 ‐ 82994ﻗﯩﺰ‐ﺧﺎﻧﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ۋە ﻣﮬﺮەﻣﻠﯩﺮى ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨ ﺋۋرەت ﺟﺎﻳﻠﯩﺮى ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻛﺎ‐ﺋﯘﻛﺎ ،ﮬدە‐ﺳﯩﯩﻠﻠﯩﺮى ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨ ﺋۋرەﺗﻠﯩﺮى ۋە ﻗﯩﺰى ،ﺋﺎﻧﯩﺴ ﻳﺎﻛ ﮬدﯨﺴ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨ ﺋۋرەﺗﻠﯩﺮى
ﻗﺎﻳﺴ ﺟﺎﻳﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت؟ .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.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﺪادﯨﺴ ،ﺋﺎﻛﺎ‐ﺋﯘﻛﯩﻠﯩﺮى ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا (ﻳﻧ ﺑﯘﻻر ﻣﮬﺮەﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ( ﭘﯜﺗﯜن
ﺑدﯨﻨ ﺋۋرەت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭘﻗت ﻛپ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋﻮﭼﯘق ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﯜزى ،ﭼﺎﭼﻠﯩﺮى ،ﺑﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮى ،ﺋﯩ ﺑﯩﻠك ۋە ﺋﯩ
ﮬﻮﺷﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺟﺎﻳﻼر ﺋۋرەت ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ.ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن﴿ :وﻗُﻞ ﻟّﻠْﻤﻮﻣﻨَﺎتِ ﻳﻐْﻀﻀﻦ
ﻣﻦ اﺑﺼﺎرِﻫﻦ وﻳﺤﻔَﻈْﻦ ﻓُﺮوﺟﻬﻦ و ﻳﺒﺪِﻳﻦ زِﻳﻨَﺘَﻬﻦ ا ﻣﺎ ﻇَﻬﺮ ﻣﻨْﻬﺎوﻟْﻴﻀﺮِﺑﻦ ﺑِﺨُﻤﺮِﻫﻦ ﻋﻠَ ﺟﻴﻮ ﺑِﻬِﻨﱠﻮ ﻳﺒﺪِﻳﻦ زِﻳﻨَﺘَﻬﻦ ا ﻟﺒﻌﻮﻟَﺘﻬِﻦ
او آﺑﺎﺋﻬِﻦ او آﺑﺎء ﺑﻌﻮﻟَﺘﻬِﻦ او اﺑﻨَﺎﺋﻬِﻦ او اﺑﻨَﺎء ﺑﻌﻮﻟَﺘﻬِﻦ او اﺧْﻮاﻧﻬِﻦ او ﺑﻨ اﺧْﻮاﻧﻬِﻦ او ﺑﻨ اﺧَﻮاﺗﻬِﻦ او ﻧﺴﺎﺋﻬِﻦ او ﻣﺎ ﻣﻠَﺖ
اﻳﻤﺎﻧُﻬﻦ اوِ اﻟﺘﱠﺎﺑِﻌﻴﻦ ﻏَﻴﺮِ اوﻟ ارﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺮِﺟﺎلِ اوِ اﻟﻄّﻔْﻞ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻟَﻢ ﻳﻈْﻬﺮوا ﻋﻠَ ﻋﻮراتِ اﻟﻨّﺴﺎءو ﻳﻀﺮِﺑﻦ ﺑِﺎرﺟﻠﻬِﻦ ﻟﻴﻌﻠَﻢ ﻣﺎ
ﻳﺨْﻔﻴﻦ ﻣﻦ زِﻳﻨَﺘﻬِﻨﱠﻮﺗُﻮ ﺑﻮا اﻟَ اﻟﻠﱠـﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻳﻪ اﻟْﻤﻮﻣﻨُﻮنَ ﻟَﻌﻠﱠﻢ ﺗُﻔْﻠﺤﻮنَ﴾ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﻣﻣﯩﻨﻟرﮔ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨ ،ﻧﺎﻣﮬﺮەﻣﻠرﮔ
ﺗﯩﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎرﯨﻤﯩﺴﯘن ،ﺋۋرەﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎﭘﺴﯘن ،ﺗﺎﺷﻘ زﯨﻨﻨﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ زﯨﻨﻨﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﺷﺎرﯨﻠﯩﻤﯩﺴﯘن ،ﻟﯧﭽﻛﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن
ﻛﻛﺮەﻛﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎﭘﺴﯘن) ،ﺗﺎﺷﻘ زﯨﻨﻨﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ( زﯨﻨﻨﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋرﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﻳﺎ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﻳﺎ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ،
ﻳﺎ ﺋرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﻳﺎ ﺋز ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﻳﺎ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﻳﺎ ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﻳﺎ
دﯨﻨﺪاش ﺋﺎﻳﺎﻟﻼردﯨﻦ ،ﻳﺎ ﻗﻮل ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨ ﭼرﯨﻠردﯨﻦ ،ﻳﺎ ﺧﻮﺗﯘﻧﻼرﻏﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟ ﻳﻮق ﺧﯩﺰﻣﺗﭽﯩﻠر )ﻳﻧ ﻗﯧﺮى ،دەﻟﺪۈش
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺟﯩﻨﺴﯩ ﺷﮬﯟﯨﺘ ﻳﻮﻗﻼر( دﯨﻦ ،ﻳﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن )ﻳﻧ ﺑﺎﻻﻏﺗ ﻳﺗﻤﯩن( ﺑﺎﻟﯩﻼردﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻛرﺳﺗﻤﯩﺴﯘن ،زﯨﻨﻨﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺑﯩﻠﺪۈرۈش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳرﮔ ﺋﯘرﻣﯩﺴﯘن ،ﺋ ﻣﻣﯩﻨﻠر!
ﺑﺧﺘ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﮬﻣﻤﯩﻼر ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﻼر] .ﺳﯜرە ﻧﯘر -31ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ۋە ﻣﮬﺮەﻣﻠﯩﺮى ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا زﯨﻴﻨﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ دۇرۇس ﻗﯩﻠﺪى ،زﯨﻴﻨﺗﺘﯩﻦ ﻣﯘراد
زﯨﻨﻨت ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮى ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯜزۈﻛﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻘﺎن ،ﺑﯩﻠﻳﺰۈﻛﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﻠك ،زﯨﺮە‐

3/1

ﮬﺎﻟﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﯘﻻق ،ﮔﯘﻻﭘﺎ‐زەﻧﺠﯩﺮدﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻳﺎن ۋە ﻛﻛﺮەك ۋە ﺧﺎﻟﺨﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﺎﭼﺎق ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﺑﯘ ﺑﻛﺮى ﺋﻟﺠﺳﺴﺎس رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﻘ ﻛرۈﻧﯩﺸ ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
زﯨﻨﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن دادﯨﺴ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ دۇرۇس
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺗﻗززا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﮬﻣﻤﻳﻠﻧ ﻣﻟﯘﻣ ،زﯨﻴﻨﺗﺘﯩﻦ زﯨﻨﻨﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﯜز ،ﻗﻮل ،ﺑﯩﻠك ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋزاﻻر
ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﺘ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻮرۇﻧﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ ،ﺑﯘ
ﺋﯩﭽ زﯨﻨﻨﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺋۋۋﯨﻠﯩﺪە ﺗﺎﺷﻘ زﯨﻨﻨﺗ ﻳﺎت ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨ دۇرۇس ﻗﯩﻠﺪى ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ۋە
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﮬﺮەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽ زﯨﻨﻨﺗ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨ دۇرۇس ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺳﺌﯘد ۋە زۇﺑﻳﺮ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘﻻردﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن
رﯨﯟاﻳﺗﺘ :زﯨﺮە‐ﻣﯘﻧﭽﺎق ،زەﻧﺠﯩﺮ‐ﮔﯘﻻﭘﺎ ،ﺑﯩﻠﻳﺰۈك‐ﺧﺎﻟﺨﺎل ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ زﯨﻨﻨﺗﻠر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺑﯘ ﺋﻮرۇﻧﻼرﻏﺎ ﻗﺎراش ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻣﮬﺮەﻣﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺘﯘر .ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ
ﺋﻮﻣﯘﻣ ﻣزﻣﯘﻧ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﻗﺎراش دۇرۇس ﺑﻮﻟﻐﺎن زﯨﻨﻨت ﺋﻮرۇﻧﻼرﻏﺎ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻣﮬﺮەﻣﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨﯩﻤﯘ دۇرۇس
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎم ﺑﻏۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻳﺗﺘ :ﺋﯘﻻر زﯨﻨﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘن دﯦﺪى ﻳﻧ ﻣﮬﺮەم
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ زﯨﻴﻨﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘن دەپ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﭽ زﯨﻨﻨﺗﻠر ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .زﯨﻨﻨت ﺋﺎﺷﺎرا ۋە
ﻣﺧﭙ دەپ ﺋﯩﯩ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﻣﺧﭙ‐ﺋﯩﭽ زﯨﻨت دﯦن :ﺧﺎﻟﺨﺎل ،ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺧﯧﻨ ،ﺑﯩﻠﻛﻠﯩﺮﯨﺪﯨ ﺑﯩﻠﻳﺰۈك ،زﯨﺮە‐
ﮬﺎﻟﻘﺎ ،ﮔﯘﻻﭘﺎ‐زەﻧﺠﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﻮرۇﻧﻼرﻧ ﻳﺎت ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﻳﺎت ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﺋﻮرۇﻧﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،زﯨﻴﻨﺗﺘﯩﻦ زﯨﻨﻨﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ".
"ﻛﺷﺸﺎﭘﯘل ﻗﻧﻨﺎئ"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳرﻧﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﯘرى‐ 5ﺗﻮم -11ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺋر ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﮬﺮﯨﻤﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜزى ،ﺑﻮﻳﻨ،
ﻗﻮﻟ ،ﭘﯘﺗ ،ﺑﯩﺸ ،ﭘﺎﭼﯩﻘ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺟﺎﻳﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﯨﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻗﺎزى ﺋﺑﯘ ﻳﺋﻼ ﻣﯘﺷﯘ رﯨﯟاﻳﺗ ﺋﺎﺳﺎﺳن :ﻛپ
ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋﺎﺷﺎرا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺸ ،ﺋﯩ ﻗﻮﻟ ۋە ﺋﯩ ﺟﻳﻨﯩﯩ ﻗﺎراش دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دﯦن".
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻣﮬﺮەﻣﻠرﻣﯘ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻘﺘﺎ ۋە ﭘﯩﺘﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﺎ ﭘرﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﺋﮔي
ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺟﺎﻳﻨ دادﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻗﯘرﺗﯘﺑﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻳﺗﺘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ
ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ زﯨﻨﻨﺗﻨ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﮬﺮەم ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى،
ﻟﯧﯩﻦ ﻣﮬﺮەﻣﻠرﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﺪﯨ ﺋﻮرﻧﯩﻨﯩﯔ ﭘرﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دەرﯨﺠﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ
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ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ دادﯨﺴ ۋە ﺋﺎﻛﺎ‐ﺋﯘﻛﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﭼﯘق ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﮔي ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺋﺎﭼﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪۇر ،ﭼﯜﻧ
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘرﻗﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﻣس ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن دادﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺟﺎﻳﻨ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺋﺎﺷﺎرا
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ".
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺑﯧﯩﺘﯩﻠﯩﻨ :ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋۋرﯨﺘ ﻣﻳﻠ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﺎﻧﯩﺴ ،ﮬدە‐
ﺳﯩﯩﻠﻠﯩﺮى ﻳﺎﻛ ﻳﺎت ﺋﺎﻳﺎل ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻛﯩﻨﺪﯨ ﺑﯩﻠن ﺗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎرﻟﯩﻘﯩﺪۇر ،ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن زۆرۈرەت ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن
ﺋﮬﯟاﻟﺪا ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﻨﺪﯨﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﺰﯨﻐﯩﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﺎرﯨﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ داۋاﻻش ۋە ﺗﯘﻏﺪۇرۇش
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ زۆرۈرەت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﻗﺎراش دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺑﺎر ﺳﻮرۇﻧﺪا ﺗﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﻨﺪﯨﯩﯩﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﻨ ﺋﻮراپ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮﭼﯘق ﻗﻮﻳﯘپ
ﺋﻮﻟﺘﯘرﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦﻧﻠﯩﻚ ﺋﻣس ،ﺋﯩﭙﭙﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﮬرﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﭘﻗت ﭘﺎﺳﯩﻖ ،ﭘﺎﺟﯩﺮ ،ﺑﯘزۇق ،ﺋﺧﻼﻗﺴﯩﺰ،
ﻧﺎﭼﺎر ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﻘﯩﺪۇر.
ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ" :ﺗﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﻨﺪﯨﯩﯩﭽ ﺋۋرەت" دﯦن ﺳزﯨﺪﯨﻦ ﻣﯘﺷﯘ ﺟﺎﻳﻨ ﺋﻮراﺷﻼ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ
ﮬﻣﺮاﮬﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺷﯘ ﺟﺎﻳﻨ ﺋﻮراپ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮﭼﯘق ﻗﻮﻳﯘپ ﻳﯜرﺳ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦﻧﻠﯩﻚ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻧﻤﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق
ﺋﯩﺸﻨ ﺳﺎپ ﺋﻗﯩﻞ ۋە ﺳﺎﻏﻼم ﺗﺑﯩﺌت ﮬرﮔﯩﺰ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﻟ ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﻠﯩﺮى ۋە ﺋز
ﺟﯩﻨﺴﯩﺪﯨ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺑﺎر ﺳﻮرۇﻧﺪا ﻛﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﻴﯩﻤ ﭘﯜﺗﯜن ﺑدﯨﻨﯩﻨ ﺋﻮراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﯘ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﻟﯩﻖ ،ﭼﻮڭ
ﺳﯜﭘت ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﭘﻗت ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪا ﺋﻮﭼﯘق ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎش ،ﺑﻮﻳﯘن ،ﺋﯩ ﺑﯩﻠك ۋە ﺋﯩ
ﻗدەم ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺑﯩﺰ ﻣﮬﺮەم ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺟﺎﻳﻼرﻧﯩﺌﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ۋە ﻣﮬﺮەﻣﻠر ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺋﯧﭽﯩﺶ
دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎﻳﻠﯩﺮى ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘﺗﯩﯟاﺳﯩﻨ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﺰ‐34745ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺗﺘﯘق.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺳﯩﺰ ۋە ﺑﯩﺰﮔ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮل ۋە ﮬﯩﺪاﻳت ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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