 ‐ 65506ﺋﯘﻻر ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻣﺳﭽﯩﺪﻛ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ  ،ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩ ﻳﻮل
ﻗﻮﻳﯘۋاﺗﯩﺪۇ.
ﺳﯘﺋﺎل
راﻣﯩﺰان ﻣزﮔﯩﻠ ﻣﺳﭽﯩﺘﯩﻤﯩﺰدە ﺋﯩﭙﺘﺎردﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎز ﺑﯘرۇن ﺋر ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸ ﻳﯜز ﺑﯩﺮﯨﺪۇ  .ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻧﭼﭽ
ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﯟاﺗﯩﺪۇ  .ﻣﺳﭽﯩﺖ ﺑﺎﺷﻘﯘرﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﮔر ﺋﯘﻻر ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠ ﻗﻮﻳﻤﯩﺴﺎ ،
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﺳﭽﯩﺘ ﻛﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﺎﻧﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘ . ﻳﻧ ﺗﯩﺨ ، ﺗراۋﯨﻴﮭﺘﺎ ﻳﯜز ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻧﭼﭽ ﺑﯩﺪﺋﺗﻠر ﺑﺎر  ،ﻣﺳﯩﻠن :
ﺋﯘﻻر ﺗراۋﯨﻴﮭﻨﯩﯔ ﮬر ﺗت رەﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﺳﺒﯩﻴﮫ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ  .ﺑﯘ ﺋﮬﯟاﻟﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻗﺎﻧﺪاق ﻧﺳﯩﮭﺗﯩﻼر ﺑﺎر ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ: 
ﺋرﻟر ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋز‐ﺋﺎرا ﺋﺎرﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸ ﮬﺎرام  .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻧﯘرﻏﯘن ﺳﻟﺒ ﺋﺎﻗﯩﯟەﺗﻠرﻧ ۋە ﮬﺎرام ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻛﻟﺘﯜرۈپ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ -1200 .ﺳﯘﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺋﺎرﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨ دەﻟﯩﻠر ﺋﻮﺗﺘﯘرﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘپ ﺑﻮﻟﺪى .
ﺋﺎرﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺶ ﮬر ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺖ ۋە ﮬرﺑﯩﺮ ﺋﻮرۇﻧﺪا ﭼﻛﻠﻧﻧﯩن  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘ ﺋﯩﺶ راﻣﯩﺰان ﺋﯩﻴﯩﺪا ﻣﺳﭽﯩﺪﻟردە ﻳﯜز ﺑرﺳ
ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺶ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺗﻛﯩﺘﻠﯩﻨﯩﺪۇ  .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻨ ﻗﻮﻏﺪاش ۋە ﺋﯘﻧ ﺗﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ
ۋە ﺋﯘﻻرﻧ ﺑﯘزۇق  ،رەزﯨﻞ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﻣﺳﭽﯩﺘﻠرﻧﯩﯔ ﻗﯘرﻟﯩﺸﯩﺪﯨ ﺷرﯨﺌت ﻣﻗﺴﺗﻠﯩﺮﯨ زﯨﺖ
 .ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺗﻗﯟاﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﺮﯨﺸﯩﺶ  ،ﻧﭘﺲ ﺧﺎﮬﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﯩ ﮬﯩﻤﺗ زﯨﺖ .
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﺳﭽﯩﺖ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﺎﻣﺎن ﺋﯩﺸﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸ ۋە ﺋﯘﻧ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﺸ ۋاﺟﯩﭗ  .ﻣﺳﭽﯩﺘﻨ
ﺑﺎﺷﻘﯘرﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻣﺳﺌﯘل .
ﮬﯩﭽﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋز‐ﺋﺎرا ﺋﺎرﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩﻨ ﻣﻧﺌ ﻗﯩﻠﺴﺎق  ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻣﺳﭽﯩﺘ ﻛﻟﻤﺳﻠﯩﯩﻨ ﻛﻟﺘﯜرۈپ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ دەپ ﺑﯘ ﻳﺎﻣﺎن ﺋﯩﺸﻨ ﺋﺎﻗﻼﺷﻘﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳﯜﻛﯜﺗﺘ ﺗﯘرﯨﺸﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ  .ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﭼﭽ ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ :
 -1ﻳﺎﻣﺎن ﺋﯩﺸﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺗﯘرۇپ ﺋﯘﻧ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﯜﻛﯜﺗﺘ ﺗﯘرۇش ﮔﯘﻧﺎھ  .ﭘﻳﻐﻣﺒر)ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە
ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن (  :ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﻛﯩﻤ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻣﺎن ﺋﯩﺸﻨ ﻛرﺳ ﺋﯘﻧ ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﺋزﮔرﺗﺴﯘن  ،ﺋﮔر ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﺎ ﺗﯩﻠ
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ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﯘن  ،ﺋﮔر ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﺎ دﯨﻠ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﯘن  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺋڭ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺋﯩﻤﺎن  ] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن [ 48 ،
ﺋﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎدەم ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﺳﭽﯩﺘ ﻛﯩﻠﯩﺸ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪۇ .
 -2ﻣﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋڭ ﻣﯘﮬﯩﻢ روﻟ ‐ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ  ،ﺋﯘﻻرﻧ ﻳﺎﻣﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش .
ﺷﯘﯕﺎ ﻣﺳﭽﯩﺘﻨ ﺑﺎﺷﻘﯘرﻏﯘﭼﯩﻼر ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋز‐ﺋﺎرا ﺋﺎرﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﺎراﻣﻠﯩﻘﯩﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرﯨﺸ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺸ ﻛﯩﺮەك .
 -3ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻣﺳﭽﯩﺘ ﮬرﮔﯩﺰ ﻛﻟﻤﻳﺪۇ دﯨﻴﯩﺶ ﭘﻗﺗﻼ ﭘرەز  .ﮬﺗﺘﺎ ﺑﯩﺰ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﭘرەز ﻗﯩﻠﺴﺎق  ،ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻗﺎراﻟﻤﺎ ﺷﯘﻛ ، ﻳﺎﻣﺎن ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻨ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜن ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺗﯘرﯨﺪۇ .
 -4ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭙﺘﺎردﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺟﺎي ﻗﯘرۇﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ،ﺋﯘ ﻣﻳﻠ ﻣﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻟﯘﯕﯩﺪا  ،ﻳﺎﻛ
ﺳﯩﺮﺗﯩﺪا ،ﭼﯩﺪﯨﺮدا ﻳﺎﻛ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﺪە ﺑﻮﻟﺴﯘن  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻛﯩﺮەﻛﻠﯩﻚ ﭘﺮوﮔﯩﺮاﻣﻤﯩﻼر ۋە ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر
ﺗﻣﯩﻨﻠﻧﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ رﯨﻴﺎﺳﺗﭽﯩﻠﯩﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘﺷ ﻛﯩﺮەك .
 -5دەۋەت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﯩﺘﻟﻳﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺋﯘﻧ ﺗﯜزەﺷ ﻛﯜچ ﭼﯩﻘﯩﺮاﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷ، 
ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺗﺳﯩﺮﯨ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘ، ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧ ﺋﺎﻗﻼﺷﻘﺎ ﺋﯩﺰدەﻧﻤﺳﻠﯩ ﻛﯩﺮەك .
ﺋﺎرﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺰ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﺗﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻣﺳﯩﻠ . ﺋﯘﻧ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺋﯘﻧ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﭼﻮﻗﯘم ﻛﯜچ ﭼﯩﻘﯩﺮﻟﯩﺸ ﻛﯩﺮەك  .ﺋﮔر ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻗدەم ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻳﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﻗﻳردﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﯩﺰ ؟!
ﺳﯩﺰ ﻣﺳﺌﯘل ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﭼﭽ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺧﯩﺰﻣت ﺋﯩﺸﻠڭ  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ
ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺟﺎي ﮬﺎزﯨﺮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ  ،ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺮوﮔﯩﺮاﻣﻤﯩﻼرﻧ ﮬﺎزﯨﺮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎردەﻣﻠﯩﺸﯩﯔ .
ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﻣﯘۋەﭘﭙﯩﻘﯩﻴﺗﻠﯩﻚ ۋە ﺋﻮﯕﯘﺷﻠﯘق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ .
ﺋﯩﯩﻨﭽ: 
ﺗراۋﯨﻴﮭﻨﯩﯔ ﮬر ﺗت رەﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﺳﺒﯩﻴﮫ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﮬﻗﻘﯩﺪﯨ ﺳزﯨﯩﺰﮔ ﻛﻟﺴك  ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧ -50718 ﺳﯘﺋﺎﻟﻨﯩﯔ
ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﯩﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺪﺋﺗﻠﯩﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪۇق .
ﭘﯧﺸﯩﯟا ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺑﺎز ) ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ رەﮬﯩﻢ‐ﺷﭘﻘت ﻗﯩﻠﺴﯘن( دﯨﻦ:
ﺗراۋﯨﻴﮭﻨﯩﯔ رەﻛﺗﻠﯩﺮى ﺋﺎرﻟﯩﻘﯩﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﮔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺳﻮراپ ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻠﯘق
ﺧﻟﯩﭙﯩﻠردﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨ ﺗﯩﻠپ ﺋﺎۋازﯨﻤﯩﺰﻧ ﻛﺗﯜرﺷﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻧﯩﻤ ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا  ،ﺋﯘ ﺟﺎۋاپ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق
دﯨن  " :ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﭼ ، ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎس ﻳﻮق  ،ﺑﻟ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺪﺋت ﮬﻣﺪە ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻛﯩﺮەك  .ﺑﯘ ﺋﯘﻣﻤﺗﻨﯩﯔ
ﻛﯩﻴﯩﻨ ﺋۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﭘﻗت دەﺳﻠﭘ ﺋۋﻻدﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﯜزﯨن ﻧرﺳﯩﻼ ﺗﯜزﯨﻴﻟﻳﺪۇ  ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯘرﺋﺎن ۋە
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ﺳﯜﻧﻨﺗ ، ﮬﻣﺪە ﺑﯘ ﺋﯘﻣﻤﺗﻨﯩﯔ دەﺳﻠﭘ ﺋۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ زﯨﺖ ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ " .
ﺗﯜﮔﯩﺪى .
] ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺑﺎز ﻓﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ[ 11369 ، 
ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ .
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