 ‐ 50651راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎزا روزﯨﺴﯩﻨ ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﮬﺎﻣﯩﻠﺪار ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺋﺗن ﻳﯩﻠ راﻣﺰاﻧﺪا ﮬﻳﺰدارﻟﯩﻖ ﺳۋەﺑ ﺑﯩﻠن روزا ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪى ،ﺑﯘ ﻳﯩﻞ راﻣﺰان ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎن
روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﮬﺎﻣﯩﻠﺪار ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى .دوﺧﺘﯘر ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯧﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘ ﺳۋەﺑ ۋ ە ﺗرەﻟﻤﯩﻨﯩﯔ
ﻧﻮرﻣﺎل ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﻛزدە ﺗﯘﺗﯘپ ﮬﺎﻣﯩﻠﺪارﻟﯩﻖ ۋە ﺑﺎﻻ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻣزﮔﯩﻠﺪە ﻗﺗﺌ روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨ ﺗﻛﯩﺘﻠﯩﺪى .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﻗﺎزا روزﯨﺴﯩﻨ ﺗﯘﺗﻤﯩﺪى .ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠرﻧﯩﯔ روزﯨﺴﯩﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ راﻣﯩﺰان ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﺗﻧ راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎزا
روزﯨﺴﯩﻨ ﺗﯘﺗﻤﯩﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن؟.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋزرﯨﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﺗﺘ راﻣﺰاﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘﯩﻨ ﻛﯕﺮى ﻗﯩﻠﺪى  .ﻟﯧﯩﻦ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳل ﻗﺎرﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎن روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﭼﯜﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﺪا ﻣﻟﯘم
ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸﻠرﻧﯩﯔ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﻗﺎزا روزﯨﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﻣزﻛﯘر ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ  .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ
ﻗﯩﺰ‐ﺧﺎﻧﯩﻤﻼر ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە دﯨﻘﻘت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻻزﯨﻢ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻر راﻣﺰاﻧﺪا ﮬﺎﻣﯩﻠﺪارﻟﯩﻖ ،ﮬﻳﺰ ۋە ﻧﯩﭙﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺑﺎﻻ
ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﺸ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﮬﺎﻟﺗﻠرﮔ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ.
ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺳۋەﺑﺴﯩﺰ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈپ ،ۋاﻗﯩﺖ ﻳﺎر ﺑرﻣي ،ﺷﺋﺒﺎن ﺋﯧﻴ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸ ﺳۋەﺑﺴﯩﺰ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ﺋﯩﯩﻨﭽ راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ روزﯨﺴﯩﻨ ﺗﯘﺗﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر" :ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴت ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬر ﻛﯜﻧﻠﯜك ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻛﻣﺒﻏﻟ
ﺗﺎﺋﺎم ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋڭ ﻳﯧﻘﯩﻦ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﺋﮔر ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴت ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺋزى ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ".
ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺷﻳﺦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ،ﺑﯘ ﻳﯩﻞ راﻣﺰان ﻛﯩﺮﮔﯩﭽ ﺋﺗن ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ راﻣﺰان روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ
ﻗﯩﻠﻤﺎي ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﮔن ﻛﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا؟ ﺷﻳﺦ ﻣﯘﻧﺪاق ﺟﺎۋاپ ﺑرﮔن " :ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻣﺷﮭﯘر ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺋﺗن
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ﻳﯩﻠﻘ راﻣﺰان روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﺑﯘ ﻳﯩﻞ راﻣﯩﺰاﻧﻐﯩﭽ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﺋﯩﺸ
رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﺎ :ﻣن راﻣﺰاﻧﻠﯩﻖ روزاﻣﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﭘﻗت ﺷﺋﺒﺎن ﺋﯧﻴﯩﺪﯨﻼ ﺋﺎدا ﻗﯩﻼﻻﻳﺘﺘﯩﻢ دﯦن .ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﺋﯩﯩﻨﭽ
راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣﺳﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﯨﺪۇ ،ﺋﮔر ﻗﺎزا روزﯨﻨ ﺳۋەﺑﺴﯩﺰ ﻛﯩﭽﯩﺘﯜرﯨﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ
ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺋﯩﯩﻨﭽ راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك  .ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﻛﻣﺒﻏﻟرﮔ ﺗﺎﺋﺎم ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﻛﯧﺮەك ﺋﻣﺳﻤﯘ؟ دﯦن ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘ ،ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎراﺷﺘﺎ:
ﻛﻣﺒﻏﻟرﮔ ﺗﺎﺋﺎم ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ﺋﻣس ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﻛﯩﻤ ﻛﯧﺴل ﻳﺎﻛ ﺳﭘر ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە
ﺑﻮﻟﯘپ)روزا ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ( ،ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠرﻧ)ﻳﻧ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ(ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﻠردە ﺗﯘﺗﺴﯘن ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻘﯩﻐﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻣﯩﻐﺎن ".ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-357 19)ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﯘﺋﺎل(.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻨﺪﯨﻦ :ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺗن ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎزا روزﯨﺴ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧ ﺷﺋﺒﺎن ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ،ﻗﺎزا روزﯨﺴﯩﻨ ﺗﯘﺗﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﺪا ﮬﻳﺰدار ﺑﻮﻟﻐﺎن ۋە ﮬﻳﺰدﯨﻦ ﭘﺎﻛﯩﺰﻻﻧﻐﯘﭼ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ راﻣﯩﺰان ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻠﯜك
روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳ ﻗﺎﻟﻐﺎن ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ " :ﺑﯘ ﻳﯩﻠﻘ راﻣﺰان
ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﻣﺳﺘﯩﻦ ﺋﺗن ﻳﯩﻞ راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎن روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯧﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك" دﯦن .ﺋﯩﺒﻨ
ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-358 19)ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﯘﺋﺎل(.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻨﺪﯨﻦ :ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل ﻧﯩﭙﺎﺳﺪار ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ راﻣﺰاﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﺶ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ
راﻣﺰان ﻛﯩﺮﮔﯩﭽ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ" :ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎل
ﺋﯩﯩﻨﭽ راﻣﺰان ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﺋﺗﻧ راﻣﺰاﻧﺪﯨ روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل
ﻳﻮﻟﻠﯘق ﺳۋەﺑﻠر ﺑﯩﻠن ﺋﯩ راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﯩﺪا ﻗﺎﻟﻐﺎن روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪى ،ﺋﺎﻣﺎل ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻻ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗﺎﻟﻐﺎن روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ راﻣﺰان ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﺸ ،ﺋﮔر
ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩﯩﻨﭽ راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-360 19)
ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﯘﺋﺎل(.
ﺳزﻧﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴ :ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن راﻣﺰان ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻧﯩﯔ زﯨﻤﻤﯩﺴﯩﺪە ﻗرز ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﻗﺎزا روزﯨﻨ
ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎﭼﺎن ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﯩﺴﺎ ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
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