 ‐ 151671ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼ ﺋﺧﻼﻗ ﻧﺎﭼﺎر ﺳﺎۋاﻗﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪاق ﻳﯩﺮاﻗﻠﯩﺸﯩﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﺑﯩﺮ ﻣﺳﭽﯩﺪﺗ ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﯜﮔﯩﺘﯩﻤن ،ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﻤﯘ دەرﺳﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭼﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽ ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،ﭼﯩﺮاي‐
ﺷﻛﻠ ﺟﺎﻳﯩﺪا ،ﻣن ﻛزﯨﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﺎم ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﭼﻮڭ ﺑﺎﻟﯩﻼر ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘرﯨﻨﯩﯟاﺗﯩﺪۇ ،ﻣن ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﻨ ﺋﯘﻻردﯨﻦ
ﻳﯩﺮاﻗﻼﺷﺘﯘردۇم ،ﻣﯘﻻﮬﯩﺰە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﺎم ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﺪﯨﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﭼﻛﻠﯩﻤ ﻳﻮق ﺋﯩن ،ﻣن ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯜز
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮەﻳﻤن :ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﻐﺎ ﭘﯘﺧﯘرﻟﯘق ﻗﯩﻠﯩﺸﺪﯨﻦ ‐ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘن‐ﺋﻧﺴﯩﺮەﻳﻤن .ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨ ﻣﯘﺷﯘ ﮬﻗﺘ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮل ﻛرﺳﯩﺘﯩﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺖ
ﻗﯩﻠﯩﻤن .ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠرﮔ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋۋۋەل ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﮬﻗﯩﻘ ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮەﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك،
ﻳﺎﺷﺘﺎ ﺋزﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎرﯨﻼﺷﻘﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻗﺴﯩﺘ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭘﻗت ﻧﺎﭼﺎر ﺋﯩﺶ‐ﮬرﯨﺗﻠر ﺑﯩﻠن
ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﺪا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺋﯘﻧﺪاق ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺑك ﮬزەر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ ﻛﯩﺸ ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
-1ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇش ﺑﯧﺮﯨﺶ .ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛزﯨﺘﯩﺶ ،دﯨﻘﻘت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ دوﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ
ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ﮬﯧﺮﯨﺴﻤن ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ رﯨﻐﺒﺗﻠﻧﺪۈرۈش ﻛﯧﺮەك.
-2ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺧﺗﯩﺮﯨﻨ ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ زۆرۈرﻟﯜﻛﯩﻨ ﻗﺎﻧﺎﺋﺗﻠﻧﯜدەك ﺋﯘﺳﻠﯘب
ﺑﯩﻠن ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﺮاﮬﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻗﺴﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ﺋﯘرۇﻧﯘش ﻛﯧﺮەك.
-3ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺋۋرەﺗ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﻛﯜﻣﻠرﻧ ﺋﻮﻣﯘﻣ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋۋرەﺗﻨ ﺋﻮﻣﯘﻣ
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ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼردﯨﻦ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ زۆرۈرﻟﯩﯩﻨ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛز ﻳﯜﻣﯜﺷﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻧﺎﭼﺎر دوﺳﺘﻼرﻏﺎ ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻦ
ﮬزەر ﻗﯩﻠﯩﺪۇرۇش ﻛﯧﺮەك.
-4ﺋﺎﺷﯘ ﻳﺎﺷﻼرﻏﺎ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺗﯜك ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎن ﺑﺎﻟﯩﻼرﻏﺎ ﮬﻣﺮاھ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ
ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺗﻮﻻ ﻗﺎراﺷﻨﯩﯔ ﺧﺗﯩﺮﯨﻨ ،ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺋزى ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﻳﯜزﯨ ﺗﯜك ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎن ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯜزﯨ
ﺷﮬﯟەت ﺑﯩﻠن ﻗﺎراﺷﻨ ﭼﻛﻠﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ،ﺑﻟ ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻣﯘﺗﻠق ﻗﺎراﺷﻨ ﮬﺎرام دﯦﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﻛﯧﺮەك.
ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ :ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﻛﯕﻠ ﺗﺎرﺗﻘﺎﻧﺪەك
ﺋﯘﻧﯩﻤﯘ ﻛﯕﻠ ﺗﺎرﺗﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮاﻳﯩﻤﯘ ﮔﯜزەﻟﻠﯩﺘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮاﻳﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﮔﯜزەﻟﻠﯩﺘ ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﺎﻳﺎرﻟﻼردﯨﻦ
ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎراﺷﻨ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻣﻧﺎ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺎرام دﯦن :ﻳﻧ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻣﺎن
ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر"] .ﺳﮬﯩﮫ ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺷرﮬﯩﺴ-4"ﺗﻮم -31ﺑت[.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺗﯜك ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎن ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺗﻛﺮار ﻗﺎرﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﻳﺎﻛ ﻛزﯨﻨ
ﺋﯜزﻣي ﻗﺎرﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ :ﻣن ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺷﮬﯟەت ﺑﯩﻠن ﻗﺎرﯨﻤﯩﺪﯨﻢ دﯦﺴ ،ﺋﯘ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﺪۇر ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﯜزﻣي
ﻗﺎراﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮەر ﮬﺎﺟت ﻳﻮق ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ﭘﻗت ﻗﺎراش ﺑﯩﻠن ﻛﯕﻠﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻟززەت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر ،ﺋﻣﻤﺎ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ
ﻗﺎراپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛزﯨﻨ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﭼﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ""] .ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-15"ﺗﻮم -419ﺑت[.
-5ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮﯨﺸﯩﯩﺰ داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﺎرە ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﯩﯩﺰ ،ﺋﯘ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮرۇﻧﻐﺎ ﻳﺗش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺷﯘ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻟﯩﻼردﯨﻦ ﻳﯩﺮاﻗﻼﺷﺘﯘرۇش ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرۈڭ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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