 ‐ 220252ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻣﯘﮬﺑﺒت ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺑﻮﻟﯘش ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪا ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑزﯨﺴ ﺑزﯨﺴﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷ ﺗﯜرﺗ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳ ﺑﺎرﻣﯘ؟ ﺋﮔر ﺑﺎر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﺋرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﭽ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷ ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻣﯘﮬﺑﺒت ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﺑﯩﺌﯩ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻼردا ﺑﯘ ﺷرﯨﺌﺗﺘ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺶ
ﻳﺎﻛ ﺷرﯨﺌت ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن دﯦﻴﯩﻠﻤﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯩﺸﻼردا ﺗﺑﯩﺌﯩ ﺋﺎڭ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺗﯘرﻣﯘﺷﻨ روﻣﺎﻧﺘﯩﻚ ﺧﯩﻴﺎل ۋە ﺷﯧﺮﯨﻦ ﭼﯜﺷﺘك ﺧﯩﻴﺎل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﺟﺎﭘﺎ‐
ﻣﯘﺷﻗﻘﺗﻠﯩﻚ ﻣﯘﺷﯘ دۇﻧﻴﺎدا ﻣۋﺟﯘت ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﯩﺰدﯨن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻟَﻘَﺪْ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ
اﻹﻧْﺴﺎنَ ﻓ ﻛﺒﺪٍ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺟﺎﭘﺎ ـ ﻣﯘﺷﻗﻘت ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎراﺗﺘﯘق ]ﺳﯜرە ﺑﻟد -4ﺋﺎﻳت[.
ﺟﺎﭘﺎ‐ﻣﯘﺷﻗﻘﺗﻠﯩﻚ ﻧرﺳﯩﺪﯨﻦ راﮬت ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯔ
ﭘﺎﺳﯩﻨﺎ ،دۇغ ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺳﯜزۈك ﺳﯘ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر
ﻛﯜﻧﻠرﻧ ﺋز ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﻨﯩﯔ زﯨﺘﯩﻐﺎ ﺗﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺳﯘدﯨﻦ ﺋﻮت ﺋﯘﭼﻘﯘﻧﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر.
ﺷﯘﻧ ﭼﯜﺷﻧن ۋاﻗﺘﯩﻤﯩﺰدا ﮬﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛز ﺑﯩﻠن ﻗﺎراﻳﻤﯩﺰ ،ﺗﻮﻟﯘق ﻛﺎﻣﺎﻟت ﻳﺎﻛ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﯘﭼ ﻣﯘﺷﯘ دۇﻧﻴﺎدا ﺋﻳﯩﭙﺴﯩﺰ
ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﻛزﯨﻤﯩﺰ ﻛرۈۋاﺗﻘﺎن ﺋﻳﯩﭙﻠﯩﻚ ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﯩﺰﻧ دۇﻧﻴﺎدا ﻳﺎﺷﺎﺷﺘﯩﻦ ۋە ﻳﺎﺷﺎش ﻳﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻨ
داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠپ ﻗﻮﻳﻤﯩﺴﯘن.
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ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ :ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﺴن؟
دﯦﻧﺪە ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ :ﺋﯘﻧ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﻤن دەﻳﺪۇ ،ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ :ﮬﻣﻤ ﺋي ﻣﯘﮬﺑﺒت ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻐﺎ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎﻧﻤﯘ؟ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎر
ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﻮﻗﻤﯘ؟ دەﻳﺪۇ"] .ﺋﯘﻳﯘﻧﯘل ﺋﺧﺒﺎر"-3ﺗﻮم -18ﺑت[.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ :ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ۋە دوﺳﺘﻠﯩﺮﯨﯩﺰدﯨﻦ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋزﯨﻴﺗﻠرﮔ ﺳﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴ ۋە دوﺳﺘﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﮬﯟاﻟ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﯩﺰﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ رازﯨﻠﯩﻘ ﻳﻮق ۋە ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﻨ
ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﻣﺳﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﮔ ﻳﺎﺷﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﺎﺟﯩﺘ ﺋﯘﻻرﻧ ﺑﯩﺮ ﻳرﮔ ﺟﯘﻏﻠﯩﻐﺎن.
ﺋﯧﺘﯩﺒﺎر ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯜش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﯩﻠر ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﻣﯧﮭﺮى‐ﺷﭘﻘت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬر ﺑﯩﺮى ﻳﻧ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻗﺎرﺷﯩﺴﯩﺪﯨ ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ دﯦن :ﮬر ﺑﯩﺮى ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘزۇﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋزى ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﮬزەر ﻗﯩﻠﯩﺶ
دﯦﻤﻛﺘﯘر.
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻨ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﯔ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻣﻦ آﻳﺎﺗﻪ انْ ﺧَﻠَﻖ ﻟَﻢ ﻣﻦ اﻧْﻔُﺴﻢ ازْواﺟﺎ ﻟﺘَﺴﻨُﻮا اﻟَﻴﻬﺎ وﺟﻌﻞ ﺑﻴﻨَﻢ
ﻣﻮدةً ورﺣﻤﺔً انﱠ ﻓ ذَﻟﻚَ ﻳﺎتٍ ﻟﻘَﻮم ﻳﺘَﻔَﺮونَ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻧﺴ ‐ﺋﯜﻟﭙت ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن)ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ(
ﺋﯘﻻرﻧ ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋز ﺗﯩﭙﯩﻼردﯨﻦ ﻳﺎراﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺋﺎراﯕﻼردا)ﻳﻧ ﺋر‐ ﺧﻮﺗﯘن ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا( ﻣﯧﮭﺮ ـ ﻣﯘﮬﺑﺒت ﺋﻮرﻧﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ)ﻛﺎﻣﺎﻟ ﻗﯘدرﯨﺘﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن( ﺋﺎﻻﻣﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﺪۇر ،ﭘﯩﯩﺮ ﻳﯜرﮔﯜزﯨﺪﯨﻐﺎن ﻗۋم ﺋﯜﭼﯜن ،ﺷك ـ ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﺑﯘﻧﯩﺪا
ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﯩﺒﺮەﺗﻠر ﺑﺎر] .ﺳﯜرە رۇم -21ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎل ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﺘﯩﻦ ﺧۋەر ﺑردى ،ﺋﯘﻧ ﺷرﺋ ﻣﺟﺒﯘرﯨﻴت دەپ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ دەپ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﺎﻟﺪى ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻧﺪﯨﻠرﻧ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى ،ﻗﻟﺒﯩﺪﯨ ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﻨﯩﯔ ﺋزﯨ ﺑﻧﺪە ﺋﯩ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭘﻗت ﺋﯧﮭﺴﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﺗﯘرﻣﯘش ﻗﯘرۇﺷﻘﺎ ﺋﯩ
ﺑﻮﻻﻻﻳﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﻛﺳﯩﺮ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ :وﻣﻦ آﻳﺎﺗﻪ انْ ﺧَﻠَﻖ ﻟَﻢ ﻣﻦ اﻧْﻔُﺴﻢ ازْواﺟﺎ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ:ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر
ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻧﺴ ‐ﺋﯜﻟﭙت ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ( ﺋﯘﻻرﻧ ﺋز ﺗﯩﭙﯩﻼردﯨﻦ ﻳﺎراﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘ،ﺋﺎراﯕﻼردا)ﻳﻧ ﺋر‐ ﺧﻮﺗﯘن
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا( ﻣﯧﮭﺮ‐ﻣﯘﮬﺑﺒت ﺋﻮرﻧﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ)ﻛﺎﻣﺎﻟ ﻗﯘدرﯨﺘﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن( ﺋﺎﻻﻣﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﺪۇر .ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﻠر
ﺋﯜﭼﯜن ﺋز ﺗﯩﭙﯩﻼردﯨﻦ ﺋﯜﻧﺴ‐ﺋﯜﻟﭙت ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧ ﻳﺎراﺗﺘ.
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻫﻮ اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻘَﻢ ﻣﻦ ﻧَﻔْﺲٍ واﺣﺪَة وﺟﻌﻞ ﻣﻨْﻬﺎ زَوﺟﻬﺎ ﻟﻴﺴﻦ اﻟَﻴﻬﺎ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﯘ ﺳﯩﻠرﻧ
ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻧﺪﯨﻦ )ﻳﻧ ﺋﺎدەم ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ( ﻳﺎراﺗﺘ) ،ﺋﺎدەم ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ( ﺋﯘﻧﺴ ـ ﺋﯜﻟﭙت ﺋﯧﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻨ) ﻳﻧ
ﮬۋۋاﻧ (ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋز ﺟﯩﻨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎراﺗﺘ ،ﺧﻮﺗﯘﻧ ﺑﯩﻠن ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺧﻮﺗﯘﻧ ﻳﯧﻨﯩﯩﻨ ﻗﻮرﺳﺎق ﻛﺗﯜرۈپ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺑﻮي ﻳﯜردى ،ﺋﯘ )ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮرﺳﺎﻗﺘﺎ ﺋﺳﯜپ ﭼﻮﯕﯩﻴﯩﺸ ﺑﯩﻠن( ﺋﯧﻐﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ) ،ﺋر ـ ﺧﻮﺗﯘن( ﺋﯩﯩﻴﻠن ﭘرۋەردﯨﺎرى
ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ :ﺋﮔر ﺑﯩﺰﮔ) ﺋزاﻟﯩﺮى( ﺑﯧﺠﯩﺮﯨﻢ ﭘرزەﻧﺖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎڭ ،ﻧﯧﻤﯩﺘﯩ ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺷﯜﻛﯜر ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ ،دەپ دۇﺋﺎ
ﻗﯩﻠﺪى] .ﺳﯜرە ﺋﺋﺮاپ -189ﺋﺎﻳت[.
ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬۋا ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧ ﺋﺎدەم ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯜن ﺳﻮل ﻗﻮۋﯨﺮﻏﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ،ﺋﮔر ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎدەم
ﺋۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺋرﻛك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻏﻳﺮﯨﺪﯨ ﺟﯩﻨﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼردﯨﻦ ﻳﺎراﺗﻘﺎن
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ۋە ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﻨﺎﻗﻠﯩﻖ ،ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘ ،ﺑﻟ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘش ،ﻗﯩﭽﯩﺶ
ﺷﻛﯩﻠﻠﯩﻨﺗﺘ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋرﻟر ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﯩﻨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻻﺗﺘ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﺎدەم ﺋۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن
رەﮬﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺟﯜﭘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋز ﺟﯩﻨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﻨ
ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﺘﯘر ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا رەﮬﻤﺗﻨ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻛﻳﯜﻧﯜﺷﺘﯘر ،ﺋر ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ
ﻛرﮔﻧﻠﯩﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﻛﻳﯜﻧﻧﻠﯩﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺋر ﺋﯜﭼﯜن ﭘرزەﻧﺖ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺎل
ﺧﯩﺮاﺟﺗﺘ ﺋرﮔ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﺋﯩﻳﻠﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﻖ‐ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
]"ﺗﭘﺴﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨ ﻛﺳﯩﺮ"-6ﺗﻮم -309ﺑت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻋﺎﺷﺮوﻫﻦ ﺑِﺎﻟْﻤﻌﺮوفِ ﻓَﺎنْ ﻛﺮِﻫﺘُﻤﻮﻫﻦ ﻓَﻌﺴ انْ ﺗَﺮﻫﻮا ﺷَﻴﯩﺎ وﻳﺠﻌﻞ اﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺧَﻴﺮا ﻛﺜﻴﺮا
ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻘﭽ ﺗﯩﺮﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻼر ،ﺋﮔر ﺋﯘﻻرﻧ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﯩﺴﺎﯕﻼر )ﺳۋر ﻗﯩﻠﯩﻼر( ،ﭼﯜﻧ ﺳﯩﻠر
ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﻛپ ﺧﻳﺮﯨﻴﺗﻠرﻧ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ] .ﺳﯜرە ﻧﯩﺴﺎ -19ﺋﺎﻳت[.
ﺷﻳﺦ ﺳﺋﺪى رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﻠن ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻘﭽ ﺗﯘرﻣﯘش ﻛﭼﯜرﯨﺸ ،ﮔﯜزەل ﺷﻛﯩﻠﺪە ﮬﻣﺮاھ
ﺑﻮﻟﯩﺸ ،ﺋزﯨﻴﺗﻠرﻧ ﺗﻮﺳﯘﺷ ،ﺧﻳﺮ‐ﺋﯧﮭﺴﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺧﯩﺮاﺟت
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﻛﯩﻴﯩﻢ‐ﻛﯧﭽك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻣﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق
دەﻳﺪۇ :ﻓَﺎنْ ﻛﺮِﻫﺘُﻤﻮﻫﻦ ﻓَﻌﺴ انْ ﺗَﺮﻫﻮا ﺷَﻴﯩﺎ وﻳﺠﻌﻞ اﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺧَﻴﺮا ﻛﺜﻴﺮا ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﮔر ﺋﯘﻻرﻧ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﯩﺴﺎﯕﻼر )ﺳۋر
ﻗﯩﻠﯩﻼر( ،ﭼﯜﻧ ﺳﯩﻠر ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﻛپ ﺧﻳﺮﯨﻴﺗﻠرﻧ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﻳﻧ :ﺋي ﺋرﻟر!
ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻼرﻧ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﯩﺴﺎﯕﻼرﻣﯘ ﺑﯩﺮﮔ ﻳﺎﺷﺎﯕﻼر ،ﺑﯘﻧﯩﺪا ﻛپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎر ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﺘﯘر ،ﺋﯩ
دۇﻧﻴﺎدا ﺑﺧﺖ‐ﺳﺎﺋﺎدەﺗ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇﻗﯩﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر.
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ﻳﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﮔرﭼ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﯩﺴﯩﻤﯘ ﻧﭘﺴﯩﻨ ﻣﺟﺒﯘرﻻپ ،ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼﻗﻨ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈرۈﺷ
ﻛﯧﺮەك ،ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﻣﯘﮬﺑﺒت ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻟﯩﻴﺗﺘﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق .ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘ
ﺋﺎﻳﺎﻟﺪﯨﻦ دۇﻧﻴﺎ‐ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﭘرزەﻧﺖ دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﯩﺴﯩﻤﯘ
ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘرۇش ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﮔر ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘرۇﺷﻘﺎ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴت ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘرۇش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
]"ﺗﭘﺴﯩﺮ ﺳﺋﺪى"-172ﺑت[.
ﺋﺑﯘ ﮬﯜرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻣﻣﯩﻦ ﺋر ﻣﻣﯩﻦ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﺋچ ﻛرﻣﯩﺴﯘن ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﯩﻨ ﺋچ ﻛرﺳ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[1469
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻳﻧ ﺋچ ﻛرﻣﺳﻠﯩﻚ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻳﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﯩﻨ ﺋچ ﻛرﺳ ﻳﻧ
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺧﻼﻗ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘ دﯨﻨﺪار ﻳﺎﻛ ﮔﯜزەل ﻳﺎﻛ ﺋﯩﭙﭙﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛ ﺋرﮔ
ﻛﻳﯜﻧﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺳﯜﭘﺗﻠرﮔ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﮔر ﺑﯩﺰ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎل ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﻨ ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﻧ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﺷﯩﺴﯩﺪﯨ زۆرۈر ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
دەپ ﻗﺎرﯨﺴﺎق ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﺋر ﺧﻮﺗﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﯩﻨ
ﻳﺎﻛ ﺋﯜﭼﻨ ﻳﺎﻛ ﺗﺗﻨ ﺋﺎﻟﺴﺎ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﺳ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘ ﻳردە ﻧﯧﻤ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟.
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻧﯧﻤ ﺗﻮﺳﯘپ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﭘﻗت ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻳﺎﻛ ﺋﯩ ﺷﺧﺴﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﺘﯩﻦ
ﭼﻛﻠپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﯩﻨ ﭘﻗت روﻣﺎﻧﺘﯩﻚ ﭼﯜﺷﻧﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧرﺳ ﺋﻣس ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﭘﯩﯩﺮدە ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﺘ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯘش ﻳﻮق،
ﮔﻮﻳﺎﻛ ﺋﯘﻻر ﻣﮬﺒﯘﺑﯩﻨ ﭼﻮﻗﯘﻧﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺗﺳۋۋۇر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺷﺘﺎ ﺷﯧﺮﯨﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ دادﯨﺴﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪۇ ،ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪۇ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ
ﺑﯩﺮ ﺗﯜردﯨ ﻣﯘﮬﺑﺒت ،ﺋﯘﻧﯩﺪا ﺷﯧﺮﯨﻠﯩﻚ ﭼﻛﻠﻧﻤﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩن ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻣﯘﮬﺑﺒت ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ؟.
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﯕﻠ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺗﯜرﻟﯜك ﺗﺎﺋﺎﻣﻼرﻧ ﺧﺎﻻﻳﺪۇ ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺗﻣ ﻳﺎﻛ ﭘﯘرﯨﻘ ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﺘﯘر ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻛﯕﻠ ﺗﺎرﺗﯩﺪۇ ،ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺑﯩﺮﻻ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ
ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈﺷﺘﯩﻦ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻳﺎﻛ ﺋﻗﯩﻠﺪە ﭼﻛﻠپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﯧﻤ ﺑﺎر؟ .ﺋرﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﺑﺒﯩﺘﯩﻨ ﺷﯧﺮﯨﻠﯩﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن
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ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯜﭼﯜن ﺧﺎس ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳ ﻧﯧﻤ؟ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ
ﻣﯘﮬﺑﺒﯩﺘﯩﻤﯘ؟.
ﺋﮔر ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺷﯘﻧﺪاق ﻛرﯨﻠﯩﺪۇ ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺑﯩﺮ ﺋر ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ۋە ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل ﭘﻗت ﺑﯩﺮ ﺋرﻧﯩﻼ
ﻳﺎﺧﺸ ﻛرەﻣﺪۇ؟ دﯦﻴﯩﻠﺴ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎۋاپ :ﺋﯩﺶ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﻛرۈﻟﺪى ،ﺋﯘﻻر ﻛپ ﺧﻮﺗﯘﻧﻠﯘق ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻛپ ﺧﻮﺗﯘﻧﻠﯘق ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﭼﻛﻠپ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪى،
ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻳﯜز ﺑردى ۋە ﻳﻧ ﺗﻛﺮار‐ﺗﻛﺮار ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﻛپ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩ ﮬﯧﻤﺗﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐14022ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛپ ﻣﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن  ‐95114ۋە ‐101130ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت
ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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