 ‐ 45788ﺋﺎﻳﺎﻏﻘﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻏﻨ ﺳﯩﻠﯩﯟەﺗﺴ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺗﺎﮬﺎرەت ﺳﯘﻧﺎﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻳﺎﻏﻘﺎ ﻳﺎﻛ ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻘﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻳﺎﻏﻨ ﻳﺎﻛ ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻨ ﺳﯩﻠﯩﯟەﺗﺴ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺗﺎﮬﺎرەت
ﺳﯘﻧﺎﻣﺪۇ؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑ ﻛﯩﺮاﻣﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻳﺎﻏﻘﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎﻏﻨ ﺳﯩﻠﯩﯟەﺗن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﮬﺎرﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر :ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺋﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ،ﺋﯩ ﭘﯘﺗﻨ ﻳﯘﻳﯘش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﮬﺎرەت
ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻗﺎراش ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺋﻣس ،ﭼﯜﻧ ﺗﺎﮬﺎرەﺗﺘ ﺑدەﻧﻨ ﺋﺎرﻗﯩﻤﯘ‐ﺋﺎرﻗﺎ ﻳﯘﻳﯘش ۋاﺟﯩﭗ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻳﻧ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋزاﻻرﻧﯩﻴﯘﻳﯘﺷﺘﺎ ﺋﯘزۇن ﭘﺎﺳﯩﻞ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎرﻗﯩﻤﯘ‐ﺋﺎرﻗﺎ ﻳﯘﻳﯘش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﺋﻟﻤﯘﻏﻨ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -1ﺗﻮم -367ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋزاﻻرﻧ
ﺋﺎرﻗﯩﻤﯘ‐ﺋﺎرﻗﺎ ﻳﯘﻳﯘش ﭘرز ﺋﻣس دﯦن ﻗﺎراﺷﺘﯩ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺳزى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛزﻗﺎراش ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ".
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺋﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺗﺎﮬﺎرەت ﺳﯘﻧﯩﺪۇ ،ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﮬﺎرەت
ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ :ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﺎﮬﺎرەﺗﺘ ﻳﯘﻳﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎﻏﻨ ﺳﯩﻠﯩﯟەﺗﺴ ﺋﯩ ﭘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ
ﺗﺎﮬﺎرﯨﺘ ﺳﯘﻧﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻳﺎﻏﻨ ﺳﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﭘﯘﺗﯩﻨ ﻳﯘﻣﯩﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩ ﭘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ
ﺗﺎﮬﺎرﯨﺘ ﺳﯘﻧﯩﺪﯨن ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﭘﯘﺗﯘن ﺋزاﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﮬﺎرﯨﺘ ﺳﯘﻧﯩﺪۇ،ﭼﯜﻧ ﺗﺎﮬﺎرەت ﭘﺎرﭼﯩﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻤﯘ ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﻨ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ" ،ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -10ﺗﻮم -113ﺑﺗﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﮔر ﺗﺎﮬﺎرﯨﺘ ﺳﯜﻧﻐﯘﭼ ﻗدەر ﺋﺎﻳﺎغ ﻳﺎﻛ ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻨ ﭼﯩﻘﺎرﺳﺎ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺳﯜﻧﻤﺎﻳﺪۇ) .ﻳﻧ
ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ( ﺑﯘ ﺋﯩﻠﯩﯩﺮﯨ ﺳﻟپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ :ﻗﺗﺎدە ،ﮬﺳن ﺋﻟﺒﺳرﯨ ،ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺑﯩ ﻟﻳﻼ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ
ﻗﺎرﯨﺸ ،ﺋﯩﺒﻨ ﮬزﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻤﯘ "ﺋل ﻣﯘﮬﻟﻼ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -1ﺗﻮم -105ﺑﺗﺘ ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﻨ ﻛﯜﭼﻼﻧﺪۇرﻏﺎن .ﺷﻳﺨﯘل
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ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ ۋە ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﻧﺰﯨﺮ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻤﯘ ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﻨ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن .ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻤﯘ "ﺋل ﻣﺟﻤﯘئ"
ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -1ﺗﻮم -557ﺑﺗﺘ ،ﺑﯘ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﺎراش دﯦن.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺋﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺗﺎﮬﺎرەت ﺳﯘﻧﻤﺎﻳﺪۇ دﯦن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ:
 -1ﺗﺎﮬﺎرەﺗﻨﯩﯔ ﺳﯘﻧﯩﺸ ﺗﺎﮬﺎرەﺗﻨ ﺳﯘﻧﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯜز ﺑﯩﺮﯨﺸ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎﻏﻨ ﺳﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺶ دﯦن ﺗﺎﮬﺎرەﺗﻨ
ﺳﯘﻧﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻣﺎﻟﻼردﯨﻦ ﺋﻣس.
-2ﺗﺎﮬﺎرەﺗﺘ ﺋﺎﻳﺎﻏﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷرﺋ دەﻟﯩﻠﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﯩﺘﯩﻠن ،ﺑﯘﻧ ﺳﯘﻧﯩﺪۇ دﯨﻴﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﭼﻮﻗﯘم ﺷرﺋ
دەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺋﺎﻳﺎﻏﻨ ﺳﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺗﺎﮬﺎرەت ﺳﯘﻧﯩﺪۇ دەﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺷرﺋ دەﻟﯩﻞ ﻳﻮق.
-3ﺑﯘ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﭽﯩﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرۋەﺗﻧ ﻗﯩﻴﺎس ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺸﯩﻐﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﭽﯩﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرﺳﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﮬﺎرﯨﺘ ﺳﯘﻧﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﺎﻳﺎﻏﻘﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎﻏﻨ
ﺳﯩﻠﯩﯟەﺗﺴ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻧﻤﯘ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺳﯘﻧﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻏﻨ ﻳﺎﻛ
ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻨ ﺳﯩﻠﯩﯟەﺗﺴ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺗﺎﮬﺎرەت ﺳﯘﻧﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺗﺎﮬﺎرﯨﺘ ﺳﯘﻧﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ دۇرۇس
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ] ".ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-11 ﺗﻮم -193ﺑت[.
"ﺋﻟﻤﯘﻏﻨ-1 "ﺗﻮم-386-366ﺑﺗﻠر" ،ﺋﻟﻤﯘﮬﻟﻼ"-1ﺗﻮم-105ﺑت ،ﺋﻟﺌﯩﺨﺘﯩﻴﺎرات-15ﺑت ،ﺷرﮬﯘل ﻣﯘﻣﺘﯩ-1ﺗﻮم -180ﺑت
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻏﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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