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  باسباسدا بدا بیی  شهشه... ...   !!ههییادبوونداادبوونداییھان له زھان له زیی ج جییشتوانشتوانیی دان دان ..  .. رانرانیی  قهقه
  
ت ک ده تواناده ڕ تاچ یاتره؟ زه وی زی له قه باره یرھان سه رژمی جیشتووانیا دانیئا 

ئه ! شان بکه نیکردن ده ستن زاو وزۆ بکژه ڕتان ت ووده ب انیت؟  بگرۆک له خخه 
 وتاکه که س ییو نه ته وه  نیکخراوتان و ر وویریت ماره زه قه؛ ده بیم چه ند پرس
  .ت بگریله به ر چاو

،  زدا. پڵده هه زار سا" 1 000، 0"له! هیاد بووندای له زییراھان به خی جیشتووانیدان 
 یه که می ی له سه ده .تا بیدا ژی زه وی سه ر روون که س لهۆی مل10 ده چن که ۆ بیوا
که له دوو ، نۆیلی م625ته ۆاندی گه یۆ دا خ1750 ین و له ساۆیلی م300ته ۆ بینییزا
داوه ته وه و ینده  له دووهیۆش دووباره خی له پاش سه دسا.اندووهڕپه  تیۆ خینده ه
په بووندا ت له ده بیۆژه که خڕ زدا 1950 یم له سا به .نۆی مل130ک ونۆیته بلۆب
 ی هه ردوو جه نگه کوشنده که یاڕاندووه؛سه ره ین گه ۆی مل510ن وۆیاندووه و به دوو بلڕ
 760ن وۆیشت به چوار بلیر گه  دواتر سه رژمڵ سا35واته ، شدای 1985 له.شیھانیج
  .قه پات کرد ینۆی شه ش بلی زه ویووڕ سه ریشتووانی دا دان2000 ی له سای گه چ.نۆیمل
ربه ۆ واته ز.نکده م پی سیھانی جیتان له ووی زه ویشتووانی دانیر سه رژمی٪75له 
   .و بکه ن به خیان به به خته وه ری و مناڵ هه ژارن و ناتوانن مایک خه ی
ک و وه هه ر زانا! ت؟نیانله به ره بژیت ئه و هه موو گن ده توانی زه میا سروشتیئا
مهه ند..ای جیک  ه به مه ی هه یشیاتری له وه زی توانایه دان که زه وڕک له و باوه
ه ییشه سازیه مه نده پته ده وکه وو. هیه وه هه یی ئابوری دابه شکردنیوه ندیک په رج

  .ننه کان بنویی سه رچاوه ئابوورته ب ووۆ بی هاوسه نگیکان تا ئه ندازه 
دا یشتووان له به رژه وه ندی دانیادبوونی زیژه ڕ ده چن که ۆ بیاتر له زاناکان ویکهه ند

 به یتریت وئه وه و ماڕ مه ۆ بی٪ 20 و  ده شڵ کشتوکاۆ بی زه وی٪ 10ه؛چونکه لهین
 به رهه ۆ تازه بیکوازت شکدا بتوانی نزیک له داهاتوڤۆ ئه گه ر مر.ه تیک ناکه 
 یک به رنامه یته وه؛ گه رچزۆ بدڵ کشتوکای  سه رچاوهیه تینۆ چیادبوونینان و زمھ

 سه یک چاره سه رۆ به رچاو بیکته سه رکه وتنکه بب، هیستا له ئارادا نش تائۆئه وت
  .دایت له به رامبه ر برسیره ک

و "Au"رو ز"Fe"ه کان و ئاسنیکراو له سه رچاوه نه وتیاری دیکژه ڕن که وا یده زان 
 یژه ڕ هه روه ها .هیر خاکدا هه کتر که له ژاکانز رچاوه سه ند چه ل گه له و"Ag"ویز

 یک هه رچه نده به ش.هیینان ن به کارهیاویه که و شان به فرو به سته یره ئاو سو
  ! هیادبووندای له زیم نه گبه تبه ، سکهڕۆھان خیج

کاره ،  له برسان هه زاره هایان و مردنیو بژۆک بخه ، ی نه بوونیشه ن که کیده زان
 .ی داره کانیکه ندنه دارستان و هه یان دای تاویک کان خه 1980ا له یوپی ئه س.ساته
 ئه وه شدا چه ڵتو بوون و له گه  ووشکھه یوه نه ما و تووش لی دارودره ختڵ سا20پاش 
و خه راک نه ما ۆتر خی ئ. ووشکیکابانیکرده ب لیانیگه کانن کیک باران نه بارسا ند
برسان ده مردن  لهیک.   
، که تاچ ئه ندازه یک خه یوکردن به خی توناین که وا زه ویه سه خته بیۆجاهه ر ب 

به نده  گر..ادبووندا بکاتی له زیریشگت پک که بتوان هه ر که سۆکه بده ریارمه تیکه 
 هه ی که چه ند منداارده رهیارو بی به رپرسیۆک خس  هه ر که.یتنۆ وچیبه چه ند

ده به ان پیه که منایان واین پیی ئایڕر وباوه ی بیۆ که س به هێم هه ند به .تب
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ان ده ی به ر له گه وره بوونڵک مناتانه دا هه ند له م وو. بکه نیت قه بوو وده بخش
ا دیری پیتا له کات، تان هه بیک وابه چاکده زانن که چه ند مندایک خه ..مرن
ت چه ند انه وی گرنگتره تا کچ؛وه ده ڕاندا کوی له که لتوور.بکه نان لییرچاود
   .ته وهبکه و لیکڕ چه ند دانه کوی که میت تا به الان ببیکمندا

 منالبوون له ئافره یرۆ زیژه ڕکه  ،شان ده داتو سه رنجدان ئه وه مان پ نه وهیلۆکل 
 ی ئه و ئافره تانه یوه ی وه ن. بکه نان پیۆ خی ئه وه به ب ،هیه مدای سیھانی جیتان
ئه ، ھانداینان ئافره ت له جۆیمل  ئه وه شداڵ له گه .. ده زاننیان که مه؛ به به سیمنال

 هه .تته وه وده رنه چن بچووک بمیکان له قه واره یزانه که  خیت ئه ندامانانه وی
بوون وبه ستن به چاک  سگپیریشگ پی ده رمان داروینان به کارهیکارۆر چه نده ه

   .نازانن
ت ر؛ده توانیشنبۆڕ ی تاکیده یاری به ییونه ته وه  نیکخراوڕتان و وویداموده زگا 

ت و  بکری زه ویووڕ سه ر یساوی له په نمان و هه یریشگشتن وپ نه هۆ ب..نبسه لم
   .تزرده وروبه ر بپار

  ی زه ویشتووانی دانیر سه رژمی کاتیخشته  
  

  نۆی مل10 ز0 پ10000
  نۆی مل300  ز100--0

  نۆی مل625  ز1750
  نۆی مل130، 1  ز1850
  نۆی مل510، 2  ز1950
  نۆی مل760، 4  ز1985

   230ن وۆیبل6  زی2000یسا
  
  یی ناوچه ی شتوان به پی دانیخشته  

  ٪32 ای ئاسیباشوور
  ٪26 ای ئاسیتژهه ۆڕ

  ٪11 ئه وروپا
  ٪10 قایئه فر
  ٪8 نی التیکایئه مر
  ٪6 ایروس

  ٪6  باکوریکایئه مر
------------------------------------------------  
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