 ‐ 68152ﻳﯜزﯨﻨ ﻳﯧﭙﯩﺶ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﻣزﮬپ ﭘﯧﺸﯩﯟاﻟﯩﺮى ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﯩﺨﯩﺘﻼﭘﻘﺎ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﻛز ﻗﺎرﯨﺸﯩﻤﯩﺰ
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﻣﺳﯩﻠ ﻣﯧﻨ ﭼﺎرﭼﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪى .ﻣزﮬپ ﭘﯧﺸﯟاﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﻗﺎﻧﺪاق
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻤﯩﺰ؟ ،ﻣﺳﯩﻠن :ﻣن ﺑﯩﺮﺳﯩ ﭘﺎﻻﻧ ﺷﻳﺦ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﮬﺎرام دﯦن دﯦﺴم ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻣﺎﯕﺎ :ﺑﯘ ﺋﯘ ﺷﻳﺨﻨﯩﯔ
ﻣزﮬب ﻗﺎرﯨﺸ ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﺷﻳﺦ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺷﮬر ﺧﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﻣزﮬﯩﺒ دەﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻣزﻛﯘر ﻣﺳﯩﻠ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣزﮬﭘﺘ ﮬﺎﻻل
دەپ ﻗﺎرﯨﻠﯩﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺗرﯨﻘﯩﺪە ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ‐ﭘﯩﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﯩﺠﺎب ۋە ﻳﯜزۈﻣﻨ ﻳﯧﭙﯩﺶ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩ ﺗﺎﻗﺎﺷﺘ ،ﻣن ﻣﺎﻟﯩ
ﻣزﮬپ ﻗﺎرﯨﺸ ﻛﯜﭼ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن دۆﻟﺗﺘ ﻳﺎﺷﺎﻳﻤن ،ﻣﺎﻟﯩ ﻣزﮬپ ﭘﯧﺸﯟاﻟﯩﺮى ﻗﯘرﺋﺎن ﻛﯩﺮﯨﻤﺪە ﻳﯜزﯨﻨ ﻳﯧﭙﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻣﺎ ﻇَﻬﺮ ﻣﻨْﻬﺎ دﯦن ﺋﺎﻳﺗﺘﯩﻦ ﻳﯜز ﺑﯩﻠن ﺋﯩ ﺋﺎﻟﻘﺎن ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﺘﺳﻨﺎ ﻳﻧ ﻳﯧﭙﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺋﻣس دەپ
ﻗﺎراﻳﺪﯨن ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮت ﺑﯘ ﻳﯘرﺗﺘﺎ ﻳﯜزﯨﻨ ﻳﯧﭙﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﺋﺎرﺗﯩﭗ ﺋﺗﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﻣﯩﻦ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺧﯩﺰﻣت ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮى ﻳﺎﻛ ﻣﻛﺘﭘﻠردە ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﺋﺎرﺗﯩﺶ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮت ﻳﯜزﯨﻨ ﻳﯧﭙﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﭘﻟي
ﻛﯩﻴﯩﺶ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻣن ﻳﯜزﻧ ﻳﯧﭙﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻟﯘق ﻗﺎﻧﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﻟﯧﯩﻦ ﻳﯜزۈﻣﻨ ﻳﯧﭙﯩﭗ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺟﯜرﺋت
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﯟاﺗﯩﻤن .ﺑﯘ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ،ﻣن ﺋﯜن‐ﺳﯩﻦ ﻟﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣزﮬﭘﺘﯩ ﺷﻳﺨﻠرﻧﯩﯔ ﮬﯩﺠﺎب ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﯨ ۋەز‐
ﻧﺳﯩﮭﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن ۋاﻗﺘﯩﻤﺪا ،ﺋزۈﻣﻨﯩﯔ ﮬﯩﺠﺎﺑﯩﻤﻨﯩﯔ ﺷرﺋ ﮬﯩﺠﺎب ﺋﻣﺳﻠﯩﯩﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺳزﯨﺪﯨﻦ
ﺋزۈﻣﻨ ﮬﺎزﯨﺮ ،ﻳﺎﺳﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜرۈپ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﭘﯩﺘﻨﯩ ﺳۋەب ﺑﻮﻟﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪەك ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤن .ﻣن ﻧﯧﻤ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەك؟
ﻣن ﺑﯘ ﻛزﻗﺎراﺷﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﮔﺎﯕﯩﺮاپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ۋەﮬﯩ ﻧﺎزﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن زاﻣﺎﻧﺪا ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ دﯨﻨ ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﯘدۇﻟﻼ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛﯩﺮﯨﻢ ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮى ۋەﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻻﺗﺘ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﺎزﻏﯩﻨ
ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﺳﯩﻠﯩﻠردە ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘ .ﺋﮔر ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮەﺗﺘ .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺳﺎﮬﺎﺑ ﻛﯩﺮاﻣﻼر دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬرﻗﺎﻳﺴ
ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎرﻗﯩﻠﯩﭗ دﯨﻨ ﺗﻟﯩﻢ‐ﺗرﺑﯩﻴ ﺑﯩﻠن ﻣﺷﻐﯘل ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ۋاﻗﯩﺖ ۋە ﻣﺎﻛﺎﻧﺪا ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑزى
ﭘﯩﻘﮭ ﻣﺳﯩﻠﯩﻠردە ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻳﯜزﺑرﮔن ،ﺋﯘﻻرﻣزﻛﯘر ﻣﺳﯩﻠﯩﻠرﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻴﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯩﻨ ﻳﺎﻛ ﻗﯘرﺋﺎن‐
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ﮬدﯨﺴﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﻧن ﭼﯜﺷﻧﭽﯩﺴ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑرﮔن .ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﯜزﺑرﮔن ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ
ﺳۋەﺑﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺑﻮ ﮬﻗﺘﯩ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨ ﺋﯩﺨﭽﺎﻣﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
 -1ﺋﺳﻠ ﮬﻛﯜﻣﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ ﺧﺎﺗﺎ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﻣﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺴﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﻛﯜﻣ ﻳﺗﻤﯩن ﺑﻮﻟﯩﺸ
ﻣﯘﻣﯩﻦ.
 -2ﺋز ﮬﻛﯜﻣﯩﺪە ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺲ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻟن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ
ﮬدﯨﺴﻨ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎن ۋە ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﺮەك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻴﻧ ﺑﯩﺮ ﮬدﯨﺴ زﯨﺖ دەپ ﻗﺎراپ،
ﺋز ﻧزﯨﺮﯨﺪﯨ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﺎﻟﻐﺎن.
-3ﮬدﯨﺲ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻟن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن.
-4ﮬدﯨﺲ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻟن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘ ﮬدﯨﺴﺘﯩﻦ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬﻛﯜﻣﻨ ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﻧن.
-5ﮬدﯨﺲ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻟن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﻣﻧﺴﯘخ ﻳﻧ ﮬﻛﻤ ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرۇﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻛﯜﻣﻨ ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ
ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﺎن ﻛﯧﻴﯩﻨ ﮬدﯨﺴﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩن.
 -6ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﮬﻛﯜﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻨﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﻐﺎن دەﻟﯩﻞ ۋە ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﯧﻠﯩﻨن ﻣﺳﯩﻠﯩ زﯨﺖ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن.
 -7ﺋﯩﺴﻨﺎدى ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎﻛ زەﺋﯩﭗ ﮬدﯨﺴﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺷﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﻨ ﻛﯜﭼ ﺋﯩ ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺳۋەﺑﻠرﻧﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎﺋﯩﺴﻼم ﭘﯧﺸﯟاﺳ ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴﻧﯩﯔ "ﻣﺷﮭﯘر
ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧ ﺋﻳﯩﺒﻠﯩﻤﺳﻠﯩﻚ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى ۋە ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻨﻨﯩﯔ"ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺳۋەﺑﻠﯩﺮى ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﻮزﯨﺘﺴﯩﻴﯩﻤﯩﺰ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳرﻟﯩﺮﯨ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺋﯩﻨﺸﺎﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺗن ﺳزﻟر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻛزﻗﺎراﺷﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ،ﭘﯩﻘﮭ
ﻣﺳﯩﻠﯩﻠردە ﻣزﮬپ ﭘﯧﺸﯟاﻟﯩﺮى ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ ﺋﺎﻳﺪﯨﻼﺷﺘ ۋە ﺑﯘﻧﯩﺴۋەﺑﻠﯩﺮﯨﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪﯨﯩﺰ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻘﺎ ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﻮزﯨﺘﺴﯩﻴﯩﺴ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟،ﺑﯘ ﺳزﻧ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻧﺪە:
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻗﺎﻳﺴ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺳزﯨﻨ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ؟ دﯦﻴﯩﻠﺴ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑ ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﭽ:
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 -1ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸ ﺷرﺋ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠر ،ﭘﯩﻘﮭ ۋە ﺋﯘﺳﯘل ﭘﯩﻘﮭ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺳزﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﯩﻠن ﺧﺎﺗﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺧﺎﺗﺎ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﻏﺮا دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﻐﺎ
ﺋﮔﯩﺸﯩﺪۇ.
 -2ﺋﻮﻣﯘﻣ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺷرﺋ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠرﻧ ﺗﻟﯩﻢ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻳﺎﻛ دﯨﻨ ﻛز‐ﻗﺎراﺷﻼردﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﯩﻠﻧﺨﺎﺗﺎﻧﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼردﯨﻦ ﺋﯩﻠﻤ ﺳۋﯨﻴﯩﺴ ،ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻘ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﺗﺪارﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭘﺗﯩﯟاﺳﯩﻨ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﻣزﻛﯘر ﭘﺗﯩﯟا ﺑرﮔﯜﭼ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮ ﺷﮬردە ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﮬردە
ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﺒﯘﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﭘرﻗ ﻳﻮق .ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋزى ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﭘﺗﯩﯟاﺳﯩﻐﺎ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻨﯩﯔ ﻣزﻛﯘر ﻣﺳﯩﻠﯩ ﮬﯧﭻ زﯨﻴﯩﻨ ﻳﻮق .ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﻤزﻛﯘر ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋزى ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن
ﮬﻛﯜﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﯩﺮاق ﭘﺗﯩﯟا ﺑﯧﺮﯨﺸ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﻣﯩﻠﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﺸﻨ ﻻزﯨﻢ ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ
دﯨﻨ ۋە ﺋﯩﻠﻤ ﺳۋﯨﻴﯩﺴ ،ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻖ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﺗﺪارﻟﯩﻘﯩﻐﺎ دەﺳﻠﭘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻛﺮەك ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ دەﺳﻠﭘ
ﮬﻛﯜﻣﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻴﯩﻨ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﭘﺗﯩﯟاﺳﯩﻐﺎ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.ﺷﻳﺦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﻟﺌﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﮬر ﺑﯩﺮ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە دەﻟﯩﻠﻨ ﺑﯩﻠن ﻛﯩﺸ ،ﻣزﻛﯘر ﻣﺳﯩﻠﯩ ﺋﯜﻣﻤت ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﯩﻤﺷﮭﯘر ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر
ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟﻤﯩﻧﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣزﮬپ ﭘﯧﺸﯟاﻟﯩﺮى ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗﻗﺪﯨﺮدﯨﻤﯘ دەﻟﯩﻠ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸ ﻻزﯨﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺷرﺋ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠرﻧ ﺑﯩﻠﻤﯩن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋزﻟﯩﺮى ﺋﯜﭼﺮﯨﻐﺎن ﻣﺳﯩﻠﯩﻠردە ﺋﺎﻟﯩﻤﻼردﯨﻦ ﺳﻮرﯨﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ﴿:ﻓَﺎﺳﺎﻟُﻮا اﻫﻞ اﻟﺬِّﻛﺮِ ان ﻛﻨﺘُﻢ  ﺗَﻌﻠَﻤﻮنَ﴾ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﮔر ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯕﻼر ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﻮراﯕﻼر.
ﻳﻧ ﻣﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺷرﺋ ﮬﻛﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩن ﻛﯩﺸﯩﺌزى ،ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ،ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﮬﻠﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮراپ ﺋﻣل
ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺋﺎﻳﺗﺘ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼردﯨﻦ ﺳﻮراش دﯦن ﺳز ۋاﺟﯩﭗ ﺋﻣس .ﭼﯜﻧ ﻣﻟﯘم ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە
ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻧزﯨﺮﯨﺪﯨ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗۋەﻧﺮەك ﺳۋﯨﻴﯩﺪﯨ ﻳﻧ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩ
ﺑرﮔن ﺟﺎۋاﺑﯩﺘﻮﻏﺮا ﺟﺎۋاپ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ .ﺑﯘ دﯦﻧﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺳﻮراپ ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯦﻧﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪۇ ،ﺋڭ
ﺋۋزﯨﻠ ﻣﺳﯩﻠﯩﻨ دﯨﻨ ،ﺋﯩﻠﻤ ۋە ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻘ ﻳﺎﺧﺸ دەپ ﻗﺎراﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﯩﻤﺪﯨﻦ ﺳﻮرﯨﺴﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ"] .ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳرﻧﯩﯔ -17-15ﺑﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪى[.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﻳﯜزﯨﻨ ﻳﯧﭙﯩﺶ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻧ ﺳﻮرﯨﺴﯩﯩﺰ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻤﯩﺰدا ،ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﺎرﯨﺸ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻳﺎت ﺋرﻟردﯨﻦ ﻳﯜزﯨﻨ ﻳﯧﭙﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ۋاﺟﯩﭙﻠﯩﻘﯩﺪۇر.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻧﯘرﻏﯘن دەﻟﯩﻠﻠر ۋە ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻛز‐ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮى ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن .ﻣﺎﻟﯩ ﻣزﮬپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩ،
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ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎت ﺋرﻟرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﻳﯜزﯨﻨ ﺋﯩﭽﯩﺸﻨﯩﯔ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻳﯜزﻧﯩﯔ ﺋۋرەت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻨﻼ ﺋﻣس،
ﺑﻟ ﻳﯜزﻧﯩﭙﯩﺘﻨﯩ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻳﯜزﻧ ﻣﯘﺗﻠق ﺋۋرەت دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻳﺎت ﺋرﻟرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﻳﯜزﯨﻨ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻳﯜرۈﺷ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ﴿:واذَا ﺳﺎﻟْﺘُﻤﻮﻫﻦ ﻣﺘَﺎﻋﺎ ﻓَﺎﺳﺎﻟُﻮﻫﻦ ﻣﻦ وراء ﺣﺠﺎبٍ﴾ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ:ﺳﯩﻠر ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺳﻮراپ )ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽ (ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼر ،ﭘردە ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮراپ ﺋﯧﻠﯩﻼر ]ﺳﯜرە ﺋﮬﺰاب -53ﺋﺎﻳت[.
ﻣﺎﻟﯩ ﻣزﮬب ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﺷﮭﯘر ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻗﺎزى ﺋﺑﯘﺑﻛﺮى ﺋﯩﺒﻨ ﺋرەﺑﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﮬﻣﻤ ﻳﯩﺮى ﺋۋرەﺗﺘﯘر ،ﺑدﯨﻨ ،ﺋﺎۋازى ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ،ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎج ﻳﺎﻛ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻳﯜزﯨﻨ ﻳﺎﻛ ﺑدﯨﻨﯩﻨ ﺋﯩﭽﯩﺶ دۇرۇس
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭘﻗت ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﺎﻛ ﺑدﯨﻨﯩﺪە ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ داۋاﻟﯩﺘﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻣﺳﯩﻠﯩﻠرﻧ ﺳﻮراش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼردا ﺋﯧﭽﯩﺶ ۋە ﺳﻮراش دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ"] .ﺋﯩﺒﻨ ﺋرەﺑﯩﻴﻨﯩﯔ"ﻗﯘرﺋﺎن ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮى"
.[1579-31578
ﻣﺎﻟﯩ ﻣزﮬپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻤﺎم ﻗﯘرﺗﯘﺑ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﺋﺎﻳﺗﺘ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﺎﺟت ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺳﻮراش زۆرۈر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮەر ﻣﺳﯩﻠ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﭘﺗﯩﯟا
ﺳﻮراش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭘردە ﺋﺎرﻗﯩﺴﯩﺪا ﺗﯘرۇپ ﺳﻮراش ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ ﺑﯩﻠن ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ،ﺑﯘ
ﮬﻛﯜﻣ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ .ﺷرﯨﺌﺗﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﮬﻛﯜﻣﺪﯨﻤﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﮬﻣﻤ ﻳﯩﺮى ﺋۋرەت ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك؛ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﺒدﯨﻨ ﻳﺎﻛ ﺋﺎۋازى ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ،ﺷرﺋ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎج ﻳﺎﻛ
زۆرۈرﯨﻴت ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ﺋﯩﭽﯩﺶ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭘﻗت ﮔﯘۋاﮬﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮى ،ﺑدﯨﻨﯩﺪە ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ داۋاﻟﯩﺘﯩﺶ ﻳﺎﻛ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﺳﯩﻠﯩﻠرﻧ ﺳﻮراش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼردا ﺋﯧﭽﯩﺶ دۇرۇس) .ﺗﯜﮔﯩﺪى( ]ﻗﯘرﺋﺎن ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮى
ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ -14) ﺗﻮم -227ﺑت[ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯜزﯨﻨ ﻳﯧﭙﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻣﺎﻟﯩ ﻣزﮬپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﭘﻠپ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﺴﺎ" ،ﻣﯩﺌﻴﺎرﯨﻞ ﻣﺋﺮەب" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر  -10ﺗﻮم-165ﺑت-11 ،ﺗﻮم
-229-226ﺑﺗﻠر" ،ﻣﯘۋاﮬﯩﺒﯘل ﺟﻟﯩﻞ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -3ﺗﻮم -141ﺑت" ،ﺋززەﺧﯩﺮە" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر  -3ﺗﻮم‐-307ﺑت،
"ﮬﺎﺷﯩﻴﺗﯘل دۇﺳﯘﻗ ﺋﻻ ﺷرﮬﯩﻠﺑﯩﺮ"  -2ﺗﻮم -55ﺑﺗ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن[.
ﺗﺗﯩﻨﭽ :ﺳﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺋز دۆﻟﯩﺘﯩﯩﺰدە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯜزﯨﻨ ﻳﯩﭙﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠش ﻗﺎﻧﯘﻧ ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﺪﯨﯩﺰ،
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰ‐ﺧﺎﻧﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺷرﺋ ﮬﯧﺠﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺸ ،ﺋﯩﭙﭙﺗﻠﯩﻚ ۋە ﮬﺎﻳﺎﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎرﺷ ﻛرەش ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﻳﯜزﯨﻨ ﺋﯩﭽﯩﭗ،
ﻳﺎﺳﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜرۈﺷﻨ ﻛﯜﭼﻼﻧﺪۇرﯨﺸ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒت ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن دۆﻟﺗﻠردە ﻳﯜز
ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻗﻟﯩﺒﻠرﻧ داﻏﻼپ ،ﺑﯩﺰﻧ ﺋﭘﺴﯘﺳﻼﻧﺪۇرﯨﺪۇ.
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ﺋﮔر دۆﻟت ﻗﺎﻧﯘﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯜزﯨﻨ ﻳﯧﭙﯩﺸﻨ ﭼﻛﻠﻳﺪﯨن ،ﺳﯩﻠر ﻳﯜزﻧ ﻳﺎﭘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻼر
ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋزﯨﻴﺗ ﺋﯘﭼﺮاﺷﺘﯩﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮﯨﺴﯕﻼر ،زۆرۈرﯨﻴﺗﻨﯩﯔ ﺗﻗززاﺳ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﮬﺎﺟﺗﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﯨﺪا ﻳﯜزﯨﻼرﻧ
ﻳﺎﭘﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻨﺸﺎﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪا ﮬﺎﺟت ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﯜزﯨﻨ ﺋﯧﭽﯩﭙﭽﯩﻘﻤﺎﺳﻠﯩﻘ
ﻛﯧﺮەك .ﺋﮔر ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴت ﺑﻮﻟﺴﺎ دۆﻟت ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻐﺎ ﺧﯩﻼپ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎزراق ﺋزﯨﻴﺗ ﺳﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜزﯨﻨ ﺋﺎﭼﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋۋزەل،
ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑدﯨﻠﯩ ﻣﺧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس.
ﮬﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
ﺗرﺟﯩﻤ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ :ﺳﻳﭙﯩﺪدﯨﻦ ﺋﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌزﯨﺰ
ﺗﻛﺸﯘرۇپ ﺑﯧﯩﺘﯜﭼ :ﻧﯩﺰاﻣﯩﺪدﯨﻦ ﺗﻣﯩﻨ
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