 ‐ 11440ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﻛپ ﺋﯩﺨﯩﺘﯩﻼﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﻤن ،ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻳﺎﺧﺸ ،ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﺎﻳﺎل
ﺑﻮﻻﻻﻳﻤن؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﯩﻠﯩﻖ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﺪا ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﺪۇم ،ﻣن ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺋرﻧﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ﮬﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﮬﺎﻟﺗﺘ
ﺋﺳﯜپ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﮬﺎزﯨﺮﻗ ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻢ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻢ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﯩﻠﯩﻖ ﺋﻣس ،ﻛپ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻳردﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽ ﻛﭘﯩﻨﭽ ﭘﯩﺮى ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﺎﻧﯘن‐ﺗﯜزۈم ۋە ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺗﯘرﻣﯘش ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﻛپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﯩﻠﯩﺰﭼ
ﺳۋﯨﻴﯩﺴ ﺑﯘ دەرﯨﺠﯩﺪە ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺋﻣس ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﻛپ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺰاﮬﻼپ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرﯨﻤن ،ﺋﯘ
ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋز دۆﻟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎدﯨﺘ ۋە ﻣدەﻧﯩﻴﺘﯩ ﻗﺎﻳﺘﯩﯟاﻟﯩﺪۇ ،ﻛپ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋﺎﻣﻤﯩﯟى ﺳﻮرۇﻧﻼردا ﺳزﻧ ﻣن ﻗﯩﻠﯩﻤن،
ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻨ ﻛﻟﺘﯜرﯨﺪۇ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﻣن ﺑﯘ ﺗﺎﻟﻼﺷﻨ ﺋﯩﺸﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮل ﺑﯩﻠن ﮬل ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮدﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﻳﻮﻟ دەپ ﻗﺎراﻳﻤن ،ﺑﯩﺰ ﮬﺎزﯨﺮ ﻛپ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﻣن ﮬﺎزﯨﺮ ﺋزۈﻣﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا "ﺋﯩﺴﻼﻣ ﺗﻟﭘ ﺋﯘﻳﻐﯘن
ﺋﺎﻳﺎل" ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤن ،ﻣن ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﯟاﺗﯩﻤن ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮬﺎزﯨﺮﻗ ﺋڭ ﭼﻮڭ ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻢ :ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا
ﺑﯘ ﮬﺎﻟﺗﻨ ﺋزﮔرﺗﻟﻳﻤن ۋە ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻨ ﺋﺎزاﻳﺘﺎﻻﻳﻤن؟ .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 ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺳﯩﺰﻧ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ۋە ﮬﯩﺪاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﮬﻣﺪە ﺳﻧﺎ ﻳﻮﻟﻼﻳﻤﯩﺰ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋز
ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﺪۇر.
ﺳﯩﺰﮔ ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﻤﯩﺰﻛ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰﻏﺎ ﺋﺗﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﻼرﻧ ﻗﯩﻠﺪى ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰ
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺗﺷ ﺗﯩﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﺟﺒﯘرﯨﻴﺗﻠرﻧ ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐10680ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ
ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﯔ.
ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺗﺷ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ﻣﺟﺒﯘرﯨﻴﺘﯩﯩﺰﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺋﯩﺴﻼم ﺷرﯨﺌﯩﺘ
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ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﺴﯩﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋرﻟرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯩﺸ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻣﻧﭙﺗﯩﻨ ﺗﯘرﻏﯘزۇﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋڭ ﭼﻮڭ ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﺪى.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺋﻗﯩﻞ‐ﭘﺎراﺳﺗﻠﯩﻚ ۋە زﯦﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﺎدەﺗﺘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﺳز ﺗﺳﯩﺮ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎت ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴﯩﺪﯨ ﮬﻣﺮاﮬ ۋە داﺋﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﯜﻟﭙﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﺳزﻟرﻧﯩﯔ ﺗﺳﯩﺮى ﺑك ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎل ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە
ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨ ﺑﯩﺌﺎرام ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﻧﺎﭼﺎر ﺋﯩﺶ‐ﮬرﯨﺗﻠردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺷﺧﺴ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨ ﺗﯧﯩﺸﻘﺎ
ﺋﯘرۇﻧﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨ ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﻟﯘم ﺋﻮرۇﻧﻼردا ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠن رەددﯨﻴ ﺋﯘﻧﯩﺪا ﺋرﻟﯩﻚ
ﻏﯘرۇرى ﻳﻧﭽﯩﻠﻟﻠﯩﻚ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪۇرۇپ ،ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻨ ﻛﻟﺘﯜرۈپ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ ،ﺑزى
ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﯜﻟﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎل :ﺋﯧﺮﯨ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯧﺮﯨ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻧ ﺋﯧﮭﺘﯩﺮام
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﺧﺴﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺑﺎراۋەر ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﺗﯘق ﻗﺎزﯨﻨﯩﺪۇ".
ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﯩﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺳزﻟﯩﻴﻟﻤﯩﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺳزﻟﯩﺸﯩﺸﯩﯩﺰ ﺷرﯨﺌﺗﺘ
دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻼردا ﻧﺎﮬﺎﻳﺘ ﮬﯩﻤت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك،
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰﻧ ﺋزﯨﺪﯨ ﻛﻣﭽﯩﻠﻠﯩﻚ ۋە ﺋزﯨ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﻤﺳﻠﯩﻚ دەپ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘن،
ﺑﻟ ﺳﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺳزﻟﺷن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰ ﻳﯧﻨﯩﯩﺰدا ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋز ﺋﺎﻟﺪﯨﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰﻧﯩﯔ
ﭘﯩﺮﯨﻨ ۋە رۇﺧﺴﯩﺘﯩﻨ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﯩﯩﺰ ﺳﯩﺰ ﺳزﻟﺷن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬرﻣﯩﺘ ۋە
ﻗدەر‐ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﺪا ﺳﯩﺰدﯨﻦ ﺋﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﺎﺷﺎرا ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪۇرۇﺷﯩﯩﺰ
ﻛﯧﺮەك ،ﺋﯩﯩﻼر ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﻼرﻧ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﺸﯩﻼر ﻻزﯨﻢ ،ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﯩﺰﻧ ﺋﮔﯩﻨﯩﺸﯩ ،ﺋﯘﻣﯘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻨ
ﺋﮔﯩﻨﯩﺸﯩ ﮬﻣﺎرﻟﯩﺸﯩﺸﯩﻼر ﻛﯧﺮەك.
ﺑﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻨ ﻳﺎﻧﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ۋە ﻧﺎﭼﺎر ﺗﺳررۇﭘﻼردﯨﻦ ﭼﻛﻠﺷ ﻳﺎردﯨﻤ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻧﺳﯩﮭﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻼ ﺋﻣﻟﯩﻠﺷﻤﻳﺪۇ ﺑﻟ ﺗﯩﻠﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜپ ﺋز ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋزى ﻗﯩﻠﻐﯘدەك
دەرﯨﺠﯩ ﻳﺗﻧﺪە ﺋﻣﻟﯩﻴﻠﯩﺸﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﻳﺎﺧﺸ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﺰ ﮔ ﺋﺗﺷﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ زۆرۈر
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ‐ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ
ﺋﯩﺶ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎدەﺗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﻛپ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺸﯩ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن
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ﺋﯩﺶ ﺋﻣس ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﮔﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻛڭ ﻗﻮرﺳﺎﻗﻠﯩﻖ ﺳۋرﭼﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘش ﺑﯩﻠن
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻨ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪۇ] .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ دارى
ﻗﯘﺗﻨ" ﺋﻟﺌﻓﺮاد"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳردە ﻛﻟﺘﯜرﮔن .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا" -2328
ﮬدﯨﺴﺘ ﮬﺳن ﮬدﯨﺲ دﯦن[.
ﺋﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋز ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧﺳﯩﮭﯩﺘﯩﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼﻗﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘ
ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻧﺳﯩﮭت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧ ﺋﻣﻟﯩﻠﺷﺘﯜرۈﺷﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ،
ﺋﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﻧﺎ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺋ ﻗﯩﺰﯨﻢ! ﺳﯩﺰ ﺋزﯨﯩﺰ ﺋﺳﯜپ ﻳﯧﺘﯩﻠن ﺋﻳﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن
ﻳﺎﺷﺎش ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﯩﺴﯩﺰ ،ﺋﯜﻟﭙﺗﻠﺷﻤﯩن ﮬﻣﺮاﮬﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﯩﺴﯩﺰ ،ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ دﯦﺪﯨ ﺑﻮﻟﯘڭ ،ﺋﯘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﺎﻛﯩﺮﯨﯩﺰ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮن ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺸﻨ ﺋﯩﺴﯩﯩﺰدە ﺗﯘﺗﺴﯩﯩﺰ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺶ ﺳﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ۋە ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ :ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺎﺋﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺑﺎش ﺋﯧﯩﭗ ،ﺳزﻟﯩﺮﯨ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﻗﯘﻻق ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﯔ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ ۋە ﺗﺗﯩﻨﭽﯩﺴ :ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯘراش ۋە ﻛرۈش ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﻛﺸﯜرۈپ ﺗﯘرۇڭ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛزى ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎر ﻳرﻟﯩﺮﯨﯩﺰﻧ
ﻛرﻣﯩﺴﯘن ،ﺳﯩﺰدﯨﻦ ﺧﯘﺷﺒﯘي ﻧرﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨ ﭘﯘرﯨﻤﯩﺴﯘن.
ﺑﺷﯩﻨﭽ ۋە ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﯩﺴ :ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎرام ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺗﺎﻣﺎق ﻳﻳﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﺘﯩﻐﺎ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯜڭ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﮬﺎرارﯨﺘ
ﻛﻳﺪۈرﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﺘﯩﺪۇ.
ﻳﺗﺘﯩﻨﭽ ۋە ﺳﻛﯩﺰﯨﻨﭽﯩﺴ :ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰەت ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ،ﻣﺎل‐ﻣﯜﻟﯩ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯘڭ.
ﺗﻮﻗﻘﯘزﯨﻨﭽ ۋە ﺋﻮﻧﯩﻨﭽﯩﺴ :ﺋﯩﺶ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼ ،ﻣﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﺎ ﺋﯘﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇش ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ﻳﺎﺧﺸ ﺗدﺑﯩﺮ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺋر ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯘﺷ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮرۇﻧﺪﯨﺸ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋزى ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺋﺗﺷ
ﺗﯧﯩﺸﻠﯩﻚ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻣرﺗﯩﯟﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﭼﻮﻗﯘم ﺑﯩﻠﯩﺸ
ﻛﯧﺮەك ،ﺋﯘ ﺑﯩﻠن ﻧرﺳﯩﻨ ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﺑﯩﻠﻤﯩن ﻧرﺳﯩﻨ ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ
ﻳﯧﺘﻛﻠش ۋە ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺑﯩﻠﺪۈرۈﺷﺘ ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎت ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺗرﺟﯩﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻴﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﮔﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ۋە ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯧﻠﯩﺶ
ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘ ﻛﻟﻧﺪە ﺋزﯨﻨ ﺗﯘﺗﯘۋاﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩﺶ دﯦن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺑﯘﻳﺮۇق‐ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎﻳﺎغ‐ﺋﺎﺳﺘ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩﺶ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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