ﻗﯩﺰ-ﺧﺎﻧﯩﻤﻼﺭ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻳﻮﮔﯩﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟
]ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ[

ﻋﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء
]ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﻳﻐﻮﺭﻳﺔ[

ﺋﻪﻟﻼﻣﻪ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﻪﻝ ﺟﯩﺒﺮﯨﻦﻣﯘﭘﺘﻰ :
ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ :ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺁﻝ ﺟﺒﺮﻳﻦ

ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ :ﺋﻪﺳﻤﺎ ﺑﯩﻨﺖ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﺌﻪﺯﯨﺰ

ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻢ :ﺃﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗپ ﺑﯩﻜﯩﺘﻜﯘﭼﻰ :ﻥ .ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻰ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ :ﻥ .ﺗﻤﻜﻴﻨﻲ
ﺭﯨﻴﺎﺩ ﺷﻪھﺮﻯ ﺭەﺑﯟە ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﺩﯨﻦ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﻭﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﺑﻮﺓ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
1429 – 2008

ﻗﯩﺰ-ﺧﺎﻧﯩﻤﻼﺭ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻳﻮﮔﯩﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟

ﺳﻮﺋﺎﻝ ﻧﻮﻣﯘﺭﻯ ١١٠١٤ :
ﺳﻮﺋﺎﻝ :
ﺑﯩﺰ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪۋﺭﯨﺘﻰ
ﻛﯩﻨﺪﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﺰﯨﻐﯩﭽﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯗﻕ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟
ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ۋە ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ  -ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ-ﻧﯧﭙﯩﺰ ۋە ﻗﯩﺴﻘﺎ ،ﻳﺎﻥ ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﭼﯘﻗﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﺗﯩﻠﯩﺮﻯ
ﻛﯚﺭﯛﻧﯜپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻣﻪﻳﺪﯨﺴﻰ ۋە ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ  ...ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ
ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﯩﺰ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻛﺎﻓﯩﺮ
ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﭽﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩەﻙ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯧﻜﺮﺍﻧﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ
ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺭﺗﯩﺴﻼﺭﺩەﻙ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎﻕ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ،
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﺭﯨﺘﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯩﻨﺪﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﺰﯨﻐﯩﭽﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ؟
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ﺟﺎۋﺍﺏ:
ﻣﻪﺩھﯩﻴﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﻼ ﻳﯧﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﻣﻪھﺮەﻡ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﮔﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﻪۋﺭەﺗﺘﯘﺭ .ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﻮﺭﺍﻧﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﭘﯩﺘﻨﻪ-ﭘﺎﺳﺎﺗﻘﺎ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
ﺋﯘﻳﺎﻕ -ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﻳﯜﺭﯛﺷﯩﻤﯘ ﺟﺎﺋﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﺭﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺑﻮﻳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﻣﯧﯖﯩﺶ ھﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪۋﺭﯨﺘﻰ ﻛﯩﻨﺪﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﺰﯨﻐﯩﭽﻪ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺑﯘ ھﯚﻛﯜﻡ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ،ﺋﺎﭼﺎ -ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﯘﺯﯗﺷﻨﯩﯔ
ﺟﺎﺋﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ،ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﻳﯜﺭﯛﺷﻨﯩﯔ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻛﻪڭ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺑﺎﺭ
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﺭﺍپ ﻳﯜﺭﯛﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪھﺮەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ۋەﺳﯟەﺳﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ۋە ﻳﺎﺕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ
ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪپ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﻪھﺮەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ۋە ﻳﺎﺕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻤﺎﺳﯩﻘﻰ ﻻﺯﯨﻤﺪﯗﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﯘﻥ » .ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯧﻬﺮﯨﻲ
ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ

ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪە

ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻛﯚﻛﺮەﻙ،

ﭘﺎﻗﺎﻟﭽﻪﻙ...ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻧﻰ ﺳﯘﭘﻪﺗﻠﻪپ

ﺩﯛﻣﺒﻪ،

ﺑﻮﻳﯘﻥ،

ﺑﯧﻠﻪﻙ،

ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ،

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭ ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪە ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻛﯚﺭﯛۋﺍﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ
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ﺗﯘﻳﻐﯘ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻳﺎﺕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻣﻪ
ﺋﯚﺑﯩﻜﺘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺷﯘ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﻰ
ﻛﯚﻛﺮەﻙ ،ﺑﻮﻳﯘﻥ ،ﺑﯧﻠﻪﻙ ،ﭘﺎﻗﺎﻟﭽﻪﻙ ..ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻤﯘ ،ﻣﻪھﺮەﻡ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ) ﺋﯩﺮﻯ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﺘﻪﺳﻨﺎﺩﯗﺭ( ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻤﯘ
ﻳﻮﺷﯘﺭﯗپ ﻳﯜﺭﯛﺷﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻗﺘﯘﺭ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﻪڭ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯗﺭ.
ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ،ﺩەﺭﺳﺨﺎﻧﺎ ،ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﻼﺭ ۋە ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﺎ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﺩﺍ
ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ،
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ،ۋە ﻳﺎﻛﻰ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺭەﺳﯩﻤﮕﻪ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻰ ،ﺷﯘ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﻧﯧﭙﯩﺰ

ۋە

ﺗﺎﺭ

ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ

ﻛﯩﻴﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ

ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ

ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺸﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺳﻪۋەپ ﺷﯘﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﻰ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ
ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ » :ﺩﻭﺯﺍﺧﺘﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ...ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮﻯ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎچ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﭼﻮﻗﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﯚﮔﯩﻨﯩﯔ ﻟﻮﻛﯩﺴﯩﺪەﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﮔﯜۋﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ،ﺑﯘﻻﺭ
ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﯘﺭﯨﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﭘﯘﺭﯨﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ « .ﺑﯘ
ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﻧﯧﭙﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﺎﺭ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ
ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻼپ ﻳﯘﺭﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ،ۋە ﭘﻪﺱ ﻳﺎﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ
ﻛﯚﻛﺮەﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﻠﯩﻨﺪﯛﺭﯗپ ﻳﯘﺭﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ھﺎﺯﯨﺮ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﯧﭽﯩﺶ ﺳﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ
٣

ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭ ﻛﯚپ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﺰ-ﺧﺎﻧﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺋﻪڭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯘﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯘﺑﻬﺎﻧﻪھﯘ ۋەﺗﻪﺋﺎﻻﺩﯗﺭ.

٤

