 ‐ 5595ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﮬﻳﺰ ۋاﻗﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯧﯩﺘﯩﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﮬﻳﺰ ۋاﻗﺘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺎﭼﺎن ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯧﯩﺘﯩﺪۇ؟ ﺋﮔر ﺋﺎﻳﺎل ﮬﻳﺰ ۋاﻗﺘﯩﻢ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘ دەپ ﻗﺎراپ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﻧ ﻗﺎن ﻛﻟﻧﻠﯩﯩﻨ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻳﺎﻛ ﺑﯧﻐﯩﺮرەڭ
ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘق ﻛﻟﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻳﺰدﯨﻦ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺋﺎز ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻛپ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﮬﻳﺰ ﻗﯩﻨﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯜزۈﻟﯜﺷ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﮬﻳﺰ ﻣﯘددﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋڭ ﺋﺎز ۋاﻗﺘ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈز ،ﺋڭ ﻛپ ۋاﻗﺘ ﺋﻮن
ﺑش ﻛﯜن دﯦن ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﺋڭ ﺋﺎز ۋە ﺋڭ ﻛپ ۋاﻗﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺴ ﻳﻮق ،ﻗﺎﭼﺎن ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ
ﻣﻟﯘﻣﻠﯘق ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﺮى ﺗﯧﭙﯩﻠﺴﺎ ﺋﺎز ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻛپ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﮬﻳﺰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ دﯦن ﻗﺎراﺷﻨ ﻳﺎﻗﯩﻼپ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺴﺘ ﻧﯘرﻏﯘن ﮬﻛﯜﻣﻠرﻧ ﮬﻳﺰﮔ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎز ﻳﺎﻛ ﻛپ ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺑﯩﯩﺘﻤﯩﺪى ،ﺋﯜﻣﻤت
ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋە ﺋﻮﻣﯘﻣ ﻣﺳﯩﻠ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩ ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ۋاﺧﺘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﯩﺘﻤﯩﺪى .ﺋﯩﺴﻼم
ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑزﯨﺴ ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎز ۋە ﻛپ ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺑﯧﯩﺘﺘ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﺑﯧﯩﺘﯩﺸﺘ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘ ،ﺑزﯨﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ
ﺋڭ ﻛپ ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺑﯧﯩﺘﺘ ،ﺋڭ ﺋﺎز ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺑﯩﯩﺘﻤﯩﺪى ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋڭ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ ﻗﺎراش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ:
ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﺋڭ ﺋﺎز ۋە ﺋڭ ﻛپ ۋاﻗﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺴ ﻳﻮق دﯦﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر""] .ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-19 "ﺗﻮم -237ﺑت[.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺑﯘ ﻳردە ﺋﯩﺴﺘﯩﮭﺎزە)ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﻛﯧﺴﯩﻠ (دەﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻗﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘ ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩ
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﻤﯘ ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﻗﺎن ﺑﯩﻠن ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻨﯩﻨ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺳﯜﭘﺗﻠر ﺑﯩﻠن
ﭘرﯨﻘﻠﻧﺪۇرﯨﻤﯩﺰ:
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رەﯕ :ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻨ ﻗﺎراﻣﺘﯘل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﮭﺎزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻨ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻗﻮﻳﯘق‐ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻗ :ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻨ ﻗﻮﻳﯘق ،ﻳﯩﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﮭﺎزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻨ ﺳﯘﻳﯘق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﭘﯘرﯨﻘ :ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﭘﯘرﯨﻘ ﺳﯩﯧﺴﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﮭﺎزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﭘﯘرﯨﻘ ﺳﯩﯧﺴﯩﻖ ﺋﻣس ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺗﻮﻣﯘردﯨﻦ ﻛﻟن
ﺋﺎدەﺗﺘﯩ ﻗﺎﻧﺪۇر.
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ‐ﻳﯘﻣﺸﺎﻗﻠﯩﻘ :ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻨ ﺋﺎﺷﺎرا ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﻗﯩﺘﯩﯟاﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﮭﺎزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻨ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﻣﯘردﯨﻦ ﻛﻟن ﻗﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯧﺘﯩﯟاﻟﯩﺪۇ.
ﮬﻳﺰ ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ﭼﻛﻠﻳﺪۇ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﮭﺎزە ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩﻤﻳﺪۇ .ﭘﻗت ﺋﻮﺑﺪان ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﮔرﭼ ﻗﺎن ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼ ۋە ﻧﺎﻣﺎز
ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ داۋاﻣﻼﺷﺴﯩﻤﯘ ﮬر ﻧﺎﻣﺎز ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺗرەت ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎﻧﺪا ﻗﺎن ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﻗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ زﯦﻴﯩﻨ ﻳﻮق ،ﺋﺳﻠ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺪە ﻗﺎن ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻨ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﻗﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﻛﻟﺴ ﺷﻳﺨﯘل
ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺋﯩﺴﺘﯩﮭﺎزە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ،ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻛپ
ﻣﯘددﯨﺘ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻮن ﺑش ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﺗﺴ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﮭﺎزە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﮬﻳﺰدﯨﻦ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗەﻧﺪﯨ ﺋﯩ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﻨﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺎق ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ داﻻﻟت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘدﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎق
ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺗﻮﻟﯘق ﻗﯘرۇﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﻨﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎق ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘق ﻛﻟﻤﯩﺴ ،ﻗﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎق ﭘﺎﺧﺘﯩﻨ ﻛﯩﺮﮔﯜزﯨﺪۇ،
ﭘﺎﺧﺘﺎ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ،ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ.
ﺋﮔر ﻛﯩﺮﮔﯜزﮔن ﭘﺎﺧﺘﺎ ﭘﺎﻛﯩﺰە ﮬﺎﻟﺗﺘ ﭼﯩﻘﻤﺎي ،ﻗﯩﺰﻏﯘچ ﻳﺎﻛ ﺳﺎﻏﯘچ ﻳﺎﻛ ﺑﯧﻐﯩﺮرەڭ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ دەۋرﯨﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺧﯘش‐ﺑﯘي ﻧرﺳ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﯩﺮﻏﯩﺶ ﭘﺎﺧﺘﯩﻼرﻧ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺋﯩﺸ
رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﺎﻧﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋۋەﺗﺗﺘ ،ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘ ﺋﯘﻻرﻏﺎ :ﺋﺎق ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻗﻨ ﻛرﻣﯩﯜﭼ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﯕﻼر دەﻳﺘﺘ.
]ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ .ﺋﯩﻤﺎم ﺑﯘﺧﺎرى ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ" ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺑﯩﺪا :ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸ دﯦن ﺑﺎﭘﻘﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻟﺘﯜرﮔن .ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻚ ﻣﯘﺋﺗﺘﺎدا -130ﻧﯘﻣﯘردا ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
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ﺋﺎﻳﺎﻟﻼردﯨﻦ ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪا ﺳﺎﻏﯘش ﻳﺎﻛ دۇغ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻠر ﻛﻟﺴ ،ﮬﯧﭻ ﻧرﺳ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻳﯘﻳﯘﻧﯘش
ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻧرﺳﯩﻠر ﻳﯘﻳﯘﻧﯘﺷﻨ ۋاﺟﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ۋە ﻳﯘﻳﯘﻧﯘش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺋﻣس.
ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺋﺗﯩﻴ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ :ﺑﯩﺰ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﻟن ﺳﺎﻏﯘش ﻳﺎﻛ دۇغ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ
ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﯘق)ﭘﻗت ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ(] .ﺋﺑﯘ داۋۇد رﯨﯟاﻳﯩﺘ-307 ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺲ ،ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن -320
ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ" ﭘﺎﻛﯩﺰە ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ" دﯦن ﺳز زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن[.
ﺋﻣﻤﺎ ﺳﺎﻏﯘش ۋە دۇغ ﻧرﺳﯩﻠر ﮬﻳﺰﮔ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ ﻛﻟﺴ ﺋﯘ ﮬﻳﺰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺗﺗﯩﻨﭽ :ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺗﻛﯩﺘﻠﯩﺴ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻧ ﻗﺎن ﻛﻟن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻛپ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪا
ﻛﻟﻤﯩن ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﺋﯘ ﮬﻳﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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