 ‐ 82010ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺑﯩﻠن ﭼﻛﻠﻧن ﺋﺎﻻﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘرق
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن  24ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮدﯨﻢ ،ﺑﯩﺮﺳﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ،ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﺑﺒﯩﺘﯩﻢ ﻗﯘرۇق ۋەدە ۋە ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺧﺎﻟ ﺑﻮﻟﻐﺎن،
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﺎك ﻣﯘﮬﺑﺒت ،ﺋﯘ ﻳﯩﯩﺖ ﻣن ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ۋەدە ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﯩﻦ ﺗﯘرﻣﯘش
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻣﻟﯘم ﻣﯘددەت ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘرۇﺷﯜﻣﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﯩﻠﯧﻔﯘن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﻟﯧﯩﻦ ﻣن ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﻠﯧﻔﯘن ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﮔرﭼ ﻣن ﺋﯘﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﺳﻣﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸ ﻛﯕﻠﯜﻣ
ﻳﺎﻗﻤﯩﺪى ،ﻣن ﻣﯘﮬﺑﺒﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯘﻳﯘق ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯧﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺗﯘﻳﺪۇم ،ﺋﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﭘﯩﺮﯨﻤ ﻗﻮﺷﯘﻟﺪى ۋە ﭘﯩﺮﯨﻤﻨ
ﮬرﻣت ﻗﯩﻠﺪى ،ﻣن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇﺷﯘم ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩ ﺋﯘﭼﯘر ۋاﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ داﺋﯩﻢ ﺋﯘﭼﯘر ﻳﻮﻟﻼپ
ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎراﻣﺪﯨ ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﺋﺎﻻﻗﯩ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪى ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘش ﺋﮬﯟاﻟ ﺑك ﻧﺎﭼﺎر ،ﻣن ﺋﯘﻧ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﻤن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴ ﺑﯩﻠن ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠم ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻗﻮﻳﯘق ﺋﺎﻻﻗ ﺑﺎر ،ﻣن ﺋﯘﻧ ﭘﻗت ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا
ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﻤن ،ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﻧ ﺋﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻤﻨ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘردى ،ﻟﯧﯩﻦ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻢ دادام ﺋﻟﭽﯩﻠرﮔ ﻳﻮل
ﺋﺎﭼﺘ ،ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﻮي ﺗﻛﻠﯩﭙ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺋﻟﭽﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧ ﺳﻛﯩﺰﮔ ﻳﺗﺘ ،ﻣن ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﯩﯩﺘﯩﻤ ۋەدە
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ۋە ﺋﯘﻧ ﻛﯜﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜن ﮬر ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﻟن ﺋﻟﭽﯩﻠرﻧ رەت ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻢ
ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣﺳﻤﯘ؟ ﻣن ﺗﯩﯩﺮﻗﺎپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺷﯜﻛﯜرﻟر ﺑﻮﻟﺴﯘﻧ ،ﻣن ﭘرز ،ﺳﯜﻧﻨت ،ﻣﯘﺳﺘﮬپ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻧﺎﻣﺎزﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮى ﻗﯩﻴﺎﻣﺪا ﺗﯘرﯨﻤن ،ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ زاﻳ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺋﻧﺴﯩﺮەﻳﻤن ،ﺋﯩﭙﭙت ﺋﯜﺳﺘﯩ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن ﭘﺎك ﻣﯘﮬﺑﺒت دﯨﻨﺪا ﭼﻛﻠﯩﻨﻣﺪۇ؟ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﯜم ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ
ﻳﺎﻛ ﺧﺎﺗﺎﻣﯘ؟ 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.
ﺋۋۋەﻟﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺳﯩﺰﮔ ﻣﯘۋەﭘﭙﻗﯩﻴت ۋە ﺑﺧﺖ ﺗﯩﻠﻳﻤن ،ﺳﯩﺰ ﻛﺑ ﭘﺎك ،ﺋﯩﭙﭙﺗﻠﯩﻚ ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻻزﯨﻢ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﺰﻻرﻧﯩﯔ ﻛﭘﻠپ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨ رەﺑﺒﯩﻤﺪﯨﻦ ﺳﻮراﻳﻤن .ﺋڭ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﮬﯧﺴﺪاﺷﻠﯩﻖ
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ﺋﺎﻻﻗﯩﺴ ﺑﻮﻟﯘپ ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳل ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺴﯩﻨ زاﻳ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ ،ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﻳﺎغ‐ﺋﺎﺳﺘ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻرﻧ ﺗﯜرﻟﯜك ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼرﻏﺎ دۇﭼﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺰ ﮬر ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻟ ﺋﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺒﺮەت ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘ ۋەﻗﻟرﻧ ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘرﯨﻤﯩﺰ ۋە ﺋﯘﭼﯘرﻻردﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﻳﻤﯩﺰ.
ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺋﯩ ﺟﯩﻨﺴﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﯘﭼﯘر‐ﺋﺎﻻﻗﯩﻼر ﭘﯩﺘﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺪا ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺗﻮرﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇﺷﻨﯩﯔ زۆرۈرﻟﯜﻛﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺷرﺋ دەﻟﯩﻠﻠر ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﭘﺘﯘر ،ﮬﺗﺘﺎ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎراۋاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﮔﻧﺪە ﺋﯘ ﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﻛزﯨﻨ ﺋﯘ ﻗﯩﺰدﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘ
ﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﻨ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗرەﭘ ﺑﯘرﯨﯟﯨﺘﯩﭗ :ﺑﯩﺮ ﻳﺎش ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻧ ﻛردۈم ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻐﺎ ﭘﯩﺘﻨ
ﺗﺎﺷﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟم ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪﯨﻢ دﯦن] .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-885ﮬدﯨﺲ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ
ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠﯩﺮﯨﺪە ﮬﺳن دەپ ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯩﺰ ﺋﯘ ﻳﺎش ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻻﻗﯩﻨ ﺋﯜزۈپ ﻳﺎﺧﺸ ﻗﯩﻠﯩﭙﺴﯩﺰ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﭼﯘر‐ﺋﺎﻻﻗﯩﻼرﻧﯩﻤﯘ ﺋﯜزۈﺷﯩﯩﺰﻧ
ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﭼﯘر‐ﺋﺎﻻﻗﯩﻼر ﻣﯘﺷﯘ زاﻣﺎﻧﺪا ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺑﯘزۇﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋڭ ﭼﻮڭ ﭘﯩﺘﻨﯩﺪۇر،
ﺑﯘﻧ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻧﯘرﻏﯘن ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪۇق .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن  ‐34841ۋە  ‐45668ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ
ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ ﭼﯩﻘﯩﯔ.
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋر ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻣﯜرﻟﯜك ﮬﻣﺮاﮬﯩﻨ ﺗﺎﻟﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮﯨ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺸ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن
ﻣﯘﮬﺑﺒت ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺸ ۋە ﺷﺎراﺋﯩﺖ ﻳﺎرﺑرﮔﻧﺪە ﻧﯩﺎھ ﺋﻗﺪﯨﺴ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﻮﻏﺮا
ﺋﻣس دﯦﻧﻠﯩﻚ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻧﻤﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻣﯘﮬﺑﺒت‐ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش دﯦن ﻗﻟﺒﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﻟﯘﻣﻠﯘق ﻳﺎﻛ ﻣﻟﯘم
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺳۋەﺑﻠر ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﻣﯘﮬﺑﺒت –ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮ‐
ﺑﯩﺮﯨ ﻏرەزﻟﯩﻚ ﻗﺎرﯨﺸ ﻳﺎﻛ ﭼﻛﻠﻧن ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺳزﻟﯩﺸﯩﺶ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﭼﻛﻠﻧن ﻣﯘﮬﺑﺒت
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘق ﻳﺎﻛ ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯘﻧ ﻗﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﭼﯧﻘﯩﺮۋﯨﺘﯩﺸ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘ ﻣﯘﮬﺑﺒت ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺴﯩﻨ ﻻزﯨﻢ
ﺗﯘﺗﯘش ﺷرﺗ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﺪا ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﭼﻛﻠﻧﻤﯩن ﺳۋەب ۋە ﻳﻮﻟﻼر ﺑﯩﻠن ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈپ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ دۇﭼﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ ﻣﺎﻻﻣت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺧﯘددى ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻳﺎﻛ ﺋزﯨﻨﯩﯔ دﯦﺪﯨﯩ
ﺋﺎﺷﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋزى ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﻟﺒﯩﺪﯨ ﺋﯩﺸﻘ‐ﻣﯘﮬﺑﺒت ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻛﯩﺸﯩﯩﻤﯘ ﻣﺎﻻﻣت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ

4/2

ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺑﯧﻘﯩﺸﯩﭗ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﺳﯩﺰ ﻗﻟﺒﯩ ﻣﯘﮬﺑﺒت‐ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺋﻮرﻧﺎﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺑﯘﻧ
ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘرۇﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﺪا ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ""] .رەۋزەﺗﯘل ﻣﯘﮬﯩﺒﺒﯩﻴﻦ" -147ﺑت[.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﺧﻼق‐ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ‐ﻣرﯨﭙﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ
ﺗرﯨﭙﯩﻨ ﺋﺎﯕﻼپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻤﯘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﻢ‐ﻣرﯨﭙﺗﻠﯩﻚ ،ﺋﺧﻼق‐ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ،
دﯨﻨﺪار ﻛﯩﺸ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﺎﯕﻼپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺴ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻣﯘﮬﺑﺒت ﺋﺎﻻﻗﯩﺴ
ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻳﻮﻟﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻ‐ﻣﯘﺳﯩﺒت ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﮔرﭼ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯩﺴﺘﯩ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘ ﺋر ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻻﻗ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ
ۋەﻟﯩﺴﯩ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺧۋەر ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﺋر ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ۋەﻟﯩﺴﯩ ﺑﯩﻠﺪۈرۈﺷ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺧﯘددى ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻗﯩﺰى ﮬﭘﺴ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎﻧ ﺋﺑﯘ ﺑﻛﺮى ۋە ﺋﻮﺳﻤﺎن
رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘﻻرﻏﺎ ﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺳز ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﯟاﺳﺘ ﺋر ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻻﻗ
ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﯩﺘﻨﯩﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑﯩﺪۇر""] .ﺋﻮﭼﯘق ﺳﮬﺒت" -26ﺳﺎن -13ﻧﯘﻣﯘر[.
ﺳﯩﺰﮔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﺳﯩﮭﯩﺘﯩﻢ :ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﻳﺎش ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻻﻗﯩﯩﺰﻧ ﺋﯜزۈﺷﯩﯩﺰ ،ﺋﮔر ﺋﯘ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﭼﻮﻗﯘم ﺗﻮي
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ۋەﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯩﺰﮔ ﺧۋەر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻟﯩﭙﯩﻨ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺗﯘرﻣﯘش ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳۋەﺑﻠر ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠپ ﻗﻮﻳﻤﯩﺴﯘن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺋﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎزﻏﺎ
ﻗﺎﻧﺎﺋت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋز ﭘزﻟ‐ﻣرﮬﻣﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﮭﺎﺟت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻮي ﺋﯩﺸ
ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈﻟﺴﯩﻤﯘ ﻧﯩﺎھ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﯘش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ دەپ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮﻟﻼر
ﺑﯩﻠن ﺋﯘﭼﯘر‐ﺋﺎﻻﻗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷرﯨﺌﺗﻨﯩﯔ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙ ۋە ﻛپ ﺗﻛﺮارﻻﻧﻐﺎن ﺋﻣﻟﯩ ﺗﺟﯩﺮﺑﯩﻠرﮔ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺧﺎﺗﺎ
ﻳﻮل ۋە ﺑﯘزۇﻗﭽﯩﻠﯩﻖ‐ﮔﯘﻧﺎﮬﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪۇر .ﺳﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘم ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺷرﺋ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺪە ﭼﯩﯔ
ﺗﯘرۇش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺧﺖ‐ﺳﺎﺋﺎدەﺗ ﺋﯧﺮﯨﺸﻟﻳﺴﯩﺰ ،ﭼﻛﻠﻧن ﻳﻮﻟﻼر ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻻﻗ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛرە ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﻮﻟﻼر ﺑﯩﻠن
ﺋﺎﻻﻗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋزى ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﺋزﯨﻤﯩﺰﮔ ﻳﻮﻟﻨ ﺗﺎرﻻﺷﺘﯘرﯨﯟاﻟﯩﻤﯩﺰ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺷﻳﺘﺎن ﺑﯩﺰﮔ ﻳﻮﻟﻨ
ﺗﺎرﻻﺷﺘﯘرﯨﺪۇ.
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻮﻳﻨ ﻛﯩﭽﯩﺘﯜرۈﺷﯩﯩﺰ ﺳﯩﺰﮔ زور زﯨﻴﺎن ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺑﻟ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯩﺸﯩﯩﺰ ﭼﻮﯕﯩﻴﯩﭗ ،ﺋﯘ ﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘش
ﺋﮬﯟاﻟ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﻳﺎش ﺑﯩﻠﻧﻤﯘ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﺎش ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﯩﺰ ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜن زﯨﻴﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻮﻳﻨ ﻛﯩﭽﯩﺘﯜرۈﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯔ ،ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺳﯩﺰﮔ ﺗﻮي ﺗﻛﻠﯩﭙﯩﻨ
ﻗﻮﻳﯘپ ﻛﻟﻧﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯘ ﻳﺎﺷﺘﯩﻨﻤﯘ ﺑﻛﺮەك دﯨﻨﺪار ۋە ﺋﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﻳﺎﺷﻼر ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎرﯨﯩﺰدﯨ
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ﻣﯘﮬﺑﺒت‐ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﭗ ،ﺋﯘ ﻳﺎش ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﯨﯩﺰدﯨ ﺋﯩﺸﻼر ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ.
ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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