 ‐ 158714رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﺎدﯨﺎرﻟﯩﻘ ﺑﯩﻠن ﺗۋەررۇك ﻗﯩﻠﯩﺶ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺳﯘﺋﺎل
دﯨﻨ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻼر! ،ﻣن ﺗﻮر ﺑﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣن ﺑﯩﺪﺋت دەپ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﮬدﯨﺴﻨ ﻛردۈم ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر .ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺑﯧﺮﯨﻼر .ﻣن ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﺪﯨﻦ ﺷﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎم ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﻛﻟﺘﯜرﮔن -5409ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺲ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﺋﺳﻤﺎ ﺑﯩﻨﺘ ﺋﺑﯘ
ﺑﻛﺮى رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎزاﺗردﯨﺴ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﺗﺎ ﺋﯩﺒﻨ رەﺑﺎﮬﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗرەپ
ﺗﺎﻏﯩﺴ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ» :ﺋﺳﻤﺎ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ ﻣﯧﻨ ﻣﯘﻧﯘ ﺳزﻟر ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ
ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺋۋەﺗﺘ :ﺳن ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﭼﻛﻠﭘﺴن ،ﻳﯩﭙﻛﺘﯩﻦ ﻛﺷﺘﯩﻠﻧن ﻛﯩﻴﯩﻤﻨ ﻛﯩﻴﻤﺳﻠﯩﻚ ،ﺋﯜﺳﺘﯩ
ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻳﯩﭙﻛﺘ ﺗﯩﯩﻠن ﺋﯩر ﻗﯩﭙ ﻗﺎﭘﻼﻧﻐﺎن ﺋﯧردە ﺋﻮﻟﺘﯘرﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ۋە رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪە روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەت .ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى :ﺋﻣﻤﺎ رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺗﻮﻟﯘق روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ
ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ داﺋﯩﻢ روزا ﺗﯘﺗﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ،ﻳﯩﭙﻛﺘﯩﻦ ﻛﺷﺘﯩﻠﻧن ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ،ﻣن ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ
ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﻳﯩﭙﻛﻨ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ
ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﺴ ﻳﻮق ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻛﯩﻴﯩﺪۇ دﯦن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯩﭙﻛﺘﯩﻦ ﻛﺷﺘﯩﻠﻧن ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﯩﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﮬدﯨﺴﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻳﯩﭙك
ﻛﯩﻴﯩﻤﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮﯨﺪﯨﻢ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻳﯩﭙﻛﺘﯩﻦ ﺗﯩﯩﻠن ﺋﯩر ﻗﯩﭙ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ
ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣرﻧﯩﯔ ﺋﯩر ﻗﯩﭙ دەپ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺋﯩر ﻗﯩﭙﯩﻨ ﻛرﺳﺗﺘ ،ﻣن ﺋﺳﻤﺎ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎﻧﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ،
ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﺳزﯨﻨ ﻳﺗﯜزدۈم ،ﺋﺳﻤﺎ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ ﺑﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻮن
ﭼﺎﭘﯩﻨ دەپ ﺋﯧﺘك ،ﭘﺷﻠﯩﺮﯨ ﺗﺑﯩﺌﯩ ﻳﯩﭙﻛﺘﯩﻦ ﻛﺷﺘﯩﻠﻧن ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻧﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى :ﺑﯘ ﭼﺎﭘﺎن ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ
ﺋﻧﮭﺎﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺋﯧﺪى ،ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺑﯘ ﺗﻮﻧﻨ ﻣن ﻳﺎﻧﺪۇرۇپ ﻛﻟﺪﯨﻢ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻧﻨ ﺑﯘرۇن
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻛﯩﻴن ،ﺑﯩﺰ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﭼﺎﭘﺎﻧﻨ ﻳﯘﻳﯘپ ﺳﯘﻳ ﺑﯩﻠن ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ« .ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ
ﺳﮬﯩﮭﻤﯘ؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﺋﯩﻤﺎم ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن  -2069ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺲ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﻟۋزى ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ
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ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ،ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد ﺋزﯨﻨﯩﯔ "ﻣﯘﺳﻨد"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -182ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﭗ
ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺋﯩﻤﺎم ﺑﻳﮭﻗ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋزﯨﻨﯩﯔ "ﺋﺳﺴﯜﻧن" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -4381ﮬدﯨﺴﺘ ﺋﺎﺑﺪۇل ﻣﻟﯩﻚ ﻳﻧ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺑ
ﺳﯘﻻﻳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻨﺎدى ﺑﯩﻠن ﻛﻟﺘﯜرﮔن.
ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻨﺎدى ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﺋﯘﻻﻧﻐﺎن ،راۋﯨﻠﯩﺮى ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﺋﯩﻤﺎم ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا
ﻛﻟﺘﯜرﮔﻧﻠﯩ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﻘﺎ ﻳﯧﺘرﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﭘﯩﯩﺮ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤﯩﺰ ،ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﺪﯨﻦ ﺷك ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺳﮬﯩﮫ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ﻛز ﻳﯘﻣﯘش
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ رەﺟپ
ﺋﯧﻴﯩﺪا روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺑرﮔن ﺟﺎۋاﺑ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪە روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ
ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﻛﻠﻧﻧﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺧۋەر ﻳﺗن ،رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪە روزا ﺗﯘﺗﯘش ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻳ روزا ﺗﯘﺗﯘش
دەپ ﻗﺎراﻟﻐﺎن ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻨﻴﯩﻠﺪا روزا ﮬﯧﻴﺖ ۋە ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺘﻨﯩﯔ -4ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﻴﯩﻨ ﻛﯜﻧﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪە روزا ﺗﯘﺗﯘش ﻣﻗﺴت
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺷﻛﯩﻠﺪە روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر ،ﺋﻣر ﺋﯩﺒﻨ ﺧﺗﺘﺎب ،ﺋﺎﺋﯩﺸ ،ﺋﺑ ﺗﻟﮭ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﻟپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﻓﯩﺌ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻳ
روزا ﺗﯘﺗﯘش ﭼﻛﻠﻧﻤﻳﺪۇ.
ﺋﺗﺮاﭘﯩﻐﺎ ﻳﯩﭙك ﻛﺷﺘﯩﻠﻧن ﻳﻮﻟﻠﯘق ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ،ﺋﯘﻧ ﻛﯩﻴﯩﺸﻨ ﮬﺎرام دﯦﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى ﭘﻗت ﺋﯘﻧ
ﻛﯩﻴﯩﺸﻨ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﯩﺪى،ﺑﻟ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻳﯩﭙك ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯩﻴﻤﺳﻠﯩﻚ دﯦن ﺋﻮﻣﯘﻣ ﭼﻛﻠﯩﻤﯩ ﻛﯧﺮﯨﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮەپ ﻛﯩﻴﯩﺸﻨ
ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺑردى.
ﺋﯩر ﻗﯩﭙ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺋﯩر ﻗﯩﭙ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨ ﭼﻛﻠﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﯘ ﺋﺳﻤﺎ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ
ﺋۋەﺗن ﺋﻟﭽﯩ :ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻞ رەﯕﻠﯩﻚ ﺋﯩر ﻗﯩﭙﯩﻢ ،ﺑﯘ ﺋﯩﯩﺮﯨﻢ دەپ ﻛرﺳﺗﺘ ،ﺋﯩر ﻗﯩﭙ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻣﻤﺎ
ﻳﯩﭙك ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﻳﯘﯕﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧرﺳﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﯩﻠن ﺋﯩﺪى ،ﺋﯩر ﻗﯧﭙﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﭙﻛﺘﯩﻦ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯘڭ ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ
ﺗﯩﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﭼﻛﻠﯩﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻛﻟن ﮬدﯨﺴﻠر ﭘﻗت ﻳﯩﭙﻛﺘﯩﻦ ﺗﯩﯩﻠن ﻧرﺳﯩﻠر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﻛﻟن.
ﺋﺳﻤﺎ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎﻧﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘك‐ﭘﺷﻠﯩﺮى ﻳﯩﭙك ﺑﯩﻠن ﻛﺷﺘﯩﻠﻧن ﺗﻮن ﭼﺎﭘﯩﻨﯩﻨ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻛﯩﻴﯩﻤﻨ ﻛﯩﻴﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﻛﻠﻧﻤﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﻓﯩﺌ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ
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ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪﯨﻤﯘ :ﻛﻳﻨك ،ﺗﻮن‐ﭼﺎﭘﺎن ،ﺳﻟ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘك‐ﭘﺷﻠﯩﺮى ﻳﯩﭙك ﺑﯩﻠن ﻛﺷﺘﯩﻠﻧن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗت ﺑﺎرﻣﺎق
ﻣﯩﻘﺪارﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﺗﻤﯩﺴ ،ﺋﯘﻧﺪاق ﻛﯩﻴﯩﻤﻠرﻧ ﻛﯩﻴﯩﺶ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﺗﺴ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەپ
ﻗﺎراﻟﻐﺎن.
ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﻳﯩﭙك ﻛﯩﻴﯩﻤﻠرﻧ ﻛﯩﻴﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ دەﻟﯩﻠﺪۇر .ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴت :ﻣﺧﺴﯘس ﻳﯩﭙﻛﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛ
ﻛپ ﻗﯩﺴﻤ ﻳﯩﭙﻛﺘﯩﻦ ﺗﯩﯩﻠن ﻛﻳﻨك ،ﺗﻮن‐ﭼﺎﭘﺎن ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻨﮭﺎراق ۋە ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ،ﻛﯩﻴﯩﻤﻠرﻧﯩﯔ
ﮬﻣﻤ ﺗرﯨﭙ ﭼﻛﻠﻧﻤﻳﺪۇ ﭘﻗت ﻳﯩﭙك ﻣﯩﻘﺪارى ﻛپ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗرﯨﭙ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﮬﺎراق ۋە ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﺗرﯨﭙ
ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ".
ﺋﺳﻤﺎ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎﻧﯩﯔ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا» :ﺑﯘ ﺗﻮﻧﻨ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻛﯩﻴن ،ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺗﻮﻧﻨ ﻳﯘﻳﯘپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯜﻳ
ﺑﯩﻠن ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺗﯩﻠﻳﻤﯩﺰ« دﯦن ﺳزى ،ﺑﯘ ﺗۋەررۈك ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﯜرى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺋزﯨ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﺗﻠﯩﺮى ،ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻣﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﻳﺎدﯨﺎرﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗۋەررۈك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐100105 -10045ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت
ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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