 ‐ 95860ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯧﭽﯩﻨ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺸﻨ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ۋە ﺋﯧﮭﺮاﻣﺪﯨﻦ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ
ﺑﯩﻠن ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﺋﻣﺮە ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻛﯩﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺋﯧﺪﯨﻢ ،ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻳ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻟﺪۇق ۋە ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘ ﺑﻮﻟﺪۇق ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﮭﺮاﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯧﺴﯩ ﺋﺎﻟﺪى ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤ
ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت‐ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﺎرﯨﺸﯩﻐﺎ ﻛرە ،ﭼﺎﭼﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرۇش ﻳﺎﻛ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯧﺴﯩ ﻛﻟﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﮭﺮاﻣﺪا
ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﮬﯧﭻ ﻛﺎﭘﺎرەت ﻛﻟﻤﻳﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰ ﮬﺎزﯨﺮ ﭼﯧﭽﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﺴﯘن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﮭﺮاﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﻛﺎﭘﺎرەت ﻛﻟﻤﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻨ ﺋﯧﮭﺮاﻣﺪﯨﻦ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪۇم دەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋﻣﺮە ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﮔر ﺋﺎﻳﺎل
ﺋﯧﮭﺮاﻣﺪا ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ‐ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯧﮭﺮاﻣﺪا ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ
ﺋڭ ﻛﺎﺗﺘﯩﺴﯩﺪۇر‐ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻛﺎﭘﺎرەت ﻛﻟﻤﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﻠﻤﻳﺘﺘ ،ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯩﺸ ﺋﯧﮭﺮاﻣﺪا ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ
ﺑﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻛ ﻣﺟﺒﯘرﻟﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﮬﯧﭻ ﻛﺎﭘﺎرەت ﻛﻟﻤﻳﺪۇ""] .ﺋﯩﺒﻨ
ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-21"ﺗﻮم -351ﺑت[.
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ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺋﻴ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﺎﭼﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرۇش ﻳﺎﻛ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﯩﺪﻳ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﮔرﭼ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﺘﯩﻦ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎش ،ﺑﯘ ﭘﯩﺪﻳ
ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋزﯨﻴﺗﻨ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩ ﭘﯩﺪﻳﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﭘﯩﺖ ۋە ﺑﯜرﮔ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﭼﯧﭽﯩﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرﯨﯟەﺗن
ﻛﯩﺸﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻓَﻤﻦ ﻛﺎنَ ﻣﻨْﻢ ﻣﺮِﻳﻀﺎ او ﺑِﻪ اذًى ﻣﻦ راﺳﻪ ﻓَﻔﺪْﻳﺔٌ ﻣﻦ ﺻﻴﺎم او
ﺻﺪَﻗَﺔ او ﻧُﺴﻚٍ  ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﻛﯩﻤ ﻛﯧﺴل)ﻳﻧ ﭼﯧﭽﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرﺳ زﯨﻴﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯧﺴل( ﻳﺎﻛ ﺑﯧﺸﯩﺪا
ﺋﯩﻠﻠت )ﻳﻧ ﺑﺎش ﺋﺎﻏﺮﯨﻘ ،ﭘﯩﺘﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼر( ﺑﻮﻟﯘپ )ﭼﯧﭽﯩﻨ ﭼﯜﺷﯜرﺳ ،(ﻓﯩﺪﯨﻴ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ )ﺋﯜچ ﻛﯜن( روزا
ﺗﯘﺗﺴﯘن ،ﻳﺎﻛ) ﺋﺎﻟﺘ ﻣﯩﺴﯩﻨ ﺋﯜچ ﺳﺎ( ﺳدﯨﻘ ﺑرﺳﯘن ،ﻳﺎﻛ) ﺑﯩﺮەر ﻣﺎل( ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﯘن« ]ﺳﯜرە ﺑﻗرە -196ﺋﺎﻳت[.
ﺋﯜچ ﻛﯜن روزا ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﺘ ﻣﯩﺴﯩﻨ ﮬر ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﯩﻦ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯩﻠﻮ ﻣﯩﻘﺪاردا ﺧﻮرﻣﯩﺪﯨﻦ ،ﺑﯘﻏﺪاﻳﺪﯨﻦ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻠردﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﺋﻟﺘﯜرۈپ ﮬرەﻣﻨﯩﯔ ﻛﻣﺒﻟﻠﯩﺮﯨ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ""] .ﺷرﮬ ﻣﯘﻧﺘﮬﯩﻞ ﺋﯩﺮادات" -1ﺗﻮم
-556ﺑت[.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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