 ‐ 193281ﻣﯘﮬررەم ﺋﯧﻴﯩﺪا ﻧﯩﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺳﭘﺴﺗﯩﻠر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪەك ،ﻣﯘﮬررەم ﺋﯧﻴﯩﺪا ﻧﯩﺎھ‐ﺗﻮي ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪۇ؟ .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.
ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴ ﻳﯧ ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﮬررەم ﺋﯧﻴﯩﺪا ﻧﯩﺎھ‐ﺗﻮي ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ
ﻳﺎﻗﺘﯘرۇﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﻧﯘرﻏﯘن دەﻟﯩﻠﻠر ﺑﺎر .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﻧﯩﺎھ‐ ﺗﻮي ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﻛﻠﯩﻤ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺋﻮﭼﯘق دەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﺪا ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺑﻮﻻۋﯨﺮﯨﺪۇ .ﺋﯘ ﺋﺳﻠﯩﺪە دۇرۇس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﺸﺘﯘر .ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ﺷرﺋ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﺘﺎ :ﺋﺎدەت ۋە
ﮬرﯨﺗﻨ ﭼﻛﻠﻳﺪﯨﻐﺎن دەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨن ،ﺋﯘ ﺋﺳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻗﯘرﺋﺎن ،ﮬدﯨﺲ ،ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮﻟﯩ ۋە ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرۇپ ﮬﻛﯜم ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺗرەﭘﻠردﯨﻦ ﻣﯘﮬررەم ﺋﯧﻴﯩﺪا ﻧﯩﺎھ‐ﺗﻮي ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﻛﻠﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا دەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨن ﺗﻮي ﺋﯩﺸ ﺋﺳﻠﯩﺪﯨ دۇرۇﺳﻠﯘق ﮬﻛﻤ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﻮﻏﺮا دەپ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر ،ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻨﻼر ،ﻳﻮل ﺑﺎﺷﭽ ﺋﯩﻤﺎﻣﻼر ۋە
ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ‐ﻛﯧﻴﯩﻨ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻردﯨﻦ ﺑﯜﮔﯜﻧ ﻛﯜﻧ ﻗدەر ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﮔﺷﻧﻠردﯨﻦ ﻣﯘﮬررەم ﺋﯧﻴﯩﺪا ﻧﯩﺎھ‐ﺗﻮي ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﭼﻛﻠﯩن ﻳﺎﻛ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩن ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤﯩﺰ.
ﻛﯩﻢ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﻛﻠﻳﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳزﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺗﯩﻞ ۋە ﺋﺎﺳﺎﺳﺴﯩﺰ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ دەﻟﯩﻠﻠر ﻳﯧﺘرﻟﯩﺘﯘر .ﺋﯘ ﻛﯩﺸ
دەﻟﯩﻠﺴﯩﺰ ﻳﺎﻛ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺋﻟﯩﻤﺎ دﯦﻤﯩن ﺳزﻧ دﯦﯜﭼﯩﺪۇر.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﻣﯘﮬررەم ﺋﯧﻴ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋڭ ﺋﯘﻟﯘغ ۋە ﮬرﻣﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﺪۇر ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﭘزﯨﻠﯩﺘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
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ﮬدﯨﺴﻠر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ روزا ﺗﯘﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﺎي
ﻣﯘﮬررەم ﺋﯧﻴﯩﺪۇر] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1163 ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨ ﺋز ﺋﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﺘ)ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴ دﯦﺪى( ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪا روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﺑﯩﻨ راﻣﯩﺰاﻧﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼردﯨﻦ ﺋۋزەل ﻗﯩﻠﺪى ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑرﯨﯩﺘ ۋە ﭘزﯨﻠﯩﺘﯩ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ
ﺟﺎﮬﯩﻠﯩﻴت ﺋﮬﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎدﯨﺘ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺷﯘﻣﻠﯘق ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪا ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮەش ۋە ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽ ﺑﯩﺌﺎرام
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەك.
ﺗﺗﯩﻨﭽ :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺑزى ﺷﯩﺌ‐راﭘﯩﺰﯨﻼرﻧﯩﯔ دﯦﯩﻨﯩﺪەك ،ﺑﯘ ﻣﯘﮬررەم ﺋﯧﻴ ﮬﯜﺳﻳﻦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻟ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺷﮬﯩﺪ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎي ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪا ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەپ دەﻟﯩﻞ ﻛﻟﺘﯜرﺳ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ دەﻳﻤﯩﺰﻛ :ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﯩﻤﺎم ﮬﯜﺳﻳﻦ
رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﺷﮬﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ﺋﯩﺴﻼم ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪﯨ ﺋڭ زور ﻣﯘﺳﯩﺒﺗﻠﯩﻚ ﻛﯜن ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯘ
ﺋﺎﻳﺪا ﻧﯩﺎھ‐ﺗﻮي ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ دەپ ﭘﺗﯩﯟا ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷرﯨﺌﯩﺘﯩﻤﯩﺰدە ﮬر ﻳﯩﻠﺪا ﻏم‐
ﻗﺎﻳﻐﯘﻻرﻧ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺳﻠش ،ﻗﺎرﻟﯩﻖ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨ ﺧﯘرﺳﻧﻠﯩﻨ ﭼﻛﻠش دەرﯨﺠﯩﺴﯩﺪە داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇش ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻤﯩﻐﺎن.
ﺑﯩﺰ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮراپ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩ ﻣﯘﺳﯩﺒت
ﻳﺗن ﺋڭ زور ﻛﯜن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن رەﺑﯩﺌﯘل ﺋۋۋەﻟﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪا ﻧﯩﺎھ‐ ﺗﻮي ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﭼﻛﻠﻧﻤﻳﺪۇ؟ ،ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﮬررەم ﺋﯧﻴﯩﺪا ﻧﯩﺎھ‐ﺗﻮي ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دﯦن ﺳز ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧﯩﯔ
ﻳﺎﻛ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ۋە ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻردﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ؟!!.
ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯩﺰ ﺋﮔر ﺋﯩﺴﻼم ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪﯨ ﮬر ﻛﯜﻧﻨ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺷﮬﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬر ﺑﯩﺮ ﻣﺷﮭﯘر
ﺷﺧﺴﻠر ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻏم‐ﻗﺎﻳﻐﯘﻻرﻧ ﻳﯧﯩﻼﺷﻨ
داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﺳﺎق ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻳﺗن زور ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﺗﺎﻗت ﻛﻟﺘﯜرەﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺳﯩﺒﺗﻠرﻧﯩﯔ ﻛپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎي ۋە ﻛﯜﻧﻠر ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺧﯘرﺳﻧﻠﯩ ،ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯧﺘﯩﺸﻤﻳﺪۇ ،ﮬﻗﯩﻘﺗن دﯨﻨﺪا دەﺳﻠﭘﺘ ﻳﯜز ﺑرﮔن ﮬﺎدﯨﺴ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن رازى ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن دﯨﻨﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠن ۋە ﺷرﯨﺌﺗﻨ ﺑﯘزۇﺷﻘﺎ ﺋﯘرۇﻧﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻗﺎرﺷ ﺗﯘرﯨﺸﯩﺪۇر.
ﺑزى ﺗﺎرﯨﺨﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭽ ،ﺑﯘ ﺳزﻧ ﺑﻟ ﮬر ﻳﯩﻠ ﻣﯘﮬررەم ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪا ﻣﺎﺗم ﻛرۈﻧﯩﺸﯩﻨ ﻳﯧﯩﻼﺷﻨ
ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ -930-907ﻳﯩﻠ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎن ﺷﺎھ ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺳﭘۋﯨﻴﺪۇر .دوﻛﺘﯘر ﺋﻟ ۋەردى"ﺋﯩﺮاق ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮ ﻛرﯨﻨﯩﺶ"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ -1ﺗﻮم -59ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺷﺎھ ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺷﯩﺌ ﺋﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﻳﺎﻟﻐﯘز
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زوراۋاﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﭼﻛﻠﻧﻤﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋاﺳﯩﺘﯩﻼرﻧ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﺎﻳﺎﻧﺪى ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ :ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮى ،ﻣﺎﻳﯩﻞ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﺎزﯨﺮﻏﺎ ﻗدەر داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﮬﯜﺳﻳﻦ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﺷﮬﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن
ﻛﯜﻧﯩﻨ ﺋﺳﻠش ﺑﯩﻠن ﺗزﯨﻴ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ،ﺑﯘ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻨ ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﺗﺗﯩﻨﭽ ﺋﺳﯩﺮﯨﺪە ﺑﺎﻏﺪادﺗﺎ
ﺑﯘۋەﻳﮭﯩﻴﯘﻧﻼر ﺗﯘﻧﺠ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﯩﻠر ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳل ﻗﺎراپ ،ﺋﮬﻤﯩﻴت ﺑرﻣﯩن ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﻟن
ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺷﺎھ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﺗرەﻗﻘ ﻗﯩﻠﺪۇرۇپ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗزﯨﻴ ﺳﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﺎﺗﻘﺎن ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﺳﯩﺮى
ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺑﯘﻧ ﺋﯩﺮاﻧﺪا ﺷﯩﺌ ﺋﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ﺗﯜرﺗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى دﯦﺴﻛﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻧﯩﺪا ﻳﯩﻐﻼش ۋە ﻗﺎﻳﻐﯘﻧﯩﯔ ﻛرۈﻧﯩﺸ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺗﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻨﯩﯔ ﻛپ ﺑﻮﻟﯩﺸ ۋە ﺗرﻏﯩﺒﺎﺗﻼرﻧﯩﯔ
ﻗﯧﺘﯩﻠﯩﺸ ،ﺋﻗﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻘﯘر ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﯧﯩﭗ ﻛﯧﺮﯨﺸﯩ ۋە ﻳﻮﺷﯘرۇﻧﻐﺎن ﻳﯜرەك ﺗﺎرﯨﻼرﻧ ﭼﯧﯩﺸ ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﺑﺎرﯨﺪۇ".
ﺑﺷﯩﻨﭽ :ﺑزى ﺗﺎرﯨﺨﭽﯩﻼر ﺋﻟ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﭗ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﭘﺎﺗﯩﻤ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﺘﯩﻨ
ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋۋۋﯨﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎن دﯦن ﻗﺎراﺷﻨ ﻛﯜﭼﻼﻧﺪۇرﯨﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﻛﺳﯩﺮ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﻳﮭﻗ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﻧﺪﯨﻨﯩﯔ"ﺋل ﻣرﯨﭙ"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ
ﺋﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﻟ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘ ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﯩﻨﭽ ﻳﯩﻠ ﭘﺎﺗﯩﻤ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ ﺑﯩﻠن ﻧﯩﺎھ
ﻗﯩﻠﺪى ،ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﻳﺪە ﺑﻮﻟﺪى ،ﺑﯘ ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ"" .ﺋل ﺑﯩﺪاﻳ ۋەﻧﻨﯩﮭﺎﻳ-3"ﺗﻮم
-419ﺑت .ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﺎراﺷﻼرﻣﯘ ﺑﺎر ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻردﯨﻦ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮى ﻣﯘﮬررەم ﺋﯧﻴﯩﺪا ﻧﯩﺎھ‐ﺗﻮي ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﺪى ،ﺑﻟ ﻣﯘﮬررەم ﺋﯧﻴﯩﺪا ﻧﯩﺎھ‐ﺗﻮي ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻣﯩﻨﻠرﻧﯩﯔ ﺋﻣﯩﺮى ﺋﻟ
رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﺎﺗﯩﻤ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﻧﻣﯘﻧﯩﺪۇر.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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