 ‐ 291641ﺗﯧﺮە ﺋﺎﺳﺘ ﻳﺎﻛ ﻣﻮﺳﯘﻟﻐﺎ ﺋﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯘﻛﻮﻟﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﻤﺎر ﻛپ ﺳﯘ ﺋﯧﭽﯩﺶ ۋە ﻳﯧﻤﻛﻠﯩ
ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ روزﯨﻐﺎ ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﺎر ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ ﺗﯧﺮە ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛ ﻣﻮﺳﯘﻟﺪﯨﻦ ﺋﻮﻛﯘل ﺋﯘدﯨﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ
ﺧﯩﻞ ﻛﯧﺴل ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،دوﺧﺘﯘر ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ :ﺋﻮﻛﯘﻟﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑرەﻛﻨﯩﯔ ﭼﺎرﭼﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﻛپ ﺳﯘ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺟﯩﺴﯩﻤﻨ ﺋﻮزۇﻗﻼﻧﺪۇرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ ﻏﯩﺰاﻟﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەك دەﭘﺘﯘ ،دوﺧﺘﯘر ﻳﻧ ﺳﯩﺰ ﺋﻮﻛﯘل ﺋﯘدۇرﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
روزﯨﻨ ﺑﯘزۇپ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﻣﻤﺎ روزﯨﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﺑرداﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮەﻟﯩﺴﯩﯩﺰ روزﯨﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇڭ
دەﭘﺘﯘ ،راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨ ﺑﺎﺷﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ :ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ ﺋﻮﻛﯘل ﺋﯘدۇرﻏﺎن
ۋاﻗﺘﯩﺪﯨﻼ روزﯨﺴﯩﻨ ﺑﯘزۇپ ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﯨ ﭘﺗﯩﯟاﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻤن؟.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﻮزۇﻗﻠﯘق ﺋﻮﻛﯘﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﻛﯘﻟﻼرﻧ ﺋﯘدۇرﻏﺎﻧﺪا ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن روزا ﺑﯘزۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗﯩﻨ‐49706 
ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪۇق.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺑﯘ ﺋﻮﻛﯘﻟﻨ ﺋﯘدۇرﻏﯘﭼ ﺋﻮﻛﯘﻟﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛپ ﺳﯘ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﻏﯩﺰاﻟﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯧﺴﻟ زەرەر ﻛﻟﻤﺳﺘﯩﻦ ۋە ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯩﭙﺘﺎردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨ ۋاﻗﯩﺘﻘﺎ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈش ﻣﯘﻣﯩﻦ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻮﻛﯘﻟﻨ ﺋﯩﭙﺘﺎردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘدۇرۇش ﻛﯧﺮەك .ﺋﮔر ﺋﻮﻛﯘﻟﻨ ﺋﯩﭙﺘﺎردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨ ۋاﻗﯩﺘﻘﺎ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﮔﻧﺪە ﻛﯧﺴﻟ
ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﻛﯧﺴﯩﻠ ﺋدەپ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﮬﯟال ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻮﻛﯘﻟﻨ ﺋﯘدۇرۇپ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﯜك روزﯨﺴﯩﻨ ﺑﯘزﯨﺪۇ،
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﻮﻛﯘﻟﻨ ﺋﯩﭙﺘﺎردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨ ﻛﯩﭽﯩﺘﯜرﺳ ﻛﯧﺴﻟ زﯨﻴﺎن ﻳﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﻣﻤﺎ ﻣﯘﺷﻗﻘت ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻨ ﺋﯩﭽﯩﯟﯨﺘﯩﺸ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،روزﯨﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﺸ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻛﯧﺴﻟﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽ ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
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ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﻳﯕﯩﻞ زۇﻛﺎم ،ﺑﺎش ﺋﺎﻏﺮﯨﻘ ۋە ﭼﯩﺶ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯧﺴﻟر ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ روزﯨﻨ ﺑﯘزۇپ ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸ
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﮔرﭼ ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺑﻗرە ﺳﯜرﯨﺴﯩﺪﯨ» ﻛﯧﺴل ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ «دﯦن ﺋﺎﻳﺗﻨ ﻛﻟﺘﯜرۈپ ﮬرﻗﺎﻧﺪاق
ﻛﯧﺴل ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯩﺰ دەﻳﻤﯩﺰﻛ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺋﯩﻠﻠت‐ﺳۋەﺑﻠﯩﺮى ﺑﺎر ،ﺋﯩﻠﻠت‐
ﺳۋەپ ﺗﯧﭙﯩﻠﻐﺎﻧﺪا روزﯨﻨ ﺑﯘزۇپ ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻟرﻧﯩﯔ روزﯨﻐﺎ ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا روزﯨﻨ ﺑﯘزۇش
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ﺑﻟ روزﯨﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇش زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :روزا ﺗﯘﺗﺴﺎ ﻛﯧﺴﻟ ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻣﻤﺎ زەرەر ﻳﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﮬﯟاﻟﺪا ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ روزا ﺗﯘﺗﯘﺷ ﻳﺎﺧﺸ
ﻛرەﻟﻤﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻳﻮﻟﻠﯘق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺑرەك ﻛﯧﺴﯩﻠ ۋە ﺷﯧر ﻛﯧﺴﯩﻠﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎش روزا ﺗﯘﺗﺴﺎ ﻛﯧﺴﻟ ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬم زەرەر ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺋﮬﯟاﻟﺪا ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ روزا ﺗﯘﺗﯘﺷ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑزى ﻣﯘﺟﺘﮬﯩﺪ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ روزا ﺗﯘﺗﺴﺎ ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ۋە ﺑزى زەرەر ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯧﺴﻟرﻧﯩﯔ
روزﯨﺴﯩﻨ ﺑﯘزۇپ ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﭼﻛﻠش ﺑﯩﻠن ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻟﻳﻤﯩﺰ.
ﺑﯩﺰ دەﻳﻤﯩﺰﻛ ،ﺋﯘﻻر ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻘﺎن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻘ ۋە ﻛﯧﺴﻟرﮔ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن رۇﺧﺴﯩﺘﯩﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ
ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﯩ زﯨﻴﺎن ﻳﺗﯜزﮔن .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ» :وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا اﻧﻔﺴﻢ« ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﺳﯩﻠر
ﺋزۈﯕﻼرﻧ) ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﻼرﻧ (ﺋﻟﺘﯜرﻣﯕﻼر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺳﯩﻠرﮔ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻧﺪۇر] «.ﺳﯜرە ﻧﯩﺴﺎ -29ﺋﺎﻳت.
"ﺷرﮬﯩﻞ ﻣﯘﻣﺘﯩ-6 "ﺗﻮم -352ﺑت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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