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ﺟﯘﻧﯘﭘﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻏﯘﺳﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ،
ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﻗﯩﻼﻣﺪﯗ؟

 ٤٥٦٤٨ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﺟﯘﻧﯘﭘﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻏﯘﺳﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﯩﻢ ،ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ
ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﻗﯩﻼﻣﺪﯨﻢ؟

ﺟﺎۋﺍﺏ:
ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭ ۋە ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ،
ﺧﯘﺳﯘﺳﻪﻥ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﻪھﻜﺎﻣﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﭘﻪﺭﺯﺩﯗﺭ.ﭘﯘﻝ  -ﻣﯧﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺯﺍﻛﺎﺕ
ﺋﻪھﻜﺎﻣﯩﻨﻰ ،ﺗﯩﺠﺎﺭەﺗﭽﻰ ﺳﻮﺩﺍ ﺋﻪھﻜﺎﻣﯩﻨﻰ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺗﻮﻏﺮﺍﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻨﻰ
ۋە ھﻪﺭ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻖ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻧﺪﯗﺭ .ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ۋە
ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻪھﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺋﯚﺯﯛﺭ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ،ﺟﯩﻨﺎﺑﻪﺗﺘﯩﻦ ﻏﯘﺳﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯﻟﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺳﻮﺭﯨﻐﯘﭼﻰ ﻣﯘﺷﯘ ھﺎﻟﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚپ
ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﭘﺘﯘ .ﺋﻪھﻠﻰ -ﺋﯩﻠﻤﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ھﺎﻟﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﺯﯛﺭﻟﯜﻙ ھﺎﻟﻪﺕ ﺩەپ
ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺯﺍ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻏﯘﺳﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ،
ﺳﯩﺰ ﻏﯘﺳﻠﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ
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ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺴﯩﺰ ).ھﯚﻛﯜﻣﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ۋﺍﻗﯩﺖ
ﺋﯩﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ( ﺋﯚﻟﯩﻤﺎﻻﺭ ﺑﯘ ﭘﻪﺗﯩﯟﺍﻏﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ:
 .١ﺋﻪﺑﯘ ھﯘﺭەﻳﺮەﺩﯨﻦ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻛﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟﯨﺪﻯ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻤﯘ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻛﻪ ﻛﯩﺮﺩﻯ ،ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺳﺎﻟﯩﻤﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﺑﻮﻟﯘپ» ،ﺑﺎﺭ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘ ،ﺳﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﺪﯨﯔ«ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ »:ﺑﺎﺭ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘ ،ﺳﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﺪﯨﯔ«ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ
ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺳﺎﻻﻡ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺭەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ » :ﺑﺎﺭ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘ ،ﺳﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﺪﯨﯔ«
ﺩﯦﮕﻪﻧﺪە ،ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ،ﺩﯦﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ »:ﺳﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ
ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ،ﺗﻪﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺖ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﻮﻗﯘ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺭﯗﻛﯘ ﻗﯩﻞ ،ﺭﯗﻛﯘﺩﺍ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﺎﻟﻐﯘﺩەﻙ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺑﯧﺸﯩﯖﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺗﯜﺯ
ﺗﯘﺭﻏﯩﻦ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎﻱ ﺳﻪﺟﺪە ﻗﯩﻞ ،ﺳﻪﺟﺪﯨﺪە ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﺎﻟﻐﯘﺩەﻙ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭ،
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﻪﺟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ،ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﺎﻟﻐﯘﺩەﻙ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﯖﺪﺍ
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻞ«ﺩﯦﺪﻯ) .ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻲ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ( .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﻧﺎﻗﯩﺲ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﯩﻐﺎﻥ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺷﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﻼ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ.
 .٢ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍھﻤﺎﻥ ﺋﻪﺑﺰﻯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎﺑﻨﯩﯔ
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ» ،ﻣﻪﻥ ﺟﯘﻧﯘپ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻳﯘﻳﯘﻧﻤﯩﺪﯨﻢ«ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎﺭ
٢

ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻳﺎﺳﯩﺮ ﺋﯚﻣﻪﺭﮔﻪ »:ﺋﯧﺴﯩﯖﺪە ﻳﻮﻗﻤﯘ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﭘﻪﺭﺩە ،ﺳﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ
ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﺪﯨﯔ،

ﻣﻪﻥ

ﻗﯩﻠﯩﭗ

ﺗﻪﻳﻪﻣﻤﯘ

ﺋﻮﻗﯘﺩﯗﻡ.

ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ »:ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ«ﺩەپ ،ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻘﺎ
ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗپ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ۋە ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻠﯩﺪﻯ) ﺗﻪﻳﻪﻣﻤﯘﻡ
ﻗﯩﻠﺪﻯ(«)ﺑﯘﺧﺎﺭﯨﻲ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ(.
ﺋﯚﻣﻪﺭ

ﺳﯘ

ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ

ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ

ﺗﻪﻳﻪﻣﻤﯘﻣﻨﯩﯔ

ﭘﻪﺭﺯﻟﯩﻜﯩﻨﻰ

ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ .ﺋﻪﻣﻤﺎﺭ ﺗﻪﻳﻪﻣﻤﯘﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯﻟﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺑﯩﻠﺴﯩﻤﯘ،

ﺋﯘﻧﻰ

ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ

ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ

ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ

ﺋﯩﺪﻯ.

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ

ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﯩﻐﺎﻥ.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﻳﻤﯩﻴﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ :ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ،ﺗﺎھﺎﺭەﺗﻨﯩﯔ
ﭘﻪﺭﺯﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎھﺎﺭەﺗﺴﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﺎۋﺯﯗﺩﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ
ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺑﺎﺭ .ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ھﺎﻟﺪﺍ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﻰ ،ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻨﻰ
ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ» :ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪۋەﺗﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗپ
ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﻤﺎﻳﻤﯩﺰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻣﺮﻯ
ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻜﻪ ﺋﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﭘﻪﺭﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺷﯘﯕﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻤﺎﺭﻧﻰ ﺟﯘﻧﯘپ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﯩﻐﺎﻥ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺋﻪﺑﯘ ﺯەﺭﻣﯘ ﺟﯘﻧﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻥ
ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﯩﻐﺎﻥ.

٣

ﺋﯚﺯﯛﺭﻟﯜﻙ ﺋﺎﻳﺎﻟﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﭘﻪﺭﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﻐﺎﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ

ﺋﻮﻗﯘﻣﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ

ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺑﺎﺭ .ﺑﯩﺮﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺋﯚﺯﯛﺭﻟﯜﻙ ھﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ۋە ﺭﻭﺯﯨﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳﯘپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ھﻪﻗﻘﯩﺪە
ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﻐﺎﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﯩﻐﺎﻥ.
ﻣﻪﻥ ﺋﻪڭ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺩەﻟﯩﻠﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﺭە ،ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺷﻪھﻪﺭﻟﯩﻚ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﻪﺭ ،ﺋﺎﻳﺎﻝ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ

ﺑﻮﻟﺴﺎ،

ﺋﯘﻧﯩﯔ

ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ

ﻛﯧﻴﯩﻦ

ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ

ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﻐﺎﻥ

ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﻗﯧﺮﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺩەپ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ :ﺑﻪﺯﻯ ﺳﻮﭘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻣﯘﺭﯨﺘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯ ﺋﯧﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ.ﺷﯘﻻﺭﻏﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ۋەﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎھﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺑﯘﻻﺭﻣﯘ
ﺷﯘﻧﯩﯔ ھﯚﻛﻤﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ) .ﭘﻪﺗﯩﯟﺍ ﻣﻪﺟﻤﯘﺋﻪﺳﻰ.(١٠١،١٠٢/٢١
ﺟﯩﻨﺎﺑﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺩەﻳﻤﯩﺰﻛﻰ ،ﻏﯘﺳﻠﯩﻨﯩﯔ
ﭘﻪﺭﺯﻟﯩﻜﯩﻨﻰ

ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ

ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ

ﺗﻮﻟﯘﻕ

ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺗﯘﺭﺳﯩﻤﯘ،

ﺋﯚﮔﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯩﺮﯨﺸﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﻠﯩﻚ ﻧﺎﻣﺎﺯﻻﺭﻧﻰ ﺗﺎھﺎﺭەﺗﺴﯩﯩﺰ
ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﻧﺎﻣﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
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