ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻨﯩﯔ
ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯘﻧﻰ
ﺗﯜﺯﯨﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ
] اﻷو�ﻐﻮر�ﺔ  -ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ [ uyghur -

ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺷﻪﻳﺦ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﻟﻤﯘﻧﻪﺟﺠﯩﺪ

ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ :ﺳﻪﻳﭙﯩﺪﺩﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌﻪﺯﯨﺰ
ﺗﻪﻛﺸﯜﺭۈپ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﯜﭼﻰ :ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﺩﯨﻦ ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻰ
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ﺸﻠﻜﺔ "ﺪ اﺜﻟﻘﺔ ﻲﻓ اﻵﺧﺮ�ﻦ"  ،أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ  ،وﻃﺮق ﻋﻼﺟﻬﺎ
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ﻀﻴﻠﺔ الﺸﻴﺦ �ﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻤﻟﻨﺠﺪ

ﺮﻤﺟﺔ :ﻴﻒ اﺪﻟﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰ�ﺰ
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ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯜﺯﯨﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ
 -١١٩٦٣١ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﭘﺎﻛﯘﻟﺘﯩﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪﻫﺴﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ،
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺳﺎﻟﻤﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭۈپ ﻫﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺰﺍﺭ
ﺑﻮﻟﺪۇﻡ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ،
ﻫﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎﻡ ﺑﯘ
ﻫﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻫﯧﺲ
ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﺑﯘ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﻳﺎﺧﺸﻰ -ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﺭ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﺋﯩﺸﯩﺪﺍ ﺯﻭﺭ
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍۋﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ۋە ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻫﻪﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ .ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ
ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ؟.
ﺟﺎۋﺍپ:
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﻪﺩﻫﯩﻴﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
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ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ:

ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ

ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ

ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ

ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ،
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﻪۋەپ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻫﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻰ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﺧﺴﺘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﺧﺴﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪۇﺭ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ :ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﺳﻜﯩﻠﯩﻚ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺑﻪﺯﻯ ۋﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﺭۇﻕ-
ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﺎﻧﺎ
ﺑﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺩۇﻧﻴﺎﺳﯩﺪﺍ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﻛﯚﺭەﺵ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ-ﺩە ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ
ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻫﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﻭﺳﺖ-
ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭﻟﯩﺮﻯ

ﻫﻪﺗﺘﺎ

ﺋﯘﺭۇﻍ-ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻏﯩﻤﯘ

ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪۇ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻫﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﯨﻐﯘﭼﻰ
ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ! ﺳﯩﺰ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﭘﺎﻛﯘﻟﺘﯩﺘﯩﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻜﻪﻧﺴﯩﺰ ،ﺑﯘ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﻫﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﻫﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺗﺎﻗﯩﺘﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﭼﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ،ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﻛﯧﺴﻪﻟﺪﯨﻦ
ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻤﯩﺰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ
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ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨﯩﯔ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮔﻪﺭﭼﻪ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯘﺭۇﻍ-ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ،ﺩﻭﺳﺖ-ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭﻟﯩﺮﻯ ۋە
ﺧﯘﻟﯘﻡ-ﺧﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﺋﯘ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ
ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯚﺯ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯘ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺩەﺭﺕ-ﺋﻪﻟﻪﻡ ،ﻗﺎﻳﻐﯘ ﻫﻪﺳﺮەﺗﻜﻪ
ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﺠﻰ :ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﯨﻐﯘﭼﻰ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ! ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺴﻘﯩﻐﯩﻨﻪ ﺑﯩﺮ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﺎﯕﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
 -١ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ! ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯜﭼﯜﺭ
ﻳﻮﻟﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ،

ﻫﻪﻣﻤﻪ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ

ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ

ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﯖﯩﺰﻧﻰ

ﻳﻮﻗﺎﺗﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻧﺪە،
ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ؟ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪە ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ۋە ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯩﭗ ﺋﯘﭼﯩﺪۇﺭ.
-٢ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ ،ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺭ ،ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺳﯩﺰﻣﯘ
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ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﺍ،

ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﺴﯩﺰ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ

ﺑﯩﺮ

ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ؟ ،ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﯩﺰﮔﻪ
ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﻫﻪﻗﺴﯩﺰ ﻫﯚﻛﯜﻣﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ،
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
 -٣ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ! ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ،ﺋﺎﺳﯩﻴﻼﺭ ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻠﻪﺭ،
ﺳﺎﺭﺍڭ-ﻣﻪﺟﻨﯘﻧﻼﺭ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭ ۋە ﺭەﺯﯨﻠﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﺎﺭ،
ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﻫﯧﭻ ﻛﯩﺸﻰ
ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮە ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ.
 -٤ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘﺯۇﻟﺪﻯ ۋە ﻫﺎﻻﻙ
ﺑﻮﻻپ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﺩەپ ﻫﯚﻛﯜﻣﻨﻰ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﺘﯘﺭۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﮔﺎﻫﻼﻧﺪۇﺭﻏﺎﻥ،
ﺯۇﻟﯘﻡ

ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻫﯚﻛﯜﻡ ،ﻫﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﻛﺮﺍﻕ ﻫﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪۇ .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻫﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻫﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ
ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻫﯚﻛﯜﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻫﺎﻻﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ
ﻫﻪﻗﺘﻪ ﺋﻪﺑﯘ ﻫﯘﺭەﻳﺮە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼﻫﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
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ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻫﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﺩﯨﺴﻪ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻫﺎﻻﻙ
ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻜﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ«] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ -٢٦٢٣
ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﻫﻪﺩﯨﺲ[.
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﻗﻪﻟﺒﻨﻰ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﻰ
ﺑﯘﺯﯨﺪۇ .ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ۋەﻫﯩﻤﻪ-ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﭼﯚﻣﺪۈﺭﯨﺪۇ،
ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﻗﯧﻴﯩﻨﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪۇ ،ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﺎﺭﺍﻣﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ۋە ﻏﻪﻡ-ﻗﺎﻳﻐﯘ
ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
 -٥ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ،
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪﻳﺪۇ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻪﻳﺪۇ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪۇ.
 -٦ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﭘﺴﻰ ﺗﯩﻴﯩﻠﯩﺶ ﺧﻪﺗﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ
ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﻳﯩﭗ -ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﻰ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪۇ.
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﺴﯩﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ
ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ :ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩەﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﺍﺵ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯚﺯ ﺳﺎﻫﯩﺒﯩﻨﻰ ﻫﺎﻻﻛﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ) .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
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ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ( .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ! ﺳﯩﺰ
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻫﯩﻠﻰ-ﻣﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻫﻪﺯەﺭ ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺋﯘ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﺎﺯﺩۇﺭۇﺷﺘﯩﻦ ﭼﺎﺭﭼﺎپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ۋە ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰﻟﻪﻧﻤﻪﻳﺪۇ ،ﻫﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ

ﺑﯩﻜﺎﺭ

ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،

ﻳﺎﺧﺸﻰ

ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ
ﺗﻮﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ

ﺋﺎﺯﺩۇﺭۇﺵ

ﭼﯜﺷﯜﺭۈﺵ

ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ

ﺷﯧﺮﯨﻜﻨﯩﯔ

ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪۇ.
 -٧ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ! ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺳﯩﻬﯩﺘﯩﻤﯩﺰ :ﺳﯩﺰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﻟﺒﯩﻲ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨﯩﻼ ﻛﯚﺭۈﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘﭘﺎﻳﯩﻠﻪﻧﻤﻪڭ،
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ

ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﯖﯩﺰﺩﺍ

ﻳﺎﺧﺸﻰ،

ﺳﺎﻟﯩﻬ،

ﺋﯧﺴﯩﻞ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺳﯩﻐﻤﺎﻳﺪۇ،
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﻗﺎﺭﺍﺭ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﯧﺴﯩﻞ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ،
ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍ ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ ۋە ﺗﻪﯕﭙﯘﯕﻠﯘﻗﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ
ﻗﺎﻻﻻﻳﺴﯩﺰ .ﺳﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺴﯩﺰ ،ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﺍ
ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ،ﭘﺎﻙ ،ﺩﯨﻴﺎﻧﻪﺗﻠﯩﻚ ،ﺳﺎپ ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﺎﻟﯩﻬ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎڭ .ﺳﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭۇپ ،ﺳﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﻗﯩﻠﻤﺎڭ.
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ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە

ﻫﯚﻛﯜﻡ

 -٨ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ،
ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻫﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ

ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ

ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﻻﺯﯨﻢ ﺗﯘﺗﯘﺷﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨﻰ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ .ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﺋﯩﻤﻠﯩﻖ ﺷﻮﺋﺎﺭﻯ
ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺋﯘﻻﺭ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﯩﺪەﻙ:
ُ ْ َ َ ً ََ ُ ُ
َّ ُْ ُ ُ
� ْﻢ ل َﻮ ْﺟﻪ لﻠَّـﻪ َﻻ ﻧُﺮ ُ
ﻜ ً
ﻮرا﴾
�ﺪ ِﻣﻨ�ﻢ ﺟﺰاء وﻻ ﺷ
﴿ِ�َﻤﺎ �ﻄﻌِﻤ
ِ
ِ ِ
ِ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ» :ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﺎﺋﺎﻡ
ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ )ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ( ﻫﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ۋە
ﺗﻪﺷﻪﻛﻜﯜﺭ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ« ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻛﯧﺮەﻙ] .ﺳﯜﺭە ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ -٩
ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
-٩

ﺳﯩﺰ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ

ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ

ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯔ ،ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەﺭﺳﯩﺪﯨﻦ
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭۈپ ﻗﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﻣﺎﻻﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﺎﻟﻼﺷﺘﺎ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ۋە
ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺑﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ۋە ﻧﻪﺳﯩﻬﯩﺘﯩﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺑﯘ
ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
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ﺗﯚﺗﯩﻨﺠﻰ :ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﺭ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯘ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﻪﺭﺩۇﻕ (١٠٥٧٢٨ ،٨٤١٢ ،٦٩٩٦٤ ،٦٩٤٢ ،٥٢٠٢) .ﺑﯘ ﺳﯘﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ
ﺟﺎۋﺍﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺭﺍﺯﻯ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ
ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭۇﺷﯩﻨﻰ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻫﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﺵ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺩۇﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺯﺍﻳﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ۋە ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﺋﻪﺭﻧﻰ ﺭﯨﺰﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ،ﺳﺎﻟﯩﻬ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ.
ﻫﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﺪۇﺭ.
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