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ﺳﯘﺋﺎل
راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺋرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﻧﯧﻤ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ ﺋر ﻛﯩﺸ راﻣﺰاﻧﺪا ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺋﯘﺧﻠﯩﺴﺎ
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻣﻧﺴﯘﭘﺘﯘر.
ﺋرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺋﯘﺧﻠﯩﺸ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ۋە ﺳﭙﯧﺮﻣﯩﺴﯩﻨ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟەﺗﻤﺳﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﮬﯘزۇرﻻﻧﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﺎ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم راﻣﺰاﻧﺪا ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳﻳﯜپ
ﻗﻮﻳﺎﺗﺘ ۋە ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﻳﺘﺘ ،ﮔرﭼ روزا ﺗﯘﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋزﯨﻨ ﺑك ﺗﯘﺗﯘۋاﻻﺗﺘ] .ﺑﯘﺧﺎرى ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن[.
ﺳﯩﻨﺪﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﮬدﯨﺴﺘﯩ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼش دﯦن ﺳزﻧ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈپ" :ﺧﯘددى ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣﯕﺰﯨ ﻣﯕﺰﯨﻨ ﻳﺎﻗﻘﺎﻧﺪەك
ﺑدﯨﻨﯩﻨ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﺗﮔﯜزۈش ﻛزدە ﺗﯘﺗﯩﻠﯩﺪۇ" دﯦن.
ﺑدﯨﻨﯩﻨ ﺗﮔﯜزۈش دﯦﻧﻠﯩﺘﯩﻦ ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺸﯩﺶ دﯦﻧﻠﯩﻚ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺘﯩﻦ" :روزا ﺗﯘﺗﻘﯘﭼ ﺋر روزا ﺗﯘﺗﻘﯘﭼ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﻧﯧﻤﯩﻠرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ دەپ
ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﭘرز روزا ﺗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﺳﭙﯧﺮﻣﯩﺴ ﺗﻛﯜﻟﯜﺷ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس،
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺳﭙﯧﺮﻣﯩﻨ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺳﯜرﺋﯩﺘ ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑزﯨﻠرﻧﯩﯔ ﺳﯜرﺋﯩﺘ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋزﯨﻨ ﺗﯘﺗﯘۋاﻻﻻﻳﺪۇ .ﺧﯘددى
ﺋﺎﺋﯩﺸ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨ ﺋزﯨﻨ ﺑك ﺗﯘﺗﯘۋاﻻﺗﺘ دەپ ﺳﯜﭘﺗﻠﯩﯩﻨﯩﺪەك دەپ ﺟﺎۋاپ ﺑرﮔن".
ﺋزﯨﻨ ﺗﯘﺗﯘۋاﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺳﭙﯧﺮﻣﯩﺴ ﺗﯩﺰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﭘرز روزا ﺗﯘﺗﻘﺎن ۋاﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن
ﺋﻮﻳﻨﯩﺸﯩﺶ ۋە ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﮬزەر ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزﯨﻨ ﺗﯘﺗﯘۋﯦﻠﯩﺸﻨ ﺑﯩﻠﺴ ﮬﺗﺘﺎ ﭘرز روزا ﺗﯘﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼپ‐ ﺳﻳﯜپ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸ ﻛﯧﺮەك.
راﻣﺰاﻧﺪا روزا ﭘرز ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼر ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺑش ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺸﻼر ﺑﯩﯩﺘﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ:
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 ‐ 1ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
 -2ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴ ﺑﯘزۇﻟﯩﺪۇ.
 -3راﻣﺰاﻧﺪا ﺷرﯨﺌت ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳۋەﺑﺴﯩﺰ روزﯨﺴﯩﻨ ﺑﯘزۇۋەﺗن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻛچ ﻛﯩﺮﮔﯩﭽ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﻳﯧﻤﺳﻠﯩﻚ ۋە ﺷﯘ
ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﭘرز ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
 -4ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﭘرز ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﺑﯘزﻏﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
 -5ﺋڭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯜردە ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﯧﺮﯨﺪۇ :ﻳﻧ ﻗﯘل ﺋﺎزات ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﻗﯘل ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩ ﺋﺎي ﺋﯘﻻپ روزا ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﯩﻤﯘ
ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ ﻛﻣﺒﻏﻟ ﺗﺎﺋﺎم ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺋﮔر ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴ راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻏﻳﺮﯨﺪﯨ ﻛﺎﭘﺎرەت روزﯨﺴ ﻳﺎﻛ ﺋﺗن
راﻣﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎزا روزﯨﺴ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﯩ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺶ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠﯩﺪۇ :ﮔﯘﻧﺎﮬﺎر
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ۋە ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟ ﺑﯩﻠن ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘزﯨﯟەﺗﯩﻨ ﻧﭘﻠ روزا ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﮬﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺟﺎﻧﺎﺑ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯘر.
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