 ‐ 13720ۋەﺧﭙ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﮬﻛﯜﻣﻠر
ﺳﯘﺋﺎل
ۋەﺧﭙ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺴﻼﻣ ﮬﻛﯜﻣﻠر ﻧﯧﻤﯩﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ۋەﺧﭙ دﯦن :ﺋﺳﻠﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﻳﺪﯨﻨ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر ،ﺋﺳﻠ دﯦن :ﺋي‐زﯦﻤﯩﻦ ،دۇﻛﺎن،
ﺑﺎغ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺋﺳﻠﯩﻨ ﻗﺎﻟﺪۇرۇپ ﺋﯘ ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﻧﭙﺋﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯘر ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻣﻧﭙﺋت دﯦن :ﺑﺎﻏﻨﯩﯔ ﻣﯧﯟﯨﺴ ،دۇﻛﺎن ۋە ﻳر‐زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎرﯨﺴ ۋە ﺋﻳﻠردﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ۋەﺧﭙﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ :ﺋﯩﺴﻼﻣﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪﯨﻨﺪۇر ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﺑﯘﺧﺎرى ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ
ﺋﻧﮭﯘ :ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى! ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻤﺪا ﺧﻳﺒر ﻏﺎزﯨﺘﯩﺪا ﺋﯧﺮﯨﺸن ﻣﺎﻟﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺑﯩﺮ ﻣﺎل ﻳﻮق ،ﺑﯘﻧ ﻧﯧﻤ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯨﻼ؟ دﯦﻧﺪە ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﮔر ﺧﺎﻟﯩﺴﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺳﻠﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﻧﭙﺋﺗﻨ ﺳدﯨﻘ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺳﻠ ﺳﯧﺘﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺳﻮﻏﺎت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ۋە ﻣﯩﺮاس ﻗﺎﻟﺪۇرۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ دﯦﺪى.
ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺑﯘﻧ ﻛﻣﺒﻏﻟر ،ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ،ﻗﯘل ﺋﺎزاد ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺟﯩﮭﺎد ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻻرﻏﺎ ﺧﻳﺮى‐ﺋﯧﮭﺴﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﻼرﻧ ﻛﯜﺗﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺳرپ ﻗﯩﻠﺪى.
ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎن رﯨﯟاﻳﯩﺘﯩﺪە ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﯩﻨﺴﺎن ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى ﺋﯜزۈﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر :داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺳدﯨﻘ ،ﺋزى ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻠﯩﻢ ۋە ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﭘرزەﻧﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﺟﺎﺑﯩﺮ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺑﺎر ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﮬﻣﻤﯩﺴ ﻣﻟﯘم ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻼﺗﺘ دﯦﻴﯩﻠن.
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ﻗﯘرﺗﯘﺑﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻣزﮬب ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﺮى ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻛۋرۈك ۋە ﻣﺳﭽﯩﺪ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺟﺎﻳﻼرﻧ ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﺴﺎ
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻳﻮق ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻗﺎراﺷﻼر ﺑﺎر.
ۋەﺧﭙﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻻﻏﺗ ﻳﺗن ،ﮬر ،ﺋﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺷرت ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﺎﻻﻏﺗ
ﻳﺗﻤﯩن ،ﺋﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ۋە ﻗﯘﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ۋەﺧﭙ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺋﯩ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﻛﯜﭼ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺎﻏﺰاﻛ :ﻣن ﺑﯘ ﺟﺎﻳﻨ ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ﻳﺎﻛ ﺑﯘ ﺟﺎﻳﻨ ﻣﺳﭽﯩﺖ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ دﯦﻧﺪەك ،ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺳزﻟر ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ‐ﮬرﯨﺗﻠر ﺑﯩﻠن ﻳﻧ :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ
ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻳﻠﯩﺴﯩﻨ ﻣﺳﭽﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑﯘ ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺟﺎﻳﺪا ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﺋﻮﻣﯘﻣﻐﺎ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺑﯘ
ﺟﺎﻳﻨ ﻗﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻳرﮔ ﻣﻳﯩﺘﻠرﻧ دەﭘﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪا ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳزﻟر ﺋﯩ ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴ :ﻣن ﺑﯘ ﺟﺎﻳﻨ ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﮬق ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﺘﯩﻢ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺳرپ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ۋەﺧﭙ دەپ ﺋﺎﺗﯩﺪﯨﻢ دﯦﻧ
ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﻮﭼﯘق ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠش ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳزﻟر ﺋﻮﭼﯘق ﺳزﻟر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺳزﻟر
ۋەﺧﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻤﻳﺪۇ ،ﺋﺎرﺗﯘق ﺳزﻟرﻧ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺳزﻟر ﺑﯩﻠن ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻧﺪە ۋەﺧﭙ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ :ﺋﻮﭼﯘق ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن دارﯨﺘﻤﺎ ﺳزﻟر ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻳﻧ :ﻣن ﺑﯘ ﻳرﻧ ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺋزۈﻣ ﭼﻛﻠﯩﺪﯨﻢ،
ﻣﯕﯜﻟﯜك ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ دﯦﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺳزﻟرﻧﯩﯔ ﻛﯩﻨﺎﻳ‐دارﯨﺘﻤﺎ‐دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺸ ،ﺑﯘ ﺳزﻟرﻧﯩﯔ ۋەﻗﭙﯩﻨﯩﻤﯘ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﻤﯘ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر ،ﮬر ۋاﻗﯩﺖ ﺑﯘ ﺳزﻟردﯨﻦ ﺑﯩﺮەرﺳ ۋەﺧﭙﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﻳﺎﻛ ﺋﻮﭼﯘق ۋەﺧﭙ
ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳزﮔ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﺳزﻟﻧﺴ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘﻣﯘ ۋەﺧﭙ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ۋەﺧﭙ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن روﺷن ﺳزﻟر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ
ﺳزﻟﻧﻧﻨﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟ :ﻣن ﺑﯘﻧ ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺋزۈﻣ ﭼﻛﻠش ﻳﺎﻛ
ﻣﯕﯜﻟﯜك ﺧﻳﺮى‐ﺳﺎﺧﺎۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ دﯦﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎش .ۋەﺧﭙﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩ ﻛﯩﻨﺎﻳ‐دارﯨﺘﻤﺎ
ﺳزﻟرﻧ ﺑﯩﺮﮔ ﻛﻟﺘﯜرۈﺷﻨﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟ :ﻣن ﺑﯘ ﺟﺎﻳﻨ ﻳﺎﻛ ﺑﯘ ﻧرﺳﯩﻨ ﺳﯧﺘﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ۋە ﻣﯩﺮاس ﻗﺎﻟﺪۇرۇﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺷﻛﯩﻠﺪە
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ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ دﯦﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺘﯘر.
ۋەﺧﭙﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﺷرﺗﻠر ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﻧرﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﺳررۇپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﯩﺘﯩ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷ
ﻛﯧﺮەك.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧرﺳ ﺋﺳﻠﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﻧﭙﺋت داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸ
ﻛﯧﺮەك ،ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤﻛ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﻧﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻧﭙﺋﺗ ﺗﯜﮔﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﮔر ﻣن ﻗﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎﻛ ﺋﻳﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨ ۋەﺧﭙ
ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ دەپ ﺋﯧﻨﯩﻘﺴﯩﺰ ﮬﺎﻟﺗﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠش ﺑﯩﻠن ۋەﺧﭙ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺗﺗﯩﻨﭽ :ۋەﺧﭙ دﯦن :ﻣﺳﭽﯩﺖ ،ﻛۋرۈك ،ﺗﯘراﻟﻐﯘ ﺟﺎي ،ﺳﯘ ﺋﯩﻨﺸﺎﺋﺎﺗﻠﯩﺮى ،ﺋﯩﻠﯩﻢ‐ﻣرﯨﭙت ۋە ﻛﯩﺘﺎب ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﻠﯩﺮى ۋە
ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﯘش ﻛﯧﺮەك .ﭼﯜﻧ ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩ ﻣﻗﺴت ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر .ﺋﮔر ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳ ﻏﻳﺮى دﯨﻨﺪﯨﯩﻠر ﻳﺎﻛ دﯨﻨﺴﯩﺰﻻرﻧﯩﯔ ﻣﺋﺒدﻟﯩﺮﯨ ﻳﺎردەم
ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﺎزﻏﯘن ﭘﯩﺮﻗﯩﺪﯨﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎب‐ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺶ ،ﻣﺎزارﻟﯩﻘﻼرﻧ ﻳﻮرۇﺗﯘش ،ﺧﯘﺷﺒﯘي ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﻣﺎزارﻏﺎ
ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗرەﭘﻠر ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﮔﯘﻧﺎھ‐
ﻣﺳﯩﻴت ،ﺷﯧﺮﯨﻚ ۋە ﻛﯘﭘﯘرﻏﺎ ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺑﺷﯩﻨﭽ :ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ۋەﺧﭙﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﻛﭼﻤس ﻣﯜﻟ ﺑﻮﻟﯘش ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ۋەﺧﭙ دﯦن ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩ ﺋﯩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﻟﯜك ۋە ﭼﺎرۋﯨﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﺋزى ﺋﯩ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽ :ۋەﺧﭙﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ۋەﺧﭙ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘش ﻛﯧﺮەك ،ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ۋە ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﻗﯩﻠﯩﭗ
ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭘﻗت ﻣن ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﺴم ﺋﻳﻠﯩﺮﯨﻢ ﻛﻣﺒﻏﻟرﮔ ۋەﺧﭙ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﺴﺎ
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺑﯘ داۋۇد رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ :ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺋزﯨ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺳﻣﻐﺎ
دﯦن زﯦﻤﯩﻦ ﺳدﯨﻘﯩﺪۇر دﯦن ،ﺑﯘ ﺳز ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻣﺷﮭﯘر ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺑﯘﻧ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﺸ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن
ﺋﯩﺠﻤﺎﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺋﻟﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ۋەﺧﭙ دﯦن ﻧرﺳ ﺋﻮﻣﯘﻣ ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
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ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘ ۋەﺳﯩﻴﺗﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ۋەﺧﭙﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ :ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﺪە ﺷرﯨﺌﺗ ﺧﯩﻼپ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﮬﯟاﻟﺪا ،ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻨﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮﯨ
رﯨﺌﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﮬر ۋاﻗﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن ﺷرﺗﻠﯩﺮﯨ
ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭘﻗت ﮬﺎﻻﻟﻨ ﮬﺎرام ۋە ﮬﺎراﻣﻨ ﮬﺎﻻل ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺷرﺗﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮ زﯦﻤﯩﻨﻨ ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﺪا ﻣﻟﯘم ﺷرﺗﻠرﻧ ﺑﯧﯩﺘن ،ﺋﮔر ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺷرﺗﻠرﮔ
ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺷرت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩ زﯨﺖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن
ﺋﮬﯟاﻟﺪا ،ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﯨﻨ ﺑﯧﯩﺘن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻨﯩﺸ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑزﯨﺴﯩ ﻳﺎﻛ
ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ ﺑزى ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺑﻟﯩﻠﻧن ﻣﯘددەﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﻳﺎﻛ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸ ﮬق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠردە ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ
ﺗﯩﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﻟﯘم ﺳﯜﭘﺗﻠرﻧ ﺷرت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﺎﻛ ﺑﯘﻧ ﺷرت ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ۋەﺧﭙﯩ ﻗﺎراش ،ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺪارە
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧ ﺷرت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﮔر ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺷرت ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘ ۋەﺧﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎي‐ﻛﻣﺒﻏل ،ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﻧﺴ
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﮔر ۋەﺧﭙﯩ ﻧﺎزارەت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠﻤﯩن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن ﻛﯩﺸ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ۋەﺧﭙ ﺋﯧﻨﯩﻖ
ﻧرﺳ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎراش ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ۋەﺧﭙ ﻣﺳﭽﯩﺘ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺗرەﭘ ﻳﺎﻛ ﺳﺎﻧ ﺋﯧﻨﯩﻖ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﻣﺒﻏﻟرﮔ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧرﺳ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎراﺷﻨ ﺷﯘ ﻳﯘرﺗﻨ ﺑﺎﺷﻘﯘرﻏﯘﭼ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺑﯧﯩﺘﯩﺪۇ.
ۋەﺧﭙﯩ ﻗﺎرﯨﻐﯘﭼ ﺗﻗﯟادار ،ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ۋەﺧﭙﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺪارە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺑﻮﻟﯘش ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ
ۋەﺧﭙ دﯦن ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇﻟﻐﺎن ﺋﺎﻣﺎﻧﺗﺘﯘر.
ﺋﮔر ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﯩﺰ‐ﺋﻮﻏﯘل ﭘرزەﻧﺘﻠر ﺋﻮرﺗﺎق ﮬﻗﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻر ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗك ﺷﯧﺮﯨﺘﯘر ،ﻣﯘﺗﻠق ﺷﯧﺮﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﺎ ﺑﺎراۋەرﻟﯩﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺧﯘددى ﺋﯘﻻرﻏﺎ
ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﺑﯧﯩﺘﺴ ﺑﯧﯩﺘن ﻧرﺳ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەك .ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋز ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ۋەﺧﭙ
ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋز ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ۋەﺧﭙ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘل ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋۋﻻدﯨﻐﺎ ﻳﺗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻗﯩﺰ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋۋﻻدﯨﻐﺎ
ﻳﺗﻟﻤﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻗﯩﺰ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﻧﯔ ﺋۋﻻدى ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋز ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﯩ ﻧﯩﺴﺒت ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ .ﻗﯩﺰﻻرﻧﯩﯔ
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ﭘرزەﻧﺘ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻨﯔ ﮬﻛﻤﯩ ﻛﯩﺮﻣﻳﺪۇ :ﻳﻮﺻﻴﻢ اﻟﻠﱠـﻪ ﻓ اودِﻛﻢ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻼر )ﻏﺎ ﺗﯧﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯩﺮاس(
ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ] .ﺳﯜرە ﻧﯩﺴﺎ -11ﺋﺎﻳت[.
ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر :ﻗﯩﺰﻻرﻧﯩﯔ ﭘرزەﻧﺘﯩﻤﯘ ﺋﺎﻳﺗﺘﯩ ﺋۋﻻد دﯦن ﺳزﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻗﯩﺰﻻرﻣﯘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﭘرزەﻧﺘ ،ﻗﯩﺰﻻرﻧﯩﯔ ﺋۋﻻدﯨﻤﯘ ﮬﻗﯩﻘﺗﺘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭘرزەﻧﺘﯩﺪۇر ،دﯦن .ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑك ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
ﺋﮔر :ﺋﻮﻏﯘل ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻤ ﻳﺎﻛ ﭘﺎﻻﻧ ﺑﺎﻻﻣﻐﺎ ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ۋەﺧﭙ ﺋﻮﻏﯘل ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨ ﺧﺎس ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﻮﻏﯘل
ﭘرزەﻧﺘﻠرﮔ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﻮﻏﯘل ﭘرزەﻧﺖ دﯦن ﺳز ﮬﻗﯩﻘ ﺋﻮﻏﻮﻟﻼرﻧ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق
دەﻳﺪۇ :ام ﻟَﻪ اﻟْﺒﻨَﺎت وﻟَﻢ اﻟْﺒﻨُﻮنَ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮى ،ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻼر ﺑﺎرﻣﯘ؟] .ﺳﯜرە ﺗﯘر -39
ﺋﺎﻳت[.
ﻟﯧﯩﻦ ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﺑﻧ ﮬﺎﺷﯩﻢ ۋە ﺑﻧ ﺗﻣﯩﻢ دﯦﻧﺪەك ﺑﯩﺮەر ﻗﺑﯩﻠﯩ ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ،
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﻤﯘ ﺋز ﺋﯧﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻗﺑﯩﻠ دﯦن ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎل ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺋز ﺋﯧﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﭼﻛﻠﯩﻚ داﺋﯩﺮﯨﺪﯨ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻣﺎﺋﺗ ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗڭ‐ﺑﺎراۋەر
ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻨﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺑﻧ ﮬﺎﺷﯩﻢ ۋە ﺑﻧ ﺗﻣﯩﻢ دﯦﻧﺪەك ﭼﻛﻠﯩﻚ داﺋﯩﺮﯨﺪﯨ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ
ﻛڭ داﺋﯩﺮﯨﺪﯨ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرﺗﺎق ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻨﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرﺗﺎق ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻨﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑزﯨﺴ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﻧﺴ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ۋەﺧﭙ دﯦن ﺋﺎﻏﺰاﻛ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠش ﺑﯩﻠن ﭘﯜﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯧﻨﯩﯟﯨﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ۋەﺧﭙ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠﯩﺴ ﺳﯧﺘﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﮬدﯨﻴ‐ﺳﻮﻏﺎت
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ۋە ﻣﯩﺮاس ﻗﺎﻟﺪۇرۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯩﻤﺎم ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ" :ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻣﯘﺷﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻐﺎن"
دەﻳﺪۇ.
ۋەﺧﭙ دﯦن ﺋﺑدﯨﻴﻠﯩﻚ ﻧرﺳ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﯟﯨﻠﯩﺶ ،ﺳﯧﺘﯩﯟﯨﺘﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧ ﻳﺗپ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
ﻟﯧﯩﻦ ۋەﺧﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ،ۋەﺧﭙ ﺋﻮﻟﺘﯘراق ﺋي ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋي ﺋرۈﻟﯜپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ۋەﺧﭙﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﺮﯨﻤﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯘﻧ رﯨﻤﯩﻨﯘت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺗﯧﺮﯨﻠﻐﯘ ﻳر ﺑﻮﻟﯘپ ،ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻧ ﺋﺎز ﻣﯩﻘﺪاردا ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺑﯩﻠن
ﮔﯜﻟﻧﺪۈرۈش ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺧﺎراپ ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋەﺧﭙﯩﻨ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻨ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ۋەﺧﭙ
ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳرﯨﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻣﻗﺴﯩﺘﯩ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش
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ﺑﯩﺮ ۋەﺧﭙ ﺳﯧﺘﯩﯟﯨﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﯩﺪۇ ،ﺳﯧﺘﯩﯟﯨﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧرﺳﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎش ۋەﺧﭙ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ۋەﺧﭙ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺟﺎي ﻣﺳﭽﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧ ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺟﺎﻳﻨ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻨ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯩﺮ ﻣﺳﭽﯩﺘ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻣﺳﭽﯩﺘ ﻗﺎراﺷﻠﯩﻖ ﻳﻧ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋەﺧﭙ ﺟﺎي ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯧﺮﯨﻢ ﺋﯘ
ﻣﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﺪﯨﻦ زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﺳﭽﯩﺘ ﺳرپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻤﯘ
ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜرﯨﺪﯨﻦ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻨﯩﺶ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻣﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ۋەﺧﭙﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﺗﯘق ﻛﯧﺮﯨﻤﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛﻣﺒﻏﻟرﻏ
ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﮔر زەﻳﺪﻛ ﻳﺎﻛ ﺋﻣرﮔ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﮬر ﻳﯩﻠ ﻳﯜز ﻛﻮي ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ دەپ ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ۋەﺧﭙﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﺮﯨﻤﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯧﺮﯨﻤﻨ ﻛﯜزﯨﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺗﻗﯩﻴﯩﺪدﯨﻦ رەﮬﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﮔر ﻛﯧﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﯧﯩﺘن ﻣﯩﻘﺪاردﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺴ ،ﺋﯘﻧ
ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻧ ﻗﺎﻟﺪۇرۇپ ﻗﻮﻳﯘش ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ زﯦﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﻣﺳﭽﯩﺘ ۋەﺧﭙ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﮔر ﺋﯘ ﻣﺳﭽﯩﺖ ﺧﺎراپ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ۋەﺧﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﻧ ﻳﺎﺳﺎش ﻣﯘﻣﯩﻦ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻧ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﺳﭽﯩﺘ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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