 ‐ 102056ﺗﺑﯩﺌﯩ ﻣﺟﯩﺰﯨﻠر ﮬﻗﻘﯩﺪە
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﮬﺎزﯨﺮﻗ ﻛﯜﻧﻠردە ﺋﯧﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﺑﯧﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺳﮬﺮاﻻردﯨﻦ ﻓﯘﻧﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﭼﯩﻨﯩﯔ
ﺗﯧﺮﯨﺴﯩ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﺑﯘﻟﯘﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﺋﯩﺴﻤﯩﻨ ﺳﯩﺰﻏﺎن ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻛرۈﻧﻧﻠﯩ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﯟاﻧﻐﺎ ﺋزﮔﯩﺮﯨﭗ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﮬر ﺧﯩﻞ ﺗﺑﯩﺌت ﻣﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮى دەپ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎﻻﻣﺗﻠر ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻧﯧﻤ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺟﺎۋاب:
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﺑﯩﺌﺗﺘﯩ ﻣﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮى ﻛﭘﺘﯘر .ﮬر ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ﻧﺎﻣﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﻣﺎﻗﺘﺎ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﯩﻨ
ﻟﯩﺴﺎﻧ ﮬﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺳزﻟﯩﻤﻛﺘ .ﮬﺎ ،ﻣﯩﻢ) .ﺑﯘ( ﻛﯩﺘﺎب ﻏﺎﻟﯩﺐ ،ﮬﯧﻤت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ اﻟ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎزﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪۇر.
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼردا ۋە زﯦﻤﯩﻨﺪا ﻣﻣﯩﻨﻠر ﺋﯜﭼﯜن )اﻟﻧﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن( ﮬﻗﯩﻘﺗن ﻧﯘرﻏﯘن دەﻟﯩﻠﻠر ﺑﺎر .ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﯩﺸﯩﻼردا ۋە )اﻟ زﯦﻤﯩﻨﺪا( ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﯟەﺗن ﺟﺎﻧﯩﯟارﻻردا )اﻟﻧﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘﯩ (ﺟزﻣن ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗۋم ﺋﯜﭼﯜن ﻧﯘرﻏﯘن
دەﻟﯩﻠﻠر ﺑﺎر .ﻛﯧﭽ ﺑﯩﻠن ﻛﯜﻧﺪۈزﻧﯩﯔ ﻧۋەﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘرۇﺷﯩﺪا ،اﻟﻧﯩﯔ ﺑﯘﻟﯘﺗﺘﯩﻦ )ﻛﻛﺘﯩﻦ( ﻳﺎﻣﻐﯘر ﻳﺎﻏﺪۇرۇپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن
رﯨﺰﯨﻘﻠﻧﺪۈرۈپ ﺋﻟن زﯦﻤﯩﻨﻨ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪۈرۈﺷﯩﺪە ۋە ﺷﺎﻣﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﭗ ﺗﯘرۇﺷﯩﺪا ،ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗۋم
ﺋﯜﭼﯜن )اﻟﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﯩﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن( ﻧﯘرﻏﯘن دەﻟﯩﻠﻠر ﺑﺎر .ﺋﻧ ﺷﯘﻻر اﻟﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮﯨﺪۇر) .ﺋ ﻣﯘﮬﻣﻤد!( ﺋﯘﻧ ﺳﺎﯕﺎ
ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ .ﺋﯘﻻر )ﻳﻧ ﻣﻛ ﻛﯘﻓﻔﺎرﻟﯩﺮى( اﻟﻧ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﻮﻳﯘپ ﻗﺎﻳﺴ ﺳزﮔ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪۇ؟)ﺟﺎﺳﯩﻴ ﺳﯜرﯨﺴ1-6‐ﺋﺎﻳﺗﻠر(.
ﻗﯘرﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﭘﻠﯩن ﺋﺎﻳﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺗﭘﻛﯘر ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﻗﯩﻞ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎن ﻧﯩﺪاﻻر ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛپ ﻛﻟن .ﺑﯘ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘ ۋە ﺑﯩﺮﻟﯩﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻤﺎﻧﻨ ﻛﯜﭼﻳﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺪى .ﺋﺎﺳﻤﺎن ،زﯦﻤﯩﻦ ،ﺗﺎغ ،ﻛﯜن ،ﺋﺎي ،ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼر ،ﻳﺎﻣﻐﯘر ۋە
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﻛزﻟﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﻛرۈپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﮬر ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘﯩﻐﺎ،
ﻛﺎﻣﺎﻟﯩﺘﯩ داﻻﻟت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﺪراك ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﮔرﭼ ﺑزى ﻣﺟﯩﺰﯨﻠرﻧ ،ﮬﻗﯩﻘﺗﻠرﻧ ۋە ﺳﯩﺮ ‐ ﺋﺳﺮارﻻرﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻏﺎ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﺎۋام ﺧﻟﻘﻘ ﻧﯩﺴﺒﺗﻧﻤﯘ ﻣﻟﯘم ﻣﺳﯩﻠﯩﻠردۇر .ﮬرﻛﯩﻢ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘﯩ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﯩﺪراك ﻗﯩﻼﻻﻳﺪۇ.
ﺋﻣﺪى ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﯧﻨﺘﯧﺮ ﺗﻮرﻟﯩﺮﯨﺪا ﺗﺑﯩﺌت ﻣﺟﯩﺰﯨﻠﯩﺮى ﻧﺎﻣ ﺑﯩﻠن ﺗﺎرﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻛﻟﺴك ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ
دۇﻧﻴﺎدا ﮬرﺧﯩﻞ ﻣﺟﯩﺰﯨﻠر ﺋﺎﺷﺎرا ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤ ﺋﭼﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﺮﯨﺴﯩ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﻗﯘدرﯨﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﻣﻟ ﺋﺎﺷﻘﺎن ﺋﯩﺶ .ﺳﯜرﯨﺘ ﮬﺎﻳﯟاﻧﻐﺎ ﺋزﮔﯩﺮﯨﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ .ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧ:
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ﺑﯘ ﺋﯘﻣﻤﺗﺘ ﺋﺎي ﺗﯘﺗﯘﻟﯘش ،ﺳﯜرﯨﺘ ﻣﯘددەل ﺑﻮﻟﯘش ۋە ﺗﮬﻤت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﺪۇدﯦﻧﺪە ،ﺑﯩﺮﺋﺎدەم ،ﻳﺎرەﺳﯘﻟﻟﻼھ! ﺑﯘ ﻗﺎﭼﺎن
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﮬﺎراﻗﺷﻠﯩﻚ ،ﭘﯩﺘﻨ ‐ ﭘﺎﺳﺎت ۋە ﺳﺎزەﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺋۋج ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪادەپ ﺟﺎۋاب
ﺑرﮔن .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘ ﮬﻣﻤﯩ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺑﯩﺮ ﮬﻗﯩﻘﺗﺘﯘر .ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﮬﺎزﯨﺮﻗ ﺗﻮر ﺑﯧﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺗﺎرﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻣﺟﯩﺰە
دەپ ﺋﯩﻼن ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﮔ ﻛپ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺗﺎرﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﯘ ﺧۋەرﻟرﻧﯩﯔ ﻛﭘﻠﯩﺮى ﻛﯩﺸﯩﻠر
ﺋﯩﺸﻧﭽﻠﯩﻚ ﻳردﯨﻦ ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺳﻮرۇﻧﻼردا ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳزﻟﯩﻧﻠﯩﺮﯨﺪۇر .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎدەم ﺋزﯨﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﮬﻗﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﻧرﺳﯩﻠرﮔ ﻣﯘﮬﺘﺎﺟﻤﯘ؟ ﻳﺎرﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻛﺎﺋﯩﻨﺎت دەﻟﯩﻠﻠﯩﺮى ﺳﺎﻣﺎﻧﺪەك ﺗﯘرﻏﺎن ﻳردە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر
ﺑﯘ راﺳﺖ ﻳﺎﻟﻐﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﯩن ﺧۋەرﻟرﻧ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ دﯨﻨﯩﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﻘﺎ ﮬﺎﺟت ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻤﯘ؟ ﻳﺎق .ﻣﯘﻧﺪاق
ﺧۋەرﻟرﮔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺗﺳﺘﯩﻘﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺎرﻣﯘ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﯘر .ﺑﯘ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﻳﻮﻟﺪۇر .ﺑﯩﺰدە ﺋﯘﻧﯩﯔ راﺳﺖ
ﻳﺎﻛ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﺳﯩﻦ دەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩن ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﯩﻨﺎرﻣﯘ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ۋە ﺗﺳﺘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭙﻤﯘ
ﻛﺗﻤﻳﻤﯩﺰ.
ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯘﻧﺪاق ﺧۋەرﻟرﻧ ۋە ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﻣﺟﯩﺰە دﯦﻴﯩﻠن ﺳﯜرەﺗﻠرﻧ ﻛﺗﯜرۈپ ﻳﯜرۈپ ،ﮬﺗﺘﺎ ﻳﺎﻧﻔﻮﻧﻠﯩﺮﯨﺪا ﻛﺗﯜرۈپ
ﻳﯜرۈپ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻤﺎﻧ ﻛﯜﭼﻳﻧﺪەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎز ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺳﯜرەﺗﻠر ۋە
ﻣﺟﯩﺰﯨﻠﯩﻚ ﺧۋەرﻟرﻧﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﺎﺷﺎرا ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪا ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﭼﯜﺷﯜﻧﻠك ﻳﯧﺘﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﺳﺨﯩﺮە
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻣﺟﯩﺰە ﻳﺎﻛ دﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ راﺳﺘﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯜز ﺑرﮔن ﺋﺎﻻﻣت دەپ ﺗﯧﺰ
ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﺋﮔر ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻳﺪۇرۇپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎن ﻳﺎﺳﺎﻟﻤﺎ ﻣﺟﯩﺰە
ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﺴﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ﻳﺎﻣﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻣﺳﺨﯩﺮﯨ ﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰ.
دﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻗﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘدرﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﺎ ﮬﯧﺴﺎﺑﺴﯩﺰ ﺋﺎﻻﻣﺗﻠر ،ﻣﺟﯩﺰﯨﻠر ۋە
دەﻟﯩﻠﻼر ﺗﯘرﻏﺎن ﻳردە ،ﺑﯘﻧﺪاق راﺳﺖ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﯩن ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺋزﯨﻤﯩﺰﻧ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﮬﺘﺎج
ﺋﻣﺳﻤﯩﺰ!.
ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺷﮬردە ﺑﯩﺮ دەرەﺧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯘ دەرەﺧﻨ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼپ ﺳﻳﯩﺪﯨﻐﺎن
ۋە ﺷﺎﭘﺎﺋت ﺗﯩﻠپ ﺗﯧﻠﯩﯩﻨ ﺳﻮراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ دەرەﺧ ﺋﻮﻳﯘپ ﭼﯩﻘﯩﭗ دەرەﺧﺘ ﺷﯘﻧﺪاق ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎن دەپ
دەۋا ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﺎﺷﺎرا ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩ ﺳۋەﭘﭽ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺳز ‐ﭼﭼﻛﻠردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺗﯘرﯨﺸ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ زۆرۈر .ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ دﯨﻨﯩﻤﯩﺰدا ﺳﺎﻏﻼم ﭼﯜﺷﻧﭽﯩ ﻣﯘﻳﺳﺴر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ
ﺗﯩﻠﻳﻤﯩﺰ.ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯘﭼ زاﺗﺘﯘر.
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