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ﻛﯧﻠﯩﭽﻪﻙ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘپ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﺍ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺶ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻧﻪﺯەﺭ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺵ
ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ

ۋﺍﻗﺘﯩﻨﯩﯔ

ﻳﯧﺘﯩﭗ

ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،

ﺋﺎﻟﻼھ

ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ

ۋەﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋە ﺳﻪﻟﻠﻪﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺸﺎﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ.
ﻏﻪﻟﺒﯩﻨﯩﯔ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ۋەﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻠﯩﺸﯩﺶ ۋﺍﻗﺘﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﻰ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ "ﻧﻪﺑﯘۋۋەﺕ ﻳﻮﻟﻰ " ﻏﺎ
ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﯩﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻪۋھﯩﺪ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻣﻠﻪﺵ،
ﺷﯧﺮﯨﻚ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﻮﺗﯘﺵ،
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩەۋەﺕ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ
ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺩﯗچ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ

ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ

ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ

ﺋﺎﻟﻼھ

ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻐﺎ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺗﻪﭘﺮﯨﻘﯩﭽﯩﻠﯩﻚ،
ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻼﺭﻧﻰ

ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ،

ﺋﺎﻟﻼھ

ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ

ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺑﯩﺪﺋﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ
ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﻣﺎﻗﺘﺎ .ﺳﻪﻟﻪﻑ ﺳﺎﻟﯩﻬﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ،ﺗﻪۋەﺭﺭﯛﻙ ﻣﯩﺮﺍﺳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻮﻧﻐﺎﻥ ﭼﺎڭ ﺗﻮﺯﺍﻧﻼﺭﻧﻰ ﺳﯜﭘﯜﺭﯛپ
ﺗﺎﺷﻼﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﻤﺎﻗﺘﺎ.
1

ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺶ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ھﻪﺭ ﺧﯩﻞ ھﯩﻴﻠﻪ -
ﻣﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﯧﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻜﻪ ﺯەﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎﺵ ﻛﯚﺗﯜﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ﺩەپ ﭘﻪﺭەﺯ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ
ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺟﺎﻥ  -ﻣﯧﻠﯩﻨﻰ ﭘﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼھﺎﺗﭽﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺑﺎﺵ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪڭ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﻗﻪﻟﺒﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ
ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎ:
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﻮﻟﻤﺎﯕﻼﺭ،
ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ،

ﭘﻪﻗﻪﺕ

ﻛﺎﭘﯩﺮ

ﻗﻪۋﻣﻼ

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﺭەھﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ

ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻨﯩﺪﯗ «) .ﺳﯜﺭە ﻳﯜﺳﯜپ  -87ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
»ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ«) .ﺳﯜﺭە ﺗﺎﻻﻕ
 -7ﺋﺎﻳﻪﺕ(» .ﺋﯘﻻﺭ )ﻳﺎﻣﻐﯘﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻐﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ(
ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﺭەھﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﻳﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ )ھﻪﻣﻤﯩﻨﯩﯔ(
ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﺪﯗﺭ ،ﻣﻪﺩھﯩﻴﯩﮕﻪ ﻻﻳﯩﻘﺘﯘﺭ«) .ﺳﯜﺭە ﺷﯘﺭﺍ  -28ﺋﺎﻳﻪﺕ(» .ﺋﺎﻟﻼھ
)ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ( ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯗﺭ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺗﻮﻟﯩﺴﻰ )ﺑﯘﻧﻰ( ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﺪﯗ«) .ﺳﯜﺭە ﻳﯜﺳﯜﻑ  -21ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭ ﻗﯩﺰ -
ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭۋﯨﻨﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ھﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻗﯩﻴﯩﻦ -
ﻗﯩﺴﺘﺎﻕ ،ﺋﺎﺯﺍپ  -ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﻪﺑﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﺋﺎﺗﺎ
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ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ
ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻐﺎ ،ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﻣﺎﻗﺘﺎ.
ﺋﯩﻤﺎﻥ ،ﺗﻪۋھﯩﺪ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﺎۋﺍﺯ
ﻗﻮﺷﻤﺎﻗﺘﺎ.
»ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ! ﺑﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺭەﺑﺒﯩﯖﻼﺭﻏﺎ
ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﺩەپ ﺋﯩﻤﺎﻧﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯗﻕ ،ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺘﯘﻕ،
ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻤﯩﺰ!

ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ

ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ

ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ

ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،

ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﻗﻪﺑﺰﻯ
ﺭﻭھ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ«) .ﺳﯜﺭە ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ  -193ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﻣﯩﺴﯩﺮ ،ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪ ،ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ،ھﯩﻨﺪﻭﻧﯧﺰﯨﻴﻪ ،ﻣﺎﻻﻳﺴﯩﻴﺎ ،ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ
ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ ،ﺋﻪﺭەﺏ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﻪ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﯩﻜﻰ ،ﻗﺎﺗﺎﺭ ﻛﯘۋەﻳﺖ ،ﺷﺎﻡ ،ﻣﺎﺭﺍﻛﻪﺵ،
ﺳﯘﺩﺍﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﻪﺭەﺏ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ،ھﻪﺗﺘﺎ
ﻳﺎۋﺭﯗﭘﺎ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﺧﯩﻼپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﯚﺯ  -ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﯛپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻗﻮﺷﻤﺎ ﺷﺘﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﯩﺴﻜﯘ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ
ﻳﺎﺷﻼﺭ ،ﺩﯦﯖﯩﺰ ﺑﻮﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ
ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻛﯜﺯﮔﻪ ﭼﯧﻠﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺶ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ
ﻗﻮﺯﻏﯩﻤﺎﻗﺘﺎ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﯘ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ۋﺍﺳﯩﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ھﻪﺭﻛﻪﺕ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺟﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ
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ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋەﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺸﺎﺭەﺕ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﺘﻪ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ،
ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻕ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﯨﻨﻼﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻏﺎﻟﯩﺐ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻨﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ۋە ھﻪﻕ ﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ«) .ﺳﯜﺭە ﺳﻪﻑ -9
ﺋﺎﻳﻪﺕ(.
ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺑﯧﺸﺎﺭەﺗﻠﻪﺭ :ﺷﻪﺩﺩﺍﺕ ﺑﯩﻦ ﺋﻪۋﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ" :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﻣﺎﯕﺎ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﻗﺎﺗﻼپ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻕ ۋە ﻏﻪﺭﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ،
ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻢ ﭼﻮﻗﯘﻣﻜﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺯﯦﻤﯩﻨﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ "
)ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ (2889
ﺗﻪﻣﯩﻢ

ﺑﯩﻦ

ﺋﻪۋﺱ

ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ

ﺩﺍﺭﻯ

ﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ » :ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ
)ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ( ﭼﻮﻗﯘﻣﻜﻰ ،ﻛﯩﭽﻪ  -ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﻳﯩﺘﯩﭗ
ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﺯﯨﺘﻰ ،ﺧﺎﺭﻧﯩﯔ ﺧﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺧﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﯧﺪﯨﺮ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﯩﻤﯘ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯨﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺧﺎﺭ
ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘﻓﺮﯨﻨﻰ ﺧﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ « )ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺋﻪھﻤﻪﺩ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ .(130/4
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﺪﺩﯨﻠﯩﺸﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ،ھﻮﺩﯗﻗﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺶ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ھﺎﻻﻛﻪﺕ
ۋﺍﻗﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ
ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﻰ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ ،ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩﻖ
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ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﺭەﻗﯩﺒﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻪﺯﻯ
ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﺯەﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ
ۋﺍﻗﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺗﯚۋەﻧﺪە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ
ھﻪﻗﺘﯩﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﻪﻗﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﻤﯩﺰ:
ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻠﯩﻴﻪ ﮔﻪۋﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﺑﯩﻦ ﮔﻮﺭﻳﯘﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:
"ﺑﯩﺰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺷﻪﺭﻕ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﻮﻣﯩﻨﯩﺴﺘﻼﺭﺩﯨﻦ ،ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﭘﭽﯩﻼﺭﺩﯨﻦ،
ﺩﯨﻤﯘﻛﺮﺍﺗﭽﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻮﺯﯗﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘﺧﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﻟﯧﻜﯩﻦ ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ،ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺵ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﭘﻪﻟﯟﺍﻧﺪﯨﻦ -
ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﻤﯩﺰ"
ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﻳﻪھﯘﺩﻯ ﺷﻪﺋﻴﺎ ﺑﻮﻣﺎﻥ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ " :ﻳﺎۋﺭﯗﭘﺎ
ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻣﯘﻛﻪﺭﺭەﻣﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺗﯩﺰ ﺳﯜﺭﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﺟﯩﻬﺎﺕ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘھﯩﻢ ﺭﯗﻛﻨﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﺪﯗﺭ .ﺷﯘﯕﺎ ﻳﺎۋﺭﯗﭘﺎ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﺎﮔﺎھ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺯﯙﺭﯛﺭﺩﯗﺭ".
ﺷﻪﺭﻗﺸﯘﻧﺎﺱ ﺷﺎﺗﻠﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺷﻪۋﻛﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻗﭽﻰ،

ﺋﯩﺰﺯﯨﺘﯩﻨﻰ،

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ

ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﯘﭼﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ،ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺶ ﺭﻭھﯩﻨﻰ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﯖﻼﺭ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ،ﺋﯚﺯﯛﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺦ
ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻴﯩﺘﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﺒﺎھﯩﻴﻪﺕ )ﻟﯩﺒﯧﺮﺍﻟﯩﺰﯨﻢ( ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﻧﻪﺷﺮ
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ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ۋﺍﺳﯩﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻳﺎﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﯩﺘﯩﻨﻰ
ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ"
» ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﻓﺮﯨﻘﺎ ﻗﯩﺘﺌﻪﺳﯩﺪە « ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﭙﻰ ﺩﻭﻛﺘﯘﺭ
ﻟﯩﻨﺪﯗﻥ ھﺎﺭﯨﺲ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺋﺎﻓﺮﯨﻘﺎ ﻗﯩﺘﺌﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﯘ ﻗﯩﺘﺌﻪﺩە
ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ۋە ﺋﻪڭ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺗﻪھﺪﯨﺖ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ".
ﺋﻪﺭەﺏ ھﺎﺯﺍﺭﯨﺘﻰ ،ﻣﯩﺴﯩﺮ ھﺎﺯﺍﺭﯨﺘﻰ ،ﺋﻪﻧﺪەﻟﻮﺳﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﺭەﺏ ھﺎﺯﺍﺭﯨﺘﻰ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ،ﺷﻪﺭﻗﺸﯘﻧﺎﺱ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﻰ،
ﻓﺮﺍﻧﺴﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺩﻭﻛﺘﯘﺭ ﮔﯘﺳﺘﺎﻑ ﻟﻮﺑﯘﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺋﻪﺭەﺏ ھﺎﺯﺍﺭﯨﺘﯩﻤﯘ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ھﺎﺯﺍﺭەﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯚﺯ ﻧﻮﭘﯘﺯﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯨﻨﻼﺭ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﻧﻮﭘﯘﺯﯨﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ
ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻣﯘﻛﻪﺭﺭەﻣﯩﮕﻪ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻳﺮﺍﻗﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻳﯩﻐﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩﯦﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ".
» ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻰ « ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻖ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ
ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﭙﻰ ﺋﻪﻧﮕﻠﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺭﻧﻮﻟﺪ ﺗﻮﻳﯩﻨﺒﻰ ) (Toynbee Arnoldﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻰ ھﺎﺯﯨﺮﭼﻪ ﺋﯘﺧﻼۋﺍﺗﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﺧﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ھﺎﻣﺎﻥ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ.
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ﻏﻪﺭﺑﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ھﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭەﺵ ﺭﻭھﯩﻨﻰ
ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ

ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻰ

ﺋﻪﺳﻬﺎﺑﯘﻟﻜﻪھﻔﯩﺪەﻙ

ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﺎﻥ

ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ

ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﺩﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻖ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﻪھﺮﯨﻤﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ
ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻰ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻏﻪﺭﺏ ﻧﻮﭘﯘﺯﯨﻐﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺯەﺭﺑﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﯩﺪﻯ )ﺋﯩﺴﻼﻡ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﺗﯘﺗﯘپ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ
ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩەۋﺭﯨﺪە ﺳﯜﺭﯨﻴﻪ ،ﻣﯩﺴﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯘﻧﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻐﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺍﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯩﺴﻼﻡ ،ﻧﻮﺭﯨﺪﺩﯨﻦ ،ﺳﺎﻻھﯩﺪﺩﯨﻨﻠﻪﺭ ﺩەۋﺭﯨﺪە ﺳﻪﻟﯩﺐ ۋە
ﻣﻮﯕﻐﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ھﯘﺟﯘﻣﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺌﻪﺳﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ(.
ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﺩﺍ ھﺎﺯﯨﺮ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯧﺮﯨﻘﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺸﺘﺎ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﺟﺎﺭﻯ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ".
» ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺑﻮﺳﯘﻏﯩﺴﯩﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ « ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻪﺵ ﺗﻮﻣﻠﯘﻕ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﭙﻰ ﺟﻮﺭﺝ ﺳﺎﺭﺗﻮﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺷﻪﺭﻕ
ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭ ﻳﻮﻧﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﺎﺯ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ،
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﺩە ﺗﯚﺕ ﻳﯜﺯ ﻳﯩﻞ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﺪﯗﺭ .ﺷﯘﯕﺎ
ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯧﻠﻪﭼﻪﻛﺘﻪ )ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ( ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩﯦﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ".
ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺋﻪﺭەﺏ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻥ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩﯦﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ".
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ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﻣﺎﺩﺩﻯ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ھﺎﻻﻛﻪﺗﻜﻪ
ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﺩﯦﮕﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺩﯨﻦ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ  -ﭘﻪﻥ ،ﺋﯩﺨﻼﺱ ،ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ،ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﻮﺭﯗﻟﻐﺎﻥ
ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﺘﯘﺭ." ...
» ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ۋە ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ۋە ﻛﯧﻠﯩﭽﯩﻜﻰ « ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﭙﻰ ،ﺟﻪﻧﯟ ە ﺋﯘﻧﯧﯟﯨﺮﺳﺴﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﺭﻕ ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻯ ﻣﯩﺴﻴﻮ
ﻣﻮﻧﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺋﺎﻓﺮﯨﻘﯩﺪﺍ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﯨﻘﺎﺑﻪﺗﻠﯩﺸﻪﻟﯩﮕﯩﺪەﻙ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺩﯨﻨﻼﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮەﻙ ،ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯩﺰ ﺳﯜﺭﺋﻪﺕ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﯖﻪﻳﻤﻪﻛﺘﻪ."...
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺵ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ
ۋﺍﻗﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﯩﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯩﺸﺎﺭەﺗﻠﻪﺭ
ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻻﺭﻣﯘ ھﻪﻡ ﻛﯩﻠﯩﭽﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻳﺪﯗ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ھﻪﻕ ﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﻛﯩﻠﯩﭽﻪﻛﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘپ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﭘﺎﻛﯩﺘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻥ
ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﻮﻧﻤﯩﯖﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﺗﯚۋەﻧﺪە ﻣﯩﺴﺎﻝ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺴﯩﺪە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە
ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ:
ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﺗﯘﻏﯘﻟﯘپ ﺋﯚﺳﻜﻪﻥ ،ھﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ ،ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺳﻮﺭﯗﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪپ ﻧﻮﺗﯘﻕ
ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﻴﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺧﻪﻟﯩﻞ ﻓﻠﻮﺑﻮﺱ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:
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"ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﻴﺎﻧﻼﺭ ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﯩﻴﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﯨﻢ ،ﺑﯘ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﻮﻧﺎ  -ﻳﯧﯖﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻝ -
ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛپ ،ﺋﻮﺯﯗﻥ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺳﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯗپ،
ﺳﻪھﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﻪﻧﺪە :ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯ ﺗﯘﺭﯗپ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﯨﻢ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺭﻭھﻰ ھﺎﻟﯩﺘﯩﻢ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﺎﻱ ﺗﯜﮔﻪﺷﺘﯩﻦ ﺑﻮﺭﯗﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﺰﻧﻰ ﺳﻮﺭﯨﺪﯨﻢ،
ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﻏﻪﺵ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺯﺍﻟﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯚﻳﯜﻡ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻣﺎﯕﺪﯨﻢ ،ﺋﯩﭽﯩﻢ
ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﻪۋﺭﯨﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﺩﯨﻢ ،ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺧﺎﺱ
ﻛﯩﺘﺎﭘﺨﺎﻧﺎﻣﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﯛﻡ،
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻜﻰ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﺗﺎﻏﻘﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ،
ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ،
ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭەﺗﺘﯩﯔ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻣﯩﺴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﻻﺭ
)ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﻰ( ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﺩەپ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺕ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﻮﺯﯗﻥ ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺷﯘ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻤﻨﻰ
ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪپ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻤﻤﯘ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ،ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﯩﺪە ﺩﻭﻛﺘﯘﺭﻟﯘﻕ ﺋﯘﻧﯟﺍﻧﯩﻐﺎ
ﺋﯩﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ،ﺳﻮﺭﺑﯘﻥ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪﺍ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﻪۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﭼﻮڭ
ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺋﯘﺳﺎﻣﻪ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﻗﻮﺷﯘﻟﺪﻯ".
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻧﯩﯟﯨﺮﺳﯧﺘﯧﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﻗﺎﻧﯘﻧﺪﯨﻦ ﺩەﺭﺱ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻣﯩﺴﯩﺮﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﺎﻧﯘﻥ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺳﯚھﺒﻪﺗﺘﻪ
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ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﯗﻕ ،ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﻪھﯘﺩﻯ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻣﯘ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺑﯘ ﺳﯚھﺒﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻧﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺳﯚﺯ
ﺋﯧﭽﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ:
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺩەﺳﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﺮﺍﺱ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ھﻪﺟﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ ﺩەپ
ﺳﻮﺭﯨﺪﯨﻢ ،ﺋﯘ :ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺋﯘ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﺗﻮﻣﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ﺩەپ ﺟﺎۋﺍپ
ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ :ﺋﻮﻥ ﻗﯘﺭﺩﯨﻦ ﺋﻮﺷﯘﻕ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯩﺮﺍﺱ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﻰ
ﺳﯩﺰﮔﻪ

ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ

ﺑﻪﺭﺳﻪﻡ،

ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ

ﺗﻮﻏﺮﺍ

ﺩﯨﻦ

ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ

ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﻣﺴﯩﺰ؟ ﺩﯦﺪﯨﻢ ،ﺋﯘ :ﺑﯘ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﺮﺍﺱ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ

ﻛﯩﻴﯩﻦ

ﻳﯧﻨﯩﻤﻐﺎ

ﻛﯧﻠﯩﭗ:

ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ

ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯧﺴﺎﺑﻼپ ،ھﯧﭽﻜﯩﻤﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ،
ھﯧﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﺮﺍﺱ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﮕﻪ ﺳﯩﻐﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ ﺩﯦﺪﻯ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘ
ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ" .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯩﺮﺍﺱ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻼ ﺑﯘ ﻳﻪھﯘﺩﻯ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ
ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ.
 -1856ﻳﯩﻠﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘپ -1887 ،ﻳﯩﻠﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺟﺎۋﺍﺑﻼﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ،ﺋﻪﻧﮕﻠﯩﻴﯩﻠﯩﻚ
ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺷﻪﻳﺦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﮔﻮﻳﻠﯩﻴﺎﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ
ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺘﺎپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﯨﺌﯩﻴﻠﯩﻜﯩﮕﻪ،
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﺯەﺭ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﯔ ﺗﯚﺕ ﻳﯜﺯ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻪﺳﯩﺮﺩە ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەﻙ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﻐﯩﻤﯘ ﻣﺎﺱ
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ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻗﯩﺴﻘﺎ ۋە ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻣﻮﻝ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻠﯘﻕ،
ﺑﺎﻻﻏﻪﺕ  -ﭘﺎﺳﺎھﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺘﺎپ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ،ھﻪﺭ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺯﺍﻣﺎﻥ ۋە ﻣﺎﻛﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣﺎﺱ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻳﯧﺰﯨﻘﭽﯩﻠﯩﻖ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ
ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻻﻏﻪﺕ ،ﭘﺎﺳﺎھﻪﺕ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻗﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﻰ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ

ھﻪﺭ

ﺳﺎھﻪﺩﯨﻜﻰ

ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﺪﯨﻦ

ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎ  -ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ھﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ ".
ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﺋﯚﺳﯜپ ﻳﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﮕﻪ ﺋﺎﺷﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍﻏﺎ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﺵ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﻧﯩﺠﺮﯨﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﻣﯘﺩەﺭﺭﯨﺲ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺑﯩﺮﺟﯧﺖ
ھﻮﻧﻰ Ayesha Bridget Honeyﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﻏﻪﺭﺏ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ
ﻛﯜﻧﺪە ﺯﯗﻟﻤﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﯩﺪﯗ ،ﻏﻪﺭﺏ ھﺎﺯﺍﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺑﯘ
ﺯﯗﻟﻤﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺍﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻳﻮﻕ .ﻏﻪﺭﺏ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﻰ
ۋەﺯﯨﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﻣﺎﺩﺩﻯ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﭼﺎﻗﻤﯩﻘﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ
ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﺑﯘ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻗﻮﺭﺷﺎپ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﯚﺗﻜﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﻏﯘﭼﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯩﺰﺩەﻧﮕﻪﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﯘﺭ ...ﺟﻪﺳﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﻭھﻨﯩﯔ
ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺗﻪﯕﭙﯘﯕﻠﯘﻕ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﻮﺯﻏﻴﺎﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﻏﻪﺭﺏ ھﺎﺯﺍﺭﯨﺘﯩﮕﻪ
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ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ،ﻏﻪﺭﺑﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﻰ
ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭەﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻼ ﻗﺎﺩﯨﺮﺩﯗﺭ".
ﺳﻪھﺮﺍ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ،ﺋﻪﻟﺌﻪﺳﯟﺍﺗﯘﻝ ﺋﺎﻣﯩﺮە ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﭙﻰ ﻛﻮﻓﻬﻰ ﻻﻝ ﮔﺎﺑﺎ  K. Lal Gabaﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ" :ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ
ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻣﺪﺍﺵ ﺗﺎﻗﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ.
ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘۋﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ
ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺩﯨﻦ ﻳﻮﻕ .ﻣﻪﺳﻠﻪﻥ :ﺑﯘﮔﯜﻧﻜﻰ
ﻛﯜﻧﺪە ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ،ﺑﺎﺭﺍۋەﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﻪڭ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻘﺘﯘﺭ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻼ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪﯗ".
"ﺷﻪﻛﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪڭ ﺋﻪۋﺯەﻝ ﺩﯨﻨﺪﯗﺭ .ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺩﯨﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺨﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ

ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ

ﻳﺎﺷﻼﺭ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻛﯜﻧﺪە

ﺑﻪﺵ

ﻗﯧﺘﯩﻢ

ﺗﻮﻟﯘپ

ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯗۋﺍﺗﯩﻤﯩﺰ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﯩﺪەﻙ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﻪ ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﯚﺯ

ﻛﻮﻧﺘﯩﺮﯗﻟﻠﯩﻘﯩﻐﺎ

ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ.

ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ

ﺋﻪﺳﯩﺮ

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯘﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺩﯨﻦ ﻳﻮﻕ .ﺑﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯖﻼ
ﺋﺎﻻھﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﺪﯗﺭ".
ﻣﺎﻧﺎ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﻪﺩﯨﺴﻠﯩﺮﻯ ،ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﻨﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻞ  -ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺮﻯ،
12

ﺋﯩﻨﺴﺎپ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ،ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺎﻕ ھﻪﺳﻪﺗﺨﻮﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩەﺭﺩ -
ﭘﻪﺭﻳﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﺗﯚھﻤﻪﺗﺨﻮﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯ  -ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺷﻪﻛﺴﯩﺰﻛﻰ،
ﻛﯩﻠﯩﭽﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﺘﯘﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯩﺮﻻ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﮕﻪ
ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ.
ھﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ،

ﮔﺎﯕﮕﯩﺮﺍﺵ

ﺋﯩﭽﯩﺪە

ﻳﺎﺷﺎپ

ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ

ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە

ﺋﯩﺰﺩەﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩەﻳﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﺷﻪﻛﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻛﯧﻠﯩﭽﻪﻙ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﺘﯘﺭ.
ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﯖﻼﺭ!.
ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺎﻕ ھﻪﺳﻪﺗﺨﻮﺭﻻﺭﻏﺎ ﺩەﻳﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﺷﻪﻛﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻛﯧﻠﯩﭽﻪﻙ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ
ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﺘﯘﺭ .ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻖ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ .ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺰﺩەﯕﻼﺭ!.
ﻛﯩﻠﯩﭽﻪﻛﻨﯩﯔ

ﻣﻪﻧﺴﯘپ

ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ

ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ

ﭼﯩﻦ

ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩەﻳﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﺷﻪﻛﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻛﯧﻠﯩﭽﻪﻙ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ۋەﺩﯨﺴﻰ ھﻪﻗﺘﯘﺭ .ﺗﻪۋﺭەﻧﻤﻪﯕﻼﺭ ،ھﻪﻕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ
ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ!.
ﻣﻪﻛﻜﻪ  -ﻣﯘﻛﻪﺭﺭەﻣﻪ  - 2008ﻳﯩﻠﻰ 10ﺋﯩﻴﯘﻝ
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