 ‐ 229206ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻗﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﯩﺘﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﺮﺳﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨ ﺋﯩﺶ ﺋﻣس،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﮔ ﺑﻟﯩﻠپ ،ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻻ ﺟﻨَﺎح ﻋﻠَﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ
ﻋﺮﺿﺘُﻢ ﺑِﻪ ﻣﻦ ﺧﻄْﺒﺔ اﻟﻨّﺴﺎء او اﻛﻨَﻨﺘُﻢ ﻓ اﻧﻔُﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻪ اﻧﱠﻢ ﺳﺘَﺬْﻛﺮوﻧَﻬﻦ وﻟَـﻦ ﻻ ﺗُﻮاﻋﺪُوﻫﻦ ﺳﺮاً اﻻ ان ﺗَﻘُﻮﻟُﻮاْ ﻗَﻮﻻ ﻣﻌﺮوﻓﺎً
وﻻ ﺗَﻌﺰِﻣﻮاْ ﻋﻘْﺪَةَ اﻟﻨّﺎح ﺣﺘﱠ ﻳﺒﻠُﻎَ اﻟْﺘَﺎب اﺟﻠَﻪ واﻋﻠَﻤﻮاْ انﱠ اﻟﻪ ﻳﻌﻠَﻢ ﻣﺎ ﻓ اﻧﻔُﺴﻢ ﻓَﺎﺣﺬَروه واﻋﻠَﻤﻮاْ انﱠ اﻟﻪ ﻏَﻔُﻮر ﺣﻠﻴﻢ
ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﯩﺪدﯨﺘ ﺗﻮﺷﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻼرﻧ ﭘﯘرﯨﺘﯩﭗ ﺋﺗﺴﯕﻼر ﻳﺎﻛ ﺑﯘﻧ دﯨﻠﯩﻼردا ﻳﻮﺷﯘرۇن
ﺗﯘﺗﺴﺎﯕﻼر ﺳﯩﻠرﮔ ﮬﯧﭻ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻼر ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻣﻟﯘﻣﺪۇر ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﻳﻮﺷﯘرۇن
ۋەدﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﯕﻼر ،ﭘﻗت )ﺋﺎﺷﺎرا ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﺴﺎ ﻛﯩﺸ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن( ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺳزﻧ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﺪدﯨﺘ
ﺗﻮﺷﻤﯩﻐﯩﭽ ﺋﯘﻻرﻧ ﻧﯩﺎﮬﯩﻼرﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑل ﺑﺎﻏﻠﯩﻤﺎﯕﻼر .ﺑﯩﻠﯩﻼرﻛ ،ﺋﺎﻟﻼھ دﯨﻠﯩﻼردﯨﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
)ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻣﺮﯨ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﺎزاﻟﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ( ﮬزەر ﻗﯩﻠﯩﻼر؛ ﺑﯩﻠﯩﻼرﻛ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر،
ﮬﻟﯩﻤﺪۇر )ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼرﻧ ﺟﺎزاﻻﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاپ ﻛﺗﻤﻳﺪۇ( ]ﺳﯜرە ﺑﻗرە -235ﺋﺎﻳت[.
ﻳﻮل ﺋﻮﭼﯘﻗﺘﯘر ،ﺗﻮي ﺗﻛﻠﯩﭙﯩﻨ ﻗﻮﻳﯘش ﻳﺎﻛ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر ﻗﻟﺒﯩﻤﯩﺰﮔ ﻳﻮﺷﯘرۇش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ
ﻳردە ﺋﺎﻳﺗﻨ دەﻟﯩﻞ ﻛﻟﺘﯜرۈش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋرﮔ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ زﯦﻤﯩﻨﺪا ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺗﯜرﯨﻨﯩﯔ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨ
روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯧﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼردا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎڭ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ۋە ﺋﺎراﻣﻠﯩﻘﻨ روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯧﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻘﯩﭽ ﺋﯜزۈﻟﻤﻳﺪۇ.
ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻣﻦ آﻳﺎﺗﻪ انْ ﺧَﻠَﻖ ﻟَﻢ ﻣﻦ اﻧﻔُﺴﻢ ازْواﺟﺎ ﻟّﺘَﺴﻨُﻮا اﻟَﻴﻬﺎ وﺟﻌﻞ ﺑﻴﻨَﻢ ﻣﻮدةً ورﺣﻤﺔً
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انﱠ ﻓ ذَﻟﻚَ ﻳﺎتٍ ﻟّﻘَﻮم ﻳﺘَﻔَﺮونَ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻧﺴ ‐ﺋﯜﻟﭙت ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ( ﺋﯘﻻرﻧ ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﺋز ﺗﯩﭙﯩﻼردﯨﻦ ﻳﺎراﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺋﺎراﯕﻼردا )ﻳﻧ ﺋر‐ ﺧﻮﺗﯘن ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا( ﻣﯧﮭﺮ‐ﻣﯘﮬﺑﺒت ﺋﻮرﻧﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ )ﻛﺎﻣﺎﻟ
ﻗﯘدرﯨﺘﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن( ﺋﺎﻻﻣﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﺪۇر ،ﭘﯩﯩﺮ ﻳﯜرﮔﯜزﯨﺪﯨﻐﺎن ﻗۋم ﺋﯜﭼﯜن ،ﺷك ـ ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﺑﯘﻧﯩﺪا ﻧﯘرﻏﯘن
ﺋﯩﺒﺮەﺗﻠر ﺑﺎر ]ﺳﯜرە رۇم -21ﺋﺎﻳت[.
ﺋر ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻣﺎﻻﻣت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﺘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔﻧﻠﯩﯩ ﻣﺎﻻﻣت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ
ﺑﻟ ﺋﯘ ﺋرﻧﯩﯔ ﻛﺎﻣﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ""] .ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ دورﯨﺴ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -552ﺑت[.
ﺋﻧس ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﻟﯩﻚ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻧﻠﯩ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣﺎﯕﺎ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ،ﺧﯘﺷﺒﯘي ﻧرﺳﯩﻠر ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﻟﺪى ،ﻧﺎﻣﺎز ﺧﯘرﺳﻧﻠﯩﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى .ﻧﺳﺎﺋ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-3940ﮬدﯨﺲ .ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺳﮬﯩﮫ دەپ ﺳﯜﻧن ﻧﺳﺎﺋﯩﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠﯩﺮى ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى  – 3940ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﺋر ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﺳﯩﺰ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻳﺎت ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻗﻟﺒﯩﻨ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪۇرۇش ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺴﻼم ﺷرﯨﺌﯩﺘ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻻﻗﯩﻼرﻧ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘش ۋە ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳۋەﺑﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯜزۈۋﯦﺘﯩﺸﻨ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى.
ﺋﺎﺷﯩﻘﻠﯩﻖ ۋە ﻣﺎﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛپ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﻧﺎﻣﮬﺮەﻣﻠردﯨﻦ ﻛزﯨﻨ ﻗﺎﭼﯘرﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﻟﺒﺘ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘ‐
ﻣﯘﮬﺑﺒت ﻛپ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﻛﻠﻧن ﻧﺎﺧﺸﺎ‐ﻣﯘزﯨﺎ ﺋﺎﯕﻠﯩﺸ ﻳﺎﻛ ﭼﻛﻠﻧن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﻛرۈﺷ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺷﯩﻘﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﯩﯩﺮﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧ ﻗﻟﺒ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇش ﺑﯩﻠن ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺸ
ﻧﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ زﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻗﻟﯩﺒﻠردە ﻛﯜﭼﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﯩﺸﻘ‐ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرى ﺳۋەﺑﻠﯩﺮى ﺗﻛﻠﯩﭙﻨﯩﯔ
داﺋﯩﺮﯨﺴﯩ ﻛﯩﺮﯨﺪۇ ،ﻣﯘﮬﺑﺒت ﺋﯜﭼﯜن ﭘﯩﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﺎراش ۋە دۇچ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرى ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳۋەﺑﻠﯩﺮﯨﻨ
ﻛﻟﺘﯜرﺳ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﻟﯩﻘﯩﺴﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﻳﻮل ﺋﺎﭼﯩﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟ ﻣﺳﺘﻨﯩﯔ ﮬﺎراق ﺋﯩﭽﯩﺸﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﮔر ﻣﺳﺖ ﻗﯩﻠﻐﯘچ ﻣﺎددﯨﻨ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﻟﯩﻘ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل
ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻗﺎﭼﺎﻧ ﺳۋەﺑﻨ ﺋزى ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎن ﻧﺗﯩﺠﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸ ﺋزرە ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ .ﻗﺎﭼﺎﻧ ﺳۋەپ
ﭼﻛﻠﻧن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺳﻟﺒﯩ ﻧﺗﯩﺠ ﺋزرە ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
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ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﺎرﻗﯩﻤﯘ‐ﺋﺎرﻗﺎ ﻗﺎراش ۋە ﺋﯜزۈﻟﺪۈرﻣي ﭘﯩﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣس ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﯩﭽﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺑﯘ ﺳۋەپ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺷﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼر ﻣﺎﻻﻣت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ"] .رەۋزەﺗﯘل ﻣﯘﮬﯩﺒﺒﯩﻴﻦ"-225ﺑت[.
ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ،ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯜزۈرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﺷﯩﻘﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﺪە ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﺎﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ۋە ﺋﺎﺷﯩﻘﻠﯩﻖ
ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼر ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘت ﻗﺎراپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺷﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯘ ﺋرﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﻣﻳﺪۇ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ،
ﺋﯘ ﺋرﻧﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﺑﺒﯩﺘ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯜزۈرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﺎﻻﻣت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﭼﻛﻠﻧﻤﯩن ﺳۋەﺑﻠر ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺸﻘ‐ﻣﯘﮬﺑﺒت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ
ﻣﺎﻻﻣت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺧﯘددى ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﺎﻛ دﯦﺪﯨﯩ ﺋﺎﺷﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻗﻟﺒﯩﺪﯨ ﺋﯩﺸﻘ‐
ﻣﯘﮬﺑﺒت ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﻣﺎﻻﻣت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘت ﻗﺎراپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛزﯨﻨ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﭼﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﺳﯩﺰ ﻗﻟﺒﯩﺪە ﺋﯩﺸﻘ‐ﻣﯘﮬﺑﺒت
ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋﯘ ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﻨ ﻗﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﭼﯧﻘﯩﺮﯨﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎرﺷﯩﺴﯩﺪﯨ ﻧرﺳ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻧ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺸ
ﻛﯧﺮەك ،ﺋﯩﺸﻘ ﻣﯘﮬﺑﺒت ﻏﺎﻟﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩ
ﻣﺎﻻﻣت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ""] .رەۋزەﺗﯘل ﻣﯘﮬﯩﺒﺒﯩﻴﻦ"-226-225ﺑت[.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋر ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﻣﺎﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﮬل ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﺎرﯨﺴ
ﺷرﯨﺌﺗﺘ ۋە ﺋﻣﻟﯩ ۋەﻗﻟﯩﺘ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺗﻮي ﺗﻛﻠﯩﭙﻨ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯘر.
ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ :ﺑرﯨﺮە ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﻣﯘﻏﯩﻴﺴﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﺗﻧﺪە ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻏﯩﻴﺴﻨﯩﯔ ﺑرﯨﺮە ﺑﯩﻠن
ﻳﺎرﯨﺸﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎرﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﻧﻠﯩﯩﺪۇر.
ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑرﯨﺮەﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﻣﯘﻏﯩﻴﺲ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﻗﯘل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑرﯨﺮەﻧﯩﯔ
ﭼرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯩﻐﻼپ ﻳﯜرﮔﯩﻨﯩ ﻗﺎراﻳﺘﯩﻢ ،ﻳﺎﺷﻠﯩﺮى ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﭼﯜﺷن ﺋﯩﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺎﺑﺒﺎس
رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻏﺎ :ﺋي ﺋﺎﺑﺒﺎس! ﻣﯘﻏﯩﻴﺴﻨﯩﯔ ﺑرﯨﺮﯨ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﮬﺑﺒﯩﺘ ۋە ﺑرﯨﺮەﻧﯩﯔ ﻣﯘﻏﯩﻴﺴﻨ ﺋچ ﻛرۈﺷﯩﺪﯨﻦ ﮬﻳﺮان
ﻗﺎﻟﻤﺎﻣﺴن؟! دﯦﺪى .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑرﯨﺮەﮔ :ﻣﯘﻏﯩﻴﺲ ﺑﯩﻠن ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻳﺎرﯨﺸﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ؟ دﯦﻧﺪە ،ﺑرﯨﺮە :ﺋ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى ﻣﯧﻨ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻴﺎﻣﻼ؟ دەﻳﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﻣن ﭘﻗت ﺋﺎرﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﯜم دەﻳﺪۇ ،ﺑرﯨﺮە:
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻢ ﻳﻮق دەﻳﺪۇ] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[5283
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ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸ ۋە ﺳۋﯨﺮﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺸ
ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎن ،ﺳﯩﻨﺎﻗﻼرﻏﺎ دﯨﻘﻘت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺋﮔر ﺳﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻛپ
ﺋﺟﯩﺮﮔ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﯩﺸﻘ‐ﻣﯘﮬﺑﺒت ﺳۋداﺳﯩﻐﺎ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯩﭙﭙﺗﻠﯩﻚ ۋە
ﺳۋﯨﺮﭼﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭼﻮﻗﯘم ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺷرﺋ
دەﻟﯩﻠﻠردﯨﻦ ﻣﻟﯘم ﺑﻮﻟﯩﺪﯨ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﭼﻛﻠﻧن ﻧرﺳﯩﻠرﮔ ﻗﺎراش ،ﺳزﻟش ۋە ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋزﯨﻨ ﭘﺎك ﺗﯘﺗﺴﺎ ،ﺋﯘﻧ
ﻳﻮﺷﯘرﺳﺎ ،ﮬﺗﺘﺎ ﺋﯘ ﭼﻛﻠﻧن ﺳز ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧ ﺳزﻟﯩﻤﯩﺴ ،ﻳﻧ ﻣﺧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺷﯩﺎﻳت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ
ﭘﺎﮬﯩﺸ ﺋﯩﺸﻨ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﻣﺷﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﻣﯘﺳﯩﺒﺗ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﯘﭼ ﻣﯘﺳﯩﺒﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﯩﻐﺎ ﺳﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﻗﻟﺒﯩﺪﯨ ﺋﯩﺸﻘ‐ﻣﯘﮬﺑﺒت
ﭘﯩﻐﺎﻧﯩﻐﺎ ﺳﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺳﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻛﯩﻤ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺳۋﯨﺮﭼﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺟﺮﯨﻨ زاﻳ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻤﻳﺪۇ".
]"ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-10"ﺗﻮم -133ﺑت[.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﯩﻨﺴﺘﯩ ﺑﯩﺮﯨ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘش ۋە ﺋﯘﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﻨﯩﯔ،
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﻮي ﺗﻛﻠﯩﭙﻨ ﻗﻮﻳﯘش ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﻮﺷﯘرﺳﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺗﻨ دەﻟﯩﻞ ﻛﻟﺘﯜرۈﺷ ﻛﻟﺴك ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳت ﺋﯧﺮى ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯘۋاﺗﻘﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻧﺎزﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎن،
ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯘۋاﺗﻘﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺋﻮﭼﯘق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻛﯩﻨﺎﻳ ﻳﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﺗﻛﻠﯩﭙﻨ ﻗﻮﻳﯘش ۋە ﻧﯩﺎھ ﺋﻗﺪﯨﺴ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ
ﺑﯩﻠﺪۇرۇش دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﻛﯕﻠﯩﺪە ﻳﻮﺷﯘرۇپ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪدﯨﺘ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪا ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﻮي ﺗﻛﻠﯩﭙﯩﻨ
ﻗﻮﻳﺴﯩﻤﯘ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯩﺰﮔ ﻳﯘﻗﯩﺮدا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺗﻨ دەﻟﯩﻞ ﻛﻟﺘﯜرۈﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﭼﻛﻠﯩﯜﭼ ﻛرۈﻟﻤﻳﺪۇ ،ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻘ‐ﻣﯘﮬﺑﺒﯩﺘ ﭼﯜﺷﺴ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺗﻮي ﺗﻛﻠﯩﭙﻨ ﻗﻮﻳﺴﯘن ،ﺋﮔر ﺗﻮي ﺗﻛﻠﯩﭙﻨ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ
ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﭼﻛﻠﯩﻤ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر ﺋﯩﺸﻘﯩﻨ ﻛﯕﻠﯩ ﻳﻮﺷﯘرﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺷرﺗ :ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﻠن ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ۋە ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋەدە ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸ
ﻛﯧﺮەك .ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :اﻻ انْ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا ﻗَﻮﻻ ﻣﻌﺮوﻓﺎً ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﭘﻗت ﻳﺎﺧﺸ ﺳزﻧ دەﯕﻼر.
ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﭼﻛﻠﻧن ﺳزﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.

5/4

ﺑﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﺎﺷﯩﻖ ﺑﻮﻟﺪۇم ،ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ دەپ ﺟﺎر ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎﺳﺎﺳن ﻳﺎﺧﺸ ﺳز
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ﺑﻟ ﭼﻛﻠﻧن ﺳزﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻤﯘ ﺑﯘ ۋﯨﺴﺎﻟﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﺋﯩﺴﺘﯩ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر
ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟ ﺑﺗﺘر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺷﻳﺘﺎن ﺋﯘ ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﻮﻳﯘن ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪۇ،
ﮬﺎﻻﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸﯩ ﺗﻮﺳﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﮬﺎراﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧرﺳ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋزى رﯨﻐﺒﺗﻠﻧن ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﯩﺴﺎ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘﻧ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﺴﯘن ،ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ۋەﻟﯩﺴﯩ ﺗﻮي
ﺗﻟﯩﭙﯩﻨ ﻗﻮﻳﺴﯘن.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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