 ‐ 23339راﻣﯩﺰان ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎل ﺟﯩﻨﺴﯩ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

راﻣﯩﺰان ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋر ‐ ﺋﺎﻳﺎل ﺟﯩﻨﺴﯩ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪە ﺋر ‐ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺟﯩﻨﺴﯩ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘ
ﺑﻮﻟﯘپ ﺳﻮﮬﯘرﻟﯘق ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻏﯘﺳﻠ ﻗﯩﻠﺴﺎ)ﻳﯘﻳﯘﻧﺴﺎ( ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :راﻣﯩﺰان ﺋﯩﭽﯩﺪە )ﻳﻧ ﻛﯜﻧﺪۈزدە( روزا ﺗﯘﺗﯘش ﭘرز ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺋﺗﯜزۈﺷ ﮬﺎرام
)ﭼﻛﻠﻧن( ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼر راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﮬرﻣﯩﺘﯩﻨ ﺳﺎﻗﻠﯩﻤﺎي ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﺎﭘﺎرەت
ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ،ﻛﺎﭘﺎرەﺗﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى :ﻗﯘﻟﻠﯘق دەۋرى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻗﯘﻟﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧ ﺋﺎزات ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﯘدرﯨﺘ ﻳﺗﻤﯩﺴ
ﺋﯩ ﺋﺎي ﺋﺎرﻗﯩﻤﯘ ‐ ﺋﺎرﻗﺎ ﺋﯘﻻپ روزا ﺗﯘﺗﯘش ،ﺑﯘﻧﯩﻐﯩﻤﯘ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻟﺴ ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ ) (60ﻣﯩﺴﯩﻨ ﺗﻮﻳﻐﯘدەك ﺗﺎﻣﺎق ﺑﯧﺮﯨﺸ
ﻛﯧﺮەك.
ﺋﺑﯘ ﮬﯘرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯩﺰ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘراﺗﺘﯘق،
ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﻳﺎ رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ! ﻣن ﮬﺎﻻك ﺑﻮﻟﺪۇم‐ دﯦﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ‐ :ﺳﯧﻨ ﻧﯧﻤ ﮬﺎﻻك ﻗﯩﻠﺪى؟‐
دەپ ﺳﻮرﯨﯟﯨﺪى ،ﺑﯘ ﺋﺎدەم  ‐:ﻣن روزﯨﺪار ﺗﯘرۇپ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪۇم ،دەپ ﺟﺎۋاب ﺑردى .ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ :ﺑﯩﺮ ﻗﯘل ﺋﺎزات ﻗﯩﻼﻻﻣﺴن؟ ‐دەپ ﺳﻮرﯨﺪى .ﮬﯧﻠﯩﻘ ﺋﺎدەم ،ﻳﺎق‐دەپ ﺟﺎۋاب ﺑردى .ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻳﻧ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﯩ ﺋﺎي ﺋﺎرﻗﺎ‐ ﺋﺎرﻗﯩﺪﯨﻦ روزا ﺗﯘﺗﺎﻻﻣﺴن؟ دەپ ﺳﻮرﯨﺪى ،ﺋﯘ ﺋﺎدەم :ﻳﺎق‐دەپ ﺟﺎۋاب
ﺑردى .ﻳﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ 60 :ﭘﯧﻘﯩﺮﻏﺎ ﺗﺎﺋﺎم ﺑﯧﺮەﻟﻣﺴن؟ دەپ ﺳﻮرﯨﯟﯨﺪى ،ﺋﯘ ﺋﺎدەم :ﻳﺎق‐دﯦﺪى .ﺑﯘ ﺋﺎرﯨﺪا
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬﯧﭻ ﻧرﺳ دﯦﻤي ﺗﯘرۇۋﯨﺪى ،ﺷﯘ ﺋﺎرﯨﺪا ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻏﺎر ﺧﻮرﻣﺎ ﻛﻟﺘﯜرۈﻟﺪى ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺳﯘﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﺎن ﻛﯩﻢ؟دەپ ﺳﻮرﯨﯟﯨﺪى ،ﮬﯧﻠﯩﻘ ﺋﺎدەم :ﻣن ﻳﺎرەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ! دەپ ﺋﻮرﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘردى .ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ :ﺑﯘﻧ ﺋﺎل ۋە ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ دﯦﺪى .ﮬﯧﻠﯩﻘ ﺋﺎدەم‐ ﻳﺎرەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ! ﺑﯘﻧ ﻣﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﭘﯧﻘﯩﺮ ﺑﯩﺮﺳﯩ ﺳدﯨﻘ
ﻗﯩﻼﻣﺪﯨﻤن؟ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣ ﺑﯩﻠن ﻗﺳم ﻗﯩﻠﯩﻤﻧ ،ﻣدﯨﻨﯩﺪە ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻣﺪﯨﻨﻤﯘ ﭘﯧﻘﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﻳﻮق‐ دﯦﯟﯨﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯘ ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﺳزﯨ ﻛﯜﻟﯜپ ﻛﺗﺘ ،ﮬﺗﺘﺎ ﭼﯩﺸﻠﯩﺮى ﻛرۈﻧﯜپ ﻗﺎﻟﺪى ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺪى ،ﺑﯘﻧ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯕ ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻞ دﯦﺪى )ﺑﯘﺧﺎرى ) ،( 1835 -1834ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ (1111
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ﺋﻣﻤﺎ راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪە ﺋر ‐ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘ ﺑﻮﻟﯩﺸ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﺎﻣﺪات ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﻛﯩﺮﮔﯩﭽ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :روزا ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻼرﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯩﻠرﮔ ﮬﺎﻻل ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى .ﺋﯘﻻر ﺳﯩﻠر ﺋﯜﭼﯜن
ﻛﯩﻴﯩﻤﺪۇر ،ﺳﯩﻠرﻣﯘ ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯩﻴﯩﻤﺴﯩﻠر )ﻳﻧ ﺳﯩﻠر ﺋر‐ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﺎﺷﺎﻳﺴﯩﻠر ،ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺑدەﻧﻨ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ‐
ﺳﻮﻏﯘﻗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻧﺪەك ،ﺳﯩﻠرﻣﯘ ﺑﯩﺮ‐ ﺑﯩﺮﯨﻼرﻧ ﮔﯘﻧﺎھ ۋە ﻳﺎﻣﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺴﯩﻠر ،ﺧﯘددى ﻛﯩﻴﯩﻢ ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﺋۋرەﺗﻠﯩﺮﯨﻼرﻧ ﻳﺎﭘﻘﺎﻧﺪەك ،ﺳﯩﻠرﻣﯘ ﺑﯩﺮ‐ ﺑﯩﺮﯨﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎﭘﯩﺴﯩﻠر( .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋزۈﯕﻼرﻧ ﺋزۈﯕﻼرﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻼرﻧ ﺑﯩﻠﺪى .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗۋﺑﯕﻼرﻧ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﺪى ،ﺳﯩﻠرﻧ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﻣﺪى ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻼر،
ﺗﺎﻛ ﺗﺎﯕﻨﯩﯔ ﺋﺎق ﻳﯩﭙ ﻗﺎرا ﻳﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﻐﺎ )ﻳﻧ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﻏﺎﻧﻐﺎ( ﻗدەر ﻳﯕﻼر ،ﺋﯩﭽﯩﻼر ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛچ ﻛﯩﺮﮔﯩﭽ روزا
ﺗﯘﺗﯘﯕﻼر)ﺑﻗرە ﺳﯜرﯨﺴ -187 ﺋﺎﻳت) .
ﺑﯘ ﺋﺎﻳت راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮى ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﻏﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر ﻳﯧﻤك ‐ ﺋﯩﭽﻤك ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ دۇرۇس ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨﯩﯔ
دەﻟﯩﻠ.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻏﯘﺳﻠ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﺎﻣﺪات ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨ ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺑﯩﻠن ﺋﻮﻗﯘش ﻛﯧﺮەك.
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