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ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺳﯚز
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ " "Nasaدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎۋا ﻗﺎﺗﻨﺎش ۋە ﺋﺎﻟﻪم ﺑﻮﺷﻠﯘق ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش
ﺋﯩﺪارﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎرﻣﯩﻘﯩﺪا ،ﭘﯜﺗﯜن دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪردﯨﻦ ﺗﻪرﻛﯩﭗ ﺗﺎﭘﻘﺎن ﺋﺎدەﻣﺪﯨﻦ  5000ﻛﯩﺸﻰ ﺑﺎر ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪە  1700دەك ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺧﺎدﯨﻤﯩﻨﯩﯔ دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﯘﻧﯟاﻧﻰ ﺑﺎر ،ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﺋﯩﺴﻤﻰ " Jet Propulsion
 "Laboratoryﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﻠﯩﭗ " "JPLدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻣﻪرﻛﯩﺰى ﺑﺎر .ﺑﯘ ﺋﯩﺪارﯨﻨﻰ
 -1930ﻳﯩﻠﻠﯩﺮى ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺷﺘﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ داﯕﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ـــــ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺗﯧﺨﻨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ
ﻗﯘرﻏﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ  JPLﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺳﯜﻧﺌﯩﻲ ﮬﻪﻣﺮاﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻪم
ﺋﯘﭼﻘﯘرﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﭼﯩﻘﺎردى .ﮬﻪﻣﺪە ﻗﯘﻳﺎش ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ  8ﭘﻼﻧﯧﺘﺎﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻪم ﺋﯘﭼﻘﯘرى ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯩﺪارﯨﺪە
ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻲ دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪۇ .ﺋﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺪارﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﯜرﻛﯩﻲ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺑﯩﺮدﯨﻦ  -ﺑﯩﺮ ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺧﺎدﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ -1950
ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺮى ﺟﯘﯕﮕﻮدا ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎن "ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت زور ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ" ﻧﯩﯔ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪرﻧﻰ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎن
ﻣﻪزﮔﯩﻠﻠﻪردە ﺋﺎﻗﺴﯘدا ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن .ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ دەۋرﯨﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﺎرﭼﯩﻠﯩﻖ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ﻗﻮرﺳﯩﻘﻰ ﺗﻮﻳﻐﯘدەك
ﺗﺎﻣﺎق ﻳﯧﻴﻪﻟﻤﻪي ﺋﯚﺗﻜﯜزﮔﻪن .ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ "ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت زور ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ" ﻧﯩﯔ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺷﻪﮬﻪرﻟﯩﻚ  -4ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن )ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﮬﺎزﯨﺮ ﺧﻪﻧﺰۇ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪن ـــــ ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮدﯨﻦ( .ﺋﻮﺗﺘﯘرا
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ "دﯦﯔ ﺷﻴﺎۋﭘﯩﯖﻨﻰ ﻛﯜرەش ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش" ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘۋاﺗﻘﺎن دەۋردە
ﺋﺎﻗﺴﯘ ۋﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ  -1ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن .ﻧﯘرﻏﯘن ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮى ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺶ ۋە ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ
ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ،ﻳﯧﺰا  -زاۋۇﺗﻼرﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯩﺸﻠﻪش ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﺗﻜﻪن .ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜرﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﻗﺴﯘ
ۋﯨﻼﻳﯩﺘﻰ ﻛﻮﻧﯩﺸﻪﮬﻪر ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ )ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﻮﻧﺴﯘ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﻰ دﯦﻴﯩﻠﯩﺪۇ ـــــ ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮدﯨﻦ( ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺰﯨﻐﺎ "ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪ" ﺋﯧﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘر ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﺋﯘ ﻳﻪردە ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻞ دﯦﮭﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪن .دەل ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ دۆﻟﻪت رەﮬﺒﯩﺮى
دﯦﯔ ﺷﻴﺎۋﭘﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﮔﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﯜزۈﻣﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﻟﻼش ﺗﯜزۈﻣﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -1977ﻳﯩﻠﻰ  -12ﺋﺎﻳﺪا ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻲ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺗﯩﻠﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﺪا ﭘﯜﺗﯜن ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرى
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ  -2ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﮬﻪﻣﺪە  -1978ﻳﯩﻠﻰ  -2ﺋﺎﻳﺪا ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ رادﯨﯯ  -ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮوﻧﯩﻜﺎ ﻛﻪﺳﭙﯩﮕﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ
ﻛﯩﺮﮔﻪن.
ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪا  -1ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﻗﻪت ﺧﻪﻧﺰۇ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن "ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻰ" ﻧﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ دەرﺳﻠﻪرﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﮬﻪر ﺧﯩﻞ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯚزﻟﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪت ﺋﻪل ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪن .ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯚز ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎن
ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎق ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ داﺋﯩﻤﯩﻲ ﮬﻪﻳﺌﯩﺘﻰ ،ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﺴﻰ )ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﮬﺎزﯨﺮﻗﯩﺪەك ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر
ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﻰ دﯦﻴﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ ــــ ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮدﯨﻦ( ﻧﯩﯔ رەﺋﯩﺴﻰ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮن )ﺋﯘ ﺋﺎ ر( ﻟﯘق ﻳﺎﺷﻼر ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ رەﺋﯩﺴﻰ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻠﯘق ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ رەﺋﯩﺴﻰ ۋە ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ رەﺋﯩﺴﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ۋەزﯨﭙﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚﺗﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮت ،دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ  2ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪل ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪن .ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ  2ﻳﯩﻞ ﻳﺎﭘﻮن ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﺮاﻣﻤﺎﺗﯩﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﻐﺎن .ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﯩﻲ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ  5ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺧﻪﻧﺰۇ ﺗﯩﻠﻰ ،ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ۋە ﻳﺎﭘﻮن ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت  3ﺗﯩﻠﻨﻰ
ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪل ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯜﺗﺘﯜرﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻐﺎ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن.
 -1983ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﺎﯕﺨﻪي ﻗﺎﺗﻨﺎش ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮو  -ﻣﺎﮔﻨﯧﺘﯩﻜﯩﺴﻰ ۋە ﻣﯩﻜﺮو  -دوﻟﻘﯘن
ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﺷﯘرﻏﺎن -1985 .ﻳﯩﻠﻰ  -9ﺋﺎﻳﺪا ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻠﯘق ﮬﯚﻛﯜﻣﻪت ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن ﻳﺎش ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﺮى ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -1ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﺎﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﮕﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎرﻏﺎن.
ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘ ﻳﻪردە  -1988ﻳﯩﻠﻰ  -4ﺋﺎﻳﻐﯩﭽﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻞ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﺷﯘرﻏﺎن -1991 .ﻳﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎن "ﺋﯜرۈﻣﭽﻰ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ
ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ" ﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﻧﯩﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺶ  -ﺋﯩﺰﻟﯩﺮى ﻣﯘﻧﺪاق ﺧﯘﻻﺳﯩﻠﻪﻧﮕﻪن '' :ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ
ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ  -77ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﻰ .ﺋﯘ ،ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻼ ﺧﻪﻧﺰۇ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ
ﺋﯚزﻟﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪن .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻗﺴﯘدا ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ )ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﻮﻣﯘر ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﯩﺪە( ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪن .رادﯨﯯ  -ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮوﻧﯩﻜﯩﺴﻰ ﻛﻪﺳﭙﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن .ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا
ﺟﺎﭘﺎﻏﺎ ﭼﯩﺪاپ ،ﺋﯩﺨﻼس ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋﻪﻻ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪت ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯜﭼﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯜﻟﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺑﺎﮬﺎﻻﻧﻐﺎن .ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻳﺎﭘﻮن ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚزﻟﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﮕﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ
ﺑﺎرﻏﺎن .ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪپ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪە ﺋﯚﺗﻜﯜزۈﻟﮕﻪن  72دۆﻟﻪت ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﯘﺗﯘق ﺳﯚزﻟﻪش ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﺪە
ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن .ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﯩﺪۇ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻞ ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘ ﻳﺎﭘﻮن ،ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪا 19
ﭘﺎرﭼﻪ دﯨﺴﺴﯧﺮﺗﺎﺗﺴﯩﻴﻪ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﻪزى دﯨﺴﺴﯧﺮﺗﺎﺗﺴﯩﻴﻪ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘپ
ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ژۇرﻧﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى''... .
)-1991ﻳﯩﻠﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺧﻪﻟﻖ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺗﺎرﻗﺎﺗﻘﺎن » دەۋر ﺋﯩﻠﮭﺎﻣﻠﯩﺮى « دﯦﮕﻪن ﺷﯧﺌﯩﺮﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪى،
ﺑﻪزى ﺳﯚزﻟﯜﻛﻠﻪر ﺗﯜزﯨﺘﯩﻠﺪى(.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -1988ﻳﯩﻠﻰ ﻛﯜزدە ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ۋە دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻨﻰ
داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇۋاﺗﻘﺎن ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ،ﻳﻪﻧﻰ  -90ﻳﯩﻠﻼردا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺧﯘﻻﺳﯩﻠﻪپ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﭘﯜﺗﯜن ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﯩﻦ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺎت ﻳﺎﻳﺪۇرﻏﺎن .ﮬﻪﻣﺪە ﺑﯘ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ "ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﮬﺎدﯨﺴﯩﺴﻰ" دەپ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎن .ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ "ﮬﺎدﯨﺴﻪ" ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ  -ﭘﻪن ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە
ﺧﻪﻟﻘﯫرادﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ژۇرﻧﯩﻠﯩﺪا ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﮬﻪﻣﺪە
ﻗﯩﺴﻘﯩﻐﯩﭽﻪ  2ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻞ ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﺘﺎ دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺋﯩﻠﻐﺎر ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎﭘﻮﻧﻠﯘﻗﻼرﻧﯩﻤﯘ
ﮬﻪﻳﺮان ﻗﺎﻟﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرﮔﻪﻧﻠﯩﻚ ﮬﺎدﯨﺴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚزدە ﺗﯘﺗﻘﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ "ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﮬﺎدﯨﺴﯩﺴﻰ" ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻗﻮرۇﺳﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻲ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﮔﯩﻤﯘ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪن -1991 .ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ داﯕﻠﯩﻖ ﺷﺎﺋﯩﺮ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ
رەﺋﯩﺴﻰ ﺗﯚﻣﯜر داۋاﻣﻪت ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﻣﻪدﮬﯩﻴﯩﻠﻪپ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮﻧﻰ ﻳﺎزﻏﺎﻧﯩﺪى:
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ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎغ ﺑﯜرﻛﯜﺗﻰ ﺋﻪﻳﻠﯩﺪى ﭘﻪرۋاز
ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎغ ﺑﯜرﻛﯜﺗﻰ ﺋﻪي! ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ،
ﺑﻪﺳﺘﯩﯖﺪە ﭼﯚل ،ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮬﺎرارﯨﺘﻰ ﺑﺎر.
ﺗﯧﻨﯩﯖﺪە ﺋﺎﻗﺴﯘﻧﯩﯔ ﮔﯜل-ﮔﯩﻴﺎﮬﻠﯩﺮى،
ۋە ﺗﺎرﯨﻢ ﺗﻮﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﯘش ﺑﯘي ﮬﯩﺪى ﺑﺎر.
ﺋﯘﭼﺘﯘﯕﺴﻪن ،ﮬﺎﻟﻘﯩﺪﯨﯔ ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻏﺪﯨﻦ ﮬﻪم،
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﻛﯜﭼﻪﻳﮕﻪن ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻟﮕﻪ ﺑﺎردﯨﯔ،
ﺗﯩﻨﭻ ﺋﻮﻛﻴﺎن ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪن ﺋﯚﺗﯜپ ﺷﯘدەم.
ﺳﻪن ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻼ،
ﻛﯚرﮔﻪﻧﺴﻪن ﺷﯧﺮﯨﻦ ۋە ﮔﯜزەل ﭼﯜش ﺑﻪﻟﻜﻰ.
ﺷﯘ ﭼﯜﺷﻠﻪر ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﺴﯩﺰ ﺧﯩﻴﺎل،
ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﻰ ﮔﯩﺮﯨﻤﺴﻪن ﻗﺎﻗﺎس ﭼﯚﻟﺪﯨﻜﻰ.
ﺋﯘ ﺋﯩﺪى ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪم ﺋﺎﺳﺎس ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ،
ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ،ﻛﯜچ ،ﺋﻪﺟﯩﺮ-ﺋﻪﻗﯩﺪە.
ﻣﯘﻗﺎﻣﻨﯩﯔ ﻛﯜﻳﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﯕﺮﯨﻐﺎن ﺑﻪﻟﻪن،
ۋە »ﻗﯘﺗﺎدﻏﯘ ﺑﯩﻠﯩﻚ« ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ،
ﻗﻪﻣﺒﻪرﺧﺎن ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎن ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﺪﯨﻦ ﻟﯧﯟەن،
ﺋﻮﻳﻼﻧﺪﯨﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﻼپ ،ﮬﺎﻳﺎت ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە،
ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ﻧﯩﻤﯩﻤﯩﺰ ﻛﻪﻣﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﻪن.
ﻏﯩﭽﯩﺮﻻپ ﻣﺎﯕﯩﺪۇ ﺋﯧﺸﻪك ﮬﺎرۋﯨﺴﻰ،
ﺑﯧﺴﯩﻠﻐﺎن ﻛﻪﺑﻰ ﻛﯚپ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪر ﻳﯜﻛﻰ،
ﻳﯜرﯨﻜﯩﯖﻨﻰ ﺋﯧﺰﯨﭗ ﺋﯚﺗﺘﻰ ﺋﯩﺰ ﺳﯧﻠﯩﭗ.
ﺋﯧﻠﯩﭙﻨﻰ ﺗﺎﻳﺎﻗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺎﻟﻤﯩﻐﺎن،
ﺑﺎﻟﯩﻼر ﻛﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺧﯩﺮە ﻧﯘرﻟﯩﺮى،
ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﺘﻰ ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﻨﻰ ﮔﻮﻳﺎ ﺳﺎﻧﺠﯩﻠﯩﭗ.
ﻣﯘﻧﻪۋۋەر ﭘﻪن-ﺗﯧﺨﻨﯩﻚ ﺗﺎﻻﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ،
ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰدە ﻛﻪﻣﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﻪن،
ﺋﯘﻻرﺳﯩﺰ ﺧﺎم-ﺧﯩﻴﺎل ﺑﯩﺮەر ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ،
ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺟﻪزﻣﻪن.
ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﯨﯔ ۋە ﺗﺎﻟﻼپ ﺋﺎﻟﺪﯨﯔ ﻧﯩﺸﺎﻧﻨﻰ،
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ﺷﯘ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﻣﺎﯕﺪﯨﯔ ﭼﯩﯔ ﻗﻪدەﻣﻠﻪر ﺗﺎﺷﻼپ.
ﺗﯜﻧﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺰ ﺋﯚﺗﻜﯜزﮔﯩﻨﯩﯖﻨﻰ،
ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ﻗﯩﻠﯩﻤﻪن ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻼپ.
ﻗﺎﻧﭽﯩﻼپ ﺳﯜﺑﮭﻰ ﻛﯚز ﺋﺎﭼﺎي دﯦﮕﻪﻧﺪە،
ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﺪا ﺗﺎرﯨﻢ ﺟﯩﻢ ﻏﻪﭘﻠﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﺧﻼپ،
ﺧﻮرازﻻر ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪڭ ﺋﻮرﻧﯘﯕﺪﯨﻦ ﺗﯘرۇپ،
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼر ﺋﻮﻗﯘدۇڭ ﺋﯘﻳﻘﯘﻧﻰ ﻗﻮﻏﻼپ.
ﻣﯩﻠﻠﻪت ۋە دۆﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﭼﯧﮕﺮﯨﺴﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘر،
ﺑﯩﻠﯩﻤﺪە-ﺋﯩﺮﭘﺎﻧﺪا ﺋﻪزەﻟﺪﯨﻦ ﺋﻪﺑﻪد.
ﺑﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ دﯦﯖﯩﺰﯨﺪا ﺋﯜزدۈڭ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎي،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺟﻪۋﮬﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ،
ﺳﯜﻣﯜردۈڭ ﻗﺎﻧﻤﺎس زور ﮬﻪۋەﺳﺘﻪ ﭘﻪﻗﻪت.
ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﯩﯔ ،ﺋﻪﻗﻠﯩﯖﺪە ﺋﺎﭼﺘﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨــ
ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻦ ﺳﻪن ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻳﯘرﺗﯩﻨﯩﯔ،
ﺑﺎر ﺋﯩﺰﻻر ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﯧﺮﯨﺪە،
ﺑﯧﺴﯩﻠﻐﺎن ﺗﻪﭘﺘﯩﺪە ﺋﯩﺸﻖ ﺋﻮﺗﯘﯕﻨﯩﯔ.
ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﺎ ﺋﯚﮔﻪﻧﺪﯨﯔ ﺷﯘﻧﺪاق،
ﻳﯜﻛﺴﻪﻟﺪى ﺋﻮﺑﺮازﯨﯔ ﮬﺎرﻣﺎس ﺋﯩﺨﻼﺳﻤﻪن.
ﺋﺎرزۇﻳﯘڭ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﻜﯩﯔ ،ﺧﯩﻴﺎﻟﻰ ﭼﯜﺷﯜڭ،
ﺋﺎﻗﯩﯟەت ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﺘﯩﻐﯘ ﺋﻪﻳﻨﻪن.
ﮬﺎﻟﻘﯩﺪﯨﯔ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﯨﻦ ،ﺟﯘﯕﮕﻮدﯨﻨﻤﯘ ﺳﻪن،
ﻣﺎﻗﺎﻟﻪڭ ﻳﻮرۇﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ـــ
ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ژۇرﻧﯩﻠﯩﺪا ﮬﻪم.
ﻣﻪﻏﺮۇرﻟﯘق ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻼر ﺧﻪﻟﻘﯩﯔ ،ﺋﯩﭙﺘﯩﺨﺎر-
ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻼر ﻳﯘرﺗﺪاش ﻳﺎش دوﺳﺘﻠﯩﺮﯨﯔ ﮬﻪردەم.
ﺳﻪن ﺋﯘﻻر ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﺋﯜﻟﮕﻪ ،ﻧﻪﻣﯘﻧﻪ،
ﺳﻪن ﺋﯘﻻر ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﭼﻮڭ ﺋﻮﺑﺮاز ﺟﻪزﻣﻪن.
ﻧﻪزەرﯨﯔ ﮬﺎﻟﻘﯩﺴﻰ ﭘﯜﺗﯜن دۇﻧﻴﺎدۇر،
ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﮕﻪ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎن ﺋﯘﻟﯘﻏﯟار ۋەﺗﻪن.
ﺗﻪۋرەﻧﻤﻪس ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﯔ ،ﺳﯘﻧﻤﺎس ﻏﻪﻳﺮﯨﺘﯩﯔ،
ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺶ ،ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪش دﯨﻠﯩﯖﻐﺎ ﮬﻪﻣﺪەم.
ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻪﺳﻠﯩﺸﯩﺶ،
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ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﻛﯚزﻟﻪﺷﺘﻪك روﮬﯩﯔ،
ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﯩﺰ ﻗﯧﺘﯩﻐﺎ ﺋﻮرﻧﯩﺪى ﻣﻪﮬﻜﻪم.
ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎغ ﺑﯜرﻛﯜﺗﻰ ﺋﻪﻳﻠﯩﺪﯨﯔ ﭘﻪرۋاز،
ﺟﯚر ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﻪﻣﺒﯘرﻏﺎ ،ﻳﺎﯕﺮاق ﻣﯘﻗﺎﻣﻐﺎ.
ﭘﺎﻣﯩﺮﻧﯩﯔ ﮬﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ ﻣﯘزﻟﯘق ﭼﻮﻗﻘﯩﺴﻰ،
ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎغ ﺗﯩﺰﻣﯩﺴﻰ ﻗﺎﻟﺪى ﺋﺎرﻗﺎﯕﺪا.
ﻧﻪزەرﯨﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺋﺎﻗﯩﺪۇ ﺗﺎرﯨﻢ،
ﺋﻪﺑﻪدﯨﻲ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎي دوﻟﻘﯘﻧﻼر ﺋﯘرۇپ.
ﻗﺎﻳﻨﺎﻣﻼر ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﺷﯩﺪدەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯧﻘﯩﻢ،
ﻏﺎﻳﻪت زور ﺋﺎدەﻣﺪەك ﺗﯩﻨﺎر ﺗﻮﻟﻐﯩﻨﯩﭗ.
ﭼﺎﻗﯩﺮار ﺋﯩﻠﻐﺎرﻟﯩﻖ ۋە ﻣﻪرﯨﭙﻪﺗﻨﻰ،
ﻛﯚﺗﯜرۈپ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎس ﺷﺎۋﻗﯘن ﭼﯘﻗﺎﻧﻨﻰ.
ﭼﺎﻗﯩﺮار ﺋﯩﻠﯩﻢ-ﭘﻪن ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ،
ﭼﺎﻗﯩﺮار ﻗﺎﺑﯩﻠﻼر ﺗﻮﻟﻐﺎن زاﻣﺎﻧﻨﻰ.
ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎغ ﺑﯜرﻛﯜﺗﻰ ﺋﻪﻳﻠﯩﺪﯨﯔ ﭘﻪرۋاز،
ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯧﭗ ﺋﯘﭼﯘﭘﺴﻪن ﻣﯩﻠﻴﻮن ﻗﻪﻟﺒﻨﻰ،
ﮬﻪر ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺗﯩﻠﯩﮕﻪن ﺗﯩﻠﻪك-ﺋﺎرﻣﺎﻧﻨﻰ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ،ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪپ ۋە ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ،ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪت
ﻗﺎزﯨﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻓﻮرﻣﯘﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺧﯘﻻﺳﯩﻠﻪپ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﯩﺪى:
ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪت = ﺗﺎﻻﻧﺖ  +ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ  +ﭘﯘرﺳﻪت
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻓﻮرﻣﯘﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻟﯩﻖ ﺗﻮﺷﻘﺎن .ﺑﯘ ﻓﻮرﻣﯘﻻدﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﮕﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﯜﻛﺴﻪك دەرﯨﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻐﺎ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن ﭘﻮﻻﺗﺘﻪك ﺋﯩﺮادە ،ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺟﺎﭘﺎ -
ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻜﻪ ﺑﺎش ﺋﻪﮔﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻏﻪﻳﺮەت  -ﺷﯩﺠﺎﺋﻪت ،ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎي ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن
ۋە ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎي ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺋﯩﭙﺎدﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﭘﯜﺗﯜن دۇﻧﻴﺎ ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪرﺳﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪى :ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻣﯘ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪۇ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻛﯩﺘﻨﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ  -ﭘﻪن ۋە ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻖ
ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻛﻪﺳﯩﭙﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺗﯘرۇﭘﻤﯘ ،ﺋﯘ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﻪڭ ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺧﻪﻟﻘﯫرا ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت
ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ۋە ژۇرﻧﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪا  60ﭘﺎرﭼﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚپ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺋﯘ ﮬﺎزﯨﺮ  JPL - NASAدە ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن
ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯘﺗﻠﻪق ﻛﯚپ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ دۆﻟﻪت ﻣﻪﺧﭙﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺪارە ﺳﯩﺮﺗﯩﺪا
ﺳﯚزﻟﻪﺷﻜﻪ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ رۇﺧﺴﻪت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،دۇﻧﻴﺎۋى ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ
ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪت ۋاﻗﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪت  20ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﯩﺪە ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎن ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ -2006 ،ﻳﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮ
ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻼ ،ﺧﻪﻟﻘﯫرادﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ژۇرﻧﯩﻠﯩﺪا ﺋﯘ ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ  3ﭘﺎرﭼﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﯧﻼن
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﻗﯩﻠﺪى NASA .ﻧﯩﯔ "ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﺴﻰ" )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ " ("Origins Programدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺑﯩﺮ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ  3ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎۋاب ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯩﻜﻪن:
 .1ﺑﯩﺰ )ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر( ﻧﻪدﯨﻦ ﻛﻪﻟﺪۇق؟
 .2ﺑﯩﺰ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﺎ ﻳﺎﻟﻐﯘزﻣﯘ؟
 .3ﺑﯩﺰ ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎرﯨﻤﯩﺰ؟
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ  3ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎزﻏﺎن ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ  -2ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎۋاب ﺗﯧﭙﯩﺶ ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﺪا ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ  -2013ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﻟﻪم ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
" James Webbﺋﺎﻟﻪم ﺗﯧﻠﯧﺴﻜﻮﭘﻰ" ﻧﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﻐﯩﻤﯘ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪل ،ﺋﺎددﯨﻲ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﺗﯘﻏﯘﻟﯘپ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻼرﻧﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ
ﻛﻪﭼﯜرۈپ ﺑﺎﻗﻘﺎن .ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎن .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن ،ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن،
ﺋﯘ ﻳﯧﺰﯨﺪا ﻛﺎﻟﯩﻐﺎ ﻣﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺧﺎﻣﺎن ﺗﻪﭘﻜﻪن .ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ۋە ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ﻳﯧﺰﯨﺪا ﺋﯧﺸﻪك ۋە ﻛﺎﻻ ﮬﺎرۋﯨﺴﻰ
ﮬﻪﻳﺪەپ ،ﺋﯧﺘﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﻮﻏﯘت ﺗﻮﺷﯩﻐﺎن .ﻛﺎﻻ ﺳﯚرەﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﻮﺷﻨﻰ ﮬﻪﻳﺪەپ ﻳﻪر ﺋﺎﻏﺪۇرﻏﺎن .ﻛﺎﻻ ﺳﯚرەﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳﯚرەﻣﺪە ﻳﻪرﮔﻪ ﺳﯚرەم
ﺳﺎﻟﻐﺎن .ﺑﯘﻏﺪاي ،ﻗﻮﻧﺎق ،ۋە ﻛﯚﻛﺘﺎت ﺗﯧﺮﯨﻐﺎن .ﻛﺎﻟﯩﻐﺎ ﺳﯚرﯨﺘﯩﭗ ،ﻗﯩﭽﺎ ۋە زﯨﻐﯩﺮﻻردﯨﻦ ﻣﺎي ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺟﯘۋازدا ﻣﺎي ﺗﺎرﺗﻘﺎن.
ﻛﯧﭽﯩﭽﻪ ﺗﯜﮔﻤﻪﻧﺪە ﺋﯘﺧﻼپ ،ﺗﯜﮔﻤﻪﻧﺪە ﺋﯘن ﺗﺎرﺗﻘﺎن .ﻗﻮﻧﺎق ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﯨﻐﺎ ﺗﻮﭘﺎ ﻳﯚﻟﯩﮕﻪن .ﺷﺎﻟﻠﯩﻘﺘﺎ ﻣﺎﻳﺴﺎ ﺗﯩﻜﻜﻪن ۋە ﺷﺎﻟﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﻮت
ﺋﻮﺗﯩﻐﺎن .ﺋﻮرﻏﺎﻗﺘﺎ ﺑﯘﻏﺪاي ،ﺷﺎل ۋە ﻗﻮﻧﺎق ﺋﻮرﯨﻐﺎن ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر .ﺋﯘ ﮬﺎزﯨﺮ دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت
ﺋﻮرﻧﯩﺪا ،ﺋﺎﻟﻪم ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﺪا ﺗﯘرۇپ ،ﭘﯜﺗﯜن ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﻰ ﻛﯚزﯨﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻟﻪم ﺗﯧﻠﯧﺴﻜﻮﭘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﯩﺪۇ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ،ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﯧﻠﻪﻟﯩﺪى؟ ﺋﯘ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ دۇچ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻗﺎﻧﺪاق ﻳﻮل
ﺗﯘﺗﯩﺪۇ؟ ﺋﯘﻧﯩﯔ دۇﻧﻴﺎ ﻗﺎرﯨﺸﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﮕﻪ ۋە ﭘﻪرزەﻧﺘﻠﻪرﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﺎرﯨﺸﻰ ﻗﺎﻧﺪاق؟ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﻪ ۋە
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت  2دۆﻟﻪﺗﺘﻪ  20ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﻳﺎﺷﺎپ ﺑﺎﻗﻘﺎن ،دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ  -ﭘﻪن ۋە
ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻖ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﯩﺮى ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪا ﺋﯩﺸﻠﻪۋاﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺑﯩﺰ ﮬﺎزﯨﺮ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﺎراﻳﺪۇ؟ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎل ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﻮﻗﯘرﻣﻪﻧﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺳﻮﺋﺎﻟﻠﯩﺮى ﺑﺎردۇر-2005 .ﻳﯩﻠﻰ -3ﺋﺎﻳﺪا ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺑﯩﻠﯩﯟال ﺗﻮر ﺑﯧﺘﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﻳﺎزﻣﺎ ﺳﯚﮬﺒﯩﺘﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜزۈﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺑﯘ ﺳﯚﮬﺒﻪت ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ
داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻪرەﺑﭽﻪ ﻳﯧﺰﯨﻘﻰ ) (UEYۋە ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻻﺗﯩﻦ ﻳﯧﺰﯨﻘﻰ ) (ULYﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮى
،htt p://www.biliwal.c om
 http://www.bostan.cnۋە  http://www.bilik.cnﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺗﻮر ﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺑﺎر .ﺑﯘ ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻧﯘرﻏﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘپ
ﺑﯧﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ،ﭼﻪت ﺋﻪل ﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻳﺎش-ﺋﯚﺳﻤﯘرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﺋﯘﭼﯘن ﻳﺎﺳﯩﻐﺎن  http://www.meripet.comدﯦﮕﻪن ﺗﻮر ﺑﯧﺘﯩﻨﻰ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻛﻪﺳﭙﯩﮕﻪ ۋە ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﻐﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر
 http://www.meripet.com/Main/Erkin_Bio.htmﺗﻮر ﺑﯧﺘﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪرﻧﻰ
ﻛﯚرۈپ ﺑﺎﻗﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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ﺳﯜرەﺗﺘﻪ :ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺑﯩﻠﻪن  JPLﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا

ﺳﯜرەﺗﺘﻪ :ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ -1ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺋﺎدەم ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎﻧﺪا ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪن ﺋﺎﻳﻐﺎ ﻗﻮﻧﻐﯘﭼﻰ )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ " Moon
 ("Landerﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا.
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 .2ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ دەۋرى
ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەك ﺗﺎرﯨﻢ دەرﻳﺎﺳﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻗﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎن ﺋﺎﻗﺴﯘ ۋﯨﻼﻳﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﺋﺎﻗﺴﯘ دەرﻳﺎﺳﻰ ،ﻳﺎرﻛﻪﻧﺖ دەرﻳﺎﺳﻰ ۋە ﺧﻮﺗﻪن دەرﻳﺎﺳﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ  3دەرﻳﺎﻧﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ
ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪن .ﻳﺎرﻛﻪﻧﺖ دەرﻳﺎﺳﯩﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﺗﺎرﯨﻢ دەرﻳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺋﯘزۇﻧﻠﯘﻗﻰ  2137ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺟﯘﯕﮕﻮدﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺋﯘزۇن ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻗﯘرۇﻗﻠﯘق دەرﻳﺎﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﺎﻗﺴﯘ دەرﻳﺎﺳﻰ ﺋﺎﻗﺴﯘ ۋﯨﻼﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﺘﯘرﭘﺎن
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﻰ ،ﺋﺎﻗﻴﺎر ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮ دەرﻳﺎﻏﺎ
ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﺎﻗﺴﯘ دەرﻳﺎﺳﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﺎ دەرﻳﺎﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﻐﺎ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎن
ﻗﯘرۇﻗﻠﯘق "ﺋﺎرال" دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻛﻮﻧﯩﺸﻪﮬﻪر ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﮔﻪرﭼﻪ ﺋﺎرال
ﻛﻮﻧﯩﺸﻪﮬﻪر ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎرﯨﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﺎﻗﺴﯘ دەرﻳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﺳﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﻮﻧﯩﺸﻪﮬﻪردﯨﻦ ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﺑﺎرﻏﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎراﻟﻐﺎ ﻛﻮﻧﯩﺸﻪﮬﻪرﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﭼﻮﻗﯘم ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻗﺴﯘدﯨﻦ ﺋﯘﭼﺘﯘرﭘﺎﻧﻐﺎ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﻮل ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎرال ﻳﯧﺰﯨﺴﻰ ﻳﻪر ﻛﯚﻟﯩﻤﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺰا
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﻲ ﻗﯩﺴﻤﻰ "ﻣﻪﻛﯩﺖ" دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻣﻪﻛﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺷﻪﮬﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﻰ  60ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ
ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﻴﺎر ﻳﯧﺰﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﭼﯧﮕﺮﯨﺪاش ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮى "ﺟﻪﮔﺠﻰ" دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎراﻟﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻗﺴﯘ  -ﺋﯘﭼﺘﯘرﭘﺎن ﻳﻮﻟﻰ ﺑﻮﻳﯩﺪا ﭘﻪﻗﻪت ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯧﻐﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪر ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﭼﻮﻗﯘم ﺋﺎﻗﺴﯘ دەرﻳﺎﺳﯩﻨﻰ
ﻛﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜش ﻛﯧﺮەك -60 .ﻳﯩﻠﻼردا ﻳﺎز ﻣﻪزﮔﯩﻠﻠﯩﺮى ﻛﻪﻟﻜﯜن ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯘ ﺋﯧﻐﯩﺰﻻردﯨﻜﻰ ﻛﯚۋرۈﻛﻨﻰ ﭘﺎت  -ﭘﺎت ﺳﯘ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﺋﺎراﻟﻐﺎ ﺑﺎرﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻼرﻣﯘ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﭼﻮڭ ﻛﻪﻟﻜﯜن ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ،ﭘﯜﺗﯜن ﺋﺎرال ﻳﯧﺰﯨﺴﻰ
ﺳﯘ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ ﺋﯧﺴﯩﺪە ﺑﺎر.

ﺋﺎراﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﺴﯘدﯨﻜﻰ ﺟﯘﻏﺮاﭘﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮرﻧﻰ
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ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘرﺗﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎرال ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﮔﺠﻰ ﻛﻪﻧﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘرﺗﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻣﻪﻛﯩﺖ ﻛﻪﻧﺘﯩﺪۇر .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -1958ﻳﯩﻠﻰ  -4ﺋﺎﻳﺪا ﺋﺎراﻟﻨﯩﯔ ﺟﻪﮔﺠﻰ ﻛﻪﻧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻮۋا  -ﻣﻮﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ )دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ -
ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ( ﺋﯚﻳﯩﺪە ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ  2ﻳﺎش ﭼﻮڭ "ﺋﺎﺑﻠﻪت" ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﺑﺎر.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ دادﯨﺴﻰ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻣﻪﻣﻪت ﺟﻪﮔﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻗﺴﯘز ،ﻧﺎﻣﺮات دﯦﮭﻘﺎن ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﺗﯘﻏﯘﻟﯘپ ﺋﯚﺳﻜﻪن
ﺑﻮﻟﯘپ ،دەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﻰ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪە "ﻗﺎرى" ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯧﯖﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺗﺎﻛﻰ ﺳﯩﻔﻪن ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﻨﻰ
ﭘﯜﺗﺘﯜرﮔﯜﭼﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن .دﯨﻨﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻳﯧﯖﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﺗﻼپ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ
ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰﻻ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﻐﺎن .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺗﻮﻟﯘق ﺳﺎۋاﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ -1953 ،ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﺎرال ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻖ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﺘﻪ ﻛﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪن )ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺑﯘ ﻳﯧﺰا "ﺋﺎرال ﮔﯘﯕﺸﯧﺴﻰ" دەپ ﺋﺎﺗﯩﻼﺗﺘﻰ( .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﭘﺎﺗﻪﻣﺨﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﻳﯧﺮى
ﻛﻮپ ،ﻣﯜﻟﯜﻛﻜﻪ ﺑﺎي ﺑﯩﺮ دﯦﮭﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﺗﯘﻏﯘﻟﯘپ ﺋﯚﺳﻜﻪن -1949 .ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﻳﻪرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﻛﯚپ
ﻗﯩﺴﻤﻰ ﭘﺎﺗﻪﻣﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﻟﻐﺎن  4ﺋﺎﻛﺎ ،ﺋﯩﻨﻰ ۋە ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻪۋە ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﺷﯘﯕﺎ  -50ﻳﯩﻠﻼردا ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪا ﻳﻪر
ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺗﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ داﮬﯩﻴﺴﻰ ﻣﺎۋ زﯦﺪۇڭ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن ﺋﯚﻟﭽﻪم ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ دﯦﮭﻘﺎﻧﻼرﻧﻰ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن ﺳﯩﻨﯩﭙﻼرﻏﺎ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﭘﺎﺗﻪﻣﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯚزﻟﯩﺮى ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪن ﻳﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯜﻛﯩﺪﯨﻦ "ﭘﻮﻣﯧﺸﭽﯩﻚ" ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن.
ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ "ﮬﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﺎي دﯦﮭﻘﺎن" ﻳﺎﻛﻰ "ﺑﺎي دﯦﮭﻘﺎن" ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن .ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻣﻪﻣﻪت -1953
ﻳﯩﻠﻰ ﭘﺎﺗﻪﻣﺨﺎن ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،دەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﭘﺎﺗﻪﻣﺨﺎﻧﻨﯩﯔ دادﯨﺴﻰ "ﻛﺎدﯨﺮ دﯦﮕﻪن ﻗﻪﻟﻪﻧﺪەر ﻛﯧﻠﯩﺪۇ"
دەپ ،ﭘﺎﺗﻪﻣﺨﺎﻧﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﻐﺎن .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎرال ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻖ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪت ﺋﺎرﯨﻼﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﺎﻗﯘل ﺑﻮﻟﻐﺎن.
 -1958ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﭘﺎﺗﻪﻣﺨﺎن ﺋﺎران  18ﻳﺎﺷﺘﺎ ﺋﯩﺪى .ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻣﻪﻣﻪت  -1956ﻳﯩﻠﻰ
ﻛﻮﻧﯩﺸﻪﮬﻪر ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎراﻟﻨﯩﯔ ﺟﻪﮔﺠﻰ ﻛﻪﻧﺘﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ
ﭼﯜﺷﻜﻪن .ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﻪر  -ﺧﻮﺗﯘن ﺋﯩﻜﻜﯩﻴﻠﻪن ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻣﻪﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪە ﺗﯘرﻏﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻣﺎﻧﺎ ﺷﯘ ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن.
 -1958ﻳﯩﻠﻰ  -7ﺋﺎﻳﺪا ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻣﻪﻣﻪت "ﭘﻮﻻت  -ﺗﯚﻣﯜر" ﺗﺎۋﻻش ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ
ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﺪى .ﭘﺎﺗﻪﻣﺨﺎن ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑﻠﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪﻣﺪى  3ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ،
ﺑﯩﺮ ﻗﺎرا ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ )ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا ﻗﺎﺗﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﻮﻟﯘﭼﯩﻼر ﺋﺎﭘﺘﻮۋۇزى ﻳﻮق
ﺋﯩﺪى( ،ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﯧﻐﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺑﺎي ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﻰ ﺗﻪۋەﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﮕﯩﺰ داۋﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ،ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﮕﻪ ﺑﺎرﻏﺎن .ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﺪە ﺑﯩﺮ
ﻳﯩﻞ ﺗﯘرۇپ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻣﻪﻣﻪت دەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺋﯘﭼﺘﯘرﭘﺎن ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪە ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻗﺴﯘ ۋﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ
ﮔﯧﺰﯨﺘﺨﺎﻧﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪن .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻗﺴﯘ ۋﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن -1960 .ﻳﯩﻠﻰ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﻣﻪﻣﻪت ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﻲ ﭘﺎرﺗﯩﻴﻪ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﮕﻪ  6ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪن )ﻣﻪرﮬﯘم ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻣﻪﻣﻪت ﭘﯧﺸﻘﻪدەم ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻛﺎدﯨﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪە -60 ،ﻳﯩﻠﻠﯩﺮى ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪا ﺋﻪڭ ﺋﯘزۇن ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ -1998 ،ﻳﯩﻠﻰ  -3ﻧﻮﻳﺎﺑﯩﺮدا  66ﻳﯧﺸﯩﺪا ۋاﭘﺎت
ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ،ﺋﯚزى ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﻗﻜﯚﯕﯜل ۋە ﻳﺎۋاش ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﺎﻗﺴﯘ ﭘﺎرﺗﯩﻴﻪ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘدﯨﺮﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮى ۋەزﯨﭙﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘپ
ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن( .ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ دەۋرﯨﺪە دادﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎن .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﺪە
ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﻰ ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزﻟﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪە دادﯨﺴﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎچ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﺎﻧﭽﻪ  -ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘﻗﻼردﯨﻨﻼ
ﺋﯩﺒﺎرەت .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ دﯨﻨﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘپ ﺳﺎۋادﯨﻨﻰ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﻮﻟﯘپ -1960 ،ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ -64
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ﻳﯩﻠﯩﻐﯩﭽﻪ ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺳﻮدا ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﺪە ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ  -66ﻳﯩﻠﯩﻐﯩﭽﻪ ﺋﺎﻗﺴﯘ ﻛﻪﻣﭙﯜت زاۋۇﺗﯩﺪا ﺋﯩﺸﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪن.
ﺑﯘ ﺟﻪرﻳﺎﻧﺪا ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﻰ ﭘﺎﺗﻪﻣﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﻣﻪرەﻣﺨﺎن ﺋﻮﺳﻤﺎن ﺑﯧﻘﯩﭗ ﺑﻪرﮔﻪن .ﻣﻪرەﻣﺨﺎن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﺮى ﺋﻪرﺷﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺰﯨﺰ ،ۋە
ﻗﺎﻟﻐﺎن  4ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ دﯨﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدى ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯜﭼﻠﯜك ،ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ  5ۋاق ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ دەۋرﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭘﻼ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼق ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﺴﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜك دەرﯨﺠﯩﺪە ﺳﯩﯖﮕﻪن .ﻣﻪرەﻣﺨﺎن ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﺳﺎپ دﯨﻞ ،ﺋﺎﻗﻜﯚﯕﯜل ،ﻗﻮرﺳﯩﻘﻰ ﻛﻪڭ ،ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺳﺎﻟﻤﺎق ،ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺳﯜﭘﻪت ﺋﺎﻳﺎل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ "ﻣﯘﻧﺪاق -
ﻣﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﺎڭ ﻳﺎﻣﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؛ ﻣﯘﻧﺪاق  -ﻣﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﺎڭ ﺳﺎۋاپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" دﯦﮕﻪن ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﯩﺮى ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻳﺎدﯨﺪا ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ -1980 .ﻳﯩﻠﻰ  -27ﻳﺎﻧﯟاردا ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻪرﮬﯘم ﻣﻪرەﻣﺨﺎن ﺋﻮﺳﻤﺎن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﮬﯧﻠﯩﮭﻪم
ﺋﯘ ﺋﻪڭ ﮬﯚرﻣﻪت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺑﯘ دۇﻧﻴﺎدا ﺋﺎز ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﭼﻮﯕﻘﯘر ﺋﻮرۇن ﺋﺎﻟﻐﺎن .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻣﻮﻟﻼم ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ )دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﯩﺴﻰ( ﺳﺎدﯨﻖ ﻣﻪﻣﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘزۇﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮى "ﻳﻪر ﺷﺎرﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﻳﯘﻣﯩﻼق" دﯦﮕﻪن
ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﯨﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﻠﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎن.
 -1960ﻳﯩﻠﻠﯩﺮى ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪا ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘۋاﺗﻘﺎن ﻳﯩﻠﻼر ﺋﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ -1960 ،ﻳﯩﻠﻰ
 -7ﺋﺎﻳﺪا ،ﺳﺎﺑﯩﻖ ﺳﻮۋﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ۋە ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﮬﻪﻣﻜﺎرﻟﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ
ﺋﯜزۈپ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﻰ ﺑﯘرۇن ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن ﻗﻪرزﻟﻪرﻧﻰ ﺗﯚﻟﻪﺷﻜﻪ ﻗﯩﺴﺘﯩﺪى .ﺋﺎﺷﯘ ﻗﻪرزﻟﻪرﻧﻰ ﺗﯚﻟﻪش ﺋﯜﭼﯜن،
ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﺎﺷﻠﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ زور ﻗﯩﺴﻤﯩﻤﯘ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﻠﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﭘﯜﺗﯜن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯘزۇﻧﻐﯩﭽﻪ
ﺋﺎﭼﺎرﭼﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘر ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﺎﺷﯘ ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ،ﺋﺎﻗﺴﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎي ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪە ﺋﺎﭼﺎرﭼﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟﮕﻪن
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮن ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎن .ﺷﯘ ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ﭘﯜﺗﯜن ﺟﯘﯕﮕﻮدا ﺋﺎﭼﺎرﭼﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ  30ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﺪﯨﻦ
 60ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻐﯩﭽﻪ ،دەپ ﻣﯚﻟﭽﻪرﻟﻪﻧﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ دەۋرى ﻣﺎﻧﺎ ﺷﯘ ﺋﺎﭼﺎرﭼﯩﻠﯩﻖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻪﻟﮕﻪن .ﻳﯩﻠﻼپ  -ﻳﯩﻠﻼپ ﮔﯚش ﻛﯚرﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻘﯘ
ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﻪ ﺗﯘرﺳﯘن ،ﻗﻮرﺳﺎق ﺗﻮﻳﻐﯩﭽﻪ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗﻮﻧﺎق ﻧﯧﻨﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن .ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﻧﻮرﻣﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﮕﻪ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن .ﭼﻮڭ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﺑﻪزﯨﺪە ﺋﺎراﻟﻐﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ،ﻛﯜﻧﺪۈزﻟﯩﺮى ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯚﻳﺪە ﺋﯚزﻟﯩﺮى ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺗﯘرﻏﺎن .ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﭼﯜﺷﻠﯜك ﺗﺎﻣﺎق ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮدﯨﻦ ﺗﻮﻗﺎچ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻻپ ﻗﻮﻳﻐﺎن .ﭼﯜش ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ
ﻗﻮرﺳﯩﻘﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺳﺎﺋﻪت )ﺑﯘ ﻳﺎزﻣﯩﺪا ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ۋاﻗﺘﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪۇ(  10دﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭘﻼ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻗﺎﭼﻨﻰ ﻳﯧﻴﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇۋاﻟﻐﺎن .ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ "ﺗﯧﺨﻰ ﭼﯜش ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى ،ﺳﻪل
ﺳﺎﻗﻼپ ﺗﯘراﻳﻠﻰ" دﯦﺴﻪ ،ﺋﯘ "ﻣﻪن ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺳﺎﺋﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎراپ ﺑﺎﻗﺎي" دەپ ،ﺋﯩﺪارﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﻨﺎﺳﯩﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺗﺎم ﺳﺎﺋﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﻳﯜﮔﯜرۈپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺳﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ  -ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﺴﺘﯩﺮﯨﻠﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ ﻛﯚرۈۋﯦﻠﯩﭗ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯜﮔﯜرۈپ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ" ،ﺋﺎﻛﺎ،
ﺳﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ ﺗﯩﻠﻰ ﻣﺎﻧﭽﯩﮕﻪ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﯩﻠﻰ ﻣﺎﻧﭽﯩﮕﻪ ﻛﻪﭘﺘﯘ .ﺗﻮﻗﺎﭼﻨﻰ ﺋﻪﻣﺪى ﻳﯧﺴﻪك ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟" دەپ ﺳﻮراﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯘ ﻳﯩﻠﻼردا،
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﻪزى ۋاﻗﯩﺘﻼرﻧﻰ ﺋﺎراﻟﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﭼﻮڭ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪە ﺋﯚﺗﻜﯜزﮔﻪن .ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺗﺎﻣﺎق "ﻛﻮﻟﻠﯧﻜﺘﯩﭗ ﺗﺎﻣﯩﻘﻰ" ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺗﺮەت )ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﻪﻧﺘﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ( ﺗﯩﻜﻰ دﯦﮭﻘﺎﻧﻼر ﺑﯩﺮ ﻳﻪرﮔﻪ ﺟﻪم ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯜچ ۋاق ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯧﺘﯩﭗ ،ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﯧﮕﻪن .دﯦﮭﻘﺎﻧﻼر ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪە ﺳﺎﺋﻪت  6 - 5ﻟﻪردە ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘرۇپ ،ﺑﯩﺮ -
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﺎﺋﻪت "دوﻟﻘﯘن" ﻏﺎ ﭼﯩﻘﺎﺗﺘﻰ )ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﺋﻪﻣﮕﻪك "دوﻟﻘﯘن" دەپ ﺋﺎﺗﯩﻼﺗﺘﻰ(.
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دوﻟﻘﯘﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﻳﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘرۇپ ،ﺋﺎﺷﯘ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ
ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﻳﯧﻴﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﻮﻟﻠﯧﻜﺘﯩﭗ "ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺴﻰ" ﻏﺎ ﺑﺎراﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ "ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﺎ" دﯦﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ،ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ داﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﻮش
ﺋﻮرۇﻧﻨﻰ ﺋﻮﻳﯘپ ،ﺋﯘ ﻳﻪرﮔﻪ ﺑﯩﺮ داش ﻗﺎزاﻧﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﭗ ﺋﺎش ﺋﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﺪە ﻗﺎﻟﻐﺎن،
ﺋﺎﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﻮﻟﻠﯧﻜﺘﯩﭗ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﯧﮕﻪن ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎق ﻗﻮﻧﺎق ﺋﯘﻧﯩﻨﻰ ﺳﯘﻏﺎ ﭼﯧﻠﯩﭗ ﺋﻪﺗﻜﻪن ﺋﯘﻣﺎﭼﺘﯩﻨﻼ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﺷﯘ ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ،ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮەر دﯦﮭﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ ﻣﻮرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺲ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﻪﺗﺮەت ﻛﺎدﯨﺮﻟﯩﺮى ﺋﯘ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﻪﻛﺸﯜرەﺗﺘﻰ .ﺋﯚز ﺋﯚﻳﯩﺪە ﺑﯩﺮەر ۋاق ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺗﺎﻣﺎق ﺋﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن دﯦﮭﻘﺎﻧﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘۋاﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺟﻪرﯨﻤﺎﻧﻪ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﯘﻧﻰ "ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻲ دۇﺷﻤﻪن" ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪا ﻛﯜرەﺷﻜﻪ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺟﺎزاﻻﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻢ ﺋﯚز ﺋﯚﻳﯩﺪە ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻗﺎزان ﺋﯧﺴﯩﺸﻘﺎ
ﭘﯧﺘﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ دادﯨﺴﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺷﻪﮬﯩﺮى ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎن "ﺳﯜزۈك
ﺋﯚﺳﺘﻪڭ" دﯦﮕﻪن ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺳﯘ ﺋﯧﺮﯨﻘﻰ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى )ﺑﯘ ﺋﯚﺳﺘﻪڭ ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪە ﻳﻮق
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺑﻪش ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺷﻪﮬﻪر ﻗﯘرۇﻟﯘش ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﭘﯩﻼﻧﯩﺪا ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈش ﭘﯩﻼﻧﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪى ـــــ
ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮدﯨﻦ( .ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﯧﺨﻰ ﺳﯘ ﻗﯘدۇﻗﻰ ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ
ﺋﯧﺮﯨﻘﻨﯩﯔ ﺳﯜﻳﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎل ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  4ﻳﺎﺷﻘﺎ ،ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ  6ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪن ۋاﻗﯩﺘﻼر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك،
ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﻪ ﺑﯘ ﺋﺎﻛﺎ  -ﺋﯘﻛﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﻪﻟﻪي ﭼﻪﻳﻨﻪﻛﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻏﺎﭼﻨﻰ
ﺋﯚﺗﻜﯜزۈپ ،ﺋﯘ ﻳﺎﻏﺎﭼﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﯚزى ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﻛﯚﺗﯜرۈپ ،ﺋﯧﺮﯨﻘﺘﯩﻦ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺳﯘ ﺗﻮﺷﯘپ،
ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﻰ ﭼﯧﻠﻪﻛﻨﻰ ﺳﯘ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻟﺪۇرﻏﺎن .ﺑﯩﺮ ﭼﯧﻠﻪﻛﻨﻰ ﺗﻮﻟﺪۇرﻏﯩﭽﻪ 10 ،ﻗﯧﺘﯩﻤﺪەك ﺳﻪﭘﻪر ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻪﻟﮕﻪن.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﺪە ﻗﺎﻟﻐﺎن ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ دەۋرﯨﺪە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯚي
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﺪۇر.

ﺳﯜرەﺗﺘﻪ :ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر :دادﯨﺴﻰ ،ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ،ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ 2 ،ﺋﯩﻨﯩﺴﻰ2 ،
ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ،ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﻧﯩﻤﻰ ۋە ﻗﯩﺰى .ﺑﯘ رەﺳﯩﻢ  -1988 -1985ﻳﯩﻠﻠﯩﺮى ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن
ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯚزى ﻛﯩﺮەﻟﻤﻪي ﻗﺎﻟﻐﺎن.
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ﺳﯜرەﺗﺘﻪ :ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ دادا ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى .رەﺳﯩﻤﻨﯩﯔ  -2ﻗﯘرى ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﻮڭ ﻗﻮل ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪە
ﺗﯘرﻏﺎﻧﻼر ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاﻗﻘﺎ ﻗﺎراپ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ رﯨﺰۋاﻧﯩﺨﺎن ،دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﯩﺴﻰ ﺳﺎدﯨﻖ
ﻣﻪﻣﻪت ﮬﺎﺟﻰ ،ۋە دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪدﯨﺴﻰ ﮬﺎۋاﻧﯩﺨﺎﻧﻼر .ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠﻪن  15ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ
ﻛﯚرۈﺷﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ رەﺳﯩﻢ  -2006ﻳﯩﻠﻰ  -1ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن.
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ﺳﯜرەﺗﺘﻪ :ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﺎ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى -2 .ﻗﯘردﯨﻜﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪە
ﺗﯘرﻏﺎن  6ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن  -1ﻗﯘردﯨﻜﻰ ﭼﯧﭽﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎز ﺋﺎق ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﻪر ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ  7ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﯩﺴﻰ ﻣﻪﺗﻨﯩﻴﺎز ﻗﺎرﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ  4ﻛﯩﺸﻰ ﻳﺎش ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﯩﻦ ﻛﯩﭽﯩﻚ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎراﻟﺪﯨﻜﻰ ﻧﯘرﻏﯘن ۋاﻗﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜزﮔﻪن.
ﮬﺎۋارەڭ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﺋﺎرﺗﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺑﯘﺧﻪﻟﭽﻪم ﮬﻪدﯨﺴﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ  -1980ﻳﯩﻠﻰ  -27ﻳﺎﻧﯟاردا ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭼﻮڭ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻐﺎ
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ رەﺳﯩﻤﻤﯘ  -2006ﻳﯩﻠﻰ  -1ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن.

ﺳﯜرەﺗﺘﻪ :ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -2006ﻳﯩﻠﻰ  -30ﺋﺎۋﻏﯘﺳﺖ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﯩﻠﻰ  15ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﯘرﺗﻰ ﺋﺎﻗﺴﯘﻏﺎ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا
ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ،ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮى ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪن رەﺳﯩﻤﻰ .رەﺳﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ،ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﯩﺴﻰ)ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﻰ ،ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺋﺎﺑﺪۇﺷﯜﻛﯜر ﺋﻪرﺷﯩﺪﯨﻦ( ،ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﺋﺎﺑﻠﻪت ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪر ،ﭼﻮڭ ﺋﯩﻨﯩﺴﻰ ﺋﯩﻠﮭﺎم ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪر ،ﭼﻮڭ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﭼﯩﻤﻪﻧﮕﯜل ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪر ۋە ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺑﺎﮬﺎرﮔﯜل ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﻨﯩﺴﻰ ﺋﯚﻣﻪر ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ رەﺳﯩﻤﮕﻪ ﻛﯩﺮﻣﻪي ﻗﺎﻟﻐﺎن.
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 .3ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ﻣﻪﻛﺘﻪپ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -1965ﻳﯩﻠﻰ ﻛﯜزدە ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ  2ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﺎﻗﺴﯘ ﮬﻪرﺑﯩﻲ راﻳﻮﻧﻰ ) (军分区ﺑﺎش
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪارﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘدۇﻟﯩﺪﯨﻜﻰ  -4ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮدى .ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺧﻪﻧﺰۇ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻣﯘ ﺑﺎر ،ﺋﯘﻳﻐﯘر
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻣﯘ ﺑﺎر ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﻨﯩﭙﻼر ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ  -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯩﺪى )ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﮬﺎزﯨﺮ
ﺗﻮﻟﯘق ﺧﻪﻧﺰۇ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى ــــ ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮدﯨﻦ( .ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﻼر "ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت زور ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ" ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜن ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت
ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪل ۋە ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺗﯘرﻣﯘش ﻛﻪﭼﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن دەۋرﻟﻪر ﺋﯩﺪى .ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﻪﻏﻪزﻧﯩﯔ رەﯕﮕﻰ ﻗﺎراﻣﺘﯘل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﯩﭽﺎق ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﭼﻼپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎرا ﻗﻪﻟﻪﻣﺪە ﺧﻪت ﻳﺎزﺳﺎ،
ﻗﻪﻟﻪم ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ رەﯕﮕﻰ ﻗﻪﻏﻪزدﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎزﻻ ﻗﺎرﯨﺮاق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎران ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﻗﻪﻏﻪزﻧﯩﯔ
ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺧﯘددى ﺳﺎﻣﺎﻧﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﯩﻘﯩﭗ ﻗﻪﻏﻪز ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ،ﻗﻪﻏﻪزﻧﯩﯔ ﻗﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺴﯩﻠﻐﺎن
ﻳﺎﻏﺎچ ﺋﯘۋاﻗﻠﯩﺮى ﻛﯚرۈﻧﯜﭘﻼ ﺗﯘراﺗﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚي ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﯩﺪا ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﯩﺪا
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺧﻠﻪت دۆۋﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﻟﯩﻘﺎﻧﺪەك ﺑﯩﺮەر ﭘﺎرﭼﻪ ﻗﻪﻏﻪز ﻛﯚرۈپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯧﺮﯨﯟﯦﻠﯩﭗ" ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪا ﮬﯧﺴﺎب
ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﻤﻪن" دەپ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﯟاﺗﺎﺗﺘﻰ .ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮﻻ ﻗﻪﻟﯩﻤﻰ ۋە ﺑﯩﺮﻻ ﺋﯚﭼﯜرﮔﯜﭼﻰ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﻗﻪﻟﻪﻣﻨﻰ
ﺗﺎﻛﻰ ﺋﯘزۇﻧﻠﯘﻗﻰ  1ﺳﺎﻧﺘﯩﻤﯧﺘﯩﺮدەك ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﺎرﻣﺎق ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯘﺗﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎي ﻗﺎﻟﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻘﯩﭽﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ -1ﺳﯩﻨﯩﭙﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪن ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭘﻼ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﻰ .ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﻪك ﺋﺎﻣﺮاق ۋە
ۋاﻗﯩﺘﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯚز ﻗﺎرﯨﺸﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﻨﻰ ﮬﻪرﮔﯩﺰ ﺑﯩﺮەرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﻨﯩﯔ
ﮬﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮق ﺋﯩﺪى .ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼردﯨﻦ ﺑﺎﻟﺪۇر ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚزى ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇﻗﻼرﻧﻰ ﺑﯩﺮﻧﯩﻤﯘ ﻗﻮﻳﻤﺎي ﺋﯚزى ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺗﯜﮔﯩﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻤﯘ
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا داۋاﻣﻠﯩﻖ  -1ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﻮل ﻛﯚﺗﯜرەﺗﺘﻰ .ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﭘﺎت – ﭘﺎت
"ﺋﻪرﻛﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﻢ ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﺎﻗﯩﺪۇ؟" دەپ ﺳﻮراﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ -1ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻻﺗﯩﻦ
ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎۋادﯨﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘزۇن ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ ،دادﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻪرەﺑﭽﻪ ﻳﯧﺰﯨﻘﻰ )(UEYﻧﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﺪى .ﺋﯘ دادﯨﺴﻰ
ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﻪرﮔﻪن  UEYﺋﯧﻠﯩﭙﺒﻪ ﺟﻪدۋﯨﻠﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜرۈۋﯦﻠﯩﭗ ،ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭙﻼ  UEYﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ،ﺗﺎﻛﻰ
ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯘﭼﻪ ﺗﺎﻻﻏﺎ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﯩﻠﯩﻤﯘ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪى .ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ  3 - 2ﻛﯜن ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻼ ﺑﯘ ﺋﯧﻠﯩﭙﺒﻪﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ  UEYﻧﻰ ﻳﺎزاﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎي ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،دادﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﻼۋﯨﻴﺎن ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﻨﯩﻤﯘ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺳﻮۋﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﮔﻪن ﺑﻪزى ﺳﯩﻼۋﯨﻴﺎن ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﻳﯜردى.
 -60ﻳﯩﻠﻼردا ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﺷﻪﮬﻪردﯨﻜﯩﻠﻪر ﺋﯜﭼﯜن ﻧﻮرﻣﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﮕﻪ ﮬﻪر ﺋﺎﻳﺪا ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺟﺎن ﺳﺎﻧﯩﻐﺎ ۋە ﮬﻪر ﺑﯩﺮ
ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن :ﺋﻪﮔﻪر ﺳﯩﺰ  15ﻳﺎش ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺳﯩﺰﮔﻪ ﮬﻪر ﺋﺎﻳﺪا  15ﺟﯩﯔ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ
ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ .ﺋﻪﮔﻪر  16ﻳﺎش ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﮔﻪ  16ﺟﯩﯔ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ .ﻛﯚﭘﺮەك ﺋﺎﺷﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر
ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ۋە ﭘﻪرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺳﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎش ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎش ﻳﯘﻗﯘرﯨﻠﯩﺘﯩﯟاﻻﺗﺘﻰ .ﺷﯘ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر
دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﺸﻰ  50 - 40ﻟﻪردﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺳﯜرۈﺷﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺳﺘﯩﻜﻰ ﻳﯧﺸﻰ
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎش ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻳﯧﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﻧﻮرﻣﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜزۈش ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺪى.
ﻧﻮرﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ  -ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺋﯘﻻش ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﺎﺷﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯧﺮﯨﭽﻪ ﺗﯧﺠﯩﻤﯩﺴﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﺋﺎز ﻳﻪپ ،داۋاﻣﻠﯩﻖ ﻗﻮرﺳﯩﻘﻰ ﺋﺎچ ﻳﯜرەﺗﺘﻰ .ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺳﯩﻨﯩﭙﻠﯩﺮﯨﺪا ﺑﯩﺮ -
ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﺎن ﻗﻪرز ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭼﯜﺷﻠﯜك ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮرﺳﯩﻘﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ،
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎن ﻗﻪرز ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﻪپ ﺗﯘراﺗﺘﻰ .ﻧﺎن ﻗﻪرز ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﻮڭ  -ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﻧﺪاق  3ﺧﯩﻞ
ﺋﯚﻟﭽﻪم ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﻪﺗﺘﻰ (1 :ﺳﯜزﮔﯜچ :ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ،ﺋﯘﺷﺘﯘﻟﻐﺎن ﻧﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ  4ﺑﺎرﻣﺎق ﻗﯩﺴﻤﯩﻐﯩﻼ ﻗﻮﻳﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﯘ
"ﺳﯜزﮔﯜچ" ﻧﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ )ﺗﯚت ﺑﺎرﻣﺎﻗﻨﻰ ﺟﯜﭘﻠﯩﮕﻪن ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﯜزﮔﯜﭼﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺴﯩﻢ
ﻗﻮﻳﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن( (2 .ﻗﻮﻟﺘﯘق :ﻧﺎﻧﻨﻰ  4ﺑﺎرﻣﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎش ﺑﺎرﻣﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎر ﻳﻪرﮔﯩﭽﻪ ﻗﻮﻳﯩﺴﯩﺰ (3 .ﺋﺎﻟﯩﻘﺎن :ﻧﺎﻧﻨﻰ
ﭘﯜﺗﯜن ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺗﻮﺷﻘﯘزﯨﺴﯩﺰ .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﻧﺎن ﻗﻪرز ﺋﯧﻠﯩﺶ ۋە ﻗﻪرز ﻗﺎﻳﺘﯘرۇش ۋاﻗﺘﯩﺪا ،ﺋﯘﺷﺘﻘﺎن ﻧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺋﺎﻟﻘﺎﻧﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮا
ﻛﻪﻟﻤﻪي ،ﺋﺎﻟﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮەر ﺑﯘرﺟﻪﻛﻠﯩﺮى ﺑﻮش ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﻧﺎﻧﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﺷﺸﺎق ﭘﺎرﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺋﯘﺷﺘﯘپ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺑﻮش ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻳﻪرﻟﻪرﻧﻰ
ﺗﻮﻟﺪۇرۇپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻤﯘ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﻧﺎن ﻗﻪرزى ﺋﯧﻠﯩﻢ  -ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚپ
ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﺘﻪ ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻠﯩﺮى ﺑﻪزﯨﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﺎن ﻗﻪرزﯨﻨﻰ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﯟەﺗﺘﻰ" .ﻧﺎﻧﻨﻰ دەﺳﺴﯩﺴﻪڭ ،ﻳﺎﻣﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" ـــــ ﺑﯘ ﭼﻮڭ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺑﻪرﮔﻪن ﺗﻪﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﺪۇر .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ دﯦﮭﻘﺎن ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸﻪك ،ﻛﺎﻻ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎت ﺳﯚرەﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎرﯨﻴﺎر
ﮬﺎرۋﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﺑﯩﺮ ﻳﻪرﮔﻪ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪا ،ﮬﺎرۋا ﮬﻪﻳﺪﯨﮕﻪچ ﻧﺎن ﻳﻪپ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪرﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺎن
ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﮬﺎرۋﯨﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜپ ،ﻳﻪرﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﻧﺎن ﭘﺎرﭼﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﭘﺎ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﭙﯩﭗ،
ﺋﯘﻧﻰ ﭘﯜۋﻟﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚپ ﻛﯚرﮔﻪن ﺋﯩﺪى .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯘ ﺋﺎزراﻗﻤﯘ ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﻪ ﺋﯘ ﻗﻮﻧﺎق ﺗﯧﺮﯨﺶ،
ﺑﯘﻏﺪاي ﺗﯧﺮﯨﺶ ۋە ﺷﺎل ﺗﯧﺮﯨﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﯚز ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯘر ﺋﯚﺗﻜﯜزۈپ ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﭼﻮڭ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ "ﻧﺎﻧﻨﻰ
دەﺳﺴﯩﺴﻪڭ ،ﻳﺎﻣﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" دﯦﮕﻪن ﺑﯘ ﺳﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﻳﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ
ﻛﯜﻧﻠﻪر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﺪﯨﻦ زادﯨﻼ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪى .ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﯘ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪەك دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﺋﺎﺷﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﻪڭ ﺑﺎي ﺑﯩﺮ دۆﻟﻪﺗﺘﻪ
ﻳﺎﺷﺎۋﯦﺘﯩﭙﻤﯘ ،ﺋﯚزى ﺋﺎﺷﻨﻰ ﺋﯩﺴﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﯘ ﺋﯘ ﻳﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘرﺳﯘن ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﻤﯘ ﺋﯘ زادﯨﻼ ﭼﯩﺪﯨﻴﺎﻟﻤﺎي
ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎﭘﻤﯘ  -ﺳﺎق ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﻜﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚرﮔﻪن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎدﯨﻐﺎ دەرﮬﺎﻟﻼ ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯦﮭﻘﺎﻧﻠﯩﺮى
ﻛﯧﻠﯩﺪۇ" .ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯘ ﺗﺎﻣﺎق ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯦﮭﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻر ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺧﻮش ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﻪر ﺋﯩﺪى ،ﮬﻪ؟" دەپ
ﺋﻮﻳﻼﻳﺪۇ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭼﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ﺋﺎﺷﯘ ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﻨﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺳﯩﻨﯩﭙﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺶ
ﻗﻮﯕﻐﯘرﯨﻘﻰ ﺟﯩﺮﯨﯖﻠﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺳﯩﻨﯩﭙﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯩﺰﯨﻼﺗﺘﻰ .ﺳﯩﻨﯩﭙﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻟﺪى
ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪن ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘرۇپ" ،دﯦﯖﯩﺰدا ﭘﺎراﺧﻮت روﻟﭽﯩﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺪۇ .ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﻣﺎۋ ﺟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺪۇ"
دﯦﮕﻪن ﻧﺎﺧﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘﻰ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ دوﺳﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎۋ زﯦﺪۇﯕﻨﯩﯔ رەﺳﯩﻤﯩﮕﻪ  3ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻪزﯨﻢ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .دەرﺳﻨﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯩﺮەر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ دەرﺳﻜﻪ ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺳﯩﻨﯩﭙﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن
ﺳﯩﻨﯩﭙﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻣﺎۋ زﯦﺪۇﯕﻨﯩﯔ رەﺳﯩﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎراپ ﺗﯘرۇپ دوﻛﻼت ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ" :ﻗﻪدﯨﺮﻟﯩﻚ ﻣﺎۋ ﺟﯘﺷﻰ :ﻣﻪن ﺑﯜﮔﯜن
ﺋﯚﻳﺪە ﺋﺎش ۋاﻗﺘﯩﺪا ﭘﯩﺸﻤﺎي ﺋﺎزراق ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .ﻣﻪن ﺳﯩﺰدﯨﻦ ﺋﻪﭘﯘ ﺳﻮراﻳﻤﻪن .ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﺪاق
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ۋەدە ﺑﯧﺮﯨﻤﻪن ".ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﻘﺎ رۇﺧﺴﻪت ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ
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ﺳﯩﻨﯩﭙﻼرﻏﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪا ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك .ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼردﯨﻦ ﻣﺎۋ زﯦﺪۇﯕﻨﯩﯔ "ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﺧﯩﺰﻣﻪت ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ"" ،ﻳﯜ
ﮔﯘﯕﻨﯩﯔ ﺗﺎﻏﻨﻰ ﻳﯚﺗﻜﯩﺸﻰ" ۋە "ﺑﯧﺘﻴﯘﻧﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﻳﻤﯩﺰ" دﯦﮕﻪن  3ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎدﻟﯩﺸﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘش ۋاﻗﺘﯩﻨﯩﯔ ﻧﯘرﻏﯘن ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﻣﺎۋ زﯦﺪۇڭ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ۋە ﻳﺎدﻻش ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﯚﺗﻜﻪن ﺋﯩﺪى.
ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﻠﻪرﻣﯘ ﺑﻪك ﻛﯚپ ﺋﯩﺪى .ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﻗﯩﺸﺘﺎ ﺋﻮﻏﯘت ﻳﯩﻐﯩﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻐﺎ "ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﮬﻪر ﮬﻪﭘﺘﯩﺪە  100ﻛﯩﻠﻮﮔﺮام ﺋﻮﻏﯘت ﺗﺎﭘﺸﯘرۇش" دﯦﮕﻪﻧﺪەك ۋەزﯨﭙﻪ ﻗﻮﻳﯘﻻﺗﺘﻰ .ﺋﯘ دەۋردە
ﮬﻪر ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﯨﻜﻰ دەم ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻛﯜﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮ ﻛﯜن ،ﻳﻪﻧﻰ ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﯩﺶ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯘ دەم ﺋﯧﻠﯩﺶ
ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﺷﯘ ﺋﻮﻏﯘت ۋەزﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮرۇﻧﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﺗﺘﻰ .ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪر ﺑﯘ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﺮﻻ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻗﯩﺶ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺋﻮﻏﯘت ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪە ﮬﻪر ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﭼﻮڭ ﺑﺎزار
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺷﻪﮬﻪرﮔﻪ دﯦﮭﻘﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎرۋا  -ﭼﺎرۋﯨﻠﯩﺮى ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯚپ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻮﻏﯘت ﺗﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ،ﻳﻮﻟﻼردا ۋە ﮬﺎرۋﯨﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺟﺎﻳﻼردا ﭘﻪﻗﻪت ﺋﻮﻏﯘت ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮ ﺳﯧﯟەت ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﮔﯜرﺟﻪﻛﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜرۈۋﯦﻠﯩﭗ ،ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎن ﺋﯧﺸﻪك ،ﻛﺎﻻ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎت ﮬﺎرۋﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺷﯘ ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼر ﺗﯧﺰەﻛﻠﻪپ ﻗﺎﻻرﻣﯩﻜﯩﻦ ،دﯦﮕﻪن ﺋﯜﻣﯩﺪﺗﻪ ﻧﻪﭼﭽﻪ  100ﻣﯧﺘﯩﺮ ﻣﺎﯕﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮى ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺮەر ﺋﯘﻻق
ﺗﯧﺰەﻛﻠﻪپ ﻗﺎﻟﺴﺎ  3 - 2ﺑﺎﻟﯩﻼر ﻳﯜﮔﯜرۈﺷﯜپ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﻗﻨﯩﯔ ﺗﯧﺰﯨﻜﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﻗﻨﯩﯔ ﺗﯧﺰەﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﺎرە  -ﭘﺎرە
ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ۋەزﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﻮرۇﻧﺪﯨﻴﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘرۇپ ،ﺷﻪﮬﻪر ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ۋە
ﺋﯩﺪارﯨﻠﻪرﮔﻪ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎﺳﺘﻰ ﺋﻮﭼﯘق ﮬﺎﺟﻪﺗﺨﺎﻧﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﯕﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎدەم ﺗﻪرەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻏﺮﯨﻼﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﻪزى
ﺋﯩﺪارﯨﻠﻪر ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺋﻮﻏﺮﯨﻼپ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﯘن ،دەپ ﮬﺎﺟﻪﺗﺨﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯚﻣﯜر ﺗﻮرﻻر ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﺳﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯘﻟﯘپ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎن
ﺋﯩﺸﻼرﻣﯘ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﯩﻨﺴﺎن ۋە ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼرﻧﯩﯔ ﭘﻮق  -ﺳﯜﻳﺪۈﻛﻰ ﻣﯘﺷﯘ دەرﯨﺠﯩﺪە ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯘﻟﯘپ ﺳﯧﻠﯩﭗ
ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﻮﻏﺪاﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎدﯨﺴﻪ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎل ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ دەۋردە ،دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ )ﺋﯘ ﻣﻪزﮔﯩﻠﻠﻪردە ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ۋە ﺋﯩﺪارﯨﻠﻪرﻧﯩﯔ دﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن
دﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﻳﺪاﻧﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﻮﻏﯘت ﻳﯩﻐﯩﺶ ۋەزﯨﭙﯩﺴﻰ ﻗﻮﻳﯘﻻﺗﺘﻰ .ــــــــ ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮدﯨﻦ( .ﺋﻮﻏﯘت ﺗﯧﺮﯨﺶ ۋەزﯨﭙﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯩﭽﯩﻨﻰ ﺳﯜﭘﯜرۈش ،ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯩﭽﻰ ۋە ﻛﻮﭼﯩﻼردا ﻗﺎر ﺗﺎزﯨﻼش ،ﻳﺎز ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺋﻮرۇﻟﯘپ
ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯘﻏﺪاي ﺋﯧﺘﯩﺰﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﺎﺷﺎق ﺗﯧﺮﯨﺶ )ﻳﻪﻧﻰ ،دﯦﮭﻘﺎﻧﻼر ﺋﻮرۇپ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯧﺘﯩﺰﻟﯩﻘﻼردا ﭼﯜﺷﯜپ
ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﯘﻏﺪاي ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯧﺮﯨﺸﻨﻰ دﯦﻤﻪﻛﭽﻰ( ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﻠﻪرﻧﯩﻤﯘ ﻛﯚپ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
 -1970 - 1965ﻳﯩﻠﻠﯩﺮى ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت زور ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺷﻪﮬﻪردﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر  2ﮔﯘرۇﮬﻘﺎ ﺑﯚﻟﯜﻧﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘ
ﺧﯩﻞ ﺑﯚﻟﯜﻧﯜﺷﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﮬﻪر رەﯕﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﺎﻧﯩﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯚپ ﺋﯩﺪى .ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺑﯚﻟﯜﻧﯜﺷﺘﻪ ،ﺑﯩﺮ
ﮔﯘرۇھ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﻐﺎ -1ﻗﻮل ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋاڭ ﺋﯧﻨﻤﺎۋﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﯩﻼر ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﮔﯘرۇھ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎرﺷﻰ ﺗﯘرﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯩﺪى .ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﺷﯘ  2ﮔﯘرۇھ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﻮﻗﯘش
ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەپ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻧﻪﻳﺰە ،ﻛﺎﻟﺘﻪﻛﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەپ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن ﻳﻪرﮔﻪ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻼ
ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯘراﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﻗﻮﺷﯘن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻗﺴﯘ
ﮔﯧﺰﯨﺘﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺳﻮﻗﯘﺷﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻴﻠﻪن ﭘﯜﺗﯜن ﺟﻪرﻳﺎﻧﻨﻰ
ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ -ﺋﺎﺧﯩﺮ ﻛﯚرﮔﻪن ﺋﯩﺪى .ﺋﺎﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺳﻮﻗﯘﺷﯘﺷﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺧﺎﻧﯩﻤﻰ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﺋﯧﺰﯨﺰ ﺋﻪﻳﺴﺎدۇر.
-1968ﻳﯩﻠﻰ-11

ﻳﺎﻧﯟار ﻛﯜﻧﻰ ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜرۈپ ،ﺋﺎﻗﺴﯘ ۋﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ -1ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ دەرس ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ

ﻛﻪﺗﻜﻪن  17ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﯧﺰﯨﺰ ﺋﻪﻳﺴﺎ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﻮل ﺑﻮﻣﺒﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎرﺗﻠﯩﺸﻰ
ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎزا ﺗﯧﭙﯩﭗ ،ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇﻟﯘپ ﻛﯧﻠﯩﻨﺪى) .ﺑﯘ ۋەﻗﻪ ﺋﺎﻗﺴﯘ ۋﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ  -1ﺋﻮﺗﺘﯘرا
ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ  60ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪن » ﻣﻪرﯨﭙﻪت ﺑﯘﻟﯩﻘﻰ « ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ
ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﻟﮕﻪن ــــــــ ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮدﯨﻦ( ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺗﯧﺨﻰ  9ﻳﺎش ﺋﯩﺪى .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ 2
ﻳﯩﻞ ﺋﯧﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ،ﻛﯧﺴﻪل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﯩﻠﯩﻤﯘ ﺗﺎس ﻗﺎﻟﺪى .ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ دەردﯨﻨﻰ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ
ﺗﺎﻛﻰ - 2005ﻳﯩﻠﻰ -1دﯦﻜﺎﺑﯩﺮدا ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯩﭽﻪ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜردە ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ
ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ۋاﺳﻜﯧﺘﺒﻮل ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ -ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪە ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرﻣﺎﻗﺘﺎ( .ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ،ﺋﻮﺗﺘﯘرا ۋە ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻣﻪﻛﺘﻪپ ۋە ﺋﻮﺧﺸﺎش ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻨﻰ ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ ﺗﯩﻞ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻐﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن
ﺗﻮﻧﯘﺷﻤﯩﻐﺎن .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ۋەﻗﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻐﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ زور ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﻪن ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘ ۋەﻗﻪ ﺑﯘ ﻳﻪرﮔﻪ ﻗﯩﺴﺘﯘرۇﻟﯘپ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ۋاﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭙﻼ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﮬﺎﻳﯟاﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﻣﺮاق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﻛﯚﻳﯜﻧﻪﺗﺘﻰ ،ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺧﯘددى ﺋﺎدەﻣﻨﻰ ﺋﺎﺳﺮﯨﻐﺎﻧﺪەك ﺋﺎﺳﺮاﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ دەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺑﺎﻗﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺟﯜپ ﺋﯚي
ﺗﻮﺷﻘﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺪى .ﮬﻮﻳﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪرﻧﻰ ﻛﻮﻻپ ،ﺑﯩﺮ ﺋﯘۋا ﻳﺎﺳﺎپ ،ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺷﯘ ﺋﯘۋﯨﺴﯩﺪا
ﺳﺎﻗﻼﻳﺘﺘﻰ .ﻛﯜﻧﺪۈزﻟﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﻮﻳﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﻮﻳﻼ ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﻳﯜﮔﯜرۈپ ﺋﻮﻳﻨﺎپ ،ﺑﻪزﯨﺪە ﺳﻪﻛﺮﯨﮕﻪﻧﺪە ﻳﻪرﮔﻪ ﻳﺎﻧﭙﯩﺸﯩﭽﻪ ﭼﯜﺷﻜﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﮬﯘزۇرﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﺧﻮش ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ.
ﺑﯘ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻼر ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﭼﯩﺸﻰ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﻗﯘرۇق ﺋﻮﺗﻼرﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ،ﺋﯘۋﯨﺴﯩﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎرﻏﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚردى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ  20ﻛﯜن
ﺋﯚﺗﻜﻪن ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻨﻰ ﺋﯘۋﯨﺴﯩﻐﺎ ﺳﻮﻻپ ،ﺋﻮت ﺑﯧﺮەي دەپ ﻗﺎرﯨﻐﯩﻨﯩﺪا 7 -6،داﻧﻪ رەﯕﮕﺎ -رەڭ
ﺗﻮﺷﻘﺎن ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚردى .ﺋﯘ ﮬﻪم ﺧﯘﺷﺎل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻪم ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻛﯚزﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎش ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ
ﻳﯜﮔﯜرﮔﻪن ﭘﯧﺘﻰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺑﯘ ﺧﯘش ﺧﻪۋەرﻧﻰ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜزدى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ
ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯘ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻨﻰ ﺑﯧﻘﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﭼﻮڭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ
داۋاﻣﻼﺷﺘﯘردى .ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮ دەرەﺧﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺷﻘﺎچ ﺋﯘۋﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺧﯘﻣﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﻘﯩﻠﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﯘزۇن ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﺗﯧﺨﻰ ﺗﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯚﺳﻤﯩﮕﻪن ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺷﻘﺎچ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﺘﻰ .ﮬﻪﻣﺪە ﻳﻪرﻧﻰ
ﻛﻮﻻپ ﺳﺎزاڭ ﻗﯘرۇﺗﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ،ﺑﯘ ﻗﯘﺷﻘﺎچ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺋﯜچ ۋاق ﻗﯘرۇت ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﺎﻗﺘﻰ .ﺗﯧﺨﻰ ﻛﯚزى
ﺋﯧﭽﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﯘ ﻗﯘﺷﻘﺎچ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﯚزى ﻳﯧﻴﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﺑﯩﺮﺳﻰ
ﻗﯘﺷﻘﺎﭼﻨﯩﯔ ﺗﯘﻣﺸﯘﻏﯩﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﻪرﺳﻪ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻐﺎ ﻳﻪم ﺳﺎﻻﺗﺘﻰ .ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻮﺷﯘق
ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯘ ﻗﯘﻳﺎﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﻗﯘﺷﻘﺎﭼﻨﻰ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﻗﻮﻳﻤﺎي ﺑﯧﻘﯩﭗ ﭼﻮڭ ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯘ ﻗﯘﺷﻘﺎچ ﺋﯘﭼﯘرۇم
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ﺋﯘﭼﯘپ ﺑﻪزﯨﺪە دەرەﺧﻜﻪ ﻗﻮﻧﯘپ ،ﺑﻪزﯨﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻣﯜرﯨﺴﯩﮕﻪ ﻗﻮﻧﯘپ ﻳﯜردى .ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﻪﻛﻪﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ دەۋرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ
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ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪت ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻛﺎ  -ﺋﯘﻛﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻴﻠﻪن ﺗﯘﻣﯘﭼﯘق ۋە ﺟﯩﯖﺴﯩﺮ دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯚزى
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ۋە ﺑﻪك ﮔﯜزەل ﺳﺎﻳﺮاپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻗﯘﺷﻘﺎﭼﻼرﻧﯩﻤﯘ ﺑﺎﻗﺘﻰ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭘﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﯘ
ﻗﯘﺷﻘﺎﭼﻼرﻧﻰ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻر ﻗﯘرۇﻟﯘش ﺋﻪﺧﻠﻪت دۆۋﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﯩﻢ ﺗﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯚزﻟﯩﺮى ﺳﯩﻢ ﻗﻪﭘﻪس
ﻳﺎﺳﯩﺪى .ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻣﯘﭼﯘﻗﻨﻰ  2ﻳﯩﻠﺪەك ﺑﺎﻗﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺗﯘﻣﯘﭼﯘق ﺧﯘددى ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ" ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻰ"ﻧﻰ
ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﯟاﺗﻘﺎﻧﺪەك ،ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪر ﭼﯜﺷﻠﯜك ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﻪك ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎي ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ
ﺳﺎﻳﺮاپ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎرﯨﺴﺎ ،ﺗﯘﻣﯘﭼﯘق ﻗﻪﭘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﻳﯩﺪە
ﻳﻮق .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻛﺎ  -ﺋﯘﻛﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻴﻠﻪن ﺋﯩﺪارﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪردﯨﻦ ﺳﯜرۈﺷﺘﻪ ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘ
ﻗﯘﺷﻘﺎﭼﻨﻰ ﻗﻪﭘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯩﺪارﯨﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﺳﻰ
ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﮬﻪﻣﺪە ﺗﯘﻣﯘﭼﯘﻗﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜرۈپ ،ﺋﯚز ﺋﯚﮔﺰﯨﺴﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪردى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘ ﺋﯚﮔﺰﯨﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻗﯘﺷﻘﯩﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﺪا ،ﮬﯚﻛﯜرەپ ﻳﯩﻐﻼپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﻗﻮﺷﻨﯩﺴﻰ
ﺑﯩﺮ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻛﯚرﻣﯩﮕﻪن ،ﻗﺎرا ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﺎن ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ،داۋاﻣﻠﯩﻖ
ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﺳﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﻪﭘﻪﺳﻨﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﮬﻪرﮔﯩﺰ
ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﺪى .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﮬﻪر ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ ﻏﻪش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪﺧﺴﯘس ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯘﺷﻘﺎچ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﻪﭘﻪس ﻳﺎﺳﺎپ ،ﺗﯘﻣﯘﭼﯘق ۋە
ﺟﯩﯖﺴﯩﺮ ﺗﯘﺗﯘپ 10 ،دەك ﻗﯘﺷﻘﺎﭼﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺑﻪرﮔﻪن ﺋﯩﺪى .ﺋﺎزراق ﭘﯘل ﺗﯧﭙﯩﭗ ،ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯜﻛﯩﻨﻰ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﻪﺧﻠﻪت دۆۋﯨﻠﯩﺮى ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚﻣﯜر ،ﺳﯚﯕﻪك،
ﺋﺎﻟﻴﯘﻣﯩﻦ ،ﺳﻮﭘﯘن ﻗﯘﺗﯩﺴﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺳﺎﺗﺎﺗﺘﻰ .دۆڭ ﺗﯚﭘﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ )ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪرﻗﻰ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺷﻪرﻗﻰ ﻗﯩﺴﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺷﻪﮬﻪر راﻳﻮﻧﻰ دۆڭ ﺗﯚﭘﯩﺴﻰ دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ ــــــــ
ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮدﯨﻦ( ﮬﻪرﺑﯩﻴﻠﻪر ﺋﻮق ۋە ﺑﻮﻣﺒﺎ ﺋﯧﺘﯩﭗ ،ﮬﻪرﺑﯩﻲ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﻪرﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻣﻪﺷﯩﻖ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﺪە ﺋﯘ ﻳﻪردﯨﻨﻤﯘ
ﺗﯚﻣﯜر ﺗﯧﺮەﺗﺘﻰ.
ﺋﯘ ﭼﺎﻏﻼردا ﺗﯘرﻣﯘش ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﯩﺶ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯚﻳﻠﻪر ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﻧﻨﺎ ﻛﯚﻣﯜر
ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻗﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻛﯚﻣﯜر ﻗﯩﻤﻤﻪت ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪر ﺗﻮﭘﺎ ﻛﯚﻣﯜر ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ،
ﺋﯘﻧﻰ ﻻي ﺋﯧﺘﯩﭗ ،ﻳﺎﻛﻰ زۇۋۇﻻ ﺗﯘﺗﺎﺗﺘﻰ ،ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯚﻣﯜر ﻛﯧﺴﻪك ﻗﯘﻳﯘپ ﻗﯘرﯨﺘﺎﺗﺘﻰ .ﮬﻪﻣﺪە ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﮔﻪﻣﻪ ﻛﻮﻻپ،
ﻗﯩﺶ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺑﻪﺳﻪي ،ﻳﺎﯕﻴﯘ ،ﺳﻪۋزە ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻼرﻧﻰ ﺟﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺷﯘ ﮔﻪﻣﯩﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﯟاﻻﺗﺘﻰ.
ﭼﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎزاﻳﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻗﯩﺶ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯚﻳﻰ ﺗﯘرۇﺷﻠﯘق ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯩﺴﺴﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯚﻛﯜۋەﺗﻜﻪن ﺋﻮﭼﺎق ﻛﯜﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﺳﻘﺎپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺗﻮﻟﯘق ﻛﯚﻳﯜپ ﺑﯘﻻﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﻮﻣﯘر داﺷﻘﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﻐﺎﺗﺘﻰ) .ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺋﻪڭ ﻳﯘﻗﯩﺮى
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻛﯚﻣﯜر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎن داﺷﻘﺎﻟﻼرﻣﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﻳﻪﺗﺘﻰ( .ﻗﯩﺶ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘرﻧﻰ
ﻗﯩﺰدۇرۇپ ﻧﺎن ﻳﯧﻘﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻳﺪە ﺑﺎﻗﻘﺎن ﻗﻮﻳﻐﺎ ﻳﻪم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﺎﻛﺎ  -ﺋﯘﻛﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻴﻠﻪن ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﻛﯜزدە
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎي ﻏﺎزاڭ ﺳﯜﭘﯜرۈپ ،ﻏﺎزاڭ ﻳﯩﻐﺎﺗﺘﻰ .ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﻮران ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪا ،ﺑﻮران ﭼﯜﺷﯜرﯨﯟەﺗﻜﻪن ،دەرەﺧﻨﯩﯔ ﻗﯘرۇپ
ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺷﺎﺧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﻐﺎﺗﺘﻰ .ﺑﻪزﯨﺪە ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻳﯩﺮاﻗﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺟﺎﯕﮕﺎﻟﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘ ﻳﻪردﯨﻦ ﻗﯘرۇپ
ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻳﺎﻧﺘﺎﻗﻼرﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺑﺎﻏﻼپ ،دۈﻣﺒﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎرﺗﯩﭗ ﻛﯚﺗﯜرۈپ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺋﻪﻛﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺑﻪزﯨﺪە ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻐﺎ
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ﻳﺎردەﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚي ﺳﯜﭘﯜرەﺗﺘﻰ .ﺋﯚﻳﺪە ﺑﺎﻗﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ۋە ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﺧﯘﻻرﻏﺎ ﻳﻪم ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯘﻻر داۋاﻣﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺪى .ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻛﺎ  -ﺋﯘﻛﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻴﻠﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﺪە ﺑﻮش ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﺘﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﻳﻮق دﯦﻴﻪرﻟﯩﻚ ﺋﯩﺪى.
ﺋﯚﻳﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﺑﯧﻘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﺎﺷﯘ دەۋرﻧﯩﯔ ﻗﻮﻏﯘن ﭘﯩﺸﻘﺎن ﭘﻪﺳﯩﻠﻠﯩﺮى ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻤﯘ ﺑﺎر .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗﻮﻳﻐﺎ ﻳﻪم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺷﺎﭘﺎق ﻳﯩﻐﯩﺶ .ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﻏﯘن ﺑﺎزﯨﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯩﺮ ﺳﯧﯟەت ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺘﺘﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻧﮕﻪن ﭘﯩﭽﺎﻗﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻏﯘن
دۆۋﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺗﯘراﺗﺘﻰ .ﻗﻮﻏﯘن ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺑﻪزى ﺧﯧﺮﯨﺪارﻻر ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺷﯘ
ﺟﺎﻳﺪﯨﻼ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯚزﯨﺪە ﭘﯩﭽﺎق ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯩﭽﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪدﯨﻠﯩﮕﻪ ﺑﯘ ﺧﯧﺮﯨﺪارﻻر ﻗﻮﻏﯘﻧﻨﯩﯔ ﺷﺎﭘﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺳﯧﯟﯨﺘﯩﮕﻪ ﺳﺎﻻﺗﺘﻰ .ﺑﻪزى
رەﮬﯩﻤﻠﯩﻚ ﺧﯧﺮﯨﺪارﻻر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺑﯩﺮەر ﺗﯩﻠﯩﻢ ﻗﻮﻏﯘﻧﻤﯘ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯜﻧﺪەك ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﯘﺷﯘ
ﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺳﯧﯟەﺗﻨﻰ ﺗﻮﺷﻘﯘزۇپ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎﺗﺘﻰ.
ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺑﺎﻟﯩﻼر ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘﻗﻠﯩﺮى ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﻳﻮق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﻪﮬﻪردﯨﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼر ﻳﺎز ﻛﯜﻧﻰ ﺳﻮﻗﯘش ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺘﺘﻰ :ﺋﯚزﻟﯩﺮى
ﻳﺎﻏﺎﭼﺘﯩﻦ ﻗﻮرال ﻳﺎﺳﺎپ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﻐﺎ ﺑﯚﻟﯜﻧﯜپ ،ﺑﯩﺮﺳﻰ دۈﺷﻤﻪن ،ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﺎرﻣﯩﻴﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﺳﻮﻗﯘﺷﺎﺗﺘﻰ .ﻳﺎﻏﺎچ
ﻗﻮراﻟﺪﯨﻦ ﮬﯧﭻ ﻧﻪرﺳﻪ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻗﺎرﺷﻰ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮەرﯨﻨﻰ ﻛﯚرﮔﻪن ﮬﺎﻣﺎن ،ﺋﺎﻏﺰﯨﺪا "ﺗﺎ-ﺗﺎ-ﺗﺎ-ﺗﺎ"! دەپ
ۋارﻗﯩﺮاپ"،ﻣﻪن ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺋﺎﺗﺘﯩﻢ .ﺳﻪن ﺋﯚﻟﺪۈڭ .ﺋﯚﻟﻪ !ﺋﯚﻟﻪ"! دەپ ۋارﻗﯩﺮﯨﺸﺎﺗﺘﻰ .ﻣﯚﻛﯜﺷﻤﻪك ،ﺋﻮﺷﯘق ﺋﻮﻳﻨﺎش ،ﻧﯘر
ﭘﯩﺮﻗﯩﺮﯨﺘﯩﺶ ۋە ﺗﻮﯕﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯚﺳﺘﻪڭ ۋە ﻗﺎرﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻣﯘز ﺗﯧﻴﯩﻠﯩﺶ دﯦﮕﻪﻧﺪەك ﺋﻮﻳﯘﻧﻼرﻣﯘ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى.
ﺗﻪﺗﯩﻞ ۋاﻗﺘﻰ ﺷﻪﮬﻪردە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﺎﻳﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزﻟﯩﻖ ۋە ﻗﯩﺸﻠﯩﻖ
ﺗﻪﺗﯩﻠﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎراﻟﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﺗﻜﯜزدى 60 .ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻳﯩﺮاﻗﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎراﻟﻐﺎ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎت ،ﻛﺎﻻ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﯧﺸﻪك ﮬﺎرۋﯨﻠﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﯩﺶ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ﺋﺎﻗﺴﯘدﯨﻦ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺳﺎﺋﻪت  6 – 5ﻟﻪردە ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﭼﯩﻘﺴﺎ ،ﺋﺎراﻟﻐﺎ ﻛﻪچ ﺳﺎﺋﻪت  9-10ﻻردا ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎراﺗﺘﻰ .ﻳﺎز ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪن
ﺗﺎڭ ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺪا ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎراﺗﺘﻰ .ﺋﻮﻟﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎرۋﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﻳﺎﻏﺎﭼﺘﯩﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﻳﺎرﯨﻴﺎر ﮬﺎرۋا ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ
ﭼﺎﻏﻼردا رﯦﺰﯨﻨﻜﻪ ﺗﺎﭘﺎﻧﻠﯩﻖ ﭘﯩﮕﯩﻠﻮ ﮬﺎرۋﯨﺴﯩﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﺲ ﺋﯩﺪى .ﭘﯩﮕﯩﻠﻮ ﮬﺎرۋا ﻳﺎﻛﻰ ﺗﺮاﻛﺘﻮردا ﺋﻮﻟﺘﯘرۇش ﺋﯘﻻر
ﺋﯜﭼﯜن ﺧﯘددى ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺋﺎﻳﺮوﭘﯩﻼﻧﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎن ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﻪڭ راﮬﻪت ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺪى .ﻗﯩﺶ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﮬﺎۋا ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﺳﻮﻏﯘق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺳﻪﭘﻪر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﺎﻳﺎق ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻻﯕﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﯩﻤﭽﯩﻼق ﭘﯘﺗﻰ ﺋﯜﺷﺸﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﯩﻤﭽﯩﻼق ﭘﯘﺗﻰ ﺗﺎﻛﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻪﺗﯩﻴﺎز
ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪە ﺑﯩﺮەر ﺋﺎي ﻗﯩﭽﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺋﻪﻳﻨﻰ زاﻣﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘرﻣﺎﻗﺘﺎ .ﻳﺎرﯨﻴﺎر
ﮬﺎرۋﯨﺪا ﺳﻪﭘﻪر ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،ﻳﻮﻟﺪا ﺋﯧﮕﯩﺰرەك دۆﯕﻠﻪرﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﮬﺎرۋﯨﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪن ﻳﺎ ﮬﺎرۋﯨﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜپ ﭘﯩﻴﺎدە
ﻣﺎﯕﺎﺗﺘﻰ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﮬﺎرۋﯨﻨﻰ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﻻﻏﻘﺎ ﻳﺎردەﻣﻠﯩﺸﻪﺗﺘﻰ .ﺋﺎراﻟﻨﯩﯔ ﻛﯚۋرۈﻛﯩﻨﻰ ﺳﯘ ﺋﯧﻘﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ،ﺋﯘﻻر
دەرﻳﺎﻧﯩﯔ ﺗﯧﻴﯩﺰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰدەپ ،ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﺳﯘﻧﻰ ﻛﯧﭽﯩﭗ ﺋﯚﺗﻪﺗﺘﻰ .ﮬﺎرۋﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺳﯘ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺋﯩﺸﻼر داﺋﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘراﺗﺘﻰ .ﺑﻪزى ﺋﺎدەﻣﻠﻪر دەرﻳﺎدﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜش ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺳﯘ ﺋﯧﻘﯩﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺋﯩﺸﻼرﻣﯘ ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ دﯦﮕﯜدەك ﻛﯚرۈﻟﯜپ ﺗﯘراﺗﺘﻰ .دﯦﮭﻘﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯩﺮەر ﻛﯜﻧﻤﯘ دەم ﺋﯧﻠﯩﺶ ۋاﻗﺘﻰ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎراﻟﻐﺎ ﺗﻪﺗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎن ۋاﻗﺘﯩﺪا ،ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﻘﻪدەر ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ،
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەر ﻛﯜن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪت ﻳﺎرﯨﺘﯩﭗ ﺑﻪردى .ﺑﻪزى ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى
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ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ دوﻟﻘﯘﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎق ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪت ﻳﺎرﯨﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ .ﺋﯘ  7 - 6ﻳﺎش
ۋاﻗﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎز ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﻛﺎﻟﯩﻐﺎ ﻣﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺧﺎﻣﺎن ﺗﯧﭙﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﻪل ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻗﻠﯩﻖ ﻏﺎﻟﺘﻪﻛﺘﻪ،
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎدەم ﻛﯚﺗﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن زەﻣﺒﯩﻠﺪە ﻳﺎﻛﻰ ﻛﺎﻻ ﮬﺎرۋﯨﺴﯩﺪا ﺑﯘﻏﺪاﻳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﻮﻏﯘت ﺗﻮﺷﯘش ،زەﻣﺒﯩﻠﺪە ﺋﯧﻐﯩﻠﻼردﯨﻦ ﻗﯩﻎ
ﺋﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺶ ،ﺷﺎﻟﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﻮت ﺋﻮﺗﺎش ۋە ﺑﯘﻏﺪاي ،ﻗﻮﻧﺎق ،ﺷﺎل ﺋﻮرۇش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ دﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚپ
ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎن ﺋﯩﺪى .ﺧﺎﻣﺎن ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪۋاﺗﻘﺎن ﺑﺎﻟﯩﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﮕﻪ ﺳﯘﻏﺎ ﭼﯜﺷﻪﺗﺘﻰ ،ﺑﻪزﯨﺪە ﺳﯘدا ﺟﯩﻢ ﺗﯘرۇۋاﻟﺴﺎ ،ﭼﻮڭ  -ﭼﻮڭ ﺑﯧﻠﯩﻘﻼر ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ دەپ ﻏﺎﺟﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﻰ ﺋﺎزراﻗﻤﯘ ﺋﺎﻏﺮﯨﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﮬﺎزﯨﺮ
ﭼﻮﯕﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﭽﻪ ،ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻗﯩﺲ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻤﯘ ﺋﺎراﻟﻨﯩﯔ ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق
ﭼﻮڭ ﺑﯧﻠﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ،ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﯩﻤﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ،ﺋﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا
ﺑﯧﻠﯩﻘﻨﻰ ﮬﻪرﮔﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ،دەپ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪن ﺋﯩﻜﻪن .ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎل ﺑﯘ  -49ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﺎراﻟﺪا ﺋﺎﺷﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﻪﯕﺮى ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك .
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﭼﻮڭ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﻮﻟﯘق ﺷﻪﺧﺴﻰ ﻛﯜزﻟﯜك ﺋﺎﻟﻤﺎ ۋە ﺷﺎﭘﺘﯘﻟﻠﯘق ﺑﯧﻐﻰ
ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻦ ﺟﻪﻣﻰ  5ﻗﯘر ،ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﻗﯘرﯨﺪا  10ﺗﯜﭘﺘﻪك ﺋﺎﻟﻤﺎ دەرﯨﺨﻰ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى .ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﺑﯘ ﺑﺎﻏﺪﯨﻜﻰ
ﺋﺎﻟﻤﺎ ،ﺷﺎﭘﺘﯘﻟﻼر ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺘﺘﻰ .ﻳﯧﻤﯩﺶ ﭘﯩﺸﻘﺎن ﻣﻪزﮔﯩﻠﻨﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮى ﺋﯘ ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن
ﺑﺎﻏﺪا ﺋﯘﺧﻼپ ،ﺑﺎﻏﻨﻰ ﺋﻮﻏﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﺪاﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﺪا ﺋﺎﻟﻤﯩﻼر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻼ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ
ﺑﻪزﯨﺪە ﺋﯧﺴﯩﺪە ﻳﻮق ﻳﻮﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﭘﯘپ ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎﻧﺪا ،ﺋﺎﻟﻤﯩﻼرﻏﺎ ﺋﯜﺳﯩﯟاﻻﺗﺘﻰ ،ﺑﻪزﯨﺪە ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎ
ﭼﯜﺷﻪﺗﺘﻰ .ﻛﯜﻧﺪۈزى ﺋﯘ ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﻪرﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺋﺎﻟﻤﯩﻼرﻧﻰ ﺗﯧﺮﯨﭗ 4 -3 ،ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻳﻮل
ﻳﯜرۈپ ﮔﯘﯕﺸﯥ ﺑﺎزﯨﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻣﻮﭼﻪﻧﮕﻪ  8 -7دﯨﻦ ﺋﺎﻟﻤﺎ ﺳﺎﺗﺎﺗﺘﻰ .ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯜﻧﻠﻪپ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ،ﺋﺎران 3 -2
ﻣﻮﭼﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻤﺎ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺑﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﻤﯩﺶ ﺗﯜﮔﻪپ ،ﮬﺎۋا ﺗﯧﺨﻰ ﺳﻮۋۇپ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪن ﻣﻪزﮔﯩﻠﻠﻪردە ﺋﯘﻻر
ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯚﮔﺰﯨﺴﯩﺪە ﺋﯘﺧﻼﻳﺘﺘﻰ ،ﺑﻪزﯨﺪە ﺋﺎﻳﻐﺎ ۋە ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻳﯘﻟﺘﯘزﻻرﻏﺎ ﻗﺎراپ ﻳﯧﺘﯩﭗ ،ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺎﺗﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﮬﺎزﯨﺮ ﺷﯘﻻرﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﯩﻨﯩﺪە ،ﺋﺎﺷﯘ ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻣﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺑﯩﯭﺗﺘﯩﻦ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﮬﯘزۇرﻻﻧﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻼر ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﮔﯜزەل ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻳﻪرﮔﻪ
ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﻖ رەﺧﺖ ﺋﯚﻳﻠﻪرﻧﻰ ﺋﻮرﻧﯩﺘﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜن ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻳﺎﻛﻰ دوﺳﺘﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﺷﯘ ﻳﻪردە ﺗﺎﻣﺎق ﺋﯧﺘﯩﭗ،
ﺋﯘﺧﻼپ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدﯨﺘﻰ ﺑﺎر .ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ " "campingدەپ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪۇ .ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎن ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻤﯘ " "campingﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ دەۋرﯨﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ " "campingﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﯩﺪى .ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎراﻟﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪت ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ
ﭼﻮڭ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ  4ﻗﯘر ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ۋە ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺷﺎﭘﺘﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎت  -ﺋﯘﻻغ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯜﻟﯜﻛﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﻗﻮﺷﯘپ ﻣﯘﺳﺎدﯨﺮە
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﯟاﻟﺪى .ﺑﯘ ۋەﻗﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﯩﻠﻰ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪت ﺗﺎرﺗﯩﯟاﻟﻐﺎن ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ  4ﻗﯘر ﺋﺎﻟﻤﺎ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯧﯟە ﺑﻪرﻣﯩﺪى.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﻪۋە ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯘر ﺋﺎﻟﻤﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻣﯧﯟە ﺑﻪردى .ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘﯩﺪﯨﻨﻤﯘ
ﻳﺎﻛﻰ ﭘﻪرۋﯨﺸﺘﯩﻜﻰ ﭘﻪرﻗﺘﯩﻨﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﺴﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪس.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ "ﭘﻮﻣﯧﺸﭽﯩﻚ" ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﺎﺷﯘ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮى ﺋﯘ داۋاﻣﻠﯩﻖ ﻛﯜرەﺷﻜﻪ ﺗﺎرﺗﯩﻠﺪى .ﺑﯩﺮ
ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚزى ﻗﺎرﯨﻐﯘ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﺗﺮەﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪر ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪرﻣﻪي ،ﻛﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﻳﺮۇﻗﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘرۇپ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﺧﺎﻣﺎن ﺗﯧﭙﯩﺸﻜﻪ ﺳﺎﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﮬﻪر ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭼﻮڭ دادﯨﺴﯩﻐﺎ ﺳﯘ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻪرﮔﯩﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯘ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻨﻰ
ﻛﯚرﮔﻪﻧﺪە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯩﺪﯨﻴﺎﻟﻤﺎي ،ﻛﯚزﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎرام  -ﺗﺎرام ﻳﺎش ﺗﯚﻛﻪﺗﺘﻰ .ﮬﻪﻣﺪە ﭼﻮڭ دادﯨﺴﯩﺪﯨﻦ  -1949ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ
ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺳﻮراﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﻼردا ﮔﻪرﭼﻪ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﯧﺮى ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎدەم ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ
ﻳﯧﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚزى ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺗﯧﺮﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻪرﮔﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﻰ ﺋﯧﺰﯨﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن .ﻳﺎز ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺋﻮرﻣﺎ ﻣﻪزﮔﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ
دﯦﮭﻘﺎﻧﻼر ﮬﻪﻣﻜﺎرﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪن ﺋﯩﻜﻪن .ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﻳﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪت  3ﺗﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﻼ ﺗﯧﺮﯨﭗ ،ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻳﻪرﻟﻪرﻧﻰ ﺋﺎق
ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﺎن .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﻮﺑﺪان ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﻪﯕﺮى ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭼﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن دەۋرﻟﻪردە ،دﯦﮭﻘﺎﻧﻼر ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﻤﯘ ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺗﯚﻟﯩﻴﻪﻟﻤﯩﮕﻪن .ﻳﯩﻞ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ دﯦﮕﯜدەك ﺋﻪﺗﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﻗﻪرزى ﺋﺎرﺗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ،ﺋﺎش ﭘﯘﻟﯩﻨﯩﻤﯘ
ﺗﯚﻟﯩﻴﻪﻟﻤﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ،ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﻪرﻣﯩﮕﻪن .دﯦﮭﻘﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻗﻪرزﮔﻪ ﺗﯚﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﭘﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪﺗﺮەت
ﻛﺎدﯨﺮﻟﯩﺮى ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈپ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎز ﭘﯘﻟﻐﺎ ﻳﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪن .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚز ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻪزﯨﻠﯩﺮى ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺗﯧﺸﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪن ﻛﯩﮕﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺑﻪزﯨﻠﯩﺮى
رادﯨﯯﺳﯩﻨﻰ ،ﺑﻪزﯨﻠﯩﺮى ﻗﻮي  -ﻛﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﯟەﺗﻜﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯚز ﻛﯚزى ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚرۈپ ﺗﯘرﻏﺎن .ﺋﻪڭ ۋەﮬﺸﯩﻲ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ،ﺋﯘﻻر ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﮔﺰﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ،ﺋﯚﮔﺰﯨﮕﻪ ﺟﻪﮔﻪ ﻳﺎﻏﺎچ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪن
ﻳﺎﻏﺎﭼﻼرﻧﻰ ﺗﺎﻣﺎق ﭘﯘﻟﻰ ﻗﻪرزى ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن .ﺋﯘ دﯦﮭﻘﺎﻧﻼر ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﻳﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎن .ﺗﯧﺨﻰ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ
ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟال ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﻼردا ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎدەم ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎي ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎت ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯘﻟﯘغ ﮬﻪرﯨﻜﻪت ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﮬﻪﻣﺪە دۆﻟﻪت ﺗﯜزۈﻣﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪدەر ﺋﻪۋزەﻟﻠﯩﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚز ﻛﯚزى ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚرۈۋاﺗﻘﺎن ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺋﻪﮬﯟاﻟﻼرﻏﺎ زادﯨﻼ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﻟﻤﯩﮕﻪن" .ﺑﯘ ﻳﻪردە ﭼﻮﻗﯘم ﺑﯩﺮەر
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺑﺎر" دەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎن .ﮬﻪﻣﺪە "ﺋﻪﮔﻪر ﻣﻪن ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎم ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎق ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜرﯨﯟﯦﺘﻪﺗﺘﯩﻢ .ﺷﯘﻧﺪاق
ﻗﯩﻠﺴﺎم ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻻﻳﺘﺘﻰ" دەﭘﻤﯘ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎن .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺑﯘ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻤﮕﻪ
دﯦﻴﻪﻟﻤﯩﮕﻪن .ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺋﯘ دەۋردە ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﺳﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺪى .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن،
ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﻪزى ﺳﺎۋاﺗﺴﯩﺰ دﯦﮭﻘﺎﻧﻼر ﻣﺎۋ زﯦﺪۇﯕﻨﯩﯔ ﺳﯚز  -ﺋﯜزۈﻧﺪﯨﺴﻰ ﺑﺎر ﮔﯧﺰﯨﺘﻨﯩﯔ ﭘﺎرﭼﯩﺴﯩﺪا ﺋﯘﻗﻤﺎي ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﻳﯚﮔﻪپ
ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﻛﯜرەﺷﻜﻪ ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺗﯜرﻣﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎن ۋەﻗﻪﻟﻪر ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﭼﻮڭ دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎراﻟﺪا ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن روزى ﺗﯘردى ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﺎر
ﺋﯩﺪى .ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت زور ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻛﯜﻧﺪۈزى ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯘزۇن ﻗﻪﻏﻪز ﻗﺎﻟﭙﺎق ﻛﯩﻴﺪۈرۈپ ،ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﺳﺎزاﻳﻰ ﻗﯩﻠﺪۇردى .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪا ﺋﯘزۇن ﻗﻪﻏﻪز ﻗﺎﻟﭙﺎق ،ﺑﻮﻳﻨﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻏﺎن ﺧﻪت ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن ﺗﺎﺧﺘﺎي ،ﻗﻮﻟﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻣﯧﺘﺎل داپ
ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﻣﯧﯖﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ داﭘﻨﻰ "داڭ! داڭ! داڭ!" ﺋﯘرۇپ" ،ﻳﻮﻗﺎﻟﺴﯘن روزى ﺗﯘردى!"،
دەپ ۋارﻗﯩﺮاﻳﺘﺘﻰ .ﮬﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺳﻪل ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘراﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯜرەﺷﻜﻪ ﺗﺎرﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯘ
ﺋﯩﺸﻼر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻳﯜرﯨﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﺰﯨﯟﯦﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﭼﻮڭ دادﯨﺴﯩﺪﯨﻦ روزى ﺗﯘردى ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻨﯩﯔ زادى ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﺧﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺳﻮرﯨﺪى .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە  - 1949ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ،ﺋﺎراﻟﺪا ﺋﻮﻏﯘل ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﺎر ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ
ﮔﻮﻣﯩﻨﺪاﯕﻐﺎ ﺋﻪﺳﻜﻪرﻟﯩﻜﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻣﻪﺟﺒﯘرﯨﻴﻪت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن .ﮬﻪر ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻪﺳﻜﻪرﻟﯩﻜﻜﻪ ﺋﺎدەم ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر
ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎ ﻣﯚﻛﺘﯜرۈپ ﻗﻮﻳﻐﺎن ،ﻳﺎ ﻗﺎﭼﯘرۇۋەﺗﻜﻪن .ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﻻر روزى ﺗﯘردﯨﻨﻰ ﻣﯚﻛﯜۋاﻟﻐﺎن ﻳﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯧﭙﯩﯟﯦﻠﯩﭗ،
ﺋﻪﺳﻜﻪرﻟﯩﻜﻜﻪ ﺗﯘﺗﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن .ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت زور ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﻣﻪزﮔﯩﻠﯩﺪە
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ﺋﺎراﻟﺪﯨﻜﯩﻠﻪر ﺋﯘﻧﻰ "ﮔﻮﻣﯩﻨﺪاﯕﻐﺎ ﺋﻪﺳﻜﻪر ﺑﻮﻟﻐﺎن" دﯦﮕﻪن ﺟﯩﻨﺎﻳﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺋﯩﻜﻪن .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮى ﺋﯘﻧﯩﯔ روزى ﺗﯘردى ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯘ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯩﻜﻪن ،دﯦﮕﻪن
ﺧﯘﻻﺳﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪن.
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ﻣﻪﻛﺘﻪپ  5ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ -7ﺋﺎﻳﺪا ﭘﯜﺗﺘﯜرەﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﯩﻠﻰ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت زور ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ،ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘش ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺖ -7
ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ  -1ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ  -1970ﻳﯩﻠﻰ  -7ﺋﺎﻳﺪا
ﺋﻪﻣﻪس -1971 ،ﻳﯩﻠﻰ  -1ﺋﺎﻳﺪا ﭘﯜﺗﺘﻰ.

ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺷﻪﮬﻪرﻟﯩﻚ  -4ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﻰ .ﺳﯜرەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﯘر ﺳﻮﻟﺪﯨﻦ  -4ﻛﯩﺸﻰ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ -2 ،ﻗﯘر ﺳﻮﻟﺪﯨﻦ  -5ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ  5ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﻣﯘدﯨﺮى ﺗﯘﺧﺎن ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﺘﻰ:
 -1969-1967ﻳﯩﻠﻠﯩﺮى .ﺑﯘ ﺳﯜرەﺗﻨﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -2006ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزدا ﻳﯘرﺗﯩﻐﺎ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ﺳﺎۋاﻗﺪﯨﺸﻰ ﺧﻪرﻧﯩﺴﺎ ﺳﻮﻏﺎت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪرﮔﻪن ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘ ﺳﺎۋاﻗﺪﯨﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪار .ﺑﯘ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻣﻪزﮔﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮدﯨﻨﺒﯩﺮ ﺳﯜرﯨﺘﯩﺪۇر。
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ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﭘﻪرزەﻧﺘﻠﯩﺮى  -1998ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزدا ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ
ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺷﺘﺎﺗﻰ ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﻜﯩﺴﻜﻮ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﻗﺎ
ﮬﻮﻳﻠﯩﺴﯩﺪا ﺗﻮﺷﻘﺎن ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﻳﻨﯩﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺳﯜرەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺗﻮﺷﻘﯩﻨﯩﻨﯩﯔ  -1ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﯘﻏﻘﺎن  3ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ
 13ﻧﻰ ﺗﯘﻏﯘپ ،ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺗﻮﺷﻘﯩﻨﻰ  18ﮔﻪ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺋﯩﺪى .ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﻣﯘﺷﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﯜز ﺑﻪرﮔﻪن
"ﺗﻮﺷﻘﺎن ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻰ" ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎزراق ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .
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 .4ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪپ
ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭼﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜرۈپ ،ﻗﯩﺸﻠﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻠﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -1971ﻳﯩﻠﻰ  -3ﺋﺎﻳﺪا ﺋﺎﻗﺴﯘ
ۋﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ  -1ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺑﯘ ﻣﻪزﮔﯩﻞ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت زور ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﺋﻪۋج ﺋﯧﻠﯩﭗ،
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﻧﺎﭼﺎر ﺳﯚز – ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻠﻪر ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﻛﯚﺗﯜرۈﻟﮕﻪن ﻣﻪزﮔﯩﻠﮕﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻪﻟﺪى.
ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ۋەزﯨﭙﯩﺴﯩﻤﯘ ﮬﻪرﮔﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪ
ﺳﺎﮬﻪﻟﻪرﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﻮراﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ رەﮬﺒﻪرﻟﯩﻚ ﮬﻮﻗﯘﻗﻰ ﺋﯩﺸﭽﯩﻼر
ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎت ﺋﻪﺗﺮﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪن ،ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ "ﻛﯜرەش ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗﻪﻧﻘﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯩﺴﻼھ
ﻗﯩﻠﯩﺶ" ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﻨﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﻰ ﭘﺎش ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗﻪﻧﻘﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻛﯜرەش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى.
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼر ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎش ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺷﯩﻜﺎﻳﻪت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻛﯜرەش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺗﻼﻧﺪۇرۇﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﻮﻗﯘش ﺑﯩﻠﻪن ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﺎرى ﻳﻮق ﺑﯩﺮ ۋەزﯨﻴﻪت ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪن ﺋﯩﺪى -1971 .ﻳﯩﻠﻰ  -9ﺋﺎﻳﺪا ﻟﯩﻦ ﺑﻴﺎۋ ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ
ﮔﯘرۇﮬﻰ ﭘﺎش ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯜن ﺋﻮﻗﯘﺗﯘش ،ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯜن ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﺪى .ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ
ﭘﻪن دەرﺳﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﻧﻮرﻣﺎل دەرﺳﻠﯩﻚ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼر ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﻟﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ،ﺳﯩﻴﺎﺳﻪت ۋە ﺗﺎرﯨﺨﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ
ﭘﻪﻧﻠﻪر ﺋﯜﭼﯜن ﻣﺎۋ زﯦﺪۇﯕﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮى ،ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮى ۋە ﭘﺎرﺗﯩﻴﻪ ﺗﺎرﯨﺨﻰ دەرﺳﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﻟﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘردى .ﮬﻪﻣﺪە ﺳﯩﻨﯩﭙﻨﯩﯔ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺪى .ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ۋە ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﻮرﻧﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ دەرس
ﺋﯚﺗﯜۋاﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘراﺗﺘﻰ .ﺋﻪﮔﻪر ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎز ﺑﺎﺷﻘﯘرﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﮬﻪﺳﺴﻪ ﺋﯜﻧﻠﯜك ۋارﻗﯩﺮاپ ،ﺑﻪزﯨﺪە ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺗﯩﻠﻼپ ،ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﺎزراﻗﻤﯘ ﻛﯜن ﺑﻪرﻣﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼر ﺗﻪﻳﻴﺎرﻻپ ﺋﻪﻛﯩﺮﮔﻪن
دەرﺳﯩﻨﻰ ﻧﻮرﻣﺎل ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﻪي ،داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺋﺎزاﺑﻠﯩﻨﯩﭗ ﮬﻪﺳﺮەت ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻼ ﺋﯚﺗﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻰ ﻗﯩﺸﺘﺎ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪزى ﺋﻮﻏﯘل ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ دەرﺳﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ،ﺳﯩﻨﯩﭙﻨﻰ ﺋﯩﺴﺴﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﻪﺷﻨﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻜﻰ ﻳﺎﭘﻘﯘﭼﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺋﻮﺗﯘﻧﻨﻰ ﻣﻪﺷﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺗﺎرى ﻗﻮﻳﯘپ ﻛﯚﻳﺪۈرۈپ ،ﭘﯜﺗﯜن ﺳﯩﻨﯩﭙﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻘﺎ ﻟﯩﻖ
ﺗﻮﺷﻘﯘزۇپ ،ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻜﯩﻠﻪر ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚرەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪى .ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺳﯩﻨﯩﭙﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ
دەرس ﺋﯚﺗﻤﻪي ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺧﯩﻤﯩﻴﻪ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﭙﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻳﯩﻐﻼپ
ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﻰ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯘر ﻗﺎرﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻳﺎدﯨﺪا ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺳﺎﻗﻼﻧﻤﺎﻗﺘﺎ.
ﺋﺎراﻟﺪا ﻛﯚرﮔﻪن ۋەﻗﻪﻟﻪرﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻼرﻏﺎ
ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ "ﺑﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮق" ﺳﻪﭘﺴﻪﺗﯩﺴﯩﮕﻪ ۋە ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻜﻰ ﺳﯩﻨﯩﭙﻘﺎ ﺗﻪۋە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ
زادﯨﻼ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪە ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ  -ﺋﯘﺳﺘﺎزﻟﯩﺮى
ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻳﯧﻘﯩﻦ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺋﻮرﻧﺎﺗﺘﻰ .داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺗﻪرەﭘﺘﻪ ﺗﯘرۇپ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دەرﺳﻠﻪرﻧﻰ ﻧﻮرﻣﺎل
ﺋﯚﺗﯜۋﯦﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﯘدرﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺷﯘ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﻪﭘﺴﯩﺰراق ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ زەرﺑﯩﺴﯩﮕﯩﻤﯘ
داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺋﯘﭼﺮاپ ﺗﯘردى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن زەرﺑﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﭘﯩﺴﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎي ،ﺋﯚﺗﯜﻟﮕﻪن دەرﺳﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ
ﺗﯜردە ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﻣﺎﯕﺪى .ﺗﻮﻟﯘﻗﺴﯩﺰﻧﯩﯔ  -2ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪا ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﺎب ﺋﯚﺗﯜﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﭼﺎﻏﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﯚﺗﯜﻟﻤﯩﮕﻪن ﺑﯘ ﺑﺎﺑﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﺋﯚزى ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺷﯩﻘﻠﻪرﻧﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻗﻮﻳﻤﺎي
- 26 -

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ دەرﺳﻜﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻤﺎي ،ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﻘﺎ رۇﺧﺴﻪت ﺑﻪردى.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﺷﯘ ﺑﯩﺮ دەرس ۋاﻗﺘﯩﺪا ﭘﯜﺗﯜن ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮى دەرس ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزى ﻳﺎﻟﻐﯘز
ۋاﺳﻜﯧﺘﺒﻮل ﻣﻪﻳﺪاﻧﯩﺪا ﺗﻮپ ﺋﻮﻳﻨﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﻮﻟﯘﻗﺴﯩﺰﻧﯩﯔ  -3ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ﻣﻪزﮔﯩﻠﻠﻪر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك،
ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە ﻣﺎۋ زﯦﺪۇﯕﻨﯩﯔ "ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻻ دوﺳﻜﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ دەرس ﺳﯚزﻟﯩﻤﻪي ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻣﯘ ﺳﯚزﻟﻪپ
ﺑﯧﻘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك" دﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر دەرس
ﺋﯚﺗﯜﺷﻜﻪ ﺳﯧﻠﯩﻨﺪى .ﺷﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻤﯘ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﯚۋەن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﮬﻪﭘﺘﻪ ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﺎ دەرﺳﻰ ﺑﻪردى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼﭘﻼ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ
ﭘﻪن ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﻪن ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﺋﯚﺗﯜﻟﮕﻪن دەرﺳﻠﻪرﻧﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﻣﺎﯕﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻼردﯨﻤﯘ
ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜردە ﺗﻮﻟﯘق ﻧﻮﻣﯘر ﺋﺎﻟﺪى .ﺗﻮﻟﯘﻗﺴﯩﺰﻧﯩﯔ -3ﻳﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت دەرﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺳﯘﻣﻠﯘق
ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﺪا ﺋﯘ  97ﻧﻮﻣﯘر ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﺋﻪت ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻠﯩﺮى ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ "ﺑﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﯧﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮق" دﯦﮕﻪن ﺗﻪﺗﯜر ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ دەرﯨﺠﯩﺪە ﺋﯘﭼﺮاپ،
ﻣﯘﺗﻠﻪق ﻛﯚپ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﻤﯩﺪى .ﺗﻮﻟﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘق ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ3 ،
ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯩﻐﯩﯟاﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺷﯘ ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﭘﯜﺗﯜن ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻨﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﯩﻦ ﻛﯚﭼﯜردى .ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ  2ﺋﯧﻐﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﺋﺎدەﻣﮕﻪ ﻟﯩﻖ ﺗﻮﻟﺪى.
ﻗﻪﻏﻪزﻧﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻨﻰ دەرﮬﺎﻟﻼ ﺳﯧﺰﯨﭗ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ  100ﻧﻮﻣﯘر ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ
ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ  50ﻧﻮﻣﯘر ﺑﻪردى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻨﻼ ﻛﯩﺘﺎب ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﻣﺮاق ﺋﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﯘ ﭼﺎﻏﻼردا ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ۋە ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪپ
ﺋﯚﺳﻤﯜرﻟﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎن ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼر ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻼ ﻳﻮق ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﻮﻟﯘﻗﺴﯩﺰﻧﯩﯔ  -2ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن
ﻣﻪزﮔﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪا ﺧﻪﻧﺰۇﭼﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪرﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن "ﻗﯩﺰﯨﻞ ﭘﯚﭘﯜﻛﻠﯜك ﻧﻪﻳﺰە" دﯦﮕﻪن ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎب ﺗﯘﻧﺠﻰ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﻻﺗﯩﻦ ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﺪا( ﺑﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎرﻗﺎﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ دەرﮬﺎﻟﻼ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘپ ﭼﯩﻘﺘﻰ.
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﻤﯘ ﺳﻪﭘﻪرۋەر ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﭘﯘل ﻳﯩﻐﯩﭗ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻦ
ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪن  15داﻧﻪ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪردى .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻟﯧﻲ ﻓﯧﯔ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﻪر ۋە "دۇڭ ﺳﯘﻧﺮۇﻳﻨﯩﯔ ﻛﯚۋرۈك ﭘﺎرﺗﻠﯩﺘﯩﺸﻰ" دﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻧﯩﻤﯘ
ﻗﺎﻟﺪۇرﻣﺎي ﺋﻮﻗﯘپ ﺗﯘردى .ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﻛﯩﺘﺎب ﺋﻮﻗﯘش ﺟﻪرﻳﺎﻧﺪا ﺋﯘ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎدەم ﺑﻮﻟﯘش ،ﻗﺎﻧﺪاق ﻳﺎﺷﺎش ،ﻗﺎﻧﺪاق
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎب ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻳﺎراﻣﻠﯩﻖ ﺋﺎدەم ﺑﻮﻟﯘش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﭗ ،ﺋﯚزﯨﺪە ﺑﯩﺮ ﻳﯜرۈش ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ۋە دۇﻧﻴﺎ ﻗﺎراش
ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺑﯘ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ۋە دۇﻧﻴﺎ ﻗﺎراﺷﻼر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪا ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜردە ﻣﯘﮬﯩﻢ رول
ﺋﻮﻳﻨﺎپ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﮬﻪرﮔﯩﺰ ﻧﻮﻗﯘل ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘپ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎب ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎﻧﺪا ﺟﯜﻣﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ،ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ،ﮬﻪﻣﺪە ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن
ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ۋە ﻳﻪﻛﯜﻧﻠﻪرﮔﻪ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە دﯨﻘﻘﻪت ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﺧﻪۋەر ﺋﻮﻗﯘﺳﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ "ﺧﻪۋەرﻧﯩﯔ
ﺗﯜزﯨﻠﯩﺸﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪۇ؟" دﯦﮕﻪن ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﻰ ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﺳﻮراپ ،ﺧﻪۋەرﻧﻰ ﻛﯚزﯨﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯚﺗﻜﯜزۈپ ،ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜزۈﻟﯜﺷﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈپ ﻛﯚرەﺗﺘﻰ .ﺋﻪﮔﻪر ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ
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ﻳﯧﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻪﻛﺮار ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯧﺴﯩﺪە ﻗﺎﻟﺪۇرۇﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺎﺗﺘﻰ .ﮬﻪﻣﺪە ﮬﻪر ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﺎب ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ
ﻣﻪزﻣﯘﻧﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘ ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ "ﺑﯘ ﻗﯩﺴﯩﻤﺪا ﻣﻪن ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋە ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯘﻗﯘم ﺑﺎر
ﺋﯩﻜﻪن؟ ﻣﻪن ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﻤﺪە ﻗﺎﻟﺪۇرۋﯦﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەك ﺋﯩﻜﻪن؟" دﯦﮕﻪﻧﺪەك ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﻰ ﺳﻮراپ ﺑﺎﻗﺎﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼر ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ،دەرﺳﻠﯩﻜﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﻪزﻣﯘﻧﯩﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﺎر داﺋﯩﺮە ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﺷﯘ ﻣﻪزﮔﯩﻠﻠﻪردە ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ
دەرﺳﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﻟﮕﻪن ۋە ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎن ﻣﺎۋ زﯦﺪۇﯕﻨﯩﯔ  3ﺗﻮم ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﺳﻪر  -ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺘﺎب ﺋﻮﻗﯘش
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯩﺘﺎب ﺋﻮﻗﯘﺷﻼرﻏﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﮬﻪﻣﻤﻪ
ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ،ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﭘﻮزﯨﺘﺴﯩﻴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪن
ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺗﺎﻛﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﻪﺳﻘﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﻳﻪﻧﻰ ،ﻳﯩﻐﯩﻨﭽﺎﻗﻼپ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺑﯘ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت:
ﺑﯩﺮ ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ ﺷﻪﻳﺌﯩﮕﻪ دۇچ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘق ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺗﻮﻟﯘق ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﯟاﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯧﺮﯨﭽﻪ ﺋﺎددﯨﻴﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺋﻪﺳﺘﻪ ﻗﺎﻟﺪۇرۇش ،ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﯩﺮ
ﻧﻪرﺳﻪ ﻳﺎزﻏﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪڭ ﺋﺎددﯨﻲ ﺗﯩﻠﺪا ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪپ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈش .ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻨﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﯟال ﺗﻮر ﺑﯧﺘﯩﺪە
ﺋﯚﺗﻜﯜزﮔﻪن ﺳﯚﮬﺒﯩﺘﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﯚرۈۋﯦﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻧﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ۋاﻗﺘﯩﺪﯨﻼ
ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈرﮔﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚز ﻛﻪﺳﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜردە ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯚز
ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .دﯦﻤﻪك ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﺋﯜﭼﯜن ،ﻳﻮق ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎھ ﺋﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ
ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﻳﻮق .ﻣﯘﮬﯩﻤﻰ ﺑﺎر ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪردﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﻟﯘق ۋە ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜك ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯘر .ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ
ﻣﻪزﮔﯩﻠﯩﺪە ﺧﻪﻧﺰۇﻻرﻧﯩﯔ داﯕﻠﯩﻖ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﻟﯘ ﺷﯜﻧﻨﯩﯔ ﻓﯧﻠﻴﻪﺗﻮﻧﻠﯩﺮى ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﯩﻐﺎ ﺗﻪرﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻻرﻧﯩﻤﯘ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮﻗﯘپ ﺗﯘردى .ﺋﯘ ﻟﯘ ﺷﯜﻧﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎش ،ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮى ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻓﯧﻠﻴﻪﺗﻮن
ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﻰ ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﻜﻪ ﻛﯚپ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﯚﻳﺪە ۋە ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ
ﻛﯚپ ﺗﯘراﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻐﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯘ ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘراﻟﻤﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪت ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﯧﻠﻰ
ﻗﯩﺰﯨﻘﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺪا ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ،ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﻣﻪزﻣﯘن
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮى ﺋﺎﻗﺴﯘ ﮔﯧﺰﯨﺘﯩﺪە ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺪى.
 -1974ﻳﯩﻠﻰ ﭘﯜﺗﯜن ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪت ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻣﺎۋ زﯦﺪۇﯕﻨﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﺑﯩﻨﺎﺋﻪن "ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺗﺘﻪ داﭼﯩﯖﺪﯨﻦ ،ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﺪە
داﺟﻪﻳﺪﯨﻦ ،ﭘﯜﺗﯜن ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪت ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﺎزادﻟﯩﻖ ﺋﺎرﻣﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ" دوﻟﻘﯘﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪى .ﺷﯘ دوﻟﻘﯘﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪردﯨﻤﯘ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺶ ۋە ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ دوﻟﻘﯘﻧﻰ ﻗﻮزﻏﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪە  3ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ  6ﺋﺎﻳﻐﯩﭽﻪ دﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪر ﮬﻪر
ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻣﺎ ﻣﻪزﮔﯩﻠﯩﺪە ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﺰﯨﻼرﻏﺎ ﺋﻮرﻣﺎ ﺋﻮرﻏﯩﻠﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻮرﻏﺎق ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯘﻏﺪاي ﺋﻮرﯨﻐﯩﻠﻰ(
ﺑﺎردى .ﺑﻪزﯨﺪە ﺑﯩﺮ  -ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﺎﺷﯘ ﻳﯧﺰﯨﺪا ﺋﯘﺧﻼپ  -ﻗﻮﭘﯘپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺪى .ﺋﻮرﻣﺎ ﺋﻮرۇﻟﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﺎﺷﺎق ﺗﯧﺮﯨﺶ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﺪى .ﻗﯩﺶ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻏﺪاﻳﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﯩﻎ ۋە ﺗﻮﭘﺎ ﺗﻮﺷﯘش ،ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﻛﻪﺗﻤﻪن ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯧﻴﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯘرۇﻧﻘﯩﺪەﻛﻼ ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﻗﯩﺸﺘﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﻮﻏﯘت ﺗﺎﭘﺸﯘرۇش ۋەزﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮرۇﻧﻼپ ﺗﯘرﻣﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ-1975 .
ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﻗﺴﯘ ۋﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ  -1ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺪﯨﻜﻰ  2ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ  3ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺳﯩﻨﯩﭙﻘﺎ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻠﯩﺮى
ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ ،ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ ،ۋە ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻳﺎﻻڭ ﺋﺎﻳﺎق دوﺧﺘﯘر ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻐﺎ ﺑﯚﻟﯜﻧﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯚﻟﯜﻧﮕﻪن ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻠﯩﺮى ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪا  24ﺋﻮﻏﯘل ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺪى.
دوﺧﺘﯘرﻟﯘق ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻗﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﻪﻗﻪت ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻰ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻼ ﻗﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻣﯘ ،ﺋﻮﻏﯘل
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻣﯘ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق  3ﺳﯩﻨﯩﭙﻘﺎ ﺑﯚﻟﯜﻧﯜپ ﺋﯘزۇن ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ ،ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻠﯩﺮى ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺷﻪﮬﻪرﻟﯩﻚ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻣﻪۋﺳﯘم ﺋﯩﺸﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺪى .ﺑﯘ ﮬﻪم ﮬﻪر ﺧﯩﻞ دﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﺮاﻛﺘﻮرﻻرﻧﻰ رﯦﻤﻮﻧﺖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﮬﻪم ﻣﯧﺘﺎﻟﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺳﺎﻳﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن زاۋۇت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ دەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺗﺮاﻛﺘﻮر رﯦﻤﻮﻧﺖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﻪردە  3 - 2ﺋﺎي ﺋﯩﺸﻠﯩﺪى .ﺷﯘ ﺟﻪرﻳﺎﻧﺪا ﺋﯘ
رﯦﻤﻮﻧﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن  -28ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺗﺮاﻛﺘﻮرﻧﻰ زاۋۇﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﮬﻪﻳﺪەپ ﻳﯜرۈپ ،ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﮬﻪﻳﺪەﺷﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟاﻟﺪى.
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻛﺎﻻ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺗﻘﺎ ﺳﯚرﯨﺘﯩﭗ ،ﻳﻪر ﮬﻪﻳﺪەﻳﺪﯨﻐﺎن )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﻪرﻧﻰ ﺋﺎﻏﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن( ﻗﻮش  -ﺳﻮﻗﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪپ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺳﯧﺨﺘﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎي ﺋﯩﺸﻠﻪپ ،ﺋﯘ ﻳﻪردە ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﻮﻛﻼرﻧﻰ ﺋﯚزى ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ
ﻳﻪﺗﺘﻰ -76 -1975 .ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻗﺎراردﯨﻜﻰ ﺳﯩﻨﯩﭙﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﻗﺴﯘ
ۋﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ  -1ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﻳﺪاﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺷﯘ ﻳﻪردە ﻳﯧﺘﯩﭗ  -ﻗﻮﭘﯘپ 6 - 5 ،ﺋﺎي ﺋﯩﺸﻠﯩﺪى .ﺋﯘﻻر ﺋﯚزﻟﯩﺮى
ﻻي ﺋﯧﺘﯩﭗ ،ﻛﯧﺴﻪك ﻗﻮﻳﯘپ ،ﻛﯧﺴﻪﻛﻠﻪر ﻗﯘرﯨﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯚي ﺳﺎﻟﺪى .ﻗﻮﻧﺎق ﺗﯧﺮﯨﺪى .ﻳﯧﻤﯩﺶ ﻛﯚﭼﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﻜﯩﭗ ،ﺑﺎغ
ﻳﺎﺳﯩﺪى .ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﮬﻪﭘﺘﻪ  -28ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺗﺮاﻛﺘﻮرﻧﻰ ﺋﯚزى ﻳﺎﻟﻐﯘز ﮬﻪﻳﺪەپ ،ﻳﻪر ﺋﺎﻏﺪۇرۇپ ،ﻗﻮﻧﺎق
ﺗﯧﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎن ﻳﻪرﮔﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﺪە ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ ﺑﺎر .ﺷﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﻳﻪر ﺗﯜزﻟﻪش ،ﭼﺎﻟﻤﺎ ﺋﯧﺰﯨﺶ ،ﺋﯧﺮﯨﻖ
ﻛﻮﻻش ،ﻗﯘر ﺳﯧﻠﯩﺶ ،ﻗﻮﻧﺎق ﺗﯧﺮﯨﺶ ،ﻗﻮﻧﺎﻗﻘﺎ ﺗﻮﭘﺎ ﻳﯚﻟﻪش ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﻪرۋﯨﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻗﻮﻧﺎق ﺗﯧﺮﯨﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ -
ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺋﯚز ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜرﮔﻪن ﺋﯩﺪى .ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻣﻪﻳﺪاﻧﯩﺪا ﻳﯧﺘﯩﭗ  -ﻗﻮﭘﯘپ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﻳﯜرﮔﻪن ﺋﺎﺷﯘ ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻠﯩﺮى ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎن ﺑﯩﺮ دۇﺗﺎرﻧﻰ ﻛﻪﭼﻘﯘرۇﻧﻠﯩﺮى ﺋﺎﻧﭽﻪ  -ﻣﯘﻧﭽﻪ ﭼﯧﻠﯩﭗ ﻳﯜرۈپ ،دۇﺗﺎر ﭼﯧﻠﯩﺸﻨﻰ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟاﻟﺪى )ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻣﺎﯕﻐﯘﭼﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ دۇﺗﺎر ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﺨﻰ ﭼﯩﻘﯩﻨﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪى(.
ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻣﻪﻳﺪاﻧﯩﺪا ﺋﯩﺸﻠﻪۋاﺗﻘﺎن ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ،ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪت ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻣﺎۋ زﯦﺪۇﯕﻨﯩﯔ "ﺧﯘﻧﻪن
ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈﺷﺘﯩﻦ دوﻛﻼت" دﯦﮕﻪن ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻪڭ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼردﯨﻦ  5ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ "ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈش ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﻰ" ﻧﻰ ﻗﯘردى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﺰﯨﻼرﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ  5 - 4ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﻪﮬﯟاﻟﯩﻨﻰ
ﺗﻪﻛﺸﯜردى .ﻣﺎۋ زﯦﺪۇﯕﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ روﮬﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺗﺮەﺗﻜﻪ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪل دﯦﮭﻘﺎﻧﻼر ﺋﻪﺗﺮەت ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯧﺸﯩﺸﻰ ،ﺑﺎي دﯦﮭﻘﺎن ﻳﺎﻛﻰ ﭘﻮﻣﯧﺸﭽﯩﻜﻼر ﺋﻪﺗﺮەت ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻰ
ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك ﺋﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜرﮔﻪن ﻳﻪرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ
ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ،ﻳﯧﺰﯨﻼرﻧﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈپ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﯩﺮ دوﻛﻼت
ﻳﯧﺰﯨﭗ ،ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪن ﺋﻪﮬﯟال ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ۋەزﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ دوﻛﻼت ﻳﯧﺰﯨﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪى .ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻤﯘ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ،رەﺳﻤﯩﻲ دوﻛﻼت ﺗﻪﻳﻴﺎرﻻﺷﺘﯩﻦ ۋاز ﻛﻪﭼﺘﻰ.
ﺗﻮﻟﯘﻗﺴﯩﺰﻧﯩﯔ  -2ﻳﺎﻛﻰ  -3ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﻳﺎز ﻛﯜﻧﻰ ،ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ
ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪش ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘردى .ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﻰ ﺋﺎﻗﺴﯘ ﻛﻮﻧﯩﺸﻪﮬﻪر ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯘ ﻳﻪرﮔﻪ 2
ﺋﺎدەم ﺑﯩﺮ ﮔﯘرۇﭘﭙﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ،ۋﯦﻠﯩﺴﯩﭙﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﺎردى .ﺋﯘ ﻳﻪرﮔﻪ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯜن ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻨﻰ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﺋﻪﺳﻠﻪش ﻛﯚرﮔﻪزﻣﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚزدﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜردى .ﭼﯜﺷﻠﯜك ﺗﺎﻣﺎق ۋاﻗﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ داش ﻗﺎزاﻧﺪا ﺳﯜﺗﻠﯜك ﺋﻮﺗﻨﻰ
)ﻳﻪﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪت ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻳﺎۋا ﺋﻮﺗﻨﻰ( ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯘﻏﺪاي ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺳﻘﺎپ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟاﻟﻐﺎن ﻛﯧﭙﻪﻛﻨﻰ ﭼﯧﻠﯩﭗ
ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﺋﯘﻣﺎﭼﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﺸﻜﻪ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇﻟﺪى .ﺑﻪزى ﻗﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯘ ﺋﺎﺷﻨﻰ ﺋﯩﭽﻜﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﺴﺎ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻼر ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺷﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﺸﻜﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻣﻪﺟﺒﯘرﻟﯩﺪى .ﺑﻪزﯨﻠﻪر ﺋﯘ ﺋﺎﺷﻨﻰ ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﯚ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯘﺳﯘۋەﺗﺘﻰ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯧﭽﯩﻨﺪى ــــ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ -1949 ،ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪا ﻳﺎۋا ﺋﻮت ﺑﯩﻠﻪن
ﻛﯧﭙﻪﻛﻨﻰ ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺗﺎﻣﺎق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﮕﻪن ﺋﯩﺶ ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪى.
ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ،ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ،ﻣﻪﻛﺘﻪپ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈش ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ۋەزﯨﭙﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚﺗﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎق ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﯩﻲ ﮬﻪﻳﺌﯩﺘﻰ ،ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮى ﻟﻴﻪن )ﻣﯩﻦ ﺑﯩﯔ ﻟﻴﻪن( ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ،ۋە ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯘﻳﻐﯘر
ﺷﯚﺑﯩﺴﯩﻨﯩﯔ رەﮬﺒﻪرﻟﯩﻚ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﻰ ﺋﻪزاﺳﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ۋەزﯨﭙﯩﻠﻪرﻧﯩﻤﯘ ﺋﯚﺗﻪپ ﺑﺎﻗﻘﺎن )ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﺎﻗﺴﯘ ۋﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ  -1ﺋﻮﺗﺘﯘرا
ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺷﯚﺑﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺧﻪﻧﺰۇ ﺷﯚﺑﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ  2ﺷﯚﺑﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪى( .ﺑﯩﺮ ﻣﻪزﮔﯩﻞ ﭘﯜﺗﯜن ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪت ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
"ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﭘﺎرﺗﯩﻴﻪ رەﮬﺒﻪرﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﮔﻪۋدﯨﻠﻪﻧﺪۈرۈش" دوﻟﻘﯘﻧﻰ ﻗﻮزﻏﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺷﯘ ۋەزﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻪﻛﺘﻪپ
رەﮬﺒﻪرﻟﯩﻚ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺧﺴﯘس ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺋﺎﭼﺘﻰ .ﺑﯘ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪا ،ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼر دەرس ﺳﯚزﻟﯩﮕﻪﻧﺪە ،ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺟﯜﻣﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ
ﭼﻮﻗﯘم "ﭘﺎرﺗﯩﻴﯩﻨﯩﯔ رەﮬﺒﻪرﻟﯩﻜﯩﺪە "،دﯦﮕﻪن ﺳﯚزﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺳﯚزﻟﻪش ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﺎل ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﯩﻐﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻘﯘرﻏﯘﭼﯩﺴﻰ" :ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن ،ﭘﺎرﺗﯩﻴﯩﻨﯩﯔ رەﮬﺒﻪرﻟﯩﻜﯩﺪە ،ﻳﻪرﮔﻪ ﺋﻮﺑﺪان ﭘﻪرۋﯨﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘﻏﺪاي ﺗﯧﺮﯨﺴﺎق ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ
ﺳﺎﻏﻼم ﺑﯘﻏﺪاي ﺋﯚﺳﯜپ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ ،دﯦﻴﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەك" ،دﯦﺪى .ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ
ﭼﺎﻗﭽﺎق ﻗﯩﻠﯩﭗ" ،ﺋﻪﮔﻪر ﭘﺎرﺗﯩﻴﯩﻨﯩﯔ رەﮬﺒﻪرﻟﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻳﻪرﮔﻪ ﺑﯘﻏﺪاي ﺗﯧﺮﯨﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭼﻮﻗﯘم ﻗﻮﻧﺎق ﺋﯚﺳﯜپ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ" دﯦﺪى ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻛﯜﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﻪﺳﻜﯩﺮى ﻟﻴﻪﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ۋەزﯨﭙﻪ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ،ۋاﻗﯩﺖ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯧﭽﻪ  11دﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯚﻟﯜﻧﮕﻪن راﻳﻮن ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﯩﺪارﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻟﻪپ ﺋﺎﻗﺘﯘردى .ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪا ﺑﯩﺮدﯨﻦ ﺋﻮﻗﻰ ﻳﻮق ﻣﯩﻠﺘﯩﻖ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى.
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺷﻪﮬﻪرﮔﻪ ﺗﯘﻏﻘﺎن ﻳﻮﻗﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯧﺰﯨﺪﯨﻦ رۇﺧﺴﻪﺗﺴﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن دﯦﮭﻘﺎﻧﻼرﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘش ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ
ﺋﯘﻧﺪاق ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر "ﻗﺎرا ﻧﻮﭘﯘﺳﻼر" دەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻳﯜرۈش  -ﺗﯘرۇﺷﻠﯩﺮى ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻛﻮﻧﺘﺮول ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﻮل ﺧﯧﺘﻰ ﻳﻮق ﺗﯘرۇپ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪس ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ
ﺗﻪﻟﯩﻴﯩﮕﻪ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ،ﺋﯘﻻر ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ۋەزﯨﭙﻪ ﺋﯚﺗﻪﺷﻜﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪردە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮەرﻣﯘ "ﻗﺎرا ﻧﻮﭘﯘﺳﻼر" ﭼﯜﺷﯜپ
ﻗﺎﻟﻤﯩﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻣﻪزﮔﯩﻠﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﺎردەﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘردى.
ﻳﺎز ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﻳﺎﻣﻐﯘر ﻳﯧﻐﯩﭗ ،ﮬﻮﻳﻼ ﺗﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚرۈۋەﺗﻜﻪﻧﺪە ،ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺗﺎﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ
ﻗﻮﭘﯘردى .ﻛﯜزدە ﻛﯚﻣﯜردە ﻛﯧﺴﻪك ﻗﯘﻳﺪى ۋە ﮔﻪﻣﻪ ﻛﻮﻟﯩﺪى .ﺳﻪي ﺋﯧﻠﯩﭗ ﮔﻪﻣﯩﮕﻪ ﺳﺎﻟﺪى .ﺳﻮۋﯦﺘﻨﯩﯔ ﮬﯘﺟﯘﻣﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘداﭘﯩﯭ
ﻛﯚرۈش ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪە ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺋﯚز ﺟﺎن ﺳﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﺋﺎﻛﻮپ ﻛﻮﻻش ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﻗﺎﻧﺎت ﻳﺎﻳﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪرﮔﻪ ﻳﺎردەﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﻛﻮپ ﻛﻮﻟﯩﺪى).ﺑﯘ دەۋرﻧﯩﯔ ﻳﺎﻟﺪاﻣﯩﺴﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺷﯘ ﻣﻪزﮔﯩﻠﻠﻪردە ﻛﻮﻻﻧﻐﺎن ﮬﺎۋا
ﻣﯘداﭘﯩﯭ ﺋﺎﻛﻮﭘﻠﯩﺮى ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺷﻪﮬﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﻛﻮﻧﺎ ﺷﻪﮬﻪر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎرداﯕﻠﯩﻘﺘﺎ ﮬﯧﻠﯩﮭﻪم ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرﻣﺎﻗﺘﺎ ـــــ
ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮدﯨﻦ( ﺋﯩﺪارﯨﺴﯩﺪە دەرەخ ﺋﯚرۈﮔﻪﻧﺪە ،ﺋﻮﺗﯘن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻻش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻮﻟﯩﺪى .ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﺎردەﻣﻠﯩﺸﯩﭗ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﺑﯩﺮ ﻣﻪزﮔﯩﻞ ﮔﯩﻠﻪﻣﻤﯘ ﺗﻮﻗﯘدى .ﮬﻪﻣﺪە ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﭘﯩﭽﯩﭗ ﺗﻪﻳﻴﺎر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎن رەﺧﺘﻠﻪردﯨﻦ ﺋﯩﭻ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺗﯩﻜﯩﺶ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﺪا ﺋﯚزى ﺗﯩﻜﯩﭗ ﻛﯩﻴﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ دەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﯩﺪارﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻠﻪت دۆۋﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪن ،ﭼﯧﻘﯩﻠﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪن ﮬﯧﺠﯩﺮ ﭼﯩﻨﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ دۈﮔﯩﻠﻪك ﺋﺎﺳﺘﯩﻨﻰ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﻳﺎﺳﺎپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﻨﻰ ﻣﯩﺦ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯧﺸﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻏﺎچ ﺋﻮﻗﻘﺎ ﺋﯚﺗﻜﯜزۈپ ،ﻏﺎﻟﺘﻪك ﻳﺎﺳﺎپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺗﻮﺷﯘﺷﻘﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻨﻰ  -ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺳﯚرەپ ﻳﯜرۈپ ﺑﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪن ﺋﯩﺪى .ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻣﻪزﮔﯩﻠﯩﺪە ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ
دەرﯨﺠﻪ ﺋﯚﺳﺘﻰ .ﺋﯘﻻر ﺑﺎزاردﯨﻦ ﺷﺎرﯨﻜﻠﯩﻖ ﭼﺎق ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﺗﯚﻣﯜرﭼﯩﻠﯩﻚ ۋە ﻳﺎﻏﺎﭼﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚزﻟﯩﺮى ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺧﯧﻠﻰ
ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﻏﺎﻟﺘﻪك ﻳﺎﺳﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﻏﯘﺗﻨﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﻏﺎﻟﺘﻪﻛﺘﻪ
ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺗﻮﻟﯘﻗﺴﯩﺰﻧﯩﯔ  -2ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ،ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزﻟﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﺘﺎ ﺋﯩﺸﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺪى .ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯘرۇﻟﯘش ﺋﯩﺸﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ "ﺷﻴﺎۋﮔﯘڭ" دەپ ﺋﺎﺗﺎپ ،ﺗﺎﻣﭽﻰ
ﺋﯘﺳﺘﺎﻣﻼرﻧﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ "داﮔﯘڭ" دەپ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ﺑﻪزﯨﺪە ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ۋە ﺗﺎﺷﻠﯩﻖ ﻳﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻰ  80ﺳﺎﻧﺘﯩﻤﯧﺘﯩﺮ،
ﭼﻮﯕﻘﯘرﻟﯘﻗﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎم ﺋﯘﻟﻰ ﺋﯚﯕﻜﯜرﯨﻨﻰ ﻗﺎزدى .ﺑﻪزﯨﺪە ﺗﻮﭘﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯧﻤﻮﻧﺖ ﻻي ﺋﻪﺗﺘﻰ .ﺑﻪزﯨﺪە ﺋﻪﭘﻜﻪش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ
ﻳﻪردﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﻪرﮔﻪ ﻻي ﺗﻮﺷﯩﺪى .ﺑﻪزﯨﺪە ﻳﻪردﯨﻦ ﺋﯚﮔﺰﯨﮕﻪ ﻻي ﻳﺎﻛﻰ ﺧﯩﺶ ﭼﯩﻘﺎردى .ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻻﻳﻐﺎ
ﮬﺎك ﺋﯩﻠﻪﺷﺘﯜرﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﯘﺗﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪاش ﺋﯜﭼﯜن ﻻي ﺋﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ رﯦﺰﯨﻨﻜﻪ ﺋﯚﺗﯜك ﻛﯩﻴﯩﯟاﻻﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﭘﯘﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻻي ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﻻﻳﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎك ﭘﯘﺗﻨﻰ ﻳﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻧﯩﺘﯩﯟﯦﺘﻪﺗﺘﻰ .ﮬﺎك ﺳﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﻻﻳﻨﻰ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﭼﻮﯕﻘﯘرﻟﯘﻗﺘﯩﻜﻰ ﻻﻳﻐﺎ ﻛﯧﭽﯩﭗ ﻳﯜرۈپ ﺋﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﻼردﯨﻤﯘ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﺲ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎق ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻣﺎچ ﺋﯩﭽﯩﭗ ،ﭼﯜﺷﻠﯜك ﺗﺎﻣﺎق ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ داﻧﻪ ﻗﻮﻧﺎق ﻧﯧﻨﯩﻨﻰ ﻳﻪپ
ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﺎﻛﺎ  -ﺋﯘﻛﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻴﻠﻪن ﻳﺎزﻟﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯚﺗﻜﯜزەﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪە  8ﺳﺎﺋﻪت ﺋﯩﺸﻠﻪپ،
ﮬﻪر ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﺎران  80ﭘﯘڭ ﭘﯘل ﺗﺎﭘﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻر ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﭘﻘﺎن ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯩﻴﯩﻢ -
ﻛﯧﭽﻪك ﺋﺎﻟﺪى .ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪا ﺑﻮﻟﺴﺎ رادﯨﯯ زاﭘﭽﺎﺳﻠﯩﺮى ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ۋە ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﻠﯩﻖ
ۋاﻗﯩﺘﻼردا رادﯨﯯ ﻗﯘراﺷﺘﯘرۇپ ﺋﻮﻳﻨﯩﺪى .ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺑﯩﺮ داﻧﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯨﺴﺘﻮر )ﺋﯘچ ﻗﯘﺗﯘﭘﻠﯘق ﻻﻣﭙﺎ( ﻧﯩﯔ ﺑﺎﮬﺎﺳﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﻮم ﺋﯩﺪى .ﻳﯜز
ﺳﻮﭘﯘﻧﻰ ﻗﯘﺗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮﻻ ﺑﺎﺗﺎرﯦﻴﯩﺪە ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮﻻ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﻜﯜﭼﯩﺴﻰ ﺑﺎر ،ﮬﻪﻣﺪە ﭘﻪﻗﻪت ﻗﯘﻻق ﻛﺎﻧﯩﻴﻰ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻘﻼ ﺳﯚزﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن رادﯨﯯدﯨﻦ ﮬﻪر ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﯩﺮدﯨﻦ ﻳﺎﺳﯩﯟاﻟﺪى .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺋﯘﺳﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﻛﺎ  -ﺋﯘﻛﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻴﻠﻪن
ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯦﮭﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ رادﯨﯯﺳﯩﻨﻰ رﯦﻤﻮﻧﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎز ﭘﯘل ﺗﺎﭘﺘﻰ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ۋە رادﯨﯯ
ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ ﻛﯩﺘﺎب ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ  -ﺗﯩﺮﻣﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜرۈپ ،رادﯨﯯﻏﺎ
ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼردﯨﻜﻰ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﺗﻮك ﻳﻮﻟﻰ رەﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚرەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ،رادﯨﯯ زاﭘﭽﺎﺳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ
ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻧﺴﯧﺮى ﺋﯚز ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎزﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻻر ﺷﯘ
ﭼﺎﻏﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭘﻼ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ۋە ﺑﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪدەر ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﺎراﻟﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺗﻮي  -ﺗﯚﻛﯜن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،داۋاﻣﻠﯩﻖ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻛﺎ  -ﺋﯘﻛﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻴﻠﻪﻧﻨﻰ ﺋﯚﻳﺪە ﻳﺎﻟﻐﯘز ﻗﺎﻟﺪۇرۇپ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﺋﯚزﻟﯩﺮى ﺋﺎراﻟﻐﺎ  4 - 3ﻛﯜﻧﻠﯜك ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻛﺎ -
ﺋﯘﻛﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻴﻠﻪن ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ۋاﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭘﻼ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎدەﺗﻠﻪﻧﺪى .ﮬﻪﻣﺪە ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﺗﺎﻣﺎﻗﻼرﻧﻰ
ﺋﯧﺘﯩﺸﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟاﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪزﮔﯩﻞ ﺋﺎﻗﺴﯘ ﮔﯩﻠﻪم زاۋۇﺗﯩﺪا ﮔﯩﻠﻪم ﺗﻮﻗﯘش ﺋﯩﺸﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺪى .ﺷﯘ ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪر ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﺳﯘﻳﯘﻗﯫش ﺋﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ،
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ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺳﯘﻳﯘﻗﯫﺷﻨﯩﯔ ﺳﯜﻳﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﯩﻴﺎز  -ﭼﺎﻣﻐﯘرﻻرﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮاپ
ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﺧﯧﻤﯩﺮ ﻳﯘﻏﯘرۇپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯧﻴﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻮﺗﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜرۈپ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﮔﯩﻠﻪم زاۋۇﺗﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﻰ
ۋﯦﻠﯩﺴﯩﭙﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪﻛﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﻟﻪﯕﻤﻪن ﺧﯧﻤﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻏﯘرۇش ،ﭘﯩﻠﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯧﺸﯩﺸﻜﯩﻤﯘ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭘﻼ ﺋﯘﺳﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪار ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜر ﺋﻪﺳﻘﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺋﯘ ﻳﯧﺰﯨﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﮕﻪ ﺑﺎرﻏﺎن ،ﺷﺎﯕﺨﻪﻳﮕﻪ ﺑﯩﻠﯩﻢ
ﺋﺎﺷﯘرۇﺷﻘﺎ ﺑﺎرﻏﺎن ۋە ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﮕﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎرﻏﺎن ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ۋەﺗﻪﻧﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻟﻪﯕﻤﻪن ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺑﻪرﮔﻪن ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ
ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻟﻪﯕﻤﻪن ﺧﯧﻤﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﺋﯚزى ﻳﯘﻏﯘرﯨﺪۇ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻨﻼ ﺋﯚز ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯚﻳﯜﻧﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ ﮬﻪرﮔﯩﺰ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺟﺒﯘرﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯚﻳﯜﻧﯜپ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎز ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎردەﻣﺪە ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪى.
ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﻮﻟﯘﻗﺴﯩﺰﻧﯩﯔ  -3ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭘﻼ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ۋە ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺗﯘرﻣﯘش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ﻗﯩﺰ  -ﺋﻮﻏﯘﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن
ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﺘﻪك ﻗﺎرﯨﻼﺗﺘﻰ .ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاق ﻧﻪرﺳﻪ ﺑﯘرژۇﺋﺎزﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪرﺳﯩﻠﯩﺮى ۋە
ﺋﻪﻛﺴﯩﻠﺌﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪر ،دەپ ﻗﺎرﯨﻼﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﻳﻮق ﺋﯩﺶ
ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺧﺎﺗﯩﺮە دەﭘﺘﻪرﮔﻪ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ﺧﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘش ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﭼﯜرۈۋﯦﻠﯩﺶ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘردى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻤﯘ ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﺎﺗﯩﺮە دەﭘﺘﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚﭼﯜردى .ﮬﻪﻣﺪە
ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ رەﺳﯩﻢ ﺳﯩﺰﯨﺸﻘﺎ ﺋﯘﺳﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﺳﺎۋاﻗﺪﯨﺸﯩﻐﺎ دەپ ،ﺋﯘ ﺧﺎﺗﯩﺮە دەﭘﺘﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺟﯜپ ﻗﯘﺷﻨﯩﯔ دەرەخ ﺷﯧﺨﯩﺪا ﺑﯩﺮ -
ﺑﯩﺮﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎراپ ﺳﺎﻳﺮﯨﺸﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎن رەﺳﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺳﯩﺰدۇردى .ﺷﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﺪى.
ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﮬﻪﻣﺪە ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪك دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﺳﯱﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺋﺎدەﺗﻠﻪﻧﮕﻪن ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﻗﺎپ  -ﻗﺎراﯕﻐﯘ ﺑﯩﺮ دۇﻧﻴﺎ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﮕﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ،ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪت ﺋﯩﻤﻜﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﻗﺎﻧﺪاق ﻳﺎﺷﺎش ،ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻗﯘرۇش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚزﯨﺘﯩﭗ ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺟﯚرﯨﻨﻰ
ﺋﯩﺴﺘﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎش دەرﯨﺠﯩﺪە ﺋﯩﻨﺎق ﺋﯚﺗﯜﺷﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﻗﯩﺰ ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻠﯩﺮى ﺋﺎرﯨﺴﯩﻐﺎ زﯨﺪدﯨﻴﻪت ﭼﯜﺷﯜپ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮔﯘرۇﮬﻘﺎ ﺑﯚﻟﯜﻧﯜپ
ﻗﺎﻟﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻼردا ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺷﺘﯘرۇپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﻗﯘدرﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﻛﯜچ ﭼﯩﻘﺎردى.
ﺋﺎﺷﯘ ﻣﻪزﮔﯩﻠﻠﻪردە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﺎزﻟﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﯩﺸﻠﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺗﯜردە ﺋﺎراﻟﺪا
ﺋﯚﺗﻜﯜزدى .ﻛﯜﻧﺪۈزى ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﯩﺶ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى
ﻛﺎڭ ﺋﻮﭼﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ  8 - 7ﺋﺎدەم ﻗﯩﺴﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ،ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﻮت ﺋﯩﺴﺴﯩﻨﻐﺎچ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﺎﺑﺪۇﺷﯜﻛﯜر ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺘﺎ داﯕﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﻛﯚپ ﺋﺎﯕﻼپ ﻳﯜرۈپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻤﯘ ﺧﯧﻠﻰ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى" .ﻣﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﻪ" ﻧﯩﯔ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﻳﺎدﻗﺎ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻮﻗﯘش
داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻛﯜﻧﻠﻪردە ،ﭼﯜﺷﺘﻪ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ داۋاﻣﻠﯩﻖ ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﯜرﮔﻪن ﺋﯩﺪى .ﺷﯘ
دەۋردﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﯧﺰﯨﻼردا "ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﮔﯘﻳﺨﯘاﻻﺷﺘﯘرۇش" ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺋﺎراﻟﺪﯨﻜﻰ
دﯦﮭﻘﺎﻧﻼر ﻧﻪﭼﭽﻪ  ،10ﻧﻪﭼﭽﻪ  100ﻳﯩﻠﻼردﯨﻦ ﺑﯧﺮى ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺋﻮرﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎغ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻗﻼپ ﻛﻪﻟﮕﻪن دەرەﺧﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯧﺴﯩﭗ،
ﭼﻮڭ ﻛﯚﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺋﯧﺘﯩﺰ ﺑﻪرﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘر ﺑﻮﻟﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ دﯦﮭﻘﺎﻧﻼر دەﺳﻠﯩﭙﯩﺪە ﺋﻮﺗﯘﻧﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺑﺎي ﺑﻮﻟﯘپ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎرﯨﺪﯨﻦ  3 - 2ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻛﻪﺳﻜﻪن دەرەﺧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﻗﺎﻻپ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ،ﻳﯧﯖﻰ دەرەﺧﻠﻪر
ﺗﯧﺨﻰ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻤﺎي ،ﺋﺎراﻟﺪا ﺑﯩﺮاﻗﻼ ﺋﻮﺗﯘن ﻗﯩﺲ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ۋاق ﺗﺎﻣﺎق ﺋﯧﺘﯩﭗ ﻳﯧﻴﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻳﯩﺮاق -
ﻳﯩﺮاﻗﻼردﯨﻜﻰ ﺟﺎﯕﮕﺎﻟﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻳﺎﻧﺘﺎق ،ﻳﯘﻟﻐﯘن ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻮت  -ﭼﺎۋارﻻرﻧﻰ ﻛﯧﺴﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎش ﺋﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺘﻰ .ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺑﯘﻻرﻣﯘ ﺗﯜﮔﻪپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﺋﯩﻼﺟﺴﯩﺰ ﺟﺎﯕﮕﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﻛﺎﻻ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎت  -ﺋﯘﻻﻏﻼرﻧﻰ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﻪرﻟﻪرﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻗﯘرۇپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﺎﻻ
ﺗﯧﺰﯨﻜﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺷﯘﻧﻰ ﻛﯚﻳﺪۈرۈپ ﺋﺎش ﺋﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﺎراﻟﻨﯩﯔ ﺟﻪﮔﺠﻰ ﻛﻪﻧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪا
ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻤﯘ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯘرۇق ﺗﯧﺰەك ﺗﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﻛﯚپ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﯩﺪى.
 -70ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮى "ﺳﻮﻟﭽﯩﻞ" ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮى ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﭗ ،ﺋﺎراﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯦﮭﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﻛﯜﻧﻠﻪرﮔﻪ ﻗﺎﻟﺪى .ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪت ﮬﻪر ﺑﯩﺮ دﯦﮭﻘﺎن ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎن ﺳﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ ،ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮدﯨﻦ
ﭼﻮﺷﻘﺎ ﺑﯧﻘﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘرى ۋەزﯨﭙﻪ ﻗﯩﻠﺪى .ﻳﻪﻧﻰ ،ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺮ دﯦﮭﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪە  5ﺟﺎن ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ دﯦﮭﻘﺎن ﭼﻮﻗﯘم 5
داﻧﻪ ﭼﻮﺷﻘﺎ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺷﻪرت ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪزﮔﯩﻞ ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ،دﯦﮭﻘﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺑﯜﮔﯜن ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﺷﻠﯩﻘﻨﻰ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ
ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪە ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪردە ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ دﯦﮭﻘﺎﻧﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا
ﭼﻮﺷﻘﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن ﻗﻮﻧﺎﻗﻨﻰ ﺋﯚزﻟﯩﺮى ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪﮬﯟاﻟﻤﯘ ﻛﯚپ ﻛﯚرۈﻟﺪى .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ۋەﮬﺸﯩﻲ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ،ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻠﻪر ﭼﻮﺷﻘﺎ ﻗﻮﺗﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرﯨﯟﯦﺘﯩﻠﺪى .ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯦﮭﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﭼﻮﺷﻘﯩﻼرﻧﻰ ﺋﻮﺑﺪان ﺋﯩﺪارە ﻗﯩﻼﻟﻤﺎي ،ﻗﻮﺗﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻗﯧﭽﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﭼﻮﺷﻘﯩﻼر ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ زﯨﺮاﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋەﻳﺮان ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻣﯘ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪردە ﻛﯚرۈﻟﺪى .ﺋﯘ
ﭼﺎﻏﺪا ﺋﺎﻗﺴﯘدا ﺧﻪﻧﺰۇﻻرﻧﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺳﻰ ﺋﺎز ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻻر ﺑﯧﻘﯩﻠﻐﺎن ﭼﻮﺷﻘﯩﻼرﻧﻰ زادﯨﻼ ﻳﻪپ ﺗﯜﮔﯩﺘﻪﻟﻤﯩﮕﻪن ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻳﻐﯘر
دﯦﮭﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯩﻠﻼپ  -ﻳﯩﻠﻼپ ﺑﯩﺮەر ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﻮي ﮔﯚﺷﻰ ﻳﯧﻴﻪﻟﻤﯩﮕﻪن ۋەزﯨﻴﻪت ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪن ﺋﯩﺪى .ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺶ
ﭘﻪﺳﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺷﻪﮬﯩﺮى ﺋﯩﭽﯩﺪە ،ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﺑﻮۋاق ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﺎر ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯦﮭﻘﺎن
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﮕﯩﻠﻮ ﮬﺎرۋﯨﺴﯩﻐﺎ  10ﻧﻪﭼﭽﻪ ﭼﻮﺷﻘﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺳﺎﺗﻘﯩﻠﻰ ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯜن ﺑﺎزاردا ﺗﯘرۇپ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ
ﺳﺎﺗﺎﻟﻤﺎي ،ﻛﯜن ﻛﻪچ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﮬﯚﻛﯜرەپ ﻳﯩﻐﻼپ ﺗﯘرۇپ ،ﮬﺎرۋﯨﺪﯨﻜﻰ ﭼﻮﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺷﻪﮬﻪر ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﻮﭼﯩﻐﯩﻼ
ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯚز ﻛﯚزى ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚردى .ﺑﯘ ۋەﻗﻪﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮ
ﮬﻪﭘﺘﯩﮕﯩﭽﻪ ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﯘﻳﻘﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯘﺧﻠﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪى .ﺑﯘﻻر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻛﯚرﮔﻪن ﺋﻪڭ ۋەﮬﺸﯩﻲ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﺧﻮرﻟﯘﻗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ۋەﻗﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﺪە ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ ﺧﯘددى ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻧﻼ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﺘﻪك ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﺋﯘ ﭼﺎﻏﻼردا ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺟﻪﻣﻰ  5ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ -1976 ،ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘش ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺖ
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ  -1ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ  -7ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺋﯚزﮔﻪردى .ﺷﯘﯕﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﺴﯘ ۋﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ  -1ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ -1976
ﻳﯩﻠﻰ  -7ﺋﺎﻳﺪا ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘ ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ  5ﻳﯩﻞ ﺋﻪﻣﻪس 5 ،ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻞ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘر ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ
ﺋﺎرﺗﯘق ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻠﻨﻰ ﻗﻮﺷﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﺟﻪﻣﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺋﯘزۇﻧﻐﺎ ﺳﻮزۇﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى.
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ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎۋاﻗﺪﯨﺸﻰ ۋە دوﺳﺘﻰ دﯨﻠﺸﺎت ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ .ﺑﯘ ﺳﯜرەت  -76 -1975ﻳﯩﻠﻠﯩﺮى ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن.

ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻗﺴﯘ ۋﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ -1ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺳﺎﺑﯩﻖ ﻣﯘدﯨﺮى رەﮬﻤﺎن ۋاﻳﯩﺖ ۋە ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ .ﺑﯘ ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜرۈپ 30 ،ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺳﯜرﯨﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ،
 -2006ﻳﯩﻠﻰ  -2ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﯘرﺗﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼپ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن.
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ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯘﺳﺘﺎزﻟﯩﺮى ۋە ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ دوﺳﺘﻠﯩﺮى .ﺋﻮﯕﺪﯨﻦ ﺳﻮﻟﻐﺎ ﻗﺎراپ ﺧﯘدۇﻳﯘﻣﺒﻪردى ﻣﻪﺳﯘم ،ﻣﻪﻣﻪت
ﺳﯩﺪﯨﻖ )ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺳﺎﺑﯩﻖ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﻣﯘدﯨﺮى( ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ،ﺋﻪﮬﻪت ﺋﺎﻣﺎن )ﺳﺎﺑﯩﻖ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻣﯘدﯨﺮى( ،رەﮬﻤﺎن
ۋاﻳﯩﺖ )ﺳﺎﺑﯩﻖ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻣﯘدﯨﺮى( ،ﺗﯘرﺳﯘﻧﺠﺎن ﮬﯧﺰﯨﻢ ۋە ﺋﺎﺑﺪۇۋەﻟﻰ ﺗﯚﻣﯜر -2006 .ﻳﯩﻠﻰ  -1ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن.

ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﺎزﻟﯩﺮى ۋە دوﺳﺘﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻗﺴﯘ ۋﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ  -1ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ دﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﻳﺪاﻧﯩﺪا.
ﺋﺎرﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﻜﻰ ﺗﺎم ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯚزﻟﯩﺮى
ﻛﯧﺴﻪك ﻗﯘﻳﯘپ ،ﺋﯚزﻟﯩﺮى ﺳﺎﻟﻐﺎن ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ -2006 .ﻳﯩﻠﻰ  -1ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن.
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 .5ﻳﯧﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -1976ﻳﯩﻠﻰ  -7ﺋﺎﻳﺪا ﺋﺎﻗﺴﯘ ۋﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ  -1ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜرۈپ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺪەك ﻳﺎزﻟﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻞ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻣﻪﻛﺘﻪپ  -8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -7ﻛﯜﻧﻰ ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯜﺗﺘﯜرﮔﻪن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻳﯩﻐﺪى.
ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻳﺪان داﻏﺪۇﻏﯩﻠﯩﻖ ﺳﻪﭘﻪرۋەرﻟﯩﻚ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﻗﺎرا ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ۋە ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﻛﻮزۇﭘﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ،
ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ راﻳﻮﻧﻼردﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﻳﯧﺰﯨﻼرﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﺎﯕﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺋﻪﮬﯟال ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﯧﺰﯨﻐﺎ ﺑﺎرﻣﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﻮل ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ۋە ﺋﺎرﻗﺎ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﺎﺷﻼر ﺗﻪرەپ  -ﺗﻪرەﭘﻜﻪ ﻗﺎراپ ﻳﻮل ﺋﺎﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ دادﯨﺴﻰ ﻧﯘرﻏﯘن ﻳﻮل
ﻣﯧﯖﯩﭗ" ،ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ" دەپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﻮﻧﯩﺸﻪﮬﻪر ﺷﺎل ﺋﯘرۇﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﻳﺪاﻧﻰ دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺰﯨﻨﻰ ﮬﻪل ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﺗﻘﺎن  -ﻛﯚرﭘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﺋﺎﺑﺪۇﺷﯜﻛﯜر ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺳﻮﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﺋﻮﻣﺎق ﻛﻪﺗﻤﻪﻧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ -28 ،ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺑﯩﺮ ﺗﺮاﻛﺘﻮرﻧﯩﯔ ﻛﻮزۇﭘﯩﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ،ﺋﯚز ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ ﻣﺎﯕﺪى .ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﯩﺴﻰ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺑﯩﺮ ﺋﯘزۇن ﻳﻮل ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎرا ﺋﯚﯕﻜﯜرﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي
ﻧﯘرﺳﯩﺰ ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮى ﻧﻪﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻧﻪدە ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﺗﻜﯜزﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚزى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﻐﺎن ﻧﻪرﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ،ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯧﺰﯨﺪا ﺋﻮﺑﺪان ﺋﯩﺸﻠﻪپ ،ﺷﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ 20
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺳﻮم ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﺸﭽﯩﻠﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯩﺮ ﺋﺎرزۇ ،ﭘﯩﻼن ۋە ﺋﯩﺮادﯨﻼ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ
ﭼﺎﻏﺪا ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻠﻪر ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﻳﻮق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﺸﭽﯩﻠﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ،ﻳﯧﺰﯨﺪا ﻛﻪم دﯦﮕﻪﻧﺪە  2ﻳﯩﻞ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪ ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺷﻼر ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﮬﯧﭻ ﻧﻪرﺳﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﺎرﻏﺎن ﺑﯘ ﻳﯧﺰا ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ  10ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ،ﻛﻮﻧﯩﺸﻪﮬﻪر ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ﺑﺎزﯨﺮﯨﻐﺎ  4ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ
ﻳﻪردە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻳﻪرﮔﻪ ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﻪرﯨﺪە ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻻ ﺑﺎردى .ﺋﯘ ﻳﯧﺰا ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ
ﺗﻪﺳﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﻛﻮﻧﯩﺸﻪﮬﻪر ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪە ﺗﻮﻟﯘﻗﺴﯩﺰ ۋە ﺗﻮﻟﯘق
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜرﮔﻪن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻤﯘ ﺋﺎﺷﯘ ﻳﻪرﮔﻪ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪن ﺋﯩﺪى .ﺋﺎﻗﺴﯘ  -1ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜرۈپ
ﻛﻮﻧﯩﺸﻪﮬﻪرﮔﻪ ﺑﺎرﻏﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻣﯘ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻻر ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯧﺰﯨﻐﺎ ﺑﺎرﻏﺎن ﺋﯩﺪى.
ﺑﯘ ﻳﯧﺰﯨﻐﺎ ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺗﯧﺨﻰ ﺗﻮك ﺋﯘﻻﻧﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯚي  -ﻳﺎﺗﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﺮﺳﯩﻦ ﭼﯩﺮﯨﻐﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﻮرۇﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ
ﻳﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﭽﯩﻠﯩﺮى ﺋﯩﭽﯩﺪە ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻛﯩﺸﯩﻼ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮى ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن ﻳﻪرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯚﻟﻜﯩﻠﻪردﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺧﻪﻧﺰۇﻻر ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﻣﻪﻳﺪاﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺷﺎل ﺋﯘرۇﻗﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﻮﻧﯩﺸﻪﮬﻪر
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺷﺎل ﺋﯘرۇﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﻳﻪرﻧﯩﯔ ﮬﺎۋاﺳﻰ ﻧﻪم ۋە ﺳﯜﻳﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﭘﺎﺷﺎ
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯚپ ﺋﯩﺪى .ﻳﺎز ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺋﺎدەم داﻛﺎ رەﺧﺘﺘﯩﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭘﺎﺷﯩﻠﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟاﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ
ﺋﯘﺧﻼش ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪس ﺋﯩﺪى .ﻳﺎز ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﻳﺪا ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﯩﻨﻮ ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪرﮔﻪﻧﺪە،
ﺋﺎدەم ﭘﯜﺗﯜن ﺑﻪدﯨﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪرﺳﻪ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮراپ ﺋﻮﻟﺘﯘرﻣﯩﺴﺎ ،ﭘﺎﺷﯩﻨﯩﯔ دەردﯨﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﻛﯩﻨﻮ ﻛﯚرۈش ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪس
ﺋﯩﺪى .ﭘﻪﻗﻪت ﻛﯚزﯨﻨﯩﻼ ﺋﻮﭼﯘق ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﻮﻟﺘﯘرﺳﯩﻤﯘ ،ﭘﺎﺷﯩﻼر ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚزﯨﮕﻪ ﺋﻮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﻛﯩﻨﻮ ﻛﯚرۈش
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻛﯚزﯨﮕﻪ ﺋﻮﻟﯩﺸﯩﯟاﻟﻐﺎن ﭘﺎﺷﯩﻼرﻧﻰ ﻗﻮرۇپ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇش ﺟﻪرﻳﺎﻧﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻳﻐﯘر زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻧﯩﯔ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯚﻳﻰ ﻗﯘرﻣﺎ ﺗﺎم
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ﺑﯩﻠﻪن ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎددﯨﻲ ﺋﯚﻳﻠﻪر ﺋﯩﺪى .ﮔﯜرۈچ ﻛﯚپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘﻧﺪاق ﻳﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ،ﺋﯘ ﻳﻪرﻟﻪردە ﭼﺎﺷﻘﺎن
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻗﺎﻟﻐﺎن زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺷﺎل ﺋﻮرۇﻏﺎﻧﺪا ،ﭘﺎت  -ﭘﺎت ﺋﯧﺘﯩﺰﻟﯩﻘﻨﯩﯔ  10ﺳﺎﻧﺘﯩﻤﯧﺘﯩﺮ
ﭼﻮﯕﻘﯘرﻟﯘﻗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﻰ ﺑﯩﺮەر ﻛﯩﻠﻮ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭘﺎﻛﯩﺰ ۋە ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜن ﺋﺎﻗﻼﻧﻐﺎن ﮔﯜرۈﭼﻠﻪرﻧﻰ
ﺗﯧﭙﯩﯟاﻻﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺷﺎل ﺋﯧﺘﯩﺰﻟﯩﻘﯩﺪا ﺟﺎن ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎن ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼر ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﺸﻠﯩﻖ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻐﺎن "ﺋﯩﺴﻜﯩﻼﺗﺘﯩﻜﻰ
ﺋﺎﺷﻠﯩﻘﻰ" ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼر ﺋﯘﻳﻐﯘر زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﻳﺎﺗﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮرۇﺳﻰ ۋە ﻗﯘرﻣﺎ ﺗﺎم ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﯩﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯚپ ﺋﯘۋا ﺗﯘﺗﯘۋاﻟﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺋﺎدەم ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﻳﺎﺗﻘﺎن ﮬﺎﻣﺎن ،ﭘﯜﺗﯜن ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼر ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﻚ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺑﻪزﯨﻠﯩﺮى ﺗﻮرۇﺳﺘﯩﻦ
ﭼﺎﻟﻤﺎ ﺗﺎﺷﻼﻳﺘﺘﻰ .ﺑﻪزﯨﻠﯩﺮى ﺗﺎﻣﺎق ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎراﯕﻠﯩﺘﺎﺗﺘﻰ .ﺑﻪزﯨﻠﯩﺮى ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﺎدەم ﻳﺎﺗﻘﺎن ﻛﯚرﭘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرﯨﭙﯩﮕﻪ ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﺎﺟﺎۋۇزﭼﯩﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﯩﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﺎﻣﺎق ﻗﺎﭼﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯘﻳﯘﺷﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮق ﺋﯩﺪى ،ﻳﯘﻳﯘﻟﻤﯩﻐﺎن ﻗﺎﭼﯩﻨﻰ ﺷﯘ ﭘﯧﺘﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﻨﻰ ﻗﺎرﯨﺴﺎ ،ﺋﯘ
ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ "ﺗﺎزﯨﻠﯩﺸﻰ" ﺑﯩﻠﻪن ﭘﺎك  -ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﻗﺎﭼﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎق ﻳﻪپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﻪﻣﻪس ،ﺗﺎﻣﺎق
ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﻳﯘﻳﺎﺗﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪا ،ﻛﯚرﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﯜك
ﭼﺎﺷﻘﺎن ﺗﯧﭙﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺑﯘﻻر ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﻛﯚرﭘﻪ ﺋﺎﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرﯨﭙﯩﮕﻪ "ﺳﻪﭘﻪر" ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪا،
ﻛﯚرﭘﻪ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯘﺧﻼۋاﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘﻳﻘﯘ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯚرۈﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﯘﻗﻤﺎي ﺑﯧﺴﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﻟﺘﯜرۈپ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼر ﺋﯩﺪى .ﺑﻪزى
ﺋﻮﻏﯘﻟﻼر ﺷﺎل ﺋﻮرﻣﯩﺴﻰ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺷﺎل ﺋﯧﺘﯩﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼردﯨﻦ  30 - 20ﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜرۈپ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺧﯘددى ﺗﯩﺰﯨﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻳﻪرﮔﻪ
ﻣﯧﯖﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪەك ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﺗﺎرى ﺗﯩﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻣﯘ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى.
ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺳﺎﺋﻪت ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﺗﺎڭ ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺪا ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘرۇپ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻛﯜن ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎﻧﺪا ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﻪﺗﺘﻰ.
ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﺎﻳﻼپ  -ﺋﺎﻳﻼپ ﮔﯚش ﻛﯚرﻣﻪﻳﺘﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﺎﻣﺎق ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﻧﻮرﻣﯩﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﯧﺴﻪ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى .ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﻨﻰ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﮬﻮر ﻧﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺪا ﺋﻮت ﻗﺎﻻپ ﺋﯩﺴﺴﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﻪش
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻗﯩﺶ ﻛﯜﻧﻰ ﮬﻮر ﻧﺎﻧﻠﯩﺮى ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﺗﻮﯕﻼپ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ .ﺑﻪزﯨﺪە ﺋﺎﺷﭙﻪزﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن زﯨﻴﺎﻟﯩﻲ ﺷﻪﮬﻪرﮔﻪ ﻛﯧﺘﯩﭗ،
ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﻨﻰ ﻧﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩﺴﺴﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەم ﻳﻮق ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﺗﻮﯕﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﮬﻮر ﻧﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ
ﻛﯚﺗﯜرۈپ ،ﺳﯘ ﭼﺎﺷﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺳﺘﻪڭ ﺑﻮﻳﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ،ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﺪﯨﻦ
ﺳﯘ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﭽﻜﻪچ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﯕﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﮬﻮر ﻧﯧﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎزراق  -ﺋﺎزراﻗﺘﯩﻦ ﻏﺎﺟﯩﻐﺎن ﺋﻪﮬﯟاﻟﻼر ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯧﺴﯩﺪە ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ ﺋﻪﻳﻨﻪن ﺳﺎﻗﻼﻗﻠﯩﻖ ﺗﯘرﻣﺎﻗﺘﺎ .ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﺪﯨﻦ ﺳﯘ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﺪە ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎش ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪە ﺋﺎت  -ﻛﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ
ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟﯦﻠﯩﭗ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﯟاﺗﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرۈﻧﯜپ ﺗﯘراﺗﺘﻰ .ﭼﺎﺷﻜﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺳﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜرﮔﻪن ﮬﻪر ﺧﯩﻞ
ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪر ﻛﯚرۈﻧﯜپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﻪل ﺳﺎﻗﻼپ ،ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜرﮔﻪن ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ
ﭼﺎﺷﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ،ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻟﻪﻳﻠﻪپ ﺗﯘرﺳﯩﻤﯘ ،ﺳﯘﻧﻰ ﺋﯩﭽﯩﯟەرەﺗﺘﻰ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﮬﻪر ﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻗﺴﯘدﯨﻜﻰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪﭼﺘﻪ
ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺗﯘردى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮﻻ ۋﯦﻠﯩﺴﯩﭙﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﮬﻪر ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘ ﺋﯚي ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯧﺰﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ  10ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﭘﯩﻴﺎدە ﺑﺎﺳﺘﻰ .ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘ ﭼﻮڭ ﻳﻮﻟﺪا ﻣﺎﯕﻤﺎي ،ﺟﺎﯕﮕﺎﻟﻤﯘ  -ﺟﺎﯕﮕﺎل،
ﺋﯧﺘﯩﺰﻟﯩﻘﻤﯘ  -ﺋﯧﺘﯩﺰﻟﯩﻖ ،ﺋﯚزى ﻳﺎﻟﻐﯘز ﻳﻮل ﻳﯜرەﺗﺘﻰ .ﻏﻪﻳﺮەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺘﺘﯩﻚ ﻣﺎﯕﺴﺎ 10 ،ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻳﻮﻟﻨﻰ  2ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﻪ ﺑﯧﺴﯩﭗ
ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪا ﺧﯘﺷﺎل ۋە ﻛﯚﺗﯜرەﯕﮕﯜ  -روﮬﻠﯘق ﻣﺎﯕﺴﺎ ،ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪا ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﻧﻪرﺳﻪ
ﻳﻮق ،روﮬﯩﻲ ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﻪﺳﻪرﻣﯘ ﻳﻮق ﺑﯘ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﻮﻳﻨﯩﻨﻰ ﺑﺎﻏﻼپ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪەك ،ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ ﺳﯚرەپ ،ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
- 37 -

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ ﻣﺎﯕﺎﺗﺘﻰ .ﻳﻮﻟﻤﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﯩﺮاق ﺗﯘﻳﯘﻟﯘپ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺑﻪزى دەم ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻤﺎي 4 ،ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻳﻮﻟﻨﻰ
ﭘﯩﻴﺎدە ﻳﯜرۈپ ﻛﻮﻧﯩﺸﻪﮬﻪر ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ﺑﺎزﯨﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﻪزى ﺳﻪﭘﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪە ﻣﯧﮭﻤﺎن ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ﻛﯘﻟﯘﺑﯩﺪا ﻛﯩﻨﻮ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪا،
دوﺳﺘﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯩﻨﻮ ﻛﯚرەﺗﺘﻰ .ﻳﯧﺰﯨﺪا ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪ ﺋﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺪەر ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﭘﺪﯨﺸﻰ ﺑﯘرۇن ﺷﯘ
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﻨﻮﺧﺎﻧﯩﺪا ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻛﯩﻨﻮ ﻛﯚرﮔﯩﻠﻰ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯧﻠﻪت ﺋﺎﻟﻤﺎي ﻛﯩﺮﮔﯜزﯨﯟﯦﺘﻪﺗﺘﻰ.
ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪ ﻣﻪزﮔﯩﻠﯩﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﯘرﻏﺎن ﻳﯧﺰﯨﺪﯨﻜﻰ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻏﺎ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﺑﻪرﻣﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﻮرﺳﺎﻗﻘﺎ
ﻳﯧﮕﻪن ﺗﺎﻣﯩﻘﻰ ﺋﺎﺷﯘ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻧﯘرﻏﯘﻧﻠﯩﺮى ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ
ﭘﯘﻟﯩﺴﯩﻐﯩﻤﯘ ﭼﯩﻘﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﻮﻏﯘﻟﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻣﻮﺧﻮرﻛﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻳﯚﮔﻪپ ﭼﻪﻛﺴﻪ ،ﺑﯩﺮ دەﻣﺪﯨﻼ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﻮﺧﻮرﻛﯩﻨﻰ ﭼﯧﻜﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯚﭼﯩﺮەت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﻛﻮﻧﯩﺸﻪﮬﻪرﻧﯩﯔ دۆڭ ﺗﯚﭘﯩﺴﯩﮕﻪ
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺟﺎﻳﯩﺪا ﺳﯜﻳﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻻق ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﻪزﯨﺪە دوﺳﺘﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺷﯘ ﺑﯘﻻق ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪا
ﭼﯚرﯨﺪەپ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ،دۇﺗﺎر ﭼﯧﻠﯩﭗ ،ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ،ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎن ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﻮﻟﺪى .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻳﯧﺰﯨﺪا ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪ ﺋﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﮔﯜزەل ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﺪۇر.
 -1977ﻳﯩﻠﻰ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﻪﺗﯩﻴﺎز ﭘﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ  -4ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭘﻼ رﯦﺰﯨﻨﻜﻪ ﺋﯚﺗﯜك ﻛﯩﻴﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺳﯘﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺷﺎل
ﺗﯧﺮﯨﺶ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .دەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺳﯘﻏﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪە ﻳﻪر ﺗﯧﺨﻰ ﺋﯧﺮﯨﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﻮڭ ﻳﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ دەﺳﺴﻪپ
ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﯘ ﻳﯧﯖﻰ ﻧﻪرﺳﯩﻨﻰ ﺗﯧﺰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ۋە ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﻘﯩﭽﻪ ﺋﯘ ﺷﺎل ﺗﯧﺮﯨﺸﺘﺎ ﻣﻪﻳﺪاﻧﯩﺪﯨﻜﻰ  -1دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﮕﻪك ﻛﯜﭼﻰ ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪا ﺋﻮرۇن ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى.
ﺋﯘ ﺷﺎل ﺗﯧﺮﯨﺶ ،ﻣﺎﻳﺴﺎ ﺋﯚﺳﺘﯜرۈش ،ﻣﺎﻳﺴﺎ ﻛﯚﭼﯜرۈش ،ﺋﻮت ﺋﻮﺗﺎش ۋە ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮى ﺷﺎل ﺋﻮرۇﺷﻘﯩﭽﻪ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ -
ﺋﺎﺧﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮى  -10ﺋﺎﻳﻼرﻏﺎ ﺋﺎز ﻗﺎﻟﻐﯘﭼﻪ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯩﺸﻠﯩﺪى .ﺷﺎل ﺋﻮرۇۋاﺗﻘﺎن ﻛﯜﻧﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮﺳﯩﺪە ،ﺋﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎي ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮرﻏﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯧﺰ ﺳﯜرﺋﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﻠﻪۋﯦﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﻮﯕﻐﺎ ﺑﯩﻠﯩﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﻮﻏﺎﻗﻨﯩﯔ
ﺋﯘﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻦ ﺳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﺋﺎرﻗﯩﻐﺎ ﻳﺎﻧﺪۇرۇپ ﺑﯩﻠﻪش ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺋﻮرﻏﺎق ﺑﯩﻠﻪي ﺗﯘﺗﻘﺎن ﻗﻮﻟﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺑﯧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ  3ﺳﺎﻧﺘﯩﻤﯧﺘﯩﺮ ﺋﯘزۇﻧﻠﯘﻗﺘﯩﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﯩﻤﺎق ﺷﻪﻛﻠﯩﺪە ﻛﯧﺴﯩﭗ،
ﺑﯧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺳﯚﯕﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﯧﯖﯩﭗ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﻮرﻏﺎق
ﻛﻪﺳﻜﻪن ﺟﺎي ﺳﻮل ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﺋﻪت ﺗﺎﻗﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﻪﻟﻼ ﺋﯜﺳﺘﯜن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻳﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﺎﭼﯩﻤﺎق ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﭼﻮڭ ﺗﺎرﺗﯘق
ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺑﯘ ﺗﺎرﺗﯘق ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﺪە ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﮬﻪر ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﺋﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯘ
ﺗﺎرﺗﯘق ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯘ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﯧﺰﯨﺪا ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜرﮔﻪن ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﻰ
ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪردە ۋە ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ  JPLدا ﺋﯩﺸﻠﻪۋاﺗﻘﺎن ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺑﻪزى ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪاﺷﻠﯩﺮى ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯧﻠﯩﻜﻰ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺗﺎرﺗﯘق ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮرﯨﺪى .ﺑﯘ ﺗﺎرﺗﯘق ﺳﯚزﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯘزۇن ۋە ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺳﯚزﻟﻪپ ﺋﻮﻟﺘﯘرﻣﺎي" ،ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ
دﯨﻘﻘﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﻤﺪﯨﻦ ﭘﯩﭽﺎق ﻛﯧﺴﯩﯟەﺗﻜﻪن" دەﭘﻼ ﻗﻮﻳﺪى.
ﺷﺎل ﺗﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﻣﻪﻳﺪاﻧﺪا ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﺳﻪي  -ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻼرﻧﻰ ﺗﯧﺮﯨﺸﻘﺎ ،ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘﻧﻰ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ﺑﺎزﯨﺮﯨﻐﺎ
ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺳﯧﺘﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ -1977 .ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزدا ،ﺋﯘ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎي ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻨﯩﯔ  30دەك ﺋﺎت ،ﻛﺎﻻ ۋە ﻗﻮﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﻪﻳﺪەپ،
ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺴﻰ ﻛﯚرۈﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺟﺎﯕﮕﺎﻟﺪا ﭘﺎدا ﺑﺎﻗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﯘﻻغ ﺗﻮﭘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺟﯘﻏﻰ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯩﺘﺘﯩﻚ ﻳﯜﮔﺮەﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺟﯩﮕﻪررەڭ ﺋﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﺎدا ﺑﺎﻗﻘﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺷﯘ ﺋﺎﺗﻨﻰ
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ﻣﯩﻨﯩﯟاﻻﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﺗﻘﺎ ﺋﺎرﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﻮﻗﯘم ﻳﻮق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪن ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﻳﺪاق ﭘﯧﺘﯩﻼ ﻣﯩﻨﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﺋﺎﺗﻨﻰ
ﻣﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﮬﻪﭘﺘﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﯕﮕﯩﭽﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﻨﯩﯔ دۈﻣﺒﯩﺴﻰ ﻏﺎﺟﯩﻼپ ﻳﯧﻐﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪى .ﺑﯘﻧﺪاق ﻳﯧﻐﯩﺮ
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﻏﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ دەردﯨﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺗﯜز ﺋﻮﻟﺘﯘراﻟﻤﺎي ،ﺑﯩﺮ ﻳﻪردە ﺋﻮﻟﺘﯘرﺳﺎ
ﺳﯚﯕﮕﯩﭽﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﻗﯩﻴﭙﺎش ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﻳﯜردى .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺑﯩﺮەر رادﯨﯯ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎزراق
ﮬﻪﻣﺮا ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﮬﯧﭻ ﻧﯧﻤﻪ ﻳﻮق ﺋﯩﺪى .ۋاﻗﯩﺘﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎز ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﺗﯧﺰرەك ﺋﯚﺗﻜﯜزۈش ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﭘﺎدا
ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻣﺎۋ زﯦﺪۇﯕﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن  -4ﺗﻮﻣﯩﻨﻰ ۋە ﻟﯘ ﺷﯜﻧﻨﯩﯔ ﻓﯧﻠﻴﻪﺗﻮﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘدى.
ﺑﻪزﯨﺪە ﺧﻪﻧﺰۇ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﺪى .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﺎ ﺑﯩﺮەر ﺧﻪﻧﺰۇ ﺗﯩﻠﻰ دەرﺳﻠﯩﻜﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ  -ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ ﻟﯘﻏﻪت
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺧﻪﻧﺰۇﭼﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﯕﻼ ﻛﯚﺗﯜرۈۋﯦﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرۇپ
ﻳﯜرۈپ ﺗﯩﻞ ﺋﯚﮔﻪﻧﺪى .ﺑﯘﻧﺪاق ﺗﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﭘﺎدا ﺑﯧﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋاﻗﯩﺘﻼردﯨﻤﯘ ،ﺋﯚز ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﺎر ﺑﻪرﮔﻪن ﮬﻪﻣﻤﻪ
ۋاﻗﯩﺘﻼردﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜردە ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎردى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﯧﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ۋاﻗﺘﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎق ﻳﺎﭼﯧﻴﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎرى ،ﻣﻪﻳﺪان ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎق ﺑﺎش ﻳﺎﭼﯧﻴﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎرى ،ﻣﻪﻳﺪان ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪزاﺳﻰ ،ﻣﻪﻳﺪان ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺶ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮔﯘرۇﭘﭙﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ،ﻣﻪﻳﺪان
ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎت ﺋﻪﺗﺮﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ۋەزﯨﭙﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚﺗﯩﺪى .ﺋﯘ  10دەك ﺋﯘﻳﻐﯘر زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﺳﻪﻧﯭت ﺋﻪﺗﺮﯨﺘﻰ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﺋﯚزى ﺷﯧﺌﯩﺮ ﻳﯧﺰﯨﭗ ،ﻳﺎزﻏﺎن ﺷﯧﺌﯩﺮﻻرﻧﻰ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪە ﻣﻪۋﺟﯘد ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرﻏﺎن ﻣﯘزﯨﻜﺎ
ﺋﺎﮬﺎﯕﯩﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﻗﯩﻠﺪى .ﮬﻪﻣﺪە ﺑﻪزﯨﺪە دۇﺗﺎر ،ﺑﻪزﯨﺪە راۋاب ،ۋە ﺑﻪزﯨﺪە داپ ﭼﯧﻠﯩﭗ ،ﺳﻪﻧﯭت ﺋﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮى ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﺪى .ﺷﯘ
ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻردا ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرۈﻟﯜپ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن "ﺳﯧﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﻤﻪن" دﯦﮕﻪن ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﺎﮬﺎﯕﯩﻐﺎ ﺋﻪﻳﻨﻰ زاﻣﺎﻧﺪﯨﻜﻰ
ۋەزﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﻣﺎﺳﻼﺷﻘﺎن ،داﯕﻠﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺷﺎﺋﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﻳﺎزﻏﺎن ﺑﯩﺮ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﯩﻨﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈپ ،ﺳﻪﻧﯭت ﺋﻪﺗﺮﯨﺘﯩﻨﯩﯔ
ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﻪزاﻟﯩﺮى ﺋﻮﭘﭽﻪ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻛﻮﻟﻠﯧﻜﺘﯩﭗ ﻧﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ )ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﻪﻣﻤﻪ
ﻧﺎﺧﺸﯩﻼر "ﺳﯧﺮﯨﻖ ﻧﺎﺧﺸﺎ" ﺗﯜرﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺪى( .ﺑﯘ ﺳﻪﻧﯭت ﺋﻪﺗﺮﯨﺘﻰ ﻛﻮﻧﯩﺸﻪﮬﻪر
ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﻨﻮ ﻛﯘﻟﯘﺑﯩﺪا ﺷﻪﮬﻪر ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﻳﯘن ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪردى .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﻳﯧﺰﯨﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﮕﻪ ﺑﺎرﻏﺎن
زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮدﯨﻦ-ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ،ﻣﻪﻳﺪاﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﮬﺎﻟﯩﺸﯩﺪا ﻻﻳﺎﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻧﺎن ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻳﯩﮕﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﻐﯘدەك ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزﯨﻼ ﮬﻪر ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎي ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘر زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻏﯩﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯚﯕﯜل ﺑﯚﻟﯜپ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪپ ﺗﯘردى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻠﯩﺮى ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻪزى زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯧﻘﯩﻦ دوﺳﺖ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﻳﻮق ﺋﯩﺪى.
 -1977ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺮى دﯦﯔ ﺷﻴﺎۋﭘﯩﯔ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮ رەﮬﺒﻪرﻟﯩﺮى ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻗﻮﺑﯘل
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﯜزۈﻣﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﺎش ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎراپ ﺗﺎﻟﻼش
ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪى .ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎن 10 ،ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎن ﻳﺎﺷﻼرﻧﻰ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺧﯘﺷﺎل
ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى .ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﻛﯜزدﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ،ﮬﻪر ﻳﻪر ﮬﻪر ﻳﻪرﻟﻪردە ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪ ﺋﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن
زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﻐﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ دوﻟﻘﯘﻧﻰ ﻗﻮزﻏﺎﻟﺪى .ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ
ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﻐﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻪﺧﺴﯘس دەرس ﺗﻪﻛﺮارﻻش ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎردى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﻛﻮﻧﯩﺸﻪﮬﻪر ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ﺗﻪۋەﺳﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻣﻪﻳﺪان رەﮬﺒﻪرﻟﯩﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﺴﯘﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ دەرس
ﺗﻪﻛﺮارﻻش ﻛﯘرﺳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮل ﻗﻮﻳﻤﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺋﯚز ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻟﻐﺎن زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ،ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن
ﺋﯩﺸﻠﻪپ ،ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﺎﮬﯩﻴﻪ ﺑﺎزﯨﺮﯨﺪﯨﻜﻰ  -1ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،دەرس ﺗﻪﻛﺮارﻻش ﻛﯘرﺳﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ .ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺋﯚز
ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﺪا ،ﺋﯚزى ﻳﺎﺳﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻏﯧﺮﯨﭻ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯩﻜﻰ ﺟﯩﻦ ﭼﯩﺮاﻏﻨﯩﯔ ﻳﻮرۇﻗﯩﺪا ﺋﯚزى دەرس ﺗﻪﻛﺮارﻟﯩﺪى .ﭼﯩﺮاﻏﻘﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﻪﻟﻤﯩﺴﻪ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻜﻰ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚرﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪا ﺋﺎدەم ﺑﯘرﻧﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﯩﺴﺎ ،ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎپ  -ﻗﺎرا
ﭼﯩﺮاغ ﺋﯩﺴﻰ ﭼﯩﻘﺎﺗﺘﻰ .ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻘﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻰ ﻛﻮﻧﯩﺸﻪﮬﻪر ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪە  -12ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -10
ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ  -12ﻛﯜﻧﯩﮕﯩﭽﻪ ﺟﻪﻣﻰ  3ﻛﯜن داۋام ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻼرﻧﻰ ﻛﻮﻧﯩﺸﻪﮬﻪر ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺴﯩﺪە ﺑﯧﺮﯨﭗ،
ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﯩﻨﻰ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘردى .ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﯘرﻏﺎن ﻳﯧﺰﯨﻐﺎ "ﺋﺎﻗﺴﯘدﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﺪا ﭘﻪۋﻗﯘﻟﯫددە ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻧﻮﻣﯘر ﺋﺎﭘﺘﯘ" دﯦﮕﻪن ﺧﻪۋەر ﻛﻪﻟﺪى.
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ "ﺑﯘ ﭘﻪۋﻗﯘﻟﯫددە ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻧﻮﻣﯘر ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﺎﻻ ﻛﻮﻧﯩﺸﻪﮬﻪردە ﺋﯩﻜﻪن" دﯦﮕﻪن ﺧﻪۋەر ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜن ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪرﮔﻪ "ﺑﯘ ﺑﺎﻻ ﻛﻮﻧﯩﺸﻪﮬﻪر ﺷﺎل ﺋﯘرۇﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﻳﺪاﻧﯩﺪا ﺋﯩﻜﻪن"" ،ﺑﯘ ﺑﺎﻻ ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯩﻜﻪن" دﯦﮕﻪن ﺧﻪۋەرﻟﻪرﻣﯘ ﺗﺎرﻗﺎﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﺧﻪۋەرﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﮬﻪم ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﮬﻪم ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ،
ﻛﯚزﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎرام  -ﺗﺎرام ﻳﺎش ﺋﯧﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯩﭽﯩﺪە" :ﺋﺎھ ﺧﯘدا .ﺳﺎﯕﺎ ﻣﯩﯖﻼرﭼﻪ رەﺧﻤﻪت!" دﯦﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭼﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ۋاﻗﺘﯩﺪﯨﻼ ﺋﯚزى ﺋﯜﭼﯜن "ﺑﯘ دۇﻧﻴﺎدا ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘش ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﻤﻪن" دﯦﮕﻪن ﺑﯩﺮ
ﻏﺎﻳﯩﻨﻰ ﺗﯩﻜﻠﯩﮕﻪن ﺋﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻳﯧﺰﯨﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯘ
ﻏﺎﻳﻪ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﺋﯘﭼﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺧﯘش ﺧﻪۋەر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺟﺎن ﻛﯩﺮﮔﯜزدى .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﯘ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﭘﯜﺗﯜن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ  -2ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﺪى.
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﮔﻪﭘﻠﻪر ﺗﺎرﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى.
دەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﯩﺮەك ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭼﯩﯔ ﺧﯘا ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ،ﺋﻪڭ
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﻰ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮرۇﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﮕﻪ زادﯨﻼ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﺪى.
ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘ ﺧﻪﻧﺰۇﭼﯩﺪﯨﻤﯘ ﺗﯧﺨﻰ ﭼﺎﻻ ﺳﺎۋاﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭼﻪت ﺋﻪل ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﭽﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﺗﯧﺨﻰ
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ،ﻛﻮﻧﯩﺸﻪﮬﻪر ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺷﻰ  26ﺳﻮﻣﻠﯘق
ﺑﯩﺮ ﺗﻪرﺟﯩﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯘﻗﺘﯘرۇش ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯘ ﺧﻪۋەرﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ
دادﯨﺴﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺋﻪۋەﺗﯩﺶ  -ﺋﻪۋەﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﻪل ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى .ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﯘ
ۋاﻗﯩﺘﻘﯩﭽﻪ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯚپ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺋﯩﺪى .ﺷﯘ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ،ﮔﻪرﭼﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻤﯘ
ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪر ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻘﻰ ﺋﺎﻟﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﻐﺎ
ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﯘرﻣﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﭘﯘرﺳﻪﺗﺘﯩﻦ ۋاز ﻛﯧﭽﯩﺶ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﯘﺳﯩﺰ ﭼﻮڭ زەرﺑﻪ ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ
ﺋﺎﻟﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﺎ ﻗﯩﻠﭽﯩﻤﯘ ﺗﻪۋرەﻧﻤﻪي ،ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭼﯩﯔ ﺗﯘردى .ﺋﻪﮔﻪر ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻰ ﻳﺎر ﺑﻪرﻣﯩﺴﻪ ،ﺋﯘ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺗﺎﻳﺎﻧﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ دوﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﯘ ﺧﻪۋەرﻧﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﯘﻧﯩﯔ دادﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺋﻮﻗﯘﺗﻤﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﺑﻪردى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ دادﯨﺴﻰ ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ ﻣﺎﻗﯘل ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺋﯚزى ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺷﯩﻨﺠﺎڭ
ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﻰ رادﯨﯯ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮوﻧﯩﻜﯩﺴﻰ ﻛﻪﺳﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘش ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻛﻪﻟﺪى .ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﻗﺴﯘ ۋﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ -1
- 40 -

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻨﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎش ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﯜﺗﺘﯜرﮔﻪن  3ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮى
ﺋﯩﭽﯩﺪە ،ﭘﻪﻗﻪت  3ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻐﺎ ﺑﺎراﻟﯩﺪى .ﺋﯘﻻر ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻠﯩﺮى ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ،دوﺧﺘﯘرﻟﯘق ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻦ رەﻳﮭﺎن ﺋﯩﻤﯩﻦ ۋە ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻰ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﮔﯜﻟﺰەﭘﻪر
ﺑﻮﻟﯘپ ،رەﻳﮭﺎن ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﻣﯧﺪﯨﺘﺴﯩﻨﺎ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻐﺎ ،ﮔﯜﻟﺰەﭘﻪر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎرﯨﺦ ﻛﻪﺳﭙﯩﮕﻪ ﻗﻮﺑﯘل
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى.
ﺋﻮﻗﯘش ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزى ﭼﯧﻨﯩﻘﻘﺎن ﻳﯧﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﻮﺗﻘﺎن  -ﻛﯚرﭘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ
ﺑﺎﻏﻼپ ،ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯩﺸﭽﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ۋە ﻳﯧﺰﯨﺪا ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﺗﯘرۇۋاﺗﻘﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘر زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﭗ،
ﭼﯧﻨﯩﻘﻘﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯘ ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ۋﯦﻠﯩﺴﯩﭙﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮەر ﺋﯘزﯨﺘﯩﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى.
ﻣﻪﻳﺪان رەﮬﺒﻪرﻟﯩﺮى ﺧﻮﺷﻤﯘ دەپ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪى .ﺋﯘ ﺟﯩﻤﺠﯩﺖ ﻣﻪﻳﺪاﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚزى ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺳﯘﻏﯘرۇﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﺎﻗﺴﯘﻏﺎ ﻗﺎراپ
ﻳﯜرۈپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﮔﻪرﭼﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﻳﯧﺰﯨﺪا ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜزﮔﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺧﯧﻠﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﻣﯧﮭﺮى ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻗﺴﯘﻏﺎ  -1978ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزدا ﺗﻪﺗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ۋﯦﻠﯩﺴﯩﭙﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚزى ﭼﯧﻨﯩﻘﻘﺎن ﺑﯘ ﻳﯧﺰﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﺎردى .ﺑﯘرۇن ﺋﯚزى ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪن ﻳﻪرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘ ﻳﻪرﻟﻪرﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚزدﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜردى .ﺑﯩﺮەر ﺗﻮﻧﯘش ﺋﯘﭼﺮاپ ﻗﺎﻻرﻣﯩﻜﯩﻦ ،دەپ ﺑﻪك ﺋﯘرۇﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻤﻨﻰ
ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﺎﻟﻤﯩﺪى .ﺋﯘ ﺟﺎي ﺑﯘرۇﻧﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﺟﯩﻖ ﺟﯩﻤﺠﯩﺖ ﻛﯚرۈﻧﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘ ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻦ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزى ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘرﻏﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪن دﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺋﯘ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪە  -1997ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﯚﻳﯩﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎرﻗﺎ
ﮬﻮﻳﻠﯩﺴﯩﻐﺎ ﮬﻪر ﺧﯩﻞ دەرەﺧﻠﻪرﻧﻰ ﺗﯩﻜﯩﭗ ،ﺳﻪي  -ﻛﯚﻛﺘﺎت ﺗﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﯜل ﺋﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ
ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ  -2004ﻳﯩﻠﻰ  JPLﻏﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎن
ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯚﭼﯜرۈپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎرﻗﺎ ﮬﻮﻳﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪر ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﺋﯚزى ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺑﯘ
ﮬﻮﻳﻠﯩﻐﺎ  4ﺗﯜپ ﺋﺎﻧﺎر 3 ،ﺗﯜپ ﺋﯜزۈم ،ﺑﯩﺮ ﺗﯜپ "ﻟﯩﻤﻮن" ،ﺑﯩﺮ ﺗﯜپ "ﺋﺎﭘﯧﻠﺴﯩﻦ" ،ۋە ﺑﯩﺮ ﺗﯜپ ﮔﯩﻼس دەرﯨﺨﻰ ﺗﯩﻜﺘﻰ.
ﺋﻪﺗﯩﺮﮔﯜل ،ﻗﻮﻏﯘﻧﮕﯜل ۋە ﮬﻪﺷﻘﯩﭙﯩﭽﻪك ﮔﯜﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﻜﺘﻰ .ﮬﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻟﯘﯕﯩﻐﺎ ﺋﺎزراق ﺋﯜﺟﻤﯩﻤﯘ ﺋﯚﺳﺘﯜردى -2005 .ﻳﯩﻠﻰ
ﺋﯘ ﮬﻮﻳﻠﯩﺴﯩﺪا ﻗﻮﻏﯘن ﺑﯩﻠﻪن ﺗﺎۋۇز ﺋﯚﺳﺘﯜرۈپ ﺑﺎﻗﺘﻰ .ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﮬﻮﻳﻠﯩﺴﯩﻐﺎ ﭘﻪﻣﯩﺪۇر ۋە ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻣﯘچ )ﻻزا( ﺗﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯘ  2ﺧﯩﻞ ﺳﻪي
 ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﺘﺎ ﭘﯜﺗﯜن ﻳﺎز ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﻮﻳﻠﯩﺪا ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜرۈشﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﯘزۇرﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن روﮬﯩﻲ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﯧﺰﯨﺪا ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪ ﺋﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪﯨﻜﻰ
ﻛﻮﻧﯩﺸﻪﮬﻪردە ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪن ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ زﯨﻴﺎﻟﯩﻲ ﻳﺎش ﺳﻪﭘﺪاﺷﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن
دوﺳﺘﻠﯩﺮى.
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ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻗﺴﯘ ۋﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ -1
ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻨﻰ -1976
ﻳﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﭘﯜﺗﺘﯜرۈپ -1978 ،ﻳﯩﻠﻰ  -2ﺋﺎﻳﺪﯨﻜﻰ
ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯚﺗﯜپ ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎرﻏﺎن 3
ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻼر .ﺋﻮڭ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻜﯩﺴﻰ ﮔﯜﻟﺰەﭘﻪر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ
ﮬﺎزﯨﺮ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺗﺎرﯨﺦ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ .ﺳﻮل ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻜﯩﺴﻰ رەﻳﮭﺎن ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘ ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﮬﻪرﺑﯩﻲ دوﺧﺘﯘرﺧﺎﻧﯩﻨﯩﯔ
زەﮬﻪرﻟﯩﻚ ﭼﯧﻜﯩﻤﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼرﻧﻰ داۋاﻻپ
ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺶ ﺋﻮرﻧﯩﺪا دوﺧﺘﯘر ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺳﯜرەت  -2006ﻳﯩﻠﻰ  -9ﺋﺎﻳﺪا ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن.

ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﮕﻪ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎن ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﻗﺎ ﮬﻮﻳﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻛﯚرۈﻧﯜﺷﯩﻰ .ﮬﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﻮڭ ﺗﻪﺷﺘﻪك ،ﺗﺎش
ﺳﯘﭘﺎ ،ﻳﻮل ۋە ﺋﻮﺗﻠﯘﻗﻼرﻧﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزى ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪپ ،ﺋﺎدەم ﻳﺎﻟﻼپ ﻳﺎﺳﺎﺗﻘﺎن .ﺑﯘ ﺳﯜرەت  -2005ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزدا ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ
ﮔﯜل  -دەرەﺧﻠﻪرﻧﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ )-2005ﻳﯩﻠﻰ( ﺋﻪﺗﯩﻴﺎزدا ﺗﯩﻜﻜﻪن .ﺳﯜرەﺗﻨﯩﯔ ﺳﻮل ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻜﯩﺴﻰ ﭘﻪﻣﯩﺪۇرﻛﯚﭼﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪۇرر.
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ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎرﻗﺎ ﮬﻮﻳﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯜپ ﺋﺎﻧﺎر .ﺑﯘ ﺋﺎﻧﺎرﻧﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ -2005ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻪﺗﯩﻴﺎزدا ﺗﯩﻜﻜﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺳﯜرەت -2006ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزدا
ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن.
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 .6ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ
 -1978ﻳﯩﻠﻰ  -3ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -6ﻛﯜﻧﻰ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺧﻪﻧﺰۇ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻨﻰ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﮔﻪرﭼﻪ ﺋﯘﻻر ﺋﻮﻗﯘش ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﻳﯩﻞ  -1978ﻳﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ -1977ﻳﯩﻠﻰ
ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎش ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﭘﯜﺗﯜن ﺟﯘﯕﮕﻮ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ " -77ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر" دەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎراپ،
ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﯱﻟﻰ ﻳﺎﻗﯘپ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﻰ ۋە ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ،ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ
ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎق ﻳﺎﭼﯧﻴﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎرى ۋە ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎق ﺑﺎش ﻳﺎﭼﯧﻴﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎرى ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﺪى .ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر دەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺑﯘ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻖ ﺗﯜﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚزﮔﻪ
ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚز ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪا ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛﻰ
ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻛﯚزﮔﻪ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭘﯧﺌﯩﻞ ،ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎق ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯚﯕﯜل
ﺑﯚﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ دەپ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ۋە ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ رەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن
ﻣﯩﺠﻪزى ،ﮬﻪﻣﺪە ﻳﯜﻛﺴﻪك دەرﯨﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪش ،ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺋﯚﻟﭽﻪم ۋە ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺋﯜﻧﯜم ﺑﯩﻠﻪن ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارى ﺑﺎرا  -ﺑﺎرا ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى -1978 .ﻳﯩﻠﻰ ﻛﯜزدە ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ -10
ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎق ﻗﯘرۇﻟﺘﯩﻴﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ۋەﻛﯩﻞ ﺗﺎﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺖ ﺑﯩﺮدﯨﻦ ﻛﺎﻧﺪﯨﺪات
ﺗﺎﻟﻼپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﯱﻟﻠﯩﺮى ﺑﯩﺮ ﻳﻪرﮔﻪ ﺟﻪم ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻛﺎﻧﺪﯨﺪاﺗﻼر
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮﻻ ۋەﻛﯩﻠﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﻣﯘدﯨﺮى ﺷﻪرﯨﭗ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻳﺎﻗﯘپ
ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻨﯩﯔ زور ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ،ﺋﻪﺧﻼق ،ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺟﻪﮬﻪﺗﻠﻪردە
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﻪڭ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺑﺎﮬﺎﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﻣﻪﻛﺘﻪپ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﺎﻟﻼﻧﺪى .ﮬﻪﻣﺪە  -1978ﻳﯩﻠﻰ  -10ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -16
ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ  -26ﻛﯜﻧﯩﮕﯩﭽﻪ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪا ﺋﯚﺗﻜﯜزۈﻟﮕﻪن ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ  -10ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎق ﻗﯘرۇﻟﺘﯩﻴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ.
 -1978ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮى ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﺎي دەپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎۋاﻗﺪﯨﺸﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪت ﻧﯩﻴﺎز ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯚزﻟﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﺷﻨﻰ ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯘ
ﭼﺎﻏﺪا ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﭼﻪت ﺋﻪل ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ دﯦﮕﻪن ﺋﯘﻗﯘم ﻳﻮق ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە دەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪﺧﻤﻪت ﻧﯩﻴﺎزﻧﻰ زاﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼرﻣﯘ ﺑﻮﻟﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻر ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ
ﮔﯧﭙﯩﮕﻪ ﭘﯩﺴﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎي ،ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﭼﻪﺗﯭل ﺗﯩﻠﻰ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﺪا ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺋﯩﺸﻠﻪۋاﺗﻘﺎن ﮬﻪﻛﯩﻤﻪ ﺋﺎﭘﭙﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻧﻪدﯨﻦ ۋە ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﺎﺷﻼش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪت ﺳﻮراپ ،ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﻪزى
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧﻰ ﺋﺎرﯨﻴﻪت ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﺘﻰ .ﮬﻪﻛﯩﻤﻪ ﺋﺎﭘﭙﺎﻳﻤﯘ ﺋﺎﻗﺴﯘﻟﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻟﯩﻲ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘزۇن ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪﺧﻤﻪت ﻧﯩﻴﺎز ﺋﯘ ﺋﺎﭘﭙﺎﻳﻨﯩﯔ
ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﭘﺎت  -ﭘﺎت ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘراﺗﺘﻰ .ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ دەرس ﺋﯚﺗﯜﻟﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ﺋﯘ ﺋﻮﻗﯘش ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﮬﯧﭻ
ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﻪك ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚپ ۋاﻗﯩﺖ ﺋﺎﺟﺮاﺗﺘﻰ .ﺗﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﻰ  -77ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪن ﺧﻪﻧﺰۇ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
دەرﺳﻠﯩﻚ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻر  2ﮬﻪﭘﺘﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن دەرﺳﻨﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزى ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﯩﺪە ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﻣﺎﯕﺪى -1979 .ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزﻟﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯘﺗﯘش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ -77
ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺧﻪﻧﺰۇ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﯟاﻟﺪى .ﻳﻪﻧﻰ ،ﺧﻪﻧﺰۇ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر  3ﻣﻪۋﺳﯘم دەرﺳﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﻮﻗﯘپ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪن دەرﺳﻨﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮ ﻣﻪۋﺳﯘم ۋە ﺑﯩﺮ ﻳﺎزﻟﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪە ﺋﯚزى ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯚزى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺧﻪﻧﺰۇ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﯟاﻟﺪى.
ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﻘﯩﭽﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺶ  -ﺋﯩﺰﻟﯩﺮى ﭘﯜﺗﯜن ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺗﯜرﺗﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﭼﻪت ﺋﻪل ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ دوﻟﻘﯘﻧﻰ ﻗﻮزﻏﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى.
ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪن ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﻠﯩﺮى ﭼﻪت ﺋﻪل ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎر ﺋﯘﻳﻐﯘر
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ رۇس ﺗﯩﻠﻰ ﻛﯘرﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﻪردى .ﻛﯘرس ﻳﯧﯖﻰ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ﺗﯩﻞ ﺋﯚﮔﻪﻧﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼر ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯚپ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﯩﻨﯩﭙﻘﺎ ﭘﯧﺘﯩﺸﻤﺎي ،ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﻠﻪر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻮش ﺋﻮرۇﻧﻼر ۋە دوﺳﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻮش ﺋﻮرۇﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
دەرس ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﺷﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮەر ﺋﺎﻳﭽﻪ ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﺪا
ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎن ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﺎ ﻳﻪردە ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ دەرس ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﻗﺎﻟﻤﯩﺪى .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮەر ﺋﺎﻳﺪەك ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﺎ
دەرس ﺋﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻼر ﺳﯩﻨﯩﭙﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨﯩﻤﯘ ﺗﻮﺷﻘﯘزاﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺷﯘﻧﺪاق ،ﺑﯩﺮ ﭼﻪت ﺋﻪل ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ
ﺳﯚزﻟﯩﻤﻪﻛﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﺳﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘرۇش
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺶ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ،ﺗﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﺘﻪك ﺋﯘزۇن ﻣﯘددەت داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇﺷﻨﻰ ۋە ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﺎ
ﺋﯜزۈﻟﺪۈرﻣﻪي ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردا ،ﺋﯘ ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺗﯜزۈم ﺗﯜزۈپ ﭼﯩﻘﯩﭗ )ﺑﯘﻧﺪاق
ﺗﯜزۈم ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ " "disciplineدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ "ﺗﯜزۈم" دﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮاق ﺳﻮز
ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪى( ،ﺋﯘ ﺗﯜزۈﻣﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﭘﻼ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ  25 - 20ﺗﯩﻦ
ﻳﯧﯖﻰ ﺳﯚز ﻳﺎدﻻﺷﻨﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ۋەزﯨﭙﻪ ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯘ ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺳﯚزﻧﻰ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ  3ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺟﻪﻣﻰ  5ﻛﯜن ﻳﺎزﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺗﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮر ﺑﯧﺘﯩﺪە ﺑﺎر:
http://www.meripet.com/Academy/InglizTili.htm
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻠﯜك ﺧﺎم ﺳﯚز ۋەزﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮرۇﻧﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪن ﺳﺎﺋﻪت ) 6:00ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ۋاﻗﺘﻰ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﺎﻧﺎ ﻣﯩﻨﯘﺗﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪۇ( دﯨﻼ ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘرۇپ ،ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﯜك ﺧﺎم
ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ ﻳﺎدﻟﯩﺪى .ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ دەرﺳﻜﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ  15 - 10ﻣﯩﻨﯘت ﺑﺎﻟﺪۇر ﺑﯧﺮﯨﭗ ،دەرس ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺧﺎم
ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ دەرس ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇﻧﻤﯘ ۋە ﻛﻪﭼﺘﻪ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﻳﻪپ،
ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﻠﯩﻖ دەرس ﺗﻪﻛﺮارﻻﺷﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇﻧﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮەر ﻗﯧﺘﯩﻤﻤﯘ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪى .ﺷﻪﻧﺒﻪ
 ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪى .دەم ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻣﯧﮭﻤﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﺎ 5  10ﻣﯩﻨﯘت ۋاﻗﯩﺖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﺧﺎم ﺳﯚزﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﺶ ۋەزﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮرۇﻧﻼپ ﺗﯘردى.ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ  -77ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ  10ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺴﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻤﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎز "داﺗﻠﯩﺸﯩﭗ" ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﺎن رادﯨﯯ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮوﻧﯩﻜﯩﺴﻰ
ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ  -77ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﻪزﯨﺪە ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺘﯩﭗ
ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻣﯘ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘردى .ﺑﻪزى ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼر دەرس ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯚزﻟﻪۋاﺗﻘﺎن ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻨﻰ ﺋﯚزﯨﻤﯘ ﺋﻮﺑﺪان ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﭼﻜﻪ،
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

دەرﺳﻨﻰ "ﻣﯘﻧﺪاق ﻣﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪن" دەپ ،ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﺳﯚزﻟﯩﮕﻪﻧﺪەك ﺳﯚزﻟﻪپ" ،ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" دەپ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ
ﺋﯧﻴﺘﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪن ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا رەﺳﻤﯩﻲ ﺑﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن دەرﺳﻠﯩﻚ ﻛﯩﺘﺎب ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﻳﻮق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼر
ﺋﯚزى ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎن دەرس ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻻپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﺎﺳﻤﯩﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪا ﺋﺎددﯨﻴﻼ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ
ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ .ﺑﯘﻧﺪاق ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﻪ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻧﺎﭼﺎر ،ﻧﯘرﻏﯘن ﻳﻪرﻟﯩﺮى ﭼﺎﭘﺎق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻮﻗﯘﻣﺎق ﺧﯧﻠﻰ ﺗﻪس
ﺋﯩﺪى .ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﯩﺴﻰ دەرﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﻗﻮل ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻻپ ،ﺋﯘﻧﻰ
ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﺎﺳﻤﯩﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﻪرﮔﻪﻧﺪە ،ﺋﯘ ﻳﻪردە ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋﯨﺮى ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ
"ﭼﻪﻛﺴﯩﺰﻟﯩﻚ" ﻛﻪ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻪﻟﮕﯩﻨﻰ "ﺑﯘ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ  8ﻧﻰ ﻳﺎﺗﻘﯘزۇپ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯘ" دەپ ﺋﻮﻳﻼپ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ "ﭼﻪﻛﺴﯩﺰﻟﯩﻚ"
ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﻨﻰ " "8ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭙﺘﯘ .ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻐﺎ" :ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ،ﺳﯩﺰ ﮬﻪﻣﻤﻪ  8ﻧﻰ ﻳﺎﺗﻘﯘزۇپ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯩﻜﻪﻧﺴﯩﺰ.
ﻣﻪن ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﻗﻮﭘﯘرۇپ ﻗﻮﻳﺪۇم" ،دەﭘﺘﯘ .ﺑﯘ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﻪ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ
ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺳﯚزﻟﻪپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻗﺎﻗﺎﻗﻼپ ﻛﯜﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزﯨﮕﻪ
ﺗﻪﻟﻪﭘﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻗﻮﻳﯘپ ،ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺧﻪﻧﺰۇ ﺑﺎﻟﯩﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘش ،ﺷﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ،ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼش ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪە -1979 ،ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺮى ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﻣﯘدﯨﺮى ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ دەرس ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺳﯘﻟﺘﺎن ﺟﺎﻧﺒﻮﻻﺗﻮۋ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ
ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺧﻪﻧﺰۇ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﺳﯘﻟﺘﺎن ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى:
"ﺋﯘﻛﺎم ،ﻣﻪن ﺳﯧﻨﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ رازى .ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺳﻪن ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﺧﯧﻠﻰ ﭼﻮڭ ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ
ﻗﯩﻼﻻﻳﺴﻪن .ﺧﻪﻧﺰۇ ﺳﯩﻨﯩﭙﻘﺎ ﻳﻮﺗﻜﻪﻟﺴﻪﯕﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﻛﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﯖﻐﺎ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﻪن .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺳﻪن ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر
ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎز ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ۋەﻛﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﯔ .ﺋﻪﮔﻪر ﺧﻪﻧﺰۇ ﺳﯩﻨﯩﭙﻘﺎ ﻳﻮﺗﻜﻪﻟﺴﻪڭ ﺑﯘ
ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺴﻪن .ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﻪن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘۋﯦﺮﯨﭗ ،ﺋﯚز ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﯖﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻐﯩﻦ.
ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﺎڭ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺗﯚﮬﭙﻪڭ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘم ﺋﺎﺧﯩﺮﻏﯩﭽﻪ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﯩﻦ .ﺋﻪﮔﻪر
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻗﯩﺪەﻛﻼ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﺳﺎڭ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﭘﯘرﺳﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮﺳﯩﻼ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﻪن ﺳﯧﻨﻰ ﻣﺎﯕﺪۇرﯨﻤﻪن .ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯘﻧﺪاق ﺳﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﻗﻪت ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻼ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﮕﻪ ﭼﻮﻗﯘم
ﺳﯧﻨﻰ ﻣﺎﯕﺪۇرﯨﻤﻪن ".ﺑﯘ ﺳﯚزﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﺪى .ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ
ﻣﻪۋﺳﯘم ﺳﯘﻟﺘﺎن ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻐﺎ ﮬﻪر ﮬﻪﭘﺘﯩﺴﻰ  2ﻗﯧﺘﯩﻢ ،ﮬﻪر ﻗﯧﺘﯩﻢ  2ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻚ دەرﺳﻜﻪ ﻛﯩﺮدى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ دەرﺳﻰ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺗﯘﻳﯘﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ دەرﺳﻜﯩﻼ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ دەرس ۋاﻗﺘﯩﺪا ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﻧﺰۇ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ  -77ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ  -1ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ،
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ دەرﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪى .ﺳﯘﻟﺘﺎن ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﺎﻗﯘل ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﻣﻪۋﺳﯘم ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزﯨﮕﻪ دەرس ﻳﻮق ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﭼﻪت ﺋﻪل ﺗﯩﻠﻰ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﻰ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﻛﻪﺳﭙﯩﻨﯩﯔ  -79ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ
ﺧﻪﻧﺰۇ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺷﯘ ﺳﯩﻨﯩﭙﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ دەرس ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪى )ﺋﯘ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﺎ  2ﺋﯘﻳﻐﯘر
ۋە ﺑﯩﺮ ﻗﺎزاق ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا( .ﺳﯘﻟﺘﺎن ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﻳﻮل ﻣﯧﯖﯩﭗ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻤﯘ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ رۇﺧﺴﻪت ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪردى -1981 .ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮى ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪن -77
ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺧﻪﻧﺰۇ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼش ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ،ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﻰ  -77ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ  -1ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ  -5ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺑﯘ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺧﻪﻧﺰۇ ﺗﯩﻠﻰ ﺳﯩﻨﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻪڭ ﺋﯩﻠﻐﺎر ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘپ،
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ﻧﯘرﻏﯘن ﻗﯧﺘﯩﻢ "ﺋﯩﻠﻐﺎر ﻛﻮﻟﻠﯧﻜﺘﯩﭗ" ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن ﺋﯩﺪى )ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺗﯩﻠﻰ ﺳﯩﻨﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن  -77ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ  -4ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى( .ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﻪﻧﺰۇ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر رەﺳﻤﯩﻲ دەرس ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە 3
ﻳﯩﻠﺪا ﺋﻮﻗﯘپ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪن دەرﺳﻨﻰ ،ﺋﯘ ﺋﯚزى ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ  2ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﺪى.
ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ دەرﺳﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﺳﯚزﻟﯜﻛﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﻰ
داۋاﻣﻼﺷﺘﯘردى .ﺋﯘ ﺋﯚز ﻛﻪﺳﭙﯩﮕﻪ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ  25ﺧﺎم ﺳﯚز
ﺗﻪﻳﻴﺎرﻻپ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪن ﺋﯘﺳﯘل ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﻳﺎدﻻپ ﻣﺎﯕﺪى .ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا )ﻳﻪﻧﻰ  -1981ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪا(
ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ رادﯨﯯ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﺴﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻳﺎﭘﻮن ﺗﯩﻠﻰ ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﮬﻪﭘﺘﯩﺴﻰ  2ﻗﯧﺘﯩﻢ ،ﮬﻪر ﻗﯧﺘﯩﻢ
 30ﻣﯩﻨﯘت ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ رادﯨﯯدﯨﻜﻰ ﺷﯘ ﻳﺎﭘﻮن ﺗﯩﻠﻰ ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺷﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەر ﺋﯜﻧﯫﻟﻐﯘﺳﯩﻤﯘ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﭘﻪﻗﻪت ﺋﯚزى رﯦﻤﻮﻧﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ رادﯨﯯﻏﯩﻼ ﺗﺎﻳﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﯩﻨﻰ ﺋﯜزۈﻟﺪۈرۇپ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻖ
ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯘ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻧﻪدە ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪزەر ،رادﯨﯯﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜرۈپ ﻳﯜرۈپ ،ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﻪ ۋاﻗﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ
ﺋﺎﯕﻼپ ،ﺧﺎﺗﯩﺮە ﻗﺎﻟﺪۇردى .ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﻪ ﺑﯩﺮەر ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﺑﺎرﻏﺎن ۋاﻗﺘﯩﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺳﻮرۇﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ،
ﺑﯩﺮ ﺟﯩﻤﺠﯩﺖ ﻳﻪرﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ،رادﯨﯯﻧﻰ  30ﻣﯩﻨﯘت ﺋﺎﯕﻼپ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮرۇﻧﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮدى .ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﻪ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ
ﺑﺎرﻏﺎن ۋاﻗﯩﺘﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﺑﺎر ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺳﯘﻏﯘرۇﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﭗ 30 ،ﻣﯩﻨﯘﺗﻠﯘق ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮرۇﻧﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺮدى .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﻰ  2ﻳﯩﻞ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇپ ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﻰ
ﭘﯜﺗﺘﯜرۈﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ،ﻳﺎﭘﻮن ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﮔﺮاﻣﻤﺎﺗﯩﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻳﺎﭘﻮن ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺧﯧﻠﻰ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺋﺎﺳﺎس
ﺳﯧﻠﯩﯟاﻟﺪى.
ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ دەرﺳﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻗﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪر ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ دەرﺳﻠﯩﻚ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼر ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﺎش ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇپ ،ﻧﻪﻧﺠﯩﯔ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت
ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺗﯜزۈپ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻛﯩﺘﺎﺑﻼر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻟﻜﯩﻠﻪردﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ داﯕﻠﯩﻖ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﻣﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎش دەرﺳﻠﯩﻜﻨﻰ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﯧﯖﻰ دەرﺳﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪزﻣﯘﻧﯩﻨﻰ دەرﺳﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯚزى ﻛﯚرۈپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯘپ ،دەرس ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪە ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺳﯚزﯨﮕﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ دﯨﻘﻘﻪت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘراﺗﺘﻰ .ﺋﻪﮔﻪر ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺳﯚزﻟﯩﮕﻪن
دەرﺳﺘﻪ ﺑﯩﺮەر ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ دەرﮬﺎﻟﻼ ﺑﺎﻳﻘﺎپ ،ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﮬﻪﻣﻤﻪ دەرﺳﻠﻪردە ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋﯘ ﺧﯘددى ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻨﯩﯔ دەرﺳﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮﺳﯩﺪەك رول ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﻗﺎراپ دەرس ﺳﯚزﻟﻪپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮاﻳﻰ ﺳﻪل ﻧﻮرﻣﺎﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﯚزﮔﻪرﺳﻪ ،ﺑﻪزى ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻠﻪر ﺳﯚزﻟﻪﺷﺘﯩﻦ
ﺗﻮﺧﺘﺎپ" ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ،ﺑﯩﺮەر ﻳﯧﺮى ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻤﯘ؟" دەپ ﺳﻮراﻳﺘﺘﻰ .ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﺳﻮرﯨﻐﺎن ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﯩﻤﯘﺋﯘ  -1ﺑﻮﻟﯘپ ﺟﺎۋاب
ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ .ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪﻧﺪە دەرس ﺋﯚﺗﯜﻟﯜﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﻳﯧﯖﻰ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻨﻰ ﺋﯚزى ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ زور ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ
ﺑﺎر .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﻣﯘﻧﺪاق :ﻳﯧﯖﻰ دەرس ﺋﯚﺗﯜﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜرﻟﯜك ﻳﯧﯖﻰ ﻧﻪرﺳﯩﮕﻪ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ :ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻳﯧﯖﻰ
ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﻻر .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻼر .دەرﺳﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﻳﯧﯖﻰ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻨﻰ ﺋﯚزى ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚرۈۋاﻟﺴﺎ ،ﮔﻪرﭼﻪ
ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘق ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﺎدەم ﻳﯧﯖﻰ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﻻر ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻧﯘﺷﯘۋاﻟﯩﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن دەرس ﺋﯚﺗﯜﻟﮕﻪﻧﺪە زﯦﮭﻨﯩﻨﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻐﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜك ﻣﻪرﻛﻪزﻟﻪﺷﺘﯜرەﻟﻪﻳﺪۇ .دەرﺳﻠﯩﻚ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ
ﺳﯚزﻟﯩﻤﻪي ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﻤﯘ ،ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﻪزﻣﯘن ﺋﯚﺗﯜﻟﻤﻪي ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﺋﺎز ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘۋﯦﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزى ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚرۈپ ﭼﯩﻘﺎﺗﺘﻰ .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯘﺳﯘل ۋە روھ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯘ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

دەرﺳﻠﻪرﻧﯩﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﻣﺎﯕﺪى .ﻣﻪۋﺳﯘﻣﻠﯘق ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻼردا ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﻴﻨﺎﻟﻤﺎﻳﻼ ﺗﻮﻟﯘق ﻧﻮﻣﯘر ﺋﺎﻻﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺷﯘ ﻣﻪزﮔﯩﻠﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻰ ﻣﻪۋﺳﯘم ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ،ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﻰ ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻼردا ﺋﻪڭ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻧﻮﻣﯘر ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺋﯘﻳﻐﯘر ۋە ﺧﻪﻧﺰۇ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪڭ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻧﻮﻣﯘر ﺋﺎﻟﻐﺎن  3دەرﺳﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪۋﺳﯘﻣﻠﯘق ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺧﺘﺎﻳﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ
ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﭘﻪﻗﻪت ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯖﻼ ﺑﺎرﻟﯩﻖ دەرﺳﺘﯩﻜﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ  100ﻧﻮﻣﯘر ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻤﯘ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜك ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ ﻳﻪﻛﯜﻧﻠﻪپ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ
ﺗﯜردە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ دەرﺳﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮر ﺑﯧﺘﯩﺪە ﺧﯘﻻﺳﯩﻠﻪﻧﮕﻪن:
http://www.meripet.com/Academy/TebbiPen.htm
 -1979ﻳﯩﻠﻰ  -5ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -3ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ  -9ﻛﯜﻧﯩﮕﯩﭽﻪ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪا ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎن ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر
ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ  -19ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﻚ ۋەﻛﯩﻠﻠﻪر ﻗﯘرۇﻟﺘﯩﻴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ .ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ رەﺋﯩﺴﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻧﺪى .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ رەﺋﯩﺴﻰ ۋە  16ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ رەﺋﯩﺴﻰ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﯘرۇﻟﺘﺎﻳﺪﯨﻦ
ﺑﯘرۇن ﺑﯘ  17ﺳﺎن ﺟﯘﯕﮕﻮدﯨﻜﻰ  30ﺷﻪﮬﻪر ،ﺋﯚﻟﻜﻪ ۋە ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻼرﻏﺎ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻏﻪرﺑﯩﻲ -
ﺷﯩﻤﺎل راﻳﻮﻧﯩﻐﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻟﻪﻧﺠﯘ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﯩﻐﺎ( ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ رەﺋﯩﺴﻠﯩﻚ ﺳﺎﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﺳﺎﻧﻐﺎ
ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯚزى ﺗﯘرۇﺷﻠﯘق ﺟﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ،ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ رەﺋﯩﺴﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ
رەﺋﯩﺴﻠﯩﻚ ﺋﻮرﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﺎﻟﻼﻧﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ رەﺋﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك ﺋﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﯘ
ﭼﺎﻏﺪا ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪا  -77ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﺴﻰ
ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ۋەﻛﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪۋەﺗﻜﻪن ﺋﯩﺪى -1979 .ﻳﯩﻠﻰ  -11ﺋﺎﻳﺪا ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ
 -3ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ۋەﻛﯩﻠﻠﻪر ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪن  -8ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎق ﻗﯘرۇﻟﺘﯩﻴﻰ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻣﻪﻛﺘﻪپ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ رەﺋﯩﺴﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ۋە ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎق ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ داﺋﯩﻤﯩﻲ ﮬﻪﻳﯭﺗﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻧﺪى-1980 .
ﻳﯩﻠﻰ  -8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -26ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ  -30ﻛﯜﻧﯩﮕﯩﭽﻪ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﺪە ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻠﯘق ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر
ﻗﯘرۇﻟﺘﯩﻴﻰ ﺑﯩﻠﻪن  -3ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎﺷﻼر ﻗﯘرۇﻟﺘﯩﻴﯩﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻠﯘق ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ رەﺋﯩﺴﻰ ۋە
ﻳﺎﺷﻼر ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ رەﺋﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺪى .ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ۋەزﯨﭙﯩﺴﻰ  5ﻛﻪ
ﻛﯚﭘﻪﻳﺪى.
ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺖ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ  10ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ داۋاﻣﻼﺷﻘﺎن ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ
ﻳﯧﯖﯩﯟاﺷﺘﯩﻦ رەﺗﻜﻪ ﺳﯧﻠﯩﺶ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﯩﺸﻼر ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﺮ رﯦﺘﯩﻤﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜپ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪى.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪﻛﺘﻪپ رەﮬﺒﻪرﻟﯩﻜﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ
ﻣﻪﻛﺘﻪپ رەﮬﺒﻪرﻟﯩﻜﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺮ زﯨﺪدﯨﻴﻪﺗﻤﯘ ﻣﻪۋﺟﯘد ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ ﮬﻪر ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪرەﭘﻨﻰ رەﻧﺠﯩﺘﻤﻪي ،ﮬﻪر
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪرەﭘﻨﻰ رازى ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﺶ ﻳﯜﻛﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ زﯨﻤﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪن ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻛﺎدﯨﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘرﻧﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﻳﯧﺘﯩﻠﻪپ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪﮬﯟاﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﻧﺎرازى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯚرۈﻧﯩﺪﯨﻐﺎن ۋەزﯨﻴﻪﺗﻨﻰ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺸﻜﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﻪل ﺑﺎﻏﻠﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ
ﺋﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻤﯘ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﻗﺎراپ ﺗﯘرﻣﺎي ،ﺋﻪﺗﺮاﭘﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﭗ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﺪى .ﻣﻪﻛﺘﻪپ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻛﺎدﯨﺮﻻرﻏﯩﻤﯘ ۋە ﺧﻪﻧﺰۇ ﻛﺎدﯨﺮﻻرﻏﯩﻤﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﯜردە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﺎﺷﻼﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺪە ،ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﺴﻰ ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ "ﻳﯧﯖﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﻰ ﻗﺎرﺷﻰ
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ﺋﯧﻠﯩﺶ" ﻣﯘراﺳﯩﻤﻰ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘردى .ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﻳﯩﻠﺪا ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ "ﺷﯧﺌﯩﺮ دﯦﻜﻼﻣﺎﺗﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ" ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﻰ
ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘردى .ﺑﻪزى ﻳﯩﻠﻠﯩﺮى ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﻼر ﺋﺎرا ﺳﻪﻧﯭت ﺋﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮى ﻛﯚرﯨﻜﯩﻤﯘ ﺋﯚﺗﻜﯜزدى .ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﺴﻰ
ﻳﯩﻐﯩﻨﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ ﺳﯚزﻟﻪپ ،ﻛﻪﻳﻨﯩﺪە ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ ﺳﯚزﻟﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪرﺟﯩﻤﺎن ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺧﻪﻧﺰۇ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ
ﻛﺎدﯨﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪپ ﻣﺎﯕﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻻرﻣﯘ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﮬﯚرﻣﻪﺗﻠﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﻧﺪاق
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺑﯘرۇن ﻣﻪۋﺟﯘد ﺑﻮﻟﻐﺎن -1 ،ﻗﻮل ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﻳﯧﺘﯩﻠﻪپ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪﮬﯟاﻟﻐﺎ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﺧﺎﺗﯩﻤﻪ
ﺑﻪردى -3 .ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﻚ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘددﯨﺘﻰ ﺗﻮﺷﯘپ ،ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﻨﯩﯔ  2ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ دوﻛﻼت
ﻳﺎزﯨﺪﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎڭ ﻓﺎﻣﯩﻠﯩﻠﯩﻚ ،ﮬﻪرﺑﯩﻴﻠﯩﻜﺘﻪ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﻛﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪن ،ﺗﺎرﯨﺦ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ
 -77ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺧﻪﻧﺰۇ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ،ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ  -1ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ رەﺋﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘرﻏﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﮕﻪن ﺋﯩﺪى" :ﺋﻪرﻛﯩﻦ ،ﺋﻪﮔﻪر ﻣﻪن ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ دﯦﺴﻪم ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﻗﯩﻠﻐﯘم ﻳﻮق ﺋﯩﺪى .ﺑﯩﺮاق ،ﻣﻪن
ﺋﯘﻧﻰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻳﯜزۈڭ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮەي ".ﺋﯘ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪپ رەﮬﺒﻪرﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﯩﻐﺎن،
ﻣﻪﻛﺘﻪپ رەﮬﺒﻪرﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎرازى ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﮔﻪﭘﻠﻪرﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر
ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﺴﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘرﻏﺎن ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭼﻮڭ ﺗﻪﺳﯩﺮ
ﻗﻮزﻏﺎپ ،ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﺴﯩﺪا ﻛﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﻪش ﺑﯩﺮ ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺷﺎن  -ﺷﻪرەﭘﻜﻪ
ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎن ﺋﯩﺪى -1981 .ﻳﯩﻠﻰ  -3ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘددﯨﺘﻰ ﺗﻮﺷﯘپ -4 ،ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﺎ ۋۇﺟﯘدﻗﺎ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺗﯜردە ﺋﯘﻧﯩﯔ رەﺋﯩﺴﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻧﺪى.
 -1978ﻳﯩﻠﻠﯩﺮى ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﻛﺮﯨﺰﯨﺴﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻰ
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﻛﻮﻟﻠﯧﻜﺘﯩﭗ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺪا ﺗﺎﻣﺎق ﻳﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯜﺳﺘﻪل ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﺪە  10دﯨﻦ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى .ﺋﺎﺷﭙﻪز ﺋﯘﺳﺘﺎﻣﻼر ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﯜﺳﺘﻪل ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ داﺳﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﺋﯘﺳﯘپ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ.
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯘ داﺳﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﯜﺳﺘﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﺑﯚﻟﯜﺷﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﯩﻘﻰ دۇﺧﻮﭘﻜﯩﺪا
ﭘﯩﺸﯘرﻏﺎن ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﻮﻧﺎق ﻧﯧﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻮﻧﺎق ﮬﻮر ﻧﯧﻨﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮﺳﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻗﻮرﺳﯩﻘﻰ ﺋﺎراﻧﻼ ﺗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ  -ﺑﯘ
ﻳﻪرﻟﻪرﮔﻪ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻧﯧﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪر ﺑﯚﻟﯜﺷﯜپ ﺋﯧﻠﯩﯟاﻻﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﺪا  12ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻر  6داﻧﻪ ﻗﻮش ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻛﺎرﯨﯟاﺗﺘﺎ ﺋﯘﺧﻼﻳﺘﺘﻰ .ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺳﺎﺋﻪت  11ﻏﯩﭽﻪ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﭼﯩﺮاغ ﺋﯚﭼﯜرۈﻟﮕﻪﻧﺪە ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﮬﯧﻠﯩﻘﯩﺪەك ﻗﻮﻧﺎق ﻧﯧﻨﻰ ﺑﺎرﻻر ﻛﺎرﯨﯟاﺗﻨﯩﯔ ﻗﯩﺮﻏﯩﻘﯩﺪا
ﺋﻮﻟﺘﯘرۇۋﯦﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﭼﺎﺷﻜﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﻨﺎق ﺳﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻮﻏﯘق ﺳﯘ ﻗﯘﻳﯘۋﯦﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﭽﻜﻪچ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻧﺎﻧﻨﻰ ﻏﺎﺟﺎپ
ﻳﻪﻳﺘﺘﻰ .ﻧﯧﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﺗﺘﯘرﻻ ﻳﻮﺗﻘﺎﻧﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﭼﯜﺷﻠﯜك ۋە ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻗﻮرﺳﯩﻘﻰ ﺋﺎراﻧﻼ ﺗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﺎﻣﺎق ﺳﯘﻳﯘﻗﯫﺷﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪس ،ﻟﻪﻏﻤﻪﻧﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪس،
ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺪا ﻗﺎﻟﻐﺎن "ﺑﻮﺳﻮ" دﯦﮕﻪن ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻣﺎق ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﺑﺎرﻏﺎن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ "ﺟﯩﻘﺮاق
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﻛﻪﻟﻤﯩﺴﯩﻜﻪن" دﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺗﯩﻠﻪﻳﺘﺘﻰ .ﻗﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﻛﯚﭘﺮەك ﺑﺎرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر
ﻛﯚﭘﺮەك ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﺪﯨﻜﯩﻠﻪر "ﺗﻪﻟﻪﻳﻠﯩﻜﻠﻪر" ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﺪاق ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﻠﻪرﮔﻪ ﺑﻪزﯨﺪە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯜﺳﺘﻪﻟﺪﯨﻦ "زﯨﻴﺎرەت" ﻛﻪ ﺋﺎدەم
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ  30دەك ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼردﯨﻦ ﺋﺎران ﺑﻪﺷﻰ ﻗﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﻴﻠﻪن ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺗﻨﺎپ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺪا ﺗﺎﻣﺎق ﻳﯧﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ  -77ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ
 -4ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﺎﻣﺎق ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ "ﺗﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰﻟﻪر" ﺋﯩﺪى.
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﺋﯜرۈﻣﭽﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻗﺴﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﻰ ﻣﯩﯔ ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﻳﻮﻟﯘﭼﯩﻼر ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺳﻰ ﺑﯘ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻨﻰ 4
ﻛﯜﻧﺪە ﺑﺎﺳﺎﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﻳﺎزﻟﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪە ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﺪا ﻳﻮﻟﺪا  3ﺋﺎﺧﺸﺎم ﺋﯘﺧﻼپ 4 ،ﻛﯜن ﻳﻮل ﻳﯜرۈﺷﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﻳﺎﺗﺎﻗﻼر
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﺎﺳﻤﺎق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪە دﯦﮕﯜدەك ﭼﯘﺳﺎ ۋە ﺑﯜرﮔﯩﻠﻪر ﺑﺎر ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﯘﺧﻼش ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪس
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎدەﻣﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﯩﻠﻜﯩﻴﺪﯨﻐﺎن ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺳﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯜن ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﮬﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﭘﻪﻗﻪت
ﺋﯘزاﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﺎ ﭼﯜﺷﻪﺗﺘﻰ .ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻨﻪ ﻟﻪﯕﻤﻪن ﺋﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ 3
ﺗﯩﻦ  2ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻗﻮﻧﺎق ﺋﯘﻧﯩﺪا ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﭼﯚپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﻪﻗﻪت ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪۋەت ﭼﯚﭘﻼ ﺑﯘﻏﺪاي ﺋﯘﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن
ۋاﻗﯩﺘﻼرﻣﯘ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﭘﻪﻗﻪت ﻳﺎزﻟﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪﯨﻼ ﻳﯘرﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘش ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻗﯩﺸﻠﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻤﯘ
ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﺪى .ﺋﯘ ﮬﻪر ﻳﺎزدا ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻗﺴﯘﻏﺎ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪا ﻳﻮﻟﯘﭼﯩﻼر ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺳﯩﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘراﺗﺘﻰ .ﺋﯚﻳﯩﺪە  15ﻛﯜﻧﺪەك
ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزﻟﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪە ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﻰ رەﺋﯩﺴﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ
ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﮕﻪ ﺑﺎﻟﺪۇرﻻ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪە  8ﺟﺎن ﺋﺎدەم ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪن
دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ  80ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺳﻮم ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﻐﺎ ﻗﺎراﺷﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪى .ﺋﺎﻗﺴﯘدﯨﻦ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﮕﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘس ﻳﻮل ﻛﯩﺮاﺳﯩﻐﯩﻼ 15
ﺳﻮم ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪا ﭘﯘل ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻳﻮل ﻛﯩﺮاﺳﯩﻨﻰ ﺗﯧﺠﻪپ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ دادﯨﺴﻰ ﺋﯩﻤﻜﺎن ﺑﺎر ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﮕﻪ
ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎرا ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮەرﯨﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺷﯘ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ .ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﻤﯩﺪا ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ روزى ﺗﯘردى دﯦﮕﻪن ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﯩﺴﻰ ﻗﺎدﯨﺮ ﺗﯘردى ﺋﺎﻗﺴﯘ ۋﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ
ﭘﻮﭼﺘﯩﺨﺎﻧﯩﺪا ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ دادﯨﺴﻰ ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﮕﻪ
ﺧﻪت ﺗﻮﺷﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎرا ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺑﺎر  -ﻳﻮﻗﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺳﯜرۈﺷﺘﻪ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯜﺳﺘﻰ ﺋﻮﭼﯘق ﺧﻪت ﺗﻮﺷﯘش
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﺪا ،ﺧﻪت ﺧﺎﻟﺘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ .ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪە ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜن
ﺋﯜﺳﺘﻰ  -ﺑﯧﺸﻰ ﺧﯘددى ﻛﻮﻧﺎ ﺋﯚﻳﻠﻪرﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎرا ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﻪرﻧﯩﯖﻜﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺗﻮﭘﺎ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﺎرا ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ،ﻳﺎزﻧﯩﯔ ﺗﻮﻣﯘز ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﯩﻐﺎ ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻗﻤﯘ ﺋﺎﺳﺎن ﺋﻪﻣﻪس ﺋﯩﺪى .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ دادﯨﺴﻰ ﺋﺎﻗﺴﯘ ﻳﯘڭ زاۋۇﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﮕﻪ ﻣﺎل ﺗﻮﺷﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﺎرا ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﻮﭘﯘرى ﺑﯩﺮ ﺧﻪﻧﺰۇ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﮕﻪ ﺑﯩﻜﺎرﻏﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ دادﯨﺴﻰ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﻛﯩﻠﻮ ﻳﺎﯕﺎق ﺑﯩﻠﻪن ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯩﻠﻮ ﮔﯜﻟﯩﻨﻰ  2ﺧﺎﻟﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺷﻮﭘﯘرﻏﺎ ﺳﻮۋﻏﺎ ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯘ ﺷﻮﭘﯘر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺗﻮﻗﺴﯘﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜرۈپ ﻗﻮﻳﯘپ" ،ﺑﯩﺮ دەم ﺳﺎﻗﻼپ ﺗﯘر .ﻣﻪن ﺋﯚزۈﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎزراق ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ،ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟاﻟﯩﻤﻪن" دﯦﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﭼﻮڭ ﺗﺎش ﻳﻮل ﺑﻮﻳﯩﺪا ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﺳﺎﻗﻠﯩﺪى.
ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋﻪت ﺳﺎﻗﻠﯩﺪى ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﺎﺋﻪت ﺳﺎﻗﻠﯩﺪى ،ﺋﯘچ ﺳﺎﺋﻪت ﺳﺎﻗﻠﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺷﻮﭘﯘر ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘ
ﺋﯩﻼﺟﺴﯩﺰ ﺗﻮﻗﺴﯘدا ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ،ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﮕﻪ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺳﻨﯩﯔ ﺑﯧﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘس ﺑﯩﻠﻪن
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﺎﯕﻐﯘﭼﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﻪ ،ۋە ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ،دەرس ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭼﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن  10ﻛﯜن ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﺪە ﺗﯘرﻣﯘش ﻛﻪﭼﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺗﯘرﻣﯘش ﭘﯘﻟﻰ ﻳﻮل ﻛﯩﺮاﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﺗﯜﮔﻪپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﯩﻴﻨﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى.
ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻐﺎ ﭘﯘل ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚز ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚزدە ﺗﯘﺗﯘپ ،ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﻘﻪدەر ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭘﯘل ﺳﻮرﯨﻤﺎي ،ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎددﯨﻲ  -ﺳﺎددا ﻳﺎﺷﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺑﻪزﯨﺪە  3ﺋﺎي
- 50 -

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﭘﯘل  5ﺳﻮﻣﻐﯩﻤﯘ ﺑﺎرﻣﯩﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻼرﻣﯘ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﯩﻤﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﻗﺴﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن ﻧﻪرﺳﯩﻠﯩﺮى ﺋﯘ  -ﺑﯘ ﻳﻪردە ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﻪم ﮬﻪﻗﻘﯩﻤﯘ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘش ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﻘﺎن ﺋﯩﺪى .ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ "ﺗﻮك ﻳﻮﻟﻰ" دﯦﮕﻪن دەرﺳﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼردﯨﻦ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇق ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﻰ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘردى .ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ ﺳﯩﻨﯩﭙﻨﯩﯔ
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻜﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﮬﻪﻳﺮان ﻗﺎﻟﺪۇردى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن
دەرس ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺋﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ "ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ژۇرﻧﯩﻠﻰ" ﻏﺎ ﻳﻮﻟﻼش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﺑﻪردى .ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﺎﺷﯘ ژۇرﻧﺎﻟﺪا ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺋﺎزراق ﻗﻪﻟﻪم ﮬﻪﻗﻘﻰ ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ "ﻣﻪن ﻗﺎﻧﺪاق
ﺋﯚﮔﻪﻧﺪﯨﻢ"" ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك؟" دﯦﮕﻪن ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ "ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮى ژۇرﻧﯩﻠﻰ"
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻣﻪﺗﺒﯘﺋﺎﺗﻼردا ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻏﯩﻤﯘ ﻗﻪﻟﻪم ﮬﻪﻗﻘﻰ ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺳﯘﻟﺘﺎن ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻜﯩﺪە
ﻳﺎزﻏﺎن "ﻣﯩﻜﺮو دوﻟﻘﯘن ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻰ" ﻣﺎۋزۇﻟﯘق ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯜﺗﺘﯜرۈش ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ "ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺑﯩﻠﯩﻢ -
ﻛﯜچ ژۇرﻧﯩﻠﻰ" دا ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﭘﻪﻧﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﭘﻪﻟﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺶ ۋە ﺋﯚز ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮى ﺑﯩﻠﻪن زﯨﭻ ﺑﺎﻏﻠﯩﺪى .ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻘﻼ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﭼﻮڭ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛﻰ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘردى .ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪزﮔﯩﻞ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ
ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻗﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻠﯜك ﺗﺎﻣﺎق ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺗﺎﻣﺎق ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر  4 - 3دﯦﺮﯨﺰﯨﺪە ﺋﯚﭼﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻮﻏﯘل ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر داۋاﻣﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﻰ ﺑﻮزەك ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺋﯚﭼﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﺗﺎﻛﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻮﻏﯘل ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺗﺎﻣﺎق ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯘﭼﻪ ﻗﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﻧﯚۋەت
ﺗﻪﮔﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪﮬﯟال ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪى .ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ دەﺳﻠﯩﭙﯩﺪە ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر
ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻛﺎدﯨﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ  2ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﮔﯘرۇﭘﭙﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯚﻟﯜپ ،ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﭼﯜﺷﻠﯜك ﺗﺎﻣﺎق ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺪﯨﻜﻰ
 2ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺑﺎﻏﻼپ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪا ﺋﯚﭼﯩﺮەت ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﻠﺪى .ﮔﻪرﭼﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ
ﺋﯚزى ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ رەﺋﯩﺴﯩﺪەك ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ۋەزﯨﭙﯩﺪە ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﻪرۋا
ﻗﯩﻠﻤﺎي ،ﺋﯚﭼﯩﺮەت ﺳﺎﻗﻼﺷﻨﻰ  -1ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚزى ﺑﺎﺷﻼپ ﺑﻪردى .ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﻪ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﻮﻏﯘﻟﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﻗﯩﺰﻻر ﺗﺎﻣﺎق
ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن دﯦﺮﯨﺰﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟەﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺧﯘرﺳﻪن ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﻣﻪزﮔﯩﻞ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر
ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ  -2ﻗﻪۋﯨﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﯩﺶ ﻛﯜﻧﻰ ﭘﻪﻟﻪﻣﭙﻪﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﭼﯜﺷﻜﯩﭽﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﻣﯘزﻏﺎ ﺗﯧﻴﯩﻠﯩﭗ
ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﻛﯚپ ﻛﯚرۈﻟﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘر
ﻛﺎدﯨﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪپ ،ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﭘﻪﻟﻪﻣﭙﻪﻳﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘزﻻرﻧﻰ ﺗﺎزﯨﻠﯩﻐﯘزۇپ
ﻗﻮﻳﺪى.
 -1979ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮى ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﺑﯩﻖ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﻣﯘدﯨﺮى ﻗﻪﻳﻴﯘم ﺑﺎۋۇدۇن ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘر
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﭼﻮڭ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﺪا ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى" :ﺑﯩﺰ  30ﻳﯩﻞ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮردﯨﻦ ﺋﺎران ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﻰ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜردۇق
)ﺟﯘﻏﺮاﭘﯩﻴﻪ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرى ﻣﯩﺠﯩﺖ ﺧﯘداﺑﻪردى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرى ﺋﺎﺑﺪۇﺷﯜﻛﯜر ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪت
ﺋﯩﻤﯩﻨﻨﻰ دﯦﻤﻪﻛﭽﻰ( .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ  30ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘﻳﻐﯘر ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮردﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎران ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﭼﯩﻘﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺰ
ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ ﻧﻮﻣﯘس .ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯩﻠﻪر ﭼﻮﻗﯘم ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘﯕﻼر ".ﺑﯘ ﺳﯚزﻟﻪر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﭼﻮﯕﻘﯘر ﺋﻮرۇن ﺋﺎﻟﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻤﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﻘﻪدەر
ﭼﻮﯕﺮاق ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜردە ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﻳﯧﯖﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﭼﻮڭ ﻳﯩﻐﯩﻦ
ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ "ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ زاﻣﺎﻧﺪا ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪﮬﯟال ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﻛﯚرۈﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚپ ﻛﯚرۈﻟﯜۋاﺗﯩﺪۇ .ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﯩﻢ
ﺋﯩﺴﻜﯩﻼﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯩﻠﻪر ﮬﺎزﯨﺮدﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ۋاﻗﯩﺘﻨﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﻗﻪدﯨﺮﻟﻪپ ،ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺧﻪﻧﺰۇ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﯖﻼر" ،دﯦﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪا دﯨﻠﻤﯘرات ﺗﯘرﺳﯘن ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻪﺗﺘﻰ .دﯨﻠﻤﯘرات ﺗﻪﻧﺘﻪرﺑﯩﻴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﯜﺗﯜن ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا
ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ۋاﻟﯩﺒﻮل ﻛﻮﻣﺎﻧﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺪى .ﺋﯘ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯜﮔﯜرەﺷﺘﯩﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﺎﮬﺎرەﺗﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﯜﺗﯜن ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ  200ﻣﯧﺘﯩﺮ 400 ،ﻣﯧﺘﯩﺮ ۋە  800ﻣﯧﺘﯩﺮﻟﯩﻖ
ﻳﯜﮔﯜرۈش ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ رﯦﻜﻮرﺗﯩﻨﻰ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﭼﯧﻨﯩﻘﺎﺗﺘﻰ.
ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ  3ۋاق ﻳﯜﮔﯜرەﺗﺘﻰ .ﻗﯩﺶ ﭘﻪﺳﻠﻰ  -1ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ زﯨﻤﯩﺴﺘﺎن ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ  3ۋاق ﻳﯜﮔﯜرەﺗﺘﻰ .ﻳﺎز ﭘﻪﺳﻠﻰ -8 ،-7
ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﻪك ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ  3ۋاق ﻳﯜﮔﯜرەﺗﺘﻰ .ﻳﺎﻣﻐﯘر ﻳﺎﻗﻘﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﻳﯜﮔﯜرەﺗﺘﻰ .ﻗﺎر ﻳﺎﻗﻘﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﻳﯜﮔﯜرەﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮﻻ :ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻧﺘﻪرﺑﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘق ﺟﺎرى ﻗﯩﻠﺪۇرۇپ ،ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺋﯜﭼﯜن ﺷﺎن  -ﺷﻪرەپ
ﻗﺎزﯨﻨﯩﺶ ﺋﯩﺪى .ﺑﻪزﯨﻠﻪر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﻳﯜﮔﯜرۈپ ﻳﯜرﮔﯩﻨﯩﻨﻰ زاﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن ﺋﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﮬﯚرﻣﻪﺗﻠﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪزﯨﺮﯨﺪە ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻧﯩﯔ ﺋﯚز ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﯚﮬﭙﻪ ﻗﻮﺷﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن  -1ﺋﯩﺸﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﮬﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎش دەرﯨﺠﯩﺪە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﻪﮔﻪر ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺋﺎﺷﯘرۇﭘﺮاق ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ .ﺋﻪﮔﻪر ﮬﻪر
ﺑﯩﺮ ﺳﺎﮬﻪدە دﯨﻠﻤﯘرات ﺗﯘرﺳﯘﻧﺪەك ﻛﻪﺳﯩﭙﺘﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯜﺷﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﻳﯧﯖﻰ رﯦﻜﻮرت ﻳﺎرﯨﺘﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯘﻳﻐﯘردﯨﻦ
ﺑﯩﺮﺳﻰ ﭼﯩﻘﺴﺎ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮى ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﻮﻻر ﺋﯩﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎر ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯚچ ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﻮرۇﻧﺪا ﺋﯘ:
"ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻏﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎر ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ۋەزﯨﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺷﻪرەﭘﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪس .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ
ﻧﻮﻣﯘس ﺋﯩﺶ .ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﭘﻪﻗﻪت ﺋﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻧﻮرﻣﺎل ﻳﺎﺷﺎپ ﻣﺎﯕﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎر ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﮕﻪ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﻘﻪدەر ﺗﯧﺰرەك ﮬﺎزﯨﺮﻗﯩﺪەك ﺋﻪﮬﯟاﻟﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨﻰ
ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯖﻤﯘ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەك" ،دﯦﺪى .ﺑﯘ ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘ ﺋﻮﻗﯘش ،ﺧﯩﺰﻣﻪت ۋە ﺧﯩﺰﻣﻪت
ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺋﯚﺳﯜش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺟﻪﮬﻪﺗﻠﻪردە ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﭘﯘرﺳﻪت ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﺎراۋەر ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ
ﺷﻪرت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪى -1982 .ﻳﯩﻠﻰ  -7ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -27ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ  -8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -1ﻛﯜﻧﯩﮕﯩﭽﻪ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺳﻪﻧﺸﻰ
ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻳﻴﯜەن ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ رەﺋﯩﺴﻠﻪر ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ
ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ .ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺮ ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﮬﻪرﺑﯩﻲ ﺑﺎزﯨﺪا ،ﺷﯘ ﻳﻪردە ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪت ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﻛﯜم ۋەﻛﯩﻠﻠﻪر
ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ،ﻣﯩﻠﺘﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎرﯨﻐﺎ ﺋﻮق ﺋﯧﺘﯩﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ .ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﮕﻪ  7ﭘﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﻮق ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ
 100ﻣﯧﺘﯩﺮ ﻳﯩﺮاﻗﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﻗﺎرﯨﻐﺎ ﻧﯩﺸﺎﻧﻼپ ﺋﻮق ﺋﺎﺗﺘﻰ .ﺋﻮﻗﻨﯩﯔ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﻗﺎرا ﺗﯚﻣﯜردﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﮔﻪر
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮق ﺗﻪﮔﺴﻪ ،ﻗﺎرا ﻳﻪرﮔﻪ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﭼﯜﺷﯜرۈۋەﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻮﻗﻨﻰ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺴﯩﻨﻰ ﭼﻪﻧﻠﻪپ ﺋﺎﺗﺴﺎ ﺑﻮﻟﯘۋﯦﺮەﺗﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﻮق ﺋﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﯚز ﺋﻮﻗﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﻐﺎ ﺗﻪﮔﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻧﻪﭼﭽﻪ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺴﻰ ﻳﻪرﮔﻪ ﭼﯜﺷﻤﯩﺪى .ﺋﻮﻗﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗﺎرا ﻳﻪرﮔﻪ ﭼﯜﺷﻤﯩﺪى .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر
ﺋﯚز ﻗﺎرﯨﺴﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜرۈۋﯦﺘﯩﭗ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﻮق ﻗﺎرﯨﻐﺎ ﺗﯧﮕﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﺎۋازﻧﯩﻤﯘ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘردى .ﺑﯘ ﻧﯚۋەت ﺋﻮق ﺋﺎﺗﻘﺎن ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﻰ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﺪە ،ﺑﯩﺮ ﮬﻪرﺑﯩﻲ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﭗ" ،ﻣﺎۋۇ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎز ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪن ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎر ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻳﻪﻧﻪ  5ﭘﺎي ﺋﻮق ﺑﯧﺮﯨﯖﻼر" ،دﯦﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻧﯚۋەت ﺋﻮق ﺋﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر
ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪا ﻳﻪﻧﻪ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ  5ﭘﺎي ﺋﻮﻗﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺗﯜﮔﻪﺗﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺴﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﭼﯜﺷﻤﯩﺪى .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﻚ ﻗﺎرﯨﻐﺎ ﺋﻮق
ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺴﻰ ﺋﻮق ﺗﻪﮔﺴﯩﻤﯘ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ "ﺋﯧﺘﯩﺒﺎر ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺶ" ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﻏﻪزەﭘﻠﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪى.
 -1982ﻳﯩﻠﻰ  -2ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -3ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ  -5ﻛﯜﻧﯩﮕﯩﭽﻪ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ "ﺋﯩﻠﻐﺎر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﻛﺎدﯨﺮى" ۋەﻛﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪا ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎن ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ  3ﺗﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ،ﺋﯩﻠﻐﺎر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻛﺎدﯨﺮﻟﯩﺮى ۋە ﺋﯩﻠﻐﺎر ﻛﻮﻟﻠﯧﻜﺘﯩﭗ ۋەﻛﯩﻠﻠﻪر
ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ .ﺑﯘ ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ  4ﻛﯩﺸﻰ ﺑﺎرﻏﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ
ﺋﯘﻳﻐﯘر ،ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺧﻪﻧﺰۇ ﺋﯩﺪى .ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮى ﺟﻴﺎڭ ﻧﻪﻧﺸﻴﺎڭ ۋە
ﻗﺎﻟﻐﺎن  4ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﻪر ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎز ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ -
ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪى .ﺑﯘ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻗﻮل ﻛﯚﺗﯜرۈپ ﺳﯚز ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﯘﻧﯘﻻرﻧﻰ دﯦﺪى" :ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﻮﻗﯘش ﻗﻮراﻟﻠﯩﺮى ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻧﺎﭼﺎر .ﮬﺎزﯨﺮ  -80ﻳﯩﻠﻼر ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﭼﺎﭘﺎق ،ﺧﯧﺘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪان ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن دەرس ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﯩﺴﻰ .ﺑﯩﺰدە ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪﻧﻨﯩﯔ رەﺳﻤﯩﻲ ﺑﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن
دەرﺳﻠﯩﻚ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﻳﻮق .ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ راﺳﺘﯩﻨﻰ دﯦﺴﻪم ،ﺋﻪﮔﻪر ﺳﯩﻠﻪر ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺧﻪﻟﻘﻠﻪر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑﯩﺮ
ﺗﻪﻛﺸﯜرۈش ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﺳﺎﯕﻼر ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪم دﯦﮕﻪﻧﺪە  90ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﭘﺎرﺗﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ
ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﺳﻮۋﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮاق ﻛﯚرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﺴﯩﻠﻪر .ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن دﯦﺴﻪﯕﻼر ،ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻐﺎ  -50ﻳﯩﻠﻼردﯨﻼ
ﺳﻮۋﯦﺘﺘﺎ ﺑﯧﺴﯩﻠﻐﺎن ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪن ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮى ﻛﯩﺮﮔﻪن ﺋﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻠﻪردﯨﻦ 'ﺋﺎز ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺋﯧﺘﯩﺒﺎر ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﯩﻨﻰ زور دەرﯨﺠﯩﺪە ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪۇرۇپ
ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ' دﯦﮕﻪن ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯩﻠﻰ  30ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘ ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮔﯧﺰﯨﺘﺘﯩﻼ ﺗﯘرۇۋاﺗﯩﺪۇ.
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﭼﻮڭ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺶ ﻳﻮق .ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﺴﻪﯕﻼر ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯚزۈﯕﻼر ﺗﻪﻛﺸﯜرۈپ
ﺑﯧﻘﯩﯖﻼر" .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺳﯚزﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻳﯩﻐﯩﻦ زاﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ۋەﻛﯩﻠﻠﻪر ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﺎۋاك ﭼﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺳﯚزﯨﻨﻰ
ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎن ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﻨﯩﯔ  4ۋەﻛﯩﻠﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﯚﻣﻪك ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ
"ﺑﻮﻟﺪى ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺋﯘﻛﺎم .ﺋﻪﻣﺪى ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﯔ ،ﺋﯘﻛﺎم" دەپ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﺗﯘردى .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ دەﻳﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘق دەپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯚزدﯨﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪى.
 -80ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪا ،ﺧﯘ ﻳﺎۋﺑﺎڭ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﭘﺎرﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎش ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ
" 3دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻛﺎدﯨﺮﻻر ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ" ﺋﯧﭽﯩﻠﺪى .ﻳﯩﻐﯩﻨﺪا "ﺋﯜﭼﻨﻰ  60ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﯩﺶ" ﻗﺎرارى ﻣﺎﻗﯘﻟﻼﻧﺪى :ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ  60ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎز ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪردﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﺸﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ  60ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎز ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪردﯨﻦ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻛﺎدﯨﺮﻻرﻧﯩﯔ  60ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎز ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪردﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﺶ .ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ روﮬﯩﻨﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪرﮔﻪ
ﻳﻪﺗﻜﯜزۈش ﺑﻮﻟﯘۋاﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻠﯘق ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎق ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﺴﻰ رەﺋﯩﺴﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﯚﮬﺒﻪت ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﺘﻰ .ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎن رەﺋﯩﺴﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘﻳﻐﯘردﯨﻦ
ﭘﻪﻗﻪت ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻼ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ "ﺋﯜﭼﻨﻰ  60ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﯩﺶ" ﻗﺎرارﯨﺪﯨﻦ
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺧﯘﺷﺎل ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯜرﮔﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ،ﺑﯘ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪا ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭼﻮﯕﻘﯘر دەرس ﺋﺎﻟﺪى :ﺧﻪﻧﺰۇ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻛﺎدﯨﺮﻻر ﺋﺎرﻗﺎ -
ﺋﺎرﻗﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚزﻟﻪپ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺧﯘﺷﺎل ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯘ ﻳﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘرﺳﯘن ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﻧﺎرازﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪۈردى .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪە ﮬﻪﺗﺘﺎ "ﺋﺎز ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺴﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﯚۋەن ﺗﯘرﺳﺎ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﮬﻪم ﺋﯩﺶ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﯘرﺳﺎ،
ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﭘﯜﺗﯜن ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺳﺎﮬﻪدﯨﻜﻰ ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺴﻰ زور دەرﯨﺠﯩﺪە ﺗﯚۋەﻧﻠﻪپ ﻛﻪﺗﻤﻪﻣﺪۇ؟" دﯦﮕﻪﻧﻠﻪرﻣﯘ ﺑﻮﻟﺪى.
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ رادﯨﯯ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮوﻧﯩﻜﯩﺴﻰ ﻛﻪﺳﭙﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن
ﻗﯩﻠﺪى" .ﺋﯩﺴﯩﺖ ،ﻣﻪن ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﻣﯘﺷﯘﻻر ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯘﺗﯘﺷﺴﺎم
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻤﯩﺪى؟" دەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪى ۋە ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﺪﯨﻼ ﺋﯘ ﺋﯚز ﻛﻪﺳﭙﯩﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻨﯩﻤﯘ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪس ﺋﯩﺪى ،ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮى ﺳﯚزﻟﻪش ﻧﯚۋﯨﺘﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﯘ ﺗﯩﺘﺮەپ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﻛﯚزﻟﯩﺮى ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻟﯩﻖ
ﺗﻮﻟﺪى .ﺋﯘ ﻣﯩﯔ ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى" :ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮﻻ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎر .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ  3دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻛﺎدﯨﺮﻻر
ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻨﯩﯔ روﮬﯩﻨﻰ ﺷﯘ ﭘﯧﺘﻰ ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﺶ" .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎق ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ  -1ﻗﻮل ﺧﻪﻧﺰۇ ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎرى
ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ "ﺋﯘھ" ﺗﺎرﺗﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺋﺎﺳﺘﺎ ۋە ﺳﺎﻟﻤﺎق ﺋﺎۋازدا ،ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﯨﻜﯩﻠﻪرﮔﻪ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻨﻰ ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯚزﻟﻪپ
ﺑﻪردى" :ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ۋﯨﻼﻳﻪت ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪە ﺑﯩﺮ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺳﻮدا ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺑﺎر .ﺋﯘ ﺋﯩﺪارﯨﻨﯩﯔ  -1ﻗﻮل ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ
ﺧﻪﻧﺰۇ ﺑﻮﻟﯘپ -2 ،ﻗﻮل ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر .ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ  3ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯘ ﺧﻪﻧﺰۇ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮى ﺋﯚﻟﻜﯩﺪﯨﻦ  18ﻧﻪﭘﻪر ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﯩﻨﻰ
ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯚز ﺋﯩﺪارﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇﭘﺘﯘ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﻳﯧﺰا ﻧﻮﭘﯘﺳﯩﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ
ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﺎ ﺑﻪك ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ 5 ،ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺳﯩﻨﻰ ﺷﻪﮬﻪرﮔﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﮬﻪل ﺑﻮﻟﻤﺎﭘﺘﯘ .ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﯧﻘﯩﯖﻼر .ﺑﯩﺰ ﺧﻪﻧﺰۇﻻردﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎپ ﻧﻪﮔﻪ ﻛﻪﺗﺘﻰ؟ ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق
ﺋﯩﻨﺴﺎﭘﺴﯩﺰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻤﯘ؟".
ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺋﻮﻗﯘش ،ﺋﯚزﻟﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪت ﺋﻪل ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﻻ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﻐﺎن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺶ  -ﺋﯩﺰﻟﯩﺮى ﮔﯧﺰﯨﺖ ،ژۇرﻧﺎل ۋە رادﯨﯯﻻردا ﺑﯩﺮ ﻣﻪزﮔﯩﻞ ﻛﻪڭ ﺗﯜردە ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ،
ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪە زور ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪرﻧﻰ ﻗﻮزﻏﯩﺪى -1981 .ﻳﯩﻠﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﻰ
)ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎل ﺋﯜرۈﻣﭽﻰ -14ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ( ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﯚزﻟﻪپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺋﯚز ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﻪﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪزﻣﯘﻧﯩﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪت ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪزﻣﯘن ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﭼﻪﻛﻠﻪپ ﻗﻮﻳﻤﺎي ،ﺋﯚزى
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮى ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ ۋە ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮى ژۇرﻧﯩﻠﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼرﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺗﻮﭘﻠﯩﻐﺎن ،ﺗﯩﻞ ،ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ،ﺋﻮﻗﯘش ،ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘرﻣﯘش ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎت ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ،ﮬﻪﻣﺪە ﺑﯘ
ﺳﺎﮬﻪدە ﺟﯘﯕﮕﻮ ۋە ﭼﻪت ﺋﻪﻟﺪﯨﻜﻰ داﯕﻠﯩﻖ ﺋﻪرﺑﺎﺑﻼرﻧﯩﯔ دﯦﮕﻪن ﺳﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ رەﺗﻠﻪپ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺋﯚز ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﺗﺒﯩﻘﻠﯩﻐﺎن
ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ  2ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺳﯚز ﻧﯘﺗﻘﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻻپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﯘ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ 150 ،ﺗﻪك ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ-ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ
ﺳﯚزﻟﻪپ ،ﻣﻪﻳﺪاﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﺪۈردى .ﺋﯘ ﺳﯚزﻟﻪۋاﺗﻘﺎﻧﺪا ﻳﯩﻐﯩﻦ ﻣﻪﻳﺪاﻧﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪر ﭼﺎۋاك
ﭼﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺧﯘددى ﻳﻪرﮔﻪ ﺑﯩﺮ داﻧﻪ ﻳﯩﯖﻨﻪ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﻪﺗﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎۋازﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەك ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻘﻘﺎ
ﭼﯚﻣﮕﻪن ﺋﯩﺪى .ﺑﻪزى ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻠﻪر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺳﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯜﻧﯫﻟﻐﯘﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪردى.
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ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮى ژۇرﻧﯩﻠﻰ ﺑﯘ ﺳﯚز ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﭗ" ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻛﯧﺮەك" دﯦﮕﻪن ﻣﺎۋزۇ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﺎﺳﺘﻰ .ﺋﯘﻧﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ رادﯨﯯ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﯕﻼﺗﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ "ﻣﻪن ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯚﮔﻪﻧﺪﯨﻢ"
دﯦﮕﻪن ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻤﯘ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﮔﯧﺰﯨﺘﯩﮕﻪ ﺑﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ،رادﯨﯯدا ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪى -1982 .ﻳﯩﻠﻰ  -5ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -7ﻛﯜﻧﻰ
ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﮔﯧﺰﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ ۋە ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ ﮬﻪر ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا "ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎي ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﯟاﺗﻘﺎن
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ" دﯦﮕﻪﻧﺪەك ﺑﯩﺮ ﻣﺎۋزۇدا ﺑﯩﺮ ﺑﺎش ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺑﯧﺴﯩﻠﺪى.
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ۋەزﯨﭙﯩﺴﯩﺪﯨﻦ  5ﻧﻰ ﺋﯚز ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎن ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﻪم دﯦﮕﻪﻧﺪە ﺑﯩﺮ ﭼﻪت ﺋﻪل
ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯜﭼﯜن ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﺲ ﺋﯩﺪى .ﮬﻪر ﮬﻪﭘﺘﯩﺪە ﻛﻪم دﯦﮕﻪﻧﺪە  3ﻛﯜن ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻨﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎن ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﻳﯩﻐﯩﻨﻼرﻏﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﺗﻜﯜزەﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﮬﯧﺴﺎب ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ 16-14
ﺳﺎﺋﻪت ﺋﯩﺸﻠﯩﺪى .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﯩﺪە ﭘﻪﻗﻪت ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻼ دەم ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﯩﻤﯘ
ﮬﻪرﮔﯩﺰ دەم ﺋﺎﻟﻤﯩﺪى .ﺋﯘ ﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯘرﺗﻠﯘق دوﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﯩﻐﺎ ﭼﻮﻗﯘم ﺑﺎراﺗﺘﻰ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮدﯨﻦ  -ﺑﯩﺮ دەم ﺋﯧﻠﯩﺶ ۋاﻗﺘﻰ ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ
ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜردە ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﻨﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜرۈش ۋە ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺋﯩﺰدەﻧﺪى .ﺷﯘ ﺟﻪرﻳﺎﻧﺪا ﺋﯘ ﺑﯩﺮ داﯕﻠﯩﻖ ﺋﻪرﺑﺎﺑﻨﯩﯔ "ۋاﻗﯩﺘﻨﻰ ﺳﯧﻜﯘﻧﺖ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘﻰ ۋاﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯩﻨﯘت
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا  60ﮬﻪﺳﺴﻪ ﺋﺎرﺗﯘق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" ،دﯦﮕﻪن ﺳﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯘﭼﺮاﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ
ۋاﻗﯩﺘﻨﻰ ﺳﯧﻜﯘﻧﺖ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ داﯕﻠﯩﻖ ﺋﻪرﺑﺎﺑﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ۋاﻗﯩﺘﻨﻰ ﺋﯩﺴﺮاپ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﭼﺮاﺗﺘﻰ .ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯘ "ﺋﺎق رەﯕﻠﯩﻚ ﺑﻮردا ﺧﻪت ﻳﯧﺰﯨﭗ دوﺳﻜﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺧﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚرﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﻗﯩﺰﯨﻞ رەﯕﻠﯩﻚ ﺑﻮردا ﺧﻪت ﻳﺎزﺳﺎ داۋاﻣﻠﯩﻖ ﻛﯚرﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" ،دﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﭗ
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﯨﻦ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜردە ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﺪى .ﻳﻪﻧﻰ ،ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯘ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ دەرﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚرۈپ ﮬﯧﺮﯨﭗ
ﻛﻪﺗﺴﻪ ،ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﻪن دەرﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚردى .ﺑﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻤﯘ ﻛﻪڭ ﺗﯜردە ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﺪى.
ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﺋﯚﭼﯩﺮەت ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪا ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﺧﺎم ﺳﯚزﯨﻨﻰ ﻳﺎدﻟﯩﺪى .ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺳﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻳﻪرﮔﻪ
ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺧﺎم ﺳﯚز ﻳﺎدﻟﯩﺪى .ﻳﯩﻐﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪى  -ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻤﯘ ﺧﺎم ﺳﯚز ﻳﺎدﻟﯩﺪى .ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ دەرس ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﺎن 4
ﻳﯩﻞ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ،ﺋﯘ ﺋﺎران  3ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯩﻨﻮﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﯩﻨﻮ ﻛﯚرۈپ ﺑﺎﻗﺘﻰ .ﺋﯚز ﻏﺎﻳﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻳﺎﺷﻠﯩﺮى
ﺑﻪﮬﺮﯨﻤﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯘﺗﻠﻪق ﻛﯚپ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ۋاز ﻛﻪﭼﺘﻰ -1982 .ﻳﯩﻠﻰ  -5ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -5ﻛﯜﻧﻰ ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﺎن
ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﯩﺪە ﺋﯘ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻت ﺟﻪدۋﯨﻠﯩﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪاق ﺗﯜزﮔﻪن ﺋﯩﺪى )ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻤﯘ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ۋاﻗﺘﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﺪى(:
ﺳﺎﺋﻪت  5:00ﺗﯩﻦ  5:40ﮔﯩﭽﻪ :ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘرۇش ،ﻳﯜﮔﯜرۈش ،ﭼﯧﻨﯩﻘﯩﺶ ،ﻳﯜز ﻳﯘﻳﯘش
ﺳﺎﺋﻪت  5:40ﺗﯩﻦ  6:50ﮔﯩﭽﻪ :ﭼﻪت ﺋﻪل ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ
ﺳﺎﺋﻪت  6:50ﺗﯩﻦ  7:30ﻏﯩﭽﻪ :ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﻳﯧﻴﯩﺶ ،ﺧﺎم ﺳﯚز ﻳﯧﺰﯨﺶ
ﺳﺎﺋﻪت  7:30ﺗﯩﻦ  11:30ﮔﯩﭽﻪ :دەرس ﺋﻮﻗﯘش ،دەرس ﺗﻪﻛﺮارﻻش
ﺳﺎﺋﻪت  11:30ﺗﯩﻦ  12:30ﮔﯩﭽﻪ :ﭼﯜﺷﻠﯜك ﺗﺎﻣﺎق ﻳﯧﻴﯩﺶ ،ﮔﯧﺰﯨﺖ ﺋﻮﻗﯘش
ﺳﺎﺋﻪت  12:30ﺗﯩﻦ  14:00ﮔﯩﭽﻪ :ﭼﯜﺷﻠﯜك ﺋﯘﺧﻼش
ﺳﺎﺋﻪت  14:00ﺗﯩﻦ  17:30ﮔﯩﭽﻪ :دەرس ﺋﻮﻗﯘش ،دەرس ﺗﻪﻛﺮارﻻش
ﺳﺎﺋﻪت  17:30ﺗﯩﻦ  18:00ﮔﯩﭽﻪ :ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎق ﻳﯧﻴﯩﺶ
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ﺳﺎﺋﻪت  18:00ﺗﯩﻦ  21:30ﮔﯩﭽﻪ :ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ دەرﺳﻠﻪرﻧﻰ ﺗﻪﻛﺮارﻻش
ﺳﺎﺋﻪت  21:30ﺗﯩﻦ  22:00ﮔﯩﭽﻪ :ﻳﺎﭘﻮﻧﭽﻪ رادﯨﯯ ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼش
ﺳﺎﺋﻪت  22:00ﺗﯩﻦ  23:00ﮔﯩﭽﻪ :ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ
دﯦﻤﻪك ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﻛﺎرﯨﯟاﺗﺘﺎ ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﺘﻰ ﺟﻪﻣﻰ  6ﺳﺎﺋﻪت ﺑﻮﻟﻐﺎن.
 -1979ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻪﺗﯩﻴﺎزدا ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﻗﺴﯘدﯨﻦ
ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﻪﻟﺪى .ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل )ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ( ﻧﯩﯔ ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚرۈﺷﯜش ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﯩﻜﻪن .ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﻰ ﻧﻪدﯨﻦ ﺗﯧﭙﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪي ،ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺪﯨﻦ
ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﺎﻗﺴﯘدﯨﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﭼﻜﻪ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ
ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪن .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﺘﺎ
ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮرﯨﯟاﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﻰ ﺋﯩﺰدەپ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﻪردى .ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﻗﺎرﯨﺴﺎ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘرۇن ﻛﯚرﮔﻪن ﺋﯩﻜﻪن :ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻗﺴﯘ ۋﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ  -1ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻣﻪﻛﺘﻪپ رەﮬﺒﻪرﻟﯩﻚ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر
ﺷﯚﺑﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪزاﺳﻰ ۋاﻗﺘﯩﺪا ،ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺧﻪﻧﺰۇ ﺷﯚﺑﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪزاﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻳﯩﻐﯩﻨﻼردا ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺋﻮﻏﯘل ﺑﺎﻻ ﺑﯩﻠﻪن ﭘﺎراﯕﻠﯩﺸﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮﻏﯘل ﺑﺎﻻ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ
ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ۋە ﻧﻮﻣﯘس ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ ،دەپ ﺑﯩﻠﮕﻪﭼﻜﻪ ،ﺋﺎﺷﯘ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎن ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻳﯩﻐﯩﻦ
ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺑﯩﺮەر ﻗﯧﺘﯩﻤﻤﯘ ﺳﻪپ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎراپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﻰ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎز ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪى .ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪا،
ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻤﯘ ﺗﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﭼﯩﻘﺎﺗﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ 10 - 5 ،ﻣﯩﻨﯘت ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﭘﺎراﯕﻼﺷﺘﻰ.
ﮔﻪرﭼﻪ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺴﻰ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚۋەن ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﻪزﯨﺪە ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎراﺗﺘﻰ .ﺑﻪزﯨﺪە ﺋﯚزﯨﺪە ﺑﺎر ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎرﯨﻴﻪت ﺋﯧﻠﯩﺶ
ﺑﺎﮬﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ۋە ﻛﯧﻴﯩﻨﻠﯩﻜﺘﻪ ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇش ﺑﺎﮬﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎراﺗﺘﻰ .ﺑﻪزى ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل
ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﺶ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﭼﯩﻘﻤﺎي ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﭘﯜﺗﯜن ﺑﯩﺮ ﻛﯜن ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﯚﺗﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﺳﺘﺎ  -ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ  -1ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﮬﻪﻣﻤﻪ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﺧﻪﻧﺰۇﭼﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻗﺴﯘ ۋﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ  -1ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺪا ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻧﮕﻪن ﺋﯩﺪى .ﻛﯩﺘﺎب ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﻣﺮاق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ
ﺟﯘﯕﮕﻮدا ﺧﻪﻧﺰۇﭼﯩﻐﺎ ﺗﻪرﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ داﯕﻠﯩﻖ روﻣﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ
ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﯟى ﺳﻪۋﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪزى ﺟﻪﮬﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺮاق ﺗﯘراﺗﺘﻰ .ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﯩﺸﻼردا ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ
ﺋﻮﺑﺪان ﭘﺎراﯕﻠﯩﺸﺎﻻﻳﺘﺘﻰ .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎي ﺋﯚﺗﯜش ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺗﻪدرﯨﺠﯩﻲ ﮬﺎﻟﺪا ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﮕﻪ ﻛﯚﯕﻠﻰ
ﭼﯜﺷﺘﻰ -79 .ﻳﯩﻠﻰ  -7ﺋﺎﻳﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚز ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﮕﻪ ﺋﯩﺰﮬﺎر ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺟﺎۋاب ﺑﻪردى :ﺋﯘ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯜرۈﺷﻜﻪ ﻣﺎﻗﯘل ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯘ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮﻻ
ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺶ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاش ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﮕﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ،داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﯘﺳﻰ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ
ﻧﻪزﯨﺮﯨﺪە ،ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻏﯘل ﺑﺎﻻ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﻣﯘﻧﺪاق  2ﺷﻪرﺗﻨﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك .1 :ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﯜردە
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ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرۈﺷﻰ ﻛﯧﺮەك .2 .ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارى ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك .ﮬﻪر ﻛﯩﻢ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ
ﺗﯜردە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرﮔﻪن ﻛﯩﺸﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﺋﺎزاب  -ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺗﯩﻘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎدەم ﺋﯚزى ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯚرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧﻪرﺳﯩﻨﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪك ﻗﻪدﯨﺮﻟﻪﻳﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻏﯘل ﺑﺎﻻ ﺋﯚزى ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﯜردە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ
ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﯜردە ﻗﻪدﯨﺮﻟﻪش ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﻗﯩﺰدﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ ﻣﻪزﮔﯩﻞ ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﺎﺷﺎش ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪۋاﺗﻘﺎن ۋە ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻻرﻧﻰ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈرﯨﯟاﺗﻘﺎن ﻣﻪزﮔﯩﻞ ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ
ﻧﯘﻗﺘﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﺪا ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺳﺎﻗﻼﻧﺪى.
ﮬﻪرﮔﯩﺰ ﻛﯚﯕﯜﻟﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮول ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮل ﻗﻮﻳﻤﯩﺪى .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮول ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻨﻰ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈرۈﺷﻨﯩﯔ ،ۋە ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﭼﯧﻨﯩﻘﺘﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﯘرﺳﯩﺘﻰ ،دەپ ﺑﯩﻠﺪى .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ،
ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﺎرﺗﯩﻨﭽﺎق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﻛﻮﻧﺎ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻠﻪردﯨﻦ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﺎزات ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﻰ
"ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎ ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﺎ" )ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ " ("计算数学ﻛﻪﺳﭙﯩﺪﯨﻜﻰ  -77ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﯩﻨﻜﺎۋﺧﻪن ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯖﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﺎﺷﻘﺎ  -ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﻨﺎدا ﺋﯩﺪى .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯚرۈپ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯚز ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻐﺎ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰدەپ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﭼﻪﻛﻠﯩﯟەﺗﻜﻪن ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﻗﯩﺰﻻر ﻳﺎﺗﺎق ﺑﯩﻨﺎﺳﯩﺪا ﺋﯩﺸﯩﻚ
ﺑﺎﻗﻘﯘﭼﻰ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻮﻏﯘﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﺑﯩﻨﺎدﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﻻرﻧﻰ ﺋﯩﺰدەپ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﮕﯩﻤﯘ ﻳﻮل ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﺶ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﮕﻪ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﻻر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﮔﻪپ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻر ﺋﻪڭ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﮬﻪﭘﺘﯩﺪە ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻼ
ﻛﯚرۈﺷﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﻠﯩﺮﯨﻐﯩﻤﯘ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﺑﺎرﻣﺎﻳﺘﺘﻰ) .ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺑﻪزى ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ
ۋە ﺑﺎﻳﺮام ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﺪە ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﮬﻪدﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﺪاق ﭼﺎﻏﻼردا ﺋﯘﻻر ﮬﻪﭘﺘﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻤﯘ
ﻛﯚرۈﺷﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ(.
ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜرﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻪزى ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر "ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﻰ ﺑﻪك ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻜﻪن" دەپ ﺋﻮﻳﻼپ ﻳﯜرﮔﻪن ﺋﯩﺪى .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺶ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺋﯩﺪى .ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻛﯩﻨﻮ ﻛﯚرۈپ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ ﻣﯩﯔ ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪى )ﺑﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎن ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
 4ﻳﯩﻞ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎن  3ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻛﯩﻨﻮﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﺪۇر( .ﺋﯘﻻر ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎق ﻛﯘﻟﯘﺑﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﯧﻠﻪت ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﯩﻨﻮﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎرﯨﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﯧﻠﻪت ﻛﯩﻨﻮﺧﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮڭ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﺎرﯨﺪورﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪە ﺋﯩﻜﻪن .ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ دﯦﮕﯜدەك ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻛﯩﻨﻮﺧﺎﻧﯩﻐﺎ
ﻛﯩﻨﻮﻏﺎ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻣﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﺷﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮى ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﺋﻮرۇﻧﺪۇﻗﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﺳﺎن ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﮕﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎي
ﺋﻮرۇﻧﺪۇﻗﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﭘﻪس ﺋﺎۋازدا ﻳﺎﻛﻰ ﺷﻪرەت ﺑﯩﻠﻪن ﻳﺎﻟﯟۇردى .ﭘﯜﺗﯜن ﺋﻪس  -ﮬﻮﺷﻰ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﺪە
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯩﻨﻮدا ﻧﯧﻤﻪ ﭼﯩﻘﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎزراﻗﻤﯘ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮەر ﺳﺎﺋﻪت ﺋﯚﺗﯜپ ،ﻛﯩﻨﻮﻧﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ
ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺋﻮرۇن ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎران ﻣﺎﻗﯘل ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻐﺎ ﺳﯚز
ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﺋﯘ ﺳﻪﻛﺮەﭘﻼ ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘرۇپ ،ﺋﯚز ﺋﻮرۇﻧﺪۇﻗﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﺑﻪردى .ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻟﯩﻲ
ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪا ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺑﯩﻠﻪن ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻛﯩﻨﻮ ﻛﯚرەﻟﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯜﺗﺘﯜرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎز
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﺪە ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺳﻪﻧﯭت ﺋﯚﻣﯩﻜﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻐﺎن "ﻣﯚﻟﺠﻪر ﺗﺎغ ﺑﻮراﻧﻠﯩﺮى" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ دراﻣﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﺪﯨﻦ رۇﺧﺴﻪت ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ دراﻣﯩﻐﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﯧﻠﻪت ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺧﻪﻟﻖ ﺗﯩﻴﺎﺗﯩﺮﺧﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ دراﻣﯩﻐﺎ
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ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﺎردى .ﺋﻮﻳﯘن ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﺪە ﻛﻮﭼﺎ ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺳﻠﯩﺮى ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺳﺎۋاﻗﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ۋﯦﻠﯩﺴﯩﭙﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎرﯨﻴﻪت ﺋﺎﻟﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺗﯩﻴﺎﺗﯩﺮﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎرﻏﯩﭽﻪ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ
ۋﯦﻠﺴﯩﭙﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ۋﯦﻠﯩﺴﯩﭙﯩﺘﻨﻰ ﻳﯧﺘﯩﻠﻪپ ،ﺗﯩﻴﺎﺗﯩﺮﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﭘﯩﻴﺎدە ﺑﺎردى.
ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﻳﻮﻟﺪا ﺗﻮﻧﯘﺷﻼر ﺋﯘﭼﺮاپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا  2ﻣﯧﺘﯩﺮ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻖ ﻗﻮﻳﯘپ ﭘﯩﻴﺎدە
ﻣﺎﯕﺪى .ﻛﻪﭼﺘﻪ دراﻣﺎ ﺗﯜﮔﻪپ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﻗﺎراﯕﻐﯘدا ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻢ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻤﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ،
ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺋﺎران ﺗﻪﺳﺘﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ۋﯦﻠﺴﯩﭙﯩﺘﯩﺪە ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ ﻣﺎﻗﯘل ﺑﻮﻟﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪا  5ﻳﯩﻞ ﺋﻮﻗﯘش ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﻪﻧﺰۇ ﺗﯩﻠﻰ ،ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ۋە
ﻳﺎﭘﻮن ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﺪى .ﻣﻪﻛﺘﻪپ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺧﯩﺰﻣﻪت ۋەزﯨﭙﯩﺴﯩﺪﯨﻦ  5ﻧﻰ ﺋﯚز ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻟﺪى .ﮬﻪﻣﺪە ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻣﻪۋﺳﯘﻣﻠﯘق ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﺪا  94ﻧﻮﻣﯘر ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ 5 ،ﻳﯩﻞ ﺋﻮﻗﯘش ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻼردا  100دﯨﻦ ﻧﻮﻣﯘر ﺋﺎﻟﺪى .ﺋﻮﻗﯘش ۋە ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺟﻪﮬﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﻣﻪﻛﺘﻪپ رەﮬﺒﻪرﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ۋە
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ  -ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘق رازى ۋە ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ  -ﺋﯩﺰﻟﯩﺮى ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮى
ژۇرﻧﯩﻠﻰ ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ رادﯨﯯ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﺴﻰ ،ﺋﯜرۈﻣﭽﻰ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ ۋە ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺧﻪﻟﻖ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﻪڭ -
ﻛﯚﻟﻪﻣﺪە ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى) .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻣﻪﺗﺒﯘﺋﺎﺗﻼرﻏﺎ ﺑﯧﺴﯩﻠﻐﺎن ،ﺋﯚزى ﻳﺎزﻏﺎن ۋە ﺋﯚزى ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﻳﺎزﻏﺎن ﮔﯧﺰﯨﺖ -
ژۇرﻧﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﻣﺎﯕﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘ  -1988ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ رادﯨﯯ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺧﺒﯩﺮى ﺋﺎرﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇپ ﺑﻪرﻣﯩﮕﻪن .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزى ﻳﯩﻐﻘﺎن ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘرۇق ﻗﺎﻟﻐﺎن .ﺋﻪﮔﻪر ﺋﺎﺷﯘ
ﻣﯘﺧﺒﯩﺮ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼرﻧﻰ ﮬﺎزﯨﺮ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇپ ﺑﯧﺮەﻟﯩﺴﻪ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪار ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ (.ﺋﻮﻗﯘش
ﭘﯜﺗﺘﯜرۈش ۋاﻗﺘﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﺳﯩﭗ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪﻣﯘرﯨﻲ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ
ﺗﺎﻟﻼش ۋاﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ۋە ﻣﻪﻣﯘرﯨﻲ ﻳﯩﻐﯩﻨﻼرﻏﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ،ﺋﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻼر ﺑﯩﻠﻪن
ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪن ﺋﯚﻣﯜرﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﻳﻮﻗﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ
دۇﻧﻴﺎدا ﻣﻪۋﺟﯘد ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﭘﻪﻧﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﭘﻪﻟﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺷﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر
ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯖﻤﯘ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﻘﺎ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺋﯩﺮادە ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎن ۋە ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻏﺎﻳﻪ ﺗﯩﻜﻠﯩﮕﻪن ﺋﯩﺪى.
 -1982ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻐﺎ ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ،ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ ﻗﯘرۇﻟﺘﯩﻴﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻛﯧﯖﻪﺷﻤﯘ
ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﭘﯧﺸﻘﻪدەم ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻛﺎدﯨﺮﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى .ﺋﯘﻻر
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺑﯩﺮﻻ ﺋﯧﻐﯩﺰدﯨﻦ" :ﺋﯘﻛﺎم ،ﮬﻪرﮔﯩﺰ ﻣﻪﻣﯘرﯨﻲ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﻗﯩﻠﯩﻤﻪن ،دەپ ﺋﯚزۈﯕﻨﻰ ﺑﯩﺰدەك ﻧﺎﺑﯘت ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﻤﺎ .ﭼﻮﻗﯘم
ﺋﯚز ﻛﻪﺳﭙﯩﯖﻨﻰ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇپ ،ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﺋﺎز ﺷﺎن  -ﺷﻪرەپ ﻛﻪﻟﺘﯜرﮔﯩﻦ" ،دﯦﺪى .ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻤﯘ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻧﺎم
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﯩﻐﺎ ۋە ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜردە ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﺎرﺷﻰ ﺋﯩﺪى .ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎق ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎرى ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﻪۋاﺗﻘﺎن ﻗﻪﻳﻴﯘم ﺑﺎۋۇدۇن ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺑﺎﺷﻘﺎرﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﺑﯩﻖ ﻣﯘدﯨﺮى ﺋﺎﻳﺸﻪم ﺋﺎﭘﭙﺎي،
ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘدﯨﺮى ﺳﯘﻟﺘﺎن ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﮬﻪم ﺧﻪﻧﺰۇ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻼرﻣﯘ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ
ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﭼﻮڭ ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪپ ،ﺋﯚز ﻛﻪﺳﭙﯩﻨﻰ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ
ﺑﻪردى .ﺷﯘ ﻣﻪزﮔﯩﻠﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﭘﺎرﺗﯩﻴﻪ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ  -1ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎرى ﺟﺎڭ ﻳﺎڭ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ
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ﺋﯚز ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى ) ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯧﻴﯩﻨﻠﯩﻜﺘﻪ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﻧﺎزارﯨﺘﻰ ﭘﺎرﺗﯩﻴﻪ
ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ  -1ﺳﯧﻜﺮﯦﺘﺎرى ﺑﻮﻟﺪى(" :ﺋﻪرﻛﯩﻦ ،ﮬﺎزﯨﺮ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﺪا ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﻮڭ ﻳﻮل ﺑﺎر .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﻛﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘش .ﺋﻪﮔﻪر ﺳﻪن ﺑﯘ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺴﺎڭ ،ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﯧﺰﻻ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮن دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻛﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺋﯚﺳﯜپ ﻛﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺴﻪن .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺷﻮﭘﯘرۇڭ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﺎﺷﭙﯩﺰﯨﯖﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﮬﻪ دﯦﺴﯩﻼ
زﯨﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ ﻳﯜرۈپ ،ﺟﺎﭘﺎ ﭼﻪﻛﻤﻪي ﺑﺎﻳﺎﺷﺎت ﻳﺎﺷﯩﻴﺎﻻﻳﺴﻪن .ﺳﻪن ﺋﯜﭼﯜن  -2ﻳﻮل ﺋﯚز ﻛﻪﺳﭙﯩﯖﻨﻰ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇش .ﻣﻪن ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر
ﺋﯩﭽﯩﺪە ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻛﻪﺳﯩﭙﺘﻪ ﺳﻪﻧﺪەك ﭘﻪۋﻗﯘﻟﯫددە ﺑﯚﺳﯜپ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚرۈپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن .ﻛﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﻛﯚپ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﻪﺳﯩﭙﻨﻰ ﺳﻪﻧﺪەك ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﻰ ﻣﻪن ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻛﯚرۈپ ﺑﺎﻗﻤﯩﺪﯨﻢ .ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﻪﮔﻪر ﺳﻪن ﻛﻪﺳﯩﭗ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ
ﺗﺎﻟﻠﯩﺴﺎڭ ،ﺋﯚز ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﯖﮕﻪ ﭼﻮﯕﺮاق ﺗﯚﮬﭙﻪ ﻗﻮﺷﺎﻟﯩﺸﯩﯔ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﯚزۈڭ ﺋﻮﺑﺪان ﺋﻮﻳﻼپ ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ".ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎش ۋەزﯨﭙﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚﺗﻪپ ﺑﺎﻗﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﻪﻣﯘرﯨﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺧﯧﻠﯩﻼ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﻰ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ رەﺋﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪن ﭼﯩﯔ ﺧﯘا ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ۋۇ ﺷﺎۋزو ﻛﯧﻴﯩﻨﻠﯩﻜﺘﻪ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪﻧﺘﻪرﺑﯩﻴﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮى ﺑﻮﻟﺪى -1989 .ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘرﺗﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﯩﺪا ۋۇ ﺷﺎۋزوﻏﺎ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪى ،ۋۇ ﺷﺎۋزو
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﺋﺎﻳﺮودروﻣﯩﻐﺎ ﺋﻪﭘﭽﯩﻘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﮬﻪﻣﺪە ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاق ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺰدﯨﺸﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﭘﻪرﯨﺰﯨﭽﻪ ،ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ رەﺋﯩﺴﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪن  16ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪم دﯦﮕﻪﻧﺪە
 5ﻛﯩﺸﻰ ﮬﺎزﯨﺮ ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﻲ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪت ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﺪا ﮬﻮﻗﯘق ﺗﯘﺗﯘپ ﺋﯩﺸﻠﻪۋاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻮل ﺗﺎﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﭘﻪﻳﺖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﻛﻪﺳﯩﭗ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ
ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺋﯘ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇپ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ.
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ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻠﯩﺮى .ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﯘر ﺋﻮﯕﺪﯨﻦ ﺳﺎﻧﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻜﻰ  -5ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ  5ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﻣﯘدﯨﺮى ﺷﻪرﯨﭗ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯘﺗﻠﻪق ﻛﯚپ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﮬﺎزﯨﺮ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﺴﯩﺪا ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪۇ.

ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﻛﯘﺗﯘﭘﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜردە ﻗﻮﻟﻼپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﻪر داﺋﯩﻢ
ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﻳﺎردەﻣﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﯘﻟﺘﺎن ﺟﺎﻧﺒﻮﻻﺗﻮۋ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ .ﺑﯘ ﺳﯜرەت -2006
ﻳﯩﻠﻰ  -9ﺋﺎﻳﺪا ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن .ﺳﯘﻟﺘﺎن ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﻛﯧﻴﯩﻨﻠﯩﻜﺘﻪ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ
ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﻣﯘدﯨﺮى ،ۋە ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻠﯘق ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ
ﻧﺎزارﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﻧﺎزﯨﺮى ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎر ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ
ۋەزﯨﭙﯩﻠﻪردە ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﯩﻐﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﻘﯘﭼﯩﻼر ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ
ﺗﻮر ﺑﯧﺘﯩﻨﻰ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
.cn

.any

http://janbola

ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺳﺎۋاﻗﺪﯨﺸﻰ ۋە دوﺳﺘﻰ دﯨﻠﻤﯘرات ﺗﯘرﺳﯘن ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ .ﺑﯘ
ﺳﯜرەت  -1980ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪى  -ﻛﻪﻳﻨﯩﺪە ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن .دﯨﻠﻤﯘرات ﺗﯘرﺳﯘن ﮬﺎزﯨﺮ
ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮوﻧﻠﯘق ﺋﯘﭼﯘر ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ
ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﻪۋاﺗﯩﺪۇ.
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﻣﯘدﯨﺮى ﺷﻪرﯨﭗ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ
ۋە ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن رەﯕﺴﯩﺰ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺴﻰ
ﺋﯩﺸﻠﯩﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺑﯘ ﺳﯜرەت ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﻪﻟﯘم ﺑﯩﺮ
ژۇرﻧﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﻪ
ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﻗﺎﻳﺴﯩﮋۇرﻧﺎﻟﻞ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﺪە ﻗﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ.

 -1981ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ  -83ﻳﯩﻠﯩﻐﯩﭽﻪ  -4ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﻚ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﺴﯩﺪا ۋەزﯨﭙﻪ ﺋﯚﺗﯩﮕﻪن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻛﺎدﯨﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﻰ.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﯘر ﺳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺳﺎﻧﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻜﻰ -5ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ،ﺋﻮﯕﺪﯨﻦ ﺳﺎﻧﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚزەﻳﻨﻪك ﺗﺎﻗﯩﯟاﻟﻐﺎن  -3ﻛﯩﺸﻰ ﻳﺎش ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺧﯩﻤﯩﻴﻪ ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ
زەﭘﻪر ﺋﺎﺑﻠﯩﺰدۇر .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚز ﻳﺎﺗﯩﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﻪپ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن زەﭘﻪر ﺋﺎﺑﻠﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ۋاﻗﯩﺖ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺗﯘرﻏﺎن ﺋﯩﺪى.
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 -1982ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزدا ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎن ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎزﻟﯩﻖ داﻻ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻏﯘل
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻣﯘﺷﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ  -1ﻗﻮل ﻣﻪﺳﯱﻟﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى.

ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ  -19ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﻰ رەﺋﯩﺴﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﻰ .ﺑﯘ ﺳﯜرەت  -1979ﻳﯩﻠﻰ  -5ﺋﺎﻳﺪا ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن .ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﻮڭ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪە ﺗﯘرﻏﺎن ﻛﯚزەﻳﻨﻪﻛﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﻮﯕﻐﯘل ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺧﻪﻧﺰۇ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻦ .ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻗﯘردﯨﻜﻰ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﻮڭ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪە ﺗﯘرﻏﺎن ﻗﺎرا ﻛﯚزەﻳﻨﻪك ﺗﺎﻗﯩﯟاﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ رەﺋﯩﺴﻰ ۋە
ﭼﯩﯖﺨﯘا ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ رەﺋﯩﺴﻰ ۋۇ ﺷﺎۋزو ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯜﺗﺘﯜرۈپ ﺋﯘزۇن ﺋﯚﺗﻤﻪي ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪﻧﺘﻪرﺑﯩﻴﻪ
ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎﻛﻰ  -1998ﻳﯩﻠﯩﻐﯩﭽﻪ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﻏﺎن.
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 .7ﺷﺎﯕﺨﻪﻳﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﺷﯘرۇش
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ دەرﺳﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ "ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮو  -ﻣﺎﮔﻨﯩﺘﻠﯩﻖ ﻣﻪﻳﺪان ۋە
دوﻟﻘﯘﻧﻼر" دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻧﯘر ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮو  -ﻣﺎﮔﻨﯩﺘﻠﯩﻖ دوﻟﻘﯘﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻳﻪردﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﻳﻪرﮔﻪ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ دەرﺳﺘﯘر.
ﺋﯘ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻘﻰ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ دەرﺳﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻛﻪﺳﭙﯩﺪﯨﻜﻰ  3ﭼﻮڭ
ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﻤﯘ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘدۇر .ﺑﯘ دەرﺳﻨﯩﯔ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻘﻰ )رادﯨﯯ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮوﻧﯩﻜﯩﺴﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە(
ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ دەرﺳﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭼﻮڭ ﭘﻪرﻗﻰ ،ﺑﯘ دەرﺳﺘﻪ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮو  -ﻣﺎﮔﻨﯩﺘﻠﯩﻖ دوﻟﻘﯘﻧﻨﻰ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن
ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻓﻮرﻣﯘﻻﻻردا ۋﯦﻜﺘﻮرﻟﯘق ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﻪر ﻛﯚپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ دەرﺳﻠﻪردە ﺑﻮﻟﺴﺎ ۋﯦﻜﺘﻮرﻻر
ﺋﯘﻧﭽﯩﯟاﻻ ﻛﯚپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﻤﻪﻳﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ دەرس ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻘﻰ ﻛﻪﺳﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﻪدەر ﺗﻪس ﺗﯘﻳﯘﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺟﯘﯕﮕﻮ ،ﻳﺎﭘﻮن ۋە ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا ﻳﺎﺷﺎپ ﺑﺎﻗﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ  3دۆﻟﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﺋﯘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ "ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮو  -ﻣﺎﮔﻨﯩﺘﻠﯩﻖ دوﻟﻘﯘﻧﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﻤﻪﻛﻤﯘ ﺗﻪس ،دەرس ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﻤﯘ ﺗﻪس ،ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻤﯘ ﺗﻪس"
دﯦﮕﻪن ﺳﯚزﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺑﺎﻗﺘﻰ .ﺑﯘ دەرﺳﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺗﻪس ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﺎرﻏﺎن دۆﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪە
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯘ دەرﺳﻨﻰ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻐﯩﻤﯘ ﺋﯚچ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚردى .ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ
ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪا ﺑﯘ دەرﺳﺘﻪ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﻪﻧﮕﻪن ﺑﯩﺮەرﻣﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﻳﻮق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﮬﻪدە دەرس
ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻐﺎ ﻣﯘﺷﯘ دەرﺳﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﺷﻜﻪ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ﺋﯘ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ
ﺑﯘ دەرﺳﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﻪي ،ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﮬﻪر ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ دەرﺳﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻗﺸﺎﭘﻼ ﺋﻮﻟﺘﯘردى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎز ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻪرﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻼﺷﺘﯘرۇۋﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎي ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮراﻳﺘﺘﻰ.
ﻣﻪۋﺳﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ،ﺋﯘ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ" :ﺋﯘﻛﺎم ،ﻛﯧﻠﻪر
ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ دەرﺳﻨﻰ ﺳﻪن ﺋﯚﺗﯜپ ﺑﺎﻗﺎﻣﺴﻪن؟" دەپ ﺳﻮرﯨﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﺎﻗﯘل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ
دەرﺳﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﻪ ﺑﯘ دەرﺳﻜﻪ ﺋﻪﺗﺮاﭘﻠﯩﻖ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪى ،ﮬﻪﻣﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ دەرﺳﻨﻰ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻟﺪى
ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻐﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻼرﻧﻰ ﺑﯩﺮەر ﻗﯘر ﺗﻪﻛﺮارﻻۋﯦﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﯖﻰ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻨﻰ ﺳﯚزﻟﯩﺪى.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻠﯩﻖ ۋە ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺳﯚزﻟﯩﮕﻪﻧﺪە
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺟﻪﻟﭗ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻠﯩﺮى ﺑﯘرۇﻧﻘﯩﺪەك ۋاراڭ  -ﭼﯘرۇڭ ﻗﯩﻠﻤﺎي ،دەرﺳﻨﻰ
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ زﯦﮭﯩﻦ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪى .ﮬﻪﻣﺪە دەرس ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪا ،ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻼر ﺑﯩﺮدەﻛﻼ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﺎۋاك ﭼﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
دەرﺳﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪە ﺑﻪزﯨﻠﻪر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ" :ﺋﻪرﻛﯩﻦ ،ﻣﻪن ﺑﯘ دەرﺳﻨﻰ ﺑﯜﮔﯜن ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﯩﺪﯨﻢ" دﯦﺪى .ﺑﯘ
دەرﺳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﺎﭘﺸﯘرۇق ﺑﻪرﻣﯩﺪى .ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﻪﺷﯩﻘﻤﯘ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜزﻣﯩﺪى.
ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻣﻪۋﺳﯘﻣﻠﯘق ۋە ﻣﻪۋﺳﯘم ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﻼرﻧﯩﻤﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ۋﯦﻜﺘﻮرﻟﯘق ﻓﻮرﻣﯘﻻﻻر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﻓﯩﺰﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎدﻟﯩﻐﯘزۇپ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻼ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﺋﺎﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯜﺗﺘﯜرۈش ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪە ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﻐﺎن "ﻣﯩﻜﺮو دوﻟﻘﯘن ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ" ﻣﯘ ﻳﯜﻗﯘرﻗﻰ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮو  -ﻣﺎﮔﻨﯩﺘﻠﯩﻖ دوﻟﻘﯘﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻐﺎ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﺎزى ﺳﯘﻟﺘﺎن ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪن ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن ﺋﯩﺪى.
 -77ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر  -1983ﻳﯩﻠﻰ  -2ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -15ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯜﺗﺘﯜرەﺗﺘﻰ -1983 .ﻳﯩﻠﻰ  -1ﺋﺎﻳﺪا
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﻛﻪﺳﯩﭗ ﺑﯩﻠﻪن ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﻨﯩﯔ ﻣﯘدﯨﺮى
ﺳﯘﻟﺘﺎن ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮو  -ﻣﺎﮔﻨﯩﺘﻠﯩﻖ دوﻟﻘﯘﻧﻰ دەرﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﺷﻜﻪ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﺪى .ﮬﻪﻣﺪە
 -77ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯜﺗﺘﯜرۈﺷﻰ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ﺳﺎﻗﻠﯩﻤﺎي ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺷﺎﯕﺨﻪي ﻗﺎﺗﻨﺎش ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻘﻰ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﺷﯘرۇﺷﻘﺎ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﺪى.
 -1983ﻳﯩﻠﻰ  -2ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -18ﻛﯜﻧﻰ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﺎﯕﺨﻪﻳﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى .ﮬﻪﻣﺪە  -2ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -21ﻛﯜﻧﻰ -1
ﻣﻪۋﺳﯘﻣﻠﯘق دەرﺳﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .دەرس ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘزۇن ﺋﯚﺗﻤﻪي ،ﻳﻪﻧﻰ  -2ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -28ﻛﯜﻧﻰ ،ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪت ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ
ﺋﺎﺳﭙﯩﺮاﻧﺘﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﺳﭙﯩﺮاﻧﺘﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺋﯘزۇﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮى ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﺳﭙﯩﺮاﻧﺘﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﻗﻮﺑﯘل
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻴﻪﻧﺠﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻧﻪﻧﺠﯩﯔ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت
ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮو  -ﻣﺎﮔﻨﯩﺘﻠﯩﻖ دوﻟﻘﯘﻧﻰ ﻛﻪﺳﭙﯩﮕﻪ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﺗﻘﺎن ﺋﯩﺪى .ﮬﻪﻣﺪە ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﺗﻘﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ،ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ
ﺑﯧﺮﯨﭽﻪ ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪى .ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﭘﻪﻧﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪت دەرﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ
ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻛﻮﻣﭙﺎرﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎس ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺑﯘ دەرﺳﻨﯩﯔ ﻣﻪزﻣﯘﻧﯩﻐﺎ ﺧﻪﻧﺰۇﭼﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎي ،ﺋﺎدەم ﺑﯩﻠﻪن ﺟﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺧﻪﻧﺰۇﭼﯩﺪا ﻗﺎﻧﺪاق ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﯩﻤﯘ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻪﻟﺪى .ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘ
ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮو  -ﻣﺎﮔﻨﯩﺘﻠﯩﻖ دوﻟﻘﯘﻧﻰ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺟﯩﻖ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺑﯘ
ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜردە ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺮﯨﭽﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪپ
ﺋﺎﺳﭙﯩﺮاﻧﺘﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻧﯩﺸﺎﻧﻨﻰ ﭘﯜﻛﻜﻪن ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮو  -ﻣﺎﮔﻨﯩﺘﻠﯩﻖ دوﻟﻘﯘﻧﻰ
ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯩﻜﺮو دوﻟﻘﯘن ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ﻛﻪﺳﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪپ ،ﻳﯘرﺗﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ
ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻨﻰ ﺗﻮﻟﺪۇرۇش .دﯦﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪا ﺑﯘ ﺳﺎﮬﻪدە ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮﻣﯘ ﺋﺎدەﻣﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ.
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮەر ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻳﺎردەم ﺳﻮراي دﯦﺴﻪ ،ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮەرﻣﯘ
ﻛﯩﺸﻰ ﻳﻮق ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻜﺮو  -دوﻟﻘﯘن دەرس ﺗﻪﺟﺮﯨﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘرۇپ ﭼﯩﻘﯩﺶ
ۋەزﯨﭙﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯜﻛﻠﻪﻧﮕﻪن ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -1ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻚ دەرﺳﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺋﯘ
ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪچ ﺳﺎﺋﻪت  11دە ﻛﯘﺗﯘﭘﺨﺎﻧﯩﻨﻰ ﺗﺎﻗﯩﻐﯩﭽﻪ ﻛﯘﺗﯘﭘﺨﺎﻧﯩﺪا ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﺪى .ﻛﯘﺗﯘﭘﺨﺎﻧﺎ ﺗﺎﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ
ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻘﻰ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ رادار ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻛﯧﭽﻪ ﺳﺎﺋﻪت  12دﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﺪى )ﺑﯘ
ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻛﻰ ﻛﯧﭽﯩﭽﻪ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ( .دەم ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ۋە ﺑﺎﻳﺮام ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﭘﻪﻗﻪت دەم ﺋﺎﻟﻤﺎي ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ
ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻪڭ داﯕﻠﯩﻖ  6 - 5ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارى ۋە ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﻠﻪردە ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ
ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜرﮔﻪن ﺳﻪۋﯨﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜن ۋۇﺟﯘدى ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ
ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﺎ ﺳﯚزﻟﯩﻤﯩﮕﻪن ۋە ﺗﺎﭘﺸﯘرۇق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪرﻣﯩﮕﻪن ﻣﻪﺷﯩﻘﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚزى
ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﻣﺎﯕﺪى .ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﻮﻟﯘﻗﺴﺎ دەرﺳﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰدەپ ﺗﯧﭙﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﻮرﯨﺪى .ﺋﯘ
داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ" :ﻣﻪن ﺋﯚزۈم دەرس ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪە ،ﻣﺎۋۇ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرﯨﻤﻪن؟" دەپ ﺳﻮراپ ﺗﯘردى .ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ
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ﺋﯚزى ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮەر ﻣﻪزﻣﯘﻧﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻳﻮل ﻗﻮﻳﻤﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺋﯘ ﺋﯚزى ﺑﯘرۇن ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜرﮔﻪن،
ﺑﻪزﯨﻠﻪر ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﺋﯧﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ دەرﺳﻠﻪردە "ﺋﻪﮔﻪر ﻣﯘﻧﺪاق ﻣﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪن" دەپ ﺋﯚزى
ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﯧﻜﺎﻳﻪ ﺳﯚزﻟﯩﮕﻪﻧﺪەك دەرس ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪﮬﯟاﻟﻐﺎ ﺋﯜزۈل  -ﻛﯧﺴﯩﻞ ﺧﺎﺗﯩﻤﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯩﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﺎﯕﺨﻪي ﻗﺎﺗﻨﺎش ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻐﺎ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ  -1ﺋﺎۋﻏﯘﺳﺖ ﻳﯧﺰا ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ
ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﯩﻖ ۋە ﺋﺎﺑﻠﯩﻜﯩﻢ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﺷﯘرۇﺷﻘﺎ ﺑﺎرﻏﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯜﭼﻪﻳﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﺎ
ﺗﯘردى .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﯘﻻر ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮەر ﻳﯩﻞ ﺑﯘرۇن ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﻛﻪﺳﭙﻰ "ﭘﻪن  -ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻐﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ
ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ" ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ "ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ" ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن 30ﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﺎر
ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻮﻏﯘل ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﺎﺗﯩﻘﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘدۇل
ﻗﻮﺷﻨﺎ ﺋﯩﺪى.
ﭘﯜﺗﯜن ﻳﺎﺗﺎق ﺑﯩﻨﺎﻟﯩﺮﯨﺪا ﻗﯩﺶ ﻛﯜﻧﻰ ﭘﺎر ﻳﻮق ،ۋە ﻳﺎز ﻛﯜﻧﻰ ﮬﺎۋا ﺗﻪﯕﺸﯩﮕﯜچ ﻳﻮق ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﻗﯩﺶ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﻛﯘﺗﯘﭘﺨﺎﻧﺎ ۋە
ﺳﯩﻨﯩﭙﻼر ﺗﺎﻗﺎق ۋاﻗﺘﯩﺪا ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﺎ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﻘﻪدەر ﻳﻮﺗﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ
ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﻗﻮل ﺑﯩﻠﻪن ﺧﻪت ﻳﺎزﯨﺪﯨﻐﺎﻧﺪا ﻳﺎﻛﻰ ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼرﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪا ﻳﻪﻧﻪ ﺳﻮﻏﯘق ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻗﯩﺶ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﻨﺎق ﺳﯘ ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﺋﯘ
ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﻪﮔﻜﯜزۈپ ﺗﯘرۇپ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼپ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﺪى .ﻳﺎز ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺷﺎﯕﺨﻪﻳﺪە ﭘﺎﺷﺎ ﺗﻮﻻ ،ﮬﺎۋا
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﯩﻨﭽﯩﻖ ۋە ﻧﻪم ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻳﯘﻏﺎن ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪر  5 - 4ﻛﯜﻧﺪە ﺋﺎران ﻗﯘرۇﻳﺪۇ .ﺧﯘرۇم ﺋﺎﻳﺎق ۋە ﺧﯘرۇم ﺳﺎﻧﺪۇﻗﻼر ﻧﻪﻣﻠﯩﻜﺘﻪ
ﻛﯚﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺋﺎدەم ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﺎ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘرﺳﺎ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻨﯩﯔ دﯨﻤﯩﻘﯩﻐﺎ ﭼﯩﺪﯨﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﯟەﺗﺴﻪ ﭘﺎﺷﺎ ﭼﺎﻗﺎﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻛﺎﻟﺘﻪ ﺋﯩﺸﺘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎق داﻛﺎ
رەﺧﺘﺘﯩﻦ ﺗﯩﻜﯩﻠﮕﻪن ﭘﺎﺷﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ
ﭼﯜﺷﻠﯜك ۋە ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎق ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯧﺴﻪك ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﻛﯧﺴﯩﻠﮕﻪن ﮔﯜرۈچ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪرﺳﻪ ﻳﻮق ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﮔﯜرۈچ ﻧﻮرﻣﺎﻟﻨﻰ
ﮔﯜرۈﭼﻠﻪردﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪس ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﻮۋﯦﺖ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯘرۇﺷﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯚرۈش ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ  10ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ
ﺋﺎرﺗﯘق ﺋﺎش ﺋﯩﺴﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﯨﺪا ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎن ﻛﻮﻧﺎ ﮔﯜرۈچ ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﻛﯧﺴﻪك ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﮔﯜرۈﭼﻨﯩﯔ رەﯕﮕﻰ ﺋﺎق ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪزى
ﻳﻪرﻟﯩﺮى ﺋﺎق ،ﺑﻪزى ﻳﻪرﻟﯩﺮى ﻗﯩﺰﻏﯘچ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻻ  -ﭼﯩﭙﺎر رەﯕﻠﯩﻚ ﻛﯧﺴﻪﻛﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯘﻧﺪاق ﮔﯜرۈﭼﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﯩﻤﯘ
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻧﺎﭼﺎر ﺋﯩﺪى .ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﺮاق ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﺪا ﺗﯘﯕﮕﺎن ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘ ﭘﻪﻗﻪت ﺟﯘۋاۋﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪرﺳﻪ
ﺋﻪﺗﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪك ﮔﯜرۈﭼﺘﯩﻦ ﺑﻪك زﯦﺮﯨﻜﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﯩﻠﯩﻚ دەم ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزى ﺗﺎﻣﺎق
ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﯘﯕﮕﺎن ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪردﯨﻦ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻨﻰ  2ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎرﯨﻴﻪت ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯚزى ﻟﻪﯕﻤﻪن ﺋﯧﺘﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﺋﻮﻏﯘل ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﯧﺪى.
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯩﻜﺮو  -دوﻟﻘﯘن ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﺴﻰ ﻗﯘرۇﺷﻘﺎ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﮬﻪر ﻣﻪۋﺳﯘﻣﺪا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺧﻪﻧﺰۇ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﻠﻪن  3دەرس ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺋﯘﺳﺘﺎز ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮔﯘ رۈﻳﻠﯘڭ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ
ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرﻧﯩﯔ ﻣﯩﻜﺮو  -دوﻟﻘﯘن ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺴﻰ دەرﺳﯩﮕﻪ ﺋﯚز ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﻟﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﺎردەﻣﭽﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺪى .ﺋﯚز
ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪە ۋە ﺷﺎﯕﺨﻪي ﺷﻪﮬﯩﺮى راﻳﻮﻧﯩﺪا ﺋﯚﺗﻜﯜزۈﻟﮕﻪن ﻣﯩﻜﺮو  -دوﻟﻘﯘن ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ دوﻛﻼت ﻳﯩﻐﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ" ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ" ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﺪا ﺋﯚﺗﯜﻟﮕﻪن "ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﯩﺴﻰ" دەرﺳﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜردە ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪى .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺷﺎﯕﺨﻪي ﻗﺎﺗﻨﺎش ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر
دﯨﻴﺎرﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ۋە ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﻪﮬﯟاﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﺎ ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ۋە ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺗﯜرﯨﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻣﯘﺷﯘ ﻗﯘرۇﻟﯘش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎن ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ دوﻛﻼﺗﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻗﺎﻟﺪۇرﻣﺎي ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻘﻰ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ  -1984ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯜﺗﺘﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ ﺑﻮﻟﯘپ -1983 ،ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزﻟﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪە ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯘﻻرﻧﻰ  2ﮬﻪﭘﺘﯩﻠﯩﻚ ﭘﺮاﻛﺘﯩﻜﯩﻐﺎ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘردى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ
ﺧﻪۋەرﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ دەرﮬﺎﻟﻼ ﺳﯘﻟﺘﺎن ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺑﯘ ﭘﺮاﻛﺘﯩﻜﯩﻐﺎ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯖﻤﯘ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎس
ﻗﯩﻠﺪى .ﺳﯘﻟﺘﺎن ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼپ ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﭘﺮاﻛﺘﯩﻜﺎ ﺋﯜﭼﯜن ﺷﺎﯕﺨﻪي ﻗﺎﺗﻨﺎش
ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻐﺎ ﺗﯚﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺧﯩﺮاﺟﻪﺗﻨﻰ ﮬﻪل ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪردى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -1983ﻳﯩﻠﻰ  -7ﺋﺎﻳﺪا ﻧﻪﻧﺠﯩﯔ
ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺷﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﮬﻪرﺑﯩﻲ رادار زاۋۇﺗﯩﺪا  2ﮬﻪﭘﺘﻪ ﭘﺮاﻛﺘﯩﻜﺎ ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﺟﻪرﻳﺎﻧﺪا رادار ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە
دەرس ﺋﻮﻗﯘدى .رادارﻻرﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﻨﻰ ﻛﯚزدﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜردى .زاۋۇﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ رادارﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘرۇپ،
ﻧﻪﻧﺠﯩﯔ ﺷﻪﮬﻪرﻟﯩﻚ ﺋﺎﻳﺮودروﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪن ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘ ﻳﻪردﯨﻦ ﺋﯘﭼﻘﺎن ﺋﺎﻳﺮوﭘﯩﻼﻧﻼرﻧﻰ رادار ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚزﯨﺘﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪى،
ﮬﻪﻣﺪە رادارﻧﻰ ﺳﯩﻨﺎق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻳﺪاﻧﯩﻐﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜن ﺑﺎردى .ﺑﯘ ﻣﻪﻳﺪان ﻧﻪﻧﺠﯩﯔ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﯧﻠﻰ ﻳﯩﺮاﻗﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ
ﻳﯧﺰﯨﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻳﻪرﮔﻪ  -1ﻛﯜﻧﻰ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ﺋﻪﺗﺮاﭘﺘﯩﻦ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﭼﯜﺷﻠﯜك ﺗﺎﻣﺎق ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮەر ﺗﯘﯕﮕﺎن ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺴﻰ
ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘ ﭼﯜﺷﻠﯜك ﺗﺎﻣﺎق ﻳﯧﻤﯩﺪى .ﺋﻪﺗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﯘ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺗﺎﻣﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن 100
ﮔﺮاﻣﻠﯩﻖ ﮬﻮر ﻧﯧﻨﯩﺪﯨﻦ  3 - 2ﻧﻰ ﻳﻪۋﯦﻠﯩﭗ ،ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺋﯚز ﺟﺎﻳﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﻪ ﺗﺎﻣﺎق ﻳﯧﻤﯩﺪى -7 .ﺋﺎﻳﻼردا ﻧﻪﻧﺠﯩﯖﻨﯩﯔ
ﮬﺎۋاﺳﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﮬﻪم ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻧﻪم ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺗﯧﺨﻰ ﺗﻮﯕﻼﺗﻘﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﮬﻮر ﻧﯧﻨﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟاﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ
ﭼﯜﺷﻜﯩﭽﻪ ﺑﯘزۇﻟﯘپ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ .ﻧﻪﻧﺠﯩﯖﺪە  -7ﺋﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ۋە ﻧﻪﻣﻠﯩﻚ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﺧﻠﯩﺸﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﺗﻪس ﺋﯩﺪى .ﺷﺎراﺋﯩﺖ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﭘﯘرﺳﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻧﻪرﺳﻪ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﮬﯧﭻ ﻧﯧﻤﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪى .ﺟﯩﻢ  -ﺟﯩﺖ ﻳﯜرۈپ ،ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟاﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪرﺳﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﻪۋﺳﯘﻣﺪا ﺧﻪﻧﺰۇ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن  6ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ دەرﺳﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪە
 80دﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻧﻮﻣﯘر ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﻤﯘ ۋە ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﻤﯘ رازى ﻗﯩﻠﺪى.
ﺑﯘ ۋاﻗﻘﯩﭽﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﯧﺨﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮدﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﺎﭘﻮﻧﻠﯘﻗﻼرﻧﯩﯔ ۋە
ﻳﻪﮬﯘدﯨﻴﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪە  2ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻞ ﻳﺎﺷﺎپ ،ﮬﻪﻣﺪە ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﻳﻪﮬﯘدﯨﻴﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ۋە ﺷﺎﯕﺨﻪي ﻗﺎﺗﻨﺎش ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻠﯩﺮﯨﺪا
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﺸﯩﺪا ﺗﯘﺗﻘﺎن ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ ،ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋﯚزﯨﻤﯘ ﺧﯘددى ﻳﺎﭘﻮﻧﻠﯘق ۋە ﻳﻪﮬﯘدﯨﻴﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﮬﻪﻣﻤﻪ ۋاﻗﯩﺘﻨﻰ ﭼﯩﯔ
ﺗﯘﺗﯘپ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﭘﯘرﺳﻪﺗﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘپ ،ﺋﯚزى ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﯩﮕﻪن  -1ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎي ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯧﺮﯨﭽﻪ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﭼﻮﯕﺎﻳﺘﯩﭗ ،ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﻳﯜﻛﺴﻪك ﺷﯩﺠﺎﺋﻪت ﺑﯩﻠﻪن داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪى .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ
ﻧﻮﭘﯘﺳﻰ  10ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻐﺎ ﺑﺎرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﺎدەﻣﻠﯩﺮى دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪرﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﺎرﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﻳﻪﮬﯘدﯨﻴﻼردﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ  160ﺗﯩﻦ ﻛﯚپ ﻛﯩﺸﻰ ﻧﻮﺑﯧﻞ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﻤﯘ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﻳﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﻳﻪﮬﯘدﯨﻴﻼر
ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻏﺎﻧﺪا ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪدەر ﻧﺎدان ۋە ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﻤﯘ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ،ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ
ﻳﻪﮬﯘدﯨﻴﻼرﻏﺎ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻣﺎي ﺗﯘرۇﭘﻤﯘ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﯘرﻏﯘن ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎي ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎي ﻛﯚزﯨﺘﯩﭗ ،ﺋﯚزﯨﺪە ﺑﯩﺮ ﻳﯜرۈش ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮى
ﺋﯚﻟﻜﯩﻠﻪردﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن "ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ" دﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﺎﯕﺨﻪﻳﺪە ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن
ﻣﻪزﮔﯩﻞ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺳﯩﻨﯩﭙﻼر ﻗﯘرۇﻟﻐﯩﻨﯩﻨﯩﯔ  -2ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺳﯩﻨﯩﭙﻼر ﺑﺎر ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﻳﯜز ﺑﻪرﮔﻪن ﺋﻪﮬﯟاﻟﻼر
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﮬﻪﻳﺮان ﻗﺎﻟﺪۇردى .ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯧﭽﯩﻨﺪۇردى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚز ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ "ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ"
ﻧﯩﯔ دەرﺳﯩﮕﻪ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ،ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ  3- 2ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ "ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﺪۇق" ،دەپ دەرﺳﻜﻪ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر
ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﻪي ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺶ ﮔﯩﺮداﺑﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﺎﺗﯩﻘﻰ ﺑﯩﺮ 6
ﻗﻪۋەﺗﻠﯩﻚ ﭼﻮڭ ﻳﺎﺗﺎق ﺑﯩﻨﺎﺳﯩﻨﯩﯔ  -1ﻗﻪۋﯨﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺋﯘﻻر ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﺪا ﻛﯧﭽﻪ ﺳﺎﺋﻪت  12دﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﯩﭽﻪ
ﺋﻮﻟﺘﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﭗ )ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﯨﻐﻰ ﺋﯚﭼﯜرۈﻟﮕﻪﻧﺪە ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﺎ ﺷﺎم ﻳﺎﻧﺪۇرۇپ ﻗﻮﻳﯘپ( ،ﺳﺎز ﭼﯧﻠﯩﭗ ،ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ،ﭘﯜﺗﯜن
ﺑﯩﻨﺎدﯨﻜﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯘﺧﻼﺗﻘﯘزﻣﯩﺪى .ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺧﻪﻧﺰۇ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﻰ ﺋﯘرۇپ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ ۋەﻗﻪ
ﺗﯘﻏﺪۇردى .ﺷﺎﯕﺨﻪﻳﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪرﻟﻪردﯨﻜﻰ "ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ" ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ،ﺑﻪزﯨﻠﯩﺮى "ﻗﻮش ﻗﻪۋەﺗﻠﯩﻚ ﻛﺎرﯨﯟاﺗﺘﺎ ﻳﯧﺘﯩﺶ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚرپ  -ﺋﺎدﯨﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺧﯩﻼپ" دەپ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ دەۋا ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻗﻪۋەﺗﻠﯩﻚ ﻛﺎرﯨﯟاﺗﺘﺎ ﻳﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﻪزﯨﻠﯩﺮى " ﺑﯩﺰ ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺘﯩﺪا ﭼﻮﻗﯘم ﻗﻮي ﺋﯚﻟﺘﯜرﻣﯩﺴﻪك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯚرپ  -ﺋﺎدﯨﺘﻰ" دەپ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻗﻮي ﺗﺎﭘﻘﯘزﻏﺎن .ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر دﯦﮕﯜدەك ﺋﯚز ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﻧﺰۇ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﭼﻮڭ
ﻣﯘﺷﺘﻼش  -ﺟﯧﺪەﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﻏﺪۇرﻏﺎن .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻼرﻏﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯧﭽﯩﻨﺪى .ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر
ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﺎ  8ﻛﯩﺸﻰ ﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ  12ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘرۇپ ﺑﺎﻗﻘﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘر رەﮬﺒﻪرﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ،ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺎزﯨﺮﻻﻧﻐﺎن ﺑﯘﻧﺪاق
ﭘﯘرﺳﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﻪرﮔﯩﺰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻘﭽﻪ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﯩﻠﮕﻪن ﺋﯩﺪى .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻳﻐﯘر رەﮬﺒﻪرﻟﻪر ﻧﯘرﻏﯘن ﻳﻮل
ﻣﺎﯕﻐﺎن ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯚپ ﻳﺎﻟﯟۇرﻏﺎن ﺋﯩﺪى .ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﻳﻮل ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ
ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﻪرﻧﻰ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﻪپ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈرۈش ﺋﯩﺪى .ﺳﯩﻨﯩﭗ ﻣﯘدﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﻰ ﺑﯩﻠﻪن ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯚز
ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺳﯩﻨﯩﭙﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋﻪت ﺳﯚزﻟﯩﺪى .ﺋﯘ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻧﯘرﻏﯘن ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﻰ ﺳﻮرﯨﺪى:
ﺳﯩﻠﻪر ﺑﯘ ﻳﻪرﮔﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﻼر؟ ﺗﺎﻣﺎق ﻳﯧﻴﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﺧﻼش ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ؟
ﺳﯩﻠﻪر ﺑﯘ ﻳﻪرﮔﻪ ﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﯖﻼر؟ ﺑﻪك ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻼر ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ؟ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﺪا ﺑﻪك ﻳﯘﻗﯩﺮى
ﻧﻮﻣﯘر ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻼر ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ؟
ﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﺎﯕﻼر ﻗﺎﻧﺪاق ﺟﺎﭘﺎﻻرﻧﻰ ﭼﯧﻜﯩﯟاﺗﯩﺪۇ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﻠﻪر؟ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻼر ﮬﺎزﯨﺮ ﺳﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﭘﻮﻗﯘﯕﻼرﻧﻰ ﺗﺎزﯨﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﻧﯧﻤﻪ ﻛﯜﻧﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯚرۈۋاﺗﯩﺪۇ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﻠﻪر؟
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻟﻪپ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈردى .ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯚز ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪدﺑﯩﻘﻼپ
ﺗﯘرۇپ ،ﺋﺎدەم ﻗﺎﻧﺪاق ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯚﻣﺮﯨﺪە ﻗﺎﻧﺪاق
ﻣﯘﮬﯩﻢ رول ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎر ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪر ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺳﯚزﻟﯩﺪى .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﭼﻮڭ روﻟﻰ ﺑﻮﻟﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
ﮬﯚرﻣﻪﺗﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﻪﻳﻤﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼش ﺋﯜﭼﯜن -1983 ،ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﺪا ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﺷﭙﻪزﻣﯘ ﺋﻪﻛﻪﻟﺪى )ﮬﻪر ﺑﯩﺮ "ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ" ﻏﺎ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺗﺎرﺗﯩﭙﻼ ﭘﯜﺗﯜن ﻛﯜﻧﻠﯜك ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺳﯩﻨﯩﭗ ﻣﯘدﯨﺮى ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪن ﺋﯩﺪى( .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﺪا زور
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ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﻮﻣﯘﻣﻴﯜزﻟﯜك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا" ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ" ﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﻪرﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﻣﻪﻏﻠﯘپ ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ "ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ" ﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ
ﺋﯩﺸﻨﻰ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇﺷﻨﻰ رەت ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺗﻪﻟﻪپ  -دەۋاﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯜﻛﻰ ۋە ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﻳﯜز ﺑﻪرﮔﻪن ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﺑﯩﻠﻪن
ﺧﻪﻧﺰۇﻻر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ۋە ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯚز ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘرۇش  -ﻣﺎﺟﯩﺮا ۋەﻗﻪﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﻧﯩﯔ
رەﮬﺒﻪرﻟﯩﺮى ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر رەﮬﺒﻪرﻟﻪرﮔﻪ" :ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯚرپ  -ﺋﺎدﯨﺘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ.
ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚزۈﯕﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚز ﺟﺎﻳﯩﯖﻼردﯨﻼ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﻪﯕﻼر" دﯦﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﮬﺎزﯨﺮ ﭘﺎت  -ﭘﺎت
ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﯩﻨﯩﺪە ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻏﻪش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪاق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﻰ ﺳﻮراپ ﺑﺎﻗﯩﺪۇ" :ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا
ﺑﻪرﭘﺎ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ 'ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ" ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ' ،ﻳﺎﭘﻮﻧﻠﯘﻗﻼر ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ' ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﺎﻛﻰ 'ﻳﻪﮬﯘدﯨﻴﻼر ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ' ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﺶ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻻر ﺋﯩﺪى -ﮬﻪ؟ ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﭼﻮﻗﯘم ﺋﯩﺶ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﮬﺎزﯨﺮﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺑﻮﻻر ﺋﯩﺪى" .ﺟﯘﯕﮕﻮ
ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺟﯩﻖ ﻛﯚرﯨﺪۇ ،ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻛﯩﺖ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﺪاق ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ
"ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ" ﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﮔﻪ ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻰ ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ .ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﻧﯩﯔ رەﮬﺒﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ،ﺋﯘﻻر ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﻰ ﭘﯘﻟﺴﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘپ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﻪپ
ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻر ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﻗﻪرزدار ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﻗﻪرزدار ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﮔﻪ ﺗﺎﻣﺎق ﻳﯩﮕﯩﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺋﻪﻣﻪس )ﺋﻪﮔﻪر ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﻪپ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯘﺧﻼش ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻳﯩﯖﯩﺰدﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﻳﻪرﮔﻪ ﺑﺎرﻣﺎﺳﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮەك( ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻠﻰ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ
ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەك ﺋﯩﺪى .ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﻳﻪﮬﯘدﯨﻴﻼر ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ،
دەل ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﺪەك ﭘﯘرﺳﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﻪپ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر
دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ ﻧﯘرﻏﯘن ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﻮرۇﻧﻼرﻧﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪن ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ )ﺑﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺷﺎراﺋﯩﺖ ﺑﺎر
ﺋﯩﺪى( .ﺷﺎﯕﺨﻪي ﻗﺎﺗﻨﺎش ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ "ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ" دا ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا
ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﯩﺪۇ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﺎدان ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪى .ﺑﯘ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﺪەك ﭘﯘرﺳﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﺪى .ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن -1
ﻳﻮﻟﻨﻰ ﭼﻮﯕﺎﻳﺘﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﺶ ﺋﯘ ﻳﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘرﺳﯘن ،ﺋﯘﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼﭘﻤﯘ ﻗﺎﻻﻟﻤﺎي ،ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﺋﯧﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪى.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺷﺎﯕﺨﻪي ﻗﺎﺗﻨﺎش ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ رازى ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘﻧﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﮬﯚرﻣﻪﺗﻠﯩﺪى.
ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻛﺘﻪپ رەﮬﺒﻪرﻟﯩﻚ ﺋﯚﻣﯩﻜﻰ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ رەﮬﺒﻪرﻟﻪرﮔﻪ ﺋﯚز ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﻪﮬﯟاﻟﺪﯨﻦ دوﻛﻼت ﺑﻪرﮔﻪﻧﺪە" ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ" ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎرازﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ" ،ﺋﻪﮔﻪر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﻪك ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﻰ
ﺗﺎﻟﻼپ ﺋﻪۋەﺗﺴﻪﯕﻼر ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﻼردﯨﻦ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ" دﯦﺪى.
 -1983ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزﻟﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻧﻪﻧﺠﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﭘﺮاﻛﺘﯩﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻳﯘرﺗﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﻤﺎي ،ﻳﻪﻧﻪ
ﺷﺎﯕﺨﻪﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﯘ ﻛﯚﭘﺮەك ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺗﻮﻟﯘق ﻛﯘرس ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن "ﻣﯩﻜﺮو -
دوﻟﻘﯘﻧﻠﯘق ﺗﻮك ﻳﻮﻟﻰ" دﯦﮕﻪن ﺑﯩﺮ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺋﯘﺳﺘﺎزﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎرﯨﻴﻪت ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘدى .ﮬﺎۋا ﺑﻪك ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﻛﺎﻟﺘﻪ ﺋﯩﺸﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﭘﺎﺷﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺳﻮﻟﯩﯟﯦﻠﯩﭗ
ﻛﯩﺘﺎب ﺋﻮﻗﯘدى .ﺑﯘ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻣﻪﺟﺒﯘرﻻپ ﺗﯘرۇپ ،ﺧﯘددى روﻣﺎن ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪەك ﺋﻮﻗﯘپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ
 10ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺳﺎﺋﻪت ۋاﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯚﺗﻜﯜزدى -1983 .ﻳﯩﻠﻰ  -8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -14ﻛﯜﻧﻰ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﭘﻮﻳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪن
ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ -20 ،ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﻚ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﻰ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ .ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻐﺎ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ رەﺋﯩﺴﻠﯩﻚ ۋەزﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜزۈپ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﯩﺪى .ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر
ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ  17ﻧﻪﭘﻪر رەﺋﯩﺴﻠﯩﺮى ﺑﯩﺮ ﺳﯚﮬﺒﻪت ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜزۈپ ،ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن
ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘردى .ﺑﯘ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪا ﭘﻪﻗﻪت ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻼ "ﻣﻪن ﺋﯚز ﻛﻪﺳﭙﯩﻤﻨﻰ
داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪۇم" دﯦﺪى .ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻛﻪﺳﯩﭗ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﭗ ،ﻣﻪﻣﯘرﯨﻲ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﺑﯚﻟﯜﻧﮕﻪن ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﻲ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن  5 - 4ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺗﯧﺨﻰ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ -
ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯚﻟﻪپ ،ﮬﻮﻗﯘق ﺷﻮﺗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺑﺎﻟﺪﯨﻘﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﻪزى ﭘﯩﻼﻧﻼرﻧﯩﻤﯘ ﺗﯜزۈپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ
ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﺎزراﻗﻤﯘ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﺋﯘ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳﻪﭘﯩﺮى ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎن ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ  5ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ
ۋاﻗﯩﺘﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﻪڭ ﺋﯘﺗﯘﻗﻠﯘق ،ﺋﻪڭ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯜك ﺋﯚﺗﻜﻪن ،ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﻪن ﭼﻮﯕﻘﯘر ﮬﯚرﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﯘﺳﯩﺰ دەرﯨﺠﯩﺪە ﺑﻪﮬﺮﯨﻤﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻪزﮔﯩﻠﻠﻪر ﺋﯩﺪى .ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﻮﺷﻘﺎن ﺗﯚﮬﭙﯩﺴﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ــــ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ  5ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮەك ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﻳﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﻣﯩﻨﻜﺎۋﺧﻪن ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺑﺎﻟﺪۇر ﭘﯜﺗﺘﯜرۈپ ،ﺷﯘ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻐﺎ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى .ﮬﻪﻣﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪر ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻳﯩﻠﻰ "ﺋﺎﻟﮕﻮل"
دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪا ،ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺋﺎﺷﯘ دەرﺳﻜﻪ ﻳﺎردەﻣﭽﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل
دەرس ﺋﯚﺗﯜۋﯦﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻗﻮل ﻛﯚﺗﯜردى .ﺗﯚۋەﻧﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎن  2ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮى ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﻗﻮل ﻛﯚﺗﯜرﮔﻪﻧﻠﻪردﯨﻦ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﻧﺎﺋﯩﻼج ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﮕﻪ رۇﺧﺴﻪت
ﺑﻪردى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل "ﺋﻪرﻛﯩﻨﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﻰ ﺗﻮﻏﺮا" دﯦﺴﻪ ،ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﭼﺎﻗﭽﺎق
ﻗﯩﻠﯩﭗ" ،ﺟﺎۋاب ﺑﻪرﮔﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﻰ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ -دە" دﯦﺪى .ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﯘ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻴﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪى -1983 .ﻳﯩﻠﻰ ﻛﯜزدە ،ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺖ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﻤﯘ ﺷﺎﯕﺨﻪي ﻗﺎﺗﻨﺎش ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻐﺎ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ
ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﺷﯘرۇﺷﻘﺎ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯜﺗﻤﯩﮕﻪن ﻳﻪردە ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﺷﺎﯕﺨﻪﻳﺪە ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻞ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯘرﺳﯩﺘﻰ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى .ﺋﯘﻻر دەرﺳﻜﻪ ﺑﺎرﻏﺎن ۋاﻗﯩﺘﻼردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋاﻗﯩﺘﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﺪى.
ﺋﯘﻻر ﻛﯘﺗﯘﭘﺨﺎﻧﯩﺪا" ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ" دا ۋە ﻣﯩﻜﺮو  -دوﻟﻘﯘن ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪا ﻛﯧﭽﻪ  -ﻛﯧﭽﯩﻠﻪپ ﺑﯩﺮﮔﻪ دەرس ﺗﻪﻛﺮارﻟﯩﺪى.
ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﻛﯜزدﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻳﺮام ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ،ﺧﺎﻟﯩﻖ ۋە ﺋﺎﺑﻠﯩﻜﯩﻢ ﺗﯚﺗﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﺧﺎﯕﺠﯘ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺳﺎﻳﺎﮬﻪت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى -1984 .ﻳﯩﻠﻰ  -1ﺋﺎﻳﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر
دﯨﻴﺎرﯨﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ،ﺋﯘﻻر ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﻮش ۋاﻗﯩﺘﻼردﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﻪزى ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﺎﯕﺨﻪﻳﺪە
ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﺪى .ﺑﯘﻻر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ "ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪت ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ" ﺗﯩﻜﻰ ﺋﻪڭ ﮔﯜزەل ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺳﺎﻗﻼﻧﻤﺎﻗﺘﺎ.
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ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﺎﯕﺨﻪي ﻗﺎﺗﻨﺎش ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ
 -1983ﻳﯩﻠﻰ ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن.

ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﺳﺘﺎزى ﮔﯘ رۈﻳﻠﯘڭ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ -1983 .ﻳﯩﻠﻰ ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن.

ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺧﺎﯕﺠﯘﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳﺎﻳﺎﮬﯩﺘﻰ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﺎن ﺑﯩﺮ ﺧﺎﺗﯩﺮە ﺳﯜرەت -1983 .ﻳﯩﻠﻰ ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن
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ﺋﯩﭽﯩﺪە.
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ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ ﻣﺎﯕﻤﺎﻗﺘﺎ -1983 .ﻳﯩﻠﻰ ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﺷﯘرﻏﺎن
ﺋﺎﺑﻠﯩﻜﯩﻢ )ﺋﻮﯕﺪﯨﻦ  -1ﻛﯩﺸﻰ( ،ﺧﺎﻟﯩﻖ )ﺳﻮﻟﺪﯨﻦ
 -2ﻛﯩﺸﻰ( ۋە "ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ" ﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮى -1983 .ﻳﯩﻠﻰ ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن.
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 .8ﺷﺎﯕﺨﻪﻳﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -1984ﻳﯩﻠﻰ  -1ﺋﺎﻳﺪا ﺷﺎﯕﺨﻪﻳﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﯘ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘزۇن ﺋﯚﺗﻤﻪي ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺧﻪﻧﺰۇ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن 30ﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻳﺎش
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻧﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪپ ،ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﻠﻤﯩﺴﻰ " "TOEFLدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻐﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ
ﻛﯚرۈش ﻛﯘرﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﺘﻰ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ۋە ﻳﺎۋروﭘﺎﻏﺎ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﺪا
ﻻﻳﺎﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘش ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﻣﯘدﯨﺮﻟﯩﻖ ۋەزﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻪۋاﺗﻘﺎن ﺳﯘﻟﺘﺎن ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﺳﯩﻨﯩﭙﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﺪى .ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﯜﺗﯜن ﻛﯜﻧﻠﯜك ﺋﻮﻗﯘش
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ  TOEFLﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﺪا ﻻﻳﺎﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻧﻰ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈرۈپ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن
ﭼﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﺷﯘرۇش ﭘﯘرﺳﯩﺘﻰ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺶ ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ دەرﺳﻜﻪ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﭼﻪت ﺋﻪل ﺗﯩﻠﻰ
ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﻪدەر ﻛﯚزﮔﻪ ﻛﯚرۈﻧﮕﻪن ﺳﯘن ﺟﯩﻴﯜن ﺧﺎﻧﯩﻢ ﻣﻪﺳﯱل ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﺮ
ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﻣﻪﺧﺴﯘس  TOEFLﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﻐﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯘ ﺑﯩﺮ
"ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﺪۈرۈﻟﮕﻪن ﺳﯩﻨﯩﭗ" ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،دەرﺳﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﯧﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇق ۋەزﯨﭙﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر  3ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺳﻪل ﻛﯚﭘﺮەك ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻣﯘﻣﻴﯜزﻟﯜك ﺑﺎﮬﺎﻻش ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻰ
ﺋﯧﻠﯩﻨﺪى .ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮى ﭼﻪت ﺋﻪﻟﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼﺷﺘﺎ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ
" "English Proficiency Testدﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﻠﯩﭗ " "EPTدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ
"ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﺳﻪۋﯨﻴﻪ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻰ" ﮔﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪت ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺟﺎﻳﻼردا ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﺎش ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﯘرۇپ ،ﺷﯘ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﺪا ﻻﻳﺎﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼرﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘق ﻧﻮﻣﯘرى  100ﻧﻮﻣﯘر ﺑﻮﻟﯘپ80 ،
دﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻧﻮﻣﯘر ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻼر ﻻﻳﺎﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ  30ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﺋﺎﺷﯘ
 EPTﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪن ﺋﯩﺪى .ﮔﻪرﭼﻪ ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯘﺗﻠﻪق ﻛﯚپ
ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻣﯩﻨﻜﺎۋﺧﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻر ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ رەﺳﻤﯩﻲ دەرس ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘپ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘ
ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﺪا ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻردﯨﻦ ﭘﻪﻗﻪت ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻼ ﻻﻳﺎﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ
ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘش ﺑﺎﺷﻘﺎرﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ  -1ﻗﻮل ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﻪۋاﺗﻘﺎن ﺋﺎﻳﺸﻪم ﺋﺎﭘﭙﺎي ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻳﻪرﻟﯩﻚ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪرﮔﻪ ﻳﯩﻐﯩﭗ ،دەرﮬﺎل ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﭼﺎﻗﯩﺮدى .ﻳﯩﻐﯩﻨﺪا ﺋﯘ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ
ﭼﻪت ﺋﻪﻟﮕﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺗﯧﺰ ﺳﯜرﺋﻪﺗﺘﻪ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺷﯘﯕﺎ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺋﺎرزۇ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﮬﺎزﯨﺮدﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ۋاﻗﯩﺘﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘپ ،ﺗﯩﻞ ﺋﯚﺗﻜﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﺰ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪى .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ
"ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺧﯘداﻳﯩﻢ ﺑﻪرﮔﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮﻻ ﺋﺎدەم ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﺪا ﻻﻳﺎﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯩﺶ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق
ﺑﻮﻟﯩﯟەرﻣﯩﺴﯘن" دەپ ،ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﻨﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﻪك ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺳﻪﭘﻪرۋەر ﻗﯩﻠﺪى.
 -1984ﻳﯩﻠﻰ  -6ﺋﺎﻳﺪا ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪن  6ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺷﯩﯭﻧﮕﻪ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ
 EPTﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ .ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘﻳﻐﯘردﯨﻦ ﭘﻪﻗﻪت ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮﻻ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮى
ﺧﻪﻧﺰۇﻻر ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻻر ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ،ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘزۇن ﺋﯚﺗﻤﻪي ،ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى:
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  85ﻧﻮﻣﯘر ﺑﯩﻠﻪن  EPTﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﺪا ﻻﻳﺎﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺪى.
- 72 -

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘش ﺑﯩﻨﺎﺳﯩﻨﯩﯔ  -6ﻗﻪۋﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻜﺮو  -دوﻟﻘﯘن ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﺴﻰ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ دەرﺳﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﻧﺪاش ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﻨﻰ ﻳﺎﺗﺎق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇۋاﺗﻘﺎن ﺋﯩﺪى .ﻳﺎزﻟﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪە ﺋﯚﻳﮕﻪ
ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ،ﺋﯘ ﺋﺎﻗﺴﯘدﯨﻦ ﻳﺎﻏﺎچ ﺋﻪﻛﻪﻟﺪۈرۈپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﺪە ﺷﺎل ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯩﻠﺪۇرۇپ ،ﺋﺎدەم ﻳﺎﻟﻼپ ﺑﯘ ﺷﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯚي
ﺟﺎﺑﺪۇﻗﻠﯩﺮى ﻳﺎﺳﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﻣﺎل ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﯘﭼﻰ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﻳﺎﻏﺎﭼﭽﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎﺷﭙﻪز ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻠﻪپ ،ﺋﯚي ﺟﺎﺑﺪۇﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜردى .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯘرﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻤﯘ ﺷﺎﯕﺨﻪﻳﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ،ﻳﯘرﺗﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﯘﻻر  -8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪا ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﭘﯩﻼﻧﻼپ ،ﺑﺎﻏﺎﻗﻨﻰ ﺑﺎﺳﺘﯘرۇپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮن ﻛﻪﻟﺪى" :ﺑﯩﺰ ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﺎﭘﻮﻧﻐﺎ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻧﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻤﺎﻗﭽﻰ .ﺋﻪﮔﻪر ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﭘﻮﻧﻐﺎ
ﺑﺎرﻏﯘﯕﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،دەرﮬﺎل ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﯔ!" ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﭼﻪﺗﻜﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﯘﺳﯩﺰ دەرﯨﺠﯩﺪە ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﯘﺳﯩﺰ دەرﯨﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﭘﯘرﺳﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼر ﺑﯩﻠﻪن
ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺗﻮﻳﻨﻰ ﺳﻪل ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﻮﻟﯘﭼﯩﻼر ﺋﺎﭘﺘﻮﺑﯘﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﮕﻪ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ.
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە  -80ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ،ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻣﻮﯕﻐﯘل ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﻧﺎزارﯨﺘﻰ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪر
ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺋﻮرﻧﯩﺘﯩﭗ ،ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﮔﻪ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺳﺎﻧﺪا ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻠﯘق ﭘﺎرﺗﻜﻮﻣﻨﯩﯔ "ﺑﺎدەي" ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﻣﻮﯕﻐﯘل ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺑﯩﺮ رەﮬﺒﯩﺮى ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮل ﻣﯧﯖﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ،ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﻪ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪر ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﻰ ﺗﺎرﻣﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﮔﻪ ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ  25ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯩﺸﻰ ﮬﻪل ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﺋﺎدەم ﺗﺎﻟﻼﺷﺘﺎ ،ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ  5ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪردﯨﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎش ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼر ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﻣﯘﻧﻪ دەپ ﻗﺎراﻟﻐﺎﻧﻼرﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼپ ،ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻐﺎ ﺋﺎدەم ﺗﺎﻟﻼش ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﯘرۇش
ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﺟﻪﻣﻰ  3ﭘﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ :ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﺳﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭘﻪن ،ﺑﯩﺮ ﭼﻪت ﺋﻪل ﺗﯩﻠﻰ ۋە ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﺎ.
ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻐﺎ ﺋﯜرۈﻣﭽﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ  50ﻧﻪﭘﻪر ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎش ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼر ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭙﻼ ﻳﯘرﺗﻘﺎ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى .ﮬﻪﻣﺪە  -8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -16ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪە ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮي ﻣﯘراﺳﯩﻤﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜزدى .ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﭗ 2
ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻼ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺧﯘش ﺧﻪۋەر ﻛﻪﻟﺪى :ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻼردﯨﻦ  -1ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﺗﯜپ،
ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺗﺎﻟﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ .ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘق ﻧﻮﻣﯘرى  300ﻧﻮﻣﯘر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  240ﻧﻮﻣﯘر ﺋﯧﻠﯩﭙﺘﯘ.
ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﺪە ﺋﻮﻗﯘپ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ  180ﻧﻮﻣﯘر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭙﺘﯘ .ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﻧﻮﻣﯘردﯨﻦ ﺗﯚۋەن ﻧﻮﻣﯘر ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻼردﯨﻨﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺟﻪﻣﻰ  15ﻛﯩﺸﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ.
ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻳﺎﭘﻮن ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯘرس  -9ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻼ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺑﯘ
ﺧﻪۋەردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻗﺴﯘدا زادﯨﻼ ﺗﯘرﻏﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪى.
ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﯜك  -ﺗﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﻪﻟﺪى .ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻرﻏﺎ "ﺋﯚﯕﻜﯜر ﺋﯚي" دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﻐﺎ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎن ﭼﻮڭ
ﮔﻮﻟﯘﻓﺎﯕﻐﺎ ﻳﺎﻧﺪاش ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺑﻪردى .ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻻ دﯦﺮﯨﺰﯨﺴﻰ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺷﯘ ﮔﻮﻟﯘﻓﺎﯕﻐﺎ ﻗﺎراﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ﺑﺎر ﺋﺎرﻗﺎ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﻛﯚﻣﯜر دۆۋﯨﻠﻪﻧﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯚﻣﯜر ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ دﯦﺮﯨﺰﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﯕﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘپ ﺗﯘراﺗﺘﻰ.
ﻛﯚﻣﯜرﻧﯩﯔ ﭼﺎڭ  -ﺗﻮزاﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟﯦﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯘﻻر ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ دﯦﺮﯨﺰﯨﺴﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﭘﻼﺳﺘﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﺳﯘۋەﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﻳﮕﻪ ﮬﺎۋا ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﻪردﯨﻦ ﭘﻪﻗﻪت دﯦﺮﯨﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﯩﻜﻼ ﻗﺎﻟﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ داۋاﻣﻠﯩﻖ دﯨﻤﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘراﺗﺘﻰ .ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺗﻮرۇﺳﻰ ﺳﯩﻠﯩﻨﺪﯨﺮ )ﻳﻪﻧﻰ ﭼﻪﻣﺒﯩﺮەك( ﺷﻪﻛﻠﯩﺪە ﺋﻪﮔﺮى
ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﯘ ﺋﯚﻳﻠﻪرﮔﻪ "ﺋﯚﯕﻜﯜر ﺋﯚي" دەپ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻛﺎرﯨﺪورﻟﯘق  2ﻗﻪۋەت ﺑﯩﻨﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﺎرﯨﺪورﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪە ﺋﯚﻳﻠﻪر ﺑﺎر ﺋﯩﺪى .ﻳﺎش ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﺑﯘ ﺑﯩﻨﺎدا ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻣﯘ ﺗﯘراﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ  3ۋاق
ﺗﺎﻣﺎق ۋاﻗﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﻛﺎرﯨﺪور ﺋﺎدەﻣﮕﻪ ﻟﯩﻖ ﺗﻮﺷﺎﺗﺘﻰ .ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﺋﯘ ﻳﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘرﺳﯘن ،ﭘﯜﺗﯜن ﺑﯩﻨﺎدﯨﻤﯘ ﺑﯩﺮەر ﮬﺎﺟﻪﺗﺨﺎﻧﺎ ﻳﻮق
ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﺑﯩﻨﺎدا ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪا " 3ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻗﻪۋەﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﻨﺎ" دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺳﯧﺮﯨﻖ
رەﯕﻠﯩﻚ داﯕﻠﯩﻖ ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪدﯨﻤﯩﻲ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﮬﺎﺟﻪﺗﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎراﺗﺘﻰ )ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -2006ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزدا
ﻳﯘرﺗﻘﺎ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ،ﺋﺎﻻﻳﯩﺘﻪن ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﯘ  3ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻗﻪۋەت ﺑﯩﻨﺎﻧﻰ ﻛﯚرۈپ ﻛﻪﻟﺪى( .ﺑﯘ ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ ﻛﺎرﯨﺪورﯨﺪﯨﻤﯘ ،ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻤﯘ ۋە ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ
ﮬﺎﺟﻪﺗﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻤﯘ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﭼﯩﺮاغ ﻳﻮق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺑﯩﻨﺎ ﺑﯩﻠﻪن ﮬﺎﺟﻪﺗﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﻮﻟﻼردا ﻣﯘز ﺗﻮﯕﻼپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻗﯩﺶ ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮى ﺑﯘ ﺑﯩﻨﺎدﯨﻦ ﮬﺎﺟﻪﺗﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯜﺷﻜﯜل ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺪى.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺪى .ﺳﯘﻧﯩﻤﯘ  100ﻣﯧﺘﯩﺮدﯨﻦ ﻳﯩﺮاﻗﺮاق ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻳﻪردﯨﻦ ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ
ﭼﺎﻏﺪا ﮔﺎز ﺋﻮﭼﺎق ﺗﯧﺨﻰ ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﯧﯖﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﯩﮕﻪن ﻳﺎش ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ
ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻛﯩﺮﺳﯩﻦ ﺋﻮﭼﯩﻘﯩﺪا ﺗﺎﻣﺎق ﺋﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮﻻ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯚي ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﻛﺎرﯨﺪوردا
ﺋﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻر ﻛﺎرﯨﺪوردا ﺋﺎدەم ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﯕﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼپ ،ﺋﺎش ﺋﯧﺘﯩﯟاﻻﺗﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﻪك ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﻠﻪر ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺗﻪﻟﻪﻳﻠﯩﻚ ﻳﺎﺷﻼر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯘرﻏﯘن ﻳﯧﯖﻰ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﺎﺷﻼر
ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯘزۇن ﺑﯩﺮ ﻣﻪزﮔﯩﻠﮕﯩﭽﻪ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯚﻳﮕﯩﻤﯘ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪي ﺋﯚﻳﺴﯩﺰ ﻳﯜرﮔﻪن ﺋﯩﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﻳﻨﻰ ﺋﻪﻣﺪى ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯘرۇپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﺎﭘﻮن ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻛﯘرﺳﻰ
ﺑﺎﺷﻼﻧﺪى .ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﺴﻘﺎ ،ﮬﻪﻣﺪە ﻳﺎﭘﻮن ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎن  2ﻧﻪﭘﻪر ﺧﻪﻧﺰۇ
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﻧﺎزارﯨﺘﻰ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ
ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﺪا ﻳﯧﺘﯩﭗ  -ﻗﻮﭘﯘپ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺗﺎﻟﻼﻧﻐﺎن  15ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا
ﭘﻪﻗﻪت ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن  10ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﻼ ﺗﺎﻟﻼپ ﻳﺎﭘﻮﻧﻐﺎ ﻣﺎﯕﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘردى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯘ  15ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ رﯨﻘﺎﺑﻪﺗﻜﻪ ﭼﯜﺷﺘﻰ .ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪن ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺗﺎﻗﻼرﻏﺎ ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺸﯩﭗ -1984 ،ﻳﯩﻠﻰ -9
ﺋﺎﻳﺪا ﺟﯩﺪدﯨﻲ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﺘﻰ .ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﻨﯩﯔ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ  10ﺳﺎﻧﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺋﺎرزۇﺳﻰ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى .ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﻳﺎﭘﻮﻧﻐﺎ
ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺳﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﻨﯩﯔ روﮬﯩﻲ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﻰ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘرۇن ﻳﺎﭘﻮن ﺗﯩﻠﯩﺪا ﺧﯧﻠﻰ ﺋﻮﺑﺪان ﺋﺎﺳﺎس ﺳﯧﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯘﺷﯘ ﺳﯩﻨﯩﭙﻨﯩﯔ
ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺪى .ﺋﯘ ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﯩﻤﺎي ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﻳﺎردەم ﺑﻪردى .ﺑﻪزﯨﺪە ﺳﯩﻨﯩﭗ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮەر ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﮕﻪن ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ دۇچ ﻛﻪﻟﺴﻪ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ دەرس ﺗﻪﻛﺮارﻻش ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺳﯩﻨﯩﭙﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ،
ﭘﯜﺗﯜن ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮرﺗﺎق دەرس ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈردى.
 -1985ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻪﺗﯩﻴﺎزدا ﺑﯘ ﻳﺎﭘﻮن ﺗﯩﻠﻰ ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪت ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﭗ ،دەرس ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ
داۋاﻣﻼﺷﺘﯘردى .ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻣﻪزﮔﯩﻠﯩﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ
 10ﺳﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯘ ﺑﯜﮔﯜﻧﻰ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﺗﯩﺴﯩﻼ ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﯟاﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻤﯘ ﮬﻪر
دۈﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﺎ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﭼﺎرﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﻳﺪە ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺧﺸﺎم ﺗﯘرۇپ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﻳﻪﻧﻪ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻳﯜردى.
 -1985ﻳﯩﻠﻰ  -4ﺋﺎﻳﺪا ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﺑﯩﻖ ﻣﯘدﯨﺮى ،ﻣﻪرﮬﯘم ﮬﺎﻛﯩﻢ ﺟﺎﭘﭙﺎر ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺳﺎﺑﯩﻖ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ
ﻣﯘدﯨﺮى ﺳﯘﻟﺘﺎن ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ۋە ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘش ﺑﺎﺷﻘﺎرﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﺑﯩﻖ  -1ﻗﻮل ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻳﺸﻪم ﺋﺎﭘﭙﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﻮل ﻣﯧﯖﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯘرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﮬﻪل ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺗﯩﻠﺪا
ﻻﻳﺎﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯘ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﻪۋەﺗﯩﺸﻨﻰ ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﺪى .ﺷﯘ
ﭼﺎﻏﺪا ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺷﺘﺎت ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ  Northridgeدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺷﻪﮬﻪردﯨﻜﻰ ﺷﯚﺑﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ
ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرى  Paul Chowﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻣﺎﯕﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﻛﺎﻧﺪﯨﺪات ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪا ﻛﯚرۈﺷﯜپ ﺑﯧﻘﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ دەرﮬﺎل ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ
رەﺳﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﭗ ،ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎراپ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎر ﺑﻮﻟﺪى .دەل ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻠﯘق ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ
ﻧﺎزارﯨﺘﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪر ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺧﻪۋەر ﺗﯧﭙﯩﭗ" ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻳﺎﭘﻮﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﮬﺎزﯨﺮ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﻣﺪى
ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻣﺎﯕﺪۇرۇﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ" دەپ ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻐﺎ ﻳﻮﻟﻴﻮرۇق ﭼﯜﺷﯜردى.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎرﻣﺎي ،ﺋﯚزى ﺑﯘ ﺳﻪﭘﻪر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻐﺎن ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ  -79ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺧﻪﻧﺰۇ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯜﺗﺘﯜرۈپ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻐﺎ
ﺋﯚﺗﻜﯜزۈپ ﺑﻪردى.
ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪە ﻳﯧﯖﻰ ﺋﻮﻗﯘش ﻳﯩﻠﻰ ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ  -4ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪۇ -1985 .ﻳﯩﻠﻰ  -4ﺋﺎي ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪە ،ﻳﺎﭘﻮن ﺗﯩﻠﻰ
ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪزى ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪردﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺧﻪت ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺪەك ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺟﻪﻣﻰ  5ﺗﻪك ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻐﺎ ﺧﻪت ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻤﯘ ﺑﺎر
ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺧﻪت ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯚﻣﺪى .ﺋﯘﻻر "ﻣﺎﯕﺎ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘش
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻛﻪﻟﺪى" دەپ ﺋﻮﻳﻼپ ﻳﯜردى .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺧﻪت ﺗﻪﮔﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﮬﻪﺳﺮەﺗﻜﻪ ﻗﺎﻟﺪى .ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺪەك ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯘ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻜﻰ  15ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﯕﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮاﻗﻼ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘۋاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎدەم ﺋﯘ ﻳﻪر ﺑﯘ ﻳﻪرﻟﻪردﯨﻦ ﮔﻪپ ﺗﯩﯔ  -ﺗﯩﯖﻼپ ﻳﯜردى -1985 .ﻳﯩﻠﻰ  -5ﺋﺎﻳﺪا ،ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻠﯘق
ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﻧﺎزارﯨﺘﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺧﻪت ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺧﯧﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺷﯘ 5
ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﻪ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ۋﯨﺰا ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ ﻣﺎﯕﺪۇردى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ
ﺋﻮرۇﻧﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚرۈﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻻر ﺑﯘ  5ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘش ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻖ ﻗﻪﻏﯩﺰى ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﯩﺮ
ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘﺑﺎرەك ﺧﯧﺘﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ۋﯨﺰا ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﯘرۇق ﻗﻮل ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى .دﯦﻤﻪك ،ﺋﺎﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻦ ﭼﻪت ﺋﻪﻟﮕﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﯩﺸﻰ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﻣﻪۋﺟﯘد ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻠﯘق ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﻧﺎزارﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﮬﻪر ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﮔﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮەرﻣﯘ ﺋﺎدەم
ﭼﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ رەﺳﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮى ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪن ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻳﺎﭘﻮن ﺗﯩﻠﻰ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ
ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر  -7ﺋﺎﻳﻐﯩﭽﻪ ﺗﯩﻞ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻨﻰ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇپ ،ﺗﻪﺗﯩﻞ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜپ
ﺗﯘردى.
ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﮬﻪدﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﯩﺴﻰ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﺪە ﺧﯩﺰﻣﻪت ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻗﺴﯘدا ﺑﯩﺮﻣﯘ
ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ  -1984ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮى ﭘﯧﻨﺴﯩﻴﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﻳﻪردە
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﺗﯘرۇش ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯚﻳﯩﻨﻰ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﮕﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪپ ﻛﻪﻟﺪى -1985 .ﻳﯩﻠﻰ  -6ﺋﺎﻳﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ  -1ﭘﻪرزەﻧﺘﻰ دﯨﻠﻨﺎرە
ﺗﯘﻏﯘﻟﺪى .ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪە  2ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮەك ﺗﯘرۇپ -9 ،ﺋﺎﻳﺪا ﻛﯜزﻟﯜك ﻣﻪۋﺳﯘم ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ﺋﯚز ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى .ﻣﺎﻧﺎ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺋﺎزراق ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯚز ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﭘﯘرﺳﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ دەرس ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﺧﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ  2ﺳﺎﺋﻪت ﻗﺎراپ ﺗﯘرۇﺷﻘﺎ ﻗﻮﻳﯘپ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﺎ دﯨﻠﻨﺎرە ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﻗﻮرﺳﯩﻘﻰ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻳﯩﻐﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯩﻐﯩﺴﯩﻐﺎ
ﭼﯩﺪﯨﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ دەرﮬﺎل ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﯟاﻟﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺳﯜت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﻛﯩﺮﺳﯩﻦ ﺋﻮﭼﺎﻗﻨﻰ
ﻛﺎرﯨﺪورﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮت ﻳﯧﻘﯩﭗ ،ﺳﯜﺗﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﻗﺎﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﻮۋۇﺗﯘپ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ
ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﻼرﻧﻰ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪا ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘرۇپ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن دﯨﻠﻨﺎرەﻧﯩﯔ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻤﺎي ،ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺗﻘﯘزۇپ ﻗﻮﻳﯘپ ﺗﯘرۇپ ،دەرﮬﺎل ﺳﯜﺗﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺷﯘ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﻐﯩﺴﯩﻐﺎ
ﭼﯩﺪﯨﻤﺎي ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻤﯘ ﻳﯩﻐﻼپ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺗﺎس ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎي ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ،ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ ﻛﯧﭽﻪ ۋە
ﻛﯜﻧﺪۈزى ﺑﺎﻻ ﺑﯧﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚرۈپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪدەر ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪى .ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر
"ﺋﺎﻧﺎ ۋەﺗﯩﻨﯩﻢ"" ،ﺋﺎﻧﺎ ﻳﯘرﺗﯘم"" ،ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻢ" دﯦﮕﻪن ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ "ﺋﺎﻧﺎ" دﯦﮕﻪن
ﺳﯚزﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ "ﺋﺎﺗﺎ" دﯦﮕﻪن ﺳﯚزﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﻳﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ "ﺋﯚز ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻨﻰ ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﻗﻪدﯨﺮﻟﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎزﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪن" ،دﯦﮕﻪن ﺧﯘﻻﺳﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪى.
 -1985ﻳﯩﻠﻰ  -9ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻠﯩﺮى ﺑﯘ ﻳﺎﭘﻮن ﺗﯩﻠﻰ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﺎﭘﻮﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘش ﺋﯩﺸﻰ
ﻣﯘﻗﯩﻤﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪن ﺟﯩﺪدﯨﻲ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﺶ رەﺳﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﺘﻰ .ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ  15ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯧﻠﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻳﺎﭘﻮن ﺗﯩﻠﻰ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈپ ﻗﻮﻳﻐﺎن  2ﻛﯩﺸﯩﮕﯩﻤﯘ
ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﻪﻟﺪى .ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﮕﻪ ﺑﯘ  -1ﻗﺎراردا  17ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى -9 .ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻠﯘق ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﻧﺎزارﯨﺘﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﺋﯘزﯨﺘﯩﺶ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮدى.
ﻳﯩﻐﯩﻨﺪا ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ  17ﻧﻪﭘﻪر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻐﺎ ۋاﻛﺎﻟﯩﺘﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﺎﭘﻮن ﺗﯩﻠﯩﺪا ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪارﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪۈرۈش ﺳﯚزﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﺪى.
 -9ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -20ﻧﻪﭼﭽﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ ،ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯘزۇن ﻣﯘددەت ﺗﻪﻗﻪززاﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯜﺗﻜﻪن ،ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﮕﻪ ﻗﺎراپ ﺳﻪﭘﻪر
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜن ﺋﺎﺧﯩﺮى ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى .ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﯘرۇق  -ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن
ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺧﯘﺷﺎل  -ﺧﻮرام ﭘﺎراﯕﻼﺷﺘﻰ .ﺧﯘﺷﺎل  -ﺧﯘرام ﺧﻮﺷﻼﺷﺘﻰ .ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﻣﺪى  3ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﯩﺰى دﯨﻠﻨﺎرەﻧﯩﯔ ﻣﻪﯕﺰﯨﮕﻪ ﺳﯚﻳﮕﻪن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻛﯚزﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎرام  -ﺗﺎرام ﻳﺎش ﺋﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﮬﻪﻣﺪە
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﻳﺎش ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﯩﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺳﯚزﻣﯘ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪى .ﺳﯚزﻟﻪي دﯦﺴﯩﻤﯘ
ﺋﺎۋازى ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯜرۈﻣﭽﻰ ﺋﺎﻳﺮودروﻣﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎرﻏﯩﭽﯩﻤﯘ ﺟﯩﻤﺠﯩﺖ ﺋﻮﻟﺘﯘردى .ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﯧﺸﻰ ﺋﯩﺪى:
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻛﯜرﻣﯩﯔ ﺟﺎﭘﺎ  -ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﭼﯧﻜﯩﭗ ،ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﻪﮔﺮى  -ﺗﻮﻗﺎي ﻳﻮﻟﻼرﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜپ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﺪى ﺋﻪڭ
ﺋﺎﺧﯩﺮى ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘش ﺋﺎرزۇﺳﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘردى .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﺳﺮەت ﻳﯧﺸﻰ ﺋﯩﺪى.
ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ۋە ﮔﯜزەل ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﻰ ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮى ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﺪى ﺋﯘﻻردﯨﻦ ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ۋاز ﻛﯧﭽﯩﭗ ،ﺋﯚزى ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ دۆﻟﻪﺗﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯚزى ﻳﺎﻟﻐﯘز  2ﻳﯩﻞ ﻳﺎﺷﺎش
ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺑﯘ  2ﻳﯩﻞ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﯘ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﻰ ۋە ﻗﯩﺰى دﯨﻠﻨﺎرەﻧﻰ ﻛﯚرەﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .دﯨﻠﻨﺎرەﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯚﻣﯩﻠﯩﮕﯩﻨﯩﻨﻰ،
ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﺎﯕﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ۋە ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرەﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯚزى ﺋﻪڭ ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻧﻪرﺳﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯚزى
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ﺋﻪڭ ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪرﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺮودروﻣﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭙﻤﯘ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚپ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى .ﮬﻪﻣﺪە
ﺋﺎﻳﺮوﭘﯩﻼﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺖ ﺗﻮﺷﻘﺎن ﮬﺎﻣﺎن ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺋﺎﻳﺮوﭘﯩﻼﻧﻐﺎ ﻗﺎراپ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.

ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺗﻮي ﻣﻪرﯨﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﻠﯩﻖ ﻳﺎﺷﻼر ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯚرۈﻧﯜش .ﺑﯘ ﺳﯜرەت  -1984ﻳﯩﻠﻰ  -8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -16
ﻛﯜﻧﻰ ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن.

ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﺎﺷﻼر ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎن ﺋﻮﻏﯘل ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ.
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 -1984ﻳﯩﻠﻰ  -6ﺋﺎﻳﺪا ﺷﯩﯭﻧﺪﯨﻜﻰ  EPTﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎن 6
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﻰ .ﺑﯘ ﺳﯜرەت ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺷﯩﯭن دە ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن.

ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺑﺎﺷﻘﺎرﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﺑﯩﻖ  -1ﻗﻮل ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻳﺸﻪم ﺋﺎﭘﭙﺎي ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ .ﺑﯘ ﺳﯜرەت  -2006ﻳﯩﻠﻰ -9
ﺋﺎﻳﺪا ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن.

 -1985ﻳﯩﻠﻰ  -9ﺋﺎﻳﺪا ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺗﯜرﻛﯜم ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﺎﭘﻮﻧﻐﺎ ﺑﺎرﻏﺎن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﺎﭘﻮن ﺗﯩﻠﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼش ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﭼﯜﺷﻜﻪن ﺧﺎﺗﯩﺮە
ﺳﯜرﯨﺘﻰ .ﺑﯘ ﺳﯜرەت ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ  -7ﺋﺎﻳﺪا ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن.
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 .9ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘش
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -1985ﻳﯩﻠﻰ  -9ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -28ﻛﯜﻧﻰ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺳﺎﻛﺎ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ
ﺋﺎﺷﯘرۇﺷﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺋﻮﺳﺎﻛﺎ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮوﻧﻠﯘق ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ
)ﺗﻮر ﺑﯧﺘﻰ http://www. osakac. ac. jp :ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﯚۋەﻧﺪە  OEXUدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ( ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺋﻮﺳﺎﻛﺎﻏﺎ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪن
 50ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن

 Neyagawaﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎن .ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ

ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪر ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪدەر ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﺑﺎﻛﻼۋﯦﺮ ﺋﯘﻧﯟاﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﻧﯟاﻧﻼر
ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪس .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯘﺳﺘﺎز
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺶ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻘﻰ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘدﯨﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﻛﻮرﯨﻴﻪﻟﯩﻚ ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﯧﯖﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯘ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرﻧﯩﯔ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪا ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﺎزراﻗﻤﯘ ﻛﯚزﮔﻪ
ﺋﯩﻠﻤﯩﺪى .ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﺎزى ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪە ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﭘﻮن
ﺗﯩﻠﯩﺪا ﺳﺎﻻم ﺑﻪرﺳﻪ ،ﺋﯘ ﺟﺎۋاﺑﻤﯘ ﺑﻪرﻣﻪي ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮ ﻧﻪرﺳﯩﻨﻰ ﺳﻮرﯨﻐﯩﻠﻰ ﺋﯘ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﻛﯩﺮﺳﻪ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﭼﯩﺮاﻳﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻐﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮاﻳﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻤﺎي ﺗﯘرۇپ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮش
ﻳﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧﺪەك ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽﻪ ﻳﯜك ﺑﻮﻟﯘپ
ﺗﯘﻳﯘﻟﯘۋاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪى .دﯦﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﻛﯜم ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﺘﺎ
ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺴﻰ ﻳﻮق ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪر ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﭘﯘﻟﺴﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﯘۋاﺗﺎﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
دەردﯨﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﯫراﻣﻠﯩﻘﻨﻰ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺑﯩﻠﯩﻨﺪۈرﻣﯩﺪى .ﺋﯘ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜن ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﯘﺳﺘﺎزى ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮ دۆۋە ﻛﯩﺘﺎب  -ژۇرﻧﺎل ﺑﯩﻠﻪن  20 - 10ﭘﺎرﭼﻪ ﻳﺎﭘﻮن ۋە ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﯘﻻرﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﻣﯩﻜﺮو  -دوﻟﻘﯘن ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺸﯩﮕﻪ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻧﺘﯧﻨﻨﺎ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ زاﭘﭽﺎﺳﻼر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻤﯘ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﮬﺎﻟﺪا ﺋﺎﺷﯘ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﻗﺎراپ ﻣﺎﯕﺪى.
ﻳﺎﭘﻮﻧﻠﯘﻗﻼر ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪن ﺳﺎﺋﻪت  9دا ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﻨﻰ ﺳﺎﺋﻪت  8دﯨﻼ
ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯧﭽﻪ ﺳﺎﺋﻪت  12ﮔﯩﭽﻪ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﺪى .ﻧﯘرﻏﯘن ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺗﺎﻛﻰ ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﺎ ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﺎرﻏﯩﭽﻪ ﻛﻪﭼﻠﯩﻚ
ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﯩﻤﯘ ﻳﯧﻤﯩﺪى .ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﺳﺘﺎزى ﺑﯘرۇن ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼپ،
ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﮕﻪن ﻳﻪرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼردﯨﻦ ﺳﻮرﯨﺪى .ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚز ﺋﯘﺳﺘﺎزﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت
ﻣﻪزﻣﯘﻧﯩﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰﻻ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﻳﺎﭘﻮﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ  2ﺋﺎي ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﯖﻰ ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﯟى ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻨﻰ
ﺑﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﺘﻰ .ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ  3ﺋﺎي ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪە ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﯖﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮوﻧﻠﯘق ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺶ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ
 -1ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻠﯩﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎرﻗﺎ  -ﺋﺎرﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى.
ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪە ﻳﯧﯖﻰ ﺋﻮﻗﯘش ﻳﯩﻠﻰ ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﺮﯦﻞ ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪۇ -1986 .ﻳﯩﻠﻰ  -4ﺋﺎﻳﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن
ﺑﯩﺮﮔﻪ  -1ﺗﯜرﻛﯜﻣﺪە ﻳﺎﭘﻮﻧﻐﺎ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎرﻏﺎن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯩﺴﻰ ﺋﯚز ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜن ﺋﯚﻣﺮﯨﺪە ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن ،ﮬﻪﻣﺪە ﺋﺎﺷﯘ ﻳﻮﻟﺪا ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜردە ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ
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ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﯘﻧﯟاﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﺳﭙﯩﺮاﻧﺖ
ﺑﻮﻻﻟﻤﺎي ،ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﯩﺖ  -ﺗﯩﺖ ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯚز ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﯘرۇﻧﻘﯩﺪەﻛﻼ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﻪﻳﻨﻰ
ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻠﯘق ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﻧﺎزارﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﻪۋاﺗﻘﺎن ﺳﯘﻟﺘﺎن ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ،
ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎس ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯘ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪە ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻖ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە  -3ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﺳﺎﻛﺎ
ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرى ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەر ﺗﯧﭙﯩﭗ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﯚز ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﭘﺘﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻣﯘزاﻛﯩﺮە ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﯘرۇﺷﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﮬﻪﻣﺪە ﻳﻮل ﻛﯩﺮاﺳﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺷﯘ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮر ﺋﯚزى ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪپ
ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺶ ﺋﺎرزۇﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯘ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮر ﺋﯚز ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﮕﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﺴﯩﺰ ﻗﻮﺑﯘل
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺳﯘﻟﺘﺎن ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻤﯘ ﺑﻪزى ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﻠﻪﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ
ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ "ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﻳﺎراﺗﻤﯩﺪى" دەپ ﻗﺎراپ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯘ ﻳﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘرﺳﯘن ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﺘﺎ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرﮔﻪن
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻗﻮﻟﻼپ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻮﻟﯘق ﻛﯜچ
ﭼﯩﻘﺎردى .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺧﯘﺷﺎل ﺑﻮﻟﺪى .ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺶ ۋاﻗﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﺰرەك ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﺗﻪﻗﻪززا ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯜردى.
 -1986ﻳﯩﻠﻰ  -20ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮدﯨﻦ  -ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن NHK
" -9ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﻚ ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﻳﺎﭘﻮن ﺗﯩﻠﯩﺪا ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻨﺎﻣﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﻰ" دﯦﮕﻪن ﻣﺎۋزۇدا ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻧﯘﺗﯘق
ﺳﯚزﻟﻪش ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜزدى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ  Kobeدﯨﻜﻰ  Kansei Gakuyinﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﻗﺎﻧﯘن
ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ۋە ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎردﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪن "ﻳﯩﭙﻪك ﻳﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪن" دﯦﮕﻪن ﻣﺎۋزۇدا ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻻپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘدى .ﮬﻪﻣﺪە  72دۆﻟﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﭼﻪت
ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە  -4ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﺎﮬﺎﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻼﻧﺪى.
ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﺋﯩﻠﮭﺎم ﺋﺎﻟﺪى .ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﻪت ﺋﻪﻟﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎزاﻧﻐﺎن  -1ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﭼﻮڭ
ﺷﺎن  -ﺷﻪرﯨﭙﻰ ﺋﯩﺪى.
 -1986ﻳﯩﻠﻰ  -10ﺋﺎﻳﺪا ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺋﻪدەﺑﯩﻴﺎت ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرى ﺋﺎﺑﺪۇﺷﯜﻛﯜر ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ
ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻛﻴﻮﺗﻮ »ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﻲ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻣﻪرﻛﯩﺰى« دە »ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯜك
ﻗﺎﻣﯘﺳﻰ ـــ ﻗﯘﺗﺎدﻏﯘ ﺑﯩﻠﯩﻚ« دﯦﮕﻪن ﺗﯩﻤﯩﺪا ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ دوﻛﻼت ﺑﻪردى .ﺑﯘ دوﻛﻼﺗﻨﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻧﻪق ﻣﻪﻳﺪاﻧﺪا ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﯩﺪﯨﻦ
ﻳﺎﭘﻮﻧﭽﯩﻐﺎ ﺗﻪرﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪردى .ﮬﻪﻣﺪە ﺋﺎﺑﺪۇﺷﯜﻛﯜر ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﻛﻴﻮﺗﻮ ۋە ﺋﻮﺳﺎﻛﺎﻻردا ﺋﯧﻜﺴﻜﯘرﺳﯩﻴﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪرﺟﯩﻤﺎن
ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﻪردى .ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ زﯨﻴﺎرەت ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا  -1988ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن »ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪش« دﯦﮕﻪن ﺑﯩﺮ
ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪە ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺋﯘﭼﯘر ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﻘﯘﭼﯩﻼر ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮر ﺑﯧﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻛﯚرۈپ ﺑﺎﻗﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
http://www.meripet.com/Sohbet/Oylunush.htm
http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=3948
http://www.orkhun.com/bbsxp7/ShowPost.asp?ThreadID=55
 -1987ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻪﺗﯩﻴﺎزدا ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻠﯘق ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﻧﺎزارﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ رەﮬﺒﻪرﻟﯩﻚ ﺋﯚﻣﯩﻜﻰ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﮕﻪ ﺋﯧﻜﺴﻜﯘرﺳﯩﻴﻪ ۋە
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺗﻪﻛﺸﯜرۈﺷﻜﻪ ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﯘﻻر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻐﯩﻦ زاﻟﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﻟﮕﻪن ﭼﯜﺷﻠﯜك ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ
ﻳﯧﻴﯩﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ،ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ  -1ﻗﻮل ﻣﯘدﯨﺮى ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇﺷﻨﻰ ﺳﯚزﻟﻪپ ﺑﻪردى .ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﯚﻣﻪﻛﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﻛﯜم
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﺷﯘرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺷﯘﯕﺎ ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪت ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﺳﭙﯩﺮاﻧﺖ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻳﻮل ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻣﯘدﯨﺮى ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺗﻪزﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻏﺎ" :ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎن ﺋﯚزﯨﺪە ﭘﻪۋﻗﯘﻟﯫددە ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺗﺎﻻﻧﺖ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ۋە
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﺘﺎ دەرﯨﺠﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮى ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪى .ﮬﻪﻣﺪە ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﺘﺎ ﺑﯩﺰ ﺑﯘرۇن ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚرۈپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن
دەرﯨﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜردى .ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﭽﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻨﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭘﺎرﻻق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎرارﯨﯖﻼرﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﺎﯕﻼر .ﺳﯩﻠﻪر ﺋﻪرﻛﯩﻨﻨﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻮﻗﯘﺗﺴﺎﯕﻼرﻣﯘ ﮬﻪرﮔﯩﺰ زﯨﻴﺎن ﺗﺎرﺗﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪر" دﯦﺪى.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯚﻣﻪﻛﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮى ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎي ﺟﯩﻤﻼ ﺗﯘرۇۋاﻟﺪى .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﻛﯜﻣﺪە
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪر ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﺳﭙﯩﺮاﻧﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻣﯘ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯘزۇن ﻳﯩﻠﻼردﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻧﻘﻰ ﺋﺎرﻣﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ۋەﻳﺮاﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﮬﻪﺳﺮەﺗﻜﻪ ﭼﯚﻣﺪى .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ،ﺑﯘ
ﻳﺎﭘﻮﻧﻠﯘﻗﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯚزى ﺋﯜﭼﯜن ﺟﯘﯕﮕﻮدﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﯚﻣﻪﻛﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪزﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﺎش ﺋﯧﮕﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻳﯧﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻳﺎﻟﯟۇرﯨﯟاﺗﻘﺎن ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻜﻪ ﻗﺎراپ ﻳﯜرﯨﻜﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯧﺰﯨﻠﺪى) .ﻳﺎﭘﻮﻧﻠﯘﻗﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺠﻪزى ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ﮬﻪرﮔﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺑﺎش
ﺋﻪﮔﻤﻪﻳﺪۇ .ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺑﺎش ﺋﯧﮕﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﻗﻮرﺳﯩﻘﯩﻐﺎ ﭘﯩﭽﺎق ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﻠﯩﭻ ﺗﯩﻘﯩﭗ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜرۈۋاﻟﯩﺪۇ(.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚزﻟﯩﺮى ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﺳﯩﺰ ﻏﯘۋاﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﻛﯚزﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎرام  -ﺗﺎرام ﻳﺎش ﺗﯚﻛﯜﻟﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺋﯘ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﻛﻮﻧﺘﺮول ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺋﺎۋاز ﭼﯩﻘﺎرﻣﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﻪزﮔﯩﻞ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﭘﭽﯚرﯨﺴﯩﺪە ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘۋاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﮕﻪ
ﺋﺎزراﻗﻤﯘ ﻛﯩﺮﻣﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﺋﯚﻣﺮﯨﺪە ﺑﯩﺮەر ﻗﯧﺘﯩﻤﻤﯘ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻳﯩﻐﻼپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﻳﺎﭘﻮﻧﻠﯘﻗﻼر
ﺋﯜﭼﯜن ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯘرﻏﯘن دۆﻟﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارى ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﻪﻟﻠﯩﮕﯩﭽﻪ ﺋﻮﻗﯘش ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺶ
ﺋﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزى ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﭘﻪﻟﻠﯩﮕﯩﭽﻪ ﺋﻮﻗﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻳﺎﺷﻠﯩﺮى ﺑﻪﮬﺮﯨﻤﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﯘرﻏﯘن
ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ۋاز ﻛﯧﭽﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜر ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ۋە ﺗﺎﻟﻼﺷﻼردا ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﯘ دۇﻧﻴﺎ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﺘﻪ ﺋﻪڭ داﯕﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎﭘﻮﻧﻠﯘﻗﻼرﻧﯩﻤﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﺘﻪ ﮬﻪﻳﺮان ﻗﺎﻟﺪۇرۇپ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯖﻤﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن دەرﯨﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن ﺋﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﻛﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﺪەك
ﭘﯘرﺳﻪﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪﮬﺮۇم ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘر ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ زەرﺑﻪ ﺑﻮﻟﺪى.
ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﺋﺎزراﻗﻤﯘ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﻪﺷﻤﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﺋﯘ ﺑﯘرۇﻧﻘﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﻛﺮەك ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﮔﻪرﭼﻪ ﮬﻪر ﺳﺎﺋﻪت ۋە ﮬﻪر
ﻛﯜﻧﻨﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﭘﻪرﯨﺸﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯚﺗﻜﯜزﮔﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﭘﯜﺗﯜن ۋۇﺟﯘدﯨﻨﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻘﺎ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼپ ،ﭼﻪﻟﮕﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭙﻤﯘ
ﺋﯘﻧﯟان ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ ﺋﻪﻻ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻟﺪۇرۇﺷﻘﺎ ﺑﻪل ﺑﺎﻏﻠﯩﺪى .ﻣﯩﻨﯘت  -ﺳﯧﻜﯘﻧﺖ ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﻤﯘ ﭼﯩﯔ
ﺗﯘﺗﺘﻰ .ﺋﯚز ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪا ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻘﺎ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﭼﯚﻛﯜپ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﺎ ﺑﺎرﺳﺎ ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪا ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﻮﻧﯘﺷﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯚزﻟﯩﺸﯩﺶ ﭘﯘرﺳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﻳﻮق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﻪزﯨﺪە ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎن
ۋاﻗﺘﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﺋﻪﺗﻜﯩﻤﯘ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﯘ ﺋﯚﻣﻪك ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﻣﯘدﯨﺮى ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ
ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎرﻣﺎﻧﺪا ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﮬﻪﻣﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﯩﻦ
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"ﻣﻪن ﺳﻪن ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﺸﻤﯘ ﺑﺎرﻣﯘ؟" دەپ ﺳﻮرﯨﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ "ﺋﻪﮔﻪر ﺳﻪن ﺋﯘﻳﻐﯘر
ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻮﻗﯘش ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﻣﻪﺳﯱل ﻛﯩﺸﻰ ﺑﺎدەي ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﻪت ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺑﺎﻗﺴﺎڭ ،ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎل ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ
ﺗﯧﮕﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ" ،دﯦﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﺎدەﻳﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﻪت ﻳﺎزدى .ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ  2ﺋﺎي ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﺋﯜچ ﺋﺎﻳﻤﯘ
ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﺎدەﻳﺪﯨﻦ ﺟﺎۋاب ﺧﻪت ﻛﻪﻟﻤﯩﺪى .ﺑﯘ ﺟﻪرﻳﺎﻧﺪا ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﻣﯘدﯨﺮى ﮬﻪر ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﻛﯚرﮔﻪﻧﺪە "ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺧﯧﺘﯩﻤﮕﻪ زادﯨﻼ ﺟﺎۋاب ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﯟاﺗﯩﺪۇ .ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺷﯘﻧﺪاﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﻪن؟" دەپ ﺳﻮراپ ﺗﯘردى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﻣﯘدﯨﺮى ﺧﯘددى ﺷﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻗﺎرﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻣﯘدﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪس ﺋﯩﺪى .دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ،ﺋﻪڭ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ۋە ﺋﻪڭ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎﭘﻮﻧﻠﯘﻗﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎزﻏﺎن ﺧﯧﺘﯩﮕﻪ ﺟﺎۋاب ﺧﻪت ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ۋەﻗﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘزۇن ﺋﯚﺗﻤﻪي ،ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻣﯘدﯨﺮى ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ دوﺳﺘﯩﺪەك
ﻛﯚرۈپ ،ﺋﯚز ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﺎزى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﺪارﭼﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮدى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﺎزى ﺑﯘ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯩﻠﻰ  20ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻣﯘدﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻘﻰ
ﺋﯩﻜﻪن -1991 .ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزدا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯘرﺗﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﯩﺪا ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘ ﻳﻪردە 10
ﻛﯜن ﺗﯘردى .ﺷﯘ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﯘﻻر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﯩﻤﯘ ﺑﺎردى .ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە زﯨﻴﺎﭘﻪت ﺑﻪردى .ﺷﯘ زﯨﻴﺎﭘﻪت ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻣﯘدﯨﺮى ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى" :ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ
ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﺗﻜﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ۋەﻗﻪﺳﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯧﭽﯩﻨﺪۇردى .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪن ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻖ
ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯧﭽﯩﺸﻘﺎ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺑﻪل ﺑﺎﻏﻠﯩﺪﯨﻢ .ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ -1990 ،ﻳﯩﻠﻰ ﺑﯘ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﻨﻰ رەﺳﻤﯩﻲ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪۇق .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺗﯚﮬﭙﻪڭ ﺑﻪك ﭼﻮڭ .ﺋﻪﮔﻪر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ۋەﻗﻪﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﺗﻤﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﯘﻧﭽﻪ
ﻗﯩﺴﻘﺎ ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺘﺘﯩﻢ".
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺗﯜرﻛﯜم ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﻳﺎﭘﻮﻧﻐﺎ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻠﯘق ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﻧﺎزارﯨﺘﻰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﻳﯘرﺗﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘﻏﻘﺎن ﻳﻮﻗﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﻪۋەﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﭘﻮﻧﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻐﺎ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﻳﻮل ﻗﻮﻳﻤﯩﺪى .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪا ﺗﯧﻠﯧﻔﻮن
ﺗﯧﺨﻰ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘزۇن ﻳﻮﻟﻠﯘق ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪت ﭘﻮﭼﺘﯩﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻼ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮەر ﻗﯧﺘﯩﻤﻤﯘ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﺪا ﺳﯚزﻟﯩﺸﻪﻟﻤﯩﺪى .ﺋﯘ ﮬﻪر ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ 3 - 2 ،ﺳﺎﺋﻪت
ۋاﻗﯩﺖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﮕﻪ ﺧﻪت ﻳﺎزدى .ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻤﯘ ﮬﻪر ﮬﻪﭘﺘﯩﺪە ﺧﻪت ﻗﺎﻳﺘﯘردى .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﻪ
ﺧﻪت  15ﻛﯜﻧﺪە ﺋﺎران ﺗﯧﮕﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻر ﮬﻪر ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺧﻪت ﻳﺎزﻏﺎﻧﺪا  2ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن ﺧﻪﺗﻜﻪ ﺟﺎۋاب
ﻳﺎزاﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ ﻗﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯧﺮى ﻳﺎﭘﻮﻧﻐﺎ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪردﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﻪرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﻳﺪا ﺋﺎران ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺧﻪت ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺧﻪۋەر ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻر ﭘﺎت  -ﭘﺎت
ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى.
 -1987ﻳﯩﻠﻰ  -5ﺋﺎﻳﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﺳﺘﺎزى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﻪ  -ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﭼﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﺧﻪﻟﻘﯫراﻟﯩﻖ
ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎردى .ﻳﯩﻐﯩﻦ ﻧﻪﻧﺠﯩﯖﺪە ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﺪا
ﺋﯚز ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﺪﯨﻦ دوﻛﻼت ﺑﻪردى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﯩﺴﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘ دەﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺟﯜﻣﻠﻪ ﺳﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ
ﻳﺎدﻟﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺑﻮﻟﯘش ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯚﻣﮕﻪن ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺟﺎﻛﺎرﻟﯩﯟەﺗﻜﯜﺳﻰ ﻛﻪﻟﺪى .ﺷﯘﯕﺎ
ﺳﯚزﻟﻪش ﻧﯚۋﯨﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﯘ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن "ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻢ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ .ﻣﻪن ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺋﯘﻳﻐﯘر راﻳﻮﻧﯩﺪا ﺗﯘﻏﯘﻟﯘپ
ﺋﯚﺳﻜﻪن ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺑﻮﻟﯩﻤﻪن" دﯦﺪى .ﺧﻪﻟﻘﯫراﻟﯩﻖ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺳﯚزﮔﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪا ،ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺑﯘﻧﺪاق ﺑﺎﺷﻼش ﺋﺎدﯨﺘﻰ
ﻳﻮق ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺳﯚزﯨﺪﯨﻦ ﮬﻪﻳﺮان ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪر ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﮬﻪﻳﺮان ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى .ﺋﯘﻻر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ
ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ ،ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﻪ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪن ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎز ﺧﻪۋەردار ﺋﯩﺪى .ﻧﻪﻧﺠﯩﯖﺪﯨﻜﻰ
ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﺳﺘﺎزﯨﻨﯩﯔ رۇﺧﺴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﮕﻪ  2ﮬﻪﭘﺘﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﺗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﯩﻠﻰ  2ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻻي دەپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺑﯩﻠﻪن ﻗﯩﺰى دﯨﻠﻨﺎرەﻧﻰ ﻛﯚرۈش ﭘﯘرﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ.
دﯨﻠﻨﺎرە ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪا  2ﻳﺎﺷﻘﺎ ﺗﻮﺷﺎي دەپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎن دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ  10ﻛﯜن ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘ ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ "دادا" دەپ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﺪى .ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ "ﺋﺎﻛﺎ" دەپ ﭼﺎﻗﯩﺮدى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮ  -ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜن
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎران "دادا" دەپ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﯘرﺗﻘﺎ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻳﯜز ﺑﻪردى :ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ
ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻣﯘدﯨﺮى رەﮬﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﺎﻛﯩﻢ ﺟﺎﭘﭙﺎر ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘش ﺑﺎﺷﻘﺎرﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻳﺸﻪم ﺋﺎﭘﭙﺎي ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻛﻪﺳﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯘرﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﮬﻪل ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮬﺎزﯨﺮ
ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻛﻪﺳﭙﯩﺪە ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﺗﻜﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ،ﺋﻪﮔﻪر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ
ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﺪا ﻻﻳﺎﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻻﻟﯩﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪۋەﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﺎﭘﻮﻧﺪا ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎن
ﺗﻪﻗﺪﯨﺮدﯨﻦ ﺳﯘﻟﺘﺎن ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ،ﮬﺎﻛﯩﻢ ﺟﺎﭘﭙﺎر ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ۋە ﺋﺎﻳﺸﻪم ﺋﺎﭘﭙﺎﻳﻼر ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻧﺎرازى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯘرﺳﯩﺘﻰ
ﮬﻪل ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﯩﻼ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﺎﻧﺪﯨﺪات ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻻر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﺷﻘﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﻳﺎﭘﻮﻧﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯚز ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﯘرۇﻧﻘﯩﺪەﻛﻼ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇپ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ
ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺮارﻻﺷﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪچ ﺳﺎﺋﻪت  10ﻻردا ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﺗﯩﮕﻪن ﺳﺎﺋﻪت 2
ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺮارﻟﯩﺪى .ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺗﺎﻣﺎق ﻳﯧﻤﻪي ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻧﯧﺮۋا ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺋﺎﺷﻘﺎزان ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪل ﺗﺎﻛﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -1995ﻳﯩﻠﻰ
دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﻐﯘﭼﻪ داۋاﻣﻼﺷﺘﻰ )ﺋﯘ ﻛﯧﺴﻪل ﮬﺎزﯨﺮ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ( -1987 .ﻳﯩﻠﻰ  -10ﺋﺎﻳﺪا
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -1ﻗﯧﺘﯩﻢ  TOEFLدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ .ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎي ﺋﯚﺗﯜپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا  540ﻧﻮﻣﯘر ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪە ،ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻼﻧﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻛﯚزﯨﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﺎرام  -ﺗﺎرام ﻳﺎش ﺋﺎﻗﺘﻰ ۋە ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘرۇپ ﺳﻪﻛﺮەپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭼﻪت
ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺗﻪﻟﻪپ  550ﻧﻮﻣﯘر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻧﻮﻣﯘر ﺋﺎﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ
ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﯘ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﮕﻪ ﺧﻪت ﻳﺎزﻏﺎﻧﺪا ،ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﮕﻪ ﺑﯘ ﺧﻪۋەرﻧﻰ ﺗﯧﺰرەك ﻳﻪﺗﻜﯜزۈش ﺋﯜﭼﯜن ،ﺧﻪت ﻟﯩﭙﺎﭘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﻐﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﻟﯩﭙﺎﭘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﺸﯩﻐﺎ( " TOEFLدا  540ﺋﺎﭘﺘﯩﻤﻪن" دەپ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎس ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋاﻗﺘﻰ  -2ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -1ﻛﯜﻧﻰ ﺗﻮﺷﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
 TOEFLﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ .ﺋﻮﺳﺎﻛﺎدا ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ زاﻟﺪا ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﯕﻼش ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ زاﻟﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭼﻮڭ ﻛﺎﻧﺎي ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﺪى .ﺋﯘ ﻗﯩﺶ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،زۇﻛﺎﻣﺪاپ
- 83 -

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﻳﯚﺗﻪل ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼر ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﮬﻪر ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﯕﻼش ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻰ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯧﺮەﻟﻤﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﻪﻧﯩﻼ  540ﺗﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻧﻮﻣﯘر ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﺪى .ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ،ﺋﯘﻧﻰ ﺷﻪرﺗﻠﯩﻚ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﭗ TOEFL ،ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪى) .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -1988ﻳﯩﻠﻰ  -9ﺋﺎﻳﺪا ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎن  TOEFLﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﺪا 580
ﻧﻮﻣﯘر ﺋﺎﻟﻐﺎن(.
ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻠﻰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﺎز ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭘﯘل ﺗﯧﭙﯩﯟﯦﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜن ،ﮬﻪر ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ  Kansei Gakuyinﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ  6ﻧﻪﭘﻪر ﺗﺎرﯨﺦ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﺧﻪﻧﺰۇ ﺗﯩﻠﻰ
دەرﺳﻰ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﺋﻮﺳﺎﻛﺎ ﭼﻪت ﺋﻪل ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﺎش ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺗﯩﻠﻰ دەرﺳﻰ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮ
ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ دەرﺳﻰ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪن
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﯩﻨﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﯚزﻟﻪﻳﺪۇ .ﺋﯘ ﮬﺎزﯨﺮ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺗﯜرك ﺗﯩﻠﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺋﯩﺸﻠﻪۋاﺗﯩﺪۇ.
ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن  2ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻞ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺟﻪﻣﻰ  19ﭘﺎرﭼﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ  3ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﻪﻟﻘﯫرادﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ژۇرﻧﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪا ،ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ژۇرﻧﯩﻠﯩﺪا ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى .ﻳﺎﭘﻮﻧﻠﯘﻗﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻮز ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺑﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ زور ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ دوﻛﺘﻮرﻟﯘﻗﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺧﻪﻟﻘﯫراﻟﯩﻖ ژۇرﻧﺎﻟﺪا ﭘﻪﻗﻪت
ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﯩﻼ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﯩﻼ دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﯘﻧﯟاﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﯩﻠﻪر ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﮬﻪﻳﺮان ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﻰ .ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرﮔﻪن ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﻛﯚپ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﮔﯧﺰﯨﺘﯩﺪە ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘردى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ۋەﺗﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺑﻪزى
ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرﻻر ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ" :ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯚزۈﯕﺪەك ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻳﺎﺷﻼر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘرۇپ ﻗﻮﻳﺴﺎڭ .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﭘﯘﻟﺴﯩﺰ
ﺋﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﺴﺎق" ،دﯦﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -1988ﻳﯩﻠﻰ  -4ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -24ﻛﯜﻧﻰ  -1ﺗﯜرﻛﯜم ﻳﺎﭘﻮﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﺎﺷﻘﺎ  13ﻧﻪﭘﻪر
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﺎراﺧﻮﺗﻘﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ۋەﺗﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘش ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﮕﻪﻧﺪەك ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ  -ﭘﻪن ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە ﺧﻪﻟﻘﯫراﻟﯩﻖ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ژۇرﻧﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪا ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ زاﻣﺎن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪا ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ
ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻏﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ۋەﺗﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺶ  -ﺋﯩﺰﻟﯩﺮى ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪا ﺧﯧﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪزﮔﯩﻠﮕﯩﭽﻪ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى .ﺗﻪﺳﯩﺮ داﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪر ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎن »ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪش« دﯦﮕﻪن ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﺪۇر.
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ  -1989ﻳﯩﻠﻠﯩﺮى »ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﮬﺎدﯨﺴﯩﺴﻰ« دﯦﮕﻪن ﻣﺎۋزۇ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﭘﯜﺗﯜن
ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ روﮬﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎردى .ﺑﯘ ﮬﻪرﯨﻜﻪت ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﮔﯩﻤﯘ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪن ﺋﯩﺪى .ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻨﯩﯔ »ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺳﯚز« ﻗﯩﺴﻤﯩﺪا ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن ﺗﯚﻣﯜر داۋاﻣﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺋﺎﺗﺎپ ﻳﺎزﻏﺎن ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻤﯘ ﻣﺎﻧﺎ ﺋﺎﺷﯘ ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪى.
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ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﻮﺳﺎﻛﺎ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮوﻧﻠﯘق ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺶ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ۋاﻗﺘﯩﺪا ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﺎن ﺑﯩﺮ ﺧﺎﺗﯩﺮە ﺳﯜرﯨﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺳﻮل ﻗﻮل ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻜﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﺎزى ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮر  Chang Nion-Sockﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ  -2005ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزدا  78ﻳﯧﺸﯩﺪا
ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﺪى.
 -1986ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﺑﺪۇﺷﯜﻛﯜر ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى
ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻛﻴﻮﺗﻮ "ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﻲ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻣﻪرﻛﯩﺰى" دە "ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر
ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯜك ﻗﺎﻣﯘﺳﻰ ـــ ﻗﯘﺗﺎدﻏﯘ ﺑﯩﻠﯩﻚ"
دﯦﮕﻪن ﻣﺎۋزۇدا ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ دوﻛﻼت ﺑﻪردى .ﺑﯘ دوﻛﻼﺗﻨﻰ
ﻧﻪق ﻣﻪﻳﺪاﻧﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﯩﺪﯨﻦ
ﻳﺎﭘﻮﻧﭽﯩﻐﺎ ﺗﻪرﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪردى .ﺑﯘ ﺳﯜرەت ﺋﺎﺷﯘ
ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﮬﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯚرﯨﻨﯩﺸﻰ.
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ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -1986ﻳﯩﻠﻰ  -20ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪە ﺋﯚﺗﻜﯜزۈﻟﮕﻪن " -9ﻧﯚۋەﺗﻠﯩﻚ ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﻳﺎﭘﻮن ﺗﯩﻠﯩﺪا ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﻰ" دﯨﻜﻰ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺶ ﻣﯘراﺳﯩﻤﯩﺪا ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺪە  72دۆﻟﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯩﭽﯩﺪە  -4ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن .ﺑﯘ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪت ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ دۆﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن  NHKﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﯩﺴﯩﺪە ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜن
ﺗﻪﻛﺮار ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن ﺋﯩﺪى.

ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -1986ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻪﺗﯩﻴﺎزدﯨﻜﻰ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ دۆﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ »ﺳﺎﻛﯘرا
ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ« دا ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﺎن ﺑﯩﺮ ﺧﺎﺗﯩﺮە ﺳﯜرﯨﺘﻰ.

- 86 -

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

 .10ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﺎﻟﯩﺪەم ﺋﺎﭘﭙﺎي ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن،
ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﻛﻪﺳﭙﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯜﺗﺘﯜرۈش ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪۋاﺗﻘﺎن  3ﺋﯘﻳﻐﯘر ۋە ﺑﯩﺮ ﻗﺎزاق ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯜﺗﺘﯜرۈش
ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺗﯧﺨﻰ رەﺳﻤﯩﻲ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪن ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﻰ ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪن ﺳﺎﺋﻪت  8دﯨﻦ ﻛﻪچ ﺳﺎﺋﻪت  5ﻛﯩﭽﻪ ﺋﯚز ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﯩﻐﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻻش ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ رەﺳﻤﯩﻲ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﻪدﯨﻜﯩﺪەك ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎردى .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮو ﻣﺎﮔﻨﯩﺘﻠﯩﻖ دوﻟﻘﯘن
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻓﻮرﻣﯘﻻﻻرﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻼپ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﮔﺮاﻓﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯩﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺋﯚز ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜزدى .ﺑﯘ
ﺋﯩﺶ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﺘﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﻮزﻏﯩﺪى .ﺋﯘﻻر ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯜﺗﺘﯜرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯘ 4
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺪﯨﻦ  3ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ "ﺋﻪﻻ" ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﺴﺎ "ﻳﺎﺧﺸﻰ" ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﺎﮬﺎﻻﻧﺪى .ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﯩﻼ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﻪۋﯨﺮى ﻛﻪﻟﺪى .ﮔﻪرﭼﻪ ﺋﯘﻻر ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻖ
ﻗﻪﻏﯩﺰﯨﻨﻰ  -6ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻼ ﻣﺎﯕﺪۇرﯨﯟەﺗﻜﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻖ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ زادﯨﻼ ﺗﻪﮔﻤﯩﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن  -7ﺋﺎي
ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪە ﺋﯘﻻر ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪن ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻣﺎﯕﺪۇردى .ﺑﯘ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎي ۋاﻗﯩﺘﻨﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﯩﺖ  -ﺗﯩﺘﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯚﺗﻜﯜزدى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ۋاﻗﺘﯩﺪﯨﻼ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪڭ ﺋﯧﭽﯩﻨﺪۇرﻏﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﻪﮬﯟال ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻲ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎرﻗﺎ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪى .ﺋﺎرﻗﺎ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ،ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﻗﻪﻏﯩﺰﯨﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﭘﯜﺗﯜن ﺋﯘﻳﻐﯘر
دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﻳﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﺎر ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﻼر ﺟﯩﺪدﯨﻲ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮل
ﻣﺎﯕﯩﺪۇ .ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﺗﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﺪۇراﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻳﯧﺮى ،ﭘﯜﺗﯜن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪس ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪن
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ،ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﻼر ۋەﮬﯩﻤﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯩﺪۇ .ﺋﺎرﻗﺎ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻟﯩﻲ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر دەرﺳﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺪۇ .ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر رەﮬﯩﻤﺪﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼر ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﺟﯩﺰ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﺎل ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯜﺗﺘﯜرﯨﯟاﻟﺴﯘن ،دەپ ،ﭘﯜﺗﯜن ﺳﯩﻨﯩﭙﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘش ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯚۋەﻧﻠﯩﺘﯩﺪۇ.
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ زەﻧﺠﯩﺮﺳﯩﻤﺎن ﺟﻪرﻳﺎن ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭙﻰ ﻳﯧﺘﻪرﻟﯩﻚ دەرﯨﺠﯩﺪە ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎي ،ﺑﺎرﻏﺎﻧﺴﯧﺮى
ﺋﺎرﻗﯩﻐﺎ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻧﻪزﯨﺮﯨﺪە ،ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻐﺎ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻛﯚﯕﯜل ﺑﯚﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪس .ﺋﯘﻧﻰ ﭼﻮﻗﯘم ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﺋﯚزى ﺋﻮﯕﺸﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﻳﺎﭘﻮﻧﺪا ﺋﻮﻗﯘش ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ
ﺋﯩﺶ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻧﯘرﻏﯘن ﺑﺎش ﻗﺎﺗﯘرۇپ ،ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺋﯧﯖﯩﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﺋﻮﯕﺸﺎﺷﻨﯩﯔ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯜزۈم ۋە ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜك ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯜزﻟﻪش
ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪى .ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎرﻗﺎ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﻳﻮق
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﺗﻪدﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚز ﺋﻮﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﻧﺎزارﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮى ﺳﯘﻟﺘﺎن ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ
ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯩﻠﯟﯨﻘﺎن ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ )ﻳﺎﺗﻘﺎن ﻳﯧﺮى ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎي( ﻟﻪرﮔﻪ ﺋﺎﻏﺰاﻛﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻻر ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺧﯘﺷﺎل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﯩﻦ ﺋﯚزى ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻳﻮﻟﻼﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻣﺎﯕﻐﯘﭼﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن  3ﺋﺎي ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎر ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاﺷﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪن،
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯚز ﺋﻮﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﭘﯘرﺳﻪت ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ داۋاﻣﻠﯩﻖ »ﺋﻪﮔﻪر ﻣﻪن ﭼﻪت ﺋﻪﻟﺪە ﺗﯘرۇپ ﻗﺎﻟﻤﺎي ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪن
ﺑﻮﻟﺴﺎم ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺋﯩﺸﻼردا ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘراﻟﯩﻐﺎن ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻤﻤﯘ؟ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﻳﻮل ﻗﻮﻳﯘﻻﺗﺘﯩﻤﯘ؟
ﺋﻪﮔﻪر ﻳﻮل ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ۋاﻗﯩﺖ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘراﻟﯩﻐﺎن ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻢ؟« دەپ ﺳﻮراﻳﺪۇ.
 -1988ﻳﯩﻠﻰ  -7ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪا ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘش ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟاﻟﯩﻨﻰ زادﯨﻼ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺧﻪﺗﺘﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎن ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪۇرۇش ۋاﻗﺘﯩﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪل
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن )ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻗﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼردﯨﻦ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﺶ ۋاﻗﺘﻰ ﺋﯩﻜﻪن(-8 ،
ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺘﻘﯩﻤﯘ ﻗﺎرﯨﻤﺎي -7 ،ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮى ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎراپ ﻳﻮل ﺋﺎﻟﺪى .ﮬﻪﻣﺪە  -1988ﻳﯩﻠﻰ -7
ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -29ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺷﺘﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻟﻮس ﺋﺎﻧﮋﯦﻠﯩﺲ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎردى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ
دەرس  -9ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪا ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﺎي ﺑﯩﻜﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﭗ TOEFL ،ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﻐﺎ
ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪى .ﮬﻪﻣﺪە ﺷﯘ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﮬﻪﻳﺪەﺷﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ،ﺷﻮﭘﯘرﻟﯘق ﻛﯩﻨﯩﺸﻜﯩﺴﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟاﻟﺪى.
ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪە ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪر ﺷﺘﺎت ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ۋە ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪر ،دەپ ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﺑﯚﻟﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻼر ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ داﯕﻠﯩﻖ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪردﯨﻦ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ،ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ ۋە
ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ دﯦﮕﻪﻧﻠﻪر ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﭼﻮڭ  -ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻲ دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪردﯨﻦ
 100دﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘﻗﻰ ﺑﺎر .ﺷﺘﺎت ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪردﯨﻦ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻦ  10ﻣﻪﻛﺘﻪپ ،ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺷﺘﺎت
ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻦ  22ﻣﻪﻛﺘﻪپ ،ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ " ("Community Collegeدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
 2ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ  105ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﺎر .ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎس ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻردا دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﯜﻧﯟاﻧﯩﻐﯩﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ .ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺷﺘﺎت ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪا ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﯜﻧﯟاﻧﯩﻐﯩﭽﻪ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ .ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﻮم ﺋﯘﻧﯟاﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻮرﺗﺎق دەرﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜپ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﻗﺎﻟﻐﺎن  2ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻗﺎﻟﻐﺎن  2ﺧﯩﻞ
ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻻﻳﺪۇ .ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ  30 - 20ﻣﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ﻟﻮس ﺋﺎﻧﮋﯦﻠﯩﺲ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ  30ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن " "Northridgeدﯦﮕﻪن
ﺷﻪﮬﻪرﮔﻪ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎن ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺷﺘﺎت ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﻰ ﺋﯩﺪى )ﺗﻮر ﺑﻪت ﺋﺎدرﯦﺴﻰ:
.(http://www.csun.edu
ﺋﯘ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ »  «University, Northridge (CSUN)Cafilornia Stateدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﻣﯘﺷﯘ
ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﺘﺎ " "Paul Chowﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺧﻪﻧﺰۇ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮر ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﺸﻪم
ﺋﺎﭘﭙﺎي ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯘﻟﺘﺎن ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻤﻠﻪر ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﺋﯧﻜﺴﻜﯘرﺳﯩﻴﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻣﯘﺷﯘ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرﻧﯩﯔ ﻳﺎردﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا دوﺳﺘﻠﯘق ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺋﻮرﻧﺎﺗﻘﺎن ﺋﯩﺪى .ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﺷﯘ  Paul Chowدﯦﮕﻪن ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرﻧﯩﯔ ﻳﺎردﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯘ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯘرﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﮬﻪل ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪى .ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜرۈۋەﺗﻜﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ "ﻳﺎردەﻣﭽﻰ
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ" ﻟﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻳﻮل ﻛﯩﺮاﺳﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ
ﺑﻪرﮔﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚزى ﻗﺎﻣﺪاﻳﺘﺘﻰ .ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪر
ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼردﯨﻦ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯘﻟﻰ  2ﺗﯜرﮔﻪ ﺑﯚﻟﯜﻧﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ "ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯘﻟﻰ" )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ
" ("Tuitionدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﻰ "ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﺶ ﭘﯘﻟﻰ" )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ " ("Registration Feeدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﻧﻮﭘﯘﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﭘﻪﻗﻪت "ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﺶ ﭘﯘﻟﻰ"ﻧﯩﻼ ﺗﯚﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﻪر ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺗﯚﻟﻪﻳﺪۇ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﻪﻗﻪت "ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﺘﯩﺶ ﭘﯘﻟﻰ"ﻧﯩﻼ ﺋﯚزى ﺗﯚﻟﻪﻳﺘﺘﻰ .ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮر  Paul Chowﺋﻪﺳﻠﯩﺪە
ﺟﯘﯕﮕﻮدﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻳﯜك ﺗﻮﺷﯘش ﭘﺎراﺧﻮﺗﯩﻐﺎ
ﻳﻮﺷﯘرۇﻧﯘۋﯦﻠﯩﭗ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ دوﻛﺘﻮرﻟﯘﻗﻘﯩﭽﻪ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻜﻪن .ﺋﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻏﺎ
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻛﯚﯕﯜل ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎردﯨﻤﯩﺪە ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺟﻪﻣﻰ  5ﺋﯘﻳﻐﯘر ۋە ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺮﻏﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ،ﺋﯘ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن  CSUNﻧﯩﯔ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﻰ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﺘﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺖ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﺪا ﺗﻪﯕﻼ
ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮر ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن » «Ryoichi Sekiﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪى .ﺑﯘ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﻳﺎﭘﻮﻧﻠﯘق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘپ ،دوﻛﺘﻮرﻟﯘﻗﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜرﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮر ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﻜﻪن .ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪە ﻛﻮرﯦﻴﻪ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪا ،ﺋﻪﻣﺪى ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﭘﻮﻧﻠﯘق ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪا ﺋﯩﺸﻠﯩﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻐﺎ ﻗﻮﺑﯘل
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﻛﻪﺳﯩﭗ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺸﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻪﻟﺪى .ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ دەرﺳﻠﻪر ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪا ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﯚۋەن دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ دەرﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻓﯩﺰﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋﯨﺮى ﻳﻮق ﺋﯩﺪى .ﮬﻪﻣﺪە ﻓﯩﺰﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﯩﺴﻰ ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘرﺳﯘن ،ﺧﻪﻧﺰۇﭼﯩﺴﻰ ۋە ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﯩﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﯕﻼپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘ ﮬﻪر ﮬﻪﭘﺘﯩﺴﻰ 20
ﺳﺎﺋﻪت )ﻳﻪﻧﻰ  2ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯜن( ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ دەرﺳﻰ ﺋﯚﺗﻤﯩﺴﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪر ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﺳﭙﯩﺮاﻧﺖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﻪر ﻣﻪۋﺳﯘﻣﺪا  9ﺋﻮﻗﯘش ﻧﻮﻣﯘرى )ﻳﻪﻧﻰ 3
ﺋﻮﻗﯘش ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق دەرﺳﺘﯩﻦ  3ﻧﻰ( ﺗﺎﻟﻼﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻤﯘ دەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ  3دەرس ﺗﺎﻟﻠﯩﺪى .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﻳﻪردە
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼر دەرس ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪە ﻛﯩﺘﺎب ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯚﺗﻤﻪي ،ﮬﻪﻣﺪە ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﻤﯘ دوﺳﻜﯩﻐﺎ ﻳﯧﺰﯨﭙﻤﯘ
ﻗﻮﻳﻤﺎي دەرس ﺳﯚزﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﺎش  -ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﺑﯩﺮ دەرﺳﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺳﯘم
ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ۋاﻗﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯩﻼﺟﺴﯩﺰ ﻧﯘرﻏﯘن ﻳﻮل ﻣﯧﯖﯩﭗ ﻳﯜرۈپ ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ دەرﺳﯩﻨﻰ
ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪۋﺳﯘم ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﻗﺎﻟﻐﺎن  2دەرﺳﺘﻪ ") "Aﻳﻪﻧﻰ "ﺋﻪﻻ"( ﻧﻮﻣﯘر ﺋﺎﻟﺪى .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻣﻪۋﺳﯘﻣﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻼپ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﯩﻦ دەرس ﺳﻮراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى.
 -1989ﻳﯩﻠﻰ  -5ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮى ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﯘﻏﻘﺎن ﻳﻮﻗﻼش ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎردى .ﺋﯘ ﻳﯘرﺗﻘﺎ ﻣﯧﯖﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ
ۋﯨﺰﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋﯨﺰﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺠﯩﺮﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪى -3 .ﺋﯩﻴﯘل ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪا ﭼﻮڭ ۋەﻗﻪ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯩﺶ ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﺶ ﺋﯩﺪارﯨﺴﻰ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻮق  -ﺑﻮﻣﺒﯩﻼرﻧﯩﯔ ﭘﺎرﺗﻼش ﺋﺎۋازﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘردى .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺧﻪۋﯨﺮى ﻳﻮق ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل  -4ﺋﯩﻴﯘل ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪە ﺋﻪﻣﺪى  5ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻮﻏﻠﻰ
دﯨﻠﺸﺎﺗﻨﻰ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪا ﻛﯚﺗﯜرۈپ ،ﺋﺎﻳﺮوﭘﯩﻼﻧﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮى ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﺗﻮﺳﯘﻟﯘپ
ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﺎﺗﻨﺎش ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﭘﺎﻟﻪچ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯧﻴﺠﯩﯔ ﺋﺎﻳﺮودروﻣﯩﻐﺎ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎﺗﻨﺎش
ﻗﻮراﻟﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎي ،ﺗﯩﺖ  -ﺗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪا ،ﺋﯚزى ﺗﯘرﻏﺎن ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻨﯩﺒﯘﺳﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮم راﻳﻮﻧﻠﯘق ﺧﻪﻟﻖ
ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺮودروﻣﻐﺎ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﯘ ﺋﺎﺷﯘ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ،ﻳﻮﻟﺪا ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﻛﯚﻳﯜۋاﺗﻘﺎن ﮬﻪرﺑﯩﻲ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ،ﺋﺎﻳﺮودروﻣﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل
ﺑﯩﻠﻪن دﯨﻠﺸﺎﺗﻨﻰ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇپ ﻛﻪﻟﺪى -4 .ﺋﯩﻴﯘل ۋەﻗﻪﺳﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﺨﺎﻧﯩﺴﻰ ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻻر  10ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ۋﯨﺰا ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﻠﻤﻪي ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪا ﺗﯘرۇپ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ۋﯨﺰا ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﭗ ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ.
 -1989ﻳﯩﻠﻰ  -8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮى ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل  4ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰى دﯨﻠﻨﺎرەﻧﻰ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ ﮬﻪدﯨﺴﯩﮕﻪ،
 7ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﻮﻏﻠﻰ دﯨﻠﺸﺎﺗﻨﻰ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﻗﺎﻟﺪۇرۇپ ،ﺋﯚزﻟﯩﺮى ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚز ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻨﻰ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇپ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺋﯚزﻟﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ TOEFL ،ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﻐﺎ
ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻧﺎ ﺋﯜﭼﯜن  7ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺳﯜﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪﺟﺒﯘرى ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﻳﻪر ﺷﺎرﯨﻨﯩﯔ
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرﯨﭙﯩﮕﻪ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﺳﺎن ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪس ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﻪزﮔﯩﻞ ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯚﻣﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﻗﯩﻴﯩﻦ ۋە
ﺋﺎزاﺑﻠﯩﻖ ۋاﻗﯩﺘﻼر ﺑﻮﻟﺪى .ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻛﯩﺘﺎب ﺋﺎﻟﺴﯩﻼ ،ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎ ﺑﺎﻟﯩﻼر ﻛﯩﺮﯨﯟاﻻﺗﺘﻰ .ﺋﯘﺧﻠﯩﺴﯩﻼ ﭼﯜﺷﯩﺪە ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰدەۋاﺗﻘﺎن ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻛﯚرەﺗﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚز ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﺘﯩﻜﻰ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺳﯩﺮت ،ﻳﻪﻧﻪ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ
"ﺋﺎﻛﺎدﯦﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎردەم ﻣﻪرﻛﯩﺰى" دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،دەرﺳﺘﻪ ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ دەرس ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺋﻮرۇﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﯩﺸﻠﯩﺪى .ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ۋە ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﺎ دەرﺳﻠﯩﺮى ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺳﺎﺋﯩﺘﯩﮕﻪ  12دوﻟﻼر ﮬﻪق ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن دەرس
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرﮔﯜﭼﻰ )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ " ("Tutorﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﯩﺸﻠﯩﺪى .ﺑﯩﺮ ﻣﻪزﮔﯩﻞ ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮى
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﮬﻪر ﺷﻪﻧﺒﻪ ۋە ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ  12ﺳﺎﺋﻪت ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇﭘﻤﯘ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ دەرﺳﻰ ۋە ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﺪا ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ-1990 ،
ﻳﯩﻠﻰ  -5ﺋﺎﻳﺪا ﺋﻪﻻ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﯘﻧﯟاﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ .ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن دەرﺳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﭘﻪﻗﻪت
ﺑﯩﺮﻻ دەرﺳﺘﯩﻦ " "Bﻧﻮﻣﯘر ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﻗﺎﻟﻐﺎن دەرﺳﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪە " "Aﺋﺎﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -1989ﻳﯩﻠﻰ -5
ﺋﺎﻳﺪا ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﻰ ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮﻻ ﺋﺎﺳﭙﯩﺮاﻧﺖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن " C. Y. Liangﺧﺎﺗﯩﺮە ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ" ﻏﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻨﺎﻣﻪ ﺑﯩﻠﻪن  1200دوﻟﻼر ﭘﯘل ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت ﺋﺎﻟﺪى -1990 .ﻳﯩﻠﻰ  -5ﺋﺎﻳﺪا ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﻰ ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ
ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮﻻ ﺋﺎﺳﭙﯩﺮاﻧﺖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن "ﺋﯩﻠﻐﺎر ﻳﺎردەﻣﭽﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ" ﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﯘﻧﯟاﻧﻰ
ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯩﻜﺮو  -دوﻟﻘﯘن ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﺎزﻏﺎن ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﻪﻟﻘﯫراﻟﯩﻖ
ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ژۇرﻧﯩﻠﻰ "ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﺎ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ژۇرﻧﯩﻠﻰ" )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ " ("Journal of Applied Physicsدا ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى.
 -1989ﻳﯩﻠﻰ  -10ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻣﯩﻜﺮو  -دوﻟﻘﯘن ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺑﺎر ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻘﻰ ﻛﻪﺳﭙﯩﺪﯨﻜﻰ دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎس ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺋﯘ ﺟﻪﻣﻰ  10دەك ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎس
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ  6ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﻪﻟﺪى .ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪر :ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ
)داۋﯨﺲ ،ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ( ،ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ )ﻟﻮس ﺋﺎﻧﮋﯦﻠﯩﺲ ،ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ( ،ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻓﻠﻮرﯨﺪا ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ،
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ﺋﯘﺗﺎھ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ )ﺳﺎﻟﺖ ﻻﻛﻪ ﺷﻪﮬﯩﺮى( ،Milwaukee) Marquette University ،ۋﯨﺴﻜﻮﻧﺴﯩﻦ( ،ۋە Rice
ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ )ﺧﯩﻴﻮﺳﺘﻮن ،ﺗﯧﻜﺴﺎس( .ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻖ ﻛﻪﺳﭙﯩﮕﻪ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﮬﺎﻟﻼردا  -1ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻮﻗﯘش ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت ﭘﯘﻟﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮەر ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻣﺎدارى ﻳﻪﺗﻤﯩﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺑﯩﺮ
ﻳﯩﻞ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜرۈپ ،ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭘﯘل ﺗﯧﭙﯩﺶ ﻗﺎرارﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪى -1990 .ﻳﯩﻠﻰ ﺳﻮۋﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻰ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎرﭼﯩﻠﯩﻨﯩﭗ،
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﻧﯘرﻏﯘن دۆﻟﻪت ﻣﯘداﭘﯩﯭﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﺎﻧﺎﺋﯩﺘﻰ ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﺸﺴﯩﺰﻻر ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺑﯩﺮ
ﻣﻪزﮔﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﯧﯖﻰ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯜﺗﺘﯜرﮔﻪن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﻴﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮ ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﭘﻪﻗﻪت ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺗﯘرﻣﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪى )ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﯘﻧﯟاﻧﯩﻐﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ،دوﻛﺘﻮرﻟﯘﻗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﻠﻪرﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭘﺮاﻛﺘﯩﻜﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﭘﯘرﺳﯩﺘﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻠﻪش ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯘق ﺋﯩﺪى (.ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪردﯨﻦ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺋﯩﺰدەپ زادﯨﻼ ﺋﯩﺶ
ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭼﻮڭ رﯦﺴﺘﻮراﻧﻐﺎ ﻛﯜﺗﻜﯜﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎس ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﺎرﺳﺎ "ﺑﯩﺰ ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻖ
ﺋﯘﻧﯟاﻧﻰ ﺑﺎرﻻرﻧﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ" دەپ ﺗﯘرۇۋاﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﯘرۇۋاﺗﻘﺎن ﺟﺎي ﮬﻮﻟﻠﯩﯟود ﻛﯩﻨﻮ ﺑﺎزﯨﺴﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ "ﻛﯩﻨﻮ
ﺋﺎرﺗﯩﺴﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﻗﺴﺎ ،ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚپ ﻣﺎﺋﺎش ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪن" دەپ ﺋﺎﯕﻼپ ،ﮔﯧﺰﯨﺘﺘﯩﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﻘﯘﭼﻰ ﺋﯩﺰدەۋاﺗﻘﺎن
ﺋﯧﻼﻧﻼرﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﻪرﮔﻪ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮن ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻻر "ﺑﯩﺰ ﺋﻪر ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ" ،دﯦﺪى) .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘرۇن ﺋﯚز
ﺋﯘﻛﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺑﻪك ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪى(.
ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﻳﻮل ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎي ﻳﯜرﮔﻪن ﻛﯜﻧﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﺪە ﺋﯘ  10دەك ﺋﺎدﯨﻤﻰ ﺑﺎر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﯩﻦ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺗﺎﭘﺘﻰ .ﺑﯘ
ﺷﯩﺮﻛﻪت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪر ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن ،ﻛﯚپ ﻗﻪۋەﺗﻠﯩﻚ ﺗﻮك ﻳﻮﻟﻰ ﺑﺎر ،ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ
ﺋﻪﺳﯟاﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎﺧﺘﺎﻳﻼرﻧﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈش ۋە ﺳﯩﻨﺎق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن
ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧﻼر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﻣﯧﻜﺴﯩﻜﯩﻠﯩﻘﻼر ﺋﯩﺪى .ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﯩﻨﯩﻤﯘ ﺗﯜزۈﻛﺮەك ﺳﯚزﻟﯩﻴﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪا ﺳﺎﺋﯩﺘﯩﮕﻪ  5دوﻟﻼر ﺋﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﺑﻪردى .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﻳﺎﺗﺎق
ﺋﯩﺠﺎرﯨﺴﻰ  350دوﻟﻼر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺗﺎﻣﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ  200 - 150دوﻟﻼر ﭘﯘل ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ
ﭘﻪﻗﻪت ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﺗﺎﻳﺎﻧﻐﺎﻧﺪا ،ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﭘﯘل ﻳﯩﻐﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮ
ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺗﯘرۇپ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺋﯩﺰدﯨﺪى .ﮬﻪﻣﺪە ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘرۇﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺶ ﺗﺎﭘﺘﻰ .ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪن ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﺋﻪﺳﯟاﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﻮك ﻳﻮﻟﻰ ﺗﺎﺧﺘﯩﻴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺳﺎﺋﯩﺘﯩﮕﻪ  6.5دوﻟﻼر ﺋﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﺑﻪردى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ  -1ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﻪ ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ  5ﺳﺎﺋﻪت )ﺋﻪﺗﯩﮕﻪن ﺳﺎﺋﻪت  7دﯨﻦ  12ﮔﯩﭽﻪ( -2 ،ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﻪ  8ﺳﺎﺋﻪت )ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺳﺎﺋﻪت  1دﯨﻦ ﻛﻪچ ﺳﺎﺋﻪت  9ﻏﯩﭽﻪ( ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﺪى .ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﺳﺎﺋﻪت  6دە ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ ،ﻛﻪﭼﻠﯩﻜﻰ
ﺳﺎﺋﻪت  10ﻻردا ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺑﻪزى ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺋﺎرﺗﯘق ﺋﯩﺸﻠﻪپ ،ﺳﺎﺋﻪت  12ﻟﻪردە ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﺘﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﺪى.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺑﯘ  2ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻪر ﺋﺎﻳﺪا ﻳﯩﻐﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﭘﯘﻟﻰ  500دوﻟﻼرﻏﺎ ﺑﺎرﻣﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺗﯚۋەن دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪر ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘ داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻰ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮاپ ،روﮬﯩﻲ
ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎزاب ﭼﻪﻛﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻐﺎ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮن ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﮬﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ﺋﯚزﯨﮕﻪ
ﻳﺎردەﻣﭽﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﺪى) .ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﺋﯩﺴﻤﻰ » Uniwérsitéti of
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

 «California, Davisﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﻠﯩﭗ » «UCDدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ (.ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺖ ﻣﯘدﯨﺮﯨﻐﺎ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺖ ﻣﯘدﯨﺮى ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟاﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮەر
ﻗﯘر ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﻪر ﺋﺎﻳﺪا  25ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺖ )ﻳﻪﻧﻰ ﮬﻪﭘﺘﯩﺴﯩﮕﻪ  10ﺳﺎﺋﻪت( ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن
ﻳﺎردەﻣﭽﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﺪى UCD .ﻧﯩﯔ ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼردﯨﻦ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯘﻟﻰ  13ﻣﯩﯔ دوﻟﻼردﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺑﯩﺮ  -ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ،
ﺋﺎﺧﯩﺮى ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﮕﻪ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎن  UCDﮔﻪ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﻗﺎرارﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪى .ﮬﻪﻣﺪە  -1990ﻳﯩﻠﻰ  -8ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮى ﺋﯘﻻر
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻳﯜك  -ﺗﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﭼﯩﻼپ )ﺑﯘ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼر ﻛﻮﻧﺎ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻪر ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ
 700دوﻟﻼردﯨﻦ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎن( ،ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﺘﺎت ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﺎﻛﺮاﻣﯧﻨﺘﻮ )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ

» («Sacramentoﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ  30ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ،ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯩﺴﻜﻮ )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » («San Franciscoﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ 100
ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » «Davisدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺷﻪﮬﻪرﮔﻪ ﻗﺎراپ ﻳﻮل ﺋﺎﻟﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -1990ﻳﯩﻠﻰ  -5ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -20ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » «California State University, Northridge CSUNدەپ
ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺷﺘﺎت ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﯘﻧﯟاﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪن ﺧﺎﺗﯩﺮە ﺳﯜرﯨﺘﻰ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮر  Ryoichi Sekiﺋﻪﭘﻪﻧﺪى.
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ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﺑﺎرﻏﺎن ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻧﺎﻧﺴﻰ )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » ،(«Nancyﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺟﻮن ۋوﻟﺘﯧﺮ )» John
 («Walterدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺟﯜپ ﺋﻪر  -ﺋﺎﻳﺎل ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻘﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯚﺗﻜﻪن .ﺑﯘ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻘﻼر ﺑﯘرۇن ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪا ﺑﯩﺮ
ﻣﻪزﮔﯩﻞ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ دەرﺳﻰ ﺋﯚﺗﯜپ ﺑﺎﻗﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﻣﯩﻠﻠﻪت ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺋﺎﻣﺮاق ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﺳﯜرەت
 -1990ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزدا ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻮﻳﻠﯩﺴﯩﺪا ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن -1 .ﻗﯘر ﺋﻮﯕﺪﯨﻦ ﺳﻮﻟﻐﺎ :ﮔﯜﻟﺒﺎﮬﺎر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ -2 .ﻗﯘر ﺋﻮﯕﺪﯨﻦ ﺳﻮﻟﻐﺎ:
ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ،ﮬﻪﻛﯩﻤﻪ ﺋﺎﭘﭙﺎي )ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻪﻧﮕﻠﯩﻴﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻳﻪرﮔﻪ ﺳﺎﻳﺎﮬﻪت ﻗﯩﻠﻐﺎچ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻼرﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼپ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﯩﺪى(،
ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﻲ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪۋەﻛﻜﯜل ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ،ﺟﻮن ،ﻧﺎﻧﺴﻰ ،ۋە ﭘﻮﻻت )ﻗﯩﺮﻏﯩﺰ( .ﮔﯜﻟﺒﺎﮬﺎر ﺑﯩﻠﻪن ﭘﻮﻻﺗﻤﯘ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ  CSUNدا
ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪۇر.
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ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -1989ﻳﯩﻠﻰ  -6ﺋﺎﻳﺪا ﺗﯘﻏﻘﺎن ﻳﻮﻗﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯘرﺗﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﭼﯜﺷﻜﻪن
ﺳﯜرەت .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻜﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﺪى  4ﻳﺎﺷﻘﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎن ﻗﯩﺰى دﯨﻠﻨﺎرە ،ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻜﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﺪى  5ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻮﻏﻠﻰ
دﯨﻠﺸﺎت.
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 .11ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﺋﯩﺴﻤﻰ » University of California, Davis
) «(UCDدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﭙﻼ ،ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﻨﯩﯔ ﻣﯘدﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯚزﯨﮕﻪ
ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن ﻳﺎردەﻣﭽﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﯩﻨﻰ ﺳﻪل ﺋﯚﺳﺘﯜرۈپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎس ﻗﯩﻠﺪى .دەل ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا
ﺟﯘﯕﮕﻮدﯨﻦ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺧﻪﻧﺰۇ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ۋﯨﺰا ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺋﺎﺷﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن  25ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﻠﯩﻚ ﻳﺎردەﻣﭽﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺑﻪردى.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ  UCDدﯨﻜﻰ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ  50ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﻜﻪ ،ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺷﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﯔ دوﻟﻼرﻏﺎ ﺋﯚﺳﯜپ ،ﻣﯘﺷﯘ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻳﺎﺗﺎق ﺑﯩﻠﻪن ﺗﺎﻣﺎق ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺗﯘرﻣﯘش ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﯩﮕﻪ ﮬﻪر ﺋﺎﻳﺪا  500دوﻟﻼر ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪا ﭘﯘل
ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺗﺎﭘﻘﺎن ﭘﯘﻟﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺗﯚﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻐﯩﻤﯘ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل دەرﮬﺎل ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪا ﺋﯩﺶ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى.
ﺑﯘ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﯘﻧﯟاﻧﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﺋﯘﻧﯟان ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﻧﺪاق  5ﺋﯚﺗﻜﻪﻟﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك
ﺋﯩﺪى (1 :دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻐﺎ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ 30 (2 .ﺋﻮﻗﯘش ﻧﻮﻣﯘرﯨﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﺳﭙﯩﺮاﻧﺘﻼر دەرﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ
ﺗﺎﻣﺎﻣﻼش .ﺑﯘ  3ﺋﻮﻗﯘش ﻧﻮﻣﯘرﯨﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن دەرﺳﺘﯩﻦ  10دەرﺳﻜﻪ ﺑﺎراۋەر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ دەرﺳﻠﻪردﯨﻨﻤﯘ ﺧﯘددى ﺑﺎﻛﻼۋﯦﺮ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻣﻪۋﺳﯘم ۋە ﻣﻪۋﺳﯘﻣﻠﯘق ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻼر ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﮬﻪﻣﺪە ﺗﺎﭘﺸﯘرۇق ۋە ﭘﺮوﺟﻪﻛﺘﻠﻪرﻣﯘ ﺑﯧﺮﯨﻠﻪﺗﺘﻰ(3 .
دەرﺳﻠﻪرﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﺎز ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » «Preliminiary Examsدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ
»ﺳﯩﻨﺎق ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن« دﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜش .ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻨﻰ ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺋﯚز ﻛﻪﺳﭙﯩﺪﯨﻜﻰ 5
ﺳﺎﮬﻪدﯨﻦ  3ﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘ  3دەرﺳﺘﯩﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ 3 ،ﺳﺎﮬﻪدﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎدەﺗﺘﻪ دوﻛﺘﻮرﻟﯘﻗﻘﺎ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﺪا ﺷﺎﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ (4 .ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ
» «Qualifying Examدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن »ﻻﻳﺎﻗﻪت ﺳﯩﻨﺎش ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻰ« .ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ دەرﺳﻠﻪرﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘپ
ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ،دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﯚﺗﯜپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻐﯩﭽﻪ ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﭗ ،ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ
ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪن ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﺋﯚزى ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻣﻪزﻣﯘﻧﯩﻨﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺪۇ .ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯚزى ﺋﯜﭼﯜن  3ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮردﯨﻦ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﺗﺎﭘﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﺑﺎﮬﺎﻻش ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻻﻳﺎﻗﻪت ﺳﯩﻨﺎش ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﺪا ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ  3ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرﻏﺎ ﺋﯚزى دوﻛﺘﻮرﻟﯘق
ﺋﯘﻧﯟاﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﯧﻤﻪ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ دوﻛﻼت ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺑﯘ دوﻛﻼﺗﻘﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرﻻر ۋە ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺳﭙﯩﺮاﻧﺘﻠﯩﻖ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ  3ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮر ﺑﯘ دوﻛﻼﺗﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺋﺎل
ﺳﻮراپ ،ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﮬﺎﻻش ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﯘﻧﯟاﻧﻰ
ﻛﺎﻧﺪﯨﺪاﺗﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﮬﻪﻣﺪە ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻨﻰ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯘ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻣﻪزﻣﯘﻧﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﻤﺎي
ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﭘﯘرﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ
ﭘﯘرﺳﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﻻﻳﺎﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎي ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺪۇ (5 .دوﻛﺘﻮرﻟﯘق دﯨﺴﺴﯧﺮﺗﺎﺗﺴﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜرۈپ ،ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ
ﺑﺎﮬﺎﻻش ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻐﺎ دﯦﺴﺴﯩﺮﺗﺎﺗﺴﯩﻴﻪﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ دوﻛﻼت ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺑﯘ دوﻛﻼت ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرﻻر ۋە
ﺋﺎﺳﭙﯩﺮاﻧﺖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮى ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ دﯨﺴﺴﯧﺮﺗﺎﺗﺴﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﺎﮬﺎﻻﺷﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﺴﻪ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
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دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﯘﻧﯟاﻧﯩﻨﻰ ﺋﺎﻻﻻﻳﺪۇ .ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﻪي ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺧﯘددى ﻳﯘﻗﯘرﯨﻘﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭘﯘرﺳﻪت ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ .ﻣﻪﻳﻠﻰ دەرﺳﻠﻪردە
ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ رﯨﻘﺎﺑﻪت ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻖ
ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ ﭘﯜﺗﯜن ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ  20ﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺗﻪﻟﻪپ ﺑﯩﺮ ﻗﻪدەر
ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺋﯩﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻤﯘ ﺑﯘرۇﻧﻘﯩﺪەﻛﻼ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘدى .ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﺰﯨﻘﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻰ  3ﻣﻪۋﺳﯘﻣﻐﺎ ﺑﯚﻟﯜﻧﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﻣﻪۋﺳﯘم ﺋﯩﭽﯩﺪە ﭘﻪﻗﻪت  10ﮬﻪﭘﺘﯩﻼ
دەرس ﺋﯚﺗﯜﻟﻪﺗﺘﻰ 10 .ﻛﯜن ﻣﻪۋﺳﯘﻣﻠﯘق ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻣﻪۋﺳﯘم ﺟﻪﻣﻰ  12ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎزراق ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ دەرﺳﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﺳﯜرﺋﯩﺘﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﯧﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ دەرﺳﻠﻪردە ﮬﻪر ﮬﻪﭘﺘﯩﺪە ﺗﺎﭘﺸﯘرۇق ﺑﯧﺮﯨﻠﻪﺗﺘﻰ .ﮬﻪﻣﻤﻪ دەرﺳﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻳﺎردەﻣﭽﻰ
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﺮى ۋە ﮬﻪق ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇق ﺗﻪﻛﺸﯜرۈپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﺳﭙﯩﺮاﻧﺖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮى ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼر
ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ۋە ﺋﺎﺳﭙﯩﺮاﻧﺖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاﺷﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻤﺎي ،ﺗﺎﭘﺸﯘرۇق ۋە
ﭘﺮوﺟﻪﻛﺘﻨﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻛﯚپ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺗﯘراﺗﺘﻰ .ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﻪك ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯜن ﺋﯩﺸﻠﻪپ ،ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯜن
ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﭘﻪﻗﻪت دەرﺳﻠﻪرﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ  5ﻣﻪۋﺳﯘم ۋاﻗﯩﺖ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ
دۆﻟﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎش  3ﻳﯩﻠﺪا دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﯘﻧﯟاﻧﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﻣﻪۋﺟﯘد ﺋﻪﻣﻪس UCD .ﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻖ
ﻛﻪﺳﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﯘﻧﯟاﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﭽﻪ ۋاﻗﯩﺖ ﻣﯘددﯨﺘﻰ  7ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﯩﺪﯨﻜﻪن.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺑﻪزى ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻟﯘق ﻛﯘرﺳﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ دەرﺳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﯘ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن ﺑﻪزى
دەرﺳﻠﻪرﻧﯩﯔ  120ﻧﻪﭘﻪر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎران  20دەك ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻐﺎ " "Aﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
دەرﺳﻠﻪردﯨﻤﯘ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﺷﯘ " "Aﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎش ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺟﯩﻖ ﺗﯚۋەن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر
ﺑﯩﻠﻪن رﯨﻘﺎﺑﻪﺗﻠﻪﺷﺘﻰ .ﺋﯘ دەرﺳﻠﻪرﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ  2ﻳﯩﻞ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ،ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﻳﺎردەﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﻪردى .ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪچ ﺳﺎﺋﻪت  12ﮔﯩﭽﻪ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﺪى.
ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ۋە ﺑﺎﻳﺮام ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ دەم ﺋﺎﻟﻤﯩﺪى .ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ  2ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﺎرﻟﯩﻖ
دەرﺳﻠﻪرﻧﻰ ﺋﻪﻻ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﻗﯘپ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ،دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﯚﺗﯜپ ﺑﻮﻟﺪى .ﻳﺎردەﻣﭽﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﺮ ﻣﻪۋﺳﯘم ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ
ﻣﻪۋﺳﯘﻣﻠﯘق ﺑﺎﮬﺎﻟﯩﺸﯩﺪا ﺋﯘ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﺘﯩﻜﻰ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﭽﻪ ﻧﻮﻣﯘرﯨﺪﯨﻦ ﺟﯩﻖ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻧﻮﻣﯘرﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن
ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ  50ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯜزۈﻟﺪۈرﻣﻪي ﺑﻪردى -2 .ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘش ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
دەرﺳﻠﻪردﯨﻜﻰ ۋە ﻳﺎردەﻣﭽﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ،ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ
ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﻛﯚﺗﯜرۈۋەﺗﺘﻰ .ﻣﯘﺷﯘ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ،ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺟﯘﯕﮕﻮدﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﻪزى ﺧﻪﻧﺰۇ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﺮ ﻣﻪۋﺳﯘﻣﻠﯘق
ﺋﻮﻗﯘش ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت ﭘﯘﻟﯩﻐﯩﻤﯘ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪزﯨﻠﯩﺮى ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪرزﻣﯘ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﺎﻗﺘﻰ -3 .ﻳﯩﻠﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜردە ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮﻗﯘش ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت ﭘﯘﻟﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﻣﺎﯕﺪى.
 -1991ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزﻟﯩﻖ ﺗﻪﺗﯩﻠﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﻳﯘرﺗﻘﺎ ﺗﯘﻏﻘﺎن ﻳﻮﻗﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﻐﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﻪﭘﻪر ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﯩﺪا ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﺎپ ،ﺋﯘ ﻳﻪردە  10ﻛﯜن ﺳﺎﻳﺎﮬﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﺳﻪﭘﻪردﯨﻦ
ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﯩﺪا ﺋﯘﻻر ﻗﯩﺰى دﯨﻠﻨﺎرەﻧﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﯩﺰى دﯨﻠﻨﺎرە
ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﺎﺷﺎش ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘﻻر  -9ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -1ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،دﯨﻠﻨﺎرە  -9ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -2
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﺑﯩﻠﻤﻪي ﺗﯘرۇپ -1 ،ﺳﯩﻨﯩﭙﻘﺎ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮدى ۋە ﺗﯩﻞ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ  6ﺋﺎﻳﺪا ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ
ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪى -1993 .ﻳﯩﻠﻰ  -9ﺋﺎﻳﺪا ،ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﯧﺸﻰ  4ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ
ﺋﺎﺷﻘﺎن ﺋﻮﻏﻠﻰ دﯨﻠﺸﺎﺗﻨﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪردى .ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ  -1984ﻳﯩﻠﻰ  -8ﺋﺎﻳﺪا ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋە  -1985ﻳﯩﻠﻰ
 -6ﺋﺎﻳﺪا ﺗﯘﻧﺠﻰ ﭘﻪرزەﻧﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﮔﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -1993ﻳﯩﻠﻰ  -9ﺋﺎﻳﺪا ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﻪرﮔﻪ ﺟﻪم ﺑﻮﻟﯘپ
ﻳﺎﺷﺎش ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯘ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯘ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯚﻣﯩﻠﯩﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ،ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﺎﯕﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ۋە ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﯩﻠﻰ
ﭼﯩﻘﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚرﻣﯩﺪى .ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻪﮬﺮﯨﻤﻪن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺋﯘ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ دەپ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻣﻪﮬﺮۇم ﻗﺎﻟﺪى.
 -1993ﻳﯩﻠﻰ  -2ﺋﺎﻳﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪى :ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻜﺴﻜﯘرﺳﯩﻴﻪ ﺋﯚﻣﯩﻜﻰ
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯚﻣﻪﻛﺘﯩﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜن
ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚرۈﺷﻪﻟﻤﻪي ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺷﯩﻨﺠﺎڭ
ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﭘﻪرﮬﺎت ﻧﯩﻴﺎز ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻼ ،ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ
ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻣﻪۋﻻن ﻳﺎﺳﯩﻦ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻼ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﻳﯩﻠﺪا ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻼردا ،ﻳﺎ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ  500ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻳﻮل ﻳﯜرۈپ ﻟﻮس ﺋﺎﻧﮋﯦﻠﯩﺴﻘﺎ ﺑﺎراﺗﺘﻰ .ﻳﺎ ﻣﻪۋﻻن ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ  500ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻳﻮل
ﻳﯜرۈپ ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯩﺴﻜﻮﻏﺎ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻر ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻛﯚرﻣﻪي ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ
ﺳﯚزﻟﯩﺸﻪﻟﻤﻪي ﻳﺎﺷﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻤﯘ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪس ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻳﯧﯖﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪت ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻮل ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮەرﺳﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ  -9ﺋﺎﻳﺪا ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺨﻪۋەر ﮬﺎﻟﺪا ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ -7
ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﯨﻼ ﻛﯧﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎي ۋاﻗﯩﺖ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻣﯧﯖﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ۋاﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎي ﺑﯘرۇن ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﺎﺗﺎق ﭘﯘﻟﻰ ﺗﯚﻟﻪپ ﺑﯩﻜﺎر ﻳﯜرﮔﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯜرۈﻣﭽﯩﺪە
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺘﻨﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜزۈۋاﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﯟەرﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﮬﻪﻣﺪە ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯘﻏﺪۇرۇپ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن -80 ،ﻳﯩﻠﻼردﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﻰ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻟﻪپ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼپ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﺎ ﻗﯘرۇش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻨﺎﻣﻪ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ .ﺷﯘ
ﭼﺎﻏﺪا ﭘﯜﺗﯜن ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺟﻪﻣﻰ  17ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺗﯧﭙﯩﻠﺪى )ﺑﯘرۇن ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘراﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼرﻧﻰ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا( .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﺰاﻣﻨﺎﻣﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ۋە
ﺗﯧﻠﯧﻔﻮن ﻧﻮﻣﯘرى ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻻپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﮬﻪﻣﺪە ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ  17ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﯩﻚ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ،
 -1993ﻳﯩﻠﻰ  -3ﺋﺎﻳﺪا ،ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﺋﯩﺴﻤﻰ " Tengri-tagh Overseas Students and Scholars
) "Association (TOSSAدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ "ﭼﻪت ﺋﻪﻟﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﯕﺮى  -ﺗﺎﻏﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ۋە
زﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼر ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﺴﻰ" ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﻨﻰ ﻗﯘردى .ﺑﯘ ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﻐﺎ  -1ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ رەﺋﯩﺲ ،روﺷﻪن ﺋﺎﺑﺒﺎس ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ
رەﺋﯩﺲ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯚز  -ﺋﺎرا ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮدﯨﻨﻼ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﺑﯩﺮ ﺷﺘﺎﺗﺘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺷﺘﺎﺗﻘﺎ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼپ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻣﯘ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪى .ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﺎ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﯘزۇن
ﺋﯚﺗﻤﻪي ،ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ژۇرﻧﺎﻟﻤﯘ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻏﺎ ﺗﺎرﻗﺎﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر
ﺑﯘ ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﭗ رەﮬﺒﻪر ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺗﺎﻛﻰ  -1998ﻳﯩﻠﯩﻐﯩﭽﻪ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘردى.
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

 -1994ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ
ﺋﯘﭼﯘر ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪش ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﺋﯩﺴﻤﻰ » «Peterson's Guideدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺘﺎب ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﮬﻪر ﻳﯩﻠﺪا ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ۋە ﻛﺎﻧﺎدادﯨﻜﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻲ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﻧﯩﯔ ﭼﻪت ﺋﻪﻟﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻻزﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯘﭼﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻛﻪﺳﯩﭗ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﻟﮕﻪن.
 TOSSAﭘﯘل ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﯘﺳﺨﺎ )ﺟﻪﻣﻰ  5ﻗﯧﻠﯩﻦ ﻛﯩﺘﺎب( ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺑﻪردى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺋﯚزى ﺑﯩﻠﻪن ﺧﻪت ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻻﻗﯩﻼﺷﻘﺎن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺷﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﻪﺳﭙﯩﮕﻪ ﺋﺎﺋﯩﺖ
ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻛﻮﭘﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﭘﻮﭼﺘﺎ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻐﺎ ﻣﺎﯕﺪۇرۇپ ﺑﻪردى .ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻐﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎل
ﻣﺎﯕﺪۇرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘ ﺑﯩﺮ دەم ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﻛﻮﭘﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ دۇﻛﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ
ﻛﻮﭘﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﻪت ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻮﭼﺘﯩﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘ
ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎل ﺑﯩﻠﻪن ﺧﻪﺗﻨﻰ ﭘﻮﭼﺘﯩﻐﺎ ﺳﺎﻟﺪى .ﮔﻪرﭼﻪ ﺋﯚز ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜن ۋاﻗﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎران ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜرۈپ ﻣﺎﯕﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻛﯚﭘﺮەك
ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﯧﻠﻪﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻻﻗﯩﻼﺷﻘﺎن ﺑﯩﺮەر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ
ﺧﯧﺘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺟﺎۋاﺑﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﺪۇرﻣﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﺳﺎﮬﻪدﯨﻜﻰ ﺳﻪﻳﻴﺎرە ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜردە ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎردى-2004 .
ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﯘ  http://www.meripet.comدﯦﮕﻪن ﺗﻮر ﺑﯧﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺳﺎپ ،ﺷﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ
ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇپ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﯘﻧﯟاﻧﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ۋە ﻻزﯦﺮ ﻧﯘرى ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﻮڭ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎردى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » «Diffraction Opticsدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﻰ
» «Nonlinear Opticsدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا  -1ﺳﺎﮬﻪدە ﺟﻪﻣﻰ  4ﭘﺎرﭼﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ
ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ  2ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﻧﯘر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼر ﻣﯘﺳﻜﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﺶ ۋە ﺗﺎرﯨﻴﯩﺶ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﺰﻣﯩﻨﻰ
ﺗﻪﻛﺸﯜرۈپ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻨﻰ ﺋﯘ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﺎزﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﺑﯩﯯﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرى ۋە »ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﺎ ﺋﯩﻠﻤﻰ« )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » («Applied Scienceﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎردى .ﺋﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﻪﻧﮕﻠﯩﻴﯩﺪە ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ داﯕﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ژۇرﻧﯩﻠﯩﻐﺎ ﻣﺎﯕﺪۇرۇﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ژۇرﻧﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﺎش
ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮى ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺧﯘﺷﺎل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ دەرﮬﺎل ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ  A. Huxleyﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ
ﻧﻮﺑﯧﻞ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﭽﻪ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﯩﻢ  -1850ﻳﯩﻠﻠﯩﺮى ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﺎﻟﯩﻢ دارۋﯨﻨﻨﯩﯔ ﻧﻪۋرﯨﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪن .دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ  -2ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە ﺟﻪﻣﻰ  11ﭘﺎرﭼﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ  5ﭘﺎرﭼﯩﺴﻰ ﺧﻪﻟﻘﯫراﻟﯩﻖ داﯕﻠﯩﻖ
ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ژۇرﻧﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﺘﺎ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرﮔﻪن ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺑﻪك ﻛﯚپ
ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ دوﻛﺘﻮرﻟﯘق دﯨﺴﺴﯧﺮﺗﺎﺗﺴﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎزﻏﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﻪﻗﻪت ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ  -2ﺳﺎﮬﻪدﯨﻜﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﯩﻼ
ﻛﯩﺮﮔﯜزدى -1995 .ﻳﯩﻠﻰ  -3ﺋﺎﻳﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ دﯨﺴﺴﯧﺮﺗﺎﺗﺴﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﺎﮬﺎﻻﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﺋﯚﺗﯜپ ،ﺋﯘ دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﯘﻧﯟاﻧﯩﻐﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻘﻰ ﻛﻪﺳﭙﯩﺪە دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﯘﻧﯟاﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ 15
ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ رﯨﻘﺎﺑﻪت ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮﻻ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻐﺎ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن »ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﯩﻲ دوﻛﺘﻮرﻟﯘق دﯨﺴﺴﯧﺮﺗﺎﺗﺴﯩﻴﯩﺴﻰ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ« )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » Best PhD Dissertation
 («Awardﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺑﯘ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯚز ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
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ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﯘ ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎرﺳﺎ ﺑﯘ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻨﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﺋﯚز ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪا ﺳﺎﻗﻼپ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ  UCDدﯨﻜﻰ
ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺗﺎﻛﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ »ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻣﻪن ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﯩﮕﻪن ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ« دەپ ﻳﯜرۈﻳﺪۇ.
 -1995 -1994ﻳﯩﻠﻠﯩﺮى ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﻳﻮق ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -1995ﻳﯩﻠﻰ  -6ﺋﺎﻳﺪا ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯜﺗﺘﯜرۈش ﻣﯘراﺳﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن
ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯜﺗﺘﯜرۈپ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ  -1994ﻳﯩﻠﻰ  -6ﺋﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯜﺗﺘﯜرۈش ﻣﯘراﺳﯩﻤﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ .ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ
ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻤﯘ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯖﻤﯘ ﺑﯘ ﻣﯘراﺳﯩﻤﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺧﯘﺷﺎل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪى.
 -1994ﻳﯩﻠﻰ  -6ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -12ﻛﯜﻧﻰ  UCDدﯨﻜﻰ
 -1994ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯜﺗﺘﯜرۈش ﻣﯘراﺳﯩﻤﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯘرۇن ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻛﯘﺗﯘﭘﺨﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن ﺑﯩﺮ
ﺧﺎﺗﯩﺮە ﺳﯜرەت.

 -1994ﻳﯩﻠﻰ  -6ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -12ﻛﯜﻧﻰ  UCDﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻗﻮرۇﺳﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪە .ﺳﯜرەﺗﺘﯩﻜﻰ ﭼﻮﯕﻼر ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ دادﯨﺴﻰ ﺋﻪﻳﺴﺎ ﺳﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ
ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ رەﮬﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﺎۋاﺧﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻر -1993
ﻳﯩﻠﻰ  -9ﺋﺎﻳﺪا ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ دﯨﻠﺸﺎﺗﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﻻر ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ
ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎن.
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ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ  -ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ  -1994ﻳﯩﻠﻰ  -11ﺋﺎﻳﺪا ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼپ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺳﯜرەت ﺋﯘﻻر  -1995ﻳﯩﻠﻰ  -5ﺋﺎﻳﺪا
ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪن ﻧﯧﯟادا ﺷﺘﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﮕﺮﯨﺴﯩﻐﺎ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎن ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » «Mammoth Lakesدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻧﺎﻧﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺟﻮﻧﻼرﻧﯩﯔ
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن .ﻧﺎﻧﺴﯩﻠﻪر ﺑﯘرۇن » «Northridgeدﯦﮕﻪن ﺷﻪﮬﻪردە ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ -1991 ،ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ
ﭼﻮڭ ﻳﻪر ﺗﻪۋرەﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻛﯚﭼﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪن .ﺑﯘ ﺟﺎي ﻗﺎر ﺗﯧﻴﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻳﺪاﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ داﯕﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺗﺎﻛﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺑﻪزى ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﻗﯩﺶ ﻣﻪزﮔﯩﻠﻠﯩﺮى ﻧﺎﻧﺴﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎر ﺗﯧﻴﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﺎرﯨﺪۇ.
دﯨﻠﻨﺎرەﻧﯩﯔ ﭘﯩﯫﻧﯩﻨﻮ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ
ﻛﻮرﯨﻴﻪﻟﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﯜرەﺗﺘﻪ داۋﯨﺲ دﯦﮕﻪن
ﺷﻪﮬﻪردﯨﻜﻰ ﻛﻮرﯨﻴﻪﻟﯩﻜﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﯩﺪا
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ دۇﺗﺎر ﭼﯧﻠﯩﭗ ،دﯨﻠﻨﺎرە ﺋﯘﺳﯘل
ﺋﻮﻳﻨﯩﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا ﭘﯘرﺳﻪت ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق

ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﻳﯜردى.

ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻘﺘﺎ

ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚز
ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﺎﻻﻧﺖ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺶ
ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﺪە دۇﺗﺎر ﭼﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻳﯘن ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﻪن
ﺑﻮﻟﯘپ -2 ،ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا »ﺋﯘﻳﻐﯘر دۇﺗﺘﺎرﭼﯩﺴﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮ  2ﺗﺎرﯨﻠﯩﻖ ﺳﺎزدا ﻣﯘزﯨﻜﺎ ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺪى« دەپ
ﺧﻪۋەر ﺑﻪرﮔﻪن ﺋﯩﺪى.
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

 .12ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻮﺳﺖ  -دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﯘﻧﯟاﻧﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﺋﺎرزۇﺳﻰ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮر
ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯩﺪى .ﺑﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺳﻪۋەﺑﻰ ،ﺋﯘ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻪر
ﻳﯩﻠﻰ ۋەﺗﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﻪش ﺋﺎرزۇﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ -1994
ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺋﯧﻼﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎراپ ،ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرﻟﯘق ﺧﯩﺰﻣﻪت
ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰدەﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪرﺗﻰ ﺗﻮﺷﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎس ﻗﯩﻠﺪى.
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ﺋﯘ  3ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﻛﯚرۈﺷﯜﺷﻜﻪ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﯩﻦ »ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺰ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﺎﻟﺴﺎق ،ﺳﻪن ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﻟﻪﻳﺴﻪن؟" دەپ
ﺳﻮرﯨﺪى .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮى ﺳﻮۋﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎرﭼﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ دۆﻟﻪت
ﻣﯘداﭘﯩﯭﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮى ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە ﺋﯘزۇن ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ،دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﯘﻧﯟاﻧﻠﯩﺮى ﺑﺎر ﻧﯘرﻏﯘن ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺧﺎدﯨﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺋﯩﺰدەۋاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪا ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚپ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﻰ ﺑﺎر ﺋﯩﻜﻪن.
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ۋاﺷﯩﻨﮕﺘﻮن ﺷﺘﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜچ ﺷﻪﮬﻪر )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » («Tri-Cityدﯦﮕﻪن ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎن ۋاﺷﯩﻨﮕﺘﻮن ﺷﺘﺎت
ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » («Washington State University at Tri-Citiesﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن
ﺗﯧﻠﯧﻔﻮن ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﯚزﻟﻪﺷﻜﻪﻧﺪە ،ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎس ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﺎﻧﺪﯨﺪاﺗﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ  300دﯨﻦ ﺋﺎﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﭘﯘﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯧﻠﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻣﯘ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚپ ﺳﺎﻧﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎن ﺋﯩﺪى.
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ رﯨﻘﺎﺑﻪت ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﺑﯩﺮەر ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرﻟﯘق ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﻪزﮔﯩﻞ ﭘﻮﺳﺖ  -دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺑﯩﻠﻪن ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎرارﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺋﯘ ﺑﯩﺮەر ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺗﯧﭙﯩﯟاﻟﻐﯘﭼﻪ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯜن دەرس
ﺋﯚﺗﯜپ ،ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯜن ﺋﯚزى ﺑﯩﻠﻪن ﭘﻮﺳﺖ  -دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇش ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﯩﻨﻰ ﺑﻪردى .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇﻧﻤﯘ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻘﻰ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ »ﻓﻮرﺗﺮان« ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚزى ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ
ﺋﯚﺗﯜۋاﺗﻘﺎن ﺋﯩﺪى -1995 .ﻳﯩﻠﻰ  -4ﺋﺎﻳﺪا ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎن »ﺋﻪﺗﯩﻴﺎزﻟﯩﻖ ﻣﻪۋﺳﯘم«دا ،ﺋﯘ ﺋﯚز ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻟﯘق ﻛﯘرﺳﻨﻰ
ﭘﯜﺗﺘﯜرۈش ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ »ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﺗﻮك ﻳﻮﻟﻰ« ﺑﯩﻠﻪن »ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﺗﻮك ﻳﻮﻟﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺴﻰ« دﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت  2دەرﺳﻨﻰ
»ﻟﯧﻜﺘﻮر«ﻟﯘق ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﮬﻪﻣﺪە ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﺎﻛﺮاﻣﯧﻨﺘﻮ )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ
» («Sacramentoﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎن ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺷﺘﺎت ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻘﻰ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘش
ﭘﯜﺗﺘﯜرۈش ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﯩﻤﯘ »ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮوﻧﻠﯘق ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺶ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺴﻰ« دەرﺳﻨﻰ ﻟﯧﻜﺘﻮر ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﺗﺘﻰ.
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﭘﯜﺗﯜن ﻛﯜﻧﻠﯜك ﺋﻪﻣﻪس ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻧﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » «part-time instructorدەپ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪۇ .ﻗﺎﻟﻐﺎن
ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﺳﺘﺎزى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﭘﻮﺳﺖ  -دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﺪى.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻣﺎۋزۇﺳﻰ ﻻزﯦﺮ ﻧﯘرى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ دﯨﯫﻣﯧﺘﯩﺮى  10ﻣﯩﻜﺮوﻣﯧﺘﯩﺮ ) 1ﻣﯧﺘﯩﺮ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻴﻮن
ﻣﯩﻜﺮوﻣﯧﺘﯩﺮ ﺗﻪڭ( ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن دﯨﺌﯧﻠﯧﻜﺘﺮﯨﻚ زەررﯨﭽﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘش ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﻪش ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﯩﻨﻰ
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ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪپ ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﻼر ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » «Laser Tweezersدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ »ﻻزﯦﺮ ﻧﯘرﻟﯘق ﻗﯩﺴﻘﯘچ« دﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻣﻠﯘﻗﻰ  17ﻣﯩﻜﺮوﻣﯧﺘﯩﺮدﯨﻦ
 181ﻣﯩﻜﺮوﻣﯧﺘﯩﺮﻏﯩﭽﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ  10ﻣﯩﻜﺮوﻣﯧﺘﯩﺮﻟﯩﻖ زەررﯨﭽﻪ دﯦﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻧﻪرﺳﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎدەﺗﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﺳﯘل ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯘﺗﯘش ۋە ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﻪش ﺋﺎﺳﺎن ﺋﻪﻣﻪس .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺑﯩﯯﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە ﺑﯘﻧﺪاق
زەررﯨﭽﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻻزﯦﺮ ﻧﯘرى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯘﺗﯘپ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەپ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﻧﯘر ﺑﯩﺮ داﻧﻪ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ
ﻛﯩﭽﯩﻚ دﯨﺌﯧﻠﯧﻜﺘﺮﯨﻚ ﺷﺎرﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪە ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜﭼﻠﻪرﻧﻰ ﻓﻮرﻣﯘﻻﻻﺷﺘﯘرۇپ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼپ ﭼﯩﻘﺘﻰ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﻪزﻣﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ »ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﺎ ﻓﯩﺰﯨﻜﯩﺴﻰ« )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » Journal of Applied
 («Physicsژۇرﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ  -1997ﻳﯩﻠﻰ  -9ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺳﺎﻧﯩﺪا ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺑﯘ ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﻨﻰ ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪپ،
ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﺪا ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺳﯩﻨﺎق ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯘ ﺋﺎﭘﭙﺎرات ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﻨﺎق ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺧﻪﻟﻘﯫرا
ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ) (SPIEژۇرﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ  -1997ﻳﯩﻠﻰ ﻓﯧﯟراﻟﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﯩﺪا ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى )ﺋﺎﺷﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪا  -4ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻠﯩﻚ
ﻧﯘر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ زەررﯨﭽﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎن ﺳﯜرەﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﺎر(.
 -1995ﻳﯩﻠﻰ  -8ﺋﺎﻳﺪا ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺋﯩﺰدەش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚزى ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ
 120ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » «Livermoreدﯦﮕﻪن ﺷﻪﮬﻪرﮔﻪ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎن »ﺳﺎﻧﺪﯨﯫ دۆﻟﻪت ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﺴﻰ«
دﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭘﻮﺳﺖ  -دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺗﺎﭘﺘﻰ .ﺑﯘﻧﺪاق دۆﻟﻪت ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻر
ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ۋە دۆﻟﻪت ﻣﯘداﭘﯩﯭﺳﻰ ﺗﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻪﺧﺴﯘس ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ.
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﺋﺎﺷﻜﺎرﯨﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪا ﻗﺎرﯨﺴﺎ ،ﺋﯘ
ﺟﯘﯕﮕﻮ ﮔﺮاژداﻧﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﮕﻪ ﻳﻮل ﻗﻮﻳﯘﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪن .ﻳﻪﻧﻰ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ
دۆﻟﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﭘﯘﻗﺮاﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ دۆﻟﻪت ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﯩﺸﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ دۆﻟﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺟﯘﯕﮕﻮﻣﯘ ﺑﺎر
ﺋﯩﻜﻪن .ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﺎ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚز ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪە ﺗﯘرۇپ
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن ﺋﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﯩﻨﯩﯔ  42ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﯩﻨﻰ
ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﺎﻟﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﺪﯨﯫدﯨﻜﻰ ﺋﯘﺳﺘﺎزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ  Rich Trebinoﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ دوﻛﺘﻮرﻟﯘﻗﻨﻰ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد
ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎن ،ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە دۇﻧﻴﺎ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺧﯧﻠﻰ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﺎر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﻰ ﺋﯧﮕﯩﺰ،
داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺧﯘرۇم ﺷﯩﻠﻪﭘﻪ ﻛﯩﻴﯩﯟاﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎراﺷﻘﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮ داﯕﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ »ﻏﻪرﺑﯩﻲ
ﻣﺎﻛﺎن« ﻛﯩﻨﻮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﺎﻻ ﺑﺎﻗﻘﯘﭼﻰ )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » («Cow-boyدﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ
ﺗﻮر ﺑﯧﺘﯩﺪە ﺑﻪزى ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼر ﺑﺎر ﺋﯩﻜﻪن:
http://www.spie.org/web/oer/october/oct00/spiescene.html
ﺑﯘ ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ Rich Trebino ،ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ  4ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎۋا ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮزون
ﻗﻪۋﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻻزﯦﺮ ﻧﯘرى ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪپ ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ
ﻻﻳﯩﮭﯩﺴﯩﮕﻪ ﻣﻪﺳﯱل ﺑﻮﻟﺪى .ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪا ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن  CVIﻻزﯦﺮ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﺎرﻣﯩﻘﯩﻤﯘ
ﺳﺎﻧﺪﯨﯫ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺷﻪﮬﻪردە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺗﺎرﻣﺎق ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﻪﮬﯘدﯨﻴﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻟﯧﻜﺲ )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ »(«Alex
ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ۋە ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﻜﯩﻠﯩﻖ زاﭘﭽﺎﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﻣﻪﺳﯱل ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﯧﯖﻰ
- 102 -

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺋﯜﻧﯜم ۋە ﺋﯩﺠﺎدﻛﺎرﻟﯩﻖ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ  5ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ
ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎدەﻣﻨﻰ ﮬﻪﻳﺮان ﻗﺎﻟﺪۇردى Rich Trebino .ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎرﺳﺎ »ﻣﻪن
ﺋﯚﻣﺮۈﻣﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻨﺪەك ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﻨﻰ ﻛﯚرۈپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن« دەﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ﺑﯘ  5ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﮔﯘرۇﭘﭙﺎ
ﺧﻪﻟﻘﯫراﻟﯩﻖ ﻳﯩﻐﯩﻦ ۋە ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ژۇرﻧﺎﻟﻼردا ﺟﻪﻣﻰ  10ﭘﺎرﭼﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﺎﺗﯧﻨﺖ ﺋﺎﻟﺪىRich .
 Trebinoﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ -1996 ،ﻳﯩﻠﻰ  -9ﺋﺎﻳﺪا
ﺑﯩﺮ ﻳﯧﯖﻰ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﻗﯘرﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﻐﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪردى )ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﯚﻟﯜﻣﺪە ﻳﻪﻧﻪ
ﺋﺎزراق ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﻤﯩﺰ( -1998 .ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﮔﯧﯯرﮔﯩﯭ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » Georgia Institute
 («of Technologyﻧﯩﯔ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻐﺎ ﻣﯘدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯚﺗﻜﻪﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ -2003 ،ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯚزى ﮔﯧﯯرﮔﯩﯭ ﺷﺘﺎﺗﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺗﻼﻧﺘﺎ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪە ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺗﺎرﻣﯩﻘﯩﺪا ﻗﯘرﻏﺎن ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﺪى.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻨﻰ رەت ﻗﯩﻠﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ ﻗﻮﻳﯘق ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ ﺑﺎر Rich Trebino .ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﻗﯘرﻏﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮر ﺑﻪت ﺋﺎدرﯦﺴﻰ:
.http://www.swampoptics.com
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮەر رەﺳﻤﯩﻲ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ژۇرﻧﯩﻠﯩﺪا ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﺑﺎش
ﺗﻪﮬﺮﯨﺮ ﻛﯚزدﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜرۈپ ،ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯚزى ﺋﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﯚرﺳﻪ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﻮرى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺳﺎﮬﻪدە
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺑﯩﻠﻪن ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮر ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼردﯨﻦ  3ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻣﺎﯕﺪۇرۇپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ
» «Reviewerدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ »ﺗﻪﻛﺸﯜرۈپ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﻐﯘﭼﻰ« )ﻣﻪﺳﯱل
ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮ( دﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯘ  3ﻛﯩﺸﻰ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﻳﻮﻟﻼﻧﻐﺎن ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ژۇرﻧﺎﻟﺪا ﺋﯧﻼن
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯘﻻر ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﻤﯩﺴﺎ ،ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪر ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﻛﯩﭽﯩﻜﺮەك ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﭘﺘﻮرﻏﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺶ ﭘﯘرﺳﯩﺘﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﭘﻮﺳﺖ  -دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺑﯩﻠﻪن ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﺎن ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻞ ۋاﻗﯩﺖ
ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪەك ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﻧﻮﭘﯘزﻟﯘق ژۇرﻧﺎﻟﻼر
ﺑﻮﻟﻐﺎن » ،«Journal of the Optical Society of America» ،«Applied Opticsۋە » Optics
 «Lettersدﯦﮕﻪﻧﻠﻪرﮔﻪ »ﺗﻪﻛﺸﯜرۈپ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﻐﯘﭼﻰ« ﻳﻪﻧﻰ ﻣﻪﺳﯱل ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺑﻪردى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ  Livermoreﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎن ﺳﺎﻧﺪﯨﯫ دۆﻟﻪت ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪا ﭘﻮﺳﺖ -
دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯘﺳﺘﺎزى دوﻛﺘﻮر .Rich Trebino
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ﺋﻮﯕﺪﯨﻦ ﺳﺎﻧﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻜﻰ -4ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪە ﻛﯚپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺋﻮﺳﺎﻛﺎ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرى Magoto
 Tsutsumiﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻮﺳﺎﻛﺎ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﻣﺎﮔﻮﺗﻮ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى ﻳﻮل ﻛﯩﺮاﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚز ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪەك ﺋﯚز ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت
ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﯘرﻏﺎن .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﯚز ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﺴﯩﺰﺋﺎﺳﭙﯩﺮاﻧﺘﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﻤﺎي
ﻗﺎﻟﻐﺎن -1996 .ﻳﯩﻠﻰ  -6ﺋﺎﻳﺪا ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯩﺴﻜﻮدﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﻪﻟﻘﯫراﻟﯩﻖ ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﻳﺎﭘﻮﻧﻠﯘق ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرﻧﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ داۋﯨﺴﺸﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻜﯩﻰ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﮕﻪﺋﻪﻛﯧﻠﯩﭙﭗ ،ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﺪا ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ ﺗﺎﻣﺎق ﺑﯩﻠﻪن ﻣﯧﮭﻤﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ
ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻜﺴﻜﯘرﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﺪۇردى .ﺳﯜرەﺗﺘﯩﻜﯩﺴﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯚرۈﻧﯜش.
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ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯩﺴﻜﻮ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﯘ ﺋﯚﻳﺪە  -1997ﻳﯩﻠﻰ  -5ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ -2004
ﻳﯩﻠﻰ  -7ﺋﺎﻳﻐﯩﭽﻪ ﺗﯘرﻏﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ﺑﯘ ﺋﯚي ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯩﺴﻜﻮدﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﭼﻮڭ ﺋﯚﻳﯩﻠﯩﻚ روﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﯩﮕﻪن .ۋەﺗﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ۋە
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯩﺴﻜﻮﻏﺎ ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪن 4 - 3 .ﻳﯩﻠﻐﯩﭽﻪ ﻳﯧﯖﻰ
ﻳﯩﻞ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻠﯩﻖ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﻼرﻣﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯚﻳﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎن )ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ،ﺑﯘ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﭘﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن( .ﺳﯜرەﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪر
ﺋﻮﯕﺪﯨﻦ ﺳﻮﻟﻐﺎ :ﻏﻪﻳﺮەت ﺳﺎﺑﯩﺖ ،ﺋﺎدﯨﻞ ﺋﺎﺗﺎۋۇﻟﻼ ،دﯨﻠﻨﺎرە ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ،دﯨﻠﺸﺎت ،ﺋﻪراﻓﺎت ،ﻣﺎﮬﯩﺮە ،ﺋﻪﻻﻧﯘر ﺋﺎﭘﭙﺎي ،ﮬﻮﺷﯘر ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ،
دﯨﻠﻨﯘر ،راﮬﯩﻠﻪ ،ﻧﯘرى ﺋﺎﺑﻠﯩﻜﯩﻢ ،ۋە ﭘﻮﻻت ﺋﯚﻣﻪر .ﺑﯘ ﺳﯜرەت  -2000ﻳﯩﻠﻰ  -4ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -3ﻛﯜﻧﻰ ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﭘﺎﺗﻪﻣﺨﺎن ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ  -1999ﻳﯩﻠﻰ  -2ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﭼﯜﺷﻜﻪن ﺳﯜرەت .ﺳﯜرەﺗﺘﯩﻜﯩﺴﻰ

ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ  4رۇﻧﻨﯧﺮ ﻣﺎرﻛﯩﻠﯩﻖ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ ﺷﯘ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﮬﻪﻳﺪەﻳﺪۇ.
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ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯩﺴﻜﻮ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻳﯩﺮاﻗﺘﯩﻦ

ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن

ﺑﯩﺮ

ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻰ .ﺑﯘ ﺳﯜرەت -2003
ﻳﯩﻠﻰ  -10ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -25ﻛﯜﻧﻰ
ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜﻟﻨﯩﯔ ﮬﻪدﯨﺴﻰ ﮔﯜﻟﺒﺎﮬﺎر
ﺧﺎﻧﯩﻢ

)ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺪﯨﻜﻰ

ﻛﯩﺸﻰ(

ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﺗﯘﻏﻘﺎن ﻳﻮﻗﻼش ﺋﯜﭼﯜن
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن.
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 .13ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪت
ﺑﯩﺰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﯚﻟﯜﻣﻠﻪرﻧﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺑﯚﻟﯜﻣﻠﻪرﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯩﺮ ﺋﺎز ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﺮاق ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻻﺷﻨﻰ
ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪۇق .ﺑﯩﺮاق ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﭼﻪت ﺋﻪﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘش ۋە ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻮﻗﯘرﻣﻪﻧﻠﻪر ﺑﯩﺮ ﻗﻪدەر
ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﯘرﻏﯘن ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﯟال ﺗﻮر ﺑﯧﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﺗﻜﯜزﮔﻪن ﻳﺎزﻣﺎ ﺳﯚﮬﺒﯩﺘﯩﺪە ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘپ
ﺑﻮﻟﯘﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺑﯘ ﻳﻪردە ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪﻛﺮارﻟﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﯚردۇق .ﻗﯩﺰﯨﻘﻘﯩﭽﯩﻼر ﺑﯩﻠﯩﯟال ،ﺑﻮﺳﺘﺎن ۋە ﺑﯩﻠﯩﻚ
ﺗﻮر ﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚرۈۋاﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﯚﻟﯜﻣﻠﻪر ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن
ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﭘﻪﻗﻪت ﭼﻮڭ  -ﭼﻮڭ ۋەﻗﻪﻟﻪرﻻ ﺧﯘﻻﺳﯩﻠﻪﻧﺪى .ﺋﻮﻗﯘرﻣﻪﻧﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺧﻪۋەردار ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﮬﻪﻣﺪە ﺗﻮﻏﺮا
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
) CVI (1ﻻزﯦﺮ ﻧﯘرى ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ )»(«CVI Laser Corporation
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ » «Livermoreدﯦﮕﻪن ﺷﻪﮬﻪرﮔﻪ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎن ﺳﺎﻧﺪﯨﯫ دۆﻟﻪت
ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪا ﭘﻮﺳﺖ  -دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ دۆﻟﻪت ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪارﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﮕﻪ ﻳﻮل
ﻗﻮﻳﯘﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﺮوﺟﻪﻛﺖ )ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت( ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﻰ ﺋﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﻪﭘﺘﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ
ﺋﯩﺪارﯨﮕﻪ  10ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮدەك ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن »  CVIﻻزﯦﺮ ﻧﯘرى ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ« )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » CVI Laser
 (www. cvilaser. com ،«Corporationدﯦﮕﻪن ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﭼﺘﻰ .ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎش ﺋﯩﺪارﯨﺴﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﻣﯧﻜﺴﯩﻜﺎ
) (New Mexicoﺷﺘﺎﺗﯩﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪدﯨﻜﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﺎرﻣﺎق ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﺗﺎرﻣﺎق ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ،ﭘﯜﺗﯜن ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ رەﺋﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﯧﻜﯩﺲ ) (Alex Jacobsonﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺑﺎرﻛﻠﯧﻲ ) (Berkeleyﺷﯚﺑﯩﺴﯩﺪە دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﯘﻧﯟاﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﺎزى Rick Trebino
ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻟﯧﻜﯩﺲ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ دەۋرﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭙﻼ ﺗﻮﻧﯘش ﺋﯩﺪى .ﺋﺎﻟﯧﻜﯩﺲ ﻳﻪﮬﯘدﯨﻲ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ۋاﻗﺘﯩﺪا
ﺳﻮۋﯦﺖ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻛﯚﭼﻤﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻣﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﺎﻻﻧﺘﻠﯩﻖ ۋە ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ۋە
ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﻜﺎ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻏﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯩﺪى.

 CVIﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜن ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﻜﺎ

ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘ ﺋﯚزى ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪپ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﺎﻟﯧﻜﯩﺴﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻐﺎ ﺑﻪك ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،رﯨﻚ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪى
ﺋﯚزﻟﯩﺮى ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﺗﻤﻮﺳﻔﯧﺮا ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮزون ﻗﻪۋﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈﺷﻜﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ »«Lidar
ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ۋە ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﻜﯩﻠﯩﻖ زاﭘﭽﺎﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﻟﯧﻜﯩﺴﻜﻪ ﺑﻪرﮔﻪن ﺋﯩﺪى.
ﺋﺎﻟﯧﻜﯩﺴﻜﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﻪك ﻳﺎراپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯘ  CVIﻧﯩﯔ ﺑﺎش ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎﻳﺘﺎ -ﻗﺎﻳﺘﺎ
ﻣﯘزاﻛﯩﺮﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﺪﯨﯫدﯨﻜﻰ ﭘﻮﺳﺖ  -دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﯩﺸﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻧﻰ  CVIﻏﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن  -1996ﻳﯩﻠﻰ  -9ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -26ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  CVIدا ﺋﺎﻟﻰ دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮى
)ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » («Senior Optical Engineerﺑﻮﻟﯘپ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .دەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﯘ ﻻزﯦﺮ ﻧﯘرى ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ زاﭘﭽﺎﺳﻼرﻧﻰ ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪش ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﺪى .ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﺎﻳﺪەك ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﻻزﯦﺮ ﻧﯘرى زاﭘﭽﺎﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯚﻟﯜﻣﯩﮕﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯘ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻨﻰ ﺗﻪڭ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺪى .ﺑﯘﻧﺪاق زاﭘﭽﺎﺳﻼرﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ »ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺑﻮﺷﻠﯘق ﭼﻪﻣﺒﯩﺮى« ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ
» «Vacuum Chamberدەپ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪۇ CVI .ﻧﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎرﻣﺎق ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﺪە ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﺪﯨﻦ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﺟﻪﻣﻰ ﺋﯜﭼﻰ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻪر ﺑﯩﺮﺳﻰ ﮬﻪر  2ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯔ دوﻟﻼردﯨﻦ  10ﻣﯩﯔ دوﻟﻼرﻏﯩﭽﻪ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ
زاﭘﭽﺎﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ .ﺑﯩﺮ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪر ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﺨﻨﯩﻚ ﺑﺎﺷﻘﯘرﯨﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘرۇﻟﯘﺷﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﻣﯘرەﻛﻜﻪپ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺋﯩﻘﺘﯩﺪار ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘرۇﺷﻨﻰ ﺋﯚزى
ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ،ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﻼرﻧﻰ ﺗﻪرﺑﯩﻴﯩﻠﻪش ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚزى ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎردى .ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ
ﺗﻮﻟﯘق ﻛﯘرﺳﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜرﮔﻪن ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺘﯩﻦ  3ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﯘ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻨﻰ
ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش ﻣﺎﮬﺎرﯨﺘﯩﻨﻰ زادﯨﻼ ﺋﯚﮔﯩﻨﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ  2ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ  3ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺑﻮﺷﺎﺗﺘﻰ.

ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻏﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﺪە ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ زاﭘﭽﺎﺳﻨﯩﯔ ﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ

دەرﯨﺠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ دۇﻧﻴﺎ رﯦﻜﻮرﺗﻰ  2ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘرۇش ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﯩﺮ
ﻣﻪزﮔﯩﻞ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ دەرﯨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ  0.5ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜزدى .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻت
ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻛﯚﺗﯜرۈﺷﻜﻪ زور ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ CVI ،دا ﭼﻮڭ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﻮزﻏﯩﺪى .ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﻪزﮔﯩﻞ ۋاﻗﯩﺖ
ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﻟﯧﻜﯩﺲ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚپ ﺋﯘﭼﺮاپ ،ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻏﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﻣﺮاق ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻏﺎ
ﮬﯚرﻣﻪت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ،ﭼﻮﺷﻘﺎ ﮔﯚﺷﻰ ﻳﯧﻴﯩﺸﻨﯩﻤﯘ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﺘﻰ .ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ
ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚزى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎش ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﯜﺗﺘﯜرۈپ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن دوﺳﺘﻰ ﺋﺎدﯨﻞ
ﺋﺎﺗﺎۋۇﻟﻼﻧﯩﻤﯘ  CVIﻏﺎ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮى ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ۋاﻗﯩﺖ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺪى .ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﭼﯜﺷﻠﯜك ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ ﻣﯘﯕﺪاﺷﺘﻰ .ﺋﯩﺶ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎدﯨﻠﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﯩﻨﯘت ﭘﺎراﯕﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﻪزﮔﯩﻞ  CVIدﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯚﺗﻜﻪن
ۋاﻗﯩﺘﻼر ﺑﻮﻟﺪى.
 CVIۋە ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪر ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ﭘﯘﻟﺴﯥ )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ
» («ultra-short optical pulseﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻪزى زاﭘﭽﺎﺳﻼر ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪر ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن
ﺑﯩﻠﻪن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪن  -ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﭘﭙﺎرات ﻳﻮق ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻟﯧﻜﯩﺲ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ
ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » «White light interferometerدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﻟﭽﻪش ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﯩﻨﻰ ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪپ
ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺸﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘردى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  CVIﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮو  -ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﺎ ﻗﯘرۇپ ،ﺋﯘ
ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﻨﻰ ﺋﯚزى ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ،ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮوﻧﯩﻜﺎ ،ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﻜﺎ ۋە ﻳﯘﻣﺸﺎق دﯦﺘﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚزى ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪپ،
ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚزى ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﺘﯩﻦ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﻼردا
ﭘﻪﻗﻪت ﺋﯜﭼﯩﻼ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى .ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ » «Coherentدﯦﮕﻪن ﭼﻮڭ ﻛﯚﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺧﻪۋەر
ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘ ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﺘﯩﻦ ﮬﻪر ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ  15ﻣﯩﯔ دوﻟﻼردﯨﻦ ﺋﯜچ داﻧﻪ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﺎﻟﯧﻜﯩﺲ
ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﺪى .ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺪﯨﻦ ،ﺑﯘ ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش ﺑﻪك ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ
ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎردەم ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ  CVIﻧﯩﯔ ﺋﺎدەم ﻛﯜﭼﻰ ﻳﻮق ﺋﯩﺪى .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ Coherent ،ﺑﯘ ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﻨﻰ
ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻر  CVIۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪر ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن زاﭘﭽﺎﺳﻼرﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ۋە ﻻﻳﯩﮭﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈپ
ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ .ﺑﯘ  CVIﺋﯜﭼﯜن ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﺋﯩﺪى.
 CVIﺑﯩﺮ ﻣﻪزﮔﯩﻞ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻣﻪﺷﯘر ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ  CPUﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن » «Intelدﯦﮕﻪن ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻜﻪ،
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎن »ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺑﻮﺷﻠﯘق ﭼﻪﻣﺒﯩﺮى« ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺳﺎﺗﺘﻰ.
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

 Intelﺑﯘ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻨﻰ ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘزۇق ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن  CPUﺳﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﮕﻪ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » «Amplifier Lock-inدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮوﻧﻠﯘق ﺋﺎﭘﭙﺎرات ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘرۇن
 CVIﺋﯘ ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ  3ﻣﯩﯔ دوﻟﻼرﻏﺎ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺋﺎﻻﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻪﺟﻤﻰ ﭼﻮڭ ۋە ﺑﺎﮬﺎﺳﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮى
ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﺎﻟﯧﻜﯩﺲ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﺘﯩﻦ ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪپ ﻳﺎﺳﺎپ
ﭼﯩﻘﯩﺸﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘردى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  UCDدﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺋﺎرﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺷﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻜﻰ
ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪرﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺋﯚزى ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ زاﭘﭽﺎﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘ ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪردﯨﻦ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺗﻪﻳﻴﺎرﻻپ ،ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا  200 - 100دوﻟﻼر ﭼﯩﻘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯘ ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻨﺎق ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ،
 Intelﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ  CVIدﯨﻦ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺶ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪن ،ﺑﯘ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮوﻧﻠﯘق ﺋﺎﭘﭙﺎرات ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﻤﯩﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  CVIﻏﺎ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪە ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ داۋﯨﺲ دﯦﮕﻪن ﺷﻪﮬﻪردە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﻳﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﻰ  100ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯘزۇن ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ  -ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺑﻪك ﻗﯩﻴﯩﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  Livermoreﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﮬﻪردە ﺗﯘرۇۋاﺗﻘﺎن ﺋﺎدﯨﻞ ﺋﺎﺗﺎۋۇﻟﻼ ،ﻧﯘر ۋە ﻏﻪﻳﺮەت ﺳﺎﺑﯩﺖ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
 3ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘرۇپ ﺗﯘردى .ﺑﯘ ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﺎ ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﻪ ﭘﻮﻻت ﺋﯚﻣﻪر ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﺎش ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﻗﻮﺷﯘﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﮬﻪر ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ دۈﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪە ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى.
ﺑﯘ ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺗﺎق ﺗﯘرﻣﯘﺷﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯜك ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﯩﻜﯩﻠﻪر ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﮬﻪر
ﺧﯩﻞ ﺗﺎﻣﺎﻗﻼرﻧﻰ ﺋﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﺗﻪرﺗﯩﭙﺴﯩﺰ ﮬﺎﻟﺪا ﻛﯚپ ﻳﻪۋﯦﻠﯩﭗ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﯩﻼ ﺳﻪﻣﺮﯨﭗ ،ﻗﻮرﺳﺎق ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺋﯩﺪى .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﻰ  6ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮەك ﺋﯚﺗﻜﯜزۈپ -1997 ،ﻳﯩﻠﻰ
ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺳﺎﻛﺮاﻣﯧﻨﺘﻮدﯨﻜﻰ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺷﺘﺎت ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ-5 ،
ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -14ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﮕﻪ  25ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن » «San Ramonدﯦﮕﻪن ﺷﻪﮬﻪردﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯚي
ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﻳﯩﻨﻰ ﺷﯘ ﻳﻪرﮔﻪ ﻛﯚﭼﯜرۈپ ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﻪ ﺑﯩﺮەر ﻳﯩﻞ ۋاﻗﯩﺖ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﺋﯚز ﺑﻪدﯨﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎران
ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈۋاﻟﺪى.
 CVIدﯨﻜﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﯩﺰﯨﻘﺎرﻟﯩﻖ ﺗﯘﻳﯘﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﻤﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻞ ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻜﻪ ﻳﯧﯖﻰ ﻛﯩﺮﮔﻪن ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا  45ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺖ ﺋﯚﺳﺘﯜرۈپ
ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن ﺋﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ -1999 ،ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە CVI ،دا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﭼﯘﺷﻠﯘق ﻗﯩﺰﯨﻘﺎرﻟﯩﻖ ۋە
ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺗﺎﻻﻧﺖ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺋﯩﻘﺘﯩﺪار ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﺸﻼر ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪى .ۋاﻗﯩﺘﻨﻰ ﺋﯩﺴﺮاپ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ
ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺷﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘردى .ﺑﻪزى ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﺪا ﺧﯧﺮﯨﺪارﻻر ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯚزﻟﯩﺸﯩﭗ،
ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮەرﺳﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺷﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺧﯧﺮﯨﺪارﻻرﻏﺎ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ زاﭘﭽﺎﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ زاﭘﭽﺎﺳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪن زاﭘﭽﺎس
ﻣﺎرﻛﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎزﯨﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﻤﻤﻪت ﺑﺎﮬﺎﻟﯩﻖ ﻻزﯦﺮ ﻧﯘرﻟﯘق ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﻪ ﺑﯘزۇﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﯘۋۇپ ،ﺗﻪﻛﺸﯜرۈش
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮوﻧﻠﯘق زاﭘﭽﯩﺴﻰ ﻛﯚﻳﯜپ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎپ ،ﺋﯘ زاﭘﭽﺎﺳﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺋﻪﻛﻪﻟﺪۈرۈپ ،ﺑﯘ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻨﻰ
رﯦﻤﻮﻧﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﺎﻟﯧﻜﯩﺴﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﺪۈردى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚز ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﺗﻜﯜزۈﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
- 109 -

ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

 -1999ﻳﯩﻠﻰ  -10ﺋﺎﻳﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﺎﺷﻘﺎ  2ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﯘرﻏﺎن ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن )ﺑﯘ
ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯚﻟﯜﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﻤﯩﺰ( ،ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ
ﮬﻪﭘﺘﯩﻠﯩﻚ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘ ﻳﻪرﮔﻪ ﻣﯧﯖﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪت
ﺋﯩﺰدەﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺑﺎﻳﻘﯩﺪى .ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﺪا ﻛﯚرۈﺷﯜپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻻر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﯜز ﺗﯘراﻧﻪ
ﻛﯚرۈﺷﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎش ۋاﻗﯩﺘﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﺪى .ﮬﻪﻣﺪە ﺷﯘ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯘ ﻳﯧﯖﻰ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚرۈﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻻر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ  -12ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -10ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﻟﯧﻜﯩﺴﻜﻪ ﺋﯚز ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﺘﯧﭙﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘردى )ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮى
ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺧﺎدﯨﻤﻼردﯨﻦ ﺋﯚز ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﺘﯧﭙﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﺪا  2ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺑﯘرۇن ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎس ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ(.
ﺋﺎﻟﯧﻜﯩﺴﻤﯘ ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﻼردا  CVIﻧﯩﯔ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ،
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺳﯩﻐﺎ ﺋﺎزراﻗﻤﯘ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -12ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻏﯩﭽﻪ  CVIدا ﺗﯘرۇپ ،ﻳﯧﯖﻰ
ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى.
) (2ﻛﺎﻻرﻣﻪﻛﺲ ﺗﯧﺨﻨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ )»(«ColorMax Technology Incorporated
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -2000ﻳﯩﻠﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﻳﯩﻞ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﯚﻳﯩﺪە ﺋﯚﺗﻜﯜزۈپ -1 ،ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -2ﻛﯜﻧﻰ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻘﺎ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ
ﻧﻪرﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ  4رۇﻧﻨﯧﺮ ﻣﺎرﻛﯩﻠﯩﻖ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﭼﯩﻼپ ،ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﮕﻪ ﻗﺎراپ ﻳﻮل ﺋﺎﻟﺪى .ﺑﯘ ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﮕﻪ ﺑﺎرﻏﺎن ۋە ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻳﯧﯖﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪن ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯚز ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ،ﻳﻪﻧﻰ  -3ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﯚﻳﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ  450دوﻟﻼر ﺗﯚﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﺠﺎرﯨﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪى .دەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﯘ
ﻳﻪرﮔﻪ ﺋﯚزى ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻠﭽﻪ ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻳﻪردﯨﻦ ﺋﯚي ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﻰ ﻳﯚﺗﻜﻪپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﻰ
ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺪى .ﺋﯘ ﻳﻪرﻧﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺋﯚﻳﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﻰ  600ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﻳﻮﻟﺪا ﻳﺎﻟﻐﯘز ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪا
ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ ﻧﺎﺧﺸﺎ CDﺳﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﻣﺎﯕﺪى .ﻧﺎﺧﺸﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ »ﺗﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯧﭽﻪ« دﯦﮕﻪن ﻧﺎﺧﺸﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﯩﺮاﻗﻼ ﺑﯘزۇﻟﯘپ ،ﻛﯚزﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎش ﺋﯧﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺧﯘددى ﺋﯘﻳﻐﯘر
ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎز ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﮬﺎﺷﺎرﻏﺎ ﻣﺎﯕﻐﺎن دﯦﮭﻘﺎﻧﻼردەﻛﻼ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ رﯨﻘﺎﺑﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﻠﯜﻛﻰ ۋە ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ
ﻛﻪﺳﯩﭙﺘﻪ ﺋﯩﻤﻜﺎن ﻗﻪدەر ﺋﻪڭ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﭘﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﻏﺎﻳﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜرﺗﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ،ﺋﯘ ﻳﯧﺸﻰ  42ﮔﻪ ﻳﯧﺘﻪي دﯦﮕﻪﻧﺪە ﻳﻪﻧﻪ
ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﻳﺎﻟﻐﯘز ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻛﺎﻻرﻣﻪﻛﺲ )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » («ColorMaxﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﯘرۇﻟﻐﯩﻠﻰ
ﺗﯧﺨﻰ  6ﺋﺎﻳﺪەك ۋاﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ دﯨﺴﻨﯧﻲ ﺑﺎﻏﭽﯩﺴﻰ ﺑﺎر ﺷﻪﮬﻪرﮔﻪ  30ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮدەك
ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن » «Tustinدﯦﮕﻪن ﺷﻪﮬﻪرﮔﻪ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻧﻮﭘﯘﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە  8ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺖ ﺋﻪرﻟﻪر ﺑﯩﻠﻪن 3
ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر رەڭ ﻛﯚرﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎن )رەڭ ﻗﺎرﯨﻐﯘﺳﻰ( ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ رەڭ ﻛﯚرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻛﯚزەﻳﻨﻪك ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﻘﯩﻦ
ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﯩﻤﯘ رەڭ ﻛﯚرﻣﻪس )رەڭ ﻗﺎرﯨﻐﯘﺳﻰ( ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﯘ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﺪا ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻧﻮﻣﯘر
ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻤﺎي ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﯩﺮەﻟﻤﯩﮕﻪن ﺋﯩﺪى .ﺑﯘﻧﺪاق ﻛﯚزەﻳﻨﻪﻛﻨﯩﻤﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎن »ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺑﻮﺷﻠﯘق
ﭼﻪﻣﺒﯩﺮى« ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮاﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ CVIدا  3ﻳﯩﻞ
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ﺋﯩﺸﻠﻪش ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺑﯘ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺪا ﺗﻮﻟﯘق ﻳﯧﺘﯩﺸﻜﻪن ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﻛﺎﻻرﻣﻪﻛﺲ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺗﯧﺨﻰ رەﺳﻤﯩﻲ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﭼﯜﺷﻤﯩﮕﻪن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ »ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺧﻪۋﯨﺮى«دە
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺧﺴﯘس ﺧﻪۋەر ﺗﺎرﻗﺎﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺧﻪۋەرﻧﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮر ﺑﯧﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚرۈﺷﻜﻪ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪن:

http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_1999_Nov_18/ai_576195
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ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﻣﻪﻧﺴﯩﭙﻰ »ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ،ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ۋە ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ دﯨﺮﯦﻜﺘﻮرى« ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﯘﻧﺪاق ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﻰ ۋە ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ﺋﯩﻠﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻢ ﻳﻮق ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ
ﻳﺎﻟﻐﯘز ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ زﯦﺮﯨﻜﯩﺸﻠﯩﻚ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎي ،ﭘﯜﺗﯜن ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘش  -ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯘ ﺋﯚز زﯨﻤﻤﯩﺴﯩﺪە
ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﻣﺎﺋﺎﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﺎي
ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚپ ﻣﯩﻘﺪاردا ﺑﻪرﮔﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ 5
ﻳﯩﻠﻐﺎ ﺑﺎرﻣﯩﻐﺎن ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﯧﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى .ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻤﯘ ﻳﯧﯖﻰ ۋە
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﻛﯩﺮﯨﻤﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻜﻪ
ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ رازى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮەر ﺋﺎي ۋاﻗﯩﺖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﭼﻮڭ
ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﺴﻰ ﭘﯜﺗﯜن ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻜﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘردى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﺎرﻣﯩﻐﺎن
ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﯩﻐﺎ ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯚز دوﺧﺘﯘرﺧﺎﻧﯩﻠﯩﺮى ۋە ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﻠﻪر ﺋﯚﭼﯩﺮەت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﻪ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻨﻰ ﺳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺧﺎدﯨﻤﻼردﯨﻦ  7 - 6ﻧﻪﭘﯩﺮى ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﭙﻼ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﻜﯩﭽﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎي ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺗﯧﻠﯧﻔﻮن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺧﯧﺮﯨﺪارﻻرﻏﺎ »ﻛﯚزەﻳﻨﻪك ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ  -ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﻼ ۋاﻗﯩﺖ ﻗﺎﻟﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺳﻪل ﺳﺎﻗﻼپ ﺗﯘرۇڭ« دەپ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈپ ﺗﯘرۇۋاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚردى .ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺷﻼپ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘ ﻧﻴﯘ-ﻳﻮرك ﺷﺘﺎﺗﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ،
ﺋﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﯩﻦ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺑﻮﺷﻠﯘق ﭼﻪﻣﺒﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ .ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯚﺗﻜﻪپ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﭽﻪ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ۋاﻗﯩﺘﻨﻰ زاﻳﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻧﻴﯘﻳﻮرﻛﺘﺎ ﺗﯘرۇﭘﻼ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻨﻰ
ﺳﯩﻨﺎق ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺋﯘﻧﻰ  3ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯚﺗﻜﻪپ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﻮرﻧﯩﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ دەرﮬﺎل ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﻨﻰ ﺳﺎﺋﻪت  6ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘرۇپ ،ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺳﺎﺋﻪت  10ﻏﯩﭽﻪ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜن ۋۇﺟﯘدﯨﻐﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯚزﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻠﻪرﻧﻰ ﺗﯧﺰرەك ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯩﺮﻻ ﺧﯩﻴﺎل ﺋﻮرﻧﺎپ
ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺋﯩﺪى .ﺋﯩﺸﻘﺎ ﭼﯜﺷﯜﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﮬﻪر  2ﺋﺎﻳﺪا ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﯚﻳﯩﺪە ﺗﯘرۇپ
ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯚﻳﯩﮕﯩﻤﯘ ﻗﺎﻳﺘﻤﯩﺪى .ﭘﻪﻗﻪت ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ 2
ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺮوﭘﯩﻼن ﺑﯧﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪى.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ رەڭ ﻛﯚرﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯚزﯨﻨﯩﯔ  8ﺧﯩﻞ ﺗﯜرى ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ  8ﺧﯩﻞ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯚز
ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﻰ ﻗﯘرﻏﺎن ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﻮرﯨﻴﻪﻟﯩﻚ ﺳﻮدﯨﮕﻪر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ
ﭘﻪﻧﺪﯨﻦ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺧﻪۋﯨﺮى ﻳﻮق ﺋﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﺎﮬﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻛﻮرﯨﻴﻪﻟﯩﻜﻠﻪردﯨﻦ  10ﻣﯩﻠﻴﻮن
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دوﻟﻼردەك ﭘﯘل ﻳﯩﻐﯩﭗ ،ﻣﯘﺷﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﻰ ﻗﯘرﻏﺎن ﺋﯩﻜﻪن .ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ دەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺧﯧﻠﻰ ﺗﯜزۈﻛﺘﻪك ﻛﯚرۈﻧﮕﻪن
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﻳﻪردە ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎرﯨﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﻪﺳﻜﻰ ﻣﯩﺠﻪزﻟﯩﻚ ﺋﺎدەم ﺋﯩﻜﻪن.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ  8ﺧﯩﻞ ﻛﯚزەﻳﻨﻪﻛﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺑﻮﺷﻠﯘق ﭼﻪﻣﺒﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﭘﯜﺗﯜن ﮬﺎۋاﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘق ﺷﯜﻣﯜرۈپ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﭗ )»ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺑﻮﺷﻠﯘق« دﯦﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ( ،ﺋﯘﻧﻰ  300ﮔﺮادۇﺳﻘﯩﭽﻪ ﻗﯩﺰﯨﺘﯩﭗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ  3 - 2ﺧﯩﻞ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻨﻰ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮون ﺋﯧﻘﯩﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺳﻮﻗﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺳﻮﻗﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼر ﭘﺎرﭼﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ
ﻣﻮﻟﯧﻜﯘﻟﯩﻼر ۋە ﺋﺎﺗﻮﻣﻼر ﺋﺎﺟﺮاپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﺘﺎ ﮬﻪر ﺗﻪرەﭘﻜﻪ ﺋﯘﭼﯘپ ﻳﯜرۈش ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻛﯚزەﻳﻨﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﻨﯩﻜﯩﮕﻪ
ﻗﻮﻧﯩﺪۇ .ﺋﻪﻳﻨﻪك ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﻣﻮﻟﯧﻜﯘﻟﯩﻼر ۋە ﺋﺎﺗﻮﻣﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻜﻪ ﭼﺎﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘرۇپ
ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﺪاق ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻨﯩﯔ ﻗﯧﻠﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ  2 - 1ﻧﺎﻧﻮﻣﯧﺘﯩﺮﮔﯩﭽﻪ ﻛﻮﻧﺘﺮول ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﺷﯘ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮى
ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚز ﺋﻪﻳﻨﻪك ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ رەﯕﺪﯨﻜﻰ ﻧﯘرﻧﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜزۈپ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ رەﯕﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜزﻣﻪي ،ﺷﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﺎﻗﯩﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻛﯚزﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧﯘرﻧﯩﯔ رەﯕﮕﯩﻨﻰ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺗﻪﯕﺸﻪپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن رەﯕﻠﯩﻚ
ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﻪﻳﻨﻪن ﻛﯚرەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮدا ﮬﯧﺴﺎﺑﻼپ ﻛﯚرۈپ ،ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ  8ﺧﯩﻞ ﻛﯚزەﻳﻨﻪﻛﻨﻰ
ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﻪم دﯦﮕﻪﻧﺪە  6ﺧﯩﻞ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎل ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﯩﺴﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ
ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻛﻮرﯨﻴﻪﻟﯩﻚ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﭘﻪﻗﻪت  2ﺧﯩﻞ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،دەپ ﺗﯘرۇۋاﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﻗﺎﻳﺘﺎ  -ﻗﺎﻳﺘﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرﺳﯩﻤﯘ ۋە ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮﯨﻠﻪﺷﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻘﯩﺪا ﭼﯩﯔ ﺗﯘرۇۋاﻟﺪى .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ﭘﻪﻗﻪت  4ﺧﯩﻞ
ﻛﯚزەﻳﻨﻪك ﻧﻮرﻣﺎل ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻗﺎﻟﻐﺎن  4ﺧﯩﻠﻰ ﻳﺎزدﯨﻼ ﺗﻪﻟﻪﭘﻜﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪى .ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎدەم ﺑﯘ
ﻛﯚزەﻳﻨﻪﻛﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻛﻮرﺳﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻗﺎﻳﺘﺎ  -ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺳﯜرۈﺷﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﭙﻤﯘ ﺋﯘ
ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻠﻪرﮔﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﺪى .ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻛﻮرﯨﻴﻪﻟﯩﻚ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰى ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﻛﻪﺳﭙﯩﺪە ﺗﻮﻟﯘق ﻛﯘرﺳﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜرﮔﻪن ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻐﺎ ﻣﻪﺳﯱل ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ رەﺋﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺋﯩﻜﻪن .ﺋﯘ ﻗﯩﺰ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﮬﯧﭻ
ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﺎي ،ﺋﯚز ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﻛﻮرﯨﻴﻪﭼﻪ ﮔﯧﺰﯨﺖ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻜﻪن .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ
ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺧﺎدﯨﻢ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪە ﺧﯘددى ﺑﯩﺮ ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ .ﭘﯜﺗﯜن ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎرارﻻرﻧﻰ ﺋﯚزى
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ .ﻳﺎﺧﺸﻰ  -ﻳﺎﻣﺎن ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪرﮔﯩﻤﯘ ﺋﯚزى ﻣﻪﺳﯱل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﻪ دۇچ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﻧﻮرﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ،ﺋﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ﺋﻪﮬﯟال ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎن زادﯨﻼ ﻛﯚرۈپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﮬﻪﭘﺘﻪ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ  16ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺑﯧﻘﯩﭙﻤﯘ ،ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ  4ﺧﯩﻞ ﻛﯚزەﻳﻨﻪﻛﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﺘﺎ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪش
ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪى .ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﭘﻪﻗﻪت  2ﺧﯩﻞ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯚزى ﻳﻪﺗﻤﻪي،
»ﻣﻪن ﺧﺎﺗﺎ ﻳﻪرﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﻪن« دەپ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜرۈپ ،ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻪﻣﺪى  2ﺋﺎي ﺗﻮﺷﻘﺎن ﻛﯜﻧﻰ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺴﺘﯧﭙﺎ ﺑﻪردى .ﺋﯘ ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻧﻪرﺳﻪ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ  2ﺳﺎﺋﻪت ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯘرۇپ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﭼﯩﻼپ ،ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ
ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎراپ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﯩﻰ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ  3ﺋﺎي ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺗﺎ  -ﻗﯩﺰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﻮرﯨﻴﻪﻟﯩﻚ ﺑﯘ
ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺑﻠﯩﻐﯩﮕﻪ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﻛﺎﻻرﻣﻪﻛﺴﻜﻪ ﻣﻪﺑﻠﻪغ ﺳﺎﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪرز ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺧﻪۋەر ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ  6ﺋﺎي ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﯘ
ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺰ  -دﯦﺮﯨﻜﻰ ﻳﻮق) .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪن ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯩﺴﻤﻰ » ColorMax
 «Technology Incorporatedﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﮬﺎزﯨﺮ ﻣﻪۋﺟﯘد ﺋﻪﻣﻪس .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ » «ColorMaxﺳﯚزى ﺑﯩﻠﻪن
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪردﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﯩﻨﻰ رەڭ ﻛﯚرﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ )رەڭ
ﻗﺎرﯨﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ( ﻛﯚز ﺋﻪﻳﻨﯩﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪس(.
ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﺪەك ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﯧﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪى .رەڭ
ﻛﯚرەﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼر )رەڭ ﻗﺎرﯨﻐﯘﻟﯩﺮى( ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯚز ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻨﯩﻤﯘ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮاﻟﻤﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﺳﯩﻨﯩﻘﻰ
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ  CVIدﯨﻜﻰ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن  2ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺮوﭘﯩﻼن ﻳﻮل ﻛﯩﺮاﺳﻰ ۋە ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺗﯚﻟﯩﮕﻪن
ﺋﯚي ﺋﯩﺠﺎرﯨﺴﻰ ﭘﯘﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯘرۇق ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼﺷﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا
ﻛﻪﻟﺪى.
) WaveSplitter (3ﺗﯧﺨﻨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ )»(«WaveSplitter Technology Inc
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻨﯩﻤﯘ ﺋﯩﺴﺮاپ ﻗﯩﻠﻤﺎي ،ﻳﻪﻧﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺋﯩﺰدەﺷﻜﻪ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺧﺎدﯨﻢ ﺗﯧﭙﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﻪﺷﺘﻰ .ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﻮرۇﻧﻼر ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا »ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ« دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﯘﻻر ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎدەم ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯧﻼﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ،ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰدەپ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺋﯩﺰدەۋاﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ
ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪر ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺋﯩﺰدﯨﮕﯜﭼﯩﻨﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﻰ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻜﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘرﯨﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺮ
ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﻳﻮل ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎدەم ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺷﯩﺮﻛﻪت
ﻣﻪﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪاردا ﭘﯘل ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻠﯩﻜﻮن ﺟﯩﻠﻐﯩﺴﯩﺪا )ﺑﯘ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘ ﺋﯧﻠﯩﻤﯩﺰدە ﻛﯧﺮﯨﻤﻨﯩﻲ ﺟﯩﻠﻐﯩﺴﻰ دﯦﮕﻪن ﻧﺎم ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﻘﺎن ــــ ﻣﯘﮬﻪررﯨﺮدﯨﻦ( ﺑﯘﻧﺪاق ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﯘل ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﻨﯩﯔ 15
ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﯩﮕﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺷﻰ  100ﻣﯩﯔ دوﻟﻼر ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﻰ ﺷﯩﺮﻛﻪت  15ﻣﯩﯔ دوﻟﻼر ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪا ﭘﯘل ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺰدﯨﮕﯜﭼﯩﮕﻪ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﭼﯩﻘﯩﻢ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ
ﻳﺎردﯨﻤﯩﺪە ﺟﻪﻣﻰ  3ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺗﯧﭙﯩﭗ ،ﺷﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎس ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﻛﯚرۈﺷﯜﺷﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮدى .ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﻪ ﭘﯜﺗﯜن ﺑﯩﺮ ﻛﯜن ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎن ﺑﯘ
ﻛﯚرۈﺷﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯘ  3ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ » KLA
 «Tencorدﯦﮕﻪن ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﻨﻰ ،ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ۋە ﺗﯘرﻏﯘﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚردى .ﺑﯘ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﯚﺗﻜﯜزﮔﯜچ
ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭼﻮڭ ﺗﯩﭙﻠﯩﻖ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ ﺷﯩﺮﻛﻪت
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺳﻮدﯨﺴﻰ  4ﻣﯩﻠﻴﺎرد دوﻟﻼردﯨﻦ ﺋﺎﺷﺎﺗﺘﻰ.

»www. ) «WaveSplitter Technology

 (wavesplitter. comدﯦﮕﻪن ﺷﯩﺮﻛﻪت ﻗﯘرۇﻟﻐﯩﻠﻰ ﺗﯧﺨﻰ  2ﻳﯩﻠﺪەك ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﻧﯘرﻟﯘق ﺗﺎﻻ ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ زاﭘﭽﺎﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻳﯧﯖﻰ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﻗﯩﺰﯨﻘﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﺎي  -ﭼﯧﻜﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﺎزارﻏﺎ ﺳﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯘ ﺋﻮﺑﺪان ﻣﯧﯖﯩﭗ
ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎي  -ﭼﻪك ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﺴﻘﺎ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻧﯘرﻏﯘن ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ  WaveSplitterدﯦﮕﻪن ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪى .ﮬﻪﻣﺪە  -2000ﻳﯩﻠﻰ  -3ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -1ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﭼﯜﺷﺘﻰ.
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ داﯕﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﯩﻠﯩﻜﻮن ﺟﯩﻠﻐﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪرﻗﯩﻲ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ  40ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن » «Fremontدﯦﮕﻪن ﺷﻪﮬﻪرﮔﻪ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺑﯘ
ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﻣﻪﻧﺴﯩﭙﻰ دەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﺎﻟﯩﻲ دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮى ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪەك ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪە
ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻧﯘرﻟﯘق  -ﺗﺎﻻ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ﺗﯧﺨﻨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻣﻪﺳﯱل ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻻر ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯚﺳﺘﯜردى .ﺑﯘﻧﻰ
ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » «Engineering manager, Advanced fiber-optic technologyدەپ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﻘﯩﭽﻪ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﻤﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻜﻪ ﻳﯧﯖﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪن ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا  25ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺖ ﺋﯚﺳﺘﯜرۈﻟﺪى.
ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » «Interleaverدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ زاﭘﭽﺎس
ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪن دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ﺋﺎﺷﯘ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻨﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ۋە ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪۇرۇش
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ .ﺑﯘ زاﭘﭽﺎس ﻧﯘرﻟﯘق ﺗﺎﻻدﯨﻜﻰ ﺋﯘﭼﯘر ﻛﺎﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﮬﻪﺳﺴﯩﻠﻪپ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﺶ )ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن 20 ،ﻛﺎﻧﺎﻟﻨﻰ
 40ﻛﺎﻧﺎﻟﻐﺎ 40 ،ﻛﺎﻧﺎﻟﻨﻰ  80ﻛﺎﻧﺎﻟﻐﺎ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﺶ( ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ  4 - 3ﺋﺎي ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻼ
ﺑﯘ زاﭘﭽﺎﺳﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯧﻨﯩﻘﻼپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺸﺘﺎ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎن ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻟﻪپ
ﺗﯧﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪى .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﯩﻦ
ﺑﯘرۇن ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻻر ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ زاﭘﭽﺎﺳﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎش
ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى .ﭘﯜﺗﯜن ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﯜزۈپ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﻮﻳﻼپ
ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﻻرﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺧﻪﻟﻘﯫراﻟﯩﻖ ﭼﻮڭ ﺗﺎﻟﻼﺷﺘﺎ WaveSplitter ،ﻧﯩﯔ ﺑﯘ
ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻰ ﭘﯜﺗﯜن دۇﻧﻴﺎ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ  ATTﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ،ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ NEC
ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ،ۋە ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ  Siemensﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺧﻪﻟﻘﯫراﻟﯩﻖ ﭼﻮڭ ﻛﯚﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪر ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘزۇن ﻳﻮﻟﻠﯘق
ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﯩﺮﯨﺪە  WaveSplitterﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ زاﭘﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى.
ﺋﯘزۇن ﻳﻮﻟﻠﯘق ﻧﯘرﻟﯘق  -ﺗﺎﻻ ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺸﯩﺪە ،ﻧﯘرﻟﯘق ﺗﺎﻻدا ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﺋﯘﭼﯘرﻻرﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻧﯘرﻧﻰ ﮬﻪر 100
ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻻزﯦﺮ ﻧﯘرى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺸﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﻻزﯦﺮ ﻧﯘرﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘۋۋﯨﺘﻰ ﺑﻪك ﻳﯘﻗﯩﺮى
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﯩﺮ ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻻزﯦﺮ ﻧﯘرﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜرۈپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﻻزﯦﺮ ﻧﯘرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ دوﻟﻘﯘن ﺋﯘزۇﻧﻠﯘﻗﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﻮﺷﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە زاﭘﭽﺎس
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪۇ WaveSplitter .ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻧﯘرﻟﯘق ﺗﺎﻻدﯨﻦ ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺷﯘ زاﭘﭽﺎﺳﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﻗﺎرار
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯘ ۋەزﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺑﻪردى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﯘﻧﯟاﻧﻰ ﺑﺎر ﺋﯧﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻻردﯨﻦ  4ﻛﯩﺸﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮ
ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﻼردﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ  5ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﮔﯘرۇﭘﭙﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯘ ﭘﺮوﺟﻪﻛﺘﻨﻰ )ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻨﻰ( ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ دۇﻧﻴﺎدا
WaveSplitterﺑﯩﻠﻪن ﻣﯘﺷﯘ زاﭘﭽﺎﺳﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﺘﺎ رﯨﻘﺎﺑﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪردﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﯩﺮى ۋە ﻧﯘرﻏﯘن ﭘﺎﺗﯧﻨﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺷﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯚﺗﻜﻪﻟﻠﻪردﯨﻦ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻟﻪپ ﺋﯚﺗﯜﺷﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ  CVIدﯨﻜﻰ ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ رەﺋﯩﺴﻰ
ﺋﺎﻟﯧﻜﯩﺲ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻮل ﻣﯧﯖﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﻤﯘ  WaveSplitterﮔﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻟﺪۇرﻏﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ
ﺋﯧﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﺎﻟﯧﻜﯩﺴﻤﯘ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﮬﺎزﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯘ
ﭘﺮوﺟﻪﻛﺘﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﯧﻜﯩﺲ ﻣﻪﺳﯱل ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﺎﻟﯧﻜﯩﺴﻨﯩﯔ ۋە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ دوﻛﺘﻮرﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮى ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ  10ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﻪردە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻر ﮬﻪر ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪە
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘ  3ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪا ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪى .ﻳﻮﻟﺪا ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺑﻪك ﻛﯚپ ،ﻳﻮل ﻗﯩﺴﺘﺎ
 ﻗﯩﺴﺘﺎڭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺑﯘ  40ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﺸﻘﺎ  40ﻣﯩﻨﯘﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﺋﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ۋاﻗﯩﺖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ،ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘزاﻛﯩﺮە ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﮬﻪل ﻗﯩﻠﺪى .ۋاﻗﯩﺖ
ﺑﻪك ﻗﯩﺲ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﯘ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻨﻰ ﺗﯧﺰرەك ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﻧﯘرﻏﯘن ﺷﻪﻧﺒﻪ  -ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ
ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜزدى .ﮬﻪﻣﺪە ﺑﯘ ﭘﺮوﺟﻪﻛﺘﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼپ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪەك ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﻜﻪن ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﺨﻨﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﺎﺷﯘ ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ۋە ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯚﻣﯜپ ﺳﻪﻛﺮەپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎي ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻨﻰ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا،
ﺧﻪﻟﻘﯫراﻟﯩﻖ ﻧﯘرﻟﯘق  -ﺗﺎﻻ ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺶ ﺳﺎﻧﺎﺋﯩﺘﯩﺪە زور ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎج ﺑﯩﺮاﻗﻼ ﻳﻮﻗﺎپ
ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن  WaveSplitterﺑﯘ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻨﻰ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪۇرۇﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻴﻮن دوﻟﻼردﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﭘﯘل ﺧﻪﺟﻠﯩﮕﻪن
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﺎﺧﯩﺮى ﺑﯘ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﺘﯩﻦ ۋاز ﻛﯧﭽﯩﺸﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘر ﺑﻮﻟﺪى.
ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺶ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە ﻧﯘر دوﻟﻘﯘﻧﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜزﮔﯜچ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﻪر ﺧﯩﻞ
ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ زاﭘﭽﺎﺳﻠﯩﺮى ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺟﻪﻟﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺑﯘ ﺧﯩﻞ زاﭘﭽﺎﺳﻼر ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ») Planar Lightwave
 «Circuits (PLCدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻧﯘرﻟﯘق ﺗﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﻲ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﯘر ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻣﻠﯘﻗﻰ  9ﻣﯩﻜﺮوﻣﯧﺘﯩﺮ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻮﺳﺘﻰ  125ﻣﯩﻜﺮوﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ )ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻣﻠﯘﻗﻰ  17ﻣﯩﻜﺮوﻣﯧﺘﯩﺮدﯨﻦ 180
ﻣﯩﻜﺮوﻣﯧﺘﯩﺮﻏﯩﭽﻪ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ( PLC .ﻧﯘر ﻳﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎران  4ﻣﯩﻜﺮوﻣﯧﺘﯩﺮﻻ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﯚﺗﻜﯜزﮔﯜچ
ﺗﺎﺧﺘﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ زاﭘﭽﺎﺳﻼرﻧﻰ ﻳﺎﺳﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن  WaveSplitterﻣﯘ ﺋﺎﺷﯘ ﺳﺎﮬﻪﮔﻪ
ﻛﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﯩﭗ 6 ،دوﻛﺘﻮردﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪش ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ
ﻣﻪﺳﯱل ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﯖﻰ ﺳﺎﮬﻪﮔﯩﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﯧﺰﻻ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ 3 - 2 ،ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻼ ﻳﯧﯖﻰ زاﭘﭽﺎﺳﻼرﻧﻰ
ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺷﯩﺮﻛﻪت  10ﻣﯩﻠﻴﻮن دوﻟﻼرﻟﯩﻖ  PLCﻳﺎﺳﺎش ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘرۇپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ NEC
ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ زاﭘﭽﺎﺳﻼرﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯘ ﺟﻪرﻳﺎﻧﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﭘﯜﺗﯜن ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪڭ ﻧﻮﭘﯘزﻟﯘق ﺧﺎدﯨﻤﻠﯩﻖ روﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﺪى .ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ زاﭘﭽﺎﺳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﻣﻪﺳﯱل ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎي ،ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯧﺨﻨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪﻟﻪرﻧﻰ ﺑﺎﮬﺎﻻپ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ۋە ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﺎﺗﯧﻨﺖ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﻪﻛﺸﯜرۈپ ﺑﺎﮬﺎﻻپ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺪى .ﺋﯘ  -2001ۋە  -2002ﻳﯩﻠﻠﯩﺮى ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ،NEC
 Hitachiۋە  Fujitsuﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚپ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﭗ WaveSplitter ،ﮔﻪ ۋاﻛﺎﻟﯩﺘﻪن ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ
ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﻠﻪﺷﻜﯜﭼﻰ روﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﺪى .ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﯩﻨﯩﯔ  Siemensﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﮕﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﺎردى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﺎﭘﻮﻧﻐﺎ
ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﭘﻮن ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﻰ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯚپ ﭘﺎﻳﺪا ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯘ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪردە ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ دوﻛﻼت
ﺑﻪرﮔﻪﻧﺪە ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚزى ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﭘﻮﻧﻠﯘﻗﻼر ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﮬﻪﻳﺮان ﻗﺎﻟﺪى .ﻳﻪﻧﻰ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
 PLCزاﭘﭽﺎﺳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ زاۋۇﺗﺘﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪپ ﺳﯩﻨﺎق ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺟﻪرﻳﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚزى ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﻗﯩﻼﻻﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘ  Fujitsuﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚرۈﺷﻜﯩﻠﻰ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ» ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻜﻪ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻻﻣﺴﻪن؟« دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎن ﺋﯩﺪىPLC .
ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ  WaveSplitterﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ رﯨﻘﺎﺑﻪﺗﭽﯩﺴﻰ ﻳﺎﭘﻮﻧﻨﯩﯔ  NELﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

زاﭘﭽﺎﺳﻼرﻧﻰ ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪش ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم  NELﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﮔﯘرۇﭘﭙﺎ ﺋﺎدەﻣﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن رﯨﻘﺎﺑﻪﺗﻠﯩﺸﻪﺗﺘﻰ.
 NELﺑﯩﺮ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻر ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻨﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚپ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ  500ﻧﻪﭘﻪردەك
ﺋﺎﻟﯩﻲ دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﺮى ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺑﺎﻳﻘﺎپ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﻪﺷﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧﻰ
ﭘﺎﺗﯧﻨﺖ ﻗﯩﻠﺪۇرۇپ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﺗﯧﻨﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﯘل ﺗﯧﭙﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.
ﺋﺎﻟﯧﻜﯩﺴﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎدﯨﻞ ﺋﺎﺗﺎۋۇﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪن ﭘﻮﻻت ﺋﯚﻣﻪر ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ۋەﺗﻪﻧﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪۇرﻏﺎن
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮ ﻣﻪزﮔﯩﻞ  WaveSplitterﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﺋﻪڭ ﻛﯚپ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎن ﺋﯩﺪى.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﻤﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯩﺴﻜﻮ راﻳﻮﻧﯩﺪا ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪﻧﺪە ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪى.
 -2002ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮى دۇﻧﻴﺎ ﻧﯘرﻟﯘق ﺗﺎﻻ ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺶ ﺳﺎﻧﺎﺋﯩﺘﯩﺪە ﭼﻮڭ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﺪى .ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻐﺎ
ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎج ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﻣﯚﻟﭽﻪرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎﻗﭽﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﻪرﻧﻰ زور دەرﯨﺠﯩﺪە ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻪﻟﺪى -2001 WaveSplitter .ﻳﯩﻠﻰ -11
ﺋﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﯩﻼ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » «Open Houseدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪت ﺋﯚﺗﻜﯜزۈپ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪﯨﻼ 30
ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ -2002 ،ﻳﯩﻠﻰ  -3ﺋﺎﻳﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪﯨﻼ ﺑﯩﺮاﻗﻼ  100دەك ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ
ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﺎﻟﯧﻜﯩﺴﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﺎران  6ﺋﺎﻳﺪەك ۋاﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﻤﯘ ﺷﯘ ﻗﺎﺗﺎردا ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺑﻮﺷﯩﺘﯩﯟەﺗﺘﻰ .ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﯘددى دﯦﯖﯩﺰﻏﺎ ﭼﯚﻛﯜپ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﭘﺎراﺧﻮﺗﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪەك ﮬﯧﺲ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺰدەپ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﺶ ﻧﯚۋﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻗﺎﭼﺎن ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەپ ﻳﯜردى .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎدەم ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺶ ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﻧﯘرﻟﯘق ﺗﺎﻻ
ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺶ ﺳﺎﻧﺎﺋﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﻗﯩﻐﺎ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺶ دوﻟﻘﯘﻧﻰ دۇﻧﻴﺎ ﻣﯩﻘﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﮬﺎدﯨﺴﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼر
ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﺶ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﯘ ﺑﯩﺮاﻗﻼ ﺗﻪس ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ -2002 .ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە WaveSplitter ،دﯨﻜﻰ 10
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﻮﺷﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ﺋﯧﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻼ ﻗﺎﻟﺪى .ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺗﻪﻳﯟەﻧﮕﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪپ ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﻪرزان ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺳﯧﺘﯩﯟەﺗﺘﻰ .ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ  WaveSplitterﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻴﻮن دوﻟﻼرﻟﯩﻖ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
 200ﻣﯩﯔ دوﻟﻼرﻏﺎ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى -2003 .ﻳﯩﻠﻰ  -3ﺋﺎﻳﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە WaveSplitter ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﯩﻦ ﺗﻪﻳﯟەﻧﮕﻪ
ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن  -ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﻪﮔﻪر ﺗﻪﻳﯟەﻧﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﯩﻨﻰ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ »ﺗﻪﻳﯟەﻧﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﻛﯚرە ،ﻳﯘرﺗﯘﻣﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﻘﯩﻨﯩﻢ ﺗﯜزۈك« دەپ ﺋﻮﻳﻼپ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ رەت
ﻗﯩﻠﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ دۈﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ» ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ،ﻣﯘﺷﯘ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺳﯧﻨﯩﯔ WaveSplitter
دﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﮬﻪﭘﺘﻪڭ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺧﻪۋەر ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻗﺎل« دﯦﺪى .ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯩﻠﻰ  3ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺷﻘﺎن ﺑﯘ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﻰ .ﺑﯘ  3ﻳﯩﻞ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯜﭼﯜن »ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺴﻰ« دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﯩﻠﯩﻜﻮن
ﺟﯩﻠﻐﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﻗﺎﻳﻨﺎم  -ﺗﺎﺷﻘﯩﻨﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﺪە ﺋﻪڭ ﻗﯩﺰﯨﻘﺎرﻟﯩﻖ ،ﺋﻪڭ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﺎرﻟﯩﻖ ۋە ﺋﻪڭ
ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﻪرﻟﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﯚز ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜرﮔﻪن  3ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪى.
ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎن  KLA-Tencorدﯦﮕﻪن ﺷﯩﺮﻛﻪت ﮬﯧﻠﯩﮭﻪم ﻣﻪۋﺟﯘد ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯧﯖﯩﯟاﺗﯩﺪۇ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎن  -3ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﻰ  -2002ﻳﯩﻠﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪس .ﺋﺎﺷﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻧﯘرﻟﯘق ﺗﺎﻻ ﺳﺎﻧﺎﺋﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن زﯨﻴﺎن ﺑﯩﺮ ﺗﺮﯨﻠﯩﯯن دوﻟﻼردﯨﻦ ﺋﺎﺷﯩﺪۇ WaveSplitter .ﻣﯘ ﺋﯚزى
ﻣﻪۋﺟﯘد ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرﻏﺎن  5ﻳﯩﻞ ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﻣﻪﺑﻠﻪغ ﺳﺎﻟﻐﺎن  125ﻣﯩﻠﻴﻮن دوﻟﻼردﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺧﻪﺟﻠﻪپ ﺗﯜﮔﻪﺗﺘﻰ.
) (4ﻣﯩﻜﺮو  -ﺋﯧﻘﯩﻢ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ )»(«MicroFluidic Systems Inc, MFSI
 WaveSplitterدﯨﻜﻰ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯧﯖﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺋﯩﺰدەﺷﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى.
ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘپ WaveSplitter ،ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ  2ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﻮﺷﺎﺗﻘﺎن ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻻردﯨﻦ ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺋﯩﺰدەپ ﻳﯜرﮔﻪﻧﻠﻪرﻣﯘ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى .ﺑﻪزى ﺧﻪﻧﺰۇ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻻر
ﺟﯘﯕﮕﻮﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  WaveSplitterدﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﺷﺎپ  3ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ
 10ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن » «Pleasantonدﯦﮕﻪن ﺷﻪﮬﻪردﯨﻜﻰ »ﻣﯩﻜﺮو  -ﺋﯧﻘﯩﻢ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ« )،MFSI
 (www.mfsi.bizدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﯩﻦ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺗﺎﭘﺘﻰ .ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﻪ دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﯘﻧﯟاﻧﻰ ﺑﺎرﻻردﯨﻦ  3ﻛﯩﺸﻰ ﺑﺎر
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺑﯩﯯﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ،ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﻤﯩﻴﻪ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﻜﺎ ﺋﯩﺪى .ﺑﯩﯯﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﻛﻪﺳﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﻰ
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا ﺧﯧﻠﻰ داﯕﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﯘ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻣﯩﻜﺮو  -ﺋﯧﻘﯩﻢ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﮬﻪم ﺑﺎﻛﻼۋﯦﺮ ﺋﯘﻧﯟاﻧﻰ ﺑﺎرﻻردﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ  4ﻛﯩﺸﻰ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻜﻪ  -8ﺧﺎدﯨﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﺮدى.
ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﻓﯧﺪﯦﺮاﺗﺴﯩﻴﻪ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈش ﺋﯩﺪارﯨﺴﻰ )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » Federal Bureau of
 («Investigation, FBIدﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻣﯩﻠﻴﻮن دوﻟﻼر ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻر ﻣﯘﺷﯘ ﭘﯘل ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﮬﺎۋادﯨﻜﻰ
ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ۋە ﺑﯩﯯﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻗﻮراﻟﻼرﻧﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈپ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼش ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪپ ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﻜﻪن.
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﻼن ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﯘ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻨﻰ ﺋﯩﺮاق ﺋﯘرۇﺷﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﭘﯜﺗﺘﯜرۈپ ،ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯘ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﯩﺮاق ﺋﯘرۇﺷﯩﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﻜﻪن .ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﻪ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﮬﺎۋادﯨﻜﻰ ﮬﻪر ﺧﯩﻞ زەررﯨﭽﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ  DNAﻻرﻧﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ رﯦﯫﻛﺴﯩﻴﻪ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ  DNAﻧﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﭗ ،ﺑﯘ
ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪن  DNAﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن رەﯕﺪﯨﻜﻰ ﻧﯘرﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜرۈپ ،ﻣﯘﺷﯘ ﻧﯘرﻧﯩﯔ ﻗﻮزﻏﯩﺘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن  DNAدﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯧﯖﻰ رەﯕﺪﯨﻜﻰ ﻧﯘرﻧﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﺑﯘ  DNAﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق  DNAﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻪن.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ۋەزﯨﭙﯩﺴﻰ ﺑﯘ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪپ ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯜﭼﯜن
ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻢ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎت ﺑﯩﺮ ﺋﺎز زﯦﺮﯨﻜﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﻪ  -2003ﻳﯩﻠﻰ -4
ﺋﺎﻳﺪا ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺷﻼپ -8 ،ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﭘﻪﻗﻪت ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰﻧﯩﻼ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻣﻪﺧﺴﯘس ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﻼرﻣﯘ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪﺟﻤﻰ ﭼﻮڭ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻟﯩﺮى ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺑﯘ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﮕﻪ
ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﯩﺸﻨﻰ ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜرﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﻨﺎق ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﺘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎن ﺳﯩﻨﺎق ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘردى .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎن ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﻨﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮاق ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮى ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ رازى ﺑﻮﻟﺪى.

ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺑﯘ

ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻜﺮو  -ﺋﯧﻘﯩﻢ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪا ﭼﻮڭ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺋﯘﻧﻰ زادﯨﻼ ﮬﻪل ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪى .ﺋﯚزﻟﯩﺮى
ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪپ 600 ،ﻣﯩﯔ دوﻟﻼر ﭘﯘل ﺑﯩﻠﻪن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻜﻪ ﻳﺎﺳﺎﺗﻘﺎن ﻣﯩﻜﺮوﻣﯧﺘﯩﺮ ﭼﻮﯕﻠﯘﻗﺘﯩﻜﻰ ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘق ﺗﯘرۇﺑﯩﺴﻰ ﺑﺎر ﺑﯩﺮ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﺋﻪﻳﻨﻪك ﻗﯘرۇﻟﻤﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﻤﯩﺪى .ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻨﻰ  FBIﻏﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇش ۋاﻗﺘﻰ  -12ﺋﺎي ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ
ﻗﯩﺴﺘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻗﯘراﺷﺘﯘرۇپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﻣﯘﺷﯘ ﭘﻪﻳﺘﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ
ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘزۇن ﺗﯘرﺳﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪى .ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎق ﺗﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ
ﺑﯩﻠﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﻮﻳﯘق ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﭘﻪن ﻓﻮﻧﺪى ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ
)ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » («National Science Foundation, NSFﻧﯩﯔ ﺑﯩﯯﻟﻮﮔﯩﻴﯩﮕﻪ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﻠﻐﺎن ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯚز ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﮕﻪ ﭘﯘل ﮬﻪل ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﻳﻮق ﺋﯩﻜﻪن .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ
 MFSIدﯦﮕﻪن ﺷﯩﺮﻛﻪت ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻣﻪۋﺟﯘد ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯚﺗﻜﻪن ﻳﯩﻠﻰ )ﻳﻪﻧﻰ  -2006ﻳﯩﻠﻰ( ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﺮ ﭼﻮﯕﺮاق ﺑﯩﻨﺎﻏﺎ ﻛﯚﭼﯜﭘﺘﯘ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﯚز ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﯜردە ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯚﺗﻜﯜزۈﺷﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯚز ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﻘﺎن
ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻰ ﻧﻮرﻣﺎل ﺋﯩﺸﻠﯩﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜزۈش ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺴﺮاﭘﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﻪﻧﻪ دەرﮬﺎل
ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺋﯩﺰدەﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪردﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﯩﺪە ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺗﻮﻳﻐﺎن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭼﻮڭ
ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪردﯨﻦ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺋﯩﺰدەپ ﺑﯧﻘﯩﺸﻨﻰ ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﺪى .ﮬﻪﻣﺪە ﺷﯘ ﭼﻮڭ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪا  JPLﻧﯩﯔ ﺗﻮر ﺑﯧﺘﯩﮕﯩﻤﯘ
ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻻر ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎدەم ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯘﻗﺘﯘرۇﺷﻠﯩﺮﯨﻐﯩﻤﯘ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﻗﺎراپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪرﺗﻰ ﺗﻮﻟﯘق ﺗﻮﺷﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪردﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺳﯩﻨﻰ  JPLﮔﻪ
ﻣﺎﯕﺪۇرۇپ ،ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ  2ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ JPL ،ﺋﯘﻧﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚرۈﺷﯜﺷﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﺘﻰ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ  JPLﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯜن ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ دوﻛﻼت ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚرۈﺷﯜش
ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪﺷﻐﯘل ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن  5ﮔﯘرۇﭘﭙﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ ﺑﺎﺷﻘﺎرﻣﺎ ) JPLﻧﯩﯔ ﻣﻪﻣﯘرﯨﻲ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ
» «Directorate, Section, Groupدﯦﮕﻪﻧﻠﻪرﮔﻪ ﺑﯚﻟﯜﻧﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎرﻣﺎ دﯦﮕﻪن ﺳﻮز »«Section
ﮔﻪ ﻗﺎرﯨﺘﯩﻠﺪى( ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ  -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻛﯚرۈﺷﺘﻰ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪر ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻻپ
ﻣﺎﯕﺪۇرۇپ ﺑﻪرﮔﻪن ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺗﺎرﯨﺨﻰ )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » («Resumeﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﯩﻦ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ
زاﭘﭽﺎس ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪش ،ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﺎ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼپ ﭼﯩﻘﯩﺶ ،ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﺎ ۋە ﺋﺎﭘﭙﺎرات ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪش،
ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﺪا ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ،ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﯩﺶ ۋە ﺳﯩﻨﺎق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﻰ
ﺳﻮرﯨﺪى .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﻪزﯨﻠﯩﺮى ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ »ﺳﯧﻨﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯔ ﺑﻪك ﻛﻪڭ داﺋﯩﺮﯨﻠﯩﻚ ۋە ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ
ﺋﯩﻜﻪن« دﯦﺪى .ﺑﯘ ﻛﯚرۈﺷﯜش ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ JPL ،دﯨﻦ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ
ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻗﺘﯘرۇﺷﻰ ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﯚز ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن دەرﯨﺠﯩﺪە ﺧﯘﺷﺎل ﺑﻮﻟﺪى.
 -2003ﻳﯩﻠﻰ  -12ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -15ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘ  MFSIﻏﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺴﺘﯧﭙﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺧﯧﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ -2004 ،ﻳﯩﻠﻰ -1
ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ  JPLدا ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﭼﯜﺷﺘﻰ.
) (5ﻳﯧﯖﻰ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﻗﯘرۇش
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  30ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪە ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ 37 ،ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪە ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﯘﻧﯟاﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪن دوﻛﺘﻮرﻟﯘق
ﺋﯘﻧﯟاﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ .رەﺳﻤﯩﻲ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻨﻰ  38ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﺪا ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﻣﯘﺗﻠﻪق ﻛﯚپ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯚز
ﺋﯚﻣﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜك ۋاﻗﺘﻰ  25ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ  35ﻳﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋاﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﻪل ﻛﯧﭽﯩﻜﻜﻪن
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘ ﺋﯚزى ﺑﯩﺮ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﻗﯘرۇپ ﺑﯧﻘﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜردە ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى.
 -1996ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزدا ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﭘﻮﺳﺖ  -دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﯘﺳﺘﺎزى  Rick Trebinoﻧﯩﯔ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘرۇﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﯧﺸﻰ  50ﺗﯩﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎن ،ﺳﯩﻠﯩﻜﻮن ﺟﯩﻠﻐﯩﺴﯩﺪا ﺋﯘزۇن ﻣﯘددەت ﺋﯩﺸﻠﻪپ ،ﺋﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﻗﯘرۇپ ﺑﺎﻗﻘﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪردﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﻰ .ﮬﻪﻣﺪە ﺑﯘ  3ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ  -7ﺋﺎﻳﺪا ﺑﯩﺮ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ
ﺷﯩﺮﻛﻪت ﻗﯘردى .ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ  «Telelase» Rick Trebinoدەپ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪردى .ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﯩﻼﻧﻰ،
ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺶ ﻧﯘرﯨﻨﻰ ﻧﯘرﻟﯘق ﺗﺎﻻدا ﻣﺎﯕﺪۇرۇﺷﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﮬﺎۋا ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﺎﯕﺪۇرۇپ ،ﺑﯩﺮ ﺑﯩﻨﺎ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﻨﺎﻧﻰ
ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺳﯜرﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺶ ﻟﯩﻨﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﺴﻰ ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﭗ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﻣﻪﺑﻠﻪﻏﭽﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺟﻪﻟﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻜﻪ ﻣﻪﺑﻠﻪغ ﺗﻮﭘﻼش ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘﻧﺪاق ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻨﻰ
ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ رەﺋﯩﺴﻰ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺳﻮدﯨﻐﺎ ﻣﻪﺳﯱل
ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ رەﺋﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻐﺎ ﻣﻪﺳﯱل ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ رەﺋﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮدﯨﻦ -
ﺑﯩﺮ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺧﺎدﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ،ﺷﻪﻧﺒﻪ  -ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ۋە ﺑﺎﻳﺮام ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ دەم ﺋﺎﻟﻤﺎي ،ﺋﺎﺷﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ
ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﯩﻨﻰ ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﺪى CVI .ﻏﺎ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ  4ﻧﻪﭘﻪر ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻳﺎﺷﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﺎ
ﺗﯘرۇۋاﺗﻘﺎن ۋاﻗﯩﺘﻼردﯨﻤﯘ ،ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻳﺎﺗﺎﻗﺘﺎ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰور ﻛﯚرﺳﻪ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﺎق ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ
ﺳﻮﻟﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﻛﺎرﯨﯟات ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺑﯩﻠﻪن ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﺪى .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻠﻪش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ
ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﭘﺎﺗﯧﻨﺖ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯚز ﻻﻳﯩﮭﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺗﯧﻨﺖ ﺋﻮرﮔﯩﻨﯩﻐﺎ ﻳﻮﻟﻠﯩﺪى .ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  SMNPﺑﯩﻠﻪن » «Windows Programmingﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺑﻪزى ﻳﯘﻣﺸﺎق دﯦﺘﺎﻟﻼرﻧﯩﻤﯘ
ﺋﯚزﻟﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ -1997 .ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزدا ﺑﯘ  3ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ »ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﭘﯩﻼﻧﻰ« ﻧﻰ ﺗﯜزۈپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﺎ ﻻﻳﯩﮭﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ،ﺳﯩﻠﯩﻜﻮن ﺟﯩﻠﻐﯩﺴﻰ ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﻣﻪﺑﻠﻪﻏﭽﯩﻠﻪر ۋە ﺑﻪزى ﭼﻮڭ
ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻣﻪﺑﻠﻪغ ﺳﻮراپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .دەل ﺋﺎﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﻏﺎﻳﻪت زور ﺧﻪﻟﻘﯫراﻟﯩﻖ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن » «Lucent Technologyﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ۋاﺷﯩﻨﮕﺘﻮن ﺷﺘﺎﺗﯩﺪا ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن Telelase ،ﻧﯩﯖﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪن
ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن » «Terabeamﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻜﻪ  500ﻣﯩﻠﻴﻮن دوﻟﻼر ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻣﻪﺑﻠﻪغ
ﺳﯧﻠﯩﯟەﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ  Telelaseﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ  Telelaseﻧﯩﯔ
رەﺋﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚز ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺋﯜزﻣﻪي ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜردە داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇپ ﻛﻪﻟﺪى .ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ
رەﺋﯩﺴﻰ ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺋﯜﭼﯜن ﭘﯜﺗﯜن ﻛﯜن ﺋﯩﺸﻠﻪپ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚز
ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪۇراﻟﯩﻐﯘدەك ﭘﯘل ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  -2004ﻳﯩﻠﻰ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﮕﻪ
ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪا ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ۋەزﯨﭙﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﺘﯧﭙﺎ ﺑﻪردى .ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ ﻣﻪۋﺟﯘد ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ ﺋﺎﺷﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﭘﺎي  -ﭼﻪك ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرۇۋاﺗﯩﺪۇ.
 -2001ﻳﯩﻠﻰ  -3ﺋﺎﻳﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ » «WaveSplitterدﯦﮕﻪن ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪۋاﺗﻘﺎن ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ،ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ
ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ  5ﻛﯜﻧﻠﯜك ﺑﯩﺮ ﺧﻪﻟﻘﯫراﻟﯩﻖ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﻰ .ﺷﯘ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﯘ ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ
ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚز ﻣﻪﮬﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺎزﯨﺮﻟﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ ﻛﯚﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ﻛﯚرﮔﻪزﻣﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻜﺴﻜﯘرﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا» ،زەﻳﻨﻪپ ﮬﺎﻛﯩﻢ ﺋﻮﻏﻠﻰ« ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺗﯜرك ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻧﯘﺷﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە
ﻛﺎﻧﺎدادﯨﻜﻰ »ﺋﯚﻣﻪر« ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺗﯜرك ﺋﺎدەم ﻗﯘرﻏﺎن »ﺋﯚز ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺲ« )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » («Oz Opticsدﯦﮕﻪن ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ رەﺋﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﻪك ﭘﺎراﯕﻼﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﺷﻨﻰ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﻗﯩﻠﭽﯩﻤﯘ ﺋﻮﻳﻼﺷﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﯘ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻨﻰ رەت ﻗﯩﻠﺪى .ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزدا ،زەﻳﻨﻪپ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﯩﺰدﯨﺪى.
ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺴﻜﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﻗﯘرۇﺷﻘﺎ
ﺋﯩﺰدﯨﮕﻪن ﺋﯩﺪى .ﺋﯘزۇن ﻳﻮﻟﻠﯘق ﻧﯘرﻟﯘق ﺗﺎﻻ ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺸﯩﺪە ،ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﮕﻨﺎل  500ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮدەك ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﻘﺎ ﻧﯘرﻟﯘق ﺗﺎﻻ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪا ،ﺳﯩﮕﻨﺎل ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺑﯘزۇﻟﯘش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .زەﻳﻨﻪﭘﻨﯩﯔ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﻗﯘرۇپ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﻣﺎﻧﺎ
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯘزۇﻟﻐﺎن ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﭘﭙﺎرات ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﯩﺪى .زەﻳﻨﻪﭘﻨﯩﯔ
ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﺎﺳﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﻣﻪﺳﯱل ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا
ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﻣﺎﻗﯘل ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ زەﻳﻨﻪپ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯘﻣﺸﺎق دﯦﺘﺎل ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ
ۋە ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎن ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ  4ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺑﯩﺮ »ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﭘﯩﻼﻧﻰ«
ﺗﯜزۈپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎي ۋاﻗﯩﺖ ﺳﻪرپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﻨﻰ ﻻﻳﯩﮭﯩﻠﻪپ ﭼﯩﻘﺎﻻﻳﺘﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،زەﻳﻨﻪپ
ﺑﻪك ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻻﻳﯩﮭﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜرﻣﻪي ﺗﯘرۇﭘﻼ» ،ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﭘﯩﻼﻧﻰ« ﻏﺎ »ﺑﯩﺰدە ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﺘﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻤﺪە ﻳﻮق ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺑﺎر« دﯦﮕﻪﻧﺪەك ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜزدى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎزراﻗﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻛﯚرﻣﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﭘﯘل ﻣﻪﺑﻠﻪغ ﺳﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ
زادﯨﻼ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪس ﺋﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،زەﻳﻨﻪﭘﻨﯩﯔ ﭼﯩﯔ ﺗﯘرۇۋﯦﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯘ  4ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺗﯜرۈپ 5 - 4 ،ﻣﻪﺑﻠﻪغ ﺳﺎﻟﻐﯘﭼﻰ ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﻠﻪر ۋە ﭼﻮڭ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚرۈﺷﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﺎﻟﻐﺎن ﮔﻪپ
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻣﻪﺑﻠﻪغ ﺳﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن دوﻛﻼﺗﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚزى ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﯩﺪى .دەل
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﭘﻪرەز ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ،ﻣﻪﺑﻠﻪغ ﺳﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻼر ﺑﯘ  4ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ دەﻣﺪﯨﻼ ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا ﺗﯘﺗﯘۋاﻟﺪى .ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘﻻرﻧﻰ »ﺑﯩﺰﻧﻰ
ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﯘدەك ﻧﻪرﺳﯩﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻛﯧﻠﯩﯖﻼر« ،دەپ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﺎﻟﺪى .ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﻼر  -2001ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻧﯘرﻟﯘق  -ﺗﺎﻻ ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺶ ﺳﺎﻧﺎﺋﯩﺘﯩﺪە ﺗﯚۋەﻧﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﺷﻜﻪ ﻗﺎراپ ﻣﯧﯖﯩﺶ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻢ ﺑﯘ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻜﻪ ﻣﻪﺑﻠﻪغ ﺳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى )زەﻳﻨﻪپ ﺧﺎﻧﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﯧﺰرەك ﭘﯘل ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺑﯩﺮ ﺳﻪۋەب ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﺪى( .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎپ
ﻗﺎﻟﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ زەﻳﻨﻪپ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺋﯚز ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﺘﯧﭙﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺳﯩﻠﯩﻜﻮن ﺟﯩﻠﻐﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ
ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪﻟﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﯚز ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺲ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﯚﻣﻪر ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،زەﻳﻨﻪﭘﻨﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ »ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻐﺎن« دﯦﮕﻪن ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪرز ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﯚز
ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﺲ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯘﻧﺪاق ﺋﺎﭘﭙﺎرات ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ﻳﻮق ﺋﯩﺪى .ﻣﯘﺷﯘ
ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﺟﯧﺪەل ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ،زەﻳﻨﻪپ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ  2ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯩﺴﻜﻮ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﺘﻰ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  WaveSplitterﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎدۋۇﻛﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻏﺪﯨﺸﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜن ۋاﻗﯩﺘﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
ﺳﻪرپ ﻗﯩﻠﺪى .زەﻳﻨﻪپ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﻣﻪر ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺟﯧﺪﯨﻠﻰ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮى ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺋﯧﻨﯩﻖ
ﺋﻪﻣﻪس .ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﮬﯧﭻ ﭘﺎﻳﺪا ﻛﯚرﻣﻪي ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ »ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﺸﻼر« ﻧﻰ ﺋﯚز ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜرۈﺷﻜﻪ
ﻣﻪﺟﺒﯘر ﺑﻮﻟﺪى.
 -2000ﻳﯩﻠﻰ  -3ﺋﺎﻳﺪا ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﯧﯖﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﺋﯩﺰدﯨﮕﻪﻧﺪە «KLA-Tencor» ،دﯦﮕﻪن ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﻐﯩﻨﻰ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ۋە ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪﺳﯱل ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ رەﺋﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

» «Mehrdad Nikoonahadﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﯩﺮاﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،دوﻛﺘﻮرﻟﯘق ﺋﯘﻧﯟاﻧﯩﻨﻰ ﺋﻪﻧﮕﻠﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻛﺴﻔﻮرد
ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪا ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘراﻗﻼﺷﻘﺎن ﺋﯩﺪى .ﻳﯧﺸﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯖﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﺎراۋەر
ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯜز ﻛﯚرۈﺷﻜﻪﻧﺪە ،ﺋﯘ ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﻰ ﺳﻮراپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﻪﻛﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘ ﺑﻪرﮔﻪن
ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻨﻰ رەت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن دوﺳﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯧﺨﻰ ﻣﯧﮭﯩﺮداد ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻟﯧﻜﯩﺴﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯚز ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﺪارﭼﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎن ﺋﯩﺪى.
 -2002ﻳﯩﻠﻰ ﻳﺎزدا ،ﻣﯧﮭﺮداد ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺋﯩﺰدەپ ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﻗﯘرۇش ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﻰ ،ﮬﻪﻣﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ ﻳﯧﯖﻰ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﻗﯘرۇش ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎس ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﭽﻪ ،ﻣﯧﮭﺮداد ﺋﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﻗﯘرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﺘﯧﭙﺎ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ .ﺋﯘﻧﯩﯔKLAدا
ﺋﯩﺸﻠﻪش ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﺎﻟﻐﺎن  50دﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﭘﺎﺗﯧﻨﺘﻰ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎن ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﯧﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﭘﯘﻟﻐﺎ
ﺑﻪك ﭼﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘپ -1 ،ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﻗﯘرۇش ﺋﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺧﯧﻠﻰ ﻳﯩﺮاق ﺟﺎﻳﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚزى ﺗﯘرۇۋاﺗﻘﺎن
ﺷﻪﮬﻪرﮔﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭗ ،ﭼﯜﺷﻠﯜك ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﯧﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎق ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺗﯚﻟﻪﺗﻜﯜزﮔﻪن ﺋﯩﺪى )ﺑﯘﻧﺪاق
ﺋﯩﺶ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا ﺑﻪك ﺋﺎز ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ( .ﻣﯧﮭﺮدادﻧﯩﯔ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﯚﺗﻜﯜزﮔﯜچ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯘرﻟﯘق  -ﺗﺎﻻ
ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺶ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺧﻪۋﯨﺮى ﻳﻮق ﺋﯩﺪى .ﻣﯧﮭﺮدادﻧﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﺷﯩﺮﻛﻪت ﻗﯘرۇپ ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ
ﺋﯘزۇن ﻳﻮﻟﻠﯘق ﻧﯘرﻟﯘق ﺗﺎﻻ ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺶ ﻟﯩﻨﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ زاﭘﭽﺎس ﺋﯩﺪى .ﺑﯘﻧﺪاق ﻟﯩﻨﯩﻴﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺳﯜرﺋﻪﺗﻠﯩﻚ
ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ .ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺷﻪﮬﻪرﮔﻪ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻟﯩﻨﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺶ ﻛﺎﻧﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا
ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺧﯘددى ﺗﯧﺰ ﺳﯜرﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺶ ﻛﺎﻧﯩﻠﯩﻨﻰ
ﻗﻮﺷﯘﺷﻘﯩﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺧﯘددى ﺗﯧﺰ ﺳﯜرﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ .ﻣﯧﮭﺮدادﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎﻗﭽﻰ
ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن زاﭘﭽﺎس ﺋﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  WaveSplitterﺋﯜﭼﯜن ﻳﯧﯖﻰ ﻣﻪﮬﺴﯘﻻت ﺋﯩﺰدەپ،
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ زاﭘﭽﺎﺳﻘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻼر ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن دۆﻟﻪﺗﻠﻪردﯨﻜﻰ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪر
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚپ ﺋﯩﺰدەﻧﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺧﯧﻠﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪل ﺑﯩﻠﯩﻤﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا WaveSplitter
دﯦﮕﻪن ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻤﯘ ﺗﯚۋەﻧﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﺷﻜﻪ ﻳﯜزﻟﻪﻧﮕﻪن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻣﯧﮭﺮدادﻧﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘزﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪا ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﻣﺎﻗﯘل ﺑﻮﻟﺪى .ﻣﯧﮭﺮداد ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻐﺎ ﻣﻪﺳﯱل
ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻦ رەﺋﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﺪى .ﮬﻪﻣﺪە ﻗﯘرﻏﺎن ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻜﻪ » « MN Technologyدەپ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﻗﻮﻳﺪى )ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ MN
ﻣﯧﮭﺮدادﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﻓﺎﻣﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎش ﮬﻪرﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت( .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎ ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯘ ﻳﯧﯖﻰ
ﺷﯩﺮﻛﻪت ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﻨﯩﯔ ﻻﻳﯩﮭﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺳﯩﻠﯩﻜﻮن ﺟﯩﻠﻐﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﯘرﻏﯘن
ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪردە ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﻪۋاﺗﻘﺎن ﺋﯩﺮاﻧﻠﯩﻘﻼر ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯧﮭﺮداد ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪا ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺋﯩﺮاﻧﻠﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ژۇرﻧﯩﻠﯩﻐﺎ ﻣﻪﺳﯱل ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﯩﺮاﻧﻠﯩﻘﻼرﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯧﮭﺮداد ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﭘﯘل ﻣﻪﺑﻠﻪغ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪردﯨﻜﻰ ﺋﯩﺮاﻧﻠﯩﻘﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚرۈﺷﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﻧﯘرﻟﯘق  -ﺗﺎﻻ ﺧﻪۋەرﻟﯩﺸﯩﺶ
ﺳﺎﻧﺎﺋﯩﺘﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰ ﺳﯜرﺋﻪﺗﺘﻪ ﺗﯚۋەﻧﮕﻪ ﻗﺎراپ ﻣﯧﯖﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﺎ ،ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻼ ﻳﯧﯖﻰ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن
ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻜﻪ ﻣﻪﺑﻠﻪغ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن  -2002ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮى ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻤﯘ ﻣﻪۋﺟﯘد
ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﺎي  -ﭼﯧﻜﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯘرۇق ﺳﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪى.
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

)(«Jet Propulsion Laboratory») JPL (6
 JPLدﯦﮕﻪن ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮر ﺑﯧﺘﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯘﭼﯘرﻻر ﺑﺎر:
http://www.meripet.com/Kainat/JPL.htm
 -2004ﻳﯩﻠﻰ  -1ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -1ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺮام ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻛﯜن ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﭼﻘﺎ،
 JPLﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ دۈﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ  -1ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -3ﻛﯜﻧﻰ( ﻧﻰ ﺑﺎﻳﺮام ﻛﯜﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪن ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
 -1ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -4ﻛﯜﻧﻰ  JPLﻏﺎ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﻨﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎرﯨﺴﺎ JPL ،ﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﭼﻮڭ
ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺧﺒﯩﺮﻟﯩﺮى ۋە ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﺎﻧﺘﯧﻨﻨﯩﺴﻰ ﺑﺎر ﺳﯩﮕﻨﺎل ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺶ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن
ﻟﯩﻖ ﺗﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ ﻛﯚرۈپ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﮬﻪﻳﺮان ﻗﺎﻟﺪى ۋە ﭼﻮﯕﻘﯘر ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻐﺎ ﭼﯚﻣﺪى .ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﺳﻮراپ ،ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪى JPL :ﺑﯩﻠﻪن  NASAﻣﺎرﺳﻘﺎ ﻣﺎﯕﺪۇرﻏﺎن »ﺧﯩﺴﻠﻪت«
)ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » («Mars Eploration Rover - Spiritﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﺎرﺳﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈش ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ  -1ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -3ﻛﯜﻧﻰ
ﻣﺎرﺳﻘﺎ ﺳﺎق  -ﺳﺎﻻﻣﻪت ﻗﻮﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻣﯘﺧﺒﯩﺮﻻر ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺧﻪۋەر ﺗﻪﻳﻴﺎرﻻش ﺋﯜﭼﯜن  JPLﮔﻪ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن
ﺋﯩﻜﻪن.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ  JPLدﯨﻜﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﻣﻪﻧﺴﯩﭙﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ »ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮى« ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺑﯘ
ﺋﯩﺪارﯨﺪە ﺑﯘرۇن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺳﺎﮬﻪدە ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ  WaveSplitterﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﺪە ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ
ﺋﻪڭ ﻛﯩﭽﯩﻚ 4 ،ﻣﯩﻜﺮوﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﺎ زاﭘﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ JPL ،دە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ،دﯨﯫﻣﯧﺘﯩﺮى
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻟﻪم ﺗﯧﻠﯧﺴﻜﻮﭘﻰ ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻪم ﺗﯧﻠﯧﺴﻜﻮﭘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻟﻪم ﺗﯧﻠﯧﺴﻜﻮﭘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﻪﻳﻨﯩﻜﻰ ﺗﻮك ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ
ﺋﯚزﮔﻪرﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻪﻳﻨﻪك ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﺷﯘ ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻨﻰ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﻮﻧﺘﺮول ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻪم ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﺪﯨﻜﻰ ۋە ﻳﻪر ﺷﺎرى
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﻮﭼﯘق ﺳﯜرەﺗﻜﻪ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎن ﻳﯧﯖﻰ
ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪم ﺗﯧﻠﯧﺴﻜﻮﭘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﯜﭼﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﻻﻳﯩﮭﯩﺴﻰ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ
ﺋﻪﻳﻨﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮول ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻟﮕﻮرﯨﺴﯩﻤﻰ )ﮬﯧﺴﺎﺑﻼش ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ( ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯘﻣﺸﺎق دﯦﺘﺎﻟﻼرﻧﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ .ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن ﺋﺎﻟﻪم ﺗﯧﻠﯧﺴﻜﻮﭘﯩﺪﯨﻦ -2013
ﻳﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن » James Webbﺋﺎﻟﻪم ﺗﯧﻠﯧﺴﻜﻮﭘﻰ ) «(JWSTﺑﯩﻠﻪن  -2016ﻳﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن،
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼر ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﻼﻧﯧﺘﯩﻼرﻧﻰ ﺋﯩﺰدەپ ﺗﯧﭙﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن  TPFﺗﯧﻠﯧﺴﻜﻮﭘﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺑﺎر.
ﻧﯚۋەﺗﺘﻪ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﺋﺎﻟﻪم ﺗﯧﻠﯧﺴﻜﻮﭘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ » Hubbleﺋﺎﻟﻪم ﺗﯧﻠﯧﺴﻜﻮﭘﻰ«
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ  -1990ﻳﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن James Webb .ﺋﺎﻟﻪم ﺗﯧﻠﯧﺴﻜﻮﭘﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺧﯘﺑﺒﻠﻪ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪۇ .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ -2006ﻳﯩﻠﻰ  TPFﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯚزى ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎن ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا  3ﭘﺎرﭼﻪ
ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯘ ﻳﯩﻞ  TPFۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻠﯩﺮى ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﻪﻟﻘﯫراﻟﯩﻖ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ دوﻛﻼت ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ 5
ﭘﺎرﭼﻪ ۋە ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ژۇرﻧﯩﻠﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﻣﺎﯕﺪۇرۇپ ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘ ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﯚز ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﭘﻮﻧﻠﯘق
ﻗﯩﺰ ۋە ﺑﯩﺮ ﻳﻪﮬﯘدﯨﻲ ﺋﻪر ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﻪڭ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪر ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﯩﺪۇ.
ﮔﺮﯨﺌﯧﻦ  -ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻟﮕﻮرﯨﺴﯩﻤﻰ
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚﺗﻜﻪن ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﻮﻧﺘﺮول ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻟﻪم ﺗﯧﻠﯧﺴﻜﻮﭘﻰ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ
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ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻰ

ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﺶ ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﮕﻮرﯨﺴﯩﻢ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﻳﯘﻣﺸﺎق دﯦﺘﺎﻟﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﺪا ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا زور ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪت ﻗﺎزاﻧﺪى NASA .ﺑﺎش ﺋﯩﺪارﯨﺴﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﮕﻮرﯨﺴﯩﻤﻨﻰ
» NASAﻳﯧﯖﻰ ﺗﯧﺨﻨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ رﯦﻜﻮرﺗﻰ« )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » («New Technology Records, NTRﻏﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﺷﻨﻰ
ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﺪى .ﮬﻪﻣﺪە  JPLﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎش ﺋﯩﺪارﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺑﯘ ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە
ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺗﯧﻨﺖ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎس ﺳﯘﻧﺪى JPL .ﺑﯘ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﺎﻟﮕﻮرﯨﺴﯩﻤﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ
ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ »ﺳﯩﺪﯨﻖ  -ﮔﺮﯨﺌﯧﻦ ﺋﺎﻟﮕﻮرﯨﺴﯩﻤﻰ« دەپ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻘﻤﯘ ،ﻳﺎﻛﻰ »ﮔﺮﯨﺌﯧﻦ  -ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﻟﮕﻮرﯨﺴﯩﻤﻰ«
دەپ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻘﻤﯘ ،دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﻣﻪردﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺧﺎس ﮬﺎﻟﺪا» ،ﮔﺮﯨﺌﯧﻦ  -ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺋﺎﻟﮕﻮرﯨﺴﯩﻤﻰ« دەپ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﻗﻮﻳﯘش ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﯩﻨﻰ ﺑﻪردى .ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ »ﮔﺮﯨﺌﯧﻦ« دﯦﮕﻪن ﺳﻮز ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﭘﺮوﺟﻪﻛﺘﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﯱﻟﻰ ») «Joseph Greenﻳﻪﮬﯘدﯨﻲ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻦ( ﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﻓﺎﻣﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮔﻪرﭼﻪ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزى ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﮬﻪﻣﺪە ﺑﯘ ﺳﺎﮬﻪدە ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﭘﯘرﺳﻪﺗﻨﻰ ﻳﺎرﯨﺘﯩﭗ ﺑﻪرﮔﻪن ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚز ﮬﯚرﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪۈرۈﺷﻨﻰ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﯚردى .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق دەرﯨﺠﯩﺪﯨﻦ
ﺗﺎﺷﻘﯩﺮى ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﻛﻪڭ  -ﻗﻮرﺳﺎق ﻣﯩﺠﻪزى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜردە ﺋﯚز ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﯚرﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ۋە ﺋﻪﺗﯩﯟارﻟﯩﺸﯩﻐﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ  JPLدﯨﻜﻰ  4ﭼﻮڭ ﺋﺎﻟﻪم ﺗﯧﻠﯧﺴﻜﻮﭘﻰ ﭘﺮوﺟﻪﻛﺘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﺑﺎر .ﮬﻪر
ﻗﯧﺘﯩﻢ ۋەزﯨﭙﯩﮕﻪ ﺋﺎدەم ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﮬﻪﻣﻤﻪ ﭘﺮوﺟﻪﻛﺘﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﯱﻟﻠﯩﺮى ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﻰ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  JPLدە ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎن  JPLۋە  NASAﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﻳﺎﻛﻰ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﺎ ﻳﯜز ﺑﻪرﮔﻪن ﭼﻮڭ ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ
ﺋﯚز ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻳﺎزﻣﯩﻼرﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟال ﺗﻮر ﺑﯧﺘﻰ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﻨﯩﯔ »ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼر« دﯦﮕﻪن
ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪرﯨﭙﻪت ﺗﻮر ﺑﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﭘﻪن ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚرﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺳﻪﮬﯩﭙﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎدرﯦﺴﻰ
ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەك:
http://www.meripet.com/Kainat/0Kainat.htm
http://www.biliwal.com/GoogleTap_SG_forum_26.html
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰى ﮬﺎزﯨﺮ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮرﻧﯩﻴﻪ ﺷﺘﺎت ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ » «Northrideدﯦﮕﻪن ﺷﻪﮬﻪردﯨﻜﻰ ﺷﯚﺑﯩﺴﯩﺪە
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﺎﻛﻼۋﯦﺮ ﺋﯘﻧﯟاﻧﻰ ﺋﯜﭼﯜن  -4ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﯘﻧﯟاﻧﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯘر .دﯨﻠﻨﺎرە  -2006ﻳﯩﻠﻰ  -5ﺋﺎﻳﺪا ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﻰ )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ
» («Student Internﺑﻮﻟﯘپ  JPLﻏﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺪارﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﺑﯚﻟﯜﻣﯩﺪە ﮬﻪﭘﺘﯩﺴﯩﮕﻪ 30
ﺳﺎﺋﻪت ﺋﯩﺸﻠﻪۋاﺗﯩﺪۇ )رەﺳﻤﯩﻲ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﻪر ﮬﻪﭘﺘﯩﺴﯩﮕﻪ  40ﺳﺎﺋﻪت ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪۇ(.

دﯨﻠﻨﺎرە ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎرﻣﺎ ﺋﯩﺪارە

ﻣﺎﻟﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ  3ﺗﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ  500ﻣﯩﻠﻴﻮن دوﻟﻼردﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘرﯨﺪۇ .دﯨﻠﻨﺎرەﻣﯘ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن JPL ،ﻏﺎ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ  3ﺋﺎﻳﺪەك ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪە ﺋﯩﺪارﯨﻨﯩﯔ »ﻣﯘﻧﻪۋۋەر ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﻰ« دﯦﮕﻪن ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ .ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯚﻟﯜﻣﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪر دﯨﻠﻨﺎرەدﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘش ﭘﯜﺗﺘﯜرﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺪارﯨﺪە رەﺳﻤﯩﻲ ﺧﺎدﯨﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻨﻰ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ -2006 .ﻳﯩﻠﻰ  -12ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -14ﻛﯜﻧﻰ دﯨﻠﻨﺎرە ﺋﯩﺸﻠﻪۋاﺗﻘﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎرﻣﺎ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺧﺎدﯨﻤﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ زﯨﻴﺎﭘﻪت ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺑﻪردى .زﯨﻴﺎﭘﻪﺗﻨﻰ ﻗﯩﺰﯨﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻻﻧﺖ
ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺶ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜزﮔﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا دﯨﻠﻨﺎرەﻣﯘ ﻧﻮﻣﯘر ﻛﯚرﺳﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺪە ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
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ﺳﻪﮬﻨﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﻨﻰ ،ﮬﻪﻣﺪە دﯨﻠﻨﺎرەﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘردى .ﺋﯘ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ »دﯨﻠﻨﺎرە  6ﻳﯧﺸﯩﺪا
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﻪدەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﻣﻪي ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘ ﺑﯩﺮەر ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ ﺋﯘﺳﯘل ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪە
ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧﻼ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﯩﺪا ﺋﯘﺳﯘل ﺋﻮﻳﻨﺎپ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﭘﯘرﺳﯩﺘﯩﻤﯘ ﺋﻪڭ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا
ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮەر ﻗﯧﺘﯩﻤﻼ ﺑﻮﻟﺪى .ﺳﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮ ﻛﯚرﯨﺪﯨﻐﯩﻨﯩﯖﻼر ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ
ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ .دﯨﻠﻨﺎرەﻧﯩﯔ ﻧﯘرﻏﯘن ﺗﺎﻻﻧﺘﻰ ﺑﺎر .ﻣﻪن ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﻟﻪپ ﺳﯚزﻟﻪپ ﺋﻮﻟﺘﯘرﻣﺎﻳﻤﻪن .ﺑﯜﮔﯜن ﺳﯩﻠﻪر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﻻﻧﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﻼ ﻛﯚرﯨﺴﯩﻠﻪر .ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯚزۈﯕﻼر ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﯖﻼر« دﯦﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ دﯨﻠﻨﺎرە ﺋﯚزى ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ
ﺋﯘﺳﯘل ﺋﻮﻳﻨﺎپ ﺑﻪردى .دﯨﻠﻨﺎرەﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺗﯜﮔﻪپ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ،زﯨﻴﺎﭘﻪﺗﺘﯩﻜﯩﻠﻪر ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﭼﺎۋاك ﭼﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
دﯨﻠﻨﺎرە ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ  JPLدە ﭼﻮڭ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ دادﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ ﺗﺎﻣﺎﻗﻼرﻧﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻻپ
ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ،ﺷﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﭘﯩﻼﻧﻼۋاﺗﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯚﻟﯜﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﮬﻪر ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﻧﯚۋەت
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻻپ ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،دﯨﻠﻨﺎرە ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ  3ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻪﺗﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﺎﻣﺎﻧﮕﯜل ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺳﺎﻣﺴﯩﺴﻰ ﭘﯩﺸﯘرۇپ ،ﺋﺎﺷﯘ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻪردى .دﯨﻠﻨﺎرەﻧﯩﯔ ﺑﯚﻟﯜﻣﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪر ﺑﯘ
ﺳﺎﻣﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرۈپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر دﯨﻠﻨﺎرە ﺗﺎﻣﺎق ﺋﻪﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜﻧﻨﻰ ﺋﯚز ﻛﺎﻟﯧﻨﺪارﯨﻐﺎ
ﻛﯩﺮﮔﯜزۈۋاﻟﺪى .ﮬﺎزﯨﺮ ﺗﺎﻣﺎق ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﺶ ﻧﯚۋﯨﺘﻰ دﯨﻠﻨﺎرەﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،دﯨﻠﻨﺎرە ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎرﻏﯩﭽﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا
ﺳﺎﻗﻼپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻣﯘ ﺑﺎر.

ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ  WaveSplitterﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﮋﯦﻨﯧﺮﻟﯩﻖ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻪزاﻟﯩﺮى .ﺋﻮﯕﺪﯨﻦ  -2ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ
ﻳﻪﮬﯘدﯨﻲ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯘزۇن ﻣﻪزﮔﯩﻠﻠﯩﻚ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﯨﺸﻰ ۋە دوﺳﺘﻰ ﺋﺎﻟﯧﻜﯩﺲ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺳﯜرەت  -2000ﻳﯩﻠﻰ  -12ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -4ﻛﯜﻧﻰ
ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪا ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » «polarization beam combinerدەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ زاﭘﭽﺎﺳﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ
ﺑﯚﺳﯜش ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن.
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ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ » James Webbﺋﺎﻟﻪم ﺗﯧﻠﯧﺴﻜﻮﭘﻰ« ﻧﯩﯔ ﻣﻮدﯦﻠﯩﻨﯩﯔ
ﻗﯧﺸﯩﺪا .رەﺳﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﻣﻮدﯦﻠﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ  -ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﻜﻰ ۋە ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﻰ -2013
ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﻟﻪم ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن رەﺳﻤﯩﻲ ﺗﯧﻠﯧﺴﻜﻮﭘﻨﯩﯖﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﭘﻤﯘ -
ﺋﻮﺧﺸﺎش .ﺑﯘ رەﺳﯩﻢ  -2006ﻳﯩﻠﻰ  -5ﺋﺎﻳﺪا ﻓﻠﻮرﯨﺪا ﺷﺘﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻻﻧﺪو
ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪە ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن.

ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ  JPLدﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﺪا ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻣﺎﻗﺘﺎ.
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ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰى دﯨﻠﻨﺎرە  -2006ﻳﯩﻠﻰ
ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﻧﻮﺑﯧﻞ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن ﺋﺎﻟﯩﻢ NASA ،ﻧﯩﯔ
»ﮔﻮددارد ﺋﺎﻟﻪﻣﮕﻪ ﺋﯘﭼﯘش ﻣﻪرﻛﯩﺰى« )» Goddard
 («Space Flight Centerدﯨﻜﻰ دوﻛﺘﯘر John
 Matherﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ .ﺑﯘ رەﺳﯩﻢ -2007
ﻳﯩﻠﻰ  -1ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -24ﻛﯜﻧﻰ John Mather ،ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ
 JPLﻛﻪ »ﭼﻮڭ ﭘﺎرﺗﻼﺷﺘﯩﻦ ﻧﻮﺑﯧﻞ ﻣﯘﻛﺎﭘﯩﺘﯩﻐﯩﭽﻪ« دﯦﮕﻪن
ﻣﺎۋزۇدا ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ دوﻛﻼت ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن .ﺑﯘ
ﻣﻪزﻣﯘن ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﺮاق ﺋﯘﭼﯘرﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
ﻣﺎۋۇ ﺗﻮر ﺑﯧﺘﯩﻨﻰ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﯔ:

www.meripet.com/Kainat/JohnMather.htm

دﯨﻠﻨﺎرە  JPLﻧﯩﯔ ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎرﻣﯩﺴﻰ ﺧﺎدﯨﻤﻠﯩﺮى ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘرﻏﺎن ﺑﯩﺮ »ﺗﺎﻻﻧﺖ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺶ« ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﺪە ﻳﺎﻟﻐﯘز ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺋﯘﻳﻐﯘر
ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻧﻮﻣﯘر ﻛﯚرﺳﻪﺗﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺑﯘ رەﺳﯩﻢ  -2006ﻳﯩﻠﻰ  -12ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -14ﻛﯜﻧﻰ ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن.
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ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﻪ رەﺳﯩﻤﻰ .ﺑﯘ رەﺳﯩﻢ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻟﻮس ﺋﺎﻧﮋﯦﻠﯧﺴﺘﯩﻜﻰ ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ »ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯚﻳﻰ« ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن.

ﻟﻮس ﺋﺎﻧﮋﯦﻠﯧﺲ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ  -2006ﻳﯩﻠﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﻳﯩﻞ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﻰ.
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 .14ﺧﯘﻻﺳﻪ
ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺰ  -2006ﻳﯩﻠﻰ  -12ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪا ﺗﻪﻳﻴﺎرﻻﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﺑﯘ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎل ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﻧﺪى .ﺑﯩﺰ
ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﭼﻪت ﺋﻪﻟﺪﯨﻜﻰ داﯕﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎزدۇر  -ﻛﯚﭘﺘﯘر ﺋﺎﯕﻼپ ﻛﻪﻟﺪۇق .ﺑﻪزﯨﺪە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎت ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼش
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﯩﻤﯘ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪر ﺑﻮﻟﺪۇق .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﻣﺎﺑﻪﻳﻨﯩﺪە ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎن ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪر
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﭼﻮڭ ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚپ ﺋﯘﭼﯘرﻏﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪۇق .ﺑﯩﺰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ
ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻻپ ﺋﻮﻗﯘرﻣﻪﻧﻠﻪرﮔﻪ ﺳﻮﻧﯘش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﻣﯘﺷﯘ ﺳﺎﮬﻪدﯨﻜﻰ ﺑﻮش ﺋﻮرۇﻧﻨﻰ ﺋﺎزراق ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﻮﻟﺪۇرۇﺷﻨﻰ
ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﺪۇق .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻻش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ »ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎدەم ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﻪك ﺋﺎدەم ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪۇ؟«،
»ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﺘﻪك ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎﻧﺪاق ﻳﺎﺷﺎش ﻛﯧﺮەﻛﺘﯘ؟« دﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺟﺎۋاب ﺗﺎﭘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪۇق .ﺷﯘ
ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ،ﺑﯩﺰ زﯦﮭﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﻼ ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ﻣﻪرﻛﻪزﻟﻪﺷﺘﯜرﻣﯩﺪۇق .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ،
ﺑﯩﺰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﯘق .ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﭽﻪ ،ﻣﯘﺷﯘ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎل ﮬﻪﻣﺪە ﺑﯩﻠﯩﯟال ﺗﻮر
ﺑﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﺗﻜﯜزﮔﻪن  2ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻖ ﻳﺎزﻣﺎ ﺳﯚﮬﺒﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺷﺎش ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ ،ﺋﯩﺶ ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ۋە ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯚز  -ﻗﺎرﯨﺸﻰ ۋە ﺋﯚز
ﺗﯘرﻣﯘﺷﻰ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﯘﺗﻘﺎن ﭘﻮزﯨﺘﺴﯩﻴﯩﺴﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺧﯧﻠﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪل ﺗﻮﻧﯘﺷﯘپ ﭼﯩﻘﺎﻻﻳﺪۇ .ﺑﯘﻻرﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮﻗﯘپ
ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺑﻪدﯨﻨﯩﻨﯩﯔ »ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯩﺰى« ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻟﻐﺎن ،ۋۇﺟﯘدى »ﺋﯘﻳﻐﯘر روﮬﻰ« ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯘﻏﯘرۇﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ
ﺋﺎددﯨﻲ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻛﯚرۈۋاﻻﻻﻳﺪۇ.
ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻣﻪﺷﮭﯘر ﺋﻪڭ ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻣﻪرﻛﯩﺰى ﺑﻮﻟﻐﺎن  JPLدە ﻛﺎﺋﯩﻨﺎت
ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻟﻪم ﺗﯧﻠﯧﺴﻜﻮﭘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﯩﺪۇ .ﺋﯘ
 -2006ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە  3ﭘﺎرﭼﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯘ ﻳﯩﻞ )ﻳﻪﻧﻰ  -2007ﻳﯩﻠﻰ( ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﻪﻟﻘﯫراﻟﯩﻖ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ دوﻛﻼت ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﺧﻪﻟﻘﯫراﻟﯩﻖ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ژۇرﻧﯩﻠﯩﻐﺎ ﺟﻪﻣﻰ  5ﭘﺎرﭼﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ
ﻣﺎﯕﺪۇرۇپ ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯘ  JPLﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮڭ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪن .ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﻳﯧﻘﯩﻨﺪا ﺋﻮﭘﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻼردﯨﻜﻰ ﻓﺎزا ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪپ ﺗﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﯘﺳﯘل ﻳﯧﯖﻰ
ﺗﯩﭙﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻪم ﺗﯧﻠﯧﺴﻜﻮﭘﻰ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﺶ ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ » JPLﮔﺮﯨﺌﯧﻦ  -ﺳﯩﺪﯨﻖ
ﺋﺎﻟﮕﻮرﯨﺴﯩﻤﻰ« دﯦﮕﻪن ﺋﯩﺴﯩﻤﻨﻰ ﺑﻪردى .ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻧﯩﯔ ﺗﯚﮬﭙﯩﺴﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪن دۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮى ﭼﻮڭ
ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎرﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﻟﺪى -2006 .ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ،ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻘﺎ ﺋﯚزﯨﻨﻰ » -2008ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺷﮭﯘر ﺷﻪﺧﺴﻠﻪر« دﯦﮕﻪن ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ
ﻛﻪﻟﺪى.
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺑﯩﺰ ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن »ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪت ﻓﻮرﻣﯘﻟﯩﺴﻰ« ﺑﯩﻠﻪن
ﺗﯚۋەﻧﺪە ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺋﻪرﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﮬﺎﻳﺎت ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﺘﻪ ﭼﯩﯔ ﺳﺎﻗﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
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* ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯦﮭﻘﺎن ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪۇ.
*ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻣﯘ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪۇ.
* ﺋﺎرزۇ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻏﺎ ﺗﻪڭ ﺋﻪﻣﻪس .ﭼﻮڭ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻳﯜرۈش ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚزﯨﯖﯩﺰ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼڭ.
* ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎرزۇﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارى ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﺳﯩﺰ ﺋﯚز ﻏﺎﻳﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚزﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻣﯜرﻟﯜك ﺋﺎرزۇﻳﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻜﻤﯩﺴﻰ
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ﺗﯩﻜﻠﻪڭ.
* ﺋﯚز  -ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎش ﺋﯚﻣﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺶ .ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﺎن ﺑﯩﻠﻪن ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯩﺰ ﺋﯚز
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﺎﻳﻘﺎپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪڭ ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﺪە ﺟﺎرى ﻗﯩﻠﺪۇرۇﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯔ.
* ﭘﯘرﺳﻪت ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻘﭽﻪ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪۇ .ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﭼﻮﯕﺎﻳﺘﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻻ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮى ﺋﯘﺗﯘپ
ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪرﺳﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.
* ﺳﯩﺰ ﺋﺎﺟﯩﺰراق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚزﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺗﻪڭ ﺋﻮرۇن ﺗﯘﺗﯘپ ﻳﺎﺷﺎﻳﻤﻪن دﯦﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﻛﻪم
دﯦﮕﻪﻧﺪە ﺋﯚز ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﺧﺸﺎش دەرﯨﺠﯩﺪە ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪل ﻗﯩﻠﯩﯔ.
* ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﭼﻮﻗﯘم ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﺑﻪﻛﺮەك ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮل ﻳﻮق.
* ﺋﺎدەم ﺟﺎﭘﺎﻏﺎ ﺋﯚﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎدەم ﻳﺎش ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﺸﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﭼﻪﻛﻜﻪن ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺟﺎﭘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜرﻟﯜك ﺑﻪﺧﺖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﻟﻪﻳﺪۇ.

ﺗﯜﮔﯩﺪى
 wordﮬﯚﺟﺠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻐﯘﭼﻰ :ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺗﻮر ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎۋۇز
ﻛﻮررﯦﻜﺘﻮرﻟﯘق ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ :ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺗﻮر ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎۋۇز
ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎب ﮬﯚﺟﺠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻐﯘﭼﻰ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﯜﭼﻰ :ﺑﯩﻠﯩﻚ ﺗﻮر ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻟﻴﺎر.
ﺑﯘ ﺗﻪرﺟﯩﻤﮭﺎﻟﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎرﻻش داۋاﻣﯩﺪا ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﻣﺎﺳﻼﺷﻘﺎن ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﻤﯩﺰﻏﺎ رەﮬﻤﻪت ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﻪﻧﺠﻰ ﻛﻮررﯦﻜﺘﻮر )ﻏﻪﻳﺮەت ﺗﻮﺧﺘﻰ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎن ﺋﯩﻤﻼ ﺗﻪﻛﺸﯜرﮔﯜچ( دﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜزۈﻟﺪى.
-2007ﻳﯩﻠﻰ -4ﺋﺎﻳﺪا ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﻧﺪى.
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚپ ﺋﯧﻠﻜﯩﺘﺎب ﭼﯜﺷﯜرۈش ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﻰhttp://down.bilik.cn :
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