 ‐ 9979ﻗﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﺎ ﻣﯧﻴﯩﺖ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯘرﺗﯩﻤﯩﺰدا ﻣﯘﺳﯩﺒت ﺋﯩﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑزى ﻗﺎرﯨﻼرﻧ ﻗﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺗﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘﺗﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎن ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻟﯜﭼﯩ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ۋە ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ رەﮬﻤت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ دەپ
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑزﯨﻠر ﭼﻮڭ ﻣﺎﺗم ﻣﯘراﺳﯩﻤ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘرۇپ ،ۋاﭘﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﻳﺪۇ ۋە ﺷﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺑﯩﻠن
ﺧﺗﻤ ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘﺗﯩﺪۇ ،ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﺪا ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻗﺎﻧﺪاق؟ ﻗﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﺎ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻳﻼردا ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎن ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻟﯜﻛ
ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺋﻟﯜﻛ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﺸﻼر ﻗﺎﻳﺴ؟ ﺑﯩﺰﮔ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑرﺳﯩﻠ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺳﯩﻠرﮔ زﯨﻴﺎدە ﺳﺎۋاپ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘن ،ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺳﯩﻠرﮔ ﻛپ رەﮬﻤت ﺗﺷﻛﯜر ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﻣﻧﺴﯘﭘﺘﯘر.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﺘ : ﻛﯩﻤ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰدا ﻳﻮق ﻧرﺳﯩﻨ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ
رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻳﻧ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﺘﯩﻦ دﯨﻨﺪا ﻳﻮق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨ ﻛﯩﻢ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘ ۋە ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪۇ
دﯦن ﻣﻧﺎ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻧﻧﻠﯩﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﺪا ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ.
ﻗﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﻟﯜﻛﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟپ ﻣﺎﺗم ﻣﯘراﺳﯩﻤ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ۋە ﻛﯩﻴﯩﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮل ﺗﯘﺗﻘﯘﭼ ﺧﻟﯩﭙﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﺋﯘ ﺑﯩﺪﺋت
ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﻛﯩﻴﯩﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮل ﺗﯘﺗﻘﯘﭼ ﺧﻟﯩﭙﯩﻠرﮔ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ
ﻣﺎﯕﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺳزﯨﻤﯘ ﺷﯘ ﻣﻧﺎﻧ
ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪۇ:ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﯩﻤﺎن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎن ﻣﯘﮬﺎﺟﯩﺮﻻر ۋە ﺋﻧﺴﺎرﻻردﯨﻦ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﮔﺷﻧﻠر) ﻳﻧ
ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻨﻼر ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﯩﭽ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﻼر( دﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ رازى ﺑﻮﻟﺪى ،ﺋﯘﻻرﻣﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻣﻣﻨﯘن ﺑﻮﻟﺪى ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻرﻏﺎ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺳﺘﯕﻠر ﺋﯧﻘﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺟﻧﻨﺗﻠرﻧ ﺗﻳﻴﺎرﻟﯩﺪى ،ﺋﯘﻻر ﺟﻧﻨﺗﺘ ﻣﯕﯜ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﭼﻮڭ ﺑﺧﺘﺘﯘر.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺳﯩﻠر ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻤﻨ ۋە ﺋزى ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﺪا ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼ ﺧﻟﯩﭙﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻨ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﯕﻼر ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﭼﯩﺸﯩﻼرﻧ ﭼﯩﺸﻠپ ﺗﯘرۇپ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﻼر ،ﺑﯩﺪﺋت
ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﮬزەر ﺋﻳﻠﯕﻼر ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺪﺋت ﺋﺎزﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺟﯜﻣﺧﯘﺗﺒﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە
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ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺳزﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪۇر ،ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎن ﻳﻮﻟﯩﺪۇر،
ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﺋﺳ ،ﻧﺎﭼﺎرﻟﯩﺮى دﯨﻨﺪا ﺋﺳﻠ ﻳﻮق ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردۇر ،دﯨﻨﺪا ﺋﺳﻠ ﻳﻮق ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﺎزﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺳزﻟﻧن ﮬدﯨﺴﻠر ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻛپ.
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﻟﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺳزﻟپ
ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى :ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﻟﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺋﯜزۈﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﻣﯩﻠ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ:
ﺳدﯨﻘ ﺟﺎرﯨ) ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼھ رﯨﺰاﻟﯩﻘﯩﻨ ﻛزدە ﺗﯘﺗﯘپ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ۋاﭘﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﻣﯧﻴﯩﺘﯩﻤﯘ ﺳﺎۋاﺑ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ( ﺋﯩﯩﻨﭽ:
ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ ﺋﯧﻠﯩﻢ )،ﺑﯘ ﻳردە ﻛزدە ﺗﯘﺗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺷرﺋ ﺋﯩﻠﯩﻤﻼرﻧ ﺋﯘﮔﯘﻧﯘپ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﻤ
ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ۋە ﻳﺎﻛ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺟﻣﺌﯩﻴت ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺗ ۋە ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺧﻟﻘﺌﺎرادﯨ ﺋﻮرﻧﯩﻨ ﺋﯜﺳﺘﯜن
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯧﯩﭽ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠرﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩ ﺳۋەﺑﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ( ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺋﯩﻨﺴﺎﭘﻠﯩﻖ ﭘرزەﻧﺖ ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠش )،ﻳﻧ
ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴ ۋە ﺋﺧﻼﻗ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘ ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎڭ‐ﺳۋﯨﻴ ﺑﯩﻠن
ﭘرزەﻧﺖ ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠش( .
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ :ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﺴ !ﺋﺎﺗﺎ ‐ﺋﺎﻧﺎم ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺑﯩﺮەر ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺶ ﺑﺎرﻣﯘ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى :ﮬﺋ ‐ﺑﺎر ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﺪە دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ،ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻛﭼﯜرۈم ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋەﺳﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﺶ ،دوﺳﺖ ﺑﯘرادەرﻟﯩﺮﯨﻨ
ﺋﯩﺰزەت ﺋﯩﺮام ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘ ﺋﯩﯩﻴﻠﻧﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯘرۇق ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.
"ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋەﺳﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﺶ" دﯦﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺷرﯨﺌﺗ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎﭘﺸﯘرۇﻗﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻮرۇﻧﺪاش
ﺋﻣﻟ ﺋﺎﺷﯘرۇش ﻛزدە ﺗﯘﺗﯘﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﭼﯜرۈم ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﭗ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺷﺎراﺋﯩﺘ ﻳﺎر ﺑرﺳ ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﮬج ‐ﺋﻣﺮە
ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر.
)دﯦﻤك؛ ﻗﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﺪا ﺋﻟﯜك ﺑﯧﺸﯩﺪا ﻗﯘرﺋﺎن ﺗﺎﻣﺎم ﻗﯩﻠﺪۇرۇش ،ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﻣﻮﻟﻠﯩﻼر ۋە ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻼرﻏﺎ ﻗﺑﺮە ﺑﯧﺸﯩﺪا ﭘﯘل ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺶ،
ﻣﯧﻴﯩﺘﻘﺎ ﺳﺎۋاﺑ ﻳﯧﺘﯩﺪۇ دﯦن ﺋﺎﺳﺎﺳﺴﯩﺰ ﻛز ﻗﺎراش ﺑﯩﻠن ،ﻣﯘﺳﯩﺒت ﺋﯩﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑزى ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﺪﯨﭙش
ﻧﺎﻧﺘﺎﭘﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯩﺴﺘﯩﺸ ﻳﺎﻛ ﺳت ﺗﯘرﯨﺪۇ ،دادﯨﻠﯩﺮى ،ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮى ﻛﯧﭽﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﻣﺳﻤﯩﺪى ،ﺋﺎﺧﯘﻧﯘﻣﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﭘﯘل
ﻗﻮﻳﻤﯩﺴﺎق ﺳت ﺗﯘرﯨﺪۇ...دﯨﻧﺪەك ﻗﯧﻠﯩﭙﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﺗن ﺳﭘﺴﺗﻟرﻧﯩﯔ ﻗﯘرﺑﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎن ﻣﯘﺳﯩﺒت ﺋﯩﯩﻠﯩﺮى ،ﺋﻟپ‐
ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﺗﺎﭘﻘﺎن ﭘﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﺳﺎۋاپ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﺷﻘﺎ ﻣﺟﺒﯘر ﺑﻮﻟﺪى.ﺋﻟﯜﭼﯩﻨ ﺑﯩﺮ زﯨﻴﺎن ﺗﺎرﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﻗﻮﺷﯘپ ﭘﯘل‐ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ۋاﻗﯩﺘﺴﯩﺰ ﻧ دﯨﻦ‐ ﺷرﯨﺌﺗ ،ﻧ ﺋﻗﯩﻞ ‐ﻣﻧﺘﯩﻘﯩ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﻛﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﺎزار ﺗﺎﭘﻘﯘزۇﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ دﯨﻴﺎرﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑزى ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺰا‐ﻗﯩﺸﻼﻗﻠﯩﺮﯨﺪا ﺗﺎ ﺑﯜﮔﯜﻧ ﻗدەر داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﭗ
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ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻳﺗﺘ ﻛﯜن ،ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜن ،ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﻣﯧﻴﯩﺘﻨﯩﯔ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮى ﻳﻧﯩﻼم ﻧزﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯨﻨﯩﻤﯩﺰدﯨﻦ ،ﺋﻟﯜﻛ ﺳﺎۋاپ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻧزﯨﺮ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﻣﯧﻴﺖ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟم ﻳﺎﺗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻧزﯨﺮ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﺘ ﺳت ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺗﻮﻧﯘش‐ﭘﯩﻠﯩﺶ ،ﺧﯘﻟﯘم‐ﺧﻮﺷﻨﯩﻼر
ﻧﯧﻤ دەپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ...دﯨﻧﺪەك ﺑزى ﺑﯩﺮ ﭘﻮپ ﻣﻮﻟﻠﯩﻼر ۋە ﺳﻮﭘ ﺋﯩﺸﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺷرﯨﺌﺗ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﺋز
ﺧﺎﮬﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن زاڭ ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘرﺑﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻼرﻣﯘ ﺋﺎﻧﭽ ﺋﺎز ﺋﻣس.ﺋﺎز‐ﺗﻮﻻ
ﻗﻮۋۇرﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯧﻴ ﺑﺎرﻻرﻏﯘ ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺷرﯨﺌت ﺑﯩﻠن ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﺷﻤﺎي ﻧزﯨﺮە ﻗﯩﻠﺴﯘن ،ﻳﻮﻗﺴﯘل ﺑﯩﭽﺎرﯨﻠرﭼﯘ؟! ﻧزﯨﺮ ﻗﯩﻠﺴﺎ
ﺋﻟﯜﻛ ﺳﺎۋاﺑ ﻳﯧﺘﯩﺪۇ ،ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﻣﯧﻴﺘ ۋە ﻣﯘﺳﯩﺒت ﺋﯩﯩﻠﯩﺮﯨ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دﯦﻴﯩﺶ ﺋرپ‐ﺋﺎدەﺗ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﺗن
دﯨﻴﺎرﯨﻤﯩﺰدا ،ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻼر ﻧزﯨﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﺎر‐ ﻳﻮﻗﯩﻨ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﻳﺎﻛ ﻗرز ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯘرۇپ ﻗﻮرﺳﯩﻘ ﺗﻮﻗﻼرﻏﺎ زﯨﻴﺎﭘت ﺑﯧﺮﯨﭗ،
ﺑﺎﺗﯩﻞ ﭘﺗﯩﯟاﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎﯕﺪەك ﺗﻮﻳﻤﺎس ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻐﺎ ﺷﻮرﯨﻠﯩﭗ ﺗﯘﮔﻳﺪۇ .دﯨﻨﯩﻤﯩﺰدا ﮬﯩﭻ ﻗﺎﭼﺎن ﺋﻟن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﻣﯩﺮاﺳﺨﻮرﻻر ﻣﺎل‐دۇﻧﻴﺎﻧ ﺳﻮرﯨﯟﯨﺘﯩﺸ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ،ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻛرﺳﯩﺘﯩﻠن ﺳﺎﻏﻼم ﻳﻮل ﺑﯩﻠن ﺋﯧﮭﺴﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرﯨﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴﯩﺘ ﻳﺎر ﺑرﺳ ﻧزﯨﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ،ﻳﻮﻗﺴﯘل ،ﻳﯩﺘﯩﻢ‐ ﻳﯧﺴﯩﺮ ،ﺗﯘل‐ﺧﻮﺗﯘﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﯩﻠﯩﺶ،
ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻗﯩﺰ‐ﻳﯩﯩﺘﻠرﻧﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘش ﻗﯘرۇﺷﯩﻐﺎ ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ دﯨﻨﺪا ﺋﺳﻠ ﺑﺎر ﻳﺎﺧﺸ
ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎۋاﺑﯩﻨ ﻣﯧﻴﺘ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر ﺷرﯨﺌﯩﺘﯩﻤﯩﺰدە ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن .ﻧزﯨﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ
ﺋﯧﮭﺴﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﺪا ﻛرﺳﯘﺗﯘﻟﻤﯩن ﺋﯩن ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺧﺎﺗﯩﻤ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻزﯨﻢ .ﻛﯩﻤﯩ ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﺘ ﺑﯩﺮ
ﺑﯩﺪﺋﺗﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﮬﺳﺴ ﻗﻮﺷﯘدﯨن ،ﺑﯩﺮ ﺳﯜﻧﻨﺗﻨﯩﯔ ﺋﮬﻴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﮬﭙ ﻗﻮﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ دۇﻧﻴﺎ‐ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﻣرﮬﯩﻤﯩﺘﯩ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﮬﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯧﺘﻛﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤن ‐.ﻣﯘﮬررﯨﺮ‐(
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