 ‐ 38282ﺋﺎﻳﺎﻟ روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪۇ
ﺳﯘﺋﺎل
رﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ دﯨﻨﺪار ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟ دﯨﻨ ﭼﯜﺷﻧﭽﯩﺴ ﻳﻮق ﺋﺎﻳﺎل ،راﻣﯩﺰان ۋە روزﯨﻨ ﺋﺳﻼ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺟﺎﻳﺪا
ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﻠﯘق ﺑﯩﺮەر ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﻳﻮق ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﺶ ۋە ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺸﺘ ﺑك ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﯩﺪۇ،
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﮬﯩﺪاﻳت ﺗﯩﻠپ ،ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸﯩﻨ ﺗﯩﻠپ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋزﯨ ﺳۋرﭼﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﯩﻠپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ،
ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﮬﯧﭻ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﺪەك ﻳﺎﻛ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەك ﺋﻣس ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ دﯨﻨﺪار
ﺑﻮﻟﯩﺸ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻛﭘﺮەك ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺗۋﺳﯩﻴ 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.
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼش ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎرﻟﯩﻖ ۋاﺳﯩﺘﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸ زۆرۈر،
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرۈش ۋە ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺳﻠﯩﺘﯩﺸ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺧﺗرﻟﯩﻚ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرۈپ ﻧﺳﯩﮭت ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇﺷ ،ﮔرﭼ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﺎﺧﺸ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﮬﻣﺮا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺋﯘﻧ دﯨﻨﺪار ﻳﺎﺧﺸ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﮬﻣﺮاھ ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯜن‐ﺋﺎﻟﻐﯘ ،ﺳﯩﻦ‐ﺋﺎﻟﻐﯘ ﻟﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺮى ،ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻨﻟﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧ ﮬﺎزﯨﺮﻻپ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮي ﺳﯘﻧﺴﺎ ﺑﯘ
ﻳﺎﺧﺸ ،ﺋﮔر ﺑﻮي ﺳﯘﻧﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯜﻧﯜم ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟ ﺑﺎر دەپ ﻗﺎراﻟﺴﺎ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﻗﺎﻟﺪۇرۇش ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ
ﺋر ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋز ﮬﻗﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﻳﺎﻟﻐﯘز ﻗﺎﻟﺪۇرۇﺷ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳردە ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﻟﻐﯘز
ﻗﺎﻟﺪۇرۇش ﺋﻟﯟەﺗﺘ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺑﯘ ﺋﯘﻣﺎﻣ ﺋل ﺑﺎﮬﯩﻠ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﮬدﯨﺲ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن
دەﻳﺪۇ :ﻣن ﺋﯘﺧﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ۋاﻗﺘﯩﻤﺪا ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﯩ ﻛﯩﺸ ﻳﯧﻨﯩﻤﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﯩﻤﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯩﻚ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺗﺎﻏﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﯩﻦ دﯦﺪى ،ﻣن ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻳﻤن دﯦﺪﯨﻢ ،ﺋﯘﻻر :ﭼﯩﻘﻘﯩﻦ ﺑﯘ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﺎﺳﺎن دﯦﺪى ،ﻣن ﺗﺎﻏﻘﺎ ﺋرﻟپ ﺋﯜﺳﺘﯩ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪا ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﺎۋازﻧ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ  ،ﻣن :ﻧﯧﻤ ﺋﺎۋاز دەپ ﺳﻮرﯨﺪﯨﻢ ،ﺋﯘﻻر :ﺑﯘ دوزاخ ﺋﮬﻠﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻟ‐ﭘرﻳﺎﺗﻠﯩﺮى
دﯦﺪى ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻر ﻣﯧﻨ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﺪى ،ﻣن ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺟﺎۋﻏﺎﻳﻠﯩﺮى ﺋﯩﻠﻤك ﺑﯩﻠن ﺋﯩ ﺗرەﭘ ﺗﺎرﺗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎن ﺋﯧﻘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺑﯩﺮ

2/1

ﺑﻟﯜم ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ،ﻣن ﺋﯘﻻر ﻛﯩﻢ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﺴﺎم ،ﺋﯘﻻر :ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠر راﻣﺰاﻧﺪا ﺋﯩﭙﺘﺎرۋاﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﯩﭙﺘﺎر
ﻗﯩﻠﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر دﯦﺪى].ﺑﻳﮭﻗ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-7796 ﮬدﯨﺲ .ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺳﮬﯩﮫ دﯦن[.
ﮬدﯨﺴﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺟﺎزا ،روزا ﺗﯘﺗﯘپ ﻣﯘددەﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺟﺎزاﺳ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭘﻗت روزا ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺟﺎزاﺳ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻻر؟!.
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟ روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﭘﻗت ﻧﺎﻣﺎزﻣﯘ ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜك
ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺋﯩﺴﻼم داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﺗن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺋﮬﯟال ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﯩﺰ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﻧﯩﺎﮬﯩﺪا ﺳﺎﻗﻠﯩﺸ
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛپ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ‐12828ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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