 ‐ 228411ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎدى ﻣﺳﯩﻠﯩﻠردە ﻣزﮬپ ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨ ﺋﮔﺷﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ،ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺗﻮر ﺑﺗﺘﯩﻦ ﻗﺳﻣ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘﺗﯩﯟاﻧ ﻛردۈم ،ﭘﺗﯩﯟادا ﻛﺎﭘﺎرەت ﺋﯜﭼﯜن ﭘﯘل
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دﯦﻴﯩﻠﯩﭙﺘﯘ ،ﻣن ﺑﯘ ﭘﺗﯩﯟاﻧ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻛﺎﭘﺎرەﺗﻨ ﭘﯘل ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﻣﺪى
ﻳﻧ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ ﻣن ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻧﭼﭽ ﭘﯘل ﺑرﮔﻧﻠﯩﯩﻤﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤن؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﻗﺳﻣﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﺎرﯨﺘﯩﻨ ﭘﯘل ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣزﮬپ ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﺮى ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎدى ﻣﺳﯩﻠﯩﻠردﯨﻦ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠ‐124274 ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﭘﺗﯩﯟادا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪﯨ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﺎراش ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﻗﺳﻣﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﺎرﯨﺘﯩﻨ ﭘﯘل ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﭙ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﻼﭘﯩﺪا ،ﭘﯘل ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ دۇرۇس دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﻣزﮬب ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﺮى ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎدى ﻣﺳﯩﻠﯩﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬدﯨﺴﻠﯩﺮﯨﺪە ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻛﺳﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﻛﯜم ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن،
ﭘﻗت ﻣزﮬپ ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﺮى ﺋﺎﻳت‐ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﻣزﻣﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﮬﻛﯜم ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن ﻣﺳﯩﻠ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺑﯩﺮەر ﻣزﮬﭘ
ﺋﮔﺷن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻛﯩﻴﯩﻨ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋزى ﺋﮔﺷن ﻣزﮬﭘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣزﮬپ ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﺮەك ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺋﺎﺷﺎرا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋزى ﺋﺎﺷﺎرا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻣزﮬپ ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ
ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺗﻟﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﻣزﮬپ ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﺎﻳﺘﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎدى ﻣﺳﯩﻠﯩﻠردﯨ ﺋﻮﻣﯘﻣ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺪۇر.
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ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎدى ﻣﺳﯩﻠﯩﻠر ﻗﻮل ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﮬﯧﭻ
ﻛﯩﺸ ﺑﯘﻧﺪاق ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﮬﻣﻤ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﺎراﺷﻘﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸ ﺑﯘﻳﺮۇﻣﺎﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘﻧﺪاق ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﯩﻠﻤ دەﻟﯩﻠﻠرﻧ
ﺳزﻟﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﺳزﻟرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨ ﺑﯩﻠن ﻛﯩﺸ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﺎراﺷﻘﺎ ﺋﮔﺷن ﻛﯩﺸﯩﯩﻤﯘ
ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ"] ".ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-30"ﺗﻮم -80ﺑت[.
ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣزﮬپ ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﺮى ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎدى ﻣﺳﯩﻠﯩﻠرﻧ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ :ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎدى ﮬﻛﯜم
ﺑﯩﻠن ﻧﯩﺎﮬﺪا ﮬﺎراﻣﻠﯩﻖ ﺑﯩﯩﺘﯩﻠﯩﻨﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﯩﺘﯩﻠﻤﻣﺪۇ؟ دﯦن ﻣﺳﯩﻠﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘﻧﯩﺪﯨ
ﮬر ﺑﯩﺮ ﻗﺎراﺷﻘﺎ ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﺎۋاز ﻗﻮﺷﺘ :ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﭘﯩﺌ ۋە ﻣﺎﻟﯩﺘﯩﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﯩﺮ رﯨﯟاﻳﺗﺘ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ دۇرۇس
دەپ ﻗﺎرﯨﺪى ،ﺋﯩﻤﺎم ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﭙ ،ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد ۋە ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﺘﯩﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻳﻧ ﺑﯩﺮ رﯨﯟاﻳﺗﺘ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ دۇرۇس
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەپ ﻗﺎرﯨﺪى .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯩ ﻗﺎراﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨ ﺋﮔﺷﺴ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ""] .ﭘﺗﯩﯟاﻻر
ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-32 "ﺗﻮم -140ﺑت[.
ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ "ﺋﯩﺒﻨ ﺳﯜرەﻳﺞ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴ"ﻧﺎﻣﯩﺪا ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎن ﺗﺎﻻق ﭼﯜﺷﻤﺳﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜن ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﮬﯩﻴﻠ
ﺑﯩﻠن ﭘﺗﯩﯟا ﺑرﮔﻧﻠﯩﻚ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﻮﺋﺎل ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪاق ﺟﺎۋاپ ﺑرﮔن" :ﺑﯘ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪا ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻣﺳﯩﻠ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ،ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻨﻼردﯨﻦ ۋە ﻳﺎﻛ ﻣزﮬپ ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﯧﭽﺒﯩﺮى ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﭘﺗﯩﯟا ﺑرﻣﯩن،
ﭘﻗت ﻛﯩﻴﯩﻨ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﭘﺗﯩﯟا ﺑرﮔن ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩ ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩ ﺑﯧﺮﯨﻠن ﭘﺗﯩﯟاﻧ رەت
ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺑﯘ ﭘﺗﯩﯟادا ﺑﯩﺮەر ﺋﻟﯩﻤﺎﻏﺎ ﺋﮔﺷن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻛﭼﯜرﯨﺪۇ .ﻳﻧ ﺗﺎﻻق ﭼﯜﺷﻤﻳﺪۇ دﯦن ﺑﻮﻳﯩﭽ ﭼﯜﺷﻧن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯨﺘﯩﻠﻤﻳﺪۇ"] ".ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-33"ﺗﻮم
-244ﺑت[.
ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻳﻧ" :ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑزى ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻠردە ﺟﺎزاﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮەپ ﮬﯩﻴﻠ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺑزى
ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ دۇرۇس دەپ ﭘﺗﯩﯟا ﺑرﮔﻧﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا؟ ،ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﻛﻠﻧن ﮬﺎرام ﺋﯩﺶ
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ دەﻟﯩﻠﻠرﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى" :ﻣزﮬپ ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﺮى ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻠر ﺑﯩﻠﻧﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﻛﺳﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣﺎﻟﻠﯩﺮى ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻠر ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﭼﯜﺷﻧن
ۋەﻣزﮬپ ﺋﯩﻤﺎﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎدى ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﻤﺎﻣﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ
دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﭘﺗﯩﯟا ﺑرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﯘﺷﯘ ﭘﺗﯩﯟاﻻرﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺗﯘرۇپ ﺗﯩﺠﺎرەت ۋە ﻛﺳﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﯘل ﺗﺎﭘﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻣﻟﯘم ﻣﯘددەﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺗرﯨﻘﯩﺪە ﺗﯩﺠﺎرەت ۋە ﻛﺳﯩﭗ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺋﺎﺷﺎرا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﺎﭘﻘﺎن ﭘﯘﻟﯩﻨ ﻣﺎل‐ﻣﯜﻟﯩﺪﯨﻦ ﭼﯧﻘﯩﺮﯨﯟﯨﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ
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ﻣزﻛﯘر ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﯘﻻرﻏﺎ دۇرۇس دەپ ﭘﺗﯩﯟا ﺑرﮔن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻر ﺋﯘ ﻣﺎﻟﻨ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﭘﺗﯩﯟاﺳ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ ﺋﺎﻟﻐﺎن ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪﯨ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﺎﻳﺎﻧﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن ﮬﺎﻣﺎن ﺟﺎزاﻧ ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﺑﯘ
ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻠردﯨﻦ ﻗﻮل ﺋﯜزۈپ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ""] .ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-29 "ﺗﻮم -445-443ﺑت[.
ﺑﯘﻧﺪاق ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎرام ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠن ﻛﯩﺸ ﮬﺎرام دﯦن ﮬﻛﯜﻣﻨ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ
ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە دۇرۇس دەپ ﭘﺗﯩﯟا ﺑرﮔن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .دەﺳﻠﭘ ﭘﺗﯩﯟاﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﻛﺳﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﻣﺎﻟﻠﯩﺮى ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼم ﻣﯜﻟ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪاردا ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﯟﯨﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﭘﯘل ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﭘﯘل ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﯩﻨﯩﯔ زﯨﻤﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭘﯩﺘﯩﺮ
ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺋﺎدا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :ﻛﯩﻤ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰدا )ﻳﻧ ﺋﯩﺴﻼم
دﯨﻨﯩﺪا( ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺶ رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ] «.ﺑﯘﺧﺎرى ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﺑﯘﺧﺎرى ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬدﯨﺲ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﭘﯩﺘﯩﺮ
ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺧﻮرﻣﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛ ﺋﺎرﭘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜچ ﻛﯩﻠﯘ ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪا ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻛﺳﯩﻦ ﺑﯧﯩﺘﺘ.
ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﭘﯘل ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﻤﯘ دۇرۇس دەپ ﻗﺎرﯨﺪى .ﻛﯩﻤ ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە دەﻟﯩﻠﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧ
ﭘﯘل ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ دۇرۇس دﯦن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻏﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ ﭘﯘل ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﭘﻗت ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﺘﯩﻦ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﭘﯘل ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋﺎﺳﺎن ۋە ﺋﻮﯕﺎي
دەپ ﭘﯘل ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺋﺎدا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ""] .ﻧﯘرۇن ﺋﻟددەرﺑ ﭘﺗﯩﯟاﺳ-10 "ﻗﯩﺴﯩﻢ -2
ﺑت[.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠرﮔ ﺋﺎﺳﺎﺳن :ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﭘﺗﯩﯟاﻻرﻏﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﻗﺳﻣﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﺎرﯨﺘﯩﻨ ﭘﯘل ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ،ﺳﯩﺰدﯨﻦ ﺋﯘ ﺋﺎدا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﺎﭘﺎرەﺗﻨ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺳﻣ
ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﯧﺮﯨﺸﺘ ﻛﺎﭘﺎرەﺗﻨ ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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