 ‐ 147729ﺋﺎﻳﺎﻏﻘﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا دەﺳﻠپ ﺋﻮڭ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﻮل ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺗﻮر ﺑﺗﺘ ﺋﺎﻳﺎﻏﻘﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﺗﯩﯟاﻧ ﺋﻮﻗﯘدۇم ،ﺋﯩ ﻗﯘﻻﻗﻘﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﺋﯩ ﭘﯘﺗﻘﯩﻤﯘ
ﺗڭ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك دﯨﻴﯩﻠﯩﭙﺘﯘ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻢ :ﭼﻮﻗﯘم ﺋﯩ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺗڭ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋۋزەﻟﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛ ﺋﻮڭ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ،ﺳﻮل ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺳﻮل ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣت ﺋﻮرﻧﯘﻣﺪا
ﻳر ﭘﺎﻛﯩﺰە ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﺎﻳﭙﺎق ﺑﯩﻠن ﻳرﮔ دەﺳﺴپ ﺗﯘرۇش ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻣن ﮬر ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺗﯘﻣﻐﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ‐ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ
ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﻳﻧ ﺳﻮل ﭘﯘﺗﯘﻣﺪا دەﺳﺴپ ﺗﯘرۇپ ﺋﻮڭ ﭘﯘﺗﯘﻣﻐﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎن .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑ ﻛﯩﺮاﻣﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻳﺎﻏﻘﺎ ﻳﺎﻛ ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻘﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺋﯩ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺗڭ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘرز ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﺳﯜﻧﻨﺗﺘﯘر .ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر دەﺳﻠﭘﺘ
ﺋﻮڭ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮل ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﺗﻮﻏﺮﯨﺴ ﺋﯩ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺗڭ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر.
ﺋﯩﻤﺎم ﻣرداۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﺋﻟﺌﯩﻨﺴﺎف" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳرﻧﯩﯔ -1ﺗﻮم -185ﺑﯩﺘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺳﯜﻧﻨت ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻣﺳﮭ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟ :ﺋﯩ ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺋﯩ ﭘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺗﺮاﭘﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩ
ﻗﻮﻟﯩﻨ ﭘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﯩ ﺋﺗﯜزۈﺷﺘﯘر" .ﺋﺗﺘﻟﺨﯩﺲ ۋە ﺋﻟﺒﻟﻐ "دﯦن ﻛﯩﺘﺎﭘﺘﺎ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﻮڭ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺑﯘرۇن ﻣﺳﮭ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯜﻧﻨﺗﺘﯘر .ﺋﯩﻤﺎم ﺑﻳﮭﻗﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رﯨﯟاﻳﯩﺘﯩﺪە :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺎﻳﺎﻏﻘﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺑﯩﺮﻻ ﻣﺳﮭ
ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺧﯘددى ﻣن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻏﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨ ﺑﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎراپ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪەكدەپ ﺗﺳﯟﯨﺮﻟﯩن.
ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﻛرۈﻧﯩﺸﯩﺪﯨﻦ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯩ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺗڭ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺋﻣﻤﺎ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﻣﺳﮭﯩﻨ ﻗﺎﻳﺴ ﺷﻛﯩﻠﺪە
ﻗﯩﻠﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن "ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﻣﺳﮭﯩﻨ ﻗﺎﻳﺴ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻗﯩﻠﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" دﯦن ﺳز ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا دەﺳﻠﭘﺘ
ﺋﻮڭ ﭘﯘﺗﯩﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮل ﭘﯘﺗﯩﯩﺰﻏﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﺴﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﻳردﯨ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺋۋزەﻟﻠﯩﻚ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ،ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋۋزەﻟﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك.
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ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎي ،ﺋﺎﻳﺎﻏﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘ ﺗرﯨﭙ ،ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ
ﺑﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮى ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﭼﺎق ﺗرەﭘ ﻣﺎﯕﺪۇرﯨﺪۇ ،ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩ ﻗﻮل ﺑﯩﻠن ﺋﯩ ﭘﯘﺗﻘﺎ ﺗڭ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮﻻ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩ ﻗﯘﻻﻗﻘﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ،ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﺋﻮڭ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ،ﺳﻮل ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﺳﻮل ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺗڭ
ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩ ﺳﯜﻧﻨﺗﺘﯘر .ﺑﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ :ﻣﯘﻏﻳﺮە ﺋﯩﺒﻨ ﺷﯘﺋﺒ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ:
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯩ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﺪى دﯦن ﮬدﯨﺴﯩﺪۇر.ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﺘ ﺋﻮڭ ﺗرەپ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى دﯦﻤﺳﺘﯩﻦ
ﺑﻟ ﺋﯩ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﺪى دﯦﻴﯩﻠن ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺳﯜﻧﻨﺗﻨﯩﯔ ﻛرﯨﻨﯩﺸ ،ﺋﮔر ﺋﯩ ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺋﯩﺸﻠﯩﻤﯩﺴ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ
دەﺳﻠﭘﺘ ﺋﻮڭ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮل ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯩ ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﺋﻮڭ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻧ ﺋﯩ
ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﺳﻮل ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺳﻠ ﻳﻮق""] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻤ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘﺗﯩﯟا" -1ﺗﻮم
-250ﺑت[.
ﺋﮔر ﺋﻮڭ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺳﻮل ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻟﯩﯩﻦ ﺳﯜﻧﻨت ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﻮڭ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﺳﻮل
ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺳﻮل ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩ ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺗﯘﺗﻤﺎس ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﻳﻧ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺸﻠﺗﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
"ﻛﺷﺎﭘﯘل ﻗﻧﻨﺎئ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -1ﺗﻮم -119ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻣﯘﻏﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ
ﮬدﯨﺴ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﻮڭ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﺳﻮل ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺳﻮل ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯜﻧﻨﺗﺘﯘر".
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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