 ‐ 213652ﺳۋەﺑﻨ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮى ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺳۋەﭘﻠرﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﺟزﯨﻤﻠﺷﺘﯘرۇپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗۋەﻛﯘل
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯕﻠﯜم ﺧﺎﺗﯩﺮﺟم ،ﻳﺎﻛ ﺑﯘﻧ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻧﺪە :ﺳۋەﺑﻨ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮى
ﻗﺎﻳﺴ؟ ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر :ﺗﮔﯕﻨ ﺑﺎﻏﻼ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻞ دەﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻﻏﻨ ﺗﻣﯜر زەﻧﺠﯩﺮ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﻏﻼپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻤﯘ
ﺳۋەﺑﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺑﯘ ﺳۋەب ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩ ﺋﺎﺷﯘرۋﯨﺘﯩﺸﻤﯘ؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ زﯨﺖ ﻛﻟﻤﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﯘ ﭘﺎﻳﺪا‐زﯨﻴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪا
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳۋەﺑﻨ ۋە ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺋزى ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﺳۋەب ﺑﯩﻠن ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﮬﻗﯩﻘ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﯘ ﺗﺟﺮﯨﺒ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛ ﺋرپ‐
ﺋﺎدەت ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛ ﺷرﯨﺌﺗﻨﯩﯔ ﺧۋەر ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺳۋەپ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘش ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨ ﻏﺎﻳﯩﻤﯘ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘش ﻛﯧﺮەك ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن
ۋاﺳﺘﯩﻼرﻣﯘ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘش ﻛﯧﺮەك.
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋز ﺋﯩﺸﯩﺪا ﺋﯩ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﮭﺎل ﻳﻮل ﺗﯘﺗﯘﺷ ﻛﯧﺮەك ،ﺳۋەﭘ ﻣﯘﺗﻠق ﺳل ﻗﺎراﺷﻘﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﭘﯜﺗﯜن
ۋۇﺟﯘدى ﺑﯩﻠن ﺳۋەﭘ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩﺸﯩﻤﯘﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭘﻗت ﺳۋەپ ﺑﯩﻠن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎدﯨﺘ ۋە ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ﻣﻗﺴﺗ ﻳﺗﻧﺪەك ﻣﻗﺴﺗ ﻳﯧﺘﯩﺪۇ ،ﻗﻟﺒﯩﻨ ﺳۋەﭘ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﮬﻣﻤ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺗدﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ،
ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻼرﻧﯩﯔ ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬ ،ﮬﻣﻤﯩﻨ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺳۋەﭘ ﻧزەر ﺳﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﻗﻟﺒﻨﯩﯔ ﺳۋەﭘ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺸ،
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ﻣﻗﺴﺗﻨ ﺳۋەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼردا ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﯜﭘت ﻳﻮق ،ﭼﯜﻧ ﺳۋەپ دﯦن
ﻣﯘﺳﺘﻗﯩﻞ ﻧرﺳ ﺋﻣس ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨﻠﯩﺮى ۋە رەﻗﯩﭙﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرۇﻏﻠﯘق ﺑﯘﻧ ﺳۋەﭘﻠرﻧ ﺳۋەپ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ زات ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪۇرۇپ ﺑرﻣﯩﺴ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪۇرﻏﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ"] .ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-8 ﺗﻮم -169ﺑت[.
ﺳۋەﺑﻨ ﺗﯘﺗﯘش ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﮬر ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻣﻟﯩ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎدەﺗﺘﯩ ﻛﯧﺴل ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺗﭽﺎن ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﺴﻟر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺗﭽﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻗﯩﻤﻤﺗﻠﯩﻚ‐ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺳﺎﻗﻼﺷﺘﺎ
ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺗﭽﺎن ﺑﻮﻟﯘش ﺋﺎدەﺗﺘﯩ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﺳﯩﺰ ﻧرﺳﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼﺷﺘﯩ ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﯜﭘﺘﯩﻦ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ.
رﯨﺰﯨﻖ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨ ﺳۋەپ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨ ﺳۋەﭘ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ﺋﯜﭼﯜن
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳۋەﺑﻠر ﭘرزەﻧﺖ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠش ۋە ﻳﯩﺘﯩﻠﺪۈرۈﺷﺘﯩ ﺳۋەﭘﻠرﮔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ ،ﮬر ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋزﯨ
ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﺳۋەﺑﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺳۋەﺑﻨ زاﻳ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺳۋەﺑﻨ ﺋز ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺋﯩﺸﻠﺗن ﺋﻗﯩﻠﻠﯩﻖ
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺸﺘﯩ ﻗﺎﺋﯩﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﺶ‐ﮬرﯨﺗﻠرﻧﯩﯔ ۋە ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﺑﯩﻠن
ﭘرﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋز ﺗﺟﺮﯨﺒﯩﺴ ﻳﺎﻛ ﺗﯘرﻣﯘش ﺋﺎدەﺗﻠﯩﺮى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺪۇ.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐11749ۋە  ‐130499ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت
ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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