 ‐ 50308ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﻧﯩﭙﺎﺳﺘﯩﻦ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﭘﺎك ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ۋە روزا
ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺷﺋﺒﺎن ﺋﯧﻴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮن ﺑش ﻛﯜن ﺑﯘرۇن ﺗﯘﻏﺪى ،ﺋﮔر ﻧﯩﭙﺎﺳﻨﯩﯔ ﻗﯧﻨ ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺗﻛﯩﺘﻠﻧﺴ ،ﺋﯘ ﻧﺎﻣﺎز ،روزا،
ﻗﯘرﺋﺎن ﺗﯩﻼۋەت ،ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺷرﺋ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﻳﺎﻛ ﺑزى ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ
ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜن ﻛﯜﺗﯜﺷ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﺋﻟﻤﯘﻏﻨ-1 "ﺗﻮم -428ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ۋە ﺗت ﻣزﮬب ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﺮى
ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺑﯩﺮدەك ﻧﯩﭙﺎﺳﻨﯩﯔ ﺋڭ ﺋﺎز ۋاﻗﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺴ ﻳﻮق دﯦن ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻳﺎل ﻗﺎﭼﺎن ﻧﯩﭙﺎﺳﺘﯩﻦ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ،ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ۋە روزا ﺗﯘﺗﯘﺷ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮔرﭼ ﻳﯕﯩن ۋاﻗﺘﯩﻐﺎ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜن ﺗﻮﺷﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ
ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﺋﯘﻧ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻟﯩﻠﯩﻧﻠﯩﻚ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا دەﻟﯩﻞ ﻛﻟﻤﯩن ،ﺋﺎز ۋاﻗﯩﺖ ﺋﺗﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻛپ ۋاﻗﯩﺖ ﺋﺗﺴﯜن ﻗﺎﭼﺎن ﻧﯩﭙﺎس
ﺗﻮﺧﺘﯩﺴﺎ ﺷﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن.
ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟﻧﻠﯩﯩﻨ ﻧﻗﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎن .ﺋﯩﻤﺎم ﺗﯩﺮﻣﯩﺰى رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
"ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨ ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻨﻼردﯨﻦ ۋە ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ:
ﻧﯩﭙﺎﺳﺪار ﺋﺎﻳﺎل ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜﻧﯩﭽ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻳﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜن ﺗﻮﺷﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﭘﺎك ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ
دﯦن ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن] .ﺋﯩﻤﺎم ﻧۋەۋﯨﻴﻨﯩﯔ"ﺋﻟﻤﺟﻤﯘئ"-2ﺗﻮم -541ﺑت[.
ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-15 ﺗﻮم -195ﺑﺗﺘ :ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﺋﺎﻳﺎل ﻛﯩﺸ ﺗﯘﻏﯘﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﯩﭙﺎﺳﺘﯩﻦ ﻗﯩﺮﯨﻖ
ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﭘﺎك ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ،روزا ﺗﯘﺗﯘش ۋە ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺷﯘﻧﺪاق ،ﺋﺎﻳﺎل ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﻳﺎﻛ ﻳﯩﯩﺮﻣ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻧﯩﭙﺎﺳﺘﯩﻦ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ
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ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷ ،روزا ﺗﯘﺗﯘﺷ ،ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸ ۋە ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ
ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ﺋﻮﺳﻤﺎن ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺑﯩﻞ ﺋﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨ) ﻣﻛﺮۇھ
دەپ(ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﻣﯩﻧﻠﯩ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺘﯩﮭﺎدى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﻛﻠﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ دەﻟﯩﻞ
ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن.
ﺗﻮﻏﯩﺮﺳ :ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎل ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﮔر
ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜن ﺗﻮﺷﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻳﻧ ﻗﺎن ﻛﻟﺴ ،ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜن ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻛﻟﯩﻨ ﻧﯩﭙﺎﺳﺘﯩﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻗﯩﺮﯨﻖ
ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇﻧﻘ ﭘﺎك ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﯩﺰى ۋە ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴ ،ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺟﺠ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﺪۇم
دﯦن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﭘﺗﯩﯟاﺳ-5 ﺗﻮم -458ﺑﺗﺘ :ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل ﺗﯘﻏﯘپ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘرۇن ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﺳ ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ
ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،روزا ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ۋە ﻳﻮﻟﺪﯨﺸ ﺑﯩﻠن ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەت ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﻛﻟن.
داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ :ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎل راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﻳﺗﺘ ﻛﯜن ﺑﯘرۇن ﺗﯘﻏﯘﭘﺘﯘ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﯘپ راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨ ﺗﯘﺗﻘﺎن
ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻻر ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺋﮔر ﺋﯩﺶ ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﭘﺎك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯘﺗﻘﺎن راﻣﯩﺰان روزﯨﺴ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ"] .داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ
ﭘﺗﯩﯟاﺳ-5 ﺗﻮم -458ﺑت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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