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ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ۋە ﻻﻳﯩﻬﻪﻟﻪﺭ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ھﻪﻣﺪﯗ ﺳﺎﻧﺎ ،ﺷﯘﻛﯜﺭ ۋە ﺭەھﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﻣﯘﺳﺘﻪﭘﺎ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﻰ ۋەﺳﻪﻟﻠﻪﻣﮕﻪ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﺎۋﺍﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﺳﺎھﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ۋە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺳﺎﻻﻡ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺳﯚﺯﯨﻤﯩﺰﺩە
ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ھﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ۋە
ﻻﻳﯩﻬﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﺳﻮﻧﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻕ
ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ! ﺋﺎﻣﯩﻦ!!
ﺑﯩﺰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ،ﻻﻳﯩﻬﻪﻟﻪﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺭﻭھﯩﻲ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﻳﺪە ۋە ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻟﻪﺭﺩە ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ:
ﺭﻭھﯩﻲ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺵ::
 -١ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺶ.
-٢ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﺎﻱ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯧﺌﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﻪﺳﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﺶ.
-٣ﺑﯘ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺩﯗﺯﺍﺧﺘﯩﻦ ﻳﯧﺮﺍﻗﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺟﻪڭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﺶ.
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-٤ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ھﺎﺯﯨﺮﻻﺵ ۋە ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﺱ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ
ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻗﻮﻝ ﺋﯜﺯﯛﺵ.
-٥ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺗﻪﭘﺴﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﯩﻨﻰ
ھﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ ،ھﻪﺩﯨﺲ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺵ )ﺑﯘﺧﯩﻞ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ
 www.islamhouse.com/ www.munber.orgﺗﯩﻦ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪﯗ(.
-٦ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺗﯩﻼۋەﺕ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺑﯩﺮﻯ :ھﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﯨﻨﻰ ﭘﯩﻜﯩﺮ ،ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﺵ ،ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ
ﻣﯚﺟﯩﺰە ۋە ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﻗﺎﺭﺍپ ﭼﯩﻘﯩﺶ .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﻰ :ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﺋﻪﺟﯩﺮﮔﻪ
ﺋﯩﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﻰ ﺑﺎﺭ ﻛﯚپ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺶ.
 -٧ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﻨﻰ
ﻣﯘۋﺍﭘﯩﻖ ﺗﻪﯕﺸﻪﺷﻜﻪ ﻳﺎﺭﯨﺪﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺟﻪﺩۋەﻝ ھﺎﺯﯨﺮﻻﺵ.
 -٨ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺩﯗﺋﺎﻏﺎ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ،ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ھﺎﻳﺎﺕ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎ-
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ،ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ،ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻳﯘﺭﯗﻕ ،ﺩﻭﺳﺖ -ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ،ۋﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺩﯗﺋﺎ
ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻏﭙﯩﺮەﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻘﺎ
ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎھ ﻗﯩﻠﯩﺶ .ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ۋە ﭘﯘﺗﯘﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯜﻥ ﻛﯚﺭﯨﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﺋﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ..ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ...ﻏﺎ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜﺵ.
 -٩ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻟﻪﺭﺩە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ ۋە ﺋﻪﺳﯩﺮ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ھﻪﻣﺪﯗ -ﺳﺎﻧﺎ ۋە ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ﺋﺎﯕﻼﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘپ
ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻟﻪﺭﺩە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺵ.
-١٠ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﺑﯩﺮﯨﺶ ،ﺧﻪﻳﺮ -ﺳﺎﺧﺎۋەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ
ﻛﯚﻧﺪﯛﺭﯛﺵ.
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 -١١ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ھﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺳﺎﻟﯩﻬ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ،ﺑﯘﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪھﺎﻟﻰ ،ﺳﺎھﺎﺑﻪ ۋە ﺗﺎﺑﯩﺌﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯚﺭﻧﻪﻙ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ.
 -١٢ﭘﯘﺗﯘﻥ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﺍۋﯨﻬ ،ﺗﻪھﻪﺟﺠﯘﺩ ۋە ۋﯨﺘﺮ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚپ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺩەﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ.
ﺋﯚﻳﺪە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻻﻳﯩﻬﻪﻟﻪﺭ:
 -١ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ۋە ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭەھﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ
ھﻪﺩﯨﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ.
 -٢ﺋﯚﻳﺪە ﺑﯩﺮ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﻮﺭﻧﻰ ھﺎﺯﯨﺮﻻﺵ.
 -٣ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻛﯩﺘﺎﺏ -ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ
ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ھﻪﺩﯨﻴﻪ ﻗﯩﻠﭗ ﺑﯩﺮﯨﺶ.
-٤ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﻨﯩﯔ ﭘﻪﺯﯨﻠﯩﺘﻰ ۋە
ھﯚﻛﯜﻣﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﺶ.
-٥ﺋﯩﺴﺮﺍپ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺷﻪﺭﺗﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﻤﻪﻙ-
ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ھﺎﺯﯨﺮﻻﺵ.
-٦ﺭﺍﺩﯨﺌﻮﻻﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯨﻨﻰ ۋەﺯ -ۋەﺯ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﺋﺎﯕﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋﺍﻗﺖ
ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﺶ.ﺋﯘ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺩﯨﻨﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺘﺎﭘﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﭼﯘﺷﯘﺭﯗپ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ.
-٧ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﺑﺎﺭ ھﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺳﯩﯟەﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪڭ ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺸﻜﻪ
ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺶ.

٣

 -٨ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻧﺪﺍ ﻳﯧﻘﯩﻦ -ﻳﯘﺭﯗﻕ ۋە ﺩﻭﺳﺖ -ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭﻟﻪﺭ ،ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻳﻮﻗﺴﯘﻝ-
ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭﻏﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ۋە ﺯﯨﻴﺎﺭەﺗﻜﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ
ﺯﯨﻴﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ.
-٩ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﻳﺎﺭ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯚﻣﺮە ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺶ ،ھﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ
ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﺌﺘﯩﻜﺎﻑ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ھﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﺵ.
 -١٠ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﺗﻪ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ھﻪﭘﺘﻪ-
ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﯩﺮەﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ ﭼﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ھﺎﺯﯨﺮﻻﺷﻘﺎ
ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺶ.
 -١١ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﻭﺳﺖ -ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻳﺎﻛﻰ ھﻪﺩﯨﺲ
ﺷﻪﺭﯨﻒ ﻳﺎﺩﻻﺵ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﻰ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺵ.
ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﺗﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻻﻳﯩﻬﻪﻟﻪﺭ
-١ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﻪﺭﺯ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﺗﻪ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ھﯧﺮﯨﺴﻤﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯘﺵ.
-٢ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﯗﺗﯘﺵ ۋە ﺗﺎﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜﺵ.
-٣ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻛﻪ ﻛﯧﺮەﻛﻠﯩﻚ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻧﭽﻪ -ﻣﯘﻧﭽﻪ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﻳﺎﺭﯨﺪەﻣﮕﻪ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ.
-٤ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻛﻪ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺗﻪﺭﺗﯩﻞ ۋە ﻗﯩﺮﺍﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯘﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ.
-٥ﺋﯩﻤﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﺗﻪ ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺑﯩﺮ
ﺋﯘﺭﯗﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﻪﭘﯩﺴﺮ ﻳﺎﻛﻰ ھﻪﺩﯨﺲ ﻛﯩﺘﺎﺑﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻜﻪ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﯩﺮﯨﺸﻰ.

٤

-٦ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﻳﺎﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻟﺪﺍ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻟﻪﺭﺩە ﺋﯩﭙﺘﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ھﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻖ
ﻛﯚﺭﯛﺵ.
-٧ﺗﺎﭘﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻟﺪﺍ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﯕﺎ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯩﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ ،ﺩﯨﻨﻰ ﻛﯩﺘﺎﺏ ۋە ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ﻟﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ھﻪﺩﯨﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ.
-٨ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘپ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﺷﻘﺎ
ھﯧﺮﯨﺴﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ.
-٩ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪپ ﺯﺍﻛﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﻳﯧﻐﯩﭗ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ۋە ﻏﯧﺮﯨﭗ -ﻏﯘﺭﯨﯟﺍﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺶ.
-١٠ھﯧﻴﯩﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﯩﻤﻜﺎﻥ ﺑﺎﺭ ﭼﻮڭ ﺟﺎﻣﯩﺌﻪﻟﻪﺭﺩە ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺶ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ
ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،ﺋﺎﻣﯩﻦ!!!

ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ :ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﭽﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺩەپ
ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ .ﺑﯘ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺴﺎ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ.

٥

