 ‐ 222445راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﮔﻧﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﺎرﯨﺘﯩﻨ ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼرﻏﺎ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯘل ﻗﺎﻟﻐﺎن ﮬﺎﻣﻤﺎم ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﻢ ﻣﻧﺒﯩﻴ ﻳﻮق ،ﺑزى ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑرﮔن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﻳﺎردﯨﻤ ﺑﯩﻠن ﺋزى
ﻳﺎﻟﻐﯘز ﻳﺎﺷﺎﻳﺪۇ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻏﺎم ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﭘﯘﻟ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻐﺎ ﻳﺗﻤﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗت ﺑﺎﻟﯩﺴ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯩﯩﺴ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻢ :ﺋﻮن ﺳﻛﯩﺰ ﻛﯜﻧﻠﯜك راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎزا روزﯨﺴﯩﻨ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﮔﻧﻠﯩﻨﯩﯔ
ﻛﺎﭘﺎرﯨﺘﯩﻨ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑرﺳم ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﯩﻘﺪاردا ۋە ﻗﺎﻧﺪاق ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺑﯧﺮﯨﻤن؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت‐ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
 -1راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎزا روزﯨﺴﯩﻨ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﮔن ﺋﺎدەم ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺋﯩ ﺧﯩﻞ ﮬﺎﻟﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴ :ﺋزۈرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﯨﺪۇ .ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘﯩ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﭘﻗت ﺷﯘ روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻛﺎﭘﺎرەت ﻛﻟﻤﻳﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ :راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺳۋەﺑﺴﯩﺰ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﯨﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩروزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﻛﺎﭘﺎرەت ﻻزﯨﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ.
ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﯩﯩﻨﭽ ﻗﺎراﺷﻨ ﻗﻮﻟﻼپ ،روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﺳۋەﺑﺴﯩﺰ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﮔﻧﻠﯩ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن
ﺑﯩﺮﮔ ،روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻛﺎﭘﺎرەت ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەﻳﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗ‐122319 ۋە ‐26865
ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
-2راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﮔﻧﻠﯩ ﻛﺎﭘﺎرەت ﻛﯧﻠﯩﺪۇ دﯦن ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ،ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن
ﻛﺎﭘﺎرەت ﻧخ ﭘﯘل ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى :ﮬر ﻛﯜن ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﭘﻗﯩﺮﮔ ﻳﯧﻤك ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ
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ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺳﯩﺰ راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﺑك ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﯨﯟەﺗﻧﻠﯩﯩﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺳﻣﯩﻤ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﯔ .ﺳﯩﺰ راﻣﺰاﻧﺪا ﺑﯘزۇۋەﺗن روزﯨﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ راﻣﯩﺰان ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﯔ.
ﮬر ﻛﯜﻧﻠﯜك روزا ﺋﯜﭼﯜن ﺋزﯨﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﻳﯘرﺗﺘﯩ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻛپ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﻮرﻣﺎ ،ﮔﯜرۈچ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻠﯜك روزا ﺋﯜﭼﯜن ﮬر ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﯩﻨ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﺳﺎ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯩﻠﻮ ﻳﺎﻛ ﺋﯩ ﻛﯩﻠﻮ ﻣﯩﻘﺪارﯨﺪا ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻚ
ﺑرﺳﯩﯩﺰﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺑﯩﺮ ﻛﻣﺒﻏﻟ ﺑرﺳﯩﯩﺰﻣﯘ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ"] ".ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-15 "ﺗﻮم -341
ﺑت[.
ﺋﮔر ﮬﺎﻣﻤﯩﯩﺰ ﻳﺎﻛ ﺗﺎﻏﯩﯩﺰ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﺎﭘﺎرەﺗﻨ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑرﺳﯩﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺑرﮔﻧﺪﯨﻦ
ﺋۋزەﻟﺪۇر .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎزا روزﯨﻠﯩﺮﯨﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﺎﭘﺎرەﺗﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى  27ﻛﯩﻠﻮدﯨﻦ  30ﻛﯩﻠﻮﻏﯩﭽ ﮔﯜرۈچ ﺑرﺳﯩﯩﺰ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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