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 -114142ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﺎﻗﺎﻣﯩﻨﻰ
ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪﯗ؟ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﺟﺎﻳﯩﺰ ﺩﯦﺴﻪ ﺳﻪﻟﻪﭘﻠﻪﺭ
ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﺎﺭﺍﻡ ﺩەﻳﺪﯗ؟ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪﺩﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﻳﯩﺰ
ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﺴﻪ؟
ﺟﺎۋﺍﺏ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ:

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ﺯﺍﺗﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ۋەﺳﯩﻠﻪ

ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺯﺍﺗﯩﻨﻰ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋﺍﺳﯩﺘﻪ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗﺭ» .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﻰ -ھﯚﺭﻣﯩﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ«
ﺩﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ.
ﺷﻪﻳﺨﯘﻟﺌﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻻﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ  -1ﺗﻮﻡ -337
-338ﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﻐﯘﭼﻰ ،ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻏﺎﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯜچ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮﻯ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺘﯘﺭ .
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ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ
ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ ﺑﯘ ﺟﺎﻳﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯘ ﺟﺎﻳﯩﺰ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ۋە ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭﻧﯩﯔ ﺯﺍﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ ﺑﯘ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﻛﯚپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺟﺎﻳﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﯦﮕﻪﻥ .ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﯩﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ۋ ە ﺋﯩﺘﺎﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺷﻪﭘﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛپ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋەﺳﯩﻠﯩﺪﯗﺭ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻣﯘ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻪۋەﺑﺪﯗﺭ.
ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ »ﺋﻰ
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ«ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ) .ﻣﺎﺋﯩﺪە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -35ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯗﺭ» .ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻐﺎ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺋﯩﺰﺩەﻳﺪﯗ« ) ﺋﯩﺴﺮﺍ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -57ﺋﺎﻳﻪﺕ( ﻳﻪﻧﻰ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺋﯩﺰﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ۋە
ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﻼ ) ﻳﻪﻧﻰ ﺯﺍﺗﯩﻨﻰ ( ۋ ە ﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ،ﺑﯘ ﺩﯗﺋﺎﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺰ ۋەﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ .ﺷﯘﯕﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪﻟﻪﻑ ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘ
ھﻪﻗﺘﻪ ﺳﻪھﯩﻬ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻳﻮﻕ .
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ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ:

ﺑﯘ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ؛ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ھﻮﺯﯗﺭﯨﺪﺍ ﻣﺎﻗﺎﻣﻰ ۋە ھﯚﺭﻣﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻣﺎﻗﺎﻣﻨﯩﯔ ۋە ﺋﯘﻟﯘﻍ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ،ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﯘﻟﯘﻏﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﻣﺎﻗﺎﻣﻰ
ﺋﯘﻧﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺳﻮﺭﺍﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺷﻪﻳﺨﯘﻝ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ھﻪﻕ ﺩەپ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﯩﻨﻰ ھﻪﻗﺘﯘﺭ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻣﺎﻗﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﺵ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺩﯗﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ھﻪﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﻮﻟﻠﯘﻕ ھﺎﻟﺪﺍ ﺳﻮﺭﺍﺵ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ
ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﻗﺘﯘﺭ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﭘﺎﻻﻧﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ ﺩﯦﺴﻪ ،ﺷﯧﭙﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺯﺍﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ
ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘ ﻣﻪﺭﺗﯩﯟە ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯘ
ﻣﻪﺭﺗﯩﯟﯨﻨﻰ ﺷﯧﭙﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺯﺍﺗﻼﺭﻏﺎ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻣﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ،ﺷﯘ ﺑﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ
ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻰ ۋە ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﺪﯗﺭ .ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ ﺷﻪﭘﻰ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺰﯨﻦ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯗﺭ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ
ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ﺯﺍﺗﻼﺭ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷﯘﻻﺭﻏﺎ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺩﯗﺋﺎ
ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯗﺭ«.
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ﺷﻪﻳﺨﯘﻝ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻻﺭ ﻣﻪﺟﻤﯘﺋﻪﺳﻰ  -1ﺗﻮﻡ  - 287ﺑﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺑﯩﺮﺍۋ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻏﯩﻦ
ۋە ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺷﺎﭘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻏﯩﻦ ﺩﯦﺴﻪ ،ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﺑﺎﺗﯩﻠﺪﯗﺭ«.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ :ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯘﺭ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﺩﯗﺋﺎﺩﯗﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﺩﯗﺋﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯘﺭ .ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻼﺭ "ﻣﺎﯕﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ﻣﻪﻥ
ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ" ﺩﯦﺪﻯ« ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺩﺍۋﯗﺩ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺷﻪﻳﺦ ﺋﺎﻟﺒﺎﻧﻰ ﺳﻪھﯩﻬ ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻳﻮﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ«
ﺩﯦﮕﻪﻥ) .ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻲ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(.
ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻧﻪۋەۋﻯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ" :ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭ »ﺭەﺩ«ﻧﻰ ﻣﻪﺭﺩﯗﺩ ﻳﻪﻧﻰ ﺭەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﻰ ۋە ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﺪە ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﺩﯨﺲ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ۋە ﺧﯘﺭﺍﭘﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺩەﻟﯩﻠﺪﯗﺭ" .ﺑﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ »ﺟﻪۋﺍﻣﯩﺌﯘﻝ ﻛﻪﻟﯩﻢ«
ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﺨﭽﺎﻡ ۋە ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﻚ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ.
ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ

ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ

ﺋﯩﻠﻤﻰ

ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ

ﺩﯨﻨﻰ

ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ

ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ

ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭﺩﯨﻦ " ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﻰ
ھﯚﺭﻣﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ " .....ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ ﺩەپ ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎۋﺍﺏ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ » :ﺩﯗﺋﺎﺩﺍ " ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ! ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﻰ
ھﯚﺭﻣﯩﺘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﻳﺎ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘﻰ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﻤﻨﻰ
ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺗﯩﻠﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ" ﺩەپ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ
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ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺳﺎﻧﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺷﯧﺮﯨﻜﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ
ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯗ «.
ﺷﻪﻛﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ۋە ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭﻧﻰ ﺩﯗﺋﺎﺩﺍ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺷﯧﺮﯨﻜﻜﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪﺭ ۋە ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﻠﻪﺭ ﺷﯘﻧﻰ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯗ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ۋە ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻣﯘ ﺷﯘﻧﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺷﯧﺮﯨﻜﻜﻪ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە» :ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻼھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺳﯚﻛﻤﻪﯕﻼﺭ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺟﺎھﯩﻠﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺳﯚﻛﻤﯩﺴﯘﻥ .ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻜﻪ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﯘﻕ«) .ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -108
ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻼھﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺗﯘﺭﺳﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻼھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯚﻛﯜﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ .ﺑﯘﻣﯘ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺗﻮﺳﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﺎﺕ ﺋﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳﯘﺷﯩﻤﯘ ھﺎﺭﺍﻣﻐﺎ ﭼﯘﺷﯘپ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﻗﯩﯟەﺕ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺕ
ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﺸﯩﻤﯘ ﺷﯘ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺩﯗﺋﺎﺩﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯘﺭ .ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭ
ﺋﯩﺠﺘﯩﻬﺎﺩ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻰ ﺧﺎھﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺩەﻟﯩﻠﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎﻏﻼﻡ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
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ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﺩەﻟﯩﻞ ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ
ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﺪﺋﻪﺕ ،ﺩﯨﻨﺪﺍ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .
ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻻﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ -1ﺗﻮﻡ -502-501ﺑﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﻟﺴﯘﻥ.
ﺳﻮﺭﯨﻐﯘﭼﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ۋەﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ھﺎﺭﺍﻡ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩەﭘﺘﯘ.
ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ
ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﯚﺯ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﯨﻤﯘ
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪﻧﻰ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ .ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺠﻤﺎﻧﻰ ﺑﯘﺯﻏﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻰ ﺩەﭘﻤﯘ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻥ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭ ۋە ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﺑﯘ ﺳﻪﭘﺴﻪﺗﯩﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪ
ﺋﯩﺠﻤﺎﻧﻰ ﺑﯘﺯﻏﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
" ﺭەﺩﺩﯗﻝ ﻣﯘﺧﺘﺎﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭﺩە :ھﯧﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﺎﻟﻼھ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﻳﻮﻕ .ﺩﯗﺋﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ۋە ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ »ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺷﯘ
ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﯖﻼﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﺋﻪﻟﻼﻣﻪ ﻛﺎﺳﺎﻧﯩﻲ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ " :ﺑﯩﺮﺍۋ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﺪﺍ ،ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﭘﺎﻻﻧﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﺎﻻﻧﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﻪﻛﺮﯗھﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھﺘﺎ ھﯧﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﻰ ﻳﻮﻕ".
ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﯩﻤﺎﻡ ،ﺯەﻳﻠﻪﺋﯩﻲ ،ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪﺯەﻡ ،ﺋﻪﺑﯘ ﻳﯜﺳﯜپ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ۋەﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ.
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ﻧﻮﺋﻤﺎﻥ ﺧﻪﻳﺮﯗﺩﺩﯨﻦ ﺋﻪﻟﯘﺳﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ۋە ﺋﻪۋﻟﯩﻴﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻗﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺑﻪﻳﺘﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺩەپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﻪﻛﺮﯗھﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ھﯧﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﺘﺎ ھﻪﻗﻘﻰ ﻳﻮﻕ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﻪﻟﻪپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺑﯘ ﺗﯜﺭﺩﯨﻜﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯚﺭﯛۋﯦﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .
ﺩﯦﻤﻪﻙ؛ ﺑﯘ ﺗﯜﺭﺩﯨﻜﻰ ۋەﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﺠﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﯘ ﺋﺎۋۋﺍﻟﻘﻰ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺗﻮﺳﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ
ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﻧﺪﻯ.
ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ.
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