 ‐ 158651ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻧﺎﻣﮬﺮەﻣﻠر ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﺋﺎرﯨﻼﺷﻤﺎي ﺋﺎﺋﯩﻠ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨ ﻗﺎﻧﺪاق
ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﻐﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺗﻮر ﺑﺗﺘﯩﻦ ﻧﺎﻣﮬﺮەﻣﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﭘﺗﯩﯟاﻻرﻧ ﺋﻮﻗﯘدۇم ،ﻣن ﺑزى
ﻳﺎزﻣﯩﻼردا زﯨﺘﻠﯩﻖ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﺗﺘﯩﻢ ،ﺑﻟﯩﻢ ﻣن ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷﯘم ﻣﯘﻣﯩﻦ .ﻣﺳﯩﻠن-75945 :ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﭘﺗﯩﯟادا،
"ﺋر ﺋﯘﺳﺘﺎزﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻻرﻏﺎ ﺑﯩﯟاﺳﺘ دەرس ﺋﺗﯜﺷ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ﭘﻗت ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﭘردە ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ دەرس ﺋﺗﯩﺸ ﻛﯧﺮەك"
دەپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ -113431ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﭘﺗﯩﯟادا" ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩ ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﻨﯩﯔ ﺗﻗززاﺳ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻗﯩﺰﻻر ﺋﺎﻟ ﻣﻛﺘﭘﺘ
ﺋﻮﻏﯘﻟﻼر ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ دەرس ﺋﺎﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" دەپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ .ﻣن ﻣﺎراﻛﺷﺘ ﻳﺎﺷﺎﻳﻤن ،ﺑﯘ ﻳردە ﻗﯩﺰ‐ﺋﻮﻏﯘﻟﻼرﻧﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜرۈﺷ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻛﻮﭼﯩﻼردا ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ
ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﻳﻧﺪﯨﺴ .ﮬﯧﭽﯩﻢ ﺑﯘﻧ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﮬﺗﺘﺎ ﻣﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻗﯩﺰ‐ﺋﻮﻏﯘﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜرۈﺷﯩﻨ
ﺗﻮﻏﺮا دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸ ﻗﺎﻳﺴ دەرﯨﺠﯩﯩﭽ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻨ ﺋﻮﭼﯘق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑرﻣﻳﺪۇ.
ﻣن ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﺎﻳﻤن .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﻮراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻢ :ﺑزﯨﻠر ،ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ
ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﺘ ﺋز‐ﺋﺎرا ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎي ﺗﯘرۇپ ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﻐﯩﻠ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ﻗﺎﻳﺴ ﺋﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻤﯘ؟ دەپ ﺳﻮراﻳﺪۇ.
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴ :ﺑﯩﺰ ﺋرﻛك ۋە ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼرﻧ ﺋﻳ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻧﺪا ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ‐ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﻳ ﺑﺎﺷﻼپ ،ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﺎﻻﻳﻤﯩﺰ .ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻳﻠﯩﺮﯨ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ؟ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ
ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﯩﺘﻨ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯧﻨﯩﻖ ،ﺑﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ؟ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻨ رەت ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻣﯘ؟
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﺎﺋﯩﻠ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﺎر .ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﺎﻏﺎ
ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻳﺎت ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ؟ ،ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﺎﺷﯩﺸ ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﺗن ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺑﯩﺮ
ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﺘ ﺑﯘ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪاق ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ﺑﯘﻧ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤن .ﻟﯧﯩﻦ ﻛﯜﭼﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ
ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺗﻮﻏﺮا ﻛرﺳﺗﻤ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن؟
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت ﺑرﺳﯘن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
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ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﮬرﻣﺗﻠﯩﻚ ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺳﯩﺰ ،ﻛﯜﭼﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﭽ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ دەپ
ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻧﺴﯩﺰ ،ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔ دەﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯩﺰ ﭘﻗت ﺋﺎﺋﯩﻠ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﯩﻼ ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ،
ﺑﻟ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺑﯘﻧ ﻛﯜﭼﻼﻧﺪۇرﯨﻤﯩﺰ .ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ روﺳﯘﻟ ﺑﯩﺰﻧ ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨ
ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺳﯩﻠ‐رەﮬﯩﻢ ﻳﺗﯜزۈﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯘ ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺋﻣﻟ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﺑﯘ ﺋﯩ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨ ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ زﯨﺖ ﺋﻣﺳﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﻧ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﭼﻛﻠﻧن
ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘرۇق‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺳﯩﻠ‐رەﮬﯩﻤﻨﯩﻤﯘ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﻣﯘﻣﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻨ ﺳﻮﺋﺎل
ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ رۆرۈردۇر.
ﺳﯩﻠر ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن دۆﻟﺗﺘﯩ ﺋﯩﺸﻼر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ دۆﻟﺗﻠردﯨﻤﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻛڭ ﺗﺎرﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ
دﯨﻨﻨ ﺗﯘﺗﯘپ ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﺮﯨﺴﻤن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺗﺑﯩﺌﯩ ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨ ﻧﻮرﻣﺎل داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇپ
ﻛﻟﻤﻛﺘ .ﻟﯧﯩﻦ ﮬر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﺪە ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘرﻟﯩﻚ ﺋﯩﺮادە ۋە ﮬﯧﺮﯨﺴﻤﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘش ﻛﯧﺮەك .ﻣﺳﯩﻠن :ﺳﯩﻠر ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼرﻧ
ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻧﺪا ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ‐ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼر ،ﺋﯘﻻرﻣﯘ ﺳﯩﻠرﻧ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻧﺪا ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﻘﺎ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﯧﺮﯨﺴﻤﻧﻠﯩﯩﻼرﻧ ﻛرۈپ ،ﺋي ﮬرﻗﺎﻧﭽ ﺗﺎرﭼﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺳﯩﻠرﻧ ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرﻣﺎي ،ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﺎﺷﻼﺷﻘﺎ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﻛﻮﭼﯩﻼردا ﻳﺎﻛ ﻛﯧﺮﯨﺶ ﺋﯧﻐﯩﺰى ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺟﺎﻳﻼردا ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﺑﯩﺌﯩ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷرﯨﺌﺗﺘ
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﻛﻠش ۋە ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا دەﻟﯩﻞ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن .ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﻛﯧﻴﯩﻨ ﭘﯩﺘﻨﯩﻠردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜن ،ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﭽ ﺑﯘﻧﺪاق ﺟﺎﻳﻼردﯨﻤﯘ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﻻزﯨﻢ.
ﺋ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺟﻧﻨﺗ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﺟﺎﭘﺎ‐ﻣﯘﺷﻗﻘت ،ﮬﯧﺮﯨﭗ‐ﭼﺎرﭼﺎﺷﻼرﻏﺎ
ﺑرداﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﺟﻧﻨت ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﻛﯕﻠ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﺸﻼر ﺑﯩﻠن ﻗﻮرﺷﺎﻟﻐﺎن.
ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋز ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺳۋﯨﺮﭼﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺳۋرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻛﺎﺗﺘﯩﺴﯩﺪۇر .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﮬﯧﺮﯨﺴﻤن ﺑﻮﻟﯘش ﻻزﯨﻢ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﯩﻠﯩﻢ
ﺗﻟﯩﻢ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﯘﻻﻳﯩﻤﻠﯩﻖ ﻛڭ ﻗﻮرﺳﺎﻗﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻛﯩﻤ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨ ﺗﺎﻟﻼﻳﺪﯨن ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﻛﯩﻤ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪۇ] .ﺗﺑﺮاﻧ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2663 ﮬدﯨﺲ .ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺳﮬﯩﮫ دﯦن[.
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ﻳﻧﯩﻤﯘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ‐12838ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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