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ﺯﯗﻟﻬﻪﺟﺠﻪ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ
ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻜﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗﺵ،
ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﯨﺪەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯟﯦﻠﯩﺸﻰ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﺯﯗﻕ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺳﺎۋﺍﺑﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪە ﺋﺎﻛﺘﯩﭙﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﯘﺯﻏﺎﺗﻘﯩﻠﻰ
ۋﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻱ،
ﻛﯜﻥ ۋە ﻛﯧﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﻪﻙ ﺋﻪۋﺯەﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻھﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ھﻪﻣﺪﯗ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ.
ـ

ﺑﯘ

ﺗﺎﺋﻪﺕ

ﻣﻪۋﺳﯘﻣﯩﺪﯨﻦ

ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ،

ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ

ﺗﻮﻧﯘﺵ،

ﻳﯧﺘﻪﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﺵ ،ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗۋﯦﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘھﯩﻤﺪﯗﺭ....
ـ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ھﺎﻣﺎﻥ ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ،ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ،
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺳﻪﻥ ﺋﯚﺯەﯕﮕﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﮕﻪ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﺟﯩﻠﯩﯔ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﮕﻪ( ﻗﻪﺩەﺭ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ" ھﯩﺠﺮ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ - ٩٩ ،ﺋﺎﻳﻪﺕ.
ﺑﯘ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺗﺎﺋﻪﺕ ﻣﻪۋﺳﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺯﯗﻟﻬﻪﺟﺠﻪ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﻰ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ

١

ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ" :ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە )ﺯﯗﻟﻬﻪﺟﺠﻨﯩﯔ  ١ـ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ  ١٠ـ ﻛﯜﻧﯩﮕﯩﭽﻪ( ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺍﷲ ﻏﺎ ﺋﻪڭ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻛﺮەﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ" ﺩﯦﺪﻯ .ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ :ﺋﻰ ﺍﷲ ﻧﯩﯔ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ! ﺍﷲ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺟﯩﻬﺎﺩﻣﯘ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﻪﺗﻤﻪﻣﺪﯗ؟ ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ" :ﺍﷲ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﻬﺎﺩﻣﯘ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺟﯧﻨﻰ ،ﻣﯧﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺟﯩﻬﺎﺩﻗﺎ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ،ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﺷﯧﻬﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ(
ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯖﻼ ﺋﻪﻣﯩﻠﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ] .ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﺪﯨﻦ[
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯘ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺧﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﻤﯘ ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪۋﺯەﻟﺪﯗﺭ.
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﮔﻪۋﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ :ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪھﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻰ .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺳﯜﺑﻬﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ) ،ﺯﯗﻟﻬﻪﺟﺠﯩﻨﯩﯔ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ( ﺋﻮﻥ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ....
ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ"...
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ :ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﻪھﻠﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﭙﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻳﺘﯩﻨﻰ ھﻪﺝ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﭙﻰ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺳﺎﻟﯩﻬ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ.
ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ :ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺗﻪﺳﺒﯩﻬ ،ھﻪﻣﺪﯗﺳﺎﻧﺎ ۋە ﺗﻪﻛﺒﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ :ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ" :ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﺎﺗﺘﺎ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻛﺮەﻙ ﻛﯜﻥ ﻳﻮﻕ .ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺗﻪھﻠﯩﻴﻞ ،ﺗﻪﻛﺒﯩﺮ ۋە ھﻪﻣﺪﯗ
ﺳﺎﻧﺎﻧﻰ ﻛﯚپ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ" ]ھﻪﺩﯨﺲ ﺷﻪﺭﯨﻒ[.
٢

ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ :ﺑﯘ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﻮﻟﯘﻍ ﺋﻪﺭەﻓﺎﺕ ﻛﯜﻧﻰ
ﺑﺎﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ھﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻟﯘﻍ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯜﻧﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭ؛ ﺑﯘ

ﻛﯜﻥ ـ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ۋە ﺗﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﻮڭ
ھﻪﺝ ﻛﯜﻧﯩﺪﯗﺭ.
ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭘﻪﺯﻟﻰ ﺋﯩﻨﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ
ﺳﻮۋﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺯﯗﻟﻬﻪﺟﺠﻪ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﺎﻳﻠﻰ! ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ
ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ھﻪﻗﻘﯩﻲ ﺗﻪﻗﯟﺍ ۋە ﺳﺎﻟﯩﻬ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛﻪﺑﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﺷﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﺎﻳﻠﻰ! ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ
ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺯﯗﻟﻬﻪﺟﺠﻪ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﻰ
ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜچ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻳﻠﻰ!
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﺭﯗﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ:
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺯﯗﻟﻬﻪﺟﺠﻪ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﯨﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺭﯗﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﯘﺭ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ .ﺭﯗﺯﺍ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻧﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﺩﯨﺴﻰ ﻗﯘﺩﺩﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺭﻭﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺯﯗﻟﻬﻪﺟﺠﻪ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﻗﻘﯘﺯﯨﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺭﯗﺯﺍ ﺗﯘﺗﺎﺗﺘﻰ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ:
"ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺯﯗﻟﻬﻪﺟﺠﻪ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﯨﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ ،ﺋﺎﺷﯘﺭﺍ ﻛﯜﻧﻰ ۋە ھﻪﺭ ﺋﺎﻳﺪﺍ
ﺋﯜچ ﻛﯜﻥ( ،ﻗﻪﻣﻪﺭﯨﻴﻪ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ -١٣،١٤،١٥ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ )ھﻪﭘﺘﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﺷﻪﻧﺒﻪ ،ﭘﻪﻳﺸﻪﻧﺒﻪ
ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ﺭﯗﺯﺍ ﺗﯘﺗﺎﺗﺘﻰ" ]ھﻪﺩﯨﺲ ﺷﻪﺭﯨﻒ[.
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺯﯗﻟﻬﻪﺟﺠﯩﻨﯩﯔ  ٩ـ ﻛﯜﻧﻰ )ﺋﻪﺭەﻓﺎﺕ ﻛﯜﻧﻰ( ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ :ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ" :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺋﻪﺟﯩﺮ ﻛﯜﺗﯜپ ﺋﻪﺭەﻓﺎﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ۋە
ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﯩﻐﺎ ﻛﻪﻓﻔﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﮔﯘﻧﺎھﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ(".
٣

ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﺗﻪﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ:
ﺑﯘ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﻪﻛﺒﯩﺮ ،ھﻪﻣﺪﯗﺳﺎﻧﺎ ،ﺯﯨﻜﯩﺮ ،ﺗﻪﺳﺒﯩﻬ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻮﻟﯘﻏﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﺑﺎﺭ ﺋﻮﻧﻠﯜﻙ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻻﺯﯨﻢ .ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎۋﺍﺯﻟﯩﻖ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ )ﺩﯨﻨﯩﻲ ۋە
ﺩﯗﻧﻴﺎۋﻯ( ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯘﻥ ،ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪە( ﺍﷲ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺭﯨﺰﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﭼﺎﺭۋﺍ ـ ﻣﺎﻟﻼﺭﻧﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺗﯚﮔﻪ ،ﻗﻮﻱ ،ﺋﯚﭼﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺍﷲ ﻧﯩﯔ
ﻧﯧﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺷﯜﻛﯜﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ( ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ" ھﻪﺝ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ٢٨ ،ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ.
ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺗﻪﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯜﻧﻠﯜﻙ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﻬﻴﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﻏﺎﭘﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ۋە ﺋﻪﺑﯘ ھﯘﺭەﻳﺮە
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺯﯗﻟﻬﻪﺟﺠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﻪﻛﺒﯩﺮ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﺳﺎﻏﻼﻡ
ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﻛﻮﻟﻠﯩﺘﯩﭗ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﺎھﺎﯕﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﺎھﺎﯕﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ
ﺗﻪﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﻪﻛﺒﯩﺮﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﻬﻴﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﺑﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ :ھﻪﺝ ۋە ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ:

٤

ﺑﯘ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﻪۋﺯەﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺑﻪﻳﺘﯩﻨﻰ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﻳﺘﯩﻨﻰ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ "ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ھﻪﺟﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﻧﻪﺳﯩﯟﯨﮕﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ.
ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ :ﺋﻮﻣﯘﻣﻪﻥ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺶ:
ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚپ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ،
ﻧﻪﭘﻠﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﺯﯨﻜﯩﺮ ،ﺩﯗﺋﺎ ،ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ،ﺋﺎﺗﺎ -ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺳﯩﻠﻪ-
ﺭەھﯩﻢ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗپ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯘﺵ ۋە ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ :ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ:
ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺑﯘ ﺧﯘﺳﯘﺳﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ.
ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ :ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ:
ﺑﯘ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯘﻧﺎھ ۋە
ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼﺵ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻣﯘھﯩﻢ .ﺗﻪۋﺑﻪ ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ
ﻳﯧﻨﯩﭗ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﮔﯘﻧﺎھﻨﻰ ﺳﺎﺩﯨﺮ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﮔﯘﻧﺎھﺘﯘﺭ.
ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺩەﺭھﺎﻝ ،ﻛﯩﭽﯩﻜﺘﯜﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺋﯚﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
٥

ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺑﯩﺮ .ﮔﯘﻧﺎھ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﻧﺎھﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺗﻪۋﺑﻪ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻜﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪﻟﯩﻜﺘﯘﺭ" ﻗﻪﺳﻪﺱ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ٦٧ ،ـ ﺋﺎﻳﻪﺕ.

ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ

ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﻨﯩﯔ

ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺑﻪﻟﮕﯜﻟﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ

ﺋﻮﻳﻐﯘﻥ

ھﯧﻴﯩﺖ

ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺸﯩﻨﻰ ۋە ﺑﯘ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.

٦

