 ‐ 49987ﺑرەك ﻛﯧﺴﯩﻠ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﻗﺎﻧﺪاق روزا ﺗﯘﺗﯩﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺑرەك ﻛﯧﺴﯩﻠ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬر ﮬﭘﺘﯩﺪە ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑرﯨﯩﻨ ﻳﯘدۇرۇپ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﻗﺎﻧﺪاق روزا ﺗﯘﺗﯩﺪۇ؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت‐ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻦ ،روزﯨﺪار ﻛﯩﺸ راﻣﯩﺰاﻧﺪا ﺑرﯨﯩﻨ ﻳﯘدۇرﺳﺎ
ﺑﯘﻧﯩﯔ روزﯨﻐﺎ ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻻر ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺑﯩﺰ ﭘﺎدﯨﺸﺎھ ﭘﺎﻳﺴﺎل دوﺧﺘﯘرﺧﺎﻧﯩﺴ ۋە
ﻗﻮراﻟﻠﯩﻖ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﮬرﺑ دوﺧﺘﯘرﺧﺎﻧﯩﺴ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ :ﺑرەك ﻳﯘﻳﯘش ﺋﮬﯟاﻟ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﺎددﯨﻼر،
ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﻗﯘۋۋەت ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ ﻣﺎددﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻻﻣﺪۇ؟ دﯦن ﻣزﻣﯘﻧﺪا ﺋﯘﭼﯘر ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪۇق ،ﺋﯘﻻر
ﻣﯘﻧﺪاق ﺟﺎۋاپ ﺑردى :ﺑرەﻛﻨ ﻳﯘﻳﯘش دﯦﻧﻠﯩﻚ :ﺑرەﻛﺘﯩ ﻛﯧﺴل ﻗﺎﻧﻨ ﺳﯜﻧﺌ ﺑرەﻛ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﻗﺎﻧﻨ ﺗﺎزﯨﻼپ ﻳﻧ
ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑرەﻛ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﺎزﯨﻼﻧﻐﺎن ﻗﺎﻧﻐﺎ ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻣﺎددﯨﻼر ،ﺷﯧر ۋە ﺗﯘز ﻣﺎددﯨﻠﯩﺮى ﻗﯧﺘﯩﻠﯩﺪۇ.
داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﻣﺧﺴﯘس ﺧﺎدﯨﻤﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﺑرەك ﻳﯘﻳﯘش ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺗﻛﺸﯜرۈپ ،ﺗﺗﻘﯩﻖ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺑرەك ﻳﯘﻳﯘﺷﻨﯩﯔ روزﯨﻨ ﺑﯘزﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﭘﺗﯩﯟا ﺑردى .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﻳﻠﻧﻨ ﺗﻮﻏﺮا
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﺴﯘن.
ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑرﯨﯩﻨ ﻳﯘدۇرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑرەك ﻳﯘﻳﯘش ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻗﺎن ﭼﯩﻘﺴﺎ
ﺗرﯨﺘ ﺑﯘزۇﻻﻣﺪۇ؟ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺑرەك ﻳﯘﻳﯘش ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا روزﯨﺪار ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ،ﻧﺎﻣﺎز ۋاﻗﺘ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟
دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑدەﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻧرﺳ ﺑﯩﻠن
ﺗﺎﮬﺎرەت ﺑﯘزۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭘﻗت ﺋﺎﻟﺪى‐ﺋﺎرﻗﺎ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﻣﻳﻠ ﭼﻮڭ‐ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗرەت ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻳل
ﭼﯩﻘﺴﯘن ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺑﯘزۇﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﮬﺎرﯨﺘ ﺑﯘزۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﻏﻳﺮﯨﺪە ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﻣﺳﯩﻠن :ﺑﯘرﻧ ﻗﺎﻧﺎش ،ﺟﺎراﮬﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎن ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼر ﺑﯩﻠن
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ﺋﺎز ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻛپ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺗﺎﮬﺎرەت ﺑﯘزۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺑرەﻛﻨ ﻳﯘدۇرۇش ﺑﯩﻠن ﺗﺎﮬﺎرەت ﺑﯘزۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻧﺎﻣﺎز ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩ ﻛﻟﺴك ،ﻛﯧﺴل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭘﯧﺸﯩﻦ ﺑﯩﻠن ﺋﺳﯩﺮﻧ ،ﺷﺎم ﺑﯩﻠن ﺧﯘﭘﺘﻧﻨ ﺟﯘﻏﻼپ ﺑﯩﺮﮔ ﺋﻮﻗﯘﺷ ﻣﯘﻣﯩﻦ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭘﯧﺸﯩﻦ ﺑﯩﻠن ﺋﺳﯩﺮ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺋﺗﯜزۈۋەﺗﻤﺳﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﺑﯩﯟاﺳﺘ ﻣﺳﺌﯘل دوﺧﺘﯘر ﺑﯩﻠن
ﺳزﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇش ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﺑرەك ﻳﯘﻳﯘش ۋاﻗﺘ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﺗﻤﻳﺪۇ ،ﻣﺳﯩﻠن ﺑرەك ﻳﯘﻳﯘش
ۋاﻗﺘﯩﻨ ﻛﯜن ﺋﯩﯩﻠﯩﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﯧﺸﯩﻦ ﺑﯩﻠن ﺋﺳﯩﺮﻧ ﺑﯩﺮﮔ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘدەك ۋاﻗﯩﺘﻘﺎ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈپ ﻳﺎﻛ ﺋﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﯩ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺑﯩﺮﮔ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘدەك ۋاﻗﯩﺖ ﻗﺎﻟﺪۇرۇپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﻣﯘﮬﯩﻤ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ۋاﻗﺘﯩﻨ
ﺋﺗﯜزﯨﯟەﺗﻤﺳﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﮔ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﺳﺌﯘل دوﺧﺘﯘر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﯟاﺳﺘ ﺳزﻟﯩﺸﯩﺶ
ﻛﯧﺮەك.
روزا ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩ ﻛﻟﺴك ،ﻣن ﺑﯘﻧﯩﺪا ﺋﯩﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﻤن ،ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ دەﻳﻤﻧ ،ﺑﯘ ﮬﯩﺠﺎﻣﯩ) ﻳﻧ ﻗﺎن ﺋﺎﻟﺪۇرۇﺷﻘﺎ(
ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻗﺎن ﺋﺎﻟﺪۇرﻏﺎﻧﺪا ،ﺑدەﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﻨ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧ ﺑدەﻧ ﻗﺎﻳﺘﯘرﻣﺎﻳﺪۇ .ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻗﺎن
ﺋﺎﻟﺪۇرۇﺷﻤﯘ روزﯨﻨ ﺑﯘزﯨﺪۇ .ﺑرەﻛﻨ ﻳﯘﻏﺎﻧﺪا ،ﺑدەﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﻨ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎزﯨﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﻧ ﺑدەﻧ ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﻣن
ﺑرەك ﻳﯘﻳﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤﻛﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻣﺎددﯨﻼر ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘراﻣﺪﯨ دەپ ﺋﻧﺴﯩﺮەﻳﻤن ،ﺋﮔر ﺷﯘﻧﺪاق
ﻣﺎددﯨﻼر ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴ ﺑﯘزۇﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑرەك ﻛﯧﺴﯩﻠ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎدەم داﺋﯩﻢ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ
ﺧﯘددى ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯧﺴﻟ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﮬر ﻛﯜﻧﻠﯜك روزﯨﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻛﻣﺒﻏﻟ
ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﺎن ﺗﺎزﯨﻠﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑرەﻛﻨ ﻳﯘدۇرﻏﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ روزﯨﺴ
ﺑﯘزۇﻟﯩﺪۇ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﯟاﻟﯩﺪۇ.
ﻗﺎن ﺗﺎزﯨﻼﺗﻘﺎﻧﺪا ﻗﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎرﯨﻼﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎن ﺷﯧر ۋە ﺗﯘز ﻣﺎددﯨﻠﯩﺮى ﺑدەﻧ ﺋﻮزۇﻗﻠﯘق ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﻗﺎﻧﻨ ﺳﺎﭘﻼﺷﺘﯘرﯨﺪﯨﻐﺎ
ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﺗ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯧﺴﻟﻨﯩﯔ روزﯨﺴ ﺑﯘزۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،روزﯨﺪارﻟﯩﻖ ﮬﺎﻟﺗﺘﯩﻤﯘ ﺑرەﻛﻨ ﻳﯘدۇرﺳﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ دوﺧﺘﯘرﻻرﻏﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك"] .ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ
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ﺳزﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴ :ﺑرەك ﻛﯧﺴﯩﻠ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺑرﯨﯩﻨ ﻳﯘدۇرﻏﺎن ﻛﯜﻧﻠردە روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯩﺮﺋﺎز ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠردﯨ روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﮬر ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻠﯜك روزا ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻛﻣﺒﻏﻟ ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
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