 ‐ 318922ﻗﯩﺰ ۋەﻟﯩﻴﺴﯩﺰ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﺪى ،ﺋر ﻣﻟﯘم ﻣﯘددەﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ۋەﻟﯩﻴﺴﯩﺰ ﻧﯩﺎﮬﻨﯩﯔ ﺑﺎﺗﯩﻞ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﯩﺎﮬﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﭼﻮﻗﯘم ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك دەپ ﺋﻮﻳﻼپ
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﺋﯘچ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﺑﯩﺮ ﺋر ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﻗﯘﻟﻠﯩﻘﯩﺴﯩﺰ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻐﺎن ،دوﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ۋەﻟﯩﻴﺴ ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﻣﻟﯘم
ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﺎﮬﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺷﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ،ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯘ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﯨ ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮﻗﯘپ ۋە ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﮬﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠن‐ ،ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻧﯩﺎﮬﻨ ﺗﺎﻻق
ﺑﯩﻠن ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرۇش ﻛﯧﺮەك دﯦن ﭘﺗﯩﯟاﺳﯩﻨ ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ،ﻳﻧ ﻧﯩﺎھ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭼﻮﻗﯘم ﺗﺎﻻق
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﯘ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ۋەﻟﯩﻴﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﻗﯘﻟﻠﯩﻘ ﺑﯩﻠن ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن دەپ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ
ﻗﺎﻟﻐﺎن ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﺗﯩﻠﯩﭙﯘن ﻗﯩﻠﯩﭗ "ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ۋەﻟﯩﻴﺴﯩﺰ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧﯩﺎﮬﯩﻤﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣﺳن ،ﺳﯩﺰ ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﺎﻻق دﯦن"،
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻧﯩﺎﮬﺘﺎ ﺗﺎﻻق ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩن ،ﺋر ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﺎﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎم ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﭙ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﻣزﮬﯩﺒ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ،ﻧﯩﺎﮬﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠن ،ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ :ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﻧﯩﺎﮬﯩﻤﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩن ،ﻣن
ﺳن ﺑﯩﻠن ﻳﯧﻨﯩﺸﯩﯟاﻟﯩﻤن دﯦن ،ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻢ . :ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻟﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

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

ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻧﯩﺎﮬﻨ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﺶ زۆرۈر ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.
ۋەﻟﯩﻴﺴﯩﺰ ﻧﯩﺎھ ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﭙ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣزﮬﯩﺒﯩﺪە ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
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ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻧﯩﺎﮬﻨ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘرۇﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.
ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﺎر ،ﮬﻧﺒﻟ ﻣزﮬﯩﺒﯩﺪە ﭼﻮﻗﯘم ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك دەﻳﺪۇ ،ﺷﺎﭘﯩﺌﯩ ﻣزﮬﯩﺒﯩﺪە ﺗﺎﻻق
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘ ﻳﻮق دەﻳﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﺎﻳﺎل ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯧﺮى ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﺗﺎﻻق
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯘﭼ ﻳﺎﻛ ﻧﯩﺎﮬﻨ ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرﻣﯩﻐﯘﭼ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﯧﺮى ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﻐﯩﻠ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﺴﺎ ،ﻗﺎزى ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻧﯩﺎﮬﯩﻨ ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرﯨﺪۇ .ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا دەﻟﯩﻞ
ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﭘﯩﺌﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ :ﺑﯘﻧ ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرۇش ﻳﺎﻛ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘ ﻳﻮق ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ رەﺳﻤ
ﭼﯩﯩﻠﻤﯩن ﻧﯩﺎھ ،ﺋﯩﺪدەت ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻧﯩﺎﮬﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇ دﯦن.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺰ :ﻧﯩﺎﮬﺘﺎ ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎدﻗﺎ ﻳﻮل ﺑﺎر ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯦﺘﯩﺸﺘ ،ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯦﺘﯩﺸﻨ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺧﯘددى ﺗﻮﻏﺮا ﻧﯩﺎﮬﺘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻟﻤﯩﺴ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟەﺗﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎش ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟەﺗﻤﺳﺘﯩﻦ ﻗﻮﻳﯘپ
ﻗﻮﻳﺴﺎ ،ﺋرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﮬﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪۇ ،ﮬر ﺑﯩﺮى ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﺎﮬﯩﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻧ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﺎﮬﯩﻨ ﺗﻮﻏﺮا
ﺋﻣس دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﻣﯘﺷﯘ ﺳۋەﺑﻠردﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻧﯩﺎﮬﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯦﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﮔر ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯦﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺋر ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧﯩﺎﮬ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ""] .ﺋﻟﻤﯘﻏﻨ-7 "ﺗﻮم -11ﺑت[.
ﺑﯘ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯩﻳﻠن ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻧﯩﺎﮬﻨ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘرۇﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻر ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻧﯩﺎھ ﺑﯩﻠن ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺗﺎﻻﻗﻘﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ﺑﻟ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﻧﯩﺎھ ﻗﯩﻠﺴﯩﻼ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ:

ﺋز ﮔﯘﻣﺎﻧﯩﺪا ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺷﻛﯩﻠﺪە ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧﯩﺎﮬﻘﺎ ﺗﺎﻻق ﭼﯜﺷﻣﺪۇ؟.
ﺋﮔر ﺋر ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎ ﮔﯘﻣﺎﻧ ﺑﯩﻠن ﻧﯩﺎﮬﻨ ﺗﻮﻏﯩﺮﻻﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﭼﻮﻗﯘم ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﺗﺎﻻق
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺑﯘ ﺗﺎﻻق ﭼﯜﺷﻤﻳﺪۇ.
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ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﮔر ﺋر ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﺳن زەﻳﺪﻛ ﺳزﻟﯩﻧﻠﯩﯩﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﻛ ﺋﻳﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯜچ ﺗﺎﻻق دﯦن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ زەﻳﺪﻛ ﺳز ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﻳﺎﻛ ﺋﻮﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﺎﻻق ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴت :ﺗﺎﻻﻗﻨ ﺑﯩﺮەر ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻤﺎم
ﺋﮬﻤدﻧﯩﯔ ﻣزﮬﯩﺒﯩﺪە ﺑﯘ ﺗﺎﻻق ﭼﯜﺷﻤﻳﺪۇ .ﺋﯘﺳﺘﺎزﯨﻢ ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷرت
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳۋەپ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳۋەپ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺎﻻق
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﮬﯧﭻ ﭘرق ﻳﻮق ،ﺳۋەﭘﻨﯩﯔ ﻳﻮق ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺗﺎﻻق ﭼﯜﺷﻤﻳﺪۇ.
ﮬﻧﺒﻟ ﻣزﮬﭘﺘ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺶ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ۋە ﺋﯩﻤﺎﻣﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﮔر ﺋر ﻛﯩﺸﯩ :ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰ ﭘﺎﻻﻧ ﺑﯩﻠن ﺷﺎراپ ﺋﯩﭽﺘ ﻳﺎﻛ ﭘﺎﻻﻧﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﻛﯧﭽﯩﻨ ﺋﺗﯜزدى دﯦﺴ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ:
ﻣﺎﯕﺎ ﮔﯘۋاھ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼر! ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯜچ ﺗﺎﻻق دﯦن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺷﯘ ﻛﯩﭽﯩﺪە ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩﺪە ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺗﺎﻻق ﮬرﮔﯩﺰ ﭼﯜﺷﻤﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺳز ﺑﯩﻠن ﺗۋەﻧﺪە دﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﻧﯘ ﺳزﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا"ﺋﮔر ﺋﯩﺶ ﺷﯘﻧﺪاق
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯜچ ﺗﺎﻻق دﯦن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻗﺳم ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﺋرﭘﺪﯨﻤﯘ ۋە ﺷرﯨﺌﺗﺘﯩﻤﯘ ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﭘرق ﻳﻮﻗﺘﯘر.
ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﺗﺎﻻق ﭼﯜﺷﯜش ﭘﻗت ﺧﯩﻴﺎﻟﺪۇر ،ﺋﯩﺶ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺗﺎﻻﻗﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺋﯧﻨﯩﻘﺘﯘر .ﺷﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﺪى دﯦﻴﯩﻠﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن"] .ﺋﯩﺌﻠﻣﯘل ﻣﯘﻗﯩﺌﯩﻴﻦ" -4ﺗﻮم -90ﺑت[.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﺷرﮬﯩﻞ ﻣﯘﻣﺘﯩ-6 "ﺗﻮم -245ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﻻق ﻳﺎﻛ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺳزﯨﻨ ﺑﯩﺮ ﺳۋەﭘ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳۋەپ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳزى ﻛﯜﭼ ﺋﯩ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺪە ﻧﯘرﻏﯘن ﺷﺎﺧﭽﯩﻠﯩﺮى ﺑﺎر ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋڭ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﺮى :ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯜﭼﯜن ﺗﺎﻻﻗﺘﺎ ﻳﯜزﺑرﮔن ﺋﯩﺸﻼر،
ﻣﺳﯩﻠن :ﺋر ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ :ﭘﺎﻻﻧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩ ﻛﯩﺮﺳڭ ﺳن ﺗﺎﻻق دﯦن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺳزﻧ ﭘﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﮬﺎرام
ﻗﯩﻠﻐﺎن‐ﭼﻛﻠﻧن ﻧرﺳﯩﻠر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ دﯦن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩﺪە ﺋﯘﻧﺪاق ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﻮق ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺋﻮﭼﯘق
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﭘﺎﻻﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩ ﻛﯩﺮﺳ ﺗﺎﻻق ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ دﯦن ﻣﺳﯩﻠ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑ :ﺗﺎﻻق ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳزى ﺳۋەﭘ ﺋﺎﺳﺎﺳن دﯦﻴﯩﻠن ،ﺳۋەﭘﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯧﻨﯩﻖ
ﺑﻮﻟﺪى ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺷرﺋ ۋە ﺋﻣﻟ ﻗﯩﻴﺎﺳﺘﯘر.
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ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺗﺎﻻق ﭼﯜﺷﻤﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻳﻠن ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﺎھ ﺋﻗﺪﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ۋەﻟﯩﻴﺴﯩﻨ
ﻳﺎﻛ ۋەﻛﯩﻠﯩﻨ ،ﺋﯩ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﮔﯘۋاﮬﭽﯩﻨ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻳﯧﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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