 ‐ 100950ﮬﯩﺪاﻳﺗﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﺳﯩﻤﯘ ﻟﯧﯩﻦ ﻧﭘﺴ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻏﺎﻟﯩﺐ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ
ﺳﯘﺋﺎل
ﻧﭘﺴﯩﻤﻨ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮل ۋە ﮬﯩﺪاﻳﺗﻨ ﺧﺎﻻﻳﻤن ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻧ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻟﺘﯜرەﻟﻤﯩﺪﯨﻢ .ﻧﭘﺴﯩﻤﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻳﯧﺘﻛﻠﺷ ﺋﯘرۇﻧﺴﺎم ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﯩﻢ ﻏﺎﻟﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺷﻳﺘﺎن ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴﺗﻨ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪۇرۇپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﻣن
ﻧﯧﻤ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەك؟ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳزﯨﯩﯩﺰﮔ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤن ،ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﯩﺰدﯨ ﺳزﻟﯩﺮﯨﯩﺰدﯨﻦ ﻗﻟﺒﯩﯩﺰﮔ ﻳﻮﺷﯘرۇﻧﻐﺎن ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﯩﺰﻧ
ﺳﯧﺰﯨﯟاﺗﯩﻤن ،ﺳزﯨﯩﺰدە ﺳﻣﯩﻤﯩﻴت ،ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯘش ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﻳﯜ ۋە رﯨﻐﺒﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ،
ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻗﻟﺒﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎۋاﻳ‐ﮬۋەﺳ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ۋەﺳﯟەﺳﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋرﺗﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺗﯘﻳﯩﯟاﺗﯩﻤن .ﻟﯧﯩﻦ ﻣن
ﺑﯘ ﻧﭘﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺟﺑﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﯩﻤن ،ﺋزۈﻣﭽ ﺳﯘﺋﺎل ﻗﯩﻠﯩﻤن :ﺳﯩﺰ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﮬرﯨت ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘت ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻳﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﯘرﺳﺗﻨ ﻛﯘﺗﯩﯟاﺗﺎﻣﺴﯩﺰ؟ﻳﺎﻛ ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺪا ﻛپ ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﭗ ﭼﺎرﭼﺎپ ﻗﺎﻟﺪﯨﯩﺰﻣﯘ؟ ۋەﻳﺎﻛ ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎن ﻳﻧ ﺳل ﻗﺎراش ﺑﯩﻠن ﮬﻗﯩﻘ ﭘﯘرﺳﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸﯩﻨ ﻛﯘﺗﯩﯟاﺗﺎﻣﺴﯩﺰ؟ ،ﻳﺎﻛ ﭘﯘرﺳت ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ
ﺋﻟﯜﻣﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨ ﻛﯜﺗﻣﺴﯩﺰ؟.
ﺋﺑﯘ ﮬﯘرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺳﯩﻠرﮔ ﮬﻣﻤﯩﻨ
ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﻣﺒﻏﻟﻠﯩﻚ ،ﻣﻏﺮۇرﻻﻧﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ،ﺑدەﻧﻨ ﺑﯘزﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯧﺴل ،ﺋﯧﯩﺰ‐ﭘس ﺳزﻟﻳﺪﯨﻐﺎن دەرﯨﺠﯩﺪﯨ
ﻗﯧﺮﯨﻠﯩﻖ ،ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻟﯜم ،ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘرۇﻟﯘۋاﺗﻘﺎن ﺋڭ ﻳﺎﻣﺎن دەﺟﺠﺎل ،ﻗﯩﻴﯩﻦ ۋە ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
ﻳﺗﺘ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺶ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ،ﺳﯩﻠر ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاﯕﻼر دﯦﺪى] .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨ رﯨﯟاﻳﯩﺘ ،ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ
ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ زەﺋﯩﭗ ﮬدﯨﺲ دەپ ﻗﺎرﯨﺪى[.
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺳﯩﺰ ﮬﻗﯩﻘﺗﻨ ﺗﻮﻧﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﯩﯩﺰ ،ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ‐ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك .ﻧﭘﺴﯩﯩﺰﻧ ﺋزﮔرﺗﯩﺶ ۋە
ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﯩﺰﻧ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻗت ﺋزﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﯩﺰدا ،ﻛﺳﯩﻦ ﺋﯩﺮادﯨﯩﺰ ۋە ﭼﯩﻦ ﻗﻟﺒﯩﯩﺰدﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﮬرﯨت
ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﯩﺰﻏﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ،ﻧﭘﺴﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﺶ ﻣﯘﭘﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﺗﯩﯟاﺳ ﻳﺎﻛ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎن ﺋﯘﭼﯘر ﻳﺎﻛ ﺗﻮﻏﺮا
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ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﯩﺮادە ﻳﺎﻛ ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻧﭘﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘ ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﭘﺳﻠﻳﺪۇ ۋە ﺋزﯨﻨﯩﯔ دەﺳﻠﭘ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪۇ.
ﺳﯩﺰ ﺷﯘﻧ ﺋﯧﺴﯩﯩﺰدە ﺗﯘﺗﻘﺎن ۋاﻗﺘﯩﯩﺰدا ،ﺋزﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛرەش ﻣﻳﺪاﻧﯩﺪﯨ ﺑﯩﺮ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﺘﺎ ﻳﺎﻛ ﻳﺗﯩﻠﯩﺸ ﺟڭ ﺋﯧﻼن
ﻗﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﺎ ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰﻧ ﺑﯩﻠﻟﻳﺴﯩﺰ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎرﺷ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺗﯧﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰ ،ﭘﯩﺮﯨﯩﺰ ۋە ﺋﯩﺮادﯨﯩﺰ
ﺑﯩﻠن ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ۋاﺳﯩﺘ‐ﭼﺎرﯨﻠرﻧ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺪا ﻏﻟﺒ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﯩﯩﺰ ﻻزﯨﻢ.
ﺑﯘ ﺟرﻳﺎﻧﺪا ﻛﯕﻠﯩﯩﺰدە داۋاﻟﻐﯘپ ﺗﯘرﻏﺎن ﻧﯘرﻏﯘن ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻏﺎ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻛپ ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺶ،
ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎل ﻛرۈش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ روﮬ دۇﻧﻴﺎﻳﯩﯩﺰﻧ ﻛﻮﻧﺘﺮول ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺳﯩﺮﻻرﻧ ﻳﯧﺸﻟﻳﺴﯩﺰ ،ﺑﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺑﻮﺷﺎﯕﻠﯩﻖ ۋە
ﻧﺗﯩﺠ ﻗﺎزﯨﻨﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﻧﻠﯩﺮى ﭘﺎﭼﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﯩﺰدﯨ ﺋﯘﺗﯘﻗﻠﯘق ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯧﮭﺴﺎن ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮى
ﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺧﯘﻻﺳ :ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼﮬﻤﯘﻳﺳﺴر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺑك ﺋﺎﺳﺎﻧﺪۇر ،ﺑﻟ ﺑﯘﻧ ﺑﯩﺮ ﺳز ﺑﯩﻠن ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻧﺪە ﺋﯘ :ﻛﯜچ‐
ﻗﯘۋۋەﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت .ﻳﻧ ﻛﺳﯩﻦ ﺋﯩﺮادﯨﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘش ،ﻧﭘﺴﯩﻨ ﺑﯧﺴﯩﺶ ۋە ﻛﻮﻧﺘﺮول ﻗﯧﻠﯩﺶ ،ﻗﺗﺌ ﺋﯩﺮادە ﺑﯩﻠن ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﺷ ﺗﯘرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺳﯩﺰﮔ ﻛﺳﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﺷﯘﻧ ﺗﻛﯩﺘﻠﻳﻤﻧ ،ﺳﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻧﺎ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﭘﯩﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﺘﯩﯩﺰدا )ﻳﻧ ﻛﺳﯩﻦ
ﺋﯩﺮادە ﺑﯩﻠن( ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧ ﺑﯩﻠن ﮬﻣﻤ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ.
ۋەز‐ﻧﺳﯩﮭﺗﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﭼﯜﺷﻧﭽﯩﻨ ﻗﺎرﺷ ﺗرەﭘﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﺪە ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮزﻏﺎﺷﻨ ،ﻗﻟﺒﯩﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﮬﯩﺪاﻳﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺗﻮﺳﺎﻧﺠﺎ
ﺑﻮﻟﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻟﺒﯩﯩﺰﻧ ﺧﺎﻻس ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻳردە ﺳﯩﺰ ﻧﭘﺴﯩﯩﺰﮔ ﺧﯩﺘﺎب ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺑزى ﺳزﻟرﻧ ﻳﻮﻟﻼﻳﻤن ،ﺑﻟﯩﻢ ﺑﯘ ﺳزﻟرﻧ ﺋز ﻧﭘﺴﯩﯩﺰﮔ ﺧﯩﺘﺎپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﻟﺒﯩﯩﺰدە ﮬﯩﺪاﻳت ۋە
ﻣﯘﺳﺘﮬﻣﻠﯩﻚ روﮬﯩﻨ ﻗﻮزﻏﯩﻴﺎﻟﯩﺸﯩﯩﺰ ﻣﯘﻣﯩﻦ :ﺋ ﺟﺎن! ﺳن دوزاخ‐ﺟﻧﻨﺗﻨ ﺑﯩﻠﻤﻣﺴن ،ﻳﯧﻘﯩﻨﺪا ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨ
ﺑﺎرﯨﺴن؟ ،ﺳن ﺋﻮﻳﯘن‐ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ﺑﯩﻠن ﻣﺷﻐﯘل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻧﯧﻤﯩ ﺑﯘﻧﭽ ﺧﯘرﺳن ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﺘﯩﯔ؟ ،ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﯜﮔﯜن‐ﺋﺗ
ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺴن ،ﺳن ﺋﻟﯜﻣﻨ ﻳﯩﺮاق ﺳﺎﻧﺎﻳﺴن ،ﻟﯧﯩﻦ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻧ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪا ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ.
ﺋﻟﯜﻣﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽ ﺋۋەﺗﻤﺳﺘﯩﻦ ،ۋەدە ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻣﺴن؟ ،ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺟﺎﻧﻐﺎ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﻟﯜم
ﻛﯧﻠﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ .ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﻟﯜم ﻛﻟﻤﯩﻧﺪە ،ﻛﯧﺴل ﻳﯧﺘﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ﺋﻟﯜﻣ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ ،ﺋﻟﯜم
ﺳﺎﯕﺎ ﮬﻣﻤ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻧرﺳﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﻘﯩﻨﺮاق ﺗﯘرﺳﺎ ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻟﯜﻣ ﺗﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺴن؟ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﻨ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ
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ﺑﺎﻗﺘﯩﻤﯘ؟:اﻗْﺘَﺮب ﻟﻠﻨﱠﺎسِ ﺣﺴﺎﺑﻬﻢ وﻫﻢ ﻓ ﻏَﻔْﻠَﺔ ﻣﻌﺮِﺿﻮنَ  ،ﻣﺎ ﻳﺎﺗﻴﻬِﻢ ﻣﻦ ذِﻛﺮٍ ﻣﻦ رﺑِﻬِﻢ ﻣﺤﺪَثٍ ا اﺳﺘَﻤﻌﻮه وﻫﻢ ﻳﻠْﻌﺒﻮنَ  ،ﻫﻴﺔً
ﻗُﻠُﻮ ﺑﻬﻢ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ )ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ( ﮬﯧﺴﺎب ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺖ )ﻳﻧ ﻗﯩﻴﺎﻣت( ﺗﻮﻏﺮۇﻟﯘق ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ(
ﻳﯜز ﺋرۈﻣﻛﺘﯩﺪۇر .ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ )ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا( ﻳﯧ ۋەز ـ ﻧﺳﯩﮭت ﻧﺎزﯨﻞ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ،ﺋﯘﻻر ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﺳﺨﯩﺮە
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﻗﯘﻻق ﺳﯧﻠﯩﺸﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دﯨﻠﻠﯩﺮى )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﺎﻻﻣﯩﺪﯨﻦ( ﻏﭘﻠﺗﺘﯩﺪۇر] .ﺳﯜرە ﺋﻧﺒﯩﻴﺎ -3-2-1ﺋﺎﻳﺗﻠر[.
ﺋ ﺟﺎن! ﺋﮔر ﺳن ﺑﯘﻧ ﺑﯩﻠﺴڭ ۋە ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧﺴڭ ،ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺴن ،ﺋﻟﯜم ﺳﯩﻨ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘرﯨﺪۇ؟.
ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﯜﮔﯜن ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﻛﯜﻧﯩﺪۇر ،ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺴن؟ ،ﻧﭘﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﻐﺎ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻨ ﻛﯜﺗﯩﯟاﺗﺎﻣﺴن؟ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻨﯩﭙﻳﺪا ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى ۋە ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺟﻧﻨت ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﭘﺴ
ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﻣﻟر ﺑﯩﻠﻧﻘﻮرﺷﺎﻟﻐﺎن ،ﺑﯘﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎن ﺋﻣس) ،ﻳﻧ ﺑدەل ﺗﻟﺷﻨ ﺗﻗززا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ( ﺳن ﻣﺎﯕﺎ
ﺋﺗ‐ﺋﺗ دەپ ۋەدە ﻗﯩﻠﻐﯩﻠ ﺋﯘزۇن ۋاﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﺪى ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﺗﯩﺪﯨﻦ ﻧﭼﭽﯩﺴ ﺋﺗﺘ ،ﺳن ﻧﯧﻤ ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ؟ ،ﺑﯜﮔﯜن ﺋﻣل
ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻧﺴن ،ﺋﺗ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﻛﺮەك ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﺴن ،ﭼﯜﻧ ﺷﮬﯟەت دﯦن ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻳﯘﻟﯘپ
ﺗﺎﺷﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺷﻣﺸﺎت دەرﯨﺨﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧ ﻳﯘﻟﯘﺷﻨ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﺳ ،ﺧﯘددى ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ
دەۋرﯨﺪە دەرەﺧﻨ ﻳﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻴﯩﻨ دەۋرﯨ ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﺎﻧﺪەك ،ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺗﯩﺸ ﺑﯩﻠن دەرەﺧﻨﯩﯔ
ﻣﯘﺳﺘﮬﻣﻠﯩﺸ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﺪۇ‐دە ،ﻧﺗﯩﺠﯩﺪە دەرەﺧﻨ ﻳﯘﻟﻐﯘﭼ ﻳﻧﯩﻤﯘ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﺪۇ.
ﺋﯧﺴﯩﺖ ﺳﺎﯕﺎ ﺋ ﻧﭘﺴﯩﻢ! دۇﻧﻴﺎ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﻣﻏﺮۇرﻟﯩﻨﯩﺸﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻣﻏﺮۇرﻻﻧﻤﺎ ،ﺋزۈﯕ ﻗﺎرا،
ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻣﺎ ،ۋاﻗﺘﯩﻨ زاﻳ ﻗﯩﻠﻤﺎ ،ﻧﭘﺳﻠﯩﺮﯨﯔ ﺳﺎﻧﺎﻗﻠﯩﻘﺘﯘر ،ﺑﯩﺮ ﻧﭘس ﺋﺎﻟﺴﺎڭ ،ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﻤ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺪۇ .ﻛﯧﺴل ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﺋﯩﺶ‐ﮬرﯨﺗ ﻣﺷﻐﯘل ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺑﻮش ۋاﻗﺘﯩﻨ،
ﻛﻣﺒﻏل ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﻳﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﺋﻟﯜم ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﯩﻨ
ﻏﻧﯩﻤت ﺑﯩﻠﯩﻦ .دۇﻧﻴﺎدا ﮬﺎﻳﺎت ﻳﺎﺷﯩﻐﺎن ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﺎﺧﯩﺮەت ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﯩﺴﯩﺖ ﺳﺎﯕﺎ ﺋ ﻧﭘﺴﯩﻢ! ،ﺳن دۇﻧﻴﺎ ﺑﯩﻠن ﺋﯜﻟﭙﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﺗﺘﯩﯔ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن
دوﺳﺘﻠﯩﻘﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜك ،ﻣﯧﻨﯩﭽ ﺳن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﺎۋاپ‐ﺋﺎزاﺑﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻏﺎﭘﯩﻞ ﻗﺎﻟﺪﯨﯔ ،ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟ ۋە ﮬﻳﯟﯨﺘﯩﻨ ﺋﯘﻧﯘﺗﺘﯘڭ،
ﺳن ﺑﯩﻠن ﺳن ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻟﯜﻣ ﺋﯩﺸﻧﻤﯩﺪﯨﯔ ،ﺑﯩﻠﯩﻨ ،دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻟززﯨﺘﯩ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺋﯜﻟﭙﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﺗۋاﺗﻘﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪا ﺋﻟﯜم ﺑﺎر .ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘﻻر ﻛپ ﮬﺳﯩﺮەت ﭼﯧﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ
ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎدﯨﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮەت ﺋﯜﭼﯜن زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ .ﺳن ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﺗﻧﻠرﮔ ﻗﺎراپ ﺑﺎق!،
ﺋﯘﻻر زﯦﻤﯩﻨﺪا ﺑﯩﻨﺎﻻرﻧ ﻗﯘرۇپ ،ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻣرﺗﯩﯟﯨﺪە ﻳﺎﺷﺎپ دۇﻧﻴﺎدﯨﻦ ﻛﺗﺘ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳﯩﺴ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪى ،زﯦﻤﯩﻦ ۋە
ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋزﻟﯩﺮى ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻗﺎﻟﺪۇردى ،ﺋﯘﻻر ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻨﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﺎﻟﻼرﻧ ﺗﻮﭘﻠﯩﺪى ،ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﮬﺎﻳﺎت ﺋﯜﭼﯜن
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ﺋﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪەك ﺋي‐ﺋﯩﻤﺎرەﺗﻠرﻧ ﻳﺎﺳﯩﺪى ،ﺗﯧﯩ ﻳﯧﺘﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎرزۇﻻر ﺑﯩﻠن ﻳﺎﺷﯩﺪى .دۇﻧﻴﺎدا ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﻮڭ ﮬﺎﻣﺎﻗﺗﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻻﻣﺪۇ!؟ ،ﻳﺗﯩﻠﯩﺸ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻨ ﮔﯜﻟﻧﺪۈرۈپ ،ﻛﯧﺘﯩﺸ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺘﯩﻨ ۋەﻳﺮان ﻗﯩﻠﺪى.
ﺋ ﻧﭘﺴﯩﻢ! ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﺎﻗﻠﯩﻖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﯔ ﻗﺎﻟﺪى ،ﺋﮔر ﺋﻣﺮۈﯕﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻨ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎڭ ﺑﯘ ﺳﯧﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻠﯩﺪﯨﺪۇر .ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻧﭼﭽ ﮬﺳﺴ ﺋﺎرﺗﯘﻗﯩﻨ زاﻳ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﺘﯩﯔ .ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﻣﺮۈﯕﺪە زاﻳ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗن ۋاﻗﺘﻘﺎ ﻗﺎﻳﻐﯘرۇپ
ﻳﯩﻐﻠﯩﺴﺎﯕﻤﯘ ﺋﯘ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﻛﻟﻤﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺳﻠ ﺋﺎدﯨﺘﯩﯔ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﻣﺮۈﯕﻨﯩﻤﯘ زاﻳ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﺴڭ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟! .ﺋﻟﯜﻣﻨﯩﯔ
ۋەدە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﻗﺑﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻳﯜڭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﺗﯘﭘﺮاق ﺑﯩﺴﺎﺗﯩﯔ ،ﻗﯘرۇت‐ﻗﻮﯕﻐﯘزﻻر ﮬﻣﺮاﮬﯩﯔ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ دەﮬﺸﺗﻠﯩﺮاق
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻣﺴن؟!.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎھ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ ،ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺳن دۇﻧﻴﺎدﯨ ﭼﻮڭ‐ﻛﯧﭽﯩﻚ ،ﺋﺎﺷﺎرا‐ﻳﻮﺷﯘرۇن ﺑﺎرﻟﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﯘﺋﺎل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺴن .ﺳن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﻗﺎﻳﺴ ﺷﻛﯩﻞ ﺑﯩﻠن ﺗﯘرﯨﺴن ،ﻗﺎﻧﺪاق ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﺴن؟ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻏﺎ
ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺗﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺟﺎۋاپ ﻗﯧﻴﯩﻦ ،ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻗﯩﺴﻘﯩﻐﯩﻨ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨ ﻛﯧﻴﯩﻨ ﺋﺑدى ﮬﺎﻳﺎت ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟر
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘرﻏﯩﻦ .ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﯘﭼ دۇﻧﻴﺎدا ﺋﺎﺧﯩﺮەت ﺋﯜﭼﯜن ،ﻗﺎﻳﻐﯘ‐ﮬﺳﺮەﺗﺪﯨﻴﺎرﯨﺪا ﻣﯕﯜﻟﯜك ﻧﯧﻤت ﺋﯜﭼﯜن،
ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﻣل ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺗﻼﻧﻐﯩﻦ .دۇﻧﻴﺎدﯨﻦ ﻣﺟﺒﯘرى ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن
ﺋرﻛﯩﻦ‐ﮬر ﻛﯩﺸﯩﻠردەك ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرى ﭼﯩﻘﻘﯩﻦ ،دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮔﯜل‐ﭼﯧﭽﻛﻠﯩﺮﯨ ﺧﯘرﺳن ﺑﻮﻟﻤﺎ ،ﺑزى ﺧﯘرﺳﻧﻠﯩﻚ ﻏﺎﭘﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯘر،
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﯘﻧ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻏﺎﭘﯩﻠﻠﯩﻘﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻤﺎي ﺋﺗﯜپ ﻛﺗﻧﻠرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﻐﺎ ۋاي! ﺋﯘﻻر ﻛﯜﻟﯩﺪۇ ،ﺧﯘرﺳن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺋﻮﻳﯘن‐ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ،ﻳپ‐ﺋﯧﭽﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﮬﻗﯩﻘﺗﺘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﺋﯘﻻر دوزاﺧﻨﯩﯔ ﻳﯩﻘﯩﻠﻐﯘﻟﯩﺮى دەپ ﭘﯜﺗﯜﻟﯜپ ﻛﺗن.
ﺋ ﻧﭘﺴﯩﻢ! ،دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﺋﯩﺒﺮەت ﻧزﯨﺮى ﺑﯩﻠن ﺑﺎﻗﻘﯩﻦ ،زورﻻﻧﻐﺎﻧﺪەك ﮬرﯨت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠن رەت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،دەﺳﻠﭘ
ﺗﻟﯩﭙﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮەت ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﻣﺮﯨﺪە ﻛپ ﻧرﺳ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺑﯧﺮﯨﻠن ﻧرﺳﯩﻠرﮔ ﺗﺷﻛﯜر ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻦ.
ﺑﯩﻠﯩﻨ !دﯨﻨﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﺗﯧﯩﺸﯩﺶ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﻨ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش ﻳﻮق ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗ ﺋﺗۋﯨﺮﯨﺪۇ ﺋﻣﻤﺎ ﻛﯧﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈز ﺋز
ﺋﻮﻗﯩﺪا ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﯟﯦﺮﯨﺪۇ.
ﺋ ﻧﭘﺴﯩﻢ! ،ﺑﯘ ۋەز‐ﻧﺳﯩﮭﺗﻠرﻧ ﺋﺎﯕﻼ ،ﻧﺳﯩﮭﺗ ﻗﯘﻻق ﺳﺎﻟﻐﯩﻦ ،ۋەز‐ﻧﺳﯩﮭﺗﺘﯩﻦ ﻳﯜز ﺋرﯨن ﻛﯩﺸ دوزاﺧﻘﺎ ﻛﯧﺮﯨﺸ
رازى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى .ﺳن ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ رازى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺴن ،ﺑﯘ ﻧﺳﯩﮭﺗﻠرﻧﯩﻤﯘ ﺋﯧﺴﯩﺪە ﺗﯘﺗﯘپ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺴن ،ﻗﻟﺒﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﻠﯩﻘ
ﺳﯧﻨ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠپ ﻗﻮﻳﺴﺎ ،ﺳن ﻛﯧﭽﯩﻠردە ﻗﯩﻴﺎﻣﺪا ﺗﯘرۇش ،ﺗﮬﺟﺠﯘد ﺋﻮﻗﯘش ،ﻧﭘﻠ روزا ﺗﯘﺗﯘش ،ﺋﺎز
ﮔپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎن ،ﻳﯩﺘﯩﻢ‐ﻳﯧﺴﯩﺮﻟرﮔ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﻟﺒﯩﻨ
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ﻳﯘﻣﺸﺎﺗﻘﯩﻦ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻳﺎردەم ﺗﯩﻠ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺷﯩﺎﻳت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜزﻣي ﻳﺎردەم ﺳﻮرا ،ﺑﻟﯩﻢ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﯔ ۋە ﺑﯩﭽﺎرەﻟﯩﻘﯩﻨ ﻧزەرﮔ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ.
ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﯔ زور ،ﻣﯘﺳﯩﻴﺒﺗﻠﯩﺮﯨﯔ ﻛﺎﺗﺘﺎ ،ﮬددﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯘزۇن ﺑﻮﻟﺪى ،ﭼﺎرە‐ﺗدﺑﯩﺮﻟﯩﺮﯨﯔ ﻳﻮق ،ﺋﯩﻠﻠﺗﻠﯩﺮﯨﯔ
ﻛپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﺎردەم ﺳﻮراﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎردﯨﻤﯩﺴﯩﺰ ﻗﯘﺗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎن،
ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎﻳﯩﯔ ﻳﻮق ،ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻘﯩﯔ ۋە ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ زارﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﻟﯟۇرﻏﯩﻦ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﯩ
ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﭗ ،رەﮬﯩﻢ‐ﺷﭘﻘت ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﭘﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﻧﺎﻟ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،دەرﺗﻠﯩﻚ زارﻟﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎﻟﯟۇرﻏﺎن ﺑﻧﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻟﯩﭙﯩﻨ ﺋﯩﺠﺎﺑت
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﺎﺳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻨ ﻛﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،رەﮬﻤت‐ﻣﻏﭙﯩﺮەت ،ﭘزﻟ‐ﺋﯧﮭﺴﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ،ﮬﻣﻤ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ] .ﺋﯩﮭﻴﺎ ﺋﯘﻟﯘﻣﯩﺪدﯨﻦ -4ﺗﻮم -422-416ﺑﺗﻠر[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﻳﻠﻧﻨ ۋەز‐ﻧﺳﯩﮭﺗﺘﯩﻦ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﻳﺎﺧﺸ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺳزﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻨﭙﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺳﻣﯩﻤ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﻧﺳﯩﮭﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﻳﺳﺴر ﻗﯩﻠﺴﯘن.
ﺗرﺟﯩﻤ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ :ﺳﻳﭙﯩﺪدﯨﻦ ﺋﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌزﯨﺰ
ﺗﻛﺸﯜرۈپ ﺑﯧﯩﺘﯜﭼ :ﻧﯩﺰاﻣﯩﺪدﯨﻦ ﺗﻣﯩﻨ
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