 ‐ 6703ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

دادام ﺋﺎﻓﺮﯨﻘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘراﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﯩﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﭘﺎم ﺋﺎق ﺗﻧﻠﯩﻚ ،ﻣن ﺋﻮن ﺋﺎﻟﺘ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮدﯨﻢ ،ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻛپ ﺋﯩﺰدﯨﻨﯩﺶ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎردﯨﻢ ،ﻣن ﮬﻗﯩﻘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻣن ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ
ﻛﯧﺮەك؟.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪا ﺑﻧﺪە ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﺎﻻﻗﯩ ۋاﺳﯩﺘ ﻛﺗﻤﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﮬﯧﭻ
ﻗﺎﻧﺪاق رەﺳﻤﯩﻴت ﻳﺎﻛ ﺗﻟپ ۋە ﻣﻟﯘم ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻣﺎﻗﯘﻟﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﻟ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﺮﯨﺶ ﺑك
ﺋﺎﺳﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن زﯦﻤﯩﻦ ۋە ۋاﻗﯩﺖ ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﺴﯩ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮەﻟﻳﺪۇ .ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﺮﯨﺶ :ﭘﻗت
ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋز ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﯘﻟﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻨ ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﻻﻳﯩﻖ ﮬﻗﯩﻘ ﺋﯩﻼﮬ ﻣﺑﯘد ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﯩﺴ ۋە ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽ ﮬﻛﯜم
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﺴ ۋە ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ۋەﮬ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﮔ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ زۆرۈرﻟﯜﻛﯩﻨ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ۋە ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨﯩﺌز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن) ،ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻗﯩﻘ ﺋﯩﻼﮬ ﻣﺑﯘد ﻳﻮق ،ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﺴ
ۋە ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى( دﯦن ﺋﯩ ﺷﺎﮬﺎدەت ﻛﻟﯩﻤﯩﺴﯩﻨ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺑﯩﻠﻧﺒﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﯩ ﺷﺎﮬﺎدەت ﻛﻟﯩﻤﯩﺴﯩﻨ ﭼﯩﻦ ﻗﻟﺒﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎن ﻛﯩﺸ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺟﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋزاﺳ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺑﮬﺮﯨﻤﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮬق‐
ﮬﻮﻗﯘﻗﻼردﯨﻦ ﺑﮬﺮﯨﻤﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﺗﺷ ﺗﯧﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﺟﺒﯘرﯨﻴﺗﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺷﺎﮬﺎدەت
ﻛﻟﯩﻤﯩﺴﯩﻨ ﻛﻟﺘﯜرۈپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ﺷرﯨﺌت ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﮬر ﻛﯜﻧ
ﺑش ۋاﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋز ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﺪا روزا ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﺗﻮﻟﯘق
ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
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ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ ﮬﻣﺸﯩﺮەم! ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺳزﻟﻧن ﺑﺎﻳﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻛرە ،ﺳﯩﺰ ﮬﺎزﯨﺮﻻ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻳﺴﯩﺰ:
ﺋﻮرﻧﯩﯩﺰدﯨﻦ ﺗﯘرۇپ ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ" ،ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻗﯩﻘ ﺋﯩﻼﮬ ﻣﺑﯘد ﻳﻮق ،ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﺴ ۋە
ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى دەپ ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﻤن" دﯦن ﺷﺎﮬﺎدەت ﻛﻟﯩﻤﯩﺴﯩﻨ ﺋﯧﻴﺘﺴﯩﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛپ
ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ،ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻮر ﺑﺗﺘﯩﻦ )ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺶ( دﯦن ﺗﯧﻤﯩﻨ ﻛرﺳﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﺰﻧ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﺴﯘن ،ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﮬﯩﺪاﻳت ﻗﯩﻠﺴﯘن ،ﺋﯩ دۇﻧﻴﺎدا ﺑﺧﺖ‐ﺳﺎﺋﺎدەﺗﻤﻧﻠردﯨﻦ
ﻗﯩﻠﺴﯘن .ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﮔﺷﻧﻠرﮔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣ ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺷﻳﺦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﻟﻤﯘﻧﺟﺠﯩﺪ
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