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دةلَصيت بنةمالَةكان  بة  ئاساين  دةتوانن  !وشةيصكي  زؤر جوانة" كايت بةتالَ و ثشووي منداالَن لة هاويندا"

بةالَم كامة بنةمالَةو كامة مندالَ  لة . صذنبؤ تصثةر كردين  دةرفةتةكاين ثشووي مندالَةكانيان بةرنامة  دابر
 هةركامةيان بؤ منداالَن لة كؤتايي سالَي خوصندندا بةرنامةي تايبةت بة خؤيانيان هةيةخؤ دةطرص؟ 

 روو دةكةنة وانة جؤراو  بؤ بارهصنان و طةشةي ئيستصعدادةكانيان ثركردنةوةي كايت ثشووداين خؤيان
  ...وةرزش و، شانؤ، وصنة كصشان، ماين ئنطليزيوةكوو خويل فصر بووين ز. جورةكان

لة ئصراين  ئيسالميدا ئةم دةرفةتانة بؤ  مندالَي كرصكاران و . كة  لة ثشووي هاوينةدا بؤخوصندكاران هةية
.   كة ئيستعدادةكانيان ثةروةردة دةكات بةشداري بكةنثؤالنةدا وكة بتوانن لة  زةمحةتكصشان بووين نية

نيزامي رةشي ئيسالمي تصيدا دةسةالَتدارة، هةذاري و بصكاري جصي  ئاواتة ئينسانيةكاين لةم كؤمةلَطةيةدا كة
  .طرتوةتةوة

و بازاري بصرةمحانةي سةرمايةدا بةشؤن مندالَة هةذارةكاندا   لة وةرزي  ثشوودا، دةبص  لة شوصين كار
نةت لة اليةن خاوةنكاراين بطةرصني كة جةستةو دةرونياين لةذصر كاري تاقةت ثروكصندا دارزاندوة و تةنا

ثةرةست و قازانج خوازةوة سووكايةتيان ثص دةكرص، لة كؤمةلَطةي ضينايةيت منداالَندا هيض كةس  هةل
. كايت بةتالَ وثشوودان بؤ مندالَة هةذارةكان نية .بةرثرسياريةيت داهاتوويان وةئةستؤ بطرصتحازر نية 

 لة شةقامةكاندا  دةتوانرص ببينرص كةضؤنطةورةكاندا، ئةمرؤكة لة كوورةخانةكاندا، لة كارطا بضووك و 
 كاتصك بنة مالَةيصكي كرصكاري. هصزي  جةستةيي منداالن  و ئاواتة شريينةكانيان بة سةرماية دةفرؤشرص

 ينةتوانصت وةالَم دةرةوةي هةموو ثصويستيةكاين بذيوي خؤي بصت ضؤن طةشة بة ئيستصعدادي مندالَةكة
رؤذصك كاردةكات، ضؤن دةتوانصت مندالَةكةي خؤي بؤ ثؤلة دكرصكارصك كةبصكارة يان لةمانطصكدا ضةن. بدات

بنة مالَة كرصكاريةكان تةنانةت دةرفةيت بري لصكردنةوةي ئةو شتةشيان . جؤراوجؤرةكاين خويندن بنصرصت 
. ين بةخؤوةسةرقالَ كردوةشةري رةواين كةسةرضاوةكةشي بصكارية مصشكي منداالَن وبةنة مالَةكانيا. نية

 كرصكارصك كة بة ناضاري مندالَةكةي دةنصرص بؤكاركردن. ةوةايل بري كردنةوةشيان بؤ ناهصلَصتجئيتر مة
، كرصكارصك كة بةدرصذايي سالَ ناتوانصت ’’’  لة بذيوي رؤذانةيان دابني بكاتبضووكتابةلَكوو طؤشةيصكي 

نة هيض  دةرفةيت ثشوودان بؤ ئةم منداالَر كايت بةتالَ و، ئيتجلوو بةرطي طوجناو بؤ مندالَكاين بكرصت
ئةطةر ذياين منداالَين رةنج ديتوو بةو جؤرةي كةهةية ببينني و وصناي بكةين و سةيري . مانايصكي نية

سووضصكي بضووك لة دونياي ثر  لةستةم ونابةرابةر بكةين كةخاوةناين سةرماية لة سةري 
 منداالَن و زةمحةتكصشان دونياي خةيالَصكة كة هةر وهةزاران ئاوايتبص سةر ثةنايي برسيةيت، خةوتوون،

  . رؤذة لةاليةن سةرمايةداريةوة دةرووخصت
زؤرن ئةومنداالَنةي كة بة هؤي هةذار بووين بنةمالَكةيان و تووش بووين كةس و كاريان بة مادة 

ي دةست فرؤشني يان بص هؤ   بص بةشن  لة خوصندن و لة طؤشةو كةناري شةقامةكاندا خةريك سركةرةكان
تةنيا ويست و داخوازي ئابووري و كؤمةالَيةيت ئةم منداالَنة دةستة بةر ناكات  طؤمةلطة نة. دةخولصنةوة



ية كة منداالَين دةردو رةنج رؤذانة  ثصوةي انة خولقصنةري ئةم هةموو بةالَيوبةلَكوو خؤي سةرضاوة
         .دةنالَنن


