 ‐ 97651ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﺎﻏﺮﯨﺴﯩﻨ ﻛﯩﭽﯩﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﻴﯩﺴ ﻗﯩﻠﺪۇرۇﺷﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎل ﺋﻮرۇﻗﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﻴﯩﺴ ﻗﯩﻠﺪۇرۇش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻏﺮﯨﺴﯩﻨ ،ﻛﺎﺳﯩﺴﯩﻨ ۋە ﻛﻛﺴﯩﻨ
ﻛﯩﭽﯩﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﻴ ﻗﯩﻠﺪۇرۇﺷ ﭼﻛﻠﯩﻨﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ﺋﮔر زۆرۈرەت ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ
ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ۋە ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻚ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﻴﯩﻨﯩﯔ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮى ۋە ﭼﻛﻠﻧﻧﻠﯩﺮى ﺑﺎر ،ﺋﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﻴﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯜرﺗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻣﯩﻞ‐
ﺳۋەپ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺑﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯜرﺗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳۋەپ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘش ۋە ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻨ زﯨﻴﺎدە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺗﯜردﯨ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﻴﯩﻨ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺷﻛﻠﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺋﯘﻧ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻧﭘﺴ‐ﺧﺎﮬﯩﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜرﯨﺪﯨﻦ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﺷﻳﺦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﻣﯘﺧﺘﺎر
ﺷﻧﻘﯩﺘﯩ ﺋزﯨﻨﯩﯔ "ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮى" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯨﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﺑﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠﻠﯩﺮى:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻟﻧﯩﺘﯩ دۇﭼﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺒﻠﯩﺴﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ﴿ :وﻵﻣﺮﻧﱠﻬﻢ ﻓَﻠَﻴﻐَﻴِﺮنﱠ
ﺧَﻠْﻖ اﻟﻪ ﴾ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﺋﯘﻻرﻧ ﭼﻮﻗﯘم ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﯟﯦﺘﯩﺸ ﺑﯘﻳﺮۇﻳﻤن] «.ﺳﯜرە ﻧﯩﺴﺎ -119ﺋﺎﻳت[.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺳﺌﯘد رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ:
»ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﻤن دەپ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺗﺑ ﺷﻛﻠﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﭗ ،ﻗﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗردۈرﮔن ۋە ﭼﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ
ﺋﺎﻳﺮﯨﺘﻘﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻟﻧت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ ،دەﻳﺪۇ] «.ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-4507ﮬدﯨﺲ[.
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ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯜردﯨ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﻴﯩﻨ ﭘﻗت ﻳﻧ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﻣﻟ ﺋﺎﺷﯘرﻏﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺋﯘ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ :ﻧﺎرﻛﻮز ﻗﯩﻠﺪۈرۇش ،ﻧﺎرﻛﻮز ﻗﯩﻠﺪۇرۇش ﺑﻮﻟﺴﺎ داۋاﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺟﯩﺪدى ﮬﺎﺟت ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﭼﻛﻠﻧن‐ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻨﺪۇر.
ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ :ﺋۋرﯨﺘﯩﻨ ﺋﯧﭽﯩﺶ ۋە ﺳﯩﻼﺷﻘﺎ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﭼﻛﻠﻧن
ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ رۇﺧﺴت ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺳۋەپ ﻳﻮﻗﺘﯘر.
ﺋﮔر ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﺑدﯨﻨﯩﺪە ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻳﯩﺐ‐ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﻨ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﻧ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﺮﯨﺴ
ۋە ﻛﻛﺴ ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮى ﺑك ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴت ،ﺋﯘ ﺋزاﻧ ﺋﺳﻠ ﺗﺑﯩﺌﯩﺘﯩ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇش
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﻴﯩﻨ ﻗﯩﻠﺪۇرﺳﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛپ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
 ‐47694ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺳﮬﯩﮫ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺷرﮬﯩﺴﯩﺪە ،ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺳﺌﯘدﺗﯩﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ »ﻣڭ ﭼﻛﯜﭼ ۋە ﻣڭ ﭼﻛﺘﯜرﮔﯜﭼ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻟﻧت ﻗﯩﻠﺪى« دﯦن ﮬدﯨﺴﻨ ﺷرﮬﯩﻠپ
ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ »ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﭼﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﯘﭼ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻟﻧت
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ «ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻨﺪۇر .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ
ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﺪۇرۇﺷﻨﯩﯔ ﭼﻛﻠﻧن‐ﮬﺎرام ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﭼﯩﺸﯩﺪا ﺑﯩﺮەر ﺋﻳﯩﺐ ﻧﯘﻗﺴﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ
داۋاﻟﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ".
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﻳﯩﺐ‐ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﻨ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯩﺮ ﺋﯘرۇﺷﺘﺎ ﺑﯘرﻧ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﻛﺗن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﻗﺎﭘﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن،
ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﻛﯕﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎر ،ﮔﯜزەﻟﺷﺘﯜرۈش ۋە ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﻴ ﻗﯩﻠﺪۇرۇش ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩ ﻛﯩﺮﯨﺪۇ ،ﺋﮔر ﺑﯘ
ﺋﯩﺶ ﺋﻳﯩﺐ‐ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﻨ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘرﻧﯩﺪا ﻗﯩﻐﯩﺮﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧ ﺗﯜزﻟش ﻳﺎﻛ ﻗﺎرا داﻏﻼر ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋﯘﻧ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﻳﯩﺐ‐ﻧﯘﻗﺴﺎﻧﻨ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣڭ ﭼﻛﺘﯜرۈش ۋە ﻗﺎش ﺗردۈرۈش
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ""] .ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-11"ﺗﻮم -93ﺑت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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