 ‐ 324461ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا ﭘﺎﻳﺪا ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻤﺪا زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯩﻘﺪاردا ﺋﺎﻟﺘﯘن ﺑﺎر ،ﻟﯧﯩﻦ ﻳﯩﻞ ﺗﻮﺷﻤﺎﺳﺘﺎ ،ﻳﯩﻞ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﻳﯧﻨﯩﻤﺪا ﺑﺎر ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ
ﻣﯩﻘﺪارى ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﯩﺪﯨﻦ زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﺪى ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى ﻳﯩﻞ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى ﺑﻮﻳﯩﭽ
ﺑﯧﺮﯨﻠﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﻗﯧﺘﯩﻠﻐﺎن ﻳﯧ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻼرﻧ ﻣﯩﻘﺪارﯨﻨ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﺷﯘ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺟﺎۋاپ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻣﯩﻘﺪارﯨﻐﺎ ﻳﺗن ﺋﺎﻟﺘﯘن ﺑﺎر ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻳﯩﻞ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﻳﻧ ﺋﺎﻟﺘﯘن ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﺪى ﻳﺎﻛ
ﭘﺎﻳﺪا ﺋﺎﻟﺪى ﻳﺎﻛ ﮬدﯨﻴﮔ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﻳﯧﻨﯩﺪﯨ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ
ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﺘﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻼرﻧﯩﯔ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺷﯘ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﮬدﯨﻴ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻳﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن :ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠن ﻳﯩﻞ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪا ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺳﻠﯩﺪﯨ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯧﺘﯩﻠﻐﺎن
ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻼرﻧﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺷﯘ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻼر ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔن ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪا ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻼرﻧﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ
ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﺋﮔر ﺋﺳﻠﯩﺪە ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻼرﻧﯩﯔ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋاﻗﺘ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﻣﻤ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻼرﻧﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ
ﺑرﺳﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﺘﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻼرﻧﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺗﻮﺷﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ زاﻛﺎﺗﻨ ﻣﯘددەﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺑﯧﺮﯨﺶ دﯦﻴﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ" :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﺘﯘن ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋاﻗﺘ ﺗﻮﺷﻘﺎن
ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻐﺎ ﻗﺎﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﻨﻐﺎن
ﺋﺎﻟﺘﯘن ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋۋۋﯨﻠﯩﺪە ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻐﺎ ﻗﯧﺘﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﺘﯘن ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼپ
ﻳﯩﻞ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠن ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺑﯘرۇن ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﻳﯩﻠ
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ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺋﮔر ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨ ﺋﺳﻠﯩﺪە ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻐﺎ ﻗﯧﺘﯩﭗ،
ﺋﺳﻠﯩﺪﯨ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﯩﻠ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪا ﮬﻣﻤ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺑﯩﺮﮔ ﺑرﺳﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ۋاﻗﺘ
ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺑﯧﺮﯨﺶ دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﮔر ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﺘﯘن زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﻟﭽﯩﻤﯩ ﻳﺗﻤﯩﺴ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ دﯦﻴﯩﻠﻧﺪە ،ﺋﮔر ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎن
ﺋﺎﻟﺘﯘن زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﻟﭽﯩﻤﯩ ﻳﺗﻤﯩﺴ ،ﺋﯘﻧ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻤﯩ ﻗﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ ،ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺑﯩﺮ
ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﺘﯘن ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻳﯩﻞ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻳﺪۇ دﯦن" .ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ
ﺋﯜﭼﺮۈﺷﯩﺶ" ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪى.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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