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ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺘﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋە ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭ:
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺘﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺘﯩﺪﺍ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩﺍﺋﯧﺮ
ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﯩﯖﯩﺰﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭ ۋە ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ
ﻳﯜﻧﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ » «http://www.islamadvice.comﺩﺍ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺷﯘ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ
ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ھﯘﺯﯗﺭﯨﯖﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﺳﯘﻧﺪﯗﻕ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺷﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﯖﻜﻰ ،ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ
ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺋﯜچ ھﯧﻴﯩﺖ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ھﻪﺭ ھﻪﭘﺘﯩﺪە ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﯜﻣﻪ
ﻛﯜﻧﻰ ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻳﯩﻠﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﯗﺯﺍ ۋە ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻛﯧﻠﯩﭗ" ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﻛﯜﻧﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﺧﻪﻳﺮﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭﯗﺯﺍ ۋە ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﮕﻪ
ﺗﯧﮕﯩﺸﺘﯜﺭﯛپ ﺑﻪﺭﺩﻯ" ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﻳﯘﻥ ـ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎﻏﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﻨﻰ ،ﺯﯨﻜﯩﺮ ،ﺷﯜﻛﯜﺭ ،ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ۋە ﺋﻪﭘﯘﭼﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﻛﯜﻧﮕﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﺘﯜﺭﯛپ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ھﯧﻴﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ھﯧﻴﯩﺖ ﺑﺎﺭ.
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ،ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﻛﯜﻧﺪە ھﯧﻴﯩﺖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ....
ھﯧﻴﯩﺘﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﯧﻴﯩﺖ ﻛﺎﻟﯩﻨﺪﺍﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﺎﻳﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﻪھﻠﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ۋەﻟﺠﺎﻣﺎﺋﻪ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.
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ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺷﺎﻓﯩﺌﯩﻴﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ
ھﯧﻴﯩﺖ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯛﺷﻜﻪﻥ ،ﺑﯘ
ھﻪﻗﺘﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﺋﯩﺒﻦ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻧﯩﯔ "ھﯧﻴﯩﺖ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻬﻴﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺧﯘﭘﺘﻪﻥ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ
ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﺑﺎﻣﺪﺍﺗﻨﯩﻤﯘ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﻪﻝ ﺑﺎﻏﻼﺷﺘﯘﺭ" ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ :ﺗﻪﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ؛ ھﯧﻴﯩﺖ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺑﺎﺯﺍﺭﻻﺭ ۋە ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﺩە ،ﭘﻪﺭﺯ
ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻳﻮﻟﻼﺭﺩﺍ ۋە ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺗﻪﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺋﯩﻤﺎﻡ
ﺧﯘﺗﺒﻪ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺗﻪﻛﺒﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯗ .ﺗﻪﻛﺒﯩﺮ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯗ "ﺋﺎﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻛﺒﻪﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﯘ
ﺋﻪﻛﺒﻪﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻛﺒﻪﺭ ،ﻻﺋﯩﻼھﻪ ﺋﯩﻠﻠﻪﻟﻼھﯘ ۋەﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻛﺒﻪﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻛﺒﻪﺭ،
ۋەﻟﯩﻠﻼھﯩﻠﻬﻪﻣﺪ" .ﺗﻪﻛﺒﯩﺮ ھﻪﺭ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﺎﻛﻰ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ
ﻗﻪﺩەﺭ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯗ.
ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ :ھﯧﻴﯩﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯘﻳﯘﻧﯘﺵ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺋﻪﻟﻰ ۋە ﺋﯩﺒﻦ ﺋﯚﻣﻪﺭ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻳﯘﻳﯘﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭ
ﺑﺎﺭ.
ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ھﯧﻴﯩﺖ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﻮﻧﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﻪڭ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯧﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯧﻴﯩﺸﻰ ۋە ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﺑﺎﺭ ﺧﻮﺷﭙﯘﺭﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻰ
ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ :ﻛﯜﻥ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ھﯧﻴﯩﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ .ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﯔ
ۋﺍﻗﺘﻰ ﻛﯜﻥ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼپ ﺯﺍۋﺍﻟﻐﯩﭽﻪ) .ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﯔ ﺗﻪﭘﺴﯩﻼﺗﯩﺪﺍ ﺑﯘ ﺧﯘﺳﯘﺳﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻤﯩﺪﯗﻕ(
ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ :ھﯧﻴﯩﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻣﯘﻛﻪﺭﺭەﻣﻪﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺋﻪھﯟﺍﻟﺪﺍ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﺗﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺳﻪھﺮﺍﻻﺭﺩﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﻮڭ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯗ.
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ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﯨﻨﭽﻰ :ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﭘﻼ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﻪﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ،ھﯧﻴﯩﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯘﺗﺒﯩﻨﻰ ﺗﯩﯖﺸﺎﺵ ﻣﯘھﯩﻢ .ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺑﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە
ھﯧﻴﯩﺘﻘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﻣﯘھﯩﻢ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭﺩﺍ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﯨﻨﭽﻰ :ﻧﺎﻣﺎﺯ ۋە ﺧﯘﺗﺒﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﻤﺎﻡ ۋە ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭ
ﮔﯚﺷﯩﺪﺍ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ .ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺋﻮﻧﯩﻨﭽﻰ :ھﯧﻴﯩﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻤﯘ
ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﯘﺭ.
ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﮔﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﯧﻴﯩﺶ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ
ﻗﻮﻟﯘﻡ ـ ﺧﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ۋە ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻼﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﯧﭽﺒﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﻣﯘﺋﻪﻛﻜﻪﺩە )ﻳﻪﻧﻰ ۋﺍﺟﯩﭗ( ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﻰ
ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭ ،ﺋﺎﻳﺎﻝ ،ﻣﯘﻗﯩﻢ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ ،ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻠﯘﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ ،ھﯚﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯘﻝ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻧﻪﺯەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺯﯙﺭﯛﺭ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭﻻﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ھﯧﭻ ﮔﻪپ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﻮﻥ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ :ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻘﻘﺎ ،ﺋﯚﭼﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﻨﻰ ﺗﻮﺷﻘﯘﺯﻏﺎﻥ
ﺋﻮﻏﻼﻕ ،ﺗﯜﮔﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺵ ﻳﺎﺷﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ﺋﺎﻟﺘﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯩﻨﻰ ،ﻛﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚﺗﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ
ﺑﻪﺵ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘ ،ﺋﺎﻗﺴﺎﻕ ،ﺋﻮﺭﯗﻕ ـ ﺋﺎۋﺍﻕ ۋە ﺑﯩﺮ
ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺳﯘﻧﯘﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺷﻪﺭﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺋﻮﻥ ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ :ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ،ﺋﻮﺭﯗﻕ -ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺧﻮﻟﯘﻡ ـ
ﺧﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻜﻠﯩﻚ ۋە
ﺋﺎﺩﺍۋەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯘﻳﯘﺷﻰ ۋە ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ :ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ "ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ"
ﺩﯦﻴﯩﺸﻤﻪﻛﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻨﺪﯗﺭ.
٣

ﺋﻮﻥ ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﻰ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ.
ھﯧﻴﺘﺘﺎ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﻛﯧﻴﯩﻢ ـ ﻛﯩﭽﻪﻙ ۋە ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﺘﺎ ،ﺋﯚﻳﻨﻰ ﺭﯨﻤﻮﻧﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە
ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﻪﺵ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﭼﯩﻘﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯩﺴﺮﺍﭘﺨﻮﺭﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯘﺗﻠﯘﻕ ﻛﯜﻧﺪە
ﻳﯩﻐﺎ ـ ﺯﺍﺭە ،ﻗﺎﻳﻐﯘ ھﻪﺳﺮەﺗﻨﻰ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻻﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ :ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ.
ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ :ﻳﺎﺕ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺳﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﯨﻼﺵ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ۋە ﻗﻮﻝ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﺭﯨﺸﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ.
ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ :ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﻪﺭﺋﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺧﯘﺗﯘﻥ ـ ﻗﯩﺰﻻﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﯨﻲ ﺳﻮﺭﯗﻧﻼﺭﺩﺍ ،ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ.
ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ :ﻧﺎﺧﺸﺎ ـ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﺳﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﻳﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ.
ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ :ﻗﻪﺭﺕ ،ﻗﯩﻤﺎﺭ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ.
ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﯨﻨﭽﻰ :ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ،ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﻏﺎﭘﯩﻞ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ.
ﺗﯘﻗﻘﯘﺯﯨﻨﭽﻰ :ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﺶ ،ﺯﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻕ ۋە ﻏﻪﻳﯟەﺗﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎھ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ.
ﺋﻮﻧﯩﻨﯩﭽﻰ :ﻣﺎﺯﺍﺭ ﮔﯜﻣﺒﻪﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﺮﺍﻕ ﻳﯧﻘﯩﺶ،
ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪﺵ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ.
ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﺴﻰ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻛﯩﻴﯩﻨﺪﯛﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ﺳﯩﺮﺗﻼﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ھﻪﺯەﺭ ﺋﻪﻳﻠﻪﺵ.
ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ھﯧﻴﯩﺘﺘﺎ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺗﻪﻗﻠﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﯧﭽﯩﺶ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻖ.
٤

ﺋﻮﻥ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ :ھﯧﻴﯩﺖ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺭﯗﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ.
ﺋﻮﻥ ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ :ھﯧﻴﯩﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﯩﺶ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ.
ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ :ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﻏﯩﭽﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ،ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ.
ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﻨﯩﯔ ﺧﺎﻟﯩﺲ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ! ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻼﺷﺘﯩﻜﻰ،
ھﯧﻴﯩﺘﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﺎﺋﯩﺘﻰ
ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ،ﻛﯧﻴﯩﻢ ـ ﻛﯧﭽﻪﻛﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰەﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﮔﯘﻧﺎھﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ھﯧﻴﯩﺖ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﯧﻴﯩﺖ ھﯧﻴﯩﺘﺘﯘﺭ ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ....
ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺗﺎﺋﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ.

٥

