 ‐ 22090ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋز ﻧﭘﺴﯩﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠش ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
دﯨﻨ ﺟﮬﺗﺘ ﻣﻟﯘم ﻛﻣﭽﯩﻠﻠﯩﻠر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺋﯩﺴﻼم ﺗرﺑﯩﻴﯩﺴﯩﺪە ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜرەﻟﻳﺪۇ؟ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ
ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻛﻣﭽﯩﻠﯩﯩﻨ دەﺳﻠﭘ ﺗرﺑﯩﻴﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘرﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻛرۈۋاﻻﻻﻳﺪۇ .ﺋزﯨﺪە دﯨﻨ ﻳﯧﺘرﺳﯩﺰﻟﯩﻨ ﮬﯧﺲ
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯩﺸ ،ﺋز ﻧﭘﺴﯩﻨ ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠش ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻠرﻧ ﻳﯧﺘﻛﻠۋاﺗﻘﺎن ۋە ﺋز ﻧﭘﺴﯩﻤﯩﺰﻧ
ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠﺷ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯟاﺗﻘﺎن ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﺘﯘر .ﺑﯘ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺑﯩﻠن ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋز ﻧﭘﺴﯩﻨ ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠش،
ﺋزﮔرﺗﯩﺶ ۋە ﺗرەﻗﻘ ﻗﯩﻠﺪۇرۇﺷﻘﺎ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:انﱠ اﻟﻠﱠـﻪ  ﻳﻐَﻴِﺮ ﻣﺎ ﺑِﻘَﻮم ﺣﺘﱠ ﻳﻐَﻴِﺮوا ﻣﺎ
ﺑِﺎﻧﻔُﺴﻬِﻢ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻗۋم ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﻤﯩﯜﭼ) ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﺑرﮔن ﻧﯧﻤﺗﻠﯩﺮﯨ ﺗﯘزﻛﻮرﻟﯘق
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼرﻏﺎ ﭼﯜﻣﻤﯩﯩﭽ (ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﻤﻳﺪۇ )ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑرﮔن ﻧﯧﻤت ،ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻣﻠﯩﻚ ۋە
ﺋﯩﺰزەﺗـﮭرﻣﺗﻨ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻳﺪۇ(] .ﺳﯜرە رەﺋﺪە -11ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ رازﯨﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛزﻟپ ﻧﭘﺴﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﮬر ﻛﯩﺸ ﺋزﯨ ﺋزى ﻣﺳﺌﯘل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪا ﺋز ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪە ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ‐ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﮬﺎﻟﺪا ﺳﯘﺋﺎل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐ ﻟﻠﺮﺣﻤـٰﻦ ان ﻳﺘﱠﺨﺬَ وﻟَﺪًا .ان ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓ اﻟﺴﻤﺎواتِ وارضِ ا آﺗ اﻟﺮﺣﻤـٰﻦ ﻋﺒﺪًا
 .ﻟﱠﻘَﺪْ اﺣﺼﺎﻫﻢ وﻋﺪﱠﻫﻢ ﻋﺪا .وﻛﻠﱡﻬﻢ آﺗﻴﻪ ﻳﻮم اﻟْﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓَﺮدا ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼردا ۋە زﯦﻤﯩﻨﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻧﺪە ﺑﻮﻟﯘپ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﯧﭻ ﻣﺧﻠﯘق ﻳﻮﻗﺘﯘر .ﺷك ـ ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻرﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯩﻟﻠﯩﺪى ۋە ﺳﺎﻧﯩﻨ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺑﯩﻠﺪى.
ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دەرﮔﺎﮬﯩﻐﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ] .ﺳﯜرە ﻣرﻳم -95-94-93ﺋﺎﻳﺗﻠر[.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋز ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﺒﯧﻐﯩﺸﻠﯩﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻨﻟﻤﻳﺪۇ.
ﻣﯩﺴﺎل ﺋﯜﭼﯜن؛ ﻧﯘھ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﻠن ﻟﯘت ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎراپ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠ ،ﺋﯘ ﺋﯩﯩﺴ ﺋﯩ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ
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ﺧﺎﻧﯩﺪاﻧﯩﺪا ،ﺑﯩﺮى "ﺋﯘﻟﯘﻟﺌزم" )ﻳﻧ ﻛﺳﯩﻨﯟە ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺗﭽﺎن( ﭘﻳﻐﻣﺒردۇر ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن زور ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛرﺳﺗﺘ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼردا ﺋز ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺗرﺑﯩﻴﻧ ﻗﻮﺑﯘل
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﻣزﻛﯘر ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟرﻧﯩﯔ ﺋز ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠش ﻳﻮﻟﯩﺪا ﻛرﺳﺗن ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى.ﺋﯘﻻرﻏﺎ:وﻗﻴﻞ ادﺧُ َاﻟﻨﱠﺎر ﻣﻊ اﻟﺪﱠاﺧﻠﻴﻦ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ) :ﺋﯘ ﺋﯩﯩﺴﯩ (دوزاﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﭼﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﻠ ﻛﯩﺮﯨﻼر
دﯦﻴﯩﻠﺪى ]ﺳﯜرە ﺗﮬﺮﯨﻢ -10ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤ.[
ﺋﻣﻤﺎ ﭘﯩﺮﺋۋﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎق ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﺪۇﻧﻴﺎدا ﺋﯩﻼﮬﻠﯩﻖ دەۋاﺳ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋڭ ﭼﻮڭ ﺟﯩﻨﺎﻳﺗﭽ ﺑد‐ﺑﺧﺘﻨﯩﯔ
ﺧﺎﻧﯩﺪاﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋزﯨﺪە ﮬﻗﯩﻘﺗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ،
ﺋزﻟﯩﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻤﺎن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﯜﻟ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪى.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋز ﻧﭘﺴﯩﻨ ﺳﺎﻏﻼم ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪا ﻣﯘﺳﺘﮬم ﺗﯘرۇﺷ ﺋﯜﭼﯜن ،ﻳﺎردەﻣﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ۋەﺳﯩﻠﯩﻠردﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﻧﭼﭽﯩﻨ ﺗۋەﻧﺪە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
 -1ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯧﯩﺘن ﭘرز ﺋﻣﻟرﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ،ﻗﻟﺒﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻏﻳﺮﯨ
ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭘﺎﻛﯩﺰﻻش ﻻزﯨﻢ.
 -2ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨ ﻛپ ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨ ﺳﯩﺮ ﮬﯧﻤﺗﻠر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺗﭘﻛﯘر
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك.
 -3ﻗﻟﺒﯩﻨ ﭘﺎﻛﯩﺰﻻﺷﺘﺎ ﺗﯜرﺗﯩﻠﯩﻚ رول ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﻣﻧﯩﯟﯨ ﻛﯧﺴﻟرﮔ ﺷﯩﭙﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ ﺋﺳرﻟردﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ،
ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺳﻟپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗرﺟﯩﻤﯩﮭﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺶ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼﻗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋزﯨ ﺋزﻟﺷﺘﯜرۈش ﻻزﯨﻢ.
 -4ﺗرﺑﯩﻴ ﺗﯜﺳ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﭘﯩﺮوﮔﯩﺮاﻣﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺶ ،ﺗﯜرﻟﯜك ﻟﯧﺴﯩﻴ ،ۋەز‐ﻧﺳﯩﮭت ۋە دەرﯨﺴﻠرﮔ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮاك ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻻزﯨﻢ.
 -5ۋاﻗﯩﺘﻨ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘپ ﺋزﯨﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎ‐ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك.
 -6ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ‐ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن )ﻣﯘﺑﺎھ( ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺑك ﺋﮬﻤﯩﻴت ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﺗﻤﺳﻠﯩﻚ ﻻزﯨﻢ.
 -7ﻳﺎﺧﺸ‐ﺳﺎﻟﯩﮫ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﮬم‐ﺳﮬﺒت ﺑﻮﻟﯘش ﻛﯧﺮەك .ﺋﻣﻤﺎ ﻳﺎﻟﻐﯘزﻳﺎﺷﺎﻳﻤن دﯦن ﻛﯩﺸ،دﯨﻨ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﻘﻨﯩﯔ،
ﺳﺑﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺗﯜﻧﯜﺷ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎن ﻧﯘرﻏﯘن ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺗرەﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﮬﺮﯨﻤﺎن ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ.

3/2

 -8ﺑﯩﻠﯩﻨﯩ ﺋﻣﻟﯩﻴﯩﺘﯩﺪە ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻣﻟﯘم ﺋﯩﻠﻤ ﺗرﺟﯩﻤ ﺋﺳرﻟردﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەك.
 -9داﺋﯩﻢ ﺋز ﻧﭘﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﭽﯩ ﮬﯧﺴﺎب ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇش.
 -10ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺋزﯨ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺋزﯨ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ
روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮاﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
 -11ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﺋز ﻧﭘﺴﯩﻨ ﺗۋەن ﻛرۈش ،ﺑﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨ ﻛرﺳﺗﻤﯩﻠرﮔ زﯨﺖ ﻛﻟﻤﻳﺪۇ ،ﺋزﯨﺪە ﻛﻣﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎر دەپ
ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
 -12ﺷرﺋ ﻛرﺳﺗﻤ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺧﺎﻟ ﺗﯘرۇش ،ﻳﻧ ﮬﻣﻤ ۋاﻗﺘﯩﻨ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﺗﯜزﯨﯟەﺗﻤﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ،ﺋزى
ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺖ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﭗ ،ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯦﻤﻛﺘﯘر ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺷرﺋ ﺧﺎﻟ ﺗﯘرۇش
دﯦﻧﻠﯩﺘﯘر.
ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﻳﻠﻧ ﺋز ﻧﭘﺴﯩﻤﯩﺰﻧ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪۇرۇﺷﻘﺎ ﻳﺎردەم ﺑرﺳﯘن ،ﻧﭘﺴﯩﻤﯩﺰﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ۋە رازى ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﻠﺴﯘن .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤدﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑ ﻛﯩﺮاﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
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