 ‐ 2217ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﺎرە ﻧﺎﻣﯩﺰى ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﺎر ﻧﺎﻣﯩﺰى ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎن دۇﺋﺎ ﻧﯧﻤﯩﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ
ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ۋە ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﺎرە ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ،ﺟﺎﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺳﯜﻟﻣﯩ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ
ﺋﻧﮭﯘ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻏﺎ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪﯨﻦ ﺳﯜرﯨﻠرﻧ ﺋﯜﮔﺗﻧﺪەك،
ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﺎرە ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋﮔﯩﺘﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ» :ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻼر ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩ
رەﻛت ﻧﭘﻠ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘپ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺴﯘن» :ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﯧﻨﯩﯔ ﭼﻛﺴﯩﺰ ﺋﯩﻠﻤﯩ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ ،ﺳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﺳﻮراﻳﻤن ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﯘدﯨﺮﺗﯩ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ ﺳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﯜچ‐ﻗﯘۋۋەت ﺗﯩﻠﻳﻤن ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘغ ﭘزﻟﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮراﻳﻤن ،ﺳن
ﮬﻗﯩﻘﺗن ﮬر ﻧرﺳﯩ ﻗﺎدﯨﺮﺳن ،ﻣن ﺋﺎﺟﯩﺰﻣن ،ﺳن ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺴن ،ﻣن ﺑﯩﻠﻤﻳﻤن ،ﺳن ﭘﯜﺗﯜن ﻏﻳﯩﺒﻠرﻧ
ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺴن .ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯩﻢ )ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ(ﻣﯧﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﻢ ،دۇﻧﻴﺎﻟﯩﻘﯩﻢ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺎزﯨﺮدا ۋە
ﻛﯧﻠﭼﻛﺘ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ۋە ﺋﯘﻧ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﺳﺎن ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﺪا ﻣﺎﯕﺎ ﺑرﯨت ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﮔر ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯩﻢ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﻢ ،دۇﻧﻴﺎﻟﯩﻘﯩﻢ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺎزﯨﺮدا ۋە ﻛﯧﻠﭼﻛﺘ زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧ ﻣﻧﺪﯨﻦ
ﻳﯩﺮاق ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ۋە ﻣﯧﻨﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﻧدﯨﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘن ،ﻣﺎﯕﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨ ﻧﯧﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯧﻨ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن
ﻣﻣﻨﯘن ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ«] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-6841 ﮬدﯨﺲ[.
ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻴﺪا ،ﻧﺳﺎﺋﯩﻴﺪا ،ﺋﺑﯘ داۋۇدﺗﺎ ،ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﺟدە ۋە ﻣﯘﺳﻨد ﺋﮬﻤدﺗﯩﻤﯘ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺟر رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﺷرﮬﯩﺴﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ ":ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﺎرە دﯦن ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن
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ﻛﯧﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠش دﯦﻤﻛﺘﯘر ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴت :ﺋﯩ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ
ﺋﯩ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮاﻗﯩﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﮬدﯨﺴﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن» :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﺰﮔ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋﯜﮔﯩﺘﺗﺘ «دﯦن ﺳز
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ،ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺑ ﺟﻣﺮەﺗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘ ﺋﻮﻣﯘﻣﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪﯨﻐﺎن دۇﺋﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺧﺎس ﺋﯩﺶ ﻣﻗﺴت
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ۋاﺟﯩﭗ ،ﻣﯘﺳﺘﮬب ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﮬﺎرام ،ﻣﻛﺮۇھ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﺎرە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﺎرە ﻗﯩﻠﯩﺶ دۇرۇس ۋە ﻣﯘﺳﺘﮬب ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﻗﺎرﺷ ﻛﻟﻧﺪە ،ﺋﯘ ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴ ﺑﯩﻠن
ﺑﺎﺷﻼش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻣن دەﻳﻤﻧ :ﺑﯘ ﺑﯜﻳﯜك ۋە ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﺳﯩﺰ ﮬﻣﻤ ﺋﯩﺸﻨ ﺋز ﺋﯧﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺑزى ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﺳﯩﺰ ﺋﯩﺸﻼر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯜﻳﯜك ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ
ﺋﺎﺳﺎس ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﺘ» :ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﺴﺎ« دﯦن ،ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺳﺌﯘد رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ» :ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮﯨﻼر ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋﯩﺮادە ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺴﯘن« دەپ ﻛﻟن.
ﮬدﯨﺴﺘ» :ﺋﯩ رەﻛت ﻧﭘﻠ ﺋﻮﻗﯘﺳﯘن« دﯦن ،ﺑﯘﻧﯩﺪا ﺑﺎﻣﺪات ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﺎر ...ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ" ﺋﻟﺌزﻛﺎر"دا
ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ":ﺋﮔر ﭘﯧﺸﯩﻦ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﯜﻧﻨت ۋە ﻣﯘﺗﻠق ﻧﭘﻠ ﻧﺎﻣﺎزﻻردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﺎرە
دۇﺋﺎﺳﯩﻨ. ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛرە ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧﺎﻣﺎزﻻر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﺎرە ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺑ ﺟﻣﺮەﺗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﯧﻤت ،ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﺎرﯨﺪﯨﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴت ،دۇﻧﻴﺎدﯨ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن
ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸﯩﯩﻨ ﻗﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ﺑك ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜك ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﻳﻮق،
ﭼﯜﻧ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻛﺎﺗﺘﯩﻼش ،ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠش ،دۇﻧﻴﺎ‐ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ﺋز ﺋﯧﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ.
ﮬدﯨﺴﺘ» :ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺴﯘن« دﯦن ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺋﻮﭼﯘﻗﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻳﻧ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﻣﺎزدﯨ زﯨﯩﺮﻟرﻧ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﻤﯘ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘ ﺑﺎر ،ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﺎرە دۇﺋﺎﺳﯩﻨ ﻧﺎﻣﺎزدﯨ
زﯨﯩﺮﻟرﻧ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻮﻟﯘپ ﺳﺎﻻم ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ دﯦﻤﻛﺘﯘر.
ﮬدﯨﺴﺘ» :ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﯧﻨﯩﯔ ﭼﻛﺴﯩﺰ ﺋﯩﻠﻤﯩ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ ،ﺳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺳﻮراﻳﻤن« دﯦن ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨ ﺳۋەپ :ﺋ
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ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳن ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ دﯦﻤﻛﺘﯘر ،ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش »ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﯘدﯨﺮﺗﯩ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ ﺳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﯜچ‐ﻗﯘۋۋەت
ﺗﯩﻠﻳﻤن« دﯦن ﺳزدﯨﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻳﺎردەم ﺳﻮراش ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﮬدﯨﺴﺘﯩ» :ﺳن ﮬﻗﯩﻘﺗن ﮬر ﻧرﺳﯩ ﻗﺎدﯨﺮﺳن« دﯦن ﺳزﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ :ﺳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﻣﯧﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧرﺳﯩ
ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻤن دﯦﻤﻛﺘﯘر .ﻳﻧ :ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨ ۋە ﺋﺎﺳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨ
ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻤن دﯦن ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﯩﻦ.
ﮬدﯨﺴﺘﯩ» :ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘغ ﭘزﻟﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮراﻳﻤن« دﯦن ﺳز ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘزﻟ
ﺋﯩﻧﻠﯩ ،ﺋﮬﻠ ﺳﯜﻧﻨ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻐﺎ ﻛرە ،ﮬﯧﭻ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﺘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﮬﻗﻘ ﻳﻮق ﺋﯩﻧﻠﯩ
ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﮬدﯨﺴﺘﯩ» :ﺳن ﮬﻗﯩﻘﺗن ﮬر ﻧرﺳﯩ ﻗﺎدﯨﺮﺳن ،ﻣن ﺋﺎﺟﯩﺰﻣن ،ﺳن ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺴن ،ﻣن ﺑﯩﻠﻤﻳﻤن« دﯦن
ﺳز ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ۋە ﻗﯘدرەﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺋﯩﻧﻠﯩ ،ﺑﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﻠﺪۈرﮔن ۋە ﺑﯧﯩﺘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻧرﺳﯩ ﺋﯩ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪۇ.
ﮬدﯨﺴﺘﯩ» :ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺴڭ« )ﺋﺎﻟﻼھ زاﺗن ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ( ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ رﯨﯟاﻳﺗﺘ:
»ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ« دﯦن ﺳزدﯨﻦ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ ﺳزﻟﻳﺪۇ دﯦﻧﻠﯩﻚ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ۋە ﻳﻧ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن
ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ دﯨﻠﯩﺪا ﮬﺎزﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ دﯦن ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻤﯘ ﺑﺎر.
ﮬدﯨﺴﺘﯩ» :ﺋﯘﻧ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ« دﯦن ﺳزدﯨﻦ :ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﻣﺎﯕﺎ ﭘﯜﺗﺘﯜرۈپ ﺑرﮔﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﺳﺎن
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑرﮔﯩﻦ دﯦﻧﻠﯩﻚ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﮬدﯨﺴﺘﯩ» :ﺋﯘﻧ ﻣﻧﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ۋە ﻣﯧﻨﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ« دﯦن ﺳزدﯨﻦ :ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﻳﯩﺮاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ دﯨﻠﯩﺪا ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎي دﯦﻤﻛﺘﯘر.
ﮬدﯨﺴﺘﯩ» :ﻣﯧﻨ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻣﻣﻨﯘن ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ« دﯦن ﺳزدﯨﻦ :ﻣﯧﻨ ﺋﯘ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﻣﻣﻨﯘن ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﮔرﭼ ﻣن ﺋﯘ
ﺋﯩﺸﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﺘﯩﻤﺪا ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رازى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ ،ﻣن ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯦﺘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤن ،ﻣن ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﺗﻟپ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﯜز ﺑرﻣﯩﻧﻠﯩﯩﯩﻤﯘ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤن دﯦﻤﻛﺘﯘر.
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨ ﺳﯩﺮ‐ﺋﺳﺮار ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ دﯨﻠ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ۋە ﻛﯕﻠﯩ ﻛﯩﻠﯩﯟاﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ،
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ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩ ﺋﺎرام دﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن رازى ﺑﻮﻟﯘش دﯦﻤﻛﺘﯘر.
ﮬﺎﭘﯩﺰ ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺟر رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ "ﺳﮬﯩﮭﯘل ﺑﯘﺧﺎرى" ﻛﯩﺘﺎب دەﺋﯟات ۋە ﻛﯩﺘﺎب ﺗۋﮬﯩﺪﺗ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ
ﺷرﮬﯩﺴ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽ ﺋﯩﺰاﮬﺎت ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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