 ‐ 82658ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﺑﯩﺮ ﺋﺎي ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪا ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﺳﭘرﮔ ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﭽ ،ﺑﯘ ﺟرﻳﺎﻧﺪا ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋڭ ﺋﺎﺳﺎن ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨ
ﺧﺎﻻﻳﻤن؟.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﮔر ﺳﯩﺰ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﯘرﺗﺘﺎ ﺗت ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺗﯘرﻣﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ،ﺳﯩﺰ ﺷﯘ ﻳﯘرﺗﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔن
ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻣﯘﻗﯩﻤﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻗﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺳﭘر ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻳﺴﯩﺰ ،ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻳﯘرﺗﻘﺎ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻟﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮﻗﯘﻳﺴﯩﺰ ،ﭼﯜﻧ ﺳﯩﺰ ﺋﯘ
ﻳردە ﻣﯘﻗﯩﻤﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ.
داﺋﯩﻤﯩ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﭘﺗﯩﯟاﺳ-8 ﺗﻮم -99ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن" :ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳﭘر
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎدەﺗﺘ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺳﭘر دەپ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﻏﺎ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺳﺎﭘ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴ ﻧﻮرﻣﺎﻟﺪا ﺳﻛﺴن ﻛﯩﻠﻮﻣﯩﺘﯩﺮ
ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﯘﺷﯘ ﻣﯘﺳﺎﭘ ﻣﯩﻘﺪارﯨﺪا ﻳﺎﻛ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘزۇراﻗﺮاق ﻣﯘﺳﺎﭘﺪە ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﭘرﻧﯩﯔ
رۇﺧﺴﯩﺘ ﯦﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﻛﻳن ﺋﺗﯜك‐ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯜچ ﻛﯧﭽ‐ﻛﯜﻧﺪۈز ﻣﻘﺪاردا ﻣﺳﮭ ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﺋﯩ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺟم ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯩﺮﮔ ﺋﻮﻗﯘﺷ ۋە راﻣﯩﺰان ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺑﯘ ﻛﯩﺸ ﺋزى ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﻏﺎن ﻳﯘرﺗﺘﺎ
ﺗت ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎزراق ﺗﯘرۇﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﻧﯩﻼ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺗت
ﻛﯜن ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺗﯘرۇﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﯘﻗﯩﻤﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺋزى ﺳﭘر
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻳﯘرﺗﺘﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘرۇﺷﻨ ۋە ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﭼﺎن ﺗﯘﮔﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺪﯨن ۋە ﺗﯘرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻟﯘم ۋاﻗﯩﺖ
ﺑﯩﯩﺘﻤﻳﺪﯨن ،ﺑﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯘ ﻳﯘرﺗﺘﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘرۇپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺗﯘرﻏﺎن ﻣﯘددەﺗﺘ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﮬﻛﯜﻣﺪە ﻗﯘرۇﻗﻠﯘﻗﺘﺎ
ﺳﭘر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠن دﯦﯩﺰدا ﺳﭘر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﮬﯧﭻ ﭘرق ﻳﻮق".
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﯩ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺟﻣﺌ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﮔ ﺋﻮﻗﯘش ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە ،ﺳﭘر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﭘﯧﺸﯩﻦ ﺑﯩﻠن ﺋﺳﯩﺮﻧ ۋە
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ﺷﺎم ﺑﯩﻠن ﺧﯘﭘﺘﻧﻨ ﺋﯩ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻛ ﻛﻳﻨﯩ ﺳﯜرۈپ ﻗﺎﻳﺴ ﺷﻛﯩﻞ ﻗﻮﻻي ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺷﯘ
ﺷﻛﯩﻠﺪە ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﺴ ﺑك ﻗﯧﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﮬر ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋز ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﻮﻗﯘش ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺳﯩﺰ ﺳﭘر ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﯩ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺟم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﮔ ﺋﻮﻗﯘﺳﯩﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮ ﺋﺎي ﺗﯘرۇﺷ
ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻳﯘرﺗﻘﺎ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻟﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬر ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋز ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ‐49885ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق
ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺑﯩﻠن ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘش ﺳﭘر ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ۋە ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺗﯘرﻏﯘﭼﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﭘﺴﯩﻼﺗ ﺋﯩﻠﯩﺮى  ‐40299ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑﯩﺪا ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى .ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻣﺳﭽﯩﺘﺘ ﺟﺎﻣﺎﺋت ﺑﯩﻠن
ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﮬﯧﺮﯨﺴﻤن ﺑﻮﻟﯘڭ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.

2/2

