ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ (2):

«ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ »ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ؟
ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
2008ﻳﯩﻠﻰ 12-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 25-ﻛﯜﻧﻰ(ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ ﻫﯧﭽﻜﯩﻤﺪﯨﻦ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﻱ ،ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﻜﻪﻥ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ )ﺑﻮﻟﯘﯞﯦﺮﯨﺪﯗ.
ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ "ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ :ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭼﺘﺎ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ "ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﻯ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﺯﻣﺎﻣﺪﺍ Skutnabb-Kangas" "Tove
ﺧﺎﻧﯩﻤﻨﯩﯔ  800ﺑﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻝ ﺗﺎﭘﺎﻟﯩﺴﺎﻡ،
ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻳﺎﺯﻣﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ
ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻗﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﺗﻪﮔﻤﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻳﺎﺯﻣﺎﻣﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﺍ "ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ
"ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻧﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻳﺪﯨﯔ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻤﺎﻳﻼ ،ﺋﯘﺷﺒﯘ ﻳﺎﺯﻣﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ
ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ.
ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻳﺎﺯﻣﺎﻣﺪﺍ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻰ ﯞﻩ ﻗﻮﺵ
ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﺋﯚﺗﺘﯜﻡ .ﻣﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ
ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻫﺎﺯﯨﺮﻏﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﯞﻩ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ،ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ،
ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ ،ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ ،ﮔﺮﯦﺘﺴﯩﻴﻪ ﯞﻩ ﺷﯟﯦﺘﺴﯩﻴﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻛﯚﭼﻤﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﯓ ﻛﯚﭖ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﻫﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ

ﻛﯚﭼﻤﻪﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﺗﯚﯞﻩﻥ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯘ ﻳﯧﯖﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻪﯞﻻﺩ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯘ
ﻛﯚﭼﻤﻪﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻧﻮﭘﯘﺳﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﻮﻱ ﺗﺎﺯﯨﻼﺵ ،ﻛﻮﭼﺎ ﺳﯜﭘﯜﺭﯛﺵ ،ﺋﻮﺕ
ﺋﯘﺭﯗﺵ ،ﺯﺍﯞﯗﺗﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﺸﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻪﻙ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻗﯘﺗﯘﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ (ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﻤﯩﺴﻪ،
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺗﻜﻪ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ )ﺑﯧﻘﯩﯔ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﭼﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ
ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﺎﺳﺎﺳﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ،ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ
ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﻣﻪﻥ ﺑﯘ
ﻳﺎﺯﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ،ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ  -ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭ ﻫﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ
"ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ "ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﻐﯩﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﭘﻪﻧﻨﯩﻲ
ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺧﯘﻻﺳﯩﻠﻪﭖ ﺋﯚﺗﯩﻤﻪﻥ.

 1.ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺧﯘﻻﺳﻪ
] [1ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻞ (ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ )ﺗﯩﻞ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯩﭙﻘﺎ ﺑﯚﻟﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻞ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻞ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﺩﺍ "ﺋﺎﻛﺎﺩﯦﻤﯩﻚ
ﺗﯩﻞ "ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ (ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ "ﺋﺎﻛﺎﺩﻩﻣﯩﻚ ﻻﯕﯘﺋﺎﮔﻪ )"ﺳﻜﯩﻠﻠﺲ ﺩﻩﭘﻤﯘ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻞ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﭘﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻞ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﭘﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﯞﺍﻗﯩﺖ ﭘﻪﺭﻗﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺯﻭﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺶ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﻪ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ

ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﯧﺰﻻ ﻳﯧﺘﯩﺸﯟﺍﻻﻻﻳﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻞ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﯩﺪﻩ
ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﻡ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩ  5ﻳﯩﻞ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.
] [2ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻞ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﺗﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ.
] [3ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ
ﺗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻞ
ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻝ ﺗﯩﻠﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﯚﮔﻪﺗﻤﻪﻱ ،ﺋﯘ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻞ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﺵ ﺳﯜﺭﺋﯩﺘﯩﻨﻰ ﺯﻭﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ
ﺗﯧﺰﻟﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
] [4ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭼﺘﺎ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺳﺎﯞﺍﺗﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﻩ
ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺪﯨﻤﯘ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﯩﻠﺪﯨﻤﯘ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﯞﺍﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺋﻪﻫﯟﺍﻝ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﺩﺍ "ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﯞﺍﺗﻠﯩﻖ ﻗﻮﺵ "ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ "(ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﯩﺪﺍ
)""ﺳﻪﻣﯩﺒﯩﻠﯩﯖﯘﺋﺎﻟﯩﺴﻢ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ.
] [5ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﯩﻘﻴﺎﺳﯩﺪﺍ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﺍ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﭖ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ" .ﺑﯘ
ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﻧﯘﻗﺘﺎ ﺷﯘﻛﻰ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪﻩﻙ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﺪﺍ ﻳﺎ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ،ﻳﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺗﯩﻞ ﺩﻩﺭﺳﻰ
ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻼ "ﺋﯚﺗﯜﻟﮕﻪﻥ("-" .ﺳﻜﯘﺗﻨﺎﺑﺒﻜﺎﯕﺎﺱ ﺧﺎﻧﯩﻢ 1979-ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﻫﺎﺯﯨﺮ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ  22ﺑﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩﻭﻛﻼﺗﺘﯩﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺑﯘ ﺩﻭﻛﻼﺗﻨﻰ
ﻣﻪﻥ  www.meripet.comﻏﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ :ﺋﺎﺩﺭﯦﺴﻰ
http://www.meripet.com/Sohbet1/kangas

ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻟﮕﻪ ﺩﯗﭺ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻞ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﺵ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺗﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯚﺗﯜﻟﮕﻪﻥ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ.
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻞ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻳﻮﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻨﻰ ﺋﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ﻣﺎﯕﺎﻟﯩﺸﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ
ﺗﻪﺱ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﻠﻤﻪﻱ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ
ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜﺭﺩﻩ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﻫﻪﻣﺪﻩ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ  10ﻳﺎﺷﻘﺎ ﺗﻮﺷﯘﺷﺘﯩﻦ
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺋﯚﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ
ﺗﯩﻞ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ،ﺋﻪﺳﺘﻪ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ،ﻫﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺧﯘﻻﺳﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ،
ﯞﻩ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﺵ (ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ )ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ (ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ "ﻛﻮﮔﻨﯩﺘﯩﯟﻩ
)"ﺋﺎﺑﯩﻠﯩﺘﻲ ﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ
ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ 1-ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ
ﺩﯗﭺ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﺪﯗﺭ .ﮔﺮﯦﺘﺴﯩﻴﯩﺪﻩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻫﯟﺍﻝ :ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎﻥ ﮔﺮﯦﺘﺴﯩﻴﯩﺪﻩ
ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﭖ ﻳﺎﻛﻰ ﮔﺮﯦﺘﺴﯩﻴﯩﮕﻪ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻨﻼ ﻛﯚﭼﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ
ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﮔﺮﯦﺘﺴﯩﻴﯩﺪﻩ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘﻗﺴﯩﺰﻧﻰ
ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯚﺯ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﺪﻩ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﭖ ﯞﻩ
ﺋﯚﺯ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺋﻮﻗﯘﭖ ،ﮔﺮﯦﺘﺴﯩﻴﯩﮕﻪ ﻛﯧﻴﯩﻨﺮﺍﻕ ﻛﯚﭼﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻪﻫﯟﺍﻝ ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻤﯘ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎﻥ.
] [6ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﯞﻩ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺗﯩﻞ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﻰ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﯞﻩ
ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯘ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
] [7ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﯩﻞ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ 4-ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻦ 6-ﺳﯩﻨﯩﭙﻘﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﻠﺴﻪ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻝ ﺗﯩﻠﻰ
ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭ  10ﻳﺎﺷﻘﺎ ﺗﻮﺷﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﺎﺷﻠﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺷﯘ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺷﯘ ﺗﯩﻠﻨﻰ
ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺳﺎﯞﺍﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ.
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺳﺎﯞﺍﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ  4ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ  6ﻳﯩﻠﻐﯩﭽﻪ
ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.

] [8ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ -ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺌﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺑﯚﻟﯩﺸﻰ :ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ،
ﺋﻪﺳﺘﻪ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ،ﻫﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺧﯘﻻﺳﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ،ﯞﻩ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﺵ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ
ﺳﯜﺭﯛﺵ ،ﻫﻪﻣﺪﻩ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﻟﯜﻛﻨﯩﻤﯘ ﺗﻪﯓ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ
ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺗﻪﯞﻩﺩﻩﻙ ﻫﯧﺲ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﯞﯦﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ.

" 2.ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ "ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟
ﻣﻪﻥ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﻡ ،ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻳﺎﺯﻣﯩﺴﯩﺪﺍ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﯩﯔ
ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﻤﺎ ﺑﻪﺭﻣﻪﭘﺘﯩﻤﻪﻥ .ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻳﺎﺯﻣﺎﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ
ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻤﯘ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﯩﯔ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯧﻤﻪ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﺷﯘﯕﺎ
ﻣﯘﺷﯘ ﻗﯩﺴﯩﻤﺪﺍ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ
ﺋﻮﺗﯩﻤﻪﻥ .ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﯩﺴﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻨﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻘﻰ (ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ
"ﺋﯘ .ﺱ .ﺩﻩﭘﺎﺭﺗﻤﻪﻧﺖ ﺋﻮﻑ )"ﺋﻪﺩﯗﻛﺎﺗﯩﺌﻮﻥ ﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﻣﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ "ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ
ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﺋﯘﭼﯘﺭ "ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺭﯗﻧﻨﯩﯔ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺕ :ﺋﺎﺩﺭﯦﺴﻰ
http://www.eric.ed.gov
ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺳﯜﭘﻪﺗﻠﯩﻚ -ﺋﻮﻗﯘﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻧﺪﻩ،
ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ :ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﯞﻩ ﺗﯩﻞ ﺳﺎﯞﺍﺗﻰ .ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﺎﻧﺎ
ﺗﯩﻠﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ،ﺑﯩﺰ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻘﻼ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﯩﺰ.

ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﺮﺍﻕ ﺋﯚﮔﯩﻨﻪﻟﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺮ
ﺗﯩﻠﺪﺍ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﺍﻟﺴﺎﻕ ،ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ
ﻳﯚﺗﻜﯩﻴﻪﻟﻪﻳﻤﯩﺰ.
ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯜﭺ ﺧﯩﻞ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻧﻰ ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ :ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺋﯚﺗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻞ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻝ
ﺗﯩﻠﻰ ﺩﻩﺭﺳﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﺎ ﺋﯚﺗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻫﻪﻣﺪﻩ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺑﯩﺮ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍﻫﺎﻝ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﺎ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﻪﺯﻯ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪﻥ
ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﯩﻠﺪﺍ ،ﻫﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺭﯨﻘﺎﺑﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺪﻩ ﺋﯚﺗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ "ﻫﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺭﯨﻘﺎﺑﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ "ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺪﻩ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﯩﻞ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻏﺎ ﺋﯚﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ
ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﺐ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺳﯩﻨﯩﭙﻘﯩﻼ ﺋﯚﺗﯜﻟﯜﭖ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ﺋﯚﺗﯜﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺗﺘﯘﺭ .ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺪﻩ ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﯩﻲ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ -ﺋﻮﻗﯘﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ
ﺳﯩﻨﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺋﯚﺗﯜﻟﮕﻪﻥ ﺭﯨﻘﺎﺑﻪﺗﺴﯩﺰ
ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺋﯚﺗﯜﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﯩﻠﺪﺍ
ﺋﯚﺗﯜﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﯞﺭﯛﻛﻠﯜﻙ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻪﻳﺪﯗ .ﺋﻮﻗﯘﺵ
ﺑﺎﻟﺪﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﭘﻪﻟﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ -ﺗﯩﻠﺌﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ
ﺩﻩﺭﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﭘﻪﻥ ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﺎﺑﺴﺘﺮﺍﻛﺖ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ
ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭﻻ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺋﯚﺗﯜﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ
ﺗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ -ﺋﻮﻗﯘﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻛﯚﭼﯜﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﻠﯩﻚ
ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﺩﻩﺭﺳﻰ "ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ "ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ" ،ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﻲ "ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭ
ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﯚﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯘ ﺩﻩﺭﺳﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﭖ ﺋﻮﻗﯘﭖ ،ﺋﯚﺯ
ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺳﺎ ﺑﻮﻟﯘﯞﯦﺮﯨﺪﯗ .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ -ﺋﻮﻗﯘﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ
ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﻪﯓ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺪﺍ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺩﻩﺭﺱ
ﺋﺎﯕﻼﺵ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯘ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﺎ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﮕﯩﭽﻪ ﺋﻮﻗﯘﺵ
ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻦ ﺋﯧﺘﯩﺪﯗ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘﻻﺭ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻫﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ "ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ

"ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ ﻏﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﻤﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻫﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ
ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺘﯘﺭﻣﯩﺪﯨﻢ .ﺭﻭﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ "ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ"ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﯩﻞ ﯞﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﭘﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺳﺎﻫﻪﺳﯩﺪﻩ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﭘﻪﻟﻠﯩﮕﯩﭽﻪ
ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﺪﯗﺭ.
ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﻤﯩﺴﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﻣﻪﻥ
ﻫﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺗﺎﭘﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻫﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﯩﻜﻰ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺑﻪﺭﺳﯩﻼ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ" ،ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﯩﯔ ﻗﻮﺵ
ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ " 8ﺳﻮﺋﺎﻝ
) (http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=20694ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﻳﺎﺯﻣﯩﺪﯨﻜﻰ "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻧﺎﺯﺍﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ "ﺋﻪﺭﺑﺎﺑﻠﯩﺮﻯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ .ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﻨﭽﺎﻗﻼﭖ "8
"ﺳﻮﺋﺎﻝ ،ﺩﻩﭖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ .ﺋﺎﺷﯘ ﻳﺎﺯﻣﯩﺪﯨﻜﻰ "ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﺩﯦﮕﻪﻥ "ﻧﯧﻤﻪ؟
ﺩﯦﮕﻪﻥ 1-ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺟﺎﯞﺍﺑﺘﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ :ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ " ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ
ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺷﻰ  -ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﯩﻠﻰ ﯞﻩ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﺷﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ
ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ،ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﯞﻩ ﻣﯘﻫﯩﺖ
ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﺭ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﯩﯔ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﺋﻪﻧﺪﯨﺰﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﺧﯩﻞ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﭺ ﺗﯩﭙﻘﺎ :ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ،ﺋﺎﻧﺎ
ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺩﻩﺭﺱ ﺋﯚﺗﯜﺵ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺩﻩﺭﺱ ﺋﯚﺗﯜﺷﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ
ﺋﻪﻧﺪﯨﺰﯨﺴﻰ؛ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ،ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺩﻩﺭﺱ ﺋﯚﺗﯜﺵ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺩﻩﺭﺱ
ﺋﯚﺗﯜﺷﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﺋﻪﻧﺪﯨﺰﯨﺴﻰ؛ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ
ﺋﯚﺗﯜﺵ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﯚﺗﯜﺵ ،ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ،ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﺎ ،ﻓﯩﺰﯨﻜﺎ ،ﺧﯩﻤﯩﻴﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﯚﺗﯜﺵ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﯚﺗﯜﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ
ﺋﻪﻧﺪﯨﺰﯨﺴﻰ "ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﻫﺎﺯﯨﺮ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ 1-ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ
ﺋﯚﺗﯜﭖ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ  3-ﻳﺎﻛﻰ 4-ﺳﯩﻨﯩﭙﻘﺎ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﯘﭼﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯧﻠﯩﭙﺒﻪﺳﻰ

ﺋﯚﮔﻪﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺋﻪﻧﺪﯨﺰﯨﺴﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﻟﮕﻪﻥ  3ﺧﯩﻞ ﺋﻪﻧﺪﯨﺰﯨﻨﯩﯔ ﻫﯧﭻ
ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﯘﻧﻰ "ﻳﻪﻛﻜﻪ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ "ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ
ﺩﯦﻴﯩﺶ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﯚﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯘ ﺋﻪﻧﺪﯨﺰﻩ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ؟
ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﯘﻳﯘﯞﺍﻟﻐﺎﻧﻤﯘ؟
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﻠﯩﻤﯩﺪﺍ ﺑﯩﺰ
ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﻩ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ
ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻨﭽﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﺘﺎ ﻛﯚﭼﯜﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﻰ ﺯﺍﺩﯨﻼ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﯩﮕﻪﻥ .ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺑﯘ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ .ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻞ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﭗ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ،ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺭﺍﻳﻮﻧﻐﺎ ،ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﻫﯩﺘﻘﺎ ،ﯞﻩ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ
ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﯚﺯ
ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻘﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻼﺭ
ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻤﯘ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯖﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ "ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ "ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺗﯜﺯﯛﻣﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪﻯ ،ﺩﻩﭖ ﭘﻪﺭﻩﺯ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ،
ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻐﺎ ﻛﯚﭼﯜﺵ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ،ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ،
ﻧﺎﻫﯩﻴﻪ ﯞﻩ ﻳﯧﺰﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

 3.ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ "ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ "ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻧﯩﯔ "ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯩﯟﻯ
"ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻣﯘﻻﻫﯩﺰﻩ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ " "8ﺳﻮﺋﺎﻝ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺯﻣﯩﻨﯩﯔ "ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ "ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻧﻰ
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ 7-ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺟﺎﯞﺍﺑﺘﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ :ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ «ﻗﻮﺵ
ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯛﺵ  -ﺑﯩﺮ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﺎ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻫﻪﻡ
ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯛﺷﻨﯩﯔ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﻠﯩﻜﻰ،
ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻠﯩﻜﻰ ﯞﻩ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭘﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺗﻮﻧﯘﭖ" ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﺎﺗﯘﺭ "ﺑﻮﻟﯘﺵ

ﺭﻭﻫﯩﻨﻰ ﺗﯩﻜﻠﻪﺵ؛ ﻫﻪﻡ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﻧﯘﻗﺘﯩﻼﺭﻧﻰ ﮔﻪﯞﺩﯨﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﻣﺎﻫﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﻳﯧﯖﻰ
ﺑﯚﺳﯜﺵ ﻫﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﻻﺯﯨﻢ .ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻧﻘﻰ ﺟﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺵ
ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﻛﯜﻧﻠﯩﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ،ﺑﯩﺰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﺷﯘﻧﻰ
ﺳﻪﮔﻪﻛﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻳﻪﺗﺘﯘﻗﻜﻰ ،ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ
"ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ "ﺗﯘﺗﯘﺵ ،ﺗﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺗﯘﺗﯘﺵ
ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﻰ
ﺭﺍﯞﺍﺟﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ " -ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﻪﺕ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﯩﻨﻰ "ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ
ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻫﻜﻪﻣﻠﻪﭖ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﺵ ،ﻫﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ،
ﺋﯚﻣﯜﺭﻟﯜﻙ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ،ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ،ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻴﻠﯩﻖ
ﯞﻩ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﺭﻭﻟﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﻯ - 60 .ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ،ﻣﯧﯖﻪ
ﭘﯧﻨﻰ ،ﭘﺴﯩﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ،ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺋﯩﻠﻤﻰ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﻪﻫﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﻯ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﻩ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻫﯩﻢ
ﺭﻭﻟﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘ ﺯﻭﺭ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﯜﻧﯜﻡ ﻫﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺟﺎﻛﺎﺭﻟﯩﺪﻯ .ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﻚ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺵ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﺟﺎﺭﻯ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ،
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﯛﭖ ،ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﯜﺷﻰ،
ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﺶ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺸﻜﻪ
»ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ.
ﻣﻪﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
1ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭘﻼ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﯚﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﻫﻪﻣﺪﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺋﯚﺗﯜﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ" ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﺎﺗﯘﺭ "ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺭﻭﻫﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ "ﻳﯧﯖﻰ
ﺑﯚﺳﯜﺵ ﻫﺎﺳﯩﻞ "ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﺩﯦﮕﻪﻥ
ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ .ﻫﻪﻣﺪﻩ ﻳﺎ ﻳﯩﻐﻼﺷﻨﻰ ،ﻳﺎ ﻛﯜﻟﯜﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ" .ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ "ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ "ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ

"ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻣﯩﺪﯗ؟ ﺩﻩﭖ -ﺋﯚﺯﺋﯚﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯗﺩﯗﻡ .ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﻳﻐﯘﻧﻰ
ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻱ،
ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﻐﺎ ﺋﻪﻛﻪﻟﺪﯨﻢ.
ﭘﻪﺭﯨﺸﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ .ﻫﻪﺳﺮﻩﺗﻠﻪﻧﺪﯨﻢ .ﻧﻪﭘﺮﻩﺗﻠﻪﻧﺪﯨﻢ .ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﯩﺴﻰ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﯘﭼﯘﺭ ﻗﺎﭼﯩﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺩﯦﺘﺎﻟﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﺴﺎ
ﺑﻮﻟﯘﯞﻩﺭﻣﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﯘﯞﻩﺭﻣﻪﻳﺪﯗ .ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﻠﯩﻢ
ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻣﯧﯖﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ،ﭘﯩﺴﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ
ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯘ
ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ" .ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﺎﺗﯘﺭ "ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ
ﺑﺎﺭ" .ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯚﺳﯜﺵ ﻫﺎﺳﯩﻞ "ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ .ﻟﯧﻜﯩﻦ،
ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﻳﯧﺸﯩﻐﺎ ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺭﻭﺷﻪﻧﻜﻰ ،ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﺍ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ "ﻣﯧﯖﻪ ﭘﯧﻨﻰ،
ﭘﺴﯩﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ،ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺋﯩﻠﻤﻰ ،ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﻪﻫﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ "ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺳﺎﻫﻪﺩﯨﻜﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺯﻭﺭ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺑﻪﺯﻯ ﺟﻪﻫﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯘﻻﺭ -ﺑﯩﺮﺑﯩﺮﯨﮕﻪ -ﻗﺎﺭﯨﻤﯘﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺷﯘ ﯞﻩﺟﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ،
ﺗﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺸﺘﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﯩﻠﯩﻢ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻤﯘ "ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﺎﺗﯘﺭ "ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﺭﻭﻫﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ "ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯚﺳﯜﺵ ﻫﺎﺳﯩﻞ "ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻫﯧﭻ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻳﻮﻕ ﺗﻪﯞﻩﻛﻜﯜﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ
ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﺍ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﻛﻪﻡ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻢ ﻳﻮﻕ.
ﺑﻪﺯﻯ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ
1ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﺋﯚﺗﯜﺷﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﺭﻭﻝﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ60- ،ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ -ﺋﺎﺗﺎﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯜﻧﯜﻡ ﻫﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ.

ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ60- ،ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ 2000-ﻳﯩﻠﻼﺭﻏﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭ :ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
) (1ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﺎﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
) (2ﺧﻪﻧﺰﯗ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺋﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﻰ ﯞﻩ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ
ﺷﻪﻫﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻧﺎﻫﯩﻴﻪ ،ﻳﯧﺰﺍ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ
ﺧﻪﻧﺰﯗ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻳﻮﻕ ﺩﯦﻴﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
) (3ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ -ﺋﺎﺗﺎﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ
ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻐﺎ ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
) (4ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﻣﯘﻫﯩﺖ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚﭖ ﻳﺎﻛﻰ ﺧﯧﻠﻰ
ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻫﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﯞﻩ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ.
ﻗﯩﺴﻘﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﻐﺎ
ﺯﺍﺩﯨﻼ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻧﺎﻫﯩﻴﻪ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ
ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ .ﻫﺎﺯﯨﺮ ﻧﺎﻫﯩﻴﻪ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ 1-ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﯩﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﻰ ﻣﯘﻫﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯚﻣﺮﯨﺪﻩ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﻛﯩﺸﯩﺴﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ﺑﯚﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﺎ
ﻫﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﻚ ﺷﻪﻫﻪﺭﻟﻪﺭ ﯞﻩ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﺩﻩﻙ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﺩﻩﻙ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﻩ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯧﭽﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﻫﯧﻜﺎﻳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯗﺭ .ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ
ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ
ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯜﻧﯜﻡ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ

ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻨﻼ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﻛﻪﯓ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻫﯩﺘﺘﺎ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ
ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﭖ ،ﺋﺎﺷﯘ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﺎﺷﯘ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻞ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﺪﻩ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺗﻜﻪ
ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ .ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﻨﻰ ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯧﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺋﻪﻫﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭﺩﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧﯩﻤﻪﻥ.

 4.ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳﯚﺯ
ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻳﺎﺯﻣﺎﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ :ﺳﯘﻧﯩﻤﻪﻥ
-:1ﻧﻪﻗﯩﻞ "ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﯩﺸﯩﮕﻪ
ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺷﻪﻫﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﯖﻠﯩﻤﻨﯩﯔ -ﺋﺎﺗﺎﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﯩﻠﻰ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ  54ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﭼﺎﺭﻩﻛﻠﯩﻚ ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﻳﻪﻛﻜﻪ
ﭘﻪﻧﻠﻪﺭ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ،ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻼﻧﺪﯨﻢ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ
ﭘﻪﻥ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪﻥ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺑﻪﻛﻼ ﺗﯚﯞﻩﻥ،
ﺧﯩﻤﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺍﻥ  7ﺑﺎﻻ ﺋﯚﺗﯜﭘﺘﯘ .ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻤﯘ  80ﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ
"ﺋﻪﻣﻪﺱ.
-:2ﻧﻪﻗﯩﻞ "ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯘﻡ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺧﻪﻧﺰﯗ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻱ" ،ﺑﯩﺮ
ﺳﯘﯕﻠﯘﻕ ﺭﻩﺳﯩﻤﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﭼﺎﭘﻼﭖ "ﻛﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ﺩﯦﺴﻪ" ،ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﻢ ﺭﻩﺳﯩﻢ ﺳﯩﺰﯨﭗ ﻛﯧﻠﯩﯖﻼﺭ

"ﺩﯦﺪﻯ ،ﺩﻩﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ .ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻢ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻗﻨﻰ ﺧﺎﺗﺎ
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ: ،ﺋﻮﻏﻠﻰ "ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺳﻪﻥ ﻣﯧﻨﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﻏﯘﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ ،ﻫﻪﻣﻤﯩﻨﻰ "ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯩﻢ! ﺩﻩﭖ ﻳﯩﻐﻼﭖ
ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ .ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﭽﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﯩﻼ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ "ﻳﯚﺗﻜﯩﯟﻩﺗﺘﻰ.
-:3ﻧﻪﻗﯩﻞ "ﻣﯧﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﺎﻻﻡ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻦ
ﺋﺎﺗﺎﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭙﺘﯘ .ﺑﺎﺭﺳﺎﻡ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ ﺳﯚﺯ ﺑﺎﺷﻼﭖ" ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﺑﯘ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﯩﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﺋﯚﮔﯩﻨﻪﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺰ -ﺋﺎﺗﺎﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﺸﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ "ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ
ﺩﯦﺪﻯ- .ﺋﺎﺗﺎﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﻪ -ﺗﺎﻻﺷﺘﺎﺭﺗﯩﺶ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ،
ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻗﻮﭘﯘﭖ" ،ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻞ ﺗﯩﻞ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻣﯘ ﻳﺎ "ﺧﻪﻧﺰﯗﻣﯘ؟
ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺳﯩﻨﯩﭗ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ ""ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺩﯦﺪﻯ .ﻫﯧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯩﺸﻰ "ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﯘ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ "ﺑﯩﻠﻪﻣﺪﯗ؟ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺳﯩﻨﯩﭗ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ ﺧﺎﻧﯩﻢ "ﻳﺎﻕ.
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﯩﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ "ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻪ
ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﻣﯩﺴﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺪﯗ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻣﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺪﯗ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﮔﺎﭼﺎ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﮔﺎﭼﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮔﺎﭼﺎ -ﺑﯩﺮﺑﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺷﻪﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺪﯗ ﺩﯦﺪﻯ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ
ﻏﯘﻟﻐﯘﻻ ﮔﻪﭖ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ -ﺋﺎﺗﺎﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﭘﯩﻜﺮﻯ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ
ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﺘﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻮﺵ
ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺭﻩﻫﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﯘﻗﺴﺎﻕ ﺑﯘ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻨﻰ ﻳﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯚﺗﻜﻪﭖ ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻜﻪﻥ ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﯩﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ
ﺳﯚﺯﻟﻪﯞﯦﺮﯨﭙﺘﯘ ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻫﯧﭽﻨﯧﻤﯩﻨﻰ "ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﭘﺘﯘ.
ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ "ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ "ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ
ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻼﺭﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
 http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinc6_QoshTil2.pdfﮔﻪ
ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ .ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﯩﯖﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﯧﻘﯩﯖﻼﺭ.

ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺋﻪﻫﻠﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﯞﻩ ﺋﯚﺯ
ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ -ﺗﻪﻟﻪﭘﺘﻪﻛﻠﯩﭙﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ :ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ
] [1ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ 1-ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﯩﺪﺍ
ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯧﻠﯩﭙﺒﻪﺳﯩﻨﻰ  3-ﻳﺎﻛﻰ 4-ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﻤﯩﻐﯩﭽﻪ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺗﯘﺯﯗﻣﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ 4-ﺳﯩﻨﯩﭙﻘﺎ ﻛﯚﭼﻜﯩﭽﻪ
ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻼ ﺋﯚﺗﯜﭖ ،ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﻰ ﺩﻩﺭﺳﻨﻰ 4-ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻦ
ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﺯﯗﻣﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺵ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ "ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ
"ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻧﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ،ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ -ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻴﭙﻪﻥ ﯞﻩ ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﭘﻪﻧﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﺳﺎﯞﺍﺗﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻐﺎ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﯞﻩ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻳﻮﻕ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﯞﻩ ﺳﯩﻨﺎﻕ
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ "ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ "ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻐﺎ
ﺋﻪﯓ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.

] [2ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻞ ،ﺑﯩﻠﯩﻢ ﯞﻩ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻜﻰ
ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺷﺘﺎ" ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﺎﺗﯘﺭ "ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺭﻭﻫﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ "ﻳﯧﯖﻰ
ﺑﯚﺳﯜﺵ ﻫﺎﺳﯩﻞ "ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﻫﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﺵ .ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ
ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﯩﭽﻪ
hood.com/article-topics/whats_the_right_amount_of_homework.html
ﮔﻪ )ﻗﺎﺭﺍﯓ ،ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻪﺭﻩﻟﻠﯩﻚ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻕ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﭼﻮﯓ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﻳﻮﻕ

ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻕ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ1- ،ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﺎ ﻫﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ 10
ﻣﯩﻨﯘﺕ2- ،ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﺎ 20-ﻣﯩﻨﯘﺕ3- ،ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﺎ  30ﻣﯩﻨﯘﺕ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ
ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻫﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ  10ﻣﯩﻨﯘﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﻣﺎﯕﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭼﺘﺎ
ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﻫﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻕ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯗ؟
ﻣﻪﻥ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻳﺎﺯﻣﯩﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻤﯘ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﭖ ﺋﯚﺗﻜﯩﻨﯩﻤﺪﻩﻙ ،ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ،
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻕ ﺗﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺩﻩﺭﺳﺘﯩﻦ
ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﭖ .ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ
ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯘﺗﯘﭘﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﭖ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻕ ﺗﻪﻧﻠﯩﻚ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺋﯩﺶ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ،ﺋﯚﺯﻯ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ،ﺋﯚﺯﻯ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ
ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﻫﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﯩﻠﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﻟﯩﻖ ،ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭﻧﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺎﺩﭼﺎﻧﻠﯩﻖ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﻪ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺑﺎﺷﻼﻣﭽﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﻫﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﺎﻥ .ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ
ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﻣﯜﯞﻩﺗﻜﻪﻧﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ
ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ؟ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ "ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﺩﻩﻙ ﻳﺎﺷﯩﻐﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﯘﺵ "ﻛﯧﺮﻩﻙ
ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﮔﯧﭙﻰ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯖﻤﯘ ﺑﺎﻟﯩﺪﻩﻙ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﻫﻮﻗﯘﻗﻰ ﺑﺎﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺪﻩﻙ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﯚﺳﯜﭖ
ﻳﯧﺘﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﻣﻪﻥ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻧﯘﻗﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﺳﺘﯩﻦ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ.
] [3ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﯚﭼﯜﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﭽﻰ ﺩﻩﯞﺭﺩﻩ
ﺗﯩﻞ ﯞﻩ -ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻴﭙﻪﻥ ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯘﺵ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺩﻩﻝ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﭖ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ،ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﻪ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ "ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ "ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﻛﯩﻨﯩﺸﻜﯩﺴﻰ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﻫﻪﻣﺪﻩ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ
ﺭﯨﻘﺎﺑﻪﺕ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺗﺎﻟﻼﭖ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﺘﯩﺰﯨﻢ -ﻗﺎﺋﯩﺪﻩﺗﯜﺯﯛﻣﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺳﺎﻫﻪﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﻪﻡ
ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻣﺎﯞﯗ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎ :ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ

><http://www.isbe.state.il.us/bilingual/htmls/biteacert.htm.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﺭﺩﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺩﻩﺭﺱ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ﻫﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﻠﻤﯩﻴﻠﯩﻖ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺧﺎﺗﺎ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﻪﻗﻪﺩﻩﺭ ﻣﯘﻫﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﯩﺴﻪﻣﻤﯘ ﺋﺎﺯﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﻣﻪﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﺋﯚﺗﻜﯩﻨﯩﻤﺪﻩﻙ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ،ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ ،ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﻴﻪ،
ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ ،ﮔﺮﯦﺘﺴﯩﻴﻪ ﯞﻩ ﺷﯟﯦﺘﺴﯩﻴﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭ "ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ "ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ،ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﯞﻩ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯩﺮ
ﻣﯘﻧﺘﯩﺰﯨﻢ "ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ "ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯘﯞﺍﺗﻘﯩﻠﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﺏ ،ﺑﯘ
ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﭼﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺯ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻳﺎﺵ -
ﺋﯚﺳﻤﯜﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻪﯞﻻﺗﻘﯩﭽﯩﻤﯘ ﺋﯚﺳﻤﻪﻱ ،ﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ
ﺑﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﻤﯘ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ
ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺑﯘﻳﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﯞﻩ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.
ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﺎﺯﻣﺎﻣﻨﯩﯔ 2-ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﺍ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﭖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ "ﻗﻮﺵ
ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ "ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﯞﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻥ .ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﻩﻙ،
ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ "ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ "ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ -ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺰﯦﻤﯩﻦ ﭘﻪﺭﻕ
ﺑﺎﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﺭ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﻠﻤﯩﺴﻪ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﻯ ،ﺟﯘﯕﮕﻮ ﯞﻩ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻐﺎ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺨﺘﯩﺴﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﭖ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﯛﺷﻨﯩﯔ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻼ ﮔﻪﭖ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﻰ،
ﺑﯩﻠﯩﻢ ﯞﻩ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﯚﯞﻩﻥ ،ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﻗﺎﺭﺍ
ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﯞﻩ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﯩﻼ ﻳﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﻣﻪﻥ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
-ﺋﺎﺗﺎﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ،ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ،ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﻣﻪﻝ

ﺋﻪﻫﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ،ﺟﯜﻣﻠﯩﺪﯨﻦ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﺎﻧﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ
1ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﺋﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.
ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﺎﺯﻣﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ " "8ﺳﻮﺋﺎﻝ ﻏﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭ 2-ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ :ﺩﯦﮕﻪﻥ "ﺷﯘﯕﺎ ،ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﺘﺎ ،ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﯜﻟﻠﻪﭖ
ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ
ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ،ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻐﺎ
ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻫﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﺶ "ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻳﺎﺯﻣﺎﻣﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ،ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ "ﺧﻪﻟﻖ "ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ""ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﻰ ﻧﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯘﻕ ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﺴﻪ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ -ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﺟﺎﻥ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﯞﺍﺳﯩﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺗﻪﻫﺪﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﭘﺘﯘ .ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻳﺎﺷﺎﺵ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﯓ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﻟﻪﭖ .ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﻫﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ
ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﻗﯩﻴﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ
ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ﺋﻪﯓ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﻪﻫﺪﯨﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻫﺪﯨﺖ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎﺵ "ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﭺ ﻗﻮﻳﯘﭖ "ﻛﯚﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻛﻪ ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻫﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﭘﻪﺭﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﻣﯩﺪﯞﺍﺭ
ﺑﯚﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﺋﯧﻜﺴﭙﻮﺭﺕ ﺳﺎﻧﺎﺋﯩﺘﻰ  2-3ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﻣﺎﺑﻪﻳﻨﯩﺪﻩ
ﺩﯗﭺ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺸﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺧﻪﯞﯨﺮﻯ ﺑﺎﺭ .ﻣﻪﻥ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﻧﺴﺎﻳﯩﻦ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ
ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ  10ﻧﻪﭼﭽﻪ
ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻼ ﭘﻪﺭﻩﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﻰ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ -ﺋﻪﮔﺮﯨﺘﻮﻗﺎﻱ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﭖ ،ﺋﻪﯓ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ -ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﻳﻮﻟﻰ "ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯘﻕ ﺩﯙﻟﻪﺕ "ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﻪﻛﯜﻧﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ .ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯘﻕ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ،

ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﺑﯩﺮ
ﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﺎ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﺎ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺟﯘﯕﮕﻮ
ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻪﻙ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﺘﯩﺰﯨﻢ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ
ﺗﯘﺯﯗﻣﻨﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮﻝ ﻳﻮﻕ .ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﺍ
ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﺘﯩﺰﯨﻢ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﺗﯘﺯﯗﻡ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ
ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﮕﻪﻥ- ،ﻗﺎﻧﯘﻧﺘﯘﺯﯗﻡ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ -ﭘﯩﻜﯩﺮﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻮﻏﺪﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ
ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﺍ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ،ﻫﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ "ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ "ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ
ﺑﺎﻗﻘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﯩﯔ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﺪﺍ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﯞﺟﯘﺗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﺎ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﺩﯗﺭ.
:ﺗﻪﻫﺮﯨﺮﻟﯩﮕﯜﭼﻰ ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ )(http://www.orkhun.com
ﺩﯨﻦ ﻳﺎﯞﯗﺯ.

ﻣﯘﺷﯘ ﻳﺎﺯﻣﯩﺪﺍ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﻪﻟﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ :ﺗﯩﺰﯨﻤﻠﯩﮕﻰ
* ﻛﺎﯕﺎﺱ ﺧﺎﻧﯩﻤﻨﯩﯔ 22-ﺑﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩﻭﻛﻼﺩﯨﻨﯩﯔ ﺟﭙﻪﮒ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﯨﻜﻰ :ﻫﯚﺟﺠﯩﺘﻰ
http://www.meripet.com/Sohbet1/kangas/
* ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ «ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﺋﯘﭼﯘﺭ »ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﻧﯩﯔ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺕ
:ﺋﺎﺩﺭﯨﺴﻰ http://www.eric.ed.gov
* «ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﯩﯔ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ »: 8ﺳﻮﺋﺎﻝ
http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=20694
* «ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭼﺘﺎ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ﺯﯙﺭﯛﺭﻟﯩﮕﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﻯ »
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ :ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻼﺭ
http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinc6_QoshTil2.pdf
* ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻛﯧﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ

ﺭﻩﺳﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ:
http://www.isbe.state.il.us/bilingual/htmls/biteacert.htm
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻕ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ؟: *
hood.com/article-topics/whats_the_right_amount_of_homework.html

