 ‐ 81973ﺑﯩﻤﺎر داۋاﻟﯩﻨﯩﺸﻨ رەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳۋﯨﺮ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺟﯩﺮ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﮔر ﻣن ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﺴل ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﭗ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﺎﻻﻣت ﻗﯩﻠﺴﯘن( داۋاﻟﻨﯩﺸﻨ رەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳۋﯨﺮ ﻗﯩﻠﺴﺎم ،ﻣﺎﯕﺎ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﺟﯩﺮ
ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺑﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ »:ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﻳﺗﻤﯩﺶ ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸ ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﺟﻧﻨﺗ ﻛﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻳﯩﺘ
ﺷﯩﭙﺎ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،داﻏﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ ۋە ﻗﯘﺷﻼردﯨﻦ ﭘﺎل ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋز ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻐﺎ ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼردۇر« ۋە
»ﻣن ﺗﻮﻻ ﮬﯘﺷﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﺸﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ« دﯦن ﮬدﯨﺴﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩ ﻛﯩﺮەﻣﺪۇ؟.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﻛﯧﺴل ﻳﻮق ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻛﯧﺴﻟﻨ ﺋزى ﭼﯜﺷﯜرﯨﺪۇ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ داۋاﺳﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮﮔ
ﭼﯜﺷﯜرﯨﺪۇ ،ﺑﯘﻧ ﺑﯩﻠﻧﻠر ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯩﻠﻤﯩﻧﻠر ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬدﯨﺴﯩﺪە» :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﺴﻟﻨ
ﭼﯜﺷﯜرﺳ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ داۋاﺳﯩﻨﯩﻤﯘ ﭼﯜﺷﯜرﯨﺪۇ ،ﺑﯘﻧ ﺑﯩﻠﻧﻠر ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯩﻠﻤﯩﻧﻠر ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ] «.ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد رﯨﯟاﻳﯩﺘ ،ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﮬﺳن دەپ ﻏﺎﻳﺗﯘل ﻣﯩﺮام ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳردە -292ﮬدﯨﺴﺘ ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪﯨ ﻧرﺳﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﯩﺰ زور ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﮔﯘﻣﺎﻧﺪا ﺑﻮﻟﯘڭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﺰﮔ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ،ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ۋە ﻧﯧﻤت ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﺪەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻨﺎق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﺪا ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﺎﺗﺘﺎ ﮬﯧﻤﺗﻠر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن
ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳﯩﻨﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن ‐21631ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :داۋاﻟﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘ ،ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر داۋاﻟﯩﻨﯩﺶ ۋاﺟﯩﭗ ﺋﻣس
دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺋﯩﻨﺴﺎن داۋاﻟﯩﻨﯩﺸﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﻻك ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮﺳ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ
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داۋاﻟﯩﻨﯩﺶ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دەﻳﺪۇ.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر داۋاﻟﻨﯩﺸﻨ ۋاﺟﯩﭗ ﺋﻣس دەﻳﺪۇ ،ﭘﻗت
ﺷﺎﭘﯩﺌ ۋە ﮬﻧﺒﻟ ﻣزﮬﯩﺒﯩﺪﯨ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ۋاﺟﯩﭗ دەﻳﺪۇ] .ﺋﯩﺴﭙﯩﺮاﻧﯩ"ﻏﯩﺰاﺋﯘل ﺋﻟﺒﺎب" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳرﻧﯩﯔ -1ﺗﻮم
-459ﺑﯧﺘﯩﺪە ﻧﻗﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن[.
"ﺗﮬﭙﺗﯘل ﻣﯘﮬﺘﺎج" -3ﺗﻮم -182ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻗﺎزى ﺋﯩﻴﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ داۋاﻟﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ۋاﺟﯩﭗ ﺋﻣﺳﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﯩﻨ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺘﯩﺮاز ﺑﯩﻠﺪۈرۈﻟﺪى :داۋاﻟﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ۋاﺟﯩﭙﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺟﺎراﮬﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﮬﺎﻻك ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮﺳ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ داۋاﻟﻨﯩﺶ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ۋاﺟﯩﭗ ﭘرﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ :ﻧﭘس ﺳﯧﻘﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ
ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬﺎراق ﭘﺎﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﻗﺎن ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺟﺎﻳﻨ ﮬﺎراق ﺳﯜرﻛپ ﺗﺎﯕﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﺷﯩﻴﯩﺴﯩﺪە :ﺑﻏۋﯨﻴﺪﯨﻦ :ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن داۋاﻟﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺴ داۋاﻟﯩﻨﯩﺶ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻗﻟﻴﯘﺑ ۋە ﺋﻣﯩﻴﺮەﻧﯩﯔ ﮬﺎﺷﯩﻴﺳ-1 ﺗﻮم -403ﺑﺗﺘ ﺋﯩﺴﻨۋﯨ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺟﺎراﮬﺗﻠﯩﻨﯩﭗ داۋاﻻﻧﻤﯩﺴﺎ ﮬﺎﻳﺎﺗ ﺧۋەﭘ
ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ داۋاﻟﯩﻨﯩﺸﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﺎرام ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا داۋاﻟﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﻧﭘس ﺳﯧﻘﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﮬﺎراق ﺗﯧﻤﯩﺘﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﻗﺎن ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻨ ﮬﺎراق ﺳﯜرﻛپ
ﺗﯧﯩﺶ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘرﻗﻨ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﺪى ،ﮬر ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴﻟ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤ
ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دورا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻤﺎرﻏﺎ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ دورا ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯩﻤﺎر ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺧۋەﭘ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺋﻧﺴﯩﺮﺳ ،ﻣﺳﯩﻠن :ﻗﺎن ﺋﯧﻘﯩﺸﻨ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺶ ،ﺟﺎراﮬﺗﻨ ﺗﯩﯩﺶ ،ﺑدەﻧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗرەﭘﻠﯩﺮﯨﻨ ﮬﺎﻻك ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﺋزاﻧ ﻛﯧﺴﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼردا ﺗﯩﺰدﯨﻦ داۋاﻟﯩﻤﯩﺴﺎ ﮬﺎﻳﺎﺗ ﺧۋﭘ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﮬﺎﻻك ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،دوﺧﺘﯘرﻻر
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﻣﻧﭙﺋت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن دورﯨﻼرﻧ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻛﺎدﯦﻤﯩﻴﯩﺴ ﻛﯧﺴﻟﻨ ﺗﯩﺰدﯨﻦ داۋاﻟﯩﻤﯩﺴﺎ ﮬﺎﻳﺎﺗ ﺧۋﭘ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮەر ﺋزاﺳ ﻛﯧﺮەﻛﺘﯩﻦ
ﭼﯧﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺑﯩﻤﺎر ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﻛﯧﺴﻟﻨﯩﯔ زەرەرى ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻳﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن )ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯘق ﻛﯧﺴﻟ
ﺋﻮﺧﺸﺎش(ﺋﮬﯟاﻟﺪا دەرﮬﺎل داۋاﻻش ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن ﮬﻛﯜﻣﻨ ﺗﯘﺗﺘ ‐2148 .ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪﯨ
ﺋﺎﻛﺎدﯨﻤﯩﻴﻨﯩﯔ ﻗﺎرارﯨﻨﯩﯔ ﺗﯧﺴﺘﯩ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﻨﺎﺋن :ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ ﺑﯩﻤﺎر داۋاﻟﯩﻨﯩﺸﻨ رەت ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﮬﺎﻻﻛﺗ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮەر ﺋزاﺳﯩﻨ ﻛﯧﺮەﻛﺘﯩﻦ ﭼﯧﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ داۋاﻟﯩﻨﯩﺶ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،داۋاﻟﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎش

5/2

ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺷﺎﭘﯩﺌ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻛﺎدﯦﻤﯩﻴﯩﺴ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﻨ
ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن.
ﺋﮔر ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ﺑﯘ ﮬﺎﻟﺗ ﻳﺗﻤﯩﺴ ،داۋاﻻﻧﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ داۋاﻟﯩﻨﯩﺸﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﻗﺎﻳﺴﯩﺴ ﺋﯦﺰەل
دﯦن ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘ ،ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺗﯧﯩﺴﺘﻠر داۋاﻟﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋۋزەل ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ .ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﺋﯩﺴﭙﯩﺮاﻧﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﻏﯩﺰاﺋﯘل ﺋﻟﺒﺎب" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -1ﺗﻮم -457ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
داۋاﻟﯩﻨﯩﺶ ،داۋاﻟﯩﻨﯩﺸﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋۋزەل دﯦن ،ﺑزى ﺷﺎﭘﯩﺌ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق دﯦن ،ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺷرﮬﯩﺴﯩﺪە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ،ﺷﺎﭘﯩﺌ ﻣزﮬﯩﺒ ،ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩ ۋە ﻛﯧﻴﯩﻨ
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰدﯨﻦ ﺋﯩﺒﻨ ﺟۋزى "ﺋﻟﻤﯩﻨﮭﺎج"دا ﺑﯘﻧﯩﯔ ۋاﺟﯩﭙﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛﺳﯩﻦ ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﻗﺎزى ﺋﯩﻴﺎز ،ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻗﯩﻴﻞ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻣﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن .ۋەزﯨﻴﺮ ﺋﯩﺒﻨ ﮬﯘﺑﻳﺮەﻣﯘ "ﺋل ﺋﯩﭙﺴﺎھ" ﺗﺎ ﻣﯘﺷﯘ
ﻗﺎراﺷﻨ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن.
ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﭙ ﻣزﮬﯩﺒﯩﺪﯨﻤﯘ ﺑﯘﻧ ﺗﻛﯩﺘﻠپ ﮬﺗﺘﺎ ۋاﺟﯩﭙﻠﯩﻖ دەرﯨﺠﯩﺴﯩ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯘرﻏﺎن.
ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻚ ﻣزﮬﯩﺒﯩﺪە :داۋاﻟﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن داۋاﻻﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨ ﺋﻮﺧﺸﺎش دەپ ﻗﺎراپ ،داۋاﻻﻧﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ داۋاﻻﻧﻤﯩﺴﯩﻤﯘ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :داۋاﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ زﯨﺖ ﻛﻟﻤﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ داۋاﻻﻧﻐﺎن ،ﺋﯜﻣﻤﺗﻨ
داۋاﻟﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻳﯧﺘﻛﻠﯩن ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺧﻮﺟﯩﺴﯩﺪۇر ،ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﺘ داۋاﻟﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن ،ﺑﯘ ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ زﯨﺖ ﻛﻟﻤﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك
ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ،ﺋﯘﺳﺴﯘزﻟﯘق ،ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ۋە ﺳﻮﻏﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ زﯨﺪدى ﺑﯩﻠن ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻤﯘ ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ زﯨﺖ ﻛﻟﻤﻳﺪۇ .ﺑﻟ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن ۋە ﺗﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻗززاﺳ ﺑﻮﻳﯩﭽ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﻛرﺳﺗن ﺳۋەﺑﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗۋﮬﯩﺪﻧﯩﯔ
ﮬﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘر .ﺗﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺳۋەﺑﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﺎر ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ
ﺋﯩﺸﺘﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﯧﻤﺗ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﻛﻟﻤﻳﺪۇ ﺑﻟ ﺗۋەﻛﯘﻟﻨ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﺘﯘرﯨﺪۇ .ﺳۋەﺑﻨ ﺑﯩﺎر ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﯜﭼ ﺋز ﻛﯕﻠﯩﺪە ﺑﯘ
ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﺸﺘﯩﻦ ﻛﯜﭼﻠﯜك دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯘ ﺑﻧﺪﯨﻨﯩﯔ دﯨﻨ ۋە دۇﻧﻴﺎﻟﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ﻣﻧﭙﺋﺗﻨ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە زەرەردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﺘﺎ ﻗﻟﺒ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗۋەﻛﯘﻟﻨﯩﯔ ﮬﻗﯩﻘﯩﺘﯩ زﯨﺖ
ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﻗﻟﺒﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺳۋەﭘﻠرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩ ﮬﯧﻤﯩﺘ ۋە
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻨ ﺑﯩﺎر ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ
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ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻻزﯨﻢ"] .زادۇل ﻣﯩﺌﺎد"-4ﺗﻮم -15ﺑت[.
ﺗﺗﯩﻨﭽ :ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم» :ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﻳﺗﻤﯩﺶ ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸ ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﺟﻧﻨﺗ ﻛﯧﺮﯨﺪۇ،
ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻳﯩﺘ‐ﺷﯩﭙﺎ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻗﯘﺷﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﯘﺷ ۋە ﺳﺎﻳﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘم ﭘﺎل ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋز ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻐﺎ
ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر] «.ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-6472 ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-218 ﮬدﯨﺲ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﺘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ رۇﻗﯩﻴ
ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺘﮬب ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ دورﯨﻼر ﺑﯩﻠن داۋاﻟﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ
ﮬﻛﻤﯩ ﺋﯧﺘﯩﺮاز ﺑﯩﻠﺪۈرۈش ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻧﻤﻳﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :داۋاﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن دوﺧﺘﯘرﻏﺎ ﻛرۈﻧﯜش ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
زﯨﺖ ﻛﻟﻤﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬدﯨﺴﺘ :داۋاﻻﻧﻤﺎﯕﻼر دﯦﻤﯩﺪى ﺑﻟ» :ﺋﻮت ﺑﯩﻠن داﻏﻼﻧﻤﺎﯕﻼر ،رۇﻗﯩﻴ
ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼر« دﯦﺪى ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒ دوﺧﺘﯘرﻏﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﺘﯩﻦ ﺷﯩﭙﺎ ﺗﯧﭙﯩﺸ ﻳﺎﻛ ﺷﯩﭙﺎ
ﺗﺎﭘﻤﺎﺳﻠﯩﻘ دوﺧﺘﯘرﻏﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺸﻨ ﻛﯩﻤﻳﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻨﺴﺎن دوﺧﺘﯘرﻏﺎ
ﺑﺎرﻏﺎﻧﺪا ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﻤﯩﻴﯩﭗ ﻛﺗﻤﺳﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺑﯘ ﺳۋەپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟ ،ﮬﻗﯩﻘ ﺳۋەﭘﻨﯩﯔ
ﺋﯩﯩﺴ‐ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺑرﮔﯜﭼ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼھ دەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك"] .ﻧﯘرۇن ﺋﻟددەرﺑ ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى"-3ﺗﻮم -213ﺑت[.
ﺑﺷﯩﻨﭽ :ﮬﯜﺷﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﮬدﯨﺲ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﻟﭘﺰى :ﺋﺗﺎ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺑﯘ رەﺑﺎھ
ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ ،ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﺎﯕﺎ :ﺳﺎﯕﺎ ﺟﻧﻨت ﺋﮬﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﻛرﺳﯩﺘﻳﻤﯘ؟ دﯦﻧﺪە ،ﻣن:
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦﺪﯨﻢ ،ﺋﯘ :ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎرا ﺋﺎﻳﺎل ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﺴﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ :ﻣن ﮬﻮﺷﯘﻣﺪﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﻤن ،ﮬﯜﺷﯜﻣﺪﯨﻦ ﻛﺗﺴم
ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﻤن ،ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺗﯩﻠپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ دﯦﯟﯦﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺧﺎﻟﯩﺴﯩﯩﺰ ﺳۋﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﯔ
ﺳﯩﺰﮔ ﺟﻧﻨت ﺑﺎر ،ﺧﺎﻟﯩﺴﯩﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯧﻠﯩﻨﺎي ﺳﯩﺰﮔ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘن دﯦﺪى ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل :ﺳۋﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﻟﯧﯩﻦ
ﮬﯜﺷﯜﻣﺪﯨﻦ ﻛﺗﺴم ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﻤن ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮬﯘﺷﯘﻣﺪﯨﻦ ﻛﺗﻧﺪە ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜن دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﯩﻼ
دﯦﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯜﭼﯜن دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪى] «.ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-5652 ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2576 
ﮬدﯨﺲ[.
ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯩﺮادﯨﺴ ﻛﯜﭼﻠﯜك ،ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن داۋاﻟﯩﻨﯩﺸﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ دۇرۇس
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ.
ﮬﺎﭘﯩﺰ ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺟر رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﮬﯜﺷﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘزﯨﻠﯩﺘ ،دۇﻧﻴﺎدﯨ ﺑﺎﻻ‐ﻣﯘﺳﯩﻴﺒﺗﻠرﮔ
ﺳۋﯨﺮ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺟﻧﻨﺗ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺋزﯨﺪە ﻛﯜچ‐ﻗﯘۋۋەت ﺑﺎر ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﻠﯩﻘﻨ ﻻزﯨﻢ ﺗﯘﺗﺴﺎ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻپ ﻛﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠن
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ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ رۇﺧﺴﺗﻨ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋزﯨﻴﻤﺗﻨ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋۋزەﻟﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ .ﮬدﯨﺲ ﻳﻧ داۋاﻟﯩﻨﯩﺸﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
دۇرۇﺳﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن داۋاﻻﺷﻨﯩﯔ دورﯨﻼر ﺑﯩﻠن
داۋاﻟﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯜﻣﻠﯜك ۋە ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ ،دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺑدەﻧ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﺳﯩﺮى دورﯨﻨﯩﯔ ﺑدەﻧ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺗﺳﯩﺮﯨﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﻧﯩﺠﺎت ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯩ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ :ﺑﯩﺮى ﺳۋەپ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ :ﻣﻗﺴﯩﺪى دۇرۇس
ﺑﻮﻟﯘش ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮى داۋاﻟﯩﻨﯩﺶ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ :ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﯩ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﯘش ،ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻖ ۋە ﺗۋەﻛﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن
ﻗﻟﺒ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﯘش ﻛﯧﺮەك.
ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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