 ‐ 254ﺗﺎﻣﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻳت ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن راﻣﺎ‐ﺟﺎزﯨﻼرﻧ ﺋﯧﺴﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﺑزى ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﻳﻠﯩﺮﯨﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﺘﯩﻤﺪا ﺗﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻢ‐ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮى
ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ دۇﺋﺎ‐زﯨﯩﺮﻻر ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن راﻣﺎ‐ﺟﺎزﯨﻼرﻧ ﺋﯧﺴﯩﯟاﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛردۈم؟ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷرﯨﺌﺗﺘ دەﻟﯩﻠ ﺑﺎرﻣﯘ؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮى ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن راﻣﺎ‐ﺟﺎزﯨﻼرﻧ ﺋﻳﻨﯩﯔ ،ﺗﯩﺠﺎرەت ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ،ﻣﻛﺘﭘﻠر ۋە ﻛﯘﻟﯘﭘﻼرﻧﯩﯔ ﺗﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﭗ
ﻗﻮﻳﯘش ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺷرﯨﺌت ﭼﻛﻠﯩن ﻣﯘﻧر ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ:
 -1ﻛﭘﯩﻨﭽ ﮬﺎﻟﺪا ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮى ۋە زﯨﯩﺮ‐دۇﺋﺎﻻر ﺑﯩﻠن ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﻧﻗﯩﺸﻠﻧن راﻣﺎ‐ﺟﺎزﯨﻼرﻧ ﺗﺎﻣﻼرﻏﺎ ﺋﯧﺴﯩﺶ زﯨﻨﻨت
ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨﯩﯔ ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺗدەﺑﺒﯘر ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﮬﯩﺪاﻳت ،ۋەز‐ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﺎﻟ ﻣﻗﺴﯩﺘﯩ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﻟﻤﻳﺪۇ .ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ ﺋﺳﻠﯩﺪە ﺗﺎﻣﻼرﻧ زﯨﻨﻨﺗﻠش ﺋﯜﭼﯜن ﭼﯜﺷﯜرۈﻟﻤﯩن ﺑﻟ
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﮬﯩﺪاﻳت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﺎزﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
-2ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش راﻣﺎ‐ﺟﺎزﯨﻼرﻧ ﺑرﯨت ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻗﺴﯩﺘﯩﺪە ﺋﺎﺳﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑرﯨت ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﮬﺳﻨﯩﺨﺗﻠر ﺑﯩﻠن ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺗﺎﻣﻼرﻏﺎ ﺋﯧﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘش ﺑﯩﻠن
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻟ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨ ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨ ﮬﯧﻤﺗﻠرﻧ ﺗﭘﻛﯘر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
 -3ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ،ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮل ﺗﯘﺗﻘﯘﭼ ﺧﻟﯩﭙﯩﻠر ﺋﺎﻟﻼھ رازى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧﯩﯔ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﯘﻳﻐﯘن ﻛﻟﻤﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﯧﭽﺒﯩﺮى ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن .ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ دﯨﻨﺪا ﺑﯩﺪﺋت ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻟ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯘﻻرﻧ ﺋرﻧك ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺗﺎرﯨﺨ ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﻼردﯨﻤﯘ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮﯨﻨ
ﻧﻗﯩﺸﻠﯩﻚ راﻣﺎ‐ﺟﺎزﯨﻼرﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ زﯨﻨﻨﺗﻠپ ﺋﻳﻨﯩﯔ ۋە ﻣﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘش ﺗﯜرﻛﯩﻴ ۋە ﺋﻧﺪەﻟﯘس
دۆﻟﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﭗ دﯨﻨ ﺋﻗﯩﺪﯨﺴ ﺳﯘﺳﻼﺷﻘﺎﻧﺪا ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت دﯦﻴﯩﻠن.
-4ﺋﺎﻳﺗﻠر ﺑﯩﻠن زﯨﻨﻨﺗﻠﻧن ﺟﺎزﯨﻼرﻧ ﺋﯧﺴﯩﺶ ﺷﯧﺮﯨ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ۋەﺳﯩﻠﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻧ
ﺗﺎﻣﻐﺎ ﺋﺎﺳﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﮬر ﺗﯜرﻟﯜك ﺧﯧﻴﯩﻢ‐ﺧﺗر ،ﻣﯘﺳﯩﺒﺗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ دەپ
ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺷﯧﺮﻛ ﻗﺎراش ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﮬﻗﯩﻘ ﮬﯩﻤﺎﻳ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻨﯩﯔ
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ﺳۋەﺑﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ؛ ﻗﯘرﺋﺎن ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻛرﺳﯩﺘﯩﻠن زﯨﯩﺮ‐دۇﺋﺎﻻرﻧ ﺋﯩﺨﻼس‐ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘش ﺑﯩﻠن
ۋۇﺟﯘﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ.
-5ﺗﯜرﻟﯜك ﺟﺎزا ۋە راﻣﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻳت ﻳﯧﺰﯨﺸﻨ ﺗﯩﺠﺎرەت ﺷﻛﻠﯩ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈپ ،ﻛﭘﻠپ ﭘﺎﻳﺪا ﺋﯧﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻗﯘرﺋﺎن
ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﯩﺠﺎرەت ﺷﻛﻠﯩ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇش ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﺋﻣس .ﺑﻟ ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ راﻣﺎ‐ﺟﺎزﯨﻼرﻧ
ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻣﺎﻟﻨ ﺋﯩﺴﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
 -6ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ راﻣﺎ‐ﺟﺎزﯨﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﺴ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﺪﯨﻦ ﮬل ﺑﯩﺮﯨﻠن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘش ﮬﺎرام ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
 -7ﺑزى ﺟﺎزﯨﻼرﻧﯩﯔ ﺧﺗﻠﯩﺮى ﻳﮔﯩﻤچ ﮬﺳﻨﺨت ﺷﻛﻠﯩﺪە ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﺧﺗﻠرﻧ ﺋﻮﻗﯘش ﻗﯧﻴﯩﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﻣﻧﭙﺋﺗ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﻟ ﺑزﯨﻠﯩﺮى ﻗﯘﺷﻼرﻧﯩﯔ ﻳﺎﻛ ﺳﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺳﯜرﯨﺘ
ﺷﻛﻠﯩﺪە ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳت ﺑﯩﻠن ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﮬم ﭼﻛﻠﻧن ﺳﯜرەﺗﻠرﻧ ﺋﺎﺳﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
-8ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗۋەن ﻛرۈپ ﺧﺎرﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﻳﺪﯨﻦ ﺋﻳ ﻳﺗﻟﻧﺪە ﻳﺎﻛ
ﺗﺎﻣﻼرﻧ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻳﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻠر ﭘﯜﺗﯜﻟن ﺟﺎزﯨﻼر ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋي ﺟﺎﮬﺎزﯨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎرﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎن ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧرﺳﯩﻠر ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺪۇ.
-9ﺑزى دﯨﻨ ﭼﯜﺷﻧﭽﯩﺴ ﺗۋەن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ دﯨﻨ ﺷﯘﺋﺎرﻻرﻧ ﺗﯘرﻏﯘزﻏﺎﻧﻠﯩﻖ دەپ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻟﯩﻴﺗﺘ
ﺑﯘ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ دﯨﻨ ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻤﻳﺪۇ.
-10ﺑزى ﻣﯘﻻزﯨﻤت ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﺪا ﭼﺎي ﭼﻳﻨﯩ ﻳﺎﻛ ﭘﯩﻴﺎﻟ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻢ‐ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮى،
ﺳﻟﻟﻼﮬﯘ ﺋﻟﻳﮭ ۋەﺳﻟم دﯦﻧ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎن ﺋﯘﻟﯘغ ﺳزﻟﯜﻛﻠر ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
رەﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﺮاﻣﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﯘﺷ ،ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﺳﯘﻟﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﺳ
ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺴﯩﺰ ﺋﯘﺳﯘل ﺑﯩﻠن ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﻗﯘرﺋﺎن ۋە ﺳﯜﻧﻨﺗ ﮬﻗﯩﻘ رەۋﯨﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﻳﯜﺳﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﺸ
ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﮔﭘﻨﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴ :ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﺳﯘﻟ رازى ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﯘﻻر ﺋﻗﯩﺪە ،ﺋدەپ‐ﺋﺧﻼﻗﺘﺎ ،دﯨﻨﻨ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﺘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺋﯜﻟ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺑرﮔن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ ﻻزﯨﻢ.
ﺑزﯨﻠر ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧ زﯨﻨﻨﺗﻠش ﻳﺎﻛ ﺋﯩﺴﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﻛﻣﺴﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻣس ﺑﻟ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺋﺳﻠپ
ﺋﺎﻳﺗﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺮەت ﺋﺎﻻﻣﺪﯨﯩﻦ دەپ ﻗﯩﻠﺪۇق دﯦﻴﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ .ﺋﯘﻧﺪاق دﯦﯜﭼﯩﻠرﮔ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻤﯩﺰ :ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺳزى
رﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺗﻮﭘﻼﺷﻘﺎﻧﺪا ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛﺗﯜرۈپ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﺋﯩﺴﯩﻠﻐﺎن ﺟﺎزﯨﺪﯨ ﺋﺎﻳت ۋە زﯨﯩﺮ‐
دۇﺋﺎﻻرﻧ ﺋﻮﻗﯘﻣﺪۇ؟! ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻛﺴﯩﭽ ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺗﻮﭘﻼﺷﻘﺎﻧﺪا ﺑﺎﺷﻠﯩﺮى ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﯩﺴﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﻳت‐زﯨﯩﺮﻟردﯨﻦ
ﺋﻳﻤﻧﻤﺳﺘﯩﻦ ﺋز‐ﺋﺎرا ﻏﻳﯟەت ‐ﺷﯩﺎﻳت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﺎﻟﻐﺎن ﺳزﻟش ۋە ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﻨ ﻣﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﻮﻳﯘن‐ﭼﺎﻗﭽﺎق ﺑﯩﻠن
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ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮔرﭼ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﺎر دﯦﻴﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻر ﻧﺎﮬﺎﻳﺘ ﺋﺎز ﺳﺎﻧﺪﯨ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﮬﻛﯜﻣ
ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﯩﺘﻟﻤﻳﺪۇ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻐﺎ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﺨﻼس ﺑﯩﻠن ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﻛﻤﯩ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﻗﯘرﺋﺎن ‐ﻛرﯨﻤﻨ دﯨﻠﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﮬﺎرى ،ﻗﻟﺒﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯘرى ،ﻏم‐ﻗﺎﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ ﻛﺗﯜزۈۋﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎن دﯨﻞ راﮬﯩﺘ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ .ﺟﺎﻧﺎﺑ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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