 ‐ 27090ﺋزى ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈﻟﯜﺷ ۋە ﮬﺟﻨﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯩﺮى
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋزۈم ﺋﯜﭼﯜن ﮬج ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗن دادام ﺋﯜﭼﯜن ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت
ﻗﯩﻠﯩﻤن .ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨت ﺑﻮﻳﯩﭽ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻳﺎﺧﺸ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮﭼﯘﻗﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن .ﮬﺟﻨﯩﯔ
ﺗﯜرﻟﯩﺮى ۋە ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘرﻗﻼر ﻧﯧﻤﯩﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت؟ .ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزى ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎﻳﺴ ﺗﯜردﯨ ﮬﺟﻨ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋۋزەل
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺑﯩﺰ ﺗۋەﻧﺪە ﮬج ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨت ﺑﻮﻳﯩﭽ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨ ﺋﯩﺨﭽﺎﻣﻼﺷﺘﯘرۇپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ:
-1ﮬج ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ زۇﻟﮭﺟﺠﯩﻨﯩﯔ -8ﻛﯜﻧ ﻣﻛﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛ ﮬرەﻣ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﮬج ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﮭﺮام ﻛﯩﻴﯩﺪۇ ،ﺋﯧﮭﺮام
ﻛﯩﻴﯩﺪﯨﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﮭﺮاﻣﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﻳﯘﻳﯘﻧﯘش ،ﺧﯘﺷﺒﯘي ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ۋە ﻧﺎﻣﺎز
ﺋﻮﻗﯘش ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻣﻟرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺋﯧﮭﺮام ﻛﯩﻴﻧﺪە ﮬﺟﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻟﺒﯩﻴ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ .ﮬﺟﺪە ﺗﻟﺒﯩﻴ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺋﻣﺮﯨﺪە ﺗﻟﺒﯩﻴ
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯘپ ﭘﻗت ﺋﻣﺮﯨﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ دﯦﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﮬﺟﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ دەﻳﺪۇ .ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳۋەﺑﻠردﯨﻦ ﮬﺟﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮﯨﺴ ﺷرت ﺑﯩﻠن ﺋﯧﮭﺮاﻣﻐﺎ ﻛﯩﺮﺳ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷرت ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ:
ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﭼﻛﻠﯩﻤ ﻣﯧﻨ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠپ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨن ﺷﯘ ﺟﺎي ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯧﮭﺮاﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﻮرﻧﯘم دەﻳﺪۇ ،ﺋﻧﺴﯩﺮەش
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺋﻣس.
 -2ﺷﯘ ﻛﯜﻧ ﻣﯩﻨﺎﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻣﯩﻨﺎدا ﻗﻮﻧﯩﺪۇ ،ﭘﯧﺸﯩﻦ ،ﺋﺳﯩﺮ ،ﺷﺎم ،ﺧﯘﭘﺘن ۋە ﺑﻮﻣﺪات ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺑش ۋاﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻣﯩﻨﺎدا
ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ.
 -3زۇﻟﮭﺟﺠﯩﻨﯩﯔ -9ﻛﯜﻧ ﻛﯜن ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﯩﻨﺎدﯨﻦ ﺋرەﭘﺎﺗﻘﺎ ﻗﺎراپ ﻣﺎﯕﯩﺪۇ .ﺋرەﭘﺎﺗﺘﺎ ﭘﯧﺸﯩﻦ ﺑﯩﻠن ﺋﺳﯩﺮﻧ ﭘﯩﺸﯩﻨﻨﯩﯔ
ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺟﻣﻠپ ۋە ﻗﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘپ ،ﻛچ ﻛﯩﺮﮔﯩﭽ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﻛپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯩﺴﺘﯩﻐﭙﺎر ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺑﯩﻠ
ﻣﺷﻐﯘل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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-4ﻛﯜن ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋرەﭘﺎﺗﺘﯩﻦ ﻣﯘزﺗﻟﯩﭙﯩ ﻛﯩﻠﯩﭙﻼ ﺷﺎم ﺑﯩﻠن ﺧﯘﭘﺘﻧﻨ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﺎﻣﺪات ۋاﻗﺘﯩﻐﯩﭽ ﺋﯘ ﻳردە ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.
ﻧﺎﻣﺎزدﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﯜن ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎز ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗدەر دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
-5ﻛﯜن ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻣﯘزﺗﻟﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﯧﯩﭗ ،ﭼﻮڭ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯩﻨﺎﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ،ﭼﻮڭ ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧ
ﻣﻛ ﺗرەﭘ ﻳﯩﻘﯩﻨﺒﻮﻟﯘپ ،ﺧﻮرﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘرۇﻗﯩﺪەك ﺗﺎﺷﻼردﯨﻦ ﻳﺗﺘ ﺗﺎﺷﻨ ﺋﺎرﻗﺎ‐ﺋﺎرﻗﯩﺪﯨﻦ ﺗﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﭼﻮڭ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﺗﯩﺪۇ.
-6ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﮬدﻳﻧ ﺑﻮﻏﯘزﻻﻳﺪۇ ﻳﻧ ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﻮي ﻳﺎﻛ ﻳﺗﺘ ﻛﯩﺸ ﺑﯩﺮ ﺗﮔ ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﻻ ﺑﻮﻏﯘزﻻﻳﺪۇ.
 -7ﺋر ﻛﯩﺸ ﭼﯧﭽﯩﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرﯨﺪۇ ﻳﺎﻛ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎل ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﯧﭽﯩﻨ ﺋﺎﻟﺪۇرﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﭼﯧﭽﯩﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤ ﻳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎرﻣﯩﻘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯘﭼ ﻣﯩﻘﺪارﯨﺪا ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﺪۇ.
-8ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﻛﯩ ﻛﯧﺮﯨﭗ ﭘرز ﺗﺎۋﯨﭙﻨ) ﻳﻧ ﮬﺟﻨﯩﯔ ﺗﺎۋﯨﭙﯩﻨ (ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
-9ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯩﻨﺎﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،زۇل ﮬﺟﺠﯩﻨﯩﯔ -11ۋە  -12ﻛﯩﭽﯩﻠﯩﺮى ﻣﯩﻨﺎدا ﻗﻮﻧﯩﺪۇ ،ﮬر ﻛﯜﻧ ﻛﯜن ﺋﯩﯩﻠﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﺋﯜچ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﺎﺗﯩﺪۇ ،ﮬر ﺑﯩﺮ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎرﻗﺎ‐ﺋﺎرﻗﯩﺪﯨﻦ ﻳﺗﺘ ﺗﺎﻟﺪﯨﻦ ﺗﺎش ﺋﺎﺗﯩﺪۇ ،دەﺳﻠﭘﺘ ﻛﯧﭽﯩﻚ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻮﺗﺘﯘراﻧﭽ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﭼﻮڭ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﺎﺗﯩﺪۇ ،ﻛﯧﭽﯩﻚ ۋە ﺋﻮﺗﺘﯘراﻧﭽ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﻳﺎﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﭼﻮڭ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎي ﻛﯧﺘﯩﺪۇ.
 -10زۇل ﮬﺟﺠﯩﻨﯩﯔ -12ﻛﯜﻧ ﺋﯜچ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎر ﻗﯩﻠﺴﺎ دەرﮬﺎل ﻣﯩﻨﺎدﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ،
ﺋﮔر ﻣﯩﻨﺎدا ﺗﯘرۇپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻗﻮﻧﯘپ -13ﻛﯜﻧ ﻛﯜن ﺋﯩﯩﻠﯩﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯜچ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﻗﺎﻳﺘﯩﺪۇ-13 .ﻛﯜﻧﯩﯩﭽ ﺗﯘرۇش ﻳﺎﺧﺸ ﺋﻣﻤﺎ ۋاﺟﯩﭗ ﺋﻣس .ﻟﯧﯩﻦ -12ﻛﯜﻧ ﻛﯜن ﭘﺎﺗﻘﯘﭼ ﻣﯩﻨﺎ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ
ﻛﺗﻤﯩﺴ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ -13ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﻤﯘ ﻣﯩﻨﺎدا ﺗﯘرۇش ۋاﺟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺗﯩﺴ ﻛﯜن ﺋﯩﯩﻠﯩﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯜچ ﺷﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﭗ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﭼﯜﺷﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ -12ﻛﯜﻧ ﺗﺎش ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﭼﯜﺷﯩﻤن دەپ ﻣﯧﯩﭗ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻛپ ،ﻳﻮل
ﻗﯩﺴﺘﺎﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﯜن ﭘﺎﺗﻘﯘﭼ ﻣﯩﻨﺎ داﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻣﯩﻨﺎدا ﻗﻮﻧﯘش
ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋز ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرى ﺑﯩﻠن ﻣﯩﻨﺎدﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨ ﻛﯧﭽﯩﺘﯜرﻣﯩﺪى ،ﺑﻟ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرﺳﯩﺰ ﮬﺎﻟﺪا
ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﺪى.
 -11ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠر ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ،ﺳﭘر ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،ﻛﺑﯩ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﺶ ﺗﺎۋﯨﭙ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺗﺘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﺎۋاپ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﭘرﮔ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎدەت ﻛرۈپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ۋە ﻧﯩﭙﺎﺳﺪار ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﺶ ﺗﺎۋﯨﭙﯩﻨ ﻗﯧﻠﯩﺶ
ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
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-12ﺋﮔر ﮬج ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﻧﭘﻠ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﺑدەل ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭼﻮﻗﯘم ﺋﺎﻟﺪى ﺑﯩﻠن
ﺋزى ﮬج ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﺟﻨﯩﯔ ﺳﯜﭘﯩﺘ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯘپ ﭘﻗت ﮬﺟﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ
ۋاﻛﺎﻟﺗن ﮬج ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪۇ ،ﺗﻟﺒﯩﻴ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨ ﺋﺎﺗﺎپ ﺗﻟﺒﯩﻴ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪۇ ،ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴت
ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋزى ﺋﯜﭼﯜن ۋە ۋاﻛﺎﻟﺗن ﮬج ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﮬج ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯘپ :ﺗﻣﺗﺘﯘئ ،ﻗﯩﺮان ۋە ﺋﯩﻔﺮادﺗﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﮬج ﺗﻣﺗﺘﯘ دﯦن :ﺷۋۋال ،زۇﻟﻘﺋﺪە ۋە زۇﻟﮭﺟﺠﯩﻨﯩﯔ دەﺳﻠﭘ ﺋﻮن ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﮬج ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﻣﺮﯨﻨ
ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﮭﺮام ﻛﯩﻴﯩﺪۇ ،ﺋﻣﺮە ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯧﮭﺮاﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،زۇل ﮬﺟﺠﯩﻨﯩﯔ -8ﻛﯜﻧ
ﻣﻛﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛ ﮬرەﻣ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﮬج ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯧﮭﺮام ﻛﯩﻴﯩﺪۇ.
ﮬج ﻗﯩﺮان دﯦن :ﮬج ﺑﯩﻠﻧﺌﻣﺮﯨﻨ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﮭﺮاﻣﻐﺎ ﻛﯧﺮﯨﺪۇ ،ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧ ﻣﺎﻟﻨ ﺑﻮﻏﯘزﻻپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﺋﯧﮭﺮاﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ ،ﻳﺎﻛ دەﺳﻠﭘﺘ ﺋﻣﺮﯨﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﮭﺮاﻣﻐﺎ ﻛﯧﺮﯨﭗ ﺗﺎۋاﭘﻨ ﺑﺎﺷﻼﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﮬﺟﻨ ﺑﯩﺮﮔ ﻧﯩﻴت
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻗﯩﺮان ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﮬج ﺋﯩﻔﺮاد دﯦن :ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﻛﻟﻧﻠر ﺑﻟﯩﻠﻧن ﺋﻮرۇﻧﻼردﯨﻦ ،ﻣﻛﯩﺪە ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﻳﺎﻛ ﺑﻟﯩﻠﻧن ﺋﻮرۇن داﺋﯩﺮﯨﺴ
ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋزﻟﯩﺮى ﺗﯘرﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﺪﯨﻦ ﮬﺟﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯧﮭﺮاﻣﻐﺎ ﻛﯧﺮﯨﺪۇ .ﮬدﯨﻴ ﺑﻮﻟﺴﺎ)ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ(ﻗﯘرﺑﺎن ﮬﯧﻴﺖ ﻛﯜﻧ ﻣﺎﻟﻨ ﺑﻮﻏﯘزﻻپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯧﮭﺮاﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ .ﻗﯘرﺑﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﺎل ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ،
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻛﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬدﯨﻴ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻟﻤﯩن ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻧﺪەك ﮬﺟﺠﯩﻨ ﺑﯘزۇپ ﺋﻣﺮﯨ ﺋزﮔرﺗﯩﭗ ،ﺗﺎۋاپ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺳﺎﭘﺎ‐ﻣرۋە ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﭼﺎﭼﻨ ﻗﯩﺴﻘﺎرﺗﯩﭗ ﺋﯧﮭﺮاﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺗﻧﺪەك
ﻗﯩﺮان ﮬﺟﻨ ﻧﯩﻴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﮬدﯨﻴ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻟﻤﯩن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﺟﺠﯩﻨ ﺋﻣﺮﯨ ﺋزﮔرﺗﯩﭗ ﺋﯧﮭﺮاﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﮬج ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋۋزﯨﻠ ﮬدﯨﻴ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻟﻤﯩن ﻛﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﮬج ﺗﻣﺗﺘﯘئ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ
ﮬدﯨﻴ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻟﻤﯩن ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪە ﺗﻛﯩﺘﻠپ ﺗﻣﺗﺘﯘئ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎن.
ﺳﯩﺰﮔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧﺳﯩﮭﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﮬج‐ﺋﻣﺮە ﺋﮬﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺑﯩﻠﻤﻛﭽ ﺑﻮﻟﺴﯩﯩﺰ ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻨﻨﯩﯔ "ﮬج‐ﺋﻣﺮە
ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻐﺎ ﻣﯘراﺟﯩﺌت ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺑﻟ ﺷﻳﺨﻨﯩﯔ ﺗﻮر ﺑﯩﺘﯩ ﻛﯩﺮﺳﯩﯩﺰﻣﯘ ﺑﯘﻧ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺴﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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