 ‐ 222814ﺗﯜرﻣﯩﺪﯨ ﻣﮬﺒﯘﺳﻼر ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ۋە ﺟﻣﻠپ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯘم ﺋﺎﻟ ﻣﻛﺘپ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎن ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ
ﺑش ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﺎﻣﺎق ﺟﺎزاﺳ ﺑﯧﺮﯨﻠن .ﺗﯜرﻣ ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺰ ﺗﯘرﯨﯟاﺗﻘﺎن ﺟﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴ ﻳﯜز ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮدﯨﻦ ﺋﺎﺷﯩﺪۇ .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ
ﺋﯘﻻر ﺗﯜرﻣﯩﺪە ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ۋە ﺟﻣﻠپ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﯘﻻر ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﺋﻮن
ﻧﭼﭽ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﻤﯩﺪى؟ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﮔر ﻣﮬﺒﯘس ﻗﺎﻣﺎﻟﻐﺎن ﺗﯜرﻣ ﺋزى ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺷﮬرﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪا ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺳﺎﭘﯩ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ
ﺗﯜرﻣﯩﺪە ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜرﻣﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﭼﺎن ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴ ،ﺗﯘرﻣﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﯩﭽ
ﻗدەر ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺟﻣﻠپ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﻣﮬﺒﯘس ﺗﯜرﻣﯩﺪە ﺗت ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺗﯘرۇﺷﯩﻨ
ﺑﯩﻠﺴﯩﻤﯘ )ﻗﺎﭼﺎن ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن( ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗﯜرﻣﯩﺪە ﺗت ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺗﯘرۇﺷﯩﻨ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﺋﺎي ﻳﺎﻛ ﻳﯩﻞ ﺗﯘرۇﺷﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﺪە ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻳﻧ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ.
ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘش دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﭘر ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴ) 80 ﺳﻛﺴن( ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ
ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪا دەپ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن .ﻛﯩﻤ ﺳﻛﺴن ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺟﺎﻳﻐﺎ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋز ﻳﯘرت
داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ۋە ﺟﻣﻠپ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ رۇﺧﺴﺗﺘﯘر .ﮬﻮﺷﯘﻗﯩﻨ ﺑﺎﺳﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎغ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋﯜچ‐ﻛﯧﭽ ﻛﯜﻧﺪۈز ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﺳﯩﮫ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،راﻣﯩﺰان ﺑﻮﻟﺴﺎ روزا ﺗﯘﺗﻤﺎي ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﺎﭼﯩﺪۇ.
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﯘرﺗﻘﺎ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﭼﺎن ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﺷﯘ ﻳﯘرﺗﺘﺎ ﺗﯘرﻏﺎن ﻣﯘددەت ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا
ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻏﻨ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -2ﺗﻮم -215ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﺪا ﺗت ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺗﯘرۇﺷﻨ
ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﮔرﭼ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻳﯩﻞ ﺗﯘرۇپ ﻛﺗﺴﯩﻤﯘ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻨ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﻤن
دەپ ﺗﯜﮔﯩﺘﻟﻤﯩن ﻳﺎﻛ ﺟﯩﮭﺎدﻗﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﮬﻛﯜﻣت ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﺗﯜرﻣﯩ ﺳﻮﻻﻧﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ
ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻳردە ﺗﯘرۇپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ،ﺋز ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻣﯘددەﺗﺘ ﻳﺎﻛ ﺋﯘزۇن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﺸﯩﻢ ﭘﯜﺗﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر،
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﮬﺎﻟﺗﻠرﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ".
ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﻧﺰﯨﺮ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ،ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ ﺑﯩﺮ ﻳردە ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺗﯘرۇﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻤﺎي ﮔرﭼ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻳﯩﻞ
ﺗﯘرۇپ ﻗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ دﯦن ﻛزﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن" .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﻣﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
 ‐105844ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺗﯜرﻣﯩﺪە ﻳﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻣﮬﺒﯘﺳﻼرﻏﺎ ﺟﯜﻣ ﺋﻮﻗﯘش ﭘرز ﺋﻣس ،ﺋﻣﻤﺎ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻر ﺗﯜرﻣﯩﻨﯩﯔ ﻣﺳﭽﯩﺘﯩﺪە
ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﺟﯜﻣ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﮬر ﻛﯩﻢ ﺋز ﻛﺎﻣﯧﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑش ۋاﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﮬﻳﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﯩﺸ ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩ ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﺪەك
ﭘﺗﯩﯟا ﺑرﮔن" :ﺗﯜرﻣﯩﺪﯨ ﻣﮬﺒﯘﺳﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋز ﻛﺎﻣﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪا ﺗﯘرۇپ ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰى ۋە ﺑش ۋاﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻤﺎﻣﻐﺎ
ﺋﮔﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭘﻗت ﻣﯩﺮﯨﭙﯘن ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻤﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎۋازﯨﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﺳﭽﯩﺘ ﺑﯧﺮﯨﺸ
ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﭘرز ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﮔر ﺗﯜرﻣ ﻣﺳﭽﯩﺘﯩﺪە ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﺳﭽﯩﺘ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺑﯩﻠن ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺟﯜﻣﻧﯩﯔ
ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﭘﯧﺸﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ.
ﺗﯜرﻣﯩﺪﯨﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺑﯩﺮ ﻣﺳﭽﯩﺘﺘ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﮬر ﺑﯩﺮ ﻛﺎﻣﯩﺮدﯨﯩﻠر ﺋز ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺑﻮﻟﯘپ
ﺑش ۋاﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋز ﻛﺎﻣﯧﺮﯨﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ"] .ﭘزﯨﻠﺗﻠﯩﻚ ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-12 ﺗﻮم-156-155ﺑﺗﻠر[.
ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺗﯜرﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺋﻮرۇﻧﺪا ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﯜرﻣﯩﺪﯨﯩﻠر ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﯩﺴﺎ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺟﯜﻣ ﺋﻮﻗﯘش ﭘرز ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﮔر ﺟﯜﻣ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﭘﯧﺸﯩﻦ ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ] ".ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا
ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ.[8/184 
ﺋﮔر ﺗﯜرﻣﯩﺪﯨ ﻣﮬﺒﯘﺳﻼرﻏﺎ ﺳﻮت ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﮬﻛﯜم ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻣزﻛﯘر ﺗﯜرﻣﯩﺪە ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺗﯜرﻣﯩﺪە
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ﻣﯘﻗﯩﻤﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﺟﯘﻏﻼپ ﺋﻮﻗﯘﺷ ۋە راﻣﺰاﻧﺪا ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ رۇﺧﺴت
ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬر ﺑﯩﺮ ﺑﻟﯩ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻛﺎﻣﯧﺮﯨﻠﯩﺮﯨﺪا ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺟﯜﻣ ﺋﻮﻗﯘش ﭘرز
ﺋﻣس ﻟﯧﯩﻦ ﺗﯜرﻣ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮى ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯜرﻣ ﻣﺳﭽﯩﺘﯩﺪە ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﭗ ﺟﯜﻣ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺟﯜﻣ
ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﻣﮬﺒﯘﺳﻼر ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺗ ﻗﺎﻳﺴ ﺗﯜرﻣﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨن ﻳﻧ ﺋﯘﻻرﻧ ﺳﻮت ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﯜرﻣﯩﺪە
ﻣﮬﺒﯘﺳﻼرﻧ ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﻣﯩﺪﯨﻦ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﻣﯩ ﻳﺗﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻر ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﮬﻛﯜﻣﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﯘﻏﻼپ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ زۇﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎن ﺋﺳﯩﺮﻟرﻧ ﺗﯜرﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎزات ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ،ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎن
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﺎﺳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛپ ﻣﻟﯘﻣﺎت ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن  ‐81421ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘن.
ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدۇر.
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