 ‐ 102076ﻳﺎت ﺋرﻟر ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﯨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ،ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﯩﻦ ﺳﻳﯜﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى.
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﻣن ﺗﻮر ﺑﯧﺗﻠﯩﺮى ،ﻣﺎﺳﯩﻨﺠﯩﺮ ۋە ﺗﯧﻠﯧﻔﯘن ۋە ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﭼﯜر ﻳﻮﻟﻼش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﯩﺖ ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻧﯘﺷﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ.
ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻢ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯩﻤﻨ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻏزەﭘﻠﻧن ﮬﺎﻟﺗﺘ ،ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯜزﯨﻨ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎم ،ﺳﯩﻨ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﺗﺘﯩﻢ ،ﺑﻮﭘﺘﯘ‐ ﺳﺑﺮى
ﻗﯩﻼي ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯜﺳﺘﯜﯕ ﺧﻮﺗﯘن ﺋﺎﻟﯩﻤن دﯦﺪى .ﻣن ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻤﻨ ﺗﻮﻧﯘپ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑرﮔن ﻧﯧﻤﺗﻠﯩﺮﯨ ﺗﺷﻛﯜر
ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻳﯩ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ .ﻳﻮﻟﺪۇﺷﯘﻣﻨﯩﯔ ﻛﯕﻠﯩﻨ ﻛﺗﯜرۈش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻗﯩﻠﻐﯩﻠ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﻐﺎن ﮬﻣﻤ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ.
ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﮬرداﺋﯩﻢ ﺗﺎﻏﻨ ﺗۋرﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎﭘﺎ‐ﺗﻧ ،دەﺷﻨم ﺋﯩﺸﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘردۇم .ﺋﺎرﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽ ﺋﺎي ﺋﺗﻧﺪە ﮬﯩﻠﯩﻘ
ﻳﯩﯩﺖ ،ﻣﺎﯕﺎ ﻳﻧ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯧﻠﯧﻔﯘن ﻗﯩﻠﺪى ۋە ﺋﭼﯜر ﻳﻮﻟﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘردۇق .ﻣن ﻳﻮﻟﺪۇﺷﯘﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮەپ ﺗﯧﻠﻔﯘﻧﻐﺎ
ﺟﺎۋاب ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺟﯜرﺋت ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻢ ﺑﯘﻧ ﺳﯩﺰﯨﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ :ﮬر ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﯧﻠﯧﻔﯘن ﻛﻟﺴ،
ﺋﺎﺷﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﻠﯧﻔﯘﻧﯩﻨ ﺋﺎﻟﻤﺎﻣﺴن؟ ،دەپ زەردى ﻗﯩﻼﺗﺘ ،ﺗﯧﻠﯧﻔﯘن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﻟن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﻧﯩﻼ ﺋﯩﺸﻧﻤﺳﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن،
ﺋﯩﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻣﺧﭙ ﺷﯩﻔﯩﺮﻟﯩﻖ ﺳز ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺴن دەپ ،ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺸﻧﻤﺳﻠﯩﻚ ﻧزﯨﺮﯨﺪە ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .ﻣن
ﻗﻮرﻗﻘﯩﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﺗﯧﻠﯧﻔﯘن ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﺘﯩﻢ .ﻣن ﮬﺎزﯨﺮ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ﺑﻛﻤﯘ ﺑﯩﺰار ﺑﻮﻟﺪۇم .ﮬر ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن
ۋاﻗﺘﯩﻤﺪا ،ﺋزۈﻣ ﺋﻟﯜم ﺗﯩﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .ﻣن ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەك؟ ﻣﺳﻠﯩﮭت ۋە ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻼرﻧ
ﺳﻮراﻳﻤن؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺟﺎۋاب:
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻗﻟﺒﯩﺪﯨ ﺗﻣﺧﻮرﻟﯘق ،ﺋﺎﺧﯩﺮى ﺋﯘﻧ ﮬﺎﻻﻛﺗ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ .ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻗﺎﻧﺎﺋﺗﺘﯩﻦ ﻣﮬﺮۇم ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﻏم‐ﻗﺎﻳﻐﯘﻏﺎ
ﭼﻛﯜپ ﺗﯧﯩﺮﻗﺎش ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﻛﯕﯜل ﺋﺎرزۇﺳﯩﻨ ﻗﺎﻧﺪۇرۇش ﺋﯩﺴﺘﯩﯩﺪە ﮬر ﺗرەﭘ ﺗﻟﻤﯜرﯨﺪۇ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯕﯜل
ﺋﺎرزۇﺳ ،ﺋﻟﻧﺪە ﺗﯘﭘﺮاق ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻳﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺗۋﺑﯩﺴﯩﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺗﻣﺧﻮرﻟﯘق ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﮬﺎرام
ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ دۇﭼﺎر ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺑﺮوﻳﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن رەزﯨﻞ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﺘﯘر.
ﺗﯘرﻣﯘﺷﻠﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯧﻤت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑرﮔن ﺋرﻟﯩﺮﯨ ﻗﺎﻧﺎﺋت ﻗﯩﻠﻤﺎي ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﺎﺷﻼر ﺑﯩﻠن
ﻳﻮﺷﯘرۇن ﺋﺎﻻﻗ ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺑزى ﻳﺎﺷﻼرﻧﯩﯔ ،ﺋﯩﭙﭙﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻳﺎﻣﺎن ﻧﯩﻴﺗﺘ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯘ ،ﭼﯧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎن
رەزﯨﻠﻠﯩﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
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ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺑﺧﺘ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﮬﻗﯩﻘ ﺑﺧﺖ‐ﺳﺎﺋﺎدەﺗﻨﯩﯔ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘش ۋە ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﺗﺘ.
ﮬرﻣﺗﻠﯩﻚ ﺳﯩﻠﯩﻢ! ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺋﯜﻣﻤﺗﻠرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻻك ۋە ﺋﺎزاﺑﻘﺎ دۇﭼﺎر ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑ ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴﺗ ﭼﻣﻧﻠﯩﯩﺪﯨﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺸ ۋە ﻳﯩ ﻧﯧﻤﺗ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﺘﯩ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻞ دەپ ﺋﻮﻳﻼﻣﺴﯩﺰ؟! .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ
ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺳﯩﻠرﮔ ﻳﻧ ﺟﯧﻨﯩﻼر ﻳﺎﻛ ﻣﯩﻠﯩﻼرﻏﺎ ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯩﺒت ﻳﺗﺴ ،ﺋﯘ ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻼر
ﺗﯜﭘﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﻟن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯘرﻏﯘن ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻼرﻧ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﺎﻻ‐ﻣﯘﺳﯩﺒﺗﺘﯩﻦ ﮬﯧﭻ
ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﺎس ﺋﯩﺪﯨﻼر ﺳﯜرە ﺷﯘرا -30ﺋﺎﻳت.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﭘﺴ ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴت ،ﺷﮬﯟەت ،ﺷﻳﺘﺎﻧ ﮬۋاﻳ‐ﮬۋەﺳ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻤﺎق ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ
ﺋﺎﺳﺎن ،ﻟﯧﯩﻦ ﻣﺳﯩﻠ ،ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼرﻏﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯘر.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯘم رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺷﮬﯟاﻧﯩ ﮬۋەﺳ ﺳﺑﺮى ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻣﺎن ﺋﺎﻗﯩﯟەﺗ
ﺳﺑﺮى ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﺳﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﮬﯟەﺗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺶ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ دەرد‐ﺋﻟﻣﻠﯩﻚ ﺋﺎزاﺑﻘﺎ دۇﭼﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
دەرﮔﺎﮬﯩﺪﯨ ﻣﯕﯜﻟﯜك ﻟززەﺗﻨ ﺑﯩﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ۋاﻗﯩﺘﻨ زاﻳﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯕﯜﻟﯜك ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻧﻐﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﻨ
ﺋﭼﻤس ﺟﺎراﮬﺗ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﻣﺎل‐دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻨ ۋەﻳﺮان ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻳﯜز‐ﺋﺎﺑﺮۇﻳﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرﯨﺪۇ .ﭘس ﺗﺑﯩﺌﺗﻠﯩﻚ
ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﯕﯜﻟﻨﯩﯔ ﻛﻳﻨﯩ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻟززەﺗﻠﯩﻚ ﻧﯧﻤﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺋﻣﯜر ﮬﺳﺮەت‐ﻧﺎداﻣﺗﺘ
ﺋﺗﯩﺪۇ".
ﺳﯩﺰ ﮬﺎزﯨﺮ دۇچ ﻛﻟن ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴﺗ ﺳل ﻗﺎراپ ﺋﺗﯜزﮔن ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ،ﮬﻣﺪە ﺳﻣﯩﻤ ﺗۋﺑ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﮬﺴﯘﻟﯩﺪۇر.
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘزﻟ ﺑﯩﻠن ﻳﺎﺧﺸ ﺋر ﺑﯩﻠن ﺗﯘرﻣﯘش ﻗﯘرۇپ ،ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ،ﻧﺎﺗﻮﻧﯘش ﻳﺎش ﺑﯩﻠن ﮬر ﺗﯜرﻟﯜك
ﺋﯘﭼﯘر ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨﯩﯔ ﻛرۈﻟﯜﺷ ،ﺑك ﭼﯧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﺗﻧﻠﯩﻚ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﮬﺎزﯨﺮﻗ
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ،ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯩﺰﻏﺎ ﺑﯩﺮﯨﻠن ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك.
ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﭘﺎ‐ﺗﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﻳﯩﺒﻠش ﺑﯩﻠﻧﻼ ﻛﯘﭘﺎﻳﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﯩﻦ ﻗﻟﺒﯩﯩﺰدﯨﻦ ﺋرﺗﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﺗﯜزﮔن
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﯧﺘﯩﺸ ﻳﯩﺘرﻟﯩﺘﯘر.
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﺟت‐ ﺗﻟﭘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰﻣﯘ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﯩﻨﭻ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﯩﺰﻧﯩﯔ
ﮬﺎزﯨﺮﻗ ﮬﺎﻟﺗ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﺎرﯨﻐﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋرﮔ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ،ﺋرﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﻟﭘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮرۇﻧﺪاش ،ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ
ﻧزﯨﺮﯨﺪە ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻧزﯨﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ،ﺋﻮرۇﻧﺪاﺷﻘﺎ ﺗﯩﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋڭ ﺷرەﭘﻠﯩﻚ ﺑﯘرﭼﯩﺪۇر.
ﺋﺑ ﺳﺋﯩﻴﺪ ﺧﯘدرى رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻗﯩﺰﯨﻨ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ
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ﻛﯧﻠﯩﭗ :ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى! ﺑﯘ ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻠﯘق ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﯟاﺗﯩﺪۇ؟ ،دﯦﻧﺪە ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻏﺎ:
ﺋﺎﺗﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳزﯨﻨ ﺋﺎﯕﻼڭ دەﻳﺪۇ .ﺋﯘ ﻗﯩﺰ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ :ﺳﯩﺰﻧ ﮬق ﺑﯩﻠن ﺋۋەﺗن ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن ﻗﺳم
ﻗﯩﻠﯩﻤﻧ ،!ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠن ﺋرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨ ﮬﻗﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺑرﮔﯩﻦ دﯦﺪى .ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨ ﮬﻗﻘ ،ﺋرﻧﯩﯔ ﺑدﯨﻨﯩﺪە ﻳﯩﺮﯨﻠﯩﻖ ﺟﺎراﮬت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻗﺪﯨﺮدە ،ﺑﯘﻧ ﺋﺎﻳﺎل ﺗﯩﻠ ﺑﯩﻠن ﻳﺎﻻپ ﺳﯜرﺗﯜپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ
ﺋرﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ دﯦﺪى .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﻧﺳﺎﺋﯩ ﺳﯜﻧﻧﯘل ﻛﯘﺑﺮاﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ -3ﺗﻮم -283ﺑﺗﺘ ،ﻣﯘﻧﺰﯨﺮى
ﺗرﻏﯩﺐ ۋە ﺗرﮬﯩﺐﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ -3ﺗﻮم -98ﺑﺗﺘ ،ﺋﺎﻟﺒﺎﻧ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ -3148ﮬدﯨﺴﺘ
ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﯩﺰﻧ ﮬل ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻨ ﺗۋەﻧﺪە ﺋﻮﭼﯘق ﻗﯩﻠﯩﭗ دەۋﯦﺮﯨﻤﯩﺰ:
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﯩ راﮬﺗﺴﯩﺰﻟﯩﯩﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﯩﺰ ﺋﯩﺸﻨ ﺋﺎﻟﻼھ رازى ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻼڭ .ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋزﮔرﺗﯩﭗ ،ﺋز ﭘزﻟ ﺑﯩﻠن
ﺳﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ۋەدە ﻗﯩﻠﺪى.
ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯦن ﻛﺳﯩﻦ ﺋﯩﺮادە ۋە ﻗﺗﺌ ﻧﯩﻴﺗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯘرۇﻧﻘ ﮬﻣﻤ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼردﯨﻦ ﻗﻮل ﺋﯜزۈش ،ﺋﺗن ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ
ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ۋەﻗﻟﯩﯩﯩﺰﮔ ﻛﻟﺴك :ﺳﯩﺰ ۋاﻗﺘﯩﻨﭽ ﻳﺎﻧﻔﯘن ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ،ﻧﯘﻣﯘرﯨﯩﺰﻧ
ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرۇڭ .ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰ ﺳﯩﺰﮔ ﺋﯧﺸﯩﻨﯩﭗ ﺗﯧﻠﯧﻔﯘن ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻳﺎﻛ ﺳﯩﺰﮔ ﻳﯩ ﻧﻮﻣﯘر ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﺑرﮔﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﺎﻧﻔﯘن ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﯔ .ﺑﯘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻗﯩﻘ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰﻧ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﯨﯩﺰﻧ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﯩﺰﻧ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪۇ.
ﺳﯩﺰ ﺋﺗﻧ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨ ﻳﻧ ﺗﻛﺮارﻻﺷﻘﺎ ﺋﯘرۇﻧﯘپ ﺗﯘرۇپ ﻗﺎﻧﺪاﻗﭽ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ؟!.
ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﻧ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﯩ ﺗﯘرﻣﯘش ﻳﻮﻟ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﯘرﺳت ﻳﺎرﯨﺘﯩﭗ ﺑرﮔﻧﻠﯩ ﭼﻮڭ ﺋﯩﺶ ،ﺑﯘ ﺳﯩﺰﻧ ﻳﺎﺧﺸ
ﻛرﮔﻧﻠﯩﯩﺪﯨﻨﺪۇر .ﻣﻧﺘﯩﻘ ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﭘﯩﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﺳﯩﺰدﯨﻦ ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘ رەﺳﯟاﻟﯩﻖ ،ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺶ ۋە ﺗﺎﻻﻗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﻧﺗﯩﺠﯩﻠﯩﻨﺗﺘ .ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻳﯩﺒﯩﯩﺰﻧ ﻳﯧﭙﯩﭗ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯩﺰﻧ
ۋەﻳﺮاﻧﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﭼﻮڭ ﻧﯧﻤﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺴﯩ راﺋﯩﻴ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ،
ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﮬﯧﺴﺪاﺷﻠﯩﻖ ۋە ﺳﻳﯜ ﺑﯩﻠن ﺟﺎۋاپ ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك .ﺳﯩﺰﮔ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﭼﯜر ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎن
ﺑﯘزﻏﯘﻧﭽ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻻﻗﯩﯩﺰﻧ ﺋﯜزۈڭ .ﺋﯩﯩﻨﭽ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﺎﻻﻗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﻧ ﺗﻛﺮارﻟﯩﻨﯩﺸ،
ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴﺗﻨﯩﯔ داۋام ﻗﯩﻠﯩﺸ ۋە ﮬﻗﯩﻘ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳل ﻗﺎراﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﻧ ﺋﯧﺮﯨﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﯨﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻼﻣﺴﯩﺰ؟! .ﮬﯩﻠﯩﻘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩ ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎۋازﯨﻨ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﺎﯕﻼﺷﻘﺎ ،ﻳﺎزﻏﺎن ﺧﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﻧ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ
ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﻗﻟﺒﯩﯩﺰ ﻳﻮل ﻗﻮﻳﺪى؟! ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰﻏﺎ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯩﺸﻧﭻ ۋە ﺳﻳﯜ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎي ﺗﯘرۇپ ،ﺋزﯨﯩﺰﮔ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﯩﻨ ﺗﻟپ
ﻗﯩﻼﻣﺴﯩﺰ؟! .ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯩﺰ ﻳﻧ داۋام ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺳﯩﺰ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﺗﺘر ﺋﮬﯟاﻟﻐﺎ دۇﭼﺎر ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ .ﺋﮔر ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰ
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ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯩﺰدﯨﻦ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯩﺰدﯨﯩﻠرﻧ ﺧۋەرﻟﻧﺪۈرﺳ ﮬﺎﻟﯩﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘر؟! ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﺋﮬﯟاﻟﯩﯩﺰﻧﯩﯔ
ﮬﺎزﯨﺮﻗﯩﺪﯨﻦ ﻧﭼﭽ ﮬﺳﺴ ﻳﺎﻣﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪا ﺷك ﻳﻮق.
ﮬرﻣﺗﻠﯩﻚ ﺳﯩﻠﯩﻢ! ﺳﯩﺰ ﭘﯘرﺳﺗﻨ ﻏﻧﯩﻤت ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﺋﯧﺮﯨﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﯨﯩﺰﻧ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰﻏﺎ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰ ،ﭘرزەﻧﺘﯩﯩﺰ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯩﺰﮔ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯩﺸﯩﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻐﺎ
ﻗﺎرﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك .ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰﻟﻧﻤﺳﺘﯩﻦ دادﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺋﯧﺮﯨﯩﺰﮔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮔﯜزەل ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﯩﺰﻧ
داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇڭ .ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﭘﺎ‐ﺗﻧ ،ﻳﯩﺮﯨﻚ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﺷﯩﺸﯩﭗ ﻛﺗﻤڭ .ﺳﯩﺰ ﺳﻣﯩﻤﯩﻴت ۋە ﺋﯩﺨﻼس ﺑﯩﻠن
ﺷرﯨﺌﺗ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺴﯩﯩﺰ ،ﻣﻟﯘم ﻣﯘددەﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺷﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﺰ
ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﺧﺘﻠﯩﻚ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﯩﺰ ﻳﯩﯩﻼﻧﻐﯘﺳ.
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ دۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪا ،ﺗﯩﻨﭻ‐ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻣﻠﯩ ﭘﯜرﻛﻟن ،ﺳﻳﯜ‐ ﻣﯘﮬﺑﺒﺗ ﭼﻣن ،ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻧﯧﻤﯩﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟! .ﺑﯘﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﮬﻗﯩﻘ ﺑﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﯩﻤ ﺑﯘﻧﺪاق ﻧﯧﻤت ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﻧﯧﻤﺗﻨ ﻗدﯨﺮﻟپ ،ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﻛپ ﺗﺷﻛﯜر ﺋﯧﻴﺘﺴﯘن .ﻗﺎﻧﺎﺋﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯜﮔﯩﻤس ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﺘﯘر .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺳﯩﺰﮔ ﮬﯩﺪاﻳت ،ﺗۋﭘﯩﻖ ۋە ﺑﺧﺖ‐ﺳﺎﺋﺎدەت ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘن.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﯘﭼﯩﺪۇر.
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