 ‐ 125509دﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻧﯩﺴ ،دﯨﻨ ﺋﯩﻠﯩﻤﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻛﺮەك ﺋﺎﻟ ﻣﻛﺘپ دەرﯨﺴﻠﯩﯩ ﻛﯕﯜل
ﺑﻟﯜﺷﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﺪۇ ،ﺋﯘ ﺋﯩ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯘۋەﭘﭙﻗﻠﺷﺘﯜرﯨﺪۇ؟.
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﭼﻛﺴﯩﺰ ﮬﻣﺪﯨﻠر ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﻣن ﺷرﺋ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼ ،دﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﻤﻼرﻏﺎ ﺑك ﺋﮬﻤﯩﻴت ﺑﯧﺮﯨﻤن،
ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﻧﺎم ﻣﺎﯕﺎ داﺋﯩﻢ ،ﭘﻧﻨ ﻣﻛﺘپ دەرﺳﻠﯩﺮﯨ ﺑڭ ﺋﮬﻤﯩﻴت ﺑرﮔﯩﻦ ،ﺗﺎﭘﺸﯘرۇﻗﻠﯩﺮﯨﻨ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ دەﻳﺪۇ ،ﻣن ﺑﯘ
ﺋﯩ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯘۋاﭘﯩﻘﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎراﻻﻳﻤن؟ .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.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯕﻠﯩﻨ ﺑﯩﺌﺎرام ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ،ﺷرﺋ ﺋﯩﻠﯩﻤﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﮬﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺒزى ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇﻗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ ﺗﯜزۈﻣﯩﺪﯨ ﻣﻛﺘﭘﻠرﻧﯩﯔ
دەرﯨﺴﻠﯩﻠﯩﺮﯨ ﺳل ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠرﮔ ﻳﺎﻣﺎن ﺗﺳﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ،ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨ
ﺋﯩﻠﯩﻢ‐ﻣرﯨﭙت ﺳﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺶ ،ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻟﯩﻨﺘﯩﻼرﻧ ﺋﺎﯕﻼش ،دﯨﻨ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﻳﺪۇ،ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺳۋەﺑ ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﺋۋﻻدﻻرﻧﯩﯔ ﻣﻛﺘپ دەرﯨﺴﻠﯩﯩ ﺳل ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺋﮔر ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﯩﻠر
ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬر ﺋﯩ دەرﯨﺴﻠﯩﻨ ﺗڭ‐ﺑﺎراۋەر ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﺑﯩﺮﯨ‐ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻳﻧ ﺑﯩﺮﯨ ﺳل ﻗﺎرﯨﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﻛرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺋﯘﻻرﻧ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﻟﯩﻨﺘﯩﻼرﻧ ﺋﺎﯕﻼش ،دﯨﻨ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧ دەرﺳﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺳﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻨﮭرﮔﯩﺰﻣﯘ ﭼﻛﻠﯩﻤﻳﺘﺘ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺷﻼر دﯨﻘﻘت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﯩﻠر ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻛﺘپ
دەرﯨﺴﻠﯩﻠﯩﺮﯨ ﺳل ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻨﺸﯩﺎﻳت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﻳﺎﺷﻼرﻧﯩﯔ ﺑزى ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺗﻟﻤﺳﻠﯩﯩ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﯩﻠر ﻳﻧ ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽ ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﻳﻧ ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠر ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻛﺘپ دەرﯨﺴﻠﯩﻠﯩﺮﯨ ،ﺋﯩﻤﺘﺎﮬﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑك ﺋﮬﻤﯩﻴت ﺑﯧﺮﯨﺪۇ،ﮬﺗﺘﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
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ﺑزﯨﺴﯩﭙرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨ ﻣﺳﭽﯩﺘ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺑﯩﻠن ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرﻣﺳﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻧ ﻧﺎﻣﺎز ۋە زﯨﯩﺮﻟرﻧ ﺋﺎدا
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﺷﻨ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻐﯩﻠ ﺗﺎس ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﻣﻛﺘپ‐ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯩﺘﻨ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯜزۈﻣﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑك ﭼﻮڭ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ،
ﺋۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛ ﺑﺧﺘﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر دﯨﭙﻠﻮﻣﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻧﻠرﻧ ﻳپ‐ﺋﯧﭽﯩﭗ ،ﺗﻮي
ﻗﯩﻠﯩﭗ راﮬﺗﺘ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪۇ ،دﯨﭙﻠﻮﻣﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻟﻤﯩﻧﻠرﻧ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﻳﺎﺷﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەپ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯩﺰ ﺋﻣﻟ ۋاﻗﯩﺌﻟﯩﺘ
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻛﺴﯩﻨ ﻛرۈۋاﺗﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﻮﻣﯘﻣن :ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘﯩﺪە ﻣﯘﺳﺘﮬم ﺗﯘرﻏﺎن ﻳﺎﺷﻼر ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ،ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﻧﻨ دەرس ۋە ﭘﺮوﮔﯩﺮاﻣﻤﯩﻼرﻏﺎ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯜﺷﺘ ﭼﻛﺘﯩﻦ
ﺋﺎﺷﯘرۋەﺗﻤﺳﺘﯩﻦ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩ دەرﺳﻠﯩﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺗﯕﭙﯘﯕﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﮬﻤﯩﻴﺗﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﭗ زاﻳ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻤﺳﺘﯩﻦ ،ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩ دەرﺳﻠﯩﻚ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا
ۋاﻗﯩﺘﻨ ﺗﯕﺸپ دﯨﻨ ۋە ﭘﻧﻨ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠرﻧ ﺗڭ ﺋﮔﯩﻨﯩﺸﯩﻨ ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﯩﻠﯩﻤﻐﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﯜﭼ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺳﯩﺰ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﭽﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎۋاز ﻗﻮﺷﯘپ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺑﯩﻠن ﺳﯩﺰﻧ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻣﯩﻐﺎن ﺋﺎﭘﯩﯩﺰﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺑﯩﺮﻟﺷﺘﯜرۈڭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺳﯩﺰﮔ ﻣﻧﭙﺋت ﺑرﺳﯘن ،ﺳﯩﺰﮔ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺗۋﺳﯩﻴﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
-1ﺳﺎﻟﯩﮫ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﮬﻣﺮاھ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻧﺎﭼﺎر ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﻳﺎﺧﺸ ﮬﻣﺮاﮬﻼرﻏﺎ ﮬﻣﺮاھ ﺑﻮﻟﯘش
ﺳﯩﺰﻧ ۋە ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ۋاﺧﺘﯩﯩﺰﻧ ﻗﻮﻏﺪاﻳﺪۇ ،ﺳﯩﺰﮔ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺋﺳﻠﯩﺘﯩﺪۇ ،ﮬﺗﺘﺎ ﺳﯩﺰ دﯨﻨ ﺋﯩﻠﯩﻢ
ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﻠﻧﮭﻣﺎرﻟﯩﺸﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰﻣﯘ ،ﺋﯘﻻر ﺳﯩﺰدﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯟﯨﺮﺳﯩﺘﯧﺘ دەرﯨﺴﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ۋاﻗﯩﺖ
ﭼﯧﻘﯩﺮﯨﺸﯩﯩﺰﻏﺎ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋزﯨﯩﺰﮔ ﻳﺎﺧﺸ ﻳﺎردەﻣﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧ ﺗﺎﭘﯩﺴﯩﺰ ،ﻧﺎﭼﺎر ﮬﻣﺮاﮬﻼردﯨﻦ
ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘﺳﯩﺰ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻر ﺳﯩﺰﻧ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯧﺘﻛﻠﯩﻤﻳﺪۇ ۋە ﮬﯩﺪاﻳت ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻳﺪۇ.
-2ۋاﻗﺘﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯩﻨﯘت‐ﺳﯩﯩﻨﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘڭ ،ﮬرﮔﯩﺰ ﺑﯩﺎر ﺋﺗﯜزﯨﯟەﺗﻤڭ ،ۋاﻗﯩﺘﻘﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﮬﻤﯩﻴت ﺑرﮔﻧﺪە ،ﮬر
ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯘرﺋﺎن ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯟﯨﺮﺳﯧﺘﯩﺘ دەرﺳﻠﯩﺮﯨ ﺋﮬﻤﯩﻴت ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن
ۋاﻗﯩﺖ ﭼﯧﻘﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﺋﻣﻟﯩﻴﺗﺘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪۇر ،ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ داﺋﯩﻢ
ﻧﯧﻤﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺑدﯨﻴﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﻣﺎددﯨﺴ ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ دەرﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎزاﺑﺘﺎ ،ﻗﯧﻴﯩﻦ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﻳﺎﺷﺎﺷﻨﯩﯔ ﻣﺎددﯨﺴ ،ۋاﻗﯩﺖ دﯦن
ﺋﺗﯜﻧﭽ ﺑﯘﻟﯘﺗﺘﯩﻨﻤﯘ ﺗﯩﺰ ﺋﺗﯩﺪۇ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋز ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن ﺋﺗﯜزﯨﺪﯨن ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗ ۋە ﺋﻣﺮى،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻏﻳﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪا ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ﻳﺎﺷﯩﺴﺎ ،ﭼﺎرﯨﭙﺎﻳﻼر ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻧﺪەك ﻳﺎﺷﺎﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ۋاﻗﺘﯩﻨ ﻏﺎﭘﯩﻠﻠﯩﻘﺘﺎ،

4/2

ﻧﭘﺴ‐ﺷﮬﯟەﺗﺘ ،ﺋﻣﻟ ﺋﺎﺷﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﺎرزۇﻻردا ﺋﺗﯜزﺳ ،ﺑﯘ ﺋﯘﻳﻘﯘ ۋە ﺑﯩﺎرﭼﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﺗﯜزﮔﻧﺪﯨﻨﻴﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﺑﯘﻧﺪاق ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎت ﻳﺎﺷﯩﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﻟﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ"] ".ﺟﺎۋاﺑﯘل ﻛﺎﭘﯩ-109 "ﺑت[.
ﮬﺳن ﺑﺳرﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻣن ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﻛردۈم ﺋﯘﻻر ۋاﻗﺘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺘﯘن‐ﻛﯜﻣﯜﺷ ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻛﺮەﻛﺒﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘ) ."ﻳﻧ ﺋﯘﻻر ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺑﯩﺎر ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳرپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘ.(
-3ۋاﻗﯩﺘﻨ ﺗرﺗﯩﭙﻠپ ،ﮬر ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋﺗﻨ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰاﻣﻼﺷﺘﯘرۇش ،ﮬر ﻧرﺳﯩ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯘﺧﻼش
ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺑﯩﯩﺘﯩﺸﯩﯩﺰ ،ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺷ ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺖ ﺑﯩﯩﺘﯩﺸﯩﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﯩﯟﯨﺮﺳﯩﺘﯧﺘ دەرﯨﺴﻠﯩﯩﻨ ﻣﯘزاﻛﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﯧﺘرﻟﯩﻚ
ۋاﻗﯩﺖ ﺑﯩﯩﺘﯩﺸﯩﯩﺰ ،ﮬر ﺑﯩﺮﯨ ﺋﺎﺷﯘرۇۋەﺗﻤﺳﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﻛﯧﻤﻳﺘﯩﯟەﺗﻤﺳﺘﯩﻨﯟاﻗﯩﺖ ﺑﯩﯩﺘﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﻣر ﺋﯩﺒﻨ ﺧﺗﺘﺎب رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻧﺴﺎرى ﮬﻣﺮاﮬ ﺑﯩﻠن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﯩﻠﯩﻢ
ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻧۋەﺗﻠﯩﺸﺗﺘ ،ﺋﯘﻻر رﯨﺰﯨﻖ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ زﯨﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘ ،ﭼﻛﺘﯩﻦ ﺋﺎﺷﯘرۇۋەﺗﻤﺳﺘﯩﻦ ۋە
ﺳل ﻗﺎرﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﮬر ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺑﯩﺮﻟﺷﺘﯜردى.
ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ» :ﻣن ۋە ﻣﯧﻨﯩﺌﻣﯩﻴﺗ ﺋﯩﺒﻨ زەﻳﺪ ﺋۋﻻدﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻧﺴﺎرى ﺧﻮﺷﻨﺎم ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺰ
ﻣدﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎۋاﻟ دﯦن ﻳﯧﺮﯨﺪەﺗﯘراﺗﺘﯘق ،ﺑﯩﺰ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻧۋەﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﻠﺗﺘﯘق ،ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧ ﺧﻮﺷﻨﺎم
ﺑﺎراﺗﺘ ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧ ﻣن ﺑﺎراﺗﺘﯩﻢ ،ﺧﻮﺷﻨﺎم ﺑﺎرﻏﺎن ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨ ۋەﮬﯩﻴﻨﯩﯔ ﺧۋەرﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﺗﺘ ،ﻣن ﺑﺎرﻏﺎن
ۋاﻗﺘﯩﻤﺪا ﻣﻧﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ«].ﺑﯘ ﺋﺳرﻧ ﺋﯩﻤﺎم ﺑﯘﺧﺎرى -89ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﺎ
ﻧۋەﺗﻠﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﺎﺑ دەپ ﻛﻟﺘﯜرﮔن .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1479 ﮬدﯨﺲ[.
‐ 4ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺋﯘﻧﯩﯟﯨﺮﺳﯩﺘﯧﺘﺘﺎ دەرس ﺋﻮﻗﯘش ﻳﻮﻟﻠﯩﺮى ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻣﯘددەﺗﻠﯩﻚ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﭼﻛﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ داۋام ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺗﯩﺰ ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻮﺳﺎﻧﺠﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻳﻮﻟﯩﻨ
ﺋﯜزۈپ ﺗﺎﺷﻼپ ،ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﺳﯩﺰ ﺑﺧﺖ ﺳﺎﺋﺎدەﺗ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯘزۇن ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك.
-5ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﮔﻧﻧﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﺋﻣﻟ ۋاﻗﯩﺌﻟﯩ ﺗﺗﺒﯩﻘﻠﯩﺴﯩﯩﺰ ،ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯩﺰدا ﺋﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﺳﯩﺮى ﺋﺎﺷﺎرا
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺳﯩﺰدﯨﻦ ﻛﯜﺗﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﭘﯩﯩﺰﻏﺎ زﯨﻴﺎدە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،ﺳﯩﺰﻗﻟﺒ ،ﺑدﯨﻨ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺋﺎﺗﺎ‐
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨ ﺑك ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ،ﺟﯘﺷﻘﯘن ﺋﻮﻏﯘل ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯜﮔﻧﻧﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﺋﻣﻟ ۋاﻗﯩﺌﻟﯩ
ﺗﺗﺒﯩﻘﻼﺷﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ :ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯩﺰﮔ ،ﺟﻣﺌﯩﻴﺗ ۋە ﺋﺗﺮاﭘﯩﯩﺰدﯨ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ :ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼﻗﻘﺎ دەۋەت
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،دﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﭘﻧﻨ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا زﯨﺘﻠﯩﻖ ﻳﻮق ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ،دﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋدەپ‐ﺋﺧﻼق ۋە
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ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺗﺳررۇﭘﺎﺗﻠﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺋﯜﻟ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻳﺗﯜزۈﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯟە ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﻳﺎردەم ﺳﻮراڭ.ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺳﯩﺰﻧ داﺋﯩﻢ
ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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