 ‐ 34829ﺑﻧﺪە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋزﯨﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﻠﯩﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻨﯩﯔ ﺋزﯨﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻟﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﺎرەﺗﻠر ﺑﺎرﻣﯘ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﭼﻛﺴﯩﺰ ﮬﻣﺪۇ‐ﺳﺎﻧﺎﻻر ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﻧﺪﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رازى ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە دﯨﻨﺪا ﭼﻛﻠﻧن
ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻣﯘﻳﺳﺴر ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﮬﯩﺪاﻳت ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻼرﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
ﮬﯩﺪاﻳت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﺎﭘﯩﺘﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ﺳﯜرە ﻣﯘﮬﻣﻤد -17ﺋﺎﻳت .ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺗﺘ :ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯜرەش
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼرﻧ ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﻳﻮﻟﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻳﯧﺘﻛﻠﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﻠﯩﺪۇر ﺳﯜرە ﺋﻧﺑﯘت -69
ﺋﺎﻳت.
ﺋﻣﻤﺎ ﺑﻧﺪﯨﻨﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﭼﻛﻠﯩن ﺋﺸﻼردﯨﻦ ﻳﺎﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻘ‐ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘن‐ ﺋﯩﻨﺴﺎن
ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﺧﺎرﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ رازى ﺋﻣﺳﻠﯩﯩﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠﯩﺪۇر.
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﻧ ﺑﯩﺮى :ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻧﺪﯨﻨ ﮬﯩﺪاﻳت ﻗﯩﻠﯩﺸ ۋە ﻗﻟﺒﯩﻨ ﺳﺎﻏﻼم ﺋﯩﻤﺎن ۋە
ﮬق ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯩﺘﻛﻠﯩﺸﺪۇر .زاۋاﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﺗﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬق ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاﻗﻠﯩﺸﯩﺶ ،ﻗﻟﺐ ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﺶ ۋە راﮬﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ
ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ زﯦﺮﯨﯩﺸ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﺎﻻﻣﺗﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﯩﻤﻨ
ﮬﯩﺪاﻳت ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻛﺴﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﭼﯩﺪۇ )ﻳﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﻨ ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ ﻛﯧﻳﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ( ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﯩﻤﻨ
ﺋﺎزدۇرﻣﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻛﺴﯩﻨ ﺷﯘﻧﭽ ﺗﺎراﻳﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇﻛ) ،ﺋﯩﻤﺎن ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ( ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﮔﻮﻳﺎ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻨﻤﯘ ﻗﯩﻴﯩﻦ
ﺗﯘﻳﯘﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﻤﺎن ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﻐﺎﻧﻼرﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﺎزاﺑﻼﻳﺪۇ ﺳﯜرە ﺋﻧﺌﺎم -125ﺋﺎﻳت.
ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﯩﻤﻨ ﮬﯩﺪاﻳت ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﺴﺎ  ...دﯦن ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﺮﯨﺪە ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
"ﻗﻟﺒﯩﻨ ﺗۋﮬﯩﺪﻛ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﭽﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ دەﻳﺪۇ .ﺗﭘﺴﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨ ﻛﺳﯩﺮ -2ﺗﻮم -175ﺑﺗ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﻟﯜﺷ ﻣﯘﻳﺳﺴر ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﺑﻧﺪﯨﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ۋە ﻳﺎﺧﺸ
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ﻛرۈدﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠﯩﺪۇر.
ﺋﺑﯘ ﮬﯘرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﮔر ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺮەر
ﺑﻧﺪﯨﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﺳ ﺟﯩﺒﺮﯨﻠﻨ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﻟﻼھ ﭘﺎﻻﻧﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛردى ﺳﻧﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔﯩﻦ دەﻳﺪۇ .ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﻞ ﻳﺎﺧﺸ
ﻛرﯨﺪۇ .ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﻞ ﺋﺎﺳﻤﺎن ﺋﮬﻠﯩﻨ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪۇ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﭘﺎﻻﻧ ﺑﻧﺪﯨﺴﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛردى ﺳﯩﻠرﻣﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﯕﻼر دەﻳﺪۇ.
ﺋﺎﺳﻤﺎن ﺋﮬﻠ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﻟﯜش زﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﭼﯜﺷﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﺑﯘﺧﺎرﯨﺪا  ،-3209ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪا
-2637ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﻠردە رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋى رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﻟﯜش زﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜرۈﻟﯩﺪۇ دﯦن ﮬدﯨﺴﻨ ﺷرﮬﯩﻠپ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
"ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﺪە ﺋز ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﻟﯩﻘ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔن ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺋﯩﺴﺘﯩ ﺗﯘﻏﯘﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺑﻧﺪە ﺋﯘﭼﯘن زﯦﻤﯩﻨ ﺳﻳﯜ ۋە ﻣﯘﮬﺑﺒت ﭼﯜﺷﯜرۈﻟﯩﺪۇ )ﻳﻧ ﻗﻟﺐ رازى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﻳﺎﺧﺸ
ﻛرۈﺷ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ (".
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