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ﺋﺗن ﻳﯩﻠﻼردا ﻗﺎﻧﭽ ﻛﯜن روزﯨﻨ ﺑﯘزﯨﯟەﺗﻧﻠﯩﯩﻤﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤن ،ﻣن ﺋﺎﺋﯩﻠم ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺰﯨﺪا ﻳﺎﺷﺎﻳﺘﺘﯩﻢ ،ﺑﯘ ﻳردﯨ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸ روزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧرﺳﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺘﺘ ،ﻣن ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠردە روزا ﺗﯘﺗﻤﯩﺪﯨﻢ ،ﻗﺎﻧﭽ ﻛﯜن روزا ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨ
ﺑﯩﻠﻤﻳﻤن ،روزا ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪاردا ﻣﺎل ﺑردﯨﻢ ،ﻣﻟﯘم ﻣﯘددەﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ :ﺑﯘ
ﻛﯜﻧﻠردﯨ روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ زۆرۈر ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﻣن ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠرﻧﯩﯔ زادى ﻗﺎﻧﭽ ﻛﯜن ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ
ﺑﯩﻠﻤﻳﻤن ،ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەك؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﯜﭼﯜن دﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻐﺎ ۋە ﺋﻗﯩﺪﯨ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧزەرى ﻳﺎﻛ ﺗﺎﮬﺎرەت ۋە ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻣﻟ
زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺷرﺋ ﮬﻛﯜﻣﻠرﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﺋﯩﯩﺴ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺗﯩﺠﺎرەت ﺳﺎﮬﯩﺒ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﻮدا‐ﺳﯧﺘﯩﻘﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﺪا ،روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن ۋە ﮬﺗﺘﺎ روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻟن ﮬر ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ روزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﻨ
ﺑﯩﻠﯩﺸ ۋە روزا ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﻧﯧﻤ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺳﯩﺰﮔ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯩﺰﮔ ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮراﺷﻘﺎ ﺳل ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ
ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯘزۇن ۋاﻗﯩﺖ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ روزا ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن روزﯨﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﺎل ﺑﯧﺮﯨﺸ
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ راﻣﺰاﻧﺪا ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن روزﯨﺴ ﺋﯜﭼﯜن ﮬر ﻛﯜﻧﻠﯜك روزﯨﺴﯩﻐﺎ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼپ ﺑﯩﺮ ﻛﻣﺒﻏﻟ ﻳﯧﻤك ﺑﯧﺮﯨﺸ
ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،روزا ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯧﻤك ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﻣﺎل ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
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ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯩﺰ ﺑرﮔن ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺳﯩﺰﮔ ﺋﺟﯩﺮ‐ﺳﺎۋاﺑ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳدﯨﻘ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺳﯩﺰﮔ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ روزا ﺗﯘﺗﻤﺎي ﻳﺎﻛ روزﯨﻨ ﺑﯘزﻏﺎن ﻛﯜﻧﻠرﻧﯩﯔ روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﯩﺰدۇر ،ﺳﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎن
ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼپ ﭼﯧﻘﯩﺸﯩﯩﺰ ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﺋﮔر ﺋﯧﻨﯩﻖ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼپ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﯩﺴﯩﯩﺰ ،ﻗﺎرﯨﺸﯩﯩﺰدا ﻛﯜﭼﻠﯜك
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﮬﯧﺴﺎﺑﻨ ﺑﯧﯩﺘﺴﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﺳﯩﻠن :روزا ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯜﻧﯩﯩﺰﻧ ﺋﻮﺗﺘﯘز ﻛﯜن دەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﯩﯩﺰ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ
ﻛﯜﻧﻠرﻧﯩﯔ روزﯨﺴﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎز ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻛپ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺷﯘﻧﺪاق ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﺴﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﺗﺎﻗﯩﺘ ﻳﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺗﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻠردە ﻗﺎﻟﻐﺎن روزﯨﻼرﻧ ﺋﯜزﻣي ﺗﯘﺗﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺗﺎﻗﯩﺘﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﭽ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ‐ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ
ﺗﯘﺗﺴﯩﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯩﭽﯩﺘﯜرﻣﺳﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎزا روزﯨﻨ ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﺗﯘﺗﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك.
ﺳﯩﺰ ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺑﯩﺮ راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋۋۋاﻟﻘ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎن راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﭽ :ﺳﯩﻠرﮔ راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ
ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﮔﻧﻠﯩﻚ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﮬر ﻛﯜﻧﻠﯜك روزا ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻛﻣﺒﻏﻟ ﻳﯧﻤك ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﻛﯜﭼﻠﯜك
ﻗﺎراﺷﺘﺎ :ﺳﯩﻠر ﭘﻗت روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺳﯩﻠر ﻛﻣﺒﻏل ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼر ﺷﯘﻧﺪاق ،ﺋﮔر
ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴﺘﯩﻼر ﺑﻮﻟﺴﺎ روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﻳﯧﻤك ﺑرﺳﯕﻼر ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﺋﯜﭼﯜن  40695 -26212 -39742ۋە ﺑﯘ ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﯘﺋﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻳﺰ‐ﻧﯩﭙﺎس ﻳﺎﻛ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺷرﺋ ﺳۋەﭘﻠر ﺑﯩﻠن
ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن روزا ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر ،ﺋﻣﻤﺎ ﺳﯩﻠر روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯜزۈرﻟﯜك ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎﯕﻼر ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﯩﻠرﮔ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن روزﯨﻨﯩﯔ
ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻨ ﻧﭘﻠ روزﯨﻼرﻧ
ﺗﯘﺗﯘش ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ ﻛپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻟﺪۇرۇﺷﯘﯕﻼر ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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