ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻐﺎ ﻣﻪھﺮەﻡ ﺑﻮﻻﻻﻣﺪﯨﻢ؟
]ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ[

﴿ﻫﻞ ﺧﺖ ﻟﺰﺟﺔ ﺗﻌﺘﺮﺒﻣﻦ ﻤﻟﺤﺎ﴾
]ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻷﻳﻐﻮﻳﺔ [
ﻣﯘﭘﺘﻰ :ﺷﻪﻳﺦ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﯘﺳﻪﻳﻤﯩﻴﻦ
ﻤﻟﻔﻲﺘ :ﻟﺸﻴﺦ ﺤﻣﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻌﺜﻴﻤﻦﻴ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ :ﺳﻪﻳﭙﯩﺪﺩﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﺌﻪﺯﯨﺰ
ﻤﻟﺮﺘﺟﻢ :ﺳﻴﻒ 4ﻳﻦ ﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﻟﻌﺰﻳﺰ

ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗپ ﺑﯩﻜﯩﺘﻜﯘﭼﻰ :ﻥ .ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻰ
ﻤﻟﺮﺟﻌﺔ .: :ﺗﻤﻜﻴﻲﻨ
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ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻐﺎ ﻣﻪھﺮەﻡ ﺑﻮﻻﻻﻣﺪﯨﻢ؟
 -32689ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪھﺮەﻡ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﺎﻣﺪﯗ؟ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ
ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.
ﺟﺎۋﺍپ:
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﻳﺎﺕ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺋﯘ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﻮﻝ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺵ ،ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺗﯘﺭﯗﺵ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺋﯘ ﻗﯩﺰ ھﻪﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ،ھﻪﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ﺋﯘ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻝ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺷﻰ ،ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ ۋە ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩەﻳﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪ
ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﻻ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻪﻣﺮﯨﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﻪﺭﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ھﺎﻣﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯩﻜﺎھﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﻳﯩﺰ
ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﺪﯗﺭ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ-ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻻ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﻜﺎھﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻧﯩﻜﺎھﻠﯩﻨﯩﺶ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﻻ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ
ﺋﻪﻣﺮﯨﯖﻼﺭﺩﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ« ﺩﯦﮕﻪﻥ] .ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ -23ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﻤﻰ[.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ» :ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ )ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﺸﯩﺮﯨﺴﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﺸﯩﺮﯨﺴﻰ( ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﯩﺮﻻ
ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﯨﺪە ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ«] .ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻴﺪﺍ -4821ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ۋە
ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪﺍ  -1408ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ[ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ
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ھﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﻻ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻧﯩﻜﺎھﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ھﻪﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻐﺎ
ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻲ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ.
ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺷﻪﻳﺦ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﯘﺳﻪﻳﻤﯩﻨﺪﯨﻦ :ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ،ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻠﯘﻕ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪە ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ،ھﻪﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﭼﻤﺎﻳﺪﯗ .ھﻪﺩﯨﺴﻰ
ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻢ ﺳﯩﯖﻠﯩﻤﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ؟ ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟ ﺩەپ
ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺷﻪﻳﺦ :ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﻪﻥ ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯘﻣﻨﯩﯔ ﻧﯩﻜﺎھﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ
ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯘﻣﻨﯩﯔ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯘﻣﻐﺎ
ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻲ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ۋﺍﻗﯩﺘﻘﯩﭽﻪ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ۋﺍﻗﯩﺘﻘﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ
ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪھﺮەﻡ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﻣﻪھﺮەﻡ ﺩﯦﮕﻪﻥ :ﻧﻪﺳﻪﺏ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ)ﺋﯘﺭﯗﻍ-ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ( ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻳﻮﻟﻼﺭ)ﻛﯜﻳﺌﻮﻏﯘﻟﻠﯘﻕ ۋە ﺋﯧﻤﯩﻠﺪﺍﺷﻠﯩﻖ( ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻲ ﺩﯗﺭﯗﺱ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ )ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ( ،ﺑﯘ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ ،ﺋﯚچ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻘﺘﯘﺭ ،ﺑﯘ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﺩەﺕ!.
ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ

ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ،

ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ،

ھﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ،

ﺋﺎﺗﺎﯕﻼﺭﻧﯩﯔ

ھﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺋﺎﻧﺎﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ،
ھﻪﻣﺸﯩﺮەﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺳﯜﺕ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ،ﺋﯧﻤﯩﻠﺪﺍﺵ ھﻪﻣﺸﯩﺮەﯕﻼﺭﻧﻰ،
ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻧﺎﯕﻼﺭﻧﻰ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ )ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ(
ﺋﯚﻳﯜﯕﻼﺭﺩﺍ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ )ﺑﯘ ﺷﻪﺭﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﯚﻳﺪە ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ( ﺋﯧﻠﯩﺶ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ
ﺗﯚﺷﻪﻛﺘﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ھﯧﭻ ﮔﯘﻧﺎھ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺯ
ﭘﯘﺷﺘﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ۋە ﺋﯩﻜﻜﻰ
ھﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻪﻣﺮﯨﯖﻼﺭﺩﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻜﯩﻠﻪﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺟﺎھﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺩەۋﺭﯨﺪە ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯖﻼﺭ( ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ
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ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ) ،ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ( ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ] «.ﺳﯜﺭە ﻧﯩﺴﺎ
 -23-22ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ[ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺩﯦﻤﯩﺪﻯ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﻻ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻧﯩﻜﺎھﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺳﯩﻬﯩﺘﯩﻤﯩﺰ :ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ
ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﻻ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻧﯩﻜﺎھﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺪﯗﺭ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻣﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ »:ﺋﯩﻜﻜﻰ ھﻪﻣﺸﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﯩﺮﻻ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻪﻣﺮﯨﯖﻼﺭﺩﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ«ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯘﺳﻪﻳﻤﯩﻦ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻻﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ -2ﺗﻮﻡ -877ﺑﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﻟﺴﯘﻥ.

3

