 ‐ 300800ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻧ ﺑﯧﺸﯩﻨ ﺳﯩﻼش ﺑﯩﻠن زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪا،
ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻼﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣﻧﺪە ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﺑﯧﺸﯩﻤﻐﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤن ،ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﻐﺎن ۋاﻗﺘﯩﻤﺪا ﺑﯧﺸﯩﻤﻐﺎ
ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﻛﯧﻴﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﺴﺎم ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯧﺸﯩﻤﻨ ﺋﻮرﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ
ﺋﯩﻠﯩﯟەﺗﺴم ،ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺗﺎﮬﺎرﯨﺘﯩﻢ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺑﯧﺸﯩﻨ ﺋﻮرﯨﯟاﻟﻐﺎن ﺳﻟ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠرﮔ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﻣﻳﻴ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
ﻣن »ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﻟﻠﯩﺴﯩ ۋە ﻛﻳن ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﻐﺎ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛردۈم] «.ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-205 
ﮬدﯨﺲ[.
ﺳﻟﻠﯩ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن ﺳز ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤدﻧﯩﯔ ﻣزﮬﯩﺒﯩﺪﯨ ﻗﺎراﺷﺘﯘر .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا  ‐129557ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق
ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻳن دوﭘﭙﺎ ،ﺗﯘﻣﺎق ،ﻗﺎﻟﭙﺎق ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠرﮔ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا  ‐139719ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق
ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﮔر ﺑﯧﺸﯩﯩﺰدا ﺗﯧﯩﻖ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﺎﭘﻼﻧﻐﺎن ﻧرﺳ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا
ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺑﻳﮭﻗ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘ ﺑﺎﭘﺘﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﮬدﯨﺲ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ،ﭘﻗت ﺋﯩﺒﻨ
ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨ ﺑﯩﻠن ،ﻛﯩﻴﯩﻨ ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻨﻼر ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﮔﺷن ﭘﯩﻘﮭ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳزى ﺑﺎر.
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ﺑﯘ ﺋﺳرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻨﺎدﯨﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﺪى ،ﺋﺎﻟﻘﯩﻨ ﺗﯩﯩﻘﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ۋە ﺗﯩﯩﻘﻘﺎ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋزاﻟﯩﺮﯨﻨ ﻳﯘدى ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣردﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﺴﻨﺎدﺗﯘر".
]"ﺋل ﻣﺟﻤﯘئ"-2ﺗﻮم -368ﺑت[.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺋﮔر ﺑﯧﺸﯩﺰ ﺋﻮﭼﯘق ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺋﻮرﯨﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ،ﺑﯧﺸﯩﯩﺰﻏﺎ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﺴﯩﯩﺰ زەرەر ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋزاﻟﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﻳﯘﻳﯘڭ ،ﺑﯧﺸﯩﯩﺰﻏﺎ ﻗﯘرۇق ﻗﻮﻟﯩﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﯔ .ﺋﮔر ﺑﯧﺸﯩﯩﺰدا ﺋﻮراﻟﻐﺎن ﻧرﺳ ﻳﺎﻛ
ﺋﯧﻠﯩﯟەﺗﺴ زەرەر ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﯧﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯧﺸﯩﯩﺰﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺋﻮراپ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
"ﻛﺷﺎﭘﯘل ﻗﯩﻨﺎ"-1ﺗﻮم -165ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن" :ﺋﮔر ﺑدﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑزى ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪا ﺟﺎراﮬت ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯘﻳﯘش ﻳﺎﻛ
ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن زەرەر ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺟﺎراﮬﺗﻠرﮔ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺳﯘ ﺑﯩﻠن ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺳﻠﯩﺪە ﻳﯘﻳﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﺳﯘ زەرەر ﺑرﺳ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑزﯨﺴﯩ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺧﯘددى ،ﻧﺎﻣﺎزدا رۇﻛﯘ‐ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯩﺸﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺘﯘر".
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﮔر ﺑﯧﺸﯩﺪا ﺗﯧﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﻮﭼﯘق
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﺪۇ".
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪا ﺟﺎراﮬت ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ
ﻳﺎﻛ ﺋﻮراﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺋﻮﭼﯘق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﻮﭼﯘق ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧ ﻳﯘﻳﯘش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﻳﯘﻳﯘش ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺟﺎراﮬﺗ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺗرﺗﯩﭗ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر
ﺋﯘﻧ ﺋﻮراش ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧرﺳ ﺑﯩﻠن ﺋﻮرﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﭘﻗت ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﻮراﻏﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﺗﺘ
ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ زەرەر ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻮﭼﯘق ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﭘﯩﻘﮭ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺑﺎﻳﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪۇر""] .ﺷرﮬﯩﻞ ﻣﯘﻣﺘﯩ-1"ﺗﻮم -169ﺑت[.
ﺗﺗﯩﻨﭽ :ﺟﺎراﮬت ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻏﺎ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺗﻳﻣﻤﯘﻣﻨ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ
دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮬﻧﺒﻟ ﻣزﮬﯩﺒﯩﺪە ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﺗرﺗﯩﭗ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،دەﻳﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ :ﺟﺎراﮬت ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋزاﻟﯩﺮﯨﻨ ﻳﯘﻳﯩﺪۇ دﯦن ﺳزﻧ
ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑدﯨﻨﯩﺪە ﻳﺎﻛ ﺋزاﺳﯩﺪا ﺟﺎراﮬت ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳﯘ زﯨﻴﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ

3/2

ﺟﺎراﮬﺗ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋزاﻟﯩﺮﯨﻨ ﺳﯘ ﺑﯩﻠن ﻳﯘﻳﯩﺪۇ ،ﺟﺎراﮬﺗ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺳﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﭙﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﺷرت
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺳﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻳﺎزﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺳزﯨﻨﯩﯔ ﻛرۈﻧﯩﺸ :ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋزاﻧ ﻳﯘﻳﯘش ﻧۋﯦﺘ ﻛﻟﻧﺪە ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ
ﺗﺎﮬﺎرەﺗﺘ ﺗرﺗﯩﭗ ﺑﯩﻠن ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ دﯦﻧﻠﯩﻚ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺟﯘﻧﯘپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯘﻳﯘﻧﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑدﯨﻨﯩﺪﯨ
ﺟﺎراﮬﺗ ﻳﯘﻳﯘﻧﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺖ
ﺋﺗﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﮬﻧﺒﻟ ﻣزﮬﯩﺒﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪۇر ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻر ﻏﯘﺳﻠﯩﺪا ﺗرﺗﯩﭗ ﺑﯩﻠن ۋە
ﺋﺎرﯨﻘﯩﻤﯘ‐ﺋﺎرﻗﺎ ﻳﯘﻳﯘﻧﯩﺸﻨ ﺷرت ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﮔر ﺟﺎراﮬت ﻗﻮﻟﯩﺪا ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠن ﻳﯜزﯨﻨ ﻳﯘﻳﯘپ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﭘﯘﺗﯩﻨ ﻳﯘﻳﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﯜزﯨﻨ ۋە ﻗﻮﻟﯩﻨ ﺳﯜرﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﻟﯕ دﯦﻧﺪەك ﻧرﺳ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺗﻮﭘﯩﺪا ﺗﻮزاڭ ﺑﻮﻟﯘش ﺷرت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﻳﯜزى ﮬل ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺧﯘددى ﭼﻮڭ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺗرﺗﯩﭗ ۋە ﺋﺎرﻗﯩﻤﯘ‐ﺋﺎرﻗﺎ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻧﺪەك ﻛﯧﭽﯩﻚ
ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻤﯘ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻣﯘﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن :ﺟﺎراﮬﺗ ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎزراق ﻳﺎﻛ ﻛﭘﺮەك
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎراش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯜﮔﯜﻧ ﻛﯜﻧﺪە ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎراش ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻗﺎراﺷﻨ" ﻣﯘۋەﭘﭙق ،ﺋﻟﻤﺟﺪ
ۋە ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن""] .ﺷرﮬﯩﻞ ﻣﯘﻣﺘﯩ-1 "ﺗﻮم -383ﺑت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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