 ‐ 101023ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼق‐ﭘزﯨﻠﺗﻨ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈرۈش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼﻗﻨ ﺋزۈﻣﺪە ﻗﺎﻧﺪاق ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈرﯨﻤن؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼق ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟرﻧﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘ ۋە راﺳﺘﭽﯩﻞ،
ﺳﻣﯩﻤ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺧﯩﺴﻠﯩﺘﯩﺪۇر .ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼق ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﮬﻗﯩﻘ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎدﯨﺘ ،ﺗﻗﯟادار
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯧﯟﯨﺴ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﺮﯨﻤﯩﺪۇر.
ﻧﺎﭼﺎر ﺋﺧﻼق ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﺗﻨ ﮬﺎﻻك ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺧﺎر ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ۋە رەﺳﯟا ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ زەﮬرﻟﯩﻚ ﻣﺎددﯨﺪۇر .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﮬﻗﯩﻘﺗن ﻣن ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼﻗﻨ ﻣﯘﻛﻣﻤﻟﺷﺘﯜرۈش ﺋﯜﭼﯜن ﺋۋەﺗﯩﻠﺪﯨﻢ] .ﺋﯩﻤﺎم
ﺑﯘﺧﺎرﯨﻨﯩﯔ "ﺋداﺑﯘل ﻣﯘﭘﺮەد" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -272ﮬدﯨﺲ .ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا
ﺳﮬﯩﮫ دەپ ﻛﻟﺘﯜرﮔن ).[(45
ﺋﺑﯘ ﮬﯜرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺟﻧﻨﺗ ﺋڭ ﻛپ
ﻛﯧﺮﯨﺸﯩ ﺗﯜرﺗ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻣل ﻗﺎﻳﺴ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﻠﯩﯟﯦﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﮬﻗﯩﻘ ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻖ
ﻗﯧﻠﯩﺶ ۋە ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼق ،دەپ ﺟﺎۋاپ ﺑرﮔن] .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2004ﮬدﯨﺲ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺳﮬﯩﮫ
دەپ،ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻴﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺴﻼم ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙ ﻣﻧﯩﯟﯨ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ داۋاﻻش ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨ ﺑﯧﯩﺘﯩﺶ ۋە ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼﻗﻨ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈرۈﺷﻨ ﻣﯘﮬﯩﻢ
ﺋﻣﻟرﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﭘﯩﺴ ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼﻗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪەك ،ﺑزى ﻗﻟﺒﻠرﻣﯘ ﻣﻧﯩﯟﯨ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﺘﯩﻦ
ﺧﺎﻟ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﯩﻼج ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺴﺎ ﻛﯧﺴل ﺧﺗرﮔ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ .ﺋﮔر ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻧﭘﺴﯩﻨ ﺋز ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘۋەﺗﺴ ،ﺋﯘ
ﺳﺎﮬﯩﺒﻨ دۇﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەت ﮬﺎﻻﻛﯩﺘﯩ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ .ﺗﯩﺒﺎﺑﺗﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯜر ﻛﯧﺴﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻠت‐ﺳۋەﺑﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸﺘ
ﺋﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑك ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﺗﯘق ﻗﺎزﯨﻨﯩﭗ ،ﻧﺗﯩﺠﯩ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻟﻨ داۋاﻻپ ،ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻘﺎ
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ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:ﻗَﺪْ اﻓْﻠَﺢ ﻣﻦ زَﻛﺎﻫﺎ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :روﮬﯩﻨ ﭘﺎك ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎدەم ﭼﻮﻗﯘم ﻣﯘرادﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪۇ
]ﺳﯜرە ﺷﻣﺲ  -9ﺋﺎﻳت[.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا داﺋﯩﻢ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺧﻼﻗﯩﻨ ﮔﯜزەﻟﺷﺘﯜرۈﺷﻨ ﺳﻮراپ :ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳن
ﻣﯧﻨ ﮔﯜزەل ﻳﺎراﺗﺘﯩﯔ ،ﺋﺧﻼﻗﯩﻤﻨﯩﻤﯘ ﮔﯜزەل ﻗﯩﻠﻐﯩﻦدەﻳﺘﺘ] .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺑﺒﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﻛﯩﺘﺎﺑ-3 ﺗﻮم -239ﺑﺗﺘ
ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ" ﺋﯩﺮۋاﺋﯘل ﻏﻟﯩﻞ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳردە ) (75ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋز ﻧﭘﺴﯩﺪﯨ ﺋﻳﯩﺒﻨ ﺑﯩﻠن ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺑﯘﻧ داۋاﻻﺷﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻟﯧﯩﻦ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋزﯨﻨﯩﯔ
ﺋﻳﯩﺒﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ ﻳﺎﻛ ﻛرەﻟﻤﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑزﯨﺴ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛزﯨﺪﯨ ﻗﯩﻠﻨ ﻛرﯨﺪۇ ﺋﻣﻤﺎ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻛزﯨﻨ
ﺗﻮﺳﯘۋاﻟﻐﺎن ﻛﺗﻛﻨ ﻛرﻣﻳﺪۇ .ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩﺐ‐ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺗت ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﺋﮬﻤﯩﻴت ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻛﯧﺮەك.
-1ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﻳﯩﺐ‐ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ،ﻳﻮﺷﯘرۇن ﺋﺎﭘﺗﻠرﻧ ﻛزﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎراﺳﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘﺳﺘﺎزﻧﯩﯔ
ﺳﮬﺒﯩﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘش ﻛﯧﺮەك .ﺷﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﺳﺘﺎزدﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﮔﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺗﻟﯩﻢ‐ﺗرﺑﯩﻴ ۋە ﻳﻮل‐ﻳﻮرۇق ﺋﺎﻟﯩﺪۇ.
 -2دﯨﻨﺪار ،ﺗﻗﯟادار ،ﻳﯩﺮاﻗﻨ ﻛرەر ،ﺳﻣﯩﻤ دوﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺷ ۋە ﺋﯘ دوﺳﺘﻨ ﺋزﯨﻨ ﻛزﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯩﺶ‐ﮬرﯨﺗﻠﯩﺮﯨﻨ
ﻣﯘﻻﮬﯩﺰە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛزەﺗﭽ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋدەپ‐ﺋﺧﻼﻗ ،ﺋﯩﺶ‐ﮬرﯨﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺋﺎﺷﺎرا‐ﻳﻮﺷﯘرۇن
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛرﮔﻧﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﺗن دﯨﻨ ﭘﯧﺸﯩﯟاﻻر ،ﺋﻗﯩﻞ‐ﭘﺎراﺳﺗﻠﯩﻚ
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻼﺗﺘ .ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﮬرداﺋﯩﻢ" :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﻨ ۋە ﺋﻳﯩﺒﯩﻤﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑرﮔن ﻛﯩﺸﯩ
ﺋﺎﻟﻼھ رەﮬﻤت ﻗﯩﻠﺴﯘن "،دەﻳﺘﺘ.
-3دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋزﯨﺪﯨ ﺋﻳﯩﺐ‐ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﻼرﻧ ﺗﻮﻧﯘﺷ ﻻزﯨﻢ .ﭼﯜﻧ ﺋچ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻛزﯨ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮى ﺋﺎﺷﺎرا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩﺐ‐ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﻮﺷﯘرۇپ ،ﺋﯘﻧ ﻣﺎﺧﺘﺎپ‐ﺋﯘﭼﯘرۇپ ﻳﺎﻏﻠﯩﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن دوﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ،ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴ ﺑﯩﻠن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩﺐ‐ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯧﺴﯩ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن دۈﺷﻤﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﭘﺮەك ﭘﺎﻳﺪا ﺋﺎﻟﯩﺪۇ.
-4ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﺗﯜش ﻛﯧﺮەك .ﮬر ۋاﻗﯩﺖ ﺋزى ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﻳﯩﺒﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻛرﺳ،
ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴت ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨ ﺋﺎﺷﯘرۇﺷ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻳﻨﯩ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ دﯨﻨ
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨ ﺋزۈﻣﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘ دەپ ﻗﺎرﯨﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﭽ ،ﺑﯩﺮﺳ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ :ﺳﯩﻠﯩ
ﺋدەپ‐ﺋﺧﻼﻗﻨ ﻛﯩﻢ ﺋﮔﺗﺘ؟ ،دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم" :ﻣﺎﯕﺎ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﺸ ﺋدەپ ﺋﮔﺗﻤﯩﺪى .ﺋﻣﻤﺎ ﻣن
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ﻧﺎداﻧﻨﯩﯔ ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﮔﯩﻨﯩﻤﺪە ،ﺋﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﺪۇم" دەپ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ:ﺋﺧﻼق ﻧﭘﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴ ۋە ﺷﻛﻠ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪەك ،ﺗﺎﺷﻘ ﻛرۈﻧﯜﺷﻨﯩﯔ ﮔﯜزەﻟﻠﯩ ،ﻣﯕﺰى ،ﺋﯧﻐﯩﺰ ۋە
ﺑﯘرۇن ،ﺋﯩ ﻛز ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋزاﻻرﻧﯩﯔ ﮔﯜزەﻟﻠﯩﯩﺴﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﻛﻠ ﮔﯜزەﻟﻠﯩ ﻧﺎﻣﺎﻳﺎن ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﻟ ﺳﯩﺮﺗﻘ ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻨﯩﯔ
ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﻣﻤ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﮔﯜزەل ﺑﻮﻟﯘﺷ ﺗﻗززا ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﻨﯩﯔ ﮔﯜزەل ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن،
ﺗت ﺋﺎﺳﺎﺳﻨﯩﯔ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺸ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗت ﺋﺎﺳﺎس ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺑﺎراۋەر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼق ﮬﺎﺳﯩﻞ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﺗت ﺋﺎﺳﺎس :ﺋﯩﻠﻤ ﻛﯜچ ،ﻏزەپ ﻛﯜﭼ ،ﺷﮬﯟاﻧﯩ ﻛﯜچ ۋە ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺑﺎراۋەر ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎداﻟت
ﻛﯜﭼ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﺋﯩﻠﻤ ﻛﯜﭼﻨﯩﯔ ﮔﯜزەﻟﻠﯩ ۋە ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺳز‐ﮬرﯨﺗﻠردە ﻳﺎﻟﻐﺎن ﺑﯩﻠن راﺳﯩﺘﻨﯩﯔ ،ﺋﻗﯩﺪە‐ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﺗﺎ ﮬق ﺑﯩﻠن
ﺑﺎﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ،ﺋﯩﺶ‐ﮬرﯨﺗﺘ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﻗﺑﯩﮭﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﭘرﻗﻠﻧﺪۈرۈش ﺋﺎﺳﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯩﻠﻤ ﻗﯘۋۋەت ﺳﺎﻏﻼم ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﻗﯩﻞ‐ﮬﯧﻤت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﮬﯧﻤت دﯦن ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼﻗﻨﯩﯔ ﺳﯩﻤﯟوﻟﯩﺪۇر.
ﻏزەپ ﻛﯜﭼ :ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯜزەﻟﻠﯩ ﻏزەﭘﻨ ﮬﯧﻤت ﺗﻗززا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺶ دﯦﻤﻛﺘﯘر.
ﺷﮬﯟەت ﻛﯜﭼ :ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯜزەﻟﻠﯩ ۋە ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺸ ﮬﯧﻤﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﺎرﯨﺘ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺑﻮﻟﯘﺷ ،ﻳﻧ ﺋﻗﯩﻞ ۋە ﺷرﯨﺌت
ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺴﯩ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﺋﺎداﻟت ﻛﯜﭼ :ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻗﯩﻞ ۋە ﺷرﯨﺌت ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺴ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺷﮬﯟەت ۋە ﻏزەپ ﻛﯜﭼﯩﻨ ﻛﻮﻧﺘﯘرۇل ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘرﻏﯘﭼﯩﺪۇر.
ﺋﻗﯩﻞ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮل ﻛرﺳﺗﯜﭼ ،ﺳﻣﯩﻤ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﺴﺎ ،ﺋﺎداﻟت ﻛﯜﭼ ﺋﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﺎرﯨﺘﯩ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﮬﻛﯜم
ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ .ﻏزەپ ﻛﯜﭼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺸﺎرەت ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺠﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﮬر ﻛﯩﻤﺪە
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﺗت ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺶ ﺑﺎراۋەر ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ﺑﯘ ﻛﻮﻧﺮﯦﺘﻨ ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯧﺴﯩﻞ‐ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼﻗﻼر ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
ﻣﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺗت ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺶ ﺳﻳﯜﻣﻠﯜك ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﺪە
ﻣﯘﻛﻣﻤﻟﺘﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪۇر .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯘ ﺗت ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺸﺘﺎ ﭘرﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯩﻤ ﺑﯘ
ﺋﺧﻼق ﺋﻟﭽﯩﻤﯩ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﮬﻤﯩﻴت ﺑﯧﺮﯨﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻘﺎ ﺷﯘﻧﭽ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻘﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺷﯘﻧﭽ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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ﺗﺗﯩﻨﭽ :ﺑﯘ ﺗت ﺧﯩﻞ ﻛﯜﭼﺘﯩ ﺑﺎراۋەرﻟﯩﻚ ﺋﯩ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﻛرەﻣﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﮭﺎم ﻗﯩﻠﯩﺸ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗﺑﯩﺌﯩ ﻣﯘﻛﻣﻤﻟﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ :ﻛپ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ۋە داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻳﻧ ﺋز ﻧﭘﺴﯩﻨ ،ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼق ﺗﻗززا
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرۈش دﯦﻤﻛﺘﯘر.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﮔﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ،ﺳۋرﭼﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛڭ ﻗﻮرﺳﺎق ﺑﻮﻟﯘش ﺑﯩﻠن ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﯩﻨ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﻘﺎن ﻛﯩﺸ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ] .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ
ﺧﺗﯩﺒﺌﻟﺒﺎﻏﺪادﯨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﺑﯘددەردا رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ
ﮬﺳن دﯦن[.
ﻣﺳﯩﻠن :ﺋزﯨﺪە ﺳﯧﺨﯩﻠﯩﻖ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈرۈﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ،ﻧﭘﺴﯩﻨ ﺳﯧﺨ‐ﻣرت ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ‐
ﮬرﯨﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﮔﯩﻨﯩﺸ ﻛﻧﺪۈرۈﺷ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ ﺳﯜﭘت ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽ ﻧﭘﺴﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﭘﯘل‐ﻣﺎل ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺋﺎدەﺗﻠﻧﺪۈرﺳ ﺳﯧﺨﯩﻠﯩﻖ ﺳﯜﭘﯩﺘ ﺋز ﺗﺑﯩﺌﯩﺘﯩﺪە ﺋزﻟﯩﺸﯩﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋز ﻧﭘﺴﯩﺪە ﺗﻛﺑﺒﯘرﻟﯘق ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﻛﻣﺘرﻟﯩﻚ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈرۈﺷﻨ ﻣﻗﺴت
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯘزۇن ﻣﯘددەت ﻛﻣﺘر ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ‐ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﺪا ﺋﯜﻟ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎدەﺗ
ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﯘﭼ ﻗدەر ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸ ۋە ﻧﭘﺴ ﺑﯩﻠن ﻛﯜرەش ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك.
ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠﻧن ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼﻗﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻮل ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻧﭘﺴﯩﺪە ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﺎدەت،
ﻳﺎﺧﺸ ﺋﺧﻼق‐ ﭘزﯨﻠﺗﻠرﮔ ﺋﺎدەﺗﻠﻧﻤﯩﯜﭼ ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻳﺎﻣﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺗرك ﺋﺗﻤﯩﯜﭼ ،ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣل ۋە ﮔﯜزەل ﺋﯩﺸﻼرﻧ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺴ ۋە ﻛرﺳ ﺧﯘرﺳن ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯘﭼ ،ﻗﺑﯩﮫ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼرﻧ ﻛرﺳ ﻳﺎﻣﺎن ﻛرۈپ ﺋﺎزاﺑﻼﻧﻤﯩﻐﯘﭼ ﻗدەر ﺋﯘﻧﯩﺪا دﯨﻨ ﺋﺧﻼق
ﻣﯘﺳﺘﮬم ﺋﻮرﻧﺎﺷﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺑﯘﻧ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﻣﯩﺴﺎﻟﻼردﯨﻦ ﻛرۈۋاﻻﻻﻳﻤﯩﺰ:
ﻳﯧﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻧﺗﯩﺠ ﻗﺎزﯨﻨﯩﺸﻨﯩﻤﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ ﻛﺎﺗﯩﭗ دﯦن ﺳﯜﭘت ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯜزۈن ﻣﯘددەت داﺋﯩﻢ
ﺧت ﻳﯧﺰﯨﺸﻨ ﻣﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﮔﯜزەل ﺧت ﺷﻛﯩﻠﻠﯩﺮﯨ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﭗ ﻳﯧﺰﯨﺸ ۋە ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺶ ﻧﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ﮬﻗﯩﻘ
ﺧﺗﺘﺎت دﯦن ﺳﯜﭘت ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪە ﻣﯘﺟﺳﺴﻣﻠﯩﺸﯩﺪۇ ،ﻧﺗﯩﺠﯩﺪە ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﮔﯜزەل ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺧﺗﻠرﻧ ﻳﺎزاﻻﻳﺪﯨﻐﺎن داﯕﻠﯩﻖ

7/4

ﺧﺗﺘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ دﯨﻨﻨ ﮬﻗﯩﻘ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﻗﯩﮫ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭘﯩﻘﮭ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﻛﺮار‐
ﺗﻛﺮار ﺋﻮﻗﯘﺷ ،ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺶ‐ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﮔﯩﻨﯩﺸ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭘﯩﻘﮭ ﺋﯘﺳﯘﻟ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎﺧﺸ
ﺋﯩﻟش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋزﯨﺪە ﭘﻗﯩﮫ دﯦن ﺳﯜﭘﺗﻨ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ .ﮬﺗﺘﺎ ﻛﯧﻴﯩﻨ دەۋﯨﺮدە داﯕﻠﯩﻖ ﭘﯩﻘﮭ ﺋﯘﺳﺘﺎزﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ
ﭼﯩﻘﯩﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﻛﯩﻤ ﺋﯩﭙﭙﺗﻠﯩﻚ ،ﻛڭ ﻗﻮرﺳﺎق ،ﻣﯘﻻﻳﯩﻢ ،ﻛﻣﺘر ۋە ﺳﯧﺨ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ
ﺋﺗن ﻣﯘﺷﯘ ﺳﯜﭘﺗﺘﯩ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ‐ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺧﯩﺴﻠﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋزﯨﺪە ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈرۈﺷ ﻻزﯨﻢ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨ ﺳﯜﭘﺗﻠرﮔ ﺋﯧﺮﯨﺸﻟﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺳﯜﭘﺗﻠرﮔ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮﻟ ﻳﻮق.
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﻧﭘﺴﯩﻨ ﭘﺎﻛﻼﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ،ﺑﯘ ﭘزﯨﻠﺗﻨ ﺑﯩﺮ‐ﺋﯩ ﻛﯜﻧﻠﯜك ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﯩﻠن ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪەك،
ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯩﺮەر ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣﮬﺮۇم ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯜن ﺳل ﻗﺎراﻟﺴﺎ ﺗدرﯨﺠ
ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺑﯘﻧﺪاق ﺳل ﻗﺎراش ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ۋە ﮬﻮرۇﻧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﺳﯜﭘﺗ ﭘﻗت ﮔﯜزەل ﺋﻣﻟرﻧ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇش
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﺷﯩﻨﭽ :ﻧﭘﺴﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﭼﺎر ﺋﯩﻠﻠت ،ﻳﺎﻣﺎن ﺋﺧﻼﻗﻼرﻧ ﺋﭼﯜرۈپ ،ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼق ،ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺳﯜﭘﺗﻠرﻧ ﺟﻟﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
ﻣﯩﺴﺎﻟ ،ﺑدەﻧﻨ داۋاﻻپ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻨ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﻨ ﺋﺳﻠﯩ ﻛﻟﺘﯜرﮔﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺘﯘر.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯩﺠز‐ﺧﺎراﻛﺘﯧﺮى ﻛپ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﻧﻮرﻣﺎل ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻣﻤﺎ ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﮬﺗﻠر
ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ﺋﺎﺷﻘﺎزان ﺋﺎﻏﺮﯨﻘ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪەك ،ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﺎﻻ ﺋﯩﺴﻼﻣ ﭘﯩﺘﺮەت ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺗﯘﻏﯘﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺗﻟﯩﻢ‐ﺗرﺑﯩﻴ ۋە
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎت ﻗﺎرﯨﺸ ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴ ﺋﯘﻧ ﻳﮬﯘدﯨ ﻳﺎﻛ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن ۋەﻳﺎﻛ ﺋﺎﺗش ﭘرەس ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜرﯨﺪۇ.
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑدﯨﻨ دەﺳﻠﭘﺘ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺋﯘ ﺳﺎﻏﻼم ﻏﯩﺰاﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ﺋﺳﯜپ‐ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﻛﯜﭼﻠﯩﻨﯩﭗ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەك ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻧﭘﯩﺴﯩﻤﯘ ﻣﯘﻛﻣﻤﻟﻠﯩﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎن دەرﯨﺠﯩﺪە ﻧﺎﻗﯩﺲ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺗﻟﯩﻢ‐ﺗرﺑﯩﻴ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ‐ﻣرﯨﭙت ،ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼق ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﻛﻣﻤﻟﻠﯩﺸﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑدﯨﻨ ﺳﺎﻏﻼم ﺑﻮﻟﺴﺎ دورﯨﻐﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪەك ،ﭘﻗت ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻻ دورﯨﻐﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ دوﺧﺘﯘرﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘ ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﻨ ﺋﺎﺳﺮاش ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘ ،ﺗﯩﺒﺎﺑت ﻗﺎﻧﯘﻧ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺳﺎق ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔﯩﻤﯘ
ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﯩﻨ ﺋﺎﺳﺮاش ﺋﯜﭼﯜن ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﮔر ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﭘﺴﯩﯩﺰ ﭘﺎك ،ﺋدەپ‐ﺋﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧ
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ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰەت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ۋە ﻣﻧﯩﯟى ﻗﯘۋۋﯨﺘﯩﻨ ﺋﺎﺷﯘرۇﺷﯩﯩﺰ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺳﯜﭘﺗﻠرﻧ ﻣﯘﻛﻣﻤﻟﺷﺘﯜرۈش
ﺋﯜﭼﯜن داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك .ﺋﮔردە ﻧﭘﺴﯩﯩﺰدە ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘ ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨ ﺳﺎﭘﻠﯩﻖ ﻧﺎﻗﯩﺲ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺋﯘﻧ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺸﯩﯩﺰ ﻻزﯨﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩ ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻣﯩﻠﻼر ﺑدەﻧﺪە ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﺘﺎ داۋاﻻش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯧﺴﻟﻨ ﺳﻮﻏﯘﻗﻠﯘق ﺑﯩﻠن ،ﺳﻮﻏﯘﻗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯧﺴﻟﻨ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻼج ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ،ﻧﺎﭼﺎر
ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼرﻣﯘ ﻗﻟﺐ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻛﺴ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﺧﻼق ۋە ﭘزﯨﻠت ﺑﯩﻠن داۋاﻻش ﻛﯧﺮەك .ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ
ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﯩﯔ داۋاﺳ ﺋﯩﻠﯩﻢ‐ﻣرﯨﭙت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەك ،ﺑﯩﺨﯩﻠﻠﯩﻘﻨﯩﯔ داۋاﺳ ﺳﯧﺨﯩﻠﯩﻘﺘﯘر .ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺗﻛﺑﺒﯘرﻟﯘﻗﻨ ﻛﻣﺘرﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠن،
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨ ﺋﯘ ﺗﻗززا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ ﭼﻛﻠﻨﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ داۋاﻻش ﻻزﯨﻢ.
ﻛﯧﺴل ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ داۋاﻟﯩﻨﯩﺶ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻛﯕﻠ ﺗﺎرﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺸﺘ ﺳﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸ ۋە دورﯨﻼرﻧﯩﯔ
ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑرداﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺗﻗززا ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ،ﻣﻧﯩﯟﯨ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻨ داۋاﻻش ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺳۋرﭼﺎن ﺑﻮﻟﯘش ۋە
ﻛپ ﺗﯧﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺑدەﻧﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﯩﺘﯩﻦ ﺋﻟﯜم ﺑﯩﻠن ﻗﯘﺗﯘﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻣﻤﺎ ﻣﻧﯩﯟﯨ
ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﯩﺘﯩﻦ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘن( ﺋﻟﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺋﺑدﯨ ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﻣﯩﺴﺎﻟﻼر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﺰ ﻣﻧﯩﯟﯨﻴﯩﺘﯩﯩﺰﻧ داۋاﻻﺷﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﺗﺘﯩﯩﺰ .ﺳﯩﺰ ۋە ﺳﯩﺰﮔ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﻣﯧﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻳﻮﻟ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯕﻠ‐ﺧﺎﮬﯩﺸ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺧﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﮔ ﻗﺎرﺷ ﺑﯩﺮ ﻳﻮل.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﺳزﻟرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﺋزى ﺋﯩﺨﭽﺎم ،ﻣﻧﯩﺴ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﺳزﻟر ﺑﯩﻠن ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :واﻣﺎ ﻣﻦ ﺧَﺎف ﻣﻘَﺎم رﺑِﻪ وﻧَﻬ اﻟﻨﱠﻔْﺲ ﻋﻦ اﻟْﻬﻮى  .ﻓَﺎنﱠ اﻟْﺠﻨﱠﺔَ ﻫ اﻟْﻤﺎوىﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا
)ﺳﻮراﻗﻘﺎ ﺗﺎرﺗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ( ﻗﻮرﻗﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋزﯨﻨ ﻧﭘﺴ ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ )ﻳﻧ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ( ﭼﻛﻠﯩن
ﺋﺎدەﻣ ﻛﻟﺴك ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎﻳ ﺟﻧﻨت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻧﺎزﯨﺌﺎت ﺳﯜرﯨﺴ-41-40 ﺋﺎﻳت.
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺷﯘﻧ ﺗﻛﯩﺘﻠﻳﻤﯩﺰﻛ ،ﻧﭘﺴﯩ ﻗﺎرﺷ ﻛرەش ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﻛﺳﯩﻦ ﺋﯩﺮادﯨﻨﯩﯔ ﻣۋﺟﯘﺗﻠﯩﻘﯩﺪۇر .ﺷﻳﺘﺎﻧ
ﮬﺎۋاﻳ‐ﮬۋەﺳﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋﯩﺮادە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،ﭼﻮﻗﯘم ﺋﯘﻧ ﺳۋرﭼﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇش ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﮔر
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﭘﺴ ﮬﺎۋاﻳ‐ﮬۋەﺳ ﻗﺎرﺷ ﺋﯩﺮادﯨﻨ ﺑﯘزۇﺷﻘﺎ ﺋﺎدەﺗﻠﻧﺪۈرۈﻟﺴ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﻧﯜپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ‐دە ،ﺋﯘﻧﯩﺪا
ﺋﯩﺮادﯨﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﯩﺮادﯨﺴﯩﺰﻟﯩ ﺋﺎدەﺗﻠﻧن ﻧﭘﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﻻﻛﺗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧرﺳ ﻛﯜﺗﯜﻟﻤﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن
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ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﮬﯟاﻟﻼر ﻛرۈﻟﺴ ،ﺋز ﻧﭘﺴﯩﻨ ﺟﺎزاﻻش ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﺋﮔردە ﻧﭘﺴ
ﺋزﯨ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎزادﯨﻦ ﻗﻮرﻗﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯩﺮادﯨﺪﯨﻦ ﻏﺎﻟﯩﭗ ﻛﻟن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﯕﻠ ﺗﺎرﺗﻘﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ
ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﻛرۈﻧﯩﺪۇ‐دە ،ﻧﺗﯩﺠﯩﺪە ،ﻧﭘﺴﯩﻨﯩﯔ ﻏﺎﻟﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸ ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ،ﺋﯩﺮادﯨﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن
ﻛرﺳﯩﺘﯩﻠن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻼرﻧ ﺑﯩﺎر ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ] .ﺋﯩﻤﺎم ﻏزاﻟﯩﻨﯩﯔ "ﺋﯩﮭﻴﺎ ﺋﯘﻟﯘﻣﯩﺪدﯨﻦ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -3ﺗﻮم  62ۋە
-98ﺑﺗﻠردﯨﻦ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﭗ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪى[.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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