 ‐ 949ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﻳﯜﺳ ﻗﺎﻳﺴ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎزاﺑﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﻘﺎزﻏﯘﭼ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔن ﻛﯩﺸ دوزاﺧﻘﺎ ﻛﯧﺮەﻣﺪۇ؟ ﻳﮬﯘدى ،ﻧﺎﺳﺎراﻻرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﺎﭘﯩﺮﻻر ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ
ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﻤﯩﺰ دەﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﭘﺎﺳﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﻤن دەﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺋچ
ﻛرﯨﻤن دﯦﻤﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﻨ ﺋﻮﭼﯘﻗﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﻨ ﺋﻮﭼﯘﻗﻼﺷﺘﯘرۇپ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘ ﻳردە ﺗت ﺗﯜرﻟﯜك ﺳﻳﯜ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼر ﺋﯧﺰﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﻳﯜﺳ؛ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋزﯨﻼ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎزاﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘش ۋە ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﭘﻼر ﺑﯩﻠن ﺋﯘﺗﯘق ﻗﺎزﯨﻨﯩﺸﻘﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻣﯘﺷﺮﯨﻼر ،ﻛﯩﺮﯨﺴﺘﻐﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﻐﯘﭼﯩﻼر ،ﻳﮬﯘدﯨﻼر ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻣﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻛﯘﭘﯘر ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪۇ ،ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﺘ ﻣﯘﺳﺘﮬم ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻗززاﺳ ﺑﯩﻠن ﻳﺎﺷﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﻳﺎﺧﺸ ﻛرەﻟﯜﭼ ﻛﯩﺸﯩﻠردۇر.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔن ﻧرﺳﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪﯨﻦ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔن ﻧرﺳﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﻗت ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﻣﯘﺳﺘﮬﻣﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺗﺗﯩﻨﭽ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ،ﺑﯘ ﺋﻮرﺗﺎق ﻣﯘﮬﺑﺒت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن
ﺑﯩﺮﮔ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨن ﺑﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﺋﻣس ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔﻧﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﺋﻣس ۋە ﺋﺎﻟﻼھ

4/1

ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﻣس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻏﻳﺮﯨﺪﯨ ﺑﯘ ﻧرﺳﯩﻨ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻣﯘﺷﺮﯨﻼرﻧﯩﯔ
ﻣﯘﮬﺑﺒﯩﺘﯩﺪۇر.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﺷﯩﻨﭽ ﻗﯩﺴﻤ ﻗﺎﻟﺪى ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﺪا ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﺑﯩﺌﯩ ﻣﯘﮬﺑﺒت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﺑﯩﺌﯩﺘ ﻣﺎس
ﻛﻟن ﻧرﺳﯩ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪۇر ،ﺧﯘددى ﺋﯘﺳﺴﯘز ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﯘﻧ ،ﺋﺎچ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻤﻛﻨ ،ﺋﯘﻳﻘﯘﻧ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ،ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨ
ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔﯩﻨﯩﺪەك ،ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﻠر ﻣﺎﻻﻣت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﻣﯘﮬﺑﺒﯩﺘ ۋە زﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﺷﻐﯘل ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻳﯩﺒﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا
 ﺗُﻠْﻬِﻢ اﻣﻮاﻟُﻢ و اودﻛﻢ ﻋﻦ ذِﻛﺮِ اﻟﻠﱠـﻪ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋ ﻣﻣﯩﻨﻠر! ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻼر ۋە ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻼر ﺳﯩﻠرﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ زﯨﺮﯨﺪﯨﻦ
)ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﺎﺋت ـ ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘﯩﺪﯨﻦ( ﻏﭘﻠﺗﺘ ﻗﺎﻟﺪۇرﻣﯩﺴﯘن] .ﺳﯜرە ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﯘن -9ﺋﺎﻳت[.
ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :رِﺟﺎل  ﺗُﻠْﻬِﻴﻬِﻢ ﺗﺠﺎرةٌ و ﺑﻴﻊ ﻋﻦ ذِﻛﺮِ اﻟﻠﱠـﻪ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﯘﻻر ﺷﯘﻧﺪاق ﺋرﻟرﻛ ،ﺳﻮدا ـ
ﺳﯧﺘﯩﻖ ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻏﭘﻠﺗﺘ ﻗﺎﻟﺪۇرﻣﺎﻳﺪۇ] .ﺳﯜرە ﻧﯘر -37ﺋﺎﻳت[" .ﺋل ﺟﺎۋاﭘﯘل ﻛﺎﭘ-1"ﺗﻮم -134ﺑت.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﻨﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﭘرق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﮬر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺑﯘ ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺸﻘﺎ ﻣﯘﮬﺘﺎج ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻟ ﻣﺟﺒﯘر ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﮬﯩﻢ
ﭘرﻗﺘﯘر .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﻣﻤﻟﻠﯩﯩﺪﯨﻨﺪۇر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ
ﺷﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋزﯨﺪۇر ،ﺑﯘ ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘرق :ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔﯜﭼ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﺘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﻳﯜﺳﯩ ﺋﮔﯩﺸﯩﺪۇ،
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﻳﯜﺳ ﺑﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﺪە ﺋﻮرﻧﺎﺷﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺳﻳﯜ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔن ﻧرﺳﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷ ﺗﯜرﺗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔن ﻧرﺳﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﺳ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔن ﻧرﺳ
ﻳﺎﻧﺪﯨﺸﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻠﯩﺮى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟﯩﺮى ،ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮى ۋە ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺋچ ﻛرﮔﻧﻨ ﺋچ ﻛرﯨﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻤﯘ ﺋچ ﻛرﯨﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن
ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ۋە ﺋچ ﻛرۈﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﺗﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﭼﻤﻧﻠﯩ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋچ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮﯨﻨ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﮬﺎﺟﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﯩ ﺋزﮔرﺗﯩﯟﯦﺘﻟﻤﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ
ﻛرۈﺷ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﻟن ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ۋە ﺋﻟم ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧ ﺋچ ﻛرۈﺷ
ﺋزﮔرﺗﯩﯟﯦﺘﻟﻤﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﺗن ﺑﯘ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﻳﺎ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺳﺘن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻧﯩﺪە ﭼﯜﺷﻧن ﻳﺎﻛ ﺋز ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﺗﯩﺮﯨﺸﻘﺎن ﻳﺎﻛ ﮬددﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﺶ ،ﺗﺎﻻش‐
ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷ ﻣﯘﻣﯩﻦ.
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دﯨﻨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﺋﯩﺸ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ۋە ﺋچ ﻛرۈﺷﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗت ﺋﺎﺳﺎﺳﻨ ﭼرﯨﺪەﻳﺪۇ ،ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ۋە ﺋچ
ﻛرۈﺷ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﺎ ﺷﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮﻛﯩﺸﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ،ﺋچ ﻛرۈش ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧ ﻣﯘﺳﺘﮬم ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﺳ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪۇ ،ﺋچ ﻛرﺳ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﯜﭼﯜن ﺋچ ﻛرﯨﺪۇ ،ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺗرك ﺋﺗﺴ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﺗرك ﺋﯧﺘﯩﺪۇ ،ﻣﯘﺷﯘ ﺗت ﺗﯜرﻟﯜك
ﻧرﺳﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻤﻳن ﻧرﺳ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧ ،دﯨﻨ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻛﯧﻤﯩﻴﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﻨﯩﯔ زﯨﺘ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯩ ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ :ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴ ﺋﺳﻠ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺗۋﮬﯩﺪﻛ ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺷﯧﺮﯨﺘﯘر ،ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺗﯜر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﻳﯜﺳ ۋە ﺋﯩﺨﻼﺳﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ
ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼم داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯧﻘﯩﺮﯨﯟەﺗﻤﻳﺪۇ.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴ :ﻣﯘﺷﺮﯨﻼرﻧﯩﯔ ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘﺗﻠﯩﺮى ۋە ﻣﺑﯘدﻟﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔﯩﻨﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻣﻦ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻣﻦ ﻳﺘﱠﺨﺬُ ﻣﻦ دونِ اﻟﻠﱠـﻪ اﻧﺪَادا ﻳﺤﺒﻮﻧَﻬﻢ ﻛﺤﺐِ اﻟﻠﱠـﻪ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺑزى ﺋﺎدەﻣﻠر ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻏﻳﺮﯨﻠرﻧ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧ) ﻣﻣﯩﻨﻠرﻧﯩﯔ( ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ دوﺳﺖ ﺗﯘﺗﻘﯩﻨﯩﺪەك دوﺳﺖ ﺗﯘﺗﯩﺪۇ) ،ﻳﻧ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﻳﺪۇ ۋە ﺋﯘﻻرﻏﺎ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪۇ ]ﺳﯜرە ﺑﻗرە -165ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﺷﯘ ﻣﯘﺷﺮﯨﻼر ﺋزﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ،ﺷﯧﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣﺑﯘدﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔﻧﺪەك
ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪۇ ،ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﻼﮬﻠﯩﻖ ۋە ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ ﻣﯘﮬﺑﺒﯩﺘﯩ ﻗﻮرﻗﯘﻧﭻ ،ﺋﯜﻣﯩﺖ ،ﺋﯩﺒﺎدەت ۋە دۇﺋﺎ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺋﮔﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻟﯘق
ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﮬﺑﺒت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧ ﻛﭼﯜرﻣﻳﺪۇ ،ﺋﯩﻤﺎن ﭘﻗت ﻣﯘﺷﯘ ﺷﯧﺮﯨﻠﯩﻨ دۈﺷﻤن ﺗﯘﺗﯘش ،ﺋﯘﻧ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﮬﻠﯩﻨ ﺋچ ﻛرۈش ۋە ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﺎرﺷ ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﺎرﻟﯩﻖ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟرﻧ ﺋۋەﺗﺘ ،ﻛﯩﺘﺎﭘﻼرﻧ ﻧﺎزﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪى ،ﻣﯘﺷﯘ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺳﻳﯜ ﺋﮬﻠ ﺋﯜﭼﯜن دوزاﺧﻨ ﻳﺎراﺗﺘ ،ﺷﯧﺮﯨ ﻗﺎرﺷ
ﺗﯘرﻏﺎن ،ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﮬﻠﯩﻨ دۈﺷﻤن ﺗﯘﺗﻘﺎن ،ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯜﭼﯜن ﺟﻧﻨﺗﻨ ﻳﺎراﺗﺘ ،ﻛﯩﻤ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋرﺷﯩﺪﯨﻦ زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺗﮬﺘﯩﯩﭽ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼھ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨن ،ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨن ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻟﺘﯜرﯨﺪﯨن ،ﭼﯘﻗﯘﻧﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﻢ
ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﺗﺌﯩ ﻧزەر ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬرﻗﺎﻧﭽ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎدا‐ﺟﯘدا ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯜﭼﯜن ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ،ﺋۋﻻدﻻر ،ﺋﺎﻟﺘﯘن ،ﻛﯜﻣﯜش ،ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﺎﺗﻼر ،ﭼﺎرۋﯨﻼر ۋە
زﯨﺮاﺋﺗﻠرﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯘﻧ ﺧﯘددى ﺋﺎچ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺗﺎﺋﺎﻣﻨ ،ﺋﯘﺳﺴﯘز ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺳﯘﻧ ﻳﺎﺧﺸ
ﻛرﮔﻧﺪەك ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪۇ ،ﺑﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
ﺋﮔر ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﺳ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﯩ ﺋﯘﻻﺷﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘ ۋە ﺗﺎﺋﯩﺘﯩ ﻳﺎردەم
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ﺋﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺳﻳﯜﮔ ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺗرﯨﭙﯩ ﺋﯘﻟﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻛﯕﯜل ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻟززەﺗﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘ دۇﻧﻴﺎدا ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ۋە ﺧﯘﺷﺒﯘي ﻧرﺳﯩﻠر ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸ
ﻛرۈﻟن زاﺗﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪۇر ،ﺋﯘ زاﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﺋﯩ ﻧرﺳﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﻳﯜﺳ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﻳﯜﺳﯩ،
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ۋەزﯨﭙﯩﺴﯩﻨ ﻳﺗﯜزۈﺷ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﯩﻨ ﺗﯘرﻏﯘزۇﺷﻘﺎ ﻳﺎردﯨﻤ ﺑﻮﻟﺪى.
ﺋﮔر ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﺋز ﺗﺑﯩﺌﯩﺘﯩ ،ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﻐﺎ ۋە ﺋﯩﺮادﯨﺴﯩ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﺳ ،ﺋﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ
ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ۋە رازى ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﮔ ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺑﻟ ﺋﯘ ﺳﻳﯜﮔ ﺋز ﺗﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﻳﯩﻠﻠﯩﻘ ﺑﯩﻠن ﻳﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺑﯘ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﻳﯜﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺟﺎزاﻻﻧﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ۋە ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺳﻳﯜﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﻣﻤﻟﻠﯩ ﻛﯧﻤﯩﻴﯩﺪۇ.
ﺋﮔر ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘرات‐ﻣﻗﺴﯩﺘ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋﯨﺴﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﮬرﯨت
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﻳﯜﺳﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﻳﯜﺳ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ رازﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ
ﻧﭘﺴ‐ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ ﺋزﯨ زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴ :ﺋﯩﻠﯩﺮﻛﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺳﻳﯜﺳ ،ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ :ﺋﻮﺗﺘﯘراﮬﺎل ﻳﻮل ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺳﻳﯜﺳ ،ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﯩﺴ ﺑﻮﻟﺴﺎ:
زاﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺳﻳﯜﺳﯩﺪۇر] .ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ "روھ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -1ﺗﻮم -254ﺑت[.
ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت‐ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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