 ‐ 34151ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﮔ ﺳﯘس ﻗﺎرﯨﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﻤن؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل  :ﻣن ﺋﻮﺗﺘﯘرا ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﯩﺖ ،ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى دﯨﻨ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﻟﻤﻳﺘﺘﯩﻢ ،ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﭘزﻟ ﺋﯧﮭﺴﺎﻧ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﯩ ﻣﻛﺘﭘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨ دەرﺳﻠﯩﺮى ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻨ ﭘﯜﺗﺘﯜرﮔن ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﻣن ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻧ
ﻣﯩﻨﯩﯔ دﯨﻨ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﻳﺎردەﻣﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﺑك ﺧﯘرﺳن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺘﯩﻢ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺗﯘرﻣﯘش ﻗﯘرﻏﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ دﯨﻨ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺗۋەن ،ﺋﺎدەﺗﺘﯩ ﻗﯩﺰﻻردەك ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯩﺘرﺳﯩﺰﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ:
ﭼﻮڭ‐ﻛﯩﭽﯩﻚ ﮬﯩﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﻣﯘﻧر ﺋﯩﺸﻼﻧ ﭼﻛﻠﯩﻤﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﺋزى ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﮬر ﺗﯜرﻟﯜك ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴ ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨ
ﻛرﯨﺪۇ ،ﻏﻳﯟەت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻠﯩﺮى :ﻛﯕﻠ ﻳﺎﺧﺸ ،ﺳۋﯨﺮﭼﺎن ،ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﭽﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮرۇﻧﻼﻳﺪۇ ،ﻣﯧﻨ ﺑﯩﺌﺎرام ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨ ،ﻣن دﯨﻨ ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻻﻳﯩﻖ ﺋﯩﺰدﯨﺴم
ﺋﻛﺴﯩﭽ دﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘپ ﺗﯘرۇپ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﺎردﯨﻤﯩ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻻﻳﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﯩﻨﯩﻢ ،ﺑﯘ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻢ ،ﻣﺎﯕﺎ
ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺟﺎۋاب :
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﯩﺰ ﮬﺎزﯨﺮ ﻧﯘرﻏﯘن ﻳﺎﺷﻼرﻧﯩﯔ دۇچ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن،
ﺋﯩﺒﺎدەﺗﺘ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺪۇ ،ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨ ﮬر ۋاﻗﯩﺖ ﻳﺎردەﻣﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ
ﺋﻮﻳﻼﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻟﯩﻴﺗﺘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺮﯨ ﺑك ﺋﮔﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺋﯧﺮى ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼردا ﺋﯜﻟ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺗﻮﻻ ۋاﻗﯩﺘﻼر ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر
ﺳﯘﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﻮﺷﺎپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ  .ﺋﯧﺮﯨﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻳﻮﻟﻼرﻏﺎ ﻳﯧﺘﻛﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﻳﻮل ﺑﺎﺷﭽ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻣﯘ ﺑﺎر .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎدەﺗﺘﯩ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﺪەك ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﺎ ﺋﻮﯕﯘﺷﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮاپ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰﻧ ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﻳﯧﺘﻛﻠپ
دەۋەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮش ﺋﺟﯩﺮﮔ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﯩﺰﻧ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﺳﯩﺰ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻠﯩﺮى ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ
ﺳﯩﺰﮔ ﻳﺎردەﻣﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺳﯩﺰ داﺋﯩﻢ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻧ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤﯩﺘ ۋە ﺋﺎزاﺑﯩﻨ ﺋﺳﻠﯩﺘﯩﯔ ۋە ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ
ﺋﯘﺳﻠﯘب ﺑﯩﻠن ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﯔ  .ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻮش ۋاﻗﺘﯩﻨ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎب ،ژۇرﻧﺎل ۋە ﻟﯧﻨﺘﯩﻼرﻧ ﺋﺎﯕﻼﺷﻘﺎ ﭘﯘرﺳت ﻳﺎرﯨﺘﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﯔ .ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴ ﻓﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛرﺳ ۋە ﻏﻳﯟەت‐ﺷﯩﺎﻳت ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘﻧ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ
ﻣﯘﻻﻳﯩﻤﻠﯩﻖ ،ﻣﯧﮭﺮى ﻣﯘﮬﺑﺒت ﺑﯩﻠن ﺋزﮔرﺗﯩﺸ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯔ .ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻧ ﻗﯘرﺋﺎن دەرﺳ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻼرﻏﺎ ،دﯨﻨ ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت
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ﺳﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺷﺎراﺋﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨ ﮬﺎزﯨﺮﻻپ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯔ  .ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸ ﻗﯩﺰ‐ﺧﺎﻧﯩﻤﻼر ﺑﯩﻠن ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺶ
ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻏﺎ ﺗﻗﯟاﻟﯩﻘﺘﺎ ﻳﺎردەم ﺑرﮔﻧﻠﯩﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﺋﺎز ﻗﯩﻠﯩﺪۇ دﯦﺪﯨﯩﺰ ،ﺑﯘ ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺋﯩﺒﺎدەﺗ ﺋﮬﻤﯩﻴت ﺑرﻣﺳﻠﯩﯩﯩﺰ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﮬﻤﯩﻴت ﺑرﻣﯩﻧﻠﯩﯩﯩﺰدﯨﻨﺪۇر  .ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯔ ،ﻧﭘﻠ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧﯩﯔ ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﺮﯨﻨ
ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈڭ ،ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴت ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﺑﯩﺮﻟﯩﺘ ﻗﯩﻠﯩﯔ.
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯩﺰﮔ ﻳﺎﺧﺸ ﻳﯧﺘﻛﭽ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻻرﻧ ﮬﺎراﻣﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼپ ،ﺷك‐ﺷﯜﺑﮭ ۋە ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻘﻘﺎ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ
ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇڭ  .ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ  :ﺋ ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﻤﯩﺰ! ﺑﯩﺰﮔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ۋە ﺋۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺷﺎدﻟﯩﻖ ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﺸﯩﻨ)ﻳﻧ
ﺑﯩﺰﮔ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﺗﻤن ﭘرزەﻧﺖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ(ﺗﯩﻠﻳﻤﯩﺰ ،ﺑﯩﺰﻧ ﺗﻗﯟادارﻻرﻧﯩﯔ ﭘﯧﺸﯩﯟاﺳ) ﻳﻧ ﺗﻗﯟادارﻻرﻧﯩﯔ ﻧﻣﯘﻧﯩﺴ،
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ دەۋەت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ (ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ دەپ ﺗﯩﻠڭ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ۋە ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼھ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
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