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ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻳﻤﻪﻥ.
])ﺑﯘ ﺳﯜﺭﯨﺪە ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻣﺮﺍھﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩەﻙ(
ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ[ ﺳﯜﺭە ﺋﻪﻧﺌﺎﻡ-55ﺋﺎﻳﻪﺕ.
ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻞ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺗﻮﺭﻯ ﻗﯘﺭﯗپ ﭼﯩﻘﯩﺶ'' ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﺎﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺳﯘﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﺯﯗﻥ
ﺑﯩﺮ ﺩﻭﻛﻼﺗﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ'' ﺋﻪﺗﺘﻪۋھﯩﺪ ۋەﻟﺠﯩﻬﺎﺩ'' ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ.
ﻣﻪﻧﺒﻪhttp://www.tawhed.ws/r?i=Ntwrkart :
ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ:
ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺭﺍﻧﺪ )  (Corporation RANDﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪﺳﻰ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﻧﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ
ھﻪﻗﻘﯩﺪە '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻞ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺗﻮﺭﻯ ﻗﯘﺭﯗﺵ'' ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﺎۋﺯﯗﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ﺳﯘﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﻮﺭﮔﺎﻥ
ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺳﺎﺑﯩﻖ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺋﯘﺭﯗﺷﻼﺭ ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﻮﻣﯘﻧﯩﺰﯨﻢ ﭘﯩﻜﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﺑﯘ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻣﭽﯩﻼﺭ ﺋﯧﻘﯩﻤﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﺳﯧﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺭﯨﺌﺎﻝ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﺳﯘﻧﻐﺎﻥ.
ﺩﻭﻛﻼﺗﺘﺎ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ﻗﯘﺷﻤﺎﺷﯩﺘﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ) ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ( ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﺍ
ﺳﯩﻜﯘﻻﺭﯨﺰﯨﻢ ،ﻟﯩﺒﺮﺍﻟﯩﺰﯨﻢ ۋە ﻣﻮﺩﯨﺮﻧﯩﺰﯨﻢ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯧﻘﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ۋە ﮔﻮﺭﯗھﻼﺭﻧﻰ
ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ۋە ﮔﻮﺭﯗھﻼﺭ ،ﺩﻭﻛﻼﺕ
'' ﺭﺍﺩﯨﻜﺎﻝ '' ھﯩﺴﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻣﭽﯩﻼﺭ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮ -ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ
ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺩﻭﻛﻼﺗﺘﺎ ﻳﻪﻧﻪ '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ'' ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﻰ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺴﻼﻣﭽﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻏﻪﺭﯨﭙﭽﻪ-
ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﭽﻪ ''ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ'' ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼپ
ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗپ ﻏﻪﻟﺒﻪﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﯩﻠﻰ ﺳﯩﻨﺎﻗﺘﯩﻦ
ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯗﺷﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩەﺭ ﺋﯩﻬﺘﯩﻴﺎﺝ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ.
ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺩﻭﻛﻼﺗﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻨﻰ ﻳﻪﺗﻜﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ
ﺩﯨﻘﻘﻪﺗﻨﻰ ''ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ'' ﻧﯩﯔ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ﻧﯘﻗﺘﯩﻨﻪﺯﯨﺮﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﻟﯩﺸﻰ ۋە ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﭽﻪ'' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ''
ﺗﻮﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ،ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻗﯩﺴﯩﻤﻐﺎ ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯘﻣﯘﻣﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﺭﺷﺎﺵ
ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯚﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺩﻭﻛﻼﺗﻼﺭ ﻏﺎ ﺗﯘﺗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﻠﻰ ﻣﯩﺨﺎﻧﯩﺰﯨﻤﻰ
ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ.
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ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﯨﻤﻪ:
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺷﻪﺭﻕ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﻪ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﺵ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ
ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﺪﺍ ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻕ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪە ﺑﯩﺮﻗﺎﺗﺎﺭ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﻟﻪﺭﻧﻰ
ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺭﺍﻧﺪ )  (Corporation RANDﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪﺳﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﭼﻮڭ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﻪ
ﺗﯜﺯﮔﯜﭼﻰ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻻﻳﯩﻬﻪﻟﯩﺮﯨﮕﻪ-
ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺷﻪﺭﻕ ﺭﺍﻳﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩە -ﺋﻪڭ ﻣﯘھﯩﻢ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﻪ ﺗﯜﺯﯗﺵ
ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﭼﯧﻠﯩﻘﯩﺪﯗ.
ﺭﺍﻧﺪ ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪﺳﻰ ھﯩﺠﺮﯨﻴﻪ -1428ﻳﯩﻠﻰ ﺭەﺑﯩﺌﯘﻝ ﺋﻪۋۋەﻝ )-2007ﻳﯩﻠﻰ -3ﺋﺎﻱ(ﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ'' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻞ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺗﻮﺭﻯ ﻗﯘﺭﯗﺵ'' ) (Building Moderate Muslim Networksﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﺎۋﺯﯗﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ
ھﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺘﻪ،ﺑﯘ ﻣﯘھﯩﻢ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﺩﺍﺋﯩﺮﺳﻰ ﺑﺎﺭ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﻪ ﺗﯜﺯﯨﮕﯜﭼﻰ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻨﯩﯔ -11
ﺳﯩﻨﺘﻪﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻳﯩﺘﻪﻛﭽﻰ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﻪ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻜﻰ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ ﺳﯜﻧﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭ
ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﺍۋﺍﻣﻰ ﺋﯩﺪﻯ.ﺑﯘ ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺳﯘﻧﻐﺎﻥ ﺭﯨﺌﺎﻝ ۋە ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﻟﻪﺭ:
 -1ﺳﺎﺑﯩﻖ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺋﯘﺭﯗﺷﻼﺭ ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﻮﻣﯘﻧﯩﺰﯨﻢ ﺋﯩﺪﯨﺌﻮﻟﯘﮔﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﺶ.
 -2ﺑﯘ ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ '' ﺭﺍﺩﯨﻜﺎﻝ'' ﻟﯩﻖ ﻛﺎﺗﯩﮕﻮﺭﯨﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﮔﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻣﻰ ﺋﯧﻘﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮ-
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﺍ ﺳﯩﻜﯘﻻﺭﯨﺰﯨﻢ ،ﻟﯩﺒﺮﺍﻟﯩﺰﯨﻢ ۋە ﻣﻮﺩﯨﺮﻧﯩﺰﯨﻢ ﺋﯧﻘﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ۋەﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻮﺭﯗھﻼﺭ ۋە ﺷﺎﻳﻜﯩﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻣﻰ ﺋﯧﻘﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﺗﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻣﯩﻠﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ.
 '' -3ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ '' ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭼﯘﺷﻪﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ-ﻏﻪﺭﯨﭗ ﻧﯘﻗﺘﯩﻨﻪﺯﯨﺮﻯ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ.
ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘھﯩﻢ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ،ﺑﯘ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﻪ
ﺗﯜﺯﯨﮕﯜﭼﻰ ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺯەﺭ ﺗﺎﺷﻼﺵ ۋە ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻳﺴﻰ
ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻪﺭەپ -ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯧﯖﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻗﻘﯩﺪە
ﺑﯩﺮﺋﺎﺯ ﻣﯘﻻھﯩﺰە ﻳﯘﺭﮔﯜﺯﯛﺵ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺮەﻙ.
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﻼﺭ:
ﺭﺍﻧﺪ ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪﺳﻰ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ '' ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺧﻪۋﭘﻰ '' ﮔﻪ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻻﺭ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻧﻪﭼﭽﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗﺵ ۋە ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺧﯘﻻﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ
ﺑﯘﻳﻪﺭﺩە ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ھﻪﺟﯩﻤﻰ ﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﮕﻪ
ﺋﻪڭ ﻛﯚپ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪڭ ﻣﯘھﯩﻢ ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ.
ﺭﺍﻧﺪ ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪﺳﻰ ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﻪ-1999ﻳﯩﻠﻰ ،ﻳﻪﻧﻰ -11ﺳﯩﻨﺘﻪﺑﯩﺮ ۋەﻗﻪﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ''ﻳﯧﯖﻰ
ﺗﯩﺮﯗﺭﯨﺰﯨﻤﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻛﯚﺭەﺵ'' ﻧﺎﻣﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎپ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﭘﻨﻰ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺗﻮپ
ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﻪﺭ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ .ﻛﯩﺘﺎپ 153ﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﯘ ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﺎﻟﻤﺎﻕ ﺗﻪھﻠﯩﻞ
ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﮔﻪﻥ ﻛﻪﻣﺒﯩﺮﯨﺪﯨﭻ ﺑﯧﻚ ﺭﯨﭙﯘ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎپ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ﻗﻮﺷﻤﺎ ﺷﯩﺘﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ
ﺩﺍﺋﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ۋە ﺋﺎﻛﺎﺩﯨﻤﯩﻼﺭﺩﯨﻜﻰ  ،ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ ۋە ﺋﯩﺴﺘﯩﺮﺍﺗﯩﮕﯩﻴﻪ ﺩﺍﺋﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ،ﺋﯩﻴﺎﻥ ﻟﯩﺴﯩﺮ ،ﺑﯩﺮﯗﺱ
ھﯘﭘﻤﺎﻥ،ﺩﯦﻴﯟﯨﺪ ﺭﻭﻧﭙﯩﻠﺖ  ،ﺟﻮﻥ ﺋﺎﺭﻛﯘﻳﻼ ۋە ﻣﺎﻳﻜﯩﻞ ﺯﺍﻧﻴﻨﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻪڭ ﻣﯘھﯩﻢ '' ﺗﯩﺮﯗﺭ ''
ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﻯ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎپ '' ،ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯩﺮﯗﺭﯨﺰﯨﻢ'' ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﻐﺎ
ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻥ ﺋﯩﺴﺘﯩﺮﺍﺗﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪھﺪﯨﺪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﻣﺪﯗ ﻳﺎﻗﻤﯘ؟ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﻘﺎﻥ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ
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ﺗﻪﯞﮬﯩﺪ ﯞﻩ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﻯ
ﻛﯩﺘﺎﭘﺘﺎ '' ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯩﺮﯗﺭﯨﺰﯨﻢ'' ﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺷﻪﺭﯨﻘﻘﻪ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻠﯩﻴﻪﻧﯩﯔ
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﮕﻪ ﺗﻪھﺪﯨﺪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﺎﺭە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺭﺍﻧﺪ ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪﺳﻰ ﻳﻪﻧﻪ -11ﺳﯩﻨﺘﻪﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ  2004ﻳﯩﻠﻰ-11 '' ،ﺳﯩﻨﺘﻪﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ'' ﻧﺎﻣﯩﺪﺍ 500ﺑﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﺍ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺮۋﺍﺗﻘﺎﻥ ھﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯩﺴﭙﻪﺗﻪﻥ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩﻖ ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ -11ﺳﯩﻨﺘﻪﺑﯩﺮ ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ۋەﻗﻪ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﻧﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺩﯨﻨﻰ ۋە
ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺭﻭﻟﯩﺪﺍ ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯨﻨﺎﻣﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ھﻪﺭﻛﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﺍ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ
ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺭﺍﻳﯘﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﯩﺪﯨﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩﻖ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺳﯩﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻗﺎﺭﻣﯘ-ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺩﯨﻨﻰ ﺳﺎھﻪﺩﯨﻼ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ھﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ،ﻗﺎﻧﯘﻥ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ
ھﻮﻗﯘﻗﻰ ۋە ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ۋە ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩە ھﻪﻡ ﻗﺎﺭﯨﻤﯘ -ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﻰ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯘ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﭽﻪ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ'' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻞ'' ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ''
ﺳﯩﻜﯘﻻﺭﯨﺰﯨﻢ '' ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﺳﯘﻧﻨﻰ ﺑﺎﺭﺍﺑﻪﺭﻟﯩﻚ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ  .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﻰ ﺟﯘﻏﺮﺍﭘﯩﻴﻪﻟﯩﻚ
ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﻠﻪﺭ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﯘ ﺭﺍﻳﯘﻧﻨﻰ '' ﺳﻪﻟﻪﭘﻰ'' ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺭﺍﻳﯘﻧﻨﻰ '' ﺭﺍﺩﯨﻜﺎﻝ'' ۋە ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻞ'' ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺑﯚﻟﯘﻧﻤﯩﻨﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻠﯩﺮﻯ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ '' ﺷﯩﻴﺌﻪ '' ۋە '' ﺳﯘﻧﻨﻰ '' ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻰ ۋە '' ﺋﻪﺭەپ '' ۋە ''ﻏﻪﻳﺮﻯ
ﺋﻪﺭەپ'' ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺳﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ﻗﯘﺷﻤﺎ ﺷﯩﺘﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺱ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯩﺮﺍﻥ ﺷﯩﻴﺌﻪﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺮﺍﻕ ﺷﯩﻴﺌﻪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺸﻰ
ﻛﯩﺮەﻛﻠﯩﮕﻰ ﺧﯘﻻﺳﻠﻪﻧﮕﻪﻥ.
ﺭﺍﻧﺪ ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪﺳﻰ -2005ﻳﯩﻠﻰ ﻓﯩﯟﺍﺭﺍﻟﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ '' ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﻯ ﺩﯨﻤﯘﻛﺮﺍﺗﭽﻪ ﺋﯩﺴﻼﻡ؛ ﺷﯩﺮﯨﻜﻠﻪﺭ ،ﺧﺎﻡ ﺋﻪﺷﻴﺎ
ﺑﺎﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯩﺴﺘﺮﺍﺗﯩﮕﯩﻴﻪﻟﻪﺭ'' ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﺎﻣﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﭽﻪ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ
ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺭﺍﻳﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﺗﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗپ
ﺗﻪﻟﻪﭘﺘﯩﻜﯩﺪەﻙ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﭼﺎﺭﯨﺴﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﯚﺭﺕ ﮔﯘﺭﯗھ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻧﻪﺯەﺭ ﺗﺎﺷﻼﺵ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ.
-1ﺋﻪﺳﻠﯩﻴﻪﺗﭽﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ.
-2ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ.
 -3ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﭘﻪﺭەﺱ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ.
 -4ﺳﯩﻜﯘﻻﺭﯨﺰﯨﻤﭽﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ.
ﺭﺍﻧﺪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺩﯦﻴﯩﺸﭽﻪ ﺋﻪﺳﻠﯩﻴﻪﺗﭽﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﺗﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﯧﭽﯩﺶ ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ۋﺍﺳﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﯩﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺩﯨﻤﯘﻛﺮﺍﺗﯩﻨﻰ ۋە ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ .ۋە ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﺟﯩﻬﺎﺩﻧﻰ ۋە ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ
ﺗﻪﭘﺴﯩﺮﻟﻪﺷﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ .ۋە ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ھﻪﺯەﺭ
ﺋﻪﻳﻠﻪﺵ ﻻﺯﯨﻢ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯ ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﯩﺘﯩﺸﺘﻪ ﺋﯩﻠﯩﻢ-ﭘﻪﻥ ۋە ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﻯ ۋﺍﺳﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺋﯘﻻﺭ ھﯚﺟﺠﻪﺕ -ﭘﺎﻛﯩﺖ ﻗﻮﻳﯘﺵ ۋە ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﻟﻪﺭﺩە ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ .ﺑﯘ ﻗﺎﺗﺎﺭﻏﺎ ﺳﻪﻟﻪﭘﯩﻲ ﺳﯜﻧﻨﻴﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ۋە ﺑﺎﺯﺍ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ
ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ھﯩﻤﺎﻳﯩﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ھﯧﺴﯩﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ۋﺍھﻬﺎﺑﯩﻼﺭﻣﯘ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ.
ﺭﺍﻧﺪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺩﯦﻴﯩﺸﭽﻪ  ،ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﻪﺳﻠﯩﻴﻪﺗﭽﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ﻛﯩﺮەﻙ ،ﺋﻪﺳﻠﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﮔﯘﻣﺎﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ھﯚﺟﺠﻪﺗﺘﻪ ،ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﯨﺪە ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
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ﺗﻪﯞﮬﯩﺪ ﯞﻩ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﻯ
ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪﻟﯩﻢ-ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺳﻰ ﺑﯩﺮﯨﺶ ۋە ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮﻟﻼﺵ ﻻﺯﯨﻢ .ﺑﯘ ﺳﺎھﻪﺩە ﺳﻮﭘﯩﻠﯩﻖ
ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە ﺷﯩﻴﺌﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ھﻪﺭﻛﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ﻻﺯﯨﻢ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﻟﺪﯗﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ›:
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷﯩﻴﺌﻪﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺳﻮﭘﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ‹.ۋە ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺑﯘ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﯨﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﻮﻏﻼﺷﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮﻟﻼﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ۋﺍھﻬﺎﺑﯩﻼﺭ ،ﺋﻪﻟﻘﺎﺋﯩﺪﯨﭽﯩﻠﻪﺭ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﻧﺒﻪﻟﻰ ﻣﻪﺯھﯩﺒﻰ ﭘﻪﺗﯟﺍﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷﯩﺴﯩﻐﺎ ھﻪﻧﻪﭘﻰ ﻣﻪﺯھﯩﺒﻰ ﭘﻪﺗﯟﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﺵ
ﻻﺯﯨﻢ.
ﺑﯘ ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ﺋﻪﺳﻠﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻼﺷﺘﺎ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ،
ﺩﯨﻨﺪﺍﺭﻻﺭ ،ﻳﺎﺷﻼﺭ ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﺳﻠﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯘھﯩﻤﻠﯩﻘﻰ
ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ:
 -1ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﻪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﺎﭼﺎﻗﻼپ ﺗﺎﺷﻼﺵ.
 -2ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ  ،ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﻻﻗﯩﻼﺭﻏﺎ ﭼﯧﺘﯩﭗ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ.
 -3ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﻮﭘﺎﻝ ۋﺍﺳﺘﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ،ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﺘﯩﺶ.
ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰ  ،ﺩﯨﻨﺪﯨﻤﯘ ﺟﺎھﯩﻞ  ،ﺳﻪۋﯨﻴﻪﺳﯩﺰ  ،ﻗﺎﻻﻕ

-4ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ.
 -5ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺯﯨﺪﺩﯨﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﺭﺍۋﺍﺟﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ.

 -6ﻣﯘﺧﺒﯩﺮ ۋە ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺑﺮﯗﻳﯩﻨﻰ ﺗﯚﻛﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺷﻪﻧﯩﮕﻪ ﺩﺍﻍ ﺗﻪﻛﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﻰ،
ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﭘﻼﺷﻘﺎ ﺋﯜﻧﺪەﺵ.
-7ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﯩﻠﭽﻪ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺵ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮەﺭ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻪھﺮﯨﻤﺎﻧﻼﺭﺩەﻙ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺎﻕ ،ۋەھﺸﻰ  ،ﺋﻪﻗﻠﻰ
ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﻧﯘﺭﻣﺎﻝ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ.
ﺭﺍﻧﺪ ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪﺳﻰ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﯩﻠﻰ ﻳﻪﻧﻪ '' ﺋﻪﻟﻘﺎﺋﯩﺪﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ '' ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﺎۋﺯﯗﺩﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮﻣﻠﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﯩﺪە ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﺍ ﺟﯩﻬﺎﺩ ھﻪﺭﻛﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﯚﺭﯨﺪەپ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ،
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﯩﺪە ﺗﯩﺮﯗﺭﯨﺰﯨﻢ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺷﺎﻳﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮﻣﻠﯘﻕ ﺧﯘﻻﺳﻪ ﺋﯘﻣﯘﻣﻪﻥ
ﭼﻮڭ ﺗﯚﺕ ﺗﯧﻤﯩﻐﺎ ﺑﯚﻟﯘﻧﮕﻪﻥ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺗﯩﻤﺎ :ﺋﻪﻟﻘﺎﺋﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ  ،ﺋﯩﺴﺘﯩﺮﺍﺗﯩﮕﯩﻴﯩﺴﻰ ،ﺗﺎﻛﺘﯩﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ،ﺋﯘﺭﯗﺵ
ﺋﻮﭘﺮﺍﺗﺴﯩﻴﻪﻟﯩﺮﻯ ،ﺷﻪﺧﯩﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺸﻰ ۋە ﻛﻪﻟﮕﯘﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻼﺭ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﯘﻗﺘﯩﻼﺭﺩﺍ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗﺵ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﯩﻤﺎ :ﺋﻪﻟﻘﺎﺋﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪﯨﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺭەﺳﻤﻰ ﭼﯧﺘﯩﺸﻠﯩﻘﻰ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﺍﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺗﯩﻤﺎ :ھﺎﻣﺎﺱ ۋە ھﯩﺰﺑﯘﻟﻼﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﺴﻼﻣﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺴﻼﻣﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ۋە ﺋﻪﻟﻘﺎﺋﯩﺪە ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯧﻨﯩﻖ ﭼﯧﺘﯩﺸﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﮕﻪ ﺗﻪھﺪﯨﺪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﯩﺮﯗﺭﯨﺰﯨﻢ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺗﯩﻤﺎ :ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﻚ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﺮﯗﺭﯨﺰﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻰ ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﺮﯗﺭﯨﺴﺘﻼﺭ ﺋﯚﺯ
ھﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻦ ﺋﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﻚ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﯧﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﻪھﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺑﯘ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﺷﻘﺎ '' ﺋﺎﻧﮕﯩﻞ ﺭﺍﺑﺎﺳﺎ'' ﻳﯩﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺗﻪھﻠﯩﻞ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴﻨﯩﻤﯘ ﺷﯘ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻥ .ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ﻗﻮﺷﻤﺎﺷﯩﺘﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﻪﻟﻘﺎﺋﯩﺪﯨﮕﻪ ﻳﺎﺭ-ﻳﯚﻟﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺠﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﻪڭ
ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺪە ﻗﺎﻧﺎﺕ ﻳﺎﻳﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪە ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺋﻪﻟﻘﺎﺋﯩﺪە ﻳﻪﻧﻰ
www.jennetyoli.com
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ﺗﻪﯞﮬﯩﺪ ﯞﻩ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﻯ
ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﺟﯩﻬﺎﺩﻗﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻛﯚﺭەﺷﻨﯩﯔ ﻏﻪﻟﺒﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻪﻣﺸﯘﻣﯘﻝ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺪﯨﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ھﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،
ﺟﯩﻬﺎﺩ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛۋﯦﺘﯩﺶ ۋە ﺟﯩﻬﺎﺩﻯ ھﻪﺭﻛﻪﺗﻠﻪﺭﺗﻪھﺪﯨﺪﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻼپ ھﻪﺭﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺑﯘ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺟﯩﻬﺎﺩ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﻪﻗﺒﯘﻟﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﻗﺎﻧﺎﺕ
ﻳﺎﻳﻤﺎﻗﺘﺎ .ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯩﺮﯗﺭﯨﺴﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﻘﺎﺋﯩﺪە ﺳﯧﭙﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ
ﺧﯩﻞ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﯩﻎ ﺋﯘﺭﯗﻟﺴﺎ ﺋﻪﻟﻘﺎﺋﯩﺪە ﺋﯚﺯﻟﯩﮕﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﻤﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ھﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯩﺮﯗﺭﯨﺰﯨﻤﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﻟﻘﺎﺋﯩﺪﯨﻨﻰ ﻣﻪﻏﻠﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﻳﯩﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪپ ،ﺋﻪﻟﻘﺎﺋﯩﺪە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯚﺭەﺵ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ۋە
ﺋﯩﺪﯨﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﻛﯚﺭﯨﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﺵ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ '' ﺭﺍﺑﺎﺳﺎ'' ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ  :ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﺟﯩﻬﺎﺩ ھﻪﺭﻛﯩﺘﻰ ﺭﺍﺩﯨﻜﺎﻝ ﺋﯩﺪﯨﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ھﻪﺭﻛﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪڭ
ﻗﯘﻻﻱ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭽﻪ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ
ﺋﻪﻟﻘﺎﺋﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﻪڭ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﻣﺎھﺎﺭەﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻣﻰ ﺧﯩﺘﺎپ ۋە ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺧﯩﺘﺎﭘﻼﺭﺩﯨﻦ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯘﺵ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯘ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﭽﻪ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﻨﻰ
ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺠﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺑﻪﺳﻰ ﻣﯘﺷﻜﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﻪﻟﻘﺎﺋﯩﺪە ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻏﻪﺭﯨﭙﻜﻪ
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﻟﻪﻣﺸﯘﻣﯘﻝ ھﻪﺭﻛﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﯩﻜﺮﯨﺪە ﺋﻪﻟﻘﺎﺋﯩﺪە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻬﺎﺩ
ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﺩەﻝ ﻣﯘﺷﯘ ﺳﻪۋەﭘﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ
ﻗﻮﺷﻤﺎﺷﯩﺘﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﺟﯩﻬﺎﺩ ھﻪﺭﻛﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺟﯩﻬﺎﺩﻯ ھﻪﺭﻛﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻻﻗﯩﻨﻰ
ﺋﯜﺯﯛۋﯦﺘﯩﺸﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﺟﯩﻬﺎﺩ ھﻪﺭﻛﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻟﻘﺎﺋﯩﺪە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻏﻪﺭﯨﭙﻜﻪ ﺗﻪھﺪﯨﺪ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺟﯩﻬﺎﺩ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪپ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘھﯩﻢ ﻧﯘﻗﺘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺷﯘﻛﻰ ﺋﻪﻟﻘﺎﺋﯩﺪە ﻗﯘﺭﯗپ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯙﻟﯩﺘﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺴﻼﻣﻰ ﺋﯧﻘﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻳﻮﻻﺗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﺮﯗﺭﯗﺭﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻛﯚﺭەﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺩﯗﺳﺖ ۋە ﺋﯩﺘﯩﭙﺎﻗﺪﺍﺵ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﺮﯗﺭ ﺗﻪھﺪﯨﺪﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ھﻪﺭﺧﯩﻞ ﻣﻪﺳﻠﻪھﻪﺕ ،ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﻠﯩﺮﻯ ،ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ
ﺗﻪھﻠﯩﻞ ۋە ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪپ ﻗﻮﻟﻼپ -ﻗﯘۋۋەﺗﻠﻪﺵ.
ﺭﺍﻧﺪ ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺗﻪھﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻞ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺗﻮﺭﻯ ﻗﯘﺭﯗﺵ''
ﻣﺎۋﺯﯗﻟﯘﻕ ھﯩﺠﺮﯨﻴﻪ -1428ﻳﯩﻠﻰ ﺭەﺑﯩﺌﯘﻝ ﺋﻪۋۋەﻝ ﺋﯧﻴﻰ ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﻪ -2007ﻳﯩﻠﻰ -3ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﺍ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﮕﯩﺮﻛﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ،ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﺍ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺋﯚﺗﻜﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩەﻙ ﺳﺎﺑﯩﻖ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺋﯘﺭﯗﺷﻼﺭ ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﻮﻣﯘﻧﯩﺰﯨﻢ ﭘﯩﻜﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﻛﯚﺭەﺵ
ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﻛﯜﻧﻠﻪپ ﺑﯘﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯧﺪﯨﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﻪﻣﯩﻠﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﯧﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﺍ ﺳﯩﻜﯘﻻﺭﯨﺰﯨﻢ ،ﻟﯩﺒﺮﺍﻟﯩﺰﯨﻢ ۋە ﻣﻮﺩﯨﺮﻧﯩﺰﯨﻢ ﺗﻪﺭەﭘﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻜﻰ ''
ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻖ '' ﻧﻰ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﭽﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ۋە ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ
ھﻪﻣﻜﺎﺭﻻﺷﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼﺭﻧﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﻖ ﺭﯨﺌﺎﻝ ﺗﯩﻤﯩﻼﺭ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ.
ﺑﯘ ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﻨﻰ ﺭﺍﻧﺪ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﺪە ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺗﻮپ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻼﺭ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﻛﯚﺭﯗﻧﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ '' ﺋﺎﻧﮕﯩﻞ ﺭﺍﺑﺎﺳﺎ'' ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﻰ ﺋﺎﻛﺎﺩﯨﻤﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﮕﻰ ۋە ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻜﻠﯩﺮﯨﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﻣﯘھﯩﻢ
ﻣﻪﻧﺴﻪﭘﻠﻪﺭﺩە ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ھﺎﺭۋﺍﺭﺩ ﺋﯜﻧﯟﯨﺮﺳﺘﯩﺘﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺩﻭﻛﺘﯘﺭﻟﯘﻕ ﺋﯘﻧﯟﺍﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ،ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰ
ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻓﺎﺭﺍﻧﺴﯘﺯﭼﻪ،ﺋﯩﺘﺎﻟﯩﻴﻪﭼﻪ ،ﮔﯩﺮﯨﮕﭽﻪ ۋە ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﭽﻪ ﺗﯚﺕ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﭘﯩﺸﺸﻖ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﻛﯩﺘﺎﭘﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ.
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ﺗﻪﯞﮬﯩﺪ ﯞﻩ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﻯ
ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﯨﻤﻪ ،ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺑﻮﻟﯘﻡ ۋە ﺑﯩﺮ ﺧﯘﻻﺳﻪ ﺑﻮﻟﯘپ 217ﺑﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﭗ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺪﯨﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﻛﯚﺭﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﻖ ۋە ﻏﻪﺭﯨﭗ
ﻻﮔﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺋﯘﺭﯗﺷﻠﻪﺭﺷﻪﻛﻠﯩﺪﯨﻜﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ ﺑﯩﺮﺗﻪﺭەﭘﺘﻪ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﻯ
ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﻛﯚﺭەﺷﻜﻪ ھﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ﺋﯘﺭﯗﻧﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻛﯚﺭەﺵ
ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ۋە ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﯨﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯧﺪﯨﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﻛﯚﺭﯨﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰ
ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪپ ﺗﯩﺮﯗﺭﯨﺰﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﻪڭ ﻏﻪﻟﺒﯩﺴﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ۋە ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﺎھﻪﺳﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻘﻼ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ
ﺋﺎﺷﻤﺎﻳﺪﯗ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﻪڭ ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ﺭﺍﺩﯨﻜﺎﻝ ھﯩﺴﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺳﺎھﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺋﯧﺪﯨﻠﯘﮔﯩﻴﻪﺳﯩﻨﻰ ﻣﻪﻏﻠﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭﺩەپ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﭽﻪ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺑﯩﺌﻰ ﻛﯚﺭەﺵ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺋﯘﺭﯗﺷﻼﺭ ﺩەۋﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﻣﯘﻧﯩﺰﯨﻢ ﺋﯧﺪﯨﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯚﺭەﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﺭﻏﺎ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯚﺭەﺷﻨﯩﯔ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﯩﻨﻰ
ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯧﯖﻰ ۋﺍﺳﺘﯩﻠﻪﺭ ،ﻳﯧﯖﻰ ﭘﯩﻼﻧﻼﺭ ،ﻳﯧﯖﻰ ﻗﯘﺭﺍﻟﻼﺭ ۋە ﻳﯧﯖﻰ ﭘﯩﺮﮔﯩﺮﺍﻣﻤﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﺳﯧﻠﯩﺶ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﺳﻪۋەﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﺋﯩﺰﺩەپ ﺋﯘﻧﻰ ھﺎﺯﯨﺮ ﻛﺎﺭﻏﺎ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﻘﺎ
ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ .ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﺘﺎ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺑﯩﺮ ﺑﺎپ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﭗ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻛﯚﻣﯘﻧﯩﺰﯨﻢ ﺋﯧﻘﯩﻤﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺋﯧﺪﯨﻠﯘﮔﯩﻴﻪ ﻣﻪﺭﯨﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﯚۋەﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯚﺭەﺷﻨﻰ ﻣﯘﺭەﻛﻜﻪپ ھﺎﻟﺪﺍ
ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﯗپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺑﯘ ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﭽﻪ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮﻟﻪﺷﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﭽﻰ ﺋﯧﻘﯩﻤﻨﯩﯔ
ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯟﯦﻠﯩﭗ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨﻤﯘﻛﺮﺍﺗﯩﻴﻪ  ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺳﺎھﻪﻟﻪﺭﺩە ﺭﯨﺌﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﺎﺱ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﻗﺎﻧﯘﻥ ،ﻧﯩﺰﺍﻣﻼﺭﻏﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺯﯗپ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ
ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺑﯘ ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻜﻰ ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ۋە ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﭽﻪ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯩﺠﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺑﯘ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ'' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ'' ﺩﺍۋﺍﺳﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﭽﻪ '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ'' ﻛﻪ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ
ﭼﯜﺷﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﺸﺘﯩﻜﻰ ﻗﯧﻠﯩﭗ ۋە ﺋﻪﻧﺪﯨﺰﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﻪھﻤﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﻪﺷﺘﯘﺭﮔﻪﻥ .ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ
ﻳﻪﻧﻪ ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ'' ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪڭ
ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ'' ﻛﻪ
ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﻪﺧﺲ ۋە ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭﻧﯩﻼ ﻗﻮﻟﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯘﺭﮔﻪﻥ.
ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪە ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘھﯩﻢ ﻧﯘﻗﺘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺕ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺟﯩﺪﺩﻯ ﺋﯘﻣﯩﺖ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﻪﺷﺘﯘﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﭽﻪ '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ'' ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪھﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ :
ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﭽﻪ '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ '' ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ؟
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﭽﻪ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ﻗﯘﺷﻤﺎﺷﯩﺘﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﻪﺩەﻣﺪﯨﻜﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ
'' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻞ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺗﻮﺭﻯ ﻗﯘﺭﯗﺵ'' ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﺧﯩﻞ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻻھﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ۋە ﺳﯜﭘﻪﺕ
ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﺷﻜﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ .ﺑﯘﻧﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﺷﻜﻪ ﻗﻮﻻﻳﻠﯩﻖ ﺗﻮﻏﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﺍﻧﺪ ﺟﻪﻣﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ
ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﺸﺘﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﺧﺴﻪﺗﺘﻪ ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ''ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻞ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ'' ﻧﯩﯔ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ:
 -1ﺩﯦﻤﯘﻛﺮﺍﺗﯩﻴﻪﻧﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ:
ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺩﯦﻤﯘﻛﺮﺍﺗﯩﻴﻪﺳﯩﻨﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻞ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ؛ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﻪﺭﯨﭙﭽﻪ ﺩﯦﻤﯘﻛﺮﺍﺗﯩﻴﻪ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﺎﺵ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ '' ﺷﯘﺭﺍ'' )ﻛﯧﯖﻪﺵ( ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻨﻰ
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ﺗﻪﯞﮬﯩﺪ ﯞﻩ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﻯ
ﺩﯦﻤﯘﻛﺮﺍﺗﯩﻴﻪﮔﻪ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﺍﺵ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍپ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺩﯦﻤﯘﻛﺮﺍﺗﯩﻴﻪﻧﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺩﯨﻤﻪﻙ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺩﯙﻟﯩﺘﻰ ﭘﯩﻜﺮﯨﺪﯨﻦ ۋﺍﺯ ﻛﯩﭽﯩﺶ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ.
 -2ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺗﯜﺯﯛﺷﺘﻪ ھﯩﭻ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﺑﺎﻏﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ:
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭ ﺷﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗﻛﻰ '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻞ ﺋﯩﺴﻼﻣﭽﯩﻼﺭ '' ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﺍﺩﯨﻜﺎﻝ ﺋﯩﺴﻼﻣﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ
ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﻰ ﺗﻪﺩﺑﯩﻘﻼﺵ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﯗﺭ .ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭ
ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻳﺪﯗﻛﻰ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﻪۋﻯ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺩﯦﻤﯘﻛﺮﺍﺗﯩﻴﻪ ﺑﺎﺵ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ۋە
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﯚﻗﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﯘﺩﺍﻧﻠﯩﻖ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻧﻪﺋﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯜﺯﯛﻧﺪە ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ :ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﺪە ﺋﻪﺭ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ۋە ﻣﯚﻣﯩﻦ ،
ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭﺍﺑﻪﺭ ھﻮﻗﯘﻗﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
-3ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ھﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﺗﯩﻜﻰ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ:
ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﺍ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭ ﺷﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗﻛﻰ '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻞ ﺋﯩﺴﻼﻣﭽﯩﻼﺭ'' ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ۋە ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺯﺳﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﭘﺮﺍﻕ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ۋە ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﻰ ﻣﯘھﯩﺘﻨﯩﯔ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻧﻪﺯەﺭﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯨﻨﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﺍپ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ.
 -4ﺗﯩﺮﯗﺭﯨﺰﯨﻤﻐﺎ ۋە ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﻛﯜچ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ:
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭ ﺷﯘﻧﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻳﺪﯗﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻞ ﺋﯩﺴﻼﻣﭽﯩﻼﺭ'' ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯚﭘﯜﻧﭽﻪ ﺩﯨﻨﻼﺭﺩﯨﻜﯩﺪەﻙ ''
ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ'' ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﯜچ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ۋە ﻗﺎﭼﺎﻥ
ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﯩﭙﻘﺎ ﺗﻪۋەﻟﯩﮕﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﺵ ﻻﺯﯨﻢ.
'' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ '' ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯩﻨﺎﻕ:
ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﺑﯚﻟﯘﻣﺪە '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﻚ '' ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﺳﯘﭘﯩﺘﯩﺪە ﺑﯩﺮﺗﻮپ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ
ﺳﯘﺋﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎۋﺍﺑﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﺷﻪﺧﯩﺲ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻨﻰ '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﻚ '' ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯘﭘﻪﺗﻠﻪﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻤﯘﻳﺎﻛﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﺴﻼﻣﻰ ﺋﯧﻘﯩﻤﻼﺭ ﺑﻪﺯﯨﺪە ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ''ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻞ''
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺧﺎﺱ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭپ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﭼﺎﺭﯨﺴﻰ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﺪﺍﺵ ﻛﯜﭼﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮپ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭ ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﮕﻰ
ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ '' ﺩﺍۋﺍﺳﻰ ﻗﯩﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻞ ''ﻟﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ
ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻣﻰ ﺋﯧﻘﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﺧﯩﺲ ۋە ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻳﺪﯗ '' ،ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ '' ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﺪﺍﺷﻼﺭﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺳﯘﺋﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﺎۋﺍﺑﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯘﺭﯗﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﮔﯩﻼ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻤﻠﻘﯩﻨﻰ ﺟﯩﻜﯩﻠﻪپ ﺋﯘﻣﯘﻣﻪﻥ
ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﭽﻪ '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ''ﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ 11ﺳﯘﺋﺎﻟﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ
ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ :
 -1ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺷﻪﺧﺲ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ ﻗﻮﭘﺎﻝ ۋﺍﺳﺘﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﺎﻣﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻼﻣﺪﯗ؟ ﮔﻪﺭﭼﻪ
ھﺎﺯﯨﺮ ﺯﻭﺭﺍۋﺍﻧﻠﯩﻖ ۋﺍﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﺎﻧﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻼﻣﺘﻰ
؟
-2ﺩﯦﻤﯘﻛﺮﺍﺗﯩﻴﻪﻧﻰ ﻗﻮﻟﻼﻣﺪﯗ ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﻮﻟﻠﯩﺴﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ھﻮﻗﯘﻗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﻪﺭەﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﻪڭ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﻮﻟﻼﻣﺪﯗ؟
 -3ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﺩﺍ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﯩﻠﯩﻨﮕﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻣﺪﯗ؟
 -4ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ھﻪﻗﻘﯩﺪە ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﭘﯩﻜﺮﻯ ﺑﺎﺭﻣﯘ ؟
-5ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ھﻮﻗﯘﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﻣﺪﯗ؟
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 -6ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﻰ ﺗﻪﺩﺑﯩﻘﻼﺷﻨﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻳﯘﺭﮔﯘﺯﯗﺵ ﻛﯩﺮەﻙ
ﺩەپ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺕ ﻗﯩﻼﻣﺪﯗ؟
-7ھﻪﻕ ﺗﻪﻟﻪپ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﺩەپ
ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺕ ﻗﯩﻼﻣﺪﯗ؟ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻨﻰ ﺩﯨﻨﺴﯩﺰ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﻪﺭ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮﺗﻪﺭەپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﯜﺯﯛﺵ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮەﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻼﻣﺪﯗ؟
-8ﻏﻪﻳﺮﻯ ﺩﯨﻨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻣﯘ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﺗﻮﻟﯘﻕ ھﻮﻗﯘﻗﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ
ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻼﻣﺪﯗ؟
-9ﺋﺎھﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚپ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﻪ ﻏﻪﻳﺮﻯ ﺩﯨﻨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﺎﻟﻰ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﻪﻧﺴﻪپ ﺗﯘﺗﯘﺵ ھﻪﻗﻘﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻼﻣﺪﯗ؟
-10ﺋﺎھﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚپ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﻪ ﻳﻪھﯘﺩﯨﻼﺭ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻏﻪﻳﺮﻯ ﺩﯨﻨﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
ﺧﺎﺱ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺨﺎﻧﺎ ﺑﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﯘﻗﯘﻗﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺩەپ ﺋﯩﺘﯩﺮﺍپ ﻗﯩﻼﻣﺪﯗ؟
-11ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺑﺎﺵ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺗﯘﺯﯗﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻼﻣﺪﯗ؟
ﻳﯘﻗﯘﺭﻗﻰ ﺳﯘﺋﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﭗ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﻻﻳﯩﻬﻪﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﻰ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﭽﻪ
''ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ'' ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﺴﯩﺪە ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﻟﯩﻖ '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ'' ﺩەۋﺍﺳﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ
ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﺍ-ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﻼ ﻛﯚﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﯟﺍﻻﻻﻳﺪﯗ .ﺩﯨﻤﻪﻙ ﺑﯩﺰ
ھﺎﺯﯨﺮﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭۋەﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯩﻬﺮﻯ-ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ
ۋە ﺋﻮﺗﺘﯘﺭھﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﺎﺵ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﻟﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﺷﻪﺭﺗﺴﯩﺰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﻕ
ﺋﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ  ،ﻏﻪﺭﯨﭙﭽﻪ ﺗﯜپ ﻧﯩﺰﺍﻡ-ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺕ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ'' ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻰ ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯩﻤﯩﺰ.
ﺑﯘ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪﻟﻪﺭ ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺷﺘﯘﺭﯗﻟﯘپ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﺍ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺳﺎھﻪﺳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ھﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﻯ ﻧﺎﻣﯩﺪﺍ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺟﯩﻨﺴﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪھﯟەﺕ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ھﻮﻗﯘﻗﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ
ﺋﻪﺧﻼﻕ ،ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﻪ ۋە ﺋﯚﺭپ-ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ھﻮﻗﯘﻗﻼﺭﻏﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯩﺘﯩﺮﺍﺯ ﺑﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﯩﮕﻪ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭﻏﺎ ۋە ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﺍ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺩﺍۋﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺩﯨﻘﻘﻪﺗﻨﻰ
ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺷﯘﻛﻰ ﺑﯘ ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺗﯩﻜﯩﺴﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﻣﯩﺮﺍﺳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ
ﺗﺎﺷﻼپ ﻳﯘﻗﯘﺭﻗﻰ ﻻﻳﯩﻬﻪﻧﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪپ ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ ۋە ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺭﻭﻝ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯧﯖﻰ
ﺩەۋەﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﺘﺎ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻳﺎﺵ ﺩەۋەﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪھﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﯩﮕﻪﻥ.
ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯘﺧﯩﻞ '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ'' ﻛﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﻠﯧﯟﯗﺯﯗﺭ ﭘﯩﺮﯗﮔﯩﺮﺍﻣﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ۋﺍﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ،ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚپ ﺷﻪﺧﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﺳﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ﻳﻪﻧﻪ ﺳﻮﭘﻰ ۋە ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﺋﯧﻘﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﺳﻪﻟﻪﭘﯩﭽﻪ)ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ(ﺋﯩﺴﻼﻣﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﺘﺎ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯧﯟﻯ ﺋﯧﻘﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺯھﻪﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ
ۋﺍھﻬﺎﺑﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﯩﻼپ ھﺎﻟﺪﺍ ﻣﺎﺯﺍﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻬﺎﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﻻﺭﭼﻪ
ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺳﻮﭘﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺩەپ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ .ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﺘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﺴﻼﻣﭽﯩﻼﺭﺋﯧﻘﯩﻤﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻮﭘﻰ ۋە ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﺋﯧﻘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﺵ ﺯﯦﻤﯩﻨﻰ ھﺎﺯﯨﺮﻻﺵ ﻏﻪﺭﯨﭙﻜﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ.
ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺋﯧﻨﯩﻘﻼﻧﻐﺎﻥ ﺧﯘﻻﺳﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ''ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﻪﺭ''ﺑﯩﻠﻪﻥ
ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﮔﻮﺭﯗھﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜﺷﻨﯩﯔ ﺋﻪھﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﯩﮕﻪﻥ:
-1ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ۋە ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺗﻪﺭەﭘﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﻟﻪﺭ ۋە ﺋﺎﻛﺎﺩﯨﻤﯩﻜﻼﺭ،
www.jennetyoli.com
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 '' -2ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻞ'' ﻳﯧﯖﻰ ﺩەۋەﺗﭽﯩﻠﻪﺭ.
-3ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﮔﯩﭙﻰ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻕ ﺳﺎﻗﺎﻟﻼﺭ.
-4ﺑﺎﺭﺍۋەﺭﻟﯩﻚ ھﻮﻗﯘﻗﻰ ﺩﺍۋﺍﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﻠﯩﺮﻯ.
-5ژﯗﺭﻧﺎﻟﯩﺴﺘﻼﺭ ،ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ۋە ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﻻﺭ.
ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯘﻗﯘﺭﺩﯨﻜﻰ ﮔﯘﺭﯗھﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﭽﻪ ''ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﻚ'' ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﻪھﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﻟﻼﺵ ۋە ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﭽﻪ ''
ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ'' ھﯩﻤﺎﻳﯩﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻳﯩﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ
ﺋﯩﺴﻼﻣﭽﯩﻼﺭ ﺋﯧﻘﯩﻤﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎﻣﻪﻧﭙﻪﺗﯩﻨﻰ ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺳﺴﻪﺳﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
ﻛﯚپ ﻗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻠﻬﺎﻣﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﻰ ،ﺋﯧﺪﯨﻴﯩﯟﻯ ۋە ﻣﻪﺩەﻧﻰ ﻣﯘھﯩﺖ
ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳﻪﭘﻪﺭۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ.
ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﺘﺎ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﭽﻪ ﺑﯘ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﺘﺎ ﺋﯩﺴﻼﻣﭽﯩﻼﺭ ﺋﯧﻘﯩﻤﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﺱ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ
ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﺩﯨﻦ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﻨﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯩﭽﻪ ﻛﯚﺭەﺵ
ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﺩﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪھﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻳﯚﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻦ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﺮﺍﻕ ۋە '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻞ''ﺭﺍﻕ
ھﯩﺴﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﺭەپ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ۋە ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ
ۋﺍﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪھﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ،ﻧﯩﺸﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ
ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﺷﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ ﺷﻪﺧﯩﺲ ۋە ﺗﻪﺭەﭘﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﭗ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ''ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ''
ﺋﯚﻟﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ .ﺋﯧﭽﯩﻨﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺷﯘﻛﻰ ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯜﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﻣﯩﺴﺎﻟﻼﺭ
ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯩﻴﺎﻟﻰ ﺩﯨﺌﺎﻟﯘگ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺷﻪﺭﻗﻰ-ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ
ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﺩﺍ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ژﯗﺭﻧﺎﻟﻤﯘ ﺑﺎﺭ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻛﻮﻣﯩﺪﯨﻴﻪ ﺗﯩﻴﺎﺗﯩﺮﻯ ﺳﺎھﻪﺳﯩﺪە ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺳﻪھﻨﯩﮕﻪ ﻧﯩﻘﺎپ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯩﺴﻼﻡ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ھﺎﻗﺎﺭەﺗﻠﻪپ ﻳﯘﻣﯘﺭ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﻪھﻨﯩﺪە ﻧﯩﻘﺎﭘﻨﻰ ﭼﯚﺭﯗپ
ﺗﺎﺷﻼپ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻟﯩﭙﺘﯩﻚ ۋە ﻛﯘﺳﺎﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯩﻘﯩﺮﺍپ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﻧﻮﺭۋﯦﮕﯩﻴﻪﺩە ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻤﯘ ﺑﺎﺭ .ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﭽﻪ ﺑﯘﻻﺭ ﻗﻮﻟﻼﺵ ۋە ﺋﯩﻠﻬﺎﻣﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺯﯗﺭﯗﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ''ﻛﻪ ﺗﻪۋە
ﺋﯩﺸﻼﺭﻣﯩﺶ .ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻟﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘ ﮔﯘۋﺍﻟﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪھﯩﻠﯩﮕﯩﻨﻰ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺯﯗﺭﯗﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﻳﻮﻗﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﻰ ﺗﻮﺭ
ﺑﯧﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
ﺑﯘ ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ۋە ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ'' ﻛﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ .ﺑﯘ
ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﺋﺎﺷﯘ ﻣﯘھﯩﻢ ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﯨﻤﯩﺪﯗﺭ ،ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﺘﺎ ﺑﯩﺰ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪە ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺟﯩﺪﺩﻯ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻻﺭ ۋە ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﻼﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺳﯘﻳﻘﻪﺳﺘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﭗ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘﺵ
ﻻﺯﯨﻢ ﺋﯩﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻣﯘﻣﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ ﻣﺎۋﺯﯗﺳﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ'' ﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻕ ﺗﻮۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ۋەﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯘﻧﯩﻤﯩﺰ:
 -1ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﻨﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﻗﻪﺩەﺭ ﺗﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ،ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﻻﺭ ۋە
ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺌﯘﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯘﭼﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ۋە ﺑﯘ ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﻯ ۋە ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ
ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺳﯘﻧﻐﺎﻥ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯘﺷﯘﻧﯘﺷﻜﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﯩﺶ.
 -2ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﺘﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ '' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ '' ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﯩﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺭەﺩﺩﯨﻴﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﺵ
ۋە ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﭼﻮﻗﯘﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ،ﺳﯩﻜﯘﻻﺭﯨﺰﯨﻤﭽﯩﻼﺭ ۋە ﻏﻪﺭﯨﭙﻠﯩﻜﻠﻪﺭ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ''
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻻپ ﻛﯩﺘﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎھﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ''ﻧﻰ ۋە ﺳﺎﻣﺎۋﻯ ﻛﯩﺘﺎﭘﻼﺭ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯗﺭﮔﻪﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭھﺎﻝ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪپ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ
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ﺗﻪﯞﮬﯩﺪ ﯞﻩ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﻯ
ﺩﯨﻨﺴﯩﺰﻻﺭ ﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﺵ ۋە ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘﺯﯗپ ﺩﯨﻨﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
'' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻚ''ﻧﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﺑﻪﻙ ﻣﯘھﯩﻢ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﯩﺰ.
-3ﺑﯘﺧﯩﻞ ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﻼﺭ ۋە ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ۋە ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﻪﻧﺎﻻﺭﻧﻰ
ﺋﯩﭙﺎﺩﻟﻪﺷﺘﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯘﺧﯩﻞ ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﻼﺭﻧﻰ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻧﯩﻤﻪ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﺰﯨﻘﻤﺎﻳﺪﯗ ؟ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﻠﻤﻰ ،ﺳﯘﻳﻘﻪﺳﺘﻠﯩﻚ ﭘﯩﻼﻧﻼﺭ ﺟﯘﺭﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ
ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ'' ﻣﯚﺗﯩﺪﯨﻠﻠﻚ'' ﺳﯘﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺷﻪﺧﯩﺸﻠﻪﺭ ۋە ﻣﯘﺋﻪﺳﺴﻪﺳﻪﻟﻪﺭ ﻧﺎﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺳﯘﺭەﺗﻠﻪپ ﺑﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﺴﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ؟ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺍھﻼﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘھﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻳﻤﯩﺰ.
 -4ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ھﯘﺟﯘﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺗﻪﺭەپ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ﺑﯘ ھﯘﺟﯘﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯩﻼﻥ
ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﭘﯩﻜﯩﺮ -ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻗﻼﺭﻧﻰ ،ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﭘﻼۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧﻰ
ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺩﯦﺌﺎﻟﯘﮔﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺸﻨﻰ
ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺍﻳﻠﻰ ﺑﻪﺭﯨﺒﯩﺮ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﻮﻣﯘﻣﻴﯘﺯﻟﯘﻙ
ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﺪﺍﺷﻼﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯘﻣﻤﻪﺕ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ
ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺧﻪﺗﻪﺭﮔﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﻣﻪﻱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ۋە ھﻪﻣﻤﻪ ﺳﺎھﻪﻟﻪﺭ ﺩﯗﺷﻤﻪﻥ
ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺴﻪپ ﺗﯘﺯﯗﺷﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺧﯩﺮﺳﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯘﻣﻤﯩﺘﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ۋە ﺭﯨﻘﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯗﺷﻤﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯚﺭەﺵ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﻗﺎﺋﯩﺪە-
ﺗﯜﺯﯛﻣﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺭﯨﺌﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯩﺮەﻙ.
 -5ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﺘﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻝ ﺳﯧﻠﯩﺶ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ﻛﻮپ ﺗﯩﻠﻐﺎ
ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻰ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﻤﯘ ھﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻨﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭۋەﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ.
-6ھﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﻪﺭەپ ﻣﺎﺳﻼﺷﻘﺎﻥ ﺟﯩﺪﺩﻯ ،ﺋﯘﻧﯟﯨﺮﺳﺎﻝ ۋە ﺳﺎﻟﻤﺎﻕ ﻗﻪﺩەﻣﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ
ﺋﯘﻣﻤﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ھﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﺘﯩﻜﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪﺳﯩﺪە ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺭﺍﻝ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ
ﺋﻪﻣﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ھﯩﺴﯩﻴﺎﺗﭽﺎﻥ ﺧﯩﺘﺎﭘﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ۋە ﺋﯘﻣﻤﻪﺕ ھﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﺘﺎ ﻏﻪﻳﺮەﺗﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗپ
ھﯩﻤﻤﻪﺗﻨﻰ ﭼﯩﯖﯩﺘﯩﺶ ،ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺟﯘﺷﻘﯘﻥ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﯩﺘﺎﭘﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ
ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ھﯩﺴﯩﻴﺎﺕ ﻛﯚﺗﯘﺭەﯕﮕﯜﻟﯩﻜﯩﻨﻤﯘ ﺳﻪﻝ ﭼﺎﻏﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻪۋﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
 -7ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋەﺳﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺷﯘﻛﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﺘﺎ ﺑﯘ ﺋﯘﻣﻤﻪﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ھﯘﺟﯘﻣﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﺴﻼﻣﻰ ﺋﯧﻘﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺨﻼﺳﻤﻪﻥ ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋەﺳﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰ  ،ﺋﯘﻣﻤﻪﺕ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﺍ-
ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ھﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﭼﺘﺎ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ،ﻏﻪﺭﯨﭙﻜﻪ
ﭘﯩﻜﺮ ۋە ﭘﻪﻥ -ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ﺳﺎھﻪﻟﯩﺮﻯ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﺎھﻪﻟﻪﺭﺩە ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
)ﺋﺎﭘﺘﯘﺭ :ﺧﻪﭘﭙﺎﭼﻰ ﺗﻪﺧﻪﻟﻠﯘﺳﻠﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﻛﺘﯘﺭ  ،ﺋﻪﻟﺒﺎﻳﺎﻥ ژﯗﺭﻧﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ (
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