 ‐ 226060ﻧﯩﭙﺎﺳﻨﯩﯔ ﻗﯩﻨ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻣﻟﯘم ﻣﯘددەﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎن ﺗﺎﻣﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛرﮔن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪاق
ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﺷﺋﺒﺎن ﺋﯧﻴﯩﺪا ﻳﯕﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕﺎ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ﻳﺗﺘ ،ﻧﯩﭙﺎس ﻗﯩﻨ ﭘﻗت ﺋﯜچ ﻛﯜن ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯜزۈﻟﺪى،
ﻣن ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘدۇم ،ﺷﺋﺒﺎن ﺋﯧﻴ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر ﻣﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎن ﻛﻟﻤﯩﺪى ،راﻣﯩﺰان ﺑﺎﺷﻼﻧﺪى ،راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﮬﭘﺘ
ﺋﺗﻧﺪە ،دوﺧﺘﯘر ﻣﺎﯕﺎ ﺑﺎﻛﺘﯩﺮﯨﻴﯩ ﻗﺎرﺷ دورا ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺑردى ،ﻣن روزﯨﺪار ﺋﯩﺪﯨﻢ ،ﻟﯧﯩﻦ ﻛﯜﻧﺪۈزى ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻗﺎن ﺗﺎﻣﭽﯩﺴ
ﻛﻟﻤﻳﺪۇ ،ﺷﺎﻣﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻛﯩﭽﻚ ﻗﺎن ﺗﺎﻣﭽﯩﻠﯩﺮى ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،راﻣﯩﺰان ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺷﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ،ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎﻛ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ راﻣﺰاﻧﺪا ﺗﻮﻟﯘق روزا ﺗﯘﺗﺘﯘم ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎن روزام ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨ
روزﯨﻨ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯩﻤﻧﻤﯘ؟ .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 :ﻧﯩﭙﺎﺳﻨﯩﯔ ﺗۋەن ﺋﻟﭽﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺴ ﻳﻮق ،ﺋﮔر ﺋﺎﻳﺎل ﺗﻮﻏﯘﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻛﯜن ﻛﯧﻴﯩﻨﻼ ﻧﯩﭙﺎﺳﺘﯩﻦ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ۋە روزا ﺗﯘﺗﯩﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺎﻳﺎل ﺗﯘﻏﯘﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯜن ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎزراق ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻧﯩﭙﺎﺳﻨﯩﯔ ﻗﯩﻨ ﺋﯜزۈﻟن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﯩﭙﺎﺳﺘﯩﻦ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯧﺮى
ﺋﯜﭼﯜن ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ" .ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻨﻨﯩﯔ"ﻧﯘرۇن ﺋﻟددەرﺑ ﭘﺗﯩﯟاﺳ"
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﮬﻳﺰ‐ﻧﯩﭙﺎﺳﺘﯩﻦ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺋﯩ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺎق ﺧﯘﻧﻨﯩﯔ ﻛﯩﻠﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :رەﮬﻤﯩﺘﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘق ﻗﯘرﯨﺸ ،ﻗﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛ ﺳﯩﺮﯨﻘﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛ دۇﻏﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺰى ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ
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ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐156224ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﻧﯩﭙﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﻟن ﻗﺎن ﺗﺎﻣﭽﯩﻠﯩﺮى ﻧﯩﭙﺎﺳﺘﯩﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ
ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ۋە روزا ﺗﯘﺗﯩﺪۇ.
"داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﭘﺗﯩﯟاﺳ‐ﺋﯩﯩﻨﭽ ﻣﺟﻤﯘﺋ-4"ﺗﻮم -259ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﻛﻟن" :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﻣﯘﺑﺎرەك راﻣﯩﺰان
ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﯩﺮﻣ ﺗﻮﻗﻘﯘزﯨﻨﭽ ﻛﯜﻧ ﻳﯕﯩن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﯘﻏﯘپ ﺗﻮﻗﻘﯘز ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﯩﭙﺎﺳﻨﯩﯔ ﻗﯧﻨ ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﺎن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ
ﺋﺎﻳﺎل ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ﻧﺎﻣﺎز ۋە روزﯨﻨ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﭽ ،ﻛﯧﭽ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺗﺎﻣﭽ ‐ﺗﺎﻣﭽ ﻗﺎن ﻛﯧﻠﯩﺪﯨن ،ﻛﯜﻧﺪۈزدە
ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﻧرﺳ ﻛرﻣﻳﺪﯨن ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﺎز ۋە ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑ :ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘق ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﯩﺰى ۋە ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴ
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺗﻮﻟﯘق ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻛرﮔن ﻗﺎن ﺗﺎﻣﭽﯩﻠﯩﺮى ﻧﯩﭙﺎس دەپ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ۋە
ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨﯩﻤﯘ دﯦﻴﯩﻠﻤﻳﺪۇ ،ﻧﯩﭙﺎﺳﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩ ﻛﯩﺮﻣﻳﺪۇ".
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﺋﺎﻳﺎل ﻧﯩﭙﺎس ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎن ﺗﺎﻣﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨ
ﻛرﺳ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ روزﯨﺴ ﺑﯘزۇﻟﯘپ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗرك ﻗﯩﻼﻣﺪۇ؟ ﻳﺎﻛ ﻧﯧﻤ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك؟ .دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﺎﻳﺎل ﮬﻳﺰ‐ﻧﯩﭙﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯩﺸﻧﭽ ﺑﯩﻠن ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻳﻧ ﮬﻳﺰدﯨﻦ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﺎ ﺋﺎق ﺧﯘن
ﻛﻟﺴ ﺑﯘﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛرﮔن دۇﻏﻠﯘق ،ﺳﯧﺮﯨﻘﻠﯩﻖ ،ﺗﺎﻣﭽﯩﻼر ﻳﺎﻛ ﻧﻣﻠﯩﻠر ﮬﻳﺰ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ،روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ۋە ﺋﯧﺮى ﺑﯩﻠن ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﭼﻛﻠﻧﻤﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﮬﻳﺰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺋﺗﯩﻴ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ» :ﺑﯩﺰ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﻟن
ﺳﯧﺮﯨﻘﻠﯩﻖ ۋە دۇﻏﻠﯘﻗﻨ ﮬﻳﺰدﯨﻦ دەپ ﻗﺎرﯨﻤﺎﻳﺘﺘﯘق] «.ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ .ﺋﺑﯘ داۋۇد ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﺴﻨﺎد ﺑﯩﻠن رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن[.
ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن دەﻳﻤﯩﺰﻛ :ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯜز ﺑرﮔﻧﻠﯩﺮى ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ زﯨﻴﺎن ﻳﺗﯜزەﻟﻤﻳﺪۇ،
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ،روزا ﺗﯘﺗﯘش ۋە ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﺟﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠپ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ
ﺗﻮﻟﯘق ﭘﺎﻛﻠﯩﻘﻨ ﻛرﻣﯩﯩﭽ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺎل ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر ﻣﻣﯩﻨﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﺋﯩﺸ
رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎﻏﺎ ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻳﺰدە ﺋﯩﺸﻠﺗن ﭘﺎﺧﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋۋەﺗﺗﺘ ،ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﺎ ﺋﯘﻻرﻏﺎ :ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎﻗﻠﯩﻘﻨ
ﻛرﻣﯩﯩﭽ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﻣﺎﯕﻼر دەﻳﺘﺘ."
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر
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