 ‐ 222875ﺋﻳ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن دۇﺋﺎ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﻳ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن زﯨﯩﺮ ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪا ﭘﺗﯩﯟا ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﺋﻳ ﻛﺮﮔﻧﺪە ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﺎس زﯨﯩﺮ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻛڭ ﺗﺎرﻗﺎﻟﻐﺎن ﮬدﯨﺴﻨ ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ زەﺋﯩﭗ دﯦن ،ﺋﯘ ﮬدﯨﺲ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﻳﯩ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە :ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﮔن ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ۋە ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤن ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤ ﺑﯩﻠن ﻛﯩﺮدۇق ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤ ﺑﯩﻠن ﭼﯩﻘﺘﯘق ،ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ
ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﺪۇق دەپ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻳﺪﯨﯩﻠرﮔ ﺳﺎﻻم ﺑرﺳﯘن] .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﮬﺳن دﯦن ،ﺑﯩﺰ ﺑﯘ
ﮬدﯨﺲ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ زەﺋﯩﭗ دﯦن ﮬﻛﻤﯩﻨ ﺗﯘﺗﺴﺎق ،ﺋﻳ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ﻧﯧﻤ دەﻳﻤﯩﺰ؟ ﭘﻗت
ﺑﯩﺴﻤﯩﻠﻼھ دﯦﺴك ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻼﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺷﯘرەﻳﮫ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺑﻳﺪ ﺋﺑﯘ ﻣﺎﻟﯩﻚ ﺋﺷﺌرى رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﺪۇﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﻳﯩ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە :ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﮔن ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ۋە ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤن ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤ ﺑﯩﻠن ﻛﯩﺮدۇق ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤ ﺑﯩﻠن ﭼﯩﻘﺘﯘق ،ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ
ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﺪۇق دەپ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻳﺪﯨﯩﻠرﮔ ﺳﺎﻻم ﺑرﺳﯘن] .ﺋﺑﯘ داۋۇد رﯨﯟاﻳﯩﺘ-5096ﮬدﯨﺲ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ زەﺋﯩﭗ ﭼﯜﻧ
ﺷﯘرەﻳﮫ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺑﻳﺪ ﺑﯩﻠن ﺋﺑﯘ ﻣﺎﻟﯩﻚ ﺋﺷﺌرى رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﯩﺴﻨﺎد ﺋﯜزۈك ،ﺋﺑﯘ ﮬﺎﺗم ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
"ﺷﯘرەﻳﮫ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺑﻳﺪﻧﯩﯔ ﺋﺑﯘ ﻣﺎﻟﯩﻚ ﺋﺷﺌرى رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﺎن رﯨﯟاﻳﯩﺘ ﻣﯘرﺳل" .ﺋﺗﺘﮬﺰﯨﻴﺐ"-4ﺗﻮم-329ﺑت[.
ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ دەﺳﻠﭘﺘ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺳﮬﯩﮫ دﯦن ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﺴﻨﺎدﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜزۈك ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﺎﺷﺎرا ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧ زەﺋﯩﭗ دەپ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺳﮬﯩﮫ دەپ -2259ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ ﻛﻟﺘﯜرﮔن ﺋﯩﺪﯨﻢ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑزى ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻردﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﺷﯘرەﻳﮫ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺑﻳﺪ ﺑﯩﻠن ﺋﺑﯘ ﻣﺎﻟﯩﻚ ﺋﺷﺌرى
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رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﯩﺴﻨﺎدﻧﯩﯔ ﺋﯜزۈك ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش ﺑردى ،ﻣن ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﮬدﯨﺴ
دﯨﻘﻘت ﻗﯩﭙﺘﯩﻤن .ﻣن ﺋﯘ ﮬدﯨﺴﻨ -1502 ﮬدﯨﺴ ﺷﺎﮬﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﭙﺘﯩﻤن ،ﺋﺎزﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺋﺎﻟﻼھ ﭘﺎﻛﺘﯘر ،ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ دۇﻧﻴﺎ‐ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ ﺋﺎزاﺑﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳز ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺑ ﮬﺎﺗﻣﻨﯩﯔ "ﻓﯩﻠﻤراﺳﯩﻞ" ﻧﺎﻣﯩﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى-61-60ﺑﺗﺘ دادﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن:
ﺷﯘرەﻳﮫ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺑﻳﺪ ﺋﻟﮭدرەﻣ ﺋﺑﺎ ﺋﯘﻣﺎﻣﻧ ۋە ﮬﺎرﯨﺲ ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺎرﯨﺴﻨ ۋە ﻣﯩﻘﺪاﻣﻨ ﺗﺎﭘﻤﯩﻐﺎن ،ﻣﺎﻟﯩﻚ ﺋﺷﺌرى رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ
ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﺎن رﯨﯟاﻳﯩﺘ ﻣﯘرﺳل"دﯦن ﺳزدۇر .ﺑﯘ ﺳزﻧ ﺋﻻﺋﯩﻤﯘ "ﺟﺎﻣﯩﺌﯘل ﺗﮬﺴﯩﻴﻞ"-238-237ﺑﺗﺘ ﺋﯩﻘﺮار ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﺋۋﭘﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳ :ﺷﯘرەھ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬدﯨﺲ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻤﯘ؟دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ :ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻐﯘ دەﻳﻤن ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪﯨﻐﺎن"ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ"
دﯦن ﺳزﻧ دﯦﻤﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻧﭽﻠﯩﻚ راۋى دﯦن .ﺗﮬﺰﯨﺒﺘﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن"] .زەﺋﯩﭗ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-12"ﺗﻮم
-732-731ﺑت[.
ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﮬدﺳﯩﻨ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﮬﺳن دﯦن ،ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﭘﻠﯩﮫ"ﺋﺎداﺑﯘش ﺷرﯨﺌ-1"ﺗﻮم -400ﺑﺗﺘ ،ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ
ﺑﺎز ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﭘﺗﯩﯟاﺳ-26 ﺗﻮم -35ﺑﺗﺘ ﮬﺳن دﯦن .ﮬدﯨﺴ ﮬﺳن دﯦن ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ
ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺳﮬﯩﮫ ۋە زەﺋﯩﭗ دﯦن ﻗﺎراﺷﻼر ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎدى ﻣﺳﯩﻠﯩﻠردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯩ ﺧﯩﻞ ﻗﺎراﺷﻨ
ﺋﻮﺗﺘﯘرﻏﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﮬر ﺑﯩﺮى ﻣﺷﮭﯘر دﯨﻨ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼردۇر ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ زەﺋﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻨﺎدى
ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﺘﯘر.
ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ،ﮬدﯨﺴ ﺑك زەﺋﯩﭗ ﺋﻣس دﯦن ﺋﯧﺘﯩﺒﺎر ﺑﯩﻠن ﺋﻣل ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻳﺎﻛ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻳ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ
زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘزﯨﻠﯩﺘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻛﻟن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺲ داﻻﻟت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ دﯦﻧﺪەك ﺷرﯨﺌﺗ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭼﯜﺷﻧﭽﯩﻠر
ۋە ﺋﯜزۈرﻟر ﺑﯩﻠن ﺋﻣل ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاﺑﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐44877ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ
ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺳﯜﻧﻨﺗ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﭽ ۋە ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﭽ ﺋﻳ ﻛﯩﺮﮔن ۋاﻗﺘﯩﺪا ﮔرﭼ ﺋﻳﺪە ﺋﺎدەم ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪۇ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋى رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﻳ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨ ﺋﺎﺗﺎش ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻛپ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻳﺎﺧﺸﯩﺪۇر ،ﺋﻳﺪە ﺋﺎدەم ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘن ﺳﺎﻻم ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻓﺈذَا دﺧَﻠْﺘُﻢ ﺑﻴﻮﺗﺎً ﻓَﺴﻠّﻤﻮا
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ﻋﻠ أﻧْﻔُﺴﻢ ﺗَﺤﻴﺔً ﻣﻦ ﻋﻨْﺪِ اﻟﻪ ﻣﺒﺎرﻛﺔً ﻃَﻴِﺒﺔً ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺳﯩﻠر ﺋﻳﻠرﮔ ﻛﯩﺮﮔن ﭼﯧﻐﯩﻼردا ﺋزۈﯕﻼرﻏﺎ )ﻳﻧ ﺋﻳﺪﯨ
ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ (ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻟﯩﻠﯩن ﻣﯘﺑﺎرەك ،ﭘﺎك ﺳﺎﻻﻣﻨ ﺑﯧﺮﯨﻼر )ﻳﻧ ﺋﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻟﻳﯘم دەﯕﻼر(] .ﺳﯜرە ﻧﯘر -61ﺋﺎﻳت" .ﺋل
ﺋزﻛﺎر" -23ﺑت[.
"ﭘﯩﻘﮭ ﺗﻮﭘﻼﻣﻠﯩﺮى"-8ﺗﻮم -92ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﻛﻟن" :ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﭘﯩﻘﮭ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﺋﯩﺒﺎدەت ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻨ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﻨ ﺋﺎﺗﺎﺷﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن"] .ﺗﭘﺴﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨ ﻛﺳﯩﺮ -1ﺗﻮم 120ﺑت[.
ﺟﺎﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣن ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻧﻠﯩﯩﻨ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﻳﯩ ﻛﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﻳ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ۋە ﻳﯧﻤك ﻳﯧﻤﻛﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺷﻳﺘﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ
ﺋﮔﺷﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨ :ﺳﯩﻠرﮔ ﺑﯘ ﺋﻳﺪە ﺗﯘرۇش ۋە ﻛﭼﻠﯩﻚ ﻳﯧﻤك ﻳﻮق دەﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﻳ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ،
ﺷﻳﺘﺎن :ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎي ﺗﺎﭘﺘﯩﻼر دەﻳﺪۇ ،ﻳﯩﻤﻛﻨ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ،ﺷﻳﺘﺎن :ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎي ۋە ﻛﭼﻠﯩﻚ
ﻳﯧﻤك ﺗﺎﭘﺘﯩﻼر دەﻳﺪۇ ]ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2018ﮬدﯨﺲ.
ﻣﻮﻟﻼ ﺋﻟ ﻗﺎرى رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﻣﯩﺮﻗﺎﺗﯘل ﻣﭘﺎﺗﯩﮫ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﺪە  -7/2694ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻗﺎزى ﺋﯩﻴﺎز ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯘ
ﻳردﯨ ﺧﯩﺘﺎپ ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﮔﺷﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﯩﺪۇر ،ﭼﯜﻧ ﺷﻳﺘﺎن ﺋﯘﻻرﻏﺎ" :ﺳﯩﻠرﮔ ﻛﯧﭽﯩﭽ ﺑﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﺗﯘرۇﺷﻘﺎ ﭘﯘرﺳت ۋە
ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﺘﯩﻦ ﻧﯧﺴﯩﯟە ﻳﻮق ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻر ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨ ۋە ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﯩﻨ ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰەت ﻗﯩﻠﺪى دەﻳﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﺋﯩﻨﺴﺎن
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳﯘس ﻗﺎراپ ،ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻏﺎﭘﯩﻞ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻳﯜرﺳ ،ﺷﻳﺘﺎن ﺑﯘ ﭘﯘرﺳﺗﻨ ﻏﻧﯩﻤت ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﮬﯘﺷﻴﺎر ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﮬﺎﻟﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ زﯨﺮى ﺑﯩﻠن ﻗﻮرﺷﺎپ ﺗﯘرﺳﺎ ،ﺷﻳﺘﺎن ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎردەﻣﭽﯩﻠﯩﺮى
ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋﺎزدۇرۇش ۋە ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴت ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠي ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﺪۇ" .ﺑﯘ
ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛپ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐20818ۋە  ‐77208ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.

3/3

