 ‐ 119955ﻛپ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘش ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻐﺎ ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻐﺎ ﺑﯩﯟاﺳﺘ
ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﯩﺘﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :دۇﻧﻴﺎ ﮬرﺳﺎﮬدە ﺋﯘﭼﻘﺎﻧﺪەك ﺗرەﻗﻘ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯘ ﺋﺳﯩﺮدە ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﭘﯩﻘﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻖ ،ﻧﺎﻣﺮاﺗﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ۋە
ﺗرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﻛﻳﻨﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻞ ﻧﯘﭘﯘس ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ دﯦن ﺳﭘﺴﺗﯩ ﺋﯩﺴﻼم ﺷرﯨﺌﯩﺘ
ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﺎراﻳﺪۇ؟ ﻣﯘﺷﯘ ﻛز ﻗﺎراﺷﺘﯩ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻗﺎﻧﺪاق ﻧﺳﯩﮭﺗﻠﯩﺮﯨﻼر ﺑﺎر؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻣﻧﺴﯘﭘﺘﯘر .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻤﯩﺰدا ﺑﯘ ﻛز ﻗﺎراش ﺧﺎﺗﺎ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨ ﺳۋەب ﻧﯘﭘﯘس
ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪە ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ رﯨﺰﻗﯩﻨ ﻛﯕﺮى ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ رﯨﺰﻗﯩﻨ
ﺋﻟﭽﻣﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻳر ﻳﯜزﯨﺪﯨ ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ رﯨﺰق ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﻣرﮬﻣت ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋز ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن،
ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻧ ﮬﯧﻤت ﺑﯩﻠن ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ۋە ﮬﯧﻤت ﺑﯩﻠن ﭼﻛﻠﻳﺪۇ.
ﺑﯘ ﻛز ﻗﺎراﺷﺘﯩ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻧﺳﯩﮭﯩﺘﯩﻢ؛ ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﯘﺷ ۋە ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎ ﻛز ﻗﺎراﺷﺘﯩﻦ ﻳﯧﻨﯩﺸ ﻛﯧﺮەك،
ﺋﮔر ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ رﯨﺰﻗﯩﻨ ﻛﯕﺮى ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﺗﺘ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﮔر
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ رﯨﺰﻗﯩﻨ ﻛڭ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻻر ﺋﻟﯟەﺗﺘ زﯦﻤﯩﻨﺪا ﭘﯩﺘﻨ ﭘﺎﺳﺎت ﺗﯧﺮﯨﻴﺘﺘ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﻟﭽم
ﺑﯩﻠن ﭼﯜﺷﯜرﯨﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﺧۋەرداردۇر ،ﺋﯘﻧ ﻛرۈپ ﺗﯘرﻏﯩﭽﯩﺪۇر) .ﺋﯩ ﮬرەم
دﯨﻴﺎرى ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﭘرﯨﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-1084 ﺑت(
ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ﻧﻮﭘﯘﺳﻨ ﭼﻛﻠش ﻳﺎﻛ ﺋﺎزاﻳﺘﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ :ﺋﯧﺮﯨﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن،
ﻛپ ﺗﯘﻏﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﻼر ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﻣن ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻛﭘﻠﯩﯩﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯜﻣﻤﺗﻠر
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﭘﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﻤن دﯦن ﺳزﯨ ﻗﺎرﺷ ﺗﯘرﻏﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﻧﻮﭘﯘﺳﻨ ﺋﺎزاﻳﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﮬرﯨت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ۋە ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ
ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﻤﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﭘﻠﯩ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟر ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﭘﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼردۇر.
ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼرﻏﺎ رﯨﺰق ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺋزى ﻛﺎﭘﺎﻟﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻳر
ﻳﯜزﯨﺪﯨ ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ رﯨﺰق ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣرﮬﻣت ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن.
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ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﺗﻨﯩﯔ ﺗرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬددﯨﺪﯨﻦ زﯨﻴﺎدە ﻛﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺗﻗززا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺳﯘ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﻣﻧﺒﻟر ﻧﻮﭘﯘﺳﻨﯩﯔ ﻛﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩ ﺑرداﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻳﺪۇ دﯦن ﻗﺎراش ﺑﯩﻠن ﮬﺎﻣﯩﻠﺪارﻟﯩﻘﻨ ﭼﻛﻠش ،ﮬﺎﻣﯩﻠﯩﻨ
ﭼﯜﺷﯜرۈۋﯦﺘﯩﺶ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋاﺳﺘﯩﻠرﻧ ﻣﺟﺒﯘرى ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻧﻮﭘﯘﺳﻨﯩﯔ ﻛﭘﯩﻴﯩﺸﯩ ﻗﺎرﺷ ﺗﯘرۇش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺧﻟﻘﻠرﻧ ﭘرۋﯨﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗرﺑﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت رۇﺑﯘﺑﯩﻴت ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨ ۋە رﯨﺰق ﺑرﮔﯜﭼ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻗﺎراش ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﯨﺪا ﻧﺎﻣﺮاﺗﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﯘپ
ﺋز ﺋۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﻟﺘﯜرۈۋﯨﺘﯩﺸﺘك ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﺎرﯨﺸﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﯘپ
ﺑﺎﻻﯕﻼرﻧ ﺋﻟﺘﯜرﻣﯕﻼر ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ۋە ﺳﯩﻠرﮔ رﯨﺰق ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻛﻣﺒﻏﻟﻠﯩﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﯘپ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻼرﻧ ﺋﻟﺘﯜرﻣﯕﻼر ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ۋە ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ رﯨﺰﻗﯩﻼرﻧ ﺑﯩﺰ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﻟﺘﯜرۈش ﮬﻗﯩﻘﺗن ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎﮬﺘﯘر.
ﻣﯩﻠﻠﺗﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧ ﻛپ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻧﯧﻤﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﻛپ ﺷﯜﻛﺮى ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ
ﺑﯩﺮدەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﻛپ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﺷﯘﺋﻳﺐ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋز
ﻗۋﻣﯩ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑرﮔن ﺑزى ﻧﯧﻤﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯧﺴﯩ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻧﻠﯩﯩﻨ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﺪى :ﺋﺳﻠﯩﺪە ﺳﯩﻠر ﺋﺎز
ﺋﯩﺪﯨﻼر ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻼرﻧ ﻛﭘﻳﺘﻧﻠﯩﯩﻨ ﻳﺎد ﺋﯧﺘﯩﻼر .ﺋﯘﻣﻤﺗﻠرﻧﯩﯔ ﻛپ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺷﯘ ﺋﯘﻣﻤﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰزەﺗﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﯩﺸ ۋە دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻏﺎﻟﯩﺐ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻧ ﺋﯩﺴﺮاﺋﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ
ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى :ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻧ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻼردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺋﯘﺳﺘﯘﻧﻠﯩﯩﻼرﻧ ﺋﺳﻠﯩ ﻛﻟﺘﯜردۇق،
ﻳﻧ دۈﺷﻤﯜﻧﯩﻼرﻧ ﮬﺎﻻك ﻗﯩﻠﺪۇق ،ﺳﯩﻠرﻧ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻏﺎﻟﯩﺐ ﻗﯩﻠﺪۇق ،ﺳﯩﻠرﮔ ﻧﯘرﻏﯘن ﻣﺎل ۋە ﺋۋﻻدﻻر ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﺪۇق ،ﺳﺎﻧﯩﻼرﻧ ﻛپ ﻗﯩﻠﺪۇق.
ﺗﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽ دوﻛﺘﯘر ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺳﻳﯩﺪﻏﯘﻻب ﻣﯩﺴﯩﺮﻧﯩﯔ ﻛﻟﯜﺳ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ ﺗﻛﺸﯜرۈپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
ﻧﯘﭘﯘس ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛپ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻖ ۋە ﻳﯜك ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى ،ﻛﯩﻴﯩﻨ ﺋﺳﯩﺮﻟردﯨﻤﯘ ﺑﯘﻧﺪاق دەپ ﻗﺎراش ﺗﻮﻏﺮا
ﺋﻣس ،ﻧﯘﭘﯘس ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛپ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻣﯩﺴﯩﺮﻧﯩﯔ ﮬر دەۋرﯨﺪە ﺗرەﻗﻘ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴت ﻳﺎرﯨﺘﯩﭗ ﺑرﮔن ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ
ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪۇر .ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺗﻛﺸﯜرۈﺷﺘ دوﻛﺘﯘر ﻣﯘﺳﺘﭘﺎ ﭘﻗ : ﻣﯩﺴﯩﺮ ﺋرەب ﺟﯘﻣﮭﯘرﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺳﯩﺮ
ﻛرﺳﺗن ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ،ﻣﯩﺴﯩﺮﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﺧزﯨﻨ دەپ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەت دەپ ﺋﯩﺸﺎرەت ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﻣﯘﺗﺧﺳﺴﯩﺴ ﺋﯘﺳﺘﺎز ﺧﯘرﺷﯩﺪ ﺋﮬﻤد ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻛﻟﯜﺳﯩﺪە ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻏﺎﻟﯩﺐ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜچ ﻗﯘۋۋەت
ﺑﯩﻠن ،ﻧﯘﭘﯘس ﺳﺎﻧ ﻛپ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺷﮬرﻟر ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻨﻟﻳﺪۇ ۋە ﮬر ﺧﯩﻞ ﺋﯧﻠﯩﻢ ﭘن ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺗرەﻗﻘ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪۇ .ﻏرب
ﻣﯩﻠﻠﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﺧﻮﺟﺎ ﺑﻮﻟﯘش ،ﮬﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻮرﻧﯩﻨ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ۋە ﺋﺎﻓﺮﯨﻘﺎ دۆﻟﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﻧﻮﭘﯘﺳﻨﯩﯔ ﻛﭘﯩﻴﯩﺸﯩﻨ
ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠش ،ﮬﺎﻣﯩﻠﺪارﻟﯩﻘﻨ ﭼﻛﻠش ﮬرﯨﯩﺘﯩﻨ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬرﯨﺗﻠر ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜن ﻏرب دۆﻟﺗﻠﯩﺮى ﺑﯜﮔﯜﻧ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘ ﺑﯩﻠن ﺋز دۆﻟﯩﺘﯩﺪە ﻧﯘﭘﯘس ﺳﺎﻧﯩﻨ ﻛﭘﻳﺘﯩﺸ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯟاﺗﯩﺪۇ،
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ﻟﯧﯩﻦ ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻر ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﭼﺎرە ﺗدﺑﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ۋە ﺋﺎﻓﺮﯨﻘﺎ دۆﻟﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﻧﻮﭘﯘﺳﻨﯩﯔ ﻛﭘﯩﻴﯩﺸﯩﻨ
ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠش ،ﮬﺎﻣﯩﻠﺪارﻟﯩﻘﻨ ﭼﻛﻠش ﮬرﯨﯩﺘﯩﻨ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ.
ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﯩﻠﯩﻖ ﭘﻳﻼﺳﯘپ ﺋﯘﺳﺘﺎز ﺋﻮرﺟﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ :ﻛﻟﯜﺳﯩﺪە ﺋڭ ﭼﻮڭ ﺋﺳﯩﺮى ﻛﯜچ ،ﺋﺎدەم ﺳﺎﻧ ﻛپ
ﺑﻮﻟﻐﺎن دۆﻟﺗﻠردە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن ﺳزى ﻧﯧﻤ دﯦن ﺗﻮﻏﺮا!.
ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺗﺎرﯨﺨﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ،ﻧﯘﭘﯘس ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛپ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳ ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘ ﻣﯘﮬﯩﻢ
ﺋﯩﻧﻠﯩ ﻣﺧﭙ ﺋﯩﺶ ﺋﻣس .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺗرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻼر ﻛﯜﻧﺴﯩﺮى ﺋﯧﺸﯩﭗ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯘ ﺋﺳﯩﺮدە ﺧﻟﻘﺌﺎرادﯨ
ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻳﺎﻛ ﻣدەﻧﯩﻴﺗﻠﯩﻚ ،ﺗﻮﻳﯘﻧﻐﺎن دۆﻟﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﺳﯩﻠﯩﺴ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻧﯘﭘﯘس ﺳﺎﻧﯩﻨ ﻛﭘﻳﺘﯩﺶ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﮬﻣﻤﯩ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﺎرﯨﺨﭽ ﺋﯘﺳﺘﺎز ۋﯦﻠﺪﯨﻴﻮراﻧﺖ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻧﯘﭘﯘس ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛپ ﺑﻮﻟﯩﺸ
ﻣدەﻧﯩﻴت ﺗرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺳﯘرۇﻟﯩﺸﯩﺪﯨ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳۋەﺑﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻳﻧ ﺋﯘﺳﺘﺎز ﺋﺎرﻧﻮﻟﯩﺪﺗﻮﻳﻨﺒﯩﻤﯘ:
ﻧﯘﭘﯘس ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛپ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﻣدەﻧﯩﻴﺘ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﭼﻘﺎﻧﺪاق ﺗرەﻗﻘ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻗﺎرﯨﺘﺎ رﯨﻘﺎﺑﺗﻠﺷﯜﭼ
ﺋﺎﺳﺎﺳ ﻛﯜچ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﻳردە ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺳزﻟرﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ
ﻧﯘﭘﯘس ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛپ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻼ ﻣدەﻧﯩﻴت ﺗرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗ ۋە دۈﺷﻤﻧﻠر ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻏﻟﺒ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﺋﺎﺳﺎﺳ
ﺳۋەﺑﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺗﻟﯩﻢ ،ﺗﻮﻏﺮا ﺗرﺑﯩﻴ ،ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﻨﯩﯔ ﺗﯩﻨﭻ ،ﺋﺎداﻟﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺸ ،ﺑﯘزۇﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە
ﭘﺎﺳﺎﺗﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﺎرﺷ ﺗﯘرۇﺷ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻤﺎﻧ ،ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻘ ﻗﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺑﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳ ﻛﯜﭼ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟرﻧ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﮬﺎﻻك ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺷﮬرﻟرﻧﯩﯔ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﺴ ﺋﯩﻤﺎن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎن ۋە
ﻛﯘﻓﯩﺮدﯨﻦ ،ﮔﯘﻧﺎﮬﻼردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪى ،ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﺎﺳﻤﺎن زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﭘﺎراۋاﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯘﻳﺳﺴر ﻗﯩﻼﺗﺘﯘق ،ﻟﯧﯩﻦ
ﺋﯘﻻر ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟرﻧ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﺪى ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻرﻧ ﺋز ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮى ﺗﯜﭘﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﻻك ﻗﯩﻠﺪۇق.
ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻨﯩﯔ دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮى ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋزﻟﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﺋڭ ﭼﻮڭ ﺧﺗر
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﭗ دۇﻧﻴﺎدﯨ ﻣﺳﻠﻛﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﭼﻮﻗﺎن ﺳﯜرەﻧﻠﯩﺮى ﺋﺎﻟﻣﻨ ﻗﺎﭘﻠﯩﺪى.
ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮر ﺋرﻧﻮن ﺳﻮﭘﯩﺮﻧﯩﯔ 1984ـ ﻳﺎزﻏﺎن "ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﺷرﻗﻨﯩﯔ ﺟﯘﻏﺮاﭘﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑ ﻳﮬﯘدى دۆﻟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ دەرس ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟ ،ﻣﻣﯘرﯨ ﺋﻮرﮔﺎﻧﺪﯨ ﻣﯘﺗﺧﺳﺴﯩﺴﻠرﻧﯩﯔ ﻣﯘراﺟﺗﺎﮬ دەپ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ
ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا :ﻣﯩﺴﯩﺮ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﭘﯩﻴﯩﺸ ۋە ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺷﯘن ﺗﺷﯩﻠﻠش ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯩﺴﺮاﺋﯩﻠﻨ ﺑﯩﺌﺎرام ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
"دەﻳﻠ ﺗﯩﻠﯩﺮاپ" ﮔﯧﺰﯨﺘﯩﻨﯩﯔ -1988ﻳﯩﻠ-01ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -01ﻛﯜﻧﯩﺪﯨ ﺧۋﯨﺮﯨﺪە ﺋﯩﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن "ﻧﯘﭘﯘس ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛﭘﯩﻴﯩﺸ ﺋﻮﺗﺘﯘرا
دﯦﯩﺰدا ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺋﯩﺴﺘﺮﯦﻠﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻣﺒﺎ" دﯦن ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪە ﻳﺎزﻏﯘﭼ ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪا ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺋﻮﺗﺘﯘرا دﯦﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷرﯨﻖ ،ﺟﻧﯘپ ۋە
ﺷﯩﻤﺎل ﺗرەﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨ دۆﻟﺗﻠرﻧﯩﯔ ﻧﯘﭘﯘس ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛﭘﯩﻴﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻏرب ﺋﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﺌﺎرام ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩن.
ﺑﯩﺮﻟﺷن دۆﻟﺗﻠر ﺗﺷﯩﻼﺗﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﺘﻨ ﺋﺎﺳﺮاش ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﺴﯩﺪا ﺋﯩﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬﺟﺠﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﻴﯩﻠﯩﺪۇ :ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﺋﺎق
دﯦﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘراﻗﻼﺷﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺋﯩ ﻗﯩﺴﻤ ﺋﻟﻠﯩﯩﻨﭽ ﻳﯩﻠﻼردا ﺗﺎرﯨﻖ ﺗﺎغ ﺑﻮﻏﯘزﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﭘﺎﺳﭙﯘر
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ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻐﯩﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎن راﻳﻮﻧﻼرﻏﺎ ﺗﺎراﻟﻐﺎن ﻳﺎۋروﭘﺎﻟﯩﻘﻼر ﺋﯩﺪى ،ﺋﻣﻤﺎ  ‐ 2020ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ﺋﻮﺗﺘﯘرا دﯦﯩﺰ ﮔرﭼ ﮬﻣﻤﯩﺴ
ﺋرەﺑﻠردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯩﺴﻼم دﯦﯩﺰﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ .ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪا ﺋﯩﺸﺎرە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳزدﯨﻦ ﺷك ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻧﻮﭘﯘﺳﻨﯩﯔ ﻛﭘﯩﻴﯩﺸﯩ ﭼك ﻗﻮﻳﯘش ۋە ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺗﯘﻏﯘﺗﻨ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﯜچ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪا ﺷك ﻳﻮق.
دۇﻧﻴﺎ ﺧﺎراﻛﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﻧﻮﭘﯘس ﭼﻛﻠﺷﺘ" ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﻗﯘرۇش"" ،ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﻨ رەﺗﻠش" " ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨ ﺗرﺗﯩﭙ ﺳﯩﻠﯩﺶ" ،ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ
ﺗﯘﻏﯘت ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﮬرﺧﯩﻞ ﺳﭘﺴﺗﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﯘرﺑﺎﻧ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋز ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻧﻮرﻣﺎل ﻛﭘﯩﻴﯩﺸﯩ ۋاﺳﺘﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛ ۋاﺳﺘﺴﯩﺰ
ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘق ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳزﯨﻤﯩﺰ‐ :ﺋﯘﻻر ﺑﯘﻧ ﺑﯩﻠﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯘن‐ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﻢ ﺋﯩﻧﻠﯩ؟ ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن
ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ؟ ﺋﯘﻧ ﻛﯩﻢ ﻳﺎراﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘ؟ ﺋﻟﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻧﮔ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ؟ دﯨﻨ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﺘ ،ﺋﺎﻧﺎ ۋەﺗﯩﻨ ﺋﯜﭼﯜن زﯨﻴﺎﻧﺷﻠﯩﻚ
ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﺳﻠﯩﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺑﯘ ﺧﯩﺰﻣﺗﻨ ﺋﺎﻛﯩﺘﯩﭙﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﺪەۋاﺗﻘﺎﻧﻼر ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ،
ۋەﺗﯩﻨﯩﻨﯩﯔ دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮى ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯧﺴﯩ ﺳﺎﻟﯩﻤﯩﺰ .ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ رەﮬﻤت ﻗﯩﻠﺴﯘن( ﻣﯘﻧﺪاق
دەﻳﺪۇ " :ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺗﯘﻏﯘﺗﻨ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘش" دﯦن ﺷك ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰ دﯨﻦ دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﯩﻠ ﻣﯩﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻻر
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛپ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛﭘﯩﻴﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻر ﻗﻮرﻗﯘدۇ،
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧ ﻛﭘﻳﺴ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋزى ﺋزﯨﻨ ﻗﻮﻏﺪاﻳﺪۇ ،ﺗﯧﺮﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺗﯩﺠﺎرەت ﺑﯩﻠن ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﮬﺗﻠردﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨﻠش ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧ ﭼﻛﻠﯩﻚ ،ﻧﻮﭘﯘﺳ ﺋﺎز
ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻳﺎﺷﯩﺴﺎ ﺋﯘﻻر ﺧﺎرﻟﯩﻘﺘﺎ ۋە ﮬﻣﻤ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻣﯘﮬﺘﺎﺟﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﺗﯩﺪۇ .ﻳﯩﻐﯩﻨﭽﺎﻗﻼپ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰدا ،ﺗﺎﺟﺎۋۇزﭼ
ﺑﺎﺳﻘﯘﻧﭽ ﺋﺎداﻟﺗﺴﯩﺰ دۆﻟﺗﻠر ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺗﯜزۈﻣﻠرﻧ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻴﻼﺷﺘﯘرۇپ ﻣﯩﻠﻠﺗﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎس ﺳﺎﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﺧﯩﺮدا ﺑﯩﺰ ﻳﯧ ﺋﯧﻠﯩﻢ ﭘن ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﻗﺎﻧﯘن ﺗﯜزۈش ،ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻼرﻧ ﺗﯜزۈش ۋە ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺳﯜرۈش
ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﯜزۈﺷﺘ ﻳﻧﯩﻼ ﻧﯘﭘﯘس ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﻛپ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ .ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﺋﯧﻠﯩﺸﻨ ﺗﻟپ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ،ﺋﺑﯘ ﺋﻻ ﻣۋدۇدﯨﻴﻨﯩﯔ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺗﯘﻏﯘت ﮬرﯨﯩﺘ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﺴﯘن.
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