 ‐ 247976ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗۋﺑﯩﻨﯩﯔ ﺋڭ ﺑﯜﻳﯜك ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪۇر
ﺳﯘﺋﺎل

ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﻴﺗﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﮔﯘﻧﺎﮬﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺮادﯨﺴﯩ ﻛﻟﺪﯨﻢ ،ﻟﯧﯩﻦ ﻣن دﯨﻠﯩﻤﺪا ﻗﯩﻠﭽ
ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻧﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻤن؟ ،ﺋﯘﻧ ﺋﻣﻟﯩﻠﺷﺘﯜرۈش ﺑك ﺗﺳن ،ﭼﯜﻧ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن
دﯦن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﺎﻗﯩﺘﯩﺪﯨ ﺋﯩﺶ‐ﮬرﯨت ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻳﻐﯘ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ۋە ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﺪا ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ
ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ؟ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻧﻨ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟ ﻗﺎﻧﺪاق؟ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ دﯨﻠﯩﻤﻐﺎ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﺳﯧﻠﯩﺸﻨ ﺳﻮراپ دۇﺋﺎ
ﻗﯩﻠﯩﻤﻧﻤﯘ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗۋﺑﯩﻨﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮى ﻣﯘﻧﯘﻻردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت:
-1ﮔﯘﻧﺎﮬﺪﯨﻦ ﻗﻮل ﺋﯜزۈش.
-2ﺋﺗﻧ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ.
-3ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺮادﯨﺴﯩ ﻛﯧﻠﯩﺶ.
ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻣﺎل‐ﻣﯜﻟ ،ﻳﯜز‐ﺋﺎﺑﺮۇﻳ ۋە ﺟﯧﻨﯩﻐﺎ زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﺗﯩﻨﭽ ﺷرت
ﻗﯧﺘﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ :ﮬق ﺋﯩﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﭘﯘ ﺳﻮراش ﻳﺎﻛ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت .ﺗۋﺑﯩﻨﯩﯔ ﮬﻗﯩﻘﯩﺘ ۋە ﺷرﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜن ‐13990ۋە  ‐182767ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗۋﺑﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﺷرﺗ ۋە ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪۇر ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم» :ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر« دﯦن] .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺳﮬﯩﮫ دەپ ،ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﺟﻧﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠﯩﺮﯨﺪە
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ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺗۋﺑﯩﺪە ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻧﻨ ﺋﻣﻟﯩﻠﺷﺘﯜرۈش ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﮔﯘﻧﺎﮬﺪﯨﻦ ﻗﻮل ﺋﯜزۈﺷﺘ
ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘ ﮔﯘﻧﺎﮬﻘﺎ ﺋﯩﯩﻨﭽ ﻗﺎﻳﺘﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺮادﯨﺴ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩ ﺋﯩﺶ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺳﻠ
ﺋﻣس ﺑﻟ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن""] .ﭘﺗﮭﯘﻟﺒﺎرى"-13ﺗﻮم-471ﺑت[.
ﻣﻮﻟﻼ ﺋﻟ ﻗﺎرى رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ» :ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر« ﭼﯜﻧ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻧﻐﺎ ﺗۋﺑﯩﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﺪﯨﻦ
ﻗﻮل ﺋﯜزۈش ۋە ﻗﺎﻳﺘﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺮادﯨﺴﯩ ﻛﯧﻠﯩﺶ ۋە ﮬق ﺋﯩﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﯩﺴﯩ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮى ﺗرﺗﯩﭙﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴﺗ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴت ،ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘﻗت ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴت
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪۇر] .ﻣﯩﺮﻗﺎﺗﯘل ﻣﭘﺎﺗﯩﮫ -4ﺗﻮم -1637ﺑت[.
ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ :ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻧﺎداﻣت ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯦﻤﻛﺘﯘر"] .ﻟﯩﺴﺎﻧﯘل ﺋرەب"-1ﺗﻮم -79ﺑت-6 .ﺗﻮم .[4386
ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻧﻨ"ﺋﭘﺴﯘﺳﻠﯩﻨﯩﺶ"دەپ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﭘﺴﯘﺳﻠﯩﻨﯩﺸﻨ ﺑك ﻗﺎﻳﻐﯘرۇش دەپ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرﮔن.
ﻣﻮﻟﻼ ﺋﻟ ﻗﺎرﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺳزﯨﺪە "ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻧﻨ "ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﻐﯘرۇش ،ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧرﺳ
ﺋﻣس دەپ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرﮔن .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ :ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯩﺸ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﻐﯘرﯨﺪﯨن،
ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺗۋﺑﯩﺪە ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
راﺳﺘﯩﻦ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻘﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺮادﯨﺴﯩ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺑﯩﻠن ﺗۋﺑ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﻣﻟﯩﻠﺷن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن :ﮔﯘﻧﺎﮬﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ دەپ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯘپ .ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ
ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﺎﺳﯩ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮەپ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ،ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪۇ ،ﻗﺎﻳﺘﺎ ﮔﯘﻧﺎھ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺮادﯨﺴﯩ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﺳﯩﻦ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﮔﯘﻧﺎﮬﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪا ﺗﯜرﺗﯩﻠﯩﻚ رول ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎم ﻏزاﻟ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﺋﯩﮭﻴﺎﺋﯘﻟﯘﻣﯩﺪدﯨﻦ"-4ﺗﻮم -4ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺗۋﺑ دﯦن
ﺗرﺗﯩﭙﻠﻧن ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر :ﺋﯩﻠﯩﻢ ،ﮬﺎل ۋە ﭘﯧﺌﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴ ﺋﯩﻠﯩﻢ ،ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ ﮬﺎل ۋە ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﯩﺴ ﭘﯧﺌﯩﻠﺪۇر.
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ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴ ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴﯩﻨ ،ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜﻧﭽﯩﺴﯩﻨ ﻻزﯨﻢ ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ،ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻠﯩﻖ ۋە ﺳﻟﺘﻧﺗﺘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻨﯩﯔ
ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﻗززاﺳ ﺑﯘﻧ ﻻزﯨﻢ ﺗﯘﺗﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮔﯘﻧﺎﮬﻨﯩﯔ زﯦﻴﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﮔﯘﻧﺎﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪە ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻐﺎ
ﺗﻮﺳﺎق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸﺘﯘر .ﺑﯘﻧ ﮬﻗﯩﻘ ﺑﯩﻠن ۋاﻗﺘﯩﺪا ،دﯨﻠﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻏﺎﻟﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺑﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔن
ﻧرﺳﯩﺴﯩﻨ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ دﯨﻠﯩﺪا دەرت‐ﺋﻟﯩﻢ ﻗﻮزﻏﯩﻠﯩﺪۇ ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﻗﻟﺐ ﺋزى ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺴﺎ دەرت ﺗﺎرﺗﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯘ ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮق ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﭘﯧﺌﻠ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ
ﻗﻮﻳﻐﺎن ﭘﯧﺌﻠﯩﻐﺎ ﺑك ﺋﭘﺴﯘﺳﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔن ﻧرﺳﯩﺴﯩﻨ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﭘﯧﺌﻠ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ دەرت ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن
دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺑﯘ دەرت دﯨﻠﯩﻐﺎ ﻏﺎﻟﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮرﻧﺎﺷﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ دﯨﻠﯩﺪا ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﮬﺎﻟت ﻗﻮزﻏﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﮬﺎزﯨﺮﻗ ،ﻛﻟﯜﺳ ۋە ﺋﺗﻧ
زاﻣﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯩﺮادە ﻗﯩﻠﯩﺶ دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﮬﺎزﯨﺮﻗ زاﻣﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ
ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﮔﯘﻧﺎﮬﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻛﻟﯜﺳ زاﻣﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ :ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻐﯩﭽ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔن ﻧرﺳﯩﺴﯩﻨ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﮔﯘﻧﺎﮬﻨ ﺗرك
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺮادﯨﺴﯩ ﻛﯧﻠﯩﺶ.
ﺋﺗن زاﻣﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ :ﺋﮔر ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﻧرﺳﯩﺴﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼش ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼش.
ﺑﯩﻠﯩﺶ ،ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ۋە ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯦن ﺋﺗن زاﻣﺎﻧﺪﯨ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼش ،ﻛﻟﯜﺳ ۋە ﮬﺎزﯨﺮﻗﯩﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯜچ ﻣﻧﺎﻧ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗرﺗﯩﭙﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻐﺎ ﺗۋﺑ دﯦن ﺋﯩﺴﯩﻢ ﻣﯘﺗﻠق ﺋﯧﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﻛپ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺗۋﺑ دﯦن ﺋﯩﺴﯩﻢ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋزﯨ ﻳﺎﻟﻐﯘزﻣﯘ ﺋﯧﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯩﻠﯩﻤﻨ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ۋە ﺑﺎﺷﺘﯩﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻧﺗﯩﺠ ﻳﺎﻛ ﻛﯧﻴﯩﻨ ﺋﮔﺷﯜﭼﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎر ﺑﯩﻠن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم:
»ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر« دﯦن .ﭼﯜﻧ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن دﯦن ﺋﯘﻧ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﻧﺗﯩﺠ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﭙﺎدﯨﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﺋﯩ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﻮراﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﻧﺗﯩﺠ ۋە ﻧﺗﯩﺠﯩﻨ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﻳﻧ-3 ﺗﻮم -144ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻗﻮرﻗﯘش ﺋﺗن زاﻣﺎﻧﺪﯨ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻧﻨ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن
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ﺋﯩﺮادﯨﻨ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم» :ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر« دﯦن.
ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴﺗﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺮادﯨﺴ ﺋﺎﺷﺎرا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ دﯨﻠﯩﺪا ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﺎﺳﯩﻞ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠﯩﺪۇر.
ﺳﯩﺰﻧ ۋەﺳﯟەﺳﯩ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺋﯩﻐﯟا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺳﯩﺰﻧ ﺳن ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﯔ ﻳﺎﻛ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯔ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺋﻣس
ﻳﺎﻛ ﺳن ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺴن دەﻳﺪﯨﻐﺎن ۋەﮬﯩﻴﻤﯩﯩﻠرﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺳﯩﺰﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩ
ﺗﺎﺷﻼﻳﺪۇ ۋە ﺳﯩﺰﮔ ﺗۋﺑﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸﯩ ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪى دەپ ﮔﯘﻣﺎن ﻗﯩﻠﺪۇرﯨﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﮬﻣﻤﻳﻠﻧﻨ ﻗﻮﻏﻼﻧﻘﯘﭼ ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷررﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺸﯩﻨ ،ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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