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ﺳﻜﻮﻻﺭﯨﺰﻡ )ﺋﯩﻠﻤﺎﻧﯩﺰﻡ( ۋە ﺟﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺕ
ﺋﯩﻼۋە :ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯩﻠﻤﺎﻧﯩﺰﯨﻢ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﺳﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﺍ ﺗﯧﺨﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﻪﺭەﺑﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘ ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰﭼﯩﺪﯨﻜﻰ ”“Scularism
)ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻟﯩﻖ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﺩﯨﻦ ﺋﻪﺭەﺑﭽﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﻤﺎﻧﯩﺰﯨﻢ ﺩەپ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺷﻪﺭﻗﺸﯘﻧﺎﺳﻼﺭﻧﯩﯔ
ﮔﯘﻣﺎﺷﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﺗﺎ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﻧﻰ ﺋﯩﻠﻤﺎﻧﯩﺰﯨﻢ ﺩەپ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﻳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﺎﻧﻰ
ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ ۋە ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪﺗﻨﻪپ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮﯨﺘﺎﻧﯩﻴﻪ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻗﺎﻣﯘﺳﻰ
”“Scularismﻧﻰ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻨﻰ ﺗﻪﺭﻏﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﺠﺘﻤﺎﺋﯩﻲ ھﻪﺭﻛﻪﺕ ...ﺩەپ
ﺋﯩﺰﺍھﻠﯩﻐﺎﻥ .ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺧﯘﻻﺳﯩﻠﯩﮕﻪﻧﺪە ،ﺑﯘ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﻘﺎﻥ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ”ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ
ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ھﺎﻛﯩﻤﻴﻪﺕ ﺗﯜﺯﯛﻣﯩﻨﻰ ﻳﺎﻗﻼﺵ“ﻧﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻰ ،ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﺘﯩﻦ،
ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﻨﻰ ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﻥ ھﻪﺭﻛﻪﺗﻨﻰ ﭼﯚﺭﯨﺪەﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ،
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﻧﻰ ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ” ﺳﻜﻮﻻﺭﯨﺰﻡ“
ﺩەپ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ- .ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺳﻜﻮﻻﺭﯨﺰﻡ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ھﺎﺯﺍﺭﯨﺘﻰ ھﺎۋﺍﻳﻰ -ھﻪۋەﺳﻨﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﯩﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ
ﭼﯜﺷﯜﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺷﻪﻛﯩﻞ ۋە ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﻯ)ﻛﻮﻧﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯧﯖﻰ،
ﺷﻪﺭﻗﭽﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﻏﻪﺭﺑﭽﻪ( ﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯘﭘﯘﺭ ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻧﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ
ﺋﺎﻻھﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ۋە ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻰ ۋە ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯩﯟﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ
ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ ،ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﻗﺎﺭﺍﺵ ،ﺳﯚﺯ ،ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ،ﺗﻪھﻠﯩﻞ ۋە ﺗﻪﭘﯩﺴﺮﻟﻪﺭﻣﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻣﯘ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ(
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ؛ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ «] ، [١ﻳﻪﻧﻪ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ھﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﻛﻪﻟﺴﯩﻼ ﺋﯘﻻﺭ )ﺋﯘﻧﻰ(» :ﺑﯩﺮ ﺳﯧﻬﺮﯨﮕﻪﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺟﻨﯘﻥ« ﺩﯦﺪﻯ*ﺋﯘﻻﺭ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ

١

ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ( ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻧﻤﯘ؟ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭ
ﺑﯩﺮ  -ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ( ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﯘﭼﻰ ﻗﻪۋﻣﺪﯗﺭ«][٢
ﺟﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﺷﻪھﯟەﺗﻜﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﺯﯨﻨﺎﻧﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻟﻠﯘﻕ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ.
ﺋﯘﺭۋە ﺋﯩﺒﻦ ﺯﯗﺑﻪﻳﺮ ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺩەپ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ :ﺟﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻧﯩﻜﺎھ ﺗﯚﺕ ﺧﯩﻞ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺮﻯ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻧﯩﻜﺎھﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺘﺘﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﺸﻨﻰ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ،ﺋﯘ ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻧﯩﻜﺎھ ﺋﻮﻗﯘﻻﺗﺘﻰ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ،ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻧﯩﻔﺎﺳﺘﯩﻦ ﭘﺎﻛﻼﻧﺴﺎڭ ،ﭘﺎﻻﻧﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﻪﻝ ،ﺩەﻳﺘﺘﻰ-ﺩە،
ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ھﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻳﻮﻟﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ھﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺑﯘﻧﯩﻤﯘ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺑﺮﻭﻳﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﻧﯩﻜﺎھ ﺋﯩﺴﺘﯩﺒﺰﺍﺉ )ﻣﺎﻝ
ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺋﻮﺗﯜﻧﯜپ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﻧﯩﻜﺎھﻰ( ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻜﺎھ ،ﺋﻮﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﻡ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ ۋە ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ھﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯧﭽﻪ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﻮﺭﯗﻥ ﺟﯩﻨﺴﻰ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻛﻪﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻜﻪ ﺟﯘﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺋﺎﻳﺎﻝ :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ،ﺩەﻳﺪﯗ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ” ھﻪﻱ ﭘﺎﻻﻧﻰ ﺑﯘ
ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺑﺎﻻڭ“ ﺩەپ ،ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯜﻛﻠﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ
ﺧﯩﻞ ﻧﯩﻜﺎھ ،ﺑﯩﺮ ﺗﻮپ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺋﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ھﯧﭽﻘﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﭘﺎھﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﺸﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﺎﻳﺮﺍﻕ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ ،ﻛﯩﻢ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ،ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ھﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﻮﻏﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ،
ﺋﯘﻻﺭ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﻳﻪﻛﯜﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯜﻛﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ
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ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﺑﯘﻧﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺒﻪﺭﺗﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺟﺎھﯩﻠﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻧﯩﻜﺎھﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ
ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﯩﻜﺎھﯩﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ) .ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻲ ،ﻧﯩﻜﺎھ -٣٧ :ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﺑﺎﺵ ﺑﺎﺷﺘﺎﻗﻠﯩﻐﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻳﻪﻧﯩﻼ
ﺗﯜۋەﻥ ﺳﻪۋﯨﻴﻪﺩە ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﻣﯘﻻھﯩﺰە ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩەﻙ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻮۋﺍﻗﻘﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﻳﻮﺳﯘﻧﺪﺍ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺳﻪﺑﻜﻪ ﺗﻪۋە ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ھﯧﺮﯨﺴﻤﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺟﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺯﯨﻨﺎﻧﻰ ﻣﺎﻗﯘﻝ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ۋە ﺳﻪۋەﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﻳﻮﻟﻠﯘﻕ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻪﺭەﺏ ﺟﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ،ﻏﻪﺭﺏ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ،
ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﺎﻻھﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺯ -ﻛﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺧﯧﺠﯩﻠﻠﯩﻖ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺑﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﻪﺗﺘﺎ ،ﻛﯚﻛﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﯟﯨﺘﻪﺗﺘﻰ .ﻛﯧﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﻛﻪﻳﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺑﻪﺯﯨﺪە ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭼﻠﯩﻨﯩﺸﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ ،ﻣﻪھﺮەﻣﺴﯩﺰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺸﺎﺗﺘﻰ .ﺋﻪﺗﯩﺮﻟﻪﻧﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺩﯦﮕﯜﭼﻪ ﭼﯧﭽﯩﭗ،
ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ.
ﺟﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ
ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﺟﺎھﯩﻠﻴﻪﺕ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﻗﯘﻝ ﻳﺎﻛﻰ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﺩەﻙ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯚﻣﻪﺭ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺟﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ھﯧﭽﻨﯧﻤﻪ ﺳﺎﻧﯩﻤﺎﻳﺘﺘﯘﻕ.
)ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻲ ،ﻟﯩﺒﺎﺱ (٣٠ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ھﻪﺗﺘﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ
ﻳﻮﻗﯩﺮﯨﻤﯘ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ» :ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﺳﻪﺑﻪ ﺋﺎھﺎﻟﯩﺴﯩﮕﻪ( ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ )ﻳﻪﻧﻰ
ﺑﯩﻠﻘﯩﺴﻨﯩﯔ( ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ )ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ۋە ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﻪﺗﯩﮕﻪ
ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ( ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﭼﻮڭ ﺋﻪﺭﺷﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻪﻥ ][٣
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»ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ » :ﺋﯘ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﻠﻘﯩﺲ( ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺋﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺭ! ﻣﯧﻨﯩﯔ
)ﺑﯘ( ﺋﯩﺸﯩﻤﺪﺍ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗپ ھﯧﭻ ﺋﯩﺸﻨﻰ
ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﯩﻨﯩﻢ ﻳﻮﻕ«
*ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ» :ﺑﯩﺰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ۋە ﺟﻪﯕﮕﯩﯟﺍﺭﻣﯩﺰ ،ﺋﯩﺶ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﯖﺪﯨﺪﯗﺭ،
)ﺑﯩﺰﻧﻰ( ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻨﻰ )ﺋﻮﻳﻼپ(ﻛﯚﺭﮔﯩﻦ«][٤
ﺟﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ھﺎﺯﺍﺭﯨﺘﻰ ﺟﯩﻨﺴﻰ ھﺎۋﺍﻳﻰ  -ھﻪۋەﺳﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﺘﻪ ﻣﯘﺑﺎﻟﯩﻐﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﻟﯘﺕ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﻪۋﻣﻰ ،ﻳﻮﻧﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ۋە ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻳﺎۋﺭﯗﭘﺎﻟﯩﻘﻼﺭﺩەﻙ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ
ﺟﯩﻨﯩﺴﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺸﯩﮕﻪ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ
ﺟﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ھﺎﺯﺍﺭﯨﺘﻰ ،ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﺸﻨﻰ ،ﻗﯩﻤﺎﺭ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﻨﻰ ،ﺟﺎﺯﺍﻧﻪ ﻳﯩﻴﯩﺸﻨﻰ ﻳﻮﻟﻠﯘﻕ
ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﻧﻪﺳﯩﺒﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻕ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ،ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﺯﻭﻣﯩﮕﻪﺭﻟﯩﻚ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﮔﻪۋﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺟﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﻏﻪﺭﺏ
ھﺎﺯﺍﺭﯨﺘﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﻧﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﯧﺮﺍﻕ ،ﺟﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ھﺎﺯﺍﺭﯨﺘﻰ ،ﻳﻮﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەﻙ ﻳﻮﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ
ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﯟﻯ ﺋﯧﻠﯩﻤﻠﻪﺭﺩە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ،ﻳﯧﺰﺍ
ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯘﺗﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﺭﻭﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ
ﺋﺎﻻھﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﺭﻭھﯩﻲ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﭽﻪ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ھﺎﻳﺎﺕ
ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪﻯ ۋە ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
»ﺋﯘﻻﺭ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻧﯩﯔ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﯩﻨﯩﻼ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻦ )ﻳﻪﻧﻰ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺋﯩﺸﯩﺪﺍ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﺘﯩﻦ( ﻏﻪﭘﻠﻪﺗﺘﯩﺪﯗﺭ«][٥
»ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪە ﻛﯧﺰﯨﭗ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯەﺗﻤﯩﺪﯨﻤﯘ؟ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭ( ﻗﯘۋۋەﺗﺘﻪ ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ
ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺕ ﺗﯧﺮﯨﺸﺘﺎ ،ﺋﯩﻤﺎﺭەﺕ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﺎ ﺑﯘﻻﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭەﻳﺸﻠﻪﺭ( ﺩﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
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ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ )ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ( .ﺍﷲ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ )ﻳﻪﻧﻰ ﺍﷲ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﮔﯘﻧﺎھﺴﯩﺰ ھﺎﻻﻙ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ( ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ )ﻛﯘﻓﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯜﭼﯜﻥ( ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ )ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ھﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﺪﻯ(«][٦
»ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩ  -ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯩﺮەﻣﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﯨﯖﻤﯘ؟
*ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﻪھﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ*ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ۋﺍﺩﯨﻘﻮﺭﺍﺩﺍ ﺗﺎﺷﻼﺭﻧﻰ
ﻛﯧﺴﯩﭗ )ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ( ﺳﻪﻣﯘﺩﻧﻰ ﺍﷲ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﺪﻯ*ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻗﻮﺯﯗﻗﻼﺭ
ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﭘﯩﺮﺋﻪۋﻧﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﺪﻯ*ﺋﯘﻻﺭ ﺷﻪھﻪﺭﻟﻪﺭﺩە )ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ( ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺷﺘﻰ*ﺋﯘ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﻠﺪﻯ*ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ
ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ*ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ )ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﻰ( ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ«][٧
------------------------------------------------------------------] [١ﺑﻪﻗﻪﺭە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -١١٨ ،ﺋﺎﻳﻪﺕ.
] [٢ﺯﺍﺭﯨﻴﺎﺕ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -٥٣ ،٥٢ ،ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ.
] [٣ﻧﻪﻣﻠﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -٢٣ ،ﺋﺎﻳﻪﺕ.
] [٤ﻧﻪﻣﻠﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -٣٣ ،٣٢ ،ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ.
] [٥ﺭﯗﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -٧ ،ﺋﺎﻳﻪﺕ.
] [٦ﺭﯗﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -٩ ،ﺋﺎﻳﻪﺕ.
] [٧ﻓﻪﺟﯩﺮ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -٦ ،ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ  -١٤ﺋﺎﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ
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