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ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﻰ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﭘﯘﺯﯨﺘﺴﯩﻴﯩﺪە ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ
ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﯜﺯﯛﻡ ۋە ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼﺭﺩﯨﻦ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻨﯩﭗ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺋﻮﻗﯘﻡ ۋە ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭙﻪﺭۋەﺭﻟﯩﻚ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە
ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﭽﻪ ،ﺋﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﺭﭼﻪ ﻛﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺮەﻙ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ
ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ،ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪە ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﯩﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ھﻪﻕ ۋە ھﯚﺭﻣﯩﺘﻰ ،ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭙﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﺎﺑﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﯜﺯﯛﻡ ۋە ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﺎﺭﺍۋەﺭ ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻣﺎﺱ ھﺎﻟﺪﺍ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ،ﺗﯜﺯﯛﻡ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ،ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ
ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﺋﻪﺭﻟﯩﻚ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﻪﺯەﺭﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ
ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺪﻯ.
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﻯ ۋە
ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﻳﻐﯘﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ،ﺋﻪﺭ ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﯩﭙﯩﻐﺎ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ھﺎﻟﺪﺍ ھﻮﻗﯘﻕ ۋە ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪپ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ
ھﻮﻗﯘﻕ ۋە ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯩﺨﯩﻚ ﺗﻪﻟﯩﯟﻯ ﺋﻪﺭ ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ
ھﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺩەﺭۋەﻗﻪ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ
ﺧﺎﺱ ھﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭ ۋە ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺧﺎﺱ ھﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭﻟﯩﻚ ۋە
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ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻚ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﻪﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ،ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﻰ ﻣﺎﺱ ھﺎﻟﺪﺍ ،ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪپ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺗﯜﺯﯛﻣﻠﻪﺭﺩە ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯚﺭە ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ
ﭘﻪﺭﻕ ﻳﻮﻕ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ.
ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻼ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍپ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﻮﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەﻙ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻰ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯜﺯﯛﻡ ۋە ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﺩە ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ھﯚﻗﯘﻗﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﻪﺭﻕ ﻳﻮﻕ ،ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﺎﺯﺍﺭەﺕ ۋە ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ
ھﻪﺗﺘﺎﻛﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ھﻮﻗﯘﻕ ﺋﻪڭ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺋﯘﺭﯗﻧﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪﻯ ﺩەپ ﺩﺍۋﺭﺍڭ ﺳﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﻳﺎۋﺭﯗﭘﺎ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ ھﯘﺯﯗﺭ ۋە ھﺎﻻۋەﺕ ﺗﻪﺑﯩﺮﻯ ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ
ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﯩﻲ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪﻯ.
ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ﭘﯘﺯﯨﺘﺴﯩﻴﯩﺴﻰ ،ﺷﯘ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ ۋە ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ
ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﻪﻛﺲ
ﺋﻪﺗﺘﯜﺭﯛپ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ۋە ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯩﻦ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﻪﻛﯩﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜﺭﯛپ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ
ۋە ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺳﺎھﻪﻟﻪﺭ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﻳﺎﻧﺪﺍﺵ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﺯ ﺗﯚھﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘپ
ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ ۋە ﻧﺎﺩﯨﺮ ﺋﯚﻟﮕﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺗﯚۋەﻥ ﺗﻪﺑﯩﻘﻪ ﺳﺎﻧﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭙﻪﺭۋەﺭﻟﯩﻚ
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺭﻭﻟﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ،

٢

ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺭەﯕﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻳﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ھﯘﺯﯗﺭ ۋە ھﺎﻻۋەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻪﺩﯨﺮﺳﯩﺰ ﻗﻮﻧﭽﺎﻗﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺴﻼﻡ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻣﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﻪڭ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺋﻮﺑﺮﺍﺯ ﺋﯩﺰﺩﯨﺴﻪﻙ ،ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭﻟﻰ ۋە ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺳﺎھﻪﻟﻪﺭﺩە ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺋﯩﺶ -ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺗﺎﻳﺎﻧﻐﺎﻥ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﻮﻗﯘﻣﻰ ۋە ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻣﺎﺱ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﻤﯩﺰ؛ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﺘﻰ ﺋﻪڭ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭﯗﺯﺩە ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ -ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻏﻪﻳﺮﻯ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺩەپ ﺋﯩﭙﺎﺩە ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﺎﺱ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ھﯘﺯﯗﺭ-
ھﺎﻻۋەﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﭗ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﻣﺎﺩﺩﻯ ﻣﻪﭘﻜﯘﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯨﯟﺍﻟﺪﻯ.
ﻗﻪھﺮﯨﻤﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ
ﮔﻪﺭﭼﻪ ،ﻓﯩﺰﯨﻠﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ۋە ﭘﯩﺴﺨﯩﻠﻮﮔﯩﻴﻠﯩﻚ ﺋﺎﻻھﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ،
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ

ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ

ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ

ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ

ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ

ﻗﻪھﺮﯨﻤﺎﻧﻼﺭﭼﻪ ﺋﯩﺶ -ﺋﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺸﺘﺎ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺴﯩﻼ،
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺭﻭھﯩﻐﺎ ﺑﻪﻛﺮەﻙ ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﻯ ۋە ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯘﻧﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﻪﻛﺮەﻙ ﺗﺎﻳﺎﻧﺪﻯ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻛﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻠﻪﺕ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﯩﯩﻐﺎ ﻳﻪﺭﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ  ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺧﺎﺱ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ،
ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﮕﻪ ،ﺳﺎﻣﺎۋﯨﻲ ﺭﯨﺴﺎﻟﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭘﻠﯘﻣﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ .ﺗﺎﺭﯨﺨﻘﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺷﯩﺮﯨﻦ
ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﻪﺩﯨﻴﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻏﻪﺭﺏ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﻨﯩﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻤﯘ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺗﯩﻨﯩﯔ
ﺯﻭﺭﻟﯩﻐﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﺍ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ -ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ﺩەۋەﺕ ۋە ﺟﯩﻬﺎﺩ ﺳﺎھﻪﺳﯩﺪە
ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﯩﺶ -ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺳﺎھﻪ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﻰ .ﺑﯘ
٣

ﺧﯘﺳﯘﺳﺘﯩﻤﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺩەﭘﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ،ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ
ﻳﯜﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﺎ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺸﺘﺎ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﺭﻭﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﻪپ
ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﯧﻴﯩﻦ .ھﻪۋۋﺍ ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻣﯘﺳﺎﭘﻪ ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ ،ھﺎﺟﻪﺭ ۋە ﺑﯘۋﻯ
ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ،ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎ ،ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎ ۋە ﺋﻪﺳﻤﺎ ﺑﯩﻨﺖ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﯩﺮ ﻣﯩﺴﺎﻟﻰ ﺳﺎﻧﺎﻗﺴﯩﺰ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە
ﻧﯘﺭ ﭼﯧﭽﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ .ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ،ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ.
ﺩەۋﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ
ﺩەۋﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻳﻮﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺯﯨﻜﯩﺮﻯ ﻛﻪﭼﻜﻪﻥ ،ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ۋە
ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ

ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ

ﺋﯚﺯ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﻯ.

ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﻯ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺋﯩﺰﯨﺪﯨﻦ

ﻣﯧﯖﯩﭗ،

ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ

ﻗﻪھﺮﯨﻤﺎﻥ

ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ
ﺷﯘ

ﺧﯘﺗﯘﻥ-

ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ

ﻗﺎﻳﺘﯩﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺳﺎﻟﻐﯘﻻﺭ ﺑﺎﺭ؟!
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺭﻭھﯩﺪﯨﻦ
ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ،ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﺎﺯﻏﯘﻥ ﺋﯧﻘﯩﻢ ۋە ﻗﺎﺭﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺗﺎﻣﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﯘﺩەﻙ ﺳﻪۋەپ ﻳﻮﻕ.
ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﻮﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩەﻙ ﺋﺎﺯﻏﯘﻥ ﭘﯩﺮﻗﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ،
ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﻮﺑﺮﺍﺯﯨﻐﺎ ﺩﺍﻍ ﺗﻪﻛﻜﯜﺯﺩﻯ ۋە ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﺎﻻھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺧﯘﻧﯘﻛﻠﻪﺷﺘﯜﺭﺩﻯ .ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﻪﻥ ﺋﯧﻘﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ،ﺗﺎﻳﺎﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻠﻮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎچ
ھﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﺴﯩﻤﯘ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﺎﻻھﯩﻴﯩﺘﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭەﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺑﯘ
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﭼﯩﺮﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﮕﯩﺰﻟﯩﻚ ﺳﻪۋەﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ.

٤

ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻖ ﺑﻮﻱ ﺳﯘﻧﯘپ ،ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ۋە ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺳﺎھﻪﻟﻪﺭ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻳﯧﺮﯨﭗ ﻣﯧﯖﯩﺸﯩﻐﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﺑﺎﺭ؟! ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﻧﺴﯩﺨﺎﻧﺎ ﭼﯩﺮﺍﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ
ﻟﻪﺭﺯﺍﻥ ﺋﯘﺳﯘﻟﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﯟﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ.
ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭼﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﻢ -ﭘﻪﻥ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﯩﻤﯘ؟ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺴﻰ،
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚﺭپ -ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯧﻨﯩﺶ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﯩﻤﯘ؟ ﻳﺎﻕ،
ﻣﯩﯔ ﻗﯧﺘﯩﻤﻼپ ﻳﺎﻕ ﺩەﻳﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﯧﭽﻘﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﺰﺯەﺕ -ﺋﯩﻜﺮﺍﻣﻐﺎ ﺋﯩﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﻪﺳﻠﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺑﯩﺮﺍﻕ ،ﺩﯨﻦ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ
ﺋﯚﺯﻟﯜﻛﺘﯩﻦ ﺗﯧﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﯩﻠﻰ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ
ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺧﯘﻧﯘﻛﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺭ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻏﻼﺷﻘﺎ
ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ۋﺍﺳﺘﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ
ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﯨﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﯘﺳﻰ.

٥

