 ‐ 99139ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋاﺧﺘﯩﻤﺪا ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮاﻳﻤن
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﺑزى ﻣﻧﺒﻟرﻧ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﻮرۇﻧﻠﯘق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳزﻟرﮔ ﻗﺎﻧﺎﺋت
ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﻟﯧﯩﻦ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻢ ،ﻣن ﮬر ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻧﺎﻣﺎز ﺑﺎﺷﻼﺷﻨ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ۋاﻗﺘﯩﻤﺪا ﻣﯧﻨ ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ
ﻳﺎﻛ ﺗﯩﺰ ﮬل ﻗﯩﻠﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﺗﻮﺳﯘپ ﺗﯘرﯨﯟاﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳۋەﺑ ﺷﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻨﻤﯘ؟ .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.
ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸ ﻛﺎﺗﺘﺎ ،ﺷﺋﻨ ﭼﻮڭ ،ﺋﯩ ﺷﺎﮬﺎدەت ﻛﻟﯩﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨ ﭼﻮڭ ﭘرزدۇر ،ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ
ﺋﻧﮭﯘ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەك ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺴﻼﻣﺪا ﻧﯧﺴﯩﯟە ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎزاب ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺴﺘ ﻧﯘرﻏﯘن دەﻟﯩﻠﻠر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﺋﯘ دەﻟﯩﻠﻠر
ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗ‐5208 
ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﮬﻛﯜﻣ ﻗﺎﻧﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻧﺴﯩﺰ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﺳﯩﺰ ﺋﺗ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ،
ﺑﻟ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋت ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻨﯘﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﯧﻤ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺴﯩﺰ.
ﺑﯘ ﻳردە ﺋﯩﻨﺴﺎن ﮔرﭼ ﺋزﯨﻨ ﺋزۈرﻟﯜك دەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋزۈر ﻳﻮق ،ﻧﺎﻣﺎز دﯦن ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ
ﻣﯩﻨﯘﺗﺘﺎ ﺗﺎﻣﺎم ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘﯘر ،ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﭘرز ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮن ﻣﯩﻨﯘﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ۋاﻗﯩﺖ ﻛﺗﻤﻳﺪۇ.
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﭘرز ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺑﻧﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺧﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺗرك ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﺎزاﺑﻘﺎ
دۇﭼﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﮬﻗﯩﻘ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸ ﻻزﯨﻢ .ﺑﻧﺪﯨﺪە ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﮬﻗﯩﻘ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩ روھ ﺗﯧﭙﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺟﯩﺴﻤ
ﮬرﯨﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋزاﻟﯩﺮى ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪۇ.
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ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻼﺟﯩﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاﺷﺘﯘر ،ﻣﯘﺷﯘ ﺟﺎۋاﺑﻨ ﺋﻮﻗﯘش ﺑﯩﻠن دەرﮬﺎل ﺗﯘرۇپ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﭗ ۋاﻗﺘ ﻛﯩﺮﮔن ﻧﺎﻣﺎزﻧ
ﺋﻮﻗﯘڭ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺳﯩﺰﻧ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺴن ﻳﺎﻛ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻐﺎ ﺗﻮﺳﺎﻧﺠﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﺪاﻣﭽ
ﺧﯩﻴﺎﻟﻼر ﻳﻮق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﻛﻟﻧﺪە ،ﺋﯘ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋﻮﻗﯘﻳﺴﯩﺰ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽ ﻛﯜن ﺋﺗﻤﺳﺘﯩﻨﻼ
ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺗﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﻟززﯨﺘﯩﻨ ﺗﯧﺘﯩﻴﺴﯩﺰ.
ﺳﯩﺰ ﻛﯕﻠﯩﯩﺰدە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧﯧﻤﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﻧ ﭼﯩﺮاي‐ﺷﻛﯩﻞ ،ﺋﻗﯩﻞ‐ﭘﺎراﺳت ۋە ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺳﺎﻻﻣت ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧﯧﺌﻤﺗﻠر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﭘﯩﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﻧﯧﺌﻤﺗ ﺗﯧﻨﯩﺶ ۋە ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯩﺰﮔ ﻳﺎرﯨﺸﺎﻣﺪۇ؟!.
ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺴ ،ﻛﯕﻠﯩﺪە ﺋﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ رەﮬﻤت ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ،ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﺟﺎۋاپ
ﻗﺎﻳﺘﯘرۇش ﺋﯩﺴﺘﯩ ﺗﯘﻏﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ ﺳز‐ﮬرﯨﺗﻠرﻧ ﺋﯩﺰدەﻳﺪۇ ،ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺋﯜزۈﻟﺪۈرﻣي ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﺧﻳﺮى‐ﺋﯧﮭﺴﺎﻧﯩﻨ ۋە ﭼﻛﺴﯩﺰ ﺋﺎﺗﺎﺳﯩﻨ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﯩﺰﻣﯘ؟ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﭘزﻟﯩﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﯩﺰﻣﯘ؟ ،ﺳﯩﺰﮔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳﯧﺨﯩﻠﯩﻘ ۋە ﺳﻳﯜﺳﯩﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﯩﺰﻣﯘ؟.
ﻣﯘﺷﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺳﯩﺰدﯨﻦ :ﺋ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ! ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣدﮬﯩﻴﻠر ﺳﺎﯕﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﯘڭ ،ﺋﯧﺴﯩﻠﻠﯩﻘﯩﯔ ۋە
ﮔﯜزەﻟﻠﯩﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦن ﻛﺎﺗﺘﺎ!ﻣن ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﯔ ۋە ﺋﯩﺘﺎﺋﯩﺘﯩﺪا ﺑﻮﻟﯩﻤن ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘﯩﻢ ،ﺗﯧﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ،ﭘﯩﺮﯨﻢ ،ﺗﺎﻗﯩﺘﯩﻢ
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺳﯧﺨﯩﻠﯩﻘﯩﯔ ۋە ﺋﯧﺴﯩﻠﻠﯩﻘﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر دﯦﻴﯩﺸﯩﯩﺰﻧ ﺗﻗززا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن ﻗﺳﻣ ،ﺳﯩﺰ ﺋﮔر ﺋﺎﺷﯘﻻرﻧ ﺋﻮﻳﻼﻧﺴﯩﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰدﯨ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺗﺘﯩﯩﺰ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺷﯜﻛﯜر
ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘزﻟﯩﻨ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈز ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘﯩﯩﺰ!.
ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﻣﺳﯩﻴت ﺑﻧﺪە ﺑﯩﻠن ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺗﻮﺳﺎﻗﺘﯘر ،ﻣﺳﯩﻴت ﻛپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺴﯩﺮى
ﺗﻮﺳﺎق زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﺑﺒﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﯜﻟﭙﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن رﯨﻐﺒﺗﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺳﯩﺰ ﭘﻗت
ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻏﺎ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮل ﺋﯜزۈڭ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻗﻟﯩﺒﻨ ﻣﺷﻐﯘل
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻏﻳﺮﯨ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﺎﺧﺸﺎ‐ﻣﯘزﯨﯩﻼردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘڭ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺑﻧﺪە ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘرﺋﺎن
ﻛرﯨﻤﺪﯨﻦ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ،ﻧﺎﻣﺎز ﺑﯩﻠن ﻟززەﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﺎﺋﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﯜﻟﭙﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻐﺎ ﺗﻮﺳﺎق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺷﻳﺘﺎن ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛزﯨﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﯩﺰﮔ ۋە ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﯘزۇﻗﭽﯩﻠﯩﻖ
ۋە ﺋﯩﻐﯟاﮔرﭼﯩﻠﯩﻨ ﺋﻣﻟﯩﻠﺷﺘﯜرۈﺷ ﺑك ﮬﯧﺮﯨﺴﻤن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻟﯧﯩﻦ ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﯩﻴﻠﯩﺴ ﺋﯩﻤﺎن ﺋﮬﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺋﺎﺟﯩﺰدۇر،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻤﺎن ﺋﮬﻠﯩ ﮬﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮق .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :اﻧﱠﻪ ﻟَﻴﺲ ﻟَﻪ ﺳﻠْﻄَﺎنٌ ﻋﻠَ اﻟﱠﺬِﻳﻦ
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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[.
ﻣﯘﺷﯘ ﺟﺎۋاﭘﺘﯩﻦ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﯩﺰ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰە ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮاش.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :زﯨﯩﺮ ،ﺳدﯨﻘ ۋە ﻗﯘرﺋﺎن ﺗﯩﻼۋﯦﺘ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﻛپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨ ﻛﯘﭼﻼﻧﺪۇرۇش.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮل ﺋﯜزۈپ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﻧ ﺋﺎزدۇرﯨﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮل ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻖ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﮬﯩﺪاﻳت ،ﺗۋﭘﯩﻖ ۋە ﻳﺎردەم ﺳﻮراش زۈرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ دﯨﻠﯩﯩﺰﻧ ﺋﯧﭽﯩﯟﯦﺘﯩﺸﯩﻨ ،ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﯩﺰﻧ ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ،ﺳﯩﺰﮔ ﺋﯩﻤﺎن ﮬﺎﻻۋﯦﺘ ،ﻗﯘرﺋﺎن
ﻟززﯨﺘ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﻧﯘرى ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧﯧﻤﺗﻠرﻧ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﯩﺴﯩﺪۇر.
ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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