 ‐ 40269ﺋرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﺗرەﻟﻤﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرۈۋﯦﺘﯩﺸ ﻣﺟﺒﯘرﻟﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﮬﺎﻣﯩﻠﯩﺪار ﺑﯘﻟﯘپ ،ﺗرەﻟﻤ ﺋﯩ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﺎﻳﺎﻟ
ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺗرەﻟﻤﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرۈۋﯦﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ دورا ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺗرەﻟﻤ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﺗﻤﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ
ﻳﺎﻛ ﺧﺎﺗﺎﻣﯘ؟ ﺋﮔر ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﺎرﯨﺘ ﻧﯧﻤ؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺗرەﻟﻤﯩ ﺟﺎن ﺑﯩﺮﯨﻠن ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮﯨﻠﻤﯩن ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﯘﻧ ﭼﯜﺷﯜرۈۋﯦﺘﯩﺶ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﮬﺎراﻣﺪۇر .ﺗرەﻟﻤﯩ ﺟﺎن ﺑﯧﺮﯨﻠﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧ ﭼﯜﺷﯜرﯨﯟﯦﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﺎراﻣﻠﯩﻖ دەرﯨﺠﯩﺴ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘپ،ﺋر ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﺗرەﻟﻤﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرﯨﯟﯦﺘﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺴﺎ،
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﯧﺮﯨ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺟﺎﻳﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺷﻳﺦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺗرەﻟﻤﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺳﺎﻗﺘﺎ ﺋﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺗﻛﯩﺘﻠﯩﻤي ﺗﯘرۇپ ،ﺋﯘﻧ ﭼﯜﺷﯜرﯨﯟﯦﺘﯩﺸ ﮬرﯨت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﺎﻳﯩﺰ ﺋﻣس .ﺋﮔر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﻧﺴﺎ
ﭼﯜﺷﯜرۈۋﯦﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك] ".ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻢ ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-11 ﺗﻮم -151ﺑت[.
ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺷﻳﺦ ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﻟﭙۋزان ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺗرەﻟﻤﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرۈۋﯦﺘﯩﺶ دۇرۇس ﺋﻣس .ﻣﺎداﻣﯩ ﺗرەﻟﻤ ﺑﺎرﻟﯩﻘ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻧ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰەت ﻗﯩﻠﯩﺶ
ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗرەﻟﻤﯩ زﯨﻴﺎن ـ زەﺧﻤت ﻳﺗﯜزۈﺷ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ
ﺗﯘﻏﺪۇرۇﺷ ﮬﺎراﻣﺪۇر .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺗرەﻟﻤ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ رەﮬﻤﯩﺪە ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺋﺎﻣﺎﻧﯩﺘﯩﺪۇر .ﻣزﻛﯘر ﺗرەﻟﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮى ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗرەﻟﻤﯩ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،زﯨﻴﺎن ﻳﺗﯜزۈش ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﮬﻤﯩﻴت ﺑرﻣﺳﻠﯩﻚ
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺟﺎﻳﯩﺰ ﺋﻣس .ﺷرﺋ دەﻟﯩﻠﻠر ﮬﺎﻣﯩﻠﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرۈۋﯦﺘﯩﺸﻨﯩﮭﺎراﻣﻠﯩﻘﯩﻐﺎ داﻻﻟت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﻴ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﻧﻮرﻣﺎل ﺗﯘﻏﺎﻟـﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗرەﻟﻤﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرۈۋﯦﺘﯩﺸﻨ ﺟﺎﻳﯩﺰ ﻗﯩﻼﻟـﻤﺎﻳﺪۇ .ﻛﭘﻠﯩن
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯘﻏﯩﺪۇ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺗرەﻟﻤﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرﯨﯟﯦﺘﯩﺸﻘﺎ ﺳۋەپ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
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ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﮔر ﺗرەﻟﻤﯩ ﺟﺎن ﻛﯩﺮﮔﯘزۇﻟﯘپ ،ﻗﻮﺳﺎﻗﺘﺎ ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭼﯜﺷﯜرﯨﯟﯦﺘﯩﭗ ﺋﻟن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﺮ
ﺟﺎﻧﻨ ﺋﻟﺘﯜرﮔن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﯧﺮﯨﺸﯟاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﭘﺎرﯨﺘ ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﻗﯘل ﺋﺎزات ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر ،ﺋﮔر ﻗﯘل
ﺋﺎزات ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎرﻗﯩﻤﯘ‐ﺋﺎرﻗﺎ ﺋﯜزۈﻟﺪۈرﻣي ﺋﯩ ﺋﺎي روزا ﺗﯘﺗﯘﺷ ۋاﺟﯩﭗ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﯩﮭﻛﯜم ﺋﮔر ﮬﺎﻣﯩﻠﯩ ﺗت ﺋﺎي ﺗﻮﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ) ،ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺟﺎن ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن(
ﺳزﻟپ ﺋﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰدەك ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻛﺎﭘﺎرەت ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺗرەﻟﻤﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرۈۋﯦﺘﯩﺶ ﺳل ﻗﺎراﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟـﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺟﯩﻨﺎﻳﺗﺘﯘر .
ﺋﮔر ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﻣﯩﻠﺪارﻟﯩﻘﻨ ﻛﺗﯜرەﻟـﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩ ۋە ﻛﯜچ‐
ﻗﯘۋۋﯨﺘ ﺋﺳﻠﯩ ﻛﻟﻧ ﻗدەر ،ﮬﺎﻣﯩﻠﺪار ﺑﻮﻟـﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ،ﮬﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﭼﻛﻠﻳﺪﯨﻐﺎن دورﯨﻼرﻧ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺗﯘرۇﺷ ﻻزﯨﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ] .ﺋﻟﻤﯘﻧﺘﻗﺎ -5ﺗﻮم -302-301ﺑﺗﻠردﯨﻦ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﭗ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪى[.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ :ﻗﻮرﺳﺎﻗﺘﯩ ﺗرەﻟﻤﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرﯨﯟﯦﺘﯩﯔ ،ﮔﯘﻧﺎﮬ ﻣﺎﯕﺎ
ﺑﻮﻟﺴﯘن دﯦﺴ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎزاﺳ ﺋﯜﭼﯜن ﻣزﻛﯘر ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﻛﺎﭘﺎرەت
ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﮔر ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋر‐
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺑﯩﺮ ﻣﻣﯩﻦ ﻗﯘل ﺋﺎزات ﻗﯩﻠﯩﺸﯟاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﮔر ﻗﯘل ﺋﺎزات ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﺎرﻗﯩﻤﯘ‐ﺋﺎرﻗﺎ ﺋﯩ
ﺋﺎي ﺋﯜزۈﻟﺪۈرﻣي روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ،ﺋﯘﮬﺎﻣﯩﻠﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرۈۋﯦﺘﯩﺸ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ۋارﯨﺴﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﯘل ﻳﺎﻛ دﯦﺪەﻛﻨﯩﯔ
ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨ)ﻳﻧ 213 ﮔﯩﺮام ﺋﺎﻟﺘﯘن ﺗﻟم ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯟاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ( .ﻟﯧﯩﻦ دادا ﺗرەﻟﻤﯩﻨ ﺋﻟﺘﯜرۈﺷ ﺑﯘﻳﺮۇﻏﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن،
"ﻏﯘررەت" ﻳﻧ ﻣزﻛﯘر ﺗﻟﻣﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎﮬﻗﻠﯩﻖ ﺋﻣس .ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ "ﻗﯘل ﻳﺎﻛ دﯦﺪەك ﻏﯘررﯨﺘ "دﯦﯩﻨ ﺗرەﻟـﻤﯩﻨﯩﯔ
دﯨﻴﯩﺘ ﺑﯘﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯘل ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮ دﯦﺪەﻛﻨﯩﯔ ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﯨﺪۇر .ﻏﯘررەﺗﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﯨﻨ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر :ﺗرەﻟـﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
دﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى دەپ ﻣﻟﭽرﻟﻳﺪۇ.
ﮬﺎﻣﯩﻠﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرۈۋﯦﺘﯩﺸﻨﯩﮭﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛپ ﻣﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن ‐13317ۋە ‐12733 -42321
ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﯔ.
ﺗرەﻟﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﯩﻨﺠ ﺋﯧﻴﯩﺪا ،ﻳﻧ ﺗرەﻟﻤﯩ ﺟﺎن ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ،ﺗرەﻟﻤﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرۈﺷ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺗرەﻟﻤ
ﭼﯜﺷﯜرۈﻟﻤﯩن ﻣﺳﯩﻠﯩ ﻛﻟﺴك ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﻛﺎﭘﺎرەت ﻛﻟـﻤﻳﺪۇ .ﭘﻗت ﺑﯘ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗۋﺑ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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