 ‐ 264146ﺋر ﻛﯩﺸ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠۋاﺗﻘﺎن ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗن ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻧﯧﻤﯩﻠرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ﻳﯩﻨﯩﺸﻘﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﺘ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ۋە ﺋﯩ ﺋﻮﻏﻠ ﺑﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل
ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﯧﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ ،ﺋر ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧ ﺑﯩﻠن ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋي ۋە ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻧﭘﯩﻘﯩﺴﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼپ
ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺳﻮت ﻣﮬﯩﻤﯩﺴﯩ ﺑﺎرﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻘﭽ ﭘﯜﺗﯜﺷن ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘزﻟ ﺑﯩﻠن ﭘﯜﺗﯜﺷن ﻣﺑﻠﻏﻨﯩﯔ
ﺳﻮت ﻣﮬﯩﻤﯩﺴ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻣﺑﻠﻏﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﮬﺳﺴ ﻛپ ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﺎدۇﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ.
ﺳﻮرﯨﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩ ﻣﺳﯩﻠ ﺑﺎر :ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼپ ﺑرﮔن ﺋي ﺳﺎﻳﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘزۇﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋر ﺗرەپ رﯨﻤﻮﻧﺖ
ﻗﯩﻠﺪۇرۇپ ﺑﯧﺮەﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ رﯨﻤﻮﻧﺖ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﭘﯜﺗﯜﺷن ﻧﭘﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟاﻻﻣﺪۇ؟ ﻳﻧ ،ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﺎددى
ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺗﯘراﻟﻐﯘ ﺋﻳﻨﯩﯔ ﺋﺳﻠﯩﮭﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋرﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺋﯩﺪدەت
ﻧﭘﯩﻘﯩﺴ دەﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧﭘﯩﻘ ﺑﺎرﻣﯘ؟ ﺋﯘﻻر ﺋر ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﻧﺪۈرۈش ۋە ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﭘﯩﻘﯩ ﺧﯩﻼپ ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯩﺪدەت
ﻧﭘﯩﻘﯩﺴ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺪى .ﺳزﻧ ﺋﯘزارﺗﯩﯟەﺗﻧﻠﯩﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜن ﺋزۈر ﺋﯧﻴﺘﯩﻤن ،ﻟﯧﯩﻦ ﻣﺳﯩﻠ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺑﯩﺮەر ﻛﯩﺸﯩ
زۇﻟﯘم ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠرﮔ ﻳﺎﺧﺸ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎت ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺴﯘن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ۋە ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ:
ﺋﮔر ﻳﺎراﺷﻘﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﮬﺎﻣﯩﻠﺪار ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻧﭘﯩﻘ ۋە ﺗﯘراﻟﻐﯘ ﺋي ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ:
ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ) (1480ﺷﺋﺒﯩﻴﺪﯨﻦ ﻧﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻣن ﭘﺎﺗﯩﻤ ﺑﯩﻨﺘ ﻗﻳﺴﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﺎرﻏﺎن ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮۇﻟﯘق ﺳﻮرﯨﺪﯨﻢ ،ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى :ﻣﯧﻨ ﺋﯧﺮﯨﻢ ﻛﺳﯩﻦ ﺗﺎﻻق
ﻗﯩﻠﺪى ،ﻣن ﺗﯘراﻟﻐﯘ ﺟﺎي ۋە ﻧﭘﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺷﯩﺎﻳت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎردﯨﻢ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﺎﯕﺎ ﺗﯘراﻟﻐﯘ ﺋي ۋە ﻧﭘﯩﻘ ﺑﯘﻳﺮۇپ ﺑرﻣي ،ﻣﯧﻨ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﻣﻤﯘ ﻣﻛﺘﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﻳﯩﺪە ﺋﯩﺪدەت ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪى«.
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ﻣﯘﺳﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ رﯨﯟاﻳﯩﺘﯩﺪە :ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻣن ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺳﯩﺰﮔ ﻧﭘﯩﻘ ۋە ﺗﯘراﻟﻐﯘ ﺋي ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻳﺪۇ دﯦﺪى .ﺋﺑﯘ داۋۇدﻧﯩﯔ رﯨﯟاﻳﯩﺘﯩﺪە :ﺳﯩﺰ ﮬﺎﻣﯩﻠﺪار ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﯩﺰ ،ﺳﯩﺰﮔ
ﻧﭘﯩﻘ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻳﺪۇ دﯦن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ:
ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﻧﺪۈرۈش ﻧﯩﺎھ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﺗﻮﻳﻠﯘق ﻣﮬﺮى ﺑﯧﯩﺘﯩﻠﻤﯩن ،ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
﴿ﺟﻨَﺎﺣﻌﻠَﻴﻤﺎﻧْﻄَﻠﱠﻘْﺘُﻤﺎﻟﻨّﺴﺎءﻣﺎﻟَﻤﺘَﻤﺴﻮﻫﻨﱠﺎوﺗَﻔْﺮِﺿﻮاﻟَﻬﻨﱠﻔَﺮِﻳﻀﺔًوﻣﺘّﻌﻮﻫﻨﱠﻌﻠَﯩﺎﻟْﻤﻮﺳﻌﻘَﺪَرﻫﻮﻋﻠَﯩﺎﻟْﻤﻘْﺘﺮِﻗَﺪَرﻫﻤﺘَﺎﻋﺎًﺑِﺎﻟْﻤﻌﺮوﻓﺤﻘّﺎًﻋﻠَﯩﺎﻟْﻤﺤ
ﺴﻨﻴﻦ ﴾ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﮔر ﺳﯩﻠر ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻼرﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎي ﻳﺎﻛ ﻣﮬﺮى ﺗﻳﯩﻨﻠﯩﻤي ﺗﯘرۇپ ﺋﯘﻻرﻧ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼر
)ﻳﻧ ﻧﯩﺎﮬﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮ ﻳردە ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﻣﮬﺮﯨﻨ ﻣﯘﺋﻳﻴﻧﻠﺷﺘﯜرﻣﯩن ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﺎ( ﺋﯘﻧ ﻗﻮﻳﯘۋەﺗﺴﯕﻼر،
ﺳﯩﻠرﮔ ﮬﯧﭻ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﯘﺗﺌ) ﺑﻟﯩﻠﯩﻚ ﻣﯩﻘﺪاردا ﭘﯘل ـ ﻣﺎل( ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼر ﻛﯧﺮەك ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﭘﯘل ‐ ﻣﺎل
ﺑﯧﺮﯨﻼر ،ﺑﺎي ﺋز ﮬﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ،ﻛﻣﺒﻏﻟﻤﯘ ﺋز ﮬﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﺑرﺳﯘن)،ﺑﯘ( ﻳﺎﺧﺸ ﺋﺎدەﻣﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺗﺷ ﺗﯧﯩﺸﻠﯩﻚ
ﻣﺟﺒﯘرﯨﻴﯩﺘﯩﺪۇر] .ﺳﯜرە ﺑﻗرە  -236ﺋﺎﻳت[.
ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا :ﺑﯩﺮﮔ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ۋاﺟﯩﭗ ﺋﻣس ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟ ۋە ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﯩﻘﺪاردا ﺑﯩﺮﻧرﺳ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﺎﺧﺸ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗ
ﺋﯩﻠﯩﺮى) ‐(126281ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﭘﺗﯩﯟادا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ۋە ﺋﯩﯩﻨﭽ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﯧﻨﯩﺸﯩﯟاﻟﻤﺎي ﺋﯩﺪدەت ﺗﻮﺷﯘپ ﻛﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻳﺎل ﻛﺳﯩﻦ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ،
ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﺪدەت ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻧﭘﯩﻘ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯜچ ﺗﺎﻻﻗﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯜزۈل‐ﻛﯧﺴﯩﻞ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻠﯩﺮى ﭘﺎﺗﯩﻤ ﺑﯩﻨﺘ ﻗﻳﺴﻨﯩﯔ ﮬدﯨﺴﯩﺪە زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك،
ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻧﭘﯩﻘ ﻳﺎﻛ ﺗﯘراﻟﻐﯘ‐ ﺋي ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻳﺪۇ.
ﺗﺗﯩﻨﭽ:
ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧ ﺗرﺑﯩﻠۋاﺗﻘﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺗﯘراﻟﻐﯘ ﺋي ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﭘﯩﻘﮭ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى :ﺗﯘراﻟﻐﯘ ﺋي
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ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻧﭘﯩﻘ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﻳﺎﻛ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎدى ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋر
ﺑﯩﻠن ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼ ﺋﺎﻳﺎل ﺑﯩﺮﮔ ﺑﯧﺮەﻣﺪۇ؟ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺗﯘرﯨﯟاﺗﻘﺎن ﺋﻳ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻼﻣﺪۇ؟ ﺋﮔر ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﻳ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ
ﺋﯘﻻرﻧ دادا ﺑﯩﺮ ﻳرﮔ ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘراﻣﺪۇ؟ دﯦﻧﺪەك ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎن ﻗﺎراﺷﻼردا ﺑﻮﻟﺪى .ﺑﯘﻧﯩﺪﯨ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗ ﺳز ﮬﺳن ﺑﺳرى
رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳزى .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﺋﯜﭼﯜن  ‐220081ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
]ﮬﺎﺷﯩﻴﺗ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﯩﺪﯨﻦ -3ﺗﻮم  -562ﺑت .ﺷرﮬﯩﻞ ﺧﯘرﺷ-4 ﺗﻮم -218ﺑت .ﭘﯩﻘﮭ ﺋﯩﻨﯩﺴﯩﭙﯧﺪﯨﻴﺴ-17 ﺗﻮم  -313ﺑت[.
ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋر ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘراﻟﻐﯘ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼپ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻣﺳﺌﯘل ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ‐ﺗۋەﻧﺪە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ‐ﺗﺎﻻق
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻣﯘددەﺗﺘ ﺑﺎﻟﯩﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺗﯘرۇﺷﻨ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﻗﻘ ﺑﺎر ،ﺋﯘ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺗﯘرﯨﺸ ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋي ﺋﯩﺠﺎرە ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋر‐ ﺋﺎﻳﺎل ﺋﯩﻳﻠن ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋز ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ﻳﺎﻛ ﺋزﯨ ﺧﺎس ﺋﻳﺪە ﺗﯘرﯨﺸﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﺷﯩﻨﭽ:
ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼ ﺋﺎﻳﺎل ﺋرﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﮬﻧﺒﻟ ﻣزﮬﯩﺒﯩﺪە ،ﮔرﭼ ﺗرﺑﯩﻴﯩ ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﺎﻳﺎل ﺋردﯨﻦ ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠش ﮬﻗﻘ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
"ﻣﯘﻧﺘﮬﯩﻞ ﺋﯩﺮادات" دﯦن ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ :ﺑﺎﻟﯩﻨ ﺋﯧﻤﯩﺘﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎش ،ﺑﺎﻟﯩﻼرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﺑرﮔﻧﺪەك
ﺋﺟﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘرﻏﯘزۇﺷﻘﺎ ﺋﺎﻧﺎ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻻﻳﯩﻖ دﯦﻴﯩﻠن" .ﺷرﮬ ﻣﯘﻧﺘﮬﯩﻞ ﺋﯩﺮادات"-3ﺗﻮم  -249ﺑت.
ﻣﺎﻟﯩ ﻣزﮬﺑﺘ :ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠﺷ ﺋﺟﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻳﺪۇ.
ﮬﻧﻓ ۋە ﺷﺎﻓﯩﺌ ﻣزﮬﺑﻠردە ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻗﺎراﺷﻼر ﺑﺎر .ﭘﯩﻘﮭ ﺋﯩﻨﯩﺴﯩﭙﯧﺪﯨﻴﺴ -17 ﺗﻮم  -313ﺑﺗ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽ:
ﺋر ﻛﯩﺸ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﭘﯩﻘ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺗﯘراﻟﻐﯘ ،ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ،ﻛﯩﻴﯩﻢ‐ﻛﯧﭽك ،ﻣﻛﺘپ ۋە داۋاﻻش رەﺳﻤﯩﻴﯩﺘ ۋە ﺋﯘﻻر
ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﻧﭘﯩﻖﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺎرﯨﺪﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
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ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى ﺗﯘرﯨﯟاﺗﻘﺎن ﻳرﻧﯩﯔ ﺋرپ‐ﺋﺎدﯨﺘ ﺑﻮﻳﯩﭽ ۋە ﺋرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺋﮬﯟاﻟ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن﴿ :ﻟﻴﻨْﻔﻘْﺬُوﺳﻌﺔﻣﻨْﺴﻌﺘﻬِﻮﻣﻨْﻘُﺪِرﻋﻠَﻴﻬِﺮِزْﻗُﻬﻔَﻠْﻴﻨْﻔﻘْﻤﻤﺎآﺗَﺎﻫﺎﻟﻠﱠﻬﻼﻳﻠّﻔُﺎﻟﻠﱠﻬﻨَﻔْﺴﺎاﻻﻣﺎآﺗَﺎﻫﺎﺳﻴﺠﻌُﻟﻠﱠﻬﺒﻌﺪَﻋﺴﺮٍﻳﺴﺮا﴾
ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ:ﺑﺎي ﺋﺎدەم )ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨ ۋە ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨ (ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﺗﻣﯩﻨﻠﯩﺴﯘن ،رﯨﺰﻗ ﺗﺎر ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﺎدەم ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ
ﺑرﮔﯩﻨﯩ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﺗﻣﯩﻨﻠﯩﺴﯘن )ﻳﻧ ﮬر ﺋﺎدەم ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻐﺎ ﻳﺎرﯨﺸﺎ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﺴﯘن( .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﭘﻗت
ﺗﺎﻗﯩﺘ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻘﯩﻼ ﺗﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ )ﻳﻧ ﭘﯧﻘﯩﺮ ﺋﺎدەﻣﻨ ﺑﺎﻳﻨ ﺗﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺗﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ( ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻘﻨ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ )ﻳﻧ ﭘﯧﻘﯩﺮﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ( ﺗﺎﻻق ﺳﯜرﯨﺴ-7 ﺋﺎﻳت.
ﺑﯘ ﺷﮬرﻟرﻧﯩﯔ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯘﻻر ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺋﯜﺳﯩﻨﯩﻠﯩﺮى رﯨﻤﻮﻧﺖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ :ﻧﭘﯩﻘ ﻣﺑﻠﯩﻐ ﺋﯘﻻر ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯧﻤك‐
ﺋﯩﭽﻤك ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻻزﯨﻤﺗﻠﯩﻠرﮔ ﻳﺗﺴ ،ﺋﯘ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ رﯨﻤﻮﻧﺖ ﻗﯩﻠﺪۇرۇپ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺷﯘ ﻣﺑﻠﻏﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻧﭘﯩﻘ ﻣﺑﻠﯩﻐ
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﺗﻤﯩﺴ ،ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﺋﯜﺳﯩﻨﯩﻠرﮔ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧ رﯨﻤﻮﻧﺖ ﻗﯩﻠﺪۇرۇپ ﺑﯧﺮﯨﺶ دادﯨﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ
ﻧﭘﯩﻘ ﺋﯩﭽﯩ ﻛﯧﺮﯨﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر
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