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ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩە ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﺎﭼﺴﺎ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﺯﯛﺭﻟﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﻼﺭ ،ﺑﯘ
ھﻪﻗﺘﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ؟ .
ﺟﺎۋﺍپ:
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ
ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺯﯛﺭﻟﯜﻙ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﺭﻟﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ:
 - 1ﻛﯩﺴﻪﻝ -ﺑﯩﻤﺎﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ.
ﻛﯩﺴﻪﻝ ﺩﯦﻤﻪﻙ :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ
ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻣﯩﻞ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﯘﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻗﯘﺩﺍﻣﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﺋﯧﻐﯩﺰ
ﺋﺎﭼﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ) .ﻳﻪﻧﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﺴﺎ
ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﺵ
ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻰ ،ﭼﯩﺶ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ( ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺩەﻟﯩﻠﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ  »:ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە
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ﺑﻮﻟﯘپ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺗﯘﺗﺴﯘﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺳﻪﻟﻪﻣﻪﺗﻪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﻛﯟە ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ »:ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ
ﻗﯧﺮﯨﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﯘﺗﻤﯩﺴﺎ ،ﻛﯜﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﻜﯩﻦ ﺗﻮﻳﻐﯘﺩەﻙ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﭘﯩﺪﯨﻴﻪ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪە ،ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﯩﺪﯨﻴﻪ ﺑﯧﺮەﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﺪﻯ» :ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ
ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﺪﯗﺭ ،ھﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ۋە ھﻪﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎھﻪﻗﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﯘﭼﻰ ﺭﻭﺷﻪﻥ
ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯘﺭ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻨﻰ
ﺗﯘﺗﺴﯘﻥ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺗﯘﺗﺴﯘﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﻟﺪﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯩﺴﻪﻝ
ﻛﯩﺸﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺋﻪﺩەپ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﻰ
ﺋﯘﺯﯨﺮﺍپ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘﺷﻘﺎ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﺸﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﻪﻳﺪﯗ،
ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺗﯘﺗﺴﺎ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ،
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ .ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﻛﯩﺸﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘپ
ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﺪەﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ،
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﺎﻕ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻕ ﻳﺎﻛﻰ ھﯧﺮﯨﭗ  -ﭼﺎﺭﭼﺎﺷﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪﺍ
ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻕ ﻳﺎﻛﻰ ھﯧﺮﯨﭗ  -ﭼﺎﺭﭼﺎﺷﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺋﯩﺸﺘﯘﺭ.
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 -2ﺳﻪﭘﻪﺭ:
ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﭘﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ:
ﺋﺎ -ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﻗﻪﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﻛﯧﺮەﻙ 80).ﻛﻢ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ(.
ﺏ  -ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩە ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ
ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﺝ  -ﺳﻪﭘﻪﺭ ﮔﯘﻧﺎھ  -ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮەﻙ،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﺍ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭﺍﻣﺰﺍﻧﺪﺍ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺳﻪﭘﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﮔﯘﻧﺎھ -
ﻣﻪﺳﯩﻴﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﻳﻮﻝ
ﺗﻮﺳﯘپ ﺑﯘﻻﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯘﺭﺗﻼﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ھﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﻪﻳﺸﻰ
 ﺋﯩﺸﺮەﺕ ۋە ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﭘﻪﺭﺩە ﺋﯩﭙﺘﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺳﻪﭘﻪﺭﺩە ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ :ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭﻧﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺭﻭﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ :ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﯘﺭﺗﺘﺎ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯗ ۋە ﺭﻭﺯﯨﻨﯩﻤﯘ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ ،ﺳﻪﭘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ
ھﯚﻛﯜﻡ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺪﯗ .
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 - 3ﺑﺎﻻ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ۋە ھﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ.
ﭘﯩﻘﻬﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩەﻙ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﺍ :ﺑﺎﻻ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ۋە ھﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ۋە ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەپ ﻗﺎﻟﺴﺎ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺩەﻟﯩﻠﻰ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ »:ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﻤﻜﻰ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺗﯘﺗﺴﯘﻥ«
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﺎﻻ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ۋە ھﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪﻧﻪ ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ
ھﯚﻛﻤﯩﺪە ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﺴﺎ
ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻜﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺑﺎﻻ

ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ

ۋە

ھﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭ

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ

ﻗﯩﻠﺴﺎ

ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ھﻪﺩﯨﺴﺘﻪ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺩەﻟﯩﻠﻰ ،ﺋﻪﻧﻪﺱ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﺎﻟﯩﻚ
ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﻬﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ » :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﺩﯨﻦ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ۋە ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ﺋﻪﭘﯘ
ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ھﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﻻ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﺪﻯ« )
ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ(.
 - 4ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ.
ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ:
ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜچ  -ﻗﯘۋۋﯨﺘﻰ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ،ﻛﯜﻧﺴﯩﺮﻯ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻپ ھﺎﻳﺎﺗﻰ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺶ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ،ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛپ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺶ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭ ۋە ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺑﻮۋﺍﻱ-ﻣﻮﻣﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ،ﻣﯘﺷﯘ ھﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ
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ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺋﻰ ﺩەﻟﯩﻠﻰ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ »:ﺭﻭﺯﯨﻨﻰ ﻗﯧﺮﯨﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ
ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﺗﯘﺗﻤﯩﺴﺎ ،ﻛﯜﻧﻠﯩﮕﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﻜﯩﻦ ﺗﻮﻳﻐﯘﺩەﻙ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﭘﯩﺪﯨﻴﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ
ﻻﺯﯨﻢ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻯ .ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺭەﺯﯨﻴﻪﻟﻼھﯘﺋﻪﻧﻬﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ :ﺑﯘ
ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﯩﯔ ھﯚﻛﻤﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮۋﺍﻱ -ﻣﻮﻣﺎﻳﻼﺭ ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯜﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﻜﯩﻦ
ﺗﻮﻳﻐﯘﺩەﻙ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﭘﯩﺪﯨﻴﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
 -5ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻕ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ:
ھﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻕ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ۋە ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯩﺪەﻙ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻪپ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ
ﺭﻭﺯﯨﺪﺍﺭﺩەﻙ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻰ ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.
ﺷﯘﻧﯩﯖﺪەﻙ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴﯩﺪە ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺟﯩﻬﺎﺩﺗﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪﯗﺭ ،ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ
ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪﯗﺭ ،ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ
ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.
 - 6ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻻﻧﻐﯘﭼﻰ:
ﻳﻪﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘﺷﻰ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ.
)ﻓﯩﻘﻬﻰ ﺗﻮﭘﻼﻣﻼﺭ \-73 \28ﺑﻪﺗﻠﻪﺭ(.
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) ﻳﻪﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ھﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺗﻪھﺪﯨﺖ ۋە
ﺟﺎﺯﺍ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻻﻧﻐﯘﭼﻰ- .ﻡ( -
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