 ‐ 110350ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﮔن ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﺘﺎ ﺋﺎﻳﻨ ﻛرۈش ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ
ﺳﯘﺋﺎل
ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﮬﯩﻼل ﺋﯧﻴﯩﻨ ﻛردۇق دەﻳﺪۇ ،ﺋﺎﺳﺘﺮوﻧﻮﻣﯩﻴ ﻣﯘﺗﺧﺳﺴﯩﺴﻠﯩﺮى ﺑﯘ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺋﺎﻳﻨ ﻛرۈش ﻣﯘﻣﯩﻦ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەﻳﺪۇ ،ﻣﯧﻨﯩﭽ ﺑﯘ ﻣﯘرەﻛپ ﻣﺳﯩﻠ ﺋﻣس ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﺷﺘﺎ ﺧﺎﺗﺎ ﻛﯧﺘﯩﺶ ۋە ﺑﯧﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻨﺪۇر .ﺑﯘ ﻳردﯨ ﻣﺳﯩﻠ :ﺷﻣﺴﯩﻴ ﮬﯧﺴﺎﺑﯩﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﺳﺘﺮوﻧﻮﻣﯩﻴ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﺷﯘ ﻛﯩﭽﯩﺪە ﺋزﯨﺪە ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺋﯩﻠﻐﺎر ﻛﯜزۈﺗﯜش ﺋﯜﺳﯜﻧﯩﻠﯩﺮﯨ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭙﻤﯘ ﺋﺎﻳﻨ ﻛرەﻟﻤﯩن ﺗﯘرﺳﺎ ،ﻛز ﺑﯩﻠن ﻛرۈش ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ﺋﮔر ﻣﺳﯩﻠ
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻛﺴﯩﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪى ،ﻳﻧ ﺋﯩﻠﻐﺎر ﺋﯜﺳﯩﻨﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﻛرۈپ ﻛز ﺑﯩﻠن ﻛرەﻟﻤﯩن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪى ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە روزا
ﺗﯘﺗﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﻛ ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﻤﯩﺰﻣﯘ؟ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﮬﯧﻴﺖ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰﻣﯘ؟ دﯦن ﺗﺎﻻش‐ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﻳﻮﻟﻠﯘق ﺑﻮﻻﺗﺘ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘ ﻳردﯨ
ﻣﺳﯩﻠ ﻛز ﺑﯩﻠن ﻛرﮔن ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﻠﻐﺎر ﺋﯜﺳﯩﻨﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﻛرەﻟﻤﯩن ،ﻣن ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻣﯘ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰار ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯘ
ﻣﺳﯩﻠﯩﺪﯨ ﺋﯩﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻳرﮔ ﺗﻮﺧﺘﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘﯩ ﻣﺳﯩﻠﯩﻠرﻧ روﺷن ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ
ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت‐ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﮔﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﺷﺘﺎ ﺋﺎي ﻛرۈش ﻳﺎﻛ ﮬﺎۋا ﺗﯘﺗﯘق ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎي ﻛرۈﻟﻤﯩﻧﺪە ،ﺷﺋﺒﺎن ﺋﯧﻴﯩﻨ ﺋﻮﺗﺘﯘز ﻛﯜن
ﺗﻮﻟﯘﻗﻼش ﺋﺎﺳﺎس ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺲ ۋە ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﺑﯘﻧ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪۇ .ﺋﺑﯘ ﮬﯜرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﺎﻳﻨ ﻛرۈپ
روزا ﺗﯘﺗﯘﯕﻼر ،ﺋﺎﻳﻨ ﻛرۈپ ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﻼر ﻳﻧ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯧﭽﯩﻼر ،ﮬﺎۋا ﺗﯘﺗﯘق ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎي ﻛرۈﻟﻤﯩﻧﺪە ﺷﺋﺒﺎن ﺋﯧﻴﯩﻨ ﺋﻮﺗﺘﯘز
ﻛﯜن ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﯕﻼر] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1900 ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1081 ﮬدﯨﺲ[.
ﮬدﯨﺴﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬﺎۋا ﺗﯘﺗﯘق ﺑﻮﻟﺴﺎ دﯦن ﺳزﮔ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺷﻣﺴﯩﻴ ﮬﯧﺴﺎﺑ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺳﻠﯩﺪە ﺋﺎﻳﻨ ﻛز
ﺑﯩﻠن ﻛرۈش ﻛﯧﺮەك ،ﺋﮔر ﺋﯩﻠﻐﺎر ﺋﯜﺳﯩﻨﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﻛرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻣﯘ ﻛﯜﭼ ﺋﯩ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗﯩﻨ
‐106489ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪۇق.
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ﺋﺎﻳﻨ ﺋﯩﻠﻐﺎر ﺋﯜﺳﯩﻨﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﻛرەﻟﻤﻳﺪۇ ﺋﻣﻤﺎ ﻛز ﺑﯩﻠن ﻗﺎﻧﺪاق ﻛرﯨﺪۇ؟ دﯦن ﻣﺳﯩﻠﯩ ﻛﻟﺴك؛ ﺋﺎي ﻛرۈﻧﯩﺪﯨﻐﺎن
ۋاﻗﯩﺖ ۋە ﺋﻮرۇﻧﻼرﻏﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻮﻣﯘﻣ ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ﮬﻛﯜم ﺋﺎﻳﻨ ﻛرۈﺷ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﮔر ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺑﯩﺮى
ﻳﺎﻛﯩﺌﯩﯩﺴ ﺋﺎﻳﻨ ﻛرﯨﺪﯨن ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﺎي ﻛرﮔﻧﻠﯩ ﺋﺎﺳﺎﺳن روزا ﺗﯘﺗﯩﻠﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﮬﯧﻴﺖ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﺎﻟ ﺳﻮت ﻣﮬﯩﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘ ﺷﻳﺦ ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻠﯘﮬﻳﺪان )ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ
ﺋﯘزۇن ﺋﻣﯜر ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎي( ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﻟﺨﯘدەﻳﺮى ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ،ﺋﺎﻳﻨ ﻛزۈﺗﯜش ﺑﯩﻠن ﻣﺷﮭﯘر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﺗﺘﺎ ﺋﺎي ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻼردﯨﻤﯘ ﺋﺎﻳﻨ ﻛزﯨﺘﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﺳﺘﺮوﻧﻮﻣﯩﻴ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻠﯩﺮى ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﻛﯧﻠﯩﭗ "ﮬﻮﺗ ﺳﯘدەﻳﺮ" دﯦن ﺟﺎﻳﺪا ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ دەپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﭽ :ﺋﯘﻻر ﻳﻧ ﺋﺎﺳﺘﺮوﻧﻮﻣﯩﻴ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻠﯩﺮى
ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎﺗ ۋە ﺋﯜﺳﯜﻧﯩﻠﯩﺮﯨ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﺑﯜﮔﯜن ﻛﯧﭽ ﭘﺎﻻﻧ ﺋﻮرۇﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ دەﭘﺘﯘ ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﯜﮔﯜن
ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﯘﻻر دﯦن ﺋﻮرۇﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜﻧﯜﮔﯜن ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﻮرﻧﯩﻨ ﻛﯜزەﺗﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎن،
ﭼﯜﻧ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﮬر ﻛﯧﭽﯩﺴ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴ ﺋﻮرۇﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﺎي ﭼﯩﻘﻘﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﺳﺘﺮوﻧﻮﻣﯩﻴ
ﺗﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯧﯩﺘن ﻳﻟﯩﻨﯩﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧۋەر ﺑرﮔن ﻳﻟﯩﻨﯩﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ
ﻛﺗﯜرۈﻟن.ﺋﯘﻻر ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼﮬﻐﺎ ﺋﯜزۈر ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨ ﻛز ﺑﯩﻠن ﻛرۈپ ﺋﻣﺳﺒﻟ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨ
ﺋﯜﺳﯜﻧﯩﻠﯩﺮﯨ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﺑﯧﯩﺘﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن" .رﯨﻴﺎد ﮔﯧﺰﯨﺘ ﻣﯘﺧﺒﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎن ﺳﮬﺒﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﻠﯩﻨﺪى.
http://www.alriyadh.com/2007/10/12/article286271_s.htm
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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