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ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻣﺎﻗﺎﻣﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﻠﻰ!
ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ۋە ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ
ﺟﯩﻤﻰ ھﻪﻣﺪﯗﺳﺎﻧﺎﻻﺭ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ۋە ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺩەﺗﻜﺎﺭﻯ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻣﻪۋﺟﯘﺩﺍﺗﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﭽﻪ ھﻪﻣﺪﯗﺳﺎﻧﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ.
ھﻪﻕ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯘﭘﺮﻯ ،ﺯﺍﻻﻟﻪﺕ ۋە
ﺋﺎﺯﻏﯘﻧﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗپ ﺋﯩﻤﺎﻥ ،ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ۋە ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﯩﯔ
ﻧﯘﺭﯨﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ۋە ﺋﺎﻟﯩﻲ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ـ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ
ﺑﯩﺰﻟﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺗﺎﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ھﻪﻕ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪڭ ﺋﺎﻟﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﺮﺍﻡ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﻤﻪﻥ.
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﻪھﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﯩﻚ
ﺑﻪﺧﺖ  -ﺳﺎﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﻗﻪﺩﯨﺮﺩﺍﻥ ﺯﺍﺕ ﺋﯧﺪﻯ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ  -ﺋﯩﺰﻯ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﻟﮕﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﻪﺭ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺗﯧﯖﯩﺮﻗﺎﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺳﯜﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ
ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻪﻟﻪﻳﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ھﻪ!
ﺷﯘ ﺋﯧﻨﯩﻘﻜﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪۋﺯﯨﻠﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺘﯩﺨﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺋﯚﻟﮕﯩﺴﻰ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﺭﺧﯩﻠﻰ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜﺵ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﻪﻧﯩﻨﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺵ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻗﺎﺭەﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﭼﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﻪﻟﻪﺏ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺩﺩﻯ
ﺑﯩﺮ ﺗﻪﻟﻪﺏ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ﭘﯜﺗﯜﻥ

ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﮔﻪ

ﺭەھﻤﻪﺕ

ﺑﻮﻟﯘپ

ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ -ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ۋە ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﻐﺎﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ
١

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺭەھﯩﻢ  -ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ،ﻛﻪﯕﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ،
ﺋﺎﺯﺍﺩﯨﻠﯩﻚ ۋە ھﯚﺭﻟﯜﻛﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﺍ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﻡ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺗﺒﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺭەھﯩﻢ
 ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺶ  -ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥﻏﺎﺯﺍﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ .ﺗﯚۋەﻧﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻣﯧﻬﺮﻯ -
ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﻤﯩﺰ:
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺘﻪ:
 -١ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﻠﻪپ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ »:ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯘﻟﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ( ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﭼﻘﺎﻥ( ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﺘﯘﺭ ،ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻧﺪﯗﺭ«]ﻓﻪﺗﻬ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -٢٩ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
 -٢ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻨﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺭەھﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﯘﻻﻳﯩﻢ ﺑﻮﻟﺪﯗڭ؛ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﻮﭘﺎﻝ،
ﺑﺎﻏﺮﻯ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ،ﺋﯘﻻﺭ ﭼﯚﺭەﯕﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﺎپ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ«]ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -١٥٩ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
 -٣ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺭەھﯩﻢ  -ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﻧﺎﻣﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ! ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯ
ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﻟﭙﻪﺕ ﭼﯧﻜﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﻐﯩﺮ
ﺗﯘﻳﯘﻟﯩﺪﯗ؛ ﺋﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ )ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻏﺎ( ھﯧﺮﯨﺴﺘﯘﺭ ،ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﺎﻣﺮﺍﻗﺘﯘﺭ ،ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻧﺪﯗﺭ«] ﺗﻮۋﺑﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -١٢٨ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﺩە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺘﻪ:
 -١ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﻠﻪپ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ»:ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﻟﭽﯩﮕﻪ ـ ﺋﯜﻣﻤﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ) ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ(ﮔﻪ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪۋﺭﺍﺕ ،ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ )ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨﯩﯔ(
ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ﺋﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯗ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺶ
٢

ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭘﺎﻙ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﺎﻻﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻧﺎﭘﺎﻙ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ھﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻳﯜﻛﯩﻨﻰ ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﯩﺘﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﺎﻗﺎﻕ،
ﻛﻮﻳﺰﺍ  -ﻛﯩﺸﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﺷﯩﺘﯩﺪﯗ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﯜﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ ۋەﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ( ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻼﺭ ،ﺋﯘﻧﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭ )ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ (ﻏﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﺧﺘﻜﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ«]ﺋﻪﺋﺮﺍﻑ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -١٥٧ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺕ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ۋە ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﻛﻪﯕﭽﯩﻠﯩﻚ ۋە ﻳﯧﻨﯩﻜﻠﯩﻚ
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻠﻐﺎﺭ ﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯗ.
 -٢ﺑﻪﺵ ۋﺍﺥ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ  ٥٠ۋﺍﺧﺘﯩﻦ ٥
ۋﺍﺧﻘﺎ ﻗﯩﺴﻘﺎﺭﺗﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺳﺎﻣﺎۋﯨﻲ ﺩﯨﻨﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﻪﺭﻛﯩﻴﺪﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻘﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﺗﺘﯩﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﻪﯕﭙﯘﯕﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﺳﻪﭘﻪﺭﺩە ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ
ﻗﻪﺳﺮﻯ ﻗﯩﻠﯩﭗ  ٤ﺭەﻛﺌﻪﺗﻨﻰ  ٢ﺭەﻛﺌﻪﺗﻜﻪ ﻗﯩﺴﻘﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ،ﺳﯘ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ
ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯘ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﻪﻳﻪﻣﻤﯘﻡ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﺎﻛﻠﯩﻖ ھﯚﻛﻤﯩﮕﻪ
ﻛﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ۋە ﺳﻪﭘﻪﺭﺩە ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ،
ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺶ
ﻳﻮﻟﯩﻨﯩﯔ

ﺋﯧﭽﯩﭗ

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ

ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﻪھﻠﯩﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ
ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ.
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺘﻪ:
 -١ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻲ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ،
ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ( ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﻠﻪپ»:ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯧﺪﻯ«ﺩﯦﮕﻪﻥ.

٣

 -٢ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﻧﯩﯔ »:ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ
ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻖ

ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ

ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ

ﺑﯩﺮﺍۋﻧﻰ

ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﯗﻕ«ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﻗﻪﻳﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
 -٣ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ  ١٠ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﻪﻧﻪﺱ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﻟﯩﻚ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯧﻬﺮﻯ  -ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﻠﻪپ »ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪڭ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ،ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻥ ﺯﺍﺕ
ﺋﯧﺪﻯ«ﺩﯦﮕﻪﻥ.
 -٤ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘ»:ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯧﺮەﺭ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ
ﻳﺎﻛﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﺎﻳﺎﻕ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭ
ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ«ﺩﯦﮕﻪﻥ.
 -٥ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﺟﻪ ھﻪﺩﯨﺲ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﻗﻪﻳﺖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ»:ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ،ﺋﯚﺯ ﺋﻪھﻠﯩﮕﻪ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ

ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ.

ﻣﻪﻥ

ﺋﯚﺯ

ﺋﻪھﻠﯩﮕﻪ

ﺋﻪڭ

ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ

ﻛﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻣﻪﻥ«ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
 -٦ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﻐﺎ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻘﻼﺷﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ
ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺕ ﺳﻮﺭﺍﻳﺘﺘﻰ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﯩﻤﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮﺍﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺑﻪﺯﯨﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ
ﺋﻪﻧﻬﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺯﺍﻗﻘﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﺵ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍﺗﺘﻰ ،ﺑﻪﺯﯨﺪە ﻳﯧﯖﻪﺗﺘﻰ ،ﺑﻪﺯﯨﺪە
ﻳﯧﯖﯩﻼﺗﺘﻰ.
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺘﻪ:
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھﻪﺭ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﻰ ۋە ﺳﻪۋﯨﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ
ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
 -١ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﺷﻪھﯩﺮﯨﺪە ﻛﻪﭘﺘﯩﺮﻯ ﺋﯘﭼﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﻏﻪﻣﻜﯩﻦ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯗ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﻪڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺳﯩﺮﺩﺍﺷﻼﺭﺩﯨﻦ
٤

ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﺋﯘ ﺑﺎﻻ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﻛﯚﺭﻣﯩﺴﻪ
ﭼﯩﺪﺍپ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
 -٢ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺷﻪﺩﺩﺍﺩ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻧﻪۋﺭﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻤﺎﻡ ھﻪﺳﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﯩﻤﺎﻡ ھﯘﺳﻪﻳﻦ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ(ﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﯩﻨﯩﭽﻪ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﭘﯩﺸﯩﻦ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﻪﺳﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﻣﯩﻬﺮﺍﺑﻘﺎ ﺋﯚﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮڭ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﯗپ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻪﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺳﻪﺟﺪﯨﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ،ﺑﯧﺸﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﻗﺎﺭﺍپ ﺳﺎﻟﺪﯨﻢ ۋە ھﯧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﯩﮕﻪ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻳﻨﺎۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ھﺎﻣﺎﻥ ﺳﻪﺟﺪﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺘﯩﻢ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ،

ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭ:ﻳﺎ

ﺳﻪﺟﺪﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﻛﻤﯘ

ﺭەﺳﯘﻟﻪﻟﻼھ!

ﺋﯘﺯﯗﻥ

ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯧﺮەﺭ ﺋﯩﺶ ﻳﯜﺯﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻤﯩﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ۋەھﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻤﯩﺪﯗ ﺩەپ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ،
ﺩﯦﯟﯨﺪﻯ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ  :ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﮔﯘﻣﺎﻥ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﯧﭽﻘﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﻳﯜﺯﺑﻪﺭﻣﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﺎﻻﻡ ﺋﯜﺳﺘﯜﻣﮕﻪ ﻣﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﯘﻧﻰ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﯩﺪﯨﻢ.ﺩﯦﺪﻯ«]ﻧﻪﺳﺎﺋﻰ ۋە
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺳﺎﻛﯩﺮ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ ،ھﺎﻛﯩﻢ ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺲ ﺩﯦﮕﻪﻥ[.
 -٣ﺑﯩﺮ ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮ
ﻛﯜﻧﻰ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﯩﺰﻯ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎﻧﯩﯔ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﻧﻰ
ﺳﯚﻳﯜپ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ »ﻳﺎﺭەﺳﯘﻟﻪﻟﻼھ!
ﺳﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺳﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻪﻧﺴﯩﺰ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﺑﺎﻻﻡ ﺑﺎﺭ ،ھﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺳﯚﻳﯜپ
ﺑﺎﻗﻘﯩﻨﯩﻢ ﻳﻮﻕ.ﺩەﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﺵ ﻳﯜﺭەﻛﻠﯩﻜﯩﮕﻪ
ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﭗ:ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ

ﺭەھﯩﻢ

ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ

-

ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ«ﺩەﻳﺪﯗ.
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺘﻪ:

٥

ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ

ﺋﺎﻟﻼھ

ﺭەھﯩﻢ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻤﯘ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﮕﻪ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻨﻰ ،ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ
ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﯧﻬﺮﻯ  -ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ،ﺭەھﯩﻤﺪﯨﻠﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯧﺴﯩﻞ
ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻣﯘﺟﻪﺳﺴﻪﻣﻠﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﻘﺮﺍﺭ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺷﯘﯕﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ »:ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﺳﯧﻨﻰ
ﻗﺎﻳﻐﯘﻏﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻻﺭﺳﯧﻨﻰ )ﺋﯩﭽﯩﺪە( ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺯﺍﻟﯩﻤﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ«] ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -٣٣ﺋﺎﻳﻪﺕ[ .ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﻪﺷﻪﺩﺩﻯ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﻰ
ۋە ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﻛﯜﭼﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻟﯧﺪﯨﺮﻯ ﺋﻪﺑﯘ ﺳﯘﻓﻴﺎﻥ ﻗﯩﺰﻯ ﺯەﻳﻨﻪﺏ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎﻧﯩﯔ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﻳﯜﻧﯩﺪﯗ ۋە ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﺭﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺘﯩﺨﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺋﯚﻟﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺯﺍﺕ  -ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ،ﺑﺎﺭﭼﻪ ﺳﺎﺋﺎﺩﯨﺘﯩﻨﻰ
ﺗﻮﻟﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﺗﺘﻰ.
 -١ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﺭﻭﭘﭙﺎ ﻛﯩﺸﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ"ﺋﻪﺳﺴﺎﻣﯘ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﻪ ﻳﺎﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ  -ﺳﺎﯕﺎ ھﺎﻻﻛﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ" ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺳﯚﺯﮔﻪ
ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯘﻧﻰ "ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﻪ"...ﺩﮔﻪﻥ ﺳﺎﻻﻡ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺪە
ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھﺎﻣﺎﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼﻧﻤﺎﺳﺘﯩﻦ" :ۋەﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ  -ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ"ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻳﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎ ﺑﯘ ﺋﻪﺩەﺑﺴﯩﺰﻟﻪﺭﭼﻪ ھﺎﻗﺎﺭەﺗﻜﻪ
ﻏﻪﺯەﺑﻠﯩﻨﯩﭗ :ﺋﯩﻲ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ! ھﺎﻻﻛﻪﺕ ۋە ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺳﻪﻧﺪەﻛﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ! ﺩەﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﻬﺎﻏﺎ
:ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﻧﯧﻤﺎﻧﭽﻪ ﭼﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺴﯩﺰ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ،ﺳﯩﻠﻪ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻠﯩﻤﯘ ﺑﯘ
ﺋﻪﺩەﺑﺴﯩﺰ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻨﻰ؟ !ﺩەﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
:ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﺷﯘﯕﺎ" ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ"ﺩﯦﺪﯨﻤﻐﯘ ،ﺩەﻳﺪﯗ.
٦

 -٢ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﭼﯩﺪﺍپ
ﺗﯘﺭﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺯﯗﻟﯘﻣﻼﺭﻧﻰ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪڭ ۋەھﺸﻰ ﻗﯩﻴﯩﻦ  -ﻗﯩﺴﺘﺎﻗﻼﺭﻏﺎ
ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼپ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﺯ ﺩەپ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻣﺎﻝ  -ﻣﯜﻟﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎﻻﻥ  -ﺗﺎﺭﺍﺝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯛپ
ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻳﻪﻛﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﺯﻟﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻚ
ﺋﻪﺭەﺑﻠﻪﺭ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻓﻪﺗﻬﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺟﺎﺯﺍﻻﺭﻏﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻣﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ

ﻛﯜﺗﯜپ،

ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ

ﺑﯩﺮ

ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻣﯧﻬﺮﻯ  -ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﻰ ،ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻣﺸﺎﻗﻠﯩﻘﻰ،
ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻣﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﺰﺍﺗﻨﯩﯔ
ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﻟﻤﯜﺭﯛپ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﯜﻣﯩﺪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜﺯﻣﯩﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ
ﺗﯘﺭﯨﺸﺎﺗﺘﻰ .ﺷﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺧﯩﺘﺎﺏ ﻗﯩﻠﯩﭗ»:ﺋﻰ
ﻗﯘﺭەﻳﺶ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺳﻰ! ﻣﯧﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼﻳﺴﻠﻪﺭ؟ ﺩەﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪەﻛﻼ :ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯜﺗﯩﻤﯩﺰ .ﻗﯩﺮﻧﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ۋە
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺯﺍﺕ ﻛﻪﺭەﻣﻠﯩﻜﺘﯘﺭ.ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ

ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ

ﺩەﻳﺪﯗ:ﻣﻪﻧﻤﯘ

ﺧﯘﺩﺩﻯ

ﻳﯜﺳﯜپ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﯩﺪەﻙ" :ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻳﺒﻠﻪﺷﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﺳﯘﻥ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﻪڭ ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺯﺍﺗﺘﯘﺭ"ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ.
ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺯﺍﺕ!«ﺩەﻳﺪﯗ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ۋە ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﯩﺪﯨﻐﯘﺳﯩﺰ
ﺯﯗﻟﯘﻣﻼﺭﻧﻰ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﯟەﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﻮپ  -ﺗﻮپ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ
ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ۋەﻗﻪﻟﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺳﯩﺮ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﺪە ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
٧

 -٣ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ  ٩ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻣﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ،
ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﻪ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ھﯩﺒﺎﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺳﯟەﺩ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺑﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﺋﯧﺪﻯ ،ﺋﯘ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ۋە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ
ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﺯەﻳﻨﻪﺏ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘ
ﺋﻪﻧﻬﺎ ھﻪﺑﻪﺷﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ھﯩﺠﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯘﺭﯗپ ﺗﺎﺷﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﺘﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ ۋە
ﻗﯘﺭﺳﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻮۋﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩﮕﻪ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﯗﭘﻤﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻣﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ ۋە ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﻪ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
 -٤ﺋﯘھﯘﺩ ﻏﺎﺯﯨﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺋﯘﺭﯗﺷﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﻪﻣﺌﻪ ﻗﯩﻠﯩﭽﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﺪﯗﺭﻯ
ۋە ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﯘﻳﯘﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
«:ﺋﯚﺯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮﻳﯩﻐﺎﻥ ﻗﻪۋﻣﮕﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﺒﻰ
ﺗﺎﺷﺘﻰ»ﺩەﻳﺪﯗ ۋە ﺑﯩﺮ ﻟﻪھﺰە ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺩﯗﺋﺎﻏﺎ ﻗﻮﻝ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﭗ«:ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼھ
ﻗﻪۋﻣﯩﻤﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ»ﺩەپ
ﻣﯘﻧﺎﺟﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
 -٥ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھﯩﺠﺮەﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺗﺎﺋﯩﻔﻨﯩﯔ
ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﻰ ﺳﻪﻗﯩﻔﻜﻪ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ھﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﺎﺋﯩﻔﻘﺎ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﺎﺋﯩﻔﻠﯩﻘﻼﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺗﺎﺵ  -ﻛﯧﺴﻪﻛﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻏﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ
ﭘﯘﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻗﻘﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻗﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﻰ ﺷﯘ ﺟﻪۋﺭ  -ﺯﯗﻟﯘﻣﻼﺭﻏﺎ ﮔﯘۋﺍھ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺑﻪﻛﺮەﻙ ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎ ھﺎﻟﺪﺍ ﺗﺎﺋﯩﻔﺘﯩﻦ
ﻗﺎﻳﺘﻘﯩﻨﯩﺪﺍ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ :ﺋﻰ
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ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!»ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎڭ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﻗﻪﻳﺲ ۋە ﻗﻪﺋﯩﻘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺗﺎﻏﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ":
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ « "ﺩﯦﻴﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻠﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﺒﯩﻨﻰ ﺭەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻣﭽﺎﻧﻠﯩﻖ -ھﻪ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﺎﻳﺴﯩﺒﯩﺮ ﻛﯚﯕﻠﻰ  -ﻛﯚﻛﺴﻰ
ﻛﻪڭ ﻟﯧﺪەﺭﻧﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪەﻙ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻡ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﻛﯜﭼﻰ
ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮﻳﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ ،ﻳﯜﺭەﻙ ﺑﺎﻏﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗپ ﻗﯘﺭﺳﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭۋەﺗﻜﻪﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻜﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼﻳﺴﯩﺰ؟!
ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﻪﺳﻨﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺘﻪ:
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﺴﯩﺰ ھﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺎﺗﺘﻰ .ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﺎﺭە ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻼ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﻮﻝ ﻳﻮﺭﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﭗ »:ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﯩﻎ ﺗﻪﯕﻠﯩﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ،ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ،
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﯕﻼﺭ! ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﺎﺑﯘﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﺧﻮﺭﻟﯩﻤﺎﯕﻼﺭ«ﺩەپ ﺟﯧﻜﯩﻠﻪﻳﺘﺘﻰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺧﻼﻗﻼﻧﻐﺎﻥ
ﺯﺍﺗﺘﯘﺭ» :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭﻏﺎ )ﺟﻪڭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ( ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯕﻼﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﯩﺮﯨﭗ )ﻣﻪﻏﻠﯘپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜچ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎپ( ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯧﻬﺴﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ ،ﻳﺎﻛﻰ
ﻓﯩﺪﯨﻴﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ ،ﺗﺎﻛﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻳﯜﻛﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﻐﺎ
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ﻗﻪﺩەﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩەﺭ( ﺋﯩﺶ ﻣﺎﻧﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ]«.ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ٤
ﺋﺎﻳﻪﺕ[.ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ۋە ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﻯ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺵ
ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﻳﯜﺯﻣﯘ  -ﻳﯜﺯ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ
ﻛﯜﭼﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﻘﺎﻥ ھﺎﻣﺎﻥ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ھﻮﻗﯘﻕ ۋە ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﺎﺋﯩﺪە  -ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﻯ ﺗﯘﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﺳﯚﺯﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻤﯘ ﻗﺎﻳﺴﯩﺒﯩﺮ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼﻕ
ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺭﯨﺌﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺰ؟! ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﯦﻤﯘﻛﺮﺍﺗﯩﻴﻪﻧﯩﯔ
ھﺎﻣﯩﻴﺴﻰ ﺩەپ ﺋﺎﺗﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﺋﺎﺑﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺮﺍﻗﺘﺎ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ؟ ﺋﯩﺮﺍﻗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺑﯘ ﻏﯘﺭەﻳﺐ ﺗﯜﺭﻣﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﯧﻠﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ
ۋەھﺸﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﭼﯘ؟ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﺳﻰ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ »:ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﺴﻪ ،ﺗﺎﻛﻰ ﺋﯘ
ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﺎﻻﻣﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻐﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﮕﻪ
ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﮕﻪ( ﻗﻪﺩەﺭ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ )ﺋﯘ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﺴﺎ( ،ﺋﯘﻧﻰ
)ﺟﯧﻨﻰ ،ﻣﯧﻠﻰ( ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺗﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﻗﻮﻳﻐﯩﻦ]«.ﺗﻪۋﺑﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -٦
ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻨﯩﯔ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻣﻤﻪ ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ«:ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯧﺮەﺭ ﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻛﯩﺮﮔﯩﻨﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ،ﺷﻪھﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭ
 ﺋﺎﻳﺎﻝ ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭽﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﯕﻼﺭ ،ﻣﺎﻝ  -ﻣﯜﻟﻜﯩﻨﻰ ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺕﺋﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻻﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯖﺪﯗﺭ»ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯧﻜﺴﺘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ،
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ۋﺍﺭﯨﺴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻻھﯩﺪﺩﯨﻦ ﺋﻪﻳﻴﯘﺑﯩﻴﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻛﺮﯦﺴﺖ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪڭ ۋەھﺸﯩﻲ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﻗﻪﺗﻠﻰ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺧﯘﺩﺩﻯ
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ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﺗﯩﺪەﻙ ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ،ﻳﺎﺭﯨﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻻﺗﻘﯘﺯﯗپ ،ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ،ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﯩﻨﭻ  -ﺋﺎﻣﺎﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ -
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛپ -
ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩە ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯩﻠﻐﺎﺭ ۋە ﺋﯧﺴﯩﻞ
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ۋە ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ۋە
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﯧﻬﺮﻯ -
ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺯﺍﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻮﻧﯘپ ﻳﯧﺘﻪﻟﻪﻳﻤﯩﺰ.
ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻏﺎ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺘﻪ:
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﻰ

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﯩﻼ

ﺋﻪﻣﻪﺱ،

ﺑﻪﻟﻜﻰ

ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻏﯩﻤﯘ ﺷﺎﻣﯩﻞ ﺋﯧﺪﻯ .ﻧﺎﻥ ،ﺳﯘ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ﺑﺎﻏﻼپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ
ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯚﺷﯜﻙ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻣﯚﻣﯩﻨﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺩﯗﺯﯨﺨﻰ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺑﯩﺮ ﭘﺎھﯩﺸﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ
ﺗﻪﻟﻤﯜﺭﯛپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺘﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﻛﯩﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﭗ ،ﻗﯘﺩﯗﻗﺘﯩﻦ ﺳﯘ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺳﻮﻏﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪﻧﻨﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪپ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﻥ ﺋﯧﮕﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺭەھﯩﻢ  -ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﺋﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻥ ﺯﺍﺕ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟!
ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﯩﮕﻪ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯚﻣﯩﻨﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺩﯗﺯﺍﺧﻘﺎ،
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﺎھﯩﺸﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﯘ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﺋﺎﺩﺩﯨﻐﯩﻨﻪ ﻗﯩﺴﺴﻪ
ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻣﻪﻧﯩﮕﻪ ﺋﯧﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻴﻜﻰ ،ﺑﯘ ﻗﯩﺴﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮەﺭ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ،ﺑﯩﺮەﺭ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺩﯗﺯﺍﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ ،ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ
ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺷﺎﻣﯩﻞ
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ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ۋە ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺯﺍﺕ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ﺋﻪڭ

ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ

ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ

ﺑﯩﺮﻯ

ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﭼﯘﻗﻼﺷﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
 -١ﺋﯩﻤﺎﻡ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ھﻪﺩﯨﺲ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﻗﻪﻳﺖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ»:ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺗﻨﻰ
ﭘﯜﺗﯩﯟەﺗﺘﻰ .ﻣﺎﻝ ﺑﻮﻏﯘﺯﻟﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻣﺎﻟﻨﻰ ﻗﯩﻴﻨﺎپ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻏﯘﺯﻻﯕﻼﺭ«.
 -٢ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﭘﯩﭽﺎﻗﻨﻰ ﻗﻮﻳﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ
ﺗﯘﺭﯗپ ﺑﯚﻟﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ »:ﭘﯩﭽﺎﻗﻨﻰ ﻣﺎﻟﻐﺎ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪ! ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻛﭽﯩﻤﯘﺳﻪﻥ؟«ﺩەپ ﻛﺎﻳﯩﻐﺎﻥ.
 -٣ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺳﻪھﯩﻬ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ »:ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻤﯘ
ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺭەھﻤﻪﺕ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﻪﺧﺘﺴﯩﺰﻟﻪﺭﻧﯩﯖﻼ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﻏﯘﺭﯗۋﯦﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯗﺭ
»ﺩﯦﮕﻪﻥ.
 -٤ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ « :ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭەھﯩﻢ  -ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ،
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺯﺍﺕ  -ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭەھﯩﻢ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ«ﺩەپ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ.
ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺩﯦﻤﻪﺳﺘﯩﻦ،
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺩەﻳﻤﯩﺰ؟ ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪﺍ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺳﺎﻧﺴﯩﺰ ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯ
ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﻛﻪﯕﭽﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﻰ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ
ۋە ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﯩﻚ ﺑﻪﺧﺖ  -ﺳﺎﺋﺎەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪﺍ ،ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﻣﯧﻬﺮﻯ -
ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺘﯩﻦ

ﺑﻪھﺮﯨﻤﻪﻥ

ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ.

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﻰ

ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ

ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻗﻪۋﻣﻠﻪﺭﻣﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﺍﻟﯩﺘﻰ ۋە ﺭەھﯩﻢ -
ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻧﯧﺴﯩﯟﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻻﻻﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻣﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ
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ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯ ھﻪﺳﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺩەﻳﻤﯩﺰ!

ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘۋﺍھﻠﯩﻘﻰ:
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻏﻪﺭﺑﻠﯩﻚ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﺯﻯ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﭙﻪﺭۋەﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ:
 -١ۋﻭﻝ ﺩﯦﻴﯘﺭﺍﻧﺖ »ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻧﻠﻪﺭ«ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ -١١١
ﺑﯧﺘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ ":ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﻟﯘﻍ
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ،
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ
ﺳﯩﻤﯟﻭﻟﻰ ﺩﯦﺴﻪﻙ ﺋﻪڭ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺳﻪھﺮﺍﻻﺭﺩﺍ
ﺋﯩﺒﺘﯩﺪﺍﺋﯩﻲ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺩەۋﺭﯨﺪە ھﺎﻳﺎﺕ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﺎﻻﻕ ﺑﯩﺮ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ
ۋە ﺭﻭھﯩﻲ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻛﻜﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺷﯘ ﭘﯩﻼﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺶ
ﻛﯚﺭﯛپ ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﻘﺎ ﻗﻪﻳﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﺩەﻣﺰﺍﺗﺘﯘﺭ .ﺋﯘ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻏﻪﺭەﺯﻧﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ".
 -٢ﻛﻠﻮﺩ ﻛﺎھﯩﻦ » ﺋﯩﺴﻼﻡ«ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ  -١٢٦ﺑﯧﺘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ
ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ ":ﺗﻪﺭەﭘﺴﯩﺰ ﺗﺎﺭﯨﺨﭽﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ۋە ﭘﯩﻜﺮﯨﻲ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﻪﯕﻼ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ،ﺋﻪڭ ﺋﯚﻟﮕﯩﻠﯩﻚ
ﺷﻪﺧﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﺎﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﺭﺯﯨﻴﺪﯗ".
 -٣ﻣﯧﻜﯩﺮ.ھﺎﺭﺕ»ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺋﻪڭ ﺯﻭﺭ  ١٠٠ﺋﻪﺭﺑﺎﺏ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﯨﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ":ﻣﻪﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺋﻪڭ ﺯﻭﺭ
ﺋﻪﺭﺑﺎﺑﻼﺭ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﯨﻢ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻪﺯﻯ
ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻼﺭ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ۋە ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﺩﯨﻦ ۋە ھﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺕ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﺗﻪﯕﻼ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﺐ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ـ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﻪﺭﺑﺎﺑﺘﯘﺭ".
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 -٤ﺋﺎﻧﻰ ﺑﯩﺴﻨﺘﻮ»ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﻠﯩﺮﻯ«
ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ  ٤ـ ﺑﯧﺘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ ":ﺋﻪﺭەﺏ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ
ﺋﯘﻟﯘﻍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ ۋە ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎﺏ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺩﯨﻦ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻰ ۋە ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﺷﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﻛﯚپ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻕ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ھﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﻼپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ،ﺑﯘ
ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎﺏ ﺋﻪﺭەﺏ ﻳﻮﻟﺒﺎﺷﭽﯩﺴﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩﯖﺪە ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻗﯩﺪە ﺑﺎﻏﻼﺵ ۋە
ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ھﯩﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ
ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ".
ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﻪۋﻣﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ﺷﺎﻧﻠﯩﻖ

ﺋﯩﺶ

-

ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﻯ

ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ،ﺑﯘ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﻧﯩﮕﻪ ﺩﺍﻍ
ﺗﻪﻛﻜﯜﺯﻣﻪﻛﭽﻰ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺑﯩﺮ

ﻗﯩﺴﯩﻢ

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ

ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﺑﯘ

ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻻﺭﭼﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻐﺎ ﺭەﺩﺩﯨﻴﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯘﺭﭼﯘﻡ
ﺩەپ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.
ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﻧﯩﯔ »ﺟﯩﻴﻼﻧﺪﺯ ﭘﻮﺳﺘﯩﻦ«ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ -٢٠٠٥ﻳﯩﻠﻰ  - ٣٠ﺳﯩﻨﺘﻪﺑﯩﺮ ﺳﺎﻧﯩﺪﺍ،
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ

ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ﺋﯘﻟﯘﻍ

ﺷﻪﻧﯩﮕﻪ

ﻧﯘﻣﯘﺳﺴﯩﺰﻻﺭﭼﻪ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ  ١٢ﭘﺎﺭﭼﻪ ھﻪﺟﯟﻯ ﺭەﺳﯩﻤﯩﺪە ﺳﯩﺰﯨﺶ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ۋە ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻟﻤﻪﺱ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ
ﺋﯚﺗﮕﯜﺯﮔﻪﻧﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ  ١٢ﭘﺎﺭﭼﻪ ھﻪﺟﯟﻯ ﺭەﺳﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻣﺒﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﻪﻟﻠﻪ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ
ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﮕﻪﻥ .ﺭەﺳﯩﻤﻨﯩﯔ ﻟﯩﺴﺎﻧﻰ ھﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﮔﻮﻳﺎﻛﻰ
ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯧﺮﻭﺭﯨﺴﺘﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﻯ،
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ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﮔﯧﺰﯨﺖ ﺗﻪھﺮﯨﺮﺍﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻟﻤﻪﺱ
ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻏﻪﺯەﭘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ۋە ﺑﯘ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻜﻪ ﻧﺎﺯﺍﺭﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛپ
ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ «ﭘﯩﻜﯩﺮ
ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ» ﻧﻰ ﺑﺎھﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺑﯘ ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻥ
ۋە ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﯚﺯﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺘﻰ ﻛﯘﺑﯩﻨﻬﺎﮔﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ھﯘﺟﻪﻳﻼﻧﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻟﺪﯨﻦ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ
ﺧﯧﻠﻰ ﭼﻮﭼﯘﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻣﻪھﺴﯘﻻﺕ ﺳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺷﯧﺮﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﺵ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ
ﺳﺎﺭﺳﯩﻤﺒﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋەﺯﯨﻴﻪﺗﻨﻰ ﺳﯩﻠﯩﻘﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻜﻪ
ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ ﺑﺎﻳﺎﻧﺎﺕ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« :ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ
ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩەھﺸﻪﺗﻜﻪ ﺳﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯘ ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ  -ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﯨﭙﻠﯘﻣﺎﺗﻴﻪ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺩﯦﺮەﻙ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ».
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﯨﭙﻠﯘﻣﺎﺗﯩﻴﻪ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ
ﺋﯜﺯﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪھﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﻯ
ﺗﻮﺧﺘﺎﺵ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺗﻼﺭﭼﻪ ﺯﯨﻴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﯧﺪﻯ .ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ
ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯜﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﻤﻪﻙ ۋە
ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ %٥٠ﺩﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮەﻛﻰ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﺩﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﻧﯩﯔ »«foods Arla
ﻳﯧﻤﻪﻙ  -ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ﺷﯧﺮﯨﻜﯩﺘﻰ ﻳﺎۋﺭﻭﭘﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﭼﻮڭ ﺷﯧﺮﻛﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺷﯧﺮﯨﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﻪھﺴﯘﻻﺕ ﻛﯚﻟﯩﻤﻰ
٢٦٨ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﻳﯘﺭﻭ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺷﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ
ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﯘﻓﺘﯩﺴﻰ ﺷﻪﻳﺦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﺌﻪﺯﯨﺰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﺎﻝ ﺷﻪﻳﺦ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﮕﻪ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻜﺎﺭﻻﺭﻧﻰ ﺟﺎﺯﺍﻻپ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ
ﺑﺎﻳﺎﻧﺎﺕ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ « ﭘﯩﻜﯩﺮ
ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ»ﺑﺎھﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺭﺍﺩﯨﻜﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻼﺷﻘﺎ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺭﺩﻯ.
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ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﺷﻠﯘﻕ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ «ھﻪﺟﯟﻯ
ﺭەﺳﯩﻢ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ھﯧﭽﺒﯩﺮ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ»ﺩەپ ﺑﺎﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﻪﻙ -ﭼﯩﮕﺮﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ ،ﺩﯦﻤﻮﻛﺮﺍﺗﯩﻴﻪ ۋە
ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﭼﻪﻙ  -ﭼﯩﮕﺮﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ .ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ
ﺑﺎھﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺕ ٤٠٠ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻏﯘﺭﯗﺭﯨﻐﺎ ﺗﯧﮕﯩﺶ
ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺭﺍۋﺍ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻤﻮﻛﺮﺍﺗﯩﻴﻪ ۋە
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ ﺗﻪﺑﯩﻘﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪﯗ؟ ﺩﯦﻤﻮﻛﺮﺍﺗﯩﻴﻪ ۋە ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺯﯨﻴﺎﻥ  -ﺯەﺧﻤﻪﺕ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ۋە ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ﺷﻪﺭﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ
ھﻪﺭﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ ﺳﺎﻧﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭼﻪﺗﻨﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯘ
ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻟﻤﻪﺱ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ھﺎﻗﺎﺭەﺕ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ
ۋە ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﯩﺪﯗﺭ .ﻣﻪﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎھﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ
ﺳﯩﺰﻧﻰ ھﺎﻗﺎﺭەﺗﻠﯩﺴﻪﻡ ،ﺋﺎﺑﺮﻭﻳﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ۋە ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﻪﺕ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﯘپ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪﺭﺳﻪﻡ ،ﺳﯩﺰ ﺑﯘﻧﻰ
ھﻪﺭﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ ﺩەپ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﯩﻢ ﺗﯘﺭﺍﻣﺴﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﺎﯕﺎ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻣﺴﯩﺰ؟ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﻳﺴﯩﺰ!
ھﻪﺗﺘﺎ ﻣﻪھﻜﯩﻤﯩﻠﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﺑﺎﺭﯨﺴﯩﺰ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﯩﺰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ
ﻳﻮﻟﻠﯘﻗﺴﯩﺰ .ﺩﯦﻤﻮﻛﺮﺍﺗﯩﻴﻪ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﭙﻪﺭۋەﺭﻟﯩﻚ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰ
ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﻮﺕ ﻣﻪھﻜﯩﯩﺴﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺗﯚھﻤﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻴﯩﺒﻼپ ﺟﺎﺯﺍﻻﻳﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﺭﺍﺳﺖ
ﺑﻮﻟﯘپ ﺳﯩﺰﺩە ﺑﺎﺭ ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ۋە ﺋﯧﻴﯩﺒﻼﺭﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺳﻮﺕ ﻣﻪھﻜﯩﯩﺴﻰ
ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯧﻨﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋە ھﯚﺭﻣﻪﺕ ،ﺋﺎﺑﺮﻭﻳﯩﻨﻰ ﺗﯚﻛﻜﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﻨﻰ ﺟﺎﺯﺍﻻﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮔﯧﺰﯨﺖ ﺋﯧﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﺩﯨﺮ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻰ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﺎۋۋﺍﻟﻘﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﺎﺗﯩﺪﯗ .ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺑﯘ ﺭەﺯﯨﻞ
ﺗﯚھﻤﻪﺗﻜﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
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ۋەﻗﻪﻟﯩﻚ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﺪﻯ ،ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻛﯩﺘﺎﺑﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻯ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ
ﻣﯘﻗﺎۋﯨﺴﯩﻐﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﻪﺟﯟﻯ ﺭەﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﺩﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺭەﺳﺴﺎﻣﻨﻰ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ،ﺭەﺳﺴﺎﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﻪﺟﯟﻯ ﺭەﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﯨﺶ
ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﻰ

ﺋﯧﻼﻥ

ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە

ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
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ﻧﻪﭘﻪﺭ

ﺭەﺳﺴﺎﻡ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﮕﻪﻥ  ١٢ﭘﺎﺭﭼﻪ ھﻪﺟﯟﻯ ﺭەﺳﯩﻤﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻳﺪﯗ .ﺑﯘ
ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺭﺍﺩﯨﻜﺎﻝ ﮔﯘﺭﻭھﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺷﺮ ﺋﻪﭘﻜﺎﺭﻯ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ»ﺟﯩﻴﻼﻧﺪﺯ ﭘﻮﺳﺘﯩﻦ «ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ ﺗﻪھﺮﯨﺮﺍﺗﻰ ﺑﯘ ھﻪﺟﯟﻯ ﺭەﺳﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻼﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﺩﯨﻜﻰ ٢٠٠ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﺋﺎﺯﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ۋە ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺕ ٤٠٠ﻣﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺟﺎﺭﺍھﻪﺗﻠﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﺩە ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﭼﻮڭ ﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺩﯨﻨﻰ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ
ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﭘﺮﻭﺗﯩﺴﺘﺎﻧﺘﯩﻴﻪ ﻣﻪﺯھﯩﺒﯩﺪﯗﺭ .ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ھﻪﺟﯟﻯ ﺭەﺳﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛپ ،ﺑﯘ ﺭەﺳﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﺏ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﺭﺯ ﺳﯘﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ
ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎۋﺍﺑﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە »ﭘﯩﻜﯩﺮ
ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ«ﺑﺎھﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﺍﺩﯨﻜﺎﻝ ﮔﯘﺭﻭھﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺷﻪﺭﺗﺴﯩﺰ ﻗﻮﻟﻼﺵ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ ﺋﺎﻟﻰ ﺳﻮﺕ ﻣﻪھﻜﯩﻤﯩﺴﻰ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯧﯟﺍﺳﯩﺘﻪ
ﻗﻮﻟﻠﯩﺸﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯘﻧﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﺯﯨﺴﯩﮕﻪ »ﺩﯨﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺗﯚﻛﻜﯜﭼﯩﻠﻪﺭﮔﻪ

ﺧﺎﺱ

ﺟﺎﺯﺍ

ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻤﯩﺰ،

ﮔﯧﺰﯨﺖ،

ژﯗﺭﻧﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺯﯨﺪﺩﯨﻐﺎ

ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ«ﺩەپ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ

ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ

ﺋﯩﺴﻼﻡ

ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻰ

ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ

ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺳﺎھﻪﻟﯩﺮﯨﺪە ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎھﻰ ﻣﺎﺭﮔﯧﺮﺕ ٢ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻳﺎﻧﺎﺗﯩﺪﺍ »:ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯨﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﺗﻪھﺪﯨﺪ ھﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻗﺘﺎ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ۋە ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺋﺎﺯﺳﺎﻧﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﻪﯕﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﭘﻪﺭﻣﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ ﺭﺍﺩﯨﻜﺎﻝ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ
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ﺗﻮﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺭﭼﻪ ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ۋە ﺷﻪﺧﺴﻠﻪﺭﻧﻰ »ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺷﻮﭘﯘﺭﻻﺭﺩﯨﻦ ھﻪﺯەﺭ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯧﺮﻭﺭﯨﺴﺘﻼﺭ ۋە ﻗﺎﺗﯩﻠﻼﺭﺩﯗﺭ«ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﺎﻥ.
ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺳﻠﻪﺭﻧﻰ ھﯧﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە
ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺗﻪﺑﻪﻗﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﺸﻨﻰ ۋە ھﻪﺭ ﺗﯜﻟﯜﻙ
ﺗﻪﺋﻪﺳﺴﯘﭘﻠﯘﻗﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﺵ ﻛﻮﻣﯩﺘﯩﺘﯩﻨﯩﯔ  -١٩٨١ﻳﯩﻠﻰ ﻣﺎﻗﯘﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍﺭﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮔﯧﺰﯨﺘﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻟﻤﻪﺱ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺟﺎﺯﺍ
ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ۋە ﻳﺎۋﺭﻭﭘﺎﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ
ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯧﺪﻯ ،ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ
ﺋﯩﻠﮕﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺳﺎﺑﯩﻖ ﺑﺎﺵ ﻣﯧﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻯ ﺑﯜﻟﻪﻧﺖ ﺋﻪﺟﻪۋﯨﺘﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻠﯩﻴﻪﻧﻰ»ﭘﺎﺷﯩﺴﺘﻼﺭ«ﺩەپ ﺋﯧﻴﺒﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ۋە
ﻳﺎۋﺭﻭﭘﺎﻟﯩﻘﻼﺭ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ۋە ﺋﻪﺟﻪۋﯨﺘﻨﻰ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﯩﺴﺘﯩﺪﻯ؟
ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻳﻼﺭ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯩﺮﺍﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺭەﺋﯩﺴﻰ
ﻧﻪﺟﺎﺩﻧﯩﯔ»ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻠﯩﻴﻪﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﭼﯜﺭﯛپ ﺗﺎﺷﻼﺵ ﻛﯧﺮەﻙ«ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺳﯚﺯﻯ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺳﺎﺭﺍﺳﯩﻤﯩﮕﻪ ﺳﺎﻟﺪﻯ؟ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ۋە ﻏﻪﺭﺏ
ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﺟﻪۋﯨﺪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﺟﺎﺩﻧﻰ ﭘﻪﻟﻪﺳﯩﺘﯩﻦ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﻟﺘﯘﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮ ﺋﯘﭼﯘﻡ ﺋﯩﺴﺘﯩﻴﻼﭼﻰ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪﺭﺩﻯ ﺩەپ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺭەﻧﺠﯩﭗ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ .ھﺎﺯﯨﺮ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﻟﯩﻜﻠﻪﺭ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ ﺑﺎھﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ
ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺕ  ٤٠٠ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﯧﺮﯨﯟﯨﺪﻯ،
ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ،ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﻟﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ.
ﺑﯘ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﺩﯨﻼ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺷﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺘﻰ ھﺎﺭﭘﯩﺴﯩﺪﺍ ،ﻧﻮﺭۋﯨﮕﯩﻴﻪﻧﯩﯔ »ﻣﺎﮔﺎﺯﯨﻨﺎﺕ«ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ
ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﻧﯩﯔ»ﺟﯩﻴﻼﻧﺪﺯ ﭘﻮﺳﺘﯩﻦ« ﮔﯧﺰﯨﺘﯩﺪە ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ھﻪﺟﯟﻯ
ﺭەﺳﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﺒﯩﻨﻰ
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﺎﺷﯘﺭﺩﻯ .ﺋﻪﺭەﺏ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﻗﻪﺑﯩﻬ ﺋﻪﺩەﺑﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻜﻪ
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ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪە ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ ۋە ﻧﻮﺭۋﯨﮕﯩﻴﻪﻧﯩﯔ
ﻣﻪھﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪھﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪﺵ
ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻰ ﺋﻪۋﺝ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺷﻪھﻪﺭ ،ۋﯨﻼﻳﻪﺕ ھﻪﺗﺘﺎ ﻳﯧﺰﺍ -
ﻗﯩﺸﻼﻗﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪھﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ۋﺍﺯ ﻛﻪﭼﺘﻰ .ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﺎﮔﯧﺰﯨﻨﻼﺭﺩﺍ »ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ ۋە ﻧﻮﺭۋﯨﮕﯩﻴﻪﻧﯩﯔ
ﻣﻪھﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﻯ ﺳﯧﺘﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ«ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯧﻼﻧﻼﺭ ﭼﺎﭘﻼﻧﺪﻯ .ﺋﯘﺋﻮﺭﺩﺍﻧﯩﻴﻪ ،ﻟﯩﯟﯨﻴﻪ ۋە
ﺑﺎﺷﻘﯩﻤﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﻛﯧﻠﯩﺶ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﺋﯜﺯﯛﺷﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﺩﯨﻜﻰ»«Arla foods
ﺷﯧﺮﯨﻜﯩﺘﻰ ﺑﺎﻳﺎﻧﺎﺕ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ»:ﺋﻪڭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﭼﯚﭘﻘﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ
ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ھﻪﺟﯟﻯ ﺭەﺳﯩﻢ ﻛﯩﺮﯨﺰﯨﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺭەﺳﻤﯩﻲ
ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺋﯚﺯﯛﺭ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺴﻪ ،ﺑﯩﺰ ﻣﻪھﺴﯘﻻﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺩەپ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪھﺪﯨﺪ
ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﺘﺎ«ﺩەپ ﺟﺎﻛﺎﺭﻻﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ ﺩﯨﭙﻠﯘﻣﺎﺗﯩﻴﻪ ﻣﯧﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻯ ﻣﻮﻟﻠﯧﺮ
ﻳﺎۋﺭﯗﭘﺎ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ ﻣﻪھﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﻪﺵ
ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﯦﻴﯩﺶ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺳﻮﺭﺍﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ھﻪﺟﯟﻯ
ﺭەﺳﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮔﯧﺰﯨﺖ ﺗﻪھﺮﯨﺮﺍﺗﻰ ﺭەﺳﻤﻰ ﺗﯜﺭﺩە
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ۋە ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺩەﺑﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯ
ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ۋەﺩە ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻧﻮﺭۋﯨﮕﯩﻴﻪ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﺎﺵ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ،
ﻧﻮﺭۋﯨﮕﯩﻴﻪ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﻧﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺳﻮﺭﺍﺷﻨﻰ
ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺩﻯ .ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺴﯧﺮﻯ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺯﯨﻴﺎﻧﻨﯩﯔ ھﻪﺳﺴﯩﻠﻪپ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﺩﯨﻜﻰ
ﭼﻮڭ ﺷﯧﺮﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺴﯩﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺵ
ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻥ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺭەﺳﻤﻰ ﺗﯜﺭﺩە ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﻧﯘﻻﺭ ﺋﯧﺪﻯ:
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 -١ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺭەﺳﻤﯩﻲ ﺗﯜﺭﺩە ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ
ﺳﻮﺭﯨﺴﯘﻥ.
 -٢ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻪھﺪە ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ.
 -٣ھﻪﺟﯟﻯ ﺭەﺳﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮔﯧﺰﯨﺖ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﭼﻪ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻜﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﺟﺎﺯﺍﻻﻧﺪﯗﺭﯗﻟﺴﯘﻥ.
 -٤ﺟﺎﺯﺍﻻﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺟﺎﺯﺍﺳﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘﻥ.
-٥

ﮔﯧﺰﯨﺖ

ﺗﻪھﺮﯨﺮﺍﺗﻰ

ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ

ﺑﯘ

ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻨﻰ

ﻗﺎﻳﺘﺎ

ﺳﺎﺩﯨﺮ

ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻪھﺪە ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﻪﻟﻪﺑﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ -ﺑﯩﺮﯨﻠﻪپ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﮔﯧﺰﯨﺖ ﻣﯘھﻪﺭﺭﯨﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺷﻪﻙ
ﻳﻮﻕ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻏﻪﺭﺏ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻳﯟﯨﺴﯩﻨﻰ ﺩەﺳﻠﻪپ ﻛﯚﺯﮔﻪ
ﺋﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﺎﺭﻗﺎ  -ﺋﺎﺭﻗﯩﻼپ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺑﯘھﺮﺍﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻲ ھﺎﻟﺪﺍ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﻪﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﺷﻘﺎ ﺋﯚﺗﺘﻰ.
ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﻳﺎۋﺭﻭﭘﺎ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﺗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ۋە ﺑﯘﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ .ﺑﻪﺧﺖ  -ﺳﺎﺋﺎﺩﯨﺘﯩﻨﻰ ﭘﯘﻝ -
ﻣﺎﻟﺪﯨﻨﻼ ﺗﯧﭙﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪھﯟﺍﻟﺪﺍ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺑﯘھﺮﺍﻧﻐﺎ
ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﺗﻤﻪﻛﺘﻪ .ھﻪﺗﺘﺎ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ
ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ «ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ
ﻛﯩﺮﯨﺰﯨﺴﻨﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﻪﻛﺘﻪ .ﺑﯩﺰ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯖﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﻪۋﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺷﻨﻰ ﺋﯜﮔﻪﻧﮕﻪﻥ
ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ»ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪ

ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ

ﺑﻮﻟﺪﻯ.

ﺑﯘ

ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ

ﻣﻪھﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﯩﺴﻼﻡ

ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻻﺭﺩﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺋﯧﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺭﭼﻪ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻤﺎﺱ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺳﺎۋﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺗﻮﻧﯘۋﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
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ﺑﯘ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻤﯘ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍﺩﯨﻜﺎﻝ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ
ﭼﯩﺮﻛﺎۋﻟﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ
ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﮔﻮﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﺮﻭﺭﯨﺴﺖ ﻛﻪﺑﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ
ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﭼﯩﺮﻛﺎۋﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻜﻪ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ھﯧﻤﺎﻳﯩﺴﻰ ۋە ﻗﻮﻟﻠﯩﺸﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ
ﺋﺎﺷﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍۋەﺗﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻏﻪﺭەﺯﺩﯗﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﻣﯩﺴﺎﻝ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚپ .ﺑﯘﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ۋﺍﻗﯩﺖ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺴﻰ ﻳﻮﻝ
ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩﺮﯨﺪە ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەۋەﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﭼﯩﺮﻛﺎۋﻻﺭ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﮕﻪ
ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮﻟﻼپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ
ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ  ١٤ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ھﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻣﻪۋﻗﯩﺌﻪﺳﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪﻯ» :ﻳﻪﻧﻰ ،ﺳﻪﻥ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ۋە ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ ﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ
ﻛﯩﺮﻣﯩﮕﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ«.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ۋە ﺟﯩﻤﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ
ﺋﯩﻤﺎﻥ

ﺋﯧﻴﺘﻤﯩﻐﯩﭽﻪ

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ

ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ

ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ

ﺋﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻥ،

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﻪۋەﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯘﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻟﻤﻪﺱ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ۋە ﭼﻮڭ ﻗﺎﺑﺎھﻪﺗﺘﯘﺭ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ » ِﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﯧﭽﺒﯩﺮﯨﻨﻰ)ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ،ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﻱ( ﺋﺎﻳﺮﯨﯟەﺗﻤﻪﻳﻤﯩﺰ«ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ۋە ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺯﺍﺕ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟!
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ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﻪڭ ۋەھﺸﻰ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯧﻴﯩﺒﻼپ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ» :ﻳﻪﻧﻰ ،ﺋﯚﺯۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ :ﺋﻰ ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ! ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﺎﯕﺎ
)ﺋﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ۋﺍﺳﯩﺘﯩﺴﯩﺴﯩﺰ( ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﻪﻟﯩﻤﯩﺴﻰ )ﺩﯨﻦ ﺗﯚﺭەﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﻮۋﺍﻕ(
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗﻛﻰ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻣﻪﺳﯩﻬ ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯩﺴﺎﺩﯗﺭ ،ﺋﯘ
ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ ﺋﺎﺑﺮﻭﻳﻠﯘﻕ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﻨﻰ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺩﻯ .ۋە ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ »ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺩﯗﺭ«ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺧﻪۋﯨﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﻰ ﭘﺎھﯩﺸﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯧﻴﺒﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ »ﻳﻪﻧﻰ،
ھﻪﻣﺪە ﺋﯩﻤﺮﺍﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﻰ ﻣﯩﺴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﯘ ﻧﯘﻣﯘﺳﯩﻨﻰ
ﺳﺎﻗﻠﯩﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺭﻭھﻨﻰ ﭘﯜۋﻟﯩﺪﯗﻕ )ﺩەﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯩﺴﺎﻏﺎ ھﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ( ،ﺋﯘ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە
)ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ( ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﻯ ۋە ﺍﻟﻠﻪﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ
ﺑﻮﻟﺪﻯ«ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺯﺍﺗﺘﯘﺭ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ» ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﯩﺮﺍۋﻧﻰ ﻧﺎھﻪﻕ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺘﯘﺭ«ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﻨﻰ ۋە »ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﮔﻤﻪﯕﻼﺭ ،ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﯕﻼﺭ،

ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ

ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ،

ﻧﺎﺑﯘﺕ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ

ھﻪﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ

ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ«ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼﺭﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﻧﯘﻥ  -ﺗﯜﺯﯛﻡ ﻳﺎﻛﻰ
ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﺋﻪھﺪﻯ ﻣﯩﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ  ١٤ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ
ﻛﯚﭘﺮەﻙ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ،ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ
ۋە ﺭەھﯩﻤﺪﯨﻠﻠﯩﻘﺘﺎ ﺭﯦﻜﻮﺭﺕ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ،ھﻪﺗﺘﺎ »ﻧﺎھﻪﻕ ﻗﺎﻥ ﺋﺎﻗﻘﯘﺯﯗﺷﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﻰ
ﻛﻪﺑﯩﻨﻰ ﻳﯧﻘﯩﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮﺩﯗﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻥ ﺳﯜﻳﯜﻣﻠﯜﻙ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺷﻪﻧﯩﮕﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯧﺮﻭﺭﯨﺴﺖ ﻛﻪﺑﻰ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﻞ
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ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﺶ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﻪﻗﯩﻞ ۋە ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﻪﻧﺘﯩﻘﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﺴﯘﻥ؟! ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ
ﺗﯧﺮﻭﺭﯨﺴﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ.
ﺋﺎﺑﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺮﺍﻗﺘﺎ ﺑﯩﮕﯘﻧﺎھ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ
ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﯜﻧﺴﯧﺮﻯ ﺑﯩﮕﯘﻧﺎھ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ،
ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﭘﻪﻟﻪﺳﺘﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﻗﻪﺗﻠﯩﺌﺎﻣﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺩﯦﻤﯘﻛﺮﺍﺗﯩﻴﻪ ﺩەۋﺍﺳﻰ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺗﯧﺮﻭﺭﯨﺰﯨﻤﻨﯩﯔ ﻣﻪھﺴﯘﻟﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟!
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﯩﺒﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻥ ۋە ﻗﺎﻳﺴﯩﺒﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﺭﯗﺵ
ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﻗﺎﻳﺴﯩﺒﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺗﯧﺮﻭﺭﻟﯘﻕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻪﺗﻠﯩﺌﺎﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﻟﯘﻣﻤﯘ؟ ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯩﻢ
ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯗ؟ ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪھﻠﻰ ﺳﻪﻟﻪپ
ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ

ﺷﻪﺭﻗﻘﻪ

ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
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-ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ

ﭼﻮڭ

ﻳﯜﺭﯛﺷﯩﻨﻰ،

ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﯨﻦ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺗﯘﻧﺠﻰ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﺎﭘﯘﻧﻠﯘﻕ ﭘﯘﻗﺮﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﺗﻮﻡ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺴﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە
ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺗﯧﺮﻭﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ھﻪﺭ ﻛﯩﻢ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﺘﺎ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺕ ،ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ،ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻕ
ۋە ﺭەھﯩﻢ  -ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺘﻪ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﻰ  -ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪﺯەﺭ  -ﺳﯜﻳﯜﺷﺘﻪ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯚﺭپ  -ﺋﺎﺩەﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﻦ ۋە ھﻪﺭ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﻯ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻣﯘﺳﺎ ،ﺋﯩﺴﺎ ۋە
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﻧﺎﻳﺪﯗ» .ﻳﻪﻧﻰ ،ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭﻛﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺘﯘﻕ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ۋەھﯩﮕﻪ ،ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻤﻐﺎ ،ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻠﻐﺎ ،ﺋﯩﺴﻬﺎﻗﻘﺎ ،ﻳﻪﺋﻘﯘﺑﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻪۋﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ۋەھﯩﮕﻪ ،ﻣﯘﺳﺎﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ )ﺗﻪۋﺭﺍﺗﻘﺎ( ،ﺋﯩﺴﺎﻏﺎ
ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ )ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻐﺎ( ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ
)ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻏﺎ(ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﺘﯘﻕ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ھﯧﭽﺒﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ
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ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ

ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﻰ

ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ

ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﺋﺎﻳﺮﯨﯟەﺗﻤﻪﻳﻤﯩﺰ،

ﺑﯩﺰ

ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ

ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻣﯩﺰ «]ﺑﻪﻗﻪﺭە ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -١٣٦ﺋﺎﻳﻪﺕ[ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺳﺎﻣﺎۋﯨﻲ ﺩﯨﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪە
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﺪﺍ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯧﺮەﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﺯ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ
ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە:
»ﻳﻪﻧﻰ ،ﻧﯘھﻨﯩﯔ ﻗﻮۋﻣﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ« ۋە »ﻳﻪﻧﻰ ،ﺳﻪﻣﯘﺩ ﻗﻪۋﻣﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ« ﺩﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﻛﯚپ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻻﻧﻐﺎﻥ.
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻧﯘھ ﻗﻪۋﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﻣﯘﺩ ﻗﻪۋﻣﻰ ﺋﯚﺯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻼ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯەﺭﯨﺪە ﺑﯘ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺳﺎﻧﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﻛﯚﺭﯛپ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ .ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺑﯧﺮەﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻣﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪۋﺭﺍﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﺪﺍ
ﺑﯧﺸﺎﺭەﺕ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻜﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﺩﯨﻨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺳﯩﻴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﺘﺎ.
ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ۋە ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ
ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﻪﻣﺎﻻﺭﭼﻪ ﺋﯩﺶ ﻛﯚﺭﯛپ
ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯩﺴﺎﻟﻼﺭﻣﯘ ﻛﯚپ.
ﻏﻪﺭﺑﻠﯩﻚ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﺋﺎﺭﻣﯩﺴﺘﺮﯗڭ»ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ«ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ  -٦٧ﺑﯧﺘﯩﺪە
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ ":ﺑﯩﺰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﺎ ھﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ
ﻳﯧﯖﻰ  -ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﺪﯗﻕ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﺭﻧﺎﺷﺘﻰ .ﺑﯩﺰ ھﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻗﺎﻟﭙﺎﻗﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩﮕﯜﺯﯛپ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ .ﺳﺎﻟﻤﺎﻥ ﺭﯗﺷﺪﯨﻨﯩﯔ
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»ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻗﯩﺴﺴﯩﺴﻰ«ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﻗﺎﻥ
ﺗﯚﻛﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ھﯚﺭﺭﯨﻴﻪﺗﻨﻰ ﺑﻮﻏﯘپ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﯨﻦ ﺩەپ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﺷﻨﻰ
ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﯟﺍﻟﺪﯗﻕ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺭﯨﺌﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺗﯚھﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘ
ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﺎﺭﺗﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ".
ﭘﻮﻝ ﻓﯩﻨﺪﯨﻠﯩﻲ »ﺑﯜﮔﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯘﻛﯘﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻕ«ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
-١٢ﺑﯧﺘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ":ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺑﻮﺭﻣﯩﻼپ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﺧﺎھﯩﺸﻰ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪە ﺋﻪڭ ﻛﯚپ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﻘﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﺘﺎ.
ﺑﯘﺧﺎھﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﺗﻜﯜﺳﻰ ﺷﯜﺑﻬﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﺎﻻﺭﭼﻪ
ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ" .ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﯩﯔ  -٣٨ﺑﯧﺘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ":
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﺳﻤﯜﺭﻟﯜﻙ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ :ﺳﻪھﺮﺍﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ
ﺯﻭﺭﺍۋﺍﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻻﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻳﺎﺷﯩﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﻼھﻘﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﯩﺪﯗ .ﺩەﻳﺘﺘﻰ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ «ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩﭼﯩﻠﻪﺭ» ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻤﯩﺰ  :ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚپ
ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻻﻳﺘﺘﻰ ۋە ﻣﯧﯖﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﺭﻧﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺎﺗﺘﻰ".
ﻛﯚﺭﯨﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺧﺎھﯩﺸﻰ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﻣﺎﻻﺭﭼﻪ
ﺭﺍﺩﯨﻜﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ھﯧﭽﻨﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﻪ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻨﻼ ﻗﺎﺭﯨﻼﺷﻨﻰ ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﺩﯗﻡ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ.
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ »ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻤﻪﻥ« ﺩەپ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ھﺎﻗﺎﺭەﺗﻜﻪ ﺭەﺩﺩﯨﻴﻪ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ۋە ﺳﯜﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﭘﻪﺭﺯﺩﯗﺭ .ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺳﯘﻛﯘﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻐﺎ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ .ﺑﯩﺮﺍۋ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰﻧﻰ
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﭼﺎ  -ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯧﺮەﺭﺳﯩﻨﻰ ھﺎﻗﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﻮﻣﯘﺳﯩﻐﺎ ﺗﻪﮔﺴﻪ
ﺟﯩﻢ ﺗﯘﺭﺍﻻﻣﺴﯩﺰ؟ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﯩﻢ ﺗﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩە ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻣﺎﻗﺎﻣﯩﻐﺎ ﻧﻮﻣﯘﺳﺴﯩﺰﻻﺭﭼﻪ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﻘﺎﻥ
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ﺋﻪﺩەﺑﺴﯩﺰﻟﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺟﯩﻢ ﺗﯘﺭﺍﻣﺴﯩﺰ؟ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ھﺎﻗﺎﺭەﺗﻜﻪ ﺟﯩﻢ ﺗﯘﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ

ﺋﯩﺨﻼﺳﯩﯖﯩﺰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ

ﺳﯚﻳﮕﯩﯖﯩﺰ

ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ

ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭەﻟﻪﻳﺴﯩﺰ؟ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺩﯨﯖﯩﺰﻏﺎ
ھﺎﻗﺎﺭەﺕ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ،ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺗﯩﯖﯩﺰﻏﺎ

ﺩﯨﻨﯩﯖﯩﺰﻧﻰ

ﺋﯩﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ

ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ،

ھﺎﻗﺎﺭەﺕ
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ

ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻖ

ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺩﯨﻨﯩﯖﯩﺰﻧﻰ

ﺋﯩﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ

ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻰ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯘﭘﯘﺗﯩﯖﯩﺰﮔﻪ
ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ

ﺋﯩﻬﺘﯩﺮﺍﻡ

ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ،

ﺋﻪﮔﻪﺭ

ﺳﯩﺰ

ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﯖﯩﺰ

ۋە

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﯩﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﺋﯘﺳﺘﯘﻥ ﻛﯚﺗﯘﺭﯗپ ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﻪ
ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﻧﻪﭘﻪﺱ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺷﺎﻱ ﺩﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺩﯨﻨﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﻮﻳﯘڭ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘڭ ،ﺷﯘﻧﺪﯨﻼ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ
ﺑﻮﻟﻐﯘﺳﻰ.
ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭﺩﺍ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻐﺎ ﻳﺎﺕ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﻭﺭﺍۋﺍﻧﻠﯩﻖ
ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﻪﺯﻯ ﻗﯧﻨﻰ ﻗﯩﺰﯨﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻟﭽﯩﺨﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯗپ ۋە
ﭘﺎﺭﺗﻠﯩﺘﯩﺸﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯚﻟﯜﻣﺎﻟﯩﺮﻯ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺯﻭﺭﺍۋﺍﻧﻠﯩﻖ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ
ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﻗﺎ  -ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﺏ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎۋﺍﺏ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ
ﺋﻪﺩەﭘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻜﻪ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺭپ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻣﺎﻗﺎﻣﯩﻨﻰ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻟﻪﺷﻜﻪ
ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﯚﺭﻣﯩﺘﻰ ،ﺋﯩﺨﻼﺳﻰ ۋە ﺳﯚﻳﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﯩﺪﯗﺭ.
٢٦

ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ ۋە ﻧﻮﺭۋﯨﮕﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﻣﻪھﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻦ
ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﻳﻮﻟﻠﯘﻕ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﯨﺪﯗﺭ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﻨﺎﻻﺭﻏﺎ ﺋﻮﺕ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﻪﻙ ﺯﻭﺭﺍۋﺍﻧﻠﯩﻖ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ
ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﺎ ﻳﻮﻟﻠﯘﻕ ،ﺩەپ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰ
ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺧﻼﻗﻘﺎ ﺋﯧﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻟﯘﻍ ۋە ھﻪﻗﻘﺎﻧﯩﻲ ﺩﯨﻦ .ﺋﯘ ھﻪﺭ ﺋﯩﺸﻨﻰ
ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ھﺎﻟﺪﺍ ۋە ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻳﻮﺳﯘﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯗ» .ﺋﻪھﻠﻰ
ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻪڭ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﯨﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ«]ﺋﻪﻧﻜﻪﺑﯘﺕ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -٤٦ﺋﺎﻳﻪﺕ[.ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ» :ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ( ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﺘﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ۋەﺯ  -ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ،
ﻣﯘﺧﺎﻟﯩﭙﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺭەۋﯨﺸﺘﻪ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﯨﻠﻪﺷﻜﯩﻦ«.
]ﻧﻪھﻞ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ  -١٢٥ﺋﺎﻳﻪﺕ[.
ھﯧﻜﻤﻪﺕ  -ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺳﯚﺯ ۋە ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻣﯩﺰﺍﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﭽﯜﻟﯩﺪﯗ .ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺋﯩﺶ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺋﺎﻗﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ۋە ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﺩەﻝ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﯩﺪﯗﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮ ھﻪﺩﯨﺴﯩﺪە»:ھﯧﻜﻤﻪﺕ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﯜﺗﺘﯜﺭﯛپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ھﻪﻗﻠﯩﻘﺘﯘﺭ« ﺩەپ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ھﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﺘﺎ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺋﻮﺗﻨﻰ ﺋﻮﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﭼﯜﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺷﻪﻧﯩﮕﻪ ﺩﺍﻍ ﺗﻪﻛﻜﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺟﺎۋﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ
ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﻣﯘﻧﯘﻻﺭﺩﯗﺭ:
 -١ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ ۋە ﻧﻮﺭۋﯨﮕﯩﻴﻪ ﻣﻪھﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻻﺭﺩﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻣﻪﻧﺌﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺩﺍۋﺍﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺶ.

ﺋﯩﺴﻼﻡ

ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ

ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﺮﻯ

ﺑﯘ

ﺋﯩﻜﻜﻰ

ﺩﯙﻟﻪﺕ

ﻣﻪھﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ
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ﻣﻪھﺴﯘﻻﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ ۋە ﻧﻮﺭۋﯨﮕﯩﻴﻪ ﻣﻪھﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺑﻪﺩەﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ ،ﺗﯩﻠﯩﯟﯨﺰﻭﺭ ،ﮔﯧﺰﯨﺖ ،ژﯗﺭﻧﺎﻝ ۋە ﺋﯧﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﺗﻮﺭﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ﻛﻪڭ
ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﺩﻯ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪھﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎۋﺭﻭﭘﺎﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻣﻪھﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺩەﺳﺴﻪﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ
ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﻳﯜﻛﺴﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻴﯩﻦ
ﭘﯘﻟﻨﯩﻤﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪھﺴﯘﻻﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﻪﺭﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺳﺎۋﺍﺑﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ .ﻣﺎﻧﺎﺑﯘ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ»:
ﻳﺎﺧﺸﻰ

ﺋﯩﺸﻘﺎ

ۋە

ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ،

ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭﻟﯩﻘﻘﺎ

ﮔﯘﻧﺎھﻘﺎ

ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ

ۋە

ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﻪﺷﻤﻪﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ)ﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ( ﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ
ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﺘﯘﺭ«ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍﺳﯩﺪﯗﺭ.
 -٢ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻳﺎۋﺭﻭﭘﺎ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ
ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﺩە

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ

ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ

ھﻪﻕ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﻰ ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ﭘﻪﺯﯨﻠﻰ ،ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ،ﺭەھﯩﻢ  -ﺷﻪﭘﻘﯩﺘﻰ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭ ﺋﯩﺶ  -ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪڭ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﭘﻪﺭﺯﺩﯗﺭ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎ ﺗﻮﻧﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺟﺎۋﺍﺑﻜﺎﺭﻣﯩﺰ .ﺑﯩﺰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ

ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺵ

ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﺎ

ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ،

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺳﯜﺭەﻟﻤﯩﺪﯗﻕ .ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻧﺎﺩﺍﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﻧﺎﻣﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺭﻭھﯩﺪﯨﻦ ۋە ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﻪﻙ ﻳﯧﺮﺍﻗﺘﺎ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺗﻮﻏﺮﺍ ۋە ﺋﻪڭ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺑﯩﺮ ﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﯘ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﻳﺎﺷﺎﺷﻨﻰ ﺋﯜﮔﯩﻨﻪﻟﻤﯩﺪﯗﻕ .ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﺳﯘﺵ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﺭﺯ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﭘﻪﺭﺯ ﺳﯚﺯ ۋە
ﺋﻪﻣﻪﻝ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻘﻼ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﯧﺴﯩﻠﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ۋﺍﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭە،
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ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﻪڭ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﺩەۋەﺕ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﺪﯗ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯧﺪﻯ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ،ﺑﯘھﻪﻕ ﺩﯨﻨﻨﯩﯔ
ﺋﯧﺴﯩﻠﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﯘﺵ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﺵ ۋەﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯩﻘﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﺩﯨﻦ  ١٤ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﭼﺎﻗﻨﺎپ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ.
ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﯘﺭەﻙ ﺳﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﭼﯩﻘﻘﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮﺍﺗﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﯩﺰ؟! ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯜﻟﯜﻍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﯨﻤﯩﺰﮔﻪ
ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﯚﻳﮕﯜﯕﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﯩﺪﯨﯖﯩﺰﻣﯘ؟ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﺎﺭﺍپ
ﺗﯘﺭﯗﺳﯩﺰ؟!! ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺭەﺳﯘﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ھﺎﻳﺎﺗﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺋﯚﺭﻧﻪﻙ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯜﻟﯜﻍ ﻣﻪﻗﺎﻣﯩﻨﻰ
ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﺘﺎ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻲ ﺑﯘﺭﭼﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯔ .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ
ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﻪﺭﺩە ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﺑﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻳﺎﺷﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﻰ ۋە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯜﻟﯜﻍ
ﻣﺎﻗﺎﻣﯩﻨﻰ ﻟﻪﻧﻪﺗﮕﻪﺭﺩﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﯩﻜﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﻪﺟﻪپ
ﺋﻪﻣﻪﺱ.
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