 ‐ 21500راﭘﯩﺰﯨﻼردﯨ ﺋزﮔرﺗﯩﻠن ﻗﯘرﺋﺎن
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺷﯩﺌ ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى :ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘرﺋﺎﻧﯩﺪا ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯘرﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰدا ﻳﻮق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺳﯜرﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ﺋﯘ ﺳﯜرﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ :ﺳﯜرە ۋﯨﻼﻳ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯧﻴﺘﺘ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺷﯩﺌﻟرﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨ ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا ۋﯨﻼﻳﺳﯜرﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣۋﺟﯘﺗﻠﯘﻗﯩﻨ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺷﯩﺌ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ۋە ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﺮى ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﺪى ،ﻳﻧ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ۋﯨﻼﻳﺳﯜرﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣۋﺟﯘﺗﻠﯘﻗﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﺪى.
ﺷﯩﺌ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ:ۋﯨﻼﻳﺳﯜرﯨﺴ ﻣۋﺟﯘت دەپ ﺋﻮﭼﯘق ﺋﺎﺷﺎرا ﺟﺎر ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴ-1320 ﻳﯩﻠ ۋاﭘﺎت
ﺑﻮﻟﻐﺎن":ﻣﯩﺮزا ﮬﯜﺳﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺗﻗ ﺋﻧﻨﯘرى ﺋﺗﺘﯩﺒﺮﯨﺴﯩ"ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ ﺋزﮔرﺗﯩﻠن دﯦن
ﮔﯘﻣﺎﻧ ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﻣﺧﺴﯘس ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎپ ﻳﺎزﻏﺎن ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪﯨﻦ ﻛپ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﻳﻮﺷﯘرﻏﺎن،
ۋﯨﻼﻳ ﺳﯜرﯨﺴﯩﻤﯘ ﺷﯘ ﻳﻮﺷﯘرﻏﺎن ﺋﺎﻳﺎﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر دﯦن .ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن دﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ راﭘﯩﺰﯨﻼر ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ
ﺋﯩﺰزەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛرﺑﻻدﯨ ﻧﺟپ ﻗﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ دەﭘﻨ ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﺗﯩﺒﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑ ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴ-1298 ﻳﯩﻠ ﺋﯩﺮاﻧﺪا ﻧﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن .ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎب ﻧﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪا ﺷﯩﺌﻟر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻏﯘﻟﻐﯘﻻ
ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻر ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺷك‐ﺷﯜﺑﮭﯩﻠرﻧ ﺋزﻟﯩﺮى ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯜزﻟرﭼ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ
ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﭗ ،ﺑﯘﻧ ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎس ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻗﺎﻟﺪۇرۇﺷﻨ ،ﭘﻗت ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪى.
ﺗﯩﺒﺮﯨﺴﯩ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪا ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ":ﺑﯘ ﺋﯧﺴﯩﻞ ،ﺷرەﭘﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻛﯩﺘﺎب ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ" :ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯨ ﺋزﮔرﺗﯩﺸﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﺘﯩ ﻗﺗﺌ دەﻟﯩﻞ" دەپ ﻣﺎۋزۇ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪى .ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر
ﺋﭼﯜرۋەﺗن ۋە ﻳﻮﺷﯘرﻏﺎن دەپ ﮔﯘﻣﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳت‐ﺳﯜرﯨﻠرﻧ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﺪى ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ:ﺳﯜرە ۋﯨﻼﻳ ﺑﯘ
ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﺳﯜرﯨﻨﯩﯔ ﺗﯧﯩﺴﺘ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن":ﺋ ﻣﻣﯩﻨﻠر! ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻠرﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﺋۋەﺗن
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ﭘﻳﻐﻣﺒر ۋە ۋەﻟﯩﻴ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻼر ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ۋە ۋەﻟﯩﻴﻨﯩﯔ ﺑزﯨﺴ ﺑزﯨﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر ،ﻣن ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ۋە ﺧۋەر
ﺗﺎﭘﻘﯘﭼﯩﺪۇرﻣن "...راﭘﯩﺰﯨﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺳﯜرە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺳﯜرە ﻧﯘرەﻳﻦ دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺳﯜرە ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن" :ﺋ ﻣﻣﯩﻨﻠر! ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻠرﮔ ﻧﺎزﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻗﻮش ﻧﯘرﻏﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻼر ،ﻗﻮش ﻧﯘر ﺳﯩﻠرﮔ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮﯨﻤﻨ ﺗﯩﻼۋەت
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺳﯩﻠرﻧ ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎزاﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرﯨﺪۇ ،ﺋﯩ ﻧﯘرﻧﯩﯔ ﺑزﯨﺴ ﺑزﯨﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر ،ﻣن ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﭼ
ۋە ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇرﻣن ،ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ روﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ﺑرﮔن ۋەدﯨﺴﯩ ۋاﭘﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻧﯧﻤﺗﻠﯩﻚ ﺟﻧﻨت ﺑﺎر ،ﺋﯩﻤﺎن
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼر ،ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ روﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ﺑرﮔن ۋەدﯨﺴﯩﻨ ﺑﯘزﻏﺎﻧﻼر ﺟﮬﻧﻨﻣ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺋز
ﻧﭘﺴﯩ زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼر ۋە ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ ۋەﺳﯩﻴﯩﺘﯩ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻر ﺟﮬﻧﻨﻣﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﻨﺎق ﺋﺎزاﺑﯩﺪﯨﻦ
ﺳﯘﻏﯩﺮﯨﻠﯩﺪۇ ".....ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯘرﻏﯘن ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﺎ ﺳزﻟر ﺑﺎر.
ﻣﯩﺴﯩﺮ ﺋدﻟﯩﻴ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﯩﺪﯨ ﭼﻮڭ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽ ﺋﯘﺳﺘﺎز ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟ ﺳﺋﯘدى ﺷرﯨﻘﺸﯘﻧﺎس "ﺑراﻳﯩﻦ"ﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨ ﺋﯩﺮاﻧﯩ
ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮل ﻳﺎزﻣﺎ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺳﯜرﯨﻠرﻧ ﺗﯩﻠﯩﺮاپ ﺑﯩﻠن ﻧﻗﻞ ﻗﯩﻠﺪى .ﺋرەﺑﭽ ﻗﯘرﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯩﺮان ﻟﯘﻏﯩﺘ ﺑﯩﻠن
ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ ﺑﺎر ﺋﯩﺪى.
ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯘﻧ ﺗﯩﺒﺮﯨﺴ ﺋزﯨﻨﯩﯔ"ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯨ ﺋزﮔرﺗﯩﺸﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﺘﯩ ﻗﺗﺌ
دەﻟﯩﻞ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯘ "ﻣﯘﮬﺴﯩﻦ ﭘﺎﻧ ﻛﺷﻤﯩﺮﯨﻴﻨﯩﯔ" ﺋﯩﺮان ﻟﯘﻏﯩﺘﯩﺪە ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن" :دەﭘﯩﺴﺘﺎن ﻣزاﮬﯩﺐ"
دﯦن ﺋﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﻗﻳﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎب ﺋﯩﺮاﻧﺪا ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻧﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻨ ﻧﯩﺴﺒت ﺑرﮔن ﺑﯘ ﺳﯜرﯨﻨ ﺷرﻗﺸﯘﻧﺎس" ﻧﯘﻟﺪﯨﯘ" ﺋزﯨﻨﯩﯔ "ﻣﯘﺳﮭﺑﻠر ﺗﺎرﯨﺨ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ
ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ -2ﺗﻮم -102ﺑﯩﺘﯩﺪەﻧﻗﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﯩﻼدﯨﻴ-1842 ﻳﯩﻠ" ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ‐ﭘﺎراﻧﺴﯩﻴ ﮔﯧﺰﯨﺘ -439-341 "ﺳﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪا ﻧﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﺎرﻗﺎﺗﻘﺎن.
ﺑﯘ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﺳﯜرﯨﻨ ﻣﯩﺮزا ﮬﺑﯩﺒﯘﻟﻼھ ﮬﺎﺷﯩﻤﯩ ﺋﻟﺨﯘﺋﯩﺌزﯨﻨﯩﯔ" :ﻣﯩﻨﮭﺎﺟﯘل ﺑﻻﻏ ﻓ ﺷرﮬ ﻧﮬﺠﯘل ﺑﻻﻏ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى
-2ﺗﻮم -217ﺑﺑﺘﺘ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺑﺎﻗﯩﺮ ﻣﺟﻠﯩﺴﯩ ﺋزﯨﻨﯩﯔ "ﺗزﻛﯩﺮەﺗﯘل ﺋﺋﯩﻤﻤ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﺮان‐ﻣۋﻻﻧﺎ ﻧﺷﯩﺮﻳﺎﺗ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎرﯨﺲ ﺗﯩﻠﯩﺪا ﻧﺷﯩﺮ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺳﯩﺮﯨﺪە -20-19ﺑﺗﻠﯩﺮﯨﺪەزﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﮬﯩﺒﺒﯩﺪدﯨﻦ
ﺧﺗﯩﺒﻨﯩﯔ"ﺋﻟﺨﯘﺗﯘﺗﯘل ﺋرﯨﺰە ﻟﯩﻞ ﺋﯘﺳﺳﯩﻠﻠﺗ ﻗﺎﻣ ﺋﻟﻳﮭﺎ دﯨﻨ ﺋﺷﺸﯩﺌ"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﮔﯘﻣﺎﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﯜرە ﮬﯩﺠﯩﺮﻧﯩﯔ -9ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪﯨ :إﻧﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺰﻟﻨﺎ اﻟﺬﻛﺮ وإﻧﺎ ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻓﻈﻮنﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨ
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ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺑﯩﺰ ﻧﺎزﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪۇق ۋە ﭼﻮﻗﯘم ﺋﯘﻧ ﻗﻮﻏﺪاﻳﻤﯩﺰ دﯦن ﺳزﯨﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﺋزﮔرﺗﯩﺶ ﺑﺎر دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﻨ ﻛﺎﭘﯩﺮ دەپ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﺪى.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻛﯩﻤ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪﯨ ﺋﺎﻳﺗﻠر ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻣس ،ﻳﻮﺷﯘرۇﻟﻐﺎن
ﻳﺎﻛ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻠر ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻮﺷﯘرۇن ﺋﯩﺰاﮬﻼش ﺑﺎر ،ﻳﻮﻟﻠﯘق ﺋﻣﻟرﻧ ﺑﯩﺎر ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ دﯦﻧﺪەك ﮔﯘﻣﺎن‐ﻗﺎراﺷﻼردا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن،
ﺋﯘﻻر "ﻗﺎراﻣﯩﺘ ،ﺑﺎﺗﯩﻨﯩﻴﻴ ۋە ﺗﻧﺎﺳﯩﺨﯩﻴ "دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﺪە ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻳﻮق".
]"ﻳﺎﻟﯩﺎﭼﻼﻧﻐﺎن ﻗﯩﻠﯩﭻ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -3ﺗﻮم -1110-1108ﺑﺗﻠر[.
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﯩﺒﻨ ﮬزﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ":ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋزﮔرﺗﯩﺶ ﺑﺎر دﯦن ﺋﺎدەم ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ﺋﯩﻨﺎر
ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋە ﺋﯘﻧ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن ﺑﻮﻟﯘپ،ﺋﯘ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ" ".ﺋل ﻓﺳﻠﯘ ﻓﯩﻞ ﺋﮬﯟاﺋ ۋەﻟﻤﯩﻠل ۋەﻧﻨﯩﮭل" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -4
ﺗﻮم -139ﺑت[.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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