 ‐ 3759دەۋەت ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺪۇ ﺋﻣﻤﺎ ﺋزﯨﺪە ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻠﯩﻘﻨ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨ ﮬﯧﺲ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﻣن ﻏرﺑﺘ ﻳﺎﺷﺎﻳﻤن ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪە دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻟﺪﯨﻢ .ﻳﯩﯩﺘﻠﯩﻚ ﭼﯧﻐﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩ دەۋەت ﻳﻮﻟﯩﺪا
ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﯩﻤن .ﮬﺗﺘﺎ ﺑزى ﭼﺎﻏﻼردا ﻏﭘﻠﺗﺘ ﺗﯘرﯨﯟاﺗﻘﺎﻧﻼرﻏﺎ ﮬﻳﺮان ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻻر ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻣﺎي ﻗﺎﻧﺪاق
ﺋﯘﺧﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪۇدەﻳﺘﺘﯩﻢ .ﻳﯧﺸﯩﻢ ﭼﻮﯕﺎﻳﻐﺎﻧﺴﯧﺮى ﭘﯜﺗﯜﻧﻠي ﺋزﮔﯩﺮﯨﭗ ﻛﺗﺘﯩﻢ .ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻤﻐﺎ ﺷك ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﺗﺘ.
ﺋزۈﻣﻨ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ دەپ ﺳﺎﻧﺎﻳﻤن .ﻣن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺗﯘرﯨﻤن .ﺋﻣﻤﺎ ﻳﺎﻟﯩﺎچ رەﺳﯩﻤﻠرﻧ ﻛرۈﺷﺘﯩﻦ
ﮬﺎﻳﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤن .ﺋزۈﻣﻨ ﺑﯘﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯘزاﻗﻼﺷﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﻤﻧﯘ ﻟﯧﯩﻦ ﻛﯧﭽﯩﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤن .ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺑﯘ
ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯧﺰﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑﯩﻠﯩﺮدﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺳۋەب ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺳﻠ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻻﻗﯩﺴ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﻤن .ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﻼردا
ﺋزۈﻣﻨ ﺳﺎراﯕﺪەك ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﺋزۈﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮۇﻟﯘق ﺧﺎﺗﺎ ﭘﯩﯩﺮ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤن .ﻣن ﻧدﯨﻦ ﻛﻟﺪﯨﻢ؟ ﮔﻮﻳﺎﻛ
ﻣن ﺋﯩﻤﺎن ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻤﺎﻧﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺟﯕﺪﯨﻤن .ﻧﺎﻣﺎز ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﺗﺎﺷﻠﯩﻤﺎي ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﻏﯩﻨﯩﻢ ﺑﯩﻠن
ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠر ﻣﺎﯕﺎ ﭘﺎﻳﺪا ﺑرﻣﯩﻧﺪەك ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺳﯩﺰ ﻣﯧﻨ ﻛرﮔﯩﻨﯩﯩﺰدە ،ﺷﻛﯩﻞ ،ﮔپ ‐ ﺳز ۋە ﻣﺳﺠﯩﺪﻟرﮔ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﺎ دﯨﻨﯩﻐﺎ
ﻣﮬم ﺑﯩﺮى دەپ ﺋﻮﻳﻼﻳﺴﯩﺰ .ﻟﯧﯩﻦ ﻣن ﮬﻗﯩﻘﯩ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻤن .ﺑﯘﻧ ﮬﯧﭽﯩﻢ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﺎﻟﺗ داۋام ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤن.
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑﻠﯩﺮىﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﺋﻮﻗﯘدۇم .ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎب ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎرﯨﺘﯩﭗ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ دەپ
ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﯘﺷﯩﻠﻣﻨ ﮬل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﺧﺴﯘس ﺟﺎۋاب ﺋﯩﺰدەﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺟﺎۋاب:
-1ﺋ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﯘرادﯨﺮﯨﻢ! ﺑﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﯩﺴ ﺋﯘﻧﯩﯔ دﯨﻨﯩﺪۇر .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯔ ‐دﯨﻨﯩﻨ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ دۇﻧﻴﺎدﯨﻦ
ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑرﮔﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻐﺎ زﯨﻴﯩﻨ ﻳﻮق .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﯩﺪارﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﯩﺴ ۋە ﻗﻟﺒﻠرﻧ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽ
ﺗﺳررۇپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر .ﺋﯘ ﺋزى ﻳﺎﻟﻐﯘزﻻ ﻗﻟﺒﻠرﻧ ﺳﺎﺑﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ۋە ۋە ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ ﺑﺎﻏﻼﻳﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯩﺰﮔ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﻤﻧ،
ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ راﺳﺘﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘڭ .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﺷﭘﻘﺗﻠﯩﻚ ۋە ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎن زاﺗﺘﯘر .ﺋﯘ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨ ﺑﻛﻤﯘ
ﻛﯜﻳﯜﻣﭽﺎن .ﻗﺎﭼﺎﻧﯩ ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﭼﯩﻦ ﻗﻟﺐ ﺑﯩﻠن ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﯩﺰﻧ ﻣﯘﺳﺘﮬم ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺷﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺸﯩﻨ
ﺗﯩﻠﯩﺴﯩﯩﺰ ،ﺋﯘ ﺑﻧﺪﯨ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑك ﻳﯧﻘﯩﻨﺪۇر .ﺋﯘ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ دۇﺋﺎﺳﯩﻨ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر .ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﭼﺎرﯨﻨ
ﺋﯘﻧﯘﺗﻤﺎﯕ ،ﭘﯜﺗﯜن ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼردﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟ ۋە ﭘﯜﺗﯜن ﻣﯘﺷﯩﻠﻠرﻧﯩﯔ ﮬل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﺪۇر .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ
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ﻛپ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ۋە ﺋﺗ ‐ ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﻠﯩﺮى دۇﺋﺎﻧ ﻛپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﻤن .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻗﻟﺒﻨ ﺋﺎرام ﺋﺎﻟﺪۇرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﭼﻮڭ
ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﺎر.
 -2ﺋ ﺑﯘرادﯨﺮﯨﻢ! ﺳﯩﺰﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮاﻗﻼﺷﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ،ﺷﻳﺘﺎن ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋەﺳﯟەﺳﯩﻠﯩﺮﯨ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳۋەب ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺗﯘرۇڭ .ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﯩﺰدا ﺋﯧﻴﺘﻘﺎن ،ﻳﺎﻟﯩﺎچ رەﺳﯩﻤﻠرﮔ ﻗﺎراﺷﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر .ﭼﯜﻧ ﻛﯩﺸ ﮔﯘﻧﺎھ‐
ﻣﺳﯩﻴﺗ داۋام ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺴﯧﺮى ﺋﯘ ﻗﻟﺒﻨ ﻗﺎراﻳﺘﯩﺪۇ ،ﮬﺗﺘﺎ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳ ﺗﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﻧﺳﯩﮭت ﭘﺎﻳﺪا ﺑرﻣﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﻟﻐﺎ
ﻛﻟﺘﯜرۈپ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯩﺰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮔﯘﻧﺎﮬﻠﯩﺮﯨﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاڭ ﮬﻣﺪە ﺗۋﺑﯩﻨﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮﯨﻨ
ﺗﻮﻟﯘﻗﻼڭ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻳﺎﻣﺎن دوﺳﺘﻼردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺗﯘرۇﺷﻨ ،ﺷﯜﺑﮭﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ،ﻧﭘﺴﯩ ﮬۋەﺳﻠرﮔ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯘزاق ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ
ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﻤن .ﺳﯩﺰ ﺋزﯨﯩﺰﮔ ﻳﺎﺧﺸ دوﺳﺘﻼرﻧ ﺋﯩﺰدەڭ .ﭼﯜﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺑﯩﺮﮔ ﻳﯜرﮔن ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺑﺎﮬﺎﻟﯩﻨﯩﺪۇ.
 -3ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﺳﯩﺰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﻳﺎﻛ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺋﻳﻴن ﺑﯩﺮ ﭘﯩﺴﺨﯩ ﻣﯘﺷﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺷﯩﺎﻳت ﻗﯩﻠﯩﭙﺴﯩﺰ.
ﺋﮔر ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﺰﻧ دەرﮬﺎل ﺑﯘ ﻣﯘﺷﯩﻠﯩﯩﺰﻧ ﮬل ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻳﻤن .ﺑﻟ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯩﻠﯩﯩﺰﻧ
ﮬل ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﯘﺳ .ﺑﯩﺰ ﻛﯜﭼﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽ ﺳﯩﺰﮔ ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
 -4ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﯘﺷﯩﻠﯩﯩﺰ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ﺳﯩﺰدە ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺌﺎراﻣﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷ ﻣﯘﻣﯩﻦ .ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﻗﺎﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻨ ﭼﯜﺷﯜرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺋﯘﻧﯩﯔ دورﯨﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﭼﯜﺷﯜرﮔن .ﭘﯩﺴﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴ دوﺧﺘﯘرﻻردا ﺑزى ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ
دورﯨﻼر ﺑﺎر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻧﻤﯘ ﺷﯩﭙﺎ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﯩﺰ ﻣﯘﻣﯩﻦ.
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