 ‐ 5202ﻛﯕﯜﻟﺪﯨﯩﺪەك ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋرﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮى
ﺳﯘﺋﺎل
ﺗﯘرﻣﯘش ﻗﯘرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻳﯩﯩﺘﻨ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﺎﻻﻳﻤن؟ دﯨﻘﻘت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼر
ﻗﺎﻳﺴﯩﻼر؟ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﺎ دﯨﻨﺪار ﮬﻣﺮاﮬﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺸ ۋە ﻳﯩﯩﺘﯩﯩﺰﻧ ﺗﺎﻟﻼﺷﺘﯩ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩ ﺋﻟﭽﻣﻠرﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
ﺗﯩﺮﯨﺸﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰﻏﺎ رەﮬﻤت ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ .ﺗۋەﻧﺪە ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﯩﯩﺘﺘ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﯩﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺳﯜﭘﺗﻠرﻧ ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ:
*دﯨﻴﺎﻧﯩﺘ :ﺑﯘ ﺳﯩﺰ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﯩﯩﺘﺘ ﺑﻮﻟﯘﺷ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋڭ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺗرەﭘﺘﯘر .ﺳﯩﺰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن ﻳﯩﯩﺖ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ
ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﺪﯨ ﭼﻮڭ‐ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﻛرﺳﺗﻤﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ۋەﻟﯩﺴ ﺋﯘﻧ ﺗﻛﺸﯜرۈپ ﻛرۈﺷ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸ ،ﭘﻗت ﺳﯩﺮﺗﻘ ﻛرۈﻧﯜﺷ ﺑﯩﻠﻧﻼ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻻزﯨﻢ.
ﻳﯩﯩﺘﺘﯩﻦ ﺳﻮرﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋڭ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪۇر .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﻤﺎﻳﺪۇ .ﮬﻗﯩﻘﯩ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ۋە ﺧﺎرﻟﯩﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﮔر
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﺳ ﺋﯘﻧ ﻗدﯨﺮﻟﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﻣﯩﺴ ﺧﺎرﻟﯩﻤﺎﻳﺪۇ ۋە ﮬﺎﻗﺎرەت ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﺳﯩﺰ
ﻛﯩﺸﯩﻠردە ﺑﯘ ﺳﯜﭘﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺸ ﺗس .ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ﺋر ﺳﯩﻠرﻧ ﻣﭘﺘﯘن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘﯩﻤﯘ
ﻣﻣﯩﻦ ﻗﯘل ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘﻗﺘﯘر] .ﺳﯜرە ﺑﻗرە -221ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ.[
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺗﺘ :ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋڭ ﺗﻗﯟادار ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻼر ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دەرﮔﺎﮬﯩﺪا ﺋڭ ﮬرﻣﺗﻠﯩﻚ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺴﯩﻠر] .ﺳﯜرە ﮬﯘﺟﯘرات
-13ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ.[
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺗﺘ :ﻳﺎﺧﺸ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﻳﺎﺧﺸ ﺋرﻟرﮔ ﻻﻳﯩﻘﺘﯘر ،ﻳﺎﺧﺸ ﺋرﻟر ﻳﺎﺧﺸ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻻﻳﯩﻘﺘﯘر] .ﺳﯜرە ﻧﯘر ‐ 26ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ
ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ.[
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺳﯩﻠرﮔ دﯨﻨ ۋە ﺧﯘﻟﻘ ﻳﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮى ﺋﯩﯩﺪارﭼﯩﻠﯩﻘﯩﻼردﯨ
ﻧﯩﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﺳﻮراپ ﻛﻟﺴ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻼر .ﺋﮔر ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎﯕﻼر ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل زﯦﻤﯩﻨﺪا ﭘﯩﺘﻨ‐ﭘﺎﺳﺎت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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]ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﻳﯩﺘ ،ﺋﻟﺒﺎﻧ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺲ دﯦن[.
*ﻳﯩﯩﺘﻨﯩﯔ دﯨﻨ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدى ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮت ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﻣﺗ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﮬم ﺋﯧﺘﯩﺒﺎر ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك .ﺋﮔر
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩ ﺋردﯨﻦ ﺗڭ ﺗﻮي ﺗﻛﻠﯩﭙ ﻗﻮﻳﯘﻟﺴﺎ ،ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﺟﮬﺗﺘ ﭘرﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﺗﻤﯩﺴ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻧﺳﺑ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻزﯨﻢ .ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜن ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﺳﺑ ۋە ﻗﯧﻨ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﻣﺗﯩﺪﯨ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺳﯜﭘﺗﻠر ،ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﯘرۇق‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨ ﻳﺎﺧﺸ ﭘزﯨﻠت ۋە
ﺋﺧﻼﻗﻼر ﺋﯘﻧ ﻧﺎﭼﺎر ،ﭘس ﻗﯩﻠﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺗﻮﺳﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ دادا ۋە ﺑﻮۋﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨ ﺋﯩﺶ‐ﮬرﯨﺗﻠﯩﺮى ﭘرزەﻧﺖ ۋە
ﻧۋرﯨﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﭘرزەﻧﺘﻠردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺗﺎﻣﻐﺎ ﻛﻟﺴك ،ﺋﯘ
ﺷﮬردﯨ ﺋﯩ ﻳﯧﺘﯩﻢ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪى ،ﺗﺎم ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ )ﮬﻗﻘ ﺑﻮﻟﻐﺎن( ﺧزﯨﻨﯩﺴ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى )ﺗﺎم ﺋرۈﻟﯜپ ﻛﺗﺴ،
ﺧزﯨﻨﯩﺴ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯘﻧ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﺗﺘ ،(ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ ‐ ﺋﺎﻧﯩﺴ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﺎدەم ﺋﯩﺪى .ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﯔ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺗﺎم ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨ ﺧزﯨﻨﯩﺴﯩﻨ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻨ ﺋﯩﺮادە ﻗﯩﻠﺪى ،ﺑﯘ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻨﯩﯔ )ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن( رەﮬﻤﯩﺘﯩﺪۇر.
]ﺳﯜرە ﻛﮬﻒ -82ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤ.[
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩ ﭘرزەﻧﺘ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛردﯨﯩﺰﻣﯘ؟ ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴ ﺗﻗﯟادار ۋە
ﺳﺎﻏﻼم ﺋﻗﯩﺪﯨﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ،ۋاﭘﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣرﮬﯩﻤﯩﺘﯩ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﻣﺎل دۇﻧﻴﺎﺳ ﺋز ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮى ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ
ﺗﮔﺪى .ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺳﯩﺰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋر ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﭘرزەﻧﺘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑ ﺑﯩﻠن
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﺳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧ ﺋﺎﺳﺮاپ ﺗﯘرﯨﺪۇ.
*ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋزﯨﻨ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨ ﻗﺎﻣﺪﯨﻴﺎﻟﯩﻐﯘدەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪۇر .ﻓﺎﺗﯩﻤ ﺑﯩﻨﺘ ﻗﻳﺲ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ
رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋزﯨ ﺋﯜچ ﺋرﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺶ ﺗﻛﻠﯩﭙ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ۋە ﻛﯩﻤﻨ ﺗﺎﻟﻼﺷﻨ
ﺑﯩﻠﻟﻤﻳﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎن ﭼﺎﻏﺪا ،رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻣﯘﺋﺎۋﯨﻴ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﺎﻣﺮات ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎل‐دۇﻧﻴﺎﺳ ﻳﻮق.
]ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1480ﮬدﯨﺲ[ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﻮﻗﯘم ﺳﻮدﯨر ﻳﺎﻛ ﺑﺎي ﻛﯩﺸ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ زۆرۈرﯨﻴﯩﺘ ﻳﻮق .ﻟﯧﯩﻦ ﺋزى ۋە
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠرﻧ ﻗﯩﻴﻨﺎپ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﯘدەك ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﺳﻮرﯨﻤﯩﻐﯘدەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﻛﯩﺮﯨﻤ ﺑﻮﻟﯘﺷ ﻛﯧﺮەك .ﺋﮔر ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدى ﻳﺎﺧﺸ
ﻛﻣﺒﻏل ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﯩﻠن ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدى ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﺎي ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﻟﺴ ،ﭼﻮﻗﯘم ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدى ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎر
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻزﯨﻢ.
*ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻛﻳﯜﻣﭽﺎن ،ﺳﯩﭙﺎﻳ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪۇر .ﺑﯘ رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك.. :ﺋﺑﯘ
ﺟﮬﻤﯩ ﻛﻟﺴك ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﻣﭽﯩﺴ ﻣﯜرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﻤﻳﺪۇ ...دەپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧ ﺋﯘرۇﺷﻘﺎ ﺋﺎدەﺗﻠﻧن ﻛﯩﺸ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ
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ﺋﯩﺸﺎرە ﻗﯩﻠﻐﺎن.
*ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩ ﻳﺎﺧﺸ ،ﺑدﯨﻨﯩﺪە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮەر ﺋﻳﯩﺒ ﻳﻮق ،ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ۋە ﺗﯘﻏﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ.
*ﻗﯘرﺋﺎن ۋە ﺳﯜﻧﻨﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﻠﯩﻤ ﺑﻮﻟﯘﺷ ،ﺋﮔر ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮﯨ ﺋﯘﭼﺮﯨﺴﯩﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧﺪاق
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗرەﭘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﺸﯩﯩﺰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛرۈﺷﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك.
*ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﻣﮬﺮﯨﻤ) ﻳﻧ دادﯨﺴ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش( ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ،ﺗﻮي ﺗﻛﻠﯩﭙ ﻗﻮﻳﻐﯩﻠ ﻛﻟن
ﺋرﻧ ﻛرۈپ ﺑﯧﻘﯩﺸ ۋە ﺋرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﻛرۈپ ﺑﯧﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﻛرۈﺷﯜﺷ ،ﺳﯩﺮﺗﻼردا ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﻘﺎ،
ﺳۋەﺑﺴﯩﺰ ﻗﺎﻳﺘﺎ‐ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻛرۈﺷﯜﺷ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
*ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ۋەﻟﯩﺴ ﺋز ﮬﺎﻣﯩﺴﯩﺪﯨ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺗﻮي ﺗﻛﻠﯩﭙ ﻗﻮﻳﻐﯘﭼﯩﻨ ﺋﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺋﺎﻣﺎﻧﺗﺪار ،دﯨﻨﺪار ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺋﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺗﻮﻏﺮا ﻛز ﻗﺎراش ۋە ﻣﺳﻠﯩﮭت ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك.
*ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﺧﻳﺮﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸ ۋە ﻧﯩﺎھ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯩﺰدا
ﻛﯕﻠﯩﯩﺰدﯨﯩﺪەك ﻳﯩﯩﺘﻨ رﯨﺰق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨ ﺗﯩﻠڭ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻗﻟﺒﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺋﻳﻴن ﺑﯩﺮ ﺷﺧﺴ ﺗﻮﺧﺘﯩﺸ ۋە ﺋﯩﺸﺘﺎ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﻗﺎرارﻧ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﭘﻠپ ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﺎرە ﻧﺎﻣﯩﺰى )ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻣزﻛﯘر ﺋﯩﺸﺘﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠپ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش(
ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﯩﺰ ﻻزﯨﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺳۋەﺑﻠرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﯩﯔ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﻳﺎردەم
ﺑرﮔﯜﭼﯩﺪۇر.
ﮬﻣﻤﯩ ﻗﺎدﯨﺮ ﻗﯘدرەﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯩﺰﮔ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﯩﺰﻏﺎ ﺳﺎﻟﯩﮫ ﮬﻣﺮاھ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﭘﻠﯩﻖ ﭘرزەﻧﺘﻠرﻧ ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﻗﯘرۇﺷﻘﺎ ﻣﯘﻳﺳﺴر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
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