 ‐ 9965ﻣﯧﻴﯩﺘﻘﺎ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯧﻴﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩ ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﭗ دۇﺋﺎ‐ ﺗﯩﻼۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﺑﯩﺮەر ﻛﯩﺸ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﺴ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻣﯧﻴﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﻣﯧﻴﯩﺖ ﺋﯜﭼﯜن
دۇﺋﺎ‐ﺗﯩﻠك ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ دۇرۇﺳﻤﯘ؟ ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻣﮬﻟ ﻣﺳﭽﯩﺘﯩﺪﯨﻤﯘ ﺟﺎﻣﺎﺋﺗﻠر ﺧﺗﻤ ﺋﻮﻗﯘﻳﻤﯩﺰ دەپ ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﭗ
ﺋﻮﻟﺘﯘرﯨﺪۇ ،ﺑﯘ دﯨﻨﯩﻤﯩﺰدا رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻤﯘ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﭘﺗﯩﯟاﺳﯩﺪا ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن :ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪﯨﻦ
ﻳﺎﻛ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﯧﻴﯩﺖ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﻮرۇﻧﺪا ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻟﯘم ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﭗ ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘش
ﻳﺎﻛ ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﻟﯘم ﺳﯜرﯨﻠرﻧ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق دەﻟﯩﻞ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺑﯩﻠﻤﻳﻤﯩﺰ .ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﻳﺎﻛ ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻨﻼردﯨﻦ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨ ﺳﻟﭘﻠردﯨﻦ ﺑﯩﺮەرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا دەﻟﯩﻞ
ﻛﻟﺘﯜرۈﻟﻧﻠﯩﯩﻨ ﮬم ﺑﯩﻠﻤﻳﻤﯩﺰ .ﻣﺎﮬﯩﻴﺗﺘ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼر ﺗﯜرﯨﺪﯨﻨﺪۇر .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯘ ﮬﻗﺘ
ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻛﯩﻤ ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨ ﺋﯩﺒﺎدەت دەپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ رەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-3243 
ﮬدﯨﺲ[.
ﺋﻣﻤﺎ ﻣﯧﻴﯩﺖ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﭗ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩ ﻛﻟﺴك؛ دۇﺋﺎ دﯦن ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﺒﺎدەت دەﻟﯩﻠ ﺋﺎﺳﺎﺳن
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﺟﯩﻨﺎزە ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯩﺮەر ﻣﯧﻴﯩﺘ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا دەﻟﯩﻞ ﻛﻟﻤﯩن .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﭘﻗت ﻣﯧﻴﯩﺘﻨ ﻗﺑﺮﯨ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﻟﮬدﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺑﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺗﯘرۇپ :ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎر ﺋﯧﻴﺘﯩﻼر ،ﺋﯘ ﮬﺎزﯨﺮ ﻗﺑﺮﯨﺪە ﺳﻮﺋﺎل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟاﺗﯩﺪۇدﯦﻧﻠﯩ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا دەﻟﯩﻞ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺧﯘﻻﺳ :ﻣﯧﻴﯩﺘﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﭼﯜﺷﯜرۈپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛ دەﭘﻨ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﯧﻴﺘ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺑﯩﺪﺋﺗﺘﯘر] .ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ.[916 
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ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬر ﺑﯩﺮﯨﻼر ﻣﯧﻴﯩﺖ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ‐ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻧﺎﻣﺎزدا ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ﺳﯩﺮﺗﻘ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﻛﯧﭽﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮى ،ﺟﯜﻣ ﻛﯜﻧ ﺋﺳﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯜن ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﯩﭽ ،ﺋزان ﺑﯩﻠن ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺷﯘﻧﯩﺪەك دۇﺋﺎ
ﺋﯩﺠﺎﺑت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎراﻟﻐﺎن ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ۋاﻗﯩﺘﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪە دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻼر .دۇﺋﺎﻧ ﺳﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻼر
ﻛﯧﺮەك .دۇﺋﺎدا ﺳﻣﯩﻤ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼر ،ﺳﯩﻠر دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪا ﺧﯘﺷﯘئ ۋە ﺋﯩﺨﻼﺳﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﻠر .ﺑﯘﻧﺪاق ﺷﯧﺮﯨﻦ ﺗﯘﻳﻐﯘ
ﻣﯧﻴﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯘرۇق‐ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن دۇﺋﺎدا ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰ ۋە ﺳﯩﻠرﻧ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼرﻏﺎ ﻧﺎﺋﯩﻞ ﻗﯩﻠﺴﯘن.
ﭘﺗﯩﯟا ﺑرﮔﯜﭼ :ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺷﻳﺦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﻟﻤﯘﻧﺟﺠﯩﺪ
ﺗرﺟﯩﻤ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ :ﺳﻳﭙﯩﺪدﯨﻦ ﺋﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌزﯨﺰ
ﺗﻛﺸﯜرۈپ ﺑﯧﯩﺘﯜﭼ :ﻧﯩﺰاﻣﯩﺪدﯨﻦ ﺗﻣﯩﻨ
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