 ‐ 171509ﻛﯩﻤ رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﺪا :ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﺗﯩﻠﻳﻤن ،ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﻻﻳﯩﻖ ﮬﯧﭻ
ﺋﯩﻼھ ﻳﻮق  ....دﯦﺴ ﻛپ ﺋﺟﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﺎ ،ﻳﺎﻟﻐﺎن ﮬدﯨﺲ ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﯘﭼﯘر ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯧﻠﯧﻔﯘﻧﯩﻤﻐﺎ ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﻛﻟﺪى ،ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﻳﺎﻛ ﺳﮬﯩﮫ ﺋﻣﺳﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨ ﺧﺎﻻﻳﻤن،
ﮬدﯨﺲ ﻣﯘﻧﺪاق ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :ﻛﯩﻤ رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﺗﯩﻠﻳﻤن ،ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﻻﻳﯩﻖ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻗﺘﯘر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﻟﻐﯘزدۇر ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺷﯧﺮﯨ ﻳﻮﻗﺘﯘر ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﻤن دﯦن
ﺳزﻧ ﻳﯜز ﻗﯧﺘﯩﻢ دەپ ،ﺳزﯨﻨ ﺳدﯨﻘ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘرﺳﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨ رەﮬﻤت ۋە ﻣﻏﭙﯩﺮەت
ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘرﯨﺪۇ ،ﻛﯩﻤ ﺑﯘ ﺳزﻟرﻧ ﺗت ﻳﯜز ﻗﯧﺘﯩﻢ دﯦﺴ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯜز ﺷﮬﯩﺪﻧﯩﯔ ﺋﺟﯩﺮ‐
ﺳﺎۋاﺑﯩﻨ ﻳﺎزﯨﺪۇ« .ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠرﮔ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺲ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﺪا ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠ ﻳﻮق ،ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻤﺪﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ،ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﺎ،
ﻣﺎۋزۇ ﮬدﯨﺴﻠرﮔ ﺋﮬﻤﯩﻴت ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺘﺎﺑﻼردﯨﻦ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪۇق.
ﺑﯩﺰ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﺴﯩﺰ ،ﺋﯩﺴﻨﺎدﺳﯩﺰ ﻳﺎﻟﻐﺎن رﯨﯟاﻳﺗﻠر ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻟﻐﺎن ﺷﯩﺌﻟرﻧﯩﯔ ﺑزى ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﭘﺘﯘق،
ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﯩﺒﻨ ﺗﺎۋۇس ﮬﯩﺠﯩﺮﻳﯩﻨﯩﯔ -664ﻳﯩﻠ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻟ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﺳﺎ ﺋﯩﺒﻨ ﺟﭘرﻧﯩﯔ "ﺋﻣﻟرﮔ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺶ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ
ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ -3ﺗﻮم -216ﺑﺗﺘ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن .ﺋﯩﺒﻨ ﺗﺎۋۇس ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﯩﺴﻨﺎدﺳﯩﺰ ﺋﯩﻼۋە ﻗﯩﻠﯩﭗ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن:
"رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗﮬﻠﯩﻞ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ۋە ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎر ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘزﯨﻠﯩﺘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﻠر
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺑﻟﯜم"دە ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪاق رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺗﺎﭘﺘﯘق» :ﻛﯩﻤ رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﺪا
ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﺗﯩﻠﻳﻤن ،ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﻻﻳﯩﻖ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮﻗﺘﯘر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﻟﻐﯘزدۇر ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺷﯧﺮﯨ
ﻳﻮﻗﺘﯘر ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﻤن دﯦن ﺳزﻧ ﻳﯜز ﻗﯧﺘﯩﻢ دەپ ،ﺳزﯨﻨ ﺳدﯨﻘ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘرﺳﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ
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ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨ رەﮬﻤت ۋە ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﺑﯩﻠن ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘرﯨﺪۇ ،ﻛﯩﻤ ﺑﯘ ﺳزﻟرﻧ ﺗت ﻳﯜز ﻗﯧﺘﯩﻢ دﯦﺴ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯜز ﺷﮬﯩﺪﻧﯩﯔ ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﺑﯩﻨ ﻳﺎزﯨﺪۇ ،ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮاﺷﻘﺎﻧﺪا ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ:
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻠﯩﻘﯩﻤﻨ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ،ﻣﻧﺪﯨﻦ ﻧﯧﻤﯩﻨ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎڭ ﺳﻮرﯨﻐﯩﻦ ﻣن ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯧﺮﯨﻤن ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﻧﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ﻳﻮق دەﻳﺪۇ« .ﺑﯘ ﺗﻮﭘﻼﻣﺪﯨﻦ ﺷﯩﺌﻟر ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﻗﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣﺳﯩﻠن :ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴ-1104 
ﻳﯩﻠ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬررﯨﻞ ﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻨﯩﯔ"ۋاﺳﺎﺋﯩﻞ ﺷﯩﺌ-10 "ﺗﻮم -484ﺑت ﻛﻟﺘﯜرﮔن ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼردﯨﻤﯘ ﻛﻟﺘﯜرﮔن.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﺎ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻣﺗﻠﯩﺮى روﺷﻧﻠﯩﺸﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺴﻨﺎدى ﻳﻮق.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﺷﯩﺌ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﺪا زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﺪﯨ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻠرﻧﯩﯔ ﻣﺷﮭﯘر ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺑﯘ
ﮬدﯨﺴﻠر ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩ ﺋﯘﭼﯘر ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮى ۋە ﺗﻮر ﺑﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﻛڭ ﺗﺎرﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻨﺪۇر ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩ ﺋﯘﭼﯘر
ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪا ﻛڭ ﺗﺎرﻗﺎﻟﻐﺎن ﮬدﯨﺴﻠردﯨﻦ ﮬزەر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﮬدﯨﺴﻠرﻧﯩﯔ ﻣﻧﺒﯩﻴ ﻳﺎﻟﻐﺎن ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻟﻐﺎن ﺷﯩﺌ
ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﺪۇر.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﺪﯨﻦ رەﺟپ ﺋﯧﻴ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ
ﮬدﯨﺴﻠردﯨﻦ ﮬزەر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﭘزﯨﻠﯩﺘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺗﻮﻗﯘﻟﻐﺎن ﮬدﯨﺴﻠر ﺑك ﻛپ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻛﺗﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧ ﻳﺎزدى ،ﮬﺎﭘﯩﺰ ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺟر رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋزﯨﻨﯩﯔ
ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻐﺎ":رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﭘزﯨﻠﯩﺘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻛﻟن ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭙﻼرﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ" دەپ ﺋﺎﺗﺎپ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ
ﭘزﯨﻠﯩﺘ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺪا روزا ﺗﯘﺗﯘش ﻳﺎﻛ ﻣﻟﯘم ﻛﯜﻧﻠردە روزا ﺗﯘﺗﯘش ،ﻣﻟﯘم ﻛﯧﭽﯩﻠردە ﻗﯩﻴﺎﻣﺪا ﺗﯘرۇپ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﮬﺟﺠﺗﻠﯩ ﻳﺎراﻳﺪﯨﻐﺎن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ،ﻣﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﯘﻧ ﺋﯩﻤﺎم ﮬﺎﭘﯩﺰ ﺋﺑﯘ ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﮬﯩﺮەۋﯨ
ﻛﺳﯩﻨﻠﺷﺘﯜرﮔن ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﮬﯩﮫ ﺋﯩﺴﻨﺎد ﺑﯩﻠن رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﺪۇق ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻨﻤﯘ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﺪۇق،
ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺋﻣﻟر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،زەﺋﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬدﯨﺴﻠرﻧ ﻛﻟﺘﯜرۈﺷﺘ ﻛڭ ﻗﻮرﺳﺎق
ﺑﻮﻟﺪى ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﮬدﯨﺴﻨ زەﺋﯩﭗ دەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺷرت ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ زەﺋﯩﭗ
ﮬدﯨﺴ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻳﺎﻛ ﺑزى ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧ ﺳﮬﯩﮫ
ﮬدﯨﺲ دەپ ﺋﻮﻳﻼپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن زەﺋﯩﭗ ﮬدﯨﺴ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺑك ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﯟەﺗﻤﺳﻠﯩﻚ ﻛﯧﺮەك" .ﮬﻳﺮان ﻗﺎﻻرﻟﯩﻖ
ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ" -11ﺑت.
ﺗﺗﯩﻨﭽ :ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﭘﻨ ﻣﻟﭽرﻟﯩﻤك ،رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﺪا ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎزﻏﯩﻨ ﺋﻣﻟ ﻳﯜز ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺷﮬﯩﺪﻧﯩﯔ

3/2

ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﺑﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯩﺸﻼر ﺗﻮﻏﺮا ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﺘﺎ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﭽﯩﺪۇر.
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