ﻗﯩﺰ-ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ۋە
ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺶ
]ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ[
اﻟﺼﺪاﻗﺔ واﻟﻌﺸﻖ ﺑﻦﻴ اﻟﺮﺟﻞ واﻤﻟﺮأة
]ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻭﻳﻐﻮﺭﻳﺔ[
ﻣﯘﭘﺘﻰ :ﺷﻪﻳﺦ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﻟﺌﯘﺳﻪﻳﻤﯩﻴﻦ
اﻤﻟﻔﻲﺘ :اﻟﺸﻴﺦ ﺤﻣﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻤﻦﻴ

ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ :ﺳﻪﻳﭙﯩﺪﺩﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﺌﻪﺯﯨﺰ
اﻤﻟﺮﺘﺟﻢ :ﺳﻴﻒ ا ﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗپ ﺑﯩﻜﯩﺘﻜﯘﭼﻰ :ﻥ .ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻰ
اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ :ن .ﺗﻤﻜﻴﻲﻨ
ﻧﻪﺷﯩﺮ ھﻮﻗﯘﻗﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘپ
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ﻗﯩﺰ-ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ۋە ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺶ
 -20949ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻥ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺵ ،ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﻮﻱ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ

ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە

ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﻰ

ۋەﻳﺮﺍﻥ

ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ

ﺑﯩﺮ

ﺋﺎﻣﯩﻞ

ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﻮﻱ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﺯﯨﻨﺎﺩﯨﻦ ﺧﺎﻟﻰ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ
ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻠﻪﺷﺴﻪﻙ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ .ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺋﯩﺸﻘﻰ-ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ
ﻗﯩﺴﺴﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻤﯘ؟.
ﺟﺎۋﺍپ:
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ
ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺶ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﻼ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻣﯩﻞ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺏ ۋە ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻣﻨﻰ ۋەﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺶ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ

ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ

ۋەﻳﺮﺍﻥ

ﻗﯩﻠﯩﭙﻼ

ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ،

ﺋﯘ

ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻠﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺯﯨﻨﺎ ۋە ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯗ ،ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ
ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻠﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺯﯨﻨﺎﻏﺎ ﻗﻪﺩەﻡ
ﻗﻮﻳﻐﯘﭼﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻠﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺯﯨﻨﺎ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ.
ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺳﺎﺩﯨﺮ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯ ﺋﺎﺑﺮﯗﻳﯩﻐﺎ ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﻜﻪ
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ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺧﯩﻠﯟەﺕ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﯘﺗﯘﺵ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰ ﮔﻪپ-ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺳﯚﻳﯜﺷﯜﺵ ،ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺸﯩﺶ
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺯﯨﻨﺎﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻗﻪﺑﯩﻬ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﻪﺩەﻡ
ﻗﻮﻳﯘﺵ .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﺧﭙﻰ ھﺎﻟﺪﺍ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﯧﭙﯩﯖﯩﺰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ
ﺋﻪﺟﻪﺑﻠﯩﻨﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﮔﻪپ ،ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺸﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ
ﻏﺎﭘﯩﻠﻤﯘ؟! ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە -ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ،ﻛﯚﺯﻧﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻧﯩﺘﻰ ۋە
ﻗﻪﻟﺒﺘﯩﻜﻰ ﺳﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ.
ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻼﻳﻜﻰ! ﺳﯩﺰ ﻳﺎﺷﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﭗ،

ﻧﻪﭘﺴﯩﯖﯩﺰﻧﻰ

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﺗﺎﺋﻪﺕ-ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﮕﻪ

ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪپ،

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯ-ﺋﺎﺑﺮﯗﻳﯩﻐﺎ ﺗﺎﺟﺎۋﯗﺯ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘڭ.
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯟﺍﭼﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼڭ.
ﺳﯩﺰ ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻻﺯﯨﻤﻜﻰ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﭼﺎ-ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ
ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯖﯩﺰ ۋە ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،ﻧﺎۋﺍﺩﺍ
ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮەﺭﺳﻰ ﺳﯩﺰ ھﯩﻠﻪ-ﻣﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ۋە ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﻗﯩﺰﺩەﻙ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺳﯩﺰ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻻﺭﺳﯩﺰﻣﯘ؟! ،ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺳﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﻗﻪﺗﺌﻰ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ .ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻣﯘھﻪﻡ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ﺋﺎﭼﺎ-
ﺳﯩﯖﯩﻞ ۋە ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﯖﯩﺰﺩﺍ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜپ ﻗﺎﻟﺴﯩﭽﯘ؟ ،ﺳﯩﺰ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ،ﺳﺎﻟﯩﻬ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻡ ﺳﯚھﺒﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ۋە
ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﺪﯗﺭﯗڭ .ﺭەﺯﯨﻞ ﭼﯧﺮﯨﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﺗﻪﺭﯨﻚ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎﺏ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﯔ .ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎﺷﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ
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ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺗﺎﺋﻪﺕ-ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯧﻠﯩﻢ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ
ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﯔ .ﺳﻪﻣﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﻪﻱ ،ﺋﻪﻳﻨﻰ
ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﺸﻰ ﺗﻪڭ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻳﺎﺩﻻﻳﺘﺘﻰ ،ﺋﯧﻠﯩﻢ ﺋﯚﮔﯩﻨﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺰﮔﻪ؛ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﺎﺋﻪﺕ  -ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﮕﻪ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ،
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺩﯨﻴﺎﻧﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺩﯨﻨﺪﺍﺭ
ﻗﯩﺰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺳﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺳﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺮﺗﻼﺭﻏﺎ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﮔﻪﭘﻠﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﻧﻰ
ﺗﻪﺭﯨﻚ ﺋﯧﺘﯩﯔ .ﻳﺎﺕ ﺋﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﺳﺎﻳﯩﺴﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﻨﻮﺭﻣﺎﻝ
ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە ﻧﯧﻤﻪ ﺗﻮﺳﯘپ ﻗﺎﻻﻻﻳﺪﯗ؟.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯩﺶ-ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼڭ.
ﺳﯩﺰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺯﯨﻨﺎﻧﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻘﻼ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻛﯚﺯ ،ﻗﯘﻻﻕ ،ﻗﻮﻝ-ﭘﯘﺗﻼﺭﻣﯘ ﺯﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭ
ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻨﺪﯗﺭ.

ﺧﯘﺩﺩﻯ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﯚﺯ

ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﯨﺪە

ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەﻙ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺯﯨﻨﺎﻧﯩﯔ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﺍﻡ ﺧﺎﻟﺘﯩﺴﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻤﻪڭ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﻮڭ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﯗﺭ ،ﺋﯘ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﭘﺎھﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗپ ﺳﯩﺰﮔﻪ
ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﺪﯗ.
ﺷﻪﻳﺦ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﻟﺌﯘﺳﻪﻳﻤﯩﻴﻦ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ :ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻠﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺑﺎﺭﺩﻯ-ﻛﻪﻟﺪﻯ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﭼﻮڭ ﺑﺎﻻﻳﯘ-ﺋﺎﭘﻪﺕ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ھﺎﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺋﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
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ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﺩﻯ -ﻛﻪﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ

ﺋﯚﺯ

ﺋﻮﻳﯩﻨﻰ

ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﻰ

ﻳﺎﻛﻰ

ﺋﯘ

ﺋﺎﻳﺎﻝ

ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯚﻣﻪﺭ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﺋﯚﺯ ﻗﯩﺰﻯ ھﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ۋە
ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮﻯ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘﻏﺎ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻧﮕﻪ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﻰ
ﭘﯩﺘﻨﻪ-ﭘﺎﺳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﻗﯩﺴﺴﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻤﯘ؟

ﺩﯦﮕﻪﻥ

ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ،

ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻏﺎ

ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ

ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ

ﻗﯩﺴﺴﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺷﻪﺭﺋﻰ ھﯚﻛﯜﻣﮕﻪ ﺩەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ھﺎﺭﺍﻡ
ۋە ﻣﯘﺑﺎھ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ھﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ-ھﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﻗﯩﺴﺴﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﯨﻼ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ
ﻗﯩﺴﺴﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ۋە ھﺎﺯﺍﺭەﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻤﯘھﻪﻡ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﺭﺋﻰ ھﯚﻛﯜﻡ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﺷﻪھﯟەﺕ ﺧﺎھﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼپ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﺭﻏﯩﺐ ۋە ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺳﯩﺰﮔﻪ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ.
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