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ﺳﯘﺋﺎل

ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺳﯘﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﻧﭼﭽ ﺋﯩﺸﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ  .ﻣن ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻐﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻣﯘددەت ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﯩﺨ ﻳﯩﯩﻼ ﻛﯩﺮدﯨﻢ .
دەﺳﻠﭘﺘ ﺑش ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻛﯜﭼﯜﻣﻨﯩﯔ ﻳﯩﺘﯩﺸﯩﭽ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘردۇم) ﻣن ﺋرەب ﺗﯩﻠﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤن(  .ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻣﺎﯕﺎ  :ﻣﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﻗﯘم
ﺋرەب ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻼ ﺳز ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯩﺮەﻛﻠﯩﯩﻨ ﺋﯧﻴﯩﺘﺘ . . ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺧﯩﺮى ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﯨﻢ  .ﻣن ﮬر ﻛﯜﻧ
ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﻤن  ...ﮬﻣﺪە ﺋﯩﺴﻼم ﺗﻟﯩﻤﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﻤن  ....ﻟﯩﯩﻦ ﻣن ﺋزۈم ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺑزى ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ  ....ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯩﻨ ﻳﯩﺘﻛﻠﯩﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﻨ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﮬﺎﻟﺗ ﺋزﮔرﯨﺘﺘﯩﻢ ﮬﻣﺪە ﻣن
ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﯘرۇﻧﻘ ﺋﯘزۇن ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺑﺧﯩﺘﻠﯩﻤن  .ﻣن ﺑﯘرۇن ﮬر ﻛﯜﻧ ﮬﺎراق ﺋﯩﭽﺗﺘﯩﻢ ..ﮬﺎزﯨﺮ دﯨﯜدەك
ﺋﯩﭽﻤﻳﻤن ..ﻣن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﭘﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻤﻨ ﻗﯩﻤﺎرﻏﺎ ﺗﯩﺗﺘﯩﻢ ..ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ دﯨﯜدەك ﻗﯩﻤﺎر ﺋﻮﻳﻨﯩﻤﺎﻳﻤن  .ﻣن ﮬر ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎ
ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻤﺪا  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤن ﮬﻣﺪە ﻣن ﺋﯩﻠﯩﺮﻛ ۋاﻗﺘﯩﻤﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻨ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﻳﻤن  .ﻣن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﻣﯩﻨ ﻣن ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﻮﻟﻼر ﺑﯩﻠن ﻳﯩﺘﻛﻠﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤن  . .ﻣن ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤن ﻟﯩﯩﻦ ﻣن ﻧﯩﻤ ﺋﯜﭼﯜن
ﺑﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤن .ﻣن ﺑﯩﺮﮔ ﺋﯩﺸﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻧﭼﭽ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺳﻮرۇدۇم ﮬﺗﺘﺎ ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯩﺖ ﺗﻮرﯨﺪا ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﭼﺮاﺷﺘﯩﻢ .ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯘﺳﯘﻟﺪا ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﮔﯜﺗﯜپ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﻨ ۋە ﻣﺎﯕﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼردا ﻳﺎردەم
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮرۇدۇم  . .ﻟﯩﯩﻦ ﻣن ﺋﺎۋﯨﺴﺘﯩﺮاﻟﯩﻴﻚ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜن  ،ﺋﯘﻻر ﻣﯩﻨﯩﯔ راﺳﺘﻼ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨ ﮬﯩﺲ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﯟاﺗﯩﺪۇ  ...ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻر ﺋﯩﯩﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﯩﺪۇ  .ﻣن ﺋﻮﻳﻼﻳﻤن ﻣن ﻳﺎﺧﺸ ﻛﯩﺸ ﺋﻣس  ..ﻟﯩﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮﻛ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻤ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا
ﻛپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻤن ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﺎردﯨﻤ ۋە ﻳﯩﺘﻛﻠﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﻣﯘۋەﭘﭙﯩﻘﯩﻴت ﻗﺎزﯨﻨﺎﻻﻳﻤن  ...ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪا ﺋﮔﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﯘرﻏﯘن
ﻧرﺳﯩﻠر ﺗﯘرۇﭘﺘﯘ  ...ﻗﯩﻨ ﻣﺎﯕﺎ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼر  ..ﻣن ﺋزۈم ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﻢ ﻻزﯨﻤﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﮔرﭼ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﻣﺎﯕﺎ
ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪەك ﻛرۈﻧﺴﯩﻤﯘ  ،ﻳﻧﯩﻼ ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻳﺎردەم ﺳﻮراﻳﻤﻧﻤﯘ .

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
ﻣدﮬﯩﻴ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن  ..ﮬﻣﺪە ﺗﺷﻛﯜرﻟر ﮬﻣﯩﺸ ﺋﯘﻧﯩﻐﯩﻼ ﺑﻮﻟﺴﯘن . .ﺋﯘ ﺋزى ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮﯨﻨ
ﻳﯩﺘﻛﻠش ﺑﯩﻠن ﻧﯩﺌﯧﻤﺗﻠﻧﺪۈرﯨﺪۇ  ..ﮬﻣﺪە ﺋزى ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮﯨﻨ ﺑﺧﺘﺘﯩﻦ ﻣﮬﺮۇم ﻗﯩﻠﯩﺪۇ . .ﺋﯘ ﺑﻧﺪﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎزﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯩﻦ
ﻗﯘﺗﻘﯘزﯨﺪۇ  ..ﮬﻣﺪە ﻗﯩﻴﺎﻣت ﺑﻮﻟﻐﯩﭽ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻳﯩﻘﯩﻦ دوﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨ ) ﺋۋﻟﯩﻴﺎﻟﯩﺮﯨﻐﺎ( ﻳﻟﻳﺪۇ .
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ﻗدﯨﺮﻟﯩﻚ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاش  ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯩﺘﻛﻠش ﺑﯩﻠن ﻧﯩﯧﻤﺗﻠﻧﯩﻨﯩﯩﺰﻧ ﺗﺑﺮﯨﻠﻳﻤﯩﺰ  .ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺳﯩﺰﻧ ﺋﻟﯩﭽ
ﻣﯘﺳﺘﮬم ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ .
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸ ۋەﺳﯩﺰ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﺳﯜپ ﻳﯩﺘﯩﻠن ﺋﺎزﻏﯘﻧﻠﯘق ۋە ﭼﻛﻠﻧن ﺷﯧﺮﻛﯩﺰﯨﻤﻨ ﺗﺎﺷﻼﺷﻘﺎ ﻗﺎرار
ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ ﻣﯘۋەﭘﭙﻗﯩﻴت  .ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨ ﻳﯩ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻗﺎرﺷ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ﮬﻣﺪە ﮬرﻣﺗﻠﯩﻚ ﺑﯘ
ﺗﻮر ﺑﯧﺘﯩﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺧﯘش ﻛﯩﻠﯩﭙﺴﯩﺰ !
ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠن  ،ﺳﯩﺰﮔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘ دۇﻧﻴﺎدا ﭼﻮڭ ﺳﯩﻨﺎق ۋە ﺋﯩﻤﺘﺎﮬﺎﻧﻼر ﺑﯩﻠن ﺋﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ، ﮬﻣﺪە ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﻠ
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﻟﯩﭽ ﭼﯩﺪاﻣﭽﺎﻧﻠﯩﻖ  ،ﻣﯘﺳﺘﮬم ﺗﯘرۇش ۋە ﺋﯩﺮادﯨﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺳﻣﯩﯩﺰﮔ ﺳﺎﻟﯩﻤﯩﺰ .
ﺋ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ! ﺳﻪﻥ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﺎﺭﯨﻐﺎ ﻣﯘﻻﻗﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ )ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺸﯩﺪﺍ( ﺳﻪﻳ ‐ﺋﯩﺠﺘﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ )ﻳﻪﻧ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨ ﻛﯚﺭﯨﺴﻪﻥ( .
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳﯩﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳﯩﻨﺎﻗﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﺎﻣﺎز  ،روزا  ،زاﻛﺎت  ،ﮬج ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﮔ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﭘرﯨﺰﻟر
ۋە ۋاﺟﯩﭙﻼرﻧ ﺑﯘﻳﺮۇش  .ﮬﻣﺪە ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ  ،ﺋﺎﻟﺪاﻣﭽﯩﻠﯩﻖ  ،زﯨﻨﺎ‐ﭘﺎﮬﯩﺸ ، ﺑﭼﭽﯩﯟازﻟﯩﻖ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﻛﻠﻧن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯘش  .ﺷﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن راﺳﺘﭽﯩﻞ ﻣﯘﺋﯩﻤﯩﻨﻨ ﻛرۈش  ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﺋﯘﻧ
ﺟﻧﻨﺗ ﻛﯩﺮﮔﯜزﯨﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽ ۋە ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻨ ﻛرۈش  ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﺋﯘﻧ دوزاﺧﻘﺎ
ﻳﻮﻟﻼﻳﺪۇ .
ﻛﯜﭼﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﯔ  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﯔ  ،ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﭼﻛﻠﯩن ﻧﯩﻤﯩﻠرﻧ
ﺑﯩﻠﯩﺸ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﯔ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯔ .
ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻼر ﻛپ  ،ﺗﻮﺳﯘﻗﻼرﻣﯘ ﮬم  .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺑﯩﺮ ﻳرﮔ ﺗﯩﺰﯨﻤﻼش ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻻرﻧ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈش ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺋﻣس .
ﺑﯩﺮاق ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺴﻼم ﺗﻟﯩﻤﺎﺗﻠﯩﺮى ﮬﻗﻘﯩﺪﯨ ﺳﯘﺋﺎﻟﻼر ﺗﻮر ﺑﯧﺘﯩﻤﯩﺰدە ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧﯩﻤﯩﻠرﮔ ﻣﯘراﺟﯩﺌت
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰﻧ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ  ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ  ،ﺋﯘﻧﯩﺪا دﯨﻴﯩﻠن ﻧﯩﻤﯩﻨ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻻﻳﺴﯩﺰ  .ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺳﯩﺰﮔ ﻣﻧﭙﺋت ﺑرﺳﯘن .
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋرەب ﺗﯩﻠﯩﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﮔﯩﻨﯩﺶ ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪﯨ ﺳﯘﺋﺎﻟﯩﯩﺰدا ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻧﯩﻤﯩ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﺋﯧﻴﯩﺘﺴﺎق  ،ﺑﯘ راﺳﺖ  .ﺑﯩﺮاق
ﺳﯩﺰ ﺗﯩﻠﻨ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠي ﺋﮔﯩﻨﯩﺸﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘ ﻳﻮق  .ﺑﻟ ﺳﯩﺰ دﯨﻨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯩﺰدا ﻣﯘﮬﺘﺎج ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﯩﻤﯩﻨﯩﻼ ﺋﮔﯩﻨﯩﺸﯩﯩﺰ
ۋاﺟﯩﭗ.
‐ 6524ﺳﯘﺋﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎراڭ  .ﮬﻣﺪە ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋرەب ﺗﯩﻠﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﯩﯩﺰ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺸ ﺑﺎﻧﺎ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ  .ﭼﯜﻧ ﻧﺎﻣﺎز
ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻣﯘﮬﺘﺎج ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﯩﻤﯩﻠرﻧ ﻗﯩﺴﻘﺎ ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﮔﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻻﻻﻳﺴﯩﺰ  ،ﮬﻣﺪە ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧ ﺋﮔﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽ ﻧﺎﻣﺎزﻧ
ۋاﻗﺘﯩﺪا داۋاﻣﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﺸﯩﯩﺰ ﻛﯩﺮەك  ،ﮬﻣﺪە ﺋزﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﯩﻨﯩﯩﺰ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺴﯩﺰ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﻗﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﺎﻳﺪۇ .
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] ﺑﻗرە) ﺋﯩﻨك( [ 286 :
ﻗﺎﻧﺪاق ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن  ،ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﺗﻮر ﺑﺗﺘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻨ-13340 ﺳﯘﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺴﯩﺰ  .ﻳﻧ، -2427، -8580 
 -11040ﺳﯘﺋﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻗﺎراڭ .
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧ ﺷﮬﺮﯨﯩﺰدﯨ ﺋﯩﺴﻼم ﻣرﻛﯩﺰﯨﻨ ﺋﯩﺰدﯨﺸﯩﯩﺰﻧ ، ﺋزﯨﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺑﯩﻠن داﺋﯩﻢ
ﮬﻣﺮا ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﯩﺰﻧ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ  .ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﻮر ﺑﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﺋﯘﻧﺘﯩﻤﺎڭ  ،ﮬﻣﺪە ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﯩﻨﯩﯩﺰﭼ ﺋﯘﻻردﯨﻦ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﯔ  .ﺑﯩﺰ ﻳﻧ ﺳﯩﺰﮔ ۋە ﺳﯩﺰﮔ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋزﯨ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺋﯩﺰدەۋاﺗﻘﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن
ﺑﺧﺘﻠﯩﻤﯩﺰ  .ﮬﻣﺪە ﻛﯜﭼﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽ ﺳﯩﺰﮔ ﻛرﺳﺗﻤﯩﻠرﻧ ﺳﯘﻧﯩﻤﯩﺰ  .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻻﻗﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼڭ  .ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ
ﺳﯩﺰﻧ ﺋز ﭘﺎﻧﺎﮬﯩﺪا ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘن ۋە ﮬﺎﻟﯩﯩﺰدﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﺎﻟﺴﯘن .
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