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ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن دﯨﻨﻐﺎ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﺎﻏﺎم ﻳﻧ ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻛﯩﺴ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯩﯩﺮﻣ ﻳﺎش
ۋاﻗﺘﯩﺪا ﻓﺮاﻧﺴﯩﻴﮔ ﮬﯩﺠﺮەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﺗن ،ﺑﯜﮔﯜﻧ ﻛﯜﻧﯩﭽ ﺷﯘ ﻳردە ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﯩﺪۇ ،ۋەﺗﻧ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻳﯟاﺗﯩﺪۇ ،ﮬﯩﺠﺮەت
ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘز ﺑش ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪى ،ﺋﭘﺴﯘس ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ ،ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﺪﯨن ،روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪﯨن ،ﮬﺗﺘﺎ
ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻐﯩﻤﯘ ﺋﯩﺸﻧﻤﻳﺪﯨن ،ﺑﺎﺷﻘﺎ دﯨﻨﻼرﻏﯩﻤﯘ ﺋﮔﺷﻤﻳﺪﯨن ،ﭼﻮڭ دادام ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭼﻮڭ ﺋﺎﭘﺎم ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﺪى ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟ ۋە ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق دﯨﻨﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋۋﻻدﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﻳﺎﺷﺎﺷﻨ
ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﺪى ،ﭼﻮڭ ﺋﺎﭘﺎم ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺋﻮن ﻳﯩﻞ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ۋە ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﺪۇرۇﺷﻘﺎ ﺋﯘرۇﻧﺪى،
ﻟﯧﯩﻦ ﺋﭘﺴﯘس ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى.
ﭼﻮڭ ﺋﺎﭘﺎﻣﻨﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟ :ﺋﻮﻏﻠ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜز ﺋرۈپ ﻣﯘرﺗد ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﺴ ،ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺟﺎۋاﭘﺎر ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ رازى ﺑﻮﻟﺴﯘن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺑﯘ ﺋﺎﭘﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺗﺳﻟﻠ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺋﺎﭘﯩﻤﯩﺰﻧ ۋە ﺋﻮﻏﻠﯩﻨ ﮬﯩﺪاﻳت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ۋە ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻨ ﺋﯩﻠﮭﺎم
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ،
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺑﯘ ﻛﯕﻠ ﺟﺎراﮬﺗﻠﻧن ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼش ﻳﺎﻛ ﺋﺎزﻏﯘﻧﻠﯘﻗﻘﺎ ﻳﯧﺘﻛﻠﺷﺘ ﮬﯧﭽﻨرﺳﯩ ﺋﯩ
ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯜﻛﻠﻧﻤﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﮬر ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋزى ﻣﺳﺌﯘل
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ۋە ﺋزى ﮬﯧﺴﺎب ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣﻦ اﻫﺘَﺪَى ﻓَﺎﻧﱠﻤﺎ ﻳﻬﺘَﺪِي ﻟﻨَﻔْﺴﻪ وﻣﻦ ﺿﻞ ﻓَﺎﻧﱠﻤﺎ ﻳﻀﻞ
ﻋﻠَﻴﻬﺎ و ﺗَﺰِر وازِرةٌ وِزْر اﺧْﺮى ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﻛﯩﻤ ﮬﯩﺪاﻳت ﺗﺎﭘﯩﺪﯨن ،ﮬﯩﺪاﻳت ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋزى
ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر .ﻛﯩﻤ ﺋﺎزﯨﺪﯨن ،ﺋﺎزﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ زﯨﻴﯩﻨ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋزى ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻨ ﺋﯜﺳﺘﯩ
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ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ] .ﺳﯜرە ﺋﯩﺴﺮا -15ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :و ﺗَﺰِر وازِرةٌ وِزْر اﺧْﺮى وانْ ﺗَﺪْعُ ﻣﺜْﻘَﻠَﺔٌ اﻟَ ﺣﻤﻠﻬﺎ  ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻨْﻪ ﺷَء وﻟَﻮ ﻛﺎنَ ذَا ﻗُﺮﺑ
ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﮬﯧﭽﺒﯩﺮ ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﺋﺎدەم ﺑﯩﺮاۋﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻨ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﮔﯘﻧﺎﮬ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮاۋﻧ ﺋز ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻨ
ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﺳﺎ ،ﺋﯘ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺗﯘﻏﻘﯩﻨ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻗﺪﯨﺮدﯨﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎزراق ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﯧﻠﯩﯟاﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
]ﺳﯜرە ﭘﺎﺗﯩﺮ -18ﺋﺎﻳت[.
ﺷﻳﺦ ﺳﺋﺪى رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﮬﯧﭽﺒﯩﺮ ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﺋﺎدەم ﺑﯩﺮاۋﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻨ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ" دﯦﻧﻠﯩﻚ،
ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧﯩﺪە ﮬر ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻣﯩﻠ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺟﺎزا‐ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻨ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم
ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﮔﯘﻧﺎﮬ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎدەم ﻳﻧ ﮔﯘﻧﺎھ ،ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼر ﺑﯩﻠن ﻳﯜﻛ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﺗن ﺋﺎدەم ،ﺑﯩﺮەر ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋزﯨﻨﯩﯔ
ﺑزى ﮔﯘﻧﺎﮬﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﯧﻠﯩﯟﯨﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎردەم ﺳﻮرﯨﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺗﯘﻏﻘﯩﻨ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻗﺪﯨﺮدﯨﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎزراق
ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﯧﻠﯩﯟاﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟ ﻳﯧﻘﯩﻦ‐ﻳﯧﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ،دوﺳﺖ‐دوﺳﺘﯩﻐﺎ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮاۋﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﮬﻗﻘ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﮔرﭼ ﺋﯘ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴ ۋە ﻳﯧﻘﯩﻦ
ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﯩﻨ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﮬﻗﻘ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ""] .ﺗﭘﺴﯩﺮ ﺳﺋﺪى"-687ﺑت[.
ﺋﻣﯩﺮ ﺋﯩﺒﯩﻨ ﺋﮬﯟەس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬﺟﺠﺗﯩﻞ ۋەدادا ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻣﯘﻧﺪاق
دﯦﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪﯨﻢ :دﯨﻘﻘت ﻗﯩﻠﯩﻼر! ﺟﯩﻨﺎﻳﺗﭽ ﭘﻗت ﺋزﯨﻨﯩﯔ زﯨﻴﯩﻨﯩﻐﺎ ﺟﯩﻨﺎﻳت ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،دﯨﻘﻘت ﻗﯩﻠﯩﻼر!
ﺟﯩﻨﺎﻳﺗﭽ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﺎ ۋە ﺑﺎﻻ ﺋزﯨﻨﯩﯔ دادﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎرﺷ ﺟﯩﻨﺎﻳت ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘن] .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2109 ﮬدﯨﺲ.
ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺳﮬﯩﮫ دەپ "ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا" ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﺋﺑ رەﻣﺴﺗ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣن دادام ﺑﯩﻠن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎردﯨﻢ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم داداﻣﻐﺎ :ﺑﯘ ﺋﻮﻏﻠﯘﯕﻤﯘ؟ دﯦﺪى ،دادام :ﻛﺑﯩﻨﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن ﻗﺳم ،ﺷﯘﻧﺪاق
دﯦﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺷﯘﻧﺪاﻗﻤﯘ؟دﯦن ﺋﯩﺪى ،دادام :ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﻤن دﯦﺪى ،ﻣﯧﻨﯩﯔ داداﻣﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻢ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە داداﻣﻨﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺳم ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻛﯜﻟﯜپ ﺗﺑﺳﺴﯘم ﻗﯩﻠﺪى،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ :ﺋﯘ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺳﯧﻨﯩﯔ زﯨﻴﯩﻨﯩﻐﺎ ﺟﯩﻨﺎﻳت ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺳﻧﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ زﯨﻴﯩﻨﯩﻐﺎ ﺟﯩﻨﺎﻳت ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺴن ،ﻳﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩ ﺳن ﺟﺎۋاﭘﺎر ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺴن ۋە ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩ ﺋﯘ ﺟﺎۋاﭘﺎر ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،دﯦﺪى ۋە ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯘ
ﺋﺎﻳﺗﻨ ﺋﻮﻗﯘدى :ﮬﯧﭽﺒﯩﺮ ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﺋﺎدەم ﺑﯩﺮاۋﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻨ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ] ..ﺋﺑﯘ داۋۇد رﯨﯟاﻳﯩﺘ-4495 ﮬدﯨﺲ .ﺷﻳﺦ
ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺳﮬﯩﮫ دەپ"ﺋﺑﯘ داۋۇدﻧﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا" ﻛﻟﺘﯜردى[.
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ﻣﻮﻟﻼ ﺋﻟ ﻗﺎرى رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﻣﯩﺮﻗﺎﺗﯘل ﻣﭘﺎﺗﯩﮫ"-6ﺗﻮم -2272ﺑﺗﺘ :ﺳﯧﻨﯩﯔ زﯨﻴﯩﻨﯩ ﺟﯩﻨﺎﻳت ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘن
دﯦﻧﻠﯩﻚ :ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳن ﺟﺎزاﻻﻧﻤﺎﻳﺴن ،ﺳن ﺋﯘﻧﯩﯔ زﯨﻴﯩﻨﯩﻐﺎ ﺟﯩﻨﺎﻳت ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺴن دﯦﻧﻠﯩﻚ :ﺳﯧﻨﯩﯔ
ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﯔ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺟﺎزاﻻﻧﻤﺎﻳﺪۇ دﯦﻧﻠﯩﺘﯘر .ﺑﯘ ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﻳﯜﻛﻠﻧﻤﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﺎﻧﺎ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ
ۋەز‐ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﺸ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻻﻗﯩﻨ ﺋﯜزﺳ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﺋﯜﻧﯜﻣ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﻳﯜﻧﯜپ ۋە
ﺋﯧﭻ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻻﻗﯩﻨ ﺋﯜزﺳﯘن ،دەپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.

3/3

