 ‐ 22950ﭘرزەﻧﺘﻨ ﺋﯩﻤﺎﻧ ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﺎ ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠش
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯜچ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﺎﻻم ﺑﺎر ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﺪە ﺋﯩﻤﺎن ﻧﻮﺗﯩﺴﯩﻨ ﺑﯩﺨﻼﻧﺪۇرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەك؟ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا
ﻣﺳﻠﯩﮭت ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺟﺎۋاب:
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺋﯜچ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﺎﻻ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎز ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﻗﯘرﺋﺎن ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرۈپ
ﺗﯘرۇﺷ ﻛﯧﺮەك .ﮬر ﻛﯜﻧ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎ ۋە ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ۋە ﺋﺗﺘﯩن‐ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﻠﯩﻖ زﯨﯩﺮﻟرﻧ ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﻛرﮔن ۋە ﺑﯘﻧ داﺋﯩﻢ ﺗﯩﺸﺎپ ﺑرﮔن ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺧﯘددى ﻗﯘرﻏﺎق زﯦﻤﯩﻦ ﻳﺎﻣﻐﯘر ﺗﺎﻣﭽﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﮔﯜﻟﻧﻧﺪەك ﻗﻟﺒ ﻳﺎﺷﻨﺎپ،
روﮬ ﺋﻮزۇﻗﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﺎﻻ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ۋە زﯨﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﯕﻼش ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛرۈش
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ‐ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺳﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ۋە ﺋﯘﻧ ﺗﻗﻠﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻣﻟﯩ ﻣﯩﺴﺎﻟ :ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﮔن ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻻ ،ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨ دوراپ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ۋە ﻳﯜزﻟﯩﺮﯨﻨ ﻳﯘﻳﯩﺪۇ
ۋە ﺑﯩﯩﺰ ﺑﺎرﻣﯩﻘﯩﻨ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎرﯨﺘﯩﭗ :ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﮬق ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻗﺘﯘر دەﻳﺪۇ).ﻳﻧ ﻻ ﺋﯩﻼﮬ
ﺋﯩﻠﻠﻟﻼﮬﯘ( ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ.
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﺎل :ﺋﺎﻧﺎ ﮔﺎﮬﯩﺪا ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﺋي ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاﻳﺪۇ ،ﺑﺎﻻ داﺋﯩﻢ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﺎﻳﻨﺎﻣﺎزدا
ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ زﯨﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﯨﺪۇ ،ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋﻮﻗﯘﭘﻼ ﺗﯘرۇپ ﻛﺗﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ:
ﺳﯩﺰ ﺋﺳﺘﻏﭙﯘرۇﻟﻼھ دﯦﻤﻳﻼ ﺗﯘرۇپ ﻛﺗﺘﯩﯩﺰﻏﯘ!؟ دەﻳﺪۇ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﮬرﯨﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ
ﻛﯜزۈﺗﯜپ ﺗﯜرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ.
ﺋﯩﻨﺴﺎن داﺋﯩﻢ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ‐ﺳﯩﻼق ۋە ﻛﯧﺴﻟﻠﯩ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﭘرزەﻧﺘﻠردﯨﻦ ﺑﯩﺮەرﺳ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﺪاق ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨ ﻛﯜﭼﻳﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﻳﻧ ﻛﯩﺴل ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ :ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﻧﻨ ﺳﺎﻻﻣت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﻛﺎﺗﺘﺎ
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ﻧﯧﻤﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺳﻠﯩﺘﯩﺶ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ رەﮬﻤت ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻣﺧﻠﯘق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯜچ‐ﻗﯘۋۋەت ۋە
ﮬرﯨﺗﻠﯩﺮى ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﺎردﯨﻤ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرۈﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.
دوﺧﺘﯘرﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ﻳﺎﻛ دورا ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﯩﭙﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﺳﻠﯩﺘﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴﻟ
دورا‐ﺋﻮﻛﯘﻟﻼر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳۋەپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرۈش ﻛﯧﺮەك .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻛرﺳﯩﺘﯩﻠن دۇﺋﺎﻻرﻧ ﺋﻮﻗﯘپ
ﺳۋەپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن دۇﺋﺎﻻر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳزﻟپ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﻳﻴﯘپ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴل ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ۋەﻗﺳ ،ﻳﺎﻗﯘپ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨ ﻣﯩﺴﯩﺮﻏﺎ ﺑﯩﺮ دەرۋازﯨﺪﯨﻦ
ﻛﯩﺮﻣي ﺑﻟﯜﻧﯜپ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ دەرۋازﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﺮﯨﺸ ﺑﯘﻳﺮۇﻏﺎﻧﻠﯩﻘ)» ،ﺋﯘ ﻳﻧ (ﺋ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻢ! )ﻣﯩﺴﯩﺮﻏﺎ( ﮬﻣﻤﯩﻼر ﺑﯩﺮ
دەرۋازﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﻣي ،ﺑﺎﺷﻘﺎ‐ ﺑﺎﺷﻘﺎ دەرۋازﯨﻼردﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨﻼر .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﻣن ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳﯩﻨ دەﭘﺌ
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤن ،ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﻗﯩﺴﺴﯩﻠرﻧ ﺑﺎﻟﯩﻼر ﺗﯩﻠﯩﺪا ﺳزﻟپ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎزا ۋە ﻗدەرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﯩﺘﯩﻠﯩﭗ
ﻛﺗﻧﻠﯩﯩﻨ ،ﮬﻣﻤ ﺋﯩﺸﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﻻزﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈش.
ﻛﯧﺴﻟﻠﯩ ﺳﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺳﺎۋاپ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬم داۋاﻟﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرۈش ﻻزﯨﻢ .ﺧﯘﻻﺳ:ﺋﺎﺗﺎ‐
ﺋﺎﻧﺎ ﭘرزەﺗﻠرﮔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻼردا ﺋﯜﻟ ﺑﻮﻟﯘﺷ ﻻزﯨﻢ .ﭘرزەﻧﺘﻨﯩﯔ ﺋﯧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﯩ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ
ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺳﯩﺪۇرۇش ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﺎﻟﻼھ ،دﯨﻦ ۋە رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺑﺎﻟﯩﻼر ﺋﺳرﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯘﻧﯘﻣﯩﻨ ﻛرۈش ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ) .ﺷﻳﺨﻨﯩﯔ ﺳزى ﺗﯜﮔﯩﺪى(.
)دﯦﻤك؛ ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻼر ﭘرزەﻧﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔ ﻛﯩﭽﯩﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭙﻼ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯜﻟ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﺎﺷﯩﺴﺎق ،ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨ
ﻗدﯨﺮﻟﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻤﺎﻧﺪار ۋە ﺳﺎﻏﻼم ﭘﯩﯩﺮ ﺳﺎﮬﯩﺒ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﺪە ﮔپ ﻳﻮق .ﭘرزەﻧﺘﻠرﻧ ﺋﯩﺴﻼم ﺋﻗﯩﺪﯨﺴ ﺑﯩﻠن ﺗرﺑﯩﻴ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭘرزەﻧﺘﻠرﻧ ﺋﻗﯩﺪﯨﺴ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﺘ ،ۋەﺗﯩﻨ ﺋﯜﭼﯜن ﺟﺎن ۋە ﻣﺎل ﺑﯧﺮەﻟﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﻗﯩﻘ ۋﯨﺠﺪان ﺋﯩﯩﺴ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗرﺑﯩﻴﻟپ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺑﯘﻧ ﭘﻗت ﻗﻟﺒ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﻳﯜﺳﯩ ﭼﺎﯕﻘﯩﻐﺎن ،ﻣﯩﻠﻠت‐ۋەﺗﻧﻨﯩﯔ ﻧﺎﻟ‐زارﯨﻐﺎ ﻗﻟﺒ
ﻟﺧﺘ‐ﻟﺧﺘ ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﭽك ﮬﺎﻳﺎﺗ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻر ﺋﯘﺳﺘﯩ ﻳﯜﻛﻠﯩن ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺗﻮﻧﯩﻐﺎن ﮬﻗﯩﻘ
ﺋﯘﻳﻐﯘر ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮى ﻗﯩﻼﻻﻳﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋ ﻣﻣﯩﻨﻠر ﺋزۈﯕﻼرﻧ ۋە ﺑﺎﻻ‐ﭼﺎﻗﺎﯕﻼرﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎن ۋە ﺗﺎﺷﻼر ﻳﯧﻘﯩﻠﻐﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ،رەﮬﯩﻢ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮل ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠر ﻣﯘﺋﻛل ﺑﻮﻟﻐﺎن دوزاﺧﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﯕﻼر] .ﺳﯜرە ﺗﮬﺮﯨﻢ -6ﺋﺎﻳت[.
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ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد ،ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨ ۋە ﮬﺎﻛﯩﻤﻼر رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﺎﺗﺎ ﺋز ﭘرزەﻧﺘﯩ
ﮔﯜزەل ﺋدەپ‐ﺋﺧﻼﻗﺘﯩﻨﻤﯘ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺳﻮۋﻏﺎ ﺗﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﭘرزەﻧﺖ ﺋﯩﺴﻼم ﻓﯩﺘﺮﯨﺘﯩﺪە دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴ ﻳﮬﯘدﯨ ﻳﺎﻛ
ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن ﻳﺎﻛ ﻣﺟﯘﺳ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠﻳﺪۇ] .ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ﮬدﯨﺲ[ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨ ﺋﺎﻳت ۋە ﮬدﯨﺴﻠرﻧﯩﯔ ﻣزﻣﯘﻧﯩﻐﺎ
ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎق ،ﭘرزەﻧﺖ ﺗرﺑﯩﻴﯩﺴﯩﺪە ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ روﻟ ۋە ﺋﮬﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرۈۋاﻻﻻﻳﻤﯩﺰ‐ﻣﯘﮬررﯨﺮ‐(.
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