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ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎھﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪۋەپ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ
ﺳﻮﺋﺎﻝ ﻧﻮﻣﯘﺭﻯ ١١٧٤٩
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎھﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪۋەﺏ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ ﺩەپ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯩﺮﯨﺸﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺑﯘ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ.
ﺟﺎۋﺍﺏ:
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﺩﻯ .ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﺩﻯ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﻰ ھﻪﺭ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﻮﭼﯘﻕ
ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭘﯩﻜﯩﺮ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺳﻪۋەﺏ ۋە
ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯜﺭﺗﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﯨﻤﯩﺴﻰ
ۋە ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑﺎﺵ ﻗﺎﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ھﻪﺭ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ
ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺘﺘﻰ .ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ
ﻳﯧﯖﻪﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺰﺯﯨﺘﻰ ۋە ﺷﻪﺭﯨﭙﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎﺗﺘﻰ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﺩە ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺟﺎھﺎﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﻗﺎﭘﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ.
ﻛﯘﭘﺮﯨﻠﯩﻖ ۋە ﻏﻪﺭﺑﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﭼﯩﺮﻣﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ
ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ۋە ﺯﺍﻻﻟﻪﺕ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ .ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻗﺎﺯﺍ ۋە
ﻗﻪﺩەﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﻪۋەﺑﺴﯩﺰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﯟﯦﻠﯩﺶ ﺩەپ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ،ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ
ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺳﻪۋەﺏ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە
ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ﺳﻪۋەﺏ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎﻗﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺩەڭ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ھﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ۋە ﭘﺎﺳﺴﯩﭙﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﯘﭼﯩﻐﺎ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺗﯜﺭﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
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ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﮔﻪ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ﺳﻪۋەﺏ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺩﯨﻨﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ،ۋەﺯ -ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ﻣﻪﺭﯨﭙﻪﺕ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ،ﺩﯨﻦ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ

ﺑﯧﺮﯨﺶ،

ﺭەﺩﺩﯨﻴﻪ

ﺧﺎﺗﺎ

ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ

ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭﮔﻪ

ﺗﯘﺭﯗﺵ

ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺗﻪﺭﻙ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺑﯘ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻣﯘﺳﯩﻴﺒﻪﺕ ۋە
ﭼﻮڭ ﺧﻪﺗﻪﺭﺩﯗﺭ.
ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ ﺯﯨﺖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﻗﺎﺯﺍ ۋە
ﻗﻪﺩەﺭﮔﻪ ﺯﯨﺖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺳﻪۋەپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﯩﺪﯗﺭ.
ﺳﻪۋەپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﺪﯨﻨﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﻪﺯﻯ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪﺏ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ۋە ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ۋﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ

ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ

ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ.

ﭼﯜﻧﻜﻰ

ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ

ۋە

ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ

ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﺪﯗﺭ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺑﯘ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﻗﺎﻧﯘﻥ  -ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﺘﻰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﯘﺯﯗﺷﻘﺎ ۋە ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ
ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺷﯘ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﺷﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ

ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ

ﻗﺎﺭﺷﻰ

ﻳﺎﺭﺩەﻡ

ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ

ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯗﺭﺩﯨﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺳﻪۋەﺏ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺟﯩﻢ ﻳﺎﺗﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﻪۋەﺑﺴﯩﺰ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ
ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ۋە ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯖﻤﯘ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺧﺎﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮﻟﯩﻖ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
ﺧﺎﺱ ﺳﯜﭘﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﻘﺎ ﺩﺍۋﺍﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺶ

ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﻨﻰ

ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺘﯘﺭﯨﯟﯦﺘﯩﺸﺘﯩﻦ
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ﺳﻪۋەﺏ

ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ

ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﯟﯦﻠﯩﺸﺘﻪﻙ

ﭘﺎﺳﺴﯩﭙﻠﯩﻘﻼﺭ

ﻛﯧﻠﯩﭗ

ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ.

ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﯩﻠﯩﻚ

ﺷﻪﺭﻗﺸﯘﻧﺎﺱ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯜﻙ ھﺎﻟﯩﻨﻰ
ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪﯗ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ .ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﻼھﻘﯩﻼ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ«ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﺑﯘ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﺷﻼﺭﺩﺍ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ،
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﯜﻧﯩﺪﯨﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ،

ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ

ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﺩە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﮔﯘﻧﯘﺷﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﻤﺎﺷﺘﯩﻦ
ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ،
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﯩﻤﻪﺳﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
)ﺩﯨﻤﻪﻙ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﻪﺭ-ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺳﻪۋەپ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ »ﺋﯘﺟﻤﻪ
ﭘﯩﺶ ﺋﺎﻏﺰﯨﻤﻐﺎ ﭼﯜﺵ« ﺩەپ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﯜﻡ ﺷﯘﻛﻪﻥ،ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﯩﺴﯩﭗ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﻣﯘﺷﯘﻛﻪﻥ ﺩەپ ﻗﯩﻤﯩﺮﻟﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻗﯘﺩﯗﻗﺘﯩﻜﻰ ﭘﺎﻗﯩﺪەﻙ
ﻳﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻐﺎ ﺯﯦﺖ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻐﯩﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ.ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻣﻪﺭھﯩﻤﯩﺘﻰ ﻛﻪﯕﺮﯨﺪﯗﺭ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯜﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﮔﯜﺯەﻝ
ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ -ﺗﯩﺮﻣﯩﺸﯩﭗ ﺑﯘ ﮔﯜﺯەﻝ
ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﻰ ﻛﯩﻠﯩﭽﻪﻙ ﺋﻪۋﻻﺩﻻﺭﻏﺎ ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻼﻟﯩﺸﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ
ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻰ ﺑﯘﺭﭼﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﯘﻛﺴﻪﻙ ﻣﻪﻗﺎﻣﯩﺪﯗﺭ -.ﻡ (
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