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ﺳﯘﺋﺎل

ﮬﻣﻤﻳﻠﻧ ﻣﻟﯘﻣﻠﯘق ،راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ :ﻗﯘل ﺋﺎزاد ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩ ﺋﺎي ﺋﯜزۈﻟﺪۈرﻣي روزا ﺗﯘﺗﯘش ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ ﻣﯩﺴﯩﻨ ﻳﯧﻤك ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﺳﻮﺋﺎل:
-1ﺋﮔر ﺋر ﻛﯩﺸ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﮬر ﻛﯜﻧﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺟﯩﻨﺴ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗ ﺋﯩ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ روزا ﺗﯘﺗﺎﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻛﯜن ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﯩ ﺋﺎي روزا ﺗﯘﺗﺴﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻼﻣﺪۇ؟.
-2ﺋﮔر راﻣﺰاﻧﺪا ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬﻛﯜﻣﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺠﺮا
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨن ،ﭘﻗت ﮬر ﻛﯜﻧﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﯜك روزﯨﻨﯩﯔ
ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ دەپ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟.
 -3ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺟﺎزا ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.
-4ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ ﻣﯩﺴﯩﻨ ﻳﯧﻤك ﺑرﮔﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﭘﯘل ﺑرﺳﯩﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.
-5ﺋزى ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﯩﻨ ﻳﯧﻤك ﺑرﺳﯩﻤﯘ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.
-6ﺋﮔر ﻳﯧﻤك ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻣﯩﺴﯩﻨﻨ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﮬر ﻗﺎﻳﺴ راﻳﻮﻧﻼردﯨ ﺧﻳﺮﯨﻴت ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﻨ‐ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨ
ﺋۋەﺗﯩﭗ ﺑرﺳﯩﻤﯘ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
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ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ۋە ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
روزا ﺗﯘﺗﯘش ﭘرز ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﯘ ﻛﯩﺸ راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺑﯘ ﻛﺎﭘﺎرەﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﺎي ﺗﯘرۇپ ،ﻳﻧ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﻠردە
ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬر ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮدﯨﻦ ﻛﺎﭘﺎرەت
ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﮔرﭼ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻛﺎﭘﺎرەت ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ،
ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﺎﭘﺎرەت ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﺋﮔر ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﯘ ﺋﯧﺮﯨ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋز ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﻟﯩﻘ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﯩﻤﯘ ﺗﻮﻟﯘق ﻛﺎﭘﺎرەت ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﺳﯩﺰ ﻣﺟﺒﯘرﻻﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺗﺗﯩﻨﭽ :ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﭘﯘل ﺑرﺳ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ۋە ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺋﺎدا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺑﺷﯩﻨﭽ :ﮬر ﻛﯜﻧﻠﯜك ﻛﺎﭘﺎرەﺗ ﺋزى ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯩﻠﻮ ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯩﻠﻮدﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧرﺳ ﺑرﺳ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ ﻣﯩﺴﯩﻨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﯩﻨ ﺑرﮔﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‐ﻳﻧ ﻳﺎﻛ ﮬر ﻛﯜﻧ ﻣﯘﺷﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﯩﻨ ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ
ﻛﯜن ﻳﯧﻤك ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ﻳﺎﻛ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﯩﻘﺪاردا ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ ﻣﯩﺴﯩﻨ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﯧﻤك ﺑﯧﺮﯨﺪۇ.
ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽ :ﻛﺎﭘﺎرەﺗﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﯨﻼ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﯟﯦﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﻛﺎﭘﺎرەﺗﻨ ﺧﻳﺮﯨﻴت
ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﻐﯩﻤﯘ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻر ﻛﺎﭘﺎرەﺗﻨ ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ ﻣﯩﺴﯩﻨ ﺗﺎرﻗﯩﺘﯩﭗ ﺑرﻣﺳﻠﯩ ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋز
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨ ﻛﺎﭘﺎرەت ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺗﻠر ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﯘﻧ ﺋﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﺴﯘن .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
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