 ‐ 111867ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ دﯨﻨ ﻛم ،ﺋﻗﻠ ﻗﯩﺴﻘﺎ دﯦن ﺳزﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺑﯩﺰ داﺋﯩﻢ :ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻗﻠ ﻗﯩﺴﻘﺎ ،دﯨﻨ ﻛم دﯦن ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﺎﯕﻼﻳﻤﯩﺰ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑزى ﺋرﻟر ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ دەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ ﻗﻮﻳﯘﺷﯘﯕﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﻣن ﺳﯩﻠردﯨﻨﻤﯘ ﺋﻗﻠ ﻗﯩﺴﻘﺎ ،دﯨﻨ ﻛم ،
ﺋﯩﺮادﯨﻠﯩﻚ ﺋرﻟرﻧﯩﯔ ﺋﻗﻠﯩﻨ ﻛﺗﯜزۈۋﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮەرﺳﯩﻨ ﻛرﻣﯩﺪﯨﻢ دﯦﻧﺪە ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر :ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﺴ !ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﻗﻠﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﺎﻗﯩﺲ ۋە دﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﻣﻠﯩ ﻗﺎﻳﺴ؟ دەﻳﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻘ ﺋرﻧﯩﯔ ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻐﺎ ﺑﺎراۋەر ﺋﻣﺳﻤﯘ؟ دﯦﺪى ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر :ﺷﯘﻧﺪاق دﯦﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﺎﺷﯘ ﺋﻗﻠﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﻠﯩﻘ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر
ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﺪۇ ،روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪۇ ﺷﯘﻧﺪاﻗﻤﯘ؟ دﯦﻧﺪە ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر :ﺷﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم:
ﺋﺎﺷﯘ دﯨﻨﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻛﻣﻠﯩ دەﻳﺪۇ] .ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ﮬدﯨﺲ[ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻗﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﺎ
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑﯩﻨ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﺪە ﺗﯘﺗﯘش ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗۋەﻧﻠﯩﯩﺪﯨﻦ دەپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻘ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻘ ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﺎﺷﯘرۇۋﯦﺘﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﭼﺎﻻ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﯘﻧﯘﺗﻘﺎق
ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﻤﯘ ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯧﯩﺘﺘ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ﴿ :واﺳﺘَﺸْﻬِﺪُوا
ﺷَﻬِﻴﺪَﻳﻦ ﻣﻦ رِﺟﺎﻟﻢ ۖ ﻓَﺎن ﻟﱠﻢ ﻳﻮﻧَﺎ رﺟﻠَﻴﻦ ﻓَﺮﺟﻞ واﻣﺮاﺗَﺎنِ ﻣﻤﻦ ﺗَﺮﺿﻮنَ ﻣﻦ اﻟﺸﱡﻬﺪَاء ان ﺗَﻀﻞ اﺣﺪَاﻫﻤﺎ ﻓَﺘُﺬَﻛﺮ اﺣﺪَاﻫﻤﺎ
اﺧْﺮﱝ﴾ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ:ﺳﯩﻠر ﺋر ﻛﯩﺸﯩﻼردﯨﻦ ﺋﯩ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻼر ،ﺋﮔر ﺋﯩ ﺋر ﻛﯩﺸ ﻳﻮق
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﯩﻠر )ﺋﺎداﻟﯩﺘﯩ ،دﯨﻴﺎﻧﯩﺘﯩ (رازى ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋر ،ﺋﯩ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻼر ،ﺑﯘ
ﺋﯩ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻨﭽﯩﺴ ﺋﯧﺴﯩ ﺳﺎﻟﯩﺪۇ] .ﺳﯜرە ﺑﻗرە -282ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤ.[
ﺋﻣﻤﺎ دﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻛﻣﻠﯩ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﮬﻳﯩﺰدار ۋە ﻧﯩﭙﺎﺳﺪار ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﺪۇ ۋە روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﺳﺎﻗﺎﻳﻐﺎﻧﺪا ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ دﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻛﻣﻠﯩ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘ ﻛﻣﭽﯩﻠﻠﯩ ﺟﺎزاﻻﻧﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﻛﻣﭽﯩﻠﻠﯩﻚ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺑﯘﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﺎرﯨﺘﯩﭗ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن.
ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﺴﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﯩ زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ رەﮬﻤت ﻗﯩﻠﯩﭗ
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ﺋﯘﻻر ﮬﻳﯩﺰدار ،ﻧﯩﭙﺎﺳﺪار ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﻤﺎي ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﯕﺸﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪى .ﺋﻣﻤﺎ ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ
ﻛﻟﺴك؛ ﮬﻳﺰ ۋە ﻧﯩﭙﺎﺳﺪارﻟﯩﻖ ﮬﺎﻟﯩﺘ ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻘﻨ ﭼﻛﻠپ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﻧﺎﻣﺎز ﻛﯜﻧﺪە ﺑش ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻛﺮارﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻳﺰ ﻣﯘددﯨﺘ ﺋﺎﻟﺘ ﻛﯜن ﺑزﯨﺪە ﻳﺗﺘ ﻛﯜن ﮬﺗﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛپ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻧﯩﭙﺎس ﻣﯘددﯨﺘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜﻧ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ رەﮬﻤت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻر ﮬﻳﺰدار
ﻳﺎﻛ ﻧﯩﭙﺎﺳﺪار ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺳﺎﻗﺎﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪى .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ
ﺳزﻟردﯨﻦ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﻗﻠ ﻗﯩﺴﻘﺎ ۋە دﯨﻨ ﻧﺎﻗﯩﺲ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺗﻗززا ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﮬدﯨﺴﺘ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺎﻻم ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻘﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﯩﯩﺘﻟﻤﺳﻠﯩﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻗﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﻣﻠﯩﯩﻨ ،ﮬﻳﺰ ،ﻧﯩﭙﺎس ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ
ﻧﺎﻣﺎز ،روزﯨﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎن دﯨﻨﻨﯩﯔ ﻛﺎﻣﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑردى ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﮬﻣﻤ ﺋﯩﺸﺘﺎ
ﺋرﻟردﯨﻦ ﺗۋەن ﺗﯘرﯨﺪۇ ۋە ﺋرﻟر ﮬﻣﻤ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼردﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜن ﺗﯘرﯨﺪۇ دﯦﻧﻠﯩﻚ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻧﻤﻳﺪۇ.
ﺷﯘﻧﺪاق ،ﻧﯘرﻏﯘن ﺳۋەﺑﻠردﯨﻦ ﺋﻮﻣﯘﻣ ﺋرﻟر ﺋﻮﻣﯘﻣ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼردﯨﻦ ﺋۋزەل ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :اﻟﺮِﺟﺎل
ﻗَﻮاﻣﻮنَ ﻋﻠَ اﻟﻨّﺴﺎء ﺑِﻤﺎ ﻓَﻀﻞ اﻟﻠﱠـﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠَ ﺑﻌﺾٍ وﺑِﻤﺎ اﻧﻔَﻘُﻮا ﻣﻦ اﻣﻮاﻟﻬِﻢ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋرﻟر ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻣﯩﻴﻠﯩﺮﯨﺪۇر ،ﺑﯘ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑزﯨﺴﯩﻨ ﺑزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ )ﻳﻧ ﺋرﻟرﻧ ﻛﯜچ ‐ ﻗﯘۋۋەت ،ﻏﺎزاﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺟﮬﺗﻠردە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼردﯨﻦ(
ﺋﺎرﺗﯘق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻨﺪۇر ۋە ﺋرﻟرﻧﯩﯔ ﺋز ﭘﯘل ‐ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳرپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻨﺪۇر )ﻳﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻧﭘﯩﻘﯩﺴ ﺋرﻟرﻧﯩﯔ
زﯨﻤﻤﯩﺴﯩ ﻳﯜﻛﻠﻧﻧﻠﯩﺘﯩﻨﺪۇر(] .ﺳﯜرە ﻧﯩﺴﺎ -34ﺋﺎﻳت[.
ﻟﯧﯩﻦ ﺑزى ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﻛپ ﺋﯩﺸﻼردا ﺋرﻟردﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﻗﯩﻠﺪە ،دﯨﻨﺪا ،ﺋﯧﺴﯩﺪە ﺗﯘﺗﯘش
ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻠﯩﻘﯩﺪا ﺋرﻟردﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺗﯘرﯨﺪۇ.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘﯩﻤﯘ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﻗﯩﻠﺪە ۋە دﯨﻨﺪا ﺋرﻟردﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﺋﯩ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪا ﺗۋەﻧﺮەك
ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺑزى ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى ﻛپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻧﯘرﻏﯘن ﺋرﻟر ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺗﻟﯩﻢ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻣﻐﺎ ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻣرﺗﯩﯟﯨ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺑزى ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑزى
ﻣﺳﯩﻠﯩﻠرﻧ ﺋرﻟردﯨﻦ ﺑﻛﺮەك ﺋﯧﺴﯩﺪە ﺗﯘﺗﯩﺪۇ .ﺋﯩﺴﻼم ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪﯨ ﻧﯘرﻏﯘن ﻣﺳﯩﻠﯩﻠردە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﯧﺴﯩﺪە ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﺎ
ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﻨﯩﺶ ﻣﻧﺒﯩﻴﯩ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎن .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم دەۋرﯨﺪﯨ ﺋﺎﻳﺎل ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻐﺎ،
ﺳﯩﻴﺮەﺗﻠﯩﺮﯨ ﻧزەر ﺳﺎﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺑﯘﻧ ﺋﻮﭼﯘق ﻛرۈۋاﻻﻻﻳﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘ ﻣﻟﯘم ﺑﻮﻟﯩﺪۇﻛ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼردﯨ ﺑﯘ ﺋﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﻠﯩﻘ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن رﯨﯟاﻳﺗﻠﯩﺮﯨ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠپ
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ﻗﻮﻳﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ دﯨﻨﺪا ﻣﯘﺳﺘﮬم ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻘﯩﻨ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻧﺪﯨﺴ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﻗﯘﻟ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﭼﻛﻠپ ﻗﻮﻳﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ.ﮬﻳﺰ،
ﻧﯩﭙﺎس ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە روزا ﺗﯘﺗﻤﺎي ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﺗﯘﺗﯘﺷ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻘ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮرۇﻧﺪﯨﺸ ،ﺑزى ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑك ﺋﯧﺴﯩﺪە ﺗﯘﺗﯘﺷ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼردا
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻧﺎﻗﯩﺴﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻤﻳﺪۇ .ﺋﯘ ﭘﻗت ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك دﯨﻨﺪا ۋە ﺋﻗﯩﻠﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﺋﻳﻴن
ﻛﻣﭽﯩﻠﯩﺘﯘر .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻣﯩﻨﻠر ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧ ﺋﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ،دﯨﻨ ﻛﺎم دەپ ﺋﻳﯩﺒﻠﯩﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﺑﯘ ﻛﻣﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دﯨﻨﺪﯨ ﻛﻣﻠﯩ ،ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯧﯩﺘﯩﺸ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻗﯩﻠﺪﯨ ﻛﻣﭽﯩﻠﯩ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋرﻟر ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﻨﺴﺎﭘﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷ ﻻزﯨﻢ .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳزﯨﻨ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ۋە ﺗﻮﻏﺮا
ﺷﻛﯩﻠﺪە ﭼﯜﺷﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەك.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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