 ‐ 176290ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼرﻏﺎ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﭼﻮﻗﯘم
ﺗۋﺑ ﻛﯧﺮەك
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﮬﺎراق ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎم ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺗ ۋە ﺋﮔﯜن ﻳﻧ ﻣﯘﮬررەﻣﻨﯩﯔ ﺗﻮﻗﻘﯘزﯨﻨﭽ ۋە ﺋﻮﻧﯩﻨﭽ ﻛﯜﻧ روزا
ﺗﯘﺗﯘﺷﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﺴﺎم ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯘ روزاﻣﻐﺎ ﺳﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﻠﻣﺪۇ؟ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺗن ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ۋە ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ
ﮔﯘﻧﺎﮬﻠﯩﺮﯨﻢ ﻛﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ۋە ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ:
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﮔﯘﻧﺎﮬﻨ ﻛﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨ ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴﯩﺪۇر ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴ ﺑﯩﻠن
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﮔﯘﻧﺎﮬﻨ ﻛﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘزﯨﻠﯩﺘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ‐98334ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘزﯨﻠﯩﺘ ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪا ‐21775ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ:
ﮬﺎراق ﺋﯧﭽﯩﺶ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼردﯨﻦ ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺋﯧﻨﯩﻖ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺶ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق .ﮬﺎراق ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ
ﻣﻧﺒﺳ ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬﺎراق ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﻮن ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻟﻧت ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﺋﻧس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬﺎراق ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﻮن ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩ ﻟﻧت ﻗﯩﻠﺪى :ﮬﺎراﻗﻨ
ﺳﯩﻘﻘﯘﭼ ،ﺳﯩﻘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯜﭼ ،ﺋﯩﭽﯜﭼ ،ﻛﺗﯜرﮔﯜﭼ ،ﻛﺗﯜرۈپ ﻛﯩﻠﯩﻨﯜﭼ ،ﻗﯘﻳﯘپ ﺑرﮔﯜﭼ ،ﺳﺎﺗﻘﯘﭼ ،ﭘﯘﻟﯩﻨ
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ﺧﺟﻠﯩﯜﭼ ،ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﯘﭼ ۋە ﺳﯧﺘﯩﯟﯨﻠﯩﻨﻐﯘﭼ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر] .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1295 ﮬدﯨﺲ[.
ﺑﯘ ﮬدﯨﺴ ﺋﻟﺒﺎﻧ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا ﺳﮬﯩﮫ دەپ ﺑﺎﮬﺎ ﺑرﮔن.
ﮬﺎراﻗﻨ ﺗﺎﺷﻼپ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﻧﻠﯩ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﭗ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺶ زۆرۈر.
ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛ ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴ ﭘﻗت ﻛﯩﭽﯩﻚ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼرﻏﺎ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼر ﺳﻣﯩﻤ
ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ »ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴ ﺋﯩ
ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﮔﯘﻧﺎﮬﻘﺎ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" دﯦﻧﻠﯩ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى ،ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﮔﯘﻧﺎﮬﻘﺎ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ
"ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" دﯦن ﻣﯘﺗﻠق ﺳز ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼرﻏﺎ ﺗۋﺑﯩﺴﯩﺰ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻤﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺟﯜﻣدﯨﻦ ﺟﯜﻣﮔﯩﭽ ۋە راﻣﯩﺰاﻧﺪﯨﻦ راﻣﯩﺰاﻧﻐﯩﭽ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟر ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﺴﺎ ،ﺋﺎرﯨﺪﯨ
ﻛﯩﭽﯩﻚ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼرﻏﺎ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن.
ﻧﺎﻣﺎز روزﯨﺪﯨﻦ ،راﻣﯩﺰان روزﯨﺴ ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋۋزەل ﺋﯩﻧﻠﯩ ﻣﻟﯘم ،ﺷﯘﯕﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣزﻛﯘر ﺋﯩﺒﺎدەت ﻛﯩﭽﯩﻚ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼرﻏﺎ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯜن ﻳﺎﻛ ﺋﯩ
ﻛﯜن ﻧﭘﻠ روزا ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﺴﺎ ،زﯨﻨﺎ ،ﺋﻮﻏﯘرﻟﯘق ،ﮬﺎراﻗﺷﻠﯩﻚ ،ﻗﯩﻤﺎرۋازﻟﯩﻖ ،ﺳﯧﮭﺮﯨرﻟﯩﻚ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼرﻏﺎ ﻛﺎﭘﺎرەت
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﺋﻮﻳﻼش ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ،ﺋﯩﺶ ﮬرﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ"] .ﻣﯩﺴﯩﺮ ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﻠﻤﺎ"-1ﺗﻮم -254ﺑت[.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺑزﯨﻠر ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼرﻏﺎ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴ ﺋﺟﯩﺮﻧ زﯨﻴﺎدە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،دەﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﻣﻏﺮۇرﻻﻧﻐﯘﭼ راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ۋە ﺑش
ۋاﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧ ۋە ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﺗﺘﺎ ،ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻣﺪۇ؟ ﺋﯘﻻرﻣﯘ ﭼﻮڭ
ﮔﯘﻧﺎﮬﻼردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﺎرﯨﺪﯨ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼرﻏﺎ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
راﻣﯩﺰان ﻳﻧ ﺑﯩﺮ راﻣﯩﺰاﻧﻐﯩﭽ ،ﺟﯜﻣ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺟﯜﻣﮔﯩﭽ ﺋﯩﯩﺴ ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼرﻧ ﺗﺎﺷﻼش ﻗﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ
ﮔﯘﻧﺎﮬﻼرﻏﺎ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﻮﻻﻻﻳﺪۇ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯜن ﺗﯘﺗﻘﺎن ﻧﭘﻠ روزا ﺷﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،داۋاﻣﻠﯩﻖ ﻗﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ﺑﯘ
ﺋﻗﯩﻠ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﺋﻣس.
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ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ،ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧ ۋە ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ روزﯨﻠﯩﺮى ﺋﻮﻣﯘﻣ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺷﯘ ﻳﯩﻠﺪﯨ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼرﻧﯩﯔ
ﻛﭼﯜرۈم ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘ ۋەدە ،ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺷرت‐ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﻚ ﺗﯧﯩﺴﺘﻠردﯨﻦ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼرﻧ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﺸ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻨﯩﯔ ﻛﭼﯜرۈم ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼرﻧ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﻣﯩﻐﺎﻧﺪا ،روزا
ﺑﯩﻠن داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﻣﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣ ﮔﯘﻧﺎﮬﻨﯩﯔ ﻛﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎردﯨﻤ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك راﻣﯩﺰان روزﯨﺴ ۋە ﺑش
ۋاﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎز ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼرﻧﯩﯔ ﻛﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ۋە ﻳﺎردﯨﻤ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻣﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :انْ ﺗَﺠﺘَﻨﺒﻮا ﻛﺒﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﺗُﻨْﻬﻮنَ ﻋﻨْﻪ ﻧُﻔّﺮ ﻋﻨْﻢ ﺳﻴِﯩﺎﺗﻢ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﮔر ﺳﯩﻠر ﻣﻧﺌ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﭼﻮڭ
ﮔﯘﻧﺎﮬﻼردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﺴﺎﯕﻼر ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﮔﯘﻧﺎﮬﻠﯩﺮﯨﻼرﻧ ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ۋە ﺳﯩﻠرﻧ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻣﺎﻛﺎﻧﻐﺎ )ﻳﻧ ﺟﻧﻨﺗ (ﻛﯩﺮﮔﯜزﯨﻤﯩﺰ.
]ﺳﯜرە ﻧﯩﺴﺎ -31ﺋﺎﻳت[.
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘ ﺑﯩﻠﯩﻨﺪﯨ ،ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﻛﭼﯜرۈﻣ ﺳۋەپ ﻗﯩﻠﯩﺶ :ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺳۋەپ ﺑﯩﻠن ﻛﭼﯜرۈﻣ ﺋز‐ﺋﺎرا
ﻳﺎردەﻣﺪە ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﭼﻛﻠﯩﻤﻳﺪۇ ،ﺋﯩ ﺳۋەﺑﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﻛﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﻛﭼﯜرۈم
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣﯘﻛﻣﻤل ۋە ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻛﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑﻠﯩﺮى ﻗﺎﻧﭽ ﻛﯜﭼﻳﺴ ﻛﭼﯜرۈم ﺷﯘﻧﭽ ﻛﯜﭼﻠﯜك،
ﻣﯘﻛﻣﻤل ۋە ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ""] .ﺋﻟﺠﺎۋاﺑﯘل ﻛﺎﭘ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر ‐ 13ﺑت[.
ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﺎراق ﺋﯩﭽن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜﻧﻠﯜك ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗۋﺑﯩﺴﯩﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﻳﻧ ﮬﺎراق
ﺋﯧﭽﺴ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜﻧﻠﯜك ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗۋﺑﯩﺴﯩﻨ
ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﻳﻧ ﮬﺎراق ﺋﯧﭽﺴ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜﻧﻠﯜك ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗۋﺑﯩﺴﯩﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺗﺗﯩﻨﭽ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﻧ ﮬﺎراق ﺋﯧﭽﺴ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜﻧﻠﯜك
ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗۋﺑﯩﺴﯩﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧ ﺟﮬﻧﻨﻣﻨﯩﯔ ﺋﺳﺘﯩﯩﺪﯨﻦ
ﺳﯘﻏﯩﺮﯨﺪۇ] .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﻳﯩﺘ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴ ﺋﻟﺒﺎﻧ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا ﺳﮬﯩﮫ دەپ ﺑﺎﮬﺎ ﺑرﮔن[.
ﻣﯘﺑﺎرەﻛﻔﻮرى "ﺗﮬﻔﺗﯩﻞ ﺋﮬﯟەزى"دە ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﻧﺎﻣﺎز ﺑدەن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋڭ ﺋۋزﯨﻠ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧﯩﻼ ﺧﺎس
ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎن ،ﺋﮔر ﻧﺎﻣﯩﺰى ﻗﻮﺑﯘل ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠﯩﺮى ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﻮﺑﯘل ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ""] .ﺗﮬﻔﺗﯘل ﺋﮬﯟەزى"-5ﺗﻮم -488ﺑت.
ﺋﯩﺮاﻗ ۋە ﻣﻧﺎۋﯨﻴﻤﯘ )ﺋﺎزراق ﭘرﻗﻠﯩﻖ ﺋﯩﭙﺎدە ﺑﯩﻠن( ﺷﯘﻧﺪاق دﯦن[.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ‐38145ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﮬﺎراق ﺋﯧﭽﯩﺸﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇش ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠر ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﯘرﺳﺎ ،ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﻮﺑﯘل
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ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ؟ ،ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﮔﯘﻧﺎﮬﻠﯩﺮى ﻗﺎﻧﺪاق ﻛﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ؟.
ﺳﯩﺰ ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﺳﻣﯩﻤ ،ﭼﯩﻦ ﺗۋﺑﯩ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺸﯩﯩﺰ ،ﮬﺎراﻗﯩﻦ ﻗﻮل ﺋﯜزﯨﺸﯩﯩﺰ ،ﺳل ﻗﺎراش ﺋﺎدﯨﺘﯩﯩﺰﻧ ﺗﯜزﯨﺘﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك،
ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ ﻛپ ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﯩﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘم ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗۋﺑﯩﯩﺰﻧ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ
ﺳﯘﺳﻠﯩﻘﯩﯩﺰ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤ ۋە ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨ ﺋﮬﻤﯩﻴت ﺑرﻣﯩﯩﻨﯩﯩﺰﻧ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ:
ﺑﯘ ﻳردە ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺰﮔ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﺳﯩﺰﻧ ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﯩﺪە روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﻳﺎﻛ ﺋزﯨﯩﺰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ﻧﺎﻣﺎز،
روزا ،ﺳدﯨﻘ ،ﮬج ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﮬﺎراق ﺋﯧﭽﯩﺶ ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮﯨ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎھ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋزﯨﯩﺰﻧ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠردﯨﻦ ﭼﻛﻠپ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨ
ﺋﺎﺷﯘرﯨﺸﯩﯩﺰﻏﺎ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘن ،ﺑﻟ ﻧﭘﺴﯩﯩﺰ ﻏﺎﻟﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺳﯩﺰ ﺑزى ﮔﯘﻧﺎﮬﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻟﻐﺎن ﺗﻗﺪﯨﺮدﯨﻤﯘ ،ﺗۋﺑ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﮔﯘﻧﺎﮬﺪﯨﻦ ﻗﻮل ﺋﯜزۈﺷ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاڭ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼرﻧ ﻛپ ﻗﯩﻠﯩﯔ.
ﻟﯧﯩﻦ ﺋﻣﻟﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺸ ۋە ﻗﻮﺑﯘل ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ،ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻛ ﺋﯩ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼرﻧﯩﯔ ﻛﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺧﺎس
ﭘزﯨﻠت ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ.
ﺟﺋﻔر ﺋﯩﺒﻨ ﻳﯜﻧﯜس ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻣن ﺷﺎﻣﻐﺎ ﻣﺎﯕﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻛﺎرۋاﻧﺪا ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﭼل ﻗﺎراﻗﭽﯩﻠﯩﺮى ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﺎرﯨﯟاﻧﻨ ﺗﯘﺗﯘپ،
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻟﺪى ،ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﺷﯧر ﺑﯩﻠن ﺑﺎدام ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﯩﺪى ،ﺋﯘﻻر ﻳﯧﻴﯩﺸﺘ ،ﻟﯧﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘ ﻳﯧﻤﯩﺪى ،ﻣن ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ :ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯧﻤﻳﺴن؟ دﯦﺴم ،ﺋﯘ :ﻣن روزا ﺗﯘﺗﻘﺎن ‐،دﯦﺪى ،ﻣن ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ :ﺳن روزا ﺗﯘﺗﯘپ
ﺗﯘرۇپ ،ﻗﺎراﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﺎل‐ﻣﯜﻟﯜﻛﻠرﻧ ﺋﯧﻠﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ،ﺋﺎدەم ﺋﻟﺘﯜرەﻣﺴن؟ دﯦﺴم ،ﺋﯘ :ﺋ ﺋﯘﺳﺘﺎز! ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﻮرۇن ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﻮﻳﯩﻤن ‐،دﯦﺪى.
ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﮭﺮاﻣﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻛﺑﯩﻨ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرۈپ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ :ﺳن ﮬﯩﻠﯩﻘ ﺋﺎدەم ﺷﯘﻣﯘ؟
دﯦﺴم ،ﺋﯘ :ﺋﺎﺷﯘ ﺗﯘﺗﻘﺎن روزا ﻣﯧﻨ ﻣﯘﺷﯘ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻳﺗﯜزدى ‐،دﯦﺪى"] .ﺗﺎرﯨﺦ دەﻣﺷﯩﻖ -66ﺗﻮم -52ﺑت"[.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ‐14289ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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