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ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻣﯧﺪﯨﺘﺴﯩﻨﺎ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ژۇرﻧﯩﻠﯩﺪا ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ،ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯚﺳﯜﭖ -ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺶ
ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﻪ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ دەرﺱ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚۋەﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﭖ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ.
ﺋﯘزاﻗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻨﯩﯔ
ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚۋەﻧﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ
ﺋﯩﻜﻪﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼر ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﻪ
ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﻳﯜزﻯ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ
ﺑﻪردﻯ .ﻧﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ۋە ﺗﯚۋەﻥ ﻛﯩﺮﯨﻤﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﯩﻚ

ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪرﻗﻨﯩﯔ  20%ﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯧﯖﻪ
ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻼر ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼرﻧﻰ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ۋﯨﺴﻜﻮﻧﺴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺘﯧﺘﻰ  -ﻣﻪدﯨﺴﻮﻧﺪا ﺋﯩﺸﻠﻪۋاﺗﻘﺎﻥ
ﭘﯩﺴﺨﻮﻟﻮﮒ ﭘﻮﻟﻼﻙ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪاﺷﻠﯩﺮﻯ ﺗﯚﺕ ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ  22ﻳﺎﺷﻘﯩﭽﻪ
 389ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺑﺎﻟﯩﻼر ۋە ﻳﺎﺷﻼرﻧﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺋﻮﺑﯩﻴﻜﺘﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،دەرﺱ
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﯖﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﻳﻪرﻟﻪرﻧﯩﯔ
ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﭘﻪرﻗﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﯨﺪۇ .ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼر
ﻣﺎﮔﯧﻨﯩﺘﻠﯩﻖ ﺗﻪۋرﯨﺘﯩﭗ ﺳﯜرەﺗﻜﻪ ﺗﺎرﺗﻘﯘدا ﺋﯘﺑﯩﻜﯩﺘﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ ،ﻳﺎﻥ
ﻣﯧﯖﻪ ﺑﯚﻟﻤﯩﺴﻰ ۋە ﻣﯧﯖﻪ ﺳﻪﻗﻪﻧﻘﯘر ﺑﯚﻟﯩﻜﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﻛﯜﻟﺮەﻙ ﻣﺎددﯨﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﻜﺎﻧﯩﺮﻻﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﻣﯧﯖﻪ ﺑﯚﻟﻪﻛﻠﯩﺮﻯ
دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ دەرﺳﻠﻪردە
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺟﻪرﻳﺎﻧﻼرﻧﻰ
ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯧﯖﻪ ﺑﯚﻟﻪﻛﻠﯩﺮﯨﺪۇر .ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺋﻮﺑﻴﯩﻜﯩﺘﻠﯩﺮﻯ
 24ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﻛﺮار ﺑﺎﮬﺎﻻﺷﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ  6ﻳﯩﻠﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺗﻪﻛﺸﯜرﺗﯜﭖ ﺗﯘرﻏﺎﻥ.
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼر ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻖ ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚۋەﻥ
ﻛﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪردە ﺋﯚﺳﻜﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﻪ ﻛﯜﻟﺮەﻙ ﻣﺎددﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻣﯧﯖﯩﺴﻰ ﻧﻮرﻣﺎﻝ ﻳﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا  %10-8ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪا
ﻛﯩﭽﯩﻜﺮەﻙ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻥ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻر ﻧﻮرﻣﺎﻝ ﻛﯩﺮﯨﻤﻠﯩﻚ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻱ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﭘﻪرﻕ
ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻤﯩﻐﺎﻥ .ﻣﯘﻧﺪاﻗﭽﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﻪﻳﺪۇ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻛﯩﺮﯨﻢ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﭼﻪﻛﺘﯩﻦ ﺗﯚۋەﻧﻠﻪﭖ

ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ﻣﯧﯖﻪ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺪﯨﻦ دﯦﺮەﻙ
ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
»داۋاﻣﻼﺷﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﻛﯚرﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ
ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ دەﭖ ﻗﺎراﻳﻤﻪﻥ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻘﻼرﻏﺎ ،ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯘﮬﯩﺘﻘﺎ ﺋﻮﺑﺪاﻧﻼ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ
ﻛﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺪۇ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ زﯨﻴﺎدە ﻳﯘﻗﺴﯘﻟﻠﯘﻕ ﺋﯘﻻر ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ
داﺋﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪا دەﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ «.دەﻳﺪۇ ،ﭘﻮﻟﻼﻙ.
ﭘﻮﻟﻼﻙ ﺑﺎﻟﯩﻼر ﺋﯚﺳﻜﻪﻧﺴﯩﺮﻯ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜزﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪرﻕ ﺑﺎرﻏﻪﻧﭽﻪ
ﻣﯧﯖﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪﮬﯟاﻝ ﺋﯘﻧﺪاﻕ
ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ .ﻣﯧﯖﻪ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﭘﻪرﻕ  22ﻳﺎﺷﺘﯩﻤﯘ
داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪۇ.

ۋاﻗﺘﻰ
ﺋﺎزﻻﭖ
ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﻳﻪﻧﯩﻼ

ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯖﻼ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼر ﻣﯧﯖﻪ
ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﮕﻪﻥ روﮬﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﺗﺎرﯨﺨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺧﻪۋﯨﭙﻠﯩﻚ ﮬﺎﻣﯩﻠﺪارﻟﯩﻖ ﺟﻪرﻳﺎﻧﻰ دﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ
ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟەﺗﻜﻪﻥ .ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯧﻨﯩﻖ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﻰ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟەﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﺗﯚۋەﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻯ ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﺎرﻗﺎ
ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪردە ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﻪﻟﺒﯩﻲ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ
ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ" .ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ" دەﻳﺪۇ  -ﺑﯘ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻘﺎ
ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ۋاﺷﯩﯖﮕﯩﺘﻮﻥ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯧﺘﯧﺘﻰ -ﺳﺎﺋﯩﻨﯩﺖ ﻟﯘﻳﯩﺲ ﻣﯧﺪﯨﺘﺴﯩﻨﺎ
ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﺪﯨﻜﻰ روﮬﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪر دوﺧﺘﯘرﻯ ﺟﻮﺋﺎﻥ ﻟﯘﺑﯩﻲ .ﺋﯘ ﺑﯘ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻨﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﺎر ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ

ﻳﯜﻛﺴﻪﻟﺘﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﮬﻪﻣﺪە ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ
ﺋﺎﻟﯩﺪۇ» .ﺑﯘ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪر ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻝ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ «.دەﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ.
ﺗﯚۋەﻥ ﻛﯩﺮﯨﻤﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪردە ﺋﯚﺳﻜﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼر ﻳﻪﻧﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯧﻴﻪﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻚ،
ﺧﻪﺗﻪرﻟﯩﻚ ﻣﻪﮬﻪﻟﯩﻠﻪر ۋە روﮬﯩﻲ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼر
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺗﯜرﻟﯜﻙ ﺑﯧﺴﯩﻤﻼرﻏﯩﻤﯘ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ .ﮔﻪرﭼﻪ ﺑﯘﻧﺪاﻕ ﺑﯧﺴﯩﻤﻼرﻧﻰ
ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ دﯦﻴﻪﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﭘﻮﻟﻼﻙ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪر ﻛﯚﭖ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﯩﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﻼرﻧﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯘﺷﻖ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻨﻰ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دەﭖ ﻗﺎراﻳﺪۇ.
ﻣﻪﻧﺒﻪ:
http://www.scientificamerican.co ... ademic/performance

ﻗﯘﺗﯘﭖ ﻧﯘرﻯ
ﺳﺎدﯨﻖ ﺳﯧﺘﯩﻨﯩﻴﺎز ﺑﻮرﻟﯘﻕ

}
ﻗﯘﺗﯘﭖ ﻧﯘرﻯ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ۋە ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻗﯘﺗﯘﭖ ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﯩﺪا ﻛﯚرۈﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﮬﻪرﺧﯩﻞ رەﯕﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﻧﯘردۇر .ﺋﯘ ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺷﺎﻣﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪرﺷﺎرﻯ
ﻣﺎﮔﻨﯩﺖ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﻨﻰ ) (magnetosphere، 磁层ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ
 6 ~ 3ﮔﯩﺮادۇﺱ
ﻏﯩﺪﯨﻘﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺪۇ ﮬﻪﻣﺪە ﺋﺎدەﺗﺘﻪ
ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯘ ﻗﯘﺗﯘﭖ ﻧﯘرﻯ ﺑﻪﻟﺒﯧﻐﻰ دەﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﻪزﯨﺪە
ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺷﺎﻣﯩﻠﻰ ﻳﻪرﺷﺎرﯨﻐﺎ ﺋﯘرۇﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﻪﻟﺒﺎﻏﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻤﯘ
ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚرﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

}
ﻗﯘﺗﯘﭖ ﻧﯘرﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺷﺎﻣﯩﻠﯩﻨﻰ
ﭼﯜﺷﯜﻧﯩﺸﯩﻤﯩﺰ زۆرۈر .ﺑﯘ ﺷﺎﻣﺎﻝ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻗﯘﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ
ﺋﺎﺗﻤﻮﺳﻔﯧﺮا ﻗﻪۋﯨﺘﯩﺪﯨﻨﻘﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ زەررەﺗﻠﯩﻚ زەررﯨﭽﯩﻠﻪر )ﻳﻪﻧﻰ
ﭘﻼزﻣﺎ( دۇر .ﺑﯘ ﭘﻼزﻣﺎ ﺋﯧﻠﯩﻜﺘﺮوﻥ ،ﭘﺮوﺗﻮﻥ ۋە ﺋﺎﻟﻔﺎ زەررﯨﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺗﻪرﻛﯩﺐ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯧﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻪﺳﻰ  1.5دﯨﻦ keV 10
ﻏﯩﭽﻪ .ﺑﯘ زەررﯨﭽﯩﻠﻪر ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯧﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻪﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻗﯘﻳﺎﺷﻨﯩﯔ
ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﺎﻻﻳﺪۇ .ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺷﺎﻣﯩﻠﯩﻨﯩﯔ زﯨﭽﻠﯩﻘﻰ،
ﺗﯧﻤﭙﺮاﺗﯘرﯨﺴﻰ ۋە ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﻰ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ.

}
ﺑﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯧﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻪﻟﯩﻚ زەررﯨﭽﯩﻠﻪر ﻳﻪرﺷﺎرﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە،
ﺋﺎﺗﻤﻮﺳﻔﯧﺮادﯨﻜﻰ ﺋﻮﻛﺴﯩﮕﯧﻦ ،ﮬﯧﺪروﮔﯧﻦ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﺗﻮﻣﻼرﻏﺎ ﺳﻮﻗﯘﻟﯩﺪۇ.
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ﺑﯘ ﺋﺎﺗﻮﻣﻼر زەررﯨﭽﯩﻠﻪردﯨﻦ ﺋﯧﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻪ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ
)ﻗﻮزﻏﯩﺘﯩﻠﯩﺪۇ( .ﻗﻮزﻏﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺗﻮﻣﻼر ﺋﯧﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻪﻧﻰ ﻧﯘر ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﻗﻮﻳﯘﭖ
ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﻧﯘر دەﻝ ﻗﯘﺗﯘﭖ ﻧﯘرﯨﺪۇر.

}

}

ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻗﯘﺗﯘﭖ ﻧﯘرﻯ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﯘﺗﯘﭖ ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪﯨﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻨﻰ ﻳﻪرﺷﺎرﻯ ﻣﺎﮔﻨﯩﺖ ﻣﻪﻳﺪاﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﭘﯩﻤﯩﺰ .ﻳﻪرﺷﺎرﻧﯩﯔ
ﻣﺎﮔﻨﯩﺖ ﻣﻪﻳﺪاﻧﻰ ﻳﻪرﺷﺎرﻯ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻦ  64ﻣﯩﯔ ﻛﯧﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮﻏﯩﭽﻪ ﺳﻮزۇﻟﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺗﻤﻮﺳﻔﯧﺮاﻧﻰ ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺷﺎﻣﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ زەررﯨﭽﯩﻠﻪردﯨﻦ ۋە ﺋﺎﻟﻪﻡ
ﻧﯘرﻯ )ﻗﯘﻳﺎﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪرﻟﻪردﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯧﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻪﻟﯩﻚ
زەررﯨﭽﯩﻠﻪر( دﯨﻦ ﻗﻮﻏﺪاﭖ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪر ﻳﻪرﺷﺎرﻯ ﻣﺎﮔﯩﻨﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ زەررﯨﭽﯩﻠﻪر ﺋﺎﺗﻤﻮﺳﻔﯧﺮاﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﻪرﺷﺎرﯨﻨﻰ
زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻟﺘﺮا ﺑﯩﻨﻪﭘﺸﻪ ﻧﯘردﯨﻨﻘﻮﻏﺪاﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮزوﻥ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ(ﻧﻰ
ﺑﯘزۇۋەﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﺘﯩﻜﻰ زەررﯨﭽﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻳﯚﻟﯩﻨﺸﻰ ﻣﺎﮔﯩﻨﯩﺖ
ﻣﻪﻳﺪاﻧﯩﺪا ﺋﯚزﮔﯩﺮەﻳﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ زەررﯨﭽﯩﻠﻪر ﺑﯩﯟاﺳﺘﻪ ﺋﺎﺗﻤﻮﺳﻔﯧﺮاﻏﺎ
ﺳﻮﻗﯘﻟﻤﺎﻱ ،ﻣﺎﮔﯩﻨﯩﺖ ﻣﻪﻳﺪاﻥ ﺳﯩﺰﯨﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼﭖ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ۋە
ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻗﯘﺗﯘﭘﻼرﻏﺎ ﺑﺎرﯨﺪۇ.

}

}

}

ﻣﻮﻣﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﻪﭼﯜرﻣﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﯧﻨﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰدا ﺋﯩﺰ ﻗﺎﻟﺪۇرﯨﺪۇ
ﺗﯘرﺳﯘﻧﺠﺎﻥ ﺑﯩﻠﮕﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﺴﻰ
ﺋﺎﭘﺘﻮر :دەﻥ ﮬﯘرﻟﯩﻲ
ﻣﻪﻧﺒﻪ :ﺑﺎﻳﻘﺎﺵ ژۇرﻧﯩﻠﻰ

}
دارۋﯨﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻓﯩﺮۇﺋﯩﺪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎۋاﻗﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭙﺘﯘ .ﺋﺎﻧﺎ-ﺑﺎﻻ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﮬﺎراﻗﻜﻪﺵ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺋﻮرۇﻧﺪۇﻗﺘﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﭖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﻮﺗﻮﻟﻜﯩﺪﯨﻦ
ﮬﺎراﻕ ﺋﯩﭽﯩﭙﺘﯘ.
ﺋﺎﻧﺎ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜرۈﭖ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﻣﯘﻧﺪاﻕ دەﭘﺘﯘ:
"ﮬﻪﻱ ﺗﺎﻻﻧﺖ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ! دەﯕﻼرﭼﯘ ،ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﻗﺎﻧﺪاﻗﺴﯩﮕﻪ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاﻕ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ؟"

"ﻧﺎﭼﺎر ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺕ" دەﭘﺘﯘ ،دارۋﯨﻦ.
"ﻧﺎﭼﺎر ﺋﺎﻧﺎ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﺴﻰ" دەﭘﺘﯘ ،ﻓﯩﺮۇﺋﯩﺪ.
ﻳﯜز ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ» ،ﺗﻪﺑﯩﻴﻪﺗﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪﻣﯘ؟«
ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﻴﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪﻣﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﯩﺴﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪﻣﯘ --ﺑﯘ ﻗﯩﻴﺎﺳﻼر ﻗﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻪۋﻻد ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻗﺎﻧﺪاﻕ
ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﻪردﻯ.
ﻳﯩﻠﻼر ﺋﯚﺗﯜﭖ-1992 ،ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﺵ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻓﯩﺮۇﺋﯩﺪ ۋە دارۋﯨﻨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺰﯨﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ،راﺳﺘﯩﻨﻼ ﺑﯩﺮ ﻗﺎۋاﻗﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﭘﯩﯟا
ﺑﻮﺗﻮﻟﻜﯩﺴﻰ ﻗﯘراﻗﺪاﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎۋاﻗﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﯩﻨﯩﺪا،
ﺋﯘﻻر ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺳﻪرﮔﯜزەﺷﺘﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ  -ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻳﻪﻧﻪ
ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰ ،ﻣﻮﻣﯩﯖﯩﺰ ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺋﻪﺟﺪادﻟﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺳﻪرﮔﯜزەﺷﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮔﯧﻨﻼرﻏﺎ ﺑﯩﯟاﺳﺘﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯧﻨﻘﯩﻼﺏ ﺧﺎراﻛﺘﯩﺮﻟﯩﻚ
ﻧﻪزەرﯨﻴﻪﻧﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪۈرۈﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﻗﺎۋاﻗﺨﺎﻧﺎ ﻣﺎدﯨﺮﯨﺪﺗﺎ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻗﻪدﯨﻤﯩﻲ
ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﻣﻪرﻛﯩﺰﻯ ﻛﺎﺟﺎﻝ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻧﯩﺮۋا ﺑﯩﻴﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪﺳﻰ
ﺧﻪﻟﻘﯩﺌﺎراﻟﯩﻖ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﯟاﺗﺎﺗﺘﻰ .ﻣﻮﻧﺘﯩﺮﯨﻴﻮﻝ )ﻛﺎﻧﺎدادﯨﻜﻰ(
ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻜﺠﯩﻞ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﻮﻟﯩﻜﯘﻻ ﺑﯩﻴﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪﺳﻰ
ۋە ﮔﯧﻨﯩﺘﯩﻜﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﻣﻮﺵ ﺳﯩﺰﯨﻴﯩﻒ ﺋﻪزەﻟﺪﯨﻦ ﭘﯩﺴﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﻳﺎﻛﻰ
ﻧﯧﺮۋوﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ .ﺑﯧﺮاﻕ ﺋﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﯘ

ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ دەﭖ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﺳﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ
ﻣﯩﻜﺠﯩﻞ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻧﯧﺮۋاﺑﯩﻴﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﻣﺎﻳﻜﻮﻝ
ﻣﯩﻴﻨﯩﻴﻤﯘ ﺷﯘ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﯦﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﯦﺸﯩﻨﯩﯔ دﯦﻴﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻣﻮﺵ ﺳﯩﺰﯨﻴﯩﻔﻨﯩﯔ ﻛﯚز
ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﻣﯩﻴﻨﯩﻴﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﯟاﻧﺎﺕ ﻣﻮدﯨﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺋﺎﻧﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻛﺎرﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﻐﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺋﯩﻜﻪﻥ.

}
ﺋﯘ ﻳﻪر ﮬﯧﻠﯩﮫﻪﻡ ﻛﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪا  -ﺋﯘ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﭘﯩﺴﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﺑﻮﻟﯘﯕﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﺎۋاﻗﺨﺎﻧﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،دەﻳﺪۇ ﻣﯩﻴﻨﯩﻲ » .ﻣﻮﺵ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﻛﻮﺷﯩﺮ )ﻳﻪﮬﯘدﯨﻴﭽﻪ(ﺗﺎﻣﺎﻗﻼرﻧﻰ ﻳﯧﮕﻪﭼﻜﻪ ﺋﯘ ﻛﻮﺷﯩﺮ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪرﻧﻰ
ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﻮﻳﯩﺪا ﺋﯩﺪﻯ ،ﭘﯩﯟا ﻛﻮﺷﯩﺮ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻣﻮﺵ ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﻳﻪردە ﭘﯩﯟا
ﺋﯩﭽﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﯟﯨﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ .ﻣﻪﻥ ﺋﯧﺮﻻﻧﺪﯨﻴﻪﻟﯩﻚ )ﭘﯩﯟﯨﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﭽﯩﺸﺘﻪ
داﯕﻘﻰ ﺑﺎر( ،ﺷﯘﻧﺪاﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺑﻮﻟﺪﻯ.

ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻥ ﮔﯧﻨﯩﺘﯩﻜﺎ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰزﯨﻖ ﻧﯘﻗﺘﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە
ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﭘﺎراﯕﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ-1970 .ﻳﯩﻠﻼردﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ،
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼر ﮬﯜﺟﻪﻳﺮە ﻳﺎدروﺳﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ  DNAﻧﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺑﯩﺮ ﻧﻪرﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﮔﯧﻨﻼرﻧﻰ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪﺷﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ
ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﮬﯜﺟﻪﻳﺮە
ﺗﯚرەﻟﻤﻪ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻳﯜرەﻙ ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺶ
ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ ،ﺑﯩﺮ ﺟﯩﮕﻪر ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﯩﮕﯩﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯧﯖﻪ
ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﯩﮕﯩﻤﯘ؟ دﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻗﺎرارﻻرﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻳﺮۇﻕ ﻛﯧﺮەﻙ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﺷﯘﻧﺪاﻕ ﻧﻪرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ دەﻝ ﺋﻮرﮔﺎﻧﯩﻚ ﻣﻮﻟﯩﻜﯘﻻﻻردﯨﻜﻰ ﺋﻮرﺗﺎﻕ
ﺗﯜزۈﻟﯜﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯩﺘﯩﻞ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯩﺘﯩﻞ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺧﯘددﻯ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻣﺎﻕ رﯨﺴﺎﻟﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﺗﻜﯜﭼﺘﻪﻙ روﻟﻰ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﺑﯩﺮ ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﺱ ﺋﺎﻗﺴﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺳﺎﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻻزﯨﻤﻠﯩﻖ ﮔﯧﻨﻼرﻧﯩﻼ
ﺗﺎﻟﻼﭖ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪﺷﺘﻪﻙ ﻣﯘﮬﯩﻢ ۋەزﯨﭙﯩﻨﯩﯔ ﮬﯚددﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﻣﯩﺘﯩﻞ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﻰ ﮔﯧﻨﻼرﻏﺎ ﻗﯩﺴﺘﯘرۇﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮔﯧﻨﻨﯩﯔ ﺧﯧﻤﯩﻴﻪﻟﯩﻚ
ﺗﻪرﻛﯩﺒﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ  DNAﻧﯩﯔ ﻗﻮﺵ ﺑﯘرﻣﯩﺴﯩﻤﺎﻥ ﺗﯜزۈﻟﯜﺷﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ
ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﯘ ﺧﯩﻞ  DNAدﯨﻜﻰ ﮔﯧﻦ ﻛﻮدﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯚزﮔﻪرﺗﻤﻪﻱ ﺗﯘرۇﭖ ﮔﯧﻨﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﮬﺎدﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﮬﻪ
ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﺎ دەﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ .ﻳﻪﻧﻰ ﮔﯩﺮﯨﻚ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ »ﺋﯧﭙﻰ«
ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﯩﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا دﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ.
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪر ﭘﻪﻗﻪﺕ ﮬﺎﻣﯩﻠﻪ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﻰ
ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،دەﭖ ﻗﺎراﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯧﺮاﻕ ﺋﻪﯓ ﻳﯧﯖﻰ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼر ﭼﻮﯕﻼر ﺗﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻠﻪرﻧﯩﯔ  DNAﺳﯩﻐﯩﻤﯘ ﺧﯩﻠﻤﯘ-

ﺧﯩﻞ ﻣﻮﻟﯩﻜﯘﻻﻻر ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺷﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎر
ﮬﯜﺟﻪﻳﺮە ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﭗ راﻛﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﭖ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪردﻯ .ﺑﻪزﻯ ۋاﻗﯩﺘﻼردا DNA
زەﻧﺠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﯩﺘﯩﻞ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻳﯧﻤﻪﻙ-ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﺘﯩﻦ
ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺧﯧﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﺎددﯨﻼر ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﺪﻯ .ﺳﺰﯨﻴﯩﻒ دورﯨﻼر ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪرﻧﻰ
ﺋﻮﯕﺸﺎﺵ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼردﯨﻜﻰ ﺑﻪزﻯ راﻙ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﻘﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪردﻯ.
ﮔﯧﻨﯩﺘﯩﻜﺎﺷﯘﻧﺎﺳﻼر ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ-
ﺋﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ،ﺑﯩﺮ ﺋﻪۋﻻدﺗﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻪۋﻻدﻗﺎ ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺕ
ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﻪﻳﺮاﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﻯ .دۇﻙ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ
)ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا( رەﻧﺪﻯ ﺟﯩﺮﺗﯩﻞ ﻣﯩﺘﯩﻞ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﻰ ﻣﻮﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮزۇﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﭼﯩﺸﻰ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻪۋﻻدﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜﻙ
رەﯕﮕﯩﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪردﻯ.
 DNAدە ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاﻕ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺗﯘرۇﭖ ﻣﯩﺘﯩﻞ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﯩﻨﻰ
ﻗﻮﺷﻘﯩﻠﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟەﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﮬﻪﻣﺪە ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪر
ﺧﯘددﻯ ﮔﯧﻨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﺳﺎﺗﺘﯩﻦ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻪۋﻻدﻗﺎ ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺕ
ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.

}
ﺧﻮﺵ ،ﻣﺎدﯨﺮﯨﺘﺘﯩﻜﻰ ﻗﺎۋاﻗﺨﺎﻧﯩﺪا ﺳﯩﺰﯨﻴﯩﻒ ۋە ﻣﯩﻴﻨﯩﻲ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﮬﻪﻡ
ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﻰ ﺗﯚۋەﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﭘﻪرەزﻧﻰ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰە ﻗﯩﻠﺪﻯ :ﺋﻪﮔﻪر
ﻳﯧﻤﻪﻙ-ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ۋە ﺧﯧﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﺎددﯨﻼر ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪرﻧﻰ
ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮاﻟﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺑﻪزﻯ ﻛﻪﭼﯜرﻣﯩﺸﻠﻪرﻳﻪﻧﻰ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺳﻪﻝ
ﻗﺎراﺵ ،زەﮬﻪر ﭼﯧﻜﯩﺶ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ روﮬﯩﻲ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﭖ ﭼﯩﻘﺎرﻏﯘﭼﻰ
ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻣﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ  DNAﻟﻪرﮔﻪ
ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪرﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻼﻻﻣﺪۇ؟ ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﺴﻰ دەﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﮬﻪﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ
ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﺳﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﻳﯧﯖﻰ ﺳﺎﮬﻪدە ﺋﻮﻧﻠﯩﻐﺎﻥ-ﻳﯜزﻟﯩﮕﻪﻥ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ
داۋاﻻﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪﻯ.
ﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺮﯨﺸﻠﮕﻪﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪرﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪا،
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﻛﻪﭼﻤﯩﺸﻠﻪر ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﺋﻪﺟﺪادﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﯧﻨﯩﻤﯩﺰدا ﻣﻮﻟﯩﻜﯘﻟﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰ
ﻗﺎﻟﺪۇرﯨﺪۇ .ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺑﻮۋا-ﻣﻮﻣﯩﻠﯩﺮﻯ روﺳﯩﻴﻪدﯨﻜﻰ ﻳﻪﮬﯘدﻯ ﻣﻪﮬﻪﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ

ﻗﻮﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ﻳﻪﮬﯘدﯨﻼر ،ﺑﻮۋا-ﻣﻮﻣﯩﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﺧﺎﻧﻪ-
ۋەﻳﺮاﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜرﮔﻪﻥ ﺟﯘﯕﮕﻮﻟﯘﻗﻼر ،ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ
ﻗﯩﺮﻏﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻓﺮﯨﻘﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﭼﻤﻪﻧﻠﻪر ،ﮬﻪر
ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﮬﺎراﻗﻜﻪﺵ ۋە ﺧﻮرﻟﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼرﻧﯩﯔ
ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﺴﯩﺪە ﺋﯚﺳﯜﭖ ﻳﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻗﻮراﻣﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر  -ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﻪ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻳﯜرﻣﻪﻳﺪۇ.
ﺧﯘددﻯ دﯦﯖﯩﺰ ﺗﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﻳﺎﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ دﯦﯖﯩﺰ ﺳﯜﻳﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ
ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﺟﯜر-ﺑﯜﺟﯜرﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯘﻣﻼر ﺳﯧﯖﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﻪﭼﯜرﻣﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ۋە ﺋﻪﺟﺪادﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻛﻪﭼﯜرﻣﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﮬﯧﭽﻴﻪرﮔﻪ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪۇ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﯘﭘﻤﯘ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻر
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﮔﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﻤﯩﺰﻏﺎ
ﭼﯩﯔ ﻳﯧﭙﯩﺸﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻮﻟﯩﻜﯘﻟﯩﻖ ﺑﺎﻍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ DNA .ﺷﯘ ﭘﯧﺘﻰ
ﺗﯘرﯨﯟﯦﺮﯨﺪۇ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭘﯩﺴﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ۋە ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﻪر
ﺋﯩﺮﺳﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻣﻮﻣﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭘﻮﻟﺘﯩﻴﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ
ﺗﯩﺰﯨﻨﯩﻼ ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﻟﺪۇرﻣﺎﻱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ دەردﯨﻨﻰ ﺗﺎرﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺧﺎﻣﯘﺷﻠﯘﻕ
ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﻟﺪۇرۇﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.

}

ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯘﻧﺪاﻗﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ .ﺋﻪﮔﻪر ﻣﻮﻣﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻣﯧﮫﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼر
ﺑﯧﻘﯩﯟاﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ۋە ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜﺷﻨﯩﯔ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺗﻪرەﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺑﻪﮬﯩﺮﻟﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﯖﯩﺰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﺨﺎﻧﯩﺰﯨﻤﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﻠﯩﻚ ۋە
ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻼرﻧﯩﻼ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە
ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪر ﺳﯩﺰ ﺗﻪﻟﯩﻴﯩﯖﯩﺰﮔﻪ
ﻗﺎرﺷﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﻮﺳﺎﻝ ۋە ﭘﺎﺳﺴﯩﭗ ﺑﻮۋا-ﻣﻮﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪۋﻻدﯨﺪﯨﻦ
ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﯟاﺗﻘﺎﻥ داۋاﻻﺵ
ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪرﻧﯩﻤﯘ داۋاﻟﯩﻴﺎﻻﻳﺪۇ .ﺧﯘددﻯ ﻣﻮﻣﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺳﻪﮬﺮاﭼﻪ ﻛﯚﻳﻨﻪﻛﻠﯩﺮﯨﺪە ،ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯧﻴﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﯨﯖﯩﺰ .ﮔﯧﻨﻮﻡ )ﮔﯧﻦ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﻠﯩﺮﻯ( ﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺧﻪرﯨﺘﯩﺴﻰ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﯘزۇﻥ ﻳﯩﻠﻼر ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺑﯧﺮاﻕ ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﻮﻡ ﺧﯘددﻯ
ﺋﯚﭼﯜرﮔﯜﭼﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ :ﻳﯧﺘﻪرﻟﯩﻚ دەرﯨﺠﯩﺪە ﺗﻪۋرەﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯖﯩﺰ
ﻗﺎرﻏﯩﺸﻘﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ "داﻏﻼر"ﻧﻰ ﺋﯚﭼﯜرۋﯨﺘﻪﻟﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
 20ﻳﯩﻞ ﺑﯘرۇﻥ ،ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻨﻘﯩﻼﺑﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻣﯩﻴﻨﯩﻲ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ
ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯟاﺗﻘﺎﻥ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺷﯩﺮەﻧﯩﯔ ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘراﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻣﯩﻜﺠﯩﻞ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺘﯧﺘﯩﻐﺎ ﻗﺎراﺷﻠﯩﻖ روﮬﯩﻲ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ دوﮔﻼﺱ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﻗﻪۋﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻟﯘﯕﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻏﯩﺮﯨﭻ ﻗﯧﻠﯩﻨﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎر ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯘرﻗﻰ ۋە ﺋﯘ ﻳﻪر-ﺑﯘ ﻳﻪرﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯩﺮو ﻗﻮﻧﻐﺎﻧﺪەﻙ
ﻛﯚرۈﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺑﺌﯩﻲ ﭼﯘۋۇﻟﯘﭖ ﺗﯘرﻏﺎﻥ ﭼﯧﭽﻰ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﭼﺎﯕﻐﺎ ﺗﯧﻴﯩﻠﯩﺶ
ﻣﻪﻳﺪاﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﻪﺗﺘﻰ  -ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘ ﺑﯘ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا

ﻧﻪﻕ ﭼﺎﯕﻐﺎ ﺗﯧﻴﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﺎرﻣﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﻮﻟﺪا رەﯕﮕﺎرەﻙ ،ﻳﯧﻠﻰ
ﭼﯩﯖﺮاﻕ ۋە ﺑﻪزﯨﻠﯩﺮﯨﺪە ﻳﻪﻝ ﺋﺎز ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﮔﯩﻠﯩﻴﻠﯩﻖ ﺷﺎرﻻر ﭼﯧﭽﯩﻠﯩﭗ
ﻳﺎﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە "ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻣﯘﺑﺎرەﻙ!" دﯦﮕﻪﻥ
ﺧﻪﺗﻠﻪر ﺗﯘراﺗﺘﻰ.
»ﻣﻪﻥ ﺋﻪزەﻟﺪﯨﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪۇ ،دﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﺎﺗﺘﯩﻢ« دەﻳﺪۇ ﺋﯘ» .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪر
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ-ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﻗﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﭘﻪرﻗﻠﯩﻖ .ﺑﻪزﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯜﻣﯩﺪۋار
ﻛﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪزﯨﻠﯩﺮﻯ ﭼﯜﺷﻜﯜﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻧﺪاﻕ ﻛﯚﭖ
ﺧﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ﺗﻪدرﯨﺠﯩﻲ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﺋﻪﯓ ﺋﯘﺗﯘﻗﻠﯘﻕ ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ
ﺗﺎﻟﻼﻳﺪۇ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﻮﻧﯘﺷﻨﻰ زادﻯ ﻧﯧﻤﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ؟«
داۋاﻣﯩﻨﻰ ﻛﯩﻠﻪر ﺳﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﯓ...

ﻗﯘرﺕ ﺗﯚﺷﯜﻛﻰ
ﺳﺎدﯨﻖ ﺳﯧﺘﯩﻨﯩﻴﺎز ﺑﻮرﻟﯘﻕ

}
ﻗﯘرﺕ ﺗﯚﺷﯜﻛﻰ ) (⾍虫洞، wormholeدﯦﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻧﻪزەرﯨﻴﻪۋﻯ ﺋﯘﻗﯘﻡ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘ ﻣﺎﻛﺎﻥ-زاﻣﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺴﻘﺎ
ﻳﻮﻝ .ﻗﯘرﺕ ﺗﯚﺷﯜﻛﻰ ﺋﯘﻗﯘﻣﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﻨﺸﺘﯧﻴﻦ ۋە ﻧﻪﻳﺴﯧﻦ روزﯦﻦ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻥ
ﻛﻪﯓ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﯩﺴﭙﯩﻴﻠﯩﻚ ﻧﻪزەرﯨﻴﻪﺳﯩﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ﻣﺎﻛﺎﻥ-زاﻣﺎﻧﻨﻰ
ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻥ »ﻛﯚۋرۈﻙ«دەﭖ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ .ﺑﯘ
»ﻛﯚۋرۈﻛﻠﻪر« ﺋﯧﻴﻨﺸﺘﯧﻴﻦ-روزﯦﻦ ﻛﯚۋرۈﻛﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯘرﺕ ﺗﯚﺷﯜﻛﻰ دەﭖ
ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﺎﻛﺎﻥ-زاﻣﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﻨﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺴﻘﺎ

ﻳﻮﻝ دەﭖ ﻗﺎراﻟﻐﺎﻥ .ﻛﻪﯓ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﯩﺴﭙﯩﻴﻠﯩﻚ ﻧﻪزەرﯨﻴﻪﺳﻰ ﻗﯘرﺕ
ﺗﯚﺷﯜﻛﻰ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻗﯘﻡ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯘﺗﺘﯘرﻏﺎ
ﻗﻮﻳﯩﺪۇ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺗﯧﺨﻰ ﻗﯘرﺕ ﺗﯚﺷﯜﻛﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻤﯩﺪﻯ.

}
ﻛﻪﯓ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﯩﺴﭙﯩﻴﻠﯩﻚ ﻧﻪزەرﯨﻴﻪﺳﯩﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪزﻯ ﻳﯧﺸﯩﻤﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ،ﻗﯘرﺕ ﺗﯚﺷﯜﻛﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎرا ﺋﯚﯕﻜﯜردە ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﻗﯘرﺕ ﺗﯚﺷﯜﻛﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻏﺰﻯ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘرۇﭖ
ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﮔﯧﻠﻰ ﺑﺎر .ﮔﯧﻠﻰ ﺗﯜز ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﮔﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.

}
ﻗﯘرﺕ ﺗﯚﺷﯜﻛﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﻓﺎﻧﺘﺎزﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﻪردە ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻣﯘرەﻛﻜﻪﭘﺮەﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﻧﻪزەرﯨﻴﻪﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ،ﻗﯘرﺕ
ﺗﯚﺷﯜﻛﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭖ 10-33 ،ﺳﺎﻧﺘﯩﻤﯧﺘﯩﺮ .ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻣﯘ ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ
ﻣﻪﺳﻠﻪ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﯘﻗﯘﻣﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻر ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﻗﯩﺴﻘﺎ ۋاﻗﯩﺖ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼرﻏﺎ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ،ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻣﺎددﯨﻼر ) (exotic matterدﯨﻦ ﺗﯜزۈﻟﮕﻪﻥ ﻗﯘرﺕ
ﺗﯚﺷﯜﻛﯩﻨﻰ ﺋﯘزاﻗﺮاﻕ ۋە ﭼﻮﯕﺮاﻕ ﺋﯧﭽﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻳﯧﺘﻪرﻟﯩﻚ
ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻣﺎددﯨﻼر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﻧﻪزەرﯨﻴﻪ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ،ﻗﯘرﺕ ﺗﯚﺷﯜﻛﻰ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﭼﯘر ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎدەﻡ ﻳﻪﺗﻜﯜزۈﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ

ﻣﺎددﯨﻼردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﺎددﯨﻼر ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﻗﯘرﺕ ﺗﯚﺷﯜﻛﯩﻨﻰ
ﺋﯘزاﻗﺮاﻕ ۋە ﭼﻮﯕﺮاﻕ ﺋﯧﭽﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.

}
ﻗﯘرﺕ ﺗﯚﺷﯜﻙ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪرﻧﯩﻤﯘ ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘرۇﺵ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﻪزﻯ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻗﯘرﺕ ﺗﯚﺷﯜﻛﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻠﻪﻧﺪۈرۈﺵ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ۋاﻗﯩﺖ ﺳﺎﻳﺎﮬﯩﺘﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،دەﭖ ﭘﻪرەز ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﯩﺘﯩﯟﯦﻦ ﺧﺎۋﻛﯩﯔ ﺑﯘﻧﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺋﻪﻣﻪﺱ دەﭖ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﻧﺎﺳﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﯨﻚ ﻛﺮﯨﺴﺘﯩﻦ »ﻗﯘرﺕ ﺗﯚﺷﯜﻛﻰ
ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﻗﻮراﻟﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﺮاﻕ ﻧﻪرﺳﯩﻨﻰ
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻳﻮﻟﺪۇر «.دەﭖ ﻳﺎزﯨﺪۇ.

}
ﮬﺎزﯨﺮ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺗﯧﺨﻰ ﭘﯩﺸﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﻠﻤﯩﺪﻯ .ﻗﯘرﺕ ﺗﯚﺷﯜﻛﻰ ﺗﯧﭙﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮدﯨﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯘﻗﯩﻤﻼﺷﺘﯘرۇﺵ ۋە ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻗﯘرﺕ ﺗﯚﺷﯜﻛﯩﻨﻰ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻨﻰ ﻛﯧﺰﯨﺸﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘرۇﺵ ﺋﺎرزۇﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ
ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﯟاﺗﯩﺪۇ.

}

:ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﻪر
http://www.space.com/20881-wormholes.html .1
http://helios.gsfc.nasa.gov/ace/erchome.html .2

ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ روﺗﯧﺮﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ
ﺗﯘرﺳﯘﻧﺠﺎﻥ ﻳﺎﺳﯩﻦ ﺋﻪرﻛﺒﻮﻝ

ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺳﯚز
ۋاﻳﻔﺎﻱ دﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰﭼﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘ ﺗﯘرﻣﯘﺵ
ﺳﯚزﻟﯜﻛﯜﻣﯩﺰﮔﻪ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﭘﺘﯘ.

دﯦﻤﻪﻙ ،ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ

ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺘﻤﯘ ﻣﻪﻟﯘﻡ دەرﯨﺠﯩﺪە ﻛﯚﭖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﯩﻤﯘ
ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.

ﻟﯧﻜﯩﻦ ۋاﻳﻔﺎﻱ ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﯩﻨﻰ

ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ روﺗﯧﺮ )ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﻳﯚﻧﻠﻪﻧﺪۈرﮔﯜﭺ
ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻮﻝ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻐﯘﭺ( دەﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﻪ زادﻯ ﻗﺎﻧﺪاﻕ
ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪۇ؟ ﺑﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﺎﻻﻳﻤﯩﺰ؟

ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ

روﺗﯧﺮﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺑﻪزﻯ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻻﻻﻳﺴﯩﺰ.

}

روﺗﯧﺮﻧﯩﯔ ﺗﯜرﻯ ۋە ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ۋەزﯨﭙﯩﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﺰ ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدە ﺑﯩﺮ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﺳﯩﻤﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ
ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﯩﻤﯩﺰ ﻛﯚﭖ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ
ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺑﯘ ﺟﻪرﻳﺎﻧﺪا ﻛﻮﻣﭙﯘﻳﯘﺗﯧﺮ ،ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻤﯘ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﺗﻮﻗﯘﻧﯘﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.

ﺑﯘﻧﺪاﻕ ﻛﯚﭖ

ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺘﻜﻪ ﭼﯧﺘﯩﭗ
ﺑﻪرﮔﯜﭼﻰ دەﻝ ﺷﯘ روﺗﯧﺮدۇر .ﺑﯩﺰ ﺋﯚﻳﺪە ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ روﺗﯧﺮ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻛﯩﭽﯩﻜﻰ ۋە ﺋﻪﯓ ﺋﺎددﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻛﺎرﺧﺎﻧﺎ
ۋە ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪردە ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﯘرەﻛﻜﻪﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﮕﻪ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺶ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﭖ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪۇ.
ۋەزﯨﭙﯩﺴﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ روﺗﯧﺮﻻر ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻠﯩﻐﺎﻥ

ﻛﻮﻣﭙﯘﻳﯘﺗﯧﺮﻻردﯨﻦ ﺗﻪرﻛﯩﺐ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺗﻮرﻻرﻧﻰ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻛﯚۋرۈﻛﺘﻪﻙ ﺋﯘﻻﭖ ﺗﯘرﯨﺪۇ.

ﭼﻮﯓ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا روﺗﯧﺮﻻر ﺳﯩﻤﻠﯩﻖ ۋە ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ دەﭖ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜرﮔﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺪۇ.

ﺳﯩﻤﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﻳﯘﻗﯘرﻯ ﺳﯜرەﺗﺘﻪ ﮬﻪﻡ

ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﻻزﯨﻤﻪﺕ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪۇ .ﻟﯧﻜﻪﻥ ﺳﯩﻤﻠﯩﻖ
ﺗﻮرﻧﻰ ﻳﯧﻴﯩﭗ ﻳﺎﺗﻘﯘزۇﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﯘرﻏﯘﻥ ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ ﻻزﯨﻢ .ﮔﻪرﭼﻪ
ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ روﺗﯧﺮ ﮬﻪﻗﺴﯩﺰ ﮬﺎۋا ﺑﻮﺷﻠﯘﻕ ۋاﺳﺘﯩﺴﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﮕﻨﺎﻝ
ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﭗ ۋە ﻗﻮﺑﯘﻟﻠﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺳﯜﭘﻪﺕ ،ﺳﯜرەﺕ ۋە ﻗﺎﭘﻼﺵ
داﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻧﯘرﻏﯘﻥ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ.

ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ

روﺗﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﻪۋزەﻝ ﻳﯧﺮﻯ ﺷﯘﻛﻰ ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﻣﻪﻟﯘﻡ داﺋﯩﺮە ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺳﯩﻤﻼرﻏﺎ ﭘﯘﺗﻼﺷﻤﺎﻱ ﻳﯜرۈﺷﯩﮕﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻨﻠﯩﻚ
ﻳﺎرﯨﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ.

ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدە ﺧﯧﻠﻰ ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ روﺗﯧﺮﻻر زادﻯ
ﻗﺎﻧﺪاﻕ ۋەزﯨﭙﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚﺗﯩﻴﺪۇ دەﭖ ﺳﻮرﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﭼﺎﺳﺘﻮﺗﯩﺪا ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ ﺳﯩﮕﻨﺎﻝ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ روﺗﯧﺮﻏﺎ ﺑﺎﻏﻼﺵ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ روﻟﻰ.

ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﻳﻮﻟﻠﯘﻕ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﻼرﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻢ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺗﻮرﻏﺎ ﭼﺎﺗﯩﺪۇ.

ﺷﯘ ﺳﯩﻢ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﺳﯩﻤﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ
ﺳﯩﻤﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.

ﺋﻪﮔﻪر ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻥ ﺳﯩﻤﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ،

روﺗﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻣﻮدﯦﻢ روﻟﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ﻳﺎﻛﻰ روﺗﯧﺮﻧﯩﯔ ﺗﯧﺸﯩﺪا ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﯩﺮ ﻣﻮدﯦﻢ ﻻزﯨﻢ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

}

روﺗﯧﺮﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺵ
ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ ﺧﻪۋەرﻟﻪﺷﻤﻪ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺷﯘ ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ
ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﻨﻰ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻘﺎ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﭗ ﮬﻪﻡ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﻗﻮﺑﯘﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻧﺘﯧﻨﻨﺎﻣﯘ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.

ﺑﯘﻧﺪاﻕ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﺪا

ﺋﺎﻧﺘﯧﻨﻨﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻯ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﯩﯟاﺳﺘﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪۇ.

ﺷﯘﯕﺎ

ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﺪا ﺋﺎﻧﺘﯧﻨﻨﺎ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻨﻰ ﻧﺎﭼﺎرﻻﺷﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺋﻪﮬﯟاﻟﻼردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ.

ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﺎﻧﺘﯧﻨﻨﺎﺳﻰ ﺑﺎر

ﺋﻪﺳﯟاﺑﻼر ﻣﯧﺘﺎﻝ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺑﻪﻙ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﺗﻤﯘﻗﺎﺕ
ﺗﻮﺳﺎﻗﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪە ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻧﺘﯧﻨﻨﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻯ
ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﻪزﻯ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ
ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ.

ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﻰ ﺷﯘﻛﻰ ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ روﺗﯧﺮدەﻙ

ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻛﻮﻣﭙﯘﻳﯘﺗﯧﺮ ۋە ﺗﻮﯕﻼﺗﻘﯘدەﻙ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪردﯨﻦ ﻳﯩﺮاﻕ
ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻛﯧﺮەﻙ.

ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪا ﻣﯧﺘﺎﻝ ﻳﻮﻗﻜﻪﻥ دەﭖ

روﺗﯧﺮﻧﻰ دﯦﺮﯨﺰﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻪﻣﻪﺱ،

ﭼﯜﻧﻜﻰ

روﺗﯧﺮدﯨﻜﻰ ﺋﺎﻧﺘﯧﻨﻨﺎﻻر ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﻨﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺧﯧﻠﻰ ﺗﻪﻛﺸﻰ
ﺗﺎرﻗﺎﺗﻘﺎﭼﻘﺎ ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ دﯨﮕﯜدەﻙ دﯦﺮﯨﺰﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻻﻏﺎ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯩﺴﺮاﭖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﻰ ﺑﺎر.

ﺑﯘﻧﻰ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ

ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ روﺗﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎﻳﻰ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ
ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻳﻪرﻟﻪردە ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﺋﻪﮔﻪر ﺳﯩﺰ ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ ﺗﻮرﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﯖﯩﺰدﯨﻼ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻤﻪﻥ دﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺷﯘ داﺋﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮا
ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﺷﻘﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﺗﯜزۈﻙ.

}

ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﯘﭼﻰ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮوﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ روﺗﯧﺮﻻر
ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ داﺋﯩﺮە ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼر ﺑﯧﻜﯩﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﺎﻟﺪا ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.

ﺋﻪﮔﻪر ﻛﯚﭖ ﺋﻪﺳﯟاﺑﻼر ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ روﺗﯧﺮ

ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﺎﻏﻼﻧﺴﺎ ،ﺋﯘﻻر ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﺘﺎ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﺎﻟﻨﻰ ﺋﻮرﺗﺎﻗﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘردۇر.

ﺧﯘددﻯ ﺗﺎر ﻳﻮﻟﺪا ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ

ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺟﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺳﯜرﯨﺘﻰ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﺳﺘﺎ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ،ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺴﻪ ﺋﯘﭼﯘر ﺳﯜرﯨﺘﯩﻤﯘ
ﺋﺎﺳﺘﯩﻼﻳﺪۇ.

ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮوﻣﺎﮔﻨﯧﺘﯩﻚ دوﻟﻘﯘﻧﻰ ﮬﺎۋا ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﺪا

ﺗﺎرﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﺳﯜرﯨﺘﻰ ﻧﯘرﻧﯩﯖﻜﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ
ﺋﯧﺴﯩﯖﯩﺰدا ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.

ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺘﻨﯩﯔ

ﺳﯜرﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﯜﻟﯜﻙ؟

ﺑﯘ ﻳﻪردە

ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯘﻗﯘﻡ ﺑﺎر.

ﻳﻪﻧﻰ ،ﺳﯩﮕﻨﺎﻝ دوﻟﻘﯘﻧﻰ ۋە ﻣﻪزﻣﯘﻧﻠﯘﻕ

)ﺋﯜﻥ ،ﺳﯩﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎﻥ-ﺳﯩﭙﯩﺮﻟﯩﻖ( ﺋﯘﭼﯘر.

ﺋﻪﮔﻪر ﺳﯩﮕﻨﺎﻝ

دوﻟﻘﯘﻧﯩﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﻮﺑﯩﻠﺪەﻙ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ۋاﺳﺘﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﺴﺎﻕ،
ﺋﯘﭼﯘر ﻳﻮﻟﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜرﯨﺘﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻧﯘرﻧﯩﯔ

ﺳﯜرﯨﺘﻰ( ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﻮﻟﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﭼﯘرﻧﯩﯔ
ﻣﯩﻘﺪارﻯ( ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﺎﻧﺎﻝ ﺳﺎﻧﻰ( ۋە ﺳﯩﻐﯩﻤﯩﻐﺎ
)ﻗﺎﻧﺎﻝ ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﯩﮕﻪ( ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ.

ﺷﯘﯕﺎ ﻗﺎﻧﺎﻟﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ۋە

ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪا ،ﺋﯚزﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﯘرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺟﯩﻘﺮاﻕ ﮬﻪﻡ راۋاﻧﺮاﻕ ﻣﺎﯕﺴﯘﻥ دﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺑﺎﺷﻘﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﯘرﯨﻨﻰ
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ.

ﺋﯚﻳﺪە

ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ ﺗﻮر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯩﻨﻮ ﻛﯚرﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺑﯩﺮﻣﯘﻧﭽﻪ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ۋاﻳﻔﺎﻱ ﺷﯩﻔﯩﺮﯨﻨﻰ دەﭖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﻪﯓ
ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﯓ.

}

ﻗﺎﻧﺎﻝ ﺗﺎﻟﻼﺵ

ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ ﺗﻮرﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺷﯘ ﻣﯘﮬﯩﺪدﯨﻜﻰ ﺷﺎۋﻗﯘﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﯩﻤﯘ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ .ۋاراﯓ-ﭼﯘرۇﯓ ﻳﻪردە ﭘﺎراﯕﻠﯩﺸﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮔﻪﭘﻠﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪر ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺗﯘرۇﺵ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﮕﻪ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﺷﺎۋﻗﯘﻥ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﯩﺪدا ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ
ﺋﻪﺳﯟاﺑﻼرﻣﯘ ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ روﺗﯧﺮﻧﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪا ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﺋﯚﻳﯩﯖﯩﺰدە ﺋﻪﯓ زور ﺷﺎۋﻗﯘﻥ ﻗﺎﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﻗﻮﺷﻨﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ۋاﻳﻔﺎﻱ ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪۇر ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ ﺳﯩﮕﻨﺎﻝ
ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﭼﺎﺳﺘﻮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﺎۋﻗﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﯓ زور ﺗﻪﺳﯩﺮ
ﻛﯚرﯨﺪۇ.

ﻗﻮﺷﻨﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ۋاﻳﻔﺎﻱ ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ

ﻛﯧﺮەﻛﺴﯩﺰ ﺳﯩﮕﻨﺎﻝ ﮬﯧﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪۇ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﺎۋﻗﯘﻥ دەﭖ ﻗﺎرﯨﻠﯩﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘرۇﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﺰ ۋاﻳﻔﺎﻳﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻳﯚﺗﻜﯩﯟەﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ روﺗﯧﺮﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﭼﺎﺳﺘﻮﺗﯩﺪا ﻳﺎﻛﻰ
ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻗﺎﻧﺎﻟﺪا ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﯩﻨﯩﻐﺎ دﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ.

ﺷﯘﯕﺎ

روﺗﯧﺮﻻر زاۋۇﺗﺘﺎ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﺎﻟﺪا ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪۇ .ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ روﺗﯧﺮﻻر ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻗﺎﻧﺎﻟﻐﺎ ﺗﻪﯕﺸﻪﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.

ﺋﻪﮔﻪر ﺳﯩﺰ روﺗﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺷﻨﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯖﻜﯩﮕﻪ

ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﺎﻟﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮﯨﻼﭖ ﻗﻮﻳﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﻗﻮﺷﻨﯩﯖﯩﺰدﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺷﺎۋﻗﯘﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ زور دەرﯨﺠﯩﺪە ﺋﺎزاﻳﺘﺎﻻﻳﺴﯩﺰ.

ﻗﻮﺷﻨﯩﯖﯩﺰﻣﯘ

ﺳﯩﺰ روﺗﯧﺮﯨﯖﯩﺰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﯟەﺗﯩﭗ ﺑﻪرﮔﻪﻥ ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﺎﻳﺪۇ.

ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼر
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ روﺗﯧﺮﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ ﺗﻮرﻧﯩﯔ
ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺷﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﺗﻪدﺑﯩﺮﻟﻪر ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.

ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ۋاﻳﻔﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻟﯩﺮﯨﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻗﺮاﻕ

ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﺎﻱ دﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ روﺗﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺎﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺗﺎﻟﻼﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺗﻪﯕﺸﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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ﻣﯧﮕﺎ-ﮔﯧﺮﺗﺲ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﺎﻝ ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﯩﻨﻰ  40ﻣﯧﮕﺎ-ﮔﯧﺮﺗﺴﻘﺎ
ﺋﯚرﻟﻪﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺷﯘ ﻗﺎﻧﺎﻟﺪا ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﻐﺎ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﻣﺎﯕﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯘﭼﯘرﻧﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﯨﻤﯘ ﺋﯚﺳﯩﺪۇ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺗﻮرﻧﯩﯔ ﺳﯜرﯨﺘﻰ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻼﻳﺪۇ.

ﺑﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﻟﺒﯩﻲ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺷﯘﻛﻰ

ۋاﻳﻔﺎﻳﻨﯩﯔ ﻗﺎﭘﻼﺵ داﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪﻳﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯚﻳﯩﯖﯩﺰ ﺑﻪﻙ
ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯘﻣﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.

ۋاﻳﻔﺎﻱ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻳﯩﻠﻐﺎ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﯩﺪۇ.
ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﻳﯧﯖﻰ ۋاﻳﻔﺎﻱ ﺧﻪۋەرﻟﻪﺷﻤﻪ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ۋە ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﮕﻪ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﺪۇ.

ﺑﯘ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺗﻮر

ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨﻰ )ﺳﯜرەﺕ ۋە ﺑﯩﺨﻪﺗﻪرﻟﯩﻚ( ﺋﺎﺷﯘرۇﺵ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر .ﻛﻮﻧﺎ
ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ ﺋﻪﺳﯟاﺑﻼرﻧﯩﯔ ﺑﻪﻛﻼ ﺑﺎﻟﺪۇر ﺷﺎﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ روﺗﯧﺮﻻردا ﺧﯧﻠﻰ ﻛﻮﻧﺎ

ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﯩﻤﯘ ﻗﻮﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻯ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.

روﺗﯧﺮ

زاۋۇﺗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪا ﺗﻮر ﺳﯜرﯨﺘﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﯘﻧﺪاﻕ
ﻛﻮﻧﺎراﻕ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﮕﻪ ﺗﻪﯕﺸﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.

ﺋﻪﮔﻪر

ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ ﺋﻪﺳﯟاﺑﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،روﺗﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﻤﯘ
ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘرۇﭖ ﻳﯧﯖﯩﺮاﻕ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﮕﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﻼﭖ ﻗﻮﻳﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰ
ﻳﺎﺧﺸﻰ.

ﻳﻪﻛﯜﻥ
ۋاﻳﻔﺎﻱ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺘﻜﻪ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺶ
ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎرﯨﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﻮﻻﻳﻠﯩﻖ ۋە ﺋﺎزادﯨﻠﯩﻜﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ.

ۋاﻳﻔﺎﻱ ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﯩﻨﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻻﭖ ﺑﻪرﮔﯜﭼﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ روﺗﯧﺮﻧﯩﯔ روﻟﻰ ﺋﯚﻳﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺳﯩﻤﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ
ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ۋاﻳﻔﺎﻱ ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ
ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﻰ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚۋرۈﻛﻠﯜﻙ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر .ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﺋﯘﭼﯘر ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﺷﺘﯩﻜﻰ ﻳﻮﻝ ﺗﻮﻏﺮﯨﻼﺵ
ۋەزﯨﭙﯩﺴﯩﻤﯘ روﺗﯧﺮﻏﺎ ﻗﺎراﺷﻠﯩﻖ.

ﻳﺎﺧﺸﻰ ۋاﻳﻔﺎﻱ ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﯩﻐﺎ

ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ روﺗﯧﺮﻧﯩﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،روﺗﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮرﻧﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻗﺎﻧﺎﻝ ،ﻗﺎﻧﺎﻝ ﻛﯧﯖﻠﯩﻜﻰ ۋە ﺧﻪۋەرﻟﻪﺷﻤﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻰ
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺳﯩﻤﺴﯩﺰ ﺗﻮرﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺋﺎﻣﯩﻠﻼردۇر .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﺗﻪدﺑﯩﺮﻟﻪردﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯘ ﺗﯧﻤﯩﮕﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺘﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.

ﺗﺎﺳﺎددﯨﭙﯩﻲ ﺑﺎﻳﻘﺎﺵ ۋە ﻧﻮﺑﯧﻞ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ
ﺗﯘرﺳﯘﻧﺠﺎﻥ ﺑﯩﻠﮕﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﺴﻰ
ﺋﺎﭘﺘﻮرBarry Toiv :
ﻣﻪﻧﺒﻪ :ﺟﻮﻧﯩﺰ ﺧﻮﭘﻜﯩﻨﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺘﯧﺘﻰ  HUBﮔﯧﺰﯨﺘﻰ

}
ﻧﯧﺮۋاﻓﯩﺰﯨﻴﻮﻟﻮﮔﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮرﺳﺘﯧﻦ ۋاﻳﺴﯧﻞ ۋە دەﻳﯟﯨﺪ ﮬﯘﺑﯧﻠﻨﯩﯔ ﻣﯜﺷﯜﻛﻨﯩﯔ
ﺋﯧﻜﺮاﻧﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎرا ﭼﯧﻜﯩﺘﻜﻪ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇﺷﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯩﺸﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ زور ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪﺷﻠﻪر ۋە
ﺑﺎﻟﯩﻼردﯨﻜﻰ ﻛﯚزﮔﻪ ﺋﺎﻕ ﭼﯜﺷﯜﺵ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ داۋاﻻﺷﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺳﻪﺑﭽﯩﺴﯩﺪۇر .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ
ﻛﯜﻧﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮﻻرﻧﻰ ﺳﯜرەﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎدەﻡ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ

ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜرﮔﻪﻥ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼرﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻣﻪﺑﻠﯩﻐﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﯓ دەﺳﻠﻪﭖ ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﻼﻧﻼر ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺳﺎددﯨﭙﯩﻴﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ :ﺑﯩﺮەﻳﻠﻪﻥ ﺋﺎﺳﻤﺎ ﭘﺮوﺟﯧﻜﺘﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ
ۋاراﻗﭽﯩﺴﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﻳﯧﺮاﻗﻘﺎ ﻗﻮﻳﯘۋاﻟﻐﺎﻥ.
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﺗﻪﺳﯩﺲ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ۋاﻳﺴﯧﻞ ۋە ﮬﯘﺑﯧﻠﻨﯩﯔ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮﻥ
ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﺎﺳﺎددﯨﭙﯩﻲ ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ -2015
ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ "ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻏﺎز ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ"ﻏﺎ ﺗﺎﻟﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ
ﻏﺎز ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ دۆﻟﻪﺕ ﻣﻪﺑﻠﯩﻐﯩﺪە ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﺎرﯨﻤﺎﻗﻘﺎ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ
ۋە ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻜﺴﯩﺰ ﺑﯩﻠﯩﻨﮕﻪﻥ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ زور
ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻼرﻏﺎ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ.
»ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ،ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻣﻪﺑﻠﯩﻐﯩﮕﻪ ۋە ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺑﯩﺮ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ۋە ﺗﺎﺳﺎددﯨﭙﻲ ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻘﺎ رەﮬﻤﻪﺕ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﯚﮬﭙﯩﺴﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻣﯧﯖﯩﺴﻰ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪۇرۇﺵ ۋە ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯚرۈﺵ
ﻗﯘۋۋﯨﺘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﺋﺎﺷﯘرۇﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻧﯘرﻏﯘﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻼرﻏﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯘﻕ« دەﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻏﺎز ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ
ﻗﻮﻳﻐﯘﭼﯩﺴﻰ ﭘﺎرﻻﻣﯧﻨﯩﺖ ﺋﻪزاﺳﻰ ﺟﯩﻢ ﻛﯘﭘﯩﺮ.
ﻣﻪرﮬﯘﻡ ﻛﯧﯖﻪﺵ ﭘﺎﻻﺗﺎ ﺋﻪزاﺳﻰ ۋﯨﻠﯩﻴﺎﻡ ﭘﺮوﻛﯩﺴﻤﯩﺮ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ
ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻣﻪﺑﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﺮاﭘﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﻗﺎرﺷﻰ »ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ
ﻗﻮﻱ ﻳﯘﯕﻰ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ«ﻧﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﭖ ،ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﺷﻰ ﺗﯘرۇﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﺟﯩﻢ ﻛﯘﭘﯩﺮ »ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ
ﻏﺎز ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ«ﻧﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺋﻮﻳﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﺎرﻻﻣﯧﻨﺖ
ﺋﻪزاﺳﻰ ﻛﯘﭘﯩﺮ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻗﻘﺎ-ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ
ﻳﻮﻕ ،دﯦﮕﻪﻥ ﺧﺎﺗﺎ ﻗﺎراﺷﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘﻧﺪاﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻨﯩﯔ
ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ.
 1960-1950ﻳﯩﻠﻼردا ،دۆﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ ۋە ﮬﺎۋا
ﺋﺎرﻣﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺑﺎﺷﻘﺎرﻣﯩﺴﻰ ﮬﯘﺑﯧﻞ ۋە ۋاﻳﺴﯧﻠﻨﯩﯔ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﯘ ﭼﺎﻏﻼردا ﺋﯘﻻر ﻣﯜﺷﯜﻙ ۋە ﻣﺎﻳﻤﯘﻥ ﻛﯚرۈﺵ
ﻣﻪرﻛﻪزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎددﯨﻲ ﻏﯩﺪﯨﻘﻼﺷﻼرﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭖ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺟﻮﻧﯩﺰ ﺧﻮﭘﻜﯩﻨﺰ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺘﯧﺘﻰ
ﻣﯧﺪﯨﺘﺴﯩﻨﺎ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﺪا ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺧﺎرۋارد ﻣﯧﺪﯨﺘﺴﯩﻨﺎ
ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯘﺗﯩﺪا داۋاﻣﻼﺷﻘﺎﻥ  20ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﮬﻪﻣﻜﺎرﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ،ﺑﯘ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﺘﺎ "ﻧﻮﺑﯧﻞ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ" ﻏﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﻏﺎﻳﻪﺕ زور
ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻼرﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ.
ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠﯩﻨﮕﻪﻥ ﭘﺎﻛﯩﺘﻼر ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ :ﻧﯘر ﻛﯚز
ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﯘر ﺳﻪزﮔﯜﭼﻰ ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻟﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻏﯩﺪﯨﻘﻼﻳﺪۇ ۋە ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻗﻮﺑﯘﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻠﻪر ﻛﯚز ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻛﯚرۈﺵ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﺪۇ.
ﺑﯧﺮاﻕ ﮬﯘﺑﯧﻞ ۋە ۋاﻳﺴﯧﻞ ﻧﯧﺮۋا ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻧﯧﯟروﻧﻼرﻧﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻻر ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯧﮕﻪ ﻣﯧﯖﻪ ﺑﯚﻟﻪﻛﻠﯩﺮﯨﮕﻪ دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻣﻪرﻛﻪزﻟﻪﺷﺘﯜرﮔﻪﻥ.
ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ،ﺑﯘ ﻣﯧﯖﻪ ﺑﯚﻟﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎددﯨﻲ ﻏﯩﺪﯨﻘﻼﺵ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻧﯘر
ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﯩﺮوﺟﯩﻜﺘﯧﺮ ﺋﯩﻜﺮاﻧﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜرۈﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ ۋاراﻗﭽﯩﺪﯨﻜﻰ

ﻗﺎرا ﭼﯧﻜﯩﺘﻜﻪ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاﻕ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻗﺎﻳﺘﯘرﻣﯩﻐﺎﻥ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ،
ﻣﯜﺷﯜﻛﻠﻪر ﺋﯩﻜﺮاﻧﻐﺎ ﻗﺎراۋاﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ
ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ ۋاراﻗﭽﯩﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﻳﯧﺮاﻗﻘﺎ ﻳﯚﺗﻜﻪﭖ ﺳﺎﻟﯩﺪۇ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋاراﻗﭽﯩﻨﯩﯔ ﻧﯘرﺳﯩﺰ ﻳﺎﻗﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﺮاﻧﻐﺎ ﺋﯘدۇﻝ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯜﺷﯜﻛﻨﯩﯔ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻣﯧﯖﻪ ﺑﯚﻟﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ
ﻗﺎﻳﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ.
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻳﺪا ،ﮬﯘﺑﯧﻞ ۋە ۋاﻳﺴﯧﻞ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚرۈﺵ
ﺳﻪزﮔﯜﺳﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯚﺗﯜرﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻠﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﻗﻪدەﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ۋە ﻣﺎﻳﻤﯘﻥ ﻛﯚرۈﺵ
ﻣﯧﯖﻪ ﻗﺎﺳﺮﯨﻘﻰ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯧﯖﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚرۈﺵ ﺋﯘﭼﯘرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﻧﯧﯟروﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻧﯘر ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻧﯘر دەﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻧﯘر دەﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﺳﻪزﮔﯜر ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﺑﻪزﻯ ﻧﯧﯟروﻧﻼر ﮔﻮرزﯨﻨﺘﺎﻝ
ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻧﯘرﻏﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪزﯨﻠﯩﺮﻯ ۋﯨﺮﺗﯩﻜﺎﻝ ﻧﯘرﻏﺎ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺑﻪزﯨﻠﯩﺮﻯ
ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﻧﯘرﻻرﻏﺎ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻗﺎﻳﺘﯘرﻏﺎﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﺋﯘﻻر ﻳﻪﻧﻪ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻰ ﻛﯚزدﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺳﯧﮕﻨﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯧﯟروﻧﻼرﻧﯩﯔ
ﺑﺎرﻟﯩﻘﻰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻪﻛﺮەﻙ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ
ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﺪۇ.
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪا ،ﮬﯘﺑﯧﻞ ۋە ۋاﻳﺴﯧﻞ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
ﺋﺎﺷﯘرﯨﺪۇ ۋە ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯜﺷﯜﻛﺴﯩﻤﺎﻧﻼر ۋە
ﭘﯩﺮﯨﻤﺎﺗﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯚرۈﺵ ﺳﻪزﮔﯜﺳﻰ ﻣﻪرﻛﯩﺰﻯ ﺧﻪرﯨﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﻛﯚرۈﺵ ﻣﯧﯖﻪ ﻗﺎﺳﺮﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚز ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻯ ۋە ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻜﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺗﺎر ﺳﯧﻠﯩﻨﺪﯨﺮﺳﯩﻤﺎﻥ ﺗﯜزۈﻟﯜﺷﻜﻪ ﺋﯧﮕﻪ

ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺗﯜزۈﻟﯜﺷﻨﻰ »ﻛﯚز
ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻙ ﺳﯧﻠﯩﻨﺪﯨﺮﻯ« ۋە »ﻳﯚﻧﻠﯩﺶ ﺳﯧﻠﯩﻨﺪﯨﺮﻯ« دەﭖ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻر
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﮬﺎﻳﯟاﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻰ ﻛﯚزﯨﺪﯨﻦ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﯘرەﻛﻜﻪﭖ
ﺋﯘﭼﯘرﻻرﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭖ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯧﯟروﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯚرﻛﻪﻡ
ﻓﯘﻧﻜﯩﺴﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺧﻪرﯨﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ.
ﺋﯘﻻر ﺋﻪﺳﯟاﺑﯩﻨﻰ ﺗﻪﯕﺸﯟاﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﯜﻣﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻨﻰ
ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺳﯜرەﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺮاﻕ ﺑﯩﺮﺗﻪرەﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮ دەﺳﺘﻪ ﻧﯘر ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯘﻟﯘﯓ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﻜﺮاﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﻴﺮﯨﻠﯩﭗ ﺋﯘ ﺗﻪرەﭘﻜﻪ ﺋﯚﺗﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻣﯜﺷﯜﻙ ﻧﯧﯟروﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻗﻮزﻏﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻕ ﻧﯧﯟروﻧﻨﻰ ﺋﯘدا
ﺗﻮﻗﻘﯘز ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ -1959
ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯚﺳﯜﺵ ﺧﺎراﻛﺘﯩﺮﻟﯩﻚ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ۋە -1981
ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ روﺟﯧﺮ ﺳﭙﯧﺮرﯨﻲ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﻧﻮﺑﯧﻞ ﻓﯩﺰﯨﻴﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯧﺪﯨﺘﺴﯩﻨﺎ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨﯩﯔ
ﺳﻪۋەﺑﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﻧﻮﺑﯧﻞ ﻛﻮﻣﯧﺘﯩﺘﻰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﯚﮬﭙﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ» :ﻣﯧﯖﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﻮﻏﺪاﻟﻐﺎﻥ
ﻣﻪﺧﭙﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ :ﻣﯧﯖﻪ ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚزدﯨﻦ ﺗﺎﭘﺸﯘرۋاﻟﻐﺎﻥ
ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺷﯩﻔﯩﺮﻻرﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﻳﯧﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ«ﻧﻰ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﮬﯘﺑﯧﻞ -2013ﻳﯩﻠﻰ -22ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮ ﻣﺎﺳﺴﺎﭼﯘﺳﯧﺘﯩﺴﻨﯩﯔ ﻟﯩﻨﻜﻮﻟﯩﻦ
ﺷﻪﮬﺮﯨﺪە ﺑﯚرەﻙ زەﺋﯩﭙﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ  87ﻳﯧﺸﯩﺪا ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﯘ -1951ﻳﯩﻠﻰ ﻛﺎﻧﺎدا ﻣﯩﻜﺠﯩﻞ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺘﯧﺘﻰ ﻣﯧﺪﯨﺘﺴﯩﻨﺎ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﻨﻰ
ﭘﯜﺗﺘﯜرﮔﻪﻥ ۋە ﭘﯩﺮاﻛﺘﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ -1954ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺟﻮﻧﯩﺰ
ﺧﻮﭘﻜﯩﻨﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺘﯧﺘﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ .ﺋﯘ ﻧﯧﺮۋوﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ۋوﻟﺘﯩﺮ رﯨﺪ ﺋﺎرﻣﯩﻴﻪ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ ﻣﯧﯖﻪ روﮬﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯚﻟﯜﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ
ﺋﺎرﻣﯩﻴﻪ دوﺧﺘﯘرﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻜﻪ
ﻳﯚﺗﻜﻪﻟﮕﻪﻥ .ﺋﯘ ﻳﻪردە ﺋﯘ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﭖ
ﻣﯧﯖﻪ ﻗﺎﺳﺮﯨﻘﻰ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﺧﻼۋاﺗﻘﺎﻥ ۋە ﺋﻮﻳﻐﺎﻕ ﻣﯜﺷﯜﻙ
ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﺪە ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﯕﺴﯩﺰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ
ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ.
ﮬﯘﺑﯧﻞ ﺟﻮﻧﯩﺰ ﺧﻮﭘﻜﯩﻨﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﻧﯩﺮۋا ﺋﯩﻠﯩﻤﻰ
ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ،دەﭖ ﺋﯧﺘﯩﺮاﭘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ۋﯨﺮﻧﻮﻥ ﻣﺎۋۇﻧﺘﻜﺎﺳﯧﻞ
ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪا ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﻨﻰ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﻣﺎۋۇﻧﺘﻜﺎﺳﯧﻞ ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﺴﻰ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﺨﺎﻧﯩﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﻼۋاﺗﻘﺎﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮر ﺳﯩﺘﯩﯟﯨﻦ ﻛﺎﻓﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ۋﯨﻠﻤﯩﺮ ﻛﯚز
ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺷﯩﯟﯨﺘﺴﯩﻴﻪدە ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ۋاﻳﺴﯧﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﮬﻪﻣﻜﺎرﻟﯩﺸﯩﺶ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺷﯘﻧﺪاﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ  6ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ
ﻣﯘددەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﮬﻪﻣﻜﺎرﻟﯩﻘﻰ ﭼﺎرەﻙ ﺋﻪﺳﯩﺮ
داۋاﻣﻼﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ-1959 ،ﻳﯩﻠﻰ ﻛﺎﻓﻠﯩﺮ ﺧﺎرۋاردﻧﯩﯔ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﯩﻨﻰ
ﺗﺎﭘﺸﯘرۋاﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯚز ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ  9ﺋﻪزا ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺧﺎرۋارد ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺘﯧﺘﻰ ﻳﻪرﻟﻪﺷﻜﻪﻥ
ﻣﺎﺳﺴﺎﭼﯘﺳﯧﺘﯩﺲ ﺷﯩﺘﺎﺗﯩﻐﺎ ﻛﯚﭼﯜﭖ ﺑﺎرﻏﺎﻥ .ﺧﻮﭘﻜﯩﻨﯩﺰدﯨﻦ ﺧﺎرۋاردﻗﺎ
ﻛﯚﭼﯜﭖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘزۇﻥ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ،ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﻣﯧﯖﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﯩﻲ
ﺗﯜزۈﻟﯜﺷﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻥ ﮬﯘﺑﯧﻞ ۋە ۋاﻳﺴﯧﻞ ﺑﯩﻴﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪدﯨﻜﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺑﯩﺮ
ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎۋاﺏ ﺗﺎﭘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ :ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻤﯘ ،ﻣﯘﮬﯩﺘﻤﯘ؟

ﮬﯘﺑﯧﻞ ۋە ۋاﻳﺴﯧﻞ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻛﯚرۈﺵ ﺳﻪزﮔﯜﺳﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ
ﻛﻪﭼﯜرﻣﯩﮕﻪﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼرﻧﻰ ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ .ﺋﯘﻻر ﻣﯜﺷﯜﻛﻠﻪر ۋە ﭘﯩﺮﯨﻤﺎﺗﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯚرﻛﻪﻡ ﻓﯘﻧﻜﯩﺴﯩﻴﯩﻠﯩﻚ
ﺧﻪرﯨﺘﯩﺴﻰ ﻳﻪر-ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﻘﺎﻥ ﻛﯚرۈﺵ ﻣﯧﯖﻪ ﻗﺎﺳﺮﯨﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﯘﻏﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻥ .ﺋﯘﻻر ﻧﯧﯟروﻧﻼرﻧﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﻻ
ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻏﯩﺪﯨﻘﻼﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻰ
ﻛﯚزﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﻏﯩﺪﯨﻘﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﯧﺰﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺋﯘﻻر ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﯚرۈﺷﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﯧﺮۋا ﺋﯘﻻﻧﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺧﯘﻻﺳﯩﻠﯩﻐﺎﻥ.
ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﯩﯔ ﻧﻮرﻣﺎﻝ ﻣﯧﯖﻪ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ روﻟﯩﭽﯘ؟ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ
ﺋﺎﻕ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯚزﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻕ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﭖ ﺑﯩﺮ
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯧﻠﯩﯟﯨﺘﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻛﯚرۈﺵ
ﻗﯘۋۋﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻧﻮرﻣﺎﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯩﻠﯩﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﭘﺎﻛﯩﺘﻼردﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﻨﮕﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻓﯩﺰﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ،ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚرۈﺵ
ﻗﯘۋۋﯨﺘﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪۇ؟ ﮬﯘﺑﯧﻞ ۋە ۋاﻳﺴﯧﻞ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﺪا
ﻧﯧﺮۋا ﺋﯘﻻﻧﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ زۆرۈﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪرﮔﻪﻥ.
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼر ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻣﯜﺷﯜﻙ ۋە ﻣﺎﻳﻤﯘﻥ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮ ﻛﯚزﯨﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻗﻮﻳﯘﭖ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯚزﯨﻨﻰ ﺗﯧﯖﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺟﺎۋاﺏ ﺗﺎﭘﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﺧﯘددﻯ ﺋﺎﻕ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺋﻮﭘﺮاﺗﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ
ﺑﺎﻟﯩﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺑﯘ ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺧﯘددﻯ ﺑﯩﺮ ﻛﯚزﻯ ﺗﯘﻏﻤﺎ ﻗﺎرﻏﯘدەﻙ
ﮬﻪرﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚزﯨﺘﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﻛﯚرۈﺵ ﻣﯧﯖﻪ
ﻗﺎﺳﺮﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻛﯚزدﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺳﯧﮕﻨﺎﻟﻐﺎ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ
ﻗﺎﻳﺘﯘرۇﭖ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺗﯧﯖﯩﯟﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻛﯚزدﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯘﭼﯘرﻏﺎ

ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاﻕ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻗﺎﻳﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻥ ﻧﻪﭘﯩﺲ ﺗﯜزۈﻟﯜﺷﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻛﯚز ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻛﻰ
ﺳﯧﻠﯩﻨﺪﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻧﻮرﻣﺎﻝ ﻛﯚرﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﯚزﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯚرۈﺵ ﻗﺎﺳﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﯟاﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﺗﺎر ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﯩﻠﻪردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻻر ﻣﯧﯖﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﻏﯩﺪﯨﻘﻼﺵ )ﻳﺎﻛﻰ
ﻏﯩﺪﯨﻘﻼﺷﻨﯩﯔ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ( ﻗﺎ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﺋﯚز ﺗﯜزۈﻟﯜﺷﯩﻨﻰ ﻣﺎﺱ ﮬﺎﻟﺪا
ﺋﯚزﮔﻪرﺗﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﺎدﯨﺴﻪ ﻧﯧﺮۋا ﺋﻪۋرﯨﺸﯩﻤﻠﯩﻜﻰ دەﭖ
ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ ۋە ﺑﯘ ﻣﯧﯖﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻯ ﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﯩﻴﯩﺸﯩﻐﺎ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﭗ ﻣﺎﯕﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﯩﭽﯩﻚ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﻏﯩﺪﯨﻘﻼﺷﻨﯩﯔ ﻛﯚرۈﺵ ﻣﯧﯖﻪ ﻗﺎﺳﺮﯨﻘﻰ
ﺗﯜزۈﻟﯜﺷﯩﺪە ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺕ ﺗﻮﻧﯘﺵ دەرﮬﺎﻟﻼ
ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﻨﯩﻜﯩﻐﺎ ﻛﯚﭼﯜرۈﻟﯩﺪۇ ﭼﯜﻧﻜﻰ دوﺧﺘﯘرﻻر ﻛﯚزﯨﺪە
ﺋﺎﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺑﯩﺮ ﻛﯚزﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﻰ
داۋاﻻﺵ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﯟاﺗﺎﺗﺘﻰ .ﮬﯘﺑﯧﻞ ۋە ۋاﻳﺴﯧﻠﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ
ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،دوﺧﺘﯘرﻻر ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﻰ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﻘﻪدەر ﺋﻪﯓ ﺑﺎﻟﺪۇر
داۋاﻻﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯜﻧﯜﻣﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ.
ﮬﯘﺑﯧﻞ ۋە ۋاﻳﺴﯧﻞ ﻛﯚرۈﺵ ﺳﻪزﮔﯜﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎۋاﻧﮕﺎرﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯘﻻر
ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯚرۈﺵ ﺳﻪزﮔﯜﺳﯩﻨﯩﯔ ﻓﯩﺰﯨﻴﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪﺳﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺶ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚز ﻣﯧﯖﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﻛﯚﭖ
ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚﮔﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻜﻰ
ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﯩﺪا ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻠﯘﻕ ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺑﻪزﻯ ﺋﯩﺸﻼردا،
ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ﭼﻮﯓ ﺳﺎﻧﻼرﻧﻰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻻﺵ ۋە ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﺷﺘﺎ ،ﺑﯘ ﺳﯩﻠﺘﯩﺴﯩﻲ
ﺋﻪﺳﯟاﺏ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ»ﮬﯚﻝ ﻣﯧﯖﯩﻤﯩﺰ«ﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﺋﯘﺗﯘۋاﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯚرۈﺵ

ﺳﻪزﮔﯜﺳﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻣﯘرەﻛﻜﻪﭖ ۋەزﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﻮرۇﻧﺪاﺷﺘﺎ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼر ﺗﯧﺨﻰ
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﯟﯨﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻪرﮔﯩﺰ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮﻻرﻏﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاﻕ
ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﯩﺸﺘﯘر» .ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻛﯚرۈﺵ
ﺳﻪزﮔﯜﺳﻰ« ﺑﺎزﯨﺮﻯ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪا ،ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮﻥ ﻣﯩﻠﻴﺎرد
دوﻟﻼر ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺗﯘرۋاﺗﯩﺪۇ .ﮬﯘﺑﯧﻞ ۋە ۋاﻳﺴﯧﻠﻨﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯘ ﺑﯧﺨﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎﻥ ﺳﺎﮬﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻣﯘﮬﯩﻢ.
ﻣﯜﺷﯜﻙ ﺋﯩﻜﺮاﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳﯜرەﺗﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯚرۈۋاﺗﻘﺎﻧﺪا ﻗﻮﻟﻨﯩﯔ ﺗﯧﻴﯩﻠﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﻟﯩﻼر ﻛﯚرۈﺵ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮاﻕ داۋاﻻﺵ ۋە
ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮﻏﺎ ﺳﯜرەﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ  -ﺋﯩﻠﯩﻢ
ﭘﻪﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﯓ ﻛﯜﺗﯜﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼر ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ
ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺑﺎﺳﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﭘﻮﻻﺗﺘﻪﻙ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﯩﺪۇر.
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