 ‐ 309633ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ "ﺋي ﻧﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﻧﯘرى" دەپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﺑﯩﺰ دۇﺋﺎﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰدا "ﺋي ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋي ﻧﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﻧﯘرى" دەپ ﺋﯧﻠﺘﯩﺠﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎق ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .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.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :دۇﺋﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﺳر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﮔ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە
ﻳﻮل ﻛرﺳﺗن دۇﺋﺎدۇر.
ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :زﯨﯩﺮ ۋە دۇﺋﺎﻻر ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﺪە ﮬﯧﭽﺸك ﻳﻮﻗﺘﯘر .ﺋﯩﺒﺎدەت
دﯦن ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺲ ﮬﻛﻤ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ ﺑﯩﻠﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻧﭘﺴ ﺧﺎﮬﯩﺸ ۋە
ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﺳر ﻗﺎﻟﺪۇرۇﻟﻐﺎن دۇﺋﺎ ۋە زﯨﯩﺮﻟر ﺑﺎﺷﻘﺎ دۇﺋﺎ‐زﯨﯩﺮﻟر
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﺷﻘﺎ ﺋڭ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯜﻟﯩﻠﯩﻚ دۇﺋﺎ‐زﯨﯩﺮﻟردۇر .ﺑﯘ ﻳﻮﻟﻨ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻼر ﺧﺎﺗﯩﺮﺟم ۋە ﺳﺎﻻﻣت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﻧﭙﺋت ۋە ﻧﺗﯩﺠﯩﻠرﻧ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠپ ﺑرﮔﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯘﻧ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼب ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﺳر ﻗﺎﻟﺪۇرۇﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ دۇﺋﺎ‐زﯨرﻧﯩﯔ ﮬﺎرام‐ﭼﻛﻠﻧﻧﻠﯩﺮى ،ﻣﻛﺮۇھ‐ﻳﺎﺧﺸ
ﻛرۈﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮى ۋە ﮬﺗﺘﺎ ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ ﺋﯩﺰﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﺷﯧﺮﯨ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮى ﺑﺎر ،ﺑﯘﻧ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ دﯦﺴك ﺳز ﺋﯘزۇراپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ.
ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺷﺧﺴﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﺋﺳر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﻟﯜك دۇﺋﺎ‐زﯨﯩﺮﻟرﻧ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷ ۋە ﺑﯘﻧ ﺧﯘددى ﺑش ۋاﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ داﺋﯩﻢ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎدەﺗﻠﻧﺪۈرﯨﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
ﺑﻟ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋزى ﺋﻮﻗﯘپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑزى دۇﺋﺎﻻر
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺑﯘ دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﭼﻛﻠﻧن ﻣﻧﯩﻠرﻧ ﺋز ﺋﯧﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺳﯩﻦ ﭼﻛﻠﻧﻧﻠﯩﯩﻨﯩﻤﯘ
ﺑﯩﻠﻟﻤﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘ دۇﺋﺎ ﻛﺳﯩﻦ ﭼﻛﻠﻧن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺑﯘﻧ ﺗﯘﻳﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺑﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑزى دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ زۆۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺗﯩﻠﯩﻐﺎ ﻛﻟن دۇﺋﺎﻻرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺸ
ﺑزى دۇﺋﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﻐﺎن ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻨﺪۇر.
ﺋﻣﻤﺎ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن دۇﺋﺎﻻر ۋە زﯨﯩﺮﻟرﻧ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ۋەزﯨﭙﯩﺴ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻗﺗﺌ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟ ﻣﻗﺴت ،ﻳﯜﻛﺴك ﻏﺎﻳﯩﻠرﻧ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﻧﯩﻠﯩﺮى ﺋﯧﻨﯩﻖ‐روﺷن ﺑﻮﻟﻐﺎن
دۇﺋﺎ‐زﯨﯩﺮﻟر ﻳﯧﺘرﻟﯩﺘﯘر ،ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯘﻧﺪاق ﺳﺎﻏﻼم دۇﺋﺎ‐زﯨﯩﺮﻟرﻧ ﻗﻮﻳﯘپ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺗﺎرﻗﺎﺗﻘﺎن ﺑﯩﺪﺋت دۇﺋﺎ‐زﯨﯩﺮﻟرﻧ ﺋﺎدەت
ﻗﯩﻠﯟاﻟﻐﯘﭼﯩﻼر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺟﺎﮬﯩﻞ‐ﻧﺎدان ،ﺳﺎﭘﺎﺳﯩﺰ ﻳﺎﻛ ﮬددﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﯘﭼﯩﺪۇر""] .ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-22"ﺗﻮم -510
ﺑت[.
ﺗﻮر ﺑﯩﺘﯩﻤﯩﺰدە زﯨﯩﺮ‐دۇﺋﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺟﯘﻏﻼﻧﻤﯩﺴ ﺑﺎر ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐82463-77208ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ
ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﯔ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﻣﺪى ﺳﻮﺋﺎﻟﺪﯨ"ﺋي ﻧﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﻧﯘرى" دﯦن ﺳزﮔ ﻛﻟﺴك ،ﺑﯘ ﺋرەپ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺳز ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺑﯘﻧﯩﺪا ﮔﯜزەل ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋرەب ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﻠﯟﯨﻠﯩﺮى ﻧﺎﻣﺎﻳﻧﺪە ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﮬﻣﻤﯩ ﻣﻟﯘﻣ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻧﯘردۇر .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن﴿ :اﻟﻪ ﻧُﻮر اﻟﺴﻤﺎواتِ وارضِ﴾ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ۋە زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﻧﯘرﯨﺪۇر] «.ﺳﯜرە ﻧﯘر
-35ﺋﺎﻳت[.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﺘﯩ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺳﯜﭘﺗﻠﺷﺘﯩ ﭼﻛﺴﯩﺰ ﺳﯜﭘت ﻧﯘر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ" ﻧﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﻧﯘرى" دەپ
ﺳﯜﭘﺗﻠﺷﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﻳﻮق.
ﺑﯘﻧﺪاق دەپ ﺳﯜﭘﺗﻠش ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺑﯩﺪﺋﺗﭽﯩﻠر ،ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨ ﮬﻣﻤﯩ ﺋﯩﻼج ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ،روﮬﻼرﻧ داۋاﻟﯩﻐﯘﭼ دەپ ﺋﺎﺗﯩﯟاﻟﻐﺎن
ﺟﺎﻣﺎﺋﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺋزﯨ ﺧﺎس ﻗﺎﺋﯩﺪە ﺑﯩﻠن ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ۋەزﯨﭙ ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن دۇﺋﺎﻟﯩﺮﯨﺪا ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑزﯨﻠر ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ دەﻟﯩﻞ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ،ﺋزﻟﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺟﺠت ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺳزﻟرﻧ ﺋزﯨ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﻐﺎن
ۋەزﯨﭙ ۋە ﻣﺧﭙ ﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﯩﺪۇ" .ﻧﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﻧﯘرى" دەپ ﻧﯩﺪا ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﯘ دۇﺋﺎ راﭘﯩﺰﯨﻼر ۋە ﺑزى ﺳﻮﭘﯩﻼرﻧﯩﯔ"ﺑﯜﻳﯜك ﺟﯘﺷﯩﻦ
دۇﺋﺎﺳ "دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن دۇﺋﺎﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﻟن.
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"داﺋﯩﻤ ﻛﻮﻣﯧﺘﯩﺖ ﭘﺗﯩﯟاﺳ-1"ﺗﻮم -286ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن" :رۇﻗﯩﻴ‐ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ دۇﺋﺎﺳ ،ﻗﯘرﺋﺎن ﺑﯩﻠن ۋە
ﻣﻧﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ۋە ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﭼﻛﻠﻧﻤﯩن ﺑﺎرﻟﯩﻖ زﯨﯩﺮﻟر ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ )ﻗﻮرﻏﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻗﻮرﻏﯩﻨ،(
)ﮬرەز ﺟﯘﺷﯩﻦ( ۋە )ﻳﺗﺘ ﺋﯘﻗﯘد( ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﭘﭽﯩﻼرﻧ ﺳﺎﻗﻼش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﺧﻼﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﺎﻳﺗل ﻛﯜرﺳ ،ﺋﯩﺨﻼس
ۋە ﻣﯘﺋۋۋەزەﺗﻳﻦ ﺳﯜرﯨﺴﯩﻨ ﺋﻮﻗﯘش ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﺘﯘر".
ﺑﯘ دۇﺋﺎﻻر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﻠﯩﺮى  ‐105378-120050ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ ﺑردۇق.
ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗۋﺳﯩﻴﻤﯩﺰ :ﺋﺳردە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن دۇﺋﺎﻻرﻧ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺗﯧﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯔ،
ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺗﻮﻗﯘپ ﭼﯩﻘﻘﺎن دۇﺋﺎ ۋە ﺑﯩﺪﺋت ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋەزﯨﭙﯩﻠردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺗﯘرۇڭ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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