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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب                                                                                    

 وربا ومواجهة اإلستعمار األوربي املسلمون يف دول شرق أ            

 العصيمي   بقلم أ/أمل مطر                                                                                                                                              

والسالم على عبده ورسوله      والصالة  العاملني  هلل رب  للناس  األمني سيدنااحلمد  وبشرياً  ونذيراً  للعاملني،  ونبينا حممد املبعوث رمحة 

وعلى ومن اهتدى أمجعني،  وأصحابه  يوم الدين   هبداه    آله   .إىل 

 أما بعد:  

الشرقية  ارانتش  بدأ  قد يتاجرون بالفراءوالسلع    اإلسالم يف أوربا  الذين  هـوأوائل  3ويف ق  ,عن طريق أوأل:التجاراملسلمون 

هلم على ضفاف هنرالفوجلا10هـ/4ق. م اليت 13هـ/7ثانيأ:عن طريق القبائل التتارية يف ق  ,م أختذو هوالء التجار مراكز 

حوض هنر الفوجلا وأستقرت يف مشال البحراألسودويف أسفل  املسلمون ال  أسلمت  دول البلقان ولكن  وبدأ  بلغارين باهلجرة إىل 

لنشره بني   ضعيف يف تلك البالد لقلة عددهم بالنسبة لسكان البالد ولعدم متكنهم من معرفة الدين اإلسالمي  كان أثرهم 

احملاوالت يف  ,هلم عدة حماوالت  وكانت  القسطنطينة  منذ حرص العرب املسلمون  على فتح  ثالثأ:  و  ،الناس العصرالراشدي  أوىل 

عنه  يف  عثمان بن عفان رضي اهلل  يف ,عهد اخلليفة  عنه  العصراألموي يف والثانية  سفيان رضي اهلل  والثالثة    ,عهداخلليفة معاوية بن أبي 

عبدامللك يف عهد حممد    واخلامسة  ,ولثم احملاولة الرابعة  بالعصرالعثماني يف عهد السلطان بايزيداأل ،  يف عهد اخلليفة سليمان بن 

يفتح القسطنطينةالثاني  /  857عام  الذي أستطاع أن   .م ولقب بالفاتح  1453هـ 

دول شرق أوربا   نتناول  به  وأمهها,سوف  شبه    )دول البلقان( وكلمة البلقان تعين"اجلبل" الذي سيطر على شبه اجلزيرة ومسيت 

والغرب عرببلغاريا  ,اجلزيره البلقانية  .وتفصل جبال البلقان بني الشرق 
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البلقاو  وإيربيان منطقة  إىل جانب إيطاليا  ثالث شبه جزيرة يف أوروبا،  من  ,هي  منطقة البلقان عدداً  البُلدان، وتقع يف أقصى اجلنوب تضُمّ 

من الغرب، واأليونيّ من اجلنوب  ثالث جهاتٍ؛ حيث حيدّها البحر األدرياتيكيّ  البحار من  وحتدّها  الشرقيّ من قارّة أوروبا، 

من اجلنوب، و  املتوسّط  واألبيض  اليت انتشرهبا اإلسالم:,(4)األسود من الشّرقالبحرالغربيّ،   من أهم دول شرق أوربا 

ل-1 : أ باجلزء الغربي من شبه جزيرة البلقان دولة بلقانيةبانيا  هـ، أخريات  8م يف أخريات القرن  دخلها اإلسال ,تقع جنوب أوربا 

) قوصوا ( يف عام اإلسالمي  من الفتح   م13 لسلطان الدولة العثمانية يف معركة  ، الذي أخضعها  /   792العثماني  م   1389هـ 

الثانية  ثم سيطرالشيوعيون,م1917حصلت على إستقالهلا،(5) وعزلت عن العامل وعملوا على   ,(6)على احلكم عقب احلرب العاملية 

ورجال الدين حبجة الدعاية   وأعدم كثريمن األئمة,ساجدمبنأدينيأمعظمها م  2169م أغلقت  1967حرب اإلسالم ففي عام 

دينية وحيازة كتب  الدعاية اإلحلادية,ضدالدولة  وبثت  بالدين  شي1984هـ/1404ويف عام   ,ثم أعلنوا عدم االعرتاف  من    م بدأ 

على العامل ولكن اليزال   دينهم  يعانون  املسلمون اإلنفتاح  تعليمهم أمورد  تتوىل  واحدة  فقد هدمت  ,بعدم وجود مؤسسة إسالمية 

ومنعوا إختاذ امساء إسالمية الشرعية  ,مساجدهم  مراسم الزواج  وبإهنيار  ,وغرسوا املبادئ االحلادية  ,والصالة على األموات  ,ومنعوا 

العبادة والسفرواهلجربالش فتح املساجدوحرية  نشاط املسلمون وأعيد   أكثرا الغالبية العظمى  فيهوميثل املسلمني    ,ةوعية رجع 

تتعدى أما النصارى الكاث  ,ألبانيا سكان من%    85من    فأقلية ال  ملسلمون من  وا ,من السكان   %   14 وليك واألورثوذكس 

 .الدولة الوحيدة املسلمة يف أوربا  وهبذا أصبحت ألبانيا  ,أهل السنة األحناف

وهي أكرباجلمهوريات   البلقان من دول : يوغسالفيا -2 وهي مجهورية إحتادية تتكون من ست مجهوريات هي:صربيا 

، وسلوفينيا  و  واهلرسك  ,عاصمتهالبولياناعاصمتها مدينة بلجرد العاصمة االحتادية  ، والبوسنة  وعاصمتها  مدينة زغرب  وكرواتيا 

تيتوجراد، اجلبل األسود  وعاصمتهاسكوبيا  ومقدونيا,وعاصمتها مدينة سرياييفو   وظهرت هذه اجلمهوريات يف أعقاب ,وعاصمتها 

تسوية مابعد احلرب األوىل يف  يبلغ عدد سكاهنا أكثر من   , (8)احلرب العاملية  مليون نسمة    22وصل اإلسالم إىل هذه اجلمهورية اليت 
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ـ بعد   1401حتى عام  صقلية يف ق.ه العثماني م9هـ/  3فتح  ويشكل املسلمون   ,اإلسالمي  ، إال أنه ازداد بشكل كبري مع الفتح 

يوغسالفيا  20حاليا حوايل   النمسا على مناطق عديدة من ة أسوعندما ضعفت الدولة العثماني,  % من السكان يف  تولت 

لالضطهادوعمليات التنصرييوغسالفياوتعرض ا بعضهامثل اجلبل األسود وصربيا,  ملسلمني  إىل التخلي  ,وأستقل  الدولة العثمانية  وأضطرت 

سنة مما أضطر الكثريين منهم إىل  ثم   ,م1878هـ/1295عن البوسنة واهلرسك  تعرض املسلمون إىل إضطهاد األرثوذكس 

يوغسالفيا اإلسالميةاهلجرة خارج  احلرب العاملية األوىل  ,إىل تركياوالبالد  شرارة  عاصمة البوسنة واهلرسك    وكانت سراييفو 

لسريايفو أثناء زيارته  ويل عهد النمسافرديناند وزوجته  أحتلها األملان  ثم بعدذلك ,م1914هـ1337عام   عندما أغتال طالب صربي 

ثواإليطاليون أثناء احلرب العا الثانية  بعد هزمية أملية  سيطر  ,   ملانية يف مجهورية فدراليةم أستقلت  احلرب العاملية الثانية  وبعد 

يوغوسالفيا  تيتو  الشيوعيون على احلكم يف  وغضبهم عليهم   فتعرض املسلمون ملذابح  بزعامة  وصب الشيوعيون جام حقدهم 

واهلرسك قبل احلرب العاملية األخرية   البوسنة  وقد كان يف والية  اإلسالمي  واملدارس  مسجدا خربت   170فهدمت املساجد 

عنيفة ضد الدين بعامة وضد املسلمني خباصة فقد قتل   وسادت موجة  بقي منها لكن هدمت مئذنته  واحد  ألف   24مجيعها ما عدا 

الشاقة سلم بعد احلرب مباشرة م واألشغال  أوالسجن  من علماء املسلمني أما باإلعدام  أهنارت  ثم   ,منهم مفيت كرواتياوكثري 

الش  .يوعي وتفككت يف أعقاب األهنيار 

وأصبح هلم كيان  1973هـ/1393عام ويف    للمسلمني    السنوات األخريةويف ,(12)م أعرتفت الدولة بكيان املسلمون  أصبح 

للعلماء  رئيس العلماء وجمالس  وغريها من املؤسسات الدينية,احتاد يرأسه  ومساجد    تزايد,(13)كما صار هلم مدارس 

خسروبك بسراييفو  وانشئت,مسجد2700عدداملساجد إىل  مثل مدرسة  اإلسالمية  للمؤسسات  ,(14)  املدارس  توجد بقايا  كما 

وقد أخذ عدد احلجاج   تلك البالد هذا  تشهد على عظمة اإلسالم يف  تعرضت للتدمري سابقا وصارت آثارا إسالمية  اليت  اإلسالمية 

واهلرسك منذ عام  األخرية حتى حدثت مأساة البوسنة  يتزايد سنة بعد أخرى يف اآلونة  واليات  1994اليوغوسالف  واستقالل  م 

 .يفيوغوسال
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مجاعه منهم اجملر  على يد بعض القبائل البلغارية املسلمةم  10هـ/4ق ة البلقانية منذ  دخل اإلسالم إىل هذه الدول اجملر: -3   وأستقرت 

العثمانيون  ,م   1586هـ/عام 944العثماني لبالدهم    اإلسالمي  كما اعتنق عدد من اجملريني اإلسالم بعد الفتح, من البالد عام خروج 

ترك املسلمون أثار كثرية  1687هـ/1098 واملكتبات م وقد  واملدارس  واحدأ  ,هناك كاملساجد  يبلغ   ,مل يبقى منها أالمسجد 

منهم يف العاصمة بودايست قرابة    4500عدد املسلمني يف اجملر حاليا     .مسلما 650مسلم يقيم 

لغاريا -4 قبائل البلغاراليت أسلم كثريمنها قبل ق  ,دولة صغرية تشرف على البحراألسود من الشرق   : ب ثم   ,م10هـ/4مسيت بأسم 

العثمانيد اإلسالمي  فتحها من   خلها اإلسالم بالفتح  حتت احلكم   ,)(م1396- م  1372/   هـ799-هـ 774عام وأستغرق  وبقيت 

وإثارة النعرات القومية)(  و  ،م1878مؤمتر برلني عام   العثماني حتى الدول األوربية  العثمانية بدسائس  ا  وعندهأنفصلت عن الدولة 

مملكة عام و حصلت على استقالهلا نسمة 9وعدد سكان بلغاريا   ,م  1908أصبحت  ما يقرب   ,ماليني  سكان الماليني من   4بينهم 

اإلسالميتكونون من البلغار الذين اعت  حيث,مسلمني منذ الفتح هبا  العثمانيونمن  و   ,نقوا  الذين    ,الذين استقروا  إىل جانب بعض التتار 

لإل  ,إىل بلغاريانزحوا   وليست هلم مدارس خاصة  ويتعرض املسلمون  إذا منعوا من احلج  ضطهاد من جانب السلطات الشرعية احلاكمة 

املساجد وحظرت النحر يوم عيد األضحى , وهدمت  وأجربت النساء على السفور  تنصري املسلمني بالقوة  كما حاولت احلكومة 

على الدفن يف صندوق على الطريقة  , وأجربهتم  دفن موتاهم على الطريقة اإلسالمية  كما منعت احلكومة البلغارية املسلمني من 

، ومنعت امل املتبعة  املسيحية بكامل لباس امليت  بالطريقة  على الزواج  وأجربهتم  بعقود إسالمية  سلمني أيضا من عقد زواجهم 

حتى أمهلت هذه املساجد وصارت مهددة بالسقوط   على منع املسلمني من الصالة مبساجد القرى اإلسالمية  دأبت  ، كما  بل  ,عندهم 

املواصالت العامة  أدى كل ذلك إىل جعل ,ومنعت املسلمني من استعمال  املناطقوقد  متخلفة عن بقية  وبعد احلرب    ,)(املناطق اإلسالمية 

على السلطة يف البالد عام   العاملية الثانية واصلوا هذه السياسة من   ,م 1945لقي املسلمون االضطهاد على يد الشيوعيني الذين استولوا 

تعليم أ مما أضطربعض املسلمني من  خاصة اإلسالمي  عن عاملهم  إضطهاد للمسلمني ومنعوا التعليم  عنهم وعزلوهم  سرأ  والدهم 

دخول املصاحف البالدوأغلقوا املساجدومنها ماحول إىل متحف أوكنيسة   متامأ ومنعوا  على تغري أمسائهم  ,اإلسالمي  وأجربوهم 
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الشيوعي امللحد تذويب املسلمني يف اجملتمع  حماولني  تبعتها حركة هتج1989ولقد قاوم املسلمون ذلك  عام   ,اإلسالمية  ريوطرد م  

 .للمسلمني إىل تركيا

أهنيار الشيوعية   تظهر للوجود ولكن تقف السلطات ,مسح للمسلمني البلغار بالعودة إىل بلغاريا وبعد  اإلسالمية  بعض اهلئيات  وبدأت 

للذود عنهم ,للمسلمني باملرصاد    .مامل يتحرك املسلمون من خالل منظماهتم 

5- : اإلسالمي العثماني  ثم ,م13هـ/7عن طريق الدعاة يف ق.  دخل اإلسالم إليها,البلقان تقع مشال شرق  رومانيا  تلك البالد ل  بالفتح 

األوىل وترك العثمانيون ,م1484منذ عام  عقب احلرب العاملية  تعرض املسلمون أللوان من اإلضطهاد,  رومانيا  وهاجر كثري من  حيث 

يقد1927هـ/1346ويف عام   ,املسلمني إىل تركيا ألف ر عدد املسلمني يف رومانيام  ومائتان وعشرون  ثم وصل قبل   مسلم مليونني 

الثانية إىل   (,ألف نسمه260احلرب العاملية  الثانية  ) وخاصة  بعد قيام احلكم الشيوعي يف  ,ثم زادت هجرهتم بعد احلرب العاملية 

ذلك حافظت بعض    ,ألف فقط 90م إىل  1971هـ/1391فوصل عددهم   البالد وبالرغم من  ممالقي املسلمون من إضطهاد ومضايقات 

جنوب رومانيا مثل مدينة اجمليدية  يف بوخارست    ومسجد ,هلم   ويوجد للمسلمني مفتى أكرب,  املناطق على أوضاعها اإلسالمية 

   .العاصمة)كارول(

6- : ليونان  يف اليونان على إثارة    , م15يف ق. العثمانياإلسالمي  خلها اإلسالم أثناء الفتح دا م ثم عملت الدول األوروبية 

، فأرسل السلطان العثماني   يتمكن األسطول العثماني من السيطرة على األوضاع  ومل  باملسلمني  وفتكوا  ضد العثمانيني   األهايل 

وايل مصر) حممود الثاني ( محلة عسكرية  أرسل احلمله  إىل  علي باشا وبدوره  إبراهيم حممد  وجنح يف السيطرة  باشا    بقيادة ابنه 

، ثم اقتحم أثينا يف عام  ـ    1242على جزيرة كريت  مطالبني ,م1826/ه وفرنسا وروسيا  وعندئذ حتركت بريطانيا 

اليونان  مؤمتر لندن عام طبقأ ملصاحلهم الشخصيةباستقالل  ومتكنت أساطيلهم من إجبار قوات حممد    ,م1828/هـ  1244وعقدوا 
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  من  تأثر اإلسالم يف اليونان هبجرة كثريلذا,م1829هـ/1245  وحصلت اليونان على إستقالهلا,نان ليوعلي باشا على االنسحاب من ا

ذلا  العثمانني ومع  وقتنا باليونانمنهم  توجد أقلية مسلمة ك املسلمني   .احلاضر  حتى 

7-   : لضغوط من  م إىل جزيرة كريت منذ القرن الثالث اهلجريدخل اإلسال كريت ورودس  تعرضت اجلزيرة  ، ثم 

والبنادقة   م 1669ا الضطهاد شديد حتى فتحها العثمانيني عام هئتعرض املسلمون أثناو ,خمتلف القوى اخلارجية كالدولة البيزنطية 

العثمانيني ,نصف سكان اجلزيرة مسلمون فأصبح ترك اجلزيرة عام   اضطروا  تسليم,م 1898إىل  م وقد  1908ليونان عام ها لومت 

وإىل برقة حتى كادت اجلزيرة أن ختلو من   ,هاجر كثري من مسلمي كريت إىل مصر  من االضطهاد املسيحي  األوربي  هربا 

اهلجري ، ثم دخلها العثمانيون منذ  ,إلسالمل أثر لك دخلها اإلسالم حني فتحها املسلمون يف القرن األول  جزيرة رودس فقد  وأما 

لليونانوق ,م  1522عام  تابعة  أصبحت رودس عقب احلرب العاملية األوىل   .د 

ولكن النورمان     ,هـ  256جزيرة تقع جنوب صقلية وقد دخلها اإلسالم على يد األغالبة حكام تونس منذ عام  مالطه: -8

عليها عام  ـ    483استولوا  وهتجري ، حتى الفتح,ه العثماني هلا  اإلسالمي    فأصاب مسلميها ما أصاب مسلمي جزيرة صقلية من اضطهاد  

/  959عام  لإل  1552هـ  ق حتلهاثم أ ,باجلزيرةنشاط   سالم م وأصبح  أواخر  أثناء مطاردة األسطول اإلجنليزي   ,م18اإلجنليز 

، وظلت خاضعة لإلجنليز حتى حصلت على استقالهلا دول الكومنولث   م1964للحملة الفرنسية على مصر  بة  نس ,يف اطار جمموعة 

مبالطة هي   فيها كاملساجدوغريها.  و ,% 11املسلمني  ووجودبعض املؤسسات اإلسالمية   تشهد  نشاط ثقايف 

داخلة ضمن االحتاد السوفييت : أقطار أخرى يف شرق أوربا -9 وهي      ,سابقأ  توجد مجاعات مسلمة يف عدة مجهوريات أوروبية 

ومعزول جمهولة  اإلسالميمناطق  العامل  عن  كاريليامثل  ,ة  روسيا و   ,أوكرانياو   ,مولدافياو   ,ليتوانياو   ,التفياو   ,إستونياو   ,مجهورية 

جبمهورية روسيا االحتادية    ,البيضاء البيضاء  وروسيا  وأكرانيا  أحلقت  كاريليا  وعزلة من ,وقد  تعرض املسلمنب الضطهاد  ولقد 
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الشيوعني.و  بالالتينية  قبل  يتكلمون  منهم  األوربي  اجلناح  مسلمي  منح   ,والروسية    ,إن  منحهم  املسلمني  على  توجب  ثم  ومن 

اإلسالمي احلنيف   والدين  يؤخذون إىل مصر ألجل تعليمهم أصول اللغة العربية  حيث  لطالب العلم من أبناء هؤالء املسلمني   .دراسية 

لعثمانية يف شرق  وإهنيار الدولة ا  أوربا:  أسباب ضعف 

ت هـذه االمتيـازات  -  1 ق االمتيـازات األجنبيـة يف بـادي األمـر وكاـن ة العثمانيـة عـن طرـي بدأ التدخل األوروبـي يف شـؤون الدوـل

بسيطة يف بدايتها وال تشكل خطرا على الدولة فالعثمانيون أقوياء وقتـذاك ويسـتطيعون إلغـاء هـذه االمتيـازات متـى شـاءوا ، لكـن 

فيما بعد إىل اتفاقـات ثنائيـة حبيـث أصـبح يف مقـدور السـفن األوروبيـة دخـول املـواني العثمانيـة بـل وصـل األمـر هذه االمتيازات حتولت 

ك  ات العثمانيـة وأدى ذـل ة العثمانيـة ، واسـتقطاب أوروبـا لاقليـات النصـرانية القاطنـة يف الوالـي إىل حد التدخل القنصلي يف شؤون الدوـل

ذريعة ل وإجياد  حبجة محاية الرعايا النصارى .إىل إشعال بؤر الفنت   لتدخل األوروبي 

دول األوروبيـة بالعـداء يف معظـم أحواهلـاأ-2  وكـان األوروبيـون يعتمـدون بنـاء التحالفـات فيمـا  ,تسمت عالقة الدولة العثمانيـة باـل

جلاهبه املد العثماني    .بينهم 

وإقلــيم آزاق لصــا  ,إقلــيم ) ترانســلفانيا ( ومعظــم بــالد اجملــر لصــا  النمســا معاهــدة كــارلوفت   فقــد العثمــانيون مبوجــب-3

وإقليم دملاسيا وقسم من جزيرة املورة لصا  البندقيـة ، سـارت أمـور الد ة العثمانيـة بعـد مروسيا  عاهـدة كـارلوفت  مـن سـيء إىل وـل

ـ ومعركــة ) بلغــراد ســنة 1129، إذا خســرت معــركتني متتــاليتني مــع النمســا معركــة بيــرت وارديــن ســنة أســوأ  ثــم ,  هـــ 1130هــ

ـيت بســاروفت  مبعاهــدة ــة العثمانيــة وإهــدار لكرامتهــا ومسعتهــا يف أوروبــا فبمو تعــد مــن أشــد املعاهــدات إذالأل اـل جبهــا فقـــد للدوـل

وقسـما مـن والشــيا  ,النمسـا مـنهم اجلــزء األكـرب مـن صــربيا تالعثمـانيون مـا تبقـي هلــم مـن أراضـي اجملــر لصـا  النمسـا كمــا أخـذ

ة يف امليـاه العثمانيـة ثم مب,وقسما من البوسنة, ة املالحـة للسـفن الروسـية التجارـي عاهدة كـارتيجي حصـلت روسـيا مبوجبهـا علـى حرـي

ة الكنـائس  األرثوذكســية  يف اسـتانبول واعـرتاف العثمـانني ل, روس علــى بعـض املنـاطق الواقعــة ,لـروس حبقهــم يف محاـي وسـيطرة اـل
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لصا   ,مشال البحر األسود على التخلي عن سيادهتم على منطقة القرم   احملليني يف املنطقة.  احلكام   وإجبار العثمانيني 

ة مـن أراضـيها بالقسـم األوروبـي وبسـبب  م1912عـام  بعد حرب البلقان االوىل خسرت الدولة العثمانية -4 أكثـر مـن نـانني باملاـئ

ة العثمانيـةمـن األراضـي العثمانيـة السـابقة يف أ مسـلم لنحـو مليـونني ونصـف املليـون ذلك بدأ التـدفق الكبـري  ثـم  ,وروبـا إىل داخـل الدوـل

ة العثمانيـة ايف حـرب البلقـان ال دخلـت الدوـل ث السـتعادة1913ثانيــةمـع الصـرب واليونــان ضـد بلغارـي ة م كطـرف ثاـل و شــرقي  أدرـن

للعثمانيني  ت بلغارياسلّم عاهدة بوخارستموجب مب و   ,تراقيا و مدينة أدرنة  تراقيا    .شرق 

تج عنهـا إسـتقالل اجملـر بعـداحلرب العامليـة األوىل ىدول احللفاء مع الدول األخر معاهدات الصلح اليت وقعتها  -5 ت يوغسـالفيا و  -ـن تكوـن

ت تشيكوسـلوفاكيامن صـقالبة الشـمال)بوهيمياو  –من صقالبة )البوسنة واهلرسـك وسـاحل داملاشـيا( والصـرب   ,ومورافيـا ,تكوـن

 ,وضــمت رومانيــا أقلــيم ترانســلفانياالغين مبنامجــه وغاباتــه ,فقــدت اجملرحــوايل نصــف مســاحتها ,ضــمت فاليســا اىل بولنــدا -وســيليزيا(

ا مب ان كمـا عـدلت حـدودها الغربيـة لصـا  يوغسـالفياوفقـدت بلغارـي ذي ضـم لليوـن العثمــانيون فقـد  ,وجبهـا سـواحلها علـى حبـر اجيـه اـل

رة غــاليبويل ,مبوجبهـا امرباطوريتهـا يف أوربــا ماعـدا القســطنطينية تغـريت حــدود تركيـا االوربيــة  ,وشـاطي حبرمرمرة.وشــبه جزـي

ة املالحـة يف املضـايق علـى أن تشـرف عليهـا جلنـة حتـت فتنازلت عن جزر حبراجيه اليطاليا واليونان وعن ق ربص لربيطانيا وتقـررت حرـي

دة و ,رعاية عصبة األمـم املتحـدة ة العثمانيـة يف أوربـا وظهـرت دول جدـي نتيجـة تسـويات الصـلح بعـداحلرب العامليـة األوىل أهنـارت الدوـل

ة  م1923هــ/1341عـام العثمانيـة اخلالفـة اإلسـالمية ثم مت إلغـاء ,يف أوربا مثل تشيكوسلوفاكيا ولتوانيا وبولنده وأصـبحت مجهورـي

 .علمانيةتركيا ال
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