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ﺋﯩﺪﺩەﺕ ﺗﯘﺗﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ھﯧﻜﻤﯩﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
 -٨١١٣٩ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﺋﯧﺮﻯ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺗﯚﺕ ﺋﺎﻱ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﺪﺩەﺕ ﺗﯘﺗﯘﺷﯩﻨﯩﯔ
ھﯧﻜﻤﯩﺘﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟
ﺟﺎۋﺍﺏ:
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ھﯚﻛﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﯧﻜﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﺎﺭ.
ﺑﯩﺮﯨﻨﺠﯩﺴﻰ:
 -١ﺑﯘﻧﯩﯔ ھﯧﻜﻤﯩﺘﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ۋە ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩە ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ».
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ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻤﯘﻗﻪﺩﺩەﺳﻨﻰ( ﻗﯩﺒﻠﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ
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ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ(
»

ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺎﺗﺘﯩﻢ ۋە ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ
ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ( ﮔﻪ ﺑﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ) ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ
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ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻰ) ،ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ
ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﯩﻦ( ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪۋەﺗﺘﯘﻕ ،ﺍﷲ ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ،
ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ«) ﻧﯩﺴﺎ  .(١٦٥ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻗﻪﺑﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﻰ
ﻳﺎﺩﻻﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ«)ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ .(١٧٦ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺕ ۋە ھﻪﺩﯨﺴﻼﺭ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯚﭘﺘﯘﺭ.
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ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ

ﺋﯩﺠﺘﯩﻬﺎﺩ

ﺋﯩﺴﺘﯩﻨﺒﺎﺕ

ۋە

ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ

ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ

ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ .ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ
ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ھﯧﻜﻤﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ھﯧﻜﻤﻪﺗﺴﯩﺰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ۋە ھﯧﻜﻤﻪﺗﺴﯩﺰ،
ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻧﻰ ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﺶ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺯﺍﺗﺘﯘﺭ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ:
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯧﺮﻯ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ٤ﺋﺎﻱ  ١٠ﻛﯜﻥ ﺋﯩﺪﺩەﺕ ﺗﯘﺗﯘﺷﯩﻨﻰ
ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ ».ﺋﯩﭽﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﺋﯚﺯﻯ ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺗﯚﺕ ﺋﺎﻱ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﺪﺩەﺕ ﺗﯘﺗﯘﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ ،ﺋﯩﺪﺩﯨﺘﻰ
ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﻗﺎﺋﯩﺪە ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
)ﻳﻪﻧﻰ ﺷﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ( ھﯧﭻ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺍﷲ
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭﺩﯗﺭ«)ﺑﻪﻗﻪﺭە  -٢٣٤ﺋﺎﻳﻪﺕ( .ﺋﺎﻟﻼھ
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ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ھﯧﻜﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﺋﯩﺠﺘﯩﻬﺎﺩ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘﻧﯩﯔ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻛﻪﺳﯩﺮ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺳﻪﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯘﺳﻪﻳﻴﻪﺏ،
ﺋﻪﺑﯘﻝ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ  ،ﺋﯧﺮﻯ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ٤ﺋﺎﻱ  ١٠ﻛﯜﻥ ﺋﯩﺪﺩەﺕ
ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﺷﺘﯩﻜﻰ ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﺎﻻ ﻳﺎﺗﻘﯘﺩﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺭﻣﯘ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﯘﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﺩﺩەﺕ ﻛﯜﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺋﺎﻳﺎﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﺩ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﮔﻪﻥ »:ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﺪﺍ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜﻥ ﺳﭙﯧﺮﻡ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﻟﻪﺧﺘﻪ ﻗﺎﻥ
ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﻳﻪﻧﻪ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜﻥ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﮔﯚﺵ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜﻥ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺋﻪۋەﺗﯩﭗ ﺟﺎﻥ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯨﺪﯗ« ﺑﯘ ﺋﯜچ
ﻗﯩﺮﯨﻖ  ٤ﺋﺎﻳﺪﯗﺭ .ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻪﻧﻪ  ١٠ﻗﻮﺷﯘپ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻝ
ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺷﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺋﺎﻳﺎﻗﻠﯩﻘﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺳﻪﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺋﯘﺭﯗﺑﻪ ﻗﻪﺗﺎﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﮔﻪﻥ ،ﻣﻪﻥ
ﺳﻪﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﯘﺳﻪﻳﻴﻪﺑﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ھﯧﻜﻤﯩﺘﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺩەپ
ﺳﻮﺭﯨﯟﯨﺪﯨﻢ .ﺋﯘ ” ﺑﯘ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺟﺎﻥ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ“ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺭەﺑﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﺋﻪﻧﻪﺱ ﺩەﻳﺪﯗ :ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺑﯘﻝ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺩﯨﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ  ٤ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺑﯘ ﺋﻮﻥ
ﻗﻮﺷﯘۋﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﯟﯨﺪﯨﻢ .ﺋﯘ ” ﺑﯘ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺟﺎﻥ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ“ﺩەپ
ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺟﻪﺭﯨﺮ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
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ﺷﻪۋﻛﺎﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺋﯧﺮﻯ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪﺩﯨﺘﯩﻨﻰ  ٤ﺋﺎﻱ ١٠
ﻛﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﺷﻨﯩﯔ ھﯧﻜﻤﯩﺘﻰ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺑﯘۋﺍﻕ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ
ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻣﯩﺪﯨﺮﻻﻳﺪﯗ .ﻗﯩﺰ  ٤ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻣﯩﺪﯨﺮﻻﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺷﯘﯕﺎ  ١٠ﻛﯜﻧﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘپ
ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﯘۋﺍﻗﻼﺭ ٤ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺳﻪﻝ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﭙﺮەﻙ ﻣﯩﺪﯨﺮﻻﻳﺪﯗ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ٤ﺋﺎﻱ  ١٠ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ.«.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯦﮕﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ،
ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻣﯧﺪﯨﺘﺴﯩﻨﺎﺳﻰ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﺘﺎ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ٤ﺋﺎﻱ
 ١٠ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ ﺑﯘﻏﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯧﺮﻯ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ٤ﺋﺎﻱ  ١٠ﻛﯜﻥ ﺋﯩﺪﺩەﺕ ﺗﯘﺗﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻕ
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻬﺎﺩﻯ .ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﯗ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺧﺎﺗﺎﺩﯗﺭ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻬﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ
ھﯧﻜﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ھﯧﻜﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ،ﺳﻪۋەﺑﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯘﺑﺪﺍﻥ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺷﯘﯕﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﻪﺭﻙ ﺋﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
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