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ﻗﯩﻠﯩﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزﯨﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﭙﯧﺮﻣﺎ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ ﺋرﻧﯩﯔ ﺗﻟﯩﭙﯩ ﻣﺎﻗﯘل
دﯦن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻧﯧﻤ؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
راﻣﺰاﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﯘپ ،ﺳﭘر ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﻛﯜﻧﺪۈزﯨﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﺎﭘﺎرەت ﻛﯧﻠﯩﺪۇ،
ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ .ﻗﯘل ﺋﺎزات ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﮔر ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯩ ﺋﺎي ﺋﯘﻻپ روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺋﮔر ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ
ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ ﻣﯩﺴﯩﻨ ﺗﺎﺋﺎم ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﮔر ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﺋز رازﯨﻠﯩﻘ ﺑﯩﻠن ﺋﯧﺮﯨ ﻣﺎﺳﻼﺷﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﻛﺎﭘﺎرەت ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯧﺮى
ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﺟﺒﯘرﻻﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻛﺎﭘﺎرەت ﻛﻟﻤﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﮔر ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯩﻳﻠن
ﺳﭘردە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺋﺗﯜزﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻛﺎﭘﺎرەﺗﻤﯘ ﻛﻟﻤﻳﺪۇ ۋە ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ
ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻗﯩﺴﻤﯩﺪا ﻳپ‐ﺋﯩﭽﺴ ﺑﻮﻟﯩﯟﯦﺮﯨﺪۇ .ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﭘﻗت ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨ روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻر
ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻرﻏﺎ روزا ﺗﯘﺗﯘش ﻛﯧﺮەك ﺋﻣس .ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧ ﮬﺎﻻﻛﺗﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘزۇش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺟﯩﺪدى
ﺋﮬﯟاﻟﺪا روزﯨﺴﯩﻨ ﺑﯘزﻏﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻗﯩﺴﻤﯩﺪا ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺟﯩﺪدى ﺋﮬﯟاﻟﺪا روزﯨﺴﯩﻨ
ﺑﯘزﻏﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﭘرز روزﯨﻨ ﻗﺳﺘن ﺑﯘزﯨﯟەﺗﻤﯩﺪى.
ﺳﭘر ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋز ﻳﯘرﺗﯩﺪا ﺗﯘرۇپ راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﺋﺗﯜزﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ
ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺑش ﺗﯜرﻟﯜك ﺟﯩﻨﺎﻳت ﻳﯜﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ -1 :ﮔﯘﻧﺎھ -2،روزﯨﺴ ﺑﯘزۇﻟﯩﺪۇ -3 .ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻗﯩﺴﻤﯩﺪا ﻳپ‐ﺋﯩﭽﻤﺳﻠﯩﻚ.
-4ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﯜك روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ -5.ﺗﻮﻟﯘق ﻛﺎﭘﺎرەت ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ.
ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠ :ﺋﺑﯘ ﮬﯘرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزﯨﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟ
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ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻛﺎﭘﺎرەت ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘل ﺋﺎزات ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ۋە ﻛﻣﺒﻏﻟ ﻳﯧﻤك ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎن .ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﺗﺎﻗﯩﺘ ﻳﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺗﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ،
ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻟن ﻛﯩﺸﯩ ﻛﺎﭘﺎرەت ﭘرز ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﮔر ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﭙﯧﺮﻣﺎ ﭼﯩﻘﺴﯘن ﻳﺎﻛ
ﭼﯩﻘﺎرﻣﯩﺴﯘن ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﭘرﻗ ﻳﻮق .ﺋﻣﻤﺎ ﺟﯩﻤﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎي ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﯩﺶ ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺳﭙﯧﺮﻣﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﺘﯩﺪا
ﻛﺎﭘﺎرەت ﻛﻟﻤﻳﺪۇ ﺑﻟ ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ روزام ﺑﯘزۇﻟﺪى دەپ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻗﯩﺴﻤﯩﺪا ﻳپ‐ﺋﯩﭽﻤﺳﺘﯩﻦ ﺋﯩﭙﺘﺎرﻧ
ﺳﺎﻗﻼﻳﺪۇ ۋە ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨ روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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