ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ »ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻼر ﺑﺎﻳﺮﯨﻤ «ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ »ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻼر ﺑﺎﻳﺮﯨﻤ «ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎردەم ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ
ۋە ﻛﭼﯜرۈم ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﻧﭘﺴﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎرﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﯩﺪاﻳت
ﻗﯩﻠﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﮬﯧﭽﯩﻢ ﺋﺎزدۇراﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﯩﺪاﻳت ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﮬﯧﭽﯩﻢ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ‐ﺋﺎﻟﺪاﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﻧﺎﭼﺎر ﺋﺧﻼق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﺗﺘﯩ ﺗﺑﯩﺌﯩﺘ ﭘﯩﺘﺮەت ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎر ﺋﺧﻼق ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ
ﻗﺗﺌ ﻣﯘﻗﯩﻤﻼﺷﺘﯘرﯨﺪۇ .ﺳﺎﻏﻼم ﺋﻗﯩﻞ ﺋﯩﯩﻠﯩﺮى ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴ ﺗﯜرى ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﺗﺌ ﻧزەر ﺋﯘﻧ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺳﺎﻣﺎۋى ﺷرﺋ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧ ﺋﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرﻏﺎن .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا دﯨﻨﯩﻤﯩﺰ ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺲ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺑﯘ ﻧﺎﭼﺎر ﺋﯩﻠﻠﺗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﻤﯩﺰدا ﭼﻛﻠﻧﻧﻠﯩﯩ ﺋﯩﺴﻼم ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى
ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن .ﺷﯘ ﺳۋەﭘﺘﯩﻦ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘ دۇﻧﻴﺎ‐ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻟﻤﻳﺪۇ.
ﺷرﯨﺌت ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﻳۋاﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﻧﺎﮬق ﻗﺎن ﺗﻛﯜﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯜز ﺋﺎﺑﺮۇﻳﯩﻐﺎ ﺗﺎﺟﺎۋۇز ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﻨ ﻗﯘﺗﻘﯘزﯨﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯩ ﺗرەپ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﻨ
ﻛﯜﭼﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﻟﯘم ﺋﯩﺸﻼردا ﻳﺎﻟﻐﺎن ﺳزﻟﺷ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺷرﯨﺌت ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﺎن ﺳزﻟﯩﺸ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽ ﻳﺎﻟﻐﺎن ﺧۋەر ﻳﺗﯜزۈﺷ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق
ﺑﯩﺮ ﻛﯜن ﻳﺎﻛ ﺳﺎﺋت‐ﻣﯩﻨﯘت ۋاﻗﯩﺖ ﺑﯧﯩﺘﻤﯩن ،ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻛڭ ﺗﺎراﻟﻐﺎن ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋۋۋﯨﻠﯩﺪﯨ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە
ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﻳﺎﻟﻐﺎن ﺧۋەر ﻳﺗﯜزۈش ۋە ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﻳﺎﻟﻐﺎن ﺳزﻟﯩﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن ﺳزﻟرﻧﯩﯔ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺋﺎﺳﺎﺳ
ﻳﻮق.
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﮬﺎرام ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧﯘرﻏﯘن دەﻟﯩﻠﻠر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ» :ﭘﻗت
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮﯨ ﺋﯩﺸﻧﻤﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻻ ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎن ﭼﺎﭘﻼﻳﺪۇ ،ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽ ﺋﻣس ،دەل ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺋزﻟﯩﺮى ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﺪۇر« ﻧﮬﻠ ﺳﯜرﯨﺴ‐ 105 ﺋﺎﻳت .
ﺋﯩﺒﻨ ﻛﺳﯩﺮ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽ ﺋﻣﺳﻠﯩﯩﻨ ،ﮬﻗﯩﻘﺗن
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎن ﭼﺎﭘﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮﯨ ﺋﯩﺸﻧﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا
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ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎن دﯨﻨﺴﯩﺰ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﺋﺳﯩﻠﯩﺮى ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ،ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﺳﻣﯩﻤ ،راﺳﺘﭽﯩﻞ ،ﺋﯧﻠﯩﻢ ،ﺋﯩﻤﺎن ۋە ﺋﻣﻟﺪە ﻛﺎﻣﺎﻟﺗ ﻳﺗن ،ﺋز ﻣﯩﻠﻠﺗﻠﯩﺮى ﺋﯩﭽﯩﺪە راﺳﺘﭽﯩﻠﻠﯩﻖ ۋە
ﮬﻗﻘﺎﻧﯩﻴﺗﭽﯩﻠﯩ ﺑﯩﻠن ﻣﺷﮭﯘر ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﮬﻣﻤ ﻛﯩﺸ ﺋﯘﻧ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻣﯩﻦ ﻳﻧ راﺳﺘﭽﯩﻞ ﻣﯘﮬﻣﻤد دەپ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ﺧۋەر ﺑردى") .ﺗﭘﺴﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨ ﻛﺳﯩﺮ  -2ﺗﻮم ‐ 588ﺑت(.
ﺋﺑ ﮬﯜرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﻟﯩﺴ ﺋﯜچ
ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳزﻟﯩﺴ ﻳﺎﻟﻐﺎن ﺳزﻟﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﺗ ﺧﯩﻴﺎﻧت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ۋەدﯨﺴﯩ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ« ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺑﯘﺧﺎرﯨ
 ،-33ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ  -59ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺗﯜرﯨﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻗﺑﯩﮫ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﺋﻮﻳﯘن‐ﭼﺎﻗﭽﺎق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻟﻐﺎن ﺳزﻟﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.
ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﭼﺎﻗﭽﺎق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻟﻐﺎن ﺳزﻟﯩﺴ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻر ﺋﺎﭘﺮﯨﻠﺪا ۋا ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﻳﺎﻟﻐﺎن ﺳزﻟﯩﺮﯨ ﭼﺎﻗﭽﺎق ﻗﯩﻠﻐﺎن دەپ ﺗﯘرﯨﯟاﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎﺳﺎﺳ ﻳﻮق .ﺑﻟ ﻳﺎﻟﻐﺎن
ﺳزﻟش ﭼﺎﻗﭽﺎق ﺑﯩﻠن ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻏﻳﺮى ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﮬﺎرام ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :ﻣن ﭼﺎﻗﭽﺎق ﻗﯩﻠﺴﺎﻣﻤﯘ ﮬق
ﺳزﻧ دەﻳﻤن« ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺗﺑراﻧ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ ﺳﮬﯩﮫ دﯦن.
ﺋﺑ ﮬﯜرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر :ﻳﺎ رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ! ﺳﯩﻠ ﺑﯩﺰﮔ ﭼﺎﻗﭽﺎق ﻗﯩﻼﻣﻼ؟ دﯦﻧﺪە ،ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم»:ﻣن ﭼﺎﻗﭽﺎق ﻗﯩﻠﺴﺎﻣﻤﯘ ﮬق ﺳزﻧ دەﻳﻤن« دﯦن .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﻘﺎن ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤ ﺳۋەﭘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠ ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ
ﺗﯜرﻟﯜك ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮى ﺑﺎر :ﺑزﯨﻠر ﺑﯘ ﺋﯩﺶ  -3ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ  -21ﻛﯜﻧ ﻛﯩﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈز ﺗﯕﻠﺷﻧﺪە ﺋﺗﯜزۈﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎﮬﺎر ﭘﺳﻠ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﻳﻧ ﺑزﯨﻠر :ﺑﯘ ﺑﯩﺪﺋﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﯩﺮﻛ ﺋﺳﯩﺮﻟردﯨ ﺑﯘت ﭘرەﺳﻠرﻧﯩﯔ ﺑﺎﮬﺎر
ﭘﺳﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋۋۋﯨﻠﯩﺪە ﺋﺗﯜزۈﻟﯩﺪﯨﻐﺎن دﯨﻨ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﺪۇﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﺪۇ .ﻳﻧ ﺑزﯨﻠر ﺑﯘ ﺑﺎﻳﺮام ﻣﻟﯘم ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻼر ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋز ﺋﺳرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻟﺪاﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯧﯩﻨ ﺋﺳﺘﯜرۈﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن دەپ ﻗﺎرﯨﻠﯩﺪۇ.
ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﻘﺎن ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺳۋەﺑ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا راۋاﺟﻼﻧﻐﺎن دەپ ﻗﺎرﯨﻠﯩﺪۇ.
ﺑزﯨﻠر ﺑﯘ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻤﯩﺰدﯨ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻼر ﺑﺎﻳﺮﯨﻤ دەپ ﺑﺎﻳﺮام ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺳﻠ ﻣﻧﯩﺴ" ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ ﺋﺎﻟﺪاﻣﭽﯩﻠﯩﻘ "دﯦﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻛﻳﻨﯩ
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ﻳﻮﺷﯘرۇﻟﻐﺎن ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﮬﻗﯩﻘﺗﻨ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤﯩﺰ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﺑﯘرۇن ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﮔ ﮬﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪا ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﯩ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﻛﯜچ ﺗڭ
ﻛﯧﻠﻟﻤﻳﺘﺘ ،ﻏرب ﻧﺎﺳﺎراﻟﯩﺮى ﻏرب دۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﺷﻨ ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﯩﻦ ﻛزﻟﯩن ﻣﻗﺴﯩﺘﯩ
ﻳﯧﺘﻟﻤﯩن ﺋﯩﺪى.
ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﯩﺪە ﺗﺎرﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ۋە ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ﻛپ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘرۇﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻧﺗﯩﺠ ﻗﺎزﯨﻨﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﺷﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﮔ ﺟﺎﺳﯘﺳﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋۋەﺗﯩﭗ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ ﺗﻛﺸﯜرۈپ ﺗﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﻏﻠﯘب ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﯩﺮ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﻗﯟاﻟﯩﻘﻨ ﻻزﯨﻢ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﺗن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻر ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ
ﺑﯘ ﻛﯜچ ﻗﯘۋۋﯨﺘﯩﻨ ﺳﯘﻧﺪۇرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﭘﯩﻼن ﺗﯜزۈپ ،ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﮔ ﮬﺎراق‐ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﻳﺗپ ﮬﻗﺴﯩﺰ ﺗﺎرﻗﺎﺗﻘﺎن ،ﻏرﺑﻨﯩﯔ ﺑﯘ
ﺗﺎﻛﺘﯩﯩﺴ ﺋﯜﻧﯜم ﺑرﮔن ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﺳﯜپ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪا
ﺋﯩﺘﯩﻘﺎد ﺳﯘﺳﻠﯘﻗ ،ﮬﺎۋاﻳ‐ ﮬۋەﺳ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸ ﻛرۈﻧرﻟﯩﻚ دەرﯨﺠﯩﺪە ﺋﺎرﺗﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎن.
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﻧﺗﯩﺠﯩﺪە ﻏرﺑﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﻮﻟﯩﻚ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻠﯩﺮى ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر  800ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﮬﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﻧ ﺋز
ﮬﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻘ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪى .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻏرﻧﺎﺗﺎ ﺷﮬﯩﺮﯨﺪﯨ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﻗﻮرﻏﯩﻨ ﺋﺎﭘﺮﯨﻠﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﺗن،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻨ ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ ﺋﺎﻟﺪاﻣﭽﯩﻠﯩﻘ دەپ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎن).(APRIL FOOL
ﺋﯘﻻر ﺷﯘ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽ ﺋﺎﭘﺮﯨﻠﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺑﺎﻳﺮام ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧ ﺋﺧﻤﻗﻠر دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ) .ﺋﻣﻟﯩﻴﺗﺘ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دﯦﭙﯩﻐﺎ ﺋﯘﺳﯘل ﺋﻮﻳﻨﯩﻤﯩﻐﯩﻨﯩﺪا ﺋﯩﺪى ،ﺑﻟﯩﻢ 8ﺋﺳﯩﺮ ﮬﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳﻟﺘﻧﺗﻨ ﺗﺎرﺗﻘﯘزۇپ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎن
ﺑﻮﻻﺗﺘ(
ﺋﯘﻻر ﺳﺎﺧﺘﯩﭙزﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧ ﺋﺎﻟﺪاﺷﻨ ﭘﻗت ﻏرﻧﺎﺗﺎدﯨ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺳرﻟﯩﺮﯨﯩﻼ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺑﺎرﻟﯩﻖ
ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯘﭼﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﮬﺎﻣﺎﻗﺗﻠﯩﻚ ۋە ﻗﺎرﯨﻐﯘﻻرﭼ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دﯦﭙﯩﻐﺎ
ﺋﯘﺳﯘل ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺑﻟ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ دۆﺗﻠﯩﯩﻤﯩﺰدﯨﻦ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﻐﯘﻻرﭼ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸﯩﻤﯩﺰدۇر .ﺋﮔر ﺑﯘ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻨﯩﯔ ﮬﻗﯩﻘ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﻨ
ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﻤﯩﺰدە ﺋزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻏﻠﯘﺑﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧ ﺗﺑﺮﯨﻠپ ﺑﺎﻳﺮام ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻻﺗﺘﯘق .ﻗﯧﻨ ﺳﯩﺰ ﻳﻧ ﺑﯘ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻨ ﺗﺑﺮﯨﻠپ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﺋﺎﻟﺪاﺷﺘك ﺋﺧﻤﯩﻘﺎﻧ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻼﻣﺴﯩﺰ؟ ﻳﺎﻛ ﺗۋە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﯩﻠﯩﯩﺰﻧ ﻳﯩﻐﺎﻣﺴﯩﺰ؟ ﺑﯘ ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﯩﺰﻏﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻣﺳﯩﻠ.!
ﺑﯩﺰ ﮬﻗﯩﻘﺗﻨ ﺑﯩﻠﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠردﯨ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠرﮔ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺋزﯨﻤﯩﺰﮔ ۋﯨﺠﺪاﻧ ۋەدە ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ،
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ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﺶ ۋەﻗﻟﯩﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺮەت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﮬﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨ ﺗﺗﺒﯩﻘﻼپ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯘﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩ
ﻳﻮل ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﻻزﯨﻢ) .ﺋﺗﺮاﭘﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎق ،دۇﻧﻴﺎدا ﺑزى ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻣﯩﻠﻠﺗﻠرﻧ ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴت،
ﺋﻳﺶ‐ﺋﯩﺸﺮەت ،ﮬﺎراق‐ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ۋە ﭼﯧﯩﻤﻠﯩﻠر ﺑﯩﻠن ۋاﺳﺘﻠﯩﻖ ﺗﻣﯩﻨﻠپ ،ﻣﯩﻠﻠﺗﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯘل ﮬﺎزﯨﺮﻻۋاﺗﻘﺎن
ﮬﻛﯜﻣﺮاﻧﻼرﻣﯘ ﺋﺎﻧﭽ ﺋﺎز ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯧﺮەك .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﮬﯟاﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻨ ﺳﯩﻠﯩﺸ ،ﺋﺧﻼﻗ
ﻛﯩﺮزﯨﺴﻘﺎ ﺧﺎﺗﯩﻤ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋز ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﯩ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﮬﭙ ﻗﻮﺷﯘﺷ ﺋﯩﻤﺎﻧ ۋە ﻣﯩﻠﻠ ﺑﯘرﭼﯩﺪۇر‐.ﻣﯘﮬررﯨﺮ‐(
ﺑﯩﺰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﺎراﻣﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ زۆرۈرﯨﻴﯩﺘ ﻳﻮق ،ﺑﻟ ﺑﯘ ﺋﯩﺴﻼم
ﮔﯜﻟﻧن دەۋرﻟردە ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،دﯨﻦ دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﯧﻠ‐ﻣﯩﯩﺮ،
ﺋﺎﻟﺪاﻣﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻣﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﻟن ﺑﺎﻳﺮاﻣﺪۇر.
ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ ﺋﺎﻟﺪاﻣﭽﯩﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜزﺑرﮔن ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧ ﻳﻮق ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑزﯨﺴ ﺑزﯨﺴﯩ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴ،
ﻳﻧ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﻳﺎﻛ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻟﯜپ ﻛﺗﻧﻠﯩﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯘ ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘت
ﺧۋەردﯨﻦ ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺋﮬﯟاﻟﻠﯩﺮى ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ،ﺑزﯨﻠرﮔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺎر ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻳﺎﻛ ﺋﻳﯩ ﺋﻮت ﻛﺗﻧﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺳﻮﻗﯩﯟەﺗﻧﻠﯩﻚ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺧۋەر ﺑرﮔﻧﺪە ﺑﯘ ﺧۋەرﻧ ﺋﺎﯕﻼپ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﻣﯧﯩﺴﯩ ﻗﺎن ﭼﯜﺷﯜش ،ﭘﯘت‐ﻗﻮﻟ ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯧﺴﻟرﮔ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ،ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺗﯘرﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺑﯧﺮﯨﻠﻧﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﺋﻟﺘﯜرۈۋﯦﺘﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ۋەﻗﻟﯩﺮى ﻳﯜزﺑرﮔن.
ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﯨ ۋەﻗﻟر ﻧﺎﮬﺎﻳﺘ ﻛپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ دﯨﻦ ،ﺋﻗﯩﻞ ۋە ﺳﺎﻏﻼم ﺗﺑﯩﺌت ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردۇر.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﻳﻠﻧﻨ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘن ﺋﺎﻣﯩﻦ.
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