 ‐ 258312ﺋزى ﺋﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺳﯕﻛﻠﯩﺮى ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﻗﺎﭼﺎ‐ﻗﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ
ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﺧﯩﺘﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ ﺳﯕﻛﺘ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎن ﻗﺎﭼﺎ‐ﻗﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺋﯘﻻر ﻗﺎﭼﺎ‐ﻗﯘﭼﺎ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎن ﺳﯕﻛﻨﯩﯔ ﻛﯩﻠﯩﺶ
ﻣﻧﺒﯩﻴ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﻣس؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ 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.
ﺋﮬﻠ ﻛﯩﺘﺎب ﻳﻧ ﻛﯩﺘﺎب ﺑﯧﺮﯨﻠن ﻳﮬﯘدﯨ ۋە ﻧﺎﺳﺎراﻻردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق دﯨﻨﺴﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻟﺘﯜرﮔن ﻣﺎﻟﻠﯩﺮى ﮔرﭼ ﮬﺎﻻل
ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼر ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋزى ﺋﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﮬﺎﻳﯟاﻧﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا  ‐34496ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ
ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﻣﻤﺎ ﮔﺷﯩﻨ ﻳﯧﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﻳﯧﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺳﯕﻛﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ،ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺑﯘ
ﭘﺎﻛﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﻛ ﮬﺎﻻﻟﻤﯘ؟ دەپ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن ﻗﺎراﺷﻼردا ﺑﻮﻟﺪى .ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺑﯘﻧ ﻧﯩﺠﯩﺲ دﯦن ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﺪى ،ﺋﻣﻤﺎ
ﮬﻧﭘ ﻣزﮬب ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻛﺴﯩﭽ ﭘﺎﻛﯩﺰە دﯦن ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﺪى.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋزى ﺋﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺳﯕﯩ ﺋﺳﻠﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﺷﯩﻨ ﻳﯧﯩﻠ
ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻳﯧﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘن ﺋﯘ ﻧﯩﺠﯩﺲ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﭘﺎﻛﯩﺰە ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻚ ،ﺷﺎﭘﯩﺌﯩ ۋە ﺋﯩﺴﮭﺎق
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪۇر .ﺳﯘﭘﻴﺎن ﺳۋرى ۋە ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﭙ ﺋﯘﻧ ﭘﺎﻛﯩﺰە دﯦن ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﺪى ،ﭼﯜﻧ ﺋﻟﯜم دﯦن ﺋﯘﻧ
ﮬﺎﻻل ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﻣﻮﻳﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻧﯩﺠﯩﺴﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺗﯧﺮە ﺑﯩﻠن ﮔﺷﻨﯩﯔ ﻧﯩﺠﯩﺲ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﺴﺎ؛ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻗﺎﻧﻐﺎ ۋە ﻧﻣﻠﯩ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻨﺪۇر ،ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﺳﯕﻛﺘ ﺗﯩﭙﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯩﺠﯩﺲ دﯦﻴﯩﺸﺘﯩ دەﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺰ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺳﯩﻦ ﺳﯜرﯨﺴﯩﺪە :ﻗَﺎل ﻣﻦ ﻳﺤﻴِ اﻟْﻌﻈَﺎم وﻫ رﻣﻴﻢ . ﻗُﻞ ﻳﺤﻴِﻴﻬﺎ اﻟﱠﺬِي
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اﻧﺸَﺎﻫﺎ اول ﻣﺮة ۖ وﻫﻮ ﺑِﻞ ﺧَﻠْﻖ ﻋﻠﻴﻢ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﺋﯘ ﭼﯧﺮﯨﭗ ﻛﺗن ﺳﯕﻛﻠرﻧ ﻛﯩﻢ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪۈرەﻟﻳﺪۇ؟ دﯦﺪى ،ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨ،
ﺋﯘﻧ ﺋڭ دەﺳﻠﭘﺘ ﻳﺎراﺗﻘﺎن زات ،ﺗﯩﺮﯨﻠﺪۈرﯨﺪۇ ،ﺋﯘ ﮬر ﺑﯩﺮ ﻣﺧﻠﯘﻗﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر] «.ﻳﺎﺳﯩﻦ ﺳﯜرﯨﺴ-79-78 ﺋﺎﻳت[.
ﮬﺎﻳﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧرﺳ ﺋﻟﯩﺪۇ ،ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠ دەرت‐ﺋﻟﻣﻠرﻧ ﺳﯧﺰﯨﺶ ۋە ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر ،ﺳﯕﻛﺘﯩ دەرت‐ﺋﻟم
ﮔش ۋە ﺗﯧﺮﯨﺪﯨ دەرت‐ﺋﻟﻣﺪﯨﻦ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﺪۇ ،ﮬﺎﻳﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﮬﺎﻻل ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧرﺳ ﺋﻟﻧﺪﯨﻤﯘ ﮬﺎﻻل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻟﯜم
ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮔﺷ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﻟﯜم ﺑﯩﻠن ﮬﺎﻻل ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳ ﻳﻧ ﺋﻟﯜم ﺑﯩﻠﻧﻤﯘ ﻧﯩﺠﯩﺲ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
]"ﺋﻟﻤﯘﻏﻨ-1"ﺗﻮم -54ﺑت[ .ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻤﯘ ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﻨ ﻛﯜﭼﻼﻧﺪۇرﻏﺎن" .ﺷرﮬﯩﻞ ﻣﯘﻣﺘﯩ-1"ﺗﻮم
-93ﺑت.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻤﯘ ﺋﯩﻤﺎم ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﭙ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨ ﺗﺎﻟﻼپ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋزى
ﺋﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﮬﺎﻳﯟاﻧﻨﯩﯔ ﺳﯕﯩ ،ﻣﯘﯕﯜزى ،ﺗﯩﺮﻧﯩﻘ ۋە ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﯘۋﯨﻘ ،ﺗﯜﻛ ،ﻳﯘﯕ ،ﭘﻳﻠﯩﺮى ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﭙ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﭘﺎﻛﯩﺰدۇر ،ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻚ ۋە ﺋﮬﻤدﻧﯩﯔ ﻣزﮬﺑﺘﯩ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪۇر .ﺑﯘ
ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎراﺷﺘﯘر ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻧرﺳﯩﻠر ﺋﺳﻠﯩﺪە ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯩﺠﯩﺲ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ دەﻟﯩﻞ ﻳﻮق ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺑﯘ ﻧرﺳﯩﻠر
ﭘﺎﺳﯩﻨﺎ ﺋﻣس ﺑﻟ ﭘﺎﻛﯩﺰە ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻨﺪۇر .ﺑﯘ ﮬﺎﻻل ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩ ﻛﯩﺮﯨﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘﺎﺳﯩﻨﺎ
ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﮬﺎراﻣﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎرﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﻣﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ» :ﺋزى ﺋﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼر ﺳﯩﻠرﮔ ﮬﺎرام
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى« دﯦﺪى ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬﺎﻳﯟاﻧﻨﯩﯔ ﻣﻮي ۋە ﻳﯘﯕﻠﯩﺮى ﻛﯩﺮﻣﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﻟﯜم دﯦن ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ زﯨﺘﯩﺪۇر ،ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﯩ
ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ :ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗ ۋە ﺋﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗ .ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩ ،ﺋﯘﻻردا ﮬﯧﺲ ﺗﯘﻳﻐﯘ،
ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرى ﮬرﯨت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺳﯜﻣﻠﯜﻛﻠرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗ ﺋﺳﯜپ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘش ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرى ﮬرﯨت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠر ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﻟﯜك ﻧرﺳﯩﻠر ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻣﻮي ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
ﻧرﺳﯩﻠر زﯨﺮاﺋﺗ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﺳﯩﺪۇ ۋە ﺋﻮزۇﻗﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﻮي ﺗﺎرﺗﯩﺪۇ ،زﯨﺮاﺋﺗﻠردە ﮬﯧﺲ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ۋە ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرى ﮬرﯨت
ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼردﯨ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﮬﺗﺘﺎ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﺋﻟﻧ ﻗدەرﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﮬﺎﻻل ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ ۋە
ﻧﯩﺠﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ﻳﻮﻟ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺳﯕك ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋزى ﺋﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻧﯩﺠﯩﺲ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺑﯘﻧﺪاق دﯦن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ دﯦﻴﯩﻠﯩﺪۇﻛ :ﺳﯩﻠر ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣ ﺗﯧﯩﺴﺘﯩﻐﺎ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺴﯩﻠر؟ﭼﯧﯟﯨﻦ ،ﭼﺎﻳﺎن،
ﭘرۋاﻧ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻟﺴ ﻗﺎن ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨ ﺋﻟﯜم ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧ ﺳﯩﻠرﻣﯘ ۋە
ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻣﯘ ﻧﯩﺠﯩﺲ دﯦﻤﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ :ﺋزى ﺋﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﮬﺎﻳﯟاﻧﺪﯨ ﻧﯩﺠﯩﺴﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑ
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ﺋﯘﻧﯩﺪا ﻗﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻮﺳﯘﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻟﺴ ﻗﺎن ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠر ﺋزى ﺋﻟﯜپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻردا ﺗﻮﺳﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎن
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻر ﻧﯩﺠﯩﺲ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺳﯕك ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠرﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﺪا ﺗﻮﺳﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎن ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ۋە
ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرى ﮬرﯨت ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﻧﯩﺠﯩﺲ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﮔر ﺗﻮﻟﯘق ﮬﯧﺲ‐ﺗﯘﻳﻐﯘﻏﺎ ﺋﯩ ،ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرى ﮬرﯨت ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼر ،ﺋﯘﻻردا ﺗﻮﺳﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎن ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻟﺴ ﻧﯩﺠﯩﺲ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨن ،ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﺎن ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺳﯕك ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﻧﯩﺠﯩﺲ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ!.
ﺋﯩﺶ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺳﯕك ،ﻣﯜﯕﯜز ،ﺗﯩﺮﻧﺎق ،ﺗﯘﻳﺎق ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠردە ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯧﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎن ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﺪاق
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩن ﺋﯘ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﻧﯩﺠﯩﺲ دﯦﻴﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﻳﻮﻟ ﻳﻮق ،ﺑﯘ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪۇر.
ﺋﯩﻤﺎم زۆﮬﺮى ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯘﻣﻤﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮى ﭘﯧﺌﯩﻞ ﭼﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﺳﯕك ﺗﺎرﻏﺎﻗﻼردا
ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨ ۋە ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﺎراﻳﺘﺘ ،ﭘﯧﺌﯩﻞ ﭼﯧﺸ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺲ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﺪا ﻧزەر ﺑﺎر ،ﺑﯘ ﺋﯘﻧ
ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧ ﺋﻣس ،ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻳردە ﺋﯘﻧ دەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺋﻣس.
ﺗﯧﺮﯨﻤﯘ ﺋزى ﺋﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﮬﺎﻳﯟاﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋزاﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯩﺮ ﺋزاﺳ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﺪا ﻗﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺗﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﻛﯩﺰە ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸ دﯦن ،ﭼﯜﻧ ﺗﯧﺮە ﺋﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻧﯩﺪﯨ ﻧﻣﻠﯩﻚ ﻳﻮق
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﺠﯩﺲ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑ ﻧﻣﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﯕﻛﺘ ﻧﻣﻠﯩﻚ ۋە ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘق ﻳﻮق ،ﺳﯕﻛﺘﯩ ﻣﺎددﯨﻼر ﺗﯩﺰ
ﻗﯘرﯨﻴﺪۇ ۋە ﺗﯧﺮﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻛﺮەك ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩن ﺋﯘ ﺗﯧﺮﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻛﺮەك ﭘﺎﻛﯩﺰدۇر.
]"ﺋﻟﭙﺗﺎۋا ﻛﯘﺑﺮا"-1ﺗﻮم -271-266ﺑت[.
ﺳزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴ :ﺋﮔر ﺧﯩﺘﺎﻳﺪا ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﺑﯘ ﻗﺎﭼﺎ‐ﻗﯘﭼﯩﻼر ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻳﺎﻛ ﺋﮬﻠ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼر ﺋﻟﺘﯜرﮔن ﮔﺷﯩﻨ
ﻳﯧﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺳﯕﯩﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﭘﺎﻛﯩﺰە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻛﺴﯩﭽ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس .ﺧﯩﺘﺎﻳﻼر ﺋﮬﻠ ﻛﯩﺘﺎب ﺋﻣﺳﺘﯘر .ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘ ﺋزى ﺋﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﮬﺎرام
ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺳﯕﯩﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮬﺎرام ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﮬﺎﻳﯟاﻧﻨﯩﯔ ﺳﯕﯩ ﺗﻮﻏﺮﺳﯩﺪﯨ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻛﯜﭼﻠﯜك ،ﺋڭ
ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎت ﻗﯩﻠﯩﭗ ،دﯨﻨﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼپ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﺎﭼﯩﻼر ﻛپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﯘﻧ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﻛﯘﭘﺎﻳﻟﻧﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﮔر ﺑﯘ ﻗﺎﭼﺎ‐ﻗﯘﭼﯩﻼر ﺳﯕك ﻛﯜﻟﯩﺪﯨﻦ )ﻳﻧ ﺗﻮزاﻧﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻦ( ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﯕﻛﻨﯩﯔ ﻛﯜﻟ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠن ﻧﯩﺠﯩﺲ
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ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ 233750 ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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