 ‐ 316097ﺷﯧﺮﻛت ﺋﯩﺸﭽﯩﻼرﻏﺎ ﺧﯩﺰﻣت ﺋﺎﻳﯩﻐ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﯘل ﺑرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻳﺎغ
ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻤﺎي ﺋﯘ ﭘﯘﻟﻨ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﻛﻮﻧﺎ ﺋﺎﻳﺎغ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﺋﯩ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﻗﯘرۇﻟﯘش ﺷﯧﺮﻛﯩﺘﯩﺪە ﺋﯩﺸﻠۋاﺗﯩﻤن ،ﻣن ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ﺷﯧﺮﻛﺗﺘﯩﻦ ﻣﺎﯕﺎ ﺧﯩﺰﻣت ﺋﺎﻳﯩﻐ
ﺳﯧﺘﯩﯟﯨﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪاردا ﭘﯘل ﺑردى ،ﺷﯧﺮﻛت ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔن ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺧﯩﺰﻣﺗﭽﯩ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن،
ﻣن ﻳﯧ ﺋﺎﻳﺎغ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﻟﯘﻧﯩﻨ ﺷﯧﺮﻛﺗ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ ﺋﺎﻳﺎﻏﻨ ﺧﯩﺰﻣت ۋاﺧﺘﯩﺪا ﻛﻳﺴم ﺗﯩﺰ ﻛﻮﻧﯩﺮاپ ﻛﺗﻤﯩﺴﯘن،
ﻛﯧﻴﯩﻨﭽ ﻛﯩﻴﻣن دەپ ﺋﻳﺪە ﻗﻮﻳﯘپ ،ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﻣﻤﺎ ﻛﻮﻧﯩﺮاق ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻏﻨ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻳﺪﯨﻢ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ
ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟ ﻣن ﻳﯧ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻏﻨ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﭘﯘﻟﯩﻨ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﺴﺎم ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺎﻏﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﻛﻮﻧﺎ ﺋﺎﻳﺎﻏﻨ ﻛﻳﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻳﯧ ﺋﺎﻳﺎﻏﻨ ﺧﯩﺰﻣﺗﺘ ﻛﻳﻤي ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﻛﻳﺴﻣﻤﯘ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﺧﯩﺰﻣت ﺋﺎﻳﯩﻐ ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘزۇﻟﯘپ،
ﻳﯧﺮﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﮬر ﭘﺳﯩﻠﺪە ﺷﯧﺮﻛت ﻛﻮﻧﺎ ﺋﯩﺸﭽﯩﻼرﻏﺎ ﻳﻧ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎغ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﯘل ﺗﺎرﻗﺎﺗﺴﺎ ،ﻣﻧﻤﯘ
ﻛﻮﻧﺎ ﺋﯩﺸﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜن ﺷﯘ ﭘﯘﻟﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﺴﺎم ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﻳﺎﻛ ﻣن ﺧﯩﺰﻣﺗ ﺋزۈﻣﻨﯩﯔ ﻛﻮﻧﺎ ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﻤﻨ
ﻛﯩﻴﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧ ﺋﺎﻳﺎﻏﻨ ﻛﻳﻤﯩﻧﻠﯩﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎغ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺎرﻗﺎﺗﻘﺎن ﭘﯘﻟﻨ ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ .ﺑﯘ
ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺷﯧﺮﻛت ﺋﯩﺸﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣت ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﭘﯘل ﺑرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺋﯩﺸﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﭘﯘﻟﻨ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﻳﯩﺪە ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﻛﻮﻧﺎ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺷﯧﺮﻛت ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑرﮔن ﭘﯘل ﮬدﯨﻴ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺧﯩﺰﻣﺗﺘ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻨ ﺷرت
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑرﮔن ﭘﯘل ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺑﻟﯩﻠﻧن ﺷرﺗ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺷﻳﺦ زەﻛرﯨﻴﺎ ﺋﻧﺴﺎرى رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ "ﺋﺳﻨﺎ ﺋﻟﻤﺗﺎﻟﯩﺐ"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -2ﺗﻮم -479ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن:
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"ﺋﮔر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩ ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪاردا ﭘﯘل ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺸﯩﻨ ﺋﻮراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎش ﻛﯧﻴﯩﻤ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺷﺧﺴ
ﺗﺎزﯨﻠﯩﻘﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ دﯦن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﭘﯘﻟﻨ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﺷرت
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﭘﯘﻟﻨ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ دﯦن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻧ ﻧﯧﻤﯩ ﺋﯩﺸﻠﺗﺴ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﺸﻠﺗﻤي ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯩﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
ﺷﻳﺦ ﺳﯘﻻﻳﻤﺎن ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر ﺋﻟﺠﻣل رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩ ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ دەپ ﺧﻮرﻣﺎ ﺑرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺧﻮرﻣﺎ ﺑرﮔﯜﭼ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﻘ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩ ﻗﺎراپ ﺑرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺧﻮرﻣﯩﻨ ﺑﺎﺷﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻠﺗﻤﺳﺘﯩﻦ ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸ
ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ""] .ﮬﺎﺷﯩﻴﺗﯩﻞ ﺟﻣل ﺋﻻ ﺷرﮬﯩﻞ ﻣﯩﻨﮭج"-2ﺗﻮم -328ﺑت[.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪﯨ ﻗﺎﺋﯩﺪە ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻤﯩﺰدا :ﻛﯩﻤ ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﻣﻟﯘم
ﻧرﺳ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﭼﻮﻗﯘم ﺷﯘ ﻧرﺳ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
رۇﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧرﺳﯩ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ"" .ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﺮﯨﺸﯩﺶ"-4ﺗﻮم -9ﺑت.
ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ دەﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ :ﺳﯩﺰ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭙﺴﯩﺰ ،ﻳﯧ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻏﻨ ﺷﯧﺮﻛﺗﺘ ﺧﯩﺰﻣت ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯔ ،ﺋﮔر
ﺷﯧﺮﻛت ﻛﻮﻧﯩﻨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﯧﯩﻨ ﺋﯩﺸﻠﺗﻤﯩﺴﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺷﯧﺮﻛت ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎﻳﺎغ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﻧ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎغ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﻛ ﻛﻮﻧﺎ ﺋﺎﻳﯩﻐ
ﻳﯧﺮﺗﯩﻠﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﮬﻣﻤﻳﻠن ﻳﯧ ﺋﺎﻳﺎغ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﺴﯘن دەپ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﯘل ﺗﺎرﻗﺎﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺷﯘ ﺷرﺗ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻟن
ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺗﺎرﻗﺎﺗﻘﺎن ﭘﯘﻟﻨ ﺋﺎﻟﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﮔر ﺷﯧﺮﻛت ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺷرت ﻗﯩﻠﻤﺎي ،ﺋﺗن ۋاﻗﯩﺘﻘﺎ راﺋﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻮﻧﺎ ﺋﺎﻳﺎﻏﻼر ﺧﯩﺰﻣﺗ ﻳﺎرﯨﻤﺎﻳﺪۇ دەپ ﭘﯘل
ﺗﺎرﻗﺎﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﺘﺘﺎ ﭘﯘﻟﻨ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﯧ ﺋﺎﻳﺎغ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﺴﯩﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻳﺎﻛ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﯩﺰ ﺧﯩﺰﻣﺗ ﻳﺎرﯨﺴﺎ ﺷﯘﻧ
ﻛﻳﺴﯩﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﯩﺰﻧ ﺗﯜزﯨﺘﯩﯟﯦﻠﯩﯔ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯩﺰ ﭘﻗت ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺋﮔر ﺧﯩﺰﻣت ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﯩﺰ ﻳﯧ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺷﯧﺮﻛت ﻛﻮﻧﺎ ﺋﺎﻳﺎﻏﻨﯩﯔ
ﺑﯘزۇﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺷرت ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﻧ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎغ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﯘل ﺗﺎرﻗﺎﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧ ﺋﺎﻟﺴﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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