 ‐ 133487ﺳﺎﻟﯩﮫ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳﻳﯜش ۋە ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﮬرﻣت ﺑﯩﻠﺪۈرۈپ ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﺎﻟﯩﮫ ،ﺗﻗﯟادار ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳﻳﯜش ۋە ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﮬرﻣت ﺑﯩﻠﺪۈرۈپ ﺋﯧﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ
ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮى ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﯩﭽ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﮔﺷﻧﻠرﮔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺳﺎﻟﯩﮫ ،ﺗﻗﯟادار ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﺳﻳﯜش ﺋﺎدەﺗ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﯩﻐﺎن ،ﺋﻣﻤﺎ ﺑزى
ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺳﺎﻟﯩﮫ ﻛﯩﺸﯩﻠر ۋە ﺋﺎدﯨﻞ رەﮬﺒرﻟر ﺑﯩﻠن ﺋﯘﭼﺮاﺷﻘﺎﻧﺪا ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻮﻳﯩﺴﭙﯩﺖ
ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﺳﻳﺴ ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘﻧ ﺋﺎدەت ﻗﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﻟﻤﻳﺪۇ.
ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر داﺋﯩﻢ ﺋﯘﭼﺮاﺷﻘﺎﻧﺪا ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺳﻳﯜﺷﻨ ﺋﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻨ ﮬﺎرام دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن ،ﺋﻣﻤﺎ ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﻗﯩﻠﺴﺎ
ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﭘﯧﺸﺎﻧﯩﺴﯩﻨ ﻗﻮﻳﯘپ ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﻛﯧﭽﯩﻚ ﺳﺟﺪە دەپ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪۇ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼپ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﭘﯧﺸﺎﻧﯩﺴﯩﻨ ﻗﻮﻳﯘﺷ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﻤﺎي ﺑزى
ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋﺎﻏﺰى ﺑﯩﻠن ﺳﻳﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑزى ﺋﺳرﻟردە ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﺑزﯨﺴ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟ ۋە ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺳﻳﺗﺘ ،ﺋﮔر ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﯧﭻ ﻣﺳﯩﻠ ﻳﻮق ،ﺋﻣﻤﺎ
ﺋﯘﻧ داﺋﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎدﯨﺘ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻳﺎﻗﺘﯘرۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ ﻳﺎﻛ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﯧﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ رۇﻛﯘ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﺋﯧﯩﻠﯩﺶ ﻗﺗﺌﯩ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ،ﭼﯜﻧ رۇﻛﯘ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ
ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺋﯧﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺳﺎﻻم ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﭘﺎﻛﺎر
ﻛﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﺎﻛ ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﻛﯧﺴل ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﺎﻻم ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼ ﺋﯧﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻛﯜرﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﺋﺎز
ﺋﯧﯩﻠﺴ ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼش ،ﺗزﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ﮬﺗﺘﺎ ﻗﺎرﺷ ﺗرەﭘﻨ ﺑك
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ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺷﯧﺮﯨ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ :ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى! ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﭼﺮاﺷﻘﺎﻧﺪا ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ
ﺋﯧﯩﻠﺴم ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ دﯦن ﺋﯩﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﻳﺎق ،ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دﯦﺪى ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ :ﻗﻮﭼﺎﻗﻼپ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺳﻳﺴم ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
دﯦن ﺋﯧﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﻳﺎق ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دﯦﺪى ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ :ﻗﻮل ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛرۈﺷﺴم ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ دﯦن ﺋﯩﺪى،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﮬﺋ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦﺪى .ﮔرﭼ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻨﺎدى ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﻛﯘﭼﻼﻧﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧﯘرﻏﯘن دەﻟﯩﻠﻠر ﺑﺎر ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﯧﯩﻠﯩﺶ ۋە رۇﻛﯘ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﺗزﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺳزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴ :ﭘﺎدﯨﺸﺎھ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﻮڭ ﺋﻣﻟﺪار ،ﻣﺗﯩﯟەرﻟر ﺑﻮﻟﺴﯘن ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﯩﻠﯩﭗ
ﺗزﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺗزﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻣس ﺑﻟ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳﺎﻻم ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﭘﺎﻛﺎر ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭘﺎﻟچ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻳﺎﻛ ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺳﺎﻻم ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﯩﻠﺴ ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ" .ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺷﻳﺦ ﺋﺎﺑﺪۇل ﺋزﯨﺰ ﺋﯩﺒﻨ
ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ" :ﻧﯘرۇن ﺋﻟددەرﺑ ﭘﺗﯩﯟاﺳ-1"ﺗﻮم -492-491ﺑت.
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