 ‐ 159304ﺗﺎۋاﭘﯘل ﺋﯩﭙﺎدە ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﯘش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﮬج ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧ ﭼﻮڭ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﭗ ،ﭼﺎﭼﻨ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘرز ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﯧﮭﺮاﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺟﺠ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺟﺎزا
ﻛﯩﻠﻣﺪۇ؟ ،ﺋﮔر ﺟﺎزا ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻗﻮﻳﻨ زەﺑﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻛﯩﺪﯨ ﻛﻣﺒﻏﻟرﮔ ﺗﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺟﺎﻳﺪا زەﺑﯩﮫ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﻣﺳﯩﻠﯩﻨ ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﻮﭼﯘﻗﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠرﮔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ 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.
ﮬج ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋرەﭘﺎﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﭘرز ﺗﺎۋاﭘﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺟﺠ ﺑﯘزۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ زور ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗۋﺑ‐
ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎر ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ،ﮬرەم داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﮭﺮام ﻛﯩﻴﯩﭗ ﭘرز ﺗﺎۋاﭘﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن
ﺑﯩﺮﮔ ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﺋﻟﺘﯜرۈپ ﺋزى ﻳﯧﻤﺳﺘﯩﻦ ﻣﻛ ﻛﻣﺒﻏﻟﻠﯩﺮﯨ ﺗﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻻزﯨﻤﺪۇر.
ﺋﮔر ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﯘ ﺋﯧﮭﺮاﻣﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘ ﺋﯧﺮﯨ ﻣﺎﺳﻼﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﯩﻤﯘ ﺋﯧﺮﯨ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺟﺎزا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ
ﺋﺎﻳﺎل ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺴﻤﯘ ﺋﯧﺮى ﻣﺟﺒﯘر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎزا ﻛﻟﻤﻳﺪۇ.
"ﭘﯩﻘﮭ ﺗﻮﭘﻼﻣﻠﯩﺮى"-2ﺗﻮم -192ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن" :ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺋرەﭘﺎﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﭗ ۋە ﭼﺎﭼﻨ
ﺋﺎﻟﺪۇرۇپ ﻳﺎﻛ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﭗ ﭘرز ﺗﺎۋاﭘﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﺟﺠﯩﻨﯩﯔ
ﺑﯘزۇﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎق ﻛﻟن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎزا ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﯧﻠﻟﻤﯩﺪى ،ﮬﻧﭘﯩ ،ﺷﺎﭘﯩﺌﯩ
ۋە ﮬﻧﺒﻟﯩ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﺟﺎزا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺋﺎﻳﺎﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧرﺳﯩﻠر ﮬﺎﻻل ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘ ﻳﯕﯩﻞ ﺟﯩﻨﺎﻳت ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ دﯦﺪى.
ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻚ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ۋە ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺷﺎﭘﯩﺌ ۋە ﮬﻧﺒﻟﯩ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﺋﯘ ﻛﺸﯩ ﺗﮔ ﺟﺎزا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ دەﻳﺪۇ ،ﻣﺎﻟﯩ
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ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ :ﺑﺎﺟ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳۋەﺑﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ :ﺑﯩﺮ ﺗﮔ ﺟﺎزا ﻛﯧﻠﯩﺸ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﮭﺮاﻣﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر دﯦﺪى.
ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻚ ۋە ﮬﻧﺒﻟ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﭘرز ﺗﺎۋاﭘﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬرەم
داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﯨﺘﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﮭﺮام ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەﻳﺪۇ .ﺋﯘ ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس
رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﺳزﯨ ﺗﺎﻳﺎﻧﻐﺎن.
ﺋﻣﻤﺎ ﮬﻧﭘﯩ ۋە ﺷﺎﭘﯩﺌﯩ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺑﯧﯩﺘﻤﯩﺪى.
ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻢ ﺋﺎل‐ﺷﻳﺦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﮬج ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﯩﭙﺮاد ﮬﺟﺠ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻗﯩﺮان
ﮬﺟﺠ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋرەﭘﺎﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﭗ ۋە ﭼﺎﭼﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرۇپ ﺑﻮﻟﯘپ ﭘرز ﺗﺎۋاﭘﻨ ﺋﺎدا
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﺟﺠ ﺑﯘزۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯧﮭﺮاﻣ ﺑﯘزۇﻟﯩﺪۇ،
ﻳﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﭘرز ﺗﺎۋاﭘﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﮬرەم داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﮭﺮام
ﻛﯧﻴﯩﭗ ﻣﻛﯩ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﭘرز ﺗﺎۋاﭘﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﺟﺎزا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧ ﻣﻛﯩﺪە ﺋﻟﺘﯜرۈپ ﻣﻛﯩﻨﯩﯔ
ﻛﻣﺒﻏﻟﻠﯩﺮﯨ ﺗﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋزى ﻳﯧﻤﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﯘ ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘ ﺋﯧﺮﯨ ﻣﺎﺳﻼﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﺟﺎزا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻣﻤﺎ ﺋﯧﺮى ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ زورﻻﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳ ﻛﻟﻤﻳﺪۇ""] .ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ
ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻢ ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى ۋە رﯨﺴﺎﻟﯩﻠﯩﺮى" ‐ 5ﺗﻮم -204-3-2ﺑﺗﻠر[.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋرەﭘﺎﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﭗ ۋە ﭼﯧﭽﯩﻨ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﭗ ﻳﺎﻛ
ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎﻟﺪۇرۇپ ﺑﻮﻟﯘپ ﭘرز ﺗﺎۋاﭘﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪاق
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ﭘﻗت ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﺋﻟﺘﯜرۈپ
ﺋﯘﻧ ﻣﻛﯩﻨﯩﯔ ﻛﻣﺒﻏﻟﻠﯩﺮﯨ ﺗﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﮬرەم داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﮭﺮام ﻛﯩﻴﯩﭗ
ﭘرز ﺗﺎۋاﭘﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ""] .ﺋﻮﭼﯘق ﺳﮬﺒت" -90ﺳﺎن -17ﺑت[.
ﺋﮔر ﮬرەم ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﮭﺮام ﻛﯩﻴﻤي ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗﺎۋاﭘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﭘرز ﺗﺎۋاﭘﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﯘرﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺟﺠ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺋﯘ ﻛﯩﺸ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﺋﻟﺘﯜرۈپ ﺋﯘﻧ ﻣﻛﯩﺪﯨ ﻛﻣﺒﻏﻟرﮔ ﺗﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸ ،ﻣﻛﯩ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
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ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭘرز ﺗﺎۋاﭘﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭘرز ﺗﺎۋاﭘﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺟﯩﻨﺴ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﻳﺎﻛ ﺗﮔﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛ ﻛﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﺗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤ ﺟﺎزا ﻛﯩﻠﯩﺪۇ".
]"ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-17 "ﺗﻮم -180ﺑت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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