 ‐ 65903ﻧﯩﭙﺎس ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﮬﺎﻣﯩﻠﺪارﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠش ﺋﯜزۈﻛ ﺳﺎﻟﺪۇرﻏﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎن
ﻛﻟﻧﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﻣن راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﺋﻮن ﻛﯜن ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻧﯩﭙﺎﺳﻨﯩﯔ ﻗﯩﻨ ﺋﯜزۈﻟﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩ ﻛﯜن ﺑﯘرۇن ﮬﺎﻣﯩﻠﺪارﻟﯩﻘﺘﯩﻦ
ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜزۈﻛ ﺳﺎﻟﺪۇرۇش ﺋﯜﭼﯜن دوﺧﺘﯘرﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎردﯨﻢ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎن ﻛﯧﻠﯩﺸ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى ﮬﺗﺘﺎ
ﺑﯜﮔﯜﻧﯩﭽﯩﻤﯘ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﯩﺪۇ ،روزا ﺗﯘﺗﯘپ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋﻮﻗﯘۋﯨﺮﯨﻤﻧﻤﯘ؟ ﻣن ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﺎﺗﺘﯩﻢ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ
ﺳﻮراﻳﻤن؟.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت‐ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺳﻠﯩﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﺪﯨﻦ ﻛﻟن ﻗﺎن ﺋﻮن ﺑش ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﺗﻤﯩﺴ ﺋﯘ ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻨ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﻮن ﺑش
ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﺗﺴ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺋﯩﺴﺘﯩﮭﺎزە)ﺧﯘن ﻛﯧﺴﯩﻠ (ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ
ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا :ﺋﮔر ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻛپ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﻗﺎن ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﺪﯨﻦ ﻛﻟن ﻗﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺧﯘن ﻛﯧﺴﯩﻠ
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎدﯨﺘ ﺑزى زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑزى ﻛﯧﻤﯩﻴﯩﺪۇ ،ﺑزى ﺋﯩﻠﯩﺮى‐ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﻠردە
ﻛﻟن ﻗﺎﻧﻐﺎ ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻛﺮار ﻛﻟﯩﻨﯩ ﻗﺎرﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻨ دەپ ﮬﻛﯜم
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎدەت ﻛﯜﻧ ﻳﺗﺘ ﻛﯜن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻗﺎن ﺋﻮن ﻛﯜﻧﯩﭽ داۋاﻣﻼﺷﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ ﮬﻳﺰ دەپ ﮬﻛﯜم
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﮬﺎﻣﯩﻠﺪارﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜزۈﻛ ﺳﺎﻟﺪۇرۇش ﻛپ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎدەﺗﻨ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﻠﯩﺮى‐ﻛﯩﻴﯩﻦ
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ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﮬﻳﺰ ﻗﯧﻨﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨ ﺋزﮔرﺗﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺗﺗﯩﻨﭽ :ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣزﻣﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛرە ،ﺳﯩﺰدﯨﻦ ﺗﯘراﻗﺴﯩﺰ ﻗﺎن ﻛﯧﻠﯩﺸ ﮬﺎﻣﯩﻠﺪارﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜزۈﻛﯩﻨ
ﺳﺎﻟﺪۇرﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ راﻣﺰاﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩ ﻛﯜن ﺑﯜرۈن ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﺎﻛ ﮬﺎزﯨﺮﻏﯩﭽ) راﻣﯩﺰاﻧﻨﯩﯔ ﻳﺗﺘﯩﻨﭽ ﻛﯜﻧﯩﯩﭽ(داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ،
ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎدەت ﻛرۈدﯨﻐﺎن ۋاﻗﺘﯩﯩﺰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﭘﺘﯘ ،ﻳﻧ ﺋﺎدەت ﺋز ۋاﻗﺘﯩﺪا ﻛﻟﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﻠﯩﺮى‐ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﻟﺪﯨﻤﯘ ﺑﯘ
ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﻣس؟ ،ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن :ﺳﯩﺰدﯨﻦ ﻛﻟن ﻗﺎﻧﻐﺎ ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻨ دەپ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺋﻮن ﺑش ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ
زﯨﻴﺎدە ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﺴ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﺴﺘﯩﮭﺎزە ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ)ﺧﯘن ﻛﯧﺴﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ( .ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻛپ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﻗﺎن ﻛﻟﺴ
ﺧﯘن ﻛﯧﺴﻠ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ دەﻳﺪۇ .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺴﺘﮬﺎزە)ﺧﯘن ﻛﯧﺴﯩﻠ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﯩﺰ( ﺑﯧﯩﺘﯩﻠﺴ ،ﺳﯩﺰ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك
ﺋﮬﯟاﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ:
-1ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻣﻟﯘم ﺋﺎدەت ﻛﯜﻧﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﯩﺰ ﮬر ﺋﺎﻳﺪا ﺷﯘ ﺋﺎدﯨﺘﯩﯩﺰ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﻧﺎﻣﺎز ،روزا ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﺴﯩﺰ ،ﺋﺎدەت ﻛﯜﻧﯩﯩﺰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ﻧﺎﻣﺎز ،روزا ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧ
داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﺴﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﻟﯩﻨ ﺋﯩﺴﺘﯩﮭﺎزە)ﺧﯘن ﻛﯧﺴﯩﻠ (ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
-2ﺋﮔر ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن ﺋﺎدەت ﻛﯜﻧﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺳﯩﺰ ﻗﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ
ﭘرﯨﻘﻠﻧﺪۈرﯨﺴﯩﺰ ،ﮬﻳﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻨ ﻗﻮﻳﯘق ،ﻗﺎﭘﻘﺎرا ،ﭘﯘرﯨﻘ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎدەﺗﺘ ﻗﺎن ﻛﻟﻧﺪە ﺋﺎﻏﯩﺮﺗﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﮭﺎزﯨﻨﯩﯔ
ﻗﯩﻨ ﺑﻮﻟﺴﺎ رەﯕ ﺋﻮﭼﯘق ۋە ﺳﯘﻳﯘق ﻛﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻗﻮﻳﯘق ﻗﺎرا ﻗﺎن ﻛﻟن ﻛﯜﻧﻠر ﮬﻳﺰ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽ
ﻛﻟﺴ ﺋﯩﺴﺘﯩﮭﺎزە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
 -3ﺋﮔر ﻗﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﮬر ﺋﺎﻳﺪا ﺋﺎﻟﺘ ﻛﯜن ﻳﺎﻛ ﻳﺗﺘ ﻛﯜن ﻣﯩﻘﺪاردا ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻣﺎي ،راﻣﯩﺰان
ﺑﻮﻟﺴﺎ روزا ﺗﯘﺗﻤﺎي ﺗﯘرﯨﺴﯩﺰ ،ﮬﻳﺰ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺴﯩﺰ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠر ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ
ﺋﺎدەت ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﺴﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺴﺘﯩﮭﺎزە‐ﺧﯘن ﻛﯧﺴﯩﻠ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل ،روزا ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺟﯩﻨﺴ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﮬر ﺑﯩﺮ ﭘرﯨﺰ
ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺷﯘ ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘ ﺗﺎﮬﺎرەت ﺑﯩﻠن ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﭘرﯨﺰ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ۋاﻗﺘ ﻛﯩﺮﮔﯜﭼ
ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽ ﻧﭘﻠ ﻧﺎﻣﺎزﻻرﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻣﯘﺳﺘﮬﺎزە)ﺧﯘن ﻛﯧﺴﯩﻠ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎل( ﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟ ‐ 68818 ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا دەﻟﯩﻠﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠن ﺗﭘﺴﯩﻠ
ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى.
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ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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