 ‐ 99737ﻗﯩﺰﭼﺎﻗﻨ ﻳﯩﯩﺘﻨﯩﯔ دﯨﻨ ۋە ﺋﺧﻼﻗ ﺋﺟﭘﻠﻧﺪۈرﺳ ،ﻳﯩﯩﺘ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻛﻠﯩﭙ ﻗﻮﻳﺴﺎ
ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ەن  27ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ دﯨﻨﺪار ﻗﯩﺰ ،ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﻨ ﻳﺎد ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﮬﺎزﯨﺮ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛﯘرﺳﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼ ۋە دﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠرﻧ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﯟاﺗﯩﻤن،
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗرەﭘﻠﯩﺮﯨﻤﻤﯘ ﻧﯘرﻏﯘن ﻳﺎﺷﻼرﻧ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﻮي ﺗﻛﻠﯩﭙ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘردى ،ﻟﯧﯩﻦ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﻮي ﺗﻛﻠﯩﭙ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ
ﮬﻣﻤﯩﺴ دﯨﻨ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﻛﻠﯩﭙﯩﻨ رەت ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺷﯘ ﺳۋەﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯧﺴﯩﻤﯩﻐﺎ
ﺋﯘﭼﺮاۋاﺗﯩﻤن ،ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﮬﻛﯜﻣت ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨ ﺧﯩﺰﻣﺗﻨ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯧﺴﯩﻤ ﻳﻧﯩﻤﯘ ﻛﯜﭼﻳﺪى ،ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺋﯘﻻر ﻣﯧﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﻳﺎش ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﯩﺴﺘﯩﺪى،
ﺋز ﻗﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪا ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻣن ﭘﯘﻟﺪار ،ﻣﻧﺴﭘﺪار ﻳﺎﻛ ﻛﯧﻠﯩﺸن ﻳﺎﺷﻼرﻧ ﺋﯩﺰدﯨﻤﻳﻤن ،ﻣن ﭘﻗت
دﯨﻨﺪار ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﻣﺎﯕﺎ ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘ ﻳﺎردەﻣﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯩﭙﭙﯩﺘﯩﻤﻨ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳ،
ﻣن ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە دۇچ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻨ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘرۇﺷﻨ ﺧﺎﻻﻳﻤن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻣن ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺑﯩﻠن
ﻛﯜﻳﺌﻮﻏﯘﻟﻠﯘق ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘ ﺑﺎر ،ﺋﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ،دﯨﻨﺪار ،ﻗﺎرى ،دﯨﻨ ﺗﻟﯩﻢ ﺋﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﺎرﯨﻤﯩﺰدا ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻳﯩﯩﺘ ﺗﻮي
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻟﯩﭙﯩﻨ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨ ﺋﻮﻳﻼۋاﺗﯩﻤن ،ﺑﯘ ﻳﺎش ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﯨﻤﯩﺰدا ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎﻻﻗ ﻳﻮق ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯧﻠﯩﻔﯘن ﻧﯘﻣﯘرﯨﺴﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪﯨﻢ،
ﺋﺎرﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ۋاﺳﯩﺘ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤن ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ،
ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎﺷﺎرا ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﮬم ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤن ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨ
ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﻤن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋدەپ‐ﺋﺧﻼق داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪە ﺋﯘ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﺗﯧﻠﻔﯘﻧﺪا ﺧت ﺋۋەﺗﯩﺸﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ
ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋﻮﻳﻼۋاﺗﻘﺎن ﻗﯩﺰﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻼر ﻗﺎﻧﺪاق؟ ﺋزﯨ ﺗﻮي ﺗﻛﻠﯩﭙ
ﻗﻮﻳﻐﺎن ﻗﯩﺰﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﻳﯩﯩﺘﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﻠر؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎﮬﺎﺑ ﻛﯩﺮاﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺳﯩﺰﮔ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧﯧﻤﺗﻠرﻧ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨ ،ﺋدەپ‐ﺋﺧﻼق ۋە ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﯩﺰﻧ زﯨﻴﺎدە
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ،ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﻗﯘرۇپ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﻗﯟادار ﻳﯩﯩﺖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
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ﺳﯩﺰ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎرﯨﻼش ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎﻳﺪﯨﻨﺌﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ،ﺋﺧﻼﻗ ۋە دﯨﻨ ﻗﺎرﯨﺸ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻳﺎﺷﻼر ﺑﯩﻠن ﺗﻮي
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎي ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﯘ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﺧت ﺋۋەﺗﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺳﻮراپ ﻳﺎﺧﺸ ﻗﯩﻠﯩﭙﺴﯩﺰ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﻗﻠ‐ﮬﻮﺷ ﺟﺎﻳﯩﺪا ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ،دﯨﻨﺪار ﻳﯩﯩﺘ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻛﻠﯩﭙﯩﻨ ﻗﻮﻳﯘﺷ ﭼﻛﻠﻧن
ﻳﺎﻛ ﺋﻳﯩﺐ ﺳﺎﻧﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﺋﻣس ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﻼر دﯨﻨ ﻗﺎراش ﺑﯩﻠن ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﺋزﯨﻨﯩﯔ
ﺋرپ‐ﺋﺎدەﺗﻠﯩﺮى ﺑﻮﻳﯩﭽ ﭘﯩﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﮬﺳت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ )ﺗﻮﻏﺮا
ﺋﻣس دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ(.
ﺳﺎﺑﯩﺖ ﺋﻟﺒﯘﻧﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣن ﺋﻧس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘراﺗﺘﯩﻢ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﻗﯩﺰﯨﻤﯘ ﺑﺎر
ﺋﯩﺪى ،ﺋﻧس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ :ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ :ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﺴ !ﻣﯧﻨ ﻧﯩﺎﮬﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋﺎﻻﻣﻼ؟ دﯦﺪى ،دەۋاﺗﺎﺗﺘ ،ﺋﻧس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰى ﺑﯘ ﺳزﻧ ﺋﺎﯕﻼپ :ﺋﯘﻳﺎت ،ﺋﯘﻳﺎت ،ﻧﯧﻤﺎﻧﺪاق ﮬﺎﻳﺎﺳﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯘ؟ دﯦﯟﯨﺪى،
ﺋﻧس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ﻗﺎراپ :ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺳﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩن ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻧﯩﺎﮬﯩﺪا ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ
رﯨﻐﺒﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋزى ﺗﻟپ ﻗﻮﻳﺪى ،دﯦﺪى].ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[4828 
ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﯩﻤﺎم ﺑﯘﺧﺎرى رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ" :ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ﺋرﮔ ﺗﻮي ﺗﻛﻠﯩﭙ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧ "دەپ ﺑﯩﺮ ﺑﺎب
ﻛﻟﺘﯜردى.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ،ﺷﯘﺋﻳﯩﺐ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰى ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺗﻛﻠﯩﭙﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻗَﺎﻟَﺖ اﺣﺪَاﻫﻤﺎ ﻳﺎ اﺑﺖِ اﺳﺘَﺎﺟِﺮه انﱠ ﺧَﻴﺮ ﻣﻦ اﺳﺘَﺎﺟﺮت اﻟْﻘَﻮِي اﻣﻴﻦﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ:
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ )ﻳﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ( ﺑﯩﺮى ﺋﯧﻴﺘﺘ :ﺋ ﺋﺎﺗﺎ ،ﺋﯘﻧ ﺳن ﺋﯩﺸﻠﺗﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺳن ﺋﯩﺸﻠﺗﻧﻠرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﯩﺪۇر ،ﻛﯜﭼﻠﯜك،
ﺋﯩﺸﻧﭽﻠﯩﺘﯘر] .ﻗﺳس ﺳﯜرﯨﺴ-26 ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻗَﺎل اﻧّ ارِﻳﺪُ انْ اﻧْﺤﻚَ اﺣﺪَى اﺑﻨَﺘَ ﻫﺎﺗَﻴﻦ ﻋﻠَ انْ ﺗَﺎﺟﺮﻧ ﺛَﻤﺎﻧ ﺣﺠﺞﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﺋﯘ )ﻳﻧ
ﺷﯘﺋﻳﺐ( ﺋﯧﻴﺘﺘ :ﻣﺎﯕﺎ ﺳﻛﯩﺰ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﺸﻠپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯔ ﺑدﯨﻠﯩ ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯘ ﺋﯩ ﻗﯩﺰﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﺧﺎﻻﻳﻤن] .ﺳﯜرە
ﻗﺳس -27ﺋﺎﻳت[.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨ ﺋﺎﻳﺗﻠر ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﯩﻠرﮔ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﻗﻮرﻗﯘش ،ﻗﺑﯩﻠﯩﯟازﻟﯩﻘﻨ ﺗﺎﺷﻼش ،ﺳﯩﺰﻧ ﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ ،ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﻳﯩﯩﺖ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪا ۋەز‐ﻧﺳﯩﮭﺗﺘﯘر .ﮬﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا دﯨﻨﺪار ،ﺋﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﻳﺎﺷﻨ رەت
ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘن ،ﺷﺋﻳﯩﺐ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪەك ﻳﺎﺧﺸ ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﺋز ﻗﯩﺰﯨﻨ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻧﯩﺎﮬﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ،
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ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﮬﯩﻠﯩﻘ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮﭼﯘﻗﻼ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋزﯨﻨ ﺋﺎﺗﯩﺸ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﮬﺎﻳﺎﻟﯩﻖ ۋە ﺋﺧﻼﻗﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯘش ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻐﺎ زﯨﺖ ﻛﻟﻤﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺑﯘ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ۋەﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻗﯩﻞ‐ﭘﺎراﺳﺗﻠﯩﻚ ،دﯨﻨ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدى ﻛﯜﭼﻠﯜك
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﯩﺪۇر.
"ﭘﯩﻘﮭ ﺋﯧﻨﺴﯩﻠﻮﭘﯧﺪﯨﻴﯩﺴ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳردە ) :(30/50ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻞ ،ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ،ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ،ﻳﺎﺧﺸ ﻛﯩﺸﯩ ﺗﻮي
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرۈﺷ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﻳﯩﺒﻠﻧﻤﻳﺪۇ ،ﺑﻟ
ﺑﯘ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﭘزﯨﻠﯩﺘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ .ﺳﺎﺑﯩﺖ ﺋﻟﺒﯘﻧﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣن ﺋﻧس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا
ﺋﻮﻟﺘﯘراﺗﺘﯩﻢ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﻗﯩﺰﯨﻤﯘ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى ،ﺋﻧس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ :ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ :ﺋ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﺴ !ﻣﯧﻨ ﻧﯩﺎﮬﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻻﻣﻼ؟ دﯦﺪى ،دەۋاﺗﺎﺗﺘ ،ﺋﻧس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰى ﺑﯘ ﺳزﻧ ﺋﺎﯕﻼپ :ﺋﯘﻳﺎت ،ﺋﯘﻳﺎت،
ﻧﯧﻤﺎﻧﺪاق ﮬﺎﻳﺎﺳﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯘ؟ دﯦﯟﯨﺪى ،ﺋﻧس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ﻗﺎراپ :ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺳﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩن ،ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻧﯩﺎﮬﯩﺪا ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋزى ﺗﻟپ ﻗﻮﻳﺪى ،دﯦﺪى].ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[4828 
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻛﻟن دەﻟﯩﻠﻠرﻧ ﺳزﻟپ ﺋﻮﺗﺘﯘق ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺳﯩﺰﮔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ
ﻣﺳﻠﯩﮭﺗﻠرﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
-1ﺳﯩﺰ ﺋﯘ ﻳﯩﯩﺘ ﺑﯩﯟاﺳﺘ ﺋﯘﭼﯘر‐ﺧت ﻳﻮﻟﻠﯩﻤﺎڭ ،ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻳﯩﯩﺖ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩ ﺗۋە ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻮﻣﯘردا ﺋﯘﭼﯘر ﻳﻮﻟﻼڭ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﻳﯩﯩﺖ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻻﻗ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰﻧ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘرﯨﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘ
ﻳﯩﯩﺘﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺶ رﯨﻐﺒﯩﺘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﺰﮔ ﺋﯘﭼﯘر ﻳﻮﻟﻼﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯘ ﺋﯘﭼﯘر ﺋﯩ ﺗرەﭘ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘق
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻼﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻤﯩﺰدا ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘ ﻳﯩﯩﺘ ﺑﯩﯟاﺳﺘ ﺋﯘﭼﯘر ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﺶ ﺳﯩﺰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪەك ﺋﺎﺳﺎن ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯩﯩﻼرﻏﺎ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺑﻟ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ دﯨﻨﺪارﻟﯩﻖ ۋە ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻘﯩﻨ داﺋﯩﻢ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﻤن دەپ ﻛﺎﭘﺎﻟت ﺑﯧﺮەﻟﻤﻳﺪۇ ،ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﯩﺰﻧ ﺑﯘ
ﺋﯩﺸﯩﯩﺰ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﻳﯩﺒﻠﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋرﮔ)ﻳﺎﺧﺸ‐ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋر( ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ﺷرت ﻗﯩﻠﺪى ،ﺳﺎﻟﯩﮫ
ﺑﻮﻟﯘش دﯦن ﭘﻗت ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘش ﻳﺎﻛ ﻗﺎرى ﺑﻮﻟﯘش دﯦﻧﻠﯩﻚ ﺋﻣس ﺑﻟ ،ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺑﻮﻟﯘش دﯦﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩ ﺋﻣل
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ ﺋﺧﻼﻗ ﺑﯩﻠن ﺋﺧﻼﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
-2ﺳﯩﺰ ﺋﯘ ﻳﯩﯩﺘ ﺋﯘﭼﯘر ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﻗﯩﺴﻘﺎ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﻗﺴﺗﻨﯩﻼ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ
ﺳﯩﺰﮔ ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﻳﯩﯩﺘ ﻳﺎﻛ ﮬر ﺋﯩﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﭘﯩﺘﻨ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
 -3ﺋﯩﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﯘﻧ ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺗﺘﯩﯩﺰ.
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 -4ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﯩﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﻛﻟﻤﺳﻠﯩ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ
ﭘﯜﺗﯜﺷن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛپ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﺳﯩﺰ ﺋﯘ ﻳﯩﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﺑﯩﻠن ۋاﻗﺘﯩﯩﺰدا ﺗﻛﺮار ﺋﯘﭼﯘر
ﻳﻮﻟﻠﯩﻤﺎڭ ،ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﭼﯘر ﻳﻮﻟﻼﺷﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﮬﯧﭻ ﺳۋەپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪى ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﻣﻗﺴﯩﺘﯩﯩﺰ ﺋﻮﭼﯘق ﺑﻮﻟﺪى.
-5ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﻳﯩﯩﺖ ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰﻧ ﺗﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﻳﯩﯩﺖ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ
ﺗﯘرۇﺷﯩﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺧﺗرﻟﯩﻚ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺳﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺰ .ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺳﯩﺰﻧ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘﯩﻦ ،ﻗﯘرﺋﺎن ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣﺷﻐﯘل ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ
ﺋﺎﻗﯩﯟەﺗﺘ ﻣﻧﯩﯟى ﻗﻟﺐ ﻛﯧﺴﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﮔﯘﻧﺎھ‐ﻣﺳﯩﻴﺗ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
-6ﺋﯘﭼﯘر ﺋۋەﺗﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰﻧ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ۋە ﻳﻧ ﺳﯩﺰ ﺋﯘ ﻳﯩﯩﺘ ﺧۋەر ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﭼﯘر ﺋۋەﺗﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨ ﻧﺳﯩﮭﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ دۇﻧﻴﺎ‐ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻗﻳردﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ۋە ﺋﺎﺟﯩﺰدۇر ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ،ﮬﻣﻤﯩ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﺪﯨﻦ ﺋزى ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ
ﮬﻣﺮاھ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﻳردە ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨ ،ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﺋزﯨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاق
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
-7ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺑﻟ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮى ﺋﯘ ﻳﯩﯩﺘﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﺋﮔر ﺳﯩﺰ ﺋﯘ ﻳﯩﯩﺘ ﺋزﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻮي
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﺧۋەر ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙ ﺑﯩﻠن ﻳﻮل ﺗﯘﺗﺴﯩﯩﺰ ،ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﺎر ﻗﯩﻠﺴﯩﯩﺰ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﯩﺰ ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰﻟﻧﻤڭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋﯜزۈپ ﻗﻮﻳﻤﺎڭ ،ﺳﯩﺰﮔ ﺗﻮي ﺗﻛﻠﯩﭙ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ :دﯨﻨﺪار ،ﺋﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘش
دﯦن ﺷرﯨﺘﻨ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘ ﺋﻮرۇﻧﺪا ﻗﻮﻳﯘڭ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯩﺰدﯨﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯧﺴﯩﻤﯩﻐﺎ ﺳۋﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﯔ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪاق
دەﻳﺪۇ﴿ :ﻓَﺎنﱠ ﻣﻊ اﻟْﻌﺴﺮِ ﻳﺴﺮا  .انﱠ ﻣﻊ اﻟْﻌﺴﺮِ ﻳﺴﺮا﴾ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﮬر ﺑﯩﺮ ﻣﯜﺷﯜﻟﻠﯜك ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﺎر] .ﺳﯜرە
ﺷرﯨﮫ -6-5ﺋﺎﻳﺗﻠر[.
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﮬﺮەم ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻛﯩﯩﺰ ﻳﺎﻛ ﺗﺎﻏﯩﯩﺰ ﻳﺎﻛ ﺳﯩﺰﮔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻳﺎردەم ﺳﻮراڭ،
ﺧﯘددى ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮى ۋە ﮬدە‐ﺳﯩﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮي ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەك ﺋﯘﻻرﻣﯘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ
ﺋﯩﺸﯩﯩﺰﻏﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﺴﯘن .ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﯩﺶ ﺳﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﺳﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺧﺗردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻛﯕﻠﯩﯩﺰﻧ ﺧﯘرﺳن ﻗﯩﻠﺴﯘن .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﯩﺰﻧ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻳﻤﯩﺰ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛپ
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ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ‐69964 ،-89709 ،-20916ﻧﯘﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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