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ﮔﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﻪﺩە ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
ﻓﯩﻠﯩﻤﮕﻪ ﺭەﺩﺩﯨﻴﻪ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻗﯘﻧﯘﺷﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﻏﺎ
ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯗ .ﺑﺎﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭەﭘﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ھﻪﺭ ﺋﻪﺳﯩﺮ ۋە ھﻪﺭ ﺟﺎﻳﺪﺍ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗپ
ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﺎﺗﯩﻠﻨﻰ ۋە ﺑﺎﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭەﭘﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ھﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺗﺎﺭﻣﺎﺭ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺋﯩﺒﻠﯩﺲ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﺮﯨﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻜﻪ ۋە ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻚ،ﺳﯜﻳﻘﻪﺳﺖ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ۋە ﺋﯚچ  -ﺋﺎﺩﺍۋەﺕ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﭼﻮڭ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ
ﺳﯜﻳﻘﻪﺳﺘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺷﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﯩﻴﻠﻪ  -ﻣﯩﻜﯩﺮﻟﯩﻚ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﻯ ۋە ھﯘﺟﯘﻣﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﯘپ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺗﺎ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ۋە ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺗﯩﻞ ﺗﻪﻛﻜﯜﺯﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺑﻠﻪﺧﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻣﯘﺷﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻼ ﺟﺎﺯﺍﻻپ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺒﺮەﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﻛﺎﻣﯩﻞ.
ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯩﺴﻼﻡ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ،ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ۋە ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ
ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﺩەﺳﺘﯘﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﺴﯩﺰ ھﯘﺟﯘﻣﻰ ۋە
ﺋﻪﺩەﭘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯩﺶ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﻧﻮﺭۋﯨﮕﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ -٢٠٠٥ .ﻳﯩﻠﻰ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺘﻰ ھﺎﺭﭘﯩﺴﯩﺪﺍ ،ﻧﻮﺭۋﯨﮕﯩﻴﯩﻨﯩﯔ» ﻣﺎﮔﺎﺯﯨﻨﺎﺕ«
ژﯗﺭﻧﯩﻠﯩﺪﺍ ،ﻳﻪھﯘﺩﯨﻲ ﺋﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﻪﺟﯟﻯ ﺭەﺳﯩﻤﻰ ﺳﯧﺰﯨﻠﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘﻳﯩﻠﻰ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﻧﯩﯔ» ﮔﻼﻧﺪﺯ
ﭘﻮﺳﺘﯧﻦ« ﮔﯧﺰﯨﺘﯩﺘﯩﻨﯩﯔ  -٢٠٠٥ﻳﯩﻠﻰ  -٣٠ﺳﯩﻨﺘﻪﺑﯩﺮ ﺳﺎﻧﯩﺪﺍ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺷﻪﻧﯩﮕﻪ ﻧﻮﻣﯘﺳﺴﯩﺰﻻﺭﭼﻪ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﭗ
١

 ١٢ﭘﺎﺭﭼﻪ ھﻪﺟﯟﻯ ﺭەﺳﯩﻢ ﺳﯩﺰﯨﻠﺪﻯ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ،ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ  ١ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺩ
 ٤٠٠ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻏﯘﺭﯗﺭﯨﻐﺎ ﺗﯧﮕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻼﺭ ۋە ﺭەﺩﺩﯨﻴﻪﻟﻪﺭ ﺗﺎ ھﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﮔﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﻪ » ھﯚﺭﺭﯨﻴﻪﺕ« ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭﺍﺩﯦﻜﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ
»ﮔﯧﺮﺩ ﻓﯩﻠﺪﺭﺯ«ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻧﺎﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻏﻪﺭەﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺶ
ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪە ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﻗﺎﺭﯨﻼپ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ .ﻓﯩﻠﯩﻢ ١٧
ﻣﯩﻨﯘﺗﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ۋە ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ
ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺗﯚھﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﻓﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﻨﻰ» ﭘﯩﺘﻨﻪ« ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻥ.
ﻓﯩﻠﯩﻢ ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺩﺍﻧﯩﻴﯩﺪە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺳﯩﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺟﯟﻯ
ﺭەﺳﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ .ﻓﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﻟﻠﻪ ﺩەپ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻣﺒﺎ ﺋﻮﺕ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ،ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﯘ
ﺑﻮﻣﺒﺎ ﭘﺎﺭﺗﻼﻳﺪﯗ .ﻓﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﻪﺳﯩﺲ ﻏﻪﺭﯨﺰﯨﻨﻰ
ﺋﯩﺰﺍھﻼپ »ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﺵ ۋە ۋەﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﯘﻛﯘﺕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻗﻪۋﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﺎﺯﺍﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﮕﻪ
ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« ﺩﯦﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺧﻪﺳﯩﺲ ﻓﯩﻠﯩﻤﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎۋﺍﺑﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯚﺗﻜﻪ ﺑﯚﻟﯜپ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
 .١ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯚﻟﯜۋەﺗﻜﻪﻥ ۋە
ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ.
) (١ﻓﯩﻠﯩﻤﺪﺍ ﺩەﺳﻠﻪپ ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺮﺍﺋﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ» ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ )ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ( ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻗﻮﻟﯘﯕﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ﻗﻮﺭﺍﻝ ﻛﯜﭼﻰ ،ﺟﻪڭ ﺋﯧﺘﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﯕﻼﺭ،
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺍﷲ ﻧﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﻨﻰ ،ﺋﯚﺯەﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺭﻗﯩﺘﯩﺴﯩﻠﻪﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﻗﯩﺮﺍﺋﻪﺕ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە
ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﻮﻗﯘﻟﻤﯩﻐﺎﻥ .ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻜﻰ» ﺗﺮھﺒﻮﻥ« )ﻗﻮﺭﻗﯩﺘﯩﺴﯩﻠﻪﺭ( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ
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ﺗﯧﺮﺭﻭﺭﯨﺴﺘﻠﯩﻖ ﺩﯨﻨﻰ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩەﻙ
ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻏﻪﺭﯨﺰﯨﺪﯗﺭ .ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻍ
ﺩەﺳﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺧﯘﺩﯗﻛﺴﯩﺮﯨﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺑﯘ
ﺧﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭﻣﯘ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﻼۋﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯩﻦ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ.
ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭەﺩﺩﯨﻴﻪ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﺸﻰ ۋە ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
ﭘﯘﺕ ﺗﯧﺮەپ ﺗﯘﺭﺍﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ۋە ھﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ
ھﯘﺟﯘﻣﯩﺪﯨﻦ ھﻮﺷﻴﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﻳﻮﻟﺴﯩﺰ
ھﺎﻟﺪﺍ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯧﻴﯩﺒﻠﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ
 ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ۋەھﯩﻤﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﺸﻨﻰ  -ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰﭼﻮڭ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﺪﯨﻜﻰ ﭼﻮڭ ،ﺯﻭﻣﯩﮕﻪﺭ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ
ﺋﺎﺗﻮﻡ ﺑﻮﻣﺒﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﻗﯩﺮﻏﯘچ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﺭ ،ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﻳﺮﻭﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﻯ ،ﺩﯦﯖﯩﺰ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﻗﻮﺭﻟﻼﺭ ۋە
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ

ﺋﺎﻟﺪﻯ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ،

ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ

ﻛﯚﺯ

ﺗﯩﻜﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ

ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘﺵ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ۋەھﯩﻤﻪ ﺳﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺳﺎﻳﺪﯗ
ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻤﯘ ﺩەﻝ ﺷﯘ! ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺯﯦﻤﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﯧﺴﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ھﯧﭽﺒﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺯﯦﻤﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻐﯩﻤﯘ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﮔﯘۋﺍھﭽﯩﺪﯗﺭ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ
ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻼ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺯﯦﻤﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ،ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﻻﻥ
 ﺗﺎﺭﺍﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺧﺎھﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﺍﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﻣﯩﺴﺎﻟﻰﺋﯩﺮﺍﻕ .ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﯩﭽﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺮﺍﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﻧﻪﻳﺮەﯕﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﺮﺍﻕ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﻯ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺭﺍﻛﯩﺘﺎﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
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ﻗﯩﺴﺘﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻼ ﺋﯩﺮﺍﻗﻘﺎ ھﯘﺟﯘﻡ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ
ۋە ﺑﯧﺴﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻠﯩﻘﯩﻐﻪ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯩﺴﺎﻝ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟!
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺶ
ﻛﯚﺭﯛپ ،ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻼﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ۋە ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ھﻪﻳﯟە ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﯩﺪەﻙ ﻣﻪﺯﻟﯘﻡ ،ﺑﯧﭽﺎﺭە ،ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯘﻕ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﺍۋﺍﻣﻰ ﻓﯩﻠﯩﻢ
ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﺭﯨﺰﯨﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗپ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺗﯧﺮﺭﻭﺭﯨﺴﺘﻠﯩﻘﻨﻰ
ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻼ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺕ »
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﻪﻧﻤﯘ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ ،ﺍﷲ ﻏﺎ ﺗﻪۋەﻛﻜﯜﻝ
ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ﺍﷲ )ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ( ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ) ،ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ( ﺑﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﭗ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼپ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ
ﺗﻪﮔﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﺋﯧﺴﯩﻞ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ﺑﺎﺭﻣﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ؟!
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ ،ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ھﻪﻳﯟﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﻗﯩﺘﯩﭗ
ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﻮڭ ،ﺯﻭﻣﯩﮕﻪﺭ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﭘﺮﯨﻨﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﺋﯩﺶ ﻛﯚﺭﯛپ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯘﺭﯗﻏﻰ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ
ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ،ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ۋە ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻐﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﻪ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ
ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ -ھﯚﺭ  ،ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﻮﺟﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
) (٢ﻓﯩﻠﯩﻤﺪﺍ ﻗﯩﺮﺍﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﻳﻪﺕ» ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯧﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﭘﯩﺸﯩﭗ
ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯧﺮە ﻳﻪﯕﮕﯜﺷﻠﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺍﷲ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻏﺎﻟﯩﺒﺘﯘﺭ ،ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﯩﻠﯩﻢ
ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﯧﺮﯨﻠﯩﺮﻯ
ﭘﯩﺸﯩﭗ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛپ ﺟﺎﺯﺍﻻﺷﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﺪﯗﺭ،
٤

ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩەۋﺍﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺭەﺩﺩﯨﻴﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ ،ﺑﯘ ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻨﯩﯔ

ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﻪﺑﮕﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﻮﻳﺎﺷﺘﺎ ﻣﻪﻏﻠﯘﺏ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺕ
ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻼ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ »:ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ۋە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﻼﺭ
ﺋﯧﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩە
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭘﺎﻙ ﺟﯜﭘﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﻐﺎ ﺩﺍﺧﯩﻞ
ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ«
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﮔﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻓﯩﻠﯩﻢ
ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻨﯩﯔ

ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ

ﺑﻮﺭﻣﯩﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،

ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ

ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ

ﺗﯚھﻤﻪﺕ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯧﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﭘﯩﺸﯩﭗ
ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯧﺮە ﻳﻪﯕﮕﯜﺷﻠﻪﻳﻤﯩﺰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ .ﺑﯘ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻛﯚﻳﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺗﯧﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﻪﯕﮕﯜﺷﻠﯩﻴﻪﻟﻪﻣﺪﯗ؟ ﺑﯘﻧﻰ ﺩەۋﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﺎﺩەﻣﻤﯘ ﻳﻮﻕ.
 .٢ﻓﯩﻠﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺭەﺳﯩﻤﻠﻪﺭ ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﺭﯨﺰﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ:
) (١ﻓﯩﻠﯩﻤﺪﺍ ﺭﺍﻓﯩﺰە ۋە ﺷﯩﺌﻪﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯩﭽﺎﻗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗپ ﺯﯨﺪە ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ھﺎﻟﺪﺍ
ﺑﺎﺵ  -ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ
ﺋﺎﺯﻏﯘﻥ ﻣﻪﺯھﻪﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺟﺎھﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻦ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺗﯜﺳﺘﻪ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﻓﯩﻠﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺗﯩﻜﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﭻ
ﺭﺍﻓﯩﺰەﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﯨﺘﯩﺪﯗﺭ .ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﺑﯘ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﻨﻰ
٥

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺗﻪﻧﺘﻪﻧﯩﺴﻰ
ﺩەپ ،ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪپ ﻛﯚﺳﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﻘﺎﻥ.
) (٢ﻓﯩﻠﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻟﻜﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﭙﻘﯩﺰﯨﻞ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﯩﻘﺎﭘﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ » ،ﮔﯧﺘﻠﯧﺮ ﻳﺎﺷﯩﺴﯘﻥ«ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺷﯘﺋﺎﺭﻧﻰ
ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺭەﺳﯩﻤﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺩەﻳﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯘ ﻗﯩﭙﻘﯩﺰﯨﻞ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ! ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰ
ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻖ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ».ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ۋە
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪھﻠﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ
ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ« ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ،ﺩﯨﻨﺪﺍﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﮔﯧﺘﻠﯧﺮﮔﻪ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ؟!
 . ٣ﻓﯩﻠﯩﻤﺪە ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ،ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺭﺍﺳﺖ ،ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻗﺎﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ﺧﯘﻧﯘﻙ
ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ:
) (١ﻓﯩﻠﯩﻤﺪﺍ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚھﺒﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺳﯚھﺒﻪﺗﺘﻪ
ﻗﯩﺰﺩﯨﻦ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺳﻮﺭﯨﻠﯩﺪﯗ .ﻗﯩﺰ ﺟﺎۋﺍﺑﯩﺪﺍ »،ﺋﯘﻻﺭ
ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﻼﺭ ،ﺗﯚﯕﮕﯜﺯﻟﻪﺭ«ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ﻗﯩﭙﻘﯩﺰﯨﻞ ﺗﯚھﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ
ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﻰ ﻣﺎﻳﻤﯘﻥ ،ﺗﯚﯕﮕﯜﺯ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﻪﺩﯨﻤﻘﻰ
ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺋﯩﭙﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻣﺎﻳﻤﯘﻧﻐﺎ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺴﺴﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ».ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ
)ﺑﯧﻠﯩﻖ

ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ(

ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ

ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ

ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ

ﭼﯩﻘﯩﭗ

ﻛﻪﺗﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﻰ )ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ( ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ» :ﺧﺎﺭ
ﻣﺎﻳﻤﯘﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﯖﻼﺭ«ﺩﯦﺪﯗﻕ«

 »،ﺋﯘﻻﺭ ﻧﻪھﻴﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﻙ

ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ» :ﺧﺎﺭ ﻣﺎﻳﻤﯘﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﯖﻼﺭ«
ﺩﯦﺪﯗﻕ«.
)(٢ﻓﯩﻠﯩﻤﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﯩﺒﯩﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻪ ﺧﯜﺗﺒﯩﺴﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﭽﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﻏﺎ ﺗﻪھﺪﯨﺪ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ .ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺟﯜﻣﻪ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﯩﺪﺍ
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ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﭻ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﯩﭽﻰ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺟﯩﻬﺎﺩﻗﺎ
ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ﺧﺎﺗﯩﺐ ﺋﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﯩﺒﯩﺪﯗﺭ! ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ
ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﯩﺪﻯ؟ ﺯﻭﺭﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋەﺗﯩﻨﯩﮕﻪ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ
ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ۋەﺗﻪﻧﻨﻰ ،ﺩﯨﻨﻨﻰ ،ﻧﻮﻣﯘﺳﻨﻰ ،ﻣﺎﻝ  -ﻣﯜﻟﯜﻛﻨﻰ
ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻛﯜﺭەﺵ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯚﻟﯜﻣﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜپ ﻳﯧﺘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯩﺪﻯ؟! ﺯﺍﺩﻯ
ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﯩﺪﻯ؟!! ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺧﻮﺭﻟﯘﻕ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﻪﺯﯨﺰﻟﯩﻖ ﺩﯨﻨﻰ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﺎﺭ ھﺎﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯧﺰﯨﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺘﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ۋەﺗﯩﻨﯩﮕﻪ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ
ﺑﺎﺳﻘﯘﻧﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﭘﻪﺭﺯﺩﯗﺭ .ﺑﯘﻧﻰ ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ
ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﻗﻮﻟﻼﻳﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺩﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ "ﺋﯚﻳﯜﯕﮕﻪ
ﻗﺎﺭﺍﻗﭽﻰ ﻛﯩﺮﺳﻪ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺟﯩﻢ ﻳﺎﺕ" ﺩﯦﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﭼﻮڭ
ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﯩﭽﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻰ »:ﺑﯩﺮﺍۋ ﻣﯧﻨﯩﯔ ۋەﺗﯩﻨﯩﻤﻨﻰ
ﺑﯧﺴﯩﯟﺍﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻪﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻥ .ﺋﯘ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﯨﺪە
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﯩﭽﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﺵ ھﻪﺭﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ھﻪﻗﻘﻰ.
ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩە ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﯩﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺟﯩﻬﺎﺩ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﺴﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ؟ ﻓﯩﻠﯩﻤﺪﺍ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻣﺎﻧﺎ
ﻣﯘﺷﯘ.
 .٤ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺗﯧﺮﻭﺭﯨﺴﺘﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻪﺭﻏﯩﺐ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯨﻦ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻼﺵ ﺑﯘ
ﻓﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ
ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﻘﺎﻥ .ﺑﯩﺰ ﺩەﻳﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺩﯨﻨﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﻪۋﻻﺩﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩﯨﻨﺪﯗﺭ .ﻣﯩﺴﯩﺮ ،ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﻪ ۋە
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﻪھﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﯘ ﺩەۋﺭ ﺯﺍﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ،ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻤﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯨﻨﯩﺪﯗﺭ .ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻣﯘ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ.
ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﻪﺭﻣﯘ ﮔﯘۋﺍھﺘﯘﺭ .ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
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ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ۋﯦﻠﯩﻔﺴﻮﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ» :ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﻰ
ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ھﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺳﺎﻧﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺭﯨﻢ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺏ  -ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍپ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻧﻪﭼﭽﻪ
ﻳﯜﺯﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻰ ﻗﻮﺷﯘﻧﻼﺭ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ«.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺧﻮﺭﻟﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﯧﺰﯨﻠﯩﺶ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ،ۋەﺗﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ھﯧﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺟﯩﻬﺎﺩ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪڭ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻧﯩﻠﯩﺪﯗ  .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ
ﺯﻭﺭﻻﺵ ﻳﻮﻕ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﭼﯩﻦ ﺋﯩﺨﻼﺱ ۋە ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻠﻠﯩﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺘﯘﺭ .ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ،ﺯﻭﺭﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﺋﯩﺨﻼﺱ ۋە ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻗﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺳﯧﭙﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﺎﻣﯩﻨﻰ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﻳﺎۋﺭﻭﭘﺎﺩﺍ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻦ
ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺯﻭﺭﻻﺵ ﺩﻭﻟﻔﯘﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﭼﻮﭼﯘﺗﯩﺪﯗ .ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﺗﻦ ﺗﺎﺭﯨﺨﭽﯩﺴﻰ ﺑﺮﯦﻔﻮﻟﺖ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ »٧ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ  ١٥ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ« ﺩەپ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻥ.
ﻓﯩﻠﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﭘﺌﻮﭼﯘﻕ ھﻪﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﺩﯨﺮ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺴﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﺘﯘﺭ.
ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ،ﺑﯩﮕﯘﻧﺎھ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﻗﻘﯘﺯﯗﺵ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻧﻪﺯەﺭﯨﺪە ﺋﻪڭ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻟﻤﻪﺱ
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺗﺎ ﺑﯜﮔﯜﻧﮕﻪ ﻗﻪﺩەﺭﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ .ﻓﯩﻠﯩﻤﺪﺍ ﻟﻮﻧﺪﻭﻥ ۋە ﻣﺎﺩﺭﯨﺪﺗﺎ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﻮﻳﯩﺰﻻﺭ ﭘﺎﺭﺗﯩﻼﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﮕﻪﻥ .ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﯘ ۋەﻗﻪﻟﯩﻚ ﺯﯗﻟﯘﻡ ۋە
ھﻪﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻳﻨﻰ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻓﯩﻠﯩﻢ
٨

ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼﺭ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ۋە ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯘﺭﯗﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ .ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﺪﺍ  ١٤ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﻛﯩﺸﻰ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﺪﺍ ٥٥
ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﯜﺯ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﻮﻡ ﺑﻮﻣﺒﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﭘﻮﻧﻠﯘﻗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ،
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺪﯨﺌﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﺷﻼﺵ ،ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﻟﯩﻖ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯜﺭﻛﯜﻣﻠﻪپ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ
ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﻛﯜﭼﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺑﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ
ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻜﻰ

ﻗﻪﺗﻠﯩﺌﺎﻣﻠﯩﺮﻯ

ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ

ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ

ﻗﯩﺰﯨﻞ

ﻛﺮﯦﺴﺖ

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﻘﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﯜﺭﯛﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﻪﺩە ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﺮﯨﭗ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ۋەھﺸﯩﻲ ﻗﻪﺗﻠﯩﺌﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺩﯦﺴﻪﻙ ،ﺑﻮﺳﻨﯩﻴﻪﺩە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﯧﻠﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ۋەھﺸﯩﻲ
ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻣﯘ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ.
ﮔﯘﺳﺘﺎۋ ﻟﻮﺑﻮﻥ » ﺋﻪﺭەﺏ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ«ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ»:
ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھ ﭘﺮﯦﻨﺎﺩ ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ۋە ﺋﯚﺯ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﺵ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ۋەﺩە ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ -١٤٩٩ ،ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە،
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪﺭەﺏ ﺋﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﺵ ،ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ۋﺍﺯ ﻛﻪﭼﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻴﯩﻦ  -ﻗﯩﺴﺘﺎﻗﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘپ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺩﺍۋﺍﻡ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻦ »ﺗﻪﭘﺘﯩﺶ ﻣﻪھﻜﯩﻤﯩﻠﯩﺮﻯ« ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘپ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ

ﺩەپ

ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ

ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ

ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛپ

ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ.

ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ

ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ  -ﺋﻪﺭ ،ﺋﺎﻳﺎﻝ ،ﻗﯧﺮﻯ  ،ﻳﺎﺵ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻻ ﺩەپ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ  -ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﺶ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﺷﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ
ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﭘﻮﭘﻰ ۋە »ﺗﻪﭘﺘﯩﺶ ﻣﻪھﻜﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ« ﺭەﺋﯩﺴﻰ ﻛﺮﺩﯦﻨﺎﻝ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺭﺍھﯩﺐ ﺩﻭﻣﯩﻨﯩﻜﻰ ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺗﻪﻛﻠﯩﺒﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﺍﺳﺖ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ
٩

ﺟﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺪﻯ) «.ﺋﻪﺭەﺏ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻰ  -٢٧٢-٢٧٠ﺑﻪﺗﻠﻪﺭ(.
ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﯘ ھﻪﺟﯟﻯ ﻓﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻘﻪ ﺩەﻳﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﯘ
ﺧﻪﺳﯩﺲ ﻓﯩﻠﯩﻤﯩﯖﺪﺍ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ » ﻛﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﯧﺮﺭﻭﺭﻟﯘﻗﻘﺎ
ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯩﺮﺗﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﯕﻼﺭ« ﺩەپ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭘﺴﻪﻥ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺟﺎۋﺍﺏ
ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﻜﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻲ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﻪھﺪە ﻗﻪﺩﯨﻢ)ﺗﻪۋﺭﺍﺕ(ﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺴﻪﻥ.
ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﻨﯩﻴﻪ ﺑﯚﻟﯜﻣﻰ  -٢٠ﺑﺎﺏ  -١٧-١٠ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﺪە :ﺭەﺏ ﻣﯘﺳﺎﻏﺎ ﺩﯦﺪﯨﻜﻰ»
ﺑﯩﺮەﺭ ﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯩﺮﮔﯩﻨﯩﯖﺪە ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﯜﻟﻬﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯩﻦ،
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺷﻪھﻪﺭﺩە ﺑﯩﺮەﺭ ﺟﺎﻧﻨﯩﻤﯘ ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻣﯩﻐﯩﻦ ،ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ
ﻗﯩﻠﯩﭽﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﯩﻦ« ﺩەپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ

ﺋﻪھﺪە

ﺟﻪﺩﯨﺪ)ﺋﯩﻨﺠﯩﻞ(ﻛﻪ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺴﻪﻥ .ﻣﻪﺗﺘﺎﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﻣﺎ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻰ  -١٠ﺑﯚﻟﯜﻡ -٢٤
 -٢٦ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ »:ﻣﯧﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ
ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺩەپ ﻗﺎﻟﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﻣﻪﻥ ﺗﯩﭽﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻗﯩﻠﯩﭻ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ .ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﻧﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﻛﯧﻠﯩﻨﻨﻰ
ﻗﯧﻴﯩﻦ

ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ

ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ

ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ.

ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ

ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﻰ

ﺋﯚﺯ

ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« .ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﯩﯔ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯩﺴﺎ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻮڭ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﺘﯘﺭ.
ﺑﯘ ﺧﻪﺳﯩﺲ ﻓﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﺑﯘ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻜﻪ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ:
 .١ﻧﺎﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ۋە ﺳﺎﻳﻼﻣﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻝ ھﺎﺯﯨﺮﻻﺵ.
 .٢ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻓﯩﻠﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚپ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ
ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﭻ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩﺶ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻳﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪە
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ﻣﯘﻧﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﺸﻨﻰ
ﺋﯘﻧﯘﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﻜﻪ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ:

١٠

ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ ،ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯨﯟەﺗﻜﻪﻥ ﮔﯧﺘﻠﯧﺮ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﺪﯗﺭ.
ﺋﯘ » ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﻠﯩﺮﻡ«ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ »ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ«ﺩەپ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ،ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚپ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺩﻯ ۋە ﺋﯚﻱ
ﻣﺎﻛﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﺪﻯ .ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﻰ ﭘﻪﻟﻪﺳﺘﯩﻨﻨﯩﯔ ﮔﺎﺯﺍ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﺍ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﻗﻪﺗﻠﯩﺌﺎﻣﯩﺪﯗﺭ.
 .٣ﻏﻪﺭﺏ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺧﻪﺗﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﺵ.
 .٤ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﮔﯧﺘﻠﯧﺮﻧﯩﯔ » ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﻠﯩﺮﯨﻢ«ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﺶ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎۋﺭﻭﭘﺎﺩﺍ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯘﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺶ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ھﻪﺭ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﻟﻪﺭ ،ﺗﻪھﺪﯨﺪﻟﻪﺭ ۋە ﻛﯜﻟﻜﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﻣﯜﻟﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎﺗﺎﻻ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻤﺎﻱ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺧﯘﻻﺳﻪ:
ﻏﻪﺭﺏ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﺍ ،ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ،ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ۋە
ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻚ
ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﺑﯘﺩﯨﻨﻐﺎ ،ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ۋە ﺩەﺳﺘﯘﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﮕﻪ
ﻧﻮﻣﯘﺳﺴﯩﺰﻻﺭﭼﻪ ﺗﯩﻞ ﺗﻪﻛﻜﯜﺯﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺑﯘ
ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﭘﯩﻼﻧﻼﺵ ﺳﯜﻳﻘﻪﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺳﯜﻳﻘﻪﺳﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﻮﺭﯗﻧﺴﯩﺰ ﻗﺎﺭﯨﻼﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯩﺒﺮەﺗﻠﯩﻚ ھﺎﻟﺪﺍ
ﻣﻪﻏﻠﯘﺏ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﻗﺎﺭﯨﻼﺵ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪە ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﻓﯩﻠﯩﻤﻤﯘ
ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ،ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﯩﻼﺭﻏﺎ،
ﺗﯚھﻤﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ۋە ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﻣﯩﻼﺭﻏﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ .ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ
ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺰﺩەﻧﮕﻪﻧﺪەﻙ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻛﭽﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﮕﻪ ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ،ﮔﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﯩﺪە ﺑﯘ
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ﻓﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﻪﺑﮕﺎﻧﯩﯔ ﻣﯧﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺩﻯ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﮕﻪ
ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣﻪﻏﻠﯘﺏ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﮔﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﻛﯩﺘﺎﺏ ،ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﭘﻪۋﻗﯘﻟﺌﺎﺩﺩە ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺶ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚپ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺗﯚھﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،
ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﮔﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﯩﺪە ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻓﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺋﯜچ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﭙﯩﻚ ﻣﯩﺴﺎﻟﻰ.
ﮔﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﻮڭ ﺷﯧﺮﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭ ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﯩﮕﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪھﺪﯨﺪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﮔﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺩﺍ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻓﯩﻠﯩﻢ
ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻨﻰ

ﺳﻮﺗﻘﺎ

ﺑﯧﺮﯨﭗ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ

ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ

ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ

ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ

ﺋﯧﻼﻥ

ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻣﺎﻗﺘﺎ.

ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺋﺎﻟﻼھ

ﻓﯩﻠﯩﻢ
ﺗﺎﺋﺎﻻ

ﺳﯜﻳﻘﻪﺳﺘﯩﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﻳﻘﻪﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻨﻜﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﺱ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﯘﺳﺮەﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻜﻰ ،ﺑﯘ ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﮔﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ،ﺷﯧﺮﯨﻜﻪﺕ ۋە ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪﻟﻪﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﯘ ﻓﯩﻠﯩﻤﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﯩﺒﻼﺷﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﺗﯧﺮﻭﺭﯨﺰﻣﻐﺎ ﺑﺎﻏﻼپ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ،
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ
ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﻮﭼﯘﻗﻠﯩﺪﻯ .ﮔﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﻪ ﺑﺎﺵ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﻓﯩﻠﯩﻤﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ۋە ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻨﻰ ﺋﻪڭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﻧﻘﯩﺖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ
ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﻛﺎﺗﯩﺒﻰ ،ﻳﺎۋﺭﻭﭘﺎ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ
ﻛﺎﺗﯩﺒﻰ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯩﺮﻯ،
ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻴﻮﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﻓﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﻴﻪ
ﻗﺎﻧﯩﻠﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﺑﯘ ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺋﯧﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﺗﻮﺭﯨﺪﯨﻼ
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ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﺪﻯ ۋە ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻼ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﯩﺘﻰ
ﻳﯘﺯﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﻟﺪﻯ.
 -٢٠٠٨ﻳﯩﻠﻰ  -٢٩ﻣﺎﺭﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﺮﻭﺳﺴﯧﻠﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎۋﺭﻭﭘﺎ ﭘﺎﺭﻻﻣﯧﻨﺘﻨﯩﯔ ﺭەﺋﯩﺴﻰ ﺑﯘ
ﻓﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﮔﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﺩﺍ ﺗﻪھﺪﯨﺪ
ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﻏﺎﻥ .ﻓﯩﻠﯩﻤﺪﺍ ﮔﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﻪ ،ﻳﺎۋﺭﻭﭘﺎ ۋە ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ
ھﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﺯەﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﺩﯛﺭﮔﻪﻥ .ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﺎۋﺭﻭﭘﺎ
ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻰ ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﯘ ﻓﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺗﯩﻎ
ﺗﻪﯕﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻗﻼپ ،ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯧﻴﯩﭙﻠﯩﻐﺎﻥ .ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﯘ ﻓﯩﻠﯩﻤﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺑﻪﺯﻯ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ
ﮔﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﮔﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﻪﺯﻯ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ
ﮔﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﻪ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﻠﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﮔﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﻪ ﺑﺎﺵ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻯ
ﻣﯩﺴﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﻝ ﺋﻪﺯھﻪﺭ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺑﯩﻠﯩﻤﮕﺎھﯩﻨﯩﯔ ﺑﯜﻳﯜﻛﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﻪﻳﻴﯩﺪ ﺗﺎﻧﺘﺎۋﯨﻐﺎ
ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺧﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ۋە ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﮔﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﻪ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯚﺯﯛﺭ ﺗﯩﻠﯩﺪﻯ ۋە ﺑﯘ ﻓﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻨﯩﯔ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﮔﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﻪ ﺳﻮﺗﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ.
ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﯩﺪﺍ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺩﻭﻛﺘﻮﺭ ﺋﺎﻳﯩﺰ ﺋﻪﻟﻘﻪﺭﻧﻰ ﮔﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﻪ
ﻣﻪھﻜﯩﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻓﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ »ﮔﯧﺮﺕ ﻓﯩﻠﺪﯦﺮﺯ« ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺷﻪﺧﺲ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﺋﻪﺭﺯ ﺳﯘﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﻪھﻜﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎۋﺍﺑﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ
ﻛﯜﺗﯜﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺷﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﺎﻟﻼپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼھﺘﯘﺭ!
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯩﭙﻪﺭۋﺍﻟﯩﻘﻰ،

ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻰ،

ﺧﻮﺭﻟﯘﻗﻰ،

ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ
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ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ،

ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ

ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺭﯗپ ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻨﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ
ﻗﻮﻏﺪﯨﻴﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ،ﻳﻪھﯘﺩﯨﻲ ﺩﯨﻨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻪﺳﻠﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺩﯨﻨﻼﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﻣﯘﻧﻘﻪﺭﺯﻟﯩﻜﻜﻪ ﻣﻪھﻜﯘﻡ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﻪﺯﻯ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﺪﻯ
 -٢٠٠٨ﻳﯩﻠﻰ  -٧ﺋﯩﻴﻮﻥ ،ﻛﯧﭽﻪ

١٤

