 ‐ 41869دﯨﻨﺴﯩﺰ ﻛﻮﻣﯩﻨﯩﺴﺘﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮى روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩ زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ دەپ ﺳﭘﺴﺗ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن رۇﺳﯩﻴﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎﻳﻤن ۋە ﺋﯘ ﻳردە ﺋﻮﻗﯘﻳﻤن ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﻣۋﺟﯘﺗﻠﯘﻗﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ۋە ﺋﯩﺸﻧﻤﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﺑﯩﺰﮔ :ﻧﯧﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﻠرﻧ راﻣﯩﺰاﻧﺪا ﻛﯜﻧﺪۈزدە
ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤﻛﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩ زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯘرﺳﺎ؟ ،دەﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﯘ
دﯨﻨﺴﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﻧﺪاق رەت ﻗﺎﻳﺘﯘرۇش ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻛرﺳﺗﻤ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
روزا ﺋﺳﻠﯩﺪە ﺷرﺋ ﺋﯩﺒﺎدەت ۋە ﺋﯩﻼﮬ ﭘرز ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑدەﻧﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛﯜﭼﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋڭ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜك ۋە
ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻼج ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻣﺷﮭﯘر ﻛﺎﭘﯩﺮ دوﺧﺘﯘرﻻرﻣﯘ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼپ
ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺑرﮔن.
روزا ﻧﭘﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﺸ ۋە راﮬﺗﺴﯩﺰﻟﯩﯩﻨ داۋاﻻﺷﺘﺎ زور رول ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪۇ .روزا روزﯨﺪارﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮادﯨﺴﯩﻨ ﻛﯜﭼﻳﺘﯩﭗ،
ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﻨﭽﯩﯩﻠﺷﺘﯜرﯨﺪۇ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨ ﺳﻳﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺟﯧﺪەل‐ﻣﺎﺟﺮا ۋە دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮاق ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗ
ﻛﻟﺘﯜرۈپ ،روﮬ دۇﻧﻴﺎﺳ ۋە ﭘﯩﯩﺮ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯩﯩﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪۇرﯨﺪۇ ،ﺷﺧﺴﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﻛﯜﭼﻳﺘﯩﭗ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑرداﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺶ،
ﺟﺎﭘﺎ‐ﻣﯘﺷﻗﻘﺗ ﭼﯩﺪاش ﻛﯜﭼﯩﻨ زﯨﻴﺎدە ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼر روزا ﺗﯘﺗﻘﯘﭼ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﻚ ﺋﮬﯟاﻟﯩﺪا ﺑﯩﯟاﺳﺘ
ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ،روزا ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺟﯩﺴﻤﯩﺪﯨ ﮬزﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮى ﻛﯧﺴﯩﻠ ،ﺋﺎﺷﻘﺎزان ﻳﺎﻟﻠﯘﻏ ﻛﯧﺴﯩﻠ ،ﺟﯩر ﻛﯧﺴﯩﻠ ،ﺗﺎﻣﺎق
ﺳﯩﻤﺳﻠﯩﻚ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯧﺴﻟرﻧ داۋاﻻﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﯧﻤﯩﺰﻟﯩﻚ ،ﺗﻮﻣﯘر ﺋﯧﺴﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻗﺎن ﺑﯧﺴﯩﻤ ﺋرﻟپ
ﻛﯧﺘﯩﺶ ،ﻛﻛﺴ ﭼﯩﻘﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﭘ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯧﺴﻟرﻧ داۋاﻻﺷﺘﯩﻤﯘ زور رول ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪۇ.
ﺷﯟﯦﻴﺘﺴﺎرﯨﻴﯩﻠﯩﻚ دوﺧﺘﯘر ﺑﺎرﺳﯩﻴﻠﯘس ﻣﯘﻧﺪاق ﻳﺎزﯨﺪۇ" :ﺋﺎچ ﻗﺎﻟﺪۇرۇپ ﻛﯧﺴل داۋاﻻﺷﻨﯩﯔ ﺋﯜﻧﯜﻣ ،دورا ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ داۋاﻻﺷﺘﯩﻦ
ﻧﭼﭽ ﮬﺳﺴ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
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دوﺧﺘﯘر ﮬﯩﻴﻠﺐ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﻤﺎرﻟﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻛﯜن ﺗﺎﻣﺎق ﻳﯧﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﻳﺘﺘ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻳﯕﯩﻞ ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻠرﻧ ﺑﯧﺮەﺗﺘ.
ﺋﻮﻣﯘﻣ ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ روزا ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﻏﯩﺰاﻻﻧﻐﺎﻧﺪا ﺑﯘ
ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯘرۇﻟﯘﺷ ﻳﯧﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺑﺎﺷﯘﺗﯩﻴﻨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﻤﺎرﻻرﻧ ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺖ ﻏﯩﺰاﻟﯩﻨﯩﺸﻨ
ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑﯩﺪۇر .ﺋﯘﻻر روزﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﯧﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﺳﯩﺮى ﺑﺎر دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ.
ﻛﻮﻟﯘﻣﺒﯩﻴ ﺋﯘﻧﯩﯟﯨﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪﯨ ﺗﻮم ﺑﯩﺮﻧﯩﺰ ﻣﯘﺧﺒﯩﺮﻻرﻏﺎ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻣن روزﯨﻨ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﻛﭘﺮەك روﮬ ﺗﺟﺮﯨﺒ
دەپ ﻗﺎراﻳﻤن ،ﻣن ﺑدﯨﻨﯩﻤﺪﯨ زﯨﻴﺎدە ﺳﯧﻤﯩﺰﻟﯩﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﭗ روزا ﺗﯘﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ ،ﻟﯧﯩﻦ روزﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻧ ﺑدەﻧﺪﯨ ﻣﺎﻳﻨ ﺋﯧﺮﯨﺘﯩﺶ ،ﻛرۈش ﻛﯜﭼﯩﻨ ﺋﺎﺷﯘرۇش ،ﺋﻮي‐ﭘﯩﯩﺮﻟرﻧ ﻳﯧﯩﻼش ،ﺗﯘﻳﻐﯘﻻرﻧ
ﻣرﻛزﻟﺷﺘﯜرۈش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺗرەﭘﻠرﮔﯩﻤﯘ زور ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﻮﻟﺪى ،ﻣن روزا ﺗﯘﺗﯘپ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻛﯜن ﺋﺗﻤﺳﺘﯩﻦ روﮬﯩﺘرەﭘﺘﯩﻦ
ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺑﯩﺮ ﺗﺟﺮﯨﺒﯩ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ".
ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﻼردا روزا ﺑزى ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽ ﺟﺎﭘﺎ‐ﻣﯘﺷﻗﻘت ۋە زﯨﻴﺎﻧﻐﺎ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻛﯧﺴل ۋە ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻻردﯨﻦ روزﯨﻨ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗن ،ﺋﯘﻻر ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﺎﻳﻐﺎﻧﺪا ۋە ﺳﭘردﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻟﻧﺪە
ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن روزﯨﻨ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼپ ﺗﯘﺗﯩﺪۇ.
روزﯨﻨﯩﯔ ﺗﯕﺪاﺷﺴﯩﺰ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ :روزﯨﻨﯩﯔ ﺋدەﭘﻠﯩﺮﯨ رﯨﺌﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﮬﯘرﻟﯘﻗﻨ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرۈپ ﻳﯧﻴﯩﺶ،
ﺋﯩﭙﺘﺎرﻧ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤﻛﻨ ﺋﯩﺴﺮاپ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ۋە ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ ﺗﯜرﯨﻨ ﻛﭘﻳﺘﻤﺳﻠﯩﻚ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ دﯨﻘﻘت
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻزﯨﻢ.
ﺋﻧﻠﯩﻴ ﻣﺎﺋﺎرﯨﭗ داﺋﯩﺮﻟﯩﺮى ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ دﯨﻨﻼر روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻨ ﭘرز ﻗﯩﻠﺪى ،روزا ﺗﯘﺗﯘش دﯨﻨ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺗﻠر
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﻼردﯨﻤﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﮬﯩﻤﺪۇر ،ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩ ﺗﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻗززاﺳ ﺑﯩﻠﻧﻤﯘ روزا ﺗﯘﺗﯩﺪۇ".
-20ﺋﺳﯩﺮدە ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﺎ ۋە ﻳﺎۋروﭘﺎ دۆﻟﺗﻠﯩﺮﯨﺪە روزﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﺒﺒ ﺟﮬﺗﺘﯩ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮى ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺘﺎﺑﻼر ﻣﻳﺪاﻧﻐﺎ
ﻛﻟﺪى ،ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ :ﺷﯩﻠﺘﯘﻧﻨﯩﯔ "روزا ﺑﯩﻠن داۋاﻻش" ،ﻟﺋﺎﻻن ﻛﻮﺗﻨﯩﯔ" روزا ﺗﯩﺒﺒ ﺟﮬﺗﺘ ﺋﯜﻟﯩﻠﯩﻚ
ﻏﯩﺰاﻟﯩﻨﯩﺶ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﺪۇر" ،ﮬﯩﻨﺮاك ﺗﺎﻧﯩﺮﻧﯩﯔ "روزا ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ دورﯨﺴ "ۋە ﻟﻮﺗﺰﯨﻨﯩﺮﻧﯩﯔ "ﺗﯩﺒﺒ ﺟﮬﺗﺘ روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺑﯩﻠن ﺳﺎﻏﻼم
ﮬﺎﻳﺎﺗﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ" ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼر.
روزﯨﻨﯩﯔ ﻳﯜرەك ﻛﯧﺴﯩﻠﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻛپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﮬزﯨﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﯜرەك ﺟﯩﺴﯩﻤﻐﺎ
 %10ﻣﯩﻘﺪاردا ﻗﺎن ﻳﺗﯜزۈپ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻛﯧﺮەك ،روزا ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪا ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﮬزﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜرەﻛﻨﯩﯔ ﻳﺗﯜزۈپ
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ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن  %10ﻗﺎن ﺋﺎزﻻﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜرەك ﻣﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎز ﻛﯜچ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻛپ راﮬﺗﻠﯩﻨﯩﺸ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
روزﯨﻨﯩﯔ ﺗﯧﺮە ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﯩﻨ داۋاﻻﺷﺘﯩﻤﯘ زور ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﺎر ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳۋەﺑ روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺑﯩﻠن ﻗﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗرﻛﯩﺒﯩﺪﯨ ﺳﯘﻧﯩﯔ
ﻧﯩﺴﺒﯩﺘ ﺋﺎزﻻﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺗﯧﺮﯨﺪﯨ ﺳﯘﻧﯩﯔ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘ ﺋﺎزﻻﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﻳﺪﯨﻼر:
‐ﺗﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯜك ﻣﯩﺮۇﭘﻼردﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯘق ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻠر ﻣﯩﺮوﺑﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﺎرﺷﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛﯜﭼﻳﺘﯩﺪۇ.
‐ﺳﯩﺮﺗﻘ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺟﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﺗرﯨﭙﯩ ﺗﺎرﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺗﯧﺮە ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎرﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺋﺎزاﻳﺘﯩﺪۇ.
‐ﻣﺎﻳﻠﯩﻖ ﺗﯧﺮﯨﺪە ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯧﻨﯩﻘﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ﭼك ﻗﻮﻳﯩﺪۇ ،ﺳزﮔﯜرﻟﯜك ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨ ﺋﺎزاﻳﺘﯩﺪۇ.
‐روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺑﯩﻠن ﺋﯜﭼﻳﻨﯩﯔ زەﮬرﻟﯩﻚ ﻣﺎددﯨﻼرﻧ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﺶ ،ﺋﯜزۈﻟﻤي داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن داﻧﯩﺨﻮرەك ۋە ﺟﺎراﮬﺗﻠرﻧﯩﯔ ﭘﻳﺪا
ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳۋەب ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯧﭽﯩﺘﻤﺎ ﻣﺎددﯨﻼرﻧ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘ ﺗۋەﻧﻠﻳﺪۇ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ روزﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﻴ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑزى ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛ ،دﯨﻨﺴﯩﺰ
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﯩﺰﻧﯩﯔ دﯦن ﻣزﻛﯘر ﺳزﯨﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﻴ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪا ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺋﺎﺳﺎﺳ ﻳﻮق ﺳﻮزدۇر.
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮت ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ روزا ﺗﯘﺗﯩﻤﯩﺰ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن:ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ
آﻣﻨُﻮا ﻛﺘﺐ ﻋﻠَﻴﻢ اﻟﺼﻴﺎم ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻠَ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻣﻦ ﻗَﺒﻠﻢ ﻟَﻌﻠﱠﻢ ﺗَﺘﱠﻘُﻮنَ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋ ﻣﻣﯩﻨﻠر! )ﮔﯘﻧﺎﮬﻼردﯨﻦ( ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻼر
ﺋﯜﭼﯜن ،ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨﯩﻠرﮔ) ﻳﻧ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺋﯜﻣﻤﺗﻠرﮔ (روزا ﭘرز ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ،ﺳﯩﻠرﮔﯩﻤﯘ )راﻣﯩﺰان روزﯨﺴ (ﭘرز
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى] .ﺳﯜرە ﺑﻗرە -183ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯩﺰﻧ ﺋزﯨﻤﯩﺰﻧ ﺋﻟﺘﯜرۈﺷ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯧﺪى ،ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
ﺋزﯨﻤﯩﺰﻧ ﺋﻟﺘﯜرﮔن ﺑﻮﻻﺗﺘﯘق ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻛ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ ﺑﯩﺰﻧ ﺋﯘﻧﺪاق ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻣﺎﻳﺪۇ .ﺑﯩﺰﻧ
دۇﻧﻴﺎ‐ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ ﺑﯩﺰﮔ ﻣﻧﭙﺋﺗ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻳﺪۇ.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
ﺗرﺟﯩﻤ :ﺳﻳﭙﯩﺪدﯨﻦ ﺋﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌزﯨﺰ
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ﺗﻛﺸﯜرۈپ ﺑﯧﯩﺘﯜﭼ :ﻧﯩﺰاﻣﯩﺪدﯨﻦ ﺗﻣﯩﻨ
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