 ‐ 119130ﺗزﯨﻴ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﯩﺴﻼﻣ ﺗزﯨﻴ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ﻣﺎﺗﻣﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻗﺎﻧﺪاق؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت‐ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺗزﯨﻴ دﯦن :ﻣﯘﺳﯩﺒت ﻳﺗﯜﭼﯩ ﺗﺳﻟﻠ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺳۋﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەش ،ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﭘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﯩﺘﯩﺶ ۋە ﻣﻳﯩﺘ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ :ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﭘﻠﯩﮫ "ﺋﻟﭙﯘرۇ"
ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﺪە  2/229ﺗزﯨﻴ دﯦن :ﻣﯘﺳﯩﺒت ﻳﺗﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯩﺒﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﯧﻨﯩﻠﯩﺘﯩﺶ ،ﻏم‐ﻗﺎﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺳﻟﻠ
ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯘر ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺴﻼم ﺷرﯨﺌﯩﺘ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻘﺘﺎ ﮬﻣﺎرﻟﯩﺸﯩﺶ ،ﺳۋﯨﺮﭼﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ
ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﺎزا ۋە ﻗدەرﮔ رازى ﺑﻮﻟﯘش ،ﮬﻗﻘ ۋە ﺳۋﯨﺮﭼﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﻣﻗﺴﺗﻨ روﻳﺎﭘﻘﺎ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﺳﯩﺒت ﻳﺗن ﻛﯩﺸﯩ ﺗزﯨﻴ ﺑﯩﻠﺪۈرۈﺷﻨ ﻳﺎﺧﺸ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻏﺎ ﻣﯘﺳﯩﺒت ﻳﺗﺴ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺗزﯨﻴ ﺑﯩﻠﺪۈرەﺗﺘ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻣﯘ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﺗزﯨﻴ
ﺑﯩﻠﺪۈرۈپ ،ﺗﺳﻟﻠ ﺑﯩﺮﯨﺸﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﯟاﺗﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻣﯘ ﺗزﯨﻴ ﺑﯩﻠﺪۈرۈﺷﻨﯩﯔ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪا ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻘﺎ
ﻛﻟن.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺗزﯨﻴ دﯦن :ﺳۋﯨﺮﭼﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەش،
ﻣﻳﯩﺖ ﺋﯩﯩﺴﯩ ﺗﺳﻟﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳزﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﯩﻨ ﻳﯕﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺶ ،ﻣﯘﺳﯩﺒﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎزاﻳﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ
ﻣﯘﺳﺘﮬﺑﺪۇر .ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇش ۋە ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﺷﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ۋە ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ:
وﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻠ اﻟﺒﺮ واﻟﺘﻘﻮى ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎردەﻣﻠﯩﺸﯩﻼر« دﯦن ﺋﺎﻳﯩﺘﯩ ﻛﯩﺮﯨﺪۇ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ
ﺗزﯨﻴﮔ دەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋڭ ﮔﯜزەل دەﻟﯩﻠﺪۇر .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﺘ،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎردﯨﻤﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎردﯨﻤﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ«.
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]"ﺋﻟﺌزﻛﺎر" -149-148ﺑت[.
ﺗزﯨﻴ ﻣﻳﯩﺖ ﺋﯩﯩﺴﯩ ﺗﺳﻟﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺋﯘﻧ ﺳۋﯨﺮﮔ ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪا ﺳﺎۋاپ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺗرﻏﯩﺐ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﺳزﻟر ﺑﯩﻠن ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺷۋﻛﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣﯘﺳﯩﺒت ﻳﺗن ﻛﯩﺸﯩ ﺳۋﯨﺮ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﺳز ﺗزﯨﻴ
دﯦﻴﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺗزﯨﻴ ﺑرﮔﯜﭼ ﮬدﯨﺴﺘ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺟﯩﺮﮔ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ""] .ﻧﯩﻴﻠﯩﻞ ﺋۋﺗﺎر".[4/117
ﺗزﯨﻴ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﻛﻟن» :ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ  ،ﺑرﮔن ﻧرﺳﯩﻨ
ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﮬﻣﻤ ﻧرﺳ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪا ﺑﻟﯩﻠﻧن ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺳﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﯔ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺳﺎۋاپ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯔ«.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺗزﯨﻴ ﺑﯩﻠﺪۈرﮔﻧﺪە دەﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﺳز ﺑﯘﺧﺎرى ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪا ﺋﯘﺳﺎﻣ
ﺋﯩﺒﻨ زەﻳﺪ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎن ﺳﻮزدۇر ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺑﺎﻟﯩﺴ ﺳﻛﺮاﺗﻘﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯩﻠ ﺋﺎدەم ﺋۋەﺗن ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻛﻟن
ﻛﯩﺸﯩ» :ﺳن ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻦ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ  ،ﺑرﮔن ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﮬﻣﻤ ﻧرﺳ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪا ﺑﻟﯩﻠﻧن
ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺳﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﺴﯘن ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺳﺎۋاپ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﺴﯘن« دﯦﺪى.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﺋﯩﺴﻼم ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﺪۇر ،دﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠ ۋە ﺷﺎﺧﭽ
ﻣﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮى ،ﺋدەپ‐ﺋﺧﻼق ،ﻣﯘﺳﯩﺒﺗﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ ،ﻏم‐ﻗﺎﻳﻐﯘ ،ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻠرﮔ ﺳۋﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧﯘرﻏﯘن
ﻣﺳﯩﻠﯩﻠرﻧ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ) ،ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻧرﺳ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر( دﯦن ﺳزﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ :دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﻣﯘﻟﯩﺪۇر ،ﺳﯩﻠرﮔ ﺗۋە ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﺎﻟﻤﯩﺪى ،ﺑﻟ ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻧرﺳ ﺋﺎرﯨﻴﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﺪۇر) ،ﺑرﮔن ﻧرﺳ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر( دﯦن ﺳزﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﻠرﮔ ﺑرﮔن ﻧرﺳ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯜﻟﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﺗﯜﭼ ﺋﻣس،
ﺑﻟ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﺪا ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ) ،ﮬﻣﻤ ﻧرﺳ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪا ﺑﻟﯩﻠن ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ( دﯦن ﺳزﻧﯩﯔ
ﻣﻧﯩﺴ :ﮬﺳﺮەت ﭼﻛﻤﯕﻼر ،ﻗﺎﻳﻐﯘرﻣﺎﯕﻼر ،ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﻧن ﺋﺟﯩﻠ ﺗﯜﮔﯩن ،ﺋﯘﻧ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈش ﻳﺎﻛ
ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺳﯜرۈش ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺑﯩﻠن ۋاﻗﺘﯩﻼردا ،ﺳﯩﻠرﮔ ﻳﺗن ﻧرﺳﯩ ﺳۋﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﻼر ۋە
ﺳﺎۋاپ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻼر""] .ﺋل ﺋزﻛﺎر"-150ﺑت[.
ﺗزﯨﻴﻧ ﻗﺎﻳﺴ ﺟﺎﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻗﺎﻧﺪاق ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤ ﻳﻮق ،ﺑﯘ ﺗزﯨﻴ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ
ﺑﯩﻠن ﻗﻳردە ﺋﯘﭼﺮاﺷﺴﺎ ﺷﯘ ﻳردە ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﺳﯩﻠن :ﻣﺳﭽﯩﺘﺘ ،ﻳﻮﻟﺪا ،ﺋﯩﺶ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ،ﺗﯩﻠﯩﭙﯘن ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﺗﯜرﻟﯜك
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ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺗزﯨﻴﻧﺎﻣ ﺋۋەﺗﯩﺶ ۋە ﻣﯘﺳﯩﺒت ﻳﺗن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩ ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﺗزﯨﻴ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﻠن ۋە ﺋﺎدەﺗﻠﻧن
ﺗﯜرﻟﯜك ﻳﻮﻟﻼر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺗزﯨﻴﻧﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﻣﻳﯩﺖ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻣﻳﯩﺘﻨ دەﭘﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯩﻠﯩﺮى ۋە دەﭘﻨ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯜچ ﻛﯜن دەپ ۋاﻗﯩﺖ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠﻤﻳﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺗزﯨﻴ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻟﯩﻠﻧن ﺋﯧﻨﯩﻖ ۋاﻗﯩﺖ ﻳﻮق ،ﺑﻟ ﻣﻳﯩﺘﻨ دەﭘﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺑﯘرۇن ﻳﺎﻛ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﻣﯘﺳﯩﺒت ﻳﺗن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗزﯨﻴ ﺑﯩﻠﺪۈرۈﺷ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاش ﻳﺎﺧﺸﯩﺪۇر ،ۋاﻗﯩﺖ ﺑﯧﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ
دەﻟﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ،ﻣﻳﯩﺖ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯜچ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ""] .ﺋﯩﺴﻼم ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى".[2/43
"داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﭘﺗﯩﯟاﺳ -9/134"ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﻛﻟن" :ﺗزﯨﻴ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻟﯩﻠﻧن ۋاﻗﯩﺖ ۋە ﺑﻟﯩﻠﻧن ﺋﻮرۇن
ﻳﻮق".
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر،
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