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 سةر ثرؤسةى فيَركردني مةلةواني:هؤكارة كاريطةرةكاني 
لة زؤربةى والَتان دايك و اوكاةكان هةولَدةدةن كةمندالَةكانيان فيَري مةلةواني بكةن، هةنديَكيان سةركةوتوو دةبن   

ريَطرةكان لةبةردةم لة كارةكةم و هةنديَكيان بيَ ئةجنام، هؤكارةكاني بيَ ئةجنامي وسةرنةكةوتن بةيوةستة بةكاريطةربوون و
منداالَن كةهةردوو هؤكار ريَطرن لةبةردةم فيَربونيان، بؤ ئةوةى هةم دايك و باوك هةم راهيَنةر ومامؤستا نةكةونة ئةو هةالَنة 
كة دواتر نةتوانني خؤياني ليَ رزطاركةن ثيَويستة لةسةريان هؤكارة كاريطةرةكاني سةر ثرؤسةى فيَربوون شارةزابن لةوانة 

ي دةروونيةكان، هؤكارة فيسيؤلؤجيةكان، هؤكارة فيزياييةكان( بةهةردوواليةني ئةريَين ونةريَين بؤ ئةوةى سود هؤكار)
 لةهؤكارة باشةكان وةربطرن وخؤبثاريَزن لةهؤكارة ناباشةكان  لةبةرامبةر مندالَةكانيان. 

  هؤكاري دةرووني: -1

مةيل وئارةزوةكان ومندالَ وئةوانةى تازةفيَردةبن ويَناكردني ئةو هؤكارانةية كة لةهؤشي فريخوازدان يا ثةيوةسنت بة   
 وةرزشي مةلةواني لة بريوهؤشيان كةلةمانةى خوارةوة خؤي دةبينيَتةوة:

بريتية لةباري دةرووني ئةوكةسانةى دةيانةويَت فيَري مةلةواني بنب ئةويش بةهؤي ئةوةى كةمةلةواني نازانن يا  ترس: -أ
بينيوة يا بيستووة لةريَطاى ئةو ضريؤك وسةرطوزشتة ناراست ونادروستانةى كةلةباوانيانةوة بؤيان  ثيَشرت رووداوي خنكانيان

دةطيَرِدريَتةوة بؤ ترساندنيان ودورخستنةوةيان لةئةجنامداني مةلةواني لةزيَ وكةناراوةكان ودةرياضة ومةلةوانطةكان 
ناشارةزاييان لةمةلةواني وادةكات كة بةشيَكي زؤر لةطةجنان بةبيانووي نةبووني هؤكاري ثاراسنت وسةالمةتي، لةاليةكي تر 

 دووربكةونةوة لةمةلةواني، لةاليةكي تريش نةبووني ثرؤطرامي خويَندي وانةى مةلةواني لةقوتاخبانةكاندا.
 ر لةوانة:باريَكي دةروونية تايبةتة لةاليةن منداالَنة سةرهةلَدةدا وثةيوةستة بةضةند هؤكاريَكي ت نةبووني ئارةزوو: -ب
بةشيَكي زؤر لةخانةوادةكان بةثيَي ضةند داب ونةريتيَك كةدوورة لةشارسةتانيةت  وثيَشكةوتين  هؤكاري كؤمةالَيةتي: -1

 سةردةميانة مةلةوانيان حةرام وقةدةغة كردوة لةسةر مندالَةكانيان .
ين كةل وثةلي وةزشي زؤركةس ناتوانيَت بةهؤي طراني لةنرخي بةشداري كردن لةمةلةوانطةكان وكرِي هؤكاري ئابووري : -2

 مندالَةكاني ببات بؤ فيَركردني مةلةواني لةئةجنامدا ريذةى ئةوكةسانةى مةلةواني نازانن بةرزدةبيَتةوة
بةشيَكي زؤر لةخةلَكي ثيَيان واية دةبيَتة هؤي دةرخستين الشة بةتايبةتي الشةى ئافرةتان لةبةرامبةر  هؤكارى طياني: -3

ش لةرووي كؤمةالَيةتي وداب ونةريت وبنةما ئايينيةكان رةتكراوةتةوة، بةالَم ئةطةر ضاو بةفةرموودةكاني خةلَكي ئةمة
ثيَغةمبةران )عليهم السالم( وسةركردة ثيَشووةكان داخبشيَنينةوة دةبينني مةلةواني رؤلَيَكي طرنطي طيَرِاوة لة دروستكردني 

 نةتةوةكاندا. 
ندة ئةم دوو هةستة لةبةشي فيسيؤلؤجي مرؤظن بةالَم لةهةمان كات كاريطةري دةروني بؤ هةرضة هةسيت بيسنت و بينني: -4

ئةو كةسانة دروست دةكةن كةلةكاتي فيَركردنيان داوايان ليَ دةكريَت كة هةناسةيان رابطرن و سةرئاو بكةون و ضاوةكانيان 
ن سوور هةلَدةطرِيَت وئاسيت بيستنيان كةمرت دةبيَتةوة بكةنةوة، بةهؤي ثالَةثةستؤي ئاو وبووني مادةى كلؤر لةئاوةكةدا ضاويا

بةهؤي مانةوةي تنؤكة ئاو لةطويَيةكان، ئةوةش ترس ودلَةراوكيَ يان بؤ دروست دةكات وادةزانن كةئةم دؤخة لةسةريان الناضيَ 
 دةكريَ ودواتر نامييَنَ. كةلةراستيدا ئةم دؤخةي ضاو سووربوونةوةو طران بيستنة تةنها ضةند كاتذميَريَكي يةكةم هةسيت ثيَ

 

  هؤكارة فيسيؤلؤجيةكان: -2

يةن هؤكارة فةسلةجيةكان رؤلَيَكي باالَ دةطيَرِن لةسةركةوتين ثرؤسةى فيَربووني مةلةواني بةتايبةتي ئةطةر لةال   
ئةوانةى تازةفيَر دةبن بةباشي سوودي ليَ وةربطرييَ، وةك دةردةكةويَ كةفيَركردني رةطةزي ميَ ئاسانرتو خيَراترة لةرةطةزي نيَر 
بةهؤي ثيَكهاتة وضرِي الشةيان هةروةك كةسيَكي قةلَةو ئاسانرت سةرئاو دةكةويَ لةكةسيَكي الواز، تةندروسيت باش وفراواني 

باشن بؤ فيَربووني مندالَ يا فيَخواز، دريَذي ثةلةكان يارمةتيدةرة بؤ ثالَناني ئاو وبةرنطاري هيَزي ئاو سيةكان كارئاساني 
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كةئةوةيان ثةيوةستة بةتواناي ماسولكةي مندالَ و فيَرخوازان، هةروةك ضاوةكان رؤلَي باشيان هةية لةفيَربووني راست 
 ومةلةواني لةسةر هيَلَيَكي راست. ودروسيت جولةكان لةكاتي بينيين ريَرِةوي قؤلَةكان 

 

  فيزياييةكان:  هؤكارة -3
خواز زؤرتر لةناويدا مبيَنيَتةوة بةهؤي ئةو جياوازيةى كةهةيةتي لةطةلَ رثلةى طةرمي ئاوةكة وادةكات كةمندالَ وفيَ   

وا، بؤية طرنطة سوود لةو وشكاني كة لةسةر راهاتووة، وةهةروةها بةهؤي ئةو ثالَةثةستؤ وضرِيةى كةئاو هةيةتي لةضاو هة
ضرِي ثالَةثةستؤية وةربطرييَت بؤ سةرئاوكةوتن لةريَطاى زانيين ياساكاني سروشت وئةو ثةيوةنديةى كةهةيةتي بةثرؤسةى 

 خيَرا فيَركردن لةطرنطرتين ياساكان:

استة( واتا هةرضةند هيَزي ) بؤ هةموو كاريَك كاردانةوة هةية، يةكسانة بةهيَز وثيَضةوانةية لةئار  ياساي كاردانةوة: -أ
بةكارهاتوو زياتر بيَت بةئاراستةى ستووني بةرةو دواوةثالَنان بةرةو ثيَشةوة بةهةمان هيَز دةبيَت، ئةمةش لةريَطاى 

 ثالَناني جومطةى ئانيشك بةرةوثيَشةوة بةدةست ديَ لةكاتي ئاراستةكردني جولة لةناو ئاودا. 
 

ةستاو بةوةستاوي وجوالو بةجوالوي دةميَنيَتةوة ئةطةر هيَزيَكي دةرةكي يا ناوةكي )هةموو تةنيَكي و ياساي باري لةش: -ب
كاري تيَنةكات( خيَرايي زؤرتر وةدةست ديَ لةكاتي زيادكردني خريايي يةك لةدواى يةكي بالَةكان بةشيَوةيةكي ريَك وبةهيَز 

 بةريَرِةويَكي دروست. 
 

باسك( هةرضةندة هيَزى ماسولكة زؤرتربيَت  بالَةكان دريَذتربن بةرطر باشرت ×  باسك = بةرطر× ) هيَز  ياساي نويَلَةكان: -ج
 و زؤرتر دةبيَ و ثالَنان بةرةو ثيَشةوة باشرت دةبيَ. 

 

ثيَويستة جةخت بكريَتةوة لةسةر كةمكردنةوةى ئةو بةرطرية زيامنةندةى دةكةويَتة سةر الشةي فيَرخواز يا بةرطري:  -د
ي ئاسؤيي الشةو كةمكردنةوةى جولة شةثؤليةكان لةسةر ئاو، لةهةمان كاتدا جةخت بكريَتةوة لةسةر مندالَ لةوةرطرتين بار

 دؤزينةوةى بةرطرية سوودمةندةكان بالَةكان و قاضةكان لةكاتي بةكارهيَنانيان بة ئاراستةو ريَرِةوي جولة.
 

جؤري لةش وكيَشي جؤري ئاو، وةرؤلَي كاريطةري  كرداري سةرئاوكةوتن بؤ سةر ئاو ثةيوةندي هةية بة كيَشي كيَشي جؤري: -ه
هةية لةسةرخستين الشة بؤسةر ئاو وئاساني لةخؤطوجناندان، وةك دةبينني لةكاتي فيَربووني مةلةواني الشة سيَ شيَوة 

 وةردةطريَ لةناو ئاودا:

ؤ فيَربووني مةلةواني ئةو بارةية كةبةكةسي تازةفيَربوو  ئاشنا دةكريَت وةك هةنطاوى سةرةتايي ب باري ستووني: -1
بةجؤريَك كةسةكة لةناو ئاو لةسةر ثيَيةكاني رادةوةستيَت وةلةم بارةدا كيَشي جؤري لةش طةورةترة لة كيَشي جؤري 
ئاو بةم جؤرةش الشة باري ستوني وةردةطريَ لةسةر رووي مةلةوانطةكة، لةمةشدا بةرطري ئاو زؤرتر دةبيَت لةسةر 

 زؤري لةشة بةئاو. الشة بةهؤي بةركةوتين بةشيَكي

كاتيَك كيَشي جؤري لةش يةكسانة بة كيَشي جؤري ئاو يا كةمرتة وادةكات الشة لةناو باري ناوةندي ) هةلَواسراو(:  -2
 ئاودا باري هةلَواسراوي وربطريَ، وةجولةى ريَك وهاوسةنط لةم بارةدا كةمرتة وةك لة باري يةكةم.

لةكيَشي جؤري ئاو وادةكات كة الشة سةرئاو بكةويَت و جولةى الشةو كاتيَك كيَشي جؤري لةش كةمرتة  باري ئاسؤيي: -3
 خزيين لةسةر ئاو ئاسان ترة لةبارةكاني تر. 

 


