 ‐ 339075ﻛﻣﺒﻏل ﺋزﯨ ﺑﯧﺮﯨﻠن زاﻛﺎﺗﻨ ۋاﻛﺎﻟﯩﺘن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﻐﺎ ﮬﺎۋاﻟ
ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﻛﻣﺒﻏل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﻮرۇﻧﺎ ۋﯨﺮۇﺳ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋزﯨ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺑرﻣﻛﭽ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ :ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳﯩﺰﻧ ۋەﻛﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ﺳﯩﺰدﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯧﻠﯩﯟاﻻي دﯦﻴﯩﺸ
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .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 ۋە ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﻛﻣﺒﻏل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋزﯨ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳدﯨﻘ ﻳﺎﻛ زاﻛﺎﺗﻨ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﺎي ﻛﯩﺸﯩﻨ ۋەﻛﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ ﺋﺎﻟﻐﺎن زاﻛﺎت ﻳﺎﻛ ﺳدﯨﻘ ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻧ ﻛﻣﺒﻏل ﻛﯩﺸ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﻛﺗﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻟﻼﻣ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺪۇرەﮬﻤﺎن ﺋﯩﺒﻨ ﻗﺎﺳﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﮬﺎﺷﯩﻴﺗﯘر رەۋزە" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ -3ﺗﻮم -293ﺑﯩﺘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪاق
دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘﻧﯩﯔ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺸ ۋە ﻛﻣﺒﻏﻟﻨﯩﯔ ﻣﯜﻟ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ۋەﻛﯩﻞ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ ﺋﯧﻠﯩﺸ ﺷرت
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﯘﻧ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﮔر ﻛﻣﺒﻏل ﺋزﯨ ﺑﯧﺮﯨﻠن ﻧرﺳﯩﻨ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨ ﻣﺎل ﺋﯩﯩﺴﯩ ۋاﻛﺎﻟت ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻳﺎﻛ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻨ ﮬﺎۋاﻟ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن زاﻛﺎت ﭘﯘﻟﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ
ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺋﯘ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﭘﯘل دﯦن ﻛﻣﺒﻏﻟ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺑﻛﺮەك
ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧ ﻗﺎﻧﺪاق ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻟﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠن ﻣﺎﻟﻨ ﺋﯘﻧﺪاق ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽ
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ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻟﻤﻳﺪۇ ،ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﮬﺎﺟت ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘ ﻧرﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺳﻠﯩﺪﯨ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻧﭼﭽ ﮬﺳﺴ ﺋرزان ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺸ
ﻣﯘﻣﯩﻦ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟ ﺑﺎر ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﮔر زاﻛﺎت ﺑرﮔﯜﭼ ﺑﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩ زاﻛﺎت ﭘﯘﻟﯩﻨ ﺑرﺳ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﭘﯘﻟﻐﺎ زۆرۈر
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮﯨﺴ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻳﻧ دادﯨﺴ ،ﺋﺎﻧﯩﺴ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸ ﻳﺎﻛ
ﺗﺎﻏﯩﺴ دﯦﻧﺪەك :ﻣن ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪاردا زاﻛﺎت ﺑﺎر ،ﺳﯩﻠر ﻗﺎﻧﺪاق ﻧرﺳﯩﻠرﮔ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼر ،ﺳﯩﻠرﻧ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋۋەﺗﯩﭗ ﺑﯧﺮەي دەپ ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺳﻮراپ ﺋۋەﺗﯩﭗ ﺑرﺳ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ۋە زاﻛﺎت
ﺋز ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺗﻛن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ""] .ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-18"ﺗﻮم -481ﺑت[.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻛﻣﺒﻏﻟﻨﯩﯔ ﺋزﯨ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ زاﻛﺎت ﭘﯘﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴ ﻳﺎﻛ ﺋزى ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ
ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ۋەﻛﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪۇر ،ﺑﯘ ﻛﻣﺒﻏﻟ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن زاﻛﺎﺗﻨ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ ﺋﯧﻠﯩﺸﻼ ﺋﻣس ﺑﻟ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن
ﺑﯩﺮﮔ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﺳﺌﯘل ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯘر ،ﮔرﭼ ﺑﯘﻧ ﻛﻣﺒﻏل ﻳﺎﻛ زاﻛﺎت ﺑرﮔﯜﭼ ﺋﺎﺷﺎرا ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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