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ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻐﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺑﺎﻳﺎن
"
ﻗﻪﺷﻘﻪر" دﯦﮕﻪن ﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ
ﻗﻪﺷﻘﻪر -ﺋﯧﻠﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻪدﯨﻤﯩﻲ ۋە ﻣﻪﺷﮭﯘر ﺷﻪﮬﻪرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى .ﺋﯧﻠﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻏﻪرب ﺑﯩﻠﻪن ﺳﻮدا،
ﻣﻪدەﻧﻴﻪت ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﺷﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻗﺎﺗﻨﺎش ﺗﯜﮔﯜﻧﻰ .ﺧﯧﻠﻰ ﺑﯘرۇﻧﻼ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﺷﻪرق ،ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎن ،ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﮬﻪم ﻳﺎۋروﭘﺎ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ راﻳﻮﻧﻼر ۋە ﺋﻪﻟﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﺎردى -ﻛﻪﻟﺪى،
ﺳﻮدا -ﺳﯧﺘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن .ﺷﻪرق ﺑﯩﻠﻪن ﻏﻪرﺑﻨﯩﯔ ﻣﻪدەﻧﻴﯩﺘﻰ ﺑﯘ ﺟﺎﻳﻨﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ زور ﺗﻪﺳﯩﺮ
ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﻪن .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻪﻳﻨﻰ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ دەۋﯨﺮﻟﻪردە ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺷﻪﮬﻪر دەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎن .ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ
ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﯩﯔ ﺳﻮدا ،ﻣﻪدەﻧﻴﻪت ﻣﻪرﻛﯩﺰى ۋە ﻣﻪﻟﯘم دەۋﯨﺮﻟﻪردە ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﻲ ﺑﯘﻟﯘپ ﻛﻪﻟﮕﻪن .ﺋﯘ،
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘزاق ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪا ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ۋە ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺧﺎس ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺟﺎﮬﺎن
ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ دﯨﻘﻘﻪت ﻧﻪزەرﯨﮕﻪ ﺳﺎزاۋەر ﺑﯘﻟﯘپ ﻛﻪﻟﮕﻪن .
ﻗﻪﺷﻘﻪر دﯦﮕﻪن ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﭼﻪت ﺋﻪل ۋە ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﺗﯜرﻟﯜك ﺗﻪﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﭗ ،ﭘﯩﻜﯩﺮ
ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯘ ﺷﻪﮬﻪرﻧﯩﯔ ﻳﯜﻛﺴﻪﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪپ ﻛﻪﻟﺪى .ﺑﻪزﯨﻠﻪر :ﺷﻪﮬﻪر ﻗﻪﻟﯭﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚرﻛﻪم،
ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪﻣﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚرۈپ ،ﻣﯘداﭘﯩﯭ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ﭘﯘﺧﺘﺎ دەپ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼپ ،ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ  -96ﻳﯩﻠﻰ
)ﻣﯩﻼدى  -715ﻳﯩﻠﻰ( ﭘﻪرﻏﺎﻧﻪ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﻪﻣﯩﺮ ﻗﯘﺗﻪﻳﺒﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪرەﺑﻠﻪر ﺑﯘ
ﻧﺎﻣﻨﻰ ﺑﻪرﮔﻪن دەﻳﺪۇ .ﺑﻪزﯨﻠﻪر :ﺑﯘددﯨﺴﺘﻼر ﺑﯘ ﺷﻪﮬﻪرﻧﻰ ﻣﯘﻗﻪددەس ﺋﯘرۇن ﮬﯧﺴﺎﺑﻼپ "ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼ"
)ﺧﯘداﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ( دەپ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪى دەﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺮ زاﻣﺎﻧﻼردا ﺷﺎﻣﺎن دﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ
ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯘ ﺟﺎﻳﻨﻰ ﻣﯘﻗﻪددەس ﺋﯘرۇن ﺳﺎﻧﺎپ "ﻛﺎش -ﻧﺎﮔﺎر" دەپ ﻧﺎم ﺑﻪرﮔﻪن دەپ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪۇ .دﯨﻤﻪك
ﺑﯘددﯨﺴﺘﻼر ﺗﯩﻠﯩﺪا "ﻛﺎش -ﺧﯘدا ،ﻧﺎﮔﺎر -ﺋﯚي" دﯦﮕﻪن ﺑﯘﻟﯘپ" ،ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼ -ﺧﯘداﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ" دﯦﮕﻪن
ﻣﻪﻧﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪﯨﻜﻪن .ﻳﻪﻧﻪ ،ﺑﻪزﯨﻠﻪر :ﺑﯘ ﻳﯘرﺗﺘﯩﻜﻰ ﻧﻪﻗﯩﺶ -ﺋﻮﻳﻤﺎ ۋە "ﻛﺎﺷﺎ" دەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎن ﮔﯜﻟﻠﯜك
ﻗﻮل ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ راۋاﺟﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ" ،ﻛﺎﺷﺎ" ﺳﻪﻧﯭﺗﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﯜﭼﻰ )ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ( ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
"ﻛﺎر" ﻳﺎﻛﻰ "ﺋﯧﺮ" دﯦﮕﻪن ﻧﺎﻣﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﺷﻪﮬﻪر "ﻛﺎﺷﺎﻛﺎر" ﻳﺎﻛﻰ "ﻛﺎﺷﺎﺋﯧﺮ" دەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎن
دەﻳﺪۇ .ﺑﻪزﯨﻠﻪر ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯜﻣﻪن دەرﻳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﻟﯧﯟﯨﺪە ﺋﯘزۇﻧﻐﺎ ﺳﻮزۇﻟﻐﺎن ﺗﯜﭘﺘﯜز ﺑﯩﺮ ﻗﺎش ﺑﯘﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﮬﺎۋاﺳﻰ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﺴﻰ ﻛﯚرﻛﻪم ،ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻚ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ دﯨﻘﻘﻪﺗﻨﻰ ﺟﻪﻟﭗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺑﯘ ﺷﻪﮬﻪر ﺷﯘ
ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﻨﯩﭗ "ﻗﺎﺷﻨﯩﯔ ﻗﯩﺮى" دەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى دﯦﻴﯩﺸﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﻼر ۋە
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ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن ﺗﻪﺑﯩﺮﻟﻪر ﮔﻪرﭼﻪ ﺑﯘ ﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﻰ ﺗﯘﻟﯘق ﺋﻪﻛﯩﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜرۈپ ﺑﯩﺮەﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ،
ﮬﻪر ﮬﺎﻟﺪا ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ رﯦﯫﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﯘﻧﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺑﯩﺮاق زاﻣﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ
ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯘ ﻧﺎم ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪت ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼپ ،ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘزدا "ﻗﻪﺷﻘﻪر"،
ﻳﯧﺰﯨﻠﻤﯩﻼردا "ﻛﺎﺷﯩﻐﻪر" دﯦﮕﻪن ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﺎ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى .
ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﺎﻟﯩﻢ ،ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ،ﺗﯩﻠﺸﯘﻧﺎس ﻣﻪﮬﻤﯘت ﮬﯜﺳﯩﻴﯩﻦ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚز ﺗﻪﺧﻪﻟﻠﯘﺳﯩﻨﻰ
"ﻗﻪﺷﻘﻪرى" دەپ ﺋﺎﺗﯩﺸﻰ ﺑﯘ ﻗﻪدﯨﻤﯩﻲ ﺷﻪﮬﻪرﻧﯩﯔ ﻳﯜﻛﺴﻪك ﺋﯘرۇﻧﺪا ﺗﯘرﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺸﺎرەﺗﺘﯘر.
دﯦﻤﻪك" :ﻗﻪﺷﻘﻪر" دﯦﮕﻪن ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﺎ ﻣﯘﺷﯘ زﯦﻤﯩﻨﺪا ﺋﯘزاق ﺗﺎرﯨﺨﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺎن ﻳﺎﺷﺎپ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯚز ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎن ﺷﻪﮬﻪر ﻗﯘرﻟﯘﺷﻰ ،ﺑﯩﻨﺎﻛﺎرﻟﯩﻖ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ ،ﺑﯘﻟﯘﭘﻤﯘ
ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﻧﻪﻗﻘﺎﺷﻠﯩﻖ ﮬﯜﻧﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﺟﻪﺳﺴﻪﻣﻠﻪپ ﺑﻪرﮔﻪن ﻧﺎم دﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘ ﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ
ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻛﻪڭ ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮاﭘﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ دەپ
ﻗﺎراﻳﻤﯩﺰ .
ﻗﻪﺷﻘﻪر ﭘﻪﻗﻪت ﺷﻪﮬﻪرﻧﯩﯖﻼ ﺧﺎس ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯘﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻗﻪﺷﻘﻪرﯨﻴﻪ دەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎن ﺟﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ
ﺋﻪﻣﻪس ،ﭼﯜﻧﻜﻰ" ،ﻗﻪﺷﻘﻪرﯨﻴﻪ" ﻛﻪڭ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﯩﻢ .ﺋﯘ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪر ۋﯨﻼﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪۋەﺳﯩﺪﯨﻦ
ﮬﺎﻟﻘﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺷﻪﮬﻪر دەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎن ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺑﯩﻠﻪن ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘ ﻛﻪڭ داﺋﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺳﻮدا ،ﻣﻪدەﻧﻴﻪت ۋە ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﺎرﯨﺨﺘﺎ ﺑﻪش ﻗﻮﻟﺪەك ﺋﺎﻳﺎن .ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﻪردە ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ "ﻗﻪﺷﻘﻪرﯨﻴﻪ" ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ،ﺋﺎﺷﯘ ﻣﻪرﻛﻪز  -ﻗﻪﺷﻘﻪر
ﺷﻪﮬﺮﯨﺪۇر.
رﯨﯟاﻳﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺷﻪﮬﻪر ﻗﻪﻟﯭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﻳﻰ ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﻘﺎن .دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ
ﺋﻮرﻧﻰ ﺋﺎﺗﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﺷﮭﻪت دﯦﮕﻪن ﺟﺎﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮرﻧﻰ -ﺋﺎﺗﯘش ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ "ﺧﺎن
ﺋﯚي" دﯦﮕﻪن ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﻪﻟﮕﻪن ،ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺖ ﺧﺎن ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺧﯧﻠﻰ زور ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﺶ
ۋۇﺟﯘدﻗﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن .ﺑﯘ ﺟﺎي ﮔﻪرﭼﻪ ﻗﺎراﺧﺎﻧﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯘدرەﺗﻠﯩﻚ ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻰ ﺳﯘﻟﺘﺎن ﺳﯘﺗﯘق ﺑﯘﻏﺮاﺧﺎن
دەۋرﯨﺪە ﺗﻪﺧﺘﯩﮕﺎھ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻣﻪﻟﯘم زاﻣﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯜز ﺑﻪرﮔﻪن ﻗﯘرﻏﺎﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﭘﯩﺘﻰ ۋە ﺳﯘ
ﻳﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺳﯘﻟﯘﺷﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرۇﻟﻐﺎن ﮬﻪﻣﺪە ﺋﺎﺳﺘﺎ -ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺧﺎراب ﺑﻮﻟﻐﺎن-3 .
ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﻮرﻧﻰ ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ  -940ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼدﯨﻨﯩﯔ  -1533ﻳﯩﻠﻰ( ﻣﯩﺮزا ﮬﻪﻳﺪەر ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﻗﻪﻟﯭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎۋات ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺷﻪﮬﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﻰ
ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﺪى .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ "ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﻜﻰ ﺷﻪﮬﻪر" دەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎن ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻛﻪﻟﮕﻪن" .ﺗﻮﻗﻘﯘزاق دەرۋازا"" ،ﻗﺎرﯨﻘﻰ دەرۋازا" دﯦﮕﻪن ﻧﺎﻣﻼر داﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘرۇن ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ
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ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﺷﻪﮬﻪر ﻗﻪﻟﯭﺳﻰ ﺑﯘﻟﯘپ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﮔﻪرﭼﻪ ﺑﯘ ﺷﻪﮬﻪر ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ
دەۋرﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﻰ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﯧﯖﻪﻳﻤﻪي ﻗﯧﻠﯩﯟەرﮔﻪن ﺋﯩﺪى .ﭘﻪﻗﻪت  19ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە زوﮬﻮرﯨﺪﯨﻦ ﮬﺎﻛﯩﻢ ﺑﻪگ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﻠﯩﭗ "ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﯨﻘﻰ ﺷﻪﮬﻪر" دەپ
ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎن ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻗﻪﻟﯭ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻗﯘﺷﯘﻟﯘپ ،ﺳﯧﭙﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯧﮭﺎﺗﻪﻟﻪﻧﺪۈرۈﻟﺪى .
زوﮬﻮرﯨﺪﯨﻦ ﮬﺎﻛﯩﻢ ﺑﻪگ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺗﯘرﭘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻردﯨﻦ ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ﻗﻪﺷﻘﻪردە ﮬﺎﻛﯩﻢ ﺑﻪگ
ﺋﯘﻧﯟاﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪن  20ﻳﯩﻠﺪەك ﮬﯚﻛﯜم ﺳﯜردى .ﺑﯘ دەۋﯨﺮدە ﺋﯘ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻧﯘرﻏﯘن زوراۋاﻧﻠﯩﻘﻼرﻧﻰ
ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪن .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺳﯧﭙﯩﻞ ﻳﺎﺳﺎﺷﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ۋاﻗﯩﺘﺴﯩﺰ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﮕﻪ ﺳﻪۋەﺑﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﻪﺷﻘﻪرﮔﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪن ﺑﻪزﯨﺒﯩﺮ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺋﯘ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪن ﺑﯩﻨﺎم ﻳﻪرﻟﻪرﻧﻰ
ﺋﺎﭼﻘﯘزۇپ ﺗﯧﺮﯨﻠﻐﯘ ﻛﯚﻟﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﭗ ،ﺋﯘزۇن ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﻠﻪرﻧﻰ ﭼﯧﭙﯩﭗ ،ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪﻟﺪۈرﮔﻪن ﺋﯩﺪى .ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺷﻪﮬﺮﯨﻨﻰ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﺸﻜﯩﻤﯘ ﺋﯚزى ﺑﯩﯟاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋە
ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎن .ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺷﯘ دەۋرﻧﯩﯔ ﻣﻪﺷﮭﯘر ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ،ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﺎﺑﺪۇرﯦﮭﯩﻢ ﻧﺎزارى ﺋﯚز
ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﺪا ﻣﯘﻧﺪاق دەپ ﻳﺎزﻏﺎن ﺋﯩﺪى :
ﻛﻰ ﺑﯩﺮﻣﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯜز ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﺑﻪش ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪر①
ﺑﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﺪۇردى ﺷﻪﮬﻪرﻧﻰ ﺷﺎھ زوﮬﻮرﯨﺪﯨﻦ ﺑﻪﻟﻪﻧﺪ ﺋﻪﺧﺘﻪر②
دﯨﯫﻳﺎرى ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﻐﺎ رەﮬﻤﻪ ﺋﻪﻳﻠﻪپ ﮬﯩﺪادﯨﻴﻪدﯨﻦ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻪﻟﯭﻧﻰ ﻣﻪﮬﻜﻪم ﮔﻮﻳﺎ ﺳﻪددى ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺪەر.
ﻧﻮرۇز ﺋﺎﺧﯘن ﻛﺎﺗﯩﭙﻤﯘ ﺋﯚز ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﺪا زوﮬﻮرﯨﺪﯨﻦ ﮬﺎﻛﯩﻢ ﺑﻪﮔﻨﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻣﻪزﻣﯘﻧﺪا ﺋﯘﻟﯘﻏﻼپ ﻛﯜﻳﻠﯩﮕﻪن
ﺋﯩﺪى:
ﺷﺎھ زوﮬﻮرﯨﺪﯨﻦ ﺳﯘﻟﯘي ﺋﺎﻣﺒﺎل ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺷﻪﮬﻪرﻧﻰ ﺑﯩﻨﺎ،
ﮬﯩﻤﻤﻪت ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﯘ ﺷﺎﮬﻘﺎ ﺑﺎرﯨﻜﺎﻟﻼ ﻣﻪرﮬﺎﺑﺎ.
ﺋﻪﻟﯭدەر ﺳﺎﺋﺎدەت ۋە ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﺘﯘر ﭘﻪﻟﻪﻛﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﺸﺎن،
ﺑﯘ ﺑﯩﻨﺎ ﺗﻪﻣﯩﺮﻧﯩﯔ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻐﺎ ﺋﻪﺧﺘﻪرﻧﯩﺪا④
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ﻳﯘﻗﯘرﯨﻘﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮﻻردﯨﻦ زوﮬﻮرﯨﺪﯨﻦ ﮬﺎﻛﯩﻢ ﺑﻪﮔﻨﯩﯔ ﺷﻪﮬﻪرﻧﻰ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﺶ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪە ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە
ﻛﯜچ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯩﻠﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪۇ .ﺷﻪﮬﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻘﻰ ﺳﯧﭙﯩﻠﯩﻨﻰ ﺳﻮﻗﯘﺷﺘﺎ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺗﯧﺰ ﺗﯘﺗﯘش
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎي ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻼ ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﻳﯘﻗﯘرﯨﻘﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮﻻردﯨﻦ ﺳﯧﭙﯩﻠﻨﯩﯔ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﯩﻐﺎن ﻳﯩﻠﻼر ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯚرۈﻧﯜپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺋﺎﺑﺪۇرﯦﮭﯩﻢ ﻧﺎزارى ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴﻪ -1255
ﻳﯩﻠﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪۇ .ﻧﻮرۇز ﺋﺎﺧﯘن ﻛﺎﺗﯩﭗ "ﺋﻪﺧﺘﻪر ﻧﯩﺪا" ﺳﯩﺪا ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴﻪ  -1256ﻳﯩﻠﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪۇ.
ﻣﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ،ﻗﺎرﯨﻤﺎﻗﻘﺎ ﺋﺎرﻟﯩﻘﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﭘﻪرق ﺑﺎرﻟﯩﻘﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ روﺷﻪن .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﻧﻰ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻛﯚرﮔﯩﻨﯩﻤﯩﺰدە ،ﮬﻪر ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﯘﻟﯘپ ،ﺳﯧﭙﯩﻠﻨﯩﯔ ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﻰ  -1255ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا
ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ -1256 ،ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪا ﭘﯜﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘم .ﮬﻪر ﮬﺎﻟﺪا ،ﺳﯧﭙﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﺎﻳﺪا ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪۇ .
ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺷﻪﮬﻪر ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺷﯩﻤﺎﻟﺪا ﺗﯜﻣﻪن دەرﻳﺎﺳﻰ ،ﺟﻪﻧﯘﭘﺘﺎ ﻗﯩﺰﯨﻞ دەرﻳﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚز
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﻳﺎﻧﺪاﺷﺘﯘرۇپ ﺳﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪرﻧﯩﯔ ﭼﻮڭ
ﻣﻮﻟﻠﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻮﻟﻼ ﺳﺎدﯨﻖ ﺋﻪﻟﻪم ۋە ﺗﯘردى ﺷﻪﻳﺦ دﯦﮕﻪﻧﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﻗﯩﺪا ﻏﻪﻳﯟەت  -ﺷﯩﻜﺎﻳﻪت
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎرﺷﻰ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﭘﯩﻼن ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﺘﯩﻠﮕﻪن .ﺑﯘﻻر ﺋﯚز ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە:
"زوﮬﻮرﯨﺪﯨﻦ ﮬﺎﻛﯩﻢ ﺑﻪگ ﺋﯚزى ﺗﯘرﭘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺪەر ۋاﯕﻨﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﻨﻰ ﺷﻪﮬﻪر
داﺋﯩﺮﺳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈپ ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺎۋﯨﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜرﻣﻪﻛﭽﻰ دﯦﮕﻪن ﺳﯚز -ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﻪرﻧﻰ ﺗﺎرﻗﺎﺗﻘﺎن .ﺑﯘ
ﺳﯚزﻟﻪردﯨﻦ رەﻧﺠﯩﮕﻪن ﮬﺎﻛﯩﻢ ﺑﻪگ ،ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺪەر ۋاﯕﻨﯩﯔ ﮔﯜﻣﺒﯩﺰﯨﻨﻰ ﺷﻪﮬﻪر ﺳﯩﺮﺗﯩﺪا ﻗﺎﻟﺪۇرۇپ ،ﻣﻮﻟﻼ
ﺳﺎدﯨﻖ ﺋﻪﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎل ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻜﻰ )ﺗﯚرە ﻳﺎرﺑﺎغ دﯦﮕﻪن ﺟﺎﻳﺪﯨﻜﻰ( ﺑﯧﻐﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯘردى ﺷﻪﻳﺨﻨﯩﯔ
ﺟﻪﻧﯘپ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻜﻰ )ﻗﯘم دەرۋازﯨﺪﯨﻜﻰ( ﺑﯧﻐﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﻧﺎ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ،ﺷﻪﮬﻪر داﺋﯩﺮﺳﯩﻨﻰ
ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﺘﯩﭗ ،ﺳﯧﭙﯩﻠﻨﻰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯧﻐﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﺟﺎزاﻟﯩﻐﺎن .ﺷﻪﮬﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ ﮬﺎﻟﯩﺘﻰ ﺗﺎﻛﻰ
 -1950ﻳﯩﻠﻼرﻏﯩﭽﻪ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن.
ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺷﻪﮬﯩﺮى ﮔﻪرﭼﻪ زوﮬﻮرﯨﺪﯨﻦ ﮬﺎﻛﯩﻢ ﺑﻪگ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﻳﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺷﯘﻟﻐﺎن ﺟﺎﻳﻠﯩﺮى ﺑﯩﺮدﯨﻨﻼ ﺋﺎۋات ﺑﯘﻟﯘپ ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﯩﺪى .ﺑﯘﻟﯘﭘﻤﯘ ﻏﻪرب ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻜﻰ ﺳﺎزﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن
ﮔﯚرﺳﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯚﻧﯜﻛﺘﯜرەﻟﻤﯩﺪى .ﭘﻪﻗﻪت ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻠﻼردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺟﻪﻧﯘﺑﺘﺎ ﻗﻮزﻏﺎﻟﻐﺎن
راﺷﯩﺪﯨﻦ ﺧﻮﺟﺎ ﻗﻮزﻏﯩﻠﯩﯖﻰ� ﺋﻪﺳﻨﺎﺳﯩﺪا ﮬﺎﻛﯩﻤﻴﻪت ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺑﻪدۆﻟﻪت )ﻳﺎﻗﯘپ ﺑﻪگ(
ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ راۋاﺟﻼﻧﺪۇرۇﻟﯘپ ،ﺷﻪﮬﻪرﻧﯩﯔ ﻏﻪرب ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻜﻰ ﻳﯩﯖﻰ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺋﺎۋاﺗﻼﺷﺘﻰ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﮬﯧﻴﺘﮕﺎھ
ﺟﺎﻣﻪﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮬﯧﻴﺖ -ﺑﺎﻳﺮام ﻣﯘراﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺟﺎﻳﺪا
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ﺋﯚﺗﻜﯜزۈﻟﯜﺷﻰ ،ﺑﯘ ﻗﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﺎۋات ﺑﯘﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺳﻪۋەب ﺑﻮﻟﺪى .ﻳﺎﻗﯘپ ﺑﻪﮔﻨﯩﯔ ﺋﻮردﯨﺴﻰ دەپ
ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎن ﺑﺎش ﻣﻪﻣﯘرﯨﻲ ﺋﻮرﮔﺎﻧﻨﯩﯔ دەرۋازﯨﺴﻰ ﺷﯘ ﺗﻪرەﭘﻜﻪ ﻗﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ" ،ﺋﻮردا ﺋﺎﻟﺪى" دەپ
ﺋﺎﺗﺎﻟﺪى .ﮬﯧﻴﺘﮕﺎھ ﻣﻪﻳﺪاﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮردا ﺋﺎﻟﺪى ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎي ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪر ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯘرۇن
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ "ﺋﻪﻟﭽﯩﺨﺎﻧﺎ" دەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﺪى ۋە ﺷﻪﮬﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﻲ ﺑﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى -1878 .ﻳﯩﻠﻰ
ﻳﺎﻗﯘپ ﺑﻪگ ﮬﺎﻛﯩﻤﻴﯩﺘﻰ ﺋﺎﻏﺪۇرۇﻟﯘپ ،ۋەزﯨﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﺪى .
ﻗﻪﺷﻘﻪرﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﮬﺎﻛﯩﻤﻴﻪت ﺑﯧﺸﯩﺪا ﺗﯘرﻏﺎن ﻟﻰ ﺟﯘﻳﺎ ﺑﻪزى ﺟﺎﻳﻼرﻧﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﻜﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﮬﯧﻴﺘﮕﺎھ ﻣﻪﻳﺪاﻧﻰ ﺋﯚز روﻟﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ  -1317 -1315ﻳﯩﻠﻠﯩﺮى )ﻣﯩﻼدﯨﻴﻪ
 -1898ﻳﯩﻠﻰ( ﻟﻮﻳﺠﻰ دارﯨﻦ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺷﻪﮬﻪرﻧﯩﯔ ﻏﻪرﺑﯩﮕﻪ ﻳﺎﻧﺪاپ ﺳﺎﻟﺪۇرﻏﺎن ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﻪﻟﯭ ﺷﻪﮬﻪر
داﺋﯩﺮﺳﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ زوراﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﻪﻟﯭ ﻳﯘﻣﯩﻼق داﺋﯩﺮﻟﯩﻚ ﺳﯧﭙﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺧﻪﻟﻖ
ﺑﯘﻧﻰ "ﻳﯘﻣﯩﻼق ﺷﻪﮬﻪر" دەپ ﺋﺎﺗﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻏﻪرﺑﯩﮕﻪ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن دەرۋازﯨﺴﻰ ﺑﯘ ﺷﻪﮬﻪرﻧﯩﯔ ﻏﻪرﺑﯩﻲ
ﺗﻪرﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﺰﯨﻼرﻏﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺑﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯘﻧﻰ "ﻳﯧﯖﻰ دەرۋازا" دەپ ﺋﺎﺗﯩﺪى.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺷﻪﮬﺮﯨﻨﯩﯔ دەرۋازﯨﺴﻰ ﺗﯚﺗﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ،ﺷﻪﮬﻪر ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺪا ﺧﯧﻠﯩﻼ ﺋﻮﯕﺎﻳﻠﯩﻖ
ﺗﯘﻏﯘﻟﺪى .
ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ  -1326ﻳﯩﻠﻰ )ﻣﯩﻼدﯨﻨﯩﯔ  -1909ﻳﯩﻠﻰ( ﻟﻮﺷﻪﻧﺘﯜي ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘﻣﯩﻼق
ﺷﻪﮬﻪرﮔﻪ ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻣﯘل ﺳﺎﻟﺪۇرۇﻟﺪى .ﺧﻪﻟﻖ ﺑﯘﻧﻰ "ﺷﯩﺘﻪي ﻳﺎﻣﯘﻟﻰ" دەپ ﺋﺎﺗﯩﺪى-1923 ،-1912 .
ﻳﯩﻠﻠﯩﺮى ﻗﻪﺷﻘﻪردە ،دەۋﯨﺮ ﺳﯜرﮔﻪن ﮬﻪرﺑﯩﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺷﯩﺘﻪي ﻟﯜﻳﺠﺎڭ ﻣﺎﺟﯩﯱ ﻣﯘﺷﯘ ﺟﺎﻳﺪا ﺗﯘرﻏﺎن ﺋﯩﺪى.
ﻣﺎﺟﯩﯱ ﺳﯧﭙﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎﻧﺪاپ ،ﺗﯚت ﻗﻪۋەﺗﻠﯩﻚ راۋاق ﺳﺎﻟﺪۇرۇپ ،ﺷﻪﮬﻪرﮔﻪ ﺳﯜرﻟﯜك ﺗﯜس ﭘﻪﻳﺪا
ﻗﯩﻠﺪى .راۋاﻗﻨﯩﯔ ﺗﯚت ﺋﻪﺗﺮاﭘﻰ ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﺘﯩﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻛﯚرﻛﻪم ﻣﻪﻧﺰﯨﺮە ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪى .راۋاق
ﺧﯧﻠﯩﻼ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜﻜﻪ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺗﯘرۇپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﻰ ﺷﻪﮬﻪرﻧﯩﯔ ﻧﯘرﻏﯘن ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻛﯚرۈپ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ﻗﯩﻼﻻﻳﺘﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەك راۋاﻗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ "ﻳﯘﻣﯩﻼق ﺷﻪﮬﻪر ﻛﯚﻟﻰ" دەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎن ﭼﻮڭ
ﻛﯚﻟﻨﯩﯔ ﮬﺎۋاﺳﻰ ۋە ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﯕﯜل ﺋﺎﭼﺎﻻﻳﺘﺘﻰ .
ﺑﯘ ﻗﻮرﻏﺎﻧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻧﺎﻣﻰ ﻛﻮﻧﺎ ﮔﯜﻟﺒﺎغ ﺋﯩﺪى .ﻣﯩﻼدﯨﻨﯩﯔ  -1554ﻳﯩﻠﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪردە
ﮬﯚﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣﯩﺮزا ﮬﻪﻳﺪەر � ﻳﺎﺳﺎﺗﻘﺎن ﺗﯚت ﺑﺎﻏﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .ﺟﺎﮬﺎﻧﮕﯩﺮ ﺧﻮﺟﺎ
ﻗﻮزﻏﯩﻠﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ۋەﻳﺮان ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻧﺪى .ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻣﺎﻧﺠﯘﻻر ﺑﯘ ﻳﻪردە ﮬﻪرﺑﯩﻲ ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﺗﯘرﻏﯘزدى .ﺑﯘ ﺟﺎي ﻳﺎﻗﯘپ ﺑﻪگ ﮬﺎﻛﯩﻤﻴﯩﺘﻰ دەۋرﯨﺪە ﻳﻪﻧﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى .ﻛﯧﻴﯩﻦ زوزۇﯕﺘﺎﯕﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺳﻜﻪرﻟﯩﺮى ﻗﻪﺷﻘﻪرﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﻳﯘﻣﯩﻼق ﺷﻪﮬﻪر ﮬﻪرﺑﯩﻲ ﻻﮔﯩﺮ ﺑﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى.
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ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺷﻪﮬﯩﺮى ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﯩﺮ دۋاﻣﯩﺪا "ﻛﻮﻧﺎ ﺷﻪﮬﻪر"" ،ﻳﯧﯖﻰ ﺷﻪﮬﻪر" دﯦﮕﻪن ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﻗﻪﻟﯭﮔﻪ ﺑﯚﻟﯜﻧﺪى .ﻳﯩﯖﻰ ﺷﻪﮬﻪرﻧﻰ -ﺗﯘڭ دارﯨﻦ دﯦﮕﻪن ﻛﯩﺸﻰ  -1854ﻳﯩﻠﻰ ﺑﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﺪۇردى .ﻳﯧﯖﻰ
ﺷﻪﮬﻪر ﻗﻪﻟﯭﺳﻰ ﻛﻮﻧﺎ ﺷﻪﮬﻪرﻧﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻐﺎ ﺗﻮﻗﻘﯘز ﻛﯧﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻜﻜﻰ دەرﻳﺎﻧﯩﯔ
�ﺋﻮﺗﺘﯘرﺳﯩﻐﺎ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎن ﺋﯩﺪى ،ﺑﯘ ﻗﻪﻟﯭ ﺷﯘ زاﻣﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﮬﻪرﺑﯩﻲ ﻻﮔﯧﺮ ﺑﯘﻟﯘپ ﻛﻪﻟﺪى .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن،
ﻳﺎﻗﯘپ ﺑﻪﮔﻨﯩﯔ "ﻗﻮش ﺑﻪﮔﻠﯩﻚ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﺴﻰ" ،ﺟﯩﻨﺸﯘرﯨﻨﻨﯩﯔ "ﺳﯩﺠﺎڭ ﻳﺎﻣﯘﻟﻰ" ،ﮔﻮﻣﯩﻨﺪاﯕﻨﯩﯔ
"ﺟﯩﯖﺒﯩﻲ ﺳﯩﻠﯩﯖﺒﯘﺳﻰ" ﻣﯘﺷﯘ ﺷﻪﮬﻪرﮔﻪ ﺋﯘرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﺎرﯨﺨﻨﯩﯔ ﺋﯚزى ﺷﺎﮬﯩﺪ .
ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺷﻪﮬﯩﺮى ﺗﺎرﯨﺨﺘﺎ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺷﻪﮬﻪرﻧﯩﯔ ﻣﻪرﻛﯩﺰى ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﻪﻳﻨﻰ
ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪرﺑﯩﻲ ،ﻣﻪﻣﯘرﯨﻲ ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش ﺑﺎش ﺋﻮرﮔﺎﻧﻠﯩﺮى ﻣﯘﺷﯘ ﺷﻪﮬﻪردە ﺗﻪﺳﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن .ﺑﯘ
ﺷﻪﮬﻪرﻧﯩﯔ ﺳﯧﭙﯩﻠﻰ ﺋﯧﮕﯩﺰ ،ﭘﯘﺧﺘﺎ ،ﺋﻪﺗﺮاﭘﻠﯩﺮى ﺧﻪﻧﺪەك ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮراﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯘرۇﺷﺘﺎ ﺋﺎﺳﺎن ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ
ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺘﺘﻰ
ﮬﯧﻴﺘﮕﺎھ ﺟﺎﻣﻪﺳﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪردﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﺟﺎﻣﻪ ،ﮬﯧﻴﺘﮕﺎھ ﻣﻪﻳﺪاﻧﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪردﯨﻜﻰ ﺋﺎۋات ﺳﻮدا،
ﻣﻪدەﻧﻴﻪت ﻣﻪرﻛﯩﺰﯨﺪۇر ،ﺋﯘ ﻗﻪﺷﻘﻪرﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ دﯨﻘﻘﻪت ﻧﻪزەرﯨﻨﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺗﺎرﺗﻤﺎي ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯜن ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺗﻪرەﭘﻜﻪ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎن ﭼﻮڭ دەرۋازﯨﺴﻰ ،ﭘﻪﺷﺘﯩﻘﻰ ،ﺋﺎق ﮔﯜﻣﺒﯩﺰى ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻜﻰ
ﻧﻪﻗﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎرﻟﯩﺮى ﺷﻪﮬﻪرﮔﻪ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻛﯚرﻛﻪﻣﻠﯩﻚ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .
ﺟﺎﻣﻪﻧﯩﯔ ﻗﯘرۇﻟﯘش ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻜﻰ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪن ﺗﺎﻣﭽﻰ ۋە
ﺳﻪﻧﯭﺗﻜﺎرﻻرﻧﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪدەر ﻣﺎﮬﺎرەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﻛﯩﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜرۈش ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﻠﻠﻪ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر
ﺑﯩﻨﺎﻛﺎرﭼﯩﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯘزاق ﺗﺎرﯨﺨﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﮬﯧﻴﺘﺘﺎ ﭼﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﺎﻏﺮا ،ﺳﯘﻧﺎي ﺋﺎۋازى ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﺟﻪﻟﭗ ﻗﯩﻠﯩﺪۇﻛﻰ ،ﺑﯘ ﻗﯩﺰﯨﻘﺎرﻟﯩﻖ
ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚز ﺋﯜزۈپ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪۇ .ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯩﻼﺳﺴﯩﻚ ﻣﯘزﯨﻜﯩﺴﻰ  12ﻣﯘﻗﺎم ﻧﺎﻏﺮا
ﺳﯘﻧﺎﻳﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻪرەﻧﻨﯘم ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ،ﺑﯘ ﺋﯜچ ﻛﯜن ﺋﯩﭽﯩﺪە دﯦﮕﯜدەك ﺋﺎۋام ﺧﻪﻟﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯜز
ﻛﯚرۈﺷﯩﺪۇ .ﺋﯚز زاﻣﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪت ﺋﺎﻛﺎ ﺳﯘﻧﺎﻳﭽﻰ ،روزى ﺋﺎﻛﺎ )ﺑﺎﺷﻰ( ﻻر ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎﮬﺎرﯨﺘﻰ
ﺑﯩﻠﻪن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮬﯧﻴﺖ ﺋﯩﺸﺘﺮاﻛﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ رەﮬﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻻﺗﺘﻰ .ﺷﯘ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻨﻤﯘ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﮬﯧﻴﺘﺘﺎ
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﯘﻻﺗﺘﻰ .ﮔﯧﺰى ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺑﯘ ﮬﯧﻴﺘﮕﺎھ ﺟﺎﻣﻪﺳﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺋﻮﻳﻨﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﺎﻣﺎ
ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﺎزراق ﺳﯚز ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﺴﻪك ﻳﺎﻣﺎن ﻛﻪﺗﻤﻪس؛ ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺧﻪﻟﻘﻰ ،ﻧﺎﻏﺮا ،ﺳﯘﻧﺎﻳﻨﯩﯔ
ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎۋازﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺷﻘﺎ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺧﯘﺷﺘﺎر ،روزى ﮬﯧﻴﺖ ،ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻛﯜﻧﻠﯜك ﺋﺎرام ۋە
ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ۋاﻗﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﻧﺎﻏﺮا ،ﺳﯘﻧﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺳﺎداﻟﯩﺮى ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯚﺗﻜﯜزﯨﺪۇ .ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺋﻮﻣﯘم
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ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮاﻛﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺳﺎﻣﺎ ﺳﯧﻠﯩﺶ ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻳﺎﻗﺘﯘرۇپ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﺪۇر" .ﺳﺎﻣﺎ" ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺳﻪﻧﯭﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘﻳﯘن ﺑﯘﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯚﯕﯜل ﺋﯧﭽﯩﺸﺘﺎ
ﺋﻮﻳﻨﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﯩﺪﯨﻦ ﺗﯜﭘﺘﯩﻦ ﭘﻪرﻗﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯘﺳﺴﯘل ﺋﺎدەﺗﺘﻪ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﻛﯩﺸﻰ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘرۇﻧﻼﻧﺴﺎ" ،ﺳﺎﻣﺎ" ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮاﻛﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘرۇﻧﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﻳﯜزﻟﯩﮕﻪن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚز داﺋﯩﺮﺳﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ رەﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻦ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚپ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ رەﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﮔﻪﻧﺪە ﮔﻮﻳﺎ ﺑﯩﺮﻻ ﻛﯩﺸﻰ
ﮬﻪرﻛﻪﺗﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪەك ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ" .ﺳﺎﻣﺎ" دا ﭘﻪﻗﻪت ﻧﺎﻏﺮا ،ﺳﯘﻧﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﮬﺎڭ ﻳﯚﺗﻜﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن رﯦﺘﯩﻢ
ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺪۇ .ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ "ﺳﺎﻣﺎ" ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﻼرﻣﯘ ﻧﺎﻏﺮا -ﺳﯘﻧﺎﻳﻨﯩﯔ ﻣﯘﯕﻠﯘق ،ﻳﺎرﻗﯩﻦ ،ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎۋازﯨﺪﯨﻦ
ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﮬﯧﻴﺖ ﺗﻪﻧﺘﻪﻧﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻤﯘ ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯜﺗﯜپ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪي ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .
ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮬﯧﻴﺖ ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ﮬﯧﻴﺘﮕﺎھ ﻣﻪﻳﺪاﻧﯩﺪا ﮬﯧﻴﺖ ﺗﻪﻧﺘﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜزﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﻳﺎﻟﻐﯘز
ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺷﻪﮬﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﻻر ﺑﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻗﻪﺷﻘﻪرﻧﯩﯔ ﮬﻪرﻗﺎﻳﺴﻰ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﭼﻪت
ۋﯨﻼﻳﻪﺗﻠﻪردﯨﻨﻤﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻛﯧﻠﯩﭗ ﮬﻮزۇرﻟﯩﻨﯩﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪزﮔﯩﻠﻠﻪردە ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺷﻪﮬﯩﺮى ﺧﯘددى ﺋﺎدەم
دﯦﯖﯩﺰﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻐﯘﺳﯩﺰ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪۇ.
ﮬﯧﻴﺘﮕﺎھ ﺟﺎﻣﻪﺳﻰ ،ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ
ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ ۋە ﻣﻪدرﯨﺴﯩﺪۇر .ﺑﯘ ﺟﺎﻣﻪ دۆﻟﻪت ﺋﯩﭽﻰ ۋە ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ دﯨﻨﯩﻲ ﺳﺎﮬﻪدﯨﻜﯩﻠﻪر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا زور
ﺗﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ،ﮬﻪﻣﺪە ﻗﻪﺷﻘﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﻢ -ﻣﻪرﯨﭙﻪت ،ﮬﯜﻧﻪر -ﺳﻪﻧﯭت ﻣﺎﻛﺎﻧﻰ ﺑﯘﻟﯘﺷﺘﻪك ﺋﯧﺴﯩﻞ
ﺧﯩﺴﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﺎﺗﯘر ،ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﭽﺎن ،ﺋﻪﻗﯩﻞ -ﭘﺎراﺳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺧﻪﻟﻖ ﺑﯩﻨﺎﻛﺎرﻟﯩﻖ
ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﭙﯩﻚ ﻧﻪﻣﯘﻧﯩﺴﯩﺪۇر .
ﮬﯧﻴﺘﮕﺎھ ﺟﺎﻣﻪﺳﯩﻨﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﯘﺑﻘﺎ ﺋﯘزۇﻧﻠﯘﻗﻰ 140 -ﻣﯧﺘﯩﺮ ،ﻏﻪرﺑﺘﯩﻦ ﺷﻪرﻗﻘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻰ  120ﻣﯧﺘﯩﺮ ،ﺋﯘﻣﯘﻣﯩﻲ ﻳﻪر ﻣﻪﻳﺪاﻧﻰ 22 .25 ،ﻣﻮ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺟﺎﻣﻪ :دەرۋازا ،ﮬﻮﻳﻼ ،ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ،
ﻣﻪدرﯨﺲ ،ﮬﯘﺟﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺗﯚت ﻗﯩﺴﯩﻤﻐﺎ ﺑﯚﻟﯜﻧﯩﺪۇ .دەرۋازا ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﻣﯘﻧﺎر ،دەرۋازا ،ﮔﯜﻣﺒﻪز
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯜچ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘرۇﻟﯘپ ﺑﯩﺮ ﮔﻪۋدە ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .
ﺟﺎﻣﻪ ﭼﻮڭ دەرۋازﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻰ  30 .4ﻣﯧﺘﯩﺮ ،ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜﻰ  70 .4ﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﭼﻮڭ
دەرۋازا ﺋﻮرﻧﯩﺘﯩﻠﻐﺎن ﺗﺎﻣﻐﺎ ﻣﯧﮭﺮاب ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻧﻪﻗﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪن ﺗﻪﻛﭽﯩﻠﻪر ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎن .دەرۋازﯨﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘب
ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻣﻐﺎ رەﯕﺪار زﯨﻨﻨﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪن ﺗﯚت ﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﺘﻪ ،ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻣﯧﺘﯩﺮ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ
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ﻣﯧﮭﺮاب ،ﺋﻪﮔﻤﻪ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻧﺎۋا ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛﻪرﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮى ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯧﺘﯩﺮ
ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﺘﻪ ،ﺑﯩﺮ ﻣﯧﺘﯩﺮ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜﺘﻪ رەﯕﺪار ﻧﻪﻗﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﺳﺎ ﺗﺎﺧﺘﺎ ﺑﺎر.
دەرۋازﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺋﯧﮕﯩﺰ ،ﮬﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ ،ﻛﯚرﻛﻪم ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺳﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪن ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﺳﯩﺮﻻﻧﻐﺎن
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎر ﺑﯘﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜﻰ  19ﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺎرﻻر ﺷﻪﮬﻪرﮔﻪ ﻛﯚرﻛﻪم ،ﮬﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ
ﺗﯜس ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎرﻧﻰ ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘرۇپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﮔﻪج ۋە ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﺧﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯧﺘﯩﻠﮕﻪن
ﭼﺎﺗﻤﺎ ﺗﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﻰ  28ﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﻣﯘﻧﺎرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﻳﻼﻧﻤﺎ ﭘﻪﻟﻪﻣﭙﻪﻳﻠﻪر ﺑﯘﻟﯘپ ،ﻣﻪزﯨﻦ،
ﺋﺎﺧﯘﻧﯘﻣﻼر ﺷﯘ ﭘﻪﻟﻪﻣﭙﻪﻳﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﻰ ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪۇ .ﻣﯘﻧﺎرﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﺗﯚﻣﯜر دەﺳﺘﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﺘﯘن ﮬﻪل ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺋﻮرﻧﯩﺘﯩﻠﻐﺎن .ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎدەﻣﻨﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺗﺎرﺗﯩﭗ
ﺗﯘرﯨﺪۇ .
ﺟﺎﻣﻪﻧﯩﯔ ﺷﻪرق ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﻮڭ دەرۋازﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﮔﯜﻣﺒﻪز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺴﯩﺰ،
ﮔﯜﻣﺒﻪزﻧﯩﯔ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﺑﯘرﺟﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﻼﻧﻤﯩﺴﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮڭ ۋە ﺳﻮل ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪە ﺟﺎﻣﻪ ﺳﻪﻳﻨﺎﺳﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن
ﻣﯧﮭﺮاب ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﺑﺎر .
ﮔﯜﻣﺒﻪزﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﺋﺎﻳﻼﻧﻤﯩﺴﻰ  40ﻣﯧﺘﯩﺮ ،ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜﻰ  5 .12ﻣﯧﺘﯩﺮ ،ﺋﯜﺳﺘﻰ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎپ
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﺎر ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪن ﺑﯘﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺎرﻧﯩﯔ ﻳﻪر ﻳﯜزﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜﻰ  5 .17ﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﮔﯜﻣﺒﻪز ﺋﺎﻟﻪم ﮔﯜﻣﺒﯩﺰى ﺑﯩﻠﻪن رﯨﻘﺎﺑﻪﺗﻠﻪﺷﻜﻪﻧﺪەك ﺗﯩﻚ ﺗﯘرﯨﺪۇ .دەرۋازﯨﻨﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎل ۋە ﺟﻪﻧﯘب
ﺗﻪرەﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯚﻟﻪپ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎن  46ﺋﯧﻐﯩﺰﻟﯩﻖ دۇﻛﺎن ﺑﯘﻟﯘپ ،ﺑﯘ دۇﻛﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎرﯨﺴﻰ ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪۇ .
ﮬﯧﻴﺘﮕﺎھ ﺟﺎﻣﻪﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪى -ﺷﻪﮬﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻗﯘﻳﯘق ﺋﯧﻠﯩﻢ -ﺳﯧﺘﯩﻢ ،ﺳﻮدا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎزﯨﺮﯨﺪۇر.
ﺑﯘ ﺟﺎﻣﻪ دەرۋازﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﻰ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪە ﺋﯧﮕﯩﺰ ﮬﻪم ﺋﺎزادە ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺷﺘﺎق ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ،ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ
ۋە روزى ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪە ﭘﻪﺷﺘﺎﻗﺘﺎ ﻧﺎﻏﺮا ،ﺳﯘﻧﺎي ﺋﺎۋازى ﻳﺎﯕﺮاپ ،ﮬﯧﻴﺘﮕﺎھ ﻣﻪﻳﺪاﻧﯩﻐﺎ ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎن
ﺗﯜﻣﻪﻧﻠﯩﮕﻪن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺑﺎﻳﺮام ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻧﺘﻪﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﯘرۇن -ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪددەس ﺟﺎﻳﻰ
ﮬﻪم ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﯧﻴﺖ -ﺑﺎﻳﺮاﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘﺗﻠﯘﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﻪﻳﺪاﻧﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎچ ﮬﯧﻴﺘﮕﺎھ دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﭘﯜﺗﯜن ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ ﺳﻪﻳﻨﺎ )ﮬﻮﻳﻼ( ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﻟﯩﻤﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﻮدﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯚل ﺑﺎر .ﺑﯘ ﺟﺎﻣﻪدە ﮬﻪر
ﻛﯜﻧﻰ  4 -3ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﻰ ،ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى  10 -5ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﻰ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ .ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪە -40
 50ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﻛﯩﺸﻰ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ .ﺟﺎﻣﻪ ﮬﻮﻳﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﻳﯟاﻧﻨﻰ ﺟﻪﻧﯘﺑﺘﯩﻦ ﺷﯩﻤﺎﻟﻐﺎ ﺳﻮزۇﻟﻐﺎن
ﻣﺎﺷﺮەڭ ﺳﯩﺮﻻﻧﻐﺎن رﯨﺸﺎﺗﻜﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ .رﯨﺸﺎﺗﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜﻰ  50 .1ﻣﯧﺘﯩﺮ ،ﺋﺎﻳﯟاﻧﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺶ
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯜچ ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﻮرﻧﯩﺘﯩﻠﻐﺎن .
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ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ )ﺧﺎﻧﯩﻘﺎ( ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﯨﻘﻰ ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ )ﭘﯩﺸﺎﻳﯟان( ،ﻛﺎﻳﯩﯟاﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯜچ ﻗﯩﺴﯩﻤﻐﺎ ﺑﯚﻟﯜﻧﯩﺪۇ .ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯘزۇﻧﻠﯘﻗﻰ  5 .36ﻣﯧﺘﯩﺮ ،ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﻰ 5 .10
ﻣﯧﺘﯩﺮ ،ﺋﯘﻣﯘﻣﯩﻲ ﻳﻪر ﻛﯚﻟﯩﻤﻰ  456ﻛﯟادرات ﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.
ﺟﺎﻣﻪﻧﯩﯔ ﻏﻪرﺑﯩﻲ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎن ﻣﯧﮭﺮاﺑﺘﺎ ﺧﺎﺗﯩﭗ ﺋﺎﺧﯘﻧﯘم ﺧﯘﺗﺒﻪ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ.
ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﯨﻘﻰ ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ ،ﻛﺎﻳﯟاﻧﻼرﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘپ ﺋﯜﺳﺘﻰ ﻳﯧﭙﯩﻠﻐﺎن ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻐﺎﻧﺪا  2660ﻛﯘۋادﯨﺮات
ﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﻳﯟان ﺗﯘرۇﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻣﯧﺘﯩﺮ ﺋﯩﮕﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯩﻜﻰ  140ﺗﺎل ﺗﯜۋرۈك ﻛﯚﺗﯜرۈپ ﺗﯘرﯨﺪۇ.
دﯦﻤﻪك ،ﺟﺎﻣﻪ دەرۋازا ،ﻣﯘﻧﺎرﻻر ،ﭘﻪﺷﺘﺎﻗﻼر ،ﮔﯜﻣﺒﻪز -رﯨﺸﺎﺗﻜﯩﻼر ،ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻧﻪﻗﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪن ﺗﯜرﻟﯜك ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﻼر
ﺑﯩﻠﻪن ﭘﯜﺗﯜن ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻐﺎ ﻣﻪﺷﮭﯘردۇر.
ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺷﻪﮬﻪرﻧﯩﯔ "ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﯘﻟﯩﻘﻰ" ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻐﺎن ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎرﯨﺨﻰ ﺋﻮرﻧﻰ ،ﺋﯚز ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ۋە ﻣﻪدەﻧﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﭘﯜﺗﻜﯜل ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﻏﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﻪن دﯨﻨﻰ ،ﺋﯩﻠﻤﻰ
ﻣﻪرﻛﻪزدۇر .
ﺧﻪﻟﻘﺘﯩﻜﻰ ﭼﯧﭽﻪﻧﻠﯩﻚ ،ﺑﯩﻠﯩﻢ -ﻣﻪدەﻧﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻣﺮاﻗﻠﯩﻖ ،ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺶ ﺋﯚز ﺋﺎرا ﺋﺎﻟﯩﻲ
ﮬﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯘﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﭘﻪزﯨﻠﻪﺗﻠﻪر ،ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﺋﯩﭙﺘﯩﺨﺎرﻟﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻜﺘﯘر .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ،ﺧﯘﺳﯘﺳﻪن
ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪردﯨﻦ ﺑﯧﺮى دﯨﻨﯩﻲ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻳﯘرﺗﻰ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ
ﺑﯘﻟﯘﺷﻰ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى .ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻛﯚپ ۋاﻗﯩﺖ ﻧﯘرﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ...ﻻرﻧﻰ ﺳﻪرپ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻪدﯨﻠﯩﮕﻪ ﺑﯘﺧﺎرا ،ﺋﯩﺴﺘﺎﻣﺒﯘل ،ﻳﯧﯖﻰ دﯦﮭﻠﻰ ،دەﻣﻪﺷﻖ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺟﺎﻳﻼرﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﻗﯘپ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪن
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪردﯨﻜﻰ ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪا ۋۇﺟﯘدﻗﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﻟﮕﻪن راۋاﺟﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪدەر ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى دﯨﻨﯩﻲ ﺑﯩﻠﯩﻢ
ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘﺧﺎرا ﻳﯜﻛﺴﻪك ﺋﻮرۇﻧﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ
ۋە ﻗﻪﺷﻘﻪردە ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪﮬﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺗﯩﺮﺷﯩﺸﻰ ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪا ،ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﭼﺎﻏﻼردا ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺷﻪﮬﯩﺮى
ﺑﯘﺧﺎرادﯨﻦ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻛﻨﻰ ﺗﺎرﺗﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ﭼﻪت ﺋﻪﻟﻠﻪرﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﻗﯘش ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻰ
ﺑﯩﺮ ﻗﻪدەر ﺗﯜﮔﻪپ ،ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘش ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺗﻪﺷﻨﺎﻟﯩﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪدەر ﻗﺎﻧﺪۇرۇﻟﺪى .ﺑﯘ ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﺶ
ﻳﺎﻟﻐﯘز ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ،ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ،ﺷﻪرﻗﯩﻲ ﺗﻪرەﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﺪى .ﮬﻪر ﻳﯩﻠﻰ ﺟﺎي -ﺟﺎﻳﻼردﯨﻦ
ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎن ﺗﺎﻟﯩﭙﻼر ﻣﻪدرﯨﺴﻠﻪردە ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻳﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺎﻣﻪت ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ۋە ﭼﻪﻛﻜﻪن رﯨﻴﺎزەﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻳﯘرﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﺎﺗﺘﻰ" .ﺳﺎﻧﻰ ﺑﯘﺧﺎرا" � دﯦﮕﻪن ﺋﺎﺗﺎﻗﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﻪﺷﻘﻪر
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ﺷﻪﮬﯩﺮى ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺧﯧﻠﻰ دەۋرﻧﻰ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜزدى .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﯩﻤﯘ ﻗﻪﺷﻘﻪر
ﻣﻮﻟﻠﯩﻠﯩﺮى ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯘرت ﻣﻮﻟﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﺋﯜﺳﺘﯜن ﮬﯚرﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﯘﻻر ﺋﯚز زاﻣﺎﻧﯩﺴﯩﺪا ﺧﻪﻟﻖ
ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯚﮬﭙﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻳﺎراﺗﻘﺎن .ﻳﯩﺮاﻗﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا  20ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪردە ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻠﻪردﯨﻦ ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﺎﻟﯩﻢ
ﺗﯩﻠﺸﯘﻧﺎس ﻣﻪﮬﻤﯘت ﻗﻪﺷﻘﻪرى ،ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﺷﺎﺋﯩﺮ ﻳﯜﺳﯜپ ﺧﺎس ﮬﺎﺟﯩﭙﻼر ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﺗﯚﮬﭙﯩﻜﺎرﻻردﯨﻦ
ﺑﯘﻟﯘپ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ "ﺗﯜرﻛﯩﻲ ﺗﯩﻠﻼر دﯨﯟاﻧﻰ"" ،ﻗﯘﺗﺎدﻏﯘ ﺑﯩﻠﯩﻚ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮى ﺟﺎﮬﺎﻧﻐﺎ ﻣﻪﺷﮭﯘر
ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺧﻪﻟﻘﻰ ﭘﯜﺗﯜن دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﺗﯜرﻛﻠﻮﮔﻼر ۋە دﯨﯟاﻧﺸﯘﻧﺎﺳﻼر ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ،ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪن ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺪۇ.
ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ زاﻣﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻐﺎن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ،ﺋﺎﺳﺘﺮوﻧﻮﻣﻼر ،ﺗﯧﯟﯨﭙﻼر ،ﻳﺎزﻏﯘﭼﻰ،
ﺷﺎﺋﯩﺮﻻر ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺑﯘﻻر ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﭼﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎردﯨﻤﯩﺴﯩﺰ ﺋﯚﺳﯜپ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪى ۋە ﺋﯚز زاﻣﺎﻧﯩﺴﯩﺪا
ﺋﻪۋﻻدﻻرﻏﺎ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﯘدەك ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯜﭼﯜن زور ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪر ﻛﯚرﺳﻪﺗﺘﻰ .ﻣﯩﺮ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﯩﺪى ﻗﺎزى ﻛﺎﻻن،
ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻘﺎدﯨﺮ ﻗﺎزى ﻛﺎﻻن ،ﻣﻮﻟﻼ ﺋﺎﺧﯘن ﻗﺎزى ﻛﺎﻻن ،ﺑﺎﮬﺎۋﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﺧﺴﯘم ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر
ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر .ﺋﯘﻻر ﺋﯚز دەۋرﯨﺪە ﻗﻪﺷﻘﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯜﻳﯜك ﺋﻪرﺑﺎﺑﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘﻟﯘپ ،ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ
ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﺘﯩﺸﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﻘﺎن .ﻳﯘرت ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼپ ،ﻳﺎﺗﻼرﻧﯩﯔ ﺑﻮزەك ﻗﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ،
زورﻟﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎرﺷﻰ ﻛﯚرەﺷﻜﻪن .ﻣﯩﺮ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪت ﻗﺎزى ﻛﺎﻻن "ﺑﻪدۆﻟﻪت" ﻧﯩﯔ ﮬﻪرﺑﯩﻲ ﺋﯩﺴﺘﺒﺪاﺗﯩﻐﺎ ﺑﻮي
ﺋﻪﮔﻤﯩﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻘﺎدﯨﺮ ﻗﺎزى ﻛﺎﻻن ﻳﯜرەﻛﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪن ﺟﺎن ﭘﯩﺪا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﯔ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻨﯩﯔ
ﻗﻪﺷﻘﻪردﯨﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪارى ﻟﻰ ﺟﺎۋﯨﻨﻨﯩﯔ زورﻟﯘق ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ،ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪددەس ﺟﺎﻳﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻐﺎن
ﺟﺎﻣﻪﺳﯩﻨﻰ ﺑﯘﺗﺨﺎﻧﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎن .ﺑﺎﮬﺎۋﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﺧﺴﯘم ﭼﺎروﺳﯩﻴﻪ ﻛﻮﻧﺴﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺳﻮراﻗﻘﺎ
ﺗﺎرﺗﯩﺸﯩﻐﺎ ﭘﯩﺴﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎي ﺋﻪﻳﯩﺒﯩﻨﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺋﺎرﺗﯩﭗ ﻳﯜزﻣﯘ ﻳﯜز ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮﻟﯩﺸﯩﺶ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ﺋﯘﻧﻰ ﻟﻪت
ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﻪرداﻧﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎﻳﺪۇ" .دارازا" )ﺋﯘزۇن -ﺋﯧﮕﯩﺰ( دەپ
ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎن ﻣﻮﻟﻼ ﺋﺎﺧﯘن ﻗﺎزى ﻛﺎﻻن ،ﭼﺎروﺳﯩﻴﻪﻧﯩﯔ زوﻣﯩﮕﻪرﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎرﺷﻰ ﺑﺎﺗﯘراﻧﻪ ﻛﯜرﯨﺸﯩﭗ
ﺟﺎزاﻧﯩﺨﻮرﻟﯘق ،ﺑﯧﺴﯩﻤﺪارﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﻗﺎﻗﺸﺎﺗﻘﺎن زوراۋاﻧﻼرﻧﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪردﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼپ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن...
ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ زاﻣﺎﻧﻼردا ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﯨﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﺸﻜﻪن ﻣﯘﻧﻪۋۋەر ﺋﺎﻟﯩﻤﻼردﯨﻦ ﺋﺎﺑﺪۇﻗﺎدﯨﺮ داﻣﻮﻟﻼ،
ﺋﺎﺑﺪۇۋارس ﺋﻮﻏﻠﻰ ،ﺷﻪﻣﺸﯩﺪﯨﻦ داﻣﻮﻟﻼ ،ﺳﺎﺑﯩﺖ داﻣﻮﻟﻠﯩﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش زﯨﻴﺎﻟﯩﻼر ،ﻗﯘﺗﻠﯘق ﮬﺎﺟﻰ ﺷﻪۋﻗﯩﮕﻪ
ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﻪدﯨﺒﻠﻪر ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯚز ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻨﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜرﮔﻪن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ
ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎزادﻟﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﯜﺗﯜن ﻳﯜرەك ﻗﯧﻨﻰ -ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﺪى .ﺋﯘﻻر ﺗﯜرﻟﯜك
ﺋﯘﺳﯘﻟﻼرﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺳﯜردى .ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺗﯩﻠﯩﺪا ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪر ﻳﯧﺰﯨﭗ ۋە
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ﮔﯧﺰﯨﺘﻠﻪرﻧﻰ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﺶ ،ﺟﺎﮬﺎﻟﻪت ﻧﺎداﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪۇرۇش ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻛﯚرﺳﻪﺗﺘﻰ .ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﺰﻻر ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻗﻪدرﯨﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﺎﺑﺪۇﻗﺎدﯨﺮ داﻣﻮﻟﻼﻣﻨﯩﯔ "ﻧﻪﺳﯩﮭﻪﺗﯘل ﺋﺎﻣﻤﺎ" ،ﺷﻪﻣﺴﯩﺪﯨﻦ داﻣﻮﻟﻠﯩﻨﯩﯔ "ﺋﻮﻟﻤﻮﮬﺎ ﺗﻮزﻣﻮﭼﻪﻳﯩﻦ"،
ﺳﺎﺑﯩﺖ داﻣﻮﻟﻼﻣﻨﯩﯔ "ﺷﯧﺮﯨﻦ ﻛﺎﻻم" دﯦﮕﻪن ﺋﻪﺳﻪرﻟﯩﺮى ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻣﯘددﯨﯫدا ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن .ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻪرﻟﻪر
ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺗﻪرﺑﯩﻴﻠﻪش روﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﺪى .ﺋﻪل ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻳﯘﻗﯘرى ﺋﺎﺑﺮوي ﻗﺎزاﻧﻐﺎن ﺑﯘ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ،ﻗﻪﺷﻘﻪردﯨﻜﻰ
ﻣﻪدرﯨﺴﻠﻪردە ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪﮬﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﺸﻜﻪﻧﺪۇر .ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺷﻪﮬﺮﯨﺪە ﻣﻪﺷﮭﯘرراق ﻣﻪدرﯨﺴﻠﻪردﯨﻦ ﺋﻪﻳﻨﻰ
زاﻣﺎﻧﺪا ﺋﻮن ﻧﻪﭼﭽﯩﺴﻰ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﻣﻪدرﯨﺴﻠﻪر ﺷﻪﮬﻪرﻧﯩﯔ ﻛﯚﺟﯜم ﻛﻮﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯘرۇﻧﻼﺷﻘﺎن ﺋﯩﺪى.
ﻛﯚرﻛﻪﻣﻠﯩﻚ ،ﮬﻪﺷﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯧﻠﯩﺸﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯘ ﻣﻪدرﺳﻠﻪر ﮔﯜﻟﻠﯜك ﺋﻮﻳﻤﺎ ،ﻛﯚﭘﺘﯜرﻣﻪ،
ﻧﻪﻗﯩﺸﻠﻪر ﭼﯧﻜﯩﻠﮕﻪن ﻛﺎﺷﺎ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚرﻛﻪم ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن .ﭘﻪﺷﺘﺎق ،ﮔﯜﻣﺒﻪزﻟﯩﺮى ﺋﯧﮕﯩﺰ ،ﮬﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ ،ﻣﯘﻧﺎرﻟﯩﺮى
ﻛﯚرﻛﻪم ﺑﯘﻟﯘپ ﺷﻪﮬﻪرﮔﻪ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﮔﯜزەل ﺗﯜس ﻛﯩﺮﮔﯜزﮔﻪن ﺋﯩﺪى .
ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺷﻪﮬﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪدرﯨﺴﻠﻪر ﻗﻪﺷﻘﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯚزﯨﺪە ﮬﯚﻛﯜم ﺳﯜرﮔﻪن ﺧﺎﻧﻼر � ﮬﯧﻜﯩﻤﻼر،
ﺑﻪﮔﻠﻪر ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﻗﺎراﺧﺎﻧﯩﻼر دەۋردە ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ "ﺳﺎﭼﯩﻴﻪ" ،دۆﻟﻪﺗﺒﺎﻏﺪﯨﻜﻰ
"ﮬﺎﻣﯩﺪﯨﻴﻪ" ،ﺋﻮﭘﺎﻟﺪﯨﻜﻰ "ﻣﺎﮬﻤﯘدﯨﻴﻪ" ﻣﻪدرﯨﺴﻠﯩﺮى ﺷﯘ دەۋرﻟﻪردﯨﻜﻰ ﻣﻪﺷﮭﯘر ﺋﺎﻟﯩﻢ ،ﺋﻪدﯨﺐ،
ﺳﻪرﻛﻪردﯨﻠﻪرﻧﻰ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﺎﻏﭽﯩﻠﯩﺮى ﺋﯩﺪى 13 .ﺋﻪﺳﯩﺮدە ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻳﯘرﺗﻰ ﺑﯘﻟﯘپ
ﮔﯜﻟﻠﻪﻧﮕﻪن ﺋﺎزﻧﻪ ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ )ﭼﺎﺳﺎ ﭼﺎﭘﺎن ﺑﺎزﯨﺮﯨﺪﯨﻜﻰ( ﮔﻪ ﻗﻪدەم ﺗﻪﺷﺮﯨﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺷﻪﻳﯩﺦ ﺳﻪﺋﯩﺪى ﺑﯘ
ﻳﻪردە ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺗﺎﻟﯩﭙﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻞ -ﭘﺎراﺳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﻜﯜرﻟﯜﻛﯩﮕﻪ
ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﮬﻪم ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻜﻪ دەۋەت ﻗﯩﻠﻐﺎن .
ﺳﻪﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺧﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼﺧﺎن ﻧﺎﻣﯩﺪا ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎن "ﺧﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪدرﺳﻪ"  400ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﺎرﯨﺨﻘﺎ
ﺋﯩﮕﻪ 350 .ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﺎرﯨﺨﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ "ﺳﺎﻗﯩﻴﻪ ﻣﻪدرﯨﺴﻪ" ﺳﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﻣﻪﺷﮭﯘر ﻣﻪدرﯨﺴﻠﻪردﯨﻦ ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ
ﻣﻪدرﯨﺴﻠﻪر ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻳﯘرﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘﻟﯘپ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ .
ۋاﯕﻼردﯨﻦ ﻳﯘﻧﯘس ۋاﯕﻨﯩﯔ "ۋاﯕﻠﯩﻖ ﻣﻪدرﺳﻪ" ﺳﻰ ،ﮬﯧﻜﯩﻤﻠﻪردﯨﻦ "ﺗﺎﺟﻰ ﮬﯧﻜﯩﻢ ﺑﻪگ ﻣﻪدرﺳﻪ"
ﺳﻰ" ،ﺋﯚﻣﻪر ﮬﯧﻜﯩﻢ ﺑﻪگ ﻣﻪدرﺳﻪﺳﻰ"ﺳﻰ ،ﺑﻪﮔﻠﻪردﯨﻦ ﻗﯘرﺑﺎن دورﻏﺎﻧﯩﯔ "دوﻏﺎ ﻣﻪدرﯨﺴﻪ" ﺳﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر
ﺑﻪدۆﻟﻪت ﮬﺎﻛﯩﻤﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪى -ﻛﻪﻳﻨﯩﺪە ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن .ﺗﺎرﯨﺨﻰ  100ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﯩﺪۇ .ﺑﺎﻳﻼر ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﻣﻪدرﺳﻠﻪرﻣﯘ ﻣﻪﻟﯘم ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﻨﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﻰ ﺧﯘﺟﺎ ﻳﺎﺳﺎﺗﻘﺎن "ﻛﻪﻧﺠﺎزا
ﻣﻪدرﺳﻪ" ﺳﻰ ۋە "ﻣﻪدرﺳﻪ ﻛﯩﻤﯩﺮﯨﻴﻪ" دەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎن ﻗﺎزاﻧﭽﻰ ﻣﻪدرس ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻣﯘ ﻣﻪﺷﮭﯘردۇر .ﺑﯘ
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ﻣﻪدرﺳﻠﻪر ﺋﯘﻣﯘﻣﻪن ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ -ﻣﻪرﯨﭙﻪﺗﺘﯩﻦ ﻧﻪپ ﺋﺎﻟﺪۇرۇپ ،ﻳﯘرﺗﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﻧﯘرﯨﻨﻰ ﭼﺎﭼﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ  1000ﻳﯩﻞ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺑﯩﺮ ﻣﻪزﮔﯩﻠﻨﻰ ﺋﯚز ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜزﮔﻪن .ﺑﯘ
ﻣﻪدرﺳﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪر داۋاﻣﯩﺪا ﻣﻪزﻣﯘت ﺗﯘرۇﺷﻰ ،ﺑﯘﻧﻰ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎن ﺑﯩﻨﺎﻛﺎر ﺋﯘﺳﺘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻢ -ﮬﯜﻧﻪر
ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﺪە ﻳﯩﺮاﻗﻨﻰ ﻛﯚرەرﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﻧﻪﻗﻪدەر ﺋﯘﺳﺘﺎ ۋە ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﻗﻪﺷﻘﻪردە  20ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪرﻧﻰ ﻳﺎۋروﭘﺎﭼﻪ داۋاﻻش ﻳﻮق ﺋﯩﺪى .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر
ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﮬﯚﻛﯜﻣﺎﻻرﻏﺎ داۋاﻟﯩﺘﺎﺗﺘﻰ .ﺗﯧﯟﯨﭗ دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﮬﯚﻛﯜﻣﺎﻻر ﺋﯚز
ﻗﺎﺑﯩﻠﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪرﻧﻰ داۋاﻻپ ،ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺗﻪن ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘرۇش ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺋﯚز ﺗﯚﮬﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻗﻮﺷﺎﺗﺘﻰ .ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪا ﺑﯘﻟﯘﭘﻤﯘ ﻗﻪﺷﻘﻪردە زاﻣﺎﻧﯩﯟى دوﺧﺘﯘر ۋە دوﺧﺘﯘرﻟﯘق ﺳﺎﻳﻤﺎﻧﻠﯩﺮى ﻳﻮق
ﺑﯘﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻤﺎي ﻳﻪرﻟﯩﻚ ﮬﯚﻛﯜﻣﺎﻻر ﺋﻮﺑﺪاﻧﻼ رول ﺋﻮﻳﻨﺎپ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﯩﺪى.
ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺧﻪﻟﻘﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ زاﻣﺎن ﮬﯚﻛﯜﻣﺎﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﻪﻳﺪەر ﺋﺎﺧﯘﻧﯘم ،ﻗﺎﺳﯩﻢ ﺋﯚﻣﻪر ﮬﺎﺟﯩﻢ ،ﺳﻮﭘﻰ
ﺋﺎﺧﯘﻧﯘم ،ﺧﻮﺟﺎ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼﺧﺎن ،ﺧﻮﺟﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﮬﺎﺟﯩﻤﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺳﻮﭘﻰ
ﺋﺎﺧﯘﻧﯘم ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯜرﻟﯜك ﺗﻪرﯨﭗ ۋە ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺗﺎﻛﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪرﮔﯩﭽﻪ داۋام ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى.
ﺳﻮﭘﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﯘم ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺷﻪﮬﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﮬﻪﻳﺪەر ﺋﺎﺧﯘﻧﯘﻣﻨﯩﯔ ﺷﺎﮔﯩﺮﺗﻰ ﺋﯩﺪى .ﺑﯘﻻر ﺧﯟﯨﺌﻰ
ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪا ﻳﺎﺷﯩﻐﺎن ،ﺗﯩﺒﺎﺑﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪن ﺷﯚﮬﺮەت ﻗﺎزاﻧﻐﺎن ،ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ داۋاﻻش ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ
"ﺗﯩﺒﺒﯩﻲ ﻟﻮﻗﻤﺎن" ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺴﯩﺪا ﺑﯘﻟﯘپ ،ﻛﯧﺴﻪل داۋاﻻﺷﺘﺎ ﻗﯘﺷﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻮرﮔﺎﻧﯩﺰﯨﻤﻰ ،ﺋﯚﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠﻪردﯨﻦ
ﺗﻪﻳﻴﺎرﻻﻧﻐﺎن دورﯨﻼر ﺑﯩﻠﻪن ﺳﺎﻧﺴﯩﺰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪرﻧﻰ داۋاﻻپ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﻘﺎن .ﺋﯘ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻧﯘﺟﯘﻣﺪﯨﻦ ﺧﯧﻠﯩﻼ
ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪرﻧﻰ ﻳﯘﻟﺘﯘزﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎراپ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈش ،ﻛﯧﺴﻪل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎراپ ﮬﯚﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﺶ -ﺋﯘﻧﯩﯔ داۋاﻻﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺧﻪﻟﻘﻰ
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﺎﻻﻧﺘﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻗﯩﺰﯨﻘﺎرﻟﯩﻖ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻼرﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ؛ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﯩﺴﺎل
ﻛﻪﻟﺘﯜرەﻳﻠﻰ :ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﺴﻪل ﺋﺎدەﻣﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜرۈپ داۋاﻻﺗﻘﯩﻠﻰ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﺴﺎ ،ﺳﻮﭘﻰ
ﺋﺎﺧﯘﻧﯘم ﻛﯚرۈﭘﻼ" ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻗﯩﺰﯨﻖ! ﮬﺎﻳﺎت ﺋﺎدەﻣﻨﻰ ﺋﯚﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺗﯜرۈپ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎراﯕﻼ"-
دﯦﮕﯜدەك ،ﺳﻮﭘﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﯘﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺗﯘرﻏﺎﻧﻼر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺳﯚزﯨﮕﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪي ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪا ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﻛﯩﺸﻰ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﭘﺘﯘ ۋە ﮬﺎﻳﺎل ﺋﯚﺗﻤﻪي ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜرۈپ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻛﯩﺸﻰ ﻳﯧﻘﯩﻠﯩﭗ ﺗﯩﻨﻤﺎﻳﻼ ﺟﺎن
ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ ،ﺑﻪدۆﻟﻪت ﺳﻮﭘﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﯘﻣﻨﯩﯔ داﯕﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﮬﺎرﯨﺘﯩﻨﻰ ﺳﯩﻨﯩﻤﺎق ﺋﯜﭼﯜن ،ﺑﯩﺮ ﺋﯘزۇن
ﻳﯩﭙﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﻨﻰ ﺳﻮﭘﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﯘﻣﻐﺎ ﺗﯘﺗﻘﯘزۇﭘﺘﯘ ۋە" :ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﻰ ﻳﻮق ،ﺑﯘ ﻳﯩﭗ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯘﻣﯘرﯨﻨﻰ
ﻛﯚرۈپ ﺑﯧﻘﯩﯔ" دەﭘﺘﯘ .ﺳﻮﭘﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﯘم ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯩﭙﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﻨﻰ ﺋﯘۋۋﻻپ ﺗﯘﺗﯘپ ﻛﯚرۈپ :ﺗﻪﺧﺴﯩﺮ! "ﺑﯘ
ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﻛﯧﭙﻪﻛﻨﻰ ﻛﯚپ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﮬﻪﻟﻪﭘﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪان ﺑﻪرﮔﻪﻧﺪﯨﻼ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ" دەپ ﮬﯚﻛﯜم
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ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭙﺘﯘ .ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ﺳﻮﭘﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﯘﻣﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﯘﺗﻘﯘزۇﻟﻐﺎن ﻳﯩﭙﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﭼﻰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺳﻮﻻپ
ﻗﯘﻳﯘﻟﻐﺎن ﻛﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣﯜﯕﮕﯜزﯨﮕﻪ ﺑﺎﻏﻼپ ﻗﯘﻳﯘﻟﻐﺎن ﺋﯩﻜﻪن .ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﻜﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ
ﻳﯘﺷﯘرۇپ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﮬﺎﻳﯟاﻧﻨﯩﯔ ﺗﻮﻣﯘر ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﯩﭗ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯚز ﻻﻳﯩﻘﯩﺪا ﺟﺎۋاب
ﺑﻪرﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻳﺎﻗﯘپ ﺑﻪگ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺘﯩﺒﺎرەن ﺋﯘﻧﻰ ﮬﯚرﻣﻪﺗﻠﯩﮕﻪن .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەك
ﺋﯘ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ داۋاﻻپ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﻮﭘﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﯘﻣﻐﺎ ،ﮬﻪزرەت
)ﺋﺎﭘﯫق ﺧﻮﺟﺎ( ﻣﺎزﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺷﻪﻳﺨﻠﯩﻖ ﻣﻪﻧﺴﯩﭙﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﯫم ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋە ﺗﯧﺮﯨﻠﻐﯘ زﯦﻤﯩﻦ،
ﺑﺎغ -ۋاراﻧﻼر ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻣﻨﯘﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪۈرﮔﻪن .ﺷﯘﯕﺎ ﺳﻮﭘﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﯘم ﺷﻪﻳﺦ دەﭘﻤﯘ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎن
ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ ﺑﻪدۆﻟﻪت ﮬﺎﻛﯩﻤﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺋﯚز ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻛﻪﻟﮕﻪن .ﻟﯘ ﺟﻮﻳﺎﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﻛﯧﺴﻪﻟﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﻣﺎﻧﺠﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪارﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﯫﻣﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪن ﮬﻪم ﻟﯘﺟﻮﻳﺎ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎزﻟﯩﺮى ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈپ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن.
ﺳﻮﭘﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﯘم ﭘﯜﺗﯜن ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﻰ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ داۋاﻻش ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚﺗﻜﯜزۈپ ،ﻳﯘرﺗﺘﺎ زاﻣﺎﻧﯩﯟى داۋاﻻش
ﺋﻪﺳﯟاﺑﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﺪۈرﻣﻪي ،ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺴﯩﺰ ﺋﯚﻟﯜم ۋە ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﺎزاﺑﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮاﺗﻤﺎي،
ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﻠﻪرﻧﻰ داۋاﻻپ ،ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪن ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪۇرۇپ ،ﺋﯚز ﺋﻪﻣﮕﻪك ﺗﻪرى ۋە
ﺋﯩﺠﺎدﯨﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪت ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺷﯘﯕﺎ رﯨﯟاﻳﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﺷﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜن ﺋﯩﻠﮕﯩﺮى ﺗﻪﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯚرۈپ ،ﺷﺎﮔﯩﺮت ۋە ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﻨﯘﺗﻠﯘق ۋاﻗﺘﻰ
ﻗﺎﻟﻐﯘﭼﻪ ﺋﻪﮬﯟاﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەر ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘرۇپ ﺟﺎن ﺋﯜزﮔﻪن ﺋﯩﻜﻪن .
ﺳﻮﭘﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﯘم ﻳﻪﻧﻪ روزى ﮬﺎﺟﯩﻢ ،ﺳﺎﻗﻰ ﺋﺎﺧﯘن ۋە ﺋﺎﺑﺪۇرﯦﮭﯩﻢ ﮬﺎﺟﯩﻤﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ۋارﺳﻼرﻧﻰ-
ﺋﯩﺰ ﺑﺎﺳﺎرﻻرﻧﻰ ﻗﺎﻟﺪۇرۇپ ﻛﻪﺗﻜﻪن .ﺑﯘﻻر ﺋﯘﺳﺘﺎزﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪت ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺧﯧﻠﻰ زور ﺗﯚﮬﭙﯩﻠﻪرﻧﻰ
ﻗﻮﺷﺘﻰ .ﺳﻮﭘﻰ ﺋﺎﺧﯘﻧﯘم ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺗﯩﺒﺎﺑﻪﺗﺘﻪ ﻳﯜﻛﺴﻪك ﺋﯘرۇن ﺗﯘﺗﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎي ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﻧﯘﺟﯘم )ﻳﯘﻟﺘﯘزﻻر
ﺋﯩﻠﻤﻰ -ﺋﺎﺳﺘﺮوﻧﻮﻣﯩﻴﻪ( ﻧﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪن ۋە ﻣﻪﺧﺴﯘس ﻳﯘﻟﺘﯘزﻻر ﺳﺎﻳﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎن ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯩﺸﺘﺎ ﻳﯘﻟﺘﯘز
ﮬﻪرﻛﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎراپ ﺋﯩﺶ ﻛﯚرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯚﺗﻜﯜر ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﺳﺘﺮوﻧﻮﻣﻰ ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﮬﯚرﻣﯩﺘﻰ
ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى.
ﻗﻪﺷﻘﻪردە ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜر ﺗﯧﯟﯨﭙﻼردﯨﻦ ﻗﺎﺳﯩﻢ ﺋﯩﻤﯩﺮ ﮬﺎﺟﯩﻢ ،ﮬﻪﻳﺪەر ﺋﺎﺧﯘﻧﯘم ،ﺧﻮﺟﺎ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼﺧﺎن،
ﻗﺎدﯨﺮ ﮬﺎﺟﯩﻤﻼرﻣﯘ ﺑﻪدۆﻟﻪت زاﻣﺎﻧﯩﺴﯩﺪا ﺷﯚﮬﺮەت ﻗﺎزاﻧﻐﺎن ﮬﯚﻛﯜﻣﺎﻻردﯨﻦ ﺋﯩﺪى .
ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ زاﻣﺎن ﮬﯚﻛﯜﻣﺎﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﺎﺧﯘن ﺗﯧﯟﯨﭙﻤﯘ ﺋﯩﺨﻼﺳﻤﻪﻧﻠﯩﺮى ﻛﯚپ ﮬﯚﻛﯜﻣﺎ ﺋﯩﺪى .ﺋﯘ
"ﺗﯩﺒﺒﯩﻲ ﮬﯩﻨﺪى" ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯧﺴﻪل داۋاﻻﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎن دورﯨﻠﯩﺮى ﺋﯚﺗﻜﯜر ﺑﯘﻟﯘپ ،ﺗﯩﺰ
ﺋﯜﻧﯜم ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﻗﻪﺷﻘﻪردە ﺷﯚﮬﺮەت ﻗﺎزاﻧﻐﺎن .
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ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪت ﮬﺎﺟﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﺎﻟﯩﻼر ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ داﯕﺪار ﮬﯚﻛﯜﻣﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن
دورﯨﻠﯩﺮى ﺋﻮت ﭼﯚﭘﺘﯩﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ،ﺋﺎددﯨﻴﺮاق ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﻳﯘﻗﯘرى ﺋﯩﺪى .ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪت ﮬﺎﺟﯩﻢ ﻣﻮل
ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪن ﺳﯚزﻧﻪك ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەك "ﺧﺎﻧﺎزﯨﺮ" دەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎن ﺗﻪﺷﻤﻪ ﺟﺎراﮬﻪت
ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ داۋاﻻپ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﻘﺎن ﺋﯩﺪى .
ﻳﯜﺳﯜپ ﮬﺎﺟﯩﻢ ،زۇﻧﯘن ﺋﺎﺧﯘن ،ﻣﺎﻣﯘﺗﺨﺎن ﮬﺎﺟﯩﻢ ،ﮬﻪﭘﯩﺰﯨﺨﺎن ﻣﻪﺧﺴﯘم ...ﻻر ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ زاﻣﺎن
ﺗﯧﯟﯨﭙﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘﻟﯘپ "ﺗﯩﺒﺒﯩﻲ ﻳﯘﻧﺎن" ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ،ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪرﻧﻰ داۋاﻟﯩﻐﺎن -1932 .ﻳﯩﻠﻰ
ﻓﯧﯟرال ،ﻣﺎرت ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪا ﻗﻪﺷﻘﻪردە ﻳﯜز ﺑﻪرﮔﻪن ﻗﺎرا ﻛﯧﺰﯨﻚ ﻛﯧﺴﯩﻠﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼردﯨﻦ ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎن
ﺑﯩﻤﺎرﻻر ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﮬﯚﻛﯜﻣﺎﻻرﻧﯩﯔ داۋاﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺷﯩﭙﺎ ﺗﯧﭙﯩﭗ ،ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن .
ﻗﻪﺷﻘﻪردە ﻳﺎۋروﭘﺎﭼﻪ داۋاﻻش20ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪا ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﺪى .ﺋﯘﻧﻰ  -1900ﻳﯩﻠﻠﯩﺮى،
ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰ ،رۇس ،ﺷﯩﯟﯨﺘﻠﻪر ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮدى -1930 .ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭼﯧﮕﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪن رۇس
دوﺧﺘﯘرى ﺑﯩﻠﻴﻮﻧﯩﺴﻜﻰ ،ﺋﯚزﺑﯧﻚ ﮬﯚﻛﯜﻣﺎﺳﻰ ﻣﻮﮬﯩﺪدﯨﻦ ﻣﻪﺧﺴﯘﻣﻼر ﺋﯚزﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﺴﻪل ﻛﯚرۈپ ،ﻏﻪرﺑﭽﻪ
داۋاﻻﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى ،ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻗﻪﺷﻘﻪردە ﻏﻪرﺑﭽﻪ داۋاﻻﺷﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪن ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﻛﯜم دوﺧﺘﯘرﻻر
ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﺎﺑﺪۇرۇپ ،ﺋﺎﺑﺪۇرﺷﯩﺖ ﻗﺎرى ﮬﺎﺟﯩﻢ ،ﺋﺎﺑﺪۇﻗﺎدﯨﺮ ﺋﺎﻛﯩﻼر ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﺎﺗﺎﻗﻠﯩﻖ دوﺧﺘﯘرﻻردۇر.
ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺷﻪﮬﯩﺮى  120ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎن .ﺑﯘ ﻣﻪﮬﻪﻟﯩﻠﻪردە  108ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ20 ،
ﻣﻪدرس 54 ،ﺳﺎراي ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮬﺎﻣﻤﺎم )ﻣﯘﻧﭽﺎ( ۋە ﺷﻪﮬﻪر ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻮﻧﻠﯩﻐﺎن ﻣﺎزارﻻر � ﺑﺎر .
ﺑﯘ ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﻼر ﮬﻪرﻗﺎﻳﺴﻰ زاﻣﺎﻧﻼردا ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﮬﯜﻧﻪرۋەن -ﺋﯘﺳﺘﯩﻼرﻧﯩﯔ
ﺷﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ،ﺑﯘ ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﻼر ﻛﯚرﻛﻪﻣﻠﯩﻚ ،ﺋﺎددﯨﻲ ۋە ﻣﯘرەﻛﻜﻪﭘﻠﯩﻚ ،ﭼﻮڭ-
ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﻚ ﺟﻪﮬﻪﺗﻠﻪردە ﭘﻪرق ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ رﯦﻤﻮﻧﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا
ﺑﻪزﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ  4 -3ﻳﯜز ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮى ﻗﻪد ﻛﯚﺗﯜرۈپ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜرﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﻼر ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﺘﻪ ﺋﺎددى -ﺳﺎددا ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚرﻛﻪم ،ﻣﻪزﻣﯘﺗﻠﯘﻗﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﺟﻪﻟﭗ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﮬﺎزﯨﺮﻗﯩﺪەك ﭘﻮﻻت ﭼﯩﯟﯨﻖ ،ﺳﯧﻤﻮﻧﺖ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﺎم
ﻗﻮﭘﯘرۇش ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯧﭽﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮاق ﺋﯩﺪى .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﮬﯜﻧﻪر -ﺳﻪﻧﯭت
ﺋﯘﺳﺘﯩﻠﯩﺮى ﺋﯚز ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘزاق ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻨﺎﻛﺎرﻟﯩﻖ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ ۋە ﻣﺎﮬﺎرﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯚز
دﯨﻴﺎرﯨﻤﯩﺰدﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﮬﺎك ،ﮔﻪج ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼردﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﻨﯩﭗ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺶ ﻗﯘﺷﯘپ ،ﻣﻪزﻣﯘت،
ﻛﯚرﻛﻪم ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﻼرﻧﻰ ﻳﺎﺳﺎپ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺗﯜۋرۈﻛﺴﯩﺰ ﻳﯧﭙﯩﻠﻐﺎن ﮔﯜﻣﺒﻪز ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﺗﯘرۇﺳﻼر ۋە ﺋﯚﮔﺰﯨﻠﻪر
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」ﺑﯩﺮ「 ﮔﯘﺭۇﭘﭙﯩﺴﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺭەﺗﻠﯩﮕﻪﻥ

ﺋﺎددﯨﻴﻐﯩﻨﻪ ﺧﯩﺶ -ﻛﯧﺴﻪك ﺗﺎم ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە  100ﻳﯩﻠﻼپ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯜز ﻳﯩﻠﻼپ ﻗﻪد ﻛﯚﺗﯜرۈپ ﻛﯚرﻛﻪم
ﺗﯜﺳﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻛﻪﻟﺪى ۋە ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺑﻮران -ﭼﺎﭘﻘﯘن ،ﻳﺎﻣﻐﯘر -ﻳﯧﺸﯩﻦ ،ﻗﺎرﻻرﻧﯩﯔ ﺷﯩﺪدەﺗﻠﯩﻚ
زەرﺑﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﻪرداﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮەﻟﯩﺪى .ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﭼﺎﻏﻼردا ﺋﯧﻠﯩﻤﯩﺰﮔﻪ زور ﺑﺎﻻﻳﻰ -ﺋﺎﭘﻪت ﻛﻪﻟﺘﯜرﮔﻪن
"ﻣﻪدەﻧﻴﻪت زور ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﻰ" ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺑﯘ ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﻼرﻧﻰ زورﻟﯘق ﺑﯩﻠﻪن ﭼﺎﻗﻘﺎﻧﺪا ﺋﯚﺗﻜﯜر ﭘﻮﻻت ﺋﻪﺳﯟاﺑﻼرﻣﯘ
ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯩﻤﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎرەﺗﻠﻪرﮔﻪ ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻚ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺧﯘﺷﺮەڭ
ﮔﯜﻟﻠﯜك ﺧﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻛﯚزﮔﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرۇﺷﻰ ،ﻧﺎۋاﻳﯩﻨﯩﯔ "ﻛﺎﺷﺎ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪن"
دﯦﮕﻪن ﺗﻪﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﻳﺎﻏﺎچ ﺗﯚۋرۈﻛﻠﻪرﮔﻪ ،ﻧﺎۋا ،ﺟﻪﮔﯩﻠﻪرﮔﻪ ،ﺋﯩﺸﯩﻚ -دﯦﺮﯨﺰﯨﻠﻪرﮔﻪ
ﭼﯧﻜﯩﻠﮕﻪن ﺋﻮﻳﻤﺎ ﮔﯜﻟﻠﻪر ،ﺋﯘﻳﯘق ،دﯦﺮﯨﺰﯨﻠﻪرﮔﻪ ﭼﯧﻜﯩﻠﮕﻪن ﻧﻪﭘﯩﺲ ﻧﻪﻗﯩﺸﻠﻪر ﺗﺎﻣﭽﻰ -ﻳﺎﻏﺎﭼﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﺎﮬﺎرەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﻪﺗﺴﻪ ،ﻣﯘﻧﺎرﻻر ،ﮔﯜﻣﺒﻪزﻟﻪر ،ﭘﻪﺷﺘﺎﻗﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯚرﻛﻪم ،ﮬﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ
ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻰ ﺑﯩﻨﺎﻛﺎرﻟﯩﻖ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ دﯦﺮەك ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .
ﻗﻪﺷﻘﻪرﻧﯩﯔ ﻛﯚزﮔﻪ ﻛﯚرۈﻧﻪرﻟﯩﻚ ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﺎزار ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪرﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ
ﺋﺎﺳﺎرە -ﺋﻪﺗﯩﻘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﺪۇر .ﺑﯘﻻر ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﻪرﻗﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﺪا زﯨﻨﻨﻪت ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﯩﺪۇر .
ﺗﯚۋەﻧﺪە ﻣﺎزار ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﭘﯫق ﺧﻮﺟﺎ ﻣﺎزﯨﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﻧﯘﺷﺘﯘرﯨﻤﻪن .
ﺋﺎﭘﯫق ﺧﻮﺟﺎ )ﮬﯩﺪاﻳﯩﺘﯘﻟﻼ ﺋﯩﺸﺎن( ﻣﺎزﯨﺮى ﻗﻪﺷﻘﻪر ﺷﻪﮬﯩﺮى ﻣﻪرﻛﯩﺰى ﮬﯧﻴﺘﮕﺎھ ﻣﻪﻳﺪاﻧﯩﻨﯩﯔ
ﺷﻪرﻗﯩﻲ ﺷﯩﻤﺎل ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪن ﺑﻪش ﻛﯧﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻳﯩﺮاﻗﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺋﯘرۇﻧﻼﺷﻘﺎن ﺑﯘﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺟﺎي
دەل -دەرەﺧﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎﭘﻼﻧﻐﺎن ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﻠﯩﻚ ﺟﺎﻳﺪۇر .ﺑﯘ ﮔﯜﻣﺒﻪزﻟﯩﻚ ﻣﺎزار ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺳﻮﭘﯩﺰﯨﻢ ﻣﻪزﮬﯩﭙﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺗﺎﻗﻠﯩﻖ ﺗﻪرﻏﯩﺒﺎﺗﭽﯩﺴﻰ ۋە ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﯩﻠﻰ ﺋﺎﭘﯫق ﺧﻮﺟﺎ دەﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺷﯘ ﻧﺎم ﺑﯩﻠﻪن "ﺋﺎﭘﯫق ﺧﻮﺟﺎ
ﻣﺎزﯨﺮى" دەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎن .ﻳﻪﻧﻪ ﻳﻪرﻟﯩﻚ رﯨﯟاﻳﻪﺗﻠﻪرﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ﺑﯘ ﻣﺎزارﻏﺎ ﺋﺎﭘﯫق ﺧﻮﺟﺎ ﻧﻪﺳﯩﺒﯩﺪﯨﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼر ،ﭼﻪﻧﻠﯘڭ زاﻣﺎﻧﯩﺴﯩﺪا ﻗﻪﺷﻘﻪردﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﻠﮕﻪن ﻣﻪﺷﮭﯘر ﺋﯩﭙﺎرﺧﺎن )ﻣﻪﻣﯘرى ﺋﯩﺰﯨﻢ ﺧﯧﻨﯩﻢ(
دەﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﭙﺎرﺧﺎن ﻣﺎزﯨﺮى دەﭘﻤﯘ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ .
ﺑﯘ ﻣﺎزار  -1640ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪا ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن .ﺋﺎﭘﺘﯘﻧﯘم راﻳﻮن دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﻖ ﻗﻮﻏﺪﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻣﺎزارﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى .
ﺋﺎﭘﯫق ﺧﻮﺟﺎ ﻣﺎزﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﻨﺎﻛﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﻰ -ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﮕﻪ
ﺋﯩﮕﻪ ﮔﯜزەل ﺑﯩﻨﺎﻛﺎرﻟﯩﻖ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﻣﯘﻧﯩﺴﯩﺪۇر .
ﺑﯘ ﻣﺎزارﻧﯩﯔ ﻳﻪر ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺋﯘزۇن ﭼﺎﺳﺎ ،ﺋﺎﻟﺪى ﺟﻪﻧﯘب ﺗﻪرەﭘﻜﻪ ﻗﺎراپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن
ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯘرۇﻧﺪا ﺑﯘﻟﯘپ ،ﭼﻮڭ ۋە ﮬﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻜﺘﯘر .ﻣﺎزارﻧﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪن ﺋﯘﻣﯘﻣﯩﻲ ﻳﻪر ﻛﯜﻟﯩﻤﻰ 30
ﻣﻮ ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﭘﯫق ﺧﻮﺟﺎ ﻣﺎزﯨﺮﯨﻨﻰ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا
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ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﮔﯜزەل ،ﺋﻪﺗﺮاﭘﻰ ﺋﯧﮕﯩﺰ دەرەﺧﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎﭘﻼﻧﻐﺎن "ﺷﻪرﺑﻪت ﻛﯚل" ﮔﻮﻳﺎ ﻗﯧﻨﯩﻖ ﺋﺎﺳﻤﺎن
ﭘﺎرﭼﯩﺴﯩﺪەك ﻳﺎﻟﺘﯩﺮاپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﻛﯚﻟﻨﻰ ﻳﺎﻧﺪاپ ﺋﯚﺗﯜپ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎي ﺷﻪﻛﻠﻰ ﭼﯜﺷﯜرۈﻟﮕﻪن دەرۋازﯨﺪﯨﻦ
ﻛﯩﺮﯨﻤﯩﺰ .دەرۋازﯨﻨﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎل ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪە ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯚرﻛﻪم ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ ﺑﺎر .ﻛﺎﻳﯟان ﮬﻪم ﺧﺎﻧﯩﻘﺎدﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺴﯩﻤﺪﯨﻦ ﺗﻪرﻛﯩﺐ ﺗﺎﭘﻘﺎن ﺑﯘ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﻗﻮرۇﺳﻰ ،ﺗﺎم ،ﺗﯜۋرۈﻛﻠﯩﺮى ،ﺟﻪﮔﯩﻠﯩﺮى
ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﯩﻐﺎن رەﯕﻠﻪردە ﺳﯩﺮﻻﻧﻐﺎن ،ﻧﻪﻗﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪن .ﺑﯘ ﻧﻪﻗﯩﺸﻠﻪر ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺑﯩﻨﺎﻛﺎرﻟﯩﻖ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺟﯘﻻﻻپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .
دەرۋازﯨﺪﯨﻦ ﻣﺎزارﻏﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﭼﻪ  20ﻣﯧﺘﯩﺮ ﺋﺎرﻟﯩﻘﺘﺎ ﮔﯜﻣﺒﻪز ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰەت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
رﯨﺸﺎﺗﻜﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎم ﺑﺎر .ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﯩﻦ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻼ ﻧﻪﻗﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪن ،رەﺗﻠﯩﻚ ﻛﺎﮬﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﭘﯘرۇﻟﻐﺎن ﻛﺎﺗﺘﺎ
ﻳﻮﻣﯩﻼق ﮔﯜﻣﺒﻪز ﮬﻪﻳﯟەت ﺑﯩﻠﻪن ﻧﺎﻣﺎﻳﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜن ﻣﺎزار ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﮔﯜل ﺗﺎﺟﯩﺴﻰ دﯦﻴﯩﺸﻜﻪ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺗﯚت ﺋﻪﺗﺮاﭘﻰ ﭼﺎﺳﺎ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ،ﺋﺎﺳﺘﻰ ﻳﯜزﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﻰ  29ﻣﯧﺘﯩﺮ ،ﺋﯘزۇﻧﻠﯘﻗﻰ  35ﻣﯧﺘﯩﺮ
ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﮔﯜﻣﺒﻪز ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚت ﺑﯘرﺟﯩﻜﯩﺪە ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﺧﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﻳﯘﻣﯩﻼق ﻣﯘﻧﺎر
ﺑﯘﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜۋى ﭼﻮڭ ،ﺋﯜﺳﺘﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ،ﺗﯜۋﯨﻨﯩﯔ دﯨﯫﻣﯧﺘﺮى  50 .3ﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﯚت
ﻣﯘﻧﺎرﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﻐﺎ ،ﻣﯧﺘﺎﻟﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﺘﯘن ﮬﻪل ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎي ﺷﻪﻛﻠﻰ ﭼﯜﺷﯜرۈﻟﮕﻪن .ﺑﯘ
ﻣﯘﻧﺎرﻻرﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯘرى ﻗﯩﺴﻤﯩﺪا ﺳﯩﻠﯩﻨﺪﯨﺮﺳﯩﻤﺎن ﭘﻪﻧﺠﯩﺮە ﺷﻪﻛﻠﯩﺪە ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﺋﻪزان ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺋﻮرﻧﻰ ﺑﺎر .
ﮔﯜﻣﺒﻪزﻧﯩﯔ ﻳﻪر ﻳﯜزﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜﻰ  26ﻣﯧﺘﯩﺮدﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق .ﮔﯜﻣﺒﻪز ﺗﯧﻤﯩﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜن ﻳﯜزى ﻓﺎرﻓﯘر
ﻛﯚك ،ﻳﯧﺸﯩﻞ ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﺧﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﭗ ﻧﻪﻗﯩﺶ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪن ،رەﯕﮕﺎرەڭ ﺳﯜرەﺗﻠﻪر ﺳﯩﺰﯨﻠﻐﺎن .ﺑﻪزى
ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘر ،ﺋﻪرەب ،ﭘﺎرس ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﺪا ﮬﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﯚزﻟﻪر ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن .
ﺋﺎﺳﻤﺎن ﭘﻪﻟﻪك ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﮔﯜﻣﺒﻪزﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ دﯦﯫﻣﯧﺘﯩﺮى  17ﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﭼﻮﻗﻘﯩﺴﯩﺪا ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎي ﺷﻪﻛﻠﻰ ﭼﯜﺷﯜرۈﻟﮕﻪن ﺳﯩﻠﯩﻨﺪﯨﺮﺳﯩﻤﺎن ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎر ﺑﯘﻟﯘپ ،ﺧﯩﻠﻤﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻮﻳﻤﺎ
ﻧﻪﻗﯩﺸﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯚزﻧﯩﯔ ﻳﯧﻐﯩﻨﻰ ﻳﻪﻳﺪۇ .
ﮔﯜﻣﺒﻪزﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﺟﻪﻧﯘب ﺗﻪرەﭘﻜﻪ ﻗﺎراپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﮔﯜﻣﺒﻪزﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﻛﻪﯕﺘﺎﺷﺎ ،ﺋﯧﮕﯩﺰ ﮬﻪم
ﻳﻮرۇق .ﮔﯜﻣﺒﻪز ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﯘﻟﯘﯕﯩﻐﺎ ﭘﻪﻟﻪﻣﭙﻪي ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن .ﺷﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﮔﯜﻣﺒﻪزﻧﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﻪﺗﺮاﭘﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪۇ .ﮔﯜﻣﺒﻪز ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯘﭘﯩﺪا ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ،ﭼﻮڭ-
ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﻜﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﻪر ﻗﻮﭘﯘرۇﻟﻐﺎن .ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺸﭽﻪ ،ﺑﯘ ﮔﯜﻣﺒﻪز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﭘﯫق ﺧﻮﺟﺎ
ﺟﻪﻣﻪﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪش ﺋﻪۋﻻدﯨﻐﺎ ﺗﻪۋە ﺑﻮﻟﻐﺎن  72ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﻰ دەﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن .ﺋﻪﻣﻪﻟﻴﻪﺗﺘﻪ
ﻗﺎﺗﯘرۇﻟﻐﺎن ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻦ  58ﺑﯘﻟﯘپ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﮬﻪرﺧﯩﻞ رەﯕﺪﯨﻜﻰ ﻛﺎﮬﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯜزﻟﻪﻧﮕﻪن ۋە ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
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ﻳﻮﭘﯘق ﻳﯧﭙﯩﻠﻐﺎن .ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻳﺎﻟﺘﯩﺮاپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺋﻪرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﻰ ﭼﻮﯕﺮاق ،ﺋﺎﻳﺎل ۋە ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﻰ
ﻛﯩﭽﯩﻜﺮەك .ﮔﯜﻣﺒﻪز ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻣﯘﺷﯘ ﻧﻪﺳﻪﺑﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﻪۋﻻد دەﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ﻛﯩﺸﻰ -ﺋﻮﺗﺘﯘرا
ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ  -1400ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﺋﺎﺳﯩﻴﺎدا ﺧﯧﻠﻰ داﯕﻘﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺳﻮﭘﯩﺰﯨﻢ ﻣﻪزﮬﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﺎزى
ﻣﻪﺧﺪۇم ﺋﻪزەم )ﺧﻮﺟﺎ ﮬﻪﺳﻪن ﻛﺎﺳﺎﻧﻰ( ﻧﯩﯔ ﻧﻪۋرﯨﺴﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪت ﻳﯜﺳﯜپ ﺧﻮﺟﯩﺪۇر .ﺋﺎﭘﯫق ﺧﻮﺟﺎ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﻪﮬﻪﻣﻤﻪت ﻳﯜﺳﯜپ ﺧﻮﺟﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ ﺋﻮﻏﻠﯩﺪۇر.
ﺋﺎﭘﯫق ﺧﻮﺟﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﮬﯩﺪاﻳﯩﺘﯘﻟﻼ ،ﻟﻪﻗﯩﻤﻰ "ﮬﻪزرەت ﺳﯩﻴﺪ" )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪر ﺋﻪۋﻻدى
دﯦﮕﻪن ﻣﻪﻧﯩﺪە( .ﺋﯘ  12ﻳﯧﺸﯩﺪا )ﻣﯩﻼدى  -1633ﻳﯩﻠﻰ( ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪردﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎزﯨﻐﺎ
ۋارﺳﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن -1679 .ﻳﯩﻠﻰ ﻳﻪﻛﻪن ﺳﻪﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺟﯘﯕﻐﺎر ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﯩﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ
ﺋﺎﻏﺪۇرۇپ ﺗﺎﺷﻼپ ﭘﺎدﯨﺸﺎھ ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻳﻪﮬﻴﺎ ﺧﻮﺟﯩﻨﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪرﻧﯩﯔ ﺑﺎش ﻣﯘﭘﻪﺗﺘﯩﺸﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪن .ﺋﯩﺸﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮرﻧﻰ ۋە ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﮬﻮﻗﯘق ﺗﯘﺗﯘپ ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗﻪﺳﯩﺮى
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﭘﯫق ﺧﻮﺟﺎ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ۋە ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ دەۋرﻟﻪردە ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﭼﻮڭ ﺋﺎﺑﺮوﻳﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن.
ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﻣﺎزارﻣﯘ ﺋﺎﭘﯫق ﺧﻮﺟﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﻳﯜﺳﯜپ ﺧﻮﺟﺎ  -1640ﻳﯩﻠﻰ ﻳﻪﻛﻪﻧﺪﯨﻦ ﻗﻪﺷﻘﻪرﮔﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﻳﯧﯖﯩﺴﺎرﻧﯩﯔ ﺗﻮﭘﻠﯘق دﯦﮕﻪن
ﻳﯧﺮﯨﺪە ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن .ۋەﺳﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﻗﻪﺷﻘﻪرﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻣﯘﺷﯘ ﻣﺎزارﻏﺎ دەﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎن .
ﻗﻪﺑﺮە دەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﺎددﯨﻲ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ رﯦﻤﻮﻧﺖ ﻗﯩﻠﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪن .ﮔﯜﻣﺒﻪز ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﻼر ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﭼﺎﻏﻼردا داۋاﻣﻠﯩﻖ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن .
ﭼﯩﯔ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻨﯩﯔ ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻰ ﭼﯩﻴﻪﻧﻠﯘڭ  -1795ﻳﯩﻠﻰ دۆﻟﻪت ﺧﻪزﯨﻨﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭘﯘل ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﭗ،
ﺗﯜزەﺷﺘﯜرۈپ ،ﺗﻪﻣﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇق ﺑﻪرﮔﻪن .ﺑﯘﻟﯘﭘﻤﯘ ﺑﻪدۆﻟﻪت ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻣﺎﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈش
ﺋﯜﭼﯜن ﮬﯧﻴﺘﮕﺎھ ﺟﺎﻣﻪﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪن ،ﺋﺎﭘﯫق ﺧﻮﺟﺎ ﻣﺎزﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻳﺎﺳﺎﺗﻘﺎن .
ﮔﯜﻣﺒﻪز ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﻪﻧﻪ "ﺋﯩﭙﺎرﺧﺎن" دەپ ﻧﺎم ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل ﻣﻪﻟﯩﻜﻪﻧﯩﯖﻤﯘ ﺟﻪﺳﯩﺘﻰ ﺑﺎر) ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﺎر -ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﻰ ﻧﯚۋەﺗﺘﻪ ﺋﯧﻠﯩﻤﯩﺰ ﮬﻪم ﺧﻪﻟﻘﯫرادا ﺗﺎرﯨﺨﺸﯘﻧﺎﺳﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺗﺎﻻش ﺑﯘﻟﯘۋاﺗﻘﺎن ،ﺗﯧﺨﻰ ﮬﻪل
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻣﻪﺳﻠﯩﺪۇر).
ﺑﻪزى ﻣﯘﻧﻪﺟﺠﯩﻤﻠﻪرﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠﻠﻪپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﭽﻪ ،ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ رﯨﯟاﻳﻪﺗﻠﻪردە دﯦﻴﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن "ﺋﯩﭙﺎرﺧﺎن"
ﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻣﻪﻣﯘرى ﺋﯩﺰﯨﻢ ﺧﯧﻨﯩﻢ ،ﺋﻪرﻛﯩﻠﻪﺗﻤﻪ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺋﯩﭙﺎرﺧﺎن ﺋﯩﻜﻪن .ﺋﯘ  -1734ﻳﯩﻠﻰ
ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن) .ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻪدﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺧﯘش ﺑﯘي ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯧﻠﯩﻨﮕﻪن .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﭙﺎرﺧﺎن
دەپ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎن( ﺑﯘ ﻳﯜﺳﯜپ ﺧﻮﺟﯩﻨﯩﯔ  -4ﻳﺎﻛﻰ  -5ﺋﻪۋﻻد ﻗﯩﺰ ﻧﻪۋرﯨﺴﻰ ،ﺋﺎﭘﯫق ﺧﻮﺟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﯩﺴﻰ
ﻛﺎراﻣﻪت ﺧﻮﺟﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻪۋﻻدى ﺋﯩﻜﻪن .
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」ﺑﯩﺮ「 ﮔﯘﺭۇﭘﭙﯩﺴﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺭەﺗﻠﯩﮕﻪﻥ

دﯦﻤﻪك ،ﮬﯧﻴﺘﮕﺎھ ﺟﺎﻣﻪﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﺎﭘﯫق ﺧﻮﺟﺎ ﻣﺎزﯨﺮى ،ﻗﻪدﯨﻤﻜﻰ زاﻣﺎن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺑﯩﻨﺎﻛﺎرﻟﯩﻖ
ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﮔﻪۋدﯨﻠﯩﻚ ﻧﻪﻣﯘﻧﯩﻠﯩﺮﯨﺪۇر .ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﯩﺴﻼم ﻣﻪدەﻧﻴﯩﺘﻰ دەۋرﯨﮕﻪ ﻗﻪدەم ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎردا ﺋﺎﺳﺘﺮوﻧﻮﻣﯩﻴﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﮕﯩﻤﯘ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪت ﺑﻪرﮔﻪن .ﻣﻪﺳﭽﯩﺖ،
ﻣﻪدرﯨﺲ ،ﻣﺎزارﻻر ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﺎﺳﻤﺎن ﮔﯜﻣﺒﯩﺰﯨﮕﻪ ﺳﯩﻤﯟول ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪاق ﮬﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ
ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﻼرﻧﻰ ﻳﺎﺳﺎﺷﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺋﯘرۇﻧﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن.
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