 ‐ 49004ﺋﯩﻼﮬ ﺧﺎﮬﯩﺶ) ﻗﺎزا( ۋە ﺗﻗﺪﯨﺮ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺋﮬﻞ ﺳﯜﻧﻨﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎدى ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺋﻮﻣﯘﻣ ﺑﺎﻳﺎن
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﯩﻼﮬ ﺧﺎﮬﯩﺶ ۋە ﺗﻗﺪﯨﺮ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺋﯩﺴﻼم ﻛز ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ ﻗﻮﻳﺎﻻﻣﺴﯩﺰ ؟ ﺑﯘ ﺗﯩﻤﺎ ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪا ﻣن ﻧﯩﻤﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﯩﻢ
ﻻزﯨﻢ؟

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن
ﺑﯩﺰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻼﮬ ﺧﺎﮬﯩﺶ ۋە ﺗﻗﺪﯨﺮ ﮬﻗﻘﯩﺪﯨ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨ ﺋﯘزۇن ﺳزﻟﯩﻤﻳﻤﯩﺰ  .ﺑﯩﺮاق ﺑﯘ ﻣﺎۋزۇﻧ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸ ﺋﻮﯕﺎي
ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن  ،ﺑﯘ ﺗﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣ ﺑﺎﻳﺎﻧ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﯩﺰ  .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﻣﯩﻨﻘدەر ﻛپ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ  .ﺑﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﯩﺰﮔ ﻣﻧﭙﺋت ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﻨ ، ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ:
ﺑﯩﻠﯩﻨ ، ﺋﯩﻼﮬ ﺧﺎﮬﯩﺶ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ _ ﺑﯘ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﺎ ﻳﯜز ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺧﺎﮬﯩﺸ ۋە
ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرﺷ ﺑﯩﻠن ﻳﯜز ﺑﯩﺮﯨﺪۇ دەپ ﺟزﻣن ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ .
ﺗﻗﺪﯨﺮ) ﺋﯩﻼﮬ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇش ( ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ  :ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻴﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽ ﺗﯜۋرﯨ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﺴﯩﺰ ﺋﯩﻤﺎن ﻣﯘﻛﻣﻤل
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ  .ﺳﮬﯩﻴﮫ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪا) (8ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺋﯘﻣردﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨ ، ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺗﻗﺪﯨﺮﻧ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻳﺗﺘ . ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ  " :ﺋﮔر ﻣن ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎم  ،ﻣن ﺋﯘﻻرﻏﺎ  :ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺋﺎدا‐
ﺟﯘداﻟﯩﻘﯩﻤﻨ ، ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎدا‐ﺟﯘداﻟﯩﻘﯩﻨ دەﻳﻤن  .ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺑﯩﻦ ﺋﯘﻣر ﻗﺳم ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن زات ﺑﯩﻠن ﻗﺳﻣ، 
ﺋﮔردە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺋﯘﮬﯘد ﺗﯧﻐﯩﻐﺎ ﺗڭ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻟﺘﯘﻧ ﺑﻮﻟﺴﺎ ۋە ﺋﯘﻧ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﺴﺎ  ،ﺋﯘ ﺗﻗﺪﯨﺮ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺋﯩﺸﻧﻧ
ﻗدەر  ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ  " .دﯨﺪى  .ۋە ﻳﻧ ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯩﺮەﻛ ، ﺳﯩﺰ ﺗﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺗت ﺗرﯨﭙﯩ
ﺋﯩﺸﻧﻤﯩﯜﭼ ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻗﺪﯨﺮﮔ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﯩﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻻر ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﭽ: 
 -1ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺋزەﻟﺪﯨﻦ ۋە ﻣﯕﯜ ﺋﻮﻣﯘﻣﻴﯜزﻟﯜك  ،ﺗﭘﺴﯩﻠﯩ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ  ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼردﯨ ۋە
زﯨﻤﯩﻨﺪﯨ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺗﻮم ﻣﯩﻘﺪارى ﻧرﺳﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻧﺎﻣﻟﯘم ﺋﻣﺳﻠﯩﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ .
 -2ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼرﻧ ۋە زﯨﻤﯩﻨﻨ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ  50ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﺑﯘرۇن ﻟۋﮬﯘل ﻣﮬﻔﯘزدا ﭘﯜﺗﻧﻠﯩﯩ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ .
 -3ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎرﺷ ﺗﯘرﻏﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ، ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﻴﯜزﻟﯜك ﺋﯩﻧﻠﯩ ، ﺷﯘﯕﺎ
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ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﯩ ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﻧرﺳ ﻳﺎﺧﺸ ﻳﺎﻛ ﺋﺳ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﺎﮬﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ .
 -4ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣۋﺟﯘداﺗﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ، ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺷﻳﺌﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﺴ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻠﯩﺮى ،ۋە ﺋﯩﺶ‐ﮬرﻛﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ  .ﺧﯘددى ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪەك  :ﺋﻧ ﺷﯘ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻼر  .ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﻟك ﺋﯩﻼھ ﻳﻮق  ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺷﻳﺌﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﺴ ] . ﺋﻧﺌﺎم ) ﭼﺎﮬﺎرﭘﺎﻳﻼر( [ 102 :
ﺗﻗﺪﯨﺮﮔ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯘﺷ ﻣﯘﻧﯘ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻠرﻧ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ :
‐ ﺑﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﮬﯩﺸ ۋە ﺋرﻛﯩﻨﻠﯩ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ‐ﮬرﻛﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻣﻟ ﺋﺎﺷﯘرﯨﺪۇ  .ﺧﯘددى ﺋﺎﻟﻼھ دﯨﻧﺪەك
 :ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎراﯕﻼردﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮا ﻣﯩﯩﺸﻨ ﺧﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻏﯩﻼ ] ﺗﻛﯟﯨﻴﺮ  ، [ 28 :ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺮﺳﯩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﻗﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺗﯩﻨ
ﻳﯜﻛﻠﯩﻤﻳﺪۇ  ] .ﺑﻗرە) ﺋﯩﻨك ( [286 :
‐ ﺑﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﮬﯩﺸ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارى ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺧﺎﮬﯩﺸ ۋە ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرﺷﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ، ﮬﻣﺪە
ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻧﺪﯨ ﺋﯘﻧ ﺑرﮔن  ،ۋە ﺋﯘﻧ ) ﺋﺎق‐ﻗﺎرﯨﻨ (ﭘرﯨﻘﻠﻧﺪۈرۈﺷ ﻗﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋە ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﻟﯩﻘﻨ ﺑرﮔن زات  .ﺧﯘددى
ﺋﺎﻟﻼھ دﯨﻧﺪەك  :ﮬﻣﺪە ﺳﯩﻠر دۇﻧﻴﺎﻻر ) ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ  ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر دۇﻧﻴﺎﺳ ، ﺟﯩﻨﻼر دۇﻧﻴﺎﺳ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ دۇﻧﻴﺎﻻر( ﻧﯩﯔ
ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺴﺎ ﺧﺎﻟﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺴﯩﻠر .
] ﺗﻛﯟﯨﻴﺮ[ 29 :
‐ ﺗﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻠﯩﺮى ﮬﻗﻘﯩﺪﯨ ﺳﯩﺮى ﺋﯩﻧﻠﯩ ، ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﮔ ﺋﺎﻳﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯩﺰ .
ﺑﯩﺰﮔ ﻳﯘﺷﯘرۇن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯩﺰ  .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﻛﻠﯩﻚ ﺋﻗﻠﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺋﺎﺟﯩﺰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﮬرﻛﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮى ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪا ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮﻟﺷﻤﻳﻤﯩﺰ  .ﺑﻟ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺋﺎدﯨﻠﻠﯩﻘ ۋە ﻳﯜﻛﺴك ﺋﺎﻗﯩﻼﻧﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯩﺰ  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪا ﺳﯘﺋﺎل‐ﺳﻮراق ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ  .ﺋﯘ ﭘﺎك  ،ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻠﯘق ﭘﯩﺸﻘدەﻣﻠر) ﺳﻟﻓر( ﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺗﯩﻤﺎ ﮬﻗﻘﯩﺪﯨ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎدﯨﻨﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴ . ﺑﯩﺰ ﺗۋەﻧﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﻤﯩﻨ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺗﭘﺴﯩﻠﯩ ﻣﯘزاﻛﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ  .ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨ دﯨﻴﯩﺸ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ :
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ : ﺋﯩﻼﮬ ﺧﺎﮬﯩﺶ) ﻗﺎزا( ۋە ﺗﻗﺪﯨﺮ) ﻗدەر( ﻧﯩﯔ ﻟﯘﻏﺗﺘﯩ ﻣﻧﯩﺴ: 
ﻗﺎزا ﻧﯩﯔ ﻟﯘﻏﺗﺘﯩ ﻣﻧﯩﺴ : ﻧرﺳﯩﻨ ﭘﯘﺧﺘﯩﻼش  ،ﺋﯩﺸﻨ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼش  .ﻗدەرﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﺴﺎ  :ﺑﺎﮬﺎﻻش  ،ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇش .
ﺋﯩﯩﻨﭽ : ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺷرﯨﺌﺗﺘﯩ ﻣﻧﯩﺴ: 
ﻗدەر) ﺗﻗﺪﯨﺮ( ﺑﻮﻟﺴﺎ  :ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺷﻳﺌﯩﻠرﻧ ﺋزەﻟﺪﯨﻦ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇﺷ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧزﯨﺮﯨﺪﯨ ﻣﯘﺋﻳﻴن
ۋاﻗﯩﺘﻼردا ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ۋە ﭘﯜﺗن ﻣﺧﺴﯘس ﺳﯜﭘﺗﻠردە ﻳﯜز ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸ ، ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇﻟﯩﺸ ۋە ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﯩﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻳﯜز ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ. 
ﺋﯜﭼﯜﻧﭽ : ﺋﯩﻼﮬ ﺧﺎﮬﯩﺶ) ﻗﺎزا( ﺑﯩﻠن ﺗﻗﺪﯨﺮ ﺋﻮﺗﺘﯘرﺳﯩﺪا ﭘرﯨﻖ ﺑﺎرﻣﯘ ؟
ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﺳﯩﺪا ﭘرق ﺑﺎر دﯨﺪى  .ﺑﯩﺮاق ﺋڭ ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎراش ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﺳﯩﺪا ﻣﻧ ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﭘرق ﻳﻮق .
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ﮬﻣﺪە ﮬر ﺑﯩﺮى ﻳﻧ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ  .ﮬﻣﺪە ﻛﯩﺘﺎب ۋە ﺳﯜﻧﻨﺗﺘ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﭘرق ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ
ﻛرﺳﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻨﯩﻖ دەﻟﯩﻞ ﻳﻮق  .ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﻧ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﻗﻮﻟﻠﯘﻧﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟﺪى  .ﺑﯩﺮاق ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ
دﯨﻘﻘت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯩﺮەﻛ ، ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﯜۋرﯨﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ۋاﺟﯩﭙﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯘرﺋﺎن ۋە ﮬدﯨﻴﺲ ﺗﯧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﺪە
ﻗدەر) ﺗﻗﺪﯨﺮ( ﺳزى ﺋڭ ﻛپ ﻛﯩﻠﯩﺪۇ  .ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ .
ﺗﺗﯩﻨﭽ : ﺗﻗﺪﯨﺮﮔ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨ ﺋﻮرﻧ: 
ﺗﻗﺪﯨﺮﮔ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘ ﺗﯜۋرﯨﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋﯘ ﺟﺑﺮاﺋﯩﻞ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰدﯨﻦ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺋﯩﻤﺎن ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳزﻟﯩﺮﯨﺪە ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎن  .ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮﯨ ، ﺋﻟﭽﯩﻠﯩﺮﯨ ، ﻛﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ  ،ﺋﺎﺧﯩﺮەت ﻛﯜﻧﯩ ﮬﻣﺪە ﻗدەر) ﺗﻗﺪﯨﺮ( ﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ۋە ﻳﺎﻣﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﯩﯔ ] .
ﺋﯘﻧ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن  [ 8،ﻗدەر) ﺗﻗﺪﯨﺮ( ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎن  :ﺑﯩﺰ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﮬﻣﻤ ﺷﻳﺌﯩﻨ ﻗدەر) ﺑﺎرﻟﯩﻖ
ﺷﻳﺌﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘ ﺗﻗﺪﯨﺮ ﻛﯩﺘﺎﺑ ﻟۋﮬﯘل ﻣﮬﻔﯘزدا ﭘﯜﺗﯜﻟن ﺋﯩﻼﮬ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺑﻟﯩﻠش ( ﺑﯩﻠن ﻳﺎراﺗﺘﯘق .
] ﻗﻣر) ﺋﺎي (  ، [ 49 :ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗ ﺑﻟﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗدەر) ﺗﻗﺪﯨﺮ( ﺑﻮﻟﺪى  ] .ﺋﮬﺰاب) ﻗﻮﺷﯘﻧﻼر( [ 38 :
ﺑﺷﯩﻨﭽ : ﺗﻗﺪﯨﺮﮔ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗرەﭘﻠﯩﺮى :
ﺑﯩﻠﯩ ، ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﺰﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﺴﯘن  .ﺗﻗﺪﯨﺮﮔ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺗت ﺗرەﭘ ﺋﯩﺸﻧﻤﯩﯜﭼ ﺗﻮﻟﯘق
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ :
ﺋﺎ‐ ﺑﯩﻠﯩﺶ  :ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻤ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺷﻳﺌﯩﻠرﻧ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼردﯨ ۋە ﻳﺎﻛ زﯨﻤﯩﻨﺪﯨ ﺑﯩﺮەر ﺗﺎل
ﺋﺎﺗﻮﻣﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪا ﺋﻣﺳﻠﯩﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯘﻻرﻧ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺑﯩﻠﺗﺘ
ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻧﯩﻤ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋزەﻟﺪﯨﻦ ۋە ﻣﯕﯜﻟﯜك ﺑﯩﻠﯩﻤ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﺗﺘ . ﺑﯘﻧ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن دەﻟﯩﻠر ﻛپ ،
ﺋﯘﻻردﯨﻦ  :ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮق ﺋﺎﻟﻼھ  .ﺋﯘ ﻛرۈﻧﻤس ۋە ﻛرۈﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ] . ﮬﺷﯩﺮ) ﺳﯜرﮔﯜن ﻗﯩﻠﯩﺶ
(  ، [22 :ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﺎﻟﯩﻖ ﺷﻳﺌﯩﻠرﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﻮراپ ﺗﯘرﯨﺪۇ  ] .ﺗﺎﻻق [12 :
ﺋ‐ﭘﯜﺗﯜش  :ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻤﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﯨﻨ ﻟۋﮬﯘل ﻣﮬﻔﯘزﻏﺎ ﭘﯜﺗﻧﻠﯩﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ  .ﺑﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ: 
ﺑﯩﻠﻤﻣﺴﻧ ، ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨ ۋە زﯨﻤﯩﻨﺪﯨ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ  .ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﯘﻻر ﻛﯩﺘﺎﭘﺘﺎ ﺑﺎر  ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ
ﺋﺎﺳﺎن  ] .ﮬج ، [ 16 :ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻣﯘﻧﯘ ﺳزى  :ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﺎرﻟﯩﻖ
ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻤﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼر ۋە زﯨﻤﯩﻨﻨ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ  50ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﺑﯘرۇن ﭘﯜﺗن  ] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن [ 2653 ،
ب‐ ﺋﯩﺮادە ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺧﺎﻻش  :ﻳﻧ ﺑﯘ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﺎ ﻳﯜز ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻧﯩﻤ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺧﺎﮬﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﻳﯜز ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ  .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ﻧﯩﻤ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ،ﺋﯘ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎن ﻧﯩﻤ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە ﮬﯩﭻ ﻧرﺳ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮادﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﻛﺗﻤﻳﺪۇ  .ﺋﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ : ﻣن ﺋﺗ ﻣﯘﻧﺪاق‐ﻣﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ دەپ ﮬرﮔﯩﺰ ﺑﯩﺮﻧﯩﻤ دﯨﻤ ! ﭘﻗت ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﻧ) 
ﻗﻮﺷﯘپ دﯨﯩﻦ( ] ﻛﮬﯩﻒ) ﺋﯕﯜر(  ، [ 24-23 :ﺳﯩﻠر دۇﻧﻴﺎﻻرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﯘﭼ ﺧﺎﻟﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺴﯩﻠر ] .
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ﺗﻛﯟﯨﻴﺮ [ 29 :
پ _ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺶ  :ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺷﻳﺌﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﺴ ، ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺑﻧﺪﯨﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ‐ﮬرﻛﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،
ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﻧرﺳ ﻳﯜز ﺑرﻣﯩﺴﯘن  ،ﭘﻗت ﺋﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﺴ دەپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﺋﺎﻟﻼھ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺷﻳﺌﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﺴ ] . زۇﻣر) ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺗﻮﭘ ، [62 : ( ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠرﻧ ۋە ﺳﯩﻠر ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻧﯩﻤﯩﻨ
ﻳﺎراﺗﺘ ] . ﺳﺎﻓﻔﺎت) ﺳپ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرﻏﯘﭼﯩﻼر( [ 96 :
ﮬﻣﺪە ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻣﯘﻧﯘ ﺳزى  :ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎﻟﻼھ ﮬر ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺳﯩﻐﯘﭼ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺳﯩﻐﯩﻨﯩﻨ ﻳﺎﺳﺎﻳﺪۇ .
] ﺋﯘﻧ ﺑﯘﺧﺎرﯨ ﺑﻧﺪﯨﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ‐ﮬرﻛﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﯩﺸ ﺑﺎﺑﯩﺪا)  ، (25ﮬﻣﺪە ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺋﺑﯘ ﺋﺎﺳﯩﻢ ﺳﯜﻧﻨت ﺗ(358 ،257)
ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن  .ﮬﻣﺪە ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ ﺳﮬﯩﻴﮭدە ﺋﯘﻧ ﺳﮬﯩﻴﮫ دەپ ﺗﯜرﮔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﺎن [ 1637 ،
ﭘﯧﺸﯩﯟا ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺳﺋﯧﺪﯨ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻرﻧ ، ﻳﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪەك  ،ﺋﯘ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻟﯩﺮى ۋە ﺋﯩﺮادﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯘﻻر ﻣﯘﺷﯘﻻر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﯩﻤﯩﻠرﻧﻤﯘ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼ ؛ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻر ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘش ۋە ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﮬر ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺶ‐ﮬرﻛﺗﻠرﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻟﯩﺮى ۋە ﺋﯩﺮادﯨﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .
] دۇررەﺗﯘل ﺑﮬﯩﻴﻴ ﺷرﮬ ﻗﺳﯩﻴﺪەﺗﯘت ﺗﺎﺋﯩﻴﻴ-18 ، ب [
ﺗﻗﺪﯨﺮ ﻣﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮى ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪا ﺋﻗﯩﻠ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﺑس‐ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش :
ﺗﻗﺪﯨﺮﮔ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﯘﺳﯘﻧﺪا ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ داﺋﯩﺮﺳﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﮬﻗﯩﻘ ﺳﯩﻨﺎق ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻨ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﮬﻣﺪە ﺑﯘ ﺑﯩﻠﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘغ  ،ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮﯨ
ﻗﺗﺌﯩ راﺳﺖ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺳﯩﻨﺎش  .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﭼﻛﻠﯩﻚ ﺋﻗﻠﯩﻨ ﺋﯘﻧ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸ ﻗﻮﻳﯘۋەﺗن ﻛﯩﻤ ﻧﯘﻏﯘن
ﺳﯘﺋﺎﻟﻼرﻧ ﺗﯘﻏﺪۇرﯨﺪۇ  .ﺗﻗﺪﯨﺮ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻼر ﺑﻮﻟﺪى ﮬﻣﺪە ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑس‐ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮﯨ ، ۋە ﺋﯘﻧ ﺗﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎن
ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈﺷ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﺗﺘ . ﺋﻣﻟﯩﻴﺗﺘ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﮬر ﺑﯩﺮ دەۋﯨﺮدﯨ دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮى ﺗﻗﺪﯨﺮ
ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨ ﻣﯘزاﻛﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺷك‐ﺷﯜﺑﮭﯩﻠرﻧ ﺋﺎرﻻﺷﺘﯘرۇش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻗﯩﺪﯨﺴﯩﺪە ﻗﺎﻳﻤﯘﻗﯘﺷﻨ
ﻗﻮزﻏﺎپ ﻛﻟﺪى  .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯜزەل ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮى ۋە ﻳﯜﻛﺴك ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎن  ،ﻛﯕﻠ
ﺧﺎﺗﯩﺮﺟم ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﺑﯩﻠن ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯩﭽﯩﻤﺪە ﺗﻮﻏﺮا
ﺋﯩﻴﻤﺎن ۋە ﻗﺗﺌﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ﻣﯘﻗررەرﻟﺷﺘﯜرﮔﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى  .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻼ
ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺷﯜﺑﮭﯩﻠر ۋە ﺷﻛﻠر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩ ﻛﯩﺮﯨﺸ ﻳﻮل ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ  ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ﺗﻗﺪﯨﺮﮔ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯜۋرۈﻛﻠﯩﺮﯨ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋڭ ﭼﻮڭ دەﻟﯩﻞ  .ﮬﻣﺪە ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﻗﻠ ﻣﯘﺳﺘﻗﯩﻞ ﮬﺎﻟﺪا ﺗﻗﺪﯨﺮﻧ
ﭼﯜﺷﯩﻨﻟﻤﻳﺪۇ  ،ﭼﯜﻧ ﺗﻗﺪﯨﺮ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻠﯩﺮى ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪﯨ ﺳﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى  .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﻳﺎﻛ
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ﺋﻟﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﺗﯩﻠ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺰﮔ ﺋﯩﭽﯩﯟەﺗﯩﻨﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ  ،ﺋﯘﻧ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ
ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯩﺰ  .ﮬﻣﺪە ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺰﮔ دﯨﻤﯩﻧﻠﯩﺮﯨ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺋﺎدﯨﻠﻠﯩﻘ ۋە ۋاﻳﯩﻐﺎ
ﻳﺗن داﻧﺎﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯩﺰ  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﭘﺎك ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺳﯘﺋﺎل‐ﺳﻮراق ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ  ،ﺑﻟ ﺋﯘﻻر ﺳﻮﺋﺎل‐ﺳﻮراق ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ
 .ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ  ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻧﺪﯨﺴ ۋە ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى ﻣﯘﮬﻣﻤدﻧ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﺮاﮬﻠﯩﺮﯨﻨ ) ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠرﻧ
( ﺗرﯨﭙﻠﯩﺴﯘن ۋە ﺋﺎﻣﺎن ﻗﯩﻠﺴﯘن .
] ﺋﺋﯧﻼم ﺳﯜﻧﻨﺗﯘل ﻣﻧﺸﯘرە  ، 147ﭘﯧﺸﯩﯟا د .ﺋﺎﺑﺪۇررەﮬﻤﺎن ﻣﮬﻤﯘدﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎب ۋە ﺳﯜﻧﻨت ﻳﻮرۇﻗﯩﺪا ﺋﯩﻼﮬ ﺧﺎﮬﯩﺶ ۋە ﺗﻗﺪﯨﺮ
 ،ﭘﯧﺸﯩﯟا ﻣﯘﮬﻣﻤد ﮬﻣﺪﻧﯩﯔ ﺋﯩﻼﮬ ﺧﺎﮬﯩﺶ ۋە ﺗﻗﺪﯨﺮﮔ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﻛ ﻗﺎراڭ [
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