 ‐ 147649ﺋر ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺋﺎﻳﺎﻟ ۋە ﻗﯩﺰﯨﻨ ﺗﺎﺷﻼپ ﻛﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻳﺎل ﻧﯧﻤ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﺗﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻤﺪا ،دادام دەﺳﻠﭘﺘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﯩﺪى،
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻛزﻗﺎرﯨﺸﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﭗ ،ﻣﯧﻨ ﺑزﻟپ ،ﺋرﻛﯩﻠﯩﺘﯩﭗ ﺗﻮﻳﻐﺎ ﻗﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈردى .ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﮬﯟال ﺋزﮔردى،
ﻣن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎم ﺑﺎر ﻳﯘرﺗﺘﯩﻦ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴ ﺑﺎر دۆﻟﺗ ﻛﺗﺘﯩﻢ.
ﺋﺎﺋﯩﻠﻣﺪﯨﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺑﯘ ﺗﻮي ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘ ﺑﯩﻠن ﺧﯘرﺳن ﺑﻮﻟﯘﺷﺘ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻر ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪا ﺑﺧﺘ ﭼﻣﺪى .ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺰ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨ دەﺳﻠﭘ ﺋﺎﻟﺘ ﺋﺎﻳﺪا ﺗﺳﯟﯨﺮﻟﯩﯜﺳﯩﺰ ﻣﯧﮭﺮى‐
ﻣﯘﮬﺑﺒت ،ﺳﻳﯜﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺰﮬﺎر ﻗﯩﻠﺪى ،ﻣن ﮬﺎﻣﯩﻠﺪار ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﺗﯩﻨﭽ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﻗدەم ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪا ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻢ ﻣﯧﻨ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﻳﯧﻨﯩﺪا ﻗﻮﻳﯘپ ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﺗﺘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﯩ ﭘرزەﻧﺘ ﺑﺎر ﺋﯩن .ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯧﻨ ﭘﻗت
ﻳﻮﻗﻠﯩﻤﯩﺪى ﻟﯧﯩﻦ ﮬر ﺋﯜچ ﮬﭘﺘﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﯩﺰﯨﻨ ﻳﻮﻗﻼپ ﻛﯧﺘﺗﺘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎ ،ﺋﺎﻛﺎ‐ﺋﯘﻛﺎ ،ﮬدە‐ﺳﯩﯩﻠﻠﯩﺮى ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﻳﺎﻟﻐﯘزﻟﯩﻘﯩﻤﻨ ﺑﯩﻠﯩﻨﺪۈرﻣﺳﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﺎﯕﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﺪى ،ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣن ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﻳﻧ ﺑﯩﺮى
ﺋﺎﺋﯩﻠﻣﺪﯨﻦ ﮬﻗﯩﻘﺗﻨ ﻳﻮﺷﯘرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯩ ﺋﻮﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﯩﻤن .ﺋﯘﻻر ﮬر ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﯩﻠﯩﻔﯘن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻣن
ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻳﺎﺧﺸ ،ﺋﯧﺮﯨﻢ ﺑﯩﻠن ﺑك ﺑﺧﺘﻠﯩﻚ ﺋﺗﯜۋاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﻤن .ﺋﯧﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋﺎﺋﯩﻠﻣ
ﻗﺎﻳﺘﺴﺎم ،ﺧﯘددى ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﻳﯜزﺑرﮔن ﺟﯩﺪدﯨﻴﭽﯩﻠﯩﻚ ۋە ﻛﻳﭙﯩﻴﺎﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ زورﻟﯩﻨﯩﻤن.
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮت ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﭘﯜﺗﯜن ﺋﺎﺋﯩﻠﻣﻨﯩﯔ ﻳﯜز‐ﺋﺎﺑﺮۇﻳﯩﻐﺎ ﺳت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ۋاﻗﯩﺖ ﺋﺗﺘ ﺋﯧﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﻣﮬﺮۇم ﺑﻮﻟﺪۇم،
ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻤﯘ ﻣن ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى ،ﺑﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻏﯘﻧﭽﯩﺴ ﺋﻣﺪى ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻗﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﮬﯩﻤﺪۇر.
ﻣن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ۋە ﻗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﮬرﮔﯩﺰ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤن ،ﻟﯧﯩﻦ
ﻣن ،ﻣن ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋرﻧ ﺧﺎﻻﻳﻤن ،ﻳﺎﻟﻐﯘز‐ﺑﻮﻳﺘﺎﻗﻠﯩﻖ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤن ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﯩﺪەك ﺋﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا
ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەك؟ .ﻳﻧ ﺷﯘﻧ ﺗﻛﯩﺘﻠﻳﻤﻧ ،ﻣن ﺋﯧﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﻗﯩﺰﯨﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺗﻮي
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤن ،ﻣن ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﭘﺎﺗﻘﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛپ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﺗن ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯧﺮﯨﻢ ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪۇم ،ﮔرﭼ ﺋﯧﺮﯨﻢ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻳﻧﯩﻼ ﻣن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺋﺗﯜﺷﻨ
ﺧﺎﻻﻳﻤن ،ﻣن ﺋﯘﻧ ﺑك ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﻤن ،ﻟﯧﯩﻦ ﻧﯧﻤ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤن ،ﺗۋەﻛﯜل ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﺮﯨﻢ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﭗ،
ﺋﺗﺮاﭘﯩﻤﺪﯨﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻻﻗﯩﻨ ﺋﯜزەﻳﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛ ﻣن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﺮى ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ۋە ﺗﺎﻻﻗﻤﯘ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﻣﯘﺷﯘ ﮬﺎﻟﯩﻤﻐﺎ
ﺳۋر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻟﯜﻣﻨ ﻛﯜﺗﻳﻤﯘ؟ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﺳﻠﯩﮭت ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
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ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﺎ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜﻧﯩﺸ ،ﻣدەﻧﯩﻴت ﺳۋﯨﻴﺴ ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜﻧﯩﺸ زۆرۈر
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﺗﯘق ﻗﺎزﯨﻨﯩﺶ ۋە ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﯩﯔ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺸﯩﺪﯨ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﻗﯩﺰ ﻳﺎﻛ ﻳﯩﯩﺖ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺗﯘرﻣﯘش ﺋﻮرﺗﯩﻘﯩﻨ ﺗﺎﻟﻼﺷﺘﯩ ﺋڭ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﻣﯩﻠﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻳﺎﻛ ﻗﯩﺰﻧ ﺗﺎﻟﻼش ﺋﺎﺳﺎﺳ ﺑﯩﻠن روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ.
ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﺎ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮرﺗﺎق ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﺷﯟە ﻛز ﻗﺎراش ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎردەﻣﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ :ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠت ،ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻨ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺑﻟ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﯘرت ،ﺑﯩﺮ ﻣﮬﻟﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪۇر.
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠت ﻳﺎﻛ ﺋز‐ﺋﺎرا ﺗﯩﻠﯩﻨ ﭼﯜﺷﻧﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣدەﻧﯩﻴﯩﺘ ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ
ﺑﯩﻠﯩﺸﻤﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﻧﯩﺎھ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﻮﯕﯘﺷﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ دەپ ﻛﺳﯩﻦ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﺑﯘ ﺗﯜردﯨ ﻧﯘرﻏﯘن ﺋر‐
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺑﺧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺪى .ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻗﺴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻼرﻧ ﭘرزەﻧﺘﻠرﻧ ﺋﻳﻠﻧﺪۇرۇﺷﺘ ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻧﯩﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇﺷﺘﯩﻦ
ﻛﺳﯩﻦ ﭼﻛﻠڭ دﯦﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻟ ﻳﯩﺮاﻗﻨ ﻛرۈپ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك دەﻳﻤﯩﺰ ،ﭼﯜﻧ ﻧﯘرﻏﯘن ۋەﻗﻟر ۋە ﺋﻣﻟ
ﺗﺟﺮﯨﺒﯩﻠر ﺑﯘﻧ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪۇ.
ﮬرﻣﺗﻠﯩﻚ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﻗﺎﻧﺪاﻗﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘن ﺳﯩﺰ ﺋﯧﺮﯨﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻻﻗ ﺋﻮرﻧﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘرۇﻧﯘڭ ،ﺋﯧﺮﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠن
ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺳﯩﺰدﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪاق ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﯔ ،ﺋﮔر ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﺶ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺰﻧ
ﺋﻳﯩﺒﻠپ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﯜﭼﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﺋزﯨﯩﺰدﯨﻦ ﺋﺗﯜﻟن ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼرﻧ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺸ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﯔ.
ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﺋﯘرۇﻧﯘﺷﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯜﻧﯜﻣ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﺳﻣﯩﻤ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﺗﺪار ،دﯨﻴﺎﻧﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ۋاﺳﯩﺘ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﺎراﯕﻼرﻧ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘرۇﻧﯘڭ ،ۋاﺳﺘﯩﭽﯩﻼر ،ﺋﯧﺮﯨﯩﺰﻧﯩﯔ دوﺳﺘ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻣﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻣ
ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﻳﺎﻛ ﺋﯩﺴﻼم ﻣرﻛزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﺳﺌﯘﻟﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺗﺮاﭘﯩﯩﺰدا ﺗﯘرۇپ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﯩﺰﻏﺎ ﺋﻮرﺗﺎق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﻤﺎڭ ،ﺋﯘﻻر ﺋﯧﺮﯨﯩﺰﮔ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﯩﺰﻧ
ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرۈﺷ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ ،ﺋﯧﺮﯨﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﭽ ۋاﻗﯩﺖ ﺳﯩﺰﻧ ﺗﺎﺷﻼپ ﻗﻮﻳﯘﺷ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋر‐
ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى :ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺳﻳﯜ‐ ﻣﯘﮬﺑﺒت ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺋﯩﻠ ﻗﯘرۇش ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ
ﻳﺎﺷﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
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ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﺎﻻﻗﯩﯩﺰﻧ ﻏﻧﯩﻤت ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺋﺎﻻﻗ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔ
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﺎردﯨﻤ ،ﻣﯧﮭﺮى‐ﺷﭘﻘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘرۇﺷﺘﺎ ۋە ﺋﯩﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺷﺘﯘرﯨﺸﯩﺪا ،ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎن ﺋﻳ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﯩ ﺑزى
ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﻻرﻧ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯘﯕﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﻮرﻣﺎﻟﻠﯩﺸﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎردەﻣﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻛرﺳﯩﺘﯩﻠن ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻼر ﻧﺗﯩﺠ ﺑرﻣﯩن ﺗﻗﺪﯨﺮدە ،ﺋﻣﻟ
ﺋﮬﯟاﻟﯩﯩﺰﻧ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯩﺰدﯨﯩﻠرﮔ ﺑﯩﻠﺪۈرۈڭ .ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺳﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎزاﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺳﯩﺰ دەﺳﻠﭘﺘ
ﺗﯘرﻣﯘش ﺋﮬﯟاﻟﯩﯩﺰدﯨﻦ ﺋﯘﻻرﻧ ﺧۋەرﻟﻧﺪۇرﻣﻳﻼ ،ﺋﯧﺮﯨﯩﺰدﯨﻦ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎرﺳﯩﯩﺰ ،ﺋﯘﻻر ﺋﮬﯟاﻟﻨ
ﭼﯜﺷﻧﻤﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﮬﺎدﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑك ﺋﺎزاﺑﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ.
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯩﺰدﯨﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎراﯕﻼرﻧ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﻨ ﺗﯧﭙﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠر ﺑﯩﻠن
ﮬﻣﺎرﻟﯩﺸﯩﭗ ﺑﯘ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻨ ﮬل ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯘ ﺑك ﻳﺎﺧﺸ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﺴﯘن .ﺋﮔر ﺑﯘﻣﯘﻧﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺳﯩﺰ ﺋزﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺰ ،ﮬﺎزﯨﺮﻗ ﺗﯘرﻣﯘش ﮬﺎﻟﯩﺘﯩ ﺳۋر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺷﺎش ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ
ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺗﯘرﻣﯘش ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋز ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﺴﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﻐﺎن ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯩﺸﯩﯩﺰدﯨ ﻛﯧﭽﯩﻚ ﻗﯩﺰﻻرﻧﯩﺒﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳۋر
ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯩﺰ ﺋﯧﺮﯨﯩﺰدﯨﻦ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﺎل
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺧﯘﻟﺌ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﮬرﯨت ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﭼﻮﻗﯘم ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﺰﮔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮاق
ﺑﯩﺮﯨﻨ ﻧﯧﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﯩﺪاﻳت ،ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻖ ،ﺋﯩﭙﭙت ۋە ﺑﯩﮭﺎﺟﺗﻠﯩﻚ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘرۇپ
ﺑرﮔﯜﺳ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇش ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﺑﯩﺮﮔ ﻳﺎﺷﺎش ﻗﯧﻴﯩﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وان ﻳﺘَﻔَﺮﻗَﺎ ﻳﻐْﻦ اﻟﻠﱠـﻪ ﻛ ﻣﻦ ﺳﻌﺘﻪ ۚ وﻛﺎنَ اﻟﻠﱠـﻪ واﺳﻌﺎ ﺣﻴﻤﺎ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ:
ﺋﮔر ﺋﯩﯩﺴ ﺋﯜزﻟﯜﺷﯜپ ﻛﺗﺴ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋز ﭘزﻟ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨ ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﮭﺎﺟت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ )ﻧﯩﯔ
ﭘزﻟ (ﻛﯕﺪۇر ،ﮬﯧﻤت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر] .ﺳﯜرە ﻧﯩﺴﺎ -130ﺋﺎﻳت[.
ﺳﯩﺰ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﺸﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺴﯩﯩﺰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ﻗﯩﺰﯨﻘﻤﯩﺴﯩﯩﺰ،ﺑﯘ ﺳﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ ،ﺋﺎرﯨﯩﺰﻧ ﺋﯩﺴﻼھ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻛﺮار‐ﺗﻛﺮار ﺋﯘرۇﻧﯘڭ ۋە ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﻧﻤڭ ،ﺳﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘم ﺋﯧﺮﯨﯩﺰﻧ ﺋﻳﯩﯩﺰﮔ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇپ ﻛﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ
ﻳﻮﻟﯩﻨ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺴﯩﺰ ،ﺋﯧﺮﯨﯩﺰﻧ ﺳﯩﺰﮔ ﻳﺗﯜزﯨﺪﯨﻐﺎن ،ﺳﯩﺰﻧ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻛﻳﯜﻣﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﻗﯩﺰﯨﯩﺰﻏﺎ
ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﻖ ﻣﯧﮭﺮى ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺧﯩﺘﺎب ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮﻛﯩﺸﯩﺘﯧﭙﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ .ﺳۋر ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺳۋر ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔﯩﺪۇر.
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ﺋﺑ ﺳﺋﯩﺪ ﺋﻟﺨﯘدرﯨ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻛﯩﻢ ﺋﯩﭙﭙﺗﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋﯩﭙﭙﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻛﯩﻢ ﺑﯩﮭﺎﺟت ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ
ﺑﯩﮭﺎﺟت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻛﯩﻢ ﺳۋﯨﺮﭼﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺳۋﯨﺮﭼﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺳۋﯨﺮدﯨﻨﻤﯘ
ﻳﺎﺧﺸ ۋە ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻧﯧﻤت ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﯩﺪى] .ﺑﯘﺧﺎرﯨ رﯨﯟاﻳﯩﺘ -1376ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1745 ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﺋﺎﺳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ،ﮬم‐ﻗﺎﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﻛﺗﯜرۈۋﯦﺘﯩﺸﯩﻨ ۋە ﺋﯧﺮﯨﯩﺰ ﺑﯩﻠن
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﯩﺰﻧ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
ﮬﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
ﺗرﺟﯩﻤ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ :ﺳﻳﭙﯩﺪدﯨﻦ ﺋﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌزﯨﺰ
ﺗﻛﺸﯜرۈپ ﺑﯧﯩﺘﯜﭼ :ﻧﯩﺰاﻣﯩﺪدﯨﻦ ﺗﻣﯩﻨ
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