 ‐ 99585ﻗﺎﻳﺘﯩﯟاﻟﻐﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .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 ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﮬر ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﭘرز ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ  ،ﺋﺎﻳﺎل‐ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮى ۋە ﺋزى ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر
ﺋﯧﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا دارﯨ ﻗﯘﺗﻨ ۋە ﺑﻳﮭﻗﯩ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﯩﺪە ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺳﯩﻠر
ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﻤﯘ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﻼر .ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ زەﺋﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ دارى
ﻗﯘﺗﻨﯩ ،ﺑﻳﮭﻗﯩ ،ﻧۋەۋﯨ ،ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺟر ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر زەﺋﯩﭗ دﯦن" .ﺋﻟﻤﺟﻤﯘئ" -6ﺗﻮم -113ﺑت ۋە "ﺗﻟﺨﯩﻴﺴﯩﻞ
ﮬﺑﯩﻴﺮ"-2ﺗﻮم -771ﺑﺗ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﭘﺗﯩﯟا ﮬﻳﺌﯩﺘ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ۋە ﺋﺎﻳﺎل‐ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮى ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴ
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋزى ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﯩﻠﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ""] .داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى"
-9ﺗﻮم -367ﺑت[.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻗﺎﻳﺘﯩﯟاﻟﻐﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪدﯨﺘ ﺗﻮﺷﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﺑﯘ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻤﯘ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﯧﻠﯩﺸ ،ﺗﯘراﻟﻐﯘ ﺟﺎي ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرﯨﺸ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯩﺪدەت ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋرﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩن ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋر
ﻛﯩﺸ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
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ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﺋﻟﻤﺟﻤﯘئ" -6ﺗﻮم -74ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ ":ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻣﺮاﮬﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ" :ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل
ﺋﯩﺪدەت ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ ۋە ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﯟاﻟﻐﯩﻠ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەك ،ﭘﯩﺘﯩﺮ
ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
ﻣﺎﻟﯩ ﻣزﮬب ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺒﻨ ﻳﯜﺳﯜپ ﺋﻟﻤﯘۋاق "ﺋﺗﺘﺎج ۋەل ﺋﯩﻠﯩﻴﻞ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳرﻧﯩﯔ -3ﺗﻮﻣ-265 ﺑﯩﺘﯩﺪە
ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯩﺮﮔ ﻳﺎﺷﺎپ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﯟاﻟﻐﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪدەت ﺗﻮﺷﯘپ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ
ﺧۋەر ﺋﯩﻠﯩﺸ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﭙ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣزﮬﯩﺒﯩﺪە ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋرﮔ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ﺑﻟ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ
ﺋزﯨ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦﻴﯩﻠن .ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻤﯘ ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﻨ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن‐99353 .ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ
ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋر ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑزى ﻣﺳﯩﻠﯩﻠردە ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎت ﻳﻮﻟﯩﻨ ﺗﯘﺗﯘﺷ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ
ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩ ﻛپ ﻧرﺳ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﻗﺎﻳﺘﯩﯟاﻟﻐﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ
ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻛپ ﮬﺎﻟﻼردا ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋر ﻛﯩﺸﯩ ﻗﯧﻴﯩﻦ
ﻛﻟﻤﻳﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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