 ‐ 97500ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﮬق ﺋﺎﻟﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﻣن ﺋﻟﯜﻛﻠرﻧﯩﯔ روﮬﯩﻐﺎ ﺋﺎﺗﺎپ ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘل ﺗﺎﭘﯩﻤن ،ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﭘﯘل ﺗﯧﭙﯩﺶ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﯩ ﺑﯩﺮدﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﯘم ،ﻣن ﺑﯘ ﭘﯘل ﺑﯩﻠن ﭘرز ﮬج ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺴﺎم ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﻣﻧﺴﯘﭘﺘﯘر.
ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘش ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن:ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨ
ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ،ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ،ﻛﺎﺳﺎت ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﯩﺠﺎرەﺗﻨ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺰ رﯨﺰﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑرﮔن
ﻧرﺳﯩﻠرﻧ )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن( ﻳﻮﺷﯘرۇن ۋە ﺋﺎﺷﺎرا ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺟﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﮬرپ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻛﯩﺸﯩ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺷﯘ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﻮن ﮬﺳﺴﯩﺴﯩ ﺑﺎراۋەر ﺋﺟﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﻣن " ا ل م ")ﺋﻟﯩﻒ ،ﻻم ،ﻣﯩﻢ( ﻧ ﺑﯩﺮ ﮬرپ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻤﺎﻳﻤن ،ﺋﻟﯩﻒ
ﺑﯩﺮ ﮬرﭘﺘﯘر ،ﻻم ﺑﯩﺮ ﮬرﭘﺘﯘر ،ﻣﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﮬرﭘﺘﯘر.
ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﭘﻛﯘر ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘش ﺋﻣﻟرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ۋە ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧ ﭘﯘل ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺋﻮﻗﯘش ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪۇ .دﯦﻤك؛ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨ ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﯘل ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس .ﺋﻟﯜﻛﻠرﻧﯩﯔ روﮬﯩﻐﺎ ﺋﺎﺗﺎپ ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘش دﯦن دﯨﻨﺪا ﺋﺳﻠ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ،ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﭘﯘل ﺗﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﺳﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس .ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﭘﯘل ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ
ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪا ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺳﺎۋاپ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى
ﺑﯩﻠن ﭘﻗت ﮬﺎﻳﺎﺗ دۇﻧﻴﺎﻧ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ زﯨﺒﯘ ‐ زﯨﻨﻨﯩﺘﯩﻨ )ﻳﻧ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﺗﻠﯩﺮﯨﻨ (ﻛزﻟﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺟﺮﯨﻨ ﺑﯘ دۇﻧﻴﺎدﯨﻼ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،دۇﻧﻴﺎدا ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺟﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳ ﻛﯧﻤﻳﺘﯩﻠﻤﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ دوزاﺧﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧرﺳ ﻳﻮﻗﺘﯘر ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﻗﯩﻠﻐﺎن )ﻳﺎﺧﺸ (ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى ﮬﯧﺴﺎﺑﻘﺎ
ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺋﻣﻟر ﺑﯩﻠن دۇﻧﻴﺎ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﻛﯩﺸﯩﻠر ۋە ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﻣﺎل‐دۇﻧﻴﺎ ﻳﯧﻐﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﺎزاب ۋەدە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﺳﯘﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ
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ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇﺷ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ،ﺑﯘرۇن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘپ
ﺗﺎﭘﻘﺎن ﭘﯘل ﺑﯩﻠن ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس.
ﺋﭘﺴﯘس! ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺳﯩﺮدە ﻛﭘﻠﯩن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﭘﯘل ﺗﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﺳﯩﭙ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇۋاﻟﺪى ،ﺋﯘﻻر ﻣﺎﺗم
ﻣﯘراﺳﯩﻤﯩﺪا ،ﻗﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﻟﯜﻛﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑدﯨﻠﯩ ﻛﭘﻠپ ﭘﯘل ﺗﻮﭘﻼﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ
ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﯘﻟﻨ دەپ ﺋﻟﯜﻛﻠر ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﻛﺳﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس.
1ـ ﭘﯘل ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﻗﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﻟﯜﻛﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘش ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس.
2ـ ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘپ ﺑرﮔﻧ ﭘﯘل ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ،ﺑﯘ ﻣﺎﻟﻨ ﮬﺎرام ﻳﯧﻧﻠﯩﺘﯘر.
ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ۋە ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼ ﻗﺎرﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ۋە ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺗﯘرۇﺷﻨ،
ﺋﯘﻻر رﯨﺰﻗﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﭘﺎﻛﯩﺰە ﻛﺳﯩﭙﻠرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﮬﺎﻻل ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﻮﻟﻼر ﺑﯩﻠن ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻨ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﻳﻮل ﺑﺎﺷﭽ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ دۇﻧﻴﺎ ﻣﻧﭙﺗﯩﻨ ﺗﺎﻣﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻟ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻧﯩﻴت
ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘﯩﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻨ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﻳﻠﻧﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﺴﯘن!.
) دﯦﻤك؛ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨ ﭘﯘل ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﯩﻠن ) ﺑزى ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﻗﺎرﯨﻼر ﻣﯘﺳﯩﺒت ﺳﺎﮬﯩﺒ ﺑﯩﻠن ﺳﻮدﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮﺗﺎﻣﺎم
ﻗﯩﻠﺴﺎم ﻳﯜز ﻳﯜﺋن دﯦن ﺋﮬﯟاﻟﻼرﻣﯘ ﻳﻮق ﺋﻣس( ﺧﺗﻤ ﻗﯘرﺋﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻣﯧﻴﯩﺘﻨ ﻳرﻟﯩﺘ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯘرﺋﺎن
ﻛرﯨﻤﻨ ،ﺋﯜچ ﻛﯜن ﻳﺎﻛ ﻳﺗﺘ ﻛﯜﻧ ﻗدەر ﻗﺑﺮە ﺑﯧﺸﯩﺪا ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر ﺋﯘﻳﻐﯘر دﯨﻴﺎرﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑزى ﻳﯘرﺗﻠﯩﺮﯨﺪا
ﺧﯩﻠﯩﻼم ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘۋاﺗﻘﺎن ﺋﮬﯟاﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﯧﺸﻘدەم دﯨﻨ ﺋﯘﺳﺘﺎزﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰدﯨﻦ ﺑزﯨﻠﯩﺮى ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﻼس ﻧﭘﺴﯩﻨ
ﻳﯩﻐﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ رﯨﺰق ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻗﺪﯨﺮﮔ ﭘﯘﺗﯩﻠﯩﭗ
ﻛﺗﻧﻠﯩ ،ﺗﯩﺠﺎرەت ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮەر ﻛﺳﯩﭗ ﺑﯩﻠن ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﺴﺎ ،دﯨﻨ ﺧﯩﺰﻣﺗ ﻛرۈﻧرﻟﯩﻚ ﺗﺳﯩﺮ ﻳﺗﯜزﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
ﺋﻮرۇﻧﺴﯩﺰ ﺑﺎﮬﺎﻧﯩﻼرﻧ ﺗﻮﻗﯘپ ﭼﯩﻘﺘﯩﻴﯘ ﺋﻣﻤﺎ ﻧزﯨﺮ ﭼﯩﺮاﻗﻼردﯨ ﺗﻮﺧﯘ ﭘﺎﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﭽﻟﻤﯩﺪى .ﺳﻟپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎﻟﯩﻖ
ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﺮﮔ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋرﻧك ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى .دﯨﻨ ﺧﯩﺰﻣﺗﻨﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ۋە ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻛﯜﺗﯜﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺗﻗززاﻧ ﺑﯩﺮ ﺗرەﭘ ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘﯩﻨ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺗﻮﺳﯘﺷﻘﺎ ﻳﯧﺘﻛﭽ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ،
ﺑﻟ ﺑﺎﺷﻼﻣﭽ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﻧﯧﺴ ﭘﺎﻳﺪﯨﻨ دۇﻧﻴﺎدﯨ ﻧخ ﭘﺎﻳﺪﯨﻐﺎ ﺗﯩﯩﺸﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻼرﻣﯘ ﺟﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰدە ﺋﺎﻧﭽ ﺋﺎز ﺳﺎﻧﻨ
ﺋﯩﻟﻠﯩﻤﯩﺴ ﻛﯧﺮەك .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﺎﻻﻣﯩﻨ ﭘﯘل ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎل‐دۇﻧﻴﺎ ﺗﻮﭘﻼۋاﺗﻘﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻧﻠﯩﯩﻨ
ﻳﺎدﻟﯩﺘﯩﭗ ﺋﺗﯩﻤﯩﺰ :ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ ) ﻳﻧ ﺗۋراﺗﺘﺎ ( ﻧﺎزﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﻳﻮﺷﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺋﯘﻧ ﺋﺎزﻏﯩﻨ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ
ﻗﺎرﻧﯩﻐﺎ ﻳﯧﯩﻨ ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﯧن ﺷﯘ ﮬﺎرام ﻣﯩﻠ ﺋﯘﻻرﻧ دوزاﺧﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ ،ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻر ﺧﻮﺷﺎل ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳزﻟرﻧ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﮔﯘﻧﺎﮬﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻛﻠﯩﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎزاﺑﻘﺎ دۇﭼﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻧ ﺷﯘﻻر ﮬﯩﺪاﻳﺗﻨ ﮔﯘﻣﺮاﮬﻠﯩﻘﻘﺎ ،ﻣﻏﭙﯩﺮەﺗﻨ ﺋﺎزاﺑﻘﺎ ،ﺟﻧﻨﺗﻨ دوزاﺧﻘﺎ ﺗﯧﯩﺸﺘ ،ﺋﯘﻻر دوزاخ ﺋﺎزاﺑﯩﻐﺎ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦن ﭼﯩﺪاﻣﻠﯩﻖ!.
ﺳﯜرە ﺑﻗرە  -175-174ﺋﺎﻳﺗﻠر.
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ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯩﭽﺎرە ﻣﯘﺳﯩﺒت ﺋﯩﯩﺴ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﻣﻮﻟﻠﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯕﻠﯩﻨ ﺋﯩﺰدەپ ﻳﻮق ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗرز ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯘرۇپ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯘﻧﯘﻣﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻟﯩﭙﺎﭘﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﯩﯔ ﻏﯧﻤﯩﺪە ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻧﺎرازى ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨ ﺑﯩﺮ ﺗرەﭘ ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﻳﻧ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﻣﯘﺳﯩﺒت ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻣﻮﻟﻠﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻛﻟﻤي ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮەپ ،ﻣﻮﻟﻠﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎزۇك ﻛﯕﻠﯩﻨ ﺋﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﭘﭽﯩﻞ ﭼﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﯩﺰدەپ ﺗﯘرۇۋاﺗﻘﺎن
ﭘﻳﺘﻨﯩﯔ ﺋزﯨﺪە ،ﺋﯘ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘرﺳﯩﺰﻟﯩﯩ ﮬﻣﺎرﻻﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﯩﺸﻠﯩﻚ ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﺴﯩﻨ
ﺋﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺳزﻣﻳﯟاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەك .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى... :ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻘﺎ ۋە
ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎردەﻣﻠﯩﺸﯩﻼر ،ﮔﯘﻧﺎﮬﻘﺎ ۋە زۇﻟﯘﻣﻐﺎ ﻳﺎردەﻣﻠﺷﻤﯕﻼر ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎزاﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯘﯕﻼر ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎزاﺑ
ﮬﻗﯩﻘﺗن ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﯜرە ﻣﺎﺋﯩﺪە -2ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤ. 
ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻳﯧﺘرﻟﯩﻚ ﻣﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯩ ﻳﺎﻛ دﯨﻨ ﻣﺳﯩﻠﯩﻠردە ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺶ ﭘﯘرﺳﯩﺘ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋزرﯨﻠﯩﻚ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻرﻧ ﻛﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻼر دۇﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺗﯧﯩﺸﻠﯩﻚ ﺟﺎزاﺳﯩﻨ ﺗﺎرﺗﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧ ﮬﻗﯩﻘﺗﺘ ﻣﯘﺳﺘﮬم ﻗﯩﻠﺴﯘن ۋە ﮬﻗﯩﻘﺗﭽﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﻗﯩﻠﺴﯘن ‐.ﻣﯘﮬررﯨﺮ‐(
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