 ‐ 270751ﻣﯧﻠﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﻟﭽﯩﻤﯩ ﻳﺗﻤﯩن ،زاﻛﺎت ﻣﯩﻘﺪارﯨﻨﯩﯔ
ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻤ ﺑﯩﻠﻧﻤﯘ ﺑﯩﯩﺘﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩن ﻛﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﺑﯩﻠﻤﯩﻧﻠﯩﺘﯩﻦ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻤﯩﻨ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻤ ﺑﯩﻠن ﮬﯧﺴﺎﭘﻼﭘﺘﯩﻤن ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﻢ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ
ﺋﻟﭽﯩﻤ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﻛﺴن ﺑش ﮔﯩﺮاﻣﻐﺎ) (85ﻳﺗﻤﻳﺘﺘ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﺪا زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﯨﻨ
ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘ ﺑﯩﻠﻧﻤﯘ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺋﮔر ﺑﯘرۇن ﺑﯘﻧ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎم ﻣﯧﻠﯩﻤﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ
ﺋﻟﭽﯩﻤ ﺑﯩﻠن ﮬﯧﺴﺎﺑﻼپ ﺑﯧﺮەﺗﺘﯩﻢ ،ﻣﯧﻠﯩﻢ ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻤ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑش ﻳﯜز ﺗﻮﻗﺴﺎن ﺑش) (595ﮔﯩﺮاﻣﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﺪاق
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺗﯜپ ﻛﺗن ﻳﯩﻠﻼردﯨ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ ﮬﯧﺴﺎﺑ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك
ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻳﺎﻛ ﺋﺗن ﻳﯩﻠﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﭘﻗت ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺴﺎم ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﺑﯘﻧﺪاق
ﺋﮬﯟاﻟﺪا ﻧﯧﻤ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەك؟.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت‐ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺳﺎپ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﺪﯨﻦ ﻳﯩﯩﺮﻣ ﻣﯩﺴﻘﺎل ﻳﻧ ﺳﻛﺴن ﺑش ﮔﯩﺮام ،ﻳﺎﻛ ﻛﯜﻣﯜﺷﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﯜز ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻣﯩﺴﻘﺎل
ﻳﻧ ﺑش ﻳﯜز ﺗﻮﻗﺴﺎن ﺑش ﮔﯩﺮام ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﯩﺪەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻗﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯘپ ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴ ﮬﯧﺴﺎﺑﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪا ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ
ﻣﯧﻠﯩﺪﯨﻦ زاﻛﺎت ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﮬﺎزﯨﺮ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻗﻏز ﭘﯘﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﯘن‐ﻛﯜﻣﯜﺷ ﻗﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ ،دەۋرﯨﻤﯩﺰدﯨ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺑﯘﻧﯩﯔ
زاﻛﺎت ﺋﻟﭽﯩﻤﯩﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﮬﯧﺴﺎﺑﻼش ﻳﻧ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻻﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ دەپ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى.
ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﭼ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ دەۋرﯨﺪە ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻤ ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻤ ﺑﯩﻠن ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻻﺗﺘ،
ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻤ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩ ﻳﯜز دﯨﺮﮬم ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻤ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﯩﯩﺮﻣ دﯨﻨﺎرﻏﺎ ﺑﺎراۋەر ﻛﯧﻠﺗﺘ.
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ﻟﯧﯩﻦ ﻛﯜﻧﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺗﯜﺷ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﺘﯘن ﺑﯩﻠن ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻤ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى ،ﺑﯜﮔﯜﻧ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﯘ ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻟﭽﯩﻤ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﭼﻮڭ ﭘرق ﺑﺎر.
ﮬﺎزﯨﺮﻗ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻤ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﻛﺴن ﺑش ﮔﯩﺮام ﺑﯩﻠن ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻤ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑش ﻳﯜز ﺗﻮﻗﺴﺎن
ﺑش ﮔﯩﺮاﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا زور ﭘرق ﺑﺎر.
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻗﻏز ﭘﯘﻟﻼرﻧﯩﯔ زاﻛﺎت ﺋﻟﭽﯩﻤ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى ﺑﯩﻠن ﺑﯩﯩﺘﯩﻠﯩﻨﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى
ﺑﯩﻠﻧﻤﯘ؟ دﯦن ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن.
ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى ﺑﯩﻠن ﺑﯧﯩﺘﯩﻤﯩﺰ دﯦن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا؛ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺳﻛﺴن ﺑش ﮔﯩﺮام ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩ
ﻳﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻗﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ زاﻛﺎت ﭘرﯨﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،دەﻳﺪۇ.
ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى ﺑﯩﻠن ﺑﯧﯩﺘﯩﻤﯩﺰ دﯦن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻐﺎ ﻛرە ،ﺑش ﻳﯜز ﺗﻮﻗﺴﺎن ﺑش ﮔﯩﺮام ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ
ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩ ﻳﺗﯜدەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻗﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﭘرﯨﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دەﻳﺪۇ.
ﻗﻏز ﭘﯘﻟﻼرﻧﯩﯔ زاﻛﺎت ﺋﻟﭽﯩﻤ ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻣﯘﻧﺪاق دەﻟﯩﻞ ﻛﻟﺘﯜردى:
‐زاﻛﺎﺗﻨ ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى ﺑﯩﻠن ﮬﯧﺴﺎﺑﻼش ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ۋە ﺳﮬﯩﮫ ﻣﺷﮭﯘر ﮬدﯨﺴﻠر ﺑﯩﻠن
ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن.
‐ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى ﺑﯩﻠن ﮬﯧﺴﺎﺑﻼش ﻛﻣﺒﻏﻟرﮔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ،ﭼﯜﻧ ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﯨﻨ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﻛپ
ﺳﺎﻧﺪﯨ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ زاﻛﺎت ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﭘرﯨﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻗﻏز ﭘﯘﻟﻼرﻧﯩﯔ زاﻛﺎت ﺋﻟﭽﯩﻤ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ :ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘ
ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛپ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋزﮔرﻣﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻤ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﯩﯩﺮﻣ دﯨﻨﺎرﻏﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ دەۋرﯨﺪە ﮬﯩﺠﺎزﻧﯩﯔ ﻗﻮﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﻮرﻣﺎﻟﺪا ﻳﯩﯩﺮﻣ ﻗﻮي
ﻛﯧﻠﺗﺘ ،ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻤ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩ ﻳﯜز دﯨﺮﮬﻣﯩﻤﯘ ﻧﻮرﻣﺎﻟﺪا ﻳﯩﯩﺮﻣ ﻗﻮي ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﯩﻠ ﺑﻮﻻﺗﺘ.
ﺋﻣﻤﺎ ﮬﺎزﯨﺮﻗ دەۋرﯨﻤﯩﺰدە ،ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻤ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩ ﻳﯜز دﯨﺮﮬﻣ ﭘﻗت ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﯩﻠ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻤ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﯩﯩﺮﻣ دﯨﻨﺎر ﻳﺎﻛ ﻣﯩﺴﻘﺎﻟﻐﺎ ﮬﯩﺠﺎزﻧﯩﯔ ﻗﻮﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯩﯩﺮﻣ ﻳﺎﻛ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻗﻮﻳﻨ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﯩﻠ
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ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻠﯩﻘ ۋە زاﻛﺎت ﻣﯩﻘﺪارﯨﻨ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯧﯩﺘﯩﺸﺘﯩ ﮬﯧﻤﺗﻨ ﻧﺎﻣﺎﻳﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ،
ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻤ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ زاﻛﺎت ﺋﻟﭽﯩﻤ ﺑﺎﺷﻘﺎ زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن زاﻛﺎت ﺋﻟﭽﻣﻠﯩﺮﯨﯩﻤﯘ ﻳﯧﻘﯩﻦ ،ﺗﮔﯩﺪﯨﻦ ﺑش ،ﻗﻮﻳﺪﯨﻦ
ﻗﯩﺮﯨﻖ ،ﺋﯜزۈم ﻳﺎﻛ ﺧﻮرﻣﯩﺪﯨﻦ ﺑش ۋەﺳق دﯦﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎش.
ﺋﺳﻠﯩﺪﯨﻤﯘ ﻗﻏز ﭘﯘﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﺪۇر ،ﻛﯜﻣﯜش ﺋﻣس.
ﺋﯩﺴﻼم دۇﻧﻴﺎﺳ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺑﯩﺮﻟﯩﯩ ﺗۋە ﺑﻮﻟﻐﺎن"ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻛﺎدﯦﻤﯩﻴﯩﺴ "ۋە ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﮬﻳﺌﯩﺘ ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﭘﺗﯩﯟا ﮬﻳﺌﯩﺘ ،ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ":ﻗﻏز ﭘﯘﻟﻼرﻧﯩﯔ زاﻛﺎت
ﻣﯩﻘﺪارﻧ ﺋﺎﻟﺘﯘن ۋە ﻛﯜﻣﯜﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩ ﺋﻟﭽﻣﻨﯩﯔ ﺗۋەﻧﺮەﻛ ﺑﯩﻠن ﺑﯧﯩﺘﯩﺸﻨ ﻛﻣﺒﻏﻟرﻧﯩﯔ ﻣﻧﭙﺋﺗﯩ
رﯨﺌﺎﻳ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ دەپ ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﺪى.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﻗﻏز ﭘﯘﻟﻼرﻧﯩﯔ زاﻛﺎت ﺋﻟﭽﯩﻤﯩﻨ ﺑﯧﯩﺘﯩﺸﺘﯩ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﺪى :ﺋﯘﻧ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى ﺑﯩﻠن
ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻳﻤﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﻛ ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى ﺑﯩﻠﻧﻤﯘ؟ دﯦﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺑﯘ دەۋرﯨﻤﯩﺰدﯨ ۋە ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻣﺳﯩﻠﯩﻠردﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨ ﻗﻮﻳﯘپ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﺎراش ﻧزەرﮔ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﻣﯘﺷﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﺳﯩﻠﯩﻠردە ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﻗﺎراﺷﻨ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠﻤﯩن ﻧرﺳﯩﺴﯩ ﺋﻣل
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷرﯨﺌت ﺑﯩﻠﻤﯩن ﻧرﺳ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩ دەﻟﯩﻞ ﺗﯘرﻏﯘزﻣﺎﻳﺪۇ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﺪا
ﻧﯧﻤﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ۋاﺟﯩﭙﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤي ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺷرﯨﺌت ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎن ﺳﯜﭘت ﺑﯩﻠن
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠ :دﯨﻨ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩن
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﻤﯩﻧ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﻠﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ ۋەﻳﺎﻛ دﯨﻦ ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ
ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﯘﭼ ﺑﯩﻠن ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺎﻣﺪۇ؟".
ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﻗﺎراش ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﻗﺎراش ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤدﻧﯩﯔ ﻣزﮬﯩﭙﯩﺪە ﺋﯜچ ﻳﻮل ﺑﯩﻠن ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﻗﺎزى ﺋﺑﯘ ﻳﺋﻼ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﻣﯘﺗﻠق ﺋﯩ ﻳﻮﻟﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺋﺎرﯨﺪﯨ ﭘرﻗﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎن ﻳﻮﻟﻨ ﺋﺑﯘ ﻳﺋﻼ ۋە
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﯘﺳﯘل ﭘﯩﻘﮭﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ :ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرۇش ﻳﺗﻧ ﻗدەر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﺪە
ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرۇش ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺑﯘ ﺧﺗﺘﺎب ﺑﯘﻧ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﺘﺎ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟﻨ ﭼﯩﻘﺎردى.
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ﻣﯘﺷﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻣﺳﯩﻠﯩﻠردﯨﻦ :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﭘرﯨﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﺎﮬﺎرەﺗﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﺴﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘرﯨﺰ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ
ﺑﯩﻠﻤﯩﺴ ﻳﺎﻛ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﻮرۇﻧﺪا ،ﺋﯘ ﻳردە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﻧﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﻣﺪۇ؟ دﯦن ﻣﺳﯩﻠ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤدﺗﯩﻦ دەﻟﯩﻞ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩ رﯨﯟاﻳت
ﻛﻟن.
ﻣﯘﺷﯘ ﺑﺎﺑﺘﺎ ﺋڭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴ :ﮬﻛﯜم ﺋﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭘرﯨﺰ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ
ﺑﯩﻠﻤﯩن ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﺘ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺸﭽ :ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر راﻣﺰاﻧﺪا ﺳﻮﮬﯘرﻟﯘﻗﻨ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇپ ﻗﺎرا ﻳﯩﭙﺘﯩﻦ ﺋﺎق ﻳﯩﭙﻨ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر ﻳﯧﻧﻠر ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨ روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮۇﻣﯩﻐﺎن.
ﺋﻣر ﺋﯩﺒﻨ ﺧﺗﺘﺎب ،ﺋﺑﯘ زەر ۋە ﺋﻣﻤﺎر ‐ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻردﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﺴﯘن ‐ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺑزى ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر ﺟﯘﻧﯘپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ
ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩﻧﻠﯩﺘﯩﻦ ﺳﯘ ﻳﻮق ﻳردە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻣﺎي ﺗﯘرﻏﺎن،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻣﯩﻐﺎن.
ﮬﻗﯩﻘﺗن ﻣﻛﯩﺪە ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯧﺰا‐ﻗﯩﺸﻼﻗﻼردا ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧﯘرﻏﯘن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﻗﯩﺒﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋزﮔرﮔﻧﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ
ﺧۋەرﻧ ﺑﯩﻠﻧ ﻗدەر ﺑﻳﺘﯩﻠﻤﯘﻗددەس ﺗرەﭘ ﻗﺎراپ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮﯨﻨ
ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﯩ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻣﯩﻐﺎن ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻣﯩﺴﺎﻟﻼر ﺑك ﻛپ.
ﺑﯘ ﻗﺎﺋﯩﺪە ﺳﻟپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ۋە ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻐﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﻧﺪۇر.
ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﺗﺎﻗﯩﺘ ﻳﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭘرﯨﺰﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷرﺗ ﺋﯘﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ
ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯘر.
ﺟﺎزاﻣﯘ دەﻟﯩﻞ ﺗﯘرﻏﯘزۇﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ":] .ﭘﺗﯩﯟاﻻر
ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-19 "ﺗﻮم -227ﺑت[.
ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن :ﺳﯩﺰ ﺋﺗن ﻳﯩﻠﻼردا زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘرﯨﺰ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤي ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮەر ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ زاﻛﺎت ﭘرﯨﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ
دﯦن ﺳزى ﺑﯩﻠن زاﻛﺎﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ زاﻛﺎت ﺋﻟﭽﯩﻤﯩﻨ ﻛﯜﻣﯜﺷﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﺘﯘن‐
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ﻛﯜﻣﯜﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋڭ ﺋﺎز ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى ﺑﯩﻠن ﺑﯧﯩﺘﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ،ﺳﯩﺰﮔ ﺋﺗﯜپ ﻛﺗن
ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ زاﻛﺎت ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﯩﺘﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ دﯦن ﺳزﮔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﻗﺎراش ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ دۆﻟﯩﺘﯩﻼردا ﻳﻧ ﻣﯩﺴﯩﺮدا ﻛڭ ﺗﺎرﻗﺎﻟﻐﺎن ،ﻛﯩﺸﯩﻠر ﭘﺗﯩﯟا ﺳﻮراﻳﺪﯨﻐﺎن ۋە
ﺳزى ﻛﯜﭼ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧﯘرﻏﯘن ﻣﺷﮭﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺑﯘ ﻗﺎراش ﺑﯩﻠن ﭘﺗﯩﯟا ﺑرﮔن.
ﺷﻳﺦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ" :ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل زﯨﻨﻨت ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﯩﻨ ﻳﯩﻘﻨﺪا
ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﺗن ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺸ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﻣﯘﻧﺪاق ﺟﺎۋاپ ﺑرﮔن :ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﻗﺎرﯨﺸﯩﻤﭽ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺋﯘﺗﯘپ ﻛﺗن ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ دۆﻟﺗﺘ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺗﯩﯟا ﺋﯩﻤﺎم
ﺋﮬﻤد رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣزﮬﯩﺒ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤدﻧﯩﯔ ﻣزﮬﯩﭙﯩﺪە ﻣﺷﮭﯘر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﺎراش :ﺋزى ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎرﯨﻴت ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن زﯨﻨﻨت ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ زاﻛﺎت ﻛﻟﻤﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن :ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺋﺗن
ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ زﯨﻨﻨت ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨ ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ
زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ دەﻟﯩﻠﻠر ﺑﯩﻠن ﻛﯘﭼﻼﻧﺪۇرۇﻟﻐﺎن ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎراﺷﺘﺎ :زﯨﻨﻨت ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﮔرﭼ ﺋزى
ﺋﯩﺸﻠﺗن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﺴﯘن""] .ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ
رﯨﺴﺎﻟﯩﻠﯩﺮى ۋە ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-18 "ﺗﻮم -142ﺑت[.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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