 ‐ 256989ﺑﻟﯩﻠﻧن ﺋﻮرۇﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﮭﺮام ﻛﯧﻴﯩﺶ ﮬﺟﻨﯩﯔ ۋاﺟﯩﭙﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎﻣﻨ ﺋﺎﺋﯩﻠ زﯨﻴﺎرﯨﺘ ﺑﯩﻠن ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪە ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﺋﻛﻟﺪﯨﻢ ،ﺋﯘ ﺋﯩﻳﻠن ﺷۋۋال ﺋﯧﻴﯩﺪا
ﺧﯘرﺗﯘﻣﺪﯨﻦ ﻣدﯨﻨﯩ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘردى ،زۇﻟﻘﺋﺪە ﺋﯧﻴ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ﺋﯧﮭﺮاﻣﺴﯩﺰ ﻣﻛﯩ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻣن دەﻣﺎﻣﺪﯨﻦ ﺋﯧﮭﺮاﻣﺴﯩﺰ ﻛﻟﻧ
ﻗدەر ﻣﻛﯩﺪە ﺗﯘردى ،ﻣن ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﻣﻛﯩﺪە زۇﻟﮭﺟﺠﯩﻨﯩﯔ ﻳﺗﺘﯩﻨﭽ ﻛﯜﻧﯩﯩﭽ ﺋﯜچ ﻛﯜن ﺑﯩﺮﮔ ﺗﯘردۇم ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰ
ﮬرەﻣ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﮬﺟﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﮭﺮام ﻛﯧﻴﺪۇق ۋە ﻛﯩﻠﯩﺶ ﺗﺎۋاﭘﯩﻨ ﻗﯩﻠﺪۇق ،ﮬج ﺋﯜﭼﯜن ﺳﺎﭘﺎ‐ﻣرۋە ﻗﯩﻠﺪۇق،
زۇل ﮬﺟﺠﯩﻨﯩﯔ ﺳﻛﯩﺰﯨﻨﭽ ﻛﯜﻧ ﻣﯩﻨﺎﻏﺎ ﺑﺎردۇق ،ﻣﯩﻨﺎدا ﺋﺗﺘﯩن ﺳﺎﺋت ﺑﯩﺮﮔﯩﭽ ﺗﯘرۇپ ،ﺳﺎﺋت ﺋﯜچ ﺑﯩﻠن ﺋرەﭘﺎﺗﺘﺎ
ﺑﺎردۇق ،داداﻣﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗ ﺋﺎﻏﺮﯨﻴﺘﺘ ،ﭼﺎﻗﻠﯩﻖ ﺋﻮرۇﻧﺪۇق ﻳﺎﻛ ﮬﺎرۋا ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻣﺎﯕﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘ ،ﻧﺎﻣﺎز ﺷﺎﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋرەﭘﺎﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﻧﺪۇق،
ﻛچ ﺳﺎﺋت ﺗﻮﻗﻘﯘزدا ﻣﯘزدەﻟﯩﻔﯩﺪﯨ ﻣﺳﭽﯩﺘ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻟﺪۇق ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺗﺘﯩن ﺳﺎﺋت ﺋﯩﯩﺪە ﻣﯩﻨﺎﻏﺎ ﻣﺎﯕﺪۇق ،ﺑﺎﻣﺪات
ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﻣﯩﻨﺎدا ﺋﻮﻗﯘدۇق ،ﺋﺗﺘﯩن ﺳﺎﺋت ﺋﺎﻟﺘﯩﺪە ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﺎﺗﺘﯘق ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎم ۋە ﻣن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﮬدﯨﻴﻧﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻨ
ﺗﻟﯩﺪۇق ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯧﭽﯩﻤﯩﺰﻧ ﺋﺎﻟﺪۇرۇپ ﺋﯧﮭﺮاﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺘﯘق ،زۇﻟﮭﺟﺠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮن ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻛﯜﻧ ﺋﺗﺘﯩن ﺳﺎﺋت ﺋﻮﻧﺪا ﺋﯜچ
ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﺎﺗﺘﯘق ،ﭘرﯨﺰ ﺗﺎۋاﭘﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻛﯩ ﺑﺎردۇق ،ﺋﻮن ﺋﯩﯩﻨﭽ ﻛﯜﻧ ﺋﺗﺘﯩن ﺳﺎﺋت ﺋﯩﯩﺪە
ﻣﯩﻨﺎدﯨﻦ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﺎﺗﻘﯩﻠ ﺑﺎردۇق ،ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺗﺎﺷﻨ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﻣﯩﻨﺎدﯨﻦ ﻣﻛﯩ ﻛﯩﺮدۇق ،ۋﯨﺪا ﺗﺎۋاﭘﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺟﯩﺪدﯨ ﺑﺎردۇق ،ﺟﯩﺪدەدﯨﻦ ﺋﺗﯩﺴ دەﻣﻤﺎﻣﻐﺎ ﻛﻟﺪۇق ،ﮬج ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا دادام ،ﺋﺎﻧﺎم ﻳﺎﻛ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﺪا
ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﺶ ﭼﺎﻻ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﯘ؟ ﺋﮔر ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺰ ﻧﯧﻤ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ۋەﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﯩﺰ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺧﯘرﺗﯘﻣﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻳﻧ ﺷﯘ ﻧﯩﻴت ﺑﯩﻠن ﻣدﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﻣﻛﯩ ﻛﯩﺮﮔﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن
ﻣدﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﻟﻧﺪە زۇﻟﮭﯘﻟﻳﭙﯩﺪە ﺋﯧﮭﺮام ﻛﯧﻴﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺋﯩﺪى ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﻛﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﮭﺮاﻣﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس.
ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬر ﺑﯩﺮﯨ ﺑﯩﺮدﯨﻦ ﻗﻮي ﺋﻟﺘﯜرۈپ ﻣﻛﯩﻨﯩﯔ ﻛﻣﺒﻏﻟﻠﯩﺮﯨ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺳﯩﺰﻣﯘ دەﻣﻤﺎﻣﺪﯨﻦ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﯧﮭﺮاﻣﺴﯩﺰ ﻛﻟن ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ﺳﯩﺰﮔﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺟﺎزا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.
ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﭘﯩﻘﮭ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﻛﯜن ﻗﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﻧ ﭘﯩﺸﯧﻨﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﻛﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
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ﺳﮬ ﮬدﯨﺴﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﭘﯧﺸﯩﻨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﺎش ﺋﺎﺗﻘﺎن ،ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔﯩﻤﯘ :ﮬج ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨﻼرﻧ ﻣﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﯕﻼردﯦن] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1297 ﮬدﯨﺲ[.
ﺳﯩﻠر ﻛﯜن ﻗﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﭙﺴﯩﻠر ،ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺗﺎﺷﻨ ﺑﻟﯩﻠﻧن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﺗﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﮬر ﺑﯩﺮﯨﻼرﻏﺎ
ﻳﻧ ﺑﯩﺮدﯨﻦ ﻗﻮي ﺟﺎزا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ":ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﻠردە ﻛﯜن ﻗﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮬﯧﻴﺘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨ ﻛﯜﻧﻠردە ﻛﯜن ﻗﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷرﯨﺌﺗ زﯨﺖ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﻛﯜن ﻗﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﺎش ﺋﺎﺗﻘﺎن ،ۋە» :ﮬج ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨﻼرﻧ ﻣﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﯕﻼر« دﯦن ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺋﯩﺒﺎدەت دﯦن ﻛز ﻗﺎراش ﺑﯩﻠن ﺋﻣس ﺑﻟ ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
رەﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠپ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻛﯜن ﻗﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ۋاﺟﯩﭙﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﺟﺎزا
ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘﮬﻗﺘﺗﭘﺴﯩﻠﯩﻤﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﺌﯜﭼﯜن  ‐96095ۋە  36436ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﮬر ﺑﯩﺮﯨﻼرﻏﺎ ﺋﯩ ۋاﺟﯩﭙﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮي ﺟﺎزا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺮى :ﺑﻟﯩﻠﻧن
ﺋﻮرۇﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﮭﺮاﻣﺴﯩﺰ ﺋﺗﯜش ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮى :ﺗﺎﺷﻨ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺑﻟﯩﻠﻧن ۋاﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﯧﺘﯩﺶ.
ﺳﯩﻠر ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﮬدﯨﻴﮔ ﭘﯘل ﺗﻟﯩﺪۇق دﯦﺪﯨﻼر ،ﺋﺳﻠﯩﺪە ﻳﺎﻟﻐﯘز ﮬﺟ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﮬدﯨﻴ ﻛﺗﻤﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﻗﯩﺮان ﺑﯩﻠن ﺗﻣﺗﺘﯘ
ﮬﺟﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﮔر ﻣﯘﺷﯘ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﭘﯘﻟﯩﺴ ﺑﯩﻠن ﭼﺎﻻ ﻗﻮﻳﻐﺎن ۋاﺟﯩﭙﻨﯩﯔ ﺟﺎزاﺳﯩﻨ ﺋﺗﺷﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼر ،ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬر ﺑﯩﺮﯨﻼردا
ﻳﻧ ﺑﯩﺮدﯨﻦ ﻗﻮﻳﻨﯩﯔ ﺟﺎزاﺳ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.
ﺋﮔر ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼر ،ﭘﯘل ﺗﻟﯩن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻧﭘﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬر ﺑﯩﺮﯨﻼردا ﺋﯩﯩﺪﯨﻦ
ﺟﺎزا ﻗﻮﻳ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠردە ﻧﯩﻴت ﺷرت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎﻧﺪەك ﻛﺎﭘﺎرەﺗﺘﯩﻤﯘ ﻧﯩﻴت ﺷرت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ":ﻛﺎﭘﺎرەﺗﺘ ﻧﯩﻴت ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ۋاﺟﯩﭙﻨ ﺑﻟﯩﻠش ﺷرت ﺋﻣس،
ﭘﻗت ﻛﺎﭘﺎرەﺗﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳ ،ﭼﯜﻧ ﻛﺎﭘﺎرەت دﯦن ﭘﻗت ۋاﺟﯩﭗ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ"" .روۋزەﺗﯘل ﺗﺎﻟﯩﺒﯩﻴﻦ"-8ﺗﻮم
-279ﺑت.
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ﺋﯩﺒﻨ ﻧﯘﺟﻳﻢ ﮬﻧﭘﯩﻨﯩﯔ":ﺋﻟﺌﺷﺒﺎھ ۋەﻧﻨزاﺋﯩﺮ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷرﮬﯩﺴ":ﻏﻣﺰى ﺋﯘﻳﯘﻧﯘل ﺑﺳﺎﺋﯩﺮ"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -1ﺗﻮم
-73ﺑﺗﺘ":ﻗﯘل ﺋﺎزات ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻴﺎﻛ ﻳﯧﻤك ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻛﺎﭘﺎرەﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﯩﻴت
ﺷرﺗﺘﯘر" دﯦﻴﯩﻠن.
"ﺑزدەۋﯨﻴﻨﯩﯔ ﺷرﮬﯩﺴ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋل ﻛﺎﭘ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -3ﺗﻮم -1066ﺑﺗﺘ":ﻛﺎﭘﺎرەت دﯦن ﺋﯩﺒﺎدەت ﻣﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎزادۇر".
ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ :ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﺪۇر ،ﺋﯘ روزﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻧﯩﺪا ﻧﯩﻴت
ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺷﻛﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺟﯩﻨﺎﻳت ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﺷﯘ ﺟﯩﻨﺎﻳﺗﻨ
ﺋﭼﯜرﯨﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺗﻮﺳﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘردە ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺌﯜﭼﯜن ﻛﺎﭘﺎرەت زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬدﯨﺴﺘ:ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ
ﺋﮔﺷﺘﯜرۈپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻼر ،ﺋﯘ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﺋﭼﯜرﯨﺪۇ دﯦن.
ﺋﻣﻤﺎ ﺟﺎزاﻻﺷﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ :ﺟﯩﻨﺎﻳﺗﻨﯩﺒدﯨﻠﯩ ﭼﻛﻠش ﺋﯜﭼﯜن ﺟﺎزا ﺑﯧﺮﯨﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر.
ﺋﯩﺰزﯨﺪدﯨﻦ ﺋﺎﺑﺪۇﺳﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ":ﻗﺎۋاﺋﯩﺪۇل ﺋﮬﺎم"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -1ﺗﻮم -178ﺑﺗ ،ﺳﯘﻻﻳﻤﺎن ﺋﺷﻘرﻧﯩﯔ":ﻣﻗﺎﺳﯩﺪۇل
ﻣﯘﻛﻟﻓﯩﻴﻦ"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -333ﺑﺗ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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