" ‐ 130689زاﻣﺎن ۋە ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﭘﺗﯩﯟا ﺋزﮔﯩﺮﯨﺪۇ" دﯦن ﺳزدﯨﻦ ﻧﯧﻤ ﻣﻗﺴت
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

"زاﻣﺎن ۋە ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﭘﺗﯩﯟا ﺋزﮔﯩﺮﯨﺪۇ" دﯦن ﺳز ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟ ،ﺑﯘ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺴﺘﯩﻦ ﺋﺎﺳﺎﺳ
ﺑﺎرﻣﯘ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﻠرﮔ ﻛپ ﺋﺟﺮى ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
زاﻣﺎن ۋە ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﭘﺗﯩﯟا ﺋزﮔﯩﺮﯨﺪۇ دﯦن ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪا ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﺗﯩﻤﯩﺰ:
-1ﻗﯘرﺋﺎن ۋە ﺳﯜﻧﻨت ﺋﯜﺳﺘﯩ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن ﺷرﺋ ﮬﻛﯜﻣﻠر زاﻣﺎن ۋە ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸ ﺑﯩﻠﻧﻤﯘ ﺋزﮔرﻣﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﯩﺴﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﺴﺎق :ﮬﺎراﻗﻨﯩﯔ ،زﯨﻨﺎﻧﯩﯔ ،ﺟﺎزاﻧﯩﻨﯩﯔ ۋە ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻨ ﻗﺎﻗﺸﯩﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺷرﯨﺌﺗﺘ
ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼر زاﻣﺎن ۋە ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﮬرﮔﯩﺰ ﮬﺎﻻل ﻳﺎﻛ ﺟﺎﻳﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك
ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮى ﺋﯩﻼﮬﯩ ۋەﮬﻴ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎن ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺷرﯨﺌت ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮى ﻣﯘﻛﻣﻤﻟﺷﻧﺪۇر.
-2ﺋز ﻧﭘﺴ‐ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر "زاﻣﺎن ۋە ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﭘﺗﯩﯟا ﺋزﮔﯩﺮﯨﺪۇ" دﯦن ﺳزﻧ
دەﺳﺘك ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜرۈﻟن ﻣﯘﻗددەس ۋەﮬﻴ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن ﺷرﯨﺌت ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨ ﻣﺳﺨﯩﺮە
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ دەﺳﻠﭘ دەۋرﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﺎﻟﯩﻢ‐ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ﮬﻛﯜﻣﻠرﻧ ﺗﺗﺒﯩﻘﻼش‐ﺋﻣﻟﯩﻴﻠﺷﺘﯜرۈش
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا دﯨﻨﻨ ﺗﻮﻟﻐﺎﺷﻘﺎ‐ﺋزﮔرﺗﯩﺸ ﺋﯘرۇﻧﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺋﺎﺳﺎﺳ ﻳﻮق ،دﯨﻨ ﮬﻛﯜﻣﻠرﻧ ﺋﯘﻻر
ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﺧﺴ ﻏرەز‐ﻣﻗﺴﺗﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﺪۇرۇﺷﻘﺎ ﮬددى ﺋﻣس.
ﺟﯜﻣﻠﯩﺪە "ﭘﺗﯩﯟا" ﺋزﮔﯩﺮﯨﺪۇ دەپ ﻛﻟن ،ﺋﻣﻤﺎ ﺷرﯨﺌﺗﻨﯩﯔ ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮى ﺋزﮔﯩﺮﯨﺪۇ دﯦﻴﯩﻠﻤﯩن .ﺑﯘ ﺋﯩ ﺳزﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا
ﭼﻮڭ ﭘرق ﺑﺎر .ﭘﺗﯩﯟا ﺋزﮔﯩﺮﯨﺪۇ دﯦﻧﻠﯩﻚ ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺴﺘ ﺋﻮﭼﯘق ﮬﻛﯜم ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎدﯨ ﻣﺳﯩﻠﯩﻠرﮔ
ﻗﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،رﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﺘﺎ ﻳﯜز ﺑرﮔن ﻳﯧ ۋەﻗﻟﯩﻚ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ۋەﻗﻟﯩﻨﯩﯔ ۋە زاﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﺳﯩﺮى ﺑﯩﻠن
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ﭘﺗﯩﯟادا ﺋزﮔﯩﺮﯨﺶ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘ ﻛرۈﻟﯩﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ روﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮى ﺋز زاﺗﯩﺪا ﮬﺎدﯨﺴ‐
ۋەﻗﻟﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﯧﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ،ﺋﮬﯟاﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸ ۋە ﺗرەﻗﻘ ﻗﯩﻠﯩﺸ ،زاﻣﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺸ ﺑﯩﻠﻧﻤﯘ ﺋزﮔرﻣﻳﺪۇ.
ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻣﺳﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ۋە ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬدﯨﺴﻠﯩﺮﯨﺪە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷرﺋ ﮬﻛﻤ ﺋﻮﭼﯘق‐ﺋﺎﺷﺎرە ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻳﺎﻛ ﺋﻮﻣﯘﻣ ﮬﻛﯜﻣﻠرﻧﯩﯔ ﻣزﻣﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﻘﺎش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن .ﺑﯘ
ﮬﻛﯜﻣﻠرﻧ ﺑﯩﻠﻧﻠر ﺑﯩﻠﺪى ،ﺑﯩﻠﻤﯩﻧﻠر ﺟﺎﮬﯩﻞ ﻗﺎﻟﺪى .ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﮬﻠ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن "ﺋﮬﯟاﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸ ﺑﯩﻠن
ﭘﺗﯩﯟا ﺋزﮔﯩﺮﯨﺪۇ" دﯦن ﻣﻧﺎ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻧﻤﻳﺪۇ.
ﺷرﯨﺌت ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩن ﻳﺎﻛ ﮬﻛﯜﻣﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻠت‐ﺳۋەﺑﻠﯩﺮﯨﻨ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸ ﺗۋەن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋز ﮔﯘﻣﺎﻧ
ﺑﻮﻳﯩﭽ" ﺋﮬﯟاﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺋزﮔﯩﺮﯨﺪۇ" دﯦن ﺳزﻧ ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎ ﺗﺳۋۋۇرﻟﯩﺮى ،دۇﻧﻴﺎۋى ﻏرەز‐
ﻣﻗﺴﺗﻠﯩﺮى ۋە ﮬﺎﻳﯟاﻧﯩ ﺷﮬﯟەﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﺎﻧﺪۇرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﺋز ﺋﯩﺮادﯨﺴﯩ ﻣﯘۋاﭘﯩﻘﻼﺷﺘﯘرۇپ ﭼﯜﺷﻧن.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻرﻧ ﮬرۋاﻗﯩﺖ ﻣزﻛﯘر ﺳزﻧ ﮬﯩﻤﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﯨﺴﯩﺰ .ﺋﯘﻻر ﻧﯧﻤ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﺗﺌ ﻧزەر ﻗﯘرﺋﺎن‐
ﮬدﯨﺴﻨ ﺑﯘ ﺳزﮔ ﻳﻧ"ﺋﮬﯟاﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﭘﺗﯩﯟا ﺋزﮔﯩﺮﯨﺪۇ" دﯦن ﺳزﮔ ﺋﮔﺷﺘﯜرﯨﺪۇ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪۇرﯨﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻣزﻛﯘرﺳزﻧ ﺋز ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺋﯩﺸﻠﺗﻤﺳﺘﯩﻦ ﺋزﮔرﺗﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ.
"ﺋﮬﯟاﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺋزﮔﯩﺮﯨﺪۇ" دﯦن ﺳزﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﯩﻢ‐ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨ:
ﻣﺎداﻣﯩ ﭘﺗﯩﯟادا ﺷرﺋ ﺋﯘﺳﯘل ۋە ﻣﯘﺋﻳﻴن ﮬﻛﯜم ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺳۋەب ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻠﻠت ،ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ
ﮬﻛﻤﯩ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،دﯦن ﻣﻧﺎدﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر"] .ﺷﻳﺦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻢ ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى-12ﺗﻮم -289-288
ﺑﺗﻠر[.
-3ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎزﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋەﮬﻴ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن ﺷرﯨﺌت ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺪۇ دﯦن ﺳزدﯨﻦ ،دﯨﻨﻨ
ﺋزﮔرﺗﯩﺶ ۋە ﮬﻛﯜﻣﻠرﻧ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دﯦن ﻣﻧﺎ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯘ ﺳزدﯨﻦ ،ﺷرﯨﺌت
ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮى ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻧ ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرۇش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن ﺋﯘﻗﯘم
ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺑﯩﺮەر ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺴ ﺗﺎﻳﺎﻧﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﯧﻠﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪەك ،ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن ﮬﻛﯜﻣﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮەرﻧ ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرۇﺷﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺋﻣس‐ .ﺋﻣﻟﯩﻴﺗﺘ ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺶ
ﻳﯜزﺑرﻣﻳﺪۇ‐ﺋﮔر ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺷرﯨﺌت ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش ﻳﺎﻛ ﺋزﮔرﺗﯩﺶ دۇرۇس دﯦﻧﻠﯩﻚ
ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.
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ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ" :ﺋﯩﺠﻤﺎئ" ﻳﻧ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەر ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺑﯩﺮﻟﯩ
ﻛﯧﻠﯩﺸ ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﯘﭼ ﮬﻛﯜﻣ داﻻﻟت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،دﯦن ﺳزﯨﻨ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰە ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﺘﯩﻤﯩﺰدا ،ﺋﯘﻻر" :ﺋﯩﺠﻤﺎئ" ﻳﻧ
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨ ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﯘﭼ ﻛﯜﭼ ﺋﯩ ﮬﻛﯜم دەپ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯘﭼﺮاﺗﺘﯘق.
ﺋﮔر ﺋﯘﻻر راﺳﺘﯩﻨﻼ ﺷﯘﻧ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺳزدﯨﻦ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم دۇﻧﻴﺎدﯨﻦ ﻛﺗﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر دﯨﻨ ﮬﻛﯜﻣﻠرﻧ ﺋزﮔرﺗﺴ‐ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرﺳﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن ﺋﯘﻗﯘم ﺷﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺧﯘددى
ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ" :ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﭼﻛﻠش‐ﮬﺎرام دەپ
ﺑﯧﯩﺘﯩﺶ‐ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ دەپ ﻗﺎراﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧ ﭼﻛﻠش‐ﮬﺎرام دەپ ﺑﯧﯩﺘﯩﺶ‐ ،ﮬﺎﻻل دەپ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘش ﻳﺎﺧﺸ دەپ ﻗﺎراﻟﺴﺎ،
ﮬﺎﻻل دەپ ﺑﯧﯩﺘﯩﺸ رۇﺧﺴت ﺑرﮔن" دﯦن ﺳزﯨ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ دﯨﻨ ﺑﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﮬﺗﺘﺎ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋزﻟﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﻮﻏﺮا دەپ ﻗﺎرﯨﻤﺎﻳﺘﺘ .ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻼﺗﺘ
دەپ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ۋە ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮ ﭘﯩﯩﺮدﯨﯩﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ ،دەرﮬﺎل ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺸ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺴﻼم ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﺪا ﺧﻟﯩﭙ ۋە ﭘﺗﯩﯟا ﺑرﮔﯜﭼﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺷرﯨﺌت ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙ روﮬ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎد ﻗﯩﻠﯩﺸ) ﻳﻧ دۇچ ﻛﻟن ﻳﯧ
ﻣﺳﯩﻠﯩﻠرﮔ ﮬل ﺷرﺋ ﻳﻮل ﺑﯩﻠن ﮬل ﺗﯧﭙﯩﺸ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ( ،ﺋﯘﻻر ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﭗ ﺗﻮﻏﺮا ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻗﻮش ﺋﺟﯩﺮﮔ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺧﺎﺗﺎ ﻛﺗن ﺗﻗﺪﯨﺮدﯨﻤﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﺋﺟﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ] .ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-33)ﺗﻮم -94ﺑت[.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺴﻼم ﺷرﯨﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘ ۋە ﺋزﮔرﻣس ﻛﺳﯩﻦ ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﺪۇر .ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﺗﯩﺒﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋﯩﺴﻼم
ﺷرﯨﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﺳﯩﻦ ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻛﺳﯩﻦ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن ﮬﻛﯜﻣﻠر
ﺋزﮔرﻣﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺷرﯨﺌت ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮى ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرۇﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﺋﻮﻣﯘﻣ
ﮬﻛﯜﻣﻨ ﺧﺎﺳﻼﺷﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﻣﯘﺗﻠق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ۋە ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن
ﮬﻛﯜﻣﻠردﯨﻦ ﺑﯩﺮەر ﮬﻛﯜﻣﻨ ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرۋەﺗﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤﯩﺰ .ﻣﻳﻠ ﻣﯘﻛﻟﻠﯩﭙﻠرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘم ﺋﮬﯟاﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ
ﺑزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩ ﺗرەﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﻣﻟﯘم زاﻣﺎن ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرى ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻣﻟﯘم ﮬﺎﻟت ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرى ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﯘن،
ﻛﺳﯩﻦ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن ﮬﻛﯜﻣﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮەرﻧ ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرۋەﺗﻤﯩن.
ﺑﻟ ﺳۋەپ دەﭘﺒﯧﯩﺘﯩﻠن ﮬﻛﯜم ﺋﺑدﯨ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،زاﻣﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺗﯩﺸ ۋە ﺋﮬﯟاﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸ ﺑﯩﻠن
ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﺪەك دەﺳﻠﭘﺘ ﺷرت ﺑﯩﻠن ﻛﻟن ﮬﻛﯜم ﺋﺑدﯨ ﺷرت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﭘرﮬﯩﺰ‐ۋاﺟﯩﭗ
دەپ ﻛﻟن ﮬﻛﯜم ﺋﺑدﯨ ﭘرﮬﯩﺰ‐ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﯘﺳﺘﮬپ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﺋﺑدﯨ ﻣﯘﺳﺘﮬپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷرﯨﺌت ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﮬﻣﻤﯩﺴ ﻣﯘﺷﯘ ﺗرﯨﻘﯩﺪە داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﮬﻛﯜﻣﻠر ﻳﻮﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋزﮔرﺗﯩﻠﻤﻳﺪۇ ۋە ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﮔر ﺷرﯨﺌت
ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺴ ﭼﻛﺴﯩﺰ دەپ ﻗﺎراﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﮬﻛﯜﻣﻠرﻣﯘ ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﭼﻛﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ"] .ﺋﻟﻤﯘۋاﭘﯩﻘﺎت -1ﺗﻮم -110-109
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ﺑﺗﻠرﮔ ﻗﺎراﻟﺴﯘن[.
 -4زاﻣﺎن ۋە ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺋزﮔﯩﺮﯨﺪۇ دﯦن ﺋﯩﺒﺎرﯨﻠرﻧ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴ ﺋﯩ ﺗﯜرﻟﯜﻛﺌﯩﺶ ﺑﯩﻠن
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﻛﺳﯩﻦ دەﻟﯩﻠﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن ﺷرﯨﺌت ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮى ﺋﻣس ﺑﻟ ﭘﺗﯩﯟا ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﭘﺗﯩﯟادﯨ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺶ ﺳۋەﺑ زاﻣﺎن ۋە ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ،ﺑﯩﺮ راﻳﻮن ﺑﯩﻠن ﻳﻧ ﺑﯩﺮ راﻳﻮن ﻳﺎﻛ دۆﻟت ﻳﺎﻛ ﻣﯩﻠﻠت
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﺎدەﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯘم رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﺋﯩ ﺗﯜرﻟﯜك ﺳزﻧ ﺑﯩﺮﻟﺷﺘﯜرۈپ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :زاﻣﺎن ۋە ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ،
ﺋﮬﯟاﻟﻼرﻧﯩﯔ ،ﻧﯩﻴت‐ﻣﻗﺴت ۋە ﺋرپ‐ﺋﺎدەﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ۋە ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﭘﺗﯩﯟاﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ۋە ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸ "دﯦن ﺑﻟﯜﻣﺪە ﻧﯘرﻏﯘن ﻣﯩﺴﺎﻟﻼرﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﻛﭘﺮەك ﻣﻟﯘﻣﺎت ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺒﻨ
ﻗﻳﻴﯘﻣﻨﯩﯔ "ﺋﯩﺌﻼم ﺋﻟﻤﯘۋەﻗﻘﯩﺌﯩﻴﻦ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -3ﺗﻮم -3ﺑﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨ ﺑﺗﻠرﮔ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن[.
ﺗۋەﻧﺪە ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺑزى ﻣﯩﺴﺎﻟﻼرﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺗﯩﻤﯩﺰ:
-1ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺗﯧﭙﯩﯟﯦﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧرﺳ :ﺑﯘ ﻧرﺳﯩﻠر ﺷﮬر‐راﻳﻮﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ،زاﻣﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸ ۋە
ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺗﯧﭙﯩﯟاﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠﯩﺸ ،ﺋﯩﯩﺴﯩ ﺗﻮﻧﯘﺗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋز ﻣﯜﻟﯩ
ﻗﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﮬﯟاﻟﻼرﺑﯩﺮ ﺷﮬرﻧﯩﯔ ﺋزﯨﺪﯨﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ﺑﻟ ﺷﮬر ﺑﯩﻠن ﻳﯧﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟ ﭘرﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺷﮬر‐راﻳﻮﻧﻼرﻧﯩﯔ ۋە زاﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
-2ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ :ﮬﻣﻤﻳﻠﻧ ﻣﻟﯘﻣ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ  3ﻛﯩﻠﻮ ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪا ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن .ﮬدﯨﺲ ﺷرﯨﭙﺘ ﺋﺎرﭘﺎ ﻳﺎﻛ ﺧﻮرﻣﺎ ﻳﺎﻛ ﭘﯩﺸﻼق ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ دەپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.ﺋﻣﻤﺎ ﮬﺎزﯨﺮﻗ دەۋﯨﺮدە ﺑﯘ
ﻧرﺳﯩﻠر ﻛﭘﻠﯩن دۆﻟت ۋە راﻳﻮﻧﻼردا ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎرﭘﯩﻨ ﭼﺎرۋﯨﻼرﻏﺎ ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺧﻮرﻣﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ
ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺋﯩﭙﺘﺎردا ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﻮرۇﻧﻼردا ﺑﯩﺮەر ﺗﺎﻟﺪﯨﻦ ﻳﯧﻴﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭘﯩﺸﻼﻗﻨ ﺋﺎز ﺳﺎﻧﺪﯨ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر
ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ،ﮬر ﻗﺎﻳﺴ ﻳﯘرﺗﺘﯩ ﺋﺎﻟﯩﻢ‐ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﻣزﻛﯘر ﻳﯘرﺗﺘﺎ ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ
ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ،ﺷﯘ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽ ﭘﺗﯩﯟا ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺑزى ﻳﯘرﺗﺘﺎ ﮔﯘرۇچ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺳﯜرﺳ ،ﺑزى ﻳﯘرﺗﻼردا ﻗﻮﻧﺎق ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ
داﻧﻼرﻧﯩﺒﯧﺮﯨﺸﻨ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺳﯜرﯨﺪۇ) .ﺑزى ﻳﯘرﺗﻼردا ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺗرﻏﯩﺐ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﮬﻧﻓﯩ ﻣزﮬپ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪﯨ
راﻳﻮﻧﻼردا ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺳﯜرﯨﺪۇ(.
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ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ۋاﺟﯩﭙﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺷرﯨﺌﺗﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻛﺳﯩﻦ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﯨﻤﯘ
ﺑﻟﯩﻠﻧن .ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن .ﺑﯘﻧﺪاق ﻣﯩﺴﺎﻟﻼر،
ﻧﯩﺎھ ،ﺗﺎﻻق ،ﻗﺳم ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻏﻳﺮﯨﺪﯨ ﻣﺳﯩﻠﯩﻠردە ﻛپ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎم ﻗﯘراﭘﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :زاﻣﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺗﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺋرپ‐ﺋﺎدەﺗﻠر ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻳﯧﯩﻼﻧﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺋزﮔﯩﺮﯨﭗ
ﻛﺗﺴﯘن ،ﺳن ﭘﯜﺗﯜن ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﯔ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻗﯘرﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎراپ ﻗﺎﺗﻤﺎﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺋﻣﻟﯩ ۋەﻗﻟﯩ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺸﯩﯔ
ﻛﯧﺮەك .ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ دۆﻟت ﻳﺎﻛ راﻳﻮﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭘﺗﯩﯟا ﺳﻮرﯨﺴﺎ ،ﺳن ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺋز ﻳﯘرﺗﯘڭ ﻳﺎﻛ
دۆﻟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋرپ‐ﺋﺎدﯨﺘ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﭘﺗﯩﯟا ﺑرﻣﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻟ ﺳن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯘرﺗ ،ﻳﯘرﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋرپ‐ﺋﺎدەﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳﻮراپ ﺷﯘ ﺑﻮﻳﯩﭽ
ﭘﺗﯩﯟا ﺑرﮔﯩﻦ ،ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋزۈڭ ﺗﯘرﯨﯟاﺗﻘﺎن ﻳﯘرﺗﻨﯩﯔ ﺋرپ‐ﺋﺎدﯨﺘ ۋە ﺷﯘ ﻗﺎراﺷﺘﯩ ﻛﯩﺘﺎپ ﺋﯩﺒﺎرﯨﻠﯩﺮى ﺑﻮﻳﯩﭽ ﭘﺗﯩﯟا
ﺑرﻣﯩﯩﻦ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﻮﭼﯘق ﮬﻗﯩﻘﺗﺘﯘر.
ﺋﮬﻠ‐ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ﺑﯩﺮ راﻳﻮن ﺑﯩﻠن ﻳﻧ ﺑﯩﺮ راﻳﻮن ﻳﺎﻛ دۆﻟت ﻳﺎﻛ ﻣﯩﻠﻠت ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋرپ‐ﺋﺎدەت ۋە ﺷﺎراﺋﯩﺘﻼرﻧﯩﯔ
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﭘﺗﯩﯟادا ﻛﯩﺘﺎﺑﻼردﯨﻦ ﻳﺗﻟن ﺋﯩﺒﺎرﯨﻠرﮔﯩﻼ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ﺋﯘﻧ دﯨﻨﺪا ﺋﺎزﻏﯘﻧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﺑﺎرﺳﺎ ،ﺋﯩﺴﻼم ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ۋە ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺳﻟپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﺳﯩﻠﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﺎرﯨﺸ ۋە ﻣﻗﺴﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳﻘﺎ ﺗﺎﻳﺎﻧﻐﺎﻧﺪا ﺗﺎﻻﻗﻨﯩﯔ ﻗﺳﻣﻠﯩﺮى ،ﻗﯘل ﺋﺎزات ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﻮﭼﯘق ﻟۋزى ﺑﯩﻠن ﻛﯩﻨﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻟﭘﺰﯨﻠرﻧ
ﺑﯩﺮﻟﺷﺘﯜرۈش ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﺪۇ .ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻮﭼﯘق ﻟﭘﺰﯨﻠر ﻛﯩﻨﺎﻳﯩ ﺋرۈﻟﻧﺪە ﻧﯩﻴﺗ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑزى
ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯩﻨﺎﻳ ﻟﭘﺰﯨﻠر ﺋﻮﭼﯘق ﻟﭘﺰﯨ ﺋرۈﻟﯩﺪۇ ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻧﯩﻴﺗ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ"].ﺋﻟﭙﯘرۇق -1ﺗﻮم -321ﺑت[.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯘم رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﻗﯘرﻻرﻧ ﻳﺗپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯩﻤﺎم ﻗﯘراﭘﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﻨﭽﯩ
ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈﺷﻠﯩﺮﯨﻨ ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠپ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﮬﻗﯩﻘ ﭼﯜﺷﻧﭽﯩﺪۇر .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋرپ‐ﺋﺎدەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ،زاﻣﺎن‐ﻣﺎﻛﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ،ﺋﮬﯟاﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﭘﻗت ﻛﯩﺘﺎﺑﻼردا ﻗﻳﺖ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎرﯨﻠر ﺑﻮﻳﯩﭽ ﭘﺗﯩﯟا ﺑرﮔن ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻤﯘ ﺋﯧﺰﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﻤﯘ ﺋﺎزدۇرﯨﯟﯨﺘﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﭘﺗﯩﯟا ﺑرﮔﯜﭼﯩﻨﯩﯔ
دﯨﻨﺪا ﺋﺗﯜزﮔن ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﺎﺷﺎش ﺷﺎراﺋﯩﺘ ،ﺗﯘرﻣﯘش ﺋﺎدﯨﺘ ۋە ﻳﺎﺷﯩﻐﺎن دەۋرﯨ ﻗﺎرﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﭘﻗت ﺗﯩﺒﺒ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺴل داۋاﻟﯩﻐﺎن دوﺧﺘﯘرﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻧﭼﭽ ﮬﺳﺴ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮى ﺟﺎﮬﯩﻞ ﺗﯩﯟﯨﭗ ﻳﻧ ﺑﯩﺮى ﺟﺎﮬﯩﻞ
ﻣﯘﭘﺘﯩﺪۇر .ﺋﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ دﯨﻨﯩﻐﺎ زﯨﻴﺎن ﻳﺗﯜزﺳ ﻳﻧ ﺑﯩﺮى ﺑدﯨﻨﯩ زﯨﻴﺎن ﻳﺗﯜزﮔﯜﭼﯩﺪۇر.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﻳﻠﻧﻨ ﺗﻮﻏﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﻛﻠﯩﺴﯘن"] .ﺋﯩﺌﻼم ﺋﻟﻤﯘۋەﻗﻘﯩﺌﯩﻴﻦ"3ﺗﻮم -78ﺑت[.
ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪۇر.
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