 ‐ 47335ﮬﺎراﻗش ﺋر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﻳﺎﺷﺎﺷﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﯩﻠﯩﻢ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﮬﺎراﻗﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﺗﺘ ،ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮى داﺋﯩﻢ ﻣس ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛپ ﻧﺳﯩﮭت
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﺎرﭼﺎپ ﻛﺗﺘﯩﻢ ،ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮل ﺋﯜزۈﺷﯩﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﻧﻤﯩﺪى ،ﺳﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪاق ﺋر ﺑﯩﻠن
ﺑﯩﺮﮔ ﻳﺎﺷﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺋﯘ ﺑﯘ ﺋردﯨﻦ ﺋﯩ ﭘرزەﻧﺘ ﺑﺎر ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮت ﺋﯘﻻر ﺑﺎﺷﻘﺎ دۆﻟﺗﺘ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﻳردە
ﻳﺎﻟﻐﯘزﻟﯘق ۋە ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻘﻨﯩﯔ دەردﯨﻨ ﺗﺎرﺗﯩﺪۇ ،ﺳﯩﻠﯩﻤﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ
ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺳﯩﻠﯩﯩﺰﻏﺎ ﻳﺗن ﺑﯘ ﻣﯘﺳﯩﺒﺗ ۋە ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﮬﯩﺪاﻳت
ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻐﺎ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺑﯘ ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻳﺎردەم ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ .ﺋﻣﻤﺎ ﺳﯩﻠﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﮬﺎراﻗش ﺋر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ
ﺗﯘرۇش ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩ ﻛﻟﺴك ،ﺋﮔر ﺳﯩﻠﯩﯩﺰ ﺋزى ۋە ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺨﺗرﻟﯩﯩ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﺎ ﺋﯘ ﺋر ﺑﯩﻠ ﺑﯩﺮﮔ ﻗﺎﻟﺴﺎ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻣﯧﻨﯩﭽ ،ﺋﺎﻳﺎﻟ ﻛپ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﭙﻤﯘ ﻧﺳﯩﮭﺗﻨﯩﯔ
ﺋﯜﻧﯜﻣ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋردﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺑزى ﺋﯩﺸﻼر ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﯩﻨ ﭼﻛﻠپ
ﻗﻮﻳﯘﺷ ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭘرزەﻧﺘ ،ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻣﯧﮭﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ،ﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻘ ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻖ دەرﯨﺠﯩﺴﯩ ﻳﺗﻤﯩن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﯩﻴﯩﻨ ﺑﯘزۇﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯩﻠﯩﯩﺰ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﺑﯩﻠن
ﺑﯩﺮﮔ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻘ ﮬﺎراﻗﺷﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﺳﻠﯩﻘﺘك ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻖ دەرﯨﺠﯩﺴﯩ ﻳﺗن
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﺪاق ﺋر ﺑﯩﻠن ﻛز ﻳﯘﻣﯘپ ﺋﺎﭼﻘﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ۋاﻗﯩﺘﻤﯘ ﺑﯩﺮﮔ ﺗﯘرﻣﺎﺳﻠﯩﻘ ﻻزﯨﻢ) .ﻳﻧ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸ ﻛﯧﺮەك("] .ﺋﻮﭼﯘق
ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ -518ﺑت[.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺳﯩﻠﯩﯩﺰﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﺳﯩﮭﯩﺘﯩﻢ :ﺋﯘ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘش ﺋﮬﯟاﻟ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗرەﭘﻠﯩﺮﯨ ﻗﺎراپ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘرۇغ‐
ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﻣﺳﻠﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻر ﺋﯘ ﺋرﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻻزﯨﻢ ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺳﯩﻐﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩ رەﻛت ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻻزﯨﻢ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋزﯨ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻧﺪﯨﺴﯩﻨ ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ زاﻳ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻤﻳﺪۇ .ﺑزى ﺋﺳرﻟردە :ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﺎرە
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ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺧﺎر ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻣﺳﻠﯩﮭت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ دﯦﻴﯩﻠن.
ﺳﯩﻠﯩﻢ! ﺳﯩﺰ ﺋﯘ ﺋر ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻨ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮﮔ ﻳﺎﺷﺎﺷﻨ ﺗﺎﻟﻼڭ ،ﻳﻧﯩﻼ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﺌﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇﺷﯩﻐﺎ رازى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﺑﯩﺮ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳﺎۋاپ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﯔ.ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:وﺑﺸّﺮِ اﻟﺼﺎﺑِﺮِﻳﻦﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺑﯩﺸﯩﻐﺎ ﻛﻟن
ﻣﯘﺳﯩﺒت ،زﯨﻴﺎن زەﺧﻤﺗﻠرﮔ ﺳﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﺎﻗﯩﯟەت ﺑﯩﻠن )ﻳﻧ ﺟﻧﻨت ﺑﯩﻠن( ﺧﻮش‐ﺧۋەر ﺑرﮔن.
]ﺑﻗرە ﺳﯜرﯨﺴ-155 ﺋﺎﻳت[.
ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
ﺗرﺟﯩﻤ ﻗﯩﻠﻐﯜﭼ :ﺳﻳﭙﯩﺪدﯨﻦ ﺋﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌزﯨﺰ
ﺗﻛﺸﯜرۈپ ﺑﯧﯩﺘﯜﭼ :ﻧﯩﺰاﻣﯩﺪدﯨﻦ ﺗﻣﯩﻨ
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