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ﺳﯘﺋﺎل
ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺳﯘﺋﺎﻟﯩﻢ ﻗﯩﺴﻘﺎ  .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﻣن ﺟﻧﻨﺗ ﻛﯩﺮﯨﺸﻨ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤن .ﻧﭘﺴﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﻛﯜرەش ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤن  ،ﮬر ﻛﯜﻧ
ﺋﺎﭘﺎﻣﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨ ﺳﻳﯜﺷﻨ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤن  ،ﻛﯕﯜل ﺧﺎﮬﯩﺸ ۋە ﺷﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاﻗﻠﯩﺸﯩﺸﻨ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤن  ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ  ،ﻗﯩﻴﺎﻣت
ﻛﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣﯩﻨ ﺧﯘداﮔﯘي ﺑﻧﺪە دەپ ﺋﺎﺗﯩﺸﯩﻨ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤن  ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨ ﺳﻳﯜﺷﻨ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤن  ،ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻤﻨﯩﯔ داۋاﻣﻠﯩﻖ
ﻛﺗﯜرﻟﯩﺸﯩﻨ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤن  .ﻧﯩﻤ ﻗﯩﻠﯩﻤن ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺳﯩﺰﻧ داﺋﯩﻢ ﮬﻗﯩﻘت ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻣﯘﺳﺘﮬم ﺗﯘرﻏﯘزﯨﺸﯩﻨ ، ﺋﺎرزۇﻳﯩﯩﺰﻧ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘرۇپ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﻨ ، ﮬﻣﺪە ﺳﯩﺰﻧ
ﮬﻗﯩﻘﺗﻨ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎن  ،ﺋﯘﻧ ﻗﻮﻏﺪاﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯜزﻟﻧﯜﭼﯩﻠر ﮬﻣﺪە دﯨﻨﻐﺎ ﻳﯩﭙﯩﺸﻘﯘﭼﯩﻼردﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ .
ﺳﯘﺋﺎﻟﯩﯩﺰدا ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠر ﺳﯩﺰدە ﺳﺎﻏﻼم ﺳﺎﻏﻼم  ،ﺳﺎپ ﺗﺑﯩﺌﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ، ﮬﻣﺪە ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﺋﺎﺷﯘرۇش ۋە ﮬر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨ ﺑﯩﺮﯨﺸ ﭼﻮڭ ﺋﺎرزۇﻳﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ  .ﺑﯘﻻر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﻤﺎن
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯩﺪﯨﻐﺎن ﭼﻮڭ ﺋﺎرزۇﻻر  ،ﺧﯘددى ﻧﻗﯩﻠﺪە دﯨﻴﯩﻠﻧﺪەك  ،ﺳﯘﻓﻴﺎن ﺳۋرﯨ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  " :ﺋﯩﻤﺎن ﺋﺎرزۇ‐
ﺋﯜﻣﯜد ﺋﻣس  ،ﻳﺎﻛ ﻳﺎﺳﺎﻟﻤﯩﻠﯩﻖ ﺋﻣس  .ﺑﻟ ﺋﯘ ‐ ﻗﻟﯩﭙﺘ ﺋﻮرۇن ﺋﺎﻟﻐﺎن ﮬﻣﺪە ﺋﯩﺶ‐ﮬرﻛﺗﻠر ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻐﺎن ﻧرﺳ
 " .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻤﺎن ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺧﯘداﮔﯘي ﺑﻧﺪە ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﺎ  ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻨ رازى ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﮬرﻣت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﮬﻣﺪە
ﺟﻧﻨت ﺑﯩﻠن ﺋﯘﺗﯘق ﻗﺎزﯨﻨﯩﺸﺘﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .
ﭼﻮڭ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ۋۇﺟﯘﺗﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﻨ ﺋﯩﺰدەﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﺗﯘرۇﺷ ﻛﯩﺮەك .
ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﻓﯘزەﻳﯩﻞ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  " :ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﻼر ﺗﺎﻛ دۇﻧﻴﺎ راﮬﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻤﯩﻐﯘﭼ ، ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﺎﺗﻠﯩﻘﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺗﯧﺘﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ  " .ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن " :ﺳن ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﻤﯩﺴﺎڭ ۋە ﻛﯜﻧﺪۈزدە روزا ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﺴﺎڭ ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ
ﺑﯩﻠﯩﻨ ، ﺳن ﻣﮬﺮۇم ﺑﻮﻟﺪۇڭ " .
راﺳﺘﭽﯩﻞ ﻣﯘﺋﯩﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﭼﻮﻏﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻳﯜرﯨ ﺑﺎر  ،ﺷﯘﯕﺎ ﮬﺎﻛﯩﻢ ﻣﯘﺳﺘدرەﻛﯩﺪە  ،ﺗﺑراﻧﯩ ﻣﯘﺋﯧﺠﻣﯩﺪە ﺳﮬﯩﻴﮫ ﺋﯩﺴﻨﺎد ﺑﯩﻠن
ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯨ ، ﭘﻳﻐﻣﺒر)ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﻼردﯨ ﺋﯩﻴﻤﺎن
ﺧﯘددى ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﻮﻧﯩﺮﯨﻐﺎﻧﺪەك ﻛﻮﻧﯩﺮاﻳﺪۇ  .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻗﻟﺒﯩﻼردﯨ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨ ﻳﯩﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﯕﻼر .
ﻣﯘﺋﯩﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒ ﺑزﯨﺪە ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﯘﻟﯘﺗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﻗﺎﭘﻼﻧﻐﺎﻧﺪەك ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﺑﯘﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺑﯩﺰﮔ ﻣﯘﻧﯘ ﺳزﯨﺪە ﺳﯜرەﺗﻠپ
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ﺑرﮔن  :ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﻗﻟﯩﭙﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﯘﻟﯘﺗﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯘﻟﯘﺗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺑﯘﻟﯘت ﺋﯘﻧ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘ ﻗﺎراﯕﻐﯘﻟﯩﺸﯩﺪۇ  .ﮬﻣﺪە
ﺑﯘﻟﯘت ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪا  ،ﺋﯘ ﭘﺎرﻗﯩﺮاﻳﺪۇ  ] .ﺗﺑراﻧﯩ ﺋۋﺳﺗﺘ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن  ،ﮬﻣﺪە ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ ﺋﯘﻧ ﺳﮬﯩﻴﮫ دەپ ﺗﯜرﮔ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﺎن  [ .ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش  ،ﻣﯘﺋﯩﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒ ﺑزﯨﺪە ﺑﯘﻟﯘت ﺑﯩﻠن ﻗﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪۇ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯘرى ﺋﭼﯩﺪۇ ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ
ﻗﺎراﯕﻐﯘ  ،ﻳﯩﺎﻧ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ  .ﺑﯩﺮاق ﺋﮔر ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎن زاﭘﯩﺴﯩﻨ ﺋﺳﺘﯜرۈﺷ ﺗﯧﺮﯨﺸﺴﺎ ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﺎردﯨﻤﯩﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،
ﺋﯘ ﺑﯘﻟﯘت ﻛﯩﺘﯩﺪۇ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﺪﯨ ﻧﯘر ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮرۇﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪۇ  .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺳﻟﻓﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن " :
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨ ﺗﻛﺸﯜرۈپ ﺗﯘرۇﺷ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﺳﯩﺮ ﻳﺗﯜزﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﺪﯨﻦ ﮬﻮﺷﻴﺎر ﺑﻮﻟﯘﺷ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ
زﯨﺮەﻛﻠﯩﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﻤ ". ﻳﻧ " ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﻳﺘﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ۋەﺳﯟەﺳ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﯩﺘﯩﺸﯩﻤﯘ " ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
زﯨﺮەﻛﻠﯩﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤ. 
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺋﯩﻴﻤﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺸ ﻛﯩﺮەك  .ﺋﮔر ﺳﯩﺰ ﺋﯩﻴﻤﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻟﺴﯩﯩﺰ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻗﯩﻠﺴﯩﯩﺰ ،
ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺳﯩﺰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﯩﺰﻧ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘراﻻﻳﺴﯩﺰ  .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺰﮔ ﺋﯩﻴﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎر ﻳﺎﻛ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﺳﺎﺳ
ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻨ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ  .ﺋﯩﻤﺎم ﺋﯩﺒﻨﯘ ﺟۋزﯨ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  " :ﮬي ! ﮬﻳﺪەﻟﯜﭼ ، ﮬي! ﺋزۈڭ ﺳﻳن ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن
ﻛرۈﺷﯜﺷﺘﯩﻦ ﻣﮬﺮۇم ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ، ﺋﮔر ﺳن ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﯘرۇﺷﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎڭ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺳن ۋاﻗﺘﯩﻨ
ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺗﯜزﯨﯟاﺗﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ﮬﻣﺪە ﻧﯩﻤ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﻣﺷﻐﯘﻟﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎرا !  .ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﯩﺪە ﺗﯘرﯨﺪۇ ،
ﻟﯩﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﯕﯜل ﺑﻟن ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮى ﻛﯩﺮﻣﻳﺪۇ  .ﮬﻣﻤ ﻗﻟﯩﺐ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎرﯨﻤﺎﻳﺪۇ  ،ﮬﻣﻤ ﻗﻟﯩﭗ
ﻣﯘﮬﺑﺒﺗ ﺗﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ  ،ﮬﻣﻤ ﺷﺎﻣﺎل ﺳﮬردﯨ ﻣﻳﯩﻦ ﺷﺎﻣﺎﻟﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ " .
ﺋﮔر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﯘرۇﺷﻨ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻠﯩﺮى ۋە ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﯘرۇﺷﻨ
ﺑﯩﻠﯩﺸﻨ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ  ،ﺋﯘ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻐﺎ ﮬﻣﺪە ﻧﯩﻤ ﺑﯩﻠن ﻣﺷﻐﯘﻟﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﺴﯘن  .ﺋﮔر ﺋﯘ دەۋەت ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ
ﻗﯘﺗﻘﯘزۇش ﺑﯩﻠن  ،ﺟﻧﻨﺗ ﺋﯩﺮﯨﺸﯩﺸ ﻛﯜرەش ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﺋﺎﺟﯩﺰ ۋە ﮬﺎﺟﺗﻤﻧﻠرﮔ ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻨ ﮬرﻣت
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﻣﺷﻐﯘل ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻼرﻧﯩﯔ ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﯩﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘ ﺑﯩﻠن ﺧﯘش ﺑﻮﻟﺴﯘن  .ﭼﯜﻧ
ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻨ ﭘﻗت ﺋزى ﺳﻳن ﻛﯩﺸﯩﯩﻼ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .
ﺑﯩﺮاق ﺋﯘ دەۋەﺗ ﻗﯩﺰﯨﻘﻤﯩﺴﺎ  ،دەۋەﺗﭽﯩﻠرﻧ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﯩﺴﺎ ﮬﻣﺪە ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ  ،ﮬﻣﺪە ﺑﯘ دۇﻧﻴﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﮬﻮﺳﯘﻟﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﻣﺷﻐﯘل ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﮬﻣﺪە ﻣﯩﺶ‐ﻣﯩﺶ ﮔﭘﻠر  ،ﻛپ ﺳﯘﺋﺎل ﺳﻮراش ۋە ﺋﺎز ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﻣﺷﻐﯘل
ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﻳﺎﻛ ﻛﯕﯜل ﺧﺎﮬﯩﺸ ۋە ﻧﭘﺴﯩ ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﻣﺷﻐﯘل ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘ ﺑﯩﻠﺴﯘﻧ ، ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮاﻗﻼﺷﺘ ﮬﻣﺪە
ﺋﯘﻧ ﺟﻧﻨﺗ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﺪﯨﻦ ﻣﮬﺮۇم ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى  ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻗددەس ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  » :ﺑﻌﺰ
دذﻧﻴﺎﻧﻊ ﻛﺄزﻟﻌﻀﺔﻧﻠﺔر ﻇﻌﺤﻌﺪﻋﻦ ﺧﺎﻟﻌﻐﺎن ﻇﺎدةﻣﻀﺔ ﻇﺬﻧﻌﺚ ﺧﺎﻟﻌﻐﻌﻨﻌﻨﻊ ﻇﺔﻣﺔس( ﺑﻌﺰﻧﻌﺚ ﺧﺎﻟﻌﻐﻌﻨﻌﻤﻌﺰﻧﻊ ﺑﺌﺮﻋﻤﻌﺰ،
ﻇﺎﻧﺪﻋﻦ ﻇﺬﻧﻊ ﻇﺎﺧﻌﺮةﺗﺘﺔ( ﺟﺔﻫﺔﻧﻨﺔم ﺑﻌﻠﺔن ﺟﺎزاﻻﻳﻤﻌﺰ ،ﺟﺔﻫﺔﻧﻨﺔﻣﻀﺔ ﻇﺬ ﺧﺎرﻻﻧﻐﺎن ،اﻟﺔﻧﻌﺚ رةﻫﻤﻌﺘﻌﺪﻋﻦ( ﻗﻮﻏﻼﻧﻐﺎن ﻫﺎﻟﺪا
ﻛﻌﺮﻋﺪذ .18ﻛﻌﻤﻊ ﻇﺎﺧﻌﺮةﺗﻨﻊ ﻛﺄزﻟﺔﻳﺪﻋﺔن ؤة ﻣﺄﻣﻌﻦ ﺑﻮﻟﺬص ﻇﺎﺧﻌﺮةﺗﺔ ﻻﻳﻌﻖ ﻇﺔﻣﺔﻟﺔرﻧﻊ ﻗﻌﻠﻌﺪﻋﺔن ،ﻣﺬﻧﺪاق
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ﻇﺎدةﻣﻠﺔرﻧﻌﺚ ﻗﻌﻠﻐﺎن ﻇﺔﻣﺔﻟﻊ اﻟﺔﻧﻌﺚ دةرﺿﺎﻫﻌﺪا( ﻗﻮﺑﺬل ﺑﻮﻟﻌﺪذ «.
] ﺋﯩﺴﺮا) ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺶ( [ 18-17 :
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ . . .
ﺋﮔر ﺳﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﻳﯘﻗﯘرى ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻻي  ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺧﯘداﮔﯘي ﺑﻧﺪﯨﺴ ﺑﻮﻻي  ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎﻣﻨ
ﮬرﻣت ﻗﯩﻼي  ،ﺟﻧﻨﺗﻨ ﺋﯩﺰدﯨﯜﭼ ﺑﻮﻻي دﯨﺴﯩﯩﺰ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﻠرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ :
 -1ﺳﯩﺰ ﻗﻟﺒﯩﯩﺰدﯨ ﺋﯩﻴﻤﺎﻧﻨ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪۈرﯨﺸﯩﯩﺰ ﻛﯩﺮەك  .ﺋﯩﻴﻤﺎن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻐﺎ ﺑﯘدۇﻧﻴﺎ ۋە ﺋﯘدۇﻧﻴﺎدا ﺋﯩﺰدەﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻨ
ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳ . ﺋﯩﻤﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﭼﻘﯘﭼ ﮬﻣﺪە ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻳﺎﻣﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﯩ ﻗﯘﻟﯘپ .
ﻗﻟﯩﺒﺘﯩ ﺋﯩﻴﻤﺎﻧﻨ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪۈرۈش ۋە ﺋﯘﻧ ﻛﯜﭼﻳﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮى ﻛپ ۋە ﮬرﺧﯩﻞ  ،ﺋﯘ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ۋە ﻳﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻘﻼرﻧ ﻛپ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .
 -2ﺳﯩﺰ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﯩﺰﻏﺎ ﺳﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﺪﯨﯩﺰﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯩﺮەك  .ﺧﯘددى ﻧﻗﯩﻠﺪە ﻛﻟﻧﺪەك  " :ﺋﮔر ﺑﻧﺪەم ﻣﺎﯕﺎ
ﺋﯩﭽ ۋە ﺗﯧﺸ ﺑﯩﻠن ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨ ﻗﯩﻠﺴﺎ  ،ﻣن ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﯩﮭﺮى‐ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﻠﯩﻚ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﻨ
ﻗﯩﻠﯩﻤن " .
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﻧﯩﺸﺎﻧ ۋە ﻳﯜﻛﺴك ﻣﻗﺴﯩﺘ ﻗﯩﻠﺪى :
ﺟﻌﻨﻼرﻧﻊ ،ﻇﻌﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﻊ ﺻﺔﻗﺔت ﻣﺎﺛﺎ ﻇﻌﺒﺎدةت ﻗﻌﻠﻌﺶ ﻇﯩﺤﯩﻨﻼ ﻳﺎراﺗﺘﻌﻢ .
] زارﯨﻴﺎت) ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ ﺷﺎﻣﺎﻟﻼر( [ 56 :
 -3ﺳﯩﺰ ﻧزﯨﺮﯨﯩﺰﻧ ﺋڭ ﻳﯘﻗﯘرى دەرﯨﺠﯩ ﻗﺎرﯨﺘﯩﺸﯩﯩﺰ  ،ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﯩ ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﯩﺰﻧ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ رازى ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﺟﻧﻨﺗ
ﺋﯩﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ،ﻳﺎﻛ ﺋڭ ﺋﺎﻟ ﻓﯩﺮدەۋﯨﺴ ﺋﯩﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻠش ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ  ،ﮬﻣﺪە ﺑﯘ ﻳﯜﻛﺴك ﻧﯩﺸﺎﻧﻼرﻧ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﺋﺎﺷﯘرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯜﭼﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯩﺘﯩﺸﯩﭽ ﺋﯩﺸﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯩﺮەك .
 -4ﺳﯩﺰ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠر  ،ﺗﺎﺑﯩﺌﯧﻴﯩﻨﻼر ﮬﻣﺪەﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻠﯘق ﭘﯩﺸﻘدەﻣﻠر)ﺳﻟﻓﻠر( ﮔ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺗﺎرﯨﺨ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋرﺑﺎﺑﻼرﻧﯩﯔ
ﺋﯜﻟﯩﺴﯩ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯩﺮەك .
 -5ﺳﯩﺰ ﮬر ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻨﯘت  ،ﮬرﺑﯩﺮ ﺳﯩﯘﻧﺖ ۋە ﮬر ﺑﯩﺮ ﻳﯜرەك ﺳﻮﻗﯘﺷﯩﯩﺰﻧ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﯩﺰﻧ ﺋﺳﺘﯜرۈﺷ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯩﺮەك .
 -6ﻳﺎﺧﺸ ﮬﻣﺮاﮬﻼر  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن  :ﻛﯩﺸ دوﺳﺘﯩﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ،ﺷﯘﯕﺎ ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠن دوﺳﺘﻼﺷﻘﯩﻨﯩﻐﺎ
ﻗﺎرﯨﺴﯘن  ] .ﺋﺑﯘ داۋۇد  ،ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺴﻨﺎد ﺑﯩﻠن ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن  [.ﺑﻟن دوﺳﺘﻼر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰﻏﺎ ۋە ﮔﯘﻧﺎھ  ،ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﻳﻮﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى .
 -7ﺳﯩﺰﮔ دۇﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ ﺑﺧﯩﺖ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎرام ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻛپ ﻗﯩﻠﯩﯔ .
 -8ﻛﯧﭽ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘڭ  ،ﺗﺎڭ ﺋﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯔ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻟﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
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ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺋﯩ ﭘﯘﺗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺷﻛﯘرﭼﺎن ﺑﻧﺪە ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯩﺸﺘﯩﻴﺎﻗ ﺳۋەﭘﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﺸﯩﭗ ﻛﺗﻧﯩﺪى  ،ﮔرﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻠﯩﺮﻛ ۋە ﻛﻟﯜﺳﯩﺪﯨ ﮔﯘﻧﺎﮬﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛﭼﯜرۋەﺗن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ .
 -9ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘش  ،ﮬﻣﺪە ﺑﺎﺷﻘﺎ زﯨﺮﯨﻠرﻧ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇش ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﭘﻛﯘر
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ۋە ﻣﯘﻻﮬﯩﺰە ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎردﯨﻤ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .
 -10ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨ دەۋەﺗﻨ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ﻛﯜچ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ  ،ﮬﻣﺪە ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﺘﯩﺸﯩﭽ دﯨﻨﻐﺎ ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﺶ .
ﺋﮔر ﺳﯩﺰ ﺋزﯨﯩﺰ ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺧﯘداﮔﯘي ﺑﻧﺪە ﻣﺎﻗﺎﻣﯩﻐﺎ ﻳﺗﻤﻛﭽ ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ  ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨ)ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﺪەك ﺑﻮﻟﯘڭ ) » :ﻇﻊ ﻣﺬﻫﺔﻣﻤﺔد!(ﻇﺌﻴﺘﻘﻌﻨﻊ ،ﻣﺌﻨﻌﺚ ﻧﺎﻣﻌﺰﻋﻢ
،ﻗﺬرﺑﺎﻧﻠﻌﻘﻌﻢ،ﻫﺎﻳﺎﺗﻌﻢ ؤة ﻣﺎﻣﺎﺗﻌﻢ)دذﻧﻴﺎدا ﻗﻌﻠﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸﻌﻠﻌﻘﻠﻌﺮﻋﻢ ؤة ﺗﺎﻇﺔت ﻇﻌﺒﺎدةﺗﻠﻌﺮﻋﻢ(ﻇﺎﻟﺔﻣﻠﺔرﻧﻌﺚ ﺻﺔرؤةردﻋﻀﺎرع
اﻟﻪ ﻇﯩﺤﯩﻨﺪذر ] .ﺋﻧﺌﺎم)ﭼﺎﮬﺎرﭘﺎﻳﻼر( [ 162 :
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺧﯘداﮔﯘي ﺑﻧﺪﯨﺴ ﺑﻮﻟﯘش دﯨﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻨ ﭘرۋەردﯨﺎرﻏﺎ ﻣﻧﺴﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋﯘ ﭘﻗت ﺑﯘ
ﺋﺎﻳﺗ ﺗﺗﺒﯩﻘﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯩﺪۇ  ،ﻳﻧ ﺑﯩﺰ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدا دۇﻧﻴﺎﻻرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯩﺰ .
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺧﯘداﮔﯘي ﺑﻧﺪﯨﺴ ﺑﻮﻟﯘش ﭘﻗت ﻣﯘﺷﯘ رەۋﯨﺸﺘﯩﻼ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯩﺪۇ ؛ ﺋﯘ ﭘﻗت ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﻮﻟﯘق
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻘﻼ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯩﺪۇ ؛ ﻳﻧ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧ ۋە ﺋﻟﯜﻣﯩﻤﯩﺰﻧ ، ﮬﻣﺪە ﺑﺎرﻟﯩﻖ
ﮬرﻛﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺋﯘﻧﯩﻐﯩﻼ ﻗﯩﻠﯩﺶ  .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﭘﻗت ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﯘرﺳن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻨﯩﻼ ﺳزﻟﻳﻤﯩﺰ ؛ ﺋﯘ ﺳز ۋە ﺋﯩﺶ‐
ﮬرﻛﺗﻠردﯨ ﻧﯩﻴﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ ﭘﻗت ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﯩﻼ ﻗﺎرﯨﺘﯩﻤﯩﺰ  .ﺋﯩﺒﺎدەت ﭘﻗت ﺑﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧ ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﻛﺗﯜرۈپ ،
ﭼﯜﺷﯜرۈپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن  ،ﻳﺎﻛ ﻣﻟﯘم ﭘﻳﯩﺘﺘ ﺋﺎزﻏﯩﻨﺎ ﭘﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠن  ،ﻳﺎﻛ ﮬرﻳﯩﻠ ﺳﺎﻧﺎﻗﻠﯩﻖ ﻛﯜن روزا ﺗﯘﺗﯘپ
ﻗﻮﻳﯘش ﺑﯩﻠن  ،ﻳﺎﻛ ﺑزى ﺳز ۋە زﯨﺮﯨﻠر ﺑﯩﻠن ﻛﺎﻟﭙﯘﻛﯩﻤﯩﺰﻧ ﻣﯩﺪﯨﺮﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘش ﺑﯩﻠن ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ .
ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻣﻐﺎ ﻳﻧ ، ﺧﯘداﮔﯘﻳﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ‐ﺋﻣﻟر ﺳﺎﻧﺴﯩﺰ  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎﻳﻼر ۋە
ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﺳﺎﮬﻟﯩﺮﯨﺪە ﻧﯘرﻏﯘن ﺷﻛﯩﻠﻠردە ﻛﯩﻠﯩﺪۇ  .ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰﮔ ۋە ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺳﯧﺨﯩﻴﻠﯩﻘﯩﻨﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤ. 
ﺳﯩﺰ ﭘﻗت ﺋزۈﯕﯩﺰﻧ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎن ﮬرﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﮬﻣﺪە ﺳﯩﺰﮔ ﻛﻟن ﮬر ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻨﯘﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺧﯘرﺳن ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن  ،ﮬﻣﺪە
ﺋﯘ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰﻧ ﻛرۈﺷﻨ ﺧﺎﻻﻳﺪۇ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺰدەڭ ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﯔ  .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺧﯘداﮔﯘي ﺑﻧﺪە ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ
.
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ،ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﯩﺰدﯨﻦ ۋە ﺳﯩﺰدﯨﻦ ﻳﺎرام ﺋﯩﺶ‐ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ، ﺑﯩﺰﻧ ۋە ﺳﯩﺰﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟر ،
ﺳﯩﺪدﯨﻴﻘﻼر  ،ﺷﮬﯩﺪﻟر ۋە ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻠﯘق ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺋزﯨﻨﯩﯔ رەﮬﯩﻢ‐ﺷﭘﻘﯩﺘ داﺋﯩﺮﺳﯩ ﻳﯩﻐﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻻر
ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﮬﻣﺮاﮬﻼر .
ﺋﯩﺴﻼم ﺋﻮﻧﻼﻳﯩﻦ ﺗﻮر ﺑﯩﺘﯩ ﻗﺎراڭ .
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