 ‐ 34644ﻛﺋﺒﯩﻨ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼر
ﺳﯘﺋﺎل

ﺑزى ﮬﺎﺟﯩﻼر ﺗﺎۋاﭘﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪا ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﺗﯘرۇپ ،ﺗﺎۋاپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑزﯨﻠر ﮬﺟرۇل ﺋﺳﯟەدﻧ ﺳﻳﯜش
ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﻤن دەپ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﻗﯧﺴﺘﺎﻳﺪۇ ،ﺑزﯨﻠرﮔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎزار ﻳﺗﯜزﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﺎراﻳﺴﯩﻠر؟ ،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.
ﺗﺎۋاپ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼر ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﺪەك ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺗﺎۋاﭘﻨ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑزى ﮬﺎﺟﯩﻼر ﮬﺟرۇل ﺋﺳﯟەد ﺗرەﭘ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ،ﺗﺎۋاﭘﻨ ﺑﺎﺷﻼش ﺋﯜﭼﯜن
ﻣﯘﻧﺪاق ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ" :ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ ! ﻣن ﺋﻣﺮە ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﻛ ﮬج ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﻛ ﺳﺎﯕﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﺑﯩﻨ ﻳﺗﺘ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ".
ﺋﺎﻏﺰاﻛ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺪﺋت ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن .ﮬﺗﺘﺎ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮۇﻣﯩﻐﺎن .ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯩﺸ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ۋە ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻣﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺒﺎدەت دەپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ دﯨﻨﯩﻐﺎ دﯨﻨﺪا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺗﺎۋاپ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻏﺰاﻛ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﮬم ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﺘﯘر .ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷرﺋ ﺗرەﭘﺘﯩﻨﻤﯘ ۋە ﺋﻗﻠ
ﺗرەﭘﺘﯩﻨﻤﯘ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋزۈڭ ﺑﯩﻠن ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﯩﺸﻨ ﺋﺎﻏﺰاﻛ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯜرﯨﺘ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳۋەپ ﻧﯧﻤ؟ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﺪﯨ ﺋﯩﺸﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺷﯘ ﺗﺎۋاﭘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ،
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﯘرﺳﺎ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺳﯩﺰدﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺗﺎۋاﭘﻨ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻏﺰاﻛ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ
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ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮى ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﯘﻻرﻣﯘ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻏﺰاﻛ ﻧﯩﻴت
ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى .دﯦﻤك؛ ﺋﺎﻏﺰاﻛ ﻧﯧﻴت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﻣﻟﻨ ﺋﺎﻏﺰاﻛ ﻧﯧﻴت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﺘﯘر.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺑزى ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ﮬﺟرۇل ﺋﺳﯟەد ﺑﯩﻠن رۇﻛﻨﯘل ﻳﻣﺎﻧﯩﻨ ﺳﯧﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ،
ﻗﯩﺴﺘﺎش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎزار ﻳﺗﯜزﯨﺪۇ .ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﺷﻳﺘﺎن ﭘﯩﺘﻨ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯘﻟﯘغ ﺟﺎﻳﺪا ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﻗﯩﺴﺘﺎش ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩ ﺷﮬﯟەت ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﮬﺎﺟﯩﻼرﻣﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺋﯜﭼﯜن ﻧﭘﺴ‐ﺧﺎﮬﯩﺸ ﻏﺎﻟﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇپ ﺋﯘﻟﯘغ ﺑﻳﺘﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﻣﯘﻧر ﺋﯩﺸﻼر ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸ
ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﮔرﭼ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﻮرۇﻧﺪا ﭘﯩﺘﻨ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯘﻟﯘغ ﺟﺎﻳﺪا ﺋڭ ﻗﺑﯩﮫ ،ﻣﯘﻧر ﺋﯩﺶ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﮬﺟرۇل ﺋﺳﯟەد ﺑﯩﻠن رۇﻛﻨﯘل ﻳﻣﺎﻧﯩﻨ ﺳﯧﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯧﻼش
ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﺎﺳﺎن ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩﺸﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺗﯜپ ﻛﺗﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
رۇﻛﻨﯘل ﻳﻣﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﺳر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن .ﺑﯘﻧ ﮬﺟرۇل ﺋﺳﯟەدﻛ
ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرۇش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﮬﺟرۇل ﺋﺳﯟەد رۇﻛﻨﯘل ﻳﻣﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻟﯘغ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬﺟرۇل
ﺋﺳﯟەدﻛ ﺋﯩﺸﺎرەت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺑﯘ ﻳردە ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯧﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﯩﺘﻨ
ﻗﻮرﻗﯘﻧﯘﭼﻠﯘق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﺪە ،ﭘﯩﺮﯨﺪە ﺗﺷﯟﯨﺶ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳزﻟرﻧ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪۇ .ﺋﯘ ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﻛﯕﻠﯩﺪە ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺧﻮرﻟﯩﻨﯩﺶ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨ
ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘﯩ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﭼﻛﯜش ﺋﯜﭼﯜن داﺋﯩﻢ ﺗﯧﻨﭻ‐
ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻣﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :ﮬﻗﯩﻘﺗن ﻛﺑﯩﻨ ﺗﺎۋاپ ﻗﯧﻠﯩﺶ،
ﺳﺎﭘﺎ‐ﻣرۋە ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺳﺋﻴ ﻗﯧﻠﯩﺶ ،ﺷﻳﺘﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ زﯨﺮﯨﻨ ﺗﯘرﻏﯘزۇش ﺋﯜﭼﯜن
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﺪۇر«.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺑزى ﮬﺎﺟﯩﻼر ﮬﺟرۇل ﺋﺳﯟەدﻧ ﺳﻳﻤي ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺗﺎۋاپ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﮬج‐ﺋﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺸ،
ﺗﺎۋاﭘﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼم ﺑﻮﻟﯘﺷ ﺋﯜﭼﯜن ،ﮬﺟرۇل ﺋﺳﯟەدﻧ ﺳﻳﯜش ﺷرت دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎ ﻗﺎراش .ﭼﯜﻧ ﮬﺟرۇل
ﺋﺳﯟەدﻧ ﺳﻳﯜش ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺳﯜﻧﻨت ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﺋﯘ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯜﻧﻨﺗﺘﯘر .ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﮬﺟرۇل
ﺋﺳﯟەدﻧ ﺳﻳﯜش ﺳﯜﻧﻨت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬج‐ ﺋﻣﺮە ﻳﺎﻛ ﺗﺎۋاﭘﻨﯩﯔ ۋاﺟﯩﺒ ﻳﺎﻛ ﺷرﺗ ﺋﻣس ،ﮬﺟرۇل ﺋﺳﯟەدﻧ ﺳﻳﻤي
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ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗﺎۋﯨﭙﯩﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ،ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﯩﻐﺎن دەرﯨﺠﯩﺪە ﻧﺎﻗﯩﺲ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى ،دﯦﻤﻳﻤﯩﺰ .ﺑﻟ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗﺎۋﯨﭙ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑك ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﮬﺟرۇل ﺋﺳﯟەدﻧ ﺳﯧﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺸﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯧﯩﺶ
ﺋۋزەل .ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﮬﺎﺟﯩﻼر ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎزار ﻳﺗﯜزۈﺷﺘﯩﻦ
ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋزﯨﻴﺗﻠﯩﺮى ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸ ﻛﯧﺮەك.
ﺑﯩﺮﺳ ﺑﯩﺰدﯨﻦ :ﺗﺎۋاپ ﻣﻳﺪاﻧ ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﯟاﺗﯩﺪۇ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﺘﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﮬﺟرۇل ﺋﺳﯟەدﻧ ﺳﻳﯜپ ،ﺳﯧﻠﯩﺸﯩﻢ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﺸﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻢ ﺋۋزەﻟﻤﯘ؟ ،دەپ ﺳﻮرﯨﺴﺎ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎۋاﺑﯩﻤﯩﺰ :ﺋﯩﺸﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﺗﯩﻨﯩﯩﺰ ﺋۋزەل ،ﭼﯜﻧ ﮬدﯨﺴﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن .ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪۇر.
ﺗﺗﯩﻨﭽ :رۇﻛﻨﯘل ﻳﻣﺎﻧﯩﻨ ﺳﻳﯜش .رۇﻛﻨﯘل ﻳﻣﺎﻧﯩﻨ ﺳﻳﯜش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن .ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻤﺎﻳﺪﯨن ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻣل ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن رۇﻛﻨﯘل ﻳﻣﺎﻧﯩﻨ ﺳﻳﯜش ﺷرﯨﺌﺗﺘ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﮬﺟﺠﺗﻠﯩ ﻳﺎرﯨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﺟﯩﺰ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻣﻤﺎ دەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ
ﻳﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺲ ﻣۋﺟﯘت ﺋﻣس.
ﺑﺷﯩﻨﭽ :ﺑزى ﮬﺎﺟﯩﻼر ﺳل ﻗﺎراپ ،رۇﻛﻨﯘل ﻳﻣﺎﻧﯩﻨ ۋە ﮬﺟرۇل ﺋﺳﯟەدﻧ ﺳﻮل ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﺳﯧﻼﻳﺪۇ .ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس .ﭼﯜﻧ ﺋﻮڭ ﻗﻮل ﺳﻮل ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮى ،ﺳﻮل ﻗﻮﻟﻨ ﺋﯩﺴﺘﯩﻨﺠﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﭼﻮڭ‐ﻛﯧﭽﯩﻚ ﺗرەت ﺳﯘﻧﺪۇرﻏﺎﻧﺪا
ﺋزﯨﻴﺗﻠرﻧ ﺗﺎزﯨﻼش ،ﺑﯘرﻧﯩﻨ ﺗﺎزﯨﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻣﯘﺑﺎرەك ﺋﻮرۇن ﺋﯧﮭﺘﯩﺮام ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎي ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﯘ ﻳرﻧ ﺳﯧﻼش ﺋﻮڭ ﻗﻮل ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽ :ﺑزى ﮬﺎﺟﯩﻼر رۇﻛﻨﯘل ﻳﻣﺎﻧ ﺑﯩﻠن ﮬﺟرۇل ﺋﺳﯟەدﻧ ﺳﯧﻼﺷﻨ ﺋﯩﺒﺎدەت دەپ ﻗﺎرﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗۋەررۈك ﺋﻮرۇﻧﻼر
دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻر ،ﺋﯘ ﺟﺎﻳﻨ ﺗۋەررۈك دەپ ﺳﯧﻼﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﯩﻘﺗﺘ ﺋﺳﻠﯩﺪە ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻛﺴﯩﺪۇر.
ﮬﺟرۇل ﺋﺳﯟەدﻧ ﺳﯧﻼش ﻳﺎﻛ ﺳﻳﯜش ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬﺟرۇل ﺋﺳﯟەدﻧ ﺳﯧﻠﯩﻐﺎن ۋاﻗﺘﯩﺪا :ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻛﺒر )ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﺎﺗﺘﯩﺪۇر( دەﻳﺘﺘ .ﺑﯘ ﺳز ﮬﺟرۇل
ﺋﺳﯟەدﻧ ﺳﻳﯜﺷﻨﯩﯔ ﺗۋەررۈك ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻣس ﺑﻟ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼش ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺳﻳﯜﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﮬﺟرۇل ﺋﺳﯟەدﻧ ﺳﯧﻠﯩﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻗﺳم
ﻗﯧﻠﯩﻤﻧ ،ﺳن ﺑﯩﺮ ﺗﺎش ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﭘﺎﻳﺪا‐زﯨﻴﺎن ﻳﺗﯜزەﻟﻤﻳﺴن ،ﻣن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯧﻨ ﺳﻳﻧﻠﯩﯩﻨ
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ﻛرﻣﯩن ﺑﻮﻟﺴﺎم ﺋﯧﺪﯨﻢ ،ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺳﯧﻨ ﺳﻳﻤﻳﺘﺘﯩﻢ" .ﺑﯘ ﺑزى ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪۇر ،ﺋﯘﻻر ﮬﺟرۇل ﺋﺳﯟەد ﺑﯩﻠن
رۇﻛﻨﯘل ﻳﻣﺎﻧﯩﻨ ﺳﯧﻼﺷﻨ ﺗۋەررۈك ﺋﯜﭼﯜن دەپ ﻗﺎراپ ،ﻛﯧﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﮬﺟرۇل ﺋﺳﯟەدﻧ ﻳﺎﻛ رۇﻛﻨﯘل
ﻳﻣﺎﻧﯩﻨ ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﺳﯧﻼپ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎش‐ﻛزﻟﯩﺮﯨﻨ ﺳﯧﻼپ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺸ ﺗﯧﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺧﺎﺗﺎ ﻗﺎراﺷﺘﯘر.
ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺑﯘﻧﺪاق ﺗﺎﺷﻼرﻧﯩﯔ ﮬﯧﭽﺒﯩﺮ ﭘﺎﻳﺪا‐زﯨﻴﺎن ﻳﺗﯜزەﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻻزﯨﻢ .ﺋﯘﻧ ﺳﯧﻼﺷﺘﯩ ﻣﻗﺴت،
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼش ۋە ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ
ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻼردﯨﻨﺪۇر .ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋز ﺳﺎﮬﯩﺒﯩﻐﺎ ﮬﯧﭻ ﻣﻧﭙﺋت ﺑرﻣﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯧﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤي ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﻳﺎﻛ
ﺳل ﻗﺎراپ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮراﻟﻤﺎﻳﺪۇ ﺑﻟ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻳﺗﺘﯩﻨﭽ :ﺑزى ﮬﺎﺟﯩﻼر ﻳﺎﻛ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺗﺎۋاﭘﻨﯩﯔ ﮬر ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻼﻧﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ دۇﺋﺎﻧ ﺧﺎس ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻣﯘ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﺋﺳر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻼردﯨﻨﺪۇر .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ۋە
ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮى ﺗﺎۋاﭘﻨﯩﯔ ﮬر ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻼﻧﻤﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﯩﺮ دۇﺋﺎﻧ ﺧﺎس ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﻤﯩﻐﺎن .ﺋﻣﻤﺎ رۇﻛﻨﯘل ﻳﻣﺎﻧ ﺑﯩﻠن ﮬﺟرۇل
ﺋﺳﯟەدﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑﯘ دۇﺋﺎﻧ ﺋﻮﻗﯘش ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺋﺳر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن :رﺑﻨَﺎ آﺗﻨَﺎ ﻓ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ ﺣﺴﻨَﺔً وﻓ اﺧﺮة ﺣﺴﻨَﺔً وﻗﻨَﺎ ﻋﺬَاب
اﻟﻨﱠﺎرِ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻤﯩﺰ! ﺑﯩﺰﮔ دۇﻧﻴﺎدا ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧ دوزاخ
ﺋﺎزاﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ ،دەﻳﺪۇ] .ﺳﯜرە ﺑﻗرە -201ﺋﺎﻳت[.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ» :ﻛﺑﯩﻨ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺳﺎﭘﺎ‐ﻣرۋە ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﺪۇر«.
ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﮬرﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻼﻧﻤﯩﺪا ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎن دۇﺋﺎﻻر ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن ﻛﯩﺘﺎﭘﭽﯩﻼرﻧ ﻛﺗﯜرۈپ ،ﺋﻮﻗﯘپ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪا ﺑﯩﺪﺋت‐
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺋﺎدەم ﺋرەب ﺗﯧﻠﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩﻧﻠﯩ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﯩﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن
ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤ ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ ،ﻳﺎﻛ ﭼﯜﺷﻧﻤﯩﻧﻠﯩ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻧﯧﻤ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﺑزى ﮬﺎﺟﯩﻼرﻧﯩﯔ
دۇﺋﺎﻧ ﺋزﮔرﺗﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﺎﯕﻼﻳﻤﯩﺰ ،ﺑﯩﺮﺳ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﯧﻨ ﺋزۈﯕﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻘﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺳن ﮬﺎرام
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺑﯩﮭﺎﺟت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﺳﻠ :ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﯧﻨ ﺳن ﮬﺎﻻل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﯩﻠن ،ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺑﯩﮭﺎﺟت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،دﯦن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻣﯘﺷﯘ دۇﺋﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨ ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ﺑزى ﮬﺎﺟﯩﻼرﻧﯩﯔ ،ﺗﺎۋاﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻼﻧﻤﯩﺴ ﺗﯜﮔﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن دۇﺋﺎ ﺗﯜﮔپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق
دۇﺋﺎ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎي ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﺋﺎرﯨﺴﺎل ۋاﻗﯩﺘﻼردا دۇﺋﺎ ﺗﯜﮔﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺗﺎۋاپ ﺗﯜﮔپ ﻗﺎﻟﺴﺎ دۇﺋﺎﻧ ﺷﯘ ﺟﺎﻳﺪا ﺋﻮزۇپ
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ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﭼﺎرﯨﺴ ﮬﺎﺟﯩﻼرﻏﺎ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯘر .ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸ ﺋزى
ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔن دۇﺋﺎﻻرﻧ ۋە زﯨﯩﺮﻟرﻧ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻣﯘﺷﯘﻧ ﺋﻮﭼﯘق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑرﮔﻧﺪە ،ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ
ﺗﯜﮔﻳﺪۇ.
ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤ :ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺗﯜرﻟﯜك
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
‐ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺶ ﺋﯧﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر .ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻣزﻛﯘر ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺟﺎﮬﯩﻞ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
‐ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﺋزى ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﺋﺎزدۇرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر .ﺑﯘﻧﺪاق ﻛﯩﺸ ﭼﻮﻗﯘم ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﮔﺷن
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻤﯘ ﮬﯧﭻ ﻛﻣﻠﯩﻤﺳﺘﯩﻦ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
‐ﺋزى ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﻮراﺷﻘﺎ ﺳل ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺳﻮرﯨﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺳل ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺋﯜﭼﯜن ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ.
ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺗﺎۋاپ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼرﻧ ﺳزﻟپ ﺋﺗﺘﯘق .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ
ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ۋە ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﮬﯩﺪاﻳت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗﺎۋاﭘﻠﯩﺮﯨﻨ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﺗﻠﯩﺮﯨ
ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻣﯘﻳﺳﺴر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ .ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﻳﻮل ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪۇر .دﯨﻦ
ﮬﯧﺲ‐ﺗﯘﻳﻐﯘ ،ﻛﯕﯜل‐ﺧﺎﮬﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻟ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜش ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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