 ‐ 119068ﺋﻣل ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤ ۋە ﺋﺎﺳﺎﺳ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻧﯩﺴﯩﺰ ﺋﯩﻤﺎن ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ
ﺳﯘﺋﺎل

ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋزاﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻣﯩﻠﯩﻨ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳ ﺋﻣس ﺑﻟ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺷرﺗ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ ﻳﺎﻛ
ﺑﺎﺷﻘﯩﭽ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻧﺪە ،ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺷرﺗ ﺋﻣس دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﻣﯘﺷﯘ ﻣﺳﯩﻠ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا
ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻛپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﺘ .ﻣﯘﺷﯘ ﺳزﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺗرﯨﭙﯩﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ ﻗﻮﻳﯘﺷﯘﯕﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن )ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻮﻏﺮا
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘﻳﺳﺴر ﻗﯩﻠﺴﯘن( .ﺋزاﻻر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﻣﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﯨ ﻣرﺗﯩﯟﯨﺴﯩﻨ ﺋﻮﭼﯘق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ
ﺳﻮراﻳﻤن؟.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ۋە ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺳﻟپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا :ﺋﯩﻤﺎن ﺳز ۋە ﺋﻣل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ
ﻛم‐زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻟﺴﯩﺰ ﺋﯩﻤﺎن ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪەك ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻘﺮار ﻗﯩﻠﯩﻘﺴﯩﺰ ﺋﯩﻤﺎن ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯩﻤﺎن ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻘﺮار ﻗﯩﻠﯩﺶ ،دﯨﻞ
ﺑﯩﻠن ﺗﺳﺘﯩﻘﻼش ۋە ﺋزاﻻر ﺑﯩﻠن ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﮬﻠ ﺳﯜﻧﻨ ۋەل ﺟﺎﻣﺎﺋ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا روﺷن
ﻳﻮرۇﺗﯘپ ﺑﯩﺮﯨﻠن ﻣﺳﯩﻠﯩﺪۇر .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﻣل ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺷرﺗ دﯦن ﺳزﻧ ﺋﺷﺌرﯨﻠر ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﭘﯩﺮﻗﯩﻠر ﺋﻮﺗﺘﯘرﻏﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن .ﮬﻣﻤﻳﻠﻧ ﻣﻟﯘﻣ ،ﺋﺷﺌرﯨﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎن ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺳزى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘرﺟﯩﺌﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﮬﻗﺘﯩ
ﺳزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪۇر.
ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﭘﯩﺌﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر ،ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻨﻼر ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ۋە ﺑﯩﺰ ﺋﯘﭼﺮاﺷﻘﺎن
ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا :ﺋﯩﻤﺎن ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻘﺮار ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﻣﻟﯩﻴﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻗﻟﺒ ﺑﯩﻠن
ﺗﺳﺘﯩﻘﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮى ﭼﺎﻻ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯩﻤﺎن ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ") .ﻟﻟﺎﺋﯩﻴﻨﯩﯔ" :ﺋﮬﻠ ﺳﯜﻧﻨ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎدﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈﻟﯜﺷ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -5ﺗﻮم -956ﺑت ۋە ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-7 ﺗﻮم -209ﺑﺗ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﺎﺟﯘرى رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯩﻠﯩﻼرﻛ) ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰ ۋە ﺳﯩﻠرﮔ رەﮬﻤت ﻗﯩﻠﺴﯘن( ﺋﯩﺴﻼم
ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ ،ﺋﯩﻤﺎن ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻏﺎ ﭘرزدۇر ،ﺋﯩﻤﺎن ﻗﻟﺒﯩﺪە ﺗﺳﺘﯩﻘﻼش ،ﺗﯩﻞ
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ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻘﺮار ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋزاﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺋﯩﻤﺎن ﭘﻗت ﻗﻟﺒﯩﺪە
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺗﺳﺘﯩﻘﻼش ﺑﯩﻠن ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻘﺮار ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﻗﻟﺒﺘ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺗﯩﻠﺪا
ﺋﯩﻘﺮار ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋزاﻻر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎراﻟﻤﯩﺴﺎ ﻣزﻛﯘر ﺋﯩﻤﺎن ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺶ ﺗﻮﻟﯘق
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﮬﻗﯩﻘ ﻣﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ۋە ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﯘﻧ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪۇ"] .ﺋﯩﻤﺎم ﺋﺎﺟﯘرﯨﻴﻨﯩﯔ" :ﺋﺷﺸرﯨﻴﺌ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -2ﺗﻮم -611ﺑﺗ ﻗﺎراﻟﺴﯘن[.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩ ﺗرەپ ﺑﺎر ،ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﻮﭼﯘق
ﺋﺎﺷﺎرا ﻛﯘﭘﯩﺮﻧ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼش .ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ :ﻳﻮﺷﯘرۇن ﻛﯘﭘﯩﺮﻧ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼش.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺗرﯨﭙ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳز ۋە ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪۇر .ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﻗﻟﺒﯩﺪە ﺋﯩﻤﺎن ﻣﯘﺳﺘﮬم ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯩﻠﻼرﭼ ﻳﺎﺷﺎپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﭘرز ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧﺎﻣﺎز ،زاﻛﺎت ،روزا ،ﮬج ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ
ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺷﺎراﺋﯩﺘ ﺗﯘرۇپ ﮬرەﻣ ﺑﯧﺮپ ﮬج ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ،
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯧﯩﺘن زاﻛﺎﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻣﻣﯩﻦ ﺑﻮﻻﻟﯩﺸ ﺋﻗﯩﻠ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺶ ﻗﻟﺒﯩﺪە ﺋﯩﻤﺎن ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎن
ﮬﻗﯩﻘ ﻣﻣﯩﻨﺪﯨﻦ ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭘﻗت ﻗﻟﺒﯩﺪە ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﭼﻠﯜك ،ﻧﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
]ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-7 ﺗﻮم .[616
ﺋﯩﻤﺎم ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﯟاﮬﺎپ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺗۋﮬﯩﺪﻧﯩﯔ ﻗﻟﺐ ﺑﯩﻠن
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ) ﻳﻧ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت( ،ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ) ﻳﻧ ﺋﯩﻘﺮار ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت( ،ﺋﻣل ﺑﯩﻠن
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪا )ﻳﻧ ﺑﯘﻳﺮۇق‐ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﻠرﻧ ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯩﻧﻠﯩ (ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻳﻮق .ﺋﮔر ﺑﯘ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ
ﺑﯩﺮەرﺳ ﻛﺎم ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ﺑﯘ ﻛﯩﺸ ﮔرﭼ ﺗۋﮬﯩﺪﻧ ﺋﯩﻘﺮار ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯩﻘﺮار ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺑﯩﻠن ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى ،ﺋﯘ ﭘﯩﺮﺋۋن ۋە ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﮬﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎش ﺗﺎرﺗﻘﯘﭼ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻدﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﮔر ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎن
ﺳﯩﺮﺗﻘ ﻛرۈﻧﯜﺷﯩﺪە ﺗۋﮬﯩﺪﻛ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﻛرۈﻧﯘپ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﭼﯩﻦ ﻗﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨن ﺋﯘ ﺧﺎﻟﯩﺲ
ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻨﯩﯔ ﺧﺗﯩﺮى ﻛﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﺧﺗﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
]دۇرەرۇر ﺳﯩﻧﯩﻴﻴﺗ ﻓ ﺋﺟﯟﯨﺒﺗﯩﻞ ﻧﺟﺪﯨﻴﻴ-2 ﺗﻮم -124ﺑت[.
ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﻳﻠﻧ رەﮬﻤت ﻗﯩﻠﺴﯘن! ﺑﯩﻠﯩﻼرﻛ ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دﯨﻨ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻗﻟﯩﺒﺪە ﭼﯩﻦ
ﺋﯩﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ۋە ﺋچ ﻛرۈش ﺑﯩﻠن ،ﺗﯩﻠﺪا ﺋﯩﻘﺮار ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﯘﭘﯘر ﻛﻟﯩﻤﯩﺴﯩﻨ ﺳزﻟﯩﻤﺳﻠﯩﻚ
ﺑﯩﻠن ،ﺋزاﻻردا ﺋﯩﺴﻼم ﻛرﺳﺗﻤﯩﻠﯩﺮﯨ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ،ﻳﻧ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨ ﺋﯩﺴﻼم داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎن
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ﺋﻣﻟرﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮەرﺳ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ دﯨﻨﯩﺪﯨﻦ
ﻳﺎﻧﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺗﯜرﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ] .دۇرەرۇر ﺳﻧﯩﻴﻴﺗ-10ﺗﻮم-87ﺑت[.
ﺋﮬﻠ ﺳﯜﻧﻨ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﻨ ﺋﺗﺮاﭘﻠﯩﻖ ۋە روﺷن ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑردى .ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ
ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﺘﯧﺘ ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ" :ﺋزاﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻣﯩﻠ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳ ﺋﻣس ﺑﻟ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﻣﻤل
ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺷرﯨﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت" دﯦن ﻣزﻣﯘﻧﺪﯨ ﺋﺳرﻟردﯨﻦ ﮬزەر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﭘﺗﯩﯟا ﺑردى .ﭘﺗﯩﯟا ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ
ﻳﻧ ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﺘﯩ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﻣﯘرﺟﯩﺌﯩﻠر )ﺋﻣﻟﻨ ﺋﯩﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﯘﭼﯩﻼر( دەپ ﺋﻮﭼﯘق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪى] .ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ
ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﺘﯧﺘ ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى -2ﺗﻮم-139-127ﺑﺗﻠرﮔ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن[.
ﺋﮬﻠ ﺳﯜﻧﻨ ۋەﻟﺠﻣﺎﺋ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا :ﺋزاﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤ ۋە ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪۇر ،ﺋﻣل
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨن ﺋﯩﻤﺎن ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻟﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻗﻟﺐ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﻗﻟﺐ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺑدەن
ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا زﯨﭻ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻛﯩﻤ ﻗﻟﺒ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻤﺎﻧﻨ ﺗﯘرﻏﯘزۇپ ،ﻣزﻛﯘر ﺋﯩﻤﺎن ﺗﻗززا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋزاﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ۋە ﺋﺎدا
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرۇﻏﻠﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯩﻤﺎن ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﮔﯘﻣﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﭼﻛﻠﻧن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ
ﺗﺳۋۋۇر ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺋﯩﭽ‐ﺗﺎﺷﻘ ﻛرۈﻧﯩﺸ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ زﯨﭻ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻘ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪۇ.
ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ،ﻣﯘرﺟﯩﺌﻟرﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳزﯨﻨ ﺋﻮﺗﺘﯘرﻏﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯘر.
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