 ‐ 114534ﺋﻣﺮە ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘ ﺑﯘرۇن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﻗرزﻣﯘ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﻨﺴﺎﻣﻼ ﺋﻣﺮە‐ﮬج ﻗﯩﻠﯩﻤن دەپ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﮔر ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘﯩﻤﺪﯨﻦ
ﺋﯧﺸﯩﻨﺴﺎم ،ﺋﺗﺷ ﺗﯩﯩﺸﻠﯩﻚ ﻗرزﯨﻢ ﺑﺎر ﺗﯘرۇﻗﻠﯘق ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﺴﺎم ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﻳﺎﻛ ﻗرزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﻤﻧﻤﯘ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن .ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠرﮔ ﻛﭘﻠپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﮬج‐ﺋﻣﺮە ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜن ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺪۇ.ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﻗرز ﺋﯩﻠﯩﭗ،
ﻗرز ﺋﯩﯩﻠﯩﺮى ﻗرزﻧ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ،ﻗرزدارﻟﯩﻖ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﮬج‐ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﺴﻼم ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﺎﭘﺎﻟﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘ ﻗﺎﺗﺎردا
ﻗﻮﻳﯩﺪۇ ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮى ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺋﯘﻻر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻖ ،دوﺳﺘﻠﯘﻗﻨ
ﻛﯜﭼﻳﺘﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎل‐ﻣﯜﻟﯩ ﻳﻮﻟﺴﯘزﻟﯘق ۋە ﮬﻗﻘﯩ ﺗﺎﺟﺎۋۇز ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﻟپ ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﻣن ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻛﯩﺸﯩ ﻗرزدار ،ﺑﯘ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻢ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ راﻣﯩﺰاﻧﻨ
ﻣﻛﯩ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﺗﯜزﺳم ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺑﯩﺰ ﻣﻛﯩﺪە ﺗﯘرۇش ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋي ﺋﯩﺠﺎرﯨﺴﯩﻨ ﮬر ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺗﻟﻳﻤﯩﺰ،ﺑﯘ ﻗﺎﻧﺪاق
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎۋاب ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻣن ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺳﯘﺋﺎل ﺳﻮراپ ﺑﺎﻗﺎي :ﻧﭘﻠ ﺳدﯨﻘ
ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن زاﻛﺎﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ؟ ،ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن زاﻛﺎﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸ .ﻧﭘﻠ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﺌﺎدا
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﺗﯘﻗﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﭘرز ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ؟ ،ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﭘرز ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸ.
ﺋﻗﻠ ﻗﺎراش ﺑﯩﻠن ﻳﻛﯜﻧﻠﯩﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﮬر ﻗﺎﭼﺎن ﭘرز ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﻧﭘﻠ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠردﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜن ﻗرزى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗرزﯨﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻣﻛﯩ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻧﭘﻠ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻣﺮە‐ﮬج ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا
ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﻗرزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘرزدۇر .ﻧﭘﻠ ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ زۆرۈر ﺋﻣس ﺑﻟ ﻗرزدار ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﭘرز ﮬﺟﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻼر! دﯨﻦ دﯦن ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎت‐ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺋﻣس .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻧﺪﯨﻠرﮔ ﭘرز ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدەت ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر .ﻗرزدار

3/1

ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻣﺮە ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﮔر ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ دۇﻧﻴﺎدﯨﻦ ﻛﺗﺴ ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ.ﻗرزدار
ﻛﯩﺸ ﮬج ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺑﯩﺮ ﭘرزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى دﯦﻤﻳﻤﯩﺰ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ زﯨﻤﻤﯩﺴﯩﺪە ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺗﯩﯩﺸﻠﯩﻚ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﭘرز ﺑﺎر ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗرزدﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت .ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻗرزﯨﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﭽ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﮬج ﻗﯧﻠﯩﺶ ﭘرز
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﮬﺟﻨﯩﯔ ﭘرز ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﮬج ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗرزدار ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪۇر.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺳﯩﺰ راﻣﯩﺰاﻧﻨ ﺋز ﻳﯘرﺗﯩﯩﺰدا ﺋﺗﯜزۈپ ،ﭘﯘل‐ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﺗﻮﭘﻼپ ﻗرزﯨﯩﺰﻧ
ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﯔ .ﺋزﯨﯩﺰﻧ ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽ ﺟﺎﭘﺎﻏﺎ ﺳﺎﻟﻤﺎڭ .ﺳﺎراي ﺑﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺷﮬر ﺑﯘزﻏﺎن ﻛﯩﺸﯩﺪەك ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﻤﺎڭ.ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋز ﺷﮬﺮﯨﯩﺰدە ﺗﯘرۇﺷﯩﯩﺰ زۆرۈردۇر.
ﻳﻧ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻗﺎ ﺗﺳﯩﺮ
ﻳﺗﯜزﻣﻳﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋز ﻳﯘرﺗﯩﺪا ﺗﯘرۇﺷ ﻳﺎﻛ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﻗرز ﺋﯩﯩﺴﯩ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻣﺳﯩﻠن :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ :ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮن ﻣﯩﯔ ﻛﻮي ﻗرزﯨﯩﺰ ﺑﺎر ﺋﯩن ،ﻧﭘﻠ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﻗرزﻧ ﺋﺎدا
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﮬﯩﻢ ،ﺳﯩﺰ ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﻣن ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺑﯩﺮﯨﯔ ،ﺑﯧﺮﯨﺶ‐ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﮬﻣﻤ ﺧﯩﺮاﺟﺗﻨ
ﻣن ﻗﯩﻼي دﯦﺴ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﮔ ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ دﯦﻴﯩﻠﺴ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛ ،ﺑﯘ ﻛﯩﺸ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻣﺮە ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻟﯜﭼ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘ ﺋﺳﻠ ﺑﻮﻳﯩﭽ
داۋاﻣﻠﯩﺸﺎﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺋﺎزراق ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ؟ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻳﻤﯩﺰ .ﺋﮔر ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘ ﺋﻮﺧﺸﺎش داۋاﻣﻼﺷﺴﺎ ﺑﺎرﺳﺎ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻤﯩﻴﯩﭗ ﻛﺗﺴ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﺎردﯨﻤ ﺑﯩﻠﻧﻤﯘ ﺳﭘر
ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﻗرز ﻣﯘددەﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻣﯘددەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﭘرﻗ ﻳﻮق .ﺋﮔر ﻗرز ﻣﯘددەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ۋاﻗﺘ
ﻛﻟﻧﺪە ﺋﺗﺷ ﻛﯧﭙﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﺎ ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻟﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﺳﯩﻠن :ﮬﻛﯜﻣت ﺧﺎدﯨﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﺋﺗﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗرزى ﺑﺎر ﺋﯩن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ۋاﻗﺘ ﻛﻟﻧﺪە ﺋﯘ ﻗرزﻧ ﺋﺗﺷ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨن ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﭘﻠ ﮬج
ﻳﺎﻛ ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ :ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋز ﻳﯘرﺗﯩﯩﺰدا ﺗﯘرۇﺷﯩﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗرز ﺋﯩﯩﺴﯩ
ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق زﯨﻴﯩﻨ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺳﯩﺰ ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻟﺴﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دەﻳﻤﯩﺰ) .ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ( رەﻗم -4 ،33ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﯘﺋﺎل.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯘﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎۋاﺑﯩﻤﯩﺰ :ﺳﯩﺰ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻗرزﻟﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘرۇڭ .ﺳﯩﺰ ﺋﯩﺶ
ﮬﻗﻘﯩﻢ ﺋﺎﺷﺴﺎ ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﻤن دەپ ﺋزﯨﯩﺰﮔ ﻧزﯨﺮ ﺑﯧﯩﺘن ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ،ﺑﯘﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك .ﭼﯜﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻨ
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ﻗﯩﻠﯩﻤن دەپ ﻧزﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺳﯩﺰ ﻧزﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺳزﻟﯩﻤﺳﺘﯩﻦ ﭘﻗت ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩ ﺷﯜﻛﯜر ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻣﺮە ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻣﯘﺳﺘﮬپ ﻳﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨ ﺋز ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﻣﻟرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
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