 ‐ 22393ﻗﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﻛﯩﻨ ﻗﺎﻳﭽﺎ ﺑﯩﻠن ﺷﺎﻻﯕﻼﺷﺘﯘرۇش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﺋﯩ ﻗﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﻛﯩﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرۇش)ﻳﯘﻟﯘش( ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮت ﺑدەﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرۇش
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺗﯜرﻟﯜك ﻣﺎﻗﺎﻟ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧ ﻛردۈم ،ﻟﯧﯩﻦ ﻣن ﺗﯜﻛﯩﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرۇش دﯦن ﻗﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﻛﯩﻨ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠي
ﺋﺎﻟﺪۇرﯨﯟﯦﺘﯩﺶ دﯦﻧﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرەﻣﺪۇ ،ﺑﯘﻧ ﺋﻮﭼﯘق ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ ﻗﻮﻳﯘﺷﯘﯕﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن؟ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻢ ﺑك ﻗﻮﻳﯘق ،ﺑﯘﻧ
ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﻤن ،ﺑﯘﻧ ﻗﺎﻳﭽﺎ ﺑﯩﻠن ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﺴﺎم ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ رەﺑﺒ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ،
ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﯩﭽ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﺪا ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﮔﺷﻧﻠرﮔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت‐ ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺰﮔ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩ ﻗﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ۋە ﺑدﯨﻨﯩﺪﯨ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ ﺗﯜﻛﯩﻨ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮﯨﻨ
ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻳﻠ:
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻗﯧﺸﯩﻨ ﺷﺎﻻﯕﻼﺷﺘﯘرۇش ﺗﯜﻛﯩﻨ ﻳﯘﻟﯘش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ
ﭼﻛﻠﻧن ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼرﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻗﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﻛﯩﻨ ﻳﯘﻟﻐﺎن ۋە ﻳﯘﻟﺪۇرﻏﺎﻧﻼرﻏﺎ
ﻟﻧت ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺑﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺧﺎس ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩ ﺑﯘﻧ ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋر ﺷﯘﻧﺪاق
ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻟﻧت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘن.
ﺋﮔر ﻳﯘﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﭽﺎ ﺑﯩﻠن ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﺪۇرﯨﯟﯦﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺑﯘﻧﯩﻤﯘ ﻳﯘﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﺎن
ﺷﻛﻠﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻳﯘﻟﯘش ،ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺶ ۋە ﺋﺎﻟﺪۇرﯨﯟﯦﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﮬﯧﭻ ﭘرق ﻳﻮق دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺑﯘ
ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋر ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸ ﻛﯧﺮەك""] .ﮬرەم دﯨﻴﺎرى ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﭘﺗﯩﯟاﺳ"
-577ﺑت[.
داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﭘﺗﯩﯟاﺳ-5 ﺗﻮم -196ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺳﻮﺋﺎل ﻛﻟن" :ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﭼﺎﻗﻨﯩﯔ دەﺳﻠﭘ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪا ﻗﺎﺷﻠﯩﺮى ﺑك
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ﻗﻮﻳﯘق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛرۈﻧﯩﺸ ﺑك ﻛرۈﻣﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﯩﻠ ﺋﺎز ﻗﺎﻟﻐﺎن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯘ ﻗﯩﺰﭼﺎق ﺋﯩ ﻗﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ
ﻳﻧ ﻗﻮﺷﯘﻣﯘﺳﯩﺪﯨ ﺗﯜﻛﻠرﻧ ﺋﯧﻠﯩﯟەﺗن ،ﻗﯧﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ دﯦن دەرﯨﺠﯩﺪە ﺷﺎﻻﯕﻼﺷﺘﯘرﻏﺎن ،ﺑﯘﻧﺪاق
ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟ .دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻻر ﻣﯘﻧﺪاق ﺟﺎۋاپ ﺑرﮔن" :ﻗﯧﺸﯩﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرۇش ۋە ﺷﺎﻻﯕﻼﺷﺘﯘرۇش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ،ﺋزى ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ ﻟﻧت
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﺘﯘر .ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺗﻧ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻐﺎ ﻛﭼﯜرۈم ﺳﻮراپ ،ﻛﻟﯜﺳﯩﺪە
ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸ ﻛﯧﺮەك".
ﻳﻧ داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﭘﺗﯩﯟاﺳ-5 ﺗﻮم -195ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﻛﻟن" :ﻧﻣﺴ دﯦن ﻗﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﻛﯩﻨ ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯘر ،ﺑﯘﻧﺪاق
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻗﺎش ﺗرﮔﯜﭼ ۋە ﺗردۈرﮔﯜﭼﯩ ﻟﻧت ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺋﮔر ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺳﺎﻗﺎل،
ﺑﯘرۇت ﺋﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﻗﻮل‐ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﯜك ﺋﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻗﺎش ﺗرﮔﯜﭼ ۋە ﺗردۈرﮔﯜﭼﯩ ﻟﻧت ﻗﯩﻠﻐﺎن دﯦن ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺳﺌﯘد
رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-4886 ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2125 ﮬدﯨﺲ[.
ﺳزﻧﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴ :ﺋﯩ ﻗﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﻛﯩﻨ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧ ﻗﺎﻳﭽﺎ ﺑﯩﻠن ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺋﯧﻠﯩﯟەﺗﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﭗ
ﺷﺎﻻﯕﻼﺷﺘﯘرﯨﯟەﺗﺴﯘن ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ،ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜﻛﯩﻨ ﺋﺎﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﯩ ﻗﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺗﯜﻛﻠرﻧ ﺋﯧﻠﯩﯟەﺗﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﭘﺗﯩﯟاﺳ-5 ﺗﻮم -197ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺳﻮﺋﺎل ﻛﻟن :ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪا ﺋﯩ ﻗﯧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺗﯜﻛﻠرﻧ
ﻳﯘﻟﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ،ﺋﯘﻻر ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺋﯘﻧ ﻳﯘﻟﯩﯟەﺗﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺟﺎي ﻗﺎﺷﻨﯩﯔ
ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻣس".
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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