 ‐ 191684ﺋﯩﭙﺘﺎردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨﯩﻨ ﻛرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻗﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺘﺎردﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﻳﺎﻛ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﻛﻟﻧﻠﯩﯩﺪﯨﻦ ﺷﻛﻠﻧﺴﺴ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟.
ﺳﯘﺋﺎل

راﻣﯩﺰان ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺋﯩﭙﺘﺎردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻨ ﻛﻟﻧﻠﯩﯩﻨ ﻛردۈم ،ﻟﯧﯩﻦ ﻣن ﺋﯘ ﻗﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺘﺎردﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﻳﺎﻛ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﻟﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤن ،ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨ روزام ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﭘﯩﻘﮭ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠرﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ :ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜز ﺑرﮔن ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﻧرﺳﯩﺪﯨ ﺋﺳﻠ ﻗﺎﺋﯩﺪە
ﺋﯘﻧ ﻳﯧﻘﯩﻦ ۋاﻗﯩﺘﻘﺎ ﺑﯩﯩﺘﯩﺸﺘﯘر.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ :ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻳﯜز ﺑرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﻘﺎ ﺑﯧﯩﺘﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ،
ﺋﯩ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻧ ﻛﯜﭼﻼﻧﺪۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﺴﭙﺎت ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﺘ ﺷﯘ ۋەﻗ ﻳﯜز ﺑرﮔن
ﺋﯩ ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﺮاﻗﯩﺪۇر ،ﭼﯜﻧ ۋەﻗﻧﯩﯔ ﻳﯜز ﺑرﮔﻧﻠﯩﯩ ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﻳﯧﻘﯩﻨﺮاق ۋاﻗﯩﺘﺘﯘر ،ﻳﯩﺮاق ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﯜز
ﺑرﮔﻧﻠﯩﯩﺪە ﺷك ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﺷﺎﺧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻛﯩﻴﯩﻤﺪە ﺋﯩﺴﭙﯩﺮﻣﺎ ﻛرﺳ ،ﺋﯘﻧ ﺋﯧﮭﺘﯩﻼﻣﻨﯩﯔ ﺗﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن دەپ ﺑﯩﻠﺴ ،ﺋﻣﻤﺎ
ﺋﯧﮭﺘﯩﻼم ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯧﺴﯩ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﺎن ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﭼﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻳﺪۇ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯘﻳﻘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﺎزﻟﯩﺮﯨﻨ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ.
ﺑﯘ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻨ ﺋﯩﻤﺎم زەرﻛﺷ ﺋزﯨﻨﯩﯔ" :ﺋﻟﻤﻧﺴﯘر ﻓ ﺋﻟﻘۋاﺋﯩﺪ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﺪە ،ﺋﯩﻤﺎم ﺳﯘﻳﯘﺗﯩ»: ﺋل ﺋﺷﺒﺎھ
ۋەﻧﻨزاﺋﯩﺮ"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﺪە ﻛﻟﺘﯜرۈپ ،ﺑﯘ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﻧﯘرﻏﯘن ﺷﺎﺧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪى ،ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﺋﯩ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ
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ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨ ﺋﺎﺳﺎﺳن :ﺋﺎﻳﺎل ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻛﻟﻧﻠﯩﯩﻨ ﻛرۈﭘﺘﯘ ﺋﻣﻤﺎ ﻗﺎﭼﺎن ﻛﻟﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻟﻤﭘﺘﯘ ،ﻛﯜن ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﺘﯩﻦ
ﺑﯘرۇﻧﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ؟ ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ،ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻛﻟﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ ۋاﻗﯩﺘﻘﺎ ﺑﯧﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﯩﺰدﯨ ﺋڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ
ۋاﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﭙﺘﺎردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨ ۋاﻗﯩﺘﺘﯘر.
"ﭘﯩﻘﮭ ﺋﯩﻨﯩﺴﻠﯘﭘﯧﺪﯨﺴ-26 ﺗﻮم -194ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﻛﻟن" :ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻣﺳﯩﻠﯩﻠر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ :ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل ﮬﻳﺰ ﻛرۈﭘﺘﯘ ﺋﻣﻤﺎ ﻗﺎﻳﺴ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛرﮔﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤ
ﻛﯩﻴﯩﻤﺪە ﺋﯩﺴﭙﯩﺮﻣﺎ ﻛرﮔن ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ،ﻳﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ
ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﺎزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ روﺷﻧﻠﯩ ﺋﯧﻨﯩﻖ ۋە ﭼﯧﯩ
ﺋﺎز ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﺎراﺷﺘﯘر".
ﺷﻳﺦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﺧﺘﺎر ﺋﺷﺸﻧﻘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ )ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻛﯩﺸﯩ ﺋﯘزۇن ﺋﻣﯘر ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘن( ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﮬﻳﺰدﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻧرﺳﯩﻨ ﺷﺎم ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺷﺎﻣﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﻳﺎﻛ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﻟﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰى ۋە
روزﯨﺴ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﮬﻳﺰﻧ ﻛرﮔﻧﺪە ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﺪا ﻛﯜن ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﯜك روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﻧﻠﯩﯩﺪە ﮬﯧﭻ ﺷك ﻳﻮق ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﯜك
روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯧﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﻣﻤﺎ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻛﻟن ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻛﯜن ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﮔﯘﻣﺎﻧ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨ روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺳﮬﯩﮫ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪا ﮬﯧﭻ ﺷك ﻳﻮق ،ﮬﻳﺰدﯨﻦ ﭘﺎﻛﯩﺰﻻﻧﻐﺎﻧﺪا ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩ ﺷﺎم ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﻼ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺷﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ)ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻرﻏﺎ رەﮬﻤت ﻗﯩﻠﺴﯘن(ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪﯨ ﻗﺎﺋﯩﺪە ﺑﻮﻳﯩﭽ)ۋەﻗ
ﻳﯜزﺑرﮔن ﺋڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ ۋاﻗﯩﺘﻘﺎ ﻧﯩﺴﺒت ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ(روزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘزۇﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﺳﻠ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﭼﺎن ﺑﯘزۇﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ دەﻟﯩﻞ ﻛﻟﻧﺪە
ﺑﯘزۇﻟﯩﺪۇ .ﺋﺳﻠﯩﺪە ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺗﻮﻟﯘق ﺑﯩﺮ ﻛﯜن روزا ﺗﯘﺗﺘ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن روزﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳ
روﻳﺎﭘﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋز ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺪى ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﮬﯟاﻟﺪا ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﯜك روزﯨﺴ ﺳﮬﯩﮫ دەپ ﮬﻛﯜم
ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻨ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﯜك روزﯨﻐﺎ ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﯩﺘﻟﻤﻳﺪۇ ،ﻣﺳﯩﻠ ﺋﻛﺴ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﺳﯩﺰ ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ
روزﯨﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦﺴﯩﯩﺰ ،ﺷﺎم ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻزﯨﻢ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﮔر ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ روزﯨﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ
دﯦﺴﯩﯩﺰ ،ﺑﯘ ﻳردە ﺷﺎم ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﺸ ﮬﻳﺰدارﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن
ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯜرﯨﺪۇ .ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد ﺋﺳﮭﺎﺑﯩﻠﯩﺮى ۋە ﺑزى ﮬﻧﻓ ﻣزﮬپ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪەك ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ
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ﺋﺎﺧﯩﺮى ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻐﯘﭼ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ"" .ﺷﻳﺦ ﺷﻧﻘﯩﺘﯩﻴﻨﯩﯔ"ﺷرﮬ زادۇل ﻣﯘﺳﺘﻧﻘﯩ"دﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪى.
ﺳزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴ :ﺳﯩﺰ ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻛﯜن ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻧﺴﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﯜك
روزﯨﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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