 ‐ 62839ﺗﺷﯟﯨﺸﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠ ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮى
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﺗﺷﯟﯨﺸﻠﻧن ۋاﻗﺘﯩﻤﺪا ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺳزﯨ ﺟﺎۋاپ ﻗﺎﻳﺘﯘراﻟﻤﺎي ﻗﺎﻟﯩﻤن .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻤﺪا ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﮬﯟاﻟﻼرﻧﯩﯔ
ﻛرۈﻟﯩﺸﯩ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺳۋەﺑﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎن دەپ ﻗﺎراﻳﻤن .ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺳزﯨ ﺳز ﻗﺎﻳﺘﯘراﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ﺗﺎﻻق دەپ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ
ﺋﯧﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ؟ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﺳزﻟﯩﺸﯩﺶ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﺳﺑﯩﻴﻠﯩﻚ ۋە ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳزۈﻣﻤﯘ ﺗﺎﻻق دەپ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ
ﺋﯧﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻏﺎ ﺟﺎۋاپ ﻗﺎﻳﺘﯘرﻣﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰ ﺗﺎﻻق دەپ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺳﺑﯩﻴﻠﯩﻚ ۋە ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺶ
ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳزﯨﯩﺰﻣﯘ ﺗﺎﻻق دەپ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﺳﯩﺰ ﻛﯕﻠﯩﯩﺰدە ﺗﺎﻻق ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻛپ ﭘﯩﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﯔ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﭽﯩﯩﺰدە
ﺋﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺳزﻟڭ ﻳﺎﻛ ﻛﺳﯩﻦ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺗﺎﻻق ﺳزﯨﻨ ﺋﺎﻏﺰاﻛ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻤﯩﯩﭽ ﺗﺎﻻق ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ.
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻢ ﺗﺷﯟﯨﺸﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯕﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﭼﯜزﮔن
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻣﻟﯩ ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻛ ﺳزﻟﯩﻤﯩﻧﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺗﯜۋەﺗﺘ] .ﺑﯘﺧﺎرﯨ رﯨﯟاﻳﯩﺘ -6664 ﮬدﯨﺲ.
ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-127 ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﻣزﻣﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯕﻠﯩﺪە ﺗﺎﻻق ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻠر ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧ ﺋﺎﻏﺰاﻛ
ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻤﯩﻧﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﯩﺎﮬﻘﺎ ﺗﺳﯩﺮ ﻳﺗﻤﻳﺪۇ ،دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ.
ﺑﻟ ﺗﺷﯟﯨﺸﻠﯩﻨﯩﺶ )ﻳﻧ ﺗﯘرۇﭘﻼ ﻛﯕﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﭼﻧﻨ ﺋزى ﺳﯩﺰﯨﭗ‐ﺳزﻣي دەپ ﺗﺎﺷﻼش( ﻛﯧﺴﯩﻠﯩ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ
ﻛﯕﻠﯩﺪە ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﺎﻏﺰاﻛ ﺳزﻟﯩﺴﯩﻤﯘ ﺗﺎﻻق ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺋﮬﯟاﻟﺪا ﺗﺎﻻﻗﻨ ﻣﻗﺴت
ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﺗﺎﻻق ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺗﺷﯟﯨﺸﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩ ﮔﯧﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ﻛﯕﻠﯩﺪە ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن

5/1

ﻧرﺳﯩﻨ ﮔرﭼ ﺋﺎﻏﺰاﻛ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﺴﯩﻤﯘ ﻣﻗﺴﺗﻠﯩﻚ دﯦﻤﯩﻧﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﺎﻻق ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺗﯩﻠ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻧن ﺑﯘ ﺳز
ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﻗﺴت‐ﺋﯩﺮادﯨﺴ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﺷﯟﯨﺸﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺑﻟ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﭘﻛﯘرى ﺗﻮﺳﯘﻟﻐﺎن ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨ
ﭼﻛﻠش ﻛﯜﭼ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﭗ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻧﯧﻤ دﯦﻤﻛﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛﻮﻧﺘﺮول ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺷﯘﻧﺪاق دﯦﻴﯩﺸ
ﻣﺟﺒﯘرﻻﻧﻐﺎن .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﻗﻠ ﮬﯘﺷ ﺟﺎﻳﯩﺪا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺗﺎﻻق ،ﺗﺎﻻق
ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ .ﮬﻗﯩﻘ ﺋﯩﺮادە ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ﺗﺎﻻق ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻣﻗﺴﺗﺴﯩﺰ ۋە ﺋز ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ﺗﺎﺷﻘﯩﺮى ﺗﺷﯟﯨﺸﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﺎﻻق ،ﺗﺎﻻق ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ" .ﺗﯜﮔﯩﺪى] .ﺋﯩﺴﻼم ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى -3ﺗﻮم  277ﺑت[.
ﺳﯩﺰﻧ ﺗﺷﯟﯨﺸ ﺳﺎﻟﻐﺎن ﻣزﻛﯘر ۋەﺳﯟەﺳﯩﻠرﮔ ﭘرۋا ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜز ﺋرۈﺷ ،ﺳﯩﺰﻧ ۋەﺳﯟەﺳﯩ
ﺳﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﭼﯜﻧ ﺷﻳﺘﺎن ﻣﻣﯩﻨﻠرﻧ ﺑﯩﺌﺎرام ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ۋەﺳﯟەﺳ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﺷﯟﯨﺸﻠﯩﻨﯩﺸ دۇﭼﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧ داۋاﻻﺷﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﭼﺎرﯨﺴ :ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻛپ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼﻧﻐﯘﭼ
ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷررﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎردەم ﺳﻮراش ،ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴﺗﻠردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘش ،ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻐﺎ
ﮬﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳۋەب ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﺷﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:اﻧﱠﻪ
ﻟَﻴﺲ ﻟَﻪ ﺳﻠْﻄَﺎنٌ ﻋﻠَ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا وﻋﻠَ رﺑِﻬِﻢ ﻳﺘَﻮﻛﻠُﻮنَ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ:ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ،ﻣﻣﯩﻨﻠرﻧﯩﯔ ۋە ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻐﺎ ﺗۋەﻛﯜل
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر )ﻳﻧ ﻳﻟﻧﯜﭼﯩﻠر( ﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺷﻳﺘﺎن ﮬﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ )ﻳﻧ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻐﺎ ﭼﯩﻦ ﻳﻟﻧن
ﻣﻣﯩﻨﻠرﮔ ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴ ﺗﺳﯩﺮ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ(] .ﺳﯜرە ﻧﮬﻞ -99ﺋﺎﻳت[.
ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺟر ﮬﻳﺘﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ "ﭼﻮڭ ﭘﯩﻘﮭ ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى  -1ﺗﻮم -149ﺑﯧﺘﯩﺪﯨ ﻗﯘرﻻر ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا
ﻗﻳﺖ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺘۋﺳﯩﻴﻟردﯨﻨﺪۇر :ﺋﺎﻟﻼھ ﻣرﮬﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻨ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺴﯘن! ﺗﺷﯟﯨﺸﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻼﺟ
ﺑﺎرﻣﯘ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﯩﻨﯩﺪا ،ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺟﺎۋاپ ﺑرﮔن :ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ دورﯨﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯕﻠﯩﺪە ﮬرﻗﺎﻧﭽ ﺋﯩﯩﻠﯩﻨﯩﺶ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﺷﯟﯨﺸﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﻳﯜز ﺋرۈش ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ ﺋﯩﻼﺟﻨ ﺗﺟﺮﯨﺒ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﺗﯩﺠﯩ ﺋﯧﺮﯨﺸﯜﭼﯩﻠر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ،ﺑﯘ
ﺋﯩﺸﻘﺎ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ﻛﯕﻠﯩﺪﯨ ﺗﺷﯟﯨﺶ‐ﺋﯩﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎر ﺑرﻣﯩن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯕﯜﻟ ﺋﻮرﻧﺎﺷﻤﺎﻳﺪۇ‐دە ،ﻣﻟﯘم
ﻣﯘددەﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ﺋﮬﻤﯩﻴت ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﯘﻻق ﺳﺎﻟﺴﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻗززاﺳ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﯩﺶ
ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ زﯨﻴﺎدﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺳﺎﮬﯩﺒﯩﻨ ﺳﺎراﯕﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎرﯨﻐﺎ ﺑﻟ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﺑﯩﮫ‐ﻧﺎﭼﺎر ﺑﯩﺮ ﮬﺎﻟﻐﺎ ﻛﻟﺘﯜرۈپ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﺑﯩﺰ رﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻖ
ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺷﻳﺘﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ ﺗﺷﯟﯨﺸﻠﯩﻨﯩﺸ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻗززاﺳ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ
ﻛردۇق .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇپ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ۋەﻟﮭﺎن دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﯘﻧﯩﯔ ﺗﺷﯟﯨﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﻼر .ﻳﻧ ﺋﯘﻧﯩﺪا ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﺋﺎزدۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺗﺳﯟﯨﺮﻟﯩﯜﺳﯩﺰ ﺋﻮﻳﯘن‐ﺗﺎﻣﺎﺷﺸﺎﻻر ﺑﺎر .ﻧﯘرﻻر ﺗﻛﭽﯩﺴ) ﻣﯩﺸﺎﺗﯩﻞ ﺋﻧﯟار(
دﯦن ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺷرﮬﯩﺴﯩﺪﯨﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﻣزﻣﯘﻧﻼر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
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ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺑﯘﺧﺎرﯨ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪا ﻛﯜﭼﻼﻧﺪۇرۇپ ،ﺗﺷﯟﯨﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩ ﮔﯧﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن ﭘﺎﻧﺎﮬﻼﻧﺴﯘن ۋە ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮل ﺋﯜزﺳﯘن دﯦن ﻣزﻣﯘﻧﻼردا ﮬدﯨﺴﻠر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋز ﺧﺎﮬﯩﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺳزﻟﯩﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻧﭙﺋﺗ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠرﻧ ﺗﻟﯩﻢ ﺑرﮔن ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ
ﮬﻗﺘﯩ ﻣﯘﺑﺎرەك ﺳزﻟﯩﺮﯨﻨ ﺗﭘﻛﯘر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻزﯨﻢ .ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻣﮬﺮۇم ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﻛپ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻣﮬﺮۇم ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ۋەﺳﯟەﺳ ۋە ﺗﺷﯟﯨﺸ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎن ﻛﯧﺴﻟرﻧﯩﯔ ﺷﻳﺘﺎن ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﮬﻠ ﺋﯩﻠﯩﻤﻼر
ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن .ﺑﯘ ﻟﻧﺗردى ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻗﺴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧ ﻳﻮق ،ﺋﮔر ﺑﺎر دﯦﻴﯩﻠﺴ؛ ﻣﻣﯩﻨﻨ ﺋﺎزﻏﯘﻧﻠﯘق ،ﮬﻳﺮاﻧﻠﯩﻖ
ﭘﺎﺗﻘﯩﻘﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜرۈش ،ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻨ ﺑﺧﺘﺴﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،دﯨﻠﯩﻨ راﮬﺗﺴﯩﺰﻟﯩ دۇﭼﺎر ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺋﯘﻧ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﭼﯧﻘﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺸ ﻗﯩﺴﺘﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﻟﯩﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﯘﻧ ﺳزﻣﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ﴿:انﱠ اﻟﺸﱠﻴﻄَﺎنَ ﻟَﻢ ﻋﺪُو
ﻓَﺎﺗﱠﺨﺬُوه ﻋﺪُوا﴾ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺷﻳﺘﺎن ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺳﯩﻠرﮔ دۈﺷﻤﻧﺪۇر ،ﺋﯘﻧ دۈﺷﻤن ﺗﯘﺗﯘﯕﻼر] .ﺳﯜرە ﭘﺎﺗﯩﺮ -6ﺋﺎﻳت[.
ﻳﻧ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬدﯨﺴﻠردە :ﺗﺷﯟﯨﺸﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩ ﮔﯧﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ :ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟﯩﺮﯨ ﺋﯩﺸﻧﺪﯨﻢ دﯦﺴﯘن
دەپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ۋە ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛرﺳﺗﻤﯩﺴﯩ ﺋﮔﺷﻧﻠر ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷرﯨﺌﯩﺘ ۋە ﻛرﺳﺗﻤﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨ ۋە ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮬﻛﯜﻣﻠرﻧﯩﯔ ﺋﻮﭼﯘق‐ﺋﺎﺷﺎرا ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺘﻟﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق
دەﻳﺪۇ :وﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠَﻴﻢ ﻓ اﻟﺪِّﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮجﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺳﯩﻠرﮔ دﯨﻨﺪا ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﻣﯜﺷﯜﻟﻠﯜﻛﻨ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى )ﺳﯩﻠرﻧ ﺳﯩﻠر
ﺗﺎﻗت ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى(] .ﺳﯜرە ﮬج -78ﺋﺎﻳت[.
ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﮬق دﯨﻦ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﻮﻳﻼﻧﻐﺎن ۋە ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬﻗﯩﻘ ﺋﯩﺸﻧن ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺗﺷﯟﯨﺸﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ
ۋەﺳﯟەﺳﯩﻠﯩﺮﯨ ﻗﯘﻻق ﺳﯧﻠﯩﺶ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﺳﯩﻨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺳردە :ۋەﺳﯟەﺳ ۋە ﺗﺷﯟﯨﺸﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ" :ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ روﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧﺪﯨﻢ" دەپ ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻢ دﯨﺴ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ۋەﺳﯟەﺳ ﻛﺗﯘزﯨﻠﯩﺪۇ دﯦﻴﯩﻠن.
ﺋﯩﺰزۇ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺪۇﺳﺴﺎﻻم ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻣﯘ ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻣزﻣﯘﻧﺪﯨ ﺳزﻟرﻧ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺋﯘﻻر
ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ۋەﺳﯟەﺳ ۋە ﺗﺷﯟﯨﺸﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯩﻼﺟ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﻳﺘﺎﻧ ﭘﯩﯩﺮ ۋە ﻗﺎراش ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ،ﺑﯘﻧ
ﺷﻳﺘﺎن ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋزﯨ ﻗﺎرﺷ ﻛرەش ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻗﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن
ﻣﯘﺟﺎﮬﯩﺪﻧﯩﯔ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دۈﺷﻤﯩﻨﯩ ﻗﺎرﺷ ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎۋاﺑ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دۈﺷﻤﯩﻨ ﺑﻮﻟﻐﺎن
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ﺷﻳﺘﺎن ﺑﯩﻠن ﻛرەش ﻗﯩﻠﺪى.ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﯘﻧ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘ ﺗﺷﯟﯨﺸﻠر ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاﻗﻠﯩﺸﯩﺪۇ .ﻛﺎﭘﯩﺮﻻر ﮬﻗﻨ
ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﯩﻐﺎن ﺗﻗﺪﯨﺮدﯨﻤﯘ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻗﻨ ﮬق ﺑﺎﺗﯩﻠﻨ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻳﺪاﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﺎدەم ﺋﺎﺗﯩﻨ ﻳﺎراﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﺗﺎ ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﯩﭽ ﺷﻳﺘﺎﻧﻨ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ روﺷن دۇﺷﻤﯩﻨ ﻗﯩﻠﺪى.
ﺋﻮﺳﻤﺎن ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺑ ﺋﻟﺌﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺷﻳﺘﺎن ﻣن ﺑﯩﻠن ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻤﻨﯩﯔ ۋە ﻗﯩﺮاﺋﯩﺘﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻐﺎ ﺗﻮﺳﺎﻧﺠ
ﺑﻮﻟﺪى ،ﻣن ﺑﯘﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ دﯦﺴم ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺑﯘ ﺧﻧﺰەب ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﻘ ،ﺳن
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﯩﻦ ۋە ﭼپ ﺗرﯨﭙﯩ ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﯜﭘﻠﯩﯩﻦ دﯦﺪى ،ﻣن ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺘﯩﻢ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺗﺷﯟﯨﺸﻨ ﻛﺗﯜزﯨﯟەﺗﺘ] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ ‐ 2203 ﮬدﯨﺲ[.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻘ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ۋەﺳﯟەﺳ ۋە ﺗﺷﯟﯨﺶ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩ ﺟﺎﮬﯩﻞ،
ﻧﯧﺮۋﯨﺴ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﮬﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳﯩﻨ ﻳﻧ ﮬق ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺗﯩﻠﻨﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺳﺎﻏﻼم ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﺗﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻗﻠ ﮬﯘﺷ ﺟﺎﻳﯩﺪا ﻛﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ
ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ ﮬﻗﯩﻘﺗ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﺗﻨپ ﻛﺗﻤﻳﺪۇ ،ﺑﯩﺪﺋت ۋە ﺧﯘراﭘﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺑﯩﺪﺋﺗﭽﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻧﺎﭼﺎرﻟﯩﺮى ﺗﺷﯟﯨﺸﻠﻧﯜﭼﯩﻠر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻚ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﺎزى ،ﺷﯘ
زاﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷرﺋ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﭘﯧﺸﯩﯟاﺳ ﺷﻳﺦ رەﺑﯩﻴﺌ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :رەﺑﯩﺌ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﻳﻧ ﺗﺎﮬﺎرەت
ﺳﯘﻧﺪۇرۇش ۋە ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺑك ﺗﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﺗﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﻧﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﮬﺎرەت
ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯩ ﺗﯩﺰﻟﯩﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﻤﯩﺪى دەﻳﺘﺘﯩﻢ.
ﺋﯩﺒﻨ ﮬﯘرﻣﯘز ﺗﺎﮬﺎرەت ﺳﯘﻧﺪۇرۇش ۋە ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺑك ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ" :ﻣن ۋەﺳﯟەﺳ ۋە ﺗﺷﯟﯨﺸ
ﮔﯧﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺳﯩﻠر ﻣﺎﯕﺎ ﺋﮔﺷﻤﯕﻼر" دەﻳﺘﺘ.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻛزﻗﺎراﺷﻠﯩﺮﯨﻨ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺗﺎﮬﺎرەﺗﺘ ﻳﺎﻛ ﻧﺎﻣﺎزدا ۋەﺳۋەﺳ
ۋە ﺗﺷﯟﯨﺸ ﮔﯧﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ :ﻻ ﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼﮬﯘ )ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﻣﺋﺒﯘد ﺑرﮬق ﻳﻮق( دﯨﺴ،
ﺷﯜﺑﮭﯩﯩﺴﺰﻛ ،ﺷﻳﺘﺎن ﺑﯘ زﯨﯩﺮﻧ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاﻗﻠﯩﺸﯩﺪۇ .ﻻﺋﯩﻼﮬ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼاﮬﯘ )ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗ
ﮬﻗﻠﯩﻖ ﻣﺋﺒﯘد ﺑرﮬق ﻳﻮق( دﯦن ﺑﯘ ﺳز زﯨﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋۋۋﯨﻠﯩﺪۇر .ۋەﺳﯟەﺳ ۋە ﺗﺷﯟﯨﺸﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣﯘداﭘﯩﺌﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻳﺎد ﺋﯧﺘﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧ ﻛپ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺶ ﻻزﯨﻢ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ زﯨﺮى ۋەﺳﯟەﺳ ﺋﯜﭼﯜن ﺋڭ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ
ﺋﯩﻼﺟﺪۇر"] .ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺟر ﮬﻳﺘﻣﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳزى ﺗﯜﮔﯩﺪى[.
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺳﯩﺰ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋەﺳﯟەﺳ ۋە ﺗﺷﯟﯨﺸﻨ ﻛﺗﯘزﯨﯟﯦﺘﯩﺸﯩﻨ ،ﺳﯩﺰ ۋە ﺑﯩﺰﻧ ﺋﯩﻤﺎﻧﺪا ﻣﯘﺳﺘﮬم ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ،
ﺗﻗﯟاﻟﯩﻖ ۋە ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯧﺘﻛﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪۇر.
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