 ‐ 9356ﺋﮬﻠ ﺳﯜﻧﻨ ۋەﻟﺠﻣﺎﺋﻧﯩﯔ ﻧزەرﯨﺪە ﺋﯩﻤﺎن ﻛم ‐ زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻻﻣﺪۇ
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﮬﻠ ﺳﯜﻧﻨ ۋەﻟﺠﻣﺎﺋﻧﯩﯔ ﻧزەرﯨﺪە ﺋﯩﻤﺎن ﻛم ‐ زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻻﻣﺪۇ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﻤﯩﺴ ﻧﯧﻤ؟

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺋﯩﻤﺎن ﺋﮬﻠ ﺳﯜﻧﻨ ۋەﻟﺠﻣﺎﺋﻧﯩﯔ ﻧزەرﯨﺪە ﻳﯜرەك ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ،ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠن ﺳزﻟش ۋە ﺋزاﻻر ﺑﯩﻠن ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺶدۇر .ﺑﯘ
ﺋﯜچ ﻧرﺳﯩﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ:
 .1ﻳﯜرەﻛﺘﯩﻦ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ.
 . 2ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠن ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﺶ.
 .3ﺑدﯨﻨ ۋە ﺋزاﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺶ ) ﻳﻧ ﺷرﯨﺌت ﺗﻛﻠﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮرۇﻧﻼش(.
ﺋﮬﯟال ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯩن ،ﺋﯩﻤﺎن ﻛم ‐ زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﻳﯜرەﻛﺘﯩﻦ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎﯕﻼپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن
ﻛرۈپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﺮدەك ﺋﻣس .ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼ ﺋﯩ ﺋﺎدەﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼپ ﺋﯩﺸﻧﻧ ﻳﺗﻤﻳﺪۇ.
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻢ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ! ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻟﯜﻛﻠرﻧ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﯩﺮﯨﻠﺪۈرﯨﺸﯩﻨ ﻛرﺳﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎڭدەپ
ﺳﻮرﯨﻐﺎن .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻟﯜﻛﻠرﻧ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧﻤﻣﺴن؟ دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا :ﺋﯘﻧﺪاق ﺋﻣس ،ﺋﻟﯟەﺗﺘ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤن ،ﻟﯧﯩﻦ ﻗﻟﺒﯩﻢ ﺋﺎرام ﺗﺎﭘﺴﯘن ﺋﯜﭼﯜن ﺳﻮرﯨﺪﯨﻢدەپ ﺟﺎۋاب ﺑرﮔن .ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯩﻤﺎن ﻗﻟﺒﻨﯩﯔ ﭼﯩﻦ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎرام
ﺗﯧﭙﯩﺸ ۋە ﺧﺎﺗﯩﺮﺟم ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﯘﻧ ﮬﻣﯩﺸ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ۋەز ‐ ﻧﺳﯩﮭت ﺳﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﺪا
ﺟﻧﻨت ۋە دۇزاﺧﻨﯩﯔ ﺧۋەرﻟﯩﺮى ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪا ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧ ﻛﯜﭼﻠﯩﻨﯩﭗ ﺧﯘددى ﺟﻧﻨت ﺑﯩﻠن دۇزاﺧﻨ ﻛزى ﺑﯩﻠن
ﻛرﯨﯟاﺗﻘﺎﻧﺪەك ﮬﺎﻟﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧ ﻏﭘﻠت ﺑﺎﺳﻘﺎن ﭼﺎﻏﺪا ﻳﺎﻛ ۋەز ‐ ﻧﺳﯩﮭت ﺳﻮرۇﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎن ﭼﺎﻏﺪا ﺋﯘﻧﯩﺪﯨ ﺑﯘ
ﭼﯩﻦ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.
ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠن ﺳزﻟش ﺗرەﭘﺘﯩﻨﻤﯘ ﺋﯩﻤﺎن ﻛم ‐ زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﯩﻠ ﺑﯩﻠن ﻳﺎد ﺋﺗن ﺋﺎدەم
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻳﯜز ﻗﯧﺘﯩﻢ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎد ﺋﺗن ﺋﺎدەﻣ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﺗﻟﺑ ﻻﻳﯩﻖ ﮬﺎﻟﺪا ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﻧﺎﻗﯩﺴﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ۋە ﻳﺎﻛ ﺧﻮﺷﻴﺎﻗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘﻗﺘﯘر .ﺷﯘﻧﯩﺪەك
ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ ﻛپ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧ ﺋﺎز ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻗﯘرﺋﺎن ۋە ﮬدﯨﺴﻼردە ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﯩﺴﺎﻟﻼر
ﻛپ .ﺗﺎﻛ ﺋﮬﻠ ﻛﯩﺘﺎب ﺋﯩﻤﺎن ﺋﯧﻴﺘﺴﯘن ،ﻣﻣﯩﻨﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧ ﻛﯜﭼﻳﺴﯘن ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺰ دوزاخ ﻣﯘﺋﻛﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﭘﻗت
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ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠردﯨﻦ ﻗﯩﻠﺪۇق ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧ ﺑﯩﻠن ﭘﻗت ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧ ﺳﯩﻨﯩﺪۇق)ﻣﯘددەﺳﯩﺮ ﺳﯜرﯨﺴ -31 ﺋﺎﻳت() » .ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪﯨﻦ(
ﺑﯩﺮەر ﺳﯜرە ﻧﺎزﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ،ﺋﯘﻻر )ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼر( ﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا )ﻣﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ( :ﺑﯘ )ﻳﻧ ﺳﯜرە( ﻗﺎﻳﺴﯩﻼرﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨ ﻛﯜﭼﻳﺘﺘ دەﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﺑﺎر ،ﻣﻣﯩﻨﻠرﮔ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎق) ،ﮬر ﺳﯜرﯨﺪە ﻳﯧ دەﻟﯩﻞ ‐ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن(
ﺑﯘ )ﻳﻧ ﺳﯜرە( ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨ ﻛﯜﭼﻳﺘﺘ ،ﺋﯘﻻر )ﺳﯜرﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎزﯨﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ( ﺧﯘﺷﺎل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .دﯨﻠﻠﯩﺮﯨﺪا ﻛﯧﺴل ﺑﺎرﻻر )ﻳﻧ
ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼر( ﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎق ،ﺑﯘ )ﺳﯜرە( ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯘﻓﺮﯨﻐﺎ ﻛﯘﻓﺮى ﻗﻮﺷﺘ) ﻳﻧ ﺋﯘﻻر ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻠﯩﻘﺘﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋزۋەﻳﻠﯩﺪى،
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﮔﯘﻣﺮاﮬﻼﺷﺘ ،(ﺋﯘﻻر ﻛﺎﭘﯩﺮ ﭘﯧﺘ ﺋﻟﺪى«)ﺗۋﺑ ﺳﯜرﯨﺴ -125-124 ﺋﺎﻳﺗﻠر( .ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮى ۋە ﮬدﯨﺴﻠرﻧﯩﯔ
ﻣزﻣﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎق ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﭗ ۋە ﺋﺎﺟﯩﺰﻻپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﯟاﻻﻻﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ
ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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