 ‐ 128923ﺟﺎزاﻧ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎﻧﺎ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺴﻼم ﺑﺎﻧﯩﺴ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘرق ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﯩﺴﻼم ﺑﺎﻧﯩﺴ ﺟﺎزاﻧ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ،ﻗﺎﻧﺪاق ﭘﺎﻳﺪا ﺋﺎﻟﯩﺪۇ؟ ﺑﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤ ﻣﻧﭙﺋﺗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ،ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺧﯩﺰﻣﺗﻨﯩﯔ
ﺑدﯨﻠﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﭘﯘل ﺟﺎزاﻧ ﻗﺎﺗﺎرﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮەﻣﺪۇ؟ ،ﺋﯩﺴﻼم ﺟﺎزاﻧ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴ دەپ ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻧﯧﻤﯩﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت؟ .ﺑﯘ
ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﻧﭽ :ﺗﯩﺠﺎرەت ﺑﺎﻧﯩﻠﯩﺮى ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﭘﺎﻳﺪا ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴ ﭼﻛﻠﻧن‐ﮬﺎرام ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺟﺎزاﻧ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺟﺎزاﻧ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻗرز ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﻗرز ﻳﯧﻐﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻐﺎ ﺗﯘرﻏﯘزﯨﻠﯩﺪۇ .ﻣزﻛﯘرﺑﺎﻧﺎ ﺧﯧﺮﯨﺪارﯨﻐﺎ ﻣﻟﯘم ﭘﺎﻳﺪﯨﻨﯩﯔ ﺑدﯨﻠﯩ
ﭘﯘل ﻗرز ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺑﺎﻧﯩﺪا ﭘﯘل ﺋﺎﻣﺎﻧت ﻗﻮﻳﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﻣﻟﯘم ﭘﺎﻳﺪﯨﻨﯩﯔ ﺑدﯨﻠﯩ ﭘﯘﻟﯩﻨ ﺑﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗرز ﺑرﮔن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭘﺎﻳﺪا
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻐﺎ ﻗرز ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎراﻣﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ﺟﺎزاﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﻣﻟﯘﻣﺎت ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ‐110112ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﺴﻼﻣ ﺑﺎﻧﺎ ۋە ﭘﯘل ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮى ﺷرﯨﺌﺗﺘ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻠﯩﻢ‐ﺳﯧﺘﯩﻢ ،ﭘﺎﻳﺪﯨﻨ ﺗڭ ﺋﯧﻠﯩﺶ ،ﺷﯧﺮﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯜرﻟﯜك ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﻣﺑﻠغ ﺳﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮت ،ﭘﯧﺮﯦﯟوت ﭼﯧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﭘﺎﻳﺪﯨﻼر ۋە ﭘﯘل ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﺷﺘﯩﻦ ﻛﻟن ﭘﺎﻳﺪﯨﻼرﻏﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺪۇ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨ ﻣﯩﺴﺎل دۇرۇس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﺑﯩﻠن ﺟﺎزاﻧ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ۋە ﺋﯩ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺠﺮا
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺑﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﭘﺎﻳﺪا ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﺎددى ﭘرق .ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻨ ﻛﭘﻳﺘﯩﺶ ۋە
ﭘﺎﻳﺪا ﺋﯧﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﮬﯧﺴﺎب ﺑﯩﻠن ﺟﺎزاﻧ ﺑﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻣﺎﻧت ﻗﻮﻳﯩﺪۇ ،ﺑﺎﻧﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺋﺳﻠ
ﺳرﻣﺎﻳﯩﺴﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ ﻛﺎﭘﺎﻟﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﻣﻟﯘم ﻣﯘددەﺗﺘ ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪاردا ﭘﺎﻳﺪا ﺑﯧﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﯩﻘﺗﺘ ﺟﺎزاﻧ
ﺷﻛﻠﯩﺪﯨ ﻗرز ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴﯩﺪۇر ،ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺑﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗرز ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺑﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺋﺎﻣﺎﻧت ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﻣﺎﻟﺪﯨﻦ
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ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺑﺎﻧﺎ ﺋﯘ ﻣﺎﻟﻨ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﻗرز ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻗرزدﯨﻦ ﺋﺳﯜم ﺷﻛﻠﯩﺪە ﭘﺎﻳﺪا ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﻧﺗﯩﺠﯩﺪە :ﺑﺎﻧﺎ ﻗرز
ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﻗرز ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ۋە ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪا ﺋﺎﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺴﻼم ﺑﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨ ﻣﺑﻠغ ﺳﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى ،ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪاردا ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺑﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻣﺑﻠﻏﻨ
ﺷرﯨﺌت ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن داﺋﯩﺮە ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﯩﺠﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺗﯩﺠﺎرەت ﻳﻮﻟﻠﯩﺮى ﺋﯩ ﺗرەپ ﭘﺎﻳﺪﯨﻨ ﺗڭ ﻧﯩﺴﺒﺗﺘ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ
ﻳﻮﻟﻠﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋي ﻣﯜﻟﯜﻛﭽﯩﻠﯩﻚ دﯦﻧﺪەك ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭘﯘل ﺑرﮔﯜﭼ ﻣﻟﯘم ﻧﯩﺴﺒﺗﺘ ﭘﺎﻳﺪﯨﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ ،ﺑﺎﻧﯩﻤﯘ ﺗﯩﺠﺎرەﺗ
ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎن ﺗرەپ ﺑﻮﻟﯘش ﺳﯜﭘﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﻣﻟﯘم ﻧﯩﺴﺒﺗﺘ ﭘﺎﻳﺪا ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻧﺎ ﻣﻟﯘم ﻧﯩﺴﺒﺗﺘ ﻳﻮﻟﻠﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﺎﻳﺪﯨﻐﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﺸن ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺟﺎزاﻧ ﺑﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎرام ﻳﻮل ﺑﯩﻠن ﺋﯧﺮﯨﺸن ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﮬﺳﺴ ﻛپ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻨ ﻣﻟﯘم ﻧﯩﺴﺒﺗﺘ ﺗڭ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺗﯩﺠﺎرەﺗ ﻗدەم ﺑﯧﺴﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺧﺗرﻟﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﺪا
ﻳﻮﻟﻠﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﺎﻳﺪﯨﻨ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻟﺘﯜرۈش ﺋﯜﭼﯜن ﻛپ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﮬﺗﺘﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻧﺗﯩﺠﯩﺴ ﻛرۈﻟﯩﭽ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎي
ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﻣﯩﺴﺎﻟﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ﺋﯩﺴﻼم ﺑﺎﻧﯩﺴ ﺑﯩﻠن ﺟﺎزاﻧ ﺑﺎﻧﯩﺴ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘرق ،ﺋﯘ ﮬﺎرام ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺟﺎزاﻧ
ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﻗرز ﺑﯩﻠن ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﯘزارﯨﺒت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ)ﭘﯘل ﭼﯩﻘﺎرﻏﯘﭼ(ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﻨ زﯨﻴﺎن ﺗﺎرﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﻮﻟﻠﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺷﯧﺮﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﯩﺪا ﺋﺳﻠ ﻣﺎﻟﻐﺎ ﻛﺎﭘﺎﻟﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﭘﺎﻳﺪا ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﮬﺎﻻل ﻣﺎﻟﻨ ﭘﺎﻳﺪا ﺋﺎﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﺳﺎﺳ ﻣﻗﺴت :ﺋﯩﺴﻼم ﺑﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪا ﺋﯧﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻮﻟﻠﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧﯘرﻏﯘن ﻳﻮﻟﻼر ﺑﺎر ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﺑﺎﻧﯩﻼر
ﺗرەﻗﻘ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻳﺪى .ﮬﺗﺘﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑزى دۆﻟﺗﻠر ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯘل‐ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻨ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛرﺳﯩﺘﯩﯟاﺗﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻧﯩﺪا ﮬﻗﯩﻘ ﭘﺎﻳﺪا روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯧﻘﯩﺪۇ ،ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﯘش ۋە زﯨﻴﺎن ﺗﺎرﺗﯩﺸﻘﺎ ﺳۋەپ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎزاﻧ ﺗﯜزﯨﻤ ﺑﯘزۇﻟﯘپ ﮬﺎﻻﻛﺗ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﯟاﺗﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛپ ﻣﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن ‐113852
ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺟﺎزاﻧ ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻠرﻣﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ :ﻣﻟﯘم ﻧﯩﺴﺒﺗﺘ ﭘﺎﻳﺪا ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺷرﺗ
ﺑﯩﻠن ﻗرز ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﻗرز ﺋﯧﻠﯩﺶ ،ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺗﯜردﯨ ﭘﯘﻟﻼرﻧ ﻧﯧﺴ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﻧﯧﺴ) دوﻟﻼرﻧ دوﻟﻼرﻏﺎ ،ﻟﯩﺮاﻧ
ﻟﯩﺮاﻏﺎ ،ﻳﯜەﻧﻨ ﻳﯜەﻧ(ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش ،ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻐﺎ ﻛم‐زﯨﻴﺎدە ﻳﺎﻛ ﻧﯧﺴ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش ،ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘ
ﺟﺎزاﻧ ﻗرﯨﺰﮔ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ،ﺗﯩﺠﺎرەت ﮬﺟﺠﯩﺘ ،ﺑﺎﻧﺎ ﭼﯧ ،ﭘﺎي ﺳﯩﻠﯩﺶ ﮔﯘۋاﮬﻨﺎﻣﯩﺴ ،ﻣﯘددەﺗ ﺑﻟﯜپ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﺳﻮدﯨﺴﯩﺪا ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﮔﻧﻠﯩﻚ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎزا ،ﺋﯩﻨﺎۋەﺗﻠﯩﻚ ﻛﺎرﺗﯩﻨ ﺗﺎرﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ
ﮬﻗﺘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻮر ﺳﮬﯩﭙﯩﻤﯩﺰدﯨﻦ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺗﯧﻤﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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