 ‐ 124294ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎل ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋرﮔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻣﯘ؟
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن ﺑﯩﺮ ﺗﻟﯩﻢ‐ﺗرﺑﯩﻴ ﻛرﮔن ﺋﺎدەم ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ،ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﺎر ،ﻟﯧﯩﻦ داﺋﯩﻢ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﺗﺎﻛﺎﻟﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ،ﻛپ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺋﺎرﯨﻤﯩﺰدﯨ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻨ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺸ ﺋﯘرۇﻧﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ ،ﮬﯧﭻ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى .ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘي دﯦﺴم ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ،
ﺟﯩﻨﺴ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﻣﻧﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎدﯨﺘﯩﻤﯩﺰدە ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﯩﻚ
ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻗﯩﺰ ﺑرﻣﻳﺪۇ ،ﻣن ﺋﺎرﯨﻤﯩﺰدﯨ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪە داۋاﻣﻼﺷﺴﺎ ﺋزۈﻣﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﺪﯨﻦ
ﺋﻧﺴﯩﺮەﻳﻤن ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﯘم ۋە ﻣﺳﯩﻠﯩﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﮬل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﺎﯕﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮل ﻛرﺳﯩﺘﯩﺶ
ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼر؟ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﻠرﮔ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﯘرﻣﯘﺷ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑزﯨﺴﯩﻨ ﮬل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺳﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﻧ
ﺑزﯨﻠﯩﺮﯨﻨ ﮬل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻗﯧﻴﯩﻦ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ﮬل ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ﮬل
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎردەﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﭼﻮﻗﯘم ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎل ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ،دوﺳﺘﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺑﺎﻟﯩﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن
ﺳﯜرﻛﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ،دە‐ﺗﺎﻻﺷﻼرﻧ ﺋﻮﻣﯘﻣ ﻳﯜزﻟﯜك ﮬل ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻳﯜزﺑرﮔن ﺋﯩﺨﯩﺘﯩﻼﭘﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤﯩﺰ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺰ ﭘﻗت ﺋﻮﻣﯘﻣ ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺳﯩﺰﮔ ۋە ﺳﯩﺰﮔ
ﺋﻮﺧﺸﯩﻐﺎن ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑزى ﻛرﺳﺗﻤﯩﻠرﻧ ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ.
ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ! ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠن ﺋزﯨﯩﺰ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑﯩﻨ ﺗﻛﺸﯜرۈڭ ،ﺑﻟﯩﻢ
ﺳﯩﺰ ﺋﺎرﯨﺪﯨ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻨﯩﯔ ﺑﺎش ﺳۋەﺑﭽﯩﺴ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻨ ﭘﻗت ﺋزﯨﯩﺰ ﮬل ﻗﯩﻼﻟﯩﺸﯩﯩﺰ ﻣﯘﻣﯩﻦ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳۋەﺑ
ﺑﻟﯩﻢ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯩﺰ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰ ۋە ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻏﺎ ﺗﻮﻟﯘق ﻛﯕﯜل ﺑﻟﻤﯩﻧﻠﯩﯩﺰ ﻳﺎﻛ
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ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎﺳۋەﺑﻠر ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻨﺪۇر .ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠن ﺳﯩﺰ ﺋزﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﺗﯜزۈﺗﯜڭ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺳﯩﺰدﯨﻦ
ﺋﺗﯜﻟن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳۋەﺑﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﯔ،ﺳﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺰ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯕﯜل
ﺑﻟﯜپ ،ﺋﻳ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﻳﺗﯜزۈپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ۋە ﺑﺎﻟﯩﻼرﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
رەﮬﻤت ‐ﺗﺷﻛﯜر ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﺪە ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﯘﺷﻨ ،ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎل ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻣﯩﮭﺮﯦ‐ﻣﯘﮬﺑﺒﺗﻨ،
ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻛﻳﯜﻣﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﭘﻳﺪا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﻛﯩﻠﯩﺸﻟﻤﺳﻠﯩﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﯩﺰ ﺋﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﻨﯩﻤﯘ
ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﭼﺎرﯨﻠر ﺑﯩﻠن ﮬل ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﺮﯨﺸﯩﯔ ،ﻛﭘﯩﻨﭽ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋرﮔ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﺋﺎﺳﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨ
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﺋزﯨ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ،ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﻳﺎﻗﺘﯘرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر .ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻳﺎل ﺋر ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ رازى ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺋرﻧﯩﯔ ﻛﯕﯜل ﺑﻟﯩﺸ ۋە رﯨﻐﺒﺗﻠﯩﺮﯨ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ
ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﯩﻤﯘ رازى ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ رازى ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛﯜرﯨﺸﯩﻨ ﺗﻗززا ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺳﻠﯩﺪﯨ ﺗﺑﯩﺌﯩﺘﯩﺪۇر .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺎل داﺋﯩﻢ ﺋﯧﺮﯨ ﺋﮔﯩﺸﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺋر
ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸ ﭼﻛﻠﻧن ،ﻳﻧ دﯨﻨﺪار ،ﺋﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﺋر ﺗﺎﻟﻼﺷﻘﺎ ﺗۋﺳﯩﻴ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن .ﺋر ﻛﯩﺸ دﯨﻨﺪار ۋە ﺋﺧﻼﻗﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺋﺎﻳﺎل ﭼﻮﻗﯘم ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺳﯩﺮﯨﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺗﺑﯩﺌﯩﺘ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﻣﺎﺳﻼﺷﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋر ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻼي دﯦﺴﯩﻤﯘ
ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻤﯘ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯘق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺗﻟﭘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮرۇﻧﺪاﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﭼﯩﻘﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ۋە ﻛﯧﻠﯩﺸﻟﻤﺳﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﭘﻠﯜﻛﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎل ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﻳﺎﺷﯩﺸ
ۋاﻗﯩﺘﻨ زاﻳ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﯩﺰﻏﺎ ﻛﻟﺴك ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻤﯩﺰ :ﺋرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯩﺴﻼھ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻧﺳﯩﮭت ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻘﺎ
ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﺳۋەﺑﭽ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﺳﯩﻠﯩﻨ ﮬل ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟ ﻗﺎﭘﺘﯘ ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﯩﺰدﯨﻦ ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﺪا ﻣﺳﯩﻠﯩﻨ ﮬل ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻮﻟ ﻗﺎﭘﺘﯘ.
-1ﺋﯩﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘﻨﯩﯔ داۋاﻣﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯘزۇن ﺑﻮﭘﺘﯘ ،ﺑﯘ ﺋﮬﯟاﻟﺪا ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋزﮔﯩﺮﯨﺸﯩﺘس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
-2ﺳﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﻣﯘﮬﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻧ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﻤﺎي ﺗﯘرۇپ ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﻠن ﺗﻮي ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ.
 -3ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴ ﺗﻟﭘﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﻗﺎﻧﺪۇراﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎراﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮﯨﺸﯩﯩﺰ.
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ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋزﯨﻨ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ،ﺗﯜزﯨﺘﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭘﯘرﺳت ﺑﯧﺮﯨﭗ ۋاﻗﯩﺖ ﺑﻟﯩﻠپ ﺑﯧﺮﯨﯔ ،ﺷﯘ
ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﻧ ﺋزﮔرﻣﯩﺴ ﮬﯧﭻ ﺋﯩﯩﻠﻧﻤي ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﯔ ،ﮬﺎراﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﮬزەر ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﭼﯜﻧ ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺷرﯨﺌﯩﺘ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻣﯘﮬﺴﯩﻦ )ﻳﻧ ﺗﻮي ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎدەم) .ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘن( ﺋﮔر ﮬﺎراﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﯘپ ﻗﺎﻟﺴﯩﯩﺰ ،ﺷرﯨﺗﺘ
ﺳﯩﺰﮔ ﭼﺎﻟﻤﺎ‐ﻛﯧﺴك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻟﺘﯜرۈش ﺟﺎزاﺳ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ .ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪا ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺧﻼﻗﯩﻐﺎ ﺗﺎﺟﺎۋۇز ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ
ﭼﻛﻠﯩن ﮬﺎرام ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺟﺎزا ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪۇرۇﺷﻼر ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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