 ‐ 78289ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﺎرام ﻣﺎﻟﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺗرەپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﻣﺎﻟﯩﻴ ﺋﯩﺪارﯨﺴﯩﺪا ﮬﯧﺴﺎﺑﺎت ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﮬﯧﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻳﺎﻧﻠﯩﺮى ۋە ﻗﺎﻳﺘﯘرۇﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎﺟﻨ ﻛﻟﺘﯜرﯨﻤن ،ﻣﺎﻟﯩﻴ ۋە ﺑﺎج
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺷﯩﺮﻛت ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﻤن .ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎﻗﺨﺎﻧﺎ ﺋﯩﯩﻠﯩﺮى ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﻧ ﻳر‐ﻣﯜﻟﯜﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺷﯩﺮﻛت ﺋﯩﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻧﻤﯘ
ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎر ،ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎﻣﺎﻗﺨﺎﻧﺎ ﺋﯩﯩﻠﯩﺮى ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﺘﯩﻦ ﺳﯩﺮت ﭼﻮﺷﻘﺎ ﮔﺷ ﺳﺎﺗﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺰ
ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﯩﻠﯩﻢ‐ﺳﯧﺘﯩﻤﺪا ﺟﺎزاﻧ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ،ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺧﯩﺘﺎﺑﻼرﻧ ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ﻣﺟﺒﯘر ﺑﻮﻟﯩﻤن ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﻤﺪەك ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﺧﯩﺘﺎﭘﻨ ﺟﺎزاﻧ ﺷﻛﯩﻠﺪە
ﭘﺎﻳﺪا ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪۇ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯩﻢ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟ﺋﮔر ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﺗﺎﺷﻼپ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﺎﻻل ﺋﯩﺶ
ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﻣن ﻣﯘﺷﯘ ﺧﯩﺰﻣت ﺑدﯨﻠﯩ ﺗﻮﭘﻠﯩﻐﺎن ۋە ﻛﺳﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻤﻨ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﺴﺎم ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﺎﻟﻨ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺳرﻣﺎﻳ ﻗﯩﻠﺴﺎم ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﺎل ﺑﯩﻠن ﮬج ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺴﺎم 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.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺟﺎزاﻧ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠش ﻳﺎﻛ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼش ﻳﺎﻛ ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻮﺧﺘﺎﻣﻨﺎﻣ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧ ﻳﯩﺘﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺶ دﯦﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻧﯩﺪا دۈﺷﻤﻧﻠﯩﻚ ۋە ﮔﯘﻧﺎھ‐
ﻣﺳﯩﻴﺗ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺷﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﺗَﻌﺎوﻧُﻮا ﻋﻠَ اﻟْﺒِﺮ ِواﻟﺘﱠﻘْﻮى وﻻ ﺗَﻌﺎوﻧُﻮا ﻋﻠَ اﻷﺛْﻢ
واﻟْﻌﺪْوانِ واﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻪ انﱠ اﻟﻪ ﺷَﺪِﻳﺪُ اﻟْﻌﻘَﺎبِ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﮔﯘﻧﺎﮬﻘﺎ ۋە زۇﻟﯘﻣﻐﺎ ﻳﺎردەﻣﻠﺷﻤﯕﻼر ،ﺋﺎﻟﻼھ )ﻧﯩﯔ ﺋﺎزاﺑ (دﯨﻦ
ﻗﻮرﻗﯘﯕﻼر ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎزاﺑ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ .ﻣﺎﺋﯩﺪە ﺳﯜرﯨﺴ-3 ﺋﺎﻳت.
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺧﯩﺰﻣﺗﻨ ﺗﺎﺷﻼپ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺧﯩﺰﻣﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻛﯩﻤ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﺗرك
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ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ‐ 59864ﺑﯘ ﻧﯘﻣﯘرﻟﯘق
ﺳﯘﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن ،ﺋﯘﻧﯩﺪا ﺟﺎزاﻧﯩ ﺑﯩﺮ ﻛﻟﯩﻤ ﺳزﻧ ﻳﯧﺰﯨﺶ ﺑﯩﻠن ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﻤﯘ ﮬﺎرام
ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﻛﯩﻤ ﭼﻛﻠﻧن‐ﮬﺎرام ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﻮﻗﯘش ،ﭘﺎرﯨﺨﻮرﻟﯘق
ﻗﯧﻠﯩﺶ ،رەﻣﺒﺎﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﺎﻟﻐﺎن ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺟﺎزاﻧ ﺗﻮﺧﺘﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﻣﺎل
ﻛﺳﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻣﺎﻟﻼرﻧ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﮔﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﻣﺎﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮى
ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘ ﻣﺎﻟﺪﯨﻦ ﺧﺎﻻس ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﺎﺟت ﻣﯩﻘﺪارى ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﺎﻻس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﺪاق ﻣﺎﻟﻨ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﺎﻛﺘﯘر ﭘﻗت ﭘﺎك ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ ":ﭘﺎﮬﯩﺸ ﺋﺎﻳﺎل ،ﻧﺎﺧﺸﯩﭽ ،ﮬﺎراق ﺳﺎﺗﻘﯘﭼ ۋە ﻳﺎﻟﻐﺎن ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺑرﮔﯜﭼ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر
ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑدﯨﻠﯩ ﮬﺎراﻣﺪﯨﻦ ﭘﯘل ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ﻣﺎل ﻗﻮﻟﯩﺪا ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر:ﺋﯘ ﻣﺎﻟﻨ ﺋﯩﯩﺴﯩ ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﺪۇ ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺷرﺋ ﻳﻮل ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﻣﺎل ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎراﺑﯩﺮﯨ ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﯩﺴ
ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻧﭙﺋت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن دەﻳﺪۇ.
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗۋﺑﯩﺴ ﺋﯘ ﻣﺎﻟﻨ ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻣﺎﻟﻨ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ ﻗﺎﻳﺘﯘرﻣﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ
ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯧﺸﯟاﺳ ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯩ ﻗﺎراﺷﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪۇر"،
ﻣدارﯨﺠﯘﺳﺴﺎﻟﯩﯩﻴﻦ -1ﺗﻮم -389ﺑت.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "زادۇل ﻣﯩﺌﺎد" -5ﺗﻮم -778ﺑﺗﺘ ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳزﻧ ﺋﯩﺨﭽﺎﻣﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺷﯘﻧ ﻗﺎرار
ﻗﯩﻠﺪﯨ ،ﺑﯘ ﻣﺎﻟﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘش ۋە ﺗۋﺑﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟ ﺑﯘ ﻣﺎﻟﻨ ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر
ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﮬﺎﺟت ﻣﯩﻘﺪاردا ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ".
ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯧﺸﯟاﺳ ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ":ﭘﺎﮬﯩﺸ ﺋﺎﻳﺎل ۋە ﮬﺎراﻗش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻻر
ﻛﻣﺒﻏل ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑﯘ ﻣﺎﻟﻨ ﺳرپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺗﯩﺠﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺗﻮﻗﯘﺷﻘﺎ
ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﯩﺴﺎ ﻗﻮﻟﯩﺪا ﺑﺎرﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﺎﻟﻨ دەﺳﻤ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﺗﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ"" .ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ‐ 29"ﺗﻮم -308ﺑت.
ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺑﯩﻦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺳﺋﯩﺪﯨﻨﯩﯔ":ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺳﯩﺮدﯨ ﺑﺎﻧﺎ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨ ﺟﺎزاﻧ"
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ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -2ﺗﻮم -874 -779ﺑت.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯧﺸﯟاﺳ ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳزﯨﺪﯨﻦ ﺷﯘ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﮬﺎراﻣﺪﯨﻦ ﻣﺎل ﻛﺳﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ
ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻣﺎﻟﺪﯨﻦ ﮬﺎﺟت ﻣﯩﻘﺪاردا ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩ ﻣﺑﻠغ
ﺳﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮬﯜﻧر‐ﺳﺎﻧﺎﺋت ۋە ﺗﯩﺠﺎرەت ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳرپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳدﯨﻘ
ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ.
ﺗﺗﯩﻨﭽ :ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮى ۋە ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎر ﺋﯩن ،ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻳﻮل ﺑﯩﻠن
ﻛﯩﺮﮔن ﻣﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯧﯩﺘﯩﯔ ،ﻗﻮﻟﯩﯩﺰدا ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑدﯨﻠﯩ ﺋﯘ ﮬﺎرام ﻣﺎﻟﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘڭ ،ﺋﮔر ﮬﺎرام
ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯧﯩﺘﯩﺶ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻗﻮﻟﯩﯩﺰدا ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨ ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
ﻗﯘﺗﯘﻟﯘڭ ،ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯧﺸﯟاﺳ ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:ﮬﺎرام ﻣﺎل ﺑﯩﻠن ﮬﺎﻻل ﻣﺎل ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﮬر ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺴ ،ﺋﺎﺷﯘ ﻣﺎﻟﻨ ﺋﯩﯩ ﺑﻟﯜپ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨ ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ"" .ﭘﺗﯩﯟاﻻر
ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-29"ﺗﻮم -308ﺑت.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﯩﺮﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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