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ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ۋە ﺩﯨﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ
ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ۋە ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ
ﺳﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﻜﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﭼﺎﻥ ،ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ،ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ ﺩەپ
ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﻪﻥ.
ﻫﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ ،ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺩەۋﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺋﺎﻻﻗﻪ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﺶ ،ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭۇﺵ ۋە ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ
ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺗﯩﺰ ۋە ﺋﻪڭ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ۋﺍﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺴﯩﺰ
ﺋﺎﻻﻗﻪ -ﺋﯜﭼﯘﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭﺋﯩﺘﻰ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﺭﺍۋﺍﻥ ۋە ﻗﻮﻻﻱ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﺳﺎﻥ-
ﺳﺎﻧﺎﻗﺴﯩﺰ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﺭﻻﺷﺘﯘﺭﯨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﺐ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﺎ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﺭ -ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻻﻳﻼﺷﺘﯘﺭۇﺷﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯜﻧﺠﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮﻧﯩﯔ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ  -20ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ -60
ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﻰ ﺩۈﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻫﯘﺟﯘﻣﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﺭﻻﺷﻘﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﺭﻟﯩﺸﯩﺶ ۋﺍﺳﺘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
 -1967ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﻛﺘﯘﺭ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﺳﯩﺰ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺶ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭۈﺵ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﭼﺎﻏﻘﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﯩﺮﻻﺭ ﺳﯩﻢ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺗﻮﺭﻻﺷﺘﯘﺭۇﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻫﻪﺟﻤﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭼﻮڭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ
ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﺮﻟﯩﻜﯩﮕﯩﻼ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﻰ  ARPANETﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﺸﺎﺗﺘﻰ-1969 .
ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﺩﻯ -1973 .ﻳﯩﻠﻰ )ﻳﻪﻧﻰ
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭘﻪﻗﻪﺕ  -33ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ(  23ﻛﻮﻣﭙﻴﻮﺗﯧﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ
ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﯩﺪە ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﻮﺭﻟﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻣﯘﻫﯩﻢ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ ۋە ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻛﺎﺩﯦﻤﯩﻚ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﺎ -ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ
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ﻛﯚپ ﺋﯚﺗﻤﻪﻱ ﺳﻮﺩﺍ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﺎ
ﺋﺎﺳﺘﺎ -ﺋﺎﺳﺘﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﯨﻨﻰ ﻗﺎﭘﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯧﻠﯩﻜﺘﺮﻭﻧﻠﯘﻕ ﺧﻪﺕ ﻳﻮﻟﻼﺵ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﭘﻮﭼﺘﯩﺨﺎﻧﺎ ﺋﯩﺰﺩەپ ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﻪپ ﻳﻮﻝ ﻳﯜﺭۈﺷﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺩﯦﮕﯜﺩەﻙ
ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺩۇﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﻏﺎ ﭘﻪﺭۋﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺶ
ۋﺍﺳﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻫﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻏﻪﺭەﺯﺩﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ -ﻣﯘﺩﺩﯨﺌﺎﻟﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﺪﻯ .ﻏﻪﺭﺑﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﻫﻠﻰ ﺳﻪﻟﯩﭗ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﻗﯩﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ۋە
ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭ ﺷﻪﺭﻕ ﺋﻪﻫﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺭﻭﻫﯩﻲ ﺩۇﻧﻴﺎﺳﯩﻐﺎ ﺑﯚﺳﯜپ ﻛﯩﺮﯨﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ۋﺍﺳﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﺪﻯ .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺗﯧﻤﯩﻼﺭﻧﻰ
ﻣﻪﺭﻛﻪﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺩەۋﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﻪ ﺭﻭﻫﻰ ﺋﻪڭ
ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

globalization

ﻏﻪﺭﺏ

ﭼﯚﺭﯨﺪﯨﮕﻪﻥ

ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ

ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ

ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ

"ﻳﻪﺭﺷﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﺶ" ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﯩﺴﻰ )ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﺸﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ

ﻏﻪﺭﺑﻠﯩﺸﯩﺶ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﯩﺴﻰ( ﻏﻪﺭﺑﻜﻪ ﺗﻪۋە ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﻦ ،ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ۋە
ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ۋﺍﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﺪﻯ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻫﯧﺴﺎﺑﺘﺎ ﺷﻪﺭﻗﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯘﻗﻰ ﺗﻪﻫﺪﯨﺘﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﻯ .ﺑﯘ ۋﺍﺳﺘﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻗﻨﻰ
ﻗﺎﺭﺍ ،ﻗﺎﺭﯨﻨﻰ ﺋﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﮔﺎﻥ ۋە ﺷﻪﺧﯩﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﭼﻪ
ﮔﻪۋﺩﯨﻠﻪﻧﺪۈﺭۈﻟﺪﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻛﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ....ﺑﯘﻻﺭ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ
ﺋﯩﻨﺘﯩﺮﻧﺘﻨﯩﯔ ﺳﻪﻟﺒﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺳﻪﻟﺒﯩﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻧﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﺋﯩﺰﺍﻫﻼﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﯦﻨﯩﺪﺍ ﻣﯘﺳﺘﻪﻫﻜﻪﻡ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﮔﻮﻳﺎ ﭼﻮﻏﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪەﻙ ﻗﯧﻴﯩﻦ
ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﺪﺍ

ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،

ﻫﻪﻗﻨﻰ

ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ،

ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ

ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﻨﻰ

ﻳﺎﻗﻼﺵ

ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ

ﻫﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺩﯨﻦ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ﺗﯩﺮﻭﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﻪﺧﻼﻕ ،ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﻪ ،ﺋﯚﺭپ -ﺋﺎﺩەﺕ
ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯧﭽﯩﺶ ﻳﺎ ﺧﯘﺭﺍﭘﯩﻴﻠﯩﻖ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯧﻜﯩﻨﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ،ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﯩﻜﻰ
ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯨﻦ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩەﺵ ،ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ
ﺳﻮﺭﺍﺷﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﺘﯩﺮﻧﺘﺘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻣﯩﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺭﻭﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ
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ﻣﯩﯖﻼپ ﺷﯜﻛﺮﯨﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ
ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﯘﻧﺪﻯ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﮔﻪپ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﻪﺕ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨﻨﻰ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ
ۋە ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻫﻪﺳﺴﯩﻠﻪپ
ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ!.
ﺷﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﺵ ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪە ،ﻫﻪﺭ
ﺧﯩﻞ ﺩەﺑﺪەﺑﯩﻠﯩﻚ ﺗﯧﻤﯩﻼﺭ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻫﯧﭽﻨﯩﻤﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﺰ،
ﻫﺎﻳﺎﺳﯩﺰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺯﺍﻳﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺩﯨﻦ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ
ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻳﯧﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﻨﻰ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭘﺎﻻﻧﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﯩﻨﯩﯔ
ﭘﻮﻛﯘﻧﻰ ﻳﯧﺮﯨﺪە ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘپ ﻗﻮﻳﯘﯕﻼﺭ،
ﺩەپ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭۇﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ ﺗﻮﺭ
ﺑﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺳﺎپ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯩﻦ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘ .ۋەﺯ -ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ،ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ
ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻼ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﭗ ﺋﯚﺗﻤﯩﺴﻪﻙ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ :ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺧﻪۋﯨﺮﻯ ﻳﻮﻕ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻫﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻻﺭﻧﻰ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﯩﺘﻨﻪ -ﭘﺎﺳﺎﺕ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺸﯩﻤﯘ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻐﺎ ﺑﻪﻛﻼ ﻳﯧﻘﯩﻦ .ﮔﻪﺭﭼﻪ
ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ،ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺕ ۋە
ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﮕﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ۋە ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻼﻥ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ،ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ۋە ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻫﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﻪﻗﻠﯩﻤﯩﺰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺕ ۋە ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻤﯘ ﻗﺎﺭﺷﯩﺪەﻙ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﭼﺮﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ
ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﺳﺎﻏﻼﻡ ،ﺩﯦﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﻚ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﺎﺧﯘﻧﯘﻣﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍپ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻣﯘﻫﯩﻢ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺴﻼﻡ
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ﺭﻭﻫﯩﻐﺎ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ "ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ
ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻧﺪە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﻰ ﻛﯜﺕ" ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪە -ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﺕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯ
ﺋﺎﻣﺎﻧﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯۇپ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﭘﯩﺘﻨﻪ -ﭘﺎﺳﺎﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻳﻠﻰ!.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﻫﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ!
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