 ‐ 47048ﺟﺎﻧﺎﺑ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋرﺷ ﻳﺗﺘﯩﻨﭽ ﻗۋەت ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻤﯘ ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﺟﺎﻧﺎﺑ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪا دەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋرﺷ ﻳﺗﺘﯩﻨﭽ ﻗۋەت ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە دﯦﻧﻠﯩﻨ
ﺑﯩﻠﺪۈرەﻣﺪۇ ؟

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﭼ ﮬﻣﺪۇ‐ﺳﺎﻧﺎﻻر ﺟﺎﻧﺎﺑ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋرﺷ ﻳﺗﺘﯩﻨﭽ ﻗۋەت ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﺪۇر .ﺋرش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻣرﺗﯩﯟﯨ
ﺋﯩ ﻣﺧﻠﯘﻗﺪۇر.
ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﯘﺧﺎرﯨﻴﺪا رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن) ‐(2581ﮬدﯨﺴﺪە ،ﺋﺑﯘ ﮬﯘرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ،
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺟﻧﻨﺗﺘ ﻳﯜز ﻣرﺗﯩﯟە ﺑﺎردۇر ،ﺟﺎﻧﺎﺑ ﺋﺎﻟﻼھ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺟﯩﮭﺎد ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﻣﯘﺟﺎﮬﯩﺪﻻر
ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﻣرﺗﯩﯟﯨﻠرﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺟﺎي ﺗﻳﻴﺎرﻟﯩﺪى ،ﺋﯘ ﻣرﺗﯩﯟﯨﻨﯩﯔ دەرﯨﺠﯩﺴ ﺋﺎﺳﻤﺎن‐زﯦﻤﯩﻦ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﯩﺪەك ﺑﯜﻳﯜﻛﺘﯘر.
ﺋﮔر ﺳﯩﻠر ﺟﺎﻧﺎﺑ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺟﻧﻨﺗﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼر ﭘﯩﺮدەۋس ﺟﻧﻨﯩﺘﯩﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻼر ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺟﻧﻨﺗﻠرﻧﯩﯔ
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟ دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺟﻧﻨت ﺳﺎﻧﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺟﺎﻧﺎﺑ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋرﺷ ﻗﺎرار ﺋﺎﻟﻐﺎن،
ﭘﯩﺮدەۋس ﺟﻧﻨﯩﺘ ،ﺟﻧﻨت ﺋﺳﺘﯕﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻧﺒﯩﺌﯩﺪۇر .ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺟﻧﻨت ﻳﺗﺘﯩﻨﭽ ﻗۋەت ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە
دەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋرش ﺟﻧﻨﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﯩﺪە دەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋرﺷﯩﻨﯩﯔ ﻳﺗﺘﯩﻨﭽ ﻗۋەت ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە دﯦﻧﻠﯩﯩﻤﯩﺰﻧ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪۇ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨ ﺳزﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ ﺳﮬﯩﮫ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪا رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن  -4136ﮬدﯨﺴﺘ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ
ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﺗﯜزﮔن ﮬدﯨﺲ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﻤﯩﺰ.
ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺟﺎﻧﺎﺑ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﮔر ﺑﯩﺮﻧرﺳﯩﻨ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺋﺎﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋزﯨﺪﯨﻼ ﺋﯘ
ﻧرﺳ ﺑﺟﺎ ﻛﻟﺘﯜرۈﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋرﺷﯩﻨ ﻛﺗﯜرۈپ ﺗﯘرﻏﯘﭼ ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠر ﺋﯘ زاﺗﻘﺎ ﺗﺳﺒﯩﮫ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺳﻤﺎن
ﺋﮬﻠ ﺗﺳﺒﯩﮫ ﺋﯧﺘﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺗﺳﺒﯩﮫ ﺋﯧﺘﯩﺪۇ .ﺗﺳﺒﯩﮫ ﺋﺎﺧﯩﺮى زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﻤﯩﻨﯩﺪﯨﯩﻠرﮔ ﻳﯧﺘﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺋرﺷﯩﻨ ﻛﺗﯜرۈپ ﺗﯘرﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﯩﻠر ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻼر ﻧﯧﻤ دﯦﺪى؟ دەپ ﺳﻮرﯨﺸﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﺟﺎﻧﺎﺑ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
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ﻧﯧﻤ دﯦﻧﻠﯩﯩﻨ ﺧۋەر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼردﯨ ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠر ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠرﮔ ﺧۋەر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘ ﺧۋەر ﺋﺎﺧﯩﺮى
زﯦﻤﯩﻦ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻗۋەت ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﻳﺗﯜزۈﻟﯩﺪۇ" .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﻣزﻣﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇﻛ؛ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋرﺷ
ۋە ﻛﺗﯜرۈپ ﺗﯘرﻏﯘﭼ ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠر ﻳﺗﺘﯩﻨﭽ ﻗۋەت ﺋﺎﺳﻤﺎن ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﻣﯘﺋﻳﻴﻧﻠﺷﺘﯜرﯨﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﺧﯘزەﻳﻤﻧﯩﯔ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪﯨ-105 ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺗۋﮬﯩﺪ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﺪﯨ-594 ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺳﺌﯘد رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ
ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﺋﺎﺳﻤﺎن ﺑﯩﻠن ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺳﻤﺎن ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻖ ﺑﺷﻴﯜز
ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺪۇر ،ﮬرﺑﯩﺮ ﻗۋەت ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻖ ﺑﺷﻴﯜز ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺪۇر .ﻳﻧ ﺑﯩﺮ رﯨﯟاﻳﺗﺘ" :ﮬر ﺑﯩﺮ
ﻗۋەت ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯧﻠﯩﻨﻠﯩﻘ ﺑﺷﻴﯜز ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻨ ﺋز ﺋﯧﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﻳﺗﺘﯩﻨﭽ ﻗۋەت ﺋﺎﺳﻤﺎن ﺑﯩﻠن ﻛﯘرﺳ رەﮬﻤﺎن
ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘ ﺑﺷﻴﯜز ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﯘﺳﺎﭘ ،ﻛﯘرﺳ رەﮬﻤﺎن ﺑﯩﻠن ﺳﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘ ﺑﺷﻴﯜز ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﯘﺳﺎﭘ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋرﺷ ﺳﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ،ﺟﺎﻧﺎﺑ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋرﺷﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﯩﺪە ﺋزﯨ ﻻﻳﯩﻖ رەۋﯨﺸﺘ ﺋﻮرۇن ﺋﺎﻟﺪى .ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ‐ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻼرﻧﯩﯔ
ﮬﯧﭽﻘﺎﻳﺴﯩﺴ ﺟﺎﻧﺎﺑ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﺷﯘرۇن ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﯩﻤﺎم زەﮬﺑ ﺋﻟﺌﯘﻟﯘۋ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
 -64ﺑﯩﺘﯩﺪە ،ﺋﯩﻤﺎم ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺳرﻟر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ  -100ﺑﯩﺘﯩﺪە "ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺲ" دەپ
ﺗﻛﯩﺘﻠﻳﺪۇ.
زەﮬﺑﯩﻨﯩﯔ ﺋﻟﺌﯘﻟﯘۋ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ -35ﺑﯩﺘﯩﺪە ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣﺮۇدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ
ﺟﺎﻧﺎﺑ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺗﺘﯩﻨﭽ ﻗۋەت ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﻨ ﺳﯘ ﺑﯩﻠن ﻳﺎراﺗﺘ ،ﺋرﺷﻨ ﺳﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘردى دەﻳﺪۇ .ﺷﻳﺦ
ﺋﺎﻟﺒﺎﻧ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﺳﻧﯩﺪﯨﻨ ﺳﺎﻏﻼم دﯦن.
ﻣﺷﮭﯘر ﺋﯩﺴﻼم ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋرﺷ ﭘﯜﺗﯜن ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﺪۇر دەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛز ﻗﺎراش ﺋڭ
ﺳﺎﻏﻼم ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﺗﯘر.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ )ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺋﺎﻟﻼھ رەﮬﻤت ﻗﯩﻠﺴﯘن ( زادۇل ﻣﺋﺎد ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ -4ﺗﻮم -203ﺑﯩﺘﯩﺪە ،ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ
ﺗﻳﻤﯩﻴ ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ -6ﺗﻮم -581ﺑﯩﺘﯩﺪە ،ﺋﯩﺒﻨ ﻛﺳﯩﺮ ﺋﻟﺒﯩﺪاﻳﺗﯘ ۋەﻧﻨﯩﮭﺎﻳ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ -1ﺗﻮم 9
ۋە -11ﺑﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ،ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺑ ﺋﻟﺌﯩﺰ ﺷرﮬ ﺋﻗﯩﺪە ﺗﮬﺎۋﯨﻴ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ -1ﺗﻮم -311ﺑﯩﺘﯩﺪە" ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋرﺷ ﭘﯜﺗﯜن
ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﺪۇر ،ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻟﯘﻏﺪۇر" .دەپ ﻗﻳﺖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﻛﭘﺮەك ﻣﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸي دﯦﺴﯩﯩﺰ) ،زەﮬﺑﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺧﺘﺳر ﺋﯘﻟﯘۋ ،ﺋﯩﺒﻨ ﺧﯘزەﻳﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗۋﮬﯩﺪ ،ﺋﯩﺒﻨ
ﻗﻳﻴﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺳرﻟر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳرﻟﯩﺮﯨ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﯔ(.
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