ﺩﻩﺭﻫﺎﻝ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯘﭼﯘﻥ
ﺟﻮﯕﮕﻮ  :ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﺰ ﺩﯨﺮﻩﻛﺴﯩﺰ ﻏﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺟﻮﯕﮕﻮ
ﻫﯘﻛﯘﻣﯩﺘﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯩﺮﯨﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ.
) ﻧﯩﯟ ﻳﻮﺭﻙ  - 21 ،ﺋﻮﻛﺘﻪﺑﯩﺮ  - 2009ﻳﯩﻠﻰ (  -ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻫﻮﻗﯘﻗﻨﻰ ﻛﯘﺯﯗﺗﯘﺵ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ ﺑﯘﮔﯘﻥ ﺋﯩﻼﻥ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ " ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﻏﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﺷﻼﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ " ﻳﯩﯖﻰ ﺩﻭﻛﻼﺗﯩﺪﺍ ،ﺟﻮﯕﮕﻮ ﻫﯘﻛﯘﻣﯩﺘﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ - 2009
ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯩﻴﯘﻝ ﺋﯘﺭﯗﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﯞﺍﻗﻪﻟﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﻣﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻫﻪﺭ
ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺩﻩﺭﻫﺎﻝ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯩﺮﯨﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ ﯞﻩ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗﺵ ﺋﻮﻣﯩﮕﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﺷﯘﺭﯨﺸﯩﮕﻪ
ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ ﺩﻩﭖ ﻛﻮﺭﺳﻪﺗﺘﻰ.
ﺑﯘ  44ﺑﻪﺗﻠﯩﻚ " ‘ ﺑﯩﺰ ﻫﻪﺗﺘﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﺷﻜﯩﻤﯘ ﭘﯩﺘﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ ‘
ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﯘﺭﮔﯘﺯﯨﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺰ  -ﺩﯨﺮﻩﻛﺴﯩﺰ ﻳﻮﻗﺎﭖ ﻛﯩﺘﯩﺸﻠﻪﺭ " ﺩﻩﭖ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﯘ
ﺩﻭﻛﻼﺗﺘﺎ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺟﻮﯕﮕﻮ ﻫﯘﻛﯘﻣﯩﺘﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ  43ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﻯ
ﯞﻩ ﻳﺎﺵ ﺋﻮﺳﻤﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰ ﺩﯨﺮﻩﻛﺴﯩﺰ ﻳﻮﻗﺎﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﮕﻰ ﻫﻮﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺷﺘﯘﺭﯗﻟﮕﻪﻥ.
ﻛﯩﻬﺴﯩﻠﯩﻚ ﻫﻮﻗﯘﻕ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ ﺑﻮﻟﯘﻣﯩﻨﯩﯔ ﺩﯨﺮﻩﻛﺘﻮﺭﻯ ﺑﯩﺮﻩﺩ ﺋﻪﺩﻩﻣﺲ " ﺑﯩﺰ ﺋﻪﻧﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ
ﻫﻮﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺗﯘﺯﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺟﻮﯕﮕﻮ ﻫﯘﻛﯘﻣﯩﺘﻰ ﺋﻮﺯ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻐﺎ
ﺭﯨﺌﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﻰ ﺋﯩﻴﺘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﯞﻩ ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻫﺎﻳﺎﺕ ﻣﺎﻣﺎﺗﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎﯞﺍﺑﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺰ ﺩﯨﺮﻩﻛﺴﯩﺰ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺸﻰ ﻫﯘﻛﯘﻣﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺑﯘ ﺳﻮﺯﯨﻨﯩﯔ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﻛﻮﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ " ﺩﯨﺪﻯ.
ﺋﻮﺗﻜﻪﻥ ﻫﻪﻓﺘﻪ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﻪﺩﯨﻠﯩﻴﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﮕﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘﺳﺘﯩﺪﻩ ﺳﻮﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
 9ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘﻟﯘﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﺪﻯ ﯞﻩ  3ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘﻟﯘﻡ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ  2ﻳﯩﻞ ﻛﯩﭽﯩﻜﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸﻰ ﻣﻪﯕﮕﯘﻟﯘﻙ ﺗﯘﺭﻣﻪ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﻫﻮﻛﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻫﻮﻗﯘﻕ ﻛﯘﺯﯗﺗﯘﺵ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﺪﺍ ﻛﻮﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻧﺪﻩﻙ  - 2009ﻳﯩﻠﻰ  7 - 6ﺋﯩﻴﯘﻟﻼﺭﺩﺍ
ﺟﻮﯕﮕﻮ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻫﻪﺭﺑﻰ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﺭﯗﻣﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻥ ﺩﻭﯕﻜﻮﯞﺭﯗﻙ ﯞﻩ ﺋﺎﺕ ﺑﻪﻳﮕﯩﺴﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﺍ ﻛﻪﯓ ﻛﻮﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﻫﺎﻟﺪﺍ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ﻫﻪﺭﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﺍﯞﺍﻣﻰ ﺳﻪﻝ ﭘﻪﺳﻠﯩﮕﻪﻥ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﯞﻏﯘﺳﺘﻨﯩﯔ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﺋﻪﺗﺘﻰ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻫﻮﻗﯘﻕ ﻛﯘﺯﯗﺗﯘﺵ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻨﯩﯔ ﻫﻮﺟﺠﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺩﯨﺮﻩﻛﺴﯩﺰ ﻏﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﮕﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯗﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ  20ﻳﺎﺵ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺵ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻫﻪﺗﺘﺎ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﻳﯩﺸﻰ  12ﯞﻩ  14ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ .ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯩﺰ
ﺩﯨﺮﻩﻛﺴﯩﺰ ﻏﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺟﻮﯕﮕﻮﻟﯘﻕ ﺧﻪﻧﺰﯗﻻﺭﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ

ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻫﻮﻗﯘﻕ ﻛﯘﺯﯨﺘﯩﺶ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻣﭽﯩﺪﻩ ﺯﯨﻴﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ  25ﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ
ﺟﻮﯕﮕﻮﻟﯘﻕ ﺧﻪﻧﺰﯗﻻﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻫﯩﭽﻜﯩﺸﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺑﯩﺸﺎﺭﻩﺕ ﺑﻪﺭﻣﯩﺪﻯ.
ﺷﺎﻫﯩﺪﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﭽﻪ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﭘﯘﺗﯘﻥ ﻣﻪﻫﻪﻟﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯘﺳﯘﭖ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﺎﺵ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﮕﻪﻥ .ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻼﺭﺩﺍ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯨﻠﯩﭗ
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﯩﺰﻻﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﯘﺯ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﻳﺎﺭﺍ ﻳﺎﻛﻰ
ﻛﻮﻛﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺰﻻﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﯞﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﻮﻳﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﺵ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯘﺗﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ
ﻗﺎﺭﺍ ﻗﻮﻳﯘﻕ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻮﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﺷﻼﺭﻧﻰ ﺑﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﯩﺴﯩﭗ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ.
 25ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻣﺎﺧﻤﯘﺩ ﻡ  ) .ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺋﻮﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﺪﻯ ( ﯞﻩ ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ  16ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘﺭﯗﻣﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺕ
ﺑﻪﻳﮕﯩﺴﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﯩﺰ ﺩﯨﺮﻩﻛﺴﯩﺰ ﻏﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﯞﻩ ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﺷﺎﻫﯩﺪﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻫﻮﻗﯘﻕ ﻛﯘﺯﯗﺗﯩﺶ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻐﺎ ﺋﯩﻴﺘﯩﺸﯩﭽﻪ  - 6ﺋﯩﻴﯘﻝ ﻛﻪﭺ ﺳﺎﺋﻪﺕ  7ﻟﻪﺭ
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ  150ﺩﻩﻙ ﻓﻮﺭﻣﺎ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ﻫﻪﺭﺑﻰ ﯞﻩ ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭘﯘﺗﯘﻥ ﻣﻪﻫﻪﻟﻠﯩﻨﯩﻨﻒ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﻮﭼﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺗﻮﺳﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ :
" ﺋﯘﻻﺭ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﯞﻩ ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛﻮﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﺗﻪﺭﻩﭘﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﯞﻩ  12ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ  45ﻳﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﺗﺎﻗﺎﭖ
ﺗﯩﺰﻏﺎﻥ .ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺰﻻﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺯﻭﺭﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺴﯩﭗ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﺸﯩﻐﺎ
ﻗﻮﻳﻐﯘﺯﯗﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﻮﺭﻩﻟﻤﻪﺳﻠﯩﮕﻰ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﻛﻮﻳﻨﻪﻙ ﯞﻩ ﻣﺎﻳﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﺷﯩﻐﺎ ﻳﻮﮔﻪﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ.
ﺳﺎﻗﭽﻰ ﯞﻩ ﻫﻪﺭﺑﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﻛﻮﻙ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﺭﺍ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﻳﻮﻗﻠﯘﭼﯩﻨﻰ
ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﮔﻪﻥ.ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ  6 - 5ﺋﯩﻴﯘﻝ ﻛﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﻧﻪﺋﻪﺩ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﯘﺭﻏﺎﻥ .ﻫﻪﺗﺘﺎﻛﻰ
ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﻮﺷﻨﯩﻤﯩﺰ  70ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﯞﺍﻳﻨﯩﻤﯘ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﺘﯩﻤﻼﭖ ﺗﯩﭙﯩﭗ
ﺋﯘﺭﻏﺎﻥ .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺗﯩﯖﺸﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ " .
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻫﻮﻗﯘﻕ ﻛﯘﺯﯗﺗﯘﺵ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻧﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﯞﻩ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻫﻮﺟﺠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﻩ
ﺗﯘﺗﻘﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎﯞﺍﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﺮﯨﮕﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺳﺎﻗﭽﻰ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﻮﺯ ﺋﯘﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﻗﻮﻏﻠﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻥ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻫﻮﻗﯘﻕ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ ﺟﻮﯕﮕﻮ ﻫﯘﻛﯘﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﺰ ﺩﯨﺮﻩﻛﺴﯩﺰ ﻏﺎﻳﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﻨﯩﺸﻨﻰ ﺩﻩﺭﻫﺎﻝ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﮔﯘﻧﺎﻫﺴﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﺩﻩﺭﻫﺎﻝ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ،ﯞﻩ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻫﻪﺭ
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻫﻮﻗﯘﻕ ﻛﯘﺯﯗﺗﯘﺵ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ ﺟﻮﯕﮕﻮ ﻫﯘﻛﯘﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ

ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﻘﯩﻞ ﺧﻪﻟﻐﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗﺵ ﺋﻮﻣﯩﮕﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻣﭽﻰ ﯞﺍﻗﻪﺳﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ
ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯨﺸﯩﮕﻪ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯩﺸﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﺩﻭﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﻪﺳﺠﻜﯩﻼﺗﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻫﻪﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻰ ﻛﻮﻣﻤﯩﺴﯩﻴﻮﻧﻰ
ﺗﻪﺭﻩﭘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﯩﻘﻼﺵ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺟﯩﺪﺩﻯ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
" ﺟﻮﯕﮕﻮ ﻫﯘﻛﯘﻣﯩﺘﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺭﻩﺳﻤﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﻣﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺗﯘﺭﯨﺸﻰ ﯞﻩ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻼﻟﯩﺸﻰ ،ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﯞﺍﻛﺎﻟﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﺮﯨﺸﻪﻟﯩﺸﺴﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻏﺎﻳﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺶ ﺧﻪﻟﻐﺎﺭﺍﺩﺍ ﺭﻩﻫﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﻛﻮﺯﻟﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﻭﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ
ﺋﻪﻣﻪﺱ " ﺩﻩﭖ ﻛﻮﺭﺳﻪﺗﺘﻰ ﺋﻪﺩﻩﻣﺲ.
 - 7 - 5 - 2009ﺋﯩﻴﯘﻝ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺘﻰ ﺋﯘﺭﯗﻣﭽﯩﺪﻩ ﻳﯘﺯﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺶ ﺟﻮﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﺋﻮﺗﻜﻪﻥ
ﺋﻮﻥ ﻳﯩﻞ ﻣﺎﺑﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﯓ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﻮﻗﯘﻧﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ.
ﺑﯘ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺶ ﺟﻮﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﻰ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﻫﯘﺟﯘﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﺯﯗﻥ
ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺶ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺸﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺸﻰ ﺗﯩﺰﻟﯩﻜﺘﻪ ﺧﻪﻧﺰﯗﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺷﯩﺪﺩﻩﺕ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺯﮔﯘﺭﯗﭖ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯘﻟﮕﻪﻥ ﯞﻩ ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎﻥ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ.
ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗﺵ  -ﺋﯩﻨﯩﻘﻼﺷﻼﺭ ﺑﯩﺘﻪﺭﻩﭖ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﺧﻪﻟﯩﻘﺎﺭﺍ ﻗﺎﻧﯘﻥ ،ﺟﻮﯕﮕﻮ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺋﻮﻟﭽﯩﻤﻰ ﺋﯩﭽﻪﺩﻩ
ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺟﻮﯕﮕﻮ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﺭﯗﻣﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻛﻪﯓ
ﻛﻮﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﻫﯘﻛﯘﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺭﻩﺳﻤﻰ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﻮﺑﺪﺍﻧﻼ
ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﻛﻮﺭﺳﻪﺗﺘﻰ.
ﺧﻪﻟﯩﻘﺎﺭﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻫﻮﻗﯘﻗﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﺪﺍ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﯞﺍﻛﺎﻟﻪﺗﭽﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺗﯘﺗﯩﯟﻩﻟﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯘﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ،ﻧﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺗﯘﺭﯗﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ
ﺷﯘ ﺩﻭﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺋﯩﺰ ﺩﯨﺮﻩﻛﺴﯩﺰ ﻏﺎﻳﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﯩﺌﺎﻧﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﻜﯘﺯﮔﻪﻧﻠﯩﮕﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻫﯩﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯗ„ .
ﻏﺎﻳﯩﭗ „ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﺗﻪﻥ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﻫﻪﺗﺘﺎ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﯟﯨﺘﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﻪﯞﺍﺑﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺗﯩﺖ ﺗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯘﺯﻟﯩﻨﯩﺪﯗ.
" ﺋﺎﻣﯩﺮﯨﻜﺎ ﻗﻮﺷﻤﺎ ﺷﯩﺘﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩﮕﻰ ﯞﻩ ﺟﻮﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺧﻪﻟﻐﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﻫﻪﻣﻜﺎﺭﺩﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﺍ ﻏﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻍ ﺋﺎﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻨﯩﻖ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ .ﺋﯘﻻﺭ
ﺳﻮﺩﺍ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﻮﯕﮕﻮﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﯞﻩﻫﺸﻰ
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺋﻮﺗﻜﯘﺯﮔﻪﻥ ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﻭﻟﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﭘﻮﺳﯩﺘﺴﯩﻴﻪﺩﻩ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﻪﺗﻜﯘﺯﻣﻪﺳﻠﯩﮕﻰ

ﻛﯩﺮﻩﻙ " ﺩﯨﺪ ﺋﻪﺩﻩﻣﺲ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻫﻮﻗﯘﻕ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺗﻠﯩﻚ " ‘ ﺑﯩﺰ ﻫﻪﺗﺘﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﺷﻜﯩﻤﯘ ﭘﯩﺘﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ ‘
ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﯘﺭﮔﯘﺯﯨﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺰ  -ﺩﯨﺮﻩﻛﺴﯩﺰ ﻳﻮﻗﺎﭖ ﻛﯩﺘﯩﺸﻠﻪﺭ " ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺩﻭﻛﻼﺗﯩﻨﻰ
ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺗﻮﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯩﺘﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ :

http://www.hrw.org/en/node/86106

