 ‐ 50745راﻣﺰاﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ؟
ﺳﯘﺋﺎل
راﻣﺰاﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺑﯩﻠن ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ؟ ﺋﯘﻻرﻧ روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ
ﺋﯘﺳﯘﻟﻼر ﻗﺎﻳﺴ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
راﻣﺰاﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧ روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرۈش ،روزﯨﻐﺎ ﺳل ﻗﺎراپ ﻛﯕﯜل
ﺑﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش ﺑﯧﺮﯨﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
 -1راﻣﺰاﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ،راﻣﺰاﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرۈش ،روزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨ
ﺋﻮرﻧﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺋﯩﻧﻠﯩ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻗﯘرۇﻟﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈش ﻛﯧﺮەك.
 -2ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﺑﺎرەك ﺳزﯨﺪە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪەك :ﻛﯩﻤ راﻣﺰاﻧﺪا ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ۋەدﯨﺴﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﺳﺎۋاپ ﺋﯜﻣﯩﺪ
ﻗﯩﻠﯩﭗ روزا ﺗﯘﺗﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﮔﯘﻧﺎﮬﻠﯩﺮى ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ] .ﺑﯘﺧﺎرى ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ .[ﺋﯘﻻرﻏﺎ روزا
ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺳﺎۋاﭘﻼرﻧ ﺳزﻟپ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك .ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﮬدﯨﺴﺘ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
»ﻛﯩﻤ ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ روﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧﺴ ،ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ،راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨ ﺗﯘﺗﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺟﯩﮭﺎد ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﺎﻛ
ﺟﯩﮭﺎدﻧ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘپ ﺋﺳن ﻳﯧﺮﯨﺪە ﺗﯘرﺳﺎ ﮬﻗﯩﻘﺗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺟﻧﻨﺗ ﻛﯩﺮﮔﯜزﯨﺪۇ دﯦﻧﺪە،
ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼر :ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﺴ :ﺑﯘ ﺧﻮش‐ﺧۋەرﻧ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻳﺗﯜزەﻳﻠﯩﻤﯘ؟ دﯦﻧﺪە ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﮬﻗﯩﻘﺗن
ﺟﻧﻨﺗﺘ ﻳﯜز ﺋﺎﻟ ﺋﻮرۇن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﺋﻮرۇﻧﻼرﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺟﯩﮭﺎد ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻳﻴﺎرﻟﯩﺪى ،ﮬر ﺋﯩ
ﺋﻮرۇﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘ ﺋﺎﺳﻤﺎن ﺑﯩﻠن زﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘﯩﺪەك ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺳﻮرﯨﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼر ﭘﯩﺮدەۋس ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ
ﺟﻧﻨﺗﻨ ﺳﻮراﯕﻼر ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺟﻧﻨﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴ ۋە ﺋﺎﻟﯩﻴﺴﯩﺪۇر ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋرﺷ ﺑﺎر ،ﺟﻧﻨﺗﻨﯩﯔ
ﺋﯧﺮﯨﻖ‐ﺋﺳﺘﯕﻠﯩﺮى ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن[ .ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋززەۋەﺟﻟ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :روزا ﻣن ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر ،ﺑﻧﺪەم ﻣن ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ۋە ﺷﮬﯟﯨﺘﯩﻨ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪى ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻣﯘﻛﺎﭘﯩﺘﯩﻨ ﺋزۈم ﺑﯩﺮﯨﻤن .راﻣﺰان روزا ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﻗﺎﻟﻘﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،روزا ﺗﯘﺗﻘﯘﭼ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﻮش ﺧﯘرﺳﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯩﺮى
ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻳﻧ ﺑﯩﺮى ﺋز ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮاﺷﻘﺎﻧﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،روزا ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﭘﯘراﻗﻠﯩﺮى ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪا

2/1

ﻣﯩﺴ‐ﺋﻧﺒرﻧﯩﯔ ﭘﯘرﯨﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﯘش ﺑﯘي ﺑﻮﻟﯩﺪۇ] .ﺑﯘﺧﺎرى ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن[ .ﺑﯘ ﻣﻧﺎدﯨ ﮬدﯨﺴﻠر ﻛپ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺳزﻟپ ﺑﯧﺮﯨﺸ ۋە راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﭘزﯨﻠﯩﺘ ،روزا ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻣرﺗﯩﯟﯨﺴ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻧ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈﺷ ﻻزﯨﻢ.
 -3ﺋﯘﻻرﻧ روزا ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇپ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼر ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرۈش ﻛﯧﺮەك.
ﺋﺑ ﺋﯘﻣﺎﻣ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎﮬﯩﻠ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﻣن ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻧﻠﯩﯩﻨ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن دەﻳﺪۇ :ﻣن ﺋﯘﺧﻼۋاﺗﺴﺎم ،ﭼﯜﺷﯜﻣﺪە ﺋﯩ ﻛﯩﺸ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﯩﻤﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘپ ﻣﯩﻨ ﻗﻮرﻗﯘﻧﯘﭼﻠﯘق ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﺎﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﯩﻦ دﯦﺪى ،ﻣن :ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻳﻤن دﯦﺴم ،ﺋﯘﻻر ﺑﯩﺰ ﺳﺎﯕﺎ ﻳﺎردەم ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ دﯦﺪى ،ﻣن ﺗﺎﻗﻘﺎ
ﻳﺎﻣﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯜزﻟﯕﻠﯩ ﻳﺗﻧﺪە ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎۋازﻻرﻧ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺑﯘ ﻧﯧﻤ ﺋﺎۋاز؟ دەپ ﺳﻮرﯨﺴﺎم ،ﺋﯘﻻر :ﺑﯘ دوزاخ
ﺋﮬﻠﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻟ‐ﭘرﻳﺎدى دﯦﺪى ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﯩﻨ ﺗﺎغ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﻛﯩﯩﺮﺗﻛﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎن ،ﺟﺎۋﻏﺎﻳﻠﯩﺮى ﻳﯩﺮﺗﯩﻠﻐﺎن،
ﺋﯧﻐﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎن ﺋﯧﻘﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎن ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﻛﯜم ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻟﺪى ،ﺋﯘﻻر ﻛﯩﻢ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﺴﺎم ،ﺋﯘﻻر راﻣﺰاﻧﺪا روزا
ﺗﯘﺗﯘپ ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر دەپ ﺟﺎۋاپ ﺑردى] .ﺋﯩﺒﻨ ﺧﯘزەﻳﻤ ۋە ﺋﯩﺒﻨ ﮬﺑﺒﺎن رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن[ .ﺷﻳﺦ
ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ" :ﺑﯘ راﻣﺰاﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﯘپ ۋاﻗﯩﺖ ﺗﻮﺷﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﻗﺳﺘن ﺋﯩﭙﺘﺎر
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎزاﺳ ،ﺋﻣﻤﺎ ﭘﻗت روزا ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ دﯦن .ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﻧ دۇﻧﻴﺎ‐ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ ﺗﯩﻨﯩﭻ‐
ﺧﺎﺗﯩﺮﺟم ﻗﯩﻠﺴﯘن.
 -4روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻳﯕﯩﻞ‐ﺋﺎﺳﺎن ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺧﯘرﺳﻧﻠﯩﻚ ،رازﯨﻠﯩﻘﻨ ،ﻛﯕﯜل ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻣﻠﯩﻨ،
ﻗﻟﺒﻨﯩﯔ راﮬﯩﺘﯩﻨ ۋە راﻣﺰاﻧﺪا ﻛﯩﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﻮﻗﯘش ۋە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﻟززەﺗﻠﯩﺮﯨﻨ
ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك.
 -5ﺋﯘﻻرﻧ ﺑزى دﯨﻨ دەۋەت ﺳﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،روزا ﺗﯘﺗﯘش ،راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ راﻣﯩﺰاﻧﺪﯨ
ﺋﮬﯟاﻟ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺑزى ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك.
 -6ﺋﯘﻻرﻏﺎ ۋەز‐ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ زﯦﺮﯨﻤﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻣﯘﻻﻳﯩﻤﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﺳزﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺸ ۋە ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﻧ ۋە ﺳﯩﺰﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﺴﯘن.
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