 ‐ 133007زاﻛﺎﺗﻨ ﻗرزدار ۋە ﺧﯩﺰﻣﺗﭽﯩ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻨ ﻛزدە ﺗﯘﺗﯘپ ﺑرﺳ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺧﯩﺰﻣﺗﭽ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗرزدار ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ زاﻛﺎت ﺑرﺳ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ
ﺧﯩﺰﻣﺗ ﭼﯩﻘﺘ ،ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺷﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﻤ ﻳﻮق ،ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن زاﻛﺎت ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﺎن ﭘﯘﻟﺪﯨﻦ ﺑرﺳم ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﮔرﭼ ﺧﯩﺰﻣﺗﭽ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗرزى ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﻟﺷ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ زاﻛﺎت ﻣﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑرﺳ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ
ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﻛﯩﺰ ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق
دەﻳﺪۇ:زاﻛﺎت ﭘﻗت ﭘﯧﻘﯩﺮﻻرﻏﺎ ،ﻣﯩﺴﯩﻨﻠرﮔ ،زاﻛﺎت ﺧﺎدﯨﻤﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،دﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛزدە ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ،
ﻗﯘﻟﻼرﻧ ﺋﺎزاد ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﻗرزدارﻻرﻏﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ،ﺋﯩﺒﻦ ﺳﺑﯩﻠﻠرﮔ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺴﯩﺪۇر ،ﺋﺎﻟﻼھ
)ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻧﭙﺋﺗﻨ (ﺋﻮﺑﺪان ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر ،ﮬﯧﻤت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر ﺗۋﺑ ﺳﯜرﯨﺴ -60 ﺋﺎﻳت.
ﺋﮔر ﻳﯧﻨﯩﺪا ﻗرزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﯘدەك ﭘﯘل‐ﻣﯩﻠ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ زاﻛﺎت ﺋﯩﻠﯩﺸ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺋﯩﺴﺮاپ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﺗﯘرﻣﯘش ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﺴﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩ زاﻛﺎت ﻣﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑرﺳ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ زاﻛﺎت ﺋﯩﻠﯩﺸ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﯩﻘﯩﺮﻟردﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻨﺪﯨﻦ" :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ،ﺗﯘراﻟﻐﯘ ﺟﺎي ﺗﯧﭙﯩﺸﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﻛﺳﯩﭗ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨن ،ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ
ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﯩﻦ ﺗﻮي ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﯩ ﻳﺗﯜدەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﻳﻮق ﺋﯩن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻳﯩﻨ زاﻛﺎت ﻣﯩﻠ ﺑﯩﻠن
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﻣﯘﻧﺪاق ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ :ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ زاﻛﺎت ﻣﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﻣﯧﮭﺮى ﮬﻗﻘﯩ ﻳﺗﯜدەك ﭘﯘل ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻳﻠپ ﻗﻮﻳﺴﺎق دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
ﭘﯧﻘﯩﺮﻏﺎ زاﻛﺎت ﻣﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻳﻠپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﯩﯔ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩ ﺳۋەب ﻧﯧﻤ؟ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩ ﻛپ ﺑرﺳ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ دەپ
ﺳﻮراﻟﻐﯩﻨﯩﺪا ،ﻣﯘﻧﺪاق ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ" :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﺎﺟﯩﺘ ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤﻛ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﺎﺟﯩﺘﯩ
ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﯨ ﻧﭘﯩﻘ ﻗﯩﻠﯩﺸ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﻳﯧﺘﯩﺸﺴ
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ﺋﯘﻧ ﺋﻳﻠپ ﻗﻮﻳﯘﺷ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﻮﻏﻠ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯧﺸﯩﻐﺎ ﻳﺗﺴ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻐﯘدەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧ
ﺋﻳﻠپ ﻗﻮﻳﯘش ﻣﺟﺒﯘرﯨﻴﯩﺘ ﺑﺎر .ﺑزى ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻼر ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ دەۋرﯨﻨ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ،ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮى ﺗﻮﻳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨ
ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗر ﺗﻛﯜپ ﭘﯘل ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﻼر دەﻳﺪﯨن ،ﺑﯘﻧﺪاق دﯦﻴﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ،ﭘرزەﻧﺘﯩﻨ ﺋﻳﻠپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ
ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرۇپ ﺋﻳﻠپ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺟﯩﻨﺎﻳت ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺋﻮﻏﻠ ﺋﺎﺗﯩﺴ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺷﯩﺎﻳت
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ") .ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮى ﭘﺗﯩﯟا ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ -440 ﺑت(.
ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت ﭘﺗﯩﯟا ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﯩﭙﭙﯩﺘﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﺎﺷﻘﺎ
زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ دۇرۇﺳﻤﯘ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻻر ﻣﯘﻧﺪاق ﺟﺎۋاپ ﺑرﮔن" :ﺋرپ ﺋﺎدەﺗﺘ ﺋﯩﺴﺮاﭘﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺗﻮي
ﻗﯩﻠﻐﯘدەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ ،زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-10ﺗﻮم -17ﺑت.
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