 ‐ 308705ﺷﯩﺮﻛﺗﺘ ﭘﺮوﮔﺮام ﻳﺎﺳﯩﻐﯘﭼ ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺳﯧﺘﯩﭗ
ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﻨ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟاﻟﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺮﻛﺗﺘ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﺴ‐ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﺎ ﻳﺎﺳﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﻣن ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﺗﺘ ﺗت ﻳﯩﻞ
ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﯩﺮﻛت ﺋﯩﯩﺴ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋەدﯨﺴﯩ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘﯩﻤﻨ ﺗﻮﻟﯘق
ﺑرﻣﯩﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘ ﻳردە ﺋﯩﺸﻠﺷﻨ رەت ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻر ﻣﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺗرەﻗﻘ ﻗﯩﻠﺪۇرﻏﺎن
ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑزى ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﺴ‐ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﻼرﻧ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑدﯨﻠﯩ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺗﻮﻟﯘق ﺑرﻣﯩن ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘﯩﻤﻨ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯧﻴﺘﺘ،
ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎن ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﺴ‐ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﻼرﻏﺎ ﺋﯩﯩﺪارﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﻮﻗﯘﻗ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣن ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻗﺎﻟﻐﺎن
ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘﯩﻤﻨ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼپ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻣﻗﺴﯩﺘﯩﺪە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﻟﯩﭙﯩ ﻗﻮﺷﯘﻟﺪۇم ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﻮن ﺋﺎي ﺋﯩﺸﻠﯩﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﻳﻴﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﺴ‐ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﻼرﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ ﺑردﯨﻢ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻر ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯧﻠﯩﭙﯘﻧﯩﻤﻨﯩﻤﯘ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى ،ﺋﯩﺶ
ﮬﻗﻘﯩﻤﻨﯩﻤﯘ ﺑرﻣﯩﺪى ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﻠﺴم ﺋﯘﻻر ﻣن ﻛﯧﻳﺘن ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﻼرﻧ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺧﯧﺮﯨﺪار ۋە
ﮬﻛﯜﻣت ﺗرەﭘﻠرﮔ ﺑﯧﯩﺘﭗ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽ ﺳﯧﺘﯩﯟاﺗﯩﺪۇ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻢ :ﺋﯘﻻر ﻣن ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن
ﺗﻮﺧﺘﺎﻣﻨ ﺑﯘزدى ،ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋەدﯨﺴﯩ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى ،ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﺪە ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺗﻳﻴﺎر ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗرەﻗﻘ ﻗﯩﻠﺪۇرﻏﺎن ﺑﯘ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﺴ‐ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﯩﻠﯩﻚ ﮬﻮﻗﯘﻗ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﺴ‐ﭘﺮۇﮔﺮاﻣﻤﯩﻼرﻧ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﮬﺎﻻﻟﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪا‐ﻣﻧﭙﺋت ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .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.
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﺎ ﻳﺎﺳﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺷﯩﺮﻛﺗﺘ ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﯩﻠﯩﻚ ﮬﻮﻗﯘﻗ ﺷﯩﺮﻛﺗ ﻣﻧﺴﯘپ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩن ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨ ﻳﯧﺰﯨﺶ ﺑﯩﻠن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﯟﯨ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺸ ﺷرت ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺳﯩﺰ ﻣﻟﯘم ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑدﯨﻠﯩ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﻨ ﺗرەﻗﻘ ﻗﯩﻠﺪۇرۇش ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ،ﺷﯩﺮﻛت
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ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﯩﺰﻧ دەﭘﺴﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘﯩﯩﺰﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﺑرﻣﯩن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﺗﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﻗرز ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺳﯩﺰ ﺷﯩﺮﻛﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘﯩﯩﺰﻧ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮرۇﻧﻼرﻏﺎ ﺋرﯨﺰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻳﻮﻟﻠﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎن
ۋاﺳﯩﺘﯩﻼرﻧ ﻗﻮﻟﻼﻧﺴﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﯩﻠﯩﻚ ﮬﻮﻗﯘﻗ ﻳﻧﯩﻼ ﺷﯩﺮﻛﺗ ﻣﻧﺴﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﯩﺰﻧ ۋاﻗﯩﺘﯩﺪا ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘ
ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﯩﻠﯩﻚ ﮬﻮﻗﯘق ﺳﯩﺰﮔ ﻳﺗﻟﻤﻳﺪۇ.
ﺋﮔر ﺳﯩﺰ ﻳﻮﻟﻠﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋاﺳﯩﺘﯩﻼرﻧ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭙﻤﯘ ﺷﯩﺮﻛﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘﯩﯩﺰﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﺴﯩﯩﺰ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﯩﺰ
ﺷﯩﺮﻛﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎراۋﯦﺮﯨﺪە ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﻼردﯨﻦ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘﯩﯩﺰﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎﻟﺴﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎرﺗﯘق ﺳﯧﺘﯩﯟەﺗﺴﯩﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا "ﺋﯘﺗﯘق ﻗﺎزﯨﻨﯩﺶ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴ "دەپ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﺘﯘر ،ﻟﯧﯩﻦ
ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﺷﯩﺮﻛﺗﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﻧ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﻼرﻧ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﺪى دﯦن ﻗﺎرﯨﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﻟﻗﻘﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردا ﮬﻗﻘ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋز ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼپ
ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘ ﺑﺎر ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ رۇﺧﺴت ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ۋە ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﻣﯘراﺟﯩﺌت
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋز ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺋﯧﻠﯩﯟاﻟﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﭘﯩﺌ ۋە ﺷﯘ ﻣزﮬﭘﺘﯩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪۇر ،ﺑﯘ "ﺋﯘﺗﯘق
ﻗﺎزﯨﻨﯩﺶ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴ "دەپ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻐﺎ ﻳﺎزﻏﺎن ﺷرﮬﯩﺴﯩﺪە ،ﺋﯩﻤﺎم ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﭙ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻚ
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻣﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﻗﯘرﺗﯘﺑﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ :ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣزﮬﯩﺒﯩﺪﯨ ﻣﺷﮭﯘر ﻗﺎراﺷﺘﯘر دﯦن.
ﻗﯘرﺗﯘﺑﯩﻴﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﭙ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ" :ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜرﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨ
ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭘﻗت دﯨﻨﺎر ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ دﯨﺮﮬم ﻳﺎﻛ دﯨﺮﮬﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ دﯨﻨﺎر ﺋﺎﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" ،ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن ﻗﺎراﺷﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ" :ﺋز ﮬﻗﻘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜرﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻏﻳﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ" دەپ ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻚ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ" :ﺋﮔر ﻗرزدار ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺷﯘ ﮬق ﺋﯩﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩ ﻗرزى ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﯩﻤﯘ ﻗرﯨﺰى ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻗرﯨﺰدﯨﻦ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﻘﺪاردا ﺑﻟﯜﻧﺴ

3/2

ﺷﯘ ﻣﯩﻘﺪارﻧ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ" دەپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﻣﺎرﯨﺰى رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﺘﯩﻦ ﻣﯘﻧﺪاق ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﻗﺎراﺷﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن:
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﯩﺴ :ﺋز ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﺗﯘق ﻗﺎزاﻧﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺋﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن
ﺋﯘﺗﯘق ﻗﺎزﯨﻨﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋز ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺑﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪا ﺋﯧﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ"] .ﺋﯘﻣﺪەﺗﯘل ﺋﮬﺎﻣﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرۈش" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر
-10ﺗﻮم -17ﺑت[.
ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑ ۋە ﺷرﺗﻠﯩﺮى  ‐171676ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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