 ‐ 139414ﺋﺎﻳﺎل زﯨﻨﻨﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﭼﯧﭽﯩﻨ ﻛﺳﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ۋە ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﺋﯩﺴﻼم ﺋﮬﺎﻣﯩﻐﺎ ﺗﺗﺒﯩﻘﻠﯩﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻨ ﻛﯧﺴﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دﯦن ﺳزﻧ ﻛپ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺳۋەﺑﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﺷﻨ ﺧﺎﻻﻳﻤن ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻤﭽ ،ﺋﺎﻳﺎل دﯦن ﻣﻟﯘم ﻣﯘددەت ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﯜزەﺷﺘﯜرۈپ ﻳﺎﺳﺎﺷﻘﺎ
ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﻨ ﺗﭘﺴﯩﻠ ،ﺋﻮﭼﯘق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﯕﻠﯩﺸﯩﻤﭽ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴﺗﻨﯩﯔ
ﺑﯧﺮﯨﭽ ﭼﯧﭽﯩﻨ ﺋﯘزۇن ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺋﯘﻧ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﺪۇرﯨﯟﯦﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨن ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﭼﺎچ
ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﮬﻣﻤ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻳﺎﻟﯩﺎچ ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﭘردە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟ ﺑﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ ﺑﺎرﻣﯘ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ
ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺗۋەﻧﺪﯨ ﮬﺎﻟﺗﻠردە ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻨ ﻛﯧﺴﯩﺸﻨ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﮬﺎرام دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن:
-1ﻳﺎت ﺋرﻟرﮔ ﻳﺎﻻڭ ﺑﺎش ﻛرۈﻧﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ.
 ‐ 2ﭼﯧﭽﯩﻨ ﻛﯧﺴﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﻛﺎﭘﯩﺮ ﻳﺎﻛ ﭘﺎﺳﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﺴﺎ.
-3ﺋرﻟرﻧﯩﯔ ﭼﺎچ ﭘﺎﺳﻮﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻛﺳﺘﯜرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ.
-4ﮬﺎزﯨﺮﻗ ﺑزى ﺳﺎﺗﯩﺮاﺷﺨﺎﻧﯩﻼردا ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﻘﺎﻧﺪەك ،ﻳﺎت ﺋرﻟرﮔ ﻛﺳﺘﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ.
-5ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ رۇﺧﺘﯩﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﻠردە ﭼﺎﭼﻨ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺶ ﻛﺳﯩﻦ ﮬﺎرام ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎرام ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺋﺎﺷﺎرا
ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻨ ﻛﯧﺴﯩﺸﺘﯩ ﻣﻗﺴﯩﺘ ﺋﯧﺮﯨ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﻛرۈﻧﯜپ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﻣﻗﺴﯩﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﯘزۇن
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ﭼﺎﭼﻘﺎ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯜش ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ﻳﯕﯩﻠﻠﺷﺘﯜرۈش ۋە ﻣﯘﺷﻗﻘﺗﻨ ﺋﺎزاﻳﺘﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻗﯩﻠ ﺋﯘﻳﻐﯘن ،دۇرۇس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴﺗﻠر ﺑﯩﻠن ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺑﯘﻧﯩﺪا
ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺋﺎدەﺗﺘ دۇرۇس ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﭼﻛﻠﻧﻧﻠﯩﯩ دەﻟﯩﻞ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼ ﺋﺳﻠ دۇرۇﺳﻠﯘق
ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﺴﻼم ﺷرﯨﺌﯩﺘﯩﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻨ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ دەﻟﯩﻞ ﻳﻮق ،ﺑﻟ ﺋﯘﻧﯩﯔ دۇرۇس
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا دەﻟﯩﻠﻠر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﺑﯘ ﺋﺑﯘ ﺳﻟﻣ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺪۇرەﮬﻤﺎن رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺲ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ» :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮى ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻨ دوﻟﯩﺴﯩﻐﯩﭽ ﻳﺎﻛ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯘﻣﺸﯩﻘﯩﻐﯩﭽ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﺎﺗﺘ] «.ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-320 ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻨ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺸﻨﯩﯔ دۇرۇس ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ".
]"ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺷرﮬﯩﺴ-4"ﺗﻮم -5ﺑت[.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻨ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺸﻨ ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر
ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﯩﻐﺎن ،ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﮬﺎرام دﯦن ،ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر دۇرۇس دﯦن .ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ﭼﻮﻗﯘم ﻗﯘرﺋﺎن‐
ﮬدﯨﺴ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﻣن ﻣﯘﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﻘﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻨ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﺴﺎ ﮬﺎرام ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦﻧﻠﯩﻚ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﯩﺮ دەﻟﯩﻞ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤن .ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن :ﺋﺳﻠﯩﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻨ ﻛﯧﺴﯩﺶ دۇرۇس ،ﺋﺎدەت ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ
ﺋﮔﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘزۇن ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﯩﻨﺗﺘ ،ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘزۇﻧﻠﯘﻗ ﺑﯩﻠن
ﭘﺧﯩﺮﻟﯩﻨﺗﺘ ،ﺋﯘﻻر ﺷرﺋ ﻳﺎﻛ زۆرۈر ﮬﺎﺟت ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻨ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﻤﺎﻳﺘﺘ ،ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﮬﯟال ﺋزﮔردى ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ
ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻨ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺶ دﯦن ﻗﺎراش ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﻳﻮﻟ ﻳﻮق ،ﻳﺎﺧﺸ ﻛرەﻟﻤﻳﺪۇ دﯦن ﻗﺎراﺷﻤﯘ دەﻟﯩﻠﯩ ﻗﺎراپ
ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دۇرۇس دﯦن ﻗﺎراش ﺋﯘﺳﯘل‐ﻗﺎﺋﯩﺪﯨ ﺋڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ .ﺋﯩﻤﺎم ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا
ﻣﯘﻧﺪاق رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن» :ﮬﻗﯩﻘﺗن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮى ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﭗ دوﻟﯩﺴﯩﻐﯩﭽ ﻳﺎﻛ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻣﺸﯩﻘﯩﻐﯩﭽ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘ.«
ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻨ ﺑك ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﭗ ﺋر ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﻛﺳﯩﻦ ﮬﺎرام
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺎﻳﺎﻟﻼردﯨﻦ ﺋرﻟرﮔ ﺋﻮﺧﺸﯩﯟاﻟﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻟﻧت ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻨ ﻛﺎﭘﯩﺮ ،ﺑﯘزۇق ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﭗ ﻳﺎﺳﯩﺘﯩﯟاﻟﺴﺎ ﺑﯘﻣﯘ ﮬﺎرام ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﭼﯜﻧ ﻛﯩﻤ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻨﯩﺪﯨﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗۋﻣ ﺋﻮﺧﺸﯩﯟاﻟﯩﺪﯨن ﺋﯘ ﺷﯘﻻردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﭼﯧﭽﯩﻨ ﺋرﻟرﻧﯩﯩﯩﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺑﯘزۇق ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻐﯩﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﭗ
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ﻳﺎﺳﺎﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﯧﭻ ﮔپ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ""] .ﻧﯘرۇن ﺋﻟددەرﺑ ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى" 336ﻧﯘﻣﯘرﻟﯘق ﻟﯩﻨﺘﺎ[ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﺋﯜﭼﯜن
 13744 -13248 -1192ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﭘردە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن ﺳزﮔ ﻛﻟﺴك ،ﺳﯜﻧﻨت ۋە
ﺋﺳرﻟردﯨﻦ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﮬﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘﻧ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ دەﻟﯩﻞ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺳزﻧﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ
ﺗﻛﯩﺘﻠﺷﺘﯩﻦ ۋە ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺗﻮﻏﺮا دەپ ﻗﺎراش ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎھ
ﺑﻮﻟﯘش ﻻزﯨﻤﺪۇر.
ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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