 ‐ 98829ﺋر ﭘﯩﺴﺨﯩﺎ ﻛﯧﺴﯩﻠ ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻛپ ﺋﺎزار ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯘ ﺋرﮔ ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ
ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋز ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮى ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﻮراﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﭘﯩﺴﺨﯩﺎ ﻛﯧﺴﯩﻠ ،ﺋﻗﻠﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎداﺷﻘﺎن ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎرﯨﻼﺷﻤﺎﻳﺪۇ ،داﺋﯩﻢ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﺑﯩﻠن ﺋﻳﯩﺒﻠﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﺋﻮن ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ دادﯨﺴ ،ﺋﺎﻳﺎل
ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎردﯨﻤﯩﺴﯩﺰ ﺋﻮﻏﯘﻟﻼرﻧ ﺋﻳﻠپ ،ﻗﯩﺰﻻرﻧ ﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﻛپ ﭼﺎرﭼﯩﺪى ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﺑﯘ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﺎراﯕﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺗﺎﻗﯩﺘ ﻳﻮق ،ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺷرﯨﺌﺗﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤن؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰﻏﺎ ﺗﯩﺰ ﺋﺎرﯨﺪا ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼرﻏﺎ ﺑرداﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺳۋﯨﺮﭼﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰﻏﺎ رەﺑﺒﯩﻤﯩﺰ ﺋﺟﺮﯨﯩﺰﻧ ﮬﺳﺴﯩﻠپ
ﺑرﺳﯘن .ﺳﯩﻠرﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﻣﯘﺳﯩﺒﺗ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﻗﯩﭙﺘﯘ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺳﺎۋاپ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳﺑﯩﺮ
ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼر،ﺷﯜﺑﮭﯩﺴﯩﺰﻛ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﭘﻠپ ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﭘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺴﯩﻠر.
ﺳﯘﮬﻳﺐ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻣن ﻣﻣﯩﻨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎراپ ﺋﺟﺑﻠﯩﻨﯩﻤن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﻳﺎﺧﺸﯩﺪۇر ،ﻟﯧﯩﻦ ﻣﻣﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺋﯘﻧﺪاق ﺋﻣس ،ﭘﻗت ﻣﻣﯩﻨﻼ
ﺷﯘﻧﺪاق ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺧﯘرﺳﻧﻠﯩﻚ ﻳﺗﺴ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺷﯜﻛﯜر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸﯩﺪۇر ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮەر ﻣﯘﺳﯩﺒت
ﻳﺗﺴ ﺳﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸﯩﺪۇر] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2999ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﺑﯘ ﺳﺋﯩﺪ ﺋﻟﺨﯘدەرى ۋە ﺋﺑﯘ ﮬﯘرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻻردﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق
دﯦن :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﯧﻐﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻖ ،ﻛﯧﺴل ،ﻏم‐ﻗﺎﻳﻐﯘ ،ﮬﺳﺮەت ﮬﺗﺘﺎ ﺳﺎﻧﺠﯩﻠﻐﺎن ﺗﯩﻧ ﻗدەر ﺋزﯨﻴت ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺳۋەﺑ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﭼﯜرﯨﺪۇ].ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-5318ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2573ﮬدﯨﺲ[.
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ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩ ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﺪەك ﺑﯩﺮ ﻧﭼﭽ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺧﺎﻟ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ:
 -1ﺋﯧﺮﯨﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﮔپ ﺳز ۋە ﺋﯩﺶ‐ﮬرﯨﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﺳررۇپ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺶ‐ﮬرﯨت ۋە
ﺳزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﯧﺴﺎﺑ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺳﯩﺰﻧ ﺗﯩﻠﻠﯩﺸ ۋە ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗرﺑﯩﻴﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋزﯨﻨ ﻗﺎﭼﯘرۇﺷ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس،
ﺑﻟ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﻳﯜﻛﻠﯩن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺑﯘﻳﺮۇق ۋە ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﻠرﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﮬﺎﻟﺗﺘ
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺘﯩﯩﺰﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳل ﻗﺎرﯨﺸﯩﯩﺰ دۇرۇس ﺋﻣس.
 -2ﺋﯧﺮﯨﯩﺰ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﮔپ ﺳز ۋە ﺋﯩﺶ‐ﮬرﯨﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﻤي ﺗﺳررۇپ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻛﯧﺴﻟﻠﯩ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴت ﺋﯘﻧﯩﯔ زﯨﻤﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻗﯩﻠﻐﺎن‐ﺋﺗﻧﻠﯩﺮﯨ ﺟﺎزاﻻﻧﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﺎل‐ﻣﯜﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ
ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ) .ﺧﯘددى ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﺋﻟﺘﯜرۈپ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩ ﻧرﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯘزۇپ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن دﯨﻴت ﻳﺎﻛ ﺑﯘزﻏﺎن ﻧرﺳﯩﻨ
ﺗﻟﯩﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎش(.
ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﻗﻟم
ﻛﺗﯜرۈﻟن :ﺋﯘﺧﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﯩﭽ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻻﻏﺗ ﻳﺗﯩﭽ ،ﺳﺎراڭ ﺋﻗﻠﯩ ﻛﻟﯜﭼ] .ﺋﺑﯘداۋۇد رﯨﯟاﻳﯩﺘ
-4398ﮬدﯨﺲ .ﻧﺳﺎﺋﯩ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-3432 ﮬدﯨﺲ .ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﺟ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2041 ﮬدﯨﺲ .ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋﺑﯘ
داۋۇدﻧﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﯩﺒﻨ ﮬزﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﺎﻻﻏﺗ ﻳﺗﻤﯩن ﻳﺎﻛ ﻳﺗن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻗﻠ‐ﮬﻮﺷ ﺟﺎﻳﯩﺪا ﺋﻣس،
ﻳﺎﺧﺸ‐ﻳﺎﻣﺎﻧﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘﻧﺪاﻗﻼرﻏﺎ ﺋﻣل‐ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﯧﯩﺘﯩﻠﻤﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﺎل‐ﻣﯜﻟﯩ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺋﯩﺸﻼرﻣﯘ ﺋﯩﺠﺮا
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﻗﻟم ﻛﺗﯜرۈﻟن:
ﺋﯘﺧﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﯩﭽ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻻﻏﺗ ﻳﺗﯩﭽ ،ﺳﺎراڭ ﺋﻗﻠﯩ ﻛﻟﯜﭼدﯦن] .ﺋﻟﻤﯘﮬﻟﻼ -7ﺗﻮم‐‐ 200
ﺑت[.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﻛﺴ ﺋﻗﯩﻠﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﻧ ﺑﯘ ﺋﯘ ﺋر ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺎل
ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﻗﻠﯩﻨ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎن ،ﻳﺎﺧﺸ‐ﻳﺎﻣﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﻤﯘ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ
ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻردا ﺋﻗﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻧﺎﻣﺎز ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠر ﭘرز ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ"] .ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ/12) ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ
ﺳﯘﺋﺎل[.
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ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﮬﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﺒﯘ ﮬﻗﺘﯩ ﺳزﻟﯩﺮﯨﻨ ‐73412 ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪﯨ ﺳزﻟﯩﺮﯨ ﻣﯘراﺟﯩﺌت
ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺳﯩﺰﻧ زﯨﻨﺎ‐ﭘﺎﮬﯩﺸ ﻗﯩﻠﺪى دﯦﻧﺪەك ﺗﮬﻤت ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩ ﻛﻟﺴك ،ﺋﯘﻧﯩﺪا ﺋﻗﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﺎدﯨﺸﯩﺶ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧ ﺑﮬﺘﺎن
ﻗﯩﻠﺪى دەپ ﺋﻳﯩﺒﻠﯩﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﮬم ﻟﻧت ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭘﯩﻘﮭ ﺗﻮﭘﻼﻣﻠﯩﺮى-11ﺗﻮم -33ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن:
"ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮدەك ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗ ﺑﯩﻠن ﺑﮬﺘﺎن ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ :ﺋر ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﮬر ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻗﯘل ﺑﻮﻟﺴﯘن،
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﯘ ﺑﺎﻻﻏﺗ ﻳﺗن ،ﺋﻗﻠ‐ﮬﻮﺷ ﺟﺎﻳﯩﺪا ۋە ﺋز ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرى ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺑﮬﺘﺎن
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ".
ﺳزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴ :ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰدﯨﻦ ﺳﯩﺰﮔ ﻳﺗن ﺋﺎزار ﻛﯜﻟﭙﺗﻠر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ۋە ﺋﻗﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺰﯨﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﯔ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﺸﯩﯩﺰﻧ ﺳﻮت ﻣﮬﯩﻤﯩﺴﯩ) ﺑﯘ ﻳردە ﻛزدە ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﯩﻨ ﺷرﺋﯩ ﻣﮬﯩﻤ(ﺳﯘﻧﯘڭ،
ﻗﺎزى ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﺳﯩﻠﯩﯩﺰﮔ ﻗﺎراپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺳﯩﺰﻧ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﺎراﯕﻼردﯨ ﻧﯩﺎھ ﺋﮬﺪﯨﺴﯩﻨ
ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرۇپ ﺳﯩﻠرﻧ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯦﺘﯩﺸ ﮬﻛﯜم ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﺳﯩﺰﮔ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋزﯨﻴﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﺗن ﺋﺎزار ﻛﯜﻟﭙﺗﻠرﮔ ﺳﺑﯩﺮ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻨ ﻳﻧ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك .ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﺴﺎ ،ﺷرﺋﯩ ﺳﻮت
ﻣﮬﯩﻤﯩﺴﯩ ﺋرز ﻗﯩﻠﺴﯩﯩﺰ ﺋﯘﻻر ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎراﯕﻼرﻧ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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