 ‐ 26830ﺋﺎﺋﯩﻠ ۋە راﻣﯩﺰان
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﻣن ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘ ،راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ ،راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺋﺎﺋﯩﻠﻣﺪﯨ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠش ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دۇﻧﻴﺎ‐
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا روزﯨﻨﯩﯔ ﺗرﺑﯩﯟى ﺋﮬﻤﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪاق ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﻤن ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﻳﻮﻟﻴﻮرۇق ﺑرﺳﯕﻼر؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ ﺋﯘﻟﯩﺸﯩﭗ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪا روزا ﺗﯘﺗﯘپ ،ﺗراۋﯨﮫ ﻧﺎﻣﺎزﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘﺷ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﯜﻳﯜك
ﻧﯧﻤﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻧﭼﭽ ﮬﺳﺴ ﺋﺎرﺗﯘق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دەرﯨﺠﯩﻠر ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ دوزاخ ﺋﮬﻠﯩﺪﯨﻦ
ﻧﯘرﻏﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎزات ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪا ﺋزﯨ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎدەﺗﻠﯩﻨﯩﺸ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ
ﺗﺎﺋت ‐ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮل ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛ ﺑﯘرۇن
ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺳۋەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼردﯨﻦ ﻣﮬﺮۇم ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻣﯘﺷﯘ ﻣﯘﺑﺎرەك ﺋﺎﻳﻨ ﻏﻧﯩﻤت ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺸ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ‐ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯩﺸ،
ﺋﯘﻻرﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرۈپ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨ ﺳﻳﯩﺪﯨﻐﺎن روھ ﺑﯩﻠن ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﭘرزەﻧﺖ دﯦن
ﺋﺎﺗﺎ ‐ ﺋﺎﻧﺎ ﻧﯧﻤﯩ ﺋﺎدەﺗﻠﻧﺪۈرﺳ ،ﻗﺎﻳﺴ ﻛز ﻗﺎراش ﺑﯩﻠن ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠﯩﺴ ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﺳﯜپ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮ ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﯩﺪەك:
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﭽﯩﻤﯩﺰدﯨ ﻳﺎﺷﻼر دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎدەﺗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺋﺳﯜپ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪى.
ﺋﺎﺗﺎ‐ ﺋﺎﻧﯩﻼر ﻣﯘﺷﯘ ﺑرﯨﺗﻠﯩﻚ ﻛﯜﻧﻠرﻧ ﻏﻧﯩﻤت ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﺋزى ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺋزاﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ روﮬﺎﻧ ۋە ﺋﺧﻼﻗ ﺗرەﭘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳﺎﻏﻼم
ﻛز ﻗﺎراش ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻏﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﻛﻠﺷﺘ ﻣﯘﮬﯩﻢ رول ﺋﻮﻳﻨﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻣﯘﻧﺪاق ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
 -1ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺧۋەر ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻرﻧ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪا ﺗﻮﻟﯘق روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرۈﺷ ﻛﯧﺮەك.
 -2ﭘرزەﻧﺘﻠرﮔ روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﭘﻗت ﺑﯩﺮﻛﯜن ﻳﯧﻤك ‐ ﺋﯩﭽﻤﻛﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎش ﺋﻣس ﺑﻟ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺋﻣﺮﯨ ﺑﻮي ﺳﯘﻧﯘپ ﺗﻗﯟاﻟﯩﻘﻨ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟ ۋە ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺑﯩﻠن ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼر ﻛﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼر
ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈش ﻛﯧﺮەك.
ﺋﺑﯘ ﮬﯘرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﮬدﯨﺴﺘ :ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺒرﮔ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯜچ
ﻗﯧﺘﯩﻢ "ﺋﺎﻣﯩﻦ" دﯦﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ :ﻳﺎ رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘﻧﺪاق دەﻳﻼ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﭘﻳﻐﻣﺒر
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ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺟﯩﺒﺮﯨﻞ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺎﻻم ﻣﺎﯕﺎ" :راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﺪا ﮔﯘﻧﺎﮬ ﻛﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎر
ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﺴﯘن!"،دﯦﻧﺘ ،ﻣن "ﺋﺎﻣﯩﻦ" دﯦﺪﯨﻢ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ :ﺋﺎﺗﺎ ‐ ﺋﺎﻧﯩﺴ ﮬﺎﻳﺎت ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘ ﻗﯩﻠﻤﺎي ﺟﻧﻨﺗ
ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﻣﮬﺮۇم ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎر ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﺴﯘن!" ،دﯦﻧﺘ ،ﻣن "ﺋﺎﻣﯩﻦ" دﯦﺪﯨﻢ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ :ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﯔ
ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪا ﺳﺎﯕﺎ دۇرۇت ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎر ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﺴﯘن!" ،دﯦﻧﺘ ،ﻣن "ﺋﺎﻣﯩﻦ" دﯦﺪﯨﻢ ،دﯦﺪى .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ
ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨ ،(3545)ﺋﮬﻤد) ،(7444ﺋﯩﺒﻨ ﮬﯩﺒﺒﺎن) (908ۋە ﺟﺎﻣﯩﺌﯘل ﺳﮬﯩﮫ ) (3510ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن.
 ‐ 3ﭘرزەﻧﺘﻠرﮔ ﺗﺎﻣﺎق ﻳﯧﻴﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋدەپ ‐ ﺋﮬﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯜﮔﯜﺗﯜش ،ﺗﺎﻣﺎﻗﻨ ﺋڭ ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﻴﯩﺸ،
ﺋﯩﺴﺮاپ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ،ﺗﺎﻣﺎق ﻳﯧﻧﺪە ﺋﺎۋاز ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﯧﻴﯩﺸ ،ﮬددﯨﺪﯨﻦ زﯨﻴﺎدە ﻛپ ﻳﯧﻴﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑدەﻧ زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ
ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈش ﻛﯧﺮەك.
 -4ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﯩﭙﺘﺎر ۋاﻗﺘﯩﺪا دەﺳﺘﯘرﺧﺎﻧﺪا ﺋﯘزۇن ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﺷﺎم ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﺟﺎﻣﺎﺋﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﻠﮭﺎﻣﻼﻧﺪۇرۇﺷ
ﻛﯧﺮەك.
 ‐ 5ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻛﻣﺒﻏل ‐ ﻳﻮﻗﺴﯘل ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯩﺪەك ﺑﯩﺮﻧرﺳ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﺳﻠﯩﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ
دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬرﻗﺎﻳﺴ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪا ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﻣﯘﮬﺎﺟﯩﺮﻻر ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﻛرەش ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ ﺋﺳﻠﯩﺘﯩﺶ  ،ﺑﯘ
ﻧﯧﻤﺗﻠر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﭼﻛﺴﯩﺰ رەﮬﻤت ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻨ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك.
 ‐ 6راﻣﯩﺰان ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘ ﺑﯩﻠن ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﯘرۇق ‐ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼر ﺟم ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻣﯧﮭﺮى ‐ ﻣﯘﮬﺑﺒت ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﺪۇ ،ﺑﯘ
ﺋﯘرۇق ‐ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨ ﻛﯜﭼﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﭘﯘرﺳت .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘرۇق‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼرﻧ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻧﯩﻴت ﺑﯩﻠن
ﻳﻮﻗﻼﺷﻨ ﺋﺎدەﺗﻠﻧﺪۈرۈش ۋە ﭘرزەﻧﺘﻠرﮔ ﺋﯜﻟ ﺑﻮﻟﯘش.
 -7ﺋﺎﻧﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎق ﺗﻳﻴﺎرﻻش ،دەﺳﺘﯘرﺧﺎن ﺳﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻳﯩﻐﯩﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎردەﻣﻠﯩﺸﯩﺶ ،ﻳﯧﻴﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﺷﻘﺎن
ﺗﺎﻣﺎﻗﻼرﻧ ﺋﻮﺑﺪان ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﺳﮬرﻟﯩﻚ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﭙﺘﺎرﻟﯩﻘﺘﺎ ﻳﯧﯟﯨﺘﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﺮاﭘﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ.
 ‐ 8ﺋﯘﻻرﻧ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨ ﺋﺎز ﻳپ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺑﯩﻠن ﻣﺳﭽﯩﺘﺘ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺗﻳﻴﺎرﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرۈش ﻛﯧﺮەك.
 ‐ 9ﻛﯩﭽﯩﺪە ﺳﮬرﻟﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎق ﻳﯧﻧﺪە ﺋﺎﺗﺎ ‐ ﺋﺎﻧﯩﻼر ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﯘ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﯩﯔ ﺑرﯨﯩﺘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﭼﯩﺪاﻣﭽﺎن
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﺳﻠﯩﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك.
 ‐ 10ﺑﺎﻣﺪات ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ۋﯨﺘﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷ ،ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻨ ﻧﺎﻣﺎز ﺑﯩﻠن ﺗﺎﻣﺎﻣﻼپ ﮬر
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ﺗﯩﻠﻛﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﯩﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ۋاﻗﯩﺖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻛﯧﺮەك.
 -11ﺑﺎﻣﺪات ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺑﯩﻠن ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯜش ﻛﯧﺮەك ،ﺑﯩﺰ ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﺪە ﻗﻮﭘﯘپ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨ ﻳﭘﻼ
ﺋﯘﺧﻼپ ﺑﺎﻣﺪات ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺑﯩﻠن ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯘﭼﺮاﺗﺘﯘق ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮى ﻳﺎﺧﺸ
ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯜپ ،ﭘرزەﻧﺘﻠرﮔ ﺋﯩﺠﺎﺑﯩ ﺋﯜﻟ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻻزﯨﻢ.
 ‐ 12راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﯨ ﺋﻮن ﻛﯜﻧﺪە "ﻛﯧﭽﯩﺴ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎي ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﯩﻠرﻧ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﭗ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ" ﭘﻳﻐﻣﺒر
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ﺋﻟﻳﮭﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮى ﺑﯘ ﭘﯘرﺳﺗﻨ ﻏﻧﯩﻤت ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼھ رازى ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠ ‐ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرۈش ﻛﯧﺮەك.
 ‐ 13ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﻤﯘ روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرۈپ ﺳﮬرﻟﯩﻚ ﺗﺎﻣﺎق ﻳﯧﻴﯩﺸ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘرۇپ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ روزا
ﺗﯘﺗﯘش ﺋﮬﯟاﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ ﮬر ﺗﯜرﻟﯜك ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼرﻧ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ رﯨﻐﺒﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎﺷﯘرۇش ﻛﯧﺮەك.
رەﺑﯩﻴﺌ ﺑﯩﻨﺘ ﻣﯘﺋۋۋەز رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧ )ﻣﯘﮬررەﻣﻨﯩﯔ  -10ﻛﯜﻧ(
ﺋﺗﺘﯩﻧﺪە ﺋﻧﺴﺎرﻻر ﺋﻮﻟﺘﯘراﻗﻼﺷﻘﺎن ﻛﻧﺘﻠرﮔ ﺋﺎدەم ﺋۋەﺗﯩﭗ ﺑﯜﮔﯜن روزا ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻼر روزﯨﺴﯩﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﺳﯘن .روزا
ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻧﻼر ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻗﯩﺴﻤﯩﺪا ﺑﯩﺮﻧرﺳ ﻳﯧﻤﯩﺴﯘن دﯦﺪى ،ﺑﯩﺰ ۋە ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻣﯘ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻗﯩﺴﻤﯩﺪا روزا ﺗﯘﺗﺘﯘق،
ﺑﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧ ﻣﺳﭽﯩﺘ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎراﺗﺘﯘق ،ﺋﯘﻻر ﺗﺎﻣﺎق دەپ ﻳﯩﻐﻼپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘق ﺗﯘﺗﻘﯘزۇپ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﯘق ،ﺋﯩﭙﺘﺎر ۋاﻗﺘ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺗﺎﻣﺎق ﺑﯧﺮەﺗﺘﯘق .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺑﯘﺧﺎرى)  ،(1859ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ)  (1136رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯘ
ﮬدﯨﺴﺘﯩﻦ :ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻏﺎ روزا ﺗﯘﺗﯘش ﭘرز ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻧ ﻛﯩﭽﯩﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺋت ‐ ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﺋﺎدەﺗﻠﻧﺪۈرۈپ
ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠش ﻛﯩﺮەﻛﻠﯩﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﯟاﻻﻻﻳﻤﯩﺰ.
ﻗﺎزى ﺋﯩﻴﺎز ﺋﯘرۋﯨﺪﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳزﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ " :ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼر روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺗﺎﻗﯩﺘ ﻳﺗن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ
ﺋﯘﻻرﻏﺎ روزا ﺗﯘﺗﯘش ﭘرز ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" دﯦن ﺳز ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺳز ﺋﻣس ،ﺑﯘ ﺳز ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﻗﻟم ﻛﺗﯜرۈﻟن :ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼر ﺑﺎﻻﻏﺗ ﻳﺗﯩﭽ دﯦن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﯩ
ﺋﺎﺳﺎﺳن رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ) .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﯜﭼ " (ﺷرﮬ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ  14 8ﺑت.
 ‐ 14ﺋﺎﺗﺎ ‐ ﺋﺎﻧﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺷﺎراﺋﯩﺖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﯩﻠرﻧ ﺋﯩﻠﯩﭗ راﻣﯩﺰاﻧﺪا ﻣﻛﯩ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻟﺴ ،ﺑﯘ ﺋﯘﻻر
ﺋﯜﭼﯜن ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ ،ﭼﯜﻧ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﺘ ':راﻣﯩﺰاﻧﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﺟ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺳﺎۋاپ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳزﻟﻧن" ،ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﺋۋۋﯨﻠﯩﺪە ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك.
 ‐ 15ﺋرﻟر ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧ ﺗﻳﻴﺎرﻻش ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ ۋە ﺗﺎﺋﺎﻣﻼرﻧ ﺗﻳﻴﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەك ،ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ
ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪا ﮬر ﺗﯜرﻟﯜك ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻠرﻧ ﺗﻳﻴﺎر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺴﺮاﭘﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺗﻗﯟاﻟﯩﻘﻨ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯘ
ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﭘزﯨﻠﯩﺘﯩﻨ ۋە روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟ ﮬﯧﻤﺗﻨ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ.
 ‐ 16راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛپ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎي ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺰ ﮬر ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﯩﻠر ﺑﯩﺮ ﻳرﮔ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﺋﯜﮔﯜﺗﯜش ۋە ﺋﺎﻳﺗﻠرﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪا راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﺋدەپ ‐ ﺋﮬﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧﯩﻤﯘ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻛﭘﻠﯩن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر
ۋە ﺋﯧﻠﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﻣزﻣﯘﻧﺪا ﻛﯩﺘﺎپ ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﺎرﯨﺘﯩﭗ ﺑردى.
 ‐ 17ﭘرزەﻧﺘﻠرﻧ ﺧﻳﺮى ‐ ﺋﯧﮭﺴﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺧﻮﺷﻨﯩﻼر ۋە ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇﺷﻘﺎ
رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرۈش ﻛﯧﺮەك.
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ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن ":ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺎﻻم ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯩﭽﯩﺪﯨ ﺋڭ ﺳﯧﺨﯩ زات ﺋﯩﺪى ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ
راﻣﯩﺰاﻧﺪا ﺟﯩﺒﺮﯨﻞ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﻠن ﺋﯘﭼﺮاﺷﻘﺎﻧﺪا ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺳﯧﺨﯩﻴﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﺗﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺟﯩﺒﺮﯨﻞ
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﻠن راﻣﯩﺰاﻧﺪا ﮬر ﻛﯧﭽﯩﺴ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪﯨﻦ دەرس ﺋﻮﻗﯘﺷﺎﺗﺘ ،ﺟزﻣﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺟﯩﺒﺮﯨﻞ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺎﻻم ﺑﯩﻠن ﺋﯘﭼﺮاﺷﻘﺎن ﭼﺎﻏﺪﯨ ﺳﯧﺨﯩﻴﻠﯩﻘ ﺷﺎﻣﺎﻟﺪﯨﻨﻤﯘ ﺗﯧﺰ ﺋﯩﺪى"  .ﺑﯘﺧﺎرى) ،(6ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ).(2308
 ‐ 18ﺋﺎﺗﺎ ‐ ﺋﺎﻧﯩﻼر ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﯩﻠرﻧ ۋاﻗﯩﺘﻨ زاﻳﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﭽﯩﻨ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﮭﯘدە ﺋﺗﯜزۈﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﺎش ﻛﯧﺮەك،
ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪا ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺷﻳﺘﺎﻧﻼر ﺑﺎﻏﻼﻗﺘﯩﻦ ﺑﻮﺷﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯩﭽ ‐ ﻛﯜﻧﺪۈزﻟﯩﺮﯨﺪە روزا ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻧ
ﭘﯩﺴﻖ ‐ ﭘﯘﺟﯘر ۋە ﻳﺎﻣﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەﻳﺪۇ.
 ‐ 19راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯘ ﻣﯘﺑﺎرەك ﺋﺎﻳﺪا ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﯩﻠرﻧﯩﯔ دۇﻧﻴﺎدا ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺗﺎﺋت ‐ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯧﻠﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘپ ،روزا
ﺗﯘﺗﯘپ ۋە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﺋﺗﯜﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋرﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺟم ﺑﻮﻟﯘپ ﺟﻧﻨﺗﺘ ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﻳﺎﺷﺎﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﯜﻳﯜك ﻧﯧﻤﺗ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﻳﻧﺪﯨﺴ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﺳﻠﯩﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ۋە ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﺪۇر.
)ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘ ۋە ﺷرﯨﭙ ﮬﻣﻤﯩ ﻣﻟﯘم ،ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩن ،ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘﯩﻨ ﻗﺎزﯨﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎي ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯧﯩﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺋﮬﻤﯩﻴﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﺗﯘزۇﺷﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﯩﻼن ﺗﯜزۈﺷﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ.ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﯩﻤﯘ ﻛﯜﻧﺪۈز ۋە ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻧﺎﻣﺎز
ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼش ﭘﯘرﺳﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎرﯨﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻزﯨﻢ .ﺗۋەﻧﺪە ﻣن ﺳﯩﻠرﮔ ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ راﻣﯩﺰان ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﺑﯩﺮﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﺷﻨﯩﯔ ﺋڭ ﺋﺎددى ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﻤن ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﺰ ﭘﻗت ﮬر ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﻟﺘ ﻣﯩﻨﯘﺗﻼ
ۋاﻗﺘﯩﯩﺰﻧ ﭼﯩﻘﺎرﺳﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺳﯩﺰ ﮬر ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗت ﺑت ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘﺳﯩﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﺘ ﻣﯩﻨﯘت ۋاﻗﯩﺖ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺑش ۋاﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎزدا ﻳﯩﯩﺮﻣ
ﺑت ﻗﯘرﺋﺎن ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻼﻻﻳﺴﯩﺰ؛ دﯦﻤك ،ﺑﯩﺮﻛﯘﻧﺪە ﺑﯩﺮ ﭘﺎرە ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻏﺎ دەﺧﻠ ﻳﺗﻤﯩن ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ.ﺷﯘﻧﺪاق داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﺳﯩﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﺎردﯨﻤ ﺑﯩﻠن ﺋﻮﺗﺘﯘز ﻛﯜن راﻣﯩﺰاﻧﺪا ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨ ﭘﯜﺗﯜن ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺴﯩﺰ.
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﻣﯘۋەﭘﭙق ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﮬﯩﻤﻤت ﺳﯩﺰدﯨﻦ ﻗﯧﻨ راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﺑﯘ ﻛرﺳﺗﻤ ﺑﯩﻠن راﻣﯩﺰاﻧﻠﯩﻖ
ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﯩﺰﻧ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﯦﻠﯩﯔ ‐ .ﻣﯘﮬررﯨﺮدﯨﻦ‐(
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