 ‐ 177994ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﺳ ﺗﻟم ﺗﻟش ﺷرﺗ ﺑﯩﻠن ﻣﯘددەﺗ ﺑﻟﯜپ ﭘﯘل ﺗﻟپ ﺋي ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﯩﺪا ﺋي ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗرز ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻗرز ﺗﻟش ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺑزى ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼرﻏﺎ دۇچ
ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﻧﺎ ﺋزى ﺑﯩﻠن ﻗرز ﺋﺎﻟﻐﯘﭼ ﺋﻮﺗﺘﯘرﺳﯩﺪﯨ ﺑﻟﯩﻠﻧن ﺗﻮﺧﺘﺎم ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﻳ ﺋزى ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﻳﻨ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﺎزارﻏﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻳﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠﯩﺪﯨ ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻐﺎ ﻛﻟﯜﺳﯩﺪﯨ ﺋﻮﺗﺘﯘز ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﭘﺎﻳﺪﯨﻨ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﮬﺎ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺷﺘرى ﻛﯧﻠﯩﭗ ﮬر ﺋﺎﻳﺪا ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪارﻏﺎ ﺑﻟﯜپ ﺗﻟش ﺷرﺗ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﺋﻳﻨ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.
ﺗﺑﯩﺌﯩﻴ ﺑﯘ ﻳردە ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻛڭ ﺗﺎرﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﻗرز ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻳﻨ ﺋزى ﺑﯩﯟاﺳﺘ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﮬﺎﻟت ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋي ﺋﻮﺧﺸﺎش ،ﻗرز ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﻳ ﺑﺎﻧﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋي ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻨ
ﺋﺎﺷﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﻳﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻨ ﺑﯩﺮاﻗﻼ ﺑرﻣﺳﺘﯩﻦ ﺋﻮﺗﺘﯘز ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﺑﻟﯜپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺋي ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺷﻛﻠ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻣﯘ
دەﺳﻠﭘ ﺷﻛﯩﻠ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ﻳﻧ ﺑزى ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﭽﯩﻼر ﺋﻳﻨ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎزارﻏﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻳﻨﯩﯔ ﺑﺎﮬﺎﺳ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﺋﻳﻠرﮔ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻرﻣﯘ ﺑﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﻳﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠ ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻐﺎ ﻛﯩﻴﯩﻨ ﺋﻮﺗﺘﯘز ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﭘﺎﻳﺪﯨﻨ
ﻗﯧﺘﯩﭗ ﺳﺎﺗﯩﺪۇ ،ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﯘﭼﯩﻤﯘ ﺧﯘددى ﺑﺎﻧﯩﻐﺎ ﺗﻟﯩﻧﺪەك ،ﺋﻳﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻨ ﺋﻮﺗﺘﯘز ﻳﯩﻠﻐﺎ ﺑﻟﯜپ ﺗﻟﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﻳردە ﻳﻧ ﺑﯩﺮ
ﻣﺳﯩﻠ ،ﺋﻳﻨ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﯘﭼ ۋەدە ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺑﻟﯩﻠﻧن ﭘﯘﻟﻨ ﺗﻟﺷﺘﯩﻦ ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻳﻧ ﺋز ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺗﻟﯩﻴﻟﻤﯩﺴ،
ﭘﯘﻟﻨ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺗﻟﯩﻴﻟﻤﯩﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺟرﯨﻤﺎﻧﯩﻨ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﺗﻟﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻗت ﺋي ﭘﯘﻟ ﺗﻟش
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺗك ﭘﯘﻟ ﺗﻟش ،ﻣﻛﺘپ ﭘﯘﻟ ﺗﻟش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟرﯨﻤﺎﻧ
ۋاﻗﺘﯩﺪا ﭘﯘل ﺗﺎﭘﺸﯘرﻣﯩﻐﺎن ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼر ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻻﻗﯩﺴ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺗﻟﻳﺪﯨﻐﺎن ﭘﯘﻟﻨ
ﻛﯧﭽﯩﺘﯘرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﮬﯟال ﺗﻛﺮارﻟﯩﻨﯩﺪﯨن ،ﺗﻟﻳﺪﯨﻐﺎن ﺟرﯨﻤﺎﻧﯩﻤﯘ ﺗﻛﺮارﻟﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺋي ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑ ﻛﯩﺮاﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
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ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﻳ ﺑﺎﻧﺎ ﻳﺎﻛ ﻗﯘرۇﻟﯘش ﺷﯧﺮﻛﯩﺘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﻳﺎﺳﺎش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ) ،ﻳﻧ
ﺋﻳﻨﯩﯔ ﻣﺎﻟﯩ ﺑﺎﻧﺎ ﻳﺎﻛ ﺋي ﺳﺎﺗﻘﯘﭼ ﺷﯩﺮﻛت ﺑﻮﻟﺴﺎ( ﺋﻳﻨ ﻣﯘددەﺗ ﺑﻟﯜپ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺷرﺗ ﺑﯩﻠن ﺋﺳﻠﯩﺪﯨ ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺷﯘرۇپ ﻗﯩﻤﻤت ﺳﺎﺗﺴﺎ ﺋﯘﻻر ﺧﯘددى ﺟﺎزاﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﻳﺪﯨﻨ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻐﺎﻧﺪەك ،ﺋﻳﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﻳﺪﯨﻨ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼپ
ﺳﺎﺗﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭘﯘل ﺗﻟﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘددەت ﺋﯘزارﺗﯩﻠﺴﺎ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﻳﺪﯨﻤﯘ زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﻳ ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺑﺎﮬﺎ ﺑﯧﯩﺘﯩﺪۇ
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ زﯨﻴﺎدە ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟ :ﺋﻳﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠ ﺑﺎﮬﺎﺳ 100 ﻣﯩﯔ ﻳﯜەن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﻳﯩﯩﺮﻣ ﻳﯩﻠﻐﺎ ﺑﻟﯜپ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﺷرﺗ ﺑﯩﻠن ﺳﺎﺗﺴﺎ  120ﻣﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻮﺗﺘﯘز ﻳﯩﻠﻐﺎ ﺑﻟﯜپ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺷرﺗ ﺑﯩﻠن ﺳﺎﺗﺴﺎ  130ﻣﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳﯜرەﺗﻠر ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑﻟﯩﻠﻧن ﻛﯧﻠﯩﺸﻢ ﺷرﺗ ﺑﯩﻠن ﺳﻮدا ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﭘﺎﻳﺪﯨﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻛﻟﺘﯜرۈش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟ :ﺑﺎﻧﺎ :ﺋﻳﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠ ﺑﺎﮬﺎﺳ 100 ﻣﯩﯔ ﻳﯜەن ،ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﭘﺎﻳﺪا  30ﻣﯩﯔ ﻳﯜەن دﯦﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﻳﺪا ﺋﻳﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠ ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﺪۇق.
ﻣﯘددەﺗ ﺑﻟﯜپ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ،ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻛﺎدﯨﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎرارﯨﺪا ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻴﯩﻠن" :ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻛﺎدﯦﻤﻴﯩﺴ
ﻛﯧﯩﺸﯩﻨﯩﯔ -1990ﻳﯩﻠ-14 ﻣﺎرﺗﺘﯩﻦ -20ﻣﺎرﺗﻘﯩﭽ ،ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴ-1410 ﻳﯩﻠ-17 ﺷﺋﺒﺎﻧﺪﯨﻦ -23ﺷﺋﺒﺎﻧﻐﯩﭽ ﺳﺋﯘدى
ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﯩﺪدە ﺷﮬﺮﯨﺪە ﺋﺗﯜزۈﻟن -6ﻧۋەﺗﻠﯩﻚ ﻗﯘرۇﻟﺘﯩﻴﯩﺪا ،ﺋﯘﻻر ﻣﯘددەﺗ ﺑﻟﯜپ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺗﯧﻤﯩﺴ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺗﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻨ ﻛرۈپ ۋە ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮﯨﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﻗﺎرارﻧ ﺑﯧﯩﺘﺘ:
 -1ﻧخ ﺳﺎﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﯘﻟﻨ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈپ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﺗﻘﺎﻧﺪا ﻣﺎل ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻨ زﯨﻴﺎدە ﻗﯩﻠﯩﺶ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﻧخ ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻨ ۋە ﻣﯘددەﺗ ﺑﻟﯜپ ﺳﺎﺗﻘﺎﻧﺪﯨ ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻨ ﺋﻮﭼﯘق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﯘﭼ ﻧخ
ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﻣﯘددەﺗ ﺑﻟﯜپ ﺳﯧﺘﯩﯟﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯩ ﺳﻮدﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﻛﺳﯩﻦ ﺑﯧﯩﺘﻤﯩﺴ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﻮدا دۇرۇس
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن ﺑﯩﺮ ﺑﺎﮬﺎﻏﺎ ﻛﺳﯩﻦ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎق ﺑﻮﻟﻤﺎي ،ﺳﻮدا ﺋﯩ ﺑﺎﮬﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺗۋرﯨﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺳﻮدا
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
-2ﺷرﺋ ﺟﮬﺗﺘ ﺋﯘزاق ﻣﯘددەﺗﻠﯩﻚ ﺳﻮدﯨﺪا ،ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﻗ ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻣﯘددەﺗﺘﯩﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﻳﺪا ،زاﻣﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘﻧ ﺳﻮدا ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﺪە ﺑﻟﯩﻠش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯩ ﺳﻮدا ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﭘﺎﻳﺪﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﯩ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎق ﻛﻟﺴﯘن
ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧ ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽ ﭘﺎﻳﺪﯨﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﻗﯩﻠﺴﯘن ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﭘرﻗ ﻳﻮق.
 -3ﺋﮔر ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﯘﭼ ﻗرزدار ﻛﯩﺸ ﺑﻟﯩﻠﻧن ﻣﯘددەﺗﺘ ﺗﻟﺷ ﺗﯧﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﯘﻟﻨ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇﺷﻨ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﯨﺪﯨن،
ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺷرت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺷرت ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﺳﻠ ﻗرزﮔ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ زﯨﻴﺎدە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ
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ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﭼﻛﻠﻧن ﺟﺎزاﻧ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
-4ﻗرزدارﻧﯩﯔ ﻣﯘددەﺗﻠﯩﻚ ﻗرزﻧ ﺑﻟﯩﻠﻧن ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈﺷ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻗرزﻧ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﺗﯩﻤﯩﺪى
دەپ ﺗﻟم ﺗﻟﺷﻨ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
-5ﺷرﺋ ﺟﮬﺗﺘ ،ﻗرزدار ﻗرزﻧﯩﯔ ﺑزﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﮔن ۋاﻗﺘﯩﺪا ،ﺳﺎﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗرز ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘددەت
ﺗﻮﺷﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻗرز ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋاﻗﺘﯩﻨ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈﺷﻨ ﺷرت ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻗرزدار ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﻛﯧﻠﯩﺸﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻣﯘﺷﯘ ﺷرﺗ
رازى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
-6ﺳﺎﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﻟﻨ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋز ﺋﯩﻠﯩﺪە ﺳﺎﻗﻠﯩﯟﯨﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺑﻟﯩﻠﻧن
ﻣﯘددەﺗﺘ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﯧﭙﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﺎﻟﻨ ﮔرە ﮬﯧﺴﺎﺑﯩﺪا ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘرۇﺷﻨ ﺷرت ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ"] .ﺋﺎﻛﺎدﯦﻤﯩﻴ ژۇرﻧﯩﻠ-6 ﺳﺎن  -1ﻗﯩﺴﯩﻢ -453ﺑت[.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺳﻮدا ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﻧن ﻣﯘددەﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﻗرز ﺗﺎﭘﺸﯘرۇﺷﻨ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﮔﻧﻠﯩ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺟرﯨﻤﺎﻧ
ﻗﻮﻳﯘﺷﻨ ﺋز ﺋﯧﭽﯩ ﺋﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﭼﻛﻠﻧن ﺟﺎزاﻧﯩﺪۇر .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا "ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻛﺎدﯨﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ" ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ
ﻗﺎرارﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ،ﺗﻮك ﭘﯘﻟ ،ﻣﻛﺘﭘ ﻣﯘددەﺗﺘ ﺗﻟﻳﺪﯨﻐﺎن ﭘﯘل ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻗرز ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﻗرز ﺗﻟش ﻣﯘددﯨﺘ
ﻛﯧﭽﯩﯩﭗ ﻛﺗﺴ ﺟﺎزا ﺗﻟﺷﻨ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﮔر ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺷرت ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪﯨن ﺑﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛ ﺋي‐ﻣﯜﻟﯜﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﺷﯧﺮﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋي ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺷرﺗﺋﯩﻤﺰا ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺟﺎزاﻧﯩﻨ ﻗﻮﻟﻼپ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪا ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋز‐ﺋﺎرا ﮬﻣﺎرﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﻳﺎردەﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﻧﺎ ﻳﺎﻛ ﺋي‐ﻣﯜﻟﯜك ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋي
ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎﻧﺪا ﺑﯘ ﺷرﺗﻨ ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرﯨﯟﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻛﺎﭘﺎﻟﺗﻨﺎﻣ ﺗﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻻزﯨﻢ.
ﺗﺗﯩﻨﭽ :ﻗرزدار ﻛﯩﺸ ﺑﻟﯩﻠﻧن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗرزﯨﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺑﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﮔرۈﮔ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺋﻳﻨ ﺳﯧﺘﯩﺸ ﻳﻮﻟﻠﯘق
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﻳﻨ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺋﯩ ﺷرت ﺑﯩﻠن ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ :ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴ :ﺋي ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ رۇﺧﺴﯩﺘﯩﻨ
ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺷرﺋ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﻳﻨ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﮬﻛﻤ ﺑﻮﻟﯘش ﻛﯧﺮەك .ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﻳﻨﯩﯔ ﺑﺎﮬﺎﺳ
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ﺋﺳﻠﯩﺪﯨ ﺑﺎﮬﺎ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﮔر ﺑﯘ ﺋﯩ ﺗﯜرﻟﯜك ﺷرت ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨن ﺑﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺋﻳﻨ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ" .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐178394ﻧﯘﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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