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ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﺑزى ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗۋەﻛل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎﮬﺎﻧﯩﺴ ﺑﯩﻠن ﺳۋەب ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﻗﺪﯨﺮى دەپ
ﻗﺎﻧﺎﺋﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯩﺮﯨﺸﻤﺎﻳﺪﯨن ،ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨ دﯨﻨﯩﻤﯩﺰدا ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯩﺮﯨﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎ.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺟﺎۋاب:
ﺋﯩﺴﻼم ﻣﯩﻠﻠﯩﺘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﺋﯘزۇن ﺗﺎرﯨﺨﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﻛﭼﯜردى .ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯜﻧﻠرﻧ ﻛﭼﯜردى .ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯘﻣﻤﯩﺘ ﮬر ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺋﻮﭼﯘق ﺗﭘﻛﯘر ،ﺗﻮﻏﺮا ﭘﯩﯩﺮ ۋە ﺗﻮﻏﺮا ﺗﺳۋۋۇر ﺑﯩﻠن ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻟﺪى .ﺳۋەب ۋە ﺳۋەﺑﻠرﻧﯩﯔ ﺗﯜرﺗﯩﻠﯩﺮى ﮬﻗﻘﯩﺪە
ﺋﯩﺰدﯨﻨﺗﺘ .ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯘﻗددﯨﻤﯩﺴ ۋە ﻧﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮى ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺑﺎش ﻗﺎﺗﯘراﺗﺘ .ﮬر ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑرﻣﻳﺘﺘ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮادﯨﺴ ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼرﻧ ﻳﯧﺗﺘ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺰزﯨﺘ ۋە ﺷرﯨﭙ ﺋزﯨ ﻗﺎﻳﺘﺎﺗﺘ.
ﺋﻣﻤﺎ ﮬﺎزﯨﺮﻗ ﺋﺳﯩﺮﻟردە ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﯩﻨ ﺟﺎﮬﺎﻟﺗﻠر ﻗﺎﭘﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن .ﻛﯘﭘﺮﯨﻠﯩﻖ ۋە ﻏرﺑﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯩﻠﻠﺗﻠﯩﺮى ﭼﯩﺮﻣﯩﯟاﻟﻐﺎن.
ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺪﺋت ۋە زاﻻﻟت ﻛﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﺗن .ﻛﭘﻠﯩن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﻗﺎزا ۋە ﻗدەرﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﺳۋەﺑﺴﯩﺰ
ﺋﻮﻟﺘﯘرﯨﯟﯦﻠﯩﺶ دەپ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ،ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﻼردا ﺳۋەب ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗﭘﻛﯘر ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋﯘﻧﯘﺗﺘ .ﺋﯘﻻر ﻛﯕﻠﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼھ
ﮬﻣﻤﯩ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﯩﻦ ﺳۋەب ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎﻗﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .دەڭ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪى .ﺑﯘ ﮬﻮرۇﻧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ۋە ﭘﺎﺳﺴﯩﭙﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋڭ
ﺋﯘﭼﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺗﯜرى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺷﺧﺴﯩ ﺋﯩﺮادﯨﺴ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﻤﯘ ﺗﻗﺪﯨﺮﮔ ﺋﺎرﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ﺳۋەب
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﮬﺗﺘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ دﯨﻨﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ،ۋەز‐ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ﻣرﯨﭙت ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺶ ،دﯨﻦ دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮﯨ رەددﯨﻴ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺧﺎﺗﺎ ﭘﯩﯩﺮﻟرﮔ ﻗﺎرﯨﺸ ﺗﯘرۇش ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺗرك ﺋﯧﺘﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﯟاﻟﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺑﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻣﯘﺳﯩﻴﺒت ۋە ﭼﻮڭ
ﺧﺗردۇر.
ﺋﺳﻠﯩﺪە ﺳۋەﺑﻠرﻧ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑرﻣﺳﻠﯩﻚ ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ زﯨﺖ ﻛﻟﻤﻳﺪۇ .ﻗﺎزا ۋە ﻗدەرﮔ زﯨﺖ ﻛﻟﻤﻳﺪۇ .ﺳۋەپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋزى
ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻗززاﺳﯩﺪۇر .ﺳۋەپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋزى ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﻗﺪﯨﺮﯨﺪﯨﻨﺪۇر .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰدﯨﻦ ﺑزى ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺗﻟب ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ۋە ﺑﯩﺰ
ﺑﯩﻠن ﺑزى ﺋﯩﺸﻼرﻧ ۋۇﺟﯘدﻗﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻨ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر .ﭼﯜﻧ ﺋﺎﺳﻤﺎن ۋە زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﯩﯩﺪارﭼﯩﻠﯩﻘ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﺪۇر .ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘ ﺑﯘ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎت ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻟﯘم ﻗﺎﻧﯘن ‐ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼرﻧ ﺑﯧﯩﺘﺘ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼرﻧ ﺑﯘزۇﺷﻘﺎ ۋە ﺋﻛﺴﯩﭽ ﺋﯩﺶ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧ ﺷﯘ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻳﯜرﮔﯜزۈﺷﻨ ﺧﺎﻻﻳﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻏﺎ ﻗﺎرﺷ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮدۇردﯨﻧﻠﯩﻚ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺳۋەب ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺟﯩﻢ ﻳﺎﺗﺴﯩﻤﯘ
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ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﺪۇ دﯦﻧﻠﯩﻚ ﺋﻣس .ﭼﯜﻧ ﺳۋەﺑﺴﯩﺰ ﻏﻟﯩﺒ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺋﻣس .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩ ﻗﺎدﯨﺮ ﺋﯩﻧﻠﯩ
ﺷﺧﺴﻨﯩﯔ ۋە ﺟﺎﻣﺎﺋﺗﻨﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﻛرﺳﺗﻤﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﯜﭘﺗﺘﯘر.
ﺑﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮﻟﯩﻖ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻤﯘ ﺋزﯨ ﺧﺎس ﺳﯜﭘﺗﺘﯘر .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋزﯨ ﺑﯧﺮﯨﻠن
ﭼﻛﻠﯩﻚ ﻗﯘدرﯨﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﻼرﻧ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﻘﺎ داۋام ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرﯨﯟﯦﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳۋەب ﻗﯩﻠﻤﺎي
ﺋﻮﻟﺘﯘرﯨﯟﯦﻠﯩﺸﺘك ﭘﺎﺳﺴﯩﭙﻠﯩﻘﻼر ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺷرﻗﺸﯘﻧﺎس ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨ ﺋﺳﯩﺮﻟردﯨ
ﭼﯜﺷﯜﻧﻠﯜك ﮬﺎﻟﯩﻨ ﺗﺳﯟﯨﺮﻟپ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮادﯨﺴﯩ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﯩﻧﻠﯩﺮﯨ رازﯨﻠﯩﻖ
ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ .ﺋزى ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﯩﻼ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪۇرﯨﺪۇ«دﯦن.
ﺑﯘ ﺋﯩﺘﺎﺋﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩ ﺧﯩﻞ ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺋﺳﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯘرۇﺷﻼردا ﻏﻟﯩﺒ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﺳرﻟرﻧ ﭘﯩﺪاﻛﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﯜﻧﯩﺪﯨن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﯧﻴﯩﻨ ﺋﺳﯩﺮﻟردە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دۇﻧﻴﺎدﯨ ﻳﯧﯩﻠﯩﻘﻼرﻧ
ﺋﯘﮔﯘﻧﯘﺷ ﺗﯩﺮﯨﺸﻤﺎﺷﺘﯩﻦ ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﻗﺪﯨﺮﯨ ﺋﺎرﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋزى ﺗﯘرﻏﯘﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ،ﺋﯩﻠﯩﺮﻟﯩﻤﺳﻠﯩﯩ ﺳۋەب
ﺑﻮﻟﻐﺎن.
)دﯨﻤك ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﮬر‐ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ﺳۋەپ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯘﺟﻤ ﭘﯩﺶ ﺋﺎﻏﺰﯨﻤﻐﺎ ﭼﯜش دەپ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜﻧﯜم ﺷﯘﻛن،ﻣﺎﯕﺎ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻧﯩﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺎﻳﺎﺗ ﻣﯘﺷﯘﻛن دەپ ﻗﯩﻤﯩﺮﻟﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻗﯘدۇﻗﺘﯩ ﭘﺎﻗﯩﺪەك ﻳﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋزى ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻐﺎ زﯦﺖ
ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺧﻼﻗﯩﻐﯩﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﺋﻣس.ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣرﮬﯩﻤﯩﺘ ﻛﯕﺮﯨﺪۇر ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯜﺗﺴﯩﺰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ دۇﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﮔﯜزەل ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﯩﭽ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ‐ﺗﯩﺮﻣﯩﺸﯩﭗ ﺑﯘ ﮔﯜزەل
ﺋﺧﻼﻗﻨ ﻛﯩﻠﯩﭽك ﺋۋﻻدﻻرﻏﺎ ﺗﺑﺳﺴﯘم ﺑﯩﻠن ﺗﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻼﻟﯩﺸ ﺋﯩﻤﺎﻧ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧ ﺑﯘرﭼﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻳﯘﻛﺴك ﻣﻗﺎﻣﯩﺪۇر ‐.م (
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