 ‐ 121170ﻛﯩﺮﺳﺖ ﺑﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﻛﻠﻧن ﺷﻛﯩﻠﻠﯩﺮى
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﻛﯩﺮﺳﺖ ﺑﻟﯩﻠﯩﺮى ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻤﺎﻗﭽ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﻛﯩﻠﻠﯩﺮى ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ﻗﻮﺷﯘش ۋە ﻛﭘﻳﺘﯩﺶ ﺑﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ
ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺑﻟﯩﺴ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ؟ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻣﺎﯕﺎ ۋە ﻣﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑزى ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﺪى ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘرﻟﯩﻚ ﺟﺎۋاپ
ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪۇق؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﻛﺮﯨﺴﺖ ﻳﺎﺳﺎش ،ﺋﯘﻧ ﺳﯧﺘﯩﺶ ،ﻛﯩﻴﯩﻢ‐ﻛﯧﭽك ۋە ﺗﺎﻣﻼرﻏﺎ ﻧﻗﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻳﯘش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن
ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧ ﺋزى ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯘپ ،ﻏﻳﺮى ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋز دﯨﻨﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﯩﻼﮬﯩ ﺳﯩﻤﯟۇل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەك.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺑﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﮬﻗﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛ ﮬﻗﺴﯩﺰ ﻳﺎﺳﺎپ ﺑﯧﺮﯨﺸ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺗﯩﺠﺎرﯨﺘﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺑﯘت ﻳﺎﺳﺎش ۋە ﺋﯘﻧ ﺳﯧﺘﯩﺸﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ
ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﺘ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﮬﺎراق ﺳﯧﺘﯩﺸﻨﯩﻦ ،ﺋزى ﺋﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﮔﺷﯩﻨ ﺳﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﭼﻮﺷﻘﺎ ۋە
ﺑﯘﺗﻼرﻧ ﺳﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩن ،دﯦن""] .ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ -22 "ﺗﻮم -141ﺑت" ،ﭘﯩﻘﮭ ﺗﻮﭘﻼﻣﻠﯩﺮى"‐ 12ﺗﻮم -88-84ﺑﺗ
ﻗﺎراﻟﺴﯘن[.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﻛﯩﺮﯨﺴﺘﻨﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯜك ﺷﻛﯩﻠﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،زاﻣﺎن‐ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ۋە ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼر ﺟﺎﻣﺎﺋﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺷﻛﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯜك ﺷﻛﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺸﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﯔ:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cross
ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺑﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯜر ۋە ﺷﻛﯩﻠﻠرﻧ ﺳﯩﺰﯨﺶ ۋە ﺋﯧﺴﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﯩﺰﮔ ﺋﺎﺷﺎرا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﻛﯜﻣﻠر ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﭽ:
‐ 1ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺳﯩﺰﯨﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ دەپ ﺳﯩﺰﯨﻠﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧ ﻛﺗﯜرۈﺷ،
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ﻛﯩﻴﯩﺸ ،ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ،ﺳﯧﺘﯩﺸﯩﯟە ﺳﯧﺰﯨﺸ ﻳﺎﻛ ﻳﺎﺳﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻛﯩﺮﯨﺴﺘﻨ ﺳﯧﺰﯨﺶ ۋە ﻛﯩﻴﯩﺸﻨﯩﯔ
ﭼﻛﻠﻧﻧﻠﯩﯩﺪﯨ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﺎﺗﯩﻞ دﯨﻨ ﺷﯘﺋﺎرﻟﯩﺮﯨﻨ راۋاﺟﻼﻧﺪۇرۇﺷﺘﯩﻦ
ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺳۋەپ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼر ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺑﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﺷﻛﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ
ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﻣزﻛﯘر ﺑﻟﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﯘﻻر ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠش ۋە ﺋﯘﻟﯘﻏﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪۇر.
-2ﺋﻣﻤﺎ ﻣﻟﯘم ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﻛﺷﺘﯩﻠش ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑزى ﺋﺎدەﺗﺘﯩ ﺷﻛﯩﻠﻠرﻧ ﻳﺎﺳﺎش ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﯘﻧﯩﺪﯨ
ﺑزى ﺷﻛﯩﻠﻠر ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺑﻟﯩﺴﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻳﻤﯩﺰ:
ﺋﺎ‐ﺋﯘ ﻧرﺳﯩ ﺗﯘﻧﺠ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎرﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﺌﯘﻧ ﮬﺎزﯨﺮﻗ دەۋرﯨﺪە ﻛﭘﻠﯩن ﭼﯧﺮﻛﺎۋﻻردا ۋە ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ
ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ دەپ ﻗﺎراﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ رەﺳﯩﻤ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﯩ ﺗﯜز ﺳﯩﺰﯨﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳ ﺗﯜز ﻳﻧ
ﺑﯩﺮﺳ ﺗﻮﻏﺮا ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺗﻮﻏﺮا ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﯩﻨ ﺗﯜز ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﯩﻨ ﺑﯩﻠن ﻛﯧﺴﯩﺸن ،ﺗﯜز ﺷﻛﯩﻠﺪﯨﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘ ﺗرﯨﭙ ﻗﯩﺴﻘﺎ ،ﺗۋەن ﺗرﯨﭙ ﺋﯘزۇن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯘزۇن زاﻣﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼر ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺑﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻣﺷﮭﯘر ﺷﻛﻠ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯘﻻر ﺋﻟﺘﯜرۈﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﻨ ﺋﺎﺳﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻏﺎﭼﻨﯩﯔ ﺷﻛﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﺋﯘ ﺷﻛﯩﻠ
ﺗﯜﻧﺠ ﻧزەر ﺳﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺑﻟﯩﺴ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨ ﺑرﺳ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣزﻛﯘر ﺷﻛﯩﻠﻨ ﺑﯘزۇپ ،ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧ
ﺋزﮔرﺗﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺷﻛﻠﯩﺪﯨﻦ ﭼﯧﻘﯩﺮۋﯨﺘﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﯨﺴﻠﯩ ﺗﯘﺗﻘﺎن ﭘﻮزﯨﺘﺴﯩﻴﺳ
ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ :ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺑﻟﯩﺴﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧ ﺑﯘزۇۋﯦﺘﺗﺘ ،دﯦﻴﯩﻠن.
ب‐ﺋﻣﻤﺎ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺑﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷﻛﻠ ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺋﻮﭼﯘق ﻧﺎﻣﺎﻳن ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ﭘﻗت ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻛﺷﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﺪا
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺋﯩﻨﺠﯩﻨﯩﺮﻧﯩﯔ ﻗﯘرۇﻟﯘش ﻻﮬﯩﻴﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮔﯜزەل ،ﻛﯩﺴﯩﺸﻤﯩﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﺎﻛ ﻣﻟﯘم ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﺎ ﺑﻟﯩﻠﯩﺮى
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﯧﺴﺎب ﺋﯩﻠﻤﯩﺪﯨ ﻗﻮﺷﯘش ۋە ﻛﭘﻳﺘﯩﺶ ﺑﻟﯩﻠﯩﺮﯨ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯘﻧ ﺑﯘزۇۋﯦﺘﯩﺶ
ۋە ﻳﻮق ﻗﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯩﻠﻠت‐ﺳۋەپ ﻳﻮق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧ ﻳﺎﺳﺎش ۋە ﺋﯘ ﺋز ﺋﯧﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ
ﺳﯧﺘﯩﺶ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨ ﺋﯩﻠﻠت‐ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼش
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺑﻟﯩﺴ ﺑك ﺋﯩﻨﭽﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻨﺌﯘﻧ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰە ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻤﯩﺴ ﺑﯩﻠﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﻣزﻛﯘر ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﺗﺘ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻛﺮﯨﺴﺘ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺑزى ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ دەپ ﻗﺎرﯨﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﺋﺳﻠﯩﺪە ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺑﻟﯩﺴ ﺋﻣس.
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ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﯘ ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻤﺪﯨ ﻧﻗﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺳﻠ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘﺷﯩﺪا ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ
ﻛﯧﺮەك،ﭼﯜﻧ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼر ﻛﯩﺮﯨﺴﺘﻨ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﻳﺪۇ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻر ﻛﯩﺮﯨﺴﺘﻨ ﻛﯩﻴﯩﻤ ﻧﻗﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ﺑﻟ ﺋﯘﻧ ﺋﯧﮭﺘﯩﺮام
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﺪا ﻗﻮﻳﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﺋﯩ ﺋﯩﺸﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﮬﯩﻤﺪۇر ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘ ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﻣﻟﯩﻠﺷﺘﯜرﺳك ،ﺋﯘﻧ ﺑﯘزۇۋﯦﺘﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﮬﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ﺳﯜﻧﻨت ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺑﻟﯩﺴ ﺷﻛﻠ ﻧﻗﯩﺸﻠﻧن ﻛﯩﻴﯩﻤﻠرﻧ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ،ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎن
ۋاﻗﺘﯩﻤﯩﺰدا ﺑﯘ ﺗﯜردﯨ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﯩﺠﺎرەﺗﭽﯩﻠر ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪا ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎن
ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺳﺎﺗﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﺎﻟﺘ ﺑﯘرﺟﻛﻠﯩﻚ ﻳﯘﻟﺘﯘز ﺑﻟﯩﺴ ﻳﮬﯘدﯨﻴﻼرﻧﯩﯔ دﯨﻨ ﺷﯘﺋﺎرى دﯨﻴﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﻤﯘ ﻛﯩﺮﯨﺴﺘﻨﯩﯔ
ﮬﻛﻤﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ،ﮔرﭼ ﺑﯘ ﺑﻟﯩﻨ ﻳﮬﯘدﯨﻴﻼر ﺋﯩﺒﺎدەت ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺧﺎس ﺑﻟﯩﺴ.
ﺑﯩﺰ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺑﻟﯩﺴ ﺗﻮﻏﺮۇﻟﯘق ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺳﻮرﯨﺴﺎق ﺋﯘﻻر ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﮬﻗﯩﻘ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ دﯦن
ﺑﯩﺰﮔ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩ ﺗﯜز ﺳﯩﺰﯨﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺗﯜز ﻳﻧ ﺑﯩﺮى ﺗﻮﻏﺮا ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺗﯜز ﺳﯩﺰﯨﻘﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺳﺘ ﺗرﯨﭙ ﺋﯜﺳﺘ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘزۇن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﮬﺗﺘﺎ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺳﺎﺋت دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﺎﺋت ﺗﻮﻏﺮۇﻟﯘق ﺳﻮرﯨﺴﺎق ،ﺋﯘﻻر ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
ﺑﯘ ﺳﺎﺋﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﭘﻗت ﺳﺎﺋت ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﻟﯩﺴ ،ﭼﯜﻧ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻧزﯨﺮﯨﺪﯨ
ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﯘزۇن ﺑﯩﺮ ﺗﯜز ﺳﯩﺰﯨﻖ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻏﺮا ﺗﯜز ﺳﯧﺰﯨﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘزۇن ﺗﯜز ﺳﯩﺰﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘ ﺗرﯨﭙ ﺋﯜﺳﺘﯜن
ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘزۇن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﻮ ﺋﻣﻟﯩﻴﺗﺘﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ،دارﻏﺎ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﺑﺎﻏﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯜز ﺗﺎﺧﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺗﻮﻏﺮا ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺗﺎﺧﺘﺎ ﻣﯩﺨﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯩ ﻗﻮﻟﻨ ﺑﺎﻏﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻏﺎچ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺪا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﻳﺎق ،ﺑﻟ
ﺋﯜﺳﺘﯜن ﺗرەﭘﺘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩ ﻳﯩﻞ ﺑﯘرۇن ﺗﺎرﻗﺎﻟﻐﺎن ﺗﯜرﻟﯜك ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺑﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺷﻛﻠﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ دﯦن ) (+ﻗﻮﺷﯘش ﺑﻟﯩﺴ ﻛﯩﺮﯨﺴﺘﻤﯘ؟ ﻳﺎق ﺋﯘ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺋﻣس.
ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻗﯘدۇﻗﺘﯩﻦ ﺳﯘ ﺗﺎرﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﻮﻏﺎ‐ﭼﯧﻠﻛﻠر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯜن ﺗرﯨﭙﯩﺪە ﺋرەﻗﺎت دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺋﯩ ﻳﺎﻏﺎچ ﺑﺎر ،ﺑﯩﺮى ﺗﻮﻏﺮا ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻳﻧ ﺑﯩﺮى ﺋﯘزۇن ﺗﯜز ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﻧرﺳﯩﻠر ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺋﻣس ،ﻣﺎﮬﯩﻴﺗﺘ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ
ﺑﻟﯩﺴ ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﺸﯩﺪا ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ دەپ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر""] .ﺋﻮﭼﯘق ﺳﮬﺒت" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﺎ -7ﻧﯘﻣﯘرﻟﯘق
-21ﺳﻮﺋﺎل"[.
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ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑزى ﻧرﺳﯩﻠردە ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺑﻟﯩﺴ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن،
ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﻧﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،دﯨﻨ ﺷﻮﺋﺎر ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﻮﺷﯘش ،ﻛﭘﻳﺘﯩﺶ ﺋﺎﻻﻣﺗﻠﯩﺮى روﺷن ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻧن ﺗﻗﺪﯨﺮدﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛ
ﻗﻮﺷﯘش ﺑﻟﯩﺴ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺋﯩﻠﯩﺘﯘرۇﻧﻠﯘق ﺳﺎﺋﺗﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﺪا ﮬﯧﭻ ﮔپ ﻳﻮق .ﺑﯘ ﻧرﺳﯩﻠر ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺑﻟﯩﺴ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ"] ".ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-18 "ﺗﻮم -115-114ﺑت-74 ،ﻧﯘﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪى[.
ﻳﻧ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ "ﺋﻮﭼﯘق ﺳﮬﺒت" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﺎ -199ﻧﯘﻣﯘرﻟﯘق -9ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا :ﺷﮬﯩﺮﯨﻤﯩﺰدە ﻣﻟﯘم
ﺑﯩﺮ ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺋﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺋﻮن ﻗۋەﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯘ ﺑﯩﻨﺎﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﻗۋەﺗﺘﯩ دەرﯨﺰﯨﻠرﻧﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ
ﺑﻟﯩﺴ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﻛردۈم ،ﺑﯘ ﺧﯘددى ﻏرپ دۆﻟﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋي ﺷﻛﻠﯩ ﺗﺎﻣﺎﻣن
ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨن ،ﺑﯘ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﺷﯘ ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﻨ ﻛرۈپ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺑﻟﯩﺴ ﺷﻛﻠﯩﺪە ﻛﻟن ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﮬﯧﺴﺎب ﺋﯩﻠﻤﯩﺪﯨ ﻗﻮﺷﯘش ﺑﻟﯩﺴﯩﻨ ،دﯨﮭﻘﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﺰﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨ ﻏرﺑﭽ ﺋﯘﺳﯘل ﺑﯩﻠن
ﺳﯘﻏﯩﺮﯨﺸ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﮬﺎرام دەﻳﻤﯩﺰﻣﯘ؟! ،ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ دﯦن ﺗﻮﻏﺮا ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺋﯩ ﭘﺎرﭼ ﻳﺎﻏﺎچ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﮬﻣﻤﻳﻠﻧ
ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘق ،ﻛﯩﺮﯨﺴﺘﻨﯩﯔ ﻣﻟﯘم ﺷﻛﯩﻠﻠﯩﺮى ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻻﻣﺗﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰدﯨﻦ ﺋﺎۋۋال ﺋﯘ ﻗﯘرۇﻟﯘﺷﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﻛرﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ۋە ﻻﮬﯩﻴﻟش ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ"] .ﺑﯘ
ﮬﻗﺘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ‐ 101399ﻧﯘﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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