 ‐ 222736دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ۋاﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽ ﻗﺎﻳﻐﯘرۇش ﺳﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ زﯨﺖ ﻛﯧﻠﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

دادام ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﯩﻠ ﺋﯜچ ﺋﺎي ﺑﻮﻟﺪى ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رەﮬﻤت ﻗﯩﻠﺴﯘن ،ﺋﯘﻧ ﻛپ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﻤن ،ﻛپ ﺋزﮔﯩﺮﯨﻤن ،ﺑزى
دادام ﺗﯜﻧﯜﮔﯜن ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەك ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﯩﺌﺎرام ﺑﻮﻟﯩﻤن ،ﺑزى ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ رﯨﻐﺒﯩﺘﯩﻢ ﻳﻮﻗﺘك ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﮬﯧﭻ
ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﯩﻨﯩﭻ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﻤن ،ﺷرﺋ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠردﯨﻦ ﻣﻟﯘم دەرﯨﺠﯩﺪە دەرﺳﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﻧﯘرﻏﯘن دﯨﻨ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧ ﺋﻮﻗﯘدۇم ،دەرس ۋە ۋەز‐ﻧﺳﯩﮭت ﺳﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛپ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﺘﯩﻢ ،ﺳﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺳﺎۋاﭘﻼرﻧ ﺑﯩﻠﯩﻤن ،ﻣن داداﻣﻐﺎ ﻛپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﻛپ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﺧﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى دﯨﻠﯩﻤﺪا ﺑﯘ دۇﺋﺎﻻرﻧ ﻛپ
ﺗﻛﺮارﻻﻳﻤن :رەﺑﺒﯩﻢ! ﻣن ﺳﯧﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩ رازى ﺑﻮﻟﺪۇم ،ﺳن ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ۋە ﭼﻛﻠﯩﯜﭼ ،ﺑﯘﻳﺮۇق ﺳﯧﻨﯩﺪۇر ،ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺑﯩﻠﯩﭗ‐ﺑﯩﻠﻤي ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﻨ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﻟﯧﯩﻦ ﻣن ﺗﯧﯩﺮﻗﺎش ﺋﯩﭽﯩﺪە ،ﺋﻗﻠﯩﻤﺪە ﺋزۈﻣﻨ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ دﯦن ﺳز
ﺗﻛﺮارﻟﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻣن ﮔرﭼ ﺳﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﺴﺎﻣﻤﯘ ،ﺑﯘ دەرد‐ﺋﻟم ،ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﺸﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤن؟...
ﻣن ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﮬﻗﯩﻘ ﺳۋﯦﺮﭼﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ زﯨﺖ ﻛﯧﻠﻣﺪۇ؟ ﮔرﭼ ﻣن رازى ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎﻣﻤﯘ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪاق
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﻤن؟ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ "ﺋﺳﺴﺎﻻم" دﯦن ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﺋﻮﻗﯘدۇم ،ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺴﯩﻤﻨ ﺋز ﺋﯧﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺗﻠرﻧ
ﺗﭘﻛﯘر ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،دادام ﺋﯜﭼﯜن دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ":ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳن ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﺑرﮔﯜﭼﯩﺴن ،ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﭘﻗت ﺳﯧﻨﯩﺪﯨﻨﺪۇر ،ﺋ
ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘق ،ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ۋە ﭘزﻟ‐ﻛرەم ﺋﯩﯩﺴ ﺋﺎﻟﻼھ ،ﺳن ﮬﻗﯩﻘﺗن ﻛﺎﺗﺘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﺴﯩﺴن ،ﺳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ داداﻣﻨ
ﻗﺑﯩﺮدە ،ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧ ﺗﯩﺮﮔﯜزﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜﻧﺪە ﺳﺎﻻﻣت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ دەپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﻗﯩﻠﻐﺎن دۇﺋﺎﻳﯩﻢ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟ .ﺑﯘ
ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ رەﺑﺒ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ،
ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﯩﭽ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﺪا ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﮔﺷﻧﻠرﮔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت‐ ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﻣﯘﺷﯘ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ،ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔﻧﻠﯩﺮى ﻳﺎﻛ ﻣﺎل‐دۇﻧﻴﺎﻟﯩﺮى ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗرەﭘﻠردﯨﻦ
ﺗﯜرﻟﯜك ﻣﯘﺳﯩﺒﺗﻠردﯨﻦ ﺳﺎﻻﻣت ﻗﺎﻟﻐﺎن ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻳﻮﻗﺘﯘر.
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ﻣﯘﺋﻤﯩﻨ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﻣﯘﺳﯩﺒﺗ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﺪا ﺳﺑﺮى ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩ رازى ﺑﻮﻟﯘش دەرﯨﺠﯩﺴﯩ
ﺋرﻟﺷﺘﯘر ،ﺑﯘ ﺳﺎۋاپ‐ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﺘﺎ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘزﯨﻠﺗﺘﯘر ،ﺳﺑﺮى ﺑﯩﻠن رازﯨﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘرﯨﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧ
 ‐ 219462ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺳزﻟﻧﺪى.
ﺳﯩﺰ ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎن دەرد‐ﺋﻟم ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮى ﺳۋﯦﺮﭼﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ زﯨﺖ ﻛﻟﻤﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ﺑﯘ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﭘﻗت ﻛﯕﻠﯩﯩﺰدە
ﺑﻮﻟﯘپ ،ۋارﻗﯩﺮاپ ﻳﯩﻐﻼش ۋە ﻛﯩﻴﯩﻤﻠرﻧ ﻳﯩﺮﺗﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺷرﯨﺌﺗ زﯨﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳز‐ﮬرﯨﺗﻠر ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺴﺎ
ﺑﯘﻧﯩﯔ زﯦﻴﯩﻨ ﻳﻮق.
ﺑك ﻗﺎﻳﻐﯘرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯘ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﻟﯩﻘﯩﺴﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺑﻮﻟﯘپ ﺳﯩﺰﮔ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋڭ ﺋزﯨﺰ
ﻛﯩﺸﯩﺴﯩﻨ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪا ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ :ﺑﯘ ﻗﺎﻳﻐﯘﻻرﻏﺎ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋزﯨﻨ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺑﯘ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺗﯘرﻣﯩﺸ ۋە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠﯩﺮﯨ ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﺗﻤﺳﻠﯩ ﻛﯧﺮەك .ﺳﯩﺰ ﻛپ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺋﻮﻟﺘﯘرﻣﺎڭ ،ﺑﯘ
ﻏم‐ﻗﺎﻳﻐﯘﻻر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻛپ ﭘﯩﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎڭ ،ﺋزﯨﯩﺰﻧ داﺋﯩﻢ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر ﺑﯩﻠن ﻣﺷﻐﯘل ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺷﻳﺘﺎن ﻗﻮزﻏﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘ
ﻗﺎﻳﻐﯘﻻرﻏﺎ ﺋﺳﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎڭ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑك ﻗﺎﻳﻐﯘرۇپ ﺋﺎھ ﭼﻛﺴ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺷﻳﺘﺎن ﺧﯘرﺳن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻣﺎل ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ دﯨﻠﯩﻐﺎ ﻏم‐ﻗﺎﻳﻐﯘ ﺳﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :اﻧﱠﻤﺎ اﻟﻨﱠﺠﻮى ﻣﻦ
نَ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ » :ﮔﯘﻧﺎھ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
اﻟﺸﱠﻴﻄَﺎنِ ﻟﻴﺤﺰنَ اﻟﱠﺬِﻳﻦ اﻣﻨُﻮا وﻟَﻴﺲ ﺑِﻀﺎرِﻫﻢ ﺷَﻴﯩﺎ ا ﺑِﺎذْنِ اﻟﻪ وﻋﻠَ اﻟﻪ ﻓَﻠْﻴﺘَﻮﻛﻞ اﻟْﻤﻮﻣﻨُﻮ 
ﭘﯩﭽﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺶ ﻣﻣﯩﻨﻠرﻧ ﻗﺎﻳﻐﯘﻏﺎ ﺳﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺷﻳﺘﺎن ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪۇر) ،ﺑﯘﻧﺪاق ﭘﯩﭽﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺶ( ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮادﯨﺴ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻼ ﻣﻣﯩﻨﻠرﮔ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق زﯨﻴﺎن ﻳﺗﯜزەﻟﻤﻳﺪۇ ،ﻣﻣﯩﻨﻠر ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗۋەﻛﯜل ﻗﯩﻠﺴﯘن] «.ﺳﯜرە ﻣﯘﺟﺎدﯨﻠ-10 ﺋﺎﻳت[.
ﺳﯩﺰ داﺋﯩﻢ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﭘﯜﺗﯜۋەﺗن ﺋﯩﺶ ،ﺑﯘ ﭼﻮﻗﯘم ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺪۇ دﯦن ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﯩﯩﺮ ﻗﯩﻠﺴﯩﯩﺰ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩ
رازى ﺑﻮﻟﯘش دەرﯨﺠﯩﺴﯩ ﻳﯧﺘﻟﻳﺴﯩﺰ ،دەرد‐ﺋﻟم ﻣﯘﺳﯩﺒﺗﻨ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻤﻳﺪۇ ﺑﻟ زﯨﻴﺎدە ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ.
ﺳﯩﺰ داﺋﯩﻢ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪا رازﯨﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻨ ﺋﻮﻳﻼڭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩ رازى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
رازى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﺎرﺗﯘق ﺳﺎۋاپ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺳﯩﺰ دادﯨﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﻐﺎن دۇﺋﺎ ﮔﯜزەل دۇﺋﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﺎن دۇﺋﺎﻳﯩﯩﺰﻧ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ،ﺳﯩﺰﮔ ﻳﺗن
ﻣﯘﺳﯩﺒﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﯩﺮﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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