 ‐ 99629ﺑدەﻧ ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﺰى ﺋﭼﻤي ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﭼﻛﺘﯜرۈﺷﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ۋە
ﺗﯜرﻟﯩﺮى
ﺳﯘﺋﺎل

ﺑدەﻧ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﭼﻛﺘﯜرۈﺷﻨﯩﯔ ﺟﯩﺴﯩﻤﻐﺎ زﯨﻴﯩﻨ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺴﻼم ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺧﯧﻨ ﺑﯩﻠن
ﺗﯜرﻟﯜك ﺷﻛﯩﻠﻠرﻧ ﭼﻛﺘﯜرﺳ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺧﯧﻨ ﺑﯩﻠن ﭼﻛﻧﺪە ،ﺷﻛﯩﻞ‐ﺳﯜرەت ﺋﯩﻨﭽﯩ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ﮬم ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰى ﺋﯘزۇن
ۋاﻗﯩﺖ ﺑدەﻧﺪە ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﭼﺎﭘﻼپ ﺳﯜرەت‐ﺷﻛﯩﻞ ﭼﯩﯩﺶ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﺪى ،ﺑﯘﻧ ﻛﯧﭽﯩﺴ ﭼﺎﭘﻼپ
ﻣﻗﺴﯩﺘ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪۇ ،ﺑدەﻧﺪە ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﺳﯩﺮى ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﮬﺎﺟﯩﺘ ﺗﯜﮔﯩﻧﺪە ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﭼﺎﭘﻠﯩﻤﯩﻨ ﺋﯩﺸﻠﺗﺴ ﺗﻮﻏﺮا 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 :ﺑﯘ ﻳردە ﺑدەﻧﺪﯨ ﺋزاﻧﯩﯔ ﺷﻛﻠ ۋە رەﯕﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﭗ داﺋﯩﻢ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن زﯨﻨﻨت ﺑﯩﻠن ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺖ ﺗﯘرۇپ
ﺋﭼﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن زﯨﻨﻨﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﭘرق ﺑﺎر ،داﺋﯩﻢ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﯩﻨ ﺷﻛﺴﯩﺰ ﮬﺎراﻣﺪۇر ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺷﻛﻠﯩﻨ
ﺋزﮔرﺗﯩﺶ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ ﺑﻮﻟﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻐﺎن زﯨﻨﻨﺗﺘﯘر.
ﺑدەﻧ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﭼﯧﯩﺶ دﯦن :ﺑدەﻧﻨﯩﯔ ﺗﯧﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎن ﭼﯩﻘﻘﯘﭼ ﻳﯩﻨ ﺳﺎﻧﺠﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺟﺎﻳﻼرﻏﺎ ﺳﯜرﻣ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻣﺎددﯨﻼرﻧ ﺳﯜرﺗﯜپ ﺗﯧﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ رەﯕﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎراﺗﻘﺎن رەﯕﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ رەﯕ ﺋزﮔرﺗﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﺧﯧﻨ ﻳﺎﻛ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻳﺎش ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺗﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﻛﻠﯩﻨ
ﺋزﮔرﺗﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﯘ ﻣﻟﯘم ﻣﯘددەﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻮﻗﺎپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن رەﺳﯩﻢ ۋە ﻧﻗﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺧﺎﻧﯩﻢ
ﻗﯩﺰﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪە زﯨﻨﻨﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻨ دۇرۇس ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن زﯨﻨﻨﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷرﺗ :ﭼﯧﯩﻠن ﺳﯜرەت‐ﻧﻗﯩﺸﻠر
ﺋﯩﻨﺴﺎن ۋە ﮬﺎﻳﯟاﻧﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺷﻛﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺑﯘ زﯨﻨﻨﺗﻠرﻧ ﻳﺎت ﺋرﻟرﮔ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
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ﭼﯧﯩﻠن ﺷﻛﯩﻠﻠر ﺑدەﻧﺪە داﺋﯩﻢ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨ ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﭼﻛﻠﻧن‐
ﮬﺎراﻣﺪۇر .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺷﻛﯩﻠﻠﯩﺮى:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﯩﻠﯩﺮﻛﯩﻠرﮔ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ ﻳﻮل ﺗﯘﺗﯘش ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺗﯧﺮﯨ ﻳﯩﻨ ﺳﺎﻧﺠﯩﭗ ﻗﺎن ﺋﯧﻘﯩﺘﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺷﯘ ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﺳﯜرﻣ
ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﻮﻳﺎق ﻣﺎددﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑدەﻧ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﭼﻛﯜﭼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﯩﻨ ﻳﺎﻛ دﯨﻴﭘﺸ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ
ﺋﺎﻟﻘﯩﻨﯩﯔ دۈﻣﺒﯩﺴﯩ ﻳﺎﻛ ﺑﯧﻐﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎﻛ ﺑدەﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗرﯨﭙﯩ ﻗﺎن ﺋﺎﻗﻘﯘﭼ ﺳﺎﻧﺠﯩﻴﺪۇ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﺳﯜرﻣ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺑﻮﻳﺎق ﻣﺎددﯨﻼرﻧ ﻗﯘﻳﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺳﯜرەت‐ﻧﻗﯩﺸﻠرﻧ ﺗﻟپ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﺎز ﻳﺎﻛ ﻛپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺑدەﻧ ﺑﯩﺮ
ﻧرﺳ ﭼﻛﯜﭼ ،ﭼﯧﯩﻠن ﺋﻮرۇن ،ﺑﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﭼﻛﺘﯜرﮔﯜﭼ دﯦﻴﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻗﯩﻠﺪۇرۇش
ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﮬﺎراﻣﺪۇر ،ﻣﻳﻠ ﺋز ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرى ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺗﻟپ ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﺴﯘن ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﮬﺎراﻣﺪۇر] .ﻧۋەۋﯨﻴﻨﯩﯔ
ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻐﺎ ﻳﺎزﻏﺎن ﺷرﮬﯩﺴ-14 ﺗﻮم -106ﺑت[.
ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا  -21119ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳز ۋە دەﻟﯩﻠﻠرﮔ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺗﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﻳﺎﻛ ﺑزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ رەﯕﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮﭘﯧﺮاﺗﺴﯩﻴ ﻗﯩﻠﺪۇرۇش ﻳﺎﻛ ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ
ﻣﺎددﯨﻼرﻧ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ.
ﺷﻳﺦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑزى ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ
ﻣﺎددﯨﻼر ۋە ﺗﺑﯩﺌﯩ ﻣﺎددﯨﻼرﻧ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯧﺮﯨﻨﯩﯔ رەﯕﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﻛڭ ﺗﺎرﻗﺎﻟﺪى ،ﺑﯘ ﻣﺎددﯨﻼرﻧ
ﺋﯩﺸﻠﺗﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘﻏﺪاي ﺋڭ رەﯕﯩﺪﯨ ﺗﯧﺮە ﺋﺎڭ ﺗﯧﺮﯨ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﭼﻛﻠﯩﻨﻣﺪۇ؟ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰﭼ
ﺑزى ﺋرﻟر ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋرﻟﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن زﯨﻨﻨﺗﻠﯩﻨﯩﺸ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﺎددﯨﻼرﻧ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺗﯧﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
رەﯕﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﺸ ﺑﯘﻳﺮۇﻳﺪﯨن؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﻣﯘﻧﺪاق ﺟﺎۋاپ ﺑرﮔن :ﺗﯧﺮﯨﻨﯩﯔ رەﯕﯩﻨ داﺋﯩﻢ ﺋزﮔرﻣﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺑﻮﻳﯩﺘﯩﺶ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﭼﻛﻠﻧن‐ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼردﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺑدەﻧ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﭼﯧﯩﭗ
ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺷﻛﯩﻞ‐رەﯕﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﺸﺘﯩﻨﻤﯘ ﺑﻛﺮاق ﺋﯧﻐﯩﺮدۇر .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﭼﺎچ ﺋﯘﻟﯩﻐﯘﭼ ،ﺋﯘﻻﺗﻘﯘﭼ،
ﺑدەﻧ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﭼﻛﯜﭼ ۋە ﭼﻛﺘﯜرﮔﯜﭼﯩﻠرﮔ ﻟﻧت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻨﻐﺎن .ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ
ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺳﺌﯘد رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ» :ﺑدەﻧ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﭼﻛﯜﭼ ۋە ﭼﻛﺘﯜرﮔﯜﭼ ،ﻗﺎش ﺗرﮔﯜﭼ ۋە
ﺗردۈرﮔﯜﭼ ،ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺷﻛﻠﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﯜﭼﯩﻠرﮔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻟﻧت ﻗﯩﻠﺪى« ۋە
"ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﺴ ﻟﻧت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻣن ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﻟﻧت ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤن"دﯦﺪى] .ﺑﯘﺧﺎرى ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
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ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻣﺳﯩﻠ :ﮬدﯨﺴﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺷﻛﻠﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﺶ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ"] .ﺷﻳﺦ
ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ 17/4 "ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑ.[
ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠ ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪا ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  -2895ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺑدەﻧ ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﭼﻛﺘﯜرۈﺷﻨﯩﯔ ﺋڭ ﺋﯜزۈن ۋاﻗﺘ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪۇر.
ﺷﻳﺦ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﺟﺑﺮﯨﻴﻨﺪﯨﻦ‐ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻣﺮﯨﻨ ﺋﯘزۇن ﻗﯩﻠﺴﯘن‐ ﮬﺎزﯨﺮﻗ دەۋرﯨﺪە ﺳﯜرﻣ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ۋە
ﻟۋﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﻳﯧ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮى ﻣﻳﺪاﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘ ،ﺋﺎدەﺗﺘﯩ ﺳﯜرﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﻗﻟم ﺑﯩﻠن ﻟۋﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯘ ﺋﺎﻟﺘ ﺋﺎي
ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻐﯩﭽ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺷﻛﯩﻠﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ﺷﻳﺦ ﻣﯘﻧﺪاق ﺟﺎۋاپ ﺑرﮔن :ﺑﯘﻧﺪاق
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻣﯘ ﺑدەﻧ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﭼﯧﯩﺸﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم:
»ﺑدەﻧ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﭼﻛﯜﭼ ۋە ﭼﻛﺘﯜرﮔﯜﭼﯩ ﻟﻧت ﻗﯩﻠﻐﺎن«.
ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻟۋﻧ ۋە ﺋﯩ ﻛزﻧ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻟﺘ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﻗدەر داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺸ ،ﺋﯩﺰى
ﺋﭼﯜپ ﻛﺗﺴ ﻳﯧﯩﻼپ ﺗﯘرۇﺷﻨﯩﯔ ﺋزى ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﭼﻛﻠﻧن ﺑدەﻧ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﭼﻛﺘﯜرۈﺷ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ.
ﺋﺳﻠﯩﺪە ﻗﺎرا ﻳﺎﻛ ﻛﯜﻟﺮەڭ ﺳﯜرﻣﯩﻠر ﻛز ﺋﺎﻏﺮﯨﻐﺎﻧﺪا ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎﭘﯩﻘﯩﻐﺎ ۋە ﻛز ﺋﺗﺮاﭘﯩﻐﺎ ﺳﯜرﻛﯩﻠﯩﺪۇ،
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﮔﯜزەﻟﻠﯩﻚ ۋە دۇرۇس ﺑﻮﻟﻐﺎن زﯨﻨﻨت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻟۋﻟﯩﺮﯨﻨ ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﭼﻛﺘﯜرۈش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ
ﻣﯧﻨﯩﭽ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﺷﯜﺑﮭﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ
ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى
ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﻤﯩﺰﭼ :ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﭼﻛﺘﯜرۈﺷ) ﺗﻮﻏﺮﯨﺴ ﺑﯘﻧ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﭼﻛﺘﯜرۈش دﯦﻤﺳﻠﯩﻚ( ﺧﯧﻨ
ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯩﺶ ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﭼﻛﻠﻧن ﻳﻮل ﺋﻣس ،ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺷرﺗﻠر
ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
-1ﭼﯧﯩﻠن ﺳﯜرەت داﺋﯩﻢ ﺋزﮔرﻣي ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ۋە ﻳﻮق ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك.
-2ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺳﯜرﯨﺘ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ.
-3ﺑﯘﻧ ﻳﺎت ﺋرﻟرﮔ ﺋﺎﺷﺎرا ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ.
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-4ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠن رەڭ ۋە ﺑﻮﻳﺎﻗﻼر ﺗﯧﺮﯨ زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻛﯧﺮەك.
-5ﻛﺎﭘﯩﺮ ﻳﺎﻛ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺋﺧﻼﻗﺴﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەك.
-6ﭼﯧﯩﻠن ﺳﯜرەت‐ﻧﻗﯩﺸﻠر ﺋزﮔرﺗﯩﻠن ﻏﻳﺮى دﯨﻨﻼرﻧ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼش ﻳﺎﻛ ﺑﯘزۇق ﺋﻗﯩﺪﯨﻠرﻧ ﻧﺎﻣﺎﻳﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺧﺎﺗﺎ
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻛﯧﺮەك.
-7ﺑﯘﻧ ﭼﯧﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﯘﭼ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﺋﺎﻳﺎل ﺑﻮﻟﯩﺸ ،ﭼﻛﻠﻧن ﺋۋرەت ﺋﻮرۇﻧﻼرﻏﺎ ﭼﻛﺘﯜرﻣﺳﻠﯩﻚ ﻛﯧﺮەك.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺷرﺗﻠر ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪە زﯨﻨﺗﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﻧﻤﻳﺪۇ .ﺳﻧﺌﺎﻧﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق
دەﻳﺪۇ":ﺑزى ﮬدﯨﺴﻠردە ﺑدەﻧ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﭼﯧﯩﺸﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺷﻛﻠﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﺶ دەپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪى ،ﺧﯧﻨ ۋە
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﻮﻳﺎﻗﻼرﻧ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺷﻛﻠﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﺶ دﯦﻴﯩﻠﻤﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻼر ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
دەۋرﯨﺪﯨﻤﯘ ﺑﻮﻟﻐﺎن"] .ﺳﯘﺑﯘﻟﯩﺲ ﺳﺎﻻم" -1ﺗﻮم -150ﺑت[.
ﺷﻳﺦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﯩﺒﻨ ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑزى ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ
ﻣﺎددﯨﻼر ۋە ﺗﺑﯩﺌﯩ ﻣﺎددﯨﻼرﻧ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯧﺮﯨﻨﯩﯔ رەﯕﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼر ﻛڭ ﺗﺎرﻗﺎﻟﺪى ......ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا
ﮬﺎزﯨﺮﻗ ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻨ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا؟ ﺷﻳﺦ ﻣﯘﻧﺪاق ﺟﺎۋاپ ﺑرﮔن ":ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺶ ،ﺋﯘ ﺑدەﻧ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﭼﯧﯩﭗ
ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎراﺗﻘﺎن ﺷﻛﯩﻞ‐رەﯕﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﺸﺘﯩﻨﻤﯘ ﺑك ﺋزﮔرﺗﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺧﯧﻨ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎن ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﺰى ﻳﻮﻗﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻳﺎﻗﻼر ﺑﯩﻠن ﭼﻛﺘﯜرﺳ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩ
ﻣﯕﺰى ۋە ﻟﯧﯟﯨﻨ ﺑﻮﻳﯩﻐﺎن ﺑﻮﻳﺎق ،ﻛزﯨ ﺳﯜرﮔن ﺳﯜرﻣﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ،ﺑك ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﺎراﺗﻘﺎن
ﺷﻛﻠﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ،ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺑك ﺗﺎراپ ﻛﺗﻤﺳﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮﻣﯘﻣ ﺧﻟﻖ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا
ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇﺷﻨ ﻛڭ ﻗﺎﻧﺎت ﻳﺎﻳﺪۇرﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەك""] .ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ 17/4"ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ
ﺟﺎۋاﺑ.[
ﺋﮔر ﭼﯧﯩﻠن ﺳﯜرەت ۋە ﻧﻗﯩﺸﻠر ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺷﻛﻠ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪا ﺷﻳﺨﻨﯩﯔ
ﭘﺗﯩﯟاﺳﯩﻨ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪۇق .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا  ‐ 8904ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﺪا ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن "ﺋﻟﻴﻮم" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﮔﯧﺰﯨﺘﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﻛﻟن" :ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﻧﻗﯩﺶ‐ﺳﯜرەت ﻳﺎﻛ ﺗﺎﺗﻮ دەپ
ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩ ﮬر ﺧﯩﻞ ﻳﺎﺷﺘﯩ ﻗﯩﺰﻻردﯨﻦ ﻛﻟن ﺗﻟﭘﻠر ﻛﯜﻧﺴﯩﺮى ﺋﺎﺷﻤﺎﻗﺘﺎ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﮬﯧﻴﺖ‐ﺑﺎﻳﺮام ،ﺗﺗﯩﻞ ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪا
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ﺗﻟپ زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺗﯧﺮە ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﺮى ﻣﯘﺗﺧﺳﺴﯩﺴ دوﻛﺘﯘر ﺋﯘﺳﺎﻣ ﺑﺎﻏﺪادﯨ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش ﺑﯧﺮﯨﭗ :ﺗﯧﺮﯨ ﭼﺎﭘﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺑﻮﻳﺎﻗﻼرﻧ ﭼﺎﭘﻼپ ﺳﻳﯩﯟەﺗﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﻣﺎددﯨﻼر ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ دەرﯨﺠﯩﺪە ﺗﯧﺮﯨﻨ ﺑﯘزۇﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺗﯧﺮە
ﻛﯧﺴﻟﻠﯩ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺗﯧﺮﯨ ﭼﺎﭘﻼﻧﻐﺎن ﺷﯩﻠﯩﻤﺸﯩﻖ ﻣﺎددﯨﻼر ﺗﯧﺮە ﺗﯜﺷﯜﻛﭽﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑدەﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﭽﯩ ﺳﯧﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﺪۇ،
ﻗﺎن ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺑدەﻧ ﭼﺎﭘﻼﻳﺪﯨﻐﺎن رەﯕﻠﯩﻚ ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﺎددﯨﻼرﻧﯩﻤﯘ ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩ
زﯦﻴﯩﻨ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ"" .ﮬﯩﺠﯩﺮﻳ -11-11-1424 ﻛﯜﻧ ،ﻣﯩﻼدﯨﻴ-3-1-2004 ﻛﯜﻧ ﺷﻧﺒ.11159 
ﺑﻮﻳﺎق ﻣﺎددﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ﭼﺎﭘﻼپ ﺳﯜرەت‐ﻧﻗﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺗﯧﺮە ﻛﯧﺴﻟﻠﯩ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن زﯨﻴﯩﻨ
ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨن ،ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﭼﯧﯩﺸﻤﯘ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن دﯦن ﺋزﯨ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ
زﯨﻴﺎن ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :ﺋزﯨﯩﻤﯘ ۋە ﺋزﮔﯩﯩﻤﯘ زﯨﻴﺎن
ﻳﺗﯜزۈﺷ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ«] .ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﺟ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-784 ﮬدﯨﺲ .ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ" ﺋﯩﺮۋاﺋﯘل ﻏﻟﯩﻠﺪە" ﺳﮬﯩﮫ دﯦن.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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