 ‐ 111750ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺋﯩﺸﻨ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﯩﭽ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎراﻻﻳﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﻣﭽﯩﻠﯩﯩﻢ ،ﻣن ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﺑﺎﺷﻠﯩﺴﺎم ،ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﺑﺎﺷﻼي ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻼﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻼي ،ﺋﯘ ﺋﯩﺶ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ دۇﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﻣن ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﺗﻮﻟﯘق ،ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺋﺎدا
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤن ،ﮬر ۋاﻗﯩﺖ ﺋﯩﺶ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻨﻼ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﺋﯜزۈپ ﻗﻮﻳﯩﻤن ،ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤن؟ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﻣﺎﯕﺎ
ﻛرﺳﺗﻤ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن ،ﺳﯩﻠرﮔ رەﮬﻤت.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺳﯩﺰ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻛرﺳﺗﻤ ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋە ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻳﯧﺘﻛﻠﺷﺘﯩ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﻣس ﺑﻟ ﺋﺎدەت
ﻳﻟﯜﻧﯜﺷﯩﺪﯨ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧ ﺋزﮔرﺗﯩﺸ ﺋﺎﻏﺰاﻛ ﺗرﺑﯩﻴ ۋە ۋەز‐ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ﺑﻟ ﺋﻣﻟﯩ
ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺗﯜزۈﺗﯜش ﻛﯧﺮەك.
ﺳﯩﺰدﯨﻦ دەﺳﻠﭘﺘ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ :ﻣﯘﺷﯘ ﻛﻣﭽﯩﻠﯩﺘﯩﻦ ﺋﺗﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻣزﻛﯘر ﺋﺎدەﺗﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﻗﺗﺌﯩ
ﺋزﮔرﺗﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ" :ﺋﯩﺸﻨ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇش" دەﺳﻠﭘ ﺗﺟﯩﺮﺑ ﺋﯘﺗﯘﻗﻠﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا،
ﺳﯩﺰ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯩﺰ ﻣﯘﻣﯩﻦ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺋﯩ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺳﯩﺰﮔ ﻳﺎردﯨﻤ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
-1ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺑﺎﺳﻘﯜﭼﻘﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬر ﺑﺎﺳﻘﯜﭼﺘﯩ ﺋﯩﺸﻨ ﺟﯘﺷﻘﯘﻧﻠﯘق ﺑﯩﻠن ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﯩﺸﻨ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻘ ﺑﺎﺳﻘﯜﭼﻘﺎ ﻳﺗﯜزۈﺷ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺗﯜرﺗﯩﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘزۇن داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﭼﻮڭ ﺋﯩﺸﻼر
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺗﯜرﮔ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯩﺸﻨ ﮬر ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﺘﺎ ﺋﯘﺗﯘﻗﻠﯘق ،ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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-2ﺗﯩﺰ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺗﺎﻟﻼش ،ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﺑﺎﺷﻼش ﻛﯧﺮەك .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋي ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر! ﺳﯩﻠر ﺗﺎﻗت ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﻼر] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-5861 
ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-782 ﮬدﯨﺲ[ .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸ
ﻛرۈﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨ ﺋﺎز ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﯩﻨﯩﺪۇر] .ﺑﯘﺧﺎرى رﯨﯟاﻳﯩﺘ-6464 ﮬدﯨﺲ .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-783 ﮬدﯨﺲ.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ" :زﯨﻴﺎن‐زەﺧﻤت ﻳﺗﻤﺳﺘﯩﻦ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﻼر" دﯦن
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑرﮔن .ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘ ﺋﻮﺗﺘﯘراﮬﺎل ﻳﻮل ﺗﯘﺗﯘش ،ﭼﻮﯕﻘﯘرﻻپ ﻛﺗﻤﺳﺘﯩﻦ ﻧﻮرﻣﺎل ﻳﻮل ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ
ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ دەﻟﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﭘﻗت ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ ﺋز ﺋﯧﭽﯩ
ﺋﺎﻟﯩﺪۇ"] .ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨﻴﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺷرﮬﯩﺴ-6 "ﺗﻮم -71-70ﺑت[.
ﺳﯩﺰﻧ ﺗرﺑﯩﻴﯩ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧ ﻛپ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯧﻤﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﻣزﻣﯘﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯩﺰﻧ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯘ ﻣزﻣﯘﻧﺪا ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺘﺎﺑﻼر :دوﻛﺘﯘر ﻧﺎﺳﯩﺮ ﺋﻣرﻧﯩﯔ »ﺋﯩﺮادﯨﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺳۋەﺑﻠﯩﺮى ۋە ﺋﯘﻧ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى ،دوﻛﺘﯘر ﻣﯘﮬﻣﻤد ﻣﯘﺳﺎ ﺷرﯨﭙﻨﯩﯔ" :ﺋﯩﺸﻧﭽﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘ"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ
ﺋﺳرى ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧ ﺋﻮﻗﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﯩﺰﻧ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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