 ‐ 23296روزﯨﺪار ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﺎﭼﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋزۈرﻟر
ﺳﯘﺋﺎل

ﺳﻮﺋﺎل :راﻣﺰاﻧﺪا ﻛﯜﻧﺪۈزدە ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﺎﭼﺴﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋزۈرﻟر ﻗﺎﻳﺴﯩﻼر ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﻠن ﺑﻮﻟﺴﺎ؟ .

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﻧﺪﯨﻠرﮔ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻳﺎرﯨﺘﯩﭗ راﻣﺰاﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ روزﯨﻨ ﭘرز ﻗﯩﻠﺪى ،ﺷرﯨﺌﺗﺘ
ﺋزۈرﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ راﻣﺰاﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﺪى ،ﺷرﯨﺌت ﺑﯧﯩﺘن ﺋزۈرﻟر ﺑﯩﻠن روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ
ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﭽ:
 ‐ 1ﻛﯩﺴل ‐ﺑﯩﻤﺎر ﻛﯩﺸﯩﻠر.
ﻛﯩﺴل دﯦﻤك :ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﯩ ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﺗن ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎﻣﯩﻞ ﻛزدە ﺗﯘﺗﯘﻟﯩﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :دﯨﻨ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﮬرﻗﺎﻧﺪاق ﻛﯩﺴل ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﺎﭼﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دﯦن ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟﺪى) .ﻳﻧ
روزا ﺗﯘﺗﺴﺎ ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﯩ ﺗﺳﯩﺮى ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯧﺴﻟر ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﺎدەﺗﺘﯩ ﺑﺎش ﺋﺎﻏﺮﯨﻘ ،ﭼﯩﺶ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯕﯩﻞ
ﻛﯧﺴﻟر ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪا( ﺑﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ  :ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﻛﯩﻤ ﻛﯩﺴل ﻳﺎﻛ ﺳﭘر ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ روزا ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎن
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠرﻧ ﻳﻧ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﻠردە ﺗﯘﺗﺴﯘن دﯦن ﺳزى ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺳﻟﻣﺗ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﻛﯟە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :روزﯨﻨ ﻗﯧﺮﯨﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﺗﯜﭘﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺷﻗﻘت ﺑﯩﻠن ﺋﺎران
ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺗﯘﺗﻤﯩﺴﺎ ،ﻛﯜﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﯩﻦ ﺗﻮﻳﻐﯘدەك ﺗﺎﻣﺎق ﭘﯩﺪﯨﻴ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻻزﯨﻢ دﯦن ﺋﺎﻳت ﭼﯜﺷﻧﺪە ،ﺋﯩﭙﺘﺎر
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﯩﺪﯨﻴ ﺑﯧﺮەﺗﺘ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦﺪى :راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﺪا ﻗﯘرﺋﺎن ﻧﺎزﯨﻞ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪى ،ﻗﯘرﺋﺎن ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻳﯧﺘﻛﭽﯩﺪۇر ،ﮬﯩﺪاﻳت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ۋە ﮬق ﺑﯩﻠن ﻧﺎﮬﻗﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﯘﭼ روﺷن ﺋﺎﻳﺗﺘﯘر،
ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﻛﯩﻤ راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﺪا ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﻮﻟﺴﺎ راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨ ﺗﯘﺗﺴﯘن ،ﻛﯩﻤ ﻛﯩﺴل ﻳﺎﻛ ﺳﭘر ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ روزا
ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠر ﺋﯜﭼﯜن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﻠردە ﺗﯘﺗﺴﯘن دﯦن ﺋﺎﻳت ﭼﯜﺷﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ
ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪۇرۇﻟﺪى .ﺋﻣﻤﺎ ﻛﯩﺴل ﻛﯩﺸ روزا ﺗﯘﺗﯘش ﺑﯩﻠن ﻛﯧﺴﯩﻠ ﺋدەپ ﻛﺗﺴ ﻳﺎﻛ ﻛﯩﺴل ﻣﯘددﯨﺘ ﺋﯘزﯨﺮاپ ﻛﺗﺴ
ﻳﺎﻛ ﺑﯩﺮەر ﺋزاﻟﯩﺮى ﺑﯘزۇﻟﯘﺷﻘﺎ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ روزﯨﻨ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﺸ ﻳﺎﺧﺸ
ﻛرۈﻟﻤﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ روزﯨﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺗﯘﺗﺴﺎ ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﯩ ﺗﺳﯩﺮ ﻳﯧﺘﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك .ﻳﻧ
ﻛﯩﺴل ﻛﯩﺸ روزا ﺗﯘﺗﯘپ ﻛﯧﺴﯩﻠ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﺪەك ﺑﻮﻟﺴﺎ دەرﮬﺎل ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﻣﻤﺎ ﺳﺎق ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ
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ﺋﯘﺳﺴﯘزﻟﯘق ﻳﺎﻛ ﮬﯧﺮﯨﭗ ‐ ﭼﺎرﭼﺎﺷﺘﯩﻦ ﻗﻮرﻗﯘپ روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ،ﭼﯜﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎن روزا
ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪا ﺋﯘﺳﺴﯘزﻟﯘق ﻳﺎﻛ ﮬﯧﺮﯨﭗ ‐ ﭼﺎرﭼﺎﺷﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺗﺑﯩﺌﯩ ﺋﯩﺸﺘﯘر.
 -2ﺳﭘر:
ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺶ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﭘرﻟر ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽ ﺷرﺗﻠر ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
ﺋﺎ‐ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﻗﺳﯩﺮ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯘزۇن ﺳﭘر ﺑﻮﻟﯘش ﻛﯧﺮەك 80).ﻛﻢ ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪا(.
ب ‐ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺳﭘر ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻳردە ﻣﯘﻗﯩﻢ ﺗﯘرۇﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻛﯧﺮەك.
ج ‐ ﺳﭘر ﮔﯘﻧﺎھ ‐ ﻣﺳﯩﻴت ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﻟ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺗﻮﻏﺮا ﻣﻗﺴت
ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك دﯦﻴﯩﻠن ،ﭼﯜﻧ راﻣﺰاﻧﺪا روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ دﯦن ﺳﭘرﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﻗﻘﯩﺘﯩﻨ ﻳﯕﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ﮔﯘﻧﺎھ ‐ ﻣﺳﯩﻴت ﺋﯜﭼﯜن ﺳﭘر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎدەم ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﻣس .ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﻳﻮل ﺗﻮﺳﯘپ ﺑﯘﻻﯕﭽﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯘرﺗﻼرﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﮬر ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﻳﺸ ‐ ﺋﯩﺸﺮەت ۋە ﺑﯘزۇﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺳﭘردە
ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس.
ﺳﭘردە ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺳﭘر ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺳﭘرﻧ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ ﺋز ﻳﯘرﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻟﺴ روزﯨﺴﯩﻨ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرﯨﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺳﭘر ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺑﯩﺮەر ﻳﯘرﺗﺘﺎ ﺗﯘرۇﺷﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻮﻗﯘﻳﺪۇ ۋە روزﯨﻨﯩﻤﯘ ﺗﻮﻟﯘق
ﺗﯘﺗﯩﺪۇ ،ﺳﭘردﯨ ﮬﻛﯜم ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺪۇ .
 ‐ 3ﺑﺎﻻ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ۋە ﮬﺎﻣﯩﻠﺪار ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر.
ﭘﯩﻘﮭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮدەك ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا :ﺑﺎﻻ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ۋە ﮬﺎﻣﯩﻠﺪار ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ۋە ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩﯩﺪﯨﻦ ﺋﻧﺴﯩﺮەپ
ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﺑﯘﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ :ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﻛﯩﻤ ﻛﯩﺴل ﻳﺎﻛ ﺳﭘر
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ روزا ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎن ﻛﯜﻧﻠرﻧ ﻳﻧ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﻧﻠردە ﺗﯘﺗﺴﯘن دﯦن ﺋﺎﻳت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﺎﻻ
ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ۋە ﮬﺎﻣﯩﻠﺪار ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋﺎﻳﺗﺘ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻛﯧﺴﻟﻨﯩﯔ ﺋزى ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﯩﻦ ﻣﻧ ﺟﮬﺗﺘ ﻛﯧﺴﻟﻨﯩﯔ
ﮬﻛﻤﯩﺪە ،ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻳﺗﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﻛﯧﺴﻟﻠﯩﺘﯩﻦ روزا ﺗﯘﺗﺴﺎ ﺳﺎﻻﻣﺗﻠﯩ ﺗﺳﯩﺮ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﻣﻤ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﻣﻗﺴت
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺑﺎﻻ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ۋە ﮬﺎﻣﯩﻠﺪار ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﮬدﯨﺴﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن دەﻟﯩﻠ ،ﺋﻧس ﺋﯩﺒﻨ ﻣﺎﻟﯩﻚ
رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﺪۇﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮدﯨﻦ روزﯨﻨ ۋە ﻧﺎﻣﺎزﻧﯩﯔ
ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﺪى ،ﮬﺎﻣﯩﻠﺪار ﻳﺎﻛ ﺑﺎﻻ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼردﯨﻦ روزﯨﻨ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﺪى ) ﻳﻧ ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ
ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ رۇﺧﺴت ﻗﯩﻠﺪى(.
 ‐ 4ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠر.
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ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﯩﻨ :ﺑدﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜچ ‐ ﻗﯘۋۋﯨﺘ ﻛﺗن ،ﻛﯜﻧﺴﯩﺮى ﺋﺎﺟﯩﺰﻻپ ﮬﺎﻳﺎﺗ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺶ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ،ﺗﻛﺸﯜرۈپ ﺑﯧﯩﺘﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﻧن ﻛﯧﺴﻟر ۋە
ﻳﺎﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮۋاي‐ﻣﻮﻣﺎﻳﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ،ﻣﯘﺷﯘ ﮬﺎﻟﺗﺘﯩ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺷرﺋ دەﻟﯩﻠ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ:
روزﯨﻨ ﻗﯧﺮﯨﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﺗﯜﭘﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺷﻗﻘت ﺑﯩﻠن ﺋﺎران ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺗﯘﺗﻤﯩﺴﺎ ،ﻛﯜﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﯩﻦ
ﺗﻮﻳﻐﯘدەك ﺗﺎﻣﺎق ﭘﯩﺪﯨﻴ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻻزﯨﻢ دﯦن ﺳزى .ﺋﯩﺒﻨ ﺋﺎﺑﺒﺎس رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺋﻣﻟﺪﯨﻦ
ﻗﺎﻟﺪۇرۇﻟﻤﯩﻐﺎن ،ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎن ﺑﻮۋاي‐ ﻣﻮﻣﺎﻳﻼر روزا ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯜﻧﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﯩﻦ ﺗﻮﻳﻐﯘدەك
ﺗﺎﻣﺎق ﭘﯩﺪﯨﻴ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻛﯧﺮەك.
 -5ﮬددﯨﺪﯨﻦ زﯨﻴﺎدە ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯘﺳﺴﯘزﻟﯘق ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪﯨ ﻛﯩﺸﯩﻠر:
ﮬددﯨﺪﯨﻦ زﯨﻴﺎدە ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯘﺳﺴﯘزﻟﯘق ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪﯨ ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﭗ ۋە ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯩﺪەك ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﻳپ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ
ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨ روزﯨﺪاردەك ﺋﺗﯜزۈﺷ ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎزاﺳﯩﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻻزﯨﻢ.
ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺳﭘر ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴﯩﺪە ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺟﯩﮭﺎدﺗﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪۇر ،ﺳۋەﺑ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻپ
ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،دۈﺷﻤﻧ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘرۇﺷﺘﺎ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﯘش ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر ،ﺋﯘرۇش ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺋﯩﭙﺘﺎر ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸ ﻛﯧﺮەك.
 ‐ 6ﻣﺟﺒﯘرﻻﻧﻐﯘﭼ:
ﻳﻧ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻗﻮرﻗﯘﺗﯘﺷ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋزى ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﺟﺒﯘرﻻﻧﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪﯨﻐﺎن
ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﻧن ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.
)ﻓﯩﻘﮭ ﺗﻮﭘﻼﻣﻼر -73 28ﺑﺗﻠر(.
) ﻳﻧ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼر ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋزى ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﮬر ﺧﯩﻞ ﺗﮬﺪﯨﺖ ۋە ﺟﺎزا ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا روزا ﺗﯘﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﺟﺒﯘرﻻﻧﻐﯘﭼ‐ .م‐
(
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