 ‐ 7073ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ ۋە دﯨﻨ ﺟﮬﺗﺘﯩ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮى
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﺑﯩﺮ دﯨﻨﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻤن  ،ﺑﯩﺮاق ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯜم ﻛﯩﻠﯩﺪۇ  ،ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﻳﮬﯘدﯨ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻻزﯨﻢ دەپ
ﮬﯩﺴﺎﭘﻼﻳﺪۇ ؟ ﻣﺎﯕﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﮬر ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﻣﺧﻠﯘﻗ دەپ ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪەك ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ  .ﻟﯩﯩﻦ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﯩﻨﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯘ ﻣﯘﻛﻣﻤﻟﻠﯩﺘﯩﻦ ﺷﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ ؟ ﻣن ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ ﺟﮬﺗﺘ ﺗﺎزﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﮬﻤﯩﻴت
ﺑﯩﺮﯨﺸﻨ ﺑﯩﻠﯩﻤن  .ﻟﯩﯩﻦ ﻣن ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺳﯘﺋﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﺟﺎۋاپ ﺋﯩﺮﯨﺸﯩﺸﻨ راﺳﺘﻼ ﺋﯜﻣﯜد ﻗﯩﻠﯩﻤن  .ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻛﯕﯜل
ﺑﻟﯩﻨﯩﻼرﻏﺎ رەﮬﻤت .
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن .
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪۇ  .ﻣﺎن ﺑﯘ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ ، ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﺎش ﺋﯩﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘش  ،ﻣﻳﻠ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨ ﮬﯩﻤت ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘن  .ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻳﺮۇق ﭼﯜﺷﯜرﮔﯜﭼ‐ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻳﺎراﺗﻘﯘﭼ ، ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ، ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەردار ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﻳﺎراﺗﺘ ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻧﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ، 
ﻧﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﺳﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ  .ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﯘﻳﺴﯘﻧﯘش ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎش ﺋﯩﯩﺶ  ،ﺋﯘﻧ ﺳﻳﯜش
ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪﯨﻦ ﺋﺟﯩﺮ  ،ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت ﺋﯩﺰدەپ ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺷرﯨﺌت ﺋﮬﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺴﯩﻼ  ،ﺋﯘﻧﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﮬﯩﻤت ﺑﺎرﻟﯩﻘ ﮬﻣﺪە ﺑﻧﺪە ﺑﯩﻠﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯘن ﺋﯘﻧﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻳﺪا ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪۇ
 .ﮬﯩﭽﻘﯩﺴ ﻳﻮق  ،ﮬي ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﮬﯩﺮﯨﺴﻤن ﺳﯘﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ ، ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻳردە ﺗﻟﯩﺒﯩ
ﺟﺎۋاﺑن ،ﮬﻣﺪە ﻣﯘﺋﯩﻤﯩﻨﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻛﯜﻣﻠرﮔ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸﯩﺸ ، ﻏﻳﺮى ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﻛﻟن  ،زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎن ﺑﯘ ﺋﯩﺴﻼم ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻖ ﺟﮬﺗﺘﯩ ﺑﯘ ﺗرﯨﭙﯩﻨ ﻛرۈﺷ ﺋﯜﭼﯜن  ،ﺧﺗﻨ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ ۋە ﺷرﯨﺌﺗﺘﯩ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﺗﯩﻤﯩﺰ .
 -1دﯨﻨﯩ ﺟﮬﺗﺘﯩ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮى :
ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن ﮬﺳﯜن ﮔﯜزەﻟﺷﺘﯜرۈش ﮬﻗﻘﯩﺪﯨ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨ ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﭽ ۋە ﺗﺎﺷﻘ ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﮔﯜزەﻟﺷﺘﯜرۈﺷﻨ ﺑﻟﯩﻠﯩﺪى  .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻرﻧ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن
ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺗﺑﯩﺌﯩﻴﻠﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻛﻣﻤﻟﻠﯩ ، ﮬﻣﺪە ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻴﻤﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﮬﻧﻓﯩﻴﻴ )ﺳﺎپ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼﮬﻠﯩﻖ( ﻟﯩﯩﻨﯩﯔ
ﻣﯘﻛﻣﻤﻟﻠﯩ. ﮬﻧﻓﯩﻴﻠﯩﻨ ﻣﯘﻛﻣﻤﻟﺷﺘﯜرۈش ﺋﯜﭼﯜن ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﯩﺘﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﻧﺒﯩﻴ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻴﻢ ﺑﯩﻠن
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ﺋﮬﺪﯨﻠﺷﻧﺪە ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻏﺎ رەﮬﺒر ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ  ،ﺋﯘﻧ ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ  ،ﮬﻣﺪە ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟر ۋە
ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻼرﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯘﺷﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ  ،ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻨ ﻛپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ۋەدە ﺑرﮔﻧﺪە ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﮬﺪە ﺑﻟﯩﺴﯩ ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﮬرﺑﯩﺮ ﭘرزەﻧﺘﻨﯩﯔ ﺧﺗﻨﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ﮬﻣﺪە ﺑﯘ ﺑﻟ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺑدﯨﻨﯩﺪﯨ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﮬﺪﯨﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﺧۋەر ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن  .ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻴﻤﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻧﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﻟﯩﺴ ﮬﻣﺪە
ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯘ ﻣﯘﻧﯘ ﺳزﯨﻨ ﻳﺷﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺸﯩﻤﯩﻐﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘن  :ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﯩﻘ ) ﻳﻧ ، دﯨﻨ . (ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ
ﺑﻮﻳﯩﻘ ) دﯨﻨ (ﺑﺎر ؟ ﮬﻣﺪە ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ  ] . .ﺑﻗرە) ﺋﯩﻨك (  [ 138 :ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼﮬﭽﯩﻼرﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن
ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﯩﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﯘﻧﯘش ۋە ﻳﯘﻳﯘﻧﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺗڭ  .ﺋﯘﻻر ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﭽ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﯘﻳﯘﻧﺪۇرۇش ﺳﯜﻳﯩﺪە
ﺑﻮﻳﯩﻐﺎﻧﺪا  ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻرﻧ ﭘﺎﻛﻼﻳﺪۇ ﮬﻣﺪە  " :ﮬﺎزﯨﺮ ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎن ﺑﻮﻟﺪى  ".دەﻳﺪۇ  .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼﮬﭽﯩﻼرﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼﮬﭽﯩﻠﯩﻖ)
ﮬﻧﻓﯩﻴﻠﯩﻚ( ﺑﻮﻳﯩﻘﯩﻨ ﺑﻟﯩﻠﯩﺪى ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻟﯩﺴﯩﻨ ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯨﺪى  :ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﯩﻘ ) ﻳﻧ ، دﯨﻨ. (
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﯩﻘ ) دﯨﻨ (ﺑﺎر ؟ ﮬﻣﺪە ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ  ] .ﺑﻗرە) ﺋﯩﻨك ( . [ 138 :
ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋزﯨﻨ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ دﯨﻨﯩﻐﺎ ﻣﻧﺴﯘپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ  ،ﮬﻣﺪە ﭘﯜﺗﯜﻧﻠي ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺋﯘﻧﯩﻐﯩﻼ ﻗﯘل
ﺑﻮﻟﯘش ﺳﯜﭘﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﻧﺴﯘپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑﻟﯩﺴ ﻗﯩﻠﺪى ...
ﺧﯘﻻﺳ : ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﯩﻘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﻟﯩﭙﻠر ﺋﯘﻧ ﺗﻮﻧﯘش  ،ﺋﯘﻧ ﺳﻳﯜش ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳﺎﭘﺪﯨﻞ ﺑﻮﻟﯘش  ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻧرﺳﯩﻨ ﺷﯩﺮﯨﻚ
ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺋﯘﻧﯩﻐﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻳﺎﻟﻐﺎن  ،ﺑدەﻧﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،دوۋﺳﯘن ﺗﯜﻛﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرۈش ،
ﺑﯘرۇﺗﻨ ﻗﯩﺮﻗﯩﺶ  ،ﺗﯩﺮﻧﺎﻗﻼرﻧ ﺋﯩﻠﯩﺶ  ،ﻗﻮﻟﺘﯘق ﺗﯜﻛﯩﻨ ﻳﯘﻟﯘش ،ﺋﯧﻐﯩﺰ ﭼﺎﻳﻘﺎش  ،ﺑﯘرۇﻧﻨ ﭼﺎﻳﻘﺎش  ،ﭼﯩﺸﻨ ﭼﻮﺗﯩﻼش ۋە
ﺋﯩﺴﺘﯩﻨﺠﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺗﺑﯩﺌﯩ) ﻓﯩﺘﺮەت( ﺧﯩﺴﻠﺗﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻳﺎﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼﮬﭽﯩﻠﯩﻖ دﯨﻨ . ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﺑﯩﺌﯩﺘ )دﯨﻨ ( ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﻼﮬﭽﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻗﻟﯩﭙﻠﯩﺮى ۋە ﺑدەﻧﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﺎﺷﺎرا ﺑﻮﻟﺪى " .
] ﺗﯘﮬﻔﺗﯘل ﻣۋدۇد ﺑﯩﺌﮬﺎﻣﯩﻞ ﻣۋﻟﯘد ‐ ﺋﯩﺒﻨﯘ ﻗﻳﻴﯩﻢ  351ب [
ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻻﻳﺎﺗﻘﯘﺳﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﭼﺎﻏﺪﯨ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺷرت ﺋﻣس  ،ﺋﮔر ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﻟﯘم ﻧرﺳ
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﻣﺪە ﺳﺎپ دﯨﻦ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ  .ﻣﺳﯩﻠن  ،ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻨ
ﭼﯜﺷﯜرۈش  ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ  .ﭘﻳﻐﻣﺒر) ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻣﯘﻧﺪاق دﯨن :
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ زﯨﻴﺎﻧﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﻼر .
ۋە ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯘﻗﻘﺎن ﻗﺎﻧﻨ ﻳﯘﻳﯩﯟﯨﺘﯩﺶ  ،ﺋﺎﻧﯩﺴ ﺑﯩﻠن ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﻨﺪﯨﻚ ﻳﯩﭙﯩﻨ ﻛﯩﺴﯩﯟﯨﺘﯩﺶ ۋە ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪۇ .
 -2ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮى :
د .ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﯩ ﺑﺎر ) ﺋﻧﯩﻠﯩﻴدﯨ ﺧﺎن ﺟﻣﺗ دوﺧﺘﯘرﻻر ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋزاﺳ ، ﺟﯩﺪدﯨﺪﯨ ﭘﺎدﯨﺸﺎھ ﺋﺎﺑﺪۇل ﺋزﯨﻴﺰ
ﺋﯘﻧﯩﯟﯨﺮﺳﯩﺘﯩﺪﯨ ﭘﺎدﯨﺸﺎھ ﻓﮬﺪ ﺗﯩﺒﺒﯩ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت ﻣرﻛﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣ ﺗﯩﺒﺎﺑت ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﺳﻠﮬﺗﭽﯩﺴ (. ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺧﺗﻨ
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ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯨن ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :
" ﻳﯩ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ) ﻳﻧ ، ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﺋﯩﻴﯩﺪا ( ﺧﺗﻨﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻧﯘرﻏﯘن ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﻛﯩﻠﯩﺪۇ  ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ :
 -1زەﻛردﯨ ﻳرﻟﯩﻚ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨ ﺋﯩﻠﯩﺶ  :ﺋﯘ ﺧﺗﻨﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺧﺗﻨﯩﻠﯩﻚ ﺗﺎرﯨﻴﯩﺶ
دﯨﻴﻠﯩﺪۇ ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺳﯩﻴﻟﻤﺳﻠﯩﻨ ﮬﻣﺪە زەﻛر ﺋﯘﭼ ﻳﺎﻟﻠﯘ ﻏﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛﻟﺘﯜرۈپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ
داۋاﻻﺷﻘﺎ ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﺋﯘزۇﻧﻐﺎ ﺳﻮزۇﻟﻐﺎﻧﺪا  ،ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻛﻟﯜﺳﯩﺪە ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺴﻟﻠﯩﻠرﮔ ، ﺋڭ ﺧﺗﯩﺮى
زەﻛر راﻛﯩﻐﺎ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﺪۇ .
 -2ﺳﯜﻳﺪۈك ﻳﻮﻟﯩﺪﯨ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻼر  :ﻧﯘرﻏﯘن ﺗﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼر ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﯨ ، ﺧﺗﻨﯩﺴ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﺑﺎﻟﯩﻼر ﺳﯜﻳﺪۈك ﻳﻮﻟ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺋڭ ﻛپ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺑزى ﺗﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼردا ﺧﺗﻨﯩﺴ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﯘش ﻧﯩﺴﺒﯩﺘ39 
ﮬﺳﺴﯩ ﻳﺗن  .ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼردا ﻧﯩﺴﺒت  10ﮬﺳﺴ ﺑﻮﻟﻐﺎن  ،ﻳﻧ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼردا ﺳﯜﻳﺪۈك ﻳﻮﻟ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ  %95ى ﺧﺗﻨﯩﺴ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﺳﺗﺘ ، ﮬﺎﻟﺒﯘﻛ ﺧﺗﻨﯩﺴ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر
ﺑﻮﻟﯘش ﻧﯩﺴﺒﯩﺘ %5 دﯨﻦ ﺋﺎﺷﻤﯩﻐﺎن .
ﺑﺎﻟﯩﻼردا  ،ﺳﯜﻳﺪۈك ﻳﻮﻟ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏ ﺑزى ﺋﮬﯟاﻟﻼردا ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ۋاﻳﯩﺲ ۋەﻟﻨﯩﯔ ﺳﯜﻳﺪۈك ﻳﻮﻟ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن
 88ﺑﺎﻻ ﮬﻗﻘﯩﺪە ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎن ﺗﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﺪا  ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ  %36ﯨﺪە ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﺎﻛﺘﯩﺮﯨﻴ ﻗﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎن  .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼ ﻣﯩ
ﭘردە ﻳﺎﻟﻠﯘﻏ ﺑﯩﻠن ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎن  .ﮬﻣﺪە ﺋﯩﯩﺴ ﺑرەك ﺋﯩﺸﻠﯩﻤﺳﻠﯩ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن  .ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﯩﺴ ﺑدﯨﻨﯩ ﻣﯩﺮو
ﺋﻮرﮔﺎﻧﯩﺰﯨﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺗﺎراپ ﻛﺗﻧﻠﯩﺘﯩﻦ ﺋﻟن .
 -3زەﻛر راﻛﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨ ﺋﯩﻠﯩﺶ  :ﺗﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼر ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟﺪﯨ ، زەﻛر راﻛ ﺧﺗﻨﯩﺴ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا
دﯨﯜدەك ﻣۋﺟﯘت ﺋﻣس  ،ﻟﯩﯩﻦ ﺧﺗﻨﯩﺴ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺎﯨ ﻧﯩﺴﺒت ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎز ﺋﻣس  .ﺋﺎﻣﺮﯨﯩﺪا ﺧﺗﻨﯩﺴ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ زەﻛر راﻛﯩﻐﺎ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﯘش ﻧﯩﺴﺒﯩﺘ ﻧل  ،ﮬﺎﻟﺒﯘﻛ ﺧﺗﻨﯩﺴ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬر  100ﻣﯩﺪا 2.2
ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋﯘ ﻳردە راﻛﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟ ﮬر ﻳﯩﻠ 750 ﺑﯩﻠن 1000ﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن  .ﺋﮔر ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﻠر ﺧﺗﻨﯩﺴ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ
 ،ﻛﯩﺴﻟرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧ 3000 ﮔ ﻳﯩﺘﯩﺪۇ  .ﺟﻮﯕﻮ  ،ﺋﯘﮔﺎﻧﺪا  ،ﭘﯘرﺗﻮرﯨﻮﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺧﺗﻨﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن دۆﻟﺗﻠردە زەﻛر
راﻛ ﺋرﻟر ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ راﻛﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە  %12دﯨﻦ  % 22ﮔﯩﭽ ﺋﯩﯩﻠﻳﺪۇ  .ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻳﯘﻗﯘرى
ﻧﯩﺴﺒت .
 -4ﺟﯩﻨﺴﯩ ﻛﯩﺴﻟﻠﯩﻠر  :ﺗﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼر ﺷﯘﻧ ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﯨ ، ﺟﯩﻨﺴﯩ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ) ﻛﭘﯩﻨﭽ زﯨﻨﺎ‐ﭘﺎﮬﯩﺸ ۋە
ﺑﭼﭽﯩﯟازﻟﯩﻖ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ( ﻳﯘﻗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﯩﻨﺴﯩ ﻛﯩﺴﻟﻠﯩﻠر ﺧﺗﻨﯩﺴ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﯩﻤﯘ ﺧﺗر ۋە زور
دەرﯨﺠﯩﺪە ﺗﺎرﻗﯩﻠﯩﺪۇ  ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﮬﯩﺮﭘﯩﺲ  ،ﻳﯘﻣﺸﺎق ﻗﯩﭽﯩﺸﯩﺶ  ،ﺳﯩﻔﻠﯩﺲ  ،ﻛﺎﻧﺪﯨﺪا  ،ﮔﻮﻧﻮرﯨﻴﺎ ۋە ﺟﯩﻨﺴﯩ ﺋزا ﺧﻮرەﻛﻠﯩﺮى .
ﺑﯘ ﻳردە ﻳﻧ ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺧﺗﻨﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻗﯘرداﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪا  ،ﺋﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻠن ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺶ
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ﺋﯩﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﺎزاﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺗﻛﯩﺘﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﮬﺎزﯨﺮﻗ زاﻣﺎن ﺗﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻠﯩﺮى ﺑﺎر  .ﺑﯩﺮاق ﺑﯘ ﺧﺗﻨﯩﺴ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻳﺪﯨﺰ ﺑﺎر ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺟﯩﻨﺴﯩ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺋﺗﯜزۈش ﻧﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪە ﺋﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻠن ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻨ ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎﻳﺪۇ
 .ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ  ،ﮬﻣﺪە ﺑﯘ ﻧﯘرﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎن ﺟﯩﻨﺴﯩ ﻛﯩﺴﻟﻠﯩﻠردﯨﻦ زﯨﻨﺎ‐ﭘﺎﮬﯩﺸ ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎن
ﺟﯩﻨﺴﯩ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت  ،ﺑﭼﭽﯩﯟازﻟﯩﻖ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯩﺮﮔﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﮬرﻛﺗﻠردﯨﻦ ﻳﯩﺮاﻗﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻗﯩﻘﯩ ﻳﻮﻟ ﻳﻮق .
] ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰ ﺋﯩﺴﻼم ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﯩﯔ زﯨﻨﺎ ۋە ﺑﭼﭽﯩﯟازﻟﯩﻘﻨ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩ ﮬﯩﻤﯩﺘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻟﻳﻤﯩﺰ [.
 -5ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻻﻳﺎﺗﻘﯘ ﺑﻮﻳﻨ راﻛﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼش  :ﺗﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼر ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ دﯨﻘﻘت ﻗﯩﻠﺪﯨ ، ﺧﺗﻨﯩﺴ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋرﻟرﻧﯩﯔ
ﺧﻮﺗﯘﻧﻠﯩﺮى ﺧﺗﻨﯩﺴ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﺋرﻟرﻧﯩﯔ ﺧﻮﺗﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﺑﺎﻻﻳﺎﺗﻘﯘ ﺑﻮﻳﻨ راﻛﯩﻐﺎ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﺑﻮﻟﯘش ﺧﺗﯩﺮى ﺋﺎز .
] د .ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺑﺎرﻧﯩﯔ ﺧﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑ-76 ب دﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﻨﺪى  [ .ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ .
] ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﻐﺎن ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎل  :ﭘﺮوﻓﯧﺴﺴﻮر ۋاﻳﯩﺰۋەل  ،ﺋﺎﻣﺮﯨﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠ دوﺧﺘﯘرى ژۇرﻧﯩﻠ-1991 ، ﻳﯩﻠ-41 ، ﺳﺎﻧﯩﺪا ﻧﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن [.
ﭘﯧﺸﯩﯟا ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺳﺎﻟﯩﮫ ﻣﯘﻧﺟﺠﯩﺪ
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