 ‐ 310812ﻛﯩﻴﯩﻢ دﯦن ﺳز ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە :ﺋۋرەﺗﻨ ﻳﯧﭙﯩﺶ ۋە زﯨﻨﻨﺗﻠﯩﻨﯩﺶ دﯦن ﻣﻧﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ
دﯦﻧﻠﯩﻚ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﺋﺮاپ ﺳﯜرﯨﺴﯩﺪە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻛﯩﻴﯩﻢ دﯦن ﺳز ﭘﻗت ﺋۋرەﺗﻨ ﻳﯧﭙﯩﺸﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرەﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ زﯨﻨﻨت ۋە
ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻚ دﯦن ﻣﻧﺎﻻرﻧ ﺑﯩﻠﺪۈرەﻣﺪۇ؟ .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.
ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻳﺎﺑﻨ آدم ﻗَﺪْ اﻧْﺰﻟْﻨَﺎ ﻋﻠَﻴﻢ ﻟﺒﺎﺳﺎ ﻳﻮارِي ﺳﻮآﺗﻢ ورِﻳﺸًﺎ وﻟﺒﺎس اﻟﺘﱠﻘْﻮى ذَﻟﻚَ ﺧَﻴﺮ
ذَﻟﻚَ ﻣﻦ آﻳﺎتِ اﻟﻪ ﻟَﻌﻠﱠﻬﻢ ﻳﺬﱠﻛﺮونَ * ﻳﺎﺑﻨ آدم  ﻳﻔْﺘﻨَﻨﱠﻢ اﻟﺸﱠﻴﻄَﺎنُ ﻛﻤﺎ اﺧْﺮج اﺑﻮﻳﻢ ﻣﻦ اﻟْﺠﻨﱠﺔ ﻳﻨْﺰِعُ ﻋﻨْﻬﻤﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﻤﺎ ﻟﻴﺮِﻳﻬﻤﺎ
ﺳﻮآﺗﻬِﻤﺎ اﻧﱠﻪ ﻳﺮاﻛﻢ ﻫﻮ وﻗَﺒِﻴﻠُﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﺗَﺮوﻧَﻬﻢ اﻧﱠﺎ ﺟﻌﻠْﻨَﺎ اﻟﺸﱠﻴﺎﻃﻴﻦ اوﻟﻴﺎء ﻟﻠﱠﺬِﻳﻦ  ﻳﻮﻣﻨُﻮنَ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﺋ ﺋﺎدەم ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮى!
ﺳﯩﻠرﮔ ﺑﯩﺰ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋۋرﯨﺘﯩﻼرﻧ ﻳﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻟﯩﺒﺎﺳﻨ ۋە زﯨﻨﻨﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻟﯩﺒﺎﺳﻨ ﭼﯜﺷﯜردۇق ،ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻖ ﻟﯩﺒﺎﺳ ﺋڭ
ﻳﺎﺧﺸﯩﺪۇر ،ﺋﻧ ﺷﯘﻻر )ﻳﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﺗﺮى ﺋۋرەت ﺋﯜﭼﯜن ﻟﯩﺒﺎس ﻳﺎراﺗﻤﺎق( ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﺮەت ﺋﯧﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ )ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘزﻟ ـ ﻣرﮬﻣﯩﺘﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن( ﺋﺎﻻﻣﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﺪۇر ،ﺋ ﺋﺎدەم ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮى! ﺷﻳﺘﺎن ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ ـ
ﺋﺎﻧﺎﯕﻼرﻧ) ﺋﺎزدۇرۇپ( ﺟﻧﻨﺗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟەﺗﻧﺪەك ،ﺳﯩﻠرﻧﯩﻤﯘ ﺋﺎزدۇرﻣﯩﺴﯘن ،ﺷﻳﺘﺎن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋۋرەﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋزﻟﯩﺮﯨ
ﻛرﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳﺎﻟﻐﯘزۇۋەﺗن ﺋﯩﺪى )ﻳﻧ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﺎﻟﯩﺎچ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺷﻳﺘﺎن ﺳۋەﺑﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﯩﺪى( .ﺷﻳﺘﺎن ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮل ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﯩﻠﯩﺮى ﺳﯩﻠرﻧ ﻛرەﻟﻳﺪۇ ،ﺳﯩﻠر ﺋﯘﻻرﻧ ﻛرەﻟﻤﻳﺴﯩﻠر ،ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﺑﯩﺰ
ﺷﻳﺘﺎﻧﻼرﻧ ﺋﯩﻤﺎن ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ دوﺳﺘ ﻗﯩﻠﺪۇق] «.ﺳﯜرە ﺋﺋﺮاپ -27-26ﺋﺎﻳت[.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨ ﺋﺎﻳﺗﺘ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺋۋرەﺗﻨ ﻳﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە زﯨﻨﻨت ۋە ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠرﻧﯩﯔ
ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺋز ﺋﯧﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ» :ﺋ ﺋﺎدەم ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮى! ﺳﯩﻠرﮔ ﺑﯩﺰ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﭘزﻟ ‐ﻣرﮬﻣت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
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ﺋۋرﯨﺘﯩﻼرﻧ ﻳﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋز‐ﺋﺎرا زﯨﻨﻨﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠرﻧ ﭼﯜﺷﯜردۇق ،ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯘﺷﻘﺎ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﻴﯩﻢ
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠردﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪۇر ،ﭼﯜﻧ ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺳﯩﻠرﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎزاﺑﯩﺪﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻼﻳﺪۇ.
ﺑﯩﺰ ﺋﺎدەم ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑرﮔن ﻟﯩﺒﺎﺳﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴ ﺗﯜرﻟﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘدﯨﺮﺗ ،ﭘزﻟ‐رەﮬﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺷﺎﮬﯩﺘ‐
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﯩﺪۇر ،ﺋﯘﻻر ﭼﻮﻗﯘم ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ۋەز‐ﻧﺳﯩﮭت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜرﻟﯜك ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴﺗﻠردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋ ﺋﺎدەم ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮى! دﯦن ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻨﯩﯔ ﺗﻛﺮارﻟﯩﻨﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺗۋﺳﯩﻴﻧﯩﯔ ۋە ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرۈش ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر.
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ :ﺋ ﺋﺎدەم ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮى! ﺷﻳﺘﺎن ﺳﯩﻠرﻧ ۋەﺳﯟەﺳ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﺎﭼﺎر ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﭘردازﻻپ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﮔﯜزەل ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺑﻮﻳﺎپ ﺳت ﻛرﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﯩﺘﻨ‐ﭘﺎﺳﺎت ،ﺑﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩ دۇﭼﺎر ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘن ،ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺳﯩﻠرﻧ ﺟﻧﻨﺗﺘﯩﻦ ﻣﮬﺮۇم ﻗﯩﻠﯩﭗ ،دوزاﺧﻘﺎ ﻣﮬﯘم ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﯩﺘﻨﯩ ﭼﯜﺷﯜپ ﺋﺎزاﺑﻘﺎ دۇﭼﺎر
ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﮬزەر ﻗﯩﻠﯩﻼر.
ﺷﻳﺘﺎن ﺑدﺑخ ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎﯕﻼر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎدەم ﺑﯩﻠن ﮬۋاﻧ ۋەﺳﯟەﺳ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﯩﺘﻨﯩ ﺗﺎﺷﻼپ ﺋﯘ ﺋﯩﯩﻴﻠﻧﻨﯩﯔ ﺋۋرﯨﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻟﺪۇرﯨﯟﯦﺘﯩﻠﯩﺸﯩ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻧ ﺋزﯨ ﺋﮔﺷﺘﯜرۈپ ﺋﯘ ﺋﯩﯩﻴﻠﻧﻨﯩﯔ
ﺟﻧﻨﺗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﺪى.
ﺋۋرەﺗﻨﯩﯔ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺸ ﺋﺎدەﻣﯩﻴﻠﯩﻨ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ دەرﯨﺠﯩﺴﯩ ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ.
ﺷﻳﺘﺎن ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﮔﺷﯜﭼﯩﻠﯩﺮى ﺳﯩﻠرﻧ ﻛرۈپ ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺳﯩﻠر ﺋﯘﻻرﻧ ﻛرەﻟﻤﻳﺴﯩﻠر.
ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎرە ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﯩﺘﻨﯩﺴﯩ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠش ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎھ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ﺗﻛﯩﺘﻠﺷﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑﯩﺪۇر،
ﮬﻗﯩﻘﺗن دۈﺷﻤن ﺳﯩﺰ ﻛرەﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﺳﯩﺰﮔ ﻳﯧﺘﯩﺸ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔ زﯨﻴﺎﻧﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑك
ﮬزەر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺷﻳﺘﺎن ﺋﺎدەم ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎن ﺗﻮﻣﯘرﯨﺪا ﺋﺎﻗﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﮔﺷﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺷﺎرا‐ﻳﻮﺷﯘرۇن ﭘﯩﺘﻨﯩﺴﯩ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﺑك ﮬزەر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﺑﯩﺰ ﺷﻳﺘﺎﻧﻼرﻧ ﺋﯩﻤﺎن ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ دوﺳﺘ ﻗﯩﻠﺪۇق :ﻳﻧ ﺑﯩﺰ ﺷﻳﺘﺎﻧﻼرﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﭘﻣﻐﻣﺒﯩﺮﯨ ﺋﯩﻤﺎن ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﻛﭽﯩﺴ ﻗﯩﻠﺪۇق ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗﻮﻏﺮا ﭘﯩﺘﺮەﺗﻨ ﺑﯘزﻏﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺋﻗﻠﯩﻨ
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ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﻏﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺷﻳﺘﺎﻧﻼرﻧ ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﺎزدۇرۇﺷﻘﺎ ﺋﯩ ﻗﯩﻠﺪۇق"] .ﺗﭘﺴﯩﺮ ۋەﺳﯩﻴﺖ" -3ﺗﻮم -1402
ﺑت[.
ﺷﻳﺦ ﺳﺋﺪﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﺮﯨﺪە )-285ﺑﺗﺘ (ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎدەم ،ﺋﺎﻳﺎﻟ ﮬۋا ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻨ زﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜرﮔﻧﺪە ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ زﯦﻤﯩﻨﺪا ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﮬﯟاﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ زﯦﻤﯩﻨﺪا ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻟﯜم ﺋﯩﻧﻠﯩ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺟﺎﭘﺎ‐ﻣﯘﺷﻗﻘت ،ﺑﺎﻻ‐ﻣﯘﺳﯩﺒﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ داﺋﯩﻢ
ﺷﯘ زﯦﻤﯩﻨﺪا ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻨ ﺋۋەﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧ ﻧﺎزﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﮬﺗﺘﺎ ﺋﻟﯜم ﻛﻟﻧﺪە
ﺋﯘﻻرﻧ ﻳﻧ ﺷﯘ زﯦﻤﯩﻨﻐﺎ دەﭘﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻرﻧ ﻗﺑﯩﺮدﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻗﯩﻘ
ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎﻳ ﺑﻮﻟﻐﺎن داﺋﯩﻤﻠﯩﻖ ﺟﻧﻨﺗ ﻛﯩﺮﮔﯜزﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺧۋەر ﺑردى.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻرﻏﺎ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎددى ﻛﯩﻴﯩﻤﻠر ۋە ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻚ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻟﯩﺒﺎﺳﻼرﻧ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪى .ﻳﯧﻤك‐
ﺋﯩﭽﻤك ،ﺋﯘﻻغ ۋە ﻧﯩﺎھ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼرﻣﯘ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﻣﯘﻛﻣﻤل ۋە ﺋﺎﺳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑردى ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﻗﺴت ﺋﻣس ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ
ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺑﻧﺪﯨﻠرﻧﯩﯔ ﺋزﯨ ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎردﯨﻤ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﺎزﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى» :ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻖ ﻟﯩﺒﺎﺳ) ﻳﻧ ﻛﯩﻴﯩﻤ (ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯘﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪۇر ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻖ
ﻛﯩﻴﯩﻤ ﺑﻧﺪە ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﭼﯩﺮﯨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻛﻮﻧﯩﺮاپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘ دﯨﻠﻨﯩﯔ ۋە روﮬﻨﯩﯔ ﮔﯜزەﻟﻠﯩﯩﺪۇر.
ﺳﯩﺮﺗﻘ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺗﺎﺷﻘ ﺋۋرﯨﺘﯩﻨ ﻳﺎﭘﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯜﭼﯜن ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻚ ۋە
زﯨﻨﻨت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻧﭙﺋت ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ،ﺋﮔر ﺑﯘ ﺳﯩﺮﺗﻘ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠر ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ زۆرۈرەت ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎﺷﻘ
ﺋۋرەﺗﻠﯩﺮى ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻖ ﻛﯩﻴﯩﻤ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﮬﯟاﻟﺪا ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽ‐ﻳﻮﺷﯘرۇن ﺋۋرەﺗﻠﯩﺮى ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ
ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺧﺎر ۋە رەﺳﯟا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ» :ﺋﻧ ﺷﯘﻻر ﻳﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﺗﺮى ﺋۋرەت ﺋﯜﭼﯜن ﻟﯩﺒﺎس ﻳﺎراﺗﻤﺎق ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﺮەت ﺋﯧﻠﯩﺸ
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘزﻟ ـ ﻣرﮬﻣﯩﺘﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻻﻣﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﺪۇر« ﻳﻧ :ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺳﯩﻠرﮔ ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺋﯘ ﺳﯩﻠرﮔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ۋە زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺋﺳﻠﯩﺘﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺳﯩﺮﺗﻘ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯩﭽ ﺗرەﭘﻨ ﺋﻮراپ
ﺗﯘرﻏﺎن ﻛﯩﻴﯩﻤ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ.
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻧ ﺋﺎدەم ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﭘﯩﺘﻨﯩﻠرﻧ ﺗﻛﺮار ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎزدۇرۇﺷﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇپ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ» :ﺋ ﺋﺎدەم ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮى! ﺷﻳﺘﺎن ﺳﯩﻠرﻧ ﺋﺎزدۇرﻣﯩﺴﯘن ،ﺳﯩﻠرﮔ ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴﺗﻨ ﭘردازﻻپ،
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪۇ ،ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎﯕﻼرﻧ ﺋﺎزدۇرۇپ ﺟﻧﻨﺗﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺋﺎﻟﻣﺪﯨﻦ ﺗۋەﻧ ﭼﯜﺷﯜرﯨﯟەﺗﻧﺪەك ،ﺳﯩﻠرﻧﯩﻤﯘ
ﺋزﯨ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪۇرﯨﺪۇ ،ﺷﻳﺘﺎن ﺳﯩﻠرﻧ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺧﺎﻻﻳﺪۇ ،ﺳﯩﻠرﻧ ﺋﺎزدۇرۇﺷﺘﺎ ﮬرﮔﯩﺰ ﺑﻮﺷﺎﺷﻤﺎي ،ﻛﯜﭼ ﻳﺗﺴ
ﺋﺎﺧﯩﺮى ﺳﯩﻠرﻧ ﭘﯩﺘﻨﯩ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯩﻠر ﺑك ﮬزەر ﻗﯩﻠﯩﻼر ،ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﺎرﺷ ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻼرﻧ
ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇۋﯦﺘﯩﺪۇ ،ﺷﻳﺘﺎﻧﻼرﻧﯔ ﺳﯩﻠرﻧ ﺋﺎزدۇرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﻮﭼﯘﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻏﺎﭘﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﯕﻼر.
ﺷﻳﺘﺎن ﺳﯩﻠرﻧ داﺋﯩﻢ ﻛزﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﯘ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﮔﺷﯜﭼﯩﻠﯩﺮى ﺳﯩﻠرﻧ ﻛرۈپ ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺑﯩﺰ
ﺷﻳﺘﺎﻧﻼرﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺸﻧﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯩﯩﻠﯩﺮى ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﯩﻠن ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ
ﺋﯩﯩﺪارﭼﯩﻠﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻨ ﺑﯧﯩﺘﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :اﻧﱠﻪ ﻟَﻴﺲ ﻟَﻪ ﺳﻠْﻄَﺎنٌ ﻋﻠَ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا وﻋﻠَ رﺑِﻬِﻢ ﻳﺘَﻮﻛﻠُﻮنَ ،اﻧﱠﻤﺎ ﺳﻠْﻄَﺎﻧُﻪ ﻋﻠَ
اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﺘَﻮﻟﱠﻮﻧَﻪ واﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻫﻢ ﺑِﻪ ﻣﺸْﺮِﻛﻮنَ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﻣﻣﯩﻨﻠرﻧﯩﯔ ۋە ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻐﺎ ﺗۋەﻛﯜل ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر
)ﻳﻧ ﻳﻟﻧﯜﭼﯩﻠر( ﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺷﻳﺘﺎن ﮬﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ )ﻳﻧ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻦ ﻳﻟﻧن ﻣﻣﯩﻨﻠرﮔ ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ
ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴ ﺗﺳﯩﺮ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ( ،ﺷﻳﺘﺎن ﭘﻗت ﺋزﯨﻨ دوﺳﺖ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ۋە ﺋزﯨﻨﯩﯔ )ﺋﯩﻐﯟا ﻗﯩﻠﯩﺸ (ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﺗﻧﻠر ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻨﻼ ﮬﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ] «.ﺳﯜرە ﻧﮬﻞ -100-99ﺋﺎﻳﺗﻠر[.
ﻛﯩﻴﯩﻤ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﻣﺳﯩﻠﯩﻠرﮔ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪارﻟﯩﻖ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت ﺋﯜﭼﯜن  ‐309147ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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