 ‐ 216480ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺟر رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ﺋﺗﯜزۈﺷﻨ ﺗﻮﻏﺮا دەپ ﻗﺎراﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺟر رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ﺋﺗﯜزۈش ﺗﻮﻏﺮا دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ راﺳﺘﻤﯘ؟ ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﺠﯩﺮﻳﯩﺪﯨ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺟر رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮا دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن دﯦن ﺳزﻧ دەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ .ﺑﯘ
ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ 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 :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘ ﺑﯩﻠن ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﺪا
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧ ﺗﯘﻧﺠ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋزﻧ ﭘﺎﺗﯩﻤﯩﻴ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩ ﻧﯩﺴﺒت ﺑرﮔن ﺋﯘﺑﻳﺪﯨﻴ ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻠﯩﺮى ﭘﻳﺪا
ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺋﯘﻻر ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﯧﺰﯨﭗ ﻛﺗن ﺋﺎزﻏﯘن ﭘﯩﺮﻗﯩﻠر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﯩﺠﯩﺮﻳﯩﻨﯩﯔ دەﺳﻠﭘ ﺋﯜچ ﺋﺳﯩﺮﯨﺪە ﻳﺎﺷﯩﻐﺎن ﺋﺎﻟﯩﻢ‐
ﺋﻟﯩﻤﺎ ،ﻳﺎﺧﺸ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﮭﯧﭻ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻳﺎﻛ ﺗﻮﻏﺮا دﯦن ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮى ﻧﻗﯩﻞ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا  ‐70318ۋە  ‐128530ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﮬﻛﯜم ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﯩ ﺋﺳﻠ ﻣﻧﺒ ﻗﯘرﺋﺎن ۋە ﮬدﯨﺴﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰ ﺑﺎﺳﺎرى
ۋە ﺋﯘﻻر ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﯘﻏﯩﻨ ﻛﺗﯜرﮔﯜﭼﯩﻠردۇر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧ دﯨﻨﻨ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﺪى ،ﮬر ﺑﯩﺮى ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺑرﮔن ﻣﯩﻘﺪاردا ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪۇ ،ﮬر ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ دﯦن ﺳزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﮬﻗﯩﻘت دەپ ﺋﻣل
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺗﻮﻏﺮا ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻗﻮش ﺋﺟﯩﺮﮔ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ ،ﻳﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﮬﻛﯜم
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺗﯧﺮﯨﺸﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ،ﺋﮔر ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﯧﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺟﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻردﯨﻦ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙ،
ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎﻟﯩﻢ ﮬﻗﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ دەﻟﯩﻠﻠرﮔ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﮔر ﮬﻗﯩﻘﺗ ﻳﯧﺘﻟﯩﺴ
ﻗﻮش ﺋﺟﯩﺮﮔ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ ،ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﮬﻗﯩﻘﺗ ﻳﯩﺘﻟﻤﯩن ﺗﻗﺪﯨﺮدﯨﻤﯘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺟﺮى
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ"" .ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى"‐ 6ﺗﻮم -89ﺑت.
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ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺳﯘﻳﯘﺗ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋز دەۋرﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯜك ﺋﺎﻟﯩﻤ ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼﻣ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺟر
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺋﺳﻠ ﻗﺎﺋﯩﺪە
ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﺪﺋت ﺑﻮﻟﯘپ ،دەﺳﻠﭘ ﺋﯜچ ﺋﺳﯩﺮدە ﻳﺎﺷﯩﻐﺎن ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ
ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﮬﻗﻘﯩﺪە دەﻟﯩﻞ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ
ﻛپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻛﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﺎﺧﺸ ﺗرﯨﭙﯩﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﺎﻣﺎن ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻛﯩﺸ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺪﺋﺗﻨ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺟر رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣن ﺑﯘ ﮬﻛﯜﻣﻨ ﺋﺳﻠ ﻣﯘﺳﺘﮬم ﺑﻮﻟﻐﺎن دەﻟﯩﻠ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﺎردﯨﻢ ،ﺑﯘﺧﺎرى ۋە
ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﺘ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣدﯨﻨﯩ ﮬﯩﺠﺮەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻟن ۋاﻗﺘﯩﺪا ،ﻳﮬﯘدﯨﻼر ﺋﺎﺷﯘرا
ﻛﯜﻧﯩﺪە روزا ﺗﯘﺗﯩﺪﯨن ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە روزا ﺗﯘﺗﯩﺴﯩﻠر؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻻر :ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻓﯩﺮﺋۋﻧﻨ ﺳﯘﻏﺎ ﻏرق ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﯘﺳﺎﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﻠن ﻗۋﻣﯩﻨ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪۇردى ،ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩ ﺗﺷﻛﯜر
ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ روزا ﺗﯘﺗﯩﻤﯩﺰ دﯦﺪى.
ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﺘﯩﻦ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪە ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧﯧﻤﯩﺘ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻻرﻧ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺌﺎزاﺑﯩﻐﺎ رەﮬﻤت‐
ﺗﺷﻛﯜر ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻨﯩﯔ دۇرۇﺳﻠﯩﻘ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﮬر ﻳﯩﻠ ﺷﯜ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﺪا ﺗﻛﺮارﻟﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ رەﮬﻤت‐ﺗﺷﻛﯜر ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ،روزا ﺗﯘﺗﯘش ،ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻗﯘرﺋﺎن ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩن ،رەﮬﻤت ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ
ﻛﻟﻧﻠﯩﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻧﯧﻤت ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.
ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن :ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﯩﺪﯨ روزﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ۋەﻗﻟﯩﯩ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﻟﻧﺪەك ،ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻨ
ﺗﺎﻟﻼش ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰە ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘن ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ ﭘرۋا
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﺗﻤﻳﺪۇ ،ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر داﺋﯩﺮﯨﻨ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﻛﯧﻳﺘﯩﭗ ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺘﯩﻨ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺗﯜزﺳ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ
دەپ ﻗﺎرﯨﺪى .ﺑﯘ ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﻴﯩﺘ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠ دەﻟﯩﻠ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺋﯩﺸﻼردۇر.
ﺋﻣﻤﺎ ﻣۋﻟﯘت ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻣﻟر :ﺑﯜ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك،
ﻗﯘرﺋﺎن ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﭘﯩﻘﯩﺮ‐ﻣﯩﺴﯩﻨﻠرﮔ ﻳﯧﻤك ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺶ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠﻳﺪﯨﻐﺎن
ﻗﺳﯩﺪﯨﻠرﻧ ﺋﻮﻗﯘش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻗﻟﺒﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەت ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯜرۈﺗ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
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ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﻮﻣﯘﻣن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺷﯜﻛﺮى ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﯟﯨﻴﯩﺘﯩﻨ ﺑﯧﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻣﻟر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺧﯘرﺳﻧﻠﯩﻨ ﺗﻗززا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺑﺎھ
ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ دﯨﻨﺪا ﭼﻛﻠﻧن ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﺗﯜرﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﺪەك دۇرۇس ﻳﺎﻛ ﭼﻛﻠﻧﻧﻠﯩﯩﺪە ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ"] ".ﮬﺎۋﯨ
ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى"-1ﺗﻮم -229ﺑت[.
ﺑﯘ ﺟﺎﻳﺪا ﺷﯘﻧﺪاق دﯦﻴﯩﻠﯩﺪۇ :ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺟر رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﯘ ﺳز ﺋﯜچ دەرﯨﺠﯩ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺋﺎﻟﯩﻢ‐ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺶ
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﻮﭼﯘق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺟر رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯘ ﭘﺗﯩﯟاﻏﺎ ﺳل ﻗﺎراش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺑﯜ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ،ﻗﯘرﺋﺎن ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺳدﯨﻘ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﭘﯩﻘﯩﺮ‐ﻣﯩﺴﯩﻨﻠرﮔ ﻳﯩﻤك ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺶ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﺳﯩﺪﯨﻠرﻧ ﺋﻮﻗﯘش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ،
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻗﻟﺒﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەت ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯜرۈﺗ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﻮﻣﯘﻣن
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺷﯜﻛﺮى ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺑﯜﮔﯜﻧ ﻛﯜﻧﺪە ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘ ﺑﯩﻠن ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﻘﺎﻧﻼر ﺑﻮﻟﺴﯘن
ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠرﻧ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﻘﺎﻧﻼر ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﯘﻻر ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺟر رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﺗﯩﯟاﺳﯩﺪا ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن
ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻛﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ ،ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠردە ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺪﺋت‐ﻣﯘﻧر ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺗﯜرﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﻟ ﭼﻛﻠﻧن ﮬﺎرام‐ﭘﺎﮬﯩﺸ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ
ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﻏﯘﭼﯩﺪۇر!!.
ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻧﻠﯩ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ :ﺋﮔر ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯜﮔﯜﻧ ﻛﯜﻧﺪﯨ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ
ﺋﺎﮬﯟاﻟﯩﻨ ﻛرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺑﻧ ﺋﯩﺴﺮاﺋﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮى ﭼﻛﻠﻧﻧﺪەك ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧ ﻣﺳﭽﯩﺘ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﻳﺘﺘ] .ﺋﯩﻤﺎم
ﺑﯘﺧﺎرى راﯨﯟاﻳﯩﺘ-869 ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-445 ﮬدﯨﺲ[.
ﻣﻣﯩﻨﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴ ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ ﺋﺳﻠﯩﺪە ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﺴﯩﺰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟ
ﺋزﮔرﮔﻧﺪە ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق دﯦن ﺗﯘرﺳﺎ ،ﺋﺳﻠ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﺪا ﻧﯘرﻏﯘن ﭼﻛﻠﻧن ﺑﯩﺪﺋت‐ﻣﯘﻧر ﺋﯩﺸﻼر
ﻣﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﻟن ﺋﻮﭼﯘق‐ﺋﺎﺷﺎرا ﺋﯩﺸﻼر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻧﯧﻤ دﯨﻴﯩﺶ ﻛﯧﺮەك؟!.
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ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﺗﯩﺒﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺳزﯨﻨ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ" :ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزى ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬر
ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﻣزﮬﭘﻠرﻧﯩﯔ رۇﺧﺴﺗﻠﯩﺮﯨ ﺋﮔﺷﺴ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻧﭘﺴ‐ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﻐﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳزﻟرﻧ ﻗﻮﺑﯘل
ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻖ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ،ﮬﺎۋاﻳ‐ﮬۋﯨﺴﯩ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸﺘ ﮬددﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﯩﺪۇ ،ﺷرﯨﺌت
ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻨ ﺑﯘزﯨﺪۇ ،دەرﮬﺎل ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﯨﺪۇ""] .ﺋﻟﻤﯘۋاﭘﯩﻘﺎت"-3ﺗﻮم -123ﺑت[.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛپ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ‐107645ۋە  ‐128171ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ
ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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