 ‐ 354944ﭼﯜﺷﯜرۈۋﯦﺘﯩﻠن ﺗرەﻟﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬﯜﺟﻳﺮﯨﻠر ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن )ﻛﻮۋﯨﺪ  (19ﻛﻮرۇﻧﺎ
ۋاﻛﺴﯩﻨﯩﺴﯩﻨ ﺋﻣﻠﺷﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﻛﻮرۇﻧﺎ )ﻛﻮۋﯨﺪ (19ۋاﻛﺴﯩﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜرۈۋﯦﺘﯩﻠن ﺗرەﻟﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬﯜﺟﻳﺮﯨﻠر ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨن ،ﺑﯘ ﺗﯜردﯨ
ۋاﻛﺴﯩﻨﯩﻼرﻧ ﺋﻣﻠش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺋﯩﺨﭽﺎم ﺟﺎۋاپ
ﺋﮔر ۋاﻛﺴﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜرۈۋﯦﺘﯩﻠن ﺗرەﻟﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬﯜﺟﻳﺮﯨﻠر ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﺴ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺗرەﻟﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴك ،ﺑﯘ
ﺗﺑﯩﺌ ﭼﯜﺷﯜرۋﯦﺘﯩﻠﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺷرﺋ ﻳﻮل ﺑﯩﻠن ﻳﺎﻛ ﺷرﺋ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻗﺳﺘن ﭼﯜﺷﯜرۋﯦﺘﯩﻠﺪﯨﻤﯘ؟
ﺋﮔر ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺳﻠ ﻣﻧﺒﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﮬﺎرام ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﻛﺳﯩﻦ ﺟزﯨﻤﻠﺷﺘﯜرەﻟﻤﯩﺴك ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘ ۋاﻛﺴﯩﻨﯩﻨ ﺋﻣﻠش
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺷﻳﺌﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺳﻠ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘ ﮬﺎﻻﻟﻠﯩﻘﺪۇر.
ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاﭘﻘﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ۋە ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ:

ۋاﻛﺴﯩﻨﯩﻐﺎ ﮬﯜﺟﻳﺮە ﻏﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ.
ﺋﺳﻠ ﻣﻧﺒﯩﻴ ﺋﯧﻨﯩﻖ ۋە ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﯜﺟﻳﺮە ﻏﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ۋاﻛﺴﯩﻨﯩﻐﺎ ۋە دورﯨﻼرﻏﺎ ﺋﯩﺸﻠﺗﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
رۇﺧﺴﯩﺘ ﺑﯩﻠن ،ﺷرﺋ ﻳﻮل ﺑﯩﻠن ﭼﯜﺷﯜرۈۋﯦﺘﯩﻠن ﻳﺎﻛ ﺗﺑﯩﺌﯩ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﺗن ﺗرەﻟﻤﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﯜﺟﻳﺮﯨﺴﯩﻨ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻤﯘ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻨﺪۇر.
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ﺋﺳﻠ ﻣﻧﺒﯩﻴ ﮬﺎرام ﺑﻮﻟﻐﺎن‐ﭼﻛﻠﻧن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬﯜﺟﻳﺮە ﻏﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﮬﺎرام ﺑﻮﻟﯩﺪۇ‐ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ،
ﺑﯘ ﺧﯘددى ﺷرﺋ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻗﺳﺘن ﭼﯜﺷﯜرۈۋﯦﺘﯩﻠن ﺗرەﻟﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﻳﺎﻛ ﺋﯩﺌﺎﻧ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن
ﺗﯘﺧﯘﻣﺪان ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺌﺎﻧ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﭙﯩﺮﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﻗﺳﺘن ﭼﺎﯕﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗرەﻟﻤ ﺋﯩﺸﻠپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ
ﮬﯜﺟﻳﺮە ﺋﯧﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺘﯘر.
-2003ﻳﯩﻠ ﻣﻛ ﻣﯘﻛررەﻣﯩﺪە ﺋﺗﯜزۈﻟن ﺋﯩﺴﻼم دۇﻧﻴﺎﺳ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻐﺎ ﺗۋە ﺑﻮﻟﻐﺎن "ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻛﺎدﯦﻤﯩﻴﺴﯩﺪە"
"ﮬﯜﺟﻳﺮە ﻏﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﯩﺮﯨﺶ ۋە ﻳﺗش ،ﺷﯘ ﮬﯜﺟﻳﺮﯨﻠرﻧﯩﯔ ﻣﻧﺒﯩﻴﯩﻨ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ" ﺗﯧﻤﯩﺴﯩﺪا ﺋﺗﯜزۈﻟن ﺋﻮن
ﻳﺗﺘﯩﻨﭽ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻗﯘرۇﻟﺘﺎﻳﺪا ﻗﺎرار ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﺎﻳﺎﻧﺎﺗﻼرﻧﯩﯔ ﻣزﻣﯘﻧ ‐108125 ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق "ﻏﻮﻟﻠﯘق ﮬﯜﺟﻳﺮﯨﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤ"
ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﺎرارﻧﯩﯔ ﺗﯧﯩﺴﺘ ﺋﯘزۇن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺷﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ
ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﻛردۇق.
ﺋﯩﯩﻨﭽ:

ۋاﻛﺴﯩﻨﺎ ﺋﻣﻠﺷﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن "ﺋﯩﺴﻼم ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻛﺎدﯦﻤﯩﻴﯩﺴ ﻗﺎرارﯨﺪا" ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﻴﯩﻠن :ﺑﺎرﻟﯩﻖ دۆﻟﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺗرەﻟﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋزاﻟﯩﺮى ۋە
ﮬﯜﺟﻳﺮﯨﺴﯩﻨ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗرەﻟﻤ ﭼﯜﺷﯜرۈۋﯦﺘﯩﺸ ﻗﺎرﺷ ﺗﯘرۇﺷ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﻳﻮﻟﻼر ﺑﯩﻠن ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎن
ﮬﯜﺟﻳﺮﯨﻠردﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧ ﺳﺎﻗﻼﺷﺘﺎ ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠن ﮬﻣﺎرﻟﯩﺸﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .دﯨﻨ ﺟﮬﺗﺘ ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺷﯩﺮﻛﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﮬﯜﺟﻳﺮﯨﻠرﻧ ﺷرﺋ ﻳﻮل ﺑﯩﻠن ﺗﻮﭘﻼش ۋە ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺷﯘ ﮬﯜﺟﻳﺮﯨﻠرﻧ ﺗﯧﺮﯨﺶ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ داۋاﻻش ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯩﺸ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻟﯧﯩﻦ ﺷﯘﻧﺪاﻗﺘﯩﻤﯘ ،ﭼﯜﺷﯜرۈۋﯦﺘﯩﻠن ﺗرەﻟﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎن
ﮬﯜﺟﻳﺮە ۋاﻛﺴﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺗرەﻟﻤﯩﻨﯩﯔ ﺗﺑﯩﺌ ﻳﻮل ﺑﯩﻠن ﭼﯜﺷﯜرۋﯦﺘﯩﻠﻧﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯘق ﻳﺎﻛ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ
ﻳﻮﻟﻼر ﺑﯩﻠن ﻗﺳﺘن ﭼﯜﺷﯜرۋﯦﺘﯩﻠﻧﻤﯘ ﺑﯘﻧ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴك ،ﺷﻳﺌﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺳﻠ ﮬﺎﻻل ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ،ﻳﻧ ﺑﯘ ﮬﯜﺟﻳﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻣﻧﺒﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎرام ﺋﯩﻧﻠﯩ ﻛﺳﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘ ۋاﻛﺴﯩﻨﯩﻨ ﺋﯘدۇرۇﺷﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯧﻨﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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