 ‐ 10001ﺋﯩﺴﻼﻣﺪا ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل:
ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﺋﯩﻠﯩ ،ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎل ۋە ﭘرزەﻧﺘﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩ ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﯩ روﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﺎراﻳﺪۇ؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨ ﺗرﺗﯩﭙﻠش ۋە ﮬﯩﻤﺎﻳ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩ روﻟﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼم ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘ ۋە ﮬﺎزﯨﺮﻗ ﻏرب ﺋﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧزﯨﺮﯨﺪﯨ ﺋﻮرﻧﯩﻨ
ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻزﯨﻢ .ﺋﯩﺴﻼم ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎﺋﯩﻠ زوراۋاﻧﻠﯩﻖ ۋە زۇﻟﯘم ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ﺑﺎﺷﻘﯘرۇﻻﺗﺘ ،ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋرﻟرﻧﯩﯔ
ﺑﺎﺷﻘﯘرۇﺷﯩﺪا ﺑﻮﻻﺗﺘ ،ﺋﺎﻳﺎل ﻳﺎﻛ ﻗﯩﺰ زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼ ۋە ﻛﻣﺴﯩﺘﯩﺸ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﯘﭼ ﺋﯧﺪى .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى :ﺋر
ﻛﯩﺸ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻮﻏﻠ ﺋﯩﯩﺪارﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘ .ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺋﮔي ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨ ﻧﯩﺎﮬﻼپ
ﺋﺎﻻﺗﺘ ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﭼﻛﻠﻳﺘﺘ .ﻣﯩﺮاﺳﻨﯩﻤﯘ ﭘﻗت ﺋرﻟرﻻ ﺋﺎﻻﺗﺘ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ۋە ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﺑﺎﻟﯩﻼرﻏﺎ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳ ﺑرﻣﻳﺘﺘ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﺎرﯨﺸ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻗﯩﺰ ﻳﺎﻛ ﮬدە‐ﺳﯩﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﯘن
ﺧﺎرﻟﯩﻖ ۋە ﻧﯘﻣﯘس ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯧﺪى .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻧزﯨﺮﯨﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩ ﺧﺎرﻟﯩﻖ،
ﺋﺎر ﻧﯘﻣﯘس ﻛﻟﺘﯜرﯨﺪۇ دەپ ﻗﺎرﯨﻠﯩﭗ ﻗﯩﺰ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﯘﻣﯘس ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯧﺮﯨﻚ ﻛﻣﯜۋﯦﺘﺗﺘ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ
ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەرﺳﯩ) ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻨﯩﯔ( ﻗﯩﺰ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﻮش ﺧۋﯨﺮى ﻳﺗﯜزۈﻟﺴ ،ﭼﯩﺮاﻳ ﺋزﮔﯩﺮﯨﭗ،
ﻏزەﭘﻨﺎك ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ﻧﮬﻞ ﺳﯜرﯨﺴ -58 ﺋﺎﻳت .ﺋﺎﺋﯩﻠ ﭼﻮڭ ﭼﯜﺷﻧﭽﯩﺪە ﻗﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،زۇﻟﯘم ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ
ﺑﯩﺮﯨ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻐﺎ ﺑرﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﺗﺘ .ﺋﯩﺴﻼم ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺋﭼﯜرۈپ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪى ۋە ﺋﺎداﻟﺗﻨ ﺗﺎراﺗﺘ .ﮬر
ﺑﯩﺮ ﮬق ﺋﯩﯩﺴﯩ ﮔرﭼ ﺋﯘ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋز ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺑردى ،ﮬﺗﺘﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﺗن ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯧﮭﺘﯩﺮام ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﭼﯘﺷﯘرۇﺷﻨ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﺪى .ﮬﺎزﯨﺮﻗ زاﻣﺎن ﻏرب ﭼﯜﺷﻧﭽﯩﺴﯩﺪﯨ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩ ﻧزەر ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎق ،ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺟﺮﯨﻐﺎن ﺷﺎﻻﯕﻼﺷﻘﺎن ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺪﯨﻴ ۋە ﺋﺧﻼق ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯘرۇﺷﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﻮﻏﯘل ﻧﯧﻤﯩﻨ
ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺷﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﻗﻳرﮔ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﺳ ﺷﯘ ﻳرﮔ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﻗﯩﺰﻣﯘ ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﻨ
ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﻗﻮﭘﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﺋرﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ۋە ﻣﯘﺳﺘﻗﯩﻞ ﮬﻮﻗﯘﻗﻠﯘق ﻧﺎﻣ ﺑﯩﻠن ﺋزى ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ﺑﻮﻳﯘﻧﭽ
ﺗﯘرﻣﯘش ﻛﭼﯜرۈپ ،ﺋﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣﻧﺒﯩﻴ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻟﻤﻛﺘ .ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﻧﺗﯩﺠﯩﺴ ﻧﯧﻤ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽ ﺋﯩﺪى!؟.
ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺟﺮﯨﻐﺎن ﺋﺎﺋﯩﻠ ،ﻧﯩﺎﮬﺴﯩﺰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﭘرزەﻧﺖ ،ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯩﺸ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋۋﻻدﻻردﯨﻦ ﺗرﻛﯩﭗ
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ﺗﺎﭘﻘﺎن ﺟﻣﺌﯩﻴت ﻧﯧﻤ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽ ﺋﯩﺪى!؟ .ﺑزى ﺋﻗﯩﻞ ﺋﯩﯩﻠﯩﺮى ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەك :ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻼر ﺗﯘرﻣﯩﻼرﻏﺎ،
دوﺧﺘﯘرﺧﺎﻧﯩﻼرﻏﺎ ،ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻧﻼر ﺳﺎﻧﺎﺗﻮرﯨﻴﯩﺴﯩ ﺑﺎرﺳﺎ ﺋﯩﺴﻼم ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘرﻗﻨ ﻛرۈۋاﻻﻻﻳﺪۇ .ﭘرزەﻧﺘﻠر
ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﮬﯧﻴﺖ‐ﺑﺎﻳﺮام ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﻮﻗﻠﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﺳزﻧﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴ :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻏﻳﺮﯨﺪە ﺋﺎﺋﯩﻠ
دﯦن ﺋﯘﻗﯘم ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ ﻛﻟﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨ ﺗﯘرﻏﯘزۇش ۋە ﻛﯜﭼﻠﻧﺪۈرۈﺷ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ
ﺋﮬﻤﯩﻴت ﺑردى .ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨ ﺋﺎزار ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺪى .ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﮬر ﺑﯩﺮ ﺋزاﻏﺎ ﺋز
ﮬﺎﻳﺎﺗ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺑردى .ﻣﺳﯩﻠن :ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧ ﺋﺎﻧﺎ ،ﻗﯩﺰ ﻳﺎﻛ ﮬدە‐ﺳﯩﯩﻞ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺋﯩﺮام ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﻨ ﺋﯩﺮام ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻛﯩﺘ :ﺋﺑﯘ ﮬﯜرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ
ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ :ﻳﺎ رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ! ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻣﯩﻨﯩﯔ
ﮬﻣﺮاھ ﺑﻮﻟﯘﺷﯘﻣﻐﺎ ﻛﯩﻢ ﺑك ﻻﻳﯩﻖ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﺎﻧﺎڭ دﯦﺪى ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﯘ؟ دﯦﻧﺘ ،ﻳﻧ
ﺋﺎﻧﺎڭ دﯦﺪى ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﯘ؟ دﯦﻧﺘ ،ﻳﻧ ﺋﺎﻧﺎڭ دﯦﺪى ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﯘ؟ دﯦﻧﺘ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎڭ دﯦﺪى .ﺑﯘ
ﮬدﯨﺴﻨ ﺑﯘﺧﺎرى  -5626ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ  -2548ﮬدﯨﺴﺘ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰ ﭘرزەﻧﺘﻨ ﺋﯩﺮام ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻛﯩﺘ :ﺋﺑ
ﺳﺋﯩﺪ ﺋﻟﺨﯘدرى رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯜچ ﻗﯩﺰى ﻳﺎﻛ
ﺋﯜچ ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﺴ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﺎﻛ ﺋﯩ ﻗﯩﺰى ﻳﺎﻛ ﺋﯩ ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﺴ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻻر ﮬﻗﻘﯩﺪە
ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﯩﺪﯨن ﺟﻧﻨﺗ ﻧﺎﺋﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﯩﺒﻨ ﮬﯩﺒﺒﺎن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-2 ﺗﻮم -190ﺑﺗﺘ رﯨﯟاﻳت
ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﺋﯩﺮام ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻛﯩﺘ :ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﺎدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻼر ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻼر ،ﻣن ﺋﺎﺋﯩﻠﻣ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ
ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯜﻟﯕﻼر .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى -3895ﮬدﯨﺴﺘ ﮬﺳن ﮬدﯨﺲ دەپ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺋﯩﺴﻼم ﻗﯩﺰ‐ﺧﺎﻧﯩﻤﻼرﻏﺎ
ﻣﯩﺮاﺳﺘﯩﻦ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗرەﭘﻠردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺑردى .ﻛپ ﺋﯩﺸﻼردا ﺋرﻟرﮔ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﮬﻮﻗﯘﻗﻼرﻧ ﺑردى.
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋرﻟرﻧﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﺪۇر .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﺑﯘ داۋۇت  ‐ 236ﮬدﯨﺴﺘ رﯨﯟاﻳت
ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﺗۋﺳﯩﻴﻟرﻧ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋر ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻨ ﺗﺎﻟﻼش ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ﺑردى .ﺋۋﻻد
ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠﺷﺘﯩ ﺑزى ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺗﻠرﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ زﯨﻤﻤﯩﺴﯩﺪە ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻼرﻧﯩﯔ زﯨﻤﻤﯩﺴﯩ ﺋۋﻻد
ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﭼﻮڭ ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺗﻨ ﻳﯜﻛﻠﯩﺪى .ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺘﯩﻢ دەﻳﺪۇ :ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﻼر ﻣﺳﺌﯘل ،ﮬﻣﻤﯩﻼر ﺋز
ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴت داﺋﯩﺮەﯕﻼردﯨﻦ ﺳﯘﺋﺎل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺴﯩﻠر ،ﺋﯩﻤﺎم ﺋز ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪﯨ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻣﺳﺌﯘل ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘ ﺷﯘ داﺋﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﯘﺋﺎل
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋر ﺋز ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩ ﻣﺳﺌﯘل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺋز ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺳﯘﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩ ﻣﺳﺌﯘل ﺑﻮﻟﯘپ
ﺋﯘﻣﯘ ﺋز داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮرﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺧﯩﺰﻣﺗﭽ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻨﯩﯔ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﺳﺌﯘل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻣﯘ ﺋز ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴت داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺳﯘﺋﺎل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﺑﯘﺧﺎرﯨﻴﺪا -853ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪا -1829ﮬدﯨﺴﺘ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن .ﺋﯩﺴﻼم ﭘرزەﻧﺘﻠردە ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻨ
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ﮬرﻣﺗﻠش ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯜش ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻨ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈردى .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﯔ ﭘﻗت ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋزﯨﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻼرﻧ ۋە ﺋﺎﺗﺎ ‐ ﺋﺎﻧﺎﯕﻼرﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻼرﻧ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﺪى،
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ،ﻳﺎ ﺋﯩﯩﻠﯩﺴ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﻮل ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﻮﮬﻮي دﯦﻤﯩﯩﻦ )ﻳﻧ ﻣﺎﻻﻟﻠﯩﻘﻨ
ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳزﻧﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ( ،ﺋﯘﻻرﻧ دۈﺷﻟﯩﻤﯩﯩﻦ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﮬرﻣت ﺑﯩﻠن ﻳﯘﻣﺸﺎق ﺳز ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ﺋﯩﺴﺮا
ﺳﯜرﯨﺴ-23 ﺋﺎﻳت .ﺋﯩﺴﻼم ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺷرﯨﭙ ،ﭘﺎﻛﻠﯩﻘ ،ﻧﺳﺑ ۋە ﺋﯩﺰزەت‐ﺋﺎﺑﺮوﻳﯩﻨ ﮬﯧﻤﺎﻳ ﻗﯩﻠﺪى .ﻳﺎﺷﻼرﻧ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈردى .ﻳﺎت ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨ ﮬرﺑﯩﺮ ﺋزاﻧﯩﯔ ۋەزﯨﭙﯩﺴﯩﻨ ﺑﻟﯩﻠﯩﺪى .ﺋﺎﺗﺎ‐
ﺋﺎﻧﯩﻼرﻧﯩﯔ ۋەزﯨﭙﯩﺴ؛ ﺋۋﻻدﻻرﻏﺎ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯜپ ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩ ﺋﯩﺪﯨﻴ ۋە ﺋﺧﻼق ﺑﯩﻠن ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈرۈﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت .ﭘرزەﻧﺘﻠر
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳزﯨﻨ ﺋﺎﯕﻼپ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﮬرﻣت ۋە ﻣﯘﮬﺑﺒت ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﯜزۈﻣﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺘﮬم ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ دﯨﻦ دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﭼﻮڭ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻛﯩﺖ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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