 ‐ 40608ﮬﻳﯩﺰدار ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﮭﺮام ﻛﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﮬج ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﯩﭽ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﮬج ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋۋۋﯨﻠﯩﺪە ﻣﻛﯩ ﻛﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ ،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 رەﮬﻤﺗﯟە ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﮬﺟﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﻳﯩﺰدارﺋﺎﻳﺎل ﺋﯧﮭﺮام ﻛﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﺗﻤﻛﭽ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﮭﺮام ﻛﯧﻴﯩﺪۇ ،ﻣﻛﯩ ﻛﻟﻧﺪەﻛﺑﯩﻨ
ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺳﺎﭘﺎ‐ﻣرۋە ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺳﺋﻴ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﺎﺟﯩﻼر ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ
ﺋﯩﯩﺴﯩﻨ ﮬﻳﯩﺰدﯨﻦ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﯨﺪۇ ،ﺋﯧﮭﺮام ﻛﯧﻴﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻛﺑﯩﻨ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎدەت
ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﻛﺑﯩﻨ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﺑﻮﻟﺴﺎ،ﮔرﭼ ﮬﻳﯩﺰدار ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺳﺎﭘﺎ‐ﻣرۋە ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا
ﺳﺋﻴ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ:ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﮬﺟﺠ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻻر ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن:ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﻤﻳﺪۇ ،ﮬﻳﺰدار ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯧﮭﺮام ﻛﯧﻴن ﺋﺎﻳﺎل ﻛﺑﯩﻨ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬج ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺗﺎۋاﭘﻨ ﮬﻳﯩﺰدﯨﻦ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻧﯩﭙﺎﺳﺪار ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻣﯘ
ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﮬﺟﻨﯩﯔ ﭘرﯨﺰﻟﯩﺮﯨﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺟﺠ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ"].داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﭘﺗﯩﯟاﺳ-11 "
ﺗﻮم -173-172ﺑﺗﻠر[.
ﺷﻳﺦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:ﺋﻣﺮﯨﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﮔرﭼ ﺋﺎدەت
ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣﯩﻴﻘﺎﺗﺘﯩﻦ ﺋﯧﮭﺮاﻣﺴﯩﺰ ﻛﯩﺮﯨﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ،ﮬﻳﯩﺰدار ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯧﮭﺮام ﻛﯩﻴﺴﯩﻤﯘ ﺋﯧﮭﺮاﻣ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺑﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ:ﺋﺑﯘ ﺑﻛﺮى رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺋﺳﻤﺎ ﺑﯩﻨﺘ ﺋﯘﻣﻳﺲ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬج
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﭗ زۇﻟﮭﯘﻟﻳﻔﯩ ﭼﯜﺷﻧﺪە ﺗﯘﻏﺪى ،ﺋﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ:ﻣن ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﻤن؟دەپ
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ﺳﻮرﯨﻐﯩﻠ ﺋﺎدەم ﺋۋەﺗن ﺋﯩﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ،رەﺧﺘﺪەك ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﻗﻮﻳﯘۋﯦﺘﯩﭗ ﺋﯧﮭﺮاﻣﻐﺎﻛﯩﺮﺳﯘندﯦن.
ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨ ﻧﯩﭙﺎﺳﻨﯩﯔ ﻗﯧﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﻳﺰ ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﮬج‐ﺋﻣﺮﯨﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯩﻴﻘﺎﺗﺘﯩﻦ
ﺋﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ":ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ،رەﺧﺘﺪەك ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﻗﻮﻳﯘۋﯦﻠﯩﭗ ،ﺋﯧﮭﺮام ﻛﯩﻴﯩﯔ"دەﻳﻤﯩﺰ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯧﮭﺮام ﻛﯧﻴﯩﭗ
ﻣﻛﯩ ﻛﻟﻧﺪە ،ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯘﭼ ﺑﻳﺘﯘﻟﻼﻏﺎ ﻛﯩﺮﻣﻳﺪۇ ،ﻛﺑﯩﻨ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم
ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﺎ ﺋﻣﺮﯨ ﺋﯧﮭﺮام ﻛﯧﻴﯩﭗ ﻛﺑﯩﻨ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا» :ﻛﺑﯩﻨ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺑﯩﻠن ﺳﺎﭘﺎ‐ﻣرۋە ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺳﺋﻴ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﺎﺟﯩﻼر ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺗﺎۋاﭘﻨﯩﮭﻳﯩﺰدﯨﻦ ﭘﺎك
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎﻗدەرﻗﯩﻠﻤﺎڭ« دﯦن] .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺑﯘﺧﺎرى ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن[.
ﺑﯘﺧﺎرﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﺎدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻳﻧ ﺑﯩﺮ رﯨﯟاﻳﯩﺘﯩﺪە :ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﺎ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﺑﯩﻨ
ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺳﺎﭘﺎ‐ﻣرۋە ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺳﺋ ﻗﯩﻠﻐﺎندەپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن .ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ :ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﮬﻳﯩﺰدار ﮬﺎﻟﺗﺘ ﮬج‐ﺋﻣﺮﯨ
ﺋﯧﮭﺮام ﻛﻴﯩن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﻛﺑﯩﻨ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯘﻳﯘﻧﻤﯩﻐﯘﭼ ﺗﺎۋاپ‐
ﺳﺎﭘﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺗﺎۋاﭘﻨ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ
داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇپ ،ﮬﻳﯩﺰدار ﮬﺎﻟﺗﺘﯩﻤﯘ ﺳﺎﭘﺎ‐ﻣرۋە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭼﯧﭽﯩﻨ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﭗ ،ﺋﻣﺮە ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘرﯨﺪۇ،ﭼﯜﻧ
ﺳﺎﭘﺎ‐ﻣرۋە ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺳﺋﻴ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺑﻮﻟﯘش ﺷرت ﺋﻣس"] .ﮬﻳﺰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ 60 ﺳﻮﺋﺎل"ﻧﺎﻣﻠﯩﻘﺌﺳردﯨﻦ-54
ﺳﻮﺋﺎل[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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