 ‐ 11014ﻗﯩﺰ‐ﺧﺎﻧﯩﻤﻼر ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑدەﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﻮﮔﯩﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﺳﻮﺋﺎل  :ﺑﯩﺰ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪا ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨ ﺋۋرﯨﺘ ﻛﯩﻨﺪﯨﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﺰﯨﻐﯩﭽ دﯦن ﮔﭘﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪۇق ،ﺑﯘﻧﺪاق دﯦﻴﯩﺶ
ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ زﯨﻴﺎﭘﺗﻠر ۋە ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﻼردا ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ‐ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﻧ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘن‐ﻧﯧﭙﯩﺰ ۋە ﻗﯩﺴﻘﺎ ،ﻳﺎن
ﺗرەﭘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﭼﯘﻗﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﺗﯩﻠﯩﺮى ﻛرۈﻧﯜپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ،ﻣﻳﺪﯨﺴ ۋە دۈﻣﺒﯩﺴ ﺋﻮﭼﯘق  ...ﻛﯩﻴﯩﻤﻠرﻧ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﻳﯜرﮔﻧﻠﯩﯩﻨ
ﻛرﯨﻤﯩﺰ .ﺑﯘﻧﯩﺪا ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﻛﯩﺸﯩ ﻛﺎﻓﯩﺮ دۆﻟﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﭽ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼردەك ،ﻳﺎﻛ ﺋﯧﺮاﻧﺪﯨ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎن
ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎرﺗﯩﺴﻼردەك ﺗﺳﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺋﮔر ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎق ﺋﯘﻻر ﺑﯘﻧﺪاق ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎ
ﺋﻣﺳﻠﯩﯩﻨ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋۋرﯨﺘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯩﻨﺪﯨﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﺰﯨﻐﯩﭽ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ
ﺑرﺳﯩﯩﺰ؟

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺟﺎۋاب:
ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﻼ ﻳﯧﺮى ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﮬﺮەم ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋرﮔ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﺋۋرەﺗﺘﯘر .ﻣﻳﻠ ﺋﯘ
ﺋﺎﻳﺎل ﺋﻮراﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﭘﯩﺘﻨ‐ﭘﺎﺳﺎﺗﻘﺎ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋرﻟرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺋﯘﻳﺎق‐ ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﻳﯜرۈﺷﯩﻤﯘ ﺟﺎﺋﯩﺰ
ﺋﻣﺳﺘﯘر ،ﭼﯜﻧ ﺋرﻛﯩﺸ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﯩﺰﻟﯩﯩﻨ ،ﻣﯧﯩﺶ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨ ﻛرﯨﺪۇ.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋۋرﯨﺘ ﻛﯩﻨﺪﯨﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﺰﯨﻐﯩﭽ ،دﯦن ﺑﯘ ﮬﻛﯜم ﭘﻗت ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ،ﺋﺎﭼﺎ‐ ﺳﯩﯩﻠﻠﯩﺮى
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﻳﯘزۇﺷﻨﯩﯔ ﺟﺎﺋﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ .ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺑﯘﻧﺪاق ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎر ﺗﺳﯩﺮ ﺑرﻣﺳﻠﯩ،
ﺋﻮﭼﯘق ﺋﺎﺷﺎرا ﻳﯜرۈﺷﻨﯩﯔ ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﺘ ﻛڭ ﺗﺎرﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻣﺎل ﺑﺎر ﺋزﯨﻨ ﺋﻮراپ ﻳﯜرۈﺷ ﻻزﯨﻢ.
ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﮬﺮەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ۋەﺳﯟەﺳﯩ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ۋە ﻳﺎت ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ
ﺗﺳﯟﯨﺮﻟپ ﺑرﻣﺳﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن ﺑزى ﻣﮬﺮەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ۋە ﻳﺎت ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا زﯨﻨﻨﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﺷﺎرﯨﻠﯩﻤﺎﺳﯩﻘ ﻻزﯨﻤﺪۇر.
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺳﻟﻟﻼﮬﯘ ﺋﻟﻳﮭ ۋەﺳﻟم ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ » :ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯧﺮﯨ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ
ﺑرﻣﯩﺴﯘن » .ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺳﯧﮭﺮﯨ ﻛﯜﭼﯩﻨ ﻧﺎﻣﺎﻳﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﻛﺮەك ،دۈﻣﺒ ،ﺑﻮﻳﯘن ،ﺑﯧﻠك ،ﭘﺎﻗﺎﻟﭽك...ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
ﺋﻮرۇﻧﻼرﻧ ﺳﯘﭘﺗﻠپ ﺑرﻣﺳﻠﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎدەﺗﺘ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻛرﮔﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨ ﺋر ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا
ﺳزﻟﺷﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪۇ ،ﺑﯘﻻرﻧ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﺪە ﺧﯘددى ﻛرۈۋاﺗﻘﺎﻧﺪەك
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ﺗﯘﻳﻐﯘ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﻳﺎت ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا دﯨﻘﻘت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﺎﻣﺎن ﻧﯩﻴﺗﻠﯩﻚ
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺗﻣ ﺋﺑﯩﺘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ .ﺷﯘ ﺳۋەﺑﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﻛﻛﺮەك ،ﺑﻮﻳﯘن ،ﺑﯧﻠك ،ﭘﺎﻗﺎﻟﭽك..
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻤﯘ ،ﻣﮬﺮەم ﺋرﻟر ) ﺋﯩﺮى ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﺘﺳﻨﺎدۇر( ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻤﯘ ﻳﻮﺷﯘرۇپ ﻳﯜرۈﺷ
ﻳﺎﺧﺸﯩﺮاﻗﺘﯘر .ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻗﯟاﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋڭ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪۇر .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻣﻛﺘپ ،دەرﺳﺨﺎﻧﺎ ،ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﻼر ۋە دوﺧﺘﯘرﺧﺎﻧﺎ دﯦﻧﺪەك
ﺋﻮرۇﻧﻼردا ﮔرﭼ ﺋرﻟر ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە دﯨﻘﻘت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻزﯨﻢ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟى ﺋﻮرۇﻧﻼر ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ،
ﺋرﻟر ﺋﯘﻻرﻧ ﻛرۈپ ﻗﯧﻠﯩﺸ ،ۋە ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺑﯘﻻرﻧ رەﺳﯩﻤ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺸ ،ﺷﯘ ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴﯩﻨ ﻗﻮزﻏﺎپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻠﯩﺮى ﻣﯘﻣﯩﻦ.
ﻧﯧﭙﯩﺰ ۋە ﺗﺎر ﻛﯩﻴﯩﻤﻠرﻧ ﻛﯩﻴﯩﯟاﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻧ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرﯨﺸﯩﻤﯩﺰدﯨ ﺳۋەپ ﺷﯘﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺳﻟﻟﻼﮬ ﺋﻟﻳﮭ
ۋەﺳﻟم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :دوزاﺧﺘﺎ ﺋﯩ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﺎدەﻣﻠر ﺑﻮﻟﯘپ...ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯩﻴن ،ﻟﯧﯩﻦ ﻳﺎﻟﯩﺎچ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ،ﻳﻧ
ﺑﯩﺮى ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨ ﭼﻮﻗﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﮔﯩﻨﯩﯔ ﻟﻮﻛﯩﺴﯩﺪەك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﮔﯜۋاﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ،ﺑﯘﻻر ﺟﻧﻨﺗ ﻛﯩﺮەﻟﻤﻳﺪۇ ،ﮬﺗﺘﺎ ﺟﻧﻨﺗﻨﯩﯔ
ﭘﯘرﯨﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﭘﯘرﯨﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﺘ ﻧﯧﭙﯩﺰ ﻳﺎﻛ ﺗﺎر ﻛﯩﻴﯩﻤﻠرﻧ ﻛﯩﻴﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺑدﯨﻨﯩﻨ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎﺷﺎرﯨﻼپ ﻳﯘرﯨﻴﺪﯨﻐﺎن
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧ ،ۋە ﭘس ﻳﺎﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠرﻧ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﻛﻛﺮەﻛﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺑﯩﻠﯩﻨﺪۈرۇپ ﻳﯘرﯨﻴﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧ
ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ .ﮬﺎزﯨﺮ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻛﯕﯜل ﺋﯧﭽﯩﺶ ﺳﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﺪا
ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﮬﯟاﻟﻼر ﻛپ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﺰ‐ﺧﺎﻧﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩ ﺋﺎددى ﻗﺎرﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻻزﯨﻢ.
ﺋڭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨ ﺑﯩﻠﯘﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯘﺑﮭﺎﻧﮬﯘ ۋەﺗﺋﺎﻻدۇر.
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