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ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە
ﮬﻪﺳﻪﻧﺠﺎن ﺋﺎﺑﻠﯩﺰ
)ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﭘﯧﺪاﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ۋە ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﻮﺗﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﻪدەﻧﯩﻴﻪت
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺋﻮرﻧﻰ(

ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮى ﺋﯘزۇن ﺗﺎرﯨﺨﻘﺎ ۋە ﻣﻮل ﻣﻪزﻣﯘﻧﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ .ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮى ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت
ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ،ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎج ۋە ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﭗ ،ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﺸﯩﭗ ۋە رەﯕﺪارﻟﯩﺸﯩﭗ
ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﯜﺳﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺟﯩﻨﯩﺲ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﯩﺴﻰ ،ﻳﺎش-ﻗﯘرام ﭘﻪرﻗﻰ ،ﻳﺎﺷﯩﻐﺎن
ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺷﺎراﺋﯩﺘﻰ ۋە ﺗﯘرﻣﯘش ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻐﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺋﯚزﮔﯩﭽﻪ دوﭘﭙﺎ ﻛﯩﻴﯩﺶ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪۈرﮔﻪن .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮى ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚرپ-ﺋﺎدەت ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﺪﯨﻦ
ﮬﺎﻟﻘﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎي ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜن ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻛﯩﻤﻠﯩﻚ ﺧﺎس ۋەﻛﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﯘﻗﯩﻤﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚرپ-ﺋﺎدەت ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻴﻠﯩﻘﻰ ،ﻣﻪدﯨﻨﻴﻪت ﺋﯩﺰﭼﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺧﺎس ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪى.
ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﻛﯚپ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﻚ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﺗﺎرﯨﺨﯩﻐﺎ ﻧﻪزەر ﺳﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰدا ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻛﯚزﮔﻪ ﭼﯧﻠﯩﻘﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺋﯩﺰﭼﯩﻠﻠﯩﻖ :ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻣﻪﻟﯘم ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎرﺧﯩﯯﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ
ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﻼر ۋە ﻳﺎزﻣﺎ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﻪردﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ۋە ﻗﺎﭼﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯩﻴﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﻨﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻛﯚز ﻗﺎراش
ﺗﯧﺨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﯩﻨﻰ ﻳﻮق .ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯚز ﻗﺎراﺷﻼرﻧﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻧﯘﻗﺘﯩﻐﺎ ﻣﻪرﻛﻪزﻟﻪﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
. 1ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﻨﻰ ﻏﻪرﺑﯩﻲ ﻳﯘرﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯘﭼﻠﯘق ﺑﯚك ،ﺋﯜﺳﺘﻰ ﻳﯘﻣﯩﻼق دوﭘﭙﺎ ۋە
ﺗﺎج ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻲ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎت ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸﻰ ۋە ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﺷﺎﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪن دﯨﮕﻪن
ﻛﯚز ﻗﺎراش .ﺑﯘ ﺧﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚز ﻗﺎراش ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﺗﺎرﯨﺦ ﭘﻪﻧﻠﯩﺮى ،ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺧﯩﯯﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﻼر ۋە
ۋەﺳﯩﻘﯩﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻣﺎ ﺑﺎﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺧﯘﻻﺳﯩﻠﻪﻧﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،دۆﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻛﯩﻴﯩﻢ-ﻛﯧﭽﻪك ﻣﻪدﯨﻨﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻠﯩﺮى ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە ﻧﯩﺴﭙﯩﻲ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻛﯚز ﻗﺎراش
ﮬﯧﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
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. 2ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮرﺧﯘن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﻰ )ﺑﻪزى ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﻼردا ﻗﺎراﺧﺎﻧﯩﻼر
دەۋرى( دﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ،ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻪﺑﯩﻠﻪ ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﺴﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﭗ ،ﺋﯘﻳﯘﺷﻘﺎن ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻛﯩﻤﻠﯩﻚ
ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﻟﮕﻪن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،دوﭘﭙﺎ ﮬﻪم ﺷﯘ دەۋر ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻓﯩﯯداﻟﻠﯩﻖ
ﺟﻪﻣﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ دەرﯨﺠﻪ ﭘﻪرﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜرۈپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪردﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ
ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪن دﯨﮕﻪن ﻛﯚز ﻗﺎراش .ﺑﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ›ﺗﯜرﻛﯩﻲ ﺗﯩﻠﻼر دﯨﯟاﻧﻰ› دﯨﻜﻰ ﺑﺎش ﻛﯩﻴﯩﻤﮕﻪ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﺎﻳﺎﻧﻼر ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﺘﯘن ،ﻛﯚﻣﯜش ،ﻣﯩﺲ ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن دوﭘﭙﺎ
زﯨﻨﻪﺗﻠﯩﺮى ،ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﻛﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﻳﯘرت دوﭘﭙﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜك راﻳﻮن
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﻪرﻧﻰ ﻣﯩﺴﺎﻟﻐﺎ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
. 3ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺟﻪﻣﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟى ﺟﯘﻏﺮاﭘﯩﻴﯩﻠﯩﻚ
ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮى ،ﮬﺎﻳﺎت ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﯩﺮى ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەك ﺋﺴﺘﯧﺘﯩﻚ ﮬﯧﺲ-ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮى ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ،دەۋر ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﺪا
ﻣﯘﻛﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺸﯩﭗ ۋە ﻛﯚپ ﺧﯩﻠﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎن دﯨﮕﻪن ﻛﯚز ﻗﺎراش .ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﻐﺎن ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ
ﻧﻪزەر ﺳﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰدا :ﺑﯩﺮى ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺷﻪﻛﯩﻞ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﻰ ﻛﯚك ﮔﯜﻣﺒﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻧﯘﺳﺨﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎن؛
ﺑﯩﺮى ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﯩﺶ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﻰ ﻳﯘرت ﺟﯘﻏﺮاﭘﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﻪردﯨﻦ ﻧﯘﺳﺨﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﭗ،
ﻳﯘرت ﺋﯩﺴﺘﯧﺘﯩﻜﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن؛ ﺑﯩﺮى ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻧﯘﺳﺨﺎ رەﯕﻠﯩﺮى
ﻗﻪدﯨﻤﻜﻰ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﻧﯘﺳﺨﺎ ﮔﯜﻟﻠﯩﺮى ﮬﺎﻳﺎت ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ )ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن ﺑﺎدام دوﭘﭙﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻛﯚز ﻗﺎراﺷﻼر( ﻛﻪﻟﮕﻪن.؛ ﺑﯩﺮى،ﻗﯩﺴﻤﻪن ﺋﯘﻳﻐﯘر ﻳﯘرت دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯧﻐﯩﺰ
ﺋﻪدﯨﺒﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ دوﭘﭙﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ رﯨﯟاﻳﻪﺗﻠﻪر ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﺎﻏﺰاﻛﻰ ﺗﺎرﯨﺦ ﻧﻪﻣﯘﻧﯩﻠﯩﺮى
ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ،ﻳﯘرت ﺧﻪﻟﻖ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪن ،ﭼﯩﻤﻪن دوﭘﭙﺎ ،ﻛﯧﺮﯨﻴﻪ ﺗﻪﻟﭙﯩﻜﻰ،
ﻳﻪﻛﻪن دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮى ،ﻗﻮﻣﯘل ،ﺗﯘرﭘﺎن دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮى ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ رﯨﯟاﻳﻪﺗﻠﻪر ﮔﻪرﭼﻪ رﯨﯟاﻳﻪت ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە ﺋﺎﻏﺰاﻛﻰ ﺗﺎرﯨﺦ ﻧﻪﻣﯘﻧﯩﻠﯩﺮى ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ دﯨﻘﻘﻪت-ﻧﻪزﯨﺮﯨﮕﻪ
ﻧﺎﺋﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﻳﻮﻗﯩﺮﻗﻰ ﻗﺎراﺷﻼر ﺋﯩﭽﯩﺪە ②③ ،ﺧﯩﻞ ﻗﺎراﺷﻼر ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن دۆﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺗﯩﻠﯩﺪا ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن دوﭘﭙﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪردە ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﺳﺎﺳﻪن ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯚزﻟﯜك
ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯦﻠﻐﺎن ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼرﻧﯩﯔ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻛﯚز ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮى ﮬﯧﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪۇ .
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚپ ﺧﯩﻠﻠﯩﻖ ۋە رەﯕﮕﺎرەﯕﻠﯩﻚ.
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ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻣﻪﻟﯘم ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﮔﻪر دوﭘﭙﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎس ﺗﯜرﻟﯩﺮى ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﻓﻮﻟﻜﻮر ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﯜرﻟﯩﺮى ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯜزەﺗﻜﯩﻨﯩﻤﯩﺰدە ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚپ ﺧﯩﻠﻠﯩﻖ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪا ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﻜﻪن ﻣﻪدﯨﻨﻴﻪت ﻧﯘرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﯘ ﻗﻪدەر رەﯕﮕﺎرەڭ ﺗﯜﺳﺘﻪ ﺟﯘﻻﻟﯩﻨﯩﭗ

ﺗﯘرﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ

ﻛﯚرەﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺷﯘ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻓﻮﻟﻜﻠﻮر ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ .ﻳﺎش ﭘﻪرﻗﻰ،
ﺟﯩﻨﺲ ﭘﻪرﻗﻰ ۋە ﻣﯘراﺳﯩﻢ ﭘﻪرﻗﻰ ،ﻛﻪﺳﭗ ﭘﻪرﻗﻰ ۋە ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﻪت ﭘﻪرﻗﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﯩﺮى ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ،
ﺋﯧﻜﯧﻠﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻓﻮﻟﻜﻠﻮر ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﺳﯩﻞ ﭘﻪرﻗﻰ ۋە راﻳﻮن ﭘﻪرﻗﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﯩﺮى ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ،ﺳﻪﻧﯭت
ﻓﻮﻟﻜﻠﻮرى ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ،ﺷﻪﻛﯩﻞ ﭘﻪرﻗﻰ ،ﻧﻪﻗﯩﺶ ﭘﻪرﻗﻰ ،ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎل ﭘﻪرﻗﻰ ۋە ﺋﯩﺶ ﺗﻪرﺗﯩﭙﻰ ﭘﻪرﻗﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
ﺗﯜرﻟﻪرﮔﻪ ﺑﯚﻟﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﻮﻗﯩﺮﻗﻰ ﻛﯚپ ﺧﯩﻠﻠﯩﻖ ۋە رەﯕﮕﺎرەﯕﻠﯩﻚ ﺋﯘﻳﻐﯘر
دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮى ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼرﻧﻰ ﻣﻮل ﻣﻪزﻣﯘن ۋە ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜر ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻪﻣﯩﻦ ﺋﯧﺘﯩﺪۇ.ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ،
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ –ﻳﯧﯖﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺗﯧﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼردا ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯚرپ-ﺋﺎدەﺗﻠﻪر ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪى .ﺑﯩﺮى ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚرپ-ﺋﺎدەت
ﮬﺎﻟﯩﺘﻰ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻗﻪﻳﻪردە ،ﻛﯩﻢ ،ﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯩﻴﯩﺪۇ ،دﯨﮕﻪن ﻣﻪزﻣﯘﻧﻼر ﺗﻪﻛﺸﯜرۈﻟﺪى ،ﻳﯩﻐﯩﻠﺪى ۋە ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘرۇﻟﺪى.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮى ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪﮬﻪر-ﻳﯧﺰﯨﻼردﯨﻜﻰ ﻛﯩﻴﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻰ ۋە ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺶ ﺳﻪۋەﭘﻠﯩﺮى ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﻪﺳﯩﺮاﺗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜرۈﻟﯜپ
ﺗﻪﮬﻠﯩﻠﻠﻪر ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪى .ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚپ ﺧﯩﻠﻠﯩﻘﻼرﻧﻰ،
ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻠﯩﺶ ﻗﯩﺴﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە دۇچ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﺎ
ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟﯨﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻳﺎﺗﻠﯩﺸﯩﺶ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﺎ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﻪﻧﯭﻧﯩﯟﯨﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺸﺘﻪك
ﺋﺎڭ ۋە ﮬﻪرﻛﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ زﯨﺖ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻼرﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ
ﺋﻪﮬﯟاﻟﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،دوﭘﭙﺎ ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚپ ﺧﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯩﻴﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﺴﭙﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺴﻤﻪن داﺋﯩﺮﯨﻠﯩﻚ
ﺋﻪﮬﯟاﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﻳﯜزﻟﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷﻪﮬﻪرﻟﻪردە ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺋﯧﻘﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚرﯨﯟاﻻﻻﻳﻤﯩﺰ .ﺋﯚرپ-ﺋﺎدەت ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺶ ﺷﻪﮬﻪرﻟﯩﺸﯩﺶ
ﻗﻪدەﻣﻠﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﻗﻪرەر ﻛﯚرﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﯘرﻣﯘش ﮬﺎدﯨﺴﯩﺴﻰ دەپ ﻗﺎراﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﯚرپ-ﺋﺎدەﺗﻠﻪرﻧﻰ
ﺋﯩﻠﯩﻢ دەرﯨﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﭗ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻓﻮﻟﻜﻠﻮر ﺋﯩﻠﻤﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺋﯚرپ-ﺋﺎدەﺗﻠﻪرﮔﻪ ﻳﻮﺷﯘرۇﻧﻐﺎن ﻣﻪدﯨﻨﻴﻪت ﭘﻮزﯨﺘﺴﯩﻴﯩﺴﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻳﻮﺳﯘﻧﺪا ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﻪﻗﻘﺎزا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ:
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ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜرى ﻛﯚپ ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﺎ ،ﺧﺎس ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺷﻪﮬﻪرﻟﯩﺸﯩﺶ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪە دوﭘﭙﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺗﯜرﯨﻼ ﻛﯚپ ﻛﯩﻴﯩﻠﯩﺪۇ؟ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺷﻪﮬﻪرﻟﯩﺸﯩﺶ
ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪە ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘش ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎزﻻپ ،ﻣﯘراﺳﯩﻢ ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﺮى ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﯟاﺗﯩﺪۇ ﮬﻪﺗﺘﺎ
ﻗﯩﺴﻘﯩﻐﯩﻨﻪ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮن ﻳﯩﻞ ﻣﺎﺑﻪﻳﻨﯩﺪە ﻗﯧﻠﯩﭙﻠﯩﺸﯩﺶ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪى؟ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺷﻪﮬﻪرﻟﯩﺸﯩﺶ
ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪە دوﭘﭙﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﻪت ﻳﺎرﯨﺘﯩﺶ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎن ﺗﻪﮬﻠﯩﻠﻠﻪر ﺋﺎز ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ دوﭘﭙﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯩﻴﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﻗﯩﺮ-ﻳﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻰ
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮﻟﻪر ﻛﯚپ؟ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮﻟﻪر ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﺴﭙﯩﺘﻰ ﻛﯚپ
ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﻨﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪدﯨﻨﻴﻪت ﺗﯜﺳﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇپ
ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻳﯧﺰا-ﻗﯩﺸﻼق ۋە ﺳﻪﮬﺮاﻻردﯨﻜﻰ رﯨﯫﻟﻠﯩﻘﺘﺎ ﻛﯩﻴﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن دوﭘﭙﺎ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻛﯩﻴﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﺴﭙﯩﺘﻰ ﺋﺎز ،زاﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﻗﻪدەﻣﻠﯩﺮى ﺗﯧﺰﻟﯩﺸﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺷﻪﮬﻪرﻟﻪردﯨﻜﻰ ﻣﯘراﺳﯩﻢ
ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﺮى ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﺗﯘرﯨﯟاﺗﻘﺎن دوﭘﭙﺎ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪر ﺧﯩﻞ ﺋﯚزﮔﻪرﻣﻪ ﮬﺎﻟﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎس ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﭼﯚرﯨﺪەﻳﺪۇ؟ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺷﻪﮬﻪرﻟﯩﺸﯩﺶ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪە ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻛﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎن دوﭘﭙﺎ ﻏﻪرپ
زاﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻲ ﻛﯩﻴﯩﻢ-ﻛﯧﭽﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪدﯨﻨﻴﻪت ﺗﯜﺳﻰ ﮬﯧﺴﺎﭘﻼﻧﻐﺎن ﻛﺎﺳﺘﯘم-ﺑﯘرۇﻟﻜﺎ ﺑﯩﻠﻪن ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ،
ﺟﯩﭙﺴﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮﯨﻜﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﻳﯜزﻟﻪﻧﺪى؟ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﭘﯩﺴﺨﯩﻚ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ
ﻧﯩﻤﻪ؟ ﺑﯘ ﺳﯘﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻠﯩﺶ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﻧﻐﺎن ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼردا
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺸﻠﻪردە ﻗﯩﺴﻤﻪن ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﻨﮕﻪن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ دوﭘﭙﺎ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻳﻮﺷﯘرۇﻧﻐﺎن ،ﻳﻮﻗﯩﺮﻗﻰ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺳﯘﺋﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪرﻛﻪز ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣﻪدﯨﻨﻴﻪت ﭘﻮزﯨﺘﺴﯩﻴﯩﺴﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
ﭼﻮﯕﻘﯘرﻟﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﻳﻮﻗﯩﺮﻗﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺳﯘﺋﺎﻟﻠﯩﺮى ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ﺑﯩﺰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﻪدەم ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﯩﺴﻪك ،ﺑﯘ ﺳﯘﺋﺎﻟﻼر ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر
دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚرپ-ﺋﺎدەت ﺧﺎﺳﻠﯩﻐﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻼرﻏﺎ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮاك ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﭼﻪﻛﻠﻪپ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪۇ،
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺸﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﺎ ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚپ ﺧﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﯩﺮى ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻓﻮﻟﻜﻠﻮر ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻨﻼ ﺋﻪﻣﻪس ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﭗ ،ﻣﻪدﯨﻨﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ۋە
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯜرﻣﻪ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻛﯜزﯨﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺳﯘﺋﺎﻟﻠﯩﺮى ۋە
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﻛﯜزﯨﺘﯩﺶ ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﺗﻪﻣﯩﻦ ﺋﯧﺘﯩﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚپ
ﺧﯩﻠﻠﯩﻖ ۋە رەﯕﮕﺎرەﯕﻠﯩﻜﻨﻰ ﻣﻪدﯨﻨﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯜزەﺗﻜﯩﻨﯩﻤﯩﺰدە ،دوﭘﭙﺎ
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻛﯩﻤﻠﯩﻚ داﺋﯩﺮﺳﯩﺪﯨﻦ راﻳﻮن ،دۆﻟﻪت ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺋﻮرﺗﺎق ﮬﯧﺲ-ﺗﯘﻳﻐﯘﻻر
داﺋﯩﺮﺳﯩﮕﻪ ﺋﯚﺗﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﻤﯩﺰ:
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」ﺑﯩﺮ「 ﮔﯘﺭۇﭘﭙﯩﺴﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺭەﺗﻠﯩﮕﻪﻥ

. 1ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﺮﻟﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯘﻣﯩﻼق ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺧﯩﻞ ﺷﻪﻛﯩﻞ ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜپ ﺷﻪﻛﯩﻞ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪۈرﯨﺪۇ؟ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ
ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪا ﻗﯩﺮﻟﯩﻘﻠﯩﺮى ﻛﯚﭘﺮەك ،ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪا ﻳﯘﻣﯩﻼﻗﻠﯩﺮى ﻛﯚﭘﺮەك ،ﺷﻪرﻗﯩﻲ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪا ﮔﯜﻟﻠﯜك
ﻧﻪﻗﯩﺸﻠﯩﻚ ﻳﻮﻣﯩﻼق دوﭘﭙﯩﻼر ﻛﯚﭘﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟

ﺑﯘ راﻳﻮن ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯧﻜﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ

ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻨﻤﯘ؟
. 2ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﺪا راﻳﻮن ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن دوﭘﭙﺎ ﺗﯜرﻟﯩﺮى ﭘﻪﻗﻪت ﺷﯘ راﻳﻮن
داﺋﯩﺮﺳﯩﺪﯨﻼ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ؟ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺶ ﺗﺎرﯨﺨﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮى ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﻧﯩﺴﭙﯩﻲ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺳﺎﻗﻼپ ﻛﻪﻟﮕﻪن؟ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯘرت ﺋﺎﺗﻼپ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ راﻳﻮن ﺋﺎﺗﻼپ ﻛﯩﻴﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻰ
ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﻤﯩﮕﻪن؟ ﺑﯘ ﻳﯘرت ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ؟
. 3ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻓﻮﻟﻜﻠﻮر ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ ﻳﺎش ،ﺟﯩﻨﯩﺲ ،ﻣﯘراﺳﯩﻢ ،ﻛﻪﺳﭗ ۋە
ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﻪت ﭘﻪرﻗﻠﯩﺮى ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎن ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪن؟ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ
ﮬﺎﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﯩﺮى ﻧﯩﻤﯩﺪﯨﻦ دﯦﺮەك ﺑﯧﺮﯨﺪۇ؟ ﺑﯘﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﻪت ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻛﺲ
ﺋﻪﺗﺘﯜرﯨﺪۇ؟
. 4ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮى ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚپ ﺧﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ،رەﯕﮕﺎرەﯕﻠﯩﻜﻰ ۋە راﻳﻮن ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر
ﻣﻪدﯨﻨﻴﻪت ﺗﯜﺳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى دەپ ﮬﯧﺴﺎﭘﻼﺷﻘﺎ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
. 5ﻛﯚپ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﻚ ﻣﻪدﯨﻨﻴﻪت راﻳﻮﻧﯩﺪا ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪت ﻳﯩﭙﻪك ﻳﻮﻟﻰ ﺗﯜﮔﯩﻨﯩﺪە ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﯘﻳﻐﯘر
دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮى ﺗﺎرﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺗﯜرﻛﯜﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﻪدﯨﻨﻴﻪت ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش ﻗﺎﻳﻨﺎﻣﻠﯩﺮﯨﺪا ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ
ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻛﻪﻟﺪى؟ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮى ﺋﯚز ﺷﻪﻛﻠﻰ ،ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﻰ ،ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە
ﻛﯩﻴﯩﻠﯩﺸﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻪن ﻳﯩﭙﻪك ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚپ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﻚ ﻣﻪدﯨﻨﻴﻪت ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪاق
ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪى ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯚز ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚپ ﺧﯩﻠﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪۈردى؟
. 6ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﮔﻪۋدﯨﮕﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺗﻮﭘﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯜرى ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚپ ،راﻳﻮن ﺧﺎﺳﻠﯩﻐﻰ
ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯜﭼﻠﯜك دوﭘﭙﯩﻼرﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﺸﻜﻪ ﮬﯧﺮﯨﺴﻤﻪن ﻛﯧﻠﯩﺪۇ؟ ﺑﯘ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺧﯩﻞ ﻣﻪدﯨﻨﻴﻪت ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ دﯦﺮەك
ﺑﯧﺮﯨﺪۇ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯘ

ﻛﯚپ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﻚ ﻣﻪدﯨﻨﻴﻪت ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﻐﺎ ﻣﺎﺳﻼﺷﻘﺎن ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺗﯜرﻛﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪدﯨﻨﻴﻪت

ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ دﯦﺮەك ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻣﻪدﯨﻨﻴﻪت ﺗﯩﭗ ﻣﯩﺴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻤﯘ؟
ﻳﻮﻗﯩﺮﻗﻰ ﺳﯘﺋﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚپ ﺧﯩﻠﻠﯩﻖ ۋە رەﯕﮕﺎرەﯕﻠﯩﻚ
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻜﻠﻪر ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﻮﯕﻘﯘرراق ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺸﻠﻪر ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ،ﺋﯘﻳﻐﯘر دوﭘﭙﯩﻠﯩﺮى
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼرﻧﻰ ﻧﯚۋەﺗﺘﻪ ﻛﯩﻴﯩﻢ-ﻛﯧﭽﻪك ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎت ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە ﻛﻪڭ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻛﯩﻴﯩﻢ-ﻛﯧﭽﻪك
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」ﺑﯩﺮ「 ﮔﯘﺭۇﭘﭙﯩﺴﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺭەﺗﻠﯩﮕﻪﻥ

ﻓﻮﻟﻜﻠﻮرﺷﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﻛﯩﻴﯩﻢ-ﻛﯧﭽﻪك ﻓﻮﻟﻜﻠﻮرﺷﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﻛﯩﻴﯩﻢ-ﻛﯧﭽﻪك ﻣﻪدﯨﻨﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﻛﯩﻴﯩﻢ-ﻛﯧﭽﻪك
ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ۋە

ﻛﯩﻴﯩﻢ-ﻛﯧﭽﻪك ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯜرﻣﻪ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪا ﺗﯘرۇپ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ

ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚرپ-ﺋﺎدەت ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﺪا ﺋﯚرپ-ﺋﺎدەﺗﻨﯩﯔ
ﻓﻮﻟﻜﻠﻮر ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ،ﻣﻪدەﻧﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰاﮬﺎﺗﯩﺪا ۋە ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﺧﯘﻻﺳﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﺗﯘرۇپ
ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ،ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ۋە ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺧﯘﻻﺳﯩﻠﻪردە ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .
ﻣﻪزﻛﯘر ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ »ﺷﯩﻨﺠﺎڭ ﭘﯩﺪاﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ژورﻧﯩﻠﻰ«ﻧﯩﯔ – 2012ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺳﺎﻧﯩﺪا
ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪى.
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