 ‐ 106487ﺋز دۆﻟﯩﺘﯩﺪﯨ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ روزا ﺗﯘﺗﺎﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ دۆﻟﺗﺘﯩ ﺋﺎﻳﻨ
ﻛرﮔﻧﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ روزا ﺗﯘﺗﺎﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺑزى ﺋﯩﺴﻼم دۆﻟﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﺎي ﻛرۈﻟن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻣن ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن دۆﻟﺗﺘ ﺷﺑﺎن)ﺑﺎرات ﺋﯧﻴ (ۋە راﻣﯩﺰاﻧﻨ ﺗﻮﻟﯘق
 30ﻛﯜن ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻳﺪﯨن ،ﻣن ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەك؟ .ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨ ﺳۋەب
ﻧﯧﻤ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺳﯩﺰ ﺋزﯨﯩﺰ ﺗﯘرﯨﯟاﺗﻘﺎن ﻳﯘرﺗﺘﯩ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﺋﯘﻻر روزا ﺗﯘﺗﺴﺎ روزا ﺗﯘﺗﯩﺴﯩﺰ ،ﺋﯘﻻر ﮬﯧﻴﺖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﮬﯧﻴﺖ
ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :روزا ،ﻳﯘرت ﺋﮬﻠ روزا ﺗﯘﺗﻘﺎن ﻛﯜﻧﺪە ،روزا ﮬﯧﻴﺖ ﻳﯘرت ﺋﮬﻠ
ﮬﯧﻴﺖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯜﻧﺪە ،ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯜﻧﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ] .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﻳﯩﺘ .[ﭼﯜﻧ ﺋز‐ﺋﺎرا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣس .ﺳﯩﺰ ﺋزﯨﯩﺰ ﺗﯘرﯨﯟاﺗﻘﺎن دۆﻟت ﻳﺎﻛ راﻳﻮﻧﺪﯨ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ ،ﺷﯘ ﻳردﯨ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﮬﯧﻴﺖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﮬﯧﻴﺖ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ ،ﺋﮔر ﺋﯘﻻر روزا ﺗﯘﺗﺴﺎ ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ روزا ﺗﯘﺗﯩﺴﯩﺰ.
ﺋﻣﻤﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑ ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﺑزى دۆﻟت ۋە راﻳﻮﻧﺪﯨ ﻛﯩﺸﯩﻠر راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﮬﯩﻼل ﺋﯧﻴﯩﻨ
ﻛرﺳ ﻳﻧ ﺑزى دۆﻟت‐راﻳﻮﻧﺪﯨ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻛرەﻟﻤﻳﺪۇ ﻳﺎﻛ ﻛرﻣﻳﺪۇ .ﺋﺎﻳﻨ ﻛرﮔن دۆﻟت ۋە راﻳﻮﻧﻼردﯨ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼر ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎي ﻛﯜرﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ روزا ﺗﯘﺗﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎي ﻛرﮔﻧﻠﯩﯩ
ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼر ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎي ﻛرﮔن دۆﻟت ۋە راﻳﻮﻧﺪﯨ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎﻳﻨ ﻛرﮔﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن روزا ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﮬﯧﻴﺖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺑزى
دۆﻟﺗﻠر ﻣزﻛﯘر دۆﻟت ﻳﺎﻛ راﻳﻮﻧﺪﯨ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎي ﻛرﮔﻧﻠﯩﯩ ﺳﯩﻴﺎﺳ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩ ﻣﺳﯩﻠﯩﻠر ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ
ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ ﻳﺎﻛ ﻗﺎﻧﺎﺋﺗﻠﻧﻤﻳﺪۇ.
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﺎﻳﻨ ﻛرۈپ روزا ﺗﯘﺗﯘﺷ ۋە ﺋﺎﻳﻨ ﻛرۈپ ﮬﯧﻴﺖ ﻗﯩﻠﯩﺸ زۆرۈردۇر .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا
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ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﮔر راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﮬﯩﻼل ﺋﯧﻴﯩﻨ ﻛرﺳﯕﻼ روزا ﺗﯘﺗﯘﯕﻼر .ﺋﮔر ﺷۋۋاﻟﻨﯩﯔ ﮬﯩﻼل
ﺋﯧﻴﯩﻨ ﻛرﺳﯕﻼ روزا ﮬﯧﻴﺖ ﻗﯩﻠﯩﻼر .ﺋﮔر ﮬﺎۋا ﺗﯘﺗﯘق ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻳﻨ ﻛرەﻟﻤﯩﺴﯕﻼر ،ﺋﺎﻳﻨ 30 ﻛﯜن ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﯕﻼر] .ﺑﯩﺮﻟﯩ
ﻛﻟن ﮬدﯨﺲ[.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋﺎي ﻛرۈﻟﻧﻠﯩ ﻗﺎﻧﺎﺋت ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ روزا ﺗﯘﺗﯘﺷ ﻳﺎﻛ
ﮬﯧﻴﺖ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻻزﯨﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻟﯧﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﻗﺎﻧﺎﺋت ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ،ﺳﯩﺰ ﺋزﯨﯩﺰ
ﺗﯘرﯨﯟاﺗﻘﺎن دۆﻟﺗﺘﯩ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ روزا ﺗﯘﺗﯩﺴﯩﺰ ﻳﺎﻛ ﮬﯧﻴﺖ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﺗۋەﻧﺪﯨ ﮬدﯨﺴﯩ ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘر :روزا ،ﻳﯘرت ﺋﮬﻠ روزا ﺗﯘﺗﻘﺎن ﻛﯜﻧﺪە ،روزا ﮬﯧﻴﺖ ﻳﯘرت ﺋﮬﻠ ﮬﯧﻴﺖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯜﻧﺪە،
ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯜﻧﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ] .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﺗﭽﯩﺴ ﻛﯘرەﻳﺐ ﺳﭘردﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺷﺎم ﺋﮬﻠﯩﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣ ﻛﯜﻧﯩﺪە روزا
ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرﮔﻧﺪە ،ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘ :ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻳﻨ ﺷﻧﺒ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪە ﻛردۇق ،ﺑﯩﺰ داﺋﯩﻢ ﺋﺎﻳﻨ ﻛرۈپ روزا
ﺗﯘﺗﯩﻤﯩﺰ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﻨ 30 ﻛﯜن ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻳﻤﯩﺰ ،دەﻳﺪۇ .ﺑﯘ ۋەﻗﻟﯩﺘﯩﻦ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﻣدﯨﻨ ﺋﮬﻠ ﺷﺎم ﺋﮬﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎي ﻛرﮔﻧﻠﯩ ﺑﯩﻠن
ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ روزا ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎن ﭼﯜﻧ ﺷﺎم ﺑﯩﻠن ﻣدﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﻠﯩﻘ ﺋﯘزۇن ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯩ ﻳﯘرﺗﺘﺎ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻛرۈﻟﯜش
ۋاﻗﺘﯩﻤﯘ ﭘرﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﻨ ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎدﯨ ﻣﺳﯩﻠ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن.
ﺳﯘﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺳﯩﺰ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ ،ﺳﯩﺰ ﺗﯘرﯨﯟاﺗﻘﺎن
دۆﻟﺗﺘﯩ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ روزا ﺗﯘﺗﯘڭ ﻳﺎﻛ ﮬﯧﻴﺖ ﻗﯩﻠﯩﯔ .ﺟﺎﻧﺎﺑ ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﺰﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﺴﯘن.
ﺗﯜﮔﯩﺪى.
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