 ‐ 128445ﺋﺗﯜك ﻳﺎﻛ ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻨ ﻛﺎﻣﯩﻞ ﺗرەت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻴﻤﯩن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻨ ﻛﯩﻴن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗرﯨﺘ ﺳﯘﻧﯘپ ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻨ ﺑﯩﺮ ﻧﭼﭽ ﻣﯩﻨﯘت ﺳﯩﻠﯩﭗ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺳﯩﻘﻤﺎق
دورا ﭼﯧﭙﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻨ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﯩ ﭘﯘﺗﯩﻨ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘﻳﯘش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ
ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻘﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯩﻴن ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺷرت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧﯘرﻏﯘن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺑﯘﻧ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪۇ.
ﻣﯘﻏﯩﺮە ﺋﯩﺒﻨ ﺷﺑ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣن ﺑﯩﺮ ﺳﭘردە ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﻠن
ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﻣن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﻨ ﺳﺎﻟﺪۈراي دﯦﺴم ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم:
ﺳﺎﻟﺪۇرﻣﯩﻐﯩﻦ ،ﻣن ﺗﻮﻟﯘق ﺗرەت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻴن دﯦﺪى ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﺪى] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-206 ﮬدﯨﺲ.
ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-274ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﺑﯘ داۋۇدﻧﯩﯔ رﯨﯟاﻳﯩﺘﯩﺪە -151ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ :ﺋﺗﯜﻛﻨ ﺳﺎﻟﺪۇرﻣﯩﻐﯩﻦ ،ﻣن ﺋﯘﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻴن ،دﯦﺪى
ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﺪى دﯦﻴﯩﻠن.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ" :ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﺋﺗﯜﻛ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﯘﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻴﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷرت
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ دﯦﺪى".
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﺋﻟﻤﯘﻏﻨ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -1ﺗﻮم -174ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺗﯜﻛ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﯘﻧ
ﺗﻮﻟﯘق ﺗﺎﮬﺎرەت ﺑﯩﻠن ﻛﯩﻴن ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺷرت ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﺪە ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻳﻮق".
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ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻚ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺗﯜﻛ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﯘﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯩﻴن
ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺷرت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺗﻮﻟﯘق ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﻤﺎي ﺋﺗﯜﻛﻨ ﻛﯩﻴن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ".
]"ﺋﻟﻤﯘﺋﺗﺘﺎ"-1ﺗﻮم -37ﺑت[.
"ﻣﯘﺋﺗﺘﺎﻧﯩﯔ ﺷرﮬﯩﺴ ﺋل ﻣﯘﻧﺘﻗﺎ"-1ﺗﻮم -78ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﺗﯜﻛﻨ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻛﯩﻴن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗرﯨﺘ ﺳﯘﻧﯘپ ﺋﺗﯜﻛﻨ ﺳﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺗﯜﻛﻨ ﻛﯩﻴن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺗﯜﻛﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﻛﯩﻴن دﯦن ﮬﻛﯜم ﻳﻮق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﺗﯜﻛﻨ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﻤﺎي ﻛﯩﻴن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺗﯜﻛ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﯘﻧ ﺗﻮﻟﯘق
ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻴن ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ".
ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن :ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻨ ﺳﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﮬﺎرەﺗﺴﯩﺰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
ﺑﻟ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩ ﭘﯘﺗﯩﻨ ﻳﯘﻳﯘپ ﻛﯩﻴﯩﺸ ﻛﯩﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮔرﭼ ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻨ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺳﯩﯘﻧﺖ ﺳﯧﻠﯩﯟەﺗن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﮬﻛﯜم ﺋزﮔرﻣﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺋﺎدەم ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻨ ﺗﺎﮬﺎرەﺗﺴﯩﺰ ﻛﯩﻴن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐9640ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.

2/2

