 ‐ 36766رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﻧﻠﯩ ۋە ﻣﻟﯘم ﭘزﯨﻠﯩﺘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻤﯘ؟ ،ﺑﯘ
ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﭼ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرﮔﻧﻠﯩﻚ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن .ﭘﻗت راﻣﯩﺰان ۋە ﮬج ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪا ﻳﻧ ﺷۋۋال ،زۇﻟﻘﺋﺪە ۋە زۇﻟﮭﺟﺠ ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪا
ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘزﯨﻠﯩﺘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن .ﺑﻟ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا
ﺳزﻟﻧن ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﭗ» :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﺪا ﭘﻗت ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﺎﻗﻤﯩﺪى «،دﯦن] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1776ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-1255ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :دﯨﻨﺪا ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺪﺋﺗﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ :ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨ ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺧﺎﺳﻼﺷﺘﯘرﯨﯟاﻟﯩﺪۇ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﯜﭼﯜن ﺷرﯨﺌت ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﻣﻟﯘم زاﻣﺎﻧﺪا ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺧﺎس ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺷﺎﮔﯩﺮﺗ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺗﺘﺎر رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻣﺎﯕﺎ ﻣﻛ ﺋﮬﻠﯩﻨﯩﯔ رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﺪا ﻛپ
ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺧۋەر ﻛﻟﺪى ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺷﺎن‐ﺷرﯨﭙﯩﻨ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﻗﯩﻠﺴﯘن ،ﺋﺳﻠﯩﺪە ﺑﯘﻧﺪاق
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺋﺎﺳﺎﺳ ﻳﻮق ،ﺑﻟ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﺘ» :راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﺪا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻣﺮە
ﮬﺟ ﺑﺎراۋەر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ «،دﯦﻴﯩﻠن .رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺋﺎﺳﺎﺳ ﻳﻮق".
ﺷﻳﺦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-6 ﺗﻮم -131ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :رەﺟپ
ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﺑزى ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺑزى ﻣﯘﻗددەس ﺋﻮرۇﻧﻼرﻧ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺧﺎس ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﺴﯩﺰ
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﺘﯘر .ﺋﯩﻤﺎم ﺋﺑﯘ ﺷﺎﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋزﯨﻨﯩﯔ" :ﺑﯩﺪﺋت ۋە ﻳﯧ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﺪە ،ﺷرﯨﺌت ﺧﺎس
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ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺘﻼرﻧ ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﺧﺎس ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻣزﻛﯘر ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋاﻗﯩﺘﻼردﯨﻦ ﮬﯧﭻ
ﭘرﻗ ﻳﻮﻗﺘﯘر .ﭘﻗت ﺷرﯨﺌت ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺧﺎﺳﻼﺷﺘﯘرﻏﺎن ۋاﻗﯩﺖ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪا ﻳﺎﻛ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸ
ﺋﻣﻟر ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﻣﻟردﯨﻦ ﭘزﯨﻠﺗﺘ ﺋﺎرﺗﯘق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ دۇرۇس
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻨ ﻛپ ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺧﺎﺳﻼﺷﺘﯘرﯨﯟﯨﻠﯩﺸﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﺪى".
ﺋﮔر ﺋﯩﻨﺴﺎن رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎﺷﻘﺎ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦﻧﻨ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﺘ رەﺟپ ﺋﯧﻴﯩﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ زﯨﻴﯩﻨ ﻳﻮﻗﺘﯘر.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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