 ‐ 97846ۋﯨﺰا ﻛﺎرﺗ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﻳرﻟﯩﻚ ﺑﺎﻧﯩﻼردﯨﻦ ﭼﯩﻘﺮﯨﻠﻐﺎن )ﺗﻮردا ﺋﯩﻠﯩﻢ‐ﺳﯧﺘﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن( ﺋﯩﺴﻼﻣ ۋﯨﺰا ﻛﺎرﺗ دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﺎرﺗﯩﻨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ۋﯨﺰا ﻛﺎرﺗﯩﺪا ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﭘﯘل ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭘﻗت ﺗﻮردا ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﻧﻠﯩﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻠﺗﺴ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﻣن ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯜردﯨ ﺑﺎﻧﯩﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨ ﺗﯩﻠﯩﭙﯘن ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺳﯜرۈﺷﺘﯜرﺳم ،ﺋﯘﻻر ﻣﺎﯕﺎ :ۋﯨﺰا ﻛﺎرﺗﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎج ﻛﻟﻤﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﭘﺎﻳﺪﯨﻨ ﺗڭ ﺑﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎي
ﺳﻮدﯨﺴ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﺎل ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺪﯨﻤﯘ ﺑﺎج ﻛﻟﻤﻳﺪﯨن ،ﭘﻗت ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺑﻟﯜپ ﺑﯧﺮﯨﺸ
ﻗﺎﻳﺘﯘرﻏﺎﻧﺪا ﺑﺎج ﻛﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﻣن ﮬﻳﺮان ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ،ﻣﺎل ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻨ ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﺗڭ ﺑﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪۇ؟ ،ﺋﻣﻤﺎ ۋﯨﺰا ﻛﺎرﺗ
ﺑﯩﻠن ﻧخ ﭘﯘل ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩ ﻛﻟﺴك ،ﺋﯘﻻر ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﭼﯧﻘﺎرﻏﺎن ﻧخ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺋﺳﻠﯩﺪﯨﯩﺪﯨﻦ ﻛﭘﺮەك ﻧخ ﭘﯘل
ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﺪﯨن ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻢ :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻢ ،ۋﯨﺰا ﻛﺎرﺗﯩﻨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ دۇرۇس ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻧخ ﭘﯘل
ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎﻳﻤن ،ﺗﻮردﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﺴﺎم ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻨ ﺷﯘ ﺋﺎي ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﻮﻟﯘق ﺗﺎﭘﺸﯘرﯨﻤن ،ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﺎق ﻣن ﺋﯜﭼﯜن
ﺑﯘ ۋﯨﺰا ﻛﺎرﺗﯩﻨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ۋﯨﺰا ﻛﺎرﺗ ﻧخ ﭘﯘل ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎﻧﺪا ﺋﺳﻠﯩﺪﯨﯩﺪﯨﻦ زﯨﻴﺎدە ﻗﺎﻳﺘﯘرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺟﺎزاﻧ ﺷرﺗﯩﻨ ﺋز ﺋﯧﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﻣن ﺑﯘ ﻛﺎرﺗﯩﻨ ﭼﯧﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻤﺰا ﻗﯩﻠﺴﺎم ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﺑﻮﻟﯩﻤﻧﻤﯘ؟،
ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺟﺮﯨﻼرﻧ زﯨﻴﺎدە ﻗﯩﻠﺴﯘن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺷرﺋ ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﻠرﮔ دﯨﻘﻘت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ۋﯨﺰا ﻛﺎرﺗ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﮬﯧﭻ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ:
-1ﭘﺎﻳﺪﯨﻨ ﺷرت ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﺎﻛ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺗﻟﯩﻤﯩﺴ ﺟﺎزا ﺑﯧﯩﺘﺴ.
-2ۋﯨﺰا ﻛﺎرت ﺧﯩﺰﻣﯩﺘ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﯩﺴﺒت ﺋﯧﻠﯩﺶ ،ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺋﺟﯩﺮ ﺋﯧﻠﯩﺶ دۇرۇس ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺋﯩﻠﯩﺶ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﺎزاﻧ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
 -3ﻛﺎرت ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﺘﯘن ،ﻛﯜﻣﯜش ۋە ﻧخ ﭘﯘل ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ.

2/1

ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯩﻘﮭ ﺋﯩﯧﺴﭙﯩﺪﯨﺴﯩﻴﺳ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﻗﺎرار ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻧﯩﺪا ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﮬزەر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ‐ 97530ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺟﺎزاﻧ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤ ﺋﯩﻤﺰا ﻗﻮﻳﯘش ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ﻗرﯨﺰﻧ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﻣﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎدا
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺮادﯨﺴ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﻤﺰا ﻗﻮﻳﯘﺷﻤﯘ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﻛﯧﺴل ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳۋەﭘﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﻟﯩﻠﻧن ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﺎدا
ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﭼﻮﻗﯘم ﺟﺎزاﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.
"ﺋل ﺋﯩﻨﺴﺎپ"-4ﺗﻮم -473ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻴﯩﻠن :ﻣﺎﻟﯩ ﻣزﮬﯩﭙﯩﺪﯨ ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎراﺷﺘﺎ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﮔرﭼ ۋﯨﺰا ﻛﺎرﺗﯩﻐﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ۋە ﺋﯘﻧ ﺋﯩﺸﻠﺗﻤﯩن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻤﺰا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن زۆرۈر ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﮬﯟاﻟﺪا ﻛﺎرت ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩ ﻗدەم ﺑﯧﺴﯩﺸﯩﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺪﯨﻦ :ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﺷﯘ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺷرﺗﻠرﻧ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤ ﺋﯩﻤﺰا ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ .ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺪﯨﻦ:
ﻛﺎرﺗﯩﻨ ﺳﯩﺰ ﻛﯕﻠﯩﯩﺰدە ﺋﺳﻠﯩﺪﯨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺗﻟﻳﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎزاﻧ ﺷﻛﻠﯩ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜن ،ﻧخ ﭘﯘل ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ
ﺋﯜﭼﯜن ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﺎﻳﻤن دەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﯩﯩﺰﻣﯘ ،ﻛﺎرت ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎراﻳﺪۇ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋز ﻧﭘﺴﯩﻨ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰەت ﻗﯩﻠﯩﺸ ۋە ﭘﯩﺘﻨﯩ
ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻛﯧﺮەك ،ﻣﺎل‐دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﭘﯩﺘﻨﯩﺴ ﺑك ﻳﺎﻣﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
 13735-13725ۋە  ‐3402ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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