 ‐ 140011زۇﻟﮭﺟﺠ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﻛرۈﻧﯩﺸ ﻣﻛﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳردە ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧﯩﺪە
ﻗﺎﻧﺪاق دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﻗﺎراﺷﻼردﯨﻦ ﮬﻳﺮان ﻗﺎﻟﯩﻤن ،ﻣن ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺗﻮر ﺳﮬﯩﭙﯕﻠردﯨ ﭘﺗﯩﯟاﻻرﻧ ﺋﻮﻗﯘدۇم،
ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘﺗﯩﯟادا :ﮬﺟ ﺋﯧﮭﺮام ﻛﯩﻴﻤﯩن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯜﭼﯜن زۇﻟﮭﺟﺠﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻗﻘﯘزﯨﻨﭽ ﻛﯜﻧ روزا
ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋۋزەل ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﯩﻦ ﮬﻣﻤ ﻳردە ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻛرۈﻧﯩﺸ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻣﺳﯩﻠن:
ﺋﻧﯩﻠﯩﻴﯩﺪە زۇﻟﮭﺟﺠﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻗﻘﯘزﯨﻨﭽ ﻛﯜﻧ دەپ روزا ﺗﯘﺗﺴﺎ ،ﺑﻟ ﺑﯘ ﻛﯜن ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﺪا زۇﻟﮭﺟﺠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻧﯩﻨﭽ
ﻛﯜﻧ ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﻣن ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺋﯩﺸﻼردا ﺋﯩﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﻤن :ﻣن ﺑزى ﻛﯩﺘﺎﺑﻼردا :ﺳن ﺋرەﭘﺎت
ﻛﯜﻧﯩﺪە ﮬﺎﺟﯩﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎڭ ،ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳن ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪەك ﺑﻮﻟﯩﺴن دﯦن ﺋﯩﺒﺎرﯨﻠرﻧ
ﺋﻮﻗﯘدۇم ،ﺗﻮﻏﺮا دۇﻧﻴﺎدﯨ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪە ﮬﯧﻴﺖ‐ﺑﺎﻳﺮام ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎن ۋە ﺑﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺋﻣﻤﺎ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ﮬر ﻗﺎﻳﺴ ﺟﺎﻳﻼردﯨ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋز داﺋﯩﺮﯨﺴﯩ ﺋﮔﺷﻧﺪە ،داﺋﯩﻢ ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺋز راﻳﻮﻧﯩﺪا ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧﯩﺪە دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯘ ﻛﯜن ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨ ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ
ﭘرﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﮬﺎﺟﯩﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯩﺰ ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﺪا ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧ
دەپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎق ﺑﯘ ﻛﯜن ﺋﻧﯩﻠﯩﻴﯩﺪە زۇﻟﮭﺟﺠﯩﻨﯩﯔ ﺳﻛﯩﺰﯨﻨﭽ ﻛﯜﻧﯩ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﮬﺎﺟﯩﻼرﻏﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﺳﻛﯩﺰﯨﻨﭽ ﻛﯜﻧ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎق ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ،ﻛپ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎي ﻛرﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴ ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﻟﻤﻳﺪۇ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ﺋﻧﯩﻠﯩﻴﯩﺪە زۇﻟﮭﺟﺠﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻗﻘﯩﺰﯨﻨﭽ ﻛﯜﻧ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﺪا زۇﻟﮭﺟﺠﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻮﻧﯩﻨﭽ ﻛﯜﻧ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻤﻨ ﭼﯜﺷﻧن ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼر ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﯩﻤن؟ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﻠرﮔ ﭼﻛﺴﯩﺰ
ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧ ۋە ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺑﻮﻟﺴﺎ زۇﻟﮭﺟﺠ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻗﻘﯘزﯨﻨﭽ ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻨ ﮬر
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ﻗﺎﻳﺴ دۆﻟت ۋە راﻳﯘﻧﻼردﯨ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻨ ﻛرﮔﻧﻠﯩﻚ ﺋﮬﯟاﻟ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑﯧﯩﺘﯩﺪۇ ،ﻣﺳﯩﻠن :ﻣﻛ ﺋﮬﻠ
ﭘﻳﺸﻧﺒ ﻛﯜﻧ ﺋﺎﻳﻨ ﻛرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ راﻳﯘﻧﻼردﯨ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﭼﺎرﺷﻧﺒ ﻳﺎﻛ ﺷﻧﺒ ﻛﯜﻧﻠﯜﻛﺘ ﺋﺎﻳﻨ ﻛرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎي ﻛرۈش ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﮬﻣﻤ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻣﻛ ﺋﮬﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎي ﻛرﮔن
ﻛﯜﻧﯩﻨ ﺋﺎﺳﺎس ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ ،ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻛرۈﻧﯩﺸ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺋﮬﯟاﻟﺪا ،ﮬر دۆﻟت‐راﻳﻮﻧﺪﯨ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋز داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻛرۈﻧﯩﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻳﺪۇ.
ﺋﻧﯩﻠﯩﻴﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﺎي ﻛرۈش ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯩﺮﯨﺸﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎي ﻛرﮔﻧﻠﯩﻚ
ﮬﯧﺴﺎﺑ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑﯩﯩﺘﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺷﮬر ﺧﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎي ﻛرﮔﻧﻠﯩﯩ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ‐ 40720 ﻧﯘﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧﯩﺪە دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘزﯨﻠﯩﺘ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣﺮۇ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ
ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :دۇﺋﺎﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ﺋرەﭘﺎت ﻛﯜﻧﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن
دۇﺋﺎدۇر ،ﻣن ۋە ﻣﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ دۇﺋﺎﺳ :ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﻻﻳﯩﻖ ﮬﯧﭻ ﻣﺑﯘد
ﻳﻮق ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻛﯩﺪۇر ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺷﯧﺮﯨ ﻳﻮﻗﺘﯘر ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮬﻮﻗﯘق ۋە ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤ ﻧرﺳﯩ
ﻗﺎدﯨﺮدۇر] .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-3585 ﮬدﯨﺲ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ ﮬﺳن دەپ" :ﺗرﻏﯩﺐ"ﻧﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر
ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا -1536ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﺑﯘ ﭘزﯨﻠت ﺋرەﭘﺎت ﻣﻳﺪاﻧﯩﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺧﺎس ﺑﻮﻻﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨ ﮬﻣﻤ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ
ﺋﻮﻣﯘم ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.
ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠ ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪا ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻠﯩﺮى  ‐ 70282ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺑﯘ ﭘزﯨﻠت دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﻳﯧﺮﯨﺪﯨ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺋﻮﻣﯘم ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن ﻗﺎراﺷﻘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ،ﮬر ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋزى
ﺗﯘرﯨﯟاﺗﻘﺎن دۆﻟت‐راﻳﯘﻧﻼردﯨ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻛرۈﻟﯜش ﺋﮬﯟاﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺋز ﻳﯘرﺗﯩﺪا زۇﻟﮭﺟﺠﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻗﻘﯘزﯨﻨﭽ ﻛﯜﻧ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا
دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﮬﺎﺟﯩﻼر ﺑﯩﻠن ﺋراﭘﺎت ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﭽ ﻳﺎﻛ ﻛﯜﻧﺪۈزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﻛﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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