 ‐ 219ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩ
ﺳﯘﺋﺎل
ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﻨ ﮬق دﯨﻦ دەپ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺎﺋﺗﻠﻧﯜدەك ﺳۋەﺑﻠﯩﺮى ﺑﺎرﻣﯘ؟ ،ﺑﯘ
ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﮬرﻣت ۋە ﺳﺎﻻﻣﻼر ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﯩﺰ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﻣﯩن ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘ دﯨﻨﻐﺎ ﻛپ ﺋﺎرﯨﻼﺷﻘﺎن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛرﺳﺗﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﻮﻏﺮا دەپ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎد
ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺋزى ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﻧﯧﻤﺗﻨﯩﯔ ﻗدﯨﺮ‐ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪا ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻧﺳﯩﯟﯨﺴﯩﻨ
ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋڭ دەﺳﻠﭘ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪۇر .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻧﯘرﻏﯘن ﺳۋەﺑﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗۋەﻧﺪە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺗﯩﻤﯩﺰ:
 -1ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺷﯧﺮﯨ ﻳﻮق ﻳﻛ‐ﻳﯩﺎﻧ ،ﮔﯜزەل ﺋﯩﺴﯩﻢ ۋە ﺋﺎﻟ ﺳﯜﭘﺗ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﻟﯩﻨﯩﺸ ۋە ﻣﻗﺴﯩﺘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﯩ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﺴ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﭼﻛﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼ رەﺑﺒﯩﺪﯨﻦ ﻛﯜچ ،ﻏﻟﯩﺒ ،ﻧﯘﺳﺮەت ،ﻳﺎردەم ﺗﻟپ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩ ﻗﺎدﯨﺮﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﺮاﮬﻘﺎ ،ﭘرزەﻧﺘ ﮬﺎﺟﯩﺘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ،ﺋﺎﺳﻤﺎن‐زﯦﻤﯩﻨﻨ ﺋﯩﺰ‐
ﻧﯩﺸﺎﻧﺴﯩﺰ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼ ۋە رﯨﺰﯨﻖ ﺑرﮔﯜﭼ ،ﻗﺑﺰى روھ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ۋە ﺋﻟﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﺗﯩﺮﯨﻠﺪۇرﮔﯜﭼﯩﺪۇر .ﺑﻧﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ رﯨﺰﯨﻖ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﭼ ۋە دۇﺋﺎﻻرﻧ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر .ﺑﻧﺪە
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎن ،ﻛﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﭘﯘﭼﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ دۇﺋﺎﺳﯩﻨ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋﯜﻣﯩﺖ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﻧﺪە ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ۋە ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﭼﯜرۈم ﺳﻮراپ
ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺗﯩﻠﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ،ﺧۋەردار ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ،ﻛرۈپ ﺗﯘرﻏﯘﭼﯩﺪۇر .ﺑﻧﺪﯨﻠرﻧﯩﯔ
ﻧﯩﻴﺗﻠﯩﺮى ،ﻳﻮﺷﯘرۇن ﺳﯩﺮﻟﯩﺮى ۋە ﻗﻟﺒﯩﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﻨ ﻛرۈپ ،ﺑﻧﺪﯨﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛﯜزﯨﺘﯩﭗ
ﺗﯘرﻏﺎﭼﻘﺎ ،ﺑﻧﺪە ﺋز ﻧﭘﺴﯩ زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮەر ﮔﯘﻧﺎھ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﯩﺒﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﮬﺎﻳﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﻧﺪە
ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻨﯩﯔ ﮬﯩﻤت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ۋە ﻏﻳﺒﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﭼ ،ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ
ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎر ۋە ﺗﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﻧﺪە ﭘرۋەردﯨﺎرﻧﯩﯔ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇﺷﯩﺪﯨ ﮬﯧﻤﺗﻨ ﺑﯩﻠﺴﯘن
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ﻳﺎﻛ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯘن ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺑﻧﺪە ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯘر .ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﺴ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼرﻏﺎ
زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ.
 -2ﺋﯩﺴﻼﻣﺪا ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﭘﺴﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﺳﯩﺮى :ﻧﺎﻣﺎز ﺑﻧﺪە ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﺳﯩﺪﯨ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪۇر،
ﺑﻧﺪە ﺧﯘﺷﯘئ ﺑﯩﻠن ﻧﺎﻣﺎز ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ روﮬ راﮬت ،ﺋﺎراﻣﺪﯨﻠﻠﯩﻖ ۋە ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻣﻠﯩﻚ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﻛﯜﭼﻠﯜك ۋە ﻗﯘدرەﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ زات ﺗرﯨﭙﯩ ﻳﯜزﻟﻧن ﺋﯩﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﺮەر
ﺋﯩﺸﺘﺎ ﻗﺎﻳﻐﯘرۇپ ﻳﺎﻛ ﺋﺎراﻣﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺴﺎ :ﺋ ﺑﯩﻼل ﺑﯩﺰﻧ ﻧﺎﻣﺎز ﺑﯩﻠن راﮬﺗﻠﻧﺪۈرﮔﯩﻦ دەپ ﻣﯘﺋززﯨﻨ ﺑﯘﻳﺮۇﻳﺘﺘ .ﺑﺎﻻ‐
ﻣﯘﺳﯩﺒﺗ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯩﺸ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﺟﺮﯨﺒ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﯘن ،ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋزﯨ ﻳﺗن
ﻣﯘﺳﯩﺒﺗ ﺳۋر ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ زور ﺑﯩﺮ ﻳﺎردەﻣ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨ ﻳﻧ ﻗﯘرﺋﺎن
ﻛرﯨﻢ ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﺎﻻﻣﯩﻨ ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﺳﯩﺮﯨﻨﯩﺒﺎﺷﻘﺎ
ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻨﯩﯔ ﺳزﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺗﺳﯩﺮﯨ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻏﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑزى ﭘﯩﺴﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴ دوﺧﺘﯘرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳزى ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻤﺎرﻧﯩﯔ
ﻛﯕﻠ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﭗ ،راﮬﺗﻠﻧن ﻳردە ،ﻣزﻛﯘر ﭘﯩﺴﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴ دوﺧﺘﯘرﻟﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳزﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ دﯨﻞ
راﮬﺗﻠﻧﻤﯩﺴﯘن؟!.
زاﻛﺎﺗﻘﺎ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎق :ﺋﯘ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﭘﺴ ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻖ ۋە ﺋﺎﭼزﻟﯜﻛﺘﯩﻦ
ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﭘﯧﻘﯩﺮ‐ﻣﯩﺴﯩﻦ ،ﻛﻣﺒﻏل‐ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻼرﻏﺎ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﺷﭘﻘت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯧﺴﯩﻞ
ﺧﯩﺴﻠﺗ ﺋﺎدەﺗﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘﻣﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠردەك ﻣﻧﭙﺋﺗ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﻛرﯨﻠﯩﺪۇ.زاﻛﺎت دﯦن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﻳﺎﻛ ﮬﻛﯜﻣت
ﺋﻮرﮔﺎﻧﻠﯩﺮى ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻧﯩﺴﺒﺗﻠﯩﻚ ﺋﺳﯜم ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺟﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﭘﻗت ﮬر ﻣﯩﯔ ﻳﯜﺋﻧﺪﯨﻦ )(1000
ﻳﯩﯩﺮﻣ ﺑش ) (25ﻳﯜﺋن ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺳﻣﯩﻤ ﺗﻗﯟادار ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﯘ ﮬﻗﻨ ﭼﯩﻦ ﻛﯕﻠﯩﺪﯨﻦ رازﯨﻤﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﮬﺗﺘﺎ
ﺑﯩﺮﺳ ﺋﯘﻧ ﻛزﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘرﻣﯩﻐﺎن ﺋﮬﯟاﻟﺪﯨﻤﯘ ﺑﯘ ﮬﻗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎش ﺗﺎرﺗﻤﺎﻳﺪۇ.
روزﯨﻐﺎ ﻛﻟﺴك :ﺋﯘ ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ۋە ﻧﯩﺎھ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻟﯩﻠﯩﻚ ۋاﻗﯩﺖ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﯧﻤك‐
ﺋﯩﭽﻤﻛﺘﯩﻦ ﻣﮬﺮۇم ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺋﺎچ‐ﻳﺎﻟﯩﺎﭼﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼرﻏﺎ ﺑرﮔن ﺑﯜﻳﯜك
ﻧﯧﻤﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺳﻠس ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭼﻛﺴﯩﺰ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼرﻧ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻢ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻳﺘﯘﻟﻼھ ﮬرەﻣﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮرۇﻧﺪاش ،دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯩﺠﺎﺑت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ،دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬر ﻗﺎﻳﺴ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﻟن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺑﯩﻠن ﺋز‐
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ﺋﺎرا ﺗﻮﻧﯘﺷﯘش ﭘﯘرﺳﯩﺘ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘﯘر.
 -3ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇپ ،ﮬﻣﻤ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ راﺳﺘﭽﯩﻠﻠﯩﻖ ،ﻛڭ ﻗﻮرﺳﺎﻗﻠﯩﻖ،
ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﻛﻳﯜﻣﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﻛﻣﺘرﻟﯩﻚ ،ﮬﺎﻳﺎﻟﯩﻖ ،ۋاﭘﺎدارﻟﯩﻖ ،ۋەدﯨﺪە ﺗﯘرۇش ،ﺋﯧﻐﯩﺮ‐ﺑﯧﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ،رەﮬﯩﻤﺪﯨﻠﻠﯩﻖ ،ﺋﺎدﯨﻠﻠﯩﻖ،
ﻗﻳﺴرﻟﯩﻚ ،ﺳۋرﭼﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﺶ ،ﻗﺎﻧﺎﺋﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺋﯩﭙﭙﺗﻠﯩﻚ ،ﺧﻳﺮى‐ﺋﯧﮭﺴﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﭼﯜرۈﻣﭽﺎﻧﻠﯩﻖ،
ﺋﺎﻣﺎﻧﺗﺪارﻟﯩﻖ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ رەﮬﻤت ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ،ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻨ ﻳﯘﺗﯘش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋدەپ ۋە ﮔﯜزەل‐ﺋﺧﻼﻗﻼرﻏﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى.
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨ ﻳﺗﯜزۇش ،ﻗﯩﻴﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺶ،
ﺧﻮﻟﯘم‐ﺧﻮﺷﻨﯩﻼرﻏﺎ ﺧﻳﺮى‐ﺋﯧﮭﺴﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﯧﺘﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼش ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩ رﯨﺌﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﯩﭽﯩﻠرﮔ ﻛﻳﯜﻧﯜش،
ﭼﻮﯕﻼرﻧ ﺋﯧﮭﺘﯩﺮام ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺧﯩﺰﻣﺗﭽﯩﻠرﮔ ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼرﻏﺎ ﺳﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﻮل ﺋﯘﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﺎزار ﻳﺗﯜزﯨﺪﯨﻐﺎن
ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﻳﯩﺮاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﺳزﻟش ،ﻗﯘدرﯨﺘ ﻳﺗﺴ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﻛﭼﯜرۈش‐ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎﺟﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮرۇﻧﺪاش ،ﻗﯩﺴﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻣﮬﻠت ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋز
ﻧﭘﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﺋﻻ ﺑﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻣﯘﺳﯩﺒﺗ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺗزﯨﻴ ۋە ﺗﺳﻟﻠ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ
ﺗﺑﺳﺴﯘم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﭼﯘق ﭼﯩﺮاي ﺑﻮﻟﯘش ،ﻗﯩﻴﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻛﯩﺴل ﻳﻮﻗﻼش ،زۇﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﯘﭼﯩﻐﺎ
ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺶ ،دوﺳﺖ‐ﺑﯘرادەرﻟر ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﮬدﯨﻴ ﻳﻧ ﺳﻮۋﻏﺎ ﺗﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﻨ ﺋﯩﺮام ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺑﯩﻠن
ﻳﺎﺧﺸ ﺋﺗﯜش ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮى ۋە ﺋۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺑﺪان ﺧۋەر ﺋﯩﻠﯩﺶ ،ﺳﺎﻻﻣﻨ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﯩﺮەرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩ
ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋي ﺳﺎﮬﯩﺒﻨﯩﯔ ﺋۋرەﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﻧ ﻧﺎﻣﮬﺮەم ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛرۈپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
رۇﺧﺴت ﺳﻮراپ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨﺸ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎن ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻳﺪۇ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺑزﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﻮﻣﯘﻣ ﺋدەپ‐
ﺋﺧﻼق ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺳﺎۋاپ‐ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻗﯩﻴﺎﻣت
ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺋﯘ ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻖ ۋە ﻗﯘﺗﯘﻟﯘش ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ ﭼﻛﻠﯩن ﻧرﺳﯩﻠرﮔ ﻛﻟﺴك ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﺧﺲ ۋە ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﻨﯩﯔ ﻣﻧﭙﺋﺗ ﺋﯜﭼﯜن ﭼﻛﻠﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﻛرﯨﻤﯩﺰ ،ﮬر
ﻗﺎﻧﺪاق ﭼﻛﻠﯩﻤ ﺑﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﻳﺎﻛ ﺋزى ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋز ﻣﯩﻠﻠﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨ ﻗﻮﻏﺪاش‐ﮬﯩﻤﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺑﯘﻧﯩﺪﯨ ﻣﻗﺴﺗﻨ روﺷﻧﻠﺷﺘﯜرۈش ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﺪەك
ﻣﯩﺴﺎﻟﻼرﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻟﺘﯜرۈش ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻏﻳﺮﯨ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻏﻳﺮﯨ
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ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻧﺪە ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺑﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﺘﯘر .ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧ رەﻣﺒﺎل ۋە ﺟﯩﻨش ،ﭘﯧﺮﯨﺨﯘن ۋە
ﺑﺎﺧﺸﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳزﻟﯩﺮﯨ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮﮔ ﻳﯧﻘﯩﻦ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﯧﮭﺮﯨرﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳﯘپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗ ۋە ﺗﯜرﻟﯜك ﮬﺎدﯨﺴﯩﻠرﮔ ﻳﯘﻟﺘﯘزﻻر ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ
دﯦﻧﺪەك ﻛزﻗﺎراش ۋە ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﻻردﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .زاﻣﺎن ۋە ۋاﻗﯩﺘﻨ ﺗﯩﻠﻼﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى ﭼﯜﻧ زاﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ
ﺗﺳررۇپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر .ﻗﯘﺷﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻳﺮﯨﺸ ۋە ﺋﯘﭼﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ۋە ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺷﯘم ﭘﺎل
ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﺘ.
ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ ﺑﯩﺎر ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎن رﯨﻴﺎﻛﺎرﻟﯩﻖ ،ﺷﮬﺮەت ﭘرەﺳﻠﯩﻚ ۋە ﻣﯩﻨﻨﺗﺨﻮرﻟﯘق ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼردﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى.
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻏﻳﺮﯨ ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﮬددﯨﺪﯨﻦ زﯨﻴﺎدە ﺋﯧﯩﻠﯩﭗ ﺗزﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى.
ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼر ﻳﺎﻛ ﭘﺎﺳﯩﻖ‐ﭘﺎﺟﯩﺮﻻر ﺑﯩﻠن ﺋﯜﻧﺴ‐ﺋﯜﻟﭙت ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯩﺮﮔ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﻟﻧﯩﺘ ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻏزﯨﭙ ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯧﻨ دوزاﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜزﺳﯘن ،دﯨﻧﺪەك ﺋﯩﺒﺎرەﺗﻠر ﺑﯩﻠن
ﻟﻧت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺳﯘﻏﺎ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗرەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺪاﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺳﯘ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻼرﻏﺎ ﭼﻮڭ ﺗرەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﭼﻮڭ‐ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗرەت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻗﯩﺒﻠﯩ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨ‐ﻛﻳﻨﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗرەت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺋۋرﯨﺘﯩﻨ ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن
ﻛﯩﺸﯩ ﺳﺎﻻم ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺋﯘﻳﻘﯘدﯨﻦ ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﻳﯘﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﺳﯘ ﻗﺎﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﺷﺘﯩﻦ
ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﻛﯜن ﭼﯩﻘﯩﯟاﺗﻘﺎن ،ﺗﯩﻠﺷن ۋە ﺋﻮﻟﺘﯘرۇۋاﺗﻘﺎن ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﻧﭘﻠ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى ﭼﯜﻧ ﻛﯜن ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺋﯩ ﻣﯜﯕﯜزى ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ ۋە ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺗﺎﻣﺎق ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﺘﯩﮭﺎﺳ ﻗﻮزﻏﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﭼﻮڭ‐ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﺎﮬﺎرەت
ۋە ﻳل ﻗﯩﺴﺘﯩﻐﺎﻧﺪا ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻨ راﮬﺗﺴﯩﺰﻟﻧﺪۈرﯨﺪۇ ،ﻧﺎﻣﺎزدا
ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺧﯘﺷﯘدﯨﻦ ﭼﻛﻠپ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻨ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎزار ﻳﺗﯜزﯨﺪﯨﻐﺎن دەرﯨﺠﯩﺪە ﺋﯜﻧﻠﯜك ﺋﺎۋازدا ﻧﺎﻣﺎز
ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى ،ﮬﯧﺮﯨﭗ‐ﭼﺎرﭼﺎپ ﻣﯜﮔﺪەپ‐ﺋﯘﻳﻘﯘﺳ ﻛﻟﻧﺪە ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻧﺎﻣﺎزﻧ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯘﺧﻼﺷﻘﺎ،
ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﻐﺎﻧﺪا ﻗﻮﭘﯘپ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ،ﻧﺎﻣﺎزدا ﺗﺎﮬﺎرﯨﺘ ﺑﺎر‐ﻳﻮﻗﻠﯩﻐﯩﺪا ﺷك ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﭘﯘراﻗﻨ ﭘﯘرﯨﻐﯩﭽ ﻳﺎﻛ ﺋﺎۋازﻧ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﭼ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺑﯘزۇﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﻣﺳﭽﯩﺘﻠردە ﺋﺎﻟﻤﺎق‐ﺳﺎﺗﻤﺎق ۋە ﻳﻮﻗﺎپ ﻛﺗن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺳﯜرۈﺷﺘﯜرۈﺷﺘﯩﻦ
ﭼﻛﻠﯩﺪى ،ﭼﯜﻧ ﻣﺳﭽﯩﺖ دﯦن ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻳﺎد ﺋﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﻮرۇﻧﺪا دۇﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر ﺑﯩﻠن
ﻣﺷﻐﯘل ﺑﻮﻟﯘش ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس.
ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻣﺳﭽﯩﺘ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاپ ﺗﯩﺰ ﻣﯧﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠپ ﺑﻟ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎي ﺗﯩﻨﭻ ﻣﯧﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى .ﻣﺳﭽﯩﺘﻠرﻧ
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ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻧ ﻣﺷﻐﯘل ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﺰﯨﻞ ،ﺳﯧﺮﯨﻖ رەﯕﻠر ۋە ﺗﯜرﻟﯜك ﻧﻗﯩﺸﻠر ﺑﯩﻠن زﯨﻨﻨﺗﻠپ ،ﺋز‐ﺋﺎرا ﭘﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ
ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻛﯜن ﺋﯘﻻپ روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى ،ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺑﺎر ۋاﻗﺘﯩﺪا
رۇﺧﺴﺗﺴﯩﺰ ﻧﭘﻠ روزا ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﺸﻨ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﻗﺑﯩﺮﻟرﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﮔﯜﻣﺒز ﻗﺎﺗﯘرۇش ،ﺗﯘغ‐ﺷددە ﺋﯧﺴﯩﺶ ،ﻗﺑﺮە ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە
ﺋﻮﻟﺘﯘرۇش ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎۋاز ﺑﯩﻠن ﻗﺑﺮﯨﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻣﯧﯩﭗ ﻳﯜرۈش ،ﻗﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﺎ ﭼﯩﺮاق ﻳﻮرۇﺗﯘش ،ﻗﺑﺮە ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺧت ﺋﻮﻳﻐﺎن
ﺗﺎﺷﻼرﻧ ﺗﯩﻠش ،ﻗﺑﺮﯨﻨ ﻛﻮﻻپ ﻛﯧﭙن ﺋﻮﻏﺮﻻش ،ﻗﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎي ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﻟﯜك
ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺋﻟﯜپ ﻛﺗن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋزﯨﻨ ﻛﺎﭼﺎﺗﻼپ ،ﻳﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﯩﺮﺗﯩﭗ ،ۋارﻗﯩﺮاپ‐ﺟﺎرﻗﯩﺮاپ ﻳﯩﻐﻼﺷﺘﯩﻦ،
ﻣﯧﻴﯩﺖ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﻣرﺳﯩﻴ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺟﺎﮬﯩﻠﯩﻴت ﺋﮬﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﻧ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﻟﻧﻠﯩﻚ
ﺧۋﯨﺮﯨ ﺋﮬﻤﯩﻴت ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺋﻣﻤﺎ ﭘﻗت ﺋﻟﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯘﻗﺘﯘرۇپ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨ ﺟﺎزاﻧ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى ،ﻣﻗﺴﯩﺘ ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺗﯜرﻟﯜك ﮬﯩﻠ‐ﻣﯩﯩﺮﻧ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن
ﺳﻮدﯨﻼر ﺑﯩﻠن ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻨ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﻗﺎن ،ﭼﻮﺷﻘﺎ ﮔﺷ ،ﮬﺎراق ۋە ﺑﯘﺗﻼرﻧ ﺳﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى.
ﺑﯘ ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛﯩﺮﯨﻤﺪە ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠردۇر .ﺋﯘ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺳﺎﺗﺴﯘن‐ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﺴﯘن
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﺠﺎرﯨﺘ ﮬﺎراﻣﺪۇر .ﺳﺎﺧﺘﺎ ﺳﻮدﯨﻼردﯨﻦ ﻳﻧ ﺋزى ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻨ ﺋرﻟﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى ،ﺑﯘ
ﺋﯩﺶ ﻧﯘرﻏﯘن ﺳﻮدﯨﻼردا ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ .ﺗﺎۋارﻻرﻧ ﺳﺎﺗﻘﺎﻧﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻳﯩﺒﯩﻨ ﻳﻮرۇﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺋزى ﺋﯩ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن
ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺳﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ۋە ﺋز ﺋﯩﯩﺪارﭼﯩﻠﯩﻘﯩﺪا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺳﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸ
ﺳﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻨرﺳﯩﻨ ﺳﻮدﯨﻨ ﺑﯘزۇپ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﺳﻮدﯨﻨ ﺑﯘزۇپ ﺳﯩﺘﯩﯟﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸ
ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺑﺎﮬﺎﻧ ﺋﺳﺘﯜرۈش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻼردﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى.
ﺑﺎﻏﺪﯨ ﻣﯧﯟە‐ﭼﯧﯟﯨﻠرﻧﯩﯔ دان ﺗﯘﺗﯘپ ،ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﺎﭘﺗﻠردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﯩﯩﭽ ﺋﯘﻧ ﺳﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺟﯩﯔ‐
ﺗﺎرازﯨﻼردا ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﯧﻨﯩﻚ ﺳﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺑﺎزارﻧ ﻣﻮﻧﻮﭘﻮل ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،زﯦﻤﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﺧﻮرﻣﺎ ۋە ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎن
ﻧرﺳﯩﻠردە ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺷﯧﺮﯨﯩ ﺑﯩﻠﺪۈرﻣﺳﺘﯩﻦ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﺴﯩﻨ ﺳﯧﺘﯩﯟﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى.
زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﻨ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى ،ﻗﯩﻤﺎر ﺋﻮﻳﻨﺎش ،ﺑﯘﻻﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﯩﻤﺎرۋازﻻرﻏﺎ ﺳﻮرۇن ﮬﺎزﯨﺮﻻپ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺟﺎن ﺑﯧﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﭘﺎرا ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻣﺎل‐ﻣﯜﻟﯩﻨ ﺑﯘﻻش ۋە ﻳﻮﻟﺴﯩﺰ ﻳﯧﯟﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻣﺎل‐ﻣﯜﻟﯩﻨ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﻣﻗﺴﯩﺘﯩﺪە ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرۋﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى.
ﺗﯧﭙﯩﯟاﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺋﯩﯩﺴﯩ ﺗﻮﻧﯘﺗﯘﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﻮﺷﯘرۇش ،ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﻣﻗﺴﯩﺘﯩﺪە ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى،
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ﺗﯜرﻟﯜك ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﺋﺎﻟﺪاﻣﭽﯩﻠﯩﻘﻼردﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﻗﺎﻳﺘﯘرﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﻗرز ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﺴﯩﻨ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸ رازى ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻗﻮرال ﺗﯕﻠپ
ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ﻳﺎﻛ ﺳﺎﺧﺎۋەﺗﭽ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧ ﺳﯜﻳﺌﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻳﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﮬدﯨﻴ‐ﺳﻮۋﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى.
ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﺎﻧ ﻳﺎﺷﺎﺷﺘﯩﻦ ،ﺋزﯨﻨ ﭘﯩﭽﺘﯘرۇپ ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺑﯩﺮ ﻧﯩﺎﮬﺘﺎ ﺋﯩ ﺋﺎﭼﺎ‐
ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺟﯘﻏﻼﺷﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﻠن ﮬﺎﻣﻤﯩﺴ ﻳﺎﻛ ﺧﺎﻟﯩﺴﯩﻨ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﺎﮬﺘﺎ ﺳﺎﻗﻼﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﺎﮬﯩﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎرﯨﺪﯨ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯜزۈﻟﯩﺸﯩ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯩﻐﺎر ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻧﯩﺎھ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﻧ ﺑﯩﺮﻧﯩﯔ
ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﻗﯩﺰى ﻳﺎﻛ ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﺘﻮﻳﻠﯘق ﻣﯧﮭﺮى ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻧﯩﺎﮬﻼپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰى ﻳﺎﻛ ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﺴﯩﻨ ﺗﻮﻳﻠﯘق
ﺑرﻣﺳﺘﯩﻦ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﻧﯩﺎﮬﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺑﯘ ﺋﻮﭼﯘق ﺋﺎﺷﺎرا زۇﻟﯘم ۋە ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﺘﯘر .ﺋﯩ ﺗرەپ
ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻣﻟﯘم ﻣﯘددەﺗﻠﯩﻚ ﻧﯩﺎھ ﺋﮬﺪﯨﺴ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﻧ ﻣﯘﺗﺌ ﻧﯩﺎﮬﺪﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻻر ﭘﺎك ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ
ﺋﺎرﻗﺎ ﺗرﯨﭙﯩ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻛﻠﯩﭙ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﭼﯩﯩﻨن ﻳﺎﻛ
رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﺎ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻛﻠﯩﭙﯩﻨ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﭼﻮﻛﺎن ﺋزى ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯘﭼ ،ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻗﯘل
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﭽ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻧﯩﺎﮬﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧ" ﺑك ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ ،ﻛپ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯘق ﺑﻮﻟﯘﯕﻼر" دﯦﻧﺪەك
ﺳزﻟر ﺑﯩﻠن ﺗﺑﺮﯨﻠﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺟﺎﮬﯩﻠﯩﻴت ﺋﮬﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﺑﺮﯨﻚ ﺳزى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻر ﻗﯩﺰﻻرﻧ ﻳﺎﺧﺸ
ﻛرﻣﻳﺘﺘ .ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﻣﯩﻠ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﻳﻮﺷﯘرۇﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت
ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺳزﻟﺷﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﺋﯧﺮﯨ ﺑﯘزۇﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﺎ ﺗﺎﻻق ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ
ﺋﻮﻳﯘﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇۋﯦﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ دﯨﻨ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ﻳﺎﻛ ﻧﯩﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺗﯘرﻏﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻛﻠﯩﭙﯩﻨ ﻗﺎﻳﺘﯘرۋﯨﺘﯩﺸﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﺎر ﺋر ﻛﯩﺸﯩ :ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻧ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﯔ ﻣن ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺗﻮي
ﻗﯩﻼي دﯦن ﺳزﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﭼﻛﻠﻧن .ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ رۇﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ ﻣﺎل‐ﻣﯜﻟﯩﻨ ﻧﭘﯩﻘ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﭼﻛﻠﻧن .ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ
ﺷرﺋ ﺋزرﺳ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﮬﯟاﻟﺪا ﺋﯧﺮى ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮ ﺗﺷﻛﺘ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎش ﺗﺎرﺗﯩﺸ ﭼﻛﻠﻧن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﺎ
ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠر ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺋﯧﺮى رازى ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر ﻟﻧت ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ.
ﺋر ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﮔي ﺋﺎﻧﯩﺴ ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﮬﺎﻣﯩﻠﺪار ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﻠن ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت
ﺋﺗﯜزۈﺷ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻮر ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ رۇﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ ﺋزﻟ ﻗﯩﻠﯩﺸ) ﻳﻧ ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺟرﻳﺎﻧﯩﺎ ﺳﭙﯧﺮﻣﯩﻨ ﺗﯧﺸﯩﻐﺎ
ﺗﻛﯜش( ،ﺋر ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘزۇن ﺳﭘردﯨﻦ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠرﮔ ﺧۋەر ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﻳﯩ ﻛﯧﻠﯩﺸ ﭼﻛﻠﻧن
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ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﮔر ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻳﺎل رازى ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﮬﯟاﻟﺪا ﺋر ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻳﻠﯘق ﻣﯧﮭﺮﯨﻨ
ﻣﺟﺒﯘرى ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﺪاپ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﭼﻛﻠﻧن .ﺋر ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ زﯨﻴﺎن ﻳﺗﯜزۈش ﻣﻗﺴﯩﺘ ﺑﯩﻠن
ﺋﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧن.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯩﺮﯨﻢ‐ﻳﺎﻟﯩﺎچ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺸﯩﻨ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩ ﺋﯘﻧﯩﯔ رۇﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ ﻳﺎت ﺋرﻧ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸ ﭼﻛﻠﻧن
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﺴﻼم ﺷرﯨﺌﯩﺘﯩ زﯨﺖ ﻛﻟﻤﯩن ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﯩ ﺋﻮﻣﯘﻣ رۇﺧﺴﯩﺘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻧﺎ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ
ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩن .دەﻳﯜزﻟﯩﺘﯩﻦ )ﻳﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟ ،ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﻠﯩﺮى ۋە ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎت ﺋرﻟر ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜرﯨﺸﯩ ﭘرۋا
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﯩﻦ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﯩﺸ (ﭼﻛﻠﻳﺪۇ .دﯨﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋرﻟرﻧﯩﯔ ﻳﺎت ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺗﯩﯩﻠﯩﭗ ﻛزﯨﻨ ﺋﯜزﻣي ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﭼﻛﻠﻳﺪۇ.
ﺋزى ﺋﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﮬﺎﻳﯟاﻧﻨﯩﯔ ﻳﻧ ﺳﯘدا ﻏرق ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺑﻮﻏﯘﻟﯘپ ﺋﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺗﻮﻛﻘﺎ ﺳﻮﻗﯘﻟﯘپ ﺋﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺋﯧﯩﺰ
ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺋﻟﺴﯘن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﺷﯩﻨ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻗﺎﻧﻨ ،ﭼﻮﺷﻘﺎ ﮔﺷﯩﻨ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﻏﻳﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻏﯘزﻟﯩﻐﺎن ﮬﺎﻳﯟاﻧﻨﯩﯔ ﮔﺷﯩﻨ ۋە ﺑﯘﺗﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻟﺘﯜرۈﻟن ﭼﺎرۋﯨﻼرﻧﯩﯔ ﮔﺷﯩﻨ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩن.
ﻧﯩﺠﺎﺳت ﻳﯧﻴﯩﺸ ﺋﺎدەﺗﻠﻧن ﭼﺎرۋﯨﻼرﻧﯩﯔ ﮔﺷﯩﻨ ﻳﯧﻴﯩﺶ ۋە ﺳﯜﺗﯩﻨ ﺋﯩﭽﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩن .ۋەﮬﺸ ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼرﻧﯩﯔ ۋە ۋەﮬﺸ
ﻗﯘﺷﻼرﻧﯩﯔ ،ﻳرﻟﯩﻚ ﺋﯧﺸﻛﻨﯩﯔ ﮔﺷﯩﻨ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩن .ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼرﻧ ﺑﺎﻏﻼپ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺑرﻣﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎچ ﻗﻮﻳﯘپ
ﻳﺎﻛ ﺋﯘرۇپ ﺋﻟﺘﯜرۋﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩن .ﭼﺎرۋﯨﻼرﻧ ﭼﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺳﯕك ﺑﯩﻠن ﺋﻟﺘﯜرۈﺷﺘﯩﻦ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼرﻧ ﻗﺎرﯨﺘﯩﭗ
ﺗﯘرۇپ ﭘﯩﭽﺎﻗﻨ ﺑﯩﻠش ۋەﻳﻧ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﺋﻟﺘﯜرۈﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩن.
ﻛﯩﻴﯩﻢ‐ﻛﯧﭽك ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا :دﯨﻨﯩﻤﯩﺰدا ﻛﯩﻴﯩﻢ‐ﻛﯧﭽﻛﻨ ﮬددﯨﺪﯨﻦ زﯨﻴﺎدە ﺋﯩﺴﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺋرﻟرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﯘن ﺑﯘﻳﯘﻣﻼرﻧ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ،ﻛﯩﻴﯩﻢ‐ﻛﯧﭽﻛﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﻳﺎﻟﯩﺎچ ﻳﯜرۈﺷﺘﯩﻦ ،ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﺎر ﻳردە ﻳﻮﺗﯩﺴﯩﻨ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ،ﻛﯩﻴﯩﻢ‐
ﻛﯧﭽﻛﻨ ﺋﯘزۇن ﺳرﯨﺘﯩﭗ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﭼﻮﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺷﮬﺮەت ﭘرەﺳﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﻳﺎﻟﻐﺎن ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ،ﺋﯩﭙﭙﺗﻠﯩﻚ
ﭘﺎك ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺑﮬﺘﺎن ﭼﺎﭘﻼﺷﺘﯩﻦ ،ﭘﺎك ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺗﮬﻤت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى.
ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﻛﻣﺴﯩﺘﯩﺸ ﭼك ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛز‐ﻗﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﯩﺴﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ زاﯕﻠﯩﻖ ۋە ﻣﺳﺨﯩﺮە
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻟﻗﻣﻠر ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺗﺎﺷﺘﯩﻦ ،ﻏﻳﯟەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﮔپ ﺗﻮﺷﯘش ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧ ﻣﺳﺨﯩﺮە
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﯜز‐ﺋﺎﺑﺮۇﻳ ﺑﯩﻠن ﭘﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺶ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻧﺳﯩﻠ ﺗﯩﻞ ﺋﯘزۇﺗﯩﺶ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﺗﯩﻠﻼش ،دەﺷﻨﺎم ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺳت ﮔپ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﺳزﻟرﻧ ﻛپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،زۇﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﻧﺎﭼﺎر ﺳزﻟرﻧ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﭼﻛﻠﯩن.
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ﻳﺎﻟﻐﺎن ﺳزﻟﺷﺘﯩﻦ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋزى ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﺎداۋﯨﺘ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﻗﻮرﻗﯘﺗﯘش ﻳﺎﻛ ﻣﺎددى ﺑﯩﺮﻧرﺳﯩﻠرﮔ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﭘزﯨﻠت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻨ ﺗﻮﻗﯘپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻛرﻣﯩن ﭼﯜﺷﻨ ﻛردۈم دﯦﻴﯩﺸﺘك
ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼرﻧ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋڭ ﭼﻮڭ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯘر.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻨ ﺋزى ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﯜچ ﻛﯩﺸ ﺑﺎر ﻳردە ﺑﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﯩ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠن
ﭘﯩﭽﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺳزﻟﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺑﯩﺌﺎرام ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻣﻣﯩﻨﻠرﮔ ﻟﻧت ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ
ﻳﺎﻛ ﻟﻧﺗ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻟﻧت ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺋﻟﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺗﯩﻠﻼش ۋە ﺋﺎﮬﺎﻧت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ دۇﭼﻟﻧﺪە ﺋزﯨ ﺋﻟﯜم ﺗﯩﻠﺷﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﺋز ﻧﭘﺴﯩ ،ﺋۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺧﯩﺰﻣﺗﭽﯩﻠﯩﺮى ۋە ﻣﺎل‐ﻣﯜﻟﯩﻨﯩﯔ زﯨﻴﯩﻨﯩﻐﺎ
دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩن.
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨ ﺗﺎﺋﺎﻣﻼرﻧ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺗﺎﺋﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩن ،ﭼﯜﻧ ﺑرﯨت
ﺗﺎﺋﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻧﻠﯩﺘﯩﻦ ﺗﺎﺋﺎم ﻳﯧﻧﺪە ﻟﯧﻧﻨﯩﯔ ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﻴﯩﺸ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن .ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺋﯩﭽﻧﺪە ﻗﺎﭼﯩﻨﯩﯔ
ﺳﯘﻧﯘپ ﻛﺗن ﻳﺎﻛ دەز ﻛﺗن ﻳﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺋز ﻧﭘﺴﯩ ﺋﺎزار ﻳﺗﯜزﻣﺳﻠﯩﻚ ،ﺋﯘﺳﺴﯘزﻟﯘق ﺋﯩﭽن ﻗﺎﭼﯩﻐﺎ ﺗﯩﻨﯩﭗ
ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،دۈم ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﮬﺎراق‐ﺷﺎراپ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﻮرۇﻧﻼردا ﺑﯩﺮﮔ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩن.
ﺋﻳﺪە ﻣش‐ﺋﻮﭼﺎﻗﻼرﻏﺎ ﺋﻮت ﻳﯧﻘﯩﻐﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯘﺧﻼﺷﺘﯩﻦ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻗﻮﻟﯩﺪا ﺋزﯨﻨ ﮬﺎﻻك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺗﯘﺗﯘپ
ﻳﺎﻛ ﺑدﺑﯘي ﺷﻳﺌﯩﻠرﻧ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﺧﻼﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩن .دۈم ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺋﯘﺧﻼﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﻳﺪۇ .ﻗﺎﺑﺎﮬﺗﻠﯩﻚ ﭼﯜﺷﻠﯩﺮﯨﻨ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺋرۈش ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩن .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﯩﻴﻠ‐ﻧﻳﺮەﯕﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﻧﺎﮬق
ﺋﺎدەم ﺋﻟﺘﯜرۈﺷﺘﯩﻦ ،ﻧﺎﻣﺮاﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﯘپ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻟﺘﯜرۈﺷﺘﯩﻦ ،ﺋزﯨﻨ ﺋﻟﺘﯜرۋﯦﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩن.
دﯨﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧ زﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ۋە زﯨﻨﺎﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ،ﺑﭼﭽﯩﯟازﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﮬﺎراق ﺋﯩﭽﯩﺶ ،ﮬﺎراق ﺗﻳﻴﺎر ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﮬﺎراﻗﻨ ﻛﺗﯜرۈپ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺳﯧﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼردﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩن .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﻏزەﭘﻠﻧﺪۈرۈپ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ رازى
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻼرﻏﺎ دەﺷﻨﺎم ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺴﺎ ﺋﯘھ ﺗﺎرﺗﯩﺶ ،ﺑﺎﻟﯩﻨ ﺋز دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻏﻳﺮﯨ ﻧﯩﺴﺒت ﺑﯧﺮﯨﺶ،
ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼرﻧ ﺋﻮت ﺑﯩﻠن ﺋﺎزاﺑﻼش ،ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻳﺎﻛ ﺋﻟﯜﻛﻠرﻧ ﺋت ﺑﯩﻠن ﻛﻳﺪۈرۋﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺋﻟن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺟﺳﺗﻠﯩﺮﯨﻨ
ﻛﯧﺴﯩﭗ ،ﻛزﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮﻳﯘش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ۋەﮬﺸﯩﻠﯩﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩن .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﮬﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ۋە ﺑﺎﺗﯩﻠﻐﺎ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺶ ،دۈﺷﻤﻧﻠﯩﻚ،
ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴﺗ ﮬﻣﺎرﻟﯩﺸﯩﺶ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﻳﺎﻟﻐﺎن ﻗﺳم ۋە ﻳﺎﻟﻐﺎن
ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ رۇﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳزﻟﯩﺮﯨﻨ ﺗﯩﺸﺎﺷﺘﯩﻦ ،ﻧﯧﻤﺗﻠرﻧ ﺑﯘزۇپ‐ﭼﯩﭽﯩﭗ ﺋﯩﺴﺮاﭘﺨﻮرﻟﯘق
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋۋرەﺗﻠﯩﺮﯨ ﻗﺎراﺷﺘﯩﻦ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﻣﯧﻨﯩﯔ دەپ دەۋا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﯩن ﻧرﺳﯩﻨ

10 / 8

ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮﯨﻠن دەپ ﭘﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻨ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ دەپ ﻣﺎﺧﺘﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ،رۇﺧﺴﺗﺴﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻳﻠﯩﺮﯨ ﺋﻮﻏﯘرﻟﯘﻗﭽ
ﻗﺎراﺷﺘﯩﻦ  ،ﺑﯘزۇپ‐ﭼﯩﭽﯩﺶ ،ﺋﯩﺴﺮاﭘﺨﻮرﻟﯘق ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﻳﺎﻟﻐﺎن ﻗﺳم ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺟﺎﺳﯘﺳﻠﯘق ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﺎﺧﺸ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼردﯨﻦ
ﻳﺎﻣﺎن ﮔﯘﻣﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﮬﺳﺗﺨﻮرﻟﯘق ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﺋچ ﻛرۈش ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ زﯨﻴﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﺎرە‐ﺗدﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﺎﺗﯩﻠﺪا
ﮬددﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﺶ ،ﺗﻛﺑﺒﯘرﻟﯘق ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﭘﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺶ ۋە ﭼﻮﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋزﯨﺪﯨﻦ ﭘﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺶ ،ﮬددﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎن ﺋﻮﻳﯘن
ﭼﺎﻗﭽﺎق‐ﻛﯕﯜل ﺋﯩﭽﯩﺸﻼردﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩن.
دﯨﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﺸﻠﻣﭽﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺑرﻣﺳﻠﯩﺘﯩﻦ ،ﺋۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺧﻳﺮى‐ﺋﯧﮭﺴﺎﻧﺪا ﺋﺎدﯨﻞ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﻣﯩﺮاﺳﺨﻮرﻟﯩﺮﯨﻨ ﻧﺎﻣﺮات ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻗﻮﻳﯘپ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ۋەﺳﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩن.
)ﺋﮔر ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ۋەﺳﯩﻴﯩﺘ ﺋﻮﻣﯘﻣ ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﻏﻳﺮﯨﺪە ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ(.
ﺧﻮﺷﻨﯩﻼرﻏﺎ ﻧﺎﭼﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ۋەﺳﯩﻴﺗﺘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ زﯨﻴﺎن ﻳﺗﯜزۈﺷﺘﯩﻦ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨ ﺷرﺋ
ﺳۋەﺑﺴﯩﺰ ﺋﯜچ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺗﺎﺷﻨ ﺗﯩﺮﻧﺎﻗﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩن .ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻛزﯨﻨ ﻗﯘﻳﯘۋﯦﺘﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﭼﯩﺸﯩﻨ ﺳﯘﻧﺪۇرۋﯨﺘﯩﺶ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪا ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯩﺮاﺳﺨﻮرﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﺎل ۋەﺳﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩن .ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە
ﻣﯩﺮاﺳﺨﻮرﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑردى .ﺧﻮﺷﻨﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎزار ﻳﺗﯜزۈﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠپ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻐﺎ ﻗﻮرال ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺸﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﻳﺎﻟﯩﺎﭼﻼﻧﻐﺎن ﻗﯩﻠﯩﭽﻨ ﺑﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺳﯘﻧﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ
ﭼﻛﻠﯩن ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻧﯩﺪا ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎزار ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯩﺮاۋﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﯩﺴﯩﺰ ﺋﯩ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﭼﻛﻠﻧﻤﯩن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﮬدﯨﻴ‐
ﺳﻮۋﻏﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘﻧ رەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺋﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻣﺎل‐دۇﻧﻴﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن
ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﭘزﻟﯩ ﮬﺳت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﻣﯩﻨﻨت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﺎزار
ﻳﺗﯜزۈش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺎر ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻘﯩﻨ ﻳﻮﺷﯘرۇش ،ﻳﯩﺘﯩﻤ ﺑﯩﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼﯩﻨ
ﺳﯩﻠﯩﺸﻠﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﻧﯩﺠﯩﺲ‐ﭘﺎﺳﯩﻨﺎ ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﯩﻠن داۋاﻟﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺋﯜﻣﻤﺗ ﮬﺎرام
ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى.
ﺋﯘرۇﺷﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ۋە ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧ ﺋﻟﺘﯜرۈﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ۋەدﯨ ۋاﭘﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﺗ ﺧﯩﻴﺎﻧت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﮬﺎﺟﺗﺴﯩﺰ
ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺳﻮراش ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨ ﻗﻮرﻗﯘﺗﯘش ،ﻳﺎﻛ ﺋﻮﻳﯘن‐ﭼﺎﻗﭽﺎق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎل‐
ﻣﯜﻟﯩﻨ ﺋﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺑرﮔن ﺳﻮۋﻏﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﺎﻳﺘﯘرۋﯦﻠﯩﺸﺘﯩﻦ )ﭘﻗت دادﯨﺴ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑرﮔن ﻧرﺳ
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ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇۋاﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ( ،ﺗﯩﺒﺎﺑﺗﺘﯩﻦ ﺧۋﯨﺮى ﻳﻮق ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ دوﺧﺘﯘرﻟﯘق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﭼﯜﻣﯜﻟﯩﻨ ،ﮬﺳل
ﮬرﯨﺴﯩﻨ ،ﮬﭘﯜﭘﻨ ﺋﻟﺘﯜرۈﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺋر ﻛﯩﺸ ﺋر ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋۋرﯨﺘﯩ ،ﺋﺎﻳﺎل ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋۋرﯨﺘﯩ ﻗﺎراﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى.
ﺳﺎﻻﻣﻨ ﭘﻗت ﺗﻮﻧﯘش‐ﺑﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯩﻼ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺗﻮﻧﯘﻏﺎن‐ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ ﺑﯩﺮدەك ﺳﺎﻻم ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﺳم
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋزى ﺑﯩﻠن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺗﻮﺳﯘپ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺑﻟ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮاق ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﻗﺳﯩﻤﯩ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﻏزەﭘﻠﻧن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯩ داۋاﮔرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﮬﻛﯜم
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳزﯨ ﻗﯘﻻق ﺳﯩﻠﭗ ﻳﻧ ﺑﯩﺮﯨ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎر ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺑﯩﺴ ﺋﯩﺘﺘﯩﻚ
ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺋﻮﭼﯘق ﻛﺗﯜرۈپ ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺳﻮرۇﻧﻠﯩﺮى ،ﺑﺎزار‐رەﺳﺘﯩﻠردﯨﻦ ﺋﺗﻤﺳﻠﯩﻚ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎن ﻳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋزى
ﺋﻮﻟﺘﯘرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯘرﻏﯘزﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ،رۇﺧﺴﺗﺴﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺗﯘرۇۋاﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﺗﻨﯩﯔ
ﺑﺧﺖ‐ﺳﺎﺋﺎدﯨﺘ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﯘرﻏﯘن ﺑﯘﻳﺮۇق‐ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﻠر ﻛﻟن.
ﺳﯘﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺳﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ دﯨﻨﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﻛرﮔﻧﻤﯘ؟! .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺟﺎۋاﺑﻼرﻧ
ﻗﺎﻳﺘﺎ‐ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻛﺮار ﺋﻮﻗﯘپ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋز ﻧﭘﺴﯩﯩﺰدﯨﻦ ﺳﻮراڭ :ﻣﯘﺷﯘ دﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﮔﺷﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋڭ ﭼﻮڭ زﯨﻴﺎن
ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﺋﻣﺳﻤﯘ؟! .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛﯩﺮﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:وﻣﻦ ﻳﺒﺘَﻎ ﻏَﻴﺮ اﺳَم دِﻳﻨًﺎ ﻓَﻠَﻦ ﻳﻘْﺒﻞ ﻣﻨْﻪ وﻫﻮ ﻓ اﺧﺮة ﻣﻦ
اﻟْﺨَﺎﺳﺮِﻳﻦﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ:ﻛﯩﻤ ﺋﯩﺴﻼم )دﯨﻨﯩﺪﯨﻦ( ﻏﻳﺮﯨ دﯨﻨﻨ ﺗﯩﻠﻳﺪﯨن ،ﮬرﮔﯩﺰ ﺋﯘ )ﻳﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ دﯨﻨ (ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ زﯨﻴﺎن ﺗﺎرﺗﻘﯘﭼﯩﺪۇر] .ﺳﯜرە ﺋﺎل‐ﺋﯩﻤﺮان -85ﺋﺎﻳت[.
ﺳزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺳﯩﺰﮔ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﺟﺎۋاﺑﻨ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﮬﻗﯩﻘﺗ
ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ ،ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﺪا ﻣﯧﯩﺸﻘﺎ ﺗۋﭘﯩﻖ‐ﮬﯩﺪاﻳت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﺰﻧ ۋە ﺑﯩﺰﻧ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻼردﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
ﺗرﺟﯩﻤ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ :ﺳﻳﭙﯩﺪدﯨﻦ ﺋﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌزﯨﺰ
ﺗﻛﺸﯜرۈپ ﺑﯧﯩﺘﯜﭼ :ﻧﯩﺰاﻣﯩﺪدﯨﻦ ﺗﻣﯩﻨ
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