 ‐ 273445ﻣﯧﻴﯩﺘﻘﺎ ﺳﻮﻏﯘرﺗﺎ ﺷﯧﺮﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠن ﺗﻟم ﻳﺎﻛ ﺋﻟﯜم ﺋﯘزۇﺗﯘش ﻳﺎردەم ﭘﯘﻟ ﻣﯧﻴﯩﺘﻨﯩﯔ
ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﺎن ﻣﯩﺮاس ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ؟.
ﺳﯘﺋﺎل
ﭼﻮڭ دادم ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤﯩﺘﯩ ﻛﺗﺘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻟﯜم ﻣﯘراﺳﯩﻤﯩﻐﺎ ﺳﻮﻏﯘرﺗﺎ ﺷﯧﺮﻛﯩﺘ ۋە ﺧﯩﺰﻣت ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯧﺮﯨﻠن ﺋﻟﯜم ﺋﯘزۇﺗﯘش ﻳﺎردەم ﭘﯘﻟﻠﯩﺮى ﺑﺎر ،ﺑﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯘرﺗﯩﻤﯩﺰدا ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ ﻛﻟن ﻳﺎردەم دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻢ :ﺑﯘ
ﻳﺎردەم ﭘﯘﻟﻠﯩﺮى ۋارﯨﺴﻠﯩﺮى ﻣﯩﺮاس ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯜﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗرﯨﯩﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﺪﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﭘﻗت
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﯩﻼ ﺑﯧﺮﯨﻠﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺑﯩﺰﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯘرﺗﯩﺪا ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻟﯜم ﺋﯘزۇﺗﯘش ﻳﺎردەم ﭘﯘﻟ ﻳﺎﻛ ﺋﻟﯜﻣ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﻟم ﭘﯘﻟ
ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ﮬﺎﻳﺎت ۋاﻗﺘﯩﺪا ﻛﯩﻤ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﺑﯧﯩﺘن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﮬﯧﭻ ﻛﯩﺸﯩ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﺑﯧﯩﺘﻤﯩن
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﻮﻏﯘرﺗﺎ ﺷﯧﺮﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠن ﺗﻟم ﭘﯘﻟ ﺗﯘل ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮى ۋە
ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻣﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴ ۋە ﺷﯘ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﮔر ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﯩﺰﻣﺗﭽ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﯟاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨ ﺋﯩ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺗﻟم ﭘﯘل ﻳﺎﻛ ﺋﻟﯜم ﺋﯘزۇﺗﯘش ﭘﯘﻟ
ﻣﯧﻴﯩﺖ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨ ﺋﯩ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯧﺮﯨﻠن ﺑﯘ ﺗﻟم ﭘﯘﻟ ﻣﯧﻴﯩﺘﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﺗﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﻮﻏﯘرﺗﺎ ﺷﯧﺮﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ
ﮬﻗﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺗرﯨﯩﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ۋارﯨﺴﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ ﺗﻗﺴﯩﻢ
ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ.

ﺳﯘﻏﯘرﺗﺎ ﺷﯧﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻣﺎﮬﯩﻴﺗﺘ ﺳﻮﻏﺎت ﻳﺎﻛ ﮬدﯨﻴ

ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﮔر ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺮﺗﺘﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠن ﺑﯘ ﻳﺎردەﻣﻨ ﺧﯩﺰﻣﺗﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺑرﮔن ﻣﺎل ﺋﻣس دەپ ﭘرەز
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ﻗﯩﻠﺴﺎق ،ﺑﯘ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣت ﺗﺎرﯨﺨ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯧﺮﯨﻠن ﺳﻮﻏﺎت ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘ ۋە ﺗﯧﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎت ۋاﻗﺘﯩﺪا ﻛﺳﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣﺎل‐ﻣﯜﻟﯩ ﻗﯧﺘﯩﻠﯩﺪۇ ۋە ۋارﯨﺴﻼرﻏﺎ ﺗﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ.
"ﭘﯩﻘﮭ ﺗﻮﭘﻼﻣﻠﯩﺮى" -11ﺗﻮم -208ﺑﺗﺘ ،ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﭘﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣﯧﻴﯩﺖ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﮬﺎﻳﺎت ۋاﻗﺘﯩﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺧﯩﺰﻣﯩﺘ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯜﻟﯩ ﻗﯧﺘﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻤﯘ ﻗﺎﻟﺪۇرۇپ ﻛﺗن ﺗرﯨﯩﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻣﺳﯩﻠن :ﮬﺎﻳﺎت ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﻮۋ ﺋﻮﻻش ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎﭘﻘﺎن ﻗﯘرﻏﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﭘﻘﺎﻧﻐﺎ ﭼﯜﺷن
ﻧرﺳﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺋﻮۋ ﺋﻮﻻش ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﻏﺎن ﻗﺎﭘﻘﺎﻧﻨ ﭼﯜﺷن ﻧرﺳﯩ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﻏﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯜﻟ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ"] .ﺋﺳﯩﻨﻨﯩﻞ ﻣﺗﺎﻟﯩﺐ"-3ﺗﻮم -3ﺑت" .ﺗﮬﭙﺗﯘل ﻣﯘﮬﺘﺎج"-6ﺗﻮم -382ﺑت[.
ﺧﯩﺰﻣﺗﭽ ﺗﻟم ﭘﯘﻟﯩﻨ ﺋﯜﻟﯜﺷﯜﺷ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼرﻧ ﺑﯧﯩﺘﺴ ۋارﯨﺴﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺑﯧﯩﺘﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺗﻟم ﭘﯘﻟﯩﻨﯩﯔ
ﮬﻣﻤ ۋارﯨﺴﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﯩﻨ ۋەﺳﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﺎزﻣﺎ ۋەﺳﯩﻴت ﺑﻮﻳﯩﭽ ﭼﻮڭ دادا ۋارﯨﺲ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻳﺎﻛ
ﺋﯘ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼر ۋارﯨﺲ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐217207ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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