 ‐ 316ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ۋە ﻣﮬﺮەﻣﻨﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮى
ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﺎﻧﺎم ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺋﻣﺮە ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ۋە ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮى ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ
ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﯩﺴ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘ ﻳﻧ ﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ،ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠ ﺋﺎﻳﺎﻟ
ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﮬﺟ ﺑﺎرﻣﺎﻗﭽ ،ﺋﺎﻧﺎم ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﻐﯩﻠ ﺑﺎرﺳﺎ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .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.
ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﭘﺳش ۋە ﺋﺧﻼﻗﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷرﯨﭙ ۋە ﺋﯩﺰزﯨﺘﯩﻨ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰەت
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﭘرﮔ ﻣﮬﺮەم ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﭼﯩﻘﯩﺸﻨ ﺑﯧﯩﺘﺘ .ﻣﮬﺮەم ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﺎزاﺑﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﯩﺴ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﭘر
ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎردەﻣﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ
ﺳﭘر ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘن دﯦﻧﺪە ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى! ﻣن ﺋﯘرۇﺷﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﺗﻘﺎن ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﮬج
ﻗﯩﻠﻐﯩﻠ ﻣﺎﯕﻐﺎن ﺋﯩﺪى دﯦﻧﺪە ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ :ﺳن ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﮬج ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،دەﻳﺪۇ.
]ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ ،ﭘﺗﮭﯘﻟﺒﺎرى -3006ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺲ[.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﮬدﯨﺴﺘ ﻣزﻛﯘر ﻛﯩﺸ ﻣﻟﯘم ﺋﯘرۇﺷﻘﺎ ﭼﯧﻘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﺗﻘﺎن ﺗﯘرۇﻗﻠﯘق ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ
ﺟﯩﮭﺎدﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﮬﺟ ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى ،ﮔرﭼ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳﭘﯩﺮى ﺳﻳﻠ‐ﺳﺎﻳﺎﮬت
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﺟﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﯩﻦ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﮬﺟ ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻏﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا
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ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ.
ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﻣﮬﺮەم ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﺪە ﺑش ﺗﯜرﻟﯜك ﺷرﺗﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﺷرت ﻗﯩﻠﺪى :ﺋر ﻛﯩﺸ ﺑﻮﻟﯘش ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن
ﺑﻮﻟﯘش ،ﺑﺎﻻﻏﺗ ﻳﺗن ﺑﻮﻟﯘش ،ﺋﻗﻠ‐ﮬﻮﺷ ﺟﺎﻳﯩﺪا ﺑﻮﻟﯘش ۋە ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﻠن ﻧﯩﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺸ ﺋﺑدﯨ ﭼﻛﻠﻧن دادﯨﺴ،
ﺋﺎﻛﺎ‐ﺋﯩﻨﯩﻠﯩﺮى ،ﺗﺎﻏﯩﻠﯩﺮى ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ دادﯨﺴ ،ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ،ﺋﯧﻤﯩﻠﺪاش ﺋﺎﻛﺎ‐ﺋﯩﻨﯩﻠﯩﺮﯨ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺸ
ﻛﯧﺮەك ،ﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ۋە ﮬﺎﻣﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻣﮬﺮەم ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻨﯩﺴ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ۋە ﮬﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠ ﻣﮬﺮەم ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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