 ‐ 14055ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ دﯨﻨﻐﺎ ﻣﯘﮬﺘﺎج ﺑﻮﻟﯘﺷ
ﺳﯘﺋﺎل
ﻛﯩﺸﻠر ﻧﯩﻤ ﺋﯜﭼﯜن دﯨﻨﻐﺎ ﻣﯘﮬﺘﺎج ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ﻛﯩﺸﻠر ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨ ﺗرﺗﯩﭙ ﺳﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎﻧﯘﻧﻼ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻼﻣﺪۇ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﻣدﯨﮭﻴ ﺋﺎﻟﻼﻏﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯩﯔ دﯨﻨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎج ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﯩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬرﻗﺎﻧﺪاق زۈرۈرﯨﻴﺗﻠرﮔ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺟﺪﯨﻦ ﭼﻮﯕﺪۇر  ،ﭼﯜﻧ
ﺋﺎدەم ﻧﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻣﻣﻨﯘن ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨ، ﻧﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧ ﺧﺎﭘﺎ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﻣﻮﮬﺘﺎج ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.ﺋﯘ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪا‐
ﻣﻧﭙﺗﯩ ﮬرﻛت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ زﯨﻴﺎن ﺳﺎﻟﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﮬﺘﺎﺟﺪۇر.ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻠرﻏﺎ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎدﯨﻠﻠﯩﻐ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﻠﻠﯩﺮﮔ ﻳﻮروق ﺑﯩﺮدﯨﻐﺎن ﻧﻮردۇر.ﻛﯩﺸﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻرﻧ ﻧﯩﻤ ﻗﯩﻠﯩﺶ –ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ
ﺑﯩﺮدﯨﻐﺎن ﻗﺎﻧﯘﻧﻼر)ﺷرﯨﺌت(ﺳﯩﺰ ﻳﺎﺷﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ.ﻛﯩﺸﯩﺪە ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﯘ ﺋزﯨ ﻧﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﻻزﯨﻢ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸ
ﻛﯩﺮەك ،ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻘﻤﯘ ﻳﺎﻛ زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ؟ﺋﯘﻧ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺑﯘزاﻣﺪۇ؟ﺑﯘ ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑزﯨﻠﻠﯩﺮى ﺗﯘﻏﻤﺎ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴت ﺑﯩﻠن
ﺑﯩﻠﻨﯩﺪۇ،ﺑزﯨﻠﻠﯩﺮى ﺋﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮ ﺗرەپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻨﯩﺪۇ،ۋە ﺑزﯨﻠﻠﯩﺮى ﭘﻗت ﺋﻟﭽﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﻴﻮرۇﻗﻠﯩﺮى ۋە
ﺗﻟﯩﻤﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﻨﯩﺪۇ).ﺋﯩﺴﻼم ﺷﻳﺨ ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺗﻳﻤﯩﻴﻧﯩﯔ ﺋﺳﯩﺮى "ﺗدﻣﯩﺮﯨﻴﻴ"ﮔ214، 213) ب("،ﺑﺧﯩﺖ ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﻘﯘﭼ2 "
ج 383ب ﮔ ﻗﺎراڭ .
ﺋﺎﺗﯩﺰﯨﻤﭽ، ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﯩﺰﯨﻤﭽ ﻣزﮬﭘﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﺳﯩﺮﭼﺎن ۋە ﺟﻟﯩﭗ ﻗﯩﻼرﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﺗﺌﯩﻨزەر ،ۋە ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﭘﯩﯩﺮ
ﺋﯩﻘﯩﻤ ۋە ﻧزﯨﺮﻳرەرﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﺗﺌﯩﻨزەر  ،ﺷﺧﺴﯩﻠر ۋە ﺟﻣﯩﺌﺗﻠر ﺗﻮﻏﺮا دﯨﻨﺴﯩﺰ ﮬﯩﭻ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ،ﺋﯘﻻر ﺑدەن ۋە
روﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﺮﻏﺎ ﻗﺎۋاپ ﺑﯩﺮەﻟﻤﻳﺪۇ،ﺑﯩﺮ ﺷﺧﯩﺲ ﺑﯘ ﻳﻮﻟﻼرﻏﺎ ﺳﯩﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔﻧﺴﺮى ،ﺟزﻣﻧ ﺋﯘ ﺑﯩﺨﺗرﻟﯩﻨ ﺗﯩﺨﻤﯘ
ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ،ﺋﯘﺳﺴﯘزﻟﯩﻘﻨ ﺗﯩﺨﻤﯘ ﻗﺎﻧﺪۇراﻟﻤﺎﻳﺪۇ،ﮬﯩﻤﺪە ﺗﻮﻏﺮا دﯨﻨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ "،ﺋرﻧﯩﺴﺖ رەﻧن"ﻣﯘﻧﺪاق
دەﻳﺪۇ" :ﺑﯩﺰ ﺳﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﻧرﺳ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ،ﮬﻣﺪە ﺋﻗﻠ ﺗﭘﻛﯘر ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ﭘن ۋە ﺳﺎﻧﺎەت ﻣۋﺟﯘﺗﻠﯩﻐ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ،ﺑﯩﺮاك دﯨﻨﻨﯩﯔ ﺷﺎﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺋﻣس،ﺑﻟ ﺋﯘ ﺋﺎدەﻣﻨ ﺑﯘ دۇﻧﻴﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪا ﺗﺎر ﻳﻮﻟﻼرﻏﺎ
ﻗﯩﺴﺘﺎۋاﺗﻘﺎن ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﯩﺴﺘﯩﻚ ﭘﯩﯩﺮ ﺋﯧﻘﯩﻤﻠرﻧﯩﯔ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ﺋﯩﺴﭙﺎت ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻗﺎﻟﯩﺪۇ" ".ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼ دەراز"ﻧﯩﯔ ﺋﺳﺮى
"دﯨﻦ"ﻏﺎ ﻗﺎراڭ )"،( 87ﻣﯘﮬﻣﻤد ﻓرﯨﺪ ۋەﺟﺪى" ﻣﯘﻧﺪاك دەﻳﺪۇ :دﯨﻦ ﺋﯩﺪدﯨﻴﯩﺴﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺋﻣس ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ
روﮬﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻳﯜﻛﺴك ﻣﺎﻳﯩﻠﻠﯩﻐ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋڭ ﺋﯩﺴﯩﻞ ﮬﯩﺴﻴﺎﺗ، ﺑﯘ ﻣﺎﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘش ﺑﯩﻠﻧﺌﺎدەﻣﻨ ﮬرﻣﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﻟ ﺑﯘ
ﻣﺎﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ ﮬﻣﺪە ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ دﯨﻨ ﺗﺑﯩﺌﯩﺘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﺳﺗﻠﯩﻨ ﭘرﯨﻘﻠﻧﺪۈردﯨﻐﺎن ﺋﻗﯩﻠ ﺋﯩﺮﯨﺸﯜﭼ
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ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ،ﺑﯘ ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺗﺑﯩﺌت ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻗﯩﻞ ﭘﺎراﺳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳۋﻳﺳﯩ ﻗﺎراپ ﺋﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ ") .ﻣﺳﺪە روﺳﺴﺎﺑﯩﻖ 87ب(.
ﺋﮔر ﺋﺎدەم ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاﻗﻼﺷﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘ ﺋزﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻢ ۋە ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﺳۋﻳﺳﯩ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺋزﻧﯩﯔ
ﭘرۋەردﯨﺎرﻧ،ﺋزﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮﻧ ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﻚ دەرﯨﺠﯩﺴﻨ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋزﻧ ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﻚ ،ﻧﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋزﮔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛ ﻧﺎﭼﺎر
ﺋﯩﻧﻠﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﻚ ،ﻧﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺑﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛ ﻧﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺑﺧﯩﺘﺴﯩﺰﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﻚ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺮوﻧﻮﻣﯩﻴ
،ﻣﺎﺗﯩﻤﺎﺗﯩﺎ ۋەﮬﺎﻛﺎزاﻻرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﭘﻧﻠﻧﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﻚ دەرﯨﺠﯩﺴﻨ ﺗﯘﻧﯘپ ﻳﯩﺘﯩﺪۇ،ﺑﯘ ﻧﻮﻗﺘﯩﺪا ،ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﺎدەم
ﻛﯩﺒﯩﺮﻟﯩﻚ ﮬﺎﻛﺎۋۇرﻟﯘق ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﻣﺘر ۋە ﮔپ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗ ﺋﺗﯩﺪۇ،ﮬﻣﺪە ﺑﯘ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﻛﻳﻨﯩﺪە ﮬﻣﻤﯩﻨ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﮬﻣﻤﯩ داﻧﺎ ﺑﯩﺮ زاﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ﮬﻣﺪە ﺗﺑﯩﺗﻨﯩﯔ ﻛﻳﻨﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺗﯕﺪاﺷﺴﯩﺰ ﻗﯘدرەﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ﺗﯘﻧﯘپ
ﻳﯩﺘﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﯩﻨﺴﺎﭘﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰدەﻧﯘﭼﯩﻨ ﻛرۈﻧﻤﺳﻠرﮔ ﺋﯩﺸﻨﯩﺸ، ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮا دﯨﻨﻨ ﺋﯩﺘﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﮬﻣﺪە ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺗﺑﯩﺌﺘ ۋە
ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺗﺑﯩﺌﺗﻨﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎۋاز ﻗﻮﺷﻮﺷﻘﺎ ﮬﻳﺪەﻳﺪۇ.ﺋﮔر ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣﻏﻠﯘپ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﻤﺎ
ﺗﺑﯩﺌﺘﯩە ﻗﺎرﺷ ﻣﺎﯕﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﮬم ﮔپ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﻳﯟان دەرﯨﺠﯩﺴﯩ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﺗﻮۋەﻧﺪﯨﯩﭽ ﺧﯘﻻﺳ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻤﯩﺰ :ﺗﻮﻏﺮا دﯦﻦ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ "ﺋﺎﻟﻼھ"ﻏﯩﻼ ﺋﺸﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﯘﻧﯧﻐﺎ ﺋﯘ ﭘرەز ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯘﺳﺴﯘل ﺑﯩﻠن
ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯨ دﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﻛم ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻠﻤﯩﻨﺘ، ﺋﮔر ﺋﺎدەم دۇﻧﻴﺎﻻرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻐﺎ
ﮬﻗﯩﻘ رەۋﯨﺸﺘ ﻗﯘﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ، ﺑﺧﯩﺘ ﺋﯩﺮﯨﺸﯩﺸﻨ، ﺑﯘ دۇﻧﻴﺎ ۋە ﺋﯘ دۇﻧﻴﺎ ﻧﯩﯔ ﻗﺎﭘﺎ ﻣﯘﺷﻗﻘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ۋە ﻗﺎﭘﺎﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻨ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺋﻗﻠ ﺗﭘﻛﯘرﯨﻨ ﻣﯘﻛﻣﻤﻟﺷﺘﯜرۈش ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﻮﮬﯩﻤﺪۇر ،ﭘﻗت ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻮل
ﺑﯩﻠﻧﻼ ﺋﻗﯩﻞ ﺋزﻧﯩﯔ ﻧﭘﺴﯩﻨ ﻗﺎﻧﺪۇراﻻﻳﺪۇ،ﺋﯘﻧﯩﺴﯩﺰ ﺋﺎدەم ﺋزﻧﯩﯔ ﺋڭ ﺋﺎﻟ ﻏﺎﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻧ ﺋﻣﻟ ﺋﺎﺷﯘراﻟﻤﺎﻳﺪۇ،ﺋﯘ روﮬﻨ
ﭘﺎﻛﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﯩﺴﻴﺎﺗﻼﻧﻨ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠﺷﺘﯩ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﻠﻤﯩﻨﯩﺖ،ﭼﯜﻧ دﯨﻨﺪﯨ ﺋڭ ﺋﯩﺴﯩﻞ ﮬﯩﺴﻴﺎﺗﻼر ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﺗﯜزﯨﺪﯨﻐﺎن
ﻣﯘﻧﺒت ﺗﯘﭘﺮاق ۋە ﺗﯜﮔﯩﻤس ﺑﯘﻻﻗﻨ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺪۇ،
ﺋﯘ ﺋﯩﺮادﯨﻨ ﻛﯜﭼﻳﺘﯩﺶ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯩﭽﺎرﯨﻠﯩﻚ ،ﺋﯜﻣﯜﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﺎﻣﯩﻠﻨ ﻗﻮﺷﯘﺷﻘﺎ ﺋڭ ﭼﻮڭ ﮬرﻛﺗﻠﻧﺪۈرﮔﯜﭼ ۋە ﻛﯜچ ﺑﯩﻠن
ﺗﻣﯩﻨﻠﺷﺘﯩ ﺋڭ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﻣﯩﻠﺪۇر.ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺋﮔر ﺋﺎدەم ﺗﺑﯩﺌﺘﯩﺪە ﺋﺠﺘﯩﻤﺎﺋﺪۇر دەﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەم ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺰ ﺋﺎدەم
ﺗﺑﯩﺌﺘﯩﺪە دﯨﻨﺪاردۇر دﯨﻴﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻزﯨﻢ ).ﻣﺳﺪەررۇﺳﺴﺎﺑﯩﻖ84،98ب ﮔ ﻗﺎراڭ (.ﭼﯜﻧ ﺋﺎدەﻣﺪە ﺋﯩ ﻛﯜچ ﺑﺎر ﻳﻧ: ﺑﯩﻠﯩﻢ ۋە
ﺋﯩﺮادە ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت .ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﺑﺧﺘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬر ﺋﯩﯩﺴﯩ ﺋﯩﺮﯨﺸﻧﻠﯩﯩ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ،ﺗﻮﻟﯘق ﺑﯩﻠﯩﻢ ﭘﻗت
ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﻠرﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻧﻼ ﺋﯩﺮﯨﺸﯩﻠﺪۇ :
1ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻳﻧ ﺋﺎدەﻣﻨ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻟﺘﯜﮔن ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻧﯧﺌﻤﺗﻠرﻧ ﺑرﮔن ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﺴ ۋە رﯨﺰﯨﻖ ﺑرﮔﯜﭼﯩﺴﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ.
-2ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮﻧ، ۋە ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﻠﻠرەە ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﺳﯩﺮﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ.
-3ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻻﻗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ.
-4ﺑﯘ ﻳﻮﻟﻨ ۋە ﺋﯘ ﺑﺎﺷﻼپ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻧﯩﺌﻤﺗﻠرﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﻻرﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ.
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-5ﺋزۈﯕﻨ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺑﯩﻠﯩﺶ ﮬم روﮬﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤﯩ ﻣﻮﮬﺘﺎﺟﻠﯩﻘﻨ، ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻧﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ۋە ﻧﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎر ﺋﯩﻧﻠﯩ
،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻛﻣﭽﯩﻠﯩﻚ ۋە ﺋﺗﯩﭙﻠﯩﺮﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ.
ﺑﯘ ﺑش ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻛﻣﭽﯩﻠﯩﻠﯧﺮﻧ ﻣﯘﻛﮭﻤﻤﻟﺷﺘﯜردۇ.ﺑﯩﻠﯩﻢ ۋە ﺋﯩﺮادە ﻛﯜﭼﻨ ﻣﯘﻛﻣﻤﻟﺷﺘﯜرۈش ﭘﻗت ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺑﻧﺪﯨﻠﻠﯩﺮى ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨ ﮬق ﮬﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﻏﺎ دﯨﻘﻘت ﺋﯩﺘﺒﺎرﯨﻨ ﺑرﮔﻧﺪە ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﯩﺨﻼس ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﻣﮬم ﻳﯩﭙﯩﺸﻘﺎﻧﺪﯨﻼ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻧﯩﺌﻤﺗﻠﯩﺮﮔ ﺷﺎﺋﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﺋﻣﻟ ﺋﺎﺷﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﯩ ﻛﯜچ ﭘﻗت ﺋﺎﻟﻼﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎردﯨﻤ ﺑﯩﻠﻧﻼ
ﻣﯘﻛﻣﻤﻟﻠﯩﺸﯩﺪۇ،ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋزﻟﯩﺮﻧﯩﯔ ﻳﯩﻘﯩﻦ دوﺳﻠﯩﺮﻧ ﻳﯩﺘﻛﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯩﺘﻛﻠﯩﺸﯩ
ﻣﯘﮬﺘﺎج".ﭘﺎﻳﺪﯨﻼر"19– 18ب ﮔ ﻗﺎراڭ.
ﺑﺎﻳﺎم ﺑﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮا دﯨﻨﻨﯔ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﺷﯘرۇن
ﻛﯜﭼﯩ ﻳﻮل ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻼﮬ ﻳﺎردەم ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪوق،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺰ دﯨﻨﻨﯩﯔ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺟﻣﯩﺌﺗﻨ ﻗﻮﻏﺪاﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎﻟﻘﺎن
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﮬﺎﻳﺎﺗ ﭘﻗت ﺟﻣﯩﺌﺗﻨﯩﯔ ﺋزاﻟﯩﺮى ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﮬﻣﺎرﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ
ﮬﻣﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯘﻻر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻣﻮﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠرﻧ ﺗرﺗﯩﭙ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺗﯜزۈم ﺑﯩﻠﻧﻼ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯩﺪۇ.ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﺟﺒﯘرﯨﻴﺗﻠﯩﺮﻧ
ﺑﻟﯜﻟپ ﺑﯩﺮدﯨﻐﺎن ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬق ﮬﻮﻗﻮﻗﯩﻨ ﻗﻮﻏﺪاﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘ ﺗﯜزۈم ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﯜزۈﻣﺪﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﻨ ﺗﻮﺳﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯧﺮ ﺧﯩﻞ ﻛﯜﭼ، ﺋﺎدەﻣﻠرﻧﯩﯔ ﻳﯜرﯨﯩ ﺋﯩﻐﯩﺮﻟﯩﻖ ﺳﺎﻟﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻠﯩﺮدﯨﻦ
ﺋﺗﯜپ ﻛﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜﭼ ﻣﯘﮬﺘﺎج ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻛﯜچ زادى ﻧﯩﻤ؟ ﻣن دەﻳﻤﻧ، زﯨﻤﯩﻦ ﻳﯜزﯨﺪە ﺑﯘ ﺗﯜزۈﻣﻨﯩﯔ
ﮬرﻣﯩﺘﯩﻨ ﻗﻮﻏﺪاش،ﻗﻣﯩﺌﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﯘﺷﺸ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜزۈﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻘﻨ ﻛﺎﭘﺎﻟﺗ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﻛﯩﻠﯩﺶ ﮬﻣﺪە ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ۋە
ﺑﯩﺨﺗرﻟﯩﻚ ﺗﻣﯩﻨﻠﺷﺘ دﯨﻨﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼ ﺑﺎراۋەر ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜچ ﻳﻮق .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳۈەﺑ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺋزﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرى ﺋﯩﺶ –ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮى ﻛرﮔﯩﻠ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﻨ ﺗرﺑﯩﻴﻟﻳﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑدەن
ﺋزاﻟﯩﺮﻧ ﻳﯩﺘﻛﻠﻳﺪﯨﻐﺎن دﯨﻨ ﺋﻗﯩﺪە ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻘﯘرﻟﯘﺷﺘﺎ ﭘرﯨﻘﻠﯩﻨﺪۇ .
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﭼﻮﻗﯘم ﻣﻳﻠ ﺋﯘ دۇرۇس ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺑﯘزوق ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋز ﺋﻗﯩﺪﯨﺴ ﺑﯩﻠن ﻳﯩﺘﻛﻠﯩﻨﺪۇ.ﺋﮔر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻗﯩﺪﯨﺴ دۇرۇس
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﯨر ﻗﺎﻧﺪاق ﻧرﺳ ﮬم دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،ﻟﯩﯩﻦ ﺋﯘ ﺑﯘزۇق ﺑﻮﻟﺴﺎ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﯨر ﻗﺎﻧﺪاق ﻧرﺳ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺑﯘزۇق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻗﯩﺪە ۋە ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎدەﻣﻨ ﺗرﺗﯩﭙ ﺳﺎﻟﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩ ﻧرﺳﯩﺪۇر ﻛپ ﮬﺎﻟﻼردا ﻛرﯨﯟاﺗﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰدەك ،ﺋﯘﻻر ﺗﻮۋەﻧﺪﯨﯩﭽ ﺋﯩ
ﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
‐ﭘزﻟت ۋە ﺋﺎدەﻣﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻨ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻘﺎﻧﺎپ روﮬﻼرﻧ ﺋزﻟﯩﺮﻧﯩﯔ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻐﺎ زﯨﺖ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،ﮔرﭼ ﺋﯘﻻر
ﻗﯩﺴﻤن ﺟﺎزادﯨﻦ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯟﯦﺘﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺧﯩﺠﯩﻠﻠﯩﻖ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪۇردﯦﻐﺎن ﻣﻧﯩﯟى ﻗﯩﻤﻤﺗﻠرﮔ ﺋﯩﺸﻨﯩﺶ .
‐ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﯩﺸ ﻛرۈپ ﺗﯘردﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ۋە ﻳﯜرەﻛﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدﯨﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘردﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﮬﻣﺪە ﻣﺧﭙﯩﻴﺗﻠﯩﻠر ﮬﻣﺪە
ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﻳﯘﺷﯘرۇن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘردﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻨﯩﺶ،ﺷرﯨﺌﺗﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻠﯩﺮى ،ﺗﻮﺳﯘﻗﻠﯩﺮﻧ ﺋﺎﺳﺎس
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ،ﮬﻣﺪە ﺋﺎدەﻣﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺗﺎرﺗﯩﻨﯩﺶ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪۇرﯨﺪۇ ،ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻮﮬﺎﺑﺒت ﺑﯩﻠن ،ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
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ﻗﻮرﻗﯘپ ۋە ﻳﺎﻛ ﯨر ﺋﯩﻠﯩﺴ ﺑﯩﻠن ،ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ﺋﻗﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﯜرى ﺋﯩﯩﺴ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻛﯜﭼﻠﯩﺮەﻛ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻗﻟﺒﯩ
ﺗﺳﯩﺮى ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﯩﺪو،ﺋﯘ ﻛﯕﯜل ﺧﺎﻳﯩﺸﻠﯧﺮﻧﯩﯔ ﺑﻮراﻧﻠﯩﺮى ۋە ﮬﯩﺴﻴﺎت ﺋزﮔﯜرﯨﺸﻠﯩﺮﻧ ﺗﻮﺳﯘﺷﻘﺎ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﻣﺎﮬﯩﺮدۇر
،ﮬﻣﺪە ﺋﻮﻣﻮﻣ ۋە ﺳرﺧﯩﻞ ﻗﻟﯩﭙﻠرﮔ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺗﺳﯩﺮى ﺑﺎردۇر.
ﻣﯘﺷﯘ ﺳۋەﭘﺘﯩﻦ ،دﯨﻦ ﺋﺎدەﻣﻠرﻧﯩﯔ ﺑﺎراۋەرﻟﯩﻚ ۋە ﺋﺎدﯨﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪا ﺋز ﺋﺎرا ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﻛﺎﭘﺎﻟت،ﺷﯘﯕﺎ
ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋ زۈرۈرﯨﻴت،دﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻣﻤﺗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻮﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘ، ﻳﯜرەﻛﻨﯩﯔ ﺑدەﻧ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻮﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩ ﺋﻮﺧﺸﺘﯩﺶ ﮬﻳﺮان
ﻗﺎﻻرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﺋﻣس ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠردە دۇﻧﻴﺎدا ﻧﻮرﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎن دﯨﻨﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻐﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﮬﻣﺪە ﮬر ﺑﯩﺮ ﺧﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﯩﭙﯩﺸﯩﭗ
ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎن دﯨﻨ ﺑﺎر،ﺋﯩﻨﺴﺎن روﮬﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرزۇ ﺋﺎرﻣﺎﻧﻠﯩﺮﻧ ﻗﺎﻧﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺗﻮﻏﺮا دﯨﻦ ﻗﺎﻳﺴ؟ﺗﻮﻏﺮا دﯨﻨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻴﻮرۇﻗﻠﯩﺮى ﻗﺎﻧﺪاق
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟دوﻛﺘﻮر"ﻣﯘﮬﯘﻣﻤد ﺑﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼ
ﺑﯩﻦ ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺳﮬﯩﻢ"ﻧﯩﯔ ﺋﺳﯩﺮى "ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮى ۋە ﻣﻧﺒﻟﯩﺮى" دﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪى.
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