 ‐ 604ﺳﯜﻧﻨﺗ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸﺘﯩ ﺳۋەپ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺑﯩﺰ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﭘﻗت ﻗﯘرﺋﺎﻧﻐﯩﻼ ﺋﮔﺷﻤﺳﺘﯩﻦ  ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﻣﯘﮬﻣﻤدﻧﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﯩﻤﯘ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻزﯨﻢ ؟ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﺋﻳﻴن
ﺑﯩﺮ ﻣزﮬﭘ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯩﺮەك ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﺳﯘﺋﺎل ﺋﯩﺨﻼﺳﻤن  ،ﺋﻣﻟﯩﻴﺗﭽﯩﻞ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻐﺎ ﻏﻟﯩﺘ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻨ ﮬﻳﺮان ﻗﺎﻟﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﺪەك ﻛرﯨﻨﯩﺪۇ  .ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯘپ ﺑس‐ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻣﺳﯩﻠﯩ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ؟ ﺑﯩﺮاق ﺳﯘﺋﺎل ﺳﻮراﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ  ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﺎردﯨﻤ ﺑﯩﻠن  ،ﺳﯜﻧﻨﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮى ۋە ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯧﺮﯨﻨ، 
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﻻزﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨ ، ﺋﯘﻧ رەت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﻨ ﺗﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ  .ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ،
ﺷﻛﻠﻧﯜﭼﯩﻠر ۋە ﺋزﯨﻨ] ﻗﯘرﺋﺎﻧﯩﻴﻴﯩﻦ)ﻗﯘرﺋﺎﻧﭽﯩﻼر([دەپ ﺋﺎﺗﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺋﺎزﻏﯘن ﮔﯘرۇﮬﻼرﻏﺎ‐ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺋﺎدا‐ﺟﯘدادۇر ‐
ردددﯨﻴ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ  .ﺧﯘدا ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺑﯘ ﺑﺎﻳﺎﻧﻼر ﻣﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﮬﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻨ ﺧﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯩﺸﯩ ﭘﺎﻳﺪا ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﻛﯩﻠﯩﺪۇ .
ﺳﯜﻧﻨﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗ
) (1ﻗﯘرﺋﺎن ﺳﯜﻧﻨﯜﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨ ﺳزﻟﻳﺪۇ  ،ﻣﺳﯩﻠن:
)ﺋﺎ( ﺋﺎﻟﻼھ دەﻳﺪۇ  :ﻛﯩﻤ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴﯩ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪﯨن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ] . . .ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر  [ 80 : 4ﺋﺎﻟﻼھ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﮔ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻨ ﺋزﯨ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤ دەپ ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺪى  .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺋزﯨ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘش ﺑﯩﻠن ﭘﻳﻐﻣﺒرﮔ
)ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻨ ﺑﯩﺮﻟﺷﺘﯜردى  :ﺋ ﻣﯘﺋﯩﻤﯩﻨﻠر ! ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﯕﻼر ﮬﻣﺪە
ﺋﻟﭽﯩ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﯕﻼر ] . . .ﻧﯩﺴﺎ) ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر( [ 59 : 4
)ب( ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﻧ ﭘﻳﻴﻐﻣﺒرﮔ ﻗﺎرﺷﯩﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرﯨﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨ ﻣﯕﯜﻟﯜك دوزاﺧﻘﺎ
ﻣﮬﯘم ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ  :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﯨﻪ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ )ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮ(
ﭘﯩﺘﻨﯩﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ،ﻳﺎ )ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺗﺘﻪ( ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﺴﯘﻥ  ] .ﻧﯘر [ 63 : 24
)س( ﺋﺎﻟﻼھ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻨ ﺑﯩﺮ دﯨﻨﯩ ﺑﯘرۇچ ﻗﯩﻠﺪى ؛ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎرﺷﯩﻠﯩﺸﯩﺸﻨ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﻟﯩﺴ
ﻗﯩﻠﺪى ) :ﺋ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﺎﺭﯨﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣ ،ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭ( ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨ ﺩﻩﺗﺎﻻﺷﻘﺎ ﺳﯧﻨ ﻫﯚﻛﯜﻡ
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ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﭽﻪ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﻫﯚﻛﻤﯩﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﻏﯘﻡ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﻮﻗﺎﻟﻤﯩﻐﯩﭽﻪ ﯞﻩ
ﺋﯘﻻﺭ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﯩﻐﯩﭽﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ  ] .ﻧﯩﺴﺎ )ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر( [ 65 :4
)د( ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋزﯨ ۋە ﺋﻟﭽﯩﺴﯩ ﺋﺎۋاز ﻗﻮﺷﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻴﺪۇ  :ﺋ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺍﻟﻪ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧ
ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ) ﻳﻪﻧ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨ ﻫﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ( ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯕﻐﺎ ﺋﺎۋاز ﻗﻮﺷﯘﯕﻼر . . .
] ﺋﻧﻔﺎل ) ﻏﻧﯩﻤﺗﻠر ( [ 24 :8
)ﺋ ( ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﻧ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﺎﺟﺮاﻻرﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗرپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻴﺪۇ  . . . :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻳﺌﯩﺪﻩ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺍﻟﻪ ﻏﺎ ﯞﻩ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻼﺭ  ] . . .ﻧﯩﺴﺎ ) ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر( [ 59 :4
) ( 2ﺳﯜﻧﻨﺗﻨﯩﯔ ﺋزى ﺳﯜﻧﻨﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ  .ﻣﺳﯩﻠن :
)ا( ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨ ﺋﺑﯘ راﻓﯩﺌ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨ ، ﭘﻳﻐﻣﺒر )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ( ﻣﯘﻧﺪاق
دﯨن  :ﻣن  ،ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻴﻮرۇﻗﻠﯩﺮﯨﻤﻨ ﻳﺎﻛ ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪا  ،ﻛﺎرۋﯨﺘﯩﻐﺎ ﻳﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرۇپ :
ﻣن ﺑﯘﻧ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤن ؛ ﺑﯩﺰ ﮬﯩﭻ ﺋﯘﻧﺪاق ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﺑﺎﻳﻘﯩﻤﯩﺪۇق  .دﯨﻴﯩﺸﯩﻨ ، ﻛرۈﺷﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤن  .ﺋﺑﯘ
ﺋﻳﺴﺎ  :ﺑﯘ ﺳﮬﯩﻴﮫ ﻳﺎﺧﺸ ﮬدﯨﻴﺲ دﯨن  ] .ﺳﯜﻧﻧ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨ ﺷﺎﻛﯩﺮ ﻧﺷﯩﺮى  ‐ 2663 ،ﮔ ﻗﺎراڭ [
ﺋﯩﺮﺑﺎد ﺑﯩﻦ ﺳﺎرﯨﻴ ، ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﺴﯘن  ،ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨ ، ﭘﻳﻐﻣﺒر ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻼر ﻛﺎرۋﯨﺘﯩﻐﺎ
ﻳﻟﻧن ﮬﺎﻟﺪا  ،ﺋﺎﻟﻼھ ﭼﻛﻠﻧن ﻧرﺳﯩﻨ ﭘﻗت ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪﯨﻼ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ دەپ ﺋﻮﻳﻼﻣﺪۇ ؟ ﻣن ﺳﯩﻠرﮔ دەي  ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن
ﻗﺳﻣ ، ﻣن ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرﻏﺎن  ،ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ۋە ﭼﻛﻠﯩن ﻧرﺳﯩﻠر ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪﯨ ﻧرﺳﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻳﺎﻛ ﻛپ  ] .ﺋﺑﯘ داۋۇت
ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن  ،ﻛﯩﺘﺎب ﺋل ﺧﯩﺮاج  ،ﺋﯩﻤﺎرە ۋەل ﻓﻳﺌ[ 
)ب( ﺋﺑﯘ داۋۇت ﻳﻧ ، ﺋﯩﺮﺑﺎد ﺑﯩﻦ ﺳﺎرﯨﻴ دﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨ » ، ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧ ﺑﯩﺰﮔ ﻧﺎﻣﺎزدا ﺋﯩﻤﺎم ﺑﻮﻟﺪى  ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯘ ﺑﯩﺰﮔ ﺑﯘرۇﻟﺪى ﮬﻣﺪە ﺑﯩﺰﮔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ۋەز ﻗﯩﻠﺪى  . . .ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻤ)ﻳﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ( ۋە ﻣﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨ ﺗﻮﻏﺮﯨﻐﺎ ﻳﯩﺘﻛﻠﻧن
ﺧﻟﯩﭙﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ دﯨﻘﻘت ﻗﯩﻠﯩﻼر  ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯩﭙﯩﺸﯩﻼر ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧ ﺋﯩﺰﯨﻖ ﭼﯩﺸﯩﻼر ﺑﯩﻠن ﭼﯩﯔ ﭼﯩﺸﻠﯕﻼر  ] .ﺳﮬﯩﻴﮫ
ﺋﺑﯘ داۋۇت  ،ﻛﯩﺘﺎب ﺳﯜﻧن [ .
) (3ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻮرﺗﺎق ﻗﺎرﯨﺸ) ﺋﯩﺠﻤﺎﺋ (ﺳﯜﻧﻨﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨ دەﻟﯩﻠﻠﻳﺪۇ .
ﺷﺎﻓﯩﺌﯧ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﻣن ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر ﮬﻣﺪە ﺗﺎﺑﯩﺌﯧﻴﻨﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﮬدﯨﻴﺴﻨ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ  ،ﺋﯘﻧ
ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن  ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯩﭙﯩﺸﻤﯩﻐﺎن ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﺗﻠﯩﯩﻨ ﻣﯘﻗررەرﻟﺷﺘﯜرﻣﯩن ﺑﯩﺮەرﺳﯩﻨ ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﻤن  .ﻛﯩﻤ ﺑﯘ
ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺪﯨن ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ ﮬﻣﺮاﻟﯩﺮى ۋە ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﮔﺷن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە ﻧﺎداﻧﻼرﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮى دەپ ﻗﺎرﯨﻠﯩﺪۇ .
) (4ﺋﻗﯩﻞ ﺳﯜﻧﻨﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ .
ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﺴ ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘ دﯨن ﮬرﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯩﺮەﻛﻠﯩﯩﻨ ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺑرﮔن ﮬر
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ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻘﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯩﺮەﻛﻠﯩﯩﻨ ﺋﯘﻗﺘﯘرﯨﺪۇ  .ﺋﻟﯟەﺗﺘ ، ﺋﯘ ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪﯨ ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ زﯨﻴﺎدە ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻼرﻧ ﺑردى ۋە
ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺧۋەر ﻗﯩﻠﺪى  .ﺳﯜﻧﻨت ﺑﯩﻠن ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯨﺘﯩﺶ  ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯩﭙﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﻻزﯨﻤﻠﯩﻘ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎۋاز
ﻗﻮﺷﯘﺷﺘﺎ ﺋﯘ ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯨﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯨﺘﯩﺶ  .ﺋﯘ ﺑﯩﺰﮔ دﯨن ﻧرﺳﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،
ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛرﺳﺗﻤﯩﻠﯩﺮﯨ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ۋاﺟﯩﭗ .
ﺳﯜﻧﻨﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻر ﻛﺎﭘﯩﺮﻻر  ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻر دﯨﻨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩ ﻣﻟﯘم ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﻣﺪە
ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻐﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﺴﻤﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﺪى ۋە رەت ﻗﯩﻠﺪى .
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺳﯘﺋﺎﻟﯩﯩﺰ  ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻣﯘﺋﻳﻴن ﺑﯩﺮ ﻣزﮬﭘ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ ‐ﻳﻮق دﯨن ﻣﺳﯩﻠﯩ ﻛﻟﺴك
 ،ﺟﺎۋاپ ‐ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻻزﯨﻤ ﻳﻮق  .ﮬر ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﺗﺘﯩ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣزﮬﯩﭙ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻓﺗﯩﯟاﭼﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛ
دﯨﻨ ﺋﯩﺸﻼردا ﻣﺳﻠﮬت ﺳﻮراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣزﮬﯩﭙ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ؛ ﺋﯘ ﺋزى ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن  ،ﺗﻗﯟا ﺋﺎﻟﯩﻤﻼردﯨﻦ ﻓﺗﯩﯟا ﺳﻮرﯨﺸ
ﻛﯩﺮەك  .ﺋﮔر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﺪە ﻗﺎﻳﺴ دەﻟﯩﻞ ۋە ﻗﺎراﺷﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﺮەﻛﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻟﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﯩﺘرﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘ
ﻗﯘرﺋﺎن ۋە ﺳﯜﻧﻨﺗﺘﯩﻦ ﺋڭ ﻛﯜﭼﻠﯜك دەﻟﯩﻠ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﺎراﺷﻼرﻏﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸ ﻛﯩﺮەك  .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻣﺷﮭﯘر ﺗت ﻣزﮬﭘﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮﯨ ﺋﮔﺷﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ،ﺷرﯨﺖ  ،ﺋﮔر ﺋﯘ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪﯨ ﮬﻗﯩﻘﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻣزﮬﭘﺘ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﭼﯜﺷﻧﺴ ، ﺑﯘ
ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯘ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣزﮬﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ﮬﻗﯩﻘﺗ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸ ﻛﯩﺮەك  .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﯩﺸﺎﻧ ﻗﯘرﺋﺎن ۋە
ﺳﯜﻧﻨت ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯨ ﮬﻗﯩﻘﺗ ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ  .ﻓﯩﻘﮭ ﻣزﮬﭘﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﻗﺗﻼ ﻗﯘرﺋﺎن ۋە ﺳﯜﻧﻨت ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯨ ﺋﮬﺎﻣﻼرﻧ
ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﻗﯘرﺋﺎن ۋە ﺳﯜﻧﻨت ﺋﻣس .
ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﯩﺰﮔ ﮬﻗﯩﻘﺗﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺸﯩﻨ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸ ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ، ﮬﻣﺪە ﺑﯩﺰﮔ ﻧﺎﮬﻗﯩﻘﺗﻨ)ﺑﺎﺗﯩﻠﻨ(
ﻛرﺳﯩﺘﯩﺸﯩﻨ ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤدﻧ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺴﯘن .
ﭘﯧﺸﯩﯟا ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺳﺎﻟﯩﮫ ﻣﯘﻧﺟﺠﯩﺪ
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