 ‐ 23328ﻏﻳﯟەت ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﭘﭙﺎرﯨﺘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

-1ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋﯘ ﺗﯩﻠ ﺑﯩﻠن ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەپ ﺗﮬﻤت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻧﯧﻤ؟.
-2ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤ دﯦﻧﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺧۋەر ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ .ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻳﯜز ﺑردى ،ﻏﻳﯟﯨﺘ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ
ﺧۋەر ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ :ﺳﯩﺰﮔ ﺳز ﻳﺗﯜزﮔن ﻛﯩﺸ ﺗﯩﻠ ﺑﯩﻠن ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەپ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎرﺗﯘق ﺳز ﻗﯩﻠﻤﺎﭘﺘﯘ.
-3ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺧۋﯨﺮى ﻳﻮق دﯦن ﺳز ﺑﯩﻠن ﺗﮬﻤت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﻛﯩﺸ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﮬﻤت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﯜز‐ﺋﺎﺑﺮۇﻳﯩﻐﺎ داغ ﺗﻛﯘزۇﻟﺪى ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺴﻼم ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺧۋەر ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﻣن ﺗﯩﻠ ﺑﯩﻠن ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەپ ﺗﮬﻤت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن
ﻛﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻏﻳﯟەت ،ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﺎ ۋە ﺑﮬﺘﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻮﺧﺘﯩﺸﯩﻨ ﺧﺎﻻﻳﻤن؟.
ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ رازى ﺑﻮﻟﺴﯘن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺗﯩﻠﯩﻨ ﺳﺎﻗﻠﯩﺸ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺳل
ﻗﺎراپ ﻛپ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨ ﻏﻳﯟەت ،ﺑﮬﺘﺎن ۋە ﭼﯧﻘﯩﻤﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯘر.
ﻏﻳﯟەت دﯦن" :ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﻮق ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﯘ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎ ۋە ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﻠﺴﺎ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر".
ﺑﮬﺘﺎن دﯦن" :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﺪا ﻳﻮق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎر دﯦﻴﯩﺸﺘﯘر".
ﭼﯧﻘﯩﻤﭽﯩﻠﯩﻖ دﯦن :ﺋﯩ ﺗرەپ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎداۋەت ﺳﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﺗرەﭘﻨﯩﯔ ﺳزﯨﻨ ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺗرەﭘ ﻳﺗﯜزۈﺷﺘﯘر.
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ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎرام ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ دەﻟﯩﻠﻠر ﻛپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎرام ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ روﺷﻧﻠﺷﺘﯜرۈپ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎزراق دەﻟﯩﻞ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯧﻠﯩﻤﯩﺰ :ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻻ ﻳﻐْﺘَﺐ ﺑﻌﻀﻢ ﺑﻌﻀﺎً اﻳﺤﺐ
اﺣﺪُﻛﻢ انْ ﻳﺎﻛﻞ ﻟَﺤﻢ اﺧﻴﻪ ﻣﻴﺘﺎً ﻓَﺮِﻫﺘُﻤﻮه واﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻪ انﱠ اﻟﻪ ﺗَﻮاب رﺣﻴﻢ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﻼرﻧﯩﯔ ﻏﻳﯟﯨﺘﯩﻨ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼر،
ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻼر ﺋﻟن ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮔﺷﯩﻨ ﻳﯧﻴﯩﺸﻨ ﻳﺎﻗﺘﯘراﻣﺴﯩﻠر؟ﺋﯘﻧ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺴﯩﻠر.ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ
ﻗﻮرﻗﯘﯕﻼر،ﺋﺎﻟﻼھ)ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن(ﺗۋﺑﯩﺴﯩﻨ ﺑﻛﻤﯘ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر) ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ( ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻧﺪۇر] .ﺳﯜرە
ﮬﯘﺟﺮات -12ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺑﯘ ﮬﯜرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﻏﻳﯟەﺗﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻣﺴﯩﻠر؟
دﯦﻧﺪە ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر :ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر دﯦﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺳزﻟر ﺑﯩﻠن زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯦﺪى ،ﻣن دﯦن ﺳز ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﺪا ﺑﺎر ﺑﻮﻟﺴﯩﭽﯘ؟ دﯦﯟﯨﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺳن دﯦن
ﺋﯩﺶ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﺪا ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻏﻳﯟﯦﺘﯩﻨ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪۇڭ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺶ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﺪا ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺳن ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﮬﺘﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺪۇڭ دﯦﺪى] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯩ ﻗﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ :ﺑﯘ ﺋﯩ
ﻗﺑﯩﺮ ﺳﺎﮬﯩﺒ ﺋﺎزاﺑﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻻر ﻛرۈﻧﯜﺷ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎزاﺑﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﭼﯧﻘﯩﻤﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﻳﯜرەﺗﺘ،
ﻳﻧ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗرەﺗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻤﺎﻳﺘﺘ دﯦﺪى ۋە ﺧﻮرﻣﯩﻨﯩﯔ ﮬل ﺷﯧﺨﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧ ﺋﻛﻟﺪۈرۈپ ﺋﯩ ﭘﺎرﭼ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬر
ﺑﯩﺮ ﻗﺑﯩﺮﮔ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻟﺪﯨﻦ ﺗﯩﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯘ ﺷﺎخ ﻗﯘرۇپ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﻣﯘددەﺗﺘ ﺋﺎزاب ﻳﯕﯩﻠﻠﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ ،دﯦﺪى] .ﺑﯘﺧﺎرى
رﯨﯟاﻳﯩﺘ-213ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-292ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ :ﺗﯩﻠ ﺑﯩﻠن ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ دﯦن ﺳزى ﺷﻛﺴﯩﺰﻛ ،ﺑﯘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ
ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳزدۇر ،ﺋﮔر ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻏﻳﯟەت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﮬﺘﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻏﻳﯟەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺑﮬﺘﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋە ﭼﯧﻘﯩﻤﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋزى ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ
ﺋﯩﺸﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﮔر دﯦﻴﯩﻠن ﺳز ﻏﻳﯟﯨﺘ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ ﻳﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﭘﯘ ﺳﻮرﯨﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﮔر ﻳﺗﻤﯩن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﻛﭼﯜرۈم ﺳﻮراش ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن دۇﺋﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻏﻳﯟﯨﺘﯩﻨ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﻣدﮬﯩﻴﻠش ﻛﯧﺮەك ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺧۋەر ﺑﯧﺮﯨﻠﺴ ﺋﺎداۋەﺗﻨﯩﯔ زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺑﯩﻠﺴ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﭼﯜرۈم ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻣدﮬﯩﻴﻠش ﺑﯩﻠن ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺑﯘ ﮬﯜرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻛﯩﻤ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻐﺎ ﻳﯜز ﺋﺎﺑﺮۇﻳ ﻳﺎﻛ
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ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗرەﭘﻠردﯨﻦ زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﭘﯘ ﺳﻮراﯕﻼر ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن زۇﻟﯘﻣﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﯨﺪا ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻏﻳﯟﯨﺘ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﭗ ﻏﻳﯟەت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﻳﯜﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﺘ-1217ﮬدﯨﺲ[.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻛﯩﻤ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩ ﺑﮬﺘﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻏﻳﯟەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە دەﺷﻨﺎم
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗۋﺑﯩﺴﯩﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻟﯧﯩﻦ زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼ
ﺑﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻏﻳﯟﯨﺘﯩﻨ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺑﮬﺘﺎن ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺋﯩ
ﺧﯩﻞ ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤدﻛ ﻧﯩﺴﺒت ﺑﯩﺮﯨﻠن ﺋﯩ رﯨﯟاﻳت ﺑﺎر ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻏﻳﯟەت
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﻣﻳﺪۇ ،ﺑزﯨﻠر :ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻏﻳﯟﯨﺘﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﻛپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﮬﺳن
ﺑﺳرﯨ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەك :ﻏﻳﯟەﺗﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﺎرﯨﺘ :ﻏﻳﯟﯨﺘ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر"] .ﭘﺗﯩﯟاﻻر
ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-3"ﺗﻮم -291ﺑت[.
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