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"ﺯﺍﻣﺎﻥ ۋە ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ
ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪۇ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﺩﯨﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ؟
-١٣٠٦٨٩ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
"ﺯﺍﻣﺎﻥ ۋە ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪۇ" ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺳﯚﺯ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟ ،ﺑﯘ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ-ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻦ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ .ﺑﯘ
ﻫﻪﻗﺘﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ .ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚپ
ﺋﻪﺟﯩﺮ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ.
ﺟﺎۋﺍپ:
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﻪﺩﻫﯩﻴﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
"ﺯﺍﻣﺎﻥ ۋە ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪۇ" ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺳﯚﺯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﯚۋەﻧﺪە ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﺍ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ:
-١ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘﺭۇﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﺋﻰ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ
ۋە ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ۋﺍﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﯩﺴﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﺴﺎﻕ :ﻫﺎﺭﺍﻗﻨﯩﯔ ،ﺯﯨﻨﺎﻧﯩﯔ،
ﺟﺎﺯﺍﻧﯩﻨﯩﯔ ۋە ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻨﻰ ﻗﺎﻗﺸﯩﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ
ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ ۋە ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ
ﻫﺎﻻﻝ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﻳﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەﻙ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ۋەﻫﻴﻰ
ﺋﯩﻼﻫﯩﻲ
ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺷﺘﯘﺭۇﻟﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﻯ
ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﻪﺷﻜﻪﻧﺪۇﺭ.
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-٢ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﻰ-ﺧﺎﻫﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ "ﺯﺍﻣﺎﻥ ۋە
ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪۇ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ
ﺩەﺳﺘﻪﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﺭۈﻟﮕﻪﻥ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ۋەﻫﻴﻰ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﺎﻟﯩﻢ-ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺗﺒﯩﻘﻼﺵ-ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻠﻪﺷﺘﯜﺭۈﺵ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺩﯨﻨﻰ
ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﻐﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﺭۇﻧﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﻫﯧﭻ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻳﻮﻕ ،ﻛﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﻧﻪﺯەﺭ ﺩﯨﻨﻰ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪﺧﺴﻰ ﻏﻪﺭەﺯ-ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ
ﻗﯩﻠﺪۇﺭۇﺷﻘﺎ ﻫﻪﺩﺩﻯ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺟﯜﻣﻠﯩﺪە "ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ" ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪۇ ﺩەپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﯩﯔ
ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪۇ ﺩﯦﻴﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﭼﻮڭ ﭘﻪﺭﻕ ﺑﺎﺭ .ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪۇ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ-ﻫﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺋﻮﭼﯘﻕ
ﻫﯚﻛﯜﻡ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺠﺘﯩﻬﺎﺩﯨﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﺘﺎ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻳﯧﯖﻰ ۋەﻗﻪﻟﯩﻚ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ۋە ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﺩﺍ
ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﻛﯚﺭۈﻟﯩﺪۇ.
ﺷﻪﻳﺦ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯩﺒﺮﺍﻫﯩﻢ ﺭەﻫﯩﻤﻪﻫﯘﻟﻼﻫ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ:
"ﺋﺎﻟﻼﻫ ۋە ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺭﻭﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯ ﺯﺍﺗﯩﺪﺍ ﻫﺎﺩﯨﺴﻪ-
ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻰ ۋە ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﻳﺪۇ .ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻫﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺷﻪﺭﺋﻰ ﻫﯚﻛﻤﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ-ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ
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ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﻘﺎﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﺑﯘ
ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﺪﻯ ،ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺟﺎﻫﯩﻞ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﻪﻫﻠﻰ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ "ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪۇ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﺎ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪۇ.
ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻠﻠﻪﺕ-ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻰ ﺗﯚۋەﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯ
ﮔﯘﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ "ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻻﺭ
ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪۇ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇﺭﻟﯩﺮﻯ ،ﺩۇﻧﻴﺎۋﻯ
ﻏﻪﺭەﺯ-ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻫﺎﻳﯟﺍﻧﯩﻲ ﺷﻪﻫﯟەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪۇﺭۇﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭۇپ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻥ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻫﻪﺭۋﺍﻗﯩﺖ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻫﯩﻤﺎﻳﻪ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺴﯩﺰ .ﺋﯘﻻﺭ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﻧﻪﺯەﺭ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ-ﻫﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﻳﻪﻧﻰ"ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪۇ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯜﺭﯨﺪۇ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪۇﺭﯨﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ
ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ.
"ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻻﺭ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪۇ" ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﯩﻢ-ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ:
ﻣﺎﺩﺍﻣﯩﻜﻰ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﺩﺍ ﺷﻪﺭﺋﻰ ﺋﯘﺳﯘﻝ ۋە ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﻫﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ
ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﻠﻪﺕ ،ﺋﺎﻟﻼﻫ ۋە ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﻫﯚﻛﻤﯩﮕﻪ
ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﺎﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ"] .ﺷﻪﻳﺦ
ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯩﺒﺮﺍﻫﯩﻢ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻟﯩﺮﻯ-١٢ﺗﻮﻡ -٢٨٩-٢٨٨ﺑﻪﺗﻠﻪﺭ[.
-٣ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋەﻫﻴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪۇ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﺩﯨﻦ،
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ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ۋە ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭۇﺵ ﺩۇﺭۇﺱ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﺎ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﺩﯨﻦ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ
ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇﺭۇﺵ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯘﻗﯘﻡ
ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻜﻰ ،ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪە ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ-
ﻫﻪﺩﯨﺴﻜﻪ ﺗﺎﻳﺎﻧﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ،
ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻫﯚﻛﯜﻣﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇﺭۇﺷﯩﻤﯘ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ) .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﻳﯜﺯﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪۇ( ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭۇﺵ
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﺩۇﺭۇﺱ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.
ﺷﻪﻳﺨﯘﻝ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪ ﺭەﻫﯩﻤﻪﻫﯘﻟﻼﻫ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ:
ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ" :ﺋﯩﺠﻤﺎﺉ" ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪە
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇﺭﻏﯘﭼﻰ ﻫﯚﻛﯜﻣﮕﻪ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻣﯘﻻﻫﯩﺰە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ،ﺋﯘﻻﺭ:
"ﺋﯩﺠﻤﺎﺉ" ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪە ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇﺭﻏﯘﭼﻰ ﻛﯜﭼﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻫﯚﻛﯜﻡ ﺩەپ ﺯﯨﻜﯩﺮ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﭼﺮﺍﺗﺘﯘﻕ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺷﯘﻧﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺳﯚﺯﺩﯨﻦ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺩۇﻧﻴﺎﺩﯨﻦ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺩﯨﻨﻰ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﺴﻪ-
ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﺳﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯘﻗﯘﻡ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ
ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ" :ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﺵ-ﻫﺎﺭﺍﻡ ﺩەپ
ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺶ -ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﺵ-ﻫﺎﺭﺍﻡ ﺩەپ
ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺶ ،-ﻫﺎﻻﻝ ﺩەپ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻟﺴﺎ ،ﻫﺎﻻﻝ ﺩەپ
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ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺭۇﺧﺴﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.
ﻫﻪﺗﺘﺎ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯨﻨﻰ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺳﺎﻫﺎﺑﯩﻼﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ﺩەپ
ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻜﯩﺮﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺩەﺭﻫﺎﻝ ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪۋﺑﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ۋﺍﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﺪﺍ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ
ﺭﻭﻫﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺋﯩﺠﺘﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺩۇچ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﯧﯖﻰ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺷﻪﺭﺋﻰ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﻪﻝ ﺗﯧﭙﯩﺸﻰ ﺩۇﺭۇﺱ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ( ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﭗ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻫﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻗﻮﺵ ﺋﻪﺟﯩﺮﮔﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ،
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺧﺎﺗﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺟﯩﺮ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ] .ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻻﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ)-٣٣ﺗﻮﻡ -٩٤ﺑﻪﺕ[.
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ۋە ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﺱ
ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﺪۇﺭ .ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺷﺎﺗﯩﺒﯩﻲ ﺭەﻫﯩﻤﻪﻫﯘﻟﻼﻫ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ" :ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ
ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﻯ
ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇﺭۇﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،
ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﻫﯚﻛﯜﻣﻨﻰ ﺧﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە
ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭ ﻫﯚﻛﯜﻣﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ
ﻗﺎﻟﺪۇﺭۋەﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﯩﺰ .ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻣﯘﻛﻪﻟﻠﯩﭙﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻡ
ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻫﺎﻟﻪﺕ
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ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻫﯚﻛﯜﻣﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮەﺭﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇﺭۋەﺗﻤﯩﮕﻪﻥ.
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﻪۋەپ ﺩەپ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻫﯚﻛﯜﻡ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻲ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﯩﺸﻰ ۋە ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇﺭۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺷﻪﺭﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﻫﯚﻛﯜﻡ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻲ ﺷﻪﺭﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﭘﻪﺭﻫﯩﺰ-ۋﺍﺟﯩﭗ ﺩەپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﻫﯚﻛﯜﻡ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻲ ﭘﻪﺭﻫﯩﺰ-ۋﺍﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﯘﺳﺘﻪﻫﻪپ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻲ
ﻣﯘﺳﺘﻪﻫﻪپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻣﯘﺷﯘ
ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺪە ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭ ﻳﻮﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﻤﻪﻳﺪۇ ۋە
ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﺴﻰ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺩەپ
ﻗﺎﺭﺍﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﻣﯘ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
]ﺋﻪﻟﻤﯘۋﺍﭘﯩﻘﺎﺕ -١ﺗﻮﻡ -١١٠-١٠٩ﺑﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﻟﺴﯘﻥ[.
" -٤ﺯﺍﻣﺎﻥ ۋە ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻻﺭ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪۇ"
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﺶ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ
ﻫﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﺩﯨﻜﻰ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ۋە ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ،
ﺑﯩﺮ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺩۆﻟﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﻪﻳﻴﯘﻡ ﺭەﻫﯩﻤﻪﻫﯘﻟﻼﻫ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ
ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭۈپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ" :ﺯﺍﻣﺎﻥ ۋە ﻣﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ،
ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ،ﻧﯩﻴﻪﺕ-ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ۋە ﺋﯚﺭپ-ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ
ۋە ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە
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ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻰ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯚﻟﯜﻣﺪە ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﯩﺴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﻪﻳﻴﯘﻣﻨﯩﯔ "ﺋﯩﺌﻼﻡ
ﺋﻪﻟﻤﯘۋەﻗﻘﯩﺌﯩﻴﻦ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ -٣ﺗﻮﻡ -٣ﺑﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ
ﺑﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘﻥ[.
ﺗﯚۋەﻧﺪە ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯩﺴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ:
-١ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯧﭙﯩﯟﯦﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ :ﺑﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺷﻪﻫﻪﺭ-ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻰ ۋە
ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﻮﻧﯘﺗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯ ﻣﯜﻟﻜﯩﮕﻪ
ﻗﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻫﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺷﻪﻫﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻰ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺷﻪﻫﻪﺭ-ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ۋە ﺯﺍﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ،
ﻫﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﮕﻪ
ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﺴﻰ:
-٢ﭘﯩﺘﯩﺮ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ  ٣ﻛﯩﻠﻮ
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ .ﻫﻪﺩﯨﺲ ﺷﻪﺭﯨﭙﺘﻪ ﺋﺎﺭﭘﺎ
ﻳﺎﻛﻰ ﺧﻮﺭﻣﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﯩﺸﻼﻕ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ﺩەپ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺩەۋﯨﺮﺩە ﺑﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺩۆﻟﻪﺕ ۋە ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﺍ
ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎﺭﭘﯩﻨﻰ ﭼﺎﺭۋﯨﻼﺭﻏﺎ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺧﻮﺭﻣﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭﺩﺍ
ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﻮﺭۇﻧﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮەﺭ ﺗﺎﻟﺪﯨﻦ ﻳﯧﻴﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭘﯩﺸﻼﻗﻨﻰ ﺋﺎﺯ
ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ،ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﯘﺭﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻢ-ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ
ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ،ﺷﯘ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽﻪ
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ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺑﻪﺯﻯ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ ﮔﯘﺭۇچ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﺳﻪ ،ﺑﻪﺯﻯ
ﻳﯘﺭﺗﻼﺭﺩﺍ ﻗﻮﻧﺎﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﺍﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯨﺪۇ.
)ﺑﻪﺯﻯ ﻳﯘﺭﺗﻼﺭﺩﺍ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺗﻪﺭﻏﯩﺐ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ
ﻫﻪﻧﻪﻓﯩﻲ ﻣﻪﺯﻫﻪپ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﺍ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯨﺪۇ(.
ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ۋﺍﺟﯩﭙﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ﻫﯚﻛﻤﻰ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﯨﻤﯘ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ .ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ.
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯩﺴﺎﻟﻼﺭ ،ﻧﯩﻜﺎﻫ ،ﺗﺎﻻﻕ ،ﻗﻪﺳﻪﻡ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻏﻪﻳﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩە ﻛﯚپ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻗﯘﺭﺍﭘﯩﻲ ﺭەﻫﯩﻤﻪﻫﯘﻟﻼﻫ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪۇ" :ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯚﺗﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺭپ-ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻳﯧﯖﯩﻼﻧﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ ،ﺳﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﯔ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ
ﻗﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻗﺎﺗﻤﺎﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﻜﻪ
ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺸﯩﯔ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺩۆﻟﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ
ﺭﺍﻳﻮﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ ،ﺳﻪﻥ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯ
ﻳﯘﺭﺗﯘڭ ﻳﺎﻛﻰ ﺩۆﻟﯩﺘﯩﯖﻨﯩﯔ ﺋﯚﺭپ-ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﻰ ،ﻳﯘﺭﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺭپ-ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍپ ﺷﯘ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﻫﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﯚﺯۈڭ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﯘﺭﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚﺭپ-
ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ۋە ﺷﯘ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺘﺎپ ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ
ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﯩﻦ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﯘﺭ.
ﺋﻪﻫﻠﻰ-ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﺑﯩﺮ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﻳﺎﻛﻰ
ﺩۆﻟﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺭپ-ﺋﺎﺩەﺕ ۋە ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻼﺭﻧﯩﯔ
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ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﺩﺍ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﺩﯨﻦ
ﻳﯚﺗﻜﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﻠﻪﺭﮔﯩﻼ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﻘﺎ
ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺳﺎ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ۋە ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺳﻪﻟﻪپ
ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ۋە ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳﻘﺎ ﺗﺎﻳﺎﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﺎﻻﻗﻨﯩﯔ
ﻗﻪﺳﻪﻣﻠﯩﺮﻯ ،ﻗﯘﻝ ﺋﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻟﻪۋﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﻨﺎﻳﻪ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻟﻪﭘﺰﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭۈﺵ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﺪۇ .ﺑﻪﺯﻯ
ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻟﻪﭘﺰﯨﻠﻪﺭ ﻛﯩﻨﺎﻳﯩﮕﻪ ﺋﯚﺭۈﻟﮕﻪﻧﺪە ﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ
ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﻪﺯﻯ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯩﻨﺎﻳﻪ ﻟﻪﭘﺰﯨﻠﻪﺭ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻟﻪﭘﺰﯨﮕﻪ
ﺋﯚﺭۈﻟﯩﺪۇ ﺑﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ"] .ﺋﻪﻟﭙﯘﺭۇﻕ
-١ﺗﻮﻡ -٣٢١ﺑﻪﺕ[.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﻪﻳﻴﯘﻡ ﺭەﻫﯩﻤﻪﻫﯘﻟﻼﻫ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻗﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﻳﯚﺗﻜﻪپ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻗﯘﺭﺍﭘﯩﻲ ﺭەﻫﯩﻤﻪﻫﯘﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪۈﺭۈﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﺩﻫﯩﻴﯩﻠﻪپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ" :ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻫﻪﻗﯩﻘﻰ
ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺪۇﺭ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺭپ-ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﺯﺍﻣﺎﻥ-
ﻣﺎﻛﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﺩﺍ ﻗﻪﻳﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﻠﻪﺭ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺋﯧﺰﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ
ﺋﺎﺯﺩۇﺭﯨﯟﯨﺘﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ
ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ ،ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ۋە
ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺩەۋﺭﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﯩﺒﺒﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻘﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ
ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺩﺍۋﺍﻟﯩﻐﺎﻥ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻫﻪﺳﺴﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮﻯ ﺟﺎﻫﯩﻞ ﺗﯩﯟﯨﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺟﺎﻫﯩﻞ ﻣﯘﭘﺘﯩﺪۇﺭ .ﺋﺎﻻﺭﻧﯩﯔ
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ﺑﯩﺮﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺳﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ
ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﯜﭼﯩﺪۇﺭ.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻫﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﺴﯘﻥ"] .ﺋﯩﺌﻼﻡ
ﺋﻪﻟﻤﯘۋەﻗﻘﯩﺌﯩﻴﻦ" -٣ﺗﻮﻡ -٧٨ﺑﻪﺕ[.
ﻫﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼﻫﺪۇﺭ.
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