 ‐ 1672راﻣﺰاﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﯘپ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﺎرﯨﺘ
ﺳﯘﺋﺎل
راﻣﯩﺰان ۋاﻗﺘﯩﺪا ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﻣن ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﯩﻤن ،راﻣﺰاﻧﺪا
ﻛﯜﻧﺪۈزى ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﺎرﯨﺘ ﺑﯩﺮ ﻗﯘل ﺋﺎزات ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﻧﺪە ﻗﯘل ﺋﺎزات ﻗﯩﻠﻐﯩﺪەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎت ﻳﻮق،
ﻳﺎﻛ ﺋﯩ ﺋﺎي ﺋﺎرﻗﯩﻤﯘ ﺋﺎرﻗﺎ ﺋﯜزۈﻟﺪۈرﻣي روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺧﯩﺰﻣت ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘ ﺑﯩﻠن ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﺎﯕﺎ ﺑك ﻗﯩﻴﯩﻦ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮬدﯨﺴﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ ﻣﯩﺴﯩﻨ ﺗﺎﺋﺎم ﺑرﺳﻣﻤﯘ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯘﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﺳﯩﮭﯩﺘﯩﻤﯩﺰ :ﺳﯩﺰ ﺋﯩ ﺋﺎي ﺋﺎرﻗﯩﻤﯘ ﺋﺎرﻗﺎ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎن روزﯨﻨ ﻗﯩﺶ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﻳﺎﻛ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ دەم ﺋﯧﻠﯩﺶ ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﯩﺰدا
ﺗﯘﺗﺴﯩﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﮬﻗﯩﻘﺗﺘ ﺑﯘﻧﺪاﻗﻤﯘ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﯩﯩﺰ ﺋﯘ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ ﻣﯩﺴﯩﻨ ﺗﺎﺋﺎم ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯩﺰ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺑﯘﻻرﻏﺎ ﺑﯩﺮاﻗﻼ ﺑرﺳﯩﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩ ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ ﻛﯜن ﺑرﺳﯩﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﻳﻧ ﺋزﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﻗﯩﺘﯩﯩﺰ ﻳﺗﯜﭼ ﻗﯩﻠﺴﯩﯩﺰ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻣﯘ ﺳﯩﺰﮔ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰﻏﺎ رازى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻣﯘ ﺳﯩﺰﮔ ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﻛﺎﭘﺎرەت ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﺋﮔر ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﯩﺮ ﻧﭼﭽ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﻠر.
"ﻛﯩﭙﺎﻳﺗﯘﺗﺘﺎﻟﯩﺐ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳرﻧﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﻮرى ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﺎﭘﺎرەﺗﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧ ﻛﯜﻧﻠرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺋﻣﻤﺎ ﻛﺎﭘﺎرەﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻛﺮارﻻﻧﺴﯩﻤﯘ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗ ﺑﯩﻠن ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻزﯨﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
"ﮬﺎﺷﯩﻴﺗ دۇﺳﯘﻗﯩ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳردە ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻴﯩﻠن" :ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﯧﻤك ﺋﯩﭽﻤك ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﻛﺎﭘﺎرەت زﯨﻴﺎدە ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ".
"ﻣﯘﻏﻨﯩ ﻣﯘﮬﺘﺎج" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳردە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻛﺎﭘﺎرەﺗﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﯘزۇﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﻣﺳﯩﻠن ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﯩ ﻛﯜﻧﺪە ﺋﯩ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯩ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯩﺒﺎدەت
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ﮬرﻛﯜﻧ ﻣﯘﺳﺘﻗﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻛﺮارﻻﻧﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﭘﺎرﯨﺘ ﺗﻛﺮارﻻﻧﻤﺎﻳﺪۇ".
ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﺗﺎﻗﯩﺘ ﻳﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻣﺎﻳﺪۇ .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﯩﺰﻏﺎ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﮬدﯨﺲ ﺑﯩﻠن ﺟﺎۋاپ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ :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 :ﺳﯧﻨ ﻧﯧﻤ ﮬﺎﻻك ﻗﯩﻠﺪى؟ دەپ
ﺳﻮرﯨﯟﯨﺪى ،ﺋﯘ 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 .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  1936ﭘﺗﮭﯘل ﺑﺎرﯨ.[ 
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ ،ﺋﯩﺸﻼردﯨ ﺋﯩﺴﺮاﭘﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﻛﻣﭽﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧ ﻛﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ،ﺗۋﺑﯩﻤﯩﺰﻧ ﻗﻮﺑﯘل
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ .
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