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ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺧﻮﺷﻨﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧ ﺷﯘﻧﺪاق ﮬرﻣت ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﺳﺎﻗﻤﯘ ،ﺧﻮﺷﻨﺎم ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗرﻟﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰى
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺧﺎس ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻤﻨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺰﮔ ﺳﯧﮭﺮ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﮬﻳﺮان ﻗﺎﻻرﻟﯩﻘ ،ﻣن ﺧﻮﺷﻨﺎﻣﻨ ﭼﯜﺷﯜﻣﺪە ﺋﯩ ﻣن
ﺑﯩﻠﻤﯩن ﺋﮬﯟاﻟﺪا ﺋﯩ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯜﺳﺘﯜﻣ ﺳﯘﻳﯘق ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺗﻛن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻛردۈم ،ﻣن ﻗﻮرﻗﯘپ ۋە ﺑﯩﺌﺎرام ﺑﻮﻟﯘپ
ﺋﻮﻳﻐﯘﻧﯘپ ﻛﺗﺘﯩﻢ ،ﺑﯩﺰ دﯨﻨﻨ ﺳﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﻛﯜﭼﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﭽ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺋﯩﺪۇق ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﺑزى
ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﺋز‐ﺋﺎرا ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻟﻤﺳﻠﯩﻚ ،ﻛپ ﻛﯩﻠﯩﺸﻤﺳﻠﯩ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪۇق ،ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮى ﺋﯧﭽﯩﻤﺪە ﻣﯧﻨ
ﺋزﮔرﺗﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﺋﯩﻠﯩﺮﻛﯩﺪەك ﺧﻮﺷﺎل ،ﺟﯘﺷﻘﯘن ۋە ﺗﯧﺮﯨﺸﭽﺎن ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﺗﯩﺰ
ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﻛﯧﭽﯩﺴ ﺋﯘﺧﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎي ،ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺋﯘﺧﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ،ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺳۋەﭘﺴﯩﺰ ﺧﯩﺰﻣﺗﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﻤﯘ
ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﺋزۈﻣ ﺋﯩ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﻤن ،ﺧﯘددى ﺑﯩﺮﺳ ﻣﯧﻨ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﺟﺒﯘر ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪەك ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﻳﯩﯩﺮﻣ
ﻳﺗﺘ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮدﯨﻢ ،ﺑك ﭼﺎرﭼﺎپ ﻛﺗﺘﯩﻢ ،زﯦﺮﯨﯩﺸﻠﯩﻚ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ رۇﻗﯩﻴ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﺗﻟپ
ﻗﯩﻠﻤﺎي ﺟﻧﻨﺗ ﻛﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﺗﻤﯩﺶ ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن رۇﻗﯩﻴ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﻗﯩﺮﯨﻖ
ﻛﯜﻧﯩﭽ ﮬر ﻛﯜﻧ ﺑﻗرە ﺳﯜرﯨﺴﯩﻨ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﯘرۇﻧﺪۇم ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘﻧ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﻛپ ﺋﯘرۇﻧﺪۇم ،ﮬر ﻗﯧﺘﯩﻤﺪا ﺑك
ﻗﻮرﻗﯘﻧﯘﭼﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﻠرﻧ ﻛرﯨﻤن ،ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻤﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺳﯧﮭﺮﻧ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻨ ﺗﯩﻠپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻣﺪﯨ
ﮬﻣﻤﻳﻠﻧﻨﯩﯔ ﺳﯧﮭﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﻧﯧﻤ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤن ،ﻳﻮل ﻛرﺳﯩﺘﯩﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻤن؟.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ رەﺑﺒ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﺎﻛ ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﯩﭽ ﺋﮔﺷﻧﻠرﮔ دۇرۇت‐ ﺳﺎﻻﻣﻼر ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺳﯧﮭﺮ ۋە ۋەﺳﯟەﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺗﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪا دۇچ ﻛﻟن ﺑﺎرﻟﯩﻖ
ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳﯧﮭﺮ ۋە ۋەﺳﯟەﺳﯩ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﻟﯜك ۋەﮬﯩﻤ،
ﺧﯩﻴﺎﻟﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻳﺎﺷﺎﻳﺪۇ ،ﻛﯜﻧﺴﯩﺮى ۋەﮬﯩﻤﯩﻠر زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﭼﯩﺮﻣﯩﯟاﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠن ﺋزﯨﻨﯩﯔ
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ﺋﯩﺶ‐ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎرﯨﺴﯘن ،ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﻣﻤ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪۇر ،ﮬﻣﻤ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺳۋەﺑﯩﺪۇر .ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﻣﻤ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑﯩﺪۇر .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﮬﯧﺮﯨﺴﻤن ﺑﻮﻟﯘش ﻛﯧﺮەك ،ﻳﺎﺧﺸ ﮬﺎﻳﺎت دﯦن ﮬﻗﯩﻘﺗﺘ ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﻣﻣﯩﻦ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻣﻦ ذَﻛﺮٍ او اﻧْﺜَ وﻫﻮ ﻣﻮﻣﻦ ﻓَﻠَﻨُﺤﻴِﻴﻨﱠﻪ ﺣﻴﺎةً ﻃَﻴِﺒﺔً
وﻟَﻨَﺠﺰِﻳﻨﱠﻬﻢ اﺟﺮﻫﻢ ﺑِﺎﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻛﺎﻧُﻮا ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﺋر ـ ﺋﺎﻳﺎل ﻣﻣﯩﻨﻠردﯨﻦ ﻛﯩﻤ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧ
ﺋﻟﯟەﺗﺘ) دۇﻧﻴﺎدا ﻗﺎﻧﺎﺋﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ  ،ﮬﺎﻻل رﯨﺰﯨﻖ ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﮔ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﯩﭗ( ﺋﻮﺑﺪان ﻳﺎﺷﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ،ﺋﻟﯟەﺗﺘ،
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻣﻟﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮاق ﺳﺎۋاب ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ] «.ﺳﯜرە ﻧﮬﯩﻞ -97ﺋﺎﻳت[.
ﺑﺧﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ۋە ﻧﺎﭼﺎر ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ زﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ۋە ﮬﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎش ﺗﺎرﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۈر ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻣﻦ اﻋﺮض ﻋﻦ ذِﻛﺮِي ﻓَﺎنﱠ ﻟَﻪ ﻣﻌﻴﺸَﺔً ﺿﻨﺎً ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﻛﯩﻤ ﻣﯧﻨﯩﯔ زﯨﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﻳﯜز ﺋرۈﻳﺪﯨن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﮬﺎﻳﺎﺗ ﺗﺎر )ﻳﻧ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻣﺴﯩﺰ( ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺋﯘﻧ ﺑﯩﺰ ﻛﻮر ﻗﻮﭘﯘرﯨﻤﯩﺰ] «.ﺳﯜرە ﺗﺎﮬﺎ -124ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﮬﻗﺘﯩﻦ ﻳﯜز ﺋرۈش زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺟﺎﭘﺎ‐ﻣﯘﺷﻗﻘت ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳۋەپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺧﯩﺰﻣت ﺋﯩﺰدەش ،ﮬﻮرۇﻧﻠﯘق ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺧﯩﺰﻣت ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗرەﭘﻠردە ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎن
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼرﻏﺎ ﺳۋﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﻐﺎن ﻳردﯨﻦ رﯨﺰﯨﻖ
ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺋزاﻟﯩﺮى ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻤﯘ ﻛپ ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎر ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺳزﻟﯩﺪﯨﯩﺰ ،ﮬر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨ ﺗﻛﺸﯜرﯨﺸ ،ﮔﯜزەل
ﺋﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺸ ،ﺳۋﯨﺮﭼﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺟﺎۋاپ ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﺸ ،ﻛپ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺗﺎﻻش‐ﺗﺎرﺗﯩﺸﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎم ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑﯩﻨ ﺋﯩﺰدەش ﻛﯧﺮەك .ﺋﮔر ﮬﻗﯩﻘ ﺳۋەپ ﺗﯩﭙﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻧ
ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﻛﻳﯜﻧﯜش ۋە ﺗﯩﻨﭻ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﺳﯩﮭﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﮔر ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
رۇﻗﯩﻴ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺳﯧﮭﯩﺮدﯨﻦ ﻏﺎﻟﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯩﺰ ﭼﻛﻠﻧﻤﻳﺪۇ.
ﺳﯩﺰ ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑرداﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﻗرە ﺳﯜرﯨﺴﯩﻨ ﺋﻮﻗﯘش ﺋﯩﺮادﯨﯩﺰﻧ ﻛﯜﭼﻳﺘﯩﯔ ،ﺑﯘﻣﯘ
داۋاﻟﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ۋە ﺳﯧﮭﺮﻧ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤ ،ﺳﯧﮭﺮدﯨﻦ ﻗﯧﻴﻨﺎﻟﺪﯨﻢ دەپ ﺷﯩﺎﻳت ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳل ﻗﺎراش
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺟﻧﻨﺗ ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﺗﻤﯩﺶ ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬدﯨﺴﯩ ﻛﻟﺴك ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ
ﺋﻣس ﮬم ﺟﻧﻨﺗﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻣرﺗﯩﯟﯦﺴﯩﺪﯨ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻣﯘ ﺋﻣس ،ﺑزى ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﮬﯧﺴﺎب ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﭗ ﺟﻧﻨﺗ ﻛﯩﺮﯨﺪۇ،
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ﮬﺗﺘﺎ ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﺟﻧﻨﺗ ﻛﯩﺮﮔن ﻳﺗﻤﯩﺶ ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣرﺗﯩﯟﯦﺴ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧ ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﺟﻧﻨﺗ ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ۋە ﺋﺎزاﺑﺴﯩﺰ ﻛﯩﺮﮔن ﻳﺗﻤﯩﺶ ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸ ﭘﻗت رۇﻗﯩﻴ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻨﻼ ﺑﯘ ﺳﯜﭘﺗ
ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى ،ﺑﻟ ﺗۋﮬﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﮬﻗﯩﻘ ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺪى،
ﺗۋﮬﯩﺪ ﺋﻗﯩﺪﯨﺴ ۋە ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﮬﺎﻳﺎت ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙ ﺑﻮﻟﻐﺎن.
ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،رۇﻗﯩﻴ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧن ﻳﺎﻛ ﻳﺎﻗﺘﯘرۇﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر
ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ :ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر رۇﻗﯩﻴ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ دﯦن ﺟﺎﮬﯩﻠت
دەۋرﯨﺪﯨ ﺳﯧﮭﺮﯨر ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن رۇﻗﯩﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ،ﺋﻣﻤﺎ ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﺎﻳﯩﺘ ۋە ﺷرﺋ زﯨﯩﺮ ﺑﯩﻠن
ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎن رۇﻗﯩﻴﯩﻠر ﮔرﭼ ﻛﯧﺴﻟﻨﯩﯔ ﺗﻟﯩﭙ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﻛﻠﻧﻤﻳﺪۇ ،دەﻳﺪۇ.
ﻗﺳﺘﻻﻧﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﮬدﯨﺴﺘﯩ :ﺋﯘﻻر رۇﻗﯩﻴ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ دﯦن ﺳز :ﺋﯘﻻر ﻣﯘﺗﻠق
رۇﻗﯩﻴ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻳﺎﻛ ﺟﺎﮬﯩﻠﯩﻴﺗﻨﯩﯔ رۇﻗﯩﻴﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ دﯦﻧﻠﯩﺘﯘر""] .ﺋﯩﺮﺷﺎدۇﺳﺴﺎرى"
-9ﺗﻮم -271ﺑت[.
ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺟرﻧﯩﯔ"ﭘﺗﮭﯘل ﺑﺎرى" -11ﺗﻮم -410ﺑﺗ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨ ﺳزﮔ ﺋﺎﺳﺎﺳن :ﻛﯧﺴﻟﻨﯩﯔ ﺷرﺋ رۇﻗﯩﻴﯩﻨ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺟﻧﻨﺗ ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﺗﻤﯩﺶ
ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﺗﻤﻳﺪۇ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﺟﻧﻨﺗ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﺗﻤﯩﺶ ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﻤن دەپ ،رۇﻗﯩﻴ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺷﻨ ﺗرك
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺰﺗﯩﺮاب ﭼﯧﯩﭗ ،ﻛپ ﺷك ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯧﭽ ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ،ﺳۋﯨﺮﺳﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ،داۋاﻟﻐﯘش ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﺶ
ﺋﻣس ﮬم ﺑﯘ ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﺟﺗﻨﺗ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﺗﻤﯩﺶ ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﯩﺰ،
رۇﻗﯩﻴ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ رۇﻗﯩﻴ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﮔﯘﻧﺎھ‐
ﻣﺳﯩﻴﺗﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﯩﯩﺰ ﺑﻟﯩﻢ ﺟﻧﻨﺗ ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﺗﻤﯩﺶ ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣﮬﺮۇم ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ.
ﺳﯩﺰﮔ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘش ﺗﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘزﻟ‐رەﮬﻤﯩﺘ ﻛﯕﯩﺮدۇر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﺰﮔ
ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﭘزﯨﻠﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺟﻧﻨﺗﺘ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﺮ ﻣرﺗﯩﯟە ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎي ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﺰﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﻐﺎي.
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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