 ‐ 39488ﺧﯩﺰﻣﺗﭽﯩﻨﯩﯔ ﺳﻮۋﻏﯩﻼرﻧ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸ ۋە ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
دادام ﺧﯩﺰﻣﺗﭽ ،ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺧﯩﺰﻣت ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا داداﻣﻐﺎ ﻧخ ﭘﯘل ﻳﺎﻛ ﺑزى ﺑﯘﻳﯘﻣﻼرﻧ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،دادام ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺖ
ﺑﯘﻧﺪاق ﺳﻮۋﻏﺎﺗﻼرﻧ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘﻧﺪاق ﺳﻮۋﻏﺎﺗﻼرﻧ ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى ،ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ :ﻣﺎﯕﺎ ﺳﻮۋﻏﺎت
ﺑرﮔن ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺑرﻣﯩن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺎﻳﻤن ،ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﻤن دەﻳﺪۇ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘ
ﻣﺎﻟﻨ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﻳﯩﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ،ﻛﯩﻴﯩﻢ‐ﻛﯩﭽك ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەت ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪا ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻼر ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ،ﺑﯩﺰﻟرﮔ ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ ﺳﻮۋﻏﺎت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﺴك ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﯧﻨ ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻢ‐ﻛﯩﭽك ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﺟﺒﯘر ﻗﯩﻠﺪى ،ﻣن ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯩﻴﯩﻤﻨ ﻛﯩﻴﺴم ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ
ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
دادﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣت ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﺳﻮۋﻏﺎ‐ﮬدﯨﻴ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘﺗﻮﻏﯩﺮدا ﺋﺑﯘ ﮬﯘﻣﻳﺪ
ﺳﺎﺋﯩﺪى رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨ زاﻛﺎت ﻳﯧﻐﯩﺶ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻠﺗن
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺧﯩﺰﻣﺗﻨ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻟﻧﺪە ،ﻳﯩﻐﻘﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ :ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى! ﺑﯘ زاﻛﺎﺗﻘﺎ
ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠر ،ﻣﺎۋۇﻻر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﺎﯕﺎ ﺳﻮۋﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠر دەﻳﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ :ﺋﺎﭘﺎﯕﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩﺪە
ﻳﻧ ﺋﻳﯜﯕﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﻗﺎراپ ﺑﺎق ،ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﮬدﯨﻴ ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻣﺪۇ؟ دﯦﺪى ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘرۇپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﻠر ﺑﯩﻠن ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى:
ﺧﯩﺰﻣﺗﭽﯩﻠرﮔ ﻧﯧﻤ ﺑﻮﻟﺪى؟ ﺋﯘﻻرﻧ ﺑﯩﺰ ﺧﯩﺰﻣﺗ ﻗﻮﻳﺴﺎق ،ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯘ ﺳﯩﻠرﮔ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﻨ ،ﻣﺎۋۇ ﻣﺎﯕﺎ ﺳﻮۋﻏﺎت
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯩﻨ دەﻳﺪۇ ،دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩﺪە ﻳﻧ ﺋﻳﯩﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﻗﺎراپ ﺑﺎﻗﺴﯘن ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺳﻮۋﻏﺎت ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻣﺪۇ؟ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨ ﻗﻮﻟﯩﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن زات ﺑﯩﻠن ﻗﺳﻣ ،ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻼر ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩ ﺧﯩﻴﺎﻧت
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺧﯩﻴﺎﻧت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﺎرﺗﯩﭗ ﻛﺗﯜرۈپ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺗﮔ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺗﮔ ﺑﻮۋﻻپ
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ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﮔر ﻛﺎﻻ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﺎﻻ ﻣرەپ ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﻗﻮي ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻗﻮي ﻣرەپ ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﻣن ﻳﺗﯜزدۈم.
ﺋﺑﯘ ﮬﯜﻣﻳﺪ ﺳﺎﺋﯩﺪى رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻗﻮﻟﯩﻨ ﻛﺗﯜردى ،ﺑﯩﺰ ﮬﺗﺘﺎ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﺘﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﻠﯩﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﻛردۇق] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-6636ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1832 
ﮬدﯨﺲ[.
دادﯨﯩﺰﻣﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬﯩﻠﯩﻘ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻐﺎ دﯦﻧﺪەك :دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩﺪە ﻳﻧ ﺋﻳﯩﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ ﻗﺎراپ ﺑﺎﻗﺴﯘن،
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺳﻮۋﻏﺎت ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻣﺪۇ؟ دﯦﻴﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺑﯘ ﺳﻮۋﻏﺎﺗﻼرﻏﺎ ﭘﻗت ﺧﯩﺰﻣت ﺋﻮرﻧ
ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺮﯨﺸن .ﺋﯩﺶ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺷﺧﺴ ﻣﯜﻟ
ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﮬﻗﻘ ﻳﻮق.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ دۆﻟت ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻟﯩﻠﻧن ﺧﯩﺰﻣﺗﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋزﯨ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇﻟﻐﺎن
ﺧﯩﺰﻣﺗﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردا ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﺳﻮۋﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ﺳﻮۋﻏﺎ
ﺋﺎﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧ ﮬﻛﯜﻣت ﻣﺎﻟﯩﻴﯩﺴﯩ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇﺷ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺲ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘﻧ ﺋزﯨﻨﯩﯔ
ﺷﺧﺴ ﻣﯜﻟ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﺗﻨ ﺑﯘزۇﺷﻘﺎ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ"] .ﮬرەم
ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﭘﺗﯩﯟاﺳ-655 ﺑﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪى[.
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد ۋە ﺑﻳﮭﻗﯩﻨﯩﯔ رﯨﯟاﻳﯩﺘﯩﺪە ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺧﯩﺰﻣﺗﭽﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺳﻮۋﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸ ﺧﯩﻴﺎﻧﺗﺘﯘر.
]ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺳﮬﯩﮫ دەپ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا -7021ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
دادﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻮۋﻏﺎت ﺑرﮔن ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺑرﻣﯩن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺎي ﺧﯩﺰﻣﺗﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﻤن دﯦن
ﺳزى ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎرام ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﻟﻤﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ﺳﻮۋﻏﺎت ﺑرﻣﯩن ﻛﯩﺸﯩ زﯨﻴﺎن ﻳﺗﯜزﺳ ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﮔﯘﻧﺎﮬ
زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
دادﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻮۋﻏﺎت ﺑرﮔن ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺑرﻣﯩن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺎﻳﻤن دەپ ﻛﺳﯩﻦ ﺋﯩﭙﺎدە ﺑﯩﻠﺪۈرۈﺷ ﻗﺎراﺷﻘﺎ
ﺗﯩﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﺳﯩﻠ ،ﺳﻮۋﻏﺎﺗﻨﯩﯔ ﻗﻟﯩﺒ ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎن دﯦن ﺋزﯨ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ
ﻛرﯨﺪۇ ،ﺑﻟﯩﻢ دادﯨﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﺳﻮۋﻏﺎت ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮۋﻏﺎ ﺑرﮔﯜﭼﯩ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ
ﺑﯧﺮﯨﯟﯦﺘﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯘﺷ ،ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﯘﭼ دۇﻧﻴﺎ ﻣﻧﭙﺗﻠﯩﺮﯨ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﺳﻠﯩ ﻛﯧﺮەك ،دۇﻧﻴﺎدﯨ ﮬﻣﻤ
ﻧرﺳ ﻳﻮق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﯘرﺳﺎ ،ﺗﺎﭘﻘﺎن ﻧرﺳﯩﺴ ﮬﺎرام ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟.
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دادﯨﯩﺰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻟن ﺑﯘ ﺳﻮۋﻏﺎﺗﻼردﯨﻦ ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻼر ۋە ﺋﯘﻧ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻼر ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ﭼﯜﻧ ﺋﯘ
ﮬﺎرام ﻣﺎﻟﺪۇر.
ﺋﻣﻤﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺧﯩﺰﻣﯩﺘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎن ﭘﯘل ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﻧﺴﯕﻼر ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﮬﺎﻻل ﻣﺎﻟﺪۇر.
ﺳﯩﺰﻧ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﺟﺒﯘر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﻴﯩﻢ‐ﻛﯩﭽك ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧ ﺑﺎزاردﯨ ﻧﻮرﻣﺎل ﺑﺎﮬﺎﺳ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﺴﯩﯩﺰ ﮬﯧﭻ ﮔپ ﻳﻮق،
ﺋﮔر ﺋﯘﻧ ﺳﻮۋﻏﺎت ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻳﺎﻛ ﺋﺎدەﺗﺘﯩ ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑك ﺋرزان ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ،ﺋﯘ ﻛﯩﻴﯩﻤﻨ ﻛﻳﻤڭ ،دادﯨﯩﺰﻏﺎ
ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﯔ ،ﮬﺎرام ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﺧﺗرﻟﯩﻚ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﺳﻠﯩﺘﯩﯔ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷك‐ﺷﯜﺑﮭﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼردﯨﻦ ﺳﻮراﺷﻘﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرۈڭ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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