 ‐ 219307ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﻳﺎﺧﺸ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﻼر ،ﺑﯘﻧ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن
ﺋﯩﺒﺎدەت دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽ ،ﺑﯩﺪﺋت دﯦن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﯩﻠن دﯨﻨﺪا ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﯩﻠن ﮬﯧﭻ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎدەﺗﺘﯩ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﺗﯘرﺳﺎ ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧ ﺑﯩﺪﺋت
دەپ ﻗﺎراﻳﻤﯩﺰ؟ ﺑزﯨﻠر ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﺰﮔ ﭘﻗت ﺋﯩ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻨ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪى ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﻳﺮام ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮى
ﻳﻮق دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻤﭽ ،ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ دﯨﻨ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻼردﯨﻦ ﺧﺎﻟ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎدەﺗﺘﯩ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯧ ﻳﯩﻞ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﻨ ﺗﺑﺮﯨﻠﯩﯩﻨﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﺑﯩﺪﺋت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘ ﺑﯩﻠن ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﮔ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن
ﺋﺎدەﺗﺘﯩ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻟ ﺑﯘ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻨ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﻘﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن دﯨﻨ ﺑﺎﻳﺮام
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽ ﻳﻮل ﺑﯩﻠن ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﻘﺎﻧﻼر ۋە ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻧﻼر ،ﺑﯘ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﻣﯘﮬﺑﺒﯩﺘ ﭼﯜﺷﯩﺪۇ دەپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯩﺒﺎدەت ﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﺳﯘﻟﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻣﯘﮬﯩﻢ
ﺗﯘﺗﻘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﺪۇر .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻨ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ﺋﯩﺒﺎدەت ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى
دﯦن ﺋﯧﺘﯩﻘﺎت ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن دﯨﻴﯩﻠﯩﺪۇﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮى ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑك ﻳﺎﺧﺸ
ﻛرەﺗﺘ ۋە ﺑك ﮬرﻣﺗﻠﻳﺘﺘ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﯩﻠرﮔ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘﻻر ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗدﯨﺮ‐ﻗﯩﻤﻤﯩﺘ ۋە ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨ
ﺑك ﻳﺎﺧﯩﺸ ﺑﯩﻠﺗﺘ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ دﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻧرﺳ ﻛﯧﻴﯩﻨﯩﻠرﮔ ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ دﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳ :ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺳﺌﯘد
رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﺳﭽﯩﺘﺘ ﺗﺎش ﺳﺎﻧﺎپ ﺳﻮرۇن ﺗﯜزۈپ زﯨﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ دەﻟﯩﻞ ﻛﻟﺘﯜرۈپ :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﻢ ﻗﻮﻟﯩﺪا
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ﺑﻮﻟﻐﺎن زات ﺑﯩﻠن ﻗﺳﻣ ،ﺳﯩﻠر ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ دﯨﻨﯩﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛ
ﺋﺎزﻏﯘﻧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﯩﻨ ﺋﯩﭽﯩﯟاﺗﺎﻣﺴﯩﻠر!! .دﯦﺪى .ﺋﯘﻻر :ﺋ ﺋﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪۇرەﮬﻤﺎن! ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن ﻗﺳم ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻛ،ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻤﯩﺪۇق ،دﯦﺪى .ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺳﺌﯘد رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ :ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا )ﻳﻧ ﻗﯘرﺋﺎن ۋە ﺳﯜﻧﻨﺗ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ﺋﻣل ﺳﺎﻏﻼم ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ( ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،دﯦﺪى] .ﺑﯘ
ﺋﺳرﻧ ﺋﯩﻤﺎم دارﯨﻤ ﺳﯜﻧن ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن[.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﮬر ﻳﯩﻠ ﺗﻛﺮار ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠر ﮬﯧﻴﺖ‐ﺑﺎﻳﺮام ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ دﯨﻨ ﺷﯘﺋﺎرﻻردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﮬﻠ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼر ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ دﯨﻨ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻠﯩﺮﯨﻨ ﻣﯘﻗددەس ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ۋە ﺷﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺑﯩﻠن ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﻧﺎﺳﯩﺮ ﺋﻗﻞ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻨ ﺳﺎﻻﻣت ﻗﯩﻠﺴﯘن( ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﮬﯧﻴﺖ‐ﺑﺎﻳﺮام ﭘﻗت ﺑﯩﺮ ﺋرپ‐ﺋﺎدەت ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ
ﺑﻟ ﻧﺎﻣﺎز ،روزا ،ﻗﯩﺒﻠ دﯦﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎش دﯨﻨ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼردا ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻏﺎ
ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﯟﯨﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺧﺗﯩﺮى ﺑك ﻳﺎﻣﺎﻧﺪۇر .ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎن ﮬﯧﻴﺖ‐ﺑﺎﻳﺮاﻣﻼرﻧ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯘش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎزﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ﺑﯩﻠن ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻨ ﺗﻮﻗﯘش ،ﺋﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ
ﺳزﻟش ۋە دﯨﻨﺪا ﺑﯩﺪﺋت ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر ".ﺗﯜﮔﯩﺪى] .ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -58ﺑت[.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺋﻧس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣدﯨﻨﯩ ﮬﯩﺠﺮەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻟن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﮬﯧﻴﺖ‐ﺑﺎﻳﺮام ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩ ﻛﯜﻧ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم» :ﺑﯘ ﺋﯩ ﻛﯜن ﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯜن؟ دﯦﺪى .ﺋﯘﻻر :ﺑﯩﺰ
ﺟﺎﮬﯩﻠﯩﻴت دەۋرﯨﺪە ﺑﺎﻳﺮام ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩ ﻛﯜن دﯦﺪى .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﻠرﮔ ﺑﯘ ﺋﯩ
ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮاق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩ ﻛﯜﻧﻨ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇپ ﺑردى ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ :روزا ﮬﯧﻴﺖ ۋە ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﯩﺪۇر دﯦﺪى] .ﺑﯘ
ﮬدﯨﺴﻨ ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ ﺋﺑﯘ داۋۇﺗﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا ﺳﮬﯩﮫ دەپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن[..
ﺋﮔر ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ دﯨﻨ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠر ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻻﻗﯩﺴ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن
ﺋﺎدەﺗﺘﯩ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯧﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺌﯘﻻرﻧ ﺋﯘ ﺋﯩ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﻮﻳﻨﺎپ ،ﻛﯕﯜل ﺋﯧﭽﯩﺸﻘﺎ
رۇﺧﺴت ﻗﯩﻼﺗﺘ .ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﺋﻮﻳﯘن ،ﻛﯕﯜل ﺋﯧﭽﯩﺶ دﯨﻨﺪا ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن دۇرۇس ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺋﻣس ﺋﯧﺪى.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘﻻرﻧ دﯨﻨ ﺋﯩﺒﺎدەت ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﺎﻳﺮام ﻛﯜﻧﯩﺪە ﻛﯕﯜل ﺋﯧﭽﯩﺶ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩن ﺗﯘرﺳﺎ ،ﺑﯘ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻨ ﺋﯩﺒﺎدەت ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﯩﻠن ،ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻛﯩﻤ دﯨﻨﯩﻤﯩﺰدا ﻳﻮق ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن،
ﺋﯘ ﺋﯩﺶ رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ].ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2697 ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1718 ﮬدﯨﺲ[.
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ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐10843ۋە ‐128530ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت
ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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