
 
 

 

ئىطالِذا پٗرزۀحٍٗرگٗ ئىطىُ لٛيۇغٕىڭ 

 ئٗخاللٍىرٜ-ئٗدەپ

 [ئۇيغۇرچٗ]

 آداة جطّية األثٕبء
[باللغة األويغورية]  

ِۇِّ٘ٗٗد ضبٌىٙ ئٌّٗۇٔٗججىذ:  مۇپتى   

حممد صاحل املنجدالشيخ : المفتي  

مۇھەممەد يۇسۇپ: تەرجىمە قىلغۇچي  

محمد يوسف: المترجم  

تەمكىىي. ن: تەكشۇرۇپ بىكىتكۇچي  

تمكيىي. ن: المراجعة  

رىياد شەھرى رەبۋە رايووي دىه تەشۋىقات 
 ھەمكارلىق مەركىزى

 

المكتب التعاووي للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة 
 بمديىة الرياض

1429 – 2008 

 
 

http://www.islamhouse.com/p/6891
http://www.islamhouse.com/p/6891


 1 

  

-ئىطالِذا پٗرزۀحٍٗرگٗ ئىطىُ لٛيۇغٕىڭ ئٗدەپ

 ئٗخاللٍىرٜ

  

  ِٔٛۇرٌۇق ضٛئبي7180

 :سوئال

پٗرزۀحىّگٗ ئىطىُ لٛيّبلچٝ ئىذىُ، ئىطىُ جبٌالظ ۋە لٛيۇغٕىڭ غٗرىئٗجحىىٝ 

 ئٗخاللٍىرٜ لبيطىالر، ئۇٔٝ وۆرضىحىپ ثېرىػىڭالرٔٝ ئۈِۈت لىٍىّْٗ؟-ئٗدەپ

 :جاۋاپ

غۈثٙىطىسوٝ،وىػىٍٗرٔىڭ جۇرِۇغىذا لبٔذاق ئىطىّٕٝ لٌٍٛىٕىع جٌٛىّۇ 

ِۇ٘ىُ ثىر ئىع ٘ېطبثٍىٕىذۇ چۈٔىٝ ثبغمىالر ٌِٗۇَ وىػٝ جٛغرىطىذا 

ِٗيٍٝ ثۇ دۇٔيبدا .ضۆزٌٗغّٗوچٝ ثٌٛغبٔذا ئبٌذٜ ثىٍْٗ ئۇٔىڭ ئىطّىٕٝ جىٍغب ئبٌىذۇ

غۇ ئىطىُ ئۇٔىڭ لبيطٝ .يبوٝ ئبخىرەجحٗ ثٌٛطۇْ،ئۇ غۇ ئىطىُ ثىٍْٗ چبلىرىٍىذۇ

دىٕغب ِٗٔطۇپ ئىىٍٗٔىىىٕٝ ئىپبدىٍٗپ ثېرىذۇ،غۇٔذالال غۇ وىػىٕىڭ ئۆزىگىّۇ 

ئىطىُ ثبغمىالرغب .ئۆزىٕىڭ ِۇغۇ دىٕٕىڭ ئٗزاضٝ ئىىٍٗٔىىىٕٝ ئٗضٍىحىپ جۇرىذۇ

وىػىٍٗرٔىڭ ئىطىُ جٛغرىطىذىىٝ .ِۇغۇ وىػٝ جٛغرىطىذا ثٗزٜ ٌِٗۇِبجالرٔٝ ثېرىذۇ

٘ېططىيبجٝ خۇددٜ وىيىُ ثٗن ئۇزۇْ يبوٝ ثٗن لىطمب ثٌٛۇپ لبٌطب ئٛخػبظ وۆزگٗ 

 .ضىغّىغبٔغب ئٛخػبيذۇ

ئىطىُ لٛيۇغحىىٝ ئٗڭ ئبضبضىي پىرىٕطىپ ئىىػٍىحىػىٗ يٛي لٛيۇٌغبْ 

غٗرىئٗجىٗ ئبضبضالٔغبٔذا ثٗزٜ ئىطىّالرٔٝ لٛيۇظ غٗرىئٗجحٗ . ئىطىّالرٔٝ لٛيۇغحۇر

 .چٗوٍٗٔگْٗ ثٌٛۇپ ئىطىُ لٛيغبٔذا غۇ ئىطىّالرٔٝ لٛيۇغحىٓ ضبلٍىٕىع الزىُ

 :جۆۋۀذىىٝ ئىطىّالرٔٝ ئىػٍىحىع ٘براَ لىٍىٕغبْ
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ئبٌال٘حىٓ ثبغمىغب لۇٌچىٍىمٕٝ ئىپبدىٍٗيذىغبْ ئىطىّالرٔٝ . 1

ئبٌال٘حىٓ ثبغمب ٘ٗرلبٔذاق .ئىػٍىحىع،ِٗيٍٝ ئۇ پٗرىػحٗ يبوٝ پٗيغِٗجٗر ثٌٛطۇْ

غۇڭب ئبٌال٘حىٓ .ٔٗرضٗ يبوٝ زاجمب لۇٌچىٍىمٕٝ ثىٍذۈرۈظ لٗجئىي چٗوٍٗٔگْٗ ئىػحۇر

ثبغمب ٘ٗرلبٔذاْ زاجمب لۇٌچىٍىمٕٝ ثىٍذۈرىذىغبْ ئىطىّالرٔٝ لٛيۇغّۇ 

پٗيغِٗجٗرٔىڭ )،ئبثذۇٕٔٗثٝ(ئٌٗچىٕىڭ لۇٌٝ)ئبثذۇٌرۇضۇي :ِٗضىٍْٗ.٘براِذۇر

دېگٗٔگٗ ئٛخػبظ ئىطىّالر ئبٌال٘حىٓ ثبغمىغب (پبدىػبٕ٘ىڭ لۇٌٝ)،ئبثذۇٌئِٗىر (لۇٌٝ

وىٍّٗروٝ .لۇٌچىٍىمٕٝ ۋە ئبٌال٘حىّٕۇ ثٗورەن ثٛيطۇٔۇغٕٝ ئىپبدىٍٗپ لٛيىذۇ

ِٗغٙۇر ضب٘بثٗ .ئىطّىٕٝ ِۇغۇٔذاق لٛيۇۋاٌغبْ ئىىْٗ دەر٘بي ئۆزگٗرجىع الزىُ

ِېٕىڭ ئىطّىُ :"ئبثذۇراخّبْ ئىجٕٝ ئٗۋف  رەزىيٌٗال٘ۇ ئٗٔٙۇ ِۇٔذاق رىۋايٗت لىٍىذۇ

ئىذٜ،ِْٗ ِۇضۇٌّبْ ثٌٛغبْ --يٗٔٗ ثىر رىۋايٗجىٗ وۆرە ئبثذۇ وٗئجٗ --ئٗضٍٝ ئبثذۇ ئِٗىر

٘بوىُ رىۋايٗت )."چبغذا رەضۇٌۇٌال٘  ِېٕٝ ئبثذۇراخّبْ دەپ چبلىردٜ

 (زە٘ٗثٝ جٛغرا دېگْٗ,3/306.لىٍغبْ

ثٗزٜ ئىطىّالر پٗلٗت .پٗلٗت ئبٌال٘مىال خبش ثٌٛغبْ ئىطىّالرٔٝ لٛيۇظ . 2

ِٗضىٍْٗ .ئبٌال٘ ضۇثٙبٔۇ ۋە جبئبالغىال خبش ثٌٛغبْ ئىطىّالردۇر

ئٗڭ )ۋە رەّ٘بْ رەة ،(رىسىك ثٗرگۈچٝ )،رازىك(يبراجمۇچٝ)خبٌىك

ثٗزىٍىرٜ پٗلٗت يىگبٔٗ ئبٌال٘مىال خبش ثٌٛغبْ .دېگٗٔذەن(غٗپمٗجٍىه

،لب٘ىر دېگٗٔگٗ (غب٘الرٔىڭ غب٘ٝ)ِۇٌۇن-ئٗي-ِٗضىٍْٗ ِبٌىه.ضۈپٗجٍٗردۇر

وىُ ثۇٔذاق ئىطىُ .وىػىٍٗرٔٝ ثۇٔذاق ئىطىّالر ثىٍْٗ چبلىرىع ٘براِذۇر.ئٛخػبظ

ضْٗ :"ئبٌال٘ جبئبال  لۇرئبٔٝ وٗرىّذە ِۇٔذاق دەيذۇ.لٌٛالٔغبْ ثٌٛطب ئۆزگٗرجىػٝ وېرەن

 (ئبيٗت-65"ِٗريَٗ"ضۈرە)"ثبرٌىمىٕٝ ثىٍِٗطْٗ؟ (يبوٝ ئٛخػىػٝ)ئۇٔىڭ غېرىىٝ

رٚغْٗ وبفىرالرغب خبش ثٌٛغبْ ۋە وبفىرالردىٓ ثبغمىالر ئىػٍٗجّٗيذىغبْ . 3

دېگٗٔذەن (گىئٛرگٝ)،جۇرجٛش(پىحىر)ئىطىّالر،ِٗضىٍْٗ ئبثذۇي ِٗضىٙ،ثۇجرٚش

 .ئىطىّالرٔٝ لٌٍٛىٕىع ٘براِذۇر

 



 3 

 

ِٗضىٍْٗ .وىػىٍٗرٔٝ جبغۇجٕىڭ ئىطّٝ ثىٍْٗ چبلىرىع ٘براِذۇر. 4

. ئىجٍىطٕىڭ ئىطّٝ ثىٍْٗ ئبجبظ دېگٗٔذەن

وىُ ثۇٔذاق .يۇلىرىذىىٝ جۆت جۈرٌۈن ئىطىّٕٝ لٛيۇظ لٗجئىي ٘براَ لىٍىٕغبْ

. ئىطىُ لٛيىذىىْٗ ئۇ ئىطىّٕٝ دەر٘بي ئۆزگٗرجىػٝ الزىُ

: جۆۋۀذىىٝ ضٗوىىس جۈرٌۈن ئىطىّٕٝ ئىػٍىحىع ِٗورۇ٘

. ِٗٔىطٝ وىػىٕىڭ وۆڭٍىٕٝ غٗظ لىٍىذىغبْ ئىطىّالرٔٝ لٛيۇظ ِٗورۇ٘. 1

ثۇٔذاق ئىطىّالر ِٗٔىطٝ ٔبچبر،يېمىّطىس،غۇٔذالال ثبغمىالرٔىڭ غۇ وىػىٕٝ 

ثۇ پٗيغِٗجٗر  ٔىڭ چىرايٍىك ئىطىّالرٔٝ لٛيۇظ .ِٗضخىرە لىٍىػىغب ضٗۋەة ثٌٛىذۇ

ِٗضىٍْٗ،ِٗٔىطٝ ضٌٗجىي ثٌٛغبْ .جٛغرىطىذىىٝ وۆرضٗجّىطىگٗ ئۇيغۇْ وٌّٗٗيذۇ

جۆگىٍٗردىٓ جبرلىٍىذىغبْ --،٘ٗييبَ(چېچىع دېگٗٔذەن ِٗٔىذە)،راغبظ(ئۇرۇظ)٘ٗرة

دېگٗٔذەن يېمىّطىس ئىطىّالرٔٝ لٌٍٛىٕىع -ثىر خىً وېطٌٍٗىىٕىڭ ئىطّٝ

. ِٗورۇ٘

وىػىٕٝ جٌٗت لىٍىذىغبْ،وىػىٍٗرٔىڭ جۇيغۇضىغب جٗضىر لىٍىذىغبْ . 2

ثٌٛۇپّۇ لىسالرٔىڭ ئىطّىٕٝ جبٌٍىغبٔذا ثۇ ٔۇلحىغب .ئىطىّالرٔٝ لٌٍٛىٕىع ِٗورۇ٘

ثبغمىالر لىسالرٔٝ ثۇ خىً ئىطىُ ثىٍْٗ چبلىرغبٔذا .ئبال٘ىذە دىممٗت لىٍىع الزىُ

ثٗزٜ وىػىٍٗرٔىڭ ٘ېططىيبجىغب جٗضىر لىٍىػٝ ۋە غۇ لىس جٛغرىطىذا يبِبْ 

. خىيبٌالردا ثٌٛۇغىغب ضٗۋەة ثٌٛۇغٝ ِۇِىىٓ

ٔبخػىچٝ،ئبرجېص لبجبرٌىمالرٔىڭ ئېچىذىىٝ ثٗزٜ ثىر ئٗخاللطىس . 3

ئٗگٗر ئۇالرٔىڭ يبخػٝ .ئىٕطبٔالرٔىڭ ئىطىٍّىرىٕٝ  دٚراپ لٛيۇغمب ثٌّٛبيذۇ

ئىطىٍّىرٜ ثٌٛطب لٌٍٛىٕىػمب ثٌٛىذۇ،ٌېىىٓ ِٗلطٗت غۇ ئىطىّٕىڭ ِٗٔىطىٕىڭ 

يبخػٝ ئىىٍٗٔىىٝ ثٌٛۇغٝ وېرەوىٗ ٘ٗرگىسِۇ ئۇ وىػىٍٗرٔٝ دٚراظ ثٌٛۇپ 

 .لبٌّبضٍىمٝ وېرەن
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ِٗئطىيٗجٍٗرٔٝ ئىطىُ لىٍىپ لٌٛالّٔبضٍىك -يبِبْ ئىع، گۇٔب٘. 4

 يبوٝ زاٌىُ دېگٗٔذەن؛فىرئٗۋٕٔىڭ يبوٝ گۇٔب٘ىبرالرٔىڭ (ئٛغرٜ)ِٗضىٍْٗ،ضبرىك.وېرەن

دېگٗٔذەن ئىطىّالرٔٝ لٛيۇظ ..فىرئٗۋْ،٘بِبْ،لبرۇْ:ِٗضىٍْٗ.ئىطّىٕٝ لٌٛالّٔبضٍىك وېرەن

 . ِٗورۇ٘

وىػىٍٗر ئبرىطىذا يبِبْ خىطٍٗجٍٗر ثىٍْٗ جٛٔۇٌغبْ ٘بيۋأالرٔىڭ ئىطّىٕٝ لٛيۇظ . 5

. دېگٗٔگٗ ئٛخػبظ(ِبيّۇْ)،لىرد(ئىث)،وٌٗت(ئېػٗن)ِٗضىٍٗر٘ىّبر.ِٗورۇ٘

 ئىطىّالرٔٝ لٛيۇظ دىٓ يبوٝ ئىطالَ دېگٗٔذەن ضۆزٌٗر لٛغۇٌغبْ. 6

،ٔۇرۇي (دىٕٕىڭ لۇيبغٝ)،غِٗطىذدىٓ(دىٕٕىڭ ٔۇرٜ)ِٗضىٍْٗ، ٔۇرىذدىٓ.ِٗورۇ٘

ثۇٔذاق ئىطىّالر وىػىگٗ ئۆزٜ اليىك .ئىطالَ،غِٗطۇي ئىطالَ دېگٗٔگٗ ئٛخػبظ

ضٌٗٗف ئبٌىٍّىرٜ ثۇٔذاق ئىطىّالرٔىڭ ئۆزىگٗ .ثٌّٛىغبْ ضۈپٗجٍٗرٔٝ ثېرىپ لٛيىذۇ

ئبٌال٘ ئۇ وىػىگٗ رەّ٘ٗت )ئىّبَ ٔٗۋەۋٜ.ٌٗلٗة ثٌٛۇپ چبلىرىٍىػىٕٝ يبِبْ وۆرەجحٝ

دەپ (دىٕٕٝ لبيحب ثٗرپب لىٍغۇچٝ")ِۇ٘يىذدىٓ"ثبغمىالرٔىڭ ئۆزىٕٝ  (لىٍطۇْ

ئبٌال٘ ئۇ وىػىگٗ رەّ٘ٗت )چبلىرىػىٕٝ يبِبْ وۆرگْٗ؛غٗيخۇٌئىطالَ ئىجٓ جٗيّىيٗ 

دېگْٗ (دىٕٕٝ لٛغذىغۇچٝ")جٗلىيذدىٓ"َ٘ٗ ئۆزىٕىڭ ٌٗلىجٝ ثٌٛغبْ  (لىٍطۇْ

ِبڭب ثۇ ٌٗلٗثٕٝ ئبئىٍَٗ ثٗردٜ،غۇٔىڭ ثىٍْٗ ِّ٘ٗٗ :ئۇ دائىُ.ئىطىّٕٝ يبِبْ وۆرگْٗ

. دەيححٝ"ئبدەَ ثىٍىپ وٗجحٝ

يٗٔٝ ئبثذۇٌال٘ ("ئبثذۇ"ئبٌالٕ٘ىڭ ئىطىٍّىرىغب ثٗٔذىچىٍىىٕٝ ئىپبدىٍٗيذىغبْ. 7

ِٗضىٍْٗ .وٌٗىّىطىذىٓ ثبغمب ضۆزٌٗرٔٝ لٛغۇپ ئىػٍىحىع ِٗورۇ٘)

غۇٔذالال رەضۇي ضۆزىگىّۇ ثبغمب ضۆزٌٗرٔٝ لٛغۇپ .٘ٗضجۇٌال٘،رەّ٘ىحۇٌال٘ دېگٗٔذەن

. ئىػٍىحىع ِٗورۇ٘

پٗرىػحىٍٗرٔىڭ ئىطىٍّىرىٕٝ لٛيۇظ ۋە لۇرئبْ ضۈرىٍىرىٕىڭ ئىطىٍّىرىٕٝ . 8

ثٗزٜ )ثۇ ئىطىّالر ٘ۇرۇفۇي ِۇلٗجحٗئ .ِٗضىٍْٗ جب٘ب،يبضىٓ دېگٗٔذەن.لٛيۇظ ِٗورۇ٘

-ضۈرىٍٗرٔىڭ ثېػىذا وٌٗگْٗ ٘ٗرثٍٗر؛ِٗٔىطىٕٝ پٗلٗت ثىر ئبٌال٘ ثىٍىذۇ
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ثۇ جٛغرىذا .ئۇئىطىّالر رەضۇٌۇٌالٕ٘ىڭ ئىطىٍّىرىذىٓ ئِٗٗش. جۇر(جٗرجىّبٔذىٓ

ئىسدۀّٗوچٝ ثٌٛطىڭىس ئىجٕۇي لٗييىّٕىڭ جۇ٘فٗجۇي ِٗۋدۇد دېگْٗ وىحبثىغب 

. ثٗت-109.ِۇراجىئٗت لىٍىڭ

ئٗگٗر .ثۇ ئىطىّالرٔٝ لٌٍٛىٕىع،ثبغمىالرغب ئىطىُ لىٍىپ لٛيۇظ ِٗورۇ٘حۇر

ثىر وىػىٕىڭ ِۇغۇٔذاق ئىطّٝ ثٌٛطب،ئبئىٍىطٝ جٗرىپىذىٓ لٛيۇٌغبْ ثٌٛۇپ ئۇٔٝ 

. ئۆزگٗرجىع لېيىٓ ثٌٛطب لٌٍٛىٕىۋەرضٗ ثٌٛىذۇ

: جۆۋۀذىىٝ ثٗظ خىً ئىطىُ يبخػٝ ئىطىّالردىٕذۇر

ثۇ رەضۇٌۇٌال٘  ٔىڭ . ئٗڭ يبخػٝ ئىطىّالر ئبثذۇٌال٘ ۋە ئبثذۇرّ٘بٔذۇر. 1

ئبٌال٘ ئٗڭ يبخػٝ :"٘ٗدىطٍىرىذە ثبيبْ لىٍىٕغبْ ثٌٛۇپ،رەضۇٌۇٌال٘  ِۇٔذاق دەيذۇ

 (٘ٗدىص-1398ضٗ٘ىٙ ِۇضٍىُ )"وۆرىذىغبْ ئىطىُ ئبثذۇٌال٘ ۋە ئبثذۇراّ٘بٔذۇر

ئبٌالٕ٘ىڭ ئىطىٍّىرىغب ئبثذۇ ضۆزٜ لٛغۇٌغبْ ئىطىّالر،ِٗضىٍْٗ . 2

. ئبثذۇٌئٗزىس، ئبثذۇرە٘ىُ، ئبثذۇٌٌّٗىه ،ئبثذۇٌئىال٘،ئبثذۇضطبالَ دېگٗٔذەن

٘ېچ .ٔىڭ ئىطىٍّىرٜ-ئبٌال٘ ئۇالردىٓ رازٜ ثٌٛطۇْ-پٗيغِٗجٗرٌٗر. 3

ىئطىُ ِۇِّ٘ٗٗد ضٌٌٍٗٗال٘ۇ ەئٌٗيٙٝ ۋٖضٌٍِٕٗٗىڭ غۈثٙىطىسوٝ ئٗڭ يبخػٝ 

ضۈرە )ئىرادىٍىه پٗيغِٗجٗرٌٗر"ئۇٔىڭذىٓ لبٌطب .ئّٗ٘ٗد َ٘ٗ ئۇٔىڭ ئىطّىذۇر.ىئطّىذۇر

ئۇٔىڭذىٓ وېيىٓ .ئىيطب ۋە ٔۇ٘ ٔىڭ ئىطىٍّىرٜ،ئىجرا٘ىُ،ِۇضب،(ئبيٗت-35"ئٗ٘مبف"

 .ثبغمب پٗيغِٗجٗرٌٗرٔىڭ ئىطىٍّىرٜ يبخػىذۇر

رەضۇٌۇٌال٘  ثبرٌىك .ئبٌالٕ٘ىڭ جٛغرا يٌٛذىىٝ ثٗٔذىٍىرىٕىڭ ئىطىٍّىرٜ. 4

ضب٘بثىٍٗرٔىڭ ئىطىٍّىرىٕٝ .يبخػىذۇر ضب٘بثىٍىرىٕىڭ  ئىطىٍّىرٜ

لٛيۇظ،غۇٔذالال ئۇالرٔىڭ ئىسىذىٓ ئٗگىػىع ۋە جېخىّۇ يۇلىرٜ ٔٗجىجىگٗ 

 .ئېرىػىػٕٝ ئبرزۇ لىٍىع ِۇضحٗ٘ٗپحۇر

. وىػىٕٝ خٛظ لىٍىذىغبْ،ِٗٔىطٝ يبخػٝ ثٌٛغبْ ئىطىّالر. 5

 .ئىطىُ لٛيۇغحب يٗٔٗ جۆۋۀذىىٝ ثىر لبٔچٗ ٔۇلحىغب دىممٗت لىٍىع وېرەن
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غۇ ئىطىّٕىڭ ئبغۇ وىػىگٗ ثىر ئۆِۈر ِ٘ٗرا٘ ثٌٛىذىغبٍٔىمىٕٝ . 1

ئٗگٗر ئۇ غۇ ئىطىُ ضٗۋەثٍىه ثٗزٜ ئبۋارىچىٍىمالرغب يٌٛۇلطب .ئۇٔحۇِبضٍىك وېرەن

ثٌٗىٝ دادىطىٓ يبوٝ غۇ ئىطىّٕٝ لٛيغۇچىذىٓ رۀجىػٝ،يبِبْ وۆرۈپ لېٍىػٝ 

. ِۇِىىٓ

جبٌٍىّبلچٝ ثٌٛغبْ ئىطىّٕٝ ثىر لبٔچٗ جٗرەپحىٓ ئٛثذاْ ئٛيٍىٕىع .  2

غۇ ئىطىُ غۇ وىػىٕىڭ يبغٍىك ۋالحىذا لبٔذاق ئبڭٍىٕىذۇ،ئۆضّۈر چېغىذا .وېرەن

لىسٜ دەپ / يبوٝ لېرىغبْ ۋالحىذا لبٔذاق ئبڭٍىٕىذۇ،ئۇٔىڭ  پٗرزۀحٝ پبالٔىٕىڭ ئٛغٍٝ

چبلىرىٍىػمب خٛغبي ثٛالِذۇ،دادىطٝ پبالٔىٕىڭ دادىطٝ دەپ چبلىرىٍىػمب خٛغبي 

. ثٛالِذۇ دېگٗٔگٗ ئٛخػبظ

چۈٔىٝ ئۇ ثبال غۇ دادىٕىڭ ئىطّٝ ثىٍْٗ .ئىطىُ لٛيۇظ دادىٕىڭ ٘ٛلۇلىذۇر. 3

ٌېىىٓ دادىغب ٔىطجٗجْٗ .چبلىرىٍىذۇ،پبالٔىٕىڭ ئٛغٍٝ ،پبالٔىٕىڭ لىسٜ دېگٗٔذەن

ئبيبٌىٕىڭ ئبرزۇٌىرىغب لۇالق ضېٍىع،ئۆزٜ جبٌٍىغبْ ئىطىُ جٛغرىطىذا ئبٔىٕىڭ 

. پىىرىٕٝ ئبڭالظ ۋە ِبلۇٌٍىمىٕٝ ئېٍىع ِۇضحٗ٘ٗپحۇر

ِٗيٍٝ دادىطٝ .ثبال چٛلۇَ دادىطىٕىڭ ئىطّٝ ثىٍْٗ چبلىرىٍىػٝ وېرەن. 4

ئبجرىػىپ وٗجىْٗ ثٌٛطۇْ،ثبٌىطىذىٓ خٗۋەر ئبٌّبيذىغبْ، ٘ٗجحب ثبٌىطىٕٝ ثىرەر 

ثبٌىٕٝ دادىطىذىٓ ثبغمب وىػىٕىڭ ئىطّٝ ثىٍْٗ .لېحىُ وۆرۈپ ثبلّىغبْ ثٌٛطۇْ

پٗلٗت ثىر خىً ئٗ٘ۋاي ثۇٔىڭذىٓ ِۇضحٗضٕب،ئٗگٗر جۇغۇٌغبْ ثبال .چبلىرىع ٘براِذۇر

زىٕبدىٓ جۇغۇٌغبْ ثٌٛطب ئۇ چبغذا ئبٔىطىٕىڭ ئىطّٝ ثىٍْٗ چبلىرىٍىذۇ،ثۇ چبغذا 

 .دادىطىٕىڭ ئىطّٝ ثىٍْٗ چبلىرىػمب ثٌّٛبيذۇ

 


