 ‐ 103881ﮬﺎراق ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇپ ﮔش ﭘﯘﺷﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﺑزى ﺗﯩﺰ ﺗﺎﻣﺎﻗﺨﺎﻧﺎ ۋە رﯦﺴﺘﯘراﻧﺘﻼردا ﮔﺷﻨ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺗﻣﻠﯩﻚ ۋە ﻳﯧﻴﯩﺸﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﮔﺷ ﺋﯩﺴﭙﯩﺮﺗﻠﯩﻚ
ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ ،ﮬﺎراﻗﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇپ ﭘﯘﺷﯘرﯨﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺟﺎۋاب:
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﮬﺎراﻗﻨﯩﯔ ﮬﺎراﻣﻠﯩﻘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﺳﯩﻠﯩﻠردﯨﻦ ﮬم ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘ ﺧﺗرﻟﯩﻚ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼردﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﮬﺎراﻗﻨﯩﯔ ﮬﺎراﻣﻠﯩﻘ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا ﻛپ ﺋﺎﻳﺗﻠر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋ ﻣﻣﯩﻨﻠر! ﮬﺎراق
ﺋﯩﭽﯩﺶ ،ﻗﯩﻤﺎر ﺋﻮﻳﻨﺎش ،ﺑﯘﺗﻼر)ﻳﻧ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯩﻠﻧن ﺗﺎﺷﻼر(ﻏﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘش ،ﭘﺎل ﺋﻮﻗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﭘﺎل ﺳﯧﻠﯩﺶ
ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸ ،ﭘﺎﺳﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﻘﻼردۇر ،ﺑﺧﺘ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘﯕﻼر .ﮬﺎراﻗﻨ ﮬرﻗﺎﻧﺪاق
ﺷﻛﯩﻞ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤﻛ ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇپ ﮔش ۋە ﺳي ﻗﻮرۇش
ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ)ﻳﻧ ﮬﺎرام ﺑﻮﻟﯩﺪۇ(.
ﭘﯩﻘﮭ ﺗﻮﭘﻼﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ  -2595ﺑﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻴﯩﻠن" :ﮔﺷﻨ ﮬﺎراق ﺑﯩﻠن ﭘﯩﺸﯘرۇپ ،ﺷﻮرﭘﯩﻐﺎ ﮬﺎراق ﻗﯘﻳﯘپ ﺋﯩﭽن
ﻛﯩﺸﯩ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﮬد)ﻳﻧ ﺷرﯨﺌت ﺟﯩﻨﺎﻳ ﺋﯩﺸﻼر ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﺪا ﺟﺎزا ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ( ﺋﯘرﯨﻠﯩﺪۇ .ﺋﮔر ﮬﺎراﻗﺘﺎ ﺧﯧﻤﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﺎن ﻳﺎﻛ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﮬﺎراق ﺋﯩﭽﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺷﺎﻓﯩﺌﯩ ۋە ﮬﻧﺒﻟ ﻣزﮬﺑﻠﯩﺮﯨﺪە
ﺋﻮﭼﯘق ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼر ﺑﺎر.
ﮬﻧﻓﯩ ﻣزﮬپ ﭘﯩﻘﮭ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺳرﺧﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﺑﺴﯘت دﯦن ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﯩﯔ -25 24ﺑﺗﻠﯩﺮﯨﺪە" :ﮬﺎراق ﺑﯩﻠن
ﻳﯘﻏﯘرۇﻟﻐﺎن ﺧﯧﻤﯩﺮدا ﭘﯩﺸﯘرۇﻟﻐﺎن ﻧﺎﻧﻨ ﻳﯧﻴﯩﺶ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ)ﮬﺎرام ﺑﻮﻟﯩﺪۇ( .ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻧﻐﺎ ﮬﺎراق ﺋﺎرﻻﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن
ﭘﺎﺳﯩﻨﺎ ﺑﻮﻟﺪى ،ﭘﺎﺳﯩﻨﺎ ﺧﯧﻤﯩﺮدا ﭘﯩﺸﯘرۇﻟﻐﺎن ﻧﺎﻧﻨ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دﯦﻴﯩﻠن".
ﻳﻧ -23/24 ﺑﺗﻠﯩﺮﯨﺪە" :ﮔﺷﻨ ﮬﺎراﻗﺘﺎ ﭘﯩﺸﯘرۇش ﺷﻮرﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺑﯘﻧ ﻳﯧﻴﯩﺶ‐ﺋﯩﭽﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ،ﺑﯘ ﮬﺎراﻗﻨ ﺗﯧﺘﯩﺘﻘﯘ
ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺋﯩﺸﻠﺗﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺳزﻟپ ﺋﺗﺘﯘق" دﯦﻴﯩﻠن.
ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ ﺳزﻟﻧن ﻣﺳﯩﻠ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﺳﻮراﻟﻐﺎن ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺑك ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﮬﺎراﻗﻨ ﺗﯧﺘﯩﺘﻘﯘ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺋﯩﺸﻠﺗﻧﻠﯩﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەت ،ﮔﺷﻨ ﮬﺎراﻗﻘﺎ ﭼﯩﻼپ ﻳﺎﻛ ﮬﺎراق ﺑﯩﻠن ﺗﺎزﯨﻼپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﮬﺎراق ﺑﯩﻠن ﺳي ﻗﻮرۇﺷﻤﯘ
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ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﺎراﻗﺘﯩﻦ ۋە ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻼردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺗﯘرۇﺷ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﺎﻣﺎق
ﺗﻳﻴﺎرﻻﺷﺘﺎ ﮬﺎراق ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎﻣﺎﻗﺨﺎﻧﺎ ۋە رﯦﺴﺘﯘراﻧﺘﻼرﻏﺎ ﻛﯩﺮﻣﺳﻠﯩﻚ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﺗﻮﺳﯘﺷ ﻛﯧﺮەك،
ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﺎ ۋە رﯦﺴﺘﯘراﻧﺖ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋاﺳﺘﻠﯩﻖ ۋە ۋاﺳﺘﺴﯩﺰ ﻳﻮﻟﻼر ﺑﯩﻠن ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﭼﻛﻠش ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﻠﻤﯩن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎن رﯦﺴﺘﯘراﻧﺖ ۋە ﺗﺎﻣﺎﻗﺨﺎﻧﯩﻼرﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش ﻛﯧﺮەك.
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