 ‐ 82392ﻗﯩﺰ‐ﺧﺎﻧﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﯩﺴﻼﻣﺪا ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻧﯧﻤ؟ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﻗﯩﺰ‐ﺧﺎﻧﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺌﻮﭼﯘق دەﻟﯩﻠﻠر ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﮬﻣﻤﯩ ﻣﻟﯘم .ﺑﯘ
ﺷرﯨﺌﺗﻨﯩﯔ ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘ ۋە ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻘ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺑﺮۇﻳﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼش،ﮬﯩﻤﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﮬرﻣت
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯜش ،ﺋزى ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﭘﯩﺘﻨﯩﻠردﯨﻦ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە
ﺳﺎﻗﻼﺷﻨ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﺑﯘ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻨ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن.
ﺑﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠﻠﯩﺮى ،ﺋﯩﻤﺎم ﺑﯘﺧﺎرى) (1729ۋە ﺋﯩﻤﺎم ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ)(2391
ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﺳﭘر
ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘن ،ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻳﺎت ﺋرﻟر ﻛﯩﺮﻣﯩﺴﯘن دﯦﻧﺪە ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘرۇپ :ﻳﺎ
رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ! ﻣن ﺋﺳرﻟر ﺑﯩﻠن ﭘﺎﻻﻧ‐ﭘﺎﻻﻧ ﺋﯘرۇﺷﻘﺎ ﭼﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼﺗﻘﺎن ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﮬﺟ ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﭽ ﺋﯩﺪى دەﻳﺪۇ،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ :ﺳن ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﮬﺟ ﺑﺎرﻏﯩﻦ دەﻳﺪۇ].ﺑﯘﺧﺎرﯨﻴﺪا -1729ﮬدﯨﺴﺘ،
ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪا-2391ﮬدﯨﺴﺘ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن[.
ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس.ﺋﯩﻠﯩﻤﻨ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﺎﺳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗﯜرﻟﯜك ﺷﻛﯩﻠﻠر ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻟﻠﯩﺸ ﻻزﯨﻢ .ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﻟﻳﻤن دﯦن ﻛﯩﺸ ﮬرﺗﯜرﻟﯜك ۋاﺳﯩﺘﯩﻠردﯨﻦ ﺑﯩﻤﺎﻻل
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﺎﻟﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ .ﻣﯩﺴﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﺴﺎق :ﺗﻮردﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ،ﻳﺎﻛ ﺗﻮر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘش ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪﯨ
ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻟﯩﻢ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻟﯟەﺗﺘ .ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن
ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻦ :ﻗﯩﺰ‐ﺧﺎﻧﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺗﯩﺒﺒ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﮔﯩﻨﯩﺸ ﭼﯩﻘﯩﺸ ۋاﺟﯩﭗ ﻳﺎﻛ ﺟﺎﻳﯩﺰ
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ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻗﺪﯨﺮدﯨﻤﯘ ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﺪەك ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ:
ﺋﺎ‐ﺋرﻟر ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺶ :ﻛﯧﺴل ﺋرﻟر ،ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼر ۋە ﻗﺎﺗﻨﺎش ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨ ﻳﺎت ﻛﯩﺸﯩﻠر.
ب‐ ﻳﯧﻘﯩﻦ دۆﻟﺗﻠرﮔ ﺋﺎﻳﺮوﭘﯩﻼن ﺑﯩﻠن ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯜچ ﻛﯜن ﺋﻣس ﭘﻗت ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺳﺎﺋت ۋاﻗﯩﺖ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ.
ج‐ ﺗﯩﺒﺒ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺋﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺗﯘرۇﺷﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ
ﺧﺎﻟ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ؟ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﻣﯘﻧﺪاق ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮﯨﺪۇ:
ﺟﺎۋاب:
-1ﺗﯩﺒﺒ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪا ﺗﻟﯩﻢ‐ﺗرﺑﯩﻴ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗرەﭘﻠردە ﺋرﻟر ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن
ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺟﺎﻳﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰزەت‐ﺋﺎﺑﺮۇﻳﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼش ﭘرز ﺋﻳﻦ ،ﺗﯩﺒﺒ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﭘرز ﻛﯘﭘﺎﻳ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﮬر ۋاﻗﯩﺖ ﭘرز ﺋﻳﯩﻦ ﭘرز ﻛﯘﭘﺎﻳﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺋرﻛك ﻛﯧﺴﻟر ،ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﻠن ﺳزﻟﯩﺸﯩﺶ
ﭼﻛﻠﻧﻤﻳﺪۇ .ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻳﺎت ﺋرﻛﻛﻠر ﺑﯩﻠن ﺳزﻟﺷﻧﺪە ﻏﯩﻠﺠﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺋرﻛﯩﻠﺷﺘﯩﻦ ﻗﺗﺌ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸ ﻻزﯨﻢ ،ﭼﯜﻧ
ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ﺑزى ﺋﺧﻼﻗﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺗﯜرﻟﯜك ﻳﺎﻣﺎن ﺧﯩﻴﺎﻟﻼردا ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ .ﺑﯘ ﮬﻛﯜﻣﭙﻗت ﺗﯩﺒﺒ ﺳﺎﮬدﯨﯩﻠرﮔ
ﺧﺎس ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺋﻮرﺗﺎﻗﺘﯘر.
-2ﺗﯩﺒﺒ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺗﻟﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻛﯧﺴل داۋاﻟﯩﺘﯩﺶ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻣﮬﺮەم ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ﺑﯘ ﻳﺎﺧﺸ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻣﮬﺮەم
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨن ﮔرﭼ ﺋﺎﻳﺮوﭘﯩﻼن ﺑﯩﻠن ﺳﭘر ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﻣﮬﺮەﻣﺴﯩﺰ
ﺳﭘر ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘن دﯦن] .ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ﮬدﯨﺲ[ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪاﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯜز‐ﺋﺎﺑﺮۇﻳﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼش ﺗﯩﺒﺒ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ
ﺋﮔﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﻣﻟﯘم ﺑﻮﻟﺪى.
-3ﻗﯩﺰ‐ﺧﺎﻧﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ دوﺧﺘﯘرﻟﯘق ﻛﺳﭙﯩﻨ ﺋﯩﻟش ﻳﺎﻛﯩﺌﮔﯩﺘﯩﺶ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧ داۋاﻻش ﺋﯜﭼﯜن ﺋزى ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺗﯘرﺳﺎ ﺟﺎﻳﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.ﺋﻣﻤﺎ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﻳﺎﻛ ﻣﮬﺮﯨﻤ ﻳﻮق ،ﻳﺎﻟﻐﯘزﻟﯘﻗﺘﺎ ﭘﯩﺘﻨﯩ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮﯨﺴ
ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺗﯘرۇﺷ ﺟﺎﻳﯩﺰ ﺋﻣس.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋرﻟرﻧ داۋاﻻش زۆرۈر ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ)ﻳﻧ ﺋر دوﺧﺘﯘرﻻر ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا(ﻛﯩﺴل ﺑﯩﻠن ﻳﺎﻟﻐﯘز ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ
داۋاﻻش ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
)ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ-12178 ﺑت(
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ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر .ﺷﻳﺨﻨﯩﯔ ﺳزى ﺑﯘ ﻳردە ﺗﯜﮔﯩﺪى.
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