 ‐ 148902ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﻨ ﮬﻗﺴﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪى ،ﺳﭘر ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻧ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ
ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪى
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﺋرەب ﻗﻮﻟﺘﯘﻗ دۆﻟﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﻗﺎﻧﯘﻧ ﻣﺳﻠﯩﮭﺗﭽ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜن ﮬق ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘ
ﻳردە ﺑﯩﺮ ﻣﺳﯩﻠ :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮬﺎﻻل ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﻣﯧﻨﯩﯔ ۋەﻛﯩﻠﯩﻤﺪﯨﻦ ﮬﻗﺴﯩﺰ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺷﻛﻠﯩﻚ ﻣﺎﻟﻼر ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى ،ﻣن ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ
ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﯘ ﻣﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﯨﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤن ،ﺋﯘﻧ ﺋﯩﯩﻠﯩﺮﯨ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇﺷﻘﯩﻤﯘ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﻤن ،ﭼﯜﻧ ﻣن ﮬﺎزﯨﺮ ﺋز
ۋەﺗﯩﻨﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯩﺴﯩﺮدا ﻳﺎﺷﺎﻳﻤن ،ﻣن ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﻨ ﭘﺎﻛﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺧﻳﺮ‐
ﺋﯧﮭﺴﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘرﯨﻨﯩﯟاﺗﯩﻤن ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣﯧﻨ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﺸ ۋە رازى ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەك؟ .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.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﻛﯩﻤ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﻨ ﮬﻗﺴﯩﺰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨن ،ﺋﯘﻧ ﺋﯩﯩﺴﯩ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇﺷ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗۋﺑﯩﺴ
ﭘﻗت ﻣﺎﻟﻨ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇش ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺋﺑﯘ ﮬﯜرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :ﻛﯩﻤ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻐﺎ زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﻳﯜز‐ﺋﺎﺑﺮۇﻳﯩﻨ ﺗﻛن ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﺴﯩﻨ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﺘﯘن‐ﻛﯜﻣﯜش ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن
زۇﻟﯘﻣ ﻣﯩﻘﺪارﯨﺪا ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﮔر ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮى زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﻳﯜﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜن ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﻻس ﺑﻮﻟﺴﯘن] «.ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2449 
ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼردﯨﻦ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺶ زۆرۈردۇر ،ﺋﮔر
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺑﻧﺪە ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻼ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺷرﺗ ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك
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ﺑﻮﻟﯩﺪۇ :ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﻮل ﺋﯜزۈش ،ﺋﯩﯩﻨﭽ:ﺋﺗﻧ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻐﺎ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺋﺗﻧ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼرﻏﺎ
ﺋﺑدﯨ ﻗﺎﻳﺘﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺮادﯨﺴﯩ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺋﮔر ﺑﯘ ﺋﯜچ ﺷرﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﻮق ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗۋﺑﯩﺴ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﮔر ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺷرﺗ ﺗت ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك
ﺷرت ،ﺗﺗﯩﻨﭽﯩﺴ :ﮬق ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﮔر ﮬق ﭘﯘل‐ﻣﺎل ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧ ﺋﯩﯩﺴﯩ
ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﮔر ﺑﮬﺘﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﺎزاﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ دەردﯨﻨ ﺋﯧﻠﯩﯟﯨﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴت ﻳﺎرﯨﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ﻳﺎﻛ
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﮔر ﻏﻳﯟەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﭘﯘ ﺳﻮراﻳﺪۇ"] .رﯨﻴﺎزۇﺳﺴﺎﻟﯩﮭﯩﻦ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر
-33ﺑت[.
ﺋﮔر ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﯨﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴ ،ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼپ ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﺪۇ،
ﺋﮔر ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى ﺳﻛﺴن ﺑﯩﻠن ﻳﯜزﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﯜزﻧ
ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﺪۇ.
ﺋﮔر زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺧۋەر ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻛﯕﯜﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮﯨﺴ ﺧۋەر ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﺎﻧﺎ
ﮬﯧﺴﺎﺑﯩﻐﺎ ﻳﺎﺗﻘﯘزۇش ﻳﺎﻛ ﺋﯩﯩﺴﯩ ﺑﯩﻠﺪۈرﻣﺳﺘﯩﻦ ﻳﺗﯜزۈپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮﯨ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎﻳﺴ ﻳﻮل
ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺗﯜزﺳ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﮔر ﮬق ﺋﯩﯩﺴ ﺋﻟﯜپ ﻛﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﺎﻟﻨ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺮاﺳﺨﯘرﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﮔر ﮬق ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳۋەﭘﻠردﯨﻦ ﮬق ﺋﯩﯩﺴﯩﻨ ﺗﻮﻧﯘﻳﺎﻟﻤﺎي ﻣﺎل
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﺗﯜزۈﻟﻤﯩﺴ ،ﻳﻧﯩﻤﯘ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﮔر ﻳﻧ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﻣﺎﻟﻨ ﺳدﯨﻘ
ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ ،ﻣﺎل ﺋﯩﯩﺴ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴﺘ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ :ﺋزى ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳدﯨﻘﯩﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ
ﻣﺎﻟﻨ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
"داﺋﯩﻤ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﭘﺗﯩﯟاﺳﯩﺪا" ﺑﯩﺮ ﻗﯘﻟﻨﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﻨ ﺋﻮﻏﯩﺮﻟﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺋﺳر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن :ﺋﮔر ﻗﯘﻟﻨ
ﺗﻮﻧﯩﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﻨ ﺗﻮﻧﯩﺴﺎ ،ﻣﺎﻟﻨ ﺋﻮﻏﯘرﻟﯩﻐﺎن ﺋﺎدەم ﺋﯩﯩﺴﯩﻨ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﻨ ﻛﯜﻣﯜش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯜﻣﯜش
ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎراۋﯦﺮﯨﺪە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﯘﻟﻼردﯨﻦ ﻳﺎﻛ ﻣﺎل ﺋﯩﯩﺴ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎق ﻛﻟن ﻧرﺳﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇﺷ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﻣﻤﺎ ﻣﺎل
ﺋﯩﯩﺴﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴ ،ﺋﯘﻧ ﺗﯧﭙﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰﻟﻧﺴ ،ﺷﯘ ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻨ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎراۋﯦﺮﯨﺪە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﯘﻟﻨ ﻣﺎل ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
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ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ ،ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﯩﺴﯩﻨ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﻣﺎل ﺋﯩﯩﺴﯩ ﻣﺎﻟﻨ ﺳدﯨﻘ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺧۋەر ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﻣﺎل ﺋﯩﯩﺴ ﺑﯘﻧ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﻤﺎي ،ﭘﯘﻟﯩﻨ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇﺷﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﭘﯘﻟﯩﻨ ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﺪۇ ،ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳدﯨﻘ ﺋزى ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸ
ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺸ ۋە ﻣﺎل ﺋﯩﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜن دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷ ﻛﯧﺮەك"] .ﺋﯩﺴﻼم ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى"-4
ﺗﻮم -165ﺑت[.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺗرەﭘﻨﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﻨ ﺋﻮﻏﯘرﻟﯩﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ،ﻣﯧﻠﯩﻨ ﺋﻮﻏﯘرﻟﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻻﻗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ :ﻣﻧﺪە ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﮬﻗﻘﯩﯩﺰ ﺑﺎر دەپ ﺧۋەر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩ ﺗرەپ ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪارﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﺷﯘﻧ ﺋﺗﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻗﯧﻴﯩﻦ دەپ
ﻗﺎرﯨﺴﺎ ۋە ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ :ﻣن ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﭘﯘﻟﯩﯩﺰﻧ ﺋﻮﻏﯘرﻟﯩﻐﺎن ۋە ﻣﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﯧﻠﯩﯩﺰﻧ ﺋﯧﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن دﯦﻴﯩﺸ
ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺑﯩﯟاﺳﺘ ﻳﺗﯜزﻣﺳﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋاﺳﺘﯩﻼر ﺑﯩﻠن ﻳﺗﯜزﯨﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﻣﺎﻟﻨ
ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﺮاﮬﻠﯩﺮى ﻳﺎﻛ دوﺳﺘﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ :ﺑﯘ ﭘﺎﻻﻧ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠ دەپ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﮬﯟاﻟﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ ،ﻣن ﮬﺎزﯨﺮ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺳﯩﻠ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﺎﻟﻨ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﻳﺗﯜزۈپ ﺑرﺳﯩﻠ دﯦﻴﯩﺸ ﻛﯧﺮەك.
ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﺎ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋزﯨ ﮬﻗﯩﻘ ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻣﻦ ﻳﺘﱠﻖ اﻟﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﻟَﻪ ﻣﺨْﺮﺟﺎً وﻣﻦ ﻳﺘﱠﻖ اﻟﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﻟَﻪ ﻣﻦ اﻣﺮِه ﻳﺴﺮاً ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ:
»ﻛﯩﻤ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯩﺪﯨن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﻛﯩﻤ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯩﺪﯨن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻨ
ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ] «.ﺳﯜرە ﺗﺎﻻق -2ۋە -4ﺋﺎﻳﺗﻠر[.
ﺋﮔر ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﻨ ﺋﻮﻏﯘرﻟﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ،ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻨ ۋە ﻗﻳردە ﺗﯘرۇۋاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯩﯩﺰ ﺑﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎۋۋاﻟﻘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﺳﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺳﯩﺰ ﺋﻮﻏﯘرﻟﯩﻐﺎن ﻣﺎﻟﻨ
ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋز ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺘﯩﯩﺰﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ.
ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﯘ ۋەﻗﻟﯩﻚ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ ،ﭼﯜﻧ
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﺎزﻏﯘﻧﻠﯘق ۋە ﺋﻗﯩﻠﺴﯩﺰﻟﯩﺘﯩﻦ ﮬﯧﭽﻨﯧﻤﯩ ﭘرۋا ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪا
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﺘﺎ ﻗﯧﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ"] .ﺋﯩﺴﻼم ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى"-4ﺗﻮم -162ﺑت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺑﯩﺰ ۋە ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
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ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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