 ‐ 104805ﺋﺎﺳﺮاﻧﺪى ﻗﯩﺰ ۋە ﺋﮔي دادﯨﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﮬﯩﻢ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﻼر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﺎﺳﺮاﻧﺪى ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﮔي دادﯨﺴﯩﺪﯨ ﮬق-ﮬﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮى ﻗﺎﻳﺴ؟ ۋە ﺋﮔي دادﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺮاﻧﺪى ﻗﯩﺰدﯨ ﮬق-ﮬﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮى ﻗﺎﻳﺴ؟.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﺳﺮاﻧﺪى ﻗﯩﺰ ﺋرﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﻗ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘرۇﻧﻘ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﯩﺰى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋر ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻧﯩﺴ ﺑﯩﻠن ﺗﻮي
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺑدﯨ ﺋﯘ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻗﯩﺰ ﺋﮔي دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﮬﺮﯨﻤ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﭘﺗﯩﯟاﺳ-17 "ﺗﻮم -367ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﻛﻟن :ﺋر ﻛﯩﺸ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﯘرۇﻧﻘ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﻳﺎﻛ ﻛﯩﻴﯩﻨ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﺪﯨﻦ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻟن ﻗﯩﺰﻟﯩﺮى ۋە ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺋﺑدﯨﻴﻠﯩﻚ ﮬﺎرام ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﻳﻧ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺣﺮِﻣﺖ ﻋﻠَﻴﻢ اﻣﻬﺎﺗُﻢ ‐ إﻟ ﻗﻮﻟﻪ ‐  :ورﺑﺎﺋﺒﻢ اﻟﱠﺗ ﻓ ﺣﺠﻮرِﻛﻢ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻢ اﻟﱠﺗ دﺧَﻠْﺘُﻢ ﺑِﻬِﻦ
ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﺳﯩﻠرﮔ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻼرﻧ ،ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻼرﻧ ،ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻼرﻧ ،ﺋﺎﺗﺎﯕﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ،ﺋﺎﻧﺎﯕﻼرﻧﯩﯔ
ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨ ،ﮬﻣﺸﯩﺮەﯕﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨ ،ﺳﯜت ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻼرﻧ ،ﺋﯧﻤﯩﻠﺪەش ﮬﻣﺸﯩﺮەﯕﻼرﻧ،
ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻧﺎﯕﻼرﻧ ،ﺳﯩﻠر ﺑﯩﺮ ﻳردە ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻼرﻧﯩﯔ )ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن( ﺋﻳﯜﯕﻼردا ﺗرﺑﯩﻴﻟﻧن ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨ) ﺑﯘ
ﺷرت ﺋﻣس ،ﺋﻳﺪە ﺗرﺑﯩﻴﻟﻧﻤﯩن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ( ﺋﯧﻠﯩﺶ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى] «.ﺳﯜرە ﻧﯩﺴﺎ -23ﺋﺎﻳت[.
ﺋﻳﯩﺪە ﺗرﺑﯩﻴﻠﻧن ﻗﯩﺰ دﯦن :ﺋﺎﺳﺮاﻧﺪى ﻗﯩﺰ ﻳﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘرۇﻧﻘ ﺋردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﯩﺰى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴ ﺑﯩﻠن ﺗﻮي
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﮬﺮﯨﻤ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﯩﺠﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ" .ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠ ‐20750 ۋە
 ‐33711ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن.
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ﺋﻣﻤﺎ ﺋﻳﯩﺪە ﺗرﺑﯩﻴﻠﻧن ﻗﯩﺰ ۋە ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮى ﻳﻧ ﺋﮔي دادﯨﺴ ،ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮى
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﺎﻻﻗ ،ﮬرﻣت‐ﺋﯧﮭﺘﯩﺮام ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ
ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﻳﺮ‐ﺋﯧﮭﺴﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯜي ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯘق ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﮬﺮﯨﻤﻠﯩﺮﯨ
ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﻮﻣﯘﻣ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘﻻر ﺑﻛﺮەك ﺋﯩﺰزەت‐ﺋﯧﮭﺘﯩﺮام ۋە ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯜﻧﯜﺷ
ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﻧﭘﯩﻘ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷرﺋ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺋﻳﺪە ﺗرﺑﯩﻴﻠﻧن ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﮔي دادا ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻧﭘﯩﻘ ﻗﯩﻠﺴﺎ،
ﺋﺎﺳﺮاﻧﺪى ﻗﯩﺰﻣﯘ ﺋﮔي دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺟﺎۋاپ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇپ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﻳﺎردەﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﺗﺴ ﺑﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻳﺎﺧﺸ
ﺋﯩﺶ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻗﻟﺒﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﺗﯜﺷ ﺷرﯨﺌﺗﻨﯩﯔ روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ۋە ﺋﻣﻟﯩﻴﻠﺷﺘﯜرۈﺷ
رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرﯨﯟاﺗﻘﺎن ﻣﻗﺴت‐ﻏﺎﻳﯩﺴﯩﺪۇر.
ﺋر ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺮاﻧﺪى ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺶ دەپ ﺑﯩﻠﯩﺸ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﺎﺳﺮاﻧﺪى
ﻗﯩﺰﻣﯘ ﺋﮔي دادﯨﺴﯩﻨ ﺋﯩﺰزەت‐ﺋﯧﺮام ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ دەپ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-25"ﺗﻮم -365ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﮬﻣﺸﯩﻠﯩﺮى ،ﮬﺎﻣﻤﺎﭼﯩﻠﯩﺮى ،ﺗﺎﻏﺎﭼﯩﻠﯩﺮى ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎل ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻛﯧﻴﯩﻢ‐ﻛﯧﭽك ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬدﯨﺴﺘ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك» :ﺋﯜچ ﻗﯩﺰ ﻳﺎﻛ ﺋﯜچ ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸ
ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺟﻧﻨت ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ« ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘزﻟ‐رەﮬﻤﯩﺘ ﻛﯕﺮى ۋە
ﻛﺎﺗﺘﯩﺪۇر .ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻛ ﺋﯩ ﻗﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﻛپ ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاپ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮﻣﯘﻣ ﺋﺎﻳت
ۋە ﮬدﯨﺴﻠرﻣﯘ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﯧﻘﯩﺮ‐ﻣﯩﺴﯩﻨﻠرﮔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪۇ ،ﻗﯩﺰﻻرﻏﺎ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﺑ ﺑﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻟﯟەﺗﺘ ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨ ﻳﺎﻛ ﭼﻮڭ ﺋﺎﻧﺎ‐ﭼﻮڭ دادا
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﺑ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻرﻏﺎ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ دادﯨﺴ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺑﯘﻧﯩﺪا ﭘرق
ﻳﻮق ،ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﻛﯜم ﺋﻣﻟ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر.
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داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﭘﺗﯩﯟاﺳ-25 ﺗﻮم -296ﺑﺗﺘ :ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪاق ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮراﻟﻐﺎن :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩ
ﺋﺎﺋﯩﻠ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ .ﺋﯘﻻر ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨ ﻳﻛ ﻛﯩﺸﯩﻠر ۋە ﺋﻮﻣﯘﻣ
ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﺎﻻﻗﯩﻨ ﻛﯜﭼﻼﻧﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ۋاﺳﯩﺘﯩﻼرﻧ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨ ﺋﯘﻻﺷﻘﺎ ۋە ﺋﯘﻻرﻏﺎ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇپ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :واﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻪ اﻟﱠﺬِي ﺗَﺴﺎءﻟُﻮنَ ﺑِﻪ وارﺣﺎم انﱠ اﻟﻪ ﻛﺎنَ ﻋﻠَﻴﻢ رﻗﻴﺒﺎ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ»:ﺳﯩﻠ
ـ رەﮬﯩﻤﻨ ﺋﯜزۈپ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﻼر.ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺳﯩﻠرﻧ) ﻳﻧ ﭘﯜﺗﯜن ﺋﮬﯟاﻟﯩﻼرﻧ (ﻛزﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘرﻏﯘﭼﯩﺪۇر«
]ﺳﯜرە ﻧﯩﺴﺎ -1ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :واﻋﺒﺪُوا اﻟﻪ و ﺗُﺸْﺮِﻛﻮا ﺑِﻪ ﺷَﻴﯩﺎ وﺑِﺎﻟْﻮاﻟﺪَﻳﻦ اﺣﺴﺎﻧًﺎ وﺑِﺬِي اﻟْﻘُﺮﺑ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ
ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﻼر ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳﯩﻨ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻟﺘﯜرﻣﯕﻼر ،ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎﯕﻼرﻏﺎ ،ﺧﯩﺶ ـ ﺋﻗﺮﯨﺒﺎﻟﯩﺮﯨﻼرﻏﺎ ،ﻳﯧﺘﯩﻤﻠرﮔ،
ﻣﯩﺴﯩﻨﻠرﮔ ،ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻗﻮﺷﻨﯩﻐﺎ ،ﻳﯩﺮاق ﻗﻮﺷﻨﯩﻐﺎ ،ﻳﺎﻧﺪﯨ ﮬﻣﺮاﮬﻘﺎ )ﻳﻧ ﺳﭘرداﺷﻘﺎ ،ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻘﺎ( ،ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻏﺎ ،ﻗﻮل
ﺋﺎﺳﺘﯩﻼردﯨ ﻗﯘل ـ ﭼرﯨﻠرﮔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻼر] «.ﺳﯜرە ﻧﯩﺴﺎ -36ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻗُﻞ ﺗَﻌﺎﻟَﻮا اﺗْﻞ ﻣﺎ ﺣﺮم رﺑﻢ ﻋﻠَﻴﻢ ا ﺗُﺸْﺮِﻛﻮا ﺑِﻪ ﺷَﻴﯩﺎ وﺑِﺎﻟْﻮاﻟﺪَﻳﻦ اﺣﺴﺎﻧًﺎ و ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮا اودﻛﻢ ﻣﻦ
اﻣَقٍ ﻧَﺤﻦ ﻧَﺮزُﻗُﻢ واﻳﺎﻫﻢ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨ» ،ﺳﯩﻠر ﻛﯧﻠﯩﭗ )ﺋﺎﯕﻼﯕﻼر( ،ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺳﯩﻠرﮔ
ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﺮەي :ﺳﯩﻠر ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳﯩﻨ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻟﺘﯜرﻣﯕﻼر ،ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎﯕﻼرﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻼر ،ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﯘپ
ﺑﺎﻻﯕﻼرﻧ ﺋﻟﺘﯜرﻣﯕﻼر ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ۋە ﺳﯩﻠرﮔ رﯨﺰﯨﻖ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ] «.ﺋﻧﺌﺎم ﺳﯜرﯨﺴ-151 ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻗَﻀ رﺑﻚَ ا ﺗَﻌﺒﺪُوا ا اﻳﺎه وﺑِﺎﻟْﻮاﻟﺪَﻳﻦ اﺣﺴﺎﻧًﺎ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﯔ ﭘﻗت ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋزﯨﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻼرﻧ ۋە ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎﯕﻼرﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻼرﻧ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﺪى] «.ﺳﯜرە ﺋﯩﺴﺮا -23ﺋﺎﻳت[.
ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﺎﻳﺗﻠر ﻛپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﺘ» :ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨ ﺋﯜزﮔﯜﭼ ﺟﻧﻨﺗ ﻛﯩﺮﻣﻳﺪۇ«
دﯦﻴﯩﻠن] .ﺑﯘﺧﺎرى ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :رﯨﺰﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﻛﯕﺮى ﺑﻮﻟﯩﺸ ۋە ﺋﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘزۇن ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺧﯘرﺳن ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ
ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨ ﺋﯘﻟﯩﺴﯘن] «.ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﻠرﮔ ﺋﺎﻧﯩﻼرﻧ ﻗﺎﻗﺸﯩﺘﯩﺸﻨ ۋە ﻗﯩﺰﻻرﻧ ﺗﯧﺮﯨﻚ
ﻛﻣﯜﺷﻨ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﺪى] «.ﺑﯘﺧﺎرى ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
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ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯘﻻش ،ﺋﯩﺴﻼﻣ ﺋدەپ‐ﺋﺧﻼﻗﺘﺎ ﻣﯘﺳﺘﮬم ﺗﯘرۇش ،ﺋﺧﻼﻗ ﮔﯜزەل ﺑﻮﻟﯘش ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻨﯩﯔ
ﻛﯕﯜﻟﻠﯜك ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﻠر ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛپ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺋزاﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠن
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﺎﻻﻗﯩﻨ ﻛﯜﭼﻼﻧﺪۇرﯨﺪۇ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧ ﺑﯩﺮﻟﺷﺘﯜرﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﯩﺴﻼﻣ ﺋدەپ‐ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠرﻧ ﺑﯘزۇپ،
ﮔﯘزەل‐ﺋﺧﻼﻗﻨ ﻛﯩﺮﻻﺗﻘﯘزﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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