 ‐ 20949ﻗﯩﺰ‐ﻳﯩﯩﺘﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ دوﺳﺘﻠﯘق ۋە ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﻠﯩﺸﯩﺶ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﻣن ﺋﻮن ﺳﻛﯩﺰﮔ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔن ﺑﯩﺮ ﻳﺎش ،ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻛﻟﯜﺳﯩﺪە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨ ۋەﻳﺮان ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻣﯩﻞ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﻤن .ﻟﯧﯩﻦ ﺗﻮي ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ زﯨﻨﺎدﯨﻦ ﺧﺎﻟ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﻣﺧﭙ ﺗﯘﺗﻘﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﻠﺷﺴك ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.
ﺑﯘرۇﻧﻘ ﺋﯩﺸﻘ‐ﻣﯘﮬﺑﺒت ﻗﯩﺴﺴﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﮬﯟاﻟﻼر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻤﯘ؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﻠﯩﺸﯩﺶ ﭘﻗت ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﻼ ۋەﻳﺮان ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﭘﯜﺗﯜل ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﻨ ۋەﻳﺮان ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﺎﻣﯩﻞ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎزاب ۋە ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻣﻨ ۋەدە ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﻨ ۋەﻳﺮان ﻗﯩﻠﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯘ
ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﻠﺷﯜﭼﯩﻠرﻧ زﯨﻨﺎ ۋە ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﻳﯧﺘﻛﻠﻳﺪۇ ،ﺷﻳﺘﺎن داۋاﻣﻠﯩﻖ ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﻠﺷﯜﭼﯩﻠرﮔ ﺗﺎﻛ ﺋﯘﻻر ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﯩﭗ زﯨﻨﺎﻏﺎ ﻗدەم ﻗﻮﻳﻐﯘﭼ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﻮﻟﻨ ﺗﻳﻴﺎرﻻپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﻠﺷﯜﭼﯩﻠر زﯨﻨﺎ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋز ﻣﻗﺴﺗﻠﯩﺮﯨ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ.
ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﻠﯩﺸﯩﺶ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻧﯘرﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎن ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼر ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﺳﯩﻠن :ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﯜز ﺋﺎﺑﺮۇﻳﯩﻐﺎ ﺗﺎﺟﺎۋۇز
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﺗ ﺧﯩﻴﺎﻧت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺧﯩﻠﯟەت ﺟﺎﻳﻼردا ﺑﯩﻠﻠ ﺑﻮﻟﯘش ،ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﯘﺗﯘش ،ﺋﺧﻼﻗﺴﯩﺰ ﮔپ‐
ﺳزﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺳﻳﯜﺷﯜش ،ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا زﯨﻨﺎدﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯘ ﻗﺑﯩﮫ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗدەم ﻗﻮﻳﯘش.
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﻣﺧﭙ ﮬﺎﻟﺪا دﯦن ﮔﯧﭙﯩﯩﺰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﺟﺑﻠﯩﻨرﻟﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﮔپ ،ﺋﺟﺑﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺸﯩﯩﺰدﯨﻦ
ﻏﺎﭘﯩﻠﻤﯘ؟! ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺷﺎرە ‐ﻳﻮﺷﯘرۇن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ،ﻛزﻧﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻧﯩﺘ
ۋە ﻗﻟﺒﺘﯩ ﺳﯩﺮﻻرﻧ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
ﺳﯩﺰﮔ ﺷﯘﻧﺪاق ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻼﻳ !ﺳﯩﺰ ﻳﺎﺷﻠﯩﻘﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗدرﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﻧﭘﺴﯩﯩﺰﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘﯩ ﻳﯧﺘﻛﻠپ،
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﯜز‐ﺋﺎﺑﺮۇﻳﯩﻐﺎ ﺗﺎﺟﺎۋۇز ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﯘڭ.
ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧﯩ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟر ﺑﯩﻠن ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ دۇﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ رەﺳﯟاﭼﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﻮﻳﻼڭ.
ﺳﯩﺰ ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻻزﯨﻤ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﭼﺎ‐ﺳﯩﯩﻠﻠﯩﺮﯨﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺸ ،ﻛﻟﯜﺳﯩﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰ ۋە ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ،
ﻧﺎۋادا ﺷﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەرﺳ ﺳﯩﺰ ﮬﯩﻠ‐ﻣﯩﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ۋە ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﻠﯩﺸﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻗﯩﺰدەك ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺳﯩﺰ رازى
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ﺑﻮﻻرﺳﯩﺰﻣﯘ؟! ،ﻣﯧﻨﯩﭽ ﺳﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺗﺌ رازى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ .ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺳﯩﺰدﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻣﯘﮬم ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ
رازى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﮔر ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘ ﺋﺎﭼﺎ‐ﺳﯩﯩﻞ ۋە ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﯩﺰدا ﻛرۈﻟﯜپ ﻗﺎﻟﺴﯩﭽﯘ؟ ،ﺳﯩﺰ ﺋڭ
ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ،ﺳﺎﻟﯩﮫ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﮬم ﺳﮬﺒت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋزﯨﯩﺰﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ۋە رازى ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﺑﯩﻠن
ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﺪۇرۇڭ .رەزﯨﻞ ﭼﯧﺮﯨﻚ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺗرﯨﻚ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎب ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﯔ .ﻗﯩﻤﻤﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎﺷﻠﯩﻘﯩﯩﺰﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ
ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯧﻠﯩﻢ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗرەﭘ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﯔ .ﺳﻣﯩﯩﺰﮔ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﺗي،
ﺋﻳﻨ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﻳﯧﺸ ﺗڭ ﺳﯩﺰدﯨﻦ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر ﻗﯘرﺋﺎن ﻳﺎدﻻﻳﺘﺘ ،ﺋﯧﻠﯩﻢ ﺋﮔﯩﻨﺗﺘ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا دەۋەت ﻗﯩﻼﺗﺘ.
ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺰﮔ؛ ﺳﯩﺰﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﺎﺋت ‐ ﺋﯩﺒﺎدﯨﺘﯩ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرۈپ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧ دﯨﻴﺎﻧﺗﻠﯩﻚ ۋە ﺋﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ،دﯨﻨﺪار ﻗﯩﺰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﯩﯩﺰﻧ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺳﯩﺰ ﺋزﯨ ﻳﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮﺳ ﺑﯩﻠن ﺳﯩﺮﺗﻼرﻏﺎ ﭼﯧﻘﯩﭗ
ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﮔﭘﻠﯩﺸﯩﺸ رازى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﯩﺰﻧ ﺗرﯨﻚ ﺋﯧﺘﯩﯔ .ﻳﺎت ﺋر ﺑﯩﻠن دوﺳﺘﻠﯘق ﺳﺎﻳﯩﺴ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺑﯩﻨﻮرﻣﺎل ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ
رازى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﯩﺰﻧ ﻛﻟﯜﺳﯩﺪە ﻧﯧﻤ ﺗﻮﺳﯘپ ﻗﺎﻻﻻﻳﺪۇ؟ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﺋﯩﺶ‐ﺋﻣﻟر ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ﺳﯩﺰﮔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻏزﯨﭙ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋﻮﻳﻼڭ.
ﺳﯩﺰ ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ زﯨﻨﺎﻧﯩﯔ ﭘﻗت ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴ ﺋزاﺳ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻘﻼ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻟ ﻛز ،ﻗﯘﻻق ،ﻗﻮل‐ﭘﯘﺗﻼرﻣﯘ زﯨﻨﺎ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋزاﻻر ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪﯨﻨﺪۇر .ﺧﯘددى ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋز ﮬدﯨﺴﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەك ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﮬﻗﯩﻘ
زﯨﻨﺎﻧﯩﯔ ﺗﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪام ﺧﺎﻟﺘﯩﺴﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻤڭ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﻮڭ دۈﺷﻤﯩﻨﯩﯩﺰدۇر ،ﺋﯘ
ﺳﯩﺰﻧ ﭘﺎﮬﯩﺸﯩ ﺑﯘﻳﺮۇپ ﺳﯩﺰﮔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﺧﺎﻻﻳﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﻟﺌﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﯩ ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﻠﺷﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺷرﯨﺌت ﻳﻮل ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﻠردە
ﺑﺎردى‐ﻛﻟﺪى ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋزى ﭼﻮڭ ﺑﺎﻻﻳﯘ‐ﺋﺎﭘت ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﻠردە ﺋر ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﺎردى‐ ﻛﻟﺪى ﻗﯩﻠﯩﺸ دۇرۇس
ﺋﻣس .ﺋﮔر ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠرﮔ ﺋز
ﺋﻮﻳﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرۈﺷ ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠرﮔ ﺋز ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرۈﺷ ﻻزﯨﻢ .ﺧﯘددى ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺋز ﻗﯩﺰى
ﮬﭘﺴﯩﻨ ﺋﻮﺳﻤﺎن رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ۋە ﺋﺑﯘﺑﻛﺮى رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻏﺎ ﺋﻳﻠﻧﺪۇرۇش ﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﮔﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎش.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﺋر ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﯟاﺳﯩﺘ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸ ﭘﯩﺘﻨ‐ﭘﺎﺳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر.
ﺋﻣﺪى ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘرۇﻧﻘ ﻣﯘﮬﺑﺒت ﻗﯩﺴﺴﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻼر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻤﯘ؟ دﯦن ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﯩﺰﻏﺎ ﻛﻟﺴك ،ﺑﯘرۇﻧﻘ
ﻣﯘﮬﺑﺒت ﻗﯩﺴﺴﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨ رﯨﯟاﻳﺗﻠر ﺷرﺋ ﮬﻛﯜﻣ دەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﮬﺎرام ۋە ﻣﯘﺑﺎھ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﮬﻛﯜﻣﻠر
ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺴﺘﯩﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻣﯘﮬﺑﺒت ﻗﯩﺴﺴﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﻛﻟﺘﯜرۈﻟن رﯨﯟاﻳﺗﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻴﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ
ﭼﺎﻏﻼردﯨﻼ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻗﯩﺴﺴﯩﻠر ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣدەﻧﯩﻴت ۋە ﮬﺎزارەﺗﻠردﯨﻤﯘﮬم ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ
ﺷرﺋ ﮬﻛﯜم ﺋﺎﻟﻐﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﯩﺴﻼم ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋز ﻧﭘﺴﯩﻨ ﺷﮬﯟەت ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼپ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗرﻏﯩﺐ ۋە ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
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ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺳﯩﺰﮔ ﮬﯩﺪاﻳت ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻳﻤﯩﺰ.
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