 ‐ 271192ﭼﻛﻠﻧن ﮔﯩﻼﺗﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﺋﺴﭙﯩﺮت ﻣﺎددﯨﻠﯩﺮى ﺑﺎر دورﯨﻼرﻧ ﻳﺎﺳﺎش ﻳﺎﻛ ﺳﯧﺘﯩﺶ ۋە
دورﯨﺨﺎﻧﯩﺪا ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن دورﯨر ،ﮬﺎزﯨﺮ ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﯩﺪە ﺗﯘرﯨﻤن ،ﻣن ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﯩﺪە ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﺷﯘرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟ ﻣﻛﺘپ ﺋﻮﻗﯘش
ﭘﯜﺗﺘﯜرۈش ﮔﯘۋاﮬﻨﺎﻣﯩﺴﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﺶ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﺪا ﺗﯘرۇۋاﺗﯩﻤن ،ﻣن ﻣﯘﺷﯘ ﺷﮬردە دورﯨﺨﺎﻧﯩﺪا ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﺴﺎم ﻗﺎﻧﺪاق
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ﻣن ﺋﺴﭙﯩﺮت ﻳﺎﻛ ﭼﻮﺷﻘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎن ﮔﯩﻼﺗﯩﻦ ﻣﺎددﯨﺴ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﺴﭙﯩﺮﯨﺖ ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎن دورﯨﻼرﻧ ﻳﺎﺳﺎش ﻳﺎﻛ
ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﻤن؟ ﻣن ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﻧﻠﯩﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﺎﺷﻘﺎ دورﯨﻼر ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧ ﺑﯘ دورﯨﻨ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨ
ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﻤن .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 ۋە ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ:
ﭼﻮﺷﻘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎن ﮔﯩﻼﺗﯩﻦ ﻣﺎددﯨﺴ ﻳﺎﻛ ﺋﺴﭙﯩﺮت ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎن ﻳﺎﺳﺎش ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺋﯩﺸﻠش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ
ﺋﺴﭙﯩﺮت ﮬﺎراق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە دورا ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ۋە ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤﻛ ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
ﺑﻟ ﺋﯘﻧ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘش ﻛﯧﺮەك.
ﭼﻮﺷﻘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎن ﻧرﺳ ﭘﺎﺳﯩﻨﺎ‐ﻧﯩﺠﯩﺲ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘش ۋە ﭘﺎﻛﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﯘﻧ دورا ﻳﺎﻛ ﻳﯧﻤك‐
ﺋﯩﭽﻤﻛ ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﭼﻛﻠﻧن‐ﮬﺎرام ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﯩﻠن داۋاﻻش ﺋﻗﯩﻞ ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺷرﺋ
ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﯩﺮﮔﯩﻨﯩﺸﻠﯩﺘﯘر ،ﺷرﺋ ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﮬدﯨﺲ ۋە دەﻟﯩﻠﻠرﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺗﺘﯘق ،ﺋﻗﻠ ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻧرﺳﯩﻨ ﭘﺎﺳﯩﻨﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﭼﻛﻠﯩﺪى ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻧ ﺋﯩﺴﺮاﺋﯩﻠﻐﺎ ﭘﺎﻛﯩﺰە ﻧرﺳﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻرﻧ
ﺟﺎزاﻻش ﺋﯜﭼﯜن ﭼﻛﻠﯩﻧﺪەك ،ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﯩ ﺋﯘﻻرﻧ ﺟﺎزاﻻپ ﭘﺎﻛﯩﺰە ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﺪى ،ﺑﯘ
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ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن﴿ :ﻓَﺒِﻈُﻠْﻢ ﻣﻦ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻫﺎدوا ﺣﺮﻣﻨَﺎ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﻃَﻴِﺒﺎتٍ اﺣﻠﱠﺖ ﻟَﻬﻢ وﺑِﺼﺪِّﻫﻢ ﻋﻦ ﺳﺒِﻴﻞ اﻟﻠﱠـﻪ
ﻛﺜﻴﺮا ﴾http://tanzil.net/ - 4:160ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﻳﮬﯘدﯨﻴﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻠﯩﺮى )ﻳﻧ زۇﻟﻤ ۋە ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮔﯘﻧﺎﮬﻠﯩﺮى(،
ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ )ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ( ﺗﻮﺳﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮى ،ﭼﻛﻠﻧن ﺟﺎزاﻧﯩﻨ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮى ۋە
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﭘﯘل ـ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﻧﺎﮬق ﻳﯧﻧﻠﯩﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ )ﺋﯩﻠﯩﺮى( ﮬﺎﻻل ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﭘﺎﻛﯩﺰ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﺪۇق
]ﺳﯜرە ﻧﯩﺴﺎ -160ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺋﯜﻣﻤﺗ ﺗﺑﯩﺌﯩﺘ ﭘﺎﺳﯩﻨ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺋﯘ ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺸ:
ﺋﯘﻻرﻧ ﮬﯩﻤﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼش ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر ،ﭼﻛﻠﻧن ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻠرﮔ
ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﺰدەش ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺋﻣس ،ﭼﯜﻧ ﭼﻛﻠﻧن ﻧرﺳ ﺑﯩﻠن ﻛﯧﺴﻟﻨﯩﯔ ﺗﺳﯩﺮﯨﻨ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﻐﯩﻠ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘ
ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﺳﯩﻨﯩﻠﯩﻖ ﻛﯜﭼ ﺑﯩﻠن ﻗﻟﯩﺒﺪە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯧﺴﻟﻨ ﻗﺎﻟﺪۇرﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن داۋاﻻﻧﻐﯘﭼ ﻗﻟﯩﺒﻨ ﻛﯧﺴل
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑدەﻧﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻨ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﻘﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻳﻧ :ﭘﺎﺳﯩﻨﺎ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﭼﻛﻠش ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﻳﻮل ﺑﯩﻠن ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧ دورا ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘرۇش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺷرﯨﺌﺗﻨﯩﯔ ﻣﻗﺴﯩﺘﯩ ﺧﯩﻼپ.
ﺷﯘﻧﯩﺪەك :ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧ دورا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻳﻧ :ﺋﯘ ﭘﺎﺳﯩﻨﺎ ﺗﺑﯩﺌت ﺑﯩﻠن ﭘﺎﺳﯩﻨﺎ روﮬﯩﻴﺗﻨ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺗﺑﯩﺌت دورﯨﻨﯩﯔ ﻛﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﭼﯘق ﺗﺳﯩﺮﮔ
ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ ،ﺋﮔر دورا ﭘﺎﺳﯩﻨﺎ ﻧرﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﺑﯩﺌت ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﺳﯩﻨﯩﻠﯩﻘﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﮔر دورﯨﻨﯩﯔ ﺋزى
ﭘﺎﺳﯩﻨﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ؟ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻧﭘﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﺳﯩﻨﺎ ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻨ ۋە ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨ ﻗﻮﺑﯘل
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨ ﭘﺎﺳﯩﻨﺎ ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ۋە ﻛﯩﻴﻤﻠرﻧ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى"." ،زادﯨﻞ ﻣﯩﺌﺎد"-4ﺗﻮم
-141ﺑت.
داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﭘﺗﯩﯟاﺳ-22 ﺗﻮم -106ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن :ﺋﺴﭙﯩﺮت ﻳﺎﻛ ﮬﺎراﻗﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻗﺎﻧﺪاق؟
ﻳﻧ :ﺋﯘﻧ ﺋي ﺟﺎﮬﺎزﯨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﯜرﻛش ،داۋاﻻش ،ﻳﯧﻘﯩﻠﻐﯘ ،ﺗﺎزﯨﻠﯩﻖ ،ﺋﺗﯩﺮ ،ﺗﺎزﯨﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺋﯩﺸﻼردا ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە
ﺋﯘﻧ ﺋزﮔرﺗﯩﭗ ﺳﯩﺮﻛ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟.
ﺟﺎۋاپ :ﻛپ ﺋﯧﭽﺴ ﻣس ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳ ﮬﺎراق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﺰﯨﻤﯘ ۋە ﻛﭘﯩﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎش ،ﺋﯘ ﺋﺴﭙﯩﺮت دەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﺴﯘن
ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺴﯩﻤﺪا ﺋﺎﺗﺎﻟﺴﯘن ﺋﻮﺧﺸﺎش ،ﺋﯘﻧ ﺗﻛﯜۋﯦﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﻮﻳﯘش ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎزﯨﻠﯩﻖ ،ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻖ ،ﻳﯧﻘﯩﻠﻐﯘ ﻳﺎﻛ
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ﺋﺗﯩﺮﮔ ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇش ﻳﺎﻛ ﺳﯩﺮﻛﯩ ﺋزﮔرﺗﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗرەﭘﻠردﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﻛپ ﺋﯧﭽﺴ ﻣس ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﮬﺎراق ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧ ﺋﺗﯩﺮﮔ ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇش ،ﺟﺎراﮬﺗﻠرﻧ ﺗﺎزﯨﻼش
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺋﯩﺸﻠﺗﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺑﯩﻦ ﻗﯘﺋﯘد ...ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺑﯩﻦ ﻏﯘدەﻳﻴﺎن...ﺋﺎﺑﺪۇراززاق ﺋﻓﯩﻔ ،ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌزﯨﺰ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز .ﺗﯜﮔﯩﺪى.
ﺋﯩﯩﻨﭽ:
ﺋﮔر ﻗﺎﻳﺴ ﺑﯩﺮ ﺋﻮرۇن دورﯨﻐﺎ ﺋﺴﭙﯩﺮت ﻳﺎﻛ ﭼﻛﻠﻧن ﮔﯩﻼﺗﯩﻦ ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرﯨﺪﯨن ،ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮدا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﺋﯘﻻر
ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ دورﯨﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﭘﺮەك ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻣس ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯘدەك دەرﯨﺠﯩﺪە ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﯧﺘﯩﻠﻐﺎن
ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘ ﺋﺎز ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﺎﻛ ﻗﯧﺘﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﻣ ،رەﯕ ۋە ﭘﯘرﯨﻘﯩﺪا ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻧ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل
ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە دورا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﭘﺗﯩﯟاﺳ-22 ﺗﻮم -297ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن:ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﺎزارﻻردا ﺋﺎز ﻣﯩﻘﺪاردا ﺋﺴﭙﯩﺮت ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎن
ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ‐ﺗﯜرۈﻣﻠر ۋە دورﯨﻼر ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﭼ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﯘ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ‐
ﺗﯜرۈﻣﻠردﯨﻦ ﮔرﭼ ﺗﻮﻳﻐﯘدەك ﻳﯧﺴﯩﻤﯘ ﮬرﮔﯩﺰ ﻣس ﻗﯩﻠﯩﺶ دەرﯨﺠﯩﺴﯩ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻣﺎﻳﺪۇ.
ﺟﺎۋاپ :ﺋﮔر ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ‐ﺗﯜرۈم ﻳﺎﻛ دورﯨﻼرﻧﯩﯔ ﺗرﻛﯩﺒﯩﺪە ﺋﺎز ﻣﯩﻘﺪاردا ﺋﺴﭙﯩﺮت ﻣﺎددﯨﺴ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﭘﺮەك
ﻳپ‐ﺋﯩﭽﺴ ﻣس ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻧ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻣ ،رەﯕ ۋە ﭘﯘرﯨﻘﯩﺪا
ﺋﯧﺴﭙﯩﺮﯨﺘﻨﯩﯔ ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﭘﺎﻛﯩﺰە ،دۇرۇس ﻧرﺳﯩ ﺋزﮔرﮔن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﺪاق ﻧرﺳﯩﻨ ﺗﻳﻴﺎر
ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﯩ ﻗﻮﻳﯘﺷ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎردەﻣﻠﯩﺸﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ:
ﺋﺎز ﻣﯩﻘﺪاردا ﺋﺴﭙﯩﺮت ﻳﺎﻛ ﭼﻛﻠﻧن ﮔﯩﻼﺗﯩﻦ ﻣﺎددﯨﺴ ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎن دورﯨﻼرﻧ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻛﺎدﯦﻤﻴﯩﺴ ،ﺋﯩﺴﻼم دۇﻧﻴﺎﺳ ﭘﺗﯩﯟا ﮬﻳﺌﯩﺘ ﻗﺎرار ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﺎز ﻣﯩﻘﺪاردا ﺋﺴﭙﯩﺮت ﻣﺎددﯨﺴ ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎن
دورﯨﻼرﻧ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎرار ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﺷﯜﺑﮭﯩﻠﯩﻚ ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﮬﯧﺮﯨﺲ
ﺑﻮﻟﯘپ ،دورﯨﻼرﻏﺎ ﺋﺴﭙﯩﺮت ﻣﺎددﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرﻣﺎﺳﻠﯩﻘﻨ ﻳﺎﺧﺸ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن.
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ﺋﯩﺴﻼم ﻛﻮﻧﭙﯩﺮاﻧﺴﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗۋە ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻛﺎدﯦﻤﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ -23ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﻗﺎرارى -11ﺗﻮم -3ﺑﺗﺘ ،ۋاﺷﯩﻨﺘﻮﻧﺪﯨ
ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﻗﯩﻠﻤﻧﻠﯩﺮى ﺧﻟﻘﺌﺎراﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻨﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﻣﯘﻧﺪاق ﻗﺎرار ﻣﺎﻗﯘﻟﻼﻧﻐﺎن:
ﺋﻮن ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺳﻮﺋﺎل :ﺑﯘ ﻳردە ﻧﯘرﻏﯘن دورﯨﻼر %0.01ﭘﯩﺮﺳﻧﺘﺘﯩﻦ  %25ﭘﯩﺮﺳﻧﺘﯩﭽ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن دەرﯨﺠﯩﺪە ﺋﯩﺴﭙﯩﺮﺗﻨ ﺋز
ﺋﯧﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ دورﯨﻼرﻧﯩﯔ ﻛپ ﻗﯩﺴﻤ زۇﻛﺎم دورﯨﺴ ،ﮬﺗل دورﯨﺴ ۋە ﻛﺎﻧﺎي ﻳﺎﻟﻠﯘﻏ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻮﮬﯩﻢ ﻛﯩﺴﻟر
دورﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ،ﺋﺴﭙﯩﺮت ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎن ﺑﯘ دورﯨﻼر ﻣﯘﺷﯘ ﺳﺎﮬدﯨ دورﯨﻼرﻧﯩﯔ  %95ﭘﯩﺮﺳﻧﺘﯩﻨ ﺋﯩﯩﻠﻳﺪۇ ،ﺋﺴﭙﯩﺮت
ﻣﺎددﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟ ﺑﻮﻟﻐﺎن دورﯨﻼرﻧ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺑك ﻗﯧﻴﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﻳﻮق دﯨﻴرﻟﯩﻚ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﺷﯘ دورﯨﻼرﻧ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ
ﮬﻛﻤ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟.
ﺟﺎۋاپ :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﯩﻤﺎر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺴﭙﯩﺮﺗﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟ دورا ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﺗﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﻚ دوﺧﺘﯘرﻧﯩﯔ ﻛرﺳﺗﻤﯩﺴ
ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﺴﭙﯩﺮت ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎن دورﯨﻼرﻧ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻛﺎدﯦﻤﯩﻴ ژۇرﻧﯩﻠ-3 ﭘﺳﯩﻞ-3 ،ﺳﺎن -1087
ﺑت.
ﺋﯩﺴﻼم دۇﻧﻴﺎ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻐﺎ ﺗۋە ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻛﺎدﯦﻤﯩﻴﯩﺴ ﻗﺎرارﯨﺪا :ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ دوﺧﺘﯘرﻧﯩﯔ ﻛرﺳﺗﻤﯩﺴ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﻮرﻧﯩﻨ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻧرﺳ ﺑﺎﺳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن دورا ﺳﺎﻧﺎﺋﯩﺘ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻧﯩﺴﺒﺗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺋﺴﭙﯩﺮت ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎن دورﯨﻼرﻧ
ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ‐،دﯦﻴﯩﻠن" .ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻛﺎدﯦﻤﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻛ ﻣﯘﻛررەﻣدﯨ ﻗﺎرارى  -341ﺑت.
ﭼﻛﻠﻧن ﮔﻠﯩﺘﺴﯧﺮﯨﻦ ﻳﺎﻛ ﮔﯩﻼﺗﯩﻦ ﻣﺎددﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋز ﺋﯧﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن دورﯨﻼر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ) ‐(97541ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ
ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺗﺗﯩﻨﭽ:
ﺋﮔر ﻛﭘﺮەك ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻣس ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺋزﮔرﺗﯩﻠﻤﯩن ﭼﻮﺷﻘﺎ ﻣﯧﻴ ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎن دورا ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧ
ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ۋە ﺳﯧﺘﯩﺸﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .دورﯨﺨﺎﻧﯩﺪا ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻳﯩﺮاق ﺗﯘرۇﺷ ﻛﯧﺮەك.
ﺳزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴ:
ﺋﺳﻠﯩﺪە دورﯨﻼرﻧﯩﯔ ﻛپ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن دورﯨﺨﺎﻧﯩﺪا ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﭼﻛﻠﻧن دورﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘ ﻣﻟﯘم ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﻛﻠﻧن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺳﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮاق ﺗﯘرۇش
ﺑﯩﻠن دورﯨﺨﺎﻧﯩﺪﯨ ﺧﯩﺰﻣﺗﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر

5/5

