 ‐ 355960ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻳﺪا ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ
ﺳﯘﺋﺎل

ﺗﺎﻻق ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯩﯩﻴﻠﻧﻨﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘ ﺑﯩﻠن ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻳﺎل ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩﺪە ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﻳﺰدﯨﻦ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎن؟ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯘزۇن ۋاﻗﯩﺘﻼردﯨﻦ ﺑﯧﺮى ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩﺪە
ﺗﯘرﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﻮﻏﻠ ﻗﻳرﮔ ﺑﺎرﺳﺎ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺗﯘرﻏﺎن؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

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

ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :رەﺟﺌ ﺗﺎﻻﻗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ رۇﺧﺴﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻳﺪە ﺋﯩﺪدەت
ﺗﯘﺗﯘﺷ.
رەﺟﺌ ﺗﺎﻻﻗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩﺪە ﺗﯘرۇﺷ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻳﺪﯨﻦ ﺋز ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرى ﭼﯧﻘﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺸ ﻳﺎﻛ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯩﯩﻴﻠﻧﻨﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘ ﻳﺎﻛ ﺋرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯩﺪدەت ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩﺪە ﺗﯘرۇپ ﻗﯩﻠﯩﺸ دﯦن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﺪۇر.
"ﺑداﺋﯩ ﺳﻧﺎﺋﯩ-3"ﺗﻮم -205ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﻛﻟن :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻳﺗﺘ» :ﺳﯩﻠر ﻗﻳردە ﺗﯘرﺳﺎﯕﻼر ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﻤﯘ ﺷﯘ
ﻳردە ﺗﯘرﻏﯘزۇﯕﻼر« دﯦن ،ﺗﯘرﻏﯘزۇﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯘﻳﺮۇق ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﭼﯧﻘﯩﺮۋﯦﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﭼﻛﻠﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻳﺎل رەﺟﺌ ﻳﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺋﯘ ﺋرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟ ،ﮬﻣﻤ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﻧﯩﺎھ ﺋﯩﯩﺪارﭼﯩﻠﯩﻘ ﺑﺎر ،ﺋﯘ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ رۇﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪەك ،ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﮔرﭼ ﺋر رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭼﯧﻘﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇن ﺑﯧﯩﺘﯩﻠﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر .ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯘش ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘ ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘﻧ ﺑﯩﺎر ﻗﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋرﻧﯩﯔ رۇﺧﺴﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﭼﯧﻘﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﻳردﯨ ﻣﺳﯩﻠ
ﺋرﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋر ﺋز ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﭼﯧﻘﯩﺸﯩﻐﺎ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪۇ".
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"ﺋل ﭘۋاﻛﯩﮭﯘد دەۋاﻧ-2 "ﺗﻮم -98ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﻛﻟن" :ﺗﺎﻻﻗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯘۋاﺗﻘﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪدەت ﺗﺎﻣﺎم ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯘۋاﺗﻘﺎن ﺋﻳﯩﺪﯨﻦ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻳﻧ ﮬﺎرام ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﻟ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯘ ﺋﻳﺪﯨﻦ ﺋﯧﺮى ۋاﭘﺎت
ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻳﺗﻟن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﺗﻟﻧﻠﯩﯩ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺋﻳﯩﺒﻠﻧن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩ
ﻗﺎﻳﺘﯩﺸ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺧﻟﯩﻞ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺗﯘرﻏﺎن ﺋﻳ ﻳﻧ ﺋرﻧﯩﯔ ﺋﻳﯩﺪە ﺗﯘرﯨﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﻳﯩﺒﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎﻛ ﺗﮬﻤت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻳﺗﻟن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﺋﻳﯩ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
"ﮬﺎﺷﯩﻴﺗ ﻗﻟﻴﯘﺑ ۋە ﺋﻣﯩﻴﺮەﺗ-4 "ﺗﻮم -56ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﻛﻟن ":ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯧﺮى ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎن ﺋﻳﺪە
ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ،ﺋرﻧﯩﯔ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﺋﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﺶ ﮬﻗﻘ ﻳﻮق ،ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋز ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرى ﺑﯩﻠن
ﭼﯧﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﮬﻗﻘ ﻳﻮق ،ﺋﮔر ﺋر ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻳﺎل ﺳۋەﺑﺴﯩﺰ ﺋﯘ ﺋﻳﺪﯨﻦ ﻳﺗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﻠﯩﺸن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﮬﺎﻛﯩﻢ
ﻳﺎﻛ ﻗﺎزى ﺋﯘﻻرﻧ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﻛﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺟﺎﻳﺪا ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯘش دﯦن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﺪۇر .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ» :ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪدﯨﺘ ﺗﻮﺷﻤﯩﻐﯘﭼ ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟەﺗﻤﯕﻼر ،ﺋﯘﻻرﻣﯘ ﺋﻳﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﯩﺴﯘن« ﺋي
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎﻳ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺗﺘ ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎﯕﻼر دەپ ﺋﻳﻨ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﯧﺘﯩﯟەﺗﺘ .ﺋﺎﺧﯩﺮدا:
رەﺟﺌ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺘﯘر".
"ﺷرﮬ ﻣﯘﻧﮭل ﺋﯩﺮادات" -3ﺗﻮم -206ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﻛﻟن" :رەﺟﺌ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎي ﺋﯩﺪدەت
ﺗﯘﺗﯘﺷ ﺋﯧﺮى ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻳﺪﯨﻦ ﭼﯧﻘﯩﭗ ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯘﺷﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﯘ ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﻨ دەﻟﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن﴿ :ﻻ ﺗُﺨْﺮِﺟﻮﻫﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻮﺗﻬِﻦ و ﻳﺨْﺮﺟﻦ ﴾ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ» :ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪدﯨﺘ
ﺗﻮﺷﻤﯩﻐﯘﭼ ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟەﺗﻤﯕﻼر ،ﺋﯘﻻرﻣﯘ ﺋﻳﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﯩﺴﯘن« ]ﺳﯜرە ﺗﺎﻻق -1ﺋﺎﻳت[.
رەﺟﺌ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﺪدەت ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﺮى رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺋزى ﭼﯩﻘﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﯘن
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯩﺪدەت ﮬﻗﻘ دﯦن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﺪۇر ،ﺋﯩﺪدەت ﮬﻗﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬﻗﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮﯨﻨ ﺋرﻣﯘ ۋە
ﺋﺎﻳﺎﻟﻤﯘ ﭼﯜﺷﯜرۈۋﯦﺘﯩﺸ ﺋﯩ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ".

ﺋﯩﯩﻨﭽ :رەﺟﺌ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻳ ﻳﺗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸ.
ﺋﮔر ﺋﺎﻳﺎل ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻗﺴﯩﺘﯩﺪە ﺋﻣس ﺑﻟ ﺗﯘرۇش ﻣﻗﺴﯩﺘﯩﺪە ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ رۇﺧﺴﯩﺘ ﺑﯩﻠن
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻳ ﻳﺗﯩﻠﯩﭗ ﻛﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﯘ ﺋﻳﺪە ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯩﺪۇ.

3/2

ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﻓﯩﺌﯩ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﺋل ﺋﯘم" -5ﺗﻮم -243ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﮔر ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯧﺮى ﺑﯩﻠن ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﻳﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﻳ ﻳﺗﯩﻠﯩﭗ ﻛﺗﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﺋﻳ ﻳﺗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯧﺮى ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ
ﺋﺎﻳﺎل ﺋزى ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯘرۇش رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﻳﺪە ﻳﺎﻛ ﻳﺗﻟن ﺷﯘ ﺋﻳﺪە ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ،ﺋر ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ
ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﻳﻨ ﺑﯧﯩﺘﯩﭗ ﺑرﮔن ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﺳﯩﺰ ﺋزﯨﯩﺰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ﺋﻳﺪە ﺗﯘرۇڭ دﯦن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ رۇﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻳ ﻳﺗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯧﺮى ﺑﯘ ﻳردە ﺗﯘرۇﺷﻘﺎ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪە ﺷﯘ ﺋﻳﺪە ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯩﺪۇ.
ﺋﮔر ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ رۇﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻳ ﻳﺗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼ ﺋرﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﻳردە ﺗﯘرۇﺷﻘﺎ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ
ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﭘﺘﯘ ،ﻳﺎﻛ ﺋر ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎل ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠﯩﺪە ﺋﯧﺮى ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺗﯘرﻏﺎن ﺋﻳﯩ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺋﯩﺪدەﺗﻨ ﺷﯘ ﻳردە ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﻳﺪۇ".
"ﺗﮬﭙﺗﯩﻞ ﻣﯘﮬﺘﺎج"-8ﺗﻮم -264ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﻛﻟن" :ﺋﮔر ﺋﺎﻳﺎل ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻳ ﻳﺗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻟﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋر ﺋﯘ ﻳردە
ﺗﯘرۇﺷﻘﺎ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎل ﺋرﻧﯩﯔ رۇﺧﺴﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﻳﺗﻟﻧﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ".
"ﺷﯩﺮۋاﻧﯩﻴﻨﯩﯔ ﮬﺎﺷﯩﻴﺳﯩﺪە" ﻣﯘﻧﺪاق ﻛﻟن":ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ۋە ﺋرﻧﯩﯔ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯩﺸ
ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺑﯩﺮ ﺋﻳ ﻳﺗﻟﻧﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻳردە ﺗﯘرۇﺷﻘﺎ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ،ﻳﺗﯩﻠﯩﺸ رۇﺧﺴت
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﺘﯘر ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﺗﻟن ﺋﻳﺪە ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯘﺷ ﻛﯧﺮەك".
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋر ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻳ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﮬرﮔ ﻳﺗﯩﻠﯩﺸﯩ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻳﺎل ﻳﺗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋر ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮى ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻳﺪە ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯘﺷ ۋاﺟﯩﭗ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯘ ﺋﻳﺪﯨﻦ ﻧرﺳ‐ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﺗﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﻳﺎﻛ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯧﺮى ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺷﯘ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻳ ،ﺷﯘ ﺋﻳﺪە ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯩﺪۇ""] .ﺋﻟﻤﯘﻏﻨ-8"ﺗﻮم -169ﺑت" .ﺋﻟﺌﯩﻨﺴﺎپ" -9ﺗﻮم -309ﺑﺗ ﻗﺎراﻟﺴﯘن[،
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن دەﻟﯩﻠﻠرﮔ ﺋﺎﺳﺎﺳن :ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا ﺳﻮراﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯧﺮى ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ
رۇﺧﺴﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩ ﻳﺗﯩﻠﯩﭗ ﻛﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩﺪە ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯘﺷ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﮔر ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ رۇﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ ﻳﺗﻟن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮى ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺗﯘرﻏﺎن ﺋﻳ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯘﺷ ﻻزﯨﻢ
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﮔر ﺋر ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻨﯩﯔ رۇﺧﺴﯩﺘﯩﺴﯩﺰ ﻳﺗﻟن ﺋﻳﯩﺪە ﻳﻧ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩﺪە ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ رۇﺧﺴت
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘ ﻳردە ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯩﺪۇ .ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﮬﻳﺰ ﻛرﻣﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯜچ ﺋﺎي ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯩﺪۇ.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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