 ‐ 105531ﺗﯧﻠﯧﻔﯘن ۋە ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻧﯩﺎھ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ۋە ﺗﯧﻠﯧﻔﯘن ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﻠﯩﺮى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻧﯩﺎھ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﻣن ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ،ﻧﯩﺎﮬﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﺰ‐ﺋﻮﻏﯘل ﺑﯩﺮ ﺳﻮرۇﻧﺪا ﺑﻮﻟﯘﺷ ﺷرت دەپ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﻗﯩﺰ‐ﺋﻮﻏﯘﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻴﺠﺎب ۋە ﻗﻮﺑﯘل ﻳﻧ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ‐ﺗﮔﺪﯨﻢ دەپ ﺋﻮﭼﯘق ﺋﯩﭙﺎدە ﺑﯩﻠﺪۈرۈﺷ ﻧﯩﺎﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺑﯘﻧﯩﺴﯩﺰ ﻧﯩﺎھ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﻴﺠﺎب ﻳﻧ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ﻳﺎﻛ ﺑردﯨﻢ دﯦن ﺳز ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ۋەﻟﯩﺴ ﻳﺎﻛ ۋەﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻗﻮﺑﯘل ﻳﻧ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ‐
ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ دﯦن ﺳز ﺋﻮﻏﯘل ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋەﻛﯩﻠﺪﯨﻦ ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﯩ ﺳزﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺳﻮرۇﻧﺪا ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
"ﻛﺷﺸﺎﭘﯘل ﺋﻟﻘﻧﻨﺎئ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر 5ﺗﻮم‐-41ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻴﯩﻠﯩﺪۇ" :ﺋﻮﻏﯘﻟﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ دﯦن ﺳزى
ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ‐ﺗﮔﺪﯨﻢ دﯦن ﺳزﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﺮەك ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯩﻳﻠن ﺑﯩﺮ ﺳﻮرۇﻧﺪا ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﮔرﭼ ﺋﯩ
ﺳزﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﯩﺪا ﻣﻟﯘم ﻣﯘددەت ﺋﺗن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋرپ‐ﺋﺎدەﺗﺘ ﺋﯩﯩﻴﻠﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻧﯩﺎﮬﻨ ﺋﯘزﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ
ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﻧﯩﺎھ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﻗﯩﺰ ﺗرەپ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ‐ﺗﮔﺪﯨﻢ دەپ ،ﺋﻮﻏﯘل ﺗرەپ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ‐
ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ دﯦﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺑﯘ ﺋﯩﻳﻠن ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺑﯘ ﺋﯩﯩﻴﻠﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋرپ‐ﺋﺎدەﺗﺘ ﻧﯩﺎﮬﻨ
ﺋﯘزﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬرﯨﺗﻠر ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﻧﯩﺎھ ﺑﯘزۇﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﻮﻏﯘل ﺗرەپ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ‐ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ دﯦن ﺳزﻧ
دﯦﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎش ﺗﺎرﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯩﺎﮬﻨ رەت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ" .ﺗﯜﮔﯩﺪى.
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﻧﯩﺎﮬﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ،ﮔﯘۋاﮬﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا،
ﺗﯧﻠﯧﻔﯘن ۋە ﺋﯩﻨﺘﯩﺮﻧﯧﺘﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻳﯧ دەۋر ﺋﯘﭼﯘر ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎن ﻧﯩﺎھ ﺋﮬﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻳﺎﻛ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﺪى.
ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﮔرﭼ ﺋﯩ ﺗرەﭘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻻ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﯧﻠﯧﻔﯘن ﺗﯘرۇﭘﯩﺴ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﻨﺘﯧﺮ ﺗﻮرﯨﺪا ﻣۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﺑﯩﺮ ﺋﻮرۇﻧﺪا
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ﺗﯘرﻏﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩ ﭼﯜﺷﯜرﺳﯩﻤﯘ ،ﺋﻣﻤﺎ ﮔﯘۋاﮬﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﻧﯩﺎھ ﺋﮬﺪﯨﺴﯩﻨ ﺗﻮﻏﺮا
ﺋﻣس دەپ ﻗﺎرﯨﺪى .ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻛﺎدﯨﻤﯩﻴﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﻨ ﺋﺎﺳﺎس ﻗﯩﻠﺪى.
ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر :ﻧﯩﺎھ ﺋﮬﺪﯨﺴﯩﺪە ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺗﭽﺎن ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن ،ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﻧﯩﺎﮬﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس دەپ ﻗﺎرﯨﺪى .ﭼﯜﻧ
ﺋﯘﭼﯘر ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﺎۋازﻧ دوراپ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﺋﺎﻟﺪاش ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ .ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت
دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﺑﯘ ﻗﺎراش ﺑﻮﻳﯩﭽ ﭘﺗﯩﯟا ﺑردى.
ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﺎﺑﯩﻖ ﻣﯘﭘﺘﯩﺴ ﻣرﮬﯘم ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ :ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﺋﺎﻟﺪاش ۋە ﻛﻮﻟﺪۇرﻟﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻧﯩﺎھ ﺋﮬﺪﯨﺴ ﻗﯩﻠﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﭘﺗﯩﯟا ﺑرﮔن.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨ ﺳزﻟرﮔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯧﻨﯩﻘﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﻳﺎﻛ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺳﻮرۇﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺸ دﯦن ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﻣس ،ﭼﯜﻧ
ﺗﯧﻠﯧﻔﯘن ﻳﺎﻛ ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻻﻗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺋﯩ ﺗرەﭘﻨﯩﯔ ﺗڭ ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺑﯩﺮ ﺳﻮرۇﻧﻨﯩﯔ ﮬﻛﯜﻣﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺗﯧﻠﯧﻔﯘن ﺗﯘرۇﭘﯩﺴ ﻳﺎﻛ ﺗﻮر ﻳﻮﻟﻠﯩﺮى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳزﻟﯩﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎۋازﯨﻨ ﺋﺎﯕﻼش ﺑﯩﻠن ﻣزﻛﯘر ﻧﯩﺎﮬﻘﺎ
ﮔﯘۋاھ ﺑﻮﻟﯘش ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﻟ ﺑﯜﮔﯜﻧ ﺗرەﻗﻘﯩﻴﺎت دەۋرﯨﺪە ،ﺗﮔﺪﯨﻢ‐ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺑردﯨﻢ دﯦن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ
ۋەﻟﯩﺴﯩﻨ ﻛرۈش ۋە ﺋﺎۋازﯨﻨ ﺋﺎﯕﻼﺷﻘﺎ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﻗﺎرﺷ ﺗرەﭘﻨﯩﯔ ﻳﯩﯩﺘﻨ ﻛرۈﺷﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪﯨ ﺋﻮﭼﯘق ﺳز :ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﺋﺎﻟﺪاش ۋە ﻛﻮﻟﺪۇرﻟﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ،ﻳﯩﯩﺖ ۋە ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ۋەﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩ
ﺋﻣﻟﯩﻴﻠﺷﻧﺪە ،ﺋﯩ ﮔﯘۋاﮬﭽ ﺋﯩ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺗﮔﺪﯨﻢ ﻳﺎﻛ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ ﻳﺎﻛ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ دﯦن ﺳزﻧ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﯧﻠﯧﻔﯘن ۋە ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻧﯩﺎھ ﺋﮬﺪﯨﺴ ﻗﯩﻠﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﺳﺎﺑﯩﻖ ﻣﯘﭘﺘ ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑرﮔن ﭘﺗﯩﯟاﺳ.
ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﺋزاﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﻧﯩﺎھ ﺋﮬﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ﭼﻛﻠﯩﺸﯩﺪﯨ ﺳۋەپ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮﯨﻧﻠﯩﯩﻨ ﺗﻗززا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺳﺎق‐ﺳﺎﻻﻣت ﻧﯩﺎھ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ۋەﻛﯩﻞ ﺗﯘرﻏﯘزۇش ﻳﻮﻟ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻧﯩﺎھ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋر ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯩﯩﻠﯩﺮى ﮔﯘۋاﮬﭽﯩﻼر ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﻧﯩﺎھ ﺋﮬﺪﯨﺴ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ۋەﻛﯩﻞ ﺗﻳﯩﻨﻠﻳﺪۇ.
ﺗۋەﻧﺪە ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﯧﯩﺴﺘﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
-1ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻛﺎدﯦﻤﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎرارى‐ 52:ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﻗﺎرار ) (26ﻳﯧ دەۋرﯨﺪﯨ ﺋﯘﭼﯘر ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻧﯩﺎھ
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ﺋﮬﺪﯨﺴ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ،ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻛﺎدﯦﻤﯩﻴﯩﺴ ﻳﯧ دەۋرﯨﺪﯨ ﺋﯘﭼﯘر ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻧﯩﺎھ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ دۇرۇﺳﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻗﺎرار ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى :ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠر ﻧﯩﺎﮬﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻧﯩﺪا ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺷرﺗﯩﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﺗﯜﮔﯩﺪى.
-2ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻦ :ﻧﯩﺎﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳ ۋە ﺷرﺗﻠﯩﺮى ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻧﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻮﻏﯘﻟﯟە ﻗﯩﺰ ﺋﯩﯩﻠﯩﺮى ﺑﺎﺷﻘﺎ‐ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﮬردە ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﯧﻠﯧﻔﯘن ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻧﯩﺎھ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻻر
ﻣﯘﻧﺪاق ﺟﺎۋاپ ﺑرﮔن" :ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠردە ﻛپ ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن ﺋﺎﻟﺪاﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﮬﯩﻴﻠ‐ﻣﯩﯩﺮ ،ﺳز‐ﮬرﯨﺗﺘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ دوراش
ﻣﺎﮬﺎرﯨﺘ ،ﮬﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎل ،ﭼﻮڭ‐ﻛﯧﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽ ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن رول ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن ﻟﯘﻏﺗﺘ ﺗﯜرﻟﯜك
ﺋﺎۋازﻻرﻧ دوراپ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽ ﻛﯩﺸﯩﺪەك ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺷﻛﯩﻠﻠﻧﺪۈرۈﺷ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﮬﯟاﻟﻼرﻧ
ﻧزەرﮔ ﺋﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺴﻼم ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙ ﺋۋرەت ۋە ﻳﯜز‐ﺋﺎﺑﺮۇﻳﻨ ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯜپ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻠردﯨﻨﻤﯘ ﺑﻛﺮەك ﻧﯩﺎھ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﯘﮬﯩﻢ دەپ ﻗﺎرﯨﺪى .دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﻧﯩﺎھ ﺋﮬﺪﯨﺴﯩﺪە ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ‐ﺗﮔﺪﯨﻢ دﯦﻴﯩﺶ ۋە
ۋەﻛﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﯧﻠﯧﻔﯘن ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﯟاﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋۋرەت ۋە ﻳﯜز‐
ﺋﺎﺑﺮۇﻳﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯜش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﯩﻴﻠ‐ﻣﯩﯩﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﯩﭙزﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﻛﻮﻟﺪۇرﻟﯩﺘﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻳﻮﭼﯘق ﻗﺎﻟﺪۇرﻣﺎﺳﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﻳﻠﻧﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﺴﯘن" .ﺗﯜﮔﯩﺪى.
دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ.(1890)
-3ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛزﻗﺎرﯨﺸ:
ﺳﻮﺋﺎل :ﻣن ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯘرﺗﺘﺎ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ دۆﻟﺗﺘ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛ
ﺑزى ﺳۋەﺑﻠردﯨﻦ ﻣن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﻧﯩﺎھ ﺋﮬﺪﯨﺴ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﻤن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻣن ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ
دادﯨﺴﯩﻐﺎ ﺗﯧﻠﯧﻔﯘن ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﺴﺎم ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻣﺎﯕﺎ :ﻗﯩﺰﯨﻢ ﭘﺎﻻﻧﯩﻨ ﺳﯩﺰﮔ ﮬﺎﻻل ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑردﯨﻢ دﯨﺴ ،ﻣن:
ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ دﯦﺴم ،ﻗﯩﺰﭼﺎﻗﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ رازى ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﻳردە ﺋﯩ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﮔﯘۋاﮬﭽ ﻣﯧﻨﯩﯔ ۋە ﻗﯧﻴﻨﺎﺗﺎﻣﻨﯩﯔ
ﺳزﯨﻨ ﺗﯧﻠﯧﻔﯘن ﺗﯘرۇﭘﯩﺴ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻮﭼﯘق ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘرﻏﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﯩﺎھ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ؟.
ﺟﺎۋاپ :ﺗﻮر ﺑﯧﺘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎل ﺷﻳﺦ ﺋﺎﺑﺪۇل ﺋزﯨﺰ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﺗﯜزۈﻟﻧﺪە ،ﺷﻳﺦ
ﻣﯘﻧﺪاق ﺟﺎۋاب ﺑرﮔن" :ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳز ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﺴﺎ )ﺑﯘﻧﯩﺪا ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﻛﻮﻟﺪۇرﻟﯩﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ( ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن
ﺷرﯨﺌﺗﻨﯩﯔ ﻧﯩﺎھ ﺋﮬﺪﯨﺴﯩﺪە ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻣﻗﺴﺗﻠر ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ۋە ﺑﯘ ﻧﯩﺎھ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ (2201) .ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق
ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
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ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪۇر.
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