ﺳﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻤﯘ؟
]ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ[
ﻫﻞ أﻧﺖ ﻣﻦ أﻣﺔ ﳏﻤﺪ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ?
]ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻳﻐﻮرﻳﺔ[
ﺋﯩﺴﻼﻣﺠﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻯ
إﺳﻼم ﺟﺎن أوﻳﻐﻮري
ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗپ ﺑﯩﻜﯩﺘﻜﯘﭼﻰ :ﻥ .ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻰ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ :ن .ﲤﻜﻴﻨﻲ
ﺭﯨﻴﺎﺩ ﺷﻪھﺮﻯ ﺭەﺑﯟە ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﺩﯨﻦ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ
ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ

اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﺎوﲏ ﻟﻠﺪﻋﻮة وﺗﻮﻋﻴﺔ اﳉﺎﻟﻴﺎت ﺑﺎﻟﺮﺑﻮة ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض
1429 – 2008

ﺳﯩﺰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻤﯘ؟
ﻣﻪﻥ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘ

><http://ca.youtube.com/watch?v=-dyUEZmVFQE

ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻓﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﯚﺯ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﻨﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ﺑﯘﺭﭼﯘﻡ ﺩەپ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ
ۋە ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ
ھﻮﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﺳﯘﻧﺪﯗﻡ.
ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
 cctvﻗﺎﻧﯩﻠﯩﺪﺍ ،ﺧﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﻤﻘﻰ ﺋﯧﻤﭙﯩﺮﺍﺗﻮﺭﻟﯘﻗﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
ﻛﯚپ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﺗﯩﻴﺎﺗﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ.
ﻓﯩﻠﯩﻢ

ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﻪﺭەﺏ
ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ

ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﺪﯨﻦ

ﺑﯩﺮﮔﻪ

ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ

ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ

ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺭەﺳﯩﻤﻰ ﺳﯩﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﺯﺍ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ۋە ﺟﺎﺯﺍ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ

ﺭەﺳﯩﻤﻨﻰ " ﺋﻪﺭەﺏ

ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ

ﺋﯩﻼھﻰ

ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ " ﺩەپ

ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ ﻓﯩﻠﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺳﯜﺭەﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ
ﻛﯚﺯﻯ

ﻗﺎﺭﯨﻐﯘ

ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ.

ﻧﯧﻤﻪ

ﺑﻮﻟﺴﺎ

ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ،

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﺘﯘﺭ.
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯩﻼھﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﯗپ ﺗﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘپ
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ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺩﯨﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻤﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﯖﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﯨﻢ« ﺳﯜﺭە ﻣﺎﺋﯩﺪە -3ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ.
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯚﺯ ﺧﺎھﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﯩﮕﻪﻥ ۋە ھﻪﺭ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ۋەھﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ»:ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﺮﺍھﯩﯖﻼﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ( ﮔﯘﻣﺮﺍھ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ ۋە ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩﺍﺷﻤﯩﺪﻯ) ،ﺋﯘ( ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﻰ
ﺧﺎھﯩﺸﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ۋەھﻴﯩﻨﯩﻼ
ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ « .ﺳﯜﺭە ﻧﻪﺟﯩﻢ -4-3-2ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ
ﺑﯘ ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻰ ،ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ،ﻗﺎﻻﻗﻠﯩﻘﻰ ۋە
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰ ﻣﻪﺧﻠﯘﻗﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘ
ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯨﻨﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺩﻗﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ،
ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ھﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ۋە ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﻯ ﺋﯚﻟﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺗﯘﯕﮕﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻳﯜﺯ ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻏﯘﺭﯗﺭﯨﻐﺎ ﺗﻪﮔﺪﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭەﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺯﯦﺪە ﻗﯩﻠﺪﻯ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺩﯨﻨﯩﻲ ھﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ.
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ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯜﺭەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﺰﯨﺸﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﻣﺎﻗﺎﻣﯩﻐﺎ
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﻪڭ ۋەھﺸﻰ ،ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻟﻤﻪﺱ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪە ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﺘﯘﺭ .ﺷﯘ ﺳﻪۋەﺑﺘﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ

ھﻪﺗﺘﺎ

ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ

ﺭەﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺳﯩﺰﻣﺎﻳﺪﯗ

ۋە ﺳﯩﺰﯨﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺧﯩﺘﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺭەﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﯨﭗ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻮپ-ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﯩﺪﯗﺭ.
ﺑﯘﻻﺭ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻣﻪۋﻗﻪﺳﯩﺪە
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ

ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ

ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ

ﺩﯨﻨﯩﻲ

ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻴﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﯘپ ﺑﻮﻏﯘﻟﺪﻯ ،ﺑﯘﻻﺭ ھﺎﺯﯨﺮﻏﺎ ﻗﻪﺩەﺭﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ھﯚﺭﻣﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﭘﯧﺘﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻱ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .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.
 -2005ﻳﯩﻠﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ھﯧﻴﺘﻰ ھﺎﺭﭘﯩﺴﯩﺪﺍ،
ﻧﻮﺭۋﯨﮕﯩﻴﯩﻨﯩﯔ» ﻣﺎﮔﺎﺯﯨﻨﺎﺕ« ژﯗﺭﻧﯩﻠﯩﺪﺍ ،ﻳﻪھﯘﺩﯨﻲ ﺋﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮﺳﻰ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ھﻪﺟﯟﻯ
ﺭەﺳﯩﻤﻰ ﺳﯧﺰﯨﻠﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪﻧﯩﯔ» ﮔﻼﻧﺪﺯ ﭘﻮﺳﺘﯧﻦ«
ﮔﯧﺰﯨﺘﯩﻨﯩﯔ  -2005ﻳﯩﻠﻰ  -30ﺳﯧﻨﺘﻪﺑﯩﺮ ﺳﺎﻧﯩﺪﺍ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ھﻪﺯﺭﯨﺘﻰ
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ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺷﻪﻧﯩﮕﻪ ﻧﻮﻣﯘﺳﺴﯩﺰﻻﺭﭼﻪ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﭗ
 12ﭘﺎﺭﭼﻪ ھﻪﺟﯟﻯ ﺭەﺳﯩﻢ ﺳﯩﺰﯨﻠﺪﻯ-2008 .ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ ۋە
ﮔﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﻪﺩە ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭ ﻛﯚﺭﯛﻟﺪﻯ ۋە ﻛﻪڭ ﺩﯗﻧﻴﺎ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ

ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ

ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﻯ.

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ،

ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ  1ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺩ  400ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻏﯘﺭﯗﺭﯨﻐﺎ
ﺗﯧﮕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻼﺭ ۋە ﺭەﺩﺩﯨﻴﻪﻟﻪﺭ
ﺗﺎ ھﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ،ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ
ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﻛﻮﻣﻤﻮﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺕ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ  cctvﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﯨﻠﻮﮔﯩﻴﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﺳﯩﺰ
ﻗﺎﺭﺍپ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ
ﻣﯧﺪﯨﻴﺎﻻﺭﺩﺍ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻏﻪﺯﯨﭙﯩﻨﻰ
ﺋﯚﺭﻟﯩﺘﯩﺪﯗ ۋە ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﻪﭘﺘﻪ ﺑﻪﺷﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﺗﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﺒﯘﺭﯗﻥ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ھﯩﻴﻠﻪ  -ﻣﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯘﺷﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە »ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﻤﻨﻰ
ۋە ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﻤﺎﯕﻼﺭ« ﺩەﻳﺪﯗ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ

ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ

ۋە

ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ

ﻣﻪھﻜﻪﻡ

ﻏﻪﻳﻴﯘﺭﺍﻥ

ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯩﺘﺎﻱ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﯩﻴﻠﻪ -ﻣﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﮕﻪ،
ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ

ﺋﯩﺰھﺎﺭ

ﺋﺎﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،

ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ
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ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﺑﯘ

ھﯚﺭﻣﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﮕﻪ

ﻗﺎﺭﺷﻰ

ﭼﺎﺭە

ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ

ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ.

ﭼﯜﻧﻜﻰ

ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ۋە ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺑﯩﺰ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﺭﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﺒﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺩەﺑﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ۋە ھﺎﻗﺎﺭﯨﺘﯩﮕﻪ
ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯘﻛﯘﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﭼﻮﯕﺮﺍﻗﯩﻨﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﻪۋەﺏ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ،ﺩەﻛﻜﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﻣﻪﻣﯘﺭﯨﻲ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻏﺎ ﻧﺎﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺩﯨﻨﻰ
ۋە ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻲ ھﻪﻕ-ھﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻲ
ﺑﯘﺭﭼﯩﺪﯗﺭ .ھﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺟﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ،
ﺑﺎﻟﯩﺴﺪﯨﻦ ۋە ھﻪﺭ ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ
ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟! ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﯩﻢ ﺗﯘﺭﺳﺎﻕ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻳﯜﺯﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺳﯚﻳﯩﻤﻪﻥ ﺩﯦﻴﻪﻟﻪﻳﻤﯩﺰ ۋە ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ
ﻛﯜﺗﻪﻟﻪﻳﻤﯩﺰ؟!
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ھﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ

ﺋﯘﻟﯘﻍ

ﻣﺎﻗﺎﻣﯩﻨﻰ

ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﻠﻰ!

ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ

ﻛﯜﻧﻰ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ
ﻗﺎﺭﺍﻱ

ﺩەﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ،

ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﺩﺍ

ﺋﯘﻧﻰ

ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ

ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻤﺪﯗﺭ.
ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﻪﺕ ۋە ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮە ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﭼﯩﻘﺴﺎﻡ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ
ﺗﯧﻤﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻼﺭ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻗﺎﭘﺎﻗﻨﻰ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪەﻛﻼ
ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮەﺭ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﻏﻪﺯەﭘﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘﻕ ،ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﻪ-
ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﻼ ﻗﺎﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎ ﺳﯘ ﻗﯘﻳﻐﺎﻧﺪەﻛﻼ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ .ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺳﯚﻳﮕﯜ
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ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺳﯚﻳﮕﯜ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﻪﺧﺴﻰ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻨﻰ
ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯜﺷﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﯗﻕ ) .ﺑﯘﻧﯩﻤﯘ
ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩﻤﻪ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻜﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ -ﺋﺎﻟﻼھ
ﻳﺎﺭﺩەﻣﭽﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ( .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ

ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ

ﻳﺎﺧﺸﻰ

ﺋﯘﮔﯘﻧﯩﺸﯩﻤﯩﺰ،

ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻧﯩﯔ

ھﻪﻗﯩﻘﻰ

ﻣﺎھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ
ﭼﯩﻘﺎﻳﻠﻰ ۋە ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﯚﺭﻧﻪﻙ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ  .ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻰ ﺟﺎﻧﺎﺑﻠﯩﻘﻰ ۋە
ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ ،ﺷﯘﻧﺪﯨﻼ ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺳﯚﻳﮕﯜ ۋە ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚﻝ ﺳﺎﻻﻻﻳﻤﯩﺰ ۋە ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺩﯗﻧﻴﺎ ۋە
ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻜﻪ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﻤﯩﺰ.
ﻛﯩﻤﯩﻜﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ ﺩەپ ﺩەۋﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺑﯘ ﺩەۋﺍ؛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺶ ۋە ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﺟﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ،ﺗﻮﺳﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﯘ ﺯﺍﺗﻘﺎ- ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺳﯚﻳﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ  -ﺋﻪڭ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺳﯚﻳﮕﯜ ۋە ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻨﻰ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﺘﺎ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻨﻰ
ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ ) » :ﺋﻰ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ!
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ( ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻜﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﻣﺎﯕﺎ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻛﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ) ،ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻜﻰ( ﮔﯘﻧﺎھﯩﯖﻼﺭﻧﻰ
ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ ،ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ
ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﺪﯗﺭ « ﺳﯜﺭە ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ -31ﺋﺎﻳﻪﺕ
ھﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻗﯘﻧﯘﺷﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ
ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯗ .ﺑﺎﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭەﭘﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ھﻪﺭ ﺋﻪﺳﯩﺮ ۋە ھﻪﺭ ﺟﺎﻳﺪﺍ
6

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 ،ﺳﯜﻳﯩﻘﻪﺳﺖ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ۋە ﺋﯚچ  -ﺋﺎﺩﺍۋەﺕ ﺩﺍۋﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯘ ﺑﯩﺰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﻳﺎﻗﯩﻼﺵ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩە
ﺋﯩﺴﻼھﺎﺕ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻤﯩﺰ ۋە ﺋﯩﺰﺯەﺕ ﺋﺎﺑﺮﯗﻳﯩﻤﯩﺰ ،ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﭼﯩﻨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﻪﺟﻪپ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
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