 ‐ 43160ﻛﺎﭘﯩﺮﻻردﯨ ﻧرﺳﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ
ﺳﯘﺋﺎل

ﺑﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰدا ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪا ﭼﻛﻠﻧن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻳﻮﻟﯘﻗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻردﯨ ﻧرﺳﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﺎﻻﻳﻤﯩﺰ ؟ ﺋﻮﻣﯘﻣﻨﯩﯔ
ﻣﻧﭙﺋﺗ] ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣ ﻣﻧﭙﺋﺗ ﺋﯜﭼﯜن ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠر [ دﯨن ﺋﯘﻗﯘم ﺑﯘ ﻣﺎۋزۇﻧ داﺋﯩﺮﺳﯩ
ﻛﯩﺮﮔﯜزەﻣﺪۇ ؟

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
ﭘﯧﺸﯩﯟا] ﺷﻳﯩﺦ[ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ ﺋﻮﻏﻠ ] ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رەﮬﯩﻢ ﻗﯩﻠﺴﯘن [ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮى ۋە
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ  ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺋﯜچ ﺗﯜرﮔ ﺑﻟﯩﻨﯩﺪۇ :
 -1ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى
 -2ﻗﺎﺋﯩﺪە‐ﻳﯘﺳﯘﻧﻠﯩﺮى
 -3ﮬﯜﻧر‐ﺳﻧﺌﺗﻠﯩﺮى
ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﻟﺴك  ،ﺋﯘ ﮬﻣﻤﯩ ﺋﺎﻳﺎﻧ، ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ دوراﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .
ﻛﯩﻤ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ دوراﻳﺪﯨن  ،ﺋزﯨﻨ ﭼﻮڭ ﺧﺗرﮔ ﺳﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻧ ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻘﻘﺎ ۋە
ﺋﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸ ﺑﺎﺷﻼپ ﺑﺎرﯨﺪۇ .
ﻗﺎﺋﯩﺪە‐ﻳﯘﺳﯘﻧﻼرﻏﺎ ﻛﻟﺴك  ،ﻣﺳﯩﻠن  ،ﻛﯩﻴﯩﻢ‐ﻛﯩﭽك ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ،ﺑﯘ ﺟﮬﺗﺘ ﺋﯘﻻرﻧ دوراش ﮬﺎرام ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر
]ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن [ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :ﺑﯩﺮ ﺧﻟﻘﻨ دورﯨﻐﯘﭼ ﻛﯩﺸ ‐ ﺷﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪۇر.
ﮬﯜﻧر‐ﺳﻧﺌﺗﻠرﮔ ﻛﻟﺴك  ،ﺋﮔر ﺋﻮﻣﯘﻣﻨﯩﯔ ﻣﻧﭙﺋﺗﯩ ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘﻻر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ
ﺋﮔﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺧﺎﺗﺎ ﻳﯧﺮى ﻳﻮق  .ﺑﯘ ﺋﯘﻻرﻧ دوراش داﺋﯩﺮﺳﯩ ﻛﯩﺮﻣﻳﺪۇ  ،ﺑﻟ ﺋﯘ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺑﮬﺮﯨﻤﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﯘﻻرﻧ دورﯨﻐﯘﭼ دەپ ﻗﺎراﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺳﯘﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ]ﺋﻮﻣﯘﻣﻨﯩﯔ ﻣﻧﭙﺋﺗ] ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣ ﻣﻧﭙﺋﺗ ﺋﯜﭼﯜن ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠر [
دﯨن ﺋﯘﻗﯘم ﺑﯘ ﻣﺎۋزۇﻧ داﺋﯩﺮﺳﯩ ﻛﯩﺮﮔﯜزەﻣﺪۇ ؟[
دﯨن ﺳﯘﺋﺎﻟﯩﻐﺎ ﻛﻟﺴك  ،ﺑﯩﺰ دەﻳﻤﯩﺰﻛ ،ﺋﻮﻣﯘﻣ ﻣﻧﭙﺋت ﺋﯘﻗﯘﻣﯩﻨ ﻣﯘﺳﺘﻗﯩﻞ دەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ  ،ﺑﻟ ﺑﯩﺰ
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دەﻳﻤﯩﺰ  ،ﺋﮔر ﺑﯩﺰ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣ ﻣﻧﭙﺋﺗﯩ ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘ ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻣﺎۋزۇﺳ
داﺋﯩﺮﺳﯩ ﻛﯩﺮﯨﺪۇ دەپ ﺟزﯨﻤﻠﺷﺘﯜرﺳك ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺷرﺋﯩ دەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘ ﺷرﯨﺌﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ
.
ﺑﯩﺮاق ﺷرﯨﺌت ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘ ﺋﻮﻣﯘﻣ ﻣﻧﭙﺋت داﺋﯩﺮﺳﯩ ﻛﯩﺮﻣﻳﺪۇ  ،ﮔرﭼ
ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﯘﻧ ﻛﯩﺮﯨﺪۇ دﯨن ﺗﻗﺪﯨﺮدﯨﻤﯘ .
ﺋﮔر ﺋﯘ ﺑﯘﻣﯘ ﺋﻣس  ،ﺋﺎۋۇﻣﯘ ﺋﻣس ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺳﺎﺳ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻘﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ  .ﺋﮔر ﺋﯘ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﯩﺸ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ‐ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﯩﺸ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ ؛ ﺋﮔر ﺋﯘﻻر ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﯩﺸ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳ
ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ‐ ﺋﯘﻻر رۇﺧﺴت  .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن  ،ﺷﯘ ﺋﯩﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﺪﯨ ، ﺋﻮﻣﯘﻣ ﻣﻧﭙﺋت ﺋﯘﻗﯘﻣﯩﻨ ﻣﯘﺳﺘﻗﯩﻞ دەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .
ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ ﺋﻮﻏﻠ] ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رەﮬﯩﻢ ﻗﯩﻠﺴﯘن[ ﺟﻮرﯨﻤﯩﻠﯩﺮى]ﻓﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى[ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪى ]. [340
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