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ﺋﯧﻨﯩﻘﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ )ﮬﺎﻳﺴﯩﻨﺒﯧﺮﮒ ﺋﯧﻨﯩﻘﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ دەﭘﻤﯘ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ( ﻛﯟاﻧﺖ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺑﯩﺮ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺗﻪﯕﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻰ >> ﺑﻪزﻯ ﺟﯜﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻓﯩﺰﯨﻜﯩﻠﯩﻖ
ﺧﯘﺳﯘﯨﺴﯩﻴﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯚﻟﭽﯩﮕﻪﻧﺪە ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﻖ دەرﯨﺠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﭼﯧﻜﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ <<.ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎددﻯ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯧﺘﺴﺎﻕ ،ﺑﻪزﻯ ﺟﯜﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻓﯩﺰﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺧﯘﺳﯘﯨﺴﯩﻴﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﺗﻪﯕﻼ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﯚﻟﭽﻪﭖ ﭼﯩﻘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﮬﺎﻳﺴﯩﻨﺒﯧﺮﮔﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،زەررﯨﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﻰ ۋە ﮬﻪرﻛﻪﺕ ﻣﯩﻘﺪارﯨﻨﻰ ﺗﻪﯕﻼ ﺑﯩﻠﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯘ ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻧﻪزەرﯨﻴﻪ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘ >>ﻛﯟاﻧﺖ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎراﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ<< ﺋﯜﭼﯜﻥ
-1932ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻮﺑﯩﻞ ﻣﯘﻛﺎﭘﯩﺘﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﻜﻪﻥ.

ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﺑﯩﺮ زەررﯨﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﻰ  xﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺕ ﻣﯩﻘﺪارﻯ ) Pﻳﻪﻧﻰ ﺳﯜرﺋﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﺳﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﻠﻤﯩﺴﻰ  (mvﻧﻰ ﺗﻪﯓ ﺋﯚﻟﭽﯩﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﯩﻘﺴﯩﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﻠﻤﯩﺴﻰ ﮬﺎﻣﺎﻥ  ħ/2دﯨﻦ
ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.

ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ  ħﻛﯧﻤﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﻼﻧﻚ ﺗﯘراﻗﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺳﺎﻥ ،ﺋﻮﻧﻨﯩﯔ ﻣﯩﻨﻮﺱ ﺋﻮﺗﺘﯘز
ﺗﯚﺗﯜﻧﭽﻰ دەرﯨﺠﯩﺴﻰ ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪا ) Δx .10^(-34ۋە  ΔPﺋﻮرۇﻥ ۋە ﮬﻪرﻛﻪﺕ ﻣﯩﻘﺪارﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﺴﯩﺰﻟﯩﻖ.
ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ زەررﯨﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ )ﻳﻪﻧﻪ  Δxﻧﻰ
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ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ( ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺕ ﻣﯩﻘﺪارﯨﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﯚﻟﭽﯩﻴﻪﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ)ﻳﻪﻧﻰ  ΔPﭼﻮﯕﯩﻴﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺪۇ( .ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﻳﻪﻧﻪ  Δxﻧﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ΔP ،ﭼﻮﯕﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﯚﻟﭽﻪﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻤﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯜﺳﻜﯩﻨﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﻪرﺳﯩﺰﯨﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﻪﺳﻼ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﺘﻪ
ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﮬﺎﻟﻘﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪ.
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯧﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋاﻗﯩﺖ ﺋﻮﺗﺘﯘرﺳﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯚۋەﺗﻨﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ
ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪﻳﻤﯩﺰ.

w

ﺋﻪﮔﻪر  ∆E = 0ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ∞ →  .∆tﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺮ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﯩﺮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ ﺗﯘراﻗﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ
ﺑﻮﻟﺴﺎ  ، ∆E = 0ﺋﯘ ﮬﺎﻟﺪا ﺑﯘ ﮬﺎﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻓﯩﺰﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯚزﮔﻪرﻣﻪﻳﺪۇ ∞→.∆t
ﮬﺎﻳﺴﯩﻨﺒﯧﺮﮒ ﺋﯧﻨﯩﻘﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻨﻰ ﻣﺎﻛﺮو دۇﻧﻴﺎدا ﻛﯚزﯨﺘﯩﺶ ﺗﻪﺱ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯩﻜﺮو دۇﻧﻴﺎدا ﺋﯘﻧﯩﯔ روﻟﻰ
ﻛﯚرﻧﻪرﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻜﺮو زەررﯨﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺷﯘﯕﺎ ﻧﯩﻴﻮﺗﻮﻥ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺟﯩﺴﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﻰ ،ﺳﯜرﺋﯩﺘﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺟﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﺶ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻧﯩﻴﺘﻮﻥ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﻜﯩﺴﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﺎﻛﺮو دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻣﺎﺱ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺋﻪﮬﯟاﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﺘﻨﯩﯔ ﻣﺎﻛﺮو دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﯩﻲ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻯ دﯨﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﮬﺎﻳﺴﯩﻨﺒﯧﺮﮒ ﺋﯧﻨﯩﻘﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪاﻕ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﯟﯨﻠﯩﻚ ﻳﻪﻛﯜﻧﮕﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ :ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ
( ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﻮرۇﻥ ۋە ﮬﻪرﯨﻜﻪﺕ ﻣﯩﻘﺪارﯨﻨﯩﯔ
دﯦﺘﯧﺮﻣﯩﻨﯩﺰﻡ )ﻗﺎراﭼﯩﻠﯩﻖ،
دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺷﻪرﺗﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻳﻪﻧﻰ ﺟﯩﺴﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ
ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﻘﺘﺎ ﺑﯩﻠﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ
ﺋﺎﺗﻮﻡ دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﺷﺘﻪ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻗﺎراﭼﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻖ ﺷﻪرﮬﯩﯩﺴﻰ ﺋﯩﺸﯩﻠﺘﯩﻠﮕﻪﻥ.
ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﺴﻪﻙ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺟﯩﺴﯩﻤﻼﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻖ ﻣﻪۋﻗﻪﺳﯩﺪﯨﻨﻼ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﯩﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﯩﻐﺎﻥ ﺋﯧﻨﻴﯩﺸﺘﯩﻦ داﯕﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪﯨﺌﻮﻣﯩﺪا >> ﺧﯘدا ﺷﯩﺸﻐﺎﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﻤﺎﻳﺪۇ<< دﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﻪر:
https://en.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg .1
/http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1932 .2
http://academic.eb.com/nobelprize/article-279991 .3
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ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻰ

ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﺋﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﺋﯘﻗﯘﻣﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈﺵ ﮬﺎﺟﻪﺗﺴﯩﺰ ،ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺶ
ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ .ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻰ )ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﮬﺎﻟﯩﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮرﻧﻰ( ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ
ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﻗﯘﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯩﺪۇ .ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﺳﺎﻗﻼﻧﻤﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ
ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻳﻮﻗﺎﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪۇ .ﻣﯩﺴﺎﻝ 10 :ﮔﺮاﻡ ﺳﯘ ﭘﺎرﻏﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇﺵ
ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﯕﻠﯩﺘﯩﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻣﯩﻘﺪارﻯ ﺋﯚزﮔﻪرﻣﻪﻳﺪۇ .ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺳﯘ ﻣﻮﻟﯧﻜﯘﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﻣﻪﻳﺪۇ 100 .ﻳﯩﻞ ﺑﯘرۇﻥ ﺋﯧﻴﻨﯩﺸﺘﯧﻴﻦ ﻣﺎددا ۋە ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﻨﻰ ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﺳﯘﻝ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜرۈﭖ ،ﻣﺎددا )ﻣﺎﺳﺴﺎ( ۋە ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜرﮔﻪﻥ .ﺋﻮﺗﯘﻥ
ﻛﯚﻳﺪۈرۈﭖ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﺎددﯨﻲ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﯨﺴﻰ .ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﺴﺎﻕ ،ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﭺ ﺧﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ :ﻓﯩﺰﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ،
ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ،ﻳﺎدرو ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ.
ﻓﯩﺰﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ :ﻣﺎددﯨﻼرﻧﯩﯔ ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪرﻛﯩﺒﯩﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﻤﻪﻱ ﺗﯘرۇﭖ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻓﯩﺰﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘ ﺋﺎﻣﺒﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻠﯩﻜﺘﯧﺮ ﮔﯧﻨﯧﺮاﺗﻮرﻟﯩﺮﻯ؛ ﺷﺎﻣﺎﻝ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ؛ رۇﭼﺎﻗﺪەﻙ ﺋﯧﻼﺳﺘﯩﻜﻠﯩﻖ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺕ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇﺵ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ .ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﺗﻮرﻣﯘ ﻓﯩﺰﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺟﻪرﻳﺎﻧﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ :ﻣﻪﺷﻜﻪ ﻗﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﻮﺗﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺑﯧﻨﺰﯨﻨﻨﻰ ﻛﯚﻳﺪۈرۈﺵ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ،ۋە ﺋﺎدەﻡ ﺑﻪدﯨﻨﻰ ﺋﻮزۇﻗﻠﯘﻕ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﻠﻪر ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ
ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ رﯦﺌﺎﻛﺴﯩﻴﻪ ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺷﯘ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﻳﺎدرو ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ :ﻳﺎدرو ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ زور
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻳﺎدرو ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﺳﺴﺎ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪۇ .ﻳﺎدرو
ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻓﯩﺰﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻧﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ،ﻳﺎدرو ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﻪﯓ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ
ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻳﺎدرو ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ زورﻟﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘﻪ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪر
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯜﺷﻜﯜﻝ ،ﺷﯘﯕﺎ ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻳﺎدرو ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇﺵ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ
زاﻣﺎﻧﺪا ﻳﺎدرو ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ ۋە ﮬﻪرﯨﻜﻪﺕ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻮﻙ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇﻟﯘﭖ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﯩﺪۇ.
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ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺋﯚزﺋﺎرا ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇﻟﯘﺷﻰ
ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪا ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﻳﻪرﺷﺎرﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ
ﻗﯘﻳﺎﺵ دەﭖ ﺋﺎددﯨﻲ ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ،ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪرﺷﺎرﯨﻐﺎ ﺗﺎرﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻧﯘر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘ دﯦﻤﻪﻙ ﻧﯘر ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎرﻗﯩﻠﯩﺶ ۋاﺳﯩﺘﯩﺴﻰ .ﻧﯘر ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ رەﯕﮕﺎرەﯓ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻨﻰ ۋە ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼرﻧﻰ ﺑﺎﻗﯩﺪۇ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ
ﺗﺎرﯨﺨﯩﻐﺎ ﻧﻪزەر ﺳﺎﻟﺴﺎﻕ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺳﯜﻧﺌﯩﻲ ﮬﺎﻟﺪا ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎرﻗﯩﻠﯩﺸﻰ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯧﻠﯩﻜﺘﯧﺮ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ .دﯦﻤﻪﻙ ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﻠﯩﺪۇ.
ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎرﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇﺵ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯩﺪۇ .ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ
ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋﻪﯓ ﺑﯘرۇﻥ ﺳﯘ ۋە ﺋﻮﺗﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ.
ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ زاﻣﺎﻧﺪا ،ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎﺷﻨﻰ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯚﻳﻤﯘ ﺋﯚﻳﻨﻰ ﺋﯩﺴﺴﯩﺘﯩﯟاﺗﻘﺎﻥ،
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼرﻧﻰ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺗﻠﻪﻧﺪۈرۈۋاﺗﻘﺎﻥ ،ﻛﯧﭽﯩﻨﻰ ﻛﯜﻧﺪۈزدەﻙ ﻳﻮرﯨﺘﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪرﺧﯩﻞ
ﺗﯜرﻟﯩﺮﻯ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ زاﻣﺎﻧﺪا ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎﻥ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﺗﯜرﮔﻪ
ﺋﯩﺨﭽﺎﻣﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ
.1
ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ
.2
ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ
.3
ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﻨﻰ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇﺵ ﺟﻪرﻳﺎﻧﻰ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯜﭺ ﺧﯩﻞ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇﺵ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇﺵ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﯩﻠﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻪرزﯨﻴﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯜردﯨﻜﻰ
ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇﺵ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ  %100ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻠﯩﻖ
ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇﺵ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ  %100ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇﺵ ﻳﺎﻛﻰ زﯨﭽﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺕ.
ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻓﯩﺰﯨﻜﯩﻠﻖ ،ﺧﯧﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ،ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎدرو ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ،ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺶ ۋە
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇﺵ ،ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺴﺮاﭘﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ .ﺑﯘ دەﻝ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر دۇﭺ
ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻥ ﻳﻪرﺷﺎرﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺴﯩﺶ ﻛﯩﺮزﯨﺴﻰ ،ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎراﺑﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ،ۋە ﺋﯘزۇﻥ ﻣﯘددەﺗﻠﯩﻚ
ۋە ﻳﯧﺸﯩﻞ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻮﮬﺘﺎﺟﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﭘﻜﻰ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﺪۇر.
ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﺶ ،ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاﻕ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﺵ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﯩﺴﻼﮪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻏﺎ زور دەرﯨﺠﯩﺪە ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ۋە ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎﺗﻼر
دەرۋەﻗﻪ ﻗﯘرۇﻕ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇردﯨﻦ ﻛﻪﻟﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻣﺎددا ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﺋﯩﻠﻤﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﺵ،
ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺱ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.
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ﻧﯚۋەﺗﺘﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺗﺎرﯨﺨﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﺋﯘزۇﻥ ﺋﯚﻣﯜر ﻛﯚرﻣﻪﻛﺘﻪ .دۇﻧﻴﺎ ﺳﻪﮬﯩﻴﻪ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ ) (WHOkﻧﯩﯔ
-2015ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ دوﻛﻼﺗﯩﻐﺎ ﻛﯚرە ،ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﻠﯩﻜﻠﻪر ﺋﻪﯓ ﺋﯘزۇﻥ ﺋﯚﻣﯜر ﻛﯚرﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﭽﻪ
ﺋﯚﻣﺮﻯ  84ﻳﺎﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ  77ﻳﺎﺵ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺑﻪزﻯ
ﻛﺸﯩﻠﻪردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﺋﯘزۇﻥ ﺋﯚﻣﯜر ﻛﯚرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﭘﺎﻛﯩﺘﺘﯘر .دﯦﻤﻪﻙ ،ﺋﯚﻟﯜﻣﺪە ﺗﻪﯕﺴﯩﺰﻟﯩﻚ
ﻣﻪۋﺟﯘﺕ .ﺋﯘﻧﺪاﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﯕﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈﺵ ﻛﯧﺮەﻙ؟ ﺋﯩﭙﯩﺪﯨﻤﯩﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ
)ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺗﺎرﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈﺵ ﺋﯩﻠﯩﻤﻰ( ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﯧﺴﺴﯩﻲ ﺗﯘﻳﻐﯘﻣﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ :ﻳﻪﻧﻰ ﺗﯘرﻣﯘﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ-2012 .ﻳﯩﻠﻰ "ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﺸﭽﺎﻥ ﻣﯧﺪﯨﺘﺴﯩﻨﺎ" ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ
ژۇرﻧﯩﻠﯩﺪا ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﺘﺎ 8000 ،ﻛﯩﺸﻰ  5ﻳﯩﻠﻐﯩﭽﻪ ﺋﯩﺰ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈﻟﮕﻪﻥ .ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاﻕ
ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﻪﻛﻤﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪردە ﺗﺎﻣﺎﻙ ﭼﻪﻛﻜﯜﭼﯩﻠﻪردﯨﻦ  %56ﺗﯚۋەﻥ ،داﺋﯩﻢ
ﭼﯧﻨﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ  %47ﺗﯚۋەﻥ ﮬﻪﻣﺪە ﺳﺎﻏﻼﻡ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ  %26ﺗﯚۋەﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﺋﯩﺘﺎﻟﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼر ﺋﯚﻣﺮﻯ  100ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺷﻘﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﻧﻮرﻣﺎﻟﺪﯨﻦ ﻛﯚرۈﻧﻪرﻟﯩﻚ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ
ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯩﺘﺴﯩﻠﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﻣﻮﻧﺘﻰ ﺳﯩﻜﺎﻧﻰ راﻳﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻤﻪﻙ-ﺋﯩﭽﻤﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ۋە ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﮬﺎﻟﺪا ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﺋﻮﺗﺘﯘرا دﯦﯖﯩﺰ ﻳﯧﻤﻪﻙ-ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ﺋﺎدﯨﺘﯩﺪە ﺋﻮزۇﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﮬﻪﻳﺮاﻥ ﻗﺎﻟﺪۇرﯨﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ،ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ) (IQﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺶ
ﺑﺎرﻟﯩﻘﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎﻥ :ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ،ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﭽﻪ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﯘزۇﻥ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ.
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﺋﯩﺪﯨﻨﺒﯘرﮒ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺘﯧﺘﻰ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرﻯ ﺋﯩﻴﯧﻦ دﯨﻴﯩﺮﻯ ﺷﻮﺗﻼﻧﺪﯨﻴﻪ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈﺷﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﻠﮕﻪﻥ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼردﯨﻦ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ-1932 .ﻳﯩﻠﻰ
ﺷﻮﺗﻼﻧﺪﯨﻴﻪ )ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺑﺮﯨﺘﺎﻧﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ( ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ
ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎرﻟﯩﻖ  11ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ) IQﺋﺎﻱ ﻛﯩﻴﯘ دەﭖ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪۇ( ﺳﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜرﮔﻪﻥ 60 .ﻧﻪﭼﭽﻪ
ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،دﯨﻴﯩﺮﻯ ۋە ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﯨﺸﻰ ﻟﻮرﯦﻨﯩﺲ ۋاﻟﻠﯩﻲ ﺋﺎﺑﯧﺮدﯨﻴﯩﻦ ﺷﻪﮬﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪرﻛﻪز ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺷﯘ
ﺗﻪﻛﺸﯜرۈﺷﻜﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ۋە  76ﻳﯧﺸﯩﺪا ﮬﯧﻠﯩﮫﻪﻡ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﯚﭼﯜﺗﯩﺪۇ IQ :ﺳﻰ  115ﺗﯩﻦ ﻧﻮﻣﯘر ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﻳﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﯧﺴﺒﯩﺘﻰ
 IQﺳﻰ  100ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر )ﻧﻮرﻣﺎﻝ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﭽﻪ ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ  100ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪا( دﯨﻦ 21%
ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ  IQﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬﻪر ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ  20دﯨﻦ
ﺋﺎرﺗﯘﻕ ﺋﯘزۇﻥ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈﺵ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜرۈﻟﺪﻯ ﮬﻪﻣﺪە
ﻣﯘﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼر ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا "ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﯩﭙﯩﺪﯨﻤﯩﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ" دەﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﮬﻪ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ
ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﯩﭙﯩﺪﯨﻤﯩﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪار ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪرﻛﻪزﻟﯩﺸﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺳﺎﮬﻪﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ  -ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ-ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ
ﺷﺎراﺋﯩﺘﻰ  IQﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈﭖ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺪۇ .ﺷﻮﺗﻼﻧﺪﯨﻴﻪﻧﯩﯔ
 Central Beltراﻳﻮﻧﯩﻨﻰ ﻣﻪرﻛﻪز ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ،ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼر -1932ﻳﯩﻠﺪﯨﻜﻰ
ﺳﯩﻨﺎﻗﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ  900ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ  IQﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﯜﭺ ﻧﻮﻣﯘرﯨﻨﻰ -1970ﻳﯩﻠﻼردﯨﻜﻰ
دۆﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈﺵ ﺳﯩﻨﯩﻘﯩﺪا ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ ﺟﺎۋاﺑﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜرۈﭖ ﺳﯩﺘﺎﺗﯩﺴﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ
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ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯩﺸﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ،ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﻪﻟﯩﺒﯩﻲ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺷﺎراﺋﯩﺘﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر  IQﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎراﻥ  %30ﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈﭖ ﺑﯧﺮەﻟﯩﮕﻪﻥ.
ﺑﯘ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﮔﯧﻨﻼرﻧﯩﯔ  IQﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﮬﻪﺳﺴﻪ ﻗﻮﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﻳﯧﻘﯩﻨﺪا
ﺧﻪﻟﻘﺌﺎرا ﺋﯩﭙﯩﺪﯨﻤﯩﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ژۇرﻧﯩﻠﯩﺪا روزﯨﻠﯩﻨﺪ ﺋﺎردﯨﻦ ۋە ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪاﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﯖﻰ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﭘﻪرەزﻧﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﭘﺎﻛﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﻳﺪۇ .ﺋﺎردﯨﻦ ۋە ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪاﺷﻠﯩﺮﻯ 3
ﭘﺎرﭼﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ-ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﮬﺎﻟﺪا ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ،داﻧﯩﻴﻪ ۋە ﺷﯩﯟﯨﺘﺴﯩﻴﻪدە ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﻗﻮﺷﻜﯧﺰەﻛﻠﻪر ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ
)ﻗﻮﺷﻜﯧﺰەﻛﻠﻪر ﻣﯘﮬﯩﺖ ﺋﺎﻣﯩﻠﻰ ۋە ﮔﯧﻨﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﻮﭘﻤﯘ-ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ
ﻗﻮﺷﻜﯧﺰەﻛﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮔﯧﻨﻰ  %100ﺋﻮﭘﻤﯘ-ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﺗﺎ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﺷﻜﯧﺰەﻛﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮔﯧﻨﻰ %50
ﺋﻮﭘﻤﯘ-ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ( ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯘ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼردا ﻗﻮﺷﻜﯧﺰەﻛﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻳﯧﺸﻰ ۋە
 IQﺳﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ .ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼرﻏﺎ ﻛﯚرە IQ ،ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪا ﮔﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ
ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﻗﻮﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﺳﺴﯩﺴﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺳﯩﺘﺎﺗﯩﺴﯩﺘﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﮔﯧﻨﻼر
ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈﭖ ﺑﻪرﮔﻪﻥ.

ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻚ  IQ -ﺑﻪدەﻥ ﻓﯘﻧﻜﯩﺴﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚرﺳﻪﺗﻜﯜﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪۇ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻧﯧﺮۋا
ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺶ ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﮕﻪ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺑﯘ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﭘﻪرەزﻧﻰ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼر  ،IQﺋﯚﻟﯜﻡ ۋە ﻣﯧﯖﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﯘر ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻻﻳﮫﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ۋاﻗﺘﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ) .ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ۋاﻗﺘﻰ ﺳﯩﻨﯩﻘﯩﺪا ،ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﯩﮕﻪ
ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﯘﭼﯩﻼر ﺗﯚﺕ ﺳﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯩﻜﺮاﻧﺪا ﻛﯚرۈﻧﮕﻪﻥ ﺳﺎﻧﻐﺎ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﻮﻧﯘﭘﻜﯩﻨﻰ
ﺑﺎﺳﯩﺪۇ( .ﺑﯘ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼر ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇﺵ ۋاﻗﺘﯩﻨﻰ ﻧﻪزەرﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺗﯘرۇﭖ ﺳﯩﺘﺎﺗﯩﺴﺘﯩﻜﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا IQ ،ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﻗﯘرۇﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﺪۇ.
دﯦﻤﻪﻙ ،ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ۋاﻗﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘزۇﻥ ﻗﯩﺴﻘﯩﻠﯩﻘﻰ دەﻝ  IQﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻜﻰ
ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﺘﯘر.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﯩﭙﯩﺪﯨﻤﯩﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺳﺎﻗﻠﯩﻖ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا زور
ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﺷﯘرۇﻥ ﻛﯜﭼﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ IQ .ﺳﯩﻨﯩﻘﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺗﺎرﯨﺨﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜرۈﻟﯜﭖ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪردە
ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚرۈﻟﯜﺵ ۋە ﺑﺎﻟﺪۇر ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺧﻪﺗﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺸﺘﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺳﯩﻨﺎﻗﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﻰ ﺗﯘﻏﺪۇرﯨﺪۇ.
ﺋﻪﻗﯩﻠﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪار ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﯩﻨﯩﺪەﻙ IQ ،ﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﻻ ﻧﻪرﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﻛﯚﭖ ﺧﯩﻞ ﻧﻪرﺳﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈﭖ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﺪﻯ ﻣﯧﯖﯩﺪﯨﻜﻰ "ﺗﻪﺑﺌﯩﻲ" ﺋﻪﻗﯩﻠﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﻧﯘرﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ "ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻏﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺴﯩﺰ" ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻣﯘ ﺷﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ
ﺟﯩﻨﯩﺴﻜﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪار ﺳﯩﻨﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮرۇﻧﺪاﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻐﺎ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﺴﻰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺳﯩﻨﺎﻗﺘﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮرۇﻧﺪﯨﺸﯩﻐﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﭘﺎﻛﯩﺘﻼر ﻣﻪۋﺟﯘﺕ .ﺷﯘ ﻗﺎﺗﺎردا ،ﺑﯩﺮاۋﻧﯩﯔ "ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ  IQﻟﯘﻕ" ﻳﺎﻛﻰ "ﺗﯚۋەﻥ  IQﻟﯘﻕ" دەﭖ
ﻣﺎرﻛﺎ ﭼﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯘ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚز-ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻐﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪۇ.
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ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ  IQﺳﯩﻨﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ "ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻏﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺴﯩﺰ" ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺳﯩﻨﺎﻕ
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯚۋەﻥ ﭼﻪﻛﻜﻪ ﭼﯜﺷﯜرۈﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺕ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻣﻤﺎ ۋە
ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ ﺗﯜزﮔﯜﭼﯩﻠﻪرﻧﻰ  IQﻧﻮﻣﯘرﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﯧﻨﯩﻖ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر IQ .ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ
ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ،ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ۋە ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﻰ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاﻕ
ﭘﯩﺴﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼردﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮاﻕ ﻣﯚﻟﭽﻪرﻟﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ IQ ،ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯜﻧﯜﻡ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﯩﺪا ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯘرۇﻏﯘﻥ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ
ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﻯ ،ﺧﺎﻻﺱ .ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺧﺎرەﻛﺘﯧﺮ ،ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺶ ۋە ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻣﯘ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﻮرۇﻧﺪا
ﺗﯘرﯨﺪۇ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ،ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﯩﭙﯩﺪﯨﻤﯩﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﺎﻛﯩﺘﻼرﻧﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪا
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ  IQﻧﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯚﻟﭽﻪرﻟﻪﺷﺘﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯔ زﯨﻴﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯜﺷﻪﻣﺪۇ-ﻳﻮﻕ دﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﺎرارﻏﺎ ﻛﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﻪﮔﻪر راﺳﺖ
ﺷﯘﻧﺪاﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻛﯜﻧﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎراۋەرﺳﯩﺰﻟﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎزاﻳﺘﯩﺸﺘﺎ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﮬﻪﻡ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯘزۇﻧﺮاﻕ ﻳﺎﺷﯩﻴﺎﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎردﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
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ﻣﯩﻨﯩﻲ ﺷﻪﺧﯩﺴﻠﻪردﯨﻜﻰ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎۋاﺏ ﺋﯩﺰدەﺷﻨﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﭼﻮﯓ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺳﯜﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﺋﺎدﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﯚﻣﯜرﻟﯜﻙ ﺋﯚزﮔﯜرۈﺵ ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ-1950 .ﻳﯩﻠﻼردا ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﮔﻪر ﭼﻮﯓ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﻧﺎرﺳﯩﺪﯨﺴﻰ
)ﻳﯧﯖﯩﻼ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ( ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺋﯜﭺ ﮬﻪﭘﺘﯩﺴﯩﺪە ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ  5ﻣﯧﻨﯘﺗﺘﯩﻦ  15ﻣﯧﻨﯘﺗﻘﯩﭽﻪ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮاﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ )ﺗﯘﺗﯘﺵ دﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼر ﺑﯩﻠﻪﻥ( ،ﺋﯘ ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯘﻻر ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯘﭼﺮاﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﻮرﺳﺎﻕ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺳﺎﻟﻤﺎﻕ ۋە روﮬﯩﻲ ﺑﯧﺴﯩﻤﻐﺎ ﺑﻪرداﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﻛﯜﭼﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﺮەﻙ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯘزۇﻧﻐﯩﭽﻪ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺗﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﻣﯩﺨﺎﻧﯩﺰﯨﻤﻰ )ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺳﻪۋەﺑﻰ( ﻧﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﭖ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ
داۋاﻣﯩﺪا ،ﻣﯩﻨﯩﻲ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺗﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮاﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻜﯩﺘﺘﻰ .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻧﺎ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﯘ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ
ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﻳﺎﻟﯩﺸﻰ ۋە ﺳﯩﻴﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻳﺎﻳﺴﯩﻤﺎﻥ ﺋﺎرﻗﺎ ﺑﻪدەﻥ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪە ﺋﻪﻣﺪۈرۈﺵ دەﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﺧﯩﻞ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪا ﺋﻪﻣﺪۈرﮔﻪﻧﺪە ﻧﺎرﺳﯩﺪە ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
دوۋﺳﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﻮﯕﺮاﻕ ﺋﯧﻤﯩﺶ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.
ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﮬﯩﻤﻰ ﺳﻪزﮔﯜ ﻧﯧﺮۋﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻏﯩﺪﯨﻘﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺕ ،دەﻳﺪۇ ﻣﯩﻨﯩﻲ.
-1997ﻳﯩﻠﻰ "ﺋﯩﻠﯩﻢ-ﭘﻪﻥ" ژۇرﻧﯩﻠﯩﺪا ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪە ﺧﺎراﻛﺘﯩﺮﻟﯩﻚ داﯕﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪە ،ﺋﯘ ﺋﺎﻧﺎ
ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﺎرﺳﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﻻﺵ ۋە ﺳﯩﻴﻼﺷﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺑﺌﯩﻲ ﭘﻪرﻗﻠﻪر ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ روﮬﯩﻲ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ
ﮬﻮرﻣﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺟﯩﺮﯨﺘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﯟاﺳﺘﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﻧﺎرﺳﯩﺪﯨﻠﻪر ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚﭖ ﻳﺎﻻﻧﺴﺎ ،ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺑﯧﺴﯩﻢ ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﮬﻮرﻣﯘﻧﻼرﻧﻰ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎز
ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﺎرﻏﺎﻥ .ﺑﯘ ﺧﯘددﻯ ﺋﺎﻧﺎ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﮔﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺑﯧﺴﯩﻢ ۋﯨﻜﻴﯘﭼﺎﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﻳﺎﻻﺵ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯜزۋەﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﮬﺎدﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﯘ ۋاﻗﻘﯩﭽﻪ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﻣﯧﮫﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﮔﯧﻨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﺵ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،دەﻳﺪۇ ﻣﯩﻨﯩﻲ- .ﺑﯧﺮاﻕ ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﻮﺑﺪاﻥ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﻤﺎ
ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻧﻪﻕ ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘ ﺳﺰﯨﻴﻒ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺪۇ.

ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺕ
ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﺶ دوﺧﺘﯘرﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،دەﻳﺪۇ ﺳﯩﺰﯨﻴﻒ ﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ .ﻧﺎزۇﻙ ،ﺗﺎﺗﯩﺮاﯕﻐﯘ ۋە
ﭼﯧﭽﻰ ﭼﯜﺷﻜﯩﻠﻰ ﺗﯘرﻏﺎﻥ ﺳﯩﺰﯨﻴﻒ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاﺵ ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺪا
ﺋﻮﻟﺘﯘراﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﺎ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎددﯨﻲ ﺋﯩﺪﯨﻜﻰ ،ﻛﯚزﮔﻪ ﭼﯩﻠﯩﻘﻘﯘدەﻙ ﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﯜرەﺕ  -ﻳﻪﻧﻰ
ﺑﺎﻟﻴﺎﺗﻘﯘدﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯚرەﻟﻤﯩﻨﯩﯔ رەﺳﯩﻤﻰ ﺑﺎر ﺋﯩﺪﻯ.
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-1970ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪا ،ﺋﯧﺮۇﺳﺎﻟﯩﻢ ﺋﯩﺒﺮاﻱ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺘﯧﺘﯩﺪا ﭼﯩﺶ دوﺧﺘﯘرﻟﯘﻗﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑﯩﺮ دوﻛﺘﻮرﻟﯘﻕ
دﯦﺴﺴﯩﺮﺗﺎﺗﺴﯩﻴﯩﺴﻰ )ﺋﯘﻧﯟاﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﻮﯓ ﮬﻪﺟﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ( ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە،
ﺳﯩﺰﯨﻴﻒ ﺋﺎﮬﺎروﻥ رازﯨﻦ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺌﻮﺧﯧﻤﯩﻴﻪ ﭘﯩﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰدەﭖ ﺑﺎرﯨﺪۇ .رازﯨﻦ ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ
ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ داﯕﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ژۇرﻧﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﯧﻼﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ داﻏﺪۇﻏﺎ ﻗﻮزﻏﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻣﯩﺘﯩﻞ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﻰ دەﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﯧﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ
ﺗﯜزۈﻟﯜﺷﻨﯩﯔ ﮔﯧﻨﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪرﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺳﯩﺰﯨﻴﻒ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ
ﺗﯩﺮﻧﺎﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻪرﺳﻪ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﮕﻪ ﻣﯘﮬﺘﺎﺝ ﺋﯩﺪﻯ ﮬﻪﻡ رازﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا
ﺗﯘراﺗﺘﻰ .ﺳﯩﺰﯨﻴﻒ ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﻧﯘﻗﺘﺎ ﺗﯧﻤﺎ  -ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﺎ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﻨﯩﯔ
ﻗﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺳﻪزدﻯ-دە ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺷﯘ ﺳﺎﮬﻪدﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﺪﻯ.
رازﯨﻨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇﻥ ،ﮔﯧﻨﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻟﯧﻨﯩﻴﻪ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎددﻯ ۋە ﺗﯜﭘﺘﯜز ﺋﯩﺪﻯ DNA .ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﻳﺎدروﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺵ ﻛﻮﻧﺘﯩﺮوﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺷﯩﻔﯩﺮ؛  RNAﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﮕﻪ ﻻزﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﺋﺎﻗﺴﯩﻠﻨﻰ
ﻳﺎﺳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯧﺮەﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﯩﻔﯩﺮﻻرﻧﻰ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﻐﯘﭼﻰ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ رازﯨﻦ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪاﺷﻠﯩﺮﻯ ﻣﯩﺘﯩﻞ
ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﯩﻨﯩﯔ  DNAۋە  RNAﻧﯩﯔ ﺗﯜزﮔﯜﭼﻰ ﺧﯧﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻘﺎرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯩﺘﻮزﯨﻨﻐﺎ
ﺋﯘﻟﯩﻨﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﺑﯘ ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻥ ﺧﯧﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ رادﯨﻜﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻣﯘددەﺗﻠﯩﻚ ،ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪرﮔﯩﻨﻰ ﺑﯩﺌﻮﺧﯧﻤﯩﻚ ﮬﻮۋارد ﺳﯩﺪار ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﻣﻜﺎرﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﻪۋاﺗﻘﺎﻥ رازﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻥ
ﻣﯩﺘﯩﻞ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﻠﯩﺮﻯ  DNAﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ "ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ" )ﺑﯩﺮﯨﻜﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺑﻮﻟﯘﭖ DNA ،ﮬﻪر
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﻨﯩﻐﯩﻨﯩﺪا ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯜز ﺋﻪۋﻻدﻗﯩﭽﻪ ﺑﯘ ﻣﯩﺘﯩﻞ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻣﺎﯕﯩﺪۇ.
ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ،ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﯩﻜﺎﮬﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻥ ﻣﯩﺘﯩﻞ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﮔﯧﻨﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚرۈﻧﻪرﻟﯩﻚ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﭗ ﻣﺎﯕﯩﺪۇ ،ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﮔﯧﻨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺗﻮﺳﯩﺪۇ ،ﺧﯘددﻯ ﻗﯩﺰﻏﺎﻧﭽﯘﻕ ﮬﻪﻣﺮاﮬﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ .رازﯨﻦ ۋە ﺳﯩﺪار ﻣﯩﺘﯩﻞ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﯜﺟﻪﻳﺮە
ﻳﺎدروﺳﯩﻐﺎ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ ﮬﯩﺴﺘﻮﻥ دەﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻮﻟﯩﻜﯘﻻ ﺋﻮرﯨﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﯚﮔﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ DNA
ﻳﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯩﯖﯩﺘﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭼﯩﯔ
ﻳﯚﮔﻪﻟﺴﻪ ،ﮔﯧﻨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﺎﻗﺴﯩﻠﻨﻰ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺗﻪﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﻣﺎﯕﯩﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﮔﻪﭖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﯔ DNA :ﻛﻮدﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﺶ ﻛﯩﺮﮔﯜزﻣﻪﻱ ﺗﯘرۇﭖ،
ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻥ ﻣﯩﺘﯩﻞ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﻠﯩﺮﻯ ﮔﯧﻨﻨﯩﯔ ﻓﯘﻧﻜﯩﺴﯩﻴﯩﺴﯩﺪە ﺋﯘزۇﻥ ﻣﯘددەﺗﻠﯩﻚ ،ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪرﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ .ﺋﺎﺗﺴﯩﺘﯩﻞ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﻰ دەﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻮﻟﯩﻜﯘﻟﯩﻼر ﻣﯩﺘﯩﻞ
ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎرﺷﻰ روﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻻر ﮬﯩﺴﺘﻮﻥ ﺋﻮرﯨﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﯚﮔﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎﻥ  DNAﻳﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﺎرﻗﺎﻗﻼﺷﺘﯘرۇﺵ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﮔﯧﻨﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﻧﺮاﻕ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرﯨﺪۇ.
-1980ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪا ﺳﺰﯨﻴﯩﻒ ﻣﯩﻜﮕﯩﻞ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺘﯧﺘﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ
ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯩﺨﺎﻧﯩﺰﯨﻤﻰ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﯩﺴﻜﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﻣﯩﻨﯩﻲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚرۈﺷﻜﯩﭽﻪ ،ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪاﻕ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪرﻧﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﻣﯧﮫﯩﺮ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻣﯧﯖﯩﺪە ﻳﯜز
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭘﻤﯘ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
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"دەﺳﻠﻪﭖ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪر ﺧﯘددﻯ ﺳﯧﮫﺮﯨﮕﻪرﻟﯩﻜﺘﻪﻙ ﺑﯩﻠﯩﻨﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ"  -دەﻳﺪۇ ﺋﯧﺘﯩﺮاﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺰﯨﻴﯩﻒ" .ﺑﯩﺮ
ﻣﻮﻟﯩﻜﯘﻻ ﺑﯩﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ،ﮬﻪر ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻣﻮﻟﯩﻜﯘﻟﯩﻠﻖ ﻣﯧﺨﺎﻧﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﮬﺎدﯨﺴﻪ
ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﻠﯩﻢ-ﭘﻪﻥ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺗﯘﻳﯘﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﺎراﯕﺪەﻙ ﺋﺎﯕﻼﻧﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯩﺰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯘزۇﻥ
ﭘﺎراﯕﻼﺷﻘﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﻣﯧﮫﯩﺮﻧﯩﯔ راﺳﺘﯩﻨﻼ  DNAﻣﯩﺘﯩﻠﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﻳﻜﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘﻧﻰ دەﻟﯩﻠﻠﻪﭖ ﺑﺎﻗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪۇﻕ.
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ،ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎر ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪۇ .دوﻛﺘﻮر ﺋﺎﺷﺘﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ
ﻳﺎردﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎۋۋاﻝ ﺑﯩﺮ ﮔﯘرۇﭘﭙﺎ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﭼﻮﯓ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼر ۋە
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﮔﯘرۇﭘﭙﺎ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼرﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﭖ ﻳﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻣﻪزﮔﯩﻠﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﯘﻻر ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﻗﻪﻧﻘﯘر راﻳﻮﻧﯩﻨﻰ
ﺗﻪﻛﺸﯜرﯨﺪۇ .ﺳﻪﻗﻪﻧﻘﯘر ﻣﯧﯖﯩﻨﯩﯔ روﮬﯩﻲ ﺑﯧﺴﯩﻤﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪۇر .ﺗﻪﻛﺸﯜرۈﺵ
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ﻣﯧﮫﯩﺮ ﺑﻪرﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﻼردﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ روﮬﯩﻲ ﺑﯧﺴﯩﻤﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺳﻪزﮔﻪرﻟﯜﻛﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﯩﺮوﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻣﺎددا ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮔﻠﯘﻛﻮﻛﻮرﺗﯩﻜﻮﻳﯩﺪ ﻗﻮﺑﯘﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻗﺴﯩﻞ ﮔﯧﻨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ دەرﯨﺠﯩﺪە ﻣﯩﺘﯩﻠﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎﻥ .ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻣﯧﮫﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﻼردﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﮔﯧﻨﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﻣﯩﺘﯩﻠﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎز ﻛﯚرۈﻟﮕﻪﻥ.
ﻣﯩﺘﯩﻠﻠﯩﺸﯩﺶ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﮔﯧﻦ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎز ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ
ﺋﻪﮬﯟاﻟﺪا ،ﻧﺎﭼﺎر ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯩﺘﯩﻠﻠﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە،
ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﻗﻪﻧﻘﯘرﯨﺪا روﮬﯩﻲ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﮬﻮرﻣﯘﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻗﺴﯩﻠﻰ ﻧﻮرﻣﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎز ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻗﺴﯩﻠﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﻪرﺳﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ،ﺋﻮﺳﺎﻝ ﺋﺎﻧﯩﻼردﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼر ۋەﮬﺸﯩﻲ
ﺟﯩﺪدﯨﻴﻠﯩﺸﯩﭙﻼ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﻨﻮرﻣﺎﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ.
ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﮔﯧﻨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻣﯩﻨﯩﻲ ۋە ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪاﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪۇ .ﺑﯘ
ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﯩﺪە ﺋﯘﻻر ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﻧﺎرﺳﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﺳﺎﻝ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ؛ ﺋﻮﺳﺎﻝ
ﺋﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﻛﯜﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﭖ
ﺋﻮﺳﺎﻝ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺧﻪۋەر ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﺪا ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺧﯘددﻯ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺳﺎﻝ
ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺟﯩﺪدﯨﻴﻠﯩﺸﯩﭙﻼ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻮﺳﺎﻝ
ﺋﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﻘﯩﺸﯩﺪا ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ-ﺑﯧﺴﯩﻖ،
ﻗﻮرﻗﻤﺎﺱ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻻردا روﮬﯩﻲ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﮬﻮرﻣﯘﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻗﺴﯩﻠﻰ ﮔﯧﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ
دەرﯨﺠﯩﺪە ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ.
ﺋﯘﻻر ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇﻥ ،ﻣﯩﻨﯩﻲ ۋە ﺳﯩﺰﯨﻴﯩﻒ -3ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻠﯘﻕ ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻر ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﻲ ﻗﺎراﺷﻼرﻏﺎ زەرﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﻧﯧﻤﯩﻼ دﯦﮕﻪﻧﺒﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﻪﮔﻪر ﭼﻮﯓ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﺪە ﻛﯚزﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪر
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﯟاﺳﺘﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﭖ ﭼﯩﻘﺎرﻣﯩﻐﺎﻥ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ
ﺗﻪﯓ ﻛﯚزﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺴﯩﺰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﯩﭽﯘ دەﭖ ﺗﺎﻻﺵ-ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﻓﯩﺮۇﺋﯩﺪ
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ﻧﺎﭼﺎر ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ۋەﻳﺮاﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪاﻥ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ
ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺕ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪر ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﺪۇ.
ﺑﯘ ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈﭖ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻣﯩﻨﯩﻲ ۋە ﺳﺰﯨﻴﯩﻒ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﮔﯘرۇﭘﭙﺎ ﺋﻮﺳﺎﻝ ﺋﺎﻧﯩﻼر ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜرﮔﻪﻥ
ﭼﻮﯓ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼرﻧﻰ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ،ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻧﺎﭼﺎر ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯩﺘﯩﻞ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺶ روﻟﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺗﯩﺮﯨﻜﻮﺳﯩﺘﺎﺗﯩﻦ دەﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ دورا
ﺋﯘرۇﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼر ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﻪۋﻻدﺗﺎ ﻛﯚرۈﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻛﻪﻣﺘﯜﻛﻠﯜﻛﻠﻪرﻧﯩﯔ ﮬﯧﭽﻘﺎﻳﺴﯩﺴﻰ
ﻛﯚرۈﻟﻤﻪﻳﺪۇ ،ﮬﻪﻣﺪە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪر )ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ دەرﯨﺠﯩﺪە
ﻣﯧﺘﯩﻠﻠﯩﺸﯩﺶ( ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
"ﺗﯩﺮﯨﻜﻮﺳﯩﺘﺎﺗﯩﻨﻨﻰ ﻣﯧﯖﯩﮕﻪ ﺑﯩﯟاﺳﺘﻪ ﺋﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﻐﺎ ﺳﯩﻐﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ راﺳﺘﯩﻨﻼ ﺑﯘ دورا ﻛﺎرﻏﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺑﯘ ﺧﯘددﻯ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯧﺮﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﻮزﻏﺎﺗﻘﺎﻧﺪەﻛﻼ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺪﻯ"
دەﻳﺪۇ ﺳﺰﯨﻴﯩﻒ.
ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ زور ۋە ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﭘﺎﻛﯩﺘﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﻤﺎﻱ ،ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪرﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪا ،ﺑﯩﺮ داﯕﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ژۇرﻧﺎﻟﻨﯩﯔ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈﭖ ﺑﺎﮬﺎﻟﯩﻐﯘﭼﻰ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﯩﺴﻰ ﺑﯘ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﮕﻪ
ﺋﯩﺸﻨﯩﺸﻨﻰ رەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺶ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﭖ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﭘﺎﻛﯩﺘﻨﻰ ﻛﯚرۈﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
"ﺋﯘ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻛﯚرۈﭖ ﺑﺎﻗﻤﺎﻳﺪۇ" دەﻳﺪۇ ﺳﺰﯨﻴﯩﻒ" .ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﻧﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎۋارە ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﯘ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻨﻰ دوﻛﻼﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜرﻣﻪﻳﺘﺘﯘﻕ".
ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﺎﻳﺎﻙ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ "ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﻠﯩﺸﻰ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ
ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ داﯕﻠﯩﻖ "ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﻧﯧﺮۋا ﺋﯩﻠﯩﻤﻰ" ژۇرﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ -2004ﻳﯩﻠﻰ -6ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺳﺎﻧﯩﺪا ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﻣﯩﻨﯩﻲ ۋە ﺳﺰﯨﻴﯩﻒ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﻰ ﻻﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘدەﻙ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﭖ ﺑﻪردﻯ .ﺑﯘﻧﻰ
"ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺕ" دەﭖ ﺋﺎﺗﺎﻳﻠﻰ :ﮔﯧﻦ ﻛﻮدﻟﯩﺮﯨﺪا ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ
ﻧﺎرﺳﯩﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯧﻘﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﮔﯧﻨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﯧﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﯩﻼر ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ  -ﻳﻪﻧﻰ
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﯩﺴﺘﻮﻧﻠﯩﺮﯨﺪا ﺧﯘددﻯ ﻛﯜﻧﻠﯜﻛﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻣﯩﺘﯩﻞ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯚرﺗﯜﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ۋە ﻣﯧﯖﻪ ﻓﯘﻧﻜﯩﺴﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻛﻜﻪ ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﯟەﺗﺘﻰ.
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ﻣﯩﻨﯩﻲ ۋە ﺳﺰﯨﻴﯩﻒ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ  24ﭘﺎرﭼﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘﻕ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
دﯦﮕﯜدەﻙ ﻣﯧﯖﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮔﯧﻨﻼردﯨﻤﯘ ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﺪﻯ .ﺋﻪﯓ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ،ﻣﯩﻨﯩﻲ ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﯩﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺳﭙﯩﺮاﻧﺖ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﻰ  -ﻧﯚۋەﺗﺘﻪ ﻧﯩﻴﯘﻳﻮرﻛﺘﯩﻜﻰ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﯩﻴﻪ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺘﯧﺘﯩﺪا ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻳﺎردەﻣﭽﻰ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮر  -ﻓﺮاﻧﺴﯩﺲ ﺷﺎﻣﭙﺎﻳﯩﻦ ﺑﺎﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﻣﯧﮫﺮﻯ
ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﺪە ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﻮرﻣﯘﻥ ﺋﯩﺴﺘﺮوﮔﯧﻦ ﻗﻮﺑﯘﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻗﺴﯩﻞ
ﮔﯧﻨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯩﺘﯩﻠﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﭖ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎﻥ .ﺑﯘ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﯧﺴﺘﺮوﮔﯧﻦ
ﻗﻮﺑﯘﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻗﺴﯩﻠﯩﻨﯔ ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﻠﯩﻜﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﻣﯧﮫﺮﻯ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ .ﺷﯘﻧﺪاﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺶ ﺋﻪۋﻻدﻣﯘ-ﺋﻪۋﻻد داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪۇ.
ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼردﯨﻜﻰ ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﯩﻠﻪر داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﯟاﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪزﮔﯩﻠﺪە ،ﺳﺰﯨﻴﯩﻒ ۋە ﻣﯩﻨﯩﻲ ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﯩﭽﻰ ﭼﻮﯓ ﻗﻪدەﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﯩﻠﯩﺮﻯ-2008 .ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪە ،ﺋﯘﻻر ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜرۋاﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪر ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﯚﻟﯜﭖ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﯨﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜرۈۋاﻟﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﻪ ﺳﻪﻗﻪﻧﻘﯘرﻯ )ﺋﻪﺳﺘﻪ
ﺳﺎﻗﻼﺵ ۋە روﮬﯩﻲ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﯩﺪا ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯧﯖﻪ راﻳﻮﻧﻰ( دا ﮔﯧﻨﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻪدﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘﻕ
ﻣﯩﻘﺪاردا ﻣﯩﺘﻠﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜرۋﯨﻠﯩﺶ زﯦﻴﺎﻧﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ دەۋرﯨﺪە ﺧﻮرﻟﯘﻗﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺴﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺑﻪﻛﺮەﻙ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ
ﻣﯧﺘﯩﻠﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ.
دوﺳﺘﯩﯖﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ۋاﻗﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ،ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯘزاﻗﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ "ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻼ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻛﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪۇ"؟ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘ "ﻛﻪﭼﯜرﻣﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ
ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ"؟ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ دەﻝ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﮔﯧﻨﻼرﻏﺎ ﻛﯩﭽﯩﻚ ۋاﻗﺘﯩﺪﯨﻼ ﻧﯘرﻏﯘﻥ ﻣﯩﺘﯩﻞ
ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮرﻗﯘﻧﭻ
ۋە ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻛﻮﻳﺰﯨﺴﯩﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘر.
ﺋﻪﻟﺒﻪﺗﺘﻪ ،ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪۋرﯨﺸﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼردﯨﻦ ﻗﺎﻥ ﺋﻪۋرﯨﺸﻜﯩﺴﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ داﺋﯩﻤﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺳﺰﯨﻴﯩﻒ ﻗﺎﻥ ﺋﻪۋرﯨﺸﻜﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻣﯩﺘﯩﻠﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ ﺋﯩﺰدەﺷﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﺪۇ .دﯦﮕﻪﻧﺪەﻛﻼ-2011 ،ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯘ -1958ﻳﯩﻠﻰ
ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪدە ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ  40ﺋﻪردﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻥ ﺋﻪۋرﯨﺸﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﮔﯧﻨﻮﻡ )ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ
ﮔﯧﻨﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪرﺗﯩﭙﻰ( ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ-ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﻠﻪردە ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯘﭼﺘﺎ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎدەﻣﻠﻪر ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ دەۋرﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻳﺎﺵ ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺑﺎﻱ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﻧﺎﻣﺮاﺕ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ .ﻳﯩﻐﻘﺎﻧﺪا ،ﺳﺰﯨﻴﯩﻒ  20ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘﻕ ﮔﯧﻨﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯩﺘﯩﻠﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﻪﮬﯟاﻟﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜرﯨﺪۇ.
ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە  6176ﮔﯧﻦ ۋارﯨﻴﺎﻧﺘﻠﯩﺮﻯ ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻛﯚرۈﻧﻪرﻟﯩﻚ دەرﯨﺠﯩﺪە
ﭘﻪرﻗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ .ﺋﻪﯓ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ دﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮزﻏﺎﻳﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ،ﮔﯧﻨﻼر ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ دەۋﯨﺮدﯨﻜﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻲ
ﻛﯩﺮﯨﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮاﭖ ﻣﯩﺘﯩﻠﻠﯩﺸﯩﺶ ﻧﯧﺴﺒﯩﺘﻰ ﻳﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ )ﭼﻮﯓ ﺋﺎدەﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ( ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺮﯨﻤﯩﻨﯩﯔ
ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮬﻪﺳﺴﯩﮕﻪ ﺑﺎراۋەر ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
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ﻣﯘﻧﺪاﻗﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ۋاﻗﯩﺖ-ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﺵ ۋاﻗﺘﯩﯖﯩﺰدا ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻻﺗﺎرﯨﻴﻪدە ﺋﯘﺗﯘﺷﻰ ﻳﺎﻛﻰ ۋەﻳﺮاﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﻮﻣﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺳﯩﺰ ﺋﻮﺗﺘﯘرا
ﻳﺎﺷﺘﺎ ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﯩﺮ ﺑﻮﭖ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﯖﯩﺰدﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﻛﺮەﻙ ﻛﯚرۈﻧﻪرﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭖ.
ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﯩﻠﻰ )ﻳﻪﻧﻰ -2012ﻳﯩﻠﻰ ،ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ -2013ﻳﯩﻠﻰ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ( ﺳﺰﯨﻴﯩﻒ ۋە ﻳﻪﻳﯩﻞ )ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﯩﺪا
ﺑﻪزﯨﺪە ﻳﺎﻟﻰ دەﭘﻤﯘ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ( ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺘﯧﺘﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﺎﻥ ﺋﻪۋرﯨﺸﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﺘﺎ ﺋﯘﻻر  14ﻧﻪﭘﻪر ﺑﺎﻟﯩﻼر ﺳﺎﻧﺎﺗﻮرﯨﻴﯩﺴﯩﺪە ﺋﯚﺳﻜﻪﻥ روﺱ
ﻳﯧﺘﯩﻢ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚز ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺋﯚﺳﻜﻪﻥ  14ﻧﻪﭘﻪر روﺱ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻏﺎﻥ .ﺋﯘﻻر ﻳﯧﺘﯩﻢ
ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮔﯧﻨﻠﯩﺮﯨﺪا ﺧﯩﻠﻰ راۋرۇﺱ ﻛﯚﭖ ﻣﯩﺘﯩﻠﻠﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯘ ﮔﯧﻨﻼرﻧﯩﯔ ﻧﯘرﻏﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﻧﯧﺮۋا
ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﺪا ،ﻣﯧﯖﻪ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﻓﯘﻧﻜﯩﺴﯩﻴﯩﺴﯩﺪە روﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﭖ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎﻥ
روﮬﯩﻲ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﮔﯧﻨﻼرﻧﯩﯔ ﻓﯘﻧﻜﯩﺴﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘزۇﻥ ﻣﯘددەﺗﻠﯩﻚ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ؛ ﺑﯘ
ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯧﻘﯩﯟﯨﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ۋە روﮬﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﻗﻮﭘﺎﻝ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻨﯩﯔ
ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺑﻪﻛﺮەﻙ ﺳﻪزﮔﯜر ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،دەﻳﺪۇ  -ﻳﻪﻳﯩﻞ
ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺰﯨﻴﯩﻒ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮرﺗﺎﻕ ﺋﺎﭘﺘﻮرﻟﯘﻗﺘﺎ ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﯩﺴﺨﻮﻟﻮﮒ ﺋﯩﻠﯩﻨﺎ
ﮔﺮﯨﮕﻮرﯨﻨﻜﻮ  -ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯧﻘﯩﯟاﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮔﯧﻨﻮﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪرﻧﻰ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ
ﻗﺎﻳﺘﯘرۇﺵ ﻻزﯨﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ زور دەرﯨﺠﯩﺪە ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜﺵ ۋە ﻣﯧﮫﺮ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻪﻟﻪﭖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼردﯨﻜﻰ ﺑﺎﻻ ﺑﯧﻘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺳﺰﯨﻴﯩﻒ ۋە ﻣﯩﻨﯩﻴﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ
ﮬﻪﻣﻜﺎرﻻﺷﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﻓﺮاﻧﺴﯩﺲ ﺷﺎﻣﭙﺎﻳﯩﻨﻨﯩﯔ ﺳﻪرﮔﯜزەﺷﺘﯩﺴﯩﺪە ﺋﯚز ﺋﯩﭙﺎدﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﺪۇ" .ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﮬﻮرﻣﯘﻥ ﭘﺮوﻻﻛﺘﯩﻨﻨﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﻣﯧﻨﻰ ﭘﻪﻥ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ
ﺗﯜرﺗﻜﻪﻡ ﺋﯩﺪﻯ" دەﻳﺪۇ ﺋﯘ .ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە ﻧﻮﭘﯘزﻟﯘﻕ ﺷﻪﺧﺴﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ
ﺷﺎﻣﭙﺎﻳﯩﻦ ﺗﯧﺨﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪا ﺑﯩﺮ ﭘﻪرزەﻧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺑﻮۋاﻕ ﺗﯘﻏﺪﻯ .ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﺘﯩﻜﺎ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﺗﻪرﺑﯩﻴﻪﻟﻪﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼر ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ
ﺋﯚﮔﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﯚز ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﯩﻨﯩﻢ ﺷﯘ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﻰ ،روﮬﯩﻲ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻨﯩﯔ زور ﺗﻮﺳﻘﯘﭼﯩﺴﯩﺪۇر،
دەﻳﺪۇ ﺋﯘ .ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧﻰ ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼر ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼردﯨﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاﻕ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻧﯩﻼر
ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ  -ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻗﺎرﯨﺴﺎ ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮا ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻤﻪﻧﻤﯘ دەﭖ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەﺷﺘﯩﻦ
ﺗﻮﺧﺘﺎﺷﺘﯘر .روﮬﯩﻲ ﺑﯧﺴﯩﻢ دەرﯨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯚۋەﻥ ﭼﻪﻛﻜﻪ ﭼﯜﺷﯜرۈﺵ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺶ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻪدەﻧﻨﯩﯔ
ﺑﻮۋاﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﯟاﺳﺘﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﯩﺸﯩﺪۇر  -ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼر ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻰ داﺋﯩﻢ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻪدﯨﻨﯩﻨﻰ ﻳﯧﻘﯩﭗ
ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺑﻪدەﻥ ﺗﯩﮕﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪزﮔﯘ ﺋﯘﭼﯘرﻟﯩﺮﻯ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮۋاﻕ ﻣﯧﯖﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ.
ﻛﻪﻳﯩﻦ )ﺋﺎدەﻡ ﺋﺎﺗﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪۋۋا ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚز ﺋﯧﻨﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜرﮔﻪﻥ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﻮﻏﻠﻰ( ﻧﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ
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ﺋﺎﻧﺎ ﻣﯧﮫﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻻ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ زور ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﮔﻪﭖ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﻧﺎ ﻣﯧﮫﺮﻯ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻪۋﻻدﻗﯩﻤﯘ
ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮە ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﻣﯩﺘﯩﻞ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘرۇﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺗﯘﺧﯘﻡ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﯟاﺳﺘﻪ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻪۋﻻﻗﺎ ﺋﯚﺗﻪﻣﺪۇ ﻳﺎﻛﻰ ﮬﻪر ﺑﯩﺮ ﺑﻮۋاﻕ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﮔﯧﻨﻠﯩﺮﯨﺪا ﻣﯩﺘﯩﻞ
ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﻠﯩﺮﻯ ﻳﻮﻕ ﮬﺎﻻﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮔﯧﻨﻠﯩﺮﻯ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯩﺘﯩﻠﻠﯩﺸﺎﻣﺪۇ؟
ﻧﯩﻴﯘﻳﻮرﻙ ﺷﻪﮬﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﻨﺎ ﺗﯧﻐﻰ ﻣﯧﺪﯨﺘﺴﯩﻨﺎ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺘﯧﺘﻰ ﻧﯧﺮۋا ﺋﯩﻠﯩﻤﻰ ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮرﻯ ﺋﯧﺮﯨﻚ ﻧﯧﺴﻠﯩﺮ ﺑﯘ
ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﯘزۇﻥ ﻳﯩﻞ ﺟﺎۋاﺏ ﺋﯩﺰدەﻳﺪۇ .ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ،ﺋﯘ ﺋﻪرﻛﻪﻙ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻨﻰ  10ﻛﯜﻥ ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ
ﭼﻮﯓ ۋە ﺳﻮﻗﯘﺷﻘﺎﻕ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮزەﻙ ﻗﯩﻠﺪۇرﯨﺪۇ .ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﻪ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﻮزەﻙ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼر
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺗﺎرﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻪۋﻻﻗﺎ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ-ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻧﯧﺴﻠﯩﺮ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﮔﯘرۇﭘﭙﺎ ﺑﻮزەﻙ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻪرﻛﻪﻙ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼرﻧﻰ ﭼﯩﺸﻰ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼر ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯧﺘﯩﺸﺘﯘرۇﭖ ﺋﻪۋﻻد ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﯘزﯨﺪۇ،
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﻪرﻛﻪﻙ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼرﻧﻰ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻛﯚرۈﺷﺘﯜرﻣﻪﻳﺪۇ.
ﮔﻪرﭼﻪ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺧﺎﻣﯘﺷﻠﯘﻗﻘﺎ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ دادﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚرۈﺷﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻر
ﺑﯧﺴﯩﻤﻐﺎ زﯨﻴﺎدە ﺳﻪزﮔﯜر ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺪۇ" .ﻛﯚرﮔﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﮬﻪرﮔﯩﺰﻣﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺷﯘ
دادﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪۋﻻدﻟﯩﺮﯨﺪا ﺧﺎﻣﯘﺷﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚرۈﻟﯜﺵ ﻧﯧﺴﺒﯩﺘﻰ ﻏﺎﻳﻪﺕ زور دەرﯨﺠﯩﺪە
ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ" -دەﻳﺪۇ ﺋﯘ.
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﻠﻪﭖ ﺗﻪﻛﺸﯜرۈﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﯧﺴﻠﯩﺮ ﭘﺎﺧﺸﺎ )ﻳﯧﯖﯩﻠﮕﻪﻥ( ﺋﻪرﻛﻪﻙ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﭙﯩﺮﻣﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﺸﻰ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻨﻰ ﺗﻪﻥ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪا ﺋﯘرۇﻗﻼﻧﺪۇرﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟاﻟﺪا ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪۋﻻدﺗﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﻨﻮرﻣﺎﻟﻠﯩﻘﻼر ﻛﯚرۈﻟﻤﻪﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻣﻪﺳﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﭖ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﻯ
ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺑﯘﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻧﯧﺴﻠﯩﺮ ﻣﯘﻧﺪاﻕ ﺑﯩﺮ ﻗﺎراﺷﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯩﺪۇ" :ﭼﯩﺸﻰ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼر ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜزﮔﻪﻥ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺧﺸﺎ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﯘ ﺑﯘﻧﺪاﻕ ﺋﯘرۇﻗﻰ ﻧﺎﭼﺎر ﺋﻪرﻛﻪﻙ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﻧﺎﭼﺎر
ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ" .ﺑﯘ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻛﯚزﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﮬﺎدﯨﺴﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻤﺎﻱ ،ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﺎراﺵ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﻤﯩﺪﻯ .ﺋﻪﯓ ﻳﯧﯖﻰ
ﭘﺎﻛﯩﺖ "ﺋﯩﻠﯩﻢ-ﭘﻪﻥ" ژۇرﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ -25ﻳﺎﻧﯟاردﯨﻜﻰ ﺳﺎﻧﯩﺪا ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯧﺮﺳﯩﻴﻪﺕ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﻪۋﻻدﻟﯩﺮﯨﺪا ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺋﯚﭼﯜرۋﯨﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮬﻪر ۋاﻗﯩﺖ ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻪﻥ .ﺋﯚﭼﯜرۈﻟﯜﺵ
ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺗﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﮔﯧﻨﻼر ﺑﻪزﯨﺪە ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻪۋﻻدﻗﺎ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺷﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚزﮔﻪرﮔﻪﻥ ﻓﯩﻨﻮﺗﯩﭗ )ﺋﯧﺮﺳﯩﻲ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪر( ﺋﻪۋﻻدﻣﯘ-ﺋﻪۋﻻد داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻗﻪدەﻡ ﻧﯧﻤﻪ؟

20

ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﻯ دۆۋﯨﻠﻪﻧﻤﻪﻛﺘﻪ .ﻧﯚۋەﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻟﯩﻨﯩﻴﯩﺴﻰ ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻖ دەۋرﯨﺪە ﺋﻪﺳﺘﻪ
ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎرﻟﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﻣﯧﯖﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﯧﯟروﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻰ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ
دەﭖ ﻗﺎرﯨﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯓ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﺎﻟﻰ دەﻝ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ زەرﺑﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ روﮬﯩﻲ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﻛﯧﺴﻪﻛﻠﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﯧﯟروﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯚﺳﯜﺷﯩﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﯩﺮوﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯧﺮۋا
ﻏﯩﺪﯨﻘﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻯ دەﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻗﺴﯩﻠﻐﺎ ﻛﻮد ﻳﺎزﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯧﻨﻨﯩﯔ ﻣﯩﺘﯩﻠﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪۇر.
ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﻤﯩﺰدﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﮬﯧﺴﺴﯩﻲ ۋە ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪرﻧﻰ ،ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ،
ﺋﯧﻐﯩﺮ-ﺑﯧﺴﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻮرﻗﯘﻧﭽﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻜﻠﯩﻜﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﻰ ﻛﻮﻧﺘﯩﺮوﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺳﻮﺋﺎﻝ :ﺑﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻻزﯨﻢ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﯩﺘﯩﻞ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ دورا ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻳﯘﻳﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟەﺗﻤﻪﻳﻤﯩﺰ؟
ﻧﻪﻕ ﺷﯘﻧﺪاﻕ دورا ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﻮۋ داۋاﻣﻼﺷﻤﺎﻗﺘﺎ .ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﻏﺎﻳﻪﺕ زور دورا ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە
ﻛﯩﭽﯩﻜﺮەﻙ ﺑﯩﺌﻮ-ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﻪﺳﺘﻪ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﺎددﯨﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺰدەﻧﻤﻪﻛﺘﻪ .ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﺷﯘﻧﺪاﻕ ﺑﯩﺮ دورﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﮬﺎزﯨﺮﻗﻰ روﮬﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ دورﯨﻠﯩﺮﻯ
داۋاﻻﺷﺘﺎ ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﺎﻣﯘﺷﻠﯘﻕ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ،ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ۋە ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ زەرﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ روﮬﯩﻲ ﺑﯧﺴﯩﻢ
ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﻰ داۋاﻻﭖ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﺎﻟﯩﺶ ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﭖ ۋاﻗﯩﺖ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ دورﯨﻼرﻧﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺧﻪﺗﻪرﻟﯩﻚ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪرﻧﯩﻼ ﻳﯘﻳﯘﭖ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﻣﯩﺘﯩﻞ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﻕ ﻗﺎﻟﺪۇرۇﺷﯩﻐﺎ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ
ﻗﯩﻼﻻﻳﻤﯩﺰ؟ ﺑﯩﺰ راﺳﺘﯩﻨﻼ ﻛﻪﭼﯜرﻣﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺟﺪادﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﻪﭼﯜرﻣﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﮔﯧﻨﯩﻤﯩﺰﻏﺎ
ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯧﭙﯩﮕﯧﻨﯩﺘﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﻻرﻧﻰ ﭘﺎﻙ-ﭘﺎﻛﯩﺰ ﻳﯘﻳﯘﭖ ﺗﺎﺷﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ دورﯨﻨﻰ ﻳﺎﺳﺎﭖ ﭼﯩﻘﺎﻻﻣﺪۇﻕ؟ ﺋﻪﮔﻪر
ﺷﯘﻧﺪاﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﯧﯖﯩﯖﯩﺰدە ﺋﯘرۇﺵ ،ﺑﺎﺳﻘﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﻪﺟﺪادﻟﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ۋە
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﯩﺸﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺰﻻرﻧﻰ ﺳﯜﭘﯜرۈﭖ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ دورا ﻣﻪﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪ ،ﺳﯩﺰ ﺋﯘ دورﯨﻨﻰ
ﻳﻪﻣﺴﯩﺰ؟

ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﯚرۈﺵ ﺋﺎدرﯨﺴﻰ:
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زاﻣﺎﻥ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﻛﻮﺋﻮردﯦﻨﺎﺗﻰ ﺋﯧﻴﻨﯩﺸﺘﯧﻴﻨﻨﯩﯔ ﻧﯩﺴﭙﯩﻴﻠﯩﻚ ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﺴﻰ ۋە ﻳﯧﻘﯩﻨﺪا ﻏﻮﻝ-ﻏﻮﻝ ﻗﻮزﻏﯩﻐﺎﻥ ﺗﺎرﺗﯩﺸﯩﺶ
ﻛﯜﭼﻰ دوﻟﻘﯘﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ زور ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻼر ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻳﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺗﯜﭘﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .زاﻣﺎﻥ ﻣﺎﻛﺎﻥ دﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯘﻗﯘﻡ ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﯩﻐﺎ " "Spacetimeدﯦﮕﻪﻥ ﺋﯘﻗﯘﻣﺪﯨﻦ ﺗﻪرﺟﯩﻤﻪ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻗﯘﻡ ﻣﯜﺟﻤﻪﻝ ﺳﯚزﻟﻪر ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎددﯨﻲ ﺋﻮﻱ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪردﯨﻦ ﻳﯧﺮاﻗﻠﯩﺸﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯘﻗﯘﻣﻼرﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺷﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ ﺋﯘﭼﯘرﻻر
ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ.
 100ﻳﯩﻞ ﺑﯘرۇﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯚﺳﯜﺵ ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ دەﭖ
ﻗﺎراﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﻴﻨﯩﺸﺘﯧﻴﻨﻨﯩﯔ ﻧﯩﺴﭙﯩﻴﻠﯩﻚ ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ۋە ﻳﯧﻘﯩﻨﺪا ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﺎرﺗﯩﺸﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ دوﻟﻘﯘﻧﯩﻨﻰ
ﺑﯩﺮ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻱ دﯦﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎددﯨﻲ ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ زاﻣﺎﻥ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺋﯘﻗﯘﻣﯩﻨﻰ ﻗﯩﻴﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ
ﻳﺎردەﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﻰ.
ﺋﺎۋۋاﻝ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﯘﻗﯘﻣﻼرﻧﻰ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻼﺷﺘﯘرۇﺵ ﻛﯧﺮەﻙ .زاﻣﺎﻥ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺋﯘﻗﯘﻣﯩﺪﯨﻜﻰ "زاﻣﺎﻥ" ۋاﻗﯩﺘﻨﻰ
"ﻣﺎﻛﺎﻥ" ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﻰ ۋە ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪۇ .ۋاﻗﯩﺖ ﻛﻮﺋﻮردﯦﻨﺎﺗﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﺸﺘﻪ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ دﯦﻤﻪﻙ ۋاﻗﯩﺖ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎراﭖ راۋاﺟﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ۋاﻗﯩﺖ ﻛﻮﺋﻮردﯦﻨﺎﺗﻰ ﺗﯜز ﺳﯩﺰﯨﻘﻠﯩﻖ
ﻛﻮﺋﻮردﯦﻨﺎﺗﯩﺪا ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﺴﻪﻙ ،ۋاﻗﯩﺖ ﻛﻮﺋﻮردﯦﻨﺎﺗﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﯘﻗﺘﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﯘﻗﯘﻡ :ۋاﻗﯩﺖ ۋە ﺟﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﻰ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﻏﯘرۇﻟﻐﺎﻥ ﻛﻮﺋﻮردﯦﻨﺎﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪە دەﭖ
ﻗﺎراﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .دﯦﻤﻪﻙ ﻣﺎﻛﺎﻥ ۋە زاﻣﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼردۇر .ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎددﯨﻲ ﺗﯩﻠﺪا
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرﺳﻪﻙ :ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺮ ﺟﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﻰ ۋە ﺷﻪﻛﻠﻰ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﺋﯚزﮔﻪرﻣﯩﺴﻪ ،ۋاﻗﯩﺖ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﯩﻤﯩﺰدا ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﺋﯚزﮔﻪرﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﯩﺴﯩﻢ ﻳﻮﻕ ،ﺷﯘﯕﺎ ۋاﻗﯩﺖ ﺷﯘ ﺟﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﯩﻨﻰ
ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪۋﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻧﺪاﺷﻤﺎ ﻛﻮﺋﻮردﯦﻨﺎﺕ.
ﺑﯩﺰ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﯧﮕﯩﻠﮕﻪﻥ ﻣﺎﻛﺎﻥ ) (Curved Spaceدﯦﮕﻪﻥ ﺋﯘﻗﯘﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻳﻠﻰ .ﻣﯘﻧﺪاﻕ ﺑﯩﺮ ﺷﺎرﺳﯩﻤﺎﻥ
ﺗﺎﺷﻘﻰ ﭘﻼﻧﯧﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻴﺎﺱ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ ،ﺑﯘ ﭘﻼﻧﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻠﯘﻗﻰ ﻳﻪرﺷﺎرﯨﻨﯩﯖﻜﯩﺪەﻙ ﺑﺎر ،ﺑﯘ ﭘﻼﻧﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ
ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻗﯧﻠﯩﻦ ﻣﯘز ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﭘﻼﻧﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪر ﻳﯜزﻯ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﻛﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺗﺎﻍ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﯩﻠﻐﺎ
ﻳﻮﻕ .ﺑﯘ ﭘﻼﻧﯧﺘﺎدا ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻗﻮﯕﻐﯘزﺳﯩﻤﺎﻥ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﭘﯩﻼﺗﻼر ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﻗﻮﯕﻐﯘزﻻر ﻛﯜﻧﻠﻪرﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺗﻪﻛﺸﻰ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻣﯘزﻟﯘﻕ داﻻدا ﻣﯘز ﺗﯧﻴﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟاﭘﺘﯘ .ﮬﻪﻡ ﺷﯘﻧﺪاﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﯘز ﺗﯧﻴﯩﻠﯩﺶ
ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﻛﻪﺷﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻏﻨﻰ ﻛﯩﻴﺴﻪ ،ﻣﯘز ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺳﯜرﻛﯩﻠﯩﺶ ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ
ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺑﯘ ﻗﻮﯕﻐﯘزﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﻮﯕﻐﯘز ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﻣﯘﻧﺪاﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎددﯨﻲ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻳﻪﻛﯜﻧﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ :ﺑﯩﺮ ﺟﯩﺴﯩﻢ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﻛﯜﭼﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺋﻪﮬﯟاﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺗﯜز ﺳﯩﺰﯨﻘﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼﭖ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻧﻪزەرﯨﻴﻪ ﻛﻪﯓ
ﻗﻮﯕﻐﯘزﻻرﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭙﺘﯘ ﮬﻪﻣﺪە ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﺳﯩﻨﺎﻗﻼردﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭘﺘﯘ .ﻗﻮﯕﻐﯘزﻻر ﻣﯘز
ﺗﯧﻴﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻣﺮاﻗﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯜﭘﺘﯜز ﺳﯩﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺳﯩﺰﯨﻘﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼﭖ ،ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯘزۇﻥ ﮬﻪﻡ ﮬﻪﻳﯟەﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘز
ﺗﯧﻴﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪرﻛﯩﺰﻯ ﻗﯘرۇﭘﺘﯘ .ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪر داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﻮﯕﻐﯘزﻻر ﺋﯩﻠﯩﻢ-ﭘﻪﻥ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﭗ راﻛﯧﺘﺎ
ﻳﺎﺳﺎﭘﺘﯘ ۋە ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ ،ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺗﯜﭘﺘﯜز ﻣﯘز ﻣﻪﻳﺪاﻧﯩﻐﺎ
ﻗﺎرﯨﺴﺎ ﺗﯜﭘﺘﯜز ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﭘﺘﯘ.
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ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰ ﻧﻮﺑﯧﻞ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ) (1965داﯕﻠﯩﻖ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ رﯨﭽﺎرد ﻓﺎﻳﻨﻤﻪﻥ ﺗﻪرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ .ﻗﻮﯕﻐﯘزﻻرﻧﯩﯔ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ :ﮔﻪرﭼﻪ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻳﻪر ﻳﯜزﯨﮕﻪ ﺳﯩﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺗﯜز ﺳﯩﺰﯨﻘﻨﯩﯔ ﺗﯜز ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﺵ ﺟﻪرﻳﺎﻧﻰ ﻗﻮﯕﻐﯘزﻻرﻧﯩﯖﻜﯩﮕﻪ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺷﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻳﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺧﯧﻠﻰ ۋاﻗﯩﺖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ .ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﯧﮕﯩﻠﮕﻪﻥ ﻣﺎﻛﺎﻥ دﯦﮕﻪﻥ ﺋﯘﻗﯘﻣﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ .ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ﻳﻪرﺷﺎرﯨﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﻛﻮﺋﻮردﯦﻨﺎﺗﻰ ﺋﯧﮕﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﮕﯩﻠﯩﺸﻰ ﻳﻪرﺷﺎرﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎرﺗﯩﺶ
ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﻪرﺷﺎرﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚزﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺕ زﯨﭻ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ۋە ﻣﺎددا ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮدﯨﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﻳﯩﺮاﻕ ﭘﻼﻧﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﯕﻐﯘزﻻر ۋە ﻳﻪرﺷﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﻼﻧﯧﺘﺎ ﻳﻪر ﻳﯜزﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺟﯩﺴﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﻛﯜﭺ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟاﻟﺪﯨﻤﯘ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﺗﯜز ﺳﯩﺰﯨﻘﻠﯩﻖ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ .ﺳﯩﺰ دەرﮬﺎﻝ ﺳﻮرﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ :ﻣﻪﻥ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ ﻧﻴﯘﺗﻮﻧﻨﯩﯔ ﺗﯜز-
ﺳﯩﺰﯨﻘﻠﯩﻖ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺕ ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﺴﻰ ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ﺧﺎﺗﺎﻣﯘ دەﭖ .ﺋﯧﮕﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﺪا ﻧﻴﯘﺗﻮﻧﻨﯩﯔ
ﻧﻪزەرﯨﻴﯩﺴﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﺗﻮﻏﺮا .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﮬﻪرﻗﺎﻧﺪاﻕ ﺟﯩﺴﯩﻤﻼردﯨﻦ ﻳﯧﺮاﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺟﺎﻳﺪا ،ﺟﯩﺴﯩﻢ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﻛﯜﭺ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺋﯘﭼﯩﺮﯨﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﺗﯜز ﺳﯩﺰﯨﻖ ﮬﻪرﯨﻜﯩﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ
ﺟﺎﻳﺪا ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺋﯧﮕﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻗﯘﻳﺎﺵ ۋە ﻳﻪرﺷﺎرﻯ ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪەﻙ ﺋﯧﮕﯩﻠﮕﻪﻥ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﯩﺪا ﺗﯜز
ﺳﯩﺰﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﻤﯩﺴﻰ "ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﯘﻗﺘﺎ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻖ" ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ "ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﯘﻗﺘﺎ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺕ ﻳﻮﻝ"ﻏﺎ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ:
ﻳﻪرﺷﺎرﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﺗﯜز ﺳﯩﺰﯨﻘﺘﺎ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﻳﻪرﺷﺎرﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎرﺗﯩﺶ
ﻛﯜﭼﯩﮕﻪ ﻗﺎرﺷﻰ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﻏﻘﺎ ﻳﺎﻣﺎﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻖ دﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ .ﺋﯧﮕﯩﻠﮕﻪﻥ ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﭖ،
ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪرﺷﺎرﻯ ﻣﺎرﺱ ۋە ﻗﯘﻳﺎﺵ )ﺋﻮﺗﺘﯩﺌﯘرﯨﺪا( ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﺗﯜز ﺳﯩﺰﯨﻖ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻳﻪرﺷﺎرﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە
ﻣﺎرﺳﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻧﯘرﻧﻰ ﻛﯚرﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ دﯦﻤﻪﻙ ،ﻧﯘر ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﮕﯩﻠﮕﻪﻥ ﻣﺎﻛﺎﻧﺪا "ﺗﯜز
ﺳﯩﺰﯨﻘﻠﯩﻖ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺕ" )ﺋﯧﮕﯩﻠﯩﭗ( ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪرﺷﺎرﯨﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ.

24

ﺋﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ۋاﻗﯩﺖ ﻛﻮﺋﻮردﯦﻨﺎﺗﯩﻨﻰ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﻛﻮﺋﻮردﯦﻨﺎﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜرۈﭖ ﻗﯩﻴﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ.
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎﻟﻘﯩﻠﯩﻖ ﻧﯘﻗﺘﺎ ﺷﯘﻛﻰ :ﻣﺎﻛﺎﻥ ۋە زاﻣﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯧﺘﯩﺸﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺋﯧﮕﯩﻠﮕﻪﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ زاﻣﺎﻧﻤﯘ ﺋﯧﮕﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﮕﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﻣﺘﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﯘﻗﺘﺎ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻖ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺕ.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ دوﻟﻘﯘﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﺎزراﻕ ﺗﻮﺧﺘﯩﻼﻳﻠﻰ .ﻣﺎﺳﺴﯩﺴﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ
ﻣﺎددﯨﺴﻰ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﮬﻪرﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا زاﻣﺎﻥ ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻨﯩﯔ
ﺗﻪۋرﯨﻨﯩﺸﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ .ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﺗﻪۋرﯨﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ دوﻟﻘﯘﻥ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎۋاز دوﻟﻘﯘﻧﻰ
ﻣﻮﻟﯩﻜﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﻪۋرﯨﻨﯩﺶ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎرﻗﺎﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ ،ﺑﯘ ﺧﯩﻞ دوﻟﻘﯘﻧﻤﯘ زاﻣﺎﻥ ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﮕﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺶ روﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪۇ 100 .ﻳﯩﻞ ﺑﯘرۇﻥ ﺋﯧﻴﻨﯩﺸﺘﯧﻴﻦ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ دوﻟﻘﯘﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﭘﻪرەز
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﻧﺪاﻕ دوﻟﻘﯘﻧﻨﯩﯔ ﺗﺎرﻗﯩﻠﯩﺶ ۋاﺳﯩﺘﯩﺴﻰ ۋە ﺑﺎﻳﻘﺎﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻗﯩﻴﺎﺱ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ.
ﻻﻳﮕﻮ ) (Ligoﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﯩﻨﻰ دەﻝ ﺷﯘ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﭼﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﺗﻪۋرﯨﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﺳﯩﻞ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ دوﻟﻘﯘﻧﻨﯩﯔ ﻳﻪرﺷﺎرﯨﺪا ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻣﯩﻘﺪاردا زاﻣﺎﻥ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺋﯧﮕﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﭖ
ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ دوﻟﻘﯘﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪ دوﻟﻘﯘﻧﻼردﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ دەرﯨﺠﯩﺪە
ﺗﯘرﯨﺪۇ دەﭖ ﻗﺎراﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ دوﻟﻘﯘﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ دوﻟﻘﯘﻧﻼرﻧﯩﯔ زاﻣﺎﻥ ۋە ﻣﺎﻛﺎﻥ ﻛﻮﺋﻮردﯦﻨﺎﺗﯩﻨﻰ
ﺋﯚزﮔﻪرﺗﯩﯟﯦﺘﻪﻟﻪﻳﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ دوﻟﻘﯘﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﻘﯩﻠﯩﺸﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯓ ﺑﺎﻳﻘﺎﺵ ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﻰ
ﻛﯚزﯨﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯚزەﻳﻨﯩﻜﻰ.
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-2016ﻳﯩﻠﻰ -2ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -11ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﭘﻪﻥ-ﺗﯧﻨﯩﻜﺎ ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﻪﺳﻠﻪﺷﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ .ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ دوﻟﻘﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﻯ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﻳﯜز ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯧﻨﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ دوﻟﻘﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪۋﺟﯘﺗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﻏﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﻥ-ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪۋﯨﻴﺴﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯧﻨﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ
دوﻟﻘﯘﻧﻨﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻳﻘﺎﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ دﯨﻴﻪرﻟﯩﻚ دەرﯨﺠﯩﺪە دەﭖ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﯜز ﻳﯩﻞ
ﺑﯘﻳﺎﻧﻘﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻼر ۋە ﭘﻪﻥ-ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪا ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ دوﻟﻘﯘﻧﻰ
ﺳﻪزﮔﯜﭼﻰ  -ﻻﻳﮕﻮ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯘ ﺑﯚﺳﯜﺷﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘردﻯ.
ﻻﻳﮕﻮ دﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﻻﻳﮕﻮ ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ دوﻟﻘﯘﻧﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﺪۇ؟
ﻻﻳﮕﻮ  -ﺋﯧﻨﮕﯩﻠﯩﺰﭼﻪ  The Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatoryﻧﯩﯔ
ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﻠﯩﺸﻰ  LIGOﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﻻزﯨﺮ ﺋﯧﻨﺘﯧﺮﻓﺮوﻣﯧﺘﯩﺮ ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ دوﻟﻘﯘﻧﻰ رەﺳﻪﺗﺨﺎﻧﯩﺴﻰ.
ﺋﯘﻧﻰ  Caltechۋە  MITدﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ  80دەﻙ ﺋﯧﻨﯩﺴﺘﯘﺗﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻢ ،ﺋﯩﮋﯨﻨﯧﺮ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯘرﻏﯘﻥ
ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﻰ ﺧﺎدﯨﻤﻼر ﻻﮬﯩﻴﻠﻪﭖ ۋە ﻳﺎﺳﺎﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ .دﯦﻤﻪﻙ ،ﺋﯘ ﻻزﯨﺮ ﻧﯘرﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﯧﺮﻓﯩﺮﯨﻨﺴﯩﻴﺴﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
زاﻣﺎﻥ-ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﮕﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻳﺪۇ .ﻻﻳﮕﻮﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎددﻯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳﯧﺨﯩﻤﺎ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚرﺳﺘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺳﯧﺨﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﻠﯩﻨﺪﯨﺮ ﻻزﯨﺮ ﻧﯘرﻯ ﺋﺎﭘﺎراﺗﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻻزﯨﺮ ﻧﯘرﻯ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﯚﺗﻜﯜزﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﯘر ﺋﯩﻜﻜﻰ داﻧﻪ ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ ﺋﺎﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺳﻮﻝ
ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯧﻜﺮاﻧﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﯩﻜﻜﻰ داﻧﻪ ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ ۋە ﺋﯧﻜﺮاﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎرﻟﯩﻘﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻜﻰ
ﺋﻪﮬﯟاﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﯘر ﺋﯧﺘﯧﺮﻓﯩﺮﯨﻨﺴﯩﻴﺴﯩﻪ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﻜﺮاﻧﺪا ﻳﯩﻴﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯧﻜﺮاﻥ ﻗﺎراﯕﻐﯘ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ رەﺳﯩﻤﺪە ﻛﯚرﺳﺘﯩﺘﯩﻠﮕﯩﻨﻰ ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﮬﯟاﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯩﺮ ﻧﯘر دوﻟﻘﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﻗﻘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﻧﯘرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﻤﯩﻨﻰ ﺋﯘدۇﻝ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻻر ﺋﯚز-ﺋﺎرا ﻳﯧﻴﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ-دە ،ﺋﯧﻜﺮاﻧﺪا ﻧﯘر
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.

w
ﺋﻪﮔﻪر ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻠﻪر ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻜﺮاﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎرﻟﯩﻘﯩﺪا ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺶ ﻳﯜز ﺑﻪرﺳﻪ ،ﺋﯧﺘﯧﺮﻓﯩﺮﯨﻨﺴﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ
ﻳﯧﻴﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﯧﻜﺮاﻧﺪا ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ رەﺳﯩﻤﻠﻪردە ﻛﯚرﺳﺘﯩﻠﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻧﯘر ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﮬﻪﻣﺪە ﻧﯘر ﻳﻮرۇﻗﻠﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻰ ﺋﺎرﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯚزﮔﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﯓ ﺗﺎﻧﺎﺳﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ دوﻟﻘﯘﻧﻰ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﺸﺘﻪ ﺋﯘزارﺗﺴﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﺸﺘﻪ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﺗﺎرﺗﯩﺶ

ﻛﯜﭼﻰ دوﻟﻘﯘﻧﻰ ﻻﻳﮕﻮﻏﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﯧﻜﺮاﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎرﻟﯩﻘﻰ ﺋﯚزﮔﯩﺮەﻳﺪۇ،
ﺗﻪﯨﺠﯩﺪە ﺋﯧﻜﺮاﻧﺪا ﻧﯘر ﭘﻪﻳﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻻﻳﮕﻮﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﺗﯧﺨﻰ ﻳﯧﺘﻪرﻟﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﻪﺗﺮاﭘﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﺎ ﻧﯘرﻏﯘﻥ ﺷﺎۋﻗﯘﻧﻼر ۋە ﺗﻪۋرﯨﻨﯩﺸﻠﻪر ﺑﺎر .ﺋﯘﻻر
ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻨﻰ ﺗﻪۋرﯨﺘﯩﭗ ،ﺋﯧﻜﺮاﻧﺪا ﻧﯘر ﭘﻪﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺷﺎۋﻗﯘﻧﻼرﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻻﻳﮕﻮدﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﻳﻪرﺷﺎرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻻﻳﮕﻮ ﺳﻪزﮔﯜﭼﻠﯩﺮﻯ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﯧﮕﯩﻨﺎﻟﻼر ﺋﯚز-ﺋﺎرا ﺷﯩﻠﯩﺸﺘﯘرﯨﻠﯩﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﯧﮕﯩﻨﺎﻝ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺳﯧﮕﯩﻨﺎﻝ ﺷﺎۋﻗﯘﻥ
ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪا ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﯧﮕﯩﻨﺎﻝ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ دوﻟﻘﯘﻧﻰ
ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻻﻳﮕﻮﻧﯩﯔ ﺗﻪﯕﻼ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺷﺎۋﻗﯘﻧﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﺗﯚۋەﻥ) .ﺑﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﯩﻤﯘ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﭖ ﭼﯩﻘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ (.ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ رەﺳﯩﻤﺪە ﻛﯚرﺳﺘﯩﻠﮕﯩﻨﻰ
ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ۋاﺷﯩﯖﮕﯩﺘﻮﻥ ﺷﯩﺘﺎﺗﻰ ۋە ﻟﯘﺋﯩﺰﺋﺎﻧﺎ ﺷﯩﺘﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻻﻳﮕﻮ رەﺳﻪﺗﺨﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻯ.
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ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪرﯨﺘﯩﺪە ﻛﯚرﺳﺘﯩﻠﮕﯩﻨﯩﺪەﻙ ،دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﻻﻳﮕﻮﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ رەﺳﻪﺗﺨﺎﻧﯩﻼر ﺑﺎر
ۋە ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪزﯨﻠﯩﺮﻯ ﻗﯘرۇﻟﯩﯟاﺗﯩﺪۇ .ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ دوﻟﻘﯘﻧﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻥ
ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺋﯘزۇﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻛﯜﺗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻧﭽﻰ ﻻﻳﮕﻮ رەﺳﻪﺗﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻻﻳﮕﻮﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ رەﺳﻪﺗﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎۋروﭘﺎدا ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻗﯘرۇﻟﯘﭖ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻳﺎۋروﭘﺎ ۋە ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﯩﻠﻪردە
ﻗﯘرﻟﯩﯟاﺗﯩﺪۇ.

ﻻﻳﮕﻮﻧﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﺎرﯨﺨﻰ:
ﻻﻳﮕﻮ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇرﻯ -1960ﻳﯩﻠﻼردﯨﻼ ﺋﻮﺗﺘﯘرﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﺎددﻯ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﻰ -60ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ .ﺋﯘ -70ﻳﯩﻠﻼردا ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ داۋاﻣﻠﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ-80 .ﻳﯩﻠﻼردا
 Caltechدە  40ﻣﯧﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﺎددﻯ ﻻﻳﮕﻮ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ MIT .دا ﺑﻮﻟﺴﺎ 1 ،ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮﻟﯩﻖ
ﻳﯧﺘﻪرﻟﯩﻚ ﺳﻪزﮔﯜﻟﯜﻛﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻻﻳﮕﻮ ﻻﮬﯩﻴﻪﺳﻰ ﭘﯩﺸﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ-90 .ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪا ،ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ
ﻗﯘرۇﻟﺘﯩﻴﻰ ﻻﻳﮕﻮﻏﺎ  23ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ دوﻟﻼرﻟﯩﻖ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﭘﯘﻟﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﭘﯘﻝ ﻻﻳﮕﻮﻏﺎ
ﺗﻪﮔﻤﯩﮕﻪﻥ .دۆﻟﻪﺕ ﺋﯩﻠﯩﻢ-ﭘﻪﻥ ﻓﻮﻧﺪﻯ ) (NSFﻻﻳﮕﻮ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘرۇﺵ ﻗﻮرۇﻟﻤﯩﺴﻰ ۋە ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﺷﯜﺑﯩﮫﻠﻪﻧﮕﻪﻥ .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە -1993ﻳﯩﻠﻰ ﻻﻳﮕﻮﻧﯩﯔ ﺗﻪﺗﯩﻘﺎﺕ ﭘﯘﻟﻰ ﺗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ﻗﯩﻠﯧﻨﻐﺎﻥ-1994 .
ﻳﯩﻠﻰ ﮬﻪرﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﻪرەﭘﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﻠﻪﮬﻪﺗﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻻﻳﮕﻮ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﻨﯩﭗ،
ﻳﯧﯖﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ،ﻳﯧﯖﻰ ﻓﻮﻧﺪﻯ ۋە ﻳﯧﯖﻰ ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﻏﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﭘﯩﻼﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺳﻮﻣﻤﯩﺴﻰ
ﺋﻪﺳﯩﻠﻰ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ  40%ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ .ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﻻﻳﮕﻮ  395ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ دوﻟﻼر ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا دۆﻟﻪﺕ
ﺋﯩﻠﯩﻢ-ﭘﻪﻥ ﻓﻮﻧﺪﻯ ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﻣﻪﺑﻠﻪﻏﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.

-1994ﻳﯩﻠﻰ ۋاﺷﯩﯖﮕﯩﺘﻮﻥ ﺷﯩﺘﺎﺗﯩﺪا ۋە -1995ﻳﯩﻠﻰ ﻟﯘﺋﯩﺰﺋﺎﻧﻨﺎ ﺷﯩﺘﺎﺗﯩﺪا ﻗﯘرﻟﯘﺵ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ-2002 .
ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ -2010ﻳﯩﻠﯩﻐﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻛﯚزﯨﺘﯩﺸﺘﻪ ،ﻻﻳﮕﻮ ﮬﯧﭻ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﺎﻳﻘﯩﻤﯩﻐﺎﻥ-2004 .ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻻﻳﮕﻮ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ ﻳﯧﯖﻰ >>ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻻﻳﮕﻮ<< ) (Enhanced LIGOﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﻐﺎ
ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ۋە ﻳﯧﯖﻰ ﺳﻪزﮔﯜﭼﻠﻪرﻧﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﺖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ-2010 .ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻻﻳﮕﻮ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺳﻪزﮔﯜﭼﻠﯩﺮﻯ ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ ﮔﯩﺌﻮ  (GEO600) 600ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ ﺳﻪزﮔﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ﻳﯧﯖﯩﻼﻧﻐﺎﻥ.
-2015ﻳﯩﻠﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﺳﻪزﮔﯜﭼﻠﻪر ﺋﯩﻜﻜﻰ رەﺳﻪﺗﺨﺎﻧﯩﺪا ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ۋە ﻳﯧﯖﯩﻼﻧﻐﺎﻥ ﻻﻳﮕﻮ >>ﺋﯩﻠﻐﺎر ﻻﻳﮕﻮ<<
) (Advanced LIGOدەﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ-2015 .ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻻﻳﮕﻮﻧﯩﯔ  5ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ 200
ﻣﯩﻠﻠﯩﻴﻮﻥ دوﻟﻼرﻟﯩﻖ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە رﯦﻤﻮﻧﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﺸﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻥ .ﻻﻳﮕﻮﻧﯩﯔ ﺋﻮﻣﻮﻣﯩﻲ ﭼﯩﻘﯩﻤﻰ 620
ﻣﯩﻠﻠﯩﻴﻮﻥ دوﻟﻼرﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ.

ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ دوﻟﻘﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﻘﯩﻠﯩﺸﻰ:
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-2015ﻳﯩﻠﻰ -9ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -18ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﻠﻐﺎر ﻻﻳﮕﻮ ﺑﯘرۇﻧﻘﻰ ﻻﻳﮕﻮدﯨﻦ  4ﮬﻪﺳﺴﻪ ﻳﯘﻗﯘرﻯ ﺳﻪزﮔﯜﻟﯜﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ
رەﺳﻤﯩﻲ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﻻﻳﮕﻮﻧﯩﯔ ﺳﻪزﮔﯜﻟﯩﻜﻰ داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺋﺎﺷﯘرﻟﯘﭖ-2021 ،ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ﻻﮬﯩﻴﻪدﯨﻜﻰ
ﺳﻪزﮔﯜﻟﯜﻛﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜزۈﻟﺪﯨﻜﻪﻥ-2015 .ﻳﯩﻠﻰ -2ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -11ﻛﯜﻧﻰ ﻻﻳﮕﻮ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﮬﻪﻣﻜﺎرﻟﯩﻘﻰ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ
ﺋﻮﺑﺰورﻟﯩﺮﻯ ) (Physical Review Lettersژورﻧﯩﻠﯩﺪا ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ-2015 ،ﻳﯩﻠﻰ -9ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -14
ﻛﯜﻧﻰ ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ دوﻟﻘﯘﻧﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎرﻟﯩﻐﺎﻥ) .ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺸﻰhttp:// :
 (.journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.116.061102ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪە  1.3ﻣﯩﻠﻠﯩﻴﻮﻥ ﻧﯘر
ﻳﯩﻠﻰ ﻳﯩﺮاﻗﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﺎرا ﺋﯚﯕﻜﯜرﻧﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﭖ ﺑﯩﺮ ﭼﻮﯓ ﻗﺎرا ﺋﯚﯕﻜﯜر ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪۈرﮔﻪﻥ دﯨﻴﯩﻠﮕﻪﻥ.
ﻗﺎرا ﺋﯚﯕﻜﯜرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ  ،29ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ  36ﻗﯘﻳﺎﺵ ﻣﺎﺳﺴﯩﺴﯩﺪا ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﭖ  62ﻗﯘﻳﺎﺵ ﻣﺎﺳﺴﯩﺴﯩﻐﺎ
ﺗﻪﯓ ﻗﺎرا ﺋﯚﯕﻜﯜر ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪۈرﮔﻪﻥ .ﺑﯘ ﺟﻪرﻳﺎﻧﺪا  3ﻗﯘﻳﺎﺵ ﻣﺎﺳﺴﯩﺪەﻙ ﺋﯧﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻪ ﺗﺎﺗﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ دوﻟﻘﯘﻧﻰ
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ﺷﻪﻛﻠﯩﺪە ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ .ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ رەﺳﯩﻤﺪە ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﻠﮕﯩﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ رەﺳﻪﺗﺨﺎﻧﺎ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﯧﮕﯩﻨﺎﻝ
ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﻤﯘ ﺋﯜﺳﺘﻰ ﻳﺎﺗﻘﯘزۇﻟﯩﺸﻰ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﯧﮕﯩﻨﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻳﯘﻗﯘرﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺑﯘ
ﺳﯩﮕﯩﻨﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺷﺎۋﻗﯘﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ دوﻟﻘﯘﻧﻰ دەﭖ ﺟﻪزﯨﻤﻠﻪﺷﺘﯜﮔﻪﻥ .ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﻮﺗﺘﯘرﻏﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻣﯚﻟﭽﻪردە ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﻨﯩﯔ ﺷﺎۋﻗﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻰ  203ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻠﺪا
ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

ﻻﻳﮕﻮﻧﯩﯔ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﯩﺘﻰ:
ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ دوﻟﻘﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻳﻘﯩﻠﯩﺸﻰ ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﭼﻮﯓ ﺑﺎﻳﻘﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﻜﺘﯩﺮ-ﻣﺎﮔﻨﯩﺖ دوﻟﻘﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﻘﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﯧﻠﯩﻜﺘﺮوﻥ ،ﭘﺮوﺗﻮﻥ ۋە ﺋﺎﺗﻮﻡ ﻳﺎدروﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﻘﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻼر ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺗﯩﺰﯨﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺑﯘ ﺧﯘددﻯ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯜز ﻳﯩﻠﻼر ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺗﯘﻧﺠﻰ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯧﻠﯩﺴﻜﻮﭖ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺟﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚزەﺗﻜﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﺵ ۋە ﻛﯚزۈﺗﯜﺷﺘﯩﻜﻰ
ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯜﺳﯜﺵ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﭘﻪﻥ-ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺳﯜﭖ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ
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ﺋﺎﻻﻗﻪ ۋە ﺋﯧﻨﯩﺮﮔﯩﻴﻪ- ﺋﯘﭼﯘر،ﻣﺎﮔﻨﯩﺖ دوﻟﻘﯘﻧﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﺪەﻙ- ﺧﯘددﻯ ﺋﯧﻠﯩﻜﺘﯩﺮ،دوﻟﻘﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ
.ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻼردا ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪﺷﻠﻪر ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
:ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﻪر
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160211104237.htm [1]
https://www.ligo.caltech.edu/page/learn-more [2]
https://en.wikipedia.org/wiki/LIGO [3]
http://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.116.061102 [4]
http://www.nature.com/news/einst ... und-at-last-1.19361 [5]
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ﺋﺎﭘﺘﻮرDiana Kwon :
ﻣﻪﻧﺒﻪ :ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻘﻼر ژۇرﻧﯩﻠﻰ

ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻣﯧﺪﯨﺘﺴﯩﻨﺎ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ژۇرﻧﯩﻠﯩﺪا ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪا،
ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯚﺳﯜﭖ -ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﻪ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ
دەرﺱ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚۋەﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ.
ﺋﯘزاﻗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺗﯚۋەﻧﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻜﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻪﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ .ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼر ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﻪ
ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﻳﯜزﻯ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪردﻯ .ﻧﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ۋە
ﺗﯚۋەﻥ ﻛﯩﺮﯨﻤﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪرﻗﻨﯩﯔ  %20ﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯧﯖﻪ
ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻼر ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼرﻧﻰ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ۋﯨﺴﻜﻮﻧﺴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺘﯧﺘﻰ  -ﻣﻪدﯨﺴﻮﻧﺪا ﺋﯩﺸﻠﻪۋاﺗﻘﺎﻥ ﭘﯩﺴﺨﻮﻟﻮﮒ ﭘﻮﻟﻼﻙ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪاﺷﻠﯩﺮﻯ ﺗﯚﺕ ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ  22ﻳﺎﺷﻘﯩﭽﻪ  389ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺑﺎﻟﯩﻼر ۋە ﻳﺎﺷﻼرﻧﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺋﻮﺑﯩﻴﻜﺘﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
دەرﺱ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﯖﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﻳﻪرﻟﻪرﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﭘﻪرﻗﻰ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﯨﺪۇ .ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼر ﻣﺎﮔﯧﻨﯩﺘﻠﯩﻖ ﺗﻪۋرﯨﺘﯩﭗ ﺳﯜرەﺗﻜﻪ ﺗﺎرﺗﻘﯘدا ﺋﯘﺑﯩﻜﯩﺘﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ ،ﻳﺎﻥ ﻣﯧﯖﻪ
ﺑﯚﻟﻤﯩﺴﻰ ۋە ﻣﯧﯖﻪ ﺳﻪﻗﻪﻧﻘﯘر ﺑﯚﻟﯩﻜﻰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯜﻟﺮەﻙ ﻣﺎددﯨﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺳﯩﻜﺎﻧﯩﺮﻻﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﻣﯧﯖﻪ ﺑﯚﻟﻪﻛﻠﯩﺮﻯ دەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻣﯘﮬﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ دەرﺳﻠﻪردە
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺟﻪرﻳﺎﻧﻼرﻧﻰ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯧﯖﻪ ﺑﯚﻟﻪﻛﻠﯩﺮﯨﺪۇر.
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺋﻮﺑﻴﯩﻜﯩﺘﻠﯩﺮﻯ  24ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﻛﺮار ﺑﺎﮬﺎﻻﺷﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ  6ﻳﯩﻠﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺗﻪﻛﺸﯜرﺗﯜﭖ ﺗﯘرﻏﺎﻥ.
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼر ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻖ ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚۋەﻥ ﻛﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪردە ﺋﯚﺳﻜﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ
ﻣﯧﯖﻪ ﻛﯜﻟﺮەﻙ ﻣﺎددﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺴﻰ ﻧﻮرﻣﺎﻝ ﻳﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا  10%-8ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪا ﻛﯩﭽﯩﻜﺮەﻙ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻥ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻر ﻧﻮرﻣﺎﻝ ﻛﯩﺮﯨﻤﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻱ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﭘﻪرﻕ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻤﯩﻐﺎﻥ .ﻣﯘﻧﺪاﻗﭽﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﻪﻳﺪۇ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻛﯩﺮﯨﻢ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﭼﻪﻛﺘﯩﻦ ﺗﯚۋەﻧﻠﻪﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ﻣﯧﯖﻪ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺗﻪﺳﯩﺮ
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ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺪﯨﻦ دﯦﺮەﻙ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
»داۋاﻣﻼﺷﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﻛﯚرﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ
دەﭖ ﻗﺎراﻳﻤﻪﻥ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻘﻼرﻏﺎ ،ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯘﮬﯩﺘﻘﺎ ﺋﻮﺑﺪاﻧﻼ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺪۇ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ
زﯨﻴﺎدە ﻳﯘﻗﺴﯘﻟﻠﯘﻕ ﺋﯘﻻر ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ داﺋﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪا دەﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ «.دەﻳﺪۇ ،ﭘﻮﻟﻼﻙ.
ﭘﻮﻟﻼﻙ ﺑﺎﻟﯩﻼر ﺋﯚﺳﻜﻪﻧﺴﯩﺮﻯ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜزﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋاﻗﺘﻰ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪرﻕ ﺑﺎرﻏﻪﻧﭽﻪ ﺋﺎزﻻﭖ ﻣﯧﯖﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪﮬﯟاﻝ ﺋﯘﻧﺪاﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ .ﻣﯧﯖﻪ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﭘﻪرﻕ  22ﻳﺎﺷﺘﯩﻤﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪۇ.
ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯖﻼ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼر ﻣﯧﯖﻪ ﺗﻪرەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺑﯩﻠﯩﻨﮕﻪﻥ روﮬﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎرﯨﺨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺧﻪۋﯨﭙﻠﯩﻚ ﮬﺎﻣﯩﻠﺪارﻟﯩﻖ ﺟﻪرﻳﺎﻧﻰ دﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ
ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟەﺗﻜﻪﻥ .ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯧﻨﯩﻖ،
ﻳﻪﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟەﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﺗﯚۋەﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻯ ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪردە
ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﻪﻟﺒﯩﻲ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ" .ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ" دەﻳﺪۇ  -ﺑﯘ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ۋاﺷﯩﯖﮕﯩﺘﻮﻥ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯧﺘﯧﺘﻰ -ﺳﺎﺋﯩﻨﯩﺖ ﻟﯘﻳﯩﺲ ﻣﯧﺪﯨﺘﺴﯩﻨﺎ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﺪﯨﻜﻰ روﮬﯩﻲ
ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪر دوﺧﺘﯘرﻯ ﺟﻮﺋﺎﻥ ﻟﯘﺑﯩﻲ .ﺋﯘ ﺑﯘ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻨﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﺎر ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ
ﻳﯜﻛﺴﻪﻟﺘﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﮬﻪﻣﺪە ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ
»ﺑﯘ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪر ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ
ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻝ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ «.دەﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ.
ﺗﯚۋەﻥ ﻛﯩﺮﯨﻤﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪردە ﺋﯚﺳﻜﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼر ﻳﻪﻧﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯧﻴﻪﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ،ﺧﻪﺗﻪرﻟﯩﻚ ﻣﻪﮬﻪﻟﯩﻠﻪر ۋە روﮬﯩﻲ
ﺑﯧﺴﯩﻢ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼر ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺗﯜرﻟﯜﻙ ﺑﯧﺴﯩﻤﻼرﻏﯩﻤﯘ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ .ﮔﻪرﭼﻪ ﺑﯘﻧﺪاﻕ ﺑﯧﺴﯩﻤﻼرﻧﻰ
ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ دﯦﻴﻪﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﭘﻮﻟﻼﻙ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪر ﻛﯚﭖ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ
ﭘﯩﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﻼرﻧﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﻖ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟاﻟﻨﻰ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دەﭖ ﻗﺎراﻳﺪۇ.

ﻣﻪﻧﺒﻪ:
/http://www.scientificamerican.co ... ademic-performance
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ﭼﯘﯕﻘﯘر ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﻖ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯜﮔﯜﺗﯜﺵ ۋە ﺳﯜﺋﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪار ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪە ﮬﺎزر ﺋﻪﯓ ﻗﯩﺰزﯨﻖ
ﻧﯘﻗﺘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻤﺎ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﮔﯘﮔﯘﻝ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ  AlphaGoﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻗﻮرﺷﺎۋ ﺷﺎﮬﻤﺎﺕ
»ﻣﺎﮬﯩﺮﻯ« ،ﻳﺎۋرۇﭘﺎ ﻗﻮرﺷﺎۋ ﺷﺎﮬﻤﺎﺕ ﭼﯩﻤﭙﯩﻴﻮﻧﻰ ﻓﻪﻥ ﺧﯘﻱ ﻧﻰ  5ﺗﻪ  ،0دۇﻧﻴﺎدﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﺎﺗﺎردا
ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﮬﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻟﻰ ﺳﯩﺪوﻝ ﻧﻰ  4ﺗﻪ  1ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ
ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﯩﺮﻻرﻧﻰ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ زادﻯ ﻧﯩﻤﯩﺪۇر ؟
ﭼﯘﯕﻘﯘر ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﻖ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ  ،ﺳﯜﻧﺌﻰ ﻧﯧﺮۋا ﺗﻮرﻯ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ .ﺳﯜﻧﺌﻰ ﻧﯧﺮۋا ﺗﻮرﻯ - 1950
ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎدەﻡ ﻣﯩﯖﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﯘرﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻨﻰ
ﺗﻪﻗﻠﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ .ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﺮﻧﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼر
ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﯩﺮﻧﻰ ﺋﺎدەﻡ ﻣﯩﯖﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪۇرۇﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ -ﺳﯜﻧﺌﻰ
ﻧﯧﺮۋا ﺗﻮرﻯ ﮬﯩﺴﺎﺑﻼﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﻏﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ .ﺋﺎددﻯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ﺳﯜﻧﺌﻰ ﻧﯧﺮۋا ﺗﻮرﻯ ﺋﺎدەﻡ
ﻣﯩﯖﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﺗﯩﻤﺎﺗﯩﻜﯩﻠﻖ ﺋﺎددﻯ ﻛﺎرﺗﯘﻧﻰ دەﭖ ﭼﯜﺷﯩﻨﺸﻜﻪ ﺑﯘﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎدەﻡ ﻣﯩﯖﯩﺴﻰ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ  86ﺑﯩﻠﻴﺎرد
ﺗﯜزۈﻟﮕﻪﻥ ﺑﯘﻟﯘﭖ ،ﺑﯘ ﻧﯧﺮۋﯨﻼر ﺋﯘﭼﯘر ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻧﯧﺮۋا ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﯩﺪﻥ
ﻧﯧﺮۋﯨﻼرﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜزۈﭖ ﺑﯩﺮﯨﺶ روﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎدەﻡ ﻣﯩﯖﯩﺴﻨﯩﯔ ﮬﻪرﺧﯩﻞ ﻣﯘرەﻛﻜﻪﭖ ﺋﯘﭼﯘر ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭖ
ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﻪﻛﯜﻥ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ روﻟﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻧﯧﺮۋﯨﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ .ﺗﯜۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ رەﺳﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﺮۋا ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﻰ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺳﯩﮕﻨﺎﻝ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭺ ،ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪرﻛﯩﺰﻯ ۋە ﺳﯩﮕﻨﺎﻝ ﻳﻪﺗﻜﯜزﮔﯜﭼﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺕ ﺋﯜﭺ ﻗﯩﺴﯩﻤﺪﯨﻦ ﺗﯜزۈﻟﮕﻪﻥ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ رەﺳﯩﻤﺪە :ﻧﯧﺮۋا
ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻠﯩﻜﺘﯘرۇﻧﻠﯩﻖ ﺳﭙﺎرﻙ ) (electronic sparkﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ.
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ﺳﯜﺋﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪار ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪر ﺋﺎەﻡ ﻣﯩﯖﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﺧﯩﻞ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﺗﻪﺗﺒﯩﻘﻼﭖ
ﻳﯩﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ) -(learning algorithmﺳﯜﻧﺌﻲ ﻧﯧﺮۋا ﺗﻮرﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﻏﺎ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺑﯘ
ﺧﯩﻞ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭺ ﻧﯧﺮۋا ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ .ﻳﯘﺷﯘرۇﻥ ﻧﯧﺮۋا ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ ،ﭼﯩﻘﺎرﻏﯘﭺ ﻧﯧﺮۋا ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ،
ﻗﻮزﻏﺎﺗﻘﯘﭺ ﻓﻮﻧﻜﯩﺴﻴﻪ ۋە ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﯜزۈﻟﮕﻪﻥ ﺑﯘﻟﯘﭖ ،ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﺋﻪﯓ
ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭺ ﻧﯧﺮۋا ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﻰ( ﺋﺎرﯨﻠﯩﻖ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﻠﯩﭗ ﻳﯘﺷﯘرﻥ
ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﻗﻪۋەﺗﺘﻜﻰ )
ﻗﻪۋەﺗﺘﻜﯩﻜﻰ ﻧﯧﺮۋﯨﻼرﻏﺎ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﻗﻪۋەﺗﺘﻜﻜﻰ ﻧﯧﺮۋﯨﻼردا ﻗﻮزﻏﺎﺗﻘﯘﭺ ﻓﻮﻧﻜﯩﺴﻴﻪ
ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﻜﻰ ﻗﺎﺗﻼﻣﻐﺎ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺟﻪرﻳﺎﻧﻼر ﻳﯘﺷﯘرۇﻥ ﻗﺎﺗﻼﻣﺪا ﺗﻪﻛﺮارﻻﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻪﯓ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﻗﺎﺗﻼﻣﺪا ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻓﯘﻧﻜﯩﺴﻴﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﻮﻟﻼﭖ
ﺑﯩﺮﯨﺪۇ.

ﻳﯘﻗﯘرﯨﺪﯨﻜﻰ رەﺳﯩﻤﺪە ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺳﯜﻧﺌﻰ ﻧﯧﺮۋا ﺗﻮرﻯ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﮬﻪرﻗﺎﻳﺴﻰ
ﻧﯧﺮۋﯨﻼرﻧﯩﯔ ﻗﻮزﻏﯩﺘﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻮزﻏﯩﺘﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﯩﺮوﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺰ ﺋﯜﮔﻪﻧﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ۋەزﯨﭙﯩﮕﻪ داﺋﯩﺮ ﻳﯩﺘﻪرﻟﯩﻚ ﺋﯘﭼﯘر ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ،ﺳﯜﻧﺌﻰ ﻧﯧﺮۋا ﺗﻮرﻧﻰ ﺑﯘ ﺋﯘﭼﯘرﻻر ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪۇرۇﺵ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﺳﯜﻧﺌﻰ ﻧﯧﺮۋا ﺗﻮرﯨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﯩﻐﺮﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺗﻮر ﺋﺎرﻗﯩﻠﻖ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ
ﺧﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﯖﻰ ۋەزﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﯜﮔﯜﻧﻪﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .ﻣﻪﺳﻠﻪﻥ ﺳﯜرەﺕ ﺑﯩﺮﺗﻪرەﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎۋاز ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗﯩﻞ
ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ .ﺋﺎددﻯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺑﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪرﺳﯩﻠﻪرﻧﻰ ﭘﻪرﯨﻖ ﺋﯧﺘﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺋﯜﮔﯜﻧﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯘﻟﯘﭖ ،ﺑﯩﺰ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﯩﺮﻏﺎ ﺋﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯜﺷﯜﻛﻨﯩﯔ ﮬﻪرﺧﯩﻞ رەﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯜرﮔﯜزۈﭖ
ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪۇرﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﯩﺮ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﯓ ﺗﯜۋەﻥ ﭼﻪﻛﻜﻪ
ﭼﯜﺷﯜرﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻳﯧﯖﻰ رەﺳﯩﻢ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﻟﺴﻪ
ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺖ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯜﺷﯜﻙ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﮬﯜﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺪۇ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺖ ﻣﯜﺷﯜﻙ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺟﻪزﯨﻢ ﻗﯩﻼﻻﻳﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇدۇ .ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﺋﺎددﻯ ﻣﯩﺴﺎﻝ ﺑﯘﻟﯘﭖ ،ﺳﯜﻧﺌﻰ ﻧﯧﺮۋا
ﺗﻮرﯨﻨﯩﯔ ﺋﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺶ داﺋﯩﺮﺳﻰ ۋە ﻗﯩﻼﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ۋەزﯨﭙﯩﺴﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﻪﯓ ۋە ﻣﯘرەﻛﻜﻪﭖ .ﻣﻪﺳﻠﻪﻥ
ﺷﻮﭘﯘرﺳﯩﺰ ﮬﻪﻳﺪﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ،ﻣﻪﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا،ﺳﯜﻧﺌﻰ ﻧﯧﺮۋا ﺗﻮرﻯ ﻳﻮﻝ ۋە ﺷﻮﭘﯘرﻧﯩﯔ ﻗﺎراﺵ
ﻳﯚﻧﻠﯩﺸﻨﻰ ﮬﻪر ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﯩﻜﻮﻧﯩﺘﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﯩﺮ ﺷﻮﭘﯘرﻧﯩﯔ ﻗﺎراﺵ ﻳﯚﻧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯘﻟﯘﻕ
دورﯨﻴﺎﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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ﺳﯜﻧﺌﻰ ﻧﯧﺮۋا ﺗﻮرﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻯ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ ﺳﯜرﺋﯩﺘﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ ،ﺷﯘﯕﺎ ﻧﻮرﻣﺎﻝ
ﺳﯜﻧﺌﻰ ﻧﯧﺮۋا ﺗﻮرﻯ ﻛﯜﭘﯜﻧﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯘﺷﯘرۇﻥ ﻗﺎﺗﻼﻣﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺳﯜﻧﺌﻰ ﻧﯧﺮۋا ﺗﻮرﯨﻰ
-80ﯦﯩﻠﻠﯩﺮﻯ 90 ،ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﯓ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﯩﺮ ﮬﯩﺴﺎﺑﻼﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻨﯩﯔ
ﺗﯜۋەﻥ ﺑﯘﻟﯩﺸﻰ ،ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼرﻧﯩﯔ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺑﯘﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ - 2000ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺳﯜﻧﺌﻰ ﻧﯧﺮۋا
ﺗﻮرﯨﻰ ﺑﺎرا ﺑﺎرا ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﻠﯩﻠﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ-2009 .ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ
ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﯩﺮﻧﯩﯔ ﺳﯩﻐﯩﻤﻰ ۋە ﮬﯩﺴﺎﺑﻼﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﯜﺷﻰ ،ﻛﯚﭖ ﻣﯩﻘﺘﺎردا ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼرﻧﻰ
ﻳﯩﻐﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﺸﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺸﻠﻪر ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﯘرەﻛﻜﻪﭖ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﻠﯩﻖ ﻧﯧﺮۋا ﺗﻮرﻯ -ﭼﯘﯕﻘﯘر ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﻖ
ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺷﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘرﻏﺎ ﻗﻮﻳﺪﻯ ،ﭼﯘﯕﻘﯘر ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﻖ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ ﺋﻪﻣﯩﻠﻠﻴﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘرەﻛﻜﻪﭖ ﺳﯜﻧﺌﻰ ﻧﯧﺮۋا ﺗﻮرﯨﻰ
ﺑﯘﻟﯘﭖ ،ﺳﯜﻧﺌﻰ ﻧﯧﺮۋا ﺗﻮرﯨﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪاﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﯘﺷﯘرۇﻥ ﻗﺎﺗﻼﻡ ﺳﺎﻧﻰ ﻛﯚﭖ ۋە ﮬﻪر ﻗﺎﻳﺴﻰ
ﻗﺎﺗﻼﻣﺪﯨﻜﻰ ﻧﯧﺮۋﯨﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﺎﺗﻼﻣﺪﯨﻜﻰ ﻧﯧﺮۋﯨﻼر ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﻣﯘرەﻛﻜﻪﭖ ﺑﯘﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﭼﯘﯕﻘﯘر ﻗﺎﺗﻼﻡ ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﻪﺗﺘﻪ ﺳﯜزﮔﯜﭼﻠﯜﻙ روﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘﭖ ،ﺧﺎﻡ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﺋﻪﯓ
ﺗﯜۋەﻥ دەرﯨﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ) (featureﺑﯘﻟﯘﭖ ﺑﯘﻻر ﭼﯘﯕﻘﯘر ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﻖ ﻧﯧﺮۋا ﺗﻮرﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ
ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﻟﮕﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﻳﯘﺷﯘرۇﻥ ﻗﺎﺗﻼﻣﺪﯨﻦ ﺋﯜﺗﯜﺵ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ
ﻗﻪۋەﺗﺘﻜﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻖ ﻣﯩﻘﺪارﯨﻐﺎ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﻠﯩﭗ ۋە ﻗﻮزﻏﺎﺗﻘﯘﭼﻰ ﻓﻮﻧﻜﯩﺴﯩﻴﻪﻧﯩﯔ روﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﺎﺑﯩﺴﺘﯩﺮاﻛﯩﺖ ۋە ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻨﻰ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﻳﻪردﯨﻜﻰ ﭼﯘﯕﻘﯘر
ﺳﯜﻧﺌﻰ ﻧﯧﺮۋا ﺗﻮرﯨﻨﻰ ﺑﺎرا ﺑﺎرا ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ دارﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﺰ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﺏ ۋەزﯨﭙﯩﮕﻪ
ﻗﺎﺗﻼﻡ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻨﻰ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﭖ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎردەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﭼﯘﯕﻘﯘر ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﻖ ﺗﻮرﻧﯩﯔ
ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﺟﻪرﻳﺎﻧﻨﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ رەﺳﯩﻢ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈرۈﭖ
ﺑﯩﺮەﻟﻪﻳﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﮔﻪرﭼﻪ ﭼﯘﯕﻘﯘر ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﻖ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺷﻨﯩﯔ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ ﻗﺎﺑﯩﻠﻴﯩﺘﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﯘﻟﯘﭖ،
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻳﯩﺘﻪرﻟﯩﻚ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯜﮔﯜﻧﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋەزﯨﭙﯩﻨﯔ ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﺑﯘﻟﯩﺸﯩﺪﻥ ﻗﻪﺋﺘﻰ
ﻧﻪزەر ،ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﻛﯩﺮەﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﻤﺎﺳﺘﯩﻼ ﺧﺎﻡ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻨﻰ
ﭼﯘﯕﻘﯘر ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﻖ ﺗﻮرﻏﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜزﺳﺴﻪﻙ ﭼﯘﯕﻘﯘر
ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﻖ ﺗﻮر ﮬﻪرﻗﺎﻳﺴﻰ ﻗﺎﺗﻼﻣﺪا ۋەزﯨﭙﻪﮔﻪ ﻛﯩﺮەﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯜﮔﯜﺗﯜﺵ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﺮﻯ ﺷﯘﻛﻰ ﺑﯩﺰ ﭼﯘﯕﻘﯘر ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﻖ ﺗﻮر ﺧﯘددﻯ ﺑﯩﺮ ﻗﺎرا
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ﭼﺎﻣﺎداﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯘﻟﯘﭖ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﻟﮕﻪﻥ ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪرەﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﻨﻰ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪا ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﺋﯘﭼﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﺵ ﺗﻪﺱ.

دەﺳﻠﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﭼﯘﯕﻘﯘر ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﻖ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ ﻣﯩﺴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺷﺎﻻﯓ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﻛﻮدﻻﺷﺘﯘرﻏﯘﭺ )Sparse
 ،(Autoencodersﻳﯘﻏﯘرۇﻟﻤﺎ ﺗﻮر ) ،(Convolutional Networksۋە ﺑﻮﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺘﯩﺴﻤﺎﻥ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ
) (Restricted Boltzmann Machineﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺑﺎر .ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪر ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﮔﯩﭽﻪ ﺗﻮر
ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﻰ ﺑﺎر ﺑﯘﻟﯘﭖ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻗﯘرۇﻟﻤﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﯨﺪﻛﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜرۈﭖ
ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﭼﯘﯕﻘﯘر ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﻖ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ ﺗﻮرﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ ﺋﻘﺘﯩﺪارﻯ ﻧﯘرﻏﯘﻥ ﮬﻪﻳﺮاﻥ
ﻗﯩﻼرﻟﯩﻖ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪرﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜردﻯ ،ﻣﻪﺳﻠﻪﻥ ﮔﯘﮔﯘﻝ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﮔﯘﮔﯘﻝ  DeepMindﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ
ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎﻥ  AlphaGoﻗﻮرﺷﺎۋ ﺷﺎﮬﻤﺎﺗﺘﺎ دۇﻧﻴﺎ ﭼﯩﻤﭙﻴﻮﻧﻰ ﻟﻰ ﺳﯩﺪوﻟﻨﻰ  1:4ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﯖﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺳﯜﻧﺌﯩﻲ ﺋﻪﻗﯩﻠﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪار ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﻛﯚﺗﯜردﻯ.
 Alphagoدەﻝ ﭼﯘﯕﻘﯘر ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﻖ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘﭖ ،ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﭼﯘﯕﻘﯘر ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﻖ ﺗﻮرﻧﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘﻻر ) (policy networkﺗﺎﻛﺘﯩﻜﺎ ﺗﻮرﻯ ۋە (value
)networkﺳﯩﺘﺮاﺗﯩﮕﯩﻴﻪ ﺗﻮرﻯ .ﺋﺎددﻯ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﻘﺎﻧﺪا ﺗﺎﻛﺘﯩﻜﺎ ﺗﻮرﻯ ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﻗﻪدەﻣﺪە ﺋﯘرۇﻗﻼرﻧﯩﯔ
ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎراﭖ ،ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯘرۇﻗﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪاﻕ ﻣﺎﯕﺴﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ)ﮬﻪرﺑﯩﺮ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻪدﻣﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯩﺴﺎﭘﻼﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﯓ
ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﻪدەﻣﻨﻰ ﺑﺎﺳﯩﺪۇ( .ﺑﯘ ﺗﻮر ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘﭖ،
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎددﻯ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ ﮬﺎﻟﯩﺘﻰ .ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯘ ﺗﻮر ﺋﺎدەﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺳﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﻪر
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ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪۇرﯨﻠﯩﺪۇ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘ ﺗﻮر ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻜﻜﻰ ﻗﻪدەﻣﻨﻰ
ﺗﺎﻟﻼﺷﻨﻰ دورﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺟﻪرﻳﺎﻥ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻧﻪزەرﮔﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ،
ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯘﺳﺘﺎ ﻗﻮرﺷﺎۋ ﺷﺎﮬﻤﺎﺕ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎدەﻡ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻪﮬﯟاﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻗﻪدەﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺗﯧﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﻨﯩﻼ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮرﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﯘرﻟﯘﻥ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺋﯘﺳﺘﺎ ﻗﻮرﺷﺎۋ ﺷﺎﮬﻤﺎﺕ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﯘﭼﻰ
ﺋﺎدەﻣﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ  . %57ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻠﻰ ﺋﯜزﯨﻨﻰ ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﺪۈرۈﭖ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ ﮬﺎﻟﯩﻰ ﺑﯘﻟﯘﭖ ،ﺑﯘ ﺋﯜزﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯜزﯨﻨﻰ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜرۈﺵ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺗﻮر ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻜﻰ ﻗﻪدەﻣﻨﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺋﻪﯓ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻜﻰ ﻗﻪدﯨﻤﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﭼﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﯨﺮﯨﻠﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻧﯧﺮۋا ﺗﻮرﻯ --ﺳﯩﺘﺮاﺗﯩﮕﯩﻴﻪ ﺗﻮرﻯ --ﮬﻪرﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﺎﯕﻐﯩﻠﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻪدەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﺧﯩﺮﻗﻰ
ﺋﯘﺗﯘﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﺗﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭘﻪرەز ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﻖ ﺑﯘ ﻗﻪدەﻣﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ
ﻳﺎﻣﺎﻥ دەﭖ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ.
ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ ﺟﻪرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﯧﺮۋا ﺗﻮرﻯ ﺗﻪﯕﻼ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘﭖ ،ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻧﯧﺮۋا ﺗﻮرﻯ ﮬﻪر
ﻗﻪدەﻣﺪە ﺑﯧﺴﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪرزﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻜﻰ ﻗﻪدەﻣﻠﻪرﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ. ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻣﯧﯖﻪ ﺗﻮرﻯ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ
ﻣﯧﯖﻪ ﺗﻮرﯨﻐﺎ ﻳﺎردەﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻧﯘرﻏﯘﻥ ﻗﻪدەﻣﻠﻪرﻧﻰ) ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﺗﺘﯘرﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻪدەﻣﻠﻪرﻧﻰ ( ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﭗ
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻧﯧﺮۋا ﺗﻮرﯨﻨﯩﯔ ﮬﯩﺴﺎﺑﻠﺶ داﺋﯩﺮﺳﯩﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺪۇ .ﺋﻮﺧﺸﺎ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺌﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻧﯧﺮۋا ﺗﻮر
ﻛﯩﻴﯩﻜﻰ ﻗﻪدەﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭘﻪرەز ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﻘﻤﯘ ﻧﯘرﻏﯘﻥ
ﻗﻪدەﻣﻠﻪرﻧﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺷﺎﻟﻼﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯨﯩﺪۇ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮرﯨﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﺸﯩﺴﻨﻰ ﺗﻪﯓ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﺘﻪ
ﻗﺎراﭖ ﭼﻘﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺗﺎﻟﻠﺶ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪۇ.
ﮔﻪرﭼﻪ ﻧﯘرﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺑﯩﺮ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﯩﺮ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﻰ ﺋﯩﺴﺎﻧﻼر ﺋﯚزﻯ ﺋﯩﺠﺎد ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ،
ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﻪﺳﯩﺮﻻر ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﻪﺷﺘﯜرۈﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻳﯘﻧﺪا ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻳﯜﺳﻠﻪﻧﺴﯩﻤﯘ،
ﺑﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻣﯘﺷﯘ ﺳﺎﮬﻪدﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﮬﯩﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ
ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﻠﯩﻖ ۋە ﻣﯧﺪﯨﺘﺴﯩﻨﺎ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺳﺎﮬﺎﻟﻪردﯨﻤﯘ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺑﻪﺧﯩﺖ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻛﯜﺗﻤﻪﻛﺘﻪ.
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