 ‐ 9603ﻧﯩﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﮬر ﻛﯜﻧ ﺑش ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﻤﯩﺰ ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜچ ﻗﯩﺘﯩﻢ  :ﻛﯜن ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن  ،ﻛﯜن ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ۋە ﻛﯜن ﭼﯜش ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﻧﺎﻣﺎز
ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﻮﻗﯘدۇم  .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑش ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻳﻤﯩﺰ ؟ ﻣن ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ50ﻣﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﭘرﯨﺰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ، 
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺷ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﮬﯩﺎﻳﯩﺴﯩﻨ ﺑرﻧﺳﻠﯩﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯜد ﻗﯩﻠﯩﻤن  .ﻣن ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻼرﻟﯩﻖ ﺟﺎۋاﭘﻘﺎ ﻣﯘﮬﺘﺎج .
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﻣدﮬﯩﻴ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن
 -1ﺳﯘﺋﺎﻟﺪا ﻛﻟن ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺧﺎﺗﺎ  ،ﭼﯜﻧ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﺳﻠﯩﺪە  50ﺋﯩﺪى  ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ دۇﻧﻴﺎﻻرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻳﯕﯩﻠﻠﯩﺘﯩﭗ  5ﻧﺎﻣﺎزﻏﺎ ﻗﺎﻟﺪۇرۇﻟﻐﺎن .
 -2ﺷرﯨﺌت ﺋﮬﺎﻣﻠﯩﺮى ﺋﯩﯩ ﺑﻟﯩﻨﯩﺪۇ  :ﺑزﯨﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻧﯩﺴ ﺋﻗﯩﻞ ﺑﯩﻠن ﭼﯜﺷﻧﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  ،ﺑزﯨﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﻮﻗﯘل
ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﻮﻟﯘپ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﯩﻤﯩﺘ ﺑﯩﺰﮔ ﻳﯘﺷﯘرۇن  ،ﻛﯩﺘﺎب ﻧ ﺳﯜﻧﻨﺗﺘ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻣﯩﺴﺎل :
ﮬﺎراق ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻤﺎرﻧﯩﯔ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ، ﺋﯘﻟﯘغ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﺰﮔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨ ﮬﯩﻤﯩﺘﯩﻨ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎن  :ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻫﺎﺭﺍﻕ،
ﻗﯩﻤﺎﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﺍ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ،ﺋﺎﺩﺍﯞﻩﺕ ﺗﯘﻏﺪﯗﺭﻣﺎﻗﭽ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻦ ﯞﻩ ﺍﻟﻪ ﻧ ﻳﺎﺩ ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻣﺪﻯ )ﻫﺎﺭﺍﻗﺘﯩﻦ ،ﻗﯩﻤﺎﺭﺩﯨﻦ( ﻳﺎﻧﻤﺎﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ] ﻣﺎﺋﯩﺪە) داﺳﺘﯩﺨﺎن( [ 91 :ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻣﯩﺴﺎﻟﻼر ﻧﯘرﻏﯘن .
ﺋﯩﯩﻨﭽ ﻣﯩﺴﺎل :
ﭘﯧﺸﯩﻨﻨﯩﯔ ﻛﯜن زاۋاﻟﺪﯨﻦ ﺋﺗﻧﺪە ﺑﻮﻟﯘﺷ ، ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﺑﯩﻨ ﺳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸ ، ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﻧﯩﺴﺎﺑﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﻗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﺷ
،ﺷﺎم ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜچ رەﻛت ﺑﻮﻟﯘﺷ . ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟﻠﯩﺮى ﻧﯘرﻏﯘن .
ﺳﯘﺋﺎﻟﺪا ﻛﻟﯩﻨ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺗﯜرﮔ ﻳﺎﺗﯩﺪۇ  ،ﻳﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﯩﻤﯩﺘﯩﻨ ﻛﯩﺘﺎپ ﻳﺎﻛ ﺳﯜﻧﻨﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﻠﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ،
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻزﯨﻢ  .ﮬﻣﺪە ﺑﯘ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﮬﻣﻤ ﺋﮬﺎﻣﻼرﻏﺎ ﺋﻮرﺗﺎق .
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬﯩﻤﯩﺘﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻧﯩﻤﯩﻠردە ﺋزﯨﻨ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺸ ۋە ﻣﯘﺋﯩﻤﯩﻨﻠرﮔ ﺋﻮﺧﺸﺎش  :ﺋﺎﯕﻼﻳﻤﯩﺰ ۋە
ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﻤﯩﺰ دﯨﻴﯩﺸ ، ﺋﺎﯕﻼﻳﻤﯩﺰ  ،ﻟﯩﯩﻦ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﺎﻳﻤﯩﺰ  .دەﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﻧﯩ ﺋﯩﺴﺮاﺋﯩﻠﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻛﯩﺮەك  .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﻣﯘﻧﯘ ﺳزﯨﻨ : ﺋﯘ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﯘﺋﺎل‐ﺳﻮراق ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ  ،ﮬﺎﻟﺒﯘﻛ ﺋﯘﻻر ﺳﯘﺋﺎل‐ﺳﻮراق ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ  .ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﺋﯩﻤﯩﻨ
ﻧﯩﺴﺒﺗن ﺋﯘﻧﯩﯔ دﯨﻨﯩ ۋە دۇﻧﻴﺎۋﯨ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸ ، ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﺎر ﻗﯘل  ،ﮬﻣﺪە ﻗﯘﻟﻨﯩﯔ
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ﭘرۋەردﯨﺎرﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺳﻮراﺷﻘﺎ ﮬﻮﻗﯘﻗ ﻳﻮق  .ﺑﻟ ﺋﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮۇﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺸ
ﻻزﯨﻢ  .ﺋﮔر ﺋﯘ ﺑﯩﺰﮔ ﻧﯩﻤﺋﯜﭼﯜﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯧﻴﯩﺘﺴﺎ  ،ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯩﺮەك  ،ﮬﻣﺪە ﺋﮔر ﺋﯘ ﺑﯩﺰﮔ ﻧﯩﻤ ﺋﯜﭼﯜﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯧﻴﯩﺘﻤﯩﺴﺎ ،
ﺑﯩﺰ ﻳﻧﯩﻼ ﺋﯘﻧ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯩﺮەك .
 -3ﻛﯘۋەﻳﺖ ﻓﯩﻘﮭﯩ ﺋﯩﻨﺴﯩﯩﻠﻮﭘﯩﺪﯨﻴ (51-149)ﺳﯩﺪە ﺑﯘ ﻳردە ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺴﯩﻞ ﺳز ﺑﺎر :
ﺑﯩﺰ ﻓﯩﻘﮭﯩ ﻣﺳﯩﻠﯩﻠرﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨ ﮬﯩﻤﺗﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﻚ ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩ ﻗﯩﺴﯩﻤﻐﺎ ﺑﻟﯩﻤﯩﺰ :
 -1ﻣﻧﯩﺴ ﺋﻗﯩﻠ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﮬﺎﻣﻼر  ،ﺋﯘ ﻳﻧ ﺳۋەﺑ ﺋﯩﻨﯩﻖ ﺋﮬﺎﻣﻼر دەﭘﻤﯘ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ  ،ﻳﻧ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﯩﻨﯩﺶ
ﮬﯩﻤﯩﺘﯩﻨ ﻳﺎ ﺑﯘ ﮬﯩﻤت ﺗﯧﯩﺴﺘﻠردە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ  ،ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﺋﻮﯕﺎي ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﯩﻠﯩﻠ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﺋﮬﺎﻣﻼر .
ﮬﻣﺪە ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﻠر ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻟﯩﻠﯩن ﻧﯩﻤﯩﻠر ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋڭ ﻛپ  ،ﻣﺳﯩﻠن  ،ﻧﺎﻣﺎز  ،زاﻛﺎت  ،روزا ۋە ﮬﺟﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣ ﻣﻧﯩﺪە
ﺑﻟﯩﻠﯩﻨﯩﺸ ، ﮬﻣﺪە ﺗﻮﻳﻠﯘق  ،ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺗﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨ ﺋﯩﺪدەت  ،ﺋﺎﻳﺎﻟ ، ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮى ۋە ﺋﯘرۇق‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺧﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﺶ  ،ﻧﯩﺎھ ﺗﯘرﻣﯘﺷ ﭼﯩﺪۇﻏﯩﺴﯩﺰ ﮬﺎﻟﺗﺘ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﺶ  ،ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻓﯩﻘﮭﯩ
ﻣﺳﯩﻠﯩﻠر .
 -2ﻧﻮﻗﯘل ﺋﯩﺒﺎدەت ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪە ﺑﻟﯩﻠﻧن ﺋﮬﺎﻣﻼر  ،ﻳﻧ ﺷﯘ ﺋﯩﺶ‐ﮬرﻛت ﺑﯩﻠن ﮬﻛﯜﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﺳﯩﺪﯨ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﻨﯩﻖ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺋﮬﺎﻣﻼر  ،ﻣﺳﯩﻠن  ،ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧ ، رەﻛت ﺳﺎﻧ ، ﮬج ﺋﯩﺶ‐ﮬرﻛﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛپ ﻗﯩﺴﻤ . ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﯩﻢ‐
ﺷﭘﻘﯩﺘ ﺑﯩﻠن  ،ﺋﯘﻧﺪاق ﺋﮬﺎﻣﻼر ﮬﯩﻤﯩﺘ ﺋﻗﻠ ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﮬﺎﻣﻼرﻏﺎ ﺳﯩﻠﯩﺸﺘﯘرﻏﺎﻧﺪا ﺋﺎز  .ﺑﯘ ﺋﮬﺎﻣﻼر
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ راﺳﺖ ﻣﯘﺋﯩﻤﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﺋﻣﺳﻠﯩﯩﻨ ﺳﯩﻨﺎش ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻟﯩﻠﻧن  .ﻳﻧ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ دﯨﻘﻘت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯩﺮەﻛ ، ﺷرﯨﺌت
ﺋﻮﻣﯘﻣ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮى ۋە ﺗﺎرﻣﺎﻗﻠﯩﺮى ﺟﮬﺗﺘ ﺋﻗﯩﻠ زﯨﺖ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨ ﺑﯩﯩﺘﻤﯩﺪى  ،ﻟﯩﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﻗﯩﻞ ﺳۋەﺑﯩﻨ
ﭼﯜﺷﯩﻨﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺑﻟﯩﻠﻳﺪۇ  .ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘرﺳﯩﺪا ﭼﻮڭ ﭘرق ﺑﺎر  .ﺋﮔر ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣۋﺟﯘﺗﻠﯩﻘ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ داﻧﺎﻟﯩﻘ ، ﮬﻣﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮدﯨﻨﺒﯩﺮ ﭘرۋەردﯨﺎر دەپ ﺋﯩﺘﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﻨﺸﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ﺋﻗﻠﯩ ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻧﯩﯔ )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗرﯨﭙﻠﯩﺸ ۋە ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﺑﯩﺮ راﺳﺖ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟﯩﯩ ﺋﻗﻠﯩ ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ
ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﺎدﯨﺸﺎھ ۋە ﭘرۋەردﯨﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ، ﮬﻣﺪە ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﺘﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ
 .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻣﻟﯘم ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﻣﻟﯘم ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﻧﺴ، ﮬﻣﺪە ﺋﯘ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ  " :ﻣن ﺗﺎﻛ ﺑﯘ ﺑﯘﻳﺮۇق ﻳﺎﻛ
ﭼﻛﻠﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﮬﯩﻤﯩﺘﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩﯜﭼ ﺑﯘ ﮬﻛﯜﻣ ﺋﮔﺷﻤﻳﻤن " دﯨﺴ ، ﺋﯘﻧﺪاﻗﺘﺎ ﺋﯘ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﺴﯩ
ﺋﯩﺸﻧﯜﭼ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت دەۋاﺳﯩﺪا ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ  .ﺋﺎدەم ﺋﻗﻠﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟﻘﯩﭗ ﺋﺗﻟﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﭼﯧ
ﺑﺎر .
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻧﻮﻗﯘل ﺋﯩﺒﺎدەت ﺟﮬﺗﺘﯩ ﺋﮬﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎرﺷ ﭼﯩﻘﻘﯘﭼ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺴﻟ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪۇﻛ ، ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
دوﺧﺘﯘرﻧﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎرﯨﺪۇ  ،ﺋﯘ ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﮬر ﺗﯜرﻟﯜك دورﯨﻼرﻧ ﻳﯩﺰﯨﭗ ﺑﯩﺮﯨﺪۇ  ،ﺑزﯨﻠﯩﺮى ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﻳﯧﻴﯩﻠﯩﺪۇ  ،ﺑزﯨﻠﯩﺮى
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ﺗﺎﻣﺎق ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻳﯧﻴﯩﻠﯩﺪۇ ۋە ﺑزﯨﻠﯩﺮى ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﯧﻴﯩﻠﯩﺪۇ  ،ﮬر ﺧﯩﻞ ﻣﯩﻘﺪاردا  ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ دوﺧﺘﯘرﻏﺎ  " :ﻣن دورﯨﯩﺰﻧ
ﺗﺎﻛ ﺳﯩﺰ ﻣﺎﯕﺎ ﻧﯩﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﻳﯧﻴﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ، ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﯧﻴﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ، ۋە ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﻣﺎق
ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻳﯧﻴﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﯩﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرﻣﯩﯩﭽ ، ﮬﻣﺪە ﻧﯩﻤ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬر ﺧﯩﻞ ﻣﯩﻘﺪاردا ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ، 
ﺑزﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻚ  ،ﺑزﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻠﯘﻗﯩﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرﻣﯩﯩﭽ ﻳﯩﻤﻳﻤن " دەﻳﺪۇ  .ﺑﯘ ﺑﯩﻤﺎر دوﺧﺘﯘرﻏﺎ راﺳﺘﯩﻨﻼ ﺋﯩﺸﯩﻨﻣﺪۇ ؟
ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﺴﯩ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ دەۋا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن  ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﮬﯩﻤﯩﺘﯩﻨ ﭼﯜﺷﻧﯩﻠ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن
ﺋﮬﺎﻣﻼرﻏﺎ ﻗﺎرﺷ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﭽﯘ ؟ ﮬﻗﯩﻘ ﻣﯘﺋﯩﻤﯩﻦ ﺋﮔر ﻣﻟﯘم ﻧرﺳﯩ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﻣﻟﯘم ﻧرﺳﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳﯘﻟﺴﺎ ،
ﺋﯘ  " :ﻣن ﺋﺎﯕﻼﻳﻤن  ،ﻣن ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯩﻤن  ".دەﻳﺪۇ  ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﻗﯩﻠ ﻗﺎرﺷ ﺋﮬﺎﻣﻼرﻧﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرﮔﯩﻨﯩﻤﯩﺰدە .
ﻣﻟﯘم ﻧرﺳﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﻚ ﺋﯘﻧﯩﯔ راﺳﺖ ﺋﻣﺳﻠﯩﯩﺪﯨﻦ دﯨﺮەك ﺑرﻣﻳﺪۇ  .ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻐﺎن ﺋﮬﺎﻣﻼر  ،ﺋﯘﻻردﯨ ﮬﯩﻤت ﺋﯩﻠﯩﺮى
ﺑﯩﺰﮔ ﻳﯘﺷﯘرۇن ﺋﯩﺪى  ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻردا ﭼﻮڭ ﮬﯩﻤت ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ﺑﺎﻳﻘﯩﻤﯩﺪۇﻗﻤﯘ ؟ ﭼﻮﺷﻘﺎ ﮔﺷﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎرام ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﯨ
ﮬﯩﻤت ﻧﯘرﻏﯘن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻧﺎﻣﻟﯘم ﺋﯩﺪى  ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﺪا ﺑﺎﻛﺘﯩﺮﯨﻴ ، ﻛﯩﺴﻟﻠﯩﻚ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ
ﺑﯩﻠﺪۇق  ،ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺟﻣﺌﯩﻴﺘﯩﻨ ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻤﺎﺷﻨ ﺋﯩﺮادە ﻗﯩﻠﺪى  .ۋە ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺋﯩﺖ ﻳﺎﻟﯩﻐﺎن
ﻗﺎﭼﯩﻼرﻧ ﻳﺗﺘ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻳﯘﻳﯘﺷﻘﺎ  ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﭘﺎ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﯩﺸﯩﻤﯘ ﮬم  . ..ﮬﻣﺪە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﮬﺎﻣﻼرﻧﯩﯔ ﮬﯩﻤﯩﺘ
ﮔرﭼ ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﯩﺰدﯨﻦ ﻳﯘﺷﯘرۇن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ  ،ﻛﯜﻧﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪە ﺑﺎﻳﻘﯩﻠﯩﺪۇ  .ﮬﻣﺪە ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯩﺪۇ .
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