ﺯﺍﻛﺎﺗﻨﻰ ﺩەۋەﺕ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﻪﺭپ ﺋﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺩﯗﺭﯗﺳﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
]ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ[
﴿ﺟﻮ ﺮﺻ ﻟﺰ  ﻲﻓ  ﻋﻮ ﻰﻟ ﷲ﴾
]ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻷﻳﻐﻮﻳﺔ [
ﻣﯘﭘﺘﻰ :ﺷﻪﻳﺦ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﻟﻤﯘﻧﻪﺟﺠﯩﺪ
ﻤﻟﻔﻲﺘ :ﻟﺸﻴﺦ ﺤﻣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻤﻟﻨﺠﺪ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ :ﺳﻪﻳﭙﯩﺪﺩﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﺌﻪﺯﯨﺰ
ﻤﻟﺮﺘﺟﻢ :ﺳﻴﻒ  ﻳﻦ 3ﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗپ ﺑﯩﻜﯩﺘﻜﯘﭼﻰ :ﻥ .ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻰ
ﻤﻟﺮﺟﻌﺔ .8 :ﺗﻤﻜﻴﻲﻨ
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ﺯﺍﻛﺎﺗﻨﻰ ﺩەۋەﺕ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﻪﺭپ ﺋﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺩﯗﺭﯗﺳﻠﯩﻘﻰ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
-121551ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﺯﺍﻛﺎﺗﻨﻰ ،ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ۋە ﺩﯨﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﺴﺎ،
ﺩەۋەﺗﭽﻰ ۋە ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺩﯨﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ
ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﻗﯘﺭﺳﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﺴﺎ ﺩﯗﺭﯗﺱ
ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ.
ﺟﺎۋﺍپ:
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮔﯜﺯەﻝ ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪە
ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﺮﺍﻕ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ-ﻛﻪﺭﯨﻤﺪە ﺯﺍﻛﺎﺕ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺯﺍﻛﺎﺕ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭘﯧﻘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ،ﻣﯩﺴﻜﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ،ﺯﺍﻛﺎﺕ
ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ،
ﻗﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﻗﻪﺭﺯﺩﺍﺭﻻﺭﻏﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ،ﺋﯩﺒﻦ ﺳﻪﺑﯩﻠﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﺴﯩﺪﯗﺭ ،ﺋﺎﻟﻼھ )ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻨﻰ( ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪﯗﺭ ،ھﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ«].ﺳﯜﺭە
ﺗﻪۋﺑﻪ -60ﺋﺎﻳﻪﺕ[ .ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ» :ﺋﺎﻟﻼھ ﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ«
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
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ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ :ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ" :ﺟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭەﺵ ﻗﯧﻠﯩﺶ ۋە ﻧﻪﭘﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﭘﺴﻪﺗﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺭەﺩﺩﯨﻴﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﺎﺗﺎ
ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ

ﺋﻮﭼﯘﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ،

ﮔﯜﺯەﻝ

ﺋﻪﺧﻼﻕ-

ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ﺩەپ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ"ﺟﯩﻬﺎﺩ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﺶ ۋە ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ.
-1ﭘﯘﺭﻗﺎﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪە ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯧﺪﻯ .ﺑﯘ ﺳﯜﺭﯨﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ:
»ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯩﻠﻤﻰ
ﭘﺎﻛﯩﺘﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯜﭼﯜڭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺭەﺵ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ«.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘ» :ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯜﭼﯜڭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺭەﺵ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ«
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺩەپ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ.
ﺗﻪﭘﺴﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺟﻪﺭﯨﺮ -19ﺗﻮﻡ -280ﺑﻪﺕ.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﻪﻳﻴﯘﻡ ﺭەھﯩﻤﻪھﯘﻟﻼھ »ﺯﺍﺩﯗﻝ ﻣﻪﺋﺎﺩ« ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﺪە ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ
ﺳﯜﺭە ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ" :ﺑﯘ ﺳﯜﺭە ﻣﻪﻛﻜﯩﺪە ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺩەﻟﯩﻞ-ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ ۋە ﺋﯩﻠﻤﻰ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ" .ﺗﯜﮔﯩﺪﻯ.
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ﺷﻪﻳﺨﯘﻝ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ" :ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭەﺵ ﻗﯧﻠﯩﺶ ۋە ﺋﺎﻏﺰﺍﻛﻰ ﺩەﻟﯩﻞ-ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯧﻠﯩﺶ
ۋە ﺩەۋەﺕ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ» :ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﻕ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ھﻪﺭ ﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯘﭼﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ(
ﺋﻪۋەﺗﻪﺗﺘﯘﻕ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ )ﭘﺎﻛﯩﺘﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ( ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯜﭼﯜڭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺭەﺵ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ«] .ﺳﯜﺭە ﭘﯘﺭﻗﺎﻥ  -52-51ﺋﺎﻳﻪﺕ[ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻨﻰ ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯚﺭەﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﺳﯜﺭە ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ھﯩﺠﺮەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﯘﺵ ۋە ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ
ﻣﻪﻛﻜﯩﺪە ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﻪﻛﻜﻪ ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ
ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﻟﺒﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ۋە ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ ۋەﺯ-ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ" .ﻣﯩﻨﻬﺎﺝ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﯘﻧﻨﻪﺑﻪۋﯨﻴﻴﻪ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻪﺭ  -8ﺗﻮﻡ -86
ﺑﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﻟﺴﯘﻥ.
 -2ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ» :ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻣﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺟﯧﻨﯩﯖﻼﺭ
ۋە ﺗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ] .ﺋﻪﺑﯘ ﺩﺍۋﯗﺩ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ -2504
ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ھﻪﺩﯨﺲ[ .ﺑﯘ ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ھﯚﻛﯜﻡ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﺘﺎ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺑﺎﻳﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﺎﻳﺎﻧﺪﻯ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭘﯩﻘﻬﻰ ﺋﺎﻛﺎﺩﯨﻤﯩﻴﺴﯩﻤﯘ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎﻳﻪﺕ-ھﻪﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ.
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ ﺋﺎﻝ-ﺷﻪﻳﺦ" :ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ۋە ﺩﯨﻨﻰ
ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺯﺍﻛﺎﺕ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘ ﻳﻮﻟﻼﺭﻏﺎ
3

ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ،ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﯜﺑﻬﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺋﻮﭼﯘﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺟﯩﻬﺎﺩﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻯ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ
ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺩﯨﻨﻰ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﻪﭘﻪﺭۋەﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯘ ھﻪﻣﻤﻪ
ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﺭﺯ ﺋﻪﻳﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ ھﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ
ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ھﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺩﯨﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺭﻭھﻰ
ﺋﻮﺯﯨﻘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﺍﻟﺴﺎ ،ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺩﯨﻨﻐﺎ
ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺳﯜﭘﯜﺭﯛپ ﺗﺎﺷﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻏﺰﺍﻛﻰ ﻛﯚﺭەﺵ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﻛﯜچ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ ﻧﯧﻤﯩﺪﯦﮕﻪﻥ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ-ھﻪ «.ﺩﯦﮕﻪﻥ .ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯩﺒﺮﺍھﯩﻢ
ﺋﺎﻝ-ﺷﻪﻳﺦ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻻﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ -4ﺗﻮﻡ -142ﺑﻪﺕ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ

ﭘﯩﻘﻬﻰ

ﺋﺎﻛﺎﺩﯦﻤﯩﻴﯩﺴﻰ

ﻗﺎﺭﻣﯘ-ﻗﺎﺭﺷﻰ

ﺋﯩﻜﻜﻰ

ﺗﻪﺭەﭘﻨﯩﯔ

ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ،ﺩەﻟﯩﻞ-ﭘﺎﻛﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﻛﯩﯖﻪﺵ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ:
 -1ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﻮﺭﯗﻥ ۋە ﻛﯚپ ﺗﺎﻟﻼﺷﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ
ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ» :ﭘﯘﻝ ـ ﻣﯧﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ
ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯩﻨﻨﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ۋە
)ﺧﻪﻳﺮـ

ﺳﺎﺧﺎۋﯨﺘﯩﮕﻪ

ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ(

ﺭەﻧﺠﯩﺘﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ

ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ

ﭘﻪﺭۋەﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺩەﺭﮔﺎھﯩﺪﺍ ﺳﺎۋﺍﺏ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ )ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ( ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭻ
ۋە ﻏﻪﻡ ـ ﻗﺎﻳﻐﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﯩﺘﻰ ،ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩﯨﻦ :ﺋﻪﺑﯘ ﺩﺍۋﯗﺩ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ» :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
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ﺗﯚﮔﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﺎﺗﯩﯟەﺗﺘﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ:
»ﺑﯘ ﺗﯚﮔﯩﮕﻪ ﻣﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﯔ ،ھﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ«
ﺩﯦﺪﻯ.
-2ﻗﯘﺭﺍﻟﻠﯩﻖ

ﺟﯩﻬﺎﺩ

ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ

ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ

ﻛﻪﻟﯩﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﯩﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﺩەۋەﺕ -ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺩﯨﻨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ،ﺩەۋەﺗﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ھﯧﺴﺴﻰ ۋە ﻣﺎﺩﺩﻯ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺋﻪﻧﻪﺱ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ:
»ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻣﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺟﯧﻨﯩﯖﻼﺭ ۋە ﺗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻬﺎﺩ
ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ« ﺩﯦﮕﻪﻥ.
 -3ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ،ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭ ،ﻳﻪھﯘﺩﯨﻲ ،ﻧﺎﺳﺎﺭﺍﻻﺭ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺩﯨﻦ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ۋﺍﺳﯩﺘﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪﯨﻠﻮﮔﯩﻴﻪ،
ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ،ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﯩﺴﺘﺎﻻﺳﻰ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍۋﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ ۋە
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﻏﺎﺯﺍﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﺎﺩﺩﻯ ۋە ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮﻟﻼپ ﻗﯘۋۋەﺗﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ
ﻣﻪۋﺟﯘﺩﺗﯘﺭ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪھﻠﻰ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪە ۋە ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻨﻰ ﻣﯘھﺎﭘﯩﺰەﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩەۋەﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﺎﺩﺩﻯ ۋە
ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ ﺗﻪﺭەﭘﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﻟﻼپ ﻗﯘۋۋەﺗﻠﻪﺵ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ
ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
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-4ﺋﯩﺴﻼﻡ

ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪە

ﺋﯘﺭﯗﺵ

ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ

ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻠﻪپ،

ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻚ ﺋﺎﻟﻰ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻗﯘﺭﯗﻟﺪﻯ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ھﻪﺭ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ھﯧﺴﺎﺑﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﺧﺎﻡ ﭼﻮﺕ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﺴﻰ
ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺩەۋەﺕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﺪﯗﺭ .ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﺎﻡ ﭼﻮﺕ ھﯧﺴﺎﺑﯩﺪﺍ ﺩﯨﻨﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯩﯖﻪﺵ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻰ،
ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﺷﻤﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻜﻰ»ﭘﯘﻝ ـ ﻣﯧﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ
ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﺶ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺕ ۋە ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﻛﯧﺮﯨﺪﯗ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ.
"ﻳﯧﯖﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺯﺍﻛﺎﺕ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﻯ" ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ
ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﺪﻯ» :ﭘﯘﻝ ـ ﻣﯧﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼھ
ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺳﻪﺭپ ﻗﯩﻠﯩﺶ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﯩﻘﻬﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ﻛﻪڭ
ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﻬﺎﺩﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ؛ ﺩﯨﻨﻨﻰ
ﻣﯘھﺎﭘﯩﺰەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﯩﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺟﯩﻬﺎﺩ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺩەۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺶ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﭘﺴﻪﺗﻪ -ﺩەۋﺍﻻﺭﻏﺎ ﺭەﺩﺩﯨﻴﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ .ﺑﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺭﺑﻰ
ﻣﻪﺷﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﯩﻼ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ
ﺋﯘﻗﯘﻣﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻧﺎﻻﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ:
"ﺋﺎ -ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﻥ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﯨﻦ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ ﺗﻮﺳﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
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ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺟﯩﻬﺎﺩﻯ ﻗﻮﺷﯘﻧﻨﯩﯔ ھﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯘﭼﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ
ﺑﯧﺮﯨﺶ.
ﺏ-ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺩەۋﺭﯨﮕﻪ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ
ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ۋە
ﺩەۋەﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﺑﯧﺮﯨﺶ .ﺑﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ
ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﺘﻪ ﺩەۋەﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺝ-ﻛﺎﻓﯩﺮﻻﺭ ھﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﺷﻨﻰ ﭘﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯨﻦ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺯﯗﻟﯘﻣﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﻰ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻨﻰ
ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ" .ﺗﯜﮔﯩﺪﻯ.

"ﻳﯧﯖﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺯﺍﻛﺎﺕ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻟﯩﺮﻯ" -25ﺑﻪﺕ.
ﺩﻭﻛﺘﯘﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﻧﺴﯘﺭ ﺋﻪﻟﻐﯘﭘﻪﻳﻠﯩﻨﯩﯔ ")ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ(ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﺋﯘﻗﯘﻣﻰ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﻟﺴﯘﻥ.
)ﺩﯦﻤﻪﻙ؛ ﺩﯨﻦ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﻪﻗﯩﺪە،
ﻣﯩﻠﻠﻰ

ﻛﯩﻤﻠﯩﻚ،

ﻣﯩﻠﻠﻰ

ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ،

ۋەﺗﻪﻧﭙﻪﺭﻟﯩﻚ

ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﻰ

ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪۋﻻﺩﺗﯩﻦ-ﺋﻪۋﻻﺩﻗﺎ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺷﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺩﯨﻨﻰ
ﺗﻪﻟﯩﻢ-ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ ﺋﻪﺧﻼﻗﻘﺎ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ،ﺩﯨﻨﻰ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻘﺎ
ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ ﺳﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘھﯩﻤﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ
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ﻗﻪﺩەﺭ

ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ

ﺑﻮﻟﯘپ

ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﺸﯩﭗ

ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ

ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ

ﺳﻪۋەﺑﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺋﯘﻧﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﺩﯗﺭ- .ﻣﯘھﻪﺭﺭﯨﺮ.(-
ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﺩﯗﺭ.
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