 ‐ 331090ﺧﯩﻴﺎﻟ ﻗﯩﺴﺴﻟرﻧ ﻳﯧﺰﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﻮﻗﯘرﻣﻧﻠرﮔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ،ﺧﯩﻴﺎﻟ ﻗﯩﺴﺴ ﻳﺎزﻏﺎن ﮬﻣﺮاﮬﯩﻤﻐﺎ ﻧﺎرازﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪۈردۈم ،ﻣن ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ
ﻧﺎرازﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪۈردۈم:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﮬﻣﺮاﮬﯩﻢ ﺷرﺋ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠرﻧ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﯘرۇپ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻟ ﻗﯩﺴﺴﯩﺴﯩ ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮﯨﻨ دەﻟﯩﻞ ﻛﻟﺘﯜردى،
ﺋﯘ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﺎﻛ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﯘ ﺗﻮﻗﯘﻏﺎن ﻗﯩﺴﺴﯩﺴﯩﺪە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺗﺎرﯨﺨﯩﺪا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﺋﻮرۇن ۋە زاﻣﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﻣﯘﺷﯘ دۇﻧﻴﺎدﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ دۇﻧﻴﺎ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﯘ ﺗﻮﻗﯘﻏﺎن ﺧﯩﻴﺎﻟ ﻗﯩﺴﺴدە ﺋرەب ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎرﯨﻠ دﯦﻧﺪەك ﺋﻮرۇﻧﻼر ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﺋﯘ ﻗﯩﺴﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻗﺴﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺋﺎن –ﮬدﯨﺲ ﺗﯧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺸﻠﺗﺘ ،ﺋﻣﻟﯩ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺧﯩﻴﺎﻟ ﻗﯩﺴﺴﯩ ﺋﺎﻳت‐
ﮬدﯨﺲ ﺗﯧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺸﻠﺗﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﻗﯩﺴﻘﯩﭽ ﺟﺎۋاپ :ﺋﯩﺴﻼﮬﺎت ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﯩﻴﺎﻟ ﻗﯩﺴﺴ ۋە رﯨﯟاﻳﺗﻠرﻧ ﻳﺎزﺳﺎ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺲ ﺗﯧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺸﻠﺗﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﻛﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﯩﻞ ﻳﻮق ،ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺗﭘﺴﯩﻼﺗ ﺗۋەﻧﺪە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ۋە ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.

ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺧﯩﻴﺎﻟ رﯨﯟاﻳﺗﻠرﻧ ﻳﯩﺰﯨﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ.
ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﺰ  ‐174829ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺧﯩﻴﺎﻟ رﯨﯟاﻳﺗﻠرﻧ ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻨ،
ﺑﯘ ﻗﯩﺴﺴﯩﻠر ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺗﻘﺎ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪۇق.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐278767ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
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ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺧﯩﻴﺎﻟ ﻗﯩﺴﺴﯩ ﺋﺎﻳت‐ﮬدﯨﺲ ﺗﯧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ.
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺲ ﺗﯧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺸﻠﺗﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﻛﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﯩﻞ ﻳﻮق .ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮى
ۋە ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠردﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﮬﻠﯩﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩ ﮬﺎﺟت ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن دەﻟﯩﻞ ﺋﯩﻧﻠﯩ روﺷن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮى
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛپ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘﻧ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻼر ﭼﯜﺷﯩﻨﻟﻳﺪۇ ،ﺧﯘددى ﻧﺎﻣﺎز ،زاﻛﺎت ،روزا ۋە ﮬج ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧﯩﯔ ﭘرﯨﺰ
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ،ﮔﯜزەل‐ﺋﺧﻼﻗﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻛﺴ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﺋﺧﻼﻗﻼردﯨﻦ ﭼﻛﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺗﻠرﮔ ﺋﻮﺧﺸﺎش.
ﻗﯩﺴﺴ ﻳﺎزﻏﯘﭼ ﺑﯘ ﻣﻧﯩﺪﯨ ﺋﺎﻳﺗﻠرﻧ دەﻟﯩﻞ ﻛﻟﺘﯜرﺳ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ روﺷﻧﺪۇر.
ﺑﯘ ﻳردە ﻳﻧ ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﺎﻳت‐ﮬدﯨﺴﻠر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﮬﻠﯩﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈﺷﯩ
ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳت‐ﮬدﯨﺴﻠرﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﮬﻠﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮراش ﻛﯧﺮەك ،ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ
ﺑﯩﻠﻤي ﺗﯘرۇپ دەﻟﯩﻞ ﻛﻟﺘﯜرۈش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴ ،ﺋﺎﻳت‐ﮬدﯨﺴﻨ ﺋز ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ
دەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻢ ﺗﭘﺴﯩﺮﯨﻨ ﺗت ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺗﭘﺴﯩﺮ ﺗت ﻳﻮل
ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ :ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋرەﺑﻠر ﺋز ﺗﯩﻠﯩﺪا ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮى .ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﮬﯧﭻ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤن دﯦﻴﯩﺸﯩ ﻳﻮل ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮى.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﮬﻠ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮى .ﺗﺗﯩﻨﭽ :ﭘﻗت ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﻤن دﯦﻧﻠر
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽ‐ﻛﺎززاپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘﻧ ﺋﯩﺒﻨ ﺟرﯨﺮ ﺋز ﺗﭘﺴﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗددﯨﻤﯩﺴ-1 ﺗﻮم -73-70ﺑﺗﺘ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﺋﯩﺒﻨ ﻛﺳﯩﺮ ﺋز ﺗﭘﺴﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗددﯨﻤﯩﺴ-1 ﺗﻮم -14ﺑﺗﺘ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن.
زەرﻛﯩﺸ" ﺑﯘرﮬﺎن" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -2ﺗﻮم -167-164ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﻛﻟﺘﯜرﮔن" :ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﺮﻧ
ﺗت ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﺸ ﺗﻮﻏﺮا ،ﺋرەﺑﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮى ﺗﯩﻞ ۋە ﮔﺮاﻣﻤﺎﺗﯩﺎ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪۇ.
ﺗﭘﺴﯩﺮدﯨﻦ ﻣﯘﺷﯘ ﻗﯩﺴﯩﻤﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸﺘ ،ﺗﭘﺴﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﺶ ﺋرەب ﺗﯩﻠﯩﺪا ﻛﻟن ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺋرەب ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻟﯘﻏت ﺗﺗﻘﯩﻘﺎﺗ ۋە ﭼﯜﺷﻧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﺗﭘﺴﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸ‐
ﭼﯜﺷﻧﺪۈرﯨﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎزراق ﻟﯘﻏت ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑزى ﺋﻮرﺗﺎق ﻣﻧﺎﻧ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳزﻟر
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬر ﺋﯩ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﻤﭘﺘﯩﻤن دەپ ﺑﺎﮬﺎﻧ‐ﺳۋەپ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺸ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮى :ﺑﯘ ﺋﻗﯩﺪە‐ﺗۋﮬﯩﺪﻧ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺷرﺋ ﮬﻛﯜﻣﻠرﻧ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺗﯧﯩﺴﺘﻠردﯨﻦ ،ﻣﻧﺎﺳ ﺋﻮﻗﯘش ﺑﯩﻠﻧﻼ ﺋﻗﻠﯩ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﮬر ﺑﯩﺮ
ﺳزﻟﯜك روﺷن ﺑﯩﺮ ﻣﻧﺎﻧ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﺘﯩﻦ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣﻧﺎﺳ دەپ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ
ﻗﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﺪە ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻳﻮق ،ﺗﭘﺴﯩﺮى ﺗﯘﺗﯘق ﺋﻣس ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ » ﻓﺎﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻪ«
ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ»:ﺑﯩﻠﯩﻨ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﻻﻳﯩﻖ ﮬﯧﭻ ﻣﺑﯘد ﻳﻮﻗﺘﯘر« ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻗﯩﻘ ﺋﯩﻼھ ﺋﯩن ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﺪە ﮬﯧﭻ
ﺷﯧﺮﯨ ﻳﻮق دﯦن ﺑﯘ ﺗۋﮬﯩﺪ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﮬﻣﻤ ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠﻟﻳﺪۇ.
ﮬر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ »ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﯕﻼر ،زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﻼر« دﯦﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﺎﻳﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺗﻗززاﺳﯩﻨ ،ﺑﯘﻳﺮۇق
ﺷﻛﻠﯩﺪﯨ ﺋﺎﻳﺗﺘﯩﻦ ﻧﺎﻣﺎز ۋە زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘرﯨﺰ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮى ،ﺑﯘ ﻏﻳﺒ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﻨﯩﯔ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﺘ ،ﻳﺎﻣﻐﯘرﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘ ۋە ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘدﯨ ﺗرەﻟﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟ ۋە روﮬﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧ
ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺗﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.
ﺗﺗﯩﻨﭽ :ﺋﺎﻟﯩﻢ‐ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮى .ﺑﯘ ﺗﯜردﯨ ﺗﭘﺴﯩﺮ ﺋﻮﻣﯘﻣن ﺋﯩﺰاﮬﻼش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳزﻧ
ﺋﯩﺰاﮬﻼﻧﻐﺎن ﺗرەﭘ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ،ﮬﻛﯜم ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ،ﺋﻮﭼﯘق ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﻮﻣﯘﻣ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ
ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻼﺷﺘﯘرۇش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺗﯜردﯨ ﺳزﻟرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﯩ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق
ﻣﻧﺎﻻرﻧ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ ،ﺑﯘ ﺗﯜردﯨ ﺋﺎﻳﺗﻠرﻧ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎن ﺋﻟﯩﻤﺎﻻردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرﯨﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ".
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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