 ‐ 125994ﺋﯩﺒﺎدەت ﻣﯘﮬﺑﺒت ۋە ﺋﯘﻟﯘﻏﻼش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﺟﺎﭘﺎ‐ﻣﯘﺷﻗﻘت ﺋﻣس
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋرﻟر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺒﺎدەت ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺖ ﺋﺎرام ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨ ﮬﯧﻤت ﻧﯧﻤ؟
ﺑﯩﺰ روزا ﺗﯘﺗﯩﻤﯩﺰ ،ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ۋە ﻧﯩﭙﺎﺳﺪار ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪۇ ۋە ﻧﺎﻣﺎز
ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﺪۇ؟.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﺒﺎدەت ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ راﮬﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎﭘﺎ‐ﻣﯘﺷﻗﻘت ۋە ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﺋﯘﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ
ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ۋە ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﻣﯩﻤ رﯨﻐﺒﺗﺌﯩﺒﺎدەﺗ ﻳﯧﺘﻛﻠﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﭼﯩﻦ ﺋﯩﺸﺘﯩﻴﺎق ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﻗﻮزﻏﺎﻳﺪۇ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ۋە ﺋﯩﯩﺴﯩ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﺗۋەﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻧﻨﯩﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ۋە
ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،رەﮬﻤﯩﺘﯩﻨ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭘزﻟ ،ﺳﯧﺨﯩﻠﯩﻘ ۋە ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻨ ﺳﻮراﻳﺪۇ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘﯩ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن
ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮل ﺋﯜزۈش ۋە ﺋﺎرام ﺋﯧﻠﯩﺸﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻣۋﺳﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﻧﯩﻤﯘ ﻛپ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﻼل رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻏﺎ :ﺋي ﺑﯩﻼل! ﺑﯩﺰﻧ ﻧﺎﻣﺎز ﺑﯩﻠن راﮬﺗﻠﻧﺪۈرﮔﯩﻦ ،دەﻳﺘﺘ].ﺋﺑﯘ داۋۇد رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺑﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻗﻟﯩﺒﺘﯩ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﻨﯩﯔ
ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ،ﻗﻟﺒﯩﺪﯨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻗﻟﺒﯩﺪە ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﻟﯜﭼﯩﻨﯩﯔ
ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ،ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﻛﻣﭽﯩﻠﻠﯩﻚ ۋە ﺋﻳﯩﺐ ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﺴﯩﺰ ،ﮬﻣﻤ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺗﻮﻟﯘق ،ﻣﯘﻛﻣﻤل،
ﻣﯘﺗﻠق ﻛﺎﻣﺎﻟت ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﺳﺎﻏﻼم ﺋﻗﯩﻞ ،ﺳﺎﻏﻼم ﺗﺑﯩﺌﺗ ﺋﯩ ﻗﻟﺒ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻧرﺳ ﺳﯩﻐﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩن ﺑﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش؛ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻗﯘﻟﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،رازﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ،ﭘﯜﺗﯜن ﺗﯧﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺗرﯨﭙﯩ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﺘﺎ ﺗﯜرﺗﯩﻠﯩﻚ
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رول ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯘ ﺑﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻛﯜﭼﻠﯜك ۋە ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺗﯜرﯨﺘﯩﺴﯩﺪۇر ،ﮬﺗﺘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠر ﺑﯘﻳﺮۇق‐
ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﺴﯩﺰ ،ﺟﺎزا‐ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﺴﯩﺰ ﺑﯩﯩﺘﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﮬﻗﯩﻘ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼ زات ﺋﯜﭼﯜن ﻗﻟﺒﯩﻨ ﺳﺎپ ۋە ﺧﺎﻟﯩﺲ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺳﻟپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻣﯧﻨ ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺳزى ﺋﻣس ﺑﻟ ﻗﻟﺒﯩﻤﺪﯨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻣﯘﮬﺑﺒت ﻳﯧﺘﻛﻠﻳﺪۇ".
ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﺳﯜﮬﻳﺐ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺳﯜﮬﻳﺐ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى ،ﺋﯘﻧ ﺋﯩﺒﺎدەﺗ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎزاﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯘش ﺋﻣس ﺑﻟ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﮬﺑﺒت ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﻴﯧﺘﻛﻠﯩﺪى".
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮى ﻗﯩﻴﺎﻣﺪا ﺗﯘرۇپ ﭘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﭘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺋﯩﺸﺸﯩﭗ ﻛﺗﻧﺪە ،ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى! ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺮى ۋە ﻛﯩﻴﯩﻨ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯘﻧﺎﮬﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗﯘرﺳﺎ ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘﻧﺪاق ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎرﺗﯩﻼ؟ دﯦﻴﯩﻠﻧﺪە،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺷﯜﻛﯜر ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻧﺪە ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻤﻧﻤﯘ؟ ،دﯦن] .ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﻠﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬﻗﻠﯩﻖ ۋە ﻻﻳﯩﻘﺘﯘر ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﺎﻗﯩﺘ ،ﺋﯩﺮادﯨﺴ ۋە ﺋﻗﻠ ﺗﺳۋۋۇرى ﻳﺗﻤﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﯧﭻ
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﮬﻗﯩﻘ رەۋﯨﺸﺘ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﻗﻨ
ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋڭ ﺋۋزەل ،ﻣﯘﻛﻣﻤل ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑك
ﺗﻮﻧﯘﻏﯘﭼ ،ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑك ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔﯜﭼ ۋە ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑك ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺑﻮﻟﻐﺎن زاﺗﻤﯘ ﺋزﯨﻨﯩﯔ دۇﺋﺎﺳﯩﺪا ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ!
ﺳﯧﻨ ﻻﻳﯩﻐﯩﺪا ﻣﺎﺧﺘﺎپ‐ﻣدﮬﯩﻴﻠﯩﻴﻟﻤﯩﺪﯨﻢ دەﻳﺪۇ] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻣﯩﻠﯩﻨﯩﻼ ﺋﯘﻧ ﻗﯘﺗﻘﯘزاﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ :ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮﯨﻼرﻧ
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻣﯩﻠ ﻗﯘﺗﻘﯘزاﻟﻤﺎﻳﺪۇ دﯦﻧﺪە ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر :ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاﻗﻤﯘ ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى؟ دﯦﻧﺪە،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﻣﯧﻨﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ،ﻟﯧﯩﻦ ﻣﯧﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﭘزﻟ‐رەﮬﻤﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﻮراﻳﺪۇ،دﯦن] .ﺑﯘﺧﺎرى ۋە
ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪا ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﺪا ،زﯦﻤﯩﻨﺪا ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﺪا ،ﺋﺎﺳﻤﺎن‐زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﺪا ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﺪا دۇرۇت‐ﺳﺎﻻﻣﻼر ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﻣﺷﮭﯘر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﺘ :ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠردﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻرﻧ ﻳﺎراﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﺑﺎش ﻛﺗﯜرﻣي ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﺮى
ﺑﺎر ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎراﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى رۇﻛﯘ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﯩﭽ رۇﻛﯘدﯨﻦ ﺑﯧﺸﯩﻨ ﻛﺗﯜرﻣي ﺗﯘرﯨﯟاﺗﻘﺎﻧﻼر ﺑﺎر ،ﺋﯘﻻر ﻗﯩﻴﺎﻣت
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ﻛﯜﻧ :ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻳﯩﺐ‐ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﻼردﯨﻦ ﭘﺎك ﻳﺎد ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﺳﯩﻠﯩ ﮬﻗﯩﻘ رەۋﯨﺸﺘ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪۇق دەﻳﺪۇ.
]"ﻣﯩﭙﺘﺎھ دارۇس ﺳﺎﺋﺎدە" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر ‐ 2ﺗﻮم  -90-88ﺑت[.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛپ ﻣﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐49016ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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