ﺗﯘﺭﭘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻠﻪﺭ
ﻣﯩﻼدﯨﻴﻪ 1914--1902ﻳﯩﻠﻰ ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪدﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎن »ﺗﯘرﭘﺎن ﺋﯧﻜﺴﭙﯧﺪﯨﺘﺴﯩﻴﻪ«دﯨﻜﻰ ﺋﺎرﺧﯧﯯﻟﻮﮔﻼر ﺗﯘرﭘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﻻﻳﯩﻖ دﯦﮕﻪن ﻣﻮﻧﺎﺳﺘﯩﺮ ﺋﻮرﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﻗﻪدﯨﻤﻜﻰ ﻳﻮﻏﺎن ﺑﯩﺮ ﻛﯜﺗﯜﭘﺨﺎﻧﯩﻨﻰ ﻗﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن .ﻛﯜﺗﯜﭘﺨﺎﻧﺎ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﺗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ  30000دوﻛﻼت ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮى — ﺧﻪﻧﺰۇ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ  ،6000ﺗﻮﺧﺎرﯨﻴﺎن
ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ  ،4000ﺳﺎﻧﺴﻜﺮﯨﺖ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ  ،8000ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺳﯩﺮﯨﻴﺎك ﺗﯩﻠﻰ ،ﺳﻮﮔﺪى ﺗﯩﻠﻰ ۋە ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ  1000دوﻛﻼﺗﻨﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ.
ﺳﯩﺮﯨﻴﺎك ،ﺳﻮﮔﺪى ۋە ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ دوﻛﻼﺗﻼر ﺳﯩﺮﯨﻴﺎك ﻳﯧﺰﯨﻘﺘﺎ ﭘﯜﺗﯜﻟﮕﻪن ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﻪزﻣﯘﻧﻠﯩﺮى ﻣﻪﺳﯩﻬ ﻳﻮﻟﻰ ﺗﻮﻏﺮۇﻟﯘﻗﺘﯘر.
ﺑﯘ ﭼﻮڭ ﺧﻪزﯨﻨﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎل ﺑﯧﺮﻟﯩﻦ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﻨﮕﻪن ،ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮرۇﻧﻼردا ﺳﺎﻗﻼﻗﻠﯩﻖ.

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺩۇﺋﺎ
ﺳﻮل ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﺗﯧﺮﺗﯩﯩﻴﺎل )U4910
ﮬﯚﺟﺠﯩﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ  TII B28ﮬﯚﺟﺠﯩﺘﻰ دﯦﻴﯩﻠﯩﺪۇ( ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ
دۇﺋﺎﻧﻰ ﺋﯚز ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ— :
»ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎرزۇﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﯘﻻق
ﺳﺎل .ﺳﻪن ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺰﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺴﻪن ،ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﺰﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﺴﻪن .ﺑﯩﺰدەك ﺑﯩﭽﺎرﯨﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺗﺎﻳﺎﻧﭽﯩﺴﯩﺴﻪن.
ﺳﻪن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﻪرﻧﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪۋار ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺴﻪن.
ﺳﻪن ﺑﺎرﻟﯩﻖ دەردﻣﻪﻧﻠﻪرﻧﻰ ،زۇﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﻼرﻧﻰ دەردﺗﯩﻦ،
زۇﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎزاد ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺴﻪن .ﺳﻪن ﻳﻪﻧﻪ ﺧﻪﺗﻪرﻟﯩﻚ
ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪرﮔﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ،
ﻳﺎرﯨﻼﻧﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻳﺎرﯨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺑﻪرﮔﯜﭼﻰ ...ﺗﯧﯟﯨﭙﺴﻪن.
ﺳﻪن ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯘﻧﺎﮬﻜﺎرﻻرﻧﻰ ﮔﯘﻧﺎﮬﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎزاد
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﭘﻪرۋەردﯨﮕﺎرﺳﻪن...

ﺩﺍﻧﯩﺸﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﻣﻪﺳﯩﻬﻜﻪ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ
ﺋﻮڭ ﺗﻪرەﭘﺘﯩﻜﻰ ﻗﻪدﯨﻤﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘرﭼﻪ ﭘﯜﺗﯜﻟﮕﻪن ﺑﯘ ﺗﯚت ﺑﻪﺗﺘﻪ )ﺑﯧﺮﻟﯩﻦ ﻣﯘزﯦﻴﯩﺪﯨﻜﻰ »ﺗﯘرﭘﺎن
ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺴﻰ«  (U9175ﻣﻪﺳﯩﮭﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﻰ ۋە »ﺷﻪرﻗﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪن داﻧﯩﺸﻤﻪﻧﻠﻪر«ﻧﯩﯔ
ﻣﻪﺳﯩﮭﻜﻪ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻳﺎن ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻪﻧﮕﻪن .ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ» ،ﻣﺎﺗﺘﺎ«
 1:2-12ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرۇڭ؛ ﺑﯘ ﺑﺎﻳﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯚپ ﺗﻪﭘﺴﯩﻼﺗﻠﯩﺮى ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﻲ ﺑﺎﻳﺎن
ﺑﯩﻠﻪن ﺋﻮﭘﯯﺧﺸﺎش )ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﻪزى »رﯨﯟاﻳﻪت«ﻟﻪرﻣﯘ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪۇ( .ﺗﻪرﺟﯩﻤﯩﺴﻰ
ﺗﯚۋەﻧﺪە— :
داﻧﯩﺸﻤﻪﻧﻠﻪر» :ﺑﯩﺰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺷﯘ ﺋﯘﻟﯘغ زاﺗﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﯩﻤﯩﺰ!« — دﯦﺪى.
ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﮬﯧﺮود ﭘﺎدﯨﺸﺎھ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﻪﻣﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﺋﻪﻣﺪى ،ﻗﻪدﯨﺮﻟﯩﻚ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻢ،
ﺳﯩﻠﻪر ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﺑﺪان ﺳﯜرۈﺷﺘﯜرۈپ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﯖﻼر .ﺗﺎﭘﻘﺎن ﮬﺎﻣﺎﻧﻼ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﯧﻨﻰ
ﺧﻪۋەرﻟﻪﻧﺪۈرۈﯕﻼر .ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﯩﻤﻪن« — دﯦﺪى.
داﻧﯩﺸﻤﻪﻧﻠﻪر ﻳﯧﺮۇﺳﺎﻟﯧﻤﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻳﯘﻟﺘﯘز ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﺎﻳﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻر
ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻣﺎﯕﺪى .ﺋﯘﻻر ﺑﻪﻳﺖ-ﻟﻪﻩەﻣﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ،ﻳﯘﻟﺘﯘز ﺗﻮﺧﺘﯩﺪى ،ﻳﻪﻧﻪ ﻣﺎﯕﻤﯩﺪى.
داﻧﯩﺸﻤﻪﻧﻠﻪر دەل ﺷﯘ ﻳﻪردە ﻣﻪﺳﯩﻬ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺧﯘداﻧﻰ ﺗﺎﭘﺘﻰ؛ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﯩﺘﺮﯨﮕﻪن ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮدى .ﻳﯜك-ﺗﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﮬﻪدﯨﻴﻪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺳﯘﻧﯘﺷﺘﻰ .ﮬﻪدﯨﻴﻪﻟﯩﺮى ﺋﯜچ
ﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﺘﯘن ،ﻣﻪﺳﺘﯩﻜﻰ ۋە ﻣﯘرﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯩﺪى! ﺋﯘﻻر ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺗﻪﺷﻪﻛﻜﯜر ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻣﻪدﮬﯩﻴﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻰ ،ﻣﻪﺳﯩﻬ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺧﯘداﺳﯩﺪۇر!...
ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺧﯘداﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﻪرﯨﺸﺘﯩﺴﻰ داﻧﯩﺸﻤﻪﻧﻠﻪرﮔﻪ ﻛﯚرۈﻧﯜپ ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮل ﺑﯩﻠﻪن
ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯘﻻر ﮬﯧﺮود ﭘﺎدﯨﺸﺎھ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻛﯚرۈﺷﻤﯩﺪى...
ﮬﯧﺮود داﻧﯩﺸﻤﻪﻧﻠﻪرﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮل ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎﻳﺘﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚرۈپ ﻏﻪزەﺑﻠﯩﻨﯩﭗ» :...ﺑﯧﺮﯨﭗ،
ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻠﯩﻘﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﻣﯩﮕﻪن ﺋﻮﻏﯘل-ﻗﯩﺰﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﯚﻟﺘﯜرۈۋﯦﺘﯩﺶ!« — دەپ ﺑﯘﻳﺮۇدى...
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺧﯘداﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﻪرﯨﺸﺘﯩﺴﻰ ﻳﯜﺳﯜﭘﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯚرۈﻧﯩﭗ ،ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى...

