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ﺭەﺟﻪپ ﺋﯧﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻠﻪﺭ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺭەﺟﻪپ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ) ﺳﺎﻻﺗﯘﺭﺭەﻏﺎﺋﯩﺐ( ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﻪﻙ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ
ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻱ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﺘﻪﻙ ﺑﻪﺯەﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺧﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻨﻤﯘ؟
ﺟﺎۋﺍپ:
ﺭەﺟﻪپ ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ،ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ
ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ

ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ

ﺋﯚﺯ

ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﺪﺍ

ﺑﯘ

ﻣﯩﺮﺍﺝ

ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ

)ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻛﯩﭽﯩﺪە ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻟﻪﺳﺘﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻗﺴﺎ
ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘ ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﺕ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺭﻟﻪپ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ھﻮﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻛﯩﭽﻪ ﺩەپ( ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻱ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﺘﻪﻙ
ﺑﻪﺯەﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯨﯟﯨﻠﯩﺶ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﺪە ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﺩﻯ ،ﺑﯩﺰﻣﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻼﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭەﺟﻪپ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪۋۋەﻟﻘﻰ
ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺧﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ
ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ
ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﯩﺮﺍﺝ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺩەپ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻱ
ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﺘﻪﻙ ﺑﻪﺯەﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯨﯟﯨﻠﯩﺶ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ
١

ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺩەپ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ﻣﯩﺮﺍﺝ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪە ﻳﯜﺯ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﻨﻰ
ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻱ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﺘﻪﻙ ﺑﻪﺯەﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯨﯟﯨﻠﯩﺶ ﺟﺎﺋﯩﺰ
ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯩﺰ ﺑﺎﺳﺎﺭ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﻪﺭ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ
ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻱ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﺘﻪﻙ ﺑﻪﺯەﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ،

ﺋﻪﮔﻪﺭ

ﺑﯘ

ﺋﯩﺶ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ

ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ » :ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﻣﯘھﺎﺟﯩﺮﻻﺭ
ۋە ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﻻﺭﺩﯨﻦ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻧﻠﻪﺭ)ﻳﻪﻧﻰ
ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻨﻼﺭ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﻼﺭ( ﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺭﺍﺯﻯ
ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺩﯨﻦ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﻠﻪﺭ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﻣﻪﯕﮕﯜ
ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﭼﻮڭ ﺑﻪﺧﺘﺘﯘﺭ«.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻳﻮﻕ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ« ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻦ ﺩﯨﻨﺪﺍ
ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ۋە ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﻰ ﺷﯘ
ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﺎ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺎﻻﻡ ﺋﯚﺯ
٢

ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ»:ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ،
ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻳﻮﻟﻰ ،ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ
ﺋﻪﺳﻜﻰ ،ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ،ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ
ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ«.
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ

ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺸﻰ ،ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺩﯨﻦ ھﻪﺯەﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭﺩﯗﺭ .ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ  »:ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ۋە ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻘﻘﺎ
ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ« ۋە » ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ھﻪﻗﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ،ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺳﻪۋﺭﯨﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺯﯨﻴﺎﻥ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﺪﯗﺭ« ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ» :ﺩﯨﻦ ﺩﯦﻤﻪﻙ
ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ،ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺕ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ« )ﺩﯨﻦ ﺩﯦﻤﻪﻙ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﺘﯘﺭ( ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﺪە،
ﻛﯩﻤﮕﻪ ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺗﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ﺩﯦﻴﯩﻠﺪﻯ؟ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ»:
ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ.
) ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩە ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ
ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﭼﯩﻼﺭﭼﻪ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺩ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺳﺎۋﺍﺑﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﻤﻪﻥ
ﺩەپ ﮔﯘﻧﺎھ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻐﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﻮپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ ۋە ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ  -ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ
ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ھﯧﺮﯨﺴﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘھﯩﻢ-.ﻣﯘھﻪﺭﺭﯨﺮ(-
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