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ﺗﯩﺠﺎﺭەﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ
ﻣﯘھﯩﻤﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
-2009ﻳﯩﻠﻰ  -04ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -10ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻣﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎپ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺕ-ﺳﺎﻻﻡ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺟﯜﻣﻪ
ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﺗﻮﭘﻼﺷﻘﺎﻥ ﻳﯜﺯ ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻜﻪ »ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺕ ۋە
ﺋﯩﻠﯩﻢ-ﺑﯧﺮﯨﻤﺪە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﻰ« ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ:
ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺶ-ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯘ
ھﻪﻗﺘﯩﻜﻰ ھﯚﻛﯜﻣﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭﺩﯗﺭ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﻘﺎﻥ ﺳﻮﺩﺍ-ﺳﯧﺘﯩﻖ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﻪﺗﯩﻴﺎﺯ ﭘﻪﺳﻠﯩﺪە ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭ
ﭘﯧﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﺎﻍ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ھﯚﻛﯜﻣﯩﻨﻰ ۋە ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﮔﻪ ﺑﯚﻟﯩﻨﯩﺪﯗ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ :ﺑﺎﻏﻨﯩﯔ ﻣﯧﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﭘﯧﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯧﺘﯩﺶ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﺩەﺭەﺧﺘﯩﻜﻰ ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﯧﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯧﺘﯩﺶ
ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺧﻮﺭﻣﯩﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺭەﯕﮕﻰ ﻗﯩﺰﻏﯘچ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎﺭﻏﯘچ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﭽﻪ
ﺩەﺭەﺧﺘﻪ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﭘﻼ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯜﺯﯛﻡ ﺋﺎﻟﻤﺎ ،ﺋﯘﺭﯗﻙ ،ﺋﺎﻧﺎﺭ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﯧﺘﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻤﯘ
ﺑﺎﺷﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻛﯚﻛﯩﺪە ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗپ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘ
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ھﻪﻗﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ،
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ» :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﺭﯨﻐﯘﺩەﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﺭﯨﻐﯘﺩەﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩەپ
ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ؟ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺋﺎﭘﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯩﺪەﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺩﯦﮕﻪﻥ« .ﺋﯩﻤﺎﻡ
ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﯩﺪە» :ﺧﻮﺭﻣﯩﻨﻰ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ-ﺳﺎﺭﻏﯩﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ،
ﺑﯘﻏﺪﺍﻳﻨﻰ ﺑﺎﺷﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﺋﺎﭘﻪﺗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯩﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ
ﺳﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ« .ﺑﯘ ھﯚﻛﯜﻡ ﺳﺎﺗﻘﯘﭼﻰ ۋە ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ
ﺋﯧﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﭘﯩﻘﻬﯩﺸﯘﻧﺎﺱ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻧﺪەﻙ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺑﯧﻐﯩﻨﻰ ﻣﯧﯟﯨﺴﻰ ،ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﺳﺎﺗﺴﺎ
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺠﺎﺭە ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﭼﯧﭽﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﻣﯧﯟە ۋە ﭘﯩﺸﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﺎﻏﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﯘﭼﻰ ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺷﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﻏﻨﯩﯔ ﻣﯧﯟﯨﺴﻰ ﺳﺎﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﺭەﺏ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺧﻮﺭﻣﺎ ﺗﯩﺠﺎﺭﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ
ﺩەﺭەﺧﺘﯩﻜﻰ ﺋﯜﺯﻣﯩﮕﻪﻥ ﺧﻮﺭﻣﯩﻼﺭﻧﻰ ﺳﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯜچ ﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:
-1ﺑﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯜپ ﺧﻮﺭﻣﯩﻨﯩﯔ ﻣﯧﯟﯨﺴﻰ ﭘﯩﺸﻘﺎﻧﺪﺍ ﺷﯘﻧﯩﻼ ﺳﯧﺘﯩﺶ
ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
-2ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺧﻮﺭﻣﯩﻼﺭﻧﯩﻼ ﺳﯧﺘﯩﺶ)ﺋﻪﺟﯟە ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯘﻛﻜﻪﺭﻯ ﺩﯦﮕﻪﻧﮕﻪ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ( ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟﺪﯨﻼ ﺑﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯜﺭﺩﯨﻜﻰ ﺧﻮﺭﻣﯩﻼﺭﻧﯩﻼ
ﺳﺎﺗﺘﯩﻢ ﺩەپ ﺳﺎﺗﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
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-3ﺑﺎﻏﻨﯩﯔ ﺧﻮﺭﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ ھﻪﺭ ﺗﯜﺭﺩﯨﻜﻰ ﺧﻮﺭﻣﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺧﻮﺭﻣﯩﻨﯩﯔ ﭘﯩﺸﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ
ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻻﺯﯨﻢ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺧﻮﺭﻣﯩﻨﯩﯔ
ﭘﯩﺸﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ

ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﭗ،

ﺑﺎﺷﻘﺎ

ﺗﯜﺭﺩﯨﻜﻰ

ﺧﻮﺭﻣﯩﻼﺭﻧﯩﯔ

ﭘﯩﺸﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ

ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﯩﺸﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﮕﻪﻧﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺩﯗﺭﯗﺱ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺑﺎﻏﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﯜپ ﺧﻮﺭﻣﯩﻨﯩﯔ
ﭘﯩﺸﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﺴﻪ ﺑﯘ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺑﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺳﺎﺗﺴﺎ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩەﻳﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯧﯟە-
ﭼﯩﯟە ۋە ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻠﻪﺭ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ھﯚﻛﯜﻣﮕﻪ ﻗﯩﻴﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ :ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻧﻰ ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺗﻪﺭەﭘﻨﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻜﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﺎﻝ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮﻯ ﻛﯜچ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﭘﺎﻳﺪﯨﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﺘﻪ ﺗﻪڭ
ﺑﯚﻟﯜﺷﯜﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ ۋە ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻦ

ﺑﺎﺷﻼپ

ﺩﯗﺭﯗﺱ

ﺩەپ

ﻗﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ،

ﺋﻪﻣﻤﺎ

ﺷﯧﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﺎﻝ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯗ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﺍ ﺗﻪڭ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﺘﻪ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻳﺎﻛﻰ ﭘﯘﻝ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ھﻪﺭ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻣﯩﯔ ﻛﻮﻱ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﻣﯩﯔ ﻛﻮﻱ ﺋﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺷﻪﺭﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺷﯧﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻚ ﺩﯗﺭﯗﺱ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭەپ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﺘﻪ ﺑﯚﻟﯜﻧﯜﺷﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺗﻪڭ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ( .ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﻐﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ
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ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ،ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﺩﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ
ﻛﯧﺮەﻙ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ» :ﻗﻪﺭﺯ
ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﺪە ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻣﯘﺩﺩەﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﻪﺭﺯﻧﻰ
ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺵ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺭﺯ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﻳﻪۋﯦﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯘﺯﯨﯟﯦﺘﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻪﺭﺯ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ھﺎﻻﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ«.
ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ
ﻣﺎﻝ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪە ﺑﯘ ﻣﺎﻟﺪﺍ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﺠﺎﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ،
ﺩﯦﯖﯩﺰ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯩﻘﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ،ﺳﻪﭘﻪﺭﺩە ﺟﯩﻠﻐﯩﻼﺭﻏﺎ ﭼﯜﺷﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻨﻰ ﺷﻪﺭﺕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ ،ﺑﯘﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪە ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺷﻪﺭﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﺑﯩﺮﻯ ﭘﯘﻝ ،ﺑﯩﺮﻯ ﻛﯜچ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺗﺘﻪ)ﻣﯘﺩﺍﺭﯨﺒﻪ( ،ﻣﺎﻝ
ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻧﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺷﯧﺮﯨﻜﻰ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﯘﭼﯘﺭﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺯﯨﻴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ھﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺷﯘ ۋﺍﻗﯩﺖ ۋە ﺋﻪھﯟﺍﻟﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ

ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ

ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ

ﻛﻪﭼﯘﺭﯨﺸﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ.
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ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﻯ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ھﺎﻳﺎﺕ

