 ‐ 220397ﺋﯩﻨﺴﺎن ﮬﺎﻳﺎت ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻨﯩﯔ ﻣﻟﯘم ﻗﯩﺴﻤﯩﻨ ﺑزى ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨ ﺧﺎس ﻗﯩﻠﯩﭗ ۋاﭘﺎت
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﺎﻧﺎم ﻳﯧﻘﯩﻨﺪا ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﺪى‐ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺗﻘﺎن ﺟﺎﻳﯩﻨ ﺟﻧﻨت ﻗﯩﻠﺴﯘن‐ ﺋﺎﻧﺎم ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﭘﺎرﭼ زﯦﻤﯩﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرۇپ ﻛﺗﺘ ،ﺑﺎﻧﺎ
ﮬﯧﺴﺎﺑﯩﺪﯨﻤﯘ ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪاردا ﭘﯘل ﺑﺎر ،ﻣﯩﺮاس ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﺑش ﺋﻮﻏﯘل ۋە ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ،ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ﻳﺗﺘ ﭘﺎرﭼ زﯦﻤﯩﻨ ﺑﺎر ،ﻟﯧﯩﻦ ﮬﺎﻳﺎت
ۋاﻗﺘﯩﺪا ۋارﯨﺴﻼردﯨﻦ ﺋﯩ ﺋﻮﻏﯘل ۋە ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﮬر ﺑﯩﺮﯨ ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﯩﺪﯨﻦ زﯦﻤﯩﻦ ﺑرﮔن ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑزﯨﺴ ﺋﺎﻧﺎم ﮬﺎﻳﺎت ۋاﻗﺘﯩﺪا
ﺑرﮔن زﯦﻤﯩﻨﻨ ﺳﺎﺗﻘﺎن ،ﺷﯘ ﺳۋەپ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻧﺎم ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن زﯦﻤﯩﻦ ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﺎﻟﺘ ﭘﺎرﭼ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﻮراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻢ :ﺋﺎﻧﺎم ﺋﯜچ
ۋارﯨﺴﻘﺎ زﯦﻤﯩﻦ ﺑرﮔﻧﺪەك ،ﻗﺎﻟﻐﺎن ۋارﯨﺴﻠﯩﺮﯨﻐﺎ زﯦﻤﯩﻦ ﺑرﻣﯩن ،ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﺘ ﭘﺎرﭼ زﯦﻤﯩﻦ
ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻼر ﺑﯩﻠن ﮬﻣﻤﻳﻠﻧ ﺗڭ ﺗﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ؟ ﺋﮔر ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻧﺎم ﮬﺎﻳﺎت ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺑرﮔن زﯦﻤﯩﻨﻨ
ﺳﺎﺗﻘﺎن ﺋﻮﻏﯘﻟﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ؟ ،ﻳﻧ ﺋﯩ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎم ﺑﯩﻠن ﺋﻮرﺗﺎق ﺑﺎﻧﺎ ﮬﯧﺴﺎﺑ ﺑﺎر ،ﺋﯘﻻر ﮬﯧﺴﺎب ﺋﯧﭽﯩﺶ
ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺑﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻣﺎل ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﺷﯘ ﮬﯧﺴﺎﺑﻨ ﺋﯩﺸﻠﺗن ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻣﺎﻟﻨ ﻳﻮﺷﯘرﻏﺎن ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻨ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻣﺎل ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺋﺎﻧﺎم ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﯘﻧ ﺋﺗﯩﻤﯩﻧﻠﯩ ﺋﺎﺷﺎرا ﺑﻮﻟﺪى ،ﺑﺎﻧﯩﺪﯨ ﻣﺎﻟﻨ
ﺋﻮﻣﯘﻣ ﻣﯩﺮاﺳﻘﺎ ﻗﯧﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻر ﮬﯧﺴﺎب ﺋﯧﭽﯩﺶ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺑﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻗرزﻧ ﺗﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ
ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت‐ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻼرﻧﯩﯔ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮى ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺷرﺋ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻘﺎ زﯨﺖ ﮬﺎﻟﺪا ﺑزﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑزﯨﺴﯩ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ
ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎدﯨﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﯩﻤﯘ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻛﯧﺮەك ﻳﺎﻛ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑرﮔن ﻧرﺳﯩﻨ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇپ ﺋﯧﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﺎﻧﯩﺴ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋزﯨ ﺗﯩﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﭘرزەﻧﺖ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﻣﯩﺮاس ﺋﯘﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن
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ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑدﯨﻠﯩ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﯩﺮاﺳﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜرۈۋﯦﺘﯩﺸ ﻛﯧﺮەك.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎ ﮬﺎﻳﺎت ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺑرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻر ﮬﺎﻳﺎت ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺑﯘﻧ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇپ ﺋﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر
ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﺳﯘﻟ
ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ﺋﺎدﯨﻠﻠﯩﻘﻨ ﺗﯘرﻏﯘزۇپ ،ﺋﺑﯘ ﺑﻛﺮى ۋە ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻻرﻏﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ ﺑﯘﻧ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇﺷ ﻛﯧﺮەك دەﻳﺪۇ ،ﺑﻟ
ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴ ﻗﺎﻟﺪۇرۇپ ﻛﺗن ﻣﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ﺋﺎداﻟت ﺑﯩﻠن ﺗﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸ
ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" ]"ﭘﺗﯩﯟا ﻛﯘﺑﺮا"-4ﺗﻮم -184ﺑت[.
ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑزى ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺑرﮔن ﺋﺎﺗﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻧﺎ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﭘرزەﻧﺖ ﺑﯘﻧ ﻣﯩﺮاس ﺋﯜﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﮔ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇﺷ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧﺪاق
ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﯩﺮاﺳﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺗﯧﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﯩﺮاﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯜﻟﯜﺷﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻗﺎراش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧﺪاق
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎي ﺋﻟﯜپ ﻛﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﻗرﯨﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻗرزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨ
ﺋﺎﺳﺎﺳن ،ﺋﺎرﺗﯘق ﻧرﺳ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﭘرزەﻧﺘ دەﻳﻤﯩﺰﻛ :ﺳﯩﺰ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺧﺎﻟﯩﺴﯩﯩﺰ ﺳﯩﺰﮔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑرﮔن
ﻧرﺳﯩﻨ ﻣﯩﺮاس ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇڭ""] .ﺷرﮬﯩﻞ ﻣﯘﻣﺘﯩ-11 "ﺗﻮم -85ﺑت[.
ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن :ﺋﺎﻧﯩﺴ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ زﯦﻤﯩﻦ ﺑرﮔن ﺋﯜچ ﭘرزەﻧﺘﻨﯩﯔ ﮬر ﺑﯩﺮى ﺋزﻟﯩﺮﯨ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠن زﯦﻤﯩﻨﻨ ﺋﻮﻣﯘﻣ
ﺗرﯨﯩ ﻗﺎﺗﯘرۇﺷ ۋە ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗرﯨﯩﻨ ﮬﻣﻤﻳﻠﻧ ﺋز ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﺴ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺗﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﺎﻧﯩﺴ ﮬﺎﻳﺎت
ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺑرﮔن زﯦﻤﯩﻨﻨ ﺳﯧﺘﯩﯟەﺗن ﭘرزەﻧﺘﻨﯩﯔ ﻣﯩﺮاﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻧﯩﺴ ﺑرﮔن زﯦﻤﯩﻨﻨ ﺳﯧﺘﯩﯟەﺗن ﺋﻮﻏﯘل ﺋﮔر ﺋﯘ زﯦﻤﯩﻨﻨ ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎل ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﺳﯧﺘﯩﯟەﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ
زﯦﻤﯩﻦ ﻣﯩﺮاس ﺗﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪا ﺗرﯨﯩ ﻛﯩﺮﮔﯜزۈﻟﻤﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮەرﺳ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ،
ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ ﺑرﻣﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺑرﺳ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﮔر ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﺎي ﺗﯘرۇپ ﺳﯧﺘﯩﯟەﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘﻧ ﻣﯩﺮاﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﻗﻘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻛﯧﺮەك.
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﯧﺴﺎﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﭘﯘل ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻘﺎ ﺷﯘﻧﺪاق دەﻳﻤﯩﺰﻛ :ﺋﮔر ﺋﯘﻻر ﻛﻣﺒﻏل ﺑﻮﻟﯘپ
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ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﭘﯘل ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﯩﺮاﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﻗﻘﯩﺪﯨﻦ
ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻر ﻛﻣﺒﻏل ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧۋﯨﺮى ﻳﻮق ۋە رازﯨﻠﯩﻘﯩﺴﯩﺰ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﻣﺎل ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨ ﻗرزى ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﯩﺮاﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﻗﻘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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