ﺗﯩﺒﺒﻰ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﻻ
ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
]ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ[
ﻫﻞ ﺠﻳﻮز وﺿﻊ ﻣﺎء اﻟﺰوج وﺑﻮﻳﻀﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ﻲﻓ رﺣﻢ اﻟﺰوﺟﺔ اﺨﻛﺎﻧﻴﺔ؟

]ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻳﻐﻮرﻳﺔ[
ﻣﯘﭘﺘﻰ :ﺷﻪﻳﺦ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﻟﻤﯘﻧﻪﺟﺠﯩﺪ
اﻤﻟﻔﻲﺘ :اﻟﺸﻴﺦ ﺤﻣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻤﻟﻨﺠﺪ

ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ :ﺳﻪﻳﭙﯩﺪﺩﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﺌﻪﺯﯨﺰ
اﻤﻟﺮﺘﺟﻢ :ﺳﻴﻒ ا ﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗپ ﺑﯩﻜﯩﺘﻜﯘﭼﻰ :ﻥ .ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻰ
اﻤﻟﺮاﺟﻌﺔ :ن .ﺗﻤﻜﻴﻲﻨ
ﻧﻪﺷﯩﺮ ھﻮﻗﯘﻗﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﺏ
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ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﭙﯧﺮﻣﺎ ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ
ﺗﯘﺧﯘﻣﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﺳﯩﺪﺍ
ﭘﻪﺭۋﯨﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
-23104ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﺋﯧﻠﯩﻢ-ﭘﻪﻥ ﺋﯘﭼﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺩەۋﯨﺮﺩە ﺗﯩﺒﺒﻰ ﺳﺎھﻪﺩﯨﻤﯘ
ﻛﯚپ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ

ﺗﯘﻏﻤﺎﺱ،

ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ

ﺗﯘﻏﯩﺪﯗ،

ﺑﯘ

ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ

ﺗﯩﺒﺒﻰ

ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ -ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ -ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺧﯘﻣﭽﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﭙﯧﺮﻣﺎ ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ Teste-tube
 babyﺋﯜﺳﻜﯩﻨﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﭼﯩﻼپ ﻛﯜﺯﯛﺗﯜپ ،ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻕ ﺗﯚﺭەﻟﻤﻪ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻘﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ
ھﺎﻣﺎﻥ ،ﺗﯘﻏﻤﺎﺱ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﺳﯩﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺗﯚﺭەﻟﻤﯩﻨﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﻐﺎ
ﻗﻪﺩەﺭ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﺳﯩﺪﺍ ﭘﻪﺭۋﯨﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺲ
ﺭﻭھﯩﻐﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﻧﻤﯘ؟ .ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﻗﯩﻴﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﺭﯗﺱ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩەﻳﺪﯗ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺑﻮۋﺍﻗﻨﻰ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﭗ ﺳﯜﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺯﯗﻗﻼﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻧﺪەﻙ،
ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﺳﯩﺪﺍ ﻗﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺯﯗﻗﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ ﺩەﻳﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟.
ﺟﺎۋﺍپ:
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ
ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
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ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺳﭙﯧﺮﻣﺎ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻗﻰ

ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ

ﺗﯘﺧﯘﻣﭽﯩﺴﯩﻨﻰ

ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﺳﯩﺪﺍ ﻗﻮﻳﯘپ ﭼﺎﯕﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺷﻪﺭﺋﻰ ﻳﻮﻝ
ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ھﺎﺭﺍﻡ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ .ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻰ ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﯩﻴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭘﯩﻘﻬﻰ
ﺋﺎﻛﺎﺩﯨﻤﯩﻴﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﺍ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﺪﯨﻦ
ﻳﯧﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ،ﺑﯘ ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪە ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
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ﺩﯗﻧﻴﺎ

ﺋﯩﺴﻼﻡ

ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﯩﻴﯩﻐﺎ

ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﻖ

ﺋﯩﺴﻼﻡ

ﭘﯩﻘﻬﻰ

ﺋﺎﻛﺎﺩﯦﻤﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺭﻯ :ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭘﯩﻘﻬﻰ ﺋﺎﻛﺎﺩﯦﻤﯩﻴﯩﺴﻰ ھﯩﺠﯩﺮﻳﻪ -1407
ﻳﯩﻠﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ -8ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ -13ﻛﯜﻧﯩﮕﯩﭽﻪ ،ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﻪ -1986ﻳﯩﻠﻰ
-10ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ -11ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ - 16ﻛﯜﻧﯩﮕﯩﭽﻪ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﺎﻳﺪﺍ ،ﻧﻪﻳﭽﻪ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﺳﯜﻧﺌﯩﻲ ﭼﺎﯕﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﺯﺍﻛﯩﺮە
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﻚ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﻪﻛﯜﻥ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ :ھﺎﺯﯨﺮ ﺗﯩﺒﺒﻰ ﺳﺎھﻪﺩە ﻳﯜﺯﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺳﯜﻧﺌﯩﻲ
ﺋﯘﺭﯗﻗﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘپ:
 -1ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﭙﯧﺮﻣﺎ ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺗﯘﺧﯘﻣﭽﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﺎﯕﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﺳﯩﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﻪﺵ.
 -2ﻳﺎﺕ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﭙﯧﺮﻣﺎ ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ
ﺗﯘﺧﯘﻣﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﺎﯕﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﺳﯩﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﻪﺵ.
 -3ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ﭼﺎﯕﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﺳﯩﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﻪﺵ.
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-4ﻳﺎﺕ ﺋﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ﭼﺎﯕﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﺳﯩﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﻪﺵ.
 -5ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ﭼﺎﯕﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﺳﯩﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﻪﺵ.
 -6ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﭙﯧﺮﻣﺎ ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺧﯘﻣﭽﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ﭼﺎﯕﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﺳﯩﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﻪﺵ.
-7ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯨﻐﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻛﯘﻝ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﻳﻮﻟﻰ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﺳﯩﺪﺍ ﭼﺎﯕﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ.
ﺑﻮ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺭ:
ﺋﻪۋۋەﻟﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺵ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻳﻮﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ھﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻧﻪﺳﻪﺏ
ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ ،ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺯﺍﻳﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ
ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻳﯜﺯﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻛﺎﺩﯨﻤﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﺪﺍ ﺯﯙﺭﯛﺭ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ) .ﺋﺎﻛﺎﺩﯦﻤﯩﻴﻪ
ژﯗﺭﻧﯩﻠﻰ ).(423\1\3
-2ﺋﯩﺴﻼﻡ

ﺩﯗﻧﻴﺎ

ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻐﺎ

ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﻖ

ﺋﯩﺴﻼﻡ

ﭘﯩﻘﻬﻰ

ﺋﺎﻛﺎﺩﯦﻤﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺭﻯ :ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ-
ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮﻯ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
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ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭘﯩﻘﻬﻰ ﺋﺎﻛﺎﺩﯦﻤﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ،ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻣﯘﻛﻪﺭﺭەﻣﻪ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎ
ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﺪە ھﯩﺠﯩﺮﻳﻪ -1405ﻳﯩﻠﻰ ﺭەﺑﯩﺌﻪﻝ ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ -28
ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ ﺟﻪﻣﺎﺩﯨﻴﻪﻝ ﺋﯘﻻﻧﯩﯔ -7ﻛﯜﻧﯩﮕﯩﭽﻪ ،ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﻪ -1985ﻳﯩﻠﻰ -4ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ
-19ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ -28ﻛﯜﻧﯩﮕﯩﭽﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﯨﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ
ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﯩﻴﯩﺪﺍ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﺎﻳﺪﺍ ،ﭼﺎﯕﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺳﯜﻧﺌﻰ
ﺋﯘﺭﯗﻗﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺭﻏﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﺍپ ﭼﯩﻘﯩﻠﺪﻯ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ:
ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ

ﻳﻮﻝ

ﻳﻪﻧﻰ

ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ

ﺋﯘﺭﯗﻗﭽﯩﺴﻰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ

ﺗﯘﺧﯘﻣﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﺳﻜﯩﻨﯩﺴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛپ،
ﺷﯘ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﺳﯩﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﯩﺴﻪ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ھﺎﺟﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ.
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭘﯩﻘﻬﻰ ﺋﺎﻛﺎﺩﯦﻤﯩﻴﯩﺴﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﻚ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﯩﻜﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﯩﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗپ
ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ" :ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻗﭽﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ
ﺗﯘﺧﯘﻣﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﺎﯕﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﺳﯩﻐﺎ
ﺳﯩﻠﯩﺶ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ".
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ.
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