 ‐ 20092ﺷرﺋ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﮔﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﺷرﺋ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻗﺎﻧﺪاق؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺷرﺋ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﮔﯩﻨﯩﺶ ﭘرزى ﻛﯘﭘﺎﻳ ﺑﻮﻟﯘپ) ،ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﻨﯩﯔ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﯘدەك ﮬﺎﻟﺗﺘ (ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯘ
ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺗﻨ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﯩﻠﯩﺸ ﺑﯩﻠن ،ﺑﺎﺷﻘﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯜﻧﻨت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯜﭼﯜن ﺷرﺋ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﭘرزى ﺋﻳﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻳﻧ ﺷرﺋ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﻠﯩﺶ ۋاﺟﯩﭙﺒﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺷرﺋ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻤ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﮬر ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎدەت ۋە ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﺑﺎراﻟﯩﻐﯘدەك ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﻳﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﺎدا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ،
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩ ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷرﺋ ﺋﻟﭽﻣ ﭼﯜﺷﯜدﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧ ﺑﯧﻠﯩﺸﯩﺌﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﻣﯘﮬﯩﻤﺪۇر .ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠرﻧ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘرز ﻛﯘﭘﺎﻳ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪا
ﺋز ﻛﯕﻠﯩﺪە ﻣن ﭘرز ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﯩﻤن دﯦن ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺋزى ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﻣﻟﻨﯩﯔ
ﺳﺎۋاﺑﯩﻨ ﺗﯩﻠش ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻣﻟرﻧﯩﯔ ﺋۋزﯨﻠ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﺪە ﺷك ﻳﻮق .ﺑﻟ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺟﯩﮭﺎد ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺟﯘﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﮬﺎزﯨﺮﻗﯩﺪەك ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻴﺎرﻟﯩﺮﯨﺪا ﺑﯩﺪﺋت‐ﺧﯘراﭘﺎت ﻛڭ ﺗﺎرﻗﺎﻟﻐﺎن ،ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ،ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ ﻳﺎﻣﺮﯨﻐﺎن،
ﺑﯩﻠﯩﭗ‐ﺑﯩﻠﻤي ﺋﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ﭘﺗﯩﯟا ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﭘﺘﯩﻼر ﻣﻳﺪاﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﯟاﺗﻘﺎن ،ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑس‐ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮە ،ﺋﻮرۇﻧﺴﯩﺰ ﺗﺎﻻش‐
ﺗﺎرﺗﯩﺸﻼرﺋۋج ﺋﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ۋەزﯨﻴﺗﺘﺷرﺋﯩ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻤﺪۇر .ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﺪەك ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك
ﺋﯩﺶ ﻣۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﺗﯘرﯨﺪﯨن ﺑﯘﻧﺪاق ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﺎ ﻳﺎﺷﻼر ﭘﯜﺗﯜن ۋۇﺟﯘدى ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﮬﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﮬﯧﺮﯨﺴﻤن ﺑﻮﻟﯩﺸ
ﻛﯧﺮەك.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺑﯩﺪﺋت ﺋﺎﺷﺎرا ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻧﯩﯔ زﯦﻴﯩﻨ ﻛڭ ﺗﺎرﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪا.
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ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ﭘﺗﯩﯟا ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻳﯜزﻟﻧﻧﺪە.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﯩﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﺳﯩﻠﯩﻠردە،ﺷرﺋ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺳﺎﮬﯩﺒ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻣزﻛﯘر
ﻣﺳﯩﻠ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﻮرۇﻧﺴﯩﺰ ﺗﺎﻻش‐ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﭘﻳﺘﻠردە.
ﺷﯘ ﺳۋەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﻧزەر داﺋﯩﺮﯨﺴ ﻛﯕﺮى ،ﺋﯩﻠﯩﻤ ﭼﯜﺷﻧﭽﯩﺴ ﻣﻮل ،دﯨﻨﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨ
ﺋﯩﻠﻤ‐ﮬﯧﻤت ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻏﺎ ﺑك ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ .ﭼﯜﻧ ﮬﺎزﯨﺮ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ دﯨﻨ ﻣﺳﯩﻠﯩﻠر
ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻟﯘم ﻣﺳﯩﻠﯩﻠرﻧ ﻧزەرﯨﻴ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮﻣﯘﻣ ﺧﻟﻘﻨ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺗﻮﻏﺮا
ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠش ﻣﯘﮬﯩﻢ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛز ﻗﺎرﯨﺸ ۋە ﺋﺎزﻏﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ،ﺗﯜرﻟﯜك ﭘﺗﯩﯟاﻻرﻧ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭽﯩﻢ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨﻐﺎن،ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨ ﺗﺳۋۋۇر ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﯩﺰﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.
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