 ‐ 233593ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﮔش ﺑرﮔﻧﺪە ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﯩﻘﺪاردا ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﺋﯩﺌﻼﻣﯘل ﻣﯘۋەﻗﻘﯩﺌﯩﻴﻦ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -3ﺗﻮم -12ﺑﺗﺘ :ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﮔش ﺑرﺳﯩﻤﯘ
دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛپ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯧﻤﻛﻠﯩ ﺋﺎﺷﻠﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺳﯜت ،ﮔش ۋە ﺑﯧﻠﯩﻖ
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻر ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺋزﻟﯩﺮى ﻛپ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ دﯦن .ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺳﻮرﯨﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﻐﯘﻧﯘم :ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﮔش ﺑرﻣﻛﭽ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﮔﺷﺘﯩﻨﻤﯘ ﺋﯩ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﻛﯩﻠﻮ ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪا ﺑﯧﺮەﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ
ﺋﯜچ ﻛﯩﻠﻮﻏﺎ ﺗﻮﻏﯘرﻻپ ﮔﯜرۈﭼﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﺪە ﮬﯧﺴﺎﺑﻼپ ﻧخ ﭘﯘل ﺑرﺳ ،ﺋﯘ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﮔش ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﺴﺎ ،ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ
ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا  99327ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ،ﺋز ﻳﯘرﺗﯩﺪا ﮔﺷﻨ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﮔش ﺑرﺳ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دﯦﺪۇق.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﯨﻨ ﺋﯜچ ﻛﯩﻠﻮ ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪا )ﺑﯩﺮ ﺳﺎئ( ﺑﻟﯩﻠﯩﻧﻠﯩﻚ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ
ﻧﯘرﻏﯘن ﮬدﯨﺴﻠر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﮔش ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﺘﯩﻦ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﻛﯩﻠﻮﻻپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﯨﻨ ﻛﯩﻠﻮ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﮔﺷﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن)ﺑﯩﺮ ﺳﺎئ( ﻣﯩﻘﺪارﻧ ﺑﻟﯩﻠش ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧ ﻛﯩﻠﻮ ﻣﯩﻘﺪارى ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑﯧﯩﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك"] .ﺋرﺷرﮬﯩﻞ ﻣﯘﻣﺘﯩ-6 ﺗﻮم -182ﺑت[.
ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩ ﮔش ﺑرﮔﻧﺪە ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯩﻘﺪارﻧ ﺑﯧﯩﺘﯩﭗ ﺗﯧﯩﺴﺖ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪى .ﻣﺎﻟﯩ
ﻣزﮬﭘﻨﯩﯔ "ﮬﺎﺷﯩﻴﺗ ﺋددۇﺳﯘﻗ"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -5ﺗﻮم -36ﺑﯧﺘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن :ﮔش ۋە ﺳﯜﺗ ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺋﯩ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﻛﯩﻠﻮ ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪا ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ] ".ﺋﯩﺴﻼم ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت ژۇرﻧﯩﻠ -39 ۋە  -59ﺳﺎﻧﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت
ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن[.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨ ﻗﺎراﺷﻼرﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﮔﺷﺘﯩﻦ  2176ﮔﯩﺮام ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪا ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ.

2/1

ﮬﻣﻤﻳﻠﻧ ﻣﻟﯘﻣ ،ﺋز دەۋرﯨﺪﯨ ﺋﻟﭽم ﺑﯩﺮﻟﯩﯩﻨ ﮬﺎزﯨﺮﻗ ﻛﯩﻠﻮ‐ﮔﯩﺮاﻣﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﯧﯩﺘﯩﺶ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﻼردﯨ ﺋﻟﭽم ﺑﯩﺮﻟﯩﻠﯩﺮى ﺋﻟﭽﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ
ﺑﯩﻠن ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺪى ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺑرﮔﻧﺪە ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎت ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ﻛﭘﺮەك
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋۋزەﻟﺪۇر.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺸﭽ) ﺑﯩﺮ ﺳﺎئ(  5.2رەﺗﻞ ﺋﯩﺮاﻗﯩﻴﻐﺎ ﺑﺎراۋەر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮ رەﺗﯩﻞ  408ﮔﯩﺮام
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى  2176ﮔﯩﺮام ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠﺪى .ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﯩﺴﯩﺪە ﺗﯘﺗﯘش ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻳﺗﯜزۈش ﺋﺎﺳﺎن
ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺋﻟﭽم ﺑﯩﺮﻟﯩﯩﻨ ﻛﯩﻠﻮ‐ﮔﯩﺮام ﺑﯩﻠن ﺑﯧﯩﺘن.
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤدﺗﯩﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺳردە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺮ )ﺳﺎئ( ﻧ ﺋﻟﭽﯩﻧﺪە 5.2 ،رەﺗﯩﻞ ﺑﯘﻏﺪاﻳﻐﺎ
ﺑﺎراۋەر ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.
ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﭘﯘرﭼﺎق ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ داﻧﻼرﻧ ﺋﻟﭽﯩﺴك ﺗﺧﻤﯩﻨن  5.3رەﺗﻠﻐﺎ ﺑﺎراۋەر ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.
ﺑﯘﻏﺪاي ۋە ﭘﯘرﭼﺎﻗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯧﻐﯩﺮ داﻧﻠﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺳﺎ ﻧرﺳ 5.3 رەﺗﯩﻠﻐﺎ ﺑﺎراۋەر ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺗﯜردﯨ داﻧﻼر ﻳﯕﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ  5.3رەﺗﯩﻞ ﺑرﺳ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ )ﺳﺎئ( دﯨﻦ ﻛﭘﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ۋەزﻧ ﺋﯧﻐﯩﺮ
داﻧﯩﻼردﯨﻦ ﺑرﮔﻧﺪە ،ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎت ﺗﯜﭘﻳﻠ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﯩﺮ )ﺳﺎئ( ﻏﺎ ﻳﺗﯜزۈش ﺋﯜﭼﯜن ﻛﭘﺮەك ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك"] .ﺋل ﻣﯘﻏﻨﯩ-4"ﺗﻮم
-287ﺑت[.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﯩﺮﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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