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ﺳﯩﺰ ﺗﻮردﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜرۈپ ﻛﯚرﯨﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯘ » ﺋﺎﺑﺪﯨﻘﺎدﯨﺮ ﺟﺎﻻﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎرﭼﯩﻼر« ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ
ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ،ﺋﺎﺗﺎﻗﻠﯩﻖ ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدﯨﻦ ﺋﺎﺑﺪﯨﻘﺎدﯨﺮ ﺟﺎﻻﻟﯩﺪﯨﻨﻨﯩﯔ ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﻪت ﺗﻮرﯨﺪا ﺋﯩﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن
ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻻرﻧﻰ ﻣﻪن ﭘﻪﻗﻪت ﻛﻪڭ ﺗﻮرداﺷﻼرﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻐﺎ ﻗﻮﻻي ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘﻻرﻧﻰ
ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﻗﯩﻠﯩﭗ رەﺗﻠﻪپ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ .ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﯘرﻟﯘق ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ۋە ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚز ﻗﺎراﺷﻼر ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘرﻏﺎ ﻣﻪﻧﺴﯜپ .ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎپ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺷﻪﺧﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﺗﯜزۈﻟﯘپ،ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﮬﻪۋەﺳﻜﺎر دوﺳﻼرﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯜزۈپ ﭼﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﻮرﻏﺎ ﻳﻮﻟﻼﻧﺪى .ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ
ﺳﯩﺮت ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻨﻰ ﺳﻮدا ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﺎﮬﻪدە ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪر ﺋﺎﭘﺘﯘرﻧﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﻪﺷﯩﺮ
ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﻮرۇﻧﻼرﻧﯩﯔ رۇﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ ﺳﻮدا ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﺎﮬﻪﻟﻪردە ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ،ﺑﯩﺮەر ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﻛﯚرۈﻟﺴﻪ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻗﯩﯟەﺗﻜﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ﺋﯚزى ﻣﻪﺳﯱل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺑﺮال ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ
ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺶ ﻣﻪرﻛﯩﺰى ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪاق ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﻪﮔﻪر ﺳﯩﺰ ﺋﺎﭘﺘﯘرﻟﯘق ﮬﻮﻗﯘﻗﯘﻣﻐﺎ ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﮬﻮﻗﯘﻗﯘﻣﻐﺎ دەﺧﻠﻰ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﯩﺰ دەپ ﻗﺎرﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﺋﯧﻠﺨﻪت ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﭼﯘر ﺋﻪۋەﺗﯩﯔ .ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮردا ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺸﯩﻨﻰ دەرﮬﺎل ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﯧﻠﺨﻪت ﺋﺎدرﯨﺴﯩﻤﯩﺰabral@live.com :

ﻳﺎﻛﻰ abral@live.cn

ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﯟاﺳﺘﻪ ﺋﺎﺑﺮال ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺶ ﺑﻠﻮﮔﯩﺪا ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯩﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرﯨﻐﺎ ﺳﯚز
ﻗﺎﻟﺪۇرﺳﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎدرﯨﺴﯩﻤﯩﺰ:
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ﺩﺍﻏﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺯﯨﻨﺎﻕ؟
)ﺋﻪﺑﺠﻪش ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪر(
ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪرﺳﯩﻨﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮ ،ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪپ ﻛﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ژاﻧﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻗﺎﻣﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪس .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻧﻪزﯨﺮﯨﺪە ﺗﺎﻻﻧﺘﻠﯩﻖ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪدﯨﺒﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻛﺎراﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ژاﻧﯩﺮﻻردا ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﻪن .ﮬﻪﻣﻤﻪ ژاﻧﯩﺮﻻردا
ﻛﺎراﻣﻪت ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﻤﻪن دﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪرﻣﯘ ﺑﻮﻟﺪى ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻳﺎرﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ژاﻧﯩﺮﻻردا
ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪى .ژاﻧﯩﺮﻻر ﺧﺎس ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻼرﻏﺎ ﺋﯩﮕﻪ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﻳﯧﺘﻪرﺳﯩﺰﻟﯩﻜﻠﻪرﮔﯩﻤﯘ ﺋﯩﮕﻪ.
ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ،ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن ژاﻧﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺗﻪڭ ﻣﻪۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرۇش زۆرۈرﯨﻴﯩﺘﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن.

ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﻗﺎﺗﻼﻣﻼر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﺘﯩﻜﻰ ژاﻧﯩﺮﻻر ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚپ ۋە
ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺗﻪﺳﯩﺮاﺗﻰ ۋە ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﮬﺎﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻣﻪزﻣﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﻪن ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﺑﯩﺮەر ﭘﺎرﭼﻪ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯘرﻏﯘن ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺑﯩﺮ ﻳﻪرﻟﯩﺮﯨﺪە ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪن.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺷﯧﺌﯩﺮﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﺘﯩﻢ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻘﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺗﻪﺳﯩﺮاﺗﻼرﻧﻰ ﺋﯘدۇﻟﻼ
ﻗﻮﺷﯘپ ،ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻲ ﻣﻪﺟﺎزدﯨﻜﻰ ﺳﺎپ ﮬﺎﻟﻪﺗﻨﻰ ﺑﯘزﻏﯘم ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﻧﻮرﻣﺎل
ﻟﻮﮔﯩﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚزﻟﻪر ﺋﻮراﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪن دەپ ﺑﻪرﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻘﻠﯩﻢ.

ﻣﻪﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺧﺎﮬﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ژاﻧﯩﺮدا دﯦﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ژاﻧﯩﺮﻻردا دەپ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ژاﻧﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪن ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﺷﻤﺎي دەۋﯦﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﺘﺎ ژاﻧﯩﺮ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﻪك
ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻧﻪرﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪس .ﻗﻪﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺳﻪﻧﯭت ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاق
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﯚرﮔﻪن  -ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ،ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن  -ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺗﻪۋەﻛﻜﯜل ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺑﺎﻗﺘﯩﻢ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎز
 ﺗﻮﻻ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺑﺎر ﻧﻪرﺳﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯚزۈﻣﮕﻪ ﺋﯧﻨﯩﻖ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ"ﺋﻪﺑﺠﻪش ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪر" دەپ ﺋﯩﺰاھ ﺑﻪردﯨﻢ.ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻮﻗﯘرﻣﻪﻧﻠﻪرﮔﻪ ﻻزﯨﻤﻰ ،ﻛﯚﭘﺮەك ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪﯨﻴﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ
ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن "ﻣﻮﻟﻼ ﺗﺎﭘﻘﺎق"ﻻردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎﻣﻤﯘ ،ﮔﯧﭙﯩﻤﻨﻰ ﺗﯜزﻟﯜك ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯧﻴﺘﯩﯟەردﯨﻢ.
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺩەﺭﺳﻰ
ﻛﯧﭽﻪ .ﺋﻪﺗﺮاپ دﯨﻤﯩﻖ ۋە ﺑﯘرۇﻗﺘﯘرۇم .ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻧﯧﻤﯩﻨﯩﺪۇر
ﺋﻮﻳﻼﻧﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﻪ ﻳﯧﺰﯨﯟاﺗﻘﺎن دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮدى.
دادا ،دەپ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺗﻮۋﻟﯩﺪى ﺋﯜﻣﯩﺪ.

ﺳﻪﺋﯩﺪۇﻟﻼﻳﻮف ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺑﯘرۇﻟﯘپ ﻗﺎرﯨﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮرۇق ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﻗﺎﺗﺎﯕﻐﯘر ﭼﯩﺮاﻳﻰ
ﺋﯜﺳﺘﻪل ﭼﯩﺮﯨﻐﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻳﻮرۇﻗﯩﺪا ﺳﯜرﻟﯜك ﻛﯚرۈﻧﻪﺗﺘﻰ.

دادا ،ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﻨﻰ ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼردا ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﺑﺎﮬﺎﻻپ ﻳﯧﺰﯨﺸﯩﺪﯨﻜﻪن ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﮕﻪ
ﺑﯘرۇن ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن ﺑﺎﮬﺎ ﺑﯩﻠﻪن ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن ﺑﺎﮬﺎ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي زﯨﺖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻜﻪن .ﮬﯧﭻ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ،
زادى ﺗﺎرﯨﺦ دﯦﮕﻪن ﻗﺎﻧﺪاق ﻧﻪرﺳﻪ؟
ﺳﻪﺋﯩﺪۇﻟﻼﻳﻮف ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﻏﯩﻞ  -ﭘﺎل ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮەپ ﻗﻮﻳﺪى .ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎل ﺑﯩﺮﺋﺎز ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘت ﺗﯘﻳﯘﻟﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﯘ ﺑﯩﺮدەم ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﻗﺎﻟﺪى .دەرۋەﻗﻪ ،ﻗﯧﻠﯩﻦ ﺗﯘﻣﺎن ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪا ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎﺗﻘﺎن
ﺟﯩﻠﯟﯨﺪار ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻨﻰ دەرﮬﺎﻟﻼ ﻳﻪﻛﯜﻧﻠﻪپ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ دﯦﻴﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎن ﺋﻪﻣﻪس.

ﻣﺎﻧﺎ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯚزۈﻣﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﺎرﯨﺦ ،ﺑﯘ ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﯚزۈﻣﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ۋە ﺋﯚزۈﻣﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮى ﺗﺎرﯨﺨﻼرﻧﯩﯔ
ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﻰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﺗﺎرﯨﺨﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﯩﻠﺪا ﺳﯚزﻟﻪﺷﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘش ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻟﯘﻏﻪت ﻛﯧﺘﯩﺪۇ.

ﺳﻪﺋﯩﺪۇﻟﻼﻳﻮف ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﺗﯘرۇپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺟﺎۋاﺑﻨﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﮕﻪﻧﺪەك ،ﺋﯘﻻﭘﻼ ﺳﻮرﯨﺪى:

ﺋﯘ ﻗﺎﻧﺪاق ﻟﯘﻏﻪت ،دادا؟
ﺳﻪﺋﯩﺪۇﻟﻼﻳﻮف ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮەپ ﻗﻮﻳﺪى ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﻛﯜﻟﻜﯩﻨﻰ ﺑﻪﮬﯘزۇر ﻛﯜﻟﻜﻪ دﯦﮕﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.

ﺋﯘ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺳﻪرﮔﯜزەﺷﺘﺴﻰ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺟﺎراﮬﯩﺘﻰ ،ﺗﯧﯖﯩﺮﻗﯩﺸﻰ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﯩﺸﻰ،
ﻏﻪزەﭘﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ۋارﻗﯩﺮﯨﺸﻰ ،ﺧﯩﻴﺎل ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺑﯩﯫرام ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺗﯩﺖ  -ﺗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﻗﯘرﺑﺎن ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯜزﯨﺪﯨﻐﺎن ﻟﯘﻏﻪت ،ﺑﯘ ﻟﯘﻏﻪت ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ
ۋاﻛﺎﻟﯩﺘﻪن ﺗﯜزۈپ ﺑﻪرﮔﯩﻠﻰ ،ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺗﺎرﯨﺨﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ ﻛﯩﺘﺎب ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﮬﻪرﺑﯩﺮ
ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ "ﺋﯧﻠﯩﭙﺒﻪ"ﺳﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

دﯦﻤﻪك ،ﺗﺎرﯨﺦ ﻳﺎراﺗﻤﯩﻐﺎﻧﻼر ﺗﺎرﯨﺨﻨﻰ ﺗﯜزۈك ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪن  -دە ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻤﯘ ،دادا؟
ﺗﻮﻏﺮا دﯦﺪﯨﯔ.

http://www.uyebook.com
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ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﺎرﯨﺨﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﻳﺎزﯨﺪۇ؟

ﺗﺎرﯨﺨﻨﻰ ﻏﺎﻟﯩﺒﻼر ﻣﻪﻏﻠﯘﭘﻼرﻧﯩﯔ دۈﻣﺒﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﺎزﯨﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ دۈﻣﺒﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﺑﻪرﻣﯩﮕﻪﻧﻠﻪر ﻣﻪﻏﻠﯘﭘﻼردﯨﻦ
ﺋﻪﻣﻪس.
ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ،دادا.

ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻤﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﺎرﯨﺦ" ،ﺳﻪﺋﯩﺪۇﻟﻼ" دﯦﮕﻪن ﺋﯩﺴﻤﯩﻢ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯚز  -ﺋﯚزۈﻣﮕﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘپ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﺎرﯨﺨﯩﻢ" ،ﻳﻮف" دﯦﮕﻪن ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﺳﯚز ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻤﻐﺎ ﺗﯧﯖﯩﻠﻐﺎن ﺋﯚزﮔﯩﭽﻪ ﺗﺎرﯨﺦ .ﻣﻪن
ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯚز ﭘﯧﺘﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﻮﻳﺪۇم ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق .ﺟﺎﮬﺎﻧﺪا ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﻛﯜﭼﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﯘﺗﻠﻪق ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺗﯘراﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎرﯨﺨﻨﻰ ﻣﻪن ﺗﯧﺨﻰ ﻛﯚرﻣﯩﺪﯨﻢ.

ﺋﺎرﯨﻨﻰ ﺋﯘﻗﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻖ ﻗﺎﭘﻠﯩﺪى .ﺑﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻨﻤﯘ
ﻳﺎﻛﻰ ﮬﻪر ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮدەم ﺳﯜﻛﯜت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯘ ،ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻜﻪ
ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎن دەﻗﯩﻘﯩﻠﻪر ﺑﯩﺮ ﭘﻪس ﮬﯚﻛﯜم ﺳﯜردى.
ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯘزدى:

دادا ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﭽﻪ ،ﺗﺎرﯨﺨﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯘﺳﯘﻟﺪا ﺋﯚﮔﻪﻧﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟
ﻛﯘﺗﯘﭘﺨﺎﻧﺎ ۋە ﻣﯘزﯦﻴﻼرﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺑﯘﻣﯘ ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪن ﺋﯘﻧﺪاق
ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﻣﻪن ﻣﯩﻠﺘﯩﻖ دﯦﮕﻪن ﻧﻪرﺳﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﻰ ،ﭼﯘۋۇپ ﻗﯘراﺷﺘﯘرۇﺷﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻼ ﺗﺎرﯨﺨﻨﻰ
ﺋﯚزۈﻣﭽﻪ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن ،ﺑﯩﺮ ﻛﻮﻧﺎ ﭘﻮﭘﺎﻳﻜﯩﻨﻰ ﭼﯘۋۇﻳﺎﻟﯩﺴﺎڭ ﺑﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﺎرﯨﺦ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﻳﯧﺮﯨﻢ -
ﻳﺎرﺗﺎ ﺗﺎرﯨﺦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﻰ ﭼﯘۋۇپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،دﯨﺘﯩﯖﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﭘﻮﭘﺎﻳﻜﺎ ﻳﺎﻛﻰ
ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻟﻪي ﺗﻮﻗﯘﺳﺎڭ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚزى ﭘﯜﺗﯜن ﺗﺎرﯨﺦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﻮﻗﯘش دﯦﮕﻪن ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﮔﻪپ.

ﺳﻪﺋﯩﺪۇﻟﻼﻳﻮف ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻗﺎرﯨﯟەﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯩﺮ ﺗﺎل ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﻨﻰ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘردى .ﺋﯘ ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺷﻮراپ ،ﺋﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﻪل ﭼﯩﺮﯨﻐﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﺘﯩﭗ ﭘﯜۋﻟﯩﺪى ،ﭼﯩﺮاغ
ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪا ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪم ﺋﻮﻳﻨﺎۋاﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯘﻣﯘﺗﺎ ﮬﻮدۇﻗﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ داﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﻰ.

ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧﯘرﻏﯘن دوﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻢ داﻟﯩﻼردا ﺋﯚﻟﺪى،

دﯦﺪى ﺳﻪﺋﯩﺪۇﻟﻼﻳﻮف ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﺗﯩﺘﺮﯨﮕﻪن ﺋﺎۋازدا،

ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﻰ ﻗﻮﺗﯘر ﻻﻟﻤﺎ ﺋﯩﺘﻼرﻏﺎ ﻳﻪم ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻻﻟﻤﺎ ﺋﯩﺘﻼر ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺗﯜﮔﯜﻟﯜپ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن
ﺷﻪﮬﻪرﻟﻪردە ﻳﺎﺷﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻردا ﺑﺎﻳﺎۋاﻧﻐﺎ ﺑﺎراﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﻪﺑﯩﯭت ﻳﻮق .ﺑﺎﻳﺎۋان دﯦﮕﻪن ﺑﯜرﻛﯜت ،ﺷﯘﯕﻘﺎر،
ﺷﯩﺮ ،ﻳﻮﻟﯟاﺳﻼرﻧﯩﯔ ۋەﺗﯩﻨﻰ ،ﺋﯘ ﻳﻪردە ﺗﻪﻣﻪ دﯦﮕﻪن ﻧﻪرﺳﻪ ﻣﻪۋﺟﯘت ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﯘ ﻳﻪردە ﺑﺎﺗﯘرﻟﯘق ۋە
ﮬﻮﺷﻴﺎرﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ دەﻗﯩﻘﯩﻤﯘ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎي ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻳﺎﺷﺎش دﯦﮕﻪن رەﮬﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﯩﯔ
ﮔﯩﺮداﺑﯩﺪا ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧﻪرﺳﻪ ،رەﮬﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﺎر ﻳﻪردە ﻛﯜرەش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻣﯧﻨﯩﯔ دوﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ
ﺟﻪﺳﯩﺘﻰ ﺷﯩﺮ ،ﻳﻮﻟﯟاس ،ﺑﯚرﯨﻠﻪرﮔﻪ ،ﺑﯜرﻛﯜت ،ﻻﭼﯩﻨﻼرﻏﺎ ﺋﻮزۇق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ روﮬﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚرۈپ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺧﯘرﺳﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﺑﺎﮬﺎدﯨﺮ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﻰ ﺑﺎﮬﺎدﯨﺮ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼرﻏﺎ ﺋﻮزۇق

http://ilkitap.blogbus.com

4

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻣﻪدەت ﺑﻪرﺳﻪ ،ﺷﻪرەﭘﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺷﻪرەپ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ!؟ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﻪن ﺋﯚزۈﻣﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺋﯧﻴﺘﺴﺎم ،ﻛﯚرﭘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺟﺎن ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﻤﻪن ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘرۇن روﮬﯩﻤﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘزۇپ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﺎدەﻣﻤﻪن .ﺷﯘﯕﺎ دوﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻢ ﻣﯧﻨﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻗﺎرﺷﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚرۈپ ﺗﯘرﻏﺎن
ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﻮﺑﺪان ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪۇ .ﮬﺎﻳﺎت ﺋﯘزۇﻧﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻗﯩﺴﻘﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﺋﯚزﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺋﻪڭ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ۋاﻗﯩﺘﻼرﻏﺎ ﻳﻮﺷﯘرۇﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﯖﻨﯩﯔ ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯘزۇن  -ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﭘﻪرﻗﻰ ﻳﻮق.

ﺳﻪﺋﯩﺪۇﻟﻼﻳﻮف ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﺘﻰ  -دە ،ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﻨﯩﯔ ﺗﺎرﺗﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﺎرﺗﯘﭼﻜﯩﻨﻰ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺋﯘزاﺗﺘﻰ ۋە ﺷﯘﻧﺪاق دﯦﺪى:

ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﻨﺎﻣﻪم ،ﻣﻪن ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺑﺰاﺳﻨﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﻟﺪۇرۇﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺪﯨﻢ.
ﭘﻪرزەﻧﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘش ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺳﺎدﯨﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﻪن.

ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻛﺎرﺗﯘﭼﻜﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﺪى ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﺷﯘﻧﺪاق ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻧﯩﺪى":ﺑﯘ ﻳﻪردە ﻳﺎﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮى ﺑﺎر ﺋﯩﺪى ،ﺋﯘ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﯘرﻏﯘن ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭙﻤﯘ ﺑﺎﻗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﻣﻪﻏﻠﯘپ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺗﻪن ﺑﻪرﻣﯩﮕﻪن ﮬﺎﻟﺪا ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى".

http://www.uyebook.com
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ﻧﯧﺴﯩﯟە ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺑﻪزﯨﻠﻪر ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﻳﻪرﻟﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻳﺪۇ،
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن "ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﻳﻪرﻟﯩﺮى"ﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﻣﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﺷﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻧﻪزﯨﺮﯨﺪە ﻗﺎﯕﺸﺎرﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻤﯘ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻚ ،ﭘﺎﻧﺎق ﺑﻮﻟﯘﺷﻤﯘ
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻚ .ﺑﻮﻳﻰ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﻪر ﺋﯧﮕﯩﺰدﯨﻜﻰ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺪۇ،
ﺑﯧﻠﯩﺪە ﺳﯚﯕﯩﻜﻰ ﻳﻮق ﺋﻪۋرﯨﺸﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﻪر ﻣﻪﻏﺮۇرﻟﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚرﻣﻪي ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻳﺎﻛﻰ ﭼﯜﺷﯜپ
ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاق ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰدﯨﻦ ﮬﻪرﻛﯩﻢ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﮕﻪ
ﻻﻳﯩﻖ ﻧﯧﺴﯩﯟە ﺋﺎﻻﻻﻳﺪۇ.

ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﻳﯩﻠﻼردﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎن ،ﺑﯩﺰدە ﻳﺎت ﺋﻪﻟﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﯚز ﻛﯚزى ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚرﮔﻪﻧﻠﻪر ﺑﻮﻟﺪى ،ﺋﯚز ﻛﯚزى
ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚرەﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪر ﻳﺎت ﺋﻪﻟﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘش ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ رﯦﮋﯨﺴﺴﻮرﻧﯩﯔ ﻛﯚزى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚرۈۋاﺗﯩﺪۇ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﻮﻣﯘﻣﻪن ﺋﯘﻧﺪاق "ﺋﯧﺮەﻣﺒﺎغ" ﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻧﯧﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن
دەرﯨﺠﯩﺪە ﮬﻪﻳﺮان ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ .ﮬﻪﻳﺮان ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرۇپ
ﻣﻪﻳﯜﺳﻠﻪﻧﮕﻪﻧﻠﻪر ،ﺧﯩﻴﺎل ﺳﯜرﮔﻪﻧﻠﻪر ،ﺋﯩﺰدەﻧﮕﻪﻧﻠﻪر ،ﺗﻪن ﺑﻪرﮔﻪﻧﻠﻪر ،ﺋﯜﻣﯩﺪۋارﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻧﻠﻪرﻣﯘ
ﺑﺎر ﺑﻮﻟﺪى ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﺎﺳﺘﺎ  -ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻏﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜن دەۋا ﺋﯩﺰدەﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى ،ﺑﻪزﯨﻠﻪر
ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﺷﯚﮬﺮەﺗﻠﯩﻚ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋاراﻗﻼش ﺑﯩﻠﻪن ،ﺑﻪزﯨﻠﻪر ﺋﻪﺟﻨﻪﺑﯩﻴﻠﻪرﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن "ﺋﯧﺴﯩﻞ"
ﻳﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰدەش ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺗﺎﭘﺘﻰ .ﺑﻪزﯨﻠﻪر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻳﯘﺗﯘپ ﻳﺎﺷﺎۋەردى.

ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﮬﻪرﻗﺎﻧﭽﻪ رەﮬﯩﻤﺴﯩﺰ ،ﮬﻪرﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯜزﺳﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎپ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻪزى ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ
ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﺎﻧﯩﻜﻪن ،ﺋﯩﻨﺸﺎﺋﺎﻟﻼ ،ﺋﯧﻴﺘﺎﻳﻠﻰ دﯦﺴﻪك ﻧﺎﺧﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﭼﺎﻻﻳﻠﻰ دﯦﺴﻪك ﺳﺎزﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﻠﻰ دﯦﺴﻪك
ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎر .ﮬﻪر ﮬﺎﻟﺪا ﺋﻪﺟﺪادﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮى ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ
ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯧﺘﻪرﻟﯩﻚ ﺧﻪزﯨﻨﻪ ﻗﺎﻟﺪۇرۇﭘﺘﯩﻜﻪن ،ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرا ﺑﻮراﻧﻠﯩﺮى ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﻟﻤﺎپ
ﺳﯜﭘﯜرﻣﯩﺴﯘن ،ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ۋەزﻧﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﭘﺘﯘ .ﺑﯩﺰ ﻧﻮﺑﯧﻞ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﺪەك دۇﻧﻴﺎۋى ﺷﻪرەپ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮى
ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘرﺳﯘن ،ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﻗﯘۋۋەﺗﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ۋە ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭼﻮڭ  -ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﺳﻮرۇﻧﻼردﯨﻦ ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﯟاﺗﻘﺎن ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺳﯘﻟﻐﯘن دەۋردە ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﭘﻪﺧﺮﯨﻤﯩﺰ ۋە ﺑﯩﮭﯘﺷﺎﻧﻪ
ﺷﺎدﻟﯩﻖ ﺧﯘﻣﺎرﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺑﻮۋﯨﻤﯩﺰدﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎﺷﯘ ﺧﻪزﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪۇق .ﺑﺎﻻ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ -
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻠﻪپ ﺗﯘرۇپ ﮬﻪر ﻧﯧﻤﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻣﯩﺮاﺳﺨﻮرﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺑﻮۋﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎن
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ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺗﻪۋەرۈﻛﻨﻰ ﺋﯘﻳﺎن ﺗﺎرﺗﯩﭗ  -ﺑﯘﻳﺎن ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﺗﯜرﻟﯜك ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﺘﻰ ،ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ
ﻗﯩﺴﻤﻪﺗﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﮬﻪﻣﻨﻪﭘﻪس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮔﯜزەل ﺧﻪﻟﻖ ﻗﻮﺷﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ﺋﯘﻳﺎن ،ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ﺑﯘﻳﺎن ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﮬﯧﭽﻨﯧﻤﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎي ﻗﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺗﺎس ﻗﺎﻟﺪى .ﮬﻪﻳﮭﺎت ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﯘرﻏﯘن ﺗﻮﻳﻼر
ۋە ﺑﻪزﻣﯩﻠﻪردﯨﻦ ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﻟﻮﻗﻤﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﺮاﺳﻼر ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯘزۇﻟﻤﯩﺴﯘن،
ﺑﯘﻧﻰ ﺳﯜرۈﺷﺘﯜرۈدﯨﻐﺎﻧﻼر ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﻛﯜن ﺋﯚﺗﻜﯜزۈش دەۋرﯨﻤﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ
ﺟﺎﮬﺎﻧﺪارﭼﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻰ .ﮬﺎﻳﺎت ﮬﺎﻗﺎرەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯚﺗﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯚزۈڭ ﭘﺎرﻗﯩﺮاپ ﺗﯘرﺳﯩﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى.

ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮى ،ﺑﻪزى ﺷﯩﺮﻛﻪت  -ﻣﺎﮔﯩﺰﯨﻨﻼر ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺷﻠﯩﺴﺎ ،داﻗﺎ  -دۇﻣﺒﺎﻗﻨﻰ ﺑﯩﺰ ﭼﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪۇق.
ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﻨﻰ ﺗﻮﻻ ﺋﻮﻳﻨﺎپ ،دۇﻣﺒﺎﻗﻨﻰ ﺗﻮﻻ ﭼﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﻤﯘ
ﺳﻪزﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﯘق .ﺑﯘ ﺧﯘددى ﻧﻪﭘﻪس ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭙﻤﯘ ،ﻧﻪﭘﻪس ﺋﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪەك ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻧﻪﭘﻪس ﻳﻮﻟﯩﻤﯩﺰدﯨﻦ ﭼﺎﺗﺎق ﭼﯩﻘﺴﯩﻼ دەرﮬﺎل ﺋﻪﺳﻜﻪ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﭼﺎرﯨﻠﻪر
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﻤﯩﺰ.

ﺟﺎﮬﺎن ﺋﻪﮬﻠﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻳﻠﯩﻨﻰ ﺗﺎرﺗﻘﯘدەك ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﻰ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮى ۋە ﺗﻪﺑﯩﯭت
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯜرۈش ﻗﯩﻠﻐﯘدەك ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪۇ .ﺑﯩﺰدە زﯦﻤﯩﻦ ۋە
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮى ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯩﺰدەﻧﮕﻪن ﺋﯘﻟﯘﻏﺒﯧﻜﺘﻪك ﺋﺎﺳﺘﺮوﻧﻮﻣﻼر ،ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪد ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪل ﺧﺎرەزﻣﺪەك
ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﻼر ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘرۇن ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎن .ﺋﻪﮔﻪر ﺋﻪﺟﺪادﻻردﯨﻜﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎت ﺑﯩﻠﻪن ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە
ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ روﮬﯩﻨﻰ ﺑﯜﮔﯜن ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻣﯘﻗﻪددەس ﺗﻪۋەرۈك دەپ ﺑﯩﻠﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﺎق ،ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﻰ ﻧﯧﺴﯩﯟە
ﺋﯩﺰدەﺷﻨﯩﯔ ۋاﺳﯩﺘﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇۋﯦﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮى ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻣﯘﻻﮬﯩﺰە ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺑﻮﻻﺗﺘﯘق.

ﺧﯘداﻧﯩﯔ ﮔﯜزەل ۋە ﺳﺎﻏﻼم ﺑﻪدەﻧﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ دەل ﺋﯚزﯨﺪۇر .ﺋﺎدەم
ﻣﯧﯖﯩﺴﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎراﻟﻐﺎن .ﻛﯚز ،ﻗﯘﻻق ،ﭘﯘت ،ﻗﻮل ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪزاﻻرﻣﯘ
ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﻗﯘدرەﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ .ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪدﯨﺮ  -ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ،ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ روﻟﯩﻨﻰ
ﺟﺎرى ﻗﯩﻠﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪر ﻧﯧﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ؟ ﺳﺎﻏﻼم ۋۇﺟﯘد ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺧﯘدا
ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪن ،ﺋﯚز ﺑﻪﺧﺖ  -ﺳﺎﺋﺎدﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰدەش ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺳﻪرپ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻧﯘﺳﺮﯨﺘﯩﻨﻰ
ﺋﺎﻳﺎرﻣﯘ؟
ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﺘﯩﻦ دﯦﺮەك ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻗﯩﻠﭽﯩﻤﯘ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﻧﯧﺴﯩﯟە
ﺋﯜﭼﯜن ﺧﯩﺰﻣﻪت ﻗﯩﻠﺪۇرۇش ﮬﻪر ﺗﻪرەﭘﻠﯩﻤﻪ ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ دﯦﺮەك ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﻣﻪﻳﺪﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯘرۇپ":ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ" ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ داۋاﺳﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪن ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ.

http://www.uyebook.com
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ﺑﯘﺭﯗﺕ "ﻛﺎﺷﯩﻠﯩﺴﻰ"
ﺗﺎرﯨﺦ ﮬﺎﻣﺎن ﺗﻪدﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﺋﻪدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻞ  -ﭘﺎراﺳﯩﺘﻰ ۋە ﻣﯧﮭﻨﻪﺗﻜﻪش ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪپ ﻛﻪﻟﮕﻪن .ﺋﻮت ﻗﺎرﯨﻤﺎﻗﻘﺎ ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻜﻰ ﻧﻪرﺳﯩﺪەك ﻛﯚرۈﻧﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﻪدەم ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪى .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯚرۈﻧﯜپ ﺗﯘرﯨﺪۇﻛﻰ ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت
ﮬﺎﻣﺎن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯚز ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﮕﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯩﺠﺎد ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯧﻴﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪى.
ﺋﻪﮔﻪر ﻗﻪدﯨﻤﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪردە ﺋﻮت ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﻣﻪﻟﯘم ﺋﯜﻧﯜم ﻗﺎرﯨﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻪرﺷﺘﯩﻦ ﺋﻮت ﺋﻮﻏﺮﯨﻼپ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺟﺎزاﻻﻧﻐﺎن ﭘﺮوﻣﯩﺘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﯩﻤﯘ ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻻر ﺋﯩﺪى .ﻣﺎﻧﺎ ﺗﺎ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ دەۋرﮔﯩﭽﻪ
ﭘﺮوﻣﯩﺘﻰ ﺑﯜﻳﯜك ﺗﺮاﮔﯧﺪﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎن ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺳﻪﺑﯩﻴﻠﻪر ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﺋﻮت ﻳﯧﻘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى.

ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯜﻧﯜﻣﭙﻪرەس ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻر ﺋﯚز ۋۇﺟﯘدﯨﺪا ﺳﯧﺘﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪرزﯨﻴﺪﯨﻐﺎن ﮬﻪﻣﻤﻪ
ﻧﻪرﺳﯩﻨﻰ ﺑﺎزارﻏﺎ ﻳﯜزﻟﻪﻧﺪۈردى ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺑﻪزى ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺧﻪﺟﻠﯩﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﭘﻪﻗﻪت ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎن ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯩﺮاﻗﻼ ﺋﻪﺟﺪادﯨﻨﻰ ﮬﻪم ﺋﻪۋﻻدﯨﻨﻰ دو ﺗﯩﻜﯩﺪۇ .ﻗﺎراﯕﻼر ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ! ﺋﯘﻻر ﺋﯚز
ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎﮬﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜپ ،ﻣﺎل ﺑﺎﮬﺎ ﺋﯩﺪارﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺋﯚﭼﺮەﺗﺘﻪ
ﺗﯘرۇﺷﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﯘﻻر ﺋﯚز ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺧﯩﺮﯨﺲ ﺑﯩﻠﻪن ﮬﯜرﭘﯩﻴﯩﺸﻤﻪﻛﺘﻪ.

زاﻣﺎن ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺴﯧﺮى ﺗﻪدﺑﯩﺮﻧﯩﯖﻤﯘ ﺗﯜرى ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯘ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﺧﻤﯩﻘﺎﻧﻪ،
ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺗﯘراﻧﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘن ،ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ،ﺟﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎرا ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﻮﻟﺪى .ﺳﯧﺘﯩﺸﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ
ﺗﻪدﺑﯩﺮ ،ﺋﺎﻟﺪاﺷﻤﯘ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺗﻪدﺑﯩﺮ ،ﮬﯩﺠﯩﻴﯩﺸﻤﯘ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺗﻪدﺑﯩﺮ ،ﻳﯩﻐﻼﺷﻤﯘ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺗﻪدﺑﯩﺮ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﻰ ﺳﻮﻻپ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻤﯘ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺗﻪدﺑﯩﺮ ﺑﻮﺳﯘﻏﺎ ﻣﺎراﺷﻤﯘ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺗﻪدﺑﯩﺮ ...ۋاي ،ﺑﻪك ﺗﻮﻻ.

ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﺗﻪدﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺷﻪﺟﻪرﯨﺴﻰ ۋە رﯨﺴﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪن .ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪدەﭘﻠﯩﻜﺮەك ﺗﯜس ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮەرﺳﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘرۇپ ﺋﯚﺗﯜﺷﻨﯩﯔ ﺋﯚزى ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻼر.

ﻣﻪﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﯜچ  -ﺗﯚت ﺋﺎي ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ،ﺋﯚزۈم ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻛﯚرﮔﻪن  -ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻛﯚﭘﺮەك ﻣﯘﺷﯘ داﺋﯩﺮﯨﺪە ﺑﻮﻟﺪى .ﻣﻪن ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﯜﺳﯜپ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ
ﻳﺎش ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺧﺎﭘﯩﺴﯩﺮﯨﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪى .ﻣﻪن ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ "ﻧﯧﻤﻪ
ﺑﻮﻟﺪﯨﯖﯩﺰ؟" دەپ ﺳﻮرﯨﺪﯨﻢ.

ﮬﻪي ،ﻗﺎرﯨﻤﺎﻣﺴﯩﺰ ،دﯦﺪى ﺋﯘ ﻗﺎﻗﺸﺎپ ،ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺋﯩﺪارﯨﺴﻰ ﺳﺎﻗﺎل  -ﺑﯘرۇﺗﯩﻨﻰ ﻗﯩﺮﻣﺎي ﻳﯜرﮔﻪن
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﻣﺎﺋﺎش ﺗﺎرﻗﺎﺗﻤﺎﯕﻼر ،دەپ ﺑﯘﻳﺮۇق ﭼﯜﺷﯜرۈﭘﺘﯩﻜﻪن ،ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎي ﻳﯧﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ.

ﻛﯚزۈم ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘرۇﺗﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﺮى ﭘﺎﻛﯩﺰ ﻗﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻧﯩﺪى .ﻣﻪن

http://ilkitap.blogbus.com

8

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﻪﻧﮕﻪن ﮬﺎﻟﺪا ﺳﻮرﯨﺪﯨﻢ:

ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻖ؟
ﺑﯘ ،ﭘﺎﻛﯩﺰ ۋە ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﻤﯩﺶ ،ﺗﺎﻳﯩﻨﻠﯩﻖ ﻛﯘﺳﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺰ.
ﺋﯘ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭙﻼ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﻗﺎراپ ﻣﺎﯕﺪى .ﺋﯘﻧﻰ ﭼﻮﻗﯘم ﺳﺎﺗﯩﺮاﺷﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻣﺎﯕﺪى ،دەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻢ.

ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺋﯩﺸﻼر ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﻪڭ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﺘﯩﻦ ﺑﯧﺸﺎرەت ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪۇ.
زاﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪر ۋە ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻼر ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺗﻪدﺑﯩﺮﻟﻪرﮔﻪ ﺗﻮﻟﯘپ ﺗﺎﺷﻘﺎن ﺑﯩﺮ
ﭼﺎﻏﻼردا ﺋﯩﺸﺘﺎن  -ﭼﺎﭘﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺋﻪﺗﻪي ﻳﺎﻣﺎق ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﻴﯩﺸﻤﯘ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺗﻪدﺑﯩﺮ ﺋﯩﺪى .ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﺑﯩﺮﻧﻪرﺳﻪ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻧﻰ ﻗﺎﻣﺎپ ﻗﻪﺗﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺗﻪدﺑﯩﺮ ﺋﯩﺪى ،ﻣﻪزﻣﯘت ﺋﺎﻳﯟان  -ﺳﺎراﻳﻼرﻧﻰ ﺧﺎراﺑﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇپ ،ﺧﺎراﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻧﯜپ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻳﺎۋا ﺋﻮﺗﻼرﻧﻰ ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎت ﺗﻪرﯨﻘﯩﺴﯩﺪە ﻣﻪدﮬﯩﻴﯩﻠﻪش ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯘزاق
ﮬﯚﻛﯜم ﺳﯜرﮔﻪن ﻣﯘﻗﻪددەس ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺋﯩﺪى .ﺑﯜﮔﯜﻧﻤﯘ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺗﻪدﺑﯩﺮﻟﻪرﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ
ۋارﯨﺴﻠﯩﺮى ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪۇ.

ﺳﺎﻗﺎل  -ﺑﯘرۇت ﺧﯘددى ﭼﺎﭼﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﻪدﯨﻴﯩﺴﻰ .ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮى ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯘزۇن ﭼﺎچ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﻟﯩﺮى ﻗﯩﺴﻘﺎ ﭼﺎچ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﻗﯩﺰ  -ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن" :ﭼﯧﭽﯩﯔ ﻗﯧﻨﻰ؟"
دەپ ﺳﻮﺋﺎل ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﻰ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى":ﭼﯧﭽﻰ ﺋﯘزۇن ،ﺋﻪﻗﻠﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎ" دﯦﮕﻪن ﺑﻪﺗﻨﺎﻣﻨﻰ ﺗﻮﻻ
ﺋﺎﯕﻼپ ،ﺑﯩﺮاﻗﻼ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪرﺳﯩﻤﯩﺰ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن دﯦﻴﯩﺸﺘﯩﻤﯘ ﻗﺎﻧﺪاق ،ﭼﯧﭽﻰ ۋە ﺋﯩﺸﺘﺎن  -ﻛﯚﯕﻠﻪﻛﻠﯩﺮى
ﻳﯩﻠﺴﯧﺮى ﻗﯩﺴﻘﯩﺮاﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ۋەﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ دﯦﮕﻪﻧﺪەك ﺋﺎرام ﺗﺎﭘﻤﯩﺪى .ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ ﻧﯚۋەت
ﺑﯘرۇﺗﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪەك ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ،ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯘﻧﯩﯔ داۋرﯨﯖﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻤﯩﺪى .دەرۋەﻗﻪ ،ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻪر -
ﺑﯘﻳﻪرﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﺳﻪﭘﺴﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮى دۇرﺑﯘن ﺑﯩﻠﻪن ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﯘﺟﺮا ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ دﯦﺮﯨﺰﯨﺴﯩﮕﻪ
ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﺧﯧﻠﻰ ﺋﺎۋۇپ ﻗﺎﻟﺪى.

ﺳﺎﻗﺎل ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯘرۇت ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻖ ۋە ﻳﺎرﯨﺸﯩﺶ ﺷﻪرﺗﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺋﻪرﻟﻪردﯨﻜﻰ ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮى
ﺳﺎﻧﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﮬﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﯜﻣﯩﺪۋارﻟﯩﻖ ۋە زوق ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﺷﻪﻳﺪاﺋﻰ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت
ﺋﯘرﻏﯘپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ،ﺗﯧﺘﯩﻚ ،ﺟﯘﺷﻘﯘن ﻳﺎﺷﻼر ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻣﻪرداﻧﻪ ،ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﺳﺎﻻﭘﻪت ﺑﯧﻐﯩﺸﻼش ﺋﯜﭼﯜن
ﭼﺎچ ،ﺳﺎﻗﺎل ،ﺑﯘرۇت ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺋﯩﻨﯫﻣﻼرﻏﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯚﯕﯜل ﺑﯚﻟﯜﺷﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر
ﭼﺎﭼﻠﯩﻖ ،ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪرﻛﻪك ﻣﯩﺠﻪز ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﻪزى ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ دەۋرﻟﻪردە "ﺧﯘ" ﻻر
دەﭘﻤﯘ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎن ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﺑﯘ ﺋﻪرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﺗﯚﮬﭙﯩﺴﻰ .ﺑﯩﺰ ﻣﯩﺠﻪزى ﭼﯘس ،ﺑﺎﮬﺎدﯨﺮ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ "ﻣﻪﻳﺪﯨﺴﯩﺪە
ﺗﯜﻛﻰ ﺑﺎر" دەپ ﺗﻪرﯨﭙﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺷﻮخ ،ﻣﻪرداﻧﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻳﺎﺷﻠﯩﺮى ﮬﯧﻠﯩﮭﻪم ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﺑﯘرۇت ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﻪك ﺋﻪﻧﯭﻧﻪ
ﺑﯩﻠﻪن ﺟﺎﮬﺎن ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻚ ﺳﻪﮬﻨﯩﺴﯩﺪە ﭼﯧﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮق ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻻر ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪۋﯨﺴﯩﻨﻰ
ﻛﻪﻟﺘﯜرﻣﻪﻛﺘﻪ .ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎل ،ﺑﻪزﯨﻠﻪر ﻗﻮﻳﺎي دﯦﺴﻪ ﻗﺎﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘرۇﺗﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﯘرۇت ﻗﻮﻳﻤﺎي "ﺳﯩﺪام
ﻳﯜز" ﺑﻮﻟﯘۋﯦﻠﯩﺸﻘﺎﻧﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﻪرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﮬﯚﺳﻦ ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪاق
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ،ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﻣﻪﺳﯱﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﻪزەرﯨﺪە ،ﺑﯘرۇت ﺋﻪر
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ﺋﻮﺗﻘﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪت ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﭘﯘﺗﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻣﺎن ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﻧﻪرﺳﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن .ﺋﻪﮔﻪر
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼردا ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇپ ،ﻣﯘﮬﯩﺖ ،ﮬﺎۋاراﻳﻰ ۋە ﮬﯧﺴﺴﯩﻲ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻼرﻏﺎ ﻻﻳﯩﻘﻼﺷﻘﺎن،
ﺧﯘش ﭘﯘراق ﺳﻮﭘﯘﻧﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯜﻧﺪە ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ﺗﯘراﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﯘرﻣﯘش ﺷﺎراﺋﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪى ،ﺋﯘ ﭼﻮﻗﯘم
ﺋﻮﻛﺴﻔﻮرت ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﯩﻴﻪ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯚﮬﺘﻪرەم ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻠﻪرﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﺳﺎﻻﭘﻪﺗﻜﻪ داﺧﯩﻞ ﺑﻮﻻﻻﻳﺘﺘﻰ .ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﻪردﯨﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮى ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﭘﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯚزى ﻛﯚﺗﯜرۈپ ﮬﺎۋاﻏﺎ
ﺋﯚرﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ  -دە ،ﻣﺎرﻛﺴﻨﯩﯔ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺑﻮﻣﺒﯘر ﺳﺎﻗﯩﻠﻰ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺰم ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﯩﻨﻰ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﻘﺎ
ﭘﯘﺗﻼﺷﻤﺎﭘﺘﯩﻜﻪن ،ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ ﺋﻪر ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼر ﻗﻮﻳﯘۋاﻟﻐﺎن ﺑﯘرۇﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺗﻘﺎ ﭘﯘﺗﻼﺷﻘﯩﻨﻰ ﻧﯧﻤﯩﺴﻰ!؟
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﺎرﯨﻤﺎﻗﻘﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﺶ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪدﺑﯩﺮ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﭼﺎﻛﯩﻨﯩﻠﯩﻖ ۋە ﭘﯜﭼﻪﻛﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎرﯨﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺧﻪﺗﻪرﻟﯩﻚ ﻳﯧﺮى ﺷﯘﻛﻰ ،ﺑﯘ ﭼﺎﻛﯩﻨﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯚزى ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﯩﻤﯘ
ﺋﻪﯕﮕﯜﺷﺘﻪر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯧﯖﯩﻠﯩﺪۇ .ﻳﻮرۇﻗﻰ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﻪﯕﮕﯜﺷﺘﻪرﻟﻪر "ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻤﺎي،
ﭘﯘﺗﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن" ﺑﯘ زاﻣﺎﻧﺪا ﺋﺎدەم ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش ﺧﯘﻣﺎرﯨﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺟﺎﻧﺎﺑﻼرﻧﻰ ﺑﻪﮬﯘزۇر ﻳﺎﺷﺎش
ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎزﯨﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜرﯨﺪۇ.

ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺶ ،ﺑﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﺎرﯨﺦ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮت ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﻜﻪن ﭘﺮوﻣﯩﺘﯩﺪەك
ﺋﻪزﯨﻤﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ دەﺳﺴﻪپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯩﻴﻰ ﺗﻮم ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻏﺎن ﮬﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻗﺎﻗﻠﯩﻐﺎن ﺋﺎۋازى ،ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘق ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺑﯩﺮ ﺳﯜﻛﯜت ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺋﯚز ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺳﺎﻗﻼپ ﻳﯧﺘﯩﯟﯦﺮﯨﺪۇ.

ﺋﯧﮕﯩﭗ ﻳﯧﻴﯩﺶ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻠﻤﻪك ،ﻗﯩﺴﯩﭗ ﻳﯧﻴﯩﺶ ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﻮﻛﺎ ﺋﯩﺠﺎد
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻤﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺑﯩﺰ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎد ﻗﯩﻠﺪۇق؟ "ﭼﺎچ ،ﺳﺎﻗﺎل ،ﺑﯘرۇت" ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﯩﻨﯩﻤﯘ؟
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ﺗﺎﯞﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺑﯘرۇن ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ دﯨﻴﺎردﯨﻤﯘ دﯦﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﻜﻪن ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﻳﻪرﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﻳﯩﺮاﻗﻘﺎ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ .ﺑﯜﮔﯜن ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﻪۋﻻدﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻟﻮﭘﻨﯘر ،ﺳﺎﻳﺮام ﻛﯚﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎراپ ﮬﻪﺳﺮەت ﭼﯧﻜﯩﯟاﺗﯩﻤﯩﺰ .ﺋﻪﺟﺪادﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﺋﻮت دﯦﯖﯩﺰى ۋە ﻗﯘم دﯦﯖﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﮬﻠﯩﻜﯩﺴﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﻳﺎﺷﯩﻐﯩﻠﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯘزاق ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻳﺎﻣﻐﯘر ﺋﯩﻼﮬﯩﻨﻰ
ﺑﻪﻛﺮەك ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﻜﻪن .ﺋﯧﺘﯩﺰﻻر ۋە ﺑﺎﻏﻼر ﺳﯘﻏﺎ ﺗﻪﺷﻨﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﻳﺎﻣﻐﯘرﻧﯩﯔ ﺋﻪرۋاﮬﯩﻐﺎ ﺋﺎﺗﺎپ
ﻧﻪزﯨﺮ  -ﭼﯩﺮاغ ﺋﯚﺗﻜﯜزۈپ ،ﺗﺎۋاپ ﺳﻪﻳﻠﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﻮﺳﯘﻧﻼر ﺑﯜﮔﯜﻧﻤﯘ ﺗﯜﮔﻪپ ﻛﻪﺗﻤﯩﺪى .دﯦﻤﻪك ،ﺋﺎۋام
ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻻزﯨﻤﻠﯩﻖ ﻧﻪرﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪان ﺑﺎﻳﻘﺎپ ،ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن.

زاﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰدا ﺑﺎﻳﺮام ﺷﯘﻧﺪاق ﻛﯚﭘﻜﻰ ،ﻛﺎﻟﯧﻨﺪار ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ رەﻗﻪﻣﻠﻪرﻣﯘ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻼرﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪي
ﮔﺎﯕﮕﯩﺮاپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﺎﻟﻼ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮى ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪﻛﺮەپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪﻧﺪە ،ﺋﻪرﺷﻨﯩﯔ
ﻗﯘۋۇﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪڭ ﺋﯧﭽﯩﭗ زوﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎرار ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺶ .ﺑﯩﺰ ﻛﯜﻧﺪە ﺳﻪﻛﺮﯨﮕﯩﻠﻰ ﺗﯘرۇۋاﺗﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯘ ﺑﺎرا  -ﺑﺎرا
ﭘﻪﻗﻪت ﻣﻪﺟﮭﯘل رﯦﻔﻠﯧﻜﯩﺴﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻤﯘ ﻗﺎﻧﺪاق ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﮬﯩﻢ ﺋﯚﻳﻠﻪردە ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﻳﯘﻣﯘر ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭗ،
ﺷﺎراب ﺋﯩﭽﯩﺸﻤﯩﺴﻪ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺧﯘش ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺋﺎﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﻪرش ﻗﯘۋۇﻗﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎراپ ﺗﯘرۇﺷﻘﺎ
رەﻏﺪى ﺑﺎرﻣﯘ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻗﺎرﯨﻤﺎﻣﺴﯩﺰ ،ﺋﯜزۈم ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ،ﻗﻮﻏﯘن ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ،ﺋﻪﻧﺠﯜر
ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ،ﺷﺎﭘﺘﯘل ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻼرﻏﺎ ،ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪە ﻧﯘرﻏﯘن ﻧﯧﻤﻪت ﺑﺎﻳﺮاﻣﻠﯩﺮى ﺋﯚﭼﯩﺮەﺗﺘﻪ
ﺗﯘرۇﺷﻤﺎﻗﺘﺎ ،ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻻزا ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ،ﭘﯩﭽﺎق ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ دﯦﮕﻪﻧﺪەك ﺑﺎﻳﺮاﻣﻼر ﭼﯩﻘﺎﻣﺪۇ ،ﺗﯧﺨﻰ.

ﺑﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺮاﻣﻼردا ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺳﻪرﺧﯩﻠﻠﯩﺮى زاﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺳﯚﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﺪا ﻗﻮﻳﯘپ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺗﻮﻧﯘش ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﯧﺸﻘﻪدەم ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻣﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﻟﯧﻨﺘﺎ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﺪۇ ،ﮔﯜزەل ﻗﯩﺰﻻر،
ﺑﻪرﻧﺎ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻧﺎﺧﺸﺎ  -ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﻠﯩﺮى ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻻرﻏﺎ ﮬﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ۋە ﺗﻪﻧﺘﻪﻧﯩﻠﻪر ﮔﯩﺮەﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ،
ﺑﺎداﺷﻘﺎن ﻗﯘرۇپ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﻘﺎن ﻣﯚﮬﺘﻪرەم ﺋﻪرﺑﺎﺑﻼر ﺳﺎﻟﻤﺎق ﭼﺎۋاﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﯕﺮﯨﺘﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺳﯩﭙﺎﻳﯩﮕﻪرﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯧﮕﯩﻠﯩﭗ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪرﻧﯩﺪۇر دﯦﻴﯩﺸﯩﺪۇ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺟﻪرﻳﺎﻧﻼر ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰۇر ﺋﯧﻜﺮاﻧﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺪۇ .ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻼر ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻮدا ﺗﻮﺧﺘﺎﻣﻠﯩﺮى ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﺎﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﭘﯩﻼﻧﻼر
ﮔﯧﺰﯨﺘﻠﻪردە ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ دەل ﻣﯘﺷﯘ ﭼﺎﻏﻼردا ﻣﯘﺗﻠﻪق ﻛﯚپ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ دﯦﮭﻘﺎﻧﻼر ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ
ﻣﻮﺧﯘرﻛﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎرﺗﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺳﻪﮬﺮاﻟﯩﺮﯨﺪا ﻳﯜرۈﺷﯩﺪۇ .داﻏﺪۇﻏﺎ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﺗﻜﻪن ﺷﺎۋﻗﯘن -
ﺳﯜرەﻧﻠﯩﻚ ﻛﯜﻧﻠﻪر ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪرﺳﻪ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﯩﺰﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ،ﻛﯩﺸﻠﻪرﮔﻪ ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ
ﺗﻮﻧﯘش ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋەزﯨﻴﻪت ﺋﺎۋۋاﻟﻘﯩﺪەك ﻳﺎﺷﺎۋﯦﺮﯨﺪۇ .ﻣﻪزﻛﯘر ﺑﺎﻳﺮاﻣﻐﺎ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻧﻐﺎن ﺳﻪﻧﯭت ﻧﻮﻣﯘرﻟﯩﺮى
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ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﺳﻪۋەﺑﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﺧﯘﺷﺎل ﺑﻮﻟﯘپ" ،ﺗﻪﻟﻪپ ۋە ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ" ﺋﯜﭼﯜن
ﺧﯩﺰﻣﻪت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.

ﺑﯘرۇﻧﻘﯩﻼر ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻏﯧﻤﯩﻨﻰ ﻳﯧﮕﻪﭼﻜﻪ ،ﺋﯩﻼﮬﻼرﻏﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ دەرد  -ﺋﻪﮬﯟاﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎﻧﯩﻜﻪن .ﮔﻪرﭼﻪ ﺋﯘﻻر ﻗﺎزان ﺋﯧﺴﯩﭗ ﺋﯩﻼﮬﻼرﻏﺎ ﺧﯘﺷﺎﻣﻪت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﻛﯚرۈﻧﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯩﻼھ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯩﺮ دەرد ،ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯩﺮ ﻣﻮﮬﺘﺎﺟﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﻳﯘﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرۈپ ﺧﯘرﺳﻪن ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻜﻪن.
ﺋﯩﻼھ ﻛﯚپ ﮬﺎﻟﻼردا ﺋﯘﻻردەك ﺋﯩﺨﻼﺳﻤﻪن ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻨﻰ ﻳﻪردە ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪن .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻼھ
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻨﻰ ﻳﻪردە ﻗﻮﻳﯘۋەرﺳﻪ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەﻳﺪﯨﻜﻪن.

ﺑﯩﺰﭼﯘ؟ ﺗﻪﻳﻴﺎر ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘرۇۋاﺗﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯘرۇﻧﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺗﺎۋاپ ﺳﻪﻳﻠﺴﯩﺪە ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﯩﻠﻪن
ﺗﻪﺷﯟﯨﺶ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎۋاپ ﺳﻪﻳﻠﯩﻤﯩﺰدە ﮬﻮﺷﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎن ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﻧﻮﻗﯘل ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺑﯩﺰ ﺋﻪﺗﯩﻤﯩﺰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﮔﯜزەل ﺗﻪﺳﻪۋۋۇرﻻرﻧﻰ ﺗﻮﻻ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﯚﯕﯜل  -ﻛﯚﻛﺴﯩﻤﯩﺰ ﺧﯧﻠﻰ ﺗﻮﻳﯘپ،
ﻛﯧﻴﯩﻨﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﻤﻪس ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪۇق.

ﺳﺎۋﺳﺎۋ ﺋﯘرۇﺷﺘﺎ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﻳﯩﻐﻼﭘﺘﯩﻜﻪن .ﺑﯩﺰ ﺋﯜزۈم ،ﺋﻪﻧﺠﯜرﻟﻪردﯨﻦ ﻣﻮل ﮬﻮﺳﯘل ﺋﯧﻠﯩﭗ،
ﺑﺎﻳﺮام ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﯩﻤﯩﺰ .ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﻣﯘراﺑﺒﺎدﯨﻦ ﻛﯜﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻤﯩﺰ زور ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ.
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ﻣﯘﻫﯩﺘﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ
ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺟﺴﯩﻤﺎﻧﯩﻲ ﺳﺎﭘﺎﺳﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺟﯘﻏﺮاﭘﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ.
"ﺳﺎﻏﻼم ﺗﻪﻧﺪە ﺳﺎپ ﺋﻪﻗﯩﻞ" ﻧﯘﻗﺘﯩﺌﯩﻨﻪزەرى ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﯩﯔ روﮬﯩﻲ ﺳﯜﭘﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﺗﻘﺎن
ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯧﺮەك .ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ،ﺋﯩﭙﺘﯩﺪاﺋﯩﻲ دﯨﻨﻰ ،ﺋﯚرپ -
ﺋﺎدﯨﺘﻰ ،ﻣﯩﺠﻪزى ،ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﺋﺎدﯨﺘﻰ ،ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ روﻟﻰ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮى ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺷﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪت
ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﺳﯚز ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﻣﯘزﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ،ﺑﯘ
ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪت دەل ﺷﯘ ﺳﯚزﻧﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﺮا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن .ﺋﯘ ﺋﯚز ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻣﻪﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻳﺌﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﭼﺮاﺷﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﯚزﯨﺪە ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﺳﯧﺰﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻠﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﻛﯚرۈش ،ﺋﺎﯕﻼش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺳﯧﺰﯨﻤﻠﻪر ﺷﻪﻳﺌﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﻰ ۋە ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺷﻪﻛﻠﻰ )ﻣﺎﻛﺎن ،زاﻣﺎن
ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ(ﮔﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯩﻨﻜﺎس ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﺪۇ  -دە ،ﺋﯘ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﺑﻪﻟﮕﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﺎۋۇش ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﻰ
ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺋﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﻮرۇن ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮ ﺳﯚزﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘز ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻓﻮﻧﯧﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪردﯨﻦ ﻣﯘﺳﺘﻪﺳﻨﺎ ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺷﯘ ﺳﯚز ﺋﯩﭙﺎدە ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺷﻪﻳﺌﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯘق ۋە ﺋﯩﺪراﻛﯩﻲ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﻰ ﻳﯩﺮاق ﮬﻪم ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯚرۈﻧﯜش ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﻰ ﺑﻪزى ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻼر "ﺗﻪﻗﻠﯩﺪ"
ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرﯨﺪۇ .ﺋﻮﻣﯘﻣﻪن ،ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻟﯘﻏﻪت ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯚزى ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ
ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﺳﯩﻤﻔﻮﻧﯩﻴﯩﺴﻰ ،ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ﺷﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ
ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻰ .ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰ ﭘﻪﺳﯩﻠﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺸﻰ ۋە ۋاﻗﯩﺖ ﺑﯘرﺟﯩﻠﯩﺮى
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ روﺷﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺳﯜﻳﻰ ﻣﻮل ،ﮬﺎۋاﺳﻰ ﺳﺎپ ،ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ  -ﺳﻮﻏﯘق ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻼر ﮔﺎرﻣﻮﻧﯩﻚ ﮔﯩﺮەﻟﻪﺷﻜﻪن،
ﭼﺎرۋﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ،دﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﺑﺎﻏﯟەﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﻛﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻛﻪﺳﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ۋە ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﺎش راۋاﺟﯩﻐﺎ
ﻳﯧﺘﻪرﻟﯩﻚ ﺷﺎراﺋﯩﺖ ﺑﻪﺧﺶ ﺋﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﻗﯘﻳﺎﺷﻨﻰ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎچ ﻣﻪﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﺷﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯚرﯨﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﻰ ﻛﻪﯕﺮى ﻣﯘﻧﺒﻪت ﻗﯘرﻏﺎق ﺗﯘﭘﺮاﻗﺘﺎ ﻳﺎﺷﺎپ ﻛﻪﻟﮕﻪﭼﻜﻪ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ
ﮔﯜزەل ،ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪم ۋۇﺟﯘد ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻳﺎرﻗﯩﻦ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﻗﯩﺴﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎراﺗﻘﺎن .ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻟﯧﻜﺴﯩﻜﯩﻠﯩﻖ
ﺗﻪرﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚپ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﺸﯩﺸﻰ ،ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﻣﻪﻧﻪ ﭘﻪرﻗﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻣﻪﻧﯩﺪاش ﺳﯚزﻟﻪرﮔﻪ ﺑﺎي ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ
ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯘرﻏﯘن ،ﺑﯧﻜﯩﻨﻤﻪ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮدە ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻳﯜرۈش ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﺪە ﺗﯘﻳﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻮت
ﭼﺎﭼﺮاپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺟﻪڭ ﺋﯧﺘﯩﺪەك ﻳﺎﺷﺎپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﯧﺸﺎرﯨﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ
ﭘﯧﺌﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺑﺎي .ﭘﯧﺌﯩﻞ ﺷﻪﻳﺌﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ  -ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻣﻪۋﮬﯘم ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ
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ﻛﯚزﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن روھ ﮬﺎدﯨﺴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻰ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻳﺎﻗﺘﯩﻜﻰ زﯨﻠﻠﯩﻘﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻜﻰ
ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺷﯘﻧﭽﯩﻜﻰ ﺑﺎي ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺑﺎي ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻨﺴﺎن
دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺑﺎﻳﻘﯩﻤﯩﻐﺎن ﺗﻪرەﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪۇ .ﭘﯧﺌﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ
ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻨﻰ ﻣﯩﻜﺮو رەۋﯨﺸﺘﻪ ﻛﯚزﯨﺘﯩﭗ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟاﺷﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن زﯦﮭﻨﯩﻲ ﺷﻮﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎرﯨﻼﻳﺪۇ .ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰ ﻣﯧﯟە
 ﺷﻪرﺑﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ ،ﮔﯚش  -ﻣﺎﻳﻼرﻏﺎ ،ﻣﻪدەﻧﻠﯩﻚ ﺗﺎغ ﺳﯘﻟﯩﺮى ،ﺗﯘﭘﺮاق ﺋﯧﻠﯧﻤﯧﻨﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻳﯩﻐﻘﺎن ﻳﺎﻣﻐﯘرﺳﯘﻟﯩﺮى ،ﭘﻪرۋاز ﺧﯘﻣﺎر ﻗﯘﺷﻼر ،ﺗﺎﭘﯩﻨﻰ ﺋﯚرﻟﻪپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼرﻏﺎ ﺑﺎي ﻗﯘرﻏﺎق ﺗﯘﭘﺮاﻗﺘﺎ ﻳﺎﺷﺎپ،
ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﺷﺎش ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺋﯩﻘﻠﯩﻢ ﺑﻪرﭘﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﭘﯧﺌﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﯩﻠﯩﻜﻰ ۋە دەﻟﻠﯩﻜﻰ
ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪۇر .ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ
ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎق ،ﺋﯩﺸﻘﯩﻲ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻠﻪر ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻗﯩﺰ  -ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯩﺠﻪز  -ﺧﯘﻟﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﭘﯧﺌﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮ ﻗﺎرﯨﺴﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻧﺎزۇك ﭘﻪرﻗﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﺎﻻﻳﻼپ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯘﻣﯘ
ﻗﯘرﻏﺎق ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺳﯘﺑﻴﯧﻜﺘﺘﺎ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪﻧﮕﻪن ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ.

دﯦﻤﻪك ،ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺗﯩﻞ ﺋﯚزﮔﯩﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺳﻪۋەب ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﮔﻪۋدﯨﻠﯩﻚ ﺋﺎﻣﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘش ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ،ﺋﯚزﯨﺪە
ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﻣﯩﻠﻠﻪت ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ۋە ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﯩﺪۇر .ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻧﺎﺧﺸﺎ دﯦﺴﻪك ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘزﯨﻜﯩﺴﻰ ﺗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻧﻪ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﯩﺪۇر ،ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻰ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﺘﯘر ،ﺋﯘﻧﻰ
ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺋﯚزى ﺋﯩﺠﺎد ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮرۇﻧﺪاﻳﺪۇ.

ﺑﯩﺰ ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺋﯧﻘﯩﻦ دەپ ﺗﻮﻧﯘﻳﻤﯩﺰ ،ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻜﻪن ،ﺋﻪﻧﻪ
ﺷﯘ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﻛﯧﭙﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻧﻪرﺳﻪ .ﻣﯘﮬﯩﺖ
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﯩﻼ ﻛﯚرﺳﻪﺗﻤﻪﻳﺪۇ .ﺋﯘ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ،ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﻪرﻧﻰ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺳﺎﭘﺎﺳﻰ ،ﻛﯩﻴﯩﻢ  -ﻛﯧﭽﯩﻜﻰ ،ﺑﺎﻏﭽﯩﻼر ،ﻣﯘزﯦﻴﻼر ،ﺑﯩﻨﺎﻻر ،ﻛﻮﭼﯩﻼر،
ﻛﻮﭼﯩﻼردﯨﻜﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮە ﮬﻪﻳﻜﻪﻟﻠﯩﺮى ،ﺷﻮﺋﺎرﻻر ،ﻟﻮزۇﻧﻜﯩﻼر ،ﻛﯩﻨﻮ  -ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ،ﻣﻪﺗﺒﯘﺋﺎت ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧﯘرﻏﯘن
ﺳﺎﮬﻪﻟﻪرﻧﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘﻻر ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺳﯘﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﮬﺎﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﯩﻼ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚز ﻧﯚۋﯨﺘﯩﺪە ﺋﻪۋﻻدﻻر روﮬﯩﻲ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﻨﻰ ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯘر .ﻣﻪﻛﺘﻪپ
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺗﻪﻟﯩﻢ  -ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﯩﮕﻪ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻣﻪﻧﯩﯟى
ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻨﯩﯔ ﻣﺎددﯨﻲ ﻣﻪزﻣﯘﻧﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪۇ .روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻣﻪﻛﺘﻪپ
ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﻛﯩﺖ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪۇ" .ﺋﻪۋﻻدﻻرﻧﻰ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﻪش
ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈش ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر" .ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘزاق ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ
ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﺴﻰ ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ،ﺋﺎرزۇ  -ﺧﺎﮬﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪزﻣﯘن دەﻟﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺧﺎس ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﯩﯔ
ﺑﻪرﺑﺎت ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺷﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺗﺎرﯨﺨﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻟﻪچ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺸﺎرەت ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺪەر
زۇﻟﻘﻪرﻧﻪﻳﯩﻨﻨﯩﯔ ﮔﯧﻨﯧﺮاﻟﻰ ﺗﻮرﯨﻢ ﺷﯘﻧﺪاق دﯦﮕﻪﻧﯩﻜﻪن":ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﻳﺎدﯨﻜﺎرﻟﯩﻘﻠﯩﺮى ﺑﯘزﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎن ﺟﺎﻳﺪا ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯚز ۋەﺗﯩﻨﻰ ،ﺧﻪﻟﻘﻰ ۋە ﺗﺎرﯨﺨﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﺎرﻣﯩﻴﻪ ،ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﻪردﯨﻤﯘ ﺑﺎﺗﯘرﻟﯘق ۋە ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﻗﯘرﺑﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻪك ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ روھ ﺋﯚﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪا ،ﭘﯘﻗﺮاﻻر ﺋﯜﺳﺘﯟﯦﺸﻰ ﺟﯘل  -ﺟﯘل ،ﺋﺎچ -
ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭼﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺳﻪرﮔﻪرداﻧﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻣﯘﻧﺪاق ﻛﺸﯩﻠﻪردە ﻗﻮرﺳﺎق ﺗﻮﻳﻐﯘزۇﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺴﺘﻪك
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ".
1

ﺷﻪرق ﺋﻪﻟﻠﯩﺮى ﺋﯚزﻟﯩﺮى ﭼﻮﻗﯘﻧﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮەر ﻣﻪﺑﯘد ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪت ﺗﺎﭘﻤﺎي ﻛﻪﻟﮕﻪن ،ﺷﯘﯕﺎ
ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻗﻪدﯨﻤﯩﻴﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺷﻪرق ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻼﮬﻼرﻧﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﻪۋرﯨﺸﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﻪرق
ﺋﻪﻟﻠﯩﺮى ﺋﯚزﯨﺪە ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻗﯘدرەت ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻻرﻧﻰ ،ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﮬﺎزﯨﺮدا ﻧﯧﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎرزۇ -
ﺋﺎرﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺳﻪۋەﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮى ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻛﯚﯕﯜل ﻏﻪﺷﻠﯩﻜﻰ ،ﮬﻪﺳﺮەت  -ﻧﺎداﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ،
ۋەﮬﯩﻤﻪ ﺋﺎزاﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﻻ ﺋﯩﻼﮬﻨﯩﯔ ۋۇﺟﯘدﯨﻐﺎ ﺗﻮﻟﯘق ﻣﯘﺟﻪﺳﺴﻪم ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﺎﻧﯩﻲ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ
ﺋﺎزاﺑﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن  -دە ،ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﮬﻪرﻧﻪ ﻛﻪﻟﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﻤﻪي ﻳﺎﺷﺎۋەرﮔﻪن.
ﺋﯘﻻرﭼﻪ ،ﺋﯚزﯨﺪە ﮬﻪل ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﻧﻪرﺳﻪ ﺋﺎﺷﯘ ﺗﻪﯕﺪاﺷﺴﯩﺰ ﻗﯘدرەت ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﺪە ﺑﺎر ،ﺑﯘ ﻗﯘدرەت
ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎرﯨﻼﺷﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻮل ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜچ ،ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ۋە ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻚ
ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﺪە ﺳﯧﮭﺮﯨﻲ ﺋﺎﻟﻪم ﺋﺎﺳﺘﺎ  -ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻛﺎﻣﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪن .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪم
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﻘﺎ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮل ﺑﯩﻠﻪن ﭼﯧﻘﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ رام
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن.

ﻏﻪرب ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪە دەل ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﺋﯘﻻردﯨﻜﻰ ﺋﯩﻼﮬﻼر ﺗﺎﻻي ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ،دﯨﻨﯩﻲ ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺗﻼر ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە
رﯦﯫل ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺳﯜﭘﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن .ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻏﻪرب ﺋﻪﻟﻠﯩﺮى دﯨﻨﯩﻲ
ﻛﺎﻣﺎﻟﻪت ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪا ﺗﯘرﻏﺎن ﻧﯘرﻏﯘن ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﻧﻰ ﭘﻪﻧﻨﯩﻲ دەﻟﯩﻠﻠﻪر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺷﻪرﮬﻠﻪپ،
ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻐﺎ ﻗﯘﻻي ﻧﯘرﻏﯘن ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ.

ﺷﻪرﻗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻼﮬﻼر ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪرﻧﯩﯔ ﭼﺎﻗﭽﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜرﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳﯜرﻟﯜك ﺋﻪﻟﭙﺎزدا ﻳﺎﺷﺎپ ﻛﻪﻟﺪى .ﻏﻪرﺑﺘﯩﻜﻰ
ﺋﯩﻼﮬﻼر ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪر ﭼﺎﻗﭽﺎق ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻛﯚﺗﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن رەۋﯨﺸﺘﻪ ﻳﺎﺷﺎپ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﭼﺎﻗﭽﺎﻗﻼرﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرۈپ
ﻗﺎﻟﻐﺎن ۋە ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻐﺎ ﻳﯜزﻟﻪﻧﮕﻪن.

ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﮬﺎل دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﻗﯘﺗﯘﭘﯩﺪا ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن ﮬﻮﻗﯘق ﻓﻮرﻣﯩﺴﯩﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪۈردى.
ﺷﻪرﻗﺘﻪ ﮬﻮﻗﯘق ﭼﯧﻘﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺗﻠﻪق ﻧﻪرﺳﻪ ،ﺋﯘ ﻣﻪﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻣﯘﺗﻠﻪق ﮬﺎﻟﺪا ﻣﻪﻧﺴﯘپ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇﻛﻰ ،ﺋﺎۋاﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮى ﻣﻪزﻛﯘر ﮬﻮﻗﯘق ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﯩﻴﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪن زﯨﭻ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ .ﻧﯘرﻏﯘن ﻣﯘﻧﻪﺟﺠﯩﻤﻠﻪر ۋە ﺋﺎﻗﯩﻠﻼر ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﭼﯜﺷﻨﯩﯔ ﻣﯘﻻﻳﯩﻢ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﺮى .دﯦﻤﻪك ،ﺷﻪرق
ﺳﯘﻟﺘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺧﯘداﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﻪﻗﻠﯩﺪﻧﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت .ﻛﯚپ ﮬﺎﻟﻼردا
ﮬﻮﻗﯘق ﮬﻮﻗﯘﻗﺪارﻻرﻧﯩﯔ ﺟﻪﻣﻪﺗﻰ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﻣﻮﻧﻮﭘﻮل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﻪۋﻻدﻣﯘ ﺋﻪۋﻻد ﻣﯩﺮاس ﺑﻮﻟﯘپ
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ﻛﻪﻟﮕﻪن .ﻏﻪرﺑﺘﻪ ﮬﻮﻗﯘق ﺑﺎرا  -ﺑﺎرا ﺗﺎرﻗﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﮬﻮﻗﯘﻗﺪارﻧﻰ ﻧﺎزارەت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯚپ ﻗﯘﺗﯘﭘﻠﯘق ﻗﯘرۇﻟﻤﺎ
ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن .ﺑﯘ دەل ﭘﺎرﻻﻣﯧﻨﺘﻨﯩﯔ ﺋﯚزى ﺋﯩﺪى.

ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ راﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﯜزۈﻟﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮى ﺷﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﻳﺎﻛﻰ ﺷﯘ راﻳﻮﻧﻨﯩﯔ
دﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻜﻰ روﮬﯩﻲ ﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﯭت ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺷﻪﻛﻠﯩﮕﻪ ﺗﺎرﺗﯩﺪۇ.
ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻜﻪ ﭘﻪرﮬﯩﺰ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن دﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮەك ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻚ ۋە ﻣﯩﺴﺘﯧﺘﯩﻚ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻨﻰ
ﻛﺎﻣﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜزﯨﺪۇ .ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻜﻪ ﺋﯩﺴﺘﯧﻼ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن دﯨﻦ ﺋﯩﺪراﻛﯩﻲ رەۋﯨﺸﺘﻪ
ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻨﻰ راۋاﺟﻼﻧﺪۇرﯨﺪۇ.
دﯦﻤﻪك ،ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ دﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﯧﻤﯩﺮﺗﯘرۇﭼﻰ.
2

ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺷﻪرق دۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ دﯨﻨﯩﻲ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺑﺎي ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘش ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪن
ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ۋە ﻣﻪدەﻧﯩﻲ ﻗﺎﺗﻼﻣﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ .ﺷﯘﯕﺎ دۆﻟﻪت ۋە ﮬﻮﻗﯘق ﻗﺎرﯨﺸﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘرۇﻧﻼ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ
ﻛﻪﻟﮕﻪن ۋە زاﻣﺎﻧﻐﺎ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻼردا ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن .ﮬﻮﻗﯘق ﺋﺎﺷﻜﺎرا ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻮﺷﯘرۇن
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻛﯜﭼﻨﯩﯔ ﺟﺎرى ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﻲ ﺳﻪۋەب دﯦﮕﻪن ﻗﺎراش ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ۋە
ﺋﻪدﯨﺒﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺷﻪرﮬﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﭙﺎدە ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﯩﺪى.

ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﮬﻮﻗﯘق ﻗﺎرﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪردە ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﭘﯘﭼﻪك ،ﺗﯧﺘﯩﻘﺴﯩﺰ ،ﭼﺎﻛﯩﻨﺎ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻼرﻧﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ
ﺳﯩﯖﺪۈرۈﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﻛﯚپ ﮬﺎﻟﻼردا ﮬﻮﻗﯘق ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﯘﺗﺮۇﻗﺴﯩﺰ ﺷﺎن  -ﺷﻪرەپ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ،ﭘﺎراۋان
ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﺗﯘرﻣﯘش ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﯩﯔ ۋاﺳﯩﺘﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى .ﮬﻮﻗﯘق ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﭽﻰ ﺑﯘرچ ۋە
ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪت ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﺮەت ﺧﯘﻣﺎرى ﮔﻮﻳﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜك ﺑﺎﻗﯩﻤﻪﻧﺪە ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە
ﻛﯚرﺳﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﻠﻪر ﻏﺎداﻳﺪى ،ﺋﯧﺮﯨﺸﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪر ﺗﯩﺰﻻﻧﺪى .ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪت
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﮬﻮﻗﯘق ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪت ،ﺗﻮﻏﺮا ﻏﺎﻳﻪ ۋە ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﺮادﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﻰ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك ﺋﯩﺪى .ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ،ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﯘ ﺗﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎﻟﯟۇرۇﺷﻨﯩﯔ ،ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎت ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﺳﯘق ﻣﺎراﺷﻨﯩﯔ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﭘﻪزﯨﻠﻪت ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﻪرﺑﺎت ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﮬﻮﻗﯘق ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ
ﺗﯩﻠﻪپ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﻪرﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﻣﯘﻗﻪررەرﻟﯩﻚ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﺎرﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﻪرﺳﻪ.
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺳﺘﺎزﯨﻢ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪرﮔﻪﻧﯩﺪى:

ﺑﯩﺰ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﺎي ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪردﯨﻦ ﺋﯩﺪۇق .ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ ،ﺑﻪزى ﺋﯩﺸﻼر ﺋﯧﺴﯩﻤﺪﯨﻦ زادى
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪۇ .ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻤﯩﺰدە ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﭼﺎﻛﺎر ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﻪزﯨﺴﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﺎﻛﺎرﻻر ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ
ﺟﯜرﺋﻪت ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﭽﻜﯩﺮى ﺋﯚﻳﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ،ﺑﻪزﯨﺴﻰ ﮬﻮﻳﻼ  -ﺋﺎراﻣﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺑﻪزى ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﮬﺎﺟﻪﺗﻤﻪن ﻗﻮﺷﻨﯩﻼر ﺗﯘز ،ﻳﯩﭗ  -ﻳﯩﯖﻨﻪ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯘﺷﺸﺎق  -ﭼﯜﺷﺸﻪك ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ
ﺳﻮراپ ﻛﯩﺮەﺗﺘﻰ .ﺋﯚي ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎدەﻣﮕﻪرﭼﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺑﻪزى
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﯟﯦﺘﻪﺗﺘﻰ ،ﺑﯘﻧﻰ ﮬﻮﻳﻼ  -ﺋﺎرام ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮى ﻛﯚرۈپ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،داداﻣﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﺎﻧﺎﻣﻐﺎ ﭼﯧﻘﯩﺸﺘﯘراﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻻر ﺑﻪزﯨﺪە ﺑﻮﭘﺘﯘ دﯦﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﻪزﯨﺪە ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ  -دە ،ﭼﯧﻘﯩﺸﺘﯘرﻏﺎن
ﮬﻮﻳﻼ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚﮬﭙﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚي ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﺎرﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘراﺗﺘﻰ ،ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚي
ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﮬﻮﻳﻼ  -ﺋﺎراﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.

ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎددﯨﻲ ۋەﻗﻪ ،دەﻳﺘﺘﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻢ ﺧﯘﻻﺳﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﯧﺴﯩﻤﺪە
ﺗﯘرۇﭘﺘﯘ .ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﺎﻗﺴﺎم ،ﺋﯘ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﮬﻮﻗﯘق ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺳﯜزۈك ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﺘﻪك ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ
ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯨﻜﻪن ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯚي ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺑﻮﻻﻣﺪۇ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﮬﻮﻳﻼ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ ﭼﺎﻛﺎرﻻر
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﮔﻪرﭼﻪ ﮬﻮﻳﻼ ﭼﺎﻛﯩﺮى ﺋﯚي ﭼﺎﻛﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯧﻘﯩﺸﺘﯘرۇش ﺑﻪدﯨﻠﯩﮕﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻳﻪﻧﯩﻼ ﭼﺎﻛﺎرﻟﯩﻖ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﺪە ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى .دﯦﻤﻪك ،ﻗﯘل ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﭘﯧﺸﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﻟﻠﯘق
ﺗﺎﻣﻐﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯘﻳﯘۋەﺗﻤﻪي ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻮﻳﯘپ ﺋﯧﻠﯩﯟەﺗﻤﻪي ﺗﯘرۇپ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ "ﺋﻮرﻧﻰ"ﻧﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺴﻪ،
ﺋﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻗﯘل ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرﯨﯟﯦﺮﯨﺪۇ.
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ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﮬﻮﻗﯘق ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚز ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﺎرﯨﺘﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯚزى ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﮕﻪ
ﻣﻪﻧﺴﯘپ ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯘﯕﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪرﺳﻪ ﮬﻮﻗﯘﻗﻨﯩﯔ ﺋﯚزى ﺑﻮﻟﻤﺎي ،ﮬﻮﻗﯘﻗﻨﯩﯔ ﺟﯩﻠﯟﯨﺴﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎﻳﯩﺴﻰ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺑﯜﮔﯜن "ﺋﯘﻻر ﻳﻪپ ﺑﻮﻻي ﺳﯧﻤﯩﺰ" دﯦﮕﻪن ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪن
ﺋﺎز ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﭘﻪت ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﺪە ﻳﺎﻣﺮاۋاﺗﯩﺪۇ.

ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻛﯚرﮔﻪن ﺑﻪزى ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺧﯘداﻧﻰ ﺗﻪرك ﺋﯧﺘﯩﭗ "ﺋﯜزۈل  -ﻛﯧﺴﯩﻞ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﯩﺰﻣﭽﻰ"
ﺑﻮﻟﯘۋاﻟﯩﺪۇ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﭼﻪ ،ﺋﯘﻻر روﮬﻘﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘپ ﻳﯜرﻣﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﮔﻪ ﻗﺎراپ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻜﻪن.
ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟال ﻣﻪﻳﻠﻰ زﯨﻴﺎﻟﯩﻲ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻛﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ ،ﺋﯩﺸﭽﻰ ﻳﺎﻛﻰ دﯦﮭﻘﺎن ﺑﻮﻻﻣﺪۇ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﺑﺎر .دﯦﮭﻘﺎﻧﻼر
ﺋﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪا ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺧﯩﺰﯨﺮ ﻳﺎﻛﻰ "ﻗﯩﺒﻠﻪ" ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﻪﺧﺴﯘس
ﺋﺎدەم ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘر ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﻗﺎﻧﺪاﻗﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘن ،ﮬﯚﻛﯜﻣﺮاﻧﻨﯩﯔ زاﻟﯩﻤﻠﯩﻘﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﺎۋاﻣﻨﯩﯔ
ﻗﯘﻟﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن .ﻗﯘﻟﭽﯩﻠﯩﻖ ﻧﺎداﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﻮﺷﻜﯧﺰەك.

زاﻣﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ "ﺗﻪزﯨﻢ  -رەﮬﻤﻪت" ﺑﻪﺟﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻧﯘرﻏﯘن ﮬﻮﻗﯘﻗﺪارﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﺑﺎﺳﻤﺎ ﻗﯘدۇﻗﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺳﯘ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎۋۋال ﺑﯩﺮ  -ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﺎﭘﺎق ﺳﯘ ﺗﯚﻛﻤﯩﺴﻪك
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
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ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮﻯ

ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﻯ
"ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪۇ".

–ﺳﯧﻨﻜﺎ

1
ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻗﻮۋۇﻗﻰ)ﻧﻪﻧﻤﯩﻦ(دا ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﺑﯩﺮ ﻛﯚرۈﻧﯜش ﺑﺎر .ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﻪ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﺘﯩﻜﻰ
"ﺧﻪﻟﻖ ﺗﯩﻴﺎﺗﯩﺮﺧﺎﻧﺎ" ﺑﯩﻨﺎﺳﻰ ،ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﻪ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ ۋە ﺷﯩﻨﺨﯘا ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺎ ﺑﯩﻨﺎﻟﯩﺮى ،ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﻪ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺑﺎﻧﻜﺎ ۋە ﺋﯩﺴﺘﺮاﺧﻮۋاﻧﯩﻴﻪ ﺑﯩﻨﺎﺳﻰ ،ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺪا ﭘﺎﻛﺎرﻏﯩﻨﻪ ﺋﻪﻳﻨﻪك ﭘﺮاﻣﯩﺪا ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮراپ
ﺗﯘرﻏﺎن ﭼﯩﻤﻠﯩﻖ ،ﭼﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﻳﻪر ﺋﺎﺳﺘﻰ ﺳﻮدا ﺷﻪﮬﻪرﭼﯩﺴﻰ ...ﺑﯘﻻر ﻣﺎددﯨﻲ ۋە ﻣﻪﻧﯩﯟى
ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﻜﯜر ﮔﯩﺮەﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘراﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮ  -ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﻣﻪزﻛﯘر ﺳﻮدا
ﺷﻪﮬﻪرﭼﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﻰ ﺋﯘزاق ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﺎرﯨﺨﻨﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜرﮔﻪن ﻳﯧﺸﯩﻞ ﺋﻮرﻣﺎن ﺋﯩﺪى ،ﺋﻪﻣﺪى ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ ﺑﺎزار ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯩﺴﯩﺮ ﭘﺮاﻣﯩﺪاﺳﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎددﯨﻲ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﻗﻠﯩﺪﻧﯩﯔ
ﺷﺎﮬﯩﺘﻰ ﺋﻪﻳﻨﻪك ﭘﺮاﻣﯩﺪا ﺗﻮزاﻧﻼرﻏﺎ ﻣﯩﻠﻪﻧﮕﻪن ﮬﺎﻟﺪا ﻗﻪد ﻛﯚﺗﯜرۈپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﭘﺮاﻣﯩﺪا ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﻗﻪدﯨﻤﻜﻰ
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﺎددﯨﻲ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎل
ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮى ﻗﺎﻳﻨﺎپ ﺗﯘرﯨﺪۇ.

ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﺰﯨﻘﻰ ،ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﺑﯩﻨﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪە "ﺧﺎﻧﺘﻪﯕﺮى ﺟﺎﻣﻪﺳﻰ" ﻗﯩﺴﯩﻠﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺑﻮي
ﺳﻮزۇپ ﺗﯘراﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺑﯩﻨﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺑﯘ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻣﻪﺋﯩﺸﯩﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﯘل ،ﻧﻮﭘﯘز ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎ
ﺋﯩﺪى ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺋﯘ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻣﻪﺋﯩﺸﯩﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻪﺷﻐﯘل ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺟﺎﻣﻪ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ دۇﻛﺎﻧﺪا ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﭘﺎﻧﯩﻲ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻏﯧﻤﻰ .ﻗﺎراڭ ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت دﯦﮕﻪن ﺷﯘﻧﺪاق ﻧﻪرﺳﻪ .ﺋﯘ ﮬﺎﻳﺎت ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﻟﯜم ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺗﻪﺷﯟﯨﺸﻨﯩﯔ ﻣﻮﻧﺘﺎژﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻜﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻧﯩﺪى ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻗﯘرﺑﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻗﯘرﺑﺎن
ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﮬﺎﻳﺎت  -ﻣﺎﻣﺎﺗﻠﯩﻖ ﺳﯜرەﺗﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎرا ﻧﺎﻣﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘراﺗﺘﻰ.

ﺋﺎﺷﯘ ﺑﺎﻧﻜﺎ ﺑﯩﻨﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻧﭽﻪ  -ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﯚﺗﯜپ ﻗﺎﻻﺗﺘﯩﻢ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﭘﯘل ﻗﻮﻳﯘش ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﯚﺗﻜﻪن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺘﺘﯩﻢ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﻪر  -ﺋﺎﻳﺎل ﺋﺎددﯨﻲ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻤﯩﺰ
ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﺘﯩﻜﻰ ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻖ ،ﺷﻪرەپ ۋە ﮬﻪﺳﺮەﺗﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺪى ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﻣﻪن ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﭽﺎرﯨﻠﯩﻜﻨﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﻐﺎﻧﻨﯩﻤﯘ ﻗﻮﺷﯘپ ﺋﯜﺳﺘﯜﻣﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﯨﻢ.

ﻗﺎر ﭼﯜﺷﯜپ ﺗﯘراﺗﺘﻰ ،ﺑﺎﻧﻜﺎ ﺑﯩﻨﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﻗﯧﻠﯩﻦ ﺟﯘۋا ﻳﺎﻛﻰ ﭘﻪﻟﺘﻮ ﻛﯩﻴﯩﺸﻜﻪن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺷﯜﻣﺸﻪرەپ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺗﯘرۇﺷﺎﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻻر زاﻳﻮﻣﭽﯩﻼر ﻳﺎﻛﻰ دوﻟﻼرﭼﯩﻼر ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ:
–دوﻟﻼر ﺑﺎرﻣﯘ؟ دﯦﺪى.
–ﻳﻮق ،دﯦﺪﯨﻢ ﻣﻪن ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﮬﺎﻟﺪا.
–زاﻳﻮم ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ.
–ﻳﻮق.

ﻣﻪن ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ .ﺧﯘداﻏﺎ ﻣﯩﯔ ﺷﯜﻛﯜر ،ﻣﻪن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻧﻪزﯨﺮﯨﺪە دوﻟﻼرﻏﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﮔﻪ ﺋﺎﻧﭽﻪ -
ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻧﯩﺪﯨﻢ .ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯘم ﺋﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﮬﯩﻤﻤﻪﺗﻜﻪ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﺋﺎﺷﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪر ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ روﮬﯩﻲ ﻟﻪززەت ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﮔﻪرﭼﻪ ﺑﯘ ﻟﻪززەت ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﻪﺧﻤﯩﻘﺎﻧﻪ ۋە ﻧﺎداﻧﻼرﭼﻪ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﻰ ﻛﯚزەﺗﻜﻪن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﻳﺎﺷﺎش زۆرۈرﯨﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
ﻧﯧﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺷﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﺎﻧﻜﺎ ﺑﯩﻨﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ،ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﻪدەم ﻣﯧﯖﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﻳﺎﺷﻘﯩﻨﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﻰ
ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺑﯩﭽﺎرە ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘزاﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻣﯘ ﻣﯧﻨﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﻳﯩﺮاﻗﺘﯩﻨﻼ ﻛﯚزﻟﻪپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪەك ﺗﯘراﺗﺘﻰ.
ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯘﻣﻨﻰ ﺋﺎﺧﺘﯘرﺳﺎم ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﻮﭼﻪن ﭼﯩﻘﺘﻰ  -دە ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻪردﯨﻢ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯧﯖﯩﺸﯩﻤﻨﻰ
داۋاﻣﻼﺷﺘﯘردۇم.

–ﭘﺎدﯨﺸﺎھ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﻪرﻻ ،ﺋﯩﻼﮬﯩﻢ ،دﯦﺪى ﺋﯘ ﺋﺎرﻗﺎﻣﺪﯨﻦ .ﻣﻪن ﻛﻪﻳﻨﯩﻤﮕﻪ ﺋﯚرۈﻟﯜپ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎرﯨﺪﯨﻢ.
ﻣﻪن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮاﻳﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﺋﻪﻣﻪس ،ﻣﯘﻏﻪﻣﺒﯩﺮاﻧﻪ ﻛﯜﻟﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚردۈم ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎردﯨﻢ.

–ﺋﻪﮔﻪر ﻣﻪن ﭘﺎدﯨﺸﺎھ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎم ،ﺳﻪن ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﯔ ،ﺳﻪن ﺑﯘﻧﻰ
ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻣﺴﻪن؟– دﯦﺪﯨﻢ ﻣﻪن.

ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻤﻨﻰ ﺗﻪﮬﺪﯨﺖ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﺋﻪددى ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﯘ ،ﺋﻪﻳﺘﺎۋۇر ﺗﯘرۇﭘﻼ ﻗﺎﻟﺪى .ﻣﻪن
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ.
ﻛﻮﭼﯩﺪا ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاش ﺋﯩﺪى .ﻗﺎر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺳﺘﺎ ۋە ﻟﻪرزان ﭼﯜﺷﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪى.

2
زاﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﺷﺎﺗﭽﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﻧﺘﻪﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﻏﻪرق ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯘزاق ﻳﯩﻠﻼر ﺑﻮﻟﺪى ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﻮﭼﺎ -
ﻛﻮﻳﻼر ۋە ﺗﺎۋاپ  -ﺳﻪﻳﻠﯩﮕﺎﮬﻼردﯨﻜﻰ ،ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ  -ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺨﺎﻧﯩﻼر ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻏﯧﺮﯨﺐ  -ﻏﯘرۋاﻻر ،ﺋﺎﺟﯩﺰ -
ﻣﯧﻴﯩﭙﻼر ،ﭘﯧﻘﯩﺮ  -ﻣﯩﺴﻜﯩﻨﻠﻪر زادﯨﻼ ﺋﺎزاﻳﻤﯩﺪى ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﻛﯚﭘﻪﻳﺪى .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ،ﺑﯘ ،ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﯩﻖ،
ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎب ۋە ﺳﺎﻏﻼم ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﻪي ﻣﻮﻟﭽﯩﻠﯩﻖ ﻳﯧﻐﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎن داﺳﺘﯩﺨﺎن
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﭼﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎراﭼﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﯟاﻟﻐﺎن ﮔﯚﺷﻠﻪرﻧﻰ ﺗﺎزﯨﻠﯩﻐﺎچ ۋاﭘﺎدارﻟﯩﻖ ،ﺳﺎداﻗﻪت ﺋﻪﮬﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
دﯦﺮەك ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺷﺎراﺑﻼرﻧﻰ ﺋﯩﭽﻜﻪچ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﻪر ﺗﯜرﻟﯜك ﭘﺎراﯕﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى.

ﺋﯘﻻر ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﮬﯩﻴﻠﯩﮕﻪر ،دﯦﻴﯩﺸﻪﺗﺘﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚزﯨﺘﯩﺶ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
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ﺋﯘﻻر ﺳﯧﻨﻰ ﻛﯚرۈش ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻣﯚﻣﯩﻦ ،ﺑﯩﭽﺎرە ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟاﻟﯩﺪۇ ،دۇﺋﺎ  -ﺗﯩﻼۋەﺗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن دﯨﻠﯩﯖﻨﻰ
ﻳﯘﻣﺸﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘرۇﻧﯩﺪۇ ،ﺗﻪﻗﻰ  -ﺗﯘرﻗﯘﯕﻐﺎ ﻗﺎراپ ﻣﯩﺠﻪزﯨﯖﻨﻰ ،ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﯖﻨﻰ ﻣﯚﻟﭽﻪر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  -دە ،ﺋﺎرزۇ -
ﺗﯩﻠﻪﻛﻠﯩﺮﯨﯖﮕﻪ ﻣﺎس ﺑﯩﺮەر ﻣﯘراﺟﯩﯭﺗﻨﻰ دەرﮬﺎﻟﻼ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻر ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻧﻪﭼﭽﻪ
ﭘﯘل ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﺋﻮﻟﺘﯘرﯨﺪۇ.
–ﺋﻪﮔﻪر ﺳﻪدﯨﻘﻪ ﺑﻪرﻣﻪي ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎڭ ،ﺋﯘﻻر ﺳﯧﻨﻰ ﻗﺎرﻏﯩﺸﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،دەﻳﺘﺘﻰ ﺑﯩﺮاۋ.
–راﺳﺖ ،ﺋﯘ ﺗﯘرﻏﺎﻧﻼ ﮔﻪپ.

–ﺋﯘﻻر ﺳﻪن  -ﺑﯩﺰدﯨﻦ ﺑﺎي ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﺎﻧﻜﯩﻐﺎ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪت ﻗﻮﻳﻐﺎن ﭘﯘﻟﻰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮن ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ
ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﯖﺪﯨﻦ ﺟﯩﻖ.

ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﻳﯩﻼردﯨﻦ ﺑﯧﺮى ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻐﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ۋەﻗﻪﻟﻪر ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﺑﯧﻴﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﺮﻻر ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮى ﮔﯧﺰﯨﺘﻠﻪرﮔﻪ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﻪدﯨﺒﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ
ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﻗﻪﻟﻪﻣﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻻردا ﭘﻪﻗﻪت ﻣﯘﻧﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪر ﺑﺎر :ﺋﯘﻻر ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ،ﺋﯘﻻر ﻗﺎرا ﻧﯩﻴﻪت ،ﺋﯘﻻر
ﺋﯩﻨﺴﺎﭘﺴﯩﺰ ۋە ﮬﯩﻴﻠﯩﮕﻪر.

ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪت ﭘﯘراپ ﺗﯘرﺳﺎ ﻛﯧﺮەك )ﮔﻪرﭼﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺗﻪﻟﺘﯚﻛﯜس
ﮬﻪﻗﯩﻘﻪت دەپ ﻛﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ( .ﻣﻪﻧﻤﯘ زاﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎددﯨﻲ ﺑﯩﺮ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﻪﮬﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘش ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻢ
ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎدەﻣﺰات دۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﻗﯩﻠﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﺧﻪۋەردار .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﻳﻪﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ دەرﯨﺠﯩﺪە ﺑﺎﻏﻼپ ﻗﺎرﯨﻴﺎﻻﻳﻤﻪن .دەرۋەﻗﻪ ،زاﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ
ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﯩﻠﻪر ﺧﯧﻠﻰ ﻗﯘۋ ،ﺋﯘﻻر ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﺋﯚز ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﻰ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪۇ ،ﺋﯚزﯨﻨﻰ
ﺗﻪﺗﺒﯩﻘﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺪى .ﺋﺎدەﻣﻠﻪر دﯨﻴﺎﻧﻪﺗﻜﻪ ﺑﯘرۇﻧﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﻧﭽﻪ
ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪس ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺋﯘﻻر ﻛﯚپ ﮬﺎﻟﻼردا ﺋﯚز ۋۇﺟﯘدﯨﺪﯨﻜﻰ ۋﯨﺠﺪاﻧﻨﯩﯔ ﺧﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎس
دەرﯨﺠﯩﺪە ﭘﺎڭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﺋﯚز ۋﯨﺠﺪاﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺧﻪۋﭘﺴﯩﺮەپ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﯩﻤﯘ،
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪرۋاﮬﻼرﻧﯩﯔ ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﯚﻟﯜم ﻛﯚﻟﻪﯕﮕﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﻪرﮬﺎﻟﺪا ﮬﯧﻴﯩﻘﯩﺪۇ .ﺋﺎﺧﯩﺮ ﻣﻪﺟﺒﯘرﻻﻧﻐﺎن
ﮬﺎﻟﺪا ﺟﯘﻟﯩﻘﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن دﯨﻴﺎﻧﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﺮە  -ﺑﯩﺮە ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﻰ ﺑﯘ
ﺋﺎزﻏﯩﻨﻪ دﯨﻴﺎﻧﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﭘﯜﺗﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻻر ﻳﻪﻧﻪ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻜﺎر ،ﮬﯘﺟﯘﻣﻜﺎر ۋە رﯨﻘﺎﺑﻪﺗﻜﺎر ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك
ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘﻻر زاﻣﺎﻧﻐﺎ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋە ﺗﺎۋﻻﻧﻐﺎن .ﻗﺎﻳﺴﯩﺒﯩﺮ ﻛﯩﻨﻮدا ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﻨﯩﺸﯩﭽﻪ،
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر زﯨﻴﺎﻧﺪاش ﮬﺎﺷﺎراﺗﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﺷﻰ ﺋﻪﺟﻪﻟﻠﯩﻚ دورﯨﻼرﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪن ،ﺋﻪﻣﻤﺎ زﯨﻴﺎﻧﺪاﺷﻼر ﻳﯩﻠﻼرﺳﯧﺮى
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ زەﮬﻪرﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻜﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ زەﮬﯩﺮى ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ ﻛﺎﺷﯩﻼ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎس ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﻐﺎن ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﮬﺎﺷﺎراﺗﻼر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﺎۋﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﭼﺎﻗﺴﺎ ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﺴﺎﺳﻜﺎرﻏﺎ
ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎن .روﺷﻪﻧﻜﻰ ،زاﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ روﮬﯩﻲ ﮬﺎﻟﯩﺘﻰ ﺋﯘﺷﺸﺎق ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﭙﻪرەﺳﻠﯩﻜﻜﻪ ﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺋﺎﻣﯩﻠﻼر ۋە ﺋﻪﺧﻼﻗﺘﯩﻦ ﻳﺎﻟﺘﺎﻳﻐﺎن ﭼﺎرﯨﻠﻪرﮔﻪ ﺑﺎي ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺴﯧﺮى ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺗﯩﻠﻪپ ﺟﺎن ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﻠﻪرﻣﯘ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻪس ﻛﯧﻠﻪﻟﯩﮕﯜدەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻧﻰ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈرﮔﻪن .ﻣﻪن ﺳﻪدﯨﻘﻪ ﺑﻪرﻣﯩﮕﻪن ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ
ﺑﯘزۇپ ﺗﯩﻠﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻪۋﻻد ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯘﭼﺮاﺗﺘﯩﻢ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯚزﯨﺪﯨﻦ ﻣﯘﻏﻪﻣﺒﻪرﻟﯩﻚ ﻳﯧﻐﯩﭗ
ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻏﯧﺮﯨﺒﺴﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﺎرﺳﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﺗﻠﻪق ﺋﯘﭼﺮاﺗﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ،
ﺋﯘﻻر ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻣﺎت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘرﻟﯘق ۋە ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯚز ﺗﺎﺷﻼﻳﺪۇ.

ﻣﻪن ﺑﯘﻻردﯨﻦ ﮬﻪﻳﺮام ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﺗﯘﻳﻐﯘم ﺗﻪﺋﻪﺟﺠﯜﭘﻠﯜك ﮬﺎﻟﻼردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺋﯩﺪى .ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ؟ زاﻣﺎن ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ،ﻣﻪﻛﻜﺎرﻟﯩﻖ ،ﮬﯩﻴﻠﯩﮕﻪرﻟﯩﻚ ،ﻧﻮﻣﯘﺳﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻼردﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻳﯩﺮﮔﯩﻨﯩﺸﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن
ﺗﻮﻳﯘﻧﺪۇرۇۋەﺗﺘﻰ .ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﺪا ﻏﯘﺑﺎرﺳﯩﺰ ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﮕﻪ
ﺳﯩﻐﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧﺎﭘﺎك ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺋﯩﭽﯩﻢ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯜرەﺗﺘﯩﻢ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﺘﯩﻦ ﻣﻪﺳﺖ ﺑﻮﻟﯘپ
ﮬﯧﭽﻨﯧﻤﯩﻨﻰ ﺳﻪزﻣﻪس ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻻي دﯦﺪﯨﻢ،ﮔﻮﻳﺎ رەزﯨﻠﻠﯩﻜﻨﻰ ﺳﯧﺰﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧﯘراﻧﻪ ﻛﯚزۈم ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺪى .رەزﯨﻠﻠﯩﻚ دﯦﮕﻪن ﺑﯘ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪر ﭘﯘﺗﯘﻣﻐﺎ ﭘﯘﺗﻠﯩﺸﯩﭙﻼ ﻳﯜرەﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﺎدەﻣﺰاﺗﻘﺎ ﺗﻪۋە ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘش
ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎزاب ﭼﯧﻜﯩﺶ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ رەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺨﻪۋەر ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎن
ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ ،ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﺎﺷﻨﺎپ ﺗﯘرﻏﺎن ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻢ زاﻣﺎن ﻧﺎﮬﻪﻗﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺳﻪزدۈرۈپ
ﺗﻮﻻ ﭼﺎﺗﺎق ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﻧﯧﻤﻪ ﺋﺎﻣﺎل ،ﻳﯩﻠﻼر ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺧﺎس زەﻛﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﻧﺎﺑﯘت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﺳﯩﻤﯘ ،زەﻛﯩﻠﯩﻚ
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮاﻗﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﺋﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ زاﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ۋۇﺟﯘدﯨﺪﯨﻜﻰ ﺧﯘﻧﯜك ﺋﯚﺳﻤﯩﻠﻪرﮔﻪ ۋە
ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﻧﺪاق ﻣﻪۋﮬﯘم ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ ﻧﻪﺷﺘﻪردەك ﻗﺎدﯨﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇۋاﻻﺗﺘﻰ ،ﺑﯘﻻر ﺋﻮﻣﯘﻣﻪن ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻳﺎﻟﺘﯩﺮاپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ دﯦﺮەك ﺑﻪرﺳﯩﻤﯘ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺳﻪزﮔﯜرﻟﯜك ۋە ﻧﺎرەﺳﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻨﯩﯔ دەردﯨﻨﻰ ﭘﺎﻛﯩﺰ
ﻳﯜرەك ﺑﯩﮭﯘدە ﺗﺎرﺗﺎﺗﺘﻰ ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎراﻣﺨﯘدا ،ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ ﺳﻮﻗﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮى ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎز
ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.

ﻣﻪن ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺧﯘﻟﻖ دﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪن .ﺑﯘرۇﻧﻼردا ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎﻻر ۋە داﻧﯩﺸﻤﻪﻧﻠﻪرﻣﯘ
ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﭙﺘﯩﻜﻪن .ﺋﯘﻻر ﺧﯩﻠﯟەت روﮬﯩﻲ ﻛﯚزى ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪﺋﯩﺸﻪت دۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ
ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻠﻪرﻧﻰ ،ﻗﯩﺰﯨﻠﻜﯚزﻟﯜك ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺑﺎﻻﻳﯩﯫﭘﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ،روﮬﯩﻲ
ﮔﺎداﻳﻠﯩﻘﻼرﻧﻰ ﻛﯚرۈپ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪەك ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﺎﻧﯩﻲ ﺋﺎﻟﻪم ﺋﺎﺳﺎرەﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎن ۋە ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽﻪ
ﻣﺎل  -دۇﻧﻴﺎ ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯩﻦ ۋاز ﻛﻪﭼﻜﻪن .ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎن  -ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮى ﺋﯘدۇﻟﻠﯘق ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﺋﯘﻻر ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻗﻪددەس ﺋﻮﺑﺮازى ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯩﻠﯩﮕﻪن ۋە ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺧﯩﺠﯩﻠﻠﯩﻖ
ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﺎﺳﺘﺎ  -ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﯘدۇﻣﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺑﯩﭽﺎرﯨﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺟﺎن ﺑﯧﻘﯩﺶ دەﺳﺘﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪردە ﺋﯘ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺋﻪﻳﯩﺒﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﮬﯘرۇن ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯖﻤﯘ
ﺋﻪﯕﮕﯜﺷﺘﻪرى ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن .ﺧﻪﻳﺮﯨﻴﻪت ،ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼر "ﺗﻮق ﻛﯚزﻟﯜك"ﻧﻰ ﺑﻪك ﺋﺎﺷﯘرۇۋەﺗﻜﻪن ،ﺋﯚزﯨﻨﻰ
ﻛﺎراﻣﻪت ﺧﺎﻛﺴﺎر ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻜﻪن .ﺋﯘﻻر ﺋﺎددﯨﻲ ﺗﻪﺑﯩﯭت دۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯜرﻟﻪر ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﻗﺴﯚﯕﻪك
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ۋە ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﻗﯘدرﯨﺘﯩﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﮕﻪك ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﺴﯩﻨﻰ
ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎن.
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ﺋﻪي ،روﮬﯩﻴﻪت دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻐﺎ ﺳﻪﭘﻪر ﻗﯩﻠﻐﺎن داﻧﯩﺸﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺳﯩﻠﻪر ﺋﯚز ۋۇﺟﯘدۇﯕﻼردﯨﻦ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯘزاپ
ﻛﯧﺘﻪﻟﯩﺪﯨﯖﻼر ،ﻗﯧﻨﯩﯖﻼردﯨﻜﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﯩﺪﯨﯖﻼرﻣﯘ؟ ﻗﺎراﯕﻼر ،ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ۋارﯨﺴﯩﯖﻼرﻏﺎ ،ﺋﯘﻻر ﺋﻪﻣﺪى
ﺳﺎﮬﺎﺑﻪ ﺋﻪﻣﻪس ،ﻧﻮﻗﯘل ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﻰ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﯘﺗﻘﯘزﻏﯩﻨﯩﯖﻼر ﻗﯘرﺗﻼپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﮔﯚش
ﭘﺎرﭼﯩﺴﻰ.

ﺗﯩﻠﻪش ،روﺷﻪﻧﻜﻰ ﮔﯜزەل ﺧﯘﻟﻖ ﺋﻪﻣﻪس .ﻣﯩﯔ ﺋﻪﭘﺴﯘس ،ﺋﯘ ،زاﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ  - 90ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﻛﻪﺳﯩﭙﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﺎدەم ﻣﺎددﯨﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻣﻮﮬﺘﺎج ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ،ﺋﺎزاﺑﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ
ﻗﻪدﯨﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ روﮬﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺳﯧﺰﯨﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘﻧﺪاق ﻣﻮﮬﺘﺎﺟﻠﯩﻖ ﺗﯜﮔﯩﻤﯩﺴﻪ ،ﺋﯘ
ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻳﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﺸﯩﯟەرﺳﻪ روﮬﯩﻤﯘ ﻛﺎردﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .روھ ﻣﺎددﯨﻲ ﮬﺎﺟﻪت ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯚزﯨﻨﻰ دو ﺗﯩﻜﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﺳﺘﺎ  -ﺋﺎﺳﺘﺎ روﮬﯩﻲ ﮔﺎداﻳﻠﯩﻘﻤﯘ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ۋاي ﺋﯩﺴﯩﺖ ،ﺋﺎﻟﻼ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﯩﮕﻪ روھ
ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪن ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﭘﺎﻧﯩﻲ دۇﻧﻴﺎدﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯘ ﻛﺎﻟﺘﺎ ﻛﯚۋرۈﻛﺘﻪ ﺑﻪزﯨﻠﻪر ﺗﻪن ﮬﺎﺟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ
ﻣﻪﻧﻘﯘﻻﺗﻼرﻏﺎ ﻳﯧﺘﻪرﻟﯩﻚ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪي ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻜﻪن ،ﺑﻪزﯨﻠﻪر روﮬﯩﻴﻪت ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚرۈﻧﻤﻪس داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎي ﺗﻪﻣﺘﯩﺮەپ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻜﻪن ،ﺑﻪزﯨﻠﻪر ﮬﻪر ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﻗﯩﺲ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻪن .ﺑﯘﻧﺪاﻗﻼر
ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق زاﻣﺎن ،ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﻣﺎﻛﺎﻧﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرﻏﺎن.

ﺋﻪﻣﺪى ﻣﻪن ﺑﯘ ﺗﺎﻏﺪﯨﻦ  -ﺑﺎﻏﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﭘﺎراﯕﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪا ﺗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﻟﻐﺎن ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ "ﺗﻮق ﻗﻮرﺳﺎق"
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪن :ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﻳﯩﺮﮔﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﺗﯜس ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﻣﺎددﯨﻲ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻰ ﻧﻪﮔﻪ ﻛﻪﺗﺘﻰ؟ ﺋﯘﻻر ﻗﺎۋۇل ۋە ﺳﺎﻏﻼم ﺗﯘرۇﭘﻤﯘ ﺗﯩﻠﻪﺷﻨﻰ ﻛﻪﺳﯩﭗ ﺋﻪﺗﺘﻰ ،ﺑﯘ روﮬﯩﻲ
ﻧﺎﻛﺎرﻟﯩﻘﻤﯘ ،ﻗﺎﻧﺪاق؟ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ روﮬﯩﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﺗﺎﻻن  -ﺗﺎراج ﻗﯩﻠﺪى؟ ﻓﺮاﻧﺴﯘز ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرى ژان.ژاك رۇﺳﺴﯘ
"ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺋﯩﺪى ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﮬﻪر ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﻮﻏﯘﻟﺪى" دﯦﮕﻪﻧﯩﺪى .ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻴﻜﻰ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﻣﯘﺷﯘ ﺑﻮﻏﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن ،ﺗﯧﺨﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻏﺎ ﻗﻪدەر داۋاﻣﻼﺷﻘﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ  ،ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ
ﻛﯜرەﺷﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎردى ،ﺑﺎراۋەرﻟﯩﻚ ،ﮬﻮﻗﯘق ،دﯦﻤﻮﻛﺮاﺗﯩﻴﻪ ،ﺋﻪرﻛﯩﻨﻠﯩﻚ دﯦﮕﻪن ﺋﯩﺒﺎرﯨﻠﻪرﻧﻰ ﻛﻪﺷﯩﭗ
ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﯘرﻏﯘن ﻗﺎﻧﻼرﻧﻰ ﺋﺎﻗﻘﯘزدى .ۋەﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن زاﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ
ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪق  -ﮬﯜرﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﻪﻗﻪﻟﻠﯩﻴﺴﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻧﺪار ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﻗﻮﻏﺪاش ﮬﻪم داۋام ﺋﻪﺗﻜﯜزۈش ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯘ دەﺧﻠﻰ  -ﺗﻪرۇزدﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘپ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪى.

راﺳﺖ ،ﺳﯩﺰ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ )ﺑﯘ ﺋﻮرۇﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ دەرﯨﺠﯩﺪە ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﻪﻧﯩﺪە
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪزەر( ﺋﯩﮕﻪ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜچ ۋاخ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪۇ ،ﺗﻮي  -ﺗﯚﻛﯜن ۋە رﯦﺴﺘﯘران
ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﯩﻐﺎ ﺋﻪﭘﻠﻪپ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﺎل ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ .ﺑﯩﺮاق ﺳﺎﻳﺎﮬﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﯚزﯨﯖﯩﺰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪەك
ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ،ﺋﺎدﯨﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻪﺷﺘﯜرۈﺷﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﭘﯘل ﺑﯩﻠﻪن ﭘﯜﺗﯩﺪۇ ،ﺳﯩﺰدە ﺑﯘﻻرﻏﺎ ﻳﯧﺘﯩﺸﻜﯜدەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﻗﯘۋۋەت ﻳﻮق ،ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻪﻗﺪﯨﺮدﯨﻤﯘ ﻳﻮﻟﻼر
ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ .ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﯘپ داۋاﻟﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﭘﯘل ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ
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دەﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﺋﻪي ۋۇ ﺑﯩﻠﻪن ﺷﺎدﯦﯖﻼر ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ
دەۋردﯨﻜﻰ ﺋﯩﺪﯦﯯﻟﻮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻛﻪﺗﻤﻪن ﭼﺎﭘﻘﺎﻧﻼر ﺋﯩﺪى ،ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻻر
ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪا داۋاﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯧﺘﻪرﻟﯩﻚ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﺪى .ﻳﺎش ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﺳﯭت
ﺋﻪﻣﻪت ﺟﯩﮕﻪر ﻗﯧﺘﯩﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﯘۋﯨﺪى ،ﮬﻪر ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭙﻪرۋەر ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﯩﻤﻤﯩﺘﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﻪردى .ﺑﯩﺮاق ﺑﯘ ﺧﻪزﯨﻨﯩﻤﯘ ﮬﯧﭽﻨﯧﻤﯩﮕﻪ دال ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى .ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻖ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮى ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻮرۇق ﺟﯩﺴﻤﯩﮕﻪ ﮬﻪدەپ ﭼﺎڭ ﺳﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪا" ،ﺑﺎﻳﺎﺷﺎت" دەۋر ﻗﺎراپ ﺗﯘردى .ﺧﻮش ،ﺋﻪﻣﺪى ﺋﯚزﯨﯖﯩﺰﮔﻪ
ﻛﯧﻠﯩﯔ .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺗﯘرﻣﯘش ﭘﻪﻟﻠﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯚپ ﺑﻪدەل ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن؟ ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ،ﺳﯩﺰ ﺋﺎﺷﯘ
ﺗﯘرﻣﯘش ﺋﯜﭼﯜن ۋﯨﺠﺪاﻧﯩﯖﯩﺰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﯘرﻏﯘن ﻳﻮﻟﻼرﻧﻰ ﺑﺎﺳﺘﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﯚزﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﺗﻪي ﺧﻮرﻟﯩﺪﯨﯖﯩﺰ،
ﺳﯩﺰ ﺋﺎﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘرﻣﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜر ﻗﺎﺗﺮﯨﺪﯨﯖﯩﺰ ،ﺋﺎﺧﯩﺮ ﭼﺎرﭼﺎپ ﮬﺎﻟﯩﯖﯩﺰدﯨﻦ ﻛﻪﺗﺘﯩﯖﯩﺰ.

ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚزﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪۋﯨﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ "ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪم  -ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎب" ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ دەﻳﻠﻰ ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺰزەت  -ﻧﻪﭘﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯩﺸﺘﯩﮭﺎدﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﭗ ﺋﯚﺗﻪﻟﯩﺪﯨﻤﯘ؟ ﺋﻪﮔﻪر ﮬﺎﻟﻘﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﯩﺰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﭘﯩﻜﯩﺮ ۋە
ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ دەرﯨﺠﯩﺴﯩﺪە ﻳﺎﺷﯩﺪﯨﯖﯩﺰ؟ ﺳﯩﺰدە ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﯩﻠﻪر ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪر ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﻪﺗﺮاﭘﻠﯩﻖ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻻر ﺋﯩﺪى.

ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎﺑﻠﯩﻘﻨﯩﯔ دەرﯨﺠﯩﺴﻰ ﭘﯘﻟﺪا ۋە ﺗﻮﻗﻠﯘﻗﺘﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪس ،ﭘﯩﻜﯩﺮدە ،ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﯩﻜﻪن،
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻞ ﭘﯩﻜﯩﺮﻣﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻧﯩﮭﺎﻳﻪت ﭘﯘل ،ﻣﻪﻧﺴﻪپ دﯦﮕﻪﻧﻠﻪر ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎﺑﻠﯩﻘﻨﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪل ﻣﻪﻧﯩﮕﻪ
ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ.

ﺧﯘدا ﺋﻪﻟﻤﯩﺴﺎﻗﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮى ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﭘﺘﯘ :ﻣﻪﯕﺰى ۋە ﻗﻮۋزى ﭘﺎرﻗﯩﺮاپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن زەردارﻻر ﺑﯩﻠﻪن
ﻟﻪۋﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺷﻮر ﺋﯚرﻟﻪپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧﺎﻣﺮاﺗﻼر ﮬﺎﻣﺎن ﻣﻪۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﺪى .ﺑﯘﻻر ﮬﯧﭽﻘﺎﭼﺎن ﺑﯩﺮ -
ﺑﯩﺮﯨﺴﯩﺰ ﻳﺎﺷﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪى .ﺑﯘ ،ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎداﻟﻪﺗﺴﯩﺰ ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﺎﺗﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯘرﻣﯘش دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ
ﺗﻪﯕﻠﯩﻤﯩﺴﯩﻤﯘ؟ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯘش ﻳﻮﻟﻠﯘﻗﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻼر ۋە ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻴﻮﻧﻼر ﮬﻪر ﻧﯧﻤﯩﻠﻪرﻧﻰ
دﯦﻴﯩﺸﺘﻰ ،ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟال ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ ﻣﻪۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرۇۋەردى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﺎﻳﻼر ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯘﻟﻨﻰ ۋاﺳﯩﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻗﻮﻏﺪاپ ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﯘﻻر ﺗﺎﭘﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﯩﻤﯘ ،ﭘﯘل ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺋﺎﻗﻠﯩﺪى ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯜزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮرۇق
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜرۈۋﯦﺮﯨﺸﺘﻰ ،ﻧﺎﻣﺮاﺗﻼردا ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯘدرەﺗﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻛﯜچ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،دﯨﻴﺎﻧﻪت ۋە ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﻰ
دەﺳﺘﻪك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺷﺎپ ﻛﻪﻟﺪى .ﺑﯘﻻر ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ ﺑﯩﺮ دەۋر ،ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ۋۇﺟﯘدﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘۋازﯨﻨﻪﺗﻠﯩﻚ
ﻗﯘﺗﯘﭘﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى.

زەﺋﯩﭙﻠﯩﻚ ۋە رەزﯨﻠﻠﯩﻜﻨﻰ ﺟﯘل  -ﺟﯘل ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﯩﻠﻪر ،ﻧﺎﻣﺮات ﺑﯩﭽﺎرﯨﻠﻪردﯨﻦ ﺋﯩﺰدەپ ﺗﯧﭙﯩﺶ
ﺋﺎﺳﺎن ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻردﯨﻜﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ،ﺋﯘﻻردﯨﻜﻰ ﭘﺎﺟﯩﯭ ،ﺋﯘﻻردﯨﻜﻰ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮ ﻣﯧﻴﯩﭙﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯘﻻردﯨﻜﻰ
ﺋﺎددﯨﻲ ﻧﻪﻳﺮەڭ ﺧﯘددى ﻳﯧﻘﯩﻤﺴﯩﺰ ﺋﯜﺳﺘﯟاﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻛﯚزﮔﻪ ﺋﻮﭼﯘق  -ﺋﺎﺷﻜﺎرا ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ.
ﺑﯩﺮاق ﺋﻪﻣﻪﻟﺪارﻻر ،زەردارﻻر)ﭘﯘﻟﺪارﻻر( ،ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼردﯨﻜﻰ زەﺋﯩﭙﻠﯩﻚ ۋە ﻣﻪﻳﻨﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ دﯨﻨﯩﻲ
ﮬﻪل ،ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﺗﻮن ،ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎﺑﻠﯩﻖ رەﯕﻠﯩﺮى ،دﯨﻴﺎﻧﻪت زﯨﻐﺰﯨﻘﻠﯩﺮى ،ﺗﻪﻟﯩﻤﺎت ﮬﻪﺷﻪﻣﻪﺗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن
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ﺗﻮﺳﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.

ﺋﻪﻣﺪى ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرۇپ ﻛﯚرەﻳﻠﻰ :ﺷﯩﺮ  -ﻳﻮﻟﯟاﺳﻼرﻧﻰ ۋەﮬﺸﯩﻲ دەﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻر ﺋﯧﭽﯩﺎﻗﯩﻐﺎﻧﺪا
ﭼﻮڭ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ ،ﻗﯘدرﯨﺘﻰ ﻳﺎر ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺗﻪﭘﺘﺎرﺗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﻮﭼﯘق -
ﺋﺎﺷﻜﺎرا ﺋﻮۋﻻۋﯦﺮﯨﺪۇ ،ﺧﺎﻣﺘﺎﻻش ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪۋﯦﺮﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎۋۇزﻟﯘﻗﻰ ۋە ﻗﺎﻧﺨﻮرﻟﯘﻗﯩﻨﻰ
ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﭘﻪﺗﯩﯟا ،ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﺳﯚزﻟﻪر ﺑﯩﻠﻪن ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪرﻟﻪردﯨﻦ ،ﻣﻪﺷﮭﯘر ﺋﻪرﺑﺎﺑﻼردﯨﻦ،
داﮬﯩﻴﻼردﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﮔﯜزەل ﺋﻪﻗﯩﺪە  -ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﻻر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯧﺰەپ ﺋﻮﻟﺘﯘرﻣﺎي ،ﺋﯘﻻر ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ
ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘ ﭘﯧﺘﻰ ﻳﺎﺷﺎۋﯦﺮﯨﺪۇ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ دﯦﻴﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﭼﺎﺗﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻر
ﮬﯩﻴﻠﻪ  -ﻣﯩﻜﯩﺮ ،ﺳﯘﻳﯩﻘﻪﺳﺖ دﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪۇ .ﺗﻮﻏﺮا ،ﮬﯩﻴﻠﻪ  -ﻣﯩﻜﯩﺮ ۋە ﺳﯘﻳﯩﻘﻪﺳﺖ ﺧﯩﺮﺳﻘﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎن دۇﻧﻴﺎدا
ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﻗﻮرال .ﮬﯩﻴﻠﻪ  -ﻣﯩﻜﯩﺮ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﺧﻮراپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺋﺎﺟﯩﺰﻻرﻧﯩﯔ ﻗﻮراﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﺎددا ،ﺗﯜز
ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺋﻪزﯨﻤﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺷﯚﮬﺮﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯘﭼﯘرۇپ ﺗﺎﺷﻠﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎن .ﺑﯘ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜن
ﭼﺎﻏﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﺰاﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘغ ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى.

ﮬﻪﻳﮭﺎت ،ﺋﺎدەﻣﺰاﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺨﻮرﻟﯘﻗﻰ ﺟﯘﻻﻟﯩﻖ رەﯕﮕﻪ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪن ﺑﺎي .ﻣﻪن ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ "ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎب" ﻛﯩﺸﯩﻠﻪردﯨﻜﻰ ﺑﯩﭽﺎرﯨﻠﯩﻜﻜﻪ ﻛﯚز ﺋﺎﻏﺪۇرۇﺷﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪن.
ﺷﯧﻜﯩﺴﭙﯩﺮﻣﯘ" :ﭘﺎرﻗﯩﺮﯨﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﺘﯘن ﺋﻪﻣﻪس" دﯦﮕﻪﻧﯩﻜﻪن.

ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﯩﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎﺑﻼردﯨﻤﯘ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺑﯧﻘﯩﻨﯩﺶ ﺑﺎر .ﺋﻪﮔﻪر دۇﻧﻴﺎدا "ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎﺑﻼر"ﻏﺎ ﻗﻮل
ﺗﻪﯕﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﯩﻠﻪر ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻر ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﺧﺎۋەﺗﻜﺎر ،ﭘﻪزﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﺘﯩﻦ ﻗﯩﺴﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻻر ﺋﯩﺪى .ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﮬﯧﺮﯨﺴﯩﺪە ﻳﯜرۈپ ،ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﻛﯚﯕﻠﻰ داغ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯜرﮔﻪﻧﻠﻪر ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯚرۈپ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺑﯘ ﻳﻪردە ﺳﻪدﯨﻘﻪ
ﺋﯚزﺋﺎرا ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﯟاﺗﺎﺗﺘﻰ ،روﮬﻰ ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﺳﻪدﯨﻘﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﯩﻠﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪى.

ﺗﯘرﻣﯘش ﻗﯩﻤﺎر ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺑﯩﺮ ﻧﻪرﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ دو ﺗﯩﻜﯩﺪۇ ،ﺑﻪزﯨﻠﻪر
ﺋﯘﺗﯩﺪۇ ،ﺑﻪزﯨﻠﻪر ﺋﯘﺗﺘﯘرﯨﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﺗﯘش  -ﺋﯘﺗﺘﯘرۇش ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺷﯘ ﭘﯧﺘﻰ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎﻧﯘن ﺋﻪﻣﻪس.
ﺋﯘﺗﻘﺎﻧﻼر ﺋﯘﺗﺘﯘرۇﺷﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،ﺋﯘﺗﺘﯘرﻏﺎﻧﻼر ﺋﯘﺗﯘﺷﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﻪﮬﯟال ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯚزﯨﺪە ﻳﯜز
ﺑﻪرﻣﯩﺴﻪ ﺋﻪۋﻻدﯨﺪا ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر روﮬﯩﻲ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﻜﻪن ،ﺋﯘ ﺑﻪﺧﺖ
ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ،ﻳﻮرۇق ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎراﯕﻐﯘﻟﯘق ،ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت ﺑﯩﻠﻪن ﺟﺎزا ،ﺧﯩﻴﺎﻧﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﺰا ،ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ
ﺑﯩﻠﻪن ﻏﯩﺰا ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﭽﻰ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻳﺎق  -ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﺋﯚﺗﯜپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﭼﯧﮭﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜك ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻣﻨﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭼﯧﮭﺮﯨﺪە ﻏﻪم  -ﻏﯘﺳﺴﻪ،
ﻣﯘﺳﯩﺒﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﮬﻪﺳﺮەت ﻛﯚﭘﺮەك ﻛﯚزﮔﻪ ﭼﯧﻠﯩﻘﯩﺪۇ .دﯦﻤﻪك ،ﺷﺎدﻟﯩﻖ ۋە ﺋﺎزاﺑﺘﯩﻦ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﺴﻰ ﺑﺎر .ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ دۆﻟﻪﺗﻤﻪن ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪزەر ﺗﺎرﺗﻤﺎي ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن روﮬﯩﻲ زﯨﺪدﯨﻴﻪت دﯦﯖﯩﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻜﺴﭙﯩﺪﯨﺘﺴﯩﻴﯩﭽﻰ ،ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻜﻪن ،ﺑﯩﺮاۋﻧﯩﯔ
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ﻗﯩﺴﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻰ ۋە ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎدﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ
ﻛﯧﺮەك ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯩﺮاۋﻧﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﺎراﺷﻤﯘ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻗﯩﻼﻧﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ
ﻛﯧﺮەك.

ﺑﯩﺮاۋﻧﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚزﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺮادە ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ
ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯕﮕﯩﯟارﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎن ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪۇ.

ﻣﯚﮬﺘﻪرەم "ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎب" ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻠﻪر ۋە ﺧﺎﻧﯩﻤﻼر ،ﺋﯚزﮔﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺶ ﺗﻪس ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﯚزﮔﯩﻠﻪرﻧﻰ
ﺳﻮﻏﯘﻗﻘﺎن ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﻛﯚزى ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚزﯨﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻻردﯨﻜﻰ روﮬﯩﻲ زەﺋﯩﭙﻠﯩﻜﻨﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﻪﻧﯩﺪە ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺗﯘرۇپ
ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺶ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺗﻪس .ﺳﯩﻠﻪر ﺋﯚزۈﯕﻼرﻧﯩﯔ روﮬﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﺘﯘرۇپ ﺑﯧﻘﯩﯖﻼر ۋە ﺋﯚزۈﯕﻼرﻧﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﯖﻼر ،ﺑﯘ
ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﯩﺘﺘﯜرۈۋەﺗﻜﻪن ﻣﻪﻏﺮۇرﻟﯘﻗﯩﯖﻼرﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﯟﯦﻠﯩﯖﻼر.

ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﯖﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﭘﺎﺟﯩﯭﻟﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼرﻣﯘ ﺑﯩﻠﯩﻨﻪر  -ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﻪس دەرﯨﺠﯩﺪە ﺳﯩﺰدﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪت ۋە
روﮬﯩﻲ ﻗﯘۋۋەت ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺳﯩﺰدﯨﻜﻰ ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﺗﺎرﺗﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺋﻪﻣﻪس.
ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯚزﯨﯖﯩﺰ ۋاز ﻛﻪﭼﻤﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰﻻ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﯧﻠﯩﯔ  -دە ،ﻏﺎﭘﯩﻞ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼر ۋە
ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﻣﯩﺰاﻧﻼردﯨﻦ ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﯔ.

ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﯩﻠﻪر

ﭘﺎرﻻﻗﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜن رەڭ ﺋﯩﺰدەۋاﺗﻘﺎن دەۋر ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻮﺷﯘرﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎراﮬﻪت،

ﺋﯘﻻردﯨﻜﻰ ﻣﺎددﯨﻲ ،روﮬﯩﻲ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﻠﯩﺮى ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن دەرﯨﺠﯩﺪە ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪن .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﻧﻮﻗﯘل ﺗﯩﻠﻪﻣﭽﯩﻠﻪر ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﻮرﺗﺎق ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە
ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەك.

 -1995ﻳﯩﻞ دﯨﻜﺎﺑﯩﺮ
________________________________________
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ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ
1
ﭘﻪﺳﯩﻠﻠﻪرﻧﯩﯔ ﭘﻪزﯨﻠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﮬﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﻣﻪن ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ دۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪرﺑﯩﺮ
ﮬﺎدﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯜﻳﯜك روﮬﯩﻲ ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻨﻰ ﻛﯚرﮔﻪﻧﺪەك ﺑﻮﻟﯩﻤﻪن .ﺑﯘ ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯚرۈﻧﯜش ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺑﯩﺮ روﮬﯩﻲ
ﻣﻪرﻛﻪزﻧﻰ ﻳﻮﺷﯘرﻏﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﮔﻮﻳﺎ ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘرۇن ۋاﻳﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪن ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻨﯩﯔ ﺗﻪﻧﺘﻪﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟار ﻧﻪزەر
ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎراپ ﺗﯘراﺗﺘﻰ .ﺑﯘ دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﭘﻪﺳﻜﻪﺷﻠﯩﻜﻠﻪر ،ﮬﯩﻴﻠﯩﮕﻪرﻟﯩﻜﻠﻪر ،ﻳﺎۋۇزﻟﯘﻗﻼر ،ﺗﻪﯕﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻠﻪر
ﻛﻪﺑﯩﻲ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﻠﯩﺮى ﺑﯩﭙﺎﻳﺎن ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﻰ داۋاﻣﯩﺪا ﺑﻪرﺑﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﺷﯘ ﮬﻪرﯨﻜﻪت
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻨﻰ ﻣﻪﻧﺒﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎن دۇﻧﻴﺎ ﻗﺎراش ۋە ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﻛﺎﭘﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪى.
دەرﮬﻪﻗﯩﻘﻪت ،ﺑﯩﺰ ﻛﯚرۈۋاﺗﻘﺎن ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﺘﯩﻜﻰ ﭘﻪﺳﯩﻠﻠﻪر ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼرﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ
ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﺷﻜﺎرا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎﻳﺴﯩﺪۇر ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﻼر ﺋﯚرۈﻟﯜپ ،ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﻨﺎﻻر ﻗﻪد ﻛﯚﺗﯜرﯨﺪۇ؛
ﻗﺎﻳﺴﯩﺪۇر ﺑﯩﺮ ﻛﯚۋرۈﻛﻨﯩﯔ ﻳﺎﻏﯩﭽﯩﻨﻰ ﻗﯘرت ﻳﻪپ ﺑﯘزۇﻟﯩﺪۇ؛ ﺑﯩﺰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﻮﻳﺴﯩﭙﯩﺘﻠﻪر ۋاﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە
ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﻮۋاق ،ﻳﯧﯖﻰ ﺳﯩﻤﺎﻻر ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻜﻪ
ﻗﺎرﯨﺴﺎڭ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻪﭘﭽﯩﻞ ﺑﯧﺸﺎرەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚرەﻟﻪﻳﺴﻪن ،ﺋﻮﻳﻼﻧﺴﺎڭ ،ﺋﯘ ﮬﺎﻳﺎت
ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ داﺋﯩﺮ ﺋﯩﺨﭽﺎم ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ.

ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﻣﻪن ﭘﻪرﯨﺸﺎن ﻛﯜزﻧﯩﯔ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪا ﺗﯘرۇﭘﺘﯩﻤﻪن .ﺑﯘﻧﺪاق ﭼﺎﻏﻼردا ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻤﯩﺰدە ﻛﯚﻳﺪۈرۈﻟﮕﻪن
ﻏﺎزاﯕﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺲ  -ﺗﯜﺗﻪﻛﻠﯩﺮى ﮬﺎۋاﻧﻰ ﻗﺎﭘﻼﻳﺪۇ .ﺑﺎﮬﺎر ،ﻳﺎز ﭘﻪﺳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻏﺎ زﯨﻨﻨﻪت ﺑﻮﻟﻤﯩﺶ
ﻳﺎﭘﺮاﻗﻼر ﺳﺎرﻏﯩﻴﯩﭗ ﺗﯚﻛﯜﻟﮕﻪن ﮬﺎﻣﺎن "ﺋﻪﺧﻠﻪت" ﻗﺎﺗﺎرﯨﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﺷﯘ زەﭘﯩﺮان ﻏﺎزاﯕﻼر
ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﺪۇر ﻣﺎﯕﺎ دەۋرﯨﻤﯩﺰدە ﭘﯧﻨﺴﯩﻴﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻛﺎدﯨﺮﻻردەك ﻛﯚرۈﻧﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯜﭘﯜرۈﻟﯜۋاﺗﻘﺎن ۋە
ﻛﯚﻳﺪۈرۈﻟﯜۋاﺗﻘﺎن ﻏﺎزاﯕﻼرﻧﻰ ﻛﯚرﺳﻪم ﺑﻪرﺑﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﻪر ﺋﯜﭼﯜن ﻧﺎداﻣﻪت ﭼﯧﻜﯩﻤﻪن .ﭘﻪﺳﯩﻠﻠﻪردە
ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪت ﺑﺎر ،ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎت ﻳﻮق ،ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﺘﻪ ﺗﻪرﻏﯩﺒﺎت ﺑﺎر ،ﻳﯜز  -ﺧﺎﺗﯩﺮ ﻳﻮق .ﺳﯩﻴﺎﺳﻪت ﻗﯘرﺑﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘراﻻﻳﺪۇ .ﺗﻪﺧﺘﻰ ﺋﺎداﻟﻪت ﺧﯘرۇﭼﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﻤﯩﮕﻪن ﺳﯩﻴﺎﺳﻪت ﺑﻪﺋﻪﻳﻨﻰ
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺧﺎراﺑﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﯜﻧﮕﻪن ﺋﻮﻏﺮى ﺗﯩﻜﻪن.

ﻏﺎزاﯕﻼر ﺳﯜﭘﯜرۈﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺳﯜﭘﯜرۈپ ﺗﺎزﯨﻼﻧﻐﺎن ﻛﻮﭼﯩﻼردا ﻗﯘۋۋەت دورﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯧﻼن
ۋەرەﻗﯩﻠﯩﺮى ﺋﯘﭼﯘپ ﻳﯜرەﺗﺘﻰ .ﻗﺎﻳﺴﯩﺪۇر ﺑﯩﺮ روﻣﺎﻧﺘﯩﻚ ﻛﯩﻨﻮدﯨﻦ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﺪەك ﻏﺎزاﯕﻐﺎ ﻛﯚﻣﯜﻟﮕﻪن ۋﯨﻨﺎ
ﻛﻮﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪا ﺳﻪﻳﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﺟﯜپ ﺋﺎﺷﯩﻖ  -ﻣﻪﺷﯘﻗﻨﻰ ﻛﯚرﮔﻪﻧﯩﺪﯨﻢ .ﻣﯘزارﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﻳﻜﯩﻠﻰ ﻛﯜز
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﻳﺎﭘﺮاﻗﻠﯩﺮى ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎزۇك ﺗﯩﯟﯨﺸﻼرﻏﺎ ﮬﯘزۇر ﺑﯩﻠﻪن ﻗﯘﻻق ﺳﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪەك ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﻣﯘزﯨﻜﺎ ﻣﯘڭ
ﺋﺎرﯨﻼش ﻛﯜز ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ۋاﻳﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜزەﺗﺘﻰ.

ۋادەرﯨﺦ ،ﺑﯩﺰدە ﻛﯜز ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ...ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯜم ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﻪۋەﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯚﻳﯜﻣﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪە ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﯜپ
ﺗﺎش ﺋﺎﻟﻤﺎ دەرﯨﺨﻰ ﺑﺎر .ﺑﺎﮬﺎر ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﯧﭽﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚرﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯧﯟﯨﻠﯩﺮى
ﭼﯧﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻧﯘﻗﯘﺗﺘﻪك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎﻟﻤﺎ ﺷﺎﺧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﺮﯨﭗ ﻳﯧﻴﯩﺸﻜﻪ
ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﻣﯧﯟﯨﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻛﯜزدﯨﻜﻰ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻼ ﻛﻪﻟﺪى .راﺳﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺗﺎش ﺋﺎﻟﻤﺎ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮرۇدﯨﻜﻰ ﭘﯧﺸﻘﻪدەﻣﻠﻪردﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼپ ﺟﻪزم ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪﯨﻢ .ﺑﯩﺰدﯨﻜﻰ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ
ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﯩﯔ ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺷﻪﻳﺪا ﺋﻪۋﻻدﻻرﻧﻰ ﻗﺎﭼﺎن ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻜﯩﻨﺘﺎڭ .ﺑﯩﺰ ﮬﺎزﯨﺮﭼﻪ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘپ
ﺗﯘراﻳﻠﻰ ...ﻗﺎﻧﺪاﻗﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘن ﺷﺎخ ۋە ﻳﻮﭘﯘرﻣﺎﻗﻠﯩﺮى ﺷﺎﻻڭ ﺋﺎﺷﯘ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﯜپ ﺗﺎش ﺋﺎﻟﻤﺎ دەرﯨﺨﻰ ﺧﯩﻴﺎل
ﺳﯜرﮔﻪن ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻤﺪا ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪﻣﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻢ .ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ،ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﺑﻮﺷﻠﯘق ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﺷﯘ
ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﮬﯘزۇرى ﺟﻪﻧﻨﻪت ﻳﻪﻧﯩﻼ دەﺧﻠﯩﺴﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪس .ﺋﻪﮔﻪر ﻣﻪن ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﺪا ﺗﯘرۇپ ﻳﯩﺮاﻗﻘﺎ ﺋﻪﻣﻪس،
ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﻐﯩﻼ ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎم ،ﻗﻪﻏﻪز ﭘﻮرۇﭘﻜﯩﻼر ،ﺳﯘﻟﻴﺎۋ)ﻳﺎﻟﺘﯩﺮاق( ﺧﺎﻟﺘﯩﻼر ،ﺳﯧﺮﯨﻖ ﭼﯜﻣﯜﻟﻪ ﺋﻮﻻﺷﻘﺎن
ﺷﺎﭘﺎﻗﻼر ﻛﯚرۈﻧﯩﺪۇ .ﺗﯧﺨﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻼ ﺗﺎۋۇز ﭼﺎﻏﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﯩﯟﯨﺪى ،ﺋﺎﻳﺘﻮﻗﺎﭼﻨﯩﯔ ﻗﻪﻏﻪز ﻗﯘﺗﯩﻠﯩﺮى ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ،
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ "ﮬﯚﺳﻦ" ﻗﻮﺷﺘﻰ .ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻪزى ﻗﻮﺷﻨﯩﻼرﻧﯩﯔ ۋاﻧﻨﯩﺴﻰ ﺑﺎر ،ﺋﯘﻻر
ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﯩﻼﻧﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﯘﻣﻨﯩﯔ ﺗﯜۋﯨﮕﻪ ﺳﺎﯕﮕﯩﻠﯩﺘﯩﭗ ،ﻳﯘﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﭘﻠﯩﻚ
ﻗﯘﻳﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ .ﻳﺎﻟﻘﯘن روزى "ﻛﺎﻣﺎﻟﺘﯜرۈك ۋە ﺋﯜرۈﻣﭽﻰ" دﯦﮕﻪن ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪە )"ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ"ﻧﯩﯔ
 - 1998ﻳﯩﻞ ) - 3 ، - 2ﻗﻮﺷﻤﺎ( ﺳﺎﻧﯩﺪا ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﯩﺪى .ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮدﯨﻦ( ﺋﯚﻳﻨﻰ "ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻣﯩﻴﻪ"
دﯦﮕﻪﻧﯩﻜﻪن .ﺑﯩﺮاق ﻣﯧﻨﯩﯔ "ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻣﯩﻴﻪم" ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﻗﺎرﯨﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻣﯩﻴﻪ
ﺋﯩﺪى ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﻗﺎرﯨﺴﺎﻣﻼ ﻳﯧﻘﯩﻤﺴﯩﺰ ﻛﯚرۈﻧﯜش ۋە ﺑﻪﺗﺒﯘي ﭘﯘراﻗﻼر ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﭽﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻣﺎل ﻳﻮق ،دﯦﺮﯨﺰﯨﻠﻪرﻧﻰ ﮬﯩﻢ ﻳﺎﭘﯩﻤﻪن  -دە ،ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺷﯩﺮەﻳﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻳﺴﯩﺪۇر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ
ﻗﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪن .ﻛﺎﻟﻼﻣﺪا ﻛﯩﺘﺎب ﺑﯩﻠﻪن رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ زﯨﺖ دۇﻧﻴﺎ ﺗﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ﻗﺎﻧﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﺎﺳﺘﺎ  -ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻳﯧﻴﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ.

ﺋﯚﻳﻤﯘ ﺋﺎدەﻣﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﻪرﺳﻪ ،ﺋﯘ ،ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮى دۇﻧﻴﺎﻏﺎ دﯦﺮﯨﺰە ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎراﻳﺪۇ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺗﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜك دۇﻧﻴﺎﻟﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﺋﻮﻟﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەم ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺳﻮﻗﯘپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﯜرﯨﻜﻰ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯜﻣﭽﯘ؟ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯜم
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ۋە ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﮔﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺳﻮۋۇپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺑﯩﺮ ﻳﯜرەﻛﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪى.

ﻣﻪن ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯚي "ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻣﯩﻴﻪ" ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻏﯩﻼب .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺑﯧﻠﯩﻜﻮﻓﻨﻰ ﺑﯧﻜﯩﻨﻤﯩﭽﻰ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ
ﻏﯩﻼﺑﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟاﻟﻐﺎن ،دﯦﻴﯩﺸﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﺪاق ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر "ﻏﯩﻼب ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ" دﯦﮕﻪن ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻳﻪﻧﻪ ﭼﯧﺨﻮف دەۋرﯨﺪﯨﻜﻰ روﺳﯩﻴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﺎﻗﺴﯘن.

ﻣﻪن ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﺳﻪﻣﻼ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﺑﯧﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋاﻗﺘﯩﻨﭽﻪ ﺋﯘﻧﺘﯘﻏﺎﻧﺪەك ﺑﻮﻟﯩﻤﻪن .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ
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ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﻨﯩﯔ ﺳﻪﺑﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮى ﻗﺎراﯕﻐﯘ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪن ﻧﯘر ﺳﯩﺰﯨﻘﻠﯩﺮﯨﺪەك ﻣﺎﯕﺎ ﻗﯘﻳﺎش ۋە ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﯧﮭﺮﯨﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪۇرﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪا ،ﻛﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪا ﺗﺎﮔﻮرﻧﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻲ دۇﻧﻴﺎﻟﯩﺮى ﻳﯧﻴﯩﻠﯩﭗ،
ﻛﯧﭙﯩﻨﻪﻛﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺋﻮرﻣﯩﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺟﯘﺷﻘﯘن ﻧﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﻛﻪﭘﺴﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻼر ﭘﯜۋﻟﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳﻮﭘﯘن
ﻛﯚﭘﯜﻛﭽﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﻤﻪن.

ﺷﻪﮬﻪردﯨﻜﻰ ﻛﯜز ﺑﯩﻠﻪن ﺳﻪﮬﺮادﯨﻜﻰ ﻛﯜز زادﯨﻼ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﺳﻪﮬﺮادا ﻛﯜز ﺋﻪﻟﯟەك ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﻣﻪﻧﻪ ۋە ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ﺑﺎي ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘ ،زەﭘﯩﺮان ﭼﯩﺮاﻳﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚزﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺗﯩﻨﯩﻘﻼرﻧﻰ
ﺗﯩﯖﺸﺎۋاﺗﻘﺎﻧﺪەك ﻛﯚرۈﻧﯩﺪۇ .ﺋﯘ ۋاﻳﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﭘﯩﺸﻘﺎن رەﯕﮕﺎرەڭ ﻣﯧﯟﯨﻠﯩﺮى ۋە ﮬﻮﺳﯘﻟﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺋﻪڭ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ۋەﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪەك ﻛﯚرۈﻧﯩﺪۇ .ﺧﯘددى ﺑﻮﻳﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪن ﻗﯩﺰ ﺋﯩﭻ -
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﯘراﻗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﯩﻚ ﮬﯧﺴﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻣﻪدەﺗﻜﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەك ،ﻛﯜزﻣﯘ
ﺟﯩﻤﺠﯩﺖ ﺗﺎرﺗﯩﻨﭽﺎﻗﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺧﯘش ﭘﯘراﻗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﯕﺮى ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻧﯘﺳﺮﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﯘپ،
دﯨﻠﻼرﻧﻰ ﺳﯚﻳﯜﻧﺪۈرﯨﺪۇ .ﺧﯩﺴﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ۋەﮬﯩﻴﻠﻪرﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪرﻟﻪر ﺧﯘدادﯨﻦ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﺘﯩﻦ
ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻴﻮﻧﻼر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺧﯘدا دەل ﺋﺎﺷﯘ ﺗﻪﺑﯩﯭت ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت
ۋەﮬﯩﻴﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯜﻳﯜك ﺗﺎﻛﺎﻣﯘﻟﻰ.

ﺳﻪﮬﺮادﯨﻜﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﭼﯩﺮاﻳﯩﻖ ﻛﯜز ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻘﯩﻤﻐﺎ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻣﻪﻧﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻗﻮﺷﻘﺎﻧﯩﺪى .زەﯕﮕﻪر ﺋﺎﺳﻤﺎن ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
ﺳﯜزۈﻟﯜپ ،ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺳﻪﮬﺮادﯨﻜﻰ ﻛﯜز ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﺴﺎڭ ،ﻟﯘﻏﻪﺗﻠﻪردﯨﻜﻰ
"ﺋﻪﮬﻪد"" ،ﻳﯜﻛﺴﻪك" دﯦﮕﻪن ﺋﯩﺒﺎرﯨﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺟﺎﻻﻟﯩﺪﯨﻦ رۇﻣﻰ ﻛﻪﺑﯩﻲ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ رەۋﯨﺸﺘﻪ ﻣﯘﺗﺎﻟﯩﯭ
ﻗﯩﻼﻻﻳﺴﻪن.

ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻼرﻏﺎ ﻛﯚﭼﯜۋاﺗﻘﺎن ﺗﯘرﻧﯩﻼر ﺳﯧﭙﻰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻧﻪزەرﯨﯖﻨﻰ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜرۈپ ،ﻳﯩﺮاق  -ﻳﯩﺮاﻗﻼرﻏﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪە ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﻏﯘۋا ﻛﯚرۈپ ﻗﺎﻟﯩﺴﻪن.
ﮔﻪرﭼﻪ ﺳﯧﻨﻰ ﺗﺎﻏﻼر ۋە ﺋﻮرﻣﺎﻧﻼر ،ﻛﯚزۈڭ ﺗﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎران ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯘﭘﯘق ﺳﯩﺰﯨﻘﻠﯩﺮى ﺋﻮراپ ﺗﯘرﻏﺎن
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق دەﻗﯩﻘﯩﻠﻪردە دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﯧﺰﯨﺴﻪن  -دە ،ﻗﻪﻟﺒﯩﯔ ﺋﺎرﻣﺎﻧﻼرﻏﺎ
ﻟﯩﻖ ﺗﻮﻟﯩﺪۇ .ﺟﻪﺳﯘر ﺋﺎﺗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺗﺎغ  -داۋاﻧﻼر ﺋﯧﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﯘﺳﻼرﻧﻰ ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘرﻏﺎن ،ﻗﻮۋﻣﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ
ﺋﯩﻨﺎﻗﻠﯩﻖ ۋە ﻗﯘۋۋەت رﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﺎﺗﻘﺎن ﺋﻮﻏﯘزﺧﺎن ،ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎن ،ﺑﺎﺑﯘرﺧﺎن ﻛﻪﺑﯩﻲ ﺋﺎﺗﯩﻼر ﻗﯩﺴﺴﻪ ۋە
ﺗﻪزﻛﺮﯨﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎراﭼﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺳﻪن ﺗﻪرەﭘﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪەك ﺗﯘﻳﯘﻟﯩﺪۇ.

ﺑﯩﺮاق ،ﺗﯘرﻧﯩﻼر ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﻧﺎﺗﯩﯟان ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ،
ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪپ ﺑﻮﻟﻐﯘﺳﯩﺰ ﻣﻪﻳﯜﺳﻠﯜك ﻳﯜرﯨﻜﯩﯖﻨﻰ ﻗﯩﺴﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ.

"ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻗﯩﻴﺎ" روﻣﺎﻧﯩﺪا ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪن ﻣﻪﮬﺒﯘس ﻟﻴﯘﺳﯩﻴﺎڭ ﺟﺎزا ﻻﮔﯧﺮﯨﺪا ﺷﺎﻣﺎﻟﺪاﺷﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪا ،ﺗﯜرﻣﯩﻨﯩﯔ
ﺳﯜرﻟﯜك ﺳﻪﻳﻨﺎﺳﯩﺪا ﭼﯘرۇﻟﺪاﺷﻘﺎن ﻗﯘﺷﻘﺎﭼﻼرﻧﯩﯔ ﺗﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ﺳﯩﻤﻼر ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن ﺗﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﺋﯘﭼﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﮬﻪﺳﺮەت ﺑﯩﻠﻪن ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  -دە ،ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﮬﺎر
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ﺗﻪﻟﭙﯜﻧﯜﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺳﺎﻟﻤﺎﻳﻼ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﻣﻪﮬﺒﯘﺳﻠﯘﻗﺘﺎ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ،ﻣﻪﮬﺒﯘﺳﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪي
ﺗﯘرۇپ ﮬﻪﭘﺴﯩﮕﻪ ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎن ﻟﻮﺑﯘ ﺑﺎش ﺑﺎﻻ ﺗﯜرﻣﻪ ﻗﻮرۇﺳﯩﻐﺎ ﺋﯧﺰﯨﭗ  -ﺗﯧﺰﯨﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯧﭙﯩﻨﻪﻛﻨﻰ
ﻗﻮﻏﻠﯩﺴﺎ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﮬﺒﯘﺳﻼر ﭘﻪﻧﺠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاق ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﮬﺎﻳﺎﺗﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪن،
ﺋﯘ ،ﺋﯚزى ﺗﯘرﻏﺎن ﻣﻪﮬﻜﯘﻣﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ۋەﮬﺸﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪزەر ،ﺋﺎددﯨﻲ ،ﻣﻪﻧﯩﯟى
ﺟﻪﻧﻨﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﯘرۇپ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪۇ.

ﺗﺎرﻏﯩﻨﺎ ﻳﺎﺗﺎق ﺋﯚﻳﯜم ﻣﻪن ﮬﻪم ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ﻳﺎﺗﺎﻗﻼ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎي ،ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯘﺗﯘﭘﺨﺎﻧﺎ .ﺑﻪزﯨﺪە
ﭼﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺗﻘﺎن ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧﻰ ﻛﯚرۈپ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻤﯘ ﭼﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﺋﯚز ﻧﯚۋﯨﺘﯩﺪە ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧﻰ
رەﺗﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺗﻮﭘﺎ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﺳﯜرﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﭼﯩﻦ ﭘﻪرۋﯨﺸﻜﺎر .ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﺳﺘﻪل ﺳﺎﺋﯩﺘﻰ
ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ رﯨﺘﯩﻤﺪا ﭼﯩﻜﯩﻠﺪاپ ﻣﺎﯕﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﯘﻧﯩﯔ دەﻗﯩﻘﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺴﺘﺮﯦﻠﻜﯩﺴﻰ ﭘﯜﺗﻜﯜل ﺳﺎﺋﻪت
ﻳﯜزﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﯘﭼﻪ ﻗﺎراپ ﺑﺎﻗﺘﯩﻢ ،ﮔﻮﻳﺎ ﻳﯜرﯨﻜﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯩﺴﺘﺮﯦﻠﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﻐﺎ ﻗﺎداپ ﻗﻮﻳﯘپ
ﺑﻪردﯨﻢ .ﻳﯜرﯨﻜﯩﻢ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ۋاﻗﯩﺖ دﯦﯖﯩﺰﯨﻐﺎ ﻏﻪرق ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘ دﯦﯖﯩﺰ ﻣﺎﯕﺎ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪت ،ﺗﯜزۈم ،ﻣﯩﻠﻠﻪت،
ﺋﯩﺮﻗﺘﯩﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻴﻠﯩﻘﻨﻰ ﮬﻪدﯨﻴﻪ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻴﻠﯩﻘﺘﺎ ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﻪر دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻛﯚرۈﻧﻤﻪس
ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻣﻪن ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﺑﯚﻟﯜﻧﺪۈم .ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺋﯚزۈم ﺧﯘداﻧﯩﯔ ﮬﯩﻤﺎﺗﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ
 18ﻣﯩﯔ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﻗﺎﭘﻼﻧﺪى ،ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺋﯚزۈم ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺷﯩﺮەﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺗﯜﮔﯜﻟﯜپ ﺋﻮﻟﺘﯘراﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻧﯩﯟى
ﺋﯚزۈم ﺑﯩﻠﻪن ﺟﺴﯩﻤﺎﻧﯩﻲ ﺋﯚزۈﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﭼﺎﻏﻠﯩﺮى ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﺎز ﺋﯩﺪى .ﻣﻪن ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯚﻳﺪە
ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﭘﯘﺷﻜﯩﻨﻨﯩﯔ دﯦﯖﯩﺰ ۋە ﺋﻪرﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻤﻪن ،ﻧﺎۋاﺋﯩﻴﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت
ﺷﺎﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯘرﯨﻐﺎﻧﻤﻪن ،ﭘﻪرﯨﺪﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﺗﺘﺎرﯨﻨﯩﯔ ﻛﺎﻣﺎﻟﻪت ﺋﯩﺰدﯨﮕﻪن ﻗﯘﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻗﻠﯩﺪﯨﻲ ﺳﯩﺰﯨﭗ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻤﻪن .ﻗﺎرﯨﺴﺎم ،ﻗﯘش ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺷﯧﺌﯩﺮ ﻳﺎزﻣﯩﻐﺎن ﺷﺎﺋﯩﺮ ﻳﻮﻗﺘﻪك ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻤﯘ "ﻗﯘش"
دﯦﮕﻪن ﺳﯚز ﻛﯚپ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ.

ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻼر ﻛﯧﺰﯨﭗ ﺑﺎﮬﺎر ﺋﯩﺰدﯨﮕﻪن ﻗﯘﺷﻼر ﺋﯧﺴﯩﻤﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪى .ﻗﯘﺷﻼرﻧﯩﯖﻤﯘ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻲ ﻛﯜرەﺷﻜﻪ
ﺗﺎرﺗﯩﻠﯩﺸﯩﺪەك ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺗﺎرﯨﺨﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻼ ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﯘش ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ ﻗﯘش ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت
ﺗﺎﯕﻐﺎن ﺗﯜزۈﻣﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯩﺪى .ﺋﯘﻻر ﭘﻪﺳﯩﻞ ﺋﺎﺗﻼپ ﺋﯘﭼﯘۋﯦﺮﯨﺸﺘﻰ.

ﺟﯧﺒﺮان ﺧﻪﻟﯩﻞ ﺟﯩﺒﺮان ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەك ،ﻗﯘﺷﻼر ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪر ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻪﺧﺘﺘﯩﻦ ﺑﻪﮬﺮﯨﻤﻪن ﺑﻮﻻﻻﻳﺪۇ.
ﺋﯘﻻردا ﭘﺎﺳﭙﻮرت دﯦﮕﻪن ﻧﻪرﺳﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻردا ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻳﻮل ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎرا
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻردا ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯚزى ﻗﺎﻧﯘن ﺗﯜزۈپ ﺋﯚزى ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯚزى ﭘﺎﺳﯩﻞ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪپ ﺋﯚزى ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەت ﻳﻮق .ﺋﯘﻻردا ﺗﻪﯕﺮى ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪپ ﺑﻪرﮔﻪن
ﺑﯩﺮﻻ ﻗﺎﻧﯘن ﺑﺎر.

2
ﻣﻪن ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻣﯜﺟﯩﻤﻪل ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﺘﺎ دەپ ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن ﺋﺎﺷﯘ ﺗﺎرﻏﯩﻨﺎ ﺋﯚﻳﻨﻰ ﻣﻪﻧﯩﻠﻪر ﺑﯘرﺟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن
رەﺳﻪﺗﺨﺎﻧﺎم دﯦﺴﻪﻣﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯘﻟﺘﯘزﻟﯩﺮﯨﻢ ﻛﯚپ ﮬﺎﻟﻼردا ﻏﻪم ﺗﯘﻣﺎﻧﻠﯩﺮى ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺧﯩﺮەﻟﯩﺸﯩﭗ
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ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺑﻪزﯨﺪە ﭼﻮرت ﻛﯚرۈﻧﻤﻪﻳﻼ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﯚي ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ۋە ﻗﻪرز ﻗﺎﻳﺘﯘرۇش ﻏﻮۋﻏﺎﻟﯩﺮى ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرۇپ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﻗﻮرﻏﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﭘﺎت  -ﭘﺎت ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﯟاﻟﯩﺪۇ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺋﯩﺰاﮬﻼپ ﺑﻪرﮔﯜﺳﯩﺰ
ﺗﻪﯕﻘﯩﺴﻠﯩﻖ ﻟﯧﯟﯨﻤﻨﻰ ﭼﯩﺸﻠﻪپ ﺗﯘرۇپ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎن ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﻪۋەﺑﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪى.

دﯦﺌﯧﻞ ﻛﺎرﻧﯩﮓ ،ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻣﯘزﯨﻜﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ ،دﯦﮕﻪﻧﯩﻜﻪن .ﻣﯘزارت ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ
ﭼﻪﺗﻜﻪ ﻗﯧﻘﯩﻠﻐﺎن ۋﯨﺠﺪاﻧﯩﻨﻰ ﻛﯚرەﻟﯩﮕﻪﻧﯩﻜﻪن .ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ،ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻖ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﺳﻪۋرى
ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪك ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ ،ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻣﯘزﯨﻜﺎ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻳﯚﺗﻪل ﺋﺎۋازى ﭼﯩﻘﯩﺪۇ.

ﺗﺎﺷﻘﻰ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﮬﻪۋﯨﺴﻰ ۋە ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘﻰ ﺋﯘرﻏﯘپ ﺗﯘرﻏﺎن ﻳﺎﺷﻼر ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﻪﻧﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرۇﺷﻨﻰ
ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻردا ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻮدﯨﻜﻰ ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯘﺗﺮاپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﻣﺎﯕﺴﺎم ،ﭼﺎﭘﺴﺎم ،ﺋﯘﭼﺴﺎم،
ﻳﯧﯖﻰ ﻗﯘرۇﻗﻠﯘﻗﻼرﻧﻰ ﺗﺎﭘﺴﺎم ،دەﻳﺪۇ .ﻧﻮﻗﯘل ﺑﯩﺮ ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ روﮬﯩﻲ دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻐﺎ
ﺳﺎﻗﺎﻳﻤﺎس ﺟﺎراﮬﻪت ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﺟﯘﺷﻘﯘن ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻨﻰ ﺧﯩﻠﻤﯘﺧﯩﻞ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﺳﯩﻤﻤﯧﺘﯩﺮﯨﻚ ﮬﺎﻟﺪا
ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرﯨﺪۇ .دﯦﻤﻪك ،ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﻳﺎﺷﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪن ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ
ﺧﯩﻴﺎﻟﭽﺎن .ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻜﻰ ﺗﺎﻣﻐﺎ دۇﻧﻴﺎ ﺧﻪرﯨﺘﯩﺴﻰ ﭼﺎﭘﻼﻧﻐﺎن ،ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻜﻰ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﻛﯩﺘﺎب ﺋﯩﺸﻜﺎﭘﻰ ،ﺑﯩﺮ
ﺗﻪرەﭘﻜﻪ ﻛﺎرﯨﯟات ،ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﻜﻪ ﺋﺎددﯨﻲ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺋﯩﺸﻜﺎﭘﻰ ،ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺷﯩﺮەﺳﻰ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺋﯚي ﺑﺎرﻟﯩﻖ
ﺷﻮﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﺎﺋﯩﺮاﻧﻪ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇرﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻣﯜﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﻳﺎﺷﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎﺳﻰ.

ﻣﻪن ﺑﯘ ﺋﯚﻳﺪە ﻛﯚپ ﺋﻮﻟﺘﯘرﯨﻤﻪن ،ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ،ﺑﯘ ﺋﯚﻳﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻤﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻛﻤﯘ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪن.
ﻣﻪن ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن دﯦﮕﯜدەك ﺑﯘ ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﯟﯦﺘﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪن ،ﺳﺎﻟﺴﺎم ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭼﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﯩﻤﻪن.
ﻓﺮاﻧﺲ ﻛﺎﻓﻜﺎﻧﯩﯔ ﮔﯧﯯرﮔﯩﻲ ﺳﺎﻣﺴﺎ دﯦﮕﻪن ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻼ ﻗﻮﯕﻐﯘزﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ،
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻳﻪﻛﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪﯨﻜﻪن .ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﺑﯩﺮ ﻳﻪرﮔﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻳﺎﺷﺎۋەرﺳﻪ ﻗﯘرﺗﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﭘﯜﺗﻜﯜل دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﻗﯘرﺗﭽﻪ ﻧﻪزەر ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚزﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯚزى ﻗﯩﻤﯩﺮﻻپ
ﻣﺎﯕﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺟﺎﮬﺎﻧﺪا راﻛﯧﺘﺎ دﯦﮕﻪن ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.

ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎي ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻮﻟﯟاﺳﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻤﯘ؟ ﻧﻪدﯨﻤﯘ ﺋﻮۋ ﺋﻮۋﻻﺷﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪن ﻳﻮﻟﯟاس ﺑﻮﻟﺴﯘن!

ﺗﻮﯕﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻤﻰ ﻳﯧﻠﯩﯔ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟاﻟﯩﺪۇ" ،ﺳﯩﻘﯩﻠﻐﺎن ﻳﯜرەك ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﺶ
ﺋﯩﻼﺟﯩﻨﻰ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯩﭽﻜﻰ دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﻗﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ" )ﮬﻴﯘﮔﻮ).

ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻰ ﻳﻮق ﺋﺎدەم دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ۋەﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭘﺎﺳﭙﻮرت دۇﻧﻴﺎدا
ﺗﯧﺨﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻗﯩﻤﺎرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ دﯦﺮەك ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻪﻟﮕﻪ .دەل ﭘﺎﺳﭙﻮرت دﯦﮕﻪن ﻧﻪرﺳﻪ
ﻣﻪۋﺟﯘد ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﮕﻪن ،ۋەﺗﻪن ﺋﯘﻗﯘﻣﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﺸﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎپ
ﻗﺎﻟﻐﺎن ،دۇﻧﻴﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﻰ ﺗﺎراﻳﻐﺎن ،ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﺎدەم ﺋﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ
دۈﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﺎرا دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﻪزەر ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎراش ﮔﻮﻳﺎ زاﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻐﺎ ﻳﯩﺮاق
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﻣﻪۋﮬﯘم ﻣﻪﺳﻠﻪﻛﻜﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن.

ﻣﻪن ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯚزﮔﻪ دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﻛﯚرۈپ ﺑﺎﻗﻤﯩﺪﯨﻢ .ﮔﻪرﭼﻪ ﭘﯜﺗﻜﯜل ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﺮدەك ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﻐﯘم
ﻛﻪﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﯨﻢ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﮕﻪن ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻤﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﺳﯩﺰ ﮬﺎﻟﺪا دۇﻧﻴﺎ
ﺧﻪرﯨﺘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﯩﻤﻪن .ﻣﺎﻧﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪا ﺧﻪرﯨﺘﻪ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
دۇﻧﻴﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻏﯘۋا ﺋﯘﻗﯘﻣﻨﻰ ﻛﯚرﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻪﻧﻪ ﺋﺎۋۇ ﻛﯚﭘﻜﯚك ﺗﯘرﻏﯩﻨﻰ دﯦﯖﯩﺰ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﭼﻮڭ ﺑﯧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻳﯧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺳﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺷﯩﺪدەﺗﻠﯩﻚ ﻧﻪرە ﺑﯩﻠﻪن ﻗﯩﻴﺎ ﺗﺎﺷﻼرﻏﺎ
ﺋﯘرۇﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻪﻧﻪ ﺋﺎۋۇ ﺗﻮﺧﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚزﯨﺪەك ﺗﯘرﻏﺎﻧﻠﯩﺮى ﺷﻪﮬﻪر ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺗﯘرﻣﯘش رﯨﻘﺎﺑﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺴﯩﺰ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚرﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﻛﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪرﺑﯩﺮ رەڭ ﺑﯩﺮ
دۆﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﻮرﺗﺎق ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯩﺮادە ۋە ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻠﯩﻘﻘﺎ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺑﯘ
رەﯕﻠﻪرﻧﯩﯔ داﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪڭ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﻪزﯨﺴﻰ زﯨﻴﺎدە ﭼﻮڭ ،ﺑﻪزﯨﺴﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻠﯩﻖ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻐﺎ ﺋﻮﭼﯘق  -ﺋﺎﺷﻜﺎرا زەرەر ﻳﻪﺗﻜﯜزەﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺧﻪرﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘزاق
ﻗﺎراپ ﻛﯚزۈم ﺗﻮرﻻﺷﻘﺎﻧﺪەك ﺑﻮﻟﺪى ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ رەﯕﻠﻪر ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ،رەڭ ﺗﯜرﻛﯜﻣﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ دۇﻧﻴﺎ ﻣﺎﻧﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚزﻟﯩﺮﯨﻤﺪە ﺋﻪﮔﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى  .ﻣﻪن ﻛﯚزۈﻣﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯘۋۇﻟﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺧﻪرﯨﺘﯩﮕﻪ
ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎرﯨﺪﯨﻢ .ﺗﻮۋا ،ﭼﯧﮕﺮﯨﻼرﻧﻰ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺳﯩﺰﯨﻘﻼر ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﺗﯜز ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪن .ﺑﺎراۋەر ﺋﯩﺮادﯨﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﯩﭽﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮادە ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻛﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯩﺰﯨﻠﻐﺎن ﭘﺎﺳﯩﻠﻼر ﺗﯜزدەك ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
ﺑﯘﻧﺪاق ﺗﯜز ﺳﯩﺰﯨﻘﻼر ﻛﺎﻧﺎدا ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ۋە ﺋﺎﻓﺮﯨﻘﺎ زﯦﻤﯩﻨﻠﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎر ﺋﯩﺪى .رەڭ رەﺳﺴﺎﻣﻼرﻧﯩﯔ ﻧﻪزەرﯨﺪە
ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻚ ﻣﻪﻧﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺟﯘﻏﺮاﭘﯩﻴﻮﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻧﻪزەرﯨﺪە ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻣﻪﻧﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯩﺪى .ﻣﻪن ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻜﺎ
ﺋﻪﮬﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘش ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪن ۋاﻧﮕﻮك ،ﺳﯩﺰاﻧﻼرﻧﯩﯔ رەﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ زوق ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ،رەڭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ رەڭ
ﺋﺎﺧﺘﯘرۇپ ﺋﺎدەﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﯨﻢ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﺎرﻻرﻧﯩﯔ رەڭ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ
ﻳﻮﺷﯘرۇﻧﻐﺎن ﺋﯩﻨﺪﯨﯟﯨﺪۇﺋﺎل دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺷﯘ ﺋﺎدﯨﺘﯩﻤﻨﻰ ﺑﻪزﯨﺪە ﺧﻪرﯨﺘﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻤﯘ ﺟﺎرى
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻳﻤﻪن .ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﺘﻪ ﻳﯩﻠﭙﯩﺰ ﺟﻪرەن ﺋﻮۋﻻپ ﻳﯧﺴﻪ ،ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﻳﯩﻠﭙﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮۋﻻپ ﻳﯧﻴﻪﻟﻪﻳﺪۇ .ﺋﻪﻣﺪى
ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎدەم ﺋﻮۋﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺴﺎق ،ﺑﯘ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻴﻪت ﺳﻪﮬﻨﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﻪر ﻗﺎﺗﺎرﯨﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜپ
ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺗﯜرﻛﯜﻣﻠﯩﺮى ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﯖﺪۈرﯨﺪۇ ،ﺋﺎﭘﯫق ﻗﯩﺶ ﻳﯧﺸﯩﻞ ﻛﯚﻛﻠﻪﻣﮕﻪ ﺳﯩﯖﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪەك ،رەڭ رەﯕﮕﻪ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﯩﯔ ﺧﺎﮬﯩﺸﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﻪﺳﯩﻠﻠﻪر ﻗﯩﺮ  -داﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﻜﻪﻧﺪەك،
ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﺧﺎﮬﯩﺸﻰ ﺧﻪرﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻰ رەﯕﻠﻪر ۋە ﺳﯩﺰﯨﻘﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻮراﻣﯩﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﻓﺮاﻧﺴﯩﻴﯩﻠﯩﻚ
ﺷﻪرﻗﺸﯘﻧﺎس ﮔﯧﺮوﺳﯩﻨﯩﯔ "ﺑﻮز ﻗﯩﺮ ﺋﯩﻤﭙﯧﺮﯨﻴﯩﺴﻰ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن
ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺧﻪرﯨﺘﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯚرۈپ ،ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﺧﻪرﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺰﯨﻠﯩﺸﯩﺪەك ﺋﺎددﯨﻲ
ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎت ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﯧﯖﯩﯟاﺷﺘﯩﻦ ﺗﻪﺳﺘﯩﻖ ﺋﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﯨﻢ.

ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚز رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﯩﺪا ﺗﯘرۇپ ﻗﺎﻳﻤﯘﻗﻘﺎن ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﺋﯚﺗﻤﯜش ﺗﺎرﯨﺨﯩﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ
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ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎن ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ دوﻟﻘﯘﻧﯩﺪا ﺋﯜزﯨﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﻧﺎﻣﻪﻟﯘم
ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪر ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﯜز  -ﺧﺎﺗﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﻪرﯨﺰدە ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘرﻏﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﯩﮕﻪ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻦ
ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﺸﻠﯩﻚ ﺗﯜﻧﻨﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﮬﻪﻣﺮاھ ﻗﯩﻠﻤﺎي ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ.

2دۇﻧﻴﺎ ﺋﯘرۇﺷﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻣﻪن ﻛﯚرۈۋاﺗﻘﺎن ﺋﺎﺷﯘ ﺧﻪرﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻰ رەﯕﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﺪە ﻛﯚپﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﺪى .ﻳﺎﻟﺘﺎ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ۋە ﭘﻮﺗﺴﯩﺪام ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻰ ﺧﻪرﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻰ رەﯕﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯚزﮔﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرﺗﯩﭙﯩﻨﻰ
ۋۇﺟﯘدﻗﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرﮔﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻗﯘﺗﯘﭘﻼر ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚز ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨﻰ رەﮬﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻚ
ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﺳﺘﯩﻦ  -ﺋﯜﺳﺘﯜن ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮاق ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ﺋﯚزى ﺗﯜزﮔﻪن ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ۋە ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﻪردﯨﻦ ﻳﯜز
ﺋﯚرۈﻣﻪي ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺋﯜﺳﺘﯜن ﻛﯜﭼﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻛﯚﯕﯜل ﺋﯧﭽﯩﺶ ﺋﻮﻳﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت
ﺋﯩﺪى .ﺑﯩﺰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەك - 1990 ،ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪى  -ﻛﻪﻳﻨﯩﺪە ،ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜن ﻛﯜﭼﻠﻪر ﺑﺎش
ﻗﺎﺗﯘرۇپ ﺳﯩﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﭘﺎﺳﯩﻠﻼر ﺑﯩﻜﺎر ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﺧﻪﻟﻘﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﻪﻟﻪم ﺋﺎﻟﺪى ،ﺋﯘﻻر ﺑﯘ
ﻗﻪﻟﻪﻣﻨﻰ ﻳﯜرﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﻴﺎﮬﻼرﻏﺎ ﭼﯩﻼپ ﺗﯘرۇپ ،ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﺳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﺰﯨﭗ
ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﻰ .ﺗﯩﻨﯩﻤﺴﯩﺰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪۋاﺗﻘﺎن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﺗﺎرﯨﺦ ﮬﺎﻣﺎن ﺧﺎﺗﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﻠﯩﺪۇ.

ﻣﺎﻧﺎ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪرﯨﺘﻪ ﺗﯩﭙﺘﯩﻨﭻ ﺗﯘرۇﭘﺘﯘ ،ﺋﯘ ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪر داۋاﻟﻐﯘپ ﺗﯘرﻏﺎن ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﺪﯨﻜﻰ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ
ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﺪا ،ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﻪرزﯨﻤﻪس ﻛﯚرۈﻧﺪى ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ ﺗﯩﭙﺘﯩﻨﭻ ﮬﺎﻟﯩﺘﻰ رﯦﯫل دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﺋﯘرۇش
ﺋﻮﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺟﺎراﮬﻪﺗﻨﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﻣﻪن ﺧﻪرﯨﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎراپ دۇﻧﻴﺎ
ﺋﯩﺰدەﻳﻤﻪن ،ﺧﻪرﯨﺘﻪ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﻚ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﮕﻪ ﻗﺎراپ ﻣﻪﻧﻪ ﺋﯩﺰدﯨﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺋﯧﻨﯩﻘﻜﻰ ،ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ دۇﻧﻴﺎ
ﮬﺎﻣﺎن ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﻗﺎن ﺋﯘرﻏﯘپ ﺗﯘرﻏﺎن ﺋﺎﻟﻤﯩﺪەك ﻳﯜرﯨﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﯘﻏﯘﻟﯩﺪۇ.

ﺧﻪرﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﺳﯩﻠﻼر ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎن ﺋﯧﻘﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎن ﺟﯩﻠﻐﯩﺪەك ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى" .ﻣﻪن ﺋﺎﻓﯩﻨﺎ ﭘﯘﻗﺮاﺳﻰ
ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ دۇﻧﻴﺎ ﭘﯘﻗﺮاﺳﯩﻤﻪن" دەپ ﺗﻮۋﻟﯩﻐﺎن ﺳﻮﻗﺮات ﮬﺎزﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚزﯨﺪە ﮬﺎﻳﺎت ﺑﻮﻟﺴﺎ،
"ﭘﺎﺳﯩﻞ"دﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﺟﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺗﻮﺳﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻻر ﺑﻮﻟﻐﯩﻴﻤﯩﺪى؟!

ﺳﻮﻗﺮات ﺋﺎداﻟﻪﺗﺴﯩﺰ ﻗﺎﻧﯘن ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﺪى .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺳﻮﻗﺮات ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﯘرۇﻗﻠﯘق ،ﻗﺎﻧﯘن دﯦﮕﻪن ﺋﯘﻗﯘﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪددەﺳﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ رازى
ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯘﻧﻰ ﻧﯧﻤﻪ دەﻳﻤﯩﺰ؟ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﯩﯔ ۋﯨﺠﺪاﻧﻰ .ﻗﺎﻧﯘن ﺑﯩﻠﻪن ۋﯨﺠﺪان ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘق
ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﺪى ،ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺗﯜزﮔﻪن ﻗﺎﻧﯘﻧﻼر ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎۋازﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪى.

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﯩﺘﻰ ﺗﻪﻧﮭﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﻧﮭﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎن
ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﭗ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻮﮬﺘﺎج .ﺑﯘ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
دوﺳﺘﻠﯘﻗﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚزﻟﯜﻛﻨﻰ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﺪۇ ۋە ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯜزﻟﯜﻛﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﺪە ﺋﻮرﺗﺎﻗﻠﯩﻘﻨﻰ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺪۇ.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻴﻠﯩﻘﻰ.

http://ilkitap.blogbus.com
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ﻣﻪن ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻳﯩﮕﯩﺘﻰ ،ﺑﯩﺮاق ﻣﻪن ﺑﯘ ﻳﻪردە ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻳﯩﺮاق ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا ﻳﺎﺷﯩﻐﺎن ۋاﻟﺖ ۋﯦﺘﻤﺎن ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﻮرﺗﺎﻗﻠﯩﻖ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﻤﻪن .ﺋﯘ ﻛﯜﻳﻠﯩﮕﻪن ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎۋازﯨﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﻤﺪﯨﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭗ  12ﻣﯘﻗﺎﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼپ
ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﺪۇم .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺑﺎﻏﻼپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن رﯨﺸﺘﻪ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﭼﯩﮕﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﺎۋاﺋﯩﻲ ﺑﯩﺰ
"ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﺎﺗﺴﯩﯯﻧﺎﻟﯩﺰم" )ﺑﻪﻳﻨﻪﻟﻤﯩﻨﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻚ( دەپ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪﯨﻐﺎن دۇﻧﻴﺎۋى رﯨﺸﺘﯩﻨﻰ ﺧﻮﺗﻪن ﻳﯩﮕﯩﺘﻰ ﻓﻪرﮬﺎد
ۋە ﺋﻪرﻣﯩﻨﯩﻴﻪ ﮔﯜزﯨﻠﻰ ﺷﯧﺮﯨﻨﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﯜﻛﺴﻪك ﭘﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜزﮔﻪن ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺪى؟!

ﻧﺎۋاﺋﯩﻲ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑﯩﺮﻧﻪرﺳﻪ دﯦﻤﯩﮕﻪن ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ زاﻣﺎﻧﻼردا ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﻪﺗﻨﻰ ﻳﯜﮔﻪﻧﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن
زاﻣﺎﻧﯩﯟى ﭼﻪﻛﻠﻪر ﻛﯚپ ﺋﻪﻣﻪس ﺋﯩﺪى .ﻧﺎۋاﺋﯩﻴﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﯩﻤﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻓﻪرﮬﺎد زاﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰدا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ  -دە ،ﺑﯩﺴﺘﻮن ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﺮﯨﭗ ،ﺳﯘﻏﺎ ﺗﻪﺷﻨﺎ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺧﯘرﺳﻪن
ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.

ﻣﻪن ﺑﯘ ﻳﻪردە ﻏﺎﻳﯩﯟى ﺑﯩﺮ دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪۋاﺗﻘﯩﻨﯩﻢ ﻳﻮق ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﯧﺸﯩﺸﺘﺎ رﯦﯫل ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮى ﺗﻮﻟﯘق
ﺗﯘرۇپ ،ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜك ﺋﺎرﻣﺎن ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺋﺎداپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺴﺘﯩﻜﯩﻢ دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﺋﯚز ﻛﯚزۈم ﺑﯩﻠﻪن
ﻛﯚرۈش ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺳﯚز ﺋﯧﭽﯩﯟاﺗﯩﻤﻪن .ﺑﯘ ،ﻧﻮرﻣﺎل ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪڭ ﺋﺎددﯨﻲ ﺗﻪﻟﻪپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ،
ﻗﺎﻧﺪۇرۇﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﻪﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺋﯩﺰزەت  -ﮬﯚرﻣﯩﺘﯩﯖﻨﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺴﻪن.

ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﻤﺪە ﺋﺎﻧﺎم ،ﺋﯘ ﺗﺎم ﺑﻪك ﺧﻪﺗﻪرﻟﯩﻚ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﻣﺎﺷﻤﯩﻐﯩﻦ ،دەﻳﺘﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪن ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﻣﯩﺸﯩﭗ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯚرەﺗﺘﯩﻢ .ﺋﺎﻧﺎم ﻣﯧﻨﻰ ،ﺋﯘ ﺗﺎﻏﻼر ﺑﻪك ﻳﯩﺮاق ،ﺑﺎرﻏﯘﭼﻪ ﮬﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﯩﺴﻪن،
دەپ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇراﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪن ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﯘزاق ﺋﯚﺗﻤﻪي دوﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺷﯘ ﺗﺎﻏﻼرﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ،
ﺗﺎﻏﻼرﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪە ﺗﺎغ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﯩﺪﯨﻢ.

ﮬﯧﻜﻤﻪت :ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﺗﯘرۇپ ﺑﯩﻠﮕﻪن ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪرﮔﻪ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﮬﻪرﯨﻜﻪت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪر
ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﺗﻪﻟﻪﭘﭽﺎن ﺋﺎدەﻣﻠﻪر رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯚﭘﺮەك ﺋﯘﭼﺮاپ ،ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺟﯩﻤﯩﻐﯘر ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.
ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪردﯨﻦ زﯨﻠﯟا ﺑﻮي ،ﺷﻮﺧﻠﯘق ﻛﯜﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﺰﻻر ﺑﯘﻧﺪاق ﺟﯩﻤﯩﻐﯘرﻟﯘﻗﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪۇ .ﭘﯩﻜﺮﯨﻲ
ﺷﻮﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺳﯚرۈن ﭘﻮﺳﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺶ ﺟﯩﻤﯩﻐﯘرﻟﯘق ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟى ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺋﺎﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﯘرۇق ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯩﺮاۋ دﯦﯖﯩﺰدﯨﻦ ﺷﯘﻧﺪاق ﺳﻮراﭘﺘﯘ:

ﺋﻪي دﯦﯖﯩﺰ ،ﺳﯧﻨﯩﯖﺪە زادى ﺋﻮت ﻳﻮق ﺗﯘرۇﻗﻠﯘق ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﻳﻨﺎﻳﺴﻪن؟ ﻗﺎﻳﻨﺎپ ﺗﯘرۇﻗﻠﯘق ﺳﯜﻳﯜڭ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ
ﺳﻮﻏﯘق؟
ﺋﻪي دەردﻟﯩﻚ ﺋﯩﻨﺴﺎن ،ﺷﯘﻧﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﯖﻤﯘ؟ ﺳﻪن ﻗﻮرﻗﯩﺪﯨﻐﺎن دوزاخ ﺋﻮﺗﻰ دەل ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻤﺪا ﻛﯚﻳﯩﺪۇ،
ﺷﯘﯕﺎ ﻗﺎﻳﻨﺎپ  -ﺗﯧﺸﯩﭗ ﺗﯘرﯨﻤﻪن ،ﺋﻮت ﺑﻪك ﺋﺎزاﺑﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺳﯜﻳﯜم ﺳﻮﻏﯘق.
دوﺳﺘﻼر ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺟﯩﻤﯩﻐﯘرﻟﯘﻗﯘﻣﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜرۈﯕﻼر!
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ﻣﻪن ﻣﻪﺷﮭﯘر ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻳﺎﮬﻪت ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرﯨﻤﻪن .ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮ ۋە
دۇﻧﻴﺎ ﻗﺎراش ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈرﮔﻪن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻛﯚرﮔﻪن  -ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﺎس ﻣﻪﻧﯩﯟى دۇﻧﻴﺎﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯘﻏﯘرۇپ،
ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪۇ .ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯚزﻟﯩﺮى ﺋﯘﭼﺮاﺗﻘﺎن ﻳﯧﯖﻰ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن
ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا روي ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن زﯨﺪدﯨﻴﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺋﻪﻳﻨﻪن ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪپ ﺋﻮﻗﯘرﻣﻪﻧﻠﻪرﮔﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘرﯨﺪۇ ،ﺑﯘ
ﺟﻪرﻳﺎﻧﺪا ﺋﯘﻻر ﺳﺎددا ﻛﯩﺸﯩﻠﻪردە ﻛﯚرۈﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﻪﺋﻪﺟﺠﯜﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘرﻣﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﺪاق
ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﮔﻴﻮﺗﯩﻨﯩﯔ "ﺋﯩﺘﺎﻟﯩﻴﻪ ﻣﻪﻛﺘﯘﭘﻠﯩﺮى" ﻣﻪﻧﺪە ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﺎﻟﺪۇردى .ﺋﻪدەﺑﯩﻲ
ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﭼﯩﻘﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺘﺎﻟﯩﻴﻪ ﮔﻴﻮﺗﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﮔﻮﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎﻧﺴﯩﺰ
ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺳﻪﻧﯭت ﻣﯘزﯦﻴﯩﺪەك ﻛﯚرۈﻧﮕﻪﻧﯩﺪى ،ﺑﯘ ﻳﻪرﻧﯩﯔ ﻛﻪﭼﻜﻰ ﺷﻪﭘﯩﻘﻰ ،ﺑﻮﻟﺰاﻧﯘ ﻛﻮﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻳﻨﺎق
ﺑﺎزارﻻر ،ﭼﯧﺮﻛﺎۋ ﺗﺎﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ دﯨﻨﯩﻲ رەﺳﯩﻤﻠﻪر ﮔﻴﻮﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﯟاﺷﺘﯩﻦ
ﺑﺎﻳﻘﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪى .ﺋﯩﺘﺎﻟﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ زﯨﻴﺎرەت ﮔﻴﻮﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﯩﺘﯩﺪە
ﻛﯚرۈﻧﻪرﻟﯩﻚ ﺑﯘرۇﻟﯘش ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪى.

ﻛﯩﺘﺎب ﺋﻮﻗﯘش ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎدەت ،ﺑﯩﺮاق ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻞ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪر ﻧﻮﻗﯘل ﻛﯩﺘﺎب ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪۇ ،ﻛﯩﺘﺎب
دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﮬﻪرﯨﻜﻪت ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻛﯚزﯨﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ﻳﺎﺧﺸﻰ دوﺳﺖ ،ﺋﯚزﯨﻤﯘ ﺗﻮﺧﺘﺎپ
ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﺗﯘرﻏﯘن ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻳﻘﯘ دورﯨﺴﻰ .ﻗﻪدﯨﻤﻜﻰ
رﯨﻤﻨﯩﯔ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرى ﺳﯧﻨﯩﻜﺎ ﺳﺎﻳﺎﮬﻪت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﺗﯘرﺳﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ
ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪا ﻛﯚپ ﺟﺎﻳﻼرﻧﻰ ﻛﻪزﮔﻪن .ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﺪا ﻣﻮﻏﯘل ﺋﯩﻤﭙﯧﺮﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘرﻏﺎن ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﻪرﺑﺎﺑﯩﻤﯩﺰ
زوﮬﯘرﯨﺪدﯨﻦ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪد ﺑﺎﺑﯘر "ﺑﺎﺑﯘرﻧﺎﻣﻪ" دﯦﮕﻪن ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪە ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻼر ۋە ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺷﻪﻳﺪا
ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﯩﯔ دۇرداﻧﻪ ﮬﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻟﺪۇرۇپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪى .ﺑﯩﺰ ﻗﻪﻳﺖ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯘ ﺷﻪﺧﺴﻠﻪر ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ
ﻗﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻤﯩﺰدﯨﻦ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﻳﺎﺷﺎپ ﺋﯚﺗﻜﻪن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر - 20 .ﺋﻪﺳﯩﺮدە ﻳﺎﻛﻰ - 20
ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﺪا ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻠﻪرﻧﻰ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى ،ﮬﻪﺗﺘﺎ
ﺳﺎﻳﺎﮬﻪﺗﭽﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺟﻪﻟﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚرە ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ دۆﻟﻪﺗﻠﻪرﻣﯘ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺳﯜرﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘﭼﯘر ﻟﯩﻨﯩﻴﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ دۆﻟﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘرۇﺷﻰ ﻳﻪر ﺷﺎرﯨﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﺘﯩﯟەﺗﺘﻰ.
دەرۋەﻗﻪ ،ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﺎ ﺑﯩﺮ راﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ،ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﭘﯜﺗﻜﯜل دۇﻧﻴﺎ ﺑﯩﻠﻪن زﯨﭻ
ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺑﯩﺮ راﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﺎراۋاﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻣﯘﮬﯩﺘﻰ ،ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﻣﯘﮬﯩﺘﻰ،
دﯦﻤﻮﻛﺮاﺗﯩﻴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘش  -ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﭘﯜﺗﻜﯜل دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﻮرﺗﺎق ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﻗﺎراپ دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ دﯦﻤﻪي ﺋﺎﻣﺎل ﻳﻮق.

ﺋﻪﻣﻤﺎ ،دۇﻧﻴﺎ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﻪك ﭼﻮڭ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎن دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ رۇﺧﺴﺎرى ﺑﯩﺰدﯨﻦ
ﺑﻪك ﻳﯩﺮاﻗﺘﺎ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪت رەڭ ۋە ﺋﯩﺶ ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎن ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎت ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﺎﺧﺒﺎراﺗﻼردﯨﻨﻼ ﻛﯚرەﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰ ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰدﯨﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮى دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﺋﯘﻗﯘم ،ﻏﺎﻳﻪ ،ﻣﻪﺳﻠﻪﻛﺘﯩﻦ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺋﯩﺒﺎرەت ﻳﺎت ﻛﯚزەﻳﻨﻪك ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚرۈپ ﻛﻪﻟﺪۇق .ﺷﯘﯕﺎ ،دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﺋﯚز ﻛﯚزﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚرۈپ دﯨﺘﻼپ
ﺑﯧﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻳﯩﺮاﻗﺘﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﻴﯘ  -ﻳﻮرك ،ﺗﻮﻛﻴﻮ دﯦﮕﻪﻧﻠﻪر ﺋﺎي ﺷﺎرﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﯩﺮاق .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﻪر
ﮔﺎرﺳﯩﻴﻪ ﻣﺎرﻛﻮﺳﻨﯩﯔ "ﻳﯜز ﻳﯩﻞ ﻏﯧﺮﯨﺒﻠﯩﻖ" ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﻛﺎﻧﺪو ﻛﻪﻧﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺟﺎﮬﺎن
ﻛﯚرﻣﯩﮕﻪن ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﮔﻪ ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻨﯩﯔ ﻧﻪرﺳﯩﻠﯩﺮى ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﮬﻪم ﺋﻪﺗﯩﯟار ﻧﻪرﺳﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺧﯘددى
دﯨﻴﺎرﯨﻤﯩﺰدﯨﻦ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺳﯧﺘﯩﻠﻐﺎن ﺗﯜرك ﺋﺎﺗﻠﯩﺮى ﺗﺎڭ ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﯩﻨﻰ ﮬﺎڭ  -ﺗﺎڭ ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﺎﻧﺪەك ،ﺳﺎﺑﯩﻖ
ﺳﻮۋﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻟﺘﻮﻟﯩﺮى ،ﮬﻪرەﻣﻨﯩﯔ ﺧﻮرﻣﯩﻠﯩﺮى ،ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺷﯩﻠﻪﭘﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ
ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ روﮬﯩﻨﻰ زﯨﻠﺰﯨﻠﯩﮕﻪ ﺳﺎﻟﺪى" .ﻳﯜز ﻳﯩﻞ ﻏﯧﺮﯨﺒﻠﯩﻖ" روﻣﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﮕﺎن ﻛﯩﺸﯩﺴﻰ
ﻣﯧﺮﮔﺎدﯨﺲ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻣﺎﮔﻨﯩﺖ ﻣﺎﻛﺎﻧﺪو ﻛﻪﻧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻻﺧﺸﯩﮕﯩﺮ ،ﻣﻪش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﻮﯕﺪا -
دۈﻣﺪە ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺧﺎﻻﻳﯩﻘﻨﻰ ﮬﻪﻳﺮاﻧﯘﮬﻪس ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ" .ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﭘﻪن ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﺘﻰ ،دەﻳﺪۇ
ﻣﯧﺮﮔﺎدﯨﺲ ،ﭘﺎت ﺋﺎرﯨﺪا ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺑﻮﺳﯘﻏﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﻼ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﺪە ﺑﻮﻟﯘۋاﺗﻘﺎن
ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻛﯚرەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" .ﻣﯧﺮﮔﺎدﯨﺲ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ دەۋاﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﯧﺰﯨﻠﯩﺶ ،ﺗﺎﻻن  -ﺗﺎراج ۋە ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺶ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻻﺗﯩﻦ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺴﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﭽﺎرە ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ داۋام ﻗﯩﻠﺪۇرۇۋاﺗﺎﺗﺘﻰ.

ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻻﺗﯩﻦ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺴﻰ ﻏﯧﺮﯨﺐ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﯘ ﺋﻪﻣﺪى ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﻣﺎﮔﻨﯩﺘﻘﺎ ﮬﻪﻳﺮان ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ
ﺋﯘﻻر ﻳﯧﯖﻰ  -ﭘﺎرﻻق ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﻰ ﮬﻪﻳﺮان ﻗﺎﻟﺪۇرﻣﺎﻗﺘﺎ .ﺑﯜﮔﯜن ﺋﯘﻻردا دۇﻧﻴﺎۋى
ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﺮى ﺋﻪڭ ﻛﯚپ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭘﯘﺗﺒﻮل ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﯩﺮى
"ﺋﯩﻠﻠﯩﯫدا"" ،ﺋﻮدﯦﺴﺴﺎ" ﺟﻪﯕﻨﺎﻣﯩﻠﯩﺮﯨﺪەك ﻗﻮزﻏﯩﺘﯩﺶ ﻛﯜﭼﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ.

ﺑﯩﺰدە ﺑﯩﺮەر ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮەر ﭘﺎرﭼﻪ ﺋﻪﺳﯩﺮى ﭼﻪت ﺋﻪﻟﺪە ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰ
ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜرۈﻟﯜﺷﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﻪك ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰ ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜرۈﺷﻜﻪ ﺟﯜرﺋﻪت ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ .ﻛﻮﻧﺴﯧﺮﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدا ﺑﯩﺮ  -ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﭘﻪر ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ
ﺑﻪرﺳﻪ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﮔﻪۋدﯨﻠﻪﻧﺪۈرۈپ ﺳﯜرەﺗﻜﻪ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰﮔﻪ ﭼﻪت ﺋﻪل ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﻛﻠﻪن ﻗﯩﺴﻤﯩﻼ
ﻛﯩﺮﯨﺪۇ ،ﺋﯩﺠﺎدﭼﺎن روﮬﻰ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن؟
ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﮔﻪپ ﺑﯩﻠﻪن ﺟﺎۋاب ﺑﻪرﮔﻪﻧﺪە ،ﺑﯧﻜﯩﻨﻤﻪ راﻳﻮن ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﭼﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﯘﻳﯘﻣﻼر
ﺳﯧﮭﺮﯨﻲ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﺑﯧﻜﯩﻨﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەك ،ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﯩﻤﯘ؟ ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧﺪاق دﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪردﯨﻦ":ﺳﯩﺰ دەۋاﺗﻘﺎن
ﺗﺎرﯨﺦ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﺎرﯨﺦ" دەپ ﺳﻮراﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘرﻣﯩﺰ .ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﺑﯘ راﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﺗﺎرﯨﺨﺘﺎ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت
دوﻗﻤﯘﺷﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﭘﺎﻛﯩﺘﻨﻰ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ رەت ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﯘ؟ ﺟﯘﯕﮕﻮدا ﺗﺎرﯨﺦ دﯦﮕﻪن
ﺋﯘﻗﯘم ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﺎﻗﻼش ۋە ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﮔﯘﻣﺎﺷﺘﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎي ﻛﻪﻟﺪى.

ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﻪت ﺋﻪل زﯨﻴﺎرﯨﺘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﻳﺎزﻏﺎن ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮى
ﻣﻪﺟﻤﯘﺋﻪﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚرۈپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .ﺑﯘ ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻼر ۋاڭ ﻣﯧﯔ ،ﻟﻴﯘ ﺷﯩﻨﯟۇ ،ﺟﺎڭ ﺟﯧﻲ ،ﺟﺎڭ ﻛﺎﯕﻜﺎڭ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر
ﺋﯩﺪى .ﻣﻪن ۋاڭ ﻣﯧﯖﻨﯩﯔ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺗﯧﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘراﺗﺘﯩﻢ ،ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﯩﻤﯩﻜﯩﻦ ،ۋاڭ ﻣﯧﯖﻨﯩﯔ
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ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ .ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺳﯚزﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭘﻼ ﻳﺎﻗﺘﯘرۇپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەك ﺑﻮﻟﺪۇم  -دە ،ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﺪﯨﻢ .ﻛﯩﺮﯨﺶ
ﺳﯚز  - 1959ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎﻧﯟاردا ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﭘﺘﻮر ﺷﯘ ﭼﺎﻏﻘﯩﭽﻪ ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ  40ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭼﻪت ﺋﻪﻟﮕﻪ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻪﻳﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،دەي ﺧﯘﻳﻴﯩﯖﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا ﺗﯘرۇپ ﻳﺎزﻏﺎن
ﻣﻪﻛﺘﯘﭘﻼر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚرﮔﻪﻧﯩﺪﯨﻢ .ﺟﺎڭ ﺷﻴﻪﻧﻠﻴﺎڭ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧﯘرﻏﯘن ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﭼﻪت ﺋﻪﻟﮕﻪ ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﻪ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼردﯨﻦ ﻛﯚرﮔﻪﻧﻤﻪن .دﯦﻤﻪك ،ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﭼﻪت ﺋﻪل ﻗﻮﻏﯘﻧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻰ
ﺋﯩﺪى.

ﺑﯩﺰدە ﺋﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻼر ﻳﻮق دﯦﺴﻪك" ،ﻣﯧﺘﺎﻓﯩﺰﯨﻚ" ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺋﯚﺗﻜﯜزﮔﻪن ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰ ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻠﻪرﮔﻪ
زﯨﻴﺎرەﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﻰ ﺑﺎرﻣﺎق ﺑﯩﻠﻪن ﺳﺎﻧﺎپ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪﮬﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرزۇﺳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪر
ﭼﻪت ﺋﻪﻟﮕﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﮕﻪ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪەك ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە
ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻧﺪەك ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.

ﻳﺎزﻏﯘﭼﻰ زوردۇن ﺳﺎﺑﯩﺮ  - 1997ﻳﯩﻠﻰ ﻛﯜزدە ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﻤﯩﺰدە ﻣﺎﯕﺎ ﭼﻪت ﺋﻪﻟﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺶ
ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﺑﺎراﻟﻤﺎﻳﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﮬﻪﺳﺮەﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻧﯩﺪى.
ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺶ روﮬﯩﻐﺎ ﺑﺎي ﺑﯘ ﺋﯘﺳﺘﺎز ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪن ﺧﯘددى ﻗﯧﻴﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻛﻼ ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘت ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﭗ،
ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﻪرﮔﻪ ﻛﻪﻟﻤﻪﺳﻜﻪ ﻛﻪﺗﺘﻰ.

زوردۇن ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ۋاڭ ﻣﯧﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﺎﻏﯩﻨﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪان ﺑﯩﻠﯩﻤﻪن .ﺋﯚﺗﻜﻪن ﻳﯩﻠﻰ ﻛﯜزدە
ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪا زوردۇن ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪﮬﻤﯘت ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪت ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ۋاڭ ﻣﯧﯖﻨﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻳﻮﻗﻼپ
ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪﻧﯩﺪى ،ۋاڭ ﻣﯧﯔ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻠﯘق ﺧﻪﻟﻖ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺶ
ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﺶ ﺑﺎﺷﻘﺎرﻣﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪن ﭼﯜﺷﻠﯜك ﺗﺎﻣﺎق ﻳﯧﮕﻪﻧﺪە ،زوردۇن ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪن ۋاڭ ﻣﯧﯔ
ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﭼﺎﻗﭽﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﺎﻧﻤﯘﻳﺎن ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﻘﺎﻧﯩﺪى .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼرﻏﯩﻤﯘ ﮬﻪش  -ﭘﻪش دﯦﮕﯜﭼﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﭘﺘﯘ .ۋاڭ ﻣﯧﯔ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى زوردۇن ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ۋاﭘﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪۇ ،ﺑﯩﺮاق ﭼﻪت ﺋﻪﻟﮕﻪ 40
ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق زﯨﻴﺎرەﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺑﯘ ﻣﻪﺷﮭﯘر زات زوردۇن ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎن ﮬﻪﺳﺮﯨﺘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻣﺪﯨﻐﺎﻧﺪۇ؟ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯘ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﺴﻪ ﮬﯧﺴﺪاﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼر ﺋﯩﺪى ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ۋاڭ ﻣﯧﯔ ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎرﺗﻘﺎن ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﻜﺎر
زﯨﻴﺎﻟﯩﻲ.

زوردۇن ﺋﺎﻛﺎ ،ﺑﯩﺰ ﺋﺎۋۋال ﻣﺎۋدۇن ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ،ﻧﻮﺑﯧﻞ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮدﯨﻜﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ،دەﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯩﺮاق ﻣﺎۋدۇن ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﺎﮬﺎﻟﯩﻐﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﺰدﯨﻜﻰ
ﺋﻪدﯨﺒﻠﻪرﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼﺷﺘﯩﻤﯘ  -ﻳﻮق ،ﺑﯘﻧﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪۇق ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﯩﺰدە ﺧﻪﻧﺰۇ ﺗﯩﻠﯩﺪا ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﺋﻪﺳﻪر
ﻳﺎزﯨﺪﯨﻐﺎن ﻏﻮﻟﻠﯘق ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺗﺎﻳﯩﻨﻰ ﻳﻮق.

ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﭘﯘرﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈش ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك .ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ
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ﺑﯧﻜﯩﻨﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭗ روﮬﯩﻲ ﺑﯧﻜﯩﻨﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﻗﻪدەر ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ ﺧﺎﺗﯩﻤﻪ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﻤﯩﺰ.
ﺑﻪزﯨﺪە ﺑﯧﻜﯩﻨﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺳﯜﻧﺌﯩﻲ ﮬﺎﻟﺪا ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧﻰ
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ۋە ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈﺷﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەك.

"ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘن" ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﭘﯘﻗﺮاﻏﺎ ﺑﺎراۋەر ﮬﻮﻗﯘق ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋەدە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪى .ﺋﺎﺷﯘ ﮬﻮﻗﯘﻗﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﯘرﺳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎراۋەرﻟﯩﻜﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﻰ ﻗﺎﻧﯘن ﺗﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻼ ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،دﯦﺴﻪك ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﺎﻧﯘن
ﺗﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻣﯘ ﻧﺎن ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ ﺋﺎدەﻣﻠﻪردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت .دۇﻧﻴﺎ ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪا
ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪن ،ﺑﯩﺮى ،ﻗﺎﻧﯘن ۋە ﻗﺎﻧﯘن
ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜزۈﻟﯜﺷﻰ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮى ،ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﺪۇرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜرەش
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ .ﻗﺎﻧﯘن ﺗﯜزۈﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﻘﺎﻧﯩﻲ ﻳﯜرﮔﯜزۈﻟﯜﺷﯩﻨﻰ ﻧﺎزارەت ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﻗﺎﻧﯘن ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯜرەش
ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺧﻪﻟﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻗﺎﻧﯘن ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﯩﻠﯩﺮى ﭼﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺟﯘﯕﮕﻮدا ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﮔﻪپ
ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪۇ ،ﺑﯩﺮاق ﻗﺎﻧﯘن روﮬﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻧﯧﻤﻪ دﯦﻤﻪك ﺗﻪس .ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ ﻗﯘرۇﻟﺘﯩﻴﻰ داﺋﯩﻤﯩﻲ
ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ﮬﯧﻠﯩﮭﻪم دۆﻟﻪﺗﻨﻰ ﻗﺎﻧﯘن ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺪارە ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪۋاﺗﻤﺎﻣﺪۇ؟!

ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ راﻳﻮﻧﻼر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن زور ﭘﻪرﻗﻨﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺟﯘﻏﺮاﭘﯩﻴﯩﻠﯩﻚ
ﺋﻪۋزەﻟﻠﯩﻚ ۋە ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﺰاﮬﻼﺷﻘﺎ ﺑﻪك ﻛﯚﻧﯜپ ﻛﻪﺗﺘﯘق .ﺑﯩﺮاق ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺮا
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻤﯘ راﻳﻮن ﭘﻪرﻗﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ ﻗﺎﻧﯘن ﺑﯘﻧﯩﯖﺪا "ﮬﻪﺋﻪ!" دەپ ﺟﺎۋاب ﺑﻪرﻣﻪﻳﺪۇ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ.

ﻗﺎﻧﯘن ﺋﺎﺑﺴﺘﺮاﻛﺖ ﻣﻪزﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت .ﻗﺎﻧﯘن روﮬﻰ ﺋﺎدەم ﺳﯘﺑﻴﯧﻜﺘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎن ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.
ﻗﺎﻧﯘن ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺘﻠﯩﺸﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻜﻪن ،ﻗﺎﻧﯘن دۆﻟﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺑﺎش ﺗﯧﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇﻟﯘﺷﻰ ،ﺋﯘ ،ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ روﮬﯩﻲ ﺳﺎﭘﺎﺳﻰ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﻳﯜﻛﺴﻪﻟﺪۈرۈﻟﯜﺷﻰ ﻛﯧﺮەك .ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ،ﺑﯩﺰدە ﺧﻪﻟﻖ ﺗﯜرﻟﯜك ﮬﻮﻗﯘﻗﻨﯩﯔ ﺟﺎﭘﺎﻛﻪش دەۋاﮔﻪرﻟﯩﺮى ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە
ﻗﺎﻧﯘن دەرۋازﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺗﻪﻟﻤﯜرۈپ ﺗﯘرﻣﺎﻗﺘﺎ.

4
ﺋﯜچ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﻗﯘددۇس ﮬﺎﭘﯩﺰ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﻏﯘﻟﻐﯘﻻ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﺗﯩﻠﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﺎﮬﻪﺳﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺳﺘﻮﻛﮭﻮﻟﻤﺪا ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻠﻐﺎن ﺧﻪﻟﻘﯫرا ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى .ﺷﯘ
ﭼﺎﻏﺪا ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﺴﻰ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﻣﻪﺧﺴﯘس ﺧﻪۋەر ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﯘددۇس ﮬﺎﭘﯩﺰﻧﻰ "ﻣﻪﮬﻤﯘد
ﻗﻪﺷﻘﻪرﯨﻴﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺰدە ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﯜﻳﯜك ﺗﯩﻠﺸﯘﻧﺎس" دەپ ﺗﻪرﯨﭙﻠﯩﺪى .ﺷﯩﻨﺠﺎڭ
ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘددۇس ﮬﺎﭘﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯚﯕﯜل ﺑﯚﻟﯜپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ
ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻨﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺶ ،ﻗﯘددۇس ﮬﺎﭘﯩﺰﻧﯩﯔ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﺎ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪن ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪرزﯨﻴﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن ﺑﺎﮬﺎ ﺋﻮﻳﻼﻧﻤﺎﻳﻼ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن
ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎرﯨﻼپ ﻗﻮﻳﺪى" .ﻣﻪﮬﻤﯘد ﻗﻪﺷﻘﻪرﯨﻲ ﻛﯩﻢ؟ ﺋﯘ ،ﺗﯩﻠﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻘﺘﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ
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ﻗﯩﻠﺪى؟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜرﻛﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮرﻧﻰ ﻧﻪدﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن؟" ﺋﺎۋۋال ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺷﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﮔﻪ
ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻨﻪرﻟﯩﻚ

ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ

ﺟﺎۋاب

ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻤﯩﺰ،

ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ

ﻗﯘددۇس

ﮬﺎﭘﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺷﯘ

ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ

دﯦﺴﺴﯩﺮﺗﺎﺗﺴﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ۋەزﻧﯩﻨﻰ ﺧﻪﻟﻘﯫرا ﻧﯘﻗﺘﯩﺪا ﺗﯘرۇپ ﺑﺎﮬﺎﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﻪﮔﻪر ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﻪﻟﺴﻪ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺑﺎﮬﺎﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ﺋﯩﺪى .ﺑﯩﺰ ﺋﻪدﯨﺒﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ۋە ﻧﺎﺧﺸﯩﭽﻰ  -ﻣﯘزﯨﻜﺎﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ "ﺗﺎﻻﻧﺘﻠﯩﻖ"،
"ﻣﻪﺷﮭﯘر" دﯦﮕﻪن ﻧﺎﻣﻼرﻧﻰ ﺗﻮپ ﺑﺎﮬﺎدا ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜرۈپ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﯘق .ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﺑﯩﺰ
"ﺋﯘﻟﯘغ"" ،ﺗﺎﻻﻧﺘﻠﯩﻖ" ﺋﺎدەﻣﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﺪۇق .ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ
ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻤﯩﺰدﯨﻦ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﺴﺎق ﻛﯧﺮەك .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻧﺪاق ﮔﯜزەل
رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﻨﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺗﺎﻻﻧﺖ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ
ﺷﻪرﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﻰ زۆرۈر.

ﺑﯩﺰ ﮔﺎﮬﯩﺪا ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﻧﻰ زﯨﻴﺎدە ﻣﺎﺧﺘﺎپ ﻛﯧﺘﯩﻤﯩﺰ .ﻣﻪﮬﻤﯘد ﻗﻪﺷﻘﻪرﯨﻴﺪﯨﻦ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﻪﻧﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰدە" :ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﺎر
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﻗﯧﻨﻰ؟" دەپ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺗﻮۋﻟﯩﺪۇق .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﺪەپ ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﻮﻳﻼﺷﻤﯩﺪۇق .ﮔﺎﮬﯩﺪا ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﭗ ﺋﺎدەم ﻗﺎﺗﺎرﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎي ﻛﯧﺘﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن؟
ﺋﺎﻧﺎﺗﻮﻣﯩﻴﻪ ۋە ﺑﯩﯯﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى روﮬﯩﻲ ﻗﺎﺗﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﮔﯧﻨﯩﺘﯩﻚ ﺋﻪﻧﯭﻧﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎﺗﻼرﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﺎرﻏﯩﻨﻰ ﻳﻮق .ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺗﺎرﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﻓﯧﯯدال ﮬﯚﻛﯜﻣﺮاﻧﻼرﻧﻰ
ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﺷﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﺎق ﺗﻪﻧﻠﯩﻜﻠﻪر ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧﯧﮕﯩﺮﻻردﯨﻦ ﺳﻮﻳﯩﻨﻜﺎ،
ﻣﯩﻜﺎﺋﯩﻞ ﺟﯧﻜﺴﻮن ،ﻣﺎﻧﺪﯦﻼ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﺑﯩﺰدﯨﻤﯘ
ﺗﯘﻏﻤﺎ ﻗﺎﺷﺸﺎﻗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪس .روﮬﯩﻲ ﻗﺎﺷﺸﺎﻗﻠﯩﻖ ۋە ﺑﯧﻜﯩﻨﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﺧﯩﻼپ ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﺎرﻏﺎن ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﺪۇر.

ﻗﺎرﯨﻐﯘﻻرﭼﻪ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘش ،ﻗﺎرﯨﻐﯘﻻرﭼﻪ ﻳﻪﻛﻠﻪش ،ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﮬﻪم ﺋﯚزﮔﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪي ﻻپ ﺋﯘرۇش ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ
ﻗﯘدۇﻗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎي ﻛﯚزﯨﺘﯩﺶ ،ﺑﯘرﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﻨﻰ ﻛﯚرۈش ،دوﭘﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﻛﻪل دﯦﺴﻪ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﺶ ،ﻳﯘرﺗﯟازﻟﯩﻖ ،ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﯟازﻟﯩﻖ ،ﻏﻪﻳﯟەﺗﺨﻮرﻟﯘق ،ﭘﯩﺘﻨﯩﺨﻮرﻟﯘق ،ﭼﯧﻘﯩﻤﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺑﯧﻜﯩﻨﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪردۇر.

ﺑﯧﻜﯩﻨﻤﻪ راﻳﻮن ﺧﻪﻟﻘﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻪر ﺷﺎرى ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﻻﮔﯧﺮ ،ﺑﯘﻧﺪاق
ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺗﺎرﯨﺨﻨﻰ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻠﻪﻧﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜچ ﺑﻮﻟﻤﯩﻘﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻐﺎ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﻛﯚپ
ﮬﺎﻟﻼردا ۋەزﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.

ﺋﯚزۈﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﺴﺎم ،ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻠﻪردە ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪﮬﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ،ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎس ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن - 21
ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ دۇﻧﻴﺎۋى ﺋﺎﯕﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ زﯨﻴﺎﻟﯩﻲ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻛﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪن.

ﻣﻪن ﭘﯜﺗﻜﯜل دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻞ  -ﭘﺎراﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﯚﻳﯩﻤﻪن .ﺑﯩﺮاق ﺑﯜﻳﯜك
ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻣﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﻪن .ﺷﯘﻧﯩﯔ
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ﺋﯜﭼﯜن دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﻛﯚرۈﺷﯜم ،ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻢ ،ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﻳﯧﯖﻰ ﻧﻪرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﮭﺎﻣﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻤﻨﻰ ﺗﯜزﯨﺘﯩﺸﯩﻢ،
ﺋﯚزۈﻣﻨﯩﯔ ﮬﯧﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺧﺎس ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرۇﻣﻨﻰ ﻗﯘرۇپ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەك.

"ﺳﯚي ﮬﻪم ﺳﯚﻳﯜل ،ﺑﻪﺧﺖ دﯦﮕﻪن ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ" دﯦﮕﻪن ﮔﻪپ ﺑﺎر .ﻣﻪن ﻳﺎﺷﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﮬﺎرارﯨﺘﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎن
ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﻟﯧﯟﯨﻤﻨﻰ ﻛﯜزﻧﯩﯔ ﺳﻮﻏﯘق ﮬﺎۋاﺳﯩﻐﺎ ﺳﻮزدۇم.

-1998ﻳﯩﻞ ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮ
________________________________________
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ﺋﻪﺯﯨﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﺗﺎﭘﯩﻤﯩﺰ؟
─ﻧﯧﺘﺰﯨﻨﯩﯔ "زاراﺋﺎﺳﺘﯩﺮ ﺷﯘﻧﺪاق دﯦﺪى" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﺎرە:

ﻓﺮﯨﺪﯨﺮﯨﺦ ﻧﯧﺘﺰى ﺑﯩﺰدە ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎن ﺋﺎزﻏﯩﻨﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻪﺷﻨﺎ
ﺋﻮﻗﯘرﻣﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻧﺎﻣﻪﻟﯘم ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘر .ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﯩﻨﭽﯩﻖ ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﻠﯩﺮﯨﺪا ﺷﯩﯟﯨﻘﻪدﯨﺮﮔﻪ
ﺋﯩﻨﺘﯩﺰار ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ "زاراﺋﺎﺳﺘﯩﺮﻧﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪددﯨﻤﯩﺴﻰ"" ،ﻧﯧﺘﺰى ﺋﻪﻗﻠﯩﻴﻪﻟﯩﺮى" ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﮔﯧﺮﻣﺎن
ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ دﯦﯖﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﻪﺗﺮە ﻣﻪﻟﮭﻪم ﺗﺎﭘﺘﻰ .ﮔﯧﺮﻣﺎن ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻲ ﺋﯘرۇﺷﻨﯩﯔ
ﭘﺎﺟﯩﯭﻟﯩﻚ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯜك ﺋﺎزاﺑﯩﻨﻰ ﺗﺎرﺗﺘﻰ .ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻪﺳﯩﺮدە ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﭘﺎرﭼﯩﻐﺎ ﺑﯚﻟﯜۋﯦﺘﯩﻠﺪى .ﮔﻴﻮﺗﻰ ،ﺷﯩﻠﻠﯧﺮ ،ﮔﯧﮕﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﮔﯧﺮﻣﺎن ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﮕﻪ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻏﯘرۇرى ۋە
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﮬﯧﺴﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻳﻐﺎﺗﻘﯘﭼﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮى ﺗﺎﻣﺎﻣﻪن ﺗﯩﺮﯨﻚ روھ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺧﻮرﻟﯘﻗﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪى .ﺑﯘ
روھ ﮔﯧﺮﻣﺎن ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯚﻟﯜﻧﮕﻪن ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘﻧﻘﻪرز ﻗﯩﺴﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚرۈﺷﻨﻰ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺋﯘﻻر ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻏﯘرۇرى ،ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻛﺎﻣﺎﻟﯩﺘﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﯕﻨﯩﯔ ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﯩﺘﻰ ،دۆﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە
ﺷﯚﮬﺮەﺗﻠﯩﻚ ﻗﯘرﻻرﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎﻧﯩﺪى .ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯘﻟﯘغ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ۋەﺗﯩﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﻧﺪاق ﺑﯚﻟﯜﻧﻤﻪ ﮬﺎﻟﻪت ﺋﯘزاﻗﻘﺎ ﺑﺎرﻣﯩﺪى .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻼ ﺑﯧﺮﻟﯩﻦ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ
ﺑﯚﻟﯜپ ﺗﯘرﻏﺎن ﺑﯧﺘﻮن ﺗﺎﻣﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﮔﯧﺮﻣﺎن ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚز ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﭘﺎﭼﺎﻗﻼپ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚردى.
ﺑﯧﺮﻟﯩﻦ ﺗﯧﻤﯩﻨﻰ ﭼﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻣﯘ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ .ﺋﯘﻻر ۋەﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﯩﻐﺎ ﭘﯘﺗﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﻮﺳﯘﻗﻼرﻧﻰ
ﻳﺎرﻏﯘﭼﻰ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺋﻪۋﻻدﻻرﻧﯩﯔ ۋەﻛﯩﻠﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺗﺎرﯨﺦ ﺳﻪﮬﻨﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ روﻟﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺋﻪڭ
ﻣﯘﮬﯩﻤﻰ ،ﻛﯧﻠﻪﭼﻪﻛﻨﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﮔﯧﺮﻣﺎن ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﯚز ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻏﯘرۇردﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ
ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ دەرس ﺋﯚﺗﯜﺷﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪى.

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎرﻗﯩﺪﯨﻨﻼ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻳﺎۋروﭘﺎ ﺳﻪﮬﻨﯩﺴﯩﺪە ﮔﯧﺮﻣﺎن ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻳﺮەﺗﺘﻪ ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﯘﭼﻰ ﺗﯧﺘﯩﻚ
ﺟﻪۋﻻﻧﯩﻨﻰ ﻛﯚردى .ﺋﯘﻻر ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ۋە ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻜﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ ﺗﯧﺰﻻ ﺗﯧﭙﯩﯟاﻟﺪى
ۋە  - 21ﺋﻪﺳﯩﺮ ﮬﺎرﭘﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺋﯘرۇش دەۋرى ﻏﺎﻟﯩﺒﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى.

ﺗﺎرﯨﺨﺘﺎ ﻣﯘﺗﻠﻪق ﺗﻪﻟﻪﻳﻠﯩﻚ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻪﻣﻪس .ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺟﺎﺳﺎرﯨﺘﻰ ،ﻏﺎﻟﯩﺒﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺋﯚﺗﻜﯜرﻟﯜﻛﻰ
دەل ﺋﯚزﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘق ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﮔﺎﮬﯩﺪا ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﺋﯘزۇن ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻠﯩﻖ ﮬﺎﻗﺎرەﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.
ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘق دەل ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻣﻪﮬﻪل ﺋﺎرام ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺋﯚزﯨﻨﻰ
ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪﻳﺪۇ  -دە ،ﻳﯧﭙﻴﯧﯖﻰ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﻳﯩﻠﻼردا ﻳﯩﺘﺘﯜرۈپ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺗﻪزﻛﯩﺮﯨﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯘرﯨﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪۇ ،ﺧﺎﻻس .ﻛﯧﻠﻪﭼﻪك
ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﺋﻪﻣﻪس.

ﮔﯧﺮﻣﺎن ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﺶ دەۋرﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜردى ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﯘزاق ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈۋاﻟﺪى .ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﮔﯧﺮﻣﺎن ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺟﯩﻖ ﻣﯜﻟﯜﻛﻠﻪردﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﺋﻪﺟﺪادﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻞ  -ﭘﺎراﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﯩﺪى؟ ﺋﯘﻻر ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ،ﺋﯩﺠﺎد ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ،ﺋﻪﻣﮕﻪك ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪى .ﺋﻪڭ ﻣﯘﮬﯩﻤﻰ ،ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﮕﻪ ﺧﺎس ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﺴﯩﻨﻰ
ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﺎ ﺋﯜزۈپ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪى ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،زاﻣﺎﻧﻐﺎ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪۇردى.

ﮔﯧﺮﻣﺎن ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﺧﻪﻳﺮ  -ﺳﺎﺧﺎۋەت ﻛﯜﺗﯜﺷﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯚچ .ﺋﯘﻻر ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﺗﻪﻣﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﺎﻗﻤﯩﺪى ،ﺗﯜﮔﯩﻤﻪس ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪت ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻞ  -ﭘﺎراﺳﯩﺘﻰ ،ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﻛﯜﭼﻰ ،ﺳﺎپ ﮔﯧﺮﻣﺎن
ﻏﯘرۇرﯨﻐﺎ ﻳﻮﺷﯘرۇﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﮔﯘﻣﺎن ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى" .ﻳﻮﻗﺎﻟﺴﯘن ﺋﺎﺟﯩﺰﻻر!" ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ،ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺰﮔﻪ
ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘرﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯜﻳﯜك ﮔﯧﺮﻣﺎن ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻰ ﻧﯧﺘﺰﯨﻨﯩﯔ ﺳﯚزى .ﻧﯧﺘﺰﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ دۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﺧﯩﻞ ﺋﻪرﻛﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﻣﻪرداﻧﯩﻠﯩﻖ ،ﺑﯘزۇپ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺶ روﮬﻰ ﺋﯘرﻏﯘپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻓﺮاﺳﯩﻴﺎپ ،ﺋﺎﺗﯩﻠﻼ ۋە ﺑﺎﺑﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﺳﯩﻤﺎﺳﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺗﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎزۇك
ﻣﯩﺠﻪز ،ﺋﻪۋرﯨﺸﯩﻢ ،زەردى ﻳﻮق ﺋﻪرﻟﻪر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼش ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ.
 - 20ﺋﻪﺳﯩﺮدﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﺎ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﻪرﻟﻪرﻧﻰ ۋۇﺟﯘدﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪرﻛﻪك ﺗﯜﻛﻠﻪردﯨﻦ ﻣﻪﮬﺮۇم ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﻪر
ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺋﻪر  -ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ روﺷﻪن
ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮ ﭘﻪرﻗﯩﻨﻰ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﯚزﯨﺪە ﻳﻮق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﻪﻳﺴﻪر ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن،
ﻳﺎۋاﻳﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺳﯧﺰﯨﻚ روﮬﯩﻲ دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪۇراﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى.

زاﻣﺎن ﺗﻪۋەﻛﻜﯜل ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺗﯩﺮﯨﻚ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﺎش ﻗﺎﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯚز رﯨﺰﻗﯩﻨﻰ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺰدەﻳﺪﯨﻐﺎن ﻏﯩﻠﺠﯩﯔ ﺋﻪرﻟﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﺷﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﮬﻮﻗﯘق دەرﯨﺨﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﮕﯩﻠﻪپ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻏﻮرﯨﻼرﻧﻰ ﺋﯩﺰدەپ ﺟﺎن ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺷﯚﮬﺮەت ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ
ﻣﻪدەت ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎزار ﭼﯩﯟﯨﻨﻠﯩﺮى ﮬﺎﻻل داﺳﺘﯩﺨﺎﻧﻼردﯨﻜﻰ ﺗﺎﺋﺎﻣﻼرﻧﯩﻤﯘ ﺑﯘﻟﻐﺎپ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪى ،ﺑﯘﻧﺪاق
ﺋﻪﺧﻼق ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻰ ﻧﻪدﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ؟
ﺋﯚﺗﻜﯜر ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﻪﻳﻴﺎر ﺟﺎۋاﺑﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺗﻪﻳﻴﺎر ﺟﺎۋاب ﺳﯩﺰ ﺋﯚزﯨﯖﯩﺰ دۇچ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺗﯜﮔﯜﻧﮕﻪ دال
ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﮬﻪرﻛﯩﻢ ﺋﯚز ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯚزى ﺟﺎۋاب ﺗﯧﭙﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك .ﺳﯩﺰ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰﻻ،
ﺟﺎۋاﺑﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺗﯜرﺗﻜﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺴﯩﺰ.

روﮬﯩﻲ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﯘﻧﻘﻪرزﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯚز ﺗﻪﻗﺪﯨﺮى ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯜﻳﯜك
ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﻨﻰ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ دۆﻟﻪﺗﻤﯘ ﺋﯚز ﭘﯘﻗﺮاﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ۋە ﺋﻪﺧﻼق ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘرۇﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜﭼﻰ ﺗﻪﯕﺪاﺷﺴﯩﺰ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯚز ﭘﯘﻗﺮاﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻳﻼش ،ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯩﺠﺎد ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻧﻮرﻣﺎل ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﺎﻻك
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ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﭘﺎدﯨﺸﺎھ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪە ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﺳﺘﺎﺗﯩﺴﺘﯩﻜﺎ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﯩﺰدە ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﻧﯧﻨﯩﻨﻰ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ
ﻛﯚپ .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮى ﺋﻮﻳﻼﻧﺪۇرۇش ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﺎﻣﺮات؟ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺗﺎﻻﻳﻠﯩﺮى ﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺋﺎﺑﯩﺪە ،ﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﯖﻰ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻏﯘرۇرﻧﯩﯔ ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﯩﺘﻰ
ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪى؟
ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰدا .ﺑﯩﺰدە ﻳﯜﺳﯜپ ﺧﺎس ﮬﺎﺟﯩﭗ ﺗﯩﻜﻠﯩﮕﻪن دۆﻟﻪت ۋە ﮬﻮﻗﯘق،
ﻗﺎﻧﯘن ۋە ﺋﻪﺧﻼق ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﻟﯩﻤﺎت ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﺴﻰ ﺋﯜزۈﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎد
رەۋﯨﺸﻰ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪت ﺗﻪﻟﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪن .ﺋﺎﺧﯩﺮ ،ﺷﺎﺋﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺳﺎﭘﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ زاۋاﻟﻰ ﻳﯧﺘﯩﭗ
ﻛﻪﻟﮕﻪن.

ﺑﯩﺰ ﻣﯩﺴﻜﯩﻨﻠﯩﻚ ۋە ﮔﯘﻣﺮاﮬﻠﯩﻘﻘﺎ ﭘﺎﺗﻘﺎن ،ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﻣﯘﻧﺒﻪﺗﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﮬﺮۇم ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯘﺗﯘﻟﯩﻤﯩﺰ؟
ﺋﺎرﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﻏﯘرۇرﯨﻨﻰ ،ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻛﯚرۈﺷﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﻪڭ ﺋﻪﻗﻪﻟﻠﯩﻲ ﻗﻪدﯨﺮ  -ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ دەﺧﻠﯩﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻴﺎﻟﯩﺴﺎﻗﻼ ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯚﻟﯜك ﺳﯘدەك
ﺑﯧﺰەپ ﻗﯩﺴﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﻻس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﻓﺮﯨﺪﯨﺮﯨﺦ ﻧﯧﺘﺰﯨﻨﯩﯔ "زارا ﺋﺎﺳﺘﯧﺮ ﺷﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪە ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻻزﯨﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﺧﯘرۇﭼﻼر
ﺑﺎر .ﻟﯘﺷﯜن ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﻗﯧﻨﯩﺪا ﻧﯧﺘﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺳﯩﻲ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮى روﺷﻪن ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪۇ.
ﻧﯧﺘﺰى ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﺎدەم:
ﺋﯘ ،ﮬﺎﺳﺎ ﺗﺎﻳﺎﻗﻘﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺗﻮﻛﯘرﻧﻰ ﻛﯚرﺳﻪ ﮬﺎﺳﺎ ﺗﺎﻳﺎﻗﻨﻰ ﺗﺎرﺗﯩﯟاﻟﯩﺪۇ.

ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺴﻪن؟
دۇﻧﻴﺎدا ﮬﺎﺳﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﯩﻼ ﺗﻮﻛﯘرﻻر ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن .ﺳﯩﻠﻪر ﺗﻮﻛﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﮬﺎﺳﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎرﺗﯩﯟﯦﻠﯩﯖﻼر ،ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ
ﺋﯘﻻردا ﺳﺎﻏﻼم ﭘﯘت ﻛﯚﻛﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ.

ﻧﯧﺘﺰى ﺑﯜرﻛﯜﺗﻨﯩﯔ ﻧﻮﭼﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯚﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﺎرﯨﻤﺎﻳﺪۇ .ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﭘﺎت ﺋﺎرﯨﺪا ﻳﯜز
ﻛﯚرۈﺷﯩﺴﯩﺰ.

-1999ﻳﯩﻞ ﻓﯧﯟرال
________________________________________
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ﺋﻪﻳﯩﺒﺴﯩﺰ ﺋﻪﻳﯩﺒﺪﺍﺭﻟﯩﻖ
ﻣﺎۋزۇدﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﻣﻪﻧﻪ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮى ،ﺋﻪﻳﯩﺒﺪار ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﯚزى ﺋﻪﻳﯩﺒﺴﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯘر دﯦﮕﻪن ﻣﻪﻧﻪ،
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﺎراﺷﺘﯩﻼ ﻣﻪﻟﯘم ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎﺷﻘﻰ ﻣﻪﻧﯩﺪۇر؛ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮى ،ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺋﻪﻳﯩﺐ ﻳﻮق ﺗﯘرۇپ
ﺋﻪﻳﯩﺒﺪار ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺶ دﯦﮕﻪن ﻣﻪﻧﯩﺪە .ﺑﯩﺰ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻣﻪﻧﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼپ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﻠﻪﺷﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪت ﻗﯩﻠﺪۇق.
1

ﻣﯘﻗﻪددەس ﻛﯩﺘﺎﺑﻼردﯨﻜﻰ رﯨﯟاﻳﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ ﻛﯚرە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ زۇۋۇﻟﯩﺴﻰ ﺗﯘﭘﺮاﻗﺘﯘر .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ زۇۋۇﻟﯩﻐﺎ ﺋﯩﺮادە
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻗﯘدرەت ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﺎﺷﯘ زۇۋۇﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ زاﺗﻪن ﺑﯧﺸﺎرﯨﺘﯩﺪۇر .ﺑﯘ ﻳﻪرﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺳﯚز
ﺋﯘﺳﺘﯩﺴﻰ ۋە ﻣﻪﻧﯩﻠﻪر ﻏﻪۋۋاﺳﻰ ﮬﯜﺳﻪﻳﯩﻨﺨﺎن ﺗﻪﺟﻪﻟﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﺴﺮاﺳﻰ ﺋﯧﺴﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ:

"دﯨﻞ ﺳﯜۋەﻳﺪاﺳﻰ ﻗﺎرادۇر ،ﮬﻪق ﻧﻪزەر ﮔﺎﮬﻰ ﺋﯘ ﺷﯘل،
ﺷﺎﮬﯩﺪى ﺳﯩﺮرى ﺋﯩﻼﮬﯩﻲ ﺋﻮل ﻗﺎراﻏﺎ ﻳﺎرﻏﺎر"

)ﺋﯩﺰاﮬﺎت :ﺗﻪﺟﻪﻟﻠﻰ" :ﻗﻪﺳﯩﺪە"" ،ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻛﻼﺳﺴﯩﻚ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﻣﯘﻧﯩﻠﻪر"  - 1981ﻳﯩﻞ ﻧﻪﺷﺮى(
ﻧﻪﺳﺮﯨﻲ ﻳﻪﺷﻤﯩﺴﻰ:

"ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﯜل ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ ﻗﺎراﯕﻐﯘ ﺗﻪن ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﻘﺎن ،ﺗﻪﯕﺮى ﺷﯘ ﻳﻪرﮔﻪ ﻧﻪزەر ﺳﺎﻟﯩﺪۇ،
ﺗﻪﯕﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﺷﯘرۇن ﮬﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﺎﮬﯩﺘﻰ ﭘﻪﻗﻪت ﻗﺎراﯕﻐﯘﻟﯘق ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎن".

ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﺗﻪن  -ﺗﯘﭘﺮاق ﭘﺎﻧﯩﻴﺪۇر ،ﻛﯚﯕﯜل  -روھ ﺑﺎﻗﯩﻴﺪۇر .ﺋﻪﭘﻼﺗﻮن ۋە ﮔﯧﮕﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯘﺗﻠﻪق روھ
ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﺎﻗﯩﻴﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﻪزﯨﻠﻪﺗﻠﻪر ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﺋﯩﭙﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪۇ ،ﺑﯘ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ
ﺧﯩﻞ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﺎدرو ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ .ﭘﺎﻧﯩﻴﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯧﻠﯧﻤﯧﻨﺘﻼر ﺧﯘﻧﯜﻛﻠﯜك ﺗﺎﺋﯩﭙﯩﺴﯩﮕﻪ
ﻛﯩﺮﯨﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺧﯩﻞ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﺎﺧﺘﺎ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪت ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺧﯘﻧﯜﻛﻠﯜك ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ دەۋر
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ۋە ﺋﯚز ﻧﯚۋﯨﺘﯩﺪە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﻪم ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺧﯘﻧﯜﻛﻠﯜك )ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ(
ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﺘﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺗﺎﺋﯩﭙﻪ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪرﺳﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪۇر .ﺑﯘ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪرەپ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺶ )ﺋﯩﭙﺘﯩﺪا
ۋە ﺋﯩﻨﺘﯩﮭﺎ( .ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻪۋﺟﯘد ﻣﺎﮬﯩﻴﻪت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ
ﺋﯚزى ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ.

ﺗﯘﭘﺮاﻗﻨﻰ ﺋﺎﻻﻳﻠﻰ ،ﺗﯘﭘﺮاق ﻧﯘرﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﯜش ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ ۋە ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻗﺎﯕﻘﯩﺶ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﺗﯘﭘﺮاق ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﻤﺎ ﮬﺎﻟﯩﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﻰ ﻣﻪۋﺟﯘد.
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ﻛﯚﯕﯜل ﻣﯘﻗﻪددەس ﺋﯩﺮادﯨﻨﯩﯔ زەررﯨﺴﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺗﯘﭘﺮاﻗﺘﯩﻦ ﻧﯩﺸﺎن ﺗﺎﭘﺘﻰ ۋە ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ زات ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ
ﺋﺎﺷﺘﻰ .ﺗﻪﯕﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﺋﻮﭼﯘق)زاﮬﯩﺮ( ۋە ﻳﻮﺷﯘرۇن)ﺑﺎﺗﯩﻦ( ﺑﻮﻟﺪى .ﻣﯘﻗﻪددەس ﻛﯩﺘﺎﺑﻼردﯨﻜﻰ
ﮬﯧﻜﺎﻳﻪﺗﻠﻪر ﺋﺎﺷﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ زاﺗﻨﯩﯔ ﺳﯩﻤﯟوﻟﯩﺪۇر ،ﺧﺎﻻس .ﻣﯘﺗﻠﻪق ﻣﻪﻧﻪ  -ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ زاﺗﻘﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن
ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﺗﻪرەپ ﭘﻪﻗﻪت ﺳﯩﻤﯟوﻟﺪۇر .ﺳﯩﻤﯟول ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ زاﺗﻘﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﯚزﻟﯜك ،ﻣﯘﺗﻠﻪق
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪرﮔﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﺟﯘش ﺋﯘرﻏﺎن ﺋﯚزﻟﯜك.
ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ زۇۋۇﻟﯩﺴﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺋﯩﻼﮬﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﻪر ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ زاﺗﻘﺎ ﭼﯧﺘﯩﭗ ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮﯨﺪۇ:
ﮬﻪزرﯨﺘﻰ ﺋﺎدەم ﺑﯩﻨﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﻣﻪن ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﮬﻪق روﺳﯘل ﻣﯩﮭﺮاﺟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪا ﻣﻪن ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯩﺪﯨﻢ.

–ﻣﻪﺷﺮەپ
ﺋﺎدەم ﺋﺎﺗﺎ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪد ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ دەۋرى ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﻪرﻧﻪ ﺋﯚﺗﺘﯩﻜﯩﻦ؟
ﻣﻪﺷﺮەﭘﻨﯩﯔ ﺋﯚﻣﺮى ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﯘزاﻗﻤﯘ؟ ﻣﻪﺷﺮەپ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن "ﻣﻪن" دﯦﮕﻪن ﺋﯩﺒﺎرە ﻣﻪﺷﺮەﭘﻨﯩﯔ
ﺧﺎس ﺋﯚزﻟﯜﻛﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﻪﻣﺪۇ؟ ﻣﻪﺷﺮەپ "ﻣﻪن" دﯦﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﯘ ﺷﯘ ﮬﺎﻣﺎن ﭘﯜﺗﻜﯜل ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻜﻪن ،ﻣﻪﺷﺮەپ ﺑﯜﮔﯜﻧﻤﯘ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﻠﻠﻪ ،ﺑﯩﺮ دەﻗﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﺪە ﻛﯩﻤﺪۇر ﺑﯩﺮﺳﻰ ﭘﯘل
ﺳﺎﻧﺎۋاﺗﻘﺎن ،ﻛﯩﻤﺪۇر ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺎﻣﻪت ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻛﯩﻤﺪۇر ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﯩﻤﺪۇر
ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺳﻪﻛﺮاﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﻪﺷﺮەپ ﻟﻪﮬﺰە ﺋﯩﭽﯩﺪە ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪۇر.

دﯦﻤﻪك ،ﻣﻪﺷﺮەپ "ﻣﻪن" دﯦﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ زۇۋۇﻟﯩﺴﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺑﯘ زۇۋۇﻻ ﭘﺎﻧﯩﻲ ﺑﯩﻠﻪن
ﺑﺎﻗﯩﻴﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻜﻤﯩﺴﻰ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﺎﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﮔﻪۋدﯨﺴﻰ ﺋﯩﺪى.

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪن ﻣﯧﯟە ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪان ﺑﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﺷﻪرق ۋە ﻏﻪرب ﺧﻪﻟﻘﯩﻐﻪ
ﺋﻮﻣﯘﻣﻪن ﺗﻮﻧﯘش .ﺑﯩﺮاق ﺋﺎﺷﯘ ﻣﯧﯟﯨﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﻏﻪرب ۋە ﺷﻪرق
ﺧﻪﻟﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮى ﺑﯩﺮدەك ﺋﻪﻣﻪس.

ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪن ﻣﯧﯟە ﺋﻪﻗﯩﻠﺪۇر .ﺋﻪﮔﻪر ﺋﺎدەم ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯧﺴﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﺧﯘداﻏﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻛﯚرۈﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎدەم ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻣﯧﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﻪپ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇﻟﻐﺎن

ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻏﻪرﺑﺘﯩﻜﻰ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪن

ﺋﯩﻼﮬﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺷﻪرﮬﻰ.

ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪن ﻣﯧﯟە ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪن ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﻪﻣﻪس .ﺋﯘ ،ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘرۇﺷﻰ ۋە ﺳﻪۋر ﻛﯜﭼﻰ
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﻨﺎق .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﮬﻪر ﻛﯩﻤﺪە ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻨﯩﯔ
ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﮬﻪر ﻛﯩﻢ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﭼﯧﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻧﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﻗﺎن  -ﻳﺎﺷﺴﯩﺰ ﮬﺎﻟﺪا ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ
ﺋﺎﺷﯩﺪۇ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺷﻪرق ﺋﯩﻼﮬﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮى.

ﺧﯘدا ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮى ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﻪر ۋە ﺑﺎﻳﺎﻧﻼر  - 20 ، - 19ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪردە ﺑﯩﺮ
 -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﻪﺳﻠﻪﻛﻠﻪرﻧﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪۈردى.
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ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﯫﻧﯩﺰم

ﻏﻪرب ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدى ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻣﺎددﯨﻲ ﻣﻪﺋﯩﺸﻪت ﺗﻪرﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ

ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﺎراﻳﺪۇ:
ﺧﯘدا ﻣﻪۋﺟﯘد .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﺋﯩﺸﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ۋە ﺋﯩﺸﺮەﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎرﯨﻼﺷﻤﯩﺴﯘن.

روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﻏﻪرﺑﻠﯩﻜﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺧﯘداﺳﻰ ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺳﯩﻤﯟول ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪۋﺟﯘدﻟﯘﻗﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﮬﻪۋﯨﺴﻰ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﻪرﻳﺎن دەپ ﻗﺎراﻟﺪى.

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺰم ﻏﻪرب  -ﺷﻪرق ﺋﯩﺪﯦﯯﻟﻮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﭘﺘﯩﻤﯩﺰم ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯩﻼﮬﯩﻴﻪﺗﻜﻪ داﺋﯩﺮ
ﻣﻪزﻣﯘﻧﻼرﻧﻰ ﺳﯩﻘﯩﭗ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن .ﺋﯘ ،ﺷﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:

ﺧﯘدا ﻣﻪۋﺟﯘد ﺋﻪﻣﻪس .ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﺑﯩﺮدﯨﻨﺒﯩﺮ ﺳﯘﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻠﯩﻖ
ﻳﯜرﮔﯜزﯨﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘ ﺗﻪﺑﯩﯭت زۆرۈرﯨﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك .ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ
ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎل ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺗﺎرﯨﺦ ﻣﯜﻟﯜﻛﺴﯩﺰﻟﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯜﻟﯜﻛﺪارﻻر
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯜرەﺷﻨﯩﯔ ﺟﻪرﻳﺎﻧﻰ .ﺋﺎدەم ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ .ﺋﺎدەم ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﻰ ﮬﺎﻣﺎن ﺑﯩﻠﯩﺪۇ.

روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻗﺴﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻴﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺰم ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ،ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﻪﯕﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰى.

ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﺰم :ﺑﯩﺮﻻ ﺧﯘدا ﻣﻪۋﺟﯘد .ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﺪە ﺧﯘدا ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪن ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪت ﺑﺎر .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ
ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻻزﯨﻢ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ
ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻗﻪددەس ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﺶ ،دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ.

ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺗﻪﺑﯩﯭت ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮى ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮى ﻣﯘﻗﻪددەس ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪت ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ دەﺳﺴﻪپ
ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﺎﺷﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪش ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼرﻧﻰ ﺋﯩﺨﭽﺎﻣﻼپ ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﯫﻧﯩﺰم :ﺧﯘدا ﺑﺎر ،ﺑﯩﺮاق ﺋﯘ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼردﯨﻦ ﻣﯘﺳﺘﻪﺳﻨﺎ.
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺰم :ﺧﯘدا ﻳﻮق ،ﭘﻪﻗﻪت ﻣﺎددﯨﻼ ﺑﺎر.

ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﺰم :ﺑﯩﺮﻻ ﺧﯘدا ﺑﺎر ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺧﯘداﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﯘﭼﻰ ۋە ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ .ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت
ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻰ.

ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘن ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﻪﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺗﻪﺑﯩﯭت ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘدﻟﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪ
ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺮاق ﺗﻪﺑﯩﯭت ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﭽﯘ؟ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺑﯘﻻرﻧﻰ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺑﯚﻟﻪﻛﻠﻪرﮔﻪ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎن.

ﺑﯩﺰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪن ﻣﯧﯟە ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺴﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺴﺎق ،ﻏﻪرب ۋە ﺷﻪرﻗﻠﯩﻘﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻧﻪزەرﯨﺪە ،ﺋﺎدەم ﺋﺎﺧﯩﺮ
ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪن ﻣﯧﯟﯨﻨﻰ ﻳﯧﺪى ،ﻟﻪﻧﻪﺗﮕﻪردى ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺷﻪﻳﺘﺎن ۋاﺳﯩﺘﻪ ﺑﻮﻟﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺷﻪﻳﺘﺎن
ﻟﻪﻧﻪﺗﮕﻪردى ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﺎدەم ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮﻏﻼﻧﺪى .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺟﺎزا ﺋﯘﻗﯘﻣﻰ .ﺑﯩﺮاق ﺋﺎدەم ﻧﻪﮔﻪ ﻗﻮﻏﻼﻧﺪى؟
ﺑﺎﻗﯩﻴﺪﯨﻦ ﭘﺎﻧﯩﻴﻐﺎ ﻗﻮﻏﻼﻧﺪى .ﻣﯘﻗﻪددەس روھ ﺗﯘﭘﺮاق ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯘﻏﯘرۇﻟﻐﺎﻧﺪا ﭘﺎﻧﯩﻴﻠﯩﻖ ۋۇﺟﯘدﻗﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪى.
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دﯦﻤﻪك ،ﺋﺎدەم ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻗﻮﻏﻠﯩﻨﯩﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ،ﺋﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺟﻪرﻳﺎﻧﺪا ﺑﺎﻗﯩﻴﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﺎراپ ﻣﺎﯕﯩﺪۇ .دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ
ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﻪردﯨﻦ دﯦﺮەك ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪر ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎي ۋە ﻳﯘﻣﯩﻼﻗﻘﺎ ﺑﺎي؟ ﻧﯧﺘﺰﯨﻨﯩﯔ" :زاراﺋﺎﺳﺘﯧﺮ ﺷﯘﻧﺪاق
دەﻳﺪۇ" دﯦﮕﻪن ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﯩﻼن ﺑﯜرﻛﯜت ﺑﻮﻳﻨﯩﺪا ﮬﺎﻟﻘﺎ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪە ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟
ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪاق ﺧﯘﻻﺳﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﻤﯩﺰ :ﺋﺎدەم ﺗﯘﭘﺮاﻗﺘﯩﻦ ﻳﺎراﻟﺪى ،ﺋﯘ ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯚﺗﻜﯜزﯨﺪﯨﻐﺎن ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻜﻪ
ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﺪى .ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﭽﻰ ،ﭘﺎﻧﯩﻲ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪت؛ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەت ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎدەم
ﺑﺎﻗﯩﻴﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﺎﻗﻼﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﻤﯘ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەت ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟
رﯨﻢ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرى ﺳﯧﺴﺮو ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﮕﻪن" :ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚزى ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻰ
ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩﻚ".

ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ زۇۋۇﻟﯩﺴﯩﺪا ﮔﯘﻧﺎﮬﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﭘﺎﻧﯩﻲ ﺋﯧﻠﯧﻤﯧﻨﺖ ﺑﺎر .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ،ﮔﯘﻧﺎﮬﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﻗﺎﻧﯘن
ﺗﯜزۈﻟﯜپ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﺷﯘ ﻗﺎﻧﯘن ﺑﯩﻠﻪن ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﺎﻧﺎﺳﯩﭗ ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﻜﺮﯨﻲ
ﻣﻪۋﺟﯘدﻟﯘﻗﻨﻰ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎزﻏﯘﻧﻠﯘق ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯩﻨﭻ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪﺷﻨﻰ دﯨﯫﻟﯧﻜﺘﯩﻚ رەۋﯨﺸﺘﻪ روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن.
2

ﺷﻪرق ﺋﯩﺒﺮەﺗﻠﯩﻚ دۇﻧﻴﺎ .ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﺮەت ﺑﯩﺮ ﮬﯧﻜﻤﻪﺗﻜﻪ ﮬﺎﻣﯩﻠﯩﺪار .ﺑﯩﺮاق ﺋﯩﺒﺮەﺗﻠﻪردﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن
ﮬﯧﻜﻤﻪﺗﻠﻪر ﺋﺎۋاﻣﻨﯩﯔ ﻗﯧﻨﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟال ﺷﻪرق ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮى ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﺳﺎۋاﻗﻼرﻧﻰ
ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪردە ﻛﯚرۈﻟﺪى .ﺷﻪرق دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪدﯨﻤﻜﻰ ﭘﺎرﻻق ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرﯨﺪۇ .ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﺳﺎۋاﻗﻼر ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا،
ﺗﺎﻛﺎﻣﯘﻟﻠﯩﺸﯩﺶ ﺟﺎرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺳﯘﺑﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﻴﻪ )زات( ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘرۇن
ۋاﻳﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﺷﻪرق ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪرﻟﻪر ۋە داﻧﯩﺸﻤﻪﻧﻠﻪر ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﺟﺎي .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﻪ ﻏﻪرب
ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻠﯩﺮى ﺋﯚز دەۋرﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺴﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ زاﻣﺎﻧﯩﯟى ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﻳﺎﺳﺎپ ،ﺋﯚز دەۋرﯨﺪﯨﻜﻰ
روﮬﯩﻲ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻼرﻏﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯩﺮاﺳﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇردى .ﻧﻮھ ﺋﻪﻟﻪﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯧﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﻪرەت
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﻗﻮۋم ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚزى ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﻮﺗﯘر ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﺗﻪرەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯜرﺗﯜپ
ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﺪەك ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋﯚز دەۋرﯨﺪە دۇچ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺑﯘ ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺗﺎرﺗﻘﺎن
ﻛﯜﻟﭙﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯩﭙﺎ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﻣﻪﻟﮭﻪﻣﻠﻪرﻧﻰ ﻳﺎﺳﯩﺸﯩﺪۇ .ﮔﯘﻧﺎﮬﻰ ﺋﻪزﯨﻤﻠﻪر
دوزاﺧﺘﺎ ﭘﺎﻛﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪۇ .ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺟﻪﻧﻨﻪت ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ،دوزاخ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا،
ﺑﯘ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰدﯨﻦ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﻣﯧﯟە دﯦﮕﻪﻧﺪەك ﺑﯩﺮ ﮔﻪپ.

ﺷﻪرق داﻧﯩﺸﻤﻪﻧﻠﯩﺮى ﮔﯘﻧﺎھ ۋە ﺟﺎزا ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﺎﻗﯩﻼﻧﻪ ﺗﻪﺑﯩﺮﻟﻪرﻧﻰ ﺑﻪرﮔﻪن ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻦ زاﺑﺎﻧﯩﻐﺎ
ﺳﻪﻣﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ:
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل زﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ ۋە ﺋﻪﮬﯟاﻟﻨﻰ زاﺗﻰ ﻣﯘﺑﺎرەك داﻧﯩﺸﻤﻪﻧﮕﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﭙﺘﯘ:

http://ilkitap.blogbus.com
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–ﺋﻰ زاﺗﻰ ﻣﯘﺑﺎرەك ،ﻣﻪن زﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯚﺗﻜﯜزدۈم.

زاﺗﻰ ﻣﯘﺑﺎرەك ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻧﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﻪرەﭘﻜﻪ ﻗﺎرﯨﯟاﭘﺘﯘ .ﺋﺎﻳﺎل ﺳﯚزﯨﻨﻰ ﺗﻪﻛﺮارﻻﭘﺘﯘ .زاﺗﻰ ﻣﯘﺑﺎرەك
ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎرﯨﻤﺎﭘﺘﯘ .ﺋﺎﻳﺎل ﺳﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻪﻛﺮارﻟﯩﻐﺎﻧﺪا ،زاﺗﻰ ﻣﯘﺑﺎرەك ﺋﯧﻴﺘﯩﭙﺘﯘ:

–ﺑﻮﻳﯘﯕﺪا ﺑﺎرﻣﯘ؟
–ﺑﺎر.
–ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺑﻮﺷﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﮕﯩﻦ .ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺟﺎزا ﺑﯧﺮەﻳﻠﻰ.
ﺋﺎﻳﺎل ﺑﻮﺷﯩﻨﯩﭗ زاﺗﻰ ﻣﯘﺑﺎرەﻛﻨﻰ ﺋﯩﺰدەپ ﻛﻪﭘﺘﯘ .زاﺗﻰ ﻣﯘﺑﺎرەك:
–ﺑﺎﻻﯕﻐﺎ ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮەرﺳﻰ ﺑﺎرﻣﯘ؟– دەپ ﺳﻮراﭘﺘﯘ.
–ﻳﻮق –،دەﭘﺘﯘ ﺋﺎﻳﺎل.
–ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﭘﻪرزەﻧﺘﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﻛﻪﻟﮕﯩﻦ.

ﺋﺎﻳﺎل ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ زاﺗﻰ ﻣﯘﺑﺎرەﻛﻨﻰ ﺋﯩﺰدەﭘﺘﯘ .زاﺗﻰ ﻣﯘﺑﺎرەك ﭘﯩﻜﺮى
ﺋﯜﻟﭙﻪﺗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﻘﺎﻧﯩﻜﻪن .زاﺗﻰ ﻣﯘﺑﺎرەك ﺋﻪﮬﯟاﻟﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯜﻟﭙﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺳﻮراﭘﺘﯘ:

–ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﺗﯩﺪارﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﺑﺎرﻣﯩﻜﯩﻦ؟
ﺑﯩﺮاۋ ﺋﺎﺗﯩﺪارﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪۈرۈﭘﺘﯘ .ﺋﺎﻳﺎل ﺷﯘ دەۋرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﺎﺷﺒﻮران ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ.

ﺑﯘ ﻗﯩﺴﻘﯩﻐﯩﻨﻪ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺪە ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﻣﯘﻗﻪددەﺳﻠﯩﻚ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻰ ۋە ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەت ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘم ﺑﻮﻟﯘپ
ﺗﯘرۇﭘﺘﯘ .زاﺗﻰ ﻣﯘﺑﺎرەك ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﯩﻨﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﺳﻘﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪۇ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺟﺎزاﻧﻰ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺗﺎرﺗﯩﺪۇ؟
ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯚز ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎن .ﺋﯚز ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺳﻮت ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋﯨﺠﺪاﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘ ،ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﺪۇ .ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەت ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن
ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت .ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯚز ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ  -ﻗﺎﻳﺘﺎ دەۋا ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﺎﻳﺎﻟﺪا ﮔﯘﻧﺎﮬﻘﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯜﭼﻪﻳﺪى.
ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺗﻤﯘ ﺋﺎﺷﺘﻰ .ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺪە ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎﻧﯘن ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯩﭙﯩﻚ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺶ
ۋاﻳﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،زاﺗﻰ ﻣﯘﺑﺎرەﻛﻨﯩﯔ ﺧﯘدا ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪك ﺋﯚزﻟﯜﻛﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻳﺎل )ﺑﻪﻧﺪە(
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎدﯨﻤﯩﻲ ﺋﯚزﻟﯜﻛﻰ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻧﺎﻣﺎﻳﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﯩﺶ داﻧﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪﺗﭽﻰ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮپ
ﻛﯧﺮﮔﯩﮕﺎرﺗﻨﯩﯔ" :ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﮔﯘﻧﺎھ ﭘﻪﻗﻪت ﺧﯘداﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻣﻪۋﺟﯘد" دﯦﮕﻪن ﺳﯚزﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪ
ﺳﺎﻟﯩﺪۇ.

زاﺗﻰ ﻣﯘﺑﺎرەك ﻗﺎﻧﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻗﻪددەﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﯚﻳﮕﯜ ۋە ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺷﻪرت
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﺪۇ.

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺳﻪﻣﯩﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﺶ ﻻزﯨﻤﻜﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭙﻪرۋەرﻟﯩﻚ زﯨﺪدﯨﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﺗﻪﺷﯟﯨﺸﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﺎ
ﮔﻪۋدﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﻣﯘﺗﻠﻪق ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪم ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺗﻮﻟﯘق ﮔﯜزەل ﺳﻪﻣﻪرە ﺋﻪﻣﻪس .ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧﺪاق
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ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭙﻪرۋەرﻟﯩﻜﻨﻰ دوﺳﺘﻮﻳﯧﯟﯨﺴﻜﯩﻴﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚپ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﻤﯩﺰ" .ﺟﯩﻨﺎﻳﻪت ۋە ﺟﺎزا"
روﻣﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ راﺳﻜﯧﻠﯩﻨﻜﻮف ۋﯨﺠﺪاﻧﯩﻨﯩﯔ دەﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﻮﺗﯩﻐﺎ ﺑﻪرداﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪي ،ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺋﯘﻧﯩﯔ
دﯦﻠﻮﺳﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺳﺎﻗﭽﯩﻼرﻏﺎ ﺋﯚز ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚزى ﺋﯩﻨﻜﺎس ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺗﻮۋا ﻗﺎن  -ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﺎزاﺑﺘﯩﻦ
ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎن رۇﺟﻪك ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺷﻮﻟﯩﺴﯩﺪا ﺳﯘس ﻳﻮرۇپ ﺗﯘرﻏﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ دۇﻧﻴﺎ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻣﯘۋاﭘﯩﻘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻨﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﻠﯩﺶ دﯦﮕﻪن ﺳﯚز
ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﻪرەﭘﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ دﯦﮕﻪن ﻣﻪﻧﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن
ﺧﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘش ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪل ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﻨﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ.

ﺑﯘ ﻳﻪردە ﺑﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻚ دﯦﮕﻪن ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﯚز ﺑﺎر ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯩﻨﺴﺎن زﯨﺪدﯨﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ
ﻳﯘﻏﯘرۇﻟﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯚزى ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪﺗﺮاﭘﻠﯩﻖ ۋە ﺗﻪﻛﺸﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎراﻟﻤﯩﺪى.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺸﯘﻧﺎﺳﻼرﻧﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚرە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚپ ﺋﺎﻣﯩﻠﺪﯨﻦ ﺗﻪرﻛﯩﺐ ﺗﺎﭘﯩﺪۇ.

 .1ﻧﻪﭘﺲ )ﻳﻪپ  -ﺋﯩﭽﯩﺶ ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﯩﺴﺘﻪك ،ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺴﺘﯩﻜﻰ(
.2ﮔﯘﻧﺎھ )ﺋﯚز ﺑﯧﺸﯩﻤﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﮬﯘرۇﻧﻠﯘق ،ﮬﻪﺳﻪت(
.3روھ )ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد روﮬﻰ ،ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺶ روﮬﻰ ،ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت روﮬﻰ(
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼر ﻧﻮرﻣﺎل ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ۋۇﺟﯘدﯨﺪا ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻠﻪردۇر .ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ
ﻗﺎﻧﺪۇرۇش ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪس .ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻗﺎﻳﺴﯩﺪۇر ﺑﯩﺮى ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﺷﻪرت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻧﻮرﻣﺎل ﻗﯧﻨﯩﺶ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﺋﯜزﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﮬﻪرﯨﻜﻪت ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ۋە ﺋﺎﻻﻗﯩﺪە ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼرﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﯕﺴﯩﺰ رەۋﯨﺸﺘﻪ ﻛﯚزدە ﺗﯘﺗﻤﺎي ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺗﻮﻏﺮا
ﺋﻪﺧﻼق ۋە ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﺎﻧﯘن ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﮬﻪم ﻣﻪﻟﯘم دەرﯨﺠﯩﺪە ﻧﻪزەرﮔﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ.
ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯩﻨﻜﺎر ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎﻧﯘن ﭼﯩﻘﻤﯩﺪى ﻳﺎﻛﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﺋﺎداﻟﻪت ﺷﻮﺋﺎرﯨﻨﻰ ﺗﻮۋﻟﯩﻤﺎي ﻗﺎﻟﻤﯩﺪى .ﺟﺎﮬﺎن ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ﻧﻪزەر ﺳﺎﻟﺴﺎق ،ﻣﯘﺳﺘﻪﺑﯩﺖ ﮬﯚﻛﯜﻣﺮاﻧﻼرﻣﯘ
"ﺋﺎداﻟﻪت" ﺳﯚزﯨﻨﻰ ﺷﻮﺋﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن.

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚزى ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯘ ﻧﻮرﻣﺎل ﮬﺎدﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎن .ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﺮوﻧﻮ":ﻳﻪر ﺷﺎرى ﻗﯘﻳﺎﺷﻨﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ" دﯦﮕﯩﻨﻰ
ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯚﻳﺪۈرۈپ ﺋﯚﻟﺘﯜرۈﻟﮕﻪن .ﺑﯩﺮوﻧﻮﻧﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﮬﯚﻛﯜم ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧﻪرﺳﻪ ﻗﺎﻧﯘن ﺋﯩﺪى ،ﻛﯧﻴﯩﻦ )ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى( ﺑﯩﺮوﻧﻮ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻧﯘن ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻗﻼﻧﺪى .ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ،ﺑﯩﺮوﻧﻮﻧﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﺑﯘﻳﺮۇﻏﺎن
ﻗﺎﻧﯘن ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻗﻠﯩﻐﺎن ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﭘﻪرﻗﻰ ﺑﺎر؟ ﺑﯘ ﻳﻪردە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ "ﺑﯩﻠﯩﺶ" ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن "ﺟﺎﮬﺎﻟﻪت" دﯦﮕﻪن ﺳﯚزﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻼ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ .ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺗﺎرﯨﺦ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪەك ﺋﺎﻗﯩﻞ ﻧﻪرﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﯘﻣﯘ ﭘﺎت  -ﭘﺎت ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺋﯚﺗﻜﯜزﯨﺪۇ .ﺗﺎرﯨﺦ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ
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ﺋﯘزۇﻧﻐﺎ ﺳﻮزۇﻟﻐﺎن ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺪە ﭘﺎت  -ﭘﺎت ﺗﻪﻟﯟﯨﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪۇﻳﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ دەرﮬﺎل ﺧﯘﻻﺳﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟاﻟﯩﺪۇ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺑﯘ ﺧﯘﻻﺳﻪ ﻧﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻠﻪردە ﮬﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎدﯨﺮ ﺋﻪﯕﮕﯜﺷﺘﻪر ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻳﻪر ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺧﻪرﯨﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺗﯜﭘﺘﯜز ﺋﺎﻗﻘﺎن دەرﻳﺎ ﻳﻮق دﯦﻴﻪرﻟﯩﻚ.

دﯦﻤﻪك ،ﺗﻮﻏﺮا ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪەك ،ﺋﺎداﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﺎﻧﯘن ﺑﺎر ﺑﻮﻟﺪى ،ﺧﺎﺗﺎ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪەك،
ﺋﺎداﻟﻪﺗﺴﯩﺰ ﻗﺎﻧﯘن ﺑﺎر ﺑﻮﻟﺪى.
3

ﻗﺎﻧﯘن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﻜﻪن ،ﮔﯘﻧﺎھ ﻣﻪۋﺟﯘد ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﯩﯔ ﺗﯜزۈﻟﯜﺷﯩﺪە ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت
ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜزۈﻟﯜﺷﯩﮕﻪ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻛﺘﻪ ﺗﯘرۇۋاﺗﻘﺎن ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﻛﯜچ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ
 ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎرﺷﻰ ﻛﯜﭼﻠﻪر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎراۋەرﻟﯩﻚ ﻧﯩﺴﭙﯩﻲ ﺋﻪﮬﯟال ،ﻛﯜچ ﭘﻪرﻗﻰ زﯨﺪدﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲﺋﯧﻘﯩﻤﻰ .ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻜﻪن ،ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮى ﺋﯜﺳﺘﯜن ﻛﯜﭼﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻪم روﮬﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻣﻪﻳﺪاﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﻗﯩﺪۇ.

ﻛﯜچ ﭘﻪرﻗﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪن؟ ﺑﯘﻧﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻼر ۋە ﺗﺎرﯨﺨﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯘرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺰدەﻳﻠﻰ ۋە
ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﻣﯘ دﯨﯫﮔﻨﻮز ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ.

ﻓﺮاﻧﺴﯩﻴﻪ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرى ژاﻧﮋاك روﺳﺴﻮ ﺋﺎرﯨﺴﺘﻮﺗﯧﻠﻨﯩﯔ":ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻨﻼ ﺑﺎراۋەر ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪزﯨﻠﻪر
ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻨﻼ ﮬﯚر ،ﺑﻪزﯨﻠﻪر ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻨﻼ ﻗﯘل" دﯦﮕﻪن ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﻨﻰ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق
ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻐﺎن":دەرۋەﻗﻪ ،ﻗﯘﻟﻠﯘق ﺗﯜزۈم ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﻼر ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻼ ﻗﯘل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻗﯘﻟﻼر ﻣﻪﮬﻜﯘﻣﻠﯘق
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﮬﺮۇم ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﺎﺳﺎرەﺗﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘش ﺋﺎرزۇﺳﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻣﻪﮬﺮۇم ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".

ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﻧﯧﮕﯩﺮ ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﯧﻜﺴﻰ ﺧﺎﻟﻠﻰ ﺋﯩﺮﻗﯩﻲ ﺗﻪﯕﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎرﺷﻰ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺪﯨﻜﻰ "ﻳﯩﻠﺘﯩﺰ"
ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪە ﻛﻮﻧﺘﺎﻛﯧﻨﺘﻰ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﻗﯘل ﺋﻪﻣﻪس ﺋﯩﺪى ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯘﻟﻠﯘﻗﻘﺎ ﻣﻪﮬﻜﯘم ﺑﻮﻟﺪى ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻗﯘﻟﻠﯘﻗﻘﺎ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﺎﺑﺮاﮬﺎم ﻟﯩﻨﻜﻮﻟﯩﻦ دەۋرﯨﺪە ﻗﯘﻟﻠﯘق ﺗﯜزۈم ﺑﯩﻜﺎر ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻدﻟﯩﺮى ﻗﯘﻟﻠﯘق ﺗﺎﻣﻐﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪى.

ﺋﺎرﯨﺴﺘﻮﺗﯧﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎداﻟﻪت ﻏﺎﻳﯩﺴﻰ ﺗﻪﯕﻠﻪر ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﭘﯘﻗﺮاﻻرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎن .ﺋﺎرﯨﺴﺘﻮﺗﯧﻠﭽﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﻗﺎﻧﯘن ﺋﯚز ﻧﯚۋﯨﺘﯩﺪە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﻰ ﮬﻪرﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﻪﺑﯩﻘﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﻠﻪپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﻳﻪﻧﻰ
ﮬﯚﻛﯜﻣﺮان داﺋﯩﺮﯨﻠﻪر ﺋﯜﭼﯜن ﺷﯩﺠﺎﺋﻪت ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﻪزﯨﻠﻪت .روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﺗﻪﯕﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪارەت
ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﭼﻪك ﺑﯧﺴﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن.

ﺋﺎرﯨﺴﺘﻮﺗﯧﻠﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﻘﻪ ﺋﻪﻧﺪﯨﺰﯨﺴﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﺋﯚﭼﯜرۈﻟﮕﯩﻨﻰ
ﻳﻮق .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ۋە ﺋﻪﻗﻠﻰ ﻗﯘﻟﻠﯘﻗﻘﺎ ﻗﺎرﺷﻰ .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘزۇن ﻳﯩﻞ ﮬﯚﻛﯜم ﺳﯜرﮔﻪن ﻗﯘﻟﻠﯘق ﻛﯩﺸﯩﻠﻪردە
ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺋﺎﺳﺎﺳﺴﯩﺰﻻ ﮔﯘﻧﺎھ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪۈرﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﻳﯜرﯨﻜﻰ ﭘﻮﻛﯘﻟﺪاپ
ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﮬﻪﻗﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ دادﯨﻞ ﻗﻮل ﺗﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎرزۇﺳﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﮔﻪپ ﺋﯧﭽﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەﻳﺪۇ .ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﺋﯩﻼھ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﮔﯘﻧﺎھ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚزى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻼﮬﻨﯩﯔ ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﻰ
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ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻗﯩﺘﺎﻻﻳﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻛﯜچ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻛﻰ ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪا ﺗﯜزۈﻟﮕﻪن ﻗﺎﻧﯘن ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ
ﮔﯘﻧﺎھ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﺗﻪس .ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜرﮔﯜﭼﻰ ﺋﺎﺳﺎس ﻳﻮق ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﺎر .ﺑﯩﺮاق
ﺑﯘ ﺋﺎﺳﺎس ﺑﯘرﻣﯩﻼﻧﻐﺎن ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﺎ ،ﺗﻪﯕﺴﯩﺰ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﺗﻪرﺗﯩﭗ ﺋﯚرە ﺗﯘرﻏﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﻪﮬﯟاﻟﻨﯩﯔ
ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﻓﺮاﻧﺲ ﻛﺎﻓﻜﺎﻧﯩﯔ "ﮬﯚﻛﯜم" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚرۈۋاﻻﻻﻳﻤﯩﺰ .ﻳﺎش ﺳﻮدﯨﮕﻪر ﮔﯩﯯرﮔﯩﻲ
ﺑﻮﻧﺪﻣﺎن ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪرﺳﺎ ،ﮬﺎﻛﯩﻤﻤﯘﺗﻠﻪق دادﯨﺴﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ زﯨﺪدﯨﻴﻪت ﻣﻪزﻛﯘر ﺋﻪﺳﻪر
ﺳﯘژﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻰ .ﺋﺎﺗﺎ زەي  -ﻗﺎراﯕﻐﯘ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎي ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚز
ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،دوﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺷﻰ ،ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻳﺪۇ .ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚزﯨﻨﻰ دەرﻳﺎﻏﺎ
ﺗﺎﺷﻼپ ﺋﯚﻟﯜۋﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻳﺪۇ .ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯚزﯨﻨﻰ دەرﻳﺎﻏﺎ ﺗﺎﺷﻼپ ﺋﯚﻟﯩﺪۇ .ﻗﺎرﯨﻤﺎﻗﻘﺎ ﺑﯘ
ﺑﯩﻤﻪﻧﻪ ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜرﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻳﻨﻪن ﻛﯚرﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﺗﺎ ﺑﯘﻳﺮۇق
ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺷﻪرﺗﺴﯩﺰ ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەپ ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯘ
ﻧﻪدﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻗﺎﻧﯘن؟ ﺋﻮﻏﻠﯩﺪا راﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﺎرﻣﯘ؟ ﺋﯘ ،ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﮔﯘﻧﺎﮬﺴﯩﺰ ﮬﺎﻟﺪا ﺗﯘرۇپ
ﮬﯚﻛﯜم ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﺪى.
ﮔﯘﻧﺎھ دﯦﮕﻪن ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺋﯘ ،ﮬﺎﻛﯩﻤﻤﯘﺗﻠﻪﻗﻠﯩﻖ ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗﺎﺗﯘق.
X

X

X

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎداﻟﻪت ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘرﭼﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺗﻮﻟﯘق ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﺎﻏﻼم روﮬﯩﻲ ﮬﺎﻟﻪت ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﮬﻪﻗﯩﻘﻪت ﺳﯘﻣﯘرﻏﯩﻨﯩﯔ
ﺗﯘﺧﯘﻣﻰ ﻛﯚزﻟﻪرﮔﻪ ﺋﺎﻳﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﮬﯧﻜﻤﻪت :ﺋﺎداﻟﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺑﯘرﭼﻜﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﺎﻛﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎداﻟﻪت ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘرﭼﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻗﯘل ﮔﯜزەﻟﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﯩﺒﺪارﻟﯩﻘﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﺮاق.

-1998ﻳﯩﻞ ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮ
________________________________________
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ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﻪ ﯞە ﺗﺎﺭﯨﺦ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ
ﺋﺎﭘﺘﻮردﯨﻦ - 80 :ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪا "ﮔﯘﯕﮕﺎ ﺷﯧﺌﯩﺮ" ﮬﺎدﯨﺴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯩﭗ ﺋﯘﭼﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﻧﯭﻧﻪ ۋە ۋارﯨﺴﻠﯩﻖ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﻏﯘﻟﻐﯘﻻ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻧﯩﺪى .ﻏﯘﻟﻐﯘﻟﯩﻨﯩﯔ
ﻣﻪزﻣﯘﻧﻰ ﮔﻪرﭼﻪ ﺳﺎددا ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﯟى ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﭘﯩﻠﺘﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻠﻐﺎن ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﻮت ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﻨﻰ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻨﯩﯔ ﺑﺎﻏﺮﯨﺪا دۆۋﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎﺗﻘﺎن ﺟﯘﻏﻼﻧﻤﺎ دەپ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪى ﮬﻪﻣﺪە ﻳﺎﺷﻼرﻧﯩﯔ دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ
ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ۋە ﺳﯩﻨﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﯧﮕﯩﻠﯩﺰم )ﺋﯩﻨﻜﺎرﭼﯩﻠﯩﻖ(ﻧﯩﯔ ﭼﺎرﻣﯩﺨﯩﻐﺎ ﻣﯩﺨﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘرۇﻧﺪى .ﻣﻪزﻛﯘر
ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ دەل ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﻪﻟﯘم ﺳﻪۋەﺑﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪى .ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ
ﻛﯚزۈم ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎراﺷﻼر ﺗﯧﺰﯨﺴﻼﺷﻘﺎن ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺨﻼﻧﻤﺎ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻠﻪر ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻳﯩﺮﯨﻚ
ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ روﻣﺎن "ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﺎن زﯦﻤﯩﻦ" ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ "ﺑﺎﻟﺪۇر ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﺎن ﺋﺎدەم"" ،ﺋﺎﺑﺪۇﻗﺎدﯨﺮ داﻣﻮﻟﻼ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە
ﻗﯩﺴﺴﻪ" ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻮﺑﺮازﻻﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎن ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﻠﻪر ﺟﺎﻣﺎﺋﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯜز ﻛﯚرۈﺷﻜﻪن ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ
ﺗﺎرﯨﺦ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺷﻪﺧﺲ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ۋە ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﭼﻪ ﺗﯧﮕﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮى ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﺎزدۇر  -ﻛﯚﭘﺘﯘر ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﻪﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ،ﻣﻪﻟﯘم
دەرﯨﺠﯩﺪە ﺋﯩﻨﻜﺎس ﻗﺎﻳﺘﯘرۇش ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ دەپ ﻗﺎراﻳﻤﻪن .ﺋﻪﻣﻤﺎ دەۋر ﺗﺎرﯨﺦ ،ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺷﻪﺧﺲ،
ﺋﻪﻧﯭﻧﻪ ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ،ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ  -ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧﯘرﻏﯘن ﺳﺎﮬﻪﻟﻪردە ﭘﯩﺸﻘﺎن ،ﮬﺎزﯨﺮ ﺟﺎۋاب ،ﺋﯚﺗﻜﯜر
ﻧﻪزەرﻟﯩﻚ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﻗﺎ  -ﺋﺎرﻗﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺟﯩﺪدﯨﻲ ﺗﻪﻗﻪززا ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ .ﻣﻪن ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ
ﭼﯧﻠﯩﻘﻘﺎن ﺑﯘ "ﺳﻪرﮔﻪردان ﺷﻮﻻ"ﻧﻰ ﺋﯚز ﺳﺎﻻﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪت ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻜﻪ ﺋﯜﻟﮕﯜرﻣﯩﮕﻪن ﺋﻪﻳﻨﻪن ﺑﯩﺮ ﺗﻪرﯨﺰدە
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﺳﯘﻧﺪۇم.

★

★

★

ﻗﻪدﯨﻤﻜﻰ ﻳﯘﻧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻰ" :ﻗﯘﻳﺎش ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﻳﯧﯖﻰ" دﯦﮕﻪﻧﯩﻜﻪن .روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﺑﯩﺰ ﻛﺎﻟﯧﻨﺪار
ۋارﯨﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯚرﯨﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰدە ،ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﻣﺎﻛﺎن ،زاﻣﺎن ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﺴﯩﺨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ۋە
ﻓﯩﺰﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﯕﺴﯩﺰ رەۋﯨﺸﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەپ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯘ ﺟﻪرﻳﺎﻧﺪا
"ﺑﯜﮔﯜن" دﯦﮕﻪن ﺋﯘﻗﯘم ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻜﻪ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﺋﯩﻨﻜﺎرﻟﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﻼپ
ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﻗﻪدەم ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪزﻣﯘن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﺑﯘرۇﻟﯘش
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ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻜﻪ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯚرۈﻧﯜش ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﺳﺎن ﺋﻮﻗﯩﺪا ﺋﯚز ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻟﺪۇرﯨﺪۇ .ﺋﺎﻻﻳﻠﻰ" ،ﭘﯘت" ﺋﺎدەﻣﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﻳﻮل ﻣﯧﯖﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ
ﺑﯩﺮدﯨﻨﺒﯩﺮ ۋاﺳﯩﺘﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪى ،ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﻪ ﺑﻪزى ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼر )ﺋﺎت ،ﺋﯧﺸﻪك ،ﺗﯚﮔﻪ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر( ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ۋاﺳﯩﺘﻪ
ﺑﻮﻟﺪى ،ﺑﺎرا  -ﺑﺎرا ﻗﯘرۇﻗﻠﯘق ،ﺳﯘ ۋە ﮬﺎۋادﯨﻜﻰ ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﻗﺎﺗﻨﺎش ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺮى ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ
"ﻣﯧﯖﯩﺶ"ﻧﯩﯔ ﺋﯘﻗﯘم ﻣﻪزﻣﯘﻧﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ  -ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺑﯧﻴﯩﺪى .ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻪم ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯧﯖﻪﻳﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺑﯘ ﺟﻪرﻳﺎن ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎددﯨﻴﺪەك ﻛﯚرۈﻧﺴﯩﻤﯘ ،ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﻪر
دﯦﯖﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻣﭽﯩﺴﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜن ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ
ﻣﻪﻟﯘم دەرﯨﺠﯩﺪە ﻳﻮرۇﺗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺑﯩﺰ "ﭘﯘت" ﺑﯩﻠﻪن "ﭼﺎق"ﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎراپ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ" :ﭘﯘت"
ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ "ﻣﯧﯖﯩﺶ" )ﺋﺎﻻﻗﻪ ،ﮬﻪرﯨﻜﻪت( ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯘﻏﻤﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ" ،ﭼﺎق" ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺗﻪﻗﻠﯩﺪﯨﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯜرﻟﯩﻨﯩﺸﯩﺪۇر" .ﭼﺎق"ﻧﯩﯔ ﺳﯘﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ "ﭘﯘت" ﻧﯩﯖﻜﯩﺪەك ﺑﯩﺮ
ﺗﯘﺗﺎش ۋە ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺳﯘﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭙﻘﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎرزۇﺳﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻣﭽﻰ
رول ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪۇ.

دﯦﻤﻪك" ،ﭘﯘت" ﺑﯩﻠﻪن "ﭼﺎق" ﻧﯩﯔ ﮬﻪرﯨﻜﻪت ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎرﻟﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﺘﻪ
ﻣﯧﯖﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﯩﮕﻪ ﺗﯜرﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﯜﻛﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ
راۋاﺟﯩﻤﯘ دەل ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق رەۋﯨﺸﺘﻪ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪۇ .ﺋﺎدەم ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﯧﻘﯩﻨﯩﺪا ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎر
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﯜﺳﯩﻨﻰ ﻳﻪﯕﮕﯜﺷﻠﻪﻳﺪۇ ،ﺗﻪﺑﯩﯭت ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ
ﻳﯧﯖﯩﻼﻳﺪۇ .روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت دﯦﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﯭت ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻳﺎ ﺋﯘ ﺧﯩﻞ ،ﻳﺎ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﻪﻧﯭﻧﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻧﯩﺪاش ﺳﯚز
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ "ﺗﯜﻧﯜﮔﯜن"ﮔﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن "ﺑﯜﮔﯜن"" ،ﺑﯜﮔﯜن"ﮔﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯟاﺗﻘﺎن ﺋﻪﺗﻪ .ﺋﯘ ،ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻮل
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯜزﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﭗ ،داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ ،ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﻪﻧﯭﻧﻪ ﺋﺎﯕﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﺮﯨﺪا ﮬﻪرﯨﻜﻪت ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜچ ﺑﻮﻟﯘپ ،رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ ۋە
ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺷﻪرﺗﻰ .ﮔﯧﮕﯩﻞ ﺗﺎرﯨﺦ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻐﺎﻧﺪا" :ﺗﺎرﯨﺦ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن زاﻣﺎن
ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺳﯩﺮﺗﻼﺷﻘﺎن روھ" دﯦﮕﻪﻧﯩﺪى .ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﻨﻰ ﺗﺎرﯨﺦ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﻪﺷﺘﯜرۈپ ﻗﺎرﯨﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰدا،
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺳﯚزﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻴﻠﯩﻜﻰ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻠﯩﺸﯩﺪۇ.

ﺑﯩﺰدە "ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﺎدﯨﻞ ﮬﯚﻛﯜم ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ"دﯦﮕﻪن ﮔﻪپ ﺑﺎر .دەرۋەﻗﻪ ،ﻣﻪﻟﯘم ﺑﯩﺮ دەۋردە ﺑﻪزى ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪر
ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ ﺗﻪرﯨﺰدە ،ﺑﻪزى ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪر ﺳﻪﻟﺒﯩﻲ ﺗﻪرﯨﺰدە ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻧﻪزﯨﺮﯨﺪە
ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺳﯜﭘﻪﺗﻜﻪ ﻧﺎﺋﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺳﺘﺎﻟﯩﻦ ۋە ﺑﯘﺧﺎرﯨﻦ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺷﻪﺧﺴﻠﻪر ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺑﺪان
ﻣﯩﺴﺎﻟﯩﺪۇر.

ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﺑﺎﮬﺎﺳﻰ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ،ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﺎﮬﺎﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ،ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺧﺎﮬﯩﺸﻰ ۋە
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪم ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﻳﺎۋروﭘﺎدﯨﻜﻰ ﺋﻪدەﺑﯩﻲ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺶ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﻰ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ
ﺋﻪﻧﯭﻧﻪ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﯨﻲ ﭘﻮزﯨﺘﺴﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن.

ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﻮﻳﻼﻧﻤﯩﺪۇق .ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻨﯩﯔ ﺷﺎن  -ﺷﯚﮬﺮﯨﺘﻰ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻏﻪرق ﻣﻪﺳﺖ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﺘﻰ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر
ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﯩﻤﯩﺴﯘن ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﻗﺎﻻق ۋە زەﺋﯩﭗ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪڭ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪۇق .ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯚز
ﺗﺎرﯨﺨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎي ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮۇﻟﯘق ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﮬﻪﻣﺪۇﺳﺎﻧﺎ ﺋﻮﻗﯘدۇق .ﺋﯚﺗﻤﯜش
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﯧﺮﯨﻦ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺰدﯨﺪۇق .ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﺎرﯨﺨﻰ
ﻧﯘرﻏﯘن ﺷﺎن  -ﺷﯚﮬﺮەت ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻧﯘرﻏﯘن داﻏﻼرﻧﯩﻤﯘ ﻳﻮﺷﯘرﻏﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻧﺎۋادا ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯘﻳﯘﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﯟى ۋە ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ
ﻳﻪﻛﯜن ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﻰ
ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﻳﯩﻠﻼردﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﻣﯩﺮاﺳﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ رەﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى .ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت راۋاﺟﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺗﺎرﯨﺨﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﮬﻪرﻗﺎﻳﺴﻰ دەۋرﻟﻪرﻧﻰ ﻣﻪﻟﯘم دەرﯨﺠﯩﺪە ﻳﻮرۇﺗﯘپ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪر ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪى .ﺑﯘ ،ﭘﯧﺸﻘﻪدەم ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎن  -ﺗﻪر ﺑﻪدﯨﻠﯩﮕﻪ
ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ،ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﮬﻪرﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﻳﺪۇ .ۋەﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘش
ﭼﻮﯕﻘﯘرﻻﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ زور ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻨﯩﯔ ﺑﻪدﯨﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻗﯩﻤﯩﺮﻻﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ،ﺋﯘ ﺋﺎز ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻳﻐﺎق زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯧﯖﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪرﺳﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪن ﻳﺎﺷﻼر
ﺳﺎۋﺳﺎۋ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﺎﺑﯘرﻧﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪۇ .ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﺎﺳﺘﺎ  -ﺋﺎﺳﺘﺎ
ﻗﯧﺰﯨﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻰ ﻳﻮﻗﺎپ ﻛﻪﺗﻜﻪن
ﻳﻪر ﺋﺎﺳﺘﻰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ .ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﻳﻮرۇﺷﻰ ﺑﯜﮔﯜن ۋە ﻛﯧﻠﻪﭼﻪﻛﻨﯩﯔ ﻳﻮرۇﺷﯩﺪﯨﻦ ﮬﻪﻣﺪە ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت
ۋە ﺋﻪﻧﯭﻧﻪ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﺗﻮﻧﯘﺷﻨﯩﯔ ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ دﯦﺮەك ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ" ،ﺗﺎرﯨﺦ"،
"ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت"" ،ﺋﻪﻧﯭﻧﻪ" دﯦﮕﻪن ﺋﯘﻗﯘﻣﻼر ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪﻧﯩﺪاش ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﻪﻧﯭﻧﻪ
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻳﺎدرو ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣﻪﻧﯩﯟى ﮬﺎﻟﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪۇ .ﺗﺎرﯨﺦ ﺑﯘﻻرﻧﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮى ﻗﯩﻠﯩﭗ
داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ "ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﯘﻗﯘﻣﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﯟاﻻﻟﯩﺴﺎﻗﻼ "ﺋﻪﻧﯭﻧﻪ"ﻧﯩﯔ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﻧﻪرﺳﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
روﺷﻪﻧﻠﯩﺸﯩﺪۇ" .ﻓﺎﺋﯘﺳﺖ"ﺗﺎ ﻣﯘﻧﺪاق ﻣﯩﺴﺮاﻻر ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ:

ﮬﻪر ﻗﻪدەﻣﺪە ﺋﯩﺴﺘﻪر ﺋﺎدەم ﺷﺎدﻟﯩﻖ ۋە ﺋﺎزاب،
ﺑﯩﺮاق ﮬﻪر ﭼﺎغ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﭘﻤﺎس ﻗﺎﻧﺎﺋﻪت.

ﺋﺎدەم ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘش ﺷﺎراﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﻜﻪﻧﺴﯧﺮى ﺋﯚزﯨﻤﯘ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ .ﺋﯚزﮔﻪرﮔﻪن ﺋﯧﯖﻰ
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﺎراﺋﯩﺘﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ۋوﻟﯩﺲ":ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ﺗﺎرﯨﺨﻰ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺗﺎرﯨﺨﻰ"
دﯦﮕﻪﻧﯩﺪى .ﺑﯘ ،ﺋﯩﺘﺎﻟﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻳﯧﯖﻰ ﮔﯧﮕﯩﻠﯩﺰﻣﭽﻰ ﻛﯩﺮوﭼﯩﻨﯩﯔ":ﺗﺎرﯨﺦ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ۋۇﺟﯘدﯨﺪا
ﻣﻪۋﺟﯘت" دﯦﮕﻪن ﺳﯚزى ﺑﯩﻠﻪن ۋارﯨﻴﺎﻧﺘﺪاش ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﻛﯚرۈﻧﯜپ ﺗﯘرﯨﺪۇﻛﻰ ،ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﺎرﻗﯩﻐﺎ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎن
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ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﻰ دەپ ﻗﺎراﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺳﯚﯕﻪﻛﺘﻪك ﺑﯩﺮ ﻧﻪرﺳﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﮬﻪم ﺋﻪﺟﺪادﻻرﻧﯩﯔ
ﺧﺎﺗﯩﺮە ﺗﯧﺸﻰ ،ﮬﻪم ﺋﻪۋﻻدﻻرﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﺨﯧﺘﻰ .دﯦﻤﻪك ،ﺋﯘ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻧﻪرﺳﻪ .ﺑﯩﺰدە ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻠﻪرﻧﻰ ﻗﻪدﯨﺮﻟﻪش
ﺋﯩﺴﺘﯩﻜﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮل ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪۇق .ﺑﯜﮔﯜن ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﺘﯩﻦ ﮔﯩﺮﯨﻢ ﺋﯩﺰدﯨﺪۇق.
ﺗﺎرﯨﺦ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن دﯦﮕﯜدەك ﻳﯩﻠﻨﺎﻣﻪ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى .ﺋﯘﻟﯘﻏﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﻰ،
ﺳﻪرﮔﯜزەﺷﺘﻠﯩﺮى ،ﺗﯚﮬﭙﯩﻠﯩﺮى ،ﺗﺎرﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮرﻧﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺪى .ﻳﺎش  -ﺋﯚﺳﻤﯜرﻟﻪرﮔﻪ ﻻﻳﯩﻖ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺧﻪﻟﻘﭙﻪرۋەر روھ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﻗﯘﺷﻠﯘﻗﻼر ﻳﯧﺰﯨﻠﻤﯩﺪى .ﺑﯘﻻرﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘپ
ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻳﯩﻠﻨﺎﻣﻪ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎرﯨﺨﻨﺎﻣﯩﻠﻪرﻣﯘ ﺋﯩﺰﭼﯩﻠﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪا ﮬﻪرﺧﯩﻞ
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪر ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺶ ۋە
ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪت ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ،ﺗﺎرﯨﺨﻨﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯘﭘﻪﺳﺴﻪل ۋە
ﺋﯜزۈل  -ﻛﯧﺴﯩﻞ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮى ﻳﻮق؛ ﺗﺎرﯨﺦ ﮬﻪرﺑﯩﺮ زاﻣﺎن ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﻪرﮬﻠﯩﻨﯩﺪۇ،
ﮬﻪل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﺳﻠﻪش ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﺪى ،ﺋﻪﻳﻨﻰ ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯘﭘﻘﯘرۇق
ﺋﯩﺰﻧﺎﺳﯩﻼ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﮔﻪۋدﯨﻠﻪﻧﻤﯩﺪى .ﺗﺎرﯨﺨﻘﺎ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ زاﻣﺎن
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﻳﯜﻛﺴﻪﻛﻠﯩﻜﯩﺪە ﺗﯘرۇپ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺑﺎﮬﺎ ﺑﯧﺮەﻟﻤﯩﺪۇق .ﺗﺎرﯨﺦ ﺷﯘﻧﺪاق ﻧﻪرﺳﯩﻜﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﺋﯚﺗﻤﯜش،
ﺑﯜﮔﯜن ۋە ﻛﯧﻠﻪﭼﻪﻛﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜن ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﻰ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﯧﺘﯩﺪۇ .ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻼ ﺗﺎرﯨﺦ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎن رﯦﯫل روﮬﯩﻲ ﮬﺎﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚزى ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﺎرﯨﺨﺘﯘر.
ﺷﯘﯕﺎ "ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ زاﻣﺎن ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪۇر" )ﻛﯩﺮوچ(" .ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ
ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪۇر" )ﻛﻮﻟﻠﯩﯖﯟوﺋﻮد( .ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﯟى ﺟﻪرﻳﺎن ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺗﻪرەپ ﺗﻮﻟﯘق ﻧﻪزەرﮔﻪ
ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﺴﺎ ،ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﻧﯧﮕﯩﺰﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘش ﺗﻪس.

ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ روﮬﯩﻲ ﮬﺎﻟﻪت ﺗﺎرﯨﺨﻰ ۋە ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﯟى ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨﻤﯘ؟
ﻧﻪدﯨﻤﯘ ﺋﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﯘن! ﺑﯩﺰدە ﺗﯧﺨﻰ ﺗﺎرﯨﺦ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﻪﺗﺮاﭘﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮق ،ﺷﯘﯕﺎ
ﺋﻪﻧﯭﻧﻪ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﻮﻏﺮا ﺗﻮﻧﯘﺷﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚز ﺋﯧﭽﯩﺸﻤﯘ ﻗﯩﻴﯩﻦ .ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎۋى ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻜﻰ رﯦﯫل
ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪي ﺗﯘرۇپ ،ﺋﻪﻧﯭﻧﻪ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﮔﻪپ ﺋﯧﭽﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯚزى ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا،
"ﺗﻪۋەرۈك ﺳﺎددﯨﻴﻠﯩﻖ" )ﺋﯩﺰاﮬﺎت" :ﺗﻪۋەرۈك ﺳﺎددﯨﯩﻴﻠﯩﻖ" ﭼﯧﺦ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ،دﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪرﺑﺎﺑﻰ ﻳﺎن ﮔﻮﺳﻨﻰ
ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻘﺘﺎ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪپ ﺋﻮﺗﺘﺎ ﻛﯚﻳﺪۈرۈۋاﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﺑﯩﺮ ﺳﺎددا دﯨﻞ ﻣﻮﻣﺎﻳﻤﯘ ﺳﺎۋاﺑﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﮔﯜﻟﺨﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮ
ﻗﯘﭼﺎق ﺋﻮﺗﯘن ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﯩﻜﻪن ،ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﻳﺎن ﮔﻮس ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺳﯚزﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎن" .ﻓﺎﺋﯘﺳﺖ"ﺗﯩﻜﻰ ﺋﯩﺰاﮬﺎﺗﺘﯩﻦ
ﺋﯧﻠﯩﻨﺪى (.ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻردا ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻧﻪرﺳﻪ ﺑﺎر ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯩﻞ ﺳﯩﻐﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﻮﻧﯘش ،ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﻮﻧﯘﺗﯘش ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪاق ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﮬﻪل ﺑﻮﻟﻤﺎي
ﻛﻪﻟﺪى" .ﺗﯜرﻛﯩﻲ ﺗﯩﻠﻼر دﯨﯟاﻧﻰ"دﯨﻜﻰ ﺋﯩﭙﺘﯩﺪاﺋﯩﻲ ﺋﻮۋ ﻗﻮﺷﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ "ﮔﯘﯕﮕﺎ ﺷﯧﺌﯩﺮ"ﻻرﻏﯩﭽﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﯜﺗﻜﯜل ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ۋە ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﻧﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘن ،ﺑﯩﺮ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﺎ ﺑﻮﻟﯘپ

http://ilkitap.blogbus.com

54

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺟﻪرﻳﺎﻧﺪا ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ دﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﯨﺪا ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪر ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘﻳﻐﯘر
ﺋﯩﺪﯦﯯﻟﻮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ دەل ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪر ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚپ ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﻘﻘﺎ ۋە ﺑﯩﺮﻗﻪدەر ﻣﯘرەﻛﻜﻪﭘﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮرۇﺗﯘﻟﯘﺷﻰ ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ۋە ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪرﮔﻪ ﻣﺎﻳﺎك ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻻﻧﺘﻨﯩﯔ
ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﺎﻻﻧﺖ ﭘﻪۋﻗﯘﻟﯫددە ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻰ ۋە ﻛﯧﻠﻪﭼﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪۇ .ﺋﯘﻟﯘغ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﻳﯜﺳﯜپ
ﺧﺎس ﮬﺎﺟﯩﭙﻨﻰ ﺋﺎﻟﺴﺎق ،ﺋﯘ ،ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ۋە ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ روﮬﯩﻨﻰ
ﺋﯚز ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﺟﻪﺳﺴﻪم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺷﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯚﺟﯩﺰە ﻳﺎراﺗﺘﻰ .روﺷﻪﻧﻜﻰ" ،ﻗﯘﺗﺎدﻏﯘ ﺑﯩﻠﯩﻚ"ﻧﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯩﺪﯦﯯﻟﻮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻟﻤﺎق ﺑﯩﺮ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪا "ﻗﯘﺗﺎدﻏﯘ ﺑﯩﻠﯩﻚ"
ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼر ﺋﺎﺷﻜﺎرﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻣﻮرﮔﺎن":دۇﻧﻴﺎ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻰ ﺗﺎرﯨﻢ دەرﻳﺎ ۋادﯨﺴﯩﻐﺎ ﻛﯚﻣﯜﻛﻠﯜﻛﺘﯘر ،ﻗﺎﭼﺎﻧﻜﻰ ﺷﯘ ﺋﺎﭼﻘﯘچ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪن ،دۇﻧﻴﺎ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺳﯩﺮى ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪۇ" دﯦﮕﻪﻧﯩﺪى .ﺑﯘ ﺋﺎﭼﻘﯘچ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪت ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺷﯩﺮ
ﻳﯜرەك ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﺪادى ۋە ﺋﻪۋﻻدﯨﻐﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻣﻪﺳﯱل ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎن،
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪرﺑﯩﺮ دەﻗﯩﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﺧﯘداﺳﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇراﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎﺳﺎرەﺗﻠﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪۇ .ﮬﺎﻳﺎت ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﺗﻪﻗﻪززاﻟﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﯘرۇۋاﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﭘﻪﻧﻨﻰ دەﭘﺴﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺑﯩﺮ -
ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﻧﻮﭘﯘزﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ "ﮬﻪﻗﯩﻘﻪت" ﺗﯘرﻏﯘزۇپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺧﺎﮬﯩﺸﻼر ﺋﻪۋﺟﯩﻤﻪﻛﺘﻪ.

داﻧﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮاﻧﺪﯨﺲ":روﮬﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﮔﺎﺳﻠﯩﻖ ﮔﺎﭼﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ" دﯦﮕﻪﻧﯩﺪى .ﺋﯘﻧﺪاق
ﺧﺎﮬﯩﺸﺘﯩﻜﯩﻠﻪر دەل ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ﮬﺎﻻﻛﻪﺗﺘﯘر .ﺋﺎﻧﯩﻼر
ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪرﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﻧﺎداﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻐﺎ ﺗﯘﻏﯘۋەرﺳﻪ ،ﺋﯘﻻرﻣﯘ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق
ﺑﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪن ﻗﻮرﻗﯘﻧﭽﻠﯘق!

ﺑﯩﺰدە ﺗﺎﻻﻧﺖ ﻳﻮق ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﺎﻻﻧﺘﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎش ﻳﻮق .ﺗﺎﻻﻧﺘﻨﻰ ﺋﺎﺳﺮاﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﭘﻪرۋﯨﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن روھ
ﻳﻮق .ﺳﻪﺑﯩﻴﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻪرﻛﯩﻠﻪﺷﻠﯩﺮﯨﮕﻪ زوﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﻳﻮق .ﻧﻮﻗﯘل ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯚﺗﻤﯜش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ
ﮔﻪۋدﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺋﻪﻧﯭﻧﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﻰ ﺷﯧﭙﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﻟﯩﯟەرﺳﻪ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ زاﻣﺎﻧﻐﺎ ﻛﯚز ﺗﯩﻜﯩﭗ
ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯘﻻق ﻛﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰدەۋاﺗﻘﺎﻧﻼرﻣﯘ ﭘﯧﺸﯩﻨﻰ ﻗﺎﻗﯩﺪۇ.

ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺋﻪﮬﯟاﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ۋە ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻘﺎ دۇچ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺗﯜزۈﻟﮕﻪن
ﻛﻮﻧﺴﯩﭙﯩﻚ ۋە ﻛﯩﺘﺎﺑﻼر ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﺪە  30 - 20ﻳﯩﻞ ﺳﺎرﻏﯩﻴﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﺟﺎن ﺑﺎﻗﯩﺪۇ .ﺑﯘ
ﺟﻪرﻳﺎﻧﺪا ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺒﺎرﯨﻠﻪر ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﺗﻪﻛﺮارﻟﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻳﯘﻧﺘﯘرۇﻗﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﻮﺗﺘﯘرا ،ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪردە ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﻮﻧﻪك ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺗﻪﺑﯩﺮﻟﻪرﻧﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯧﯖﯩﻐﺎ ﺗﺎﯕﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻر ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﭗ
ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﻪك ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﻠﯩﻤﻪ ﻣﯧﺘﻮدوﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺴﯩﻤﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ،ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪۇ.
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﻮﮬﺘﺎج ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺴﯧﺮى ،ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻛﯜﭼﻠﻪر ﻛﻮﻧﺎ راﻣﻜﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﺗﯧﭙﯩﺮﻻﻳﺪۇ.

http://www.uyebook.com
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ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎب ﺑﯘرﭼﻨﻰ زﯨﻤﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺳﻪﮬﻨﯩﻠﻪردە ،ﺗﯧﻠﯧﯟﯦﺰور ﺋﯧﻜﺮاﻧﻠﯩﺮﯨﺪا ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜﻧﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻣﯩﻠﻼر
ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ ﻧﻮﻣﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎزﻟﯩﻘﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻣﻪﻳﯜﺳﻠﻪﻧﺪۈرﯨﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا،
"ﻧﺎﺧﺸﺎ  -ﺋﯘﺳﺴﯘل ﻣﺎﻛﺎﻧﻰ" ﺋﯚز ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﯩﻠﻜﯩﯟەﺗﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەك ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺑﯩﺰدە ﻣﯘﺷﯘﻻرﻧﻰ
ﺋﻮﻳﻼپ ۋۇﺟﯘدﯨﻨﻰ ﺳﻮﻏﯘق ﺗﻪر ﺑﺎﺳﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎردۇ  -ﮬﻪ؟ ﺑﯘ ،ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﻨﯩﯔ
ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﯩﻜﯩﻦ؟ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪرﺳﻪ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻳﯧﯖﯩﯟاﺷﺘﯩﻦ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەك! ﺑﯘ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯚز
ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺋﻪﺗﺮاﭘﻘﺎ ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﺪﯨﻼ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯩﺪۇ .ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪدەﻧﯩﻲ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ
ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻛﯜﻧﺴﯧﺮى ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﯟاﺗﻘﺎن ،ﻳﻪر ﺷﺎرى ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﺪە ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ،ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻣﺎ
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺰدەﻧﻤﻪي ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ
ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﭘﺎراﻟﻠﯧﻞ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ،ﺗﻪﺳﯩﺮ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ،ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺎل ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻣﺎ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت
ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻳﯜرﮔﯜزۈﺷﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺋﻮرﻧﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻزﯨﻢ .ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜن ﮬﻪرﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﻪﻟﻠﻪر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﮬﻮﻣﯩﺮدﯨﻦ
ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﺗﺎ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎۋروﭘﺎ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ۋە ﻻﺗﯩﻦ
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﯘرﻏﯘن ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﻣﻪۋﮬﯘم .ﺑﯩﺰدە ﺋﻪﭘﻼﺗﻮن،
ﺋﺎرﯨﺘﻮﺗﯧﻞ ،ﺷﯧﻜﯩﺴﭙﯩﺮ ،روﺳﺴﻮ ،ﻧﯧﺘﺰى ،ﺳﺎرﺗﯧﺮى ،ﻓﯩﺮﯨﯯد ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼردﯨﻦ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﺎر؟
ﻣﯘﺷﯘﻻرﻧﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﺎق ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪن ﺑﻮﻻﺗﺘﯘق.

ﺋﺎرﯨﺴﺘﻮﺗﯧﻞ ﺑﯩﻠﻪن ﻓﺎراﺑﻰ ،ﺷﯧﻜﯩﺴﭙﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪن ﻧﺎۋاﺋﯩﻲ ،روﺳﺴﻮ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯜﺳﯜپ ﺧﺎس ﮬﺎﺟﯩﭙﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻏﯩﻠﻰ،
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دۇﻧﻴﺎۋى ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﻘﯩﻠﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪن ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك؟ ﺷﯩﺠﺎﺋﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ
ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎل ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﻛﯧﭽﯩﻜﻜﻪن ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.

 -1996-1989ﻳﯩﻠﻼر
________________________________________
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ﺋﯘﻧﯟﺍﻥ :ﻗﺎﭼﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﺷﻘﺎﺯﺍﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ
ﻧﯧﻤﯩﺲ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺋﺎرﻣﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻛﺮەك ﻣﯘﮬﯩﻢ.

–ﻛﺎرل ﻳﺎﺳﺴﭙﯧﺮس )ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻰ(
ﻛﯩﻤﺪۇر ﺑﯩﺮﺳﻰ":ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪرﺳﻪ ﺷﯘ ﭘﯧﺘﻰ" دﯦﮕﻪﻧﯩﻜﻪن .ﺑﯩﺮ ﻗﺎرﯨﺴﺎ ﺑﯘ ﮔﻪپ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪردﯨﻜﻰ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﻰ
ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎﮬﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﺪەك ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﻮﻏﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎرﯨﺴﺎ ،ﺋﺎز -
ﺗﻮﻻ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪت ﺑﺎر ،ﺗﺎج ﻛﯩﻴﯩﭗ ﻳﯜرﮔﻪﻧﻠﻪر ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻼ ،ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻼر ﻳﻮﻗﺎﻟﺪى ،دﯦﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺷﺎﮬﺎﻧﻪ ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎﺟﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﭙﻼ ﻛﯚرﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﮬﺎزﯨﺮ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪرﺳﻪ زاﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻼﺷﺘﻰ،
ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﻗﺎراﭘﻼ ﭘﻪرق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪس ،ﺷﯘﯕﺎ ﺗﺎﺟﺪارﻻرﻧﯩﯔ ﺗﺎﺟﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺰدەپ ﻳﯜرۈش
ﺑﯩﻤﻪﻧﯩﻠﯩﻚ" .ﺗﺎج" ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﻪزﻣﯘﻧﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻤﯩﺪى ،ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﯩﻠﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ
ﻳﻮﻗﺎﺗﺘﻰ .ﭘﺎرﻗﯩﺮاق ﻣﯧﺘﺎﻟﻼردﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﺗﺎﺟﻼر ﮔﻪرﭼﻪ ﻣﯘزﯦﻴﻼردﯨﻦ ﺋﻮرۇن ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺗﯜرﻟﯜك
ﺷﻪﻛﯩﻠﺴﯩﺰ ﺗﺎﺟﻼر ﺋﺎۋۇپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﻣﻮدا دەۋرﯨﺪە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرﮔﺎﻧﻠﯩﺮى ۋە ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮى
ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺷﻪﻛﯩﻠﺴﯩﺰ ﺗﺎﺟﻼر ﺷﻪﻛﯩﻠﺴﯩﺰ ﺑﺎﺷﻼرﻏﺎ ﻛﯩﻴﯩﻠﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺑﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺗﺎﺟﺪارﻻر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا
"ﺋﯘرۇش"ﻣﯘ ﻳﯜز ﺑﻪرﻣﻪﻳﺪۇ ،ﮬﻪﺳﻪت ﺋﻮﺗﻠﯩﺮى ﺋﯚز ﺋﻮﭼﯩﻘﯩﺪا ﻳﯧﻨﯩﭗ ،ﮬﻪرﮬﺎﻟﺪا ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﭘﯧﺸﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاپ ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﺳﻮرۇﻧﻼردا ﺗﺎﺟﺪارﻻرﻧﯩﯔ ﺧﯘﺷﺨﯘي ،ﺋﻮﯕﻠﯘق ،ﭘﯧﻘﯩﺮاﻧﻪ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﻨﻰ
ﻛﯚرﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﺟﺪارﻻرﻏﺎ ﺧﺎس ﮬﯘزۇرى ﺋﻪﺷﺮەﭘﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯚرﻣﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﺧﯩﺮ،
ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﺎدەﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯘق .ﺑﯩﺰ ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻘﺎ ﭘﻪﻗﻪت
ﻛﯚﻧﯜپ ﻛﻪﺗﺴﻪﻛﻼ ،ﺷﻪرﯨﯭﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻐﺎر ﻣﺎددﯨﻠﯩﺮى ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﮔﯜزەل ﺧﯘﻟﻖ دەﭘﺘﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜزﯨﻤﯩﺰ.

ﺋﯘﻧﯟان زاﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﻛﻪﺳﯩﭙﺪارﻟﯩﺮى ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎج .ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﻳﯜرﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ،
ﻛﯚﺗﯜرۈپ ﻳﯜرﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﮬﺎزﯨﺮ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﻳﯜرﮔﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﻛﯚﺗﯜرۈپ ﻳﯜرۈش ﺋﺎﻗﯩﻼﻧﯩﺮاق ،ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺑﯘﻧﺪاق ﺗﺎﺟﻼر ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،ﭼﻮڭ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﻧﯟان ﻛﯩﻴﯩﭗ
ﻳﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎج ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﯘ ،زاﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪرەپ ۋە ﻧﻮﻣﯘس ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻐﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﻧﻼﺷﻘﺎن ﮬﺎﻟﺪا
ﻛﯩﻨﯩﺸﻜﯩﻐﺎ ﻧﻪﻗﯩﺸﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯘ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ﻧﺎﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺳﻪت ﻛﯚرۈﻧﯜپ دەرﮬﺎل ﭼﯧﻠﯩﻘﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.

ﺋﺎدەﻣﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﭘﯩﻜﯩﺮﮔﻪ ﮔﺎداي ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺷﻪرەپ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺑﺎي .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪاق
ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻼ ﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰ .ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯟان ﺑﺎﮬﺎﻻش ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﻰ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ
ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺋﻮرۇﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮدﯨﻨﻼ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاش ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﻳﯧﭙﯩﻖ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺋﺎﺷﻜﺎرا
ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚﺗﯜپ ،ﺳﻮۋﻏﺎ  -ﺳﺎﻻم ۋە ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻣﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﺮاﺗﯧﮕﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﺮى ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﺪۇ.
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ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﺗﻪﻳﻠﯩﻜﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ روﺷﻪن ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﺳﯩﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺧﯩﺠﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن
ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﺶ زاﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﯩﺴﯩﮕﻪ ﻣﺎس ﮬﺎﻟﺪا ﻗﺎﻻق ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﺳﯧﺰﯨﻤﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﻠﻪردە ،رادﯨﯯ  -ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ۋە ﻣﻪﺗﺒﯘﺋﺎﺗﻼردا ﻟﻪﻧﻪت ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﺴﯩﭙﻤﯘ
ﻗﯩﺴﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯚﻛﻴﯚﺗﻪﻟﺪەك ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎرا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯘزاﻗﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮى
ﺗﻪﻗﯩﭙﻠﻪﻧﮕﻪن ﺑﯘ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚزﺋﺎرا ﺗﻪﯕﻜﻪش ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﺗﯚت ﺋﻪﺗﺮاﭘﻘﺎ ﺗﻪﺷﯟﯨﺶ ﺋﺎرﯨﻼش ﻗﺎراﭘﻤﯘ
ﻳﯜرﻣﻪﻳﺪۇ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻟﻪززەت ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.

ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺗﯘرۇپ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪردﯨﻜﻰ ،ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﻮم ۋە ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪردﯨﻜﻰ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻼرﻏﺎ
ﻗﺎراپ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻧﺪاق ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎي،
ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯚزﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯘﺳﯘل ۋە ﭘﻮزﯨﺘﺴﯩﻴﯩﻨﯩﻤﯘ ﺧﺎﺳﻼﺷﺘﯘرۇپ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺋﻮرۇن.
ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﻮرۇﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﻨﻰ دﯨﯫﻟﯧﻜﺘﯩﻚ ﻣﻪﻧﯩﺪە ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪۇ .ﺋﯘﻧﯟان
ﺑﺎﮬﺎﻻﺷﻨﯩﯔ ﺷﻪرﺗﻠﯩﺮى ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺶ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺋﻮرﮔﺎن
ﭼﯜﺷﯜرﮔﻪن ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﯧﺘﯩﺪۇ .ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻠﯩﺮى ﮬﻪر ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺟﯩﺪدﯨﻲ
ﺗﻪﻗﻪززاﺳﯩﻐﺎ ﻣﺎس ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯩﺴﺘﺮاﺗﯧﮕﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﻧﯩﺪە ﺗﻪﺗﺒﯩﻘﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺖ ،ﻛﺎﻓﯧﺪراﻻردا ﻧﻪﭼﭽﻪ
ﻗﺎﺗﻼم ﺗﻪﺗﺒﯩﻘﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﭘﺮاﻣﯩﺪا ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ دﯦﮕﻪن ﻣﯘﺷﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك.
ﺑﯘﻧﺪاق

ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺪا

ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﻳﺎرﻟﯩﻘﻠﯩﺮى

ﺗﯚۋەﻧﮕﻪ

ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺴﯧﺮى

ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ

ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ

ﻣﯜﺟﯩﻤﻪﻟﻠﻪﺷﺘﯜرۈﻟﮕﻪن ﺋﯘﭼﯘرﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺗﯚۋەﻧﻨﯩﯔ ﺳﺎداﻟﯩﺮى ﭘﺮاﻣﯩﺪاﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﻐﺎ
ﺑﺎرﻏﯘﭼﻪ ﮬﺎﻟﺴﯩﺮاپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯚزﺋﺎرا ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯚۋەن ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺑﯩﺮ
ﻏﺎﻳﯩﯟى دۇﻧﻴﺎدﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ "ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ" ﮬﻪﻗﯩﻘﻪت ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ.
ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪا ﮬﻪﻗﯩﻘﻪت ﺋﺎﺳﺎن ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﻪرﺳﻪ
ﺑﻮﻟﻤﺎي ﻛﻪﻟﮕﻪن ،ﺋﯘ ،ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﺋﯜزۈﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن "ﻳﻮﺳﯘن" ۋە "ﺋﻪدەپ" ﻟﻪر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﭘﺎﻧﯩﻴﻼرﻏﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘپ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن.

ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﯘﻧﯟان ﺑﺎﮬﺎﻻﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯘدۇم ﺋﯚزﮔﻪرﻣﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﺎﮬﺎﻻﺷﻨﯩﯔ ﻳﻮﺳﯘﻧﻠﯩﺮى
ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘردى ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯜﻟﮕﯜرﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﻮدﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﯟان
ﺑﺎﮬﺎﻻش ﺷﻪرﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪر ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻰ ﺋﯚز رﯨﺰﻗﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯜرەش ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺧﺎدﯨﻤﻼرﻏﺎ ﻳﯧﯖﻰ
ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﻳﯘﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺗﻮرﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻗﯘش زۆرۈرﯨﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯘﻏﺪۇرﯨﺪۇ .رەﮬﺒﻪرﻟﻪر ﺑﯩﻠﻪن زﯨﻞ
ﺑﺎردى  -ﻛﻪﻟﺪى ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪاﺷﻼر ﺋﺎرا رﯨﻘﺎﺑﻪت ،ﺟﻪﯕﮕﻰ  -ﺟﯧﺪەل ،ﺗﯚﮬﻤﻪﺗﻠﻪرﻣﯘ
ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﻳﻮﻗﻼر ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﻗﻪﻟﻪم ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ۋە ﺗﻮﻧﯘش ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮﻟﻪرﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻖ
ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﮬﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯚزﺋﺎرا ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺗﻮﻟﯘﻗﻼش ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻰ زاﻛﺎزﻻر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﺗﯜرﺗﻜﻪ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚزﯨﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪن ﮬﺎﻟﺪا ﺑﯩﺮ  -ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎرﭼﻪ
ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﻮرى ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪن ﮬﺎﻟﺪا ﺑﯩﺮەر ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ دادﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن روﮬﯩﻲ ﺗﯩﭙﯩﻚ ﮬﻪرﮬﺎﻟﺪا ﺋﺎرﯨﻤﯩﺰدﯨﻦ ﻳﻮﻗﺎپ ﻛﻪﺗﻤﯩﺪى .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟى "ﭘﯘﺷﺘﻰ"ﻏﺎ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺋﯚز ﻓﺎﻣﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﺎرﻛﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﺎﭘﻼش ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮدﯨﻜﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎﺗﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك.

"ﺋﯘﻧﯟان" دﯦﮕﻪن ﺳﯚزﻧﯩﯔ ﻟﯘﻏﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﺘﯘرۇپ ﺑﺎﻗﻤﺎﭘﺘﯩﻤﻪن ،ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ
ﺷﻪرﮬﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك .ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ "ﺋﯩﺰاﮬﻠﯩﻖ ﻟﯘﻏﻪت" ﻟﻪردﯨﻦ
ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺗﯚت
ﭼﺎﺳﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﯩﻼ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘرەﻛﻜﻪﭘﻠﯩﻜﻰ ﺳﯚزﻟﻪرﻧﯩﯔ ﻟﯘﻏﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﺋﺎرﺧﯧﯯﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺟﯘﻏﻼﻧﻤﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇپ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن" ،ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮر" دﯦﮕﻪن ﺳﯚزﮔﻪ
ﻟﯘﻏﻪﺗﻠﻪردە ﺗﯜز ،ﺳﺎددا ،ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﺷﻪرﮬﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯩﻤﺪۇر ﺑﯩﺮﺳﻰ" :ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻐﺎ
ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮﯨﻤﻪن دەپ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺳﻮﺋﺎل ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺳﻮﻏﯘﻗﻘﺎن ﺋﺎدەم" دﯦﺴﻪ ،ﺑﯘﻧﯩﻤﯘ
ﺋﯩﻨﻜﺎر ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدە ﺋﯩﺲ  -ﺑﯘﺳﻰ ﭼﯩﻘﻤﺎي ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن
ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرﻻرﻣﯘ ﺋﺎز ﺋﻪﻣﻪس .ﻣﻪن "ﺋﯘﻧﯟان" ﺳﯚزﯨﮕﻪ ﺗﻪﺑﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘرﻣﺎﻳﻤﻪن ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﻪن ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺧﺎدﯨﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎق ﻗﺎﭼﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎر ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪن .ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺋﯘﻧﯟاﻧﻐﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﺴﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎزراق ﻣﺎﺋﺎﺷﻰ ﺋﯚﺳﯩﺪۇ ،ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯚﺳﻜﻪن ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﭘﻪﺳﯩﻠﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﻪش ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﯩﻴﮕﯩﻠﻰ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚي  -ﺗﯘراﻟﻐﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎزﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ،
ﺗﯧﺨﻰ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﻪﻧﮕﯩﻠﻰ ،ﻣﺎﺧﺘﺎﻧﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ 1 .ﻣﯩﻠﻴﺎرد  200ﻣﯩﻠﻴﻮن ﺋﺎدەم ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎن ﻧﺎن ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ
دەۋرﯨﺪە ﺋﺎﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎزﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﻛﻮﻟﯘﻣﺒﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪڭ ﺗﯘرﺳﺎ ﻛﯧﺮەك .دﯦﻤﻪك،
ﺋﯘﻧﯟان ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﻛﯚپ ﺗﻪرەﭘﻠﯩﻤﻪ ﮬﯘﺟﯘﻣﺪﯨﻦ ﺗﻪرﻛﯩﺐ ﺗﺎﭘﻘﺎن ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎدەﻣﺰات ﺋﯩﺠﺎد ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧﯘرﻏﯘن
ﺗﻪدﺑﯩﺮ ۋە ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻤﺎي ﺗﯘرۇپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻚ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﭗ ،ﻗﯩﭙﻴﺎﻟﯩﯖﺎچ رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى.

ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﻮرﺗﺎق ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﻛﯩﺖ .ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ،ﺋﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯚزﮔﻪرﻣﻪﻳﺪۇ.
ﻗﻪدﯨﻤﻜﻰ ﮔﺮﯦﻜﻼر":ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻳﺪۇ" دەپ ﮬﯚﻛﯜم ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﻜﻪن .ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﺟﯘﯕﮕﻮدا ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻳﺪۇ .ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﺳﻤﯜر ﭼﻮڭ
ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎدەم ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘرۇن ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪن ﺋﻮرﺗﺎق ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻗﯘﻳﯘپ،
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﭘﯩﭽﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯘﻳﯜەن ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ،دۆﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﺮ  -ﻣﻪرۇﭘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ
ﺑﻪرﮔﻪن ﭼﻮڭ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎ .ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺋﻮردﯨﺪﯨﻦ ﮬﻪﻳﺪەپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﭘﯩﻐﺎﻧﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺎﻟﻤﺎي "ﺟﯘداﻟﯩﻖ زارى"ﻧﻰ
ﻳﺎزﻏﺎن ۋە ﺋﯚزﯨﻨﻰ دەرﻳﺎﻏﺎ ﺗﺎﺷﻼپ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﯩﺪى .دۇﻓﯘ ﮬﯚﻛﯜﻣﺮاﻧﻼرﻧﻰ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪپ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﻳﺎزﻏﺎن .ﻟﻰ ﺑﻪي
ﮬﯚﻛﯜﻣﺮاﻧﻼرﻏﺎ ﭘﻪرۋا ﻗﯩﻠﻤﺎي ﻣﻪي ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻳﯜرﮔﻪن .ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﻓﯧﯯداﻟﯩﺰم ﺗﺎﻛﻰ
ﻏﻪرﺑﻠﯩﻜﻠﻪر ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﻗﯧﻠﯩﻦ ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻗﻘﯩﭽﻪ ﺑﻪﺧﯩﺮاﻣﺎن ﻳﺎﺷﺎۋەرﮔﻪن .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﺎرﯨﺨﻰ ﻣﻪﻟﯘم ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﮬﻪق ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﺘﯘراﻟﻤﺎي ﺗﻪرﻛﯩﻴﺪۇﻧﻴﺎ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻪك ﭼﯘﻳﯜەﻧﭽﻪ ۋەﺗﻪﻧﭙﻪرۋەرﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺗﺎرﯨﺨﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن .ﺳﯜﻛﯜت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺗﺎرﯨﺦ
ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜرﮔﻪن ﮬﺎﻳﺎت ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮﭼﻪ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺳﯜﻛﯜت ﻗﯩﻠﯩﺶ
دﯦﻴﯩﺸﯩﻜﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮﻯ
"ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ،ﺳﯩﯖﮕﻪن ﻧﯧﻨﯩﯖﻨﻰ ﻳﻪ"

ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ،ﺟﯘﯕﮕﻮﭼﻪ ﮬﺎﻳﺎت ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ

ﻣﺎددﯨﺴﻰ .ﺋﺎﻟﺪاﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﭼﯧﻘﯩﻤﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﺗﯚﮬﻤﻪت ،ﺷﯩﻜﺎﻳﻪت ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺋﺎزراق ﺷﺎﻛﯩﻼت
ﻳﺎﻟﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺷﺘﺎﺧﺘﯩﺴﯩﻐﺎ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﺗﯩﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺪۇ .ﺷﺎﻛﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻰ
ﻧﻪدﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن دﯦﺴﻪﯕﻼر ،ﭼﺎﻗﻨﺎپ ﺗﯘرﻏﺎن "ﺋﻪدەپ"ﺗﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن .ﺋﺎﺧﯩﺮ ،رﯨﺰﻗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﯜﻟﯜپ ﺗﯘرۇپ
"ﺋﻪدەپ" ﺑﯩﻠﻪن ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺶ ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﺗﯘﻳﯘﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن.

ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺋﯘﻧﯟان ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﯩﻲ ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎز ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﭘﺮاﻣﯩﺪاﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەر ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮەر
ﺑﯘرﺟﯩﻜﯩﮕﻪ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘ ،ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜن ﭘﺮاﻣﯩﺪاﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪم زەﻧﺠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺑﯩﺮ ﮬﺎﻟﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ .ﺑﯘ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﺎ ﻳﯘﻗﯩﺮى  -ﺗﯚۋەن ﺋﻮرﮔﺎن ۋە
ﻳﯜرۈﺷﻠﻪﺷﻜﻪن ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺗﻪرﻛﯩﺐ ﺗﺎﭘﻘﺎن .ﺑﯘ ﺋﻮرۇن دۆﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﺎدﯨﺮﻻر ۋە ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺧﺎدﯨﻤﻼرﻏﺎ
داﺋﯩﺮ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺮاﭼﯩﺴﻰ ﻻﻳﺎﻗﯩﺘﯩﺪە ﻛﯚﭘﺮەك دۆﻟﻪت ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ۋە ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﻣﺎﻛﺮوﻟﯘق ﭘﯩﻼن ۋە
ﺗﻪﯕﺸﻪﺷﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪۇرﯨﺪۇ .ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺧﺎدﯨﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻻﻳﺎﻗﻪت ﻛﯚﻟﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﭘﯩﻼﻧﻼر
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ﺗﯜزۈﻣﻠﻪﺷﺘﯜرﯨﺪۇ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯘراﻗﻼﺷﺘﯘرﯨﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻧﯟان ﺋﯘﻧﯟان ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار
ﺋﻮرﮔﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﭘﯩﻼن ۋە ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ۋەزﯨﭙﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯟاﻧﻐﺎ
ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﻠﻪر ﺧﺎدﯨﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻻﻳﺎﻗﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜرﻣﯩﮕﻪن ﺋﻪﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ،ﺋﯘﻧﯟان
ﺷﻪﺧﺴﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘرﻣﯘش ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻐﺎ ﻣﺎددﯨﻲ ﻳﺎﻣﺎق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻧﻮﭘﯘز ،دەرﯨﺠﻪ ،ﺷﺎن  -ﺷﻪرەپ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ.

ﺋﯘﻧﯟان ﺑﺎﮬﺎﻻش ﺷﻪرﺗﻠﯩﺮى ﺳﯩﻴﺎﺳﻪت ۋە ﭘﻪرﻣﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﺑﯘﻟﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻗﺎﻧﯘﻧﭽﺎق .ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﭽﺎق ﻳﯜرﮔﯜزۈﻟﯜش ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن "ﻗﺎﻧﯘن" ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯚزى
ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﺋﻮرﮔﺎﻧﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺳﯩﻴﺎﺳﻪت ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ .ﺷﯘﯕﺎ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺧﺎدﯨﻤﻼر ﻏﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﺎي ﺗﯘرۇپ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﻪرﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﺟﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﺷﻜﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎر .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﻪرﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮرۇﻧﺪاش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﻪﮬﻠﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚرە ،ﭘﯘرﺳﻪﺗﭙﻪرەس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﯜزۈك .ﭘﯘرﺳﻪﺗﭙﻪرەﺳﻠﻪر ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪن ﺧﺎﻟﺘﺎ
ﻛﻮﭼﯩﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﻧﯩﺸﺎﻧﻐﺎ ﺗﯧﺰرەك ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ .ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﻪﮬﻠﯩﻠﯩﺮى ﻧﯩﺸﺎﻧﻐﺎ ﮬﻪرﮬﺎﻟﺪا ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﭗ
ﻳﻪﺗﺴﯩﻤﯘ ،ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﭘﯘرﺳﻪﺗﭙﻪرەﺳﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .داﺷﻘﺎزاﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﺴﻰ ﺗﻪڭ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﺧﯩﺮ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﻪﮬﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻧﻮﭘﯘزﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯧﺴﯩﻤﯩﻨﻰ
ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﺗﯧﺘﯩﻐﺎن ﺗﺮاﮔﯧﺪﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﺷﻪﺧﺲ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﻮي  -ﺧﯩﻴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻟﻪﻳﻠﻪپ ﭼﯩﻘﻤﺎس
ﭼﯚﻛﻤﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇۋﯦﺘﯩﺪۇ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻗﯩﺘﯭﺳﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎن دەپ ﻣﻪدﮬﯩﻴﯩﻠﻪﻧﮕﻪن ﻛﯘﻟﯘﻣﺒﯘ ﻗﺎراﯕﻐﯘ ﺋﻪﺳﻜﻰ
ﺋﯚﻳﺪە ﻏﯧﺮﯨﺒﺎﻧﻪ ﺟﺎن ﺋﯜزﮔﻪن .ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﻣﯧﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎراﺗﻘﺎﻧﻼر دەل ﺷﯘ ﻣﯧﯟﯨﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺷﯜﭘﯜﻛﻠﯩﺮى ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا
ﺧﻮرﻟﯘﻗﻘﺎ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪﻧﯭﻧﻪ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﮬﺎﻻل ﻣﯧﮭﻨﻪت ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﺎت ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘر.

ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚﮬﭙﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﺎﮬﺎ ﺑﻪرﮔﻪﻧﺪە ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﻜﻪن دەرﺳﯩﻨﯩﯔ ۋاﻗﯩﺖ ﻣﯩﻘﺪارﯨﻐﺎ ﻧﻪزەر
ﺳﯧﻠﯩﭗ ،دەرﺳﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ۋە ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯚز ﻳﯘﻣﺪۇق .ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ دەرﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﭘﻪرەز ۋە ﺳﯧﺰﯨﻤﯩﮕﻪ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪت ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻞ دەرﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن
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ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﯩﻨﻰ دﯨﻘﻘﻪﺗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﻗﯩﻠﺪۇق .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮى ،ﺋﻮﺑﺮاز دﯦﮕﻪﻧﻠﻪرﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼﭘﻤﯘ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪۇق .ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت
ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﮬﺎ ﺑﻪرﮔﻪﻧﺪە ،ﺋﯘﻧﯟان ﺑﺎﮬﺎﻻش ﺷﻪرﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪن ﺳﺎﻧﻐﺎ ۋە ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﺗﺒﯘﺋﺎﺗﺘﺎ
ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘردۇق ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻠﯩﻘﻰ ،ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ،ﺋﯘﭼﯘر
ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ،ﺗﻪﺳﯩﺮﭼﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﺷﻤﯩﺪۇق .ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟال ﺋﺎدەﻣﮕﻪ "ﻗﺎﭘﺎق ﭘﯘل ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﺎراڭ ﭘﯘل"
دﯦﮕﻪن ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻨﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ رەۋﯨﺸﺘﻪ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺪۇ.

ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰدە ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ،ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻪت ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺋﯘﻧﯟان ﺷﻪرﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﻨﯩﯔ
داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﻟﻤﯩﺪى .ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪن ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺷﯩﺪا ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪن ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪر ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﻪﻣﮕﻪك ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪا
ﺳﺎﻧﺎﻟﻐﺎﻧﯩﻜﻪن ،ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻪﺗﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك .ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺷﯩﺪا
ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪر ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪۇ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻪﺗﻤﯘ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﯟى
ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪ ﺷﻪﻛﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻧﯩﻜﻪن ،ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻚ ﻛﻪﭼﯜرﻣﯩﺸﻨﯩﯔ زﯦﻤﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن
روﮬﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ ،ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر زوﻗﻰ ﺗﻪرﯨﻘﯩﺴﯩﺪە
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﻧﺎﻣﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻼ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﺷﻪﻛﻠﻰ .ﻧﻮﺑﯧﻞ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت
ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺳﯩﻤﺎس ﮬﯧﻨﻲ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯘﺗﯘﻗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺧﺎرۋارد ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺴﺘﯩﻠﯩﺴﺘﯩﻜﺎ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرﻟﯘﻗﯩﻐﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن .ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﺗﺎﻻﻧﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻛﺮەك ﺗﻪﺳﯩﺮى ﻗﯘۋۋەﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ.

ﺋﯘﻧﯟان ﺑﺎﮬﺎﻻش دۆﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﭘﻪن ،ﻣﻪﻣﯘرﯨﻴﻪت ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﮔﻪۋدﯨﻠﻪﻧﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺧﯩﺰﻣﻪت ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪت .ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺋﯩﻠﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎﻧﺪا
ﺋﯜﻧﯜﻣﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻪﻳﺪۇ .ﺋﯩﻠﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﺋﯚزﯨﭽﻪ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﯨﺪۇ ،ﺋﯘ ،ﺋﯩﺨﺘﯩﺴﺎس ۋە ﺗﺎﻻﻧﺖ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪت ،ﻛﯚزﯨﺘﯩﺶ ،ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼر ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪا ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺪۇ .روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﺋﯘﻧﯟان
ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎدﯨﻤﻠﯩﺮى ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯘﻧﯟان ﺑﺎﮬﺎﻻش ﮬﻪﻳﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪزاﻟﯩﺮى ﺋﺎدەم ،ﺧﯩﺰﻣﻪت ،ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﻣﺎس ﻗﻪدەﻣﻠﯩﻚ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﻟﯩﻠﻼ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﺎﮬﺎﻟﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯩﻠﯩﻢ
ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻘﻼرﻧﻰ ،ﺟﻪﻟﭙﻜﺎر ﻧﯘﻗﺘﯩﻼرﻧﻰ ﺋﯚز ۋاﻗﺘﯩﺪا ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ
ﻛﯧﺮەك .ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ،ﺑﯘ ﺳﺎﮬﻪدە ﻛﯩﺘﺎب ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،ژۇرﻧﺎل ﻛﯚرﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﮬﻪدﯦﺴﯩﻼ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻨﯩﯔ
ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﻚ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻛﯜن ﻛﻪﭼﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺑﺎر.

ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﭘﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺧﻮﺟﯩﻠﯩﻘﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﻣﯘﺗﻠﻪق
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪت ۋە ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻧﻮﭘﯘزﻻرﻏﺎ ﺑﺎﮬﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯘﻧﯟان ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﯩﻲ
ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش ﭼﺎرﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﺗﻠﻪق دەپ ﭼﯜﺷﻪﻧﺴﻪ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﺎرە ﮬﺎﻣﺎن
ﺳﯩﻴﺎﺳﻪت ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﻪي ﻛﻪﻟﺪى ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﻢ دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﻏﯘرۇرى،
ۋﯨﺠﺪاﻧﻰ ۋە ﻛﯚپ ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯟان ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﻘﻪدەر ﺋﺎﺷﯘ
ﺗﻪرەﭘﻠﻪرﻧﻰ ﻳﻮرۇﺗﯘﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك.
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ﺋﯘﻧﯟان ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻧﯟان ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪﺗﻨﻪپ ﺋﯚﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻣﻪن
ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎدەم ﺑﺎﻳﻘﺎش ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻐﺎ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘپ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﻤﻪن ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎرﻣﯘ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪن .ﭼﯧﺮﭼﯩﻠﻞ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻟﯘغ داﮬﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ
ﭼﯩﻘﻘﺎن .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ زۇﯕﺘﯘﯕﻰ ﻧﯧﻜﺴﯘن ﭼﯧﺮﭼﯩﻠﻞ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺟﯘﯕﮕﻮﻟﯘق ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﭽﯩﻨﯩﯔ
ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺳﯚزﯨﻨﻰ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻛﻪﻟﺘﯜرﮔﻪن":ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯜزۈﻣﯩﻤﯩﺰدە ،ﺑﯩﺰ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪ
ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﭼﯧﺮﭼﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ" .ﺑﯘ ﻳﻪردە ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﭽﻰ دەل ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن
ﺗﯜزۈﻣﯩﻨﻰ ﻛﯚزدە ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﯩﺪى.

ﺑﯩﺰدە ﺋﯘﻧﯟان ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﯩﻲ ﺋﻮرﮔﯩﻨﻰ ﺑﻪﻛﺮەك ﻣﻪرﻛﻪزﻟﻪﺷﺘﯜرۈﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﻴﯘروﻛﺮاﺗﻠﯩﻖ ﺋﯧﻐﯩﺮ.
ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻧﯟان ﻧﯘرﻏﯘن ﺑﻮﺳﯘﻗﻼردﯨﻦ ﺋﺎﺗﻼپ ﺋﯚﺗﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺑﻮﺳﯘﻏﯩﻼرﻧﻰ "ﺗﻮﺳﯘق" دﯦﺴﻪك
ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺧﺎدﯨﻢ ﺋﯚز ﺋﯘﻧﯟاﻧﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ رەﺳﻤﯩﻴﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯧﺠﯩﺮﮔﯩﭽﻪ ۋە ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎر
"ﺗﻮﺳﯘق"ﻻردﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﭼﻪ ﻳﯜرﯨﻜﻰ ﻗﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮزﻏﯩﻠﯩﭗ ،ﻧﯧﺮۋﯨﺴﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻپ ،ﺑﯧﻠﯩﻨﯩﯔ ﺳﯚﯕﻪﻛﻠﯩﺮى
ﻳﯘﻣﺸﺎپ ،ﻏﯘرۇرى ﭘﯧﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺟﯘﯕﮕﻮﭼﻪ زﯨﻴﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﯩﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩﻴﺪۇ.
ﭘﯜﺗﻜﯜل ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺧﺎدﯨﻢ ﺋﯘﻧﯟان ﺑﺎﮬﺎﻻش ﮬﻪﻳﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪزاﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯚزﯨﻨﻰ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرەﻟﻤﻪي ﺋﺎۋارە ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪر ﺑﻴﯘروﻛﺮاﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﻰ .ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎراپ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ:

ﺑﯩﺰدە ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﻣﻪرﻛﯩﺰى دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﺪى .دﯦﻤﻪك ،ﺟﯘﯕﮕﻮدﯨﻜﻰ ﺳﺎن  -ﺳﺎﻧﺎﻗﺴﯩﺰ ﺋﻮرﮔﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ
ﻗﺎﺗﺎرﯨﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻮرﮔﺎن ﻗﻮﺷﯘﻟﺪى .ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش زاﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻼﺷﻘﺎﻧﺴﯧﺮى ﻛﯩﺮﯨﭗ  -ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﻪر
ﻛﯚﭘﻪﻳﺪى .ﺋﯘﻧﯟاﻧﻐﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎس ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺧﺎدﯨﻤﻼر ﭼﻪت ﺋﻪل ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك.
ﺑﯘ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻻﻳﺎﻗﻪﺗﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎﺷﺘﺎ ﻛﻪم ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯚﺗﻜﻪل .ﺑﯩﺮاق ﺑﯘ ﺋﯚﺗﻜﻪﻟﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﺎداﻗﻪت
ﺷﯘﻧﺪاق ﺧﯘراﭘﯩﻴﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ،ﭼﻪت ﺋﻪﻟﺪە ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪﮬﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼر،WSK ،
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ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻠﻪر ،داﯕﻠﯩﻖ ﺗﻪرﺟﯩﻤﺎﻧﻼرﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﺎش ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﯘرۇﻟﺪى .ﺗﻪرﺟﯩﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯩﺮﯨﻚ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮى ﻧﻪزەرﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﺪى .ﺋﯩﻘﺘﯩﺪار ﻛﯚپ ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺳﻮﺋﺎل ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎﻧﻼر ﻳﯩﺮﯨﻚ
ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﺸﯘﻧﺎس ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،ﺑﯩﺮ داﯕﻠﯩﻖ ﺗﻪرﺟﯩﻤﺎن ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﺪا ﻛﺎراﻣﻪت ﻛﯚرﺳﯩﺘﻪﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻤﯘ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻧﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﻟﭽﻪش ﻛﯧﺮەك؟ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻧﻪزەرﮔﻪ
ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ .ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﺳﻮﺋﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﻜﻪن ﺗﻪﻟﻪﭘﻤﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮزﻏﯩﻤﺎي ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻪزى ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﻰ ﺗﯩﻠﺸﯘﻧﺎﺳﻼرﻏﺎ ﻣﺎس ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ
ﮔﺮاﻣﻤﺎﺗﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰاﮬﻼپ ﺑﻪرﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﺋﯘ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﮕﻪن ﻣﻪﻧﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﻗﻪﻟﺒﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﻳﯜرەﻛﻨﻰ ﻳﯧﺮﯨﭗ ﻛﯚرۈﺷﺘﯩﻦ دﯦﺮەك ﺑﻪرﻣﻪﻳﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺧﻪﻧﺰۇ
ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﺳﻮﺋﺎﻟﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ،رۇس ،ﻳﺎﭘﻮن ﺗﯩﻠﻠﯩﺮى ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﺳﻮﺋﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻟﻤﯩﻘﯩﺪا روﺷﻪن
ﭘﻪرق ﺑﺎر .ﺋﻮﻣﯘﻣﻪن ،ﻣﻪدرﯨﺴﯩﭽﻪ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻧﻰ ﻗﯘرﺑﺎن ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﯩﺪەك
ﺋﺎﻗﯩﯟەﺗﻠﻪر ﺑﯩﺰ ﭘﺎت  -ﭘﺎت ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﺟﯩﯭﻟﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪۇر.
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ﺧﻮش ،ﺋﯘﻧﯟان ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻏﺎ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﺋﯧﭽﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪن ﺋﯩﺸﯩﻜﻤﯘ؟ ﻣﻪن ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك ،دەپ
ﻗﺎراﻳﻤﻪن .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﻮﻟﯘق ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺪى دﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﮬﺎزﯨﺮﭼﻪ ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺪى دﯦﮕﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻻر .ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ،ﺋﯘﻧﯟان ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜرﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚرە ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎش ﻗﯘراﻣﯩﻨﻰ،
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺋﻪزاﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎن ﺗﻪﻗﻪززاﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ،ﻗﺎﭼﺎ ﺑﯩﻠﻪن داﺷﻘﺎزان ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻛﺲ
ﺋﻪﺗﺘﯜردى .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ،ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﻪﺳﻤﻪ ﻳﯜزى .ﺑﯘ ﻳﯜزﻧﻰ ﻛﯚرۈپ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪر
ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺧﻪﻟﻖ ﭼﯚﭼﯩﻜﻰ "ﺋﺎﻟﺘﯘن ﻛﻪش" ﺗﯩﻜﻰ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ۋەﻗﻪﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ:

ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺰى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮى ﺋﯚز ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮى ﺋﯚﮔﻪي ﺋﯩﻜﻪن .ﺋﯚز ﻗﯩﺰى ﮬﯘرۇن ،ﺋﯚﮔﻪي ﻗﯩﺰ
ﺋﯩﺸﭽﺎن ﺋﯩﻜﻪن .ﺋﯚﮔﻪي ﻗﯩﺰ ﺋﯩﺸﭽﺎن ۋە ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻤﺎي ،ﺋﯚﮔﻪي ﺋﺎﻧﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ
ﮬﺎﻗﺎرەت  -ﺧﻮرﻟﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮاپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻜﻪن .ﺋﯘﻻر ﻳﺎﺷﯩﻐﺎن ﻳﯘرﺗﻨﯩﯔ ﺷﺎﮬﺰادﯨﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﺎي ﺋﺎﻟﺘﯘن
ﻛﻪﺷﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﺘﯘن ﻛﻪش ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪ ،ﺷﯘﻧﻰ ﻧﯩﻜﺎﮬﯩﻤﻐﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪن ،دەپ ﻳﺎرﻟﯩﻖ
ﭼﯜﺷﯜرۈپ ،ﺋﻮردا ﻣﻪﮬﺮەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﻪۋەﺗﯩﺪﯨﻜﻪن .ﺋﯚﮔﻪي ﺋﺎﻧﺎ ﺋﯚز ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﻰ -
ﺗﻪﻟﯩﻴﯩﻨﻰ ﻛﯚزﻟﻪپ ،ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﺎﻟﺘﯘن ﻛﻪش ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯚﮔﻪي ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘرۇپ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﺋﺎﻟﺘﯘن
ﻛﻪﺷﻨﻰ ﺋﯚز ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ﻛﯩﻴﺪۈرۈپ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻜﻪن .ﺋﺎﻟﺘﯘن ﻛﻪﺷﻨﻰ ﺋﯘﻧﺪاق  -ﻣﯘﻧﺪاق ﻛﯩﻴﮕﯜزۈﭘﻤﯘ ﭘﺎﺗﻘﯘزاﻟﻤﺎي،
ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻴﮕﯜزۈﭘﺘﯘ.

ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺧﺎدﯨﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻧﻪزەرﯨﺪە ﺋﯘﻧﯟان ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﻟﺘﯘن ﻛﻪﺷﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﻛﻪﺷﻤﯘ ﭘﯘﺗﻼرﻧﻰ ﺷﯩﻠﯩﭗ
ﻛﯩﻴﮕﯜزۈﺷﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪى.

-1997ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻴﯘل
________________________________________
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ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯧﯖﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﻠﯩﺸﯩﺸﻰ
ﺗﯩﻨﯩﻤﺴﯩﺰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻏﻮۋﻏﺎﻻر ﻛﯚپ ﮬﺎﻟﻼردا ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎرﯨﺨﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯚرەﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪر ﭘﯘرﻗﯩﺮاپ ﻗﺎﻳﻨﺎپ ﺗﯘرﻏﺎن ﻗﯧﻠﯩﻦ ﺋﯩﺲ  -ﺗﯜﺗﻪﻛﻠﻪر ﺗﻪرﯨﻘﯩﺴﯩﺪە ﺋﯩﻨﺴﺎن
ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﺑﯩﯭت ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻜﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎﻻﻧﯩﺴﻨﻰ ﻏﯘۋاﻻﺷﺘﯘرۇپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺷﯘ
ﺋﯧﻜﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎﻻﻧﯩﺲ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﮔﯜزەل ﺳﯜﺑﮭﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﻪ ۋە ﺷﯧﺌﯩﺮﻻرﻧﻰ،
ﺋﺎۋازﺳﯩﺰ ﻣﯘزﯨﻜﯩﻼرﻧﻰ ﺋﻮﭼﯘق ﻛﯚرەﻟﻪﻳﻤﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﻪزەردﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯘ
ﻏﯘﺑﺎرﺳﯩﺰ ﮔﯜﻟﻨﻰ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯩﺰﻣﻠﯩﻖ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪت ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜزۈۋاﺗﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰدا ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻏﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﭘﻪرۋﯨﺸﻜﺎرى ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯜزۈك ﺷﻪﺑﻨﻪﻣﻠﯩﺮى ﺗﯚﻛﯜﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﯧﺮۋﯨﻨﻰ
ﻗﻮﭼﯘۋﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎۋازﻟﯩﺮى ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺟﯜدەپ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺳﻪﻧﯭت ﺋﯩﻼﮬﻰ ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺴﯧﺮى
ﭼﯚﻟﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن رەﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻐﺎن ﺷﻪﺑﻨﻪﻣﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜرۈپ ﻳﯜرﻣﻪﻛﺘﻪ .ﻗﯧﺮﯨﺴﯩﻤﯘ ﺑﺎﻻ ﭘﯧﺘﻰ
ﻗﯧﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎن ﺷﺎﺋﯩﺮﻻر ۋە ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﺎرﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯘﻳﺎﺷﻰ ﮬﻪر ﻛﯜز ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺷﻪﺑﻨﻪﻣﺪﯨﻦ ﻛﯚﺗﯜرۈﻟﯩﺪۇ.

ﺗﻪﺑﯩﯭت ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎدەم ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺑﺎﻻﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪە ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻳﺪۇ ﮬﻪم ﺋﯩﺰاﮬﻼﻳﺪۇ
ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻏﯩﺪۇ .ﺋﺎدەم ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ۋە ﻳﯜﻛﺴﻪﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ دەل ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺳﯘﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺪۇ ،ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﻪڭ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻜﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺗﻪﺳﻪۋۋۇرﻟﯘق ﺋﯩﻨﻜﺎس
ﻗﺎﻳﺘﯘرﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎﺑﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻪزﮔﻪﻧﯩﺪى .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻳﺎﺷﺎش ۋە ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﺶ ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﺪارﻟﯩﻖ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘدى ،ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻼرﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ
ﭼﯩﻘﺎردى ،ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﺘﻰ .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﻪﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت
ﺑﺎﻻﻧﯩﺴﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ،ﻣﯘﮬﯩﺘﻰ ،ﺗﯜپ ﺷﺎراﺋﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎن ﺳﯜﭘﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﭗ
ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺑﯘﻧﺪاق ۋەﮬﯩﻲ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮرﻗﯘﻧﭽﻠﯘق دەﻟﯩﻠﻠﯩﺮى
ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﺗﻤﻮﺳﻔﯧﺮاﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻟﯘڭ  -ﭘﯘﭼﻘﺎﻗﻠﯩﺮى
ﻳﻪﻧﯩﻼ ﭘﻪرۋا ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻏﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺸﻼرﻧﻰ داۋام ﻗﯩﻠﺪۇرﻣﺎﻗﺘﺎ.

ﺋﺎﻧﺪﯨﺮو ﺗﻮﻣﺎس" :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺶ ﺗﺎرﯨﺨﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﻠﯩﭗ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻏﻼﺷﻤﯩﻐﺎن ﭘﺎﺟﯩﯭﻟﯩﻚ
ﻛﻮﻣﯧﺪﯨﻴﯩﺪۇر" دﯦﮕﻪﻧﯩﺪى .ﻣﻪزﻛﯘر ﭘﺎﺟﯩﯭﻧﯩﯔ ﻛﻮﻣﯧﺪﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﺗﯜﺳﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪۋەب ﺷﯘﻛﻰ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪر ﻳﺎﻛﻰ ﮬﻪر ﺑﯩﺮ داﻧﯩﺸﻤﻪن ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﻧﯘﻗﺘﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘرۇپ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺶ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻏﻼﺷﻤﯩﺪى .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ
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ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﺎرﯨﺨﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﮬﻪﺟﯩﻤﺪە ﻳﯧﺰﯨﻠﺴﺎ ،ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ۋە ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﮬﻪﺟﯩﻤﺪە ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﺧﯘﺷﺘﺎرﻟﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﺎرﯨﺨﻨﻰ زەﭘﻪرﻧﯩﯔ
رەﯕﺪار ﻧﻪﻗﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪە زﯨﻨﻨﻪﺗﻠﻪپ ﻳﺎزدى .ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﯩﻠﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺳﻪل ﻧﺎﻣﺮات
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪۋەب ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﺪا ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك.

ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ،ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﺗﯘرۇپ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻣﯧﯖﯩﺶ ،ﺳﺎﻏﻼم ﮬﺎﻳﺎت ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﺴﯩﺰ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻳﯜرۈﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ،
ﺋﻪﻧﺪﯨﺰﯨﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﯘۋازﯨﻨﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﭘﻪﻟﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜزۈﺷﺘﯘر .ﺑﯩﺮاق ﮬﺎزﯨﺮ
ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘق ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﺮى ۋە ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺷﺎﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﻨﻮرﻣﺎل
ﺋﻪﻗﯩﻠﭽﯩﻠﯩﻖ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺷﻰ ﻣﻮﻧﻮﭘﻮل ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﻐﺎﻧﺪەك ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺑﯘﻧﺪاق ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟﯩﻴﻪ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە ﺋﻪڭ
ﻣﻪرﻛﻪزﻟﯩﻚ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﯧﺘﯩﭗ ،ﺑﯩﺮەر ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺗﯜزۈم ،ﺑﯩﺮەر ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻓﻮرﻣﺎﺗﺴﯩﻴﻪ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ
ﻛﯜﭼﻜﻪ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪﻧﺪﯨﺰە ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ،ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺦ ﺳﯜرۈۋاﺗﻘﺎن ﭘﺎرﻻق ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ
ﻏﺎﻳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻜﻪن ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪر ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﻐﺎ ،ﮬﻪر ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺳﺎﮬﻪﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﯜرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﺷﻪرﺗﻠﯩﺸﯩﺶ ﮬﺎﻟﯩﺘﻰ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ رﯨﻘﺎﺑﯩﺘﻰ ﻛﺎردﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ  -دە،
ﺋﺎﺧﯩﺮ داۋاﻣﻼپ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﺗﯩﭙﻠﯩﻖ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﯩﯟوﻟﻮﺗﺴﯩﻴﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ
رﯨﻘﺎﺑﻪت ﻳﯜرﮔﯜزۈﻟﻤﯩﮕﻪن ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﻛﯚپ ﮬﺎﻟﻼردا ﺑﯘزۇﻟﻐﺎن ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﻣﻪۋﺟﯘدﻟﯘق ﻗﻪۋﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻰ روﻟﻰ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪۇ ،ﺋﯩﻨﻜﺎس ﺑﯩﻠﺪۈرﻣﻪﻳﺪۇ ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە،
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜن ﮔﻪۋدﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﺎﻣﯘﺷﻠﯘﻗﻨﻰ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﭘﺎﻟﻪﭼﻠﯩﻜﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ.

ﺋﺎۋۋال ﺑﯩﺰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﻠﯩﺮى ،ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﺮى ،ﻣﺎددﯨﻲ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎل ﻳﯜرۈﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜزﮔﻪن ﺧﯩﻼﭘﻪﺗﻠﯩﺮى ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە راﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﻪﮬﯟاﻟﯩﻐﺎ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﺗﻮﺧﺘﯩﻼﻳﻠﻰ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ،ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ،ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪت ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ
ﺋﯚﺗﻪﻳﻠﻰ.

ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ دﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﺑﺎﻏﯟەﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﭼﺎرۋﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ
ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺗﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن راﻳﻮن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﻗﯘرﻏﺎق ﺑﻮﻟﯘش ،ﺗﯚت ﭘﻪﺳﯩﻞ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﺘﻪك
ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ .دەرﻳﺎ  -ﻛﯚﻟﻠﻪر ،ﺑﯘﻻﻗﻼر ،ﻗﺎر  -ﻳﺎﻣﻐﯘرﻧﯩﯔ ﻳﺎردﯨﻤﯩﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﯘ
ﺋﯩﻨﺸﺎﺋﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﯘﻏﯘرۇش ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻠﯩﺮى ﺑﯘ راﻳﻮﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى ﻧﯧﮕﯩﺰﯨﻨﻰ
ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪۈرﮔﻪن .راﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯧﺮرﯨﺘﻮرﯨﻴﯩﺴﻰ ﻛﻪڭ ﺑﻮﻟﯘش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯧﻠﯧﻤﯧﻨﺘﻠﯩﻖ ﺗﻪرﻛﯩﺒﯩﻜﻪ ﺑﺎي ﻳﻪر
ﺋﺎﺳﺘﻰ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﻮل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻧﯧﻔﯩﺖ زاﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻮﻟﻠﯘﻗﻰ ،ﻗﯩﻤﻤﻪت ﺑﺎﮬﺎ ﻣﻪدەﻧﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻛﯚپ
ﺧﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪن دۇﻧﻴﺎ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﺎﺗﺎردا ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﮔﯚﮬﻪر زﯦﻤﯩﻦ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻰ ۋە
ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪن دۆﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺳﺎﻧﺎﺋﯩﺘﻰ ۋە دۆﻟﻪت ﻣﯘداﭘﯩﯭ ﺳﺎﻧﺎﺋﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ زور ﺗﯚﮬﭙﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻗﻮﺷﻤﺎﻗﺘﺎ .راﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰﺋﯩﻘﻠﯩﻢ ۋە ﻳﻪر ﺗﯜزۈﻟﯜﺷﻰ ،ﺗﺎغ  -دەرﻳﺎﻻرﻧﯩﯔ
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ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ،ﺗﯘﭘﺮاق ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ ۋە ﺗﻪرﻛﯩﺒﻰ ،ﮬﯚل  -ﻳﯧﻐﯩﻦ ﻣﯩﻘﺪارى ﺟﻪﮬﻪﺗﻠﻪردە ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس
ﺋﯧﻜﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪۈرﮔﻪن .ﺑﯘ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜن ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ
ﺑﻪﻟﯟﯦﻐﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯜك ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎراﺗﻘﺎن .ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﻼر ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﻪۋزەﻟﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﻮﻟﯘﻗﻼپ ،راﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ،ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺳﻪۋەﺑﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻗﺎﺗﻨﺎش ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺷﻪﮬﻪر  -ﺑﺎزارﻻرﻧﻰ ،ﺳﻮدا ﺗﻮرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ،دﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﺑﺎﻏﯟەﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﭼﺎرۋﯨﭽﯩﻠﯩﻖ
ﻣﻪﻳﺪاﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯚزﺋﺎرا ﺗﻮﻟﯘﻗﻼش ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﮔﯜﻟﻠﻪﻧﮕﻪن ﻗﻮل ﮬﯜﻧﻪرۋەﻧﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ،
ﺋﻮرﺗﺎق ﺗﯩﻞ ،ﺋﻮرﺗﺎق ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻣﯩﺮاﺳﻼرﻧﻰ ۋۇﺟﯘﺗﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرﮔﻪن .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﻪ -
رﯨﯟاﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﻗﯩﺴﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﻣﯘﻗﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﮬﯧﻜﻤﻪﺗﻜﻪ ﺑﺎي ﺗﯘرﻣﯘش ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ
ﺟﯘﻏﺮاﭘﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﻰ ،ﺑﯘ ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﯩﯔ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ دەۋرﻟﻪردﯨﻜﻰ ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ
ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻟﻪپ ﺳﯚزﻟﻪپ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪۇ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯩﺠﻪز  -ﺧﯘﻟﻘﯩﻤﯩﺰ ،ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﻣﻪﻧﻪ
ۋە ﺋﯩﻨﺘﻮﻧﺎﺗﺴﯩﻴﻪ ،ﻧﺎﺧﺸﺎ  -ﻛﯜﻳﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺗﯧﻤﭙﯩﻼر ۋە ﺋﯘدارﻻر ،ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﮬﺎﻟﻪﺗﻠﻪر ،ﺋﺎش -
ﺗﺎﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﻛﯚپ ﺧﯩﻠﻠﯩﻘﻼر ۋە ﺗﻪﻣﻠﻪر ،ﺗﺎرﯨﺨﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﺎﻣﻪت ۋە ﺋﺎﭘﻪﺗﻠﻪر ﻣﯘﺷﯘ ﻣﯘﻗﻪددەس
زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﮬﯩﺪى ،ﺗﻪﭘﺘﻰ ،ﮬﺎۋاﺳﻰ ،ﺗﯘزى ،ﺳﯜﻳﻰ ،ﺷﺎﻣﯩﻠﻰ ،ﻗﯘﻳﺎﺷﻰ ،ﺋﯧﻴﻰ ۋە ﻳﯘﻟﺘﯘزﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﮔﯩﺮەﻟﯩﺸﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪن .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﻣﯘﺷﯘ زﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻗﺎﭼﺎﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﯚز
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﺷﻪرﮬﻰ ﺑﯧﺮەﻟﯩﺴﻪك ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼپ ﺗﯘرﻏﺎن ﺑﯘ زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﻤﯘ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻤﯩﺰ .ﺷﯘﭼﺎﻏﺪﯨﻼ ﺑﯘ
زﯦﻤﯩﻦ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﺘﯩﻜﻰ ﭘﺎرﻻق دەۋرﻟﻪردﯨﻜﯩﺪەك ﻗﺎﻳﺘﺎ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺪۇ.

ﺑﯘ ﻳﻪر  - 21ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ دﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻳﻪﻧﻪ دﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى.
دەرۋەﻗﻪ ،ﺑﻪزى ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪر دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﺪى ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎۋات ﺷﻪﮬﻪرﻟﻪر ﺑﻪرﭘﺎ ﺑﻮﻟﺪى ،ﺗﯚﻣﯜر ﻳﻮل
ۋە ﮬﺎۋا ﻳﻮﻟﻠﯩﺮى ﺑﯘ زﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻳﯩﺮاق ﺷﻪﮬﻪرﻟﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘردى .ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮى،
ﻛﺎن ،ﻧﯧﻔﯩﺖ ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮى ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﺪى ،ﭘﺎﻳﺎﻧﺴﯩﺰ ﻳﯧﺰﯨﻼر ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﺟﯩﺪدﯨﻲ ﺗﻪﻗﻪززاﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﺗﯘﺗﺎﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺘﯩﺰﯨﻢ ﻛﻮﻧﺘﺮوﻟﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﮬﺎﻟﻪت  - 80ﻳﯩﻠﻼردﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻼپ ﺗﯧﺰ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺋﯩﺴﻼﮬﺎت دەۋرى ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻧﯘرﻏﯘن ﺳﻮدا
ﺑﺎزﯨﻠﯩﺮى ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﺎزار ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘﺷﻰ ﺑﯘ ﺑﺎزﯨﻼرﻧﻰ ﺟﺎﻧﻼﻧﺪۇردى ،ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﺘﻰ ۋە ﺗﯧﺰ
ﺳﯜرﺋﻪﺗﺘﻪ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ راﻳﻮﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺳﻮدا ۋە ﻳﯧﻨﯩﻚ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮى ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺟﻪﻟﭗ
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى .دﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﻳﻤﺎﻧﻠﯩﺮى ،ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﻏﯘت ،ﺳﯘﻟﻴﺎۋ ﻳﻮﭘﯘق ،ﻳﯧﯖﻰ
ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜرۈﻟﮕﻪن زﯨﺮاﺋﻪت ۋە ﻣﯧﯟە ﺳﻮرﺗﻠﯩﺮى ،ﻗﻮل ﮬﯜﻧﻪرۋەﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﯩﺮى ،ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﺋﯘﺳﯘﻟﻐﺎ ﻳﺎت
زاﻣﺎﻧﯩﯟى ﺗﯘرﻣﯘش ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮى ،ﺋﻪرزان ﺑﺎﮬﺎﻟﯩﻖ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪرﻧﻰ ﺗﻮپ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮى ،ﺋﯚزﮔﯩﭽﻪ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪش ۋە ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﻠﯩﺮى ﺋﻪﻟﻤﯩﺴﺎﻗﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺎﻧﻘﻰ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى دﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﻗﻮل
ﮬﯜﻧﻪرۋەﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﺳﻮدا  -ﺳﯧﺘﯩﻘﻼرﻧﻰ ﺷﯩﺪدەت ﺑﯩﻠﻪن ﺷﺎﻟﻼپ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ دﯦﮭﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﻪر ﺑﯩﻠﻪن
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ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻰ ﺗﺎرﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق دەۋردﯨﻜﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﺳﻮدا  -ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺟﯩﺪدﯨﻲ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻰ دﯦﮭﻘﺎﻧﻼرﻧﻰ ﭘﺎﺧﺘﺎ ،ﻳﯩﭙﻪﻛﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻣﻪزﻣﯘن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪم
ﺑﺎﻏﻠﯩﺪى .ﺋﯘ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻨﻰ ﺷﻪرت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﻨﻰ ﺋﻮرۇﻧﺪﯨﺸﻰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮدﯨﻨﺒﯩﺮ ﻛﺎﭘﺎﻟﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯘﻏﺪاي ،ﻗﻮﻧﺎق ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘﻻردﯨﻦ
ﻛﯚرۈﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇﻛﻰ ،ﻳﯧﺰا ﺑﯩﻠﻪن ﺷﻪﮬﻪر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺋﯚﺗﻜﯜرﻟﻪﺷﺘﻰ .ﺷﻪﮬﻪرﻧﯩﯔ
ﻳﯧﺰﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮى ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﺘﻰ .ﺷﻪﮬﻪر ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺴﯧﺮى زورﯨﻴﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺑﯩﻨﺎﻻرﻏﺎ
ﺗﻮﻟﯘۋاﺗﻘﺎن ﺋﯧﻐﯩﺮ ﮔﻪۋدﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜرۈپ ﺗﯘرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﭘﯘرﻗﯩﺮاپ ﺋﯩﺲ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎن ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﻼرﻏﺎ
ﺳﻮزﻣﺎﻗﺘﺎ .ﺷﻪﮬﻪرﻟﻪردە ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪن ﺳﯘﻟﻴﺎۋ ﻳﻮﭘﯘق ،ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﯟى ﺋﻮﻏﯘﺗﻼر ﺗﯘﭘﺮاﻗﻨﯩﯔ ﺗﻪرﻛﯩﺒﯩﻨﻰ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺴﯧﺮى
ﺋﯚزﮔﻪرﺗﺘﻰ .ﮬﺎﺷﺎراﺗﻼرﻧﯩﯔ ﻳﺎﺷﺎش ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارى ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﯟى دورﯨﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﯩﮕﻪ ﻗﺎرﺷﻰ ﺋﯧﺸﯩﭗ ،ﺧﻪۋﭘﻠﯩﻚ
ﺋﻪﻟﭙﺎزﻏﺎ ﻛﯩﺮدى .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺑﺎرﻏﺎﻧﺴﯧﺮى ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﻗﯘﻻﻳﺴﯩﺰ ﺷﺎراﺋﯩﺘﻘﺎ ﻛﯩﺮدى.ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﻼش،
ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮى ﺋﯚزﮔﻪردى ،ﺋﯩﻨﺪﯨﯟﯨﺪۇﺋﺎل ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﺘﻪﺳﻨﺎ ﮬﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﻤﻤﻪت ﻗﺎرﯨﺸﻰ
ﮔﺎﯕﮕﯩﺮاپ ﺗﯘرﻏﺎن ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﯧﭙﯩﺸﺘﻰ .ﻳﯧﺰا ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪرﻧﻰ "ﻧﯧﮕﯩﺰ" دﯦﮕﻪن
ﺋﯘﻗﯘﻣﻐﺎ ﻣﻪرﻛﻪزﻟﻪﺷﺘﯜرۈپ ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ .ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﻧﯧﮕﯩﺰ ﺷﻪﻳﺌﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﯘپ
ﺗﯘرۇﺷﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪزﻣﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜپ ﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪۇ .ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎرﻗﯩﺪا ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜزۈﻟﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﻠﻐﺎر ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﻻق ﺑﻮﻟﺴﯘن،
ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﺑﯩﺮ ﻧﯧﮕﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎي ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ .دﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ،ﺑﺎﻏﯟەﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﭼﺎرۋﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﻗﻮل
ﮬﯜﻧﻪرۋەﻧﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺶ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﻧﯧﮕﯩﺰى ،ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪن ﺋﺎڭ
ﻓﻮرﻣﯩﺴﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﻪۋﻻدﻻرﻧﻰ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﻪش ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻨﯩﯔ ﻧﯧﮕﯩﺰى .دﯦﻤﻪك،
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻧﯧﮕﯩﺰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮى ۋە ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ رەۋﯨﺸﺘﻪ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺪۇ .ﺋﯘ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﺗﺎرﯨﺦ ،ﺟﯘﻏﺮاﭘﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺷﺎراﺋﯩﺘﯩﻐﺎ ﻳﺎرﯨﺸﺎ
ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪۈرﮔﻪن ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﻣﻪرﻛﻪز ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺟﯘﯕﮕﻮدا ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺴﺘﯩﻚ ﺑﺎزار ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯘﻟﯘﺷﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺟﯘﻏﺮاﭘﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪۋزەﻟﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﻪﺗﺒﯩﻘﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﻳﯧﺰا
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﺪە ﻳﯜرﮔﯜزۈﻟﮕﻪن ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻚ روﮬﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت ۋە
ﺳﻮدﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪۇرۇﻟﯘﺷﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻼرﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪن
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﯧﮕﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪى .دﯦﻤﻪك ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﺎﻳﺎﻧﭻ ﻛﯜچ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ
ﺋﺎﺳﺘﺎ  -ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺑﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ روﺷﻪن ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﻛﺮﯨﺰﯨﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺸﺎرەت ﺑﻪرﮔﻪن
ﮬﺎﻟﺪا ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼق ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯚرپ  -ﺋﺎدەﺗﻠﻪردە ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺶ ﻳﺎﺳﯩﺪى.

ﻣﻪن  22ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﭼﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﯜﺗﻜﯜل ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﺪا ﺋﯚﺗﻜﯜزدۈم .ﻳﯘرﺗﯘم ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺑﻪﺷﻜﯧﺮەم ﺗﯩﭙﯩﻚ
ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻳﯧﺰﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘش ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜردى .ﻣﻪن ﺋﺎدﯨﻤﯩﻴﻠﯩﻜﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺎل ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪ )دﯨﻦ ،ﺋﻪﺧﻼق ،ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ،ﺋﻪﻣﮕﻪك ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻏﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪ(ﻧﻰ
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ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪردە ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ .ﺑﯘ ﻳﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯜك  -ﺑﺎراﻗﺴﺎن ﺑﺎﻏﻠﯩﺮى ،ﺋﻮرﻣﺎﻧﻠﯩﺮى ،ﻛﯜﺟﯜم ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﻠﯩﺮى ،ﭘﺎﻛﯩﺰ
ﺳﯘﻟﯩﺮى ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﻗﯘﺷﻠﯩﺮى ﻣﺎﯕﺎ ﺗﻪﺑﯩﯭت ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﯘﻧﺠﻰ دەرﺳﻠﻪرﻧﻰ ﺑﻪرﮔﻪن .ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎﺧﺸﺎ
ﺋﺎۋازﻟﯩﺮى ،ﻣﯘﯕﻠﯘق ﻧﻪي ﺳﺎداﻟﯩﺮى ،ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ ﭘﻪﺷﺘﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺳﻮزۇق ﺋﻪزان ﺋﺎۋازﻟﯩﺮى ﻣﺎﯕﺎ
ﻣﯘزﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺳﯧﮭﺮﯨﻲ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﻘﺎن .ﺑﯘ ﻳﻪرﻧﯩﯔ ﺧﯘش ﭼﺎﻗﭽﺎق ،ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﺪوﺳﺖ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮى ﻣﺎﯕﺎ
ﺋﺎدەﻣﮕﻪرﭼﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪن .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪن ﻳﯘرﺗﯘم ﺑﻪرﮔﻪن ﺋﺎﺷﯘ دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ
ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻨﻰ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﻛﻪردى ۋە ﭼﯧﭽﻪﻛﻠﯩﺪى .ﻣﻪن ﭘﯘﺷﻜﯩﻦ ،ﻳﯧﺴﺴﯩﻨﯩﻦ ،ﻧﯧﺮوداﻻرﻧﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻧﺎ ﺳﻪﮬﺮاﻳﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻮﺑﺮازى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﮬﯘزۇرﻻﻧﺪﯨﻢ .ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ دەۋرﯨﻤﺪە ﻳﯘرﺗﯘﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜزۈك ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯚرﮔﻪن ﻳﯘﻟﺘﯘزﻻر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯧﭙﻠﯩﺮ ،ﻛﻮﭘﯧﺮﻧﯩﻜﻼر ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪن ﻗﺎﻧﯘﻧﻼرﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯨﻢ .دﯦﻤﻪك ،ﻳﯘرﺗﯘم ﺋﺎﻧﺎ
ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﻢ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻣﺎﯕﺎ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺧﯧﻤﯩﺮﺗﯘرۇﭼﯩﻨﻰ ﺑﻪرﮔﻪن .ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ روﺷﻪﻧﻜﻰ،
ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺋﯚزى ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜرﮔﻪن ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﺑﯩﺒﺎﮬﺎ ﻣﻪﻛﺘﻪپ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻜﻪ ﺧﺎس
ﺳﺎﻏﻼم ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻏﺪﯨﻠﯩﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘچ .ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ،ﻣﻪن ﮬﻪر ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﯘرﺗﯘﻣﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼپ ﺑﺎرﻏﯩﻨﯩﻤﺪا ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ دەۋرﯨﻤﺪﯨﻜﻰ ﮔﯜزەل
ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﯘۋاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪردﯨﻜﻰ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ،ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺳﺎﭘﺎﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﯜپ
ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﯨﻤﻪن .ﺋﯘﻻر ﻳﻪرﮔﻪ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﻚ رەۋﯨﺸﺘﻪ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺷﻮخ ،ﺧﯘﺷﺨﯘي ،ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺗﯘرﻣﯘش ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﮬﺮۇم ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪى .ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﯧﺰﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺟﺎﻧﻼﻧﺪۇرۇۋﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﻏﻼق
ﺗﺎرﺗﯩﺸﯩﺶ ،ﭼﯧﻠﯩﺸﯩﺶ ،ﺧﻮراز ﺳﻮﻗﯘﺷﺘﯘرۇش ،ﻗﻮﭼﻘﺎر ﺳﻮﻗﯘﺷﺘﯘرۇش ،ﺋﯩﺖ ﺗﺎﻻﺷﺘﯘرۇش ،ﺑﺎراۋەت ،ﺗﯜﻧﻪك،
ﻣﻪﺷﺮەپ ﺋﺎدەﺗﻠﯩﺮى ﺟﯩﻤﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻣﯘ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﺋﻮﻳﯘﻧﻼرﻧﻰ ﺗﻪرك ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺋﺎﺗﺎ -
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻚ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ،ﻣﺎﻧﺎ ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﻮرﻣﺎ ۋە ﺧﺎﻣﺎن ﻧﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ ﺗﺮاﻛﺘﻮرﻧﯩﯔ ﺋﺎۋازى ،ﺗﯜﮔﻤﻪن ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘرﻏﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎۋازﯨﻨﻰ ﺗﻮك ﺗﯜﮔﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎۋازى ﺋﺎﻟﻐﺎن.
ﺋﻪﻣﺪى ﺳﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ،ﺋﻮﺗﯘﻧﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ ،ﺗﯘزﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ،ﺟﯩﺴﻪﻛﭽﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎﮬﺎﯕﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﻪرﮔﯩﺰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﮔﻮﻳﺎ ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﻧﻪرﺳﻪ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ،ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ،ﺋﺎدەﻣﮕﻪرﭼﯩﻠﯩﻚ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺑﺎزار ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻨﯩﯔ
دوﻟﻘﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺗﺎۋارﻟﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎراپ ﻳﯜزﻟﻪﻧﮕﻪن ،ﭘﯘل ﺋﯧﯖﻰ دەرەﺧﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻳﻮﭘﯘرﻣﺎﻗﻠﯩﺮى ،ﺋﺎي
ﻧﯘرى ،ﻗﯘﺷﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻳﺮاﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻪدەر ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪى .ﻣﺎددﯨﻲ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻻ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻓﻮﻟﻜﻠﻮر
ۋە ﻣﻪﻧﯩﯟى دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﺗﻪﺋﻪﻟﻠﯘق ﮬﯧﺴﺴﯩﻲ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼر دەۋر ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن ﭘﯘل ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت
ﻣﺎﮔﻨﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﻐﺎ ﺗﯚﻣﯜر ﺋﯘۋاﻗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪەك ﺋﯘﻳﯘﺷﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪى .ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻼر ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ "ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ
ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﻰ" دﯦﮕﻪن ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪە ﻗﻪﻳﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪن":دۇﻧﻴﺎ ﻻﺗﺎﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎب ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ
ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺎۋار" دﯦﮕﻪن ﺳﯚزﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪ ﺳﺎﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﺑﯘ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻣﯘﻧﺪاق
ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ :دۇﻧﻴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﺋﻪﺳﻪرﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﻪر
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﺎۋاﺗﺴﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى؟ ﺑﯘ ﻳﻪردە ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻗﺎرﯨﺸﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
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ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﺘﻪ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺗﻪﯕﭙﯘﯕﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﺎﺷﻜﺎرﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺴﺘﯩﻚ ﺑﺎزار ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن
زاۋۇت ،ﻛﺎن  -ﻛﺎرﺧﺎﻧﯩﻼر ،ﺳﻮدا ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮى ،ﭘﻮﭼﺘﺎ ،ﻗﺎﺗﻨﺎش ،ﺗﯚﻣﯜر ﻳﻮل ،ﺋﺎۋﯨﯫﺗﺴﯩﻴﻪ ﺗﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺋﯩﻠﮭﺎﻣﯩﻨﻰ ﻗﻮزﻏﺎپ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻗﺎﻧﺎت ﻳﺎﺳﺎپ ﺋﯘﭼﯘردى .ﺷﻪﮬﻪرﻟﻪر ﺧﯧﻠﻰ ﻣﻪزﮔﯩﻞ ﺋﺎرزۇﻟﯘق ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى .ﺑﯘ ،ﻣﯘﻗﻪررەر ﮬﺎﻟﺪا ﻳﯧﺰﯨﻼرﻏﺎ ﺑﯧﺴﯩﻢ ۋە ﺟﯩﺪدﯨﻴﻠﯩﻚ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى .ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻜﻪن،
ﻣﺎددﯨﻲ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭼﻮﻗﯘﻧﯘش ﻳﯧﺰﯨﻼرﻏﯩﻤﯘ ﻳﺎﻣﺮاپ ،ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻼ ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻘﻰ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻳﯧﺰا ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺑﯩﯭت ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺧﯩﻼپ ﻳﻮﺳﯘﻧﺪا ﻏﯩﺪﯨﻘﻠﯩﺪى.

ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻼر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪا ﺗﯘرۇپ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈﺷﺘﻰ .ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮى ،ﺗﯩﭙﻰ ۋە ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرﮔﻪﻧﺪە ،ﺑﻪزﯨﻠﻪر ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﻪرﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻗﯩﻠﺪى،
ﺑﻪزﯨﻠﻪر روﮬﯩﻲ ،دﯨﻨﯩﻲ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺑﻪزﯨﻠﻪر ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺟﯘﻏﺮاﭘﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻗﯩﻠﺪى.
ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺧﯩﻠﻠﯩﺮى ۋە ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎس ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎﺗﻼر ﺑﻮﻟﯘپ،
ﻳﻪﻧﯩﻼ ،ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ،ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﻪدﺑﯩﻘﻼش ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﻛﺲ
ﺋﻪﺗﺘﯜرۈپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯧﻘﯩﻤﻼر ﻏﻪرب ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن دەۋرﻟﻪردﯨﻜﻰ
ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮى ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺷﻪرق ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮى دۇچ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﮔﻪ
ﻣﯘﭘﻪﺳﺴﻪل ﺟﺎۋاب ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮى ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ ﺋﺎدەم ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە
ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺘﻠﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺋﺎدەﻣﻤﯘ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺘﻠﯩﺸﯩﺪۇ .ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﺎدەم ﺑﻮﻟﺴﯘن،
ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺋﺎدەم ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﻗﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪزەر ،ﺋﯘ
ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪۇر .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﯩﯔ ﺗﻮﻣﯘرﯨﺪا ﻗﺎﻳﻨﺎپ ﺗﯘرﻏﺎن
ﻗﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﯩﻤﺎﺳﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺧﯘددى ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﻰ  -ﺗﯘرﻗﻰ ۋە ﻣﯩﺠﻪزى ﺋﺎﻧﺎ ۋە ﺋﺎﻧﺎ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎن ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﯩﯔ
ﺳﯜﭘﻪت ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪەك ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﯯﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ۋە ﭘﺴﯩﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺳﺎﭘﺎﺳﻰ ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﻪﺑﯩﯭت ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﺎش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺗﻪﺑﯩﯭت ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ،
ﺟﯘﻏﺮاﭘﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ .ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﻳﯩﻠﻼر داۋاﻣﯩﺪا ﺑﯘ ﻣﻪزﻣﯘن ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺪۇ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯘ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻨﯩﯔ
ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻰ ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺪۇ.

ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺧﺎس ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﮬﺎﻟﻪﺗﻠﻪر ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺗﯧﺰ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺪۇ؟ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﮬﺎﻟﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﺳﻪﻣﻪرﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻪﻟﻨﻪﻏﻤﯩﻠﻪر ،ﻳﻮﺳﯘﻧﻼر ﻧﻪﮔﻪ ﻛﻪﺗﺘﻰ؟ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯘ راﻳﻮﻧﺪا ﻳﯜرﮔﯜزۈﻟﯜۋاﺗﻘﺎن
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﻠﻪر ﻣﯘﺷﯘ زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ روﮬﻰ ،ﺧﻪﻟﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ روﮬﻰ ،ﺋﯘﻻر ﺗﺎرﯨﺦ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﻰ،
ﺳﯜرﺋﯩﺘﻰ ۋە ﻧﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻚ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺷﺎﻟﻠﯩﺪى .ﺑﺎﻳﻘﺎش ۋە ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺷﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﺷﯘ زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ
ﺧﺎس ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ۋە ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﻛﯚﻣﯜﻟﯜپ
ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺧﻪۋﭘﯩﮕﻪ ﻳﯜزﻟﻪﻧﺪى.

ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻰ ﻣﺎﻛﺲ ۋﯨﺒﯧﺮ ﻗﻪدﯨﻤﻜﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮى ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە
ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﯩﺸﻼق ۋە ﺷﻪﮬﻪرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪت ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ روﻟﯩﻨﻰ
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ﻛﯘﯕﻔﯘزى روﮬﯩﻨﻰ ﻣﻪرﻛﻪز ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﯧﻜﯩﻨﻤﻪ ﮬﻮﻗﯘق ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜرۈپ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ
ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺋﯘ ،ﺟﯘﯕﮕﻮدﯨﻜﻰ ﺷﻪﮬﻪرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ۋە ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﺎرﺧﺎﻧﯩﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ روﻟﯩﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ
ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻣﻪﻣﯘرﯨﻲ ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش ﺋﻮرﮔﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺸﻰ ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﭘﺎت  -ﭘﺎت ﻳﯜز
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪر ۋە ﺳﯘﻻﻟﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺸﻠﯩﺮى ﮬﯚﻛﯜﻣﺮاﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯘداﭘﯩﯭﻟﯩﻨﯩﺶ
ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﭗ ،ﺷﻪﮬﻪرﻟﻪر ﻗﯧﻠﯩﻦ ﺳﯧﭙﯩﻠﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﻗﻮرﺷﺎﻟﻐﺎن ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ،ﭘﯘﻗﺮاﻻر ﺷﻪﮬﻪر ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﺑﯧﻜﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎﺷﺎپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﻮدا ﻛﺎرۋاﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ،دەپ ﺷﻪرﮬﻠﻪﻳﺪۇ.

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎس ﺟﯘﻏﺮاﭘﯩﻴﯩﯟى ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ،ﻣﻪدەﻧﯩﻲ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﯚﻟﻜﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﻪﺑﯩﯭت ﻗﺎرﯨﺸﻰ ۋە دﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدى ﺑﯩﻠﻪن ۋۇﺟﯘدﻗﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ،
ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺗﺎرﯨﺨﺘﯩﻜﻰ "ﻳﯩﭙﻪك ﻳﻮﻟﻰ" ﺋﻪﺟﺪادﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎن ﺑﯘ ﻗﻪدﯨﻤﯩﻲ دﯨﻴﺎرﻧﻰ ﺳﻮدا ۋە
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇپ ،دۇﻧﻴﺎۋى ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻏﻮﻟﻠﯘق ﺋﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮى ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺗﯘرﻣﯘش دﯦﯖﯩﺰﯨﻐﺎ راۋان ﻗﯘﻳﯘﻟﯘپ ﺗﯘرﻏﺎن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﯘ ﺗﯘﭘﺮاﻗﻨﯩﯔ ﺳﻮدا ﻛﺎرۋاﻧﻠﯩﺮى ﻳﯩﺮاق
ﺋﻪﻟﻠﻪرﮔﻪ ﺋﯚز ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎراﺗﻘﺎن .ﭘﻪﻳﻼﺳﻮپ ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎس ﻳﯜﺳﯜپ ﺧﺎس ﮬﺎﺟﯩﭙﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﺎ
ﺋﻪﺳﯩﺮى "ﻗﯘﺗﺎدﻏﯘ ﺑﯩﻠﯩﻚ" دە ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﭙﯩﻚ ﻣﯘﺟﻪﺳﺴﯩﻤﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن دۆﻟﻪت،
ﮬﻮﻗﯘق ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﻰ ،ﻗﺎﻧﯘن روﮬﻰ ،ﺗﻪﺑﯩﯭت روﮬﻰ ﻣﯘﭘﻪﺳﺴﻪل ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﻜﻪن.

ﺋﺎدەم ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﻪزاﺳﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﯩﯔ ﻓﯘﻧﻜﺴﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﻲ دەرﯨﺠﯩﺪە
ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯘﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭙﺘﯩﺪاﺋﯩﻲ رﯨﺸﺘﻰ ،زوﻗﻰ ،ﺋﯩﻠﮭﺎﻣﻰ ۋە ﮬﺎﻳﺎﺗﺒﻪﺧﺶ ﺋﯘﭼﯘرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﻪرت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﺑﻪدەﻧﺪە ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ
ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﮔﺎرﻣﻮﻧﯩﻚ رەۋﯨﺸﺘﻪ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺋﯩﻨﺴﺎن روﮬﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ
ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﻰ ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﭽﯘ؟ دﯦﻤﻪك ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘق دۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪا ﺑﯩﺮ
ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪت ﺑﺎر .ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮدﯨﻨﺒﯩﺮ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪت ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﯜﭘﺘﯩﻦ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺷﻪﻛﻠﯩﻲ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﺑﯩﯭت ،ﺋﺎدەم ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت زەﻧﺠﯩﺮﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن.ﺗﻪﺑﯩﯭت ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯧﻼﺳﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮى ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﺑﯩﺮ
ﭘﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺳﻮﺗﯩﻨﻰ ﺋﯜزۈل  -ﻛﯧﺴﯩﻞ ﺋﺎﭼﯩﺪۇ.

ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻧﯩﻜﻪن ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﻤﯜش ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ دەۋرﻟﻪردﯨﻜﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰى،
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮى ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ
ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪن ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﯧﻜﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎپ ﻛﯚﻧﮕﻪن ،ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎن ۋە ﺋﯩﺠﺎد ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﺋﻪﮔﻪر ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﺋﯧﺘﯩﻠﮕﻪن ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮى ،ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﻠﯩﺮى ۋە
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﻳﯜرﮔﯜزۈﻟﻤﯩﻠﻪر ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺋﺎﺗﻤﻮﺳﻔﯧﺮاﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇﻟﻤﯩﺴﺎ،
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ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎ ﻗﺎرﯨﺸﻰ ،ﻗﯩﻤﻤﻪت ﻗﺎرﯨﺸﻰ ،ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﯨﻨﯩﯔ ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﺶ ﺳﯜرﺋﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﺎس ﻗﻪدەم
ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﻏﯘرۇر  -ﺋﯩﭙﺘﯩﺨﺎرﻻرﻏﺎ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ،ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ،ﻳﻪرﻟﯩﻚ
ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺗﻪﻗﻪززاﺳﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪن زۆرۈر ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺋﯧﻜﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﻰ ﻛﺎردﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺑﯩﺰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺗﯘﭘﺮﯨﻘﯩﺪﯨﻜﻰ زور
ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺸﻼرﻧﻰ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﺑﯘزۇﻟﯘﺷﻼرﻧﻰ ،ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺧﺎﻧﯩﯟەﻳﺮان ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﯨﮕﻪن
ﻣﯘردﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﭘﺎﺳﺴﯩﭗ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﻠﮕﻪن روﮬﯩﻲ ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﯩﻜﻰ
ﺗﯧﭙﯩﺮﻻﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚرﻣﻪي ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ.

ﺑﯩﭙﺎﻳﺎن ﭼﯚل  -ﺟﻪزﯨﺮﯨﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪن ﺗﯚﻣﯜر ﻳﻮﻟﻼر ﻳﯧﯖﻰ ﺷﻪﮬﻪر  -ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﺪى.
ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﺗﺎﺷﻴﻮﻟﻼر ﺧﯩﻠﯟەت ﻳﯧﺰﯨﻼرﻏﺎ ﻗﻪدەر ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﻰ .ﺗﻮك ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻳﯧﺰﯨﻼرﻏﺎ ﺋﯚزﮔﯩﭽﻪ ﺗﯘرﻣﯘش
ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى.ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﻳﯧﺰا ﺑﻮﺳﯘﻏﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺗﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺗﻮك ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺋﻪﺳﻠﯩﮭﻪﻟﻪر ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﻪﺗﯩﻦ ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى ﻗﻮرال  -ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﻪر ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻟﻪپ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺗﻮك ﺗﯜﮔﻤﯩﻨﻰ ﺳﯘ ﺗﯜﮔﻤﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى ،ﻣﺎي زاۋۇﺗﻰ ﺟﯘۋازﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎر ﻗﯩﻠﺪى.
ﺳﯘﻟﻴﺎۋ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯧﺘﯩﺸﻤﯩﻼردﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﺋﯚي ﺳﺎﻳﻤﺎﻧﻠﯩﺮى ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﻏﺎچ ﺳﺎﻳﻤﺎﻧﻼرﻧﻰ ،ﻗﺎﭘﺎﻗﻼرﻧﻰ،
ﻣﯩﺲ ﭼﯚﮔﯜن ،ﻣﯩﺲ ﻗﺎزاﻧﻼرﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎر ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﺎش ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻘﺎ ﻳﺎت ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﻪ
ﻧﻮﻣﯘرﻟﯩﺮى ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﯟى ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎر ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯜﻧﯫﻟﻐﯘ ،ﺳﯩﻨﯫﻟﻐﯘ ﻟﯧﻨﺘﯩﻠﯩﺮى ﺧﻪﻟﻖ ﺳﺎزەﻧﺪﯨﻠﯩﺮى ۋە
ﻧﺎﺧﺸﯩﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪزﮔﯩﻞ ﻳﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎﻟﺪۇردى...ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﻧﺘﻪﻧﻪ ﻗﯩﻠﺪۇرﻏﺎن
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮى .زاﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ،دۇﻧﻴﺎۋى ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪۋدﯨﻠﯩﺸﯩﺶ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻪۋزەﻟﻠﯩﻜﻠﻪرﮔﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎرزۇﺳﻰ.
ﺑﯩﺮاق ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎرزۇﺳﻰ
ﺋﻪﻣﻪس .ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯚزى ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﻗﻮراﻟﺪا ﻳﺎﻛﻰ ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﺎ ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﻓﻮرﻣﯩﺪا ﺋﯚزﯨﻨﻰ
ﻛﯚرەﻟﯩﺸﻰ ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎد ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﻪﺷﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺧﺎس روﮬﯩﻨﻰ ﺟﺎرى ﻗﯩﻠﺪۇراﻟﯩﺸﻰ ،ﺋﯘﻻر
ﺋﯚز ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﯘراﻟﯩﺸﻰ ،ﺋﻮﻣﯘﻣﻪن ،ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪرﺑﯩﺮ دوﻟﻘﯘﻧﯩﺪا ﺋﯚز
ﺋﯩﺮادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎرﻗﯩﻦ ﺟﯩﻠﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﺎﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك .ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻪﻗﻠﻰ ۋە ﻣﯜﻟﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺰ  -ﺋﯧﺮﯨﻘﻨﻰ ﻣﻪرﻛﻪز
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜك ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪەك ﭘﺎﺳﺴﯩﭗ ﺋﯩﻨﻜﺎس ﺑﻪدﯨﻠﯩﮕﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﻠﮕﻪن ﺗﯘرﻣﯘش ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺮى دەل ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﻪﺗﻠﯩﮕﺎﮬﯩﺪۇر.

ﺋﯜرۈﻣﭽﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺗﺮاﮔﯧﺪﯨﻴﯩﻠﯩﻚ روﻟﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺗﯩﭙﯩﻚ ﺳﻪﮬﻨﯩﺴﻰ .ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ
ﻛﯜﻧﺪە ﺑﯘ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﺷﻪﮬﻪرﻧﻰ ﻗﯧﺮى ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺳﺎﮬﯩﺒﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ راﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﻨﯩﻜﻰ دﯦﻴﯩﺶ
ﻗﯩﻴﯩﻦ .ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﻰ ،ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻰ،ﺋﺎﻻﻗﻪ ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺮى ۋە ﻓﻮرﻣﯩﻠﯩﺮى ﺋﻪۋﻻد ﻗﺎﻟﺪۇرۇش
ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارى ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻗﯧﭽﯩﺮ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪۈرﮔﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻏﻪرب ﻛﯩﻨﻮ  -ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷﺎﻟﻼﻧﻤﺎ
ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮى ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧﺎداﻧﻼرﭼﻪ ﺗﻪﻗﻠﯩﺪ ﺑﯩﻠﻪن ،ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﯚﻟﻜﯩﻠﻪردﯨﻜﻰ ﭼﻮڭ ﺷﻪﮬﻪرﻟﻪر ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
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ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺟﺎﻳﻼر زﯦﺮﯨﻜﻜﻪن ﺋﺎدەﺗﻠﻪر ،ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﻪ  -ﻗﻮراﻟﻼر ،ﺷﻪﻛﯩﻞ  -ﻧﯘﺳﺨﯩﻼر ،ﮬﺎراق  -ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﻼر ،زەﮬﻪرﻟﯩﻚ
ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻜﻠﻪر ،ﻳﯧﻤﻪك  -ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﻠﻪر ،ﻗﺎﺋﯩﺪە  -ﻳﻮﺳﯘﻧﻼر ،ﺗﻪرﺗﯩﭗ  -ﻣﯩﺰاﻧﻼر ﺑﯘ ﻳﻪردە ﺋﯚزﺋﺎرا ﺋﯜﭼﺮﯨﺸﯩﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺋﻪﺧﻠﻪﺗﻠﻪر ﺋﻪڭ ﺳﺎپ ﮬﺎۋاﻧﻰ ،ﭘﺎﻛﯩﺰ ۋﯨﺠﺪاﻧﻨﻰ ،ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺋﯧﻠﯧﻤﯧﻨﺘﻼرﻧﻰ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎن ۋە ﺋﺎﻗﺴﯩﻞ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻏﺎﻳﻪ  -ﻣﻪﺳﻠﻪﻛﻠﻪرﻧﻰ رەﮬﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪن ﭼﯩﺮﯨﺘﯩﭗ
ﺗﺎﺷﻼﻳﺪۇ.

ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺗﻨﯩﯔ ﺷﺎۋﻗﯘن  -ﺳﯜرەﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻮﻟﻐﺎن ﺑﯘ ﺷﻪﮬﻪر ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت،
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ،ﺳﯩﻴﺎﺳﻪت ﻣﻪرﻛﯩﺰى ﺑﻮﻟﯘش ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺑﯩﻨﺎﻻرﻏﺎ ،ﺗﺎرام  -ﺗﺎرام ﻳﻮﻟﻼرﻏﺎ،
ﺳﯧﺘﯩﻘﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎرۋا  -ﻏﺎﻟﺘﻪﻛﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻟﻐﺎن ﺗﺎر ﻛﻮﭼﯩﻼرﻏﺎ ،ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدى ﺑﯩﻠﻪن ﻛﺎرى ﻳﻮق ،ﺗﯘرﻣﯘش
ﮬﻪﻟﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاش ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺗﯧﺮﯨﻜﻜﻪك ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﮔﻪ ،ﺗﻮپ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺶ ﻣﻪرﻛﻪزﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺗﻮﻟﻐﺎن زور ﮔﻪۋدﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘرۇپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﮬﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺗﯘرﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﮬﻪم ﺳﯩﺮﺗﻨﯩﯔ ﺑﺮاك
ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺳﯩﺮﺗﻨﻰ ﺋﺎداﻻپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎزﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﭽﯩﺴﻰ ،ﮬﻪم ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎغ ﺋﯧﺘﻪﻛﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﭘﺎﻳﺎﻧﺴﯩﺰ ﻳﯧﺰا  -ﻗﯩﺸﻼﻗﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎﺧﺎۋەﺗﻠﯩﻚ داﺳﺘﯩﺨﺎﻧﯩﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ،ﭼﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎراﭼﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﮔﯚﺷﻠﻪرﻧﻰ ﺗﺎزﯨﻼۋاﺗﻘﺎن ﻛﯩﺒﯩﺮﻟﯩﻚ ﻣﯧﮭﻤﺎن.

ﺑﯘ ﻳﻪر دﯨﭙﻠﻮم ،دەرﯨﺠﻪ ،ﻣﻪﻧﺴﻪپ ﻛﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻟﻐﺎن .ﺋﺎدەﻣﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻧﻰ ﻧﻮﻣﯘر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﻟﭽﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻰ )ﺟﺎﮬﺎﻧﺪارﭼﯩﻠﯩﻖ ،ﻛﯜن ﻛﻪﭼﯜرۈش ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻰ(
ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻏﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘب ۋە ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻠﯩﻐﺎن ﻳﺎﺷﻼرﻧﯩﯔ دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪرﮔﻪ ﻣﻪرﻛﻪزﻟﻪﺷﺘﯜرﮔﻪن.
ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﻼر ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯜﺗﺘﯜرﮔﻪﻧﻠﻪرﻧﻰ ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻼردا
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﻰ ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﯩﺪا ﺧﯘددى ﺋﺎﻓﺮﯨﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﮬﺎﻟﻪ ﻛﻪﻟﻜﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪەك ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﮕﻪ ﻗﺎراپ
ﺋﺎﻗﯩﺪۇ .ﻛﻮﭼﺎ  -ﻛﻮﭼﯩﻼردﯨﻜﻰ دەڭ  -ﺳﺎراﻳﻼر ،ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﺎ  -ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﻼردﯨﻜﻰ ﻳﺎﻧﭽﯘق ۋە ﺋﺎﺷﻘﺎزاﻧﻼر ﺑﯘ
ﺳﺎددا ﻣﯧﮭﻨﻪﺗﻜﻪﺷﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﺗﺎﭘﻘﺎن  -ﺗﻪرﮔﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﮕﻪ
ﻗﯧﻘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺗﻪﺷﯟﯨﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯜدۈپ ﺋﯚز ﻣﺎﻛﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪۇ.

ﻳﻪر ﺷﺎرى ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﮬﻪﻣﻜﺎرﻟﯩﻖ ،ﻣﯘﮬﯩﺖ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻰ ۋە ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﺎﭘﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ ﻗﺎرﺷﻰ ﺗﯘرۇش ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ
ﮔﻪۋدﯨﻠﻪﺷﺘﻰ .ﺋﯘﭼﯘر ﻟﯩﻨﯩﻴﯩﻠﯩﺮى ۋە ﺋﺎﻻﻗﻪ ﺗﻮرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯩﺴﻠﻰ ﻛﯚرۈﻟﻤﯩﮕﻪن ﺗﯧﺰ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﻣﺎﻛﺎن ،زاﻣﺎن
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻳﻪر ﺷﺎرﯨﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻜﻪن ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺟﺎﮬﺎن
ﺗﺎۋﻛﺎﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪزەر ،ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﻏﯩﺪﯨﻘﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﺎي ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺧﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﻰ ،ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا زاﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ
ﺗﺎﻟﻼﻧﻐﺎن ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺳﻪﻣﻪرﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ،ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻗﻪررەرﻟﯩﻚ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺑﯘﻟﻼﻧﻤﺎ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ
ﻗﺎﻟﻤﺎي ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ زۆرۈرﯨﻴﻪﺗﺘﯘر .ﺑﯩﺮاق ﺷﻪرت ﺷﯘﻛﻰ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﻛﯜچ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ )ﮬﻪر
ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪت ،ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﺎ ،ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺷﻪﺧﺲ( ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯚز ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺋﯩﺮادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪۋﮬﯩﺮى ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
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ﺗﺎﭘﺎﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك .دﯦﻤﻪك ،ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺋﯩﺮادﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﻰ ۋە ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺸﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎن ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮرﺗﺎق ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت دﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻧﺪاق ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﮬﻪر ﺑﯩﺮ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺋﻪزاﺳﻰ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻰ ﺗﻮﻟﯘق ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﻐﺎن ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ "ﻣﯧﻨﯩﯔ!"دەپ
ﺗﻪﻧﺘﻪﻧﯩﻠﯩﻚ ۋارﻗﯩﺮاﻻﻳﺪۇﻛﻰ ،ﮬﻪرﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﻮرۇﻧﯘش ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ
ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪت ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ دەﻟﯩﻠﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺋﯩﺴﺘﻪك ۋە ﮬﻪﻗﻘﺎﻧﯩﻲ ﻏﺎﻳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻣﻮﻧﻮﭘﻮل
ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﯩﺪا ،ﺳﯘﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ روﻟﯩﻨﻰ زورﻣﯘ زور ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ ،ﺳﻪﻟﺒﯩﻲ ،ﺑﺎش ﭘﯧﺮﺳﻮﻧﺎژ،
ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﭘﯧﺮﺳﻮﻧﺎژ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯚﻟﯜپ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪا ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرﮔﻪن ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻼﺷﻤﺎ ﺗﻪرﻛﯩﺒﻰ
ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ۋارﯨﺲ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜرەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﯧﭽﯩﺮ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﺘﯘر .ﺋﯜرۈﻣﭽﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻗﯧﭽﯩﺮ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت
ﺗﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﮬﻪرﻧﯩﯔ ﻧﻪﻣﯘﻧﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ۋﯨﺠﺪاﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻤﯘ
ﻗﯧﭽﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن .ﻗﯧﭽﯩﺮ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎن دادﯨﺴﻰ ۋە ﺳﺎپ روﮬﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺟﻪﻟﭙﻜﺎر
ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.

ﻣﺎﻛﺲ ۋﯨﺒﯧﺮ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﺴﯩﺪە ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪت ﻣﻪزﻣﯘﻧﯩﻨﻰ
ﺗﯚت ﺗﯩﭙﻘﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺪۇ .1 :ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻜﻪ )ﻧﯩﺸﺎﻧﻐﺎ( ﺋﯘﻳﻐﯘن ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪت؛  .2ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪت؛ .3
ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎت ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻠﻪﻧﺪۈرﮔﯜﭼﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪت؛  .4ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﮔﻪ ﻣﺎس
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪت.

ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺧﯩﻞ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ۋاﺳﯩﺘﻪ ﺗﺎﻟﻼپ ﺋﻮﻟﺘﯘرﻣﺎﻳﺪۇ ،ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎن ۋاﺳﯩﺘﻪﯕﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﺋﯘﻗﯘم
ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ  -ﻳﺎﻣﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪزەر ،ﮬﺎﻣﺎن ﺑﯩﺮ ﻳﻮل ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﯩﯖﮕﻪ ﻳﻪﺗﺴﻪﯕﻼ ﺑﻮﻟﺪى.
ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎن ۋاﺳﯩﺘﻪڭ )ﭼﺎرەڭ( ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩﻚ
ﺋﻪﻣﻪﺳﺴﻪن .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺧﯩﻞ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ،ﺳﻪن ﭘﻪﻗﻪت ۋاﺳﯩﺘﻪﯕﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ۋە ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﻼ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺴﻪڭ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺧﯩﻞ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ،ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﻰ ﺑﯩﺮدەﻣﻠﯩﻚ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎت
ﭘﺎرﺗﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪۇﻳﯘ ،ﻣﻪﻗﺴﻪت ۋە ۋاﺳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ،ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜك ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﺷﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺗﯚﻣﯜر ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻨﯩﯔ "ﻗﯘرﺋﺎن" ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﻪﺳﻪم ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﻪرﮔﻪن ﻣﻪﻟﯱﻧﻼرﻏﺎ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ،ﺧﻮﺟﯩﻨﯩﻴﺎز
ﮬﺎﺟﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﺧﺘﯩﻨﯩﻴﺎز زورﻧﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼپ ﮬﻪﻳﺪﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﻣﻪزﮔﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺧﻤﯩﻘﺎﻧﻪ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻖ ۋە ﻗﯩﺮﻏﯩﻨﻼر ﻣﯘﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪۇ .ﺗﯚﻣﯜر
ﺧﻪﻟﯩﭙﻪ ﭘﺎﺟﯩﯭﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺧﻮﺟﯩﻨﯩﻴﺎز ﮬﺎﺟﻰ ﭘﺎﺟﯩﯭﺳﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺟﯩﯭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻳﯜز
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇر .ﺑﯘ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪن ﺗﺎرﯨﺦ ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯧﭙﯩﻞ ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﯘدەك
دەرﯨﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ،ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﯩﻲ ﻳﻪﻛﯜن ،ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﯟى ﻧﺎزارەﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﻪرﺳﯩﺰﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪۇ.
ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ ﺋﯚز ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﺪە ﻗﻪﻳﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪن" :ﮔﯧﮕﯩﻞ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪە ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ زور ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ۋەﻗﻪﻟﻪر
ۋە ﺷﻪﺧﺴﻠﻪر ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دەﻳﺪۇ .ﺋﯘ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭘﺎﺟﯩﯭ ﺗﻪرﯨﻘﯩﺴﯩﺪە ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯜﻟﻜﻪ ﺗﻪرﯨﻘﯩﺴﯩﺪە ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دەپ ﻗﻮﺷﯘپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن" دﯦﮕﻪن

http://www.uyebook.com

73

ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮﻯ

ﺋﯩﺒﺎرﯨﻠﻪر ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﭘﺎﺟﯩﯭﮔﻪ دەل ﭼﯜﺷﺴﻪ ﻛﯧﺮەك .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺰ ﮔﯧﮕﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﺎرﻛﺴﻼرﻧﻰ
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ،ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ،ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﭘﺎﺟﯩﯭﻟﻪرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﻪرﯨﻘﯩﺪە ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ
ﺑﻪرﺳﯘن دەﻳﻠﯩﻤﯘ؟ ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪت ،ﮬﻪر ﺑﯩﺮ دەۋرﻧﯩﯔ ﺋﯚز ﮔﯧﮕﯩﻠﻰ ،ﺋﯚز ﻣﺎرﻛﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ
ﭘﺎﺟﯩﯭﻟﻪر ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﺗﻪرﯨﻘﯩﺴﯩﺪە ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﯟﯦﺮﯨﺪۇ.

ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﺧﯩﻞ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﮬﻪ دﯦﺴﯩﻼ ﻛﻮﻧﺎ ،ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﺸﯩﺪە
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ،ﺳﻪﻧﯭت ،ﭘﻪن ﺳﺎﮬﻪﻟﯩﺮﯨﺪە ﻗﺎﺗﻤﺎﻟﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﻪڭ روﺷﻪن ﻛﯚزﮔﻪ ﭼﯧﻠﯩﻘﯩﺪۇ.

ﺧﻮش ،ﻣﺎﻛﺲ ۋﯨﺒﯧﺮ ﻏﻪرب ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺰاﮬﻠﯩﻐﺎن؟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاب
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﭽﻪ ،ﻏﻪرب ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪت ﺗﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻣﻪﻗﺴﻪت ۋە ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜك ۋاﺳﯩﺘﻪ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻏﻪرب ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪە ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪن.

ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ":ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺷﺎراﺋﯩﺘﻼرﻧﯩﯔ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻰ دەرﯨﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯚﺗﯜرۈش ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯘ
ﺷﺎراﺋﯩﺘﻘﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪۇرﻏﺎن" ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺳﯩﻨﻰ ﺗﯜﭘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪن ﺑﯩﺮ
ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﺧﯩﺘﺎب ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪى .ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﭘﯜﺗﻜﯜل ﺋﺎۋام ﮬﻪﻗﻠﯩﻖ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪن دۇﻧﻴﺎۋى
ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﺳﯜرۈۋاﺗﻘﺎن ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ،ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪرزﯨﻴﺪﯨﻐﺎن
ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮون  -ﺋﯘﭼﯘر ۋە ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺳﻮدﯨﺴﻰ دەۋرﯨﺪە ﺗﯘرۇۋاﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﺑﯩﺰ ﻧﺎن ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﭘﯧﺘﯩﭗ ﺗﯘرۇۋاﺗﯩﻤﯩﺰ.
ﺷﯘﯕﺎ  - 21ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﻮﺳﯘﻏﯩﺴﯩﺪا ﺗﯜرﻟﯜك ﺳﺎﮬﻪﻟﻪردﯨﻜﻰ ﺋﺎزﻏﯩﻨﻪ ﺳﻪرﺧﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ
ﻗﻮﻏﺪاش ،ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪۇرۇش ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﻮرﻣﺎل ﻓﯘﻧﻜﺴﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪاش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺑﯘرﭼﻘﺎ
دۇچ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ.

ﻳﻪﮬﯘدﯨﻲ ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﺷﻮﻟﻮم ﺋﺎﻟﯩﻴﮭﯩﻢ" :ﻳﻪﮬﯘدﯨﻴﻼر ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪۇ؟ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﻪﮬﯘدﯨﻲ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﺪۇر" دﯦﮕﻪﻧﯩﺪى .زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪددەس ﺋﺎۋازﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎن داﻧﯩﺸﻼر ﺑﯘ ﺳﯚزﻧﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﻪ
ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻪﻳﺪۇ .ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ  14ﻣﯩﻠﻴﻮن ﻳﻪﮬﯘدﯨﻲ  2000ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺳﻪرﮔﻪرداﻧﻠﯩﻖ
ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜرۈش ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا "ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ"ﻏﺎ ﭘﯜﺗﯜﻟﮕﻪن ﺋﻪﺟﺪادﯨﻨﯩﯔ روﮬﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﻤﯩﺪى ،ﺑﯘ
روھ ﭘﺎرﭼﻪ  -ﭘﺎرﭼﻪ ﻳﻪﮬﯘدﯨﻴﻼر ﺗﻮﭘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜرۈپ ﺗﯘردى .ﺋﯘﻻر ﺋﻪۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﺟﺎن ﺗﯩﻜﯩﭗ ﻗﻮﻏﺪﯨﺪى .ﺋﺎﺧﯩﺮ ،ﻳﻪﮬﯘدﯨﻲ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﭘﯜﺗﻜﯜل ﻧﻮﺑﯧﻞ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯜﭼﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ

17%ﯨﻨﻰ

ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺪى،

ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ

ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﯧﺮﻻرﻧﯩﯔ

20%ى

ﻳﻪﮬﯘدﯨﻲ،

ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪش ﺳﺘﯘدﯦﻨﺘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻳﻪﮬﯘدﯨﻲ.

ﺑﯩﺰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪت ﺑﻪرﺳﻪﻛﻼ ،ﺋﯚز ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺟﺎۋاب ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﻤﯩﺰ .ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪن ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﻰ ﻳﯩﺮاق ﺋﻪﻣﻪس.

-1997ﻳﯩﻞ ﺋﺎۋﻏﯘﺳﺖ
________________________________________
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ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﻭﺭ ﯞە ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ
ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻤﯘ ﺋﯚز دەۋرﯨﺪە ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﯩﻚ ﺋﯘﭼﯘر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ زﯨﻠﺰﯨﻠﯩﺴﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﮕﻪ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼق ﺋﯧﯖﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺷﺎﮬﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻨﯩﯔ ﻛﺎراﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن
ﮬﻪﻳﺮاﻧﻠﯩﻖ ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ روﺷﻪن ﺋﯩﺰﻧﺎﻻرﻧﻰ ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﺎن  .داﻧﯩﺸﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻨﻰ ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﻨﻰ
ﺗﻮﻧﯘﺷﻨﯩﯔ ۋاﺳﯩﺘﯩﺴﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺗﯩﻤﺴﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرﻏﺎن .ﺋﻪﻳﻨﻪك ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﻮﺷﯘرۇن ﺋﯧﯖﯩﺪا ﮬﻪﻗﻨﻰ
ﺗﻪﺳﺘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋەﮬﯩﻴﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﻳﺎدﻧﺎﻣﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪن .ﺋﻪﻳﻨﻪك ﮔﻮﻳﺎ ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜرﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎﺑﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﻳﻮرۇﻗﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەت .ﻛﯧﭽﻪ ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﯚز ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯧﭽﯩﮕﻪ ﺧﺎس ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﺋﻪﻳﻨﻪك دﯦﮕﻪن ﺑﯘ ﺑﺎﻻ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻏﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﮭﺘﯩﺮاﺳﻠﯩﻖ دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ
ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﺧﯘﺷﺘﺎر ﺋﯩﺪى .ﮬﺎزﯨﺮ ﻛﯧﭽﻪ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪﻳﻨﻪك ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ
دەپ ﺑﯧﺮەﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاﺷﻠﯩﻘﻰ ﻳﻮرۇﻗﻠﯘق ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎراﯕﻐﯘﻟﯘق ﭘﺎﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻪﻟﯘم
ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪا ﺋﺎﻳﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ.

ﮬﻪر ﮬﺎﻟﺪا ﺑﯘرۇﻧﻘﯩﻼر ﺑﯩﺰدەك ﺗﻪﻳﻴﺎرﻏﺎ ﮬﻪﻳﻴﺎر ﺋﻪﻣﻪس ﺋﯩﻜﻪن ،ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯘﻻر ﻧﯘرﻏﯘن ﻣﯧﮭﻨﻪﺗﻠﯩﺮى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻐﺎن .ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ۋۇﺟﯘدﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﮬﺎﯕﯟاﻗﺘﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﮬﯘرۇﻧﻠﯘق ﺋﯘﻻردا ﻳﻮق
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك .ﺋﯘﻻر ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ۋە ﻣﺎددﯨﻲ ﻣﯩﺮاﺳﻼرﻧﻰ ﻗﺎﻟﺪۇرۇﭘﺘﯩﻜﻪﻧﯘ ،ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪﻧﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻠﯩﭽﻪﻛﻜﻪ ﺗﯜزۈك ﻳﺎدﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻟﺪۇرۇﺷﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﻛﻪﺗﻤﻪﭘﺘﯩﻜﻪن .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻻل ،ﺳﺎپ ،ﻧﯘراﻧﻪ ﺋﻪﻗﯩﻞ
دۇرداﻧﯩﻠﯩﺮى ۋە ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﺗﺎﻧﺎۋﯨﻨﻰ ﺗﺎرﺗﻘﯘدەك ﻳﯜرۈﺷﻠﯩﺮى ﻳﺎﺗﻼرﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻛﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺟﯘﻻﺳﯩﻨﻰ
ﻳﻮﻗﺎﺗﻤﯩﻐﺎن .ﭼﻮڭ ﺋﯚرﻧﻪﻛﻠﻪرﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺗﯘرۇپ ،ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎددﯨﻴﻐﯩﻨﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﺎﻟﻨﻰ ﺋﺎﻻﻳﻠﻰ :ﺋﯘﻻر
ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻨﻰ ﻛﯚرﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﻪﻳﺮان ﻗﯧﻠﯩﭙﻼ ﺋﻮﻟﺘﯘرﻣﯩﻐﺎن ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ،ﻏﺎﻳﯩﯟى
دﯨﺘﻨﯩﯔ ﻣﯘﺟﻪﺳﺴﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﻛﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﻧﻪق ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻳﯩﺮاق دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ
ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚرۈپ ﻛﯚزﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎن "ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﻪﻣﺎ ﺋﻪﻳﻨﯩﻜﻰ" ﮔﻪ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﭗ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪۇراﻟﯩﻐﺎن.
روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﺋﻪﻳﻨﻪك ﺑﯩﻠﻪن "ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﻪﻣﺎ ﺋﻪﻳﻨﯩﻜﻰ" ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا ﺧﯧﻠﻰ زور ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﭘﻪرﻗﻰ ﺑﺎر .ﺋﻪﻳﻨﻪك
ﻛﯚرﮔﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻧﻪق ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯚرﺳﻪﺗﺴﻪ" ،ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﻪﻣﺎ ﺋﻪﻳﻨﯩﻜﻰ" ﻳﯩﺮاق ﺋﻪﻟﻠﻪرﻧﯩﻤﯘ ﮬﺎزﯨﺮﻧﯩﯔ
ﺋﯚزﯨﺪە ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﺘﻪك روﺷﻪن ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪۇ .ﻗﺎراڭ ،ﭘﻪرﮬﺎدﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯩﻘﺎﻧﻪ ﺳﻪرﮔﯜزەﺷﺘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺳﯚﻳﮕﯜ ﺋﻪﮬﻠﯩﮕﻪ ﺧﺎس ﺧﯩﺴﻠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﯘش ﺋﯘرۇﺷﯩﻐﺎ ﺋﻪرﻣﻪن ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﯧﺮﯨﻨﻨﯩﯔ رۇﺧﺴﺎرﯨﻨﻰ

http://www.uyebook.com

ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮﻯ

75

ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﻪن "ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﻪﻣﺎ ﺋﻪﻳﻨﯩﻜﻰ" ﺳﻪۋەﺑﭽﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ! ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻨﻰ "ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﻪﻣﺎ ﺋﻪﻳﻨﯩﻜﻰ" ﮔﻪ
ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎت ،ﺗﻮﻏﺮا ،ﺋﯘ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇردﯨﻜﻰ ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎت ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇردﯨﻜﻰ ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎت
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﺎددﯨﻲ ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎت دەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺷﺎﺋﯩﺮى ﺷﯧﻠﻠﻰ "ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺑﯧﺸﺎرەت
دﯦﻤﻪﻛﺘﯘر" دەپ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯧﻴﺘﻘﺎن .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺧﺎس ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ دەل ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﻪ ۋە
ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯘﭘﺮﯨﻘﯩﺪۇر .ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﻪ روﮬﯩﻴﻪت ﻣﺎددﯨﻲ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﺗﯘﻧﺠﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﭼﺎﻗﻤﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﻧﯩﯔ ﺋﻪزﯨﻢ دەرﻳﺎﻟﯩﺮى ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﺎﻣﻐﯘر ۋە ﻛﻪﻟﻜﯜﻧﻠﻪردﯨﻦ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﻪ ۋە ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺗﻪرﯨﻘﯩﺴﯩﺪە روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘ ﺋﯘزاق
ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ  -ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺸﻠﻪر ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﭘﻪﻧﻨﯩﻲ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﭘﻪﻧﻨﯩﻲ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪت
ﻣﺎددﯨﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﭘﻪرەزﮔﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎددﯨﻲ ﮔﻪۋدﯨﺴﻰ ﺋﯘزاق ﺋﯚﺗﻤﻪي دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.
ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﺎۋاﺋﯩﻲ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﺎزﻟﯩﺮى ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮭﺎﻣﻠﯩﻨﯩﭗ" ،ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﻪﻣﺎ ﺋﻪﻳﻨﯩﻜﻰ" ﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎس
ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺑﯘ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟار ﻗﯩﻴﺎس ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯚت  -ﺑﻪش ﺋﻪﺳﯩﺮدﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ "ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور" دﯦﮕﻪن ﻧﻪرﺳﻪ
ﻳﺎﺳﺎﻟﺪى .ﺋﻪﺟﺪادﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻴﺎﺳﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﺎرﯨﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﺋﯘﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﯩﯔ
ﭘﻪﻧﻨﯩﻲ ،ﻣﺎددﯨﻲ رﯦﯫﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇﺷﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭘﻤﯘ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪۇق .ﺋﯘﻧﻰ ﻏﻪرﺑﻠﯩﻜﻠﻪر ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﻗﻠﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪزﮔﯩﻞ ﺋﺎﻻﻗﺰادە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﯚت  -ﺑﻪش ﻳﯜز ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺑﻮۋﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎل
ﻳﺎﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﮬﯘرۇن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﭙﺘﯩﺨﺎر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪﺳﻜﻪ ﺋﺎﻟﺪۇق.

ﺑﯘرۇن ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﻪر "ﻏﻪرب" دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﭙﺘﯩﻜﻪن ۋە ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﻧﯘرﻏﯘن ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪر ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن
ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪردە ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻼرﻏﺎ ﺗﺎرﯨﻠﯩﭙﺘﯩﻜﻪن .ﺋﻪدەﺑﯩﻲ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﺎۋروﭘﺎ
"ﻏﻪرب" دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﭗ ،ﻧﯘرﻏﯘن ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻘﻼرﻧﻰ ﺗﺎراﺗﺘﻰ" .ﻏﻪرب" ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻗﯘدرەﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺧﺎﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺋﯩﺴﯩﻢ دﯦﺴﻪ ﺧﯘراﭘﯩﻴﻠﯩﻖ ﺑﻮﻻر ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ "ﻏﻪرب" ﻧﯩﯔ ﮬﯧﻜﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﻧﻪزەر
ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯚزى ﺋﺎﻗﯩﻼﻧﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك.

ﺑﯜﮔﯜن "ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﻪﻣﺎ ﺋﻪﻳﻨﯩﻜﻰ" ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﺘﻰ .ﮔﻪرﭼﻪ ﺋﯘ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ۋە ﻣﺎددﯨﻲ
ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻳﻮﺷﯘرۇن ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﺎﺗﻘﺎن ﺳﻪﮬﺮاﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺗﻮﻟﯘق ﻳﯧﺘﯩﭗ
ﺑﺎراﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺷﻪﮬﻪرﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮرﻻﺷﺘﻰ .ﺑﯜﮔﯜن ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﻛﯜﭼﯩﻤﯩﺰ ﺷﯘ
ﻗﻪدەر زەﺋﯩﭙﻠﻪﺷﻜﻪﻧﻜﻰ ،ﺋﻪﺟﺪادﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺋﻪﺟﻨﻪﺑﯩﻴﻠﻪر ﻳﺎﺳﯩﻐﺎن ﺋﺎﺷﯘ ﻧﻪرﺳﯩﮕﻪ ﮬﺎﻳﺎت
ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﯩﺪى ﮔﯜﭘﯜﻟﺪەپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ،زﯨﻴﺎﻟﯩﻲ ﺑﯩﻠﻪن دﯦﮭﻘﺎن ﺋﻮرﺗﺎق ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﺴﯩﻤﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪۇق .ﮬﻪﺗﺘﺎ ،ﺋﯘﭼﻘﺎﻧﺪەك ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ  -ﻳﯧﯖﻰ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﯩﻞ ﺋﯘدارﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎت ﻧﯘرﻏﯘن ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻜﺴﯩﺰ ،ﻛﯧﻠﻪﯕﺴﯩﺰ
ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﻻرﻧﻰ ﺋﺎت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﺳﯩﺮت" ،ﮬﺎۋاراﻳﻰ" دﯦﮕﻪن ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺑﺪان ﺋﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ
"ﻣﯧﺘﯩﺮوﻟﻮﮔﯩﻴﻪ" دﯦﮕﻪن ﻳﺎت ﺋﯩﺒﺎرﯨﻨﻰ دەﺳﺴﻪﺗﺘﯘق .ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺸﻰ روﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻦ دﯦﺮەك
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ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺑﯘﻟﻐﺎﻧﻐﺎن ﺗﯩﻞ ﺳﯚز ۋە ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﭘﺎﺳﺎﮬﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ  -ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪۇ .ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﺪە ﭘﺎﺳﺎﮬﻪت
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎدەم ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜر زﯨﻠﻠﯩﻘﻨﻰ ،ﻧﻪﭘﯩﺴﻠﯩﻜﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎن ﺋﺎدەم ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﺎدەﻣﺪە
ﺳﯜزۈك ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﭘﻪن ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻟﯘغ ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻼر ﮬﻪر ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎن ،ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق .روﮬﻰ
ﻗﺎﺷﺸﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺋﻪل ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎۋى ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ،ﺧﺎس ﺋﯘﻳﻐﯘﻧﻠﯘﻗﯩﻨﻰ
ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﺋﯘﻳﻐﯘﻧﻠﯘق ﺗﻪﺳﻠﯩﻤﭽﯩﻠﯩﻚ دﯦﮕﻪن ﮔﻪپ ﺋﻪﻣﻪس .ﺗﯩﻠﻼر ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎس ﻗﻪدەﻣﻠﯩﻚ
ﺋﯘﻳﻐﯘﻧﻠﯘق ﺳﺎپ ،ﺳﺎﻏﻼم ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺗﻪﺳﻠﯩﻤﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﮬﺎﻻﻛﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﺎرﯨﺪۇ .ﺗﯩﻞ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﺪا ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺗﺎﻟﻼش ۋە ﺷﺎﻟﻼش ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﻪﮬﯟاﻟﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯚزى ﻧﻪق
ﺗﻪﺳﻠﯩﻤﭽﯩﻠﯩﻜﺘﯘر .روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺧﻮرﻟﯘق ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ" .ﺋﻪﮔﻪر ﺋﻪﺗﻪ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻢ ﻳﻮﻗﯩﻼر
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﻪن ﺑﯜﮔﯜﻧﻼ ﺋﯚﻟﯜﺷﻜﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻣﻪن" داﻏﯩﺴﺘﺎن ﺷﺎﺋﯩﺮى روﺳﯘل ﮬﻪﻣﺰەﺗﻮف ﮔﻮﻳﺎ ﺋﺎﺷﯘ ﺧﻮرﻟﯘﻗﻨﯩﯔ
ﭼﯩﺪﯨﻐﯘﺳﯩﺰ ﺗﻪﻣﯩﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪان ﺗﯧﺘﯩﻐﺎﻧﯩﺪى.

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺟﯩﺰ  -ﻣﯧﻴﯩﭙﻼر ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﺪۇر .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺋﯘﻻر ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر
ﺋﯧﺘﯩﺰﯨﺪﯨﻜﻰ دﯦﮭﻘﺎﻧﻼر ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك ﺋﯩﺪى .ﺑﯩﺮاق ﮬﻮﺳﯘﻟﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺗﯘرۇپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺧﺎﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﺎۋا
ﻛﻮﻛﺎﺗﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ،روﮬﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯧﻨﯩﻤﯩﺰ ﺗﻪڭ ﻳﯩﮕﻠﻪپ ﻗﯧﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻرﻧﻰ دﯦﮭﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺷﯩﺠﺎﺋﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻏﺎﻧﺪا ﻳﻮق ﮔﻪپ .دﯦﮭﻘﺎﻧﻼر ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ دﯦﮭﻘﺎن ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ،
ﻗﺎرا ﺗﻪرﮔﻪ ﭼﯚﻣﯜﻟﯜپ ﺋﯩﺸﻠﻪپ "ﺋﺎق ﻧﺎﻧﭽﻰ" ﻻرﻧﻰ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟەردى .ﺋﯘﻻرﻣﯘ ﻧﯘرﻏﯘن ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎرزۇ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺮاق ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪي ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯧﺘﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﻪﺗﻤﯩﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﻤﻪﻳﺪۇ .زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯚزﻟﯩﺮى
ﺋﺎرزۇﻟﯩﻐﺎن ﮬﻮﻗﯘق ﻳﺎﻛﻰ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﺴﻪ ،ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮاﻗﻼ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ .ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ
ﺋﻪﻣﮕﻪك ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪرﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﺎۋﻻﻳﺪۇ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﭼﯘﺳﻠﯘق ،ﻗﻮﭘﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﻛﯩﺘﺎب ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﻼر ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺧﯧﻨﯩﻢ ﻣﯩﺠﻪز ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﻪدﯨﺒﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﮬﻪﺷﻘﺎﻟﻼ -
رەﮬﻤﻪﺗﻠﻪر ۋە ﮬﺎرام ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪن ﻛﺎدﯨﺮﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﺳﺎن ﺑﺎﺗﻨﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻر رەﻧﺠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺑﻪك ﺗﻪس .ﺋﯘﻻر ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە ﺑﯘرﭼﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﺷﻤﺎﻳﻼ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ ۋە
ﺋﻪﺟﺪادﯨﻨﻰ ﭼﯩﺸﻠﻪپ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ "ﭘﺎﻻن  -ﭘﻪﺷﻤﻪت" دەپ ﺗﯩﻠﻼﻳﺪۇ .ﻗﯘﻳﺮۇﻗﯩﻨﻰ ﻗﺎﭘﻘﺎن ﻗﯩﺴﯩﯟاﻟﻐﺎن
ﺑﯩﺮ ﺗﯜﻟﻜﻪ ﺗﻮﻻ ﻳﯘﻟﻘﯘﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜرۈپ ،ﺋﺎﺧﯩﺮ ﻗﯘﻳﺮۇﻗﻰ ﺋﯜزۈﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﭘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﭘﺘﯘ  -دە ،ﺋﯩﺰا -
ﺋﺎﮬﺎﻧﻪت ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘ ﻳﯜزﯨﻨﻰ داﭘﺘﻪك ﻗﯩﻠﯩﭗ" :ﻗﯘﻳﺮۇق
دﯦﮕﻪن ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽﻪ ﻧﻪرﺳﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﻛﯧﺮﯨﻜﻰ ،ﺳﯩﻠﻪرﻣﯘ ﻣﻪﻧﺪەك ﻗﯘﻳﺮۇﻗﯘﯕﻼرﻧﻰ ﻛﯧﺴﯩﯟﯦﺘﯩﯖﻼر" دەﭘﺘﯘ.
ﺑﯩﺰدە ﺷﯧﺌﯩﺮ ﻳﺎزﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﺷﺎﺋﯩﺮﻻرﻧﻰ ﻛﯧﺮەﻛﺴﯩﺰ دەپ ﺗﯩﻠﻼﻳﺪۇ .ﺷﺎﺋﯩﺮﻻرﻣﯘ ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﭘﯩﻴﻪ
دەﭘﺘﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﻪش ﻗﯩﻠﯩﭗ ،رەﻗﯩﺒﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﯩﻤﯘ ﭘﻮق ﻳﯧﮕﻪن ﺧﻮرازدەك ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ،ﮬﯜرﭘﯩﻴﯩﭗ
ﻳﯜرۈﺷﯩﺪۇ .ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﻳﺎزﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻮﻗﯘرﻣﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺋﺎز ﻛﯚﭘﻠﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻣﻨﯘن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮔﻮﻳﺎ ﺗﻮپ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪدداﮬﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺗﻪرﺟﯩﻤﺎﻧﻼر ،ﻛﺎﺗﯩﭙﻼر ،ﺗﯧﯟﯨﭙﻼر ﮬﻪﺗﺘﺎ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺗﯘﻏﯘت
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ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن رﯨﺴﺎﻟﯩﻠﯩﺮى ﺑﺎر .ﮬﯧﭽﻨﯧﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼر
ﺳﯜﻛﯜت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن .ﺑﻪزى ﮬﺎﻣﺎﻗﻪت ﻛﺎدﯨﺮﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ "ﺟﯩﻢ ﺗﯘرۇش" ﻧﻰ "ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﮔﻪ
ﺋﻪﺗﺮاﭘﻠﯩﻖ ﻗﺎراش"" ،ﺳﺎﻟﻤﺎق ﺑﻮﻟﯘش" دەپ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪۇ .دەرۋەﻗﻪ ،ﺳﯜﻛﯜﺗﭙﻪرۋەرﻟﯩﻚ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺎﻣﻪت
ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﻪﻛﺎﺑﯩﺮﻟﻪردﯨﻜﯩﺪەك ﺳﯚﻟﻪت ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻳﺪۇ  -دە ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺗﻪپ ﺗﺎرﺗﻘﯘزاﻻﻳﺪۇ" .ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻪڭ ،ﺟﯩﻢ
ﺗﯘر" دﯦﮕﻪن ﮔﻪپ ﺑﺎر ،ﺑﯩﺰدە ﺑﯘ ﮔﻪپ "ﺑﯩﻠﺴﻪﯕﻤﯘ ﺟﯩﻢ ﺗﯘر" دﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن .ﺷﯘﯕﺎ زاﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰ
ﺋﯩﭽﻰ ﺋﺎداپ ﻛﻪﺗﺴﯩﻤﯘ ،ﺗﺎﭘﯩﻨﻰ ﺳﯩﺮﻗﯩﺮﯨﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯧﺸﻰ ﭘﯩﭽﺎق ﺗﯩﻘﻘﺎﻧﺪەك ﺋﺎﻏﺮﯨﺴﯩﻤﯘ ﺟﯩﻢ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪن.

زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻧﻰ ﺋﯘﻟﯘغ دﯦﮕﯜﭼﻰ ﺋﻪرﺑﺎﺑﻼرﻣﯘ ﺑﺎر ،ﺋﺎﺳﺎن ﻳﺎﺗﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﻪﺳﻠﯩﻤﭽﻰ دﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪرﻣﯘ ﺑﺎر .ﻗﺎﻧﺪاﻗﻼ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘن ،ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﺶ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰدﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﻟﻮﭘﺎ ﺋﻪﻳﻨﻪك ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﺘﯩﻜﻰ ﺑﻪﺧﺖ  -ﺳﺎﺋﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘۋاﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚرۈپ ﮬﯘزۇرﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯜﺳﺘﻪل ﭼﯩﺮﯨﻐﻰ ﭼﯩﯟﯨﻦ ﭘﻮﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻳﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﯩﻤﯘ ﻛﯚرﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ،ﺑﯜﮔﯜﻧﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﻗﯩﻠﭽﻪ
ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰ ﺳﺎددا ﺋﯩﭙﺘﯩﺨﺎر ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﻣﯧﮭﻨﻪﺗﺴﯩﺰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﺎﺷﯩﻤﺎﻗﺘﺎ.

ﻧﺎﭘﻮﻟﯧﯯن دﯦﮭﻘﺎﻧﻼرﻧﻰ ﮬﻪرﺑﯩﻲ ﻗﻮﺷﯘﻧﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﻣﻪﻧﺒﻪ دەپ ﻣﻪدﮬﯩﻴﯩﻠﯩﮕﻪﻧﯩﺪى .ﻓﺮاﻧﻜﻠﯩﻦ "ﺋﯚرە
ﺗﯘرﻏﺎن دﯦﮭﻘﺎن ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎن ﺟﺎﻧﺎﺑﺘﯩﻦ ﺋﻪﻻ" دەپ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﯩﺪى .ﺋﯘﻻر ﻗﺎرا ﺋﻪﻣﮕﻪك ﻻﮔﯧﺮﯨﻐﺎ
ﺋﻪزا ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺷﻪﮬﻪرﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﯩﺪارە  -ﺋﻮرﮔﺎﻧﻼرﻏﺎ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﮔﻪ ﭘﻪرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﻪۋەﺗﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﭘﻪرزەﻧﺘﻠﻪر ﺋﺎزﻏﯩﻨﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ "ﺷﻪﮬﻪرﻟﯩﻚ"ﺑﻮﻟﯘۋاﻟﯩﺪۇ ۋە ﻳﺎۋاش -
ﻳﯘﻣﺸﺎق ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﯨﻘﯩﺪا ﻣﺎﯕﯩﺪۇ .ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘﻗﯩﺪا دﯦﮭﻘﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻟﻤﯩﻘﻰ
ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ زور ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ روﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﺋﯚز
ﺋﺎﺗﯩﻘﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﯘرﭼﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﺪى .ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻر ﺋﻪرەب ،ﭘﺎرس ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯘﺧﺘﺎ
ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯩﻜﻪن .ﺷﯘ زاﻣﺎﻧﻼردا ﺋﻪرەب ،ﭘﺎرس ﺗﯩﻠﻠﯩﺮى ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﺪەك زاﻣﺎﻧﯩﯟى ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻰ ﺋﯩﺪى .ﺑﯘﻣﯘ ﺷﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎۋى ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك .ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﺋﻪرەب ،ﭘﺎرس ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﻮڭ ﺑﯩﻠﮕﻪن دەۋر دەل ﺋﯩﺴﻼم ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﭘﺎرﻻق ﻧﯘر
ﭼﺎﭼﻘﺎن دەۋر ﺋﯩﺪى.

ﻏﻪرب ﺋﯩﻨﻘﯩﻼب ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜرۈپ ﺑﯜﮔﯜﻧﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺑﯩﺰ ﺗﯧﺨﻰ دۇﻧﻴﺎۋى ﺗﯩﻞ
ۋە دۇﻧﻴﺎۋى ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﻪﮬﻨﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮرۇن ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺗﯜﮔﯜل ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﻪﻗﻪﻟﻠﯩﻲ ﺳﻪۋﯨﻴﻪ ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﻓﺎﻧﺘﺎزﯨﻴﻪ )ﻏﺎراﻳﯩﺒﺎت( ﺗﯘﻳﯘﻟﻤﺎﻗﺘﺎ .زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ  - 20ﺋﻪﺳﯩﺮدﯨﻜﻰ ﻏﻪرﺑﻨﯩﯔ ﻛﺎﺳﺘﯘم  -ﺑﯘرۇﻟﻜﯩﺴﯩﻨﻰ
ﻛﯩﻴﻪﻟﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ  - 20ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪس .ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻧﺪاق دەﻳﻤﯩﺰ؟ ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺑﯩﺰدە ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺋﯩﺪﯦﯯﻟﻮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ دۇﻧﻴﺎۋى ﺋﯧﻘﯩﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﻛﯜم زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻧﯩﯔ
ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺸﭽﺎن ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﺰﻣﻠﯩﻖ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪى ،ﺑﯩﺰدە ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺧﻪﻟﻘﯫراﻟﯩﻖ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚزﯨﺘﯩﭗ
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ﺑﺎﮬﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﭼﻮڭ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟى ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯜرﮔﯜزﯨﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺑﯘ ﭘﯩﻜﯩﺮﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜرﮔﯜﭼﻰ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ،دۇﻧﻴﺎۋى ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮق ﺳﯩﺰﯨﻘﯩﻐﺎ ﺋﯘﻻﻳﺪﯨﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎز ،ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎز! ﺧﻮش ،ﺋﺎﻟﻼ ﻧﯧﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺗﯜزۈك ﺗﻮﺧﺘﯩﻼرﻣﯩﺰ.
ﮔﯧﭙﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺴﻪك ،ﺑﯩﺰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻼ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎڭ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻤﯘ
دﯦﮭﻘﺎن ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪۇق .ﺑﯘ دﯦﮕﯩﻨﯩﻢ ﺑﯩﺰدﯨﻦ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎۋى ﺳﻪﻣﻪرﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر  - 20ﺋﻪﺳﯩﺮدە ﭼﯩﻘﻤﯩﺪى دﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪس .ﻛﯧﺴﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا - 20 ،ﺋﻪﺳﯩﺮدە ﺑﯩﺰدە
ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻼر ﺗﺎﻻﻳﻼپ ﺑﻮﻟﯘش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ،داﮬﯩﻲ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻣﯘ ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﯩﺮ
ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻗﺎﺗﻼﻣﻼر ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﯜك ۋە ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪا،
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ،ﺧﻪﻟﻘﯫراﻟﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘﻧﯩﯔ دﯦﮕﻪﻧﺪەك ﺋﯚﺗﻜﯜر ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪا.

ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﺋﺎﺧﺒﺎرات ،ﺋﯘﭼﯘر ،ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚزﮔﯩﭽﻪ ﺳﯜرﺋﻪت ۋە ﺷﻪﻛﯩﻞ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى .ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﯘﭼﯘر ﻟﯩﻨﯩﻴﯩﻠﯩﺮى ۋە ﺳﻪﻧﯭت ﻓﻮرﻣﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﮬﻪﻣﺪە
ﺋﯜزﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺷﻪﮬﻪر ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﺴﯩﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﻧﯘرﻏﯘن ﻗﯘﻻﻳﻠﯩﻘﻼرﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى.
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاش ﺗﯘرﻣﯘش رﯨﺘﯩﻤﻰ ،ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى ﻗﯩﻤﻤﻪت ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪدرﯨﺠﯩﻲ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﻣﺎددﯨﻲ ﺗﻪﻗﻪززاﻟﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺗﻪﺧﯩﺮﺳﯩﺰ ﮬﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﺸﻰ ،ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺋﯩﺸﻪﺗﭙﻪرەﺳﻠﯩﻚ ﺗﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﮔﺎداﻳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎش
ﻛﯚﺗﯜرۈﺷﻰ ،ﺳﺎددا ،ﺋﻪﺧﻤﯩﻘﺎﻧﻪ ،ﻳﺎرﯨﺸﯩﻤﺴﯩﺰ ،ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﻪ ﻳﻮﺳﯘﻧﯟازﻟﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺷﻪﮬﻪرﻟﯩﻜﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻨﺪﯨﯟﯨﺪۇﺋﺎﻟﻠﯩﻘﻰ )ﺧﺎس ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮى( ﻧﻰ ۋەﻳﺮان ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﺘﻰ .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﻪﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ،ﺋﯘﻻر ﻛﯩﺘﺎب -
ژۇرﻧﺎل ،ﮔﯧﺰﯨﺖ ﻛﯚرۈﺷﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﻛﯚرۈپ دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻛﭽﻰ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ،ﺋﯩﭻ
ﭘﯘﺷﯘﻗﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ ۋە ﺋﺎﺳﺘﺎ  -ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯚﻧﯜﻛﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ.

ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨﻰ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺎﻟﻠﯩﺮى
ۋە ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚپ ﺧﯩﻞ ۋە رەﯕﺪار ﺑﻮﻟﯘش ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺶ ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺴﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن
ﺋﺎۋاﻣﻨﻰ ﺗﯜرﻟﯜك ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ،ﻣﻪﺟﺒﯘرﯨﻲ رەۋﯨﺸﺘﻪ دﯦﮕﯜدەك ﻏﯩﺪﯨﻘﻼش روﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﺪى.
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻳﯧﻠﯩﺘﺴﯩﻦ ،ﻛﻠﯩﻨﺘﻮن ،ﻣﺎﻧﺪﯦﻼ ،ﺋﺎراﭘﺎت ،دوداﻳﯧﻔﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﺎﺧﺒﺎرات ﭼﻮﻟﭙﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺶ
ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮاﻳﻰ ،ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﻰ ۋە ﻛﯩﻴﯩﻢ  -ﻛﯧﭽﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜرۈپ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ .دۇﻧﻴﺎ ۋەزﯨﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﮔﯧﺰﯨﺖ  -ژۇرﻧﺎﻟﻼر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚزﯨﺘﯩﺸﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ،
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻردﯨﻜﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﻧﯘﻗﺘﺎ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﮔﯧﺰﯨﺖ  -ژۇرﻧﺎﻟﻐﺎ ﺧﺎس ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﭼﻪﻣﺒﻪرﭼﺎس ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎن .ﺑﯩﺰ ﻳﯧﺰﯨﻖ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚرﮔﻪﻧﺪە ،ﺳﯚز  -ﺟﯜﻣﻠﯩﻠﻪر ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن ﭘﺎﺳﻘﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ
ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﺋﯧﻜﺮاﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺗﯘرﻏﯩﻨﯩﻤﯩﺰدا ،دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ۋەزﯨﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚرۈﺷﺘﯩﻜﻰ
ﺑﯩﺮﻗﻪدەر راﺳﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﻣﻪﺗﺒﯘﺋﺎت ﻳﻮﺷﯘرۇﺷﻘﺎ ﺋﯜﻟﮕﯜرەﻟﻤﯩﮕﻪن ،ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﭼﯧﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯘﺷﺸﺎق
ﺋﺎﻣﯩﻠﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜرەﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺗﺎرﯨﺦ ﺳﻪﮬﻨﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﻗﻪدﯨﻤﻰ ﺧﯘددى ﻛﯜﭼﻠﯜك
ﻣﺎﮔﻨﯩﺖ ﺗﺎﻳﺎﻗﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﻰ ﻧﯘرﻏﯘن ﺗﯚﻣﯜر ﺋﯘۋاﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻳﺎن  -ﺑﯘﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻜﻪﻧﺪەك ،ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻠﯩﻐﺎن
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ﺋﺎۋاﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﺴﻰ داﮬﯩﻴﻼرﻧﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘم
ﻗﻮل ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﻰ ،ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻣﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﭘﺎق ﺗﯜرۈﻟﯜﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور
ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ دﯦﺘﺎﻟﻼرﻧﻰ ﻛﯚزەﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن "ﭼﯩﻨﻠﯩﻖ" ﺗﯘر.

ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﻳﻪﻧﻪ ﮬﻪر ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﻪل ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﮬﺎﻳﺎت دەرﯨﺠﯩﺴﻰ ۋە
ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻨﺎﻣﻪ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﻘﯩﻨﻰ رەﯕﮕﺎرەڭ ﺋﯚرپ  -ﺋﺎدەت ۋە
ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻗﯘﻟﻐﺎن ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﻪﻣﺎﻧﯩﯔ ﭼﯘۋۇﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎن رﯨﺸﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﭽﺎن ﺳﯜرەت
دوﻟﻘﯘﻧﻠﯩﺮى ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻗﯩﺴﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ داﺋﯩﺮ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺳﺘﯧﺮﯦﯯﻟﯘق رەۋﯨﺸﺘﻪ ﺳﯚزﻟﻪپ
ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ رەﮬﯩﻤﺴﯩﺰ ﻏﯩﺪﯨﻘﻼﻳﺪﯨﻐﺎن "ﻗﺎﻣﯘﺳﯘل ﺋﺎﻟﻪم" .ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،دۇﻧﻴﺎ
ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﺘﯘرۇﺷﺘﺎ ،ﮬﯚﻛﯜﻣﻪت ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﻠﯩﺮى ،ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪت ﻳﻮﺳﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪرﻏﯩﺐ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ
ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﺋﻪڭ ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ،ﺋﻪڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺎل ،ﺋﻪڭ ﺋﺎﻣﻤﯩﺒﺎب ،ﺋﻪڭ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜك ﻗﻮراﻟﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .ﮬﻪﺗﺘﺎ
ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰورﻧﯩﯔ ﺟﻪﻟﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ ﺳﺎۋاﺗﺴﯩﺰﻻرﻧﯩﯔ ﺟﺎﮬﯩﻞ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﯧﺮﯨﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻨﯩﯔ
ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎق  -ﻗﺎرﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻏﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﺎي ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﻣﻪﻟﯘم ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﺴﻰ
ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻨﯩﯔ ﺟﺎﮬﯩﻞ ،ﺧﯘراﭘﯩﻲ ﻣﯘﺧﻠﯩﺴﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇۋﯦﺘﯩﺪۇ.

ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺑﺎرﻏﺎﻧﺴﯧﺮى ﺑﯩﺮ ﮔﻪۋدﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ
دۇﻧﻴﺎدا زور ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﺗﯜزۈك ﺑﯩﺮ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ۋە ﺋﯚزﯨﻨﻰ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈﺷﻜﻪ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻣﻮﮬﺘﺎج ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﺪا ﻣﯚﻟﭽﻪرﻟﯩﮕﯜﺳﯩﺰ ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ.
ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﻮك ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎرﻣﯩﻐﺎن ﻗﯩﺮ  -ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻏﻮۋﻏﺎ ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺳﻮدﯨﻐﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎن - 20
ﺋﻪﺳﯩﺮدە ﮬﯧﭽﻨﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺨﻪۋەر ﻗﺎراﯕﻐﯘ ۋادا ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرۇۋەرﻣﻪﻛﺘﻪ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ
ﻳﻪرﮔﻪ ﺗﻪڭ ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘرۇش ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻧﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﯩﻠﻼردﯨﻜﻰ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎل ،ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺟﯩﺪدﯨﻲ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎج ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻻر ،ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎل ﺑﯘ "ﺟﯩﺪدﯨﻲ" ﻟﯩﻚ دﯨﻘﻘﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪن ﻛﻮﻧﺎ ﻳﺎدﻧﺎﻣﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻻر.

ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور "ﻏﻪرﺑﯩﻲ دﯨﻴﺎر" ﻧﯩﯔ ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﻲ ﺷﻪﮬﻪرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ زاﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻧﯧﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن روﺷﻪن ﺑﯩﺮ
ﺟﯘﻻﺳﻰ .ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔﻪن "ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺟﻪﻧﻨﯩﺘﻰ" ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﻪزى
ﭘﺎﺳﺴﯩﭗ ﺗﻪرەﭘﻠﻪرﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎي ﻗﺎﻟﻤﯩﺪى.

ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﮬﺎﻣﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻳﺎﻗﺘﯩﻦ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮدﯨﻨﺒﯩﺮ ۋاﺳﯩﺘﻪ
ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﺪى .ﮔﻮﻳﺎ ﮔﯧﺰﯨﺖ  -ژۇرﻧﺎل ﻛﯚرﻣﯩﺴﯩﻤﯘ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى.
ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﻪ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻚ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ ﺋﯧﻜﺮاﻧﺪﯨﻜﻰ ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﻪر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﻧﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺪى .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ،ﺑﺎرا  -ﺑﺎرا ﻛﯩﺘﺎب ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﮔﯧﺰﯨﺖ  -ژۇرﻧﺎﻟﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺋﺎﮬﺎﻟﻪ ﺗﻪرﻛﯩﺒﻠﯩﺮى ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪى .ﻛﯩﺘﺎب ﺗﯩﺠﺎرﯨﺘﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﺎدﯨﻤﻼرﻧﯩﯔ دﯦﻴﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﺋﯜرۈﻣﭽﻰ
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ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت  -ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮرﻧﻰ ،روﻟﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺋﻪڭ ﺋﺎز ﻣﯘﺷﺘﻪرى ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪن ،ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪن ﺗﯩﺮاژ ﻧﺎﻣﺮات ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻐﺎن
ﺟﻪﻧﯘﺑﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻜﻪن .ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ،ﺑﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪن ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﻨﻜﺎس ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎي ،ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟال ﺗﯜپ -
ﻧﯧﮕﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا زور ﭘﺎﺟﯩﯭدۇر .ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﺎدﯨﺮﻻر ۋە ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺧﺎدﯨﻤﻼر ﻛﯩﺘﺎب  -ژۇرﻧﺎﻟﻼرﻧﻰ ﺑﯩﻜﺎرﻏﺎ
ﺑﻪرﺳﯩﻤﯘ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﺪۇ .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﻪدەر ﺋﻪۋزەل ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺷﺎراﺋﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا،
ﻛﯩﺘﺎب  -ژۇرﻧﺎﻟﻼرﻧﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﻛﯚرﮔﻪن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯘﻻر
ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺋﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻪﻛﻼ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاش دﯦﻴﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﻳﺎۋروﭘﺎ ۋە ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ  - 2دۇﻧﻴﺎ
ﺋﯘرۇﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪى  -ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻜﻰ رەﮬﺒﻪرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯧﺮﭼﯩﻞ ،دﯦﮕﻮل ،ﺋﯧﺰﯨﻨﺨﻮۋﯦﺮﻻر دەﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘرۇش
ﭘﻪﻳﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﻛﯩﺘﺎب ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﺮى ﻛﯚﯕﯜل ﺧﯘﺷﻰ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼر ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺗﺎرﯨﺦ ،ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ،ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﻣﯘﻻﮬﯩﺰﯨﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼر ﺋﯩﺪى .ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺧﺎدﯨﻤﻼر ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎر ﻧﻪزەر داﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﮔﻪ ﮬﯚﻛﯜم
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ ﻛﺎﺷﯩﻼ ﺗﯘﻏﺪۇرۇﺷﻘﺎ ﺑﻪﻛﻼ ﺋﺎﻣﺮاق .ﺋﯘﻻردا ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪان دەﯕﺴﯩﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺋﯧﻐﯩﺮ،
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪڭ ﺗﻮﻏﺮا دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .رەﮬﺒﻪرﻟﻪردﯨﻜﻰ ﺑﻴﯘروﻛﺮاﺗﭽﻪ ﺋﯩﺴﺘﯩﻞ ﺋﯘﻻرﻏﯩﻤﯘ داۋاﻟﯩﻐﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن راك ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﺪەك ﻳﺎﻣﺮاپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻜﻰ ،ﺋﯘ ﺑﻪﺋﻪﻳﻨﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯩﻜﯩﻠﮕﻪن ﻛﯚﭼﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﯜۋﯨﮕﻪ
ﺗﯚﻛﯜﻟﮕﻪن ﺷﻮردەك ﮬﯧﭽﻨﯧﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﻨﯩﺘﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﻴﯘروﻛﺮاﺗﯩﺰم دەﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﺎزﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇﻛﻰ ،ﺗﺎﻻﻧﺘﻠﯩﻖ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﭼﯚﻛﺘﯜرۈپ ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﮬﯧﭽﻜﯩﻤﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘزﻣﺎﻳﺪۇ.

ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯜﮔﯜن ،ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﺑﯘرۇن ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ دۆﻟﻪت ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘن ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﯩﮕﻪن
ﻳﯜﺳﯜپ ﺧﺎس ﮬﺎﺟﯩﭙﻨﯩﯔ ﭼﻪت ﺋﻪﻟﺪە ﺋﻪﯕﮕﯜﺷﺘﻪر دەپ ﻗﺎراﻟﻐﺎن ﺷﺎھ ﺋﻪﺳﯩﺮى "ﻗﯘﺗﺎدﻏﯘ ﺑﯩﻠﯩﮓ" ﻧﯩﯔ
ﺑﺎﮬﺎﺳﻰ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻳﯜەﻧﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜرۈﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺗﻮﭘﺎ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻳﺎﺗﯩﺪۇ .دۇﻧﻴﺎ ﻛﻼﺳﺴﯩﻚ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺷﮭﯘر
ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪرﻧﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻪﻟﺴﻪ ،ﺗﯜزۈك ﺗﯩﺮاژ ﻛﻪﻟﻤﻪي ،ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﭽﯩﻼرﻧﻰ ﺗﻪﯕﻘﯩﺴﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﻮﻳﯘۋاﺗﯩﺪۇ.
ﺷﺎﺋﯩﺮ  -ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻼر ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎت ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺗﯩﺮاژ ﺳﯧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺴﯩﻤﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺎ
دﯨﺮﯦﻜﺘﻮرﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﻟﯟۇرۇۋاﺗﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﮬﺎﻟﺪا ﺗﯜزۈﻣﻠﻪﺷﺘﯜرۈﻟﮕﻪن ﺋﯩﺪﯦﯯﻟﻮﮔﯩﻴﯩﮕﻪ،
ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻼﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎن ﺑﺎزار ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﺎﻗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﭘﺎﺟﯩﯭﻟﯩﻚ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت
ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘش ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪت ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎزاﺑﻠﯩﻤﺎي ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ.

ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﭼﯩﻘﯩﯟﯨﺪى ،ﻧﺎﺧﺸﺎ  -ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﭽﯩﻼر ،ﺳﺎزەﻧﺪﯨﻠﻪر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﯧﻘﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﻟﭙﻜﺎر
ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .دوﻛﺘﻮر ۋە ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻛﺎدﯦﻤﯩﻚ ۋە ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ دەﺳﺴﻪپ ﺋﯚﺗﯜپ
ﻛﻪﺗﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎﺧﺘﺎ ﻛﯚۋرۈك ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﮔﻮﻳﺎﻛﻰ دﯨﻠﻰ ﺋﯜزۈك ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻳﯩﻐﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺧﯘﺷﭙﯩﭽﯩﻢ ﺧﯧﻨﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺟﯩﻠﯟە  -ﻧﺎزﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﻪﻣﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ -
ﭼﯜﭼﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﻼرﻏﺎ ﻧﺎﺧﺸﺎ  -ﺋﯘﺳﺴﯘل ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻧﻪزﯨﺮە
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺑﺎﻟﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎﺗﺎپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﺳﯩﺘﯩﺪەك ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ
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ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺗﻮﻧﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﻪﮬﻨﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﻪزەرﯨﻤﯩﺰدە ﮔﻮﻳﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘﻗﻘﺎ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﻗﻮﭘﺘﻰ.

ﺑﯩﺰ ﺋﻮﻣﯘﻣﻪن ﻗﺎﻻق ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﻣﯘﮬﯩﺘﻘﺎ ﭘﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪۇق .ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت  -ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﻳﯧﻐﯩﻠﯩﻖ
دەۋرﯨﻨﯩﯔ رەﮬﯩﻤﺴﯩﺰ ﺧﯩﺮﯨﺴﯩﻐﺎ دۇچ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺑﯩﺰدە ﺳﻪﮬﻨﻪ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ ﺑﺎر دﯦﻴﯩﻠﺴﻪ ،ﺋﻪﻟﻨﻪﻏﻤﻪ ﻳﺎﻛﻰ
ﻓﻮﻟﻜﻠﻮرﻏﺎ ﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﻧﯭت ﺑﺎر .ﻛﯩﻨﻮ  -ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎران
ۋۇﺟﯘدﻗﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺑﯩﺨﻼﻧﻤﺎ ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﯩﺘﻰ ﺋﯚز ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺋﯜزﮔﻪن .ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻜﻪن ،ﻛﻼﺳﺴﯩﻚ
ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ،ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﻪ ،رﯨﯟاﻳﻪت ،ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ،ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ
ﺟﻪرﻳﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ۋە ﻗﯩﺴﻤﻪت  -ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯧﻜﺮاﻧﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ
ﺗﻮﻣﯘرﻟﯩﺮﯨﺪا ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﻗﯧﻨﻰ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﺗﯘرۇۋاﺗﻘﺎن ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜك ﭘﻪرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺳﯘن ۋۇﻛﯘڭ ،ﺧﯧﻤﻪن،
راﻣﺒﻮﻻرﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﭼﯩﻦ ﺗﯚﻣﯜر ﺑﺎﺗﯘر ،ﻛﻪﻣﻪك ﺋﻪﻳﻴﺎر ،ﺋﺎﭘﺮاﺳﯩﻴﺎﭘﻼرﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﯘرۇق
ﻗﺎﻟﺪى .ﺑﯘ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﺋﯚزﮔﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ زور ﭘﯘرﺳﻪت ﺑﻮﻟﯘش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ،
ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ رﯦﯫل ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ،ﻣﻪدەﻧﯩﻲ ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﺎ ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﺷﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن ﭼﻮڭ ﺧﻪۋپ .ﺋﯘﻧﻰ
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﭘﻪۋﻗﯘﻟﯫددە ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺧﯧﺮوﺋﯩﻦ دﯦﺴﻪ ﮔﯧﭙﯩﻤﯩﺰ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪرﻣﯘ؟ ﻣﻪن ﭼﺎﻛﯩﻨﺎ
ﻛﻮﻧﺴﯧﺮۋاﺗﯩﭙﻼردﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎددﯨﻲ ۋە ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪردﯨﻜﻰ
روﻟﯩﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘم ﻣﻪﻧﯩﺪە ﭼﯜﺷﻪﻧﺴﻪم ﻛﯧﺮەك دەپ ﻗﺎراﻳﻤﻪن .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﺰ ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﻗﻪﻳﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﯩﻨﯩﻤﺪەك ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪن .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ،ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰورﻧﯩﯔ ﺋﻪۋزەل ﺗﻪرەﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻛﯚرۈپ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺋﯘ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن ﭘﺎﺳﺴﯩﭗ ﺋﺎﻗﯩﯟەﺗﻠﻪرﮔﯩﻤﯘ ﻧﻪزەر ﺳﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ دﯨﻘﻘﻪت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ .دۇﻧﻴﺎدا ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﺋﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘت
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﮬﯚددە ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﺳﻪﮔﻪك ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻴﻮن ﺑﯘﻧﻰ ﮬﻪر ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯧﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎﻳﺪۇ.
ﺧﯘددى ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەك ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﭘﻪرۋﯨﺸﭽﯩﻠﯩﺮى ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻐﺎر ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ روﻟﯩﻨﻰ
ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜرۈش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﻪرﮔﻪ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﻗﯩﺴﻤﻪن ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻛﯩﺘﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك.

زﯨﻴﺎﻟﯩﻲ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻠﻪر ،ﺷﻪﮬﻪر ﻣﯩﺸﭽﺎﻧﻠﯩﺮى دﯨﻘﻘﻪت ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ ،ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰورﻧﯩﯔ ﮬﻪددﯨﺪﯨﻦ زﯨﻴﺎدە
ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﯩﻠﯩﻜﻰ ۋە ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﯨﻠﯩﻘﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ دﯨﻘﻘﻪت داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮرﻗﯘﻧﭽﻠﯘق دەرﯨﺠﯩﺪە ﺗﺎراﻳﺘﯩﯟەﺗﺘﻰ.
ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪرﻧﻰ

ﻛﯚزﯨﺘﯩﺶ

ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ،

ﺑﺎﮬﺎﻻش

ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﻨﻰ

ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ

ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ

ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﺪﯨﻦ

ﻳﯩﺮاﻗﻼﺷﺘﯘرۇۋەﺗﺘﻰ .ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﻪﮬﯟاﻟﺪا ،ﺑﺎﻟﯩﻼر ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﮬﯘرۇن ،ﺟﺎﮬﺎﻧﻜﻪﺷﺘﻰ ،ﺋﯚﻳﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﺷﻪﮬﻪر
ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﯩﻴﺎﻟﭙﻪرەس ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﮬﺎﻣﺎن ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﻪق ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻧﻮﻣﯘرﻻر ﻣﯘﻗﻪررەر ﮬﺎﻟﺪا ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺧﯩﺰﻣﻪت
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرﮔﺎﻧﻼر ،ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮ ۋە ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﻮرﻻرﻧﯩﯔ دﯨﺘﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى  -ﺋﺎﺧﯩﺮ ،ﺋﺎﺳﺘﯩﻦ  -ﺋﯜﺳﺘﯜن
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ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻛﯧﺴﯩﭗ  -ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺪۇ ،رەﺗﻠﯩﻨﯩﺪۇ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮ ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﺗﻪرﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ "ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ" ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪت ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﭼﯩﻘﯩﻠﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻜﻪن ،ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﺋﯧﻜﺮاﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎن ﺋﺎدەم ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﻗﯩﻤﻤﻪت
ﻗﺎرﯨﺸﻰ ۋە دۇﻧﻴﺎ ﻗﺎراش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﺎﮬﺎﻻپ ،ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯘﭼﯘرﻧﻰ ﺋﺎﻻﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺧﯘرۇﭼﻼر ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﭼﯚﻛﯜش ،ﺋﻮﻳﻼش ،ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﻪﺗﺮاﭘﻠﯩﻖ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﯩﻨﯩﺶ،
زۆرۈر ﻛﯩﺘﺎب  -ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼرﻧﻰ ﻛﯚرۈش ،ﻣﯧﯖﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﻟﯘق روﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎۋﻻش ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ زۆرۈر.

ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﺧﻪت ﺗﻮﻧﯘش ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﺎۋاﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﻪﻟﻤﻪي  - 20ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﻰ ﺋﯘزاﺗﻤﺎﻗﺘﺎ .ﻗﺎراڭ،
ﺟﺎﮬﺎن ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﺗﻮرﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯩﺰ  - 21ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺳﺎۋاﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪۇق.

ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ،ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﺶ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼ ﻣﻪﺧﺴﯘس ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﺎن ﻗﯩﺴﻤﻪﺗﻤﯘ؟
 -1996ﻳﯩﻞ ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮ
________________________________________
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ﺋﺎﯞﺍﻡ ﺭﻭﻫﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺮﻏﺎﻗﻼﺭ ﯞە ﻛﯚﯞﺭﯛﻙ
ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﺎداﺳﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﻪڭ ۋە ﻳﯜﻛﺴﻪك ﮬﺎۋاﺳﯩﺪا ﺗﻪﻧﺘﻪﻧﻪ
ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﭼﺮاﺷﻤﺎﻗﺘﺎ .ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﻰ ﮬﻪﻳﺮان ﻗﺎﻟﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﻪرﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻰ ۋە ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺋﻪﮬﯟاﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚرۈپ ﺗﯘرۇﭘﺘﯩﻤﯩﺰ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەك ،ﺋﻪﻟﻤﯩﺴﺎﻗﺘﯩﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭗ
داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﭼﻮﯕﻘﯘر ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ دوﺳﺘﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﺎرﻻق ﻛﯧﻠﻪﭼﯩﻜﯩﺪﯨﻦ
ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرۇﭘﺘﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ دوﺳﺘﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺳﻪﮬﻨﯩﺴﯩﺪە ﺗﯘرۇۋاﺗﻘﺎن ﮬﻪرﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻏﯘرۇرى ﺑﯩﻠﻪن ﻳﺎﺷﯩﻤﺎﻗﺘﺎ .روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻏﯘرۇرى ۋە ﺋﯩﭙﺘﯩﺨﺎرى،
ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﯘرﻏﯘن ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯚرۈﻧﯜش ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎت ۋە
ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯚرﻧﻪﻛﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎي ﺑﻮﻟﻐﺎن ،زاﻣﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯚزى ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﻪرداﺷﻠﯩﻖ
ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯚپ ﻗﯩﺮﻟﯩﻖ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻏﺮۇرﻟﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺗﯧﺮرﯨﺘﻮرﯨﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﯩﻤﺎﻻل ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﯩﺮەﻟﻪﻳﺪۇ .ﮬﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﺎﻧﻜﻰ ،ﻗﻪدﯨﻤﻜﻰ ﮔﺮﯦﻚ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ
ﺳﯧﮭﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪردە ﭼﻮﻗﯘﻧﯘش ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻼﻻﻳﺪۇ .ﻣﯩﺴﯩﺮﻧﯩﯔ ﻗﻪدﯨﻤﻜﻰ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت
ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ دۇﻧﻴﺎ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺳﻮﺋﺎل .ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺋﯚزﯨﺪە ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻳﺎﻛﻰ ﻛﻪم ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺧﻪزﯨﻨﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى ﻗﺎرﺷﯩﻠﯩﻖ ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﭘﺎﺳﻰ ۋە
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ راۋاﺟﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻳﻮﺳﯘﻧﺪا ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯩﺪۇ .ﺗﺎرﯨﺨﭽﯩﻼر ۋە ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻼر ﺷﯘﻧﻰ ﺋﻮرﺗﺎق ﮬﺎﻟﺪا
ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜرﯨﺪۇﻛﻰ ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪا ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎزﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻤﺎي ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﮔﺮﯦﻚ
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ دەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﻏﻪرﺑﯩﻲ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ۋە ﻣﯩﺴﯩﺮ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮى ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪا ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﻗﻪدﯨﻤﻜﻰ ﻣﯩﺴﯩﺮﻟﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﺎ ۋە ﺋﺎﺳﺘﺮوﻧﻮﻣﯩﻴﻪ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮى ﮔﺮﯦﺘﺴﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ
ﻛﯜچ ﻗﻮﺷﻘﺎن .ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﻪ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﮔﺮﯦﻚ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻧﻨﯩﻲ ﺋﺎﺳﺎﺳﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺗﯜرﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن.
ﻗﻪدﯨﻤﻜﻰ ﮔﺮﯦﺘﺴﯩﻴﻪ ﺗﺎرﯨﺨﭽﯩﺴﻰ ﮬﯧﺮودوت )ﻣﯩﻼدﯨﻴﻪدﯨﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ  425 - 484ﻳﯩﻠﻼر( ﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﻣﯩﺴﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻰ ﺋﻪﻟﻨﻰ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜك ﺋﯩﺮادە ﻗﯩﻠﯩﺶ ،دۆﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﺎﻟﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺗﻪﯕﺸﻪش ﺋﯜﭼﯜن ﻛﻪڭ ﻛﯚﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﻳﻪر ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﻠﻪش ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻳﻪرﻧﻰ ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﭼﻮڭ -
ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﻜﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺗﯚت ﭼﺎﺳﺎ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺑﯚﻟﯜپ ﺑﻪرﮔﻪﻧﯩﻜﻪن .ﺧﻪﻟﻖ ﻳﻪرﻧﯩﯔ ﻛﯚﻟﯩﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎراپ ﺗﯘرۇپ
ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻘﺎ ﺋﯩﺠﺎرە ﮬﻪﻗﻘﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘرﯨﺪﯨﻜﻪن .ﻧﺎۋادا دەرﻳﺎ ،ﻛﻪﻟﻜﯜن ﺳﯘﻟﯩﺮى ﺑﯩﺮەرﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻨﻰ زﯨﻴﺎن -
زەﺧﻤﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮاﺗﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻘﺎ ﻣﻪﻟﯘم ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪن .ﭘﺎدﯨﺸﺎھ ﻳﻪرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪپ
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ﺗﺎﭘﺸﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺠﺎرە ﮬﻪﻗﻘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﯨﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﭗ ﻣﯘۋاﭘﯩﻘﻼﺷﺘﯘرﯨﺪﯨﻜﻪن .ﺑﯘ ﻳﻪر ﺋﯚﻟﭽﻪﺷﻨﯩﯔ
ﻛﻪﺷﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﮔﺮﯦﺘﺴﯩﻴﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯚزﻟﻪﺷﺘﯜرﮔﻪﻧﯩﻜﻪن .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﺎداﻟﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺗﻪﻗﻪززاﺳﯩﺪا دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﯩﭙﺘﯩﺪاﺋﯩﻲ ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﻳﻨﻰ دەۋر ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﻣﻪرﯨﺴﻰ
ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ

ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ

ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎن
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ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻠﻪﺷﺘﯜرۈﺷﻨﯩﯔ ﺷﯘ دەۋرﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن.

دﯦﻤﻪك ،ﮔﺮﯦﺘﺴﯩﻴﻪ ﻣﯩﺴﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪى ،ﺋﯧﮕﻪي
دﯦﯖﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻨﯩﻢ ﺗﺎﭘﻤﺎس ﺷﺎۋﻗﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﯘرداش ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎن ﺋﻪﺟﺪادﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ۋە ﻏﺎﻳﯩﺴﻰ
ﮔﺮﯦﺘﺴﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻪۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﯕﮕﯜﺷﺘﻪر ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﯟەردى .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﭘﯜﺗﯜن
ﻳﺎۋروﭘﺎ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺘﯩﻚ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﮔﺮﯦﻜﻼرﻧﯩﯔ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﻰ
ﻏﻪرﺑﻨﯩﯔ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺷﻪرﻗﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﺧﻪزﯨﻨﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﺷﺎﺋﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮ
ﺧﺎﻣﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﻪرﯨﻜﻪت ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﯩﺰﯨﺮﻏﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى.

ﺟﯘﯕﮕﻮ دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺷﯚﮬﺮەﺗﻠﯩﻚ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻳﯩﺮاق ﺷﻪرق
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ۋۇﺟﯘدﯨﺪﯨﻦ ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚپ ﺋﯘﭼﺮاﺗﻘﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺟﯘﯕﮕﻮدﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯘ ﺋﻪدەپ  -ﺋﻪﺧﻼق دۆﻟﯩﺘﻰ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺗﻪرﯨﻘﻪت ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﻰ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ
ﻳﺎﭘﻮن ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪﯦﯯﻟﻮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺳﯩﯖﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺷﻴﻪﻧﺪﻳﺎۋ دﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ
ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎﻧﯩﺪى .ﺑﯩﺮاق ﺷﯘﻧﻰ ﻗﯩﺴﺘﯘرۇپ ﺋﯚﺗﻤﯩﺴﻪك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇﻛﻰ ،ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺷﻴﻪﻧﺪﻳﺎۋ دﯨﻨﯩﺪا
ﺋﺎزدۇر  -ﻛﯚﭘﺘﯘر ﺋﯩﺴﻼﮬﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرﻏﺎن .ﻣﯩﺪزى دەۋرﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﻳﺎﭘﻮن ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﻳﯜرﮔﯜزﮔﻪن
ﺋﯩﺴﻼﮬﺎت ﺋﻪﻧﯭﻧﻪ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻨﻤﯘ ﺋﯜزۈل  -ﻛﯧﺴﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪى .ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت دەرﯨﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﺪە ﻣﯩﺪزى ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﮬﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘم.

ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﻟﻠﻪر ۋە ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘزاق ﻣﯘددەت ﺋﺎﻻﻗﯩﺪە ﺑﻮﻟﻤﺎي ﺗﯘرۇپ ،ﺋﯚزﯨﻨﻰ زاﻣﺎﻧﯩﯟى
ﻳﯜﻛﺴﻪﻛﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﭼﻮﻗﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ،ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯘزۇن ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ
ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪزەر ﺋﺎﺷﻘﺎزﯨﻨﯩﻨﻰ ﻛﺎردﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ ،ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯘزﯨﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻘﻼرﻧﻰ ﮬﻪزﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪن ﻣﻪﮬﺮۇم ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼق ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﻤﯘ ﻛﻮﻧﯩﺮاپ ،ﻗﯘدرەﺗﻠﯩﻚ ﻗﺎﻧﯘن
ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﯧﻜﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻨﻰ ﺗﻪﯕﺸﻪپ ،ﻣﻪﻧﯩﯟى ﮬﺎۋاﻧﻰ ﺳﺎﭘﻼﺷﺘﯘرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە
ﻓﯘﻧﻜﺴﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪۇ .ﻳﺎۋروﭘﺎﻧﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ زاﻣﺎن ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪزى ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﻻر ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﻗﻪدﯨﻤﻜﻰ "ﺷﻪرﻗﻨﯩﯔ ﻳﺎۋروﭘﺎﺳﻰ" دەپ ﺗﻪرﯨﭙﻠﻪﻧﮕﻪن ﺟﯘﯕﮕﻮ ﭼﯩﯔ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ دەۋرﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە
ﻓﯧﯯداﻟﯩﺰﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘزۇن ﺟﻪزﯨﺮﯨﺴﯩﺪە ﮬﺎﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﭼﻪت ﺋﻪل ﺟﺎﮬﺎﻧﮕﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﻣﯩﻴﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻗﺎﻟﺪى .ﻗﺎرا ﺗﺎرﯨﺦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎر  -ﻧﻮﻣﯘﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﭗ ﺋﯩﺴﻼﮬﺎت ﺳﺎداﺳﻰ ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺪى .ﺑﯘ ﺳﺎدا ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ زاﻣﺎن ﺗﺎرﯨﺨﯩﻨﯩﯔ ۋاراﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﮬﯚﺳﻦ ﻗﻮﺷﺘﻰ .ﺑﯘ " - 4ﻣﺎي" ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت
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ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺷﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﮬﺎرﭘﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪم ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎﺳﻘﯘچ ﺋﯩﺪى .ﻛﺎڭ
ﻳﯘۋﯦﻲ ،ﻟﻴﺎڭ ﭼﯩﭽﺎۋ ،ﺗﻪن ﺳﯩﺘﯘڭ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﭽﻰ دەۋردﯨﻜﻰ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺋﯧﯖﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻤﯟوﻟﻰ
ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﭘﻪن ۋە دﯦﻤﻮﻛﺮاﺗﯩﻴﻪ ﺷﻮﺋﺎرﯨﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜرۈپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺑﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺗﻪرەﭘﻠﻪرﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺗﯘرۇپ،
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﺎرﺗﯩﺶ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ .ﻧﻴﯘﺗﻮن )-1643

 1723ﻳﯩﻠﻼر،

ﺋﻪﻧﮕﻠﯩﻴﻪ( ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ زاﻣﺎن ﻓﯩﺰﯨﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘش ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﺗﺎرﯨﺨﯩﻨﻰ زور
دەرﯨﺠﯩﺪە ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﺳﯜردى .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ﻧﻴﯘﺗﻮن ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚز ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻼﮬﯩﻲ ﻗﯘدرەﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﻣﯘﺷﯘ ﻗﯘدرەﺗﻜﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﯩﺮادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻏﺎﻟﯩﺒﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘرۇﺷﻨﯩﯔ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪى .ﻛﯚرۈﻧﯜپ ﺗﯘرﯨﺪۇﻛﻰ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺋﺎزادﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻐﯘﺳﯩﺰ
دەۋر ﺋﯩﺪى .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﮔﯩﮕﺎﻧﺖ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺳﻪﮬﻨﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﻛﯩﺮﯨﺶ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ
ﺗﺎرﯨﺨﻤﯘ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﭘﯧﺘﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﻪرﯨﻜﻪت .ۋەﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ،ﻛﺎڭ ﻳﯘۋﯦﻲ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺗﭽﯩﻼر  - 19ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪا ﻧﻴﯘﺗﻮن ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﯩﻨﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮﻏﺎ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘردى .ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ،
ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﺎزادﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺟﻪرﻳﺎن .ﭘﯩﻜﯩﺮ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪڭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﻪﻣﮕﻪك ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﮬﯚرﻟﯜﻛﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﭘﻪﻟﻠﯩﺴﻰ .ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﻨﻰ
زاﻣﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ،ﻣﻪدەﻧﯩﻲ رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚزدە ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﻛﺎڭ ﻳﯘۋﯦﻲ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺗﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺸﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪس .ﻛﯧﺴﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ ،ﻧﻴﯘﺗﻮن ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺟﯘﯕﮕﻮﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻰ
ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﮕﯩﻼ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﻐﯩﻤﯘ ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﻪن.

ﻏﺎﻳﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ دۆۋﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪم ﻧﻪرﺳﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﯟاﻻﻻﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻟﺪۇرۇﺷﻨﯩﯔ
ﻛﻮﻳﯩﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻗﺴﯘزﻟﯘﻗﻨﯩﯔ ﮬﻪﺳﺮﯨﺘﯩﻨﻰ ﭼﯧﻜﯩﺪۇ .ﻏﺎﻳﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻰ رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﻣﻪزﻣﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻣﻮل ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻪﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺋﯩﺴﻼﮬﺎت ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﻏﺎﻳﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻰ رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﻣﻪزﻣﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻪﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ.

ﻛﺎڭ ﻳﯘۋﯦﻲ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﭼﺎﻟﻐﺎن "ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﺸﭙﻪرۋەرﻟﯩﻚ" ﻗﻮﯕﻐﯘرﯨﻘﻰ ﺧﯘﺷﻰ ،ﻟﯘﺷﯜن زاﻣﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە
ﺟﻪﯕﮕﯩﯟار ﺗﯜس ﺋﺎﻟﺪى .ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟى دۇﻧﻴﺎﺳﻰ ﺑﺎرا  -ﺑﺎرا ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﭗ ،ﻣﯩﺴﻠﻰ ﻛﯚرۈﻟﻤﯩﮕﻪن ﻛﻪڭ
زﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰ ﺳﯜردى .ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻣﺎ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼر ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﭘﯩﻜﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚپ ﭘﺎﻛﯩﺘﻼر
ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﻳﺪۇ .ﻟﯘﺷﯜن دارۋﯦﻦ ،ﮔﻮﮔﯘﻟﻼردﯨﻦ ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﻪن؛ ﺧﯘﺷﻰ ﻳﻮﮬﺎن ،دﯦﯟﯨﻴﺪﯨﻦ ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﻪن؛ ﮔﻮﻣﻮرۇ
ﺗﺎﮔﻮر ،ۋﯨﺘﻤﺎن ،ﮔﻴﻮﺗﯩﻼردﯨﻦ ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﻪن؛ ﻣﺎۋدۈن زوﻻ ،ﺗﻮﻟﯩﺴﺘﻮﻳﻼردﯨﻦ ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﻪن؛ ﺑﺎﺟﯧﻦ ﺑﺎﻛﻮﻧﯩﻦ،
ﺋﻮﺳﻜﺎر ،ۋﯨﻠﺪﯦﻼردﯨﻦ ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﻪن؛ ﻓﯩﯔ ﻧﻪﻳﭽﺎۋ ،ﺧﯥ ﭼﯩﻔﺎڭ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﻓﺮاﻧﺴﯩﻴﻪ ،ﺋﻪﻧﮕﻠﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻤﯟوﻟﯩﺰم
ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﻪن .دﯦﻤﻪك - 4" ،ﻣﺎي" ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﻰ "ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﺸﭙﻪرۋەرﻟﯩﻚ" ﻧﻰ
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻣﻪزﻣﯘن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻨﻜﺎر ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ
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ﻛﻪﺗﻤﯩﺪى ،ﺑﻪﻟﻜﻰ زاﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﮬﺎﻟﺪا ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻨﻰ ﺗﺎﭘﺘﻰ.

ﺧﻮش ،ﺑﯩﺰ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺑﻪردۇق ۋە ﺋﻪﻛﻪﻟﺪۇق؟
ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺳﯚزﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎرﯨﺴﺎق ،ﻧﺎﻣﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺑﯩﺮ
ﻣﯘﻧﭽﻪ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪر ﺗﯘرۇﭘﺘﯘ .ﻳﯩﺮاق ﺋﯚﺗﻤﯜش ۋە ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻨﻰ ﺳﯜرۈﺷﺘﯜرﮔﯩﻨﯩﻤﯩﺰدە،
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺗﯘﻏﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﻮﺑﺪان ﺟﻪۋﻻن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ راﺳﺖ ،ﺗﺎرﯨﺨﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮى ﺗﯩﻨﯩﻤﺴﯩﺰ ﺋﯘرۇش ۋە
ﺟﻪﯕﮕﻰ  -ﺟﯧﺪەﻟﻨﯩﯔ ﺳﻪﮬﻨﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺗﯘﭘﺮﯨﻘﯩﻤﯩﺰدﯨﻦ ﺟﺎﮬﺎن ﺋﻪﮬﻠﯩﻨﯩﯔ دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ رام ﻗﯩﻠﻐﯘدەك
ﺑﻪزى ﺋﯚرﻧﻪﻛﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﯘﺗﯘﭘﺨﺎﻧﺎ ۋە ﻣﯘزﯦﻴﻼرﻧﻰ ﺑﯧﻴﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﻳﻨﻰ دەۋردﯨﻜﻰ
ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ رﯦﯫل ﭘﺎﻛﯩﺘﻰ .ﮬﻪرﺑﯩﺮ دﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺗﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻰ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪا ﻛﯚپ ﻗﯧﺘﯩﻢ دﯨﻦ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﺎن ﮬﺎدﯨﺴﻪ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺗﺎرﯨﺨﯩﻤﯩﺰدا ﻛﯚپ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﯩﻤﯩﺮﯨﻠﯩﺶ ۋە ﻛﯚپ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﯩﻜﻠﻪﺷﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻛﯚپ ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﻖ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪن ﻗﯩﻴﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪۇ .ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ،
ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎﻧﯩﻜﻪن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪرﮔﻪن ۋە ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﺶ ﺗﺎﻟﻼش ۋە
ﺷﺎﻟﻼﺷﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘرۇﻟﯩﺪۇ .ﺗﺎﻟﻼش ۋە ﺷﺎﻟﻼش ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘم ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﺪﯨﻜﻰ ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﮬﺎدﯨﺴﻪ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯜزﻟﯜﻛﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ،روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺑﯩﺮﻻ ﻣﯧﺘﻮدﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﻛﯚپ ﺧﯩﻞ ﻣﯧﺘﻮدﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ،ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻣﯧﺘﻮدﯨﻨﻰ زاﻣﺎﻧﯩﯟى ﻳﯜﻛﺴﻪﻛﻠﯩﻜﻜﻪ ﻛﯚﺗﯜرۈپ ،ﻣﻪدەﻧﯩﻲ
ﻣﯩﺮاﺳﻼرﻧﻰ زاﻣﺎﻧﯩﯟى ﺋﺎڭ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪا ﺗﯘرۇپ ﺑﺎﮬﺎﻻﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﭼﻮﻗﯘم
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺷﻪرﮬﻰ ﺗﺎﭘﯩﺪۇ.

ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﺶ ﺗﯜرﻟﯜك ﻣﻪزﻣﯘﻧﻼرﻧﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪن ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﻪن ،ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ،ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻜﺎ،
ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت،

ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ،

ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ،

ﺗﺎرﯨﺨﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ،

ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﺷﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ،

ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ۋەﮬﺎﻛﺎزاﻻر .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺗﺎرﻣﺎﻗﻼر ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ۋە ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻠﯩﻖ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘردﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﺪۇ .ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻮرﺗﺎق ﻣﻪۋﺟﯘت
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ۋە ﺋﻮرﺗﺎق ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺋﯧﻜﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ
ﺳﯜرﺋﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰ ۋە ﺳﺎﻏﻼم ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯧﺘﻮد ۋە ﻣﯧﺘﻮدﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯧﻜﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺪۇ.

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﮬﺎۋاﻳﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﺴﺎق ،ﺋﻮﺗﺘﯘرا ۋە ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪردە ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﺎ ،ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ،
ﺑﯩﯯﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﭘﺴﯩﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪن ﭘﻪﻧﻠﻪر ﺋﯚﺗﯜﻟﯜۋاﺗﯩﺪۇ .ﺳﯚزﻟﻪﻧﮕﻪﻧﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺴﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرى .ﺑﯩﺮاق ﺑﯩﺰدە ﻣﯘﺷﯘﻻرﻏﺎ داﺋﯩﺮ
ﻛﻼﺳﺴﯩﻚ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼر ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﻪم .ﺋﺎرﺧﯩﻤﯩﺪ ،ﭘﺎﺳﻜﺎل ،ﻧﻴﯘﺗﻮن ،ﺋﯧﻴﻨﯩﺸﺘﯧﻴﯩﻨﻼر ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺳﯚزﻟﻪﻳﻤﯩﺰﻳﯘ،
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯚز ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪر ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ.

دەرۋەﻗﻪ ،ﮔﻴﻮﺗﻰ ،ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي ،ﮔﻮرﻛﻰ ،ﭼﯧﺨﻮف ،ﺷﻮﻟﻮﺧﻮف ،ﺑﺎﻟﺰاك ،ﻓﯩﻠﻮﺑﯧﺮ ،ﻣﻮﭘﺎﺳﺴﺎن ،ﻣﺎرك ﺗﯧﯟﯨﻦ
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ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪق ﺑﻮﻟﺪۇق .ﺑﯩﺮاق ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻨﯩﯔ ﭘﯩﻼﺗﻮن ،ﺋﺎرﯨﺴﺘﻮﺗﯧﻞ ،داﻧﺘﻰ،
ﺷﯧﻜﯩﺴﭙﯩﺮ ،ﮔﯧﮕﯩﻞ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ داﻧﯩﺸﻤﻪﻧﻠﯩﺮى ﺑﯩﺰﮔﻪ دﯦﮕﻪﻧﺪەك ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘق ﺋﻪﻣﻪس .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا،
ۋﯨﻠﻴﺎم ﺟﺎﻣﯧﺲ ،ﻛﺎرل ،ﭘﯘﭘﯩﭙﯘر ،ﮬﺎﻳﺪﯨﮕﯧﺮ ،ﺳﺎرﺗﯧﺮى ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﻪﺳﺮەت
ﭼﻪﻛﻤﯩﺴﻪك ﺑﻮﻟﻐﯘدەك.

ﻟﯘﺷﯜﻧﻨﯩﯔ ﺳﯚزى ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﻪﺟﻨﻪﺑﯩﻴﻠﻪرﻧﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺴﻪك ،ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﭽﻪ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻤﯩﺰ .ﻓﺮاﻧﺴﯩﻴﯩﻨﯩﯔ  - 19ﺋﻪﺳﯩﺮدﯨﻜﻰ ﺋﺎﻗﺎرﺗﯩﺶ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرى ژ .ژ .روﺳﺴﻮﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺴﻪك،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯜﺳﯜپ ﺧﺎس ﮬﺎﺟﯩﭙﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرۇپ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪق ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ .داﻧﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ
ﺷﯧﻜﯩﺴﭙﯩﺮﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺴﻪك ،ﻧﺎۋاﺋﯩﻴﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪق ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ؛ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯜﺳﯜپ ﺧﺎس
ﮬﺎﺟﯩﭗ ۋە ﻧﺎۋاﺋﯩﻴﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯘ ﮔﯩﮕﺎﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت دۇﻧﻴﺎۋى ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ.
ﺋﻪﮔﻪر ﭘﯩﻼﺗﻮن ،ﺳﻮﻗﺮات ،ﺋﺎرﯨﺴﺘﻮﺗﯧﻞ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﮔﺮﯦﺘﺴﯩﻴﻪ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺴﻪك ،ﻓﺎراﺑﻰ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ
ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ۋە ﻧﺎۋاﺋﯩﻲ ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﻪزﯨﻨﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﯩﮕﻪن ﺑﻮﻻﺗﺘﯘق.

ﺋﻪﺟﺪادﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﺸﭙﻪرۋەرﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﻧﺎدﯨﺮ ﺋﯜﻟﮕﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪى .ﺑﯩﺰ ﺳﯩﯖﻘﯘ ﺳﯧﻠﻰ ،ﻛﻮﻣﻮراﺟﯩﯟا ،ﻓﺎراﺑﻰ،
ﻳﯜﺳﯜپ ﺧﺎس ﮬﺎﺟﯩﭗ ،ﻧﺎۋاﺋﯩﻲ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎق ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ
دادﯨﻠﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﻳﯜﻧﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰﮔﻪ ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﻪن ﺋﻪرەب ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯘ ﻗﺎﺗﻼﻣﻤﯘﻗﺎﺗﻼم ﻗﻮﺑﯘل
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚزﻟﻪﺷﺘﯜرۈﺷﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﻰ .ﺋﻪرەب ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺷﮭﯘر ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺗﭽﻰ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﻣﯘﻗﻪﻓﻔﺎ )ﻣﯩﻼدى  - 727ﻳﯩﻠﻼر( ﭘﺎرس ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪرەﺑﻠﻪرﮔﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘرۇپ ﺋﻪﻳﻨﻰ دەۋرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪرەب
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﯩﺪى.

ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﯩﺰ ﺋﯩﺴﻼﮬﺎت ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﯟﯦﺘﯩﺸﺘﻪك ﺋﯘﻟﯘغ ﺑﯩﺮ دەۋردە ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﯩﻤﯩﺰ .ﺷﯘﻧﺪاق
ﺋﯩﻜﻪن ،دەۋرﯨﻤﯩﺰ ﻳﺎرﯨﺘﯩﭗ ﺑﻪرﮔﻪن ﺋﻪۋزەل ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﯩﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت
ﻣﯩﺮاﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ دادﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﯧﺰﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﮬﻪر ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﻪل
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻐﺎر ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺋﯚرﻧﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺧﻪزﯨﻨﯩﺴﯩﻨﻰ
ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﺑﯧﻴﯩﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﺷﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﺋﯜﭼﯜن زﯦﻤﯩﻦ ﮬﺎزﯨﺮﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰ
ﻻزﯨﻢ.

-1992ﻳﯩﻞ ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮ
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ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ،ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﭘﻪﺭﻫﯩﺰ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪت ﻛﻮﻧﺘﺮوﻟﻠﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪر ﺷﺎرى ﻣﯩﻘﻴﺎﺳﯩﺪا ﻣﺎﻛﺮو دەرﯨﺠﯩﮕﻪ ﻛﯚﺗﯜرۈﻟﯜﺷﻰ ﮬﻪر ﻗﺎﻳﺴﻰ
ﺋﻪﻟﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪزەر ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻰ ۋە
ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﻪﻣﺒﻪرﭼﺎس ﺑﺎﻏﻠﯩﯟەﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ۋە ﺋﯘﭼﯘر
ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯩﺴﻠﻰ ﻛﯚرۈﻟﻤﯩﮕﻪن دەرﯨﺠﯩﺪﯨﻜﻰ راۋاﺟﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر

ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺋﯚزﺋﺎرا

ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ

ﭼﻮﯕﻘﯘرﻟﯩﺸﯩﺸﻰ،

ﺧﻪﻟﻘﯫرا

دﯦﻤﻮﻛﺮاﺗﯩﻴﯩﻨﯩﯔ

ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎراپ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﯘۋازﯨﻨﻨﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮرﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﺸﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
ﻧﯘرﻏﯘن ﺟﻪرﻳﺎﻧﻼر ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ .ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ۋە
ﻗﯩﻤﻤﻪت ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜن ﮔﻪۋدﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻼر ،ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻴﻮﻧﻼر ۋە ﺋﻪدﯨﺒﻠﻪرﮔﻪ ﺧﺎس
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯘﺗﯘﭘﯩﻴﻪ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻛﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﻧﯘرﻏﯘن ﺗﺎﺳﺎدﯨﭙﯩﻴﻠﯩﻖ،
ﻧﯘرﻏﯘن ﻣﯘﻗﻪررەرﻟﯩﻚ ۋە ﻧﯘرﻏﯘن ﭘﯘرﺳﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﯜﺗﻜﻪن رﯦﯫل ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺧﺎﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ رﯨﺘﯩﻤﻰ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ
ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاق ﺧﯩﻠﯟﯨﺘﯩﺪە ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى.

ﺟﯘﯕﮕﻮدا ﺑﻮﻟﯘۋاﺗﻘﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺋﯩﺴﻼﮬﺎت دۇﻧﻴﺎدا ﺑﻮﻟﯘۋاﺗﻘﺎن ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﻛﯚپ ﻗﯘﺗﯘﭘﻠﯘق
ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرﻛﯩﺒﯩﻲ ﻗﯩﺴﻤﻰ .ﺑﯘ ،ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺳﻮدا  -ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت ،ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ،ﭘﻪن -
ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ۋە ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت  -ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻨﻰ راۋاﺟﻼﻧﺪۇرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻣﯘﻗﻪررەرﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﻰ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ،ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮى ﮬﻪم ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﺧﻪﻟﻘﯫرا ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ
ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﻰ .ﺋﯩﺴﻼﮬﺎت ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺴﺘﯩﻚ ﻳﯧﯖﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪا ﺧﯘددى
ﻛﻮﭘﯧﺮﻧﯩﻜﻨﯩﯔ ﻗﯘﻳﺎش ﻣﻪرﻛﻪز ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺳﯩﮕﻨﺎل ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ ﺳﺎداﻟﯩﺮى ﺗﻪرەپ  -ﺗﻪرەﭘﺘﻪ ﻳﻮﺷﯘرۇﻧﯘپ ﻳﺎﺗﻘﺎن ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻣﻮل ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ
ﻛﯜﭼﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮزﻏﺎش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯜﭼﻠﻪر ۋە ﮔﯘرۇﮬﻼرﻧﯩﯔ
دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎرﺗﺘﻰ.

ﺋﯘزۇن ﻳﯩﻠﻼردﯨﻦ ﺑﯧﺮى ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﭘﯘرﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜپ ﻳﺎﺗﻘﺎن ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻪﺳﻠﯩﮭﻪﻟﻪرﻧﻰ
ﺟﺎﻧﻼﻧﺪۇرۇش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ زاﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻼﺷﻘﺎن ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﻪ ۋە ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼرﻏﺎ ﺟﯩﺪدﯨﻲ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﺪى .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ،ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ،ﭼﺎرۋﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﻛﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺧﺎم
ﺋﻪﺷﻴﺎﻻر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻤﭙﻮرت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ  -ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪن ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻰ دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ
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ﻗﻪدەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﯕﯘﺷﻠﯘق ﺗﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎن ﺗﺎۋارﻧﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ
ﺋﯚﻟﭽﻪﻧﻤﻪﻳﺪۇ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ .ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎل ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﻪۋﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎس ﻗﻪدەﻣﻠﯩﻚ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﺎزار ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘش زۆرۈرﯨﻴﯩﺘﻰ ﺗﺎۋار ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎل ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻧﻪ
ﺷﯘﻧﺪاق ﻣﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن.

ﺑﺎزار ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘﺷﻰ ﭼﻮڭ  -ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎزارﻻردا ﺋﺎۋاﺗﻠﯩﻘﻨﻰ ،ﺋﺎۋام ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎﺷﺎﺗﻠﯩﻘﻨﻰ
ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﺪى .ﺷﻪﮬﻪر  -ﻳﯧﺰﯨﻼردا ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﯩﻼر ،زاۋۇﺗﻼر ،ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪر ،ﻳﻮل ﺑﻮﻳﯩﺪﯨﻦ
ﺋﻮرۇن ﺋﺎﻟﻐﺎن دۇﻛﺎﻧﻼر ،ﻣﯘﻻزﯨﻤﻪت ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎي ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﻼر ،ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﻼر ،رەﯕﮕﺎرەڭ ﭼﯩﺮاﻏﻼر ﺑﯩﻠﻪن
ﺑﯧﺰەﻟﮕﻪن ﻣﻪﻳﺨﺎﻧﺎ ﺑﯩﻨﺎﻟﯩﺮى ،ﻛﺎرا  OKزاﻟﻠﯩﺮى ،ﮬﯚﭘﯩﮕﻪرﻟﻪر ﺋﺎۋازﯨﻐﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎن ﺳﻮدا ﺑﺎزارﻟﯩﺮى ،ﺗﻮپ
ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮى ،ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاش ﻳﯜرﮔﻪن ﺗﺎﻛﺴﯩﻼر ...ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﭙﯩﻚ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﻧﺪاق
ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪر ﻣﻪﻛﺘﻪپ ،ﻛﯘﻟﯘپ ،ﺋﺎﻛﺎدﯦﻤﯩﻴﻪ ،ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎت ۋە ﺳﻪﻧﯭت ﺋﯚﻣﻪﻛﻠﯩﺮى ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻣﻪدەﻧﯩﻲ -
ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺳﺎﮬﻪﻟﯩﺮﯨﺪە ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﻤﻪي ﻗﺎﻟﻤﯩﺪى .ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﻪﻛﺲ ﺋﯧﺘﯩﺶ ﻣﺎددﯨﻲ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ
ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻮرﻣﺎل ،ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎي ﻗﺎﻟﺪى .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﺘﯩﮭﺎﺳﻰ ﻣﺎددﯨﻲ
ﺑﯘﻳﯘﻣﻼر ۋە ﭘﯘل ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪرﻛﻪزﻟﯩﺸﯩﭗ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺋﻪﻣﮕﻪك ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮى ﺑﯩﺮ ﺋﺎز ﭼﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﻟﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯜﺳﺘﻘﯘرۇﻟﻤﺎ ۋە ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﺴﻰ دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺳﺎﮬﻪﻟﻪرﻧﯩﯔ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪت ﺟﻪرﻳﺎﻧﻰ ﻣﺎددﯨﻲ
ﺗﯘرﻣﯘش ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﺪى .ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﯧﺮﺗﺴﯩﻴﻪ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﺎزارﻻردﯨﻜﻰ ﻣﺎددﯨﻲ
ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﺷﺘﺎ ﮔﻪۋدﯨﻠﯩﻨﯩﺸﺘﻪك ﺋﯚزﮔﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﺳﯩﺮات ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن
دەرﯨﺠﯩﺪە ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﻣﺎددﯨﻲ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﻘﺎ ﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪ ﺗﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﯩﺴﭙﯩﻲ ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜرۈپ ،ﮬﻪم ﻧﻮرﻣﺎل ،ﮬﻪم ﺑﯩﻨﻮرﻣﺎل ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﻪرﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﺎردى .دەرۋەﻗﻪ ،ﺑﻪزى ﺗﺎرﻣﺎﻗﻼر ﺑﺎزار ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺋﯧﻘﯩﻤﯩﻐﺎ ﺗﻪڭ
ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻼر ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺗﺎۋارﻻﺷﻘﺎن ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ
ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﻪدەﻣﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪرﯨﻜﻪت ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻐﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﻘﺎن ۋەزﯨﻴﻪﺗﻨﻰ ﻳﺎراﺗﺘﻰ .ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻼر ﺑﺎﺷﻘﯘرﻏﺎن ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ،ﻛﯩﻨﻮ -
ﺗﯩﻴﺎﺗﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﻗﯩﻤﻤﻪت ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﻰ ،ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎت ،ﮔﯧﺰﯨﺖ  -ژۇرﻧﺎل ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ
ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﻐﺎ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻣﻤﯩﺒﺎب ،ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪرﮔﻪ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪت ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ
ﺋﯩﭙﺎدﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪن ﻣﻪدەﻧﯩﻲ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎل
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ رول ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪۇ .ﮬﻪر ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ ﺗﻪرەپ
ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻓﯘﻧﻜﺴﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘرۇﺷﺘﺎ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻻزﯨﻢ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ،
ﺑﻪﻟﻜﻰ زۆرۈر ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺋﯜﻧﯜﻣﮕﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺶ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﻨﯩﯔ ﺗﺎۋارﻟﯩﻖ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ

http://ilkitap.blogbus.com

90

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺋﺎﺷﯘرۇﺷﺘﺎ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ رول ﺋﻮﻳﻨﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮى ﺗﻪدرﯨﺠﯩﻲ ﮬﺎﻟﺪا
ﺳﯘﺳﻼپ ،ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻗﯩﻤﻤﻪت ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﭼﻮﯕﻘﯘرﻟﯘﻗﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،ﺑﯘ
ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘردﯨﻜﻰ ،ﺑﺎزارﻟﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﻛﯚﯕﯜل ﺑﯚﻟﯜش ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯚﯕﯜل ﺑﯚﻟﯜش ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﺎﺳﻼﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ.

ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك دوﻟﻘﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺋﯜﻧﯜم ﻳﺎراﺗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﺎزار
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯩﺮﯨﻢ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺗﺎرﻣﺎﻗﻼر ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺑﻮﻟﺪى ﻳﺎﻛﻰ ﮔﺎﯕﮕﯩﺮاپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﻪﮬﯟال
ﺑﯘ ﺳﺎﮬﻪدﯨﻜﻰ ﻳﺎراﻣﻠﯩﻖ ،ﻗﺎۋۇل ﻛﯜﭼﻠﻪرﻧﻰ ﺑﺎزارﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﻨﯩﻤﯩﻐﺎ ﺋﯧﻘﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻣﺎددﯨﻲ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ
ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻣﯘۋازﯨﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘزاق ۋاﻗﯩﺖ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻧﯧﻤﻪ
دﯦﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى.

ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺋﻪﮬﯟاﻟﻼر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰدا ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﮔﻪۋدﯨﻠﯩﻚ .ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪردﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼر،
ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﻛﯜم ﺋﻪدﯨﺐ ۋە ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﺎرﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺗﺎرﻣﺎﻗﻼرﻏﺎ
ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﭘﺮەك ﺳﻮدﯨﻐﺎ ﻣﻪرﻛﻪزﻟﻪﺷﺘﯜرۈﺷﻰ ،ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎن ﺋﺎﭘﺘﻮر ۋە
ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎن ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎزﯨﻴﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ،ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎت ،ﮔﯧﺰﯨﺖ  -ژۇرﻧﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺋﻪﺳﻪر
ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﻤﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ،ﺑﻪزى ژۇرﻧﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﻗﻪﻟﻪم ﮬﻪﻗﻘﯩﮕﻪ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻼﻧﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﻪر ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠﻰ .ﺑﯩﺰ ﺗﯩﭙﯩﻚ ﮬﺎﻟﺪا
ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯩﺮ ﺳﺎﮬﻪﻧﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺋﯩﺴﻼﮬﺎت دەۋرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎڭ
ﻓﻮرﻣﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.

ﮬﺎزﯨﺮ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ۋە ﮔﯧﺰﯨﺖ  -ژۇرﻧﺎﻟﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪت ﺋﻮرﮔﺎﻧﻼر ﺋﺎﺟﺮاﺗﻘﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﻣﻪﺑﻠﻪغ
ﺑﯩﻠﻪن ﻧﻮرﻣﺎل ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﻧﻮﻗﯘل ﮬﺎﻟﺪا ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن ﻣﻪﺑﻠﻪﻏﻜﻪ ﻗﺎراپ ﻗﺎﻟﻤﺎي ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺋﯜﻧﯜم ﻳﺎرﯨﺘﯩﭗ ،ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﻗﺎﻣﺪاﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﻘﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺑﻪزى ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺗﻼرﻧﻰ
ﻳﯜرﮔﯜزدى .ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪرﻧﻰ ﻣﯘﺷﺘﯩﺮﯨﻼرﻧﯩﯔ ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺴﻰ ۋە ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻐﺎ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘرۇپ ،ﺗﯩﺮاژﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺳﯜﺷﯩﻨﻰ
ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈش ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮرﮔﺎن ﻗﺎرﯨﻤﯩﻘﯩﺪا ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺋﯧﭽﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪزﻣﯘﻧﻼﻧﺪى .ﺑﯘﻧﻰ
ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪت ﻳﺎر ﺑﻪرﮔﻪن داﺋﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜك ﺋﯘﺳﯘل دﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﯩﺰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەك،
ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺋﺎﭘﺘﻮر ،ﺋﻪﺳﻪر ،ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎن ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﮬﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﻗﻪدەم ﻗﻮﻳﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚزى ﺋﯜﭼﯜن زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﺎددﯨﻲ ﺳﻪرﭘﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ،ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻤﯩﻐﺎن ﺗﺎۋار ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘ
ﺟﻪرﻳﺎﻧﺪا ،ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟى ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯩﺮى ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻗﻪززا
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﻮرﻣﺎل ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺷﻪرﺗﻠﻪر ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﻳﻮﺳﯘﻧﺪا ﺑﻪرﭘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺳﺎﮬﻪﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰدە ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺗﻪﻗﻪززاﻟﯩﻖ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺧﯩﺰﻣﻪت ۋە ﻣﯘﻻزﯨﻤﻪت ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﻪر ﮬﺎﻟﺪا ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ۋەزﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﭘﺎﺋﺎل ﺋﯩﻨﻜﺎس
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ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜرۈﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ۋەزﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ
ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮدﯨﻨﺒﯩﺮ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻰ ﺋﻪﻣﻪس .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﯜل ﺋﯧﭽﯩﺶ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎددﯨﻲ
ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻐﺎ ﻣﯘرەﺳﺴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﯩﺰدەش ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﮬﺎﻟﻼردا ﺗﯩﻴﺎﺗﯩﺮ ،ﻛﯩﻨﻮ  -ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﻪ
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﯨﻠﯩﻘﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺗﯜرﻟﻪرﮔﻪ ﻣﺎس ﻛﻪﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ۋاﻗﺘﯩﻨﻰ ﺋﯘزۇن دەپ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﯨﻠﯩﻖ ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ
ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘرەﻛﻜﻪﭘﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ
ﺷﻪرت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺳﺎۋات ۋە ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺳﻪۋﯨﻴﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪدەﺑﯩﻲ ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪرﮔﻪ
ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪۇ .ۋەﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ،ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت
 ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻧﻰ ﻧﯧﮕﯩﺰ ﻗﯩﻠﻐﺎن دەۋر دوﻟﻘﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯩﻨﯩﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚﺗﯘرﻣﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﺧﯩﻴﺎل ﺳﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﺪى .ﻛﺎن  -ﻳﯧﺰﯨﻼرﻏﺎ ،ﺳﻮدا -
ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت ۋە ﻛﺎرﺧﺎﻧﺎ ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺋﯩﺴﻼﮬﺎت ﻣﯘﻗﯩﻤﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن
ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﺴﻰ ﺳﺎﮬﻪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﻚ رەۋﯨﺸﺘﻪ ﺋﺎزدۇر  -ﻛﯚﭘﺘﯘر ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪﻟﯘم ﻣﻪﻧﯩﺪە ﭼﻮڭ
ﺳﻪﻛﺮەپ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪش ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪى.

ﻣﺎرﻛﺴﯩﺰم ﻛﻼﺳﺴﯩﻜﻠﯩﺮى ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯜﺳﺘﻘﯘرۇﻟﻤﺎ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯜﺳﺘﻘﯘرۇﻟﻤﯩﻼردﯨﻦ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﭘﻪرﻗﻠﻪﻧﺪۈرۈپ ،ﺑﺎزﯨﺲ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯜﺳﺘﻘﯘرۇﻟﻤﺎ
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎرﯨﭽﻰ ۋاﺳﯩﺘﻪ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈردى .ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﻏﻪرب ﻣﺎرﻛﺴﯩﺰﻣﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى
ﺑﻮﻟﻐﺎن ت .ﻳﯩﮕﺮدون ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﻰ ﮬﻪم ﺑﺎزﯨﺴﻨﯩﯔ ،ﮬﻪم ﺋﯜﺳﺘﻘﯘرۇﻟﻤﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ،دەپ
ﻗﺎراﻳﺪۇ .روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ
ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﺪا ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﮬﯚرﻣﻪت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﯩﻨﺴﺎن ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘرﻻﺷﻘﺎ
ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻜﺎرﻟﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﻪرﮔﻪ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺷﺎراﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﻳﺎر ﺑﻪرﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ
ﺷﻪرﺗﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ﮬﻪم ﺋﯜزﻟﯜﻛﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺧﯘددى ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎس ۋازﻛﯘز
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەك" ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎج ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻜﺎر ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت
ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ".ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎج ﻣﺎددﯨﻲ ۋە ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻗﺎﺗﻼﻣﻼردﯨﻦ ﺗﯜزۈﻟﯩﺪۇ.
رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﻪﻧﺪۈرۈش دەرﯨﺠﯩﺴﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﺗﻘﺎن ﺋﻮرﻧﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺳﺎﻏﻼم ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﺎددﯨﻲ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﺋﯜﭼﯜن
زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﯜزۈﻟﻤﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﻣﻪﻧﯩﯟى ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪ ۋە ﺋﻪﺳﻠﯩﮭﻪﻟﻪرﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﯘﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺗﺎزا ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﻤﻪس  -ﺗﯜﮔﯩﻤﻪس ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜﭼﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﻛﯚرەرﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪن
ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﻪﮬﯟال ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ۋە ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﺷﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ،
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ﻧﻮﭘﯘﺳﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ،ﺋﯩﺰﻣﯘﺋﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﻠﯩﻤﻪ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ دﯦﺮەك ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻮرۇن ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ،ﻧﻪزەرﯨﻴﻪ ۋە ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺳﺎﮬﻪﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘرﻏﯘﻧﻠﯘﻗﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق رﯦﯫل ﺳﻪﻟﺒﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ
ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﺎرﯨﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﻣﺎددﯨﻲ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار
ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا ﻣﯘﻧﺪاق ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻣﺎ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪى :ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﺋﯧﭽﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺳﻮدا راۋاﺟﻼﻧﺪى ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ رول ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﻼر ۋە
ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﻪر ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﻟﺪى .ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻠﻪر ﻣﻪﺑﻠﻪغ ﺳﺎﻟﻐﺎن زاۋۇت ۋە ﻛﺎرﺧﺎﻧﯩﻼر ،ﭼﻪت ﺋﻪﻟﺪﯨﻜﻰ
ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪر ۋە ﮔﯘرۇﮬﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﯜزۈپ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺳﻮدا ﺗﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮى ﻳﯩﻠﺴﯧﺮى
ﻛﯚﭘﻪﻳﺪى .ﺑﯘﻧﯩﯔ زاﭘﺎس ﻳﺎﺗﻘﺎن ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻛﯜﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﻛﯚزﮔﻪ
ﻛﯚرۈﻧﻪرﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯩﭽﻜﯩﺮى ﺋﯚﻟﻜﯩﻠﻪردە ﺷﯩﺮﻛﻪت ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘم
ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﯨﻲ رەۋﯨﺸﺘﻪ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚز ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ زﯨﻴﺎدە ﭼﻪﺗﻨﻪپ
ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻪك ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻨﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘم داﺋﯩﺮﯨﺪە ﺋﺎﻟﺪى ﺋﯧﻠﯩﻨﺪى .ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت -
ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﯩﺴﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺋﻮرﺑﯧﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﯩﺪى .ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت -
ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ دﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚرە ،ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ دﯦﺴﻪك
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﯩﺴﻰ ﻧﯘرﻏﯘن
ﺟﻪۋﮬﻪرﻟﻪردﯨﻦ ﺗﯜزۈﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﺟﻪۋﮬﻪرﻛﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎن روﮬﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎرﻗﯩﻦ ﺳﯩﻤﺎﺳﻰ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﯧﺘﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﺗﯜرﻟﯜك ﻗﺎراش ،ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯧﻘﯩﻢ ،ﺗﯜرﻟﯜك
ﻧﯘﻗﺘﯩﺌﯩﻨﻪزەرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﺪا ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ،ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭘﺎرﻗﯩﺮاﻳﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﭘﺎرﻗﯩﺮاﻗﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻳﭽﺎن
ﻧﺎزاﻛﯩﺘﻰ ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻚ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺟﺎراﯕﻠﯩﻖ ﺧﯩﺘﺎﺑﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ .دﯦﻤﻪك ،ﺟﻪۋﮬﻪرﻧﯩﯔ ﺳﺎﭘﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎر
ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺋﻮرﺑﯧﺘﯩﻐﺎ ﭘﺎﺳﺴﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﻨﯩﺸﺘﻪك ﻧﺎﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻣﺎرﻛﺲ ﮔﺮﯦﻚ ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﯩﻠﯩﺮى ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﭼﻮﻗﯘم ﺋﻮڭ ﺗﺎﻧﺎﺳﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﻣﺎددﯨﻲ ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻖ
دەۋرﯨﺪﯨﻤﯘ ﻳﯜﻛﺴﻪك ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳﻪﻧﯭت ﺳﻪﻣﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﻪﻳﺖ
ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘز ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺟﻪۋﮬﻪرﮔﻪ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎر ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﯧﺘﻪرﻟﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪس .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ
ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ،دﯨﻦ ،ﺋﯧﺘﯩﻜﺎ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
ﺋﯩﺪﯦﯯﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ،ﭘﻪن ﺳﺎﮬﻪﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﺎﻧﺪاﺷﻠﯩﻘﻰ ﻧﻪزەرﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﺗﯘرﻣﯘش
ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ دوﮔﻤﺎ ﮬﺎﻟﺪا ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻧﺪى .ﻣﯘﺷﯘ ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺗﯘرﻣﯘش ﺋﯘﻗﯘﻣﻰ
ﻛﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﯨﺴﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪس .ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎددﯨﻲ ﻧﻪرﺳﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇپ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺗﯘرﻣﯘش ﻣﺎددﯨﻲ ،روﮬﯩﻲ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻖ
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ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘﻻرﻧﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﻪﻧﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﯘرﻣﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎرﯨﺘﺎ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﻤﯘ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﭘﻪن ﺑﯩﻠﻪن ﭼﯧﺘﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ دﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ،
ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﯟازﻟﯩﻖ ﺧﺎﮬﯩﺸﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯧﻘﯩﻦ دﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﺎر ﻛﯚپ ﻗﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﻛﯚزﯨﺘﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯚﺗﻜﯜر
ﻛﯚزﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ ﺋﻪدﯨﺐ ﮬﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪە ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﻪ،
ﺗﻪﻗﻠﯩﺪﯨﻲ دﯨﯫﮔﻨﻮز ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯧﺸﺎرەﺗﻠﯩﻚ دﯨﯫﮔﻨﻮز ﻗﻮﻳﺎﻻﻳﺪۇ.

ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪﯦﯯﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەپ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻣﯧﺘﻮدﯨﻤﯘ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﮬﻪﻣﺪە ﺑﯘ ﻣﯧﺘﻮدﻻر زﯨﺪدﯨﻴﻪت ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﺳﯜرﯨﺪۇ .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ،ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻪت ۋە ﺗﻪﻧﻘﯩﺪ ﻗﺎﺗﻤﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘپ ﺗﺮوﺗﯩﺴﻜﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎن
"ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻠﯩﻖ" ﻗﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت
ﺳﺎﮬﻪﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﻪﮬﯟال ﻗﺎﻧﺪاق؟ ﻛﯚپ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪدﯨﺒﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻛﻮﻧﺎ ﺋﻪﺧﻼق ﻗﺎرﯨﺸﻰ ۋە ﻗﯩﻤﻤﻪت
ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﯩﺪى .ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﺎداﻗﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﺎپ ﺋﯩﭙﺎدﯨﺴﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪى .ﺋﻪدەﺑﯩﻲ ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪردە ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﮔﻪ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﻲ ،ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﯨﻲ ﺧﺎﮬﯩﺸﻼر
ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﻜﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﻣﯩﺴﻜﯩﻦ ،دﯨﻴﺎﻧﻪت ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺳﺎداﺳﯩﻼ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﺘﻰ.
ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮ ﭼﻮﯕﻘﯘرﻟﯘﻗﯩﻐﺎ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﻠﻪپ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎز ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﻪدەﺑﯩﻲ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﭼﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﻪﺳﻪرﻧﯩﯔ
ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﻗﻠﯩﺪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﺮدﯨﻨﺒﯩﺮ ﺋﯚﻟﭽﻪم ﺑﻮﻟﺪى .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﺋﻮﺑﺮازﻏﺎ ﺗﻪرﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪرﻧﻰ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜرۈش ﺧﺎﮬﯩﺸﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜن
ﺋﻮرۇﻧﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺪى .ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪردە ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ﺳﻪﮬﻨﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﯩﺪى .ﻧﻪﺷﺮ
ﺋﻪﭘﻜﺎرﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﻣﻪﺟﺒﯘرﯨﻴﻪت ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ،ﻣﯘﺷﺘﻪرﯨﻠﻪرﻧﯩﯔ زوﻗﯩﻐﺎ ۋەﻗﻪﺷﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﺎﻟﻼپ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﻰ .ﺑﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﻪ ﺳﺎﮬﻪﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻛﯚرۈﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺋﺎﻣﻤﯩﻨﯩﯔ
زوﻗﯩﻐﺎ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪت ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺧﺎﺗﺎ دﯦﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﻨﻰ ﺟﻪﻟﭗ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ،
ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﻜﯩﻠﻰ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ۋە ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘم دەرﯨﺠﯩﺪە ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜرﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﺗﺒﯘﺋﺎﺗﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﻪت ،ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎن روﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ رەۋﯨﺸﺘﻪ
ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮﻻ ﻗﺎﺗﻼم ،ﺑﯩﺮﻻ ﻳﻮل ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘرﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎۋاﻣﻨﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﻪﻧﯩﺪە
ﻛﯚزﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﻪﺗﺒﯘﺋﺎت ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﻮﯕﻘﯘر ،زاﻣﺎﻧﯩﯟى دۇﻧﻴﺎ ﻗﺎراش ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا
ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯚﺗﻜﯜرﻟﯜﻛﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﮬﻪرﺧﯩﻞ ژاﻧﯩﺮدﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪرﮔﻪ ﺋﯩﻠﮭﺎم ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﻪ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ
ﺗﯜرﻛﯜم ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﮕﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪس ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﻪزﮔﯩﻠﻠﯩﻚ ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰﯨﺴﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ،
دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﮬﻪر ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﻪﻟﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﭘﻪﻟﻠﯩﺴﻰ ۋە ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﻐﺎ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯩﺮﯨﻚ
ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﯟى ،ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪرﻧﻰ ﺗﻪرﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘرۇﺷﻰ ،ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯘﺳﯘﻟﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎن
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ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼرﻧﯩﯔ ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺗﻪدﺑﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﺸﻠﯩﺸﻰ ﻻزﯨﻢ.

ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ؟ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ
ﺋﯩﺸﻠﻪۋاﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻲ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺸﯩﺪا .ﻏﻪرﺑﻨﯩﯔ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت -
ﺳﻪﻧﯭت ﺋﯧﻘﯩﻤﻠﯩﺮى ۋە ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘرۇش ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﻳﻨﻪن ﻛﯚﭼﯜرۈپ ﻛﯧﻠﯩﺶ
ﺋﻪﻣﻪس ،ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ دەﺳﺴﯩﺘﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪس؛ ﺋﯘ ﮬﻪم ﺋﯚزﯨﻨﻰ ،ﮬﻪم
دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﻰ دۇﻧﻴﺎۋى ﻳﯜﻛﺴﻪﻛﻠﯩﻜﻜﻪ ﻛﯚﺗﯜرۈش ،ﻣﺎرﻛﺴﯩﺰﻣﻨﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ
ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻧﻮﭘﯘزﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻳﻮﺳﯘﻧﺪا ﻛﯚرۈﺷﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺷﻪرﺗﻰ .ﭘﻪرﮬﯩﺰ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ۋە ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك ،ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﺪا ﺗﻪدرﯨﺠﯩﻲ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﻳﯜز ﺑﻪرﮔﻪﻧﯩﻜﻪن ،ﻛﯚزﯨﺘﯩﺶ
ﮬﻪم ﻛﯚزﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻤﯘ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﭘﻪرﮬﯩﺰﻣﯘ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﻛﯜﻧﻠﻪﻧﮕﻪن
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮڭ ﺗﺎﻧﺎﺳﯩﭗ ﺗﯜزۈﺷﻰ ﻻزﯨﻢ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ زۆرۈر ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪاﺷﻨﯩﯔ
ﮬﯚددﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮا ﭼﯩﻘﺎﻻﻳﺪۇ ،ﺧﯘراﭘﺎﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺧﺎﻻس ﺑﻮﻻﻻﻳﺪۇ .ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯜزﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﻳﯧﯖﯩﻼپ
ﺗﯘراﻟﻤﯩﻐﺎن ﭘﻪرﮬﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻧﺎﻣﯩﻨﻰ ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ دﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ روﮬﯩﻲ ﻏﺎﻟﯩﺒﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ
ﮬﺎرۋﯨﺴﯩﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﺟﺎزا ﻣﻪﻳﺪاﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪي ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.

ﻣﺎددﯨﻲ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﻨﯩﯔ دوﻟﻘﯘﻧﻰ ﺋﯚرﻟﻪۋاﺗﻘﺎن ،ﭼﻪت ﺋﻪل ﺑﯩﻠﻪن ﺷﯧﺮﯨﻜﻠﻪﺷﻜﻪن ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﻛﯚﻟﯩﻤﻰ
ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﯟاﺗﻘﺎن ،ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼر ۋە ﺋﻪﻧﺪﯨﺰﯨﻠﻪر دادﯨﻞ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن،
ﺗﺎۋار ﺋﯧﯖﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪرﻧﻰ ﻗﺎﭘﻼۋاﺗﻘﺎن ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﺘﺎ ،ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟى
ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻣﺎددﯨﻲ ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن روﮬﯩﻲ
ﺋﯩﻤﻤﯘﻧﯩﺘﯧﺘﻘﺎ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﮬﯘﺟﯘﻣﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ ،ﻳﻮق؟ ﺑﯩﺰ ﺋﻪﻛﯩﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن
ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﻪ ۋە ﺋﻪﻧﺪﯨﺰﯨﻠﻪر ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﺎرﻏﯘﭼﻰ ﺋﻪﻟﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﺑﺎزﯨﺴﻰ ۋە
ﺋﯜﺳﺘﻘﯘرۇﻟﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﻰ .ﮔﻪرﭼﻪ ﺋﯩﺪﯦﯯﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮى ﻣﺎددﯨﻲ ﺑﯘﻳﯘﻣﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ
ﻣﻪرﻛﻪزﻟﯩﻚ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺑﯩﺮ ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯚرۈﻧﯜش ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻣﻪۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﻣﺎددﯨﻲ
ﺑﯘﻳﯘﻣﻼرﻧﯩﯔ ۋۇﺟﯘدﻗﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻠﻪر ۋە ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼرﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺴﻪك،
ﺋﯩﺪﯦﯯﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن زﯨﭻ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ ﻣﻪﻟﯘم ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﻣﺎرﻛﺴﻨﯩﯔ:
"ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ،ﻧﯘﻗﺘﯩﺌﯩﻨﻪزەر ،ﺋﺎﯕﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﻪڭ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﺎددا ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" دﯦﮕﻪن ﺳﯚزى ﮔﻪرﭼﻪ ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﯕﻨﯩﯔ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﺪە ،ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻚ روﻟﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﺎرە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﭘﯩﻜﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﺎرﻛﺴﯩﺰﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻧﯘﻗﺘﯩﺌﯩﻨﻪزەر ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘرۇن ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﺋﯩﺴﻼﮬﺎت دەۋرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ۋە ﻣﺎددﯨﻲ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش
ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎددﯨﻴﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻣﯘرەﻛﻜﻪﭘﻠﯩﻜﻜﻪ ،ﺋﺎز ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯚپ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﻗﺎراپ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺴﯧﺮى ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ
ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯩﺪﯦﯯﻟﻮﮔﯩﻴﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎر ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺗﯘﻏﯩﺪۇﻛﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯩﻠﻰ
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ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﺴﯧﺮى ﺋﯘ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺳﺎﭘﺎﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯚﺳﯜﺷﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻧﺎۋادا
ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ۋەزﻧﯩﮕﻪ ﺗﯧﺘﯩﻐﯘدەك ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺳﺎﭘﺎﮬﯩﻴﻪت ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘ روﮬﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ،ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ
ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺑﯧﺴﯩﻢ ۋە ﺋﺎزاب ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﯩﻚ ﺑﺎش ﻛﯚﺗﯜرۈپ،
دەرﮬﺎل ﮬﻪل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻪﯕﭙﯘﯕﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﮬﻪم ﻣﺎددﯨﻲ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﺷﺘﯩﻦ
ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ،ﮬﻪم روﮬﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﻤﯘﻧﯩﺘﯧﺘﻠﯩﻖ ﻛﯜﭼﯩﮕﻪ ﺋﺎﯕﻠﯩﻖ ﻳﻮﺳﯘﻧﺪا دﯨﻘﻘﻪت ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﮬﻪر ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﻪرت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣﺎس ﻗﻪدەﻣﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪﺷﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈش ﻛﯧﺮەك.

ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻪﻧﯩﯟى ﭘﻪرﮬﯩﺰﻧﻰ ﭼﻪﻛﺘﯩﻦ ﺋﺎﺷﯘرۇۋەﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﻛﯧﺮەك .ﻏﻪرﺑﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﻪدەر ﺋﯩﻠﻐﺎر
ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﻣﯘﻻزﯨﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ،زاﻣﺎﻧﯩﯟى ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﻪ  -ﺳﺎﻳﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﯜرﺗﻜﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﻪﻣﺪە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺗﯜۋرۈﻛﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪم ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت  -ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ
ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎۋى ﭘﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﻛﯚﺗﯜرۈﻟﯜﺷﻰ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﻪن ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ،ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﻣﺎددﯨﻲ ﻗﯘرۇﻟﯘش ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﺴﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا ﻛﯚۋرۈﻛﻠﯜك رول ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺋﺎرﯨﻠﯩﻖ ﭘﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ دەرﯨﺠﯩﺪە ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر
ﺧﻪزﯨﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪي ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘرۇش ،ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮاﭘﻠﯩﻖ ،ﺳﺎﻏﻼم ﻗﺎﻧﺎت
ﻳﯧﻴﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺧﯩﺰﻣﻪت ﻗﯩﻠﺪۇرۇش ﻛﯧﺮەك .ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺗﺎۋﻟﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﻪدەﻧﯩﻲ
ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻣﺎددﯨﻲ ﺑﺎﻳﺎﺷﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﺘﺎ ﺋﺎﭘﻪﺗﺘﯘر.

ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺗﺎﻗﻠﯩﻖ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﺷﯘﻧﺎس ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎس ﻣﺎﻛﺲ ۋﯦﺒﯩﺮ ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﯩﺰﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺗﯜزۈﻣﻨﯩﯔ راۋاﺟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﻧﻮﻗﯘل ﮬﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ،ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼر ﺑﯩﻠﻪن
ﺑﺎﻏﻼﺷﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯚرﻣﻪﻳﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯖﭽﻪ ،ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﯩﺴﺘﯩﻚ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﮬﻪم راۋاﺟﻰ دﯨﻨﯩﻲ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼر ﺑﯩﻠﻪن زﯨﭻ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ "ﺳﯧﮭﺮﯨﻲ ﻛﯜچ ﺑﯩﻠﻪن دﯨﻨﯩﻲ ﻛﯜچ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎس ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯧﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ
ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪت ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﺘﯩﻜﻰ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ  -ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﻪن ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼردۇر" .ﺋﯘ
"ﭘﺮوﺗﯩﺴﺘﺎن دﯨﻨﻰ ۋە ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﯩﺰم روﮬﻰ" دﯦﮕﻪن ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪە ،ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﯩﺰم روﮬﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﺮوﺗﯩﺴﺘﺎن
دﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ،ﻳﻪﻧﻰ ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎزﻏﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜرۈﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯩﺴﻼﮬﺎت ﻣﻪزﻣﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻳﯧﯖﻰ ﻣﻪۋﻗﻪ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜردى.

ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﯩﺰﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ،ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ
ﻣﯘﻗﻪررەرﻟﯩﻚ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ،ﻣﺎددﯨﻲ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ
ﻓﻮرﻣﺎﺗﺴﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪدەﻧﯩﻲ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻳﺪۇ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﻣﺎﻛﺲ ۋﯦﺒﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻗﺎ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﻮزﯨﺘﺴﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﮔﻪرﭼﻪ ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈﺷﺘﻪ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮬﻪر
ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ  -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﮬﺎﻟﺪا ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﭗ ﺋﯘﭼﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎن.

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﻮزﯨﺘﺴﯩﻴﯩﺴﻰ ﮬﻪم ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﯧﺘﯩﺪۇ ﮬﻪم ﻣﺎددﯨﻲ
ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﺘﺎ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﯧﺘﯩﺪۇ .ﺑﯘﻻرﻏﺎ ﺋﻮرﺗﺎق ﻛﯚﯕﯜل ﺑﯚﻟﯜش ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜﭼﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ .ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻜﻪن ،ﺋﯩﺪﯦﯯﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ۋە ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪر ﺷﺎرى
ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ۋەزﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ۋە ﻧﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪررەر
ﺗﻪﻟﯩﭙﻰ.

ﺑﯩﺰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ راۋاﺟﻼﻧﺪۇرۇپ ،ﺧﺎس ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪت ﺑﯩﻠﻪن دۇﻧﻴﺎﻏﺎ
ﻳﯜزﻟﻪﻧﺪۈرﯨﻤﯩﺰ دەﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮرﺗﺎق ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎن ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ
دﯦﯖﯩﺰﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘرۇﺷﯩﻤﯩﺰ ،ﻛﯚپ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﻚ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺋﺎﺳﺎﺳﻘﺎ ،ﻣﯧﺘﻮدﻗﺎ ﮬﻪم ﺷﻪﻛﯩﻞ ،ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﻼرﻏﺎ
ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻزﯨﻢ.

ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻣﯘﻗﺎﻣﺪا ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪش ،ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ
ﻣﻪزﻣﯘن ،ﺷﻪﻛﯩﻞ ،ﺋﻮﺑﺮاز ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻧﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت -
ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﯩﺰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﺪەك
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﺷﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ،دﯨﻦ ،ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺗﺎﺷﻘﻰ
ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮى ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻤﯘ ﺟﯩﺪدﯨﻲ ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەك.

-1993ﻳﯩﻞ ﻓﯧﯟرال
________________________________________
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ﺯﺍﻣﺎﻧﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﯞە ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﻳﯩﻠﻼردﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎن ﺑﯩﺰدە ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﯟى ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪر ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘﻻر ﮔﻪرﭼﻪ ﺳﺎن ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ
ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﺟﻪۋﮬﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺑﻪزى
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻗﻪدەﻣﻨﻰ ﺑﺎﺳﺘﻰ .ﺋﯘﻻر ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ،ﺳﻪﻧﯭت ،ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ
ﺳﺎﮬﻪﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ زۆرۈر ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻼرﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪۇرۇش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﻠﻠﻪ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﻪزەرﯨﻴﻪ ﺧﻪزﯨﻨﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﻴﯩﺘﺘﻰ.
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ دەۋرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﺎﮬﺎﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪزەر ،ﺋﯘﻻر ﺑﯜﮔﯜن ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎن ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن روﻟﻰ
ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻜﻪ ﺳﺎزاۋەردۇر.

ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻼر ﺋﯩﺴﻼﻣﺠﺎن ﺷﯧﺮﯨﭙﻨﯩﯔ "ﺋﻪﻗﯩﻞ ۋە ﭘﻪزﯨﻠﻪت"" ،ﺋﺎدەم ۋە ﺋﯩﻘﺘﯩﺪار" ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﺎرﻗﺎ  -ﺋﺎرﻗﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜز ﻛﯚرۈﺷﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺘﺎب ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇﻛﻰ ،ﺗﻪﺑﯩﯭت ۋە
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪرﻛﯩﺰى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮرﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﻮزﻏﺎپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻧﻪزەرﯨﺪﯨﻜﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎن .ﺋﺎدەم ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎدروﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﻜﻪن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﭘﻪزﯨﻠﻪﺗﻠﯩﺮى ،ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﻪت ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﺮى ،ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﺟﻪرﻳﺎﻧﻠﯩﺮى ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﺮا ۋە ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻼرﻧﻰ،
ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮرﻧﻰ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ  -ﺗﺎﺷﻘﻰ ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﻰ ﺋﯚز ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﻪزەرﯨﻴﻪ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻠﯩﺮى ۋە ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ
ۋەزﯨﭙﯩﺴﻰ .ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻛﺎﻣﺎﻟﯩﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﺎرﻻرﻧﯩﯖﻼ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺋﺎدەم ،ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ،ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎت ،ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎت ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﯚﺗﻜﯜر ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘزدا ﺳﯚزﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن،
دﯨﯫﮔﻨﻮز ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن زور ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﻛﯜم ﺳﻮﻏﯘﻗﻘﺎن ﺋﺎﻗﯩﻠﻼرﻣﯘ ﻛﯧﺮەك .ﺋﯩﺴﻼﻣﺠﺎن ﺷﯧﺮﯨﭙﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ
ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﻠﯩﺮى ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﺷﯘرۇن ﻛﯜﭼﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺸﺘﯘر .ﺋﺎدەم ،ﻳﻪﻧﻰ "ﭘﯘﻗﺮا" ﺋﯘﻗﯘﻣﻰ ۋاﻗﯩﺖ،
زاﻣﺎن ،ۋەزﯨﻴﻪت ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﺳﯜرﺋﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﭗ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯘﻗﯘﻣﺪۇر .ﭘﯘﻗﺮاﻧﯩﯔ ﺟﻪۋﮬﯩﺮى
ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺋﯩﺴﻼﻣﺠﺎن ﺷﯧﺮﯨﭗ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ "ﺋﻪﻗﯩﻞ!" دەپ ﺟﺎۋاب ﺑﻪرﮔﻪن ﮬﻪم ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ
ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺋﯘ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن ﺗﯜرﻟﯜك ﺗﻪﺑﯩﺮﻟﻪرﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘرۇش ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ
ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﭙﺎدﯨﺴﻰ ۋە ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﻨﻰ ﻧﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜرۈپ ﺷﻪرﮬﻠﯩﮕﻪن.
ﺋﺎﭘﺘﻮر ﺋﻪﻗﯩﻞ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ روﻟﯩﻐﺎ ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﻨﻰ ﺳﯜرۈﺷﺘﯜرۈﺷﺘﻪ ﻛﯚﭘﺮەك ﭘﻪن
ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻘﻼرﻏﺎ ﻣﯘراﺟﯩﯭت ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﻓﯘﻧﻜﺴﯩﻴﯩﺴﻰ ،ﻣﯧﯖﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻐﯩﻤﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﻧﯧﺮۋا
ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﺋﯩﺖ زۆرۈر ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼرﻧﻰ ﺗﯜرﻟﯜك ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪردە ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘرﻏﺎن .ﺑﯘ
ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮬﯚﻛﯜم ۋە ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼر ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪم ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﭼﻘﺎ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ
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ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﻛﯚرۈﻧﻪرﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﺋﺎﭘﺘﻮر ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻼ ﺷﺎﺋﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪرﯨﭙﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻣﯘﻧﺪاق ﺋﯧﭙﯩﮕﺮاف ﺋﺎﻟﻐﺎن:
ﺋﻮﭼﯘق ﻛﯚزدﯨﻦ زﯦﺮەك ﺋﻪﻗﯩﻠﺪۇر ،ﺋﻪﻗﯩﻞ،دەﻧﺎﻻردﯨﻦ ﻳﯜﻛﺴﻪك ﺋﻪﻗﯩﻠﺪۇر ،ﺋﻪﻗﯩﻞ.

–ﺋﻪﺑﯘﺷﯜﻛﯜر ﺑﻪﻟﺨﻰ
ﺋﻪﺟﺪادﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ۋە ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﺧﺎﺳﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪك ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﻛﻪﻟﮕﻪن.
ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﻨﻰ "ﻗﯘﺗﺎدﻏﯘ ﺑﯩﻠﯩﻚ" ﺗﻪك ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪردﯨﻨﻼ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪن ﻟﻪﺗﯩﭙﻪ،
ﭼﺎﻗﭽﺎق ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﺳﻪﻟﻠﻪردﯨﻨﻤﯘ ﻛﯚرۈۋاﻻﻻﻳﻤﯩﺰ" .ﺋﻪﻗﯩﻞ ۋە ﭘﻪزﯨﻠﻪت" ﻧﯩﯔ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﭙﻰ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﯖﯩﺪا
ﮔﯜزەل ،ﻏﺎﻳﯩﺒﺎﻧﻪ ،ﺋﯩﻼﮬﯩﻲ ﺗﯜس ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﻰ ﺑﯩﯯﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ،ﻓﯩﺰﯨﯯﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ،ﭘﺴﯩﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺳﺎﮬﻪﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪر

ﺑﯩﻠﻪن،

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ،

ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ،

ﻛﯧﻠﻪﭼﻪﻛﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ

ﺳﺎﮬﻪﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ

ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﯟى ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﺰاﮬﻼپ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ،ﭘﻪرۋﯨﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈرۈش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
ﺟﻪرﻳﺎﻧﻼردﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ،ﺗﻮﻏﺮا ﭘﻮزﯨﺘﺴﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﮬﯚرﻣﻪت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﯩﮕﻪن.

روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﺟﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﻪزﯨﻠﻪت ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺷﻪرت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﻪﻗﯩﻞ
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﮬﺮۇم ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﻪزﯨﻠﻪﺗﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪس .ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﭼﯩﻦ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺋﻪﻗﯩﻠﻼ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪن ،ﺋﯘ ﺳﺎپ ﺋﻪﺧﻼق ،ﮔﯜزەل ﭘﻪزﯨﻠﻪﺗﺘﯩﻦ ﻧﯩﺸﺎﻧﺪۇر .ﺋﺎﭘﺘﻮر ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻤﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ
ﺑﻮﻳﻼپ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻧﯘﻗﺘﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺋﻪﺧﻼق ،ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮ ،ﺋﯩﺮادە ۋە ﺑﻪﺧﺖ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﮔﯩﺮەﻟﻪﺷﺘﯜرۈپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﻳﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺷﯘﻧﺪاق ﺧﯘﻻﺳﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﻪﻗﯩﻞ ﮬﯚرﻣﻪت
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺳﺎﻏﻼم ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎت ﮬﯚﻛﯜم ﺳﯜرﯨﺪۇ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪردﯨﻜﻰ ﻳﻮﺷﯘرۇن ﺋﯩﻘﺘﯩﺪار ﺟﯘش ﺋﯘرۇپ،
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﺗﯧﺰﻟﯩﺸﯩﺪۇ .ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰزەت ،ﻧﻪﭘﺴﯩﮕﻪ ﮬﯘﺟﯘم ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻖ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪۇ .ﻗﺎﻧﯘن ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺑﯘرۇﻗﺘﯘرﻣﯩﻠﯩﻖ
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯜك ،ﺑﻮﺷﺎﯕﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯩﺪۇ .ﻧﻮﭘﯘزﻻر ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﻳﻮل ﺑﯩﻠﻪن
ﺗﯩﻜﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﯘﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪڭ ﻗﻮرﺳﺎﻗﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘردﯨﻜﻰ "ﮬﻪ دﯦﺴﯩﻼ ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﯩﺮاﺳﺨﻮرﻟﯘق ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ" ﻧﯩﯔ ﻛﺎﺷﯩﻠﯩﺴﻰ ﻣﻪۋﺟﯘت
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.

ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜﭼﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯘرﻏﯘﻳﺪۇ .ﻗﺎﻧﺪاق داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪۇ؟ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯚزى ﺗﺎﻻﻧﺘﻤﯘ؟ ﺗﺎﻻﻧﺖ
ﻧﯧﻤﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﻰ؟ ﺋﺎﭘﺘﻮر ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﮔﻪ "ﺋﺎدەم ۋە ﺋﯩﻘﺘﯩﺪار" دﯦﮕﻪن ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﻛﻪڭ  -ﻛﯘﺷﺎدە ﺳﻪﮬﯩﭙﻪ
ﺋﺎﺟﺮاﺗﻘﺎن .ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻪردە ﺋﺎﭘﺘﻮرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺳﯜرﮔﻪن ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﻰ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻲ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى
ﺳﯜرۈش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻲ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺶ ،ﮔﯘﻣﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺶ،
ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻏﺎ ﻳﯩﻐﯩﻨﭽﺎﻗﻠﯩﻐﺎن .ﺷﻪرق ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﻟﯩﺮﯨﺪا داﻧﯩﺸﻤﻪن ﺑﻮﻟﯘش ﺋﻮﯕﺎي ،ﺋﺎدەم
ﺑﻮﻟﯘش ﺗﻪس دﯦﮕﻪن ﮔﻪپ ﺑﺎر ،ﺑﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﯟى ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎن.
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داﻧﯩﺸﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﺎدەﻣﻠﯩﻚ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ .ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯩﺴﻠﯩﺴﯩﺰ ﻛﺎراﻣﻪﺗﻠﻪر ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﺎدەﻣﺪﯨﻜﻰ
ﻳﻮﺷﯘرۇن ﻛﯜﭼﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﻜﺎرﯨﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯚﺗﯜﺷﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت .ﺳﺎﻏﻼم ﺑﯩﺮ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا،
داﻧﯩﺸﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ ﭘﯘﻗﺮاﻟﯩﻘﻘﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﻳﯜﻛﺴﻪك ﺗﻪﻟﻪپ دﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﮬﻪرﻗﺎﻳﺴﻰ دەۋرﻟﻪردە ﭘﯘﻗﺮا
دﯦﮕﻪن ﺑﯘ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﻓﯧﯯداﻟﻠﯩﻖ دەۋرﯨﺪﯨﻜﻰ ﭘﯘﻗﺮا ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﭘﯘﻗﺮا زور
ﭘﻪرﻗﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﭘﯘﻗﺮا ﺗﻮﭘﻠﯧﺮﻧﯩﯔ ﺳﯚزى ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا" ،ﻗﺎرﯨﻐﯘﻻرﭼﻪ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﻼ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن" ﺋﺎدەم ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ "ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﯨﻲ ﮬﯚﻛﯜم ﭼﯩﻘﯩﺮاﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺗﯜرﻟﯜك ﻳﯧﯖﻰ ۋە ﻏﺎراﻳﯩﭗ
ﻣﯘﮬﯩﺘﻼردا ﻳﻮل ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻣﺎﯕﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺟﯩﺪدﯨﻲ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﯜرﻟﯜك ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﻪرﻧﻰ ﭘﻪرق
ﺋﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەم"دۇر.

ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻼر ﭼﻮﯕﻘﯘر ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﺪاق ﻣﯘراﺟﯩﯭﺗﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪۇ :ﺳﻪن ﻣﯘﺷﯘ زاﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎدﯨﻤﻰ،
ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﻐﺎ ،ﻛﻪﻳﻨﯩﯖﮕﻪ ۋە ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﯖﻐﺎ ﺳﺎﻟﻤﺎق ﻧﻪزەر ﺗﺎﺷﻼپ ،ﺋﯚزۈﯕﻨﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺗﺎرازﯨﺴﯩﻐﺎ ﺳﺎل ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﻏﯘرۇر ۋە ﺷﺎدﻟﯩﻖ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺟﻪۋﻻن ﻗﯩﻠﺪۇرﻣﺎﻗﺘﺎ؛ ﺳﻪن
ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرۇش ،ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﯚزۈﯕﻨﻰ دەﯕﺴﻪش ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ،ۋﯨﺠﺪاﻧﯩﻲ ﺳﯩﻠﻜﯩﻨﯩﺸﺘﻪ ﺋﯚزۈﯕﻨﻰ ﺗﺎپ ،ﺳﻪن
ﺋﯚزۈﯕﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎن ﭼﺎﻏﺪا ﺋﻪﺟﺪادﻻر ۋە ﺋﻪۋﻻدﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﯩﺮى ﻗﺎﻧﺎت ﻗﺎﻗﯩﺪۇ.

ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﻘﺎ ﺗﯧﯟﯨﻨﯩﺶ ﻗﻪدﯨﺮﻟﻪﺷﻜﻪ ﺋﻪرزﯨﻴﺪﯨﻐﺎن روھ ،ﻣﯘﮬﯩﻤﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﻨﻰ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﺘﯘر .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ،ﻣﻪﻳﯜﺳﻠﯜك ،ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯜك ۋە رەزﯨﻠﻠﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎرﺷﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻧﻰ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەك.
ﺗﺎرﯨﺦ ۋە رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎن ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻐﺎﻧﻜﻰ ،ﻛﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﺪدﯨﻲ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ
ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺨﯘدﻻرﻧﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﺷﺎﻟﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ.

-1994ﻳﯩﻞ ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮ
________________________________________
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ :ﺳﯜﺯﯛﻙ ﺩﯗﻧﻴﺎ ،ﺑﯧﻜﯩﻨﻤﻪ ﭘﯘﻗﺮﺍ
ﺑﻪزﯨﺪە ﺋﯩﭽﯩﻢ ﻗﯘﭘﻘﯘرۇق ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﭼﺎﻏﻼر ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﻳﯩﻠﻼردﯨﻦ ﺑﯧﺮى ﭘﺎت  -ﭘﺎت ﻳﯜز ﺑﻪردى.
ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ،ﺳﻪن ﺋﻪﺗﻪ ﺷﯘ ﮬﺎﻟﻘﯩﻠﯩﻖ ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ،ﺳﺎﯕﺎ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﺗﻪﺋﻪﻟﻠﯘق ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺳﯜﻛﯜت
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﯖﻨﯩﻤﯘ ﻗﻮﻏﺪﯨﻴﺎﻟﻤﺎي ﻗﺎﻟﯩﺴﻪن ،ﺳﯧﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪت ﻗﻮرﺳﺎق ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﯩﻐﯩﻼ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎن رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪدەﭘﺴﯩﺰ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺳﯜزۈﻟﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﯖﻨﻰ ﻗﻮﭼﯘۋﯦﺘﯩﺪۇ  -دە ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە
ﺋﯚز "ﺳﯜﻛﯜت"ﯨﯖﮕﯩﻤﯘ ﺋﯚزۈڭ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎي ﻗﺎﻟﯩﺴﻪن.

"ﺳﯜﻛﯜت" زﯨﺪدﯨﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺳﻪن ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪا رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻜﺎر
ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺗﯘرۇپ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪت ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎراﻟﻤﺎﻳﺴﻪن ،ﺑﻪﻟﻜﻰ رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺗﯜرﻟﯜك ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﻪر ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﯩﺘﯩﯖﻨﻰ
ﺗﺎﻻن  -ﺗﺎراج ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن :ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﯖﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﯜﻟﺴﯩﺰ ۋە ﺋﯜﻧﯜﻣﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺋﯚي ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﻰ،
ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﯖﻨﯩﯔ ﺋﺎددﯨﻲ ﺗﯘرﻣﯘش ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﻳﻪﺗﻤﻪي ،ﻗﻪرزدار ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﯔ ،ﻗﺎﻳﺴﯩﺪۇر ﺑﯩﺮ رەﮬﺒﻪرﻧﯩﯔ
دەردﯨﯖﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﻪرۋاﺳﯩﺰﻟﯩﻘﻰ ،ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻏﺎﻳﻪﯕﻨﯩﯔ ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﭘﯧﺸﻜﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪر
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺑﻪرﺑﺎت ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ...ﻗﺎرا ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﺗﺎﺷﻘﻰ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﺳﺎداﻟﯩﺮى ﺳﯧﻨﻰ
ﻗﻮرﺷﺎۋﻏﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎن ،ﺋﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻘﻼر ﺳﯧﻨﻰ ﮬﻪﻳﺮەﺗﻜﻪ ﺳﺎﻟﻐﺎن ،دۇﻧﻴﺎ ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻛﯩﻠﺴﯩﺰ ﺗﺎﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯘ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪە ﺳﯧﻨﻰ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﻛﯜﻧﺪاﺷﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن...

ﺑﯘﻧﺪاق ﭼﺎﻏﺪا ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻤﯘ؟ ﺳﻪن ﺗﯧﺰ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯘﭼﯘرﻻر ﭘﺎرﺗﻼۋاﺗﻘﺎن دۇﻧﻴﺎ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪن ﺗﯩﻨﭽﯩﻖ ﻗﻮرۇﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﺎﻟﺪﯨﯔ .ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﺋﯩﻨﻜﺎس ﻗﺎﻳﺘﯘرۇﺷﯘڭ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻪﻗﻠﯩﯔ
رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﻣﻮل ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺋﯚزۈﯕﻨﻰ روﮬﯩﻲ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜك ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﺪا ﻛﯚرۈﺷﯜڭ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯚز
ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﺷﻪﻳﺌﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚزۈﯕﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻴﺎﻟﯩﺸﯩﯔ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯩﺮاق ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ دۇﻧﻴﺎ ﺳﯧﻨﻰ
ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﻜﻪن،ﺷﯘﯕﺎ ﺳﻪن ﺋﻮﻳﺪۇرۇپ ﭼﯩﻘﯩﻠﻐﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎ رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺎﻧﺴﯩﺰ ﺋﯧﻘﯩﻨﯩﺪا ﻟﻪﻳﻠﻪپ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن
ﺋﻮت  -ﭼﯚﭘﻜﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺴﻪن .ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻜﻪن،

ﺳﻪن ﺋﯚز ﺋﯩﺪﯨﻴﻪﯕﻨﯩﯔ ﻏﺎﻟﯩﺐ ﺟﺎﻛﺎرﭼﯩﺴﻰ

ﺑﻮﻻﻻﻣﺴﻪن؟ ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ .ﺑﯘﻧﺪاق ﭼﺎﻏﺪا ﺳﻪن ﺑﯩﺮ ﻗﯘرت ،ﺳﯧﻨﻰ ﺋﻮراپ ﺗﯘرﻏﺎن ﻳﺎﻏﺎﭼﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯚز
 -ﺋﯚزۈﯕﻨﻰ ﻳﻪۋاﺗﻘﺎن ﻗﯘرت.

ﺋﺎدەم ﺋﯚز ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﯩﻲ رەۋﯨﺸﺘﻪ ﻧﺎﻣﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﭽﻰ ،ﺷﯘﻧﺪاق
ﺋﯩﻜﻪن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘرﺗﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ دﯦﺮەك ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .دۇﻧﻴﺎ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﻪررۇﭘﯩﻐﺎ
ﺗﺎﭘﺸﯘرۇﻟﻐﺎن ،ﺑﯩﺮاق ﺋﺎدەﻣﻠﻪردﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻏﺎ زﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ
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ﻛﻪﭼﯜرﮔﯜﺳﯩﺰ ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎرﯨﻼﻳﺪۇ.

ﺋﯩﭽﯩﻢ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرۇق ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ؟ ﻣﻪن ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺷﯜك ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﻤﻪن؟ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﻪﻟﻪم
ﺗﻪۋرەﺗﻜﯜم ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪۇ؟ ﻣﻪن ﻣﺎﮬﯩﻴﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﮬﻪﭘﯩﻠﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرﯨﻤﻪن .ﻗﻪﻟﻪم ۋە ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪن
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﮬﻪﻗﯩﻘﻪت ۋە ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﮬﯧﺴﺎب ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯘر.

ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ دۇﻧﻴﺎدا ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻼپ ﻛﯩﺘﺎب  -ژۇرﻧﺎﻟﻼر ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﻣﯩﻠﻴﺎردﻻپ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰۇر ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ
دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺟﻪڭ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﻣﯩﻠﻴﺎردﻻپ رادﯨﯯ ﻗﯘﻻق ﭘﻪردﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪۋرﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻼپ
ﮔﯧﺰﯨﺖ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚز ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﻛﯩﻨﻮ ،ﺋﯜن  -ﺳﯩﻦ ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮى ،ﺗﯧﻠﯧﮕﺮاﻣﻤﺎ ،ﭘﻮﭼﺘﺎ ﻣﺎرﻛﯩﺴﻰ ،ﮬﯚﺟﺠﻪت،
دوﻛﻼت ،ﺋﯘﻗﺘﯘرۇش ،ﺷﻮﺋﺎر ،ﺧﻪت  -ﭼﻪك دﯦﮕﻪﻧﺪەك ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪر ﺷﯩﺪدەﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎﻏﻘﺎن ﻗﺎر ﺋﯘﭼﻘﯘﻧﻠﯩﺮﯨﺪەك
ﮬﺎﻳﺎت ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚرەﻟﻪﻳﻤﯩﺰ؟ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ
ﺗﺎﭘﻘﺎن ﻏﻪرب ﺋﻪﻟﻠﯩﺮى ﺑﯚﺳﯜش ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎران ﺑﻪﺷﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺶ
داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻻﻻﻳﺪﯨﻜﻪن .دﯦﻤﻪك ،ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﻳﯜﻛﺴﻪﻟﮕﻪن ،ﺋﯘﭼﯘر ﻳﻮﻟﻠﯩﺮى راۋان ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻏﻪرب
ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﻪﻗﯩﻞ  -ﭘﺎراﺳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚپ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻧﻪزەردﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻪن.

ۋەﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ،ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪت ﺳﻪزﮔﯜ ﺋﻮرﮔﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ) ﻛﯚز ،ﻗﯘﻻق ،ﺗﯧﺮە ،ﻣﯧﯖﻪ( ﺑﯩﻠﻪن
ﻛﯚزﯨﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯩﺰدەك ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﭘﯧﺘﻰ ﻗﯧﻠﯩﯟﯦﺮﯨﺪۇ .دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ
ﺳﻪزﮔﯜ ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺮى ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻻي ﮬﻪﺳﺴﻪ ﮬﺎﻟﻘﯩﻐﺎن ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ دۇﻧﻴﺎدا ،ﺑﯩﺰ
ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼرﻏﺎ ﺧﺎس ﺋﯩﭙﺘﯩﺪاﺋﯩﻲ ﺳﻪزﮔﯜ ۋاﺳﯩﺘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚزﯨﺘﯩﺶ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﺗﯘرۇپ
ﻗﺎﻟﺪۇق.

ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﻧﻮﻣﯘرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﯨﻠﯩﻖ ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﺗﺎﻟﻼﺷﻨﯩﯔ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪت،
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ،ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎت ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﻮﻧﺘﺮوﻟﻠﯘﻗﯩﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪردﯨﻦ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪى.
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺳﻪزﻣﯩﮕﻪن ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘﻰ ،ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ
ﺑﯧﺮﯨﯟەﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﺘﺎ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور دۇﻧﻴﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚزﻧﻪك ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪى ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰورﻧﻰ
ﺋﻪﻣﻪس ،ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯚزەﺗﺘﻰ.

ﺗﯧﻠﯧﻔﻮن ۋە ﻳﺎﻧﻔﻮﻧﻼر ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺧﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﺪى.
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺑﯘ ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﻪردﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘﯩﻨﻰ ۋە ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ ﺋﯚزى ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘراﻻﻳﺪۇ .ﭘﯩﻜﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜﺳﻰ،
ﻣﻪزﻣﯘﻧﻰ ۋە ۋاﻗﺘﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﻰ ﻧﯩﺴﭙﯩﻲ ﮬﺎﻟﺪا ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪۇ .ﺳﻮدا ۋە ﺳﯚﮬﺒﻪت ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﻣﻪﻟﯘم
ﻣﻪﻧﯩﺪە ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮادﯨﺴﯩﮕﻪ ﺑﺎﻗﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﺗﯧﻠﯧﻔﻮن ۋە ﻳﺎﻧﻔﻮﻧﻼردﯨﻜﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﻚ ﻳﻪﻧﯩﻼ زور .ﺳﯩﺰ
ﻛﯚرۈﺷﺘﯩﻦ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﯘﭼﯘرﻻردﯨﻦ ﻗﯘرۇق ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺰ .ﺋﯘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼش ،ﮬﯚﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﺳﯩﺰ ﻛﯜﺗﻜﻪﻧﺪەك ﭘﺎس ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺪۇ.

ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﻪدەم ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﯩﮕﻪن ﮬﺎﻟﺪا ﺗﯧﻠﯧﻔﻮن ۋە ﻳﺎﻧﻔﻮﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘردى ،ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﻨﻰ
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ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﺪى .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪر ﺋﯚز ﻧﯚۋﯨﺘﯩﺪە ﺋﯧﭽﯩﯟﯦﺘﯩﻠﻤﯩﮕﻪن ،ﺑﻴﯘروﻛﺮات ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﯘﻗﺮاﻟﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن
ﻣﻪرﯨﭙﻪت ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼرﻧﻰ ﻛﯚپ ﻛﻪﻟﺘﯜرەﻟﻤﻪﻳﺪۇ .ﺗﺎﻻﻧﺘﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﻻﻧﺘﯩﻨﻰ ﺟﺎرى ﻗﯩﻠﺪۇرۇﺷﯩﻐﺎ ﭘﯘرﺳﻪت ﺑﻪرﻣﻪﻳﺪﯨﻜﻪن ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﻻﻧﺘﯩﻨﻰ
ﺑﺎﺳﺘﯘرﯨﺪﯨﻜﻪن ،ﺋﯘ ﻟﯜﻛﭽﻪك ،ﮬﺎراﻗﻜﻪش ﻳﺎﻛﻰ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎدەﻣﺪە
ﻣﻪﻟﯘم ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯧﭽﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪن ،دﯦﻤﻮﻛﺮاﺗﯩﻚ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻲ روﮬﻘﺎ
ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﻛﻪﯕﺮى ﭘﯘرﺳﻪت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﺎ ﺟﺎرى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور،
ﺗﯧﻠﯧﻔﻮن ،ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯘ دﯦﮕﻪﻧﻠﻪر ﺑﯩﺮ ﻣﻪدەﻧﯩﻲ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﯩﺮى ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟى
ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﺑﯧﻴﯩﺘﯩﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ روﮬﻰ ﺋﯚﻟﯜك ﺋﺎۋاﻣﻐﺎ ﺋﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ.

ﻣﻪن ﺑﯩﺮ ﺷﺎﺋﯩﺮ .ﺑﯩﺮاق ﻣﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﻞ ،ﺗﻮﻳﻐﯘ ۋە ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻨﻰ ﺗﯩﻨﯩﻤﺴﯩﺰ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﯟاﺗﻘﺎن دۇﻧﻴﺎ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺋﯜﭼﯜن
ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﺎپ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﻰ ﻗﻮﭼﯘۋەﺗﺘﻰ .ﺋﻪﮔﻪر ﻣﻪن ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﻨﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﻗﻮۋۇﻗﻰ )ﺑﯧﻴﻤﯩﻦ( دﯨﻦ
دۆﯕﻜﯚۋرۈﻛﻜﯩﭽﻪ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎم ،ﺗﯜرﻟﯜك ﭘﻼﻛﺎﺗﻼر ،ﺧﻪﺗﻠﻪر ،ﺋﺎۋازﻻر ،ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪر ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯚزۈﻣﮕﻪ
ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ،دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻤﮕﻪ ﺋﯩﺴﺘﯧﻼ ﻳﯜرﮔﯜزﯨﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪر ﻣﻪن ﻣﯩﻨﺒﯘﺳﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎم ،دورا ۋە ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻜﻠﻪر
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻼﻧﻼر ﻛﯚزۈﻣﮕﻪ ﭼﯧﻠﯩﻘﯩﺪۇ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﻰ ،ﻛﯩﻴﯩﻢ  -ﻛﯧﭽﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯘﭼﯘر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ۋاﺳﯩﺘﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ،ﻛﯩﻴﯩﻢ  -ﻛﯧﭽﻪﻛﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﺎرﻛﯩﻠﯩﺮى ،ﺋﯘﻻردﯨﻜﻰ ﺧﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ
ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻛﺎﻟﻼﯕﻐﺎ ﺳﯩﺠﺎپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .دﯦﻤﻪك ،ﺳﻪن ﺋﺎرام ﺗﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎن ﭼﯩﻤﻠﯩﻘﻼر ،ﺋﻮرﻣﺎﻧﻼر ،ﺗﺎﻏﻼر ،ﺳﺎﻟﻘﯩﻦ ﺳﯘ
ﺑﻮﻳﻠﯩﺮى ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎن ﺗﺎۋارﻻرﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن .ﺳﻪﻧﺪە روﮬﯩﻲ ﻣﯘۋازﯨﻨﻪت ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎن ،رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﯚزۈڭ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا ﭘﻪرق زوراﻳﻐﺎن .ﻛﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﺪﯨﻜﻰ رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﻪن ﺋﯚزۈڭ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﻳﺎﺳﺎپ ﺑﻪرﮔﻪن ﺋﻪﮬﯟاﻟﺪا ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ دۇﻧﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚﺗﺴﯘن! ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻘﻰ،
ﻛﯚزى ،ﻳﯜرﯨﻜﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻣﻪۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﯘۋاﺗﻘﺎن ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯘﭼﯘر دەۋرﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﻟﻪچ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﺎ ،ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ ۋﯨﺠﺪاﻧﻰ ﺋﺎزاﺑﻼﻧﻤﺎﺳﻤﯘ؟ ﻣﯧﻨﯩﯔ "ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﭽﻰ" دﯦﮕﻪن ﺳﯚزۈم ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ
ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺗﯧﺨﻰ ﺑﺎﻟﺪۇرﻟﯘق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘﭼﯘر ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺮ زاﻣﺎﻧﯩﯟى ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﺋﯩﺶ.
زاﻣﺎﻧﯩﯟى ﻣﯩﻠﻠﻪت ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟  - 1960ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪە ﺋﯚﺗﻜﯜزۈﻟﮕﻪن ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﺪا،
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ "زاﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻠﯩﻖ" ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮدەك ﭘﯩﻜﺮى ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎن)ﻟﻰ ﻣﯩﯔ ﺗﯜزﮔﻪن "ﺟﯘﯕﮕﻮ
ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻰ" دﯦﮕﻪن ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن .ﺋﯩﺴﻼﮬﺎت ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ - 1998 ،ﻳﯩﻠﻰ  - 12ﺋﺎي ﻧﻪﺷﺮى(
)(1ﺷﻪﮬﻪر ﻧﻮﭘﯘﺳﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪك ﻣﻪرﻛﻪزﻟﻪﺷﻜﻪن ،ﮬﻪرﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺗﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮى ﻣﻪرﻛﻪزﻟﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﻗﺎراپ
ﻳﯜزﻟﻪﻧﮕﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؛
)(2ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﻛﺴﻪك ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺪە ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﻠﻐﺎن ،ﺗﺎۋارﻻر ﻛﻪڭ ﺗﯜردە ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎن،
ﺋﺎﻣﻤﯩﯟى ﻣﯘﻻزﯨﻤﻪت ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪرﻧﻰ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؛
)(3ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﭘﯘﻗﺮاﻟﯩﺮى ﻛﻪڭ ﺗﯜردە ﺑﺎردى  -ﻛﻪﻟﺪى ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن ،ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ۋە ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﮬﻪر
ﺗﻪرەﭘﻠﯩﻤﻪ ﺋﺎرﯨﻼﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؛
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)(4ﻳﻪرﻟﯩﻜﭽﯩﻠﯩﻚ ۋە ﻣﯩﺮاﺳﺨﻮر ﮔﯘرۇﮬﻼر ﻳﯩﻤﯩﺮﯨﻠﮕﻪن ،ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﻛﯜﭼﻪﻳﮕﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؛
)(5دۇﻧﻴﺎۋى ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ۋە ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﭘﻪن ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮى ﺋﻮﻣﯘﻣﻴﯜزﻟﯜك ﺗﺎرﻗﺎﻟﻐﺎن ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﺘﻘﺎ ﻗﺎرﯨﺘﺎ
ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮڭ ﺗﺎﻧﺎﺳﯩﭗ ﮬﺎﻟﺪا ﻛﯧﯖﻪﻳﮕﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؛
)(6ﻗﺎﺗﻨﺎش ۋە ﺋﺎﺧﺒﺎرات ﺗﯜرﻟﯩﺮى ﭘﯜﺗﯜن ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؛
)(7ﮬﯚﻛﯜﻣﻪت ﺋﻮرﮔﺎﻧﻠﯩﺮى ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﮔﻪۋدﯨﻠﻪرﻧﯩﯔ روﻟﻰ ﻛﯜﻧﺴﺎﻳﯩﻦ ﭘﺎرﭼﯩﻼﻧﻐﺎن ۋە ﻛﯚپ
ﺧﯩﻠﻼﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؛
)(8دۆﻟﻪﺗﻠﻪر ﺋﺎرا ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻛﻪڭ ﻗﺎﻧﺎت ﻳﺎﻳﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؛
ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺗﯜرﻟﯜك ﻣﻪزﻣﯘﻧﻐﺎ ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ رﯦﯫل ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرۇپ ﺑﺎﻗﺴﺎق ﺷﯘﻧﻰ روﺷﻪن
ﻛﯚرەﻟﻪﻳﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯩﺰ "زاﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻠﯩﻖ"ﺗﯩﻦ ﻛﯚپ ﻳﯩﺮاق.

ﺑﯩﺰ ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪە ﺗﯘرۇپ ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ دەۋرﯨﺪە ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﻛﺮﯨﺰﯨﺲ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻤﺎي
ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﺑﯩﻐﻪم ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻣﯩﺰ .ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻘﻰ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺑﯩﺰ ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﻪﻗﯩﺪە ۋە
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺧﺎراﺑﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻟﯜم ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﯩﻨﻰ ﻛﯜﻟﯜپ ﺗﯘرۇپ ﺋﻮﻳﻨﺎۋاﺗﯩﻤﯩﺰ.

ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ - 21 ،ﺋﻪﺳﯩﺮدﯨﻜﻰ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ زاﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺗﻪﻟﯩﭙﻰ  - 60ﻳﯩﻠﻼردﯨﻜﻰ ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺪە
ﺗﯘرﻣﺎﻳﺪۇ .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺟﯩﺪدﯨﻲ ﺗﻪﻗﻪززاﻟﯩﻘﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋەﮬﯩﻤﻪ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ روﮬﯩﻲ
ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﺮاﻗﻼ ﺑﯩﺘﭽﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ  -دە ،ﺗﯩﺖ  -ﺗﯩﺘﻠﯩﻖ ،ﺑﯩﯫراﻣﻠﯩﻖ ﺋﯚرﺗﻪﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ.

ﺋﯘﭼﯘر دەۋرى ﺗﺎﭘﺸﯘرﻏﺎن ﺗﺎﭘﺸﯘرۇﻗﻼرﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﺳﻪﻧﺪە ﻗﺎﻧﺪاق ﺳﻪزﮔﯜ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك؟
ﺋﺎۋﺳﺘﯩﺮﯨﻴﻪ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﻣﺎخ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ "ﺗﯘﻳﻐﯘﻻر ﺗﻪﮬﻠﯩﻠﻰ" دﯦﮕﻪن ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا "ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯚزى
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻣﯜﺟﯩﻤﻪل" دﯦﮕﻪن ،ﺋﺎرﻗﯩﺪﯨﻨﻼ رﯨﺒﻮرت ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﭘﺘﻮرﻧﯩﯔ "ﺋﻮرﺗﺎق
ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺋﯚزﻟﯜﻛﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﻣﯩﻞ" دﯦﮕﻪن ﺳﯚزﯨﻨﻰ ﻗﻪﻳﺖ ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﻣﺎﺧﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﭽﻪ،
ﻣﺎددا ﺗﯘﻳﻐﯘدﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘ دەۋاﺗﻘﺎن ﻣﺎددا رەڭ ،ﺋﺎۋاز ،ﺗﯧﻤﭙﯧﺮاﺗﯘرا ،ﺑﯧﺴﯩﻢ ،ﻣﺎﻛﺎن ،زاﻣﺎن ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻳﻪﻧﻪ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎت ،ﺋﯩﺮادە ،ﺗﯘﻳﻐﯘ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ.
ﺷﯘﯕﺎ "ﻣﺎددا" دﯦﮕﻪﻧﺪە ،ﻣﻪزﻛﯘر ﺋﯘﻗﯘم ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻮرﺗﺎق ﺑﯩﺮﯨﻜﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪۇ .دﯦﻤﻪك،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚزﻟﯜك ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﻣﻪﻧﯩﺪە ﻣﺎددﯨﻲ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘق ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻨﻰ ﺷﻪرت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎزﻏﯘﭼﻰ ۋﯨﻼدﯨﻤﯩﺮ ﻧﺎﺑﻮﻛﻮف "رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺳﯘﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﻧﻪرﺳﻪ" دەﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﮔﻪﭘﺘﯩﻦ
ﺋﺎﻳﺎﻧﻜﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ دەۋاﺗﻘﯩﻨﻰ دۇﻧﻴﺎ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚزى ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.
روﺷﻪﻧﻜﻰ ،دۇﻧﻴﺎ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪن ﺳﯘﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﻧﻪرﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪن ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﻧﻪرﺳﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪس.

ﺋﺎدەﻣﺪە ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ رەۋﯨﺸﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﯯﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻜﺴﻪزﮔﯜ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن ،ﺋﺎﯕﻼش ،ﭘﯘراش ،ﺗﯧﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر.
ﺑﯩﺮاق ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﻪزﯨﻠﻪر ﮬﯜﻧﻪرۋەن ،ﺑﻪزﯨﻠﻪر

http://ilkitap.blogbus.com

104

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﺎر ،ﺑﻪزﯨﻠﻪر ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﻪزﯨﻠﻪر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﭙﺘﯩﺪاﺋﯩﻲ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﭘﯧﺘﻰ ﺗﯘرﯨﯟﯦﺮﯨﺪۇ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﺮى دەل ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻧﯩﯔ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﭘﯩﺸﺸﯩﻘﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎرﯨﺸﺎ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺳﻪزﮔﯜ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارى ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺘﯩﻘﺪارﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ
ﺧﯧﻤﯩﺮﺗﯘرۇﭼﻰ .ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪر ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮى -
ﺗﯚۋەن ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ.

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪا ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺳﻪزﮔﯜﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ دەل ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺳﻪزﮔﯜﺳﻰ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻞ دەرﯨﺠﯩﺴﻰ دەل
ﻣﯘﺷﯘ ﺳﻪزﮔﯜدە ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .دﯦﻤﻪك ،ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺳﻪزﮔﯜﺳﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﯯﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺳﻪزﮔﯜﻧﯩﯔ
ﭘﯩﺸﺸﯩﻘﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻼر ﻣﯘﺷﯘ ﺳﻪزﮔﯜﮔﻪ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﺳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪن زﯨﭻ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن :ﺗﯧﻠﯧﺴﻜﻮپ ،ﻣﯩﻜﺮوﺳﻜﻮپ دﯦﮕﻪﻧﻠﻪردەك .ﺑﯘ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﻪر
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﻪزﮔﯜﺳﯩﻨﻰ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪڭ ﻳﯩﺮاق ۋە ﺋﻪڭ ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯚزەﺗﺘﻰ ،ﭼﯜﺷﻪﻧﺪى ۋە ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺷﺎراﺋﯩﺘﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇردى .ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻜﻰ ،ﭘﻪن
ﺳﻪزﮔﯜﻟﻪر ﺟﯘﻏﻼﻧﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇرﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ ،ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ )ﮬﯜﻧﻪر( ﺑﯘ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇرﻧﻰ
ﻣﻪﻟﯘم ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﻪ ۋاﺳﯩﺘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﻮراپ ﺗﯘرﻏﺎن ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺋﯚزى
ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺎﻣﺎﻣﻪن ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﻮﻳﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎرﯨﻼﻳﺪۇ ۋە ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﺪۇ .ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻨﺴﺎن
ﺳﯘﺑﻴﯧﻜﺘﯩﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻳﯜرﮔﯜزﮔﻪن ﺋﯩﺴﺘﯧﻼﺳﯩﺪۇر.

ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﺟﺎﮬﺎﻧﮕﯩﺮﻟﯩﻚ زﯦﻤﯩﻦ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪش ۋە ﻳﻪر ﺋﯧﭽﯩﺸﺘﺎ ﻛﯚرۈﻟﻪﺗﺘﻰ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﺟﺎﮬﺎﻧﮕﯩﺮﻟﯩﻚ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ
ﺗﻮﺷﯘش ،ﺑﺎزار ﺋﯩﮕﯩﻠﻪش رﯨﻘﺎﺑﯩﺘﯩﺪە ﻛﯚرۈﻟﺪى ،ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ زاﻣﺎﻧﯩﯟى ﺟﺎﮬﺎﻧﮕﯩﺮﻟﯩﻚ ﻣﯧﯖﯩﻨﻰ ﻗﯧﺰﯨﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎن ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﺘﯘرۇﺷﺘﺎ ﻛﯚرۈﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺑﻮﺷﻠﯘق دۇﻧﻴﺎدا ﺗﯧﺨﻰ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﻳﯜرۈش ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮز ﻳﻪر .ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻰ دەۋرى ﻣﯘﺷﯘ ﺑﻮز ﻳﻪرﻧﻰ
ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﺷﻜﻪ ﻗﺎراپ ﻣﺎﯕﻤﺎﻗﺘﺎ.

"ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯧﺮﯨﺴﻰ"ﻧﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﻮرى ﻛﯧﺮﻛﺨﻮف ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻰ ﻣﺎﻛﻠﻮﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺳﯚزﯨﻨﻰ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺗﯩﺘﯘﻟﯩﻐﺎ ﻳﺎزﻏﺎن":ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮون دەۋرﯨﺪە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻣﻪۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
ﺑﯘ ﺳﯚز ﻗﺎﻳﺴﯩﺪۇر ﺑﯩﺮ ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ "دۇﻧﻴﺎ ﻣﯧﻨﯩﯔ ۋۇﺟﯘدۇم ،ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﮬﯜﺟﻪﻳﺮەم" دﯦﮕﻪن ﺳﯚزﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪ
ﺳﺎﻟﯩﺪۇ .ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﺎرﻻر ﺑﯩﺰ ﭘﯜﺗﯜن ﺋﺎﻟﻪم ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯘﻳﻐﯘﻣﯩﺰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﯚﮬﺒﻪت ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﻤﯩﺰ دﯦﻴﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺑﯘ
ﮔﻪپ ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر دەل  -دەرەﺧﻠﻪر ،ﮔﯩﻴﺎﮬﻼر ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻳﯩﺮاﻗﺘﯩﻜﻰ ﻏﯘۋا ﻳﻮﻟﺘﯘزﻻر ﺑﯩﻠﻪن روﮬﯩﻲ
ﺗﯩﻠﺪا ﺳﯚزﻟﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ دﯦﮕﻪن ﺳﯚزى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮدەك .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﺷﮭﯘر ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﺎر ﻣﺎﻳﻜﯩﻞ
ﺟﯧﻜﺴﯘﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ ﺳﯚزى ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﯩﭙﯩﻜﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ":ﻣﻪن ﻧﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚزۈم ﻳﺎزﻣﯩﺪﯨﻢ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻻرﻧﻰ
ﺋﻪرﺷﺘﯩﻦ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﭼﯜﺷﯜﻣﺪە ﺋﻪرش ﺧﻪﻟﻘﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺳﯚزﻟﻪﻳﺪۇ ،ﻣﻪن ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻧﻰ
ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﯩﯟاﻟﯩﻤﻪن .ﻣﻪن ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘت ﺑﻪزى ﮔﻪﭘﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﻗﺎﻟﯩﻤﻪن .ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚزۈم ﺋﻮﻳﻼپ ﭼﯩﻘﻘﺎن
ﺋﻪﻣﻪس ،ﻣﻪن ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪرﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜزۈپ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪن ،ﺧﺎﻻس".
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ﻗﺎرﯨﺴﺎڭ ،دۇﻧﻴﺎ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻛﻪﺗﻜﻪن روﮬﯩﻲ ﻣﺎﮔﻨﯩﺖ ﻣﻪﻳﺪاﻧﯩﺪەك ﻛﯚرۈﻧﯩﺪۇ .دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﯩﺒﯩﺮ ﭼﯧﺘﯩﺪە
ﺑﯩﺮاۋ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎن ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﻳﯩﺮاق ﭼﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮاۋ راۋاﺟﻼﻧﺪۇرۇۋاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺳﻪن ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮاۋﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺸﻰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﯜﯕﮕﻪ ﺑﯧﺸﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﺮﯨﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺳﯧﻨﯩﯔ روﮬﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺑﯩﺮ ﻧﻪرﺳﯩﺪﯨﻦ
ﻟﻪرزﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺳﻪن ﺋﯚزۈﯕﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪن ﮬﺎﻟﺪا ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﭘﻪرﯨﺸﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﭘﺎﺗﯩﺴﻪن .ﺳﯧﻨﻰ ﻗﺎرا
ﺑﯧﺴﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ۋەﮬﺎﻛﺎزاﻻر .دۇﻧﻴﺎ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﺗﺎرﯨﺨﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﺘﯘرﺳﺎڭ ،ﻳﯩﺮاق  -ﻳﯩﺮاق ﻗﯩﺘﯭﻟﻪردە ﻳﺎﻛﻰ
ﻳﯩﺮاق  -ﻳﯩﺮاق ﺳﯘﻻﻟﯩﻠﻪردە ﻳﺎﺷﯩﻐﺎن دﯨﻨﻰ ۋە ۋەﺗﯩﻨﻰ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن ﺷﺎﺋﯩﺮﻻر ﺧﯘددى ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﯫﻻ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﯟاﻟﻐﺎﻧﺪەك ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن .ﻧﺎۋاﺋﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎن ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪد
ﺳﯩﺪﯨﻖ زەﻟﯩﻠﯩﻤﯘ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺷﯘﻧﺪاق؟ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻗﻮۋﻣﻐﺎ ﺗﻪۋە ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ
ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪزەر ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ "زاﭘﭽﺎس"ﻟﯩﺮى ﺋﻮﺧﺸﺎش ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻮرﺗﺎق ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺑﯩﯭت ﺑﯩﻠﻪن
ﺟﺎﮬﺎن ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺒﺮەت ﻛﯚزى ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎرﯨﻴﺎﻻﻳﺪۇ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋﯚزﻟﯩﺮى ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻟﯘﻏﻪﺗﻠﻪﺷﻜﻪن
ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯚزﻟﯩﺸﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻻر ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺋﯚزﻟﯩﺮى ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜرۈپ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎن ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺗﯩﻞ
ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﺳﯚزﻟﯩﺸﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﻐﯩﻢ ۋە ﻛﯚﻟﻪم ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﯚزﻟﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﮬﺎﻟﻘﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪن .دەل ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯩﻞ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﻰ ﻛﯚرۈﻧﻤﻪس رﯨﺸﺘﯩﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﺎﻏﻼپ ﺗﯘرﯨﺪۇ.

دﯦﻤﻪك ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﻪﻧﺪﯨﺰە ،ﺋﻪﻗﯩﺪە ۋە ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪزەر ،ﺑﯩﺮ
 ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘرۇن ۋاﻳﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜزدى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔﺑﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻰ ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ روﻣﺎﻧﺘﯩﻚ ،ﻣﯩﺴﺘﯧﺘﯩﻚ ﺗﯜس ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚزدە ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪا،
ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ ﺟﯩﻨﭽﯩﺮاغ دەۋرﯨﺪە ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮون دەۋرﯨﺪە ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﺧﻪﻟﻖ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﯟاﺗﻘﺎن
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ ﻣﻪۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرﻣﺎﻗﺘﺎ.

ﺋﯘﭼﯘر ،ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ روﻟﯩﻨﻰ
ﺟﺎرى ﻗﯩﻠﺪۇراﻟﻤﺎي ،ﺗﺎﻻي "ﺑﯧﺮﻟﯩﻦ ﺗﺎﻣﻠﯩﺮى"ﻧﯩﯔ ﻗﻮرﺷﺎۋﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﭙﺘﯩﺪاﺋﯩﻲ ﺳﻪﮬﺮادا دۇﻧﻴﺎ دﯦﮕﻪن ﻣﯘﺷﯘ
دەپ ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﺧﻪﻟﻖ  - 21ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﻮﺳﯘﻏﯩﺴﯩﺪا ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪي ﺗﯘرۇﭘﺘﯘ .دەل "ﻣﯘﺷﯘ
ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ" ﻳﺎﭘﻮن دﯦﯖﯩﺰى ،ﮬﯩﻨﺪﯨﭽﯩﻨﻰ ،ﻳﯘﻧﺎن ،ﺋﯩﺮان ،ﻣﯩﺴﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯘﺗﺎﺷﻘﺎن
ﭘﺎﻳﺎﻧﺴﯩﺰ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﭼﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻜﻰ ﺑﺎر .ﺑﯘ ﭼﻪﻣﺒﻪر ﺋﯧﺮاﻻر داۋاﻣﯩﺪا ﮔﺎھ ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﭗ ،ﮔﺎھ ﺗﺎرﯨﻴﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎن.
ﺑﯜﮔﯜن ﺑﯘ ﺧﻪﻟﻖ ﺗﻪﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺎن ﻗﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮔﯩﺮداﺑﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻐﺎن ﺑﯘﻟﯘڭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﮬﯧﭽﻜﯩﻤﺪە ﻳﻮق ،ﺗﯧﺨﻰ ﻗﯧﺰﯨﻠﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺳﯧﮭﺮﯨﻲ ﻗﯘدرﯨﺘﻰ ﺑﺎر ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺗﯩﻨﺪۇرﻣﯩﺴﯩﻐﺎ
ﺋﯩﮕﻪ.

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﺋﯩﺨﺘﯩﺮا ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ زور ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﻳﯧﺰﯨﻘﻨﯩﯔ ﻛﻪﺷﯩﭗ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯩﺴﻠﯩﺴﯩﺰ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼب ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪردﯨﻦ ۋە راﻳﻮﻧﻼردﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﺘﺘﻰ.
ﻣﻪﺗﺒﻪﺋﻪ ،ﭘﺎر ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ ،ﺗﯧﻠﯧﻔﻮن ،ﻛﺎﻣﯧﺮا ،ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور دﯦﮕﻪﻧﻠﻪرﻣﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪە ﺗﯜﭘﺘﯩﻦ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺶ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﻳﺎﺳﯩﻐﺎن .ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﯩﺰﯨﻘﻜﻰ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪن  50ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﮬﯧﺴﺎﺑﻼش ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،دەل ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎن ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻘﻼر ﮬﯧﺴﺎﺑﻼش ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ )ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ( ﻧﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﯩﺪەك
ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻧﯩﻜﻪن .ﭼﯜﻧﻜﻰ دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﻰ  30ﺗﻮﻧﻨﺎ
ﺑﻮﻟﯘپ 170 ،ﻛﯟادرات ﻣﯧﺘﯩﺮ ﻳﻪرﻧﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻜﻪن )ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪن ﺑﯩﺮ ﺑﯩﻨﺎ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪڭ( .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪﻳﻨﻰ
ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﻪر ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮدﯨﻦ ﺋﯜچ  -ﺗﯚﺗﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ
دﯦﮕﻪﻧﯩﻜﻪن .ﺑﯩﺮاق  50ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﯘ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬﻪرﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮدﯨﻜﻰ
ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﻼر ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪردﯨﻦ ﺋﻮرۇن ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﭼﯜر ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﻛﯚپ ﻟﯩﻨﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻗﺎﻧﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى.

ﺷﯘﻧﺪاق ،ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰ ،ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﻨﻰ ﭘﻪرەز ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﯩﻴﯩﻦ ،ۋەزﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ
ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯜﻛﻰ ۋە روﻟﻰ ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎس ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯜﮔﯜن
ﺳﻪن ﺋﻮﻳﻼۋاﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﻪردە ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﺸﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ  - 20ﺋﻪﺳﯩﺮدﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﻰ ﻳﯧﭙﻴﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ دەۋرﮔﻪ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯩﺮدى .ﺋﯘ ﺗﺎر ﺑﯩﺮ راﻳﻮن
ﺑﯩﻠﻪن ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎن ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى ﺳﻮدا ،ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﺟﻪڭ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﺪى،
ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﭘﻪن ،ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﮬﻪﻣﻜﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯩﯖﯩﺘﺘﻰ .ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻟﺪى
ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯧﻜﯩﻨﻤﻪ ،ﻣﯘﺗﻪﺋﻪﺳﺴﯩﭗ ،ﺟﺎﮬﯩﻞ دۆﻟﻪت ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﻰ ﺗﻪۋرﯨﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪى .ﺋﯘ ﻳﯧﭙﯩﻖ
ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﮔﺎﻟﯟاڭ ،ﭼﯜﺷﻜﯜن ﭘﯘﻗﺮاﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﻳﯩﺮاق دۇﻧﻴﺎدﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻧﯘر
دوﻟﻘﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜردى .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎر رۇﺟﻪﻛﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯚزى ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﻪڭ ﺑﯩﺮ
ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚردى ،ﺋﯘ ﻳﻪرﻧﯩﯔ ﺳﺎپ ﮬﺎۋاﺳﯩﻨﻰ ﭘﯘرﯨﻐﺎﻧﺪەك ﺑﻮﻟﺪى.

ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ دۇﻧﻴﺎ ﺗﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ دﯦﯖﯩﺰدﯨﻜﻰ ﻳﯩﺮاق  -ﻳﯩﺮاق ﺋﺎراﻟﻼردەك ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﻣﯜﺟﯩﻤﻪل ۋە
ﺗﯘﺗﯘق ﺋﯩﺪى .دوﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬﻪرﻗﺎﻳﺴﻰ راﻳﻮﻧﻠﯩﺮى ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯩﻴﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ،ﺗﻪﻟﭙﯜﻧﯜﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯩﺰدەك ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻳﯩﺮاق
ﺑﯘرﺟﻪﻛﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﯚزﮔﯩﭽﻪ ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ "زﯨﻴﺎﻟﯩﻲ" دەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺧﻪرﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ
ﺟﯘﻏﺮاﭘﯩﻴﻪ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯘق ،ﻣﯘﺗﻠﻪق ﻛﯚپ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎۋاﺗﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا،
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ دۇﻧﻴﺎ ﻣﻪۋﺟﯘت ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺮەر ﻳﻪرﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﻗﺎﻟﺴﺎ "ﺋﯘ
ﻳﻪردﯨﻤﯘ ﺗﺎۋۇز ﺑﺎرﻣﯩﻜﻪن ،ﻟﻪﯕﻤﻪن ،ﭘﻮﻟﯘ ﺑﺎرﻣﯩﻜﻪن" دەپ ﺳﻮرﯨﺸﯩﺪۇ ،ﮔﻪرﭼﻪ ﺑﯘ ﮔﻪپ ﮬﺎزﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﻪ
ﻣﺎس ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﯩﻤﯘ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪى.

ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺋﻪﮬﯟاﻟﯩﻢ ﻳﺎر ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯩﺮ داﻧﻪ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ۋە ﺋﯧﻨﺘﯩﺮﺗﻮرﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﻻﻳﺎﻗﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﺴﺎم،
ﺑﯘﻻرﻏﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪپ ﺑﻮﻟﯘش ﺷﻪرﺗﻰ ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪا ﻧﯘرﻏﯘن ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ
ﻣﯘۋەﭘﭙﻪق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻢ.

ﻧﺎۋاﺋﯩﻲ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮى ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺧﯩﻞ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺗﻪرﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى؟
ﭘﺎرﯨﮋ ﻛﯘﺗﯘﭘﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪا ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﻪدەﻧﯩﻲ ﻳﺎدﯨﻜﺎرﻟﯩﻘﻠﯩﺮى ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ؟
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ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮﻯ
ﻧﻴﯘ  -ﻳﻮرﻛﺘﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﺑﺎر؟
Fordﻣﺎرﻛﯩﻠﯩﻖ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﮬﺎﺳﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ؟
ﭘﺎﺑﻠﻮﻧﯧﺮوداﻧﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮى ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﯩﺴﺮا؟
ﺋﻪزﮬﻪر ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯘﻟﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ؟
...

...

...

ﻣﻪن ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼرﻧﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺋﯚزۈﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟاﻟﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﻪڭ ﻳﯩﺮاق ﻳﻪرﻟﻪرﮔﻪ ﺋﯘﻗﺘﯘراﻻﻳﻤﻪن.
دﯦﻤﻪك ،ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﻳﻪر ﺷﺎرﯨﻨﻰ ﺋﯩﺨﭽﺎﻣﻼپ ،ﺑﯩﺮ ﻛﻪﻧﺖ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜردى .ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە "ﻗﻮﺷﻨﺎ"
دﯦﮕﻪن ﺋﯩﺒﺎرﯨﺪە ﻛﯚرۈﻧﻪرﻟﯩﻚ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﻪزﯨﺪە ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎراپ ﺗﯘرﻏﺎن ﮬﻪﻣﺴﺎﻳﻪڭ
ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺳﯧﺪﻧﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯩﻨﮕﺎﭘﻮردﯨﻜﻰ ﺷﯧﺮﯨﻜﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺳﯩﺮدﯨﺸﯩﯖﻐﺎ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﺪا ﭘﯜﺗﯜن دۇﻧﻴﺎ ﺳﯜزۈك ﭘﯧﺘﻰ ﻳﯧﻴﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺧﯘددى ﺳﻪن ﻻﻣﭙﯘﭼﻜﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪا ﺗﯘرۇپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﻨﻰ ﻛﯚرﮔﻪﻧﺪەك ،ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮدﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە
"ﺳﻪزﮔﯜ" ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﺪا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻚ ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﻘﺘﺎ ﻛﯚرۈپ ﺗﯘرﯨﺴﻪن.

ﻣﻪن ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺳﻪزﮔﯜ ﺋﻮرﮔﺎﻧﻠﯩﺮى ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﺎزراق ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﻳﺎردﯨﻤﻰ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﻪر ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﻮراﻟﻼر ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﯭت دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪزﮔﯜﻧﯩﯔ ۋارﯨﻴﺎﻧﺘﻰ ،دﯦﮕﻪن ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪر ﺋﻮﻗﯘرﻣﻪﻧﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻧﻪزەرﯨﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜرۈﻟﮕﻪﻧﯩﺪى.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﯧﯖﻰ ﻣﻪزﻣﯘن ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﻣﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ
ﺋﯚزﻟﯜك ﻛﯧﯖﻪﻳﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ۋاﺳﯩﺘﯩﺴﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﺗﯚرﯨﺪﯨﻦ ﺋﻮرۇن ﺋﺎﻟﺪى .ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﯨﻤﻐﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪن ﮬﺎﻣﺎن ،ﺋﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯚزۈم ،ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻢ ،ﺗﯧﺮەم ،ﻧﯧﺮۋا ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻤﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ،
ﻣﻪن ﺋﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﯩﯖﻨﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚﺷﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻪﻟﻪﻳﻤﻪن ،ﺋﺎﺗﻮم ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ
ﭼﯩﻘﺎﻻﻳﻤﻪن ،ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺷﻪﻛﻠﻰ ،ﺗﯜﺳﻰ ۋە ﺗﯜزۈﻟﯜﺷﯩﻨﻰ ﻛﯚرەﻟﻪﻳﻤﻪن ،دﯦﺴﻨﻰ ﺑﺎﻏﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ،ﺑﯜﻳﯜك
ﺑﯧﺮﯨﺘﺎﻧﯩﻴﻪ ﻣﯘزﯦﻴﯩﻨﻰ ،ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﺋﺎرﺧﯩﭗ ﺋﺎﻣﺒﺎرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚرەﻟﻪﻳﻤﻪن .ﺑﯘ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪر ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﺎﻳﺎﻧﭻ ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ  -دە ،ﺳﯘﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻜﺎرﻟﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﻪرﻛﯩﻦ
رەۋﯨﺸﺘﻪ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘراﻻﻳﻤﻪن.

ﺋﯧﻨﺘﯩﺮ ﺗﻮرﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻣﯚﻟﭽﻪرﻟﯩﮕﯜﺳﯩﺰ دەرﯨﺠﯩﺪە زوراﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﯧﻨﺘﯩﺮ ﺗﻮرى ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺷﯘﻧﭽﻪ

ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻖ ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﺪى؟ ﻣﻪن ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ

ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﻪرﻧﯩﯔ دﯦﮕﻪﻧﻠﯩﺮى ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮەي":ﺑﺎرﻣﯩﻘﯩﯖﯩﺰ

ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰدﯨﻜﻰ ﭼﺎﺷﻘﯩﻨﻪﻛﻨﻰ

)(mouseﻧﻮﻗﯘﻏﺎن ﮬﺎﻣﺎن ،دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻳﯩﺮاق ﭼﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺧﺒﺎراﺗﻼر ﺑﯩﺮ ﺗﻮپ ﭘﻪرﯨﺸﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ،
ﺳﯧﻜﯘﻧﺘﯩﻐﺎ ﻳﻪر ﺷﺎرﯨﻨﻰ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﯘدەك ﺳﯜرﺋﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﻧﯘر ۋە ﺗﻮك ﻛﺎﺑﯧﻠﻠﯩﺮى ﻳﺎﻛﻰ
ﺗﯧﻠﯧﻔﻮن ﺳﯩﻤﻠﯩﺮى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻘﻠﯩﻢ ﺋﺎﺗﻼپ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﯩﺰدا ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" )"ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻰ دوﻟﻘﯘﻧﻰ" ،ﺗﺎۋ
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دﯦﻴﻪن ﺗﯜزﮔﻪن ،ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺷﻪﮬﻪر ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ  - 1998ﻳﯩﻞ  - 7ﺋﺎي ﻧﻪﺷﺮى).

ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى؟ ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻨﻰ ﺗﻮﻟﺪۇردى؟
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎت ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ .ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯚز ﻧﯚۋﯨﺘﯩﺪە ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪﻗﯩﻞ ۋە
ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﯘﻧﻰ ،ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪﯨﻜﻰ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎت ﺗﯜﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرﯨﺪﯨﻐﺎن روﻣﺎﻧﺘﯩﻚ
ﻣﻪﺧﻠﯘق .ﻣﻪن ﺋﯚزۈﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﺴﺎم ،دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﻛﯚزﯨﺘﯩﺸﻨﻰ ،ﻛﯧﺰﯨﺸﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﻤﻪن ،ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪا دۇﻧﻴﺎ ﻣﺎﯕﺎ
ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺑﯜﻳﯜك ﺑﯩﺮ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺴﯩﺪەك ﻛﯚرۈﻧﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪا ﺑﻮﻏﺪا ﻛﯚﻟﻰ ﺗﯘرﻏﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ "ﺑﯘ ﻛﯚل
ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪن ﮔﯜزەل ،ﺳﯘﻟﯩﺮى زۇﻣﺮەﺗﺘﻪك ﺋﯩﻜﻪن ،ﺋﯘ ﺑﻪﺋﻪﻳﻨﻰ ﺋﺎﭘﯫق روﻣﺎل ﺋﺎرﺗﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺑﻮﻏﺪا ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻳﻨﯩﻜﯩﺪەك ﺗﯘرۇﭘﺘﯘ" دﯦﻴﯩﺸﯩﻢ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .دﯦﻤﻪك ،ﻛﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﯨﻜﻰ دۇﻧﻴﺎدﯨﻦ ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﮔﻪ ﺧﺎس
ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻨﻰ ﻛﯚردۈم .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼر ﺑﻮﻏﺪا ﻛﯚﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻟﯘق ،ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪل ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻰ
ﺋﻪﻣﻪس .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ "ﺑﯘ ﻛﯚﻟﻨﯩﯔ ﻛﯚﻟﯩﻤﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ؟ ﭼﻮﯕﻘﯘرﻟﯘﻗﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ؟ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﯘ ﺳﯩﻐﯩﺪۇ؟"
دﯦﮕﻪن ﺳﯘﺋﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﺟﺎۋاﺑﻼرﻣﯘ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر .ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ،
ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺋﺎدەت ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪۈرﮔﻪن ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﺷﻪﻛﻠﯩﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ
ﺗﯘﻏﻤﺎ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻼﺷﺘﯘرۇش ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﻰ.

ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﭼﯘ؟ ﺋﯘ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﯩﻠﻰ ﺳﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻠﯩﺮى ﻣﯘﺗﻠﻪق ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ .دﯦﻤﻪك ،ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ،ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎت ،ﺋﯩﺮادە
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼپ ،ﺧﯩﺰﻣﻪت ،ﭘﯩﻼن ،ﻻﻳﯩﮭﻪ ،ﮬﯧﺴﺎﺑﻼش ،ﮬﯚﻛﯜم ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
ﺟﻪرﻳﺎﻧﻼرﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﺰﭼﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﻳﺪۇ .ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻣﯧﯖﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﻪرﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ روﻣﺎﻧﺘﯩﻜﺎ ﺑﯩﻠﻪن ﻟﻮﮔﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﺷﻰ ،ﻛﯚزﯨﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﺷﻨﯩﯔ
ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﺷﯩﺪۇر.

ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﻣﺎﻛﺮو ۋە ﻣﯩﻜﺮو دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﺧﯩﻞ ﺳﻪزﮔﯜ ﺋﻮرﮔﯩﻨﻰ ،ﺋﯘ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼردﯨﻜﻰ ﺑﻪش ﺧﯩﻞ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺳﻪزﮔﯜ ۋە ﺋﻪﻗﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ ﺳﻪزﮔﯜﻧﻰ ﺋﯚزﯨﺪە ﺋﺎﻟﯩﻲ
ﻣﯘﻗﺎﻣﺪا ﻧﺎﻣﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.

ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇﻛﻰ ،ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮون ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﮬﺮۇم ﮬﺎﻟﺪا ﻳﯧﭙﯩﻖ ﭼﺎرە ﺑﯩﻠﻪن
ﺑﺎﺷﻘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺳﺘﻪﺑﯩﺖ ﻛﻮﻧﺎ ﺗﯜزۈﻣﻨﯩﯔ دۈﺷﻤﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ دﯦﻤﻮﻛﺮاﺗﯩﻴﯩﮕﻪ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﮬﯚر
ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﻨﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﯜردە ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﺷﻪرت ﺑﺎر ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ
ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺴﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯘرﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻻﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك.

ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪرﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺪۇ ،ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﻳﺪۇ دﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺷﯘﻧﻰ
ﺋﯧﻴﺘﻘﯘم ﻛﯧﻠﯩﺪۇ :ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﺋﯚزﮔﻪرﺗﻤﻪﻳﺪۇ ،ﺳﺎﻗﻼﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯚزﮔﻪرﻣﻪس ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻨﻰ،
ﺋﯩﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﻣﻮﻣﯧﻨﺘﺘﯩﻜﻰ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻮق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ﻣﻪﻟﯘم ﻣﯩﻜﺮو ﺗﯜﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﺑﯩﺮاق ﮬﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎدﯨﺮ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ .ﭘﻪﻧﻤﯘ ﻳﻪﻛﻜﻪ  -ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ ﮬﺎﻟﺪا
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ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯜزۈل  -ﻛﯧﺴﯩﻞ ﮬﻪل ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻣﯘﺑﺎدا ﺑﯩﺮەر ﻗﯘدرەﺗﻠﯩﻚ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ۋە
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﻪرۋﯨﺸﻜﺎرﯨﻨﻰ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﻻل ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﻳﺎۋۇزﻟﯘق
ﻗﯘﺗﺮاپ ﺗﯘرﻏﺎن ﺗﻪﻟﯟﯨﻠﻪرﮔﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ﺗﻪﻗﺪﯨﺮى ﺋﺎﭘﻪت ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻣﯘ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ.
ﺑﯩﺮاۋ ﺑﯩﺮ داﻧﯩﺸﻤﻪﻧﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﺪاق ﺳﻮراﭘﺘﯘ:

–ﻗﺎﭼﺎن ﻗﯩﻴﺎﻣﻪت ﻗﺎﻳﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟
–ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا.

–ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﺎﻧﺪاق ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟
–ﺋﯩﺶ ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇﻟﻐﺎﻧﺪا )ﮬﺎرام ﮬﺎﻻﻟﻐﺎ ﮬﺎﻛﯩﻢ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﻳﺎﻟﻐﺎن راﺳﺘﻘﺎ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا( ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﻰ ﻛﯜﺗﺴﻪڭ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﭘﻪﻧﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪر ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻧﺎدان ،ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﭘﻪﻧﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪر ﻳﯧﺮﯨﻢ
ﻧﺎدان ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼرﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪر ﭘﯜﺗﯜن ﻧﺎدان.

ﻣﺎددﯨﻲ ﺑﯘﻳﯘﻣﻼرﻣﯘ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯜﭼﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ،ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور )ﺳﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﻗﺎﻧﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﭼﻪت ﺋﻪل ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮى( ،ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯘ ،ﺗﯘﻏﯘﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻛﻮﻣﯘﻟﯩﭽﻰ ،ﮬﺎراق" ،ﺑﻪﺷﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ" ﺷﺎﮬﺎدەﺗﻨﺎﻣﯩﺴﻰ ...ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼق ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﮬﻪﻳﺮان ﻗﺎﻻرﻟﯩﻖ دەرﯨﺠﯩﺪە
ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺑﯘﻻر ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺷﺎﺋﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎق ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﻪرﭼﻪ ﻧﻪﺳﯩﮭﻪﺗﻠﯩﺮى ،ﻣﯘﯕﻠﯘق ﻛﯚز ﻳﺎﺷﻠﯩﺮى
ﻛﺎر ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى .ﻣﺎددﯨﻲ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪر ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ۋۇﺟﯘدﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﮔﯩﻠﻪردۇر .ﺋﯘ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﺎددﯨﻲ ﺗﯘرﻣﯘش
ﺷﺎراﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﻪﻧﻪ روﮬﻤﯘ ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ روھ ﻣﯘزﯨﻜﺎ ،رەﺳﯩﻢ ۋە ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﺘﯩﻜﻰ
ﻧﯘﻗﺘﯩﺌﯩﻨﻪزەرﻟﻪرﮔﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﯩﻴﻪ ﺋﺎڭ ﺋﯧﻘﯩﻤﻰ ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﻣﺎرﺳﯩﻞ ﭘﯘرۇﺳﺘﻰ ﻣﯘﻧﺪاق
دﯦﮕﻪﻧﯩﻜﻪن":ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﻪرﮔﻪ ﻳﻮﺷﯘرۇﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ دەل ﺑﯩﺰ ﻗﯩﻴﺎس ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن
ﻣﺎددﯨﻲ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪر" .ﺑﯧﻞ.ﮔﯧﻴﺘﺲ":ﺑﯩﺮ ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎت ﺋﻪﮔﻪر ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻣﻪﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ" دﯦﮕﻪﻧﯩﻜﻪن .ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﻧﻰ ﺋﯚز ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻨﯩﯔ
ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﻪزاﺳﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪن ،ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪردە ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ
ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎج ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ زۆرۈر .ﺑﯘ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎج ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ .ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ رﯨﺸﺎﺗﻜﯩﻼﻧﻐﺎن
ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻗﻮرۇﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺗﻪﺋﻪﺳﺴﯩﭗ ،ﻳﯧﭙﯩﻖ ﺋﻮرﮔﺎن ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎرﯨﻼپ ﻗﻮﻳﺪى ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﭘﯜﺗﻜﯜل
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺑﺎزﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇردى .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ
ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎرﻗﺎ  -ﺋﺎرﻗﯩﺪﯨﻦ داۋاﻟﻐﯘپ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻳﯧﯖﻰ دوﻟﻘﯘﻧﻨﯩﯔ زەرﺑﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜۋاﺗﯩﺪۇ،
دﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ ،ﺑﯩﺮاق ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﯩﻜﻰ روﻟﻰ ﻳﯧﺘﻪرﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻼ
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ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﯚۋەن .ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼر ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﻠﻼرﻧﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺋﯚﮔﻪﻧﺴﯘن؟ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ  -ﺗﺎﺷﻘﻰ ﻣﯘﮬﯩﺘﻰ ،ﺋﺎرزۇﺳﻰ ،دەرد  -ﮬﻪﺳﺮﯨﺘﻰ ،ﺗﻪﻗﺪﯨﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﻧﺎزۇك
ﺑﺎﻏﻼﻧﻤﯩﻐﺎن ﺗﯩﻞ ﭘﺎﺋﺎل ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﮬﻪﻣﺮاﮬﻰ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ۋﯨﺠﺪاﻧﻰ
ۋە ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﭼﻜﻪ ،ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪا ﮔﯩﻨﺪەك ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ رول ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪۇ.

ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪل ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷﻪرﺗﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ،ﺧﻪﻧﺰۇ ﺗﯩﻠﻰ ،ﭼﻪت ﺋﻪل ﺗﯩﻠﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﭼﻪت ﺋﻪل ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەك .ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﻧﻰ ﻧﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﯘرﻣﯘش ﻗﻮراﻟﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇش
ﺋﯜﭼﯜن ،ﭼﻪت ﺋﻪل ﺗﯩﻠﻰ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﯩﻐﺎ ۋە ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﯩﻐﺎ ،ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﭘﻪﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯜﻛﺴﻪك ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪت ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ
ﻛﯧﺮەك.

-1999ﻳﯩﻞ ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ
________________________________________
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ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺟﻪﺭﻳﺎﻥ
1

ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪزەر ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ،ﻗﺎرﯨﻤﺎﻗﻘﺎ ﺋﯘ
ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﯩﺪەك ﻛﯚرۈﻧﺴﯩﻤﯘ ،ﻣﺎﮬﯩﻴﻪت ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﻳﻪﻧﯩﻼ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ
ﺷﻪﻛﻠﻰ .ﺑﯩﺰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯩﻠﯩﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ
ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻏﺎﻧﺪا ،ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻲ دەرﯨﺠﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺳﺎﻧﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯩﺮاق ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﭘﻪۋﻗﯘﻟﯫددە ۋە ﺋﯩﻼﮬﯩﻲ ﻣﯚﺟﯩﺰە ﺋﻪﻣﻪس .ﺑﻪﻟﻜﻰ ،ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﻪزاﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﯩﺪﯨﻨﻼ ﺋﯩﺒﺎرەت ،ﺧﺎﻻس.

ﻳﺎﺷﺎش ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﮬﻪرﯨﻜﻪت .ﺋﯘ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎج ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن زۆرۈرﯨﻴﻪت ،ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪۇرۇش
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺟﻪرﻳﺎﻧﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪزﻣﯘﻧﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺟﻪرﻳﺎن ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ۋە ﺑﯘ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن
ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻠﯘق ﺑﯩﻠﯩﺶ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﻪﻧﮕﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﻪﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ،ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎس ۋﯨﺒﯩﺮ "ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ﺋﻪڭ دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﭽﻰ"
دﯦﮕﻪن ﮬﯚﻛﯜﻣﻨﻰ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎﻧﯩﺪى.

ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺷﻪﻛﻠﯩﻤﯘ؟ ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ،ﺋﯘ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ،
دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﺋﯚزى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚزﮔﻪ دۇﻧﻴﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﻧﺪاق دﯨﻘﻘﻪت ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﺪا ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﭘﻪۋﻗﯘﻟﯫددە ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪ ﺷﻪﻛﻠﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﺶ
ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﺎش ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﻰ ۋە ﺋﯧﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﯧﺘﯩﺪۇ.
ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ )ﭘﯧﺪاﮔﻮﮔﯩﻜﺎ( ﻏﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪك ،ﺋﯘ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻘﺎ داﺋﯩﺮ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪۇ.

روﺷﻪﻧﻜﻰ" ،ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ" دﯦﮕﻪن ﺋﯘﻗﯘﻣﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ رﯦﯫل ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻛﺎﭘﺎﻟﯩﺘﻰ.

ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﻧﻪزەر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاق ﺳﺎﮬﻪﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن
ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ،ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﮬﺎدﯨﺴﻪ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ زۆرۈرﯨﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﻪﻛﺘﻪپ دەل
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق زۆرۈرﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﯩﺨﭽﺎم ﺳﯩﻤﯟوﻟﻰ ،ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻜﻪن ،ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﭘﯜﺗﻜﯜل ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ۋە ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯚزﯨﺪە ﮔﻪۋدﯨﻠﻪﻧﺪۈرﯨﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن
ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪن ﮬﺎﻟﺪا ،ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻨﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﻗﻮرﺷﯩﯟاﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﺋﯘﻧﻰ
ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﻗﻪﻟﺒﺪە ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﻻﻧﺪۇرۇﺷﯩﻤﯩﺰ ﻻزﯨﻢ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ۋە روﻟﯩﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ
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ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﻜﯩﻤﯘ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﻤﻪي ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﮬﺎﻳﺎت دۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪا ﻳﻮﺷﯘرۇﻧﯘپ ﻳﺎﺗﻘﺎن
ﺋﺎﻛﺘﯘﺋﺎل ﺋﺎﻣﯩﻠﻼر ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﯜزﯨﺘﯩﻠﯩﺪۇ ﮬﻪم ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ
ﺋﻪﮬﯟاﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋاﻗﺘﻰ ﮬﺎﻣﺎن ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ،
ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﻪﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ،ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻨﯩﯔ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﻨﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﻛﻪڭ ۋە ﺗﯩﻨﯩﻤﺴﯩﺰ ﻗﻪدﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮرﮔﺎﻧﯩﻚ
ﮬﺎﻟﺪا ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜرۈﺷﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.

ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﻪش ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ دﯦﻴﯩﻠﺴﻪ ،ﺑﯘ ﻣﯘﺗﻪﺋﻪﺳﺴﯩﭗ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺗﯜردە ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺷﻜﻪ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪش دەپ ﻗﺎراﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺮ ﻗﻪدەر راﺳﺘﭽﯩﻞ
ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺧﯘددى ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﺘﻪك ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ،ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﻪك ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ،روﮬﺘﻪك
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ﮬﺎۋادەك ﺳﯧﺨﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﺋﻪزاﺳﻰ ﺋﯚزى ﮬﻪم ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر
ﻛﯜﺗﻜﻪﻧﺪەك ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ.

ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎب ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﻣﺎﻛﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ ،ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮاﻗﻼپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺋﯘﻗﯘم
ۋە راﻣﻜﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻜﯩﻼﺗﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮەك.

"ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ" رﯨﻢ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرى ﺳﯧﻨﻜﺎﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺳﯚزى ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻨﯩﯔ
ﮬﺎﻳﺎت ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯩﻨﯩﻘﺪاش ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ،ﺑﯘ ،ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ
ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﭘﯩﻜﯩﺮ.
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"ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك؟" دﯦﮕﻪن ﺳﯚز "ﻣﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك" دﯦﮕﻪن ﺳﯚزﮔﻪ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘﻟﯘغ ﺳﯚز.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺧﺎس ﻣﻪزﻣﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﭼﺎﻗﻨﯩﺸﻰ ﮬﻪﻣﺪە ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺧﯧﻤﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﻮﻟﻐﯘزﯨﺪﯨﻐﺎن ﺧﯧﻤﯩﺮﺗﯘرۇچ.

ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﭽﻰ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻨﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ )ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻏﺎ( زﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﻪﺗﯜر ﻓﯘﻧﻜﺴﯩﻴﯩﻠﯩﻚ
ﻧﻪرﺳﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇپ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜن ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪرﺳﯩﮕﻪ ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﻲ ﭘﻮزﯨﺘﺴﯩﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﻻﮬﯩﺰە ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎدروﺳﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك .ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻤﺎي ،ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜپ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻐﺎن ۋە ﺷﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪن ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺴﻪ ،ﺋﯩﻨﺪﯨﯟﯨﺪۇﺋﺎل
ﺋﯩﺠﺎدﭼﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻧﻪرﺳﯩﻨﻰ دەﭘﺴﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﺘﺎ ﺋﯘﻟﯘغ ﻣﻪﻗﺴﻪت
ﭘﻪردﯨﺴﻰ ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪا ﺋﻮﻳﻨﺎﻟﻐﺎن ﺋﻪڭ رەزﯨﻞ ﺋﻮﻳﯘن ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .دﯦﻤﻪك ،ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﻠﮭﺎﻣﻼﻧﺪۇرۇﺷﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺪا ﻛﻪم ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺗﻠﻪق ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺪاردۇر .ﻧﻴﯘﺗﻮن ﺋﺎﻟﻤﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪرﮔﻪ
ﭼﯜﺷﯜﺷﯩﺪﯨﻦ ﮬﻪﻳﺮان ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺗﺎرﺗﯩﺸﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷﯘ دەۋرﯨﺪە
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪس ﺋﯩﺪى .ﺋﯧﻴﻨﯩﺸﺘﯧﻴﯩﻦ ﻧﻴﯘﺗﻮن ﻓﯩﺰﯨﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﮔﯘﻣﺎﻧﻼﻧﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ،
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ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮﻯ
ﻧﯩﺴﭙﯩﻴﻠﯩﻚ ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪس ﺋﯩﺪى.

ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﯚﮬﭙﯩﺴﻰ ﺋﺎددﯨﻲ ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﻪرﮔﻪ ﮬﻪﻳﺮان ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎن .ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﻪﻧﮕﻪن
ﺋﺎدەم ﺋﯚز ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯘﻗﯘم ۋە ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇپ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺳﯘﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﮬﻪم ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜزۈپ ،ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻤﺎي ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻳﯧﯖﻰ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ
ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻐﺎ ﺟﯜرﺋﻪت ﻗﯩﻼﻻﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﺳﺎﻏﻼم ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.

ﺋﯚزﯨﮕﻪ ۋە ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪرﮔﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺶ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارى ،ﺑﯩﺮاق ﺑﯘ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪار
ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻛﯚزﯨﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻪر ﺧﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﮬﯚرﻣﻪت ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ راۋاﺟﻼﻧﺪۇرۇﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ ،ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺗﺎرﺗﯩﯟاﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮەك.

ﺑﯩﺰدە ،ﭼﺎﭘﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪن دەپ ﻗﺎرﯨﻐﯘ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘش ﺋﻪﮬﯟاﻟﻠﯩﺮى ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚپ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن دﯦﮕﯜدەك ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘش ﺑﯩﻠﻪن ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﻪﻧﮕﻪن .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت
ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪەك ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ،ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎن .ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼردﯨﻜﻰ
ﮔﺎﯕﮕﯩﺮاﺷﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن  -دە ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ،ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ روﮬﯩﻐﺎ ﺗﯧﯖﯩﻠﻐﺎن ﻣﻪﺟﺒﯘرﯨﻴﻪﺗﻜﻪ
ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎن .ﺋﯩﻨﺴﺎن روﮬﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮى ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎدەم ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻜﻪ
ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪت ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەم ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك .ﺋﺎدەﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﯫﻻ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪن ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ۋە ﻣﺎددﯨﻼر
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﺎﻳﺎت ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﭘﯧﺪاﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ۋە ﭘﺴﯩﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺮﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯧﺘﻪرﻟﯩﻚ ﻗﻮراﻟﻼﻧﻐﺎن ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﻣﻪزﻛﯘر ﻗﻮراﻟﻨﯩﯔ
ﮬﯚﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﯘرﯨﺪﯨﻜﻪن ،ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﯩﺘﻰ ﺋﯚﻟﮕﻪن ﭘﯘﭼﻪك ﺋﺎدەﻣﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﯩﻨﻰ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺟﯩﻨﺎﻳﻪت ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ.
ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻪت ﺋﻪﮬﻠﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﺴﻠﯩﺘﻰ ،ﺋﻮﻳﻼﻧﺪۇرۇش ﺋﯘﺳﺘﺎزﻟﯩﻖ روﮬﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪرق ﺋﯘرۇﺷﻰ.
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ﭘﯧﺪاﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻻزﯨﻢ .ﺑﯩﺮاق ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﯩﻜﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ  -ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻛﻮﻧﯩﺮاپ ،ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ  -ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻳﯧﯖﯩﻼﻧﻤﺎﻗﺘﺎ .ۋەﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ،ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﻰ
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻧﯘش ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪل ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜزﻟﯜﻛﺴﯩﺰ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ
ﭘﯧﺪاﮔﻮﮔﯩﻜﯩﻤﯘ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎن ﮬﺎﻟﺪا ،ﺋﺎدەم ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﭗ ،ﺗﯘرﻣﯘش ﺑﯩﻠﻪن ﻣﺎس ﻗﻪدەم ﮬﺎﻟﺪا ﺗﺎﻛﺎﻣﯘﻟﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﻻزﯨﻢ.
ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪن ،ﺋﯘ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯧﯖﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﮬﯚﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎﻻق ﻧﻪرﺳﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ

http://ilkitap.blogbus.com
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ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.

"ﺑﯩﺮﺋﺎدەم ﺑﯩﺮ ﺟﻪرﻳﺎن" دەﻳﺪۇ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﭘﯧﺪاﮔﻮﻛﻰ روﮔﺴﯩﺲ "ﺋﯘ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ،ﺗﯘرﻏﯘن ﺟﯩﺴﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪس؛
ﺋﯘ دوﻟﻘﯘﻧﻼپ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎن دەرﻳﺎ ،ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎل ﺋﻪﻣﻪس؛ ﺋﯘ ﮬﻪرﯨﻜﻪت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﻳﻮﺷﯘرۇن ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻧﯩﯔ ﻳﯘﻟﺘﯘزى ،ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﻗﺎﺗﻤﺎل ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺟﯘﻏﻼﻧﻤﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪس" ﺑﯘ ﺷﯘﻧﻰ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرﯨﺪۇﻛﻰ ،ﮬﺎﻳﺎت ﺗﻮﺧﺘﺎۋﺳﯩﺰ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.

ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺳﺎﻧﺴﯩﺰ
ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ دﯦﯖﯩﺰى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﭘﯧﺪاﮔﻮﮔﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ "ﻣﯘﻗﻪددەس" ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﻪرﻧﯩﯔ روﮬﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎﻳﻤﻪن دﯦﺴﻪ ،ﺑﯘ
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺴﻜﯩﻠﯩﺘﻘﺎ ﺧﺎس ﺳﯜﭘﻪﺗﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ.

ﺋﺎدەم ﺋﯚزﮔﻪرﻣﻪﻛﺘﻪ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ "رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ" دﯦﮕﻪن ﺋﯘﻗﯘﻣﻤﯘ
ﺋﯚزﮔﻪرﻣﻪﻛﺘﻪ .ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪﻛﻠﻰ ۋە ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﺋﯚزﮔﻪرﻣﻪﻛﺘﻪ ،ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ
ﻛﯧﺮەك؟
ﺋﯘ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ۋۇﺟﯘدﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ ﮬﺎﻟﺪا رﯦﯫﻟﻼﺷﺘﯘرۇش ۋەزﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك.

-1992ﻳﯩﻞ ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ
________________________________________
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ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺳﯜﭘﻪﺕ ﺗﻪﺷﯟﯨﺸﻰ
–ﻣﻪﮬﻤﯘت ﺋﯩﻠﻴﺎﺳﻨﯩﯔ "ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪت ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻼۋە
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯜچ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى "ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻰ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" دە داۋۇت ﺋﻮﺑﯘﻟﻘﺎﺳﯩﻤﻨﯩﯔ "ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﯩﻐﺎ
ﺑﯩﺮ دﯨﯫﮔﻨﻮز" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪى .ﺋﺎﭘﺘﻮر ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﯩﺪا ﻣﻪۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﯘۋاﺗﻘﺎن ﺳﻪﻟﺒﯩﻲ
ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﻪر ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﻪدەر ﺳﻮﻏﯘﻗﻘﺎن ﭘﻮزﯨﺘﺴﯩﻴﯩﺪە ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﻳﯜرﮔﯜزﮔﻪن ،ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻛﯚزﯨﺘﯩﺸﻠﻪر
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﻠﮕﻪن ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰ ﺗﻪﺳﯩﺮاﺗﻼر ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮬﺎۋاﺳﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜك دەﻟﯩﻠﻠﻪر ۋە ﺗﻪﺳﯩﺮاﺗﻼر ﺑﯩﻠﻪن
ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﻪﺳﻪردﯨﻜﻰ "دﯨﯫﮔﻨﻮز" ﻏﺎ ﺧﺎس ﻗﯩﻤﻤﻪت ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﯩﺪى .ﺑﯘ
ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮬﻪۋﯨﺴﻰ ﺋﯘرﻏﯘپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎز ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺋﯩﻨﻜﺎس
ﻗﺎﻳﺘﯘرﻣﯩﺪى .ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﺴﯩﺰ ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺳﻪﮬﻨﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ،ﺋﺎﻗﯩﻼﻧﻪ
ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇﺷﻼردﯨﻦ ﻗﯘرۇق ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﯩﺘﻰ ،ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯜﻛﻰ ۋە ﺧﺎرۇ  -زەﺑﯘﻧﻠﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﻛﯜن
ﭼﯩﻘﺎرﻣﯩﻐﺎن ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﯜزﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﺗﺮاﮔﯧﺪﯨﻴﻪ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘرﯨﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺳﯩﻴﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﺎﻗﻼ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻠﯘق ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﻣﯩﺮاﺳﺨﻮرى ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﻤﺎي ﺗﯘراﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ.

داۋۇت ﺋﻮﺑﯘﻟﻘﺎﺳﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﺗﯘرﻣﯘش ﮬﻪﻟﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاش زاﻣﺎن ﺳﺎﮬﯩﺒﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺗﺎﺷﺘﻪك ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﻰ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ "ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﯘش" ﻗﺎ دەﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯜچ ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﯩﻤﯩﺰﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯜز ﻛﯚرۈﺷﯜۋاﺗﯩﻤﯩﺰ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣﻪﮬﻤﯘت ﺋﯩﻠﯩﻴﺎس
ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ "ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪت ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ" ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯜﭘﻪت ﻣﻪرﺳﯩﻴﯩﺴﻰ .ﻣﻪﮬﻤﯘت
ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘق ﺋﯩﻠﻴﺎﺳﻼر ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﺪﯨﻜﻰ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى .ﺋﯘ ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺷﻠﯩﻘﻰ،
ﺗﻮﻟﯘپ ﺗﯘرﻏﺎن زﯦﮭﻨﻰ ﺳﺎﻏﻼم ،ۋۇﺟﯘد  -ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﻪرپ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﻳﯧﯖﻰ دەۋر ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪن ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ ﻳﻮﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺷﺎﮬﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرۇﭘﺘﯘ .ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ،
ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪرﮔﯜزەﺷﺘﻠﯩﺮى ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮى ،ﮬﻪﺳﺮەت  -ﻧﺎداﻣﻪﺗﻠﯩﺮى ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ،ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻠﻪﭼﯩﻜﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﭼﯘﻗﺎن ﺳﯧﻠﯩﺸﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪن ﮬﻪﻗﻠﯩﻖ .ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﮬﻮﻗﯘق
ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﯩﻐﺎ ،ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻛﺮﯨﺴﯩﻐﺎ ،ﺋﻪﺧﻼق ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﯩﻐﺎ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،روﮬﯩﻲ ۋە ﻣﺎددﯨﻲ ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﮔﯩﺮداﺑﻠﯩﺮﯨﺪا ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﯩﺰدەۋاﺗﻘﺎن ،ﮬﻪر ﺳﺎﮬﻪﻧﯩﯔ ﺳﻪرﺧﯩﻠﻠﯩﺮى ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ زۇۋاﻧﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻤﻪي،
ﺋﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﺰﻣﻠﯩﻖ ﻳﯜرۈﺷﻤﻪ ﺋﯜزۈﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪردە ،ﮬﻪر ﻛﯩﻢ ﺋﯚزى ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪت
ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯩﻐﻼﺷﻘﺎ دۇچ ﻛﻪﻟﺪى .ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻜﻪن ،ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎھ ﺋﯘرﻣﺎي

http://ilkitap.blogbus.com

116

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺗﯘراﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻪﺳﺮەت دەرۋەﻗﻪ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻨﯩﯔ ﺳﻪﻛﺮاﺗﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﻪﺳﯩﺘﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ۋﯨﺪاﻟﯩﺸﯩﺶ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯧﺴﻪل ﺑﯩﻠﻪن ﭼﯩﺮﻣﺎﻟﻐﺎن ﻗﺎﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ۋۇﺟﯘد ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎزاﺑﻠﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ
ﮔﻪپ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪۇ.

ﻣﻪﮬﻤﯘت ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ  - 50ﻳﯩﻠﻼردﯨﻦ ﮬﺎزﯨﺮﻏﺎ ﻗﻪدەر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﻪ دﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ،ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺳﯜﭘﻪت ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ
"ﻣﻪﻛﺘﻪپ" ﺗﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚزەﺗﻜﻪﻧﺪەك ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﭗ
ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ۋە ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺋﻮرﮔﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﻐﺎن ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ )ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﺋﻪﻗﯩﻞ
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ( ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪان ﺑﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ،ﮬﺎزﯨﺮﭼﻪ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﻲ ﻧﯘﻗﺘﺎ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﭘﯩﻜﯩﺮ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ زۆرۈر دەپ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك .راﺳﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﻣﺎﻛﺎن ۋە زاﻣﺎن ﺑﯩﻠﻪن ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﺷﻘﺎن
ﺋﻪﮬﯟاﻟﺪا ،ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﻨﻰ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺗﺎﻟﻼش ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﯚددﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﺷﻤﯩﺴﺎ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﭗ ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﻪﻧﺪەك ،ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮن ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﯩﺪە ﺗﯜرﻟﯜك ﺳﯩﻴﺎﺳﻪت  -ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﻠﻪر
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪى ،ﺗﯜرﻟﯜك ﺳﯩﻨﺎﻗﻼر ﻳﯜرﮔﯜزۈﻟﺪى .ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﯘرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ
ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯘ ﺟﻪرﻳﺎﻧﺪا ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪر ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘردى دﯦﻴﯩﻠﺴﻪ ،ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن روﮬﯩﻲ ﻗﺎﺗﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘرﻏﺎن
ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﺷﻮﺋﺎرﻻر ﻛﻪﺷﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻗﻮرۇﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﻣﻪﻣﯘرﯨﻲ ﺋﻮرﮔﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪى ،ﺧﺎﻻس .ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻳﯧﯖﻰ دەۋر ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪا ﺷﻮﺋﺎر ﺋﯩﺠﺎد
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺋﻮﻳﯘﻧﻐﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜك ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﯜك ﺗﻪﻛﺮارﻻش
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﻣﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﻏﺎﻣﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﺪى.

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﭗ ﺋﺎﺷﯘ ﺟﻪرﻳﺎﻧﻼر ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﻛﻼ ﺳﻮﻏﯘﻗﻘﺎن ﻗﻪﻟﻪم رەۋﯨﺸﻠﯩﺮﯨﺪە ،ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﻧﺎزۇك ﺑﯩﺮ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﻏﯩﻞ  -ﭘﺎل ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭘﻼ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﭗ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰە ﻛﯜﭼﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜر
ﺋﻮﻗﯘرﻣﻪﻧﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯜﻣﯩﺪۋارﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﺸﻪﻧﺴﻪ ﻛﯧﺮەك .ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﺷﺘﻪ
ﺳﺘﺎﺗﯩﺴﺘﯩﻜﯩﻐﺎ ﺑﻪﻛﺮەك ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪت ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر )ﺑﯩﺰدە ﺳﺘﺎﺗﯩﺴﺘﯩﻜﺎ روﮬﻰ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ( ﻣﻪزﻛﯘر
ﻧﯘﻗﺘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻜﯩﻦ ،ﺑﯘﻧﯩﺴﻰ ﻧﺎﻣﻪﻟﯘم ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﯩﺪا ﻳﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺋﯘ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﻰ.

ﻣﻪﺷﮭﯘر ﭘﯧﺪاﮔﻮك ﺋﻮﺷﻨﯩﺴﻜﯩﻴﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮى ﭘﯧﺸﻘﻪدەم ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻧﺎﺗﻮﻧﯘش ﺋﻪﻣﻪس.
ﺋﻮﺷﻨﯩﺴﻜﯩﻲ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ،ﮔﯧﺮﻣﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﯘز ،رۇس ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرۇپ ،ﺋﯘﻻر
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﭘﻪرﻗﻨﻰ ﺷﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﺴﻰ ،دﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدى ،ﻛﻼﺳﺴﯩﻜﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﺎﻏﻼپ
ﺋﯩﺰاﮬﻼﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﭘﻪرق ،ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﺘﺎ ﻧﺎﻣﺎﻳﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯩﺪﯦﯯﻟﻮﮔﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.

ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﻰ ﻧﻪدﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ؟ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺷﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﮬﺎﻳﺎت ﺋﯚزى ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﻣﯘﮬﯩﺘﻘﺎ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﺧﺎس ﺋﯩﻨﻜﺎس ﺷﻪﻛﻠﯩﮕﻪ ،ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺶ
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ﺟﻪرﻳﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﻲ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻼر ،ﺋﯚرپ  -ﺋﺎدﯨﺘﻰ ۋە
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪر ،ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻧﯩﻠﻪر ،ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪزﻣﯘن ۋە
ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﻪر ﺷﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﻨﯩﻚ ﺗﻪرﻛﯩﺒﯩﮕﻪ ﻣﻪﻳﺪان ﮬﺎزﯨﺮﻟﯩﻐﺎن ﺗﻪﺑﯩﯭت ﺑﯩﻠﻪن ﻣﺎس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ دۇﻧﻴﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮى ،ﺧﯘدا ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﯩﺮى ،ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻠﯩﺮى،
ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﻞ ۋە ﺋﻮﻳﻼش ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮى ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ۋەﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻛﯚپ ﺧﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺋﯚزﻟﯩﺮى ﺋﯩﺰدﯨﮕﻪن ﺋﻮرﺗﺎﻗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﯩﺪى ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﯩﺪەك ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﻜﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜزدى .ﺗﺎرﯨﺦ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر ۋە ﺋﯩﺮﻗﻼر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮرﺗﺎﻗﻠﯩﻖ ﺋﯚزﺋﺎرا ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ۋە ﮬﯚرﻣﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى
ﺳﯜرۈش ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪا ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﺪى .ﻣﻪﺟﺒﯘرﻻش ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼر ﺋﻮرﺗﺎﻗﻠﯩﻘﻨﻰ ﭘﺎرﭼﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ،ﮬﻪرﮔﯩﺰ
ﻛﯚزﻟﯩﮕﻪن ﺋﯜﻧﯜﻣﮕﻪ ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﯩﺪى.

ﺋﯘﭼﯘر ﻣﯘﻻزﯨﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮرﺗﺎﻗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﺳﯜردى - 21 .ﺋﻪﺳﯩﺮدە
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻮرﺗﺎﻗﻠﯩﻖ ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺑﯩﺮەر ﻛﯜﭼﻨﯩﯔ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇﺷﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘ ،ﺑﯩﺮﺋﺎدەم ،ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪت ،ﺑﯩﺮ دۆﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ،ﮬﯚرﻣﻪت ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﯩﯔ
ﺗﻮﻳﯘﻧﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺳﺎﻻﭘﻪت ۋە ﻗﻪدﯨﺮ  -ﻗﯩﻤﻤﻪت ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﻪﮬﯟاﻟﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻻﭘﻪت ﺧﯘددى ﺷﯩﺮﻧﻪ ﺑﯩﻠﻪن
ﺳﯩﺮﻻپ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺗﻮڭ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺋﺎزراق ﭘﺎرﻗﯩﺮﯨﺴﯩﻤﯘ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﻮﻟﯩﺸﯩﭗ ﭼﯧﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.
ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻴﻮﻧﻼر ﺋﯚز ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻪزى ﺋﯜﻟﮕﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻘﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ
ﺋﯜﻟﮕﯩﻠﻪر ﺗﻮڭ ﺋﺎﻟﻤﯩﻨﻰ ﺳﯩﺮﻻش ﮬﯩﻴﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.

ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺋﻮرﺗﺎﻗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻪﻟﭙﯜﻧﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰ ﺋﻮرﺗﺎﻗﻠﯩﻘﻨﻰ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﺳﯜرۈش ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻣﻮل ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﮕﻪ
ﺋﯩﮕﻪ ﺧﻪﻟﻖ .راﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰ ﺗﺎرﯨﺨﺘﺎ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت دوﻗﻤﯘﺷﻰ روﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﯩﺰدە ﻛﯚپ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﻚ
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻠﯩﺮى ﺗﻮﻟﯘپ ﻳﯧﺘﯩﭙﺘﯘ .ﺑﯩﺰ  - 21ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ دۇﻧﻴﺎدا ﺋﯩﻨﺎۋﯨﺘﻰ ﺑﺎر ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪا
ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﮬﻪﻗﻠﯩﻖ .ﺑﯩﺰ دۇﻧﻴﺎۋى ﺋﻮرﺗﺎﻗﻠﯩﻘﻨﻰ ﭘﺎرﻻق ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﺋﯚزﻟﯜﻛﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯚزﮔﯩﭽﻪ ،روﺷﻪن ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﯘرﻏﯘپ ﺗﯘرﻏﺎن ﺗﺎﻻﻧﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺗﯚﮬﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻪن ﻗﯘرۇپ ﭼﯩﻘﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﻤﯩﺰ .ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯩﻨﺎۋەﺗﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺋﯚزى ﺗﯩﻜﻠﯩﻤﯩﺴﻪ ،ﺋﯘ ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﯩﭻ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩﭗ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎداﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧﻪرﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪس.

ﺑﯘ ﻳﻪردە ﺷﯘ ﻧﻪرﺳﻪ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻰ ﺷﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺧﺎس ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﻰ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚز ﺋﺎﭼﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.

ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟  - 20ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪي ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﻪﻣﺪى ﺑﯩﺰ  - 21ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺑﻮﺳﯘﻏﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪۇق .ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺷﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎۋاب
ﺑﯧﺮەﻟﯩﺴﻪ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﻪﺷﺘﯜرەﻟﯩﺴﻪ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘزۇپ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﺑﯘ
ﻳﻪردە ﺷﯩﺮە ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎۋاﺑﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎت ﺟﺎۋاﺑﻨﻰ ﻛﯜﺗﯩﻤﯩﺰ.
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ﺋﻪﻣﺪى ﺑﯩﺰ ﻣﯘﻧﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﻪﻳﻠﻰ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﯩﺪا ﺳﯜﭘﻪت ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈش
ﻛﯧﺮەك؟ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﮬﻪل ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜﭘﺘﯩﻦ ﮬﻪل ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪۋەب ﻧﻪدە؟
ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺟﺎۋاﺑﻼر ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎپ
ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت .ﺷﯘﯕﺎ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪت ﺑﯩﺮ ،ﺋﯩﻨﻜﺎس ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﺎﺷﯩﻠﯩﻼرﻧﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ،ﺗﯜزۈﻟﻤﻪ ،ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧﯘﻗﺘﯩﻼردﯨﻦ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈﺷﻜﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ،ﺟﯘﻏﺮاﭘﯩﻴﻪ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﻏﻼپ ﺋﯩﺰاﮬﻠﯩﻐﺎﻧﻼرﻣﯘ ﺑﻮﻟﺪى .ﺷﻪﺧﺴﻪن
ﻣﻪن ﻣﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻤﻪن:

ﺑﯩﺮى ،ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ،ﭘﺴﯩﺨﯩﻚ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺴﯧﺮى ﻳﯩﺮاﻗﻼپ
ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼق ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺗﻪﻟﯩﻢ  -ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ روﻟﻰ ﺟﺎرى ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺪى.
ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯚزﻟﯜك ۋە ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼق ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮى ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻠﺪى.

ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮى ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﯩﻤﯩﺰ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻣﯩﻘﻴﺎﺳﯩﺪا ﺋﯘزۇن ﻳﯩﻞ داۋام ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪﯦﯯﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﻛﯜرﯨﺸﻰ ۋە ﺋﺎڭ
ﻓﻮرﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺴﯩﻤﯩﻐﺎ دۇچ ﻛﻪﻟﺪى .ﮬﻮﻗﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﻜﯜل ﺋﻮرﮔﺎﻧﯩﺰﻣﯩﻨﻰ راك ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﯩﺪەك
ﻗﺎﭘﻼپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺰدە ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﻣﻪﻣﯘرﯨﻲ
ﻛﺎدﯨﺮى ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﺴﯩﻐﺎ ﺳﺎدﯨﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎدﯨﻖ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﻟﭽﻪﻧﺪى .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﻛﯘﯕﺰﯨﭽﻪ
ﺳﺎداﻗﻪت ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ زاﻣﺎﻧﯩﯟى ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت .ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﺴﻰ ﮬﻮﻗﯘﻗﻨﯩﯔ ﺳﯩﻤﯟوﻟﻰ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺗﯘرۇپ ﺳﯚز ﺋﯧﭽﯩﺶ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻜﻪ دۈﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪڭ
ﻗﺎراﻟﺪى .ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﺴﻰ دەﺳﻠﯩﭙﯩﺪە ﻣﻪﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﻪﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯘ ﺋﺎرﻣﯩﻴﻪ
ۋە ﻗﻮرال ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﻪﺗﻜﯜزۈﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﻪرﺳﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﮬﺎﻻك ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﺎﺷﻼﻳﺪۇ ،ﺑﻴﯘروﻛﺮاﺗﯩﺰﻣﻨﯩﯔ ﻏﻪﭘﻠﻪت ﻧﺎﺧﺸﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ" .ﺑﻴﯘروﻛﺮاﺗﯩﺰم

ﺑﺎرﻟﯩﻖ

ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ زﯨﻨﺪاﻧﻰ" )ﺋﯧﻴﻨﯩﺸﺘﯧﻴﯩﻦ).

ﺟﯘﯕﮕﻮﻟﯘﻗﻼر ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻣﻪﻧﺴﻪﭘﺪار ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮﻗﯘپ ،ﻣﻪﻧﺴﻪﭘﺪار ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﺑﻪردى.
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯜزۈم ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪن ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﺎداﻗﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪﺷﻜﻪ
دۇچ ﻛﻪﻟﺪى ۋە ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﺠﺎدﯨﻲ روھ ﺋﯚﻟﺪى .ﮬﻮﻗﯘق ﺗﻪﻣﻪﺳﯩﺪە ﻳﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﭙﺎﻳﺎن ﺗﺎﻳﺎﻧﻤﺎ ﺗﻮرى ﺑﺎرﻏﺎﻧﺴﯧﺮى ﻛﯚﻟﯩﻤﯩﻨﻰ زوراﻳﺘﺘﻰ .ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺴﯩﺰ ﺑﻪﮬﺮﯨﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ۋە
ﺗﻪﯕﺪاﺷﺴﯩﺰ ﻧﻮﭘﯘز ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻮﻗﯘق ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى.

ﺟﯘﯕﮕﻮدا ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺑﻴﯘروﻛﺮاﺗﯩﺰﻣﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜچ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘۋۋەت دورﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﻪﻟﺪى .ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺋﯩﺪارﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﺑﯩﺮەر ﺋﻮﻗﯘﺗﯘش ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﯩﻐﯩﭽﻪ ﺗﻮﻗﯘپ ﭼﯩﻘﯩﻠﻐﺎن ﮬﻮﻗﯘق
زەﻧﺠﯩﺮى ﺋﻮﻗﯘش  -ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘرﺗﻘﺎ ﺗﯜۋرۈﻛﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﮬﻮﻗﯘﻗﺪارﻻر "ﺋﯧﻨﯩﻘﻼش" ﻧﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ
دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﺋﻪدﯨﺒﻠﻪرﮔﻪ ،ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﺎرﻻرﻏﺎ ،ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﻪرﮔﻪ ،ﺟﺎﻣﺎﺋﻪت ﺋﻪرﺑﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﮬﻪرﺳﺎﮬﻪ
ﺳﻪرﺧﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﮔﯘﻣﺎن ﻧﻪزەرى ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎدﯨﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘﺗﻠﻪق ﺋﯘﻳﻐﯘﻧﻠﯘق ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
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ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ،ﺑﯩﻠﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﻏﯘۋا ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪردﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯩﺪۇ .روﺷﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪت
دەﻳﺪۇ ﻳﯘ ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ روﺷﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ ﺧﯘراﭘﯩﻴﻼﺷﺘﯘرﯨﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘش ﺷﻪﻛﻠﯩﮕﻪ ﻳﺎت ﺑﯩﺮەر ﺷﻪﻳﺌﻰ
ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،دوزاخ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚرﮔﻪﻧﺪەك ﺟﯩﺪدﯨﻴﻠﯩﺸﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﭼﻪﻛﻠﻪش ،ﺗﻮﺳﯘش ،ﻛﻮﻧﺘﺮول
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرﯨﺪۇ .ﺋﯘﻻرﭼﻪ ،دەرەﺧﻠﻪر ﺗﻪﻛﺸﻰ ﺋﯚﺳﯜﺷﻰ ،ﺋﻪﺳﻜﻪردەك ﺗﻪرﺗﯩﭙﻠﯩﻚ ﺗﯩﺰﯨﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇﺷﻰ
ﻛﯧﺮەك .ﭘﺎﻛﺎرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻟﯘپ ،ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﺮﻗﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼش ﻛﯧﺮەك .ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ ﺑﯩﺮدەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯚﻟﯩﮕﻪن ﺑﻪدەﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚرۈپ ﻳﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺶ ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﻠﯩﺮى
ﺗﯘﺷﻤﯘ ﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﻳﺎﯕﺮاپ ،زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺳﺎۋاﻗﻼرﻧﻰ ﻳﻪﻛﯜﻧﻠﻪﺷﺘﻰ.

ﻟﯘﺷﯜن ﺟﯘﯕﺨﯘا ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯘﻣﮭﯘرﯨﻴﯩﺘﻰ ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﺋﺎدەم ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﻮﻧﺎ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎراپ:
"ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﻰ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪۇرۇۋﯦﻠﯩﯖﻼر" دەپ ﺋﺎزاﺑﻠﯩﻖ ۋارﻗﯩﺮﯨﻐﺎﻧﯩﺪى .ﻟﻴﯘ ﺷﯩﻨﯟۇ ﺟﯘﯕﺨﯘا ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯘﻣﮭﯘرﯨﻴﯩﺘﻰ
ﻗﯘرۇﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﻟﯘﺷﯜﻧﻨﯩﯔ ﺳﺎداﺳﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺮارﻟﯩﺪى.

ﮬﺎزﯨﺮ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ۋە ﻛﺎدﯨﺮﻻردا ﭘﯧﻨﺴﯩﻴﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪى  -ﻛﻪﻳﻨﯩﺪە ﻳﯜرەك ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ،ﻗﺎن ﺑﯧﺴﯩﻤﻰ
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘت ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﯩﺮى ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪا ﺗﯜرﻟﯜك ﺳﻪۋەﺑﻠﻪر ﺑﺎر،
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ .ﺑﯘ ،ﻣﯘﮬﯩﺖ ،ﺋﻮزۇﻗﻠﯘق ﺗﻪرﻛﯩﺒﻰ ،ﺗﯘرﻣﯘش رﯨﺘﯩﻤﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻣﯘ ﺑﺎر  .ﮬﺎراق ﻛﺎدﯨﺮﻻر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻳﺎﻧﻤﺎ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﭘﯘﻗﺮاﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ ﮬﻪل ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪا ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .ﮔﻮﻳﺎ
ﮬﺎراق ﺋﯩﭽﯩﺶ دۆﻟﻪت ﻛﺎدﯨﺮﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﯩﺰﻣﻠﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜك ۋاﺳﯩﺘﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﺪى ،ﺑﯘ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ داﺋﯩﻤﯩﻲ دەم ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻠﻪردە ﮬﺎراق
ﭼﻪﻛﻠﻪش ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮى ﺑﺎر .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰورﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰدا ﮬﺎراق

ﺋﯩﭽﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘس ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯧﻼن

ﺳﻪﻧﯭﺗﻠﯩﺮى ﻛﯚزﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﭘﯘﺗﻠﯩﺸﯩﭙﻼ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎراپ دۆﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﮬﺎراق دۆﻟﯩﺘﯩﻤﯩﻜﯩﻦ ،دەپ ﺋﻮﻳﻼپ
ﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﮔﯚﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻗﻪدەر ﮬﯩﻴﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ،
ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﯟى ﺋﻮﻏﯘت ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯘﻟﻐﺎپ ﺑﻮﻟﺪۇق .ﺑﯘ ﮔﻮﻳﺎ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜرۈۋﯦﻠﯩﺶ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ
ﺋﺎدەﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪەﻛﻼ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ.

ﭘﺴﯩﺨﯩﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﻨﻮرﻣﺎل ﭘﯘﻗﺮاﻻر ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺘﺎﺗﯩﺴﺘﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘم ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﭽﻪ ،ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺑﻪرﺑﺎﺗﻠﯩﻖ،
ﺋﯚﻟﯜۋﯦﻠﯩﺶ ،ﮬﺎراﻗﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ،دورﯨﻐﺎ ﺧﯘﻣﺎر ﺑﻮﻟﯘش ،ﻗﺎن ﺑﯧﺴﯩﻤﻰ ،روﮬﯩﻲ ﺟﯩﺪدﯨﻴﻠﯩﻚ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪر
ﺗﯧﺰ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺋﺎﻣﯩﻠﻼردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﺑﻴﯘروﻛﺮاﺗﯩﺰم ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن روﮬﯩﻲ
ﭘﯩﺸﻜﻪﻟﻠﯩﻚ ۋە ﺑﯩﺰارﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪن.

ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ،ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت دۇچ ﻛﻪﻟﮕﻪن رﯦﯫل ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺟﺎۋاب ﺑﻪرﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧﻪرﺳﯩﻤﯘ؟ ﺋﯘ،
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺋﺎﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻘﯘ؟ ﺋﯘ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜر ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﮔﻪ
ﺟﺎۋاب ﺗﯧﭙﯩﺸﻘﺎ رﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪۈرۈﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻘﯘ؟
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ﭘﯘﻗﺮاﻻرﻧﯩﯔ ﺳﺎﭘﺎﺳﻰ  - 21ﺋﻪﺳﯩﺮدﯨﻜﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺟﯘﯕﮕﻮ ﭼﻮڭ
ﻗﯘرۇﻗﻠﯘﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯘل ﺗﺎﭘﻘﺎن ﺟﯘﯕﮕﻮﻟﯘﻗﻼر "ﺋﺎﻗﺴﯚﯕﻪك" ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺧﻼق ۋە ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﺎﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯧﺰﻻ ﺋﺎﺷﻜﺎرﯨﻠﯩﺪى .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﺎﻗﯩﻼﻧﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚرۈش
ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ ،ﺑﺎي ﭘﯘﻗﺮاﻧﻰ ﺋﻮن ﻳﯩﻠﺪا ﻳﺎراﺗﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ روﮬﻰ ﻛﺎﻣﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪن ﭘﯘﻗﺮاﻧﻰ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯜز ﻳﯩﻠﻤﯘ ﺋﺎزﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.

ﭼﻮﻗﯘﻣﻜﻰ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻰ ﻧﯚۋەﺗﺘﻪ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ۋەزﯨﭙﯩﮕﻪ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ،ﺋﯩﻨﺘﯧﺮ ﺗﻮرى
)(INTERNETﺋﯘﭼﯘر ﻣﯘﻻزﯨﻤﯩﺘﻰ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﺴﺘﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘرۇن ۋەﻳﺮان ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪى.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﺎﻟﯩﻼر ﮬﯧﭽﻘﺎﭼﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻘﺎ دۇچ ﻛﻪﻟﺪى .زەﮬﻪرﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ،ﮬﺎراق،
ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﺸﻰ ،ﻧﻮﭘﯘﺳﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺴﻰ ،ﺗﯧﺮﯨﻠﻐﯘ
ﻳﻪرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎزﯨﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﯩﯔ ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻼر ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﻣﯩﺘﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻳﻼﻧﻤﺎﻗﺘﺎ.

ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك؟
ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﮬﻮﻗﯘق ۋە ﻧﻮﭘﯘس ﻏﯧﻤﯩﺪە ﻳﯜرﮔﻪﻧﻠﻪر ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﺑﺎﻳﺎﺷﺎﺗﻠﯩﻖ
ﺋﯜﭼﯜن ۋﯨﺠﺪان  -ۋۇﺟﯘدﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜرﮔﻪﻧﻠﻪر ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎت
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻼر ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺪۇ.

ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯚز ﻳﯧﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯩﺮﯨﻜﻠﯩﻚ ﺋﯧﺘﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﺳﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯘرۇﻗﻰ ﮬﺎﻣﺎن ﭘﯘﭼﻪك ﺑﻮﻟﯘپ
ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﮬﺎﻻل ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼر ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪردۇر .ﻧﻪدﯨﻤﯘ ﺋﯚﻟﯜﻛﻠﻪر ﺗﯩﺮﯨﻜﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻣﯩﻴﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﯘن؟
ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺑﯘﻻق ﺳﯜﻳﻰ زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺗﯧﺮەن ،ﺋﻪڭ ﻗﺎراﯕﻐﯘ ﻳﻪرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ.

-1998ﻳﯩﻞ ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮ
________________________________________
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ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻰ
ﻛﯩﺘﺎب ﻣﯧﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﻛﯚزﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ۋاﺳﺘﻪم ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﮔﻪرﭼﻪ ﺑﯘ ﺋﯜزۈل  -ﻛﯧﺴﯩﻞ ﮬﻪم ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ
ﻛﯚزﯨﺘﯩﺸﻜﻪ ﻛﯩﺮﻣﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﮬﻪرﮬﺎﻟﺪا ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻛﯚرۈش ﺑﯘﻟﯘﯕﻰ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪۇ .ﭘﻪﺧﻪس
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﻣﻪﺗﺒﯘﺋﺎت ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯘﻳﯘق ﻳﻮﻟﻐﺎ ،ﺋﯚﻟﯜك ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﺎدﯨﺘﯩﮕﻪ ﺑﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ۋﯨﺠﺪان،
ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪت ۋە ﺋﯚﺗﻜﯜر ﺳﻪزﮔﯜرﻟﯜﻛﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎدەم ﻣﻪﺗﺒﯘﺋﺎﺗﻼردﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯧﻠﯧﻤﯧﻨﺘﻼرﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘل
ﻗﯩﻼﻻﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ۋە ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎم ﺋﻪﺷﻴﺎﺳﻰ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪۇ .ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻼرﻧﻰ
ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﺋﺎرﯨﻼش ،ﻳﯧﯖﻰ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚز دﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﺎﺳﻘﺎش ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪڭ -
ﻛﯘﺷﺎدە ﻧﻪزەر ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣﻪﮬﺮۇم ﮬﺎﻟﺪا ،ﺑﯩﻠﯩﻢ ۋە ﺋﯘﭼﯘر ﻗﻮرۇﻣﯩﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺴﯩﺠﯩﺴﯩﺪە روﮬﻰ
ﻗﺎﻏﺠﯩﺮاۋاﺗﻘﺎن ﺋﺎدەم ﺋﯜﭼﯜن ﭘﻪﻗﻪت ﻛﯩﺘﺎﺑﻼ ﻛﯚزﻧﻪﻛﻠﯩﻚ رول ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪۇ .ﻛﯩﺘﺎب ﻣﻪن ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚزﯨﺘﯩﺶ
ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻨﻰ ﺳﯘﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭙﻨﯩﯔ ﺗﯘﻣﺎﻧﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻟﺪۇرۇۋەﺗﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻗﯩﻞ ﮬﺎﻣﺎن ﺋﯚزﯨﮕﻪ
ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪت ﻣﯘﮬﯩﺘﻰ ﻳﺎرﯨﺘﺎﻻﻳﺪۇ .ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻛﯚزى ﺧﯩﺮەﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻼ ،ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﺎ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻨﻰ
ﺋﯘﭼﺮاﺗﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﮔﯩﻤﻨﺎﺳﺘﯩﻜﯩﺴﯩﺪۇر .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ،ﻣﻪن ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎس
ﺋﻪﻣﻪس ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚزﯨﺘﻪﻟﻤﻪﻳﻤﻪن ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﻪﻧﺪە ﺑﯩﺮ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﺸﯘﻧﺎﺳﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ
ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺎل ﻛﯚزﯨﺘﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ ۋە ﮬﺎﻻل ﻳﯜرەك ﺑﺎر ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﭽﯩﻐﺎ ﺧﺎس ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪت ۋە ﻳﯧﻨﯩﭗ
ﺗﯘرﻏﺎن ۋﯨﺠﺪان ﺑﺎر .ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻻر ۋۇﺟﯘدۇﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚﻟﯩﮕﻪ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺗﯩﻨﻤﺎي داۋاﻟﻐﯘﺗﯘپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺑﻪزﯨﺪە
ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺷﯩﺪدەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮراﻧﻼر ﻣﯧﻨﻰ ﻟﻪرزﯨﮕﻪ ﺳﺎﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﺪاق ﭼﺎﻏﺪا ،ﻣﻪن ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ
ﺋﯘﻧﺘﯘﻏﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﻗﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﻗﻪﻟﻪم ﺋﺎﻟﯩﻤﻪن ،ﭘﯜﺗﯜپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺑﻪزﯨﺪە ﺷﯧﺌﯩﺮ ،ﺑﻪزﯨﺪە ﻧﻪﺳﺮ ،ﺑﻪزﯨﺪە
ﭘﻮﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻚ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺑﯘﻻر ﻣﻪن ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ ،ﻣﻪن ﺷﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎزراق ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻠﯩﺴﻪﻣﻼ
ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ .ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﻣﻪن ﺋﯜﭼﯜن روﮬﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﺎﺳﺮاﻗﻠﯩﺮى ﺳﯜﭘﺘﯩﺪە ﺋﻪﻳﻨﻰ ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ
دﯦﺮەك ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪۇ ،ﺧﺎﻻس.

ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﺎزﻏﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘرۇﻧﯘﺷﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﻠﯩﺮى ،ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﺑﯩﺪە ﺗﯩﻜﻠﻪﺷﻜﻪ ﺋﯘرۇﻧﯘﺷﻨﯩﯔ
ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﻠﯩﺮى ﺋﻪﻣﻪس .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﯩﯔ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘش دەۋرى ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘرۇن ﺋﯚﺗﯜپ
ﻛﻪﺗﻜﻪن.
★

★

★

ﺑﯩﺰ  - 21ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﻛﻪﺗﻤﻪن ﺑﯩﻠﻪن ﻛﺎۋاﭘﺪاﻧﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜرﮔﻪن ﮬﺎﻟﺪا ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪۇق .ﺋﯩﻨﺘﯧﺮ ﺗﻮرى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
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ﺳﯧﻜﯘﻧﺘﯩﻐﺎ  10ﻣﯩﻠﻴﻮن ﺋﯘﭼﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘرۇۋاﺗﻘﺎن ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪە ،زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ
ﭼﯩﻘﻤﺎس ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﻼردا ،ﭼﻮڭ  -ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭼﺎي ﺳﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﯚﺗﻜﯜزﻣﻪﻛﺘﻪ .ۋاﻗﯩﺖ ﺳﯧﻜﯘﻧﺖ ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﯚﻟﭽﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﺎ ،ﻛﯧﯟەزﻟﯩﻜﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ۋاﻗﯩﺘﻨﻰ ﻛﯜن ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﻟﭽﻪﻳﺪۇ .ﻛﯜن ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻗﯘﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ۋە ﭘﯧﺘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﻟﭽﯩﻨﯩﺪۇ .ﻏﻪرﺑﺘﻪ ۋاﻗﯩﺖ ﮔﻮﻳﺎ ﻧﯘر ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﯩﺪە ﭼﺎﭘﻤﺎﻗﺘﺎ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ
ﻳﻪردە ۋاﻗﯩﺖ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەك ،ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻤﯘ ﻗﯩﻤﯩﺮﻟﯩﻤﺎي ﻳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎﻧﺪەك ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.

ﺑﯩﺰدە ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺸﯩﺸﻘﺎ داﺋﯩﺮ ﻳﯩﺮﯨﻚ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰﯨﻠﻪر ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى .ﻛﯧﻠﻪﭼﻪﻛﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎس ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﯨﻨﻰ
ﺳﯩﺰﯨﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻏﻪرب ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﺪا ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻤﺎي ،ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺳﺎزاۋەر.
ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﺑﯩﺰدە ﺋﯩﻐﯩﯟاﮔﻪرﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪن ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻣﯚﺗﯩﯟەر .ﺑﯘ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﻪﮬﻠﯩﻨﯩﯔ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﺘﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﻮرﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﻓﯘرﻗﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ ﻣﯩﺴﺮاﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﻤﯩﺰﮔﻪ
ﺳﺎﻟﯩﺪۇ:

ﭼﻪرﺧﻰ ﻛﺎج رەﭘﺘﺎرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﯧﯟﯨﺴﯩﺪﯨﻦ داﻏﻤﻪن،
ﺋﻪﻳﺸﻨﻰ ﻧﺎدان ﺳﯜرۈپ ،دەردﯨﻨﻰ دەﻧﺎ ﺗﺎرﺗﯩﺪۇ.

)ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ :ﭘﻪﻟﻪﻛﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﺪﯨﻦ داغ  -ﮬﻪﺳﺮەﺗﻜﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎرﻣﻪن ،زاﻣﺎﻧﻨﯩﯔ راﮬﯩﺘﯩﻨﻰ ﻧﺎداﻧﻼر
ﺳﯜرۈپ ،دەردﯨﻨﻰ داﻧﺎﻻر ﺗﺎرﺗﯩﺪۇ(
-21ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﻪﻗﯩﻞ دەۋرى ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎت ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﺳﯜﭘﺘﯩﺪە ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪۇق - 21 .ﺋﻪﺳﯩﺮ
رﯨﻘﺎﺑﻪت دەۋرى ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺸﭽﺎن ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪۇق - 21 .ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﯘﭼﯘر
دەۋرى ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯧﻜﯩﻨﺪۈرﻣﻪ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪۇق.

-20ﺋﻪﺳﯩﺮدە ﻏﻪرب ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﻣﻪﻧﺒﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻗﯩﻤﻤﻪت ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﻤﯘ ﻗﺎرﺷﻰ ﻗﯘﺗﯘﭘﻠﯩﺮى
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘرۇﺷﻼرﻧﻰ ﻛﯚردۇق ،ﺑﯘ ﺋﯘرۇﺷﻼر ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ "ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻐﺎن ﺑﯘﻟﯘڭ" ﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯚز
ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى .ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪا ،ﻧﻮﺑﯧﻞ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ
ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﻛﯩﭙﻠﯩﯔ )" :(1936 -1865ﺷﻪرق دﯦﮕﻪن ﺷﻪرق ،ﻏﻪرب دﯦﮕﻪن ﻏﻪرب ،ﺋﯘﻻر ﻣﻪﯕﮕﯜ
ﻛﯧﻠﯩﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺪۇ ،ﭘﻪرۋەردﯨﮕﺎر ﺋﺎﺳﻤﺎن ﺑﯩﻠﻪن ﻳﻪرﻧﻰ ﺋﯚز ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﯟەﺗﻜﻪﻧﺪەك ﺋﯘﻻر ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق
ﺗﯘرﯨﺪۇ" دﯦﮕﻪﻧﺪە ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﺎۋاﺑﻪن ﻧﻮﺑﯧﻞ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎن ﺷﺎﺋﯩﺮى ﺗﺎﮔﻮر
) (1941 -1861ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﮕﻪﻧﯩﻜﻪن" :ﺋﺎدەم دﯦﮕﻪن ﺋﺎدەم ،ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ دﯦﮕﻪن ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ
ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺳﯩﻐﯩﺸﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ" .روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﻏﻪرب ﻗﯩﻤﻤﻪت ﻗﺎرﯨﺸﻰ ﻣﺎددﯨﻨﻰ ،ﺷﻪرق ﻗﯩﻤﻤﻪت ﻗﺎرﯨﺸﻰ روﮬﻨﻰ ﻧﯧﮕﯩﺰ
ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺑﯩﺮاق  - 20ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ،ﻏﻪرب ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺷﯩﺪدەﺗﻠﯩﻚ ﭘﺎرﺗﻼپ ﮬﻪ
دﯦﺴﯩﻼ ﺗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﯖﻪﻳﺪى .ﺗﺎﮔﻮرﻧﯩﯔ ۋەﺗﯩﻨﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﻏﻪرب ﻗﯩﻤﻤﻪت ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨﯩﯔ زﯨﻠﺰﯨﻠﯩﺴﯩﺪە
ﻗﺎﻟﺪى .ﺑﯩﺰﻣﯘ ﻗﻪدﯨﻤﻜﻰ ﺷﻪرﻗﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﻪﺷﻜﻪن ﭘﯧﺮﺳﻮﻧﺎژى ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺑﯘﻟﯘڭ  -ﭘﯘﭼﻘﺎﻗﻼردا رول ﺋﯧﻠﯩﭗ،
ﻏﻪرب ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺑﯧﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇق .ﻏﻪرب ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ  - 20ﺋﻪﺳﯩﺮدە ﮬﻪ دﯦﺴﻪ
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ﺗﯧﺸﯩﻐﺎ ﭘﺎرﺗﻠﯩﺪى ،ﺑﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎق ﺋﯩﭽﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﭘﺎرﺗﻼپ ﻛﻪﻟﺪۇق .ﻏﻪرب ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎرﺗﻼﺷﻨﯩﯔ ﺋﻪۋﺟﻰ
ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن  - 21ﺋﻪﺳﯩﺮدە ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘﻗﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻪڭ
ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﻮﺋﺎل .ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎل ﺧﯘددى ﺳﯩﻔﻨﯩﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻤﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮﯨﺶ -
ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﺳﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﺪۇ.

ﺋﺎرﻗﯩﺪا ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮى ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺧﻠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎرﻗﯩﺪا ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻐﺎ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎرﻗﯩﺪا ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼر ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ۋە ﺗﯧﺸﯩﻨﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻤﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺳﻘﯘچ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر زﯦﺮﯨﻜﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﻜﻪن ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﯩﺮاﺳﺨﻮرى ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻛﯩﺘﻰ .ﺑﯘ
ﺧﯘددى ﺗﯧﻨﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺋﺎدەم ﺋﺎﺳﺎن ﻛﯧﺴﻪل ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەك ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ - 21 .ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﻪﻧﻪ
ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻳﯜﻛﻠﻪﻳﺪۇ؟
ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰ ﺗﯘرۇۋاﺗﻘﺎن ﻧﯘﻗﺘﺎ ،ﻛﻪﺳﯩﭗ ،ﺋﺎرزۇ  -ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻠﻪر ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻼ
ﻳﻮرۇﺗﯘپ ﺑﻪرﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﺮﻟﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺮ ﻣﻪﻟﯘم
ﻛﻪﺳﯩﭗ ۋە ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪر ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ رﯦﯫل ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺳﺎﮬﻪﻧﯩﯔ ﺋﺎدەﻣﻠﯩﺮى
ﻳﯧﺘﻪرﻟﯩﻚ ﺳﻪزﮔﯜرﻟﯜك ۋە ﺋﯩﺪراك ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻠﻐﺎر ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ،
ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯧﺘﻮد ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ زﯨﻴﺎﻟﯩﻲ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﻤﯩﺰدا "ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﺴﻰ زاﭘﭽﺎﺳﻠﯩﺮى" ﻣﯘﺗﻠﻪق ﻛﯚپ
ﺳﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻر راﺳﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﺴﻰ ﻛﯜﺗﻜﻪن ﺋﯜﻣﯩﺪﻧﯩﯔ ﮬﯚددﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯧﺮەﻛﺴﯩﺰ "زاﭘﭽﺎﺳﻼر" ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﻳﻨﻰ دەۋرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻟﺪۇق "ﺗﻪۋەرۈك"ﻟﯩﺮى .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﻪن ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻪۋﺟﯘت ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ دﯨﯫﮔﯩﻨﻮزﺳﯩﺰ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ
ﺳﻪۋەب .ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ۋە ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻧﻰ ﻧﯧﮕﯩﺰ
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﮬﺎﻟﻪﺗﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯩﺰدە ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﺳﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﺋﯚﺗﻜﯜر ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺧﺎدﯨﻤﻠﯩﺮى ﻳﻮﻗﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا .ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻼر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺗﻮﻏﺮا،
ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺟﺎۋاب ﺗﯧﭙﯩﭗ ،ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﯜزەﺷﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﺎردى.

ﺋﺎﺗﻮم ﻓﯩﺰﯨﻜﯩﺴﻰ ﺋﺎﺗﻮم دەۋرﯨﻨﻰ ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜردى .ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮون ۋە ﺋﯘﭼﯘر ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﺮى ﺋﯘﭼﯘر دەۋرﯨﻨﻰ
ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜردى .ﺑﯘ دەۋرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﻗﺎ  -ﺋﺎرﻗﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺗﻪرﺗﯩﭙﯩﻨﻰ
ﻏﺎﻳﻪت زور دەرﯨﺠﯩﺪە ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺑﯘ دەۋرﻟﻪرﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺳﺎﮬﻪﻟﻪر ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﻳﯧﺘﯩﻠﮕﻪن

ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ،

ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش

ﺧﺎدﯨﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ،

ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻼرﻧﯩﯔ،

ﺗﺎرﯨﺨﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ،

ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻼرﻧﯩﯔ ۋە ﺗﯜرﻟﯜك ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺗﻪﮬﻠﯩﻠﭽﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﺎﺳﻼﺷﻤﺎ ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺑﯩﺰدە ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺪﯨﻦ ﮔﻪپ ﺋﺎﭼﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘﻧﺪاق ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﺎ ،ﻛﻪﻟﻜﯜن ﺋﯧﻘﯩﻨﻰ ﻧﻪﮔﻪ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺴﺎ ﺷﯘ ﻳﻪرﮔﻪ ﻗﺎراپ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﻳﯜرﮔﻪن ﺳﻪرﺳﺎن ﺋﺎﻟﯩﻤﺪەك ﻳﺎﺷﺎش ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ.

http://ilkitap.blogbus.com
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ﻳﯧﻘﯩﻨﺪا ﻣﻪن ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎس داﻧﯩﺌﯩﻞ ﺑﯩﻠﻠﻨﯩﯔ "ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﻪﻧﺰۇﭼﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚرۈپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .ﺋﺎﭘﺘﻮر  - 1973ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزﻏﺎن ﺑﯘ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺳﯚزﯨﺪە "ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ  50 - 30ﻳﯩﻞ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﯩﺪا ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﻛﯚرﯨﻤﯩﺰ" دﯦﮕﻪﻧﯩﻜﻪن .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت داﻧﺌﯩﻞ ﺑﯩﻠﻞ ﺑﻪرﮔﻪن ﺑﯧﺸﺎرەﺗﻨﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﺪى ﺋﯚز ﻛﯚزى ﺑﯩﻠﻪن
ﻛﯚرﻣﻪﻛﺘﻪ .ﺑﯩﻠﻞ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﻧﯘ ﮔﺮاﻓﯩﻚ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﻳﺪۇ.

ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪر
ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﻲ ﺋﻮق ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ:

ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﯟى ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺟﯘﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ۋە ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺘﻠﯩﺸﯩﺸﻰ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﻮرﮔﺎن:ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﺋﯘﻟﻰ :ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﻪﻧﺒﻪ:ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪر:
ﻗﯘرۇﻟﻤﺎ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ :ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﻪﺑﯩﻘﻪ :ﻧﻪزەرﯨﻴﻪ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ :ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﯩﻨﻜﺎس:

ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪر ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮى ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮى ﭘﻪﻧﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎس ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت
ﺋﻪﻣﮕﻪك ﻛﯜﭼﻰ ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﻰ ﭘﻪن ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﺷﻪﺧﺲ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻣﻤﯩﯟى ﺋﻮرۇﻧﻼرﻧﯩﯔ
ﻣﯘۋازﯨﻨﯩﺘﯩﯫﺳﺎس  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺟﻪرﻳﺎن  -ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ"ﻳﯧﯖﻰ ﺗﻪﺑﯩﻘﻪ"ﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺟﯘﻏﻼﻧﻤﺎ ﻛﯜﭼﻰ
ﺑﻴﯘروﻛﺮاﺗﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎرﺷﻰ ﺗﯘرۇش ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﻗﺎرﯨﻤﯘ ﻗﺎرﺷﯩﻠﯩﻘﻰ
ﺑﯩﻠﻞ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﮔﺮاﻓﯩﻜﻨﻰ ﺋﯩﺰاﮬﻼپ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﭼﯘر ،ﺑﯩﻠﯩﻢ،
ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ،ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺧﺎدﯨﻢ ،رﯨﻘﺎﺑﻪت ،ﺋﯘﭼﯘر ،ﻛﯧﻠﻪﭼﻪك ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺒﺎرﯨﻠﻪرﮔﻪ ﻣﻪرﻛﻪزﻟﻪﺷﺘﯜرﯨﺪۇ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت دەۋرﯨﺪە ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﻪﮬﻠﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﻐﺎ،
ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ۋە ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﯩﻠﯩﺮى ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﻮرﮔﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ" .ﺑﯩﻠﯩﻢ ﮬﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎدﯨﺮ"
دﯦﮕﻪن ﺳﯚز "ﮬﻮﻗﯘق ﮬﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎدﯨﺮ" دﯦﮕﻪن ﺳﯚزﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﯩﺪۇ.

ﻛﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪت ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ راﺳﺖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر
داﻧﯩﺌﯩﻞ ﺑﯩﻠﻞ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﮕﻪن ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ "ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻰ دەۋرى" دەپ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ .ﻣﺎﻧﺎ ﮬﺎزﯨﺮ "ﺑﯩﻠﯩﻢ
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻰ"ﮔﻪ

ﺋﺎﺋﯩﺖ

ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﺘﯘرۇش

ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ

ﺋﻮﻗﯘﺷﻠﯘﻗﻼر

ﮬﯚﻛﯜﻣﻪت

ﺧﺎدﯨﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺘﺎب ﺋﯩﺸﻜﺎﭘﯩﺪا ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﺪى ،ﺋﯘ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪردە
ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﺗﯧﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى.
داﻧﯩﺌﯩﻞ ﺑﯩﻠﻞ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮدە ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪاق ﺋﯜچ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻘﺎ ﺑﯚﻟﮕﻪن.

ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺋﻪﻣﮕﻪك ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﺘﯩﻦ ﺧﺎم ﺋﻪﺷﻴﺎ ﺋﯧﻠﯩﺶ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن،
دﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﻮرﻣﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﻛﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﺑﯧﻠﯩﻘﭽﯩﻠﯩﻖ دﯦﮕﻪﻧﻠﻪردەك .ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﮕﻪ ۋە ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻜﻪ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﺶ
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺋﯧﻘﯩﻢ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻳﻪرﮔﻪ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺶ داﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﺗﺎر ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﻪ ﻳﺎﻛﻰ راﻳﻮن
ﺑﯩﻠﻪن ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘش رﯨﺘﯩﻤﻰ ﭘﻪﺳﯩﻞ ،ﻳﯧﻐﯩﻦ ،ﺳﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ زﯨﭻ ﭼﯧﺘﯩﻠﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

http://www.uyebook.com
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ﺗﺎۋار ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﻣﻪرﻛﻪز ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪن ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن،

ﻳﺎﺳﺎش ،ﺋﯩﺶ ﻗﻮﺷﯘش دﯦﮕﻪﻧﻠﻪردەك .ﺑﯘ دەۋردە ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺗﯘرﻣﯘش رﯨﺘﯩﻤﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ
ﺑﯩﻠﻪن ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﻛﯜﭼﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪپ ،ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺋﯚﺳﯜﺷﯩﮕﻪ
زور دەرﯨﺠﯩﺪە ﺗﯜرﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﮔﺮاﻓﯩﻜﺘﺎ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪن ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺧﺎدﯨﻤﻼر ۋە ﺗﯧﺨﻨﯩﻚ ﺧﺎدﯨﻤﻼر
ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺗﯘرﯨﺪۇ.

ﺷﺎﺋﯩﺮ ﻧﯩﻤﺸﯧﮭﯩﺖ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﻪر ﺷﺎرﯨﻨﯩﻤﯘ ﺗﻮپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دﯦﮕﻪﻧﯩﺪى .دەرۋەﻗﻪ ،ﻳﻪر
ﺷﺎرﯨﻨﻰ ﻛﯩﻤﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﻮپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻳﻨﺎۋاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻳﺪﯨﯔ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻏﻪرب دۆﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻧﻰ دۇﻧﻴﺎۋﯨﻼﺷﺘﯘرۇش ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮى ﺑﻮﺳﯘﻏﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى.

ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺋﻪﻧﺪﯨﺰﯨﻠﯩﺮى ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﻴﺎس ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪت ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺑﯩﺰ
ﺑﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﻧﺪاق ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەك؟
راﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰ ﭘﺎﻳﺎﻧﺴﯩﺰ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺧﺎم ﺋﻪﺷﻴﺎ ﺑﺎزﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،دﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﯘ دﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ۋاﺳﯩﺘﻪ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﺪەك ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ،
ﻛﻪﺗﻤﻪن ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻛﻪﻟﺪى .ﮔﻪرﭼﻪ ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﻪر ﻗﯩﺴﻤﻪن ﺋﯚزﮔﻪرﮔﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﺋﻪﺳﯩﺮدە ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪن ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﻨﻰ ﻣﻪزﻣﯘن ﻗﯩﻠﺪى .دﯦﮭﻘﺎﻧﻼر ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﺪﯨﻦ
ﻛﻪﻟﮕﻪن دﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪدﺑﯩﺮﻟﯩﺮى ۋە ﺳﺎۋاﺗﻠﯩﺮى ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،زاﻣﺎﻧﯩﯟى ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﺋﺎڭ ﺋﯘﻻردا ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﻤﯩﺪى .ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰورﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﻪرﮔﻪﻧﻠﯩﺮى ،ﻧﺎﺧﺸﺎ  -ﺋﯘﺳﺴﯘل،
ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻗﯧﻠﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺷﯩﻖ  -ﻣﻪﺷﯘق ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﯩﺮى ،ۋۇﺳﯘﯕﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﭼﺎﻣﺒﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﻰ
ﺑﻮﻟﺪى.

ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪر ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﻳﺎﻏﺎچ ﺋﺎت ،ﺗﯚﻣﯜر ﺑﯧﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻓﺎﻧﺘﺎزﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼرﻧﻰ ﺳﯜرﮔﻪن ﺑﯘ ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎزۇرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎس ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺗﻪﻳﻴﺎر ﻣﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎزارﻻرﻧﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺸﻰ
ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪا ،ﺋﯘزاق ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪر ﻣﺎﺑﻪﻳﻨﯩﺪە ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻼﺷﻘﺎن ﻗﻮل ﮬﯜﻧﻪرۋەﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺷﺎﻟﻠﯩﻨﯩﺶ
ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ.

ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻣﻼﺷﺘﯘرۇپ ﻛﯩﻴﯩﯟاﻟﻐﺎن ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ،زاﻣﺎﻧﯩﯟى ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﻪردﯨﻦ ﺧﻪۋرى ﻳﻮق ﮬﺎﻟﺪا
ﺷﺎﮬﺎدەﺗﻨﺎﻣﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺳﺘﯘدﯦﻨﺖ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﭼﻮرۇﻗﯩﻨﻰ ﺋﯚزى ﺗﯩﻜﯩﭗ ﻛﯩﻴﮕﻪن دﯦﮭﻘﺎﻧﻨﯩﯔ روﮬﯩﻨﻰ
ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻏﺎﻧﺪا ﻗﺎﻧﺪاق ﺧﯘﻻﺳﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ؟ ﺋﯚزى ﺳﺎﻟﻐﺎن ﻛﻪﭘﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪرﮔﻪن ﺷﺎﮬﺎﻧﻪ
ﻗﻪﺳﯩﺮدﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﮬﻪﺳﺴﻪ ﺋﻪﻻ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﻛﻪﭘﯩﺪە ﺋﯩﺠﺎدﻛﺎرﻟﯩﻖ ۋە ﮬﺎﻻل ﻣﯧﮭﻨﻪت ﺑﺎر .ﻣﯧﮭﻨﻪت ﺑﯩﺮ
ﺧﯩﻞ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﮬﻮﻗﯘق.

ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻼ ﺑﯩﺮ ﮔﻪۋدە .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮى ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﺘﯩﻦ،

http://ilkitap.blogbus.com
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ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪى .ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪر ﺑﺎرﻏﺎﻧﺴﯧﺮى ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﯩﺮ ﻗﻮرۇ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ
ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪر ﺗﻪﺑﯩﯭت ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻓﻮﻛﯘس ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘش
ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﻪۋزەل ﻏﺎﻳﻪ ۋە ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪر ﺑﺎرﭼﻪ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ
ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻼرﻧﯩﯔ ﻏﯘرۇرى ۋە ﻧﻮﭘﯘزﻟﯘق ﺋﻮرﮔﯩﻨﻰ .ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼر ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﮬﻪم
ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺧﻪۋەرﭼﯩﻠﯩﺮى ۋە ﻻﻳﯩﮭﯩﭽﯩﻠﯩﺮى .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ۋە دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪڭ ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﭗ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ دﯨﭙﻠﻮﻣﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﺗﯩﻜﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﺟﺎن
ﺑﺎﻗﺎرﻻرﻧﻰ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺧﯩﻠﯟەت ﻗﻮﻟﺘﯘﻗﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى.

راﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﻣﻪۋﺟﯘت ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﻧﯭﻧﻪ رەۋﯨﺸﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﮔﻪ ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽﻪ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﻪرﻧﻰ
ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮاق .ﺳﺎۋاﺗﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺰا ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﻪﻧﺖ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﯚددﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﯩﯟاﺗﯩﺪۇ ،دەپ ﻗﺎرﯨﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﻪﮬﯟاﻟﺪا ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﮬﻪرﻗﺎﻳﺴﻰ ﺳﺎﮬﻪﻟﻪرﻧﯩﯔ زاﻣﺎﻧﯩﯟى ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪرﮔﻪ
ﺗﻪﻗﻪززا ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ .ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﻪرەﭘﻠﻪرﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت
ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮى ،ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎت ﺗﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪا ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺧﺎدﯨﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻜﺎرﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻮرۇن ﻳﻮق .ﺋﯘﻻر ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ
ﺋﯩﺸﻼردﯨﻤﯘ ﻣﻪﻣﯘرﯨﻲ ﺧﺎدﯨﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰدە رەﮬﺒﻪر دﯦﮕﻪﻧﺪە ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ
ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺗﻪرەﭘﻠﻪر ﻧﻪزەردﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻠﯩﺪۇ .ﻧﯚۋەﺗﺘﻪ ﺟﯘﯕﮕﻮﻏﺎ ﺟﯩﺪدﯨﻲ ﻛﯧﺮەك
ﺑﻮﻟﯘۋاﺗﻘﯩﻨﻰ دەل ﻣﻪﺧﺴﯘس ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺗﺎﻻﻧﺖ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺳﺎﮬﻪدﯨﻜﻰ ﺑﻮﺷﻠﯘق ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت
ﺳﯜرﺋﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﯩﺪەك ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻛﺎﺷﯩﻼ ﺗﯘﻏﺪۇرﻣﺎﻗﺘﺎ .ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻰ دەۋرﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ،
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ دۇﻧﻴﺎۋﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺑﯩﺰدە ﺗﻪﺧﯩﺮﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ،دەﻣﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮق.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺗﺎﻻﻧﺖ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮى ۋە ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺋﻪزاﻟﯩﺮى ﺑﯩﺮدەﻣﺪﯨﻼ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪۇ.

ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻰ ﺑﯩﺰ ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﺎﻳﯟاﺗﻘﺎن زور ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺧﻪۋپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﻪزﻛﯘر ﻛﺮﯨﺰﯨﺲ دەل ﺑﯩﻠﯩﻢ
ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﯩﺪە ﻛﯚرۈﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺑﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﮬﻪل ﻗﯩﻠﻐﯘچ ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ،ﺑﯩﻠﯩﻢ ۋە زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺑﯩﺮﻟﻪرﻣﯘ ﺋﯚزﮔﻪردى ،ﺗﯜرﻣﯘ ﻛﯚﭘﻪﻳﺪى .ﺑﯩﻠﻞ "ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ" دﯦﮕﻪن ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪە ﺑﯩﻠﯩﻤﮕﻪ ﻣﯘﻧﺪاق ﺗﻪﺑﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ" :ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺷﻪﻳﺌﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﮕﻪ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻠﯩﻖ
ﺷﻪرﮬﻰ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪا ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻠﯘق ﮬﯚﻛﯜم ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺧﯘﻻﺳﻪ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش ۋاﺳﯩﺘﯩﺴﻰ ،ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﺎ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜزۈﻟﯩﺪۇ".
ﺑﯩﻠﻞ ﺑﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺑﯩﻠﯩﻢ ،ﺳﻮدا ﺑﯩﻠﯩﻤﻰ ،ﺋﻪﻣﮕﻪك ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮى ،ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺑﯩﻠﯩﻢ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮى ،ﭘﻪﻧﻨﯩﻲ
ﺑﯩﻠﯩﻢ ،روﮬﯩﻲ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ ﺗﯜرﻛﯜﻣﻠﻪرﮔﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺰاﮬﻼپ ﺋﯚﺗﯩﺪۇ .ﺑﯘﻻر ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯘﻳﻐﯘﻧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن
ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﻛﯜﭼﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﯩﺮ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﻨﻰ دەۋردﯨﻜﻰ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﭘﻪرەز ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎردەم
ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﭗ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻧﻼﺷﻤﯩﺴﺎق ﭘﺎﻛﯩﺖ ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﻣﻪﺟﺒﯘرﯨﻲ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺪۇ .ﺋﯚزﯨﻨﻰ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﯚزﮔﻪرﺗﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪر ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﻛﯜچ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﻠﯩﺪۇ.
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ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪر
دۇﻧﻴﺎ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﺎس ﻗﻪدەﻣﺪە ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪى .ﺧﯘددى "ﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﻪﻛﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﭼﺎﻻ ﻗﯘﻳﺮۇق"
دﯦﮕﻪﻧﺪەك ،ﻗﺎﻻق ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯚرۈﻧﯜش ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪر ﺋﯚز دەرﯨﺠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪزەر ،ﺋﯩﺨﺘﯩﺴﺎﺳﻠﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯚﺷﯜﻛﻰ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ .رۇس ﻧﻪﺳﺮﭼﯩﺴﻰ
ﻣﯩﺨﺎﺋﯩﻞ ﭘﯩﺮﺷﯩﯟﯦﻦ "ﺋﻪﮔﻪر ﺳﯘ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﺑﯧﻠﯩﻘﻼر ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻣﻪن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯘ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ
ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻤﻪن ،ﺋﻪﮔﻪر ﮬﺎۋا ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﭘﻪرۋاز ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜرﮔﻪن ﻗﺎرﻟﯩﻐﺎﭼﻼر ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻣﻪن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎۋا
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻤﻪن" دﯦﮕﻪﻧﯩﺪى .ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻛﺎدﯦﻤﯩﻴﯩﺪە ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ
ﺗﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮى ﮬﯚرﻣﻪت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺧﻪﻟﻘﯫرادﯨﻜﯩﻠﻪرﻣﯘ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳﻪرﺧﯩﻠﻼر ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯧﻤﻪ
دﯦﮕﯜﻟﯜك؟!

ﺑﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻰ ﻣﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪرەﭘﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ :ﺑﯩﺮى ،ﻛﺎرﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮى ،ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎز ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﺴﺎس ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺟﺎرى
ﻗﯩﻠﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن رﯨﻘﺎﺑﻪت ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ .ﺑﯩﺰدە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﮭﺎم ﺑﻮﻟﻐﯘدەك ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﺰم ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪى .ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﯩﺠﺎد ﻗﯩﻠﯩﺶ روﮬﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘﻰ ﺗﯜرﻟﯜك ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﻻرﻧﯩﯔ زەرﺑﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ .ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪردە ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﻪرﻛﯩﻦ
رﯨﻘﺎﺑﻪت ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺷﺎﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯩﺪۇ .ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﻧﻪق
ۋەﮬﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ دﯨﭙﻠﻮﻣﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚز ﻧﯚۋﯨﺘﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﻰ
ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش ۋە ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘرۇﺷﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﻮزﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﻧﯘرﻏﯘن ﻻﻳﺎﻗﻪﺗﺴﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼر ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن
ﺋﯧﻠﯩﺶ ،ﺗﻪﻛﺸﯜرۈش ،ﻧﻮﭘﯘزﯨﻨﻰ ﭘﻪش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا "ﺧﺎﻗﺎن" ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼر ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻧﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎن  -ﺗﺎﻟﻤﺎن ﻗﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺑﻪرداﺷﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﺎي
ﺳﯧﺨﯩﻲ ﻣﺎﻛﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻻﻳﺎﻗﻪﺗﺴﯩﺰ ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﺋﯘ ﻳﻪردﯨﻦ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﺎﭘﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎزﻟﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯟى ﺑﺎش ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺷﯩﭙﺎ ﺗﺎﭘﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺗﻮﻟﺪۇرﻏﯘﺳﯩﺰ زﯨﻴﺎﻧﻼر ﺋﻪﻟﻨﯩﯔ ﺳﻪۋرﭼﺎن روﮬﯩﺪا ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﻻﺗﻘﯩﻼرﻧﻰ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.

ﺑﯩﺰدە ﺑﯩﺮ ﻻﻳﺎﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﯩﮕﻪ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺑﺎﮬﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﮬﻪل ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺪى.
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪردە ﭘﯘل ﺗﯚﻟﻪپ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ﻳﯘ ،ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ دەرﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼش،
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺑﺎﮬﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪس .ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﻰ ﺳﺎﺋﻪت ﻣﯩﻘﺪارى ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﯚﻟﭽﻪﻧﺪى .ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ دەرس ﺳﺎﺋﯩﺘﻰ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘ ﺋﯩﻠﻐﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ﺳﺎﻳﻼﻧﺪى .ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼر ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻰ ﻧﯘرﻏﯘن ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪردە ﮬﯧﭽﻨﯧﻤﯩﮕﻪ دال ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯩﺮ ﺋﯘن ﺗﺎرﺗﯩﺶ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﯩﻨﻰ ۋاﻗﯩﺖ )ﺳﺎﺋﻪت( ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﻟﭽﻪش ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ۋاﻗﯩﺖ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارى ۋە ﻣﯩﻘﺪارى ﺗﯧﺨﻨﯩﻚ ﺧﺎدﯨﻤﻼر ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﻚ ﻳﻮﺳﯘﻧﺪا ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪن

http://ilkitap.blogbus.com

128

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﭽﻰ ،ﺋﯘ روھ ،ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ،
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﮕﻪك ﻣﯩﻘﺪارﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﯩﮕﻪﻧﺪەك ﺋﯚﻟﭽﯩﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﻪﻗﻪﻟﻠﯩﻴﺴﻰ ،ﺋﺎدەم ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﻪﻣﻪس،
ﺋﯘ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﻚ ﮬﻪرﯨﻜﻪت ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪت ،روﮬﯩﻲ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎت ،ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ،
ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﺳﯘل ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼر ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﻪزى ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼر
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ  10ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﻪ ﺑﯧﺮەﻟﻤﯩﮕﻪن ﺋﯜﻧﯜﻣﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪزى ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﺮەر ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﻪ ﺑﯧﺮەﻟﯩﺸﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺟﺎﻳﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎن ﺑﯩﺮەر ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪ ﻗﺎرﯨﺴﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن  10ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ
ﭼﯜﺷﯩﺪۇ .ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺑﯩﻠﯩﻢ ۋە ﺋﯘﭼﯘر ﺑﯧﺮﯨﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺟﻪرﻳﺎﻧﺪا ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﯧﺸﺎرەت ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .زﯦﺮەك ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺗﻪڭ ﺑﻪﮬﺮﯨﻤﻪن
ﺑﻮﻻﻻﻳﺪۇ .ﺑﻪزى ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋﻪت ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﯩﻢ ۋە ﺋﯘﭼﯘرﻻرﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﻗﺎدﯨﺮ
ﺋﻪﻣﻪس ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪزى ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﻠﺪۈرۈﺷﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯩﻠﺪۈرۈﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎي ،ﻧﯘرﻏﯘن
ﺋﯘﭼﯘرﻻرﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﻰ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ ﺗﻪرەﭘﻠﻪر ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ
ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ زور ﺋﯩﭽﻜﻰ ﭘﻪرﻗﻠﻪرﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ .دەرﺳﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﻧﻮﻗﯘل
ﺳﺎﺋﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﻟﭽﻪش ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﻪت ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﯜﭘﺘﯩﻦ ﺧﯩﻼپ .ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەر
ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﺪا ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮەر ﺋﻮﺗﺘﯘرا  -ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪردە ﻛﻮزﯨﺮ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﻰ ﻛﯚپ ﮬﺎﻟﻼردا ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﺘﻪ
ﺑﺎﮬﺎﻟﯩﻨﯩﺪۇ .ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺗﯚۋەن ﺑﺎﮬﺎﻟﯩﻨﯩﺪۇ.

ﻣﻪن ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘش ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﮔﻪﻧﺪﯨﻢ ۋە ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﮬﯚرﻣﻪﺗﻜﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜرﮔﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﺎش ﻛﯚﺗﯜرﻣﻪي ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻢ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻪﻗﻪﻟﻠﯩﻲ ﻣﻮﮬﺘﺎﺟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﯩﺖ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪى .ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﻪﮬﯟاﻟﺪا ،ۋﯨﺠﺪان ۋە ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪت دﯦﮕﻪن ﻧﻪرﺳﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻳﺎﺷﺎش
ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﻧﻮرﻣﺎل ﮬﺎدﯨﺴﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﺎﻟﻪت ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼردا ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن
دەرﯨﺠﯩﺪە )ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪدەر ﺋﯧﻐﯩﺮ دەرﯨﺠﯩﺪە( ﻣﻪۋﺟﯘﺗﺘﯘر.

ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻰ دەۋرﯨﺪە ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ،ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﻼر ۋە ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼر ﮬﻪل ﻗﯩﻠﻐﯘچ ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺗﯘرﯨﺪۇ دﯦﺪۇق ،ﺑﯘﻧﻰ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎس ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن دەﻟﯩﻠﻠﯩﺪۇق .ﻛﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻤﯘ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ .ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻼر ﺋﯘﻧﺪاق ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﻠﻪر ﺑﯩﺰدە ﻗﺎﭼﺎن ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯩﺪۇ،
دەپ ﺳﻮراپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﻤﻪن .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺷﯘﻧﯩﺴﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻜﻰ ،ﻣﯘﻗﻪررەرﻟﯩﻚ ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ
ﻛﯧﭽﯩﻜﺴﯩﻤﯘ ﮬﺎﻣﺎن ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﺳﺎداﻟﯩﺮى ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﺘﺎ ﺧﯘددى ﺋﯩﺴﺮاﭘﯩﻠﻨﯩﯔ
ﻧﻪرﯨﺴﯩﺪەك ﮔﺎس ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﻤﯘ ﭼﯚﭼﯜﺗﯜپ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪۇ.

 -2000ﻳﯩﻞ ﻳﺎﻧﯟار
________________________________________
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻳﻼﺭ
ﺋﻪﮔﻪر ﺳﻪن ﺋﺎدەم ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ،ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻏﯧﻤﯩﻨﻰ ﻳﯧﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎدەم ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻤﺎ.

–ﺋﻪﻟﺸﯩﺮ ﻧﺎۋاﺋﯩﻲ
1

ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮرۇﻧﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەم ﺋﯚزى ﺋﯩﺰ ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﺎن ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻧﻨﻰ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘزﯨﺘﯩﭗ
ﻗﻮﻳﺎﻻﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەك ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﺋﻪﺗﯩﻨﻰ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺗﻮق ،ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﺪا ﻗﺎرﺷﻰ ﺋﺎﻻﻻﻳﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى
ﭼﺎﻻ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎدەم ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺋﯩﭙﺘﯩﺪاﺋﯩﻲ ﮬﺎﺟﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺷﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎدەم ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ؟ﺑﯘﻧﯩﯖﺪا ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜپ ،ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰ ﮬﺎﻟﺪا
ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑﯩﺮەر ﺳﯧﺰﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺗﻪس ﮔﻪپ ،ﮬﻪرﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﺳﯘس ﺑﯩﺮ
ﻏﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﻮﻻر .ﺑﯘ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﺗﯚرﯨﻠﯩﭗ ﺗﯜزۈك ﻳﺎﺷﯩﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎدەم ،روﮬﯩﻲ ،ﻣﺎددﯨﻲ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﻨﯔ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس
ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩﻤﺎي ،ﺋﯘﻧﻰ ﮔﯘﻣﺮاﮬﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﻪرك ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎدەم ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ دەﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﯧﺴﺎب
ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.

دﯦﻤﻪك ،ﺳﻪن راﮬﻪت ﻛﯚرﻣﯩﮕﻪﻧﯩﻜﻪﻧﺴﻪن ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﭗ ﺋﯘﭼﻰ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚزۈﯕﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯩﺮاۋﻻر ﺋﯚز ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚزى ﺋﯚزﮔﻪرﺗﻤﯩﺴﻪ ،ﻳﺎت ﺑﯩﺮاۋﻻر ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﯩﻤﯘ؟! دۇﻧﻴﺎ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻨﻰ
ﺗﻪﻛﺸﯜرﺳﻪك ،ﻗﻮﺷﻨﯩﺪارﭼﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﻮﭘﺘﯘ :ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯚزى ﺳﯚﻳﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪرﻧﻰ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ
ﺳﯚﻳﻤﻪﻳﺪۇ ،ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺋﯚزى ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻗﻮﺷﻨﯩﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻗﻮﺷﻨﺎ ﻛﯜﭼﻠﯜك
ﻗﻮﺷﻨﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑﻮزەك ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ ،ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﻮﺷﻨﺎ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻗﻮﺷﻨﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﺎردﯨﻤﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ.
2

ﺑﯩﺰﻣﯘ  - 21ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟاﺗﯩﻤﯩﺰ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﻪﻗﯩﻞ  -ﭘﺎراﺳﻪت ۋە ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯧﭽﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺗﻤﯜش ۋە ﺋﻪﺗﻪ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻗﻪرزﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻏﯘﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﯘق .ﺑﯩﺰ ﻳﯧﯖﻰ
زاﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﺎق ﻣﻪﻳﺪاﻧﯩﻐﺎ ﻗﻪرز دەﭘﺘﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺷﻨﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎرﺗﻘﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯘ
دەﭘﺘﻪرﻟﻪر ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎۋۇل ۋۇﺟﯘدﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻳﯩﮕﯩﻠﯩﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ،روﮬﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﯩﻘﯩﭗ
ﺗﯘﻧﺠﯘﻗﺘﯘرۇپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﺎﻧﯩﻲ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻗﻪرزﯨﻨﻰ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎدەم ﺑﺎﻗﯩﻲ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ
ﺟﻪﻧﻨﯩﺘﯩﮕﯩﻤﯘ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﯘ!

ﺑﯩﺰ ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﯟاﺗﻘﺎن  - 20ﺋﻪﺳﯩﺮدە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪرﮔﻪ ﻗﻪدەم ﻗﻮﻳﺪى .رادﯨﯯ ،ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور،
ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﻻر ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪى .ﺑﯘﻻر ﻳﻪر ﺷﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻼرﻧﻰ ،ﺗﺎﻗﯩﻢ ﺋﺎراﻟﻼرﻧﻰ ،ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ -
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ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن دۆﻟﻪت ،ﻣﯩﻠﻠﻪت ۋە ﮔﯘرۇﮬﻼرﻧﻰ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﺎﺗﻮم
ﺑﻮﻣﺒﯩﺴﻰ ،ﺑﺎﺷﻘﯘرۇﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻣﺒﺎ ،ﺋﺎۋﯨﯫﻣﺎﺗﻜﺎ ،ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻗﻮراﻟﻼر ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯘﻻر ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﻰ
ﻳﻮﺷﯘرۇن ﺧﻪۋپ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ دﯨﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯩﻴﻪ ﺋﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮى ،ﻧﻪﻳﺮەﯕﻠﻪر ،ﻛﯜﻟﯜپ ﺗﯘرۇپ ﺧﯩﺮﯨﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺗﯩﻨﭽﺴﯩﺰ ،ﻣﯘﻗﯩﻤﺴﯩﺰ ۋەزﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮدى .دﯦﻤﻪك ،ﺑﯘ ﺋﻪﺳﯩﺮدە ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻣﯚﺟﯩﺰە
ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺑﺎﻳﻘﺎش ۋە ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎﺗﻼر ﺑﻮﻟﺪى ،ﺑﯘﻻر ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻣﺎددﯨﻲ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻨﻰ
ﭼﻪﻛﺘﯩﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﻧﺎﻣﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ ،ﺗﺎرﯨﺨﺘﺎ ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن
ﻗﺎﺑﺎﮬﻪﺗﻠﻪر ،ﺋﺎداﻟﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻠﻪر ،ﺗﻪﯕﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻠﻪر ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻪﺳﯩﺮدە ﻳﯜز ﺑﻪردى .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ دۇﻧﻴﺎ ﺋﯘرۇﺷﻰ
ﭘﺎرﺗﻼپ 100 ،ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻼپ ﺋﺎدەم ﺋﯚﻟﺪى 100 ،ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻼپ ﺋﺎدەم ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻖ ۋە ﺳﻪرﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﻗﺎﻟﺪى .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻏﻪرﺑﻠﯩﻜﻠﻪر ﺋﯚزى ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ دۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ
ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ روﻟﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ دۆﻟﻪت رەﮬﺒﻪرﻟﯩﺮى ﺑﯩﺮ ﻳﻪرﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ،
ﻧﯘرﻏﯘن دۆﻟﻪت ۋە ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻳﺎن  -ﺑﯘﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪى .دۇﻧﻴﺎۋى ﺗﻪرﺗﯩﭗ ﺋﯚزﮔﻪردى،
ﺧﻪرﯨﺘﯩﻠﻪردﯨﻜﻰ ﺳﯩﺰﯨﻘﻼر ۋە رەﯕﻠﻪر ﺋﺎداﻟﻪﺗﺴﯩﺰ رەۋﯨﺸﺘﻪ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﻠﺪى .ﺋﺎرﻗﯩﺪﯨﻨﻼ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺰم ،ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﯩﺰم
ﻻﮔﯧﺮﻟﯩﺮى ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻮﻏﯘق ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﻪر ﺋﯘرۇﺷﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘزۇن داۋام ﻗﯩﻠﺪى .ﻗﻮرال  -ﻳﺎراﻏﻼر
ﺋﯩﺴﻜﯩﻼﺗﻼردا ،ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺑﺎزﯨﻼردا ﻛﯜﻧﺴﯧﺮى ﻛﯚﭘﻪﻳﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﺎچ  -ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭼﻼرﻣﯘ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ،
ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻼپ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﻮزۇﻗﻠﯘق ﻳﯧﺘﯩﺸﻤﻪي ﺋﯚﻟﺪى .ﺗﯘﻏﯘﺗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﻮﻣﯩﻠﯩﭽﻰ ۋە ﻗﺎﭘﭽﯘﻗﻠﯩﺮى ﻳﺎﺳﺎﻟﺪى.
زەﮬﻪرﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ﺳﻮدﯨﺴﯩﻐﺎ ﺳﺎﻗﭽﯩﻼرﻣﯘ ﺋﺎرا ﺗﯘراﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﻳﺎﻣﺮاپ،
راك ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ﺋﯜﭼﯜن ۋەﮬﺸﯩﻲ ﺧﻪۋﭘﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .ﺳﯘ ،ﺗﯘﭘﺮاق ،ﮬﺎۋاﻧﯩﯔ
ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺸﻠﯩﺮى ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﺎﭘﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرﮔﻪن زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﺮى
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ دۇﻧﻴﺎ ﺋﯘرۇﺷﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎۋۇز ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﺪى.

روﺷﻪﻧﻜﻰ - 20 ،ﺋﻪﺳﯩﺮدە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ۋە ﻣﺎددﯨﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻣﯩﺴﻠﯩﺴﯩﺰ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪى،
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ﺗﺎرﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاق دەۋرﯨﺪﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﮔﯜﻟﻠﻪﻧﮕﻪن ﭘﻪن
 ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﮬﻮﻗﯘق ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭙﻪرۋەرﻟﯩﻜﻜﻪ داﺋﯩﺮ ﺗﯜزۈﻟﮕﻪن ﺗﺎﻻي ﺧﯩﺘﺎﺑﻨﺎﻣﯩﻠﻪر ،ﻗﺎﻧﯘﻧﻼر ۋەﻣﻪﺟﻠﯩﺴﻠﻪر ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺗﻪﯕﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﻪﻟﻤﯩﺪى .ﺧﯩﻠﯟەت ﺑﯘﻟﯘﯕﻼردﯨﻜﻰ ﻳﻮﺷﯘرۇن ﻛﯚز ﻳﺎﺷﻼرﻧﻰ
ﺗﯜﮔﯩﺘﻪﻟﻤﯩﺪى .ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﺟﯩﺰﻻر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯧﻘﯩﻨﺪۇرۇش ۋە ﺑﯧﻘﯩﻨﯩﺶ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ
ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ زور ﺑﺎﻻﻳﯩﯫﭘﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﻛﺎﺗﯧﮕﻮرﯨﻴﯩﺴﯩﮕﻪ
ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﻟﺪى .ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن زوراۋاﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯜچ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻛﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎ
ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﭘﻪرﻗﻰ ﺗﯜﺗﻪك ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻏﻪرق ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ.

ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﺷﯘﻧﺎس ﭘﺎﺋﻮل  Aﺳﺎﻣﻮﻟﺴﯧﻦ ﺑﯩﻠﻪن ۋﯨﻠﻴﺎم  Dﻧﻮدﺧﻮس ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻳﺎزﻏﺎن
"ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﺋﯩﻠﻤﻰ" دﯦﮕﻪن زور ﮬﻪﺟﯩﻤﻠﯩﻚ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪددﯨﻤﯩﺴﯩﺪە ﺋﻪﻧﮕﻠﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮپ ﺋﯧﺪﻣﻮﻧﺪ
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ﺑﯘرﻛﯩﻴﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺳﯚزى ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﻟﮕﻪن" :رﯨﺘﺴﺎرﻟﯩﻖ )ﭼﻪۋەﻧﺪازﻟﯩﻖ( دەۋرى ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘرۇن
ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﻪﻣﺪى ﺳﻪﭘﺴﻪﺗﯩﭽﯩﻠﻪر ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﺷﯘﻧﺎﺳﻼر ۋە ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ دەۋرى ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ".

ﺑﯘرﻛﯩﻲ  - 18ﺋﻪﺳﯩﺮدە ﺋﯚﺗﻜﻪن ﭘﻪﻳﻼﺳﻮپ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ  200ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﯧﺸﺎرەت
ﺑﻪرﮔﻪن .دﯦﻤﻪك ،ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻏﻪرﺑﻠﯩﻜﻠﻪر دۇﻧﻴﺎۋى ﺗﻪرﺗﯩﭗ ۋە ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﺘﻪ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻜﺎر
ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺗﯘردﯨﻜﻰ ،ﺋﯘﻻردا ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﭘﻪرەزﭼﯩﻠﻪر ﮬﻪر ﺳﺎﮬﻪ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﯜرﻛﯜم  -ﺗﯜرﻛﯜﻣﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎن.
ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻼر ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﻠﯩﺮى ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎن .ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻣﺎددﯨﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻠﻪر
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪرەزﻟﯩﺮى ۋە ﮔﺎھ  -ﮔﺎھ دەﻟﯩﻠﻠﯩﺮى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻼرﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎس ﻳﺎرﯨﺘﯩﭗ
ﺑﻪرﮔﻪن .ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﺷﯘﻧﺎﺳﻼر ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪﺗﺒﯩﻘﻼپ داﮬﯩﻴﻼر ۋە
ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻴﻮﻧﻼرﻏﺎ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﺑﻪرﮔﻪن .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬﻪر ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﻪرﻟﯩﺮﯨﺪە ﺗﻪﺳﯩﺮى ﻣﯘﺗﻠﻪق
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻏﻪرب ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ ﺑﻪرﭘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن - 20 .ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻏﻪرﺑﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﻪت ﻗﺎرﯨﺸﻰ،
ﺋﻪﺧﻼق ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ دۇﻧﻴﺎ ﻣﯩﻘﻴﺎﺳﯩﺪا ﺋﻮﻣﯘﻣﻴﯜزﻟﯜك ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﻮﺳﻤﺎن ﺋﯩﻤﭙﯧﺮﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻏﻪرﺑﻠﯩﻜﻠﻪر ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪرەب ،ﺗﯜرك ،ﭘﺎرﺳﻼر دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻐﺎ ﻏﻪرﺑﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ دﯦﺮەك
ﺑﻪردى .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ،ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺳﻤﺎن ﺋﯩﻤﭙﯧﺮﯨﻴﯩﺴﻰ ﻗﺎرﯨﻤﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ راﻳﻮﻧﻼردا ﻏﻪرﺑﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﻪت ﻗﺎرﯨﺸﻰ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻠﯩﻖ ،ﺟﯘﻣﮭﯘرﯨﻴﻪﺗﻠﻪر ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯘﻻر ﺑﻪﺟﺎﻳﯩﻜﻰ ﻏﻪرﺑﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﻣﺎﮔﻨﯩﺖ
ﺗﺎﻳﺎﻗﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﻗﯩﻤﯩﺮﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﯚﻣﯜر ﺋﯘۋاﻗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﺎﻟﺪى.

ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ،ﺋﻪﮬﯟال ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺪى؟ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯚرۈﻧﯜش ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﻗﯩﻤﻤﻪت ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ
ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧﻪرﺳﻪ ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪت ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈﻟﺪى .ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪت ،ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺟﯩﺪدﯨﻲ ﻛﯜرەﺷﻠﻪر ﺑﺎﺷﻼﻧﺪى .ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﺪە
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن روﮬﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﻪر )ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد( ،ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﻪر)ۋاﭘﺎدارﻟﯩﻖ،ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻚ،دﯨﻴﺎﻧﻪت(،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﻪر )ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭙﻪرۋەرﻟﯩﻚ ﻣﻪزﻣﯘﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘزۇﺷﻼر ،ﺋﯩﺮق ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺘﯩﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﻐﺎن رﯨﺸﺘﯩﻠﻪر
ۋە ﻳﺎردەﻣﻠﻪر( ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﻧﻪرﺳﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﻪرزﯨﻤﻪس ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﺪى .ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻻر ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯩﺰدەﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ
ﻧﻪرﺳﯩﮕﻪ ،ﭘﻮﭘﻼر ﺟﻪﺳﻪت ﺳﺎﻧﺪۇﻗﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﻧﯘﺗﯘق ﺳﯚزﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﺎرﻻر
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﺎددﯨﻲ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﺪارﻟﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻐﺎ ﻣﺎﺳﻼﺷﻤﺎي ،ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎزﯨﻤﻪن
دﯦﺴﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻮڭ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﺪە ﺳﻪﻧﯭت ،ﺳﻮل ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﺪە ﺗﯩﺠﺎرەت
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪﮬﯟال ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪى .ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺗﺎﻛﻰ  - 1970ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻪدەر ﺋﺎڭ
ﻓﻮرﻣﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺷﯩﺪى .ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻼپ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯜرەﺷﺘﻪ ﺋﯚﻟﺪى .ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻼپ
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﻣﺎق ﭼﺎﭘﺎن ،ﻳﺎﻣﺎق ﺋﯩﺸﺘﺎن ﻛﯩﻴﮕﻪن ﮬﺎﻟﺪا ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻼپ
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯩﺠﺎد ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎن
ﻛﯜرەﺷﻨﯩﯔ ﺟﺎﺑﺪۇﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇپ ،ﺋﺎدﯨﻤﯩﻴﻠﯩﻜﻜﻪ ﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪﮬﺮۇم ﺑﻮﻟﺪى .ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ
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دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻳﯜﻛﺴﻪك ﮔﯜﻟﻠﻪﻧﮕﻪن ﮬﺎﻟﯩﺘﻰ  - 1840ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻧﮕﻠﯩﻴﻪ زەﻣﺒﯩﺮەﻛﻠﯩﺮﯨﺪەك ﺟﯘﯕﮕﻮﻟﯘﻗﻼرﻧﯩﯔ
ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر دەرۋازﯨﺴﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﻜﯩﺪى .ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﯘﻣﺎرى ﺋﻪﭘﻴﯜﻧﻨﯩﯔ ﺧﯘﻣﺎرﯨﺪﯨﻨﻤﯘ دەﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺧﯘﻣﺎر ﺗﺎ ﺑﯜﮔﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ﺟﯘﯕﮕﻮﻟﯘﻗﻼرﻧﯩﯔ ۋۇﺟﯘدﯨﺪﯨﻦ ﺧﺎﻻس ﺗﺎﭘﻤﯩﺪى .ﺑﯩﺮاق ﻗﺎﻧﺪاﻗﻼ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘن - 1970 ،ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎن ﺋﯩﺴﻼﮬﺎت ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘرۇن ﻛﯚرۈﻟﯜپ
ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن دەرﯨﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎددﯨﻲ ﻣﻪﺋﯩﺸﻪﺗﻨﻰ ﻳﺎرﯨﺘﯩﭗ ﺑﻪردى .ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ - 20 ،ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ
ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﻗﯩﻤﻤﻪت ﺋﯘرۇﺷﻰ ﭘﯜﺗﻜﯜل دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﺗﻪﻟﺘﯚﻛﯜس ﻗﺎﭘﻠﯩﺪى .روﮬﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﻪر ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﻘﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﺪى .ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎب ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﻪر ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ دﯨﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯩﻴﻪ
ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪۋرەت ﻻﺗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .ﺗﺎﻻش  -ﺗﺎرﺗﯩﺶ ،ﻛﯜرەش ،ﺗﺎﺟﺎۋۇز ،ﺋﺎﻟﺪاﻣﭽﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﻠﯩﺮى ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﮬﻪل ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن ﮬﺎﻟﺪا ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﻰ ﺑﻪﻳﯭت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺶ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺋﻪﻳﻨﻰ دەۋرﻟﻪردە ﮬﻪرﺑﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺗﻪﺗﺒﯩﻘﻼﻧﻐﺎن ﮬﯩﻴﻠﻪ  -ﻣﯩﻜﯩﺮ دەﺳﺘﯘرﻟﯩﺮى زاﻣﺎﻧﻐﺎ ﻳﺎرﯨﺸﺎ
ﮬﺎﻟﺪا ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﭘﯜﺗﻜﯜل ﺳﻮدا ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺗﻪﺗﺒﯩﻘﻼﻧﺪى )ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن،
ﻣﺎﻛﻴﺎۋﯦﻠﻠﯩﻴﻨﯩﯔ "ﮬﯚﻛﯜﻣﺪارﻻر دەﺳﺘﯘرى" ،ﻛﻼﺳﺴﯩﯟﯦﺘﺰﻧﯩﯔ "ﺋﯘرۇش ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﺴﻰ" ،ﺟﯘﯕﮕﻮدﯨﻜﻰ "ﺋﯜچ
ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻠﯩﻖ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﻗﯩﺴﺴﻪ" 36" ،ﺗﻪدﺑﯩﺮ"" ،ﺳﯘﻧﺰى ﮬﻪرﺑﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼر دەﺳﺘﯘرى").

ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﻣﯘﺑﺎدا ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ
ﭼﻮﻗﯘﻧﯘش دەرﯨﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﻪﺗﺴﻪ ،ﺑﯘ ،ﭘﻪن ﺧﯘراﭘﺎﺗﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ دﯦﺮەك ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎن
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﺪارﻟﯩﻖ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯧﺰﯨﺶ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﻪﺑﯩﯭت ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﺎردى.
ﺑﯘ ﻛﺮﯨﺰﯨﺲ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻛﺮﯨﺰﯨﺲ )ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯚﻟﯜﻧﯜﺷﻰ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﻤﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻰ،
ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻨﯩﯔ دوﮔﻤﯩﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ،ﻗﺎﻧﯘﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﺘﯩﻦ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ...ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ( ۋە روﮬﯩﻲ ﻛﺮﯨﺰﯨﺲ )ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻚ،
ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯜك ،ﺋﻪﻗﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ،روﮬﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ (...ﻧﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪدەر زور ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪى.

 -20ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺷﯘ ﻗﻪدەر ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﻘﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻟﻐﺎن ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﻰ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻣﯘﻗﻪددەس ﻛﯩﺘﺎﺑﻼردﯨﻜﻰ
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪت ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪﯨﻜﻰ رﯦﯫل ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﯩﻦ ﻳﻪﺗﻜﯜدەك ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﺸﺘﻰ.
ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯘزﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻻﻧﺲ رەۋﯨﺸﺘﻪ روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ.

ﻏﻪرب ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﻟﯩﺮى ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ روﮬﯩﻲ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎن ﺑﯧﺸﺎرەت ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﯩﺪى - 19 .ﺋﻪﺳﯩﺮ
دﯨﻨﯩﻲ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت دەۋرى ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﺎﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ﺋﯜﭼﯜن ﮬﻪدﯨﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ،ﻗﺎﻧﯘن
ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮى ﺋﯧﭙﯩﺴﻜﻮﭘﻼر ،ﭘﻮﭘﻼر ۋە ﻣﯩﺴﺴﯩﻴﻮﻧﯧﺮﻻر ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﻮﻧﻮﭘﻮل ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى.
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﺗﯩﻜﻰ ﺋﯩﻨﺪﯨﯟﯨﺪۇﺋﺎل ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪە ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى .ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﺧﯘداﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ۋە
ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ﺗﺎﻻن  -ﺗﺎراﺟﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪى .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻰ ف .ﻧﯧﺘﺰى" :ﺧﯘدا
ﺋﯚﻟﺪى!" دەپ ﺟﺎﻛﺎرﻟﯩﻐﺎﻧﯩﺪى .ﺑﯘ ﺋﯚﻟﮕﻪن ﺧﯘدا ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﻜﻰ ،ﺧﯘداﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪرﮔﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻮرﺗﺎﻗﻠﯩﻘﻰ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻗﺎﺗﻼم ۋە دەرﯨﺠﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺷﺎﮬﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى.
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ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﯫن دﯨﻨﺪارﻟﯩﺮى ﺑﻪﺋﻪﻳﻨﻰ ﺋﯚﻟﯜك ﺧﯘداﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜرۈپ ﻳﯜرۈپ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ﮬﻪﻳﯟە
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻧﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﯫن دﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎت ﺋﺎرﯨﺪا ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺳﯩﻘﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﺸﯩﺪەك
رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﻰ ﻳﯩﺮاﻗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘراﺗﺘﻰ.

رﯨﺘﺴﺎرﻟﯩﻖ دەۋرﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺷﺎﺋﯩﺮﻻرﻏﺎ ﺧﺎس روﻣﺎﻧﺘﯩﻚ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ زەرﺑﯩﮕﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﯘﺷﯩﺪﯨﻦ دﯦﺮەك
ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ .رﯨﺘﺴﺎرﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺗﯜﮔﯩﺸﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺸﻼﻗﻘﺎ ﺧﺎس ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﮬﺪﯨﺘﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺪۇر .ﺑﯘﻧﺪاق
ﭼﺎﻏﺪا ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﻰ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﻻر ۋە ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﺎﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﯕﻘﯩﭗ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ  -دە ،ﻧﻮﻗﯘل ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻴﻮﻧﻠﯘق ﺳﻪﮬﻨﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ  - 19ﺋﻪﺳﯩﺮ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﻪ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن دﯨﻦ ،ﮬﻮﻗﯘﻗﻘﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯜرەﺷﻨﯩﯔ
ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﻪﻧﺪى - 19 .ﺋﻪﺳﯩﺮ ﭼﻪت ﺋﻪل ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﯘۋاﺗﻘﺎن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ
ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻜﻪ ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎن ﮬﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﻚ ﻧﺎﺧﺸﯩﺪۇر - 20 .ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﺪا ﺋﺎدۋوﻛﺎﺗﻼر ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ
ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺗﯘرۇپ ،ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﭽﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ رەﯕﯟازﻟﯩﻖ
دۆﻟﻪت ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚزﻧﻰ ﭼﺎﻗﻨﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﻪۋۋەرﻟﯩﻚ ۋە ﺋﯩﺠﺎدﯨﻲ ﻛﯜﭼﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺷﺎﺋﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﻟﯩﺮﯨﻚ ﺳﺎداﻟﯩﺮى
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺗﺎراق  -ﺗﯘرۇﻗﻠﯩﺮى ﺋﯩﭽﯩﺪە دﯨﻤﯩﻘﯩﭗ ،ﺑﻮﻏﯘق ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻲ ﭼﯩﺮﻗﯩﺮاﺷﻘﺎ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯘﻻﻗﻨﻰ ﻳﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﻣﻮدﯦﺮﻧﯩﺰﻣﭽﯩﻼر ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼردﯨﻜﻰ روﮬﯩﻲ ﺑﯩﻤﺎرﻟﯩﻘﻨﻰ ﻣﺎس ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪر،
ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪﻳﻨﻪن ﻛﯚرﺳﻪﺗﺘﻰ .روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﻣﻮدﯦﺮﻧﯩﺰﻣﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ رﯦﯫﻟﯩﺰم ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ،
ﺑﯘرﻣﯩﻼﻧﻐﺎن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﭼﯩﻨﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯘرﻣﯩﻼﻧﻐﺎن ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﺷﻪﻛﻠﯩﺪە ﺋﻪﻳﻨﻪن ﻛﯚرﺳﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘ دەۋردﯨﻜﻰ
ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت روﮬﯩﻲ ﺋﺎزاﺑﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻧﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯩﯖﻘﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮۋﻟﯩﺪى  -دە ،ﺋﻪدﯨﺒﻠﻪر ﺋﯚﻟﺪى
ﺋﻪدﯨﺒﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﺗﺎﭘﻘﺎن ﺋﻪﻟﻠﻪردﯨﻜﻰ ﭘﻪۋﻗﯘﻟﯫددە ﺋﻮﺑﺮازى ﺧﯩﺮەﻟﻪﺷﺘﻰ - 20 .ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ
ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﺪا ،دۆﻟﻪت ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻧﻰ ﻣﻪرﻛﻪز ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى
زۇﯕﺘﯘﯕﻼر ،ﺑﺎش ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻻر ،ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻼر ،ۋەزﯨﺮﻟﻪر ۋە ﺳﯧﻜﺮﯨﺘﺎرﻻرﻧﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪرﻛﻪزﻟﯩﻚ ﺋﻮرﻧﻰ ﺷﻪﻛﻠﻪن ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت روﮬﻰ،
ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﻣﯘﮬﯩﺖ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪت ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﺗﻪﻧﮭﺎﻟﯩﻘﻘﺎ ﻳﻪﺗﺘﻰ .ﮬﻪل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺗﯜرﻟﯜك زﯨﺪدﯨﻴﻪﺗﻠﻪر ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪم ﺋﯘﺧﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺗﯜزۈك ﻧﻪﭘﻪس ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ
ﻛﻪﻟﺘﯜردى .دﯦﻤﻪك ،ﺑﯘ دەۋردە ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯚﻟﺪى .ﻏﻪرب ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﻟﯩﺮى ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯜچ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ -
ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺗﻮۋﻟﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﺧﻪۋپ ۋە ﺷﺎۋﻗﯘن  -ﺳﯜرەن ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎن ﺗﯩﻨﭽﺴﯩﺰ دۇﻧﻴﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ
ﺋﺎۋازﯨﻨﻰ ﭘﻪرۋاﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯘﺗﯘۋەﺗﺘﻰ.

 -20ﺋﻪﺳﯩﺮدﯨﻜﻰ ﭘﻪن ۋە دﯦﻤﻮﻛﺮاﺗﯩﻴﯩﮕﻪ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﯩﻨﯩﻤﺴﯩﺰ دوﻟﻘﯘﻧﻠﯩﺮى ﺟﯘﯕﮕﻮ زﯦﻤﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯘرۇﻟﯘپ
ﺗﯘردى .ﺑﯘ  100ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﺋﯩﺪﯦﯯﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﻛﯜرﯨﺸﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎردى ،دﯦﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ
ﺟﻪرﻳﺎﻧﺪا ﺳﺎﻧﺴﯩﺰﻟﯩﻐﺎن زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر )ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻏﻪرﺑﭙﻪرەس زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻣﯘ( ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﺎۋﯨﯫﻣﺎﺗﻜﯩﻐﺎ

http://www.uyebook.com

ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮﻯ

135

ﺑﯧﻠﯩﻘﭽﻰ ﻛﯧﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘرۇﺷﺘﻪك ﻣﻪﻣﻪداﻧﻠﯩﻖ ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﻰ ﺧﻪﻟﻘﯫرا ﺗﻪﺳﯩﺮ ۋە ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ
ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻳﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎﻟﺪۇردى .ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﭗ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﻪزى
ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺗﻼرﻧﻰ ﻳﯜرﮔﯜزدى .ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪر زور ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯩﺮاق ﺟﯘﯕﮕﻮﻟﯘﻗﻼرﻧﯩﯔ
ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﻰ ،ﻗﯩﻤﻤﻪت ﻗﺎرﯨﺸﻰ ۋە ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜن ﺳﺎﭘﺎﺳﯩﺪا ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺶ ﻳﺎﺳﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪى.

ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﻏﻪرﺑﺘﯩﻤﯘ ﺋﺎدەم ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻰ ﻣﻪۋﺟﯘت ،ﺑﯩﺮاق ﺑﯘ ﻣﺎددﯨﻲ ۋە ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ
ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ۋاﻳﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺸﻰ ،ﺋﻪرﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ،دﯦﻤﻮﻛﺮاﺗﯩﻴﻪ ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻲ روﮬﻨﯩﯔ ﺋﯘرﻏﯘﺷﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﺮﯨﺰﯨﺲ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﻪﺑﯩﯭت ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺳﺎﮬﻪﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺗﻮﻳﯘﻧﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن .دﯦﻤﻪك،
ﻏﻪرﺑﺘﯩﻜﻰ ﻛﺮﯨﺰﯨﺲ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪل ﺗﻮﻗﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن .ﺟﯘﯕﮕﻮدﯨﻜﻰ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﭽﯘ؟ ﺟﯘﯕﮕﻮدا ﺋﺎدەم ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ
ﻗﺎرﯨﻤﺎي ،ﺋﯘﻻردﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪت ﺑﻮﻏﯘپ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن .ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﻮﻏﯘﻟﯘﺷﻰ ﭘﯘﺗﻨﯩﯔ ﺑﻮﻏﯘﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻨﻤﯘ
ﻳﺎﻣﺎن .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻣﺎددﯨﻲ ۋە ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻜﻰ روﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺗﺎﻣﺎق
ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن .ﻟﻰ ﻣﯧﯔ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﺟﯘﯕﮕﻮدﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻨﻰ
ﻣﯘﻧﺪاق ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرﮔﻪن" :ﺟﯘﯕﮕﻮﻟﯘﻗﻼرﻧﯩﯔ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻰ ﺗﺎرﯨﺨﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺎﻧﻘﻰ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﻪرﻟﯩﻚ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن .ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮﻟﯘﻗﻼر ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﻠﯩﻴﻠﯩﻘﺘﺎ ﻛﻪﻣﺘﯜك ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎي،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت دﯦﻤﻮﻛﺮاﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﻗﻠﯩﻴﻠﯩﻘﺘﯩﻤﯘ ﻛﻪﻣﺘﯜك .ﺟﯘﯕﮕﻮ دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﭘﻪن ۋە
دﯦﻤﻮﻛﺮاﺗﯩﻴﯩﻨﯩﯔ دوﻟﻘﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎرﻗﺎ  -ﺋﺎرﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﭼﺮاپ ﺗﯘرۇﭘﻤﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﻗﺎﻗﺸﺎل زﯦﻤﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺗﯘرۇۋەردى") ".ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻰ" ﻧﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺳﯚز ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪى .ﺋﯩﺴﻼﮬﺎت ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ - 1998
ﻳﯩﻞ  - 12ﺋﺎي ﻧﻪﺷﺮى( .دﯦﻤﻪك ،ﺟﯘﯕﮕﻮدﯨﻜﻰ ﻛﺮﯨﺰﯨﺲ روﮬﯩﻲ ۋە ﻣﺎددﯨﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﮔﺎداﻳﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﻛﻪﻟﮕﻪن .ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ ﻳﯧﻐﯩﻠﯩﻖ ۋە ﻣﻮﮬﺘﺎﺟﻠﯩﻖ ﺟﯘﯕﮕﻮﻟﯘﻗﻼردﯨﻜﻰ روﮬﯩﻲ ﺳﺎﭘﺎﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ زادى
ﺋﯩﻤﻜﺎن ﺑﻪرﻣﯩﮕﻪن .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﻪت ﺋﻪل ﻛﯜﭼﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﻪزﮔﯩﻠﻠﯩﻚ ﺗﺎﻻن  -ﺗﺎراﺟﻰ ،ﻓﯧﯯدال
ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻛﯜﭼﻠﻪرﻧﯩﯔ زۇﻟﯘﻣﻜﺎرﻟﯩﻘﻰ ﺑﯘ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﯜزۈك ﺋﻮﻳﻼش ﭘﯘرﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن .ﺋﻪﻧﮕﻠﯩﻴﻪ ﺗﺎرﯨﺨﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎرﻧﻮﻟﺪﺗﻮﻳﯩﻨﺒﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪا ﻳﻮﻗﺎپ ﻛﻪﺗﻜﻪن  24ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت
)ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ 24 ،ﻣﯩﻠﻠﻪت دۆﻟﻪت( ﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﻮﻗﺎپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺳﻪۋەب،
ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﺎﻟﺪۇر ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪە ،دەپ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرﯨﺪۇ .ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﻛﯘﯕﺰى ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻣﯘرﺗﻘﺎ
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﮔﻪرﭼﻪ ﻳﻮﻗﺎپ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ رﯨﺘﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘزۇن ﺗﺎرﯨﺨﻰ
ﺋﻪرزﯨﻤﻪس روﮬﯩﻲ ﻏﺎﻟﯩﺒﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎن  -دە ،ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن
ﻣﻪﻏﺮۇرﻟﯘق ﺳﺎﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘش ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺮﺳﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪۈرﮔﻪن .ﺑﯘ ﺋﯩﺮﺳﯩﻴﻪت دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ "ﻗﺎپ
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﻰ" دا ﺗﯘرﻏﺎن ﺋﻪﺟﺪادﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﯧﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻪﺋﯩﺸﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟەﺗﻜﻪن.

ﻛﯘﯕﺰﯨﻨﯩﯔ" :ﺋﻪﺟﺪادﯨﯖﻨﻰ ﺋﯚرﻧﻪك ﻗﯩﻞ" دﯦﮕﻪن ﺳﯚزى ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت
ﺗﺎرﯨﺨﯩﻨﯩﯔ روﺷﻪن ﺋﻪﻳﻨﯩﻜﯩﺪۇر .دەرۋەﻗﻪ ،ﺟﯘﯕﮕﻮدﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪﮬﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯘﯕﺰﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺋﯩﺪە  -ﻳﻮﺳﯘن
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دەﺳﺘﯘرى ،ﭘﺎﺳﺎﮬﻪﺗﻠﯩﻚ ﺷﯧﺌﯩﺮ  -ﻧﻪزﻣﯩﻠﻪرﻧﻰ ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﻳﺎدﻗﺎ ﺋﯧﻠﯩﺶ ،ﺧﯘﺷﺨﻪت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﭼﯜرۈﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﺪى .ﺳﯚز ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻛﻮﻧﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼردا ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﮕﻪن ﻣﺎﻗﺎل  -ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪر ۋە ﺋﯩﺪﯦﯯﻣﻼرﻧﻰ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪ ﻛﯚرﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺪى.
ﻛﯘﯕﺰى ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﮕﻪﻧﯩﺪى:

"ﺑﻪﮔﻠﻪر ﺧﯘﻟﻘﻰ ﺷﺎﻣﺎﻟﺪۇر،
ﭘﯘﻗﺮا ﺧﯘﻟﻘﻰ ﮔﯩﻴﺎﮬﺘﯘر.

ﺷﺎﻣﺎل ﺋﯘﭼﺴﺎ ﻗﺎﻳﺎﻧﻐﺎ،
ﮔﯩﻴﺎھ ﺷﯘﻳﺎن ﻳﺎﺗﺎدۇر".

ﺟﯘﮔﯧﻠﻴﺎڭ ﻓﯧﯯدال ﺟﯘﯕﮕﻮدﯨﻜﻰ ﺗﯩﭙﯩﻚ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎ )زﯨﻴﺎﻟﯩﻲ دﯦﮕﻪن ﮔﻪپ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻻﻣﺪۇ ،ﻳﻮق؟
ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك( .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻣﻮل ﺑﯩﻠﯩﻤﻰ ۋە ﺋﻪﻗﯩﻞ  -ﭘﺎراﺳﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن زاۋال
ﺗﯧﭙﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺧﺎﻧﺪاﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪۈرۈﺷﻨﯩﯔ ﻛﻮﻳﯩﺪا ﻳﯜرۈپ ،ﺋﺎرﻣﺎن ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺑﯘﻣﯘ "ﺋﻪﺟﺪادﻧﻰ
ﺋﯚرﻧﻪك ﻗﯩﻠﯩﺶ" ﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺳﯘن ۋۇﻛﯘڭ ﺑﯩﺮﻻ ﭼﻪﻣﺒﯩﺮەك ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚزﯨﮕﻪ
ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰ ،ﮬﺎﻣﺎﻗﻪت ﺗﺎڭ ﺳﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻛﯘﯕﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻤﯘ
ﺋﻮردا ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺗﻪﻟﻤﯜرۈپ ،ﮬﻪﺳﺮەت ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻر
ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ زﯦﮭﻨﯩﻲ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻛﻮﻧﯩﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪۈرۈش ،ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺑﯧﺰەش ﺋﯜﭼﯜن ﺳﻪرپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ،دﯨﻠﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﺎرﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻳﯘﺗﯘپ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪن .ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻮﺑﺮازى ﺑﯩﻠﻪن ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﭘﺮوﻣﯩﺘﯩﺪەك
ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻳﯩﺮاﻗﺘﺎ ﺗﯘرﯨﺪۇ.

ﻏﻪرب زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮى ﺋﯚز دەۋرى ﺳﯩﻐﺪۇراﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻗﯩﻴﺎس ۋە ﮬﯚﻛﯜﻣﻠﻪرﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﻻﻏﺎ
ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻر ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ ﺋﯚز دەۋرﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺒﺎﮬﺎ ﮔﯚﮬﻪرﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻟﯩﻐﺎن .ﺗﺎرﯨﺦ ﮬﻪر ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﺑﻪﺗﻨﯩﻴﻪت ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺗﻪﺑﯩﯭت ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﺘﯩﺮەت )ﺗﻪﺑﯩﯭت( ﻛﻪ ﺑﯧﻘﯩﻨﯩﺪۇ .ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻗﻪررەر
ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﯚزى ﻗﯘرﺑﺎن ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻜﻪن ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﭽﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﮕﻪ
ﺑﺎش ﺋﯘرۇپ ،ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘ ﻗﻪﺑﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﭘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘل ﺳﺎﻟﯩﺪۇ.
ۋەﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ،ﭘﺎﻛﯩﺰ ﻗﻪﺑﺮە ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﯘﻟﯘق؟ ﺑﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ.

ﻟﻰ ﻣﯧﯔ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى "زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯘرﭼﻰ ۋە ﺗﻪﻗﺪﯨﺮى" دﯦﮕﻪن ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪە ﻳﯜز  -ﺧﺎﺗﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا
ﺟﯘﯕﮕﻮدا زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ " - 4ﻣﺎي" دﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯩﺶ ،دەپ ﮬﯚﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ۋە ﻟﯘﺷﯜﻧﻨﻰ
ﻧﺎداﻧﻠﯩﻖ ،ﻛﻮﻧﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﺎرﺷﻰ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﻜﺎرﻻرﻧﯩﯔ ۋەﻛﯩﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪۇ .ﺋﺎرﻗﯩﺪﯨﻨﻼ ﺋﯘ ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻼﻧﻐﺎن
ﮬﺎﻟﺪا ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮن ﻳﯩﻠﻼردﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻧﻘﻰ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﭘﺎﺟﯩﯭﺳﯩﻨﻰ ﻗﻪﻳﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﺪۇ.

زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﻪرﺧﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪۇر" .ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت زور ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ" ﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪى  -ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻗﯩﻤﺴﯩﺰ
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ۋەزﯨﻴﻪت دۆﻟﻪﺗﻨﻰ روﻧﺎق ﺗﺎﭘﻘﯘزۇﺷﺘﺎ رول ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺳﻪرﺧﯩﻠﻼرﻧﻰ ﺋﺎرﻗﺎ -
ﺋﺎرﻗﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘرۇﺗﯘپ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪى.

http://www.uyebook.com
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ﻣﺎﻧﺎ ﮬﺎزﯨﺮ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪە ﺷﻪﮬﻪرﻟﯩﺸﯩﺶ ﺗﯧﺰﻟﻪﺷﺘﻰ .ﺷﻪﮬﻪرﻟﻪردە ﻛﯚﻛﻜﻪ ﺗﺎﻗﺎﺷﻘﺎن ﺑﯩﻨﺎﻻر ،ﺋﯚﺗﯜﺷﻤﻪ
ﻛﯚۋرۈﻛﻠﻪر زاﻣﺎﻧﻐﺎ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﮬﻪﺷﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯚرۈﻧﯜش ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪى .ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼر ﻛﯚﭘﻪﻳﺪى ،ﻛﺎﺳﺘﯘم
 ﺑﯘرۇﻟﻜﺎ ،ﺷﯩﺒﻠﯩﺖ ﻛﯩﻴﯩﺶ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﺘﻰ .ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎن ﺗﯧﻠﯧﻔﻮن ﺋﯧﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن دﯨﺮﯦﻜﺘﻮر ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻠﻪرﻧﯩﯔﺳﺎﻻﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯘرﻗﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﻼ ﻳﻪردە ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﺑﯘﻻر ﻳﺎﻣﻐﯘردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﮬﻪﺳﻪن  -ﮬﯜﺳﻪﻧﮕﻪ
ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﮔﯜزەل ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚۋرۈك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻗﯘرﻏﺎق ﮬﺎۋا ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﯩﻼ،
ﺑﯘ رەﯕﮕﺎرەڭ ﮬﻪﺳﻪن  -ﮬﯜﺳﻪن ﻛﯚرۈﻧﻤﻪي ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺟﯘﯕﮕﻮدا ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯘﺗﯘﭘﻠﯩﺸﯩﺶ
روﺷﻪﻧﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﻳﻪر ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺗﻰ ﻣﻪزﮔﯩﻠﯩﺪە ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯘﺗﯘﭘﻨﯩﯔ ﺋﯚزﮔﯩﭽﻪ ۋارﯨﻴﺎﻧﺘﻰ ﺑﺎش ﻛﯚﺗﯜردى.
ﮬﻮﻗﯘق ﻣﻪرﻛﻪزﻟﻪﺷﺘﯜرۈﻟﮕﻪﻧﯩﺪى .ﺋﻪﻣﻪﻟﺪارﻻر ﺑﯩﻠﻪن ﭘﯘﻗﺮاﻻرﻧﯩﯔ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺗﺎرﯨﺨﺘﺎ ﻣﯩﺴﻠﻰ ﻛﯚرۈﻟﻤﯩﮕﻪن
ﺳﻪۋﯨﻴﯩﻨﻰ ﻳﺎراﺗﺘﻰ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن ،ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪا ﻣﻪﻧﺴﻪﭘﺪار ﺑﯩﻠﻪن ﭘﯘﻗﺮاﻧﯩﯔ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﻣﯘﻧﺪاق ﺋﯚﺳﻜﻪن:

ﺧﻪن دەۋرﯨﺪە 1:7945
ﺗﺎڭ دەۋرﯨﺪە 1:3927
ﭼﯩﯔ دەۋرﯨﺪە 1:911
ﮬﺎزﯨﺮ 1:30
)» -7ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼب« دﯦﮕﻪن ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪى» .ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ« ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ  - 1998ﻳﯩﻞ - 4
ﺋﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺷﺮى(.

روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺶ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻣﻪﻧﺴﻪﭘﺪارﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪﻧﮕﻪن ،ﭘﺎرﯨﺨﻮرﻟﯘق ،ﭼﯩﺮﯨﻜﻠﯩﻚ ﺑﺎش ﻛﯚﺗﯜرﮔﻪن.

ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺋﯩﺴﻼﮬﺎت ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺑﯧﻴﯩﺸﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘس ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟﯨﺪى ،ﺑﺎي -
ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻠﯩﻚ ﭘﻪرﻗﻰ زﯨﻴﺎدە ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼردﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘم ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﭽﻪ ،ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻧﻮﭘﯘﺳﯩﻨﯩﯔ
3%ﯨﮕﻪ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﺎﻧﻜﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺋﺎﻣﺎﻧﯩﺘﻰ ﭘﯜﺗﻜﯜل ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﯧﺰا  -ﺑﺎزار
ﺋﺎﻣﺎﻧﯩﺘﯩﻨﯩﯔ 38%ﯨﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻜﻪن .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﯘ ﭘﯘﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯚپ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪت ﺑﻪرﮔﻪن
ﮬﻮﻗﯘﻗﻨﻰ دەﺳﺘﻪك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﺗﯧﭙﯩﻠﻐﺎن.

ﻛﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻼرﻧﻰ ﺋﺎﻟﺴﺎق ،ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ
ﺋﺎددﯨﻲ زﯨﻴﺎﭘﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﭘﯘل ﺧﻮﺗﻪن ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪزى دﯦﮭﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯩﺮﯨﻤﯩﺪﯨﻦ ﭼﻮڭ.
ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮە زﯨﻴﺎﭘﻪت ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﮬﻪﺳﺴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﻪڭ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ )ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺷﻰ ﻛﯚزدە ﺗﯘﺗﯘﻟﯩﯟاﺗﯩﺪۇ).

ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﺋﯩﺶ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ،ﺗﺎۋار ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ،ﺋﺎدەم ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ،ﺋﯩﺸﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼر
ﻳﯧﯖﯩﯟاﺷﺘﯩﻦ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﻛﯚرﺳﻪﺗﻤﻪﻛﺘﻪ.

زاﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﻛﺮﯨﺰﯨﺲ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻧﻰ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜرﻣﻪﻛﺘﻪ .ﺑﯘ ﭘﺎت ﺋﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﺮﯨﺰﯨﺲ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻐﺎ
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ﺋﯩﮕﻪ رەﮬﺒﻪرﻟﻪردﯨﻦ ﺑﯧﺸﺎرەت ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﺋﻮﻳﻼﻧﻤﺎﻗﺘﺎ .ﮬﯚﻛﯜﻣﻪت رەﮬﺒﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮى
ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺋﯩﻠﻐﺎر ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ  -ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺳﯘﻧﻤﺎﻗﺘﺎ.
3

ﺑﯩﺰﻣﯘ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﺘﺎ ﺗﯘرۇۋاﺗﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺮاق ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﯩﻤﯩﺰ ﮬﯧﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ
ﻛﺮﯨﺰﯨﺲ دەل ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻨﯩﯔ ﻛﺮﯨﺰﯨﺲ ﭘﯧﺘﻰ ﺋﯘزاق ﻣﯘددەت داۋام ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.

ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻚ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻚ ،ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ
ﻛﻪﭼﯜرﻣﯩﺶ ،ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﺎ راﻳﻮﻧﻼردﯨﻦ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە
ﭘﻪرﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺑﯘ راﻳﻮن ﺑﯩﺰ ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﯟاﺗﻘﺎن  - 20ﺋﻪﺳﯩﺮدە ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ ﺗﺎرﯨﺨﻨﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜردى.
ﺑﯘ راﻳﻮن ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن ﭼﻪت ﺋﻪل ﻛﯜﭼﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪت ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺶ ﻛﯜرﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﺳﻪﮬﻨﯩﺴﻰ ۋە
ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﻰ ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﻰ ﻣﯩﻠﯩﺘﺎرﯨﺴﺘﻼر ﺑﯘ راﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﺑﯘﻻڭ  -ﺗﺎﻻڭ ﻗﯩﻠﺪى.
ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺳﺎﮬﻪﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ زاﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳﺘﻰ .زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻨﻰ ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ
ﻛﯚرﺳﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن دەرﯨﺠﯩﺪە ﭼﻪﻛﻠﯩﺪى .ﺋﯘرۇش ،ﻗﯩﺮﻏﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﺳﯘﻳﯩﻘﻪﺳﺖ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﻪر
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﻟﺴﯩﺮﯨﻐﺎن ﺑﯘ زﯦﻤﯩﻦ ﻳﯧﯖﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﯩﻜﻰ
ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ 50 ،ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎن ﭘﯜﺗﻜﯜل ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﺗﻜﻪن ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ -
ﺳﻮﻏﯘﻗﻼر ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻤﯘ ﺑﻮﻟﺪى .ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻼر ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ  -ﺗﺎﺷﻘﻰ
ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯜﺳﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜزدى .ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﻼردﯨﻦ ﻛﯚرۈۋاﻻﻻﻳﻤﯩﺰ:

 .1ﻗﺎﺗﻨﺎش ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﺗﯚﮔﻪ ﻛﺎرۋاﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮوﭘﯩﻼن ،ﭘﻮﻳﯩﺰﻻر ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺪى .ﺋﺎت
 ﻗﯧﭽﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ،ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺳﻼر ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺪى .دﯨﻴﺎرﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺗﺎﺷﻴﻮل ﺋﯘزۇﻧﻠﯘق ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪدۇﻧﻴﺎدا ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﺎﺗﺎردا ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﺎﺷﻴﻮﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﯩﺮاق ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯧﭽﻪ  -ﻛﯜﻧﺪۈزدە،
ﻛﯧﭽﯩﻜﻜﻪﻧﺪە ﺋﯜچ ﻛﯧﭽﻪ  -ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟال راﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺳﻮدا  -ﺳﯧﺘﯩﻖ،
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت  -ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ راۋاﻧﻼﺷﺘﯘردى ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ۋﯨﻼﻳﻪﺗﻠﻪر ﺋﺎرا ﻛﯚرۈﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯚرپ -
ﺋﺎدەت ،ﺧﯘﻟﻖ  -ﻣﯩﺠﻪز ،ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﭘﻪرﻗﯩﻨﻰ ﺋﺎزاﻳﺘﺘﻰ .ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﭘﯩﺴﯩﺨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرﺗﺎﻗﻠﯩﻖ ﺗﻪرﯨﭙﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ
ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﺋﯚﺗﺘﻰ.

ﺋﻪﻣﮕﻪك ﻛﯜﭼﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎج ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻳﯜرۈﺷﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮﻗﻪدەر ﺋﻪۋزەل ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ،
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﮕﻪ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪﻣﮕﻪك ﻛﯜﭼﻠﯩﺮى ﺋﯚز روﻟﯩﻨﻰ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺟﺎرى ﻗﯩﻠﺪۇردى،
ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯘﻻر ﻳﯧﯖﻰ ﺳﺎﮬﻪ ،ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎج ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺋﯧﯖﯩﻨﻰ ،ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪﻟﺪۈرۈﺷﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﻗﺎﻻق ،ﻗﺎﺗﻤﺎل ﻗﯩﻤﻤﻪت ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘم ﻣﻪﻧﯩﺪە ﺋﯚزﮔﻪرﺗﺘﻰ .ﮔﻪرﭼﻪ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﻪت ﻗﺎرﯨﺸﻰ
ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﺪا ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ ﺑﯘرۇﻧﻘﯩﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻏﺎﻧﺪا ﻛﯚپ
ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﺶ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯚز ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻐﺎ ﻣﻪﮬﻜﯘم ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻧﻮﻗﯘل دﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ دﯦﮭﻘﺎﻧﻐﺎ
ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﻟﻪﻧﺠﯘ ،ﮔﯘاﯕﺠﯘﻻرﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﺎۋاﭘﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن دﯦﮭﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮﻗﻪدەر ﻳﯜﻛﺴﻪﻟﮕﻪن
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ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﻳﻪردە ﺷﯘﻧﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪرﺗﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜش ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ ،ﺑﯩﺮ دﯦﮭﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﯩﺠﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻪر  -ﻣﯜﻟﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜزۈل  -ﻛﯧﺴﯩﻞ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ دﯦﺮەك ﺑﻪرﻣﻪﻳﺪۇ .ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاق زور ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ
زﯦﻤﯩﻦ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚرە ﺗﯘرﯨﺪۇ ،زﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯚز ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﮬﺮۇم ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ۋەﺗﻪﻧﻨﻰ
ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯚرۈﻧﯜش ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺑﻪرﯨﻜﻪت ﺗﺎﭘﻤﺎﻳﺪۇ .ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰ ﺗﯩﺠﺎرەت ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ دەپ ﭘﺎك  -ﮬﺎﻻل
ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺋﯜزۈل  -ﻛﯧﺴﯩﻞ ﺑﻪرﺑﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﻪرزەﻧﺘﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎز ﻛﯚرﻣﯩﺪى.
ﺋﯘﻻر ﺋﯚز ﺧﻪﻟﻘﻰ ۋە ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻪﺳﻘﯧﺘﯩﺶ ﺗﯜﮔﯜل ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﺎﻏﺮﯨﻨﻰ ﺧﯘن ﻗﯩﻠﺪى.
ﮬﯧﻜﻤﻪت:

ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪن ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﻟﺪۇر،
ﺋﻪﮔﻪر ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﻪﻟﺪۇر.

ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﻣﯘددﯨﯫ ﺋﺎﻳﺪﯨﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﮬﺎﻻل  -ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك .ﮬﺎﻳﯟاﻧﺪا
ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﺎﻛﺎرﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚزﮔﻪ ﺋﻪۋﻻدى ﺋﯜﭼﯜن ﮬﯧﭽﺒﯩﺮ ﻧﯩﺸﺎن ﻗﺎﻟﻤﯩﺪى .ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﻰ
ﮬﻪﺟﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﺳﺎ ،ﺋﯧﺸﻪك ﭘﯧﺘﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﯚزى ﺑﺎرﻏﺎن ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻠﻐﺎن.
ﺋﺎدﯨﻤﯩﻲ ﮬﺎﻳﯟان ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺪﯨﻦ ﮔﻪپ ﺋﺎﭼﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﻪﻗﯩﺪە ﭘﻪﻗﻪت ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎن
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﻧﻪدﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻧﻪﮔﻪ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎن ،ﺋﯩﺶ  -ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﮕﻪن ﺋﺎدەﻣﮕﻪ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪۇ.

 .2ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺮى ۋە ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﺪا ﻛﯚرۈﻧﻪرﻟﯩﻚ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﺎﻟﺪى
ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﻛﻮﻟﻠﯧﻜﺘﯩﯟﯨﺰﻣﭽﻪ ﺋﯘﺳﯘﻟﻐﺎ ﺋﯚﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﮬﯚددﯨﮕﻪرﻟﯩﻚ
ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﻛﯚﭼﺘﻰ .ۋاﺳﯩﺘﻪ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﺎﻻ ،ﺋﺎت ،ﺋﯧﺸﻪﻛﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ
ﻗﯩﺴﻤﻪن ﮬﺎﻟﺪا ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺪى ،ﺟﯘۋازﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ ﻣﺎي زاۋۇﺗﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺑﺎﮬﺎﻟﯩﻖ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ  -ﻣﺎي
دۇﻛﺎﻧﻠﯩﺮى ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺪى .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯜﮔﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ ﺋﯘن زاۋۇﺗﻠﯩﺮى ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺪى .ﻳﯧﺰﯨﻼرﻏﺎ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ
ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎردى .ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﻠﯩﺮى ﺑﯘرۇﻧﻘﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺑﯩﺮﻗﻪدەر ﻗﯘﻻﻳﻼﺷﺘﻰ .ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﻤﯘ ﻳﺎﻣﺎن
ﺋﻪﻣﻪس ﺑﻮﻟﺪى .ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﯟى ﺋﻮﻏﯘت ،ﺳﯘﻟﻴﺎۋ ﻳﻮﭘﯘق ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﻣﻪﮬﺴﯘﻻت ﻣﯩﻘﺪارﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸﯩﺸﯩﻐﺎ
ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯧﺰﯨﻼرﻏﺎ ﻛﻪڭ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﻠﺪى .ﺑﯩﺮاق ﺑﯘ ﺋﯚز ﻧﯚۋﯨﺘﯩﺪە ﺗﯘﭘﺮاﻗﻨﯩﯔ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺸﻰ،
دﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻠﯩﮭﻪﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﭼﯩﻘﯩﻤﻨﯩﯔ زورﯨﻴﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﺎردى.

ﻳﻪرﻟﯩﻚ دﯦﮭﻘﺎﻧﻼر ﮬﺎﻳﯟان ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮى ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ
ﺑﺎﻏﯟەﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ دﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯜزﻟﻪﻧﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﺳﻪۋﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺶ داﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ
ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﯩﺪى .دﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺮى ۋە ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﺮﻗﻪدەر ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﻪﻧﻘﯘﻻﺗﻼرﻧﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﻤﻰ ﻛﯩﺮﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪن ﭘﻪرﻗﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪﮬﯟاﻟﻼرﻣﯘ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﻪﮔﻪر دﯦﮭﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻣﺎ ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪا ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﺷﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا
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ﻛﻪﻟﺴﻪ ،ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا دﯦﮭﻘﺎن ﺋﯚز ﻣﯧﮭﻨﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﭘﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻤﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﺷﯘﻧﺎﺳﻼر ﺗﺎﭘﻘﺎن ﻛﯩﺮﯨﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﻪرپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﻰ ﻧﺎﻣﺮات ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻳﺪۇ .ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰدا ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪا 360
ﻛﯜن دﯦﮕﯜدەك ﻗﻮرﺳﺎق ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن دﯦﮭﻘﺎﻧﻼر ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﻳﺪۇ؟ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﺰ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﺧﺎدﯨﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﮕﻪ ﻗﺎﻟﺪۇرﯨﻤﯩﺰ.

ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەك ،ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻗﻮراﻟﻠﯩﺮﯨﺪا ﻣﻪﻟﯘم دەرﯨﺠﯩﺪە ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻠﯩﺸﯩﺶ
ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯘ ،ﮬﺎﻳﯟان ﻛﯜﭼﯩﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎﺷﺸﺎق ﮬﺎﻟﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ دﯦﺮەك ﺑﻪرﻣﻪﻳﺪۇ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﺋﯘ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻳﯧﺰﯨﻼر ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻛﯚزﮔﻪ
ﭼﯧﻠﯩﻘﯩﺪۇ .ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺑﯩﺮﻗﻪدەر ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪر ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ  -ﺳﺎﻳﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻳﯧﺰا
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻰ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪت ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى ﺗﯜﺳﺘﻪ ﺗﯘرۇۋەردى .ﮬﯚل  -ﻳﯧﻐﯩﻦ ،ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ دەرﻳﺎ  -ﺋﯧﻘﯩﻨﻼرﻏﺎ
ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﺳﯘﻏﯘرۇش ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻳﻪرﮔﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﻪﻳﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ
ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﯨﺪۇر .ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﺋﻮرۇﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎن
ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﻪرﻣﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﻮل ﮬﯜﻧﻪرۋەﻧﭽﯩﻠﯩﻚ زاﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﺎﻟﻠﯩﺸﯩﻐﺎ دۇچ
ﻛﻪﻟﺪى .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ،دﯦﮭﻘﺎﻧﻼر ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯚي ﺳﺎﻳﻤﺎﻧﻠﯩﺮى ،ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺗﯘرﻣﯘش ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ
ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻧﻮﻗﯘل ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﭽﻰ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﺪى.

ﻧﻮﻗﯘل ﻳﻪرﮔﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﺎش ﭘﯩﻼﻧﻼﻧﻐﺎن ﻣﻪﮬﺴﯘﻻت ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻠﻪش ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻓﯘﻧﻜﺴﯩﻴﯩﺴﻰ .ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﻪت ﺋﯘزاق ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺎﻧﻘﻰ ﺋﺎدەت ﻛﯜﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯜﭘﺘﯩﻦ
ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪى .ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ،ﺋﺎدەت ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ روﻟﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى،
ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮى ،ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺋﯩﺠﺎدﯨﻲ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ
ﺑﻮﻟﯘش .ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻳﻪردە ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﺎدەت ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯧﻜﯩﻨﻤﻪ راﻳﻮن ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮ
ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ،ﻛﺎﻟﻼ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﺎﺗﻤﺎﻟﻠﯩﻖ ،ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻚ روﮬﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮق ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ،
ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺗﻪﺗﺒﯩﻘﻼش ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﻳﺎﻗﺎ ﻳﯘرﺗﻼرﻏﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﯘس ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪۇ.

ﺋﯩﺠﺎدﻛﺎر ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯧﭽﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪن ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ،ﺋﯧﭽﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪن ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﻜﻰ،
ﺋﺎدەم ﺋﯚزﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﯘﮬﯩﺘﻘﺎ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﺟﺎرى ﻗﯩﻠﺪۇرﯨﺪۇ.

ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﺷﯘﻧﺎﺳﻰ ﺳﺎﻣﻮﻟﺴﯧﻦ ۋە ﻧﻮدﺧﻮﺳﻼر ﻣﯘﻧﺪاق ﻗﺎراﻳﺪۇ" :ﻧﯘرﻏﯘن ﻧﺎﻣﺮات ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪ
ﻛﯚرﻣﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎن دﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ راﻳﻮﻧﻠﯩﺮﯨﺪا ﻳﺎﺷﺎﻳﺪۇ ﻳﺎﻛﻰ
ﺷﻪﮬﻪرﻟﻪردﯨﻜﻰ ﻧﺎﻣﺮاﺗﻼر راﻳﻮﻧﯩﺪا ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ ﮬﺎﻟﺪا ﺗﯘرۇپ ﻗﺎﻟﻐﺎن" )"ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﺋﯩﻠﻤﻰ" ،ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت
ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ - 21 ،ﻧﻪﺷﺮى).

ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﺘﯩﻜﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜرۈۋﯦﺘﯩﺪۇ ،ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ
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ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﻨﻰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﮬﻪﺳﺴﻪ ﻗﺎﺗﻼﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺸﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ
ﺗﻪﯕﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ.

.3ﺳﻮدا  -ﺳﯧﺘﯩﻖ ﺑﯘرۇﻧﻘﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﻛﯚپ ﺟﺎﻧﻼﻧﺪى .ﻣﯘﻧﺪاﻗﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﮬﯚﻛﯜﻣﻪت ﺷﻪﺧﺴﻜﻪ
ﻧﯧﻤﻪ ﻳﯧﻴﯩﺶ ،ﻧﯧﻤﻪ ﺋﻮﻳﻼش ،ﻧﻪدە ﺗﯘرۇﺷﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ۋەزﯨﻴﻪت ﺷﻪﺧﺴﻠﻪر ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﻪر ﺋﺎرا ،ۋﯨﻼﻳﻪت
 ﺋﻮﺑﻼﺳﺘﻼر ﺋﺎرا ﺳﻮدا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﺋﺎﺳﯩﻴﺎدﯨﻜﻰ دۆﻟﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯩﺠﺎرەت ﺑﯩﻠﻪنﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ۋەزﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚزﮔﻪردى .ﻳﯧﯖﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪا ﻛﯚرۈﻟﯜپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن ﺑﯘ ﺋﻪۋزەل
ۋەزﯨﻴﻪت  - 80ﻳﯩﻠﻼر ۋە  - 90ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﺪا ﺧﯧﻠﻰ ﺋﻮﺑﺪان ﺟﺎﻧﻼﻧﺪى - 70 .ﻳﯩﻠﻼردا ﺑﯩﺮ
ﻗﺎپ ﺳﻪرەﯕﮕﻪ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﯘ ﺑﻪﺳﯩﻲ ﻣﯜﺷﻜﯜل ﺋﯩﺪى .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﮬﺎزﯨﺮ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﯘرﻣﯘش ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﻮﺗﻜﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﺎﮔﯩﺰﯨﻨﻼردﯨﻦ ﺑﯩﻤﺎﻻل ﺳﯧﺘﯩﯟاﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ ﺑﺎﻏﯟاراﻧﻠﯩﺮى ۋە
ﺋﯧﺘﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻼرﻧﻰ ﺳﺎﺗﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺗﺎرﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﻳﯩﭙﻪك ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ
ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎن ،ﭼﺎﯕﯭن ،ﺋﯩﺮاق ،ﺋﯩﺮان ،ﻳﯘﻧﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺳﻮدا ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺟﺎﮬﺎﻧﺪا ﺳﻮدﯨﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪ ﺋﻪﻟﻠﻪرﮔﻪ ﺗﻮﻧﯘﺗﻘﺎن ﺑﯘ ﺧﻪﻟﻖ ﺑﯩﺮ ﻣﻪزﮔﯩﻠﻠﯩﻚ ﺑﯧﻜﯩﻨﻤﻪ ﺗﺎرﯨﺨﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮔﺎﯕﮕﯩﺮاش
ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﺪى ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺧﻪﻟﻖ ﺑﺎزارﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪرﺳﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪت
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ دەۋرﻟﻪرﻧﻰ ﺋﯚز ﻛﯚزى ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚردى ،ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺑﯩﮭﯧﺴﺎب ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺳﺎۋاﻗﻼرﻧﻰ
ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜردى .ﺗﻪﺋﻪﺟﺠﯜﭘﻜﻰ ،ﺋﺎﺷﯘ رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﻨﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻏﺎﻧﺪا ،زاﻣﺎن
ﺋﻪﻟﭙﺎزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪدەر ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﯩﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﻟﯘم ﺑﻮﻟﺪى .ﻣﺎﻧﺎ ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﺎزار دﯦﮕﻪن
ﺋﯘﻗﯘم ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯧﯖﯩﺪا ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻴﻠﯩﻚ دەرﯨﺠﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﺘﻰ ،ﮔﻮﻳﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎدەم "ﺳﻮدﯨﮕﻪر" ﺑﻮﻟﺪى .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر
ﺋﯚز ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺗﺎۋارﻏﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰزﯨﺘﻰ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﮕﻪ
ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ۋۇﺟﯘد ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺑﺎزارﻏﺎ ﻳﯜزﻟﻪﻧﺪۈردى .ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪن ﺑﻪدەن ،دﯨﻠﺮەﺑﺎ ﻛﯚز ،ﺋﻮﺗﻘﺎﺷﺘﻪك ﻟﻪۋﻟﻪر
ﻣﯘﻻزﯨﻤﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﮔﯜزەل ﺋﯩﻠﯧﻤﯧﻨﺘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى.

ﺑﯘ ﺟﻪرﻳﺎﻧﺪا ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻗﯩﯟەت ﻳﯜز ﺑﻪردﯨﻜﻰ ،ﺑﺎزارﻧﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى
ﺋﻪﺧﻼق ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا زور ﺑﯩﺮ ﮬﺎڭ ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﺪى .ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ،ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺑﺎزار ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﻪت
ﻗﺎرﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯩﺮاق ﺑﯩﺮ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪۈردﯨﻜﻰ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘش ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺴﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﭘﻪرﻗﻨﻰ روﺷﻪن ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﺳﯜردى.

ﺷﯘﻧﻰ ﻧﻪزەردﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ ،ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﺳﻮدا ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺧﺎم ﺋﻪﺷﻴﺎ ﺳﻮدﯨﺴﻰ ،ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺗﻪﻳﻴﺎر ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻼرﻧﻰ ﻳﯚﺗﻜﻪپ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺳﻮدﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ،ﻛﻪﺳﯩﭗ ﺟﻪﮬﻪﺗﻠﻪردﯨﻜﻰ ﺳﻪۋﯨﻴﻪ ﺗﻪﻟﯩﭙﻰ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە
ﭘﯘل ﻛﯚﭘﻪﻳﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳﻮدا ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮى ﺗﻪﺳﯩﺮاﺗﻼر ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت
ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘﻻردا ﺳﻮدا ۋەزﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ  -ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﺘﻪك ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎڭ
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ﻣﻪۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯚز ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﭘﯘرﺳﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﺪا
ﻳﺎرﯨﺘﯩﺶ ،ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯘﻟﻼرﻧﻰ ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇپ ﻣﯘﻻزﯨﻤﻪت ،ﻛﻪﺳﯩﭗ ،ﺗﯩﺠﺎرەﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ،زاﻣﺎﻧﯩﯟى
ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪرﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺳﺎﻟﻤﯩﻘﻰ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﺎرﺧﺎﻧﺎ  -زاۋۇﺗﻼرﻧﻰ ﻗﯘرۇپ ،ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش
ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪن ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﻰ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﻪش ،ﺋﯚز ﻳﯘرﺗﯩﻐﺎ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ،ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش،
ﺋﯩﻠﻐﺎر ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ۋە ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﯚددﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﯩﺪى.
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪا ﺗﯜپ ﺳﻪۋەب ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪ
ﻛﯚرﻣﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮى ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﻪپ ،ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘرۇﺷﻘﺎ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪت
ﺑﻪرﻣﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻳﯧﯖﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﻣﯘﺳﺎﺑﺎﻳﻮﻓﻼر ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺴﻪ ﺷﯘﻧﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﺪۇﻛﻰ ،ﺋﯘﻻر ﮬﻪم
ﺳﻮدا ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﮬﻪم ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﻪرﻧﻰ ﻳﯘرﺗﻘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﮬﻪم ﺋﯩﻠﻐﺎر ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈپ
زاۋۇت ﻗﯘرۇپ ،ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﺑﯘﻳﯘﻣﻼرﻧﻰ ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﺋﯚزى ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﺎرﻏﺎن ،ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜك ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎﺷﯘ
ﺳﺎﮬﻪﻟﻪر ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﯩﮕﻪن .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻗﯘرۇق ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﻠﻪر ،ۋەز  -ﻧﻪﺳﯩﮭﻪﺗﻠﻪردﯨﻦ ﺗﯜزۈﻟﮕﻪن دەرﺳﻠﯩﻜﻠﻪرﮔﻪ
ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﺋﻪڭ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ،ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜﭼﻰ ﺋﻪڭ زور ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ! ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪش
ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ ،ﺋﯘﻻر ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼرﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﻳﯧﯖﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻚ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﮬﻪﺗﺘﺎ دەرﺳﻠﯩﻚ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﻰ ۋە ﻣﻪزﻣﯘﻧﯩﻨﯩﻤﯘ زاﻣﺎﻧﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ
ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرﻏﺎن .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ۋە زاﻣﺎن ﺑﯩﺮ ﮔﻪۋدﯨﻠﻪﺷﻜﻪن ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ! ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻼر
ﺋﯚز زاﻣﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ روﮬﯩﻐﺎ ۋە ﺳﺎﭘﺎﺳﯩﻐﺎ ﻣﯚﻟﭽﻪرﻟﯩﮕﯜﺳﯩﺰ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪرﻧﻰ ﺑﻪرﮔﻪﻧﻜﻰ،
ﺋﺎﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﻠﻐﺎرﻟﯩﻖ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎراﻣﻠﯩﻖ ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ دەۋرﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻗﻪدەر ﻛﯜچ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن.

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻳﻪﮬﯘدﯨﻴﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻐﺎ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻗﺎﻳﯩﻞ .ﺑﯩﺰدە ﻳﻪﮬﯘدﯨﻴﻼرﻧﯩﯔ ﺳﻮدا ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ،
ﺳﯚﮬﺒﻪت ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﮕﻪ داﺋﯩﺮ ﺑﻪزى ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻣﯘ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى .ﺋﯘﻻر ﺳﻮدﯨﺪا ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺷﯘﻧﭽﻪ زور
ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﻗﺎزاﻧﺪى؟ ﺑﯘ ﻳﻪردە ﺋﻮﻗﯘرﻣﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﭼﺎرﭼﺎپ ﻛﻪﺗﻜﻪن
ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﮕﻪﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺋﺎرام ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻪﮬﯘدﯨﻴﻼردﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ رﯨﯟاﻳﻪﺗﻨﻰ ﺗﻪﻧﻪﭘﭙﯘﺳﻠﯘق ﺳﻮۋﻏﺎ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە
ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﻻﻳﯩﻖ ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘرﻣﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدە ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻼ
ﮬﯧﻜﻤﻪت ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺪۇ .ﻳﻪﮬﯘدﯨﻴﻼردﯨﻦ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻳﻪﮬﯘدﯨﻲ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ دﯦﺮەك ﺑﻪرﻣﻪﻳﺪۇ .ﻛﯩﺸﯩﺪە ﺋﯚز
ۋەﺗﯩﻨﻰ ،ﺋﯚز ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎت ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﻪرﮔﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪۇ.
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻳﺎت ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﻪردﯨﻦ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ۋاﺳﯩﺘﻪ ۋە ﺗﺎﻛﺘﯩﻜﺎ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻼﻻﻳﺪۇ.
ﻣﻪزﻛﯘر رﯨﯟاﻳﻪت ﻣﯘﻧﺪاق:

"ﺑﯩﺮ ﺋﯧﺴﯩﻠﺰادە ﻳﯩﺮاق ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻟﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش ﺋﯜﭼﯜن ﺳﻪﭘﻪرﮔﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ .ﺋﯘ ،ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن
 10ﻧﻪﭘﻪر ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﺎرﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ،ﮬﻪر ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮدﯨﻦ ﻳﺎﻣﺒﯘ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق ﺗﺎﭘﯩﻼﭘﺘﯘ:
ﺳﯩﻠﻪر ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺳﻮدا ﻗﯩﻠﯩﯖﻼر ،ﻣﻪن ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﯖﻼر.

http://www.uyebook.com
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ﺑﯘ ﺋﯧﺴﯩﻠﺰادە ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜرۈپ ﺳﻪﭘﻪرﮔﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ.

ﺋﯩﺶ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﯩﺪەك ﺑﻮﭘﺘﯘ .دەرۋەﻗﻪ ،ﺋﯘ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﻟﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﭘﺘﯘ .ﺋﯘ ،ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ  -ﻧﯘﺳﺮەت ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎﻳﺘﯩﭙﺘﯘ.
ﺋﯘ ،ﻳﺎﻣﺒﯘ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن  10ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﺎرﯨﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺳﻮدﯨﺪا ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﭘﯘل
ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮراﭘﺘﯘ.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﭘﺘﯘ:
–ﺋﻰ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻦ ،ﺳﯩﺰ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪرﮔﻪن ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻣﺒﯘﻧﻰ  10ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ.

–ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺋﺎق ﻛﯚﯕﯜل ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻢ –،دەپ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎﭘﺘﯘ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻦ –،ﺋﻪڭ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﺸﺘﯩﻤﯘ
ﺳﺎداﻗﻪﺗﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﻪﭼﻜﻪ ،ﻣﻪن ﺳﺎﯕﺎ  10ﺷﻪﮬﻪرﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﺑﻪردﯨﻢ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﭘﺘﯘ:
–ﺋﻰ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻦ ،ﺳﯩﺰ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘرﻏﺎن ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻣﺒﯘﻧﻰ ﺑﻪش ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ.
–ﺑﯘﻣﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ –،دەﭘﺘﯘ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻦ –،ﺳﻪن ﺑﻪش ﺷﻪﮬﻪرﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘرﺳﺎڭ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﭘﺘﯘ:

–ﺋﻰ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻦ ،ﻣﺎﻧﺎ ﻗﺎراڭ ،ﺳﯩﺰ ﺑﻪرﮔﻪن ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻣﺒﯘ ﻣﻪﻳﻪردە ،ﺗﯧﺨﻰ ﺗﻪﮔﻤﯩﺪﯨﻢ! ﻗﻮرﻗﯘپ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎي ،ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﯩﻤﻐﺎ ﺗﯜﮔﯜپ ﺳﺎﻗﻼپ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ .ﻣﻪن ﺳﯩﺰدﯨﻦ ﻗﻮرﻗﺎﺗﺘﯩﻢ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﯩﺰ ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﻳﺎﻣﺎن ﺋﺎدەم،
ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎن ﻧﻪرﺳﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﯩﺴﯩﺰ ،ﺗﯧﺮﯨﻤﯩﻐﺎﻧﻨﯩﻤﯘ ﻳﯩﻐﯩﺴﯩﺰ...
ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻦ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ،ﺋﯚﯕﯜپ  -ﺗﺎﺗﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪپ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ:

–ﮬﻮي ﺋﻮﺳﺎل ﻣﺎﻻي ،ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﮔﯧﭙﯩﯖﮕﻪ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﺋﻪدﯨﭙﯩﯖﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪن! ﺳﻪن ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ
ﻳﺎﻣﺎن ﺋﺎدەم ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ،ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎن ﻧﻪرﺳﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺗﯧﺮﯨﻤﯩﻐﺎن ﻧﻪرﺳﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﯩﻐﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ
ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ،ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﻣﺒﯘﻧﻰ ﺑﺎﻧﻜﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﻣﻪن ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﭼﺎﻏﺪا ﺋﯚزﯨﻨﻰ ۋە ﺋﯚﺳﯜﻣﯩﻨﻰ
ﺋﻪﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺴﻪن؟
ﺋﯘ ،ﺷﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪرﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺋﯚرە ﺗﯘرﻏﺎن ﺑﯩﺮەﻳﻠﻪﻧﮕﻪ دەﭘﺘﯘ:
–ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎۋۇ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻣﺒﯘﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺮﻧﻰ  10ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﺎرﻏﺎ ﺑﻪرﮔﯩﻦ.

–ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻦ ،دەﭘﺘﯘ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺗﯘرﻏﺎن ﺋﺎدەم –،ﺋﯘ 10 ،ﻳﺎﻣﺒﯘ ﭘﺎﻳﺪا ﺗﺎﭘﺘﯩﻐﯘ؟
–ﻣﻪن ﺳﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﺎﻳﻜﻰ –،دەﭘﺘﯘ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻦ –،ﭘﺎﻳﺪا ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯖﻜﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﺑﺎرﻟﯩﺮى
ﺑﯩﻠﻪن ﻗﻮﺷﯘپ ﺗﺎرﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﭘﺎﻳﺪا ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﻮﺷﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺳﺎﺧﺎۋەت ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى
ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚﭘﺮەك ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﺪۇرۇش ﻛﯧﺮەك".

ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ دۆﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﻟﻮﮔﯩﻜﯩﺴﻰ ﻛﯚرۈﻧﯜپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .دۇﻧﻴﺎدا ﭘﯘﻟﺪﯨﻨﻤﯘ
ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﺘﻪ ﺗﯘﺗﻘﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺗﯩﺠﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻐﺎ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرﻣﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرﯨﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﭘﯘل ﻛﯧﺮەﻛﻜﻪ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن
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ﭼﺎﻏﻼر ﻛﯧﺮەﻛﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭼﺎﻏﻼردﯨﻨﻤﯘ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﭘﯘل ﺗﯧﭙﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻏﺎﻳﻪ ۋە ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮا
ﮬﻪل ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎدەم ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜك ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﯩﺨﻼﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪت ﭘﯘل
ﺗﯧﭙﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯧﭙﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺳﺎﺧﺎۋەﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻧﻠﻪرﮔﻪ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﺷﻨﻰ
ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﻪرﮔﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘپ .ﺑﯘ ﻳﻪرﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺳﻪﻣﯩﮕﻪ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪد ﺑﺎﮬﺎۋﯨﺪﯨﻦ ﻧﻪﻗﯩﺸﺒﻪﻧﺪى
) - 1388ﻳﯩﻠﻰ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن(ﻧﯩﯔ":دﯨﻠﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﺪا ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﻗﻮﻟﯘڭ ﺋﯩﺸﺘﺎ)ﺑﻮﻟﺴﯘن(" دﯦﮕﻪن ﺳﯚزﯨﻨﻰ
ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜش ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎس.

 .4ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﺑﯘ ﻳﻪرﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻣﺎددﯨﻲ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻠﯩﺮى ،ﺷﻪﻛﯩﻞ  -ﻓﻮرﻣﯩﻠﯩﺮى،
ﻳﺎﺷﺎش ﺗﻪرﯨﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﯧﺴﺴﯩﻲ رەۋﯨﺸﺘﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘردى ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺳﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﭼﻪت
ﺋﻪل ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻨﯩﯔ رﯦﮋﯨﺴﺴﻮرﻻر ﻧﻪزەرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﻠﮕﻪن ،ﭘﯩﺸﺸﯩﻘﻼﻧﻐﺎن ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯘرﻣﯩﻼﻧﻐﺎن ۋارﯨﻴﺎﻧﺘﯩﻨﻰ
ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﻳﯜز ﻛﯚرۈﺷﺘﯜردى .ﺋﺎرﻗﯩﺪﯨﻨﻼ ﺳﯩﻨﻘﻮﻳﻐﯘ ،ﺳﯩﻨﯫﻟﻐﯘ ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎرﯨﻠﯩﺸﻰCD, VCD, LD ،

ﭘﻼﺳﺘﯩﻨﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﯩﺪدەت ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇرﯨﻨﻰ ﻏﻪرﺑﭽﻪ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ﺷﻪﻛﻠﻰ،
ﺗﯘرﻣﯘش ﺷﻪﻛﻠﻰ ،ﻏﻪرﺑﭽﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺷﻪﻛﻠﻰ ،ﻏﻪرﺑﭽﻪ ﻗﺎﺋﯩﺪە  -ﻳﻮﺳﯘﻧﻼرﻏﺎ ﺗﻮﻟﺪۇرۋەﺗﺘﻰ ۋە ﻳﺎﺷﻼرﻧﯩﯔ
ﺋﯧﯖﻰ ،ﻗﯩﻤﻤﻪت ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨﻰ ﺗﯧﺰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪى .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﺎ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﺎﻻ
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﻧﯩﺰاﻣﺪا ﺳﯜرﻛﯩﻠﯩﺶ ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﺎ ۋە ﺑﺎﻻ ﮬﻪﻣﺠﻪﮬﻪﺗﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼق ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﺴﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺧﯩﺮﯨﺴﻘﺎ دۇچ ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﺴﻰ )ﺷﻪﮬﻪرﻟﻪردﯨﻜﻰ
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪردە ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﺴﻰ دﯦﮕﻪن ﻧﻪرﺳﻪ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺴﯧﺮى ﻳﻮﻗﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﺪى(.
ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﺴﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﯩﻜﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮى ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺋﯜﻧﯜم ﺑﻪرﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﻰ دەۋرﻧﯩﯔ ﻗﺎرا دوﻟﻘﯘﻧﻠﯩﺮى ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﺎﻟﺪى .ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪر ﻧﯩﻜﺎﮬﻘﺎ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﯩﭙﭙﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ دﯨﻘﻘﻪت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﻪل ﻗﺎراﺷﻘﺎ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ
ﺋﯩﭙﭙﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈش ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﺠﺎرەت ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺋﺎﺷﻜﺎرا ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ
ﺋﯩﭙﭙﻪﺗﻜﻪ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﺎزۇك ﺗﻪﻟﻪﭘﻨﻰ ﻣﯜﺟﯩﻤﻪﻟﻠﻪﺷﺘﯜرۈۋەﺗﺘﻰ .ﺧﺮوﺋﯩﻦ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻧﻮرﻣﺎل ﺗﯘرﻣﯘﺷﻰ ۋە ﻣﯜﻟﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﺘﭽﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪى .ﮬﺎراق ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ،ۋاﻗﺘﻰ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺧﻮرﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﭼﯩﺮﯨﺘﻜﯜﭼﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى.

ﺑﯩﺰ ﮬﺎزﯨﺮ ﻛﯩﻴﯩﻢ  -ﻛﯧﭽﻪك ﻓﻮرﻣﯩﻠﯩﺮى ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻳﯜزﻟﻪﻧﺪۇق .ﻏﻪرﺑﭽﻪ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻘﺎ ﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯧﯖﻰ ﻳﯩﻞ
ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ،ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜن ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﻰ ﺷﻪﮬﻪرﻟﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚزﻟﻪﺷﺘﻰ .ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﺘﯘن رەﯕﮕﯩﺪە
ﺑﻮﻳﯩﻐﺎن ،ﻣﺎدۇﻧﻨﺎﻧﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﻗﯩﺪا ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﯟاﻟﻐﺎن ﻗﯩﺰﻻرHILTONKENT ،ﻣﺎرﻛﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﮕﺎرﺗﻼرﻧﻰ ﭼﯧﻜﯩﭗ،
ۋﯦﺴﻜﻰ ،ﺑﺮاﻧﺪﯨﻼرﻧﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻳﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪرﻣﯘ ﺑﯩﺰدە ﻛﯘرﻣﯩﯔ .ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ۋە روﻣﺎﻟﻼرﻏﺎ
ﭼﯚﻣﻜﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﺰ  -ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﺑﺎر .رەﺳﺘﯩﻠﻪردە ﻏﻪرﺑﭽﻪ ﻣﯘﻻزﯨﻤﻪت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن رﯦﺴﺘﯘراﻧﻼر
ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﺎﺷﭙﯘزۇﻟﻼر ﮔﯩﺮەﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن .رﯦﺴﺘﯘراﻧﻼردا ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ ﺋﯘﺳﺴﯘل ﺑﯩﻠﻪن ﺗﺎﻧﺴﺎ -
دﯦﺴﻜﻮﻻر ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن .ﻧﺎﺧﺸﺎ  -ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدﯨﻤﯘ ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻼرﻧﻰ دوراپ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
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ﻣﯧﻠﻮدﯨﻴﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﺋﻪﺑﺠﻪش ﺑﯩﺮ ﻧﻪرﺳﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇپ ﻗﻮﻳﺪۇق.

ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯩﺰ ﺧﻪۋەر ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻠﯩﻜﻰ داﺋﯩﺮﯨﺪە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯚرپ  -ﺋﺎدەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻤﭙﻮرت ﻗﯩﭙﺘﯘق .ﺑﯩﺰ
ﮬﺎزﯨﺮ ﻳﻪر ﺷﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯘراﺳﯩﻢ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮى ،ﻳﻪپ  -ﺋﯩﭽﯩﺶ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﮔﻪ
ﻣﯘﺟﻪﺳﺴﻪم ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺷﻪﻧﺒﻪ  -ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدە ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﻼردﯨﻤﯘ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ
ﺳﻮرۇن ﺗﯜزۈدﯨﻐﺎن ،ﺗﻮي ۋە ﭼﺎﻳﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاپ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻛﻮﭼﯩﻼردا ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪﻛﺮار
دوﻗﯘرۇﺷﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﭘﻘﺎﻟﺪۇق .ﻛﻪﭼﻠﻪردە ﺑﺎﻟﯩﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺳﯩﯖﺪۈرۈﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﻪۋﻻد ﻗﻮﻏﺪاش ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﻪل ﻗﺎراﻳﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯩﺮەر ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﺘﯩﻦ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ
ﻛﯚﯕﻠﯩﻤﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻰ دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﺋﯚرپ  -ﺋﺎدەﺗﻠﻪر ۋە
ﻣﯘراﺳﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯘزﯦﻴﯩﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺧﻠﻪﺗﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .ﺑﯩﺰ ﮬﺎراق ﺋﯩﭽﺘﯘق ،ﺑﯩﺮاق ﮬﺎراق
ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻐﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﻤﯩﺪۇق؛ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ،ﺗﻮﯕﻼﺗﻘﯘﻻرﻧﻰ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎل ﻗﯩﻠﺪۇق ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﻤﯩﺪۇق .ﻏﻪرﺑﭽﻪ ﻛﯩﻴﯩﻢ  -ﻛﯧﭽﻪك ،ﻳﯧﻤﻪك  -ﺋﯩﭽﻤﻪك ،ﻗﺎﺋﯩﺪە  -ﻳﻮﺳﯘﻧﻼرﻧﻰ ﺋﻪﻛﯩﺮدۇق،
ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎدﭼﺎن روﮬﯩﻨﻰ ﺋﻪﻛﯩﺮﻣﯩﺪۇق .ﺧﺮوﺋﯩﻦ ۋە ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﻪﻛﯩﺮدۇق ،ﺑﯩﺮاق ﺑﻪدەن
ۋە روﮬﻨﻰ ﺗﺎۋﻻپ ﻏﺎﻟﯩﺒﻼر ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻨﻰ ﺗﯘﻏﯘدﯨﻐﺎن رﯨﻘﺎﺑﻪت ۋﯨﺠﺪاﻧﯩﻨﻰ ﺋﻪﻛﯩﺮﻣﯩﺪۇق .دﯦﻤﻪك ،ﺑﯩﺰ
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺷﻪﻛﻠﻪن ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯧﻐﯩﺰى ۋە ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻤﯩﺪۇق .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺑﯩﺰدە
ﻏﻪرﺑﭽﻪ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎدەﺗﻠﻪﻧﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯩﭽﻰ ﻗﯘرۇق ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪەك )ﻛﻪﭼﯜرۈﯕﻼر ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻤﯘ
ﺋﯘﻧﭽﯩﯟاﻻ ﺋﻪرزان ﺋﻪﻣﻪس( .ﺑﯩﺰدﯨﻜﻰ ﻧﯘرﻏﯘن ﮬﺎﻟﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ  - 20ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ زاﻣﺎﻧﯩﯟى
ﭘﺎﺳﻮﻧﯩﺪا ﻳﺎﺳﯩﺘﯩﭗ ﻳﯜرﺳﯩﻤﯘ ،ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﺪا ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯧﯖﯩﻤﯘ ﻳﻮق .زاﻣﺎﻧﯩﯟى ﭼﺎچ ﭘﺎﺳﻮن ﻛﻮﻧﺎ
زاﻣﺎﻧﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺷﻪﻛﻠﻰ ...ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻰ ﺑﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻛﻮﻣﯧﺪﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﺴﻤﻪﺗﻨﯩﯔ
ﻣﺎددﯨﻲ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮى.

.5ﭘﯜﺗﻜﯜل  - 20ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺑﯘ ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻨﯩﯔ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﭘﻪۋﻗﯘﻟﯫددە ﺳﯜﭘﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﯩﻠﻼر ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯘ
ﺳﯜﭘﻪﺗﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﻳﻮرۇﺗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪس" .زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯘرﭼﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻮل
ﺋﯧﭽﯩﺶ ،ﻧﺎداﻧﻠﯩﻖ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺧﻪۋپ  -ﺧﻪﺗﻪردﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯘﻟﯘغ روھ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯩﻨﯩﻤﺴﯩﺰ ﻛﯜرەش ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر .ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪا ﺑﯘﻧﺪاق زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻧﻰ
ﭼﯩﻘﻤﯩﺪى دﯦﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯜن ﻛﻪﭼﯜرۈﺷﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن" .ﻟﻰ ﻣﯧﯔ
ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺳﯚزى ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ  - 20ﺋﻪﺳﯩﺮدﯨﻜﻰ ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻏﯩﻤﯘ ﺗﺎزا ﻣﺎس ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.

ﻳﯧﯖﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻗﯘرۇﻟﯘپ ،ﭘﻪن  -ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜن زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴﻰ
ﺑﺎﺷﻼﻧﺪى .ﺑﯩﺮاق ﺟﯘﯕﮕﻮدا ﺗﺎﻛﻰ ﭘﺎرﺗﯩﻴﻪ  - 11ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﻚ ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﻲ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ  - 3ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ
ﻗﻪدەر ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى .ﺑﯘ ﺋﺎرﯨﺪا ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻼر ﺋﯜزۈﻟﻤﻪي ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘردى" ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت زور
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ" ﻳﯜز ﺑﻪردى .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ،ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﻧﯘرﻏﯘ ﻣﯘﻧﻪۋۋەر
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زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى .راﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﺴﺎق ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﻳﯩﻠﻼر ﻳﻮل ﺋﯧﭽﯩﺶ ﺗﺎﻻﻧﺘﯩﻐﺎ
ﺋﯩﮕﻪ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﻚ ﺋﻪزﯨﻤﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ دەﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﺪى.

 -3ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ  20ﻳﯩﻞ ﻣﺎﺑﻪﻳﻨﯩﺪە ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮدى .ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت،
ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ،ﺗﻪﻧﺘﻪرﺑﯩﻴﻪ ،ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ،ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎت ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ زاﻣﺎن ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ
ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺪە ﮔﯜﻟﻠﻪپ  -ﻳﺎﺷﻨﯩﺪى .زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻟﻤﯩﻘﻰ زاﻣﺎن ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻐﺎ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﺗﻪدرﯨﺠﯩﻲ
ﺋﺎﺷﺘﻰ .ﺑﯘ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮە ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﺑﯘرۇن ﺗﯜزۈك ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ﻛﯚرۈپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﻛﯚپ ﺧﯘرﺳﻪن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﺘﻪ ﺋﻪدﯨﺒﻠﻪر ۋە ﺳﻪﻧﯭﺗﭽﯩﻠﻪر ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻟﻤﯩﻘﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺋﻮرۇن ﺗﯘﺗﯩﺪۇ .ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن
ﺑﯩﺮ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ دەۋرﻧﻰ ﻳﻮرۇﺗﯘپ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن زور ﮬﻪﺟﯩﻤﻠﯩﻚ روﻣﺎﻧﻼر ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪردە،
ﺋﺎﻛﺎدﯦﻤﯩﻴﯩﻠﻪردە ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼر ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﺘﯩﻦ
ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪى .ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻳﯘرﺗﻠﯩﺮﯨﺪا ﺗﯩﻞ  -ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﻛﻪﺳﯩﭙﻠﯩﺮى
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ دوﻛﺘﻮر ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﻪش ﺋﻮرﻧﻰ ۋۇﺟﯘدﻗﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺑﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺧﯘﺷﺎﻟﻼﻧﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﺷﯘ
ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯜﻣﯩﺪﻛﻪ ﺗﻮﻟﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا  - 21ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ دەرۋازﯨﺴﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪۇق.
ۋەﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ - 21 ،ﺋﻪﺳﯩﺮدە ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر  - 21ﺋﻪﺳﯩﺮدە ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟
ﻗﺎﻧﺪاق ﻳﺎﺷﺎﻳﺪۇ؟ دۆﻟﻪت ۋە ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﻪرﺗﯩﭗ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﯩﺪە ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ﺧﻪﻟﻘﯫرا
ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺗﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺧﯩﻞ ﻗﯩﻤﻤﻪت ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨﻰ ﮔﻪۋدﯨﻠﻪﻧﺪۈرﯨﺪۇ؟ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻧﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ
ﻗﺎﻧﺪاق ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ؟ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ﻧﯧﻤﯩﻠﻪرﮔﻪ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ؟ ﻧﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﺘﺎ ﺑﯩﺰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺧﯩﻞ
ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ؟ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪر ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯜﻣﯩﺪۋار زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘرﻣﺎﻗﺘﺎ .ﻏﻪرﺑﻨﯩﯔ
ﺗﯘﻳﻐﯘن زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮى ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺧﻪﻟﻘﯫرا ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺪە ﻗﯩﻴﺎس ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪى ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﻪﻗﻪت ﺋﺎﺷﯘ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﮔﻪ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻼ ﻗﺎﻟﺪى.
4

رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ ﭘﺎﻛﯩﺖ دﯦﻤﻪﻛﺘﯘر .ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰدا ﺗﯘرﻏﺎن ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﻧﯩﯔ ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﺎ ﺗﺎﺧﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ
ﺑﯩﻠﺴﻪﻛﻼ ،دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﯩﺮاق ﻳﻪرﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﯧﯖﻰ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺳﯚزﻟﻪپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ
ﺋﺎﻟﺘﻪ  -ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻛﯧﻠﻪﭼﻪﻛﺸﯘﻧﺎﺳﻰ ﻳﻮﮬﺎن ﻧﻪﺳﺒﯩﻨﯩﯔ "ﺑﯜﻳﯜك
ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺶ" دﯦﮕﻪن ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪردە ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺋﯩﻨﻜﺎس ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى .ﺋﯘ
ﭼﺎﻏﻼردا ﻗﯩﺰﯨﻖ ﻟﻪﺗﯩﭙﯩﻠﻪرﮔﻪ ،ﻧﻪﭘﯩﺲ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﻼرﻏﺎ ﺧﯘﻣﺎر ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪاق ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﮔﻪ دﯨﻘﻘﻪت
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺗﯧﺮەﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪن ﺧﻪﻟﻖ ﮬﺎﻣﺎن ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻧﺎﻣﺮات ،ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﺳﯩﺰ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﭼﯜﺷﯜرۈپ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ  -دە ،ﭘﯘرﺳﻪﺗﭙﻪرەﺳﻠﻪرﻧﻰ ﺳﻪﻣﺮﯨﺘﯩﭗ ﻛﯚرەﯕﻠﯩﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﻪﺳﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻤﯩﺰدا ﺋﯩﻨﻜﺎس ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪرﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺟﯜرﺋﻪت
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﻮﻏﯘق ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﺪۇ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯩﻠﻤﯩﻴﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜن ،ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪرﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘرﻏﺎن ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺠﺎد ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﮬﯧﻠﯩﮭﻪم ﺑﺎزار
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ﺗﺎﭘﻤﯩﺪى .ﺑﯩﺰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﺎﭘﺘﻮر ﻳﻮﮬﺎن ﻧﻪﺳﺒﻰ ﺋﻪڭ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎن دۆﻟﻪت ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮى ۋە
ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘرۇپ - 21 ،ﺋﻪﺳﯩﺮدﯨﻜﻰ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﻠﻪردﯨﻦ ﺑﻪزى ﺑﯧﺸﺎرەﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺑﻪرﮔﻪﻧﯩﺪى .ﺧﯘددى
ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯧﺸﺎرەﺗﭽﯩﻠﻪردﯨﻦ ﺧﻪۋەر ﺗﺎﭘﻘﺎن ﺋﯘﭼﯘرﻟﯩﺸﯩﺶ ،ﻳﻪر ﺷﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺶ دوﻟﻘﯘﻧﻰ
ﺑﯜﮔﯜن ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪن ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى.

ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻼ ﺷﻪرﻗﯩﻲ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎدﯨﻜﻰ دۆﻟﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﭘﯘل ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﻨﻰ ﻣﯘﻧﻘﻪرز ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ
ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﺮﯨﺰﯨﺲ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن ﺟﻮرﺟﻰ ﺳﻮرۇﺳﻨﻰ ﺑﻪزى ﺋﻮﻗﯘﻣﯘﺷﻠﯘق ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎزدۇر  -ﻛﯚﭘﺘﯘر
ﺑﯩﻠﯩﺪۇ .ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼردﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘم ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﭽﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻰ  42دۆﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ زور ﺑﻮﻟﯘپ ،دۇﻧﻴﺎ
ﭘﯘل ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﺗﯜزۈﻟﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚرﺳﻪﺗﺘﻰ.
ﻗﻪﻳﻪردە ﺷﺎﻟﺘﺎق ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺷﯘ ﻳﻪردە ﭼﯩﯟﯨﻦ ﺑﺎر.
ﻗﻪﻳﻪردە ﺑﺎﻻ  -ﻗﺎزا ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺷﯘ ﻳﻪردە ﺟﻮرﺟﻰ ﺑﺎر.

ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ،دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺳﻮرۇس ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺨﭽﺎم ﺗﻪﺳﯟﯨﺮى .ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻼ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ۋە ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ۋەزﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎۋى ﺑﯩﺮ ﮔﻪۋدە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ،
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﮕﻪن ﺋﺎدەم ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘق ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻤﻪﻳﺪۇ.

-1980ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻛﯧﻠﻪﭼﻪﻛﺸﯘﻧﺎﺳﻰ ﺋﺎﻟﯟﯨﻦ ﺗﻮﻓﻠﯧﺮ " - 3دوﻟﻘﯘن" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﺪۇرۇپ،
"ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﻠﯩﺸﯩﺶ ،ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺶ دوﻟﻘﯘﻧﯩﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼپ ﺑﻮﻟﺪى ،ﺋﻪﻣﺪى ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ
دوﻟﻘﯘن ﺋﯘﭼﯘرﻟﯩﺸﯩﺶ دوﻟﻘﯘﻧﻰ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ" دﯦﮕﻪﻧﯩﺪى .ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ  - 1990ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﺪۇرﻏﺎن
"ﮬﻮﻗﯘﻗﻨﯩﯔ ﻛﯚﭼﯜﺷﻰ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪە ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﯚﻛﯜﻣﺮان ﻛﯜﭼﻰ ﭘﯘﻟﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﻤﮕﻪ ﻳﯜزﻟﻪﻧﺪى،
دەپ ﮬﯚﻛﯜم ﻗﯩﻠﺪى.

 -1973ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺧﺎرۋارد ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻰ داﻧﯩﻞ ﺑﯧﻞ "ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ" دﯦﮕﻪن ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﻏﯘﻟﻐﯘﻻ ﻗﻮزﻏﯩﻐﺎن .ﺋﯘ ،ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت
دەۋرﯨﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪاق ﺋﯜﭼﻜﻪ ﺑﯚﻟﮕﻪن" :ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﯩﭙﺘﯩﺪاﺋﯩﻲ ﺋﻪﻣﮕﻪك ﻛﯜﭼﯩﮕﻪ
ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ،ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﺘﯩﻦ دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻼرﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻨﯩﺪۇ .ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼرﻧﻰ ﻣﻪرﻛﻪز ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎۋار ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻜﻪ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻨﯩﺪۇ .ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﭼﯚرﯨﺪەپ ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ" )"ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻰ دوﻟﻘﯘﻧﻰ" دﯦﮕﻪن ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ
ﻗﺎراﻟﺴﯘن .ﺗﺎۋدﯦﻴﻪن ﺗﯜزﮔﻪن .ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺷﻪﮬﻪر ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ  - 1998ﻳﯩﻞ  - 7ﺋﺎي ﻧﻪﺷﺮى( .دﯦﻤﻪك- 21 ،
ﺋﻪﺳﯩﺮ "ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻰ دەۋرى" دەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﺎﻗﺘﺎ - 11 .ﺋﻪﺳﯩﺮدە ﺋﯚﺗﻜﻪن ﺋﯘﻟﯘغ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﺑﻮۋﯨﻤﯩﺰ
ﻳﯜﺳﯜپ ﺧﺎس ﮬﺎﺟﯩﭙﻨﯩﯔ "ﺑﯩﻠﯩﻢ  -ﺑﻪﺧﺖ دﯦﻤﻪﻛﺘﯘر" دﯦﮕﻪن ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻰ ﻧﯚۋەﺗﺘﻪ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ روﺷﻪن
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﻳﯜﺳﯜپ ﺧﺎس ﮬﺎﺟﯩﭗ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرﮔﻪن دۆﻟﻪت ۋە
ﺑﻪﺧﺖ  -ﺳﺎﺋﺎدەت ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮى ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﻪ ﻧﻪﮔﻪ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺑﻮﻟﻐﯩﻴﺪى؟ ﺋﻪڭ ﺑﺎﻟﺪۇر ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎن ﺋﻪﻧﯭﻧﻪ ﻛﯧﻴﯩﻦ
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ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯩﮕﯩﻠﻪپ ﻗﺎﻟﺪى؟ ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻨﻰ ﺗﺎرﯨﺨﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﻟﺪۇرﯨﻤﯩﺰ.

ﻛﯚرۈپ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﺗﻪس ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺳﯩﻨﺎﻗﻼرﻏﺎ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ .ﺗﻪﻛﻪﻟﻠﯘپ ﻗﯩﻠﻤﺎي
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺑﯩﺰ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ۋە زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯜﺷﻜﯜل ﺳﯩﻨﺎﻗﻼرﻧﯩﯔ
ﮬﯚددﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺋﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﻨﺎق ﮬﺎﻳﺎت  -ﻣﺎﻣﺎﺗﻠﯩﻖ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮى ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺴﯩﺰ
ﺳﯩﻨﺎق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪا ﺷﺎﻟﻼﻧﻐﺎﻧﻼر ﻳﯧﯖﻰ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﻣﯘﻧﺒﻪردﯨﻜﻰ ﻏﺎﻟﯩﺒﻼرﻧﯩﯔ ۋۇﺟﯘدﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﻗﺎﻧﻐﺎ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪت ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ،ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﺷﺎت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﺎﻣﯩﻞ ﺷﯘ
ﺧﻪﻟﻖ ﻳﺎﺷﺎپ ﻛﻪﻟﮕﻪن زﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﻛﺎن ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻠﯩﺮى ﻳﺎﻛﻰ ﺧﺎم ﺋﻪﺷﻴﺎﻻر ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺗﺎﺳﺎدﯨﭙﯩﻲ
ﻳﺎردﯨﻤﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪس ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻧﻮﻗﯘل ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﭘﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪس .ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﻣﯩﻞ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺑﯘ،
ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﭘﻪﻧﻨﻰ ﻗﻮرال ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻪﻗﯩﺪە .ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﭘﻪن ﺋﯧﻴﻨﯩﺸﺘﯧﻴﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰاﮬﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا
"ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺳﻪۋەب  -ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻮﻳﻼﻧﺪۇرﯨﺪۇ ۋە ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜرﯨﺪۇ" .دﯦﻤﻪك ،ﺋﯘ
ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰدەﻳﺪۇ .ﻣﻪﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﮬﯚﻛﯜﻣﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﯚﻛﯜم ﻳﯧﯖﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎن
ﺋﯚزﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪت ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﻜﺎرﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ .ﺑﺎﻳﻘﺎش ،ﮬﯚﻛﯜم ،ﺋﯩﻨﻜﺎر ،ﺋﯩﻨﻜﺎرﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎر
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﭘﻪن ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪۇر .ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺑﯘ ﺟﻪرﻳﺎﻧﺪا ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮن ﻳﯩﻞ ﮬﻪﺗﺘﺎ
ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪرﻣﯘ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪت ﺋﯚزى رول ﺋﻮﻳﻨﺎۋاﺗﻘﺎن داﺋﯩﺮﯨﺪە ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ،ﺋﯘ
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ داﺋﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ.

روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻮرﺗﺎﻗﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺗﻠﻪق ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪت ﺑﺎر .ﺋﯘ،
ﭼﻮﯕﻘﯘر ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﮬﯧﺴﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪۈرۈپ ،ﺑﯘ ﮬﯧﺴﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ  -ﺋﺎﺳﺘﺎ ﭘﻪرۋﯨﺸﻠﻪپ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪل ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرﯨﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﭘﻪﻧﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﺎﻻل ﺑﻪﺧﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺧﯩﺰﻣﻪت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﻳﺪۇ.

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ﺋﺎدەﻣﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﻗﻪدەر ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﺪۇر ،ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﯩﻴﺴﯩﺪۇر،
ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﺘﯘر ۋە ﺑﯘ ﮬﻪرﯨﻜﻪت ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎن ﮬﻪﻣﺪە ﺋﻪﻗﯩﻞ ،ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪت،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺗﻪﺑﯩﯭت ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻼﻧﻐﺎن ﺳﺎپ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪت ﻣﻪﺟﻤﯘﺋﻪﺳﯩﺪۇر .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﻣﺎﻟﻪﺗﺘﯘرﻛﻰ،
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﻪﻳﺮان ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻟﻪززەت ﺗﺎﭘﯩﺪۇ .ﻣﻪﻧﯩﯟى دۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪﻣﺘﯜﻛﻠﯜﻛﻨﻰ
ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻳﺪۇ .ﺋﯩﻨﺴﺎن ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ داۋام ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ روھ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﺪە ﺋﯩﻠﮭﺎﻣﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯚزﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ
ﻛﯜچ  -ﻗﯘدرەﺗﻨﻰ ،ﺋﯩﺠﺎد ﮬﻪۋﯨﺴﯩﻨﻰ ﺟﺎرى ﻗﯩﻠﺪۇرﯨﺪۇ .ﺋﯘ ﺋﯚزى ﻣﻪدەت ﺋﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ۋە ﺳﯚﻳﯜﻧﯜۋاﺗﻘﺎن ﺋﻪﻧﻪ
ﺷﯘ روھ ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﺴﯧﺮى ﺋﯚزﯨﺪە ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻪدﯨﯟﯨﻴﻠﯩﻚ ۋە ﻗﺎﻧﺨﻮرﻟﯘﻗﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺮەت
ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﻳﯩﺮﮔﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋﺎرا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯩﺮق ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺘﯩﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﻐﺎن ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﻖ ﻣﯧﮭﺮﯨﻨﻰ روﺷﻪن
ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ.

ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﮔﯜﻟﻠﻪﻧﮕﻪن ،ﻣﻪﺋﯩﺸﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪۋج ﺋﺎﻟﻐﺎن  - 20ﺋﻪﺳﯩﺮدﯨﻤﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر
ﺋﯚزﻟﯩﺮى ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﺗﺎﻛﺎﻣﯘﻟﻠﯘﻗﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪى .ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻘﺎ ﭘﺎﺗﺘﻰ.
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ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﻓﺮاﻧﺸﺴﯩﺲ ﻓﻮﺳﺎن" :ﺗﺎرﯨﺨﻨﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺷﻪرﮬﻠﻪش ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪل ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪس .ﺋﯘ،
ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻧﻮﻗﯘل ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﮬﺎﻳﯟان ﺋﻪﻣﻪس" دەﻳﺪۇ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ
ﺳﺎﺑﯩﻖ زۇﯕﺘﯘﯕﻰ ﻧﯩﻜﺴﻮﻧﻤﯘ "ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﻣﺎددﯨﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﻧﻰ ﮬﻪل ﻗﯩﻼﻻﻳﺪۇ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﻧﻰ ﮬﻪل ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ" دﯦﮕﻪﻧﯩﺪى .ﺑﯩﺰ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﯚﻟﯩﻜﯩﺪە ﻏﻪرب دۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻠﯩﻖ ۋەزﯨﻴﻪﺗﻨﻰ ﺗﯧﺰ ﺳﯩﺰﻣﺎ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﺪا ﺋﯩﺸﺎرە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﺘﯘق.

ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ روﻧﺎق ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ،ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮا،
ﮔﯜزەل ﻏﺎﻳﻪ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪش ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﯘﮬﯩﻢ .ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰدە "ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﺰ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻛﯩﺘﺎب ﺋﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯧﺸﻪك"
دﯦﮕﻪن ﮔﻪپ ﺑﺎر.

ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﭼﻮﻗﯘم ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎدەم ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ .ﻓﺎﺷﯩﺴﺘﻼرﻧﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﮬﻪۋﯨﺴﻰ
ﺋﯜﭼﯜن ۋەﮬﺸﯩﻲ ﻗﻮراﻟﻼرﻧﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪرﮔﻪن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻣﯘ ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪى .ﺋﯚزﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻮل
ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺧﯩﻼپ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺪە ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼردﯨﻦ ﺑﯜﮔﯜﻧﻤﯘ ﺗﺎﻻﻳﻼپ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﺎرﯨﻤﯩﺰدا ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻣﯘ ﺑﺎر ،ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻤﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﺋﺎران
ﺋﯚﺗﻜﯜزۈﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺷﻤﺎﻳﺪۇ .ﺧﯘددى ﻧﻪم ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﻗﯧﻴﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﻮﻗﻴﺎ ﻧﯩﺸﺎﻧﻐﺎ ﺗﻪﮔﻤﯩﮕﻪﻧﺪەك ،ﺑﯩﻠﯩﻢ
ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﻏﻪرەزﻧﻰ ﺗﯩﻜﻠﯩﻴﻪﻟﻤﯩﮕﻪن زﯨﻴﺎﻟﯩﻲ ﺋﯚز ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪت ﻳﻪﺗﻜﯜزەﻟﻤﻪﻳﺪۇ .ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ
زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ رول ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪۇ.

ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﭘﻪن ،ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜر زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ زۆرۈر .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰدە ﻳﻮق ﺑﻮﻟﯘۋاﺗﻘﯩﻨﻰ
ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻر .ﺋﯘﻻر ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺰدە ﻳﻮق؟ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﺎۋاب ﺗﯧﭙﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ .ﺑﯩﺰ داﻧﯩﻞ
ﺑﯧﻠﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﯜچ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻘﺎ ﺑﯚﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﺋﯚﺗﺘﯘق .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﺳﺎق ،ﺑﯩﺰ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻰ دەۋرﯨﮕﯩﻤﯘ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ،ﻣﯘﺷﯘ
ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻰ دەۋرﯨﮕﻪ ﻛﯚﭼﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ .ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ - 21 ،ﺋﻪﺳﯩﺮدﯨﻜﻰ ﺋﺎۋات
ﺷﻪﮬﻪرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﺧﺎﻟﺘﺎ ﻛﻮﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪا ﻛﺎۋاﭘﺪاﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜرۈپ ﻳﯜرۈش ﻳﯧﯖﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ رﯨﺰﻗﯩﻤﯩﺰﻣﯩﺪۇ؟
ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎن ﻣﺎﮔﯩﺰﯨﻨﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﻧﺎﻏﺮا ﭼﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﭘﯘل ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻرﻣﯘ؟ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ
ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰدﯨﻦ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﯩﻤﯘ ﻛﺎۋاﭘﺪان ﻛﯚﺗﯜرۈپ ﻛﯩﺮﺳﻪك ﻛﯧﺮەك.

ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻰ دەۋرﯨﺪە ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﭼﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﺪاق
دﯦﺴﻪك "زﯨﻴﺎﻟﯩﻲ" دﯦﮕﻪن ﺋﯘﻗﯘم "ﺳﯩﻨﯩﭗ" ﺋﯘﻗﯘﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺘﻪك ﻛﯚرۈﻧﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت
ﭘﯘﻗﺮاﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪﻟﯩﭙﻰ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﺎ "زﯨﻴﺎﻟﯩﻲ" دﯦﮕﻪن ﺋﯘﻗﯘم ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﮔﻪۋدﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ
ﺗﯘﺗﺎش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﻪﮬﯟاﻟﺪا ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺷﻪﻛﻠﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻧﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽﻪ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻛﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﻨﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪﺗﺒﯩﻘﻠﯩﺴﺎق ،ﺑﯩﺰدﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻤﯘ
زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼردﯨﻜﻰ ﺳﯜﭘﻪت ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
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ﺑﯩﺰدﯨﻜﻰ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻰ ﻗﺎﻧﺪاق؟
5

-20ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺗﺎرﯨﺨﻰ ﺋﯩﻠﻐﺎر زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻧﯩﯔ ﺑﻮﮬﺮاﻧﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮاش ﺗﺎرﯨﺨﻰ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮى ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯚپ ﺧﯩﻞ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘرەﻛﻜﻪﭘﻠﯩﻜﻰ ،ﺗﻪﻟﯩﻢ -
ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪ ۋە ﺋﯩﺪﯦﯯﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻧﺒﻪﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺋﯚز ۋاﻗﺘﯩﺪا
ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ...ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻻر ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺑﯩﺮﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺸﯩﭗ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈﺷﻨﯩﯔ
ﺋﯚزﯨﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﻤﺎ .ﺑﯘ ﺗﯧﻤﺎ ﻳﯧﺘﻪرﻟﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎل ،ﻛﯚپ ﻗﯩﺮﻟﯩﻖ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰە ﻣﯧﺘﻮدﯨﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰ
ﭘﻪﻗﻪت ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪر ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن ﺑﻪزى ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻼر ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯜرﮔﯜزﯨﻤﯩﺰ.

ﺟﯘﯕﺨﯘا ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯘﻣﮭﯘرﯨﻴﯩﺘﻰ ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﭘﺎﺟﯩﯭﺳﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ روﻣﺎن ،ﻗﯩﺴﺴﻪ
ۋە ﺗﻪرﺟﯩﻤﮭﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدا ﻣﻪﻟﯘم دەرﯨﺠﯩﺪە ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﺋﯜزۈﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﯧﻐﯩﻠﯩﻘﻼر ،ﻗﻮزﻏﯩﯖﻼر ۋە
ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪر زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻧﻰ ﻳﯧﺘﯜﺷﺘﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻳﻮل ﻗﻮﻳﻤﯩﺪى ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ
ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎزﻏﯩﻨﺎ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻧﻰ ﺋﺎﻣﺎن ﻗﻮﻳﻤﯩﺪى .ﺋﺎﺑﺪۇﻗﺎدﯨﺮ داﻣﻮﻟﻼ ،ﺋﺎﺑﺪۇﺧﺎﻟﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘرى ،ﻣﻪﻣﺘﯩﻠﻰ
ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ،ﻗﯘﺗﻠﯘق ﺷﻪۋﻗﯩﻲ ،ﻟﯘﺗﭙﯘﻟﻼ ﻣﯘﺗﻪﻟﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼ روزﯨﺒﺎﻗﯩﻴﯧﻒ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺑﺎﮬﺎدﯨﺮ ﺋﻮﻏﻼﻧﻼر ﺋﻪﻳﻨﻰ
دەۋردﯨﻜﻰ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺟﺎﮬﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘش ﻛﯜرﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎرﻗﯩﻦ ﺳﻪﻣﻪرﯨﻠﯩﺮﯨﺪۇر .ﺑﯘ ﺳﻪﻣﻪرﯨﻠﻪر ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚزﯨﮕﻪ
ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺳﺎﻧﺴﯩﺰ ﺋﻪزﯨﻤﻪﺗﻠﻪر ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺟﻪﯕﮕﯩﯟار ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﻪﺋﻪﻳﻨﻰ ﮬﻪرﺑﯩﺮ
ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﻗﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﺘﻰ ﺋﯘرﻏﯘپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﻰ ﺟﯘﺷﻘﯘن ،ﮬﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ ﻧﯘﺗﯘﻗﻨﯩﯔ ﺑﺎش
ﻣﺎۋزۇﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ.

ﻣﻪردﻟﯩﻚ ﺟﯘﺷﻘﯘن ۋە ﺋﯧﮕﯩﻠﻤﻪس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻧﺎﻣﻪردﻟﯩﻚ ﺋﻪۋرﯨﺸﯩﻢ ۋە ﻳﯧﭙﯩﺸﻘﺎق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺳﯩﻴﺎﺳﻪت
ﻣﻪردﻟﯩﻜﻨﻰ ﻳﯧﭙﯩﻨﭽﺎ ،ﻧﺎﻣﻪردﻟﯩﻜﻨﻰ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪت ﺳﺎن  -ﺳﺎﻧﺎﻗﺴﯩﺰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺳﺎۋاق،
ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ،ﻧﻪﻳﺮەﯕﯟازﻟﯩﻘﻨﻰ ﻛﻪﺳﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺳﯩﻴﺎﺳﻪت ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇﻛﻰ،
ﺋﯘ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘرەﺳﺴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ رام
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺋﯚزى ﻛﯚزﻟﯩﮕﻪن ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﮕﻪ ﺗﯘﻳﺪۇرﻣﺎي ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ .ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺋﯩﻨﻘﯩﻼب ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇﻛﻰ ،ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﯩﯔ ﮬﯜﻧﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﻪۋﯨﺮى ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎدەم ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ
ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﻪرداﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺪۇ ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ،ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘﻰ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻧﯘﺳﺮەت ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺧﻮﺟﯩﻨﯩﻴﺎزﮬﺎﺟﻰ ،ﺗﯚﻣﯜر ﺧﻪﻟﭙﯩﻠﻪر ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺗﻪﮬﻪرەﺗﻠﯩﺮى ﮬﺎﻻل ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﯜﻧﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘق
ﺧﻪۋەردا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺗﻪرەت ﺋﯘزۇﻧﻐﺎ ﺑﺎرﻣﺎي ﺳﯘﻧﻐﺎن .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻤﯩﺰ ﺑﯘﻧﺪاق ﻣﯩﺴﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺑﺎي.
ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ "ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻼر ﺋﻮق ﻳﯧﮕﻪن ،ﺋﻪۋﻻدﻟﯩﺮى ﭘﻮق ﻳﯧﮕﻪن".

ﻳﯧﯖﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ
ﺗﯩﻜﻠﻪﻧﺪى .ﺑﯩﺮاق "ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت زور ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ" ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺷﯘن زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻧﻰ ﺧﻪﻟﻘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟەﺗﺘﻰ .ﺑﯘ
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﯜزۈﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﺰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪن ﺷﺎﻧﻠﯩﻖ  20ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﻛﯚرﺳﻪﺗﻤﻪي
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ﻗﺎﻟﻤﯩﺪى.

 -1930ۋە  - 1950ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪى  -ﻛﻪﻳﻨﯩﺪە ﺳﺎﺑﯩﻖ ﺳﻮۋﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﺪا ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪﮬﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن
زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﺴﻰ ﺋﺎرﯨﻤﯩﺰدا ﻳﻮق ،ﺑﺎرﻟﯩﺮى ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى .ﺑﯘ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺑﯘ ﺗﯜرﻛﯜﻣﺪﯨﻜﻰ
زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻧﯩﯔ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ روﻟﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﻰ .ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻗﺎﺗﻼﻣﻼردا
رول ﺋﻮﻳﻨﺎۋاﺗﻘﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯚپ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺳﺎﺑﯩﻖ ﺳﻮۋﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﮔﻪن ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪا
ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﻪﻧﮕﻪن .ﺋﯘﻻر ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪن دەرﺳﻠﯩﻜﻠﻪر رۇﺳﭽﻪ ﺋﯩﺪى ﻳﺎﻛﻰ رۇﺳﻼر ﺋﻪﻧﺪﯨﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻴﭽﻪ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼر ﺋﯩﺪى .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺰم ﻣﻪﭘﻜﯘرﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﺳﻮۋﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻰ
ﺋﯜﺳﺘﻘﯘرۇﻟﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮى ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪا ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن .ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﺌﯩﻲ ﮬﻪﻣﺮاھ ۋە ﺋﺎﺗﻮم
ﺑﻮﻣﺒﯩﺴﻰ ﻛﻪﺑﯩﻲ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘرۇﺷﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻗﺎﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪا ﺳﯩﯖﮕﻪن ﺋﺎﺗﯧﺌﯩﺰم روﮬﻰ
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﺋﯩﺪى .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻر ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪن
ﻣﯘﮬﯩﺖ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺪى؟
ﺋﯘﻻر ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪر ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪرزەﻧﺘﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ
ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﮬﯩﺘﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﻣﯘﮬﯩﺘﻰ ،ﺋﯘﻻردا ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘم ﺗﻪﺳﯩﺮى
ﺑﺎر .ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯚز ﺧﻪﻟﻘﻰ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺧﯩﺰﻣﻪت ﻗﯩﻠﺪى .ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺰدەش ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺑﯘ ﻛﺎدﯨﺮﻻر
ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﻳﯧﯖﻰ ۋە ﺋﯚزﮔﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ،
ﻛﺎدﯨﺮﻻر ﺑﯩﻠﻪن ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا ﺑﻪزى ﭘﻪرﻗﻠﻪر ﻣﻪۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﺪى  -دە ،ﻛﺎدﯨﺮﻻر ﺑﯩﻠﻪن ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﻰ ﮔﻮﻳﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﺪەك ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﯘ ﻛﺎدﯨﺮﻻر ﻣﺎددﯨﻲ ﺗﯘرﻣﯘش
ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ رۇﺳﻼردﯨﻜﻰ ﻳﺎۋروﭘﺎﭼﻪ ﻳﻮﺳﯘﻧﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘم دەرﯨﺠﯩﺪە ﺋﯚزﻟﻪﺷﺘﯜرﮔﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜن ﮔﻪۋدﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ رەﯕﻠﻪرﻧﻰ ﻗﻮﺷﺘﻰ )ﺑﯘ ،ﭼﯧﻜﯩﺶ،
ﺋﯩﭽﯩﺶ ،ﻛﯩﻴﯩﺶ ،ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺟﻪﮬﻪﺗﻠﻪردە ﻛﯚرۈﻟﺪى( .ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﻪﮬﯟاﻟﻼر ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺑﯩﺰدﯨﻼ
ﻛﯚرۈﻟﮕﻪن ﺋﻪﮬﯟال ﺋﻪﻣﻪس ،ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﻪﮬﯟاﻟﻼر ﭘﯧﺘﯩﺮ دەۋرﯨﺪﯨﻜﻰ
روﺳﯩﻴﯩﺪﯨﻤﯘ ﻛﯚرۈﻟﮕﻪﻧﯩﻜﻪن .ﭘﯧﺘﯩﺮ ﻏﻪرﺑﯩﻲ ﻳﺎۋروﭘﺎﻟﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،روﺳﯩﻴﯩﻨﻰ ﻏﻪرﺑﯩﻲ
ﻳﺎۋروﭘﺎ ﺋﻪﻧﺪﯨﺰﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪﯨﻐﺎن زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن .ﺑﯘ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر  - 19ﺋﻪﺳﯩﺮدە
ﻏﻪرﺑﯩﻲ ﻳﺎۋروﭘﺎﻏﺎ ﺋﯚزﻟﯩﺮى ﺧﺎﻻپ ﻛﯚﭼﻤﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰدەپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺑﯩﺮ
ﺗﯜرﻛﯜم ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ۋە ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﻻدﻟﯩﺮى ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻻر ﻏﻪرﺑﯩﻲ ﻳﺎۋروﭘﺎ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼر
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻏﻪرﺑﯩﻲ ﻳﺎۋروﭘﺎ ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﺴﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ روﺳﯩﻴﯩﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘزۇﺷﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﺷﻘﺎن .ﺑﯩﺮاق ﺑﯘ ،ﺧﻪﻟﻖ ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﯘﻻر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪۈرۈپ ﻗﻮﻳﻐﺎن" .ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰ دﯦﺴﻪك ،زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر
ﺋﺎﺷﯘ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰدﯨﻦ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎن ﭼﯧﭽﻪك .زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼردا ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻛﯧﺴﻪل ﺑﺎرﻛﻰ ،ﺋﯘﻻر ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻜﻰ

http://ilkitap.blogbus.com

152

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،دەپ ﻗﺎراپ ﺋﻪﺗﻪي ﭘﻪرق ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﯩﺪۇ" )ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺧﻪﻟﻘﯫرا
ﺟﺎﻣﺎﺋﻪت ﺋﻪرﺑﺎﺑﻰ ﭼﯩﺘﻴﻪن دازوﻧﯩﯔ ﺳﯚزى( .ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﻪﮬﯟال ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺳﺎﻏﻼم ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﻪﮬﯟاﻟﺪۇر.
ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯚزﯨﮕﻪ راﺳﺘﺘﯩﻦ ﻧﻪپ ﻛﻪﻟﺘﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﮬﺮۇم ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .زﯨﻴﺎﻟﯩﻲ ﺋﯚزى
ﺑﯩﻠﻪن ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﺋﻮرﺗﺎق ۋە ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺟﺎۋاب ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ.

ﻣﺎرﻛﺴﯩﺰم ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە دﯨﻘﻘﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪت دﯦﮕﻪن ﺋﯘﻗﯘم
ﺋﺎﺑﺴﺘﺮاﻛﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﻠﻪن ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚزى ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺘﻠﯩﻖ زﯦﻤﯩﻦ ،ﺗﯩﻞ ،دﯨﻦ،
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ،ﮬﻮﻗﯘق ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻻي ﻣﻪزﻣﯘﻧﻼردﯨﻦ ﺗﻪرﻛﯩﺐ ﺗﺎﭘﯩﺪۇ .ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩﯟﯨﺰﻣﻠﯩﻖ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯚز ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪردﯨﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﺋﻪڭ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﮔﻪ
ﻗﻪدەر ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪرﺳﯩﻨﻰ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﻧﻪزەرﮔﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺟﯘﯕﺨﯘا ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯘﻣﮭﯘرﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ
ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﺪا ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﻪر ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﻜﻪن ۋە ﮬﯚرﻣﻪت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن .ﻗﺎﻧﯘن
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪردﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ۋە ﺋﯜﻧﯜﻣﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﺎﻟﯩﺘﻰ .زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ۋە ﻛﺎدﯨﺮﻻر )ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺋﯘﻗﯘم ﺑﯩﺮ ﮔﻪۋدە( ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﯩﻠﻤﯩﻴﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻣﯘﺷﯘ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻨﻰ
ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺰم ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﻪﻧﮕﻪن ،ﺑﯩﺮاق ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﯩﺴﻰ
ﺑﯩﻠﻪن

ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن

ﻳﯧﺮى،

ﺑﯘﻻر

ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺰم

ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ

ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮر

ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻠﻪرﻧﯩﯔ

دەرﺳﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎن ،ﻣﺎرﻛﺴﯩﺰم ﻛﻼﺳﺴﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ،ﺗﻮﻟﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻼر ﺋﺎز.
ﻣﺎرﻛﺲ ،ﺋﯧﻨﮕﯧﻠﺴﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮى  50ﺗﻮﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﻣﺎرﻛﺴﯩﺰﻣﻨﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪرەﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ،ﻣﺎرﻛﺴﯩﺰﻣﻨﻰ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎن
دۆﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﺎدﯨﺮﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ.دﯦﻤﻪك ،ﺑﯘﻻر ﻳﺎ ﻣﺎرﻛﺴﯩﺰﻣﻨﻰ ﺗﯜزۈك ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪۇ ،ﻳﺎ ﺋﯚز
ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎرﯨﺨﻰ ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ،ﺋﯚرپ  -ﺋﺎدﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪۇ .ﻣﺎرﻛﺴﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﺎرﺳﺎ ﻣﺎرﻛﺴﻘﺎ
ﻳﺎرﯨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﺎرﺳﺎ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﻳﺎرﯨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﭘﺎرﺗﯩﻴﻪ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺠﺮا ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﻻردۇر .دۇﻧﻴﺎدا ﺑﯩﺮەر ﻧﻪرﺳﯩﮕﻪ ﭘﯜﺗﯜن ﺑﻮﻻﻟﻤﺎي ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪرﺳﯩﺪە ﭼﺎﻻ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻨﻤﯘ ﺋﺎرﺗﯘق ﺧﻪۋپ ﻳﻮق.

ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﻣﺎددﯨﻲ ۋە ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘﻻردﯨﻦ ﺑﯩﺮى راۋاج ﺗﺎﭘﻤﺎي ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪن ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﭘﺎﻟﻪچ
ﻧﻪرﺳﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰدﯨﻜﻰ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻠﯩﻜﻰ دۇﻧﻴﺎ ﻗﺎراش ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﺴﻰ
ﺷﻪﻛﻠﯩﺪە ﺑﺎش ﻛﯚﺗﻪردﯨﻴﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﻪﺑﯩﯭت دۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﯖﯩﻼﺷﺘﯩﻦ
ﻗﯘرۇق ﻗﺎﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺪﯨﻐﺎن روﻟﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﻤﯩﺪى .ﺑﯩﺰدﯨﻜﻰ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ ﻳﺎﻻڭ
ﻗﺎﺗﻼم ،زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﻪن ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮرۇن ﺋﺎﻟﻐﺎن .ﭘﯜﺗﻜﯜل ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺋﯩﭽﻜﻰ  -ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺑﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﺎددﯨﻲ
ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺧﺎدﯨﻤﻠﯩﺮى ﺑﯩﺰدە ﻳﻮق دﯦﻴﻪرﻟﯩﻚ .ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﻳﻪرﻟﯩﻚ
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ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺋﺎﺗﻤﻮﺳﻔﯧﺮاﻧﯩﯔ ﺷﺎﻟﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮاپ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪى ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ راﻳﻮﻧﻼرﻏﺎ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
دۇﻧﻴﺎ ﻗﺎراش ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﺴﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ،ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺗﯜزۈﻣﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻣﺎس ﻛﻪﻟﮕﻪن
ﺑﯩﻠﻪن ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺗﯜزۈﻣﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻣﺎس ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪۇ .دﯦﻤﻪك ،دۇﻧﻴﺎ ﻗﺎراش ﻣﻪﻟﯘم ﺑﯩﺮ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﻪدەﺑﯩﻲ ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪر ،ﮬﻪﻳﻜﻪﻟﻠﻪر ﻛﻪﺑﯩﻲ ﻣﻪدەﻧﯩﻲ
ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪر ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ رول ﺋﻮﻳﻨﺎش ﺑﯩﻠﻪن ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻣﻪدەﻧﯩﻲ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ
ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﯩﻴﯩﻠﯩﻚ رەۋﯨﺸﺘﻪ ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘپ دۇﻧﻴﺎ ﻗﺎراﺷﻘﺎ ﺑﯧﻘﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﺎدەم ﺋﯚز دۇﻧﻴﺎ
ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﯘش ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻗﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك ،دەپ
ﺟﺎۋاب ﺑﻪرﻣﯩﺴﻪ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯩﺮاق ﺋﯩﺪﯦﯯﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﻟﻼر ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘل ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ
ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﻗﯘل ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن دۇﻧﻴﺎ ﻗﺎراﺷﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎزاد ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﻪﻣﺪۇ؟
ﻣﺎرﻛﺴﯩﺰم ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮى ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﺴﻰ ﺋﯜﺳﺘﻘﯘرۇﻟﻤﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪۇ .ﮔﻪرﭼﻪ ﺋﯘ ﺑﺎزﯨﺴﻘﺎ ﻗﺎرﯨﺘﺎ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ روﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ ﺑﺎزﯨﺴﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪ دۇﻧﻴﺎ ﻗﺎراﺷﻨﻰ
ﺑﺎرا  -ﺑﺎرا ﺑﺎزﯨﺴﻘﺎ ﭘﺎﺳﺴﯩﭗ ﺋﯩﻨﻜﺎس ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن زەﺋﯩﭗ ﻧﻪرﺳﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇۋﯦﺘﯩﺪۇ.

ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﭽﯘ؟ ﻣﺎرﻛﺴﯩﺰم ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﻰ ﺑﺎزﯨﺲ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯜﺳﺘﻘﯘرۇﻟﻤﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا
ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎرﯨﭽﻰ ۋاﺳﯩﺘﻪ دەپ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرﯨﺪۇ .ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺑﯘ ﻳﻪردە ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﭘﻪﻗﻪت
ۋاﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻨﻼ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯩﺪى .ﺋﻪﮔﻪر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺋﺎڭ ﺷﻪﻛﻠﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻣﯘﺗﻠﻪق ﺑﯧﻘﯩﻨﻤﺎ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﯘﻗﻪررەر ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯜﺳﺘﻘﯘرۇﻟﻤﺎ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻐﺎن ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﻣﯘﻧﺪاق
زﯨﺪدﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ :ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯘ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﮔﻪ زﯨﻴﺎدە ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻚ
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ ،ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯘ ﺳﺎپ ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻚ دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﮬﻪددﯨﺪﯨﻦ زﯨﻴﺎدە ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﭗ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺗﻠﻪق ﻗﻮل ﺋﯜزﺳﻪ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ رﯦﯫل ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت
ﺑﯩﻠﻪن ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﯘﭼﻰ ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺗﻪۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ داﺋﯩﺮ
ﺑﯩﺮەر ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎي ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺧﯩﻞ روھ دوﺳﺘﻮﻳﯧﯟﯨﺴﻜﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ ﺳﯚزﯨﺪە ﻳﺎرﻗﯩﻦ
ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﻜﻪن" :ﺋﻪي ﺋﯩﻨﺴﺎن ،ﺳﺎﯕﺎ ﺗﻪزﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﯩﻨﯩﻢ ﻳﻮق ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ﺗﺎرﺗﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ
ﺋﺎزاب  -ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ ﺗﻪزﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﯩﻤﻪن".

ﺑﯩﺰدە زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﻛﯚﭘﺮەك ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﻪن ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﮕﻪ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﮕﻪ
ﺗﻮﭘﻼﺷﻘﺎن .دەرۋەﻗﻪ ،ﺑﯘﻻر ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻠﯩﺮى .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮى ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ
ﺋﺎۋۇﻧﺪۇرۇپ ،ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﻪﺗﻜﻪن داﺋﯩﺮﯨﺪە ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﻪپ ﻛﻪﻟﺪى ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﯩﺠﺎد ۋە
ﻣﯧﮭﻨﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪﻏﺮۇر ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەپ ﻛﻪﻟﺪى .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ۋە ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ

http://ilkitap.blogbus.com

154

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺑﻪزى ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺷﯘ ﻗﻪدەر ﺳﺎددﯨﻜﻰ ،ﺋﯘﻻر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮى ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ،
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﻪﻟﻪﻳﺪۇ ،دەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻧﻮرﻣﺎﻟﻠﯩﻖ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ،ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺗﯘﻳﯘق ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﺪى ،ﺗﺎﻻﭘﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮاﺗﺘﻰ .ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت -
ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯘرﭼﻜﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا زور ﭘﻪرق ﺑﺎر .ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﻧﻮرﻣﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﺗﯩﺪۇ ،ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻜﺎرﻟﯩﻘﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘش ﺑﻪدﯨﻠﯩﮕﻪ
ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﭘﺘﻮرﻧﯩﯔ ﺳﯘﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﺋﻪرﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﺪە ﺑﻪرق ﺋﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﭼﯩﻨﻠﯩﻘﻨﻰ
ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪۇ.

ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻜﻜﻪ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ
ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﻣﺎددﯨﻠﯩﺸﯩﺸﻰ .ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻚ ﮬﯧﺴﺴﯩﻲ ۋە ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻪك ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﭘﯩﻨﮭﺎن ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻜﻪن ،ﺋﯘ ،ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻨﻰ ﻣﻪﻧﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎت ﻛﯜﭼﻠﯜك روﮬﯩﻲ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻳﺎﻟﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﺎﻗﻨﺎﻳﺪۇ  -دە،
ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﯘﻧﺪاق ﭼﺎﻗﻨﺎش دﯨﺘﻰ ﻧﺎزۇك ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ﻛﯚﭘﺮەك ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻜﻪن ،ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮى ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺶ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻻﻣﻪت
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﯧﺴﺴﯩﻲ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ،ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺸﺘﻪك ﺗﯘرﻏﯘن ،ﻣﯘﻗﯩﻢ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﮔﻪرﭼﻪ ﺋﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳﯧﺰﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﻜﯜرﻟﯜﻛﯩﻨﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪك دەرﯨﺠﯩﺪە ﻧﺎﻣﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ،
ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ رﯦﯫل ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﮔﻪ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ دﯨﯫﮔﻨﻮز ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ.

ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرۈش ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪار .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯩﺮاق ﺋﯚﺗﻤﯜش
دەۋرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﮬﺎڭ  -ﺗﺎڭ ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﺎن ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪر ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎن .ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺷﯘﻧﺪاق دﯦﻴﯩﺸﻜﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇﻛﻰ،
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮى ﻳﯩﺮاق ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﺪەك
ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮق .ﺑﯘ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺳﯜﭘﻪت ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﯘرۇﻧﻼ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ راۋاﺟﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺋﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪم ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺳﯜﭘﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﻪڭ ﻛﯚﻟﻪﻣﺪە ﻗﺎﻧﺎت ﻳﯧﻴﯩﭗ ،ﭘﯘﻗﺮاﻻرﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎل
ﺋﺎدﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪۇر .ﺳﯜﭘﻪت ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺳﺎن ۋە ﻛﯚﻟﻪم ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯚﭼﺘﯩﻤﯘ  -ﻳﻮق ،دﯦﮕﻪن ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ
ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪۇ .ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﯩﺸﻼﻗﻘﺎ ﺧﺎس ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﺘﯩﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﯩﺪۇ.

ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ،ﭼﺎرۋﯨﭽﻰ ۋە دﯦﮭﻘﺎن ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﯩﺠﻪزى ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﻪ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﻳﺎﻳﻼﻗﻼردا داﺳﺘﺎن
ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﺴﻰ ﺋﯜزۈﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯚرپ  -ﺋﺎدەت ﺋﺎﺷﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪا ﺗﯜزۈم
ﺷﻪﻛﻠﯩﺪە رول ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪۇ .ﻳﯧﺰﯨﻼردا ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮي  -ﺗﯚﻛﯜن ،ﺑﻪزﻣﻪ  -ﻣﻪﺷﺮەﭘﻠﻪر ﻣﯩﻠﻠﻪت ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﭙﯩﻚ
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻠﯩﺮى ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻛﯚزﮔﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻗﺎﺋﯩﺪە  -ﻳﻮﺳﯘﻧﻼر ﭘﯜﺗﯜن ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت
ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﯜﻛﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﭼﯧﺘﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﮬﻪﻳﺮان ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻜﻰ ﺷﯘﻛﻰ،
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دﯦﮭﻘﺎن ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاﺷﻠﯩﻖ ۋە ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ زﯨﺪدﯨﻴﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻟﻐﺎن ﺷﻪﮬﻪر ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﺪا
ﺗﯘرۇﭘﻤﯘ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﯧﺘﻨﻮﮔﺮاﻓﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﭼﻪﻣﺒﻪرﮔﻪ ﻣﻪﮬﻜﯘم ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪن .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ،ﺑﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ
ﻧﻪﻳﺮەﯕﻠﻪردﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﮬﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﻧﯭت ﺗﯩﭙﻠﯩﻖ ﭘﺴﯩﺨﯩﻜﺎ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﭘﺴﯩﺨﯩﻜﺎ ﺷﻪﮬﻪردە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻣﻪﻛﻜﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎدەﺗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﭼﺎﯕﻠﯩﺸﯩﭗ ﺳﯜزۈﻛﻠﯜﻛﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﺎﺋﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﻼﺷﻘﺎن
ﺷﺎﺋﯩﺮ ﭘﻪرزەﻧﺘﻠﯩﺮى ﺑﻪﺋﻪﻳﻨﻰ ﺋﯘرۇﻗﻰ ﺑﯘزۇﻟﻐﺎن ﻗﻮﻏﯘﻧﺪەك ﺋﻪﺟﺪادﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﯜزۈك ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛﻰ
ﻳﯧﯖﻰ ﺳﻮرﺗﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ دﯦﺮەك ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﻣﺎﻧﺎ ﮬﺎزﯨﺮ دەﺑﺪەﺑﯩﻠﯩﻚ ﻗﻪﺳﯩﺪﯨﻠﻪر ،ﻣﯘﯕﻠﯘق ﻟﯩﺮﯨﻜﯩﻼر ،دﯨﻴﺎﻧﻪت ،ﻧﺎداﻣﻪت ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻟﻐﺎن
ﭘﺮوزﯨﻼر ،ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﺎﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪر ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺋﯧﻜﺮاﻧﻼردا ﻧﻪﭘﯩﺲ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﻼر ،ﻳﻪﺗﺘﻪ
ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻼﺷﻤﺎ ﻧﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮى دﯨﻘﻘﻪﺗﻨﻰ ﻣﺎﻟﯩﻤﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﻰ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﭘﻪﻧﺪﯨﻨﺎﻣﻪ ﺳﯚزﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧﺎﺧﺸﯩﻼرﻧﻰ ،ﺋﻪۋرﯨﺸﯩﻢ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﻼرﻧﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺑﺎزارﻏﺎ
ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻜﻰ ،ﻟﻮﭘﺎ ﺋﻪﻳﻨﻪك ﺑﯩﻠﻪن ﻗﻪدﯨﻤﻜﻰ ﻳﯧﺰﯨﻘﻼرﻧﻰ ﻣﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﭘﺎدا ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ راﻳﯩﻐﺎ
ﻳﯧﺸﯩﻢ ﺋﯩﺰدەۋاﺗﻘﺎن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻣﺎددﯨﻲ ،ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻗﻪرزدارﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﻮﭼﯩﺴﯩﺪا ﻳﯜرﻣﻪﻛﺘﻪ .ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﻰ،
ﻧﯘﺗﯘﻗﻠﯩﺮى ،ﻳﺎزﻏﺎن ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮى ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﻰ ﻧﻮرﻣﺎل ﻳﺎﺷﯩﻐﯘدەك ﻣﺎددﯨﻲ ﺷﺎراﺋﯩﺘﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪى.
ﺑﺎﻳﺮام ۋە ﺋﺎﻳﻪﻣﻠﻪردﯨﻜﻰ ﻻﺗﺎﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺷﯘ ﻗﯩﺴﺘﯘرﻣﯩﻼر ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﻞ  -ﭘﺎراﺳﻪت دەرﯨﺠﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ رﯦﯫل
ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎدﻛﺎر روﮬﯩﻤﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪت ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺗﻪرزدﯨﻼ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﺘﻰ ۋە ﺟﺎرى
ﺑﻮﻟﺪى .ﮔﻪرﭼﻪ ﺳﻪﻧﯭﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺗﺎﭘﺎۋﯨﺘﻰ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﭽﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯩﺮاق ﺋﯘ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ راﻳﻮﻧﻼرﻏﺎ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻏﺎﻧﺪا
ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻛﯚپ ﺗﯚۋەن .ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯚۋەن ﺳﺎﭘﺎ ﺗﯚۋەن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن.

ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى ﺗﻪﻧﺘﻪرﺑﯩﻴﻪ ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺑﺎي ﺧﻪﻟﻖ ،ﭼﻪۋەﻧﺪازﻟﯩﻖ ،ﻧﻪﻳﺰﯨﯟازﻟﯩﻖ،
ﻛﺎﻣﺎﻧﺪازﻟﯩﻖ ،ﺋﺎﺗﻘﺎ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﭼﻪۋﮔﻪن ﺗﻮپ ﺋﻮﻳﯘﻧﻰ ،ﺑﯘﻗﺎ ﺑﯩﻠﻪن ﭼﯧﻠﯩﺸﯩﺶ ،ﭼﯧﻠﯩﺸﯩﺶ،
ﺋﻮﻏﻼق ﺗﺎرﺗﯩﺸﯩﺶ ،ﺟﺎﻧﺒﺎزﻟﯩﻖ ،ﻗﻮﺷﻘﺎر ﺳﻮﻗﯘﺷﺘﯘرۇش ،ﺧﻮراز ﺳﻮﻗﯘﺷﺘﯘرۇش ...ﻛﻪﺑﯩﻲ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮ ﺗﺎۋﻻﻳﺪﯨﻐﺎن،
ﺟﺎﺳﺎرەت ،رﯨﻘﺎﺑﻪت ،ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺗﻪرﺗﯩﭗ  -ﺋﯩﻨﺘﯩﺰام ،ﺋﯘﻳﯘﺷﻘﺎﻗﻠﯩﻖ ﻛﻪﻟﺘﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻣﻪدەﻧﯩﻲ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪر
ﻳﻮﻗﺎپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻣﺸﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﻧﺎزۇك ،راﻳﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن،
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭘﻪرﯨﺸﺎن  -ﻣﯘڭ ﺑﯩﻠﻪن ﺟﺎۋاب ﻗﺎﻳﺘﯘرۇﺷﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﻪدەﻧﯩﻲ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪر
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﯘ ﺷﯘ ﻗﻪدەر ﻏﯘرۇرﺳﯩﺰ ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﻰ ،ﺋﯘ ،ﺑﯘﺗﺘﻪك ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﻛﯚرﯨﺪﯨﻐﺎن،
ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﭼﺎۋاك ﭼﯧﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﻨﻜﺎس دﯦﮕﻪﻧﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺧﯘددى ﻳﻮق ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻨﻼر ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻤﯘ
ﻏﻪﻣﺰە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎر ﺑﯘ ﮬﺎﻟﻪت ﺋﻮردا ﻣﻪﮬﺮەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ،ﻛﯩﺒﯩﺮﻟﯩﻚ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﺎرﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰدا ﻏﯘرۇر ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺋﯚز ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﻧﯭت ﺗﺎرﯨﺨﯩﻐﺎ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﻰ
ﺧﻮرﻟﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮەك .ﺋﯘﻻردا ﺋﺎﺑﺮۇي  -ﺋﯩﻨﺎۋەت ﻛﯚز ﻗﺎرﯨﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك .ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ،ﻏﯘرۇرى ﻳﻮق
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ﺳﻪﻧﯭت ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ،ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﻳﯘن ﻛﯚرﺳﻪﺗﺴﯩﻤﯘ ،ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺳﺎﭘﺎﺳﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻗﯩﺪەك ﺗﯘرۇۋﯦﺮﯨﺪۇ.

ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﺴﺎق ،ﺑﯩﺰدە ﻣﻪﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪاردﯨﻜﻰ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻪﺗﭽﯩﻠﻪر ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ﺑﺎر ،ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﯧﺘﻪرﻟﯩﻚ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺳﻪزﮔﯜرﻟﯜك ،ﻣﻮل ﻣﻪدەﻧﯩﻲ ﻗﺎﺗﻼم ،ﻳﯜﻛﺴﻪك ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﯟى ﭘﻪﻟﻠﻪ
ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ،ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﻮﺷﯘن ﺗﯧﺨﻰ ﻳﯧﺘﯩﻠﻤﯩﺪى ،ﺑﯘ ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎدەﻣﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﯟى راﻣﻜﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻰ زﯦﻤﯩﻨﯩﺪا
ﻳﯧﺘﯩﻠﮕﻪن راﻣﻜﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ - 19 ،ﺋﻪﺳﯩﺮ ۋە  - 20ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ رۇس ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ،ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ
" - 4ﻣﺎي" دەۋرﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻧﻪزەرﯨﻴﻪ .ﺑﯘ ﻧﻪزەرﯨﻴﻪ ﺋﻪﻧﯭﻧﻪ،
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ،ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻚ دﯨﺖ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪن ﺋﯚزﮔﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﺎﮬﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .دﯦﻤﻪك ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻧﯩﯔ ﻛﯚزى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
رۇﺳﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯚزى ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚزەﺗﺘﯘق .ﺑﯘ ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺰدﯨﻼ ﺋﻪﻣﻪس ،ﭘﯜﺗﻜﯜل ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت زﯦﻤﯩﻨﯩﺪا
ﺋﻮﻣﯘﻣﻴﯜزﻟﯜك ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﯟى ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺷﯘ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎرﯨﻼﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﺎ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪن ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ
ﭘﻪﻧﻨﯩﯔ ﻣﺎس ﻗﻪدەﻣﻠﯩﻚ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺎل ﻗﯩﻤﻤﻪت ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﻳﺎت ﺗﺎﭘﯩﺪۇ.
ۋەﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ،ﭘﯜﺗﻜﯜل ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮى ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﭘﻪﻗﻪت
ﺋﯜﺳﺘﻘﯘرۇﻟﻤﺎ ﻗﻮراﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى .ﺋﯘﻻر ﻳﯧﯖﻰ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ دەۋردە ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯜﺳﺘﻘﯘرۇﻟﻤﯩﻨﻰ ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ
ﻳﻪﺗﻜﯜزﯨﺪﯨﻐﺎن ۋەزﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪى.

زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﺎرﯨﺨﭽﯩﻼرﻣﯘ ﺳﺎﻟﻤﺎق ﺋﻮرۇن ﺗﯘﺗﯩﺪۇ .ﻗﺎﻳﺴﯩﺪۇر ﺑﯩﺮ ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ "ﺗﺎرﯨﺦ
ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻼﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎن ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪر ﻣﻪﺟﻤﯘﺋﻪﺳﻰ" دﯦﮕﯩﻨﻰ ﻳﺎدﯨﻤﺪا ﺗﯘرۇﭘﺘﯘ .ﺑﯘ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﺋﻪۋﻻدﻻرﻏﺎ ﺗﻮﻏﺮا
ﮬﺎﻳﺎت ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﯜزۈش ،ﺗﻮﻏﺮا ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺶ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪش ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻣﺎﻳﺎك روﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﺗﺎرﯨﺦ
ﺋﺎﺧﺘﯘرۇش ،ﺗﺎرﯨﺦ ﻳﯧﺰﯨﺶ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ زﯨﻞ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ .ﺗﺎرﯨﺨﭽﯩﻼر ﮬﺎﻣﺎن ﻓﯧﯯدال ﺧﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ راﻳﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﺑﯘرﻣﯩﻼﻧﻐﺎن دۆۋە  -دۆۋە ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼر ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﺎرﭼﻪ  -ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﯚﯕﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰدەﻳﺪۇ ۋە ﺑﯘ
ﺳﯚﯕﻪﻛﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪرﮔﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ،ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﺑﺮازﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜرﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﺑﻪزى
ﺳﯚﯕﻪﻛﻠﻪر ﭼﯩﺮﯨﭗ ﻳﻮﻗﺎپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺗﺎرﯨﺨﭽﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﺮاﮔﯧﺪﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘزۇن ۋاﻗﯩﺖ
ﺗﯜﻧﻪﻳﺪۇ .ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻓﺮاﻧﺴﯩﻴﻪ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرى ۋوﻟﺘﯧﺮﻧﯩﯔ" :ﺗﺎرﯨﺦ ﺧﺎﺗﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺗﻪﻛﺮار ﻗﺎﻳﺘﺎ
ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺪۇ" دﯦﮕﻪن ﺳﯚزى ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﻧﯩﺪە ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك.

ﺑﯜﮔﯜﻧﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎن ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﺘﯩﻦ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺋﯩﺰدەﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺗﺎرﯨﺨﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ
ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﯩﯖﻤﯘ ﺗﺎرﯨﺦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜرۈﺷﻜﻪ ﺋﯜﻟﮕﯜرﻣﻪﻳﺪۇ .ف .ﻧﯧﺘﺰى ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ
ﺗﯩﺮﯨﻜﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪاق ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرﮔﻪن :ﺗﺎرﯨﺦ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﯜرەش ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻼر
ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎد ﺋﯧﺘﯩﺶ ،ﺋﯩﺰزەت  -ﮬﯚرﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﻪﮬﺮﯨﻤﻪن ﺑﻮﻟﯘۋاﺗﻘﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻗﻮﻏﺪاش ،ﺋﺎزاﺑﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻼر
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ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻪﻧﻘﯩﺪ )ف .ﻧﯧﺘﺰى" :ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪا  -زﯨﻴﯩﻨﻰ" ،ﺳﻮدا ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ  - 1998ﻳﯩﻞ  - 10ﺋﺎي
ﻧﻪﺷﺮى(.

ﺟﯘﯕﮕﻮدا زﯨﻴﺎﻟﯩﻲ ﻛﺎدﯨﺮ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻر ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻼردا ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺳﯩﻨﺎﻗﻼرﻏﺎ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن
ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺳﯩﻨﺎﻗﻼرﻏﯩﻤﯘ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺳﯩﻨﺎق ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯚﺗﻜﻪل ﺑﻮﻟﯘپ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺮ زﯨﻴﺎﻟﯩﻲ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺳﺎﭘﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎۋۋال ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻴﻨﻰ ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯚرۈﻧﯜش ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯚﺗﻜﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ﻛﯧﺮەك .ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺗﻨﯩﯔ
ﻗﻪدﯨﻤﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﯩﻜﻰ
ﺋﯚﺗﻜﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ﻛﯧﺮەك .ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺗﻨﯩﯔ ﻗﻪدﯨﻤﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎن راﻳﻮﻧﻼردا
ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﯩﺸﯩﺶ دوﻟﻘﯘﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺑﯧﻜﯩﻚ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد دﯦﮕﻪﻧﺪەك ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ،ﺗﯧﺨﻰ ﺳﻮﻟﭽﯩﻠﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎرﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﻗﯘﺗﯘﻟﯘپ ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﯩﮕﻪن راﻳﻮﻧﻼردا ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﺎﺷﺘﯩﻜﻰ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺗﯘراﻗﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎش ﺗﯜزۈﻣﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼر
ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪن ﮬﺎﻟﺪا زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﺪارﻟﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﯘﻗﺘﯩﻐﺎ ﻣﻪرﻛﻪزﻟﻪﺷﺘﯜرۈپ ﻗﻮﻳﺪى.
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮ  -ﺧﯩﻴﺎﻟﻰ ﻣﺎﺋﺎﺷﺘﺎ ،ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﻨﻰ زﯨﻴﺎن  -زەﺧﻤﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮاﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﺎ ﺑﻮﻟﺪى .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻦ -
ﺗﯚۋەﻧﮕﯩﭽﻪ ﻣﺎﺋﺎﺷﻘﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻳﯧﭙﯩﺸﺘﯘرۇﻟﻐﺎن ﻛﻮﻧﺘﺮول ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪردە ﺑﺎﺷﻘﯘرۇپ ﺗﯘرﻣﯩﺴﺎ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﺎردى .ﺑﯘﻻردﯨﻜﻰ ﺋﺎڭ ﺋﺎﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﻳﯧﭙﯩﻖ ،ﺗﺎر ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﯩﯔ
ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﺧﯩﺰﻣﻪت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﺎ ۋە ﺋﯩﺪارﯨﻠﻪر ﻳﺎﺷﺎش ﺋﯜﭼﯜن
ﻛﯜرەش ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯘۋﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .ﻳﺎﺷﺎش ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯜرەش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼرﻏﺎ ﺧﺎس
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎدەﻣﮕﻪ ﺧﺎس ﺑﯩﺮدﯨﻨﺒﯩﺮ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪار ﺋﻪﻣﻪس .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪار ﻧﻪزەر
داﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﺗﺎر ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﺧﯘﺳﯘﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﻧﺎﺗﻮﻏﺮا زﯨﺪدﯨﻴﻪت ﺋﯚﺳﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﺗﺮاﭘﻘﺎ
ﺗﯧﺰﻻ ﻳﯘﻗﯩﺪۇ .ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺷﺎش ﺗﻪرزﯨﻨﻰ ﮬﺎﻳﺎت ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚرە ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻳﺪۇ.

ﺋﺎڭ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﻪڭ ﺳﺎﮬﻪﻟﻪرﮔﻪ ﭼﯧﺘﯩﻠﯩﺪۇ .ﮬﺎﻳﺎت ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﻪر ،دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ
ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﮬﺎﻟﯩﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺮى ،ﺑﯘ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺸﻠﻪر ﺋﺎﯕﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭘﻪﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯚﻟﯜﻧﯜﺷﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺸﻠﯩﺮى ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﯩﻠﻪﺷﺘﻰ ،ﺑﯘ ﮬﺎل ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ
ﭘﻪن ﺳﺎﮬﻪﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﻛﯚرۈﻟﺪى .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ،ﻗﯘرﺗﻨﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ﻗﯘرﺗﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن،
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ﻗﻪﻏﻪز دۆۋﯨﻠﯩﺮى ﺋﯩﭽﯩﺪە ﮬﻪﺳﻪﻧﺸﯧﺮﯨﻜﻜﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻗﯩﯟەت
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ .زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎددﯨﻲ ﻗﺎﺗﻼﻣﻼردﯨﻜﻰ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﻰ ﻳﯩﺮاﻗﻼپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪن
زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﭘﻪﻗﻪت ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﺎش ﻗﺎﺗﯘرۇپ ﻳﯜرەﻛﺰادە ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯚزى ﺋﯜﭼﯜن
ﻛﯩﺘﺎب ﻳﯧﺰﯨﭗ ،ﺋﯚزى ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧﯟان ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﻗﯩﺰﯨﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯧﭽﯩﺪە دوﺧﺘﯘرﺧﺎﻧﯩﻐﺎ
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ﻳﯜﮔﯜرۈپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﺎﺳﻤﺎ ﺋﻮﻛﯘل ﺳﺎﻟﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ،ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰوردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯩﺘﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪۋەرﻧﻰ ﻛﯚزﯨﻨﻰ ﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎي ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﻛﯚرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.

زﯨﻴﺎﻟﯩﻲ دﯦﮕﻪن ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻓﺮاﻧﺴﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ زاﻣﺎن ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرى ﻟﻴﯘﺗﺎرد ﻣﯘﻧﺪاق ﺟﺎۋاب
ﺑﯧﺮﯨﺪۇ" :زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﺋﯚزﯨﻨﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ،ﻣﯩﻠﻠﻪت ،ﺧﻪﻟﻖ ،ﭘﺮوﻟﯧﺘﺎرﯨﻴﺎت ،ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼر ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺗﯘرۇپ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﻻرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ" )ﻟﻴﯘﺗﺎرد:
"ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ زاﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻠﯩﻖ ۋە ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺋﻮﻳﯘﻧﻰ" ،ﺷﺎﯕﺨﻪي ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ  - 1997ﻳﯩﻞ  - 1ﺋﺎي
ﻧﻪﺷﺮى( .ﺑﯘ ﺟﺎۋاب ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﺗﯜزۈﻣﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺗﻪڭ ﻛﯚزدە ﺗﯘﺗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،زﯨﻴﺎﻟﯩﻲ
دﯦﮕﻪن ﮔﻪپ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﻗﺪﯨﺮداش دەپ ﺗﻮﻧﯘﻏﯘﭼﻰ دﯦﮕﻪن ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻦ دﯦﺮەك ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﻣﺎددﯨﻲ
ۋە ﻣﻪﻧﯩﯟى ﭘﺎراۋاﻧﻠﯩﻘﺘﺎ ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﻪرﺑﺎب ﻳﻪﻧﯩﻼ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘق ﺋﺎدەﻣﮕﻪرﭼﯩﻠﯩﻚ ﭘﯘراپ
ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺗﻪﻟﻪﭘﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘۋاﺗﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﺪا ،ﺑﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﻪﻟﻪﭘﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەك؟
ﻳﯩﻼن ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ۋﯨﮋﯨﻠﺪاپ ﻛﯚﻳﯜۋاﺗﻘﺎن دوزاخ ﺋﻮﺗﯩﻐﺎ ﺗﻪﻣﻪچ ﺗﻮﺷﯘپ ﺗﻪﻣﻪچ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻜﻪن ،ﻗﺎرﻟﯩﻐﺎچ
ﺷﯩﺪدەﺗﻠﯩﻚ دوزاخ ﺋﻮﺗﯩﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜرﯨﻤﻪن دەپ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪا ﺳﯘ ﺗﻮﺷﯘپ ﭼﺎﭼﯩﺪﯨﻜﻪن" .ﺋﻪي ﻗﺎرﻟﯩﻐﺎچ ،ﺗﺎﻣﭽﻪ -
ﺗﺎﻣﭽﻪ ﺳﯘ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯘ ﺋﻮﺗﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﺋﯚﭼﯜرەﻟﻪﻳﺴﻪن؟" دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﻗﺎرﻟﯩﻐﺎچ" :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎزاﺑﯩﻨﻰ
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪەم ،ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘن ،ﺋﯚز ﺋﻪﻗﯩﺪەم ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻦ زﯨﻴﺎدە ﻟﻪززەت
ﺗﺎﭘﯩﻤﻪن" دەپ ﺟﺎۋاب ﺑﻪرﮔﻪن.

ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚزەﺗﻜﻪﻧﺪە ،ﻳﯩﻼن ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎرﻟﯩﻐﺎﭼﻨﯩﯔ ﻛﯜرﯨﺸﻰ ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﻣﻪۋﺟﯘت .ﺗﻪﺑﯩﯭت
ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚزەﺗﻜﻪﻧﺪە ،ﻳﯩﻼن ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎرﻟﯩﻐﺎﭼﻨﯩﯔ ﮬﻪر ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻼ ﻳﺎراﻟﻤﯩﺶ ﻣﻪﺧﻠﯘق .ﺋﻪﺧﻼق
ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﺎداﻟﻪت ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﭘﺎﺟﯩﯭﻟﯩﻚ دەﻗﯩﻘﯩﻠﻪردە ﺗﯘﻏﯘﻟﯘپ ﺋﯚﺳﯩﺪۇ .دەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﯘ
ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ۋە ﺋﺎﺷﯘ ﻳﯧﮕﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻧﯧﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻚ ﮬﻪم ﺑﺎﺗﯘرﻟﯘﻗﺘﯩﻦ دەرس
ﺋﺎﻟﯩﺪۇ.

ﺗﻮﻏﺮا ﻧﯩﺸﺎﻧﻐﺎ ﻳﯜزﻟﻪﻧﻤﯩﮕﻪن ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯚز ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﺷﻪرﻣﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻗﺎرا ﻧﯩﻴﻪت ﻛﯜﺷﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇپ
ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﯟاﺳﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪس ،دەپ ﻛﯩﻢ ﺋﯧﻴﺘﺎﻻﻳﺪۇ؟ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻟﯟاﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻤﻰ ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﺋﯜﭼﯜن
ﺧﯩﺰﻣﻪت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
6

ﻗﺎﻻق ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﺪە ﺗﯘرۇۋاﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻣﻪزﻣﯘن ﻗﯩﻠﻐﺎن  - 3ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت
دوﻟﻘﯘﻧﯩﻐﺎ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ .ﺳﺎۋاﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﺎﺗﻘﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ دەۋردﯨﻜﻰ
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺳﺎۋاﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ .ﺗﺎرﯨﺨﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن
ﺗﺎﻣﺎﻣﻪن ﻧﺎﺗﻮﻧﯘش ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﯧﯖﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟاﺗﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ دۇﻧﻴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﮬﻪﻣﻜﺎرﻟﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺗﯜرﻟﯩﺮى ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺗﯩﭙﻠﯩﺮى ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ رﯨﻘﺎﺑﻪت ﻛﻪﺳﻜﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ
ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﺋﺎﻳﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜن دۇﻧﻴﺎ .ﺋﯘ ،ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﺳﯜرﺋﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﻰ ۋە
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رﯨﻘﺎﺑﻪت ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ رەﮬﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻛﯜﺗﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻘﻼر " - 21ﺋﻪﺳﯩﺮ
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" دﯦﻴﯩﺸﯩﺪۇ .ﻳﺎۋروﭘﺎﻟﯩﻘﻼر " - 21ﺋﻪﺳﯩﺮ ﻳﺎۋروﭘﺎﻟﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﯩﺮى
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" دﯦﻴﯩﺸﯩﺪۇ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر " - 21ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﯩﺴﻼم ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺶ دەۋرى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" دﯦﻴﯩﺸﯩﺪۇ .ﺋﯧﻠﯩﻤﯩﺰ "- 21
ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺷﻪرﻗﯩﻲ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﻟﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ دەۋرى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" دﯦﻴﯩﺸﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﮬﻪرﻛﯩﻢ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯚزﯨﮕﻪ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﭘﯘرﺳﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯩﺰدﯨﻤﻪﻛﺘﻪ ۋە ﻳﺎراﺗﻤﺎﻗﺘﺎ.

ﭘﯘرﺳﻪت ﺋﯩﺰدەش ﺑﯩﻠﻪن ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻰ .ﻣﯩﻼدﯨﻴﻪدﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﺋﯚﺗﻜﻪن ﻳﯘﻧﺎن ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺗﺎﻟﻠﯧﺲ
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻳﯘﻟﺘﯘزﻻرﻧﻰ ﻛﯚزﯨﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،دﯨﻘﻘﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎزﮔﺎﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.
ﺑﯩﺮ ﺳﻮدﯨﮕﻪر ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚرۈپ ﻗﺎﭘﺘﯘ  -دە ،ﻣﯘﻧﺪاق دەﭘﺘﯘ:

ﺳﯩﺰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪن دەۋاﺗﺎﺗﺘﯩﯖﯩﺰ ،ﭘﯘﺗﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﻧﯧﻤﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪي
ﻗﺎﭘﺴﯩﺰﻏﯘ؟ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﺘﯩﻦ راﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﭼﻮڭ ﻧﻪپ ﺋﺎﭘﺴﯩﺰ .ﺋﺎزﮔﺎﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔﻪ
ﻛﻪﻟﺘﯜرﮔﻪن ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ.
ﺗﺎﻟﻠﯧﺲ ﺋﺎزﮔﺎﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﻪﻣﻜﯩﻦ ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ:

ﺋﯧﮕﯩﺰدە ﺗﯘراﻟﯩﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﺪﯨﻼ ﺋﯧﮕﯩﺰدﯨﻦ ﺋﺎزﮔﺎﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜش ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ۋە ﺋﻪرﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ
ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﺋﻪۋرەزدە ﻣﺎﻛﺎن ﺗﯘﺗﯘش ﺗﯘرﺳﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﭘﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﮔﻪپ
ﺋﺎﭼﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘن ،دەﭘﺘﯘ.
ﺋﯚزى ﻳﯩﻘﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﺪە ﻗﻮﭘﯘش ﺋﻪرﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎراﻻﻳﺪۇ.

-1999ﻳﯩﻞ ﻣﺎي
________________________________________
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮە ﺭﻭﻫﻰ
ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﻼر ﭘﻪرزەﻧﺘﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚزﻟﯩﺮى ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ روﮬﯩﻲ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺴﯧﺮى زورﯨﻴﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ .ﭘﻪرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘش ﻳﻮﻟﻰ ،ﺋﻪﺧﻼق ۋە ﻛﯚز ﻗﺎراش
ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺗﻠﯩﺸﯩﺸﻠﯩﺮى ﺟﻪﻣﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﮬﺮان ،ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺑﯚﻟﯜﻧﯜﺷﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻣﺎﻗﺘﺎ.
ﭘﻪرزەﻧﺘﻠﻪر ﺋﻮﻗﯘش ،ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺸﯩﺶ ،ﺋﯚﻳﻠﯜك  -ﺋﻮﭼﺎﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘش ،ﭘﻪرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﻘﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﺗﺎ -
ﺋﺎﻧﯩﻼرﻏﺎ ﺗﺎﻳﺎﻧﻤﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯧﻘﯩﻨﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺗﯘرﺳﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻻر روﮬﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن
ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﻳﯩﺮاﻗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻪۋﻻد ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺋﺎﻳﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟەردى .ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﻼرﻧﯩﯔ
روزﯨﻐﺎرى ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ،ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺑﻪﺗﺨﻪﺟﻠﯩﻚ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﺪە روﮬﯩﻲ ۋە ﻣﺎددﯨﻲ ﻗﻪرزﮔﻪ ﺑﻮﻏﯘﻟﻐﺎن ﭘﻪرزەﻧﺘﻠﻪر ﺋﯜﭼﯜن ﺧﻮراپ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪۇ .ﻣﺎددﯨﻲ
ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﻮﮬﺘﺎج ،روﮬﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻳﺎق ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻪۋﻻدﻻر ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻣﯧﮭﻨﻪت
ﺑﻪدﯨﻠﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺗﯩﻜﻠﻪۋاﺗﻘﺎن ﺋﻪﺟﺪادﻻرﻧﯩﯔ دۈﻣﺒﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ رودۇﭘﺎﻳﻼردۇر .ﺋﯘﻻر ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﺎ ﻣﯧﮭﺮﯨﮕﻪ
ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻛﯚﻧﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ،ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ۋە ﺷﻪﭘﻘﻪت ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ دەپ ﺗﻮﻧﯘپ،
ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ روﮬﯩﻲ ﺗﻪﻧﮭﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ داۋاﻻﻳﺪۇ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺋﺎﯕﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺗﯚۋەن ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﺪا
ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻗﻪرزدارﻟﯩﻖ ﻏﯘۋا ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت رﯨﺸﺘﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﮬﺎﻟﺪا
ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﻏﻼپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﺪە ﻳﯧﺮﯨﻢ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ،ﻳﯧﺮﯨﻢ دﯨﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯩﻴﻪ ﺋﯧﻠﯧﻤﯧﻨﺘﻠﯩﺮى ﺑﺎر .ﺑﯘﻻر ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎڭ ۋە ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼق
ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﯧﭽﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ زاﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﻪۋرﯨﺸﻜﯩﻠﯩﺮﯨﺪۇر.

ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺋﻪۋﻻدﻻر ﺑﺎر :ﺋﯘﻻر ﺋﯩﺶ ﺋﻮرﻧﻰ ۋە ﻣﯘﻗﯩﻢ ﻣﺎﺋﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﻣﺎددﯨﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎﻳﺎﻧﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺋﻪﺟﺪادﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﻮرﻣﺎل ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎن.
ﺟﻪﻣﻪت ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﯧﺘﯩﻠﮕﻪن ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﺋﺎدەت ﺋﻮرﺗﺎﻗﻠﯩﻘﻰ ،ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮ ﺋﻮرﺗﺎﻗﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺷﻪﺟﻪر ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ
ﺟﻪﻣﻪت ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﮬﯧﺴﺎﺑﺘﺎ ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺑﯩﺮ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﺎ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻻر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﺪە روﺷﻪن ﺑﯚﻟﯜﻧﯜش ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎن روي
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﭘﻪرزەﻧﺘﻠﻪر ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدى ۋە ﻗﯩﻤﻤﻪت ﻗﺎرﯨﺸﯩﻐﺎ ﺷﻪﻛﻠﻪن ﺋﯘﻳﻐﯘﻧﻼﺷﺴﯩﻤﯘ،
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﺎﻟﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن ﻳﻮﻟﻰ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﯩﻨﮭﺎن ﺑﯩﺮ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﺘﺎ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪۇ.

ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺋﻪۋﻻدﻻر ﺑﺎر :ﺋﯘﻻر ﻏﻪرﺑﭽﻪ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﭗ ،ﻏﻪرﺑﭽﻪ ﻳﻪپ  -ﺋﯩﭽﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﺋﯩﺸﻪت،
دەپ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻳﺪۇ .ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق رەۋﯨﺸﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ
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ﺋﯩﺒﺎرەت .ۋﯨﻨﻮ ،ﮬﺎﻣﺒﻮرگ ﺑﻮﻟﻜﯩﺴﻰ ،ﻏﯘۋا ﺗﯜﻧﻪﻛﺨﺎﻧﺎ ،ﺑﯚﻟﯜﻣﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﻰ ،ﻣﯩﻜﺎﺋﯩﻞ ﺟﯧﻜﺴﻮن ،ﺳﯧﺮﯨﻖ
ﭼﺎچ" ،ﺗﺎﻟﻼ ﺗﺎﻣﺎق" ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺋﯘﻻر ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن زاﻣﺎﻧﯩﯟى ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺮى .ﺋﯘﻻر رەﯕﮕﺎرەڭ
ﭼﯩﺮاغ ۋە ﺷﯩﺪدەﺗﻠﯩﻚ ﺟﺎز ﻣﯘزﯨﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﺘﺨﯘﺷﻠﯘﻗﯩﺪا ﺑﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺗﻘﺎن ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮى ،ﺷﺎش
ﮬﺎﻳﺎت ﺳﻪزﮔﯜﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﺎرﺗﻠﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﺎرام ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﺪەك ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪۇ.

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻠﯩﻖ ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯚزﯨﻨﻰ روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن راۋان ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﺪە ،دۈﻣﻠﻪﻧﮕﻪن ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻲ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﭘﺎرﺗﻼﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﮬﺎراق -
ﺷﺎراﺑﻘﺎ ،ﺋﻮﻳﯘﻧﻐﺎ ،ﺋﻪﻳﺶ  -ﺋﯩﺸﺮەﺗﻜﻪ زورﻻﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮔﻮﻳﺎ ﻗﯩﺴﺎس ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻛﻪﺑﯩﻲ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﺎرام
ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.

ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯚز ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰدەش ﺋﻪرﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ .ﺋﻪﻣﻤﺎ زاﻣﺎﻧﯩﯟى ﺋﯘﭼﯘر ۋە رﯨﻘﺎﺑﻪﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪﮬﺮۇم ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺑﯧﻜﯩﻨﻤﻪ ﺗﯘﭘﺮاﻗﻨﯩﯔ ﺳﺎددا ﻳﺎﺷﻠﯩﺮى ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﺧﯘﻣﺎرﯨﻨﻰ ﺳﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﯩﺪە ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪن
ﻏﻪرب ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮى ۋە داۋراڭ )ﺋﯧﻼن ﺳﻪﻧﯭت( ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﻮﺳﯘﻧﻼر ،ﺋﯚرپ  -ﺋﺎدەﺗﻠﻪر ۋە ﻓﻮرﻣﯩﻼرﻧﻰ
ﺋﯚزﻟﻪﺷﺘﯜرۈش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﻧﺪۇرۇﺷﺘﻰ .ﻏﻪرب ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻧﻪزەرﯨﺪە ﺋﻪﻗﯩﻞ ،ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ رﯨﻘﺎﺑﻪت ،ﻗﺎﻧﯘن،
ﻛﺎﭘﯩﺘﺎل ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮە روﮬﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻟﻐﺎن دۇﻧﻴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ،ﺷﺎراب ،ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺸﯩﺶ،
ﺳﯚﻳﯜﺷﯜش ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﯨﻴﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻟﻐﺎن دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى .ۋەﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﺮى ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻪت ۋە ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺶ روﮬﯩﻐﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎن ﻏﻪرب دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺷﻼﻧﺪۇق ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ
ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﺪى .ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﮔﻪۋدﯨﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ،ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﻨﯩﯔ
ﻳﯜﻛﺴﻪك ﮬﯚرﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪە .ﺋﯘ ﻳﻪردە ﺋﻪﻣﮕﻪك ۋە ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﯚرﻣﻪت ﭘﯘﺧﺘﺎ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻪﻣﮕﻪك ﺋﻪﻗﯩﻞ  -ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎت ،ﺋﻪﺧﻼق ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﭘﻪزﯨﻠﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺗﺎۋﻻش ۋە
ۋاﻳﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜزۈش ﺟﻪرﻳﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ.

ﺋﯩﺠﺎدﯨﻲ روھ ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪ ۋە ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﮕﻪن ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻳﻮﺷﯘرۇن ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارى
ﻛﯚﻣﯜﻟﯜپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻳﯜزەﻛﻰ ﮬﺎﻟﺪﯨﻜﻰ دوراﻣﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻗﯘرﺑﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺋﯘﻟﯘغ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ۋە
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮى ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ روﮬﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﮭﺎم ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺟﯘﻻﻻﻧﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜچ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ،
ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ روﮬﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻧﺪۇرۇپ ﺗﻮرﻣﯘزﻻﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻻر ﺋﻪﻗﯩﻞ  -ﭘﺎراﺳﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺋﻪﻗﯩﻞ ﮬﺎﻛﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯘﻟﯘغ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪردﯨﻦ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﻪرﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﺎ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﻣﻪﺟﺮۇﮬﻠﯘق ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪرﻣﻪن ﮬﯧﺴﺎﺑﻼۋﯦﺮﯨﺪۇ.

ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﯩﻠﻪن ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪن ﺋﻪﮬﯟاﻟﺪا ،ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯩﺮاق ﺑﯩﺮ ﭼﯧﺘﯩﮕﻪ ﺑﻪﻧﺪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن
ﻻﮔﯧﺮﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻤﯘ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺗﯜرﺗﻜﯩﻠﯩﻚ روﻟﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ.
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺑﯩﻠﯩﻢ ۋە ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮ ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪردە ﻣﻪﺧﺴﯘس ۋە ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن
ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻤﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﻪﻟﯩﻢ  -ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪ ﻣﺎﻛﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﻳﺎﺷﻼر ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

http://ilkitap.blogbus.com

162

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ،ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜك ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇﺷﻰ ،ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﯩﻠﻪن ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا
ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜرۈش ۋە ﺋﻪﻛﺲ ﺋﯧﺘﯩﺶ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك ﺋﯩﺪى .ۋەﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ،ﺑﯩﺰدە ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﯩﻠﻪن
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا ﻳﯩﺮاق ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﺎﭘﻪ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪر ﺑﯩﺮ ﮬﯧﺴﺎﺑﺘﺎ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ۋە ﺗﯘرﻣﯘش
ﺗﻪﻗﻪززاﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﺎرى ﻳﻮق ﻛﻮﻧﺴﯧﺮۋاﺗﯩﭗ ﺋﻮرﮔﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎڭ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯚزﻟﯜك ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪ ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ
ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯚزﮔﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻞ  -ﭘﺎراﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻼرﻧﻰ ﮬﻪزﯨﻢ
ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻤﻤﯘﻧﯩﺘﯧﺖ ﻛﯜﭼﻰ زور ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﺷﻘﺎزاﻧﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪس.

ﺑﯩﺰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯚزﻟﯜﻛﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎن ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﯜﻟﺴﯩﺰ ﺋﺎﻗﯩﯟەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﺴﯩﺰ  -ﺋﯩﺸﻠﯩﻖ
ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺷﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚرۈش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻧﯩﯖﻤﯘ ﺳﺎﭘﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚرەﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻤﯩﺰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪۋﻗﻪ ،زاﻣﺎﻧﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﻢ ۋە رﯨﻘﺎﺑﻪت ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﺰﻣﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪس،
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﻣﺎﻛﺎن ،زاﻣﺎﻧﻐﺎ ﺗﻪۋە ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﺘﺎ ،ﺋﺎز ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺋﺎﺗﻮم
دەۋرﯨﺪە ،ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎز ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺋﯘﭼﯘر دەۋرﯨﺪە ﻳﺎﺷﺎﻳﺪۇ  .ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪﻏﻠﯘپ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەت ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎن دوﻧﻜﯩﺨﻮﺗﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﻤﯩﺰ .دوﻧﻜﯩﺨﻮت ﺋﯚزى ﺋﺎق
ﻛﯚﯕﯜل ﺋﺎدەم ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻻي ﻳﯩﻠﻼر ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﭼﻪۋەﻧﺪازﻻر دەۋرﯨﺪە ﻳﺎﺷﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋۇﺟﯘدى
ﺋﯚز زاﻣﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ،روﮬﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻜﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋۇﺟﯘدى ﺋﯜزﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺟﺎراﮬﻪﺗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺗﺎرﺗﯘﻗﻼﻧﻐﺎن .دوﻧﻜﯩﺨﻮت ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪت ﺗﯜۋرۈﻛﯩﮕﻪ ﻣﯩﺨﻼﻧﻐﺎن ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻟﭽﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ۋۇﺟﯘدى دات ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن روﮬﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻜﻪ ﻣﯩﺨﻼﻧﻐﺎن .زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ
ﺑﯩﻠﯩﻤﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەرﺳﯩﺰ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ،ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ
ﺋﻪﻣﻪس ،ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﺪە ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﭘﯩﺮاﻣﯩﺪاﺳﯩﻨﻰ ﺗﯩﻜﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﻪﻣﺠﻪﮬﻪﺗﻠﯩﻚ
ﮬﻪم ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻤﺎ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﻗﯘرۇﻟﻤﺎ ﻣﻪۋﺟﯘت ﺋﻪﻣﻪس .ﺋﯘﻻر ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ روﮬﯩﻲ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺪا
ﺷﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﻪﺧﺘﯩﻨﻰ ﻗﯘرۇﺷﯘپ ،ﺗﯜرﻟﯜك ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﺎﺷﯩﺸﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺗﯚت زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻣﻪۋﻗﻪدە ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚرﻣﯩﺪۇق .دەرۋەﻗﻪ ،ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﻪت ﻗﺎرﯨﺸﻰ ۋە ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺑﯩﺮ
 ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯩﺮاق زﯨﻴﺎﻟﯩﻲ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎز ﺑﯩﺰدەك ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﭘﯩﻜﯩﺮ ۋە ﺑﯩﻠﯩﻢﻛﯚپ ﺧﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪە ۋە ﻣﻪۋﻗﻪ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ دەﺳﺴﻪپ ﺗﯘرﻏﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك ﺋﯩﺪى.

ﺑﯩﺰدە ﻣﺎرﻛﺴﯩﺰﻣﭽﯩﻼر ﺑﺎر ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﺎرﻛﺴﯩﺰم ﻛﻼﺳﺴﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﺗﺒﯩﻘﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳﻪرﺧﯩﻠﻼر ﻳﻮق .ﺋﯘﻻر ﻣﺎرﻛﺴﻨﯩﯔ ﺳﯘﻳﺌﯩﺴﺘﯧﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن،
ﻳﺎﺗﻼﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎن ،ﺋﯜزۈل  -ﻛﯧﺴﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺶ ﻛﻮﻧﺴﯩﭙﯩﻜﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪش ﺑﯩﻠﻪن
دوﮔﻤﺎﺗﯩﺰﻣﻨﯩﯔ ﻧﺎﺗﯩﯟان ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎن .ﺋﯘﻻر ﺧﯘددى ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﻟﮕﻪن
ﺋﺎﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﻨﯩﻼ ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﮔﻪرﭼﻪ ﻣﺎرﻛﺲ دﯨﻦ ۋە روﮬﯩﻴﻪت ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘم دەرﯨﺠﯩﺪە
ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯩﺮاق ﻣﺎرﻛﺴﯩﺰﻣﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﻣﯘﺧﻠﯩﺴﻠﯩﺮى روﮬﯩﻴﻪت ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
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ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮرﻗﯩﺪۇ .ﻣﺎرﻛﺴﯩﺰﻣﻨﻰ ﭘﻪن دﯦﮕﯜﭼﻰ ﺋﺎدەم ﭼﻮﻗﯘم ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك ﺋﯩﺪى.

ﺑﯩﺰدە دﯨﻨﯩﻲ زاﺗﻼر ﺑﺎر .ﺧﯘددى ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺋﻪﻛﺒﻪر ﺋﻪﮬﻤﻪد ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەك" :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن
ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ دۇﻧﻴﺎ ﻣﻪۋﺟﯘت ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﻪك ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﺎﻛﺲ ۋﯨﺒﯧﺮﻧﯩﯔ
ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮى ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻧﺎﻣﻪﻟﯘم" .ﺋﯘﻻر ﺋﯧﻴﻨﺸﺘﯧﻴﯩﻨﻨﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﻪﮬﯘدﯨﻴﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەك،
ﻓﯧﻴﯩﺮﺑﺎﺧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺋﺎﺗﯧﺌﯩﺰﻣﭽﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەك ﻗﻮرﻗﯘﺷﯩﺪۇ .ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪم ﺋﯩﻤﺎن
ﺋﯚز ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮا  -ﺧﺎﺗﺎ ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺋﯩﺒﺮەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﯕﻠﯩﻖ ،ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜك
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻻﻳﺪۇ.

ﺑﯩﺰدە ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪﻧﭽﯩﻠﻪر ﺑﺎر ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻر ﭘﻪن ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﮬﻪل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،دەپ ﻗﺎراﺷﺘﻪك ﭘﻪن ﺧﯘراﭘﺎﺗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎن .ﭘﻪن ﺗﻪﺑﯩﯭت ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮى ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﻤﯩﺸﺘﯘر .ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺗﻪﺑﯩﯭت ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮى
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪرﻧﻰ ﻣﺎددﯨﻲ ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﻪر ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇﺷﺘﯘر .ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ زاﻣﺎن ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ
ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻰ ﻣﺎرﺗﯩﻦ ﮬﺎدﯨﮕﯩﺮ" :ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ۋاﺳﯩﺘﻪ ﮬﻪم ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯘر" دەپ ﺋﯩﺰاھ ﺑﻪرﮔﻪن .ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻰ ﻛﺎرل ﻳﺎﺳﺒﯧﺮس" :ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ۋاﺳﯩﺘﻪ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﻣﺎن دەپ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ" دﯦﮕﻪن .روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﮕﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯜﭼﯜن
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ .ﺋﻮران ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﺎددا ،ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺗﻮم ۋە ﻳﺎدرو ﻗﻮراﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺳﺎش
ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻻﻳﯩﯫﭘﻪت ﻛﯚﻟﻪﯕﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ
ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﻛﯚﭘﺮەك ﮬﻪرﺑﯩﻲ ﮬﺎزﯨﺮﻟﯩﻘﻼر ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺧﯩﺰﻣﻪت ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ زاﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ
ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﭼﯩﺮﻛﯩﻨﻠﯩﻚ.

ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﻛﺎرل ﻳﺎﺳﺒﯧﺮﺳﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈﺷﯩﭽﻪ ،ﺋﯚﺗﻜﯜر ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪن ،ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎت روﮬﻰ ۋە ﺋﻪﻣﮕﻪك
ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎر ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﺗﺎﭘﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻜﻪن ،ﺋﯘ ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر
ﭘﻪن ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎق ﻛﯚﯕﯜل ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﻪرﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪس،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪت ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻰ ﺑﺎر ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪن ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﻪرﯨﭙﻰ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺷﯧﺌﯩﺮﻧﯩﯔ ﻣﻪﺑﻠﯩﻐﻰ ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﮬﻪﺳﺮﯨﺘﻰ ۋە ﺳﺎپ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەت ،ﭘﻪن ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺑﻠﯩﻐﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﯘﻧﺘﯩﺰﯨﻢ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﯩﻲ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﮔﯘرۇھ ﻳﺎﻛﻰ دۆﻟﻪﺗﻨﯩﯔ
ﻣﯩﻠﻴﺎردﻟﯩﻐﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت .ﺗﺎرﯨﺨﻨﻰ ۋاراﻗﻠﯩﺴﺎق ،ﮬﯚﻛﯜﻣﺮان ﺳﯩﻨﯩﭙﻼر ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯩﺪﯦﯯﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻨﻰ ﻗﻮل ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺑﯩﻜﺎرﻏﺎ ﺑﻪرﮔﻪن ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﺧﺴﯘس ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪﻟﻪرﻧﻰ ﻗﯘرۇپ،
ﺋﺎﺷﯘﻻرﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻪدﯨﻠﯩﮕﻪ ﺋﯚزﻟﻪﺷﺘﯜرﮔﻪن .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯚﺗﻜﯜر ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﯩﺮ ﺗﯘﺗﻘﺎن .ﻏﻪرﺑﻠﯩﻜﻠﻪر
"ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ" ﻧﻰ ﮬﻪﻗﺴﯩﺰ ﺗﺎرﻗﺎﺗﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮬﯜﻧﻪر  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ دﯦﮕﻪﻧﺪەك ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺳﺎﺗﯩﺪۇ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﺴﻪ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻜﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﭘﻪرﯨﺸﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ
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ﭼﯜﺷﺴﻪ ،ﭘﻪرﯨﺸﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻜﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن دەﺳﺘﻪك .ﮔﻪرﭼﻪ ﺗﺎرﯨﺦ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎراپ
ﺳﯩﻠﺠﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﻪﻳﻨﺎﺳﯩﺪا ﺟﻪۋﻻن ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻪ ﺗﺎﻻي ﺑﻪدەﻟﻠﻪر ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮ ﮬﻪﺳﺴﻪ ﻛﯜچ
ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪا ﻳﯜز ﮬﻪﺳﺴﻪ زورﯨﻴﯩﺪۇ.

ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻼ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻼﻻﻳﻤﯩﺰ ،دەﻳﺪۇ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎق ﻛﯚﯕﯜل زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘ
ﺧﯩﻞ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘزﯨﺪﯨﻦ ﺧﯘددى ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪەك ﻛﯚرۈﻧﯩﺪۇ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻰ ﺋﺎﻟﯟﯨﻦ ﺗﻮﻓﻠﯧﺮ" :ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ

ۋﯨﺠﺪاﻧﺴﯩﺰﻟﯩﻖ" دﯦﮕﻪﻧﯩﺪى.

دۇﻧﻴﺎدا ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺧﻪﻟﻖ ﻣﻪۋﺟﯘت ﺋﻪﻣﻪس ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاق
ﺷﻪﻳﺌﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ،ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ
ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺗﯜزۈﻟﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ ﻗﺎﻧﺪاق؟ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪﻧﭽﻰ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﻧﯩﻤﯘ ﻗﻮﺷﯘپ
ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﻰ ﻻزﯨﻢ.

ﺑﯩﺰدە ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻻي ﺋﻪدﯨﺒﻠﻪر ﺑﺎر ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﮬﻪ دﯦﺴﯩﻼ ﻣﯩﻠﻠﯩﻴﻠﯩﻚ ،دﯦﻴﯩﺸﯩﺪۇ - 1980 .ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪا ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎن "ﮔﯘﯕﮕﺎ ﺷﯧﺌﯩﺮ" ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﻟﯩﮕﻪﻧﺪە ،ﭘﯧﺸﻘﻪدەم ﺋﻪدﯨﺒﻠﻪر
"ﻣﯩﻠﻠﯩﻴﻠﯩﻚ" ﻧﻰ ﻛﻮزﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﮬﺎزﯨﺮﻏﺎ ﻗﻪدەر "ﻣﯩﻠﻠﯩﻴﻠﯩﻚ" دﯦﮕﻪن ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘر
ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﺧﺎس ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﻗﺎﻧﺪاق؟ دﯦﮕﻪن ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎۋاب ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﺪۇق .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻧﺪاق ﺳﻮﺋﺎﻟﻤﯘ
ﺗﯧﺨﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪى .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰدە ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜن ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﺗﺎرﯨﺨﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻴﻠﯩﻜﻨﻰ ﻗﯧﺰﯨﭗ،
ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎرارﻻﺷﺘﯘرۇش ۋەزﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ۋە ﺋﻮﻗﯘﺗﯘش ﻳﻮق .ﺑﯩﺰدە
ﮬﺎزﯨﺮﻏﺎ ﻗﻪدەر ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﺗﺎرﯨﺨﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮى ﺋﻮﻣﯘﻣﻪن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﻳﺎت
ﺋﯩﺪﯦﯯﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻗﯧﻠﯩﭙﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﻟﭽﻪش ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن.

ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﭗ ﺳﯚزﻟﯩﮕﯜﭼﯩﺪۇر .ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ "ﺳﯚز" ﻧﻮﻗﯘل ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﯘﺗﯘق" ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﺪۈرﻣﻪﻳﺪۇ .ﺋﯘ ﻣﻪﻟﯘم ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﮬﺎرﯨﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﯩﺰﮬﺎر ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر
ﺑﯩﺮ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﺋﯩﺰﮬﺎر ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻣﺒﯩﺮ ﮔﻪۋدﯨﮕﻪ ۋاﻛﺎﻟﯩﺘﻪن دﯦﻴﯩﻠﮕﻪن ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ،ﻣﻪﻧﯩﯟى ﮬﯚﻛﯜم.
روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﺳﯚزﻟﯩﮕﯜﭼﯩﺪە ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯚرۈﻧﯜش ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﻪت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻪﺧﺘﻪم
ﺋﯚﻣﻪر "ﻳﯩﺮاق ﻗﯩﺮﻻردﯨﻦ ﺋﺎﻧﺎ ﻳﻪرﮔﻪ ﺳﺎﻻم" )ﺑﯘ ﺋﻮﭼﯧﺮك "ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ" ژۇرﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ  - 1994ﻳﯩﻞ
) - 2 ،- 1ﻗﻮﺷﻤﺎ( ﺳﺎﻧﯩﺪا ﺑﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪى .ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮدﯨﻦ( ﻧﻰ ﻳﺎزﻏﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺗﯜرﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﺪى؟ ﺋﯘ،
ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺪى ،ﺋﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ،ﻣﻪﺋﯩﺸﻪت ،ﺋﯜﺳﺘﯜن ﻣﻪدەﻧﯩﻲ
ﮬﺎﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚردى ۋە ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﺷﺸﺎق ،ﻏﯧﺮﯨﺒﺎﻧﻪ ﺗﯘرﻗﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘردى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚزﻟﯩﮕﯜﭼﯩﮕﻪ
ﺧﺎس ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻰ ﺷﻪرﻗﯩﻲ ﻳﺎۋروﭘﺎ ۋە ﺋﻮﺗﺘﯘرا ،ﻏﻪرﺑﯩﻲ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﺪى .ﻣﻪن ﺋﯚزۈﻣﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﻮﻧﯘﻳﻤﻪن؟ ﺋﯚزۈﻣﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪاق
ﭘﻪرﻗﻠﻪﻧﺪۈرﯨﻤﻪن؟ ﺋﯚزۈم ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚزﮔﯩﻠﻪر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەپ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪن؟ ﻣﺎﻧﺎ
ﺑﯘ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﻪت .ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﻪت ﻗﺎن ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﻰ

http://www.uyebook.com

ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮﻯ

165

ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ۋە ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﻰ .ﺋﯩﺮق ،ﻣﯩﻠﻠﻪت ،ﺗﯜزۈم ،ﺟﯘﻏﺮاﭘﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﯩﺖ
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﻪل ﻗﯩﻠﻐﯘچ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪۇ .ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن؟ ﻧﻮﭘﯘس دەﭘﺘﯩﺮى،
ﻛﯩﻤﻠﯩﻚ ،ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺑﯧﻜﯩﻨﻤﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﻣﯩﺨﻼپ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰدە ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﻳﯜرۈﺷﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪك ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠﻪﻧﮕﻪن .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﻤﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﮬﯧﭽﻴﻪرﮔﻪ
ﻣﯩﺪﯨﺮﻻﺗﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯩﺰدە ﺋﯚزى ﺗﯘرﻏﺎن ﻛﻪﻧﺘﺘﯩﻦ ﮬﯧﭽﻴﻪرﮔﻪ ﺑﺎرﻣﺎي ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﻛﯜرﻣﯩﯔ .ﺋﺎدەﻣﺪە
ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ،ﺋﯚزﮔﯩﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺶ ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚزﮔﯩﻠﻪر ﻧﻪزەرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﻰ
ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ .ﻳﻪﻧﻰ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﻣﻪدەﻧﯩﻲ ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﻪت ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯚزﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ
ﺋﯚزﮔﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻻرﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺶ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﭗ ،ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘرۇﺷﯩﻐﺎ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺋﻪﺧﺘﻪم ﺋﯚﻣﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﺋﯩﺴﻼھ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻪدەﻧﯩﻲ ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﻪﺗﺘﻪ
ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚز ﺋﯧﭽﯩﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺑﺎﮬﺎﻻش ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻐﺎ ﻣﻪﻟﯘم دەرﯨﺠﯩﺪە ﭘﺎﺋﺎل
ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚرﺳﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯚزﯨﺘﯩﺸﻠﯩﺮى ﺋﯚزﻟﯜك ﺟﻪۋﮬﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘش ﺑﯩﻠﻪن
ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى  -دە ،ﺋﯚز ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚزﮔﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﻧﯘﻗﺘﺎ ،ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ روﺷﻪن
ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى .ﻣﻪن ﻗﺎزاق ﻗﻪﻟﻪﻣﻜﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺷﻪرﯨﭙﻘﺎن ﺋﻪﺑﺪاﻟﯩﻴﻨﯩﯔ" :ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻲ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺶ دەۋرﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﻰ" )ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ "ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ" ژۇرﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ  - 1998ﻳﯩﻞ - 3 ،- 2
)ﻗﻮﺷﻤﺎ( ﺳﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪى .ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮدﯨﻦ( دﯦﮕﻪن ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚرﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎزاق
دوﺳﺘﯘﻣﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮرﯨﺪۇم .ﺋﯘ" :ﺋﯘ ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﻗﺎزاﻗﻘﺎ ﻗﺎزاﻗﭽﻪ
ﻛﯚزﯨﺘﯩﺶ ﻳﯜرﮔﯜزۈش ﺋﻪﻣﻪس" دەپ ﺟﺎۋاب ﺑﻪردى .ﭘﯧﻘﯩﺮ ﺷﻪرﯨﭙﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻲ روﮬﺘﯩﻜﻰ ﭘﯩﻜﺮﯨﻨﻰ
ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜرﯨﺪۇ .ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺋﯚز ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﺴﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە زاﻣﺎﻧﯩﯟى ﺗﯘرﻏﯘﭼﺘﺎ ﺗﯘرۇپ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك ،ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻗﺎزاق دوﺳﺘﯘﻣﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮﯨﻤﯘ ﺋﻮرۇﻧﺴﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪس .ﺋﯘ ،ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﮕﻪ ﺑﺎﮬﺎ ﺑﻪرﮔﻪﻧﺪە ﻣﯩﻠﻠﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت
ﻳﯜرەﻛﻨﻰ ﺋﻪﺳﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ﻻزﯨﻢ ،دﯦﻤﻪﻛﭽﻰ .ﻳﯧﻘﯩﻨﺪا ،ﻣﻮﯕﻐﯘل ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﻣﯩﯔ ﭼﯩﺒﻰ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ
"ﻳﺎﻳﻼق ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮﻣﻠﯘق ﺋﻪﺳﯩﺮى ﻧﻪﺷﺮدﯨﻦ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻳﻼق
ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪرزەﻧﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘش ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﺎﻳﻼق ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎرﯨﺦ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮى ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە
ﻧﯧﻤﯩﻠﻪرﻧﻰ دﯦﺪﯨﻜﯩﻦ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﻤﻪن .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﻛﯚرۈپ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﯜﻟﮕﯜرﻣﯩﺪﯨﻢ .ﮬﻪر ﮬﺎﻟﺪا
ﺗﺎرﯨﺨﻨﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚز  -ﺋﯚزى ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺧﯘﻻﺳﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺳﺎن -
ﺳﺎﻧﺎﻗﺴﯩﺰ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت .ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻜﻪن ،ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﻪڭ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺋﻪﻧﯭﻧﻪ .ﻏﻪرب ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮى ﻗﯩﻴﺎﻧﺪەك ﻳﺎﻣﺮاپ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮى ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯚﺗﯜﺷﻤﻪ داﻏﺪاﻣﻠﯩﺸﯩﯟاﺗﻘﺎن ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺋﯚزﺋﺎرا ﺳﯩﯖﯩﺸﯩﭗ ﺷﺎﻟﻐﯘﺗﻠﯩﺸﯩﯟاﺗﻘﺎن
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻣﻪرﻛﻪز ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﻳﯜرﮔﯜزۈش ﮬﻪم ﺗﻪس ،ﮬﻪم ﻣﯘﮬﯩﻢ.
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ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ،ﺋﺎﭘﺘﻮرﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ ﺑﯩﺰ رۇس
ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﮔﻮﮔﻮﻟﻨﯩﯔ ﭘﯘﺷﻜﯩﻦ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﯘ ﺳﯚزﯨﺪﯨﻦ ﺟﺎۋاﺑﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻪﻳﻤﯩﺰ" :ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﯩﻠﻠﯩﻴﻠﯩﻚ
دﯦﮭﻘﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﻴﯩﯟاﻟﻐﺎن ﻳﻪﯕﺴﯩﺰ ﺋﯘزۇن ﻛﯚﯕﻠﻪﻛﻨﻰ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﺷﺘﻪ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ روﮬﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻨﻰ
ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪﺷﺘﻪ .ﺷﺎﺋﯩﺮ ﻧﺎﺗﻮﻧﯘش ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﭘﻪﻗﻪت ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻛﯚز ﺑﯩﻠﻪن ،ﭘﯜﺗﻜﯜل
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﯚزى ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚزەﺗﺴﯩﻼ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ۋە ﺳﯚزﻟﯩﺴﯩﻼ ،ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﻨﯩﯔ
ﺋﯚزﯨﺪە ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺑﻮﻻﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ".

ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻴﻠﯩﻜﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﻼﺷﻘﺎ ﻗﺎرﺷﻰ ﭼﻮﻣﺎق ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻣﯘ ﺑﺎر .ﺋﯘﻻر
ﻣﯩﻠﻠﯩﻴﻠﯩﻜﻨﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻧﻰ رەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻳﺪان ،دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﻛﯩﻨﻮ  -ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﻪ،MTV ،
ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮوﻧﻠﯘق ﺳﻪﻧﯭت ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر زاﻣﺎﻧﯩﯟى ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ
ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟى ﺳﻮرۇﻧﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺋﺎﺑﺴﺘﺮاﻛﺖ ۋە ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ
ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﻻر ﺋﯧﻜﺮان ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﯯﺋﻮﭘﺘﯩﻚ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﻏﺎ ﻛﯚﭘﺮەك ﺋﻮرۇن ﺑﻪردى .ﭼﻪت ﺋﻪل ﻛﯩﻨﻮ -
ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮى ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ۋە ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﭘﻼﺳﺘﯩﻨﻜﯩﻼر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر زﯦﻤﯩﻨﯩﻐﺎ ﺳﯩﯖﯩﭗ
ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺋﯩﻠﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ۋە زاﻣﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎرا ﺗﯘراﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﻛﻪﻣﻪﻟﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪي،
ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎڭ ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن ﺗﯜرﻟﯜك ﻳﺎت ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪرﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪي ﻗﺎﻟﺪى .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ،ﺗﺎﻟﻼش  -ﺷﺎﻟﻼﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﮕﻪن روﮬﯩﻤﯩﺰ ﺧﯘددى
ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﻏﯘﺗﻘﺎ ﻛﯚﻧﺪۈرۈﻟﮕﻪن ﺋﯧﺘﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯘﻟﻐﺎﻧﺪى ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻼر
ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﺟﺎﮬﯩﻞ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪرﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﺪى .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼردﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺑﯩﯯﺋﻮﭘﺘﯩﻚ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﻪر ۋە
ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮوﻧﻠﯘق ﺋﯚﺗﯜﺷﻤﯩﻠﻪر ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺋﻪﻧﺪﯨﺰﯨﺴﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﯩﯟى روھ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﯩﻞ،
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﮔﻪۋدﯨﺪﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﻐﺎن ﻳﻪر ﺷﺎرى ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟى ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ
ﭼﯩﻘﺎردى .ﺑﯘﻧﺪاق ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﺎ ،ﺋﯩﺠﺎدﯨﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﻼش ۋە ﻗﯘۋۋەﺗﻠﻪش ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻐﺎ
ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﭘﺎﺳﺴﯩﭗ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ روﮬﻨﯩﯔ ﻛﯜن ﻛﯚرەﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪس.

ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﯩﻠﻠﯩﻴﻠﯩﻚ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﯩﺮاق ﺑﯩﺰ ﺋﯩﺰدﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋە ﻳﺎراﺗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯩﻠﻠﯩﻴﻠﯩﻚ ﻏﻪرب
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪر ﺷﺎرى ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﻳﺎﻣﺮاﺷﻠﯩﺮى ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﯧﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﯩﺴﯩﮕﻪ
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺧﯩﺮﯨﺴﻰ.

ﺑﯩﺰدە ﺑﯩﺮاۋ رۇﺳﭙﻪرەس ،ﺑﯩﺮاۋ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭘﻪرەس ،ﺑﯩﺮاۋ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﭙﻪرەس ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮاۋ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ﭘﻪرەس .ﺋﻪﻳﺘﺎۋۇر
ﺋﯘﻻر ﺋﯚز ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺳﺎۋاﺗﻨﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﮬﻪل ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻰ ،دەپ ﻗﺎراپ ،ﺋﯘﻧﻰ
دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮدﯨﻨﺒﯩﺮ ﻣﯧﺘﻮدﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇۋاﻟﻐﺎن .ﺋﯘﻻر ﺋﯚزﻟﯩﺮى ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪن دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ
ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘﻗﻨﯩﯖﻤﯘ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯧﺮەك ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎز ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ،ﺋﯘﻻر
ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮە داۋاﻣﯩﺪا ﺋﯚز ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﯧﻠﯩﯟﯦﺮﯨﺪۇ  -دە ،ﻣﻪزﻛﯘر ﺳﻮرۇن ﮬﯧﭽﻘﺎﭼﺎن ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ
ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪۇ .ﺑﯘ دەل زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎرﭼﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن.
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ﺑﯩﺰدە ﺑﺎر دەپ ﻗﺎرﯨﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﭼﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﻐﯟا ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ۋەزﯨﭙﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﺪى .ﻛﯚز
ﻗﺎرﯨﺸﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﻪدﯨﺒﻠﻪر ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯩﺮ ﺗﯘﭘﺮاق ۋە ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻞ ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﺪا ﺗﯘرۇپ ،ﺑﯩﺮ -
ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪى.

ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﻖ )ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﭽﻰ( ﻧﻪرﺳﯩﮕﻪ ﺑﯩﻠﺪۈرۈﻟﮕﻪن ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺋﯘزۇن داۋام ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ ﻧﻪرﺳﻪ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ
ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺗﺎر ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﻣﻪﻧﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ،ﺋﻪﻗﯩﺪە ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﻰ ﺑﻮﮬﺮاﻧﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﺎراﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﻐﺎن ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺰ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺴﯧﺮى ﺋﯩﻠﮭﺎم ،ﭘﻪزﯨﻠﻪت ،ﺟﻪﺳﯘرﻟﯘق
ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻟﻪم ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮى )ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜك ﮬﻪﻗﯩﻘﻪت( ﻏﺎ ﺑﯩﻠﺪۈرۈﻟﮕﻪن ﺋﻪﻗﯩﺪە ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﺋﻮرﺗﺎﻗﻠﯩﻖ ﮬﻪم ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﻖ رﯨﺸﺘﯩﻨﻰ ﭼﺎﺗﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﻪﮬﯟاﻟﺪا ﮬﻪر ﻛﯩﻢ ﺋﯚز ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﯩﺘﯩﺪە
ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪۇ ۋە ﺑﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺟﺎرى ﻗﯩﻠﺪۇرۇﺷﺘﯩﻜﻰ ﺑﯘرﭼﺪاﺷﻠﯩﻖ ﭼﯚرﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯘﻳﯘﺷﯩﺪۇ.

ﺑﯩﺰ  - 20ﺋﻪﺳﯩﺮدە دەل ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﻣﯩﻠﻠﯩﻴﻪت ۋە ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﻪﺟﻨﻪﺑﯩﻴﻠﻪردﯨﻦ ﺋﯩﺰدﯨﺪۇق .ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻛﯜﺗﻜﯩﻨﯩﻤﯩﺰدەك ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى .ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺗﯘرۇپ ﺋﻪدەﺑﯩﻲ
ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﭼﯩﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﺴﺎق ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺋﯩﺰﭼﯩﻠﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ دﯨﺖ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن دﯦﮕﯜدەك رۇس ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﻠﯩﭙﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ
ﻏﻪرب ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﻠﻪﻛﻠﯩﺮى ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯚﻟﭽﯩﺪۇق .ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮى ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﺳﻪر ﺑﻮﻟﺪى،
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮى ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻜﻪ ﺗﻪﺋﻪﻟﻠﯘق ﭼﯩﺮﯨﻨﺪى ﻧﻪرﺳﻪ ﺑﻮﻟﺪى.

ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ۋەزﯨﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚزەﺗﺴﻪك ،ﺋﯧﭙﯩﻚ ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪردە ﺑﯩﺮ دوﻟﻘﯘن
ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪى ،ﺑﯩﺮاق ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺗﺘﻪ ﻳﯩﺮﯨﻚ ﺋﻪﻣﮕﻪك ﻛﯚرۈﻟﻤﯩﺪى .ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺑﯩﺰ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺗﻨﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ
ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ زەﺋﯩﭙﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ،دەپ ﻗﺎراپ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ ﺗﻪدرﯨﺠﯩﻲ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﭗ
ﺗﺎﺷﻠﯩﺪۇق .ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰﯨﺪا ﺑﯘﻧﺪاق ﻛﯜﻟﻜﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚرۈﻟﯜﺷﻰ دۇﻧﻴﺎ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﯘﻧﺠﻰ
ﺋﻪﮬﯟال ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﻪﮬﯟال ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻛﯚرۈﻟﻤﻪس .ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻪزى ﺗﻪﻗﺮﯨﺰﭼﯩﻠﻪر ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺷﯧﺌﯩﺮﻻر ﻳﻮق ،دەپ ﺗﺎﭘﺎ  -ﺗﻪﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪۇ .ۋەﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ،ﺋﺎﭘﺘﻮرﻻرﻣﯘ ﺋﺎدەم ،ﺋﯘﻻرﻣﯘ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﻗﻮﻳﻨﯩﺪا
ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯜرەش ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻪﺗﻨﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﺎرﯨﻤﯩﻐﺎﻧﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ،ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە
ﻛﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎت ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘرۇﻧﻘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚپ ﺋﯚزﮔﻪرﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﭘﺎﻛﯩﺘﻨﯩﻤﯘ ﻛﯚرۈﺷﯩﻤﯩﺰ
ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘرۇن ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ ،ﺑﯩﺮاق ﺑﯜﮔﯜن ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰ
ﺑﯩﺰ ﺗﯧﺨﻰ ﻛﯚرۈپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺪﯦﯫل ﻓﻮرﻣﯘﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ .ﻳﻪر
ﺷﺎرﯨﻨﯩﯔ ﻳﯩﺮاق ﺑﯘرﺟﻪﻛﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ۋەزﯨﻴﻪت ﺑﯜﮔﯜن ﺑﯩﺰ ﺗﯘرﻏﺎن رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرﻛﯩﺒﯩﻲ ﻗﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى.
ﭘﯘل ،ﻣﺎددﯨﻲ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪم ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎش ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻠﯩﺮى ﺷﺎﺋﯩﺮﻻرﻏﺎ ﺷﯩﺪدەﺗﻠﯩﻚ
ﮬﯘﺟﯘم ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮرﻧﻰ ﺑﯘرۇﻧﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﻣﯚﻟﭽﻪرﻟﯩﮕﯜﺳﯩﺰ
دەرﯨﺠﯩﺪە ﺗﺎرﯨﻴﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﭼﯩﻠﻰ ﺷﺎﺋﯩﺮى ﭘﺎﺑﻠﻮﻧﯧﺮودا  - 2000ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ﮬﻮﻣﯧﺮدەك ﺷﺎﺋﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ

http://ilkitap.blogbus.com

168

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺗﯜزۈﻛﺮەك ﺋﻮﻗﯘرﻣﯩﻨﻰ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،دﯦﮕﻪﻧﯩﻜﻪن .ﺋﻪﻣﻤﺎ  - 21ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﯩﺘﯩﺪە ﮔﺮﯦﻚ
ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻧﯩﻜﻪن .ﻧﯧﺮودا ﺑﯘ ﺳﯚزﻧﻰ دﯦﮕﻪﻧﺪە ﺋﯚز ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﻐﺎ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﮬﺎﻟﻪﺗﻨﻰ
ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺑﯩﺰدﯨﻤﯘ "ﻗﯘﺗﺎدﻏﯘ ﺑﯩﻠﯩﻚ" ﻧﯩﯔ ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜرۈپ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻠﯩﺮى
ﻳﯜز ﺑﻪردى .ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﺎۋاﺋﯩﻴﻨﯩﯔ "ﺧﻪﻣﯩﺴﻪ" ﺳﻰ ﺳﯧﺘﯩﻠﻤﺎي ﻳﺎﺗﺘﻰ .زادى ﺋﻪﺳﻪر ﻧﺎﭼﺎرﻣﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ
ﺋﻮﻗﯘرﻣﻪن ﻧﺎﭼﺎرﻣﯘ؟ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاپ ﺟﺎۋاب ﺑﻪرﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎس .ﮬﻪر ﮬﺎﻟﺪا ﺋﻮﻗﯘرﻣﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺳﺎﭘﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﻧﻪزەرﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻣﯘﮬﯩﻤﺪەك ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻨﻰ
ﭘﯜﺗﺘﯜرﮔﻪن ﺳﺘﯘدﯦﻨﺘﻨﯩﯔ ﭼﯩﻐﺎﺗﺎي ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺗﯩﻠﻰ ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﻼﺳﺴﯩﻚ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﻪرﮔﻪ ﭼﯩﺸﻰ ﭘﺎﺗﻤﺎﻳﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ
ﮬﺎل "ﺑﯘﻻق" ژۇرﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺧﯧﺮﯨﺪار ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎي ﻧﯧﭙﯩﺰﻟﻪپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪۋەب .ﺑﻪﻛﺮەك ﺋﺎﺧﺘﯘرﺳﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺟﺎۋاﺑﻜﺎرى ﻛﺎردﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﻰ.

ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺋﯚزﮔﻪردى ،ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﻣﯩﺪى .ﺑﯩﺰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﮔﺎداﻳﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻪن ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪرﻧﯩﯔ ﻗﻮرﺷﺎۋﯨﺪا ﻗﺎﻟﺪۇق.

ﻗﺎﻳﺴﯩﺪۇر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﺎۋﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﯜرەﺗﻨﻰ ﻛﯚرﮔﯩﻨﯩﻢ ﺋﯧﺴﯩﻤﺪە .ﺑﯘ ﺳﯜرەت ﻣﻪﻧﺪە ﭼﻮﯕﻘﯘر ﺗﻪﺳﯩﺮ
ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﺎﻧﯩﺪى :ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯩﺸﻰ داق ﻳﻪردە ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﻛﯚرۈۋاﺗﻘﺎﻧﯩﺪى .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎن
ﻳﯧﺮى ﺑﯩﺮ ﻗﺎرﯨﺴﺎ ﺑﯩﺮەر داﻟﺪﯨﺪەك ﻛﯚرۈﻧﻪﺗﺘﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎرﯨﺴﺎ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪەك ﻛﯚرۈﻧﻪﺗﺘﻰ ،ﺑﯩﺮاق دﯨﯟان ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﻮرۇﻧﺪۇق دﯦﮕﻪﻧﺪەك ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪر ﻳﻮق ﺋﯩﺪى .ﺗﯧﺮﯨﺴﻰ ۋە ﺋﯚﯕﻰ ﻗﺎراﻣﺘﯘل ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯘﻧﺘﯘﻏﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯧﻜﺮاﻧﻐﺎ ﻗﺎراپ ﺗﯘرۇﺷﺎﺗﺘﻰ .ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺰاﮬﺎﺗﻘﺎ ﻗﺎرﯨﺴﺎم ،ﺋﯘﻻر
ﺋﺎۋﺳﺘﺮاﻟﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻧﺎﻣﻰ ﻗﯘﻣﻠﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭼﯧﺘﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪر ﺋﯩﻜﻪن .ﺋﯘﻻر ﻏﻪرب ﭘﻪن -
ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺴﯩﮕﻪ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻼردﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﻣﻪﭘﺘﯘن
ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎﻧﯩﺪى .ﺑﯘ ،ﻏﻪرب ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﺘﯧﻼﭼﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯚزى ﺗﺎﻟﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە
ﻳﯜرﮔﯜزۈﻟﯜﺷﻰ ﺋﯩﺪى.

ﺳﺎﺑﯩﻖ ﺳﻮۋﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎرﭼﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺳﻮﻏﯘق ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﻪر ﺋﯘرۇﺷﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘردى .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻏﻪرب دۆﻟﻪﺗﻠﯩﺮى ﭘﯘرﺳﻪﺗﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘپ ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻟﯩﺴﺘﯩﻚ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻨﻰ دۇﻧﻴﺎۋى
ﻣﯩﻘﻴﺎﺳﻘﺎ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯘﻻر راﻳﻮن ،دۆﻟﻪت داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪە ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪن ﺑﺎرﭼﻪ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﮔﻪۋدﯨﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜرۈپ دۆﻟﻪت ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺘﯩﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﻐﺎن دۇﻧﻴﺎۋى ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻨﻰ
ۋۇﺟﯘدﻗﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪى ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن دۇﻧﻴﺎۋﯨﻼﺷﺘﯘرۇش ،ﺑﺎزار ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﻮدا ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
ﻳﯧﯖﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﻪر  - 21ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺋﻪڭ زاﻣﺎﻧﯩﯟى ﺋﻪﻧﺪازﻻر ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﻟﺪى .دۇﻧﻴﺎۋﯨﻼﺷﺘﯘرۇش ) ( Globalogyﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﯟى ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻻرﻧﻰ دۇﻧﻴﺎ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘپ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪۇرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت .ﮬﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﻪ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻰ رﯦﻴﯩﻦ T.ﺳﯩﮕﯧﺮس" :ﻣﻪدەﻧﯩﻲ
ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﻛﯚزﯨﺘﯩﺶ ﺑﯘﻟﯘﯕﻰ" ﺳﻪرﻟﻪۋﮬﯩﻠﯩﻚ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪە
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ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرﯨﺪۇ:

"دۇﻧﻴﺎۋﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺑﻪش ﺗﻪرەﭘﻨﻰ ،ﺑﻪش ﺧﯩﻞ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻر دۇﻧﻴﺎۋى
ﻣﯩﻘﻴﺎﺳﺘﺎ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .1 .ﻧﻮﭘﯘﺳﻨﯩﯔ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﻳﯜرۈﺷﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﯩﺮﻗﯩﻲ
ﺳﯩﯖﯩﺸﯩﺶ .ﺑﯘ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﻳﯜرۈش ﻣﯘﻧﯘﻻرﻧﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ :ﺳﺎﻳﺎﮬﻪﺗﭽﯩﻠﻪر ،ﻛﯚﭼﻤﻪﻧﻠﻪر ،ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻻر،
ﺳﻪرﮔﻪرداﻧﻼر ۋە ﺋﯩﺸﻠﻪﻣﭽﯩﻠﻪر؛  .2دۆﻟﻪت ﮬﺎﻟﻘﯩﻐﺎن ﺷﯩﺮﻛﻪت ۋە ﮬﯚﻛﯜﻣﻪت ﺑﺎﺷﻘﺎرﻣﯩﻠﯩﺮى ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى
ﺳﯜرﮔﻪن ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ،زاۋۇت ۋە ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﺸﯩﺪە ﻛﯚرۈﻟﯩﺪۇ؛  .3ﭘﺎي
ﭼﯧﻜﻰ ﺳﻮدﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺑﻠﻪﻏﻨﯩﯔ ﺗﯧﺰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﭘﯘل ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻰ؛  .4ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎت
ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺎﻟﻠﯩﻘﻰ .ﺑﯘ ،ﻛﯚرۈﻧﯜش ۋە ﺋﯘﭼﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﻣﻪرﻛﻪزﻟﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺧﯩﻞ
ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﮔﯧﺰﯨﺖ ،ژۇرﻧﺎل ،ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ،ﻛﯩﻨﻮ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ؛  .5ﺋﺎﯕﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮدەﻛﻠﯩﺸﯩﺸﻰ،
ﺑﯘ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻧﯘﻗﺘﯩﺌﯩﻨﻪزەرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﺗﺎرﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ .ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﺌﯩﻨﻪزەرﻟﻪر دۆﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘن
ﻳﺎﻛﻰ دۆﻟﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎرﺷﻰ ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ .ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﺌﯩﻨﻪزەرﻟﻪر ﻣﯘﻧﺪاق:
"دﯦﻤﻮﻛﺮاﺗﯩﻴﻪ ،ﺋﻪرﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ،ﭘﺎراۋاﻧﻠﯩﻖ ،ﮬﻮﻗﯘق ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر" )"ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜﺷﯜﺷﻰ ۋە ﺋﻪدەﺑﯩﻲ
ﺋﻮﺑﺮاز" ،ﻳﯚدەﻳﻴﯜن ،ﺟﺎڭ ﺧﯘي ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺗﯜزﮔﻪن ،ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ  - 1999ﻳﯩﻞ
ﻳﺎﻧﯟار ﻧﻪﺷﺮى(
ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ۋە ﺧﻪﻟﻘﯫراﻟﯩﻖ ﺋﯘﭼﯘر ﺗﻮرﻟﯩﺮى ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﺳﯜرﮔﻪن
ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﻪردۇر . Internetﻏﻪرﺑﭽﻪ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ۋە ﻗﯩﻤﻤﻪت ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﺘﯘرۇپ ،ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺧﺎﻧﯩﯟەﻳﺮاﻧﻠﯩﻘﻘﺎ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟال ﺑﯩﺰدەك ﺧﻪﻟﻘﻠﻪرﻧﻰ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﮕﻪ ﺳﺎﻟﯩﺪۇ.

ﺷﯧﻜﯩﺴﭙﯩﺮﻧﯩﯔ دۇﻧﻴﺎۋى ﺗﻪﺳﯩﺮى ﻧﻮﻗﯘل ﺷﯧﻜﯩﺴﭙﯩﺮ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﻛﯜﭼﻨﯩﯔ ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪس،
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ .ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﻻرﻧﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ،ﮬﻪرﺑﯩﻲ ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﺸﯘﻣﯘل ﺋﻮرﻧﻰ
ﺷﯧﻜﯩﺴﭙﯩﺮﻧﻰ دۇﻧﻴﺎۋى ﻣﯩﻘﻴﺎﺳﺘﯩﻜﻰ ﮔﯩﮕﺎﻧﺖ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺗﻮﻧﯘﺗﻘﺎن .رۇﺳﯩﻴﯩﻠﯩﻜﻠﻪر ﭘﯘﺷﻜﯩﻨﻨﻰ رۇس ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
روﮬﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﻰ ،دەپ ﺗﻮﻧﯘپ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﻛﯚﻛﻜﻪ ﻛﯚﺗﯜرۈپ ﻛﻪﻟﺪى .رۇﺳﻼردا ﻗﯘدرەﺗﻠﯩﻚ ﮬﻪرﺑﯩﻲ ﻛﯜچ ﺑﺎر،
ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﭘﯘﺷﻜﯩﻦ ﻛﻪم ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﻗﺎزاﻗﻼر ﺋﺎﺑﺎﻳﻨﻰ ،ﺋﯚزﺑﯧﻜﻠﻪر ﻧﺎۋاﺋﯩﻴﻨﻰ
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ روﮬﻨﯩﯔ ﺳﯩﻤﯟوﻟﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺟﺎﮬﺎن ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﯟاﺗﯩﺪۇ .دﯦﻤﻪك ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر دۇﻧﻴﺎۋﯨﻠﯩﺸﯩﺶ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﭘﯘرﺳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯚزﻟﯜﻛﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﻪۋﭘﻨﯩﻤﯘ ﺳﯧﺰﯨﺸﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ،ﺳﻮدا ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ رەﮬﯩﻤﺴﯩﺰ رﯨﻘﺎﺑﻪت ۋە ﺗﯩﻨﯩﻤﺴﯩﺰ ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﺎدەﻣﮕﻪرﭼﯩﻠﯩﻜﻨﻰ
ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ "ﻏﺎﻳﻪ ۋاﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻗﻼﻳﺪۇ" ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﻰ ،ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ  -ﻳﺎﻣﺎن
ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎش ﺗﺎرﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻻزﯨﻢ ،دﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻏﻪرب ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻴﻮﻧﻠﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ
ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﺴﻰ .ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯘ "ﺋﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺟﻪڭ ،ﺗﻮﻗﻘﯘزى رەڭ" ﺗﻪدﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﻜﺎرا
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ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﯨﺴﻰ 500 .ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﻣﺎﻛﻴﺎۋﯨﻠﻠﯩﻲ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﻣﻪزﻛﯘر ﻗﺎﺋﯩﺪە - 20
ﺋﻪﺳﯩﺮدە ﺳﻮدا ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە ﺋﯘﺳﺘﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﺗﺒﯩﻘﻠﯩﻨﯩﭗ - 21 ،ﺋﻪﺳﯩﺮدە ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ۋەﮬﯩﻤﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪۋﺟﯩﻨﻰ
ﻧﺎﻣﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺗﯘرﯨﺪۇ.

21ﺋﻪﺳﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﯩﻨﺎﻗﻼرﻏﺎ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪﺳﯩﺮ .ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﺑﯩﺰ ﻣﻮلﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﻣﯩﺮاﺳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺋﯩﺠﺎدﯨﻲ روﮬﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺧﻪﻟﻘﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺮاق ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎزﻣﯩﺪۇق.

ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺧﺎرۋارد ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯩﺮﯨﻚ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻴﻮن ﺳﺎﻣﻮﺋﯧﻞ ﺧﯧﻨﺘﯩﯖﺘﻮن  - 21ﺋﻪﺳﯩﺮدﯨﻜﻰ ﺋﯘرۇش
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﺴﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘرۇش ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،دەل ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻠﻪر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯘرۇش ،دەپ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯘق ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﻣﯩﻠﻠﻪت
ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﻗﯩﺰﯨﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ
ۋەﺳﯩﻘﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﮕﯩﺪارﻟﯩﻖ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺗﺎرﺗﻘﯘزۇپ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﻧﺎۋاﺋﯩﻲ ۋە ﻣﯩﺮزا ﮬﻪﻳﺪەرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﺗﺎر
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﻪۋەﻟﯩﻚ ﻏﻮۋﻏﺎﻟﯩﺮﯨﻐﺎ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ دەﻟﯩﻠﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟!

ﺧﯩﺮﯨﺲ ۋە رﯨﻘﺎﺑﻪت ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰدا .ﻧﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯚزﻟﯜك ﺋﻮﺑﺮازﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯧﻠﯩﺶ ۋە
ﺗﯘرﻏﯘزۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.

 -1999ﻳﯩﻞ دﯨﻜﺎﺑﯩﺮ
________________________________________
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ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻖ ﯞە ﺑﻪﺩﯨﺌﯩﻲ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ
ﺋﯚزى ۋۇﺟﯘدﻗﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن دەۋرﻧﯩﯔ روﮬﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘم دەرﯨﺠﯩﺪە دﯦﺮەك ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻣﯘزﯦﻴﻼردﯨﻦ ﺋﻮرۇن ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﻨﻰ دەۋرﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﺎردەم
ﺑﯧﺮﯨﺶ روﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺳﻪﻧﯭت ﺗﺎرﯨﺨﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﯚز دەۋرﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ
ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﭼﯩﻨﻠﯩﻖ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯚز ۋۇﺟﯘدﯨﻐﺎ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪل
ﮬﺎﻟﺪا ﻣﯘﺟﻪﺳﺴﻪم ﻗﯩﻠﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە زور ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻗﻪدﯨﺮﻟﻪﻧﻤﻪﻛﺘﻪ.

ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﻣﻪزﻣﯘن ۋە ﻏﺎﻳﻪت زور ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧﻪرﺳﻪ
ﭼﯩﻨﻠﯩﻖ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ .ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﻪدەﺑﯩﻲ ﺋﯧﻘﯩﻢ ۋە ﻣﯧﺘﻮدﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪرﻗﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﭼﯩﻨﻠﯩﻘﻘﺎ
ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن دەرﯨﺠﯩﺪە ﺳﺎدﯨﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە
رﯦﯫﻟﯩﺰﻣﻨﯩﯔ ﭼﯩﻨﻠﯩﻖ دەرﯨﺠﯩﺴﻰ ﺋﻪڭ ﮔﻪۋدﯨﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺪى.

رﯦﯫﻟﯩﺰم ﺋﯘزۇن ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻓﻮرﻣﯘﻻﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻓﻮرﻣﯘﻻﻏﺎ
ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺳﻪﻧﯭت ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﺪە ﻗﯩﺴﻤﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮى ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪۇ.
ۋەﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ،ﺳﻪﻧﯭﺗﺘﻪ ﻛﯜﭼﻠﯜك رﯦﯫﻟﯩﺴﺘﯩﻚ ﺧﺎﮬﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯘﻏﯘرۇﻟﻐﺎن ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪر ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚپ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﻨﻰ
ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﭼﻮڭ  -ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺟﻪرﻳﺎﻧﻨﻰ ﺋﻪڭ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪل ،ﺋﻪڭ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﺳﯘل
ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ،ﺋﯘرﻏﯘپ ﺗﯘرﻏﺎن ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻤﺎي ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺑﯘﻧﻰ ﻗﺎﻳﺴﯩﺒﯩﺮ دەۋر،
ﻗﺎﻳﺴﯩﺒﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘن روﺷﻪن دەﻟﯩﻠﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪۇ.

ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯘزۇن ﺗﺎرﯨﺨﻨﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜرﮔﻪن ،ﻣﻮل ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﯩﺮاﺳﻼرﻏﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯘ
روﺷﻪن ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ روﮬﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎن رﯦﯫﻟﯩﺰم ﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﯨﻨﭙﻪي راۋاﺟﻼﻧﺪۇرۇپ ،ۋەﻛﯩﻞ
ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى  -ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ﺑﯧﻴﯩﭗ ﺑﺎردى .ﮬﻪﺗﺘﺎ
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﯜﻟﮕﯩﻠﯩﻚ رول ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﯘﭼﻰ زور ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﻛﯜم ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺶ
ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﻐﯩﻤﯘ ﻗﻪدەم ﻗﻮﻳﺪى 10" .ﻳﯩﻞ"ﻟﯩﻖ دەﭘﺴﻪﻧﺪە ﺑﻮﻟﯘش ،ﺧﺎراب ﺑﻮﻟﯘش ﭘﺎﺟﯩﯭﺳﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ
ﻛﻪﭼﯜرﮔﻪن ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎن ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺶ ،ﮔﯜﻟﻠﻪپ  -ﻳﺎﺷﻨﺎش ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ
ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺴﺘﯩﻚ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺷﻪﻛﯩﻞ ۋە ﻣﻪزﻣﯘﻧﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ،زاﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ روﮬﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﺗﻮﻟﯘپ ﺗﺎﺷﻘﺎن ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪر ۋۇﺟﯘدﻗﺎ ﻛﻪﻟﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﺋﯩﻨﺪﯨﯟﯨﺪۇﺋﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺋﯩﮕﻪ ﺟﯘﺷﻘﯘن ﻗﻪﻟﯩﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎر ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪرﻧﻰ ﺋﯩﺠﺎد ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪق ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﺎﭘﺘﻮرﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﺎرﻻر ﺳﯧﭙﯩﻤﯩﺰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﯘﻧﺘﯩﺰﯨﻤﻼﺷﺘﻰ.

ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ۋە ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺗﯧﻤﯩﻼرﻧﻰ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺗﯜرﻟﯜك ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﯨﻜﻰ
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ﻳﯩﺮﯨﻚ ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯧﻤﺎ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻧﻪزەر داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜزﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﺗﯜردە
ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﻪدﯨﺒﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ
ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻟﻐﺎن ﻗﺎﻳﻨﺎق ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﻳﯜرەﻛﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﺪا ﮬﻪﻗﯩﻘﻪت ﻛﯚزى ﺑﯩﻠﻪن
ﻗﺎراپ ،ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﻣﯧﮭﻨﻪت ۋە ﺑﯩﺮﻗﻪدەر ﭘﯩﺸﻘﺎن ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﻣﺎﮬﺎرەت ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﺳﻪﻧﯭت ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﯩﯔ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﻪن ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻳﺪۇ.

ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻرﻧﯩﯔ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﻳﺎزﻏﯘﭼﻰ زوردۇن ﺳﺎﺑﯩﺮدۇر .زوردۇن ﺳﺎﺑﯩﺮ ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﺎپ ۋە
ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ  -ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﻜﯜر
ﻛﯚزەﺗﻜﯜﭼﻰ ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﮬﻪر ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﻳﯧﯖﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﮔﯜزەل ۋە ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺳﺎﻏﻼم ﻳﯧﯖﻰ ﺋﺎرزۇ  -ﻏﺎﻳﯩﮕﻪ
ﺋﯩﮕﻪ ﺟﯘﺷﻘﯘن روھ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﭽﯩﻠﻪرﻧﻰ ،ﻣﻪرﯨﭙﻪﺗﻨﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯧﯖﻰ ﺋﻪۋﻻدﻻرﻧﻰ،
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﻖ رﯨﻴﺎزەت ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺷﯘ ﭘﯩﻐﺎن ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯩﻤﯩﺮﯨﻠﻤﻪس ﺋﯩﺮادﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ،
ﺋﻮﻣﯘﻣﻪن ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺴﺘﯩﻚ زاﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯜرﻟﯜك ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﮔﻪ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﭘﻮرﺗﯧﺮﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﯘرﻣﯘش ۋە ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ رەﯕﺪار ﺑﻮﻳﺎﻗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﮔﯩﺮەﻟﻪﺷﺘﯘرۇپ ﺳﯩﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﺎﻟﯩﺪى ﮬﻪﻣﺪە ﺷﯘ
ﺳﻪۋەب ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮى ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﮕﯩﺰ  -ﭘﻪس ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﻳﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ
ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﻰ ﺑﻮﻻﻟﯩﺪى.

ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﺑﯘرﭼﻰ ﻧﻮﻗﯘل ﮬﺎﻟﺪا ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ ﺗﻪرﯨﭙﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﺷﻨﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﯩﯔ
ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﺳﺴﯩﭗ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﻰ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﯨﻲ ﻧﻮﻗﺘﯩﺌﯩﻨﻪزەر ﺑﯩﻠﻪن
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯘ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺗﻪرەﭘﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﯨﻲ رﯦﯫﻟﯩﺰﻣﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮى
ﭘﻪﻟﻠﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن  - 19ﺋﻪﺳﯩﺮ ﻳﺎۋروﭘﺎ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﯨﻲ رﯦﯫﻟﯩﺰﻣﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ﻣﻪﻟﯘم ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ روﻟﻰ
ﭘﺎش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﯘش ۋە ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺗﯜرﺗﻜﯩﻠﯩﻚ
ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ دەرﯨﺠﯩﺪە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘق ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈپ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪۇ .ﺑﯘﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﻮﺳﯘﻧﺪا
ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪن ﻳﺎزﻏﯘﭼﻰ زوردۇن ﺳﺎﺑﯩﺮ ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺴﺘﯩﻚ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﯨﻲ رﯦﯫﻟﯩﺰم ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﻗﺎراپ ﻣﯧﯖﯩﺸﻨﻰ
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻪت ﻏﺎﻳﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇپ ،ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن
زور ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜردى.

ﺑﯩﺮاق ،ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎﺗﻠﯩﻖ ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻤﯩﺰ زوردۇن ﺳﺎﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘش ﻗﺎﻳﻨﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﻠﻪپ
ﻛﯩﺮﯨﺸﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻏﻪﻟﺒﯩﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪى .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﺎرﭼﯩﻤﺎس ﻗﻪﻟﯩﻤﻰ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﯩﯔ
ﻗﯧﺘﯩﻐﺎ ﻳﻮﺷﯘرۇﻧﻐﺎن ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر دﯨﻘﻘﻪت ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎن ﺗﻪرەﭘﻠﻪرﮔﻪ دادﯨﻞ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻼرﻧﻰ ﻳﯧﯖﻰ
ﮬﻪﻗﯩﻘﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎن ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن "ﺋﺎرﭼﺎ ﻳﺎﭘﺮﯨﻘﻰ" ﭘﻮۋﯦﺴﺘﻼر
ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ" ،ﺋﺎﻳﺪﯨﯔ ﻛﯧﭽﻪ"" ،ﺟﯩﮕﺪﯨﻠﻪر ﭘﯩﭽﯩﺮﻻﻳﺪۇ"" ،ﺋﯧﻬ ،ﺗﻮﭘﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮل" ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﯩﺮى ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ
دﯦﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪۇ.
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زوردۇن ﺳﺎﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪت ﺗﯜزۈﻣﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﯧﺰﯨﻼردا ﻳﯜز ﺑﻪرﮔﻪن
ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪرﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﺸﺘﺎ ،ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﻠﯩﻤﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﺎي ﺑﻮﻟﯘۋاﺗﻘﺎن دﯦﮭﻘﺎﻧﻼرﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﯩﻼ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪر ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻣﻪۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺳﻪﻟﺒﯩﻲ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﻳﻮل ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻨﻜﺎس ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪردﯨﻜﻰ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻠﻪر
ﻳﯧﯖﻰ ۋە ﻛﯜﭼﻠﯜك رﯦﯫل ﺋﺎﺳﺎﺳﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪت ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ روﮬﯩﻲ زﯦﻤﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮرون ﺋﯧﻠﯩﭗ،
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ۋە ﺋﺎﺑﺮۇﻳﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚرﺳﻪﺗﺘﻰ.

ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﯩﻤﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﺋﻮﻳﻐﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺟﺎﻛﺎرﻟﯩﺪى .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
"ﺗﺎرﯨﻢ" ژۇرﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ  - 1985ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ  - 11ﺳﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ "ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﻳﻤﻪن ،ﮔﯘﻟﺴﺎرە" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺪۇر.
ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ زوردۇن ﺳﺎﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﯨﻲ رﯦﯫﻟﯩﺰﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘم ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻗﺎﺗﻤﺎل ﺋﺎدەﺗﻠﻪرﮔﻪ ﻗﺎرﺷﻰ ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺗﭽﯩﻞ ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﻨﯩﯔ راۋاﺟﯩﻨﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺗﯧﻤﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﻪڭ
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﯚزى ﺳﯜرەﺗﻠﯩﮕﻪن ﺧﯘﻧﯜك ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﻰ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﯨﻲ ﭘﻮزﯨﺘﺴﯩﻴﻪ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ
ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪۇ.

ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﯩﻜﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜن ﺗﻮﻏﺮا ﻧﯘﻗﺘﯩﺌﯩﻨﻪزەر ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪل ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﯩﻐﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪر ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ
ﺑﯧﻘﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﻤﯩﺰ.

ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺪە ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮى ﭘﻪرﻗﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜچ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ )ﮔﯜﻟﺴﺎرە ،ﻧﯩﺠﺎت ،ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻖ
ﭘﺎرﺗﻜﻮم ﺳﯧﻜﺮﯨﺘﺎرى ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ( ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺷﻪﻛﯩﻠﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺋﻪڭ ﮔﻪۋدﯨﻠﯩﻚ رول ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪۇ.

ﮔﯜﻟﺴﺎرە ۋە ﻧﯩﺠﺎﺗﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ )ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻣﻪﻧﺠﺎن ۋە ﺟﺎﻣﺎل ﺷﯘﺟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ( ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ،ﺑﯧﻘﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺑﯧﻘﯩﻨﺪۇرۇش ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ .ﺗﯧﮕﻰ
 ﺗﻪﻛﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﮬﻪر ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪنﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﮬﻮﻗﯘق ۋە ﭘﯘﻗﺮاﻟﯩﻖ ﮬﻮﻗﯘﻗﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪردﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪت ﺗﯜزۈﻣﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪى  -ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻮرﻧﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻧﯩﺴﭙﯩﻲ ﭘﻪرق ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻛﯜﭼﻰ ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮى -
ﺗﯚۋەن ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪەك ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﻪﮬﯟاﻟﻼر ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎددﯨﻲ ۋە ﻣﻪﻧﯩﯟى ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ
ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪت ﺗﯜزۈﻣﻰ ﻳﯜرﮔﯜزۈﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﻪﻛﻜﻪ
ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ داۋاﻣﯩﺪا ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻛﯜﭼﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﻛﺸﯩﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ۋە
ﺗﻪﯕﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮى ﺗﻪدرﯨﺠﯩﻲ ﭼﻮڭ ﭘﻪرﻗﻘﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘش ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﻗﺎراپ راۋاﺟﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ۋە
ﺗﯘرﻣﯘش ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻠﻠﯩﻘﻨﯩﻤﯘ ﺗﻪدرﯨﺠﯩﻲ زوراﻳﺘﻘﺎن .ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﮬﺎدﯨﺴﻪ ﮔﻪرﭼﻪ
ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺴﺘﯩﻚ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺗﯜزۈﻟﻤﻪ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﯩﺸﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﯘﻻر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ زور ﺳﻪﻟﺒﯩﻲ راۋاﺟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎراﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪن
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ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﻤﯘ ،ﻗﯩﺴﻤﻪن رەۋﯨﺸﺘﯩﻜﻰ ﺑﯧﻘﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺑﯧﻘﯩﻨﺪۇرۇش ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎن .ﺷﯘﻧﺪاق دەپ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇﻛﻰ  ،ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟال ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻛﯚﯕﯜﻟﺴﯩﺰ
ﺋﺎﻗﯩﯟەﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ۋە ﺳﻪۋەﺑﭽﯩﺴﯩﺪۇر .ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯩﺰ ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪل ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪﯦﯫل
ﻧﯘﻗﺘﯩﺌﯩﻨﻪزەرﯨﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺷﻪﻛﻠﯩﮕﻪ ﺑﺎﻏﻼپ ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎق ﺧﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻤﯩﺰ .ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﺎ ،رﯦﯫل ﻣﻪۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرۇۋاﺗﻘﺎن ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺋﻪﮬﯟاﻟﻼرﻧﻰ ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ
ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﺎﭘﺘﻮر ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪرﻧﻰ دﯦﻤﻪﻛﭽﻰ؟ ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻤﯩﺰ
ﻳﯧﺰﯨﻼردا ﻳﻪﻛﻜﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪت ﺗﯜزۈﻣﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن
دﯦﮭﻘﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﺎﻛﺘﯩﭙﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﺷﺎت ،ﻗﯘۋﻧﺎق ﺗﯘرﻣﯘﺷﻘﺎ ﭘﯜﺗﯜن ۋۇﺟﯘدى
ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﻗﻮﻳﻨﯩﺪا ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎر ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮﯨﺸﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻳﯧﺰا ﺳﺎﮬﻪﻟﯩﺮﯨﺪە ﭘﻪﻳﺪا
ﺑﻮﻟﯘۋاﺗﻘﺎن ،دەۋرﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ۋە ﭘﺎرﻻق ﺗﯘرﻣﯘش ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﻐﺎ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪت ﮬﻪم
ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﻠﻪرﻧﻰ ﻗﯘۋۋەﺗﻠﻪش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺳﻪل ﻗﺎراﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﭘﻪﻳﺪﯨﻨﭙﻪي ﮬﺎﻟﺪا ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺨﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎرﯨﻠﯩﻐﺎن .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﺴﺘﯩﻚ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ
ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺳﯜﺷﻰ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﯧﺰا ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻨﯩﯔ ﻳﯘﻛﺴﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ،ﻛﯚرۈﻟﯜﺷﻜﻪ
ﺑﺎﺷﻼۋاﺗﻘﺎن ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯘﺗﯘﭘﻘﺎ ﺑﯚﻟﯜﻧﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﭼﯘن ۋە دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪۇر .ﺑﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪن
ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﻛﯚزﯨﺘﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜر ﻛﯚزﻟﻪر ﺋﯜﭼﯜن ﻣﺎﻧﺎ ﻣﻪن دەپ ﻛﯚرۈﻧﯜپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن،
ﺋﺎﺟﯩﺰاﻧﻪ ﺗﻪرﯨﺰدە ﺋﻮﻣﯘﻣﻴﯜزﻟﯜك ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﻪﮬﯟال .ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﻗﺎدﯨﺮ
ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﺎن ﺋﺎﭘﺘﻮرﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎز ﺑﻮﻟﺪى .ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﻳﯧﺰﯨﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﭼﯩﻨﻠﯩﻖ
دەرﯨﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯚﺗﯜرۈپ ،ﺋﻪﺗﺮاﭘﻠﯩﻖ ۋە ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜرۈپ ﺑﯧﺮەﻟﯩﮕﻪن ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪر ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺗﯘرﻏﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯚپ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪر ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن ۋەﻗﻪ ﮬﻪم ﺳﯘژﯨﺖ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯩﺮ ﺗﯧﻤﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺮارﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪى .ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻪت
ﺗﯧﻤﺎ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪڭ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪت ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﻪدﯨﺒﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى زوردۇن
ﺳﺎﺑﯩﺮ ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﯚۋەت ﻧﻪﻣﯘﻧﻪ ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﻜﺎس ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮى ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺴﺘﯩﻚ
ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺗﯜزۈﻣﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺟﯩﺪدﯨﻲ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ۋە ﮬﻪل ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪۇر .ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﺎر ﺗﯘرﻣﯘش ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻳﻮﺷﯘرۇﻧﻐﺎن ﻳﯧﯖﻰ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎ
ﻗﺎرﯨﺸﻰ ۋە ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮرﮔﺎﻧﯩﻚ ﮬﺎﻟﺪا ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜرۈپ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ﻳﯧﯖﻰ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ
ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك .ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﻣﯚﺟﯩﺰە ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯩﺠﺎد ﺑﻮﻻﻻﻳﺪۇ.
ﻳﺎزﻏﯘﭼﻰ زوردۇن ﺳﺎﺑﯩﺮ دەل ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪق ﺑﻮﻻﻟﯩﺪى.

ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮى ﻳﺎﻟﻐﯘز ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻼ ﺋﻪﻣﻪس .ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﻧﺪاش ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﻮﻧﺎ ﭘﺴﯩﺨﯩﻚ ﺋﺎدەﺗﻠﻪر ،ﻣﻪرﯨﭙﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن
ﻧﺎداﻧﻠﯩﻘﻼر ۋە ﺷﯘ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﻣﯘﻗﻪررەر ﻳﻮﺳﯘﻧﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرۇۋاﺗﻘﺎن ﻛﯚﯕﯜﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻠﻪر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﯨﻲ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪرﻣﯘ ﺑﺎر .ﺑﯘﻣﯘ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﭘﻜﻰ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻧﯘﻗﺘﯩﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘش
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ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪن دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎرﺗﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﯩﻜﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺘﻼﺷﺘﯘرۇش

ﺋﯜﭼﯜن ،ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺪﯨﻜﻰ

ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻼر ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﺶ زۆرۈر.

ﮬﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﻪﺳﻪر ﻣﻪﻟﯘم ﻧﻪرﺳﯩﻨﻰ ﻣﻪدﮬﯩﻴﯩﻠﻪﻳﺪۇ .زﯨﺪدﯨﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﯩﯔ
ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﻰ ۋە ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘرﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﻪﻧﯭﺗﻤﯘ ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻴﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺳﻪﻟﺒﯩﻴﻠﯩﻚ
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ زﯨﺪدﯨﻴﻪت ۋە ﻛﯜرەﺷﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ﮬﻪﻣﺪە ﻣﻪﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﻨﯩﯔ ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﺴﻰ ۋە
ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ۋەﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ،ﺷﯘ زﯨﺪدﯨﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪرەپ ﺋﯚزﯨﮕﻪ
ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﭘﯧﺮﺳﻮﻧﺎژﻻرﻧﻰ ۋاﺳﯩﺘﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎي ﺗﯘرۇپ ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺘﻠﯩﻖ ۋە روﺷﻪﻧﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ.

ﺋﻪﻣﺪى ﺑﯩﺰ ﮬﺎزﯨﺮ ﻛﯚﯕﯜل ﺑﯚﻟﯘۋاﺗﻘﺎن ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪك ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﭘﯧﺮﺳﻮﻧﺎژﻻر ﺋﻮﺑﺮازى
ﺋﺎﻧﭽﯩﻤﯘ ﻛﯚپ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺨﭽﺎﻣﻠﯩﻘﻘﺎ ۋە
ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎن.

ﺋﻪﺳﻪرﻧﯩﯔ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻰ ﮔﯜﻟﺴﺎرە ﺑﯩﺰدە ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﮬﯧﺴﺪاﺷﻠﯩﻖ ﻗﻮزﻏﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺰا ﻗﯩﺰﯨﺪۇر .ﺗﻪﺑﯩﯭت
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﻮﻧﯩﺮاپ ﻳﺎﻣﺎق ﭼﯜﺷﻜﻪن ﺋﺎددﯨﻲ ﺳﻪﮬﺮا ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻤﯘ ﻳﻮﺷﯘرۇپ ﻗﺎﻻﻟﻤﯩﻐﺎن ﺳﺎددا ۋە ﭘﻪردازﺳﯩﺰ
ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻚ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﯘم ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔﻪن ﻣﯘﻻﻳﯩﻤﻠﯩﻖ،
ﺋﯘﻳﺎﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﮬﻪﻣﺪە ﺳﺎددﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯘﻏﯘرۇﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﭘﺴﯩﺨﯩﻚ
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ۋاﻳﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪن .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﻓﯩﮕﻮرﯨﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ،ﺋﻪﻧﻪ
ﺷﯘﻧﺪاق ﺧﯘﻟﻘﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﭘﺎك ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜرﮔﻪن زادى ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ،زادى ﻗﺎﻧﺪاق ﺷﺎراﺋﯩﺖ؟ ﻳﺎزﻏﯘﭼﻰ ﺑﯘ
ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﺘﯜرۈپ
ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻧﯩﺠﺎت ﮬﻪﻣﺪە ﮔﯜﻟﺴﺎرە ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪﻧﺠﺎﻧﻼر )ﺑﯘﻻر ﺋﺎزراق ۋاﻗﯩﺖ ﺑﯘرۇن
ﺗﻮﻧﯘﺷﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺪى (.ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎن ﺧﺎدﯨﻜﻘﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜرۈپ" ،ﭘﺎﻛﺎر ﺟﯩﮕﺪﯨﻠﻪر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ
ﻣﻮﻣﺎﻳﺪەك ﻣﯘﯕﻠﯩﻨﯩﭗ" ﺗﯘرﻏﺎن ،ﻛﻮﻣﯩﻼچ ﺗﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﯩﺴﻜﯩﻦ ،ﻏﯧﺮﯨﺒﺎﻧﻪ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯩﺮﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﻳﻪردە ﻳﻪﻧﻪ
ﮔﯜﻟﺴﺎرەﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜز  -ﻛﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﺮ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺑﻪش ﺋﯘﻛﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﻤﯩﺰ.
ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﯩﻨﯩﯔ ﮔﯜزەل ﻗﯩﺰ ﮔﯜﻟﺴﺎرە ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ روﺷﻪن ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻣﺎ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯧﺰﯨﻤﯩﺰ .ﺋﺎﭘﺘﻮرﻧﯩﯔ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺶ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻟﻐﺎن ﻗﻪﻟﯩﻤﻰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﯜرﻟﯜك رەﯕﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﭙﯩﺰوت ﺑﻮﻳﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ داۋاﻣﯩﺪا ،ﺧﯩﻠﯟەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯘ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﻧﯘرﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﮬﺮۇم ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺳﺎۋاﺗﺴﯩﺰﻻر دۇﻧﻴﺎﺳﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﺎﻳﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﻰ ﺋﯜﭼﯜن "ﻳﯩﺮﯨﻚ ۋە ﺗﻪﻣﺴﯩﺰ" زاﻏﺮا ﻧﯧﻨﻰ ۋە ﭼﺎﻣﻐﯘر -
ﭘﯘرﭼﺎﻗﺴﯩﺰ ﺋﯧﺸﻰ ﮬﻪر ﮬﺎﻟﺪا ﺑﺎر ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ ﻗﻪرزدﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﻪك
ﻏﯘرﺑﻪت ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪا ﻳﺎﺷﺎﻳﺪۇ .ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻳﯩﻠﺪا ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن روزى ﮬﯧﻴﺘﻨﯩﯔ داﻏﺪۇﻏﯩﺴﻰ ۋە
ﺋﺎﺳﺎﻳﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻧﯧﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن .ﺑﯘ ﻳﯧﺘﯩﺸﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﻪۋەب ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
"ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮى ﭘﺎﻛﯩﺰ ،ﺗﻮق؛ ﺋﯘﻻر ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﯘرۇﭘﻼ ﭼﻪت ﺗﯩﻞ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯚﮔﻪﻧﻤﻪﻛﺘﻪ ،ﺗﻪﺑﯩﯭت،
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺳﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ ﺗﻮﭘﯩﻐﺎ ﻣﯩﻠﻪﻧﮕﻪن ﻳﺎﻟﯩﯖﺎچ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯔ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﺎن
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﻏﯧﻤﯩﺪە ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﯚﻟﺪۈرﻟﻪپ ﺗﯘرﻏﺎن ﻛﯚزﻟﯩﺮى ﻣﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰار .ﺋﯘﻻر ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ،ﺳﺎﻳﺎﮬﻪت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ،ﺋﻮﻳﯘن ﻛﯚرۈﺷﻨﻰ ﺋﺎرزۇﻣﯘ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﻪﺧﺖ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻻرﻏﺎ ﺗﺎزا زۆرۈر
ﺋﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﻗﯧﺮﯨﺸﻘﺎﻧﺪەك ﺑﻪﺧﺖ ﺑﯘﻻردﯨﻦ ﺑﺎﺗﻨﯩﯟاﻟﻐﺎن" دەپ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪۇ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎن ﻧﯩﺠﺎت
ﺧﯘرﺳﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن .ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻر ﺋﺎﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن ،ﻛﯚﻧﯜپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎن .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە،
ﺋﯘﻻر زﯨﻨﻨﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪن ،ﺋﺎزادە ﺋﯚﻳﺪە ﺋﯚﻟﺘﯘرۇپ ﺋﯚز ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺰﯨﻨﻰ ﺳﯜرۈﺷﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﺷﯩﻤﯘ ﻛﯧﺮەك ﺋﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﻧﺠﺎن ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺳﺎۋاﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن
ﺳﺎددﯨﻠﯩﻖ ۋە ﻧﺎداﻧﻠﯩﻖ ،ﻣﯘﻻﻳﯩﻤﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ روﮬﯩﻲ ﺗﯩﻠﻪك ۋە ﻗﯘدرەﺗﻨﯩﯔ ﺑﯘﻟﯘﺷﯩﻨﻰ
ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪن ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺪى؟ ﮔﯜﻟﺴﺎرە ﻣﺎﻧﺎ ﺷﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰى ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ دۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯜﻳﯜك ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻘﻼر
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﮬﺎڭ  -ﺗﺎڭ ﻗﺎﻟﺪۇرۇۋاﺗﻘﺎن ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ،ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن
ﺋﻪﻣﻪﻧﺠﺎن ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰى" .ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﺋﯚي ﺋﯩﺸﻰ ،ﺋﯧﺘﯩﺰ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ زاﻳﻪ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟
ﺑﯘﻧﺪاق ﭼﯩﺮاي ،ﺑﯘﻧﺪاق ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ،ﺳﻪﮬﻨﯩﮕﻪ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﺎن  -ﺷﻪرﯨﭙﯩﮕﻪ ﺳﻪرپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ
ﻻزﯨﻢ ﺋﯩﺪى .ﺋﯩﺴﺖ ،زاﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭙﻼ ﺋﺎﻛﺎ!" دەﻳﺪۇ ﻧﯩﺠﺎت ﻳﻪﻧﻪ.

ﻧﯩﺠﺎت ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯜﺗﺘﯜرۈپ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﭽﺎن ،ﺧﻪﻳﺮﻟﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻣﺮاق ،ﺋﻮﭼﯘق -
ﺋﺎﺷﻜﺎرا ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﺎق ﻛﯚﯕﯜل ﺳﺘﯘدﯦﻨﺖ .ﺋﯘﻧﯩﯔ  - 80ﻳﯩﻠﻼردﯨﻜﻰ ﻳﺎﺷﻼرﻏﺎ ﺧﺎس ﺋﯩﻠﻐﺎر
ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺗﭽﯩﻠﯩﻖ روﮬﻰ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﻪرﯨﭙﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ۋە ﺧﯘراﭘﯩﻴﻠﯩﻘﻨﯩﯔ زﯨﻴﯩﻨﯩﻨﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﯜردە ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ
ﻳﻪﺗﻜﻪن .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘ ﺋﺎﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﮔﻪ ﻣﻪﮬﻜﯘم ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ )ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن ،ﮔﯜﻟﺴﺎرەﻧﯩﯔ
ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪرﮔﻪ( ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺶ ۋە ﮬﯧﺴﺪاﺷﻠﯩﻖ ﻧﻪزەرى ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎرﯨﻴﺎﻻﻳﺪۇ.

ﻧﯩﺠﺎت ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﺘﯩﻼ ﮔﯜﻟﺴﺎرەﻧﯩﯔ ﻻﺗﺎﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻏﯘﺑﺎرﺳﯩﺰ روﮬﯩﻲ ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ ﺗﻪﯕﺪاﺷﺴﯩﺰ ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻧﺎداﻧﻠﯩﻖ ،ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻖ ﭼﺎﯕﮕﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘن ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﻤﯘ
ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﯧﺘﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻧﯩﺠﺎﺗﻨﯩﯔ ﻳﯜرﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﺪا ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﺎپ
ﻛﯚﻳﯜﻧﯜش ﮬﻪﻣﺪە ﺗﻪﮔﺴﯩﺰ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼر ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺰﻟﯩﻘﻼرﻏﺎ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ
ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ﺋﯩﺪى .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ﻧﯩﺠﺎﺗﺘﺎ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺴﺘﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﺪۇ.

ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﻧﯩﺠﺎﺗﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺧﻪﻳﺮﯨﺨﺎھ ،ﻏﺎﻳﯩﭽﺎن ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ  100ﻣﯩﯔ ﻳﯜەﻧﻠﯩﻚ ۋەﺟﻰ ﺑﺎر
ﮬﻪﺷﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻮﻗﯘل ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ زاۋﯨﻠﯩﺪا ﭘﺎرﻻق ﺑﯩﺮ
ﺷﻮﻟﯩﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﻠﻪﻛﻜﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﻧﯩﺠﺎﺗﻨﯩﯔ دادﯨﺴﻰ ﺟﺎﻣﺎل ﺷﯘﺟﻰ ﭘﺎرﺗﯩﻴﻪ
ﺋﻪزاﺳﻰ ﮬﻪم ﻳﺎﭼﯧﻴﻜﺎ ﺳﯧﻜﺮﯨﺘﺎرى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﺎي ﺑﻮﻟﯘش ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻦ راﺳﺎ ﺑﻪﮬﺮﯨﻤﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن،
ﺗﯜرﻟﯜك ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﺎﻣﯩﻠﻪر ،ﺗﯜرﻟﯜك ﻣﺎددﯨﻲ ﺑﯘﻳﯘﻣﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﻧﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﺪۇر .ۋەﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ،ﻧﯩﺠﺎﺗﻨﯩﯔ
ﺋﯚزﯨﻤﯘ ﭘﺎرﺗﯩﻴﻪ ﺋﻪزاﺳﻰ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﺪە ﺧﯧﻠﻰ زور ﭘﻪرﻗﻠﻪر ﺑﺎر .ﺟﺎﻣﺎل ﺷﯘﺟﻰ ﻛﻪﻧﺘﺘﯩﻜﻰ
" 300ﻣﯩﯔ 500 ،ﻣﯩﯔ 1 ،ﻣﯩﻠﻴﻮن ﻳﯜەﻧﻠﯩﻚ ﭘﯘﻟﻰ ﺑﺎر دﯦﮭﻘﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜپ
ﻛﯧﺘﯩﺶ"ﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪۇ ﻳﯘ ،ﺋﻪﻣﻪﺗﺠﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﺑﯧﻴﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﯟاﺗﻘﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻳﺎر  -ﻳﯚﻟﻪك ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ
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ﻳﯧﻠﯩﯔ  -ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪۇرۇﺷﻨﻰ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﺑﺎﻗﻤﺎﻳﺪۇ .ﻧﯩﺠﺎت دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎي ﺑﻮﻟﯘش
ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻼﻣﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ،زاﻏﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﻗﻪرزدﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﯩﻐﺎن دﯦﮭﻘﺎﻧﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﻛﺎرى
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎر ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ رەددﯨﻴﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ "ﭘﺎرﺗﯩﻴﻪ
ﺋﻪزاﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﭘﯜﺗﯜن دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﭽﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎزاد ﻗﯩﻠﯩﭗ ،دۇﻧﻴﺎدا ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺰﻣﻨﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘرۇش" ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪپ ،ﺑﯧﻴﯩﻴﺎﻟﻤﯩﻐﺎن دﯦﮭﻘﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻏﻪﻣﺨﯘرﻟﯘق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
زۆرۈرﻟﯜﻛﯩﻨﻰ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘس ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺷﻪﺧﺴﻪن ﻧﯩﺠﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﻧﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﮬﻪر
ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎر  -ﻳﯚﻟﻪك ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ۋە ﺑﻪﺧﺖ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.

ﺟﺎﻣﺎل ﺷﯘﺟﻰ ﻧﯩﺠﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻞ  -ﭘﺎراﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ،دادﯨﻞ ۋە ﺗﻮﻏﺮا ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﮕﻪ زوﻗﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﻧﯩﺠﺎﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﻠﯩﺮى ﺟﺎﻣﺎل ﺷﯘﺟﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺧﯘﺷﺎل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺟﺎﻣﺎل ﺷﯘﺟﻰ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎرﺗﯩﻴﻪ
ﺋﻪزاﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ،ﺳﯧﻜﺮﯨﺘﺎرﻟﯩﻖ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە "ۋﯨﻼﻳﻪﺗﻜﻪ،
ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ" ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎرﻣﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺪۇ .ﻛﯚرۈﻧﯜپ ﺗﯘرﯨﺪۇﻛﻰ،
ﺟﺎﻣﺎل ﺷﯘﺟﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎرﺗﯩﻴﻪ ﺋﻪزاﻟﯩﻖ ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎزﯨﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘددﯨﯫﺳﻰ ﮬﻮﻗﯘق ۋە ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪت ﺑﯩﻠﻪن
زﯨﭻ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎن .ﺑﯘ ﻳﻪردە ﺑﯘ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪر ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻪك ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﯧﺰﯨﻠﯩﺪۇ :ﺟﺎﻣﺎل ﺷﯘﺟﯩﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎ ﻗﺎرﯨﺸﻰ
ﻗﺎﺗﻤﺎل ﻛﻮﻧﺎ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن رﯦﯫﻛﺴﯩﻴﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﮬﻮﻗﯘﻗﭙﻪرەﺳﻠﯩﻚ ،ﺗﺎر ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﻨﻰ ﮬﺎﺳﯩﻞ
ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﻏﻪرﯨﺰى ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪت ﺋﯩﺰدەﻳﺪۇ .ﻧﯩﺠﺎت ﺑﻮﻟﺴﺎ دەل
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ .ﺋﯘﻧﯩﯔ روﮬﯩﻲ دۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪا ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺰﻣﻠﯩﻖ ﺧﺎﮬﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻗﻪدەر ﺋﻪﺗﺮاﭘﻠﯩﻖ
ﭘﻪﻧﻨﯩﻲ ۋە ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﭼﻜﻪ ،ﺳﺎﻏﻼم ﻛﻮﻟﻠﯧﻜﺘﯩﯟﯨﺰﻣﻠﯩﻖ روﮬﻰ ،ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜردﯨﻜﻰ
ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺶ روﮬﻰ ﺋﯘرﻏﯘپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﮬﻪق ﺑﯩﻠﻪن ﻧﺎﮬﻪق ،راﺳﺖ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻨﻰ
ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇۋەﺗﻤﻪي ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺋﻮﻳﻼﺷﻘﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯚزﻟﻪﺷﻜﻪ دادﯨﻞ ﺟﯜرﺋﻪت ﻗﯩﻼﻻﻳﺪۇ.

ﺟﺎﻣﺎل ﺷﯘﺟﻰ ﻧﯩﺠﺎﺗﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭘﺎرﻻق ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯚز ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺑﺎر ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺰدەﻳﺪۇ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎز ۋە ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻗﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻖ ﭘﺎرﺗﻜﻮم ﺳﯧﻜﺮﯨﺘﺎرﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﻻﻳﯩﻖ ﺗﺎﭘﯩﺪۇ .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ،ﺟﺎﻣﺎل
ﺷﯘﺟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪر )ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﻧﯩﺠﺎﺗﻤﯘ ﺑﺎر( ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻖ ﭘﺎرﺗﻜﻮم ﺳﯧﻜﺮﯨﺘﺎرﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪە ﻛﻪڭ ﻛﯚﻟﻪﻣﺪە
ﻣﯧﮭﻤﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﻧﯩﺠﺎت ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﯕﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﻰ ﺟﺎﻣﺎل ﺷﯘﺟﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻐﯘﺳﻰ "ﻗﯘدﯨﺴﻰ" ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻠﻐﺎن
ﭘﯧﺸﻘﻪدەم ﻣﯘﻗﺎﻣﭽﯩﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯧﺰا ﻛﺎدﯨﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻮرﻧﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ زور ﭘﻪرﻗﻨﻰ ﻛﯚرﯨﺪۇ.
ﻧﯩﺠﺎﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﺎﻣﭽﯩﻼرﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭼﻮﯕﻘﯘر ﮬﯚرﻣﻪت ۋە ﻛﯚﻳﯜﻧﯜﺷﻠﯩﺮى ﺟﺎﻣﺎل ﺷﯘﺟﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﮕﻪ ﺳﯩﻐﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻧﯩﺠﺎت ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮادﯨﺴﯩﺪە ﭼﯩﯔ ﺗﯘرۇپ ،دادﯨﺴﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪاق ﻛﻪﺳﯩﻜﯩﻦ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﻰ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ:

"ﻧﯧﻤﺸﯩﻘﺎ ﺳﯧﻜﺮﯨﺘﺎرﻻر ﻳﻮﻗﺴﯘل دﯦﮭﻘﺎﻧﻼر ﺑﯩﻠﻪن دوﺳﺖ  -ﺋﺎﻏﯩﻨﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻪﻣﯩﻠﻰ ﺑﺎرﻻر
ﺋﻪﻣﯩﻠﻰ ﻳﻮق ﭘﯘﻗﺮاﻻر ﺑﯩﻠﻪن دوﺳﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﺪارﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺗﻪﯕﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﻰ ﭘﺎرﺗﯩﻴﻪ ﺋﻪزاﻟﯩﺮى
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ﺗﯜﮔﻪﺗﻤﯩﺴﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻢ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺪۇ ،دادا؟"

دﯦﻤﻪك ،ﺋﺎﺗﺎ  -ﺑﺎﻻ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺪﯨﯟﯨﺪۇﺋﺎﻟﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻼر ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻر .ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﻰ
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻗﯩﺴﺘﯘرۇپ ﺋﯚﺗﯜﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇﻛﻰ،ﺟﺎﻣﺎل ﺷﯘﺟﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﺠﺎت ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﺪە ﺟﺎﻣﺎل
ﺷﯘﺟﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺳﯩﭙﺎﻳﻪ ۋە ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘپ ﮔﻪۋدﯨﻠﻪﻧﺴﯩﻤﯘ ،ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻧﺪاق ﺋﻪﻣﻪس .ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚز
ﺷﻮﭘﯘرى ﺋﯧﻠﻪﻛﻜﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻣﺪۇر.

ﻧﯩﺠﺎت ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻜﻨﻰ ﺳﯚﻳﯩﺪۇ .ﺋﯘ ،ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﯩﯔ ﺳﯧﺨﯩﻲ ۋە ﮬﯩﻤﻤﻪﺗﻜﺎر ﻗﻮﻟﻰ ﺑﻪرﮔﻪن ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻳﯩﻐﻘﺎن ﻳﯧﺰا ﻗﯩﺰى ﮔﯜﻟﺴﺎرەﻧﻰ ﭼﯩﻦ دﯨﻠﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﻳﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯜﻟﺴﺎرەﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ
ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪت ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ رەۋﯨﺸﺘﻪ رەت
ﻗﯩﻼﻻﻳﺪۇ .ﺋﯘ ،ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮرﻧﻰ ۋە ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﺪا دەرﯨﺠﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﯘﭼﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﺳﯚز  -ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮرﻗﻤﺎي ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻠﯩﻖ ﺳﺘﯘدﯦﻨﺖ ﺑﻮﻟﯘش ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﻳﯧﺰﯨﻨﯩﯔ ﺧﯩﻠﯟەت ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪا ﻧﻪزەردﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺳﻪﮬﺮا ﮔﯜﻟﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪزﯨﻠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚرۈپ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯚرۈﺷﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﻪﻟﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﻓﯧﯯدال ﺧﯘراﭘﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﯚزﻟﯩﺮى ﺗﻪرەپ  -ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎن
ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎداﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﯚﻳﮕﯜﻧﯩﯔ ﻣﻪرداﻧﻪ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﻜﺎرى .ﻣﻮﮬﺘﺎﺟﻠﯩﻖ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺳﺎددا
ﻗﯩﺰ ﮔﯜﻟﺴﺎرەﻣﯘ ﺋﯚز ۋۇﺟﯘدﯨﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻳﺎﺗﭽﺎن ،ﺋﯩﺰﺗﯩﺮاﭘﻠﯩﻖ ﺳﯚﻳﮕﯜﺳﯩﻨﻰ ﻧﯩﺠﺎﺗﻘﺎ
ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻳﺪۇ .ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ،ﺟﺎﻣﺎل ﺷﯘﺟﻰ ﻧﯩﺠﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﻮل ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜن
ﮔﯜﻟﺴﺎرەﻧﻰ زورﻟﯘق ﺑﯩﻠﻪن ﺧﯘﭘﯩﻴﺎﻧﻪ ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯚز ﺷﻮﭘﯘرى ﺋﯧﻠﻪﻛﻜﻪ ﭼﯧﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .دﯦﻤﻪك ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘ
ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﺟﺎﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎﭘﺎﻛﻪش ،ﭘﯘﻟﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﭘﻪس ﻛﯚرۈش )ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن ،ﺋﻪﻣﻪﻧﺠﺎﻧﻨﻰ
"ﮬﻪق دﯦﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن دﯨﯟاﻧﻪ ،ﻛﯧﭙﻪﻧﮕﻪ ﻛﯩﺮﻣﯩﮕﻪن ﻣﯘردا" دەپ ﮬﺎﻗﺎرەﺗﻠﻪﻳﺪۇ( ،داﺋﯩﻢ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ۋە ﺋﺎﺑﺮۇي
ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘرﺑﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرۈﺷﻰ ،ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ۋەﺳﻠﯩﮕﻪ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ رەۋﯨﺸﺘﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯜﮔﯜن ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﮬﻪﻗﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪى .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘ
ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﺪا ﮔﻮﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﻪۋﭘﻠﯩﻚ ﺋﺎﻣﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎت ،ﺋﯩﻠﮭﺎﻣﻐﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎن ﻳﯘﻣﺮان
ﻗﻪﻟﺒﻠﻪرﻧﻰ دەﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ زەرﺑﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ.

ﻧﯩﺠﺎت ﺋﯚز ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ رەﮬﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎن دادﯨﺴﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ
ﺋﺎرزۇﺳﻰ ﻗﺎﻧﻐﺎﻧﺪا ﺧﯘﺷﺎل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ،ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻼر ﺷﯘﻧﺪاق" .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻧﯩﺠﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚز ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﮕﻪ
ﺋﺎزاب ۋە ﭘﺎﺟﯩﯭ ﻛﻪﻟﺘﯜرﮔﻪن ،ﺋﯩﺴﺘﯩﻠﻰ ﺳﺎپ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن دادﯨﺴﯩﻐﺎ ﺑﻪرﮔﻪن ﺟﺎۋاﺑﻰ - 80 ،ﻳﯩﻠﻼردﯨﻜﻰ
ﺋﯩﻠﻐﺎر ﻳﺎﺷﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرزۇﺳﻰ ۋە ﺧﯩﺘﺎﺑﻰ .ﻧﯩﺠﺎت ﺋﯚز ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯩﭙﺎﻳﻪ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻗﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﻳﻮل
ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﮔﯜﻟﺴﺎرەﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻳﯘرﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ ﺷﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
"ﺧﻪﻳﺮ  -ﺧﻮش ،ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﻳﻤﻪن ،ﮔﯜﻟﺴﺎرە"!

ﺗﻮﻏﺮا،ﺑﯩﺰ

ﮔﯜﻟﺴﺎرەﻧﯩﯔ

ﺧﯘﻧﯜك

ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ،

ﺟﺎﻣﺎﻟﺪەك

ﺋﺎدەﻣﻠﻪر

ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ

ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻤﻪي،

ﻗﻪدﯨﺮﺳﯩﺰﻟﻪﻧﮕﻪن ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘرﯨﻲ ﺗﺎﺷﻼپ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن ﻳﯜرﯨﻜﻰ ،ﭘﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚز ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ،
ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ،ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەك.
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ﺑﯩﺰ ﻛﯚرﮔﻪن ﺳﺎۋاﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻼر ،ﺷﯘ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻧﺎداﻧﻠﯩﻘﻼر ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﻪﯕﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻠﻪر ﮬﻪﻣﻤﻪ
ﻛﯜﭼﻠﻪر ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﭘﻪﻧﮕﻪ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﮕﻪ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ دۇﻧﻴﺎدا ﺑﯩﺮ ﺗﺮاﮔﯧﺪﯨﻴﻪ .ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ۋەزﯨﻴﻪﺗﺘﻪ
ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪزەر ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ،ﺟﯘﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰ ﻛﯚرﮔﻪن
ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯜرﯨﻜﻰ ﮔﯜزەل ﺋﻪﺗﻪ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ  -ﺋﺎرزۇﻻر ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯘﻏﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ﻻزﯨﻢ.

ﺋﻪدﯨﺒﻨﯩﯔ ﻛﯚزى ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜن ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧﯘرﻟﯘق رازۋﯦﺪ ﭼﯩﺮﯨﻐﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ،
ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﯚز داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﻼ ﻳﻮرۇﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﯘرﻏﯘن ﺳﺘﻮﻟﺒﺎ ﭼﯩﺮﯨﻐﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮەك .ﺷﯘﻧﺪاق
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺋﻪڭ ﻳﯧﯖﻰ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪۇراﻻﻳﺪۇ .ﻳﺎزﻏﯘﭼﻰ زوردۇن ﺳﺎﺑﯩﺮ
ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﺮاﮔﯧﺪﯨﻚ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯘﺳﺘﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﺎﻳﻘﺎپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ
ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﺑﻮﻳﺎق ﺑﯩﻠﻪن ۋۇﺟﯘدﻗﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن دﯨﺪاﻛﺘﯩﻜﺎ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﺪۈرۈﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ ﻧﻪزەردە ﺗﯘﺗﯘپ ،ﺋﯚز ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘق ﭘﻮﺋﯩﺘﯩﻚ ﺗﯜس ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺗﯩﻞ
ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰ ﻛﯚرۈپ ﺋﯚﺗﻜﻪن "ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﻳﻤﻪن ،ﮔﯜﻟﺴﺎرە" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﻰ،
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﯨﻲ رﯦﯫﻟﯩﺰﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰدﯨﻦ ﻧﻪﻣﯘﻧﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﺳﻪر ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺋﻮرۇن ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻨﻰ ﻛﯚرۈپ ﺟﺎﻣﺎل ﺷﯘﺟﯩﺪەك ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺷﯘﻧﺪاق دﯦﮕﯜﻣﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ :ﺋﺎدەم ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻴﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘش ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ،ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻪۋزەﻟﻠﯩﻜﻠﻪردﯨﻦ ﺑﻪﮬﺮﯨﻤﻪن
ﺑﻮﻟﯘش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﻠﻠﻪ ،ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻠﻪرﻧﯩﯖﻤﯘ ﺟﺎۋاﺑﻜﺎرى ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻻزﯨﻢ.

 -1985ﻳﯩﻞ ﺋﺎۋﻏﯘﺳﺖ
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ﺋﻪﺩەﺑﯩﻴﺎﺕ ﯞە ﻣﻪﯞﺟﯘﺩﯨﻴﻪﺕ
ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﺗﺎ ﮬﺎزﯨﺮﻏﺎ ﻗﻪدەر ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚزى ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﻪﻟﺪى .ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﻣﻪﻳﻠﻰ روﮬﯩﻴﻪت ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺗﻪﺑﯩﯭت ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘن،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﻧﯧﮕﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى .ﻧﯧﮕﯩﺰ ﺑﯩﺮ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻧﯧﮕﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪرﮬﻠﯩﺮى ﻛﯚپ
ﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪى ،ﺑﯘ ﻛﯚپ ﺧﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﻪﺳﻠﻪﻛﻠﻪرﻧﻰ ۋە ﻣﻪﺳﻠﻪﻛﻠﻪر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻣﯩﻨﻰ ،رﯨﻘﺎﺑﻪﺗﻨﻰ،
ﺑﻪس  -ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﺎردى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﯧﭽﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ
ﻳﯧﯖﯩﻼش ﺑﯩﻠﻪن ﭘﯩﻜﯩﺮ دوﻟﻘﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻐﺎ ﺗﺎﺷﻼپ ﻛﯧﺘﯩﯟەردى.

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎق ﻳﻪۋەﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﻧﻪﭘﻪس ﺋﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﺑﯩﻠﯩﺪۇ؟ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯘ رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪى  -ﻛﻪﻳﻨﯩﺪە ﻧﯧﻤﯩﻠﻪر ﺑﺎر؟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺶ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق
ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜرۈﻟﮕﻪن رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﭼﯧﻜﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﮬﯧﭽﺒﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ۋاﻗﯩﺖ ﭼﯧﻜﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﺎﻛﺎن ﭼﯧﻜﻰ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺑﯩﻠﯩﻨﮕﻪن ﻧﻪرﺳﻪ ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﯩﮕﻪن ﻧﻪرﺳﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜرۈﻟﯩﺪۇ.
دﯦﻤﻪك ،ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎر ﻳﻪردە ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻤﯘ ﻣﻪۋﺟﯘت ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﻪت
ﺋﯩﺰدەش ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻨﻰ ﻣﻪﻧﺰﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪﻳﺪۇ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻼ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺗﯜرﺗﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻨﻰ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﺪۇ .ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘق ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ
روﮬﯩﻲ

ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ

ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن

ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪت،

ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜرۈﻟﮕﻪن

ﻗﯘﺗﯘﭘﻨﯩﯔ

ﺋﯘ

ﺗﻪرﯨﭙﻰ.

ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜرۈﻟﮕﻪن ﻗﯘﺗﯘپ ﭘﺎﻧﯩﻲ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﺗﻪرﯨﭙﻰ ﺑﺎﻗﯩﻲ.

ﺋﻮﻣﯘﻣﻪن ،دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪرﻛﻪزﻟﻪﺷﺘﯜرﻣﯩﮕﻪن ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﻣﻪۋﺟﯘت ﺋﻪﻣﻪس .ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯘ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩﺴﯘن ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪدﮬﯩﻴﯩﻠﯩﺴﯘن ،ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﺋﻪﻛﺴﯩﮕﻪ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .زۇﻧﯘن ﻗﺎدﯨﺮى ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎھ ﺋﯘرﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن؟ ﺋﻪﺳﻪردﯨﻜﻰ
ﺗﺮاﮔﯧﺪﯨﻴﯩﻠﯩﻚ دﯨﺘﻨﯩﯔ ﺧﯧﻤﯩﺮﺗﯘرۇﭼﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪا ﮬﯧﺴﺪاﺷﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺧﯘددى ﺳﺎﻧﺴﯩﺰ ﭘﯩﻼﻧﯧﺘﯩﻼرﻧﯩﯔ
ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﯧﻔﯩﺮ دﯦﯖﯩﺰى ﺋﺎﻟﻪم ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜن ﮔﻪۋدﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜرﮔﻪﻧﺪەك ،ﺋﺎﺷﯘ
ﻛﯚرۈﻧﻤﻪس ﮬﯧﺴﺪاﺷﻠﯩﻖ ﭘﯜﺗﯜن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜرۈپ ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﻰ  -ﺗﯘرﻗﻰ ﻛﯚپ ﺧﯩﻞ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ۋە ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﻪﺳﻠﻰ ﺋﯜزﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﺗﯜرﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرﺳﯩﻤﯘ ،ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ ﺋﯘﻻردﯨﻜﻰ ﺋﯩﻼﮬﻰ ﻧﻪﭘﻪس ﺑﯩﺮ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﭘﻜﯩﺴﻰ ۋە ﻳﯜرﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪارﯨﺴﯩﺪە ﺋﻮت ﺋﺎﻟﻐﺎن .ﺑﯘ
ﮬﻪﻗﺘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﯩﻴﻪ ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪﺗﭽﯩﺴﻰ ژان ﭘﻮل ﺳﺎرﺗﯧﺮى ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﮕﻪن":ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯜﭼﯜن ﮬﻪﻣﻤﻪ
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ﻧﻪرﺳﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪۇﻛﻰ ،ﮔﻮﻳﺎ ﭘﯜﺗﯜن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﯩﮕﺎﮬﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ،ﮔﻮﻳﺎ
ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘرۇۋاﺗﻘﺎﻧﺪەك) ".ﺋﯩﺰاﮬﺎت :ﺳﺎرﺗﯧﺮى:
"ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا" "ﺟﺎﮬﺎن ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻰ" ژۇرﻧﯩﻠﻰ  - 1997ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ  - 5ﺳﺎن ﺋﯚزﺑﯧﻜﺴﺘﺎن
ﺟﯘﻣﮭﯘرﯨﻴﯩﺘﻰ دۆﻟﻪت ﻣﻪﺗﺒﯘﺋﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ (.ﭘﯜﺗﻜﯜل رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ ۋەﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﻰ "" رەﻗﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ۋۇﺟﯘدﯨﻐﺎ
ﺋﯚزﻟﻪﺷﻜﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻳﻪردە ﻗﻪدﯨﻤﻜﻰ ﮔﺮﯦﻚ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻰ ﭘﺎرﻣﯩﻨﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ "ﺑﯩﺮ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯚزﯨﺪە ۋە
ﺋﯚزﮔﯩﺪە ،ﺋﯘ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﺘﻪ ۋە ﺟﯩﻤﻠﯩﻘﺘﺎ" ) ﺋﯩﺰاﮬﺎت :ﺋﻪﭘﻼﺗﻮن" :ﭘﺎرﻣﯩﻨﺪﯨﺲ" ﺳﻮدا ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎت
 - 1985ﻳﯩﻞ .ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ( دﯦﮕﻪن ﺳﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﻤﮕﻪ ﺳﺎﻟﯩﺪۇ.

ﻟﯧﻜﯩﻦ "" ،زﯨﺪدﯨﻴﻪت ﮬﺎﻟﻘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯜزۈﻟﮕﻪن ﺑﯘ ﮬﺎﻟﻘﯩﻼر ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﻪر دۇﻧﻴﺎﺳﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺧﯩﻠﻤﯘ
ﺧﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪن .ﺷﯘﯕﺎ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﺪە ،ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﻣﺎﻛﺎﻧﺪا،
ﮬﻪرﺑﯩﺮ زاﻣﺎﻧﺪا ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﻼپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .زۇﻧﯘن ﻗﺎدﯨﺮى ﺑﺎﻗﻰ ،ﻏﯘﻧﭽﻪم ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﭘﯧﺮﺳﻮﻧﺎژﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﯩﻨﯩﭙﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻪﯕﺴﯩﺰ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﺪى .ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺰ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت
ﺗﺎرﯨﺨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ۋاراﻗﻠﯩﺴﺎق ،ﻳﯜﺳﯜپ ﺧﺎس ﮬﺎﺟﯩﭙﻨﯩﯔ ﺋﺎي ﺗﻮﻟﺪى ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﯩﺪا
ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪﻧﮕﻪن ﺗﺮاﮔﯧﺪﯨﻴﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎددﯨﻲ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﻤﯩﺰ .زۇﻧﯘن ﻗﺎدﯨﺮى ﺋﯚز
ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺑﺎﻏﻼش ﺑﯩﻠﻪن ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﯜﺳﯜپ ﺧﺎس ﮬﺎﺟﯩﭗ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯜپ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ ﺑﺎﻏﻼﻳﺪۇ .ﻳﯜﺳﯜپ ﺧﺎس ﮬﺎﺟﯩﭙﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﯩﺘﻰ
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮى ﺳﺎرﺗﯧﺮﯨﻨﯩﯔ "ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻻﻳﯩﮭﯩﺴﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﮬﻪم
ﺷﯘﻧﺪاق" دﯦﮕﻪن ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ.

زۇﻧﯘن ﻗﺎدﯨﺮى ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ۋە ﺳﯩﻨﯩﭗ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺰاﮬﻼﻳﺪۇ ،ﻳﯜﺳﯜپ ﺧﺎس ﮬﺎﺟﯩﭗ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﯩﺘﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯧﺌﯩﻠﻰ  -ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرى ،ﺧﯘﻟﻘﻰ  -ﻣﯩﺠﻪزى ،روﮬﻰ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺰاﮬﻼﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰ  - 20ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﯟى ﺋﯩﺰﭼﯩﻠﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ
دەرﯨﺠﯩﺪە ﺋﯜزۈپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎس ﻗﯩﻼﻻﻳﻤﯩﺰ .ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﯟى ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﺴﻰ ﺗﺎﻛﻰ
 - 19ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﯩﭽﻪ ﺋﯜزۈﻟﻤﻪس ﺋﯧﻘﯩﻦ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺷﺎۋﻗﯘن ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪى .ﺑﯩﺮاق  - 20ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪن
ﺑﯘ ﺷﺎۋﻗﯘن ﭘﻪﺳﯩﻴﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻮق ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪن .ﺑﯘ دەل ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ دﯦﺮەك
ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ ﮔﺎﯕﮕﯩﺮاش دەل ﺋﺎﺷﯘ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ،
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ،ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﮔﺎﯕﮕﯩﺮاﺷﻨﯩﯔ ﻳﺎﻧﺘﯘ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﯩﺪۇر.

-20ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺟﺎﮬﺎن ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﻗﻪدﯨﻤﻜﻰ ﮔﺮﯦﻜﻠﻪردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎن ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪۋﺟﯩﮕﻪ
ﻛﯚﺗﯜردى .ﺑﯘ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ،ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﻪ ،ﺋﯘرۇش ﺟﺎراﮬﻪﺗﻠﯩﺮى ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﺎﻟﻐﺎن
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮى ﮬﺎﻟﻪﺗﻠﯩﺮى ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﺪى .ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ،ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﯟى ۋە
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ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﻳﯜرۈﺷﻠﯩﺮى ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘق ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻏﻪرق ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﺘﻰ .ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺳﯘﻳﯩﺌﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﭽﯩﻠﯩﻖ
ۋە ﺋﯜﻧﯜﻣﭙﻪرەﺳﻠﯩﻚ ﭘﺎﺗﻘﺎﻗﻠﯩﺮى ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﯘﻧﺠﯘﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى ،ﺑﯘ ﻛﺮﯨﺰﯨﺲ ﮬﯧﻴﺪﯨﮕﯩﺮ ،ﻳﺎﺳﭙﯧﺮس ،ﺳﺎرﺗﯧﺮى
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪﺗﭽﻰ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻼرﻧﻰ ﺗﯘﻏﺪى ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﻠﯩﺮى ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺘﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻘﻰ ۋە
ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﻠﯩﻘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺋﺎﻛﺎدﯦﻤﯩﻴﯩﻠﻪر ۋە ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻼردﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺳﻪرﺧﯩﻠﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻛﻪڭ داﺋﯩﺮﯨﺪە ﺋﺎﻣﯩﯟﯨﻠﯩﺸﺎﻟﻤﯩﺪى ،ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚزى ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪەك ﺑﯩﺮ ﮬﺎل ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﭗ ،دۇﻧﻴﺎ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺑﻮﮬﺮان ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﯧﯖﯩﺮﻗﺎپ ﻗﯧﻠﯩﯟەردى.
ﺑﯘﻧﺪاق ﺗﯧﯖﯩﺮﻗﺎﺷﻼر ﺑﻮرﺧﯩﺲ ،ﻣﺎرﺳﻞ ﭘﯘرۇﺳﺘﻰ ،ﻣﯩﻼن ﻛﯘﻧﺪﯨﺮا ،ﻛﺎرۋﯨﻨﻮﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﺪە ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ
رەۋﯨﺸﺘﻪ ﺋﯚز ﺋﻪﻛﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺘﻰ .ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﺘﺎ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺋﯧﻠﯧﻤﯧﻨﺘﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ
ﺋﻪﻣﻪس .دﯨﻨﺪا ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺋﯧﻠﯧﻤﯧﻨﺘﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ دﯨﻦ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺋﻪﻣﻪس .ﺑﯩﺰ دﯨﻦ ،ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ،
ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﮔﻪۋدە ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻛﯚرۈپ ﻛﻪﻟﮕﻪﭼﻜﻪ ،ﺗﻮﻏﺮا ﺟﺎۋاﺑﺘﯩﻦ ﻣﻪﮬﺮۇم ﺑﻮﻟﺪۇق.
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﭘﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە دﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﯨﻠﯩﻘﻰ
ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻛﯜﭼﻠﯜك ۋە ﻣﯩﺴﻠﯩﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﺪى .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪن
ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺑﯘ رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪى  -ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪﺗﻨﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻼرﻧﻰ ﻳﻮرۇﺗﯘپ ﺑﻪردى.
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻧﻮﻗﯘل ﻣﺎددا ﺋﻪﻣﻪس ،ﻧﻮﻗﯘل روﮬﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪﺗﻜﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻗﻪررەرﻟﯩﻚ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﻟﻼش ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺗﺎﻟﻠﯩﻨﯩﺶ
ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ" .ﮬﻪر ﻧﻪرﺳﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﺘﻰ ﻗﺎزا ﭘﻪردﯨﺴﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﻮﺷﯘرۇﻧﯩﺪۇ"") .ﻛﻪﻟﯩﻠﻪ ۋە دﯦﻤﯩﻨﻪ"دﯨﻦ(.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸﻰ ﺗﺎﻟﻼش ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﮕﻪ
ﻳﻪﻛﯜن ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﻳﻪﻛﯜن ﻧﻮﻗﯘل ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﯘﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪس،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﻪﻗﻠﻰ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜرۈﺷﻜﻪ ﺋﯜﻟﮕﯜرﻣﯩﮕﻪن ﺗﯜرﻟﯜك ﺷﻪرﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮى ﺑﺎر.
"ﻗﺎزا" ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﭘﻪردە ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻣﯘﺋﻪﻣﻤﺎ ۋە رﯨﻐﺒﻪت ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻣﯘﻧﯘ ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﭘﯩﻜﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﺑﺪان ﺋﯩﺰاﮬﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ:

ﺑﯩﺮ ﺳﻮدا ﻛﺎرۋﯨﻨﻰ ﭼﯚﻟﺪە ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﻳﺎغ ،ﺟﯘل  -ﺟﯘل ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﭘﻰ ﺋﯘﭼﺮاپ ﺋﯘﻻرﻏﺎ
ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﭘﺘﯘ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻴﯩﻦ ﭘﯘل ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﻣﻪرداﻧﻪ ﭼﺎﻣﺪاپ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﻮﻗﯘﭘﺘﯘ:
3

ﺗﯚﮔﯩﮕﻪ ﻳﯜك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻤﻪن،
ﺗﯚﮔﯩﻨﻰ ﻳﯜك ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪن.

ﺑﺎﺷﻘﯘرﻣﺎﻳﻤﻪن
ﺑﺎﺷﻘﯘرۇﻟﻤﺎﻳﻤﻪن
ﭘﻪرۋاﻳﯩﻢ ﭘﻪﻟﻪك ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻜﻪ ،ﮬﺎزﯨﺮﻏﺎ ،ﻛﯧﻠﻪﭼﻪﻛﻜﻪ
ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯜك ﺗﯩﻨﯩﭗ ،ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯜك ﻳﺎﺷﺎﻳﻤﻪن.
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ﺗﯚﮔﯩﮕﻪ ﻣﯩﻨﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺳﻮدﯨﮕﻪر ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺋﯜﻧﺪەﭘﺘﯘ .ﻳﻮل ﺋﺎزاﺑﻰ ۋە ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟﯜپ
ﻛﯧﺘﯩﺴﻪن دەپ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇﭘﺘﯘ.

ﺑﯩﺮاق ،ﺳﻮﭘﻰ ﭘﻪرۋا ﻗﯩﻠﻤﺎي ﻣﯧﯖﯩﯟﯦﺮﯨﭙﺘﯘ .ﻛﺎرۋاﻧﻼر ﺑﯩﺮ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺗﯚﮔﯩﮕﻪ ﻣﯩﻨﯩﯟاﻟﻐﺎن
ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺳﻮدﯨﮕﻪر ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ .ﺳﻮﭘﻰ ﻣﯘردﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺗﯘرۇپ ﺷﯘﻧﺪاق دەﭘﺘﯘ:

ﻳﻮل ﺋﺎزاﺑﻰ ﻛﯚرﻣﯩﺪﯨﻢ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﻟﻤﯩﺪﯨﻢ
ﺗﯚﮔﻪ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﻳﻮل ﻳﯜرۈپ ،ﺋﯚزۈڭ ﻛﻪﺗﺘﯩﯔ ﮬﻪﻣﺮاﮬﯩﻢ.

)ﺋﯩﺪرﯨﺲ ﺷﻪﻳﺦ":ﺳﯘﭘﯩﺰم" ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎل(
ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﺋﯚﻟﯜم ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﻗﺎزا ،ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﻨﯩﺸﻰ .ﺑﯩﺮاق ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت
ﮬﻪﻗﯩﻘﻪت ﺳﻮدﯨﮕﻪردە ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﻧﯧﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﻰ؟ روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ
ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﯨﺴﻰ .ﺳﻮدﯨﮕﻪرﻧﯩﯔ ﻧﻪزەرﯨﺪە ،ﺋﯚﻟﯜم ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺷﺎراﺋﯩﺖ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﺋﯚﻟﯜم ﺷﺎراﺋﯩﺘﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﯩﺪا ﭘﯩﺸﺘﻰ .ﺳﻮﭘﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪزەرﯨﺪە ﺋﯚﻟﯜم ﮬﻪرﺑﯩﺮ دەﻗﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ
ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ دادﯨﻞ ﻳﯜزﻟﯩﻨﻪﻟﯩﮕﻪن ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎرەﺗﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯚزى ﺋﺎﺳﺎرەﺗﻜﻪ ﭼﯜﺷﯜپ
ﻗﯧﻠﯩﺶ ﮬﺎﻟﻠﯩﺮى ﻳﯜز ﺑﻪرﻣﯩﮕﻪن.

ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ ﻣﺎﻛﺎن  -زاﻣﺎن ﺷﺎراﺋﯩﺘﻰ )ﺳﯩﻴﺎﺳﻪت ،ﺗﯜزۈم ،ﻗﺎﻧﯘن ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪر( ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﮬﺎدﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪرﮔﻪن .ﺗﻪﺳﻪۋۇﭘﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ
ﻧﻪزەرﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﻛﺎن  -زاﻣﺎن ﭘﺎﻧﯩﻲ ۋە ﺑﺎﻗﯩﻴﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﮬﻪر ﺋﯩﻜﻜﻰ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﺋﻮرﺗﺎق .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘﻻر
ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﭘﻪۋﻗﯘﻟﯫددە دەرﯨﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﺎرﻛﺎ ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺑﻮﻳﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﺧﺸﻪﻧﺪە
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘرۇﻧﯘپ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪن .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﺪە ﻣﯩﻠﻠﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﺎر دﯦﻴﯩﻠﺴﻪ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﺗﯩﻞ ۋە
ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘردﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻴﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻣﺎ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﺷﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺗﯜرك ،ﺋﻪرەب ،ﭘﺎرس ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﺗﯧﻤﺎ ۋە ﻣﻪزﻣﯘن ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ راﻳﻮن ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪۈرﮔﻪن .ﺋﻪرەب ﺳﻪﮬﺮاﻟﯩﺮﯨﺪا ،ﻣﯩﺴﯩﺮﻧﯩﯔ ﻧﯩﻞ ۋادﯨﻠﯩﺮﯨﺪا ﻳﯜز ﺑﻪرﮔﻪن ﺋﯩﺸﻼر ﺗﯜرﻛﯩﻲ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪا ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ،روﻣﺎﻧﺘﯩﻚ ﺗﯜس ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن .ﺗﯜرك ﺷﺎﮬﺰادﯨﺴﻰ ﺋﺎﻓﺮاﺳﯩﻴﺎپ
ﭘﺎرس ﺷﺎﺋﯩﺮى ﻓﯩﺮدەۋﯨﺴﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﺪە ۋەﮬﯩﻤﯩﻠﯩﻚ رەڭ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎن ،ﺗﺎﺟﯩﻚ ﺷﺎﺋﯩﺮى
ﺋﺎﺑﺪۇراﺧﻤﺎن ﺟﺎﻣﻰ ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﺎۋاﺋﯩﻲ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯩﺪﯦﯯﻟﻮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔﻪن .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪا ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯘﻗﯘﻣﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺳﯜﻣﯜرۈپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﻳﯜﻛﺴﻪك دەرﯨﺠﯩﺪە
ﺋﺎﺑﺴﺘﺮاﻛﺘﺴﯩﻴﯩﻠﻪﺷﺘﯜرۈﻟﮕﻪن ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻠﻪﺷﺘﯜرۈﻟﮕﻪن ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت ﺋﯘﻗﯘﻣﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇﻟﻐﺎن .روﮬﯩﻴﻪت
ﺷﻪرق ﺷﺎﺋﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ،ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻳﻐﯘر  -ﺗﯜرك ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ۋەﺗﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﺪى ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﺮى ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﭼﯩﻘﻤﺎس روھ ﺳﻪﭘﯩﺮى .ﺑﯩﺰ ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﺎۋاﺋﯩﻴﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎرﯨﺴﺎق ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا
دەۋر ﺋﯩﺰﻧﺎﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚرە ﺑﺎﻗﯩﻴﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﻧﺎﻟﯩﺮى روﺷﻪن ،ﻧﺎۋاﺋﯩﻲ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎل ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﭘﯜﺗﻜﯜل ﺗﯘران،
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ﻳﯘﻧﺎن ،ﺋﯩﺮان ،ﻛﻪﻧﯫن ۋادﯨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﻪزەر ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎن.

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪا ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت روﮬﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﯘرۇن ﭘﯩﺸﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﻠﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯩﺮاق ﺋﯘ زاﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻠﯩﻖ
ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺰﭼﯩﻠﻠﯩﺸﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﻳﺎﻛﻰ  - 20ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﯜزۈﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎن - 20 .ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر
ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻰ دەۋر رەﯕﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚزﯨﺪە ﻧﺎﻣﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘرۇﻧﯘپ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﭼﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎن
روﮬﻰ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،دەۋرﻧﯩﯔ رەﯕﻠﯩﺮى ﺳﯘس ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﻜﻪن ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﯕﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪن.
ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﭼﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎن روﮬﻰ ﺑﯘ ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻧﻪﮔﻪ ﻛﻪﺗﺘﻰ؟ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻧﻮرﻣﺎل ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ
ﻣﯘﮬﯩﺘﻰ ۋە ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﺷﺎراﺋﯩﺘﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﯩﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚزى ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻛﺎﻣﯘل ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺸﻜﻪ ﻗﻪدەم
ﻗﻮﻳﺎﻻﻳﺪۇ .ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪن ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﭼﺎﻛﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﭼﺎﺗﻘﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪا ﮬﺎﻟﺴﯩﺮاپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.

ﻏﻪرب ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت روﮬﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت روﮬﯩﺪﯨﻦ روﺷﻪن
ﭘﻪرﻗﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﭘﻪرق ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن دﯨﻨﯩﻲ ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻜﻪ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ،ﻣﻪدەﻧﯩﻲ ﺋﺎرﻗﺎ
ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ .ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت روﮬﻰ ﺋﯩﻼﮬﯩﻲ ﺳﯘﺑﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﻴﻪ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪە ﺗﯘرۇپ
ﻗﺎﻟﻐﺎن ،ﻏﻪرب ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت روﮬﻰ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﺳﯩﺪا ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ،دﯨﻨﻨﯩﯔ
زاﻛﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮراﻟﻐﺎن ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﭘﻪن ۋە ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺋﯩﺴﻼﮬﺎت ﺋﺎﺗﻤﻮﺳﻔﯧﺮاﺳﯩﺪا ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯚزﯨﺪﯨﻜﻰ
ﻛﯚپ ﻗﺎﺗﻼم ۋە ﻛﯚپ ﻗﯩﺮﻧﻰ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈرﮔﻪن .ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﭘﻪن ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻼر ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت ﺋﯘﻗﯘﻣﯩﻨﻰ
ﻳﯧﯖﯩﯟاﺷﺘﯩﻦ ﺷﻪرﮬﻠﻪﺷﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎن .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﻏﻪرب ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت ﺋﯘﻗﯘﻣﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪت،
راﻳﻮن ۋە دەۋرﻧﻰ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ ﺗﯜس ﺋﺎﻟﻐﺎن.

"ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت" ﺋﯘﻗﯘﻣﻠﯩﺮى ﻏﻪرﺑﻨﯩﯔ ﮬﻪرﻗﺎﻳﺴﻰ دەۋرﻟﻪردﯨﻜﻰ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﻻر ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ - 20 ،ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﻣﻪﺧﺴﯘس ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﯟى ﺋﯧﻘﯩﻤﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎن.
ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ" ) (Existentialismﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘق"ﻧﻰ ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﭼﯩﻨﻠﯩﻖ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ "ﺷﻪﻳﺌﻰ"
ﻳﺎﻛﻰ "رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ" ﺋﯘﻗﯘﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﭘﻪرﻗﻠﻪﻧﺪۈرﯨﺪۇ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻧﻪزەرﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘق رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺋﻪڭ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ،ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎۋۋال ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺑﯘ ﮬﯚﻛﯜم
ﺋﻪﭘﻼﺗﯘﻧﻨﯩﯔ "ﻣﺎﮬﯩﻴﻪت ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن" دﯦﮕﻪن ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﻨﯩﯔ راۋاﺟﻰ ﺋﯩﺪى .ﺳﺎرﺗﯧﺮى ﺑﯘﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ
ﻣﯩﺴﺎل ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرﯨﺪۇ:

"ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﻳﻴﺎرﻻﻧﻐﺎن ﻧﻪرﺳﯩﻨﻰ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯩﺘﺎب ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻪﻏﻪز ﻗﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﯩﭽﺎﻗﻨﻰ ﺋﺎﻻﻳﻠﻰ .ﺋﯘ
ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯘﻳﯘﻣﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻻش ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﮕﻪ ،ﺗﻮﻏﺮﯨﺮاﻗﻰ ،ﺋﻪﻳﻨﻪن ﭘﯩﭽﺎق ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﯩﮕﻪ
ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋە ﺑﯘ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪن ﮬﯜﻧﻪرﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﮬﯜﻧﻪرۋەن ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪن
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﯩﭽﺎق ﺑﯩﺮ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ،ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﺋﯘﺳﯘل ﺑﯩﻪن ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ،ﻣﻪﻟﯘم ﭘﺎﻳﺪا ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﻪرﺳﻪ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﭘﯩﭽﺎﻗﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪي
ﺗﯘرۇپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺳﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .دﯦﻤﻪك ،ﺑﯩﺰ ﭘﯩﭽﺎﻗﻨﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻰ
ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺳﺎش ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋەزﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﺷﻜﻪ ﺋﯩﻤﻜﺎن ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯘﺳﯘل ۋە ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪر
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ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﭘﯩﭽﺎق ﭘﯜﺗﯜﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﻣﻪۋﺟﯘت ﺋﯩﺪى دﯦﻴﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ) ".ﺋﯩﺰاﮬﺎت:
ﺳﺎرﺗﯧﺮى":ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا" ﺋﯚزﺑﯧﻜﭽﻪ).

دﯦﻤﻪك ،ﭘﯩﭽﺎق ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﭘﯩﭽﺎق ﺗﻪﺳﻪۋۋۇرى ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯧﺨﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ
ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯜرۈﻟﻤﯩﮕﻪن ﺷﺎراﺋﯩﺘﻰ ﭘﯩﭽﺎﻗﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﭗ ﭘﯜﺗﻜﻪن ﭘﯩﭽﺎق ﭘﯩﭽﺎﻗﻨﯩﯔ
رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﯩﺪۇر.

ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺗﯧﻤﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﻣﺎﻛﺎن  -زاﻣﺎﻧﺪﯨﻜﻰ
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪا روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻣﺎﮬﯩﻴﻪت .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ،ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ
ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ،ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﺷﻨﺎﻟﯩﻖ ،ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ،ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰﻟﯩﻚ رەۋﯨﺸﯩﺪە
زاﮬﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎدەم ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﻣﯘﻗﯩﻢ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻣﯘﮬﯩﺖ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ
ﺑﻮﺷﻠﯘق ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎي ،ﺗﯩﺖ  -ﺗﯩﺘﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﺑﯘ ﺗﯩﺖ  -ﺗﯩﺘﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺗﺎﻟﻼش ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺶ زۆرۈرﻟﯜﻛﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﺪۇ ،ﻛﯧﻠﻪﭼﻪﻛﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﯧﺘﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا
ﺋﯚزﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﺪۇ .ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘق ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺶ
ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚپ ﺧﯩﻞ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ ،ﺋﺎدەم ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﯩﻘﻼر ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﺎﻟﻼش ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ
ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ ۋە ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻻر ﻏﻪرب ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺋﯧﻘﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ روﮬﻰ.

ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺑﺎﻳﺎﻧﻼردﯨﻦ "ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت" ۋە "رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ" ﺋﯘﻗﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﻪرﻗﻰ ﻣﻪﻟﯘم ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
"ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت" ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘرۇﻟﻤﯩﻐﺎن رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻖ" .رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ"
دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻛﯚپ ﻗﯩﺮﻟﯩﻖ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﯩﺪا ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﻲ ﺋﻮرۇن ﺗﯘﺗﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرﮔﯩﻠﻰ ،ﺋﯩﺰاﮬﻠﯩﻐﯩﻠﻰ،
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" .ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت" ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ" .رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ"ﻧﻰ
ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" .ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت" ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﺎﻳﻘﯩﻠﯩﺪۇ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ،
"رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ" ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ" ،ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت" ﮬﯧﺴﺴﯩﻲ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ" .رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ" ﻛﻮﻟﻠﯧﻜﺘﯩﭗ
ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺪە" ،ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت" ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺪە.

-20ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻰ رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ دﯦﮕﻪﻧﺪە ﻛﯚرﮔﯩﻠﻰ ،ﺗﯘﺗﻘﯩﻠﻰ ،ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﺎددﯨﻲ
دۇﻧﻴﺎ دەپ ﻗﺎرﯨﺪى ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرى ،ﺋﯩﺪراﻛﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﭼﯩﻨﻠﯩﻘﻰ ﺑﯚﺳﯜپ ﻛﯩﺮﯨﻠﻤﯩﮕﻪن ﻳﺎﻛﻰ
ﺑﯚﺳﯜپ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺟﯜرﺋﻪت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﭼﯩﻨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺑﯘ دەۋر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاﻗﺘﺎ ﻗﺎﻟﺪى ۋە ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺷﺎراﺋﯩﺘﻨﯩﯔ داﺷﻘﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .ﺷﯘﻧﺪاق
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺗﻼﺷﺘﻰ ،ﺑﯘ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﻨﻰ زاﻣﺎﻧﯩﯟى ﻳﯜﻛﺴﻪﻛﻠﯩﻜﻜﻪ
ﻛﯚﺗﯜرۈش ﺑﯘرﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻏﺎﻧﺪا ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﭘﺎﺟﯩﯭﻟﯩﻚ ﻣﺎﯕﻘﯘرﺗﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯧﺸﺎرەت ﺑﻪردى .ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻛﯜﻟﻜﯩﮕﻪ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﻪﮬﯟال ﺷﯘﻛﻰ ،ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪدﯨﺐ دﯦﻴﯩﺸﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺗﻮپ
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ﮔﯘﻣﺮاﮬﻼر ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﭼﯜرۈپ ﻛﯧﻠﯩﻨﮕﻪن ،زورﻻپ ﺗﯧﯖﯩﻠﻐﺎن ﺷﺎﻟﻼﻧﺪﯨﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
دەﺳﺴﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘرۇن ﻛﯚﻳﯜپ ﺋﯚﭼﯜپ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻪﺷﯭﻟﻠﻪرﻧﯩﯔ دەﺳﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺘﯩﺨﺎر ﺑﯩﻠﻪن
ﻛﯚﺗﯜرۈﺷﯜپ ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ داﻧﻜﻮدەك ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪا ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪر ﺷﯘﻧﭽﻪ
ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﯨﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﻟﻠﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﺸﯘﻣﯘل ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺮى زاﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻣﯘﺋﻪﻣﻤﺎدۇر .ﺋﺎﻛﺎدﯦﻤﯩﻴﯩﻠﻪر ۋە ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻼردﯨﻜﻰ
ﺋﺎزﻏﯩﻨﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪر زاﻣﺎن ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﺨﻰ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻰ
ﺋﯚزﯨﺪە ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﻪ ﺑﯩﻠﻪن ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈﻟﺪى ،ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺷﻪﻳﺌﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﺪە ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﯩﻨﻰ ﺷﯘ
ﺷﻪﻳﺌﯩﮕﻪ ﺗﯧﯖﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺷﻪﻳﺌﯩﺪە ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺑﯩﺮاق ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰدە ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﭘﯩﻨﮭﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﺘﯘر.

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت روﮬﻰ ﻏﻪرب ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت روﮬﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪرﻗﻠﯩﻨﯩﺪۇ،
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ زاﻣﺎن ﻏﻪرب ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت ﻗﺎرﯨﺸﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﯧﻠﯧﻤﯧﻨﺘﻼرﻏﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻣﻪﻧﯩﺪە ﺋﺎﻗﯩﺰﻣﻠﯩﻖ ﺧﺎﮬﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ" .ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﯩﺪە ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﻧﮭﺎﻟﯩﻘﻰ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﯧﻤﺎ ،ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺧﯘداﻧﯩﯔ ﻳﺎردﯨﻤﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻳﻮق ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺧﯘدا ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ
رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﻣﻪۋﺟﯘت ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ؛ )ﺑﯩﺮوﻧﯧﻞ - 20":ﺋﻪﺳﯩﺮ ﻓﺮاﻧﺴﯩﻴﻪ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﺗﺎرﯨﺨﻰ"(
ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﻏﻪرب ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯜك ۋە ﮔﺎﯕﮕﯩﺮاش ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻟﻐﺎن ،ﺋﺎﻟﺒﯧﺮت ﻛﺎﻣﻴﯘ :ﮬﺎﻳﺎت
ﺑﯩﻤﻪﻧﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،دﯦﮕﻪن.

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪا ،ﺧﯘدا ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﻰ ،ﺋﯘ
ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺟﻪۋﮬﯩﺮى ،ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﯨﻐﻰ ،ﺋﺎﻟﻪم ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﮕﺎﮬﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﻪﻗﯩﻞ -
ﭘﺎراﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﻧﻮﭘﯘز ،ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﺷﻪﻛﯩﻞ ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﻣﻪﺑﯘﺗﻘﺎ ﻣﻪﮬﻜﯘم ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﻗﯘﺗﻘﯘزﯨﺪﯨﻐﺎن ﮬﻪﻗﯩﻘﻪت.
ﺳﻪﻧﻜﻰ ﻣﻪۋﺟﯘت ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﻪﻳﻦ ﻣﻪۋﺟﯘت.

)ﻛﯚزﻧﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘﻗﻰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘﻗﯘﯕﺪﯨﻨﺪۇر(
–ﺋﻪﻟﺸﯩﺮ ﻧﺎۋاﺋﯩﻲ
ﺋﯘ ﺧﺎﻻپ ﻳﺎراﺗﺘﻰ ،ﻳﺎراﻟﺪى ﭘﯜﺗﯜن
ﺋﯘ ﺑﯩﺮﻻ دﯦﺪى" :ﺑﻮل" ،ﺑﺎر ﺑﻮﻟﺪى ﭘﯜﺗﯜن
ﺋﻪي ﺑﯩﺮﺳﻪن ﺑﯩﺮﯨﻜﻤﻪس ﺳﺎﯕﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ،
ﺑﯘرۇن ﺳﻪن ﺟﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ،ﺟﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮ.

–ﻳﯜﺳﯜپ ﺧﺎس ﮬﺎﺟﯩﭗ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻣﯩﺴﺮاﻻردﯨﻜﻰ ﺗﯩﻨﺪﯨﻨﺴﯩﻴﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﺪە ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ  -ﺋﺎﺧﯩﺮ
ﻣﻪۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﯘپ ،دەۋرﻟﻪرﺳﯧﺮى ﭘﯜﺗﯜن ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﯭت ،ﺋﺎﻟﻪم ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﯩﯖﯩﭗ
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ﻛﻪﺗﻜﻪن - 20 .ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺑﯘ ﺗﯩﻨﺪﯨﻨﺴﯩﻴﻪ ﺳﯘﺳﻼﺷﻘﺎن ،ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﯩﻴﯩﻠﻪﺷﻜﻪن ۋە ﺋﯜزۈﻟﮕﻪن ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﻤﻪﺗﺘﻪ ﻛﯚزﻟﻪردﯨﻦ ﻳﯩﺘﺘﻰ  -دە - 80 ،ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎن ﺋﻮﺳﻤﺎن ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚز ﺋﯩﺰﭼﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺘﻰ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﯚﺳﻨﻰ زاﮬﯩﺮى
)ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﮬﺎﻟﻠﯩﺮى( ﺑﯩﻠﻪن ﺟﺎﻣﺎﻟﻰ ﻣﯘﺗﻠﻪق )ﻣﯘﺗﻠﻪق ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻚ(ﻧﯩﯔ ﺋﻮرﮔﺎﻧﯩﻚ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﻪﻧﯭﻧﻪ ﺋﯩﺰﭼﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻧﯭﻧﻪ زاﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻠﯩﻘﻰ.

ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪۇ .ﻛﯧﻠﻪﭼﻪك
ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻜﺘﯘر .ﮬﻪرﮬﺎﻟﺪا  - 21ﺋﻪﺳﯩﺮدﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﺋﯚز ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ
ﻳﻮﻗﺎﺗﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ.

-1999ﻳﯩﻞ ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮ
________________________________________
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ﺋﻪﺩەﺑﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﻣﯩﺘﻰ ﯞە ﻧﻮﻫﻨﯩﯔ ﻛﯧﻤﯩﺴﻰ
–»ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎغ« ﺋﻪدەﺑﯩﻲ ژۇرﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮن ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻳﻤﻪن
ﻣﻪن  - 1986ﻳﯩﻠﻰ  - 8ﺋﺎﻳﺪا ﻗﻪﺷﻘﻪر ﭘﯧﺪاﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜرۈپ،
ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯚزۈﻣﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪرﺳﯩﮕﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﺘﯘم.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ،ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪن ﻳﻮﭼﯘن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯜرۈﻣﭽﻰ ﺷﻪﮬﯩﺮى ﻣﻪرﻛﻪزﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت؛ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮى" ،ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎغ" ﺋﻪدەﺑﯩﻲ ژۇرﻧﯩﻠﻰ .ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻗﻮرۇﺳﯩﺪا ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ
ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯚﻟﯜك ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻪرﻣﻪك ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﺗﻜﻪن ،ﮬﺎﻳﺎت ﺳﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺧﯘراﭘﯩﻲ ﻧﻪزەر ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎراﺷﻘﺎ
ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪن ﺳﺎددا ﺑﯩﺮ ﺳﺘﯘدﯦﻨﺖ ،ﮔﻪرﭼﻪ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮى ﻳﻪرﮔﻪ ﻣﯩﺨﻼﻧﻐﺎن دﯦﮭﻘﺎن ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ دەۋرﮔﻪ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﻣﻪرﯨﭙﻪت ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،رﯦﯫل ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪن ﻳﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﻟﯘﻏﯩﺘﯩﺪەك ﺗﻮﻣﺘﺎق ۋە ﻣﻪۋﮬﯘم ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﻣﻪن ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﻪﻗﻠﯩﻤﻨﻰ ﻻل
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﻪﻛﺴﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯧﺴﯩﻤﺪە ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺗﯘرۇﭘﺘﯘﻛﻰ ،ﺋﺎﺷﯘ
ﻣﻪزﮔﯩﻠﻠﻪردە زﯦﮭﻨﯩﻢ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ زاﮬﯩﺮەن ۋە ﺑﺎﺗﯩﻦ ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯘرۇپ ﺗﯘراﺗﺘﻰ .ﮔﺎھ ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻜﻨﯩﯔ
ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪت ۋە ﻻﺗﺎﭘﻪت ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﭽﺎن ﻏﻪﻣﺰﯨﺴﯩﮕﻪ ﺳﻪﻣﺎ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ،ﮔﺎھ ﻣﯩﺴﺘﯧﺘﯩﻜﯩﻨﯩﯔ
ﺳﯜﻛﯜﻧﺎت ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﻧﻪرﺳﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﻪۋە ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯧﺴﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎراﻣﺴﯩﺰ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻛﻮﻧﺎ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ
ﺋﻪﺧﻠﻪت ﺳﺎﻧﺪۇﻗﯩﻐﺎ ﺗﯚﻛﯜۋﯦﺘﯩﭗ ،ﻣﯘﻗﻪددەس روھ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﻳﯩﺮاق ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﯩﮕﻪ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪدەم ﺑﯧﺴﯩﺸﻘﺎ
ﺋﯜﻟﮕﯜرەﻟﻪﻳﺘﺘﯩﻢ.

ﻣﻪن ﺋﯚز  -ﺋﯚزۈﻣﮕﻪ رەﮬﯩﻤﺴﯩﺰ ﻟﯜﻛﭽﻪك ﺑﻮﻟﯘﺷﯘم ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰﻻ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﻣﻪن
ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻳﯘﻳﯘپ ،ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺗﻪرەت ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯜرﯨﻜﯩﻤﻨﻰ ﺳﯘﻏﯘرۇپ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎن
ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﮕﻪ زﯨﺖ ﭼﯩﺮﯨﻨﺪﯨﻠﻪرﻧﻰ ﺗﺎزﯨﻠﯩﺸﯩﻢ ،ﻛﻼﭘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘرۇﺷﯩﻨﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﯘﺳﻰ ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ رﯨﺘﯩﻤﯩﮕﻪ
ﻣﺎس ﮬﺎﻟﺪا ﺗﻮﻏﺮﯨﻼپ ﺳﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەك ﺋﯩﺪى .ﻣﯧﯖﻪﻣﻨﻰ ﻳﯘﻳﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪن ﭘﺎﻛﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺗﻪﺑﯩﯭت ۋە ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﻧﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ
ﻛﯚﻟﻪﯕﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﯘﺗﯘﺷﯘم ﻛﯧﺮەك ﺋﯩﺪى.

ﺑﯘﻧﺪاق ﺗﻪﻗﻪززاﻟﯩﻖ ﻣﯧﻨﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﻗﯩﻴﻨﯩﺪى ،ﺑﯩﺮ ﻣﻪﮬﻪل ﭘﻪرﯨﺸﺎن ﺷﯧﺌﯩﺮﻻرﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﭻ ﭘﯘﺷﯘﻗﯘﻣﻨﻰ
ﭼﯩﻘﺎردﯨﻢ ،ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯘرﻣﯘش ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ روﮬﯩﻤﺪﯨﻜﻰ زﯨﺪدﯨﻴﻪﺗﻠﯩﻚ داۋاﻟﻐﯘﺷﻨﯩﯔ
ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ،ﺋﻪﻳﺘﺎۋۇر ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺗﯜﺳﻰ ۋە رﯨﺘﯩﻤﯩﺪە ﺋﯚزﮔﯩﭽﻪ ﮬﺎﻟﻪت ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪەك ﺗﯘﻳﯘﻟﺪى.
ﺑﯘرۇن ﺑﺎرﻣﺎق ۋەزﯨﻨﺪە ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﺎرۇز ۋەزﯨﻨﺪە ﺷﯧﺌﯩﺮ ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻴﻠﯩﻚ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ،
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ﺋﻪﻣﺪﯨﻜﻰ رﯨﺘﯩﻤﯩﻢ ﻗﺎﻧﯘﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮى ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﺰدەۋاﺗﻘﺎﻧﺪەك ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪەك
ﺋﯩﺪى .ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮاﺗﯩﻢ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪت دﯦﻤﯩﺴﻪ ﺑﻪﻛﺮەك ﻣﻪزﻣﯘﻧﻠﯘق ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ۋە
ﺑﯘ ﻣﻪزﻣﯘن ﮬﯧﺲ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻪﻛﺮەك ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﯩﺪى .ﺑﺎرا  -ﺑﺎرا ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺗﻪﯕﻜﻪش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
دوﺳﺘﻼرﻏﺎ ﺑﻪﻛﺮەك ﻣﻮﮬﺘﺎج ﺑﻮﻟﺪۇم.

ﻣﻪن "ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎغ" ژۇرﻧﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﺗﻪﻗﻪززاﻟﯩﻖ ﭘﻪﻳﺘﯩﺪە ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﯩﺪﯨﻢ .ﻣﻪن ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ
ﺑﯩﺮ ﺗﻪۋەﻟﻠﯘﺗﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ژۇرﻧﺎﻟﺪﯨﻦ ﻛﯚرﮔﻪﻧﺪەك ﺑﻮﻟﺪۇم .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﭘﺮوزا ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮى ۋە ﺋﻪدەﺑﯩﻲ
ﺋﺎﺧﺒﺎراﺗﻼر ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﻨﻠﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻐﺎ ،ۋﯨﺠﺪاﻧﯩﻲ ۋە ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻗﻪدەر ﻣﻪﺳﯱل ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﺎﻧﯩﺪى.
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮﻻر ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎددا ،ﺋﻪﻳﻨﻪن ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﯩﮕﻪ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺑﺎﺗﯩﻦ دۇﻧﻴﺎدﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﯘﭼﯘرﻻر ﮬﻪﺷﻪﻣﻪﺗﺴﯩﺰ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﮬﻠﯩﻴﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﺪى .ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎت ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﯫﻻ
ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪن ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪت ﻗﯧﻠﯩﭙﯩﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻲ ﻗﯘرۇﻟﻤﺎ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ رﯨﺘﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﯩﺪى.
ﮔﻪرﭼﻪ ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜن ﮬﺎﻟﺪا ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯩﭙﯩﻚ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﻰ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﮬﯧﭽﺒﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا
ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﺷﻪﻛﯩﻞ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﺪە ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎن روﮬﯩﻲ ﺑﯘرۇﻗﺘﯘرﻣﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﻰ ﺋﯩﺪى.
روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ روﮬﯩﻲ ﺗﻪۋرﯨﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺷﻪﻛﯩﻠﻨﯩﯔ ﺷﻪرﺗﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرﮔﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﻪﻛﯩﻞ ﺋﯩﻠﮭﺎم ﺑﯩﻠﻪن ﺳﻪۋەب ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﺪۇر.

ﺷﯘﻧﺪاق ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚرﮔﯩﻨﯩﻢ "ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎغ" ژۇرﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﺎق ﺳﺎﻧﻰ ﺋﯩﺪى .ﺑﯩﺮاق ﺷﯘﻧﺪاق
ﺋﯧﻴﺘﺎﻻﻳﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﺑﯘ ژۇرﻧﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﻧﻠﯩﺮى ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﭼﯩﻠﯩﻚ
ۋە ﺳﯩﻨﺎﻗﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﺪى .ﺋﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﺷﯧﺮﯨﻦ ﭼﯜش ﻛﯚرۈپ ﻳﺎﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯜك ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻼر ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﻰ
ۋە ﺋﺎﭘﺘﻮرﻻر ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻨﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺗﺎرﺗﺘﻰ .ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰدا ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻠﻜﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﻪﻧﺰﯨﺮە
ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﯧﺮﯨﻨﭽﻪك ۋە ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺗﭽﺎن ﻳﯧﯖﻰ دەۋر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﻧﯭﻧﻪ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺶ
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻜﻪ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەپ ﺗﯘرۇپ ﻛﯚز ﺗﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺳﺎددا ﻣﻪزﻣﯘﻧﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻏﯘﻟﻐﯘﻻ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪى .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯜﮔﯜن ﻛﯚرۈپ ﺗﯘرۇﭘﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﺎﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎن ﻳﯧﯖﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪت
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎرﯨﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﯜزۈك ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻘﯩﻦ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺧﯩﻠﯟەت
ﺟﯩﺮادا ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎي ﺋﺎﻗﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪە ﻛﯚپ ﺧﯩﻠﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﻪ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻜﻰ،
ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﻼر ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯚپ ﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪزەر ،ﺋﯘ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﮔﯜﻟﻠﻪپ  -ﻳﺎﺷﻨﺎش ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺳﻪﻧﯭﺗﺘﻪ ﻳﺎﺷﺎش ﻗﯘدرﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼر ﻗﺎرﺷﻰ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜﭼﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯚپ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪزەر ،ﮬﺎﻣﺎن ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ ۋە ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻛﯚزﮔﻪ ﭼﯧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﻣﻪۋﻗﻪﮔﻪ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻻﻳﺪۇ ،زەﺋﯩﭗ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼر ﭼﻮڭ ﻧﻮﭘﯘزﻻر ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﻣﯩﻴﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﺴﯩﻤﯘ ،ﮬﺎﻣﺎن ﺳﻪﭘﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﯜپ
ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.

دەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ "ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎغ" ژۇرﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻳﺮاﻧﻪ ۋە ﻣﻪﺳﺘﺎﻧﻪ ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﺪۇم ،ﺋﯘزاق ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ،
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ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﺋﺎﭘﺘﻮرﯨﻤﯘ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .ﺋﯚزۈﻣﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺶ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻢ "ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ
ﭼﯘﻗﺎﻧﻠﯩﺮى" ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﺴﯩﺪە ﭘﺎت  -ﭘﺎت ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘردى .ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ "ﮔﯘﯕﮕﺎ ﺷﯧﺌﯩﺮ"
ﮬﺎدﯨﺴﯩﺴﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪس  -ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺳﻪۋەﺑﭽﯩﺴﻰ ۋە ﺋﯩﺸﺘﯩﺮاﻛﭽﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯨﻢ .ﮬﻪﭘﺘﻪ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺮى ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺗﯚت ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﻢ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪت ﻣﯘﺧﻠﯩﺴﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن
ﺗﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﻳﺎش ژۇرﻧﺎﻟﯩﺴﺘﻼر ،ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮﻟﻪر ،ﺷﺎﺋﯩﺮﻻر ،ﺳﺘﯘدﯦﻨﺘﻼردﯨﻦ
ﺋﯩﺪى .ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﻪزﯨﻠﯩﺮى ﻳﯩﺮاق ﺷﻪﮬﻪر ،ۋﯨﻼﻳﻪﺗﻠﻪردﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮرﺗﺎق ﺗﯧﻤﯩﻤﯩﺰ ﺷﯧﺌﯩﺮ،
ﺷﯧﺌﯩﺮ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺋﯩﺪى .ﺑﺎرا  -ﺑﺎرا دۇﻧﻴﺎۋى ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺗﻪﺳﯩﺮ ﺑﻪرﮔﻪن ﻓﯩﺮوﺋﯩﺪ ،ﺷﻮﭘﯩﻨﮭﺎۋار،
ﻧﯧﺘﺴﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﻤﯘ زﯨﻜﺮى ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى.

ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﯕﺴﯩﺰ ﮬﺎﻟﺪا ﺑﯩﺮ ﺳﺎﻟﯘن ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪى ،ﺑﯘ ﺳﺎﻟﯘﻧﻨﻰ ﺑﯩﺮەرﺳﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﻤﯩﮕﻪﻧﯩﺪى.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺑﯩﺮدﯨﻨﺒﯩﺮ ﺟﺎۋاﺑﻜﺎر ،ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺳﺎﻟﯘن ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ
ﺑﻪزﯨﺪە ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﺪﯨﻦ ﺗﺎﯕﻐﺎ ﺋﯘﻟﯩﻨﺎﺗﺘﻰ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪزا دوﺳﺘﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻪﻧﻘﯩﺪى ﺗﻪﻛﻪﻟﻠﯘپ
ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯘﻣﺸﯩﺘﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎچ ،ﻳﯜزﺗﯘراﻧﻪ ۋە رەﮬﯩﻤﺴﯩﺰ ﺋﯩﺪى ،ﺑﻪزﯨﺪە ﮬﻪﺗﺘﺎ ﮬﻪﺳﻪت
دەرﯨﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯚﺗﯜرۈﻟﮕﻪن زەﮬﻪرﺧﻪﻧﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪك ﺗﯘﻳﯘﻻﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻻر ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﻧﻰ
ﭼﺎﻗﭽﺎق ﺋﺎرﯨﻼش ﭘﻮزﯨﺘﺴﯩﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻮرۇﻧﯩﻤﯩﺰ ﻓﺮاﻧﺴﯩﻴﻪ ﺳﯩﻤﯟوﻟﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﭼﯜﺷﻜﯜن ،ﭘﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺑﻪزﯨﺪە ﺑﯩﻜﺎﺳﺴﻮ ،ﺋﺎﭘﻮﻟﻠﯩﻨﺎر ،ﻛﻮﻛﺘﻮﻻرﻧﯩﯔ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ
ﺳﯚﮬﺒﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯘر ،ﺋﻪﺧﻤﯩﻘﺎﻧﻪ
ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪﺧﻤﯩﻘﺎﻧﻪ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪر ﺗﺎﻣﺎﻣﻪن ﺋﯚز ﺋﻪﻗﻠﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪن دﯦﻴﯩﻠﮕﻪﭼﻜﻪ،
ﺋﯘﻟﯘغ زاﺗﻼر دﯦﮕﻪن ﺗﻪﻳﻴﺎر ،راﺳﺖ ﮔﻪﭘﻠﻪرﮔﻪ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﻧﻪﭼﭽﻪ ﮬﻪﺳﺴﻪ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪى .ﻧﯘرﻏﯘن
رەزﯨﻠﻠﯩﻚ ۋە ﻗﺎﻧﺨﻮرﻟﯘﻗﻨﻰ ﺋﯚز ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺳﯩﯖﺪۈرۈپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ  -ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺧﺎﺗﺎ ﮔﻪﭘﻨﻰ
ﺳﯩﻐﺪۇراﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪت ﻧﺎﺗﻮﻏﺮا ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ۋە ﺷﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﭼﯩﻦ
ﺳﯚزﻟﻪرﻧﯩﯔ ﻳﯩﭗ ﺋﯘﭼﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘرﯨﺪۇ.

"ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎغ" ژۇرﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮﻟﯩﺮى ﻛﯚپ ﮬﺎﻟﻼردا ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﺳﻮرۇﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﻛﯚزەﺗﭽﯩﻠﯩﺮى
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮاﻛﭽﯩﻠﯩﺮى ﺋﯩﺪى .ﺑﯘﻻر ﻳﺎش ﻗﻪﻟﻪﻣﻜﻪﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﺋﺎرزۇﺳﯩﻐﯩﭽﻪ ﭼﻮﯕﻘﯘر
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪۇ .ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻣﻪن ﺷﯘﻧﺪاق ﮬﯚﻛﯜم ﻗﯩﻼﻻﻳﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﺑﯘﻻر ﻣﯘﺗﻠﻪق ﻛﯚپ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮرﻻرﻧﯩﯔ
ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﻣﯚﻟﭽﻪرﻟﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪۇ ،ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪان ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎل ،ﺋﯚز ﺋﺎﭘﺘﻮرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ۋە ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﯘﻧﺪاق ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ
ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﯩﺮەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮﻟﻪر ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎز ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك.

"ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎغ" ژۇرﻧﯩﻠﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرۇم ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯧﯖﻰ ﺑﻮﺷﻠﯘق ﺑﻪردى ،ﻣﺎﯕﺎ ﻳﯧﯖﻰ  -ﻳﯧﯖﻰ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﻪرﻧﻰ
ﻗﻮﻳﺪى ،ﻣﻪن "ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎغ" ژۇرﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮن ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴﯩﺪە ﺋﯚزۈﻣﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﭘﯧﺮﺳﻮﻧﺎژدەك ﮬﯧﺲ
ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﻛﯚپ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻣﯘﺷﯘ ژۇرﻧﺎﻟﺪا ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى .ﻣﻪن ﺋﯚزۈﻣﻨﯩﯔ ﺷﺎﺋﯩﺮﻟﯩﻖ
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ﻳﯧﺸﯩﻤﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ژۇرﻧﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯚﻣﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪڭ دﯦﺴﻪﻣﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ژۇرﻧﺎل ﻣﺎﯕﺎ ﻧﯘرﻏﯘن ﻗﯩﺰﯨﻘﻘﺎن دوﺳﺘﻼرﻧﻰ
ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘردى ،ﺋﯘﻻر ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﻧﺎزۇك رەۋﯨﺸﻠﯩﺮى ﺗﻪرك ﺋﯧﺘﯩﻠﮕﻪن ﻣﯘﺷﯘ ﺳﯘﻳﯩﺌﯩﺴﺘﯧﻤﺎل دەۋرﯨﺪە ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜك
ﺋﯜﻟﭙﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .ﺑﯩﺰ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪت ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪن ۋە ﺧﻮرﻻﻧﻐﺎن ﺋﻪﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻤﯘ ،ﺑﯩﺮ
 -ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﯩﻤﯩﺰ.

زادى ﻣﻪﻟﯘم ﺑﯩﺮ ژۇرﻧﺎل ﻳﺎﻛﻰ ژۇرﻧﺎﻟﯩﺴﺘﻨﯩﯔ ﺗﯚﮬﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﻧﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚرۈش ﻛﯧﺮەك؟ ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ،ﺑﯩﺮ ژۇرﻧﺎﻟﯩﺴﺖ
ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ژۇرﻧﺎﻟﻨﯩﯔ ﺗﯚﮬﭙﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚزﮔﯩﭽﻪ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻚ ۋە ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻪت ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﺗﺎر ﻳﯧﯖﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮرﻻر ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻨﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪە ،ﺑﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﺪا
داۋاﻟﻐﯘش ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪا ﻛﯚرۈﻟﯩﺪۇ .ﻣﻪن "ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎغ" ﺋﻪدەﺑﯩﻲ ژۇرﻧﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﻣﯘۋەﭘﭙﻪق ﺑﻮﻻﻟﯩﺪى دەپ ﻗﺎراﻳﻤﻪن" .ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎغ" ﺋﻪدەﺑﯩﻲ ژۇرﻧﯩﻠﻰ ﺋﻮن ﻳﯩﻞ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ،ﺑﯘرۇن ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﻛﯜم ﺋﺎﭘﺘﻮرﻻرﻧﻰ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﯩﺪى ۋە ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜردى .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ
زاﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚزﮔﻪ ﻛﯚرۈﻧﮕﻪن ﺋﻪدﯨﺒﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى.

ﺑﯩﺰدە ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎت ﺳﻮدﯨﮕﯩﺮى دﯦﮕﻪن ﺋﯘﻗﯘم ﮬﺎزﯨﺮﭼﻪ ﻳﻮق .ﺑﯩﺮاق ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ژۇرﻧﺎﻟﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎزار
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ روﺷﻪن ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮاۋاﺗﻘﺎن ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ۋەزﯨﻴﻪﺗﺘﻪ ،ﺑﯘ ﺳﺎﮬﻪدە ﺋﯩﺸﻠﻪۋاﺗﻘﺎن ﺧﺎدﯨﻤﻼر
ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﯜﻧﯜﻣﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮى ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺋﯜﻧﯜﻣﻨﯩﻤﯘ ﺟﯩﺪدﯨﻲ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺑﯘ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﻧﻪﺷﺮ ﺋﻪﭘﻜﺎرﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن دەرﯨﺠﯩﺪە ﺗﯩﺠﺎرەت ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺋﺎﻟﻤﺎي ﺗﯘراﻟﻤﯩﺪى .ﺋﯘﻻر ﺑﯜﮔﯜن ﻣﯘﻧﺪاق ﺋﯜچ ﻧﯘﻗﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪڭ ﺋﻮﻳﻼﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘر ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ،ﻧﻪﺷﺮﯨﻲ
ﺑﯘﻳﯘﻣﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺋﯜﻧﯜم ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت؛ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ،ﻧﻪﺷﺮﯨﻲ ﺑﯘﻳﯘﻣﻼر ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼق ۋە ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﺴﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت؛ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ،ﺋﺎﭘﺘﻮرﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺴﺘﺮاﺗﯧﮕﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت .ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﮬﺎﻟﻘﯩﻠﯩﻖ
ﺋﺎﻣﯩﻞ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﯜزۈﻣﻨﯩﯔ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮى ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪن ﺋﺎڭ ﻓﻮرﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯘﺑﻴﯧﻜﺘﻘﺎ
ﺗﯧﯖﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯜچ ﻧﯘﻗﺘﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﻤﺎس ﺋﺎﻗﯩﯟەت ﻣﯘﺷﯘ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن.
ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ ،ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎت ﺧﺎدﯨﻤﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎت ﺳﻮدﯨﮕﯩﺮﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﻗﯩﻤﻪت ﻗﺎرﯨﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘش ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻜﻰ
ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺋﻪﮬﯟاﻟﺪا ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻛﯩﺖ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﻲ ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺖ ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮدە
ﺋﻪﺗﺮاﭘﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﻰ ﮬﻪﻣﺪە دﯦﻤﻮﻛﺮاﺗﯩﻚ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﯧﯖﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك .ﻣﻪن ژۇرﻧﺎﻟﯩﺴﺘﻠﯩﻖ ۋە
ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯘ ﻛﻪﺳﯩﭙﻠﻪر ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯜز ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺧﯩﻞ ﭘﻪﻧﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺋﺎزﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ دەپ
ﻗﺎراﻳﻤﻪن .دﯦﻤﻮﻛﺮاﺗﯩﻚ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﯧﯖﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺟﻪۋﮬﯩﺮى ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ
ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪت .ژۇرﻧﺎﻟﯩﺴﺘﻠﯩﻖ ۋە ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﭽﯩﻠﯩﻖ ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﯘدۇل ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﺎدەم ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ
ﺋﻪﻣﻪس ،ﮬﻮﻗﯘق ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﻪدەﺑﯩﻲ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪ ﺟﻪرﻳﺎﻧﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪ
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ﺟﻪرﻳﺎﻧﻰ ،ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﭽﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﺮﯨﻚ ﭘﯧﺪاﮔﻮﮔﯩﺪۇر .ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﺮ
ﺧﯩﻞ ﮬﻮﻗﯘق ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎز دەپ ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺗﻪﺋﻪﺳﺴﯩﭗ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺧﻪزﯨﻨﯩﺴﯩﮕﻪ
ﺳﯘﻗﯘﻧﯘپ ﻛﯩﺮﯨﯟاﻟﻐﺎن ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼردۇر ،ﺋﯘﻻر ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﺑﯩﺮەر ﺷﻪﭘﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎۋاﺗﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎﺷﯩﺸﯩﺪۇ .ﻣﻪن
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻖ داﯕﻠﯩﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﭽﻰ ۋە ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮ ﺳﺎﻛﯩﺲ ﻛﻮﻣﻤﯩﻨﯩﺴﻨﯩﯔ ﺧﺎﻧﯩﻤﻰ دوروﺳﻰ ﻛﻮﻣﻤﯩﻨﯩﺲ ﻳﺎزﻏﺎن
"ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" دﯦﮕﻪن ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻛﯚرﮔﻪﻧﯩﺪﯨﻢ .ﻣﻪزﻛﯘر ﺋﻪﺳﻪر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﯩﻚ
ﺋﯩﺴﺘﯩﻠﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺋﻪﺳﻪر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﺎﻛﯩﺲ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت
ﺳﻪﮬﻨﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺗﺎﻗﻠﯩﻖ ﺷﻪﺧﺴﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﯩﺪى .ﻧﻮﺑﯧﻞ
ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺳﺎﮬﯩﺒﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﻤﯩﺶ ﻳﯘﻛﯩﻦ ﺋﻮﻧﯧﻞ ۋە ۋﯨﻠﻴﺎم ﻓﻮﻟﻜﻨﯧﺮﻻر ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯧﻠﻤﺎن ،ﺋﺎدرى ﺳﯩﺴﺘﯩﯟﯦﻨﺴﻮن ،ﻟﯘﺋﯩﺲ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺷﻪﺧﺴﻠﻪر ﺳﺎﻛﯩﺴﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮﻟﯩﻜﯩﺪە ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﺋﺎﺳﺎﻧﻤﯘ؟ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻦ دۇﻧﻴﺎۋى ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﺷﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ
دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﺋﻮرﻧﻰ ۋە ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﯨﻨﯩﯔ ﺧﯩﺘﺎﺑﻨﺎﻣﯩﺴﯩﺪۇر .ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺳﺎن ﺋﻪﻣﻪس .ﺳﺎﻛﯩﺲ
ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺶ  -ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺟﺎﮬﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎراﺗﻘﺎن ﺑﯘﻧﺪاق ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺷﺎن  -ﺷﻪرەپ ﻧﻪدﯨﻦ ﻛﻪﻟﺪى؟ "ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮ
ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟" دەپ ﺳﻮراﻳﺪۇ ﺳﺎﻛﯩﺲ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ۋە ﻣﯘﻧﺪاق ﺟﺎۋاب
ﺑﯧﺮﯨﺪۇ":ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﻪﻟﯩﺸﻰ،
ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﭘﯩﻜﯩﺮ ۋە ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜرﻟﯜك ﺑﯩﻠﻪن ﺑﺎﻳﻘﺎپ ،ﺋﯩﻨﻜﺎس ﻗﺎﻳﺘﯘراﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك ...ﺋﯘ
ﺋﯩﺨﺘﯩﺴﺎﺳﻠﯩﻘﻼرﻧﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎش ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش ،ﺋﻪڭ ﻛﻪڭ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯜرەش
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ".

ژۇرﻧﺎﻟﯩﺴﺘﺘﺎ ﺋﺎﭘﺘﻮر ۋە ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎن ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن دﯨﺖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚزى ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜرﮔﻪن
ﻣﻪﻟﯘم ﻗﺎﺗﻼم ﺋﺎﭘﺘﻮر ۋە ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻏﺎﻳﯩﯟى
ﺋﺎﭘﺘﻮرﻻرﻣﯘ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك .ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﻧﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﺗﻪﻗﻪززا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ژۇرﻧﺎﻟﯩﺴﺖ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ
ﺋﺎﭘﺘﻮرﻻرﻧﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﺷﻨﻰ ﻣﯘﻗﻪددەس ﺑﯘرچ دەپ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪۇ.

"ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎغ" ژۇرﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﺪە ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺳﻤﯜرﻟﯜك ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪا ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﺷﻪرەﭘﻠﯩﻚ
ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪت ﺗﻮﻻ ﺟﯘﻻﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯩﺮﻗﻪدەر ﺋﯧﻨﯩﻖ ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى .ﻣﻪن ﺳﺎپ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت
ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﺳﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎن ۋە ﺧﯩﺮﯨﺴﻘﺎ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن دەۋردﯨﻜﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﻜﯜن ﭘﯘﻗﺮاﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘش
ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪن "ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎغ" ژۇرﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪرۋﯨﺸﻜﺎر ﮬﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﮕﻪ رەﮬﻤﻪت ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪن.

ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ" ،ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎغ" ژۇرﻧﯩﻠﻰ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ۋە ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺳﺘﯘ  -ﻣﯘﺳﺘﻪﻏﺮەق ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﻛﯧﻠﻪﭼﻪﻛﺘﯩﻜﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯘرﭼﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،دەپ ﻗﺎراﻳﻤﻪن .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت  - 21ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ
ﻛﯩﺮﯨﺶ ﮬﺎرﭘﯩﺴﯩﺪا ﺗﯘرﻣﺎﻗﺘﺎ ،ﮔﻪرﭼﻪ ﻳﻪر ﺷﺎراﺋﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪرﻗﺎﻳﺴﻰ راﻳﻮﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮى ﺑﺎﺷﻘﺎ  -ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯩﺮ ﻗﯘﻳﺎش ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻳﯩﻠﻨﺎﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﺎﻟﯧﻨﺪارﻧﻰ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﯧﯖﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﯘﭘﯘﻗﯩﻐﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎ .ﮬﻪر ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﻪل ۋە ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر ﺋﯚز ﺋﻪﮬﯟاﻟﯩﻐﺎ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﯩﺪﯨﻦ ﺧﯘﻻﺳﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ،
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ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﻨﯩﯔ ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﻰ ﺗﯜزﻣﻪﻛﺘﻪ .ﺑﯩﺰدﯨﻤﯘ  - 20ﺋﻪﺳﯩﺮدﯨﻜﻰ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ ،ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ۋە
ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻚ ﻗﺎﺗﻼم ،ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﺗﺎرﯨﺨﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺧﺎس ﻣﯘﻻﮬﯩﺰﯨﻠﻪر ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك ﺋﯩﺪى ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﻧﺪاق
ﺋﺎﻗﯩﻼﻧﻪ ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪر ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪى .ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮا ﺧﯘﻻﺳﻪ ﭼﯩﻘﺎرﻣﯩﻐﺎن ﻣﯩﻠﻠﻪت
ﺗﺎرﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﻰ ﺗﻪﻛﺮار ﺋﯚﺗﻜﯜزﯨﺪۇ ۋە ﺗﻪﻛﺮار  -ﺗﻪﻛﺮار ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ" .ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎغ" ژۇرﻧﯩﻠﻰ ۋە
ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯩﺪﯦﯯﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻧﻪﺷﺮ ﺋﻪﭘﻜﺎرﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﻪڭ ﺋﻪﻗﻪﻟﻠﯩﻲ ﺗﻪﻟﻪپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ
ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺟﯩﺪدﯨﻲ زۆرۈردۇر.

ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪاق ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ؟
ﺑﯩﺰدە ﺋﻪدەﺑﯩﻲ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺷﻪرت  -ﺷﺎراﺋﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘرۇن
ﻛﺎردﯨﻦ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮى ﺋﺎﭘﺘﻮر ۋە ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪر دۇچ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ،
ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮرﺗﺎق ﻣﯘزاﻛﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﮬﻪل ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن روﻟﺪﯨﻦ ﺋﻮﻣﯘﻣﻪن ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﺎزار ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻰ
دەۋرﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﺧﺘﺎ رﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪۈرۈﺷﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚرۈﻣﺴﯩﺰ ﺧﺎراﺑﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى .ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﯩﻠﻪر ۋە
ﺋﻮرﮔﺎﻧﻼر ﻛﻮﻧﯩﺮاپ ،ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎﻣﯩﺴﯩﻤﯘ ﻳﯩﭗ ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﻴﯩﻤﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﺎﻟﺪى ،ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﯟاﻟﻐﺎن
ﺧﺎدﯨﻤﻼر ﮬﯚﺟﺠﻪت ﺳﻮﻣﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘپ ،ﺋﯚزى ﻣﯘﮬﯩﻢ دەپ ﺑﯩﻠﮕﻪن ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﻧﻰ ﮬﻪل ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺗﺮﯨﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﮬﯟال ﺋﯚزﮔﻪرﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺗﻪﮬﺮﯨﺮاﺗﻼر زاۋۇت رﯨﻘﺎﺑﯩﺘﯩﮕﻪ دۇچ
ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻛﻮﻧﺎ ﺗﯜﮔﻤﻪﻧﺪەك ﻣﯩﺴﻜﯩﻦ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﺘﺎ ﻟﯧﯟﯨﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﭼﯩﺸﻠﻪپ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪت
ﺋﺎﭘﺘﻮر ۋە ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻚ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارى ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ﺋﺎزﻏﯩﻨﻪ داﺋﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ ﺗﯘرۇۋاﺗﯩﺪۇ .ﻗﻪﻟﻪم ﮬﻪﻗﻘﻰ ﺑﺎر  -ﻳﻮﻗﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﯩﺪا .ﻣﺎل ﺑﺎﮬﺎﺳﻰ ۋە ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﻨﯩﯔ ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺴﯩﮕﻪ
ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﺶ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺴﯧﺮى ﻗﯩﻴﯩﻨﻠﯩﺸﯩﯟاﺗﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﻪدﯨﺒﻠﻪر ۋە ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﻻر ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﯩﻠﯟەﺗﻜﻪ ﺗﺎرﺗﯩﭗ،
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺋﯘﻟﯘغ ﮔﻪﭘﻠﻪرﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪرﺳﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘرۇﻧﻘﯩﺪەك دەۋر ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ
ﺗﯘرﻣﯘش ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻗﻪﻟﻪم ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻚ ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﯩﻦ ۋاز ﻛﯧﭽﯩﭗ ،ﭘﯘل ﺗﯧﭙﯩﺸﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪﯨﻤﻪﻛﺘﻪ .ﻳﯧﺰا
ﺑﯩﻠﻪن ﺷﻪﮬﻪر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪرﻗﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ۋە ﺗﯜزۈﻣﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﺋﯜﺳﺘﻘﯘرۇﻟﻤﺎ
ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪﮬﻪرﮔﻪ ﻣﻪرﻛﻪزﻟﯩﺸﯩﺸﻰ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯚزﺋﺎرا ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎس ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﺋﻪدﯨﺒﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺷﻪﮬﻪرﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪن .ﻳﯧﺰا ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﺳﯩﻤﺎﺳﻰ،
ﺋﯘ ﺋﻪدﯨﺒﻜﻪ ﺳﺎددا ،ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺧﯩﺴﻠﻪت ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﻪﮬﻪر ﭘﺮوﮔﻤﺎﺗﯩﺰﻣﻨﯩﯔ داﺷﻘﺎزﯨﻨﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﯩﺪا
ﻧﻪﭘﯩﺲ ﺋﻮﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺲ  -ﺗﯜﺗﻪﻛﻠﯩﺮى ﺋﯜزۈپ ﻳﯜرﯨﺪۇ .ﺋﯚز ﻧﻪﭘﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮەر ﺟﻪﺳﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺗﻼپ ﺋﯚﺗﯜﺷﻜﻪ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪي ﺟﯜرﺋﻪت ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎدەم ﺷﻪﮬﻪردە ﻛﯜن ﻛﻪﭼﯜرەﻟﻤﻪﻳﺪۇ .ﺷﻪﮬﻪردە ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺗﻮۋا
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ۋاﻗﺘﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘﻧﺪاق ﻳﻪرﻟﻪردە ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ زاﮬﯩﺪﻻرﭼﻪ ﭼﯚﻛﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﻠﻪر
ﻳﻮق ﮬﯧﺴﺎﺑﺘﺎ.
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺳﺎدﯨﻐﺎڭ ﻛﯧﺘﻪي ،ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻤﯩﺰ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﻪڭ ،ﺑﯘ ﺳﻪپ ﮔﻮﻳﺎ ﭼﯚﭼﻪﻛﺘﯩﻜﻰ ﺑﻮﻳﺎﻗﭽﯩﻨﯩﯔ
ﻛﯜﭘﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﺎﻟﺪى ،ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﻣﻪﺧﻠﯘق ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭘﻼ ﻛﻪﺗﺴﻪ ،ﮬﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ "ﺗﺎﻻﻧﺖ" ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﺘﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼر ﺷﺎﺋﯩﺮ  -ﻳﺎزﻏﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺪۇ،
ﺋﯩﻠﻐﺎر ﺋﻪرﺑﺎﺑﻼر ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪﯨﻦ ﺋﻮرۇن ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻗﻪﻟﻪم ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﻪدەر ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ
ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ .ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪۋرﯨﺘﯩﺸﻜﻪ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻪﻧﺪەﺋﻰ
ﮔﯘﻣﺮاﮬﻼرﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯘرۇﺷﻰ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر .ﺑﯘ
ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎل ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻜﯩﻤﯘ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯘ
ﺳﻪﭘﺘﻪ ﺳﯘدﯨﻴﻪ ۋە ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯩﺮاق ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﮬﺎﻟﺪا ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەپ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﻧﺎﺗﯩﯟان ﺟﻪﯕﭽﯩﻠﻪر ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ دۇﻣﺒﺎﻻپ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺸﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰدە ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﻣﯩﺘﯩﻠﯩﺮى
ﺋﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻣﻪﭘﻜﯘرﯨﺴﻰ ﺑﺎر ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺳﻪﻧﯭت ﺋﻪﮬﻠﯩﻨﻰ ﭼﯩﺮﯨﺘﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼۋاﺗﯩﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت -
ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﻗﻮرﻗﯘﻧﭽﻠﯘق ﻗﯩﻴﺎﻣﯩﺘﻰ.

ﻗﯘﻻق ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎق ،ﺋﯜﻣﯩﺪۋار  - 21ﺋﻪﺳﯩﺮدﯨﻦ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻣﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ :ﺋﻪي ،ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﭘﺎك
ﻣﯘﺧﻠﯩﺴﻠﯩﺮى ،ﻛﯧﻤﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﯖﻼر ،ﺳﯩﻠﻪر ﺧﻪﻟﻖ ۋﯨﺠﺪاﻧﯩﻨﯩﯔ ،ﺋﺎرزۇ  -ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﺎﻧﭙﯩﺪا ﮬﯩﻤﺎﻳﯩﭽﯩﻠﯩﺮى،
ﺳﯩﻠﻪر ﻗﻪﻟﺒﻨﯩﯔ ﻧﺎزۇك ﮬﯧﺴﺴﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﮬﯧﻜﻤﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪﻣﻪل ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ،ﺗﻮﭘﺎن ﺳﯜﻳﻰ ﻳﺎﻣﺮاش ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا
ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﻛﯧﻤﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﯖﻼر ،ﺳﯩﻠﻪر ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﻪت ۋە ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﻳﯧﯖﻰ ﻧﻪﺳﻠﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯧﺮەك
ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﻠﻪر .ﻧﺎﺋﻪﮬﻠﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻻك ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﻤﻪﯕﻼر ،ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﻧﺎﻟﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻣﯘزﯨﻜﺎ.
ﺳﯩﻠﻪر ﺑﯘ ﻣﯘزﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎداﺳﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﯖﻼرﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﻳﯘﻳﯘﯕﻼر!

ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﻪﻣﺮﻧﻰ "ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎغ" ژۇرﻧﯩﻠﻰ ﺋﻪڭ ﺑﺎﻟﺪۇر ﺋﺎﯕﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺪۇ دەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﻪن - 21 ،ﺋﻪﺳﯩﺮ ﻗﺎﻧﺎل
ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪا ﺗﯘرۇۋاﺗﻘﺎن "ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎغ" ژۇرﻧﯩﻠﻰ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﻗﯩﻴﺎﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺷﯩﭙﺎ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﻧﻮھ ﻛﯧﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ
ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ ﻛﯧﻤﻪ ﺑﯘﻟﻐﺎﻧﻐﺎن ۋە ﻳﺎﺗﻼﺷﻘﺎن ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت دۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪا ﺋﯚز ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪق
ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﻟﯩﻖ ﺳﻪرﺧﯩﻠﻼرﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼپ ﻗﯘﺗﻘﯘزۇﺷﻰ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪم ﻏﯘرۇرى ۋە
ۋﯨﺠﺪاﻧﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺧﯧﻤﯩﺮﺗﯘرۇﭼﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇﺷﻰ ﻛﯧﺮەك.

ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ ۋە ﮬﺎﻟﻘﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﮬﺎرﭘﯩﺴﯩﺪا ﻧﯧﻤﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك؟ ۋﯨﺠﺪاﻧﻠﯩﻖ ﻗﻪﻟﻪم
ﺳﺎﮬﯩﺒﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎش ﺗﺎرﺗﻤﺎﻳﺪۇ.

 -1996ﻳﯩﻞ ﻣﺎي
________________________________________
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ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮﻯ

ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﺌﯩﻲ ﺳﯜﺭﯨﺘﻰ
–ﻳﺎزﻏﯘﭼﻰ ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘرﻧﯩﯔ »ﻗﯘم ﺑﺎﺳﻘﺎن ﺷﻪﮬﻪر« روﻣﺎﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
1

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪﮬﻪر ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼردا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﻤﺘﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪا
ﮔﯜﻟﻠﻪﻧﮕﻪن ،ﻗﺎن ۋە ﺗﻪﺷﯟﯨﺸﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺋﻮﺗﯘﭘﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺷﻪﮬﻪر ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﯩﻤﯘ ﺳﯧﺨﯩﻲ،
ﺧﯩﺴﻠﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ ﺑﺎي ﺑﯩﭙﺎﻳﺎن ﻣﻪﻧﺰﯨﺮە ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﺷﻪﮬﻪردە ﻗﯘﻳﺎش ،ﻳﯘﻟﺘﯘز ،ﺋﺎي ،ﻗﯘم زەررﯨﭽﯩﻠﯩﺮى ۋە ﺟﺎن
ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﺮى ﻛﯚزﮔﻪ ﻛﯚرۈﻧﻤﻪس ﺋﯩﻼﮬﯩﻲ ﻳﯩﭗ ﺑﯩﻠﻪن ﭼﯩﮕﯩﻠﮕﻪﻧﻜﻰ ،ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻪرﻛﯩﻦ دەۋرەﺷﻠﯩﺮى
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺧﻮرﯨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎداﻟﻪت ۋادﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﭘﯘﻗﻘﯩﭽﻪ ﻳﺎﻳﻐﺎن ،ﺋﻪﮔﻪر
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﭘﯩﻐﺎن ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯚز ﻳﯧﺸﻰ ﺑﺎر دﯦﻴﯩﻠﺴﻪ ،ﺑﯘ ﭘﻪﻗﻪت ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯚز ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ
ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﺗﺘﻰ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﻨﯩﯔ دەل ﺋﯚزى ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﭼﻜﻪ ،ﺑﯘ
ﺳﺎﺋﺎدەت ﺗﯘزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ رازﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜرەﺗﺘﻰ .ﺋﻪﮔﻪر ﻣﻪن دوزاﺧﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﺎرزۇﻳﯘم ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﻳﺎﺳﯩﺴﺎم ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ دەﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘن ،ﻣﻪن ﺋﯘﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪت دەپ ﺋﺎﺗﺎﻳﻤﻪن .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﻗﯘرۇپ ﺑﻪرﮔﻪن ﺟﻪﻧﻨﻪت ﭼﯩﻨﺎرﯨﻤﻨﻰ ﻗﯘرۇﺗﯘۋﯦﺘﯩﺪۇ.

ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى "ﻗﯘم ﺑﺎﺳﻘﺎن ﺷﻪﮬﻪر" ﯨﻨﻰ ﻛﯚرﺳﻪﺗﺘﻰ .ﻣﻪن ﺋﯘ ﺑﻪرﮔﻪن ﻗﯘﻣﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﺎل ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ
 دە ،ﻗﯘم ﺑﻪرﮔﻪن روﮬﯩﻲ رادﯨﯯﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼپ ﮬﯚﻛﯜﻣﺮاﻧﻼر ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪر ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺧﯘداﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗﭼﯩﻘﺘﯩﻢ .ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﭘﺎل ،ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯩﺰﯨﭗ ﺑﻪرﮔﻪن داﺋﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ،
دەل ﭘﺎﺳﯩﻠﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاق زﯨﻠﺰﯨﻠﻪ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻴﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﻪن ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻨﻰ دەﯕﺴﻪﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ.

ﻗﯘم ﺋﯘﺷﺸﺎق ﻧﻪرﺳﻪ ،ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪا ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ،ﺗﻮﭘﻼﺷﻘﺎﻧﺪا ﻳﯘﻣﺸﺎق ﻧﻪرﺳﻪ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺳﺘﺎ  -ﺋﺎﺳﺘﺎ ،ﺋﺎز -
ﺋﺎزدﯨﻦ ﻛﯚﭼﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ دەﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﯜرﺋﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺳﯩﯖﺪۈرۈۋەﺗﻜﻪن.

"ﻗﯘم ﺑﺎﺳﻘﺎن ﺷﻪﮬﻪر" ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﻛﯘﺗﯘﭘﺨﺎﻧﯩﺴﻰ ،ﺋﯘ ،ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﻪﺳﻠﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﻰ ﺷﻮﻟﯩﺴﻰ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰ ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرزۇ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻨﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﻮﻟﻠﯧﻜﺘﯩﭗ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺴﯩﻨﻰ ،ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺳﯩﻤﯟوﻟﻼﺷﻘﺎن ﮔﻪۋدﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،زوراۋاﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺷﯧﺌﯩﺮدﯨﻜﻰ ﺷﯧﺮﯨﻨﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯧﻴﺴﺎ روﮬﯩﻨﻰ،
ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎرﺷﻰ ﺋﻪﭘﭽﯩﻞ ﻳﯘﻣﯘرﻻرﻧﻰ ﻛﯚرﯨﻤﯩﺰ ،ﺑﯘﻻر ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺗﻮزان ﺑﺎﺳﻘﺎن ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻨﯩﯔ ﻧﻮﻗﯘل
ﺋﯚزﯨﻼ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﺋﺎﭘﺘﻮر ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯚز ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﯩﯔ ﺟﯘﻻﺳﯩﻨﻰ ﺳﯩﯖﺪۈرۈپ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﮕﻪ
ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎن .ﮔﻮﻳﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺗﺎرﯨﺨﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮرﻧﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯚزﯨﺪﯨﻦ دوﻣﯩﻼپ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪەك.
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ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯧﻤﺎ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ۋﯨﺠﺪاﻧﻨﻰ ﺋﯚز ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇراﻟﯩﻐﺎن ﺋﺎﭘﺘﻮرﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﯖﯩﺪا ﺧﯩﺮە
 ﺷﯩﺮە ﻣﻪۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺗﺎ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﯟى ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯜزۈك ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﺪى .ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﯟىﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﺑﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﭘﺎﺟﯩﯭﻟﯩﻚ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﮬﺎﻟﻘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰى ﺋﯘزاق ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﻳﯩﻠﻼر ﺑﯩﻠﻪن
ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﺗﺎرﯨﺨﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮى ﻛﯚپ ﺗﻪرەﭘﻠﯩﻤﻪ ﻛﯜچ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪن ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ ﮬﺎﻟﻪﺗﻠﻪردە ﻳﺎﺷﺎپ
ﻛﻪﻟﺪۇق .ﺑﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﭘﺎﺟﯩﯭﻟﻪر ۋە ﺋﯘﺗﯘﻗﻼر ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﺟﯘﻏﺮاﭘﯩﻴﯩﺴﻰ ،ﻣﯩﺠﻪزى ۋە
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ .ﺑﯘ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼر ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮى
ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﯨﻜﯩﭗ ،ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﻧﯘﻗﺘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪرﺑﯩﺮ دەۋرﮔﻪ ﺧﺎس ﻣﻪزﻣﯘﻧﻰ ۋە ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن.
ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻر ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ  -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ،ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻳﯜرﮔﯜزۈپ ،ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﯟى ﻳﻪﻛﯜن
ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪرﻧﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﯘﭼﺮاﺗﻤﯩﺪۇق .ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدە ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﺘﯩﻜﻰ
ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاق دەۋرﮔﻪ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﻪڭ ﺗﯩﭙﯩﻚ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻘﺎ ﻛﯚﺗﯜرۈﻟﺪى.

ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ،ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯧﻤﺎ ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺧﯘددى ﻣﯧﻜﺴﯩﻜﺎ ﺷﺎﺋﯩﺮى ﺋﻮﻛﺘﺎۋﯨﯯﭘﺎز :ﮬﻪر
ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺋﯜﭼﯜن "ﮬﺎزﯨﺮ" دﯦﮕﻪن ﺋﯘﻗﯘم ﻣﻪۋﺟﯘت .ﺑﯩﺮاق "ﮬﺎزﯨﺮ" ﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﮬﻪر ﻗﺎﻳﺴﻰ
ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ ،دﯦﮕﯩﻨﯩﺪەك ،ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯧﻤﺎ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﻣﻪزﻣﯘﻧﻨﻰ ﺋﯚز
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘم
ﺑﯩﺮ ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ دەۋرﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﻪﻛﺲ ﺋﯧﺘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻨﯩﺪۇ .ﺧﯘددى ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ
ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﺎ ﭘﻪﻟﻪﺳﺘﯩﻦ ﺧﻪﻟﻘﻰ دۇچ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﺎﺟﯩﻜﯩﺴﺘﺎن ﺧﻪﻟﻘﻰ دۇچ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﯩﺮ -
ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻧﺪەك .دﯦﻤﻪك ،ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯧﻤﺎ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﮬﻪر ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ دەۋرﻟﻪردﯨﻜﻰ
ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ،ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﯩﮕﻪ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺪۇ .ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯧﻤﺎ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ،دەۋرﯨﻲ ﺗﯜس ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺑﯘ داﺋﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﭗ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺗﯜس ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ دۇﻧﻴﺎۋى ﻗﺎﻳﻨﺎﻣﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻣﯩﻠﻠﻪت ﻳﺎﻛﻰ ﺗﺎرﯨﺦ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻪﻣﻪس.

ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎر .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺗﻪن ۋە روﮬﯩﻴﻪت ﺧﯩﻠﻠﯩﺮى ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ روﻧﺎق ﺗﯧﭙﯩﺶ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈش .ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﺋﯩﺪﯦﯯﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﻪﻛﺲ ﺋﯧﺘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺟﯩﺪدﯨﻲ
ﺗﻪﻗﻪززاﻟﯩﻖ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻐﯩﻤﯘ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك .ﺋﻪﮔﻪر ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﻗﻮۋم ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت
ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻣﺎددﯨﻲ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﻨﻰ ﮔﻪۋدﯨﻠﻪﻧﺪۈرۈۋاﺗﻘﺎن ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﭗ،
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﮕﻪ ﻗﺎرﺷﻰ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻣﺎددﯨﻲ ﮬﻪﺷﻪﻣﻪت
ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻗﻮراﻟﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯩﺮاق ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر،
دۆﻟﻪﺗﻠﻪر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯜپ زﯨﺪدﯨﻴﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﮬﻪل ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪى .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ،زاﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮرﺗﺎق
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ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﻪن ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﯘ ،دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰ ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻛﯚز ﻳﯧﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ
ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪى؛ ﺋﯘ ،ﻏﺎﻟﯩﺒﻼرﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻣﭽﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﺪى .ﭘﻪﻧﻨﯩﯔ ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﯩﺘﻰ ﺋﻮرﺗﺎق ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜرۈش ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ،ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺷﺎﺋﯩﺮﻻر ﺗﻪﻟﻤﯜرۈپ
ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﮔﯜزەل ﭼﯚﭼﻪﻛﺘﯘر ،ﺧﺎﻻس.

ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮادﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪڭ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﻮﻗﯘق،
ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﻮﻗﯘﻗﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﻘﺎﻧﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﯜﺗﻜﻪن ﭘﯘﺗﻠﯩﺮى ﺑﺎر ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪا ،ﭘﻪﻗﻪت ﺋﺎداﻟﻪت
دۈﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻼ ۋاﻳﺴﺎﻳﺪۇ ،ﺗﺎرﯨﺦ ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮى ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﯩﺮادﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﻜﻪن
ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺟﺎﻛﺎرﻻﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪۋﮬﯘم ،ﻳﻮﺷﯘرۇن ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪت ﺳﻪﻧﯭﺗﻼ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ زﯨﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ
ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺳﯚزﻟﻪپ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪۇ.

ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯧﻤﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ دەۋر ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺎزﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚزﯨﺪﯨﻼ ﺗﻪﻗﻪززاﻟﯩﻘﺘﯘر .ﺑﯘﻧﻰ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ
ﺑﻪرﻣﻪﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻗﯩﻠﻼر ﺋﯚزى ﺗﺎﭘﯩﺪۇ .ﺋﻮﻗﯘرﻣﻪﻧﻠﻪر ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚرﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻗﻪﻟﻪم ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪا
ﻛﯚرۈﻧﮕﻪن ﻧﻪرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ۋۇﺟﯘدﯨﺪا ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪۇ.

ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ،ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯧﻤﺎ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ زاﻣﺎن ﭘﺮوزﯨﻤﯩﺰدا ﺋﺎﺑﺪۇرﯦﮭﯩﻢ ﺋﯚﺗﻜﯜر ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ "ﺋﯩﺰ"،
"ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﺎن زﯦﻤﯩﻦ" ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﺪە ﻣﻪﻟﯘم ﻣﻪﻧﯩﺪە ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪى .ﺑﯩﺮاق ﺋﯚﺗﻜﯜر ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﮕﻪ ۋە ﺋﻪﺗﯩﮕﻪ ﺗﻪﺋﻪﻟﻠﯘق زاﻣﺎن  -ﻣﺎﻛﺎن ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻨﯩﯔ زاﻣﺎن
ﭼﯧﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻧﯘﻗﺘﯩﻼپ ﻗﻮﻳﻐﺎن  -دە ،دەﻟﯩﻞ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎﻛﯩﺖ دەپ ﻗﺎراﻟﻐﺎن ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ زاﻣﺎن ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﺪى ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ،ﺋﻪﺳﻪرﻧﯩﯔ ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚرە ﺋﺎﺧﺒﺎرات ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ
ﺋﯜﺳﺘﯜن ﭼﯩﻘﻘﺎن.

ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺑﯘﻻردەك ﻳﯩﺮﯨﻚ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ روﻣﺎﻧﻼر ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪدﯨﺒﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎن،
ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﻣﺎﻛﺎن  -زاﻣﺎﻧﺪﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪﯨﯫل ﮔﻪۋدە ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺗﺎرﯨﺨﻨﻰ ۋۇﺟﯘدﻗﺎ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن روﮬﯩﻲ ﻣﻪﻧﺒﻪﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰ .ﺑﯩﺮاق ﺑﯩﺰ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚز
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰدا ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪزﻣﯘن ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە
ﺳﯚز ﺋﯧﭽﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯩﻞ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺗﻜﯜر
ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﻪت ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﮬﻪﻗﻠﯩﻘﻤﯩﺰ .ﺋﯘ ،دۆۋﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎﺗﻘﺎن ﺋﯚﺗﻤﯜش ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯚرﻧﻪﻛﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ
ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﻮﻗﯘرﻣﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدە رﯦﯫل ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ روھ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪى .ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ،ﺋﯚﺗﻜﯜر ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﺷﯘ
ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﺪە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺗﻪﻟﻪﭘﻨﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪى ،دەپ ﻗﯩﻴﺎس ﻗﯩﻠﺴﺎق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰدا ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻳﻮﺳﯘﻧﺪا ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯧﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس
دۇﻧﻴﺎ ﻗﺎراش ۋە ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﻪت ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇۋاﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪى .ﻣﻪن "ﻗﯘم
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ﺑﺎﺳﻘﺎن ﺷﻪﮬﻪر" ﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺑﯩﺮ ﺗﺎرﯨﺦ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻐﺎ ﭼﯚﻣﺪۈم .ﺳﯜﭘﯜرﮔﻪ ﺋﺎﻗﻘﺎن ﺳﻪﭘﻪر
دەرﻳﺎﺳﯩﺪا ﺋﯧﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﻗﺎﻳﺴﻰ دﯦﯖﯩﺰﻏﺎ ﻗﯘﻳﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺧﯩﻴﺎل ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﺋﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪن
"ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﯕﯜل ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﯨﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘرﻏﺎن" ﺟﺎﮬﺎﻧﻜﻪزدى ﺋﯩﺪى .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯩﺮاق ﺑﯩﺮ
ﻳﻪردە ﻧﯘر ﭼﯧﭽﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎن ۋﯨﺠﺪان ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﮬﯚرﻟﻪرﮔﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﺋﺎۋازى ﺑﯩﻠﻪن ﭘﺎت  -ﭘﺎت ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ
ﺗﯘراﺗﺘﻰ .ﻣﻪن ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎق ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯜﻛﻰ ،ﭘﯩﺪاﻛﺎرﻟﯩﻘﻰ ۋە ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەم
ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰ دوﻧﻜﯩﺨﻮت ﺗﯘﻏﯘﻟﯘۋﯦﺘﯩﭙﺘﯘ ،دﯦﺪﯨﻢ .ﺋﺎرﻗﯩﺪﯨﻨﻼ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ۋەﮬﯩﻤﻪ ﭼﯘﻟﻐﯘۋاﻟﺪى،
ﺋﺎرﯨﻤﯩﺰدا دوﻧﻜﯩﺨﻮﺗﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﻳﻮق ﮬﯧﺴﺎﺑﺘﺎ ،ﻣﻪن ﺳﯜﭘﯜرﮔﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺴﻪم ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر
ﻣﯧﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪرﻣﯘ؟
روﻣﺎﻧﻨﯩﯔ  - 3 ، - 2ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮى ﻛﯚز ﻗﺎرﯨﺸﯩﻤﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﯟەﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺳﯜﭘﯜرﮔﯩﻨﻰ ﺳﺎﺗﯩﺮﯨﻚ ﺳﯩﻤﯟول دەپ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯨﻢ .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﻪﻳﻴﺎھ ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯧﺸﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ،ﺋﻪﺗﺮاﭘﺘﯩﻜﻰ دەل  -دەرەﺧﻠﻪرﻧﯩﯔ،
ﻗﯘﺷﻼرﻧﯩﯔ ،ﭘﺎﻳﺎﻧﺴﯩﺰ ﭼﯚﻟﻨﯩﯔ ،ﺋﺎﻟﯟۇﻧﺴﯩﻤﺎن ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﻪ  -ﻛﻪﻧﺘﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮپ
ﺋﯩﺪى .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮى ﻛﯘﺗﯘﭘﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪا ﺋﻪﻣﻪس ،ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﺘﻪ ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ،ﻛﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ
ﻛﯚزﮔﻪ ﻛﯚرۈﻧﮕﻪﻧﺪەك ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﮔﯘﻣﺎن ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ،ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜپ ﺋﺎۋارە ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ۋەز ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯚزﻟﯩﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ،ﺋﯚزى ﻳﺎﺷﯩﻐﺎن دۇﻧﻴﺎدﯨﻦ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻴﯘ،
دەرﮬﺎل ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﺎﺳﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯚزى ﺋﯘﻟﯘغ ﺗﯘرۇﭘﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﻪزﻣﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﮔﻮﻳﺎ ﺳﻮﻗﺮات
ﺑﯩﻠﻪن ﺷﺎھ ﻣﻪﺷﺮەپ ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ﺗﺎﻛﻰ ﺑﯩﻐﻪﻣﻠﻪر ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻘﻰ ﺑﯘزۇﻟﻐﯩﭽﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﻳﺎﺷﯩﺪى،
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪرﻧﻰ ﻳﺎﻧﺪۇردى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋۇﺟﯘدى ﺧﯘددى ﺋﻪرﻛﯩﻨﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت
ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻣﻪﺋﯩﺸﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﻳﻜﯩﻠﻰ ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋەﺗﯩﻨﻰ ﺑﯩﻐﻪﻣﻠﻪر ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎۋﻻر دەﭘﺴﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺪى،
ﺋﯘﻧﯩﯔ دۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎدﯨﺸﺎھ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﺋﻪﺳﻜﻪر ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﺑﻪگ  -دوﺗﻪﻳﻠﻪر ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﺳﯧﭙﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن
ﻏﺎﻳﯩﯟى دۆﻟﻪت ﺑﻪرﺑﺎت ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘ ،ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈش ﺋﯜﭼﯜن ﭘﯩﺪاﻛﺎر
ﺟﻪﯕﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .ﺋﯘﻣﯘ ﺧﯘددى ﺳﻮﻗﺮات ﺋﯚز ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼش ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ رازى
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەك ،ﺋﻪرﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﺎﺗﯩﺪى.

ﺳﯜﭘﯜرﮔﻪ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘغ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ دەپ ﻗﺎراﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ،ﻳﺎز ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﯚﮔﺰﯨﺪە
ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺋﺎرام ﺋﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎچ ﻛﯚﻛﺘﯩﻜﻰ ﻳﯘﻟﺘﯘزﻻر ۋە ﺋﻪرﻛﻪ ﺷﺎﻣﺎﻟﻼردﯨﻦ ﺋﯩﻠﮭﺎم ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺷﯘﻧﺪاق دەپ
ﭘﯩﭽﯩﺮﻟﯩﻐﺎﻧﯩﺪى .ﺋﯘ ،ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﮬﯧﻤﯩﯖﯟاﻳﻨﯩﯔ "دﯦﯖﯩﺰ ۋە ﺑﻮۋاي" دﯦﮕﻪن ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﻮۋاﻳﻨﻰ
ﺋﻪﺳﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮاق ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻪردﯨﻜﻰ ﺑﻮۋاي ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﻰ
ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻏﻪرﺑﻠﯩﻜﻠﻪر دەل ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻜﻪ ﺧﯩﻼپ ﻳﯜرۈﺷﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ،
ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرﮔﻪﻧﺪۇ .ﺳﯜﭘﯜرﮔﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺗﻪﺑﯩﯭت ﺑﯩﻠﻪن
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮔﺎرﻣﻮﻧﯩﻴﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﻳﻤﻪن دەپ ﺟﯩﻢ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪۇ .ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮ
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا داۋام ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ.
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ﺑﯩﺰ ﺳﯜﭘﯜرﮔﯩﻨﻰ ﺳﺎﺗﯩﺮﯨﻚ ﺳﯩﻤﯟول دﯦﺪۇق .ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪرەﭘﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮى،
ﺳﯜﭘﯜرﮔﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﺗﯘﺗﻘﺎن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴﻰ ،ﮬﺎﻳﺎت ﺋﺎداﻟﻪﺗﺴﯩﺰ ،ﺑﯩﺮاق ﺋﯘ ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﭼﺎﻗﭽﺎق ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ؛
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮى ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻏﺎﻳﯩﯟى دۆﻟﯩﺘﻰ ﺑﻪرﺑﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈش ﺋﯜﭼﯜن ﺟﯩﺪدﯨﻲ
ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚﺗﺘﻰ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﮬﺎل ﻗﺎرا ﻳﯘﻣﯘر ﺋﯩﺪى .ﻳﯘﻣﯘر ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﺪا ،ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﻟﺪۈرﻣﻪي ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ
ﺋﻮﻳﻐﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﭘﺎﺳﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ.

ﺳﯜﭘﯜرﮔﯩﺪە ﺷﻪرق داﻧﯩﺸﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯩﻤﺎﺳﻰ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪﻧﮕﻪن .ﺷﻪرق داﻧﯩﺸﻤﻪﻧﻠﯩﺮى ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻳﯘﻟﺘﯘزﻻرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻮردﯨﻼر ﭘﻪﻗﻪت ﻣﯩﺰاﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎداﺷﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻼ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﺎراپ ﭘﺎل
ﺋﺎﭼﯩﺪۇ .ﺷﻪرق ﺗﺎرﯨﺨﻰ داﻧﯩﺸﻤﻪﻧﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﭗ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎدەﺗﻠﻪﻧﮕﻪن .ﻗﺎراڭ ،ﻳﺎﻧﺘﺎق
ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﺎل ﺳﯜﭘﯜرﮔﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﯩﻨﻰ ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﭗ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯨﻐﯘ!

ﺳﯜﭘﯜرﮔﻪ ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎرﯨﻤﯩﺰدا ﻣﻪۋﺟﯘت .ﺗﺎرﯨﺦ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﺗﻜﻪن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﯨﺴﻰ
ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚزﯨﺪە ﻣﻪۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﻐﺎن رﯦﯫل روھ؛ ﺑﯘ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر
ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﺑﯘ روﮬﻨﻰ دەﻟﯩﻞ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎت دەپ ﻗﺎرﯨﻤﯩﻐﺎن ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺟﺎﮬﺎن ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯧﭙﯩﻞ
ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﮬﻪرﯨﻜﻪت دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن.

ﺑﯩﺰ "ﻗﯘم ﺑﺎﺳﻘﺎن ﺷﻪﮬﻪر" روﻣﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎرﯨﺦ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﭼﯜﺷﻪﻧﺴﻪك ﺑﻮﻻر؟
ﺋﯩﺘﺎﻟﯩﻴﻪ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻰ ﻛﯩﺮوﭼﻰ ﺗﺎرﯨﺦ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯩﻠﻨﺎﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇپ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘ:
"ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼر ﺗﺎرﯨﺨﺘﯘر ،ﻛﻪﻳﻨﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼر ﻳﯩﻠﻨﺎﻣﯩﺪۇر" دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .دﯦﻤﻪك ،ﺋﯘﻧﯩﯖﭽﻪ
ﺋﺎۋۋال ﺗﺎرﯨﺦ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯩﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻪۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻳﻪردە ﺋﯘ ﺋﯧﻴﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺗﺎرﯨﺦ دەل ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎد
ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪۇ .ﺋﺎﻻﻳﻠﻰ ،ﺋﺎﺑﺪۇﺧﺎﻟﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺑﯩﺮ رﯦﯫل ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺷﻪﺧﺲ .ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﺑﯜﮔﯜﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﺪە ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﺑﺪۇﺧﺎﻟﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘر روﮬﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﺎﺑﺪۇﺧﺎﻟﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘر
روﮬﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﺎرﯨﺨﻰ ﺋﯚﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘﻻرﻧﻰ "ﻗﯘم ﺑﺎﺳﻘﺎن ﺷﻪﮬﻪر" ﮔﻪ ﺗﻪﺗﺒﯩﻘﻠﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﺳﯜﭘﯜرﮔﻪ،
ﻳﺎﻧﺘﺎق ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﺎل ،ﺋﯜچ ﺋﺎﻛﺎ  -ﺋﯘﻛﺎ ،ﻗﯘﻳﺎش ﺷﻪﮬﯩﺮى ،ﺑﯩﻐﻪﻣﻠﻪر ﺷﻪﮬﯩﺮى ،ﭼﯚل ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺗﯩﺮﯨﻚ
ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﯨﻠﻪر ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻛﯚزﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ ﺷﻪﺧﺴﻠﻪر ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﻳﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇﻟﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘ ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ ﺋﺎﭘﺘﻮرﻧﯩﯔ ﺗﺎرﯨﺦ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻤﯟوﻟﻼﺷﺘﯘرۇﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت .ﺑﯩﺮاق ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ
ﮬﻮﺷﯘر ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﻛﯚﺗﯜرۈپ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺗﺎرﯨﺦ ﭘﺎﻛﯩﺘﻼر ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎﺗﻤﺎﻟﻼﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎن ﻣﯘردا ﺗﺎرﯨﺦ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﭘﺘﻮرﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇرﯨﺪا ﺟﺎﻧﻼﻧﺪۇرۇﻟﻐﺎن ،ﻗﯩﺴﻤﻪت ،ﺋﯩﺒﺮەت ،ﮬﯧﻜﻤﻪت ،ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﻪر ﻛﯚﻛﺮەك
ﻗﺎزﯨﻨﯩﺪا ﺗﺎۋﻻش ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﯩﺠﺎد ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ،زاﻣﺎن ﭼﻪﻛﻠﯩﺮى ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻲ ﻛﻪﯕﻠﯩﻚ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن
ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﻪر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﻠﻐﺎن .ﺋﺎﭘﺘﻮرﻧﯩﯔ زارﯨﻘﯩﺸﻠﯩﺮى ﻣﯘﭘﻪﺳﺴﻪل ﺗﺎرﯨﺦ ﭼﺎﻳﻘﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮى ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ
ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﻟﮕﻪن ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﻪﺳﻪردﯨﻦ ﺋﯚﺗﻤﯜش دەۋرﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺳﯜرەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰدﯨﺴﻪك،
ﺑﯘ ﺋﻮرۇﻧﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎداﻟﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ

http://ilkitap.blogbus.com

200

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﺎرﯨﺨﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺷﯜرﻛﯜﻧﯜپ ﺗﯘرۇپ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﭼﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰدﯨﺴﻪك
ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دەپ ﻗﺎراﻳﻤﻪن .ﺋﺎﭘﺘﻮر ﺗﺎرﯨﺨﻨﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﻪﺷﺘﯜرﯨﺪۇ ،ﺑﯘ ﻗﺎﻧﺪاق
زۆرۈرﯨﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن؟ ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﻳﯩﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯨﺨﭽﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﯘ ﺑﯩﺮ
ﻳﺎزﻏﯘﭼﻰ ،ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻜﻪن ،ﺋﯘﻧﻰ ﺗﺎرﯨﺨﻨﻰ ﻳﺎزدى دﯦﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎزﻏﺎﻧﻠﯩﺮى ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺳﺎۋات
ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﮕﻪ دارﯨﺘﻤﯩﻼﻧﻐﺎن ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﯩﺴﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻤﯘ ﺑﯜﮔﯜﻧﮕﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﺘﯘر .ﺋﯘ ﮬﺎﻣﺎن ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ زاﻣﺎن ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎﻳﺪۇ ۋە ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎزﻏﺎﻧﻠﯩﺮى ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜك ۋەﻗﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪا ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯚرۈﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﻪرﻣﯘ ﺋﺎﺷﯘ
ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﯩﯟى ۋەﻗﻪﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯩﻠﯩﺴﺘﯩﻚ ۋارﯨﻴﺎﻧﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯚرۈﻧﯩﺪۇ.

روﻣﺎﻧﻨﯩﯔ  - 2ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻳﯩﻤﯩﺮﯨﻠﯩﺶ ۋە ﻳﺎﺗﻠﯩﺸﯩﺶ ﻗﯩﺴﺴﯩﺴﯩﺪۇر - 3 ،ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ
ﻣﺎرﺷﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪددﯨﻤﯩﺴﯩﺪۇر .ﺋﻪﺳﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺳﯜﭘﯜرﮔﯩﻨﯩﯔ روﮬﯩﻲ ﺳﯩﻤﺎﺳﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪم ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘﻟﻐﺎﻧﻤﯩﻐﺎن  -ﭘﺎك ﺋﻪﺟﺪاد ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪۋﻻدﻻر ﺗﺎرﯨﺨﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﺪۇ.
ﺋﺎﭘﺘﻮر ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﺋﺎچ ﻛﯚزﻟﯜك ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺑﻮۋﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرزۇﺳﯩﻨﻰ ﺗﻪرك ﺋﻪﺗﻜﻪن ۋە
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﻖ رﯨﺸﺘﯩﺪﯨﻦ ۋاز ﻛﻪﭼﻜﻪن ﺋﺎﻛﺎ  -ﺋﯘﻛﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮔﺎداﻳﻠﯩﻖ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ،
ﻳﯧﯖﻰ ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﯜﭼﯜن ﺟﯩﺪدﯨﻲ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﻰ ﻏﯘۋا ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
3

ﺳﯩﻤﯟول ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺟﺎزى ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﻴﯩﺘﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻧﻪزەرﯨﺪە
ﻓﻮرﻣﯘﻻﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى .ﺳﻪﻧﯭﺗﺘﻪ ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﺳﯩﻤﯟول ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﯟەرﻣﻪﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﻣﻪﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻳﺌﻰ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﮔﻪ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯚزﯨﮕﻪ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪﮬﯟاﻟﻼرﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚز
 ﺋﯚزﯨﮕﻪ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺪۇرۇﺷﻤﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺳﻪﻧﯭت .ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻪدﯨﺒﻠﯩﺮى ۋە ﺋﻮﻗﯘرﻣﻪﻧﻠﯩﺮىﺋﻪﺳﻪرﮔﻪ ﺳﯩﻤﯟوﻟﻠﯘق ﺗﯜس ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﻪﻛﻼ ﺋﺎﻣﺮاق .ﺑﯩﺰدە ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﺎردﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﻖ
ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺳﯩﻤﯟول ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ.

ﻣﻪن ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ روﻣﺎﻧﯩﻨﻰ ﺳﯩﻤﯟول ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﺋﻪﻧﺪﯨﺰﯨﺴﯩﺪە ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن
دەپ ﻗﺎرﯨﺪﯨﻢ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﺳﻪردﯨﻜﻰ ﭘﯧﺮﺳﻮﻧﺎژﻻرﻧﯩﯔ ﺳﻪرﮔﯜزەﺷﺘﻠﯩﺮى ﺋﯩﻨﺪﯨﯟﯨﺪۇﺋﺎل ﺋﺎﯕﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺎت
ﻳﯧﻴﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻛﻮﻟﻠﯧﻜﺘﯩﭗ ﺋﺎﯕﻨﯩﯔ ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﻼﺷﺘﯘرۇﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎز ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯘ ،روﻣﺎﻧﺘﯩﻚ ﻣﻪﺳﻪﻟﻠﯩﻚ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎراپ
ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﻪۋەب .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺳﻪۋەب ﺷﯘﻛﻰ ،ﭘﯧﺮﺳﻮﻧﺎژﻻر ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﻖ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻻردﯨﻜﻰ زﯨﺪدﯨﻴﻪت ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎرﯨﻤﯘﻗﺎرﺷﻰ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا
ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﻠﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﻗﺎرﯨﻤﯘ  -ﻗﺎرﺷﻰ ﭘﯧﺮﺳﻮﻧﺎژﻻر ﺋﺎرا ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ﻣﻪﺳﻪﻟﻠﻪردە
ﺋﺎﺷﻜﺎرﯨﻼﻧﻐﺎن ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن ،ﻣﻪﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﻪﻟﺪە ﻳﻮﻟﯟاس ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪن
دﯦﺴﻪك ،ﺋﯘ ﺑﯩﺮﻻ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﻪزﯨﻠﻪﺗﻜﻪ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ
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زﯨﺪدﯨﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚرﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .روﻣﺎﻧﺪا ﺋﯚﻣﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﺎرات ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ  -ﺋﺎﺧﯩﺮ
ۋاﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ،ﺋﺎچ ﻛﯚزﻟﯜﻛﻨﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯚزﮔﻪ ﭼﯧﻠﯩﻘﯩﺪۇ .ﺳﻪﭘﻪر ﺳﺎددﯨﻠﯩﻖ ،ﺳﺎﭘﻠﯩﻖ ۋە ﮬﺎﻻﻟﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﻣﯩﺴﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯚرۈﻧﯩﺪۇ .روﺷﻪﻧﻜﻰ ،روﻣﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪن ﭘﯧﺮﺳﻮﻧﺎژﻻر ﺋﺎﭘﺘﻮرﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﺳﯩﻤﺎ
ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﯚﻟﯜﺷﯜۋﯦﻠﯩﭗ ﺳﻪﮬﻨﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺑﯘﻻر ﺗﺎﻣﺎﻣﻪن ﻣﻪﺳﻪﻟﭽﻪ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻚ؛
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﻣﻪﺳﻪل ﺳﯩﻤﯟوﻟﻼش ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜچ ﺗﺎﭘﯩﺪۇ.

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﺗﯧﻢ ۋە ﭼﻮﻗﯘﻧﯘش ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺳﯩﻤﯟول ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ
ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ .ﺑﯘرۇن ﺋﯚﺗﻜﻪن داﮬﯩﻴﻼر ،ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻼر ،ﺋﯘﻻر ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرﮔﻪن ﺷﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﻪر ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﻠﻪر
ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺳﯩﻤﯟوﻟﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇﻟﯩﺪۇ .ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻧﺎﭘﻮﻟﯧﯯن" :ﺗﺎرﯨﺦ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯚزﻟﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ
ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﺪۇر ،ﺧﺎﻻس" دﯦﮕﻪن ﺋﯩﺒﺎرﯨﺘﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﻧﯩﺪە ﺋﯧﻴﺘﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك.

ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪش ﺷﯧﺌﯩﺮدﯨﻦ ﺑﯧﺸﺎرەﺗﺘﯘر .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﮬﻪم ﺷﻪﻳﺌﯩﮕﻪ ﺋﺎﺋﯩﺖ ،ﮬﻪم ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ روﮬﯩﻐﺎ
ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﯩﻨﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ .ﺷﯘﯕﺎ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜچ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﯧﺌﯩﺮ ﭘﺎﻛﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﻪﻛﺮەك
ﭼﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ دەﻟﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﻪﻛﺮەك ﭼﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻲ دۇﻧﻴﺎﻧﻰ
ﻳﺎﻳﻐﺎﻧﻜﻰ ،ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﻗﯘﻳﺎﺷﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﭘﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﺗﯜرۈﻟﯩﺪۇ.

ﻣﻪن "ﻗﯘم ﺑﺎﺳﻘﺎن ﺷﻪﮬﻪر" ﻧﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎر ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪﺳﻪﻟﭽﻪ ﭘﺮوزا دەپ ﺋﺎﺗﺎﺷﻨﻰ
ﻻﻳﯩﻖ ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ .ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻪﺳﯩﺮدە ﻓﺮاﻧﺴﯩﻴﯩﺪە ﻳﯧﯖﻰ ﻣﻪﺳﻪﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ﭘﺮوزا ﺋﯧﻘﯩﻤﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻳﻮﻛﯩﻨﺎر ،ﻣﯧﺸﯩﻞ
ﺗﻮرﻧﯧﺮ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﻪ  -رﯨﯟاﻳﻪﺗﻠﻪر ۋە ﻗﯩﺴﺴﻪ ﺋﯩﭙﻮﺳﻼردﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﻨﻰ
ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜرۈش ﺋﯜﻟﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪى" .ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ دۇﻧﻴﺎدا ﻣﻪۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﯘۋاﺗﻘﺎن ﭼﻮڭ  -ﭼﻮڭ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪر ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﺘﯩﻤﯘ ﻣﻪۋﺟﯘت ﺋﯩﺪى" دەﻳﺪۇ ﻳﻮﻛﯩﻨﺎر "ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ زاﻣﺎﻧﯩﯟى ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﻧﯘرﻏﯘن
ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻧﯧﮕﯩﺰى ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻪﺳﯩﺮدﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن".

ﻣﻪن ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘر روﻣﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎس ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺨﯩﻨﻰ ﻛﯚرﮔﻪﻧﺪەك ﺑﻮﻟﺪۇم .ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ،
ﺑﯘﻧﺪاق ﺗﯩﭙﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮاﻗﻼ ۋاﻳﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.

ﺋﻪﺳﻪردﯨﻜﻰ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﻪر ،ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ۋە ﺗﻪدﯨﺌﯩﻲ ﻣﯘﮬﯩﺘﻼر ،ﺳﯘژﯨﺖ راۋاﺟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﭘﯧﺮﺳﻮﻧﺎژﻻرﻧﯩﯔ
ﺳﯚز  -ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻏﺎ ﺧﺎس ﻣﻪدەﻧﯩﻲ ﻣﯘﮬﯩﺖ ۋە ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎرﺗﯧﻨﯩﺴﯩﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪۈرﮔﻪن
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﺳﻠﯘب ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺋﯘﻳﻐﯘر روﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘش ﺷﻪرﺗﯩﻨﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻟﯩﻐﺎن.

ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺶ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻟﯘم .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎر ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﯟى ﻣﯘﻻﮬﯩﺰﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﻪﺳﻪردە ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎن ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻣﯘﮬﯩﺖ دوﻟﻘﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﯧﭽﯩﯟەﺗﻜﻪﭼﻜﻪ ،ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺋﯚزﻟﯩﺸﯩﺪۇ .ﺋﻪﺳﻪرﮔﻪ
ﺳﻮﻏﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﻗﺎﻳﻨﺎﻗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﯚرە ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺗﻪﺳﯩﺮاﺗﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن
ﺋﯘﻗﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﻮر ﺋﯧﯖﯩﻐﺎ ﺑﻪﻛﺮەك ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯚﻟﭽﻪرﻟﻪﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﯩﯟى ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرى ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻴﻪت دەۋرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﻮﺷﻠﯘق ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪن ،ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﯧﯖﯩﻤﯘ ﻳﺎﻻڭ
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ﺗﻪرﻛﯩﺒﻠﯩﻚ ﭘﯩﻜﯩﺮﮔﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن .ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ،دﯨﻦ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﻛﯚپ
ﺗﻪرﻛﯩﺒﻠﯩﻚ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﻤﯩﻐﺎن .ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ،ﻛﯚپ ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﻖ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ دﯦﺮەك ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن
ﻓﻮﻟﻜﻠﻮر زاﭘﯩﺴﯩﻤﯩﺰ ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﺎرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن
ﺑﯘ ﺗﯘﭘﺮاﻗﺘﺎ ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰدﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯩﻨﺪى  -ﻳﺎۋروﭘﺎ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ،ﺋﻪرەب  -ﭘﺎرس
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﺴﻰ ﺑﺎر ،ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ۋە ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﺷﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺧﯩﻞ دﯨﻨﻨﯩﯔ ﻣﯘﭘﻪﺳﺴﻪل
ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ .ﮬﻪرﺑﯩﺮ دﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﯜز ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻠﯩﻚ،
ﻳﺎﻧﺘﯘ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻠﯩﻚ ،ﺷﺎﺧﺴﯩﻤﺎن ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻠﯩﻚ زاﻣﺎن ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﻳﺪۇ.

ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﺎرﻻر ﺟﻪۋﮬﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰدەپ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻳﯧﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪردۇر .ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎﺳﺮاﻗﻘﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ،ﻛﺎﻣﺎﻟﻪت ﺋﯩﺰدەۋاﺗﻘﺎن ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ ﻗﺎﺳﺮاﻗﻨﯩﯔ ﺟﯘﻻﺳﯩﻐﺎ ﺋﯘزاق ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎراﺷﻘﺎ ۋاﻗﺘﻰ
ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪۇ.

-1996ﻳﯩﻞ ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮ
________________________________________
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ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻗﻪﻟﺐ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ژاﻧﯩﺮﻻر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﯩﺴﭙﯩﻲ ﭘﻪرﻗﻨﻰ ﻣﯘﺗﻠﻪﻗﻠﻪﺷﺘﯜرۈپ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ زور ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﻛﯜم ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدە ﻳﻪﻧﯩﻼ
ﻣﻪۋﺟﯘت .ﺑﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪزەرﯨﻴﻪ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﻰ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺰدە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﮬﯚﻛﯜﻣﺮان ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرۇﺷﻰ ﻧﻪزەرﯨﻴﻪ ﺳﺎﮬﻪﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﻗﺎﺗﻤﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن.
ﺗﺎرﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ۋە دەۋرﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﻪدﯨﺒﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﯩﺘﻰ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯚزى ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺷﯘﻧﻰ
ﺗﻪﻛﺮار ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ،ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﭘﺮوزا ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎت ژاﻧﯩﺮﻻر ﺋﻪﻣﻪس،
ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﭘﺮوزا ﺷﯧﺌﯩﺮﻧﯩﯔ راۋاﺟﻰ ،ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻜﺎ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﭘﺮوزا ﺳﯘژﯨﺖ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﻐﺎ ﺳﯩﯖﺪۈرۈﻟﮕﻪن ﺷﯧﺌﯩﺮ ،ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯜﻛﺴﻪك ﭘﺮﯨﺴﻼﻧﻐﺎن ﭘﺮوزا .ﺋﯚﻣﻪر ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﯩﺪى ،زۇﻧﯘن
ﻗﺎدﯨﺮﯨﻼرﻧﯩﯔ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﭘﯘراپ ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻻر ۋە ﺳﺎددا ،ﺋﺎﻣﻤﯩﺒﺎب ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻣﻪﻟﯘم ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺷﺎﺋﯩﺮاﻧﻪ ﺳﻪزﮔﯜرﻟﯜﻛﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﺮوزﯨﻨﯩﯔ ﻧﻮﻗﯘل ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻳﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ
ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺸﺎرەت ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪن.

ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر ﺋﯘﻳﻐﯘر ﭘﺮوزﯨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪا ﻣﻪۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺋﻪﻣﻤﺎ دﯦﮕﻪﻧﺪەك روﻧﺎق ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﻪﻧﻪ
ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇۋاﻟﻐﺎن ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس رەۋﯨﺸﺘﻪ ﻳﯜﻛﺴﻪﻟﺪۈرﮔﻪن ﺗﺎﻻﻧﺘﻠﯩﻖ
ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى .ﺋﯘﻧﯩﯔ "ﻗﯘم ﺑﺎﺳﻘﺎن ﺷﻪﮬﻪر" روﻣﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﭙﻮﺳﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ زاﻣﺎﻧﻐﺎ ﺧﺎس
ۋارﯨﻴﺎﻧﺘﻰ دﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﯩﺨﭽﺎم ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺷﺎﺋﯩﺮاﻧﻪ دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻨﻰ ﭘﺎت -
ﭘﺎت ﭼﺎﻗﻨﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﺪۇ ،ﺷﯧﺌﯩﺮﻻردﯨﻜﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳﺎﻟﻘﯩﻦ ﻟﯩﺮﯨﻚ ﺗﯜس ﭘﯧﺮﺳﻮﻧﺎژﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ
ﺋﯘﺷﺸﺎق ﻗﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻪدەر ﺋﯚزﻟﻪﺷﻜﻪن .ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘرﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪن ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻣﯘرﻟﯘق ﻟﯩﺮﯨﻜﺎ
دەپ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺷﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ،ﻟﯩﺮﯨﻜﺎ ﻣﯘڭ ﺑﯩﻠﻪن ﮬﻪﻣﻨﻪﭘﻪس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻟﯩﺮﯨﻜﺎ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯘﻣﯘرﻧﻰ
ﻗﺎﻣﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺑﯩﺮﯨﻜﺘﯜرۈش ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﻪﻟﻖ ﻗﻮﺷﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻚ .ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘرﻧﯩﯔ
ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﯩﺮى ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﭘﺴﯩﺨﯩﻚ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯘﻣﯘرﯨﺴﺘﯩﻚ ﺋﯧﻠﯧﻤﯧﻨﺘﻼرﻧﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻳﯘﻏﯘرۇش ﺑﯩﻠﻪن
ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺑﯘ ﻳﯘﻣﯘرﭼﻪ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻨﻰ ﭘﻮﺋﯩﺘﯩﻚ رەڭ ،ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﯟﯨﻠﯩﻚ ۋە ﺗﯧﺮەن ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﻪﻧﯩﺪارﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ
ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪرﮔﻪ ﺟﻪم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮاﻗﻼ ﺋﻮﻗﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎق ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺴﯧﺮى روﺷﻪﻧﻠﯩﺸﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ۋەزﻣﯩﻦ ﺗﯜس ﺋﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﮬﺎﻳﺎت
ﺋﯘﭘﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺑﯘرﺟﻪﻛﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻧﺎت ﻳﯧﻴﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﻤﯩﺰ.

ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﻳﯩﻠﻼردﯨﻦ ﺑﯧﺮى ﭘﺮوزا ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺋﯩﺸﺘﯩﮭﺎﺳﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪۇرۇﺷﺘﯩﻜﻰ ﺳﺎﻟﻤﺎق
ﺗﻪرەپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى ،ﺋﺎرﻗﺎ  -ﺋﺎرﻗﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻳﯧﯖﻰ ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪر ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ
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ﻗﺎﻣﺪاش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺑﯘرۇﻧﻘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﻛﺴﻪك ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻼرﻧﻰ ﺋﻮﻳﻐﺎﺗﺘﻰ .ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﯘپ،
ﻗﻮﺷﯘن ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﭘﺮوزﯨﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﮔﻪرﭼﻪ ﺟﯘﯕﮕﻮ ۋە ﻏﻪرب ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮى
ۋە ﻛﯩﻨﻮ ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ رﯨﻘﺎﺑﯩﺘﯩﮕﻪ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﻰ ۋە ﻳﯜز
ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻘﻼرﻧﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚزى ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚرۈپ ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ دﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﺎﮬﺎﻻش ﻣﻪﻧﯩﯟى
ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻨﯩﯔ ﺟﻪۋﮬﻪرﻟﯩﻚ ۋە ﻧﺎزۇك ﺗﻪرﯨﭙﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﯘرﻣﯘش ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ۋەﻗﻪﻟﻪرﻧﯩﯔ
ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﯨﺴﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﻮﻳﻼش ،ﮬﯚﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺑﺎر .ﺗﯘرﻣﯘش ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﻮﻳﻼش ،ﮬﯚﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﻳﯜرﮔﯜزەﻟﯩﮕﻪن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯚز ﺋﻪدﯨﺒﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎ
ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺳﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜپ ،ﺋﯚز ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪن روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﯘرﻣﯘش ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن
ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻛﺘﯘر .ﺑﯘ ﭘﺮوزا ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ زورﯨﻴﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﯜرﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى .ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ
ﮬﻮﺷﯘر ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور رﯨﻘﺎﺑﯩﺘﯩﮕﻪ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﭘﺮوزﯨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪا ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻰ ﺋﻪڭ ﻛﯚپ ﻳﺎزﻏﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘش
ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاش رﯨﺘﯩﻤﯩﮕﻪ ﻏﻪرق ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ دﯨﻘﻘﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯚﺗﻜﯜر
ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺟﻪﻟﭗ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﯘﻧﯩﯔ "ﻗﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﯩﺴﺘﺎﻛﺎن"" ،داپ" ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﯩﺮى ﻓﯩﻠﯩﻤﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇﻟﯘپ ﺋﯧﻜﺮاﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ" ،ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر" دﯦﮕﻪن ﺋﯩﺴﯩﻢ
ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ زوﻗﻤﻪﻧﻠﯩﺮى ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ۋە ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻜﺮاﻧﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﻧﯘﻗﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى.

ﻧﯚۋەﺗﺘﻪ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر ﭘﺮوزﯨﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪﻟﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﮬﻪ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻳﯩﺮﯨﻚ ﮬﻪﺟﯩﻤﮕﻪ ﻗﺎراپ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﯟاﺗﯩﺪۇ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺑﯘ ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﮬﻪﺟﯩﻢ ﻳﯜرۈﺷﻰ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘم ﻣﻪﻧﯩﺪە ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻚ ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺸﺘﯘر .ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت
ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻟﻠﯩﺴﯩﻨﻰ روﻣﺎﻧﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﻪ ﻣﻪۋﺟﯘت ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﯘ ﺳﻪﻧﯭت
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﻜﻪن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮى ﺗﯘﺗﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ روﻣﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن
ﺑﯩﺮﮔﻪ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﭽﯩﻠﯩﻘﻤﯘ ﺗﺎﻛﺎﻣﯘﻟﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك .ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻛﺎﻣﯘﻟﻠﯘق ﻳﯩﺮﯨﻚ ژاﻧﯩﺮﻻردﯨﻜﻰ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘﻨﻰ
ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﻪﻧﺪۈرﯨﺪۇ .ﺋﯚﻣﻪر ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻨﯩﯔ "ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯜﻧﻠﻪردە" دﯦﮕﻪن ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ
ﺳﺎۋاﻗﻼر ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪن روﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜن ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘرﻧﯩﯔ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯩﭽﻜﻰ ﭘﯘﺧﺘﯩﻠﯩﻖ ﭘﯩﺸﻘﺎن ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﺋﯚرﻧﻪك ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺧﯘددى ﭘﺮوزا ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ
ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﻧﺪاق رﯨﺸﺎﺗﻜﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﺷﺎﻻر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟاﻟﻐﺎن ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯘرﻣﯘش ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﺳﯩﻠﻨﻰ ﻳﯩﺮاق ﺑﯩﺮ ﻳﻪردﯨﻦ ﻛﯚرﮔﻪﻧﺪەك ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ  -دە ،ﭘﺎﺳﯩﻠﻐﺎ
ﺑﺎرﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ ،ﭘﺎﺳﯩﻞ ﺑﯩﺰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﺴﯧﺮى ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ داﻻﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﻳﯩﺮاﻗﻘﺎ ﻗﺎﭼﯩﺪۇ،
ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺰ ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﺳﻪزﻣﯩﮕﻪن ﮬﺎﻟﺪا ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ،ﺳﺎپ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﻰ ﻣﻪۋﺟﯘداﺗﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﭙﺎﻳﺎن
ﻛﯚﻟﯩﻤﯩﺪە ﮬﺎۋادەك ﻛﯚرۈﻧﻤﻪس رەۋﯨﺸﺘﻪ ﻳﯧﻴﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر روﮬﯩﻨﻰ ﻛﯚرﯨﻤﯩﺰ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ
ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺳﻘﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﻓﻮرﻣﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﮬﻪرﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎن ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯧﻠﯧﻤﯧﻨﺘﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺪۇ.
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ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺳﻪۋﯨﻴﯩﮕﻪ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﮬﻪر ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻐﺎ ﺧﺎس ﺋﻪدﯨﺒﻠﯩﻚ
ﺷﯚﮬﺮﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪۋﻻن ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﮬﺎﻻل ﺳﯜﺗﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﮕﻪن ۋﯨﺠﺪاﻧﯩﻨﯩﯔ
ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﻪﻟﻪم ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪەك ﺗﻪﺳﯩﺮات ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺋﯘ ﺋﯚزى ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪۋاﺗﻘﺎن ﮬﻪر ﺑﯩﺮ
دﯨﺘﺎل ۋە دﯦﯫﻟﻮﮔﺪا ﺋﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺘﺘﻰ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﺪﯨﻜﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻴﻠﯩﻜﻨﯩﯔ
ﺳﻪۋەﺑﻰ .ﺗﺎرﯨﺨﺘﺎ ﻧﻮﻗﯘل ﻣﺎﮬﺎرەﺗﻜﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎزﻏﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼر ﻳﻮق .ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﮬﻪرﻗﺎﻳﺴﻰ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪت ۋە ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﯩﻠﻪر ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻼر ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﻰ ﻗﯘرۇپ ،ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﻘﯘرۇﻟﻤﯩﺴﯩﻐﺎ
ﺧﯩﺰﻣﻪت ﻗﯩﻠﺪۇرﻏﺎن ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﻧﯘرﻏﯘن ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻼر ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎزﻏﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼپ
ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن .ﮔﺎرﺳﯩﻴﻪ ﻣﺎرﻛﻮس ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺋﺎدۋوﻛﺎت ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﻟﯘﺷﯘن دوﺧﺘﯘر ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﺑﯩﺮاق
ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺰزﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻗﯘﻧﯘﺷﻨﻰ ﺳﻪزﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯘ
ﺗﻮﻗﯘﻧﯘﺷﻨﻰ ﺋﻪﺳﻪر ﻳﯧﺰﯨﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻠﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎن .ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘرﻣﯘ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق.
ﺋﯘﻧﯩﯔ "ﮔﯜﻟﺪەﺳﺘﻪ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺑﺎﻟﯩﻼر ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﻰ  - 1978ﻳﯩﻠﯩﻰ "ﺋﯩﻠﻰ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ"دە ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻪت ﺳﯧﭙﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن .ﺗﺎﺳﺎدﯨﭙﯩﻲ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن ﻳﺎﻛﻰ رﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪۈرۈﻟﮕﻪن
ﺋﯘرۇﻧﯘﺷﻼر ۋە ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻜﻠﻪر ﻛﯚپ ﮬﺎﻟﻼردا ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ زور ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪددﯨﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘرﻧﯩﯔ دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ دﯨﻘﻘﻪت ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ
ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮﮔﻪ ۋە ﺑﺎرا  -ﺑﺎرا ﻛﯚزﮔﻪ ﻛﯚرۈﻧﮕﻪن ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇردى .ﺋﯘ ﺑﯜﮔﯜﻧﮕﻪ ﻗﻪدەر "ﻧﻪي ﺋﺎۋازى"
)" ،(1982ﻛﻮﻧﺎ  -ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﺸﻼر" )" ،(1987ﺋﯚﻟﯜﻛﻜﻪ ﺧﻪت" )" ،(1993ﺑﯘ ﭼﯜش ﺋﻪﻣﻪس")(1991
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﺗﻮﭘﻼﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ" ،ﻧﯘزۇﮔﯘم"" ،ﺧﺎﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﺎر"" ،ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻼر"" ،ﺳﺎﻻم ،ﮬﯧﺴﺎم ﺋﺎﻛﺎ"
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﭘﻮۋﯦﺴﺘﻼرﻧﻰ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﺪى - 1996 .ﻳﯩﻠﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﻳﺎﺷﻼر  -ﺋﯚﺳﻤﯜرﻟﻪر ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن "ﻗﯘم ﺑﺎﺳﻘﺎن ﺷﻪﮬﻪر" روﻣﺎﻧﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ
ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﺎ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ "ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﺎ")-2 ،-1
ﻛﯩﺘﺎب(" ،ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر ﭘﻮۋﯦﺴﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﺎ"ﻧﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮى ﻗﺎزاق ،ﺧﻪﻧﺰۇ،
ﻣﻮﯕﻐﯘل ،ﻗﯩﺮﻏﯩﺰ ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻪرﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ،ﺋﯚزﺑﯧﻜﯩﺴﺘﺎن ،ﻗﺎزاﻗﯩﺴﺘﺎن ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ دۆﻟﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى .ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺧﻪﻧﺰۇ ﺋﻮﺑﺰورﭼﯩﻼر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺑﺎﮬﺎ ﺑﻪردى .ﺋﯘ
ﻛﯚپ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮن دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼرﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ "ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻼر" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﭘﻮۋﯦﺴﺘﻰ
ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜزۈﻟﮕﻪن "ﻳﯧﯖﻰ دەۋردﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﻪۋۋەر ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪر"
ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ" ،ﺋﯚﻟﯜﻛﻜﻪ ﺧﻪت" ﺋﻪﺳﯩﺮى  - 1996ﻳﯩﻠﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﺋﯚﺗﻜﯜزۈﻟﮕﻪن  40ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﻪۋۋەر ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪرﻧﻰ ﺑﺎﮬﺎﺷﺘﺎ "ﻣﯘﻧﻪۋۋەر ﺋﻪﺳﻪر ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ" ﻏﺎ" ،ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮن
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﻗﺎﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻰ ۋارﯨﻴﺎﻧﺘﻰ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﻪﺳﯩﺮى ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻠﯘق
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﻪﻧﻠﻪر ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ  - 3دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﻪۋۋەر ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪر ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ" ،ﺑﯘ ﭼﯜش
ﺋﻪﻣﻪس" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﻪر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ  - 1993ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜزۈﻟﮕﻪن  - 4ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﻚ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎز
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ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻪت ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن.

ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﺎن ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻠﯩﺮى ﭘﻪﻗﻪت ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘرﻏﺎ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﻛﯚزﯨﺘﯩﺶ
ۋە ﺑﺎﻳﻘﺎش ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺴﯧﺮى ﺗﺎۋﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﺗﯩﭙﯩﻜﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﺎﭘﺘﻮر ﺋﯚز
ﺋﯩﻤﺰاﺳﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺗﻮﻧﯘۋاﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯘﺳﻠﯘب؟
ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﯩﻴﯩﻦ.

ﻛﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﺳﯘ ﺋﺎددﯨﻲ ﻛﯚز ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﺎﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﺳﯘدﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪرﺳﻪ
ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯩﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرۈپ ﻳﯧﺘﯩﻤﯩﺰ.
ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر ﺑﯩﺰ ﺳﻪل ﻗﺎرﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ،ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ،ﻣﻪﻧﺰﯨﺮە ۋە ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﻠﻪردﯨﻦ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ
ﺧﯘرۇﭼﻼرﻧﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﯟاﻻﻻﻳﺪۇ .ﮔﻮﻳﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪرﺳﻪ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﻛﯚرۈﻧﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﺮﯨﺪە ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ
ﺗﯜس ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﺷﻪﻳﺌﻰ ۋە ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﻪر ﻛﻪم .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯧﺮﺳﻮﻧﺎژﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﻖ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮى ،ﺋﻮﻳﻼش
ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ،ﮔﻪپ  -ﺳﯚزﻟﯩﺮى ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﺎﭘﺘﻮرﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﻪ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﯩﺪا روﺷﻪن ﻧﻮرﻣﺎﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻼر ﻣﻪۋﺟﯘت .ﺑﯘ
ﻧﻮرﻣﺎﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻼر ﺑﯩﺰ ﻛﯚﻧﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺗﯘرﻣﯘش ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﯩﺴﯩﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻏﺎﻧﺪا ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﯩﺸﯩﺪۇ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ دۇﻧﻴﺎ روﮬﻰ ﺑﯩﻨﻮرﻣﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﯜﺗﻜﯜل ﺋﻪﺳﻪر ﺑﯩﺮ ﻗﺎرﯨﺴﺎ ﺑﯩﻤﻪﻧﻪ
ﺗﯘﻳﯘﻟﯩﺪۇ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﭽﯩﻜﯩﺮﯨﻠﻪپ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﻮﭼﯘﻣﯩﺪا ﺗﯧﭙﯩﺮﻻپ ﻳﯜرﮔﻪن ﺋﻪرزﯨﻤﻪس
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ روﮬﯩﻲ ﭼﯩﻨﻠﯩﻘﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  -دە ،ﺑﺎﻳﯩﻘﻰ ﺑﯩﻤﻪﻧﯩﻠﯩﻚ دەل ﺑﯩﻤﻪﻧﻪ ﺗﯘرﻣﯘش ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪا ،ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﻮڭ  -ﻛﯩﭽﯩﻚ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪرﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﻼﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎن
ﺋﯩﻨﺴﺎن روﮬﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﺎرەﺗﻠﯩﺮى ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺳﯧﺰﯨﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ .ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎن ﺋﺎﻟﯩﺠﻮﻗﺎ ﺳﯚزﻟﻪپ ،ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ
ﻳﺎﺷﺎپ ﻳﯜرﮔﻪن ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎددﯨﻲ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺗﯧﺘﯩﻘﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ۋە ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻜﻪ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘرۇش
ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪدەر ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻛﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘرﻧﯩﯔ ﺑﯩﻤﻪﻧﻪ
ﭘﯧﺮﺳﻮﻧﺎژﻟﯩﺮى ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪا ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎب ۋە ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜك ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﯩﯟى روﮬﻘﺎ
ﺑﺎي ،ﺋﯘﻻر ﺋﯘﭼﯘر ﺗﻮرﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎﭘﻼﻧﻐﺎن ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ دۇﻧﻴﺎدﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﮬﺎﻟﺪا ﻛﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﻰ،
ﺋﺎدەﻣﻨﻰ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺗﺎرﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﺷﻪﺧﺴﻠﻪرﻧﻰ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻴﻼﺷﺘﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭘﺎﻛﯩﺖ ﺗﯜﺳﯩﻨﻰ
ﺳﯘﺳﻼﺷﺘﯘرۇپ ،روﮬﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻘﯘر ،ﺳﺎپ ﺋﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﺪا ﭼﺎﻳﻘﺎپ ،ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺋﯘﻻرﻧﻰ روﮬﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ۋۇﺟﯘدﯨﺪﯨﻦ
ﺗﯚرەﻟﮕﻪن ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرﯨﺪۇ ،ﺳﻪن ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﮬﻪم ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ،ﮬﻪم ﺳﯘﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ
دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻗﺎﺑﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرەﻟﻪﻳﺴﻪن .ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻪﻧﯭت روﮬﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﻨﻰ
ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯘﻣﯘر ،ﺳﯩﻤﯟول ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜردى.

ﺑﯘرۇت ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪرﺳﻪ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﺎ ﺑﯘرۇﺗﻘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼر ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼر
ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﺷﺸﺎق  -ﭼﯜﺷﺸﻪك ﺗﻪﺳﯩﺮاﺗﻼر ﺗﻪرﯨﻘﯩﺴﯩﺪە ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮەر
ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻛﯜﻟﻜﯩﮕﻪ ﺳﺎﭘﺎق ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﺎزﻏﯘﭼﻰ ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر "ﺑﯘرۇت"ﻧﻰ ﺑﻮش ﻗﻮﻳﯘۋەﺗﻤﻪﻳﺪۇ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ "ﺑﯘرۇت ﻣﺎﺟﯩﺮاﺳﻰ" ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎش ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻰ "ﻣﻪن" ﺋﺎﭘﺘﻮرﻧﯩﯔ "ﺳﺎراڭ" ﺳﺎﻻﭘﻪﺗﻠﯩﻚ
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ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘرۇﺗﻰ ﺑﺎرﻻرﻧﻰ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼۋاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪۋەرﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼپ
ۋەﺳﯟەﺳﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯩﺪۇ ،ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺷﺎپ ﺑﯘرۇﺗﻠﯘق ﺑﯩﺮﺳﻰ ﭘﯩﭽﺎق ﻛﯚﺗﯜرۈپ ﭘﺎراﻛﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﻏﺪۇرﻏﺎن
ﺑﻮﻟﯘپ" ،ﺑﯘرۇت" ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﻣﻪزﻛﯘر "دﯦﻠﻮ"ﻧﯩﯔ ﺗﯜﮔﯜﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ" .ﻣﻪن" ۋەﮬﯩﻤﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ
ۋە ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘرۇﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪۇرﯨﺪۇ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘرۇت ﻗﻮﻳﯘش ﻛﯜﺗﯜﻟﻤﯩﮕﻪﻧﺪە "ﻣﻪن"
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺳﺎراﺳﯩﻤﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ  -دە ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻮرﻣﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻜﻪ
ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ" .ﺑﯘرۇﺗﻰ ﺑﺎرﻻرﻧﯩﯔ ﭼﻮﻗﯘم ﭘﯩﭽﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎي ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ" ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﮔﯧﭙﻰ "ﻣﻪن"دﯨﻜﻰ
روﮬﯩﻲ ﺑﯩﻨﻮرﻣﺎﻟﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﯩﻠﯩﺘﯩﺰى ﺋﯩﺪى.

"ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﻮﻧﺎ ﭘﻮﭘﺎﻳﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﭼﯘۋۇﻏﺎﻧﯩﺪﯨﻢ .ﺷﯘﻧﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻏﺎ ﺋﻪﭘﻠﻪپ ﺑﯩﺮﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻳﻤﯩﻜﯩﻦ،
دەﻳﻤﻪن ،دەﭘﺴﻪن".
ﻣﻪن ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ،ﺧﯘﺷﺎل ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯩﻤﻪن  -دە:
"ﻣﯧﻨﯩﻤﯘ ﭼﯘۋۇپ ﺑﺎﺷﻘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻗﯘپ ﺑﺎﻗﺴﺎڭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪۇ؟ دەﭘﺘﯘدەﻛﻤﻪن".

"ﻣﻪن" ﭼﯜﺷﯩﺪە ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﭼﯘۋۇﻟﯘۋاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرۈپ ،ﭼﯚﭼﯜپ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺋﻪﺳﻪردﯨﻜﻰ "ﻛﻮﻧﺎ
ﭘﻮﭘﺎﻳﻜﯩﻨﻰ ﭼﯘۋۇپ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻗﯘش" ﻧﺎزۇك ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﻪﻧﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺗﻪﻣﺴﯩﻞ .ﺑﯘ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺗﻠﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻰ .ﺷﻪﻛﯩﻞ ﻳﯧﯖﻰ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﯩﭗ ﻛﻮﻧﺎ" .ﭼﯘۋۇپ
ﺗﻮﻗﯘش"ﺗﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯘ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮى ۋە ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺗﻠﯩﺸﯩﺶ ﮬﺎدﯨﺴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﯟى ﻣﯘﺟﻪﺳﺴﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎن .ﺑﯘ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺪە ﭼﻮﯕﯩﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﺘﯩﭗ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺶ ،ﻛﯩﭽﯩﻜﻨﻰ
ﭼﻮﯕﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﻣﺎﮬﺎرەت ﺑﯩﺮاﻗﻼ ﺋﯚز ﺋﯩﭙﺎدﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎن ،ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﯧﻤﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯩﺰﭼﯩﻠﻠﯩﻖ ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ "داپ"" ،ﭼﺎر ﺧﻮرار" ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﻛﯚرۈﻟﯩﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺰ ﮬﻪر ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﯜزﯨﻨﻰ ﻛﯚرﯨﻤﯩﺰ .ﺋﺎﭘﺘﻮر ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎر ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﻳﺎﺗﻠﯩﺸﯩﺶ ۋە ﺑﯩﻤﻪﻧﯩﻠﯩﻚ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﯩﺮەر ﻗﺎرارﻧﻰ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎﻳﺪۇ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯚزى ﻳﺎرﯨﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺳﯘژﯨﺖ ﻟﻮﮔﯩﻜﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪن
ﮬﺎﻟﺪا ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯩﻨﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﺳﯘژﯨﺖ ﻟﻮﮔﯩﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﻤﻪﻧﯩﻠﯩﻚ راۋاﺟﯩﻨﻰ
ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ  -ﺋﺎﺧﯩﺮ ﮬﯚرﻣﻪﺗﻠﻪﺷﺘﻪ ﻛﯚرۈﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﭘﺘﻮرﻧﯩﯔ ﺋﯚز ﭘﯧﺮﺳﻮﻧﺎژى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻳﺪاﻧﺪا ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ
ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺑﯩﺮ دۇﻧﻴﺎ ﻗﺎراش ،ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ،ﺋﺎڭ دﯦﮕﻪﻧﻠﻪردەك دوﮔﻤﺎ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﯩﻚ
ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯩﺰ ﺋﺎﭘﺘﻮرﻧﯩﯔ ﺋﯚز ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﯩﻠﻐﺎ
ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﮔﻪن ﺑﻮﻻﺗﺘﯘق .ﺋﺎﭘﺘﻮرﻧﯩﯔ ﺋﯚز ﭘﯧﺮﺳﻮﻧﺎژﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﮬﻪﻣﻨﻪﭘﻪﺳﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﺎﭘﺘﻮرﻧﯩﯔ
ﺋﯚزﯨﻤﯘ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﻪﻟﺐ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻗﻪﻟﺐ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪۇ ،ﻛﯜﻟﯩﺪۇ ،ﺗﯩﺘﺮەﻳﺪۇ ،ﺗﻮﯕﻼﻳﺪۇ،
ﺋﯧﺮﯨﭗ ﭘﺎرﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺑﯩﺰ ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺑﯩﺮ ﮬﯧﺴﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﻤﯩﺰ ﻳﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﭘﯩﻜﯩﺮﻧﻰ ﻳﻪﻛﯜﻧﻠﻪپ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ "ﭼﻮﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺑﺎﻳﺮام" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﻗﻪﻳﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰاﮬﻠﯩﻐﺎﻧﺪەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺪە ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﯩﺠﻪزى ۋە ﺗﻪﻗﻰ -
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ﺗﯘرﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﭼﻮﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯩﺠﻪزى ۋە ﺗﻪﻗﻰ  -ﺗﯘرﻗﻰ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ" .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﺎﭘﻘﺎ ﻗﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻠﯩﺮى ﻗﻮرﺳﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﻪك ﺗﻮﻳﻐﯘزۇۋﯦﺘﯩﭗ ،ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎي ﺳﺎﻓﺎدا ﻣﯜﮔﺪەپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻏﻮﺟﺎﻣﻼرﻏﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ" ﺑﯩﺰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪﺳﻪردﯨﻜﻰ ﭼﻮﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﻤﯩﺰ:

" ...ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﯧﻘﯩﯖﻼر ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﯩﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺋﺎدەم! ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ۋۇﺟﯘدﯨﻨﻰ ﺗﺎزﯨﻼش ﻻزﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭘﻤﯘ ﺑﺎﻗﻤﺎﻳﺪۇ "...ﭼﻮﺷﻘﯩﻼر ﺋﺎدەﻣﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﭼﻮﺷﻘﯩﻤﯘ؟
ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﯩﻚ ﮬﻪم ﺳﺎﺗﯩﺮﯨﻚ ﺋﻮﺑﺮازﻻر ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﮔﺎﯕﮕﯩﺮﯨﺘﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﺋﺎﭘﺘﻮرﻧﯩﯔ ﺑﯘ
ﻧﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﯨﻲ ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻗﻪدەر ﻳﻮرۇﺗﻘﺎﻧﯩﺪى .ﻳﺎزﻏﯘﭼﻰ
ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻟﭽﻰ ﺳﻪﻳﻴﺎھ ،ﺋﻪﺳﻪرﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼش ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺮاق راۋاﺟﻼﻧﺪۇرۇﻟﯘش ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘرۇﻟﯘش
ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﭘﺘﻮرﻧﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﺎﻗﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﭘﺘﻮر ﻛﯚپ ﮬﺎﻟﻼردا ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﮬﻪردەم دﯦﮕﯜدەك
ﺗﺎﺳﺎدﯨﭙﯩﻲ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘۋاﺗﻘﺎن ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﯨﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﻳﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﻪزى
ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺧﺎﮬﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚزى ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻘﺎرارﻟﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﺎﻟﺪۇرﯨﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ،ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪت ،ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاپ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ
دﯦﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.

ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘرﻧﯩﯔ "ﺳﺎراڭ"ﻏﺎ ﺗﻮﻗﯘﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻳﯜرۈش ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪرﮔﻪ ﺟﻪم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯘراﺷﺘﯘرۇپ
ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎق ،ﺑﯘ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﻪر ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ داۋاﻣﯩﺪەك ﻛﯚرۈﻧﯩﺪۇ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯘ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﯨﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻪر ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﯘۋاﺗﻘﺎﻧﺪەك ﺗﯘﻳﯘﻟﯩﺪۇ .ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﻰ داﻧﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﺪﺳﺘﯩﺮوﭘﻨﯩﯔ
ﭼﺎﺗﻤﺎ ﮬﻪﺟﯟﯨﻲ رەﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺪۇ ،ﭘﯧﺮﺳﻮﻧﺎژﻻرﻧﯩﯔ ﭘﻮرﺗﯧﺮﯨﺘﻰ ﺧﯘددى ﺗﯧﺰ ﺳﯩﺰﻣﯩﺪەك ﺳﯩﺪام
ﺗﻪﺳﯩﺮات ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺑﯘ ﺗﻪﺳﯩﺮات ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪرﯨﻜﻪت دﯦﯫﻟﻮﮔﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﯩﭙﯩﻜﻠﯩﻜﻠﻪر ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ﺳﻮزۇﻟﯘپ
رەﯕﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ" .ﺑﯘرۇت ﻣﺎﺟﯩﺮاﺳﻰ"دﯨﻜﻰ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ" ،ﺋﺎﻟﺘﯘن ﭼﯩﺸﻠﯩﻖ ﺋﯩﺖ"ﺗﯩﻜﻰ
دوﺧﺘﯘرﻧﯩﯔ ﺋﻮﺑﺮازﻟﯩﺮى ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق.

ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﯕﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻠﻪر ،ﮬﯩﻴﻠﯩﮕﻪرﻟﯩﻜﻠﻪر ،ﺋﺎچ ﻛﯚزﻟﯜك ۋە ﻧﻪﭘﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﻠﻪر ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﻛﯜﻟﯜش ،رەزﯨﻠﻠﯩﻚ ﮬﺎﻣﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﻪﺟﯟﯨﻴﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪن
ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ روﺷﻪن ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪت .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻪت ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻪزى ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎق ،ﻳﺎرﻗﯩﻦ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻲ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮە ،ﻣﯘڭ ﺋﺎرﯨﻼﺷﻘﺎن
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭙﻪرۋەرﻟﯩﻜﻨﻰ ﻛﯚرﯨﻤﯩﺰ .ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ" ،ﺋﺎﻳﺨﺎن"ﻧﻰ ﺋﯩﭙﺘﯩﺨﺎر ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ" .ﺑﯘ ﭼﯜش
ﺋﻪﻣﻪس"" ،ﻛﯜز ﻳﺎﻣﻐﯘرى" ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﻪر "ﺋﺎﻳﺨﺎن" ﺗﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺮاﮔﯧﺪﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﺗﯜس ﻗﻮﻳﯘق
ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪردۇر" .ﺋﺎﻳﺨﺎن"ﻧﻰ ﻟﯩﺮﯨﻚ ﺷﯧﺌﯩﺮ دﯦﮕﯜﻣﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺗﯩﻞ ۋە ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ رﯨﺘﯩﻤﻰ
ﺧﯘددى ﺗﻪﻣﺒﯜر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮرۇﻧﻼﻧﻐﺎن ﻟﻪرزان روﻣﺎﻧﺘﯩﻚ ﻛﯜﻳﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﯘزۇرى ﺗﻮﻣﯘزدﯨﻜﻰ ﺳﯩﻢ -
ﺳﯩﻢ ﻳﺎﻣﻐﯘردەك ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ روﮬﯩﻐﺎ ﺧﯘش ﻳﺎﻗﯩﺪۇ .ﻳﺎزﻏﯘﭼﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭙﻪرۋەرﻟﯩﻚ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ،
ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﯟى ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻚ ﻏﺎﻳﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚز
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زاﻣﺎﻧﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﯧﻠﯩﻼ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻛﯚﺗﯜرﮔﻪن .ﺋﺎﻳﺨﺎن ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ،ﺋﯧﻠﯩﺸﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻗﯩﺰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪن
ﺑﻪﺳﺘﻰ ،ﺋﯘرﻏﯘپ ﺗﯘرﻏﺎن ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜﭼﻰ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﻣﻪﺟﺮۇﮬﻠﯘق ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن ﺗﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ۋە
ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺟﯘل  -ﺟﯘل ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮى ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻏﻪرق ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯘﻧﻰ ﺳﺎراڭ دەپ ﺋﻪﺧﻤﻪق
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻛﻮﻟﺪۇرﻟﯩﺘﯩﺪۇ ،ﻳﯩﺮﮔﯩﻨﯩﭗ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻳﺨﺎن ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎرﺷﻰ ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯚز
دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻜﯩﺪە ﻗﯧﻠﯩﯟﯦﺮﯨﺪۇ .ﺗﻪﺑﯩﯭت ﺋﯘﻟﯘغ  -دە .ﺳﺎزﻟﯩﻖ ﺑﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻰ دەرەﺧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ
ﺳﺎﻳﯩﺪەﺷﻜﻪ ﺑﺎرﻏﺎن ﻗﺎۋۇل ﺗﯚﻣﯜرﭼﻰ ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ  -ﺗﺎرﯨﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﺎﻳﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻣﻼﺷﻘﺎن ﺑﻪدﯨﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚرۈپ
ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﻳﺎش ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎۋۇﻟﻨﯩﯔ ۋۇﺟﯘدﯨﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﯘﻳﺎﺷﻰ ﺑﯩﺮﻻ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﺎرﻻپ،
ﺋﺎﻳﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﻮﺷﯘرۇﻧﯘپ ﻳﺎﺗﻘﺎن ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭘﺎش ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﻳﺨﺎن ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎۋۇل ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ
ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ۋە ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻦ ﮬﯧﺴﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ .ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﻛﯚزﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎﻳﺨﺎن
ﮬﯧﭽﻜﯩﻤﺪە ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ۋە ۋاﭘﺎدارﻟﯩﻘﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺷﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺟﺎن ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻼر ،داﮬﯩﻴﻼر ۋە ﺳﯩﭙﺎﻳﯩﮕﻪرﻟﻪردﯨﻜﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﻨﻰ ﻛﯚرۈش ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯖﻤﯘ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺮاق ﺋﻪرزﯨﻤﻪس دەپ ﻗﺎرﯨﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﺳﯩﻘﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﻣﯧﻴﯩﭙﻼر ۋە
ﻣﻪﺟﺮۇﮬﻼردﯨﻜﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﻨﻰ ﻛﯚرۈپ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﭘﻪزﯨﻠﻪت ۋە ﻳﯜﻛﺴﻪﻛﻠﯩﻚ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻪدەﺑﯩﻲ
ﺋﻪﺳﻪردە ﺳﯜرەﺗﻠﻪش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﺎراﻧﻪ ﺗﺎﻻﻧﺘﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ۋەﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر
"ﺋﺎﻳﺨﺎن"ﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرۇپ ﺟﯘﻻﻏﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜردى.
"ﺋﺎﻳﺨﺎن"دﯨﻜﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻲ دۇﻧﻴﺎ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﻳﺎزﻏﯘﭼﻰ دەپ ﻗﺎرﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﯜرﮔﯧﻨﯧﻔﻨﯩﯔ "ﻣﯘﻣﯘ" ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻲ دۇﻧﻴﺎدﯨﻦ ﻗﯧﻠﯩﺸﻤﺎﻳﺪۇ" .ﻣﯘﻣﯘ"دﯨﻜﻰ ﺑﺎش ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎن ﮔﯧﺮاﺳﯩﻢ ﮔﺎﭼﺎ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﺗﯩﻴﺎﻧﺎﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ زەرﺑﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﻣﯘ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﯩﺘﻘﺎ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻳﺪۇ.
"ﺋﺎﻳﺨﺎن" ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﺨﺎﻧﻨﯩﯖﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺘﻰ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻳﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮدﯨﻨﺒﯩﺮ ۋاﭘﺎدار ﮬﻪﻣﺮاﮬﻰ .ﮬﻪر
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﺳﻪردﯨﻜﻰ ﺋﯩﺖ ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ،ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎب ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎداﻟﻪﺗﺴﯩﺰ ،ﭼﺎﻛﯩﻨﺎ ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن روﺷﻪن ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻣﺎ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر
ﺋﺎﻳﺨﺎﻧﻨﻰ ﺳﺎراڭ دﯦﻴﯩﺸﺘﻰ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺋﯚز ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﺴﯩﻠﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪى.

ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺗﯧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺷﯘ ﭘﯧﺘﻰ ﺗﻪﻛﺮارﻻﺷﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﺎن .ﺑﯩﺰ "ﻛﯜز ﻳﺎﻣﻐﯘرى"ﻏﺎ
ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎق" ،ﺋﺎﻳﺨﺎن"دﯨﻜﻰ ﺗﯩﻨﺪﯨﻨﺴﯩﻴﯩﻨﻰ ﻛﯚرﯨﻤﯩﺰ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚرﮔﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺷﯘ
ﺗﯩﻨﺪﯨﻨﺴﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ .ﺋﻪﺧﺘﻪم ﮬﯧﺴﺪاﺷﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎش ﻳﯜرەك ﺋﺎدەم .ﺋﯘ
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ،ﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﮕﻪ ﺋﯩﭻ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩﺸﻨﻰ زادﯨﻼ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪۇ .ﻣﯘﻧﺪاﻗﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﺘﯩﻦ ﺧﻪۋەرﺳﯩﺰ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ
زﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎدﯨﺮﻧﯩﯔ رەﺷﯩﺪەﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﮕﻪ زاۋاﻟﻠﯩﻖ
ﻳﻪﺗﻜﯜزۈپ ﺋﯚﻣﯜرﻟﯜك ﺋﺎرﻣﺎﻧﺪا ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﻳﯩﻠﻼر ﺋﯚﺗﯩﺪۇ ،ﻛﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﻴﻪ ﺗﯜزۈﻣﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﺋﻪﺧﺘﻪم ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪرﮔﻪ ﺟﺎي ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺧﯘدﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪي ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪۇ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﻪﻣﮕﻪك ﺑﯩﻠﻪن
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ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎي ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺮاق ﺋﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻪﺧﺘﺘﯩﻦ ﻣﻪﮬﺮۇم .ﺋﯘ ﻳﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻧﻪ
ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯚﺗﻜﯜزۈۋﯦﺘﯩﺪۇ.

ﺑﯩﺮ ﺋﯚﺳﻤﯜرﻧﯩﯔ ﻳﯘﻣﺮان ۋۇﺟﯘدﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ راﮬﻪت ﺋﻪﺧﺘﻪﻣﮕﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺷﻪﭘﻘﻪت ۋە
ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﻘﺎﻧﺪەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻤﯘ ﺧﻮﺗﯘﻧﻠﯘق ﺑﻮﻟﯘش ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯩﺴﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﻧﯩﺪۇ .ﺋﯘ
ﮬﺎﻳﺎت ،ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ،ﺋﺎزاب دﯦﮕﻪﻧﻠﻪرﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ،ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﺎدەم ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﯚﻟﯜپ
ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﺮاﮔﯧﺪﯨﻴﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﻮﻣﯧﺪﯨﻴﯩﻤﯘ؟ ﺋﯘ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﮬﺎﻳﯟاﻧﯩﻲ ﺋﺎدەم ﺋﯩﺪى ،ﺋﺎﺧﯩﺮ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺋﺎدەﻣﮕﻪ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯚﻟﺪى .ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﺗﺮاﮔﯧﺪﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎددﯨﻲ ﺋﻪﻣﻪس ﺋﯩﺪى .ﺋﻪﺧﺘﻪﻣﺪە
ﺗﺮاﮔﯧﺪﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﻳﻮق ﺋﯩﺪى ،ﺋﯘ ﺗﺮاﮔﯧﺪﯨﻴﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻧﺪە ،ﺗﺮاﮔﯧﺪﯨﻴﯩﮕﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﺘﻰ .ﭼﺎرس ..ﺧﺎرس
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ "ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﺮى" دﯦﮕﻪن ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا":ﺑﯘ ﭘﺎﺟﯩﯭﻟﯩﻚ دۇﻧﻴﺎدا ﺗﺮاﮔﯧﺪﯨﻴﯩﻨﯩﯔ
ﻛﻪﻣﻠﯩﻜﻰ ﻛﻮﻣﯧﺪﯨﻴﯩﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪۈرﮔﻪن" دﯦﮕﻪن ﺑﯩﺮ ﺳﯚزﻧﻰ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺳﯚز ﺋﻪﺧﺘﻪﻣﻨﯩﯔ
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﮕﻪ دەﻟﻤﯘ دەل ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەك ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺧﺘﻪم ﺑﯩﻠﻪن ﻧﺎدﯨﺮ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر .ﻳﺎزﻏﯘﭼﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ زﯨﺪدﯨﻴﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺶ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ ،ﺋﻪﺧﺘﻪﻣﻨﯩﯔ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ  -ﭼﯜﭼﯜك ﮬﻪﺟﯟﯨﻲ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ،
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻧﺎدﯨﺮﻧﯩﯔ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﺎﭘﺘﻮر ﮔﻮﻳﺎ ﺷﺎﺋﯩﺮﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﯧﺮﺳﻮﻧﺎژﻏﺎ ﺗﻪۋە
ﺗﻪﺳﯟﯨﺮدﯨﻜﻰ رەڭ روﺷﻪن ﭘﻪرﻗﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﮔﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﻣﯘﻗﺎم .ﺋﯚز زﯨﺪدﯨﻴﻪﺗﻠﯩﺮى ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن ،ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎت ﺑﯩﺮ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﯚﭼﯜۋاﺗﻘﺎن ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪن زﯨﺖ
ﻗﯘﺗﯘﭘﻘﺎ ﺋﯚﺗﯜۋاﺗﻘﺎن ﺋﻪﺧﺘﻪﻣﺪەك ﺋﻮﺑﺮازﻻر ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﻛﯚپ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ.

ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر ﺋﯚزﯨﮕﻪ زاﻣﺎﻧﺪاش ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘش ۋە روﮬﯩﻲ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎل ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎرﯨﺦ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرﯨﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﻛﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮاﻳﻰ ،ﻣﯩﺠﻪزى ،ﺗﯩﻠﻰ ۋە ﺋﯚرپ  -ﺋﺎدەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﺎرﯨﺦ ،ﺑﯘﻻر ﻗﻪدﯨﻤﻜﻰ
ﺗﺎرﯨﺨﯩﻨﯔ ﻳﺎدﻧﺎﻣﯩﻠﯩﺮى ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻗﺎﻧﺪا ،ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪۇ .ﺗﺎرﯨﺦ ﻳﯩﻠﻨﺎﻣﻪ ۋە ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ
ﺷﻪﺧﺴﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎن ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻼ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﯘ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺋﻪﻳﻨﻰ دەۋرﻟﻪردﯨﻜﻰ ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ
ﻣﺎددﯨﻲ ﭘﻮﺳﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎﻛﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪۇر ،ﺧﺎﻻس .ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﺎرﯨﺦ روﮬﺘﺎ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ روﮬﯩﺪا
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘ روھ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯧﻠﻪﭼﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ
روھ ﺋﯚﻟﮕﻪن ﺋﻪﮬﯟاﻟﺪا ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﺗﺎرﯨﺦ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯧﻠﻪﭼﻪﻛﻤﯘ ﺋﯚﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر
دەۋرﯨﻤﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ روﮬﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘرﻏﯘپ ﭼﯩﻘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ،
ﺗﺎرﯨﺨﻨﻰ ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﺳﯘﻧﺪا ﻳﻮرۇﺗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪەك ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪاق ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﻨﻰ
"ﻗﯘم ﺑﺎﺳﻘﺎن ﺷﻪﮬﻪر"دﯨﻦ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻛﯚرۈپ ﻳﯧﺘﯩﻤﯩﺰ.

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺷﺎراﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺶ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯜرەش ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺟﻪرﻳﺎﻧﺪا
ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻳﺎﻗﺘﯩﻦ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﻪﺷﺘﯜرۈﺷﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺪۇ ،ﺋﯚزﻟﯩﺮى دۇچ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺗﯜرﻟﯜك

http://www.uyebook.com
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ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺟﺎۋاب ﺋﯩﺰدەﻳﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق دەۋر ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮرﺗﺎق رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ
ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ زاﻣﺎﻧﯩﯟى ﺗﯧﻤﯩﺴﻰ .ﮔﻪرﭼﻪ ﮬﻪرﻗﺎﻳﺴﻰ راﻳﻮن ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺧﯩﻞ زاﻣﺎﻧﯩﯟى
ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﯩﺪە زور ﭘﻪرﻗﻠﻪر ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪدﯨﺐ ۋە ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﺎرﻻر ﺋﯚز ﺧﻪﻟﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ رﯦﯫل ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺶ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜك ﺗﯧﻤﯩﻼرﻧﻰ ﻳﻮرۇﺗﯩﺪۇ ،ﺋﯚز ﺧﻪﻟﻘﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻠﻐﺎر ﻏﺎﻳﯩﻠﻪرﻧﻰ
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﻰ ۋە ﺧﯘﻟﻘﻰ -
ﻣﯩﺠﻪزﯨﻨﻰ ﻛﯚرۈۋاﻻﻻﻳﻤﯩﺰ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ زاﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻚ ﺗﻪرﯨﭙﻰ .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﻪ ﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﻪرەﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺟﺎﮬﺎن ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎدﯨﺮ ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪرﮔﻪ ﺧﺎس
ﺋﯩﻠﻐﺎرﻟﯩﻘﻨﯩﻤﯘ ﻳﯧﺘﻪرﻟﯩﻚ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﻤﯩﺰ .ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ زاﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻠﯩﻖ ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎ
ﻗﺎرﯨﺸﻰ ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە روﮬﯩﻲ ﮬﺎﻟﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ زاﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻠﯩﻖ
ﺋﯘﻗﯘﻣﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﯩﻴﻪ ﺋﻪدﯨﺒﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﻪﻧﺰۇ ﺋﻪدﯨﺒﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪم ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﺴﺎق
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘم ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚزى ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚرۈﺷﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەك .ﻣﯧﻜﺴﯩﻜﺎ ﺷﺎﺋﯩﺮى ﺋﻮﻛﺘﺎۋﯨﯯ
ﭘﺎز ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ "ﮬﺎزﯨﺮ"ى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دﯦﮕﻪﻧﯩﺪى .ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻓﻮرﻣﺎﺗﺴﯩﻴﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻠﯩﺮﯨﺪا ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﺧﻪﻟﻘﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚزدە ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪا" ،زاﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻠﯩﻖ" ﮬﻪرﺑﯩﺮ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﺧﺎس ﻣﻪزﻣﯘﻧﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ دەل زاﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﯩﻴﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،دﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ.

"ﺋﯩﻨﺴﺎن" دﯦﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺋﯘﻗﯘم .ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺋﺎدەم ﺋﯚزﯨﻨﻰ ۋە ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﻰ ﺗﯩﻞ
ﺑﯩﻠﻪن ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯧﺰﯨﺪۇ ،ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯧﺘﯩﻴﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻜﻪن ،ﺗﯩﻞ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺳﻪزﮔﯜ
ﺋﻪزاﺳﻰ .ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﻣﺎددﯨﻲ دۇﻧﻴﺎ ﮔﻮﻳﺎ ﺳﻪزﮔﯜ زﯨﭽﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯜزۈﻟﮕﻪن ﺗﯧﺮە ،ﺗﺎرﯨﺦ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت
ﺑﯘ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺳﻪزﮔﯜﻧﯩﯔ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﺸﻰ .ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر ﺗﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺗﺎرﯨﺨﺘﯩﻜﻰ
ﺳﺎﭘﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﺗﯩﻞ ﻳﯜﻛﺴﻪﻛﻠﯩﻜﯩﺪە راۋاﺟﻼﻧﺪۇرۇۋاﺗﻘﺎن ﻳﺎزﻏﯘﭼﻰ .ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﻟﯧﻜﺴﯩﻜﺎ ۋە
ﮔﺮاﻣﻤﺎﺗﯩﻜﺎ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺷﺎﻟﻐﯘﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ،ﺋﻪدﯨﺒﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺧﺎم ﺗﻪرﺟﯩﻤﻪ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮاپ
ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﺎ ،ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎددﯨﻲ  -ﺳﺎددا ،ﻳﯘﻣﯘرﻟﯘق ،ﺷﻮخ ،ﻛﯚپ
ﻗﯩﺮﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻪك ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻗﻮرال ﻗﯩﻠﺪى .ﺳﺎپ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻤﻪي ﺗﯘرۇپ ﺳﺎپ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
روﮬﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ!؟ ﺑﯩﺰ ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘرﻧﯩﯔ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺨﭽﺎﻣﻠﯩﻖ ۋە ﺗﯩﭙﯩﻜﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮر
ﺗﯩﻠﻰ ﮬﻪم ﭘﯧﺮﺳﻮﻧﺎژ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺑﺎﻳﻘﯩﻴﺎﻻﻳﻤﯩﺰ.

"ﻗﺎراﯕﻼرۇي ،ﻣﺎۋۇ ﻛﺎراﻣﻪﺗﻨﻰ ،دﯦﻴﯩﺸﺘﻰ ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﻮﻗﯘﺷﯘپ ،ﺗﻮﺧﺘﻰ ﻛﺎﺳﺘﯘم
ﻛﯩﻴﯩﭙﺘﯘ!
ﻛﺎﺳﺘﯘم ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺋﯧﺸﻪك ﮬﺎرﯨﯟﯨﺴﻰ ﮬﻪﻳﺪﯨﺪى ،دﯦﮕﻪن ﮔﻪپ ﺋﯧﻐﯩﻠﻐﺎ زەدﯨﯟال ﺗﺎرﺗﻘﺎﻧﺪەك ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ  -دە.
ﺗﻮﺧﺘﻪك ﻛﺎﺳﺘﯘم ﻛﯩﻴﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﺎﺳﺘﯘم دﯦﮕﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﺗﺎﻳﯩﻨﻠﯩﻖ ﻧﯧﻤﯩﻜﻪن") ".ﺑﯘ ﭼﯜش ﺋﻪﻣﻪس)"

ﺑﯘ دﯨﯫﻟﻮﮔﻼردﯨﻦ ﭘﯧﺮﺳﻮﻧﺎژﻻرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻻﭘﯩﺘﻰ ،ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮى ۋە ﺋﺎۋازﯨﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق
ﺗﯩﭙﯩﻜﻠﯩﻜﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪت ﻣﻪزﻛﯘر ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﺪﯨﻼ ﻳﺎرﻗﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .دەل
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ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﻣﯩﻠﻠﯩﻴﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻼ ﺋﻪدەﺑﯩﻲ ﺋﻪﺳﻪرﻧﯩﯔ ﺗﻪرﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ
ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن .ﺗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺶ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ دﯦﺮەك ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ داﻏﯩﺴﺘﺎن ﺷﺎﺋﯩﺮى
روﺳﯘل ﮬﻪﻣﺰەﺗﻮف "ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻢ ﺋﻪﺗﻪ ﻳﻮﻗﯩﻼر ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﻪن ﺑﯜﮔﯜﻧﻼ ﺋﯚﻟﯜﺷﻜﻪ رازﯨﻤﻪن" دﯦﮕﻪﻧﯩﺪى.

ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘر ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺳﯚﮬﺒﯩﺘﯩﻤﯩﺰدە "ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻠﯩﻖ ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ ،ﺋﯘ ﺗﻪﺳﯩﺮدﯨﻦ
ﺋﻪﻻ" دﯦﮕﻪﻧﯩﺪى .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯩﻨﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ راۋۇرۇس ﻛﯚرەﻟﻪﻳﻤﯩﺰ.

ﺑﯩﺰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻟﭽﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﺮاﻏﺎ ﻛﯚﭼﯜۋاﺗﯩﻤﯩﺰ .ﻧﯚۋەﺗﺘﻪ ،ﻏﻪرﺑﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ۋە
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻠﯩﺮى دۇﻧﻴﺎۋﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺗﯘرۇﭘﺘﯘ .ۋﯨﺴﻜﻰ ،ﺗﻮرت ،ﮬﺎﻣﺒﻮرگ ﺑﻮﻟﻜﯩﺴﻰ ،دﯦﺴﻜﻮ
ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘرۇن ﺷﻪﮬﻪرﻟﯩﻚ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ روﻣﺎﻧﺘﯩﻚ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى) .ﺗﻮرﻟﯘق(
ﻣﯩﻠﻠﯩﻴﯭدەﺑﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﻪﮬﺪﯨﺖ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇﭘﺘﯘ .ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻼر ﺋﻪدﯨﺒﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻳﯧﯖﻰ ﻛﺮﯨﺰﯨﺲ،
ﻳﯧﯖﻰ ﺋﻮﻳﻼرﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎس ﺑﯩﻠﻪن ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎي ،ﺑﯧﺸﺎرەﺗﻤﯘ ﺑﯧﺮەﻟﯩﺸﻰ
ﻛﯧﺮەك .ﺗﯘرﮔﯧﻨﯩﻒ ﺑﺎزاروﻓﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﺑﺎزاروف ﺋﻮﺑﺮازﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ
ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎﻧﯩﺪى .ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﺋﯚز دەۋرﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﻰ ﺗﯘﻏﺎﻻﻣﺪۇ  -ﻳﻮق ،ﺑﯘ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﺑﯩﺮﻻ
ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘرﻧﯩﯔ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰە ﺗﯧﻤﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪس .ﻧﯧﺘﺸﻰ":ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﻪت ﻛﯜﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﻏﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن
ﻛﯩﻢ؟" دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﯩﻜﻪن .ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﻪت ﻛﯜﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜرﮔﻪن ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺗﺎﻏﻼرﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻳﯩﺮاﻗﻼرﻏﺎ
ﻗﺎراش ﻗﻪﻟﻪم ﺳﺎﮬﯩﺒﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ زۆرۈر.

-1999ﻳﯩﻞ ﺋﯚﻛﺘﻪﺑﯩﺮ
________________________________________
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ﻛﻪﻧﺠﻰ* ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ؟
)*ﺋﯩﺰاﮬﺎت :ﻛﻪﻧﺠﻰ زوردۇن ﺳﺎﺑﯩﺮﻧﯩﯔ "دوﻻن ﻳﺎﺷﻠﯩﺮى" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﭘﯧﺮﺳﻮﻧﺎژ(
–ﻳﺎزﻏﯘﭼﻰ زوردۇن ﺳﺎﺑﯩﺮ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ  60ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن
"ﻧﻪﻳﻨﻰ ﭼﯧﻠﯩﺸﺘﺎ ﭘﯜۋﻟﻪﺷﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻼ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯚﺷﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﯧﺴﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯔ ﻛﯧﺮەك ".ﻣﻪن ﺑﯘ ﺳﯚزﮔﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﯩﻤﻪن .ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﭘﯜۋﻟﻪش ۋۇﺟﯘدﺗﯩﻜﻰ روﮬﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ
ﭘﺎرﺗﻼﺷﺘﯩﻦ دﯦﺮەك ﺑﻪرﺳﻪ ،ﺑﺎرﻣﺎﻗﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺳﻪﻧﯭﺗﺘﯩﻦ دﯦﺮەك ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺑﯩﺮاق روﮬﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﭘﺎرﺗﻼش
ﻗﻪﻳﻪردﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ؟ ﻧﻪﻳﻨﻰ ﭘﯜۋﻟﻪش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘرﻏﯘپ ﺗﯘرﻏﺎن ﻗﯩﺰﯨﻖ ﻗﺎن ،ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﯜرەك ،ﺗﻪﺷﻨﺎ ﺗﻪن
ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﺒﺎرﯨﮕﻪ ﻗﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻳﻮﺷﯘرۇن ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻨﯩﯔ روﻟﯩﻨﯩﻤﯘ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﻤﯩﺰ
ﻛﯧﺮەك.

ﺑﯩﺰدە ﮬﺎزﯨﺮ ﺳﻪﻧﯭﺗﺘﯩﻦ ﺳﯚز ﺋﯧﭽﯩﺶ زۆرۈرﯨﻴﯩﺘﻰ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﻤﯘ؟ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻛﯧﺮﯨﻜﻰ ﻧﻮﻗﯘل ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ
ﺋﯚزﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﻰ ﺋﯚز ﮔﻪۋدﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺋﻪزاﺳﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﯩﮕﻪن ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻤﯘ؟ ﮬﺎزﯨﺮ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﻗﺎن ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺳﻪﻧﯭت ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺴﯩﻨﻰ ﺳﺎپ ،ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ
ﻗﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘﭘﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚرۈپ ﻛﻪﻟﺪى .ﺑﯩﺰ دوﻟﻘﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻳﯩﻨﻰ ﻳﻮق ﺷﺎۋﻗﯘﻧﺴﯩﺰ دەرﻳﺎدﯨﻦ ﺑﻪﮬﻪﻳﯟەت
ﻛﯧﻤﯩﻠﻪرﻧﻰ ،ﺋﯘﺳﺘﯩﺨﺎﻧﻠﯩﺮى ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪم ﻗﺎۋۇل ﻛﺎﭘﯩﺘﺎﻧﻼرﻧﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻧﺎ ﺗﻪﺑﯩﯭت ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ ﻗﻮﻳﯘق ﻳﺎۋاﻳﻰ ﻗﺎن ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ راۋان ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﮕﻪ دەﺧﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻏﻪﻟﺪى  -ﻏﻪﺷﻠﻪرﻧﻰ ﺳﯜرۈپ
ﺑﻪدەﻧﻨﻰ روﮬﻼﻧﺪۇرﯨﺪۇ .ﺑﯘﻧﺪاق ﺑﻪدەﻧﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﮬﯜﺟﻪﻳﺮە ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﺘﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﯕﺮاق ﭼﯘﻗﺎﻧﻐﺎ
ﺗﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺷﯘ ﭼﯘﻗﺎﻧﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪۇق.

ﺑﯩﺰ ﺋﻪرﺷﻨﻰ ﺗﻪﻣﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،زﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻛﻪﺗﺘﯘق؛ روﮬﯩﻲ ﻟﻪززەت ﺳﻪۋداﺳﯩﻐﺎ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪزﯨﺰ
ﺗﯧﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻛﻪﺗﺘﯘق؛ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﻏﺎﻳﯩﯟى ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪﻟﻤﯜرۈپ ،ﺗﻮﻣﯘرﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﮬﺎﻳﯟاﻧﯩﻲ
ﺋﯧﻠﯧﻤﯧﻨﺘﻼرﻧﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﺘﯘق .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺑﻮﻟﺪى .ﺗﻪﯕﺪاﺷﺴﯩﺰ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺷﯘﻛﻰ ،ﻧﻪﭼﭽﻪ
ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﯘرۇپ ﭼﯩﻘﻘﺎن ۋاﭘﺎﺳﯩﺰ روﮬﯩﻲ ﺟﻪﻧﻨﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﻳﯧﻘﯩﻨﯩﻘﻰ دەۋرﻟﻪردﯨﻜﻰ ﺋﻮرۇﻧﺴﯩﺰ ﺋﯩﺪﯦﯯﻟﻮﮔﯩﻴﻪ
ﺋﯘرۇﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ زەرﺑﯩﺴﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﻧﺎزاﻛﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﺘﻰ .ﻛﻪﻧﺠﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯘرۇﺷﺘﯩﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎن
ﺧﺎراﺑﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﯘرﺟﯩﻜﻰ .ﺋﯘ دادﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺳﯚﻳﯜﻧﯜپ ﺗﯘرۇپ ﺗﻮۋﻻپ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت
ﻗﻮﺷﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرﻣﯩﺪى .ﺋﯘ ﭘﯜﺗﯜن ۋۇﺟﯘدﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﯩﻞ ۋە ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘﻨﻰ ،ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ۋە روﮬﯩﻲ
ﻗﯘدرەﺗﻨﻰ دەۋر ﺗﻪﻗﻪززاﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎدان ﺷﻪرەپ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻗﯘرﺑﺎن ﻗﯩﻠﺪى .ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﻰ
ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎن ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﯟى ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﻪر ،زاﻣﺎن ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻼر ﻛﻪﻧﺠﯩﻨﻰ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺷﺎن -
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ﺷﻪرەﭘﻜﻪ ﺋﯩﺸﺘﯩﮭﺎﺳﻰ ﺋﻪدەپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻣﻮﻣﻴﺎﻏﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇپ ﻗﻮﻳﻐﺎن.

ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻴﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﭽﻰ ﺑﻮراﻧﻠﯩﺮﯨﺪا ﻗﺎﯕﻘﯩﭗ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﻗﺎﻗﺸﺎل ﮔﯩﺮداﺑﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎن
ﻛﻪﻧﺠﻰ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺑﻮۋﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺳﯚﻳﮕﯜ ﻧﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻓﯧﯯداﻟﯩﺰﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎرﺋﻪﺗﯩﻘﯩﺴﻰ دەپ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪى.

ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟال ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎزاﺑﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻛﺎرﯨﻜﺎﺗﯘرا :ﺳﺎپ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ﻧﺎۋاﺳﻰ
ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯩﻴﺪۈرۈﻟﮕﻪن "ﻓﯧﯯداﻟﯩﺰم" ﻗﺎﻟﭙﯩﻘﻰ

ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ۋە ﻧﺎﺧﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﻟﭙﺎق

ﻛﯩﻴﺪۈرﮔﻪﻧﻠﻪرﻧﯩﯔ زادى ﻗﺎﻳﺴﺴﻰ ﻓﯧﯯداﻟﯩﺰم؟ راﺳﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺳﻪﻧﯭﺗﺨﯘﻣﺎر ﭘﺎﻟﺘﺎﺧﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ
ﻛﻪﻧﺠﻰ زاﻣﺎﻧﯩﯟى ﻓﯧﯯداﻟﯩﺰﻣﻨﯩﯔ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪى.

ﻛﻪﻧﺠﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﻪﺗﺘﯩﻤﯘ؟ ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﻪﺗﺘﻰ .ﻗﺎن ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺪﯨﻦ ﻏﺎﻟﯩﺐ ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﯘ ﻳﺎﺷﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺷﯧﺮﯨﻦ ﺳﻪۋداﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻏﻪرق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺴﯧﺮى ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﻪر  -ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﻪس ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت
ﻧﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺳﯜزۈﻟﯜپ ،ﺋﻮﻟﺘﯘرﺳﺎ  -ﻗﻮﭘﺴﺎ ﺋﯜزۈﻟﻤﻪي ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘ ﭼﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﮬﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﺎﺷﯩﻘﺎﻧﻪ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ "ﺋﺎﺳﯩﺪە" ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ رەﺳﯩﻤﮕﻪ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﺳﯩﯖﺪۈرﮔﻪﻧﯩﺪى .ﺋﯘ ﺋﯚزﯨﻤﯘ ﻣﯚﻟﭽﻪرﻟﻪپ
ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎن ﺳﯚﻳﮕﯜ ﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺑﯘ ﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﯨﻲ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﻛﯚرۈپ
ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪى.

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ﻛﻪﻧﺠﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻐﺎﺗﺘﻰ .زاﻣﺎن ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋۇﺟﯘدﯨﺪﯨﻜﻰ ﻧﯘرﻏﯘن ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜرﮔﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﺪى ۋە ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻪﻟﻪﭘﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇردى .ﺋﺎﺳﯩﺪە
ﻛﻪﻧﺠﯩﻨﻰ ﭼﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺒﻪت ﺗﯘﭘﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﺳﯚرەپ ﺋﻪﻛﻪﻟﺪى .ﺋﯘ ﮔﻮﻳﺎ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ﺑﺎﺑﯩﺪا ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪن ﺑﯩﺮ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺳﻮﻏﯘق ۋۇﺟﯘدﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﻠﯩﺘﺘﻰ .ﺋﺎﺗﺎ  -ﺑﻮۋﯨﻠﯩﺮى ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻛﯜﻳﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﺳﯧﮭﺮﯨﻲ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﯩﺪى.

دﯦﮭﻘﺎن ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﺎر ﻣﻪﺗﻴﺎ ﻛﻪﻧﺠﯩﻨﻰ "ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﻰ ﺧﻮرﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎۋاﻳﻰ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻠﯩﻜﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺧﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪن!"
دﯦﮕﻪﻧﯩﺪى .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪار ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘراﺗﺘﻰ .دوﻻن ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻧﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺗﺎﭘﺘﻰ.
ﻛﻪﻧﺠﻰ ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﮬﺎرارﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﺳﯩﺪەدﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﻛﯚرۈپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن دﯨﻠﺮەﺑﺎﻟﯩﻘﻨﻰ ﺋﯘﭼﺮاﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺑﯘ
ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﮬﻪم ﮬﻪﻳﺮان ﻗﺎﻟﺪى ،ﮬﻪم ﻟﻪززەت ﺋﺎﻟﺪى.

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ﺋﯚز ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ﺋﯩﻨﻘﯩﻼب ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺗﻪﺑﯩﯭت .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘ ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﻗﯧﻨﯩﺶ ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎت
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎرزۇ  -ﮬﻪۋەﺳﻠﯩﺮى ﺑﯘرﻣﯩﻼﻧﻐﺎن ﻳﺎﻛﻰ رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﻪﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺗﯩﻨﯩﻤﺴﯩﺰ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ
ﺋﯩﺰدەﻳﺪۇ .ﺋﯘ ﺧﯘداﻏﺎ ،دەل  -دەرەﺧﻠﻪرﮔﻪ ،ﺋﻪزﯨﻢ دەرﻳﺎﻻرﻏﺎ ،ﭼﺎﻗﻤﺎﻗﻼرﻏﺎ ،ﺋﺎﭘﯫق ﻗﺎر ﺋﯘﭼﻘﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺳﯩﯖﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﭘﯜﺗﯜن ﺑﯩﺮ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺷﻪﻳﺌﯩﮕﻪ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺗﯩﻠﻨﻰ
ﻳﺎرﯨﺘﯩﺪۇ .ﻣﻪﺳﯩﭽﯩﺖ ،ﭼﯧﺮﻛﺎۋ ۋە ﺑﯘﺗﺨﺎﻧﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯘﻟﻰ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺗﺎ ﺑﯜﮔﯜﻧﮕﯩﭽﻪ
ﻏﻮﻟﯩﻤﺎي ﻛﻪﻟﮕﻪن.
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ﺑﯩﺰ روﮬﯩﻴﻪت ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘپ ﻛﻪﻟﺪۇق .ﺋﻪﻣﺪى ﺗﻪن ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﯜرۈش ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ! ﺑﯩﺰ
ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜن ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ روھ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪن ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻮرﻣﺎل ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰ
ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻼﮬﯩﻴﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﯟاﻧﯩﻴﻠﯩﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەك .ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻰ  -ﻛﺎززاﭘﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰ.

زوردۇن ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﻜﯜل ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺟﻪم ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﻧﻪزەر ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯧﭙﻮس
ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻠﻪرﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ .ﺑﯘ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻠﻪر ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ۋە ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎن
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺰدەپ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎي ﮔﺎﯕﮕﯩﺮاپ ﻳﯜرﮔﻪن ﺧﯩﺮە  -ﺷﯩﺮە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﻪﻳﺪاﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت .ﺑﯘ
ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪردە ﻳﯧﺰﯨﻼردﯨﻜﻰ ﮬﯚددﯨﮕﻪرﻟﯩﻚ ﺗﯜزۈﻣﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﭘﯘل ﻛﯚرۈپ ﮬﯩﺠﯩﻴﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻣﯘ
ﺋﺎز ﺋﻪﻣﻪس .ﺳﻪﮔﻪك ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎن ﺋﺎﺷﯘ ﮬﯩﺠﯩﻴﯩﺸﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﺴﻠﯩﺴﯩﺰ روﮬﯩﻲ ﮔﺎداﻳﻠﯩﻘﻨﯩﻤﯘ
ﻛﯚرۈۋاﻻﻻﻳﺪۇ .ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﻳﯧﺮى ﺷﯘﻛﻰ ،ﺑﯘ ﺧﯩﻞ روﮬﯩﻲ ﮔﺎداﻳﻠﯩﻖ ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰدﯨﻤﯘ ﻳﻮق ﺋﻪﻣﻪس.

ۋاﻧﮕﻮك ﻛﻮﻧﺎ ﺑﯩﺮ ﭘﺎي ﺋﺎﻳﺎﻏﻨﻰ ﺳﯩﺰﻏﺎﻧﺪا ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ روﮬﯩﻲ ﺳﺎﭘﺎﺳﯩﻨﯩﻤﯘ ﻗﻮﺷﯘپ ﺳﯩﺰﻏﺎﻧﯩﺪى .ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ
ﺋﻪدﯨﺒﻠﻪرﻣﯘ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ .زوردۇن ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﺪەك ﺑﯩﺮ ﺋﻪۋﻻد ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯚز ﺋﯩﺴﺘﯧﺪاﺗﯩﻐﺎ
ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﺎ ﺋﻪﻣﻪس ،دەل ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﺎ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪرﻧﻰ ﻗﺎﻟﺪۇردى .ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﯚز دەۋرﯨﮕﻪ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﻣﯘﻧﻪۋۋەر ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺋﻮﺑﺮازﯨﻨﻰ ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﮬﻪرﮔﯩﺰ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇپ
ﺑﻪرﻣﻪﻳﺪۇ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﻮﺑﺮازﻧﻰ ﻳﺎزﻏﯜﭼﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺪۇ.

ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن ،ﻣﻮرﯨﻴﺎﻛﻼردەك دۇﻧﻴﺎۋى ﻗﺎﻣﻪﺗﻠﻪر ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯩﺮاق زوردۇن ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﺪەك
ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰدﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻗﺎﻣﻪﺗﻠﻪر ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯧﺮەك.

________________________________________

http://ilkitap.blogbus.com

216

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺭەﯓ ﺗﯘﻟﭙﺎﺭﻯ
ﺷﯩﻨﺠﺎڭ رەﺳﺴﺎﻣﻼر ﺋﺎﻛﺎدﯦﻤﯩﻴﯩﺴﻰ رەﺳﯩﻢ دەﮬﻠﯩﺰى  - 1994ﻳﯩﻠﻰ  - 1ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 1ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ - 8
ﻛﯜﻧﯩﮕﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﺟﯜپ ﻳﺎش رەﺳﺴﺎم ﻧﻪﺟﻤﯩﺪﯨﻦ ،رەﺷﯩﺪەﻟﻪرﻧﯩﯔ رەﺳﯩﻢ ﻛﯚرﮔﻪزﻣﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜزدى .ﺑﯘ ﺋﯩﺶ
ﻛﻪڭ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺧﺎدﯨﻤﻠﯩﺮى ۋە ﮬﻪۋەﺳﻜﺎرﻻر ،ﮬﻪر ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺳﺎﮬﻪدﯨﻜﻰ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﯘﭼﯩﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا
ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﻮزﻏﯩﺪى .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟاﻟﯩﻐﺎ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﺗﯜرﻟﯜك ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮاﺗﻼرﻏﺎ ۋە
ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﺗﯧﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﺪى.

ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﻧﯘ ﺗﻪرەﭘﻠﻪردﯨﻦ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ دﯦﻤﻪي ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ :ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺟﯜپ ﺋﻪر  -ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﺗﻮي ،ﺑﻪزﻣﻪ  -ﻣﻪﺷﺮەپ ،ﻧﻪزﯨﺮ  -ﭼﯩﺮاغ ﺑﺎﻏﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﯘرﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻗﯩﺴﺘﯘرۇﻟﯘﺷﯩﻐﺎ
ﻛﯚﻧﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪۇق .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻧﻪﺟﻤﯩﺪﯨﻦ ،رەﺷﯩﺪەﻟﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﺪى .ﺋﯘﻻر ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ
ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯧﯟﯨﺴﯩﮕﻪ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋە ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻪﻳﺖ ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎم
 ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﻗﯩﻤﻤﻪت .ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺑﯩﺰ ﮬﻪر ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻳﻤﯩﺰ.ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﺴﯩﺪە ،ﻗﺎﻧﺪاﻗﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘن ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟى ﺋﺎدەﺗﻠﻪردﯨﻜﻰ ﺋﻮرﻧﻰ
ۋە ﺷﺎدﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﯘرﺑﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ روﮬﻰ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﮬﺎزﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯚرﻧﻪﻛﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ
ﻛﯚپ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎق ﻛﯧﺮەك.

ﺋﯘﻟﯘغ ﮬﻪﻳﻜﻪﻟﺘﯩﺮاش رودﯨﻦ ﺋﯚزى ﻳﺎﺷﯩﻐﺎن دەۋرﮔﻪ ﺋﯩﺸﺎرە ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯘ "ﺗﯧﺨﻨﯩﻚ ۋە زاۋۇت ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ
دەۋرى ،ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﺎرﻧﯩﯔ دەۋرى ﺋﻪﻣﻪس" دەﭘﺘﯩﻜﻪن .ﺑﯘ ﮔﻪپ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ دەۋرﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻣﺎس ﻛﯧﻠﻪﻣﺪۇ  -ﻳﻮق،
ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪن .ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎل ،ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﺎرﻻر ﺑﻪزﯨﺪە ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﻮﻳﻼپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﯟاﺗﯩﺪۇ :ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻧﻪﭘﯩﺴﻰ ﭘﯘل رﯨﻘﺎﺑﯩﺘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺟﯩﺪدﯨﻴﻠﯩﺸﯩﭗ
ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﺎزﯨﺮى ﻛﺎﺳﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،زﯦﮭﻨﯩﻲ ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﭽﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ زﯦﮭﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﻪرەﭘﻠﻪرﮔﻪ
ﭼﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮاﻳﻰ ﻣﺎل ﺑﺎﮬﺎﺳﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎت  -ﭘﺎت ﺋﯚﯕﯜپ ﺗﯘردى ،ﺳﻪﻧﯭت
ۋاﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻳﻪﯕﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺷﯩﻤﺎﻳﻠﯩﺴﺎ ﻗﯧﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻛﺎراﻳﯩﺘﻰ ﭼﺎﻏﻠﯩﻖ
دەپ ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﭘﯧﺸﯩﻨﻰ ﻗﯧﻘﯩﭗ

ﭼﻮت ﺳﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﻪﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا،

ﻧﻪﺟﻤﯩﺪﯨﻦ ،رەﺷﯩﺪەﻟﻪر ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜن ۋاﻳﺴﯩﻤﺎي
ﺑﻪدەل ﺗﯚﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯖﻤﯘ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪڭ ﻳﺎرﻗﯩﻦ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪى .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻐﺎن ﻧﯘﻗﺘﯩﺪا
ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﺪە .روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﻗﻪدﯨﺮ  -ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺳﺎزاۋەر.

ﺋﯧﺴﯩﻤﺪە ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻛﯚرﮔﻪزﻣﻪ ﻧﻪﺟﻤﯩﺪﯨﻦ ،رەﺷﯩﺪەﻟﻪرﻧﯩﯔ ﻣﻪن ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺋﯜﻟﮕﯜرﮔﻪن
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ رەﺳﯩﻢ ﻛﯚرﮔﻪزﻣﯩﺴﻰ .ﺑﯘرۇن ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻠﯘق ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭﺗﭽﯩﻠﻪر
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ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﻰ زاﻟﯩﺪا ﺋﯚﺗﻜﯜزۈﻟﮕﻪن ﻛﯚرﮔﻪزﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺳﯩﺮات ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﻳﺎدﯨﻤﺪا ﺗﯘرۇﭘﺘﯘ:
ﻣﻪن ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﺧﺎﮬﯩﺶ ۋە ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻚ ﻏﺎﻳﻪ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ دوﺳﺘﻼرﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﯩﺪﯨﻢ .ﻣﻪن ﺋﻪدەﺑﯩﻲ
ﺗﯩﻞ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﯚزﻟﻪﺷﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﯩﺪەك ﮬﻪل ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎن روﮬﯩﻲ ﻗﺎﺗﻼﻣﻨﻰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺳﯧﺰﯨﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚرﮔﻪﻧﺪەك ﺑﻮﻟﺪۇم .راﺳﺖ ،ﺋﯜﻧﺪەش ۋە ﺳﻮﺋﺎل ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﺗﯩﺘﺮەﯕﮕﯜ ﭼﯧﻜﯩﺘﻠﻪرﮔﻪ ﺗﻮﻟﻐﺎن
ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺟﯜﻣﻠﯩﻠﻪر ﺋﺎرﺗﻘﯘراﻟﻤﯩﻐﺎن ۋەزﯨﭙﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺑﻮﻳﺎق ۋە ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪر ﺟﯩﻤﺠﯩﺖ ﺗﯘرۇپ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ
ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪۇ .داۋﯨﻨﭽﯩﻨﯩﯔ "ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎق" دﯦﮕﻪن ﺋﻪﺳﯩﺮى "ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ" دا ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻤﯩﻐﺎن
ﻧﯘرﻏﯘن ﺳﯩﺮ ﻗﻪﻟﯭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎرﯨﻠﯩﻐﺎن ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ ﺑﯘﻻرﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ رەﺳﺴﺎم ﺑﻮﻟﻐﯘﺳﻰ
ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﮔﻪرﭼﻪ ﺑﯘ ﮬﻪر ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺳﻪﻧﯭت ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﺗﯩﻞ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﻟﯧﻜﯩﻦ رەﺳﯩﻢ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﯩﻠﯩﻘﻰ ،ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮕﻪ ﮬﺎﺟﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﺳﯩﺰ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟى ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ
ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.

ﻧﻪﺟﻤﯩﺪﯨﻦ ،رەﺷﯩﺪەﻟﻪر ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘرﻏﺎن ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻛﯚرﮔﻪزﻣﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪاق ﭘﻪرق ۋە ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻠﯩﻘﻨﻰ
ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ :ﺑﯘرۇﻧﻘﯩﺪا ﺋﺎﺑﺴﺘﺮاﻛﺘﻠﯩﻖ ۋە ﻣﻪۋﮬﯘﻣﻠﯘق ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﯩﺴﯩﺪا
ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﺘﯩﻜﻰ رﯦﯫﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻲ ﺳﯧﺰﯨﻢ ﮔﯩﺮەﻟﻪﺷﺘﯜرۈﻟﯜپ ،ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﯧﺴﺪاﺷﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮزﻏﺎﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺋﻮﺑﺮازﻻر رەڭ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﯜزۈك ﻓﺎﻧﺘﺎزﯨﻴﯩﻨﯩﯔ دوﻟﻘﯘﻧﯩﻐﺎ ﭼﯚﻣﺪۈرۈﻟﮕﻪن .ﺑﯘرۇﻧﻘﯩﺴﯩﺪا ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ
ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﯕﻠﯘق ﻛﯜﻳﻰ ﻗﺎراﻣﺘﯘﻟﻠﯘق ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻲ ﮔﻪۋدﯨﻠﻪر ۋە ﺷﻪﻛﯩﻞ ﻓﺎﻧﺘﺎزﯨﻴﯩﺴﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﻧﺎﻣﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻪﻣﺪﯨﻜﯩﺴﯩﺪە ﺋﯘ ﺧﯩﻞ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﺋﯩﻠﻠﯩﻘﻠﯩﻖ ۋە ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﺶ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن رەﯕﻠﻪرﮔﻪ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺳﺎرﻏﯘﭼﻠﯘﻗﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎن رەڭ ﻗﺎﻳﻨﯩﻤﯩﻐﺎ ﺳﯩﯖﺪۈرۈﻟﮕﻪن .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ
ﭘﻪرق .ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻠﯩﻖ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﮬﻪر ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯚرﮔﻪزﻣﯩﺪە ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ۋۇﺟﯘد ﺗﯧﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.

ﻗﯩﺴﺘﯘرۇپ ﺋﯚﺗﯜﺷﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﯘﻗﺘﺎ ﺑﺎرﻛﻰ ،ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﻛﯚرﮔﻪزﻣﯩﺪە ،ﺑﯘ ﺋﻪر  -ﺋﺎﻳﺎل رەﺳﺴﺎﻣﻼر
ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ رەﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎت ﺗﺎﻣﺎﻣﻪن
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﺑﯘﻧﻰ ﻗﺎراﭘﻼ ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻘﺎ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﻧﯚۋەت ﺋﯘﻻردﯨﻜﻰ ﭘﻪرﻗﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﺳﺎﻧﻐﺎ
ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﺎ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻠﯩﻘﻼر ﮔﻮﻳﺎ ﺑﯘ ﭘﻪرﻗﻨﻰ ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎﻧﺪەك ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﻠﯘب ﭘﻪرﻗﻰ ﻣﺎﮬﺎرەت ۋە رەڭ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎراپ ﻣﺎﯕﻐﺎن.
ﻧﻪﺟﻤﯩﺪﯨﻨﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﺎق ﺗﯘﺗﻘﺎن ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﺮﻗﻪدەر ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﮬﻪم ﻗﺎﻳﻨﺎق ﺗﯜس ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯚزﯨﻨﻰ رەﯕﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﯨﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘرﻏﺎن .رەﺷﯩﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮﻗﻪدەر ﻣﯘﻻﻳﯩﻢ ﻗﻪﻟﻪم ﺑﯩﻠﻪن ﻧﻪﭘﯩﺴﻠﯩﻚ ﺑﺎﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﻟﻪﭘﻜﻪ
ﻛﯚﭘﺮەك ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎن.

ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎت ﺋﻪۋﺟﯩﻨﻰ ﻣﻪﻧﺒﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﻮﺷﯘرۇن ﻧﻪﭘﯩﺴﻠﯩﻚ ﻗﻮﭘﺎل ﺗﺎﺷﻘﻰ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮرۇن
ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎي ﺋﺎﺷﻜﺎرﯨﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯚﺗﯩﺪۇ .رەﯕﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪن ۋە رەڭ ﻣﻪﺳﺘﺨﯘﺷﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن
ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻠﻪرﻣﯘ ﻛﯚپ ﮬﺎﻟﻼردا ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﻚ ﻗﻪدەﻣﻠﻪردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ.
ﭘﯩﻜﯩﺮﻧﻰ ﻧﻪﺟﻤﯩﺪﯨﻨﮕﻪ ﻣﻪرﻛﻪزﻟﻪﺷﺘﯜرۈپ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻳﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺳﯩﻨﺎﻗﻨﻰ
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ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎن .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ رەﯕﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﯧﮕﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻳﯜﺳﻠﯜﻛﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺶ.

ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺧﻮﺗﻪﻧﺪە ﺋﯩﺠﺎد ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،رەﺳﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﺋﻮﺑﺮازى
ﺧﻮﺗﻪن ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺗﻪﺳﯩﺮاﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪم زﯦﻤﯩﻦ ،ﻗﯘﻳﺎش ،ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﺎﺷﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻛﻪﻟﯩﻤﺎﺗﯩﻨﯩﯔ روﺷﻪن ﺋﯩﺰﻧﺎﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ .ﺑﯘﻻر ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﯘﮬﯩﺖ  -ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﻠﻪرﻧﻰ ﻗﯩﺴﺘﯘرﻣﺎﻳﻤﯘ
ﺋﯚز ﺋﯩﭙﺎدﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎن.

ﻛﻪﻟﯩﻤﺎت رەﺳﺴﺎﻣﻼرﻏﺎ ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﻳﻮرۇﻗﻠﯘق ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ،ﺋﯘ رەﺳﺴﺎﻣﻼردا ﺋﺎﯕﺴﯩﺰ ﮬﺎﻟﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯩﺠﺎدﯨﻲ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻳﺌﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن ﻳﻮرۇﻗﻠﯘق ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪا ﺑﻪرﮔﻪن رەڭ ﺗﻪﺳﯩﺮاﺗﻰ
ﭘﻪرﻗﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،رەﺳﺴﺎﻣﻼرﻧﯩﯔ ﺳﯧﺰﯨﻤﯩﺪە ﺋﻪﻛﺲ ﺋﯧﺘﯩﺪۇ .ﻧﻪﺟﻤﯩﺪﯨﻨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ
رەﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﻧﯩﺴﭙﯩﻲ ﮬﺎﻟﺪا ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن دﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
رەﺳﯩﻤﻠﯩﺮى ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎرﯨﺴﺎ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻲ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺑﯘ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺋﺎدەم ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪرﻛﻪزﻟﻪﺷﻜﻪن ﺗﯜرﻟﯜك
رەﯕﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘرﻏﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎرﯨﺴﺎ ﺋﻮﭼﯘق رﯦﯫل ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﻳﻪﻧﻰ رەﺳﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎدەم
ﺳﻪﻧﯭﺗﺘﯩﻦ ﻳﯘﻟﻘﯘﻧﯘپ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻧﻪق ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎدەﻣﺪەك ﻛﯚرۈﻧﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻳﻪردە ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﯧﺮﯨﺴﻰ ۋە ﻛﯩﻴﯩﻢ -
ﻛﯧﭽﻪﻛﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن روﮬﯩﻴﻪت رەﯕﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﻧﻪﺟﻤﯩﺪﯨﻨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻣﯘرﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎن ﺋﻪﻟﻪﯕﮕﯩﺴﻰ ﻗﯘﻳﺎش
ﻧﯘرى ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ،رەڭ ﺋﺎﻟﯟۇﻧﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن  -دە ،ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﮔﺎھ ﻳﯩﺮاﻗﺘﺎ ،ﮔﺎھ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰدا
ﻛﯚرۈﻧﯩﺪۇ.

رەﺳﺴﺎم ﮔﯜزەل ﻳﺎﻛﻰ رەزﯨﻞ دﯦﮕﻪﻧﺪەك ﻛﺎﺗﯧﮕﻮرﯨﻴﯩﻠﻪﺷﻜﻪن ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻻرﻧﻰ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﺮاپ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ،ﺋﯘ ﺑﯘﻧﺪاق ﻓﻮرﻣﯩﻼﺷﻘﺎن ﺳﻪﻧﯭﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘرۇﻧﻼ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ رەﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺋﺎدەﻣﻨﻰ ،ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﻛﯚزﯨﺪﯨﻜﻰ رەﯕﻨﻰ ﻛﯚردۇق .ﻣﻮدﯦﻞ ۋە ﻳﻮرۇﻗﻠﯘق ﺷﺎراﺋﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﭗ
ﻛﯧﺘﻪﻟﯩﮕﻪن ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚردۇق .ﺋﯘ ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﻰ ﺋﻮﺑﺮازﻧﯩﯔ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﯩﻐﺎ ،ﺋﻮﺑﺮازﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺑﯩﺮەر
ﻣﻪﻳﺪان ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﺳﻠﻪﻛﻨﯩﯔ ۋاﺳﯩﺘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇپ ﻗﻮﻳﻤﺎي ،ﺑﻪﻟﻜﻰ روﮬﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪدرﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ  -ﺑﯩﻠﻤﻪي
ﺋﯩﺰدەﺷﺘﻪك ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜﭼﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺳﯩﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن.

ﻧﻪﺟﻤﯩﺪﯨﻦ رەﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎدى ۋە ﺗﻪﺳﯩﺮى ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﺮى ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﮬﺎزﯨﺮﭼﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ دﯦﻴﯩﺶ ﺗﻪس.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜن ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻪت ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﻛﯚزﯨﺘﯩﭗ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻳﯜرﮔﯜزﮔﻪﻧﺪە ﻣﻪﻟﯘم
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﺎراﺋﯩﺖ ﮬﺎزﯨﺮﭼﻪ ﺋﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﻪرﻣﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪي ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇﻛﻰ ،ﺋﯘ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰدا ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﮬﻪل ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻪزى ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﻧﻰ رەﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘردى .ﺋﯘ
ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺋﯚﺗﺘﻰ.

-1994ﻳﯩﻞ ﻳﺎﻧﯟار
________________________________________
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ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ﯞە ﮔﯜﻝ  ﮔﯩﻴﺎﻫ ﺭﻭﻫﻰ
–ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﺎدﯨﻞ ﺗﯘﻧﯩﻴﺎزﻧﯩﯔ »ﺋﯚﻣﯜﭼﯜك ،ﺷﯧﺌﯩﺮ ۋە ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻼۋە
ﺋﺎدﯨﻞ ﺗﯘﻧﯩﻴﺎز ﺧﺎﺳﻠﯩﻖ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺷﺎﺋﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ .ﺧﺎﺳﻠﯩﻖ ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻣﻪﻟﯘم ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻰ دەل ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ
ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜرۈپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺋﺎدﯨﻞ ﺗﯘﻧﯩﻴﺎز ﺋﯚزى ﻗﯘرۇپ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﺎﺷﯘ ﺷﻪﻛﯩﻠﺴﯩﺰ ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﯩﺘﯩﺪە دۇﻧﻴﺎ،
ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ،ﺋﯚﻟﯜم ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺋﻮﻳﻼﻧﺪى .ﺋﻮﻳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼرﭼﻪ
ﺗﻪﺷﯟﯨﺶ ،ﺳﺎددا ﺗﯩﻞ ،ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ رﯨﺘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯚﻛﯜپ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺋﯘ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮ دۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪا ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪرﺳﯩﮕﻪ
ﮬﻪﻳﺮان ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻪﻳﺮاﻧﻠﯩﻖ ﺷﯘ ﻗﻪدەر ﻣﻪﺳﯘﻣﻜﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ دەۋرﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎت ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎن
ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﮬﯩﺪﯨﻨﻰ روﺷﻪن ﺳﻪزﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎدﯨﻠﻨﯩﯔ ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﻰ دﯦﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰدە ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪاق
ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻣﯘ ﺑﺎر :ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﻠﻪر ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻﺷﻘﺎن .ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺷﻪﮬﻪر
ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﮬﺮا ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﺧﺎس ﻛﯚزﯨﺘﯩﺶ ﺋﺎدﯨﺘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﯟەﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
ﺗﺎۋﻟﯩﻐﺎن .ﺳﻪﮬﺮاﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﯚﻳﯜﻧﯜش ۋە ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚزﯨﺘﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ روﻣﺎﻧﺘﯩﻚ رەﯕﮕﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜرﮔﻪن .ﺋﯘ ،ﻏﻪﻣﺰﯨﺪار ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻲ ﻧﺎزاﻛﻪﺗﺘﻪ ﭼﺎﯕﻼﺷﻘﺎن ﻛﯚزﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﻪ ﻣﺎﻛﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻣﻪۋﺟﯘداﺗﻼرﻧﻰ ﻣﺎﻟﺘﯩﻼﻳﺪۇ  -دە ،ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮە ﻗﻮﻳﯘق ﻟﯩﺮﯨﻚ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ﭼﯚﻣﯩﺪۇ.
ﺋﺎدﯨﻞ

ﺑﯘ

ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﻠﻪرﻧﻰ

ﻳﺎۋروﭘﺎﻧﯩﯔ

دﯦﯖﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻐﺎ،

"ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ"

ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ

ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ

ﺗﯧﮕﯩﺸﯩﯟەﺗﻤﯩﮕﻪن ،ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪرﯨﭙﻰ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺷﺎﺋﯩﺮى .Tﺋﯧﻠﻠﯩﯱت ﻣﯧﺘﺎﻓﻮرا ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە
ﻣﯘﻧﺪاق ﻳﯧﺸﯩﻢ ﺑﻪرﮔﻪن:
ﻛﯚز ﺳﯚز  -ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺶ...

ﻛﯚز ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ دۇﻧﻴﺎﺳﻰ ،ﺳﯚز ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ دۇﻧﻴﺎ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﺳﻼﺷﺘﯘرۇﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺶ "ﻛﯚز" ﺑﯩﻠﻪن
"ﺳﯚز"ﻧﯩﯔ "ﻧﯩﻜﺎھ"ﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﯩﺪۇر .ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﮬﺎﻟﻘﯩﻠﯩﻖ ﻧﯘﻗﺘﺎ "ﻛﯚز"دۇر .ﺋﺎدﯨﻞ زاﮬﯩﺮ ۋە
ﺑﺎﺗﯩﻦ ﻛﯚزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪر ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪڭ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﺎﻟﻐﺎن .ﺋﯘ زاﮬﯩﺮ ﻛﯚزى ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎﻏﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ،ﻗﻪﺷﻘﻪرﻧﻰ ،ﺋﯩﻠﯩﻨﻰ،
ﺋﯘرۈﻣﭽﯩﻨﻰ ...ﻛﯚرﮔﻪن ،ﻛﯚرﮔﻪﻧﺪە ﺋﻪڭ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ دﯦﺘﺎﻟﻼر)ﺋﯚﻣﯜﭼﯜك ﺗﻮرى ،ﻛﺎﻻ ﻛﯚزى ،ﺋﻮﺗﯘن دۆۋﯨﺴﻰ،
ﺗﯘﺧﯘم ﺳﺎﺗﻘﯘﭼﻰ ﻣﻮﻣﺎي (...ﻧﯩﻤﯘ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﻪرﻣﯩﮕﻪن ،ﺋﺎدﯨﻞ ﺑﯘﻻرﻧﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ روﮬﯩﻲ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ،
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدى ،ﮬﺎﻳﺎت ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻛﯚزﻧﻪﻛﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرﻏﺎن .ﺋﯘ ﺋﯚزى ﻛﯜﻳﻠﯩﮕﻪن ﮬﻪر ﺑﯩﺮ
ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﻣﻪﻧﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﺎرە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺗﯩﻦ ﻛﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯘ ﻛﯚز
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ﺋﻪڭ ﭘﺎك ﺑﯘﻻق رەۋﯨﺸﯩﺪە ﻣﻪﻧﻪ ﺳﯘﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺧﭽﯘﺗﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺳﯘﻻر ﺷﯧﺌﯩﺮ ۋادﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﻛﻠﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺑﯩﺰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ "ﻗﻪﺷﻘﻪردﯨﻜﻰ ﻳﻪر ﺷﺎرى" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ داﺳﺘﺎﻧﯩﻨﻰ ﻛﯚرﮔﯩﻨﯩﻤﯩﺰدە ،ﺳﺎپ ﻣﯩﻠﻠﯩﻴﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻳﯘﻧﻐﺎن
ﺗﻮﻧﯘش ۋادﯨﻨﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﻤﯩﺰ .ﺋﺎدﯨﻞ ﺑﯘ ۋادﯨﻨﯩﯔ ﮔﯩﻴﺎﮬﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﺎﻣﺎل ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯘﭼﯩﺪۇ ،ﻣﻪﺳﺖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺳﯚزﻟﻪر
ﻣﻪﺳﺘﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە ﺗﻮزۇﻳﺪۇ ،ﺗﻮزۇﻏﺎن ﺳﯚزﻟﻪر ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ ۋەﺗﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﺴﺴﻪ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.

ﺑﯩﺰ ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ ﺗﯩﺘﺮﯨﮕﻪن ﻳﯜرﯨﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚرﯨﻤﯩﺰ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﻳﯜرەك ﺋﯜزۈل  -ﻛﯧﺴﯩﻞ ﻣﯘزﻻپ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪۇ .ﺷﯩﯟﯨﺮﻏﺎن
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜرﯨﻜﯩﮕﻪ دارﯨﻐﺎن ﮬﺎﻣﺎن ،ﺋﯘ ﺋﯚزى ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻪڭ ﻧﻪق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﯘﭘﺮاﻗﻘﺎ ﻳﯜرﯨﻜﯩﻨﻰ دوﻣﯩﻠﯩﺘﯩﺪۇ.
ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪرﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻳﯘن ﺋﯧﺴﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﺘﻰ:

ﻗﯩﺶ ﭘﻪﺳﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪدﯨﻤﻰ ﻳﯧﺘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﻠﻪردﯨﻜﻰ ﺋﻮﻳﻨﺎق ﺳﯘﻻر ﻧﻪﮔﯩﺪۈر ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﺘﻪك
ﻣﯘزﻻر ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯘ ﻧﺎۋاﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎۋاﺷﻠﯩﺘﯩﭗ ،ﻳﺎزﻧﯩﯔ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﯟﯦﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻘﺘﺎ
ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺑﯩﺮ ﻛﯜچ ﻗﯘﺗﺮاپ ﺗﯘرﺳﺎ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﯩﺰ ﻣﯘزﻻرﻧﻰ ﺗﺎش ﺑﯩﻠﻪن ﺳﻮﻗﯘپ ﺳﯘﻧﺪۇرۇپ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺘﺘﯜق،
ﭼﯧﻘﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺰدﯨﻦ ﻣﯘﻻﻳﯩﻢ ﺳﯜزۈك ﺳﯘﻻر ﻛﯚرۈﻧﯜپ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺰ ﻛﯚزﻧﻪﻛﺘﻪك ﭼﻮﯕﻠﯘﻗﺘﯩﻜﻰ ﻧﯧﭙﯩﺰ ﻣﯘزﻻرﻧﻰ
ﺋﺎۋاﻳﻼپ ﻛﯚﺗﯜرۈپ ،ﻛﯜن ﭼﯜﺷﯜپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎﻣﻼرﻏﺎ ﻳﯚﻟﻪپ ﺗﯘرﻏﯘزاﺗﺘﯘق .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯘﻣﺸﺎق ﺗﻮﭘﯩﻨﻰ
ﻣﯘزﻧﯩﯔ ﻳﯜزﯨﮕﻪ ﻗﯘرۇق ﺋﯜن ﺳﻪﭘﻜﻪﻧﺪەك ﺗﻪﻛﺸﻰ ﺳﯧﭙﻪﺗﺘﯘق ۋە ﺑﯩﺮ ﭘﻪس ﻛﯜﺗﻪﺗﺘﯘق .ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﯘﭘﺮاق ۋە
ﻛﯜن ﻧﯘرﯨﻨﻰ ﻛﯚرﮔﻪن ﻣﯘز ﺋﺎﺳﺘﺎ  -ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺘﺘﻰ  -دە ،دۇغ ﺳﯘﻻر ﭘﻪﺳﻜﻪ ﺳﯩﺮﻏﯩﭗ ،ﻣﯘز ﻳﯜزﯨﺪە
ﺋﻪﮔﺮى  -ﺑﯜﮔﺮى ﺳﯩﺰﯨﻘﻼرﻧﻰ ﻗﺎﻟﺪۇراﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺑﯩﺰ ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﻪﭘﭽﯩﻞ ﺗﺎﻳﺎق ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘز ﻳﯜزﯨﻨﻰ
ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ ﺳﯩﭙﺎﻳﺘﺘﯘق )"ﺳﺎﻏﺎﺗﺘﯘق"( .ﻣﯘزﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎن دوﻏﺎﭘﻨﻰ "ﻗﺎﻳﻤﺎق" دەپ ﺋﺎﺗﺎﻳﺘﺘﯘق.
ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ ﺑﯘ ﺋﻮﻳﯘﻧﻼرﻧﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﻤﯩﻐﺎﻧﻐﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯘزۇن ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮەر ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯩﻜﯩﻦ دﯦﮕﯜﺳﻰ
ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ .ﺟﺎﮬﺎن ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻪن ،ﺋﯚزﮔﻪرﮔﻪﻧﺴﯧﺮى ﻧﯘرﻏﯘن ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪر ﻳﺎﺗﻠﯩﺸﯩﭗ
ﺑﺎرﯨﺪﯨﻜﻪن .ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﯩﺶ ﭘﻪﺳﻠﯩﺪە ﻳﯘرﺗﯘﻣﻐﺎ ﺑﺎرﺳﺎم ،ﺑﯩﺰدەك ﺋﻮﻳﯘﻧﺨﯘﻣﺎر ﺑﺎﻟﯩﻼرﻣﯘ ﻗﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎﺗﺎ -
ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮى ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺟﺎن ﺑﯧﻘﯩﺶ ﮬﻪﻟﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﺎﻟﺪۇرﻻ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﭘﺘﯘ .ﺷﯩﺮﯨﻠﺪاپ
ﺋﺎﻗﻘﯘدەك ﺳﯘﻧﯩﯔ ،ﻣﯘز ﺗﯘﺗﻘﯘدەك ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﻠﻪرﻧﯩﯖﻤﯘ ﺗﺎﻳﯩﻨﻰ ﻗﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ .ﮬﻪي ،ﮬﻪي ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﻤﯩﻐﺎن
ﺑﺎﻟﯩﻼر! ﻣﺎﻧﺎ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺴﯧﺮى ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯘزاق ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪا ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ،ﮬﻪر ﺑﯩﺮ دوﻗﻤﯘش
ﺑﯧﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻳﺪۇرﯨﺪﯨﻜﻪن .ﭼﺎرﭼﯩﺴﺎﻗﻤﯘ ﻣﺎﯕﻤﯩﺴﺎق ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭘﯩﻜﯩﺮ دﯦﮕﻪن ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ ﭘﯩﻜﯩﺮ  -دە،
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﻮﻳﯘﻧﻼرﻧﻰ ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﻮﻳﻼپ ﻛﯚرﺳﻪم ،ﺑﯩﺮ ﮬﯧﻜﻤﻪﺗﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻧﺪەك ﺑﻮﻟﯩﻤﻪن :ﻗﻪﮬﺮﯨﺘﺎن
ﻗﯩﺸﺘﺎ ﺳﯘﻻر ﻣﯘزﻻﻳﺪﯨﻜﻪن ،ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﻣﯘزﻻﻳﺪﯨﻜﻪن ،ﮬﺎۋا ﻣﯘزﻻﻳﺪﯨﻜﻪن ،دەل  -دەرەﺧﻠﻪر ،ﮔﯜل -
ﮔﯩﻴﺎﮬﻼر ،ﻗﯘﺷﻼرﻧﯩﯔ ﻧﻪﭘﯩﺲ ﺋﺎۋازﻟﯩﺮى ﻣﯘزﻻﻳﺪﯨﻜﻪن ،ﺑﯩﺮﻻ ﺗﯘﭘﺮاق ﻣﯘزﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪن .ﺗﯘﭘﺮاق ﺋﯚزﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺗﻪﻣﻜﯩﻦ ﮬﺎرارەت ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘزﻻرﻧﯩﻤﯘ ﺋﯧﺮﺗﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻜﻪن .ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭙﻰ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺗﯘﭘﺮاق ﻣﯘزﻧﯩﯔ
ﺋﯧﺮﯨﺘﻤﯩﺴﯩﻨﻰ "ﻗﺎﻳﻤﺎق" دەۋاﻟﻐﺎﻧﯩﺪۇق .ﺑﯘ "ﻗﺎﻳﻤﺎق"ﺗﺎ ﻗﻪﮬﺮﯨﺘﺎن ،ﺋﺎﭘﺘﺎپ ،ﺗﯘﭘﺮاق ،ﺗﺎﻳﺎق ،ﺗﺎم ،ﺳﯜ
دﯦﮕﻪن ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪر ﺑﺎر ﺋﯩﺪى .ﺑﯘﻻر ﮬﻪم ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﺋﺎﻣﯩﻠﻼر ﺋﯩﺪى .ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق
ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻠﯩﻚ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ.
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ﺋﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪا ﺳﺎﻣﺎۋى ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﮔﻪ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،زﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪر ﺳﺎﻟﻤﺎق ﺋﻮرۇن ﺗﯘﺗﯩﺪۇ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻳﯘﻟﺘﯘزﻻر ۋە ﺋﺎي زﯦﻤﯩﻨﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﺎددﯨﻠﯩﻘﻨﯩﯔ زﯨﻨﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎن.

ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ ۋەﺗﯩﻨﻰ ﺳﯚزﻟﻪر ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺳﯚزﻟﻪرﮔﻪ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪت ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﻣﻪس ﻗﯩﻤﻤﻪت
ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺋﻪﻣﻪس،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺟﯧﻨﻰ ﺑﺎر ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘق ،دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ
ﻧﻪزەرﯨﺪە ﺳﯚزﻟﻪرﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﻪرﻛﻪك  -ﭼﯩﺸﯩﺴﻰ ﺑﺎر ،ﺳﯚزﻟﻪرﻣﯘ ﺋﻪۋﻻد ﻗﺎﻟﺪۇرﯨﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ
ﮬﺎﻳﺎت ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪا ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﭼﯩﺮاﻳﻼرﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪۇ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﻮﻣﯘرﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻗﺎﻧﻨﻰ ۋە ﮔﯧﻨﻨﻰ ﮬﻪرﮔﯩﺰ
ﺋﯚزﮔﻪرﺗﻤﻪﻳﺪۇ .ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﺷﯧﺌﯩﺮدا ﺳﯚزﻟﻪر ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ ﺗﯘﻏﯩﺪۇ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﯜزﻟﯜﻛﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﺪە
ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ زاﻣﺎن ﺋﯚز ﭘﺎﻳﺎﻧﯩﻨﻰ ﻳﺎﻳﯩﺪۇ .ﺷﺎﺋﯩﺮ ﻳﯩﺮاق ﺑﯩﺮ ﻳﻪردﯨﻦ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎراپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﻪ
ﺷﯧﺌﯩﺮدا  100ﺳﯚز ﺑﺎر دﯦﺴﻪك ،ﺑﯘ دەل ﺷﺎﺋﯩﺮ روﮬﯩﻨﯩﯔ  100ﺧﯩﻞ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﺎﺋﯩﺮ روﮬﯩﻨﯩﯔ 100
ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﯘﺷﯩﮕﻪ ﺗﯩﻤﺴﺎل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎدﯨﻞ ﺗﯘﻧﯩﻴﺎز ﺋﯚز ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪا ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ ﻟﯧﻜﺴﯩﻜﺎ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪﻣﻪس،
دەل ﺳﯚز ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯧﯖﯩﺪۇ .ﻳﯧﯖﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﺎﺷﯘ ﺳﯚز ﺷﯧﺌﯩﺮدﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.

ۋاﻗﯩﺖ،
ﺋﻮﺧﺸﺎﻣﺪﯨﻜﯩﻦ ﻗﻮﻣﯘﺷﻠﯘﻗﺘﯩﻜﻰ
ﻳﯘﭘﻴﯘﻣﯩﻼق ﻏﺎز ﺗﻮﺧﯘﻣﯩﻐﺎ.

" –ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪا"دﯨﻦ

ۋاﻗﯩﺖ،
ﻟﯩﻜﯩﻠﺪﯨﺘﯩﭗ ﻧﻪم ﻗﯘﻳﺮۇﻗﯩﻨﻰ،
ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻠﯜﻛﻰ ﺗﺎﻻي رەت،
ﻏﯧﺮﯨﺒﺴﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﺮەر ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﯩﻦ.

" –ﺋﯚﻣﯜﭼﯜك ﻧﺎﺧﺸﯩﺴﻰ"دﯨﻦ

ۋاﻗﯩﺖ
ﭘﺎﺧﭙﺎﻳﺘﻘﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﻟﯟار ﭼﯧﭽﯩﻨﻰ،
ﻏﯧﺮﯨﺒﺴﯩﻨﻐﺎن ﻣﻮﻣﺎﻳﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﻪر ﺳﯚرﯨﻠﯩﭗ.

" –ﺋﯚﻣﯜﭼﯜك ﻧﺎﺧﺸﯩﺴﻰ"دﯨﻦ
ﺑﯩﺰ ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯜچ ﺧﯩﻞ ﺋﻮﺑﺮازﯨﻨﻰ ﻛﯚردۇق .ﺷﺎﺋﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺗﯜﺳﯩﻨﻰ ﺗﯘرﻏﯘن ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
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ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﭽﺎن ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﻛﯚرﮔﻪن .ﺑﯘﺧﯩﻞ ﺋﯚزﮔﯩﺮﺷﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﻰ ۋۇﺟﯘدﻗﺎ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن ﻣﻪﻧﺰﯨﺮە
ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﭘﯩﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﻘﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﻓﯩﺰﯨﻜﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪس ،دەل ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪۇر.
ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﻰ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﯩﻜﺘﻪ ﺋﻪﻣﻪس ،ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﯩﻨﻜﺎرﯨﺪا ،ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ
ﭼﻪﻛﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﺪە ﺟﺎن ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﭘﺎرﭼﯩﻼردا ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ ۋاﻗﯩﺖ ﺗﯘﻳﻐﯘ ،ﺋﻮﺑﺮازﻻرﻧﯩﯔ
ﮔﺎرﻣﻮﻧﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﻪﻛﺮەك ﺗﺎﻳﺎﻧﻐﺎن .ﺋﻪﮔﻪر ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﯘﻧﻰ رﯨﺘﯩﻢ ،ﻣﯩﺴﺮا ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚپ ﺧﯩﻠﻠﯩﻘﯩﺪا ﺋﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﺎﻣﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﻳﻪردە ﺷﺎﺋﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﻨﻰ ﻗﯩﻴﺎس ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ،رەﺳﺴﺎﻣﻼرﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﺮاق
ﺗﯘرﻏﺎن.

ﺷﺎﺋﯩﺮﻻر ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﻪ روﮬﯩﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺳﯚزﮔﻪ ﻛﯚﭘﺮەك ﻣﻪزﻛﻪزﻟﻪﺷﺘﯜرۈﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﻗﺎﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼن
ﭘﻮﺋﯥ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﺎﻏﺎ ﺋﻪﻣﻪس ﺋﯩﺪى ،ﻛﯧﻤﻪ رﯨﻤﺒﻮ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯧﻤﻪ ﺋﻪﻣﻪس،
ﺋﯘﻻر ﺷﺎﺋﯩﺮ دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎرﻗﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯩﭙﯩﻚ ﺷﻪرﺗﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﻘﯩﺶ .ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺷﺎﺋﯩﺮﻻر
ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺑﯩﺮەر ﺳﯚزﻧﻰ ﺋﺎﯕﺴﯩﺰ رەۋﯨﺸﺘﻪ ﺋﯚزﻟﯜك ﺗﻮﺗﯧﻤﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇۋاﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯩﺰ ﺋﺎدﯨﻞ ﺗﯘﻧﯩﻴﺎزﻧﯩﯔ
ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚرﮔﻪﻧﺪە ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻣﯜﭼﯜك ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﻟﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚپ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﻤﯩﺰ،ﺋﯚﻣﯜﭼﯜك ﺋﺎدﯨﻞ
ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ روﮬﯩﻲ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺑﯧﺸﺎرەت ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯚزﯨﻨﻰ،
ﺋﯚزﮔﯩﻨﻰ ،ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻏﯧﺮﯨﺒﻠﯩﻘﻨﻰ ،ﻣﻪرﮬﯘم ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪم رﯨﺸﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﯨﺪۇ.
........

ﻛﯩﻢ ﺋﯘ ﻧﯘردەك ﻗﯩﻤﯩﺮﻻۋاﺗﻘﺎن؟
..........

ﭼﯩﺮﻣﯩﻠﯩﭗ ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﺧﯩﻴﺎل ﻳﯩﭙﯩﻐﺎ
ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﯘ ﺋﯜن  -ﺗﯩﻨﺴﯩﺰ ﻗﻮﺷﺎق ﺗﻮﻗﯘﻏﺎن.

" –ﺋﯚﻣﯜﭼﯜك ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﻰ"دﯨﻦ
ﺋﯚﻣﯜﭼﯜك ﺗﻮر ﺗﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،ﺗﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪا ﻗﯘﺳﯘپ ﺗﯘرۇپ ﺗﻮﻗﯘﻳﺪۇ .ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﺗﻮر ﺑﯩﺮ ﻧﯘر ﺳﯩﺰﯨﻘﻰ .ﺑﯘ ﻳﻪردە
ﺋﯚﻣﯜﭼﯜﻛﻨﯩﯔ ﻗﯘﺳﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺗﺎﻣﺎﻣﻪن ﻧﯘر ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺋﺎدﯨﻠﻨﯩﯔ ﻧﻪزەرﯨﺪە ﺋﯚﻣﯜﭼﯜك ﻏﯧﺮﯨﺐ ﻗﻮﺷﺎﻗﭽﻰ.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﯚﻣﯜﭼﯜﻛﻨﯩﯔ ﺋﺎدﯨﻠﻐﺎ ﺧﺎس ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ .ﺑﯘ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎدﯨﻠﻨﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮ دۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟەﺗﻜﻪﻧﺪە
ﻗﯘﭘﻘﯘرۇق ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ف  .ﻧﯧﺘﺰﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﺪە ﺋﯚﻣﯜﭼﯜك زەﺋﯩﭗ ﻗﯩﺴﺎﺳﺨﻮر ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻗﺎراﯕﻐﯘ ﺑﯘرﺟﻪﻛﻠﻪرﮔﻪ ،زەي ﺋﯚﯕﻜﯜرﻟﻪرﮔﻪ ﺗﻮر ﻳﯧﻴﯩﭗ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﻰ ﻗﯩﻠﺘﺎﻗﻘﺎ
ﭼﯜﺷﯜرۈﺷﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪۇ .ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﯖﺠﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﯚﺗﻜﻪن ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﺋﺎﻛﻮﺗﺎﮔﺎۋاﻟﻴﯘﻧﻮﺳﻜﯧﻨﯩﯔ
"ﺋﯚﻣﯜﭼﯜك ﺗﻮرى" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪە ،ﺋﯚﻣﯜﭼﯜك ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯘﭼﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎن رەزﯨﻞ ﻛﻪﻧﺪاﺗﺎﻧﯩﯔ رەﮬﯩﻤﯩﮕﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋﺎﻣﺎن ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺳﺎﻛﻴﺎﻣﯘﻧﻰ دەل ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯚﻣﯜﭼﯜﻛﻨﯩﯔ ﺗﻮرﯨﻨﻰ دوزاﺧﺘﺎ ﺋﺎزاﺑﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻛﻪﻧﺪاﺗﺎﻧﯩﯔ
ﻳﺎﻣﯩﺸﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﺎﯕﮕﯩﻠﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﻪﻧﺪاﺗﺎ ﺋﯘ ﺗﻮرﻏﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ دوزاخ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯖﻤﯘﻳﺎﻣﯩﺸﯩﭗ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ
ﺋﯚرﻟﻪۋاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرۈپ ﮬﻪﺳﻪت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،ﺗﻮر ﺑﯩﺮدﯨﻨﻼ ﺋﯜزۈﻟﯜپ دوراﺧﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﭼﯜﺷﯩﺪۇ .دﯦﻤﻪك ،ﺑﯘ
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ﻳﻪردە ﺋﯚﻣﯜﭼﯜك ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮرى ﮬﺎﻻﻟﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﮬﺎﻣﯩﻴﺴﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن .ﺋﯚﻣﯜﭼﯜك ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺑﯩﺪا ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاق
ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜرەﻟﻪﻳﺪۇ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﺎﺑﯩﺪا ﺋﯜزۈﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﮬﺎﻻل ﻧﺎزۇﻛﻠﯘق ﺗﻪﯕﺪاﺷﺴﯩﺰ
ﻗﯘدرەﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت .ﺋﻪﺳﻪر ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﻣﯜﭼﯜك ﺗﻮرى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﻪﺧﺖ ۋە ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺟﯧﻜﯩﻠﻪﻳﺪۇ .ﻛﯚرۈﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇﻛﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯜچ ﺧﯩﻞ ﻗﻪﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﻣﯜﭼﯜﻛﻨﯩﯔ ﺋﯜچ ﺧﯩﻞ
ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﯨﻤﯩﺰ ،ﺑﯘ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪدﯨﺐ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﯧﺘﯩﺸﻰ.

ﺋﻮﻗﯘرﻣﻪﻧﻠﻪر ﺋﺎدﯨﻞ ﺗﯘﻧﯩﻴﺎزﻧﯩﯔ ﺋﯚﻣﯜﭼﯜﻛﻠﯩﺮى ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﯜرﻟﯜك ﻗﯩﻴﺎﺳﻼرﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﺎﭘﺘﻮرﻧﯩﯔ
ﺋﯚزى ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﯘ ﮬﻪﻗﺘﯩﻜﻰ ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﯟى ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯘﻧﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘ
ﺋﯚﻣﯜﭼﯜﻛﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﻼﻣﻼر ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯚﻣﯜﭼﯜك ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﯟى
ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺷﻪرﮬﻠﻪﻳﺪۇ .ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﺎﭘﺘﻮر ﺋﯚﻣﯜﭼﯜﻛﻨﯩﯔ ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻚ ﻣﻪﻧﯩﮕﻪ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺗﻪرەﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ
دەپ ﻗﺎرﯨﻤﯩﻐﺎﻧﺪەك ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﺋﺎﭘﺘﻮرﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن دﯦﮕﯜدەك ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﯟى ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﯩﭽﻰ ﺳﺎﻻﭘﯩﺘﯩﺪە
ﻛﯚرﯨﻤﯩﺰ .ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﺎدﯨﻞ دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﺑﻪرق ﺋﯘرۇپ ﺗﯘرﻏﺎن ﺳﻪﺑﯩﻲ ﺗﯘﻳﻐﯘﻏﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻣﻪﺳﺖ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇﻳﯘ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺳﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﺎﻧﺪۇرﻣﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯩﺮاق ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﭼﻰ ﺋﺎدﯨﻞ ﻣﻪﺳﺖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ رﯦﺘﺴﯧﭙﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺪۇ .ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﺎدﯨﻞ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﯩﺪى ،ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﭼﻰ
ﺋﺎدﯨﻞ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺧﯧﻠﻰ روﺷﻪن ﻓﺮوﺋﯩﺪﯨﺰﻣﭽﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻧﺎﻣﺎﻳﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ ﺋﺎراﻧﻼ ﺋﯘ
ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻗﺎﺗﻼﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯩﺪى .ﺋﺎدﯨﻞ ﺗﻪﺑﯩﯭت ،ﺟﯩﻨﺲ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە
ﺗﯩﭙﯩﻚ ﺋﺎﻧﺎﻧﯩﺰﻣﭽﻰ ،ﺋﯘ دەرەﺧﺘﯩﻦ،ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ،ﻗﯘﻣﻠﯘﻗﻼردﯨﻦ ،دەرﻳﺎﻻردﯨﻦ ۋە ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر
دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻐﺎ ﺧﺎس ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ،ﻧﺎز  -ﺧﯘﻟﻘﻼرﻧﻰ ﺑﯩﻤﺎﻻل ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﺎﻻﻳﺪۇ  -دە ،دﯨﻤﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
روﮬﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘۋﯦﺘﯩﺪۇ ۋە ﺷﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﻪﻧﯭﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﺪەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻪﺑﯩﯭت ﺳﻮﻧﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎدﯨﻞ ﺋﯚزﯨﻨﻰ
ﮬﺎۋا ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯚﭘﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻮﻣﯘر  -ﺗﻮﻣﯘرﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪەك ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪۇ.
"ۋاﻗﯩﺖ ﻗﻪﭘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﭼﯘپ ﭼﯩﻘﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺷﯧﺌﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﯩﺘﻰ دﯨﻨﯩﻲ ﺗﯘﻳﻐﯘ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﯩﺘﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
ﺋﺎڭ" دەﻳﺪۇ ﺋﺎﭘﺘﻮر ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪە .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﭼﻪ ،ﺋﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﻲ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪرﮔﻪ
ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﮬﻪﻳﺮان ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﮔﯧﺰەﻛﻠﻪﻧﮕﻪن .ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﭼﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎدﯨﻞ ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ:
ﺋﯚﻣﯜﭼﯜﻛﺘﻪ ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﻪ ﺑﺎر ،ﺋﯚﻣﯜﭼﯜﻛﺘﻪ ﺳﯩﻤﯟول ،ﺋﯩﺠﺎدﻛﺎرﻟﯩﻖ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎر ،ﺋﯚﻣﯜﭼﯜﻛﺘﻪ ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ
ﻏﯧﺮﯨﺒﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎر.

ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﭼﻰ ﺋﺎدﯨﻞ ﺗﯘﻧﯩﻴﺎزﻧﻰ ﻛﯚرۈۋاﺗﯩﻤﯩﺰ .ﺋﯘ ،ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﺎدﯨﻞ ﺗﯘﻧﯩﻴﺎزﻧﯩﯔ "ﺋﯚﻣﯜﭼﯜك
ﻧﺎﺧﺸﯩﺴﻰ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ داﺳﺘﺎﻧﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﻛﯚپ ﺗﻪرەﭘﻠﯩﻤﻪ ﻣﯘﮬﺎﻛﯩﻤﻪ ﻳﯜرﮔﯜزﯨﺪۇ .ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﺋﻪدﯨﺒﻠﻪرﻧﯩﯖﻤﯘ
ﺗﻪﻧﻘﯩﺪ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارى ۋە ﺗﻪﻧﻘﯩﺪ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯚزى ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪ
ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﯧﺸﯩﺸﻰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﻣﻪزﻛﯘر ﺋﻪدﯨﺐ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﻧﻮﭘﯘزﻟﯘق ﺗﻪﻧﻘﯩﺪ
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ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا،ﺋﺎدﯨﻞ ﺗﯘﻧﯩﻴﺎز ﭘﻪﻗﻪت ﺋﺎدﯨﻞ ﺗﯘﻧﯩﻴﺎز ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪۇر .ﺷﯘﯕﺎ
ﺋﻮﻗﯘرﻣﻪﻧﻠﻪر ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚزى ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺑﺰورﯨﻨﻰ ﺋﻪڭ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﯧﺴﯩﻢ ،دەپ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻻزﯨﻢ .ﺑﯘ
ﭘﻪﻗﻪت ﺋﺎدﯨﻞ ﺗﯘﻧﯩﻴﺎز ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﭼﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺮدﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.

ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﮬﻮﻗﯘق ،ﭘﯘل ،ﻛﻪﺳﯩﭗ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﺎددﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻐﺎ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇۋاﻟﻐﺎن دەۋردە ،ﺑﯩﺰ ﺷﺎﺋﯩﺮﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن رﯨﻐﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﻪﻣﻠﻪۋاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرۈۋاﺗﯩﻤﯩﺰ .ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﺎدﯨﻞ
ﺗﯘﻧﯩﻴﺎز ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ دەۋردە ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﻪت .ﺋﯘ ،ﺳﻮﻏﯘق ﻏﯧﺮﯨﺒﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻐﺎن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﻟﻠﯩﯟاﻟﺪى.
ﺋﯘ،ﻧﯚۋەﺗﺘﻪ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺗﻪﻛﺮارﻻپ ﺳﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟى دۇﻧﻴﺎﺳﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ
ﻛﯧﺮەﻛﺘﻪك ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮﻻ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ۋاز ﻛﯧﭽﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎق ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯜﻣﯩﺪۋارﻣﯩﺰ.

ﮔﻪپ ﺑﯘ ﻳﻪرﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە،ﮔﺮﯦﻚ ﺷﺎﺋﯩﺮى ﮬﻮﻣﯧﺮﻧﯩﯔ "ﺋﻮدﯦﺴﺴﺎ" داﺳﺘﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ دﯦﺘﺎل ﺋﯧﺴﯩﻤﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﻗﺎﻟﺪى :ﺋﻮدﯦﺴﺴﺎ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﺪە ﺧﯩﺰﯨﺮ ﮬﯧﺮﻣﯩﺴﻨﯩﯔ ﻳﺎردﯨﻤﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ .ﺋﯘ ۋەﮬﺸﯩﻲ ﺟﺎدۇﮔﻪر
ﻛﯧﺮﯨﻜﻨﯩﯔ ﺗﯘرارﮔﺎﮬﯩﻐﺎ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﮬﯧﺮﻣﯩﺲ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﺎدۇﮔﻪرﻟﯩﻜﻜﻪ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺧﺎﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ
ﮔﯩﻴﺎھ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻗﺎرا ﻗﻮرﺳﺎق ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻤﺎﻳﻼ دەﺳﺴﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻜﻪن .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﮔﯩﻴﺎﮬﻨﯩﯔ
ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺋﺎق ﮔﯜﻟﻰ زەﮬﻪر ﻗﺎﻳﺘﯘراﻻﻳﺪﯨﻜﻪن ،ﻛﯧﺴﻪل ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﺎﻻﻳﺪﯨﻜﻪن .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮدﯦﺴﺴﺎ ﻛﯧﺮﯨﻜﻨﯩﯔ
ﺳﯧﮭﺮﯨﻲ ﮬﺎرﯨﻘﻰ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ زەﮬﻪرﻟﻪﻧﮕﻪﻧﺪە ،ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺋﺎق ﮔﯜﻟﻨﯩﯔ ﺧﺎﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘزۇپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺷﯧﺌﯩﺮ
ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻛﯚرۈﻧﻤﻪس ﮔﯜﻟﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯘﻧﻰ ﭼﻪﻳﻠﻪپ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﻳﯜرۈﺷﯩﺪۇ .ﺋﺎدﯨﻞ
ﺗﯘﻧﯩﻴﺎز ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﯕﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪردە.

-1999ﻳﯩﻞ ﺋﺎۋﻏﯘﺳﺖ
________________________________________
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ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺕ ﺩﯦﯖﯩﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﺭﺍﻝ
–ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻳﺎش ﺷﺎﺋﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ ﻧﻪﺷﺮدﯨﻜﻰ »ﺳﺎﻟﻐﺎ ﺗﯧﺸﻰ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺷﯧﺌﯩﺮﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ ﻧﻪﺷﺮ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﺷﮭﯘر ﺟﺎﻣﺎﺋﻪت ﺋﻪرﺑﺎﺑﻰ ﭼﯩﺘﻴﻪن دازو ﻣﻪﺷﮭﯘر ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﺎرﯨﺨﭽﯩﺴﻰ ۋە ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻰ ﺋﺎرﻧﻮﻟﺪ
ﺗﻮﻳﯩﻨﺒﯩﺪﯨﻦ" :ﺳﯩﺰ ﻗﺎﻳﺴﻰ دۆﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ؟" دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮەپ ﺗﯘرۇپ:
"ﻣﻪن ﺑﯘددا دﯨﻨﻰ ﺗﺎراﻟﻐﺎن ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪا ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪن" دەپ ﺟﺎۋاب ﺑﻪرﮔﻪﻧﯩﺪى
)" - 21ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﻧﻪزەر" ﭼﯩﺘﻴﻪن دازوﻧﯩﯔ ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﻤﯩﺴﻰ(
ﺗﻮﻳﯩﻨﺒﻰ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺳﯚزﯨﻨﻰ ﺋﺎددﯨﻴﻼ ﺑﯩﺮ ﺋﺎرزۇ دﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﯩﯔ ﺑﯘددﯨﺰم
دەۋﯨﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎرﻻق ﮬﻪم ﻣﯩﺴﻠﯩﺴﯩﺰ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻨﻰ ،ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﮬﺎڭ  -ﺗﺎڭ ﻗﺎﻟﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ۋە ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ
ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪن ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻨﯩﯔ ﻟﯩﺮﯨﻚ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺋﯩﺪى .ﺗﺎﻻي ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺗﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﺎﻏﺮﯨﺪا
ﻏﯘۋا ﺗﯜس ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﺎرﯨﺦ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﭼﺎﻻ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ  -ﻳﺎرﺗﺎ ﮔﻪۋدﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﺎرﯨﺨﭽﯩﻼردﯨﻦ
ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻗﯩﻴﺎﺳﻘﺎ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ﺗﺎرﯨﺨﭽﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﻨﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺗﻪﺷﻨﺎ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﯩﯔ روﻣﺎﻧﺘﯩﻜﯩﺴﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻧﯘر ﭼﯧﭽﯩﭗ ،داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﻠﻪﺷﻜﻪ ﺋﯩﻠﮭﺎﻣﻼﻧﺪۇرﯨﺪۇ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ
ﺗﺎرﯨﺨﭽﯩﻐﺎ ﺗﯜرﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜﭼﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﭼﯩﻨﻠﯩﻖ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻤﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮدۇر .ﺑﯘ ،ﺋﻪﻗﯩﻞ
ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚرۈﻧﻤﻪس ﺋﯘﭼﯩﻨﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘرﻏﺎن ﺗﺎرﯨﺨﭽﯩﻼرﻏﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘپ.

ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﮬﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘم ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯘ ﺑﺎر .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘﻧﺘﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻤﯘ
ﺑﺎر .ﺑﯘﻧﺪاق ﻛﯧﺴﻪل ﺋﻮردا ﺗﺎرﯨﺨﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪا ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻر ﺋﯩﻨﺴﺎن روﮬﯩﻨﯩﯔ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎت
ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﺷﻼپ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﯚﻛﯜﻣﺮاﻧﻐﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﻟﻮﮔﯩﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻗﯘپ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﯩﺪۇ .ﭼﯩﯖﻐﯩﺰ ﺋﺎﻳﺘﻤﺎﺗﻮف "ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﺗﻪڭ ﺑﯩﺮ ﻛﯜن" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ روﻣﺎﻧﯩﺪا ﺋﯘﻧﺘﯘﺷﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﻪﭼﻪﻛﺘﻪ
ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯧﻐﯩﺮ زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇپ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﺘﯘش ﺋﯘﻧﺘﯘﻏﯘﭼﯩﻨﻰ ﭘﺎﺟﯩﯭﮔﻪ
زورﻻش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﺪۇرﻏﯘﭼﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﻪﺷﺘﯜرﯨﺪۇ ،زﯨﻴﺎﻧﻨﻰ ﭘﯜﺗﻜﯜل ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ﺗﻪڭ ﺗﺎرﺗﯩﺪۇ.
ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎﺳﺎرەﺗﻠﯩﺮى ،ﺷﺎﺋﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺗﺮاﮔﯧﺪﯨﻚ ﮬﯧﺴﻠﯩﺮى ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺳﻪۋەﻧﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﯟاﻏﻠﯩﺮﯨﺪا
ﺑﻮﻏﯘﻟﯘپ ،ﺑﯜﮔﯜﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ.

ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺧﻪرﯨﺘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪرب ﺗﻪرﯨﭙﯩﮕﻪ ﻗﺎرﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ،زور ﮔﻪۋدﯨﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺟﺎي ﺑﺎر ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻰ .دۇﻧﻴﺎ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻨﯩﯔ ،ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﻤﯘ ﻗﺎت
رﯨﺸﺘﻰ ﺑﯘ راﻳﻮﻧﻐﺎ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻧﻜﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺗﺎرﯨﺨﻨﻰ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇپ ۋاراﻗﻠﯩﻐﺎﻧﺴﯧﺮى ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

داﺋﯩﺮ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪرﻧﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺑﯘ ﻳﻪردە ﺋﯩﺮان ،ﻳﯘﻧﺎن ،ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎن ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى،
ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﺗﯘران )ﺋﯘﻳﻐﯘر( ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﻟﯩﻨﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺑﯘ ﻳﻪردە
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﺘﯭﻟﻪرﮔﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺗﯘرۇۋاﺗﻘﺎن ﺷﺎﻣﺎن دﯨﻨﻰ ،ﺑﯘددا دﯨﻨﻰ ،ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﻰ
ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﯫن دﯨﻨﻰ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺟﻪﺳﺴﯩﻤﻰ ﺑﺎر.

ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇرﯨﺪا ﮬﻮن ﭼﻪۋەﻧﺪازﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ ﻛﯚﻟﻪﯕﮕﯩﻠﯩﺮى ﺑﺎر ،ﺗﯜرك
ﺋﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﻳﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﺎﭼﺮﯨﻐﺎن ﺋﯘﭼﻘﯘﻧﻼ ﺑﺎر ،ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻛﯩﻤﯩﻴﺎﮔﻪرﻟﯩﺮى ﺗﺎۋﻻپ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺗﯚﻣﯜرﻧﯩﯔ
ﻣﻪزﻣﯘﺗﻠﯘﻗﻰ ﺑﺎر .ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇرﯨﺪا ﮔﯜزەل ﻗﯩﺰﻻر دەرەﺧﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻛﺎۋﯨﻜﯩﺪا ﺗﯘﻏﯘﻟﯩﺪۇ،
ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﺳﺎﻣﺎۋى ﻧﯘر ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ زﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﺗﯧﺮﯨﻠﻐﺎن ،ﺋﺎدەﻣﻠﻪر زﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﺋﯜﻧﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﺑﻮۋاﻗﻼر ﻛﯚك
ﺑﯚرﯨﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﺎۋازﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎ ﺷﺎدﻟﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﺑﻮۋاﻗﻼر  40ﻛﯜن ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻼ
ﺗﻪﯕﺪاﺷﺴﯩﺰ ﺑﺎﺗﯘرﻏﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻗﻪدﯨﻢ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻨﻰ ﻣﺎﮔﯩﻠﻼن ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ "ﺗﯩﻨﭻ"
دەپ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪن ﺗﯩﻨﭻ ﺋﻮﻛﻴﺎﻧﻤﯘ ﺳﯚزﻟﻪﻳﺪۇ:ﺋﺎﺷﯘ ﻳﯩﺮاق ﺗﯩﻨﭻ ﺋﻮﻛﻴﺎﻧﺪا ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﻗﯘرﻏﺎن ﻗﯘﻳﺎش
ﺋﯩﻤﭙﯧﺮﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﻪرۋاﮬﻰ ﭼﺎﻳﻘﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ)ﭼﯩﺮﭼﯩﯟارد":ﻗﻪدﯨﻤﻜﻰ›ﻣﯘ‹ ﭼﻮڭ ﻗﯘرۇﻗﻠﯘﻗﻰ" - 1997
ﻳﯩﻞ ﻣﻮﺳﻜﯟا ﺳﯘﻓﯩﻴﺎ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ ،رۇﺳﭽﻪ ﻧﻪﺷﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﻪﺗﻜﻪن ﺋﯘﭼﯘر (.

ﺑﯘ ﻳﻪردە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﻣﯘرۇۋەﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻘﺎﻧﻠﯩﺮى دەﺳﺘﯩﻠﻪﻧﮕﻪن ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎۋازﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯘم
ﮬﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﺮى ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﻗﯘﻣﻼر ﺑﻪﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﯜش ﻗﯘدۇﻗﻠﯩﺮى .ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﺷﺎۋﻗﯘن -
ﺳﯜرەﻧﻠﯩﺮى ۋە ﻗﺎن  -ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﺴﻤﻪﺗﻠﯩﺮى زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﺪا ﺳﺎﻗﯩﭗ ﻳﯜرۈپ ،ﺋﺎﺷﯘ ﻗﯘدۇﻗﻨﯩﯔ
ﺳﯜﻳﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎن .ﺋﺎﺳﻤﺎن ﮬﻪرﻛﯜﻧﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻗﯘدۇﻗﺘﺎ ﻳﯘﻳﯘﻧﯩﺪۇ.

ﺑﯘ ﻳﻪر ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜك ﭼﯩﯖﻘﻰ ﭼﯜش .ﻗﯘﻳﺎش ﺋﻪڭ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﻧﯘرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘ ﻳﻪرﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﻳﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎدەﻣﻠﯩﺮى
ﻗﻮﻗﺎﺳﺘﻪك ﻗﯩﺰﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن زﯦﻤﯩﻨﻐﺎ دەﺳﺴﻪپ ﻳﯜرۈپ ،ﺑﻪدەﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯩﺲ رەﯕﺪە ﺗﺎۋﻻﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﺑﯩﭙﺎﻳﺎن
ﺋﻮت دﯦﯖﯩﺰﯨﺪا ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﻧﮭﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯘرۇپ ،ﻗﺎﻏﺠﯩﺮاپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﻟﻪۋﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻛﻪۋﺳﻪردەك ﺳﻪﮔﯩﺘﻤﻪ ﻧﺎﺧﺸﯩﻼر ﺋﯘرﻏﯘپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻛﯚﯕﯜل ۋادﯨﺴﯩﺪا ﺑﺎراﻗﺴﺎن ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻼرﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.

ﺑﯘ ﻳﻪرﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺸﯩﺪا دۇﻧﺨﯘاڭ ﻏﺎرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﻧﻪﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻧﻪﭘﯩﺲ ﺟﻪۋﻻﻧﻠﯩﺮى ﺑﺎر .ﻣﯩﯖﯳي
ﺗﺎرﯨﺦ ﮬﻪزﯨﻢ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎن ﻣﯩﯔ ﻗﯘﯕﻐﯘراق ،ﻳﯩﻠﻼر ﺷﺎﻣﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﺧﺘﺎۋﺳﯩﺰ ﺗﯧﮕﯩﺸﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﻰ ﺗﻪﺑﯩﺮ
ﺗﺎﭘﻤﯩﻐﺎن ﻧﺎزاﻛﻪﺗﻠﯩﻚ ﭘﯩﻨﮭﺎن ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎدا ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.

ﺑﯘ ﻳﻪرﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮى ﺧﯘددى ۋاڭ ﻣﯧﯔ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﮕﻪﻧﺪەك ﺳﺎددا ،ﺋﺎق ﻛﯚﯕﯜل ،ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﭽﺎن ۋە
ﻳﯘﻣﯘرﻟﯘق .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳﺎددﯨﻠﯩﻘﯩﺪا ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭘﻼرﻏﺎ ﺧﺎس ﭼﻮﯕﻘﯘرﻟﯘق ﺑﺎر .ۋاڭ ﻣﯧﯖﻨﯩﯔ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﯩﻐﺎ
ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺷﻮخ ۋە ﺑﻪﯕﯟاش ﮔﯧﻨﻠﯩﺮى ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪن .ۋاڭ ﻣﯧﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻢ دﯦﮕﻪن .ﺗﯩﻞ روﮬﯩﻲ ۋەﺗﻪن .ﺑﯘ ﺗﯩﻠﺪا ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن ﮬﺎﻳﺎت ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻠﯩﺮى ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻐﺎ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺗﺎش ﺋﯘﺧﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯜي ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .زەﮬﻪر ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺧﺎﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ دۇﺋﺎﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﺷﻪرﺑﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﯩﻠﺪا ﺗﯘﻣﺎﻧﻼر ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮەﻳﺪۇ ،ﺋﺎﺳﻤﺎن ﭘﻪﻗﻪت ﭼﯧﻜﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﯩﻞ

http://www.uyebook.com

ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮﻯ

227

ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻛﻜﻪ ﺳﻮزۇﻟﻐﺎن ﺋﯘزاق ﻳﻮل .ﻳﯘﻟﺘﯘزﻻر ﺷﺎﺋﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯜﻧﮕﻪن ﺗﻮزان.

ﺑﯘ ﻳﻪردە ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ روﮬﯩﻲ ﻛﺎﻣﺎﻟﻪت ﺑﺎر :ﺑﯘ ﻛﺎﻣﺎﻟﻪت ﻧﻪﺳﯩﺮدﯨﻦ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﮬﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ
ﻛﯜﻟﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﻮﻣﯧﺪﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﺑﺮازﻧﻰ ﻳﺎراﺗﻘﺎن .ﺋﻪﮔﻪر ﻧﻪﺳﯩﺮدﯨﻦ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﻧﺎﻣﯩﻐﺎ ﺗﻮﻗﯘﻟﻐﺎن ﻟﻪﺗﯩﭙﯩﻠﻪرﻧﻰ
ﺑﯩﺮ ﻳﻪرﮔﻪ ﺟﻪم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرۇپ ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎق ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯜﻟﻜﯩﺴﻰ ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﻪر ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﯩﺴﯩﻨﻰ زورﻣﯘ
زور ﺑﯘرﻣﯩﻼﺷﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻳﯜزەﻛﻰ ﻛﯜﻟﻜﻪ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ
ﺗﻪﺳﻪۋۋۇﭘﭽﻪ ﻛﯜﻟﻜﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﭙﻪرۋاﻟﯩﻘﯩﺪا ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن
ﭼﻮﯕﻘﯘر ﮬﯚرﻣﻪت ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﻜﻪن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻠﯩﻘﯩﺪە ﮬﯚﻛﯜﻣﺮاﻧﻼر ۋە ﺟﺎﮬﺎﻧﺴﺎزﻻرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ
ﺗﻪﻧﻪ ﺑﺎر .ﺋﯘ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻗﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺗﻮﻟﯘق ﻣﻪرﻛﻪزﻟﻪﺷﺘﯜرﮔﻪن ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻻﻧﻪ
ﺋﻮﺑﺮاز .ﺑﯘ ﻛﻮﻣﯧﺪﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﺑﺮازﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﻧﯭت ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺴﻰ ﺑﺎر ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،دۇﻧﻴﺎ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻪڭ زور ﻣﯘزﯨﻜﯩﻠﯩﻖ داﺳﺘﺎن ﺋﯘﻳﻐﯘر  12ﻣﯘﻗﺎﻣﻰ .ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﮬﺎﻳﺎت ،ﺋﺎﻟﻪم ۋە ﺋﯩﻼھ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ دﯨﯫﻟﻮﮔﻨﻰ ﺑﯘ دﯨﯫﻟﻮﮔﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺧﭽﯘپ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻣﻪﻧﻪ ﻓﻮﻧﺘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘزﯨﻜﺎ رەۋﯨﺸﯩﺪە
ﺋﯩﺰﮬﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻣﯘزﯨﻜﯩﻼردا ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻣﯘڭ ﺑﺎرﻛﻰ ،ﺑﯘ ﻣﯘڭ ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ
ﻛﻮﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﯧﺰﯨﭗ ﻳﯜرﮔﻪن ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯜﻛﯩﺪﯨﻦ دﯦﺮەك ﺑﻪرﻣﻪﻳﺪۇ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﭘﺎﻧﯩﻲ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ
ﮬﺎﻟﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯩﻼﮬﯩﻲ ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﺪە ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎن ﮬﻪﻳﺮاﻧﻠﯩﻖ ،ﺋﯩﺰﺗﯩﺮاپ ،ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺗﻪﺷﻨﺎﻟﯩﻖ ،ﺋﺎﻟﻪم روﮬﻰ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻻﻣﺎﻛﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﺎر .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻠﻪر ﻛﻼﺳﺴﯩﻚ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ
ﺟﻪۋﮬﻪرﻟﻪر ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻣﯘزﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﭘﻪرﯨﺸﺘﯩﻠﻪر ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺗﯩﻠﯩﻐﺎ ﺗﻪرﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺋﯚﺗﯩﮕﻪن .ﻧﻪﺳﯩﺮدﯨﻦ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﺪە ﮬﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﻛﻮﻣﯧﺪﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﻧﻪزەر ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪﻧﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر 12
ﻣﯘﻗﺎﻣﯩﺪا ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺗﻪﺷﯟﯨﺶ ،ﺷﯧﺮﯨﻦ ﺗﻪﻟﭙﯜﻧﯜش ،ﻳﺎرﻗﯩﻦ ﻣﯘڭ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﻜﻪن .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﮬﺎﻳﺎﺗﻘﺎ
ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎن ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ ۋە ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭘﻮزﯨﺘﺴﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪك ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻚ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇﻟﯘﺷﻰ.
ﺗﺎرﯨﺦ ،ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ،ﺗﻪﺑﯩﯭت ،ﺧﺎﺗﯩﺮە...

ﺗﺎرﯨﺦ ﺑﯘ ﻳﻪردە ﻳﯜز ﺑﻪرﮔﻪن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻛﺎﻣﺎﻟﯩﺘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻼردﯨﻦ ﺋﻮﻛﺘﺎۋﯨﯯﭘﺎز
ﻳﺎزﻏﺎن ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺗﻪﻧﮭﺎ ﻗﻪﺳﯩﺮﻧﻰ ﻗﯘرۇپ ﭼﯩﻘﻘﺎن .ﺑﯘ ﻗﻪﺳﯩﺮ ﺋﯚزﯨﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻟﭽﯩﻨﻰ ﺋﯩﺮﻣﺎش -
ﭼﯩﺮﻣﺎش ﻛﻮﭼﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﻗﻪددەس ﺑﯩﺮ ﺳﯜزۈﻛﻠﯜﻛﻜﻪ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺳﯜزۈﻛﻠﯜك دەل ﺋﻪدەﺑﯩﻴﻠﯩﻜﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ .ﺗﻪﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺎن ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺗﻪﻧﮭﺎ ﻗﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﻣﺎددﯨﻲ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﻗﯘم
ﺑﺎرﺧﺎﻧﻠﯩﺮى ﺗﯩﻨﻤﺎي ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎن ﺷﺎﻣﺎﻟﻼردا ﺋﻮرﻧﻰ ۋە ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﻟﻪﮬﺰﯨﻠﻪر ﺋﺎرا
ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻗﯘم ﻗﻪﻟﯭﻟﯩﺮى ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﻛﯚﻣﯜﻟﯜپ ﻳﺎﺗﻘﺎن ﺗﺎﻻي ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ ﺗﯩﻠﺴﯩﻤﻼرﻧﻰ ﺷﺎﻣﺎﻟﻼر ﺗﯩﻠﯩﺪا ﺑﻮﻏﯘق
ﺟﺎﻛﺎرﻻپ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻛﯩﻠﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺳﯩﺮ ﺗﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ،ﺑﯘ ﺗﺎﺷﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺋﯚﺗﻤﯘﺷﻨﯩﯔ
ﮬﺎۋاﻟﯩﺴﻰ ﺑﻪرق ﺋﯘرۇپ ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﮬﺎزﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﯘﭘﯘﻗﻠﯩﺮى ﺟﺎﻣﺎل ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻧﯘر ﻳﺎﻣﺮاﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯜرﺋﯩﺘﯩﺪە
ﻳﯧﯖﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ.
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ﺗﺎرﯨﺦ ،ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ،ﺋﯘﻧﺘﯘش ،ﺋﯧﺰﯨﻘﯩﺶ...

دﯦﯖﯩﺰ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﻣﻪدەﻧﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ دﯦﯖﯩﺰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻳﯩﭙﻪك ﻳﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرا
ﺋﺎﺳﯩﻴﺎدﯨﻜﻰ ،ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺎن ۋادﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮرﺳﯩﻤﺎن ﺗﯜﮔﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﺪۇرۇﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى.
ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎن ،ﻛﻪﺷﻤﯩﺮ ،ﺷﺎم )ﺳﯘرﯨﻴﻪ( ،ﺋﯩﺮان ،ﺋﯩﺮاﻗﻼرﻏﺎ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﭼﺎﯕﯭن ،ﺳﯘﺟﯘﻻرﻏﺎ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﺳﻮدا ﻛﺎرۋاﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ ﻛﻮﻟﺪۇرﻣﺎ ﺋﺎۋازﻟﯩﺮى ﺋﺎﺳﺘﺎ  -ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺳﯘﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺟﺎﮬﺎﻧﻐﺎ
ﭘﯘر ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺋﯩﺠﺎدﻛﺎر روﮬﻰ ﺋﻮﻛﻴﺎن ﺳﺎﮬﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻜﺴﭙﯩﺪﯨﺘﺴﯩﻴﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن
ﻳﺎۋروﭘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ۋۇﺟﯘدﯨﺪا ﻧﯘر ﭼﯧﭽﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى.

ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺷﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﺎرﯨﺦ ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﭘﺎرﻻق ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ،ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪت ،ﻣﯘزﯨﻜﺎ ،رەﺳﯩﻤﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﻨﻰ
دەۋرﻟﻪردﯨﻜﻰ ﮔﺎرﻣﻮﻧﯩﻚ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ ﺟﯘﯕﮕﻮ ۋە ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻠﻪردﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻻ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﮔﯜزەل رﯨﯟاﻳﻪت ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .دەۋرﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮى داﯕﻠﯩﻖ ﻣﯘزﯦﻴﻼرﻏﺎ ﻧﻮﭘﯘز ۋە
ﺷﯚﮬﺮەت ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯧﺰەﻛﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﺳﯚﻟﯩﺘﻰ ،ﻛﯜﭼﻰ ۋە
ﻗﻪﮬﺮى ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﻗﺎﻟﺪى .ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﮬﯘزۇرﻟﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﭘﻪﻗﻪت ﺋﺎز ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻛﺎدﯦﻤﯩﻜﻼرﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى.

ﮔﺎرﺳﯩﻴﻪ ﻣﺎرﻛﻮس "ﻳﯜز ﻳﯩﻞ ﻏﯧﺮﯨﺒﻠﯩﻖ" روﻣﺎﻧﯩﺪا ﻻﺗﯩﻦ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎۋى ﺋﻮرﺗﺎﻗﻠﯩﯩﻖ ۋە
ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣﻪﮬﺮۇم ﮬﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﻧﮭﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﺋﺎﯕﻼﺗﺘﻰ .ﻣﺎﻧﺎ ﮬﺎزﯨﺮ ﻛﯚرۈپ ﺗﯘرۇﭘﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﻻﺗﯩﻦ
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ ﮬﻪرﮔﯩﺰ ﺗﻪﻧﮭﺎ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﯘﻻر ﺑﯜﮔﯜن ﮬﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ دۇﻧﻴﺎۋى ﺋﯧﻘﯩﻤﻨﯩﯔ ﺷﺎۋﻗﯘﻧﻠﯘق
دوﻟﻘﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﮔﺎرﺳﯩﻴﻪ ﻣﺎرﻛﻮس ،ﭘﺎﺑﻠﻮ ﻧﯧﺮودا ،ﺋﻮﻛﺘﺎۋﯨﯯﭘﺎز ،ﺑﻮرﺧﯩﺲ،
ﺋﺎﺳﺘﻮرﯨﻴﺎس ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﻰ ﭘﯜﺗﻜﯜﻟﺠﺎﮬﺎن ﺋﯘﺳﺘﺎز ،دەپ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮى ﺋﯩﻨﺴﺎن
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚزﮔﯩﭽﻪ ﺧﯩﻠﯟەت ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪپ ،ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﭼﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺳﯚﻳﮕﯜ ۋە ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻚ
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﭼﻮﯕﻘﯘر ﺳﺎۋاﻗﻼرﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى.

ﺗﻪﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺎن ۋادﯨﻠﯩﺮﯨﺪا ﻣﻮل ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺧﻪزﯨﻨﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼپ ﻳﺎﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻻﺗﯩﻦ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺴﻰ ﻣﯘﺷﯘ
ﺋﻪﺳﯩﺮدە ﺗﻪرك ﺋﻪﺗﻜﻪن ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﻪﻧﮭﺎﻟﯩﻘﻨﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮى ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻛﯚرۈپ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .راﺳﺘﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺑﯘ ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﺎﻟﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻏﺎق ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ
ﻳﺎدﻧﺎﻣﯩﺴﻰ .ﺑﯘ ﻳﻪرﻧﯩﯔ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻰ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﯜرﻟﯜك
ﺧﻪﻟﻘﻠﻪرﻧﻰ ،دﯨﻨﻼرﻧﻰ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪت ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ رﯦﯫل ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜرۈپ ﻗﺎرﯨﻴﺎﻟﯩﺪى .ﺑﯘ ﻳﻪرﻧﯩﯔ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﯚﭼﻪك  -ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ،ﻗﯩﺴﺴﻪ  -داﺳﺘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪا
دۇﻧﻴﺎۋﯨﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﯧﻤﺎ ﻗﯩﻠﺪى - 15 .ﺋﻪﺳﯩﺮدﯨﻜﻰ ﺑﯜﻳﯜك ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺷﺎﺋﯩﺮى ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﺎۋاﺋﯩﻲ ﻣﺎﻛﯩﺪۇﻧﯩﻴﯩﻠﯩﻚ
ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺪەر ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە داﺳﺘﺎن ﻳﺎزدى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﺪە ﺧﻮﺗﻪن ﺷﺎﮬﺰادﯨﺴﻰ ﭘﻪرﮬﺎد ﺋﻪرﻣﻪﻧﯩﺴﺘﺎن
ﻣﻪﻟﯩﻜﯩﺴﻰ ﺷﯧﺮﯨﻨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرۈپ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﻗﯘرﻏﺎﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ۋەﮬﯩﻤﯩﺴﯩﺪە ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﻪرﻣﻪن ﺧﻪﻟﻘﯩﻐﻪ ﺳﯘ ﺑﺎﺷﻼپ
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ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺑﯩﺰ ﺑﯜﮔﯜن ﮬﻪدەپ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﺎﺗﺴﯩﯯﻧﺎﻟﯩﺰم ،ﭘﻼﺗﻮن ،ﺋﺎرﯨﺴﺘﻮﺗﯧﻞ
ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻠﯩﺮى ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻼ ﻓﺎراﺑﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﻳﻪرﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯚزﻟﻪﺷﻜﻪن ،ﻳﯜﺳﯜپ ﺧﺎس
ﮬﺎﺟﯩﭙﻨﯩﯔ "ﻗﯘﺗﺎدﻏﯘ ﺑﯩﻠﯩﻚ" ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪە ﮔﺮﯦﻚ ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻛﯚزﮔﻪ ﭼﯧﻠﯩﻘﯩﺪۇ .ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ
ﻧﺎۋاﺋﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﻟﯩﺮﯨﺪە ﺳﻮﻗﺮات ﻏﺎردﯨﻜﻰ ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﮬﻪﺗﺘﺎ ﮔﺮﯦﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى
ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺷﯘ ﻗﻪدەر ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﻘﺎﻧﻜﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻗﯩﺴﺴﻪ  -ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﻪردە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪرﻟﻪر ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪا
ﻣﯘﻗﻪددەﺳﻠﻪﺷﺘﯜرۈﻟﯩﺪۇ.

ﺑﯜﻳﯜك ﭘﺎرس ﺷﺎﺋﯩﺮى ﺷﻪﻳﺦ ﺳﻪﺋﯩﺪﯨﻨﯩﯔ "ﮔﯜﻟﯩﺴﺘﺎن" ﺋﻪﺳﯩﺮى ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت دەرﺳﻠﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﻪرەب  -ﭘﺎرس ﺗﯩﻠﻠﯩﺮى ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ
ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪا ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘپ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﭼﻪت ﺋﻪل ﺗﯩﻠﻠﯩﺮى ﺋﯩﺪى .ﺧﻮﺟﺎ ﮬﺎﻓﯩﺰ ،ﺟﺎﻻﻟﯩﺪﯨﻦ
رۇﻣﯩﻲ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﭘﺎرس ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺷﺎﺋﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮى ﺑﯘ ﻳﻪردە ﮬﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺗﻮﻧﯘش .ﺳﻪﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە
ﺋﺎﻓﺎق ﺧﻮﺟﺎ دەۋﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮردﯨﻼردا ﺋﯚﺗﻜﯜزۈﻟﮕﻪن ﻣﯘﺷﺎﺋﯩﺮﯨﻠﻪردە ﺟﺎﻻﻟﯩﺪﯨﻦ رۇﻣﯩﻴﻨﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮى ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ
ﭘﺎرﺳﭽﻪ ﺋﻮﻗﯘﻻﺗﺘﻰ - 19 .ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺑﯘ ﺷﺎﺋﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ دﯨﯫﻟﯧﻜﺘﯩﻚ ﺋﯧﻠﯧﻤﯧﻨﺘﻼرﻏﺎ ﺑﺎي ﺗﻪﺳﻪۋۋۇپ
ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻠﯩﺮى ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ ﻣﯜﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﮭﺎم ﺑﯘﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .ﮔﯧﮕﯩﻞ ﺟﺎﻻﻟﯩﺪﯨﻦ رۇﻣﯩﻴﻨﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ
ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﻪن ﺑﯜﻳﯜك ﺋﯘﺳﺘﺎز ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪا ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﮔﻴﻮﺗﻰ ﮬﺎﻓﯩﺰﻧﯩﯔ ﻏﻪزەﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘپ ﺗﺎﺷﻘﺎن
روﻣﺎﻧﺘﯩﻚ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﻪدﯨﺮﻟﻪﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﻗﻠﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﯘرﻏﯘن ﺷﯧﺌﯩﺮﻻرﻧﻰ ﻳﺎزﯨﺪۇ)ﮔﻴﻮﺗﯩﻨﯩﯔ ""
ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن(.

ﺷﻪﻳﺦ ﺳﻪﺋﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪرﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﮬﯧﻴﺘﮕﺎھ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﺪە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻪﻳﺘﻠﻪر ﺑﺎر،
ﺋﻪرەب ﺗﻪﺳﻪۋۋۇپ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻏﻪززاﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪر ﻣﻪدرﯨﺴﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﻣﯘدەررﯨﺴﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺧﻪﻟﻖ ﻗﯩﺴﺴﯩﻠﯩﺮى ﺑﺎر .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن روﮬﯩﻴﻪت
ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ داﻏﺪام ﺋﯧﭽﯩﯟەﺗﻜﻪن ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﯩﻤﯩﺮﯨﻠﻤﻪس ﺋﯩﻤﻤﯘﻧﺖ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﮬﻪزﯨﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﻛﯚرۈۋﯦﻠﯩﺶ ﺗﻪس ﺋﻪﻣﻪس  .ﺗﯘران ،ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎن ،ﺋﯩﺮان ،ﻳﯘﻧﺎن ،ﺋﯩﺮاق ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
ﺋﻪﻟﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﻗﯘﺗﯘﭘﻼﻧﻐﺎن ﻣﻪزﻛﯘر ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺑﻪﻟﯟاﻏﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎرﯨﺨﺘﺎ ﻣﯩﺴﻠﻰ ﻛﯚرۈﻟﻤﯩﮕﻪ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﻘﻨﻰ،
ﺋﯩﻠﻐﺎرﻟﯩﻘﻨﻰ ۋە ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﺎپ ﭘﻪرۋﯨﺸﻜﺎرﻟﯩﻘﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﺗﻪس ﺋﻪﻣﻪس.

 -20ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﺟﻪﯕﮕﯩﯟار ﺋﻪﻧﯭﻧﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯜك
ﺋﻪۋﺟﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎن ،ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ روھ ﻳﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪن ،ﻳﺎﺗﻠﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﻮﮬﺮاﻧﻠﯩﺮى ﺋﯘزۈﻟﻤﻪي ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘرﻏﺎن ﺑﯩﺮ
ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯩﺰ زاﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻠﯩﻘﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎۋى رەﭘﺘﺎرﯨﺪﯨﻦ ﺧﯧﻠﻰ ﻳﯩﺮاﻗﺘﺎ ﻗﺎﻟﺪۇق .ﺋﻪﺟﺪادﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﺎش،
ﻏﺎﻟﯩﺐ روﮬﻰ ﮔﺎﯕﮕﯩﺮﯨﻐﺎن ،ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪن روﺷﻪن ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻣﺎ ﺑﻮﻟﺪى.
دﯦﻤﻪك ،ﺗﺎرﯨﺨﺘﺎ ﺑﯘرۇن ﮔﯜﻟﻠﻪﻧﮕﻪن ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪردە ﻛﯚرۈﻟﮕﻪن ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﺎﺗﻤﺎل ﮬﺎﻟﻪت ﺑﯩﺰدە
ﺋﻪڭ ﺋﯧﻐﯩﺮ دەرﯨﺠﯩﺪە ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﺘﻰ.

روﮬﯩﻲ ﺳﯘﻟﻐﯘﻧﻠﯘق ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺗﺘﻪ روﺷﻪن ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪت ﺋﯩﻨﺴﺎن
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روﮬﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯘ ﺋﻮرﺑﯧﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺴﯧﺮى ﻳﯘﻣﺮاﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺑﯩﻐﯘﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﮬﺎﻻل ۋە ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﻳﻮﻗﺎﺗﺘﻰ .ﻗﯧﭙﻘﺎﻟﻐﯩﻨﻰ ﺗﻮﻻ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺟﯘﻟﯩﻘﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﻗﺎﭘﯩﻴﻪ ﺷﻪﻛﻠﻰ ،ﺗﯘراﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻓﻮرﻣﯘﻻﻏﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻮﺑﺮازﻻردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت .ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪت ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﻛﯧﺴﻪﻟﭽﺎن ﺋﻪﭘﺘﻰ
ﺑﯩﻠﻪن دﯨﺪاﻛﺘﯩﻜﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎردى ،ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺋﻮﺑﺮاز ،ﻳﺎﻟﻐﺎن ﭼﯧﭽﻪﻧﻠﯩﻚ ۋە ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺑﯧﺰەﻛﺪارﻟﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪن دەۋرﻧﯩﯔ
ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮاق ﻛﯚﭘﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯜﻳﻠﯩﺪى ،ﭼﻮﯕﻘﯘر دﯦﯖﯩﺰ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﻗﯧﻠﯩﯟەردى .ﺷﺎﺋﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ
ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﺪا ﭘﻮﺋﯧﺘﯩﻚ ﭘﻪرۋاز ،ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﯟى ﺳﯧﻨﺘﯩﺰﻻش ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﻏﺎﻳﯩﺐ ﺑﻮﻟﺪى .ﺷﯧﺌﯩﺮﻻر ﺑﯘﻳﺮۇﺗﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯚزﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜرۈپ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﺑﯘ ﺷﯧﺌﯩﺮﻻر دەۋرﻧﯩﯔ ﺷﺎﺋﯩﺮ دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻐﺎ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭼﺎﻛﯩﻨﺎ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﺎﻧﺪۇرۇپ ﻗﻮﻳﺪى .ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﮬﺎل ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯩﭽﻜﻰ
ﺋﯚﻟﻜﯩﻠﻪردﯨﻜﻰ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﻗﺪﯨﺮداش ﮬﺎﻟﺪا ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ.

ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪت ﺋﯜﭼﯜن ﺟﯩﺪدﯨﻲ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﻛﺴﯩﮕﯧﻨﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﻣﯧﻴﯩﭙﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﺎردى .ﺳﯚزﻟﻪر ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﻳﻐﯘﻏﺎ ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻻﭘﺴﯩﻴﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى .ﺑﯩﺮاق ﺋﯩﻨﺴﺎن
ﺋﯚز ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎت رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﻨﻰ ﮬﺎﻣﺎن ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺟﯘﯕﮕﻮﻟﯘﻗﻼر ﺋﺎﭘﻪﺗﻠﯩﻚ "ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت زور
ﺋﻨﻘﯩﻼﺑﻰ" دﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﺎزراق روﮬﯩﻲ ﺋﺎزادﯨﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺗﺎﭘﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ روﮬﯩﻲ ﺋﺎزادﯨﻠﯩﻚ
ﺗﯘﻧﺠﯘﻗﻘﺎن ،ﻗﺎﻏﺠﯩﺮﯨﻐﺎن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﯜرﯨﺸﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪت ﻳﺎراﺗﺘﻰ .ﺋﺎز  -ﺗﻮﻻ روﮬﯩﻲ ﺋﺎزادﯨﻠﯩﻚ
ﻏﺎﻳﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎن رۇﺟﻪﻛﺘﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻣﻪﻟﯘم ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚز ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﻏﺎﻳﯩﯟى رەﯕﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯚرۈپ
ﺋﺎﭼﯩﺪۇ ،ﺋﯚزى ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﺋﻮﻳﻼﺷﻘﺎ ﺋﯜﻟﮕﯜرﯨﺪۇ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻨﻜﺎس ۋە
ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪﺷﻨﻰ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘرﯨﺪۇ .ﻣﻪﺷﮭﯘر ﺋﻪدەﺑﯩﻲ ﺋﻮﺑﺰورﭼﻰ ﺷﻰ ﻣﻴﻪن ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﻣﯘﻧﺪاق
دﯦﮕﻪﻧﯩﺪى" :ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪت ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﻮﻟﯘپ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﺎﺷﻨﯩﺸﻰ ،ﮬﺎﻻك ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﻪﻧﻪﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺗﯧﭙﯩﺸﻰ
ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯜچ رەت ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮﺧﻞ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪت" ) "ﮔﯘﯕﮕﺎ ﺷﯧﺌﯩﺮﻻردﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﺎ" ،ﺑﺎﮬﺎر
ﺷﺎﻣﯩﻠﻰ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ - 1987 ،ﻳﯩﻞ ﺷﯧﻨﻴﺎڭ(.

ﺋﯘزاق ﻣﻪزﮔﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﺎﺗﻤﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﯩﺮدﯨﻨﺒﯩﺮ ﺗﺎﻟﻼش ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺶ ۋە ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە ،ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪت ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە ﺑﯩﺮ دوﻟﻘﯘﻧﻨﻰ
ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪۈرﯨﺪۇ .ﺑﯧﻲ داۋ ،ﺷﯘﺗﯧﯔ ،ﮔﯘ ﭼﯧﯔ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘ دوﻟﻘﯘﻧﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺑﻮران
ﺋﯩﺪى ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮى ﮔﻮﻳﺎ ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﺎ ﻳﻮق ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻏﯘۋا ﻗﯩﻠﯩﭗ دەپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺋﯘ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪر ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ
ﺗﯘرﻣﯘش ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪﺗﺒﯩﻘﻠﯩﻐﺎﻧﺪا ﺋﻪﻗﯩﻠﻐﺎ ﺳﯩﻐﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪەك ﻛﯚرۈﻧﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ روﮬﯩﻲ
ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﯩﺪى ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﺎﺗﯩﻦ )روﮬﻰ( ﻛﯚز ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚرﮔﻪﻧﺪە ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﺎرﻗﯩﻦ ،ﮔﯜزەل
ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎي ،ﻳﻪﻧﻪ رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺧﯩﻠﯟەت ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﻪ زﯦﻤﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ.

ﺑﯧﻲ داۋ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ "ﮔﯘﯕﮕﺎ ﺷﯧﺌﯩﺮﻻر" ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ۋە ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺑﻪس  -ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮە
ﺑﻮﻟﯘۋاﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻردﯨﻤﯘ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎن ﺋﻮﺳﻤﺎن ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪت ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﻰ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪى .ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻳﺎش ﺷﺎﺋﯩﺮﻻر ﺑﯧﻲ داۋ ﻗﺎﺗﺎرﻟﻖ زاﻣﺎﻧﺪاش ﺷﺎﺋﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﺪى .ﻣﯘﺧﺘﺎر ﻣﻪﺧﺴﯘت،
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ﭘﻪرﮬﺎت ﺋﯩﻠﻴﺎس ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺷﺎﺋﯩﺮﻻر ﺑﯧﻲ داۋ ،ﺷﯘﺗﯧﯖﻼرﻧﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺗﯩﻠﯩﻐﺎ ﺗﻪرﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘردى .ﺋﯘﻻر ﺧﻪﻧﺰۇ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻲ ﺗﯩﻞ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪزى ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﻼرﻧﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻲ ﺗﯩﻠﯩﺪا
ﺳﯩﻨﺎق ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯩﺮاق ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎن ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ روﮬﯩﻲ زﯦﻤﯩﻨﻰ ﺋﻪرەب ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘ ﺳﯜرﯨﻴﯩﻨﯩﯔ دەﻣﻪﺷﻖ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪا ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﻮﻗﯘش ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻣﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻚ ﺗﯘﻳﻐﯘﻏﺎ
ﺑﺎي ﺋﻪرەب ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯧﺘﻪرﻟﯩﻚ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﻰ .روﮬﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﯜرەﻛﻜﻪپ ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻛﯚرۈﻧﻤﻪس
دەرﯨﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎزۇك ﻗﯘﻟﯘﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯜﻣﻪﻧﻤﯩﯔ ﮬﯜﻧﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘزﯨﻜﯩﺪار ﺋﻪرەب ﺗﯩﻠﻰ
ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﻧﻪ ﭘﻪﻟﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎرﻗﯩﻦ ﺳﻪﻳﻴﺎرﯨﻠﯩﺮى ﺋﺎرﯨﺴﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯩﺮدى .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﻣﻪﺑﯘدﻻر ۋە
ﭘﺎﻧﯩﻲ ﻧﻮﭘﯘزﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎزاد ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘﭘﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﮭﺎﻣﺒﻪﺧﺶ ﺳﯚﻳﮕﯜ ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﻪرﮔﻪن ﻣﯘﻗﻪددەس "ﻗﯘرﺋﺎن ﻛﻪرﯨﻢ" ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪت ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﻪزﮔﯜﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺋﻮﻳﻐﺎﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﭘﺎﻧﯩﻲ ﺋﺎﺳﺎرەﺗﻜﻪ ﻣﻪﮬﻜﯘم ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋۇﺟﯘدى ﺗﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯜدەك ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺑﯘﻧﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ ﺋﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯘ ،ﺋﯩﻼﮬﯩﻲ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺎﻧﺴﯩﺰﻟﯩﻘﯩﺪا ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇرﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻴﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻏﺮۇرﻻﻧﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎرﯨﻼﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺑﯘﻟﻘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮى ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﺘﻪك ﺧﯘش ﭘﯘراق ۋە
ﻣﻪﺳﺖ ﻗﯩﻠﻐﯘچ ﺋﯩﺪى ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﺘﻪك ﮔﯘﻧﺎﮬﺒﻪﺧﺶ ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ،ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜك ﭘﺎﻟﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﺪە
ﺑﺎﻳﻘﺎش ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎراﺗﺘﻰ ،ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﻰ ﻗﺎن ﺗﯧﻤﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎن ﻳﯜﻟﺘﯜزﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن
ﻣﯩﺨﻼﻳﺘﺘﻰ ،ﺑﯘ ﻳﯘﻟﺘﯜز ﺳﯚز ﺋﯩﺪى ،ﻗﺎن ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺑﻪدەﻟﻠﯩﺮى ﺋﯩﺪى.

ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎن ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﯜرﯨﻴﯩﺪە ﺋﻪرەب ﺗﯩﻠﯩﺪا ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن "ﺗﻮﻳﻼر ﺳﯩﺮى" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺷﯧﺌﯩﺮﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﻐﺎ
ﺳﯜرﯨﻴﻪ ﺋﻮﺑﺰورﭼﯩﺴﻰ ﻧﺎزﯨﻢ ﻣﯘﮬﻪﻧﻨﺎ"ﺑﺎﻳﺎۋان ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻜﯩﺴﻰ" دﯦﮕﻪن ﻧﺎﻣﻨﻰ ﺑﻪرﮔﻪﻧﯩﺪى .ﺑﺎﻳﺎۋاﻧﺪا ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ
ﮬﻪﻳﺮان ﻗﺎﻟﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﺑﺮاز ۋە ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﻠﻪر ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯩﭙﺎﻳﺎن ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﯧﮕﯩﺪە ﺳﯩﺪام ﻗﯘم دوﻧﻴﺎﺳﻰ
ﺋﯘﭘﯘﻗﻘﺎ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﻳﻪردە ۋاﻗﯩﺖ ﮔﻮﻳﺎ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﯧﻠﯩﺶ رەۋﯨﺸﯩﺪە ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻛﯧﯖﻪﻳﮕﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘ
ﻳﻪردە ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﻮق ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸﻤﯘ ﻳﻮق ،ﺋﯘ ﻳﻪردە ﺋﺎۋازﻣﯘ ﻳﻮق ،ﺳﯜﻛﯜﻧﺎت ﺑﯘ ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯧﻘﯩﺶ
ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻰ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇپ .ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻦ ﺋﯚزى ﺗﯘﻏﯘﻟﯘپ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ
ﺗﻪﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ رەﻣﺰﯨﻨﻰ ﻛﯚرﯨﺪۇ .ﺋﯘ ،ﺋﻪرەب ﺑﺎﻳﺎۋاﻧﻠﯩﺮﯨﺪا ﻳﯜرۈﭘﻤﯘ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺳﻪﮬﺮاﻟﯩﺮﯨﺪا
دوﻣﯩﻠﯩﺘﯩﺪۇ.

ﻳﺎش ﺷﺎﺋﯩﺮﻻر ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﺷﯧﺌﯩﺮﻧﻰ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺑﯘرﭼﻜﺎرﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﺎزاد ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯘﻻر "ﺷﯧﺌﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ،
ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ۋەزﯨﭙﯩﺴﻰ ﺑﺎر" دﯦﮕﻪن ﺳﯚزدﯨﻦ دادﯨﻞ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺷﯧﺌﯩﺮﻧﻰ ﭘﺎك ﺋﺎدﯨﻤﯩﻲ ﺧﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە
ﺗﻮﻧﯘدى .ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎر ﻗﺎﺋﯩﺪە  -ﻧﯩﺰاﻣﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﯨﺴﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻧﻮﭘﯘزﻧﯩﯔ
ﺑﯧﻘﯩﻨﺪﯨﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺳﯧﺰﯨﺶ ﻗﯘدرﯨﺘﻰ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺳﯧﺰﯨﺶ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن
ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﻰ ﺷﻪرت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،دەپ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘس ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮە ﺑﻮﻟﺪى:
: Aﺷﯧﺌﯩﺮ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك ،ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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: Bﺷﯧﺌﯩﺮ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك ﺋﻪﻣﻪس ،ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك .ﺗﻪﻟﭙﯜﻧﯜش ﻳﯜزدە  -ﻳﯜز ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ
ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﻰ ﺋﻪﻣﻪس.
: Aﺷﯧﺌﯩﺮ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﻜﻰ.
: Bﺷﯧﺌﯩﺮ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎت ،ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺋﯜزۈك ﺳﯩﺰﯨﻖ.
: Aﺷﯧﺌﯩﺮ ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﯩﺪە.
: Bﺷﯧﺌﯩﺮ ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪا.
: Aﻗﺎﭘﯩﻴﻪ ﺷﯧﺌﯩﺮﻧﯩﯔ ﮬﯚﺳﻨﻰ.

: Bﻗﺎﭘﯩﻴﻪ ﺷﯧﺌﯩﺮدﯨﻜﻰ ﻣﯘزﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺷﻜﺎرا ﺋﺎﻣﯩﻠﻰ" .ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺋﺎۋاز ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺋﻮﺗﺘﯜرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺗﻪۋرﯨﻨﯩﺶ" )ﭘﻮل ۋاﻟﯧﺮﯨﻲ(
روﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﻳﺎﺷﻼر ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﯩﺘﻰ ﻣﻪزﻣﯘن ﺋﺎﺳﺎرەﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺷﻪﻛﯩﻞ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘپ ،ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺗﻨﻰ
ﻳﺎﺗﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇش ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺑﻪردى .ﺋﯘﻻر ﻏﻪرب ﻣﻮدﯦﺮﻧﯩﺰم
ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻞ ،ﻗﯘرۇﻟﻤﺎ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﯧﯖﯩﭽﻪ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﺪى ۋە ﺋﯚزﻟﻪﺷﺘﯜردى .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﻳﺎﺷﻼرﻧﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﯩﺘﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ "ﺋﻮﻏﯘزﻧﺎﻣﻪ" ،ﺗﺎش ﺋﺎﺑﯩﺪﯨﻠﻪر ،ﻳﯘﺳﯜپ ﺧﺎس ﮬﺎﺟﯩﭗ ،ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﺎۋاﺋﯩﻲ،
ﻣﻪﺷﺮەپ ،ﻣﻮﻟﻼ ﺑﯩﻼﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮى ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺗﺘﯘر .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻳﺎﺷﻼر ﺋﻪﺟﺪادﻟﯩﺮى
ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭘﯩﺸﯘرۇﻟﻐﺎن ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻲ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪش ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ زوراﻳﺘﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ.
ﮔﻪرﭼﻪ ﺋﯘﻻر ﻏﻪرﺑﺘﯩﻦ ﺋﯚﮔﻪﻧﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺮﺳﯩﻴﻪت ۋە ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻴﻪت ﺋﯘﻻرﻧﻰ
ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺧﺎﮬﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﺪﯨﺪى .ﺋﯘﻻر ﮬﯧﺮﻣﺎن ﮬﯩﺴﺴﯩﻲ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﮬﻤﻪد ﻳﻪﺳﺴﻪۋﯨﻴﻨﻰ ،ﺳﺎن ﺟﻮن ﭘﯧﺮﯨﺲ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﻖ ﺋﻪﻟﯩﺸﯩﺮ ﻧﺎۋاﺋﯩﻴﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﺎﭘﺘﻰ.ﺋﯘﻻر ﺋﻪﺟﺪادﻟﯩﺮى ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺗﺘﯩﻦ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﺋﻮرﺗﺎق ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﺎﻣﯩﻠﻨﯩﯔ ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎپ ﻏﯘرۇرﻻﻧﺪى.

ﺑﯧﻲ داۋﻻر ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻳﺎش ﺷﺎﺋﯩﺮﻟﯩﺮى ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ دۇﻧﻴﺎۋى ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺸﻨﻰ ﻧﯩﺸﺎن ﻗﯩﻠﺪى .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪت
ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪڭ ﻛﻪڭ داﺋﯩﺮﯨﺪە ﻗﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت دەۋرﯨﺪە ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر
ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى ﺗﯧﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎس ﻗﯩﻠﻐﺎن دﯦﮭﻘﺎن ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻر ﺋﯚزﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن
ﺗﻪﺑﯩﯭت،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ۋە ﮬﯚﻛﯜﻣﻪت ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﻰ ﭘﻮﺋﯧﺘﯩﻚ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەپ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻣﯩﺠﻪزﯨﺪە ،ﺗﯩﻠﯩﺪا ،ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ۋە ﺋﯚرپ  -ﺋﺎدﯨﺘﯩﺪە ﻗﻮﻳﯘق ﺷﺎﺋﯩﺮاﻧﻪ ﻗﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ
ﮬﯩﺪى ﺋﯚرﻟﻪپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﻳﺎﺷﺎش ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯜرەش ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ دارۋﯨﻨﯩﺰم ﺋﻪڭ رەﮬﯩﻤﺴﯩﺰ
ﺗﯜس ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﯩﻤﯘ ،ﺑﯘ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﻟﯩﻼرﭼﻪ ﻣﻪﺳﯜﻣﻠﯜك ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ
ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﺎراق  -ﺗﯘرۇﻗﻠﯩﺮى ۋە ﺑﯘﻟﻐﯩﻨﯩﺸﻠﯩﺮى ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎن ،ﻛﯚﻳﮕﻪن ﻧﯧﻔﯩﺖ ﮔﺎزى ﭘﯘراپ
ﻛﻪﺗﻜﻪن ﮬﺎۋادا ﺑﯘ ﺧﻪﻟﻘﺘﯩﻦ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺗﯘﭘﺮاق ،ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜك ﭘﯘراپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﻗﺎﻏﺠﯩﺮاۋاﺗﻘﺎن
دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﺳﺎپ ﺷﯧﺌﯩﺮ  T. Sﺋﯧﻠﻠﯩﯱت ﺳﯜرەﺗﻠﯩﮕﻪن ﺑﺎﻳﺎۋان ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ دۇﻧﻴﺎدا ﺋﺎﭘﻪت ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ
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ﻛﯧﯖﻪﻳﺪى ،ﺷﯧﺌﯩﺮﻧﯩﯔ ۋەﺗﯩﻨﻰ ﺗﺎراﻳﺪى .ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨﻰ ۋە ﻣﯩﺠﻪزﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺟﻪۋﮬﻪر ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﻣﺎﮬﺎرەﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ دۇﻧﻴﺎ ﺑﯘ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺳﻪزﻣﯩﺪى .ﻻﺗﯩﻦ
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻪرداﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﻪﻧﮭﺎﻟﯩﻖ ﺑﯘ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮﻧﻰ ،ﻣﯘزﯨﻜﯩﻨﻰ ،ﺷﺎراﺑﻨﻰ،
ﺧﯘداﻧﻰ ﺳﯚﻳﯜﺷﻜﻪ ﺋﯚﮔﻪﺗﺘﻰ .ﺑﺎرﻏﺎﻧﺴﯧﺮى ﺋﯩﭻ ﻣﯩﺠﻪز ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺑﯘ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﯚز
زﯨﺪدﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺗﺎﻧﺎﺳﯩﭙﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘﻻر ﭘﺎﻛﯩﺰ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺧﯩﻠﯟەت
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﯟەرﮔﻪﭼﻜﻪ ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﺑﺎراۋەر ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى.

ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﯩﺴﻰ .ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪت ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﻜﻪن ﺑﯘ ﮬﺎﻻل ۋۇﺟﯘد ﻧﯘرﻏﯘن
ﻧﻮﺑﯧﻞ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﯘرﻏﯘن ﻧﻮﺑﯧﻞ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎن.

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪت دۇﻧﻴﺎﺳﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﺎﻳﻘﯩﻤﯩﻐﺎن ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ ﺋﺎرال ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﺎرال روﺑﯩﻨﺰون ﻛﯩﺮوزوﻏﺎ
ﺋﯘﭼﺮاپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻳﺎۋاﻳﯩﻼر ﺋﺎرﯨﻠﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﻳﻪردە ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜك
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﺎرﻻق ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ۋە ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﺑﺎر.

ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺗﻮﭘﻼم ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻳﺎش ﺷﺎﺋﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ دﯦﯖﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺮﻏﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﭼﺎﯕﮕﺎل
ﺳﻪدەپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜن ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﻻﻏﯩﺘﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺗﺎرﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻨﻰ ﺗﻪﻛﺮارﻻﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﻪﻣﻪرﯨﺴﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺗﻮﻧﯘﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﻛﯩﻤﮕﯩﺪۇر ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪت ﻧﯩﻘﺎب ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮔﻪر،
ﻛﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر دۇﻛﺎن
ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ.

ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﯩﻘﺎب ﺋﻪﻣﻪس دەرد،
ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﺎﻏﺮار ﺋﯩﺪى ﻧﺎزﯨﻢ ﻳﯜرﯨﻜﻰ.
" –ﻧﺎزﯨﻢ ﻳﯜرﯨﻜﻰ"
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ رۇس ﺷﺎﺋﯩﺮى ﻳﯧﯟﮔﯧﻨﯩﻲ ﻳﯧﯟﺗﻮﺷﯧﻨﻜﻮﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺷﺎﺋﯩﺮى ﻣﻮﻟﻼ ﺑﯩﻼل ﻧﺎزﯨﻤﻐﺎ ﺑﻪرﮔﻪن ﺑﺎﮬﺎﺳﻰ.
ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚزى ،ﺋﯘ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧﻪرﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪس ،ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧﻪرﺳﻪ.

-1999ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻴﯘل
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ﺋﻪﺩەﺑﯩﻲ ﺳﺎﯞﺍﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﯨﻦ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ؟
1

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺗﯘﺗﯩﻤﯩﺰم دەۋرﯨﺪە ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاق ﻧﻪرﺳﯩﺪە روﮬﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﻟﻪززەت ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻧﯩﺪى .زاﻣﺎﻧﻼر ﺗﺎﻻي ﺋﯩﻠﯩﻢ دەۋرەﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻗﯩﻠﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﺋﯜﻧﯜﻣﭽﯩﻠﯩﻚ
ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،دۇﻧﻴﺎ ﻣﺎددﯨﻲ ﮬﺎﻻۋەﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﭼﯩﺮﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻠﻪر
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﯘۋاﺗﻘﺎن ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ،ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪر ﺋﺎرا ﭘﺎﻳﺎﻧﺴﯩﺰ ﺋﯘﭼﯘر ﺗﻮرﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘت
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﻪﺗﺘﻰ ،ﻳﯩﺮاق ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯜپ دەرەخ ،دﯦﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﻛﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ
ﺗﯜپ ﮔﯩﻴﺎھ ،ﻳﯩﻼﻧﻨﯩﯔ ﺧﯩﺮﯨﺴﯩﻐﺎ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﯘش ،ﺋﺎﺳﺘﺎ  -ﺋﺎﺳﺘﺎ ﭼﻮﯕﻘﯘرﻻپ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪۋاﺗﻘﺎن
ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻠﯩﻖ ﭼﺎﯕﮕﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ۋۇﺟﯘدﯨﻤﯩﺰ ،ﺑﯩﺰ
ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﻗﺎﻳﺴﯩﺪۇر ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻟﻪم ﺳﯚﮬﺒﯩﺘﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ.

"ﺑﻮﻟﺪۇم ﺑﯩﻨﺎﻣﻪن ﺗﯘﭘﺮاق ﺋﯩﭽﯩﻨﺪە،
ﺑﯩﺮ داﻧﻪ ﺋﻪردﯨﻢ ،ﻣﯩﯔ داﻧﻪ ﺑﻮﻟﺪۇم".

ﺷﺎﺋﯩﺮ ﻣﻪﺷﺮەپ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘدﯨﻴﻪت ﻧﯧﮕﯩﺰى ﺑﻮﻟﻤﯩﺶ روﮬﯩﻨﻰ ۋۇﺟﯘدﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮى ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﻧﻪرﺳﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯚرۈپ ﻳﯧﺘﻪﻟﯩﮕﻪن .ﺑﯘ ﺧﯘددى ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﻳﺎش ﺋﯚز ﺧﯩﺴﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﻛﯚل ،ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﻳﺎﭘﺮاق ،ﮬﻪرﺑﯩﺮ
ﻛﯚزدﯨﻦ ﺋﯘﭼﺮاﺗﻘﯩﻨﯩﺪەك ﺋﻪﮬﯟال .ﻗﯘﻳﺎش روﮬﻰ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﻟﻪﮬﺰﯨﺪە ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ زﯨﻨﮭﺎر ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺷﻪﻛﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﯧﻨﯩﻤﯩﺰ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ  -ﻳﯧﯖﻰ ﻛﯚزﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚرۈﻧﯜپ ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺑﯘ روﮬﻨﻰ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺗﯩﻞ
ﺑﯩﻠﻪن ،ﻣﯘزﯨﻜﺎﻧﺖ ﺋﯜن ﺑﯩﻠﻪن ،رەﺳﺴﺎم ﮔﯜن )رەڭ( ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﺰﮬﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﺗﺎرﯨﺨﯩﻤﯩﺰ ﺷﯘﻧﻰ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ،ﺷﺎﺋﯩﺮﻻر ﺋﯩﻠﮭﺎم )ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺋﯘﭼﯘر( ﻧﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ دەﻗﯩﻘﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺟﺎﻛﺎرﻟﯩﻐﺎن
ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﭘﻪن ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺳﯧﺰەﻳﻠﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪزﻣﻪﻳﻠﻰ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ
ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻠﻰ ،ﻧﺎزۇك ﺳﻪزﮔﯜﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪن ﭘﺎﻳﺎﻧﺴﯩﺰ ﺋﺎﻟﻪم ﺳﯚﮬﺒﯩﺘﯩﮕﻪ ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ داﺧﯩﻞ
ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرﯨﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰ ﺗﻪرﺟﯩﻤﻪ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﺷﻠﯘق ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎش ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﻰ
ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜرﯨﻤﯩﺰ.
2

ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻗﯘﻣﻼر ﻗﺎﻳﻨﯩﻤﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺟﻪۋﮬﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎۋازﯨﻨﻰ ﻳﯩﺘﺘﯜرۈپ ﻗﻮﻳﺪۇق .ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ
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ﺋﻪﺳﻪرﻧﯩﯔ داﺷﻘﯩﻠﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﻓﻮرﻣﺎ ۋە ﻗﯧﻠﯩﭙﻼر ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﯨﻨﻰ ﻗﯘرۇﺗﯘﺷﻘﺎ
ﻗﺎراپ ﻳﯜزﻟﻪﻧﺪى .ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﻪدﯨﺒﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎدەت ﻛﯜﭼﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎرﺷﻰ ﺑﻪدﯨﺌﯩﻲ ﺗﺎﻻﻧﺘﻰ ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﺎن ﺋﯚﻟﻤﻪس
ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪر دەۋرﻟﻪرﺳﯧﺮى ﻳﺎﺷﺎش ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﻗﺎﺳﺮاﻗﻼر ﺋﯘﻗﯘﻣﻼر ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﻨﻰ
ﺧﯩﺮەﻟﻪﺷﺘﯜردى .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻲ ،ﮬﯧﺴﺴﯩﻲ ﭼﺎﻳﻘﺎﺷﻼردﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎ  -ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﯚﺗﻤﯩﮕﻪن ﻗﯧﺮى ﺋﯘﻗﯘﻣﻼر
ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺧﯘراﭘﯩﻴﻠﯩﻘﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪۈردى .ﺋﻪدەﺑﯩﻲ ﺳﺎۋاﺗﻼرﻧﯩﯔ ﮬﯚﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﻪدﯨﺒﻠﻪرﻧﯩﯔ ﭼﯘﻗﺎن ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎن ﺟﺎن ﺋﯚرﻛﻪﺷﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ،ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﭽﺎن ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻐﺎ
ﮬﯚﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن.

ﻗﯧﻨﻰ ،ﺑﯩﺰ ﻗﺎراپ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ ،ﺑﯩﺮ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﻣﻪﻣﯘرﯨﻲ ﺋﻮرﮔﯩﻨﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮ ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﺋﻪﺳﻪرﮔﻪ
ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﮬﺮۇم ﮬﺎﻟﺪا ،ﻛﯚپ ﺋﺎرﻗﯩﺪا ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﻪدەﺑﯩﻲ ﺳﺎۋات ،ﻗﯧﻠﯩﭗ ۋە
ﻗﺎﺋﯩﺪە  -ﻣﯩﺰاﻧﻼر ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ دﯨﯫﮔﻨﻮز ﻗﻮﻳﻤﯩﺪﯨﻤﯘ؟ ﺋﻮﺑﺰورﭼﯩﻼر ۋە ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼر ﺋﺎﺷﯘ ﺋﻪدەﺑﯩﻲ ﺳﺎۋاﺗﻼرﻧﯩﯔ
ﮬﯚﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﻪرﮔﻪن دەﺳﺘﻪك ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪدەﺑﯩﻲ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﻐﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪدﯨﺒﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﺪا ﻳﺎﯕﺎق
ﭼﯧﻘﯩﯟاﺗﻤﺎﻣﺪۇ؟ ﮔﻮﻳﺎ ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﺋﻪدﯨﺒﻠﻪر ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﻪدﯨﺒﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮ ﺋﺎرﺧﯩﭙﯩﻨﻰ ﺗﯘرﻏﯘزۇپ ﭼﯩﻘﯩﭗ،
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ "ﺑﯘﻧﻰ راﺳﺖ دەپ ﺑﯩﻠﯩﯖﻼر" دەپ ﺑﯘﻳﺮۇق ﭼﯜﺷﯜرﮔﻪﻧﺪەك ﺋﻪﮬﯟاﻟﻼر ﻳﯜز ﺑﻪردى .ﺑﯩﺮ ﻣﻪزﮔﯩﻠﻠﯩﻚ
ﺟﻪرﻳﺎن ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ،ﺋﻪدەﺑﯩﻲ ﺳﺎۋات ﺋﯚز داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﻪك ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﻪدﯨﺒﻨﯩﯔ ،ﺗﻪﺑﯩﯭت ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ،ﺋﺎﻟﻪم ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﯩﺴﯩﻨﻰ
ﮬﯚرﻣﻪت ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى.

زادى ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت  -ﺳﻪﻧﯭت ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﯩﺘﻰ ﻣﯘﻗﻪررەرﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ زۆرۈرﯨﻴﻪﺗﺘﯩﻨﻤﯘ؟ ﮬﺎﻳﺎت
ﻣﯘﻗﻪررەرﻟﯩﻜﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ زۆرۈرﯨﻴﻪﺗﻤﯘ؟ ﺑﯩﺰ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮى ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ ﺋﯩﮕﯩﻤﯩﺪۇق؟ ﺑﯩﺰ دۇﻧﻴﺎدا
ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭽﻨﯧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚرﻣﯩﺪۇق .ﮬﺎﻳﺎت ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯜرﻟﯜك ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﮬﺎﻳﺎت
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮاﺗﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﯨﺴﻰ دﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚزﮔﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ۋارﯨﻴﺎﻧﺘﻰ دﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﻼر ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻗﯩﻼﻧﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪزەر ،ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﻣﯘﻗﻪررەرﻟﯩﻜﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﭗ
ﺗﺎﺷﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺳﯧﺴﯩﻖ ﺋﺎﻟﻤﺎ ﮬﯩﺪى ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺷﯩﻠﻠﯧﺮﻧﻰ )ﺋﯩﺰاﮬﺎت :ﺷﯩﻠﻠﯧﺮ ﮔﻴﻮﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪن
دەۋرداش ﻧﯧﻤﯩﺲ ﺷﺎﺋﯩﺮى (.ﻏﯩﺪﯨﻘﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺪۇ ﺋﺎﻟﻤﯩﻨﯩﯔ ﭘﯩﺸﯩﭗ ﻳﻪرﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜﺷﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ
ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺶ ،ﺷﯩﻠﻠﯧﺮ ﺳﯧﺴﯩﻐﺎن ﺋﺎﻟﻤﺎ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺧﯩﺮەت ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻛﯜزﻧﯩﯔ دراﻣﺎﺗﯩﻚ
ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚرﮔﻪﻧﺪەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﯩﻠﮭﺎم ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﯩﻼ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﯘۋﻻش
ﺑﯩﻠﻪن ،ﺋﯧﺘﻨﯩﻚ ﺗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﮔﯜزەل ﻧﻪﻏﻤﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﮬﺎﻳﺎت ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﮬﺎدﯨﺴﻪ ،ﺋﯘ ﺗﻮﺧﺘﺎۋﺳﯩﺰ ۋاﻗﯩﺖ
ﺳﻪﭘﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪۇ .د .ھ .ﻻۋرﯨﻨﺲ "ﻣﯘﻗﯩﻢ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎت ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﺧﯩﻞ ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻤﯩﺰ" دﯦﮕﻪﻧﯩﺪى .ﺑﯩﺮاق ﺋﺎﺷﯘ ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎن ﺋﻪدەﺑﯩﻲ ﺳﺎۋاﺗﻼر
)ﻟﯘﻏﻪﺗﻠﻪﺷﺘﯜرۈﻟﮕﻪن ﺗﻪﺑﯩﺮ ۋە ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﻪر( ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺑﺎزﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﻠﻪۋاﺗﻘﺎن

http://ilkitap.blogbus.com

236

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺋﻪدﯨﺒﻠﻪرﮔﻪ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﻗﯘﺗﯘﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺠﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺠﻪ ﭼﻴﻪن ﺟﯘﯕﺸﯘ
ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﮕﻪن ﻗﻮرﻏﺎﻧﺪەك ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﺪﯨﻜﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﭼﯩﻘﻘﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺗﯧﺸﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﻛﯩﺮﮔﯜﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ،ﮬﻪﻗﯩﻘﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﺳﻪﭘﺴﻪﺗﻪ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻮﻏﯘق ﺋﯘرۇﺷﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ
ﭼﯩﻘﺎردى.

ﺋﻪدەﺑﯩﻲ ﺳﺎۋات ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ،ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﻗﺎزﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴﯩﻢ ﭘﯩﭽﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى ،ﺷﯘﻧﻰ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ
ﺋﯘﻗﺘﯘرۇپ ﺋﯚﺗﯜش زۆرۈرﻛﻰ ،ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﺘﺎ ﻗﺎزى ﻳﻮق .ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﺘﺎ روﮬﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﺎﻧﺎﺳﯩﭗ ﺑﺎر .ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﯘ
ﺗﺎﻧﺎﺳﯩﭙﻨﯩﯔ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺋﻪزاﺳﻰ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪن ،ﺋﯘ ،داۋراﯕﺴﯩﺰﻻ ﺷﺎﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﺘﺎ ﻧﻮﭘﯘز ﻳﻮق،
ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪن ﺋﯚﻟﭽﻪم ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﻮق ،ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﻳﺪاﻧﻰ ،ﺑﯘ ﻣﻪﻳﺪاﻧﺪا ﮬﻪرﻛﯩﻢ ﺋﯚزﯨﮕﻪ
ﻻﻳﯩﻖ ﻳﻮل ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﮬﻪﻗﻠﯩﻖ ،ﺳﻪن ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﻳﺎزﯨﺴﻪن ،ﻳﺎزﻏﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯔ
ﻗﺎﻧﺪاق ژاﻧﯩﺮ ...ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ .ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻳﺎزﻏﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ روﮬﯩﻐﺎ
ﺗﻪﮔﺴﯘن ،ﺋﯩﺰ ﻗﺎﻟﺪۇرﺳﯘن ،ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﺴﯘن ،ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﺋﻪﺳﻪر ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﭘﺘﻮرﻧﯩﯔ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪن ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ۋەﺗﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻟﯩﺴﺎ ﺳﻪﻧﯭت دﯦﮕﻪن ﺷﯘ .ﺳﻪن ﮬﯧﭽﻘﺎﭼﺎن ﺋﯚز
ۋەﺗﯩﻨﯩﯖﺪە ﺗﯘرۇپ ﻳﺎت ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﺮ  -ﻣﻪرۇﭘﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜرﻣﻪﻳﺴﻪن.
3

ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎن داﻧﯩﺸﻤﻪﻧﻠﯩﺮى" :ﺳﻪﻧﯭﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪﻛﻠﯩﻜﻨﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼردﯨﻦ ﺋﯚﮔﻪن" دﯦﮕﻪﻧﯩﻜﻪن .ﺗﺎﮔﻮر ﺋﻪﻧﻪ
ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﯘ ﻗﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺧﺎس ﺋﻮﻣﺎق ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪى.
ﻗﯩﺰﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﯜچ ﻳﺎش ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،رەﺳﯩﻢ ﺳﯩﺰﯨﺸﻘﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪى .ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘ ﺷﻪﻛﻠﻰ
ﺗﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻨﻰ ﺳﯩﺰﯨﭗ ،ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚز ،ﺑﯘرۇﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ دﯦﺮەك ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن
دۈﮔﯩﻠﻪﻛﻠﻪرﻧﻰ ،ﺋﻪﮔﺮى  -ﺑﯜﮔﺮى ﺳﯩﺰﯨﻘﻼرﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﺗﻪرﺗﯩﭙﺴﯩﺰ ﮬﺎﻟﺪا ﻗﻮﻧﺪۇرۇپ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ .ﺋﯘ ﺑﯘ "ﺋﻪﺳﻪر"
ﻧﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ" ،ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ،ﺗﺎﺷﻤﯘ؟" دەپ ﺳﻮرﯨﺪﯨﻢ ،ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺑﯩﺮدﯨﻨﻼ دوﻣﺴﺎﻳﺪى  -دە،
"ﻣﻪن ﺋﺎدەم ﺳﯩﺰﻏﺎن ﺗﯘرﺳﺎم" دﯦﺪى .ﻣﻪن رەﺳﯩﻤﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪزەر ﺳﺎﻟﺪﯨﻢ .ﺑﯩﺮ ﻗﺎرﯨﺴﺎم ﺋﯘ ﺷﻪﻛﻠﻰ
ﺋﯚزﮔﻪرﮔﻪن ﺋﺎدەم ﺑﯧﺸﯩﺪەك ﻛﯚرۈﻧﺪى .ﺑﯩﺮ ﻗﺎرﯨﺴﺎم ،ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﺎش ﺋﯚﻣﭽﯩﻴﯩﭗ ﻗﺎراپ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪەك
ﻛﯚرۈﻧﺪى .ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘت ﺋﺎﻧﺪروﺗﻮﻣﺎﺳﻨﯩﯔ "ﻛﺎﺋﯩﻨﺎت ۋە ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮى" دﯦﮕﻪن ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ "ﺗﺎش
ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ،ﺑﯩﺰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯩﺪۇق" دﯦﮕﻪن ﺳﯚزﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .ﺑﯘ
ﺑﯩﯯﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪدرﯨﺠﯩﻲ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺗﯜرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ ﻣﯘراﺟﯩﺌﯩﺘﻰ ﺋﯩﺪى.
ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮدى .ﺋﯘ ﺋﻪﻣﺪى رەﺳﯩﻢ ﺳﯩﺰﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺋﯘ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﻪرﮔﻪن
ﺗﺎﭘﺸﯘرۇﻗﺘﯩﻜﻰ "?= "4+4دﯦﮕﻪن ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎۋارە ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .دﯦﻤﻪك،
ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﺎدەم ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﻤﯩﺴﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘۋاﺗﻘﺎن ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ،ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯜرەش ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻣﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
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ﻣﻪن ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ "ﺋﻪﺳﻪر" ﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﻮﻳﺪۇم .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ رەﺳﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎش ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﮔﻪ ﺧﺎس ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎت
ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎراپ ﺗﯘراﺗﺘﻰ .ﻗﯩﺰﯨﻢ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﻪﭘﭽﯩﻠﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎدەم ۋە ﺗﺎش ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﻨﺴﻠﯩﻖ ﭘﻪرﻗﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﻜﻪﻧﯩﺪى.

ﻣﻪﺷﮭﯘر ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻚ ۋە ﻓﯩﺰﯨﻚ ﻧﻴﯘﺗﻮن ﺋﯚزﯨﻨﻰ دﯦﯖﯩﺰ ﺳﺎﮬﯩﻠﯩﺪا ﻗﯘﻟﯘﻟﻪ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﻳﯜرﮔﻪن ﺑﺎﻟﯩﻼرﻏﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﻘﺎﻧﯩﻜﻪن .ﺋﯧﻴﻨﯩﺸﺘﯧﻴﯩﻦ ﻧﯩﺴﭙﯩﻴﻠﯩﻚ ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎزﻏﺎﻧﺪا ،ﻣﯘزﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﮭﺎﻣﺒﻪﺧﺶ ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻦ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﻐﺎﻧﯩﻜﻪن .ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻼر داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪن ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى
ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﻓﺎﻧﺘﺎزﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘرۇﭘﺘﯘ .ﻓﺎﻧﺘﺎزﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰﭼﻪ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ "ﺧﯩﻴﺎل"،
"ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر" دﯦﮕﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺧﯩﻴﺎل ۋە ﺋﯩﻠﮭﺎﻣﻨﯩﯔ زۆرۈرﻟﯜﻛﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻖ
ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺳﻪﻧﯭﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪدەﺑﯩﻲ ﺳﺎۋاﺗﻨﯩﯔ ﮬﯚﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻘﻰ ﺷﯘﻧﭽﻪ زۆرۈرﻣﯘ؟ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼردﯨﻜﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ
ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﯩﻠﻪردﯨﻜﻰ ﺧﻮرﯨﻤﺎس ﺑﯧﺸﺎرەت ﻛﯜﭼﻰ رەت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
4

ﺋﯩﺴﺘﯩﻠﯩﺴﺘﯩﻚ رەﯕﺪارﻟﯩﻘﻘﺎ ﮬﻪددﯨﺪﯨﻦ زﯨﻴﺎدە ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﺎل ﻗﻮﻳﯘش ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﮔﯩﺮﯨﻢ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﺑﯩﺰدﯨﻤﯘ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚپ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﻛﯚپ ﮬﺎﻟﻼردا ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﺷﯧﺌﯩﺮﻧﻰ ﺗﯩﻞ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ
ﭘﺎﺳﺎﮬﻪت دەپ ﻗﺎرﯨﺪۇق؛ ﺑﻮﻏﯘم ،رﯨﺘﯩﻢ ،ﻗﺎﭘﯩﻴﻪ دەپ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۇق .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﺗﻪۋە
ﻛﻼﺳﺴﯩﺰﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﺪۇﻗﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﺎ ﺑﯜﮔﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﭘﺎﺳﺴﯩﭗ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﺎردى .ﺑﯩﺮ ﻧﺎﺧﺸﯩﭽﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﮬﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﻰ ﻧﺎﺧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ
ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎن دەرﯨﺠﯩﺪە ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺴﻪ ،ﻧﺎﺧﺸﯩﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺑﺮازﯨﻐﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﯧﺘﯩﺪۇ.
ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻧﺎﺧﺸﯩﭽﯩﻨﯩﯔ ﮔﯩﺮﯨﻢ ۋە ﻣﯩﻤﯩﻜﯩﺴﻰ ﭼﻮﻗﯘم ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺑﯩﻠﻪن ﺟﯩﭙﺴﯩﻼﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك .ﺷﯧﺌﯩﺮدﯨﻜﻰ
ﻣﺎﮬﺎرەﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ دەرﯨﺠﯩﺴﯩﻤﯘ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪن ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻴﻠﯩﻜﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼم
ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﯟاﻟﻐﺎن ﮬﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ ،ﭘﻮزۇر ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪس ،ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺗﯧﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ،ﺑﻪش
ﺋﻪزاﻳﯩﻨﯩﯔ راۋۇرۇﺳﻠﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺷﺎﺋﯩﺮدا ﺷﯧﺌﯩﺮﻧﻰ ۋۇﺟﯘدﻗﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺗﻪۋرﯨﻨﯩﺶ راﺳﺘﺘﯩﻨﻼ ﺑﺎر
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﮬﻪﺷﻪﻣﻪﺗﺴﯩﺰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺋﺎﻧﯩﻼر ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ﭘﻪرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
"ﺋﺎﻧﺎم"" ،دادام" دەپ ﺋﻪرﻛﯩﻠﯩﺘﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎت ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﺎدەﻣﮕﻪ
ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.

ﺋﻪدﯨﺐ ﺋﯚز ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﺗﯘﻗﻠﯘق ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺟﻪﻟﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺑﯘل
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮەك ،ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪﻳﻤﻪن دەپ زورۇﻗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﻪ
ﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاق ﺳﺎۋاﺗﻨﻰ ﻣﯘﺗﻠﻪق ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك .ﺋﻮﻣﯘﻣﻪن ،ﺋﻪدﯨﺒﻨﯩﯔ ﻳﯧﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻘﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﻣﺎس ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪررەرﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﻻزﯨﻢ .ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪر
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ﻳﻮﺷﯘرۇپ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺳﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺳﺎدﯨﭙﯩﻲ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺋﻪدﯨﺒﻜﻪ ﺋﺎﺷﻜﺎرﯨﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.

ﺷﺎﺋﯩﺮ دﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪرﮔﻪ دۆﯕﮕﻪپ ﺋﯩﺰﮬﺎرﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪر ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ
ﺋﯚزﯨﮕﯩﻼ ﺋﺎﻳﺪﯨﯔ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﺰﮬﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣﯘزﯨﻜﯩﻨﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ دۆﯕﮕﻪپ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟
ﻧﺎۋادا ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﯚزﯨﻨﻰ "ﺋﺎﻟﻪم ﺳﯚﮬﺒﯩﺘﻰ" ﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﻪزاﺳﻰ دەپ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪن ،ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠﻪر دۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺑﯩﺮ ﺋﻮرﺗﺎق ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك .ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪدەﺑﯩﻲ ﺳﺎۋاﺗﻨﯩﯖﻤﯘ ﻛﯧﺮﯨﻜﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺗﻪﻧﻘﯩﺪ ۋە
ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼرﻏﺎ ﻗﺎراپ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇش ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﮬﺎﺟﻪﺗﺴﯩﺰ.

-1997ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻴﯘن
________________________________________
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ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮﻯ

ﺳﺎﻫﯩﻞ ﯞە ﺳﻪﻳﻴﺎﻫ
)ﭼﺎﺗﻤﺎ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪر(
ﻣﯘﻗﻪددەس ﻗﻮل
ﻣﻪن ﻳﺎﺷﯩﻤﯩﻐﺎن ﺳﯘﻻﻟﯩﻠﻪر ،ﻣﻪن ﻳﺎﺷﯩﻤﯩﻐﺎن دەۋرﻟﻪر ﻳﻮق .ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻳﺎدﻧﺎﻣﯩﻠﻪرﻧﻰ ۋە ﺋﻪﺳﻠﻪرﻧﻰ ﻳﻮق
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﺎﻟﯧﻨﺪارﻻرﻧﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﺎي ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ۋە ﺋﺎراﭼﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﭙﺎﻳﺎن زاﻣﺎن ﻳﻪﻧﯩﻼ
ﻣﺎﯕﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘپ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺷﻪﻛﻠﯩﻢ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺧﯩﻠﯟەت.

دوﺳﺘﻼر ،ﻣﻪن ﻣﯘﺷﯘ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯩﻠﻪرﮔﻪ ﻗﻮل ﺋﯘزﯨﺘﯩﻤﻪن .ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺧﯩﻠﯟﯨﺘﯩﻤﻨﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ
ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ دۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻛﺎن دەپ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯧﺮەك.

راﺳﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎم ﺳﯩﻠﻪرﮔﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﻮل ﺋﯘزﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪن ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻗﻮل ﺋﯘزاﺗﻤﺎﻳﻤﯘ
ﺗﯘراﻟﻤﺎﻳﻤﻪن .ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﻳﯧﮕﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ،ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ...دۇﻧﻴﺎﻻردﯨﻦ
ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ،ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻳﯧﭙﻴﯧﯖﻰ ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﻪﺗﻨﻰ ﺳﯜرەﻟﻤﻪﻳﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﻐﺎق ﻛﯩﺮﭘﯩﻜﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﺎﻻي دۇﻧﻴﺎ
ﺋﯚﺗﻜﯜزۈﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﯧﮕﺎﻧﯩﻠﯩﻘﯩﻢ ﺗﯜﻧﯜﮔﯜن ﻛﺎﻓﻜﺎﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﯭﺳﯩﮕﻪ ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﮬﺎﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ
ﻳﯩﻘﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯜﮔﯜن ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯜﻧﯜﮔﯜن ﻧﺎﻣﻪﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺳﯩﻠﺪا ﺗﯘرۇپ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻳﯩﺘﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺗﯜﮔﻤﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺰدەﻳﺪۇ .ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﯚز ۋۇﺟﯘدﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰدەﻳﻤﻪن دەپ ﺑﺎرﻣﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﯟاﻻﻣﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﺴﻰ
ﻧﺎﻣﻪﻟﯘم ،ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻳﯧﮕﺎﻧﯩﻠﯩﻖ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯘزﻗﺎﭼﺎم ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮﻻ ﻳﯧﮕﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻦ
ﭘﯜﺗﻜﻪن ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻳﺎﻛﻰ )ﺗﺎﻻي( دﯦﮕﻪن ﺳﯚز ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﻜﻪن ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،ﺑﯘﻧﺪاق ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ" ،ﺑﯩﺰ" ﺑﯩﻠﻪن "ﺗﺎﻻي" ﻧﯩﯔ ﭘﻪرﻗﻰ ﺗﯜﮔﻪپ ،ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯩﺮ ﺳﯚز ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.

ﺳﯩﻠﻪر ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﯩﻢ ،دوﺳﺘﻼر .ﺋﻪﮔﻪر ﻣﻪن ﻛﯚزۈﻣﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻗﺎرﯨﻤﯩﺴﺎم ،ﻗﯩﻤﯩﺮﻻﺷﻘﺎ ،ﺳﻪﻛﺮەﺷﻜﻪ ،ﭘﻪرۋاز
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯚﺗﻤﯩﺴﻪم ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﮬﻪرﯨﻜﻪت ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﺎﺳﻤﺎن ﺗﯧﺨﻰ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﺳﻤﺎن
ﻳﯜرﯨﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺑﯩﺮ ﻗﻪۋﯨﺘﯩﺪە ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯧﻠﯩﻦ ﺑﯘﻟﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﯜﻣﻜﯩﻠﯩﭗ ﭘﯘرﺳﻪت ﻛﯜﺗﯩﺪۇ .ﺳﯩﻠﻪر
ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻠﻪر ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚزى ﺗﯘﻏﯩﺪۇ .ﺋﻪﻣﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚزى ﺋﯚﺗﻜﯜر ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﻰ
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ "ﺋﺎﺳﻤﺎن" دﯦﮕﻪن ﺑﯩﺮﻻ ﺳﯚز ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .دﯦﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻣﭽﻪ،
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻣﯘ ﺗﺎﻣﭽﯩﻼردﯨﻦ ﭘﯜﺗﻜﻪن .ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪە ﺋﺎﺳﻤﺎن ،ﺗﺎﻣﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﺎﻣﭽﻪ .ﺑﯘ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ.

ﺗﻮﻏﺮا ،ﻣﻪن ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﻣﻮﮬﺘﺎج ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘﻧﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜك ﻣﻮﮬﺘﺎﺟﻠﯩﻖ دﯦﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻧﺎۋادا ﻣﻪن
ﺋﯩﭽﯩﻤﮕﻪ ﻗﺎراپ ﺋﯘﭼﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪن ،ﺋﺎﺳﻤﺎن ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻣﯧﻨﯩﯔ ۋۇﺟﯘد ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﯩﻤﻨﯩﯔ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺗﯧﺮرﯨﺘﻮرﯨﻴﯩﺴﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .دەل ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻮراﻧﻠﯩﺮى ۋە ﻳﺎﻣﻐﯘر ،ﭼﺎﻗﻤﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚزۈم ﮬﯧﺲ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﯨﻤﻪن .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﯕﺮﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯚزﻟﯩﻤﯩﮕﻪن ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻠﺪا ﺳﯚزﻟﯩﺸﯩﻤﻪن ،ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻤﺪﯨﻢ ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ
ﭼﯩﻤﻪﻧﺰارﯨﺪا ﺷﻪﺑﻨﻪﻣﮕﯩﻤﯘ ،ﻗﯘرﺗﻘﯩﻤﯘ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﻤﻪن ،ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ  -ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﻮﻳﯘﻧﯩﻤﻪن ،ﺳﯩﺮﺗﯩﻤﻐﺎ
ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﻤﻪن ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ،ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪن .ﭘﻮﺳﺘﯘﻣﻨﻰ ﻳﺎرﯨﻤﻪن  -دە،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﻮﺷﻠﯘق ﺳﯩﻠﻪر ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﻠﻪر ،دوﺳﺘﻼر .ﺳﯩﻠﻪر ﭘﺎﻳﺎﻧﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺗﯩﻞ ﺷﺎۋﻗﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻪزﻣﻪي ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻠﻪر ،ﺋﯚزۈﯕﻼرﻧﻰ ﺗﯩﯖﺸﺎپ ﺗﯘرﻏﺎن ۋاﻗﯩﺘﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻪﻟﺴﻪ
ﺳﯧﺰﯨﭙﻤﯘ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻠﻪر .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺗﯘﺗﺎﺷﻘﺎن ﺟﺎي .ﺑﯘ ﺟﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻤﯘ ﺋﺎﺳﻤﺎن ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ
ﺋﯚزى ﻛﯜﺗﯜۋاﺗﻘﺎن روﻟﻨﻰ ﺗﺎﺳﺎدﯨﭙﯩﻲ ﺋﻮﻳﻨﺎپ ﻣﻪﻧﻪ ﻗﯘﻳﺎﺷﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .ﺷﯘﻧﺪاق ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﯘر ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎن
ﺟﺎي ﻳﯧﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﭼﯩﻤﻠﯩﻖ.
ﻗﻮل ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﺶ؟...

ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘش )ﺷﻪﻛﻠﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺶ( ﺗﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﻪڭ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪل ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎن دﯦﺴﻪم ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﻣﺴﯩﺰ؟
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻧﻮﻗﯘل ﻣﻪﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻼ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪا ﺳﺎﻧﻐﺎ ﭘﺎﺗﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻳﺎﻛﻰ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻪزﮔﯜ ﺋﻮرﮔﯩﻨﯩﻤﯩﺰدﯨﻦ زﯨﻴﺎدە ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺳﯘﻧﯘﺷﻘﺎن ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺳﻪزﻣﯩﮕﻪﻧﻤﯩﺰ .ﺳﯧﺰﯨﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻨﻰ
ﻳﻮق دﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﻤﯘ ﺗﯩﻠﯩﯖﯩﺰ ﻛﯚﻳﯩﺪۇ .ﺳﯧﺰﯨﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺷﻪرت ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﯧﺰﯨﻠﻤﯩﮕﻪن ﻧﻪرﺳﻪ
ﻣﻪﻧﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪرﻛﯩﺰى ،ﻣﻪرﻛﻪزدە ﻧﯧﻤﻪ ﺑﺎر ،ﻗﺎراپ ﺑﯧﻘﯩﯖﻼر.

ﻗﻮل ﺋﯘ ﻗﻮل دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن زادى ﻧﯧﻤﻪ؟
ﮬﯧﻜﻤﻪت ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮل دەپ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰدﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻮل دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﻧﻪرﺳﯩﺪﯨﻤﯘ؟ ﺑﯘﻧﻰ
ﻧﯧﻤﯩﻼ دﯦﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﯟﯦﺮﯨﺪۇ .ﺑﯩﺮاق ﺑﯩﺰ دەۋاﺗﻘﺎن ﻗﻮﻟﻨﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺷﯧﺌﯩﺮ دەپ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻧﺪەك ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .دﯦﻤﻪك،
ﺷﯧﺌﯩﺮﻣﯘ ﻗﻮل ،ﺑﺎﻳﺎ ﺑﯩﺰ ﻗﻮل ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻧﻪرﺳﻪ دﯦﻴﻪﻟﻤﯩﺪۇق ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ دﯦﻴﻪﻟﯩﮕﻪن ۋاﻗﺘﯩﻤﯩﺰدا ﺷﯧﺌﯩﺮ
ﻗﻮل ﺋﻪﻣﻪس .ﻗﻮل ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ۋاز ﻛﻪﭼﻜﻪﻧﺪە ﺷﯧﺌﯩﺮ ﻗﻮل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .دۇﻧﻴﺎدا ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯘﺧﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﺧﯩﻠﯟەت ﻳﻮق،
ﺋﯘ ﭘﻪﻗﻪت ﻳﯧﮕﺎﻧﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻤﺎي ﺗﯜرﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪﯨﻼ ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜك ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاق،
ﺷﯧﺌﯩﺮ )ﮬﻪﻗﯩﻘﻪت( ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﺷﻪﻛﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﺷﻜﺎرﯨﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯚﺗﯜپ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺧﯩﻠﯟەﺗﻠﻪر ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﺪۇ.

ﻗﻮل ﺑﻪرﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ ﻧﺎۋادا ﻗﻮل ﺑﯧﺮﯨﺶ  -ﺑﻪرﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻣﻪزﻣﯘﻧﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻻﻟﯩﺴﺎ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﮔﻪپ ،ﺳﻮﺋﺎﻟﻤﯘ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪۇ.

ﻣﻪن ﻗﻮﻟﯘﻣﻨﻰ ﺳﻮزدۇم ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪم دﯨﯫﻣﯧﺘﯩﺮى
ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﻧﯘﻗﺘﺎم ﺋﻪۋۋەﻟﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮ
ﮬﻪﺳﻪن  -ﮬﯜﺳﻪﻧﮕﻪ ﮬﺎﻣﯩﻠﯩﺪار ﺑﻮﻟﻐﺎن.

ﺋﯚﺗﻜﯩﻨﯩﻢ ﺷﻪﮬﻪردۇر ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﮬﺮا
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﭼﯩﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﻳﺎﭘﺮاق
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ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮﻯ
ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ.
ﺟﯩﻢ ﺗﯘراﻟﻤﺎﻳﻤﻪن.

ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﭘﯜﺗﯜن ﻣﻪﻧﺰﯨﻞ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﻧﺴﺎ
ﺋﯘزارت ﻳﻪﻧﻪ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﯩﯖﻨﻰ ،ﻗﻮپ ﺋﻮرﻧﯩﯖﺪﯨﻦ.
ﺋﯚرە ﺗﯘرۇﭘﻼ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺴﻪن.

ﺑﻮﻟﻘﺎﯕﻨﻰ ﺋﯘرﻏﯘڭ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺋﯘر
ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﺗﯩﻤﺘﺎس دۇﻧﻴﺎ ﺑﯘ
ﺧﯩﻼپ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚزۈﯕﮕﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯘرۇﺷﯘڭ
ﺋﯚزﮔﻪ ﺑﯩﺮ رەۋﯨﺸﺘﻪ ﺗﯩﻤﺘﺎس دۇﻧﻴﺎ ﺑﯘ.

ﻛﯚزۈڭ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﺪۇر ﻳﯧﻘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن
ﺗﺎﭘﺸﯘرۇق ﻳﻮق دﯦﺴﻪﯕﻤﯘ ﺋﯩﺸﻠﻪت ﺋﯘﻧﻰ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺗﯜﮔﻪپ ﻛﯧﺘﻪر ﺷﻪﭘﻪرەﯕﻤﯘ.

ﻛﯧﻠﯩﯖﻼر ،ﺑﯩﺮ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼي ﻗﻪدﯨﺮداﻧﻼر
ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ ﻳﯩﺮاﻗﺘﯩﻨﻤﯘ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﻳﻤﻪن.

ﻧﯧﭽﯜﻧﺪۇر ﺗﺎﺗﻠﯩﻘﻤﯘ ﺗﺎۋﯨﻤﯩﺰ ﻳﻮق
ﺷﯘ ﭘﯧﺘﻰ ﻗﯘﺗﻼۋەرﺳﯘن ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺷﺎراب
ﺗﻪﯕﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪرﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎر رﯦﺘﯩﻤﯩﻤﺪە
زﯦﺮﯨﻜﺴﻪم ﻗﺎﭘﯩﻴﻪﺳﯩﺰ ﻳﯩﺮاﻗﻼﻳﻤﻪن.
ﻛﻪل دۇﻧﻴﺎ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯘم ﮬﻪر ﻣﯘﻗﺎﻣﺪا!

ﭼﯩﻘﯩﺶ ۋە ﻛﯩﺮﯨﺶ
ﻗﺎرﺗﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﮬﻪر ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪە ،ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﻠﯩﻨﯩﺶ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ
ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪزەر ،ﺑﯩﺰﮔﻪ روﺷﻪن ﺋﯚزﮔﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪۇرﯨﺪۇ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺗﻮﻧﯘش
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﺷﯘ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﺎﺷﯘ ﺧﺎﻟﺘﺎ ﻛﻮﭼﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﻻي ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯚﺗﺴﻪﻛﻤﯘ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺗﻪﻛﺮارﻟﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﯖﻰ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎت ،ﻳﯧﯖﻰ ﻣﻪﻧﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘرﯨﻤﯩﺰ ،ﺑﯘﻻر ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﻤﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪرﻛﯩﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻟﯘڭ ۋە ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻼر ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯧﮭﺮﯨﻲ رەۋﯨﺸﺘﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ،
ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﮔﯜزەل ﻣﻪﻧﯩﻨﻰ ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯚرۈﻧﯜش ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺗﯜزۈﻟﯜﺷﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﭽﺎن
روﮬﯩﻤﯩﺰ ﺑﯘ ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﯩﯔ رۇﺧﺴﺎرﯨﻐﺎ ﻧﯧﭙﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﭼﯜﻣﺒﻪﻟﻨﻰ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﻳﯧﯖﯩﭽﻪ ﺋﯩﺸﺘﯩﮭﺎ ﺑﯩﻠﻪن
ﺳﯚﻳﯜپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ روﮬﯩﻤﯩﺰ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﯩﺮەر ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺖ ﺋﯩﺰدەﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى

ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮەر ﺗﯜپ دەرەﺧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮەر رۇﺟﻪﻛﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎددﯨﻲ ۋە
ﺋﻪرزﯨﻤﻪس ﻗﺎﻧﺪاﻗﺘﯘر ﺑﯩﺮەر ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻧﻪرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜك ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﻳﯘﻟﯘﺷﻰ ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ ﺋﯩﺪى ،ﺑﻪزﯨﺪە ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ
ﭘﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﻪﻗﻠﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﯩﮕﻪن ﻣﻪﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻧﻪرﺳﻪ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺗﺎﭘﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟارﻟﯩﻘﻨﻰ دەﯕﺴﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻟﭽﻪم ،ﻧﻪ ﺑﯩﺮ داﻧﺎ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ،
ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎن ﺧﯘداﻧﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘﯩﮕﻪ ﻧﺎﺋﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎت ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﺋﯜﻟﮕﯜرەﻟﻤﻪي
ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﯘﻧﺪاق ﻛﻪم ﻧﯧﺴﯩﭗ ﮬﺎﻟﻘﯩﺶ ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺷﻪرەﭘﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻧﺘﯘﺷﻨﻰ ﺳﻮۋﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.

دەرﻳﺎ ،ﻗﯩﺮﻏﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﻤﻪن ﺋﯧﻨﯩﻖ
ﻟﯧﻜﯩﻦ راۋاﻧﻠﯩﻘﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ﻣﯘﺋﻪﻣﻤﺎ
ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻗﯩﺮﻏﯩﻘﯩﯖﻤﯘ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪۇ ﺋﯘزاپ
ﻣﯧﻨﻰ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼردا ﻗﺎﻟﺪۇرۇپ ﺗﻪﻧﮭﺎ
"ﺋﯩﻜﻜﻰ رەت ﺋﯚﺗﯜﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ﻧﯧﺴﯩﭗ"

دەﭘﺘﯩﻜﻪن ﻛﯚپ ﺑﯘرۇن ﻳﺎﺷﯩﻐﺎن دەﻧﺎ
ﻗﯩﺮﻏﺎﻗﺘﺎ ﺋﯚزۈﻣﻨﯩﯔ ﻳﯜﺗﻜﯩﻨﻤﻤﯘ راﺳﺖ
ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎن ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﯘﺳﻰ رەﻧﺎ.

ﻗﺎرﺗﺎ ﺋﻮﻳﻨﺎش ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪت دەﺳﺘﯘرﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻤﺴﺎﻟﻰ ،ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﯩﺪۇر ﻟﯘﻏﻪت ﺳﻮﺳﺘﺎۋﯨﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﺳﯚزﻟﻪر
ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎراﯕﻐﯘ ۋە ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﻮرﻣﺎﻧﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯩﻼھ ،ﭘﻪرﯨﺸﺘﻪ ،ﺋﺎﻟﯟاﺳﺘﯩﻼر ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ،ﻗﯧﺮى ﺗﻮﻏﺮاﻗﻨﯩﯔ
ﺧﯩﺴﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰى ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ،ﻳﯩﻼﻧﻘﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﺎﻣﺎل ﻏﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﻗﯩﺰﯨﻘﺎرﻟﯩﻖ
ﺋﻮﻳﯘﻧﻐﺎ داﺧﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺳﯚز ﺑﯩﺮ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﻗﻪﺳﯩﺮ ،ﺑﯘ ﻗﻪﺳﯩﺮدە ﺑﯘرۇن ﺋﯚﺗﻜﻪن دوﻗﻤﯘﺷﻼرﻧﻰ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ زادﯨﻼ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰدﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﻤﯘ ﻛﯚرەﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺳﯚزﻟﻪر
ﺋﯧﺰﯨﺘﻘﯘ ،ﺑﯩﺰ ﺋﺎزﻏﯘن ،ﻧﻪ ﻣﺎﻛﺎﻧﯩﻤﯩﺰ )ﺋﻮرﻧﯩﻤﯩﺰ(ﻧﯩﯔ ،ﻧﻪ زاﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰ )ۋاﻗﺘﯩﻤﯩﺰ(ﻧﯩﯔ ﺗﺎﻳﯩﻨﻰ ﻳﻮق ،ﺳﯚزﻟﻪرﮔﻪ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻤﯩﺰدﯨﻦ ﮔﻪپ ﺋﺎﭼﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﺗﯩﻠﺴﯩﺰﻏﺎ ،ﮔﻮﻳﺎ ﺳﯚزﻟﻪرﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻐﺎ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ،ﺳﻪﺑﯩﻴﻠﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜك ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﻪ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎزاب ،ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ،
ﻗﺎﺑﺎﮬﻪت ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻘﺎ ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻼ ﻳﯧﺘﻪرﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.

ﺑﯘددﯨﺴﺘﻼر ﺑﯜﻳﯜك دەرﻳﺎدا ﺑﯩﺮ ﺗﺎل ﻗﯘم ،ﻗﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚزى ﺑﯜﻳﯜك دەرﻳﺎ دﯦﻴﯩﺸﯩﺪۇ .ﺗﯩﻠﻤﯘ ﺑﯩﺮ دەرﻳﺎ ،ﮬﻪر ﺑﯩﺮ
ﺳﯚز ﮔﻮﻳﺎ ﺋﺎﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﺎل ﻗﯘم ،ۋەﮬﺎﻟﻪﻧﻜﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ دەرﻳﺎﺳﯩﺪا ﺋﺎﻟﻤﯩﺪەك ﻟﻪﻳﻠﻪپ ،ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻛﻜﻪ ﻗﺎراپ
ﺋﺎﻗﯩﻤﯩﺰ.

ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪر ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻟﯩﺒﺎﺳﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯩﻴﮕﻪن ﮬﺎﻣﺎن ﺳﯚز دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻤﯩﺰ ﻛﯩﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت
ﻗﯩﺴﻘﯩﻐﯩﻨﻪ ﺟﻪرﻳﺎﻧﺪا.

روﮬﯩﻤﯩﺰ ﻗﻪۋەﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺴﺘﻪك ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎي ﭘﯘرﺳﻪت ﻛﯜﺗﯩﺪۇ ،ﺋﯚزﯨﻨﻰ روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﻛﻮﻳﯩﺪا
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ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻛﯩﻠﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﻗﺎراﯕﻐﯘ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺑﯩﺰﻣﯘ
ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ ،ﺷﻪﻛﯩﻞ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎن ﮬﺎﻣﺎن ﺗﯩﺘﺮەﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﯩﺰ ،ﭼﻪﻛﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺷﻪﻛﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺑﯜﻳﯜك ﺗﻪۋەﻟﻠﯘﺗﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪۇ .دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪر ﮔﻮﻳﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻟﯘﻏﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﻗﻠﯩﻤﯩﺰدﯨﻦ ﺑﯘﻳﺮۇق ﻛﯜﺗﻤﻪﻳﻼ ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺳﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼپ ،ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺑﯘرﻣﯩﺴﯩﻤﺎن ﻛﯚزﻧﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘرۇپ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ.

ﻧﺎزاﻛﻪﺗﻠﯩﻚ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺋﯩﻼﮬﻰ
ﻛﯚرﺳﻪت ﮬﯩﻤﻤﻪت ،ﺑﻪرﮔﯩﻦ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ
ﺗﯘﻏﺴﯘن ﻣﯧﻨﻰ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺋﯘﭘﯘﻗﻰ
دەرﮔﺎﮬﯩﻤﻐﺎ ﻳﯧﻨﯩﭙﻼ ﻗﺎﻳﺘﺎي.

ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻤﮕﻪ ﭼﯜﺷﻜﯩﭽﻪ ﻳﺎرﻟﯩﻖ
ﺑﻪس ،ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﻻ رەت ﻳﺎﻧﻤﺎق
ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﭘﺎرﻻق.

ﻣﺎﯕﺎ ﻗﻪدەھ ﻛﯧﺮەك ﻗﯘﻳﯘﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﯩﺸﺘﯩﮭﺎ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﺮەك ﻛﯚرۈﻧﯜش ﺋﯜﭼﯜن.

ﮔﯜل ﺳﺎﻳﯩﺴﻰ
ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺑﯘ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪن ،ﺋﯘ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻤﯘ ﺑﺎرﻣﻪن ،ﺷﯘﯕﺎ ﺷﻪﻛﻠﯩﻤﻨﻰ ﻳﺎرﯨﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﻤﻪن.
ﻣﻪن ﻧﻮﻗﯘل ﺋﯚزۈﻣﺪﯨﻼ ﺋﻪﻣﻪس ،ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ داۋاﻣﯩﺪا ،ﭼﻪﻛﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺗﻮﻳﯘﻧﻐﺎن ﻗﺎرارﯨﺪا.

ﭘﯩﻜﺎﺳﻮﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﻰ زادﯨﻼ ﭘﯜﺗﯜن ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﯘ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﯘرﻏﯘن
ﻳﻮﭼﯘﻗﻼرﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﻮﻳﻐﺎن ،ﺋﯘ ﺑﯘرۇﻧﻘﯩﺪەﻛﻼ دﯦﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﯩﺪا.

ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق ﻧﻪرﺳﯩﮕﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚز ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﺑﻪرﻣﻪ ،ﺳﯘﻳﯘق ﺑﻮﻟﺴﯘن دﯦﺴﻪڭ ﺋﯘ ﮬﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺳﯩﻐﯩﺪۇ.
ﺳﯩﻐﺪۇرۇش ﮬﻪۋﯨﺴﻰ ﻧﻪدﯨﻦ ﻛﻪﻟﺪى؟ ﺋﯘ ﺧﯘددى ﮔﯜل ﮬﯩﺪﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻛﯚرۈﻧﻤﻪس ﺑﺎرﻟﯩﻖ.

ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﺪە ﮔﯜل ،ﺳﯘﻏﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﻨﯩﻼ ﭼﯜﺷﯜرەﻟﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯘرﯨﻘﻰ ﻣﻪﻧﺪە ﮬﻪم ﺳﻪﻧﺪە ،ﭘﯘراﻗﻘﺎ
ﻛﯚﭼﻜﻪن ﻳﺎﻣﺮاﺷﻠﯩﺮﯨﻢ.

ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪە
ﮬﯚﭘﯩﮕﻪرﻟﻪر ﺋﺎۋازى ،ﺗﺎﺷﻼﻧﺪۇق ﺋﯘۋا ،ﺟﺎﻳﻨﺎﻣﺎز ،ﺳﯩﻤﺘﺎﻧﺎپ ﺗﯜۋرۈﻛﻰ ،ۋاز ﻛﯧﭽﯩﺶ ،دﯨﯫﺑﯩﺖ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ
ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮔﯘﻣﺎن ،ﻻﻣﭙﯘﭼﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻗﺎﭼﯩﻼﻧﻐﺎن ﺑﺎل ﮬﻪرە ،ۋارﻗﯩﺮاپ ﺗﯘرۇپ ﻳﯩﺮاﻗﻘﺎ ﻛﯧﺘﯩﺶ...
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻻر ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﻪرﯨﭙﻰ.
ﺑﯩﺰ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﺗﻪرﯨﭙﯩﮕﻪ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎرﯨﻤﯩﺰ ،ﺳﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﺋﯧﺰﯨﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻛﺘﻪ.
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ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻧﻪرﺳﻪ ﺗﯜرﻟﯜك ﺷﺎﺧﻼرﻏﺎ ﻗﻮﻧﯘۋاﻟﻐﺎن ،ﺋﯘﻻر ﺗﻮۋﻻﻳﺪۇ ،ﺋﻮﺗﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻮۋﻟﯩﺸﻰ ﻳﯧﺸﯩﻞ،
ﺋﻪﻣﻤﺎ ،زﯦﻤﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﺎﭘﻠﯩﺴﯩﻨﺪەك ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﻮۋﻻﻳﺪۇ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘرۇﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ داﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا
ﻛﯚرۈپ ﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰ .ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﭼﯘﻗﺎﻧﻼرﻧﻰ ﻗﻮﺷﺴﺎ ﻧﯚﻟﮕﻪ ﺗﻪڭ "0" .ﺑﯩﺮ ﻗﺎرﯨﺴﺎ ﺗﻮۋﻻۋاﺗﻘﺎن ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻏﺎن
ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﻛﯜﭼﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟار ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻰ ،داۋراڭ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻣﻪﻏﺮۇر
ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﻪت.

ﺷﯧﺌﯩﺮ ﮬﻪرﯨﻜﻪت ،ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺳﺎدا ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻻ ﺧﯩﻠﻰ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺳﺎداﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻻ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘزى ﺋﻪﻣﻪس.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪە ﭘﺎﻧﯩﻲ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﻰ ،ﺋﯘ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪە ﻧﯚل ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪﻧﮕﻪن ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺳﺎﻳﯩﺴﻰ .ﺑﯩﺮ ﺑﯧﻠﯩﻖ دەل ﻣﯘﺷﯘ ﺳﺎﻳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﭽﯘدى.

 -1993ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻴﯘل
________________________________________

http://www.uyebook.com

245

ﺋﺎﺑﺮﺍﻝ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮﻯ

ﺋﻮﺗﺘﯘﺯ ﺑﻪﺵ ﻳﯧﺸﯩﻢ ﯞە ﺷﯧﺌﯩﺮ
1
ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺋﻪڭ ﭘﯩﻨﮭﺎن ،ﺋﻪڭ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﺪۇر .ﺑﯩﺮاق ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻮﯕﯘﺷﻠﯘق ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
ﭘﻪۋﻗﯘﻟﯫددە ﺗﯩﻞ ﻛﯧﺮەك .ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﺋﺎۋازﻻر ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ :دﯦﺮﯨﺰە ﭘﻪردﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷﯩﯟﯨﺮﻟﯩﺸﻰ ،ﻗﺎر
ﺳﯜﻳﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﭽﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﻮت ﺋﯚﭼﯜرۈش ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﻗﯩﺮاﺷﻠﯩﺮى ،ﺋﯘﺧﻼۋاﺗﻘﺎن ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ ﺗﯩﻨﯩﻖ
ﺋﺎۋازﻟﯩﺮى ،دەرﺳﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﯜش ﻗﻮﯕﻐﯘرﯨﻘﻰ ،زەﮬﻪرﻟﯩﻚ ﻳﯩﻼﻧﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﺪاﺷﻠﯩﺮى ...ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯧﻨﯩﻤﯩﺰ ﺳﯧﺰﯨﭗ
ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﻳﯧﯖﻰ ﻛﯚزى ﻳﻮرۇﻏﺎن ﺋﺎﻧﯩﻼردﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﯜت ۋە ﺗﻪرﻧﯩﯔ ﭘﯘرﯨﻘﻰ ،ﭼﯩﺮﯨﮕﻪن ﻳﺎﭘﺮاﻗﻼرﻧﯩﯔ
ﻗﺎﯕﺴﯩﻖ ﮬﯩﺪى ،ﺷﺎﺗﯘت ﺷﻪرﺑﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﻰ ،ﻣﯘزدەك ﺗﺎش ﺋﻮرۇﻧﺪۇق ...ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ دۇﻧﻴﺎ
ﺗﯩﻠﻰ ،ﺧﯘددى ﻳﯩﺮاق دﯦﯖﯩﺰ ۋە دەرﻳﺎﻻردﯨﻜﻰ ﺳﯘﻻر .ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪا ﺋﯜزۈپ ﻳﯜرﮔﻪن ﺑﯘﻟﯘﺗﻼردﯨﻜﻰ
ﻳﺎﻣﻐﯘرﻻر ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﯘدۇق ﺳﯜﻳﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻧﺪەك ،ﺑﯩﺰ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﺘﯩﻦ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺳﯧﺰﯨﻤﻠﻪر ﻳﯜرﯨﻜﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﻗﯘدۇﻗﻘﺎ ﺟﻪﻣﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻗﯘدۇﻗﺘﯩﻜﻰ ﺗﯘﻳﻐﯘﻻر ﺳﯜﻳﯩﺪە دۇﻧﻴﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎي ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﻪﻛﺲ
ﺋﯧﺘﯩﺪۇ .ﻧﺎﮔﯩﮭﺎن ﺳﻪن ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺳﯜزۈپ ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺴﻪن ،ﺑﯩﺮاق ،ﭘﺎرە  -ﭘﺎرە ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺷﺎﺋﯩﺮﻻردﯨﻜﻰ ﭘﺎﺟﯩﯭ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻳﻪردە.

ﺋﯩﻠﮭﺎم ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻳﯩﺮاق ،ﺑﯘ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻨﻰ ﻧﯘر ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﯩﺪە ﺑﺎﺳﻘﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﻛﯚپ ۋاﻗﯩﺖ
ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﻗﺎراڭ ،دەل ﻣﯘﺷﯘ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺪە ،ﻧﯘرﻏﯘن ﺷﺎﺋﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟى ﺟﻪﺳﻪﺗﻠﯩﺮى ﻳﺎﺗﯩﺪۇ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﭘﻪﻟﻠﯩﮕﻪ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻪﻟﻪﻳﻠﯩﻚ ﺷﺎﺋﯩﺮﻻرﻏﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘپ.

ﺗﯘﻳﻐﯘ ۋە ﺋﻪرﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻜﻪ ﺑﺎي ﺳﻪﮬﺮاﻻر ﺷﺎﺋﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯚﺷﯜﻛﻰ ﻛﯚﭘﻜﯚك ﺋﺎﺳﻤﺎن ﺳﯧﻨﯩﯔ ،ﻳﯘﻟﺘﯘزﻻر ﺳﯧﻨﯩﯔ،
ﺳﯧﺨﯩﻲ ﻗﻮﻏﯘﻧﻠﯘﻗﻼر ،ﻗﺎﻳﻨﺎﻣﻼر ،ﭼﯩﺘﻠﯩﻖ ﺗﺎﻣﻼردﯨﻜﻰ ﺷﻮرﯨﻼر ﺳﯧﻨﯩﯔ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ،ﺷﺎﺋﯩﺮ
ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺰﯨﻨﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻳﻪردە ﺳﯜرﯨﺴﻪن .ﺷﻪﮬﻪر ﺷﺎﺋﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺗﺎۋۇﺗﻰ ،ﺷﻪﮬﻪر ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﺎش
دەۋرﻧﯩﯔ ﺷﺎﮬﯩﺘﻰ .ﺑﯘ ﻳﻪردە رەﺳﺘﯩﻠﻪرﻣﯘ ﺗﺎش ،ﺑﯩﻨﺎﻻرﻣﯘ ﺗﺎش ،ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻣﯘ ﺗﺎش ،ﻳﯜرەﻛﻠﻪرﻣﯘ ﺗﺎش...

ﺷﺎﺋﯩﺮﻻر ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯘ ﺗﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎن ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﺎش دەۋرﯨﮕﻪ دۇچ ﻛﻪﻟﺪى .ﭼﯩﻦ  -ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ
ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻼر ﺗﺎﺷﻼردﯨﻜﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺳﯜﻛﯜﻧﺎﺗﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .ﺷﺎﺋﯩﺮدﯨﻜﻰ ﺧﯩﻴﺎﻟﻨﯩﯔ دەﮬﺸﯩﺘﯩﮕﻪ ﭘﻪﻗﻪت ﺗﺎﺷﻼرﻻ
ﭼﯩﺪاﻳﺪۇ .ﺋﯧﻬ ،ﺗﺎﺷﻼرﻏﺎ دەﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧﺎۋاﺋﯩﻲ روﮬﻰ!

ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﺋﻪﻣﺪى ﺷﯘ ﻗﻪدەر ﺑﯩﭽﺎرە ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎﺗﻮﻣﻨﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻴﯘ ،ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣﻪﮬﺮۇم
ﺑﻮﻟﺪى .ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﻟﻪززﯨﺘﻰ ﮬﺎﻳﺎﺳﯩﺰ ﺗﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎراﺷﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻛﯜﻟﯜش ۋە ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن روﮬﻼﻧﺪۇرۇش دورﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى.
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ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯚﻟﮕﻪن ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﺎ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯩﻐﻼش ﭘﻪرز ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﻛﯚز ﻳﯧﺸﯩﻐﺎ ﻧﺎﻣﺮات ﺗﺎش دەۋرى ﭘﯘﻗﺮاﻟﯩﺮى
ﻳﯩﻐﻠﯩﺘﯩﺶ دورﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﺘﯘرۇش ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.

ﺷﯧﺌﯩﺮ ﭘﻪرﯨﺸﺘﻪ .ﺑﯩﺮاق ﺋﯘ ﺑﯜﮔﯜن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯘﭼﯘۋاﺗﻘﺎن ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻛﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘم
ﺑﯧﺴﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯘﻻق ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﻳﺎﺷﯩﻤﺎﻗﺘﺎ.

2

-3ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  - 11ﻛﯜﻧﻰ  35ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮدﯨﻢ .ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪن دەﺧﻠﯩﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎراﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰدەش ﺋﯜﭼﯜن
ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻢ .ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاﺷﻠﯩﻖ ،ﺗﻪﺷﯟﯨﺶ ،ﺷﺎۋﻗﯘن  -ﺳﯜرەن ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻟﻐﺎن ﺷﻪﮬﻪر ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻘﻘﺎ
ﻗﻪۋەﺗﻼ ﺳﯧﺰﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻜﻪﻧﯩﺪى.

ﻣﻪن ﮬﺎزﯨﺮﻏﺎ ﻗﻪدەر ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﯜﻣﻨﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺧﺎﺗﯩﺮە ﺷﻪﻛﻠﯩﺪە ﺋﯚﺗﻜﯜزۈپ ﺑﺎﻗﻤﯩﺪﯨﻢ .ﻣﻪن ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ
زۆرۈرﯨﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﯩﻢ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘش ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﯨﻤﺪا ﺋﻪﻣﻪس ﺋﯩﺪى .ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﻪﻗﻠﯩﻤﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎم ،ﻣﻪن ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﭘﺘﯩﻤﻪن ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻧﻠﯜﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﺮ .ﺋﻪﮔﻪر ﻣﻪن ﺋﯚزۈم
ﺗﯘﻏﯘﻟﯘۋاﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎم ،ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﯘﻧﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪش ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻻر ﺋﯩﺪى .ﺑﯩﺮاق ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﯘم ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺮادﯨﮕﻪ ﮬﻪﻣﻜﺎرﻻﺷﻘﺎن ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪى .دﯦﻤﻪك ،ﻣﯘﺷﯘ ﺳﯩﺮ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە
ﮬﻪﻳﺮاﻧﯘ ﮬﻪس ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻼ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪش ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﯜﻣﻨﻰ
دوﺳﺘﻼرﻏﯩﻤﯘ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻳﯜرﻣﯩﺪﯨﻢ ،ﺑﯘﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪت ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻼ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﻣﻪن ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﯜﻣﻨﻰ ﺋﯚزﮔﯩﭽﻪ
ﺑﯩﺮ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﺷﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻢ ۋە ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ :ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﻣﻪن ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﺋﻪﺗﺘﻰ ،ﻣﻪن
ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﻳﻪپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎز ۋاﻗﯩﺘﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜزدۈم ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻪرەت ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ  -دە ،ﻳﺎﺗﺎق ﺋﯚﻳﯜﻣﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﻪﺗﺘﯩﻢ.

ﮬﻪﻳﮭﺎت! ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﺎز ﻧﯧﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ .ﺑﯩﺮاق ﺑﯘ ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻖ ﻛﻪڭ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﻨﯩﯔ
ﻗﻮﻳﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺗﯚت ﺗﺎم ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻗﺎﭼﯩﻼﻧﻐﺎن ﻣﻪﺷﯱم ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ
ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎران ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﯩﺪﯨﻢ .ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﻨﻰ ﺟﯩﺮﯨﯖﻠﯩﻤﯩﺴﯘن دەپ ﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﯜزۈۋەﺗﺘﯩﻢ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ،ﺋﯚز  -ﺋﯚزۈﻣﮕﻪ
ﺗﻮﻟﯘق ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ دەﻗﯩﻘﯩﻠﻪر ﺋﯩﺪى.
ﺋﻪڭ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ،ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻰ ﺑﻮل ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻖ ﻣﺎﯕﺎ ﺷﯩﯟﯨﺮﻻﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى.

روھ ﺑﺎﺗﯩﻦ )ﺋﯩﭽﻜﻰ( دﯦﯖﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﺮﻏﯩﻘﻰ ﻳﻮق ،ﺗﯧﮕﻰ ﺑﺎر ،ﺋﯘ ﺗﯧﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﻳﯧﺮﯨﺪە ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﻗﺎدﯨﺮ ﺋﻪﻣﻪس .ﺋﺎﯕﻼ!
ﺑﯘ ﮬﯧﺮاﻛﯩﻠﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﺎۋازى ﺋﯩﺪى.
ﺋﺎﯕﻼ!
ﺋﺎﯕﻼ!...ﺋﺎﯕﻼ!
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ﮬﯧﺮاﻛﯩﻠﯩﺖ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﻰ .ﻣﻪن ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻛﯚرۈﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﯘ ﺷﺎر ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻣﯩﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﯟاﻟﻐﺎﻧﯩﺪى .ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯧﺮﯨﭗ ﺗﺎﻣﭽﯩﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪى ،ﺋﺎﺳﺘﯩﻢ ﺑﯩﭙﺎﻳﺎن دﯦﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى.
"ﻗﺎراﯕﻐﯘ ﺳﯘ ﻳﯜزﯨﺪە روﮬﻼر ﭘﻪرۋازى" دﯦﺪى ﻛﯩﻤﺪۇر ﺑﯩﺮﺳﻰ.

ﻣﻪن دۇﻧﻴﺎ دﯦﮕﻪن ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺗﻪﺗﯜر ۋاراﻗﻠﯩﺪﯨﻢ - 1 .ﺑﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚرۈپ ﺗﯩﺘﯘﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺗﯘرۇپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺗﯩﺘﯘﻟﻨﻰ ﺋﯚرۈﺳﻪﻣﻼ ﺋﯚزۈﻣﻤﯘ ﺗﯜﮔﻪﻳﺘﺘﯩﻢ .ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﺎۋﯨﺴﻰ ﺑﯘﻳﺮۇق ﭘﯧﺌﯩﻠﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﻜﻪن ﺑﻮﻟﯘپ،
ﻣﻪن ﺋﯘ ﻳﻪردە ﺋﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﯩﻢ .ﺋﯘ ﻳﻪردە ﺗﻪﻧﻤﯘ ،روﮬﻤﯘ ،ﻣﯘزﯨﻜﺎ ۋە ﺷﯧﺌﯩﺮﻣﯘ ﺋﯧﺮﯨﭗ ﺗﯜﮔﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺋﻪﻧﻪ
ﺷﯘ ﻳﻪردﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك ﺋﯩﺪى.

ﻣﻪن ﺷﯧﺌﯩﺮ ﻳﺎزﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪۇم .ﺑﯩﺮاق ﺷﯧﺌﯩﺮﻧﯩﯔ ﻗﺎﺋﯩﺪە  -ﻳﻮﺳﯘن ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻟﻐﺎن دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻐﺎ ﺳﺎق  -ﺳﺎﻻﻣﻪت
ﺗﯘﻏﯘﻟﻤﯩﻘﻰ ﺗﻪس ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪن ﺷﯧﺌﯩﺮدﯨﻦ ﻳﯩﺮاﻗﻼۋاﺗﻘﺎن دەۋرﻧﯩﯔ ﭘﯘﻗﺮاﺳﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﺎﺗﺘﯩﻢ.
"ﺋﺎﯕﻼ"ﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻢ ﻗﯘرۇپ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﺎﺗﺘﻰ .ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎۋارە ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ ﻳﺎزاﻟﻤﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯩﭽﯩﻢ ﺗﯩﺘﯩﻠﺪﯨﺪى.
ﺋﯚزۈﻣﻨﻰ ﻣﯘردﯨﺪەك ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ.

ﻗﯧﻨﻰ ،ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺟﺎﮬﺎن ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯩﻞ ﺋﻮرﺗﺎﻗﻠﯩﻘﯩﻢ؟ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﯜﻣﮕﻪ ﺋﺎﺗﺎپ ﺷﺌﯧﯩﺮ ﻳﺎزﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪۇم .ﺑﯩﺮاق
ﺷﯧﺌﯩﺮ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪى .ﻣﻪﺟﺒﯘرﻻش ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﻓﺎﺷﯩﺰﻣﺪۇر .ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯨﻤﻜﻰ ،دەل ﻣﯘﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﺪە
ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪت ﻣﯧﻨﻰ ﺳﻮﺗﻘﺎ ﺗﺎرﺗﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﯩﺪى .ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﯔ ﻗﯧﻨﻰ؟

3

"ﺋﻪﺗﯩﺮ ﮔﯜﻟﻠﻪر ﭘﺎرﺗﻼﻳﺪۇ ﺋﺎﺳﺘﺎ"...

ﮔﯜﻟﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﻪﺗﻜﻪن ۋاﻗﯩﺖ دەﻗﯩﻘﻪ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﻟﺪى ،ﮔﯜﻟﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺳﯜﻛﯜﻧﺎت "ﭘﺎرﺗﻼش" ﺗﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺷﯩﺪدەﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎۋازﻏﺎ ﺋﯚرۈﻟﺪى .ﮔﯜل ﭘﻮرەﻛﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﺎ  -ﺋﺎﺳﺘﺎ
ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﭗ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎداﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼۋاﺗﻘﺎن ﻗﯘﻻق ﭘﻪﻗﻪت ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘزﯨﻜﺎﻧﺘﻘﺎ ﻧﯧﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ
داﺋﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪس ،ﮔﺎھ  -ﮔﺎھ.
ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯘﻻق ﺗﻪﺑﯩﯭت ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧﺎزۇك دﯨﻠﻜﻪﺷﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.

ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺷﻤﯘ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯩﺶ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﺋﺎﭘﺘﻮر ﺋﯚﺗﻜﻪن ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯩﻦ ﺳﻪﻧﻤﯘ ﺋﯚﺗﯩﺴﻪن،
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎدەم ﺋﯚﺗﻜﻪن ﻛﯧﭽﯩﻜﻨﯩﯔ ﻗﯩﺮﻏﺎﻗﻠﯩﺮى ﺋﯚزﮔﻪرﻣﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺮاق ﺋﯧﻘﯩﻦ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎﭘﺘﻮر ﺑﯩﺮ
ﺋﯧﻘﯩﻦ ،ﺳﻪن ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻘﯩﻦ .ﻗﺎش ﺑﯩﺮ ،ﻗﯩﺮﻏﺎق ﺑﯩﺮ.

ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﯜﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﯩﻨﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘش ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﺗﻜﯜزدۈم .ﺋﯚزﺑﯧﻜﯩﺴﺘﺎن ﺷﺎﺋﯩﺮى
ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪت ﺳﺎﻟﯩﮭﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ ﻣﯩﺴﺮاﻟﯩﺮى ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﯩﻜﻰ ﺗﯘﻳﻐﯘﻣﻐﺎ ﺗﺎزا ﻣﺎس ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ:

http://ilkitap.blogbus.com
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎپ ﺗﻮرى
ﻛﯚز ﻳﯧﺸﯩﯖﻐﺎ ﭘﺎﺗﯘرۇپ ﻗﻪﻟﻪم،
ﻗﻮرﻗﯘﻧﭽﻠﯘق ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ﺑﻮزﻟﯩﻤﺎق،
ﺋﺎق ﻗﻪﻏﻪزﻧﯩﯔ ﻳﯜزﯨﮕﻪ ﻗﺎراپ،
ﭘﻪﻗﻪت ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺳﯚزﻟﯩﻤﻪك.
4

ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪۇ؟
ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻨﻤﯘ؟ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﺎﺑﺰاﺳﺘﯩﻨﻤﯘ؟ ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ،ﺋﯘﻻر ﻗﺎﻧﺪاق ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن؟ ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاق
ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﻨﯩﯖﻤﯘ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﻪن ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﺳﯘ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ
ﮬﻪۋەس ،ﻣﯘﺋﻪﻣﻤﺎﻟﯩﻖ ﺋﺎﻳﻪت ،ﻧﺎزۇك ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭘﻪس...
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﯘﻣﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ دەۋر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻏﯘﻣﻠﯩﺮى ۋاﻗﯩﺘﻼرﺳﯧﺮى ﺳﻮزۇﻟﻤﺎﻗﺘﺎ.
5
ﺑﻪزﯨﻠﻪر ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪش ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﻰ ﻗﻪدﯨﺮﻟﻪﺷﺘﯩﻦ دﯦﺮەك ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،دﯦﻴﯩﺸﯩﺪۇ.
ﻣﻪن دەﻳﻤﻪن :ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﻰ ﻗﻪدﯨﺮﻟﻪش ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺷﯘﻣﯘ!
ﮬﺎﻳﺎت ﺑﯩﺮ ﻳﯧﻘﯩﻠﻐﯘ ،ﺳﻪن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮرۇﻗﯩﺪا دۇﻧﻴﺎﻧﻰ ﻛﯚرﯨﺴﻪن ،روﮬﯩﯖﻨﻰ ﻳﯘﻳﯩﺴﻪن.
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