 ‐ 127259ﮬﺎﻣﯩﻠﺪارﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺶ دورﯨﺴ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎدﯨﺘ
ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﯩﻢ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﯘت ﭼﻛﻠش دورﯨﺴ ﺋﯩﺸﻠﺗﺘﯩﻢ ،ﺑزى ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى دورا ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ
ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ،ﮬﺎزﯨﺮ ﻣﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎن ﻛﯧﻠﯩﺸ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى ،ﻗﺎن ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯩ ﻛﯜن ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﻤن ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
ﮔﯘﻧﺎھ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩ ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎراش ﻗﺎﻳﺴ؟ ﻣن ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﻚ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘت ﭼﻛﻠش دورﯨﺴ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻤن،
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺮﯨﻤﻨﯩﻤﯘ ﺧۋﯨﺮى ﺑﺎر ،ﻣن ﻳﺎ ﺗﯘﻏﯘت ﭼﻛﻠش دورﯨﺴ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﯩﻢ ﻳﺎﻛ ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩ ﻗﺎرﺷ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻢ
ﻛﯧﺮەك؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن .ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠرﮔ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﭘﻗت ﻣﯘﻧﯘ ﺋﯩ ﺷرت ﺑﯩﻠن ﺗﯘﻏﯘت ﭼﻛﻠش دورﯨﺴ ﺋﯩﺸﻠﺗﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﻛﯧﺴل ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ﮬﺎﻣﯩﻠﺪار ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺴﯩﻠ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ دورا
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﯧﺮى رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺋرﻧﯩﯔ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘش ﮬﻗﻘ ﺑﺎر .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﺷﯘ دورﯨﻨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ،
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﻚ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻐﺎ ﻣﺎس ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﻛﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﭽ ﺋزﯨ زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻘﻤﯘ ﺋﻣﺳﻤﯘ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﮬﯟاﻟﻼرﻧ
ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﺗﺟﯩﺮﯨﺒﯩﻠﯩﻚ دوﺧﺘﯘرﻧﯩﯔ ﻣﺳﻠﯩﮭﺗﯩﻨ ﺋﯧﻠﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻣﯘﺷﯘ ﻣزﻣﯘﻧﺪﯨ ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮراﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ‐92116 ،ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﯘﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺑﯘ ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق
ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﻗﺎن ﻛﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ۋە ﺑﯘ ﺋﮬﯟاﻟﺪا ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ۋە روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩ ﻛﻟﺴك ،ﮬﻣﻤﻳﻠﻧ ﻣﻟﯘﻣ
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ﺗﯘﻏﯘت ﭼﻛﻠش دورﯨﺴ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻳﺰ ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺋﯩﻠﯩﺮى‐ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر :ﺑﯘ
ﮬﻳﺰدﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻣﺪۇ؟ دﯦﻴﯩﺸﯩﭗ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺗﯘﻏﯘت ﭼﻛﻠش دورﯨﺴ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﺋﯘزۇراپ ﻛﺗﺴ ﺑﯘﻣﯘ ﮬﻳﺰدﯨﻦ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،دﯦن ﻗﺎراﺷﻨ ﺗﺎﻟﻼپ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى :ﺑﯘ دورﯨﻨﯩﯔ زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗرﯨﭙ؛ ﺑﯘ دورا ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎدﯨﺘﯩﻨ
ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﻼﺷﺘﯘرﯨﯟﯦﺘﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻣﯘ ﺑﯘﻧ ﺑﯩﻠﻟﻤي ﺷﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﮬﻳﺮاﻧﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﭘﺗﯩﯟا ﺑرﮔﯜﭼﯩﻠرﻣﯘ ﺋﯩﯩﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻرﻣﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﺪا ﺋزﮔﯩﺮﯨﺶ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﯘ ﻗﺎن ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺋﻣﺳﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ .ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن،
ﺋﺎدەﺗﺘ ﺑش ﻛﯜن ﺋﺎدەت ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﺗﯘﻏﯘت ﭼﻛﻠش دورﯨﺴ ﺋﯩﺸﻠﺗﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎدﯨﺘ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ
زﯨﻴﺎدﯨﻠﯩﻚ ﺋﺳﻠﯩ ﺋﮔﯩﺸﯩﺪۇ ،ﻳﻧ ﺋﻮﻣﯘﻣ ﺋﺎدەت ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜﻧ ﺋﻮن ﺑش ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﺗﻤﯩﺴ ﺑﯘ ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﺪە
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﻮن ﺑش ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﺗﺴ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺴﺘﯩﮭﺎزە)ﺧﯘن ﻛﯧﺴﯩﻠ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﻛﯧﺴﯩﻠ (ﮔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎل
ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠﯩﺪﯨ ﺑش ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎدﯨﺘﯩ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪۇ""] .ﻧﯘرۇن ﺋﻟددەرﺑ ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى"-1ﺗﻮم -123ﺑت[.
ﭘﺗﯩﯟا ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى :ﺋﺎﻳﺎل ﻣﯘﺷﯘ دورا ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﻟن ﻗﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﻗﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩ
ﺋﻮﺧﺸﯩﺴﺎ ﮬﻳﺰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﺎدەﺗﺘﯩ ﻗﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩ ﺋﻮﺧﺸﯩﺴﺎ ﺑﯘ ﻧﻮرﻣﺎل ﻗﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﮬﻳﺰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ دﯦن
ﻗﺎراﺷﻨ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪى.
ﺋﯘﻻردﯨﻦ :ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﮬﺎﻣﯩﻠﺪارﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺳﺎﻟﻐﺎن ﺗﺎﺑﻠﯩﺖ دورﯨﻼرﻧ ﻳﯧﻴﯩﺶ ۋە دوﺧﺘﯘرﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﺋﯜزۈك ﺳﺎﻟﺪۇرۇش دﯦﻧﺪەك ﺋﯘﺳﯘﻟﻼرﻧ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﮬﺎﻣﯩﻠﺪار ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺗﻛﯩﺘﻠش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﺋﯩ داﻧ ﺗﺎﺑﻠﯩﺖ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﮬﺎﻣﯩﻠﺪار ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻗﺎن ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻗﺎن ﺳﺎﻧﺎﻗﻠﯩﻖ ﻛﯜﻧﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤ
ﻧﺎﻣﺎز ،روزا ۋە ﺟﯩﻤﺎﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩ ﭼﯜﺷﻣﺪۇ؟ .ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﭼ ،ﺑﯘ ﻗﺎن ﻛﻟن ۋاﻗﯩﺖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ
ﺋﺎدەت ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﺘ ﺋﻣس؟.
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ،ﺑزى ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﯜزۈك ﺳﺎﻟﺪۇرﻏﺎن ﻳﺎﻛ ﺗﺎﺑﻠﯩﺖ دورا ﺋﯩﺸﻠﺗﻧﺪە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎدەت ﻛرۈش ۋاﻗﺘ
ﺋزﮔﯩﺮﯨﺪۇ ،ﺗﯘﻏﯘت ﭼﻛﻠش دورﯨﺴﯩﻨ ﺋﯩﺸﻠﺗﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎدﯨﺘ زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﺎس ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻳﺪا ﺋﯩ ﮬﭘﺘﯩﻤﯘ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻠ ،ﺑﯘ ﻗﺎن ﺋﯜچ ﮬﭘﺘ ﺋﺎرﻗﯩﻤﯘ‐ﺋﺎرﻗﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﻗﺎن ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺋزى ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺑﯘ ﻗﺎن ﺋﯩﻠﯩﺮﻛ ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﮬﺎﻣﯩﻠﻣﯘ ﻳﺎﻛ ﮬﺎﻣﯩﻠ ﺋﻣﺳﻤﯘ ﺑﯘﻧ ﺗﻛﯩﺘﻠش ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﯩ داﻧﺎ ﺗﺎﺑﻠﯩﺖ ﺑرﮔﻧﺪە ﻛﻟن ﻗﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋزى.
ﺳﻮﺋﺎل :ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯜچ ﮬﭘﺘ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﺎﻳﺎﻟﺪﯨﻦ ﻛﻟن ﻗﺎن ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﺪە ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﻳﺎﻛ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ دورﯨﻨ
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ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘ ﺑﯩﺮ ﮬﭘﺘ ﻳﺎﻛ ﺋﻮن ﻛﯜن دﯦﻧﺪەك ﺋﺳﻠ ﺋﺎدﯨﺘﯩ ﺋﻣل ﻗﯩﻼﻣﺪۇ؟ دﯦﻧﺪە ،داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ
ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺋﮔر ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯩ داﻧ ﺗﺎﺑﻠﯩﺘﻨ ﻳﯧﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﻟن ﻗﺎن ﺋﺎدەﺗﺘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ
ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻧﺎﻣﺎز ،روزﯨﻨ ۋە ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻛﻟن ﻗﺎن
ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺑﯘ ﻧﺎﻣﺎز ،روزا ۋە ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨ ﭼﻛﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨ دەپ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﭘﻗت
دورﯨﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﻟن ﻗﺎن ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ""] .داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﭘﺗﯩﯟاﺳ-5 "ﺗﻮم -402ﺑت[.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :دورا ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﻟن ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨ؟ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯘﻧ دوﺧﺘﯘردﯨﻦ ﺳﻮراﻳﺪۇ ،دوﺧﺘﯘر ﮬﻳﺰ دﯦﺴ ﮬﻳﺰ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﮬﻳﺰ ﺋﻣس ﭘﻗت دورﯨﻨﯩﯔ ﺗﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن دﯦﺴ ،ﮬﻳﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ" دﯦن] .ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻨﻨﯩﯔ"ﮬرەم
ﻣﺳﭽﯩﺘﯩﺪﯨ ﭘﺗﯩﯟاﻻر ۋە دەرﯨﺴﻠر" ﻧﺎﻣﯩﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -2ﺗﻮم -284ﺑت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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