 ‐ 165970ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ» :ﺋﺎﻳﻨ ﺋﺎرﻗﯩﻐﺎ ﺳﯜرۈش ﻛﯘﻓﺮﯨﻨ زﯨﻴﺎدە ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر« دﯦن ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺗۋﺑ ﺳﯜرﯨﺴ -37 ﺋﺎﻳﺗﺘ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﺎﻳﻨ ﺋﺎرﻗﯩﻐﺎ ﺳﯜرۈش دﯦن ﺳزدﯨﻦ ﻧﯧﻤ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ؟ .ﺋرەپ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺪا
ﺋﺎﻳﻨ ﺋﺎرﻗﯩﻐﺎ ﺳﯜرۈش ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻗﺎﻧﺪاق ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎن؟ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑ ﻛﯩﺮاﻣﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :اﻧﱠﻤﺎ اﻟﻨﱠﺴء زِﻳﺎدةٌ ﻓ اﻟْﻔْﺮِ ۖ ﻳﻀﻞ ﺑِﻪ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻛﻔَﺮوا ﻳﺤﻠﱡﻮﻧَﻪ ﻋﺎﻣﺎ وﻳﺤﺮِﻣﻮﻧَﻪ ﻋﺎﻣﺎ ﻟّﻴﻮاﻃﯩﻮا ﻋﺪﱠةَ ﻣﺎ
ﺣﺮم اﻟﻠﱠـﻪ ﻓَﻴﺤﻠﱡﻮا ﻣﺎ ﺣﺮم اﻟﻠﱠـﻪ ۚ زُﻳِﻦ ﻟَﻬﻢ ﺳﻮء اﻋﻤﺎﻟﻬِﻢ ۗ واﻟﻠﱠـﻪ  ﻳﻬﺪِي اﻟْﻘَﻮم اﻟْﺎﻓﺮِﻳﻦﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻳﻨ ﺋﺎرﻗﯩﻐﺎ ﺳﯜرۈش
)ﻳﻧ ﺋﯘرۇش ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﻨ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺋزﮔرﺗﯩﭗ ،ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ  12ﺋﯧﻴﯩﻨ 13 ﺋﺎﻳﻐﺎ ﻛﭘﻳﺘﯩﺶ( ﻛﯘﻓﺮﯨﻨ زﯨﻴﺎدە ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر،
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻛﺎﭘﯩﺮﻻر ﺋﺎزدۇرۇﻟﯩﺪۇ؛ ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻐﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻘﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯘﻧ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﮬﺎﻻل ﻗﯩﻠﺴﺎ،
ﺋﯩﯩﻨﭽ ﻳﯩﻞ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﻳﻨ ﮬﺎﻻل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎن ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى
ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﻛرﺳﯩﺘﯩﻠﺪى .ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﻗۋﻣﻨ ﮬﯩﺪاﻳت ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ] «.ﺳﯜرە ﺗۋﺑ-37 ﺋﺎﻳت[.
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﻨ ﺋﺎرﻗﯩﻐﺎ ﺳﯜرۈش ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴت ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎراﺷﻼردا
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﯨ ﺋڭ ﻣﺷﮭﯘر ﻗﺎراﺷﻼر ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺟﺎﮬﯩﻠﯩﻴت دەۋرﯨﺪە ﺋرەﭘﻠر ﺋﯘرۇش ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن )ﭼﻛﻠﻧن( ﺋﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ ﺑزﯨﺴﯩﻨ ﺑزى ﺋﺎدەﺗﺘﯩ ﺋﺎﻳﻼرﻏﺎ
ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇپ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪا ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﭼﻛﻠﻳﺘﺘ .ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﺎﻳﻼردا ﺋزﻟﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﭼﻛﻠﮔن ﺑزى
ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرﻏﺎن ﺋﺎﻳﻼردا ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋزﻟﯩﺮﯨ ﮬﺎﻻل دەپ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻼﺗﺘ.ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻر
ﺋﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨ ﺋﺳﻠﯩﺪﯨ ﺋﻮن ﺋﯩﯩﺪﯨﻦ زﯨﻴﺎدە ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺘﺘ ﭘﻗت ﺋﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻮرﯨﻨﯩﻨ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘراﺗﺘ.ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ
ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﭗ ﻛﻟن زۇل ﻗﺋدە ،زۇل ﮬﺟﺠ ۋە ﻣﯘﮬررەم ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘزۇن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﮬررەم ﺋﯧﻴﯩﻨ
ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧﻤﯩن ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺋزﮔرﺗﯩﭗ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪا ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﮬﺎﻻل)ﺗﻮﻏﺮا( دەپ ﻗﺎراﻳﺘﺘ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﮬررەم ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺳﭘر ﺋﯧﻴﯩﻨ ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﺎي ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘراﺗﺘ .ﮔﻮﻳﺎﻛ ﺋﯘﻻر ﺧﯘددى ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﻗرﯨﺰ ﺑﯧﺮﯨﭗ
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ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ۋەدﯨﺴﯩ ۋاﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗرﯨﺰﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻼﺗﺘ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋرەﭘﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩ
ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺋﺎﻳﻼرﻧ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇﺷﺘﯩ ﺋڭ ﺗﻮﻏﺮا ۋە ﻣﺷﮭﯘر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪۇر .ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﻟپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﯘ
ﻗﺎراﺷﻨ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن ،ﺋﯩﺒﻨ ﻛﺳﯩﺮ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻣﯘ ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﻨ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن .ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﻗﺎراش ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ
ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﯩﻠﯩﺪۇ :ﻳﺤﻠﱡﻮﻧَﻪ ﻋﺎﻣﺎ وﻳﺤﺮِﻣﻮﻧَﻪ ﻋﺎﻣﺎ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﯘﻧ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﮬﺎﻻل ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯩﯩﻨﭽ ﻳﯩﻞ ﮬﺎرام
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ]ﺳﯜرە ﺗۋﺑ-37 ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤ.[
ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﺪا ﺋﺗن ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻤﯘ ﺋﺎﻳﺗﺘﯩ ﺋﺎﻳﻨ ﺋﺎرﻗﯩﻐﺎ ﺳﯜرۈش دﯦن
ﺳزﻧ ﻣﯘﺷﯘ ﺳﯜرەﺗﺘ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرﮔن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﯩﻤﺎم ﺋﯩﺒﻨ ﻛﺳﯩﺮ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەك ،ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠ ﻣﯘﮬررەم ﺑﯩﻠن ﺳﭘر ﺋﯧﻴﯩﻨ ﺋﯘرۇش ﮬﺎﻻل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎي
دەپ ﺑﯘ ﺋﯩ ﺋﺎﻳﻨ ﺋﯩ ﺳﭘر ﺋﯧﻴ دەپ ﺋﺎﺗﯩﺴﺎ ،ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯩﻠ ﺑﯘ ﺋﯩ ﺋﺎﻳﻨ ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﺎي دەپ
ﻗﺎراپ ﺑﯘ ﺋﯩ ﺋﺎﻳﻨ ﺋﯩ ﻣﯘﮬررەم دەپ ﺋﺎﺗﺎﻳﺘﺘ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻣﯘ ﺋﺎﻳﻨ ﺋﺎرﻗﯩﻐﺎ ﺳﯜرۈﺷﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺷﻛﻠ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺋﯘﻻر ﻣﯘﮬررەم ﺋﯧﻴﯩﻨ ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧﻤﯩن ﺋﺎي دەپ ﺑﯩﯩﺘﯩﺘﺘ ،ﺋﮔر ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺳﭘر
ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧﻤﯩن ﺋﺎي دەپ ﻗﺎراپ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ رەﺑﯩﺌﯘل ﺋۋۋەل ﺋﯧﻴﯩﻨ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرﯨﺘﺘ .ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋرەپ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺪا ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ ﻣﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى داۋاﻣﻼﺷﻘﺎن ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ ﭼﻛﻠﯩن ﺋﺎﻳﻨ ﺋﺎرﻗﯩﻐﺎ
ﺳﯜرۈش ﺋﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮﺳﯩﺪا ﺋﯩﺒﻨ ﻛﺳﯩﺮ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ ":ﺳﯩﻴﺮەت ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻤﺎم ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯩﺴﮭﺎق
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺮەت ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻧﺎﮬﺎﻳﺘ ﺋﻮﭼﯘق ۋە ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳزﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق
دﯦن" :ﺋرەﭘﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا دەﺳﻠﭘﺘ ﺋﺎﻳﻼرﻧ ﺋﺎرﻗﯩﻐﺎ ﺳﯜرۈش ﻳﻧ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﻼردﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﭼﻛﻠﯩن ﺋﺎﻳﻼردا
ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﭼﻛﻠﯩﻤﺳﻠﯩﻚ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺋﺎﻳﻼردا ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﭼﻛﻠش" ﺗﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯘ
ﺋﯩﺸﻨ" ﺋﻟﻘﻟﻣﻤس" ﻳﻧ ﮬﯘزەﻳﭙ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺑﺪۇ ﻣﯘدرەﻛ ﭘﯘﻗﻳﻢ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘدەي ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨ ﺳﯘﺋﻠﺑ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻟﮭﺎرﯨﺲ ﺋﯩﺒﻨ
ﻣﺎﻟﯩﻚ ﺋﯩﺒﻨ ﻛﻧﺎﻧ ﺋﯩﺒﻨ ﺧﯘزەﻳﻤ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘدرەﻛ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯩﻠﻴﺎس ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘزەر ﺋﯩﺒﻨ ﻧزار ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺋددە ﺋﯩﺒﻨ ﺋدﻧﺎن ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠ ﺋﺑﺒﺎد دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋارﯨﺴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺑﺒﺎدﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠ ﻗﻟﺋ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺑﺒﺎد
دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ۋارﯨﺴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪى ،ﻗﻟﺋدﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠ ﺋﯘﻣﻳﻴ ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻟﺋ دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋارﯨﺴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪى،
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻮﻏﻠ ﺋۋپ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﻣﻳﻴ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻣﻳﻴﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠ ﺋﺑﯘ ﺳﯘﻣﺎﻣ ﺟﯘﻧﺎدەﺗ ﺋﯩﺒﻨ ﺋۋپ دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋارﯨﺴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﯩﺴ ﺋﯩﺪى .ﺋﯘﻧﯩﯔ دەۋرﯨﺪە ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ ﻣﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﻟﺪى .ﺋرەﭘﻠر
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ﺟﺎﮬﯩﻠﯩﻴت دەۋرﯨﺪە ﮬج ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﺑﯘ ﺋﯘﺳﺎﻣ ﺟﯘﻧﺎدەﺗ ﺋﯩﺒﻨ ﺋۋﭘﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﺎﺗﺘ .ﺋﯘ ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ
ﺗﯘرۇپ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻧﯘﺗﯘق ﺳزﻟپ ﺑﯘ ﻳﯩﻠ رەﺟب ،زۇل ﻗﺋدە ۋە زۇل ﮬﺟﺠ ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯘرۇش ﭼﻛﻠﻧن ﺋﺎي ۋە
ﻣﯘﮬررەﻣﻨ ﺋﯘرۇش ﭼﻛﻠﻧﻤﯩن ﺋﺎي دەپ ﺋﯧﻼن ﻗﯩﻼﺗﺘ ،ﻣﯘﮬررەم ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺳﭘر ﺋﯧﻴﯩﻨ ﺋﯘرۇش ﭼﻛﻠﻧن ﺋﺎي
ﻗﯩﻼﺗﺘ .ﺋﯘﻻر اﷲ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻐﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻘﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯘﻧ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﮬﺎﻻل ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯩﯩﻨﭽ ﻳﯩﻞ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﺪۇ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻر اﷲ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﻳﻨ ﮬﺎﻻل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﮬﺎﻻل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﻳﻨ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﺷﮭﯘر ﺷﺎﺋﯩﺮى ﺋﯘﻣﻳﺮ ﺋﯩﺒﻨ
ﺋﻟﻘﻳﺲ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺘﺘ):ﺷﯩﺌﯩﺮﻧﯩﯔ ﻣﻧﺎﺳ (ﻣن ﺋﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧ
ﺑﯩﻠﺪﯨﻤ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗۋﻣﯩﻢ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋڭ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯩن ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺧﯩﺴﻠﺗﻠﯩﺮى ﻛپ ﺋﯩن ،ﺑﯩﺰ
ﺋﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻨ ﺋﻮرﻧ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﺎﻳﻼرﻧ ﺋﺎرﻗﯩﻐﺎ ﺳﯜرۈپ ﺋﯘرۇش ﮬﺎﻻل ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﻨ ﺋﯘرۇش ﭼﻛﻠﻧن ﺋﺎي ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﯘﻧ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ۋە ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ""] .ﺋﻟﺌزﺑﯘن ﻧﻣﯩﻴﺮ ﻣﯩﻦ ﻣﺟﺎﻟﯩﺲ ﺋﻟﺸﻧﻘﯩﻴﺘ"
ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -5ﺗﻮم -439ﺑت" .ﺗﭘﺴﯩﺮى ﺋﯩﺒﻨ ﻛﺳﯩﺮ" -4ﺗﻮم -144ﺑت .ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ "ﺗﭘﺴﯩﺮ ﺗﺑرﯨ-14 "ﺗﻮم
-235ﺑت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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