 ‐ 10791ﺗﻮي ﻣﯘراﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳﯜرەﺗ ﺗﺎرﺗﯩﺶ ۋە ۋﯨﺪﯨﺌﻮﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻤﯩﺰدا ﭼﻛﻠﻧﻧﻤﯘ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﻳﯧﻘﯩﻨﺪا ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﺗﻮي ﻣﯘراﺳﯩﻤﯩﻨ ﺳﯜرەﺗ ﺗﺎرﺗﯩﺶ ۋە ۋﯨﺪﯨﺌﻮﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﻤﯩﺰدا ﭼﻛﻠﻧﻧﻤﯘ؟،
ﭼﯜﻧ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻮي ﻣﯘراﺳﯩﻤﯩﻤﯩﺰﻧ ﻛرۈﺷﻨ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎن دوﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﺎر ،ﻣﯘراﺳﯩﻤﯩﻨ ﺳﯜرەﺗ ﺗﺎرﺗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ۋﯨﺪﯨﺌﻮﻏﺎ
ﺋﺎﻟﺴﺎق ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺷرﯨﺌ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺟﺎﻧﺎﺑ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺗﻮي ﻣﯘراﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧ ﺳﯜرەﺗ ﺗﺎرﺗﯩﺶ دﯨﻨﯩﻤﯩﺰدا ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻨﺪۇر ،ﺑﯘ ﺋﺎﭘﭙﺎرات ﺑﯩﻠن ﺳﯜرەت ﭼﯧﯩﺶ ﻳﺎﻛ
ۋﯨﺪﯨﺌﻮﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﮬﺎراﻣﺪۇر .ﺑﻟ ۋﯨﺪﯨﺌﻮﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬ ﺋﯧﻐﯩﺮدۇر .ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠردە
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﺋﯧﺮﯨ ﻳﺎت ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﺧﯘددى ﻛرۈپ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪەك ﺳﯜﭘﺗﻠپ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩن.
]ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ .[ﺋﻣﻤﺎ ۋﯨﺪﯨﺌﻮﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑرﮔﯩﻨﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﻮﭼﯘﻗﺮاق ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﮬﻗﯩﻘﺗﺘ
ﻛرﮔﻧﺪەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ) .ﻳﻧ ﺧﯩﻴﺎل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﺎﺟﺗﺴﯩﺰ( .ﺑﯘ ﭘﻗت ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﻼ ﺳﯜرەﺗ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﺷﯘﻧﺪاق .ﺋﮔر ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر
ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘراﺳﯩﻤﻼر ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘ ﺳﯜرەﺗ ﺗﺎرﺗﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ۋە ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻛﭘﯩﻨﭽ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎدەﺗﺘ ،ﺋﻮﻟﺘﯘرۇش ۋە ﺗﻮي ﻣﯘراﺳﯩﻤ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺳﻮرۇﻧﻼرﻏﺎ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻳﯩﺮﯨﻢ ﻳﺎﻟﯩﺎچ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠن
ﺑﺳﻠﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﮬﺎﻟﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳﯜرەﺗ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺶ دﯦن ﮔﯘﻧﺎھ‐ﭘﺎﮬﯩﺸ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺗۋەن ﻛرۈپ
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرﮔﻧﻠﯩﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﮔرﭼ ﺑزى ﻗﯩﺰ‐ﺧﺎﻧﯩﻤﻼر ﻣﯘراﺳﯩﻤﻼردا ﺳﯜرەت ﻳﺎﻛ ۋﯨﺪﯨﺌﻮﻏﺎ
ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﯩن ﮬﺎﻟﺪا ۋە ﺋزﻟﯩﺮى ﺗﯘﻳﻤﯩﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺗﻮﻟﯘق زﯨﻨﻨﺗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺳﯜرەﺗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘﻻر
ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﺎزﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﮬﯩﺪاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﯜرەﺗﻠﯩﺮى ﻣﯘراﺳﯩﻢ ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪا ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﻠﻐﺎن ﻗﯩﺰ‐
ﺧﺎﻧﯩﻤﻼرﭼﯘ؟ .ﺋﯘﻻر ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟.
ﺷﻳﺦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻣن ﻳﯘﻗﯩﺮدا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺗﻮي ﻣﯘراﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪا
ﺧﺗرﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑزى ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﻮﺷﯘپ ﻗﻮﻳﻤﺎﻗﭽﯩﻤن؛ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﯕﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﭼ ،ﺑزى ﻗﯩﺰ‐ﺧﺎﻧﯩﻤﻼر ﻣﯘراﺳﯩﻤﻐﺎ ﻛﻟﻧﻠرﻧ
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ﺳﯜرەﺗ ﺋﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻮﺷﯘرۇن ﺳﯜرەت ﺗﺎرﺗﯩﺶ ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﻗﺴﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛ ﻣﻗﺴﺗﺴﯩﺰ
ﺑﯘ ﻣﯘراﺳﯩﻢ ﺳﯜرەﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ﻧﯧﻤ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤن ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳﯜرﯨﺘ ﺗﺎرﺗﯩﻠﻐﺎن
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر رازى ﺑﻮﻻرﻣﯘ؟ ﻣﯧﻨﯩﭽ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ رازى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﮬﯧﭻ ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ
ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺳﯜرەﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﺎرا ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ۋە رەزﯨﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﺪا ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘﻗ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ
ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪۇ ،ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻼر ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯜرەﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﯩﺘﻨ ﻗﻮزﻏﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻛﺴﯩﭽ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﺳﺨﯩﺮﯨ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ رازى ﺑﻮﻻﻣﺴﯩﻠر؟!.
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ :ﺑزى ﺋﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻻر ﺗﻮي ﻣﯘراﺳﯩﻤﯩﻨ ﺋﻣﻟﯩ ﺳﯜرەﺗ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻮﺷﯘرۇن ۋﯨﺪﯨﺌﻮ
ﺋﺎﭘﭙﺎراﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﯜرەﺗ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﺪا ﺋزى ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪﯨن ،ﻳﻧ ﺑزى ﻳﯘرﺗﻼردا ﺑﯩﺮ ﺑﻟك
ﻳﺎﺷﻼر ﺗﻮي ﻣﯘراﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺑﯩﻠن ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮﮔ ﺗﯘرۇپ ﺳﯜرەﺗﻠرﮔ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨن ،ﺋﻗﻠ ﮬﻮﺷ ﺟﺎﻳﯩﺪا
ۋە ﺷرﯨﺌت ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﻛﻠﻧن ﮬﺎرام ﺋﯩﺶ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﺪﯨﻦ ﺷك ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﻣﯩﻠﻠ
ﻏﯘرۇرﯨﻨ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ دﯨﻨﺴﯩﺰﻻرﻏﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ ﺋﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋڭ ﺗۋەن ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﺗﻧﻠﯩﺘﯘر.
ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﻳﺰە ﺷﮬﯩﺮﯨﺪﯨ ﭼﻮڭ ﻣﺳﭽﯩﺘﺘ ﺑﯩﺮ ﺟﯜﻣ ﻛﯜﻧ :ﺗﻮي ﻣﯘراﺳﯩﻤﯩﺪا ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼر دﯦن ﺗﯧﻤﯩﺪا
ﺳزﻟﻧن ﺧﯘﺗﺒﯩﺪا ﺷﻳﺦ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺗﻮي ﻣﯘراﺳﯩﻤﯩﻨ ﺋﺎﭘﭙﺎرات ﺑﯩﻠن ﺳﯜرەﺗ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻗﺑﯩﮫ‐ﻧﺎﭼﺎر ﺋﯩﺶ
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﺪﯨﻦ ،ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬدە‐ﺳﯩﯩﻠﻠﯩﺮى ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮى ۋە ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯜرەﺗﻠﯩﺮﯨﻨ رەزﯨﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﺪا ﻛﯕﯜل
ﺋﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮﻳﯘﻧﭽﯘﻗ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﻣﻣﯩﻦ ﺗﯜﮔﯜل ﺋﻗﻠ ﺟﺎﻳﯩﺪا ﻛﯩﺸﯩﻠرﻣﯘ رازى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ۋە ﺑﯘﻧﯩﯔ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺶ
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﺪﯨﻦ ﺷك ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ۋﯨﺪﯨﺌﻮﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯘﭼ ۋە ﻛرﮔﯜﭼﯩ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﯜرەﺗﻨ
ﻧﺎﻣﺎﻳﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻨ ﺋﯩﻤﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﮬﺎﻳﺎﻟﯩﻖ ،دﯨﻨﺪا ﻣﯘﺳﺘﮬم ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ،ﺋﻗﯩﻞ ﭘﺎراﺳﺗﻠﯩﻚ ،ﻣﯩﻠﻠ ﻏﯘرۇرى ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ۋە ﭼﻛﻠﻳﺪۇ] .ﺋﯩ ﮬرەﻣﺪﯨ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﭘﺗﯩﯟاﺳ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -439ﺑﺗ
ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن[.
ﺧﯘﻻﺳ :ﺗﻮي‐ﺗﻮﻛﯘﻧﻠردە ﺧﺎﺗﯩﺮە ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯜرەت ۋە ۋﯨﺪﯨﺌﻮﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﺶ دﯨﻨﯩﻤﯩﺰدا ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
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