 ‐ 217409ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﺎ ﭘرزەﻧﺖ ﺗرﺑﯩﻴﻠش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﺋﯩﺴﻼم ﺗﻟﯩﻤﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘرﯨﻨﯩﻤن ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺋﯩﺴﻼم ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑزى ﻧﺎﭼﺎر
ﻧرﺳﯩﻠرﻧ دەﻳﺪۇ ،ﻣن ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈﺷ ﺋﯘرﯨﻨﯩﻤن ،ﺋﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳزۈﻣ ﻗﯘﻻق ﺳﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻣن
ﺑﻮﻟﺴﺎم ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﻐﺎن ،ﻣن داﺋﯩﻢ دﯨﻨﯩﻤﻨ ﺋﮔﯩﻨﯩﺸ ۋە ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺴﻨ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸ ﺋﯘرﯨﻨﯩﻤن ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺗﻮﻟﯘق
ﻧﺗﯩﺠ ﻗﺎزﯨﻨﺎﻟﻤﺎﻳﻤن ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘ ﺑﺎﻻم ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﭽﯩ ﺗﻮﻗﻘﯘز ﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ،ﭼﻮﯕ ﺋﻮن ﺋﯜچ ﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ،ﻣن ﻗﺎﻧﺪاق
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا دﯨﻨ ﺗﻟﯩﻤﺎﺗﻼرﻏﺎ ﺑك ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻻﻻﻳﻤن؟ ،ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺑﯘ ﺗﻟﯩﻤﺎﺗﻼرﻧ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ دﯨﻠﯩﻐﺎ
ﺋﻮرﻧﺎﺷﺘﯘرﯨﻤن؟ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨ ﭼﻮﯕﻼر ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮادەﻣﻨ
ﺳﯘﺳﻼﺷﺘﯘرۇپ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا 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 :ﺋﯩﻨﺴﺎن دﯨﻨﺪﯨﻦ ۋە دﯨﻨ ﺗﻟﯩﻢ ﺗرﺑﯩﻴدﯨﻦ ﮬرﻗﺎﻧﭽ ﻳﯩﺮاﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﺗﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ دﯨﻠﯩﺪا ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘرۇﻗ ۋە
ﺗﻮﻏﺮا ﺋﺎڭ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧ ﻗﻮزﻏﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﺗﯜزﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮﯨ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧ دﯨﻨﯩ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ
ۋە ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ.
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯘﻧ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ۋە ﺋﯧﺰﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ۋەز‐ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺸ ﺋﯘرۇﻧﯘڭ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻳﺎردەم ﺗﯩﻠڭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﺰﮔ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ۋە ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺪۇ،
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪﯨﯩﻠرﻧﯩﯔ دﯨﻠﯩﻨ ﮬﻗﻨ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧﯘر ﺑﯩﻠن ﻳﻮرۇﺗﯩﺸﯩﻨ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬﻗﯩﻘﺗ
ﺋﮔﯩﺸﯩﺸﻨ رﯨﺰﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﺳﻮراڭ.
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺋﯩن ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮش ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﻮﻗﯘﺷ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻠﻤ ۋە دﯨﻨ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻐﺎ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ۋە ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨ ﮬل ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻼرﻧ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺋﯘرۇﻧﯘڭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ

3/1

ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻧﯩﯔ دﯨﻠﯩﻨ ﺋﯧﭽﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ ،ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻳﺎردەم ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﺴﯩﯩﺰ ۋە ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﺳۋەﭘﻠرﻧ ﻗﯩﻠﺴﯩﯩﺰ
ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯜﻣﯩﺪ‐ﺋﺎرزۇﻟﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﺷﻘﺎ ﻛﺗﯜزﻣﻳﺪۇ.
ﺋﮔر ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﺰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺳﯜرەﺗﻠﯩﻚ ﺳﯩﻨﺌﺎﻟﻐﯘ ﻓﯧﻠﯩﻤﻠﯩﺮى ،ﺋﺎۋازﻟﯩﻖ ۋەز‐ﻧﺳﯩﮭت ۋە دەرﺳﻠﯩﻠر
ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰ ﻳﺎﻗﺘﯘرۇپ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺋﯧﮭﺘﯩﺮام ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺷﻳﺨﻠرﻧﯩﯔ ﻟﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛﻟﺘﯜرۈپ ﻗﻮﻳﯘڭ.
ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟ !ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺳﯩﺰ ﮬﺎزﯨﺮ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺟﯩﮭﺎدﺗﺎ ﺗﯘرﯨﯟاﺗﯩﺴﯩﺰ ،دﯨﻨﻨ ﻗﻮﻏﺪاش ،ﺋزﯨﻨ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨ
ۋە ﭘرزەﻧﺘﯩﻨ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﺎ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دﯨﻨ ۋە ﻣﯩﻠﻠ ﻛﯩﻤﻠﯩﯩﻨ ﻗﻮﻏﺪاﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯜﻳﯜك
ﻣﻳﺪاﻧﺪا ﺗﯘرﯨﯟاﺗﯩﺴﯩﺰ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺰ ﺋزﯨﯩﺰدە ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻤﯩﺰدە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯨﻘﯩﻨ ﺗﯘرﻏﯘزۇش ﺋﯜﭼﯜن ﻛرەش ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﯩﺴﯩﺰ ،ﺷﯘﻧ
ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﺑﯩﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗﯧﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰ ،ﮬﺳﺴﯩﯩﺰ ۋە ﺗﺎرﺗﻘﺎن
ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﺮﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﯨﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺳﯩﺰ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧﯩﯔ دﯨﻠﯩﻐﺎ دﯨﻨﻨ ۋە دﯨﻨ ﺗﻟﯩﻤﺎﺗﻼرﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﮬﺑﺒت ﺋﯘرۇﻗﯩﻨ ﺗﯩﺮﯨﺸﺴﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك،
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك:
-1ﮬر ﻛﯜﻧ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﯩﺰﮔ ۋاﻗﺘﯩﯩﺰدﯨﻦ ﻛﭘﺮەك ﺋﺎﺟﯩﺮﺗﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﯜﻳﯜﻛﻠﯩ ،ﺗﻟﯩﻤﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳزﻟپ
ﺑﯩﺮﯨﯔ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ دﯨﻠﻼرﻧ ﻧﯘرﻻﻧﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﮔﯜزەل ﺳﯩﻴﺮەﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛﭘﺮەك ﺳزﻟپ ﺑﯩﺮﯨﯔ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﻛﯕﻠ ﺑﯘﻧﺪاق ۋەﻗﻟرﻧ ﺋﺎﯕﻼﺷﻘﺎ ﺑك ﺋﯩﺸﺘﯩﻴﺎق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑك ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘڭ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﯩﺰ،
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻛپ ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ ۋە ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯜﻟ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ.
-2ﺋﻳﯩﯩﺰدە ﺑﯩﺮ ﺗﺎم دوﺳﯩﺴ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮى ،ﮬدﯨﺲ ﺷﯩﺮﯨﭙﻠر ۋە دﯨﻨ ﺗﻟﯩﻤﺎﺗﻼرﻧ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن
ﮔﯜزەل ﺋﯩﺒﺎرﯨﻠرﻧ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘڭ ،ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺧﺗﻠرﻧ ﻳﯧﯩﻼپ ﺗﯘرۇڭ ،ﺑﯘﻧ ﺋﻳﺪﯨ ﮬﻣﻤﻳﻠن ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧ ﺑﯩﻠن ﻳﺎﺧﺸ ﻧﺗﯩﺠﯩﻠر ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻣﯘ ﺑﯩﯟاﺳﺘ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻧﺳﯩﮭﺗﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪۇر.
-3ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬر ﻛﯜﻧ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪﯨﻦ ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪاردا ﺋﻮﻗﯘش ﺋﺎدﯨﺘ ﻳﯩﺘﯩﻠﺴﯘن ﭼﯜﻧ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ
دﯦن ﻧﯘر ۋە ﮬﯩﺪاﻳﺗﺘﯘر.
-4ﺋﯩﺴﻼﻣ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠرﻧ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﯔ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﯩﺴﻼﻣ ﺋدەپ‐ﺋﺧﻼق ﺳزﻟﯩﺮﯨﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎدەﺗﻠﻧﺪۈرۈڭ ،ﻳﯩﻤك‐
ﺋﯩﭽﻤك ،ﺋﯘﺧﻼش ،ﺗﯘرۇش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺗﯜرﻟﯜك ۋاﻗﯩﺘﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻐﺎن زﯨﯩﺮ‐دۇﺋﺎﻻرﻧ ﺗﻟﯩﻢ ﺑﯩﺮﯨﯔ.
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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