 ‐ 48005ﭘﺎرﯨﺨﻮرﻟﯘق ۋە ﺟﺎزاﻧ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺗﯩﺠﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﺗﯩﺠﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺑﯩﺮﮔ ﺗﯩﺠﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﺑردى ،ﺑﯘ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﺑرﮔن ﻛﯩﺸ
ﭘﺎرﯨﺨﻮرﻟﯘق ۋە ﺟﺎزاﻧ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﺎدەم ﺑﯩﻠن ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺗﯩﺠﺎرەت ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ
ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺟﺎزاﻧﯩﺨﻮرﻟﯘق ،ﭘﺎرﯨﺨﻮرﻟﯘق ،ﺋﻮﻏﯘرﻟﯘق ،ﺋﺎﻟﺪاﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﭼﻛﻠﮔن ﻳﻮﻟﻼر ﺑﯩﻠن ﻣﺎل ﺗﻮﭘﻠﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﮬﺎﻻل ﻳﻮل ﺑﯩﻠن ﺗﻮﭘﻠﯩﻐﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻐﺎ ﭼﻛﻠﻧن ﻳﻮل ﺑﯩﻠن ﺗﻮﭘﻠﯩﻐﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن
ﺳﻮدا ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺗﯩﺠﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرەﻟﻤﺳﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺗﯩﺠﺎرەﺗ ﺷﯧﺮﯨﻚ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻼ ﭼﻛﻠﻧن ﻳﻮل ﺑﯩﻠن ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﻨﺴ ،ﺑﯘ ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺗﯩﺠﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ۋە
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ" :ﺋﻟﻤﯘﻏﻨﯩ-4"ﺗﻮم -180ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :زاﻟﯩﻢ ﭘﺎدﯨﺸﺎھ ۋە ﺟﺎزاﻧﯩﺨﻮرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻐﺎ ﮬﺎﻻل ﺑﯩﻠن ﮬﺎرام ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﺗن ﻛﯩﺸ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﮔر ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﺴ
ﮬﺎﻻل ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﺗﯩﻦ ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺑﯩﻠﯩﻨﺴ ،ﮬﺎﻻل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮬﺎرام ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﺗﯩﻦ ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺑﯩﻠﯩﻨﺴ ﮬﺎرام ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﻻل ﻳﺎﻛ
ﮬﺎراﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺴ ،ﺋﯘﻧﯩﺪا ﮬﺎراﻣﻨﯩﯔ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﮬﺎﻻﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳﻮدﯨﺴ ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﻤﻳﺪۇ ،ﮬﺎراﻣﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى ﺋﺎز ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻛپ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺑﯘﻧﯩﯔ ﭘرﻗ
ﻳﻮق ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺷﯜﺑﮭﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺎراﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎز ﻳﺎﻛ ﻛپ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺷﯜﺑﮭﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎز ﻳﺎﻛ ﻛپ
ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺑﯧﯩﺘﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ".
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"ﮬﺎﺷﯩﻴﺗﯩﻞ ﻗﻟﻴﯘﺑﯩ ۋە ﺋﯘﻣﻳﺮە" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -2ﺗﻮم -418ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﻛﻟن" :ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺷﯧﺮﯨﻠﯩﻚ ،ﺧﯘددى ﺋﯩﺴﻼم
دﯨﻴﺎرﯨﺪا ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﻳﺎﺷﯩﻐﯘﭼ)زﯨﻤﻤﯩ ،(ﺟﺎزاﻧ ﻳﯧﯜﭼ ۋە ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻨﯩﯔ ﻛپ ﻗﯩﺴﻤ ﮬﺎراﻣﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻚ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺷﯧﺮﯨﻠﯩﻚ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرەﻟﻤﺳﻠﯩﻚ)ﻣﻛﺮۇﮬﻠﯘق( ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
"ﮬﺎﺷﯩﻴﺗﺘﯩﻞ دۇﺳﯘﻗ-3 "ﺗﻮم -277ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﻛﻟن" :ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻨﯩﯔ ﻛپ ﻗﯩﺴﻤ
ﮬﺎﻻل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎز ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤ ﮬﺎراﻣﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﺎراﺷﺘﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻠﯩﻢ‐ﺳﯧﺘﯩﻢ ،ﻗرﯨﺰ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴ
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﺒﻨ ﻗﺎﺳﯩﻢ دﯦﻧﺪەك ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧ ﻳﯧﻴﯩﺸﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺳﺒغ دﯦن ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،دەﻳﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﮬﺎرام ﻳﻮﻟﻼردﯨﻦ ﻛﻟن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺑﯘ ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻠﯩﻢ‐ﺳﯧﺘﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻗرﯨﺰ
ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯘ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻧ ﺋزﯨﻨﯩﻤﯘ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﻤﯘ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ".
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺗﯩﺠﺎرەﺗﻨ ﺑﺎﺷﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﭼﯧﺮاﻳﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗۋﺑ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘش ۋە ﮬﺎﻻل ﻛﺳﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺟﻧﻨت ﭘﺎك ﺟﺎي ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘ ﻳرﮔ ﮬﺎﻻل ﻛﺳﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﭘﺎك ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻛﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك .ﮬﺎﻻل ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن
ﻳﻮﻟﻼردﯨﻦ ﺗﻮﭘﻠﯩﻐﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻧ ﭘﺎﻛﻠﯩﻤﺎي ﻳﯧﻴﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﺎرام ﺋﯩﻧﻠﯩ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑدﯨﻨﯩﺪە ﮬﺎراﻣﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﺪاق
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ دوزاﺧﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرﯨﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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