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ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﺗن ﻳﯩﻠ ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﯩﻢ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑدەن ﺗﯕﭙﯘﯕﻠﯩﻘﯩﻤﻨ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ،ﺑدەن ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻢ ﺑك ﺗۋەﻧﻠپ
ﻛﺗﺘ ،ﺷﯘ ﺳۋەﭘﺘﯩﻦ دوﺧﺘﯘرﻧﯩﯔ ﺗﻟﯩﻤﺎﺗ ﺑﻮﻳﯩﭽ راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﺪا روزا ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺋﺎز ﻳﺎﺧﺸ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑدەن
ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻢ ﻳﻧﯩﻼ ﺗۋەن ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ ﺋﻣس ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎم ،ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ۋە ﻳﯧﻘﯩﻦ دوﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﯘ ﻳﯩﻠﻤﯘ روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﻨ
ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﺪى ،ﻣن ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻢ ،ﭼﯜﻧ ﻣن ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﺋزۈﻣﻨ ﺧﯩﻠ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ،روزا
ﺗﯘﺗﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪەك ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﺋﺎﻧﺎم ﺑﯩﺰ ﺗﯘرﯨﯟاﺗﻘﺎن ﺟﺎﻳﺪﯨ ﻣﺳﭽﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻣﯩﻐﺎ ﺗﯩﻠﯩﭙﯘن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻤﻨ
ﭼﯜﺷﻧﺪۈردى ،ﺋﯩﻤﺎم ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑدەن ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑك ﺗۋەن ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ راﻣﺰاﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﻨ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى .ﻣن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﺗۋﺳﯩﻴﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﭗ روزا ﺗﯘﺗﻤﺎي ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﻮﻟﯘق ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﺗﯘﺗﯩﻤﻧﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠن
روزا ﺗﯘﺗﯩﯟﯨﺮﯨﻤﻧﻤﯘ؟ .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.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯩﻨﯩﯩﺰﮔ ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﻚ ،ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﯩﺰﮔ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ .ﺳﯩﺰ ﻣﺳﺌﯘل دوﺧﺘﯘرﯨﯩﺰﺑﯩﻠن
ﻛرۈﺷﯜپ ﺋﮬﯟاﻟﯩﯩﺰﻧ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺳﻠﯩﮭﺗ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك .دوﺧﺘﯘر ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ
ﺑرداﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮەﻟﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺰﻧ ﺗﻛﯩﺘﻠپ ،روزا ﺗﯘﺗﺴﯩﯩﺰ ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﯩﯩﺰﮔ ۋە ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯩﭙﺎ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﺳﯩﺮ
ﻳﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯧﻴﺘﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺳز ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧ ﺑﯩﻠن ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ۋە ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯕﻠﯩﻨ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟم ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﺎردﯨﻤ ﺑﯩﻠن روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻳﺴﯩﺰ.
ﺋﻣﻤﺎ دوﺧﺘﯘر ﺳﯩﺰﮔ روزا ﺗﯘﺗﺴﯩﯩﺰ ﻣﯘﺷﻗﻘت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﻚ ﺟﮬﺗﺘ ﺑزى ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼر ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ دەپ
ﻗﺎرﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﯩﺰ روزا ﺗﯘﺗﻤﺎي ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﯩﺰﮔ ﺗﻮﻟﯘق ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﯩﯩﺰ ﺋﺳﻠﯩ
ﻛﻟﻧﺪە راﻣﺰاﻧﺪا ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻣﺎﻟﯩ ﻣزﮬﯩﭙﯩﺪﯨ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼردﯨﻦ دەردﯨﻴﺮ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ دوﺧﺘﯘرﻧﯩﯔ روزا ﺗﯘﺗﺴﯩﯩﺰ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﯩﺰ
زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯩﭙﺎ ﺗﯧﭙﯩﺸ ﻛﯧﭽﯩﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﻤﺎرﻧﯩﯔ روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘ دۇرۇس
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ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺷﻗﻘت ۋە ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﺎ روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪۇ"] .ﺋﺷﺸرﮬﯘل ﻛﺑﯩﺮ ﻣﺋ
ﮬﺎﺷﯩﻴﺗﯘل دۇﺳﯘﻗﯩ-1 ﺗﻮم -535ﺑت[.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺑﯩﻠن ﻛﯧﺴﯩﻠ زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﺸ
ﻛﯧﭽﯩﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻛ روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺑﯩﻠن ﻛپ ﻣﯘﺷﻗﻘت‐ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺑﯩﻤﺎرﻧﯩﯔ روزا
ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ روزا ﺗﯘﺗﺴﺎ ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺗﺳﯩﺮ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﭼﯩﺶ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘ ،ﺑﺎرﻣﺎق ﺋﺎﻏﺮﯨﻘ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺑﯩﻤﺎرﻻرﻧﯩﯔ راﻣﯩﺰاﻧﺪا روزا
ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﭼﯩﺸ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ روزا ﺗﯘﺗﻤﯩﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩ ﮬﯧﭻ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻟﯧﯩﻦ دوﺧﺘﯘر ﺑﯩﻤﺎرﻏﺎ :روزا ﺗﯘﺗﻤﺎي ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻨ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﻳﯧﺴﯩﯩﺰ ﺑﯘ ﭼﯩﺸﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﻨ ﻳﯕﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺪۇ دﯦن
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ روزا ﺗﯘﺗﻤﯩﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﻣﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺴﻟﻨﯩﯔ
ۋاﻗﺘ ﺋﯘزﯨﺮاپ ﻛﯧﺘﯩﺶ ،ﺋﺎﻏﺮﯨﻘ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﻛز ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ،ﻛزى
ﺋﺎﻏﺮﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ روزا ﺗﯘﺗﺴﺎ ﻛزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﭗ ﻛﺗﺴ روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ روزا ﺗﯘﺗﯘۋﯦﺮﯨﺪۇ] .ﺋﯩﺒﻨ
ﻗﯘداﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ "ﺗﺋﻠﯩﻘﺎت ﺋﻟﻟﺎﭘ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -3ﺗﻮم -123ﺑت[.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑدەن ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋزى ﺑﯩﻠن ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻳﺎﺷﺘﯩ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯩﺪﯨﻦ ﺗۋەﻧﻠپ ﻛﯧﺘﯩﺸ روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺳۋەپ
ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺟﺎﭘﺎ‐ﻣﯘﺷﻗﻘت ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎرﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،روزا ﺗﯘﺗﯘش
ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺗۋەﻧﻠپ ﻛﺗن ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ ﻛﻣﭽﯩﻠﻠﯩﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼش ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ ،ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪۇ؟ ﺑﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
دوﺧﺘﯘرﻧﯩﯔ ﻣﺳﻠﯩﮭﺗﯩﻨ ﺋﯧﻠﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛپ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐140246ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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