 ‐ 5219ﮬر ﻳﯩﻠ ﺋﺗﯜزۈﻟﯩﺪﯨﻐﺎن دﯨﻨ ﺗﯜس ﺋﺎﻟﻐﺎن ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ۋە ﺑزى ﺑﺎﻳﺮاﻣﻼرﻏﺎ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮاك ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
ﮬﻛﻤ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺧﻟﻘﺌﺎرادا ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن "-15ﻣﺎي ﺧﻟﻘﺌﺎرا ﺋﺎﺋﯩﻠ ﻛﯜﻧ "ۋە "-3دﯨﺎﺑﯩﺮ ﻣﯧﻴﯩﭙﻼر ﻛﯜﻧ "ۋە "ﺧﻟﻘﺌﺎرا ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻧﻼر
ﻛﯜﻧ "ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠر ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻧ" ﺋﯩﺴﺮا‐ﻣﯩﺮاج ﻛﯜﻧ ،ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ ،ﮬﯩﺠﺮەت ﻛﯜﻧ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ "ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠرﮔ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻧﯧﻤ؟ ،ﺷﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺑﯩﻠن ۋەز‐ﻧﺳﯩﮭت ،دﯨﻨ دەۋەت ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺘ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇپ
ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺗﺎرﯨﺨ ۋەﻗﻟﯩﻠرﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽ ﮬر ﻳﯩﻠ ﺗﻛﺮارﻟﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺗﯜرﻟﯜك ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﺑﺎﻳﺮام ۋە ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠر ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜرۈﻟن
ﺋﯩﻼﮬ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋزﻟﯩﺮى ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :دﯨﻨﺪا ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﮬزەر ﻗﯩﻠﯩﻼر! ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،دﯨﻨﺪا ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق
ﺋﯩﺶ ﺑﯩﺪﺋﺗﺘﯘر ،ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺪﺋت ﺋﺎزﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯘر] .ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد ،ﺋﺑﯘ داۋۇد ،ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﮬدﯨﺴﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﮬﻗﯩﻘﺗن ﮬر ﺑﯩﺮ ﻗۋﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﻤﯩﺰ.
]ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ﮬدﯨﺲ[.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ ،ﺟﮬﻧﻨم ﺋﮬﻠﯩ ﻣﯘﺧﺎﻟﯩﭙﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ
ﺋﺳﯩﺮﯨﺪە ،ﺋﯩﺴﻼم ﺷرﯨﺌﯩﺘﯩﺪە ﺋﺳﻠ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﯧﻴﺖ‐ﺑﺎﻳﺮاﻣﻼرﻧ ﺳﻛﯜپ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :دﯨﻨﺪا ﺑﯘ
ﺗﯜردﯨ ﺑﺎﻳﺮاﻣﻼر ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﯘزۇﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺑﯩﺪﺋت‐ﺧﯘراﭘﺎﺗﻼرﻧ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ
ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠردە ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋﺗﻠرﻧﯩﯔ زﯨﻴﯩﻨ ﻛپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﻟ ﺋﻗﯩﻞ ﺋﯩﯩﻠﯩﺮى ﺑﯘﻧﯩﺪﯨ
ﻛﭘﭽﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘزۇﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻼرﻧ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ".
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻣﻧﭙﺋت ۋە زﯨﻴﺎﻧﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩن ﺗﻗﺪﯨﺮدﯨﻤﯘ ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺴ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸ ﻻزﯨﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدﯨ ﺋڭ ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ :ﺑﯩﺮەر ﻛﯜﻧ ﺧﺎس ﻗﯩﻠﯩﭗ روزا ﺗﯘﺗﯘش ،ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻳﯧﻤك‐ﺋﯧﭽﻤك
ﺗﻳﻴﺎر ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﻳﺎﺳﯩﻨﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠرﮔ ﻧﺎزۇ‐ﻧﯩﻤﺗﻠرﻧ زﯨﻴﺎدە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.
ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻣﻟر ﻗﻟﺒﺘﯩ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﻗﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ﻣزﻛﯘر ﻛﯜﻧﻨ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻛﯜﻧﻠردﯨﻦ ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ دەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﮔر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﺪە ﺑﯘ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﻗﻟﺒﯩﺪە ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩﺪى،
ﻣزﻛﯘر ﻗﻟﺒﺘ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻨ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﻠردﯨﻦ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼش ۋە ﺋﺎرﺗﯘق ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳ ﺷﻛﯩﻠﻠﻧﻤﻳﺪۇ.
ﮬﯧﻴﺖ‐ﺑﺎﻳﺮام دﯦن ﺳز ﺋﻮرۇن ،ۋاﻗﯩﺖ ۋە ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯜچ ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﺋﯩﺴﻤ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯜچ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘدا ﻧﯘرﻏﯘن
ﺋﯩﺸﻼر ﻣﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﻟن.
ۋاﻗﯩﺖ زاﻣﺎن ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرى ﺑﯩﻠن ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﺪا ﺋﻮرۇن ۋە ﺋﯩﺶ‐ﮬرﯨﺗﻠردە ﻳﯜز ﺑرﮔن ﺑزى ﺑﯩﺪﺋﺗﻠر ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴ :ﺑﯘرۇﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼم ﺷرﯨﺌﯩﺘ ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻤﯩﻐﺎن ،ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺳﻟپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﯩﻤﯩن ۋە ﺋﺎدەﺗﺘ ﺋﯘﻧ
ﺗﺑﺮﯨﻠش ﺋﺎدەت ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻨ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.
ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ :ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺳﻟپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻤﯩﻐﺎن ،ﺋﺎدەﺗﺘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﻠرﮔ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﺶ ﻳﯜز ﺑرﮔن ﻛﯜﻧﻨ
ﺑﺎﻳﺮام ﻛﯜﻧ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.
ﻛﯩﻤ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘﻻر ﺧﯘددى ﻳﮬﯘدﯨ‐ﻧﺎﺳﺎراﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ زاﻣﺎﻧﯩﺪا ﺑزى ﺋﯩﺸﻼر ﻳﯜز ﺑرﮔن
ۋاﻗﯩﺘﻼرﻧ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼپ ﺑﺎﻳﺮام ﻛﯜﻧ ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺷﻘﺎ ﺗﯩﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﮬﯧﻴﺖ‐ﺑﺎﻳﺮام ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻛرﺳﯩﺘﯩﻠن ،ﺋﮔﯩﺸﯩﺸ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن ﺑﺎﻳﺮاﻣﺪۇر .دﯨﻨﺪا ﺋﺳﻠ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ
ﻛﻟﺘﯘرۇﻟﻤﻳﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﮬﺎزﯨﺮﻗ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺗﯜرﻟﯜك ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠﯩﺮى ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﯩﻨ ﻳﯧ
ﻳﯩﻞ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﻳﯜ‐ﻣﯘﮬﺑﺒت ۋە ﺋﯘﻟﯘﻏﻼش ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣۋﻟﯘت ﭘﺎﺋﺎﻟﻴﯩﺘ
ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼرﻧ رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﺳﻟﻟﻼﮬﯘ ﺋﻟﻳﮭ ۋەﺳﻟﻣ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﮔﺷﯜﭼ ﺳﻟپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ،ﺋﮔر ﺋﯘ
ﺋﯩﺸﻼردا ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﻛﻠﯩﻤﻳﺘﺘ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﯩﺴ :ﺋﯩﺴﻼم ﺷرﯨﺌﯩﺘﯩﺪە ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠر ،ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧ ،ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧ ،روزا ﮬﯧﻴﺖ ۋە ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺑزى ﺧﺎﺗﺎ ﺋﻗﯩﺪﯨﺪﯨ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺷﯩﺌ‐راﭘﯩﺰﯨﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑزى ﻛﯜﻧﻠرﻧ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼپ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﭼﻛﻠﻧن
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ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺧﯘددى ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﯩﻨ ﻏم‐ﻗﺎﻳﻐﯘ ،ﺋﯘﺳﺴﯘزﻟﯘق ،ﻣﺎﺗم ﻛﯜﻧ ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﻐﯩﻨﯩﺪەك ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﺴ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺳﻟپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﺸ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﭘﺘ ،ﺋﺎي ۋە ﻳﯩﻠﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻛﺮارﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎ )ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﯩﻠن( ﻗﯩﻠﯩﺸ
ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺋﻣس ،ﺑﯘ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺳﯩﻨ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺑش ۋاﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎز ،ﮬﭘﺘﯩﺪە
ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎن ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰى ،ﺋﯩ ﮬﯧﻴﺖ‐ﺑﺎﻳﺮﯨﻤ ۋە ﮬج ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﯟاﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺑﯘ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﺪا
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر.
ﮬﻗﯩﻘﺗن ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﺗﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺗﻛﺮارﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺖ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠر ﺑﻧﺪﯨﻠرﮔ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎدەﺗﺘ ﻛرﺳﯩﺘﯩﻠن ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻠﯩﺮى ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﺳﯘﻟ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺑﺎﻳﺮاﻣﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﺪەك
ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ،دﯨﻨﺪا ﭼﻛﻠﻧن ﺑزى ﺑﯘزۇﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن دەﻟﯩﻠﻠرﮔ ﺋﺎﺳﺎﺳن ،ﮬر ﻳﯩﻠ ﺗﻛﺮارﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﺎﻳﺮام ۋە ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠرﮔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬر ﻳﯩﻠﺪﯨ ﺋﯩ ﮬﯧﻴﺖ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﺋﻣﻤﺎ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠر ﺗﻛﺮارﻻﻧﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﭘﻗت ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻼ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸ ﺑﯘ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﮬﻗﻨ ﻳﺗﯜزۈش ﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ۋەز‐ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯘر.
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