 ‐ 220806ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻏﺎﭘﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﮬﺎزﯨﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﻣﻟﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﯩﺘﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﭘﻗت ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﺑﻨ
ﻛﯩﻤﻳﺘﯩﯟﯦﺘﻣﺪۇ؟ .ﺋﮔر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﻳﯘﻳﯘﻧﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺟﯘﻧﺎﺑﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﯘش ﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﯩﻠن
ﻳﯘﻳﯘﻧﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻏﺎﭘﯩﻞ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯘﻳﯘﻧﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ
ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺷﻛﺴﯩﺰﻛ ،ﻧﯩﻴﺗﻨ ﺗﻮﻏﺮﯨﻼش ،ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪا ﻧﯩﻴﺗﻨ ﮬﺎزﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻣﺷﻐﯘل ﺑﻮﻟﯩﺸ
ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﺸﺘﯘر ،ﺋﻣﻟﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘل ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻳﺎﻛ رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ﻧﯩﻴﺗ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻗﻟﺒﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼم
ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻳﺎﻛ ﺑﯘزۇﻟﯘﺷﯩﻤﯘ ﻧﯩﻴﺗ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﻗﻟﯩﭗ دﯦن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸ ۋە ﮬرﯨﯩﺘ ﭘﻗت ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﻏﻼم ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﻣﻟر ﻧﯩﻴﺗ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮬر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن
ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ] .ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﻣﯘﺷﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻘ ،ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻛﭘﻠﯜﻛ ۋە ﺳﮬﯩﮫ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟﺪى.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﻟﯘﻏت ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ۋە ﺋﯘﺳﯘل ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر "ﺋﯩﻨﻨﻣﺎ" دﯦن ﺳز:
ﺋﻮراش ۋە زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﺑﯧﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨ رەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ،ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ
ﺋﻮﻣﯘﻣ ﻣزﻣﯘﻧ :ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﻣﻟرﮔ ﻧﯩﻴﺗ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺳﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﻧﯩﻴﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺳﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ
دەﻟﯩﻠ :ﺗرەت ﺋﯧﻠﯩﺶ ،ﻏﯘﺳﻠ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﭘﻗت ﻧﯩﻴت ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ،ﻧﺎﻣﺎز ،زاﻛﺎت،
روزا ،ﮬج ،ﺋﯧﺘﯩﺎپ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻣﯘ ﭘﻗت ﻧﯩﻴت ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ"] .ﻧۋەۋﯨﻴﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺷرﮬﯩﺴ-13 "ﺗﻮم
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-47ﺑت[.
ﺋﯩﺒﻨ رەﺟب رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨ ﻟﭘﺰى :ﮬر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﺴ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﭘﻗت ﻛﯕﻠﯩﺪە ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯘر ،ﺋﮔر
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ
ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ دەﺳﻠﭘ ﺟﯜﻣﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻨ ﺗﻛﺮارﻻش ﺋﻣس ،ﮬﻗﯩﻘﺗن دەﺳﻠﭘ ﺟﯜﻣﻠ ﺋﻣﻟﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﺎﻛ ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻣﻟﻨ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻗززاﺳ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ .ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺟﯜﻣﻠ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺋﻣﯩﻠﯩ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﺎۋاﭘﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﻣﻟ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎزاﻧﯩﻤﯘ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ .ﺋﮔر ﻧﯩﻴﯩﺘ ﻣﯘﺑﺎھ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺋﻣﯩﻠﯩﻤﯘ ﻣﯘﺑﺎھ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳﺎۋاپ ﻳﺎﻛ ﺟﺎزا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا‐ﺧﺎﺗﺎ ﻳﺎﻛ ﻣﯘﺑﺎھ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺷﯘ
ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ۋۇﺟﯘدﻗﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺗﻗززاﺳ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯜرﺗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧﯩﻴﺗ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎۋاﭘﻘﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸ ،ﺟﺎزاﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸ ۋە ﺳﺎﻻﻣت ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩ ﺋﺎﺳﺎﺳن
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ""] .ﺟﺎﻣﯩﺌﯘل ﺋﯘﻟﯘﻣﯘل ﮬﻛم"-1ﺗﻮم -65ﺑت" .ﺋﯩﺌﻼﻣﯘل ﻣﯘﻗﯘﺋﯩﻴﻦ"-3ﺗﻮم
-91ﺑت[.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﻣﻟﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﺎﻛ ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن ۋە ﭘﯩﻘﮭ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧﯩﻴت ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ
ﺋﻣﻟﻨ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪۇر ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﻣﻟﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘل ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻳﺎﻛ رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻧﯩﻴت ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ۋە ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻨ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﻣﻗﺴﯩﺪﯨﺪﯨ ﻧﯩﻴﺗﺘﯘر ،ﺑﯘ
ﻧﯩﻴت ﺋﯩﺨﻼس دەپ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ رەﺟپ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﻧﯩﻴت دﯦن ﻟﯘﻏﺗﺘ ،ﻣﻗﺴت ۋە ﺋﯩﺮادﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﺗﯜرﯨﺪۇر ،ﺑﯘ ﻟﭘﺰﯨﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴ ﺑﯘﻧ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
ﻧﯩﻴت دﯦن ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺳزﯨﺪە ﺋﯩ ﻣﻧﺎﻧ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ ،ﺑﯩﺮى :ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺑزﯨﺴﯩﻨ ﺑزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﻣﻧﯩﺴﯩﺪە
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭘﯧﺸﯩﻦ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺋﺳﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ،راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨ ﺑﺎﺷﻘﺎ روزﯨﻼردﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻳﺎﻛ
ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ،ﺟﯘﻧﺎﺑﺗﻨﯩﯔ ﻳﯘﻳﯘﻧﯩﺸﯩﻨ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﺎﻟﻘﯩﻨﺪاش ۋە ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯘﻳﯘﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر ،ﺑﯘ ﭘﯩﻘﮭ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳزﻟﯩﺮﯨﺪە ۋە ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﺪا ﻛپ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧﯩﻴﺗﺘﯘر.
ﺋﯩﯩﻨﭽ ﻣﻧﯩﺴ :ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﻣﻧﯩﺴﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺷﯧﺮﯨ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺋﺎﻟﻼھ
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ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻏﻳﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻏﻳﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﺗڭ ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯘ؟ ﺑﯘﻧ ﺋﺎﻳﺮﯨﺸﺘﯘر ،ﺑﯘ
ﻧﯩﻴت ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺗﻮﻧﯩﻐﯘﭼﯩﻼر ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﺪا ۋە ﺳزﻟﯩﺮﯨﺪە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻐﺎن ﺋﯩﺨﻼس ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﮔﺷﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺋﯩﺨﻼس دﯦن ﺳز ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺳﻟپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﺪا ﻛپ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ"] .ﺟﺎﻣﯩﺌﯘل ﺋﯘﻟﯘﻣﯘل ﮬﻛم"-1ﺗﻮم
-65ﺑت[.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴ :ﺋﻣﻟﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻧﯩﻴﺗ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻣﯩﻠ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺟﯘﻧﺎﺑﺗﻨﯩﯔ ﻳﯘﻳﯘﻧﯩﺸ ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻖ ﻳﺎﻛ ﺳﺎﻟﻘﯩﻨﺪاش ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﯘﻳﯘﻧﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﻣﻟﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ
ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﯩﻴﺗﺘﯘر.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﻮﻟﺴﺎ؛ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﺑﯩﻠن زور دەرﯨﺠﯩﺪە ﭘرﯨﻘﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺑﯘﻧﯩﯔ روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸ ۋە ﺋﯩﺨﻼس ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗدﯨﺮ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻣﯩﻠﯩﻨﯩﯔ
ﮬﯩﺴﺎﺑ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻟﭘﺰى ﺑﯩﻠن ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘ ﮬﺎزﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﻳﺎﻛ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯨﻘﯩﻨ ﻻزﯨﻢ ﺗﯘﺗﯘش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺷرﯨﺌﺗﻨﯩﯔ
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋزى ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ""] .ﭘﯩﻘﮭ ﺗﻮﭘﻼﻣﻠﯩﺮى"-33ﺗﻮم -92ﺑت ،ۋە ﺷﻳﺦ
ﺳﯘﻻﻳﻤﺎن ﺋﺷﻘرﻧﯩﯔ" ﻣﻗﺎﺳﯩﺪﯨﻞ ﻣﯘﻛﻟﻠﯩﭙﯩﻴﻦ"-56-50ﺑﺗ ﻗﺎراﻟﺴﯘن[.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑزى ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘ ﻛﻟﺘﯜرۈش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ
ﺋﻣﻟﻨ ﻳﺎﻛ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﺋﯘﻧ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠن ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ دەﻳﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎم ﺟﯘۋەﻳﻨﯩﻨﯩﯔ "ﺋﯘﺳﯘل ﭘﯩﻘﮭﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﻠﻤﯩﺴ-1"ﺗﻮم -486ﺑت" ،ﺋﯩﻤﺎم ﻏزاﻟﯩﻨﯩﯔ "ﻣﯘﺳﺘﺳﭙﺎ ﻣﯩﻦ ﺋﯘﺳﯘل ﭘﯩﻘﮭ-1"
ﺗﻮم -62ﺑﺗ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺑﯘ ﺋﻣﻟﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪا ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﯩﻴﺗﺘﯘر ،ﻧﯩﻴت دﯦن ﺋﺎدەﺗﺘ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ دﯨﻠﯩﺪا
ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﺪۇر ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﻮﻏﯘق ﻛﯜﻧﻠردە ،ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻨ ﻣﻗﺴت
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻳﯘﻳﯘﻧﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﻳﯘﻳﯘﻧﯩﺸﻘﺎ ﺗﯜرﺗ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳ ﻧﯧﻤﯩﺪۇر؟.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎن دﯨﻠﯩﺪا ﺗﻮﻧﯘش ۋە ﺧﺎﻻش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ دﯨﻠﯩﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ ،دﯨﻠﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧ ﺑﯧﻠﯩﺶ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﺘﯘر ،ﺷﯘﻧﯩﯔ
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ﺋﯜﭼﯜن ﺑزى ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺋﯘﻧ دﯨﻠﯩﻐﺎ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﮬﺎﻟﺒﯘﻛ ﺋﯘ ﻧرﺳ ﺋﯘﻧﯩﯔ دﯨﻠﯩﺪﯨﺪۇر ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧ
ﺑﯩﻠﻤﯩﻧﻠﯩﺘﯩﻦ ﻛپ ﭼﺎرﭼﺎپ ﻛﺗﻧﻠﯩﯩﻨ ﻛرﯨﺴن ،ﺑﯘ ﻧﺎﻣﺎزدﯨ ۋەﺳﯟەﺳ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺘﯘر .ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ
ﺋز ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرى ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭼﻮﻗﯘم ﺋﯘﻧ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺧﺎﻟﯩﺸ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧﯩﻴﺗﺴﯩﺰ ۋۇﺟﯘدﻗﺎ ﻛﯩﻠﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﻧﺎﻣﺎزﻧ
ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷ ﺗﺳۋۋۇر ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ دﯨﻠﯩﺪا ﮬﻗﯩﻘ
ﻧﯩﻴﺗﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩن ﻛﯩﺸ ﺑﯘ ﻧﯩﻴﺗﻨ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﺗ راﻣﯩﺰان ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋزى ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﯘپ روزﯨﻨ ﭘرز دەپ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن
ﮬم روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻨ ﺋﯩﺮادە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ روزﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪۇر ،ﺑﯘ ﻛﯩﺸ ﻛﭼﻠﯩﻚ ﻳﯩﻤك ۋاﻗﺘﯩﺪا روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻨ ﻣﻗﺴت
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﻤك ﻳﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﯧﻴﺖ‐ﺑﺎﻳﺮام ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﯘﭘﺘن ۋاﻗﺘ ﺑﯩﻠن راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﯘﭘﺘن ۋاﻗﺘ
ﭘرﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯧﭽﯩﺴ روزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ،روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻨ ﺋﯩﺮادە ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ۋە ﻧﯩﻴﺗﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،روزا
ﺗﯘﺗﯘﺷﻨ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﻛﭼﻠﯩﻚ ﻳﯩﻤﻛﻤﯘ ﻳﯧﻤﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺧﯘددى ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻳﻳﺪۇ ،ﺋﯧﭽﯩﺪۇ ،ﻣﺎﯕﯩﺪۇ،
ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ ،ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯩﻴﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﭼﻮﻗﯘم ﺑﯘﻧ ﺋﯩﺮادە ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك،
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪۇر .ﺋﮔر ﺋﺎﻏﺰاﻛ :ﻣن ﻗﻮﻟﯘﻣﻨ ﻗﺎﭼﯩﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻟﻮﻗﻤﺎ ﻳﯩﻤك ﻳﯧﻴﯩﺸﻨ ﺧﺎﻻﻳﻤن دﯦﺴ ،ﺑﯘ ﻛﯩﺸ
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺋﺧﻤق ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻧﺎﻣﺎزﻧ ،ﺗﺎﮬﺎرەﺗﻨ ۋە روزا ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﻧﯩﻴت
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺳزﻟرﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﻨ ﺳزﻟﯩن ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ"] .ﻣﯩﻨﮭﺎج ﺳﯜﻧﻨﺗﯘن ﻧﺑۋﯨﻴ-5"ﺗﻮم
-399-398ﺑت[.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻧﯩﻴت دﯦن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر ،ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯩﺮادﯨﺴﯩ ﻛﻟﯜﭼ ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر ،ﺋﯩﺮادﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﻴﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸ ﺗﺳۋۋۇر ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ
ﺋﯩﺮادە دﯦن ﻧﯩﻴﺗﻨﯩﯔ ﮬﻗﯩﻘﯩﺘﯩﺪۇر ،ﺋﯩﺮادە ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﻧﯩﻴﺗﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﻮﻟﺘﯘرﯨﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﺸﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯘرﯨﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻧﺎﻣﺎزﻧ
ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺪى ،ﺋﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨ
ﻣﻗﺴﺗﺴﯩﺰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﻧﯩﻴت دﯦن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻻزﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﺘﯘر ،ﺋﯘ ﭼﺎرﭼﺎﺷﻘﺎ ۋە
ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪە ﺋزى ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ۋاز ﻛﯧﭽﯩﺸﻨ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻟﻧﻠﯩﺘﯩﻦ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪى ،ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺗﺎﻗت ﻛﻟﺘﯜرەﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺗﺎﻗﯩﺘ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩ ﻛﯩﺮﻣﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺗﻛﻠﯩﭗ
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻻﺗﺘ"] ."ﺋﯩﻐﺎﺳﺗﯩﻞ ﻟﯩﮭﭙﺎن" -1ﺗﻮم -137ﺑت[.
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ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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