 ‐ 349013ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮى ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮراﻧﻤﯩﺴﺎ ،ﺗﺎﻏﯩﺴ ﺋﯘﻻرﻧ ﺋدەﭘﻠﯩﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.
ﺳﯘﺋﺎل

ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮى ﺗﺎر ﻛﯩﻴﯩﻤﻠرﻧ ﻛﯩﻴن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دادﯨﺴ ﮬﺎﻳﺎت ﺗﯘرۇپ ﺗﺎﻏﯩﺴ ﺋﯘﻻرﻧ ﺋدەﭘﻠﯩﺴ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺋﯘﻻر ﺗﺎر ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﻳﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻘﺎن ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دادﯨﺴ ﮬﺎﻳﺎت ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰ‐
ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯘش ﮬﻮﻗﯘﻗ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .ﺗﺎﻏﯩﺴ ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋدەﭘﻠﯩﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ
ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ رەﺑﺒ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ،
ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﯩﭽ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﺪا ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﮔﺷﻧﻠرﮔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت‐ ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دادﯨﺴ ﮬﺎﻳﺎت ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰ‐ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯘش ﮬﻮﻗﯘﻗ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﯩﺪارﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﻗﻘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ دادﯨﺴ ﮬﺎﻳﺎت ،ﺋﻗﻠ‐ﮬﻮﺷ
ﺟﺎﻳﯩﺪا ۋە ﺷﯘ ﻳﯘرﺗﺘﺎ ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﮬﻣﻤﻳﻠﻧ ﻣﻟﯘﻣ ،ﺋﺎﺗﯩﻼر ﮬﺎﻳﺎت ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ﺋۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯜش ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺘﯩﺪۇر ،ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺗرﺑﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋدەپ‐ﺋﺧﻼق ﺋﮔﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﯘزۇرﯨﺪا ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎ
ﺳﻮﺋﺎل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﮬﻣﻤﯩﻼر ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴت ﺋﯩﯩﺴ ،ﮬر ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴت داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺋﺎل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﻳﯧﺘﻛﻠﻳﺪﯨﻐﺎن
رەﮬﺒر ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻣﺳﺌﯘل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﻮﺋﺎل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘ ﺋر ﺋز ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩ ﻣﺳﺌﯘل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ۋە
ﺋﯘﻻر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﻮﺋﺎل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎل ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩ ﻣﺳﺌﯘل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ۋە ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺋﺎل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺧﯩﺰﻣﺗﭽ
ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﺳﺌﯘل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ۋە ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺋﺎل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،دﯨﻘﻘت ﻗﯩﻠﯩﻼر! ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﮬﻣﻤﯩﻼر ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴت ﺋﯩﯩﺴ ،ﮬر ﺑﯩﺮﯨﻼر ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴت داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺋﺎل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ«] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2554 
ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1829 ﮬدﯨﺲ[.
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ﻟﯧﯩﻦ ﺗﺎﻏﺎ ﺟﯩﻴﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇش ۋە ﻳﺎﻣﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﭼﻛﻠش ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﻣﺳﺌﯘﻟﻴت ﺋﯩﯩﺴ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ،
ﺟﯩﻴﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﺳ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﻛﻠش زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺑﯘ ﺳﺋﯩﻴﺪ ﺋﻟﺨﯘدەرﯨ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻧﻠﯩﯩﻨ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن دەﻳﺪۇ» :ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﻛﯩﻤ ﭼﻛﻠﻧن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﻛرﺳ ،ﺋﯘﻧ ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﭼﻛﻠﯩﺴﯘن ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ
ﺋﺎﻏﺰاﻛ ﭼﻛﻠﯩﺴﯘن ،ﺑﯘﻧﯩﻐﯩﻤﯘ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ دﯨﻠ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﺴﯘن ،ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋڭ زەﺋﯩﭗ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪۇر] «.ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ
رﯨﯟاﻳﯩﺘ-49ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ »ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺗﻮﺳﺴﯘن«دﯦن ﺳزى
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﺑﯩﻠن ۋاﺟﯩﭙﺘﯘر .ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇپ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﺷﻨﯩﯔ ۋاﺟﯩﭗ ﺋﯩﻧﻠﯩ ﻗﯘرﺋﺎن ،ﮬدﯨﺲ
ۋە ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﯩ ﻣﯘۋاﭘﯩﻘﺘﯘر""] .ﺳﮬﯩﮫ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺷرﮬﯩﺴ-2"ﺗﻮم -22ﺑت[.
ﺋﯩﯩﻨﺠ :ﺗﺎﻏﺎ ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋدەﭘﻠﯩﺴ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﻠردە ﺗﺎﻏﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﻴﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯘرۇپ ﺋدەﭘﻠش ﮬﻗﻘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘرۇپ ﺋدەﭘﻠش دﯦن دادﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛ دادﯨﺴ
ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ،ۋە ﻣﮬﯩﻤ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﻗﺎزى ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻣﺳﺌﯘل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﺪۇر.
"ﻛﯘۋەﻳﺖ ﭘﯩﻘﮭ ﺗﻮﭘﻼﻣﻠﯩﺮى"-10ﺗﻮم -25ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﻛﻟن" :ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛ ۋەﺳﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ۋە ۋەﻟﯩﺴ
ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋدەﭘﻠﺷ ﺋﯩﺰﻧ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧ ﻳﯕﯩﻞ ﺋﯘرۇپ ﺋدەﭘﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎ ﺑﯘ ﺗﺎﻏﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﮔپ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺧﯘددى ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯘﻻرﻧ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋدەﭘﻠش ۋە ﺗرﺑﯩﻴﻠﺷ ۋەﻛﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﻼر ﺗﺎﻏﺎ ﺋﯜﭼﯜن رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن داﺋﯩﺮﯨﺪە ﺋدەﭘﻠش ﺋﻮرﻧ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ،ﮬﯧﭻ ﻛﯩﺸ ﺋﯩﻨﺎر
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎﺗﺎ ﺗﺎﻏﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﺎرازى ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﺎﻏﺎ ﺟﯩﻴﻧﻠﯩﺮﯨ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻧﻼ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻐﯩﻤﯘ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﻗﺎراش ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪا ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨ ﭼﻛﻠﻧن ﻛﯩﻴﯩﻤﻠرﻧ
ﻛﯩﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯜچ ﺑﯩﻠن ﺗﻮﺳﺎﻻﻳﺪۇ.
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ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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