 ‐ 108340ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﺎﻻ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ،ﮬﺟﻨ ﻛﯧﻠر ﻳﯩﻠﯩ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺑﺎﻻ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﮬﺟﻨ) ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﺮادە ﻗﯩﻠﺴﺎ( ﻛﯧﻠر ﻳﯩﻠ
ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜردۈم .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺷﯜﻛﯜرﻟر ﺑﻮﻟﺴﯘﻧ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺋﮬﯟاﻟﯩﻢ ﻳﺎﺧﺸ ﺗﯘرۇﻗﻠﯘق ﮬﺟﻨ
ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﺳم ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ رەﺑﺒ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺳﯩﺰ ﭘرز ﮬﺟﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ،ﻧﭘﻠ ﮬﺟﻨ ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﻳﺎﻛ ﻛﯧﻠر ﻳﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﻟﯩﻘﯩﯩﺰدا ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺧﯩﺰﻣﺗﻠﯩﺮﯨﯩﺰﮔ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﮬﻣﺮاھ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرۇش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺗرەﭘﻠرﮔ ﻗﺎراپ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﻟ ﺳﯩﺰ ﭘرز ﮬﺟﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻧﭘﻠ ﮬﺟﻨ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺳﯩﺰ ﭘرز ﮬج ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﻮرﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ،ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠ ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﮬﺟﻨ ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ
ﻳﺎﻛ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ دﯦن ﻗﺎراﺷﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﺮەﻛ ،ﮬﺟﻨ ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر .ﮬج ﻗﯩﻠﻐﯘدەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻗﺎ ﺋﯩ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﻣﺳﺘﯩﻦ ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﮬﺟﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗ ﺋﯜﭼﯜن  -41702ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق
ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻧ ﻗﻮﻳﯘپ ﮬﺟ ﻛﺗﺴﯩﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ۋە ﻳﯧ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﺑﻮۋاﻗﻘﺎ زﯨﻴﺎن ﻳﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﻣﺳﺘﯩﻦ ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬج ﻗﯩﻠﻐﯘدەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﯩﺮاﺟﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑرﺳﯩﯩﺰ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻧﯩﯔ
ﮬﺟ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋزى ۋە ﺑﻮۋاﻗﻘﺎ ﺳﻟﺒﯩ ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺑﻮۋاﻗﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮەر ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼر ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﮔر ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ﮬﺟﻨ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈپ ﻛﯧﻠر ﻳﯩﻠ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﻗﺴت ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺷرﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺋرﮔ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘرز ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﭘرز ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﺋرﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﮬﻣﺮا ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘرز ﮬﺟﻨ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈﺷ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
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ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽ ﭘرز ﮬﺟﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗت ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎر،
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨ ﺋﯧﻤﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ ،ﮬج ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﮬﻳﺰدﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎدەت ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺶ دورﯨﺴ ﺋﯩﺸﻠﺗﺴ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن ،دﯦن
ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﻳﻴﺎر ﺳﯜت
ﺑرﺳ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﺧۋەر ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮەرﺳ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎل ﭘرز ﮬﺟﻨ ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﺋﺎدا
ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮﯨﺴ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯜﭼﯜن ﮔرﭼ ﭘرز ﮬج ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﮬﺟ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﭼﯜﻧ ﺑﺎﻻ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯜﭼﯜن ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﯩﺪﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮﯨﺴ ،راﻣﯩﺰاﻧﺪا ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﺶ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﯘرﺳﺎ،
ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﭘرز ﮬﺟﻨ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈش دۇرۇس ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘن .ﺋﮔر ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮﯨﺴ ﮬﺟ ﺑﺎرﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎراش
ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻳﻧ ﭘرز ﮬﺟﻨ ﻛﯧﻠر ﻳﯩﻠ ﺑﺎﻟﯩﺴ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩ
ﻣﺎددﯨ ۋە ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩ ﺗرەﭘﻠردﯨﻦ ﺷﺎراﺋﯩﺘ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻗﺪﯨﺮدﯨﻤﯘ ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘرز ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﮬﺟﯟە ﺋﻣﺮە ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﮬﻳﺰدﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎدەت ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺶ دورﯨﺴ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ
دورﯨﻨ دوﺧﺘﯘرﻧﯩﯔ ﻛرﺳﺗﻤﯩﺴ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻻزﯨﻢ .ﭼﯜﻧ ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘ ﺗﯜردﯨ دورﯨﻼر ﺋﻛﯩﺲ ﺗﺳﯩﺮ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﯩ زﯨﻴﺎن ﻳﺗﯜزۈﺷ ﻣﯘﻣﯩﻦ" .ﺗﯜﮔﯩﺪى] .ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﺮﯨﺸﯩﺶ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﯩﺴ.[(10/25) 
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
ﺗرﺟﯩﻤ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ :ﺳﻳﭙﯩﺪدﯨﻦ ﺋﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌزﯨﺰ
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