 ‐ 214402ﺑﯩﺮ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺋزاﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ
ﺳﯘﺋﺎل
دادام ﺋزى ۋە ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗن ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎدەﺗﻠﻧن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﺎﻳﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻧﺎم ﺋﯜﭼﯜن
ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘ ،ﻣن دادام ﺑﯩﻠن ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺳزﻟﺷﺴم ،ﻣﺎﯕﺎ :ﺋﺎﻧﯩﯩﺰ ﺋﻳﻨﯩﯔ ﺗرﺑﯩﭽﯩﺴ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەك
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دﯦﺪى ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻣﯘ ﺋرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دﯦﺪى .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻢ :ﺋﮔر ﻗﯩﺰ‐ﺋﻮﻏﯘﻟﻼر
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﯘل ﺑرﺳ ﻳﺎﻛ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﻮي ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺋﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑرﺳ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﺎﻳﺎت ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗن ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﺪا رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ
ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى دﯦن ﺳز ﮬﺎﻳﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋە ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﻧﻠرﻧ ﺋز ﺋﯧﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ،
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﻣﺧﺴﯘس ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻻرﻧ ﮬﺎﻳﺎﺗﻼرﻏﺎ ﺋﮔﺷﺘﯜرۈپ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗ ‐36596 ۋە  36706ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎل ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎ ۋە ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﮔر ﺋﯘﻻر
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﻳﺎﺷﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﯩﻤﺎم ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ -3637ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن
ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم» :ﺳﯧﻤﯩﺰ ﺋﯩ ﻗﻮﭼﻘﺎرﻧ ﻛﻟﺘﯜرۈﺷ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى ،ﻗﻮﻳﻨ ﻳﺎﺗﻘﯘزۇپ ﮬﻣﻤ ﻳﯧﺮﯨ ﻗﺎرﯨﺪى ۋە
ﻗﻮﻳﻨ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎﻏﺎ :ﭘﯩﭽﺎﻗﻨ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﯔ دﯦﺪى ۋە ﭘﯩﭽﺎﻗﻨ ﺗﺎﺷﻘﺎ
ﺑﯩﻠپ ﻛﯧﻠﯩﯔ دﯦﺪى ،ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﭘﯩﭽﺎﻗﻨ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻗﻮﻳﻨ ﺗﯘﺗﯘپ ﻳﺎﻧﺘﯘ
ﻗﯩﻠﯩﭗ :ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤ ﺑﯩﻠن ،ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ دﯦﺪى ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﻳﻨ ﺑﻮﻏﯘزﻟﯩﺪى.
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ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺑﯩﺮ ﻗﻮي ﺋﻟﺘﯜرﺳ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎۋاﺑ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨ ﮬﻣﻤ ﻛﯩﺸﯩ
ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ دﯦن ﻗﺎراﺷﻘﺎ دەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ] ."ﻧۋەۋﯨﻴﻨﯩﯔ "ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ
ﺷرﮬﯩﺴﯩﺪﯨﻦ" ﺋﯩﻠﯩﻨﺪى[.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋر ﻛﯩﺸ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﺋزى ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠر ﺋﯜﭼﯜن دەپ
ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻟﺘﯜرﺳ ،ﺑﯘ ﺋزﯨ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻣﻤﻳﻠﻧ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﭘﺘﺎ ﺋﻮرﺗﺎق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﮬﺎﺟت ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﮔر ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠرﻧ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ‐ﺋرﻧﯩﯔ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﯜپ
ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﯘﻻرﻧ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﺎۋاب ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻳﺪۇ.
رەﻣﻠ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﭘرز ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻳﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﺗﻛﯩﺘﻠﻧن ﺳﯜﻧﻨت
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﮔرﭼ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺋزاﻟﯩﺮى ﻛپ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﮔر ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ﺑﯩﺮﺳ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺳﯜﻧﻨت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺳﺎۋاﭘﻘﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﻟﻤﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺧﯘددى ﺟﯩﻨﺎزا ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺷرﮬﯩﺴﯩﺪە :ﺋﮔر ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ
ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣزﮬﯩﺒﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳ،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯩﻨﺎدا ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﻛﺎﻻ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن"] .ﺑﯘﺧﺎرى ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ" .ﻧﯩﮭﺎﻳﺗﯩﻞ ﻣﯘﮬﺘﺎج"
ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -8ﺗﻮم -132ﺑت[.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻨ ﺑزى ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑرﺳ،
ﺋﯘﻻر ﺑﯘﻧ ﺋﺎﻟﺴﺎ ﺑﯘﻣﯘ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻛﭘﺮاق ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐45544ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ
ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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