 ‐ 101268ﺷﯩﺌﻟرﻧﯩﯔ )ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧ (ﻣﯘﮬررەﻣﻨﯩﯔ -10ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺋﯩﺸﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎزﻏﯘن‐ﺑﯩﺪﺋت
ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮى
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﻣن ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن دۆﻟﺗﺘ ﻧﯘرﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎن ﺷﯩﺌﻟر ﻳﺎﺷﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻر )ﺋﺎﺷﯘرا(ﻣﯘﮬررەﻣﻨﯩﯔ‐ 9ۋە -10ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻤﺎم ﮬﯜﺳﻳﯩﻨﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠپ ﻛﻳﻨﻛﻨﯩﯔ ﻳﺎﻗﯩﺴﯩﻨ ﻳﯩﺮﺗﯩﭗ ﻣﻳﺪﯨﻠﯩﺮﯨ ﺋﯘرۇپ ﮬرﺧﯩﻞ دﯨﻦ ۋە ﺋﻗﯩﻠﻤﯘ
ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯩﻨ ﻳﺎﻗﯘپ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻳﯜﺳﯜپ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﺑﯩﺌﺎرام ﺑﻮﻟﯘپ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎن دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﯘرۇپ ﻣﺎﺗم ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺷﯩﻴﺌﻟرﻧﯩﯔ )ﺋﺎﺷﯘرا(ﻣﯘﮬررەﻣﻨﯩﯔ -10ﻛﯜﻧ ﻣﻳﺪﯨﻠﯩﺮﯨ ﺋﯘرۇپ،ﻳﯜزﯨ ﻛﺎﭼﺎﺗﻼپ ،دوﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ زەﻧﺠﯩﺮ ﺑﯩﻠن ﺋﯘرۇپ،
ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﯩﻠﯩﭻ‐ﭘﯩﭽﺎق ﺑﯩﻠن ﻳﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎن ﺋﯧﻘﯩﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﺪا ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺋﺎﺳﺎﺳ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ۋە ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﭼﻛﻠﯩن ﻣﯘﻧر ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬﺎﻳﺎت ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ،ﻛﺎﺗﺘﺎ
ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر ،داﯕﻠﯩﻖ ﺑﺎﺗﯘرﻻردﯨﻦ ﮬﻣﺰە ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺪۇل ﻣﯘﺗﺘﻟﯩﺐ ،زەﻳﺪ ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺎرﯨﺲ ،ﺟﭘر ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﭗ ،ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ
رەۋاﮬ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠر دۇﻧﻴﺎدﯨﻦ ﻛﺗن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺷﯩﺌﻟر ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن ۋە ﮬﯧﭻ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﺪاق
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻣﯩﻐﺎن .ﺋﮔر ﺷﯩﻴﺌﻟرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى دﯨﻨﺪا ﺋﺎﺳﺎﺳ ﺑﺎر ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧ ﺑﯩﺰدﯨﻦ
ﺑﯘرۇن ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻻﺗﺘ ،ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﯧﻤ دﯦن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯜﻟ ﮬ.!
ﻳﺎﻗﯘپ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻳﯜﺳﯜپ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﻣﻳﺪﯨﺴﯩ ﺋﯘرۇپ،ﺋزﯨﻨ ﻛﺎﭼﺎﺗﻼپ ،ﻗﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯧﻘﯩﺘﻤﯩﻐﺎن،
ﻳﯜﺳﯜپ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﯩﻨ ﺑﺎﻳﺮام‐ﻣﺎﺗم ﻛﯜﻧ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﯜرەك
ﭘﺎرﯨﺴ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻮﻏﻠﯩﻨ داﺋﯩﻢ ﺋﺳﻠﻳﺘﺘ ،ﺑﯩﺌﺎرام ﺑﻮﻻﺗﺘ ،ﻏم ﻗﯩﻼﺗﺘ .ﺑﯘ ﮬﯧﭽﯩﻢ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﺋﻣس ،ﺋﻣﻤﺎ
ﺷﯩﻴﺌﻟرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ ﭼﻛﻠﯩن ،ﺟﺎﮬﯩﻠﯩﻴت ﺋﮬﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎدەت ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.
ﺑﯘﺧﺎرﯨ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ،ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺳﺌﯘد رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق
دﯦن :ﺋزﯨﻨ ﻛﺎﭼﺎﺗﻼپ ،ﻳﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﯩﺮﺗﯩﭗ ،دات‐ﭘرﻳﺎد ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻧﻼر ﺑﯩﺰدﯨﻦ ﺋﻣس.
ﺷﯩﻴﺌﻟرﻧﯩﯔ )ﺋﺎﺷﯘرا(ﻣﯘﮬررەﻣﻨﯩﯔ -10ﻛﯜﻧ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬرﺧﯩﻞ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪا ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺋﺎﺳﺎﺳ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن،
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠرﻣﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻼردﯨﻨﺪۇر .ﺋﯩﻤﺎم ﮬﯘﺳﻳﯩﻨﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﻛﯩﺸ ﺷﯩﻴﺌﻟرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن.
ﺋﯩﺒﻨ ﻛﺳﯩﺮ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﮬر ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻧۋرﯨﺴ) ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ
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ﺑﺎﻟﯩﺴ ،(ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻤ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﺴ ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺑﺎﺗﯘر ،ﺳﯧﺨ ۋە ﻛپ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﯩﻤﺎم ﮬﯘﺳﻳﯩﻨﻨﯩﯔ
ﻧﺎﮬق ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﯜﺷﯩ ﺑﯩﺌﺎرام ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﻟﯧﯩﻦ ﺷﯩﻴﺌﻟرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪەك ﺑﯩﺪﺋت ،رﯨﻴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ
ﻻزﯨﻢ .ﺋﯩﻤﺎم ﮬﯘﺳﻳﯩﻨﻨﯩﯔ دادﯨﺴ ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ  -40ﻳﯩﻠ راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ -17ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺑﺎﻣﺪات ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻣﺳﭽﯩﺘ ﻛﻟﻧﺪە ﻗﺳﺘﻠپ
ﺋﻟﺘﯜرۈﻟن ﻣﺷﮭﯘر ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ،ﺋﯩﺴﻼم ﺧﻟﯩﭙﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﺗﯩﻨﭽﯩﺴ ،ﺋﻟ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋۋزەل ۋە ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺷﯩﺌﻟر ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﻣﺎﺗم ﺑﯩﻠﺪۈرﻣﻳﺪۇ ۋە ۋاﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﺑﯩﺌﺎرام ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﮬﻠ‐ﺳﯜﻧﻨت ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺋﻮﺳﻤﺎن
رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺋﻟ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺋۋزەل دەپ ﻗﺎرﯨﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﮬﯩﺠﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ  -36ﻳﯩﻠ ﮬج ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋز
ﮬﻮﻳﻠﯩﺴﯩﺪا ﭘﯩﺘﻨﯩﭽﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﻮرﺷﺎۋﯨﺪا ﻗﯩﻠﯩﭗ ۋەﮬﺸﯩﻠرﭼ ﺑﻮﻏﯘزﻻﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﯩﻦ ﺷﯩﺌﻟر ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﺎﺗم
ﺑﯩﻠﺪۈرﻣﻳﺪۇ ۋە ﮬﯧﭽﯩﻢ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﯩﻨ ﻣﺎﺗم ﻛﯜﻧ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨ -2 ﺧﻟﯩﭙ ﺋﻣر ﺋﯩﺒﻨ ﺧﺗﺘﺎب
ﺋﮬﻠ‐ﺳﯜﻧﻨت ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺋﻮﺳﻤﺎن رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ۋە ﺋﻟ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻻردﯨﻦ ﺋۋزەل دەپ ﻗﺎرﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘ
زات ﺑﺎﻣﺪات ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎﻧﺪا ﻣﯧﮭﺮاﺑﺘﺎ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﺪى ،ﺷﯩﺌﻟر ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﺎﺗم ﺑﯩﻠﺪۈرﻣﻳﺪۇ ۋە ﮬﯧﭽﯩﻢ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﯩﻨ ﻣﺎﺗم ﻛﯜﻧ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋۋۋەﻟﻘ ﺧﻟﯩﭙ ﺋﺑﯘﺑﻛﺮى ﺳﯩﺪدﯨﻖ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺋۋزەل ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﺪە ﮔپ ﻳﻮق ،ﺷﯩﺌﻟر ﺋﯘ زات ﺋﯜﭼﯜن ﻣﺎﺗم ﺑﯩﻠﺪۈرﻣﻳﺪۇ ۋە ﮬﯧﭽﯩﻢ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﯩﻨ ﻣﺎﺗم
ﻛﯜﻧ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ دۇﻧﻴﺎ‐ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩ ﭘﯜﺗﯜن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺳردارى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟرﻧ ۋاﭘﺎت ﻗﯩﻠﺪۇرﻏﺎﻧﺪەك ۋاﭘﺎت ﻗﯩﻠﺪۇردى .ﮬﯧﭽﯩﻢ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻨ ﻧﺎدان ،ﺟﺎﮬﯩﻞ ،ﺷﯩﺌ راﭘﯩﺰﯨﻼر ﺋﯩﻤﺎم
ﮬﯘﺳﻳﯩﻨﻨﯩﯔ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﯩﻨ ﻣﺎﺗم ﻛﯜﻧ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﻣﺎﺗم ﻛﯜﻧ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻣﯘﺳﯩﺒﺗ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎن
ۋاﻗﯩﺘﻼرﻧ ﺋﺳﻠﯩﻧﺪە ﺗۋەﻧﺪﯨ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﯧﺴﯩﻤﯩﺰﮔ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻزﯨﻢ .ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد ۋە ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﺟ ﺋﻟ ﺋﯩﺒﻨ ﮬﯜﺳﻳﯩﻨﻨﯩﯔ
ﭼﻮڭ دادﯨﺴ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬدﯨﺴﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮەر ﻣﯘﺳﯩﺒت ﻳﺎﻛ
ﻛﯧﻠﯩﺸﻤﺳﻠﯩﻚ ﻛﻟﺴ ،ﮔرﭼ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘزۇن ۋاﻗﯩﺖ ﺋﺗن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﻣﯘﺳﯩﺒت ﺋﯧﺴﯩ ﻳﺗﻧﺪە" ،ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﻠﯩﺮى،
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دەرﮔﺎﮬﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﻤﯩﺰ" دەپ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﮬﻣﺪۇ ﺳﺎﻧﺎ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﻣﯘﺳﯩﺒت ﻳﺗن ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﺳﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ دەﻳﺪۇ.
ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ  -400ﻳﯩﻠﻠﯩﺮى ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪا ﺑﯘۋەﻳﮭ دۆﻟﯩﺘ ﮬﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن زاﻣﺎﻧﺪا )ﺋﺎﺷﯘرا(ﻣﯘﮬررەﻣﻨﯩﯔ -10ﻛﯜﻧ ﺷﯩﺌ‐
راﭘﯩﺰﯨﻼر ﺑﯩﺪﺋﺗﭽﯩﻠﯩﺘ ﺑك ﮬددﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﺗن ،ﺋﯘﻻر ﺑﺎﻏﺪادﻧﯩﯔ ﻛﻮﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪا داﻗﺎ‐دۇﻣﺒﺎق ﭼﯧﻠﯩﭗ ،ﻗﻮم‐ﺗﻮﭘﯩﻼرﻧ
ﺳﻮرۇپ ،دۇﻛﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻣﺎﺗم ﺑﻟﯩﺴ ﺋﯧﺴﯩﭗ ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎﺗم ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﯩﻨ ﺋﯩﺰﮬﺎر ﻗﯩﻼﺗﺘ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩ ﺑﯘ
ﻛﯜﻧﺪە ﺋﯩﻤﺎم ﮬﯜﺳﻳﯩﻦ ﺋﯘﺳﺴﯘزﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﻟﯜپ ﻛﺗن دەپ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﻤﻳﺘﺘ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻣﯘ ﻳﺎﻻڭ‐ﺋﺎﻳﺎق ﻛﻮﭼﯩﻼرﻏﺎ ﭼﯧﻘﯩﭗ
ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﯩﺮﺗﯩﭗ ،ﻳﯜزﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺋزﯨﻨ ﻛﺎﭼﺎﺗﻼپ،ﻛﻛﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻣﻳﺪﯨﻠﯩﺮﯨ ﺋﯘرۇپ ﮬر ﺧﯩﻞ ﻧﺎﺷﺎﻳﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺎﺗﺘ ،ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﻗﺴﯩﺘ ﺑﻧ ﺋﯘﻣﻳﻴ دۆﻟﯩﺘﯩﻨ ﺳﻛﯜﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯩﺪى ،ﭼﯜﻧ ﺋﯩﻤﺎم ﮬﯜﺳﻳﯩﻦ ﺷﯘ
ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴت دەۋرﯨﺪە ﺷﯧﮭﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻛﺴﯩﭽ ﺷﺎﻣﻨﯩﯔ )ﮬﺎزﯨﺮﻗ ﺳﯜرﯨﻴ (ﺷﯩﺌﻟﯩﺮى)ﺋﺎﺷﯘرا(ﻣﯘﮬررەﻣﻨﯩﯔ -10ﻛﯜﻧ ﮬر ﺧﯩﻞ ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ ﭘﯩﺸﯘرۇپ،
ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ،ﭘﺎﻛﯩﺰە ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﭗ ﮬﯧﻴﺖ‐ﺑﺎﻳﺮام ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻏﺪاد ﺷﯩﺌﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻛﺴﯩﻨ ﻗﯩﻼﺗﺘ.
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ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻨ ﺑﺎﻳﺮام ﻳﺎﻛ ﻣﺎﺗم ﻛﯜﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯨﻨﺪا ﺋﺎﺳﺎﺳ ﻳﻮق ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ ﻣﯘﻧﺪاق
دەﻳﺪۇ " :ﺋﯩﻤﺎم ﮬﯘﺳﻳﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﯜﺷ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺷﻳﺘﺎن ﺋﯩ ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯘرﯨﻐﯩﻨ ﭼﺎﭼﺘ.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴ) :ﺋﺎﺷﯘرا(ﻣﯘﮬررەﻣﻨﯩﯔ -10ﻛﯜﻧﯩﻨ ﻗﺎﻳﻐﯘ‐ﻣﺎﺗم ﻛﯜﻧ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋزﯨﻨ ﺋﯘرۇپ ،ﻳﺎﻗﯩﺴﯩﻨ ﻳﯩﺮﺗﯩﭗ ،ﻣرﺳﯩﻴ ﺋﻮﻗﯘش.
ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ :ﺧﯘرﺳﻧﻠﯩﻚ‐ﺧﻮﺷﻠﯘق ﻛﯜﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﯩﺮﻟﯩﺮى ﺑﯩﺌﺎرام ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮﻟﯩﺮى ﺧﯘرﺳن ﺑﻮﻟﯘپ
ﻳﺎﻳﺮاﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ،ﺳﯜرﻣ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩ ﺋﺎدەﺗﺘﯩﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮى ﻛپ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎدەﺗﺘ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬر ﺗﯜرﻟﯜك ﺗﺎﺋﺎﻣﻼرﻧ ﺗﻳﻴﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر .ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ دﯨﻨﺪا ﺋﺎﺳﺎﺳ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت ﺋﺎزﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەت ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪﯨ ﻣﺷﮭﯘر ﺋﯩﻤﺎﻣﻼر ۋە ﻣزﮬپ ﺳﺎﮬﯩﺒﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا دەپ ﻗﺎرﯨﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ دﯨﻦ دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮى ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ رەزﯨﻞ‐ ﺋﯩﭙﻼس ﻣﻗﺴﯩﺘﯩ ﻳﯧﺘﯩﺸ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻨ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧ،
دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘ ﻗﺑﯩﮫ ﺑﯩﺮ ﺳﯜرەﺗﺘ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﯩﻠ‐ﻣﯩﺮﯨﺴ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﮬر ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﮔﺎھ
ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﺳﺎ ﻣۋﺳﯘۋﯨ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺷﯩﺌ ۋە ﺗﯜزﯨﺘﯩﺶ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ)" :ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧ
(ﻣﯘﮬررەﻣﻨﯩﯔ -10ﻛﯜﻧﯩﺪە ﻛﻮﭼﯩﻼرﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﯩﻠﯩﭻ‐ﭘﯩﭽﺎق ﺑﯩﻠن ﻳﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎن ﺋﯧﻘﯩﺘﯩﭗ ﺋﯩﻤﺎم ﮬﯜﺳﻳﯩﻨ ﻣﺎﺗم
ﺑﯩﻠﺪۈرۈش ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺋﯩﺮان ،ﺋﯩﺮاق ۋە ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎن ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ دۆﻟﺗﻠرﻧ ﺋﻧﯩﻠﯩﻴ ﺑﯧﺴﯩﯟاﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘ دۆﻟﺗﻠرﮔ ﺳﯩﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔن،
ﺋﻧﯩﻠﯩﻴ ﮬﻛﯜﻣﯩﺘ ﺷﯩﻴﺌﻟرﻧﯩﯔ ﻧﺎدان‐ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ۋە ﺋﯩﻤﺎم ﮬﯜﺳﻳﯩﻨ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﺎرﯨﻐﯘﻻرﭼ ﻣﯘﮬﺑﺒت ﭼﻮﻗﯘﻧﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﭻ ﺋﯘرۇﺷﻨ ﺋﮔﺗﺘ ،ﺧﯩﻠ ﻳﯧﻘﯩﻦ ۋاﻗﯩﺘﻼرﻏﯩﭽﯩﻤﯘ ﺗﯧﮭﺮان ۋە ﺑﺎﻏﺪاﺗﺘﯩ ﺋﻧﯩﻠﯩﻴ
ﺋﻟﭽﯩﺨﺎﻧﯩﻠﯩﺮى ،ﺋﯩﻤﺎم ﮬﯜﺳﻳﯩﻨ ﻣﺎﺗم ﺑﯩﻠﺪۈرۈش ﺋﻣﯩ دەپ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺗﺷﯩﻠﻠپ ،ﻛﻮﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺋڭ ﻗﺑﯩﮫ ۋە ۋەﮬﺸ
ﮬﺎﻟﺗﺘﯩ ﻛرۈﻧﯜﺷﻠرﻧ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻼﺗﺘ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﯩﻴﺎﺳ ﻣﻗﺴت ،ﺋﻧﯩﻠﯩﻴ ﮬﻛﯩﻤﯩﺘ ﺋز ﺧﻟﻘﯩ ﺋﯘﻻرﻧ)ﻳﻧ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧ (ﻧﺎﮬﺎﻳﺘ ﻧﺎدان ،ﺑﯩﻠﯩﻢ‐ﻣدەﻧﯩﻴﺗﺴﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯜرەﺗﻠپ ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨ ۋەﮬﺸ ،ﻧﺎدان ﺧﻟﻘﻨ ﻗﯘﻟﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘزۇپ
ﺋرﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣدەﻧﯩﻴت ﺳۋﯨﻴﯩﺴﯩﻨ ﺋﺳﺘﯜرۈﺷ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠپ ﺗﺎﺟﺎۋۇزﭼﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ﻳﻮﺷﯘرۇﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯩﺪى ،ﺋﯘﻻر ﺋﻧﯩﻠﯩﻴدە ﻧﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﮔﯧﺰﯨﺖ ‐ژۇرﻧﺎل ﻣﯧﺪﯨﻴﺎﻻردا )ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧ (ﻣﯘﮬررەﻣﻨﯩﯔ -10ﻛﯜﻧﯩﺪە
ﻣﯩﻠﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻛﻮﭼﯩﻼرﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،دۈﻣﺒﯩﺴﯩ زەﻧﺠﯩﺮﻟر ﺑﯩﻠن ﺋﯘرۇپ ،ﻗﯩﻠﯩﭻ‐ﭘﯩﭽﺎق ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﯩﺮﯨﭗ،
ﻗﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯧﻘﯩﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺳﯜرەﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺋز ﺧﻟﻘﯩ ۋەﮬﺸ ،ﺟﺎﮬﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯘ دۆﻟﺗﻠرﻧ
ﺑﯩﺴﯩﯟﯨﻠﯩﺸﺘﯩ ﻣﻗﺴﯩﺘ ﺋﯘﻻرﻧ ﻣدەﻧﯩﻴﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۇرەﺗﺘ.
ﺋﯩﺮاﻗﻨﯩﯔ ﺋﻧﯩﻠﯩﻴ ﺑﯧﺴﯩﯟاﻟﻐﺎن دەۋرﯨﺪﯨ ﺑﺎش ۋەزﯨﺮى ﻳﺎﺳﯩﻦ ﮬﺎﺷﯩﻤﯩ ﺋﻧﯩﻠﯩﻴ ﺑﯩﻠن ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﯜزۈش ﺋﯜﭼﯜن ﻟﻮﻧﺪوﻧﻐﺎ
ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ،ﺋﻧﯩﻠﯩﻴ ﮬﻛﯜﻣﯩﺘ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ :ﺑﯩﺰ ﺋﯩﺮاق ﺧﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ‐ ﻧﺎداﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘپ ،ﺑﺧﺖ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎردەم
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﯘزﯨﻤﯩﺰ دﯦﻧﺪە ،ﻳﺎﺳﯩﻦ ﮬﺎﺷﯩﻤﯩﻴ ﺑﯘ ﺳز ﺑك ﺗﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﯜزۈش
ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﺗن .ﺋﻧﯩﻠﯩﻴ ﮬﻛﯜﻣﯩﺘ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﭘﯘ ﺳﻮراپ ﺋﯧﮭﺘﯩﺮام ﺑﯩﻠﺪۈرۈپ ﻣﯘﻻﻳﯩﻤﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺮاﻗﺘﯩ
ﺑزى ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ دﯨﻨ ﻣﯘراﺳﯩﻤﻼرﻧ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﮬﺟﺠﺗﻠﯩﻚ ﭘﯩﻠﯩﻤﻨ ﻛرۈﺷ ﺗﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎن :ﭘﯩﻠﯩﻤﺪە ﺑﺎﻏﺪادﻧﯩﯔ
ﻛرﺑﺎﻻ ،ﻧﺟپ ۋە ﻛﺎزﯨﻤﯩﻴﻴ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺟﺎﻳﻼردا ﮬﯜﺳﻳﯩﻨ ﻣﺎﺗم ﺑﯩﻠﺪۈرۈش ﺋﯜﭼﯜن ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺗﻮﭘ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘ
ﻗﻮرﻗﯘﻧﯘﭼﻠﯘق ،ﺑد‐ﺑﺷﯩﺮە ،ﺋزﻟﯩﺮﯨ ﭘﯩﭽﺎق‐زەﻧﺠﯩﺮﻟرﻧ ﺋﯘرۇۋاﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﻛرۈﻧﯜﺷﻠرﻧ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩن ،ﺋﻧﯩﻠﯩﻴ
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ﮬﻛﯜﻣﯩﺘ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ :ﺋﺎزراق ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣدەﻧﯩﻴت ﺳۋﯨﻴﯩﺴﯩ ﺋﯩﺮﯨﺸن ﺧﻟﻖ ﺑﯘﻧﺪاق ۋەﮬﺸ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ دﯦن".
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