 ‐ 39679دﯨﻨﺴﯩﺰﻻرﻧﯩﯔ :ﻛﺗﯜرۈش ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﻮﻏﺎن ﺗﺎﺷﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ
ﺑﻮﻻﻻﻣﺪۇ؟ دﯦن ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻛﺗﯜرۈش ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﻮﻏﺎن ﺗﺎﺷﻨ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻣﺪۇ؟ دﯦن ﺑﯘ ﺳﯘﺋﺎل ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن
دەۋەﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ؟ .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.
ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎل ۋە ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪا زور ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼر ﺑﺎر ،دﯨﻨﺴﯩﺰﻻرﻧﯩﯔ زور ﻛﭘﭽﯩﻠﯩ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺑﯩﻠن دﯨﺌﺎﻟﻮگ،
ﺳﮬﺒت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ﺑﯘﻧﺪاق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸ ﺋﯘرﯨﻨﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﻗﺴﯩﺘ ﺋﮔر ﺟﺎۋاپ ﺑرﮔﯜﭼ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﺪاق
ﻧرﺳﯩﻨ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ دﯦﺴ ،ﺋﯘﻻر :ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺷﻨ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻟﺴ ﺋﯘ ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﺋﯩﻼھ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟دەﻳﺪۇ ،ﺋﮔر
ﺟﺎۋاپ ﺑرﮔﯜﭼ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ دﯦﺴ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻻر :ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﻳﻮﻏﺎن ﺗﺎﺷﻨ ﻛﺗﯜرۈش ۋە ﺋﯜﺳﺘﯜن
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻟﺴ ﺋﯘ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﻼھ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟دەﻳﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑ :ﺋﺳﻠﯩﺪە ﺑﯘﻧﺪاق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨ ﺳﻮراش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘ ﻳﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻗﺘﯘر .ﻗﯘدرەت،
ﮬﻣﻤﯩ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ دﯦن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘ ﺗﯘرﺳﺎ ،ﺋﯘ ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛﺗﯜرۈﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻟﯜﭼ ﺋﯩﻼھ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼرﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﯜﭘت ﺗﯩﭙﯩﻼﻣﺪۇ؟.
ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﯘﺳﺘﺎز ﺳﺋﯩﺪ رۇﺳﺘم ﺋﯩﻠﻤ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪا ﺟﺎۋاپ ﺑردى ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻨ ﺋﻳﻨن ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﺳﺘﺎز
ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى" :ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘدﯨﺮﺗ ﺷﻛﺴﯩﺰ ﻣﯘﺗﻠﻗﺘﯘر ،ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﺴ ﻳﻮﻗﺘﯘر ،ﺋﯘ ﺋﻗﯩﻠﺪە ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻗﯩﻠﺪە ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻗﯘدرەت ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﺴ ﻳﻮق ﻣﯘﺗﻠق ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺗﻗﺪﯨﺮدﯨﻤﯘ ﻣۋﺟﯘدﻟﯩﻘ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن داﺋﯩﺮﯨﺪە ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﻗﯘدرەﺗﻨﯩﯔ
داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﻨ ﺑﯧﯩﺘﯩﺶ ﺋﻣس ،ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﻨ روﺷﻧﻠﺷﺘﯜرۈش ﺋﯜﭼﯜن ﺗۋەﻧﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻣﯩﺴﺎﻟﻼرﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
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ﺋﺎﺷﯘ ﭘﻮپ ۋە راﮬﯩﺒﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰﻛ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋزﯨ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼﮬﻨ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ
ﺑﻮﻻﻻﻣﺪۇ؟ ،ﺋﮔر ﺋﯘﻻر :ﮬﺋ دﯦﺴ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻرﻏﺎ :ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﯘﭼ ﺑﯘ ﻣﺧﻠﯘق ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﻼھ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋزەﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺗﯘرﺳﺎ ،ﺑﯘ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﻼھ ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ دەﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﻣﻟﯩﻴﺗﺘ ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼﮬﻨ ﻳﺎراﺗﺘ
دﯦن ﺳز ﺋﻗﻠ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ زﯨﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﭘﺴﺗﯩﺪۇر ﭼﯜﻧ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﯘﭼ ﻧرﺳ ﺋﯩﻼھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ
ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻼھ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼﮬﻨ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻣﺪۇ؟ دﯦن ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﺪۇر ،ﺋز‐ﺋزﯨﺪﯨﻦ ﻣﻟﯘم
ﺑﻮﻟﯩﺪۇﻛ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑ ﭼﻮﻗﯘم :ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯩﻼھ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻼھ ﺑﻮﻟﯩﺸ
ﺋﻗﯩﻠﺪە زﯨﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣۋﺟﯘد ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﺪۇر ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩ
ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﺎل :ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻳﻧ ﺳﻮراپ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻘ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨ ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﻨ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ
ﺑﻮﻻﻻﻣﺪۇ؟.
ﺋﮔر ﺋﯘﻻر :ﮬﺋ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪۇ دەپ ﺟﺎۋاپ ﺑرﺳ ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻘ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯘرۇﺷﯩﻨ ﺑﻟﯩﻠﯩن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺋﮔر ﺋﯘﻻر :ﻳﺎق دەپ ﺟﺎۋاپ ﺑرﺳ‐ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺟﺎۋاپ ﺑﻮﻟﯘپ‐ ﺑﯩﺰﮔ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﻟن ﺑﻮﻟﺪى ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘ
ﻣﯘﺗﻠق ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﯘﭼ ﺑﯩﺮ ﻣﺧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﺴ ۋە
ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻘ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯘرۇش داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸ ﺋﻗﯩﻠﺪە ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﺘﯘر.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ ﻣﯩﺴﺎل :دﯨﻨﺴﯩﺰﻻردﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪاق ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﺪى :ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻼر ،ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﺑك
ﻳﻮﻏﺎن ،ﺋزى ﮬرﯨﺗﻠﻧﺪۈرۈﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺷﻨ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻣﺪۇ؟ ،ﻣﯧﻨ ﻣﺎزاق ﻗﯩﻠﯩﭗ :ﺋﮔر ﻣﺎﯕﺎ
ﮬﺋ ،ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪۇ دﯦﺴڭ ،ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺎﺷﻨ ﮬرﯨﺗﻠﻧﺪۈرۈﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﺸﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯩﺴن ،ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻼھ ﺋﻣس ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠﯩﺪۇر ،ﺋﮔر ﻣﺎﯕﺎ :ﻳﺎق ،ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ دﯦﺴڭ ،ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤ
ﻧرﺳﯩ ﻗﺎدﯨﺮ ﺋﻣس ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺴن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﺋﯩﻼھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دﯦﺪى!.
ﻣن ﺑﯘ دﯨﻨﺴﯩﺰﻏﺎ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق ﺟﺎۋاپ ﺑردﯨﻢ :ﺷﯘﻧﺪاق ،ﺋزى ﮬرﯨﺗﻠﻧﺪۈرۈﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎﺷﻨ
ﻳﺎرﯨﺘﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘﯩ ﻛﯩﺮﻣﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋزى ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﮬرﯨﺗﻠﻧﺪۈرۈﺷ ﻗﺎدﯨﺮ
ﺑﻮﻻﻻﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘرزەن ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺗﺎﺷﻨ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠ ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﺋﯩﺶ ﺗﺎﻣﺎﻣن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻛﺴﯩﭽﯩﺪۇر ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯘدرﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠﯩﺪۇر،
ﭼﯜﻧ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﯔ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻗﯩﻠﺪە ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯩﻠﻣﺪۇ؟ دﯦن ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﺪۇر ،ﻳﺎق دەپ
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ﺋﺎددى ﺟﺎۋاپ ﺑرﺳك ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘﯩﻨ ﭼﻛﻠﺷﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﻣﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﻣﻤل ،ﺗﻮﻟﯘق
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺗﻛﯩﺘﻠﺷﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻗﯘدﯨﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺋزﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻟﻤﺳﻠﯩﻚ دﯦن ﺗﺎﻣﺎﻣن ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﻣس،
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ،ﺋﮔر ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤي ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺋﻣس دﯦﺴك ،ﺑﯩﺰ
ﺑﯘ ﺳزﯨﻤﯩﺰدە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘ ﻳﺎﻛ ﻧﺎﻗﯩﺴﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺑﻟ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣ ﻗﯘدرﯨﺘ ۋە ﺋﯩﻠﻤﯩﻨﯩﯔ
ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺗﻛﯩﺘﻠش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯘﺳﺘﺎز ﺳﺋﯩﺪ رۇﺳﺘﻣﻨﯩﯔ "ﺗت ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ ،ﺑﻮﻟﯩﺲ ۋە ﻳﻮﮬﻧﻨﺎﻧﯩﯔ ﻳﺎزﻣﯩﻠﯩﺮى ﻣﺳﯩﮫ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻼھ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ
ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ رەت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك رەت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪى.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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