 ‐ 175634ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰ ﭘرزەﻧﺘﯩ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋرﻛﯩﻨﻠﯩﯩﻨﯩﯔ داﺋﯩﺮﺳ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﺋﺎۋﯨﺴﺘﯩﺮاﻟﯩﻴﺪە ﻳﺎﺷﺎﻳﻤن ﺑﺎﻻﻏت ﻳﯧﺸﯩﺪﯨ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎم ﻣﺎﯕﺎ ﺑك ﭼﻛﺴﯩﺰ داﺋﯩﺮﯨﺪە ﺋرﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﯧﺮﯨﯟﯦﺘﯩﺪۇ،
ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎﻣﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺧۋەر ﺑﯧﺮﯨﻤن؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﮬرﻣﺗﻠﯩﻚ ﮬﻣﺸﯩﺮەم! ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔ ﺑرﮔن ﺋرﻛﯩﻨﻠﯩﯩﻨﯩﯔ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴ دەرﯨﺠﯩﺪە ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻤﻳﻤﯩﺰ ،ﺳﯩﺰ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋرﻛﯩﻨﻠﯩﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤﯩﺰ ،ﭼﯜﻧ ﺋرﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﭼﯜﺷﻧﭽﯩﺴ ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﻮﭼﯘق
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن داﺋﯩﺮﯨﺪە ﻛڭ ﻳﯧﻴﯩﻠﯩﭗ ﻛﺗﺘ.
ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﺸﯩﯩﺰﻧ ﺑرﯨﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺴﯘن ،ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋرﻛﯩﻨﻠﯩﻚ دﯦن
ﺑﻧﺪﯨﻠر ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﯘﺧﺎﻟﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋرﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
ﺳﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﯘ ﺋﯩﯩﻴﻠﻧﻤﯘ ﺳﯩﺰﻧ ﺋدەپ‐ﺋﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻐﺎ ﺋﻣل
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺑﻟﯩﻠﯩﻤ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠﺷ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯩﺸ ،ﺳﯩﺰﻧ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ،ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠﯩﺸ
ﺗﻟپ ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺳﯩﺰﻧ ﺳﺎﻏﻼم ﺋﯧﺘﯩﻘﺎدﻟﯩﻖ ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠش ،ﻧﺎﭼﺎر ،ﺑﯘزۇق ﭘﯩﯩﺮ ،ﺋﻗﯩﺪﯨﻠرﻟردﯨﻦ ﮬﯩﻤﺎﻳ ﻗﯩﻠﯩﺶ
داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻳﻧ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﯩﺰﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠﯩﺮﯨﯩﺰ ،ﭘرز ﺋﻣﻟرﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﭼﻛﻠﻧن
ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﯩﺰﻣﯘ ﺑﯘ داﺋﯩﺮﯨ ﻛﯧﺮﯨﺪۇ .ﻳﻧ ﮬم ﺋﻮﻣﯘﻣ ﺋدەپ‐ﺋﺧﻼق ،ﻛﯩﻴﯩﻢ‐ﻛﯧﭽك ،ﻳﯜرۈش‐ﺗﯘرۇش،
دوﺳﺖ‐ﮬﻣﺮاھ ﺗﺎﻟﻼش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻣﯘ ﺑﺎر .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﻼر
ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴت ﺋﯩﯩﺴ ،ﮬر ﻛﯩﺸ ﺋز ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴت داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪە ﺳﻮﺋﺎل ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋر ﻛﯩﺸ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩ ﻣﺳﺌﯘل ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﯘﺋﺎل ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩ ﻣﺳﺌﯘل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋز ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴت داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺋﺎل ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ،
ﺧﯩﺰﻣﺗﭽ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻨﯩﯔ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﺳﺌﯘل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻣﯘ ﺋز ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴت داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪە ﺳﻮﺋﺎل ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ] .ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن
ﮬدﯨﺲ[.
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ﺑﯩﺰ ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﺘ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘ:
ﺟﯘﺷﻘﯘﻧﻠﯘﻗﺘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺳﯘﺳﻠﯘﻗﺘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻘﺘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﻧﭘﺴ ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﻐﺎ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ
ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻧﭘﺴ ﺧﺎﮬﯩﺸﯩﻐﺎ زﯨﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺋزاﻟﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن
ﮬﻣﻤ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﺴﯩﺰ ،ﻣﯘﺗﻠق ﺋرﻛﯩﻨﻠﯩﯩ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘ ﺋرﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘ ۋە ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﺑﯩﺮ
ﻗﯩﻠﯩﺶ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺗﻟپ ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺳﯩﺰ ﺋزﯨﯩﺰﻧ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪۇرۇﺷﻘﺎ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻛﺗﻤﺳﻠﯩ ﻛپ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯧﻠﯩﯔ ۋە ﭘﯜﺗﯜن
ﻛﯜﭼﯩﯩﺰﻧ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯔ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻮزۇرﯨﺪا ﻛپ ﺋﺟﯩﺮﮔ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺴﯩﺰ ،ﻛپ ﺳﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺗﺎﺋت‐ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘﯩﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻨ ﻟززەت ﺳﯩﺰﮔ ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺪا ﭼﻛن ﻣﯘﺷﻗﻘﺗﻨ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﺪۇرﯨﺪۇ.
ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﺰﻧ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﺴﯘن ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﯩﺰ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺳﯩﺰدﯨﻦ ﻣﺳﺌﯘل
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﯩﺰدە ﻛپ ﮬﻗﻠر ﺑﺎر ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ :ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺴ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردا ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔ ﺑرﮔن ﻛڭ داﺋﯩﺮﯨﺪﯨ ﺋرﻛﯩﻨﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺴ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
روﺷن دەﻟﯩﻠﻠر ،ﺗﯩﻨﭻ ﻣﯘﻧﺎزﯨﺮﯨﻠر ،ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﺳزﻟر ﺑﯩﻠن ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯩﺰ ،ﭘﻮزﯨﺘﺴﯩﻴﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼم ،ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ
ﻣﯩﺴﺎﻟﻼرﻧ ﻛﻟﺘﯜرۈپ ،ﺑﯘﻧ ﺋﻣﻟﯩ ﮬرﯨﯩﺘﯩﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻻزﯨﻢ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺑﯩﺰ ۋە ﺳﯩﺰﻧ ،ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﯩﺰﻧ
ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ‐93519 ،-5053 :ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت
ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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