 ‐ 112264ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﻛﻣﺒﻏل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻳﺎﻟ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ،ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﻳﺎر ﺑرﺳ ،ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻣﯘﺳﺘﮬپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﺎﻳﺎل ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋزى ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﭘﯜﺗﯜن ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻻﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﺑﺎﻻﻏﺗ ﻳﺗن ﮬر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن
ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ .ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﺎﭼﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ؟ .ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﭼﺎچ،
ﺗﯩﺮﻧﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ ﺋﮔر ﺋﺎﻳﺎل ﮬﻳﯩﺰدار ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ ،ﺳدﯨﻘ ﺑﯩﻠن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘرق ﻧﯧﻤ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺗﻛﯩﺘﻠﻧن ﺳﯜﻧﻨت
ﺑﻮﻟﯘپ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ،ﺋر ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋزى ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎل ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺋزى ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬر ﻳﯩﻠ ﺳﯧﻤﯩﺰ ﺋﯩ ﻗﻮﭼﻘﺎرﻧ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻼﺗﺘ ،ﺑﯩﺮﯨﻨ ﺋزى ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻧ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﻣﯩﻦ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻼﺗﺘ .ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋاﻗﺘ،
ﮬر ﻳﯩﻠ ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨ ﺋﯜچ ﻛﯜن ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺳﯜﻧﻨت ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﻟﺘﯜرﮔن
ﺋﯘﻻﻏﻨﯩﯔ ﮔﺷﯩﺪﯨﻦ ﻳﻳﺪۇ ۋە ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎن ،ﺧﻮﻟﯘم‐ﺧﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﮬدﯨﻴ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻛﻣﺒﻏﻟرﮔ ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ زۇل ﮬﺟﺠ ﺋﯧﻴ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﺎﻛ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﭼﺎچ ،ﺗﯩﺮﻧﺎق
ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻮﻳﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻼر ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﺴﺎ زۇل ﮬﺟﺠ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﭼﺎچ ،ﺗﯩﺮﻧﺎق ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻣﻮﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﯘن] .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﯩﻤﺎم ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺳﻟﻣ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎدﯨﻦ
ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن[.
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ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋەﻛﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﺳﺌﯘل ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﭼﺎچ ،ﺗﯩﺮﻧﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﺴﺎ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺋﻣﻟﯩﻴﺗﺘ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋزى ﺋﻣس .ﭼﯜﻧ ۋەﻛﯩﻞ دﯦن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋۋەﺗن ﺋﺎدﯨﻤ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﺳﺌﯘل ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋزى ﺋﻣس ﺑﻟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻣزﻛﯘر ﺋﯩﺸﯩﻨ
ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﻳﻠﻧﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﺴﯘن" .ﺗﯜﮔﯩﺪى"] .ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-18 "
ﺗﻮم -38ﺑت[.
ﺋﺎﻳﺎل ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ رۇﺧﺴﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘ ﺋر ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ
ﺋﺎﻳﺎل ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ رۇﺧﺴﯩﺘﯩﻨ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﭼﯜﻧ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ دﯦن ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘ
ﻧﯧﻴﺗﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻣﯘﮬﯩﻤﺪۇر.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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