 ‐ 97501ﻛﻮﻣﻤﻮﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﺗﯜزۈم ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﻳﺎﺷﺎپ ﻧﺎﻣﺎز‐روزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩن ﻛﯩﺸ ﺋﺗﯜپ ﻛﺗن
ﻧﺎﻣﺎز‐روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻼﻣﺪۇ؟.
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﺑﯘﻟﻐﺎرﯨﻴدە ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻗﯩﺰ ،ﺑﯩﺰ ﻛﻮﻣﻤﻮﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﺗﯜزۈم ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﻳﺎﺷﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﮬﯩﭻ ﻧرﺳﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﻤﯩﺰ،
ﻧﯘرﻏﯘن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠر ﮬﻛﯜﻣت ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﻧن ،ﻣﻧﻤﯘ  20ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻧ ﻗدەر ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﻳﺘﺘﯩﻢ،
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘزﻟ ﺑﯩﻠن ﺷرﯨﺌﺗ ﻳﯧﺘﻛﻠﻧﺪﯨﻢ ،ﻣن ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﻧﺎﻣﺎز ،ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﻐﺎن روزﯨﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ
ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﻤﻧﻤﯘ؟ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰﻧ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧ ﺗﯜپ‐ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﺷﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇپ ﻛﻟن،
ﻣﺳﭽﯩﺘﻠرﻧ ۋەﻳﺮان ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑزﯨﺴﯩﻨ ﻣﻮزﯨﻴﺨﺎﻧﯩﻼرﻏﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرۇپ ﻗﻮﻳﻐﺎن ،دﯨﻨ ﻣﻛﺘﭘﻠرﻧ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﭽ
ﺋﯩﺴﯩﻤﻼرﻧ ﺋزﮔرﺗﯩﺸ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﯩ ﻛﯩﻤﻠﯩﻨ ﺋﭼﯜرۈﺷ ﺋﯘرۇﻧﯘپ ﻛﻟن ،زاﻟﯩﻢ ،ﭘﺎﺟﯩﺮ ﻛﻮﻣﻤﻮﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﺗﯜزۈﻣﺪﯨﻦ
ﻗﯘﺗﯘﻟﺪۇرﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﭼﻛﺴﯩﺰ ﺗﺷﻛﯜر ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺰ ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻻر ﺋﯩﺴﻼم ۋە ﺋﮬﻠﯩﻨ ﻳﺎﻣﺎن ﻛرﮔن
ﺗﻗﺪﯨﺮدﯨﻤﯘ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋز ﻧﯘرﯨﻨ ﺋﯜﺳﺘﯜن ﻗﯩﻠﻤﺎي ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
-1989ﻳﯩﻠ ﺑﯘﻟﻐﺎرﯨﻴدە ﻳﺎۋۇز زاﻟﯩﻢ ﻛﻮﻣﻤﻮﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﺗﯜزۈم ﺋﺎﻏﺪۇرۇﻟﺪى ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﻛﺴﯩﺰ ﺧﯘرﺳن ﺑﻮﻟﺪى،
ﺋﯘﻻر ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗدﯨﻤ ﻣﺳﭽﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯜزەﺷﺘﯜرۈپ رﯨﻤﻮﻧﺖ ﻗﯩﻠﺪى .ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨ ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﮔﯩﺘﯩﺶ ۋە دﯨﻨ ﺗﻟﯩﻢ‐
ﺗرﺑﯩﻴ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﭘﯘرﺳﯩﺘﯩ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﺪى .ﻛﻮﭼﺎ‐ﻛﻮﻳﻼردا ﮬﯩﺠﺎب ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺴﻼﻣﯩ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯩﻴن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﻛزﮔ ﻛرۈﻧﯜﺷ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ دۇﻧﻴﺎدا ﺋﯧﺰﯨﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن زۇﻟﯘم ﭼﯧﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧ دﯨﻨﯩﻐﺎ ﮔﯜزەل ﺷﻛﯩﻠﺪە ﻗﺎﻳﺘﯘرۇپ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻏﻟﯩﺒ‐
ﻧﯘﺳﺮەت ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﯩﺰزەﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،دۈﺷﻤﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺧﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋۋﻻد ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﯘﻟﻐﺎرﯨﻴدە ﻛﻮﻣﻤﻮﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﺗﯜزۈم ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨﻦ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ
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ﺋﺳﯜپ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪى ،ﮔرﭼ ﺋﯘﻻر ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻛﻮﻣﻤﻮﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﺗﯜزۈم ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼم ﺗﻟﯩﻤﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﮔﯩﻨﯩﺸﯩﻨ ﺗﻮﺳﺘ،
ﮬﺗﺘﺎ ﺋﯘﻻر ﺑﯘﻟﻐﺎرﯨﻴﮔ ﻗﯘرﺋﺎن‐ﻛرﯨﻢ ۋە ﺋﯩﺴﻼﻣﯩ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼرﻧﯩﯔ ﻛﯧﺮﯨﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﭼﻛﻠﯩﺪى.
ﺋﯘﻻر ﺋﯩﺴﻼم ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﭘرز‐ۋاﺟﯩﺒﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ ﻳﺎﺷﯩﺪى .ﺋﯘﻻر ﺑﯩﻠﻤي ﺋﺗﯜپ ﻛﺗن
ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺷرﯨﺌت ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩ ﺋﯧﺮﯨﺸﻟﻤﯩﺴ ،دﯨﻨ ﮬﻛﯜﻣﻠر ﺋﯘﻻرﻏﺎ
ﻳﺗﻤﯩﺴ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﮬﯧﭻ ﻧرﺳ ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﯧﭽﯩﻤﻨ ﺗﺎﻗﯩﺘ ﻳﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﺗﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﻛﺎﭘﯩﺮﻻر دﯨﻴﺎرﻟﯩﺮﯨﺪا ﻳﺎﺷﺎۋاﺗﻘﺎن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﮬﯩﺠﺮەت ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻟن ﺋﮬﯟاﻟﺪا ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺷرﯨﺌت ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮى ﺋﯘﻻرﻏﺎ ۋاﺟﯩﭗ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﮬﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻳﻮق .ﺑﻟ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋز ﺗﺎﻗﯩﺘ ﺑﻮﻳﯩﭽ
ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ دەۋر ﻳﺎﺷﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭘرز ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺑﯩﻠﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺗﯜپ ﻛﺗن ﻧﺎﻣﺎزﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺋﯩﻤﺎم ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﻴﭙ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ،زاﮬﯩﺮى ﻣزﮬپ
ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ۋە ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤدﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪۇر .راﻣﯩﺰان روزﯨﺴ ،زاﻛﺎت ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻣﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ
ﮬﻛﯜﻣ ﻗﯩﻴﺎس ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﮔر ﮬﺎراﻗﻨﯩﯔ ﮬﺎرام ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ ﺋﯩﭽن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮى ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ
ﮬد ﻳﻧ ﺟﺎزا ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ دﯦﻧ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن .ﺋﻣﻤﺎ ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪە
ﺋﺎزراق ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﺎر.
ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ :ﺷرﯨﺌت ﮬﻛﯜﻣﻠﯩﺮى ،ﮬﻛﯜﻣﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﯩن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔﯩﻤﯘ ﻳﯜرﮔﯜزۈﻟﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ
ﺑﯩﻠﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﯜرﮔﯜزۈﻟﻣﺪۇ؟ دﯦن ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﭘرﻗﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﻧﭽﯩﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴ :ﮬﻛﯜﻣﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼش ،ﮬﻛﯜﻣﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ ﺋﺗﯜپ
ﻛﺗن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎزاﺳ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﭽ :ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠردﯨﻦ ﺑزﯨﺴ ﺋﺎق ﻳﯩﭙﻨ ﻗﺎرا ﻳﯩﭙﺘﯩﻦ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﯘدەك ﻳﻮرۇق ﭼﯜﺷﯩﭽ ﺳﮬرﻟﯩﻚ ﻳﯧﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜپ ،راﻣﺰاﻧﺪا ﺗﺎڭ ﻳﻮرۇﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﻳﯧﻤك ﻳﯧﻧﺪە،
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ روزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻣﯩﻐﺎن .ﺋﺑ زەر ،ﺋﻣر ۋە ﺋﻣﻤﺎر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻻرﻏﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺟﯘﻧﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺗﻳﻣﻤﯘم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﯩﯔ دۇرۇﺳﻠﯘﻗﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﻐﺎن ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻏﯩﻤﯘ ﺋﺗﯜپ
ﻛﺗن ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻣﯩﻐﺎن.
ﻣﻛﯩﺪە ۋە ﺑﺎﻳﺎۋاﻧﻼردا ﻗﯩﺒﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋزﮔرﮔﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ ،رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺧۋەر ﻳﺗﯘزۇﻟﯜﭼ ﺑﻳﺘﯘل ﻣﯘﻗددەﺳ
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ﻗﺎراپ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻼرﻏﯩﻤﯘ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻛﺑﯩ ﻗﺎراپ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻣﯩﻐﺎن .ﺑﯘﻧﺪاق ﻣﯩﺴﺎﻟﻼر ﻛپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘپ ﻣﺎﯕﻐﺎن ﺳﺎﻏﻼم ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻐﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘن ﻛﯧﻠﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﯧﭽﯩﻤﻨ ﺗﺎﻗﯩﺘ ﻳﺗﻤﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺗﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ،
ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﺎدەت ،ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘش ﺷرﺗ ﺑﯩﻠن ﭘرز ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺟﺎزاﻣﯘ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ۋە
ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﭙﺎت ﺗﯘرﻏﯘزۇﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﺠﺮا ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺗﯜﮔﯩﺪى "ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-19 "ﺗﻮم -225ﺑﺗ
ﻗﺎراﻟﺴﯘن .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﮬﻛﯜﻣ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﭘرزﻟﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ ﺋﺗﯜپ ﻛﺗن ﺋﯩﺒﺎدەﺗﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎزاﺳ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﻠرﮔ ﻧﺳﯩﮭﯩﺘﯩﻤﯩﺰ :ﺳﯩﻠر ﺷرﯨﺌت ﺋﮬﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﮔﯩﻨﯩﺸ ،دﯨﻨﻨ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﻼر ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻨ ﺋﮔﯩﻨﯩﺶ
ۋە ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺋۋﻻدﻻرﻧ ﺗرﺑﯩﻴﯩﻠﺷ ،ﺋﯘﻻرﻧ ﺋﻮﻣﯘﻣن دۇﻧﻴﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻠﯩﺮى ،ﺧﯘﺳﯘﺳن ﺳﯩﻠر دۇچ ﻛﻟﻧﺪەك
ﻗﺎرﺷﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘرﻏﯩﺪەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺪارﻏﺎ ﺋﯩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﻼر .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺋﯩﺰزەت ﺋﺎﺗﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.
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