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ﻣن ﻣﺳﺖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﯧﭽﯩﻤﻠﯩﺘﯩﻦ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺋس‐ﮬﯘﺷﯘﻣﻨ ﻳﻮﻗﺎﺗﺘﯩﻢ ،ﺷﯘ ﺳۋەﭘﺘﯩﻦ ﺷﺎم ،ﺧﯘﭘﺘن ﮬﺗﺘﺎ ﺑﺎﻣﺪات ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﻤﯘ
ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﻤﺎي ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧ ﭘﯧﺸﯩﻦ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘدۇم ،ﻣن ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯧﻨ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﻗﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﻮﻗﯘدۇم ،ﻣن
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﻣﯧﻨ ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺗﯩﻠﻳﻤن ،ﻣن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻤﺪﯨﻦ ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﻤن،
ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﺳﺖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﯧﭽﻧﻠﯩﻚ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻤﻨ ﻛﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﯩﻠﺷﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﻤن ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯘ
ﺋﯩﺸﯩﻢ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻣﺎﯕﺎ ﻳﻮل ﻛرﺳﯩﺘﯩﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن؟.
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻢ :ﺋﮔر ﻣن ﮬﺎراق ﺋﯧﭽﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺋﺗﯜزۈۋﯦﺘﯩﺶ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎم ،ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧﯩﺎﮬﯩﻢ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻧﯩﺎھ ﻗﯩﻠﺪۈرﯨﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺋﯜچ ﺗﺎﻻق ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﻣﺪۇ؟،
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﺸﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪۇ؟ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤن ۋە ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﺑك
ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮى ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﯩﭽ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﮔﺷﻧﻠرﮔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت
ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗۋﺑﯩﯩﺰﻧ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ۋە ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗۋﺑﯩﯩﺰﻧ ﺳﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬﻗﯩﻘ ﺗۋﺑﯧﻨﯩﯔ
ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ» .ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧ ﻳﺎﻗﺘﯘرﯨﺪۇ«.
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯩﺰ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﮬﯘﺷﯘﯕﯩﺰﻧ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺳﯩﺰﻧ ﻛﺎﭘﯩﺮ
ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻤﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﺳﺘن ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﯩﺰ ،ﺑﯘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﺳﺖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﯧﭽﻧﻠﯩﯩﯩﺰ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ
ﺑﻮﻟﺪى ،ﺑﯘ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳﻣﯩﻤ ﺗۋﺑﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﯩﺰﻧ ﻣﻏﭙﯩﺮەت
ﻗﯩﻠﻐﺎي.
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺷﯜﻛﯜرﻟر ﺑﻮﻟﺴﯘﻧ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺳﯩﺰ ﮬﺎزﯨﺮﻣﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﯩﺰدا ﻳﯧﻨﯩﺸﯩﯟاﻟﻐﯘدەك ﻳﺎﻛ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻧﯩﺎھ ﻗﯩﻠﺪۇرﻏﯩﺪەك ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺶ ﻳﻮق.
ﺳﯩﺰ ﺳﻣﯩﻤﯩ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋز ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇڭ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺋﺗﯜزۈۋﯦﺘﯩﺶ،
ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈش ۋە ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﮬزەر ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰ ۋە ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﯔ،
ﭼﻮڭ‐ﻛﯧﭽﯩﻚ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ۋە ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮل ﺋﯜزۈپ ﺳﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﯩ ﻗﺎﻳﺘﯩﯔ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺳﯩﺰﮔ ۋە ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮل ۋە ﮬﯩﺪاﻳت ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ ،ﮬﻗﯩﻘﺗن
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﯩﻠﻛﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﭼ ۋە دۇﺋﺎﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ ﺋﯩﺠﺎۋەت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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