 ‐ 301677ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘش ۋە ﺑﺟﺎ ﻛﻟﺘﯜرۈش ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺗﻮﻏﺮﯨﯩﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻗَﺎل ﻫ ﻋﺼﺎي اﺗَﻮﻛﺎ ﻋﻠَﻴﻬﺎ واﻫﺶ ﺑِﻬﺎ ﻋﻠَ ﻏَﻨَﻤ وﻟ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺂرِب اﺧْﺮﱝ  ،ﻗَﺎل اﻟْﻘﻬﺎ ﻳﺎ ﻣﻮﺳ، 
ﻓَﺎﻟْﻘَﺎﻫﺎ ﻓَﺎذَا ﻫ ﺣﻴﺔٌ ﺗَﺴﻌ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﻣﯘﺳﺎ ﺋﯧﻴﺘﺘ :ﺋﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮬﺎﺳﺎم ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﻤن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻗﻮﻳﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﻏﺎزاڭ
ﻗﯧﻘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻤن ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﻧ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﺮﯨﻤﻤﯘ ﺑﺎر ]ﺳﯜرە ﺗﺎﮬﺎ -20-18ﺋﺎﻳﺗﯩﭽ.[
ﺳﻮﺋﺎل ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﺮى ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻤﭽ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﮬﻤﯩﻴﺘﯩﻨ ﺋﻮﭼﯘق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن
ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬﺎﺳﯩﻨ ﺗﺎﺷﻼﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى ،ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬﺎﺳﯩﻨ ﺗﯩﺰﻟﯩﺘ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪى ،ﺑﯘ ﻣﯘﺳﺎ
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﺎرﻏﯘﻻرﭼ ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﺴﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﯘﻳﺮۇﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ
ﺋﺎزراق ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ﺋزى ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧﺎﮬﺎﻳﺘ ﺋﮬﻤﯩﻴﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ۋاز ﻛﯧﭽﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺳﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻧرﺳﯩﺪﯨﻦ ۋاز ﻛﭼﺴﯩﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﺰﮔ
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛپ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﻗﺎراش ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺧﺎﺗﺎﻣﯘ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮى ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﯩﭽ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﮔﺷﻧﻠرﮔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺷﯘﻧ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرﯨﻤﯩﺰﻛ ،ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ﮔﯜزەل ﺳز‐ﺋﯩﺒﺎرﯨﻠرﻧ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻤﻛﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻧﺎﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﭙﯩﺪۇر.
ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺑﯘﻳﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘش
ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﻛﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎرﻏﯘﻻرﭼ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ دﯦﻧﺪەك ﺳزﻟرﻧ ﺋﯩﺸﻠﺗﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘش ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘش دﯦﻧﺪەك ﺳﺎﻏﻼم ﻣﻧﺎﻻرﻧ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﮔﯜزەل ﺋﯩﺒﺎرﯨﻠرﻧ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨ
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ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻘﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘش ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻧﭻ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺪى ،ﺋﯘ ﻗﺎرﻏﯘﻻرﭼ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻟ ﻛﺳﯩﻦ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺪى،
ﮬﻗﯩﻘﺗن ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺪە ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒت ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﺪا ﭼﯩﯔ ﺗﯘرۇش،
ﺑﯘﻳﺮﯨﻘﯩﻨ ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘش دﯦن ﺋﯘ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﯩﺪۇر.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﯩﻤﺎم ﺗﺎﮬﺎۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳ ﭘﻗت ﮬﻗﯩﻘ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘش ۋە ﺑﺎش ﺋﯧﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩ ﻗﯘرۇﻟﯩﺪۇ"].ﺗﺎﮬﺎۋﯨﻴﻨﯩﯔ ﺷرﮬﯩﺴ-1 ﺗﻮم -231ﺑت.
ﺋﯘﺳﺘﺎز ﺑرراك ﺗﺎﮬﺎۋﯨﻴﻨﯩﯔ ﺷرﮬﯩﺴ-128 ﺑﺗﺘ ﺋﺎزراق ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﻗﯩﻘ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻣﻠﯩﻚ ﭘﻗت ﮬﻗﯩﻘ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘش ﺋﯜﺳﺘﯩ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﺳﺎﺳ
ﺑﯩﻠن ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘش ،ﺗﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘش ۋە ﺑﺎش ﺋﯩﯩﺶ دﯦن ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻧﯩﺪاش ﺳزﻟر ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻣﻦ ﻳﺴﻠﻢ وﺟﻬﻪ اﻟَ اﻟﻪ وﻫﻮ ﻣﺤﺴﻦ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯩﺨﻼس ﺑﯩﻠن
ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎن ﺋﺎدەم ﻣﮬم ﺗﯘﺗﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻣﻧﺴﯘﭘﺘﯘر] .ﺳﯜرە ﻟﻮﻗﻤﺎن -22
ﺋﺎﻳت[.
ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﺎش ﺋﯧﯩﺶ ۋە ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘش دﯦن ﺗﺎﻻش‐ﺗﺎرﺗﯩﺸﻨ ﺗﻗززا ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺗﺎﻻش‐ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﻛﯩﺸ ﺑﺎش ﺋﻛﯜﭼ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘش دﯦن ﺋﺳﻠ ﻣﻧﺒ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟﯩﺮى ۋە ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ،ﺋﯩﺘﺎﺋﺗﻤﻧﻠﯩﻚ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻐﺎ ﻗﯘرۇﻟﺴﺎ ﻣﯘﺳﺘﮬم ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ دﯦن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﻻﻳﯩﻖ ﮬﻗﯩﻘ ﺋﯩﻼھ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺋﻣﺳﻠﯩﯩ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ،ﮬر ﺷﻳﺌﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﯩﺴ ﺋﯩﻧﻠﯩ ،ﺋڭ
ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺳﯜﭘت ﺑﯩﻠن ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻛﻣﭽﯩﻠﻠﯩﻚ ۋە ﺋﻳﯩﭗ‐ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﻼردﯨﻦ ﭘﺎك ﺋﯩﻧﻠﯩ ،ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺷﻳﺌﯩ زۇﻟﯘم
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺷﻳﺌﯩﻠرﻧ ﻳﺎرﯨﺘﯩﺶ ،ﻗﺎﻧﯘن‐ﺗﯜزۈم ﺑﯧﯩﺘﯩﺸﺘ ﮬﯧﻤت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن زات ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ.
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ﻣﯘﺷﯘ ﮬﻗﯩﻘ ﺋﯩﻤﺎن ﺋﻣﻟﯩﻠﺷﻧﺪە ،ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﯩﺰﮔ ﻛﻟن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺷﻳﺌﯩﻠرﮔ ﺷرﺗﺴﯩﺰ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﯩﺮاز ﺑﯩﻠﺪۈرۈش ۋە ﻗﺎرﺷﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎداﻟﯩﺘ ۋە
ﮬﯧﻤﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﯧﻘﯩﺪۇ.
ﮬﻗﯩﻘﺗ ﻗﺎرﯨﺸ ﻛﻟن ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺑﺎﺗﯩﻠﺪۇر ،ﺋﯩﻤﺎﻧﺪا ﺗۋرﯨﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺋﯩﻤﺎﻧ ﺳﯘﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﻮﻗﯘﻟﯘش
ﮔﯩﺮداۋﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﮬﻗﯩﻘﺗ ﻗﺎرﺷ ﺗﯘرﻏﯘﭼﯩﻼر ﻳﯜزﺳﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺷرﯨﺌﯩﺘﯩ ۋە ﺗﻗﺪﯨﺮﯨ
ﻗﺎرﺷ ﺳز ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﺎرﺷ ﭼﯩﻘﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻛﯕﻠﯩﺪە ﻧﺎرازى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯕﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﭼن ﻳﺎﻛ ﺷﻳﺘﺎﻧ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼردﯨﻦ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧ ﺷﻳﺘﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﻗﺪﯨﺮﯨ ﻗﺎرﺷ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻗﺎرﺷﯩﻠﯩﻘﻼرﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋدﻟ‐ﺋﺎداﻟﯩﺘ ،ﮬﻛﻤ ،ﮬﯧﻤت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ۋە ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘرﻏﯘﭼ زات ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺋﯩﻤﺎﻧ ﺑﯩﻠن ﻣﯘداﭘﯩﺌ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷرﯨﺌﺗﻨﯩﯔ ﺋﻗﯩﻠ زﯨﺖ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﻣﻳﺪۇ ﺑﻟ ﺳﺎﻏﻼم ﺋﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا دەﻟﯩﻠ زﯨﺖ
ﻛﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﻗﯩﻠﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻞ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﻟﯜم داﺋﯩﺮﯨﺪە ﻛﯜﭼ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﻗﻠﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤ
ﻧرﯨﺴﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺴ ،ﭼك‐ﭼﯩﺮاﺳ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎن
ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻣﺧﻠﯘق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ،ﺳﻮراﻟﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻳﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر ،ﮬﯧﻤت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر دﯦﻴﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺳﺎﻻﻣت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﻛپ راﮬﺗﻠﯩﻨﯩﺪۇ ۋە ﺋﺎرام ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺳﯩﺰﮔ ﻛﻟن ﻗﺎرﺷ ﭘﯩﯩﺮ ،ﺷك‐ﺷﯜﺑﮭﯩﻠرﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻮﻳﺪۇرﻣﺎ ،ﻳﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ روﺷﻧﻠﺷﺘﯜرۈپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن دەﻟﯩﻞ ،ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼر ﺑﯩﻠن رەت ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺳۋﯨﻴﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯩﺘرﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﻧ رەت ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﯩﯩﺰ ،ﺋﯘﻧ :ﻣن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨ
ﺋﯩﺸﻧﺪﯨﻢ ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺷﻳﺘﺎن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯕﻠﯩ ﺗﯜرﻟﯜك ۋەﺳﯟەﺳﯩﻠرﻧ ﺳﺎﻟﯩﺪۇ دﯦﻴﯩﺶ ﺑﯩﻠن ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰﻧ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘ ﺋﺳﻠ ﻣﻧﺒ ﺑﯩﻠن رەت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻳﺗﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﻧن ﻣﻧﺎﻻر ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﭘﻠﯩن ﺗﭘﺴﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﺑﯘﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن :ﻳﻧ ﻣﯘﺳﺎ
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﮬﺎﺳﺎﯕﻨ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﯩﻦ دﯦن ﺑﯘﻳﺮﯨﻘﯩﻨ ﮬﺎﺳﺎﯕﻨ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠي ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﯩﻦ دەپ ﺋﻮﻳﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎن،
ۋەﮬب رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ :ﺋ ﻣﯘﺳﺎ! ﮬﺎﺳﺎﯕﻨ ﺗﺎﺷﻼ دﯦﻧﺪە ،ﻣﯘﺳﺎ
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﭘﯜﺗﯜﻧﻠي ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﯩﻦ دەپ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ،ﮬﺎﺳﯩﺴﯩﻨ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠي ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗن"] .ﺗﭘﺴﯩﺮ ﺑﺳﯩﻴﺖ -14ﺗﻮم -382
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ﺑت[]ﺗﭘﺴﯩﻴﺮ ﺑﻏۋﯨ-5 ﺗﻮم -269ﺑت[.
"ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﮬرﮔﯩﺰ زﯨﻴﺎن ﺗﺎرﺗﻤﺎﻳﺪۇ" ]ﺗﭘﺴﯩﻴﺮ ﻗﯘرﺗﯘﺑﯩ-18 ﺗﻮم -26ﺑت[.
ﺋﯘﺳﺘﺎز ﺳﺋﺪﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺷﯜﻛﯜر ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ۋە ﺷﯜﻛﯜرﻧ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ دﯦن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻢ‐
ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﻧﺪە ﺋﯘ زاﺗﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯨﻘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻣﺮﯨ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮى ﺋﺎز ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗﻮﺑﯘل
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛپ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﻣدﮬﯩﻴﻠﻳﺪۇ ،ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﺪۇ ،ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﻳﺪۇ ،دﯨﻠﯩﺪا ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﯘرﯨﻨ
زﯨﻴﺎدە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑدﯨﻨﯩﺪە ﻛﯜچ‐ﻗﯘۋۋەت ،ﺟﯘﺷﻘﯘﻧﻠﯘﻗﻨ ﺋﺎﺷﯘرﯨﺪۇ ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺶ‐ﮬرﯨﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺑرﯨﺗﻨ زﯨﻴﺎدە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ،
ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪا ﻣﯘﻛﻣﻤل ،ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﭘﻘﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ ،ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺋﻣﻟ ﻛﯧﻤﻳﺘﯩﻠﻤﻳﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ :ﻛﯩﻤ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮاق ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﻛﯩﻤ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻏﯩﺮﯨﭻ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯨن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺑﯩﺮ ﮔز ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪۇ ،ﻛﯩﻤ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﮔز ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺑﯩﺮ ﻏﯘﻻچ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺪۇ ،ﻛﯩﻤ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺗرﯨﭙﯩ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﯩ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﺰراق ﻛﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻛﯩﻤ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﻠن
ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﮬﺳﺴﯩﻠپ ﭘﺎﻳﺪا ﺋﺎﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺷﯜﻛﯜر ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﺎﭘﯩﺘﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ۋە ﮬﯧﻤت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺳﯩﺮﻻرﻧ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺳﯜﭘﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﮬر ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﯩﻴت‐ﻣﻗﺴﯩﺘ ،ﺋﯩﻤﺎﻧ ۋە ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻘ ﺑﯩﻠن ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ
ﺗﻮﻟﯘق ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ۋە ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﻣس ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر .ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر،
ﮬﯧﭻ ﻧرﺳﯩﻨ زاﻳ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻤﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﯩﻠﯩﺮﻛﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻣﯘﻛﻣﻤل‐ﺗﻮﻟﯘﻗﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ] .ﺗﭘﺴﯩﻴﺮ ﺳﺋﺪﯨ-76 ﺑت[.
ﺗﺗﯩﻨﭽ :ﺋﺎﻳﺗﺘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻧﯘﻗﺘﺎ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻛﻟن ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻼرﻧ ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻣﻟ ﻣﻧﺎ ﺑﺎر ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻨ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﮬﻮرۇﻧﻠﯘق
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﻛﯩﭽﯩﺘﯜرﻣﺳﻠﯩﻚ ،ﺳﯘﺳﻠﯘق ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ۋە ﭼﺎﻻ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﺋﺎﻳﺗﺘﯩ ﻛرﺳﺗﻤ ﻣﯘﻧﯘﻻردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﮬﺎﺳﺎﯕﻨ ﺗﺎﺷﻼ دﯦﺪى ،ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
دەرﮬﺎل ﺗﺎﺷﻠﯩﺪى ﻳﻧ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳزﯨﻨ ﺋﺎﯕﻼش ﺑﯩﻠن دەرﮬﺎل
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯨﻘﯩﻨ ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاپ ﺋزى ﺋﯜﭼﯜن ﻛپ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﺎﺳﯩﺴﯩﻨ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪى.
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ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺸ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
وﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻟﻤﻮﻣﻦ و ﻣﻮﻣﻨَﺔ اذَا ﻗَﻀ اﻟﻪ ورﺳﻮﻟُﻪ اﻣﺮا انْ ﻳﻮنَ ﻟَﻬﻢ اﻟْﺨﻴﺮةُ ﻣﻦ اﻣﺮِﻫﻢ وﻣﻦ ﻳﻌﺺِ اﻟﻪ ورﺳﻮﻟَﻪ ﻓَﻘَﺪْ ﺿﻞ ﺿَ
ﻣﺒِﻴﻨًﺎ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﺸﺘﺎ ﮬﻛﯜم ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن ﭼﺎﻏﺪا ،ﺋر ‐ ﺋﺎﻳﺎل ﻣﻣﯩﻨﻠرﻧﯩﯔ ﺋز ﺋﯩﺸﯩﺪا
ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﻟﯩﻘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ )ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﺸﺘﺎ ﮬﻛﯜم ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن ﺋﯩن ،ﮬﯧﭻ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﻣﯘﺧﺎﻟﯩﭙﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ( ،ﻛﯩﻤ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﯘ ﺋﻮﭘﺌﻮﭼﯘق ﺋﺎزﻏﺎن
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ] .ﺳﯜرە ﺋﮬﺰاب -36ﺋﺎﻳت[.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﺳﯩﮭﯩﺘﯩﻤﯩﺰ :ﺋﮔر ﻛﯕﻠﯩﯩﺰدە ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺗ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗﭘﺴﯩﺮى ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﯩﺮەر
ﭼﯜﺷﻧﻤﺳﻠﯩﻚ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﯩﺰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎن "ﺋﯩﺨﭽﺎم ﺗﭘﺴﯩﺮ" ۋە ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎن ﺗﭘﺴﯩﺮ" ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﯘﺳﺘﺎز
ﺳﺋﺪﯨﻨﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﺮﯨ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺗﻠرﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯩﺰ ۋە ﺋﺎﻳﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎن
ﺋﯩﻨﭽﯩ ﻣﻧﺎﻻرﻧ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﯩﯩﺰﮔ ﻛپ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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