 ‐ 112171ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻗﺎﻳﺴ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮى ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﯩﭽ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﮔﺷﻧﻠرﮔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷﻛﻠ :ﺋﮔر ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽ ﺋر ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘزۇن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ
ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﯘﻧﯘ ﮬدﯨﺴﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .رۇﺑﻳ ﺑﯩﻨﺘ ﻣﯘﺋۋۋﯨﺰ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﭼﯧﭽﯧﻨ ﮬرﯨﺗﻠﻧﺪۈرﻣﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ
ﭼﻮﻗﻘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﻳﯧﺮﯨ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﻐﺎن] .ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد رﯨﯟاﻳﯩﺘ-26484 ﮬدﯨﺲ[ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺷﻳﺦ
ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﮬﺳن دەپ ﺋﺑﯘ داۋۇدﻧﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا ﻛﻟﺘﯜرﮔن .ﻳﻧ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ
ﭼﻮﻗﻘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن.
ﺋﯩﺮاﻗ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ ،ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﻗﻘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺗۋەﻧ ﭼﯜﺷﯜرﯨﺪۇ،
ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ"».ﺋﻮۋﻧﯩﻞ ﻣﺋﺒﯘدﺗﯩﻦ ﻧﻗﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى[.
ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺷﻛﻠ ﻣﺷﮭﯘر ﺑﯩﺮ رﯨﯟاﻳﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن :ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯩ ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ
ﭼﯧﭽﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪى ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﮔردەﻧﯩﭽ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﻳﻧ ﺷﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻣﺳﯩﮭﻨ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ
ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﺪۇ.
ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻨ ﺑﯘزۇۋﯦﺘﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ دەﺳﻠﭘﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن
ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﺎﻟﻠﯩﺴﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﮔردﯨﻨﯩﯩﭽ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩ ﻗﻮﻟﯩﻨ
ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪى ﺗرﯨﭙﯩ ﻗﺎﻳﺘﯘرﻣﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرﯨﻠﯩﺸﯩﺪۇر] .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ‐45867 
ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن[.
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ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﺋﻟﻤﯘﻏﻨ-1"ﺗﻮم -87ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﮔر ﭼﯧﭽ ﻛپ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﮔدﯨﻨﯩﺪﯨﻦ
ﻳﻧ ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪى ﺗرﯨﭙﯩ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇپ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽ ﭼﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘزۇﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮﯨﺴ ﺋﯩ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﻛﻳﻨﯩ ﻗﺎﻳﺘﯘرﻣﺎﻳﺪۇ،
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤدﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤدﺗﯩﻦ ﺑﯩﺮﺳ :ﺋﮔر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽ ﺋﯩ دوﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﺗﯜدەك ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸ ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد ﺋﯩ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﻛﯩﻠﯩﭗ ،ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ ﭼﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘزۇﻟﯘپ
ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮﯨﺴ ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﮔردﯨﻨﯩﯩﭽ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯩ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﻣﺳﯩﮭﻨ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ
ﻗﺎﻳﺘﯘرﻣﺎﻳﺪۇ دەپ ﺟﺎۋاپ ﺑرﮔن.
ﺋﮔر ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا رۇﺑﻳ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎﻧﯩﯔ ﮬدﯨﺴﯩﺪە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎدەك ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮬدﯨﺴﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﭼﯧﭽﯧﻨ ﮬرﯨﺗﻠﻧﺪۈرﻣﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﻗﻘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﻳﯧﺮﯨ
ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﻐﺎن].ﺋﺑﯘ داۋۇد رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤدﺗﯩﻦ :ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ دەپ :ﺋﯩ
ﻗﻮﻟﯩﻨ ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﺳﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﻛﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯧﺮﯨﺪە ﻗﻮﻳﯘپ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﮔردﯨﻨﯩﯩﭽ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘرزى ﺋﺎدا ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺴ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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