 ‐ 93866ﮬﻛﯜﻣﻨ ﻳﺎﻛ ۋاﻗﯩﺘﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ ﺑزى ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﻳﯧﻴﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن  -80425ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠن ﺟﺎۋاﺑﻨ ﺋﻮﻗﯘدۇم ،ﻣﻧﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻨ ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ دۇچ ﻛﯩﻠﯩﻤن ،ﻟﯧﯩﻦ ﻣن ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﻣن ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ ﻛﺎﻧﯩﻴﯩﻤﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺑﯘ
روزﯨﻨ ﺑﯘزﻣﺎﻳﺪۇ دەپ ﺋﻮﻳﻼپ ﺋﯘﻧ ﻳﯘﺗﯩﯟﯦﺘﯩﻤن ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﻳﯩﻤﻛﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠ ﺋﻮرﻧ ﺋﺎﺷﻘﺎزان ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﻣن
ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﺘﯩﻦ ﺋﯘ ﻳﯩﻤﻛﻨ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠ ﺋﻮرﻧ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﺷﻘﺎزاﻧﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﻤن ،ﻣن ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻨ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎم ،ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﺎﻧﭽ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤن ،ﻣن ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﯘ
ﺋﺎدﯨﺘﯩﻤﻨ ﺗﯜزەﺗﺘﯩﻢ ،ﺋﻣﺪى ﻧﯧﻤ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەك؟ .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.
ﺳﯩﺰ ﻛﺎﻧﺎﻳﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﯘ ﻳﯩﻤﻛﻨ ﻳﯘﺗﯘۋەﺗﺴ روزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘزۇﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩن ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ﺳﯩﺰﮔ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳ
ﻛﻟﻤﻳﺪۇ ،ﻳﻧ روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :روزﯨﻨ ﺑﯘزﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋز ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﻟﯩﻘ ﺑﯩﻠن
ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺋﯜچ ﺷرت ﺑﯩﻠن روزﯨﺴ ﺑﯘزۇﻟﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ دﯦن ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻛﺴﯩﺪۇر.
ﺋﮔر ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﯜك روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﻚ ﺋﯩ ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
-1ﮬﻛﯜﻣﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﻚ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟ :ﺋﯩﻨﺴﺎن ﻗﺳﺘن ﻗي ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﻗﺳﺘن ﻗي ﻗﯩﻠﺴﺎ روزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘزﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﯜك روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﮬﻛﯜﻣﻨ
ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘزۇﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠ :ﺑﯘﺧﺎرى ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺋدى ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺎﺗﯩﻤﺪﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن
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ﮬدﯨﺴﺘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ راﻣﺰاﻧﺪا ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﺎﻧﺪا ﻳﺎﺳﺘﯘﻗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﺎق ﻳﯩﭗ ﺑﯩﻠن ﻗﺎرا ﻳﯩﭙﻨ ﻳﺎﻛ ﺋﺎق ﺋﺎرﻏﺎﻣﭽﺎ ﺑﯩﻠن ﻗﺎرا ﺋﺎرﻏﺎﻣﭽﯩﻨ
ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﯘﺧﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬر ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﺎﻧﺪا ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻳﺘﺘ ،ﺑﯘ ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﯘدەك ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ﺳﯘﮬﯘرﻟﯘق
ﻳﻳﺘﺘ .ﻳﻧ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﯘدەك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤﻛﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺘﺘ .ﺋﺗﺘﯩﻧﺪە ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯘ
ﺋﮬﯟاﻟﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺑرﮔﻧﺪە ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ :ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻳﺎﺳﺘﯘﻗﯘڭ ﺋﺎق ﻳﯩﭗ ﺑﯩﻠن ﻗﺎرا ﻳﯩﭙﻨ ﺳﯩﻐﺪۇرﻏﯘدەك
ﻛﯕﺮﯨن ،ﮬﻗﯩﻘﺗﺘ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﺪۈزﻧﯩﯔ ﻳﻮرۇﻗﻠﯘﻗ ﺑﯩﻠن ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎراﯕﻐﯘﻟﯩﻘﯩﺪۇر دﯦﺪى .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺷﯘ
ﻛﯜﻧﻠﯜك روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻣﯩﺪى ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺘﺘ.
‐ 2ۋاﻗﯩﺘﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﻚ :ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟ :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ راﻣﺰاﻧﺪا ﺗﺎڭ ﻳﻮرﯨﻤﯩﺪى دەپ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﻳﭘﺘﯘ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﺎﯕﻨﯩﯔ ﻳﻮرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﯜك روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻛچ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﻛﯜن ﺋﻮﻟﺘﯘردى
دەپ ﺋﻮﻳﻼپ ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻟﺘﯘرﻣﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﻣﻟﯘم ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﯩﻤﯘ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨ روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ :ﺋﯩﻤﺎم ﺑﯘﺧﺎرى رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋﺳﻤﺎ ﺑﯩﻨﺘ ﺋﺑﯘ ﺑﻛﺮى رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺰ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ دەۋرﯨﺪە ﮬﺎۋا ﺗﯘﺗﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧ ﻛﯜن ﺋﻮﻟﺘﯘردى دەپ
ﺋﻮﻳﻼپ ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﺪۇق ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﺎۋا ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻗﯘﻳﺎش ﺋﺎﺷﺎرا ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﺘﯩﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن دەﻟﯩﻞ :ﺋﮔر ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨ روزا
ﺑﯘزۇﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻻﺗﺘ ،ﺋﮔر ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻟﯟەﺗﺘ
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘﻻرﻧ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﯜك روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﺗﺘ ،ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ
دەﻟﯩﻠﻠر ﺑﯩﺰﮔ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﺗﺘ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺷرﯨﺌﺗﻨ ﺳﺎﻗﻼﺷﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر ،ﺑﯩﺰﮔ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻرﻧ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺑﯩﻠﯩﻨﺪى ،ﺋﯘﻻرﻧ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﻨﯩﺪە ،ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨ روزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘزۇﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ۋە ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘﯩ روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﻣﻟﯘم ﺑﻮﻟﺪى ،ﻟﯧﯩﻦ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﯧﻤك –ﺋﯩﭽﻤﻛﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧ ﺑﯩﻠﻧﺪە ،ﺗﻮﺧﺘﺎش ۋاﻗﺘ ﻛﻟﻧﺪە ،ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ
ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﯩﻤﻛﻨ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﭼﯧﻘﯩﺮۋﯨﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ""] .ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﺗﯩﯟاﻻر
ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-19"ﺗﻮم -116ﺑت[.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﯩﻨﭽ ۋە ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ ﺷرﺗﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯧﺴﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋە ﺋز ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﻟﯩﻘ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸ
ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺳﯩﺰﮔ ﺋﯘ روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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