 ‐ 292192راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﺗﯘﺗﯘپ ،ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻤﺎي ،ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﯩﻴت
ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﺑﯩﺮ دوﺳﺘﯘم ﮬر ﻳﯩﻠ راﻣﺰاﻧﺪا ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﺗﯘﺗﺎﺗﺘ ،ﻟﯧﯩﻦ روزﯨﻨ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻧﯩﻴت
ﻗﯩﻠﻤﺎي ،ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﻏﺎﻧﺪا ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻗﺎزا روزا ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪا ﻧﯩﻴﺗﻨ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ زۆرۈر ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ ،ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴ
ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ روزﯨﻨ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﺷ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ
ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺋﯩﺨﭽﺎم ﺟﺎۋاپ
دوﺳﺘﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﭗ راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎزا روزﯨﺴﯩﻨ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﭘﺘﯘ ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ
ﻗﺎرﯨﺸ ﺷﯘﻧﺪاق ،دوﺳﺘﯩﯩﺰ ﺋﯘ روزﯨﻨ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﺴﯘن ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﺎﭘﺎرەت ﻛﻟﻤﻳﺪۇ ،ﻗﺎزا روزﯨﻨ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﺴﯘن دﯦن
ﮬﻛﯜم ،ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻘ ﻳﯩﻠﺪﯨ روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺗﯜپ ﻛﺗن ﻳﯩﻠﻼرﻏﺎ ﻛﻟﺴك ،ﺋﯩﺒﻨ
ﺗﻳﻤﯩﻴﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ،ﺑﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﺧﺎﺗﺎ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ۋاﻗﺘ
ﺋﺗﯜپ ﻛﺗن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن ،ﺋﮔر دوﺳﺘﯩﯩﺰ ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﻨ ﺗﯘﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ۋە ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ،ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬرﻗﺎﻧﺪاق روزا ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن» :ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى روزﯨﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴ روزا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ«.
]ﺋﺑﯘ داۋۇد رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2454 ﮬدﯨﺲ .ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﯨ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-730 ﮬدﯨﺲ .ﻧﯩﺴﺎﺋﯩ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2331 ﮬدﯨﺲ[.
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ﻧﯩﺴﺎﺋﯩﺪا ﻛﻟن ﻟﭘﺰﯨﺪە» :ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻛﯧﭽﯩﺪە روزﯨﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ روزﯨﺴ روزا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ«
دﯦن .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺳﮬﯩﮫ دەپ "ﺋﺑﯘ داۋۇدﻧﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا" ﻛﻟﺘﯜرﮔن.
ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯘ ﮬدﯨﺴ ﺋﮔﺷﺘﯜرۈپ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻣﯘﻧﺪاق
دﯦن" :راﻣﯩﺰان روزﯨﺴ ،راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎزا روزﯨﺴ ۋە ﻧزﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن روزﯨﻨ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪا ،روزﯨﻨ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻛﯧﭽﯩﺪە
ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﻧﭘﻠ روزا ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎم
ﺷﺎﭘﯩﺌﯩ ،ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد ۋە ﺋﯩﺴﮭﺎق ﺋﯩﺒﻨ راﮬﯘۋەي ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪۇر".
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ" :ﺋﮔر راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﺪەك ﭘرﯨﺰ روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﻗﭽ ﻳﺎﻛ راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ
ﺗﯘﺗﻤﺎﻗﭽ ﻳﺎﻛ ﻧزﯨﺮ ۋە ﻛﺎﭘﺎرەت روزﯨﺴﯩﻨ ﺗﯘﺗﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺷرت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﭘﯩﺌ ۋە ﺋﯩﻤﺎم
ﺋﮬﻤدﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪۇر" دەپ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﻨ دەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪى"] .ﺋل ﻣﯘﻏﻨ-3 "ﺗﻮم -109ﺑت[.
ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﯩﻤﺎم ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﭙ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﺷﯩﺴﯩﺪا ۋاﺟﯩﭗ روزﯨﻨﯩﯔ ﺑزى ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﻨ ﻛﯜﻧﺪۈزدە
ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺗﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دﯦﺪى ،ﻟﯧﯩﻦ راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎزا روزﯨﺴﯩﻨ ﺗﯘﺗﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش،
ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،دﯦن .ﮬﻧﻓ ﻣزﮬپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑزﯨﺴ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺳزﮔ ﺑﯩﺮﻟﯩ
ﻛﻟﻧﻠﯩﯩﻨ ﻧﻗﻞ ﻗﯩﻠﺪى.
ﮬﻧﻓ ﻣزﮬپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﺎﺳﺎﻧﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﺑﯩﺪاﺋﯩ ﺋﺳﺴﻧﺎﺋﯩ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ -2ﺗﻮم -585ﺑﯧﺘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪاق
دﯦن" :روزﯨﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ،ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﻳﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﺎﻛ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك،
ﺋﮔر ﻗﺎزا روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮدەك ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻛﺎﺳﺎﻧﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎزا روزﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴﯩﺘﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﻗﺎزا روزا دﯦن :راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ
ﻗﺎزا روزﯨﺴ ،ﻛﺎﭘﺎرەت ۋە ﻣﯘﺗﻠق ﻧزﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن روزﯨﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت""] .ﺑﯩﺪاﺋﯩ ﺋﺳﺴﻧﺎﺋﯩ-2 "ﺗﻮم -584ﺑت[.
ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﯩﺪﯨﻴﻨﻨﯩﯔ "رەددۇل ﻣﯘﺧﺘﺎر" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ -2ﺗﻮﻣ-380 ﺑﯩﺘﯩ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺑﯘ ﮬﯨﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ‐26865ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن دەﻟﯩﻠﻠرﮔ ﺋﺎﺳﺎﺳن ،ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ،دوﺳﺘﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺗﻘﺎن راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎزا روزﯨﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،دوﺳﺘﯩﯩﺰ ﺋﺎﺷﯘ روزﯨﻼرﻧ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﺷ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﺎﭘﺎرەت
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ﻛﻟﻤﻳﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗ ‐26865 ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى.
ﻗﺎزا روزﯨﻨ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﺷ ﻛﯧﺮەك دﯦن ﺑﯘ ﮬﻛﯜم ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻤﯩﻐﺎن ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻘ ﻳﯩﻠﺪﯨ راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎزا روزﯨﺴ
ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺗن ﻳﯩﻠﻼردا ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﺗﯘﺗﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎن روزﯨﻐﺎ ﻛﻟﺴك ،ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑزى
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ،ﺑﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﺧﺎﺗﺎ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ۋاﻗﺘ ﺋﺗﯜپ ﻛﺗن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳزﯨﻨ ‐150069 ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﻧﻗﻞ ﻗﯩﻠﺪۇق .ﺋﮔر دوﺳﺘﯩﯩﺰ ﺑﯘ
ﻗﺎراﺷﻨ ﺗﯘﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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