 ‐ 5053ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ﻣﻧﺪﯨ ﮬﻗﻘ ۋە ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎﻣﺪﯨ ﮬﻗﻘﯩﻢ ﻧﯧﻤﯩﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑزى ﺳﻮﺋﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﺎر-1 .ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯜﻣﺪﯨ ﮬﻗﻘ ﻧﯧﻤ؟-2 .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯜدﯨ
ﮬﻗﻘﯩﻢ ﻧﯧﻤ؟-3 .ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ﻣﯧﻨ ﭼﻛﻠش ﮬﻮﻗﯘﻗ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺘﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﻗﺎﻳﺴﯩﻼر؟.
-4ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﺸﺘﺎ دادﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﻗﺎرارﻧ ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋاﻗﺘ ﻗﺎﭼﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ .ﻣن ﺋﺎﻧﺎﻣﻨ ﺑك ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﻤن ،ﺋﯘ ﻣﯧﻨ ﺑك ﮬﯩﻤﺎﻳ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣن ﺋزۈﻣﻨ ﺑﺎﻏﻼﻏﻠﯩﻘﺘك ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﻣن ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ﻣﯧﻨ ﺑك ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن
ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﻤن ،ﻣن ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺑزى ﺋرﻛﯩﻨﻠﯩﻨ ﺧﺎﻻﻳﻤن ﺑﯘﻧ ﺋﺎﻧﺎﻣﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﻤن؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﭘرزەﻧﺘ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨ ﮬﻗﻘ:
ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﭘرزەﻧﺘ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛپ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮى ﺑﺎر ،ﺑﯘﻧ ﺳﺎﻧﺎپ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗۋەﻧﺪە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
ﺋﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ۋە ﭼﯩﻦ دﯨﻠﯩﺪﯨﻦ ﮬرﻣﺗﻠش ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻧﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ
ﻻﻳﯩﻘﺘﯘر .ﺋﺑﯘ ﮬﯜرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ :ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺋﻟﭽﯩﺴ !ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﻛﯩﻢ ﺑك ﮬﻗﻠﯩﻖ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎن ﺋﯩﺪى،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﺎﻧﺎڭ ،دﯦﺪى .ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ دﯦﻧﺘ :ﺋﺎﻧﺎڭ ،دﯦﺪى .ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ دﯦﻧﺘ :ﻳﻧ ﺋﺎﻧﺎڭ ،دﯦﺪى.
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ دﯦﻧﺘ :داداڭ ،دﯦﺪى] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-5626 ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2548ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﺎﻧﯩﯩﺰ ﺳﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﻮرﺳﯩﻘﯩﻨ ﺗﺷك ﻗﯩﻠﺪى ،ﻛﻛﺴﯩﻨ ﺗﯘﻟﯘم ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﯘﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﻻزﯨﻤﺪۇر .ﺗﻮﻏﺮا ﺋﺎڭ ۋە
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ﺳﺎﻏﻼم ﺋﻗﯩﻞ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪۇ .ﺑﻟ ﺋۋﻻدﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷ ۋە ﺋﺎﻧﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﺗﺑﯩﺌﯩﺘﯩﺪە ﻣۋﺟﯘت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳﻳﯜ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎدەم ﺋۋﻻدﻟﯩﺮى ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑك ﻻﻳﯩﻖ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋڭ ﮬﻗﻠﯩﻘﺘﯘر.
ب‐ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯜش ،ﻛﯜﻧﺪۈﻟﯩﻚ ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﯩ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯜش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘرزەﻧﺘﻠرﻧﯩﯔ زﯦﻤﻤﯩﺴﯩﺪﯨ
ﻗرزدۇر .ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻧﯩﺴ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﭽﯩﻚ ۋاﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﺪى ،ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺰ ﺋﺗﯜزدى ۋە ﺋزﯨﻴﺗﻠﯩﺮﯨ
ﺳﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ووﺻﻴﻨَﺎ اﻧﺴﺎنَ ﺑِﻮاﻟﺪَﻳﻪ اﺣﺴﺎﻧًﺎ ۖ ﺣﻤﻠَﺘْﻪ اﻣﻪ ﻛﺮﻫﺎ ووﺿﻌﺘْﻪ
ﻛﺮﻫﺎ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇدۇق .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﺋﺎﻧﯩﺴ ﻣﯘﺷﻗﻘت ﺑﯩﻠن ﻗﻮرﺳﺎق
ﻛﺗﯜرۈپ ،ﻣﯘﺷﻗﻘت ﺑﯩﻠن ﺗﯘﻏﺪى] .ﺳﯜرە ﺋﮬﻘﺎپ -15ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺟﯩﮭﺎد ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣﺮۇ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ
ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺟﯩﮭﺎدﻗﺎ ﭼﯧﻘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا رۇﺧﺴت ﺳﻮرﯨﻐﺎن
ﺋﯩﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ :ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎڭ ﮬﺎﻳﺎﺗﻤﯘ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﺪى ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ :ﮬ‐ﺋ دﯦﺪى،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،دﯦﺪى] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2842 ﮬدﯨﺲ.
ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2549 ﮬدﯨﺲ[.
ت‐ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋزﯨﻴت ﻳﺗﯜزﻣﺳﻠﯩﻚ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳز‐ﮬرﯨﺗﻠرﻧ ﺋﺎﯕﻼﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻓَ َﺗَﻘُﻞ ﻟﱠﻬﻤﺎ افٍ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﯘﻻرﻏﺎ ،ﺋﻮﮬﻮي! دﯦﻤﯩﯩﻦ )ﻳﻧ ﻣﺎﻻﻟﻠﯩﻘﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺳزﻧﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ(] .ﺳﯜرە ﺋﯩﺴﺮا -23ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤ.[
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ "ﺋﻮﮬﯘي" دﯦن ﺳزﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﻤﯘ ﭼﻛﻠﯩن ﺗﯘرﺳﺎ ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨ ﺋﯘرﻏﺎن ۋە دەﺷﻨم ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟!.
س‐ﺋﺎﻧﯩﺴ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﻛﻣﺒﻏل ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺳﺎﻟﯩﮫ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻧزﯨﺮﯨﺪە ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە
ﻛﯜﻧﺪۈﻟﯜك ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺶ ،ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻳﯧﻤك ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸ دەپ ﻗﺎرﯨﻠﯩﺪۇ .ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر
رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﯜچ ﻧﭘر ﻛﯩﺸ ﺳﭘردە ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪا
ﻳﺎﻣﻐﯘردا ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺗﺎﻏﺪﯨ ﺑﯩﺮ ﺋﯕﯜرﮔ ﻛﯩﺮﯨﺪۇ ،ﺋﯕﯜرﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﻮرام ﺗﺎش دوﻣﯩﻼپ ﭼﯜﺷﯜپ ﺋﯕﯜرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨ
ﺗﻮﺳﯘۋاﻟﺪى ،ﺋﯘﻻر ﺋز‐ﺋﺎرا :ﺑﯩﺰ ﺋزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ ۋەﺳﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻼﻳﻠ دﯦﺪى .ﺋﯘﻻردﯨﻦ
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ﺑﯧﺮى ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى :ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎم ﺑﺎرﺋﯩﺪى ،ﻣن ﻗﻮي ﺑﺎﻗﻘﯩﻠ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻟﻧﺪە ﺳﯜﺗﻨ
ﺳﯧﻐﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎﻣﻨ ﻏﯩﺰاﻻﻧﺪۇرۇپ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺋﯩﻠﻣﺪﯨ ﻛﯩﭽﯩﻠر ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ
ﻏﯩﺰاﻻﻧﺪۇراﺗﺘﯩﻢ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧ ﻳﺎﻳﻼﻗﺘﯩﻦ ﻛﭼﺮەك ﻗﺎﻳﺘﺘﯩﻢ ،ﺳﯜﺗﻨ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻟﺴم ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎم ﺋﯘﺧﻼپ ﻗﺎﭘﺘﯘ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﺸﻨ
ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﯩﺪﯨﻢ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ﭘﯘﺗﯘﻣﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﭼﯘﻗﯘرﺷﯧﯟاﺗﯩﺪۇ ،ﻣن ﺳﯜﺗﻨ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘرﯨﯟەردﯨﻢ ﺋﯘﻻر ﺋﯘﺧﻼۋەردى ،ﮬﺗﺘﺎ
ﺗﺎڭ ﻳﻮرﯨﺪى ،ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳن ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﺳﯩﻨﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘﯩﻨ ﺗﯩﻠپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨ ﺑﯩﻠﯩﺴن ،ﺑﯩﺰﮔ ﺑﯘ ﻳردﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﭼﯘق
ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑرﺳڭ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨ ﻛرﺳك ،دﯦﺪى .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻛﯩﭽﯩﯩﻨ ﻳﻮﭼﯘق ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑردى] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ
-2102ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2743 ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﺎﻧﯩﺴ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺴﺎ ﺳزﯨﻨ ﺋﺎﯕﻼش ۋە ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﻣﻤﺎ ﺷﯧﺮﯨ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ
ﺋﺎﺳﯩ ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﺧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وان ﺟﺎﻫﺪَاكَ ﻋﻠَ ان ﺗُﺸْﺮِكَ ﺑِ
ﻣﺎ ﻟَﻴﺲ ﻟَﻚَ ﺑِﻪ ﻋﻠْﻢ ﻓَ َﺗُﻄﻌﻬﻤﺎ ۖ وﺻﺎﺣﺒﻬﻤﺎ ﻓ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ ﻣﻌﺮوﻓًﺎ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﮔر ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎڭ ﺳﯧﻨ ﺳن ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ
ﻣﺎﯕﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻟﺘﯜرۈﺷ زورﻟﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ دۇﻧﻴﺎدا ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ )ﻳﻧ دﯨﻨﯩﻐﺎ زﯨﻴﺎن
ﻳﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ(] .ﺳﯜرە ﻟﻮﻗﻤﺎن -15ﺋﺎﻳت[.
ھ‐ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻر ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺗﺷ ﺗﯧﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗرزﻟﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ )ﺑﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ( ﺋﺎدا
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﻧ ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﮬج‐ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯧﮭﺴﺎﻧﺪۇر.
ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﺟﯘﮬﻳﻨ ﻗﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ :ﺋﺎﻧﺎم ﮬج ﻗﯧﻠﯩﺸﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬج ﻗﯩﻼﻟﻤﺎي ﺋﻟﯜپ ﻛﺗﺘ ،ﺋﺎﻧﺎم ﺋﯜﭼﯜن ﮬج ﻗﯩﻠﺴﺎم ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ دەپ
ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﺎق ،ﺋﮔر ﺋﺎﻧﺎﯕﻨﯩﯔ ﻗرزى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺴﻧﻐﯘ؟ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺋﺎدا
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﺎﻟﻼھ ۋاﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑك ﮬﻗﻠﯩﻘﺘﯘر ،دﯦﺪى] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1754 ﮬدﯨﺲ[.
خ‐ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﺎﻧﯩﺴ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻧﯩﺴ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺳﯩﻠ‐رەﮬﯩﻢ
ﻗﯧﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﯧﮭﺘﯩﺮام ﻗﯩﻠﯩﺶ ،دوﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﻮﻗﻼش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ۋاﭘﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯧﮭﺴﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘر.
ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼھ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ دادﯨﺴ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ دوﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﻮﻗﻼﺷﺘﯘر] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2552 ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨ ﮬﻗﻘﯩﯩﺰ:
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ﺋﺎ‐ﺳﯩﺰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ۋاﻗﺘﯩﯩﺰدا ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﺋﯩﺪارە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﺪۇ ،ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺗﺑﯩﺌﯩﺘﯩﺪە ﻣﻟﯘم
ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻟن .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :واﻟْﻮاﻟﺪَات ﻳﺮﺿﻌﻦ
اودﻫﻦ ﺣﻮﻟَﻴﻦ ﻛﺎﻣﻠَﻴﻦ ﻟﻤﻦ اراد ان ﻳﺘﻢ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔَ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻧﯩﻼر)ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﺶ ﻣﯘددﯨﺘﯩﺪە(ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯧﻤﯩﺘﻤﻛﭽ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯩ ﻳﯩﻞ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﺸ ﻻزﯨﻢ] .ﺳﯜرە ﺑﻗرە -233ﺋﺎﻳت[.
ب‐ﺳﯩﺰﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺳﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺋﺎﻧﯩﯩﺰ ﺳﻮﺋﺎل ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ
ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗرﺑﯩﻴﯩﺴ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ،ﺋﯘ ﺳﯩﺰﻧ ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠﯩﯜﭼﯩﺪۇر .ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣن
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ :ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﻼر ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴت ﺋﯩﯩﺴ ،ﺋﯩﻤﺎم ﺋز
داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﯩﻠردﯨﻦ ﻣﺳﺌﯘل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋر ﺋز ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩ ﻣﺳﺌﯘل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺋﺎل ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩ ۋە
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﺳﺌﯘل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺋﺎل ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺧﯩﺰﻣﺗﭽ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻨﯩﯔ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﺳﺌﯘل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺋﺎل
ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋر ﻛﯩﺸ دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﻐﺎ ﻣﺳﺌﯘل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺋﺎل
ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﮬر ﺑﯩﺮﯨﻼر ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴت ﺋﯩﯩﺴ ،ﺋز ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴت داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪە ﺳﻮﺋﺎل ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺴﯩﻠر ،دﯦﺪى] «.ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ
-853ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1829 ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :دۇرۇس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯩﺸﻐﺎ ﺋﺎﻧﯩﯩﺰ ﺋﺎرﯨﻼﺷﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻣﯘﺳﺘﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﯩﺰ:
ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ،ﻛﯩﻴﯩﻢ‐ﻛﯩﭽك ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎش ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮى ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈپ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرى
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﻧﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻖ ﻗﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﮬﻗﻘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻳ ﻛﯧﺮﯨﺶ ،ﭼﯧﻘﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺑزى دوﺳﺘﻠﯩﺮﯨﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﻛﯧﭽﯩﻨ ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺰ ﺋﺗﯜزۈﺷﯩﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻼرﻏﺎ ﭘرزەﻧﺘﻠرﻧ ﻛﯜزﯨﺘﯩﺶ ،ﻧﺎﭼﺎر دوﺳﺘﻼر ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ زاﻳ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﺗﻤﺳﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﻛﯜزۈﺗﯜپ ﺗﯜرۈﺷ زۆرۈردۇر ،ﭼﯜﻧ ﻧﺎﭼﺎر دوﺳﺘﻼرﻏﺎ ﮬﻣﺮاھ ﺑﻮﻟﯘش،
ﻳﺎﺷﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯘزۇﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺋڭ ﻛپ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻣﯩﻠﻼردﯨﻨﺪۇر .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﯩﻨﺴﺎن
ﺋزﯨﻨﯩﯔ دوﺳﺘﯩﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻼر ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﯨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﺴﯘن] .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2387 ﮬدﯨﺲ.
ﺋﺑﯘ داۋۇد رﯨﯟاﻳﯩﺘ-4833 ﮬدﯨﺲ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى ﮬﺳن دﯦن .ﻧۋەۋﯨ ﺳﮬﯩﮫ دەپ "ﺗﮬﭙﺗﯘل ﺋﮬﯟەزﯨ"ﻧﺎﻣﯩﻠﯩﻖ
ﺋﺳر -7ﺗﻮم -42ﺑﺗﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن[.
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻼر ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻳ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﺪا ﻧﮔ ﺑﺎرﯨﺪۇ ،ﻧﯧﻤ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ ﻛﯜزۈﺗﯜپ ﺗﯜرۈﺷ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﺗﺎ‐
ﺋﺎﻧﺎ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ دوﺳﺘ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﭘرزەﻧﺘﻨ ﺋز ﮬﺎﻟﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘۋﯦﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
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ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣرﺗﯩﯟﯨﺴﯩ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯜڭ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﮬرﻣت ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺋﺎﻟﻼھ دۇرۇس ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺳﯩﺰﻧ ﺑﯩﺮﺋﺎز ﺳﯩﻘﺴﯩﻤﯘ
ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻘﭽ ﮬﻣﺮاھ ﺑﻮﻟﯘڭ ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﺎ ﮬﺗﺘﺎ ﺋﯘﻻر ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻗﺪﯨﺮدﯨﻤﯘ ،ﻳﻧ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻟﺘﯜرﺳﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﺪۇق ،ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩن ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﯩﺰ ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺳﯩﺰﮔ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻳﺪۇ ،ﺑزى دۇرۇس ﺋﯩﺸﻼردا ﺳﯩﺰﻧ ﺳﯩﻘﻘﺎﻧﺪەك ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺑﯘﻳﺮۇﻏﯩﻨﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﮔرﭼ ﺳﯩﺰﮔ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯕﻠﯩﻨ ﺋﺎﻳﺎپ ﺋزﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯕﯜل ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﯩﺰﻧ
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﯩﺪا ﻗﯩﻠﯩﯔ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋزﯨ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺑﯘﻳﺮۇﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻼ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى .ﺑﯘﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣرﺗﯩﯟﯨﺴﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑردى.
ﺗﺗﯩﻨﭽ :دادا ﺋﯜﭼﯜن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴت داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺸﺘﺎ ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﻗﻘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﺳﯩﻠن :ﺋزى
ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨ ﻗﺎﻳﺴ ﻣﻛﺘﭘﺘ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘش دﯦﻧﺪەك ﺋزﯨ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺗﺳررۇپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﻗﺎرار
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﻗﻘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ،ﭘﯘﻟﯩﻨ ﺋﯧﻠﯩﺶ دﯦﻧﺪەك ﺋﯩﺸﻼردا دادﯨﯩﺰ ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﻣﯘﺳﺘﻗﯩﻞ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﭼﻮڭ ﭘرزەﻧﺖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھ دۇرۇس ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋە ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردا ﺋزى ﺋﯜﭼﯜن
ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻨ ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ زﯨﺖ ﻛﻟﻤﯩﺴ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨ رازى ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ،
ﭘرزەﻧﺖ ﮬرﻗﺎﻧﭽ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨ ﮬرﻣت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇﺷ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﯘﻣﯘ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﻳﺎﺷﺎﺷﺘﯘر .ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺳردە :ﺋﺎﺗﺎم ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎن
ﺋﻳﻨﯩﯔ ﺋﮔﺰﯨﺴﯩ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺘﺘﯩﻢ ،دﯦﻴﯩﻠن.
ﺷﯘﻧﯩﺪەك دادا ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺴﺎ ﻳﺎﻛ دۇرۇس ﺋﯩﺸﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺴﺎ ،ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ زﯨﻴﺎن ﻳﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺋﮬﯟاﻟﺪا دادﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﺷﯩﻨﭽ :ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎﻧﯩﯩﺰﻏﺎ ﺋزﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻛﺮەك ﺋرﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺋﯩﺴﺘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰﻧ ﺳزﯨﯩﺰ ۋە ﮬرﯨﯩﺘﯩﯩﺰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺑﯩﻠﺪۈرﺳﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎ‐ﮬرﯨت ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﺪۈرۈش :ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻧﯩﯩﺰ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮرۇﻧﺪاپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋزﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻻ
ﺋﻣس ،ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎن دەرﯨﺠﯩﺪە ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰﻧ ۋە ﺋرﻟردەك ﺗﺳررۇپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰﻧ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﺎﻧﯩﯩﺰ ﺳﯩﺰدﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﺗﻛﺮار ﻛرﮔﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯩﺰﮔ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻧﯩﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻧزﯨﺮﯨﺪە ﺳﯩﺰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﻧﻮرﻣﺎل ﺋﯩﺪارە ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻧﭽ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺴﯩﺰ.
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ب‐ﺳز ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﺪۈرۈش :روﺷن دەﻟﯩﻞ ،ﺗﯧﻨﭻ ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮە ،ﻳﯘﻣﺸﺎق ﺳز ،ﺗﻮﻏﺮا ﭘﻮزﯨﺘﺴﯩﻴ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﯩﺴﺎﻟﻼرﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺳﯩﺰ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﺘﯩﯩﺰدا ﭼﻮﻗﯘم ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﻧﯩﯩﺰ ﺳﯩﺰﮔ ﻳﯧﺘﯩﺸن ﺋرﻟرﮔ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن دﯨﻠﻧ ﺋﯧﭽﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺑﯩﺰ ۋە ﺳﯩﺰﻧ ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﯩﺰﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤﯩﺘ ۋە ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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