋﺍﻫﻨﺎﻣﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪۇ.
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ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﮔﯘۋﺍﻫﻨﺎﻣﯩﺴﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟:
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﮔﯘۋﺍﻫﻨﺎﻣﯩﺴﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺷﻪﺧﺴﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ »ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ« ﺩەپ
ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻗﻪﻏﻪﺯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺩەﭘﺘﻪﺭ-ﻗﻪﻟﻪﻡ
ﺳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩۇﻛﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﯩﺴﯩﻨﻰ  ٢ﺭﯨﻴﺎﻟﺪﯨﻦ ﺳﯧﺘﯩﭗ
ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﻗﻪﻏﻪﺯﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭ
ﺗﻮﭘﺘﯩﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﺩۋەﻟﮕﻪ »ﭘﺎﻻﻧﻰ ﭘﺎﻻﻧﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ
ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪﻯ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﺭەﺑﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺭ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﻣﺎﻳﻤﺎﻕ-ﺳﻪﻳﻨﺎﻕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺯﯨﺪۇ ،ﻳﺎﺯﺍﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﺎﺯﺩۇﺭﯨﺪۇ .ﻗﻪﻏﻪﺯﺩﯨﻜﻰ
ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻲ ﺋﯩﺴﯩﻤﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﯩﺴﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺑﺪۇﺭﺍﻫﻤﺎﻥ،
ﺋﺎﺑﺪۇﺭﯦﻬﯩﻢ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﻣﻪﺕ ،ﺳﻪﻣﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪۋەﺏ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﺩۇﺭ.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﯧﻨﮕﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﻏﻪﺯ ﺋﯜﭼﯜﻥ
١٠ﺭﯨﻴﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ١٥ﺭﯨﻴﺎﻝ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﭘﯘﻝ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯘ ﺳﺎﺧﺘﺎ
ﮔﯘۋﺍﻫﻨﺎﻣﯩﻐﺎ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯨﺪۇ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﺷﯧﺮﻛﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮەﺭ
ﻣﺎﮔﯩﺰﯨﻨﺪﺍ ﺗﻮﻧﯘﺷﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﺎﻣﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯨﺪۇ» .ﻫﻪﺝ
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ﺑﻪﺩەﻝ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﻪﻏﻪﺯﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﺎﻣﻐﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﺭ ﺧﯩﻞ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺑﯘ ﺗﺎﻣﻐﯩﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺧﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﻫﻪﺝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺷﯧﺮﻛﻪﺕ ۋە ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ
ﺗﺎﻣﻐﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﯧﭽﺒﯩﺮﻯ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﻐﯩﻼﺭ
ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪ ﻳﻮﻕ
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﯩﺪﺍ ﺩۆﻟﻪﺕ ﺗﺎﺭﻣﯩﻘﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ،
ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺷﻪﺧﺴﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ،ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯘﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮەﺭ
ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪ ﻳﻮﻕ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺷﻪﺧﺴﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪۇ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪ ﺑﺎﺭ
ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ »ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺩەﻝ
ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭﺩۇﻕ« ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﻗﯩﭙﻘﯩﺰﯨﻞ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻼﺭﺩۇﺭ .ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺕ
ﺷﯘﻛﻰ ،ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ
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ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪﻧﯩﯔ ﻫﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﻳﻮﻕ.
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪۇ؟:
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﻘﺎﻥ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﻰ ﺑﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯚپ
ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻫﻪﺝ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺘﻪﺭەپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟
ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﻘﺎﻥ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﻰ
ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯖﻤﯘ ﻫﻪﺟﺠﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﻣﯘﺑﺎﺩﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﻰ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻫﻪﺝ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻗﯩﻼﻱ ﺩﯦﺴﯩﻤﯘ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﺮ ﻫﻪﺟﺪە ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﻻ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪۇ
ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟.
ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚپ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻫﻪﺝ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟! .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﺎﺭ :ﺑﯩﺮﻯ
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ﻫﯧﭽﺒﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻫﻪﺝ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺗﻪﭘﻤﻪ
ﻫﺎﻻﻝ)  (٢٦ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭۈﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ.
25F

 .١ﻫﯧﭽﺒﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻫﻪﺝ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﯩﻜﯩﯟﯦﺘﯩﺶ،
ﻧﺎۋﺍﺩﺍ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﻫﻪﺟﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮەﺭﺩﯨﻦ »ﺑﻪﺩەﻝ
ﻫﻪﺝ« ﻗﻪﻏﯩﺰﯨﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ،ﭘﯘﻝ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯۇپ ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ
ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚپ ﺳﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪۇﺭ.
 .٢ﺑﯧﻨﮕﺎﻟﻠﯩﻖ ،ﺑﯧﺮﻣﯩﻠﯩﻖ ،ﻫﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ
ۋە ﺋﺎﻓﺮﯨﻘﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﭽﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﺵ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻫﺎﺭﺍﻣﺨﻮﺭ ﺩﯦﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ۋە ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ

)(٢٦ﺗﻪﭘﻤﻪ ﻫﺎﻻﻝ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﻧﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯚﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﮔﯚﺷﯩﻨﯩﯔ ﻫﺎﺭﺍﻡ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭۇپ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻝ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘ ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ
ﮔﯚﺷﯩﻨﻰ ﻫﺎﻻﻝ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﻐﺎ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯۈپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﻟﯜپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﻨﻰ
ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘپ » ،ﺋﻪﻧﻪ ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﺪﻯ ﺟﯧﻨﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ،ﺑﯘﻏﯘﺯﻻپ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﺩۇﻕ«
ﺩەپ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ۋە ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﺎﻟﺪﺍﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺴﯩﻤﺪۇﺭ.
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ۋﯨﺠﺪﺍﻧﯩﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺭﺍﻫﻪﺗﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﻗﺎﻧﺪۇﺭۇﺵ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺗﻪﭘﻤﻪ ﻫﺎﻻﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﺪۇﺭ.
ﺑﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﻤﯘ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻚ
ﺋﯩﺸﭽﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺴﻰ٢٠٠
ﺩﻭﻟﻼﺭ ،ﺗﯚۋﯨﻨﻰ  ،١٥٠ﻫﻪﺗﺘﺎ١٠٠ﺩﻭﻟﻼﺭﻏﯩﭽﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ
ﭘﯜﺗﯩﺪۇ.

ﭘﯘﻟﻨﻰ

ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭ

ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﺪﯨﻦ

ﺑﻪﺩەﻝ

ﻫﻪﺝ

ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﯩﻜﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﻏﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﻪﺩەﻝ
ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻳﯩﺪە ﺋﯘﺧﻠﯩﺪﯨﻤﯘ؟ ﺋﯘﻧﻰ ﻫﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪۇ
ۋە ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﯩﻤﯘ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﻪﺭﯨﺒﯩﺮ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﮕﻪ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﻛﺎﻟﻠﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯧﺘﯩﭙﻼ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻲ ﺋﯩﺴﯩﻤﻼﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﻫﺎﺟﻪﺕ ﻳﻮﻕ .ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻼﻣﺪۇ -ﻗﯩﻠﻤﺎﻣﺪۇ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺭﯨﺒﯩﺮ.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺴﻰ ٢٠٠ﺩﻭﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﯘﻝ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺑﯘ ﻫﻪﺟﻨﻰ ﻗﯩﻼﻣﺪۇ؟ ،ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ،ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﭘﯘﻟﻐﺎ
ﻣﯘﻫﺘﺎﺝ ﺗﯘﺭۇﭘﻤﯘ ﻫﻪﺝ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭۇﻧﺪﺍﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ٦-٥
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ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﺟﺎﭘﺎ-ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻨﻰ ١٠٠٠ﺩﻭﻟﻼﺭﻏﺎ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ١٠٠٠ﺩﻭﻟﻼﺭ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەﻙ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ
ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﺗﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ ،ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺟﺎﭘﺎ
ﭼﯧﻜﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﺴﯘﻥ!؟ ،ﺯﺍﺩﻯ ﺋﯘﻻﺭ ﻫﻪﺟﮕﻪ ﭼﯩﻘﻤﺎﺳﺘﯩﻨﻤﯘ ٥
ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺷﯘ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﻐﺴﺎ ١٠٠٠ﺩﻭﻟﻼﺭ
ﺗﺎﭘﯩﺪۇ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟.
ﺷﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺴﻰ  ٢٠٠ﺩﻭﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ
ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﺑﻮﺵ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺨﺎﻧﯩﻼﺭﺩﺍ ۋە
ﻣﻪﺩﺭەﺳﻪﻟﻪﺭﺩە ﻣﯘﺩەﺭﺭﯨﺲ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ
ﺋﯚﻳﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭۇپ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺳﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻳﻮﻏﺎﻥ
ﺗﺎﻣﻐﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﺭەﯕﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﻗﻪﻏﻪﺯﻟﯩﺮﻯ ۋە ﺳﺎﺧﺘﺎ
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﺎﻣﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺑﯧﻨﮕﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻐﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ٢٠٠ﺩﻭﻟﻼﺭ
ﭘﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻨﺎﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺗﯘﺭۇﺷﻘﺎ ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
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ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ٢٠٠ﺩﻭﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺪۇ.
ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﺩەپ ﭘﻪﺭەﺯ
ﻗﯩﻠﺴﺎﻗﻤﯘ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﻐﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﺯ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯ ۋە ۋﺍﺟﯩﺒﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺭﯨﺌﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯩﺨﻼﺱ ۋە ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﺩﯦﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟،
ﻫﻪﻳﻬﺎﺕ!.
ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺭەﺳﻤﯩﻴﻪﺕ ﺋﯚﺗﻪﻳﺪۇ،
ﺑﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﺎﺗﻮﻧﯘﺵ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﻛﯚﺗﯜﺭۈپ ﺋﯩﺨﻼﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺮەﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩۇﺋﺎ ﻗﯩﻼﻣﺪۇ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﻳﺎﺵ
ﺋﺎﻗﻘﯘﺯﺍﻣﺪۇ؟ ﻫﻪﻳﻬﺎﺕ!
ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﺴﻰ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯧﺮﯨﺪۇ؟ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺷﯘﻛﻰ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﻪﭘﻤﻪ ﻫﺎﻻﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﺍ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﺎﭘﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻫﯧﭽﻘﺎﻳﺴﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻫﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺗﻪﺭەﭘﻨﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﭘﯘﻝ ﺗﯩﭙﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ.
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ﻫﻪﺝ-ﺋﯚﻣﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﻠﯩﺮﻯ
ﻣﻪﻛﻜﻪ

ﻣﯘﻛﻪﺭﺭەﻣﻪ

ﺷﻪﻫﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ

»ﺩﺍﺭۇﻟﻬﻪﺩﯨﺲ«

ﺑﯩﻠﯩﻤﮕﺎﻫﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻟﯩﺒﻰ ۋە ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮﺳﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﺑﯚﻟﯜﻣﯩﻨﯩﯔ ﺩﯨﻜﺘﻮﺭﻯ ﻳﺎﺳﯩﻦ ﻫﺎﺟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﭽﻪ،
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﯩﺪﺍ ﻳﻪﺭﻟﯩﺸﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ۋەﺗﻪﻧﺪﯨﻦ ﻫﻪﺝ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻣﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﺋﺎﻧﺎ ۋەﺗﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻗﻜﯚﯕﯜﻝ ﺧﻪﻟﻘﺘﯩﻦ ﻛﯚپ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﭘﯘﻝ ﻳﯩﻐﯩﭗ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻣﻪﻛﻜﯩﺪە ﺋﻪﺭﺯﺍﻥ ﺑﺎﻫﺎﺩﺍ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﭘﯘﻝ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ
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ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﻼﺭ ﺋﺎﻧﺎ ۋەﺗﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﭘﯘﻝ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻫﯧﻠﯩﻘﻰ ﺳﺎﺧﺘﺎ »ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﮔﯘۋﺍﻫﻨﺎﻣﯩﺴﻰ«ﻧﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺧﻮﺵ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﻼ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯚپ
ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﻐﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﯩﻤﯘ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭ
ﺑﺎﺭ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﻪﭘﺴﯩﺰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﻫﻪﺝ-ﺋﯚﻣﺮﯨﮕﻪ

ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻼﺭ

ﺑﻪﺩەﻝ

ﻫﻪﺝ

ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻧﺎ ۋەﺗﻪﻧﺪە ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺯ
ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە٥٠٠ﺩﻭﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺴﻰ١٠٠٠ﭘﯘﻝ ﻳﯩﻐﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﯘ
ﺗﯩﺠﺎﺭەﺗﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻮﻝ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺭﺍ ﺗﻪﻧﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯧﻨﮕﺎﻝ
ﺋﯩﺸﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺴﻰ
٢٠٠ﺩﻭﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ،ﺗﯚۋﯨﻨﻰ ١٥٠ﺩﻭﻟﻼﺭﻏﯩﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯩﺸﻨﻰ
ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺗﯩﺠﺎﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﯧﺪﯨﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩەپ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.
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ﺋﯚﻣﻪﻛﻨﯩﯔ ﻛﺎﺩﯨﺮﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﻠﯩﺮﻯ
ﺋﺎﻧﺎ ۋەﺗﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻫﺎﺟﯩﻤﻨﯩﯔ
)ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺷﻪﺭﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﭽﻪ،
ﺋﯚﻣﻪﻛﻨﯩﯔ ﻛﺎﺩﯨﺮﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻫﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﻫﺎﺟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﭘﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﮕﻪ ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻫﺎﺟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻫﯧﻠﯩﻘﻰ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺑﻪﺩەﻝ
ﻫﻪﺝ ﮔﯘۋﺍﻫﻨﺎﻣﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ .ﻫﺎﺟﯩﻼﺭ
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﻣﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﻛﺎﺩﯨﺮﻟﯩﺮﻯ ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺩۇﻕ ﺩەپ ۋەﺗﻪﻧﺪە
ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻫﻪﺟﺪﯨﻦ
ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﮔﯘۋﺍﻫﻨﺎﻣﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺧﻮﺵ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.
ﺑﯘ ﻫﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯘ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻫﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯚﻣﻪﻙ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺗﻮﭘﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﺎﺩﯨﺮﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
64

ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻪﺭﺩە ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ
ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﺰﯨﺸﻨﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﻛﯚﺭﻣﯩﺪۇﻕ.
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﻮﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺘﯘﻕ
ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﻼﺭ
ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﺪﺩە ﺷﻪﻫﯩﺮﯨﺪە ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺗﭽﻰ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ،ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺑﯩﺮ ﻫﯧﻜﺎﻳﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ :ﺑﯩﺰ ﻫﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ۋەﺗﻪﻧﺪﯨﻜﻰ
ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇپ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻥ
ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘﺏ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺑﯧﺮەﺗﺘﯘﻕ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺧﺎﺱ
ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﻰ ،ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ۋە ﺳﯩﻠﯩﻖ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯩﭽﯩﻤﺪە ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ
ﻳﻮﻕ ،ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﯩﻢ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﯟﯨﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻻﺭ
ﻫﯧﭻ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﺳﺘﯩﻨﻼ" :ﺑﯩﺰ ﺋﯘ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ
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ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﻮﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪﻳﺨﯩﻤﯩﺰ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪۋﺯەﻝ ﺩەپ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ" ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺑﯘ
ﺳﯚﺯﮔﻪ ﻫﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻛﯚپ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭۇپ ،ﺑﯩﺮەﺭ
ﺋﺎﺩەﻣﮕﯩﻤﯘ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺷﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯩﻠﺪﯨﻢ.
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇﺭۇپ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻗﺎﻗﺘﻰ-ﺳﻮﻗﺘﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺗﯘﺭﺍﻳﻠﻰ .ﺋﻪﻣﺪﻯ
ﺑﯩﺮﺍۋﻧﯩﯔ ﻫﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺗﻪﻗﯟﺍ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻚ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﮕﻪ ﭘﯘﻝ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
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ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﻳﻮﻕ
ۋﯨﺠﺪﺍﻧﺴﯩﺰﻻﺭﺩۇﺭ
ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮﺳﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﯚﻟﯜﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ
ﭘﯩﺸﻘﻪﺩەﻡ ﺩﯨﻜﺘﻮﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋەﺗﻪﻧﭙﻪﺭۋەﺭ ﺋﺎﻟﯩﻢ
ﺳﯩﺮﺍﺟﯩﺪﺩﯨﻦ ﺋﻪﺯﯨﺰﻯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﺪﻯ :ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺗﯩﺠﺎﺭﯨﺘﻰ
ﻣﻪﻛﻜﯩﺪە ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ۋە ۋﯨﺠﺪﺍﻧﯩﻨﻰ ﭘﯘﻝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﺠﺎﺭﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ-٢٠١٠ ،
ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻫﻪﺝ ﻣﻪۋﺳﯜﻣﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﯧﻨﮕﺎﻟﻠﯩﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜﺯﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﻘﺎﻥ ۋە
ﻫﻪﺟﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻫﻪﭘﺘﻪ ﺑﻮﺭۇﻧﻼ ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺑﻪﺩەﻝ
ﻫﻪﺝ ﮔﯘۋﺍﻫﻨﺎﻣﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻧﻼﺭﭼﻪ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﮔﯘۋﺍﻫﻨﺎﻣﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
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ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﻧﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﮔﯘۋﺍﻫﻨﺎﻣﯩﺪە ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﻳﻪﻧﻰ
ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻰ ﺋﻮﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ
ﮔﯘۋﺍﻫﻨﺎﻣﯩﻐﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ .ﻫﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻣﻪۋﺳﯘﻣﺪە ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﺮﻻ
ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﮔﯘۋﺍﻫﻨﺎﻣﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﺧﺘﯩﻠﯩﻘﻰ
ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭۇپ
ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯧﻨﮕﺎﻟﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﺑﯧﻨﮕﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻦ ﻏﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ
ﻣﯩﺴﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﻪﺯﻫﻪﺭ ﺑﯩﻠﯩﻤﮕﺎﻫﯩﻨﻰ ﺋﻪﻻ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻥ،
ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻛﻰ ﺑﯚﻟﯜﻣﯩﻨﯩﯔ
ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺴﺘﯩﺪﺍﺗﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻢ
ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌﻪﻫﻪﺩ ﻫﺎﭘﯩﺰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ :ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻦ ﻫﻪﺟﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺳﺎﻗﺎﻳﻤﺎﺱ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯘﺭۇﻥ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻫﻪﺭەﻣﮕﻪ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ـ ﻛﯧﻠﯩﺶ ۋە ﻫﻪﺝ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻐﺎ ﺧﻪﺟﻠﻪﺵ
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ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﭼﯩﻘﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ
ﻫﻪﺭەﻣﮕﻪ ﺋﻪۋەﺗﯩﭗ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ .ﺋﯚﻳﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭۇپ
ﻫﻪﺟﮕﻪ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻣﺎۋۇ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭﻏﺎچ
ﻛﻪﻟﺴﯩﻠﻪ ﺩەپ ،ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯۇپ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﻪﺝ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻻﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ،ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﻫﻪﺭەﻣﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻫﻪﺝ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺗﻮﻧﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ،
ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭۇپ ﻗﻮﻳﯘپ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎۋﺍپ ﻛﯜﺗﻜﯩﻠﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋەﺗﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﻛﯩﺸﻰ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭۇپ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺧﺎﻻﺱ.

ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﻰ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇﺭﯨﯟﯦﻠﯩﺶ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ
ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻣﯘﻛﻪﺭﺭەﻣﻪ ﺷﻪﻫﯩﺮﯨﺪە ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ﻧﺎﺗﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺋﻪﻫﻤﻪﺩ
ﺗﻮﺧﺘﻰ ﻗﺎﺭﯨﻬﺎﺟﯩﻢ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﻗﯘﺏ ﺑﻪﺩەۋﻟﻪﺕ ۋەﻗﭙﯩﺪە ﺋﯧﻠﯩﭗ
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ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ۋەﺯ-ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ﺳﻮﺭۇﻧﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ
ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ :ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻯ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺷﻪﻫﻪﺭ
ﻣﻪﻛﻜﯩﺪە ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﻪﺩەﻝ
ﻫﻪﺟﻨﻰ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇﺭﯨﯟﯦﻠﯩﭗ ﻫﺎﻳﺎﻥ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﺪۇﺭ.
ﺋﻪﻱ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ! ﻫﻪﺝ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ .ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮔﯘﻧﺎﻫﺘﯩﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ
ﺳﺎﻧﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ،ۋﯨﺠﺪﺍﻧﻰ ﻳﻮﻕ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﺎﻧﺎ
ۋەﺗﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚپ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ۋەﺩە
ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚپ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﭘﯘﻝ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘ
ﻳﻪﺭﺩە ﺋﺎﻓﺮﯨﻘﯩﻠﯩﻖ ،ﺑﯧﻨﮕﺎﻟﻠﯩﻖ ﭘﺎﺳﯩﻖ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻫﻪﺝ ﺑﻪﺩﯨﻠﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ  ٢٠٠ﺩﻭﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﯘﻝ ﺑﯧﺮﯨﭗ،
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﻐﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪۇ .ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩەپ ﭘﯘﻝ
ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻫﯧﻠﯩﻘﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﺗﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﻨﮕﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﻰ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﺑﯘ ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ
ﺩۇﺭۇﺱ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻫﯧﭽﻜﯩﻢ ﺳﯜﺭۈﺷﺘﻪ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ  ٢ﺭﯨﻴﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﻪﻏﯩﺰﯨﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﻧﺎ ۋەﺗﻪﻧﺪە ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺧﻮﺵ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
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ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼﻫ
ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺩەﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﺱ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺗﻨﻰ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﻪﻱ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ! ﺋﺎﻟﻼﻫﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﺎﻳﻠﻰ! ﻫﺎﺭﺍﻡ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ
ﻫﻪﺯەﺭ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ!.
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺗﯩﺠﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﺧﺘﯩﭙﻪﺯﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭۈﻧﯩﺸﻰ
ﺋﻪﺯﻫﻪﺭ ﺑﯩﻠﯩﻤﮕﺎﻫﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﯩﺪە ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﺳﺎﻫﻪﺩە ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﯘﻧﯟﺍﻧﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ
ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮﺳﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﯚﻟﯜﻣﯩﺪە ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻢ
ﺋﺎﺑﺪۇﺭەﺯﺯﺍﻕ ﻗﺎﺭﯨﻢ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ :ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﻣﻮﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﻪۋﺝ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ۋە
ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺷﯘﻛﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﭗ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭﻏﯘﭼﻰ ﺷﻪﺧﯩﺲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯘﻝ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە
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ﺭەﺳﻤﻰ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻣﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺯﯨﻜﯩﺮ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ » :ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﺶ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﭘﯘﻝ ﻛﻪﻣﻠﯩﺴﻪ ﻳﻪﻧﻪ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭۇپ
ﺑﯧﺮﯨﺶ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪۇ.
ﻣﻪﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪە ﺋﯚﺯ ﻛﯚﺯۈﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ۋەﻗﻪﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺷﯘﻛﻰ،
ﻣﻪﻛﻜﯩﺪە ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻫﺎﺟﯩﻢ ۋەﺗﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻧﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇپ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ  ١٥ﻣﯩﯔ ﻳﯜەﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ،
ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ  ١٥ﻣﯩﯔ ﻳﯜەﻧﻨﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﺷﻘﺎ ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻱ  ١٠٠٠ﺩﻭﻟﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﺳﯩﮕﻪ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋە »ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﯚﺯۈﻡ ﺧﻪﺟﻠﯩﺴﻪﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﺎﯕﺎ
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇڭ ﺩﯦﺪﻯ ،ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇپ ﻗﻮﻳﺪۇﻡ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭۇﻥ ﻳﻪﻧﻰ  ٢٠٠٣ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ
ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﺪە ﺋﻮﻗﯘﻳﻤﻪﻥ ﺩەپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﭽﯩﻠﯩﻖ ﺗﻮﻧﯩﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ -ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﺭﺯ ﻫﻪﺝ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻮﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﭘﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ
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ﺳﺎﺧﺘﯩﭙﻪﺯ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺋﯘ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺧﻪﺟﻠﯩﮕﻪﻥ.
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺳﯜﺭۈﺷﺘﻪ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ» ،ﺋﺎﺗﺎ -ﺋﺎﻧﺎﻡ ۋە ﻣﻪﻥ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪۇﻕ« ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍپ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ،ﻫﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ -ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯜﻧﺠﻰ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﻪﺭەﻣﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ  ٣ﻛﯩﺸﻰ
ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ!؟.
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ﺧﺎﺗﯩﻤﻪ
ﻫﻪﺭەﻣﮕﻪ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯۇﺵ
ﻛﯘﭘﺎﻳﯩﻤﯘ؟
ﻫﻪﺭەﻣﮕﻪ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺩﯦﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻫﻪﺝ ۋە ﺋﯚﻣﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ،
ﺗﻪﻗﯟﺍ ،ﺩﯨﻴﺎﻧﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻣﯘ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪەﻙ ،ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻗﺎﺭﺍ ،ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻫﺎﺭﺍﻣﺨﻮﺭ ،ﻗﺎﻧﺨﯘﺭ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻰ ﻛﺎﺯﺯﺍپ
ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻣﯘ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.
ﻫﻪﺭەﻣﮕﻪ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ
ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺗﻪﻗﯟﺍ ،ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ۋە ﻫﺎﻻﻝ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ،
ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇپ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺗﯩﻠﻰ ﺗﺎﺗﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﭘﯘﻝ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﻧﺘﯩﻜﯩﮕﻪ
ﭼﯜﺷﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﺪﺍ ،ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ -ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺩۇﺭۇﺱ ﺑﻮﻟﺴﺎ -ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﭼﯘﺷﻠﯘﻕ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ
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ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﻳﻮﻕ ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ؟!.
ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ﺩەپ ﭘﻪﺭەﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭙﻼ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺩەﻝ
ﻫﻪﺟﺠﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ﻳﻮﻕ ﺳﺎۋﺍﺑﻨﻰ ﻛﯩﻤﮕﻪ
ﺑﻪﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ؟!.
ﻫﻪﺭەﻣﺪە ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻼﺭ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻕ ﻛﯚﯕﯜﻝ ،ﺳﺎﺩﺩﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰ ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ
ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﯩﻐﺎ ﻫﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻣﯘﺩﺩﯨﺌﺎﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﻪﻛﻜﻪ ،ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ
ﺷﻪﻫﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪە ﻳﻪﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻼﺭﺩەﻙ
ﺋﯩﺨﻼﺳﻤﻪﻥ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﺩەﻙ ﻣﻪﺳﯘﻡ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﯩﻘﺎﺭﺗﻘﺎﻥ
ﭘﯘﻝ-ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﻫﻪﺭەﻣﺪە ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ
ﺗﻪﻛﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺗﯩﻨﯩﺪۇ ۋە ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻫﺎﺟﯩﻢ
ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
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ﻛﺎﺷﻜﻰ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ
ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰ ﻛﯜﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﯧﻤﯩﺪﯨﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ-ﻫﻪ!.
ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ،ﺋﺎﻟﺪﺍﻣﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ،ﻧﻮﻣﯘﺳﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻨﯩﯔ
ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺗﯜﺭﯨﻨﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﺍ ﺗﻮﻟﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە
ﮔﯘﻧﺎﻫﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﺎﻛﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﻟﺴﻪ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺭەﺯﯨﻞ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻫﯧﺪﺍﻳﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻫﺎﺟﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯟﺍﻧﻰ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﻫﻪﺯەﺭ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ
ﺋﺎﻧﺎ ۋەﺗﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻤﺎﻡ-ﺧﺎﺗﯩﺒﻼﺭ ﻫﻪﺭەﻣﮕﻪ ﺑﺎﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻫﺎﺟﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯟﺍﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﻫﻪﺯەﺭ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ! ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮەﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﻧﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻮﻳﻼپ
ﻛﯚﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻨﻼ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻫﺎﺟﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯟﺍﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺪﯨﻦ ،ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺳﺎﺩﯨﺮ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻼﺭ
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ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺪﯨﻦ ،ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ »ﻏﯘﻓﺮﺍﻥ
ﺑﯧﻠﯩﺘﻰ«ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﻫﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﯟەﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﻤﻪﻧﯩﻠﯩﻜﺘﯘﺭ.
ﺑﻪﺵ ۋﺍﺥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯﺧﺎﻥ ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻤﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ،
ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﻤﯘ ﻫﺎﺟﻰ ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﺷﻨﯩﯔ ﻫﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ ﺗﯘﺭﺳﺎ،
ﻫﻪﺭەﻣﮕﻪ ﺑﺎﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﻳﯜەﻥ ﺳﻪﺭپ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ»ﻫﺎﺟﯩﻢ«» ،ﻫﺎﺟﻰ ﺧﯧﻨﯩﻢ« ﺩەپ
ﺋﯘﻧﯟﺍﻥ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﺵ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻠﯘﻕ
ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ.
ﺋﯩﻤﺎﻡ-ﺧﺎﺗﯩﺒﻼﺭ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺒﺎﺷﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ،
ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯨﺸﻰ ﺗﻪﻟﻪﺏ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻫﺎﺟﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯟﺍﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻻ ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﻰ
ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﺯﺍﻥ ﻗﻪﻏﻪﺯ ،ﺧﺎﻻﺱ.
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ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﻰ
ﺋﻪﻣﻪﺱ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﻘﺎﻥ ،ﻣﺎﻝ-ﺩۇﻧﻴﺎ ﻳﯩﻐﯩﺶ
ﻳﺎﺷﺎﺷﻨﯩﯔ ﻏﺎﻳﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﺧﻼﻕ-ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﻜﯚﺯﻟﯜﻙ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ،ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﻛﻰ
ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ،ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﻏﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.

ﺭﯨﺌﺎﻟﻠﯩﻖ

ﺷﯘﻧﻰ

ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ

ﺗﯘﺭۇﭘﺘﯘﻛﻰ،

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚپ ﺳﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﺪە
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ
ﻛﯚﺭۈﻧﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﯧﻠﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﮕﻪ ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﻪﺭﺩە ﻫﺎﻻﻝ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻫﺎﺭﺍﻣﺪﯨﻦ ﻗﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﻤﺎﻗﺘﺎ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺑﺎﻳﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﺭۇﭘﭙﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺗﯩﺠﺎﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ
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ﺑﺎﻳﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﻰ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﻫﻪﻕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﻛﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯩﻘﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻼ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﻧﻪ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻧﺎ ۋەﺗﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻫﺎﺟﯩﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﺭﺯ ﻫﻪﺟﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﺗﺎ-
ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﯩﺪﺍ ﻳﻪﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻫﻪﺭ ﺧﯩﻞ
ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﻪﺟﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎ-
ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺘﯧﺘﻠﯩﺮﯨﺪﺍ
ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪﻫﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﺎﻧﺎ ۋەﺗﻪﻧﺪﯨﻜﻰ
ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ،ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻟﯩﺮﻯ ،ﻫﻪﺗﺘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯘﻝ
ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎپ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺟﺎﺋﯩﺰﻟﯩﻖ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩۇﺭ.
79

ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯘﻝ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﻫﺎﺟﻰ
ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻫﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﺭﻭﻫﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ
ﺩەﻳﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯ-ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ۋەﺩە ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻫﻪﺭەﻣﮕﻪ
ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ۋەﺳﯩﻴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﯘﺩەﻙ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻗﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﻫﻪﺭەﻣﮕﻪ ﻛﯧﻠﻪﻱ ﺩﯦﺴﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﻗﯘﺭﺍﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭۇﺷﻘﯩﻤﯘ
ﻗﯘﺭﺑﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯﻯ ﺋﺎﺩﺍ ﺗﺎﭘﯩﺪۇ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭۇپ
ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﻨﺘﯩﻠﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ،ۋەﺳﯩﻴﻪﺗﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯚﻟﯜپ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎۋۋﺍﻟﻘﯩﺴﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻫﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻫﻪﺟﻨﯩﯔ
ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﺷﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭۇﻥ ﺋﯚﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ.
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ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﺴﯩﮕﯩﻤﯘ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺑﯘ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋەﺳﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺗﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪ ،ﻗﺎﻳﺴﯩﺒﯩﺮ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ،
ﻫﻪﺭەﻣﮕﻪ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
َ ََ
ِ ﻰﻠﻋ
ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇِّ﴿ :

َ
ً
ِﺞُّ اﺒﻟَﻴْﺖِ ﻣَﻦِ اﺳْﺘ َﻄَﺎعَ إِﻴﻟْ ِﻪ َﺳ ِبﻴﻼ﴾ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﻗﺎﺩﯨﺮ
ﺎسِ ﺣ
ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﺑﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ

ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ (٢٧) «.ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ
26F

ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﻫﻪﺭەﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺗﯧﻨﻰ ﺳﺎﻕ،
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ،ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺗﻰ ﺑﺎﺭ ،ﻫﻪﺝ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﺎﺗﻼﻧﺴﺎ ،ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ
ﺟﻪﻫﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻫﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺧﻪۋەﭘﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ،
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ

ۋە

ﺑﺎﻻ-ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﯘﭼﺮﺍﺗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ

ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ

) (٢٧ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ-٩٧ﺋﺎﻳﻪﺕ.
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ﺯﯨﻴﺎﻥ-ﺯەﺧﻤﻪﺗﻜﻪ
ﺑﻮﻟﯘﺵ

ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ

ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ
ﭘﻪﺭﺯﺩۇﺭ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻫﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﺎﺭﺍ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ
ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺳﺎﻳﺎﻫﻪﺕ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺗﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ،ﻫﻪﺭەﻣﮕﻪ ﺑﺎﺭﺳﺎ ﻛﯚﻳﯜپ
ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚپ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﺭەﻧﻪ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺑﺎﻻ-ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺭﯨﺰﻗﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯۈپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ،ﺗﯧﻨﻰ ﺳﺎﻕ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ

ﻫﻪﺭەﻣﻨﯩﯔ

ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﮕﻪ

ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ

ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ۋە ﻫﻪﺝ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ
ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﻻ-ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﺶ ﺧﻪۋﭘﯩﺪە ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﺷﻨﯩﯖﻤﯘ ﻫﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻫﻪﺝ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺭﺯ ﻳﻮﻕ.
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ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﺷﻰ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭﺳﺎﻕ
ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪۇ؟ ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ:
 .١ﻫﻪﺭەﻣﮕﻪ ﺑﺎﺭﺍﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ
ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﺷﻰ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻫﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻳﺎﻟﻼپ ﻫﻪﺝ
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻣﺮە ﻗﯩﻠﺪۇﺭﻏﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺳﺎۋﺍپ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﮔﯘﻧﺎﻫ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
 .٢ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ
ﻗﻮﻳﯘﺵ ،ﺋﯘﺭۇﻕ-ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻐﺎ ﺳﯩﻠﻪ-ﺭەﻫﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﻮﺷﻨﯩﻼﺭﻏﺎ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﯧﺘﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﯘﻫﯩﻢ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﻪﺭﺯﻟﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﻐﺎﻥ ﻫﺎﻟﺪﺍ ،ﺳﺎۋﺍﺏ
ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻤﯘ ،ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻤﯘ ﻫﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﺎﭘﺎﻟﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ ،ﻧﺎۋﺍﺩﺍ
ﺳﺎۋﺍﺏ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﺩەپ ﭘﻪﺭەﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ،ﺳﺎۋﺍﺑﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ
ﭘﻪﺭﺯﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﯘ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﭘﯘﻝ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺴﺮﺍﭘﺨﻮﺭﻟﯘﻗﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﺴﺮﺍﭘﺨﻮﺭﻻﺭﻧﻰ
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ﺯﺍﺩﻯ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﺎﻝ-ﺩۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ
ﻫﯧﺴﺎﺑﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ.
 .٣ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ
ﻛﯚپ ﺳﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺭﯨﻴﺎ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ
ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ،ﺑﺎﻻ-ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯧﻬﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ،
ﻳﻮﻝ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﮔﺎﻫ ﺋﺎچ ،ﮔﺎﻫ ﺗﻮﻕ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ
ﺟﺎﭘﺎﻧﻰ ﭼﻪﻛﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﻣﻪﻛﻜﻪ ،ﻣﯩﻨﺎ ،ﺋﻪﺭەﻓﺎﺕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ
ﭘﯩﻴﺎﺩە ﻳﯜﺭۈپ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ ﻛﯚﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﻫﻪﺗﺘﺎ ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ
ﺑﯘﺳﯘﻏﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭙﻤﯘ ﺑﺎﻗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺳﺎﭘﺎﻏﺎ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﭗ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﻼ ﻫﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﺪﯨﻦ
ﺷﺎﺭﺗﺘﻪﻙ ١٠٠٠ﺩﻭﻟﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ»ﭘﺎﻻﻧﻰ
ﻫﺎﺟﯩﻢ«» ،ﭘﺎﻻﻧﻰ ﻫﺎﺟﻰ ﺧﯧﻨﯩﻢ«ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎﻗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ،ﺋﻪﻝ-
ﻳﯘﺭﺕ ،ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﺎﺧﯘﻧﯘﻣﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻧﻨﻰ
ﻛﯩﻴﮕﯜﺯۈﭘﻼ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻫﺎﺟﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯟﺍﻧﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻫﯘﺯۇﺭﻟﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻏﺎﺩﯨﻴﯩﺶ ،ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ
ﺗﯚﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭۇﺵ ﺳﺎﻻﻫﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ۋە ﻫﯚﺭﻣﯩﺘﯩﮕﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﻫﻪﺭ ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩﻤﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺳﻮﺩﯨﻨﻰ
ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﯩﺴﯘﻥ؟!.
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 .٤ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺷﻪﺭﺗﻰ ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺗﯘﺭﺳﯩﻤﯘ ،ﻗﺎﻥ ﺑﯧﺴﯩﻤﻰ،
ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ

ﺳﯧﻤﯩﺰﻟﯩﻚ،

ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ

ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ،

ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻘﺎ

ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻫﻪﺟﮕﻪ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻝ ﻫﻪﺝ ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﻏﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯘ ﻫﻪﺝ ﺑﻪﺩﯨﻠﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﺗﺎﭘﻤﺎﻳﺪۇ .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ،ﻫﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﮔﻪﺭﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻫﻪﺝ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍﻫﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﭽﯩﭗ،
ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ،ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ ﻣﯧﺰﯨﻠﯩﻚ ﺗﺎﺋﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻟﻪﺯﺯﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﭽﯩﭗ ،ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻨﻰ ﻳﯧﮕﻪﻧﮕﻪ ﺷﯜﻛﯜﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﺎﻻ-
ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯧﻬﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﭽﯩﭗ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻣﺎﻕ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﺪە ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﯚﻟﺪۈﺭﺩەﻙ ﻳﺎﺷﻼﺭﻧﻰ
ﺗﯚﻛﯜﺵ ،ﺋﯚﺯ ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﻳﺎﺗﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﭽﯩﭗ ،ﺩﺍﻕ
ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ﻳﯧﺘﯩﺶ ،ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻫﺎۋﺍﺳﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﭽﯩﭗ،
ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﻪﺭﻟﻪپ ﭘﯩﺸﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺟﺎﭘﺎﻻﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ
ﻛﻪﭼﯜﺭۈﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭۇﻧﺪﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ .ﺷﯘﯕﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻫﻪﺟﺠﻰ
ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ
ﺑﻮۋﺍﻗﺘﻪﻛﻼ ﺟﯩﻤﻰ ﮔﯘﻧﺎﻫﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﺎﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺕ
ﻫﻪﺟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
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ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﺳﺘﯩﻨﻼ ،ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﭘﯘﻝ ﺧﻪﺟﻠﻪپ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯚﻳﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭۇپ»ﻫﺎﺟﯩﻢ« ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ،
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻗﺘﻰ-
ﺳﻮﻗﺘﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ ﺑﯧﻴﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﺯۇﻟﯘﻡ
ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭﻣﯘ ﺋﯚﻳﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭۇﭘﻼ »ﻫﺎﺟﯩﻢ« ﺑﻮﻟﯘپ
ﮔﯘﻧﺎﻫﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ۋە ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻛﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺋﻪڭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﺘﯘﺭ.
ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﺘﯩﻦ ﻫﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺩۇﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ.
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