 ‐ 279342ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻧﯧﺮۋﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺗﯜزﯨﺘﯩﺸﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺋﯜﻟﯩﻠﯩﻚ ﻳﻮل ﻗﺎﻳﺴ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻢ ﺋﯩ ﻗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺧﺎس ﺳﻮﺋﺎﻟﺪۇر ،ﻗﯩﺰﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺗت ﻳﺎش ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮى ﺋﯩ ﻳﺎش ،ﻣن ﺋﯘﻻرﻧ ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠﺷﺘ
ﺑك ﻗﯧﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﯩﻤن ،ﮬر ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻼي دەﻳﻤن ،ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﭼﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮۋﻻپ ﻳﺎﻛ ﺋﯘرۇپ
ﺳﺎﻟﯩﻤن ،ﻳﺎﻛ ﻣن دﯦﻴﯩﺸﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳزﻟرﻧ دەپ ﺳﺎﻟﯩﻤن ،ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤن،
ﺋﯩ ﻗﯩﺰﯨﻢ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳزۈﻣﻨ ﭘﻗت ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﻮﯕﯩﻐﺎ ﮬر ۋاﻗﯩﺖ ﺳز ﻗﯩﻠﺴﺎم ،ﻣﺎﯕﺎ دﯦن ﺳزۈﻣﺪﯨﻦ ﻛﭘﺮەك ﺟﺎۋاپ
ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﺪۇ ،ﻛﯧﭽﯩﯩﻤﯘ ﻏزﯨﭙﯩﻤﻨ ﻗﻮزﻏﺎپ ﻗﻏﯩﺸﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﻣن ﺑﯩﺮ ﺷﺎراﺋﯩﺘﻨ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﻛﭼﯜردۈم ،ﺑﯘ
ﺋﯩﺶ ﻣﯧﻨ ﺟﯩﺪدﯨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪى ،ﺑﯘﻧ ﻗﺎﻧﺪاق ﮬل ﻗﯩﻠﯩﻤن؟ ،ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﺎم ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻢ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﺎم ﻣن ﺋزۈﻣﻨ ﻛپ ﺳۋﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻳﻤن؟.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.
ﺋﻮﻣﯘﻣن ﺋۋﻻدﻻرﻧ ﺗرﺑﯩﻴﻠش ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻗﯩﺰﻻرﻧ ﺗرﺑﯩﻴﻠش ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەك :ﺋدەب ﺋﮔﯩﺘﯩﺶ ﺋﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻨﺪۇر"] .ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﭘﻠﯩﮫ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
"ﺋداﺑﯘﺷﺸرﯨﺌ‐ 3"ﺗﻮم -552ﺑت[.
ﺑﯘ ﺋۋﻻد ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠﺷﺘﯩ ﺑﯜﻳﯜك ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺪۇر ،ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﺎﺗﯩﻼر ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗرﺑﯩﻴﻠش ﻣﺎﮬﺎرﯨﺘ ،ﺋﻗﻠ ﻗﯘدﯨﺮﺗ ۋە
ﺋزﯨ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯘش ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠﺷ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﻤن دەپ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻرﻧ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﻛﺘﭘ
ﻛﯩﺮﮔﯜزﯨﻤن ،ﺋﯩﻠﻐﺎر ﺋﻮﻗﯘش ﺋﯜﺳﯜﻧﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺗرﺑﯩﻴﻠﻳﻤن ،ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﺘﯩ ﺋڭ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺗﺑﯩﻘﯩﻐ ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرﯨﻤن دەپ
ﺋﻮﻳﻼﻳﺪۇ ۋە ﺋﯘﻻرﻧ ﺑﺎﺷﻘﯘرﯨﻤن ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﺳررۇﭘﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛﻮﻧﺘﯘرۇل ﻗﯩﻠﯩﻤن دەپ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﭼﻮڭ ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺗﯜردﯨ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻼردﯨﻦ :ﭘرزەﻧﺘﻨ ﺗرﺑﯩﻴﻠﺷﺘ ﺋزﻟﯩﺮى ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻟﺘﯜرەﻟﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠﺷ ﻳﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ
ﺳۋەﭘﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﻟﯧﯩﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮەﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ :ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻼرﻧﯩﯔ دﯨﻠﯩﻨﯩﯔ ﭘﻗت ﻣﯘﺷﯘ ﺳۋەﭘﻠرﮔ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ،ﺳۋەﭘﻨﯩﯔ
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ﻛﯜﭼﯩ ،ﺋﯩﺸﯩ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺸ ۋە ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪۇر.
ﺋﯩﻨﺴﺎن
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺋزﯨ ۋەﻛﯩﻞ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯧﺰﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ )ﺋﯩﺸﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘردۇم دەپ ﻗﻮﻳﯘپ ﺗﯧﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ( ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩ
ۋەﻛﯩﻞ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺧﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى ﺗﯘرۇﻗﻠﯘق ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺋﯘﻧ
ﭼﻛﻠپ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :اﻧﱠﻚَ  ﺗَﻬﺪِي ﻣﻦ اﺣﺒﺒﺖ وﻟَﻦ اﻟﻪ ﻳﻬﺪِي ﻣﻦ ﻳﺸَﺎء ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﺳن ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن
ﺋﺎدﯨﻤﯩﻨ ﮬﯩﺪاﻳت ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺴن ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋزى ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﻨ ﮬﯩﺪاﻳت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ] .ﺳﯜرە ﻗﺳس -56ﺋﺎﻳت[.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﯩﺮى ﻧﯘھ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﯧﭻ ﻧرﺳﯩ ﺋﯩ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪى ﮬﺗﺘﺎ ﺋﯘ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻردﯨﻦ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﺘ .ﺋﯘ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻐﺎ ﻧﯩﺪا ﻗﯩﻠﯩﭗ :وﻧَﺎدى ﻧُﻮح رﺑﻪ ﻓَﻘَﺎل رب ِانﱠ اﺑﻨ ﻣﻦ اﻫﻠ وانﱠ وﻋﺪَكَ اﻟْﺤﻖ واﻧْﺖ اﺣﻢ
اﻟْﺤﺎﻛﻤﻴﻦ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﻧﯘھ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ :ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ! ﺋﻮﻏﻠﯘم ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻣﺪﯨﯩﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺪى )ﺳن ﻣﺎﯕﺎ
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻧﯩﺠﺎت ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻨ ۋەدە ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪﯨﯔ( ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ۋەدەڭ ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﮬﻗﺘﯘر ،ﺳن ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋڭ ﺗﻮﻏﺮا ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺴن
دﯦﺪى] «.ﺳﯜرە ﮬﯘد -45ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻧﯘھ ﺋﻟﯨﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ :ﻳﺎ ﻧُﻮح اﻧﱠﻪ ﻟَﻴﺲ ﻣﻦ اﻫﻠﻚَ اﻧﱠﻪ ﻋﻤﻞ ﻏَﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻓَ َﺗَﺴﺎﻟْﻦ ﻣﺎ ﻟَﻴﺲ ﻟَﻚَ ﺑِﻪ ﻋﻠْﻢ اﻧّ اﻋﻈُﻚَ انْ
ﺗَﻮنَ ﻣﻦ اﻟْﺠﺎﻫﻠﻴﻦ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯧﻴﺘﺘ :ﺋ ﻧﯘھ! ﺋﯘ)ﻣن ﻧﯩﺠﺎت ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻨ ۋەدە ﻗﯩﻠﻐﺎن( ﺋﺎﺋﯩﻠﯕﺪﯨﯩﻠردﯨﻦ ﺋﻣس،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻣﻟﯩ ﻳﺎﻣﺎﻧﺪۇر ،ﺳن ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﻤﯩن ﻧرﺳﯕﻨ ﻣﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮرﯨﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﻣن ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺟﺎﮬﯩﻠﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨ
ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﻤن] .ﺳﯜرە ﮬﯘد -46ﺋﺎﻳت[.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬر ﻛﯜﻧ ﺋﺗﺘﯩن‐ﻛﭼﺘ ﺑﯘ دۇﺋﺎﻧ ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘ :ﺋ ﮬﻣﯩﺸ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ۋە
ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺋﯩﺪارە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﻏﯘﭼ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ! ﺳﯧﻨﯩﯔ رەﮬﻤﯩﺘﯩ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﻤن ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻤﻨ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠي ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻐﯩﻦ ۋە
ﻣﯧﻨ ﻛز ﻳﯘﻣﯘپ ﺋﺎﭼﻘﯩﭽﯩﻠﯩﻤﯘ ﺋز ﮬﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑرﻣﯩﯩﻦ] .ﮬﺎﻛﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ .ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر
ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا -5820ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟ !ﻣﯘﺷﯘ زاﻣﺎﻧﺪا ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﺎﺗﯩﻼر ﻏﺎﭘﯩﻞ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻣﯘﺷﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻣﻧﺎﻧ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﻘﯩﯔ ،ﺑﯩﺰ ﺋۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ
ﺗرﺑﯩﻴﻠﺷﺘ ﺋزﯨﻤﯩﺰﮔ ،ﺋزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻧﭽﯩﻤﯩﺰﮔ ۋە ﺋﯩﻠﻤ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﺘﯩﻤﯩﺰﮔ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﯟاﻟﻤﯩﺪۇﻗﻤﯘ؟ ﺑﻟ ﺑﯩﺰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﺑك
ﻛﻳﯜﻣﭽﺎن ،ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎن ،ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎردەم ﺑرﮔﯜﭼ ،ﻗﯘﺗﻘﺎزﻏﯘﭼ ،ﭘﺎﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ،ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋڭ ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﺎﻳﺎﻧﭽﯩﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ﺋﯩﺪى ،ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﻟﻐﯘز دﯨﻠﻼرﻏﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ،دﯨﻠﻼرﻧ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽ ﺗﺳررۇپ
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ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر ،ﺑﻧﺪﯨﻠرﻧﯩﯔ ﻛﻮﻛﯘﻟﯩﺴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﺪۇر ،ﺋﮔر ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﺪا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ،
ﺋﮔر ﺋﯘﻧ ﺋﺎداﺷﺘﯘرۇﺷﻨ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺋﺎداﺷﺘﯘرﯨﺪۇ ،ﮬﻣﻤ ﺋﻳﯩﭗ‐ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﻼردﯨﻦ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩ ﻗﺎدﯨﺮدۇر،
ﮬﯧﻤت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر ،ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر ،ﺑك ﻛﻳﯜﻣﭽﺎن ۋە ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەرداردۇر.
ﻣﯘﺷﯘ ﺑﺎﭘﺘﺎ ﺳۋەﭘﻨ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺷﻛﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﺮى :ﻧﺎداﻧﻐﺎ ﮬﯧﻤت ﺑﯩﻠن ،ﭼﻮﯕﻘﯘر ﭘﯩﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن،
ﺗﻣﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﻣﻤﺎ ﻧﺎداﻧﻐﺎ ﻧﺎداﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻧﺎداﻧﻠﯩﻘﻨ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ زﯨﻴﺎدە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺶ ﺑﯘﻧﯩﺪا ﺋﯩ ﺗرﯨﭙﯩﻨ ﭼﯩﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺋﺎرﻏﺎﻣﭽﺎ ﺋﻮﻳﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ،ﮬر ﻗﺎﭼﺎن ﺑﯩﺮ ﺗرەﭘﻨ ﺑﻛﺮەك ﺗﺎرﺗﺴﺎ ،ﺑك
ﺗﺎرﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯘ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺗرەﭘﻨﯩﯔ ﺋﯘدۇﻟﯩﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎﻧﺎ ﺋﺎرﻏﺎﻣﭽﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴ ﺗرﯨﭙﯩﻨ ﺑﻮش ﻗﻮﻳﯩﯟەﺗﺴ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﻐﯩﺮ‐
ﺑﯧﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺑﻟﯩﻠﯩﻤ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ،ﻧﺎداﻧﻠﯩﻖ ﻣﺎددﯨﺴ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﯜزۈﻟﯜﺷ ﺗﺎس ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘزۇﻗﻠﯘﻗﻨﯩﯔ
زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﺳﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﺗرەﭘ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪۇ.
ﻧﺎدان‐ﺗرﺳﺎ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎدەﺗﺘ زﯨﺮەﻛﻠﯩﻚ ﺋﺎﻻﻣﺗﻠﯩﺮى ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋزى ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن داﺋﯩﻢ ﺋﺎﻣﺎل‐ﭼﺎرە
ﺗﺎﭘﯩﺪۇ.
ﺑﺎﻻ ﺋﺎدەﺗﺘ ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺋﺎرﯨﺪﯨ ﻣﯧﮭﺮى‐ﻣﯘﮬﺑﺒت ﺑﺎﻏﻼﻧﭽﯩﺴﯩﻨ ﺋﯜزﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯘﻧ ﻛپ ﺗﻧﻘﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﻮﭘﺎﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ۋە ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر ﻛپ ﻳﯜز ﺑرﮔﻧﻠﯩﺘﯩﻦ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪﯨ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮى ،ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮى ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺑﻮۋﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺴﯩﻤﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺑﯘ ﺋﯩ ﺋﺎﻣﯩﻞ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﺎﻟﯩﻨ ﺋزى ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﭘﯩﯩﺮﮔ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﺑﺎﻟﯩﺪا ﺋﯘ ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﺘﯩﻦ ﺋﯧﻨﺘﯩﻘﺎم ﺋﯩﻠﯩﺶ رﯨﻐﺒﯩﺘ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﺋﺎدەﺗﺘ ﻣﯘﺷﯘ ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﯩ ﻗﺎرﺷ ﭼﯩﻘﻘﯘﭼ ﻗﻮﭘﺎل ﮬرﯨت ﺑﯩﻠن ﺗرﺳﺎﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺷﻛﻠﯩﺪە ﺋﺎﺷﺎرا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺳﯩﺰﮔ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ،ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﻗﯩﻞ‐ﭘﺎراﺳﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻣﺎل‐ﭼﺎرﯨﻠر ﺑﯩﻠن ،ﺑﯩﻠﻤﺳ ﺳﯧﻠﯩﺶ ۋە ﻛڭ
ﻗﻮرﺳﺎق ﺑﻮﻟﯘش ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك.
ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻐﺎ ،ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﻛﻳﯜﻧﯜش ﺗﯘﻳﻐﯘﺳ ﺑﯩﻠن ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺶ .ﻳﯜرۈش‐ﺗﯘرﯨﺸﯩﺪا ﮬددﯨﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺷﻘﺎن ،ﺗرﺳﺎ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ،ﻣﯧﮭﺮى‐ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﻨ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜزۈﻟﯩﺸﯩ ﺳﻣﯩﻤ رﯨﻐﺒﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﯘﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ۋە
ﺋﯘﻧ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرۈش ﺑﯩﻠن ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺶ ﻻزﯨﻢ .ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﻮﭘﺎﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻗﺎرﺷﯩﻼﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ۋە ﺋﻳﯩﺒﻠﺷﻨ
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ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺗرﺑﯩﻴ ﭘﻮزﯨﺘﺴﯩﻴﯩﺴﯩﻨ ﺗﯘﺗﯘش ﻛﯧﺮەك.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩ ،ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩ ﺳﯩﻐﺪۇرﻏﯩﻨ ﺋﯩ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯩ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘش ﺑﯩﻠن ﺗﺎﻣﺎم ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘش ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩ ﺋﯩﺶ :ﺋﺎﻏﺰاﻛ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ۋە ﺑدﯨﻨ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ زﯨﻴﺎن ﻳﺗﯜزﻣﺳﻠﯩﻚ.
ﺋﻣﻤﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩ ﺋﯩﺶ :ﺋﺎﻏﺰاﻛ ۋە ﺑدەﻧ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺑﺎﻟﯩﻨ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرۈش.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗ ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﭽ:
ﺋﺎﻏﺰاﻛ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ زﯨﻴﺎن ﻳﺗﯜزۈش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻣس ﺑﻟ ﺷﺧﺴﯩﻴﯩﺘﯩ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺋﯘﻧ ﭼﯜﺷﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻧﺎﭼﺎر ﺳزﻟردۇر ،ﺋﯘ ﻧﺎﭼﺎر ﺳزﻟر ﺑﺎﻟﯩﻨ :ﺑﻮﺷﺎڭ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽ ،ﺗرﺳﺎ دﯦﻧﺪەك ﭘﺎﺳﺴﯩﭗ ﺳﯜﭘﺗﻠر ﺑﯩﻠن
ﺳﯜﭘﺗﻠﺷﺘﯘر.
ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﭘﺎﺳﺴﯩﭗ ﺳﯩﻴﺎﻗﺘﯩ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ،ﭘﺎﺳﺴﯩﭗ ﺳﯜﭘﺗﻨ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺶ ،ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺷﺧﺴﯩﻴﯩﺘﯩﻨ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻛﺴﯩﭽ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ،ﮔﯜزەل ﺳﯜﭘﺗﻠر ﺑﯩﻠن ﺳﯜﭘﺗﻠش ﻛﯧﺮەك.
ﺋﯘﻧ ﺑﻮﺷﺎڭ دەپ ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ :ﺳن ﺋﺎﯕﻠﯩﻖ ﺑﺎﻻ ﺗﯘرۇپ ،ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺑﻮﺷﺎﯕﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺴن؟دەﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﯘﻧ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽ دەپ ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳن ﺳﻣﯩﻤ‐راﺳﺘﭽﯩﻞ ﺑﺎﻻ ﺗﯘرۇپ ،ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﺳزﻟﯩﻤﯩن ﺳزﻧ
دەﻳﺴن؟دەﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﯘﻧ ﺷﭘﻘﺗﺴﯩﺰ دﯦﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ :ﺳن ﺑك ﺷﭘﻘﺗﻠﯩﻚ ﺗﯘرۇپ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨ ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﺷﭘﻘﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠن
ﺋﯘرﯨﺴن؟دەﻳﻤﯩﺰ .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﻗﺎﻳﺘﺎ‐ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗرﺑﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺑدﯨﻨﯩ زﯨﻴﺎن ﻳﺗﯜزۈش ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻗﺎﻳﺴ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺑدﯨﻨﯩ ﭼﯧﻘﯩﻠﯩﺸﺘﯘر ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴت ﺋﻟم
ﭼﻛﺘﯜرۈش ۋە ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎم ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯘر ،ﺋﺎﺷﯘ ،ﺑﺎﻟﯩﻨ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯘرۇش ﺑﯩﻠن ﺷرﯨﺌت رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋدەﭘﻠپ ﺋﯜرۈش
دەرﯨﺠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺗﯜپ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩﺶ ۋە ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎم ﺋﯩﻠﯩﺶ دەرﯨﺠﯩﺴﯩ ﺋﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯘر .ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺑﺎﻟﯩﻨ ﺋﯘرۇﺷﻨﯩﯔ دەرﯨﺠﯩﺴ ﺋﯜچ
ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
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ﺋﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﺋڭ ﺋﺎددﯨﻴﺴ ﺋدەﭘﻠش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘرۇش ،ﺋڭ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺴ ﮬد‐ﺟﺎزاﻻش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘرۇش ،ﺋﻮﺗﺘﯘرﮬﺎﻟ ،ﺋﯩﺒﺮەت
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘرۇﺷﺘﯘر.
ﺑﯩﺰ ﺋﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺴ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺟﺎزا ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘرۇﺷﻘﺎ ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎق ،ﺋﯘﻧﯩﻤﯘ ﺷرﺋ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪە
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﯨﻤﯩﺰ ،ﺑﯘﻧ زاﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰدا ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻼرﻧﯩﯔ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋدەﭘﻠﺷﻨﯩﯔ ﻳﯕﯩﻞ ﭼﺎرﯨﺴ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ.
ﭘﯩﻘﮭ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺳﺎﻏﻼم ﻛﯩﺸ ﺟﺎزا ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ،ﻧم ﺋﻣس ۋە ﺑك ﻗﯘرۇﻗﻤﯘ ﺋﻣس،
ﺋﺎﻏﯩﺮﺗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن دەرﯨﺠﯩﺪە ﻳﯕﯩﻠﻤﯘ ﺋﻣس ۋە ﺟﺎراﮬﺗﻠﻧﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن دەرﯨﺠﯩﺪە ﻗﻮﭘﺎﻟﻤﯘ ﺋﻣس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻮﺗﺘﯘرﮬﺎل ﻗﺎﻣﭽﺎ ﺑﯩﻠن
ﺟﺎزا ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺟﺎزا ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﯘرﻏﺎﻧﺪا ﻗﻮﻟﺘﯘﻗﻠﯩﺮى ﻛرۈﻧﯩﺪەك دەرﯨﺠﯩﺪە ﻗﻮﻟﯩﻨ ﺋﯜﺳﺘﯜن ﻛﺗﯜرﻣﺳﻠﯩ ،ﺋﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﯘرﻣﺎﺳﻠﯩﻘ ،ﺑﯩﺮ ﻳرﮔ ﺋﯘرﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﭘرﯨﻘﻠﯩﻖ ﺋﯘرۇﺷ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻳﻧ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟﺪﯨ ،ﺋﯘرﻏﯘﭼ ،ﻳﯜزﯨ،
ﺋۋرەﺗﻠﯩﺮﯨ ۋە ﺋﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯧﺮﯨ ﺋﯘرﻣﺎﻳﺪۇ"] .ﮬﺎﺷﯩﻴﺗﯘ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﯩﺪﯨﻴﻦ"-3ﺗﻮم -147ﺑت" ،ﺋرروۋزە"-10ﺗﻮم -172ﺑت"،ﺋل
ﻣﯘﻏﻨ-8"ﺗﻮم -315-313ﺑﺗ ﻗﺎراﻟﺴﯘن[.
ﺟﺎزا ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻛرۈﻧﯩﺸ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯘرۇﺷﺘﺎ ﺑﯘﻧﺪاق ﺷرﺗﻠر ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن ﺗﯘرﺳﺎ ،ﺋدەﺑﻠش
ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘرۇﺷﺘﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟.
ﺋدەﭘﻠش ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘرۇش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :واﻟﱠﺗ ﺗَﺨَﺎﻓُﻮنَ ﻧُﺸُﻮزَﻫﻦ ﻓَﻌﻈُﻮﻫﻦ واﻫﺠﺮوﻫﻦ ﻓ
اﻟْﻤﻀﺎﺟِﻊ واﺿﺮِﺑﻮﻫﻦ ﻓَﺎنْ اﻃَﻌﻨَﻢ ﻓَ َﺗَﺒﻐُﻮا ﻋﻠَﻴﻬِﻦ ﺳﺒِﻴ ًانﱠ اﻟﻪ ﻛﺎنَ ﻋﻠﻴﺎ ﻛﺒِﻴﺮا ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺳﯩﻠر ﺳرﻛﺷﻠﯩﻚ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﻼر) ،ﺑﯘ ﺋﯜﻧﯜم ﺑرﻣﯩﺴ (ﺑﯩﺮ ﺗﺷﻛﺘ ﺑﯩﻠﻠ ﻳﺎﺗﻤﺎﯕﻼر) ،ﺑﯘﻣﯘ ﺋﯜﻧﯜم ﺑرﻣﯩﺴ(
ﺋﯘﻻرﻧ ﺋدەﺑﻠپ ﻗﻮﻳﯘﯕﻼر .ﺋﮔر ﺳﯩﻠرﮔ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺑﻮزەك ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﺪا ﺑﻮﻟﻤﺎﯕﻼر .ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻗﯩﻘﺗن
ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﺪۇر ،ﺑﯜﻳﯜﻛﺘﯘر )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨ ﺟﺎزاﻻﻳﺪۇ(] .ﺳﯜرە ﻧﯩﺴﺎ -34ﺋﺎﻳت[.
ﺋﯩﻤﺎم ﻗﯘرﺗﯘﺑ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﺮى -5ﺗﻮم -172ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﺎﻳﺗﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯘرۇش ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺟﺎراﮬﺗﻠﻧﺪۈرﻣﺳﺘﯩﻦ ﺋدەﭘﻠپ ﺋﯘرۇﺷﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ ،ﺑﯩﺮ ﻳرﻟﯩﺮﯨﻨ ﺳﯜﻧﺪۇرﻣﺎﻳﺪۇ ۋە ﺟﺎراﮬﺗﻠﻧﺪۈرﻣﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻣﻗﺴت ﭘﻗت ﺑﺎﻟﯩﻨ ﺗﯜزﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻗﺴت ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﮔر ﺑﺎﻟﯩﻨ ﺋﯘرۇپ ﺑﯩﺮەر ﺋزاﺳﯩﻨ ﻣﯧﻴﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﭼﻮﻗﯘم ﺗﻟم ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.
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ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋدەپ ﺋﯜﮔﺗﯜﭼ ﺧﯩﺰﻣﺗﭽﯩﺴﯩﻨ ۋە ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﯘﺳﺘﺎزى ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﯩﻨ ﺋدەﭘﻠش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘرۇپ
ﻣﯧﻴﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﻟم ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.
ﺳﮬﯩﮫ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪا ﺟﺎﺑﯩﺮ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯘزۇن ﮬدﯨﺴﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯘﯕﻼر ،ﺳﯩﻠر ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻧﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﺪﯨﻼر ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳزى ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋۋرﯨﺘﯩﻨ
ﮬﺎﻻل ﻗﯩﻠﺪﯨﻼر ،ﺋﯘﻻر ﺳﯩﻠر ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻛرﭘﯕﻼرﻏﺎ دەﺳﺴﺗﻤﺳﻠﯩﻨ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﺎ،
ﺋﯘﻻرﻧ ﺟﺎراﮬﺗﻠﻧﺪۈرﻣﺳﺘﯩﻦ ﻳﯕﯩﻞ ﺋﯘرۇﯕﻼر] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺗﺎ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣن ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ:
ﺟﺎراﮬﺗﻠﻧﺪۈرﻣﺳﺘﯩﻦ ﺋﯘرۇش دﯦن ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟دﯦﺴم ،ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ" :ﻣﯩﺴﯟاك ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﯩﻠن
ﺋﯘرۇش دﯦﻤﻛﺘﯘر"دﯦﺪى] .ﺋﯩﻤﺎم ﺗﺑرى ﺑﯘ ﺋﺳرﻧ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﺮﯨﺪە ﺳﮬﯩﮫ ﺋﯩﺴﻨﺎد ﺑﯩﻠن ﻛﻟﺘﯜردى[.
ﺑدﯨﻨﯩ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻏﺰاﻛ زﯨﻴﺎن ﻳﺗﯜزۈﺷﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﮬﺮۇم ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﺎزاﺳ ﺑﯧﺮﯨﻠﺴ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻣﮬﺮۇم ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴت ،ﺗرﺑﯩﻴ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻣﻟﯘم داﺋﯩﺮﯨﺪە ﻣﮬﺮۇم ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﺴﯩﺰ
ﻣﯘﺗﻠق ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻣﮬﺮۇم ﻗﻮﻳﯘش ﺋﻣس.
ﻣﺳﯩﻠن :ﻛﯧﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻨ ﺋﻮن ﻣﯩﻨﯘت ﻳﺎﻛ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﺳﺎﺋت ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪا ﻣﻟﯘم ﺋﻮﻳﯘﻧﺪﯨﻦ ﻣﮬﺮۇم ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﭼﻛﻠﯩﻚ داﺋﯩﺮﯨﺪە
ﺗرﺑﯩﻴﻠش ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﮬﺮۇم ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴت ،ﻣﻧۋى ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺧﻼﻗﯩﻨ ﺗﯜزﯨﺘﯩﺸﺘﯘر.
ﺑﺎﻟﯩﻨ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻣﯩﻨﯘت ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪا ﺋﻮرۇﻧﺪۇﻗﺘﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﯘزۇپ ﺟﺎزاﻻش ،ۋاﻗﯩﺖ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺴ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎش ﺋﻟﭽﯩﻤﯩ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ
ﺑﯧﯩﺘﯩﻠﺴ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻣﯘ ﺗرﺑﯩﻴﻠش ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﻣﮬﺮۇم ﻗﻮﻳﯘش ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺧﺟﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﭘﯘﻟﯩﺪﯨﻦ ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪاردا ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺶ ،ﺑﯘﻣﯘ ﭼﻛﻠﯩﻤ ﺑﯩﻠن ﺗرﺑﯩﻴﻠش ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ
ﻣﮬﺮۇم ﻗﻮﻳﯘش ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺑﺎﻟﯩﻨ ﺑﯩﺮ ﻛﯜن ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﭘﺮەك ﺋﻮﻳﯘﻧﺪﯨﻦ ﭼﻛﻠپ ﻗﻮﻳﯘش ﺑﯩﻠن ﻳﺎﻛ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺧﺟﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﭘﯘﻟﻨ
ﺑرﻣﺳﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﺟﺎزاﻻش ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﺎﻟﯩﻨ ﺟﺎزاﻏﺎ ﻛﻧﺪۈرۈﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺗﻛﺮارﻟﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﻻ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ
ﺋﺎدەﺗﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﭼﻛﻠﯩﻤ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻣﯘﺗﻠق ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻣﮬﺮۇم ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺟﺎزاﻻﻧﺴﺎ ،ﺑﺎﻻ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟﻨ ﺗﺎﻟﻼﻳﺪۇ.
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ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑ ۋە ﺳﻟﺒ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺷرەپ ﺗﺎﺧﺘﯩﺴ ﺑﯧﯩﺘﯩﭗ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﮔر
ﺋﺧﻼﻗ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻳﯘﻟﺘﯘز ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﺧﻼﻗ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻳﯘﻟﺘﯘزﻧ ﺗﺎرﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺶ
ﻛﯧﺮەك.
ﺑﺎﻟﯩﻼر ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻘﺎ ﻛﻟن ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﺑﯘ ﻳﯘﻟﺘﯘزﻻرﻧ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠرﻧ ﺑﯧﯩﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﻣﺳﯩﻠن :ﺋﻮن
ﻳﯘﻟﺘﯘزﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺴ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎراۋﯦﺮﯨﺪە ﺳﻮﻏﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻳﯩﯩﺮﻣ ﻳﯘﻟﺘﯘزﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺴ ﻛﯕﯜل ﺋﯧﭽﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯩﺮﯨﺘﻼرﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﭼﯩﻘﯩﺶ دﯦﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎش.
ﺑﺎﻟﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﺘ ﺋﺎﻏﺰاﻛ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳز ،ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴ :ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ۋە ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳزﻟر ،ﺧﯘددى ﺳﯩﺰ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﯩﺰﻏﺎ :ﻣن ﺳﯩﺰﻧ
ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﻤن دﯦﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺳزﻟرﻧ دﯦﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎش.
ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﺰﻧ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرۈپ ﻣﯘﻧﺪاق ﺗﻟﯩﻢ
ﺑرﮔن .ﺋﺑﯘ ﻛرﯨﻤ ﻣﯩﻘﺪاد ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺋﺪى ﻛرﯨﺒ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق
دﯦن :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﺳ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺑرﺳﯘن] .ﺋﺑﯘ
داۋۇد رﯨﯟاﻳﯩﺘ-5124 ﮬدﯨﺲ .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2392 ﮬدﯨﺲ .ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺳﮬﯩﮫ دﯦن[.
ﺑﯘ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﺷﻨﯩﯔ ﺷرت ﺋﯧﺘﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ ﮬر ﻛﯜﻧ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺸ ،ﻣﻟﯘم ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ،ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴ ﻳﺎﻗﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺶ‐ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﺷرت ﺋﺗﻤﺳﻠﯩﻚ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ :ﮔرﭼ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼردا ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﺎﻟﯩﻨ ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺗﻗﺪﯨﺮﻟﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳزﻟرﻧ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك،
ﭼﯜﻧ ﻛپ ﺗﻧﻘﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯜزۈﻟﺪۈرﻣي ﺋﺎﮬﺎﻧت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺷﺧﺴﯩﻴﯩﺘﯩ ﺳﻟﺒ ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ ،زور دەرﯨﺠﯩﺪە
ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﺘﯘرﯨﺪۇ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﯩﺴ :ﺑﺎﻟﯩﻨ ﻗﻮﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ،رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺳزﻟرﻧ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ،ﺋﯘﻧ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺗﺎﻻﻧﺘﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﻳﺎﻛ ﺋﻮﻣﯘﻣ
ﺟﯘﺷﻘﯘﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرۈش ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﻻﻧﺘﯩﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﺸ ۋە ﺗرەﻗﻘ ﻗﯩﻠﺪۇرﯨﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧ ﮬر ﺗرەﭘﺘﯩﻦ
ﻗﻮﻟﻼش ﻛﯧﺮەك.
ﺑﺎﻟﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﺘ ﺑدﯨﻨ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻤﯘ ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
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ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴ :ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻧﺪەك ،ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ،ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻨ ﺷرت ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮەر ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺶ‐ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺷرت ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﺎﻟﯩﻨ ﮬر ﻛﯜﻧ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺗﯘرۇش ﻛﯧﺮەك.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﻨﭽﻼﻧﻤﯩﻐﺎن ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻨ ۋە ﺋﯩﭽ ﮬﯧﺴﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﯩﻨﭽﻼﻧﺪۇرۇﺷﺘﺎ زور ﺋﯜﻧﯜﻣ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ :ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑدﯨﻨﯩﻨ ﺳﻟﺒ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺳﯩﻼﺷﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺳﯩﻼپ ﻗﻮﻳﯘش ،ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳﯩﻼپ
ﻗﻮﻳﯘش ،دوﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﯕﯩﻞ ﺋﯘرۇپ ﻗﻮﻳﯘش دﯦﻧﺪەك ﺋﯩﺠﺎﺑ ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬرﯨﺗﻠرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ
ﺗرﺳﺎﻟﯩﻘﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇش ﺗﺑﯩﺌﯩﺘﯩ ۋە ﺳﻟﺒ ﺋﺧﻼﻗﯩﻐﺎ ﻏﺎﻟﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﻣﻧﯩﯟﯨ ۋە ﮬﯧﺴﺴﯩ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﻮرﺗﺎق ﺑﻮﻟﯘش:
ﻣﻧﯩﯟﯨ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ :ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺟﯘﺷﻘﯘﻧﻠﯘﻗ ،ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩ ۋە ﻣﺎﮬﺎرەﺗﻠﯩﺮى ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﮬرﯨﺗﻠﯩﺮﯨ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯜش ۋە زوﻗﻤﻧﻠﯩﻚ
ﺑﯩﻠن ﺑﯧﻘﯩﺶ.
ﮬﯧﺴﺴ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ :ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨ ﺋﻮرﺗﺎﻗﻠﯩﺸﯩﺶ ،ﺋﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮى ،ﻛﯕﯜل ﺋﯧﭽﯩﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮى،
ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘ ۋە ﭼﺎﻗﭽﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮرﺗﺎق ﺑﻮﻟﯘش.
ﺑﯘ ﻳردە ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﺧﺎﺗﯩﻤ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
ﺋﻧس ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﻟﯩﻚ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺧﻼق ﺟﮬﺗﺘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ
ﺋﯩﺪى ،ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧ ﻣﻟﯘم ﺋﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻳرﮔ ﺋۋەﺗﺘ ،ﻣن ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن ﻗﺳم ﺋﯘ ﻳرﮔ ﺑﺎرﻣﻳﻤن دﯦﺪﯨﻢ ،ﺋﻣﻤ ﻛﯕﻠﯜﻣﺪە،
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى ﻣﯧﻨ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﯩﻠ دەرﮬﺎل ﺑﺎرﯨﻤن دﯦﺪﯨﻢ ،ﻣن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺑﺎزاردا ﺋﻮﻳﻨﺎۋاﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﺗﻮپ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺗﺘﯜم ،ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﻳﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﮔردﯨﻨﯩﻤﻨ ﺗﯘﺗﺘ ،ﻣن ﺑﯘرۇﻟﯘپ ﻗﺎرﯨﺴﺎم ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎراپ ﻛﯜﻟﯜپ ﺗﯘرۇپ ﻣﺎﯕﺎ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى :ﺋ ﺋﻧس!
ﻣن ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ﻳرﮔ ﺑﺎردﯨﻤﯘ؟دﯦﺪى ،ﻣن :ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﺎرﯨﻤن دﯦﺪﯨﻢ] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2310 ﮬدﯨﺲ[.
ﻳﻧ ﺋﻧس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﻮن
ﻳﯩﻞ ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن ﻗﺳﻣ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﺎﯕﺎ :ﺋﯘھ دﯦن ﺳزﻧﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى ،ﺋﮔر ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﺸﻨ
ﻗﯩﻠﺴﺎم ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﺎﯕﺎ :ﺑﯘﻧ ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ؟ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﺎڭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺘ؟ دﯦن ﺳزﻧﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى.
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]ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-6038 ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2309ﮬدﯨﺲ[
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﺗﭽﯩﺴ ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﺎﻗﺘﯩﯩﺰﻣﯘ؟.
ﺷدداد ﺋﯩﺒﻨ ﺋۋﯨﺲ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧ ﺧﯘﭘﺘن ﻧﺎﻣﯩﺰى ۋاﻗﺘﯩﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬﺳن
ﻳﺎﻛ ﮬﯜﺳﻳﻦ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧ ﻛﺗﯜرۈپ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﭼﯩﻘﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯧﮭﺮاﺑﻘﺎ ﺋﺗﯜپ ﺑﺎﻟﯩﻨ ﻳردە
ﻗﻮﻳﺪى ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﺘ ،ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘدى ،ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺑﺎﻟﯩﻨ ﺋﯘﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﻣﯩﻨﺪۈرۈپ ﺋﯘزۇن
ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﺪى ،دادام ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣن ﺳﺟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺑﯧﺸﯩﻤﻨ ﻛﺗﯜرۈپ ﻗﺎرﯨﺴﺎم ﺑﺎﻻ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﺴﯩﺪا،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯩﺪى ،ﻣن ﺳﺟﺪﯨ ﻗﺎﻳﺘﺘﯩﻢ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻧﺎﻣﺎزﻧ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘرﻏﺎﻧﺪا ،ﻛﯩﺸﯩﻠر :ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى! ﺳن ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻤﯩﺰدا ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪا ﺑك ﺋﯘزۇن ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ،
ﮬﺗﺘﺎ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﺶ ﻳﯜز ﺑردﯨﻤﯩ ﻳﺎﻛ ﺳﺎﯕﺎ ۋەﮬﯩ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨﻤﯩ دەپ ﺋﻮﻳﻼپ ﻗﺎﻟﺪۇق؟دﯦﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﯘ
ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻳﺴ ﻳﯜز ﺑرﻣﯩﺪى ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﻮﻏﻠﯘم ﺋﯘﭼﺎﻣﻐﺎ ﻣﯧﻨﯩﯟاﻟﺪى ،ﺋﯘ ﺋﻮﻳﯘﻧﯩﻨ ﺋﻮﻳﻨﺎپ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ﺋﯘﻧ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺘﯩﺸﻨ
ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﯩﺪﯨﻢ«دﯦﺪى] .ﻧﺳﺎﺋ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1141 ﮬدﯨﺲ .ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺳﮬﯩﮫ دﯦن[.
ﺑﯘﻧﯩﺪا ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎﺟﺗﻠﯩﺮﯨ رﯨﺌﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﺗﺘﺎ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯜﻳﯜك ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺋۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ،ۋە ﺑﯩﺰﮔ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯘﻻر ﮬﻗﻘﯩﺪﯨ ﺋﺎﻣﺎﻧﺗﻨ ﺋﺎدا
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰدﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﻮل ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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