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ﭘﺮﻭﺑﯩﺮﻛﯩﺪﺍ ﺑﺎﻻ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭۈﺷﻨﯩﯔ ﻫﯚﻛﻤﻰ
 - ٣٤٧٤ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺋﺎﻝ:
ﭘﺮﻭﺑﯩﺮﻛﺎ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻻ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭۈﺷﻨﯩﯔ ﻫﯚﻛﻤﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟ ،ﺑﯘ
ﻫﻪﻗﺘﻪ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺟﺎۋﺍﺏ:
ﻫﻪﻣﺪۇ-ﺳﺎﻧﺎﻻﺭ ﺋﺎﻟﻼﻫﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘﺭ.
ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺋﯩﺴﻼﻣﻰ ﻓﯩﻘﻬﻰ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ﮔﯘﺭۇﭘﭙﯩﺴﻰ)ﻣﻪﺟﻤﻪﺉ
ﺋﻪﻝ  -ﻓﯩﻘﻬ ﺋﻪﻝ  -ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻲ( ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺵ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﻫﯟﺍﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﭘﺮﻭﺑﯩﺮﻛﯩﺪﺍ
ﺑﺎﻻ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭۈﺵ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯚﺯﻯ

ﻫﺎﺭﺍﻡ

ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺋﯘ

ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ

ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ

ﻛﻪﻟﺘﯜﺭۈﻟﮕﻪﻥ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﻧﻪﺳﻪﺑﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﺸﻰ،
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ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﺘﻪﻙ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ
ﻫﺎﺭﺍﻡ ﺩەپ ﻫﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﺪﻯ.
 -١ﺋﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﭙﯧﺮﻣﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺧﯘﻣﻨﻰ ﺋﯘﺭۇﻗﻼﻧﺪۇﺭۇپ ،ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ
ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﺳﯩﺪﺍ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈﺭۈﺵ.
 -٢ﻳﺎﺕ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﭙﯧﺮﻣﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ
ﺗﯘﺧﯘﻣﯩﻨﻰ ﺋﯘﺭۇﻗﻼﻧﺪۇﺭۇپ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﺳﯩﺪﺍ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈﺭۈﺵ.
 -٣ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﭙﯧﺮﻣﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺗﯘﺧﯘﻣﻰ ﺑﻪﺩەﻥ
ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ

ﺋﯘﺭۇﻗﻼﻧﺪۇﺭۇﻟﯘپ ) ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ( ،

ﭼﺎﯕﻼﺷﺘﯘﺭۇﻟﻐﺎﻥ

ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺳﯘﻳﯘﻗﻠﯘﻗﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﺎﺕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ(
ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﺳﯩﺪﺍ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈﺭۈﺵ.
 -٤ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﭙﯧﺮﻣﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ
ﺗﯘﺧﯘﻣﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﺳﯩﺪﺍ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈﺭۈﺵ.

4

 -٥ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﭙﯧﺮﻣﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺧﯘﻣﯩﻨﻰ
ﺑﻪﺩەﻥ

ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ

ﺋﯘﺭۇﻗﻼﻧﺪۇﺭۇپ،

ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ

ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ

ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﺳﯩﺪﺍ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈﺭۈﺵ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﭘﺮﻭﺑﯩﺮﻛﯩﺪﺍ ﺑﺎﻻ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈﺭۈﺷﻜﻪ ﺯۆﺭۈﺭ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺝ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﻫﯟﺍﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﻜﻪ ﻛﯚﺭە
ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ:
 -١ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﭙﯧﺮﻣﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺧﯘﻣﻰ ﺑﻪﺩەﻥ
ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ

ﺋﯘﺭۇﻗﻼﻧﺪۇﺭۇﻟﯘپ،

-ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ

ﻛﯩﻴﯩﻦ

ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ

ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﺳﯩﺪﺍ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۈﺭۈﺵ.
 -٢ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﭙﯧﺮﻣﯩﺴﻰ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘ
ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﺋﻮﺭۇﻧﺪﺍ ﺋﯘﺭۇﻗﻼﻧﺪۇﺭۇﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ
ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﺳﻰ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﻮﺭۇﻧﻼﺷﺘﯘﺭۇﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯚﺭەﻟﻤﯩﻨﻰ
ﻳﯧﺘﯩﻠﺪۇﺭۇﺵ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎﻳﯩﺰ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ
ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﻻ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ
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ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﻪۋﺭەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯧﭽﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ۋە ﺯۆﺭۈﺭﯨﻴﻪﺗﺴﯩﺰ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﺪﺍ ﺑﻪﺩەﻥ
ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻻﺑﻮﺭﺍﺗﻮﺭﯨﻴﯩﺪە

ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ

ﺋﯧﭽﯩﭗ

ﻗﯧﻠﯩﺶ

ﻛﯚﺭۈﻟﯜﺵ

ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻘﻰ،

ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ،

ﺑﻪﺯﻯ

ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺋﻪﺧﻼﻗﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭ،
ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﺸﻨﻰ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘۋەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺴﭙﯧﺮﻣﺎ
ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯘﺧﯘﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭۇۋﯦﺘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ
ۋە ﺳﻪﺯﮔﯜﺭ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﯩﺪۇﺭ.
ﺋﻪﻟﻤﻪﺟﻤﻪﺋﻪﻝ

ﻓﯩﻘﻬﻰ

ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﯩﯔ

ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ

ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﯘﻥ.
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-٣٤ﺑﯩﺘﯩﮕﻪ

ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﻪﺕ

