 ‐ 115486زﯨﻨﺎﻧﯩﯔ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨ ﮬﯧﻤﺗﻠر
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ دوﺳﺘﯘم زﯨﻨﺎﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈﺷﯜﻣﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﮬر
ﺋﯩﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻟﯘﻣﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﭼﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻗﺎﻧﺎﺋﺗﻠﯩﻨرﻟﯩﻚ ﺟﺎۋاپ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪۇق ،ﭘﻗت ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺴﺘﯩﻦ زﯨﻨﺎدﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎزاﺳﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۇق ،ﺋﻮﻣﯘﻣن ﺑﯩﺰﮔ ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن زﯨﻨﺎدﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ
ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺷرﯨﺌﺗﺘ زﯨﻨﺎﻧﯩﯔ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨ ﮬﯧﻤﺗﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣﯩﺴﺎﻟﻼر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ
ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ؟ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﭼ زﯨﻨﺎ ﺟﻣﺌﯩﻴت ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﻤﯩﺮﯨﻠﯩﺸﯩ ﺳۋەب ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺑﯘزۇق ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ
ﻣﻳﺪاﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺴﺘ ﺑﯘﻧ ﺋﻮﭼﯘق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ۋەﻗﻟﯩﻠر ﺑﺎرﻣﯘ؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺟﺎۋاب:
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﯧﻤﯩﺘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯘن ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺷرﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷ،
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﮬﻛﯜﻣﻨ ﺋﺎﻟ ﮬﯧﻤت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺋﻮﻣﯘﻣ ﻣﻧﭙﺋﺗﻨ ﺋﻣﻟﯩﻴﻠﺷﺘﯜرۈش ،ﺑﯘزۇﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﺗﻮﺳﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﭘﻳﻐﻣﺒر ﻣﻣﯩﻨﻠرﻧﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﮬﻛﯜم ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻠﻐﺎن ﭼﺎﻏﺪا ﺋﯘﻻر :ﺋﺎﯕﻠﯩﺪۇق ۋە ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﺪۇق
دﯦﻴﯩﺸﻠﯩﺮى ﻛﯧﺮەك ،ﻣﺎﻧﺎ ﺷﯘﻧﺪاق ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻣﻗﺴﺗ ﺋﯩﺮﯨﺸﯜﭼﯩﻠردۇر ﺳﯜرە ﻧﯘر -51ﺋﺎﻳت .ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸ
ﺷرﯨﺌﺗﻨﯩﯔ ﻛﺎﻣﺎﻟﯩﺘﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﺴﯩﻨ ﻛﯜﭼﻳﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘﯩ ﮬﯧﻤﺗﻠرﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺸ ﭼﻛﻠﻧﻤﻳﺪۇ .ﺑﻟ ﺑﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻏﻳﺮى دﯨﻨﺪﯨﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺷرﯨﺌﺗﻨﯩﯔ ﮬﻗﯩﻘت ۋە ﺋﺎدﯨﻞ
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ﺋﯘﺳﺘﯩ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن دﯨﻦ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ﻗﺎﻧﺎﺋﺗﻠﻧﺪۈرۈﺷ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ زﯨﻨﺎﻧ ﻛﺳﯩﻦ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯘ ﮔﯘﻧﺎﮬﻨ ﺋﯩﺸﻠﯩن ﻛﯩﺸﯩ دۇﻧﻴﺎدا ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬد ﺋﯘرۇش
ﺟﺎزاﺳﯩﻨ ﺑﯧﯩﺘﺘ)ﻳﻧ ﺷرﯨﺌت ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﺪا ﺑﻟﯩﻠﻧن ﺟﺎزا( ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘﯩ دەﻟﯩﻠﻠرﻧ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺳزﻟﺷﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘ ﻳﻮق،
ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻧ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯩﺰ زﯨﻨﺎﻏﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑزەن ﮬﻛﯜﻣﻠرﻧ ﺗۋەﻧﺪە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺗﯩﻤﯩﺰ:
 -1زﯨﻨﺎﻧﯩﯔ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺗﺑﯩﺌﯩﺘﯩ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺸ )ﺋﯩﺴﻼم ﺋﻗﯩﺪﯨﺴ ﺋﯘﺳﺘﯩ
ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷ ،(ﺋﺎﺑﺮۇﻳﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯜﻧﻠﻣﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﺋﯩﺰزﯨﺘﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼﺷﻨﯩﯔ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑزى

4/1

ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼردﯨﻤﯘ ﻛﯜﻧﻠﻣﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘﺧﺎرﯨﻴﺪا ﺳزﻟﻧن  -3849ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ :ﺋﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﻳﻤﯘن ﺋل
ﺋﻮۋدى ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣن ﺟﺎﮬﯩﻠﯩﻴت دەۋرﯨﺪە ﺑﯩﺮ ﺋرﻛك ﻣﺎﻳﻤﯘن ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮ ﭼﯩﺸ ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﻨﯩﯔ زﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛردۈم،
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﻼر ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯘ زﯨﻨﺎﺧﻮر ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﻨ ﺗﺎش‐ﭼﺎﻟﻤﯩﻼر ﺑﯩﻠن ﺋﯘرۇپ ﺋﻟﺘﯜرۈۋەﺗﺘ.
ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﻼر زﯨﻨﺎﻧ ﻳﺎﻣﺎن ﻛرۈپ ﺋﺎﺑﺮۇﻳﯩﻨ ﻗﻮﻏﺪاپ ﻛﯜﻧﻠﯩﺴ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺑﺮۇﻳﯩﻨ ﺋﯩﺰزﯨﺘﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼش ﺋﯜﭼﯜن
ﻛﯜﻧﻠﯩﻤﻣﺪۇ؟.
ﻗﺎﻳﺴ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟ ،ﻗﯩﺰى ،ﺋﺎﭼﺎ‐ﺳﯩﯩﻠﻠﯩﺮى ۋە ﺋﺎﻧﯩﺴ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯕﯜل ﺋﯩﭽﯩﺸﯩﻨ ﺧﺎﻻﻳﺪۇ؟! .ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ
رازى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻨﺴﺎن ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼردﯨﻨﻤﯘ ﺗۋەن ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﮬﺎزﯨﺮﻗ دەۋرﯨﺪە ﻏرب دۆﻟﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑزﯨﻠﯩﺮﯨﺪە ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧ
ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش زاﻟ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،زاﻟﻐﺎ ﻛﮔﯜل ﺋﯩﭽﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﻟﻧﻠر ﺋز‐ﺋﺎرا ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇپ ﺟﯩﻨﺴ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺋﺗﯜزﯨﺸﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼر دەﻳﻴﯘزﻟﯩﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧرﺳ ﺋﻣس.
-2ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻧﺳﺑﻠﯩﺮى ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ؛ زﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﺎﻛ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋرﻛﯩﻨﻠﯩ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن
ﺷﺧﺲ ۋە ﺟﻣﺌﯩﻴت ،ﺋز ﭘﯘﺷﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗرەﻟﻤﯩن ﺑﺎﻟﯩﻨ ﭘرزەﻧﺘﯩﻢ دەپ ﺋز ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩ ﺋﻛﯩﺮﯨﺪۇ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺋزاﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠن
ﻣﯩﺮاﺳﻘﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻧﺎﻣﮬﺮەم ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﺪا ﻣﮬﺮەﻣﺪەك ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
 -3ﮔﯜزەل ﺟﻣﺌﯩﻴت ﺑرﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ؛ زﯨﻨﺎ ﺋز ﺧﺎﻧﯩﺪاﻧ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨ ﺑﯘزۇﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨ ﺋﯘرۇق‐
ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﺘﯩ ﻧﻮرﻣﺎل ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ۋە ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻘﻨ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﻣﯘرۇپ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪۇ .ﺋر ﺋﺎﺷﻨﺎ ﺋﻮﻳﻨﯩﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺎل
ﺋﺎﺷﻨﺎ ﺗﯘﺗﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﯩ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﮬﺎﻳﺎت ،ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻖ ﺋﺎﺋﯩﻠ ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
 -4ﺟﯩﺴﯩﻤﻨ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼش؛ زﯨﻨﺎ ﺋﺎﺷﺎرا ﺗﺎرﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑزى ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻠر ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ زﯨﻨﺎﺧﻮرﻻرﻏﺎ
ﺑرﮔن دۇﻧﻴﺎدﯨ ﻣﻟﯘم ﺟﺎزاﺳ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯩﻨﻮرﻣﺎل ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺋﺎﺷﺎرا ﺗﺎراﻟﻐﺎن ﻣﯩﻠﻠت ۋە ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﺘ
ﻳﯜزﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن ﺳﯧﭙﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺴﯩﻠ ۋە ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻠﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﺎن ۋە ﺗﮬﺪﯨﺖ ﺳﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨ ﮬﻣﻤ
ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ-2006 .ﻳﯩﻠ دۇﻧﻴﺎدا ﺋﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩ ﮔﯧﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧ 45 ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻐﺎ ﻳﺗن 20 .ﻣﯩﻠﻴﻮن ﻛﯩﺸ ﻣﯘﺷﯘ
ﻛﯧﺴل ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن 300 .ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﺪﯨﻦ ﻛﭘﺮەك ﻛﯩﺸﯩﺪە ﺑﯘ ﻛﯩﺴﻟ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ۋﯨﺮۇس ۋە ﺑﺎﻛﺘﺮﯨﻴﺎ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎن.
ﺋﺎﻓﺮﯨﻘﯩﺪا ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻛپ ﻗﯩﺴﻤ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺋﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠ ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ دۇﻧﻴﺎدا ﺋﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠ
ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼر ﻛﭘﻠﯜك ﺟﮬﺗﺘ -4 ﺋﻮرۇﻧﻨ ﺋﯩﻟﻳﺪۇ.
ﺋﺎزراق ﺋﻗﻠ ﺟﺎﻳﯩﺪا ﺋﺎدەم ﺋزى ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﺘ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﭙﻼس ﻛﯧﺴﻟﻨﯩﯔ ﺗﺎرﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﻳﺎﻗﺘﯘراﻣﺪۇ؟.
ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠت
ﺋﯩﭽﯩﺪە زﯨﻨﺎ‐ﭘﺎﮬﯩﺸ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻣﯩﻠﻠﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺑﻮۋﯨﻠﯩﺮى ﻛرۈپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن ﮬر ﺗﯜرﻟﯜك
ۋاﺑﺎ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﺟ-4019 ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺋﻟﺒﺎﻧ ﺳﮬﯩﮫ دﯦن
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺧۋەر ﺑرﮔن ۋاﺑﺎ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﺮى ﮬﺎزﯨﺮ ﻛﭘﻠﯩن ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﻠردە ﻛرۈﻧﯩﯟاﺗﯩﺪۇ.
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 -5ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰزﯨﺘﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼش؛ ﺋﮔر زﯨﻨﺎ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﺴﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰزەت‐ﮬرﻣﯩﺘ ﺋﺎﻳﺎغ‐ﺋﺎﺳﺘ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻘ
دەﭘﺴﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ۋە ﺧﺎرﻟﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧ ﺋﯩﺰزەت‐ﮬرﻣت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن دﯨﻨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋڭ ﺧﺎرﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﺳﯩﺰ ﻗﺎرﯨﻼﺗﺘ .ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻟﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ
ﻗﻮﻏﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ رەﺳﻤ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺷﺘﯘرۇﻟﺪى.
 -6ﺟﯩﻨﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺗﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨ ﺋﯩﻠﯩﺶ؛ زﯨﻨﺎ ﺋﺎدەم ﺋﻟﺘﯜرۈش ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛپ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋر
ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺷﻨﯩﺴﯩﻨ ﺋﻟﺘﯜرﯨﺪۇ ﻳﺎﻛ زﯨﻨﺎﺧﻮر ﺋز ﻣﺷﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﻨ ﺋﻟﺘﯜرﯨﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﻛﯜﻧﻠپ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﺷﻨﯩﺴﯩﻨ ﺋﻟﺘﯜرﯨﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ زﯨﻨﺎﻏﺎ ﻣﺟﺒﯘرﻻﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋزﯨ ﺑﺎﺳﻘﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨ ﺋﻟﺘﯜرﯨﺪۇ
ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺎل ﻏﯘرۇرﻟﯘق ﺋر ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯘم رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :زﯨﻨﺎ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜزﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘزۇﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘ ﺧﺗرﻟﯩﺘﯘر .زﯨﻨﺎدﯨﻦ
ﺗﻮﺳﯘش ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧ ﺑﯘرﭼ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻧﺳب ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺟﯩﻨﺴ
ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻼردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼردا ﺑﯘ ﮬﻛﯜم ﻣﯘﮬﯩﻢ رول ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪۇ".
زﯨﻨﺎﻏﺎ ﺳﯜﻛﯜت ﻗﯩﻠﯩﺶ دۇﻧﻴﺎ ﺋﯩﺴﻼﮬﺎت ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻐﯩﻤﯘ زﯨﺖ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﻨ ﺋﭼرۈش ۋە
ﺋﺎداۋەﺗﻠﯩﺸﯩﺶ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ دوﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ،ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨ ،ﺋﺎﭼﺎ‐ﺳﯩﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨ ۋە ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺋﯘرﯨﻨﯩﺪۇ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن دۇﻧﻴﺎ ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘزۇﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘۋﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮت ﺋﺎدەم ﺋﻟﺘﯜرۈش ۋەﻗﻟﯩﺮى ﻛﭘﯩﻴﯩﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن زﯨﻨﺎﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺳﯜﻧﻨﺗﺘ ﺋﺎدەم ﺋﻟﺘﯜرۈش ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩ ﺟﯜﭘﻠپ ﺳزﻟﯩن.
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد" :ﺋﺎدەم ﺋﻟﺘﯜرۈش ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ زﯨﻨﺎدﯨﻨﻤﯘ ﭼﻮڭ ﺟﯩﻨﺎﻳت ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤن" دﯦن .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ زﯨﻨﺎﻧﯩﯔ
ﮬﺎرام ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺗﻛﯩﺘﻠپ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺑﯩﺮ ﻣﺑﯘدﻧ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧﺎﮬق
ﺋﺎدەم ﺋﻟﺘﯜرۈش ﺋﯩﺸﯩﻨ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،زﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻛﯩﻤ ﺑﯘ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ ﺋﯘ ﺟﺎزاﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ ،ﻗﯩﻴﺎﻣت
ﻛﯜﻧ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬﺳﺴﯩﻠپ ﺋﺎزاپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻣﯕﯜ ﺋﺎزاب ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺧﺎرﻻﻧﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﭘﻗت ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘ
دۇﻧﻴﺎدﯨ ﭼﯧﻐﯩﺪا ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺋﯩﻤﺎن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎن ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼرﻻ ﺑﯘ ﮬﺎﻟﺪا ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﻠﯩﺮﯨﻨ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر ۋە ﻣرﮬﻣت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر ﺳﯜرە ﭘﯘرﻗﺎن -70-69-68
ﺋﺎﻳﺗﻠر.
زﯨﻨﺎﻧ ﺷﯧﺮﯨ ۋە ﺋﺎدەم ﺋﻟﺘﯜرۈﺷ ﻳﺎﻧﺪاپ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﻨ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯧﯩﺘﺘ .دوزاﺧﺘﺎ ﻣﯕﯜ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬر
ﺗﯜرﻟﯜك دەرﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎزاﺑﻨ ﺗﯩﺘﯩﺸﺘﯘر ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﺎزاﺑﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮدﯨﻦ‐ﺑﯩﺮ ﭼﺎرﯨﺴ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎن ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ،ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە
ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ ﻛﭘﻠپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :زﯨﻨﺎﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻤﺎﯕﻼر ،ﺑﯘ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﻳﺎﻣﺎن
ﺋﯩﺸﺘﯘر ،ﺋچ ﻛرۈﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﻠﯩﻘﺘﯘر ،ﺑﯘ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦن ﻳﺎﻣﺎن ﺋﺎدەت.
ﺋﺎﻟﻼھ زﯨﻨﺎﻧﯩﯔ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋچ ﻛرۈﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺑردى .ﺑﯘ ﻗﺑﯩﮭﻠﯩﺘ ﭼﯧﯩ ﻳﺗن ﺋﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ
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ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﻗﺘﯘرۇﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺋﻗﯩﻠﻐﯩﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ).ﺋﻟﺠۋاﺑﯘل ﻛﺎﭘ-105 ﺑت(
ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯘﭼﯩﺪۇر.
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