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 -109245ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯜچ ﺗﺎﻻﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺘﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﻧﯩﻜﺎھﯩﻤﻐﺎ
ﺋﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﯧﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﯨﺸﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻪﺭﺳﻪﻡ
ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟
ﺟﺎۋﺍﺏ:
ﺋﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯜچ ﺗﺎﻻﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺗﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﯩﻐﯩﭽﻪ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ھﺎﻻﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ
ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺋﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ )ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻢ( ﺗﺎﻻﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ
ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ھﺎﻻﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ«
ﺑﻪﻗﻪﺭە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -230ﺋﺎﻳﻪﺕ.
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﯩﻜﺎھﺘﺎ ﻧﯩﻜﺎھﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺷﻪﺭﺕ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ
ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪھﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﻧﯩﻜﺎھ ھﺎﺭﺍﻣﺪﯗﺭ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﯩﻜﺎھﺘﺎ
ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ﻧﯩﻜﺎھﻼﻧﻤﺎﻗﭽﻰ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﻪﺭﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘپ ﻧﯩﻜﺎھﯩﻐﺎ
ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻧﯩﻜﺎھ ﭼﯜﺷﻤﻪﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪھﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﯩﻜﺎھ ﺑﺎﺗﯩﻠﺘﯘﺭ .ﺋﻪﻟﻤﯘﻏﻨﻰ -10ﺗﻮﻡ 55-49
ﺑﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍڭ.
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ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﻯ

ﺗﻪھﻠﯩﻞ

ﻧﯩﻜﺎھﯩﻨﯩﯔ ھﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ .ﺋﻪﺑﯘﺩﺍۋﯗﺩ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
 -2076ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ »ﺗﻪھﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە
ﺗﻪھﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻏﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ«ﺩﯦﮕﻪﻥ .ﺋﻪﻟﺒﺎﻧﯩﻲ ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ
ﺳﻪھﯩﻬ ﺩﯦﮕﻪﻥ .ﺗﻪھﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺗﻪھﻠﯩﻞ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻧﯩﻜﺎھﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ،ﺗﻪھﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ
ﺋﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﺟﻪ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺭﯨﻴﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯧﺮەﻳﻤﯘ؟
ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﻪھﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺗﻪھﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻏﯘﭼﯩﻐﺎ ۋە ﺗﻪھﻠﯩﻞ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ« ﺋﻪﻟﺒﺎﻧﻰ ﺳﻪھﯩﻬ ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎﺏ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﺩە ﺗﯘﺭﯗپ» ،ﻣﺎﯕﺎ ﺗﻪھﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە
ﺗﻪھﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺋﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺭەﺟﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﻤﻪﻥ«ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﺗﻪھﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺷﻪﺭﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﻪﺭﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﻧﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ھﻪﺭ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ھﺎﺭﺍﻣﺪﯗﺭ.
ھﺎﻛﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﻣﻪﺭﮔﻪ” :ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ
ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪھﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﯩﻜﺎھﯩﻤﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﻧﻰ
ﺋﯧﺮﻯ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ“ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﯚﻣﻪﺭ ﻳﺎﻕ .ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻧﯩﻜﺎھ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺧﺎﻻپ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﺳﺎڭ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﯖﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭ ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﯩﻦ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﯩﺰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﺎﻧﺨﻮﺭﻟﯘﻕ
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ﺩەﻳﺘﺘﯘﻕ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻧﯩﻜﺎھ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﻳﯩﻞ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺯﯨﻨﺎ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ“ ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪھﻠﯩﻞ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە
ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘ ﺗﻪھﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪھﻠﯩﻠﻨﻰ ﻧﯩﻴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻟﻪﻧﻪﺗﻜﻪﺭﺩﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺗﻪھﻠﯩﻞ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ھﺎﻻﻝ
ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯘ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎھﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻧﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻧﯩﻜﺎھ ﺑﺎﻏﻼﻧﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺯﯨﻨﺎ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﺪﯗﺭ
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