ﺟﯘﯕﮕﻮ
ﺷﯩﻴﺎﯕﮕﺎڭ ،ﺋﺎۋﻣﯧﻦ ۋە ﺗﯩﺒﻪﺗﻜﻪ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﺩﻭﻛﻼﺗﻼﺭ ﺑﯘ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﯗﻟﺪﻯ.
)ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ( ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﺪﺍ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﭘﯘﻗﺮﺍﻟﯩﺮﻯ "ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ
ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪھﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ" ﺩەپ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻗﺎﻧﯘﻥ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ،ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ
ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺷﻪﺧﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺯﻭﺭﻻپ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﯛﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﯩﻤﯘ
ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ .ﺑﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻥ ۋە ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭ  5ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ )ﺑﯘﺩﺩﺍ ﺩﯨﻨﻰ ،ﺗﻪﺭﯨﻘﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺩﯨﻨﻰ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ،ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﺩﯨﻨﻰ ۋە ﭘﺮﻭﺗﯧﺴﺘﺎﻧﺖ ﺩﯨﻨﻰ( ﺗﻪﺭﻛﯩﭗ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ،ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ
ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﻐﺎﻥ "ۋەﺗﻪﻧﭙﻪﺭۋەﺭ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ" )ۋ ﺩ ﺕ( ﻧﯩﯔ ﻧﺎﺯﺍﺭەﺗﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ "ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ" ﻧﯩﻼ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯗ" .ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﺑﯩﺮﯨﻜﻤﯩﺴﻰ
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﯧﺰﺍھﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻥ .ﭘﻪﻗﻪﺕ "ۋ ﺩ ﺕ" ﻻ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ۋە
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﺷﻘﺎ ھﻮﻗﯘﻗﻠﯘﻕ ﺩەپ ﻗﺎﻧﯘﻧﺪﺍ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ" .ۋ ﺩ ﺕ"
ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ۋە ﺷﻪﺧﺴﻰ ﺳﻮﺭﯗﻧﻼﺭﺩﺍ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺳﯘﺭﯗﻧﻼﺭﺩﺍ ۋە ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺸﻰ ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﺪﺍ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻻۋﺍﺯﯨﻤﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ "ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﻪﺕ
ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ" ﺩەپ ﺟﺎﻛﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﺎﺗﯧﺌﯩﺴﺘﯩﻚ ﺟﯘﯕﮕﻮ
ﻛﻮﻣﭙﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ )ﺝ ﻙ پ( ﻧﯩﯔ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﺭﻭﻟﻰ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ.
ﺟﻮﯕﮕﻮ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ "ۋ ﺩ ﺕ" ﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﻟﻤﺎ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺭﺍۋﺍﺟﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺟﺎﺭ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻣﯘﺷﯘ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪە ﺟﯘﯕﮕﻮ
ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺗﯩﺒﻪﺕ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ )ﺕ ﺋﺎ ﺭ( ﺩﺍ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﺒﻪﺗﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻥ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﺍ ھﻪﻡ
ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ )ﺵ ﺋﯘ ﺋﺎ ﺭ( ﺩﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ
ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺟﯘﯕﮕﻮ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺗﯜﺯﮔﻪﻥ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ
ھﻮﻗﯘﻕ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﭘﯩﻼﻧﯩﺪﺍ ﭘﺮﯦﺰﯨﺪﯦﻨﺖ ﺧﯘ ﺟﯩﻨﺘﺎۋﻧﯩﯔ  –2007ﻳﯩﻠﻰ ﺝ ﻙ پ  -17ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﻚ
ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﯩﻴﯩﺪﺍ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺩﻭﻛﻼﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ
ﺟﻪﺯﻣﻠﻪﺷﺘﯜﺭﺩﻯ .ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﭘﯩﻼﻧﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ :ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ "ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻣﻪﺯھﻪﭘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ
ﭘﺎﺭﺍۋﺍﻧﻠﯩﻖ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ
ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﯘﺳﯘﻝ ۋە ﻳﻮﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﻬﺎﻡ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ۋە
ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯗ" .ﺟﻮﯕﮕﻮ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺑﯘ ﺑﺎﻳﺎﻧﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ "ۋ ﺩ ﺕ" ﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻏﺎ ﻣﺎﺱ ﻛﯧﻠﯩﭗ – ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﻣﯩﮕﻪﻥ.
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ﺟﯘﯕﮕﻮ
ﺟﻮﯕﮕﻮ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭﺍۋﺍﺟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﮔﻮۋﯗﻳﯜەﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺭﻣﯩﻘﻰ ﻳﻪﻧﻪ "ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻟﯩﺮﻯ"
ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﺎ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﻯ .ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻟﯩﺮﻯ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﺘﯩﻦ "ۋ ﺩ ﺕ" ﻻﺭﺩﯨﻦ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ھﺎﻟﺪﺍ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺳﻨﻰ
ﻗﯘۋۋەﺗﻠﻪﺷﺘﻰ .ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﻰ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺯﻭﺭ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﻪﺯﻯ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ ﺗﯩﺰﯨﻢ
ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﭘﺮﻭﺗﯧﺴﺘﺎﻧﺖ ۋە ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﻣﯘﺧﻠﯩﺴﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺩەﺧﻠﻰ – ﺗﻪﺭﯗﺯ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ .ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﭘﺮﻭﺗﯧﺴﺘﺎﻧﺖ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻠﯩﺮﻯ،
 -2008ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻳﺎﺯﻟﯩﻖ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﺗﻪﻧﻬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪە ۋە  -1989ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺗﯩﻴﻪﻧﺌﻪﻧﻤﯧﻦ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﺷﯩﻨﯩﯔ  -20ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺧﺎﺗﯩﺮە ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﺧﺎﺗﯩﺮە
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﻧﺎﺯﺍﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﯨﻜﻰ
ﺑﻪﺯﻯ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻟﯩﺮﻯ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪە ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ "ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﻰ" ﺭﻭﻣﺎﻥ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﺭﻭھﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺳﻪۋەﺑﻰ ،ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ۋﺍﺗﯩﻜﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﺎﺩﺍﻗﯩﺘﯩﻨﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩەپ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩﮕﻪﻧﻠﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻳﻪﻧﻪ "ﻗﻪﺑﯩﻬ ﺩﯨﻦ" ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﺴﻰ ۋە ﻓﺎﻟﯘﻧﮕﻮڭ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﮔﯘﺭﯗھﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺑﯘﺩﺩﺍ ﺩﯨﻨﻰ ،ﺗﻪﺭﯨﻘﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺩﯨﻨﻰ ۋە ﺑﻪﺯﻯ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨﻨﻼﺭﻧﻰ "ۋ ﺩ ﺕ"
ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪە ﺭﺍۋﺍﺟﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ –2009 ،ﻳﯩﻠﻰ ﻣﺎﺭﺗﺘﺎ
ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺑﯘﺩﺩﺍ ﺩﯨﻨﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﺟﯩﻴﺎﯕﺴﯘ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ۋﯗﺷﻰ ﺷﻪھﺮﯨﺪە  -2ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﻚ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﯘﺩﺩﺍ
ﺩﯨﻨﻰ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﺩﻯ .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪە ،ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺝ ﻙ پ
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺴﻪپ ﺑﯚﻟﯜﻣﻰ ﺭەﺋﯩﺴﻰ ﺩﯗ ﭼﯩﯖﻠﯩﻦ ۋە ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ  – 11ﺑﻪﻧﭽﻪﻥ ﻻﻣﺎ ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻪﻧﭽﻪﻥ ﺋﯧﺮﺩﯦﻨﻰ ﭼﯚﺟﯩﺠﺎﺑﯘ )ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﮔﯩﻴﺎﻟﺘﺴﯧﻦ ﻧﻮﺭﺑﯘ( ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺘﯩﺶ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
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ﺟﯘﯕﮕﻮ
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ )ﺵ ﺋﯘ ﺋﺎ ﺭ( ۋە ﺗﯩﺒﻪﺕ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ )ﺕ ﺋﺎ ﺭ(
ﺩﯨﻜﻰ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻣﯘﺧﻠﯩﺴﻼﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ،ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ۋە
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺭﺍﺩﯨﻜﺎﻟﯩﺰﯨﻤﻨﻰ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺕ ۋە ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﻼﺭﻧﻰ ﺗﯧﻨﭽﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺸﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍپ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺵ ﺋﯘ ﺋﺎ ﺭ ﺩﺍ
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯧﺮﺭﻭﺭﯨﺰﻣﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەﻳﺪﯗ .ﺗﯩﺒﻪﺗﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ۋە ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ
ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﻮﻻﻳﺴﯩﯩﺰﻟﯩﻖ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻣﻮﯕﻐﯘﻝ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ۋە ﺗﯩﺒﻪﺕ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚپ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯩﺒﻪﺕ ﺑﯘﺩﺩﺍ
ﺩﯨﻨﻰ ﻣﯘﺧﻠﯩﺴﻠﯩﺮﻯ ،ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ۋە ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﻳﯘﺷﯘﺵ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﺩﺩﯨﺴﺘﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﻯ – 2008 .ﻳﯩﻠﺪﯨﻜﻰ
ﻛﻪڭ ﻛﯚﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺕ ﺋﺎ ﺭ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺗﯩﺒﻪﺕ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪﻯ .ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ،ﺭﺍھﯩﺐ ۋە ﺭﺍھﯩﺒﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﻻﻱ ﻻﻣﺎﻧﻰ
ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻳﯩﺒﻨﺎﻣﯩﮕﻪ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ "ۋەﺗﻪﻧﭙﻪﺭۋەﺭﻟﯩﻚ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﻰ"
ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ .ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻣﯘ
ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﻰ) .ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚپ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﺋﯩﻼۋﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﻟﺴﯘﻥ(.
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺗﯩﺒﻪﺕ ﺑﯘﺩﺩﺍ ﺩﯨﻨﻰ ﺭﺍھﯩﺐ ۋە ﺭﺍھﯩﺒﻪﻟﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ  – 2008ﻳﯩﻞ
ﺋﺎۋﻏﯘﺳﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﻪﺭﺩە ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺷﯘ ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﺍ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﺎ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻘﻰ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﻟﭽﯩﺨﺎﻧﯩﺴﻰ ۋە
ﭼﯧﯖﺪﯗ ،ﮔﯘﺍﯕﺠﯘ ،ﺷﺎﯕﺨﻪﻱ ،ﺷﯧﻨﻴﺎڭ ،ۋﯗﺧﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻨﻰ ﻛﻪﯕﺮﺍﻕ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺵ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻛﯜچ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ .ﺋﺎ ﻕ ﺵ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺧﻮﺭﻻﺷﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﺵ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪﺷﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻼپ ،ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﺪﺍ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ۋە ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﺩﺍ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ،ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﺶ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺟﯘﯕﮕﻮ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘﺭﺍﺟﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﻣﻪھﺒﯘﺳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍﺯ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﻨﻰ
ۋە ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚپ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺟﯘﯕﮕﻮ
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ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﯩﺒﻪﺕ ﺑﯘﺩﺩﯨﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ – 2008 .ﻳﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎۋﻏﯘﺳﺖ
ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪە ،ﭘﺮﯦﺰﯨﺪﯦﻨﺖ ﺑﯘﺵ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚھﺒﯩﺘﯩﺪە
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪﻯ ۋەﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﭘﺮﻭﺗﯧﺴﺘﺎﻧﺖ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﯨﺪﺍ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺩﺍﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﻯ -2009 .ﻳﯩﻠﻰ ﻓﯧﯟﺭﺍﻟﺪﺍ ،ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ
ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻯ ﻛﻠﯩﻨﺘﻮﻧﻤﯘ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﺮﻭﺗﯧﺴﺘﺎﻧﺖ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﯨﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺟﯘﯕﮕﻮ
ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﺯﺍﻛﯩﺮە ﻗﯩﻠﺪﻯ -2009 .ﻳﯩﻞ ﻣﺎﻳﺪﺍ ﺷﺎﯕﺨﻪﻳﺪە
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﭘﺎﻻﺗﺎ ﺭەﺋﯩﺴﻰ ﭘﯧﻠﻮﺳﻰ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ
ﻗﻮﻳﺪﻯ ۋە ﺑﯩﺮ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﯨﺪﺍ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ-1999 .
ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ،ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻯ ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﻰ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺋﻪھﺪﯨﻨﺎﻣﯩﺴﻰ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ "ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺕ"
ﺩەپ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪپ ﻛﻪﻟﺪﻯ.

ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻧﻮﭘﯘﺳﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ
ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﻪﺭ ﻛﯚﻟﯩﻤﻰ  3.5ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﻛﯟﺍﺩﺭﺍﺕ ﻣﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻧﻮﭘﯘﺳﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ  1.3ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺩ- 2007 .
ﻳﯩﻞ ﻓﯧﯟﺭﺍﻟﺪﺍ ﺷﺎﯕﺨﻪﻳﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ھﻪﻡ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺕ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە  16ﻳﺎﺵ ھﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ
ﺟﯘﯕﮕﻮ ﮔﺮﺍژﺩﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ  31.4ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﻰ ﻳﻪﻧﻰ  300ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺩەپ
ﻳﻪﻛﯜﻧﻠﻪﻧﮕﻪﻥ.
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ  -1997ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻕ ﺗﺎﺷﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ 100,000 ،ﺩﯨﻦ
ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻼﻧﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺟﺎﻳﻰ 300,000 ،ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﺭﺍھﯩﺐ
ھﻪﻡ  3,000ﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻼﻧﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺟﯘﯕﮕﻮ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ -1997
ﻳﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻕ ﺗﺎﺷﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺳﺘﺎﺗﯩﺴﺘﯩﻜﺎ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ.
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺑﯘﺩﺩﺍ ﺩﯨﻨﻰ ،ﺗﻪﺭﯨﻘﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺩﯨﻨﻰ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ،ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﺩﯨﻨﻰ )ﺭﯨﻢ ﺩﯨﻨﻰ( ۋە
ﭘﺮﻭﺗﯧﺴﺘﺎﻧﺖ ﺩﯨﻨﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﻪﺵ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺭﻭﺳﯩﻴﻪ ﺋﻮﺭﺗﻮﺩﻭﻛﺲ
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ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺭﻭﺳﯩﻴﻪ ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺳﻰ ﻛﻮپ ﻳﺎﻛﻰ ﺭﻭﺳﯩﻴﯩﮕﻪ
ﻳﯧﻘﯩﻦ ھﻪﻡ ﺗﯘﺗﺎﺷﻘﺎﻥ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﺍ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﮔﯩﺮﺍژﺩﺍﻧﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﭼﻪﺕ
ﺋﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﻰ ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯩﻤﯘ ،ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻻﺭﻏﺎ ﺗﻪۋە ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﺭﯗۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻐﺎ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﯘﺩﺩﺍ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺭﯨﻘﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﻪﺵ ﻗﯩﻴﯩﻦ،
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﻖ ﺗﯜﺯﯛﻣﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﻳﯩﺪە ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ - 2007 ،ﻳﯩﻠﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎۋﺍﺯ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﻳﺎﺵ ﻗﯘﺭﺍﻣﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺋﺎھﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ  11ﺩﯨﻦ  16ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﺩﺩﯨﺴﺘﻼﺭ،
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﺘﯩﻦ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋﺎھﺎﻟﻪ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﯨﻘﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﻯ.
ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﯩﻨﺨﯘﺍ ﺧﻪۋەﺭ ﺋﺎﮔﯧﻨﺘﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﺍ  100ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﺑﯘﺩﺩﯨﺴﺖ ﺑﺎﺭ ﺩەپ
ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﯩﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﺗﻪﺭﯨﻘﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﺳﺘﺎﺗﯩﺴﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻝ ﻳﻮﻕ.
ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ 20
ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ .ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ )ﺋﯚﺯﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ( ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ  50ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﻮپ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺨﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻯ )ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻠﯩﺮﻯ(  40,000ﺩﯨﻦ ﺋﻮﺷﯘﻕ
)ﻳﯧﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﻰ ﺵ ﺋﯘ ﺋﺎ ﺭ ﺩﺍ(  ،ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻤﺎﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺳﺎﻧﻰ
 45,000ﺩﯨﻦ ﺋﻮﺷﯘﻕ ھﻪﻡ ) 10ﺋﯩﺴﻼﻡ( ﺩﯨﻨﻰ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﻰ )ﻣﻪﺩﺭﯨﺴﻪ( ﺑﺎﺭ.
ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ  10ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﭼﻮﯕﻰ
ﺧﯘﻱ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ  10ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﺪﯨﻦ ﺋﻮﺷﯘﻕ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺧﯘﻱ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﻧﯩﯖﺸﯩﻴﺎ ﺧﯘﻱ
ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻐﺎ ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺧﯘﻱ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ
ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻥ .ﺧﯘﻱ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﺵ ﺋﯘ ﺋﺎ ﺭ ﺩﺍ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ - 2005 .ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﺩﻭﻛﻼﺗﻘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ،
 - 2004ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺵ ﺋﯘ ﺋﺎ ﺭ ﺩﺍ  23,900ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ ۋە  27,000ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺭﺍﻗﯩﻐﺎ ﺟﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ۋە ھﯧﻴﺖ ﺑﺎﻳﺮﺍﻣﻠﯩﻖ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﺍ 200,000 ،ﺧﯘﻱ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻰ ۋە  160ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ ﺑﺎﺭ .ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺑﯘ
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ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﻤﺎﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ھﻪﻡ ھﺎﻻﻝ ﺩﯗﻛﺎﻥ ۋە
ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﯚﻟﻪﻳﺪﯗ.
ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﺮﻭﺗﯧﺴﺘﺎﻧﺖ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ ﺋﯜچ  -ﺋﯚﺯﻯ ۋەﺗﻪﻧﭙﻪﺭۋەﺭﻟﻪﺭ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ /
ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﻛﯧﯖﻪﺷﻤﯩﺴﻰ )ﺋﯜ ﺋﯚ ۋ ھ  /ﺝ ﺥ ﻙ( ﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﻛﻪﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ 20
ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﭘﯘﻗﺮﺍ ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﺩﺍ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺩەپ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﯩﺪﻯ .ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ
 50,000ﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ "ﺋﯜ ﺋﯚ ۋ ھ" ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ ۋە  18ﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ "ﺋﯜ ﺋﯚ ۋ ھ" ﺋﯩﻼھﯩﻴﻪﺕ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﻰ
ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﺩﻯ ﺩەپ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﺋﺎﻣﺒﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ 300
ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋ ﺗﻮﺭﻯ ﺑﺎﺭ ﺩەپ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﻪﻳﺪﯗ" .ﭘﯧﯟ" ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ  50ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﺪﯨﻦ 70
ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻐﯩﭽﻪ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﯩﺴﯩﺰ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ﺩەپ
ﻣﯚﭼﻪﺭﻟﻪﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺧﻪﻟﻖ )ﺭﯦﻨﻤﯩﻦ( ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﺩﻭﻛﻼﺗﺘﺎ "ﺋﯜ ﺋﯚ ۋ
ھ" ﺩﯨﻜﻰ ۋە ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﭼﯩﺮﻛﺎۋﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺳﺎﻧﻰ  90ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯗ ﺩەپ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﯩﺪﻯ.
ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ 60 ،ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺑﺎﺭ ﺩەپ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﯩﻨﯩﭗ،
ﺑﯘﻧﯩﯔ  10ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺪﯗ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﺪﯗ .ﻛﺎﻟﯟﯨﻨﯩﺰﻡ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﯩﺴﻼھﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻼھﯩﻴﻪﺕ ﺋﯧﻘﯩﻤﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ-ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ ۋە ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭﻟﯩﺮﻯ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﺘﻰ .ﭘﻪﻧﺘﻪﻛﻮﺳﺘﺎﻝ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﯩﻤﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ-ﭼﯩﺮﻛﺎۋﻟﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﻛﻪڭ ﻛﯚﻟﻪﻣﺪە ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﺪﻯ.
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ ﺳﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘﺗﺨﺎﻧﯩﻼﺭ ،ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻻﺭ ۋە ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯕﻠﻪﺷﻤﻪﻱ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ 17.4 ،ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ
ﻧﻮﭘﯘﺳﻠﯘﻕ ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﺷﻪھﯩﺮﯨﺪە ﭘﻪﻗﻪﺕ  13ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﭘﺮﻭﺗﯧﺴﺘﺎﻧﺖ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ ﺑﺎﺭ .ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻻﺭ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭼﯧﺮﻛﺎۋ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﺸﺘﺎ
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍۋﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﭼﯧﺮﻛﺎۋ ۋە ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯧﺰﺩﯨﻦ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﯩﻠﻰ.
ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ۋەﺗﻪﻧﭙﻪﺭۋەﺭﻟﻪﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ )ﻙ ۋ ﺝ( ﺑﻮﻟﺴﺎ  5.3ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻟﯩﺮﯨﺪﺍ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ھﻪﻣﺪە  12ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﻮپ ﻛﯩﺸﻰ "ﻙ ۋ ﺝ" ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺴﯩﺰ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﺩﯨﻨﻰ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺩەپ ﺩﻭﻛﻼﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ "ﻙ ۋ ﺝ" ﻧﯩﯔ
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 70ﺋﯧﭙﯩﺴﻜﻮﭘﻰ ،ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ  3,000ﭘﻮﭘﻰ ۋە ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ 6,000 ،ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺶ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻡ  12ﺋﯩﻼھﯩﻴﻪﺕ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ  40ﺋﯧﭙﯩﺴﻜﻮپ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ
ﺋﯩﺸﻠﻪۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤﻰ ﻗﺎﻣﺎﻗﺘﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻣﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍﺷﻼﺭ ﺑﺎﺭ.
ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ  - 2007ﻳﯩﻠﻰ ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﯩﻜﻰ  79ﺋﯧﭙﯩﺴﻜﻮپ ﻗﺎﺭﺍﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﺪﯨﻦ 40
ﺋﯧﭙﯩﺴﻜﻮپ ﺋﯧﭙﯩﺴﻜﻮﭘﻠﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻥ 30 ،ﺩﯨﻦ ﺋﻮﺷﯘﻕ ﺋﯧﭙﯩﺴﻜﻮﭘﻨﯩﯔ ﻳﯧﺸﻰ  80ﺩﯨﻦ
ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ.
ﻓﺎﻟﯘﻧﮕﻮڭ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺭﻭھﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺑﯘﺩﺩﺍ ﺩﯨﻨﻰ ﺩەپ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﻳﺪﯗ .ﻓﺎﻟﯘﻧﮕﻮڭ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺎﻣﻪﺕ )ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺳﯜﺭﯛﺵ( ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ،ﭼﯩﮕﻮڭ ﺑﻪﺩەﻥ ﭼﯧﻨﯩﻘﺘﯘﺭﯗﺵ
)ﺟﯘﯕﮕﻮﭼﻪ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﭼﯧﻨﯩﻘﯩﺶ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﻰ( ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﻟﻰ ﺧﻮﯕﺠﻰ ﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯨﺪﯗ-1999 .ﻳﯩﻠﻰ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻓﺎﻟﯘﻧﮕﻮﯕﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﺭﯨﺘﻠﯩﺮﻯ
ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ  70ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﺩەپ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ؛ ﻛﯧﻴﯩﻦ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻣﯘﺭﯨﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ
ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ  2ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﺩەپ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﯟەﺗﺘﻰ .ﻓﺎﻟﯘﻧﮕﻮﯕﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ 10
ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗۋﺍﺗﯩﺪﯗ ﺩەپ
ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﻪﻳﺪﯗ.

ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ
ﻗﺎﻧﯘﻥ/ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﺎ
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﺪﺍ “ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ" ﻗﻮﻏﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﭘﯘﺧﺮﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ
ﻗﺎﻧﯘﻧﺪﺍ ﻛﯧﭙﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯘﻕ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ
)ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﺶ( ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﻳﻮﻕ .ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﻳﺎﻛﻰ ﺭەﺳﻤﯩﻲ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻻﺭﯨﻨﯩﯔ ﺯﻭﺭﺍۋﺍﻧﻠﯩﻖ
ھﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﻡ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯘﻕ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻏﺎ ،ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻏﺎ ،ۋە
ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯩﻐﯩﻨﭽﺎﻗﻠﯩﺪﻯ .ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺳﺎﺩﯨﻘﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺭﯨﻢ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﭘﻮﭘﻰ ۋە ﺩﺍﻻﻱ ﻻﻣﺎﻏﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
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ﺟﯘﯕﮕﻮ
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ
ﻗﻮﺯﻏﯩﻐﯘﺩەﻙ ھﺎﻟﺪﺍ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺩﯨﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺗﯧﺰ ﺳﯜﺭﺋﻪﺗﺘﻪ
ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗۋﺍﺗﯩﺪﯗ.
 -2005ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﺴﯩﺪﺍ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻏﺎ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ
ھﺎﻟﺪﺍ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ )ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯜﻟﯜﻛﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺭﺍھﯩﺒﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪپ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺳﺎﻻھﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە
ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﺗﻮﭘﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ( ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭ ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪھﺮﯨﻤﺎﻥ
ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪﻯ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﻪﺵ "ۋ ﺩ ﺕ" ﻻ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﮕﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە
ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﺪﯗﺭ .ﺑﻪﺵ "ۋ ﺩ ﺕ" ﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﺳﺎﻻھﯩﻴﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻼ ﭼﻮڭ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍپ
ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﻬﻪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯜﺯﯛﺗﯜپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ
ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﯩﻨﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﻠﺸﺘﯘﺭﯗۋﺍﺗﺎﻣﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺭەﺯﯨﻞ ﺩﯨﻨﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﺗﻪﺭەپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﻰ ۋە ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺯﻭﺭﺍۋﺍﻧﻠﯩﻖ ۋە
ﺟﺎﺯﺍﻧﯩﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
“ۋ ﺩ ﺕ" ﻧﯩﯔ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﻪﺯﯨﺪە ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ
ھﻪﻡ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ ۋەﻛﯩﻠﻠﻪﺭ ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﯘﯕﮕﻮ
ﺧﻪﻟﻖ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﻛﯧﯖﯩﺸﯩﺪە ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﮔﻮۋﯗﻳﯜەﻧﻨﯩﯔ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻰ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺴﻪپ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﮕﻰ
ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﻪﺭ ﻳﻪﻧﻰ "ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ۋە ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ" ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺴﻪپ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻗﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﺋﺎﺗﯧﺌﯩﺴﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﺴﻰ
ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﻰ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭ ھﻪﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﻼ ﻳﯧﺮﯨﺪە ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ
"ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ" ۋە "ﺷﻪﺧﺴﻰ ﺑﯘﺗﺨﺎﻧﯩﻼﺭ" ﺋﻮﻣﯘﻣﻴﯜﺯﻟﯜﻙ ﺑﺎﺭ" .ۋ ﺩ ﺕ" ﻏﺎ ﺋﻪﺯﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
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ﻛﯚپ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ھﺎﻟﺪﺍ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ھﺎﻟﺪﺍ ﻛﯘﺭﺳﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﭽﯩﺶ ،ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻧﻪﺷﺮ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺟﺎﻳﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﺎ ۋە ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺭﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﺶ ۋە ﺗﻮﺭﺩﺍ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﻧﻰ
ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ.
ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﮔﯘﺭﯗپ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺵ "ۋ ﺩ ﺕ" ﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪۋە ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ
ﺩەپ ﺟﺎﻛﺎﺭﻟﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﻠﯩﺮﻯ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﭘﺮﻭﺗﯧﺴﺘﺎﻧﺖ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺭﺍھﯩﺒﻠﯩﺮﻯ "ﺋﯜ ﺋﯚ ۋ ھ  /ﺝ ﺥ ﻙ" ﮔﻪ ﺗﻪۋە ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ۋەﺗﻪﻧﭙﻪﺭۋەﺭﻟﻪﺭ
ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻐﺎ ﺗﻪۋە ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻤﯘ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯩﺮﻛﺎۋﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ "ﺋﯜ ﺋﯚ ۋ ھ  /ﺝ ﺥ ﻙ" ﻧﯩﯔ ﮔﯘۋﺍھﻨﺎﻣﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺭﻭھﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﺸﻘﺎ
ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺳﯩﻨﻰ ﺳﻪۋەﺑﺴﯩﺰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﺑﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﻬﻪﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩەپ ﺑﻪﺱ ـ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮە ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺩﯨﻨﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ ،ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺧﯧﻲ
ﻟﻮﯕﺠﯩﻴﺎﯕﺪﯨﻜﻰ "ﺋﻮﺭﺗﻮﺩﻭﻛﺲ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ" ﺩﯨﻨﻰ ،ﻓﯘﺟﯩﻴﻪﻧﺪﯨﻜﻰ "ﻣﺎ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ" ﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻼھﻼﺭﻏﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺵ ﺩﯨﻨﻰ ۋە ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺟﯧﺠﯩﻴﺎڭ ۋە ﮔﯘﺍﯕﺪﻭڭ ﻻﺭﺩﯨﻜﻰ "ﺧﯘﺍڭ ﺩﺍ ﺷﻪﻥ"
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﺩﯨﻨﻼﺭﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﺪﻯ ۋە ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ ،ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﻳﯜﻧﻨﻪﻥ ﺩﯨﻜﻰ "ﻧﺎﺷﻰ" ﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ "ﺩﻭﯕﺒﺎ" ۋە ﮔﯘﺍﯕﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯘﺍڭ
ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ "ﺑﯘﻟﻮﺗﺎ" ﻻﺭ.
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﭘﺮﻭﺗﯧﺴﺘﺎﻧﺖ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ "،ﺋﯜ ﺋﯚ ۋ ھ  /ﺝ ﺥ ﻙ"
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻗﯘﻧﯘﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺗﺎﯕﻐﺎﻥ ﺗﯜﺯﯛﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ
ﺩەپ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ "ﺋﯜ ﺋﯚ ۋ ھ  /ﺝ ﺥ ﻙ" ﻏﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﺷﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻟﯩﺮﻯ "ﺋﯜ ﺋﯚ ۋ ھ  /ﺝ ﺥ ﻙ" ﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﭼﻮﻗﯘﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻰ ھﻪﻡ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﺪﯨﻦ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭ "ﺋﯜ ﺋﯚ ۋ ھ  /ﺝ ﺥ ﻙ" ﻧﯩﯔ
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ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﭘﺮﻭﺗﯧﺴﺘﺎﻧﺖ ﻣﻪﺯھﻪﭘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ھﻪﻗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﯩﻤﺎﻳﻪ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ "ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻣﻪﺯھﻪپ" ﻧﯩﯔ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﺪە ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯜﺭﮔﯩﻠﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﯩﺪﻯ .ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﯧﺮﻛﺎۋ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ۋە ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺴﻤﻰ ۋە ﺋﺎﺩﺭﯦﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻼپ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﻗﯩﯟەﺗﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮەﺭ "ۋ ﺩ ﺕ" ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺪﻯ .ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭ ﻛﯚپ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﻪ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ۋە ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﻪ
ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﯜﭼﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ" ،ۋ ﺩ ﺕ" ﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﯩﺪﻯ.
"ﺋﯜ ﺋﯚ ۋ ھ" ﻧﯩﯔ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﺷﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭ ھﺎﺯﯨﺮ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯘﻕ ھﺎﻟﺪﺍ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺋﻮﺑﺰﻭﺭﭼﯩﻠﯩﺮﻯ
ﭼﻮﻗﯘﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ،ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﭼﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻥ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﯩﻜﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ ۋە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە "ﺋﯜ ﺋﯚ ۋ ھ" ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻜﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە
ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﺪﻯ.
ﺵ ﺋﯘ ﺋﺎ ﺭ ﺩﺍ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﺳﺘﻰ .ﺋﺎﻟﺘﺎﻱ ۋﯨﻼﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﯖﮕﯩﻞ
ﻧﺎھﯩﻴﯩﺴﻰ ،ﺋﯩﻠﻰ ﻗﺎﺯﺍﻕ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺋﻮﺑﻼﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە  23ﺧﯩﻞ "ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ" ﻟﻪﺭ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ،ﺑﯘﻻﺭ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﻳﻮﺳﯘﻧﺪﺍ ﺗﻮﻱ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻰ
ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەﺵ ،ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺑﻪﺩەﻝ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎژﻻﺭﻧﻰ
ﻳﯩﻐﯩﺶ ،ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ۋﺍﺭﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ۋە ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﭽﻪ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﺷﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﻳﺎﺵ ﻗﯘﺭﺍﻣﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﺍ
ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ  -14ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﺗﺎ -ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﯩﻐﺎ
ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ .ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﺴﯩﺪە ،ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻼ
ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ )ﺳﺎﻳﺎھﯩﺘﻰ( ﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍﻻﻳﺪﯗ.
 -1980ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ "ﺭەﺯﯨﻞ ﺩﯨﻦ" ﺩەپ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﮔﯘەﻥ ﻳﯩﻦ )ﮔﯘەﻥ ﻳﯩﻦ
ﻓﺎﻣﯩﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﯘﺩﺍﻧﯩﯔ ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﻰ( ،ﺟﻮڭ ﮔﻮڭ )ﭼﻰ ﮔﻮڭ ﭼﯧﻨﯩﻘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺭﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺶ(  ،ۋە
ﻓﺎﻟﯘﻧﮕﻮڭ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﯨﻨﻼﺭﻧﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﻓﺎ ﻟﯘﻧﮕﻮﯕﻐﺎ
ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﯕﺸﻪﺷﻜﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻭﻛﻼﺗﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻳﻪﻧﻪ
"ﺷﻮﺋﯘﺗﯧﺮ" ) -1962ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﺍ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ( ،ﻏﻪﺭﺏ ﻧﯘﺭﻯ ،ﺗﺎﻟﯩﭙﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ )ﻣﯧﻨﺘﯘ ﺧﯘﻱ(،

11

ﺟﯘﯕﮕﻮ
ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﻚ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ ،ﺭﻭھﻰ ﻣﻪﺯھﻪپ ،ﻳﯧﯖﻰ ﺗﻪۋﺭﺍﺕ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ ،ﭼﺎﻛﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜچ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﻰ
)ﻳﻪﻧﻰ ،ﺳﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﯘ ﺭﯦﻦ ﺩەﭘﻤﯘ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ( ﺗﺎﻟﯩﭙﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﯘﺩﺍ
ﻣﻪﺯھﯩﭙﻰ ،ﺗﻪﺳﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ ،ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋ ،ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ،ۋە ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ
ﺟﯘﯕﮕﻮ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﭘﺮﻭﺗﯧﺴﺘﺎﻧﺖ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ
ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺭەﺯﯨﻞ ﺩﯨﻨﻼﺭ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ.
ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﯩﯔ  -300ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﺭﺷﺎﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺗﻮﭘﻼﺵ ،ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﻧﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻛﯜﺷﻜﯜﺭﺗﯜﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯩﻐﯩﻦ
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﻣﺎ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﮔﯘﺭﯗﭘﻼﺭ ﺭەﺯﯨﻞ ﺩﯨﻨﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻐﺎ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ  7ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﯩﯔ  -251ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ
ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻻﺭﻏﺎ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ.
ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﺎﺧﺎۋەﺗﻠﯩﻚ )ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰ ﺳﯜﺭﺋﻪﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﯖﯩﻴﺸﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ  -2008ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﭽﯜەﻥ ﻳﻪﺭ ﺗﻪۋﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺑﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻟﻼﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ  -35ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭽﻰ ۋە ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﻪﺧﺴﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭ ﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﺎﺝ
ﺗﯚﻟﯩﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ )ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ( ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻜﻪ ﺳﺎﻻھﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ .ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻳﻪﺭ ﺗﻪۋﺭەﺷﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﺪﻯ .ﺋﺎﭘﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺷﻘﺎ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻨﺌﺎﻡ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﺵ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﺩﻭﻛﻼﺗﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺩﯨﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺭﯨﺘﻠﯩﺮﻯ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺗﯘﻏﯘﺵ
ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ۋە ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺭﯨﻢ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ
ﺑﺎﻻ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ ۋە ﺳﯘﻧﺌﯩﻲ ھﺎﻣﯩﻠﯩﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
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ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﭘﺮﻭﺗﯧﺴﺘﺎﻧﺖ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﻻ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺋﻪﻣﺮﻯ -ﻣﻪﺭﯗﭘﻼﺭﻏﺎ ﺧﯩﻼپ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ﺩەپ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﻻ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺳﻮﻏﺎﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﺑﺎﻻ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺳﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ھﺎﻣﯩﻠﯩﺪﺍﺭ
ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺗﯘﻏﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ھﻪﻡ ﺋﯘﻻﺭ
ھﻮﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺳﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﯜﺯﯛﻣﯩﮕﻪ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ھﺎﻟﺪﺍ ھﺎﻣﯩﻠﯩﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛۋەﺗﺘﻰ.

ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭ
ﺑﯘ ﺩﻭﻛﻼﺗﺘﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪە ،ھﻮﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ھﺎﻟﺪﺍ ﺗﯩﺒﻪﺗﻠﻪﺭ
ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ۋە ﺵ ﺋﯘ ﺋﺎ ﺭ ﺩﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ  2000ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﻰ ھﻮﻗﯘﻗﺪﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ  -2008ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻳﺎﺯﻟﯩﻖ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ۋە ﭘﺎﺭﺍﻟﯩﻤﭙﯩﻚ )ﻣﯧﻴﯩﭙﻠﻪﺭ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ( ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯ -ﺋﺎﺭﺍ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﻻﺳﺎﺩﺍ  -2008ﻳﯩﻠﻰ  -14ﻣﺎﺭﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻻﺳﺎﺩﯨﻜﻰ ﺯﻭﺭﺍۋﺍﻧﻠﯩﻖ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭ ﭘﺎﺭﺗﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ۋە ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﻯ ﺩﺍﻻﻱ ﻻﻣﺎ ﺗﯩﺒﻪﺗﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺗﻮﭘﯩﻼڭ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﻛﯜﺷﻜﯜﺭﺗﺘﻰ ،ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﻻﻱ ﻻﻣﺎﻧﻰ ھﺎﻗﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﺘﻰ-2009 .ﻳﯩﻠﻰ ﻣﺎﺭﺕ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻣﻪﻏﻠﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﯩﺒﻪﺕ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﯖﯩﻨﯩﯔ  50ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ،ﺩﺍﻻﻱ
ﻻﻣﺎﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﻟﻪﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯩﺶ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﯩﺒﻪﺗﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ -25
ﻓﯧﯟﺭﺍﻟﺪﺍ ﺗﯩﺒﻪﺕ ﻳﯧﯖﻰ ﻳﯩﻠﯩﻨﻰ-28 ،ﻣﺎﺭﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯘﻟﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺯﺍﺩ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻜﻪ
ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯩﺪﻯ .ﺗﯩﺒﻪﺗﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻛﯚپ ﻗﯩﺴﻤﻰ -2008ﻳﯩﻠﻰ ﺑﺎھﺎﺭﺩﺍ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺗﯩﺒﻪﺕ
ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜﯩﺪە ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺗﻮﭘﯩﻼڭ ۋە ﺯﻭﺭﺍۋﺍﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﯩﺒﻪﺗﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﺵ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﺒﻪﺕ ﻳﯧﯖﻰ ﻳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺗﻪﺑﺮﯨﻜﻠﯩﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻨﻰ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﭘﺮﻭﺗﯧﺴﺘﺎﻧﺖ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ ﺗﻮﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻧﻰ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ۋە ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﻨﯩﯔ
ھﻮﻗﯘﻗﯩﻐﺎ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺧﯩﺮﯨﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺩەپ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﺩﻯ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ-2008 ،
ﻳﯩﻠﻰ -28ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮﺩﺍ ،ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻘﻰ  250,000ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺑﺎﺭ ھﻪﻡ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﯚﻟﻜﯩﻠﻪﺭﺩە
ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻨﻰ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﻣﯩﻐﺎﻥ
ھﻪﻡ ﺭﯗﺧﺴﻪﺗﺴﯩﺰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻮﺭﮔﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﺎﻣﺪﺍ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺩەپ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ
ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺩﻯ.
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 -2009ﻳﯩﻞ  -10ﻓﯧﯟﺭﺍﻟﺪﺍ ،ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻧﻪﭘﻪﺭﺟﯘﯕﮕﻮ ﺳﺎﻗﭽﯩﺴﻰ ۋە ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ  1,200ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺑﺎﺭ ﺷﺎﯕﺨﻪﻱ ۋەﻧﺒﺎڭ ﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﭘﻮﭘﻰ ﺳﯘﻱ
ﭼﯜەﻧﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺷﻪھﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ
ﭘﻮﭘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮە ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭ ﺩەپ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺳﯘﻱ ﭼﯜەﻥ ﺑﯘ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺳﯘﻱ
ﭼﯜەﻥ ،ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ۋەﻥ ﺑﺎڭ ﭼﯩﺮﻛﺎۋﺳﯩﻨﯩﯔ )ﺋﯚﻱ( ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ  30ﻛﯜﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﺭﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﻯ.
ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﯜﺯﯛﻣﻠﻪﺭ ،ﺋﯚﻟﻜﯩﻠﯩﻚ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺩﻭﻛﻼﺗﻠﯩﺮﻯ ،ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ۋە ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﻨﯩﯔ
ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻻﺭﻧﻰ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻻﺭ ۋە ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەﺷﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺷﻪﺭﺕ  -ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﭼﻮڭ ﭘﻪﺭﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺷﻪھﻪﺭ
ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻟﯩﺮﻯ ﻳﯩﻐﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﻟﯩﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ.
ﺷﻪھﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻟﯩﺮﻯ ﻳﯜﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ
ﻳﯩﻐﯩﻨﻼﺭﻧﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﺳﯩﺴﯩﺰ ﺋﺎﭼﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚپ ﺋﻪﺯﺍﻏﺎ ،ﻣﺎﻝ  -ﻣﯜﻟﯜﻛﻜﻪ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﻣﻪﻧﺒﻪﮔﻪ ۋە ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺶ ﺗﻮﺭﯨﻐﺎ
ﺋﯩﮕﻪ .ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﮕﻪﻧﺪە ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺧﻪۋﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯗچ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺷﯘﯕﺎ
ﺋﯘﻻﺭ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻠﯩﻬﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻡ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ
ﺩﯨﻨﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﺘﻰ.
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﺍ ،ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﺵ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ
ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ھﻪﻡ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺳﻮﺭﺍ ﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ "ۋ ﺩ ﺕ" ﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﺸﻘﺎ
ﻗﯩﺴﺘﯩﺪﻯ .ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭ ﺋﯘﭼﻘﺎﻧﺪەﻙ
ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﯖﻼﺭ ﺩەپ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ.
ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﯨﻨﻰ ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ۋە ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﻳﺪە )ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺳﻮﺭﯗﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻨﯩﻖ
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ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ( ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﺸﻰ ھﺎﺟﻪﺗﺴﯩﺰ )"ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ۋە ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ"( ﺩەپ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﺍ ﺳﺎﻗﭽﻰ ۋە ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﺩﻯ،
ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﺩﻯ ،ﺑﯘ "ﺭەﺯﯨﻞ ﺩﯨﻦ"ﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ
ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﻪﺯﯨﺪە ،ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﻪپ
ھﻪﺗﺘﺎ ﻛﯜﻧﻠﻪپ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ﭼﯧﺮﻛﺎۋ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺶ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﻯ،
ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﺎ ۋە ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﻯ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍۋﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻻﺭ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﺎﻧﻰ ﻛﯚپ ۋە ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﺵ
ۋﺍﻗﺘﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ،ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ
ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ﺩەپ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﻭﻛﻼﺗﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﺩﺍ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻻﺭ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﻬﻪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﺳﺎﺩﯨﺮە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ۋەﻳﺮﺍﻥ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ،ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺪە ،ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﻤﯩﺴﻪ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﯩﻐﺎ
ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﯩﻐﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﻪﺯﯨﺪە ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
)ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﮕﻪ( ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ - 2009 .ﻳﯩﻠﻰ  -12ﺋﺎﭘﺮﯦﻠﺪﺍ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ
ﺋﯧﭙﯩﺴﻜﻮﭘﻰ ﺋﯩﮕﻨﻪﺳﯩﻴﯘﺱ ۋﺍڭ ﭘﺎﺳﺨﺎ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ﺷﺎﯕﺨﻪﻳﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﭼﯧﺮﻛﺎۋ ﺷﯜﺟﺎ ﺧﯘﻱ ﭼﻮڭ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﯨﺪﺍ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ  2,000ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﯘﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺑﺮﯨﻜﻠﯩﺪﻯ.
ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ .ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻝ
ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗپ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ،ﭼﻮڭ ﻳﺎﺷﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻛﯜﺗﯜﺵ ﺋﻮﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪﻯ.
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ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘﺩﺩﺍ ﺩﯨﻨﻰ ۋە ﺗﻪﺭﯨﻘﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻣﺸﯧﺮﯨﻚ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻏﺎ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﻪڭ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯘﯕﮕﻮ
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺸﯩﺶ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ھﺎﻟﺪﺍ  - 2006ﻳﯩﻠﻰ ۋە
 -2009ﻳﯩﻠﻰ ﻣﺎﺭﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ۋە ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﯘﺩﺩﺍ ﺩﯨﻨﻰ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﻯ ۋە  -2007ﻳﯩﻠﻰ
ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﺋﻮ ﺩې ﺟﯩﯔ )ﺗﻪﺭﯨﻘﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ( ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ .ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻪﻝ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨﻨﻼﺭﻏﺎ "ﻓﯧﺌﻮﺩﺍﻝ ﺧﯘﺭﺍﭘﯩﻲ ﺩﯨﻨﻠﯩﺮﻯ" ﺩەپ
ﺗﺎﻣﻐﺎ ﺑﺎﺳﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﻮﺭﻟﯩﺪﻯ ۋە ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﺩﻯ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺩﻭﻛﻼﺗﻼﺭ
ﺑﺎﺭ.
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ "ۋ ﺩ ﺕ" ﻏﺎ ﺗﻪۋە ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻻ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻗﻼﺭﻧﻰ
ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ .ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ۋە ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﺩﺍ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺭﺍھﯩﺒﻼﺭ
ﺋﯧﻐﯩﺮ ھﺎﻟﺪﺍ ﻛﺎﻣﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ" .ۋ ﺩ ﺕ" ﺗﻪۋە ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭ ،ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ
ﻳﯩﻐﯩﻨﻼﺭ ،ﭘﻮﭘﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺵ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻳﯘﺭﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯩﻤﺎﻣﻼﺭ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ ۋە ﺑﯘﺩﺩﺍ
ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍھﯩﺒﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯨﺪﯗ .ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ "ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻜﻰ" ﻧﻰ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ھﻪﻣﺪە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ،ﺭﺍھﯩﺐ ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻼھﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺵ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ،ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
"ﺩﺍﻻ ﻣﻪﺩﺭﯨﺴﯩﻠﯩﺮﻯ" ،ﻣﯘﺭﯨﺘﻼﺭ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﯛﺵ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ
ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﺭﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺵ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﯨﻦ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ
ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﭼﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺋﯧﻘﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺭﺍھﯩﺒﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﻢ ـ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺋﯧﻠﯩﺶ
ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﻪﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ،ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭ ۋە ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ
ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻣﻠﯩﻜﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﻳﺎﻛﻰ ھﻮﻛﯜﻣﻪﺕ "ﺭەﺯﯨﻞ ﺩﯨﻦ" ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻻﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ﺩەپ
ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ .ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯩﺒﻪﺕ ﺑﯘﺗﺨﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ،ﺑﻪﺯﯨﺪە ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﭼﺎﺕ ﻛﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻲ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ
"ۋەﺗﻪﻧﭙﻪﺭۋەﺭﻟﯩﻚ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﻯ" ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺩﻭﻛﻼﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻳﻪﻧﻪ ﺵ ﺋﯘ ﺋﺎ ﺭ ﺩﯨﻜﻰ
ﺋﯩﻤﺎﻣﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﺘﻰ.
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ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺩﺍﻻﺱ ﺋﯩﻼھﻰ ﻣﻪﺩﺭﯨﺴﯩﺴﯩﮕﻪ "ﺋﯜ ﺋﯚ ۋ ھ" ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﻦ ﺟﯩﯔ ﻣﻪﺩﺭﯨﺴﯩﺴﻰ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻮﺭﺩﯨﻜﻰ ﺭﺍھﯩﺒﻼﺭ ﻛﯘﺭﺳﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘپ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ ﻓﻮﻧﺪﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﻡ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪۋە ﺭﺍھﯩﺒﻼﺭﻧﻰ
ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﺪﻯ .ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻳﻪﻧﻪ "ۋ ﺩ ﺕ" ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ۋە ﭘﺮﻭﺗﯧﺴﺘﺎﻧﺖ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺩﯨﻨﻰ ﺯﺍﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺑﯘﺩﺩﺍ ﺩﯨﻨﻰ ﻣﯘﺭﯨﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﺪە ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻤﻼﺭ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ
ﺋﯧﻠﯩﺶ ۋە ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﺪە ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﺘﯩﺸﺘﺎ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﻯ.
 -2005ﻳﯩﻠﻰ ،ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﺎﺗﭽﯩﺴﻰ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ
ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﻳﻮﻕ ﺩﯦﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻻﺭ ﺑﻪﺯﯨﺪە ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺳﯩﻨﯩﭙﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮڭ  -ﺗﻪﺗﯜﺭ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﺘﻰ.
ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﻪﺭ ،ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺩﯨﻨﺪﺍﺭﻻﺭ ۋە ﺗﯧﺮﺭﻭﺭﯨﺰﻣﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﻠﻪﺭ ﺵ ﺋﯘ ﺋﺎ ﺭ
ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺸﯩﮕﻪ
ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺑﯘ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻨﭻ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺵ ﺋﯘ ﺋﺎ ﺭ ﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻧﺎﺯﺍﺭەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﻧﯩﯖﺸﻴﺎ ،ﮔﻪﻧﺴﯘ ،ۋە ﻳﯜﻧﻨﻪﻥ ﺋﯚﻟﻜﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﺎﺯ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺘﻰ.
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﭙﻪﺭۋەﺭ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ،
"ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ" ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ۋە ﺯﻭﺭﺍۋﺍﻥ ﺗﯧﺮﺭﻭﺭﯨﺴﺘﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﻧﺪﯛﺭەﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ،ﺋﺎﻻھﯩﺪە
ﺯەﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻳﯩﻐﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ،ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺶ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻮﺕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺟﺎﺯﺍﻻﺷﻨﯩﯔ ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﻨﻰ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻧﯩﺸﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ
ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺵ ﺋﯘ ﺋﺎ ﺭ ﺩﺍ ،ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺭ ،ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﻪﺝ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺩەﺭﺳﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺯﯨﻼﺷﻘﺎ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺵ ﺋﯘ ﺋﺎ ﺭ ﺩﯨﻜﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
ۋە ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ "ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ"
ﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯨﻤﻪﻥ ﺩەپ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺰﺍﺳﯩﻨﻰ ﺗﻮﭘﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ،ھﻪﻡ "ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ
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ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ" ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺳﻮﺗﻘﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﻤﯩﺰ ﺩەپ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﯩﻤﺎﻣﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺗﯩﻨﻰ ﺗﻮﭘﻼﺷﺘﯩﻜﻰ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﯖﻼﺭ ﺩەپ ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ ۋە ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺴﺎ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﺎۋﺍﺑﻜﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﺩﻯ .ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ )ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻧﻰ ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﻠﯩﺸﯩﺶ( ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ "ھﻪﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ" ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻟﺪﻯ.
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯚﻟﻜﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﺵ ﺋﯘ ﺋﺎ ﺭ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ھﻮﻗﯘﻗﯩﻐﺎ ﺋﻪڭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳﺪﻯ ،ﺵ ﺋﯘ ﺋﺎ ﺭ
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺯ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ۋە ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﭽﻪ ﺵ ﺋﯘ ﺋﺎ ﺭ ﺩﯨﻜﻰ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯨﻨﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﯩﻤﯘ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﻯ ﺭﺍﻣﺰﺍﻥ
ﭘﻪﺳﻠﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ،ﭘﺮﻭﻓﯧﺴﺴﻮﺭﻻﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺩﻭﻛﻼﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ھﺎﻟﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺝ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳﺎﺵ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﯩﻴﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺭەﺳﻤﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﻛﻰ
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ۋەﺗﻪﻧﭙﻪﺭۋەﺭﻟﯩﻚ ﺳﯩﻨﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﯩﻠﻤﯘ ﺧﯩﻞ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭ
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ،ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﺪﻯ.
ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪە ﺑﯚﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪﻳﺪﯗ؛ ﻟﯧﻜﯩﻦ،
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ،ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭ ۋە ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﺩﯨﻜﻰ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺑﯚﻟﯩﺸﻰ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪۋە ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ﺩەپ ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺯﺍﺩﻟﯩﻖ
ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ "ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﺴﻰ"ﺩە ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ "ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺩﯨﻨﯩﻲ ۋە
ﺧﯘﺭﺍﭘﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ" ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻤﯘ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﺑﯘﺩﺩﺍ ﺩﯨﻨﻰ ۋە ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨﻨﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘۋﺍﺗﯩﺪﯗ،
ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.
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ﺟﯘﯕﮕﻮ
ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ۋە ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩە ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﯔ ﺳﺎﻳﻼﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻐﺎ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ "ۋ ﺩ ﺕ" ﻧﯩﯔ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ
ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺑﯚﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ۋە ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﻰ
"ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻣﯧﺪﯨﺌﺎ" ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ۋە  -2005ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ "ﭘﯧﯟ" ﺳﯚھﺒﻪﺕ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ،ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ۋە ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﺮﯨﻨﯩﯔ  33ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﻰ
ﺗﻮﺭﺩﯨﻜﻰ ﺩﯨﻦ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﻤﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﻼﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە )ﺩﯨﻦ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺗﯧﻤﯩﻼﺭﻏﺎ( ﺋﻪڭ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﮔﯘﺭﯗپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻳﺎﻛﻰ ﺭﻭھﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻯ ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺟﯘﯕﮕﻮﻟﯘﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﻪﺕ
ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﻳﺎﻟﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻓﺎ ﻟﯘﻧﮕﻮﯕﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﺎ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻗﻼﺭﻏﺎ
ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﻰ ھﻪﻗﺘﻪ ﻛﻪڭ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﻭﻛﻼﺗﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ ۋە ﭘﺮﻭﺗﯧﺴﺘﺎﻧﺘﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﻮﺷﯩﺘﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻤﯘ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺩﻭﻛﻼﺗﻼﺭ ﺑﺎﺭ -2009 .ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﭘﺮﯦﻠﺪﺍ ﻳﺎڭ-ﺋﯧﻦ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﺮﻭﻓﻔﯧﺴﻮﺭﻯ ﻟﯩﻴﯘ
ﺋﻪﻳﺸﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺖ ﺋﯘﻧﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻦ
ﺑﻮﺷﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ،ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﭽﻜﻰ
ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪھﺮﯨﺮﻟﯩﺴﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯩﻘﺎﺭﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺋﯘﻻﺭ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﭘﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ
ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻱ ﺳﯘﻧﯘﺷﻰ
ﻛﯧﺮەﻙ -1994 .ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﺶ ﺩﯨﮕﯩﯟﺍﺭﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ
ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﺪە "ﻧﻪﻧﺠﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﺑﺎﺳﻤﺎ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ" )ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﺑﺎﺳﻤﺎ( ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺳﻤﺎ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﺩﯨﻨﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﻰ ﺑﺎﺳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ "ﺋﯜ ﺋﯚ ۋ ھ" ۋە ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ۋەﺗﻪﻧﭙﻪﺭۋەﺭﻟﯩﻚ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﻛﺎۋﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻨﻼ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﺑﺎﺳﻤﺎ  50ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻣﯘﺷﺘﻪﺭﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺳﺘﻰ ھﻪﻡ ﺋﯘﻧﻰ
 70ﺷﻪھﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﺭﻯ ۋە ﻳﯧﺰﯨﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﻳﻴﺎﺭە ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ﺗﻮﺭﻯ
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ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﺘﻰ -2009 .ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﭘﺮﯦﻠﺪﺍ ،ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﺑﺎﺳﻤﺎ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﺪە ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ  20ﻧﻪﭘﻪﺭﺋﺎۋﺳﺘﺮﺍﻟﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ 10,000
ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﺘﻰ .ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ )ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﺑﺎﺳﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ( ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻼﺭ ﺋﺎﺯ
ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﺍ  100ﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻤﯘ،
ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﺸﯩﮕﻪ ﻣﺎﺳﻼﺷﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺗﯩﺸﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛپ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ ،ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻳﯧﺰﺍ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ۋە
ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ ﺩەپ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﻠﻪﺭ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﻰ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ
ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺯﺍﻛﺎﺯ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﺯﯨﺪە ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺯﺍﻛﺎﺯﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻛﯚﭘﻠﯜﻛﻰ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﺪﻯ.
ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﺴﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﺎﺋﯩﺪە ﺗﯜﺯﯛﻣﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺭﯗﺧﺴﻪﺗﺴﯩﺰ ﺑﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺩەﺭﺳﻠﯩﻜﻠﻪﺭ
ﻣﯘﺳﺎﺩﯨﺮە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ۋە ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﺳﻤﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻣﯘﺭﯨﺘﻼﺭ
ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ۋە ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ
ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯩﺮﻛﺎۋﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘﺳﺎﺩﯨﺮە ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺗﺎﻣﻮژﻧﺎ
ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﭙﻮﺭﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺯﯨﺘﯩﺸﻨﻰ
ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ .ﺵ ﺋﯘ ﺋﺎ ﺭ ﺩﺍ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﻪﺯﯨﺪە ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﺸﻘﺎ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪ ﻗﻮﻳﺪﻯ.
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﯨﻢ ۋﺍﺗﯩﻜﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﯨﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺗﻪﺳﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﻪ
ۋﺍﺗﯩﻜﺎﻧﻨﯩﯔ ۋەﻛﯩﻠﻰ ﻳﻮﻕ .ﭘﻮﭘﻨﯩﯔ ﺋﯧﭙﯩﺴﻜﻮپ ﺗﺎﻟﻼﺷﺘﯩﻜﻰ ﺭﻭﻟﻰ ،ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﺩﯨﻨﻰ
ﺯﺍﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ۋە ۋﺍﺗﯩﻜﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻳﯟەﻧﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺷﺘﯩﻜﻰ
ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯗۋﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﺎﺗﭽﯩﺴﻰ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺷﻨﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺩﯦﺪﻯ.
ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﺩﯨﻨﻰ ۋەﺗﻪﻧﭙﻪﺭۋەﺭﻟﻪﺭ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ﺭﯨﻢ ۋﺍﺗﯩﻜﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﭙﯩﺴﻜﻮﭘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺰﺍﺗﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ھﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ؛ ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯧﭙﯩﺴﻜﻮﭘﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼﺵ
ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ .ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ  90ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺖ
ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﺋﯧﭙﯩﺴﻜﻮﭘﻠﯩﺮﻯ ۋﺍﺗﯩﻜﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺷﺘﻰ .ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ،ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ
ﻛﻮپ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﺋﯧﭙﯩﺴﻜﻮﭘﻠﯩﺮﻯ "ﭘﺎﭘﺎ )ﭘﻮپ( ﻧﯩﯔ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﺸﻰ" ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ۋﺍﺗﯩﻜﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ .ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﻕ ۋﺍﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﺯﻻۋﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ،ﺭﻭھﺎﻧﯩﻴﻼﺭ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ "ﭘﺎﭘﺎ"
)ﭘﻮپ( ﻗﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯗ ۋە "ﭘﺎﭘﺎ" ﭘﻮﭘﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.

ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺧﻮﺭﻟﯩﻨﯩﺸﻰ
ﺑﯘ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻻﺭ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﻼﺭ ۋە ﺋﯩﻼھﻰ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ،ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﺩﺍ
ﺧﻮﺭﻻﺷﻼﺭﻧﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ .ﺑﻪﺯﻯ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﺍ ،ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ
ﭘﺮﻭﺗﯧﺴﺘﺎﻧﺖ ۋە ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ،ﺑﯘﺩﺩﺍ ﺩﯨﻨﻰ ﻣﯘﺭﯨﺘﻠﯩﺮﻯ ،ۋە
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ "ﺭەﺯﯨﻞ ﺩﯨﻦ"ﺩەپ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ﺩﯨﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻓﺎ ﻟﯘﻧﮕﻮڭ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺩﯨﻨﯩﻲ ھﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﻮﺭﻟﯩﺪﻯ .ﺵ ﺋﯘ ﺋﺎ ﺭ ،ﺗﯩﺒﻪﺕ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ۋە ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﻮﺭﻟﯩﻨﯩﺸﻰ ﺑﯘ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪە ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﻰ.
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ ۋە ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﮔﯘﺭﯗﭘﯩﭙﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺟﺎﺯﺍﻻﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﻪﺭ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ
ﺳﻮﺕ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﺴﻰ ،ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯜچ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﻻﮔﯧﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﯩﺶ
ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﻪﻙ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﺪﻯ .ﺩﻭﻛﻼﺕ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪە،
ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ،ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻣﯘﺭﯨﺘﻼﺭ ،ﺩﯨﻨﯩﻲ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻯ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﻻﮔﯧﺮﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﺩﻯ -2009 .ﻳﯩﻠﻰ،
ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ  190,000ﻛﯩﺸﻰ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ  320ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ
ﻻﮔﯧﺮﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ .ﻻۋﮔﻪﻱ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻓﻮﻧﺪﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ  500,000ﺩﯨﻦ  2ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﻻﮔﯧﺮﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩەپ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ
ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪھﺪﯨﺖ ﺳﺎﻟﺪﻯ ،ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﯜﻟﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﺩﻯ،
ﻗﺎﻗﺘﻰ  -ﺳﻮﻗﺘﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺳﻮﻻپ ﻗﻮﻳﺪﻯ ،ﺗﻪﻥ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ ۋە ۋەھﺸﯩﻴﻠﻪﺭﭼﻪ
ﻗﯩﻴﻨﯩﺪﻯ.
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ﺟﯘﯕﮕﻮ
ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﺎ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ
ﺗﻪﺭﺗﯩﯟﯨﮕﻪ ﺩەﺧﻠﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺩﻯ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺗﯜﺭﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە
ﭼﻮﻗﯘﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﺳﺎﻳﺎھﻪﺗﻜﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ،ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ،
ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻘﺎ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ
ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ۋە ﻣﻪﻣﯘﺭﯨﻲ ﺟﺎﺯﺍﻻﺭﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺩەپ
ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﻧﺪﻯ.
 -2009ﻳﯩﻠﻰ ﻓﯧﯟﺭﺍﻟﺪﺍ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﺗﺎﻗﻠﯩﻖ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺧﻮﺭﻻﻧﺪﻯ ،ﻧﺎﺯﺍﺭەﺕ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ،
ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪﻯ ۋە ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻯ ﻛﻠﯩﻨﺘﻮﻧﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﺭﯨﺘﻰ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ
ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻻﻧﺪﻯ .ﺑﯘ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ،ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ
ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﺮﯦﺰﯨﺪﯦﻨﺘﻰ ﭘﻮپ ﺟﺎڭ ﻣﯩﯖﺸﯜەﻥ ۋە ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﻳﯘ ﺟﯩﺌﯥ ﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﻪﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﻰ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯖﻼﺭ ﺩەپ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﺗﺎﻗﻠﯩﻖ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ،ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﺗﻪۋەﻟﯩﺮﻯ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪە ﺟﺎﺯﺍ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗۋﺍﺗﯩﺪﯗ -2009 .ﻳﯩﻠﻰ  -4ﻓﯧﯟﺭﺍﻟﺪﺍ،
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺋﺎﺩۋﻭﻛﺎﺗﻰ ﮔﺎۋ ﺟﯩﺸﯧﯖﻨﻰ ﺷﻪﻧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻲ
ﺗﯘﺗﺘﻰ .ﮔﺎۋ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ ۋە ﻓﺎ ﻟﯘﻧﮕﻮڭ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺩﻟﯩﻴﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻘﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ  -2001ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﺘﯩﻜﻰ  10ﺋﻪڭ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩۋﻭﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺩەپ ﺑﺎھﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭽﻪ ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯘﻧﯩﯔ  -2007ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻗﭽﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ  50ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ
ﺭەھﯩﻤﺴﯩﺰ ﻗﯩﻴﯩﻦ -ﻗﯩﺴﺘﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﺴﯩﻼﺗﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺧﯧﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﮔﺎۋ،
ﭘﺮﯦﺰﯨﺪﯦﻨﺖ ﺑﯘﺵ ۋە ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﭘﺎﺭﻻﻣﯧﻨﺘﯩﮕﻪ ﻓﺎﻟﯘﻧﮕﻮڭ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯩﺮﻛﺎۋﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ
ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺧﻮﺭﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻕ ﺋﺎﺳﺘﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺧﯧﺘﻰ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻗﯩﺴﺘﺎﻗﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﯨﻢ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭘﯩﻜﺮﯨﺪە
ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺋﯜ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻨﯩﯔ -2008ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻜﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﺗﺎﻟﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ﮔﯜﻣﺎﻧﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺩﻭﻛﻼﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪە ،ﮔﺎۋﻧﯩﯔ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺩﻭﻛﻼﺕ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪە ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻣﺎﻛﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ
ﮔﺎۋﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ۋە ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﭼﯧﻐﯩﺪﺍ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺧﻪۋﭘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ
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ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﻱ ۋە ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩە ﻧﺎﺯﺍﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ۋەﺯﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﺍ،
ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻲ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
 -2008ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮﺩە ،ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ  -3ﻳﯩﻠﻠﯩﻐﯩﻨﯩﯔ
ھﺎﺭﭘﯩﺴﯩﺪﺍ ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﭘﻮپ ﺟﺎڭ ﻣﯩﯖﺸﯜەﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺟﺎڭ ﺟﯩﻴﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎڭ
ﭼﯘﺍﯕﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯘﺭﺩﻯ .ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﻪﺭ ﺟﺎﯕﻨﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻲ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯚﺗﻜﯩﺪﻯ ،ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺑﯩﺮ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ۋە ﻗﯧﻴﯩﻨﻰ ھﻪﺩﯨﺴﻰ )ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯧﻴﯩﻨﻰ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ( ﻧﻰ ﻗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﻪﺭ ﺟﺎﯕﻨﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮ
ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﯩﻐﺎ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ
ﻗﯩﺴﺘﯩﺪﻯ ،ﺟﺎڭ ﺋﯘﻧﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ ھﻪﻡ ﺋﯘ ﻣﻪﻣﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺑﺎﻳﺎﻧﺎﺗﯩﻨﻰ ﺳﯘﻧﯘﺷﻘﺎ
ﺋﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﻮﺕ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ
 -2007ﻳﯩﻠﻰ ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮﺩە ،ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﻰ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ
ﭘﻮﭘﻰ ﺟﺎڭ ﺭﻭﯕﻠﯩﻴﺎﯕﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻰ ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ﺩەپ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ -2006 .ﻳﯩﻠﻰ
ﺋﯩﻴﯘﻧﺪﺍ ﺋﯘ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ۋە ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﭼﻪﺕ ﺩﯙﻟﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺩەپ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ھﻪﻡ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺩﻭﻛﻼﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ
ﺩەۋﺭﯨﺪە ،ﺟﺎڭ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍ ھﯚﻛﯜﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ.
 -2009ﻳﯩﻠﻰ  -8ﻓﯧﯟﺭﺍﻟﺪﺍ 79 ،ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺷﯘﺍڭ ﺷﯘﻳﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ
ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ .ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﺷﯘﺍﯕﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ ﭘﻮﭘﻰ ﺧﯘﺍ ﺧﯘﻳﭽﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺗﯩﻨﻰ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ
ﺑﯧﺮﯨﺴﻪﻥ ﺩەپ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘﺍﯕﻐﺎ  -2007ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﭘﺮﯦﻠﺪﺍ ﺟﺎﺯﺍ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ .ﺧﯘﺍ ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ
ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﻚ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﭘﺮﯦﺰﯨﺪﯦﻨﺖ ﺑﯘﺵ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ﻛﯘەﻧﺠﯥ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﯨﺪﺍ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻥ.
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ھﻮﻗﯘﻕ ۋە ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ ﺋﺎﺩۋﻭﻛﺎﺗﻰ ﺭﺍﺑﯩﻴﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ
ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑﻠﯩﻜﯩﻢ ۋە ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻗﺎﺩﯨﺮﻻﺭ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻜﻰ ۋە ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺗﻘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ۋە ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗۋﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ  -2006ﻳﯩﻠﻰ ﺭﺍﺑﯩﻴﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ھﻮﻗﯘﻗﻰ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﯩﻨﯩﯔ
ﭘﺮﯦﺰﯨﺪﯦﻨﺘﻠﯩﻐﯩﻐﺎ ﺳﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
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ﺩﻭﻛﻼﺗﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ ۋە ﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﯘﭼﻰ ﺟﺎڭ ﻓﯧﯖﻴﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ
ﻳﯩﻞ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ -2009 ،ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎﻧﯟﺍﺭﺩﺍ" ،ﺋﯜ ﺋﯚ ۋ ھ" ،ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﻰ ۋە
ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﻨﻰ ﻣﯘﺳﺎﺩﯨﺮە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺋﯜﻧﯩﯔ
ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ﭼﺎڭ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯚﻳﯩﺪە  200ﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯩﺮﻛﺎۋﺳﻰ
ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﻐﺎ ﺭﯨﻴﺎﺳﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
 -2008ﻳﯩﻠﻰ  -14ﺩﯦﻜﺎﺑﯩﺮﺩﺍ ،ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﻰ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﺎﻗﻼﺵ
ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ  50ﺩﯨﻦ ﺋﻮﺷﯘﻕ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻟﯩﺮﻯ ﮔﯘﺍﯕﺪﻭڭ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﻰ ﮔﯘﺍﯕﺠﯘ ﺷﻪھﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻟﯩﻴﻪﻧﺮﯦﻦ
ﭼﯧﺮﻛﺎۋﯨﻐﺎ ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻻﺭ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ "ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺶ" ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﻼﺭ ﺩەپ "ﻣﻪﻣﯘﺭﯨﻲ ﺟﺎﺯﺍ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺷﻰ" ﻧﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ
ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻟﯩﻴﻪﻧﺮﯦﻦ ﭼﯩﺮﻛﺎۋﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ
ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﭽﯜەﻧﺪە ﻳﻪﺭ ﺗﻪۋﺭەﺷﺘﯩﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺷﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﻰ ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﻧﺎﺯﺍﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮﺩە ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﺩﻯ.
ﺩﻭﻛﻼﺗﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ -2008 ،ﻳﯩﻠﻰ  -3ﺩﯦﻜﺎﺑﯩﺮﺩﺍ ،ﺧﯧﻨﻪﻥ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﻰ ﺗﻪﻳﻜﺎڭ ﻧﺎھﯩﻴﯩﺴﯩﺪە
ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺋﻪﺗﺮﯨﺘﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ  50ﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ
ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ھﻪﻡ "ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ"
ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯨﻦ  22ﻧﯘﺳﻘﯩﻨﻰ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻣﯘﺳﺎﺩﯨﺮە
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ 20 .ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻐﺎ  15ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﻣﻪﻣﯘﺭﯨﻲ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ھﻪﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
 146ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺩﻭﻟﻠﯩﺮﻯ )ﻳﻪﻧﻰ  1,000ﻳﯜەﻥ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﭘﯘﻟﻰ( ﺟﻪﺭﯨﻤﺎﻧﻪ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ .ﺋﯜچ ﺋﻪﺯﺍﻏﺎ "ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ
ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺋﯜﻧﺪﯨﮕﻪﻥ" ھﻪﻡ "ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ" ﺩەپ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ  -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ
ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ.
 -2008ﻳﯩﻠﻰ  -2ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮﺩﺍ ،ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ﺟﯧﺠﺎڭ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﻰ ،ﺧﺎﯕﺠﯘ ﺷﻪھﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ "ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯧﺮﻛﺎۋ"
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﯨﻐﺎ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻧﯩﯔ ھﻪﺭ
ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ  20ﺩﯨﻦ  30ﻏﯩﭽﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ
ﺭەھﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻛﻮﻳﺰﺍ ﺳﺎﻟﺪﻯ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺧﻪۋﭘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺋﻮﺗﺘﯘﺯﺩﯨﻦ ﺋﻮﺷﯘﻕ ﭼﯧﺮﻛﺎۋ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ .ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻘﺮﺍﺭﻧﺎﻣﻪ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻐﺎ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻳﺎﻧﺎﺗﻨﺎﻣﻪ
ﻳﯧﺰﯨﺸﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺑﯘ ھﺎﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺭەھﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ
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ﺟﯘﯕﮕﻮ
ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﭘﺘﻪ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﻟﯩﺪﯗ ﺩەپ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺷﻰ
ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺵ ﻛﯘﻧﮕﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﻣﯘﺭﯨﻲ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﺗﯘﺗﯘﻟﯘپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﻮﻳﯘپ
ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ .ﺑﻪﺵ ﺭەھﺒﻪﺭ "ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﯜﻧﺪﯨﮕﻪﻥ" ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ  12ﺩﯨﻦ 18
ﺋﺎﻳﻐﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ.
 - 2008ﻳﯩﻠﻰ  -12ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮﺩە ،ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ﺧﯧﻨﻪﻥ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﻧﻴﺎڭ ﺷﻪھﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﭼﯧﺮﻛﺎۋﯨﻐﺎ ھﯜﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺗﯚﺕ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﻪﺵ ﻛﯜﻧﻠﯜﻛﺘﯩﻦ ﻣﻪﻣﯘﺭﯨﻲ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ
ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﻮﭘﻰ ﺟﯘ ﺑﺎۋﮔﻮ "ﺭەﺯﯨﻞ ﺩﯨﻦ" ﻏﺎ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻼﻧﺪﻯ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ
ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ -2008 .ﻳﯩﻠﻰ ﺩﯦﻜﺎﺑﯩﺮﺩﺍ ،ﺟﯘ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻰ
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ.
 - 2008ﻳﯩﻠﻰ  -27ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮﺩە ،ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻳﻪﻧﭽﯩﯔ ﻧﺎھﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ  110ﺩﯨﻦ
ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ ۋە ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﻣﻪﻣﯘﺭﯨﻲ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﺵ
ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻳﺎﺵ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺗﯘﺗﯘﻟﺪﻯ،
ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ۋە ﺭەﺳﯩﻤﮕﻪ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﺪﻯ .ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﻪﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﻮﻗﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻻﻗﻪ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯩﻜﻜﯩﻴﻠﻪﻧﮕﻪ ﻣﻪﻣﯘﺭﯨﻲ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ "ﺭەﺯﯨﻞ ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﺎﺭﺗﯩﻠﯩﭗ ﺷﻰ ﻟﯧﻲ  10ﻛﯜﻥ ،ﭼﯧﻦ
ﺷﯩﻴﻪﻧﭽﯜەﻥ  13ﻛﯜﻥ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﻟﺪﻯ.
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯩﺮﻛﺎۋﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻟﻨﯩﯔ
ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻐﻰ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
 -2009ﻳﯩﻠﻰ  -6ﻣﺎﺭﺗﺘﺎ ،ﺵ ﺋﯘ ﺋﺎ ﺭ ﺩﺍ ﭘﻮپ ﻟﯘ ﻳﯜەﻧﭽﻰ "ﺧﯘﺭﺍﭘﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯩﻨﻰ
ﻛﻮﻟﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻣﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗپ
ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺗﻪﭘﺘﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻯ ﺑﯘ ﺋﻪﻧﺰﯨﻨﻰ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺩﻯ .ﺑﯘ ھﯚﻛﯜﻣﮕﯩﻤﯘ
ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ،ﻟﯘ ﺑﯘ ﺩﻭﻛﻼﺗﻘﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﻏﯩﭽﻪ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪە ﻳﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ .ﻟﯘ
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە  -2008ﻳﯩﻠﻰ ﻣﺎﻳﺪﺍ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
 -2009ﻳﯩﻠﻰ  -2ﻳﺎﻧﯟﺍﺭﺩﺍ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻟﯩﺮﻯ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﭼﯧﺮﻛﺎۋﯨﻐﺎ ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯘﺗﯘﻟﯘپ48 ،
ﻧﻪﭘﯩﺮﻯ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﯧﺮﻛﺎۋ ﺭەھﺒﯩﺮﻯ ﺟﯘ ﺟﯩﻨﻔﯧﯔ ۋە ﻳﺎڭ ﻣﯩﺌﺎۋﻓﺎ ﻻﺭ
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ﺟﻪﺭﯨﻤﺎﻧﻪ ﺗﯚﻟﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﺭەھﺒﻪﺭ ﺟﯘ ﻟﯩﻨﻐﺎ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﻣﻪﻣﯘﺭﯨﻲ ﺗﯘﺗﯘپ
ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ.
 -2007ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻰ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﺪﯨﻜﻰ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪە ﺗﯘﺭﯗۋﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﭽﻪ -2009 ،ﻳﯩﻠﻰ  -31ﻣﺎﺭﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﺠﺎﻥ ھﯩﻤﯩﺖ
ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻧﻮﯕﺴﻪﻧﺸﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺳﺎﻗﭽﯩﻨﯩﯔ
ﻧﺎﺯﺍﺭﯨﺘﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻨﯩﯔ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭽﻪ -2008 ،ﻳﯩﻠﻰ
ﻳﺎﻧﯟﺍﺭﺩﺍ ،ھﯩﻤﯩﺖ "ﺗﯩﺠﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ" ۋە
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻏﺎ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻦ
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ "ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﻏﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ۋە ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺧﻪۋپ
ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﺭﺗﺘﻰ -2008 .ﻳﯩﻠﻰ ﻣﺎﻳﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻧﺰﯨﺴﻰ ﺗﻪﭘﺘﯩﺸﻜﻪ "ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ
ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ" ﺩەپ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪە ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ﺋﯩﻤﯩﻦ  -2007ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮﺩﺍ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﭗ" ،ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﻪﺷﻜﻪﻥ" ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺵ ﺋﯘ ﺋﺎ ﺭ ﻧﯩﯔ ﺧﻮﺗﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﺵ
ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﺪە ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗۋﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼپ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﻳﯧﺘﯩﺸﻤﻪﺳﻠﯩﻜﺘﯩﻦ
ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ھﻪﻡ ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ.
 -2008ﻳﯩﻠﻰ  -25ﺩﯦﻜﺎﺑﯩﺮﺩﺍ ،ﺋﻪﻧﺨﯘﻱ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﺟﻮ ﺷﻪھﺮﯨﺪە ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ ﺭﻭژﺩﯦﺴﺘﯟﻭ
ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﯩﺘﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛۋﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ھﯘﺟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﻯ .ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەھﺒﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﺋﺎﻟﺪﻯ.
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪە ،ﺭﻭژﺩﯦﺴﺘﯟﻭ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﯩﺘﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛۋﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ  ،ﺵ ﺋﯜ ﺋﺎ ﺭ ﻧﯩﯔ ﮔﯘﭼﯘڭ
ﻧﺎھﯩﻴﯩﺴﯩﺪە ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ ﺭەھﺒﯩﺮﻯ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺑﻮﺟﻮﺩﯨﻜﻰ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭەھﺒﯩﺮﻯ ۋە ﮔﯘﭼﯘﯕﺪﯨﻜﻰ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻧﯩﯔ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺭەھﺒﯩﺮﻯ ﺑﯘ
ﺩﻭﻛﻼﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪە ﺋﯩﺪﻯ -2008 .ﻳﯩﻠﻰ  -24ﺩﯦﻜﺎﺑﯩﺮﺩﺍ ﺧﯧﻨﻪﻥ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﻰ ﻳﯜﭼﯧﯔ
ﻧﺎھﯩﻴﯩﺴﯩﺪە ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ ﺋﻪﻳﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە
ﺋﻮﻳﯘﻥ ﺋﻮﻳﻨﺎۋﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﻪﺷﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ 3,500
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ﺧﻪﻟﻖ ﭘﯘﻟﻰ ) 515ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺩﻭﻟﻠﯩﺮﻯ( ﺗﯚﻟﻪﺷﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﯚﺗﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﭘﺘﻪ
ﻗﺎﻣﺎپ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪﻯ.
 -2008ﻳﯩﻠﻰ  -16ﺩﯦﻜﺎﺑﯩﺮﺩﺍ ،ﺧﯧﻨﻪﻥ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﻧﻴﺎڭ ﺷﻪھﺮﯨﺪە ،ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ
ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﯩﺪﺍ  40ﭘﻮپ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺗﯘﺗﯘپ ﻛﯧﺘﯩﻠﺪﻯ .ھﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ  146ﺩﯨﻦ 292
ﮔﯩﭽﻪ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺩﻭﻟﻠﯩﺮﻯ ) 1,000ﺩﯨﻦ  2,000ﮔﯩﭽﻪ ﺧﻪﻟﻖ ﭘﯘﻟﻰ( ﺗﯚﻟﻪﺵ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺋﻮﻥ ﺋﺎﻟﺘﻪ
ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ  10ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ  15ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ
ﻣﻪﻣﯘﺭﯨﻲ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ.
 -2008ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮﺩﺍ ،ﺧﯘﺑﯧﻴﺪﺍ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﯚﺕ ۋەﻗﻪﺩە ﺗﯚﺕ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯧﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻲ ﺗﯘﺗﯘپ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ )ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ(ﻛﯚﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺗﯚﺗﻪﻳﻠﻪﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﯩﺰ -ﺩﯦﺮەﻛﺴﯩﺰ
ﻳﻮﻗﺎپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﻰ ﭘﯧﯔ ،ﺟﯘ ﻳﻮﯕﭙﯩﯔ ،ۋﺍڭ ﻛﯥ ۋە ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﻣﺴﯩﺰ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
 -2008ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯩﻴﯘﻟﺪﺍ ،ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻣﻮﯕﻐﯘﻟﺪﺍ ﺗﯚﺕ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﻯ
ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗﻟﺪﻯ -6 .ﺋﯩﻴﯘﻟﺪﺍ ،ﺷﻪھﻪﺭ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯩﺮﻛﺎۋﯨﻨﯩﯔ
ﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﻳﯘ ﻳﻮﯕﭽﯩﯖﻨﻰ ﺗﯘﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﻟﻰ ﻟﻰ،
ﻟﻰ ﺷﯘﺳﯧﻦ ۋە ۋﺍﯕﺸﯘەﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ ،ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺳﺎﻗﭽﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻦ
ﻗﯩﺴﺘﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ "ﺭەﺯﯨﻞ ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻠﯩﺸﯩﺸﯩﮕﻪ
ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺋﺎﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﻟﻰ ﻟﻰ "ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﺪﯨﻜﻰ
ﺋﻪﻛﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ" ﺩەپ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﻧﮕﻪﻥ.
 -2008ﻳﯩﻠﻰ  -4ﺋﯩﻴﯘﻟﺪﺍ ،ﭘﻮپ ﺟﺎڭ ﺟﻮﯕﺸﯩﯖﻐﺎ ﺷﻪﻧﺪﯗڭ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﻰ ﺟﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪھﺮﻯ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺵ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﺎ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ .ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺵ ﻛﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﻭﻟﻰ ۋە
ﺗﯩﺒﻪﺗﺘﻪ ﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﻰ "ﺭەﺯﯨﻞ ﺩﯨﻦ" ﻏﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺩەپ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩﺪﻯ.
 -2008ﻳﯩﻠﻰ  -31ﺩﯦﻜﺎﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ،ﻳﯜەﻥ ﺷﯧﻨﻠﯘﻥ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﻣﯜﺭﻛﺎﻥ ﺋﯩﺸﭽﯩﺴﻰ "ﺭەﺯﯨﻞ
ﺩﯨﻨﻰ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ" ﺩەپ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﺋﯘ ﻧﺎﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮﻛﯩﺸﯩﯩﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻛﯩﺘﺎﺑﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ
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ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗپ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﯩﻠﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ
ﺧﻪۋﭘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﻳﯜەﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ -1983 ،ﻳﯩﻠﻰ،
ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ "ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯘﭼﯩﻼﺭ" ﻣﻪﺯھﯩﭙﻰ )ﺑﯘ ﻣﻪﺯھﻪپ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ "ﺭەﺯﯨﻞ ﺩﯨﻦ" ﺩەپ
ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ( ﮔﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﺩەپ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩﻨﯩﭗ  14ﻳﯩﻞ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪە ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﻧﻪﺷﺮﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ -2009 .ﻳﯩﻠﻰ  -9ﺋﺎﭘﺮﯦﻞ ﻛﯜﻧﻰ ،ﺷﻰ ۋﯦﻴﺨﻪﻥ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺎ ﺋﯧﮕﯩﺴﻰ ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ
ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺭﯗﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺟﺎۋﺍﺑﻜﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺋﯘ ﺑﺎﺷﺘﺎ  – 2007ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮﺩﺍ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ  - 2008ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎﻧﯟﺍﺭﺩﺍ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ.
 -2009ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯩﻴﯘﻟﺪﺍ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺕ ﺷﯩﻨﻰ ﺋﯜچ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﺎﻕ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﻪﺯﻯ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﭘﻮﭘﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻣﯘﺭﯨﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋﺍﺗﯩﻜﺎﻥ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﺎﻗﯘﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻻﺭﺩﯨﻦ ۋﺍﺯ
ﻛﯧﭽﯩﭗ ،ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻻﺭﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ
ﺟﻪﺭﯨﻤﺎﻧﻪ ﺗﯚﻟﻪﺵ ،ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ھﻪﻳﺪﯨﻠﯩﺶ ،ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ۋە ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ھﻪﻳﺪﯨﻠﯩﺸﻜﻪ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﺟﺎﺯﺍﻻﺭﻏﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﺭﻭھﺎﻧﯩﻲ ۋە ﭘﻮﭘﻼﺭﻧﯩﯔ
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﺯﺍﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﺎﺭﻟﯩﻨﯩﺸﻼﺭﻏﺎ
ﺋﯘﭼﺮﺍۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ﻧﺎﺭەﺳﻤﯩﻲ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﭘﻮﭘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﯧﺒﯩﻲ
ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﺪە ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
 -2009ﻳﯩﻠﻰ  -30ﻣﺎﺭﺕ ﻛﯜﻧﻰ ،ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﺑﺎﺵ ﺭﻭھﺎﻧﯩﻴﻰ ﺟﯩﻴﺎ ﺟﯩﮕﻮ ﺧﯧﺒﯧﻲ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﺪە
ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ  -2004ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ  -13ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﯜﺯﻟﯩﺸﯩﺸﻰ
ﺑﻮﻟﯘپ ھﯧﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﺭﻭھﺎﻧﯩﻴﻰ ﺳﯘ ﺟﯩﻤﯩﻦ  -1997ﻳﯩﻠﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻳﻮﻗﺎپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻳﯧﯖﻰ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ.
 -2009ﻳﯩﻠﻰ  - 24ﻣﺎﺭﺗﺘﺎ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﭘﻮﭘﻰ ﻣﺎ ﺷﯧﯖﺒﺎۋ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﻣﯘﺷﯘ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﻳﯧﺰﯨﭗ
ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﻧﻐﯩﭽﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ .ﺟﻮۋﺟﯩﻠﯩﻖ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﺭﻭھﺎﻧﯩﻴﻰ ۋﯗ ﭼﯩﻨﺠﯩﯔ
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ﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰ -ﺩﯦﺮﯨﻜﻰ ھﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺧﯧﺒﯧﻲ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﻰ ﺷﯩﯟەﻧﺰﻯ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﻰ
ﺭﻭھﺎﻧﯩﻴﻰ ﻳﺎۋ ﻟﯩﻴﺎڭ ھﺎﺯﯨﺮﻏﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﻟﯘۋﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﺭە ،ﭘﻮپ ﻟﻰ ﺧﯘﻳﺸﯧﯔ – 2006
ﻳﯩﻠﻰ ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻴﯩﻦ -ﻗﯩﺴﺘﺎﻗﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ" ،ﺋﺎﻣﻤﯩﻨﻰ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﻗﯘﺗﺮﺍﺗﻘﺎﻥ" ﻟﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ  7ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺟﺎﺯﺍ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪە ﻗﺎﻣﺎﻗﻠﯩﻖ
ﺗﯘﺭﯗۋﺍﺗﯩﺪﯗ.
 -2009ﻳﯩﻠﻰ ﻣﺎﺭﺗﺘﺎ ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ ﺧﻮﺗﻪﻥ ﺷﻪھﺮﯨﺪە ،ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﺎﺯ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە 7
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ )ﻣﻪﺩﺭﯨﺴﻪﻧﻰ( ﺗﺎﻗﺎپ ﺋﯚﻳﻤﯘ -ﺋﯚﻱ ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ 39 .ﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ
ﻛﯩﺸﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ۋە ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﻛﯩﺘﺎﺏ ،ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ
ﻗﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺟﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻥ .ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻣﯘﻧﭽﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ "ﻳﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ" ﻗﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻐﺎﻥ.
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭەﻥ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ
ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﺭە ،ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ھﻪﺝ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ
ھﻪﻣﺪە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﻟﮕﻪﻥ.
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﺴﯩﺰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﯩﯔ  – 2007ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯩﻴﯘﻟﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪۋەﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ھﻪﺝ
ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ﺋﻪﻟﯩﺨﺎﻥ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭﻧﻰ
ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻲ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﺟﯘﯕﮕﻮﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻏﺎﻥ .ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﺴﯩﺰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺷﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﺝ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺴﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺷﻘﺎﻥ ھﻪﺑﯩﺒﯘﻟﻼ ﺋﻪﻟﻰ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻲ ھﺎﻟﺪﺍ ﺟﯘﯕﮕﻮﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻏﺎﻥ.
ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﺪﯨﻜﻰ ﻓﺎﻟﯘﻧﮕﻮڭ ﻣﯘﺭﯨﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻨﯩﺸﭽﻪ -1999 ،ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻧﻪﭼﭽﻪ
ﻳﯜﺯﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﻣﯘﺭﯨﺘﻼﺭ ﻓﺎﻟﯘﻧﮕﻮڭ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﻓﺎﻟﯘﻧﮕﻮﯕﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﯩﻐﺎ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺑﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﻧﻘﯩﺖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ،
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺯﻭﺭﻟﯘﻗﻘﺎ ،ﺧﺎﺭﻟﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ،ﺑﺎﺳﻘﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ،ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﻘﺎ،
ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻲ ﺭﻭھﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺩﺍۋﺍﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ )ﺑﯘ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭەﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻳﯧﮕﯜﺯﯛﺵ ۋە ﺗﻮﻙ ﺳﻮﻗﺘﯘﺭﯗپ
ﺩﺍۋﺍﻻﺷﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ( ۋە ﻗﯩﻴﻨﺎﺷﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯚﺳﻤﯜﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭ ﺳﻮﻻﻕ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ .ﺋﯚﺯ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﺪﯨﻦ ۋﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺸﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯘﺭﯨﺘﻼﺭ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﻰ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻧﯘﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ "ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺋﯚﮔﯜﻧﯩﺸﻰ"
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ﺟﯘﯕﮕﻮ
ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﻮﻟﻼپ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ .ﺳﺎﺑﯩﻖ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪھﺒﯘﺳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎھﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻛﯚپ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻓﺎﺍﻟﯘﻧﮕﻮڭ ﻣﯘﺭﯨﺘﻠﯩﺮﻯ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.
ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﺪﯨﻜﻰ ﻓﺎﻟﯘﻧﮕﻮڭ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﻮﻟﯩﻤﭙﯩﯩﻚ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﺎھﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﻓﺎﻟﯘﻧﮕﻮڭ ﻣﯘﺭﯨﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻨﯩﯔ ﺋﻪۋﺟﯩﮕﻪ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ،ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﻣﯘﺭﯨﺘﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﯜﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﻧﻰ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ۋە  -2008ﻳﯩﻠﻰ  100ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻣﯘﺭﯨﺖ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻨﯩﯩﺶ
ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ .ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻓﺎﻟﯘﻧﮕﻮڭ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﻣﯘﺧﺒﯩﺮﻻﺭ ۋە
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺷﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺑﯘ ﻗﯩﻴﯩﻦ-ﻗﯩﺴﺘﺎﻗﻼﺭ
ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺵ ﻗﯩﻴﯩﻦ .ﺑﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ﻳﻪﻧﻪ ،ﺟﯘﯕﮕﻮ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺗﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﻓﺎﻟﯘﻧﮕﻮڭ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪھﺪﯨﺘﯩﻲ
ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺗﻪھﺪﯨﺘﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺭﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺟﯘﯕﮕﻮ
ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻓﺎﻟﯘﻧﮕﻮﯕﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺭﯦﺘﻮﺭﯨﻚ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ -2009 .ﻳﯩﻠﻰ ﻣﺎﻳﺪﺍ ،ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩۋﻭﻛﺎﺗﻼﺭ ﺋﻮﻳﯘﺷﻤﯩﺴﻰ ﻓﺎﻟﯘﻧﮕﻮﯕﻐﺎ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﺩۋﻭﻛﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺩۋﻭﻛﺎﺗﻠﯩﻖ ﻛﯧﻨﯩﺸﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﻼپ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ.
 -2009ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﭘﺮﯦﻠﺪﺍ ،ﺷﻪﻧﺪﯗڭ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﺪە ﺟﺎڭ ﺷﯖﯟﯗ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﭘﯧﻨﺴﯩﻴﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﭘﺮﻭﻓﯧﺴﺴﻮﺭﻯ ،ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﻓﺎﻟﯘﻧﮕﻮڭ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ 7
ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
 -2009ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻮﻳﺎﺑﯧﺮﺩﺍ ،ﺷﺎﯕﺨﻪﻳﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺕ ،ﻟﯩﻴﯘ ﺟﯩﻨﻨﻰ ﺗﻮﺭﺩﯨﻦ ﻓﺎﻟﯘﻧﮕﻮڭ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯘﭼﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯜچ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻛﻪﺳﻜﻪﻥ.
 -2009ﻳﯩﻠﻰ ﺩﯦﻜﺎﺑﯩﺮﺩﺍ ،ﺑﯘ ﺩﻭﯕﯟﯦﻲ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻓﺎﻟﯘﻧﮕﻮڭ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻗﯩﻴﯩﻦ -ﻗﯩﺴﺘﺎﻗﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ .ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ،ﺋﯘ ﺑﺎﺵ ﺷﯩﺘﺎﺑﻰ
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ "ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﻓﻮﻧﺪﻯ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﺘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
 -2008ﻳﯩﻠﻰ  -8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  – 8ﻛﯜﻧﻰ ،ﻓﺎﻟﯘﻧﮕﻮڭ ﻣﯘﺭﯨﺘﻰ ﺳﺎۋ ﭼﺎﯕﻠﯩﯔ ۋﯦﻠﯩﺴﯩﭙﯩﺖ ﻣﯩﻨﯩﯟﯦﺘﯩﭗ
ﻳﻮﻗﺎپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ۋﯗﺧﻪﻥ ﺷﻪھﻪﺭﻟﯩﻚ  -10ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ
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ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺳﺎۋ ﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍ ،ﺋﯘﺳﺘﯩﺨﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺳﯘﻧﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ھﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ .ﺳﺎۋ  -8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -15ﻛﯜﻧﻰ ھﯘﺷﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺳﺎۋ ﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ-ﻛﻪﻳﻨﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻜﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻳﺪﯗ.
 -2008ﻳﯩﻠﻰ  -26ﻳﺎﻧﯟﺍﺭ ﻛﯜﻧﻰ ،ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﺳﺎﻗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎﻧﺖ ﻳﯜ ﺟﻮۋ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ،
ﺷﺎﺋﯩﺮﺷﯜﻧﺎﻧﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﺰ ﺳﯜﺭﺋﻪﺗﺘﻪ ھﻪﻳﺪەﺵ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﻘﺎﻥ .ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻓﺎﻟﯘﻧﮕﻮڭ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ۋە ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻧﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ .ﻳﯜ ﺗﯘﺗﯘپ
ﺗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ  11ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ .ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﺷﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﺭە ،ﺋﯘ ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﻗﯩﻴﯩﻦ
 ﻗﯩﺴﺘﺎﻗﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯔﺋﺎﻳﺎﻟﻰ  3ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
ﺟﯘﯕﮕﻮ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﻛﻮﺭﯨﻴﻪ ﭘﯘﻗﺮﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﺎﻧﺎھﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ "ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ
ﻛﯚﭼﻤﻪﻧﻠﻪﺭ" ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻲ ھﺎﻟﺪﺍ ﻛﻮﺭﯨﻴﻪ ﺩﯦﻤﻮﻛﺮﺍﺗﯩﻚ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻏﺎﻥ.
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﺴﯩﺰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ،ﭘﺎﻧﺎھﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ،ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﯛﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺩﻭﻛﻼﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯚﺭە ،ﻣﻪﺟﺒﯘﺭەﻥ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚپ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻗﻮﺷﻤﺎ ﺷﺘﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﺸﻼﺭ
ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ  -2008ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﻛﯩﺸﻠﯩﻚ ھﻮﻗﯘﻕ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ﺩﻭﻛﻼﺗﯩﻨﯩﯔ ﺟﯘﯕﮕﻮ
ﻗﯩﺴﻤﻰ ۋە  -2009ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺩﻭﻛﻼﺗﯩﻨﯩﯔ ﻛﻮﺭﯨﻴﻪ ﺩﯦﻤﻮﻛﺮﺍﺗﯩﻚ
ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﻗﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﻣﯘﺭﺍﺟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘﻥ.

ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻲ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ
ﻓﺎﻟﯘﻧﮕﻮﯕﻨﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﺑﯘ ﻣﻪﺯھﻪﭘﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺭﯨﺘﻼﺭ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ۋە ﺭﻭھﯩﻲ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻻﺷﻼﺭﻏﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻧﻰ ﺋﯜﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻻﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺷﯘ ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﯧﭽﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ،ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ
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ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﺵ ﻗﯘﺭﺍﻣﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﭘﯘﻗﺮﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻨﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻲ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭ ﻳﻮﻕ.

ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻜﻪ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪﺷﻠﻪﺭ
ﺟﯘﯕﮕﻮ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ "ﺋﯩﻨﺎﻕ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺕ" ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪپ
ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ۋەﺗﻪﻧﭙﻪﺭۋەﺭ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﮔﯘﺭﯗھﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺳﻮﺭﯗﻧﻰ ﻗﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﺭﺍﺳﺨﻮﺕ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻼﻧﻐﺎﻥ
ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚپ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﯩﺸﯩﻐﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ "ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﻠﯩﻚ ھﻮﻗﯘﻕ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﭘﯩﻼﻧﻰ" ﺩﺍ "ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﻣﻪﺯھﻪﭘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﺎﺭﺍۋﺍﻧﻠﯩﻖ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﻐﺎ ۋە ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺕ ۋە
ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﭘﺎﺭﺍۋﺍﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﺳﯘﻝ ۋە ﻗﺎﻧﺎﻟﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﯩﮕﻪ ﻣﻪﺩەﺕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ۋە ﻗﻮﻟﻼپ  -ﻗﯘۋۋەﺗﻠﻪﻳﺪﯗ" ﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﯩﺪﻯ.
 -2008ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮﺩﺍ ،ﺟﯘﯕﮕﻮ ﮔﻮۋﯗﻳﯜەﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ )ﺟﯘﯕﮕﻮ
ﻛﻮﻣﭙﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ۋە ﮔﻮۋﯗﻳﯜەﻧﮕﻪ ﻣﻪﺳﻠﻪھﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ( ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻟﯩﺮﻯ
ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﺎ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﻯ.
ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻟﯩﺮﻯ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ۋەﺗﻪﻧﭙﻪﺭۋەﺭ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ھﺎﻟﺪﺍ
ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﻪھﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ
ﻛﯜﺯەﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﻰ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻟﯩﺮﻯ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ
ﻗﻪﺩﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺩەپ ھﯧﺴﺎﭘﻼﺷﺘﻰ.
ﺗﻮﺭﺩﯨﻜﻰ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺑﯧﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﺎﺷﺘﻰ .ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﭘﻪﻳﻼﺳﻮپ ۋﺍڭ ﺷﯩﻴﺎۋﭼﺎۋﻧﯩﯔ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﺎۋﻏﯘﺳﺘﯩﻦ ﻧﯩﯔ "ﺗﯚۋەﻧﺎﻣﻪ" ۋە "ﺧﯘﺩﺍﻧﯩﯔ ﺷﻪھﺮﻯ" ﺩﯨﮕﻪﻥ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻻﺗﯩﻨﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﯩﻐﺎ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺱ .ﺱ.
ﻟﯧﯟﯨﺲ ،ﻓﯩﺮﺍﻧﺴﯩﺲ ﺷﻪﻓﯘﯦﺮ ۋە ﺭﯨﻚ ۋەﺭﺭﯦﻦ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﯩﻼﺭﺩﺍ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪﯗ.
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ﺟﯘﯕﮕﻮ
 -2008ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﭽﯜەﻥ ﻳﻪﺭﺗﻪۋﺭەﺵ ﺋﺎﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺑﻪﺯﻯ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﻧﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﻐﺎﻥ،
ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﺧﻪﻳﺮ-ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ )ﺑﺎﺝ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺧﻪﻳﺮ -ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ( ﭘﺮﻭﺗﯧﺴﺘﺎﻧﺖ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﺴﻰ – "ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﻓﻮﻧﺪﻯ" ،ﺋﯚﻱ ۋە
ﺳﯩﻨﯩﭙﻼﺭﻧﻰ ،ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺋﯩﺴﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺳﯘ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﺵ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑﯘ ﻓﻮﻧﺪ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﻪﺭ ﺗﻪۋﺭەﺷﺘﻪ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭘﺮﻭﺗﯧﺴﺘﺎﻧﺖ
ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﭼﯧﺮﻛﺎۋ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ  180ﺩﯨﻦ  1,000ﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ
ﻛﯚﭘﻪﻳﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ" .ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﻓﻮﻧﺪﻯ" ﻧﯩﯔ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﺗﻪﯕﺘﯘﺷﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ
ﺭﻭﻣﺎﻥ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﺧﻪﻳﺮﯨﻴﻪﺕ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ – ﻛﺎﺭﯨﺘﺎﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺧﯧﺒﯩﻲ
ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯧﻴﻔﺎڭ ﺟﯩﻨﺪې ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻤﯘ ﺋﺎﭘﻪﺕ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﺍ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ
ھﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﯩﺒﺒﯩﻲ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﻣﻮﻧﺎﺥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﭘﻪﺗﺘﻪ ﺳﺎﻕ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ.
ﺳﯩﭽﯜەﻧﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪﺭﺗﻪۋﺭەﺵ ﺋﺎﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ،ﺷﯘ ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ "ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻟﯩﺮﻯ" ﻧﯩﯔ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﭘﺮﯦﺰﯨﺪﯦﻨﺖ ﺧﯘ ﺟﯩﻨﺘﺎۋ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ "ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﺘﺎ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﺵ" ﯨﻐﺎ ﻳﻮﻝ
ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻪﺯﻯ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﺭ ﺗﻪۋﺭەﺷﺘﻪ
ﺯﯨﻴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﻰ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ،
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﻯ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭ ،ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﺭ ﺗﻪۋﺭەﺷﺘﯩﻦ ھﺎﻳﺎﺕ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ.
ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻼﻧﻐﺎﻥ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﺭ ﺗﻪۋﺭەﺷﺘﯩﻦ ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪﻯ .ﻳﻪﺭ ﺗﻪۋﺭەﺵ ﻳﯜﺯ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ "ﺑﯩﻠﻠﻰ ﮔﺮەھﻪﻡ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺟﻪﻣﯩﻴﯩﺘﻰ" ۋە
"ﺧﻪﻳﺮﯨﺨﺎھﭽﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻴﺎﻧﻰ" ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺧﻪﻳﺮ -ﺳﺎﺧﺎۋەﺕ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﻣﯩﻨﺎﺗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻙ ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻧﯩﻨﻰ ﺑﯘ ﺭﺍﻳﻮﻧﻐﺎ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ -2009 .ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﭘﺮﯦﻠﺪﺍ" ،ﺑﯩﻠﻠﻰ ﮔﺮەھﻪﻡ
ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺟﻪﻣﯩﻴﯩﺘﻰ" ﻳﻪﻧﻪ  65,000ﺩﺍﻧﻪ "ﺋﺎﻳﺎﻕ ﻗﯧﭙﻰ ﺳﻮﻏﯩﺴﻰ" ﻧﻰ ﻳﻪﺭ ﺗﻪۋﺭەﺵ
ﺋﺎﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﺳﻤﯜﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﯧﯖﺪﯗﻏﺎ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ -2008 .ﻳﯩﻠﻰ ﻣﺎﺭﺗﺘﺎ
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ،ﺗﻪﻳﯟەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﺩﺩﺍ ﺩﯨﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ –
"ﺯﯗ ﭼﻰ ﻓﻮﻧﺪﻯ" ﺋﺎﭘﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﯩﺒﺒﯩﻲ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ،ﭘﯩﺪﺍﺋﯩﻼﺭ ۋە ﺗﻪﻣﯩﻨﺎﺗﻼﺭ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ.
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ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺧﻮﺭﻟﯩﻨﯩﺶ ۋە ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﻠﯩﺶ
ﺗﯩﺒﻪﺕ ﺑﯘﺩﺩﯨﺴﺘﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺩﯨﻨﯩﻲ ۋە ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ
ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭ ،ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻯ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ۋە ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺗﯩﻞ ۋە ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍپ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻣﯘﺷﯘ ﺩﻭﻛﻼﺕ
ھﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪە ،ﺗﯩﺒﻪﺕ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ،ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ
ﺧﻪﻧﺰﯗ ،ﺧﯘﻳﺰﯗ ،ﺗﯩﺒﻪﺕ ﺑﯘﺩﺩﯨﺴﺘﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺗﯩﺒﻪﺕ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻗﯘﻧﯘﺷﻼﺭ
ﻛﯜﭼﻪﻳﺪﻯ .ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ۋە ﺩﯨﻦ ﻛﯚپ ھﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ
ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺩەپ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻗﯩﻴﯩﻨﻐﺎ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯗ.

ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ
ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻯ ھﯩﻠﻼﺭﻯ ﺭﻭﺩھﻪﻡ ﻛﻠﯩﻨﺘﻮﻥ  -2009ﻳﯩﻠﻰ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﺍ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪە ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ .ﺋﺎۋﺍﻡ ﭘﺎﻻﺗﺎﺳﻰ
ﺑﺎﻳﺎﻧﺎﺗﭽﯩﺴﻰ ﻧﻪﻧﺴﻰ ﭘﯧﻠﻮﺳﻰ  -2009ﻣﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﺷﺎﯕﺨﻪﻱ ﺯﯨﻴﺎﺭﯨﺘﻰ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﭘﺮﯦﺰﯨﺪﯦﻨﺖ ﺟﻮﺭﺝ ۋ .ﺑﯘﺵ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
 -2008ﻳﯩﻞ ﺋﺎۋﻏﯘﺳﺘﺘﯩﻜﻰ ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﺭﯨﺘﯩﺪە ﺟﯘﯕﮕﻮ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪﻯ ھﻪﻣﺪە ﺑﯩﺮ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﺩﺍ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ
ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ – 2008 .ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯩﻴﯘﻟﺪﺍ ﭘﺮﯦﺰﯨﺪﯦﻨﺖ ﺑﯘﺵ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﭽﯩﺴﻰ ﺭﺍﺑﯩﻴﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ
ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻯ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﺏ ﻓﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﻰ.
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺟﯘﯕﮕﻮ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻪﺭەﺭﻟﯩﻚ ھﺎﻟﺪﺍ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺷﯘ ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻣﻪھﺒﯘﺳﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺴﻰ
ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ۋە
ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
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ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻘﻰ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﻟﭽﯩﺨﺎﻧﯩﺴﻰ ۋە
ﭼﯧﯖﺪﯗ ،ﮔﯘﺍﯕﺠﯘ ،ﺷﺎﯕﺨﻪﻱ ،ﺷﯧﻨﻴﺎڭ ،ۋﯗﺧﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﺟﯘﯕﮕﻮ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻨﻰ ﻛﻪﯕﺮﺍﻕ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺵ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻗﻪﺭەﻟﻠﯩﻚ ھﺎﻟﺪﺍ ﺧﯩﺘﺎپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ
ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺧﺎﺭﻻﺷﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩﺪﻯ ۋە ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺸﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﭘﺎﻻﺗﺎ
ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺟﯘﯕﮕﻮ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ،ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺳﯚھﺒﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ،ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ھﺎﻟﺪﺍ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯ ۋە ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﻰ ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﮕﻪ
ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻗﺎﻣﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪھﺒﯘﺳﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘپ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﻗﺎﻧﯘﻥ ۋە ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﯩﻼپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺧﻮﺭﻻﺵ ۋە ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺶ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﯩﺮﻯ
ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻣﺎﻥ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﭘﺎﻛﯩﺘﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺯﯨﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺧﺎﺭﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﻪﺭﺯﻟﯩﺮﻯ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻘﻰ،
ﺑﺎﺵ ﺋﻪﻟﭽﯩﺨﺎﻧﯩﺴﻰ ۋە ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ،ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ۋە ﺭﻭھﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻨﻰ
ﺑﻮﻏﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﺷﯘ ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﻓﺎﻟﯘﻧﮕﻮڭ ﻣﯘﺭﯨﺘﻠﯩﺮﻯ ،ﺗﯩﺒﻪﺕ ﺑﯘﺩﺩﯨﺴﺘﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ۋە ﭘﺮﻭﺗﯧﺴﺘﺎﻧﺖ ﺭﻭھﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻣﯘﺭﯨﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ
ﻛﯚپ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺑﺎﺵ ﺋﻪﻟﭽﯩﺨﺎﻧﺎ ﻗﻪﺭەﻟﻠﯩﻚ ھﺎﻟﺪﺍ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ
ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﺵ ۋە ﺩﯨﻨﺪﺍﺭﻻﺭﻧﻰ ﺧﻮﺭﻻﺵ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺟﯘﯕﮕﻮ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺟﻪﻣﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ
ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻳﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺟﯘﯕﮕﻮ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﺍۋﺍﺟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ
ﻗﻮﻟﻼﺷﻘﺎ ھﻪﻣﺪە ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻟﯩﻨﻰ ﺑﻮﺷﯩﺘﯩﺸﻘﺎ
ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ.
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﻟﭽﯩﺨﺎﻧﯩﺴﻰ ۋە ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﺧﻮﺭﻻﺵ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﭼﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﻳﯩﻐﺪﻯ ۋە
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺳﺎھﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ
ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﺴﯩﺰ ﺋﺎﻻﻗﯩﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺳﺎھﻪﺩﯨﻜﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮ
ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﯩﺮﻯ ،ﻛﯩﺸﻠﯩﻚ ھﻮﻗﯘﻕ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﻯ ،ۋە ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻘﻰ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﯩﻚ
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ﺟﯘﯕﮕﻮ
ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺟﻪﻣﯩﻴﯩﺘﯩﺪە ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﮕﻪ
ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﻣﯘﺷﯘ ﺩﻭﻛﻼﺗﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﻧﯘﺗﯘﻗﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ۋە
ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪﺧﺴﻰ ﺩﯦﭙﻠﻮﻣﺎﺗﺴﯩﻴﻪﺳﯩﺪە ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ۋە ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻣﻪھﺒﯘﺳﻼﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪپ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﺑﺎﺵ ﺋﻪﻟﭽﯩﺨﺎﻧﺎ ۋە ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﺎ
ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﺭەﺳﻤﯩﻲ ھﻪﻣﺪە
ﻧﺎﺭەﺳﻤﯩﻲ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﻰ.
 -1999ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻯ ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﻰ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ
ﺋﻪھﺪﯨﻨﺎﻣﯩﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ "ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺕ" ﺩەپ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪپ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﻪڭ ﻳﯧﯖﻰ "ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺕ" ﺩەپ
ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﺵ  -2009ﻳﯩﻠﻰ  -16ﻳﺎﻧﯟﺍﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ
ﺋﻪھﺪﯨﻨﺎﻣﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺟﯘﯕﮕﻮﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺋﯩﻤﺒﺎﺭﮔﻮ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺋﻪﺳﯟﺍﺏ  -ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻜﯩﺴﭙﻮﺭﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﭼﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯗ) .ﺗﺎﺷﻘﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺭﯗﺧﺴﯩﺘﻰ ﭘﻪﺭﻣﺎﻧﻰ -1990 ،ۋە  -1991ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﻳﯩﻠﻰ-101 P.L. ،
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