ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ
ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺷﯩﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﻰ
]ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ[

﴿ﺣﻜﻢ ﻤﻟﻌﺎﻧﻘﺔ ﻟﺮﺟﻞ ﻟﻠﻤﺮ﴾
]ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻷﻳﻐﻮﻳﺔ [
ﻣﯘﭘﺘﻰ :ﺷﻪﻳﺦ ﺋﻪﺑﺪﯗﻟﺌﻪﺯﯨﺰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺑﺎﺯ
ﻤﻟﻔﻲﺘ :ﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺑﺎ%

ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ :ﺳﻪﻳﭙﯩﺪﺩﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﺌﻪﺯﯨﺰ
ﻤﻟﺮﺘﺟﻢ :ﺳﻴﻒ /ﻳﻦ ﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﻟﻌﺰﻳﺰ

ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗپ ﺑﯩﻜﯩﺘﻜﯘﭼﻰ :ﻥ .ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻰ
ﻤﻟﺮ ﺟﻌﺔ .2 :ﺗﻤﻜﻴﻲﻨ
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ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺷﯩﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﻰ
 -12879ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯘﺭﯗﻕ-ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﺎﺕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ
ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ؟.
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﻰ ﺳﻮﺭﯗﻏﯘﭼﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭﻟﻪﺭ ﻳﺎﺕ ﻗﯩﺰ-
ﺧﺎﻧﯩﻤﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻝ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺷﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺷﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ
ۋە ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻠﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﯘﺭﯗﻕ-ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﻣﻪھﺮﯨﻤﻰ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ھﯚﻛﻤﯩﺪە ﻳﺎﺕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺘﯘﺭ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ھﺎﻣﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ )ﻳﻪﻧﻰ ﺩﺍﺩﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﻰ( ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻝ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺵ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻠﻪﻥ
ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ۋە ﺳﯚﻳﯜﺷﯜپ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﻪۋﺯەﻝ) .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺷﻪھﯟەﺕ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ ۋە ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ (.ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ ۋە
ﭘﯧﺸﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺳﯚﻳﯜپ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺷﻪﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺑﺎﺯ ﺭەھﯩﻤﻪھﯘﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ﺷﻪﻳﺦ
ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ:
1

ﺳﻮﺋﺎﻝ :ﻣﻪﻥ ﺭﯨﻴﺎﺩ ﺷﻪھﯩﺮﯨﺪە ﺗﯘﺭﯨﻤﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﯘﺭﯗﻕ-
ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﺎﺭ )ھﺎﻣﻤﺎﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ،ﺗﺎﻏﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ۋە ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﻯ( ،ﻣﻪﻥ
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﺎﺭﻏﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻝ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﭗ
ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﻤﻪﻥ ۋە ﺳﯚﻳﯜپ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ .ﺋﯘﻻﺭ ھﯩﺠﺎﺑﺴﯩﺰ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺭﺍﻣﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ھﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺧﯩﻠﻰ ﻛﯚپ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ
ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ؟ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.
ﺟﺎۋﺍپ :ﺑﯘ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ ﺯﯨﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﺎﺩەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﻮﻝ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺷﯩﯖﯩﺰ ۋە ﺳﯚﻳﯜپ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺷﯩﯖﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﺎﻏﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ،ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ۋە ھﺎﻣﻤﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﯩﺰ
ﻣﻪھﺮەﻡ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ھﯩﺠﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ
ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ...» :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﺳﻮﺭﺍپ )ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ( ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﭘﻪﺭﺩە ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍپ ﺋﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﻪڭ ﭘﺎﻙ
ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ] «...ﺋﻪھﺰﺍﺏ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -53ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ[ .ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﺍ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﺋﻮﻣﯘﻣﺪﯗﺭ.

ﺑﯘ

ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ

ھﯚﻛﻤﯩﻨﻰ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﯩﻼ ﺧﺎﺱ ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ھﻪﻡ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺕ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ
ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ،
ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﻳﺎ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﻳﺎ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ…« ]ﻧﯘﺭ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ
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 -31ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ[ .ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺴﺘﯩﺴﻨﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯩﺰ ﺗﺎﻏﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ،
ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ۋە ھﺎﻣﻤﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﻳﺎﺕ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﻪھﺮەﻡ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ .ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯘ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻧﻰ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﯩﯖﯩﺰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﯩﯖﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺑﯩﺰ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩەﻙ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﻗﻮﻝ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﺎﻛﻰ
ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﺷﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻏﺰﺍﻛﻰ ﺳﺎﻻﻣﻼﺷﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ
ﺳﯘﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ» :ﻣﻪﻥ ﻳﺎﺕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻝ
ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﺷﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ« .ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﺎﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ» ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﺕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ
ﺗﯘﺗﻤﯩﺪﻯ.

ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ

ﺋﺎﻏﺰﺍﻛﻰ

ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ

ﺋﺎﻟﺪﻯ«

ﺩﯦﮕﻪﻥ.

ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ

ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﺎﺩﯨﻦ "ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ ﻗﯩﺴﺴﯩﺴﻰ" ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ،ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﻣﻪﻥ ﺳﻪﭘﯟﺍﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯘﺋﻪﺗﺘﻪﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ ﻳﯜﺯﯛﻣﻨﻰ ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﯨﯟﺍﻟﺪﯨﻢ ،ﺋﯘ ھﯩﺠﺎﺏ ﭘﻪﺭﺯ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻣﯧﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯧﺪﻯ ﺩەﻳﺪﯗ] «.ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ
ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ[ .ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺲ ھﯩﺠﺎﺏ ﺋﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺕ
ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﻘﺎ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ.
ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺷﻪھﯟەﺗﺴﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭼﻮڭ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯧﭽﯩﻚ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜپ
ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﯕﺰﯨﮕﻪ ﺳﯚﻳﯜپ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﻯ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘ ﻗﯩﺰﻯ ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﺎﻧﯩﯔ ﻣﻪﯕﺰﯨﮕﻪ ﺳﯚﻳﯜپ
ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ .ﺩﺍﺩﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻐﺎ ﺳﯚﻳﯜپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ
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ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ۋە ﺗﻪﺭﻙ ﺋﻪﺗﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪۋﺯەﻝ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻗﯩﺰﻻﺭﻣﯘ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺑﯧﺸﻰ ،ﻗﻮﻟﻰ ۋە ﭘﯧﺸﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺳﯚﻳﯜپ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺩﯨﻨﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ.
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