ﺋﺎﯾﺎﻟﻨﯩﯔ ﯾﯧﻨﯩﺪا ﯾﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﯾﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ
ﺑﯩﻠﻪن ﺧﯩﻠﯟەﺗﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻻﻣﺪۇ؟
] اﻷو�ﻐﻮر�ﺔ  -ﺋﯘﯾﻐﯘرﭼﻪ [ uyghur -
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ﻫﻞ ﺗﺰول اﺨﻟﻠﻮة ﺑﻮﺟﻮد امﺮأة أﺧﺮى؟
» ﺑﺎلﻠﻐﺔ اﻷو�ﻐﻮر�ﺔ «

ﻓﻀﻴﻠﺔ الﺸﻴﺦ �ﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻤﻟﻨﺠﺪ
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ﺋﺎﯾﺎﻟﻨﯩﯔ ﯾﯧﻨﯩﺪا ﯾﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﯾﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺧﯩﻠﯟەﺗﻨﯩﯔ
ھﯚﻛﻤﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻻﻣﺪۇ؟
 -١٧٥١٧٦ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل:
ﺋﺎﯾﺎﻟﯩﻢ ﺋﯚﯾﺪە ﮔﺎز ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺧﻪۋەر ﻗﯩﻠﺪى ،ﮔﺎز ﺗﯘﯕﯩﻨﻰ
ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘرۇش زۆرۈر ﺋﯩﺪى ،ﻣﻪن ﺋﯚﯾﺪە ﺋﻪﻣﻪس ،ﮔﺎز ﺗﺎرﻗﺎﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﯚﯾﮕﻪ
ﻛﯩﺮﯨﭗ ﯾﯧﯖﻰ ﮔﺎز ﺗﯘﯕﯩﻨﻰ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟،
ﺋﺎﯾﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﯾﺎﻟﻐﯘز ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﯾﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﻪﻣﺸﯩﺮە ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﻼرﻧﻰ ﺳﻮراﯾﻤﻪن.
ﺟﺎۋاپ:
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﻪدھﯩﯿﯩﻠﻪر ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﭘﻪرۋەردﯨﮕﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﺘﯘر.
 -١ﺑﺎرﻟﯩﻖ دﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﯾﺎت ﺋﺎﯾﺎل ﺑﯩﻠﻪن ﯾﺎت ﺋﻪرﻧﯩﯔ ﯾﺎﻟﻐﯘز ﺟﺎﯾﺪا
ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺗﯘرۇﺷﯩﻨﯩﯔ ھﺎرام ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪن .ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ
ﭘﻪﯾﻐﻪﻣﺒﻪرﺋﻪﻟﻪﯾﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﮕﻪن» :ﯾﺎت ﺋﻪر ﻛﯩﺸﻰ ﻣﻪھﺮﯨﻤﻰ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﯾﺎت ﺋﺎﯾﺎل ﺑﯩﻠﻪن ﯾﺎﻟﻐﯘز ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘن] «.ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﯾﯩﺘﻰ -٥٢٣٣
ھﻪدﯨﺲ ،ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﯾﯩﺘﻰ  -١٣٤١ھﻪدﯨﺲ[.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧﻪۋەۋﯨﻲ رەھﯩﻤﻪھﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﯾﺪۇ" :ﯾﺎت ﺋﻪر ﯾﺎت ﺑﯩﺮ ﺋﺎﯾﺎل
ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺟﺎﯾﺪا ﯾﺎﻟﻐﯘز ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ،
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪۇر ﯾﻪﻧﻰ
ھﺎراﻣﺪۇر"] .ﺳﻪھﯩﮭ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺷﻪرھﻰ  -٩ﺗﻮم  -١٠٩ﺑﻪت[.
ﺋﯩﻤﺎم ﺳﻪﻧﺌﺎﻧﻰ رەھﯩﻤﻪھﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﯾﺪۇ " :ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪن
ھﻪدﯨﺲ ،ﺋﻪر ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﯾﺎت ﺋﺎﯾﺎل ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﺟﺎﯾﺪا ﯾﺎﻟﻐﯘز ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
ھﺎراﻣﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﯾﺪۇ .ﺑﯘ ﺑﺎرﻟﯩﻖ دﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮدەك ﻛﯚز
ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪۇر"] .ﺳﯘﺑﯘﻟﯘس ﺳﺎﻻم  -١ﺗﻮم  - ٦٠٨ﺑﻪت[.
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 -٢ﻗﯩﺰ-ﺧﺎﻧﯩﻤﻼر ﻣﻪھﺮﯨﻤﻰ ﯾﺎﻛﻰ ﯾﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ﺋﯚﯾﺪە ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ،
ﯾﺎت ﺋﻪرﻛﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﯚﯾﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﮕﻪ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەك ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺷﻪرت ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا
رۇﺧﺴﻪت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺷﻪرت :ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﯾﻮﻟﺪﯨﺸﻰ رۇﺧﺴﻪت ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺷﻪرت :ﺋﯘ ﺋﺎﯾﺎل ﺋﯚﯾﺪە ﯾﺎﻟﻐﯘز ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﯾﯧﻨﯩﺪا ﺋﻮﻏﻠﻰ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ ﯾﺎﻛﻰ دادﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻧﯩﻜﺎھﻠﯩﻨﯩﺸﻰ
ﺋﻪﺑﻪدﯨﻲ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻪھﺮﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ
ﻛﯧﺮەك .ﺋﻪﮔﻪر ﺋﯘ ﺋﺎﯾﺎل ﺑﯩﻠﻪن ﻣﻪھﺮەم ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﯾﺎل
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺧﯩﻠﯟەت ﯾﻪﻧﻰ ﯾﺎﻟﻐﯘز ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺗﯘرﻏﺎن
ﺋﺎﯾﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﯾﻪﻧﻰ ﺋﯩﻤﺎﻧﺪار ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺷﻪرت ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ
ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﯾﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﯾﺎل ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﯾﺎت ﺋﻪردﯨﻦ
ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەﺷﺘﯩﻦ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪم ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧﻪۋەۋﯨﻲ رەھﯩﻤﻪھﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﯾﺪۇ" :ﯾﺎت ﺋﻪر ﯾﺎت ﺋﺎﯾﺎل
ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺟﺎﯾﺪا ﯾﺎﻟﻐﯘز ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ،
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪۇر .ﺋﻪﻣﻤﺎ
ﺋﻪرﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﯾﺎل ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮ ﺟﺎﯾﺪا ﺗﯘرﺳﺎ ،ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺟﺎﯾﯩﺰ
دﯦﯿﯩﻠﯩﺪۇ] .ﺳﻪھﯩﮭ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺷﻪرھﻰ  -٩ﺗﻮم  -١٠٩ﺑﻪت[.
ﺋﯩﻤﺎم ﺳﻪﻧﺌﺎﻧﻰ رەھﯩﻤﻪھﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﯾﺪۇ :ھﻪدﯨﺴﺘﻪ» ،ﺋﯘ
ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﺷﻪﯾﺘﺎﻧﺪۇر« دەپ ﻛﻪﻟﮕﻪن ،ﯾﻪﻧﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق
ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻣﻪھﺮەم ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﯾﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮى ﺑﯘﻻر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﯾﺎﻟﻐﯘز
ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯦﮕﻪن ﺋﯘﻗﯘم ﯾﻮق ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ دﯦﮕﻪﻧﺪە ،ﯾﻮق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧﻜﻰ،
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ھﺎزﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻜﻜﻪﯾﻠﻪن ﺋﺎرﯨﺴﯩﻐﺎ
ﺷﻪﯾﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﯩﺘﻨﻪ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﯾﯘش ﻗﻮرﻗﯘﻧﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪم ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ] .ﺳﯘﺑﯘﻟﯘس ﺳﺎﻻم  -١ﺗﻮم .[٦٠٨
ﺧﯘﻻﺳﻪ :ﺳﯩﺰ ﮔﺎز ﯾﻪﺗﻜﯜزﮔﯜﭼﻰ ﺧﺎدﯨﻤﻨﻰ ،ﺋﺎﯾﺎﻟﯩﯖﯩﺰ ﯾﺎﻟﻐﯘز ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن
ۋە ﯾﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﯾﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﯾﺎﻟﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﺪارﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﺎن
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ﺷﻪرت ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ،ﺋﯚﯾﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ رۇﺧﺴﻪت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ دۇرۇس دەپ
ﻗﺎراﯾﻤﯩﺰ .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺷﻪرﺋﻰ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﺪا ،ﯾﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺋﯩﺸﻼر ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ،
ﻗﯩﺰ-ﺧﺎﻧﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﯾﺎت ﺋﻪرﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﯾﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﮕﻪ رۇﺧﺴﻪت
ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜن ،ﯾﯧﻨﯩﺪا ﻣﻪھﺮەم ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻻزﯨﻤﺪۇر.
ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ﺋﺎﻟﻼھﺪۇر.
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