 ‐ 4013ﻗﯩﻤﺎرﻧﯩﯔ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨ ﮬﯧﻤت
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻗﯩﻤﺎرﻧﯩﯔ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨ ﮬﯧﻤت ﻧﯧﻤ؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺟﺎۋاب :
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﻗﯩﻤﺎرﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﺪى  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋز ﺋﯩﺮادﯨﺴ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ﮬﻛﯜﻣﻨ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪۇ  .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق
دﯦن :ﺋ ﻣﻣﯩﻨﻠر! ﮬﺎراق ﺋﯧﭽﯩﺶ ،ﻗﯩﻤﺎر ﺋﻮﻳﻨﺎش ،ﺑﯘﺗﻼرﻏﺎ ﻳﻧ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯩﻠﻧن ﺗﺎﺷﻼرﻏﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘش ،ﭘﺎل
ﺋﻮﻗﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﭘﺎل ﺳﯧﻠﯩﺶ ،ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸ ،ﭘﺎﺳﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﻘﺘﯘر ،ﺑﺧﺘ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاق
ﺑﻮﻟﯘﯕﻼر  .ﺷﻳﺘﺎن ﮬﺎراق ،ﻗﯩﻤﺎر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎراﯕﻼردا دۈﺷﻤﻧﻠﯩﻚ ،ﺋﺎداۋەت ﺗﯘﻏﺪۇرﻣﺎﻗﭽ ،ﺳﯩﻠرﻧ ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻳﺎد
ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺳﯩﻠر ﺋﻣﺪى ﮬﺎراﻗﺘﯩﻦ ،ﻗﯩﻤﺎردﯨﻦ ﻳﺎﻧﻤﺎﻣﺴﯩﻠر؟ !  .ﺋﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸ ﻗﯩﻤﺎرﻧﯩﯔ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨ
ﮬﯧﻤﺗﻨﯩﯔ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘ ﻛپ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻟﻳﺪۇ .
-1ﻗﯩﻤﺎر ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﺟﺎﭘﺎ ﭼﯧﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﺷﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺗر ﺗﻛﯜﺷﻨ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،رﯨﺰﯨﻖ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﺎﻻل ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨ
ﺋﯧﮭﺘﯩﺮام ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ،ﺋز ﻛﺳﭙﯩﺪە ﺗﺎﺳﺎدﯨﭙﯩﻴﻠﯩﻖ ۋە ﺗﻟي ﺳﯩﻨﺎﺷﻘﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ.
-2ﻗﯩﻤﺎر روﻧﺎق ﺗﺎﭘﻘﺎن ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠرﻧ ۋەﻳﺮان ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﻣﺎل دۇﻧﻴﺎﻧ ﮬﺎرام ﻳﻮل ﺑﯩﻠن ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﺑﺎﻳﻼرﻧ ﻛﻣﺒﻏل،
ﺋﯩﺰزەﺗﻠﯩﻠرﻧ ﺧﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻣﺎن ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﺘﯘر.
 -3ﻗﯩﻤﺎر ﺋز ﻛﺳﯩﭙﺪاﺷﻠﯩﺮى ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﮬﺎرام ﻳﻮﻟﻼر ﺑﯩﻠن ﺋﯩﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋز ﺋﺎرا ﺋچ ﺋﺎداۋەت
ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .
 -4ﻗﯩﻤﺎر ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ۋە ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻳﺎد ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪۇ  .ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﻣﺷﻐﯘل ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼرﻧ ﻧﺎﭼﺎر ﺋﺧﻼق ۋە
ﻳﺎﻣﺎن ﺋﺎدەﺗ ﻳﻮﻟﺪاش ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .
 -5ﻗﯩﻤﺎر ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘ ۋە ۋاﻗﺘﯩﻨ ﺑﯩﺎر ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﯩﻠﻠﺗﻨ ﺋﯩﺸﻠپ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮاﻗﻼﺷﺘﯘرۇپ ﮬﯘرۇﻧﻠﯘق ۋە
ﺧﺎﻣﯘﺷﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﺎدەﺗﻠﻧﺪۇرﯨﺪۇ.
-6ﻗﯩﻤﺎر ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﺟﯩﻨﺎﻳﺗ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﺗﺘﯘرۇۋەﺗن ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﻨ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇۋﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﭘﯘل ﺗﯧﭙﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ،ﺑﯘﻻﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ،ﭘﺎرﯨﺨﻮرﻟﯘق ۋە ﺋﺎﻟﺪاﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧﺎﭼﺎر ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.

2/1

 -7ﻗﯩﻤﺎر ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﯧﺮۋﯨﺴﯩﻨ ﺑﯘزۇپ ﺋﯩﺰﺗﯩﺮاﭘﻠﯩﻘﻘﺎ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ  .ﻗﻟﺒﯩﺪە ﺋﭼﻤﻧﻠﯩﻚ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻛﭘﯩﻨﭽ ﺟﯩﻨﺎﻳت
ﺋﺗﯜزۈش ﻳﺎﻛ ﺋزﯨﻨ ﺋﻟﺘﯜرۈۋﯦﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺳﺎراڭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘك ﺋﮬﯟاﻟﻼر ﻛرۈﻟﯩﺪۇ.
 -8ﻗﯩﻤﺎر ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﮬﺎراق ﺋﯧﭽﯩﺶ ۋە زەﮬرﻟﯩﻚ ﭼﯧﯩﻤﻠﯩﻚ ﭼﯧﯩﺸﺘك ﻧﺎﭼﺎر ﺋﺧﻼﻗﻘﺎ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﺪۇ  .ﻗﯩﻤﺎر ﺑﻮﻟﯩﯟاﺗﻘﺎن
ﺳﻮرۇﻧﻼردا ﺗﻮﻟﯘق ﻳﻮرۇﻗﻠﯘق ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺗﺮاﭘﻨ ﺋﯩﺲ‐ﺗﯜﺗك ،ۋاراڭ‐ﭼﯘرۇڭ ،ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﯩﻨﯩﺸﻼر ﻗﺎﭘﻼﻳﺪۇ ،ﮔرﭼ ﺳﻮرۇﻧﺪﯨﯩﻠر
ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﮬﻣﺮاﮬﺪەك ﻛرۈﻧﺴﯩﻤﯘ ﺋﻣﻟﯩﻴﺗﺘ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺸﯩﺪۇ  .ﮬر ﺑﯩﺮى ﻳﻧ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻏﻠﯘﺑﯩﻴﺘﯩﻨ ﻛزﻟﻳﺪۇ،
ﺋزﯨﻨﯩﯔ ۋە ﺋۋﻻدﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺧﺘ ﺋﯜﭼﯜن دو ﺗﯩﯩﺪۇ  .ﺑﯘ ﺳﻮرۇﻧﻨ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرﻏﯘﭼ ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﯧﺲ ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻨ ﺗﯜرﻟﯜك
ﻣﯘزﯨﺎ ،ﻣس ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ ،زەﮬرﻟﯩﻚ ﭼﯧﯩﻤﻠﯩﻚ ،ﺑﯘزۇق ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﺳﺘﺨﯘش ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘزۇق ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر
ﺳﻮرۇﻧﺪﯨﯩﻠرﮔ ﮬر ﺗﯜرﻟﯜك ﺋرﻛﯩﻠپ ﻛز ﻗﯩﺴﯩﭗ ،ﻧﺎز‐ﻛرەﺷﻤﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﺧﭙﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﻳﻧ ﺑﯩﺮﯨ ﻳﺗﯜزۈدۇ ۋ ە
ﺋﺎﺧﯩﺮدا ﮬﻣﻤﯩﺴ زﯨﻴﺎن ﺗﺎرﺗﯩﺪۇ  .ﺑﺎر ﻳﻮﻗﯩﻨ دوﻏﺎ ﺗﯩﯩﺪۇ ،ﻳﺎﻛ ﺑﯘزۇﻗﻼرﻏﺎ ﻳﻣﭽﯜك ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻳﺎﻛ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ‐ﭼﯧﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن
ﺗﯜﮔﯜﺗﯩﺪۇ  .ﺋﯘﺗﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ۋە ﺋﯘﺗﺘﯘرﯨﯟاﺗﻘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ زﯨﻴﺎن ﺗﺎرﺗﯩﺪۇ ،ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺑﯧﺸ ﭼﯜﺷن ،ﻗﺎﭘﯩﻘ ﺳﺎﯕﯩﻠﯩﻐﺎن،
ﻣﺎﻏﺪۇرﺳﯩﺰ ﮬﺎﻟﺗﺘ ،ﺋﯘﺗﺘﯘرۋەﺗﯩﻨ ﺋﯘﺗﺘﯩﯟاﻟﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﺗ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﻘﺎ ۋەدە ﺑﯧﺮﯨﭗ روﮬﺴﯩﺰ ،ﻛﻳﭙﯩﻴﺎﺗ ﺗۋەن ﮬﺎﻟﺪا ﻗﺎﻳﺘﯩﺪۇ .
ﻗﯩﻤﺎرﻧﯩﯔ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠر ۋەﻳﺮان ﺑﻮﻟﺪى ،ﺋﺎچ‐ﻳﺎﻟﯩﺎﭼﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﺪى ،ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﺗﺘ ،ﻗﯩﻤﺎر ﺋﻮﻳﻨﺎش
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﺪاﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼر ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى  .ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋزﯨﻨﯩﯔ دﯨﻨ ۋە ﻳﯜز‐ﺋﺎﺑﺮۇﻳﯩﻨ ﻗﯩﻤﺎر ﺳﻮرۇﻧﯩﺪا
دوﻏﺎ ﺗﯩﯩﺪۇ ،ﮬﻗﯩﻘﺗن ﻗﯩﻤﺎر ﮬﻣﻤ ﻧرﺳﯩﻨ ۋەﻳﺮان ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﮔرﭼ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨ ﻧﯩﺸﺎن ﻣﺎل ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘ ﺳﻮرۇن
ﮬﺎراق‐ﺷﺎراپ ،زەﮬرﻟﯩﻚ ﭼﯧﯩﻤﻠﯩﻚ ،ﺋﺎﻟﺪاﻣﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﺳﺘﯩ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن دوﺳﺘﻠﯘق ،ﺳﺎﺧﺘﯩﭙزﻟﯩﻚ ،ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯜﺗﯜش،
ﭼﯜﺷﯜﻧﻠﯜك ۋە رەﮬﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋز ﺋﯧﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺗﯩﻨﭻ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻳﻤﯩﺰ.
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