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 :ود  يچه ميرجت  

 

ي ًلچ   هس يًد   لاۇ اهما   ،يچدگ   تاغو  کأ پر ئک اد-وادلئي زۆي يکاي يربؤ وادًئلاداه ولۈب اديپ   اداپۇروي   -ًگييؤجيگ 1001-

 ؤييۆد پاتيک ئلئمس غئ وايللااۇ ىل  يب شو  ئد ئلاي يرل  يکت  ر ا   رۉذػه   ًگئياداس يدرؤغ .رؤيلگ   وؤرهيتيي يًيتسز  ل   ًگييۆزاإ

 ريکه   ،دادبًيض رادر اباد وؤد  ييۆد ند   رئتاب ،ىيدتل  آ يمليدؤپ ،وايئداغ يريب وادًئر يالامئدر غا يگۉياۇ .رئدز آ-زآ ادًئتاييبد  ا  

 ئلاپو   چؤًيلاإ  اًئئغغآ زي اإسيب ،الطۈب ادياغۉلۇ د سئمئغاي .راب ادس ئمئداي ًگيسيب يربؤ وادئميلالاۇغ هليلاد ئهلۉۇغد ند  

 .رؤيرب   ليسد   پيرۆدلۆگ الطۈب کلل  د   -کس  م  پل  گ  - ،رؤيدا   ريطي   هيۆزاإ ئزار باۇ ًگئياس يزآ سغئ ئهلاکر ا  - پد  ا   ولۈب

 

کايا ئوغۈ ًگاي -ًگييؤجيگ 1001-  ًگئياييزاتياف ،ئمئئغلئلئمس غئ ًگيًيتژ ۉيض— ههؤي تاز  وؤيکچ   هيۆزي اإًض   ادًئر التد 

 ًگئًئغۉرهۉد رد  ؤغ ًگئًئر غاۇديۆگ پار آ ئالدر ئضآ اتر اۇ ،يميگم  تيگ پئغل ز اض ادتار ۉض پئياجآ ىل  يب رالتمائالد لآر  

 ًگئًئر ل االو  وؤيريچگ   وادغاب ًگئر يالامئدر غا وؤيدا   تک  ر  د   هدر ل  يکت  ر ا   اد-اي ًگئر التر ۉي ئيايا  - ًگگ   ،يميرلل  يکغ   ئيلاج

 وؤيلد  ياۆ ىل  يب ئػئلئر ئديضالاضا   واديات ايۈگيلۈذيپط ًگئر الياداغي ئهۉهاۉ ،يميػيليدا   وايب   ًگئديآ ند   ئيلاج

 يليد رد   ،ئلئمًتاب ند   ىيريغ ،تيگااۇ وأر اإ هد-يليد ًگيرل  يکت  ر ا   .لدأ تايگطآ اقميتآ ئيۉه— ئمئئغلئميآ ًگيررل  يکيپ

 عييپل  گ   زاإ ًگيًيرضد   ًگئًئر يالامئدر غا ًگيًيرل  يکت  ر ا   تيگااۇ ًگاي -ًگييؤجيگ 1001- .شل اد ود  ر کل  يرلت  مک  

 .راب ئئغلياب زئض ولۈب ئكيل  اًئر اللالتغا لايضۈض ومائچ پيلگ   ًگيًيرل  ز اإ ،ييػپل  گ   زاإ ًگيًيرضد   ،ئئغًلئتار يآ

 

کايا وأر إد ود  ًيچاي الكد-ده-ًگييؤجيگ ريب يگۆه- ،ئلاي يهۆياإ ريب رد   ًگيًيگيليجيدر  إد الكد ئالئمد  ئرالتد 

 .رؤيلگ   پاب اًئر التاطاله-تار ئه ه،ًيرل  گطل  يا-تئهاۉ ًگيًيگيلۆچپئک عک  تدم  أز 
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 کت  ير  يب .يدتا   وۆپجاۆ ئًئاغلمۈب هيا   اتادر ئغ سم  چاإ -ًگييؤجيگ 1001- ئاغمغغاتاۉ ًگيًيطمم  د   ًگيرل  تي  يضؤد ۉغ

 هد-ند   يرًگل  يج  ۆکياإ -ًگييؤجيگ 1001- .يدتر  إد ترغ   هًيگم  تا   ريضؤت ئلييگااۇ هًيگيليجيدر  إد ًگئر رل ئداغ ند   ئجئز اي

 .يدپيرب   اداب ئرلاۈي هًيرل  يکت  ر ا   پار آ ىيکغۉپ .پئک وأر اإ اد-اداپۇروي   راتابيۆگ ،اد-اداييضطۉر رالئجيالتارهۈد ئياۇ

 

 ؟يدر  إد يليدؤي ند   هدر  يي لاۇ ه،هؤي -گيجه 1001-

 

 اػئتاپ راييدرؤغ نيدر  يب وؤيرۆدلاإ  ئياۇ هد-يطت  ر ا   ،پئر ئتاي ادًئياي ئسغئ ريب ماػآغ وۆگ رد   ،يزاإ -ًگييؤجيگ ريب گيۆه-

کايا ئالدًئالد  ادًئتايار  ًگئياػئتاپ راييدرؤغ ،ادييگۉۈرضئدآ .رئدئطئدًئئغي ًگيًيرل  يکت  ر ا   پار آ ىل  يريدػرل  يب ئللار آ د 

يگا اۇ ىيچاۆ کم  تا   شل اد ئًئياج زاإ اداس يدرؤغ .رؤيلگ   کس  گ   اداس يدرؤغ ئسغئ ًگيًيريزو   گيۉياۇ ،يگۈيطالمغا سغا غئغاب

 اػئتاپ .راييغۈ وارهاتغۉ هدًيري   ئلئمس غئ ريب ًگاي يًيکت  ر ا   ،يگۈيطاتآ يگاد ،اد-رايالغاب هؤگرهب   پئديآ رل  يکت  ر ا   ئلئمس غئ

 اداس يدرؤغ ،يگۈًطغ  ۆد ماػآغ .راييغۈ اياديگاد يکيدًاي يگره  ۆدلاإ  ئياداس يدرؤغ ىيچاۆ کم  ًگل  يد ئًئس ائ ًگيًيکت  ر ا   الطۈب

 .راييغۈ وارهاتغۉ هدًيري   ئلئمس غئ ًگاي ئياۇ هًي   ،اد-رايالغاب هؤگرهب   پئديآ يًيکت  ر ا   يًجيکاي ،پهالاهات يًيکت  ر ا   ييگکاإ

 لۉاۇغ چاۆ  ار اييدرؤغ هدًيچاي يگۆروإد لۈغ اداس يدرؤغ .رايلغا واميۉد يًيًچ  گ   ًگييؤجيگ 1001 اػئتاپ ،ىل  يب کيلل  يغ  

 .رؤيلم  يب پيرۆدلي اإ ًيطي  ا   ًگئًئر لالۉاۇغ زاإ اػئتاپ راييدرؤغ نً  يچاۆ يگۉيۈغ ،رؤيرب   پۉرۇغد

 

کايا -گيجه 1001-  وايالغاب ئًئغاب ًگئًئباتيک ىغ  ۆد هس يميلا   ًگيسيب ًگئًئطئدًئئغي رل  يکت  ر ا   وايلآ هًيچاي زاإ ئًئر ل د 

 .ريدل  يغ   ئطئياه ًگيًيکت  ر ا   وايالاليآ ئييگۉۈض يگۉياۇ ند  

 

کايا اداس يدرؤغ ند   راييدرؤغ  ادر ئضآ X سيب ئًئتاهۉلاغه وۉزاي يًجيلکاي ئالدار اب ئباتيک رل  يکت  ر ا   ىل  يسيريگ هًيچاي ًگئًئتد 

 تيگااۇ ،وؤيًيليب يربؤ ود  پئک ئباتيک لاۇ مادآ ۉب .صئر ايپات هدًيررل  ض  ا   ًگيميداي-وآ ئطئچًئض تاييبد  ا   پار آ واغاي

 وادتاي ئذئر ات ًگيًييػر  إد ادًئاغپر ۈت پار آ ًگئًئدًئئغي ۉب اد-ادر يالاهاز  لۈغ پئر اب .رايرئديالتار ۉض پيييد رض  ا   وايلايات

- وؤيدا   يگۆررۆگ ًگئًئچًئض ولۉتۉت ئدآ ادر لاۈي .يًک  ا   واييپالاضاد پيلييد ىل  يده ا  ميرجت   واداچرضاپ لاۇ ،پئلئر مائچ

 ،پالغاب ئًئغاب ًگيرل  يکت  ر ا   اهما   ،لدأ يللب   هس يب ئيۉهزاه ند   ئواتضۈض ًگئًئطئدًئئغي رل  يکت  ر ا   ئلتآ -گيجه يگۆه

کايا وايالاليآ ئييگۉۈض  .يًک  ا   راب اد-ادياۇ تد 

 

 يرلۆد ،ئالدير اژ  يرلۆد هًيچاي يگۉياۇ هدر رل  ۆوإد يرلۆد .رؤيدا   ماو ۇد نگ  ل يب   واديي اۇگم  ػلل  يهؤک پئللاۉ  ًگئًئدًئئغي

 يررل  اگؤدوئض پاتيک االبيگاۈض ،رل  يچيکت  ر ا   يرلؤيۆد ىل  يب يلکاي .رئدپۉرلۉد پيليسيريگ رل  يکت  ر ه ا  ز ؤت-زهؤت وادػئئمچ لايضۈض

 هًيغۆريئگ ئلئمرياتغۉ ًگييۆزاإ ئدًئئغي .ررل ئدپئدار ياي ئرالئدًئئغي پئک ىل  يب ئدآ -گيجه 1001- ،پئلآ پئز اي يرل  يکت  ر ا  

XIV-XVI داکطييا يبد  ا   يگۉياۇ ،رايلۈب هيه ا  در ۆضۆه ادر رل ئضآ  ار ل ۈب والئر ئغآ لاهآ هدر رل  ۆوإد المئيگر ۈض شاد الطۈب ئضر 

 يًيگييلأر إد واچاد هو هدر  يي ًگيًيغۆريئگ يًجيلکاي ادئملئر يآ-ئريآ ًگيرل  يکت  ر ا   ئالدئدًئئغي ه،د-أر ئگ يگاۈغ .يلم  چ  

 .لدأ تاز  اقرجاب اغاب ئئغػئياًئض کم  ل  تيگطک  

 

 .ريديرض  ا   ود  ر  إد ًگمئلاد لاۇ ؛لدأ يرض  ا   ًگيًيجۆزۆد اد-اي ًگئر ۈوتآ ريب يللب   ئطئدًئئغي -گيجه 1001- ،ىل  يب کيلل  يغ  

 پۉلۈب ئضاًئز اد-يًجگ   ًگئًئر ۈلکلۈف پار آ هد-يربؤ وادمئدغا ،پۉلۈب يللب   وادر يالاهاز  نئدغا يرل  تژ ۉيض ًگيرل  يکت  ر ا  
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 .ريدپيلگ  

 

-يريب اچيۉيۈب ئيۉهزاه ًگيًيرل  ز اإ رل ي اۇ يکۆچ ،رايلۈب ئلالمآ ادئمًلئتار يآ يًيکت  ر ا   ريب رد   ،ادًگئيرلاب -ييؤجيگ 1001-

 الطۈب ۉب .رايلۈب کره  ئگ اد-ئًئئغدر اب ًگئًئر التاپئض ئهۉهاۉ ًگيرل  يکت  ر ا   ريؤبک يلو   هيئي .لدأ ئلئمػئيالاغب ىل  يب يريب

 هؤگلمئب ار رل اپۈت ىييل  تر غ   اچيۉيۈب راللالتغا لايضۈض ود  ر  إد هد-ند   اچيۉيۈب ئتاغو  وأر إد ،ادًئيالمۈب چيد ،ئرل اۇ 

 .رؤيرب   کيًليهکۆه

 

 يکيتضاتياف واغياًتغا ريًگًگػ  اي هر ل  ػاي ئالدًئضار آ ًگئر هالادآ هو وايرمائچ هز ۆي يلچيۆگ شاد يًيرل  تًم  ل  ا   اييزاتياف

کايا وايلآ هًيچاي زاإ ئررل ادياج  لاطئه .کر  گ   که  سيريگ اًئر اتاد ًگيرل  يکت  ر ا   ئمئدغا ًگاي -يکدأ  گيجه 1001- ئرل د 

کايا ئالدًئالد -تآ چاآغ ار غا- ،ئالدًئالد -ىئج ند   ئچئملاب- ،ىيچاۆ  که  سيريگ اًئر اپۈت رل  يکت  ر ا   ئمئدغا ًگاي ئرل د 

کايا ۉب .رل ۈب  اباتيک-وادپاتيک ،ايرلاميت-ايرلاميت واديات يبد  ا   ،پيريگ اًئر الئدًئئغي يرکاي ًگاي -ًگييؤجيگ 1001- رالتد 

 واز اي پيرۆچئگ ادر ل اۇ  ه،د-يليد واييالتۉواپات هدج  ر  د   يللب   ًگيرل  يکت  ر ا   وؤيريگ ار اپۈت لۈغ .يلم  چ   ااغلمۈب ىل  گ   پيچگ  

 .رؤيدا   ئكلتاياغ اًئئغلۉ رۇغد ًگيريکيپ ۉغ اد-ئاغلمۈب پئک ًگئر ل غۉغغۈ کچ  ۆب-کل  ئب ىل  يسيريگ وادًئپار ات رهالادآ

 

کايا وايرئديالتار ۉض ئًئغۉرهۉد عئياغاي ًگيًيرد  ؤغ ادوئض ئالدر ئضآ اتر اۇ ًگئر پالار آ  هدر رل  ۆوإد مئيگۈض شاد ئرل د 

 ريب والئر ئدغمالئر ئػلئچ ىل  يب ئرل االو  ور  يچگ   وادغاب ًگئر هالادآ رل لالو  ۈي لاۇ اچتادآ .رؤيريگ اًئر اپۈت رل  يکت  ر ا   وأر إد

 پۉلۈب رل  يچتً  ض   هو ررل  اگؤدوئض ئضابالآغ ًگئر هالادآ وؤيدا   تک  ر  د   ادياۇ ؛رؤيلۆ زۆد ادًئضاضا   ئذئر ات ًگيًيگيئض ئكغل ۉب

 اد-ادر ل اۇ  ىيلو   اهما   ،یک  ي  ئي شاد ود  يًگکيرل  يکت  ر ا   يکيتضاتياف هد-يليتض ه،د-يليد ًگيرل  يکت  ر ا   وؤيريگ ار اپۈت ۉغ .رايرۉد

 وايديگالآ ئًئر ل غۉيۉد يگيئض ىئپل غا اچيۉيۈب ئطئياه هد-يزاإ ،پۉلۈب پئک رل غۉغغۈ والًآ ىييکل  چ  ۆب-کل  ئب

 .رئدر ل غۉغغۈ

 

کايا رد  ؤغ يليد لۈغ ىل  يسيريگ ادًئئغي ۉغ  -ادًئالد ۉقػاغه ند   ئكغآ- هد-يريب وادًئر ل غاضۉي ئوغۈ ًگاي ًگئًئر ل د 

کايا کايا -ئالدًئالد ىيدتط  مغ   ىل  يب ىيدتر  ۉي- ،تد  کايا -المآ چۆ ا- وايلآ هًيچاي زاإ ئتد   يکيۆک- اد-ئلاي يگۉيۈغ ،ئضد 

کايا -ئالدًئالد کايا وؤيريگ هًيچاي ًگئتد   .ريدر ل  يکت  ر ا   ىيميک رل د 

 

 ئكلئچوادلآ-کيرليکه   يريب ًگئًئر اپۈت رل  يکت  ر ا   وأر إد هدر رل  ۆوإد مئيگۈض شاد -ًگييؤجيگ 1001- ه،د-هرضب  ئلغا

داکطييا رۆضۆه کس  گ   مئيگۈض رل اۇ  ،پۉلۈب رل  يکت  ر ا   ئالدًئير اژ   ۉب .ريدپيليسيريگ ادًئئغي ند   هدر ۆضۆه ،پئيرلاميت ىل  يب ئضر 

 هو ًگيرل  يچػاي يچکۆ يلۆگ ،ًگيرل  تًره  ؤيۆد ۉقيواۇ ادر ل اۇ  ىيلو   هيئي ،ريدپيلۆ زۆد هدًيچاي ًگئًئتالاي رد  ؤغ ند   رل  يکت  ر ا  

 ادر ل اۇ  .رايلئر ئديالتار ۉض ئغۉرهۉد ًگئر رل اضغا-پئر غا وؤيرئگ وۆگ ىل  يب چياز غا ىل  گ   تابغا ،پلػاي اديۉه-ادياۇ

 کيرليکه   .رؤيليدا   وايب   ًگئديآ شاد ئرالئملئغر غا وؤسيرک  ئگ ًگئر اللالتغا ىل  يزا   يکدأ ًيرد  ؤغ رلالادۈف   ًگئر غاۇديۆگ

 ئلئملئچار غاضاه ريب ًگاي ًگئر الئيادۉر هو ًگئر يالايرۉد ادًئغاب تي  يميکؤ د ئئغًلئتار يآ ،ًگيرل  يکت  ر ا   يکدأ ًيتي  يضؤد

کايا يليد لاۇ .رئدتار ابائ وادًئئغيلايلئيلز ۉد ىل  يب رل  ز ئض ئلاياًيک ،ود  ًيگييلؤيليسرک  ئگ پئلئر ئديالتار ۉض ادياداغي  ًگئر التد 

 اقچيب وؤيليدا   ىل  يب يتي  يي اقهلار غاضاه چًپل  ئک نط  يا   ،لدأ ىل  يب ئداطاله ئكلئچيگلات ريب هًگيد ،ادتلاد ىئپل غا ،يتژ ۉيض

- ئلۇ د ود  ر ل  تک  ر  د   ئملئر ئػلئچ اقجالمۈب پئر مائچ ظاب ،ىيچاۆ لاطئه .ريدپيلۆ زۆد ادًئضاضا   رالئملئچوادلآ ئملئر ئػلئچ



5 آراپ حاتا گچیریپ نشیر اتدی: عبدالقهار صوفی راد                             
 

کايا ادًئالد يرلياق لابيز   ئلآ ند   ريکه   هليلاد  ۉبآ ند   ريک ۉبآ- ،-يکت  ر ا   ادًئالد تاهاغ-ۉبآ ىيدتل  آ- اد-ئلاي يگۉيۈغ ،-تد 

 .رئدئضغاضۉي پئياجآ ًگيرل  يکت  ر ا   ئالدًئالد کيرليکه   -يکت  ر ا   ادًئالد يچکيأد فۉراه- ،-يکت  ر ا   ادًئالد ريض

 

کايا ئالدتاپئض ۉغ  پئلًآ پئلئز اي ود  ًيليد ًگئر الئجئديآ يکت  ر ا   ييئگ-شئگ اًئطئدًئئغي ئلوۉزاي -ًگييؤجيگ 1001- رل د 

کايا ،ىل  يب ئلاز اۇ .رئدپئيرلاميت قلو اۇ-زآ هًگيد ادًئتضآ ئهلغا ًگئر هالادآ ولآ  پئز اي لۈغ هو ريدپيليسيريگ  ًگئر ل د 

 ،ئلاي والئز اي پيًًگل  يد ادًئياديه   رد  ؤغ ،ؤيئگ ،ًگيتکطت   ،ئغۉرلا غۉيککطل   ئلۇ د ود  ًيرهل  ۆرواإ عيًپل  گ   هد-ند   ود  ر ل  و  يغ

 .رؤيدا   ئكلتاياغ ار يالالئديآ ئالدر لاۈي ئئغيلالئر ئدغالياب ىل  يب رالغۈلايد يهلۆلوۆغ ند   ئيلاج

 

کايا يلػيگد   ار ل االو  ىل  يريچگ   وادغاب  ًگاي -ًگييؤجيگ 1001- اد-اچيۉيۈب يليتض ،اد-اچيۉيۈب ئيۉهزاه ًگيًيرل  ز اإ رل د 

 .رايرۉد پۉلۈب يريب ًگيًيرکل  ل  ئب ئلتاممغئ

 

 پئلاس آغ ادر لاۈي ئرل اۇ  ،اقز اۉ ئضابالآغ ًگئر ل اۇ  .رايلۈب يطليۆت غاغاب ود  يۆبيۆد رل  يکت  ر ا   يبد  ا   اچيۉيۈب ئػئئمچ لئضآ

 دادبًيض وس  گ   هدس ييگد  - يريب وادًئر ل غاضۉي ئوغۈ ًگاي ًگئر ل اۇ  .رايالمۈب که  سيريگ هد-هًيريب چيد ًگئر رل اپۈت ىل  يچگ  

کايا ادًئالد  .-رئدتد 

 

 هو ريدپأر إد ادًئضار آ ًگئر هالادآ ئالدياداغي لايضۈض ريب يللب   يزاإ ًگيرل  يکت  ر ا   لۇا ،اد-الطۈب يلػيگد   ار اپۈت ئطياد

 هدًيريب ًگئًئر ل اهزايلغۈ -ًگييؤجيگ 1001- ادار اب ۉب .رئدپار ياي ود  ًگيگ شاد ادًئر ل ار آ زاإ ًگئر ل ۈغ ىل  يب ئلاز اۇ

 :رؤيدا   ئكلتاياغ هد-يگيللب   ود  ا   ًگئهادآ واز اي پيرۆچئگ

 

 ،الطۈب رهالادآ اقياهار غا رل  يجيًگل  يد رگ  ا   .ريديلره  ب   پئديآ ادئملئميل  هًيگيدميک ًگيًيجيًگل  يد يًيکت  ر ا   ئجئديآ يکت  ر ا  -

کايا ئالدًئالد رهالادآ یک  ي  ئي لاۇ ادياۇ کايا ۉب— ريديلره  ب   پئديآ ئرل د   ئالدًئير اژ  کيرليکه  / رئدادًئغاب ًگئباتيک رل د 

 رئتاب هد-ند   رل اػئتاپ لاۇ ادياۇ ،الطۈب يلػيگد   اًئر اپۈت ررل ادميکؤ د رهالادآ لاۇ رگ  ا   ،/.ش .م— .يلم  چ   ااغلمۈب رل  يکت  ر ا  

کايا ئالدًئالد رل  غو  ئض ئالدًئضار آ ًگئر يالاولؤپ  .-رئدادًئر ئدآ ًگئباتيک الطۈب ۉب— ريديلره  ب   پئديآ ئرل د 

 

کايا نط  يا   ،لدأ ئًئضايکتامت   يگۉياۇ ريب هًگيد رهالادآ ود  ر  إد يًيکت  ر ا    يًيرل  ػيلۆ زۆد زئض هو يًيليتض ًگيگم  تا   وايب   ئتد 

 هد-يزاإ ،کًج  ًگل  يد پيلۆگ نيلت   رئضطاب ادًئر يالايوا  - يگغئک ًگئر رل ادله  ا   ند   ًگئر رل ادميکؤ د .ررل  ؤيل  تيگطک   ند  

 ىل  يريػيچ ،ىل  يب اقلمۈب ئيايل اد ًگئر هالادآ ئالدر اپۈت لۈغ رل  يکت  ر ا   يکيتضاتياف هو ريالاهۇر يلػيگد   ار ل ۉچغۈ وارهئتاب

 والًآ وادر ل غۉغغۈ يلتي  يضؤد ود  ياۆ-تۆواإ ند   يضۆپئک هد-ند   ود  ر ل  لم  يکچ  اس ائ ئلاۉ  ،پالالض يًگد  أ ئدلۉر تًل  ب  

 .رايلۈب ئلۇ د ود  ر کل  ل  ئب

 

 ۉب يلو   هيئي ،رؤيلگ   ظۉد پئک غئغغۈ اد-ادًئر ل لالو  ۈي رد  ؤغ وايلئيلاد ادًئضار آ ًگيرل  تًره  ؤيۆد ند   ًگيررل  اگؤدوئض یاب

 .رايلۈب هدًيتي  يضؤد اًمئجغئ-وۉجئد چًپل  ئک ه،د-لدأ يلتي  يضؤد ود  ياۆ-تۆواإ رل اۇ  ،راب يتي  يضؤد غاغاب ًگئر ل اۇ  هدر ي  

کايا ،ئلاي ئػلۈب وۆگز ۆد ه،در ل  يکت  ر ا   ئلاي يگۉياۇ  .لدأ ۈقي ند   رالئملسئطتاياۉ وؤيلم  اي هز ئگ ادًئر اپۈت يًجيريب ًگئر التد 
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 وؤيکچ   ااغز اۉ ئالدًئر ل لالو  ۈي رد  ؤغ .رئدپئلئر ئديضالاضا   اددۉر غاغاب ود  يۆبيۆد رل  يکت  ر ا   يلتي  يضؤد ئكلئچوادلآ-کيرليکه  

 وادر ل غۉغغۈ .رايلئر ئػلاچ ىل  يب رالۈغلايد يرلگ  د   ،غاطغئ هدر ل  يکت  ر ا   ئالدًئالد ئكلئچوادلآ ،کيرليکه   يريگل  ۆررۆگ يگيئض

 ررل اضغا-پئر غا وار ۉتاۇ پئػئلئطغئ ادر ل اياذف  لۈ اداب واز ر آ هو ادر رل از اب— اقلجۈب کم  ييد ۈقي شات ادر ل اۇ  رکل  ل  ئب والًآ

 .ررل ايل اد يرل  يکت  ر ا   چيۆلکۆگ ئلئملۉچلۈاغر غا ،وايئداغ رل اۇ  .يلم  چ   ااغلمۈب ۈقي يگر  گ   ًگيػيريديۆغۆد ىل  يب اييزۈ پ ىيچاۆ

 

کايا ئضاضا   وؤيريتگ   هله  ا   ئًئهۉپلۈت رل  يکت  ر ا   -گيجه 1001-  .ريديليد ۉغ ئررل اپۈت د 

 

 ادًئضار آ ًگمئلاد .ررل ئدپار غا ىل  يب ررل از اي يرلۆد ادر اللالتغا لايضۈض يرلۆد يکدأ ًيري   وأر إد زاإ هًيرل  يکت  ر ا   ًگئياداس يدرؤغ

-نئلآ والمۉضۉه ،ادتاغو  وايلار غا ىل  يب يگيئض ئلاۉ  هد-يًلچ   هيۆگ ۉغ هر ل  يکت  ر ا   ادًئر رل اپۈت اييًطگ  يللت  ًاي ئجئر ابد  يگاإ هو

 -گيجه 1001- ادر ئضآ X پئر اب نيداي-وآ فار گۈ يلبيب ولۉتۉت ئدآ ادر لاۈي .رالئدر ايار غا رشت   اهادئلما   ار ل اۇ  ئرالۈغلۈليف

 سئطلدالآ ئرل اۇ  الطۈب رالئجييالاهاي المئيگر ۈض شاد ،رايديآ ىل  يب چير  گيي ،پيييد رئدپئلئز اي -تلاۉت ند   ۉقوۉض- يرل  يکت  ر ا  

 لگ  ضؤپ اًئاغلمۈب رۉذػه   هؤدييۆد ىيتۆب ًگيًيرل  يکت  ر ا   پار آ ريگل  ۆررۆگ سئضغۉلۈب ئلاي رل ۉب اهما   .رؤيدا   پاضاد ئيلايئز  ند  

 ادًئضار آ ًگئر الئجلئاۇ هو رؤيليده ا  ميرجت   هًيرلل  يد کت  ير  يب ًگييؤييۆد رل  يکت  ر ا   ۉب ،پالغاب وادر ئضآ XVII .يدلم  يب پيرب  

 .رايياز غا کييلۆتضاۆ ئلاۉ 

 

ه ميرجت   يگۈض وادًئضاييضۉيلۇ ور   رباتيکاۇ  هًيليد شۉر واداچپار آ ييئگ-شئگ ،کس  گ   يًجيريب يرل  يکت  ر ا   ًگئياداس يدرؤغ

 هًيچاي زي اإًيطمم  د   ًگيًيتکطت   ئضاضا   -ًگيرل   گيجه– هو ىل  يده ا  ميرجت   وادًئپار ات ئرۈوتآ ًگيررل  يتض   ۉغ .يدليدا  

داکطييا ًگيًيضکوۈکچاکر  .ی.اي کيهد  اکغئ آ ۉهلۈت سيکض   ًگييؤميرجت   لۈغ وايلآ  ادر لالئي ييج-1938-1929 ىل  يب ئضر 

 اد-واديات ليتض ،اد-واديات ئياه ًگيرل  يکت  ر ا   ه،چيگيدتي   ًگيًيرل  چيۆگ زاإ رۈتکادر   ند   يچم  يرجت   .ئدلئر مائچ پيليدا   پاچ

 شۉر يزاإ ًگيگره  يچگ   ئلاي ئػلۈب ئلاًيگيراۇ ،ادر التلاد ىئتار يآ هًگيد .رالئدػئلاچ ااغهالالض ئًئئغًلئالي اًئضاچپار آ

 ،ىيچاۆ لاطئه .ئدلۈب يللم  يکچ   اس ائ ود  پيًطيپر لاۇ ،ادتاغو  ئكدامػئئغض هر ي   ريب ىل  يب ئرل ارهۈي ًگيًيليد يبد  ا  

 سًگئلاي ادغۉغغۈ ىيتۆب هد-يزاإ ،ولۈب ئياکمئ د أر ئگ اًئر ل ادلا عيلۆ زۆد غئغغۈ پار آ ه،دًيطم  يرجت   ًگئر ل غۉغغۈ

 .ئدلئيالالض يمتير هد-ند   يغۆريئگ مئغاد هًگيد ًگئًغئغغۈ .ئدلۈب ئلارهئچغا وۉيۈب وادايئپلا ئلالمۈب

 

 ًگئر ل اۇ  .ئدًئلآ پئيالياض ئرل ۉ وغۈ ًگاي ًگيرل  يکت  ر ا   يکدأ ر يػي   ۉقهلۈت سيکض   ىيچاۆ ئدًئئغي ۉغ وؤيليدا   پاچ

 .ريدر ل  يکت  ر ا   يکدأ ًيتي  يضؤد ئكلئچوادلآ-کيرليکه   هد-ند   ئرل لالو  ۈي رد  ؤغ ئضابالآغ

 

 ييگؤلر  ئي ئضاضا   مئلاز اۇ .يدليريچگ   ود  ز ئگ وادايتغا يطم  يرجت   ًگيرل  يکت  ر ا   ،ادتاغو  والئيرلاييات هؤگلميدا   ريػي   پاتيک ۉغ

 ود  ر ل  هل  ۆج ئلاهيۈداي ولۈب ىلئ يطيم  ۆغۆد هو وادۉلرلۈرپذاد کج  کم  ر  گ   ه،ؤگرهيدػلل  يًگي   يًيليد يچم  يرجت   ،ود  س م  تگ  يتاۆ

 .ئدػئلاچ ااغلمۈب شل اد

 

 هي  لاض .م
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 تاياکد   ادًئلاد ئياۇغد يگۉياۇ ند   اػئتاپ راييدرؤغ

 

 ند   سئمئياتلۈض ًگيسيب ،يرب  هغائپ ًگيررل  ب  هغائپ ،ىئلطغا هدًل  ب   ئضاز او ۇا-تآ ًگئيلااغتلالآ ئلتار دغۉ وادار اي يمل  أ يللۆک

 يًلچ   هيۉيۆگ راػاغه-تاهايلئ ؤت ند   ىيلطيچا   يًيهر  ک   يزاإ ًگئيلالآ يگااۇ !ًگئلاديآ تاو ل اض هدهم  ادۉه سيميتر  س ذ  ئلآ

 !ىيرضب   از او ۇا-تآ تًل  ب  

 

 زئگ هًيگيدًچ  گ   ًگئر ل االو  يليدؤي وادًئر الغاب ًگيًيرلل  يطي   مئلاز اۇ ود  يۆزاإ ًگئهادآ ،ادتمائالد ،الطۈب يگۈض وادياۇ

 واديگۉچ اًئئغديلۈب رل  ه  ؤي ار ل اۇ  هد-ند   ار التامئلاغت ئالدالد رًل  چ  گ  -ىت  اإ اد-يگۈيطاۇ ،ىيچاۆ يگلم  يب پيير  واإ ند   پيريتي  

-تۆواإ ار ل مۉيگۈض رالتاياو ۇر ئالدًئالد رلل  يطي   مئلاز اۇ ،ىيچاۆ ئاغيمالالض ود  کم  تا   ؤيۆگ ًگئهادآ ىل  يب کيم  ۆغۆد

 !لالک  ر  ب   ايار اغاب يگم  تا   ئلاي رل ۈب اقپاض ار الالمد ئاليگر ۈض ئرالتاياو ۇر ئالدًئالد رالمئمئدغا .ريدپيرب  ئلغا پۉلۈب تاذيطي  

 

کايا ىي  يد -گيجه ريب يگۆه-  يليد لۈغ هد-ريگل  ۆررۆگ يلود  يۆا-تۆواإ ند   رل اهاي تًل  ب   ئداب يکدأ ًيچاي يگۉياۇ ،اد-رل د 

 .رئدر التاياو ۇر

 

 ررل  ؤيرب   يگۆررۆگ ادًئالد رالتاز  ود  يگ پۆتاإ مؤيير  يب ند   ىچ  گ   رالتاغو ر يب ،ولۈب ادر يالاهاز  نئدغا ادًئر التاياو ۇر الكد

 ،رئدئمدآغ ئتادر ئغ-واغ يگۉياۇ ،رئدر ادميدؤپ ود  مم  د   ند   رئدئرلاباد ماضاد وادر التاز  ئرلئض واًذئپ الطۈب لااغتلالآ/

 ادر رل ئضآ عيمچگ   ند   ادر يالاهاز  نئدغا ؛/رئدر ادميدر   ند   ريديلتم  رد  ه   لاۇ ،رۉدۈلي یات يگااۇ ادئملئداض ند   هدکيرلگؤيدر و  ر پ  

 ريب ئلچارر پ  -ئلوالالض ،يلليکو  -ريزو   ،ئيلۉغغۈ کل  -کل   ادًئر التايل و   یاتئد ند   واتطيدًيد ،لاز اۇ واديۉه لئي هچرل  ز ۆي

 ،يًک  ا   مادآ ئلاۉ  ىػ  يتي   سيمطک   ئضۉلاۉ  :ىک  ا   راب ئلاۇغ يکاي ًگئياػئتاپ ۉب ولۈب وادًئضاپيات واضاض .عئيملۈب اػئتاپ

 هيئي ،عئيماولؤپ ند   رئتاب هد-يطيکاي ًگئًئر لالۉاۇغ ؛يًک  ا   تيگيي ومائچ لئداج يايگئ سيًد   الطۈب يطيچيک

 کيمليکؤ د لئدآ اًئر التايار  زاإ ،پۉلۈب اػئتاپ اديۉدر ۉي زاإ لاۇ اد-ادغۉلۈب ۉغ .يًک  ا   ىره  د  ا   شاد ئضۉلاۉ  ني  د  ًيطيچيک

 اد-اًئدآ يگۉياۇ ،ىک  ا   ري  رئگ ئوغۈ ئياۇ تالاي يکدأ ًيري   وؤيدا   ئكلاػئتاپ ند   ئالدًئاغپر ۈت يگۉياۇ نً  يچاۆ يگۉيۈغ ،ريدپيدا  

 ئرضاپ ند   لاۇ ،يًک  ا   ررل  ي  يد اػئتاپ واهاس داغ الطۈب اًئيغاۇد يچيک ود  يۆزاإ يگۉياۇ ؛يًک  ا   ررل  ي  يد اػئتاپ راييدرؤغ

 ادًئئغلاػئتاپ زاإ ئطياد رد   ،يًک  ا   ور  ئي پاغاي هدًيري  -يرلي   زاإ هد-يطيکاي ًگئر ل اۇ  .يًک  ا   رد  ا   ئكلاػئتاپ اًئديلار اهاض

 ئكيلايئداغ ند   کيليلکت  -لۈب ،پۆرۆض کيمليکؤ د ئلتلادآ پلالئي يميرگيي ود  يۆتضاۆ ًگئتالاي ئالدًئتايار  زاإ ،پاغاي

 پئلآ پيديگ ئياۇ ه،د-ريدپيلگ   يضر  ئگ يًيطيًاي زاإ وۆگ ريب ئضۉلاۉ  ًگئر ل اۇ  ،رل  ؤرکئي پاغاي پيديغ   .رئدپاغاي هدًيچاي

-غاض هًيرد  ؤغ تيلار اهاض ؤت ،اد-رئدپۉلۈب اياو ۇر لۈي ،پيدا   یارجب   ئًغئۉريۉب يگۉياۇ مر  يزو   .رئدپۉريۉب هًيريزو   زي اإگلم  گ  

 هد-ند   رئدپئر ۉوغغۈ ئًئهلاض ًگئياػئتاپ ،پئر اب اًئر ۉزۉد ًگئياهاس داغ لاۇ يگۈيطاۇ .ريدپأر ئي لۈي چؤيؤتيي   پئر اب واهآ

 واهاس داغ .ريدپيرب   راباد يًيگيديؤيطل  اي ئًئاغميتغا پيلگ   اًئياي زاإ يگۉياۇ ند   يًيگيدًل  گ   يضر  ئگ ًگئًئيغاۇد زاإ ئياۇ

 ًگيررل  ؤکتاهسئد ،ًگئر رل ئتغا ،ًگيرل  ي  ۆد ،ئاغرهمائچ لۈي ئًئر رل ئداچ زاإ لاۇ .رئدپۉتۉت ئًئياغ لۈي ،پيريدليب ئكلئز ار  ند  

 هًيريزو   زاإ الطۈب يگم  تا   ئكرلادميکؤ د ادر ۉي ،چؤيؤيلگ   يزاإ ،رئدپۉريۉب ئًئئغدئلالمۈب راييات ااغهار اۉغ لۈي ًگيررل  ک  ئ ي ند  

 ،اديلۈب ئراي ًگييؤجيگ اهما   .رئدپار اۉغ واالب اًئتايل و   وؤيدا   ئكلاغ ًگئًئيغاۇد زاإ ،اد-رئدپئئمچ الطۈب يزاإ ،رئدپئر ئػبات

 پيريگ هگغئک پيلگ   ،رئدپئيلۇ د اًئس ائ ه،د-ريدپۆغۆد اًئداي ؤيکد  ر يب ئئغدياديغا پئر مائچ وادًئداي ئًئداز  ريب هديۆگغئک
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 .يًک  ا   واتاي پئغالالجغۉ هدًيگغ  ۆد زاإ ىل  يب لغۉ /رگي  / ار غا ريب ولۈب يريب وادًئر لالغۉ ًگييۆزاإ ئلايآ ه،رضئگ

 زاإ ،اد-رئدپۉلۈب خئض-خئض ئچاض هپد   ،پار مئيگار غا ييگاإ ًگيًيرل  ز ئگ يگۉياۇ ه،دير  ئگ ئتلاودآ ۉب اػئتاپ واهاس داغ

 مايطالالض ادمئًگئمئيغاۇد تغاو  يضلا   ىه   رگ  ا   ،الطۈب وايلۈب رالتاز  هليب  -هليب   ،ممايامئمچ ود  ر د  ؤغ سيًد   ىه  - :وادًئياي

 هد-يًيطيکاي ًگئر ل اۇ  ،اد-ااغر ئض ئًئجئلغئ لاۇ .ريدپيدپل  گ   يًيچاي ،پيييد -!ؤکيدر د  ا   رل  ه  ؤي رئگ یل  د   تل  ؤًًگ  ت  أ ۉب ،ئاغد

 ارر ئد اًئس ائ هديۆزاإ ًگئتۉًيه لۈغ ند   ًگئدااغض لۈغ الطۈب يگۈض وادياۇ ،ريدپيرۆدلاإ  پئپاچ هدًيررل  ي   واتاي لۈغ

 .ريدپأر ئي لۈي وؤًميأگ ،اچيايراب هًيرد  ؤغ وايلۈب ًگئًئيغاۇد زاإ ؤت ند   ريدپيرب   ۉقريۉب پيييد يلم  غۆد لۈي هًي   ،پيلۆ رواإ

 يگۈيطاۇ ،ريدپيرب  اي راپاچ ود  يگاإ ىيچاۆ کره  ب   راباد اًئيغاۇد يًيگيديؤيلگ   ًگييۆزاإ ،الطۈب ادًئتاغو  واغًالئالي هر د  ؤغ

 ىيتۆب اًئتارهۈد ًگئًئيغاۇد .رئدپئغهاللاض پئچآ اقجغۉ ،پيًگ  ب   اقچيب ،رئدپئئمچ ود  يۆيگاإ يگۉيۇا ند   راييدرؤغ

 اًئداي يػيمتا   ود  ا   ًگئًئلايآ يلو   ًگئياهاس داغ اهما   ،ريدپيدا   يگۆررۆگ وايئداغ ،پئر ۉتاۇ ىل  يب يگۉياۇ ،ريدپأس ب   يرد  ؤغ

 ئيغاۇد ئلاۉ  .رئدپئچغا وادًغئطائ پاوغغۈ ييد  ب   ،رئدپئلار اض يزۆي ،رئدپۉلۈب تلاۉت اقچيب لاۇ ،يگۈيطار ۉد پۆغۆد

 ،پۆدياإ رئدياييالتلاۉت يپلبؤض   يًغ  ۆد ار يآ وادًئئغلاػئتاپ ند   واديۉدر ۉي زاإ لاۇ ،ادًئتاغو  ور  ئگ ئًئياداغي يليد ۉب يگۉياۇ

 ئيغاۇد ئلاۉ  وۆگ ريب غاغاب ،يگۈض اهما   .رئديارهۉد اد-پئغار ۈض تاز  ريب چيد وادياۇ ه،د-ريدپيييد ىييؤرهب   راز آ يگاۉغ لگ  

 .ريدپيييد -؟ل-رئدپئلار اض نيگ  ۆزۆي ،پئچغا وادًغئطائ ،پاوغغۈ ًگييد  ب   ًگيًض   ،يلو   وؤيرئگ ،وغاۇد .وۈد-آ- :هًيطيًاي

 ًگييۆزاإ ادار اب يػيمتا   ًگئًئلايآ ه،د-ريدپيرب   پغاۈج پيييد -راب نيدر د   هدکر  ۆي ًگيًه   ،نئيغاۇد- :يگااۇ الطۈب واهاس داغ

 پئلئچآ يگۆيوئگ ًگيًض   ،يلکب   ،يلد  يگ ار ايکغ-او آ سيميکاي لگ  - :يگااۇ راييدرؤغ ادياۇ .رئدياميتآ يگاي اۇًيدر د   وؤيکچ  

 ًگئياػئتاپ .ريدپيديگ هکي   او آ ئيغاۇد يگۉياۇ نً  يچاۆ يگۉيۈغ ،ريديؤمي  وئگ واهاس داغ اهما   .رؤيييد -ًگئرضايالتاغ

 ؤيکد  ر يب ه،رضئگ ،لار ئتاۇ پيدر  ض   ود  ر ل  ر  يًجپ   لۈغ واهاس داغ .يًک  ا   راب مر  ل  ر  يًجپ   وايلئچآ واالب ااغب ًگئر الياج يکدأ يۆگغئک

 اد-ئلايآ ًگئًئيغاۇد يگۉياۇ .رايئمچ لغۉ يميرگيي ىل  يب اقريغئ يميرگيي ود  ر ي   لاۇ ،اد-رايلئچآ ئرالئپغا يگۆگغئک

 پئيالتۉواپات لئياض-لئيآ وادر ل اۇ  ىل  يب ئئغلادايئز  ند   يگيللز  ئگ سئطغئلئپات هد-يزاإ ،ىک  ا   رؤيلگ   ىل  يب ئضار آ ًگئر ل ۈغ

 ،ىيلو   ررل ئدپئر ۉتاۇ پئػئتغا کرک  ا  - لايآ ،پئر مائچ يًيرکل  يغا   ه،د-ررل  يدپيلگ   اًئغاب يگۉوزۈد ئلوۉض رل اۇ  .عئيمار ۉد

 ئياۇ ه،د-رؤيلگ   وادر يگئآ لغۉ /رگي  / ار غا ريب يگۈيطاۇ ه،ًاي .رئدپئر ئغئغ پيييد -!دۉضاه ،یآ- :ئلايآ ًگئياػئتاپ ؤيکد  ر يب

 ند   رالالريغئ-لغۉ يکل  يب   ،راتياي هليب ىل  يب يگۉياۇ لغۉ يگۈيطاۇ .رايالالجغۉ ئياۇ مل ايآ ًگئياػئتاپ ،رايالالجغۉ ارضغا

- ئيػآ ،اچياياليل غۈ ار اغاي وۆگ ؤت ،ررل اغياًياۇ ند   ررل اغيل اپئض ،ررل اغيۉچغۉ ند   ررل  ؤغيۆپاإ رل اۇ  ،ررل  ؤيديغ   پيري  ا   ار ل اۇ 

 ،اديار غا غائرلاطيرهغ   ،لالاو  رگ  ا  - :هيۆزاإ-زاإ ،يگۈض ود  ير  ئگ ئرالتاز  ۉب يطيًاي ًگئياػئتاپ .ررل ايئمچ ود  پيک   پۉلۈب هدتر  غا  

-غئيغا ،اد-ئئغيگلايجابغا يگۉياۇ يگۈض واديۈغ ،ريدپيدپل  گ   يًيچاي پيييد -!ليًگي   شاد تلپ  ۆک ئالدمئغاب ًگيًه  

 وؤمچاي-وؤمياي ،پيرب   کييلۆوئگ هيۆزاإ-زاإ ،پيييد -!لدأ يًچ   نًگ  يًگکيًه   ضالآ ۉب- .رئدپئلئر يآ اد-ئضاضطغۉ

 يگۈيطاۇ ،ررل ئدپئغار ۈض ئكيلاهآ-ئكلاغض رل اۇ  ،ريدپيلگ   پئديغا وادوآ ئيغاۇد يگۈض وادياۇ .ريدپيدا   صب   هد-يًيطره  ئي

 ييگکر   ،پئلئر يآ ئضاضطغۉ-غئيغا يگۉياۇ ه،رضئگ پيدر  ض   هيۆزۆي ًگئياػئتاپ واهاس داغ ئيغاۇد زاإ اػئتاپ راييدرؤغ

 يگۈض واديۈغ .عئرهئتاۇ پالماي يًيير  ب   يدًاي ،الطۈب وؤيم  ياي تاز  چيد لاز اۇ ،عئيمار ۉد ئكپجئر اس غئ يزۆي ،پيلز  ۆد

 الطۈب يدًاي ،ئدر ۉد پئلار اض يگۆزۆي ًگيًض   هدهر  ئگ يلکيا ،وغاۇد ،وۈد-آ- :پيًل  ز ۆي اياهاس داغ ئيغاۇد ئلاۉ  يگۉياۇ

- :واهاس داغ .ريدپيييد -ىئر ئدآ رب   پئديآ الطۈب ولۈب ههؤي يگااض .رۉد ئكپجئر اس غئ يگۆزۆي ،پيلز  ۆد ًگييگکر   ًگيًض  

 هًيري   ًگيمييگکر   امها   ،ىيير  ب   پئديآ يگااض ادار اب لاۇ ىه   ،ًگط  ييد ادًئالد يبؤبض   ًگيميگم  غۆد اضطغۉ-مغا ًگيًه  

 :راييدرؤغ ادياۇ .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -تا   شل اد يًه   يلو   وادالميتآ يًيبؤبض   ًگئًئاغمئمچ ههۆزۆي ًگئمئيغا ،پيلگ  

  .ريدپيييد -ىييد  يغا   نً  ه   ،رب   پئديآ يًيبؤبض   ًگيًغ  ۆد وادلاد ،پگؤيتاۆ يگۆرکئگ ىض   ىل  يب يلکاي-
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 ور  ب  اي وادمئس ائ ًگيًه   يًگيريزو   زاإ ىض  — :رئدپالغاب هؤگرهب   يگۆررۆگ واهاس داغ ،پيييد— نئيغاۇد ،يگالطۈب رل  يب-

 ولۈب يچکره  يتگ   تغاوۈض يگااض ًگيهۆزاإ ،يلو   نئدپار اۉغ پئئمچ ني  د  ر د  ؤغ مؤييا   ،پۉتۉت ئمئياغ لۈي ىه   ،ادًگئتاغو 

 ههۆگغئک ،ىيچاۆ اقلمآ يرد  وئگ لۈغ ىه   يگۈيطاۇ .يديؤغۆد امئداي نئيار ئدلغا هدکغئک ،پئر مائچ وادمئداي يميرد  وئگ

 يگۈيطاۇ ،نيدر ۆدلاإ  ئرل اۇ  ه،د-مۆدر ئگ ئًئياتاي هليب هدميگغ  ۆد ىل  يب لغۉ /رگي  / ار غا ًگئمئلايآ زاإ ،ادهار اب پئيلۇ د

 ًگيميگم  غۆد وادلاد ند   ًگيًيگم  گ  يتاۆ ًگيهۆرکئگ ًگيًه   ،اًذائ .نيدلگ   ًگائياي ًگيًض   هدا  - هدا   يًيريکيپ يگۉيۈغ

 .-ىئياميتآ نً  ه   ،اهار ۈض ىض   ىيلو   يًيبؤبض   ًگئًئاغمئمچ ههۆزۆي ًگئمئيغا ،پيلز  ۆد ًگيمييگکر   ًگيًه   ؛يبؤبض  

 هيگۆزۆي ًگئيغا ىيچاۆ ههؤي ،لالاو  رگ  ا   ،ىيچاۆ ئالد ًگئيلالآ- :اػئتاپ راييدرؤغ ود  يغا   ييۆزئض ۉب ًگيًيطيًاي اهما  

 يگۆررۆگ يگاي اۇًيطمم  د   ًگئًئر التاز  ور  ئگ ًگييۆزاإ واهاس داغ يگۈيطاۇ ه،ًاي .ريدپيًل  ز  اإ پيييد -!رب   پئديآ ئًئيمائچ

 ادياۇ .ريدپيييد -!ىيرؤيطل  اي کره  ئگ ىل  يب مۆزئگ زاإ ئيۉه- :پيًل  ز ۆي اياهاس داغ ئيغاۇد زاإ راييدرؤغ تاغو  لاۇ .ريدپيرب  

 ىل  يب يگۆزئگ ىض   يگۈيطاۇ ،رۉتاۇ پيًل  سيگ ادمئاغتاۇ وايلۈب ًگيًه   ه،د-یيد وؤيديگ ار ايکغ-او آ- :يگااۇ واهاس داغ

 .ريدپيييد -نًگ  يرضر  يتي   ييگۆزئگ هًيطمم  د   ،نًگ  يرضر  ئگ

 پئلآ ئًئر رل ئداچ اد-ئيۉغغۈ يگۉياۇ ،ريدپيريدتا   راج يًيگيًلي  ديگ او آ هديۆزاإ ًگئدااغض لۈغ اػئتاپ راييدرؤغ يگۈيطاۇ

 هًيچاي ًگئر ئداچ ريب لاۇ وادييگۉۈض اهما   ،رئدپئئمچ هد-يزاإ ًگئياػئتاپ هدکيرليب ىل  يب رل اۇ  ،رئدپئئمچ ود  ر د  ؤغ

 ئًئتاپئض مئغاد لاۇ يگۈيطاۇ .ريدپيرب   ۉقريۉب هًيررل  ؤکتاهسئد ،پيييد -!ىيطره  يگ نيک چيد امئياي ًگيًه  - :هد-ريدپيريگ

 مئپار ات واداغب ،يگۈيطاۇ ؛ريدپيريگ اًئاغتاۇ وايلۈب ًگئًئيغاۇد زاإ ،پيلگ   پئيلۇ د هگغئک اچًئر اۇغ ه،د-ريدپيدگ  يتاۆ

 رلالغۉ ،ئلايآ ًگئياػئتاپ اد-ادًئضار آ ًگئر ل اۇ  ،اقريغئ راپۈت ريب ؤيکد  ر يب ،اًذائ ،ىيلو   رئدپئر ۉتاۇ نلل  رض  يب ادًئس آغ ًگييأر يًجپ  

 ور  ب   يگۆررۆگ ًگئياهاس داغ ،اچيايلئديآ ئياز آ گًئًئز اهاي يدًيکاي ؤت رل اۇ  يگۈيطاۇ ؛رئدپالغاب پيريگ ااغب هليب ىل  يب

 يرل  ز ئگ ،پۉچاۉ وادًئغاب ئغۉد يگۉياۇ ،يگۈيطر  ئگ ىل  يب يزئگ ئياداغي ۉب اػئتاپ راييدرؤغ .ررل  يدپيدا   يًيرل  ػاي

 کر  گ   مغائلاػئتاپ هس يب ،يلد  يگ هديۆزاإ ًگيريزؤد ،رۉت- :پيًل  ز ۆي اياهاس داغ ئيغاۇد زاإ لاۇ نً  يچاۆ يگۉيۈغ ،رئدپرل ابغۉ

ي لد  يگ کچؤ يؤيرئگ يًيًغ  ۆد اًئغاب نًگ  يًيريب غاغاب ًگيػاي ۉغ ىغ  ۆد اس ئمئغاب ًگيسيهۆزاإ ؤت ،مغائرلادميکؤ د ،لدأ

 ،اد-ررل ئدپئئمچ وادئپغا ىيلسيگ رل اۇ  يگۈيطاۇ ه،ًاي .ريدپيييد -!ئوغۈ سيميًل  اإ  وادس ئمئياغاي ادياداغي هليب   !ئلار ۉتاۇ

 ،ادًئضار غئ ًگييؤمػچ   ريب وايآل وادًئياي ًگيسيگد   رۈغ اد-اًئر الػئر اب پيديگ لۈغ ،ررل  يدپأر ئي لۈي ،وؤمييد سيديۆگ-هجيگ

 ااغلمآ چًئد ،پيچاي وۉض ود  م  ػچ   لۈغ رل اۇ  .ررل ئدپئر اب ود  يۆتضاۆ ًگئجاآغ ريب وار ۉتاۇ پيرگ  ئ گ هدر ي   اقجۉلتاۇ

 ىئز اۉ ئلاي یل  و  ۆت ود  ًيچاي يگۉياۇ يگۈيطاۇ ،رئدپالغاب پئتآ ومۉلۈت ؤيکد  ر يب سييگد   ،ادًئاغچ واغاي وۆگ .ررل ئدپئر ۉتاۇ

 ئيۉه وغاۇد يکاي .رئدپئديغا واالب ااغجۉلتاۇ يکدأ ًيري   وار ۉتاۇ ًگئر ل ۉب ،اد-رئدپئغل اۉ  اياضمآ ،پئلغا ئرلاۈي وۆتۆض

 ه،ًاي ،/يًک  ا   کييب   اقچيب الطۈب چاغآ/ ررل ئدپئئمچ هيۆتضاۆ ًگئجاآغ يلکؤد اًئر ل لۉر غۈ رل اۇ  ،رئدپلۉر اق غۈچيب ،پۆرئگ

 تپ  أ ،ئليۈب ىئز اۉ ادًئطئغر غا ًگئر ل اۇ  ،رل  رض  ئگ ؤيکد  ر يب .يًک  ا   ررل ئتاۇ پئغار غا اًئاغلجۈب ههؤي ًگئييگۉۈض رل اۇ  يگۈيطاۇ

 پئئمچ ود  س ييگد   ىئج لاۇ .عئرهاب ئكدياض ريب الطۈب هدًيطپ  د   يگۉياۇ ،رئدپۉلۈب اديپ   ىئج ئلاي اقپغا يغإد ،يللل  ک  

 يگۉياۇ ،پئچآ ئًئس آغ ًگئئغدياض ،اد-رئدپئر ۉتاۇ پلغۆد ادًئاغغآ ًگئًئجاآغ وار ۉتاۇ پۆيۆه ًگئيغاۇد يکاي ،پيلگ  

 هز ؤت ،ئلاي ئػئديآ ًگئر ئداغ ،ود  ًيچاي يگۉياۇ ،ىيلو   رئدپئچآ اد-ئاغرجئپغا لاۇ ،رئدپئر مائچ اقرجئپغا ريب ود  ًيچاي

 پاجآ هليغ   يلز  ئگ لاۇ رئداغ اييئتآ ،او اد .رئدپئئمچ ىيلگ   واداو ي اۇلليب هچًاي وار ۉتۇا پار ئبلاي ىيميک وۆگ وغاۇد

 :رئدپئر ئديالتار ۉض
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 ،رار ئتآ ريگالاد هجيگ مۆت ئضالۉغغ

 

 .رار ئتاب هگيگر   وۆگلۆگ ئاغد ئرۉي

 

 — ئلامج   کد   وغاۇد وۆگ ود  غ  ئک راچ

 

 .ئلاض ،ولس ئدلئي رل ۈب ارقغ هس يگد   کئ گ

 

 ،ريدد  ضو  ئد لاي ،اديمائچ پار ئدلاي

 

 .رئداضطاد ،لۉله   ،ظۉذيب   ًصئج-ًصائ

 

 ،رار ئدالچ رالتاۇ ،نئر ئدلئي هديۆزئگ

 

 .رار ئدآل رلل  يض وار اب وادر الغاي زئگ

 

 ئكجاز آر يب ًگيًه   ،نيلز  ئگ   واديغا پئلآ پرل ۉاۇغ يطج  يگ یۈت ،تاس يرپ   ئللئضآ ،یا  - :پار غا هلًگ   لاۇ ىئج يگۈيطاۇ

 اًئرضلاۈي ىيلگ   مئيگاي ؛ريدپيديگ لااۉ پۉيغۈ هديۆتضاۆ ًگئًئس ئد ًگيلًگ   لي اۇًيطلل  ک   ه،د-ريدپيييد -!رؤيلگ   نئضاتاي

 ًگئًئج ،ىيلگ   ور  ئگ ئرل اػئتايپار ۉتاۇ هديۆتضاۆ ًگئجاآغ .ىک  ا   رئتاۇ مادآ ئياض يکاي هديۆتضاۆ ًگئجاآغ ه،طتر  ض  

 ًگئيغاۇد يکاي ود  ًيري   وار ۉد پۉرۉت راإ ادًئاغغآ ًگئجاآغ ،اد-رئدپۉيغۈ هدر ي   پئر يآ ود  يۆتضاۆ ًگئًئس ئد يًيطلل  ک  

 ىض   ىيچاۆ ئالد ًگئيلالآ- :الطۈب رل اۇ  .ريدپيدا   تار اػائ ىي  يد -يگۆغۆد اقغآ ،اد-يگامغۈرل وادًئج ۉب- :هد-هًيطيکاي

 ىه   ،سيًگط  م  غۆد اقغآ رگ  ا  - :ار ل اۇ  ىيلگ   اهما   .ررل  يدپيرب   پغاۈج يگااۇ ،پيييد -!تا   شل اد وادالب   ۉب يسيب ه،رهب   راز آ هس يب

 رل اۇ  يگۈيطاۇ ه،ًاي .ريدپيييد -رل آ  پۉرۈغض هليب ىل  يب سيًگيهد   ئسًگئئياج نًگ  يسيًگيکاي لاۇ يگۈيطاۇ ،ىئر ار اياۇ ئًئج

 ولار آ ًگيچ هديۆيگاإ ًگئر ل اۇ  ىيلگ   لاۇ ،ىيلو   ررل ئدپئر اب اًئياي ًگيلًگ   لاۇ ه،د-ررل  يدپۆغۆد هر ي   ،اقغآ وادًئر ل لۉر غۈ

 وادًئضلۉر غۈ اػئتاپ راييدرؤغ .ريدپيييد -ىئر ار اياۇ ئًئج ريزؤد اد-اضالمۈب ،ًگئضاب اقر ئتغا مز  اإ ،ًگيلگ  - :اد-رئدپئتاي

 .ريدپيييد -!يرو  د  ا   یارجب   ئًئداز  وايرۉيۉب هيگۆزاإ ًگئلايآ ۉب ىض   ،نئيغاۇد- :پيًل  ز ۆي اػئتاپ واهاس داغ ئيغاۇد زاإ يگااي

 ،پهلاۆ زئگ هًيريب-يريب پيػيديغ   رل اۇ  .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -!تا   ىض   ىل  يب يلکاي !ىيرم  تا  - :يگااۇ واهاس داغ اهما  

 زئگ سيض ،ىيلو   وؤيرئگ ؟غئۉدلۈب ههؤي ۉب- :ار ل اۇ  لايآ مئيگاي ،ىيلو   ررل ئدپۉرۉد هؤگمػل  ک  چ   ،پيدا   تار اػائ

 ،يگۈيطاۇ ه،ًاي .رئدپۉراۉ مز آ پيييد -!ىئر ار اياۇ ئًئج ىه   ،سيًگط  م  تا   يػاي ۉغ ،پيلگ   امئياي سيض رگ  ا   !ل-سًگئئرضاػيئپغئ

 لاۇ ،الطۈب گيۈض ود  ًيريل  ر  يتيب يًيرل  ػاي رل اۇ  ،ريدپيدا   یارجب   غئۉريۉب اًئر ل لۉر غۈ وادًئج هد-يطيکاي ًگئيغاۇد يکاي

 غئۉيجۈه رۆد ود  ًيچاي يگۉياۇ ،پئر مائچ ئًئئغپجغا وادًئاغغآ ًگئًغئۉتلغۈ ه،د-ريدپيييد -!ًگئالب يسيًگيربؤ- :لايآ

 پيييد -؟يهسييگؤيليب يًيگيده  ؤي ًگيرکل  ۆ زۆي ۉب سيض- :اد-رئدپئر مائچ کۆ زۆي عيمتي   زۆي ظبؤ ىل  ۆ زۆد هپۆي پيليدا   ئلاي

 ًگئًئج يطمم  د   ًگيًيرل  ي  ا   ًگيرکل  ۆ زۆي ۉغ- :لايآ لاۇ ادياۇ .ررل  يدپيرب   پغاۈج پيييد -!ۇقسمل  يب ،ۈقي- :رل اۇ  .رئدپار ۈض

 -ًگيرب   کۆ زۆي ريب يگااه سًگئئطياد رد   نًگ  يسيض .رل  يدتا   يسيًگيػاي ود  ا   ًگيسيض ىل  يب ًگيًه   هديۆتضاۆ ًگئًئداغ
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 ،ريدپيرب   يگاي اۇگۆ زۆي يکاي ،پئر مائچ کۆ زۆي ريب وادًئاغرهاب زي اإريب رد   ًگئيغاۇد يکاي يگۈيطاۇ ه،ًاي .ريدپيييد

 ريب يًه   ،اد-ئچدغا پئلآ پرل ۉاۇغ يطج  يگ ورلۉد پئياليۈت مۉيۈت ًگيًه   ىئج ۉب- :ريدپيييد هليغ   لايآ لاۇ يگۈيطۇا

-يدتيرکب   پئضآ لپغۉ يدي   وادًئغاد ًگئئغدياض لاۇ .ئدلاض غائدياض ادئاغرجئپغا لاۇ ،ئدلاض هًيچاي ًگئاغرجئپغا

 ريب چيد ئياۇ ه،ططل  اي تاز  ريب ييوئگ ًگئلايآ رگ  ا   ،ىيلو   اهما   ،ئدالغات هيۆبيۆد ًگيسيگد   واتاي پۉراۉ چو ئه يًه   ه،د

 :رئدپئديآ ئيۉغ ه،ًاي ،يريب ًگئر رل ئداغ ادار اب ۉب .يًک  ا   رؤيلم  يب ىئج يًيگيدکج  لم  يب پالالض پار غۈ ًگئداز 

 

 ،ادًئياي لايآ همتا   ئكيگلايجاًائ

 

 .ادًئياميپ  -تدأ سلم  يبار ۉد سيگر د  

 

 ،ىئر از آ رر  ب   هتؤک ،پالػئاغب ؤک

 

 .ىئر اب ريديؤيدا   وادئمًلغئز آ اهما  

 

 ،ئراز  رک  چ   پئک واديلاي ،رييد مۆديئض

 

 .ئرۈغ ًگئيلاي رئديمائچ هًگً  يئک

 

 ،ئًياۇ سًم  ک  ۆ ت اد-غاغاب واديلاي

 

 .ئًيۈب ئدپۉرۉب ،پئيرلۈد مابۉضۉي

 

 ،وچد  يد پئر ئدز آ ئهادآ سئهاتآ

 

 .ود  ػتيذب   ئدپئر ۉدولۈ سيمي  ا   وۈد

 

 :ريدپيييد هليغ   الطۈب يطيريب غاغاب

 

 ،ادگ   ود  ا   رکت   ئيۉلۈي ًگمئػائ یا  

 

 .ادۉج ارهغاز اي نيػاي واللئ ًگيًه  

 

 ،ىئضاتاه ًگئئغلئمغآ پئيار اۇ هللض  
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 .ىئضاتاد واللئ ررل  أ نئدللئ نً  ه  

 

 ،رل ۈب يگد   ؤممد   ،رئدئمهاس غئ ريب ائػك

 

 -رل ۈب ًگگ   اقپمئض ود  ًييۆگر اإ يگۉياۇ

 

 ىغ  ۆد اًئغاب يگۉيۉه ه،ًط  ييد ئًئج ۉب- :هًيريب-يريب ،پئلغا وار ياد هد-يطيکاي ًگئر ل اػئتاپ هًيرل  ز ئض واديآ ًگئلايآ ۉب

 .ررل  يدپييػيد -!ريدلدأ ىغ  ۆد اًئغاب ًگيميک چيد سيًد   تاز  ئلاي يگۉيۉه !يًک  ا   رت  ب  غبؤ ني  د  يًگکيسيب تاز 

 

 پئديغا هًيرد  ؤغ ًگئياػئتاپ راييدرؤغ ،پيديگ پئلئر يآ وادًئياي ًگئلايآ لاۇ هديۆزاإ ًگئدااغض لۈغ رل اۇ  يگۈيطاۇ

 يًيطلل  ک   ًگئًئطئر اب— اد-ًگئر الالريغئ ،اد-ًگئر لالغۉ ،اد-ًگئًئلايآ زاإ ه،د-ريدپيريگ هيۆگغئک زاإ اػئتاپ ؛ررل ئدپئر اب

 .رئدپالغات پيطک  

 

 وادًئيالالض ادًئياي هجيگ ريب ئسغئ کيدم  گد   لا   ،اد-رئدپالغاب پئلآ سغئ ريب هجيگ رد   اػئتاپ راييدرؤغ يگۈض واديۈغ

 .ريدپيدا   ماو ۇد پلالئي چاۆ  يزاإ ًگئياداغي هليغ   ؛رئدپار اۉغ پيرۆدلاإ  ،يگۈض

 

 هر أ هدر د  ؤغ پيديغ   ه،ًاي .ررل ئدپئچغا پئئمچ ود  ر د  ؤغ ىل  يب ئرل س غئ زاإ ،پيدا   تايرپ  -تاد رهالادآ نً  يچاۆ يگۉيۈغ

 .رئديالمغا سغئۉلاۉ  هد-هجک  ي   ئرلار اي

 

 سغئ ،پئئمچ مر  يزو   ،ىيلو   رايرۉيۉب يگره  ب   پيريتگ   سغئ هيۆزاإ ،أر ئگ اتادآ لۈغ ،پئر ئاغچ يًيريزو   زاإ اػئتاپ يگۈيطاۇ ه،ًاي

چئپل  ،صپ  ۉضطۉض ،اًئضلۉر غۈ ود  ًيرر  ب   اس ج   هيۆزاإ ًگئياػئتاپ ،يگۈيطؤلميب پئپات سغئ لاۇ اهما   ،رايالغاب هؤگمل  ز ئگ  ادلاد ک 

 ند   ئدآ ًگيًيطيچيک ،اداس يدرؤغ ئدآ ًگئًئضۉلاۉ  :يًک  ا   راب ئسغئ يکاي الطۈب ًگيًيريزو   ًگئياػئتاپ .رايراب هيۆياإ زاإ

 ند   وادًئغۉرهۉد ًگئًئر ل اػئتاپ واهاز  نئدغا ،ئًئر الغئز اي هًض   ،ئرپالاتيک يليد رد   ئسغئ ئلاۉ  ًگيريزو   .يًک  ا   اداز ؤييۆد

 مئلاز اۇ ،ار الالمد ئمئدغا سغئ لاۇ اد-يگۈيطاۇ ،يًک  ا   رايلااۇ پئک ئرالتاز  والئز اي وادًئر التاياو ۇر ًگئر الالمد ىچ  گ  -ىت  اإ

 ند   سغئ لۈغ ه،ًاي .ررل  ؤيييد عئيماًئغي يًيطچ  ريگل  ۆه ًگئر پالاتيک ئلغئز اي هًض   ولۈب يلػيگد   ار رل ئداغ ند   ار ل اػئتاپ

 پئلغا غايغا ىض   ىيچاۆ ههؤي ،ًگيرضؤيکچ   اضطغۉ-مغا پيدا   غئيغا ئداز  ريب ىض   ،يلو   وؤيرئگ- :عئيماديآ اًئضاتآ

 :ئرئدآ ريدپيييد یغ   يريب ريدميک ادار اب ۉب؟ًگئرضئتاۇ پئيلادل آ 

 

 ،راتاب هتطر  د   نيک-هدميک

 

 !رت  اإ ند   ۉب- :يگااۇ ًگيييد

 

 ،ئلاي ئػئغاي يگۆيۆگ تاغ
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 .-ئلامغ   مًگائيغا راتاي

 

-وادغاب ئًئئغديلۈب ًگيرل  ه  ؤي-ههؤي ادًئضار آ ًگييۆزاإ ىل  يب اػئتاپ ،يگۈض ود  ًييد  يغا   يرل  ز ئض يليد ۉب وادًئس غئ زاإ ريزو  

-اي ىه   يگۈيطاۇ ،رب   هًيلا   ًگئياػئتاپ لۈغ يًه   ىض   ،ماتآ ،ىيچاۆ ئالد ًگئيلالآ- :الطۈب اداس يدرؤغ .ريدپيرب   پئديآ اقيآ

 پيييد -ىيرد  ا   شل اد وادًئباز غا ًگئياػئتاپ ئرل اۇ  ،پۉلۈب وابرغۉ ىيچاۆ رل س غئ والمۉضۉه اد-اي ،ىئر ل غا يريد اد

 .رئدپئر ئغئغ پيييد -!المۈب يجيتلا   ود  يۆتضاۆ يگۉپوۈد هليب   ييگۆزاإ-زاإ ىض   ،ىيچاۆ ئالد ًگئيلالآ- :ريزو   ادياۇ .رئدپاس ئد

 ًگيًيگغ  ا   ىل  يب يزۆکاإ  ًگئياذياد ريب نيگ  اإ- :ريزو   ادياۇ .ريدپيييد -!رئدئلالمۈب هليغ   واکمئ د ۉب ،ۈقي- :اداس يدرؤغ اهما  

 اداس يدرؤغ ،پيييد -ه؟هؤي تاز  ىغ  ۆد اًئغاب ًگئر ل اۇ - .ريدپيييد -ىئر ايغۈرل پۆدياإ رغ  ۆد ًگائغاب نًگ  يًض   يًغ  ۆد اًئغاب

 .رئدپار ۈض

 تاياکد   ادًئلاد کغ  ا   ىل  يب زکۆاإ 

 

 ئلاه يرۆض-يرۆض يگۉياۇ— :رئدپالغاب هؤگرهب   يگۆررۆگ ريزو   ،پيييد— ىک  ا   راب راگؤدوئض یاب ريب ،نئس غئ ،يگالطۈب رل  يب-

 ًگئر الغغۉ ند   ًگئر لالاه ،ىل  يب ئتار دغۉ ًگئيلااغتلالآ يزاإ يگۉياۇ ،ىک  ا   راب اد-ئرل ااغچ ند   ئلايآ يگۉياۇ ،ىک  ا   راب

 ريب .يًک  ا   راب يگغ  ا   ند   يزۆکاإ  الطۈب ادًئطئپغا يگۉياۇ ،يًک  ا   راياغاي اداباۇ ريب راگؤدوئض لاۇ .يًک  ا   وؤيليب هد-يًيليد

 اجاضطار آ-پآ ،پۉليغۈ پئيلو ۉض ند   پيليرۆپۆض-پئلئر ئض ئاغتاي يگۉياۇ ه،رضئگ پئر اب اًئاغتاي ًگيگغ  ا   زۆکاإ  کس  گ  

 ىئيلار آ الطۈب يزاإ ًگيگغ  ا   ،راب واهاض ىل  د  ياإ ،ارپآ وايلاضطار آ پيًل  ا   الطۈب ادًئر ئدآ ًگيگغ  ا   ،عئيمار ۉد پۉلۈب

 لاۇ ،ًگط  م  يؤييد رؤييۆه ئياۇ ىئياجۈد ،اديمائچ عاي ريب تاغو ؤک هد-يزاإ ،رؤيييد عئرهايلآ چًئد ،عئيماتاي پيليرغ  چؤ

 وۆگ ريب هدر يل  ۆگ .يًک  ا   ري  لگ   پئديغا ورر  د   ،وؤًمل  گا   وؤک اد-ئتاغو  ود  يگ پۆيۆه ىئياجۈد ،ظۉمۈلي يػاي وؤيدا   ًگيگغ  ا  

 ىض   ،رؤيًيۆض نييۆتۆض پاداي ًگيًه   !ريدپيريتگ   ًگئتاغب ًگيًض  - :ريدپيديغا   ىئياجۈد يًيرل  ز ئض واديآ هگغ  ا   ًگيزۆکاإ 

 پئر اب هر ي   ريب ،پۆيۆه يًض   ىئياجۈد تاغو ؤک هًگيد ،ررل  ؤيدر  ض   ئويگا غۈاض ،يگؤيياي ارپآ ىً  ل  ا   نيگ  ۆزاإ ،ًگئرضئتاي يگالطۈب

 ،پيديکأ  اياديه   يًض  - :ريدپيرب   پغاۈج هليغ   يگااۇ ند   کغ  ا   .-ئلاهاليآ ىره  يگد   ،يلره  ۆض ري   ئالبرۆهي اإلو   ىه   ،رايديغا

 ،ًگائس ائ يًض   يگۈيطاۇ .رب  ئتاي هًي   ،اد-لۈب وار ۉت اد-اي ارهۉت مار ل ارضاۉ ،رب  ئتاي اد-لئئمي ىض   ،يلو   ررل اتآ ئكر ئتيۉيۈب يگاۉًيۈب

 چاۆ  اد-اي وۆگ يکاي ،وۆگ ريب ،اد-وغۉلۈب ولو لار ئض واديلاي ،ىيگم  ياي ئياۇ ىض   ،يلو   ررل  ر  ب   ابيۈي ه،د-ررل  ر  يتگ   اًگئاغتاي

 اد-ًگئئًجئد ،ًگئرضاًئد ني  د  تدم  أز  رئآغ يگۈيطاۇ ه،ًاي ،ىيگليطک   وادوۉض-وادتاۇ ،وامتاد تاز  چيد پيلۆگ

 يگۉياۇ مادآ وؤيدل  ػاي يزۆکاإ  يگۈيطاۇ ه،ًاي .يًک  ا   وار ۉد پًگليد يًييگۆررۆگ ًگئر ل ۉب الطۈب راگؤدوئض .-ًگئرضل آ 

 رؤکتاهسئد ود  ر اي يطت  ر ا   .رئدپئيالالض وؤمياي ،زار غا ،ئيمامتاد-ئپمئداد لاچ زۆکاإ  ه،دير  ب   پيريتگ   يًيمياي-تاۇ مئهاػآغ

 ه،ل-نيدييد ئداهار اي هػاي زۆکاإ  ىيۆد ،حاو - :پۆرئگ ئًئياتاي وؤمچاي-وؤمياي ًگيزۆکاإ  ه،لطگ   هؤگمتيکأ  هؤگرهۆض ري   يزۆکاإ 

 هػاي زۆکاإ  ،اآغ راياب- :اد-رئدپئر اب اًئياي ًگيراگؤدوئض رؤکتاهسئد لاۇ يگۈيطاۇ .رئدپئياًغئ پيييد -!يًک  ا   والاغضؤي راو اياج

 وادر التاز  ۉب الطۈب راگؤدوئض .ريدپيرب   راباد پيييد -رئديالمآ تاز  اًئس آغ لئضآ ،ريديؤمياي هد-يًيمياي ماػآغ ىت  اإ لاۇ :ۈقيار اي

 اهاػآغ .ريدپيييد -رۆض ري   وۆگ ئًلئز اۉ ىل  يب يگۉياۇ ،تيکأ  يگغ  ا   کر  د   هز ۆکاإ  ،اد-راب- :يگااۇ ،يگۈيطلۈب رادر اباد مؤييا  

 وار ادًئد ود  تم  دأز  رئآغ ييۆزاإ وۆگ ۉب ،پئر اب اًئياي يگۉياۇ زۆکاإ  ،يگۈض ود  ًل  گ   پۆرۆض ري   وۆگ ئلالز اۉ کغ  ا   ،یل غۈ

 يزاإ هًييد  ا   زاإ ،ريديؤرهب   پغاۈج يليد چيد يگااۇ کغ  ا   اهما   ،ريدپيريدليب ئكللاغۈد يگااۇ ىيچاۆ ئتادضالاه تيگااۇ

 کغ  ا   ،ريدپۆرۆض ري   يًلچ   اهاػآغ ىل  يب يگۉياۇ ،پيديگ پئلآ يگغ  ا   ،پيلگ   واذياد لاۇ ني  ۆگ يطت  ر ا   .ريدپييۆکاإ  اقچيب

 هًي   ،پيريدس گ   زئگ هًيبػک   يگۉياۇ الطۈب زۆکاإ  .ريدپيلگ   پاداي ئلاي رل  اإ  ،پيريدتا   ئكر ئپجئض-ئكر ئپجئض ييۆزۆي ًگئيۉًيۈب



14 آراپ حاتا گچیریپ نشیر اتدی: عبدالقهار صوفی راد                             
 

 غاغاب وادالمتاي پاًئآغ ًگيًه  - :اًئًيايغئ ًگيًيچاي الطۈب کغ  ا   ،رئدپپالئر ات ئياۇ هد-ند   ريدپيريدليب ئكللاغۈد يگااۇ

 ،تضۇد زۆکاإ  ،يگالطۈب رل  يب- :الطۈب وادييگۉۈض .رئدپئر مئياد پيييد -!نئدلغا ايايئز  وادمئئغلايگر اي زاإ اهما   ،ئدۈلي نيػاي

 ىل  يب نئغل غۉ زاإ ىه   ئًئر يالاديآ ًگئس ئمئًئياجۈد ًگيسيب ؛ىيريديؤيرب   تادضالاه ود  کر  ۆي صيۆت اهادئلما   يگااض ىه  

 اد-ئًئهاد ،ىيرضۆدلاإ  ئياۇ ،یغۈ ،ًگيرب   پيتلا   اباضطغا ئياۇ ادياۇ ،الطۈب اقجتاي والمغا پيديب   زۆکاإ  رگ  ا  - :نيدتيغا  

 .وايرۉديۉد ود  يۆيگاإ يگااض نً  يچاۆ يگۉيۈغ ،رؤيلگ   نئپياد ًگائياج ًگيًض   .يدييد -ىيرضيدػيطک   پيدا   ئلاي رل ۈب ئكر اچ

 .ريدپيييد -!هليغ   ا-یاداغي ،اًذائ

 زاإ ،پيييد -!ىئر مائچ هػاي ىل  يب رل اۇ  ىه   ريتر ا  - :هد-ريدپيريدليب ئكللاغۈد يگااۇ ،پًگليد ئًئر يالاديآ ۉب ًگيگغ  ا   مز  ۆکاإ 

 اد-ئًئر الئدًئلاق غاغر ئچ-رئچ ولغا هديۆبيۆد ًگئر ئدآ ادتاد ،ريدپيياي يًيطمم  د   ًگيًيرمل  ياي-تاۇ واليغۈ هديۆيگاإ

 زاإ راگؤدوئض ،يگۈيطغاۇد وۆگ يطت  ر ا   .يًک  ا   ود  يغا   ئلۇ د هد-يريگل  ۆررۆگ ۉب الطۈب ىئياجۈد .رئدپئئمچ پل اي ىل  يب يليد

 يًيطي  ا   زاإ زۆکاإ  ؛رئدپئر مائچ وادالتاي يزۆکاإ  ،پيلگ   ند   واذياد ،رئدپئر ۉتاۇ پيلگ   اًئياي ًگئًئاغتاي رئئغض ىل  يب ئلايآ

 صض   کيػگ  يتۆا ود  ًيچاي ،اد-رئدپئدر ايتاج ئًغئۉريغۉ ،پۉلۈب کرج  يدليب ئًئيلۉتغۉ ود  لط  ک   ًگييۆزاإ ،اًئداب ور  ئگ

 -؟يگؤيلۆگ ؤهؤي ىض  - .رئدپئلئئمي ىيزۆي ه،لۆگ-هلۆگ يگااۇ الطۈب راگؤدوئض ،رئدپار اۉغ پالتر ئج اًئئغدلق آايآ ،پئر مائچ

 ،ماطياديآ ئياۇ ىه   ،لدأ کلج  يب پئچآ ئمئر ئض ۉب اهما   ،نم  يدتيغا   ،نه  ۆدر ئگ ئداز  ريب ىه  - .رئدپار ۈض وادياۇ ئلايآ ،پيييد

 وايآ واکمئ د يگااه ئياۇ ،يگالطۈب ني  ؤيلاإ  رگ  ا   ىض  - .ريدپيرب   پغاۈج اًئلايآ زاإ راگؤدوئض ،پيييد -ىيرل  اإ  واکمئ د

- :راگؤدوئض اهما   .رئدپۉتۉت يًيًي  يد زاإ ئلايآ ،پيييد -!ًگئطئلاميتآ يًيبؤبض   ًگيگيًلل  ۆگ ىيچاۆ ههؤي هد-ند   ًگيطيلم  تا  

 :الطۈب ئلايآ .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -ىئر ايغۈرل ود  هۆلإ ا ىه   يبؤبض   ،ىيرلم  يب پئچآ ئرئض ۉب ىه  

 راس يب پيرب   راز آ اچياتياب اهغا-غئيغا ،پۉلۈب وۉيۈب لاۇ ؤت ،اد-رئدپالغاب پيريًگکد   پيييد -!ًگييطؤيلۆگ يگااه ،يلکب   ،ىض  -

 اًئلايآ ئرئض لۈغ ،پئر ئدز اي اهاًتي  ضو   يگاإ ود  ًيسلم  اإ  هد-ند   رئدپئر ئاغچ اًئياي ئًئر ل ااغچ لاۇ يگۈض واديۈغ ،ريدپيدا  

 ًگئًئاغلمۈب ئزار  هًيهۆلاإ  يگۉياۇ .ريدپيرب  يا مادآ ااغمتر ئاغچ ئرالتاياغ ند   ئًئز لا ىيچاۆ کلم  اإ  يگۈيطاۇ ،پيدا   وايآ

 ند   ئدئس غئ ًگئًئطئياد زاإ يگۉياۇ لايآ لاۇ هد-هًيطت  ضاۆ ،يًک  ا   رؤييئض ىل  يب ئكلئمغآ ىئچ ئًئلايآ لي اۇبؤبض  

 لاۇ يگۈض وادياۇ .ئدهادآ وار ۉدلۇ د ئًئغاي يميرگيي زۆي يدًاي الطۈب يزاإ ًگيراگؤدوئض .يديطي  ا   ًگئًئر ل ااغچ

کايا ۉغ ،پئدر ئاغچ ئًئطئر اب ًگئر هالادآ واياغاي هدچ  ئک لۈغ هد-ند   ًگئًئر الغادًئر غا-مۉولۈ ًگيًيرل  ز اإ راگؤدوئض  ئتد 

 واياًئغي اديۈغ .رئدپئديآ يًيگيدکلج  اإ  ًگييۆزاإ ادًئتاغو  ود  ا   وايآ ئًئر ئض زاإ هد-هًيطت  ضاۆ ،ريدپيرب   يگۆررۆگ ار ل اۇ 

 ًگئر ل ااغچ ًگيًض   ند   ًگيرأ زاإ ه،ميتب   ىض   ،ىيچاۆ ئالد ًگئيلالآ- :پۉتۉت زۆي اًئلايآ يگۉيي اۇطمم  د   ًگئتااغمج  

 یغۈ ه،لطاإ  !ىيرکم  چ   لا   وادياۇ ،اچيايديآ ؤت- :ئلايآ اهما   .ررل  يدپيييد -يتغا ود  ًگيلؤپ ۉب ،ىيچاۆ يگيلسلم  اإ  ًگئًئضاتآ

 ،کلم  گ   پئللئ تر  ؤت راگؤدوئض لاۇ يگۈيطاۇ .رئديارهمائچ يًيطض   نيک چيد يگۈيطاۇ .ريدپيريًگکد   پيييد -!ىيطيل اإ 

 ئياض يللا   رئدئز ار ۈد ريب ًگيراگؤدوئض .رايئمچ اياديه   واالب اًئاغتاي لاه ىيچاۆ کلم  اإ  پئچآ ئًئر ئض اد-وادييگۉۈض

 .ريدپيديغا   ئًئيايرئغئغ پؤييؤک از ار ۈد ًگيًيتاي زاإ راگؤدوئض .يًک  ا   راب ند   يتاي ريب هًي   اد-غاغاب وادياۇ ،يًک  ا   راب غئۉوۈت

 -؟ىيچاۆ ههؤي اۇ- :زار ۈد ادياۇ .ريدپيييد -!ىئر ئدآ رئي پۉلۈب کلج  اإ  سيهؤيا   ًگيسيب ،ًگئرضايار ۉدغۉ ههؤي ىض  - :از ار ۈد تاي

 ًگيسيب ،لالاو  رگ  ا  - :رئدپئديآ پئر ئغئغ الطۈب زار ۈد ،ريدپيرب   يگۆررۆگ اقيآ-وادغاب ئتلاودآ ىيتۆب تاي .رئدپار ۈض پيييد

 ،واييار اي هًيريب پيديب   ،وايپات ييۆيوئگ ًگيًيريب پيديا   ،راب نييل  د   ئياض يللا   ًگيًه   ،اًذائ !ۈقي ئلئآل ًگئس ئهاآغ راياب

 .ۈقًل  يب پئپات ئيۉراۉغ ميگاۉيۈغ لاۇ ،يلو   راب ئلايآ هجک  ي   هًگيد الطۈب ًگئس ئمئًئياجۈد ًگيسيب .ىئر ايپات ئيۉراۉغ ،زار غا

 ئداز  ئلاي يگۉيۈغ ار او ۉد-ئاغد اد-اي چؤًيلاإ  ؤت ،پيتله ا  ًيچاي ًگئهات اجل ۈچ يًييل  د   ،اد-اغل آ  ئًئئغبئچ تۉت هضطد   ريب

 -!ئرهايالمۈب اضالغئياض چؤًيدا   وامغۉپ پيييد ىئر اهار ۈض
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 يگۆررۆگ اداس يدرؤغ ئسغئ زاإ ريزو   ،پيييد— يًک  ا   وار ۉد پيديغا   ئًئر يالاديآ پيًل  ز ۆي هتاي ًگئز ار ۈد الطۈب راگؤدوئض

 .ريدپيييد -ىيرس  رک  ئگ يگااض نً  ه   ئيۉًياۇ وس  رک  ئگ اًئلايآ زاإ ًگيراگؤدوئض لۈغ ،يگاضاضمآ قلغۉ رگ  ا  — :يگااۇ ،ىل  يب کره  ب  

 

 .رئدپار ۈض وادًئضاتآ زاإ اداس يدرؤغ ،پيييد -؟ريدپيسرک  ئگ وۉياۇ ههؤي لاۇ-

 هدًيچاي ًگئهات لۈچ ،اد-رئدپئلآ پيطک   ئًئئغبئچ تۉت هضطد   ريب لاۇ- :ريدپيدا   ماو ۇد يًييگۆررۆگ ريزو   يگۈيطاۇ

 ًگيلاي ه،د-ىيير  ب   پئديآ ئًئطئر اب يگااض ىه   هدًيچاي ًگئهات ۉغ ،لگ   کيربؤ- :اًئلايآ وادييگۉۈض ،پۉيغۈ پئر ئػئغي

 ود  ًيچاي يگيػاي مر  اگؤدوئض ،اًئداب ور  يگ اهات ئلايآ .ريدپيتلا   اهات اجل ۈچ لۈغ ئياۇ ،پيييد -ىييل  اإ  ني  ؤيمۆرئگ هيۆزئگ

 .رئدپئر ئغئغ پيييد -!یل  -اميتآ ،یاو - :پيلگ   هر د  يگ ود  يۆزاإ ئلايآ ،يلو   رئدپالغاب پالغئياض ريب هليغ   ئياۇ ه،د-هأگر يدلاي

 يگۉياۇ ،رئدپئئمچ ظاد هليب ىل  يب يرأ ند   ريدپيدا   وامغۉپ-ابۈت ،پاػاۇغ وادًئاغيآ-ود  ًيلا   يگۉياۇ ئلايآ يگۈض وادياۇ

 وأر اإ ،وؤمغۆگئ ض-وامغۉراۉ رل  چؤًيلاإ  ؤت رل اۇ  ؤلطۈب يگۈض واديۈغ ،ررل  يدپيًگ  ب   اد-تااغمج   واياًئغي ،اد-ئرالغادًئر غا

 .-ررل ئدپاغاي ادغۉرهۉد تيگااۇ

 

 نئداز  وؤيطل  اي ًگيًه  - :پل ايتغا يًيًي  يد ريب لۈغ ئسغئ ًگيريزو   ،ند   يگۈض ود  ًييد  يغا   يًيرل  ز ئض ۉب ًگئًئضاتآ

 .ريدپيييد -!رئدئلاميل ۈب واکمئ د

 ود  يۆزاإ الطۈب اداس يدرؤغ .ريدپيديکأ  اًئياي ًگئياػئتاپ راييدرؤغ ئياۇ ،اد-رئدپۉتۉت ئًئياغ ًگئًئس غئ مر  يزو   يگۈيطاۇ

 مادآ وادًگئس ائ ًگيًض   ،يگۈض وادمئيار اب اًئياي ًگئياػئتاپ ىه  - :ريدپيييد هليغ   يگااۇ ،پيدر  واإ پگ   اًئيغاۇد لايآ يچيک

 ئًئيمائچ وادًئضۉلپۈض وۆوئگ ،پيريتيب يًيػاي کيًله   ًگئياػئتاپ ه،د-ًگيرضل  گ   نً  ض   ،ىئر ادر ئاغچ پيرب  اي

 رادلغاطغئ ييؤجيگ سئضۉاۉل ه،د-عيدا   يگۆررۆگ واديه   ريب ىل  يب ًگيسيب ،نئئغيجغاۇد واج- :يگااه ،يگۈض وادًگئييگالآ

 هد-يزاإ يگۉيۈغ ،ىيلو   ىيرر  ب   پئديآ تاز  ريب هس يض نً  ه   يگۈيطاۇ ،وغۉلۈب ىي  يد -ى  رض  ب   پئديآ تاز  ريب اجئلئمس غئ هس يب ،ئلاي

 .-اللاػيا   ،رد  ا   تاز آ ئسئمئغاب ًگيسيب ىل  يب يگه  ئک ًگئيلالآ

 :هد-ند   ريدپيًگ  ب   پۆرئگ ئياۇ اد-اػئتاپ ،رئدپئر اب پئلآ اًئياي ًگئياػئتاپ ئًئس غئ زاإ ئضاتآ ًگئياداس يدرؤغ يگۈيطاۇ ه،ًاي

 .رئدپار ۈض پيييد -؟يًگميدر يتگ   ئداز  کر  گ   يگااه ىض   ،يري  -

 

 .ريدپيييد -او اد- :مر  يزو  

 

 -؟رايلۈب ههؤي يگااض- :اػئتاپ تاغو  لۈغ ؛رئدپۉلۈب والآغ سغئ ،اديلۈب ئچاللمآ اًئياي زاإ ئياداس يدرؤغ اػئتاپ راييدرؤغ

 .رئدپار ۈض وادياۇ ،پيييد

 

 .ريدپيييد -ىيرؤيطل  اي اقمغالغۈد ىل  يب يگۉيۈغ ىه   ،راب نيگيج سغئ ريب ًگيًه   ،نئداػئتاپ ،یا  - :الطۈب اداس يدرؤغ

 لايآ ،پيلگ   مل اۇ  يگۈيطاۇ ه،ًاي ،ريدپيرب  اي مادآ وادًئس ئا يگۉياۇ ىيچاۆ اقمتر ئاغچ ئياداز ؤييۆد اػئتاپ يگۈض واديۈغ

 راييدرؤغ يگۈض واديۈغ .رئدپئر ۉتاۇ ادًئضار غئ ًگييؤرپئک تغا-تغا الطۈب وادييگۉۈض ،رئدپالالجغۉ ارضغا ئًئيغاۇد

 زاإ اداز ؤييۆد تاغو  لۈغ ؛ررل ئدپالغاب هؤگمػرل  ۆگ ار از اإ رل اۇ  يگۈض وادتاغو ر يب ،رئدپئلآ اًئر ايئتائغ زاإ ئياداس يدرؤغ اػئتاپ

 کره  يچگ   اجئلئمس غئ ئًئر التااغض وايامتۉت لئاۉ ًگييؤجيگ ،واج وغاۇد ،ىيچاۆ ئالد ًگئيلالآ- :پيًل  ز ۆي اًئيغاۇد

 .ريدپيييد -ى  رض  ب   پئديآ تاز  ريب الطۈب هد-ههؤي هس يب ،ىيچاۆ
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 .ريدپيرب   پغاۈج اداس يدرؤغ ،پيييد -ىيرر  ب   پئديآ ىل  يب نئياج ه،يۉتضاۆ ظاب ه،طتا   تاطۉغر سئهاػئتاپ يلتم  رد  ه   رگ  ا  -

 

 تاطۉغر ند   ريدپيًگ  ب   هًيگج  ًگل  يد يگۆررۆگ ئلئمس غئ ،پيديغا   يرل  ز ئض ۉب اػئتاپ وار ۉتاۇ پۉلۈب رار مايب ،وامتۉت ئضۉۉلا

 .ريدپيرب  

 

 تاياکد   ادًئلاد ىئج ند   ريجؤت

 

 گيجه  بيريًجي

 

 :رئدپالغاب پئديآ اداس يدرؤغ

 

 اقچيب لاۇ ،رئدپۉلۈب ريجؤت ريب ادًئضار آ ررل  يجؤت :يگًگليد مس  يض ،ىئياديآ ىه   ،نئداػئتاپ رايئتاغب ،راب يگۆررۆگ ريب هليغ  -

 ىيچاۆ اقهاًئغي ئًئطغئلآ لاۇ کس  گ   ريب .يًک  ا   رر  وئچ-پۆرواإ ئرالتاز  پئک اقچيب هدر رل  ي   يرلۆد رد   هد-ند   عئيملۈب یاب

 ًگئًئيۉرجۈد ،پئر ۉتاۇ ادًئضاياض ًگئجاآغ ريب ،اد-رئدپالئططائ ئتاق غاچيب ادلۈي ،يلو   عئيمار غاۉ ادر ۉي ريب رئدئطياد

 يًيگييؤغ ،پيياي ئيارهۉد لاۇ .رئدپالغاب هؤگمياي ارهۉد ىل  يب کر  ئچ ،اد-رئدپئر مائچ ارهۉد ند   کر  ئچ مۆوإد ريب ود  يۆزئگ

 .عئيمار ۉد ىئج ريب ئلچئلغئ چيگالاي هد-يلا   ،ئليۈب ىئز اۉ ادًئطئغر غا يگۉياۇ ه،رضئگ ريب ،ىيلو   ريدپيرب  يغۈ پًگئئز 

 

 يًض   نً  ه   ،يگالطۈب ور  ۆدلاإ  پيؤدي ئهۉلاۇغ ًگيًه   ىض   ،ود  ًگيري   رۉت- :اد-رئدپئر اب پئلئئمد اًئممئلآ ًگيريجؤت ىئج لاۇ

 ىئج .رئدپار ۈض وادياۇ ريجؤت ،پيييد -؟نيػييمر  ۆدلاإ  يگئۉلاۇغ ًگيًض   ىه   يليدؤي اۇ- .ريدپيييد -!کرج  ۆدلاإ  پيديغ  

 لۈغ مۉلاۇغ ،يلو   يگدد   ود  ًيطک  ت  پ   ًگئهۉلاۇغ ًگيًه   لاۇ ،ادًگئيًگائز  يًيگييؤغ ،پيياي ئيارهۉد يايگئ ىض  - :يگااۇ

 ند   صئر ئدادًگئر ايئتائغ زاإ ًگيًض   سيب ،نئدلالآ ،یا  - :ريجؤت ادياۇ .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -يدر ب  ئتاي يدلاإ  ادتارضۉپ

 غاغاب وادل ااغتلالآ تًل  ب   ند   کييب  — .ريدپيرض   وۉلغۈ پيييد— !صئر ئدئلارهاب پئيلۇ د هًگيدگؤر د   ًگيًض   ادًئر ئدآ

 يًه   ىض   .ىيريدير  ۆدلاإ  ادئميلاتآ ،مالطۈب ني  ر  ۆدلاإ  يگئۉلاۇغ ًگيًض   ىه   رگ  ا   !رۉدۈلي همطيک ريب ئلتار دغۉ ند   يلچيۆگ

 ،اد-رئدپئئمي هر ي   ،اد-ااغتر اد ود  ًيگي  ز  ا   ًگيريجؤت ،پيييد -ىيريديلره  ۆدلاإ  واکمئ د يًض   ىه   ،ۈقي- :ىئج اهما   -!الػئاغب

 ه،د-ريدپيًطل  ض   پيييد -!نئدًئئغض يگااض ،نئدلالآ ،یا  - :پالآغ ريجؤت .ريدپيرت  ئگ تًل  ب   ئًئجئلغئ ىيچاۆ اقپماچ ئياۇ

 :رئدپئديآ اهاي ريب ند   وادًئس ائ

 

  ،رئدتادار اپ ؤک ،وۉباز  ؤک :زارهۉد هدًيهرا   ريب کل  پ  

 .رئدتادار  هد-ؤک ،ماتاه ؤک :کد   يگۉيۈغ رض  واإ ماغۉرهۉد

  :ريدمييئگ ،ماطيتآ ،تلئۉه لۈب ،رأ واللئ تاد ود  کل  پ   یا  

 .رئدمئيغا رئدالت هر ل  تر ه   يلج  ر  د  -ييگلد   هًگيد-

 

  ،رلل  ۆگ رل ۈض ،رل  گ   پل و ۆگ واز اد ئداب ،ًگييطر  ئگ پئک
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 .رلل  ي   ريديؤيگا   ىئًغئۈي هًگيد ًگئر التاغر اد اديۈغ

  ،رز  ۆي تييه   ،راتاي ومۉلۈت هر ز اۆ واهماۉ ،ًگييطر  ئگ پئک

 .رز  ۆگ يگالطاض پۉلۈب شاوو غۉ ،ريدًرج  ه   الطۈب يرپل  يۆد

 

  ،ئراض ًگيًه   اطتآ وۉاۇل ،پليا   پاز غا کل  پ   رگ  ا  

 ،ئراز آ سًم  ک  ۆ ت نکط  چ  — ئلغاد نئر اغب ،ئلغاي مۆزئگ

 ،ريديؤک ئبغاۈض يگاضاياض— رۆدپئک سئدلئي :ىيگليب ادياۇ

 .رئديايلۉتۉت وۆگ ىل  يب یآ ،پييد ىييطۆرئگ رل ۈغ هيئي

 

  ،ئغاي ،ئررغا ،ىغئۈي ه،چًي— عيمتيب تاغر اد هدًيچاي اغب

 .ئغاد شاتيآ پئپات پل ز ئگ ىيطيلػيمياي مادئه اهما  

 ،ئيار وإد يگۆدر ۆض هدکيطله   ،ًگيدس گ   پاًياي ؤکز ۆد يگۆيۆگ

 .-ئياج سيزا   ًگئداهاًغئ پييد راليآ رشت   ىئرداچ کل  پ  

 .ريدپيييد -!کرج  ۆدلاإ  واکمئ د يًض   ىه   ،لالاو  رگ  ا   !تلاز آ يًگيپگ   ىض  - :يگااۇ ىئج ،اًئداب وار اتغۉ پئديآ ئياهاي ۉب ريجؤت

 نئر ل ااغچ ًگيًه   اد-يگۈيطاۇ ،پئک ند   مۉلۉپ ًگيًه   ،پئک نيگر ب   هلاي ًگيًه   ،ىئج ،يگالطۈب رل  يب- :رئدپئديآ ريجؤت ادياۇ

 يگۈيطاۇ ،ىيير  ب   يميگر ب   يلره  ب   هميک رد   ىه   ،رب   تاطۉغر ااغميتغا پئر اب ههۆياإ .راب اد-ئرالتاز  وايغۈ ًگيلاي ،راب نئلايآ ،راب

 ،وؤيرب   اداو  پيچاي تيآ وادلالآ يميگلج  گ   پئديغا ًگيهۆزاإ ىه   .ىييل  گ   پئديًگا غائياي ًگيًض   ادًئغاب ًگئلئي ىه  

 .-رئدتاياغ يزاإ ًگئيلالآ اد-اًئئغلۉ رۇغد ًگئمئر يالايديآ ۉغ يگااض ًگيًه   .رب  يده ا  لطگ   ًگيضد  ه ا  هؤي يًه   ىض   يگۈيطاۇ

 ههؤي هميک ًگييۆزاإ ،پئر اب پئيلۇ د ايۉدر ۉي زاإ مر  يجؤت ،ريدپيرب  يغۈ ئياۇ ه،د-ريدپيريدتا   ماضيگا لااۇ ىئج يگۈيطاۇ ه،ًاي

 ئًئر ل ااغچ ند   ئًئلايآ زاإ لاۇ ىل  يب ئطئر اب ًگئر التاز  ۉب .رئدپئر اتغۉ پيدا   يًيرل  ػاي يلم  تا   يدلأ ،پۆزاۆ الطۈب يطيگر ب  

 ،اد-رئدپاغاي يًلچ   اًئاغيآ ًگئلئي ادًئضار آ ًگئًئضل غاغاه هد-يزاإ ،رئدپئر ئدز اي اهاًتي  ضو   يگۈيطاۇ ؛ريدپيدا   رادر اباد

-وغاۇد يدلأ ند   ئرل ۉػيگغۈ ،ئضل غاغاه ،پئطغئ اًغئۉتلغۈ ئيۉيۇد ىپ  ک   ًگييۆزاإ ،پئللئ تر  ؤت يگۈض وادياۇ

 ،ررل ئدپئغالآغ پۉػلۈب هلس  يز  -لآ  رالئالدًئس ائ .رئدپار اۉغ پئئمچ ه،د-هطم  ي  وئگ ،پئغالغۈد ىل  يب ئرالغادًئر غا

 ًگئلئي هز ؤت الطۈب وۆگ لۈغ/ رئدپئر ۉتاۇ پيديگ ،رئدپئر ۉتاۇ پيديگ چؤيؤتيي   هلًگًگ  ج   لۈغ ؤت ريجؤت اهما   .ررل ئدپئػئر ئغئغ

 اجغۈ اجئرر غا ريب اًئياي يگۉياۇ ؤيکد  ر يب ،لار ئتاۇ پالآغ پئياًغئ اتلاودآ ىغ  ۆد اًئغاب زاإ لاۇ يگۈيطاۇ ه،ًاي ./يًک  ا   ئغاب

 رۆهاإ اقز اۉ يگااۇ ،پيرب   مل اض هر يجؤت ،پيلگ   اجغۈ لاۇ .ىک  ا   راب يگج  ييک   ريب ئرلئًجئز  ئًيۈب الطۈب ادًئياي يگۉياۇ ،ريدپيلگ  

کاي ًگئر ًالئج-حاو ر آ يررل  ي   ۉب- :الطۈب وادييگۉۈض ،پيدا   گل  يد  پيديب   يگۆزاإ هکي   اديات ۉب ىض   ىيچاۆ ههؤي ،ئرئدآ ئه 

 يکلج  ييک   مئيگاي ،ريدپيرب   پئديآ يگااۇ ئتلاودآ ولۈب ادًئضار آ زاإ ىل  يب ىئج ريجؤت ادياۇ .رئدپار ۈض پيييد -؟ًگئرضئتاۇ

 اتارهۈد ئلاۉ  ،اد-وادتمائالد ،ًگئئغلئلاپو   يگااداو  زاإ ًگيًض   ،نيًاي ،راب لالآ هدهۆتضاۆ- :پئلغا وار ياد يگاۉه اجغۈ

 ىل  يب هًگًگاي هًيچاي ًگئًئاغبغا يگۆزئگ يزاإ يگۉياۇ ،رايرئدلغا وار ياد صيۆت نًگ  ييگۆررۆگ ور  ب   ًگيًض   ،يًک  ا   پئضاًئه

 .ريدپيييد -!راب هچرل  يب پۉلۈب تۆواإ ىيچاۆ ريالايلآ نيلؤت ،اد-ادًئئغيلايل ۈب والئز اي

 ًگيًض   ىل  يب ىئج لۈغ ،نيًاي ،راب لالآ هدهۆتضاۆ- :رئدپئديآ پئر ۉتاۇ ادًئلادپغا ًگيريجؤت اجغۈ اجئرر غا لاۇ يگۈض وادياۇ

 لۈغ ادًئياي يگۉياۇ لاۇ يگۈيطاۇ ه،ًاي -!لدأ کج  تيگ پئلئر يآ وادًگئياي ًگيًض   ىه   ،مچؤيؤيرئگ ًگئئياغيۉلۈب يليدؤي

 ،اد-لار ئتي اۇطي  ا   ًگيگج  ييک   ادًئياي ًگيريجؤت .رئدپالغاب پيػيدا   يگۆررۆگ يطيکاي يگۈيطاۇ ،رئدپئر ۉتاۇ اد-اًئػئر ۉتاۇ
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 ،ريدپيلگ   ئررغا واهاجغۈ ريب هًي   اًئياي ًگئر ل اۇ  ؤيکد  ر يب .يًک  ا   وار ۉتاۇ پيکچ   ريجا   ،پلۉر اق غۈچيب ،پئتاب غايغا ئلاۉ  لاۇ

 ،يگۈض وادياغار ۈض ئكلاغض-ئكيلاهآ .رئدپئغهاللاض پيلگ   ند   لاۇ ،يًک  ا   راب ئطئز ات ار غا ئياض يکاي الطۈب ادًئياي يگۉياۇ

کاي ًگئر ًالئج-حاو ر آ ررل  ي   ۉب- :ئررغا لاۇ  ولۈب ند   يگااۇ .ريدپيييد -؟سًگئئرضئتاۇ پلػاي ههؤي اديات ۉب سيض ،ئرئدآ ئه 

 اديپ   اجغۈ ريب ييجۆچاۆ ادًئياي ًگئر ل اۇ  ،مايارهۉتاۇ-پئر ۉتاۇ اجغۈ ۉب .ررل  يدپيرب   يگۆررۆگ يًلچ   اًئاغيآ-وادغاب ئتلاودآ

 ئًئر الئمديار ۉتاۇ ىيچاۆ ههؤي اديات ۉب ،پيرب   مل اض ار ل اۇ  ند   اجغۈ ۉب .يًک  ا   راب ئرئتغا لۉه-لآ  الطۈب ادًئياي يگۉياۇ ،رئدپۉلۈب

 سيزا   ،ۈقي اديپ   الطۈب وادالرهۉتاۇ پل ايتغا ئيۉه/ ررل  يدپيرب   پئديآ يًلچ   اًئاغيآ-وادغاب يًيطمم  د   اد-يگااۇ ،رئدپار ۈض

 اياضمآ-لآ ئياز ۈت يگۉياۇ ،پۉرۉت یل  و  ۆت ئلاۉ  اقچيب ادياديه   لۈچ ؤيکد  ر يب ه،ًاي .رئدپئر ۉتاۇ اقغآ ند   لاۇ يگۈيطاۇ ،/رل اآغ

 يگۉياۇ ،عئپمئئمچ پۉلۈب ىئج وؤيليدا   ييگۆررۆگ لۈغ يزاإ ًگييل  و  ۆت لاۇ ،رل  رض  ئگ ،يگۈيطاػئتاي واز ۈت ،عيپميليرت  ئگ

 ًگيريجؤت غه،ؤلمگ  -هلگ   وادر يگئآ ىئج لاۇ .عئرهايار چئض تاۇ الطۈب ود  ًيرل  ز ئگ ،عئرهاب ئجئلغئ چيگالاي لۈغ هدًيلا  

 يًض   نً  ه   ،يگالطۈب ور  ۆدلاإ  پيؤدي ئهلاب سيزا   ،ييۆرکاإ ًگيميگر  ۆي ًگيًه   ىض   ،ود  ًگيري   رۉت- :هد-رؤير  يۆض پيکچ   ود  ًيلا  

 يگۉياۇ ،رئدپالغاب ااغهالآغ پيرۆيگًگئه ند   پادللۉر ۈد ريجؤت يگۈيطاۇ ه،ًاي .عئرهايرل آ پيييد -!کرج  ۆدلاإ  پيديغ  

 .رئدپالغاب ااغهالآغ پيرۆيگًگئه ند   پادللۉر ۈد هد-يضۆچاۆ ًگئياجغۈ چاۆ  ئالدًئياي

 

 يدلأ- :پاػاۇغ ود  ًيلا   ًگئًئج ،اد-رئدپئيالياض ود  ر ل  يکل  يب   يطيکلج  ييک   ئياي يلکؤد ،يطيًجيريب ًگئر الئرر غا يگۈطياۇ

 يگااض ئرالتاز  ىغ  ۆد اًئغاب ًگيميگييک   زااغجۉغ ًگيهۆزاإ ىه   رگ  ا   !ىض   يجؤت ًگئًئر الغاب ًگئًئر ل اػئتاپ ىئج

کايا لۈغ ًگيًه   ،نرض  ب   پيدا   يگۆررۆگ  ار تلا ريب ًگيريجؤت ۉغ ىض   اديۈغ ،ًگط  تا   پاضاد پيييد ئلئمس غئ ىض   اد-ئمئتد 

 پئديآ ًگيًض   رگ  ا   ،اجغۈ ،رايلۈب- :ىئج ادياۇ .ريدپيييد -؟ًگيرهل  يب پالػئاغب ىيچاۆ ًگيًه   يًيريب وچد  اۆ ًگئًئيغا

 وچد  اۆ ًگئًئيغا ًگيريجؤت لاۇ ىه   ادياۇ ه،يطۆرئگ پۉلۈب تاز  ئلئمس غئ ند   ًگگ   ههۆيوئگ ًگيًه   ًگئتاياو ۇر کرج  ب  

 .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -ىئيالػئاغب يگااض يًيريب

 

 هؤگرهب   يگۆررۆگ اجغۈ ،پيييد— نئيجاو غۉ-زئگ ،نيرگ  يج-واج ،ئسغئ ًگئمئياد ًگيًه   کييک   ۉغ ،يگالطۈب رل  يب-

 پۉلۈب یل  د  -رأ یل غۈ الئي زۉتاۇ ىل  يب يگۉيۉه نب  يديغ   ،نئدلآ پيًيدا   ىيلگ   ئيۉه ىه   ،لاسغئ ظاي سيًد   ۉب— .رايالغاب

ي زۆي ،يدر ب   پۉرۇغد لۉاۇغ ريب يگااه لاۇ ،يلو   نئدلآ یل  د   ريب غاغاب يگۈيطاۇ ؛يديم  اإ ااغچ ضالآ واديۉه اهما   ،ئكداغاي

-پئللاۉ  لاۇ !ئدر ابار اب اًئلاه هييۆد اد-ئئغيلاداو اۇ ًگئًئغغا-ًگييۆزئگ يگۉياۇ ،ىيميک ئيآ ًگييؤجيگ يدر إد واۇ

 پئلآ رالتئر اد يرلۆد رد   نه  ۆزاإ ،مۉدلۈب يلم  تيگ هر د  ؤغ ريب ئريآ ىه   ند   رالتاغو  لۈغ ،يدتي   اًئغاي ظبؤ واۇ ،پۆضاإ

 ه،ًاي .يدپيير  واإ ئئغلئچاغبزئگ ند   يگيليئگئداج پالغاب وادًئئغلغاي الطۈب کييک   ۉغ ئسغئ ًگئمئياد ًگيًه   .نيدتيگ

 ئرل اۇ  ه،د-ريدپيدا   رئئغض ني  أر چؤيب يطي  ا   يگۉياۇ ،پۆرواإ اًئتاپئض هلئگ ئيالاۇغ لاۇ کييک   ۉب ،هدمييد  يگ ىه   يگۈيطاۇ

 ند   ًگئهۉلاۇغ زاإ ،پيلگ   پئيلۇ د ود  ميري   ود  يگ ،يگۈض ود  ًچ  گ   تاغو  کت  ير  يب وادار آ ،ىه   .ريدپيرب  يغۈ پۉغغۈ اياپۈچ

 يگۉياۇ ،يدتيگ پئچغا ميگاۉلاۇغ ،يدلاإ  ا-ًگئلايآ ًگيًض  - :ئسغئ ًگئمئياد ،ماضار ۈض يًيگيدد  ر  يي ًگيًيطي  ا   يگۉياۇ

 وابرغۉ— ئهار ياب کييب   ًگئيلااغتلالآ ؤت ،لئي ئرلآ ىه   يگۈيطاۇ ه،ًاي .يدر ب   پغاۈج پيييد -ۈقمل  يب ىه   نً  ييد  يگ أر يي

 هدًل  گ   ئهار ياب وابرغۉ .نئدر ۉتاۇ پۆکإ د ظاي ىيميک ليض ود  ميرل  ز ئگ ه،دًيچاي تاضر اد-غئيغا نيگر  ۆي ،چؤيؤتيي   پيلگ   مار ياب

 رئئغض لۇ/ يدلگ   پئلآ ئرئغض ريب سيمض   ماياپۈچ .نئدر ۉيۉب يگلم  گ   پئلآ رئئغض سيمض   ريب ،اد-نئدتر ئاغچ ئياپۈچ ،الطۈب

 ئمئيئض ،راباذيب وادر التاز  ۉب مالطۈب ىه   ،/رئدپالئداج کييک   ۉغ ،اًذائ ،ئياۇ ،ىک  ا   نئاغريغئ ولآ  مئيگۈض ًگيًه   الطۈب

 پيرۆيگًگئه ند   پئر ئاغب راب-راب هر چؤيب رئئغض ،ىيلو   نيدػيريگ هؤگرهۆدلاإ  ئرئغض لاۇ ،پئلآ ئمئاغچئپ هميلا   ،پيگاس ئچ
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 ،اد-مۉديغۈ يهؤرهۆدلاإ  ئياۇ ىه   يگۈيطاۇ .يدلگ   نئپياد ،پاو آ نيگر  ۆي ضالآ ،نئدلغا وار ياد يگاۉه ىه   ئ؛در ۉد ااغهالآغ

 هدس يب !رۆدلاإ  ئيۉغ ىض   ،ۈقي- :ئسغئ ًگئمئياد اهما   .نيدييد -رب   پيريتگ   رئئغض ريب غاغاب يگااه- :پئر ئاغچ ئياپۈچ

 ،پۉلۈب يچکره  ۆدلاإ  ئرئغض لۈغ هًي   نً  ه   يگۈيطاۇ .يدر يًگکد   پيييد -!ۈقي رئئغض سيمض   واديۉغ ند   ئوغۈ واديۉغ

 .نئدر ئػبات هيۆزاإ ًگئياپۈچ ئاغميۈض پيرۆدلاإ  ئياۇ ىه   گيۈيطاۇ ،ئدالغاب پالآغ هًي   لاۇ ،ىيلو   نئدر اب اًئياي يگۉياۇ

 تاز  چيد غاغاب ود  يۆيگکۆض رئدئهاد— اغي هد-هي ،ئدپات ،ته ا  ي وادياۇ ،يلو   ئديۈض ئًئهاد ،پيرۆدلاإ  ئرئغض ماياپۈچ

 ئضاديپ   ًگيمييد  ا   وامغۉپ ًگيًه   وادييگۉۈض ،ىيلو   نم  يدتا   وامغۉپ يگۈض هميير  ۆدلاإ  ئرئغض لاۇ ىه   .رئدياپمات

 پيييد -!رب   پيريتگ   ييلئگ سيمض   ريب يگااه- :يگااۇ ه،د-نيدر ب   هيۆزاإ ًگئياپۈچ اًغئۉيلۈغ ئياۇ ىه   يگۈيطاۇ ،ئدالمۈب

ا مئياي ًگيًه   ه،د-يدز اۆ ئًئاغب پئًئس ئد ،اًئداب ور  ئگ يًه   هلئگ .يدر ب   پيريتگ   ئهۉلاۇغ زاإ يگااه الطۈب واپۈچ .نئدر ۉيۉب

 ييلئگ ۉب ىض  - :اد-نئدر ئاغچ ئياپۈچ هًي   ،پيلگ   نئپياد يگااۇ ًگيًه   .ئدر ۉد ااغيمماياۇ يگااه ،ايالغآ-ايالآغ ،پيلگ   پغالائ

 :پيريًگکد   ههۆتضاۆ ًگيًه   ،کييک   وار ۉد ۉغ ،اًذائ ،ئسغئ ًگئمئياد اهما   .نيدييد -رب   پيريتگ   رئئغض ريب يگااه ،اد-یغۈ

 ًگئر لالاه ئوغۈ ًگاي هًگيد ،وؤيليدا   االداض ند   تاو اداض-رئياد وۆگ ۉب ،کر  گ   کره  ۆدلي اإ يلئگ ۉغ واکمئ د وۆگ ۉغ-

 .يدييد -!ۈقي سئمئلاه سيمض   ند   ئوغۈ ود  ل  ئگ ۉغ الطۈب ادًئضار آ ًگئس ئمئر لالاه ًگيسيب ،ييۆگ وؤيليرۆدلاإ 

 

 ئسئمئئغديايادلآ يليدؤي— .نئديتآ يگاۉه ىه   ،پيييد— رئگ ريب يًيگيديليدؤي ًگئر ئغض ىل  يرۆدلاإ  ىل  يب ًگيهرا   ًگيًض  -

 پيتي   اًئرضيگئآ پيدا   وامغۉپ هميير  ۆدلاإ  ئياۇ ىه   ،ئدالمۈب اديپ   اد-ئلاي تيگيچ ود  کره  ۆدلاإ  ئياۇ ،کر  گ   يگؤيرئگ

- :ئسغئ ًگئمئياد ًگيًه   ادياۇ .-لدأ کرج  ۆدلي اإ يلئگ ۉب ،پئدر ابق غالًگا غۉئياديآ ًگيًض   کس  گ   ۉب يدًاي ،ۈقمل  يب

 هد-رگ  ا   ،ًگيرضيدلاإ  واکمئ د ييلئگ ۉغ ىض   وۆگ شدد  لاۉه ۉغ ىيچاۆ ئالد ًگئيلالآ سيزا   يلتم  رد  ه   ند   ئلتاهار ک  

 ئهلار آغ يللييز   ۉب يگۉياۇ ىه   .ئدر ئغئغ پيييد -!لدأ ًگئلايآ ًگيًض   نً  ه   ،لدأ نيرأ ًگيًه   ىض   ادياۇ ،ًگط  ره  ۆدلاإ 

 ...نئدر اب اًئياي ًگييلئگ ،اد-نئدلآ ئمئاغچئپ هميلا   ،وؤيمۆغۆد هد-هًيگيده  ؤي ًگئًئداطاله يگۉيۉه ،پيديغا   يًيرل  ز ئض

 ئسئمئئغديايادلآ يليدؤي— .نئديتآ يگاۉه ىه   ،پيييد— رئگ ريب يًيگيديليدؤي ًگئر ئغض ىل  يرۆدلاإ  ىل  يب ًگيهرا   ًگيًض  -

 پيتي   اًئرضيگئآ پيدا   وامغۉپ هميير  ۆدلاإ  ئياۇ ىه   ،ئدالمۈب اديپ   اد-ئلاي تيگيچ ود  کره  ۆدلاإ  ئياۇ ،کر  گ   يگؤيرئگ

- :ئسغئ ًگئمئياد ًگيًه   ادياۇ .-لدأ کرج  ۆدلي اإ يلئگ ۉب ،پئدر ابق غالًگا غۉئياديآ ًگيًض   کس  گ   ۉب يدًاي ،ۈقمل  يب

 هد-رگ  ا   ،ًگيرضيدلإ ا واکمئ د ييلئگ ۉغ ىض   وۆگ شدد  لاۉه ۉغ ىيچاۆ ئالد ًگئيلالآ سيزا   يلتم  رد  ه   ند   ئلتاهار ک  

 ئهلار آغ يللييز   ۉب يگۉياۇ ىه   .ئدر ئغئغ پيييد -!لدأ ًگئلايآ ًگيًض   نً  ه   ،لدأ نيرأ ًگيًه   ىض   ادياۇ ،ًگط  ره  ۆدلاإ 

 ...نئدر اب اًئياي ًگييلئگ ،اد-نئدلآ ئمئاغچئپ هميلا   ،وؤيمۆغۆد هد-هًيگيده  ؤي ًگئًئداطاله يگۉيۉه ،پيديغا   يًيرل  ز ئض

 ىل  يدا   رايئتائغ هيۆزاإ لاۇ اد-ئرلار ز   لۈغ ،رئدپالغاب پئلئتاغي او ۈد ،پئتآ يگاد مؤييا   ه،دًل  گ   هر ي   ۉغ ييگۆررۆگ يگاداس يدرؤغ

 .ريدپيدا   صب   واهيگالۈض ييگۆررۆگ

 

کايا ۉب ًگيًض   ،اداس يدرؤغ نئيغاۇد واج- :يطيگيج سغئ يگۉياۇ ادياۇ  پئياجآ ند   ىيريغ ،ئلئمس غئ هليب   هي ًگئتد 

 .ريدپيييد -!ىک  ا   يگۆررۆگ

 

 کرج  ب   پئديآ اديۈغ هس يض ه،طتا   پيطي   کم  تي   اهاػآغ يکيدًاي ،وؤلماإ  ىل  يب يميدر   ًگئمئداػئتاپ رگ  ا  - :اداس يدرؤغ ادياۇ

کايا  .ريدپيييد -!ريدلدأ ند   ئالچ-يًچ   ًگئاغد ًگييکۆگ ۉب نئتد 
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 ئياۇ ،ماچيايراتغۉ پًگليد ئييگۉۈض ًگيًييگۆررۆگ ًگئس ئغ ۉب ،لالاو  رگ  ا  - :وادًئياي زاإ ند   اػئتاپ تاغو  لۈغ

 .ريدپيدپل  گ   يًيچاي پيييد -!ىييؤرهۆدلاإ 

 الطۈب يگۈض ود  ر يتر ا   ،ررل  يدپيريچگ   پئغالالجغۉ-پئغۉچغۉ يًلچ   هر يتر ا   ئًئاغچ يگاد ًگييؤجيگ ۉب رل اۇ  يگۈيطاۇ

 وادياۇ .يًک  ا   ىل  گ   يًلپ  ک   غئۉتلغۈ اًئياي يگۉياۇ الطۈب يريزو   ،ريدپيديگ هؤگمتا   یارجب   يًيرل  ػاي واويد ًگييۆزاإ اػئتاپ

 چيد الطۈب هر يزو   ،رئدپئيالالض پيدا   يًيرل  ػاي يلم  تا   يًلچ   اًئر ئدآ يگۆيۆگ ،ريدپليا   وارهپ   ،ريدپيطک   عاي اػئتاپ يگۈض

 راييدرؤغ ،پۉلۈب ماهات ئتاغو  واويد الطۈب گيۈض وادياۇ .رئدپئلغا ًگگ   اقچيب يگاۉه مر  يزو   ،ريديؤرهب   ند   ۉقريۉب يليد

 .رئدپئديغا اًئياج زاإ ىيچاۆ اقلمآ چًئد اػئتاپ

 تاياکد   ادًئلاد ىئج ند   ريجؤت

 

 گيجه  يًجيکاي

 

 ىئج ىل  يب ريجؤت ،اداس يدرؤغ نئئغيجغاۇد واج- :پيًل  ز ۆي اداس يدرؤغ ئيغاۇد زاإ اداز ؤييۆد ه،دًت  ي   پيلگ   هجيگ يًجيکاي

 .ريدپيييد -!هًرض  ب   پئديآ ئييگۉۈض ًگييگۆررۆگ ئالدًئالد

 

 .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -!هل-کرج  ب   پئديآ ىل  يب نئياج ه،يۆتضاۆ ظاب ه،رضب   تاطۉغر نئداػئتاپ رگ  ا  - :اداس يدرؤغ ادياۇ

 

 .ريدپيييد -!رب  ئديآ- :ند   اػئتاپ

 

 :رايالغاب پئديآ ند   اداس يدرؤغ يگۈيطاۇ ه،ًاي

 

ي يلئگ لۈغ اجغۈ لاۇ ه،چيػيتي   پيلگ   امئغل غۉ ًگيًه   ،نئر ادهۆکئ د ئلتلادآ ،نئداػئتاپ رايئتغاب ،يگۈيطاۇ او اد-

 ًگئر لالاه ه،د-تيکأ  ييلئگ ۉب- :پئر ئاغچ ئياپۈچ ه،د-ريدپيلگ   ار مائچ وادًئس آغ پئيغۉلۈت يگر  ۆي ،اديلۈب يچکره  ۆدلاإ 

 ًگگ   ۉب يگۉياۇ ماًئج ،يًک  ا   رؤيرب   يگۆررۆگ اًئج لۈغ اجغۈ لاۇ ئًئطئر اب ًگئر التاز  ۉب/ .ريدپيييد -رب  يغۈ اًئضار آ

 يگۈيطاۇ ،او اد- :ريدپيدا   ماو ۇد يًييگۆررۆگ يطي  ا   ًگيگييک   يگۈيطاۇ /.يًک  ا   رؤيًگل  يد پئلغا وار ياد يًييگۆررۆگ

 يميريل  ؤيدا   ًگيًه   کييک   وار ۉد ۉغ ،اًذائ ،ئسغئ ًگئمئياد ًگيًه   ،ئدلۈب ند   هليغ   تۉد ،ئضاػًئداغ ًگئر ًالئج

 رئآغ ئتغا ىيچاۆ ًگيًه   کره  ۆدلاإ  ئياۇ اهما   .يدر ؤيييد -!هلئگ سيمض   لاۇ ،ييلئگ رۆدلاإ - :ايۉغر ۉد پًالئض ند   پۆرئگ

 .يدتيگ پئلآ ئياۇ ماياپۈچ ،نيدييد تيکأ  ييلئگ اياپۈچ ىه   نً  يچاۆ يگۉيۈغ ،يدر ؤيگد  

 ئياۇ ىض   ،نيدلگ   ااغميتآ راباد ظۈد يگااض ىه   ،اآغ راياب- :هد-رؤيلگ   امئياي واپۈچ ؤيکد  ر يب ،ملار ئتاۇ ىه   ،الطۈب ييۆگ يطت  ر ا  

 :يگااۇ نً  ه   .رؤيييد -سًگئئرضل ۈب يلره  ب   کيجييجۆيئض ريب اد-يگااه ،ىيچاۆ نيير  يتگ   راباد ظۈد هيئي ،ًگيرضً  گ  ب   ًگط  تيغا  

 ،يدپيير  وي اإگيليئگئداج وادًئئغلغاي ،يلو   راب نئس غئ ريب ًگيًه   ،اآغ ريجؤت- :ئديتآ واپۈچ يگۈيطاۇ .نيدييد -رايلۈب-

 ييلئگ لۈغ يگااه ىض   ،ىيۆد يگۈيطاۇ ه،ًاي .يدپيير  واإ ود  ر يمپک   ئررغا ريب ولۈب هدس يهۆياإ ًگيسيب رالتاغو ر يب لاۇ ئياۇ

 هيۆزۆي يًيلا   يکاي ود  ر يب ه،د-يدر ئگ ييلئگ لاۇ نئس غئ ،يلو   نئدر اب پئلآ هس يهۆياإ ئياۇ نً  ه   ،يگۈض ود  ًگيًي  يد تيکأ 

 پئلآ يرل  يػيک کرک  ا   تاي ههۆتضاۆ ًگيًه   ،پيديب   ىض   رگ  ا   ،الال ،یآ- :هد-يدلۆگ اقج-اقج مايادييگۉۈض ،ئدالآغ پۉتۉت

 ۉب ،ئياد- :ىه   .يدييد -!رايلۈب غئۉدلۈب ۈقي ًگئمئتاممغئ-رئدغا ريب چيد ًگيًه   ادًگئياي ًگيًض   ادياۇ ،يگالطۈب وؤيلگ  
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 ادياۇ .نئدار ۈض پيييد -؟ًگئرضئتاۇ پۆلۆگ ريب ،پالآغ ريب ىيچاۆ ههؤي ىض   اد-يگۈيطاۇ ،ئرهاب يػيک کرک  ا   تاي اديات

 ئياۇ— .يدر ب   پغاۈج پيييد— ئرئدآ ئلاۇغ ًگئس ئمئر اياب ًگيسيب هلئگ وار ۉد ادًگئياي ًگيًض  - :يگااه نئس غئ

 .مۆدلۆگ ىيچاۆ يگۉيۈغ ىه   ،ايآ .ئدالئداج ئلايآ يکل  يب   ًگئًئضاتآ ه،دکيرليب ىل  يب يطي  ا   ئياۇ هد-يزاإ ،ررل ئدپالئداج

 پالتاي ئيۈغ ىه   ،يديطي  ا   ًگيديگيي ۉغ يير  ۆدلاإ  پيييد رئئغض يًکيۆد ًگئًئضاتآ يگۉيۉه ،الطۈب يبؤبض   ًگئمئيالآغ

 راباد يگااض ئتلاودآ ۉب ىه   ،لد  تد  ؤه اًئر غاۇد يگۆيۆگ ه،د-هًاي ،نئدلغا ريالار ياد اًئر يالاديآ ۉب ًگئمئس غئ ىه   .-نئدالآغ

 .-نيدلگ   هؤگرهب  

 

 ظۈردض   سئپطار غ   يگااي وادمئئغلتاغ ند   ود  ميًجگ  ب   ىه   ،ئضاغ ًگئر ًالئج ،واًائ ،پيديغا   ئًئر اباد ۉب واديآ ًگئياپۈچ

 ود  ميلا   پيلگا   ،يدر ب   مل اض ىل  يب نئس اغت يگااه ئسغئ يگۉياۇ ،يلو   نئدر اب هيۆياإ يگۉياۇ ،اد-نئدلآ امئياي ئياپۈچ ،پۉلۈب

 ۉب ًگيًض  - :ىه   يگۈيطاۇ .ئدالغاب پار ئيجماياۇ ند   پار ئلجئطميگا غئاه ه،د-يدلگ   امئياي ًگيًه   الطۈب کيجل  ئگ ،يدپاإ

 وار ۉد ۉب ،اآغ راياب ،او اد- :الطۈب سغئ اۇ .نئدار ۈض وادًئس غئ ًگئياپۈچ ،پيييد -ئ؟هۉرۇغد ًگئر التاز  وايديآ ادًئالد هلئگ

 ىض   رگ  ا   ،سغئ ىييز  ؤي ،یا  - :ىه   يگۈيطاۇ .يدر ب   پغاۈج پيييد -ًگيديز  ر پ   سيزا   ىي  اإ ود  ًگيگر  ۆي زاإ ،يگۉلاۇغ زاإ ًگض   هلئگ

 پئالب يگاتآ ًگيًض   ،يگۉلطۈب يًگکيًض   نيگهل ا   يدلأ ،نئلاه ۈقي-راب ًگيًه   ،ًگلط  يب پۆرواإ اًئلاد واًطائ ئيۉه

 وايرئدس غئ زئگ لۉپ ىه   ،اآغ راياب یا  - :اد-ئدر غئلئي سغئ ادياۇ .نيدييد -وۉلطۈب يًگکيسيض يطمم  د   ،اد-ئرلالاه ور  ئي

 ،الطۈب ني  د  يًجيکاي ،ًگيرب   هر أ ايالاۇغ ۉغ يًه   ،ود  يًجيريب :ىيرد  ا   یارجب   نً  ل  يب ترغ   يکاي هًگيد ئػهۉي ۉب ىه   ،ىيريدلدأ

 يهۆزاإ ًگيًه   لاۇ ماطۈغي ،ًگيرب   رايئتيگا ائغاه هؤگمتا   واويدًب   ئياۇ ند   ااغهالئداج ييۆزاإ ًگئيالئداج ئيالاۇغ ۉب

 .يدييد -رد  ا   واويدًب  

 

 ۉب ًگيًض  - :نيدييد هليغ   يگااۇ نً  ه   ،ئضاغ ًگئر ًالئج ،واًائ ،پيديغا   يًيرل  ز ئض ۉب واديآ ًگئًئس غئ ًگئياپۈچ

 ًگئمئياد ًگيًه   .رل ۈب يًگکيًض   ئطئر اب ند   يگۆلکۆه-لاه يکدأ ًيلا   يگاتآ ًگيًض   ريزؤد ه،د-هًيطت  ضاۆ ًگئر يالايديآ

 .-سلم  يب پۉلۈب مادآ اقجار ۈض ئًئيغا يگۉياۇ ود  ًض   ،الطۈب ًگئياديآ ئالدًئالد ئسغئ

 ااغلماض مد   او ۉض ،پلااۇ غاۇد ،اد-ئدلآ ئوۉض ماج ريب ،اد-ااغر ۉت ود  ًيري   ئسغئ ًگئياپۈچ ،يگۈض ود  ميًي  يد هليغ   ىه  

 يًگيبػک   ۉغ ىض   ادياۇ ،الطۈب وادار اي پيده ا  لئگ يزاإ ًگئمئدلالآ ئلتار دغۉ يًض   رگ  ا  - :الطۈب يگۈض وادياۇ ،ئدر ۉد

 لۉبلا يًگيبػک   مئلاز اۇ ،ىل  يب يهرا   ًگئمئدلالآ کييب   ىض   ادياۇ ،يگالطۈب وايالئداج ىض   رگ  ا   ،ۈقي ،الالض وؤمتگ  يتاۆ

 هدًيري   وار ۉد هلئگ مئيگاي ،ىيلو   يدر ب  يغۈ پيرپض   هيۆتضاۆ ًگييلئگ ئوۉض ئالدهاج مئيگاي ه،د-يدييد -!تا  

 ىيچاۆ ئالد ًگئيلالآ- :اد-نئدلۉپۈت پئچآ اقجغۉ هيۆتضاۆ يگۉياۇ نً  ه   .يدر ب  ۉرۉد ئدلۈب مادآ ؤيکد  ر يب ه،د-يدًيلکيض

 ه،ًاي .نيدييد -!يتآ ئًئطئر اب ،الطۈب ود  ا   رل  ه  ؤي-ههؤي هًگي  ا   ًگيًض   ند   يگااض ئسغئ ًگئمئياد ًگيًه   ،رب   پئديآ يگااه ىض  

 ند   ود  ا   شل اد وادالب   ييگۆزاإ ،مۉلاۇغ ،یا  - :يگااۇ ىه   تاغو  لۈغ .يدر ب   پئديآ ئرالتاز  ىل  يده ا  ًيرل  ز اإ مل اۇ  يگۈيطاۇ

 .نيدييد -يدتا   رطط  ي  يه يگااض يزاإ ًگئيلااغتلالآ ييدأًب   ور  ب   هيگۆزاإ پئر ايتغئًگئ غاۉۉلد-اقد ًگيًض  

 

 ًگئمئياد ًگيًه   الطۈب لاۇ ،نيدر أب   اهۉلاۇغ لۈغ ئًئس غئ ًگئياپۈچ ىه   يگۈض واديۈغ ،ئضاغ-ىئداغ ًگئر ًالئج ،یا  

 هد-يرکئگ يگۉياۇ ،نيدر ۆواإ هبػک   تيگااۇ ،الطۈب نگ  يچيي رد   ،ئياۇ ىه  - :اد-ئدالئداج يگييک   ۉغ ،اًذائ ،ئًئس غئ

 ؤت ،ريل  ۆگ ند   رل  ج  يگ هچيي ،رل  ج  يگ ند   ريل  ۆگ هچيي ئسغئ ًگئياپۈچ يگۈيطاۇ .يدييد -راو اياج واداو اۇ وأر اإ ،لدأ ييجر  گيي

 واتطيدًيد مۉلاۇغ ًگيًه   ،الطۈب يگۈيطمائچ وادار آ لاۇ ،ئداغاي هليب ىل  يب ًگيسيب ،اچًئلآ اًئياي زاإ ئيي اۇزاإ ًگئيلالآ
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 ئسغئ ًگئمئياد ،اًذائ نً  ه   يگۈض واديۈغ .يدتيگ هًيررل  ي   واياغاي ًگيريجؤت واػيئلاض عاي ًگيًض   ئًاغي ،اًئر التايل و  

 يدهۆغر ئي پئياليآ ادر ۉي-وادتر ۉي ،پئلاض رض   ىيچاۆ کلم  يب ئًئئغديلۈب ههؤي اهۉلاۇغ زاإ ،اد-نئدئمچ پئلآ يگييک   ۉغ

کايا ًگيًه   ه،ًاي .يدتلا   ود  يۆتضاۆ ًگيريجؤت وار ۉتاۇ پالآغ ريب ،اًذائ ،پيريتگ   هر ي   ۉغ يًه   نئر ئدالت ،ىيلو    .-نئتد 

 ىئج ،پيييد -ىئر ايالػئاغب يگااض يًيريب وچد  اۆ ًگئًئيغا ًگيريجؤت ۉب ىه   نً  يچاۆ يگۉيۈغ ،يگۆررۆگ ًگگ   وأر اإ ۉب-

 .ريدپيرب   پغاۈج يگااۇ

 

 يکاي ًگيهۆزاإ ىه   رگ  ا  - :پيًل  ز ۆي اًئج ،اد-رئدپئئمچ کل يب   اجغۈ ئلئز ات يکاي يلکؤد ،ئررغا يًجيکاي يگۈض وادياۇ

 ئلئمس غئ شاد يمييگۆررۆگ ۉب ًگيًه   نً  ض   ،نرض  ب   پئديآ ئتلاودآ ىچ  گ   وادًئغاب ًگئًئز ات يکاي ۉغ ،اًذائ ،ًگئمئيغاۇد

 ىيچاۆ ًگيًه   يًيريب وچد  اۆ ًگيًيضؤيۆگ ًگيريجؤت ۉغ ادياۇ ،يگاضپالاضاد پيييد تاز  يلره  ئگ ًگگ   ند  

 ،الطۈب تاز  يلره  ئگ ًگگ   شاد ند   ئلئمس غئ شاد ًگييگۆررۆگ ًگيًض   رگ  ا  - :يگاۇا ماًئج .ريدپيييد -؟ًگئرهالػئاغب

 .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -وۉلطۈب ًگيًي  يد ًگيًض   ،یغۈ ،ادياۇ

 ًگئز ات يکاي ۉغ ،اًذائ— :رئدپۉرۉد هؤگرهب   يگۆررۆگ اجغۈ ،پيييد— ئرادهۆکئ د ًگئر ًالئج ،یا   ،يگالطۈب رل  يب-

 يگۈيطاۇ .ئدپئر ئدلغا راًيد يگۆه چاۆ  هس يب ه،دًل  اإ  سئهاتآ ًگيسيب .يطييجۆچاۆ ًگئر ل ۉب نً  ه   ،نئياغۇد ًگيًه   هد-يطيکاي

 اهما   .ئدًئچآ ئكجدۆکاي ريب ئطياد رد   اد-ًگئمئر يالغاۇد ًگيًه   ،نئدًئچآ ئكجدۆکاي ريب ههۆزاإ ىيچاۆ کم  تا   ادوئض ىه  

 ًگئر التاز  راب هديۆزاإ ،يريب ًگئر الئز ات ۉغ ،اًذائ ،نئيغاۇد ئلاۉ  گًيًه   يبؤبض   ،نيدلم  يب پئر ۉتاۇ اقز اۉ اددۆکاي ىه  

 وادياۇ پلالئي ريب ىيتۆب .يدتيگ ادر ۉي غاغاب ،پئلآ تئر اد لچگ  گ   يليد رد   ند   ايۉلۉپ ،اد-ئدتاض ار اًيد يگۆه يًيطمم  د  

 -!ىيطتا   که  ئک لالآ- :يگااۇ ىه   .يدلگ   یادگ   ريب امئياي ،ملار ئتاۇ ادمئدۆکاي ىه   وۆگ ريب يگۈيطاۇ ه،ًاي .ئدالمۈب راباد

 يدييد -!هليب   ئًگمئديار مائچ وادًگئداي مؤييا   يًه   ىض  - :ايۉغر ۉد پالآغ وؤمتيگ وادمئياي ًگيًه   یادگ   لاۇ اهما   .نيدييد

 ىل  يب يگۉياۇ ،پۉرۉت ود  ميري   ارضات ىه   يگۈيطاۇ !کج  تؤي الطۈب نئيغاۇد ًگيًه   لاۇ ،نط  تر  ض   پيلۆ رواإ يگااۇ ىه   ،ىيلو  

 اد-نئر لالۉپ !اهار ۈض ىض  - :لاۇ اهما   .نئدار ۈض ئًئئغديلۈب ههؤي يگااۇ ،پئلاض هًيچاي ًگئدۆکاي ئياۇ ،نئدغهاللاض پۆغر ئگ

 پيرب   ود  ميرکل  يغا  - ىيگا   زاإ ،نيدتلا   اهاهماد ئياۇ ىه   يگۈض وادياۇ .يدر ب   پغاۈج پيييد -ئدتاي مامئتاغب ،يدتيگ

 ،ىيلو   مۆدر ئگ پپالاضاد ئيۉلۉپ ئكػئيلۇ د ًگئمئدۆکاي زاإ ىه   اديۈغ .نئدر اب پئلآ ههۆياإ زاإ يگۈيطاۇ ،نيدر يدًييگ  

 ىل  يب نئيغاۇد ئلۉپ ۉب ىه   .رئدپۉلۈب يگۆه يکاي ماياه ًگيًه   ،کم  ييد ،ىئر ئدپئياز غا اديپ   راًيد يگۆه ريب مؤييا   ىه   ،نرض  ئگ

 يگۈيطاۇ ه،ًاي .نيدييد -دأ-ًگيًک  ا   وؤمتيگ هر ي   چيد ىيچاۆ تادايئض-ادوئض ىض   ،لاهاد ،راب- :يگااۇ ،اد-نئدغالياپ

 .ئدًئچآ دۆکاو هيۆزاإ هًي   ،اد-ئدلآ ئلۉپ نئيغاۇد ًگيًه  

 يکل  يب   ًگيرل  تاي ۉغ ،نئيغاۇد يًجيکاي ًگيًه   وۆگ ريب ،اًذائ ،يدلۆ رواإ رل  ج  يگ ،يچدگ   وۆگ ،يچدگ   یآ يگۈض واديۈغ

 رد   ،پۉلۈب کج  ره  ب  يغۈ ئياۇ سيب .ئدلۈب ىره  د  يگ اتادايئض-ادوئض ادر ۉي ئريآ ،پئر ئدػئتاض ئًئداز  ۈقي-راب ًگييۆزاإ ،يريب

 ىيتۆب ند   وادياۇ .يدغۆد لۈي ىل  يب رالئچتادايئض ،اد-ئدلآ تئر اد راپۈت ريب ند   لاۇ ه،ًاي .ئدالمۈب— نگ  ط  تا   واج هؤچي

 ًگيًه   ،پۉلۈب ئلاي ئػلۈب ًگئًئيغاۇد ئلاۉ  ود  يۆزاإ ،وۆگ ريب ند   لاۇ يگۈيطاۇ ه،ًاي .ئدالمۈب رئتاد-راباد پلالئي ريب

- :پالآغ الطۈب لاۇ .نيدييد -ه؟هؤي ئممئدارهابلاي الب  ۉغ ،پيييد همتيگ يگااض ىه   ،وغاۇد ،واد-آ- :يگااۇ ىه   .يدلگ   امئياي

 ،ئدالمغا نيگۆ پئک رئک هدميبۆج ،نئدلغا پئر غا صيۆت ىه   يدًاي ،اًذائ ،دأ-ىک  ا   راب هدمييل  ؤت ،نيًاي واج ،ئرئدآ ىييؤد  ي

 اهاهماد اد-ئياۇ ىه   ،ئضاغ ًگئر ًالئج ،یا   ،يگۈيطاۇ ه،ًاي .يدييد -ۈقي نم  يگً  يئک هدميًگا   ،نئدلغا چيگالاي نه  ۆزاإ

 ،کيچديا-کيدياي پئر اب ادۆکاي مس  يميکاي يگۈض وادياۇ ،نيدر يدًييگ   ئياۇ ،پالياض يًيرل  ز  ؤت وادمئر الغاب-ىيگا   زاإ ،پيديکأ 

 ئًئضاديپ   ور  يتگ   ند   ئًئضاياه ًگئمئدۆکاي زاإ ،پالتابغا ئلئي هز ؤت ضکس گ   رد   ىه   ،ماآغ ،یا  - :يگااۇ ىه   الطۈب وادييگۉۈض
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 -صئر اغالياپ يگد   سيميکاي يًيطمم  د   ،الطۈب ور  يگ يجد  ر يگ هؤچي ،صيرر  ئگ پپالاضاد نگ  س  گ   ۉب ،اًذائ .ىيرؤيرئگ پپالاضاد

 ًگئيادار اي ،ئدئمچ پۉلۈب راًيد يگۆه يکاي ،ىيلو   مۆدر ئگ پپالاضاد ىه   ،ئضاغ ًگئر ًالئج ،یا   ،يگۈيطاۇ ه،ًاي .نيدييد

 ههۆزاإ ،نيدر ب   امئيغاۇد ئًئر اًيد يگۆه يگۉلۉپ لاۇ ىه   يگۈيطاۇ !نئدلااۇ رالػمئلآ يگااۇ ،پيدا   رۆکۆ غ يگۆه-زۆي هيۆزاإ

 يريل  ۆگ همچ  يا   سيب ه،دکيلل  يغ   ،ئدًئچآ دۆکاو هيۆزاإ ند   نئيغاۇد الطۈب يگۈض واديۈغ ،ئدلۈب راًيد يگۆه اد-ئيلغا

 .کيدر يچگ   پاغاي

 ىيچاۆ کم  تا   ادوئض نًگ  يًه   هدکيرليب ىل  يب يرل  ز اإ ه،د-رل  يدلگ   امئياي نئر يالغاۇد ًگيًه   ،يگۈًطچ  گ   تاغو  هؤچرييب وادار آ

 اتادايئض سيض ،ئلاي رر  ئگ اديپ   پيديگ ىه  - ،نيدم  تا   يًيًي  يد ًگئر ل اۇ  ىه   اهما   ،رل  يدطل  اي يميگم  تيگ اتادايئض ار التر ۉي تچ  

 ادس ئمئر الدۆکاي زاإ سيب ،نب  يديغ   .نيدر ب  يسگ   نئداضمآ ند   قلغۉ هًيپگ   ًگئر ل اۇ  ه،د-نيدييد -؟سييگۆدر ئگ ههؤي لاز اۇ پيديگ

 يگااه لئي رد   ،پۉلۈب کج  تيکأ  اتادايئض-ادوئض يًه   نئر يالغاۇد ًگيًه   ىيلو   هيئي .کيدر ب  ئلغا پيدا   عيرب  -عئلآ

 ئكلئز ار  رئدآ-یت   ىه   ،يگۈًطچ  گ   لئي ئتلآ هًگيد .نيدره  ب   ئكلئز ار  هًيًي  يد ًگئر ل اۇ  چؤيؤيچگ   لئي ئتلآ ؤت اهما   ،رالئدر ايرابلاي

 ريب ئًئئغدر اب ًگئس يگئۉلۉپ هؤچي ًگيسيض هيئي ،ىيلو   ىييد  يگ هليب ىل  يب ًگيسيض نً  ه   ،نئر يالغاۇد- :ار ل اۇ  ىه   اديۈغ .نيدر ب  

 يدلأ ضالآ ،ىچ  گ   أ-ود  ًيريل  ر  ئگ اديپ   رل اۇ  .نيدليب ئًئئغديالمغا ًگئداز  چيد ادر ل اۇ  ه،د-نيدييد -ًگيلر  ئگ پپالاضاد

 هد-هليغ   .ىک  ا   ررل ئدپئئمچ ايۉۈغي ًگئًئر التاز  راب ،پيرب   هؤگکمچ   پيک   ند   غائلئچيايپ ،اًئر الالدر ۉۈلب ار غا يًيررل  يکيپ-یۆک

 ،مۆدر ئگ پيدا   پاضاد ئًئر التاز  ًگئمئدۆکاي زاإ ،وارهمائچ هد-يميطض   ،وؤمييد تاز  وادياهاي-وادئػاغي ار ل اۇ  ىه   الطۈب

 نئر اًيد يگۆه ئتلآ ًگيًه   ،نرض  ئگ يگۈض واديۈغ ،نيدر ۆواإ لۉپ يًيطمم  د   ًگئر التئر اد واچغا-ولغا هدهۆزاإ يگۈيطاۇ

 ،راًيد يگۆه چاۆ  ،اًذائ- :امئر يالغاۇد ،اد-نئدالياپ يگد   يکاي ئرلالۉپ يگۈيطاۇ ،نيدتا   ليسد   يگاۉه ىه   .يًک  ا   راب

 ىه   الطۈب ئراًيد يگۆه چاۆ  ولغا .نيدييد -صيرد  ا   ادوئض سيب نً  ل  يب لۉپ ۉغ ه،ًاي ،لۉپ ۉغ ئراب ادس ئهار آ ًگيسيميچاۆ

 ،يدًيهکۆه نئاغميل غا یادگ   ند   ًگيًه   ،ئلاي ئػئلغا یادگ   ًگئمئر يالغاۇد هدًيريل  د  يگ لاز ي اۇبؤبض   ،مۉديغۈ پۆهئگ

 ًگيًه   .نيدييد صيرل  يب پئًئچآ دۆکاو هًي   هدس يمل  گ   پئديغا سيب ،اقطيغۈ پۆهئگ ئراًيد يگۆه چاۆ  ه،د-أر ئگ يگاۈغ

 .ئدلغا نئر اًيد يگۆه هد-هدميلا   زاإ ،نيدر ب   راًيد يگۆه اًئطياد رد   ًگئر ل اۇ  ىه   يگۈيطاۇ ،ئدلۈب ئزار  يگاۉه نئر يالغاۇد

 يگااۇ ،اد-ئكديۉتۉت يهگؤ هًير  يک يگۈيطاۇ .ۉقدتۉت ئسئمئياغ لۈي ،ئكدلآ ىئتاض ئرالتئر اد کر  گ   هس يهۆزاإ سيب يگۈيطاۇ

 ريب ىل  يب سئمئر التئر اد زاإ ئرئدآ ،کيدر  ئي یآ ريب ،کيدر  ئي وۆگ يکاي ،کيدر  ئي وۆگ ريب سيب ه،ًاي .کيدکل  ۆ ي ئسئمئر التاز 

 ئچالهار اۉغ ود  ر ي   لاۇ سيب يگۈيطاۇ ه،ًاي .کيدتا   راًيد واۇ ئسئمئر اًيد ريب ،پيدا   ادوئض سيب .کيدتي   پئر اب هر د  ؤغ

 ود  ميلا   ًگيًه   سغئ لاۇ .کيدلگ   تابغا اس غئ ريب وار ۉد پۉلۈب لاض-لاض ئغاب-يتضاۆ ادًئضاالي ًگيسيگد   ،ادس ئمئيلۈب

 ،ىئر اميغۈ هدر ي   نً  ه   ًگئئئغلئػاغي ود  ا   ًگيًض   ،ًگيهسلم  يب پيدا   تاو اداض-رئياد ىض   ،تيگيي ئػاغي ،یا  - :پۆپاإ

 که  ئک يگااض ىه   ،ميگااضارهايتغا اًئس ائ ىض   ،ريدکم  تا   تاو اداض-رئياد نئداز  وايل اد ًگيًه  - :يگااۇ نً  ه   .يدييد -ىئر ار ايتغا

 ىه   .تيگ پئلآ يگاۉدر ۉي ،اد-لآ پيدا   لايآ هيگۆزي اإًه   ىض   ،تيگيي ئػاغي- :يگااه سغئ لاۇ ادياۇ .نيدييد -ىيرل  يب پيدا  

 تارهۈد ند   ئكلئػاغي ىه   يبؤبض   ،ار غا ىل  يب تي  يي ئػاغي يگااه ،اهرلۈد يًه   ىض   ،ىيرؤيرب   ًگائر ايئتائغ ًگيًض   يهۆزاإ

 نرج  ئتاد ،ىئر الماض او ادلآ تاغو  چيد يًض   ىه   .ىيرد  ا   ئكلئػاغي يگااض نً  ه   يگۈيطاۇ ،ىيريديد  ًيليد ًگيريل  ؤيليدا  

 يلتم  رد  ه   ند   ئلتاهار ک   ،ئدلۈب لئياه يگااۇ نيگر  ۆي ،امئداب ود  يغا   يًيرل  ز ئض ۉب واديآ ًگئس غئ ىه   .يدييد -ىغئيل ۈب

 يگااۇ هديۆتضاۆ ًگيًيهگؤ ،نيدطل  ب  -پأس ب   ،نيدر يدًييگ   اد-اغل آ  ئسغئ لاۇ ىه   ،اد-رئديلاض امئبللا يزاإ ًگئيلااغتلالآ

 اياو ۇر لۈي اًئئغرليگئآ هًي   سيب يگۈض وادياۇ .نيدتا   تاهسئد ند   تارهۈد ئلاۉ  يگااۇ ،نيدر ب   پئلاض ري   ،پؤغۆد کغ  ۆد اقػهۉي

 وادًئياي يگۉياۇ هدس يديۆگ-هدج  يگ .مۉدلۈب ئئغغآ اقد ًگئس غئ ۉب ىه   ،پئيايي اۇگيئض ئلاۉ  هدميگر  ۆي يگۈيطاۇ ،ۉقدلۈب

 ًگيًه   ه،د-هًيػيريتگ   ًگئمئتاغب ًگيًه   .رل  يدًيمطک   مار ل اۇ  .مۆدر ئگ ئوغۈ مايادمئر يالغاۇد زاإ ئسغئ ۉب ىه   .نئدالمئر يآ
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 لئاۉ هًيرل  ز ئگ ،پۆرئگ ئسئهۉلۉپ ًگيسيب .يدتيگ يزئگ ًگئر ل اۇ  هد-هًيگۆ پلئک ًگئمئدئر اد ،اد-اًئػئتر آ ًگئمئئغلياب

 رل اۇ  ،ررل  يدپۆغۆد اًئتضلا ًگئاغلمآ ئمئر لالۉپ ،پيرۆدلي اإ ًه   ،پيديگ هًيلؤپ وايتغ   نئر يالغاۇد يگۈيطاۇ ه،ًاي .يدلم  گ  

 ه،ًاي .ررل  يدپيػلل  يد پيييد -رل غا هس يب ئلۉپ يدلأ يگۉياۇ يگۈيطاۇ ،يلر  ۆدلاإ  ئسئمئيغاۇد ۉغ لگ  - :هًيريب-يريب

 هد-هأگر ت  ئگ هدکيرليب مس  يميکاي ه،د-ررل  يدپيلگ   امئياي ًگيًه   رل اۇ  ،ملار ئتاي پالاۉل ادًئياي ًگئمئلايآ زاإ ىه   ،يگۈيطاۇ

-يدلۆ رواإ اًئج لايآ ه،دًً  يلکيض ريب ،پئياياۇ وادۉاۉل نئلايآ ًگيًه   ند   تاغو  لۈغ .ررل  يدپيرب  يغۈ پالغات هًيچاي ًگيسيگد  

 یل يگا غۈاد ه،د-يدتيي ود  ز ئگ پالتاغو  کت  ير  يب لاۇ يگۈض وادياۇ .ئدر مائچ وادوۉض ،پيتلا   ادآ ريب ،پيرت  ئگ يًه   ه،د

 ،ىل  يب يهرا   ًگئيلااغتلالآ يلچيۆگ ئتار دغۉ ،نً  يچاۆ يگۉيۈغ ،ًگئلايآ ًگيًض   ىه  - :ئديتآ پيلگ   پئيلۇ د امئياي ًگيًه  

 اًئر ئتاد لالآ ،امئداب ور  ئگ يًض   ىه   .ىئر ئدًئج والمۉضۉه ىه   ،يگالطۈب رل  يب .نئدئمچ پئلآ پيدا   شل اد ود  هۆلي اإ ًض  

 يًيهر  ک   يگاي اۇزاإ ًگئمئدلالآ ،ىيريديؤيرب   ىت   هًيرب  هغائپ لۉضر   يگۉياۇ ند   امئدلالآ مالطۈب ىه   ،مۆديئض ود  کر  ۆي صيۆت

 ،نيدلگ   هدميبػک   سغئ ،ئلاي ئالدًگئتاغو  ور  ئگ يلکاي لۈغ ،ًگائياي ًگيًض   ىه   !ىئطچاض يًيتدم  ار -ئرۉي ند   ىيلطيچا  

 ىيلو   هيئي .نيدتا   شل اد واداللمۈب ارقغ ادوۉض يًض   نً  ه   يگۈيطاۇ ه،ًاي ،ًگئدلآ پيًيدا   لايآ هيگۆزي اإًه   نً  ض  

 ئًئر يالاديآ ۉب يگۉياۇ ىه   .-ىيريديلره  ۆدلاإ  واکمئ د ئرل اۇ  ىه   نً  يچاۆ يگۉيۈغ ،يدلگ   نئر ادغا ًگيًه   ًگائر يالغاۇد

 ئمئر يالغاۇد ًگيًه   ىيلو   هيئي- :هد-نيدر يدليب ئكللاغۈد پئک اًئئغلئػاغي ود  ا   ۉب يگۉياۇ نه  ۆزاإ ،نئدلغا وار ياد پيديغا  

 اقيآ-وادغاب يًيطمم  د   ًگئر التلاودآ ولۈب ادس ئهار آ ىل  يب نئر يالغاۇد زاإ ىه   يگۈض وادياۇ .نيدييد -!زالمۈب أ-ًگرض  ۆدلاإ 

 ارقغ يًيطيهگؤ ًگئر ل اۇ  ،پئر اب پۉچاۉ اًئياي ًگئر ل اۇ  هجيگ ۉغ ىه  - :پيديغا   ئمئر يالاديآ ًگيًه   لاۇ .نيدر ب   پئديآ يگااۇ

 رد   ئكيلاهاي غائلئػاغي- !هميتب   ىض   ،ىيچاۆ ئالد ًگئيلالآ- يگااۇ ىه   .يدييد -ىيرد  ا   کل د   هد-يًيرل  ز اإ ،پيدا  

 ًگيًه   رل اۇ  ،الطۈب ماداز  رد   .ئرئدآ راب لامطئت ىي  يد -!ريديػاي ًگيًيػيک رأ ئكلئػاغي غائيلاهاي ،ريديػاي ًگيًيػيک

 نً  ه   .ئدر ۉد ئديتآ ئًئياديآ ريب لۈغ ،پيييد -!ىيريديلره  ۆدلاإ  واکمئ د ئرل اۇ  ىه  - :ىئج لاۇ اهما   .نيدييد -رئدمئيغاۇد

 يميگيػاي نً  ه   .يدر ۆغۆد ود  ًيطپ  د   ًگيهۆياإ زاإ ليدا   ه،د-يدتيکأ  پئر ۉچي اۉًه   لاۇ يگۈيطاۇ ،مۉدر ۉد ااغرهابلاي يگااۇ

 ئلاۉ  ،اد-نئدًئچآ دۆکاو ود  ز  ؤت ،نئدلآ ىئتاض تئر اد هًي   يگۈيطاۇ ،نئدر مائچ ئهۉلۉپ وايغۈ پۆهئگ لۈغ ه،د-نيدر يگ پئچآ

 ادمئلوۈد ،نلط  گ   ههۆياإ ماػآغ يگۈيطاۇ ه،ًاي .نيدر ب  الغاب پيدر  ئي ئمئئغجدۆکاي ،پيدا   گل  يد ئًئئغلئچتادار اپ ًگيلاي

 ااغهالآغ پۉغر ۉب ئًئر يالۉيۈب ،پۉرۉت ود  ًيررل  ي   ،اًئر التاب ور  ئگ يًه   رل اۇ  .رالئز ات ۉغ ،اًذائ ،رۉد غئليگئاد ئزات ئياض يکاي

 .رئدپالغاب

 -رئدًگئر يالغاۇد لۈغ ًگيًض   رالئز ات ۉب- :يگااه نئلايآ ،مؤيکؤمػيتي   ند   ااغهار غا ههليب  -ههليا   ،پۉلۈب يگکات-يگکآ ىه  

 پئر ئاغچ ئمئيغاۇد لايآ زاإ ىه  - :نئلايآ ادياۇ .نئدار ۈض پيييد -؟ؤکيدر ب  يغۈ پيديب   نيک ئرل ۉب- :وادياۇ ىه   .يدييد

 ،اًذائ .يدييد -رل  سلم  يب پيلۆ رواإ هًيبػک   مادآ هدر بؤ وادلئي واۇ رل ۉب يدًاي ،ريدپيرب  يغۈ پيديغ   ئرل ۉب ند   لاۇ ،نيدتر يتگ  

 لۈغ ىيچاۆ کم  تر يتگ   هًيرپل  ػک   مئلاز اۇ ئرل ۉب يدًاي ،يگۈض ود  ًيرًل  ل  گ   پۉلۈب ادياداغي يليد ۉغ يربؤ وادلئي واۇ رل ۉب

 يدر ب   پئديآ ئداز  ىغ  ۆد اًئغاب زاإ ند   لاۇ ،نيدلگ   تابغا هر يجؤت ۉب هد-هدر ي   ۉغ ،ىيلو   ئدمئغر اب پيديگ اًئياي ًگئلايآ

 .-نييگۆررۆگ ًگيًه   اًذائ .يدلم  گ   نيضد  يگ ود  ر ي   ۉب ،مچؤيؤيرئگ يًگييد  ه ا  هؤي يگااۇ ًگيًض   ؤت ،ىيلو  

 

 ند   ًگيًيضؤيۆگ ًگيريجؤت ۉب ىه   نً  يچاۆ يگۉيۈغ ،تاز  ًگگ   وأر اإ ًگئداز  واديآ ۉب ًگيًض  - :ىئج يگۈض وادياۇ

 .ريدپيييد -ىئر ايالػئاغب يگااض يًيريب وچد  اۆ ًگئًئيغا

 

 رگ  ا   ،ىيير  ب   پئديآ ئياالو  ًگگ   مايادمئًگئر ل ۉب يگااض ىه  - :پئئمچ اتر ي اۇطي  ا   ًگئر ئتغا ،اجغۈ ييجۆچاۆ يگۈض وادياۇ
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 -ل  يا   عئاغب ىيچاۆ ًگيًه   ئًئيغا ند   يًيضؤيۆگ ولغا ًگيريجؤت ۉب ىض   ،ئضاغ ًگئر ًالئج ،یا   ،ارضۉت ود  يگۆيوئگ

 .ريدپيييد -رايلۈب- :ماًئج ،ريدپيييد

 

 گًيًه   رئتغا وار ۉد ۉغ ،اًذائ— :رئدپالغاب پئديآ يػيک اجغۈ ،پيييد— ئياتلۈض-يجؤت ًگئر ًالئج ،یا   ،يگالطۈب رل  يب-

 ريب ،اد-نئديتغا امئس ائ ،پئر اتغۉ يميرل  ػاي يگۈيطاۇ .نئدالمۈب هدهۆياإ ئيۈبلئي ،پيديگ اتادايئض کس  گ   ريب ىه   .ئدمئلايآ

 رل اۇ  .يًک  ا   واتاي پئغل ۈچ ىل  يب لغۉ /رگي  / ار غا ريب نئلايآ ًگيًه   ،نلط  گ   .نيدلگ   پئيلۇ د ههۆياإ ئتاغو ر يب ًگييؤجيگ وۆگ

-رئضاد ه،د-يدر ئگ يميًل  گ   ًگيًه   نئلايآ .ررل ئتاي پيػيدا   پيک   ،پئغۉچغۉ-پيغۆپاإ ،پئغاًياۇ-پۆػلۆگ ،پيػرل  ۆگ

 زاإ- :لاۇ .ئدلاض مد   او ۉض ،پادر ئػئپ ئرالتاز  ريب-تاز  ريب ،اد-اغل آ  هًيلا   يگۆ ديۆک ئلوۉض ،ئدر ۉت ود  ًيري   رۉضۉد

 لۈغ نً  ه   .يدر ب  يغۈ پيرپض   ههۆتضاۆ ًگيًه   ئوۉض يکدأ کۆ ديۆک مئيگاي ه،د-يدييد -!لۆرواإ هتاي ه،د-تگ  يتاۆ يًگيبػک  

 ،نيدر ب  يديگ ،اد-نئدئمچ وادۉلوۈد نً  ه   .يدر ب  يغۈ پۉولۈ ود  يي اإًه   نئلايآ يگۈيطاۇ ،ايآ ،نيدلۆ رواإ هتاي هديۆزاإ ًگئدااغض

 يگکاض-يگکۆض هدر ي   لۈغ ىه   يگۈيطاۇ ه،ًاي .نئدر اب اًئطئپغا ًگئًئدۆکاي ًگئباضطغا واتاض ته ا  د-هميػيديگ لۈغ

 ًگئباضطغا .ئدر اب پئلآ هيۆياإ ،پئر ئاغچ اًئياي زاإ ه،د-يدر ئگ يًه   يطي  ا   ًگئًئدۆکاي تا   ،ىيلو   مۆدر ئي پۉلۈب ومر  گ  

 اس ئمئياي ًگيسيب ئياۇ ه،د-ًگيرضؤيلگ   ىل  يب يػيک کرک  ا   ىض   ،الال- :پۉتۉت هيۆزۆي يًيلا   يکاي ود  ًيير  ئگ يًه   ئسغئ

 ادياۇ .يدًگ  ر يًگگ   پيييد -ه؟هؤي ئرهاب يػيک کرک  ا   اديات ۉب ،ئياد- :ئضاتآ ًگئس غئ .يدًييؤک پيييد -!هل-يگؤيريتگ  

 هًيبػک   ييگکاإ ئياۇ ىه   ،سيًگط  طل  اي ،رئدپالئداج ئلايآ زاإ ئياۇ ،ىئر ئدآ يػيک کرک  ا   ًگيتاي ور  يتگ   ۉب ،اًذائ- :ئسغئ

 شل اد ئياۇ ىض   ،نئس غئ ،ىيچاۆ ئالد ًگئيلالآ- :پيديغا   ئًئر يالاديآ ۉب ًگئًئس غئ زاإ ئضاتآ .يدييد -ىيرل  يب پيريتگ  

 :يگااه ،اد-اغل اض مد   او ۉض ،پادر ئػئپ رالتاز  ريب ،اد-ئدلآ يًيگيجيس  ۆک وۉض سغئ لاۇ يگۈيطاۇ ه،ًاي .ئدر ابلاي پيييد -!تا  

 ىه   ،ىيلو   يدر ب  يغۈ پيرپض   ههۆتضاۆ ًگيًه   ئوۉض ه،د-يدييد -!رۆواإ هًگيغۆريئگ مئلاز ي اۇًگيبػک   يرکيزؤد ىض  -

 ،ئلاي ئيػالئداج يًه   ًگئمئلايآ زاإ- :پۆپاإ ود  ًيلا   ،پلااۇ عمئلآ اس غئ لاۇ ىه   .نيدر ب  ۉرۉد مۉدلۈب مادآ ئلاي نئئغلمئلاز اۇ

- :هد-يدر ب   پۉيغۉ از ااغهجاج ريب وادوۉض لۈغ يگااه سغئ لاۇ يگۈيطاۇ .نئدر ابلاي پيييد -ى  رض  ب   پالئداج يگااه ئياۇ نً  ض  

 لاۇ يگۈيطاۇ ،يلو   ًگيرضي  يد لۈب تاز  والئپ ،پيرپض   هيۆتضاۆ يگۉياۇ ئوۉض ۉغ ،اد-ااغر اب ئتاغو  واتاي پالاۉل ًگئلايآ

 واتاي پالاۉل ًگئمئلايآ ،اد-نئدلآ ئهاج ئلوۉض ۉغ نً  ه   يگۈيطاۇ ه،ًاي .يدييد -رييبۉرۉد رل ۈب ًگط  ييد لۈب ههؤي ىض  

 -!لۆرواإ ار ئتغا ،اد-الغات يًگيبػک   ۉب- :پيرب  يغۈ پيرپض   هيۆتضاۆ يگۉياۇ ئوۉض ئالدهاج ند   نئدر اب پاتيگآ ئًئتاغو 

 پۆرئگ ىل  يب يگۆزئگ زاإ اًذا ائلطۈب ئًئئغديلۈب رئتغا يليدؤي يگۉياۇ ؛يدر ب  ۉرۉد ئدلۈب رئتغا هًيضطد   لاۇ ،يلو   نيدييد

 .-نييگۆررۆگ ًگيًه   ه،ًاي ،ئياتلۈض-ئضاغ ًگئًئر ًالئج نل  أ ،يگۉرضۉد

 

 .ريدپيييد -ئ؟هۉرۇغد- :پئالب ار ئتغا ىئج

 

 ًگئر التاز  ىچ  گ   وادمئغاب ًگيًه   ۉب ،ىيرؤيچاي تيآ وادمئدلالآ ،او اد- :پئتآ ظاب هدز ر ت   ىي  يد -ئرۇغد- الطۈب رئتغا

کايا  .ريدپيدا   تار اػائ هدغۆريئگ ىي  يد -!ئرۇغد نط  مم  د   ،ئتد 

 

کايا ًگئياجغۈ ييجۆچۉا  ًگيًيضؤيۆگ ًگيريجؤت ،پأر يًجيلکيض-پأر تيت ىل  يب اقلمغا وار ياد ىئج ،يگۈض وادًئتد 

 -...رئدپالػئاغب ىيچاۆ اجغۈ لۈغ يًيريب وچد  اۆ
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 صب   ييۆزئض ،ئرلار ز   يًت  ي   پيلگ   ًگيتدل  ئه ىل  يدا   رايئتائغ هيۆزاإ ،يگۈيطر  ب   زاض يگاد ه،دًيري   ۉغ ًگيًييگۆررۆگ اداس يدرؤغ

 .ريدپيدا  

 

کايا ًگيًض   ،اداس يدرؤغ ،نئئغيجغاۇد- :ئيغاۇد لايآ يچيک يگۉياۇ اديۈغ  ،يًک  ا   ىيريغ ند   ئلئمس غئ يليدؤي رئگ ًگئتد 

 .ريدپيييد -ئملئالي يليدؤي رئگ هد-يزاإ ،ئلتاد وادلاب ،ىيريغ ود  ر ک  غ   ًگيرل  ز ئض ًگيًض  

 

 نئر التاز  کرج  ب   پئديآ هجيگ يکيدًاي هس يض ًگيًه   ،مالطغا واهآ-اغض ،پيدا   نيدر   يرل  تر  س د   اػئتاپ رگ  ا  - :اداس يدرؤغ ادياۇ

 .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -ريدلدأ ند   ئالچ-يًچ   يگۉيۉه

 

کايا ۉب ،مايادۉرۇغد-  -!وؤيدا   ماضلا وادلالآ هميگج  ره  ۆدلاإ  ئسغئ ۉب ،مچؤيؤيديغا   ئييگۉۈض ؤت يگۉيۉه ،ئلئمس اق غئچيب تد 

 .ريدپيدپل  گ   يًيچاي وادًئياي زاإ اػئتاپ ،پيييد

 

 ئتادآ زاإ اػئتاپ الطۈب يگۈض ود  ر يتر ا   .ررل  يدپيريچگ   پئغۉچغۉ-پئغالالجغۉ رل اۇ  ئًئيلغا ًگييؤجيگ يگۈض وادياۇ

 وادهادآ ئياج واويد ،پيلگ   هد-يرلل  يکو  -ريزو   ه،د-يرل  د  ر رک  ض   ًگئياػئتاپ ،ريدپيديگ اًئياج واويد هؤگمتا   یارجب   يًيرل  ػاي

 يًيمطيک ،رؤيلل  ب   هػاي يًيمطيک ،رؤيرب   يممت   هميک ،پار غا ار التايايکغ-زر آ اػئتاپ يگۈيطاۇ ه،ًاي .رئدپۉلۇ د ىئئمد-ىئر ئد

 راييدرؤغ ،رايغار اد واويد ،يگۈيطار اتغۉ ئتاغو  عاي ...رايرمائچ وارهپ   ،رؤيدا   وااغدغا ئداز  ريب ،رايلالۉاله ئداز  ريب ،رايرئيآ

 ئسغئ ًگيريزو   اػئتاپ راييدرؤغ ،ادلاداه واغًالئالي هجيگ ،پۆغۆد ماػآغ .رايديغا اًئياج زاإ ىيچاۆ اقلمآ چًئد ند   اػئتاپ

 .رئدپئئمچ وادًئضۉلپۈض وۆوئگ پئغۉچغۉ ىل  يب

 

 گيجه  ييجۉچۉا

 

 پيييد -!اياضيگالۈض يًگييگۆررۆگ يًکيۆد ،نئئغيجغاۇد واج- :اداز ؤييۆد يطيگيج ًگئياداس يدرؤغ ،الطۈب هدًت  ي   پيلگ  

 .رئدپئر ابلاي

 

 يًييگۆررۆگ ،پئلآ تاطۉغر واداػئتاپ ،پيييد— !ىيرر  ب   پئديآ ىل  يب نئياج ه،يۆتضاۆ ظاب- :اداس يدرؤغ يگۈض واديۈغ

 ًگئًئج ييگۆررۆگ ًگئياجغۈ ييجۆچاۆ ،أر ئگ هميػيمتيغا   ًگيًه   ،نئداػئتاپ رايئتاغب ،يگۈيطاۇ او اد— .ريدپيدا   ماو ۇد

 يگااي ود  کًم  گ  ر يًگگ   ،پئلغا ريالار ياد صيۆت ىئج ه،د-ريدپۆريئگ ًگگ   شاد هد-ود  ًيگيۆررۆگ ًگيًيطيکاي يکل  يب   هيۆيوئگ

 -ىيرؤيرب  يغۈ وؤرهۆدلاإ  ئياۇ ند   ىئر ايالػئاغب ىيچاۆ ًگيًض   هد-يًيضؤيۆگ ولغا ًگيريجؤت- :پأر يًجيلکيض-پأر تيت

ً  يه ،پلااۇ عمئلآ پئک-پئک هر ل  يػيک اجغۈ لاۇ مر  يجؤت يگۈيطاۇ .ريدپيييد  تاز آ يگۉياۇ مار ل اجغۈ ،ريدپيريدليب ئكرلادتً

 ًگئًئچئملاب ىيلو   هيئي .رئدپئديغا ايۉدر ۉي زاإ نيک رد   ىل  يب ۉقيلۈغ ،ررل  يدپکلر  بؤۆه پيييد ًگئديآ يگۆزئگ ،پيًگ  ب   اًئيلۈب

 .-ريدلدأ ماداز  چيد ئاغد زااغجۉب ادًئياي ًگيًيطيکت  ر ا  

 

 .رئدپار ۈض وادس غئ اػئتاپ ،پيييد -؟رئدپۉلۈب يليدؤي مئيگۉياۇ-
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 تاياکد   ادًئلاد ئچئملاب

 

 يگۉياۇ ،ىک  ا   راب ئچئملاب ريب— :رئدپالغاب پئديآ اداس يدرؤغ ،پيييد— أر ئگ هميػيمتيغا   ًگيًه   ،نئداػئتاپ رايئتاغب—

 ئكلاب يگۉياۇ هد-يزاإ .يًک  ا   راياغاي ادلاد پئر غا ،پۉلۈب ئلاۇغ چاۆ  ند   ئلايآ نًگ  ييۆزاإ ،يًک  ا   لدأ هدر رل  بؤ-يربؤ اد-ئغاي

 ه،ًاي .يًک  ا   زالمۈب يطم  گ  يتاۆ واديۈغ ،پۉلۈب يگيديا   اقهالغات او ۉض کس  گ   ترإد واکمئ د هديۆگ رد   ئيۉرۈت واتيۉت

 ئًئاغيآ-لا   ،پۉيغۈ هدر ي   يًيدب  ض   ،اد-رئدپئر اب اًئر اًک   ًگيسيگد   ،پئئمچ او آ ريالاتر ۈيۆگ وۆگ ريب لاۇ يگۈيطاۇ

 ،پئغار غا اچياتياب تيگااۇ او ۉض ئرۈت .رئدپالغات او ۉض ئيۉرۈت ه،د-هأگر يگ وادًئضار غئ ًگيسيگد   ،اد-رئدپئر ئدغيگاس ئچ

 .رئديامتر اغاب ،ىيلو   رايياًئض ااغرهمائچ پيکچ   ئياۇ ،پيگالآ يًيًغ  ۆد مار آغ ار ۈت ،يگۈيطار ۉد پملج   هر ي   ريب ئًئاغب

 .رئدپالاغب يگاۈغ ييۆپۆي يگۉرۈت ،پئئك لالز غا هر ي   ،اد-رئدپئئمچ ار اًک   ،پالالض هدًيلا   ئًئاغب يگۉرۈت لاۇ يگۈيطاۇ

 تار يغا اچيايرمائچ ئرۈت ؤت ،پيديغ   لاۇ .رايرۉد هؤگرهيدػل  ره  ض   يًيگر  و  ئت يگۉرۈت ،پۆهۆچ او ۉض ،پئر يآ يًيرکل  يغا   ايگر ۈض

 يًيرکل  يغا   ،پئئمچ وادوۉض یاد-وادياد ،پيًگ  ب   هًيًل  يب پئر مائچ هيۆزۆي يگۉوۉض ئرۈت لاۇ يگۈض وادياۇ .ريدپيدا  

 اد-ئيۉرۈت يگااۇ هًيطت  ضاۆ ،يًک  ا   کغ  ا   ىل  اإ  مار اد ئيار مائچ پيدا   پاز آ يگۉياۇ ه،رضئگ پيلگ   اًئياي يگۉرۈت ه،د-هؤگيگ  

 ئلتار دۉغ ند   يلب  ت  ر ه   تًل  ب  - :ىل  يب چياًغئ ند   غئيغا ،پيلگ   ئرادغا ًگئًئچئملاب ور  ئگ ئياداغي ۉب .رئدپئر ئدتر ئي

 -!تامئغي يلره  ئگ ًگگ   وأر ي اإزاإ يگۉيۉه ،اد-وادتمائالد !اد-تاوو لۉ ،ۈقي هد-چيۆگ هگز اإ ود  يۆزاإ ًگئمئدلالآ

 :رئدپئديآ لاز غا ريب ه،د-ريدپيييد

 

 ه،ر چؤيب ىت  ي   پل او لۈ ىلئسئر  ،یا  

 .هر ؤت-هله  ا   سلم  يرب  — ريدلز  ا  

 

 ،رايمۉلۈت سييگد   ،رئدالر تاپ آق واضمآ

 .راًمئلغا ييوئگ ًگئچئملاب ىيکاهات

 

 ،اًئر اتاد-پوۈد زامالب ،رر  يگ واهماۉ

 .ايۉرۈت واتآ رک  يد زئگ ئلتئهاۉ

 

 ،ور  ۆتاإ مغايب هديۆيي اإيؤجيگ

 وار ئتاب ادادار  ند   تر  غا   ىئياج

 

 ،ايۉلغۉ رار يۉب پيييد -ريػيب ئكلاب-

 .ايۉلۉپ رئدلآ ىئتاض وادئچئملاب

 

 .ايادمار  يهلر  ک   لاۇ ًگيلد  ا   کرۆ غ

 .ايادوۉض سره  ب   هگر يب ،پيرب   هگر يب
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 ئئغلاغ واضمآ ،ريدد  ًض   تل ادآ

 -!ئئغلاب ري  اي غاغاب ،پۉتۉت يريب—

 

ً  ر   واکمئ د ه،ططل  اي يزاإ ًگئيلالآ ئلتار دغۉ رگ  ا   !ئچئملاب ،رب  ادياد- :هيۆزإا-زاإ الطۈب ايگر ۈض  ريب هًي   ،پيييد -!رً  اي تد

 :رئدپئديآ يتب  

 

 ،ىيکريپ همل  يا   ه،طغۆد عاي ًگائغاب

 .وۆکرۆ غ ريل  ر  ا   لغئللئ سيديۆگ-هجيگ

 

 يه،د  ًب   وغاتۉت يگارپاض ليگًم  ييؤک

 .-هيد  ًگ   ماغالتب   ريب ىرض  ل ۈب راز 

 

 ،الطۈب يگۈض وادًئيلۈب پئئمض ئرۈت ،ريدپيدپ  ک   پئئمض ئرۈت ،اد-رئدپالغات پئر مائچ يگغ  ا   واديۉرۈت لاۇ يگۈض وادياۇ

 .رئدپالغات او ۉض وادايتغا ئرۈت ه،د-هؤگييد -!لاليميططيب اي- .ريدپيريگ اًئضار غئ ًگيسيگد   هًي   ،پئر ئدػئز اي وادياديگااي

 لئر اپاض ۉب الطۈب ئچئملاب ،ريدپيػيلاي ئتغا شاد ني  د  ًيضۆيگکاإ ،پئلار آغ ئرۈت يگۈيطاۇ ،رئدپئغار غا اچياتياب او ۉض ئرۈت

 ،پيگئاد غائز غا ئيۉجاۉ ًگييۆپۆي يگۉياۇ ،ئلاي يطيلکؤد هًي   ،اد-رئدپئيالياۇ پيييد رئدئملاب واکمئ د تاز  ىغ  ۆد

 پئيادر ئطئد هدًيچاي يگۉوۉض ،اچيايرئدپئض وادًئداز  ىػ  يلاي ئرۈت ؤت هد-ند   ريدپيريگ او ۉض ،پئر مائچ يًيرکل  يغا  

 تاز  ىغ  ۆد ار ۈت ه،رضئگ يگۈض وادًئيار مائچ .ريدپيکچ   تدم  أز  پيدا   پاز آ ،اچيايرمائچ ار اًک   ؤت ئرۈت ،پيديغ   .ريدپيًره  ض  

 :رئدپئديآ ئياهاي ۉغ ،پئياًغئ-پئياًغئ ئچئملاب ور  ئگ ئيۉه .يًک  ه ا  يس ۆک ئلاۉ  ئلاي مۉد ئلۇ د ود  چؤگ   ند   واديل  يچاي

 

 !کل  پ   نئلاز  ،تا   صب   يگۉلمۉ ز-

 !کل  ت   نيػاي ،رد  ًاي ًگيدمر  

 

 ،نيبيطي   واپمات پييل  ز ئگ

 .نيبيطد   زامئمچ ،نئدلغا ظۈب

 

 ،ريالاداي پئک ئدلغا هگئ گ

 -ريالاج سيزا   رئدپۉلۈب راد

 

 ييجۆچاۆ ،پار ۈض چيۆتاإ وادل ااغتلالآ يلب  ت  ر ه   کييب   ،پل اضطار آ ند   پئئمض ئيۉوۉض ًگئيۉرۈت هًي   ئچئملاب يگۈض وادياۇ

 ئرۈت ،يگۈض وادياغار غا اچياتياب او ۉض ئرۈت .رئدپالغات او ۉض ئيۉرۈت نگ  س  گ   ييجۆچاۆ ،پيريگ وادًئضار غئ ًگيسيگد   کس  گ  

 ئتغا ،يگۆ وإد اًيآ ،يگۆ وإد هيس ۆک يکدأ ًيچاي يگۉياۇ ه،رضئگ يگۈض واديار مائچ ،رايرمائچ پيکچ   ئياۇ ،ىيلو   رايلار آغ

 ئياهاي ۉغ ،اد-رايالآغ وؤلميب پيلگ   شبؤ اًئر ادغا ىل  گ   پاس ًگئد وادر يگئآ ه،دير  ئگ ئيۉه ئچئملاب .يًک  ا   رالتاز  ئلاي يگکۆض

 :رايديآ
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  ،ئرداچ کل  پ   زارهئدتاليآ ،اد-يگاطػئپاي :ىض   چل ايب-

 .ئرداپ سم  تا   ضالآ ًگلئسئر  ىل  يب يگۉرۇز ،ىل  يب ًگيلميب

 

 ،ئياپ يگؤممد   واهاي-ئػاغي ريدًل  يچض   ادغاب لاز اۇ

ً  ج   رل ۈب ۉقللۈب ،ادئياپ ۉب هرضب   رت  مک    .ئياج تً

 

  ،رگ  ا   ىيليب ،رار ۉب وۉًيۈب ًگيرکل  ر  يز مادئه کل  پ  

 .رگ  د   نيگد   ،رل  ۆگ تاغب ار ضالۉييد   پئضاًئهؤي

 

 ،الطۈب ادگ   اديۉه واًطائ ،ئػاغي ىل  اإ  ىل  يب یار بآ

 .الطۈب ادئج ود  ر پ   ىئچل  ،پيلگ   ييۆگ ًگئًئتلغۉ

 

  ،رئدًگئئغلاق غئميغۈ ار ۈد ئريالادر ه   يلب  ت  ر ه  

 .ريدًگيگيليب اقميغۈ ار ۇز هدًيطًج  پ   ررل  ؤمکت  ۆض

 

  ،رئداداپج   سيديۆگ-هجيگ ،پل س ائ ىلئسئر  رالغغۉ-رالتر غۉ

 .-رئداداپاض ،راتاي ري  اي ،رل  گ   يزاإ اًئتاذياب

 هًگيد هديۆگ ئهۉرۈت زاإ ًگيًه   ،نئيادۉد ،یا  - :اد-رئدپۉتۉت اياضمآ ييۆزۆي ،پئر ئدلغا ئًئغاب ئچئملاب الطۈب يگۈض وادياۇ

 تاز  ىغ  ۆد هميلا   اهما   ،نئدالغات کس  گ   چاۆ  مؤييا   ئياۇ مالطۈب ىه   ،ىئر ئدآ ًگيرضؤيليب ىض   ئمئئغديايالغات او ۉض کس  گ   ترإد

 .ريدپيدا   عئلاي ايادۉد ،پيييد -!يرو  ر  ب  اي ئمغئطئر  ًگيًه   يرب   کس  گ   ۉغ ،واج یادۉد ،یا   .ئدالمۈب

 

 ،اد-رئدپئغار غا اچياتياب او ۉض ئرۈت يگۈيطاۇ ،پالغات او ۉض ئيۉرۈت ،پيدا   تاي ئًئدآ ًگئيلالآ ئچئملاب يگۈض واديۈغ

 يگۈيطاۇ .يًک  ا   واغل ۈچ اداز  ريب ادًئاغغآ يگۉوۉض ئرۈت ه،رضئگ ،ريديؤلميب پئر مائچ ئياۇ ،ىيلو   ريدپيکچ   يگۈيطلار آغ

 .رئدپئديآ يديب   ۉغ ،اد-رئدپئر ئغئغ پيييد -!اد-تاوو لۉ ،رۉدۈلي هچديۆگ غاغاب ود  يۆزاإ ريب ًگئيلالآ- :ئچئملاب

 

 ًگئغۉرهۉد کد  يۉغ هيۆزۆي ًگض  ر ۆکيۆت

 .ًگئغۉرهاۉ یادۉد ورلۈد ادئمليادگ  —

 

  ،يرد  ؤض يگۆهراإ هد-هطچگ   وايئداغ

 .يرد  أز -والغۉز  ىض   رادوۉي ئكهلاػگآ 

 

 ،اقچ ريب رل ارضۈض پيييد -؟نيک ئلتاغب ًگاي-

 -!کچ  رگ   ۉغ هًاي-— رل  يدر ي  يد يگااه
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 يگۉوۉض ،اچيايرمائچ هر ي   ئرغۉ وادوۉض ئرۈت ؤت ه،د-ريدپيريگ او ۉض ،پئر يآ پئر ئپئض يًيرکل  يغا   ئچئملاب ،يگۈض وادياۇ

 تاز  ىغ  ۆد هًيچاي يگۉياۇ ه،طتر  ض   پيرگ   ئياۇ ،يگۈض واديار مائچ ئرۈت .ريدپيکچ   ئًئر اب تدم  أز  ،پئيادر ئطئد هدًيچاي

 ًگئًئاغپغا سئآغ يگۉياۇ ،يًک  ه ا  يس ۆک صيه ئراض ئلۇ د وادتاز  ريب ند   يچاي ،والئپاي پيًرل  ۆدئه ىل  يب وۉغر غۉ ئسآغ

-هًيطيکاي ًگئر ل ۇ / يًک  ا   راب ئسائ والئضاب ًگيًيگۆ زۆي ًگئدۉواد ىباي واميل  ۆض ئضاػئتاپ ًگيرل  يرپ  -وإد الطۈب هديۆزۆي

 ،ىئر اتاض هر رل  گؤطيه ،پيديکأ  ار از اب ئيۉه ىه  - :هد-ريدپيًگ  ب   پۆرئگ ييأيس ۆک لاۇ ئچئملاب ./ىيلطيچا   يًيهر  ک   لالآ هد

 اد-ئسآغ ،يًک  ا   رئآغ لاۇ ه،رضئگ پغاز غۈ ييأيس ۆک لاۇ يگۈيطاۇ .ريدپيييد -!رئدر اًيد واۇ وادلۉپ لئس غئ ئضاداب يگۉيۉه

-ااغچآ ئًئس آغ !ىيير  ئگ پرل اب يًيچاي ًگييأيس ۆک ۉب ىه   ،لگ  - :هيۆزاإ-زاإ لاۇ يگۈيطاۇ ،ىک  ا   غئلئپاي مؤکؤ ه ئلاي زالمئچآ

-رايرمائچ ئًئاغچئپ لاۇ يگۈيطاۇ ه،ًاي .ريدپيييد -!ىئر اياتاض رد  يکأ  يگۈض وادياۇ ،ىييل  يب ريب ئًئئغدر اب ههؤي هدًيچاي ،اد

 ئيۉغر غۉ رئدآ-یت   ،پئلغا ار از آ ،پئيادر ئطئد تاغو  يضلا   ئچئملاب .رايالغاب ااغرهاپغۈ ئيۉغر غۉ ئالدًئس آغ ًگييأيس ۆک ،اد

 ،ىيلو   رئدپۉرۉد هؤگمل  لک  يض ئياۇ ،ىيچاۆ اقرهمائچ ئداز  يکأ د ًيچاي ،پئدر اػغئ لادپغا ييأيس ۆک .رايرئيآ پئر اپغۈ

 وادًئس آغ ًگييأيس ۆک ؤيکد  ر يب يگۈض وادياۇ .رئدپئلغا ًگگ   يگاۉه ند   ئچئملاب ،ريديؤلمۆکإ د تاز  چيد ود  ًيچاي ًگييأيس ۆک

 هيۆزۆي ًگيري   ،پئغل اۉ  ار التۉلۉب ئالدياضمآ پئر اب ئجاۉ يگۉياۇ ،ىيلو   رئدپالغاب پئئمچ پاطۉغرۉب هضطۆت ريب هليغ  

-ريدپيًرل  يۆد هًل  ا  - هًل  ا   پئلئر ئغي ارداب ند   پئيپالۈت هر ي   ريب لاۇ ،يگۈيطار اتغۉ پئئمچ هضطۆت يکد  يس  ۆک .ريدپيديگ پئلئياي

 ،ئلاي سهم  ۆگ يطلل  ک   يگۉياۇ .ريدپيرب  ۉرۉد پۉلۈب ىئج تپ  أ وار ۉد پيتي   هگئ گ ئغاب ه،در ي   ئاغيآ ،ًگرض  ئگ اًذائ ه،د

 ،ئلاي ئغاد اقچيغئ-اقچيغئ ًگئيايغا يرل  ػيد ،ئلاي اقو غۈ ئسآغ ،ئلاي چاآغ ىئز اۉ ئرالاليآ ،ئلاي اقباي ئرالالرهاب

-يزاإ ،يًک  ا   وار ۉد پادر ۉوۈل کد   ار ئچ وار ۉد پئياي ئياض يکاي هد-يرل  ز ئگ ،ىيميک ئسآغ ًگئيابرۉت يرکل  يغد   ًگئيۉريۉب

 عئمتاز  چًم  يا   وار ۉد پئئمچ هيۆزۆي ئباز غا-رادغا هد

 

 ًگيًيرل  ز ئگ ،پؤپک   ئسآغ ،پادر ئالغ يرل  ػيد ،پادلئلپغا ييگًگۆض ،پئلئيآ يضطا   ًگئًئچئملاب ود  ًغ  ۆد يزئگ اًئج ۉب

 هگز اإ وادلالآ ريب- :پۆرئگ ئياۇ الطۈب ىئج .ريديؤلميب پئر غاياض ند   ئيۉلۈي کج  ر  ئي ،يًيري   اقضجاب ،پار مئيگار غا ييگاإ

 .رئدپئر ئغئغ پيييد -!ريديرب  هغائپ ًگئيلالآ واميل  ۆض .رۉدۈلي یادۉد

 

 ،ىئر المۈب ئغر ًگا غائياديآ ًگيًض   هليکيدًاي ىه   !هرهۆدلي اإ ًه   ىض   ،يرب  هغائپ ًگئيلالآ ،یا  - :هًي   لاۇ يگۈض وادياۇ

 ًگئيلالآ واميل  ۆض- :ىض   ،ىئج ،یا  - :يگااۇ ئچئملاب ادياۇ .رئدپئر ئغئغ پيييد -!ىئر امئمچ وادًگئياديآ ًگيًض   هليکيدًاي

 ًگئياهاز ر ئدآ يدًاي مس  يب ،ئرئدآ ئدلۈب لئي زۆي سيکض   يگۆه يدًاي هًيًل  اإ  ًگئياميل  ۆض ،ىيلو   ًگيرضؤيييد -ريديرب  هغائپ

 أيس ۆک ۉب ىيچاۆ ههؤي ىض   ،ئدلۈب رل  ه  ؤي-ههؤي يگااض ،يچدگ   رل  ه  ؤي وادًگئغاب ًگيًض   .شۆرئي پاغاي ادًئضار ئضۆيگاإ

 .ريدپيييد -؟ًگيدر يگ

 .رئدپئر ئغئغ پيييد -!ىگ  ب   ،ئچئملاب ،ىگ  ب   ىض   !رۉدۈلي یادۉد غاغاب وادلالآ- :پيديغا   ئًئر يالاديآ ۉب ًگئًئچئملاب ىئج

 مار اد هدهد   ۉغ ،اًذائ ،يًض  - :يگااۇ ىئج ادياۇ .رئدپار ۈض پيييد -؟کج  تا   تاز  ئوغۈ ههؤي يگااه ىض   ،ئلاي رً  گ  ب  - :ئچئملاب

 ًگئداز  وايديآ ۉب ًگيًض   ،ئضۉلاۉ  ًگئر ًالئج ،یا  - :ئچئملاب ادياۇ .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -!ىگ  ب   هميگرج  ۆدلإ ا کد   ىل  اإ 

 ىيچاۆ ههؤي يًه   ىض   ،تل  ؤًًگ  ت  أ ،یا   .ًگيلطدأ اد-پئضاًئه هًيگم  تا   نيدر   يگۉياۇ ىض   ،ريدلدأ ئداز  اقجل اد ًگئيلالآ

 نئيار مائچ اياداج ئتاغي ،پيکچ   ود  ًييت   ًگيسيگد   ؟يًميچاۆ نييد  ا   شل اد ًگئئياج ،پئر مائچ ود  يس  ۆک ؟کرج  ۆدلاإ 

 -!يتآ ئًئاغلجۈب ئوغۈ نرض  ۆدلاإ  پيؤدي ،يتآ ًگئئيايل اد يهۆلي اإ ليدؤي- :يگااۇ ىئج .رئدپئر ئغئغ پيييد -؟يًميچاۆ
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 پيييد -؟ًگيدليب پئضاًئه -اغالئض- يليد ۉب يًه   ىض   ىيچاۆ ههؤي ه،هؤي مؤيۆگ ًگيًه  - :الطۈب ئچئملاب .ريدپيييد

 ند   ئچئملاب .ريدپيييد -تيغا   ريب يًيگيدًچ  گ   ًگيرل  ه  ؤي-ههؤي وادمئغاب ًگيًه   ىض   ،ئچئملاب ،یا  - :ىئج ادياۇ .رئدپار ۈض

 .ريدپيييد -!يدلگ   امئاغدر ۉۈلب مؤييا   نئياج ًگيًه   اطۈغي ه،کمچ   ااغز اۉ ىيلو   هيئي ،ىييد  يغا   ،يتآ :يگااۇ

 ئًاغي ،سيب ،يريب ًگئر ًالئج ومائچ ود  ًيد ىه  — :رئدپالغاب هؤگرهب   يگۆررۆگ ىئج ،پيييد— ئچئملاب ،يگالطۈب رل  يب-

 يري   واتاي نًگ  يًيطيکاي ًگئر ل ۇ / کيدم  تا   یارجب   ئًئياديآ ًگئياميل  ۆض ئلاۇغ ًگئدۉواد مس  يميکاي ىئج دراض ند   ىه  

 رۇز يًه   لاۇ يگۈيطاۇ ،ريدپيرب  اي ههۆتضاۆ ًگيًه   ئياييدار اب ىباي فاضآ يريزو   زاإ واميل  ۆض يگۈيطاۇ ./وۉلطۈب ئتاغي

 ًگئياميل  ۆض يًه   لاۇ ،پيديغ   .ئدر اب پئلآ اًئياي يگۉياۇ ئلاي ىي  يد پل ار غاضاه ،وامالب امئئغلئز ار ؤي ًگيًه   ،ىل  يب

 هًيد ئالئمد ًگيًه   ،پئر ئاغچ هگه  ئک ئيلالآ امئغر غا ًگيًه   ،پۆرئگ يًه   ند   واميل  ۆض .يدتا   ئكز غاليکيد ادًئطئغر غا

 ييأيس ۆک ۉغ لاۇ يگۈيطاۇ ه،ًاي .نيدم  تا   يًيًي  يد يگۉياۇ ىه   اهما   ،يدتا   پيکلت   ئمئاغلمۈب ىئبات هيۆزاإ هد-ند   يميگره  يگ

 ند   هيۆزۆي ًگئيۉغر غۉ ه،د-يدتکل  يتپ   مؤکؤ ه ىل  يب وۉغر غۉ اد-ئًئس آغ ،اد-اغل اض هًيچاي يگۉيي اۇًه   ه،د-يدتر يتگ  

 پيرب   هًيلا   ًگئًئر ًالئج زي اإًه   ،نب  يديغ   ه،ًاي ئ؛دز اي پئضاب ىل  يب رۆدئه يًيريب ًگئًئدآ ئوغۈ ًگاي ًگئيلالآ

 اطۈغي ،نئداغاي لئي زۆي هدس ييگد   نً  ه   .رل  يدر ب  يديگ ،اد-رالئدالغات پيتلا   اًئضار اتر اۇ ًگيسيگد   ،پيديکأ  يًه   مار ل اۇ  ،يدر ب  يغۈ

 لئي زۆي اهما   .نيدپيييد -ىيرد  ا   ئلاي رل ۈب یاب کيرلۆهاإ ئهادآ واداغۈب يهۆزاإ ،اد-الطۈب نيک رد  - :ود  ميچاي زاإ ىه  

 يًه   ،الطۈب نم  يک- :ىه   اديۈغ ،يچدگ   لئي زۆي ريب هًي   يگۈض وادياۇ .ئدالمۈب مادآ واداغۈب يًه   ادئملار آ لۈغ ،يلو   يچدگ  

 زۆي ترإد هًي   ىه   يگۈض وادياۇ .ئدالمۈب واداغۈب يًه   اد-ادياۇ .نيدپيييد -ىيرر  ب   پئچآ ئًئضاًئز اد ًگيري   اهادآ واداغۈب

 يًه   هد-هًي   اهما   .نيدييد -ىيرد  ا   یارجب   يًيتر غ   چاۆ  يگۉياۇ ىه   ،اطتاغۈب يًه   نيک- :ىه   اديۈغ ،نيدر يچگ   وادمئغاب ئلئي

 يريب يًه   ريزؤد رگ  ا  - :وادمئياي زاإ ه،د-مۆديۆه اباز غا پيلگ   نئر اداق غاچيب ًگيًه   يگۈيطاۇ ،ئدالمۈب واداغۈب

 ىيير  ۆدلاإ  نب  يديغ   ،يگاطيتآ يًيگيديؤيلگ   ًگيطل  اإ  پيؤدي هد-هيۆزاإ ،ىيرر  ۆدلاإ  هديۆزاإ ًگئتۉًيه ۉغ ئياۇ ىه   ،اطياداغۈب

 ئيۈغ ،يگالطۈب وؤيرئگ ئوغۈ يهۆلي اإ ليدؤي يگااض نً  ه   ،ًگئدتاغۈب يًه   ىض   ،اد-اًذائ .نيدييد -ىيرد  ا   پيکلت   پيييد

 .-ىيرؤيدا   پيکلت   ئاغميتآ

 يميػلگ   رطط  ي  يه يدًاي هًگيد يگااض ًگيًه   !ئتار دغۉ ًگئيلالآ ،یا  - :پيديغا   يًيرل  ز ئض ًگئًئج ئچئملاب

 ه،متا   کل د   پيديب   يًه  — .ريدپيييد— !رد  ا   شل اد يًض   ند   لالآ ،ًگط  تا   شل اد ود  هۆلاإ  ۉب يًه   ىض   !يگلس يًگرض  ئگ

 کج  تيگ پئپئض ود  هۆلاإ  ًگيًض  - :يگااۇ ىئج اهما   .-رد  ا   که  ئک هر کل  ج  تا   کل د   يًض   اد-لالآ ،ًگط  تا   کل د   رگ  ا  

 .ريدپيييد -يتآ ًگئئئغديايل اد يهۆلي اإ ليدؤي ىض   ،ئضۉوغۈ ،ۈقي ًگئياهۆگ

 

 يًه   نً  ض   ،ىيچاۆ ئضار ئتاد ًگيمييد  ا   تاز آ يًض  - :پئر ابلاي اًئج هًي   ،الطۈب نً  ت  ي   يزئگ هًيگلج  يرۆدلاإ  ًگييۆزاإ ئچئملاب

 پيييد -!ئرئدآ وؤيرۆدلاإ  ىيچاۆ ًگييد  ا   شل اد يهۆزاإ هًگيد يًض   ىه   ،حاو - :الطۈب ىئج .ريدپيييد -ئرئدآ تا   شل اد

 ئكيلاهاي امئئغلئػاغي يگالطۈب ىض   ،وؤيدا   ئكلئػاغي يگااض أ-ىه   ،ئضاپئلاد ًگئر ًالئج ،یا  - :ئچئملاب ادياۇ .رئدپئر ئغئغ

 :رۉدۈلي زئض ولاي اداهاي ۉغ ىل  يدا   وايب   ىل  يب لاز غا .يگؤيرب   پغاۈج ىل  يب

 

 ،سئمئياپ ئكيلاهاي ئكدلآ ،ئئغلئػاغي وابيدا  

 !سئمئيات زالمئپات هدر غ   ،ئتيآ ود  هۆهراإ مر  چ  اي

 

 .-رگ  د   مئطئپ هيۆزاإ ،کد   ولآ  واذمئه ئيالتر ئض ،رگ  ه ا  رضب   زۆي هگتب   پئضاًئهؤي ريب نيک-هدميک
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 -!ۈقي ًگئياهۆگ اقلجۉتغۉ ود  هۆلاإ  ًگيًض   ه،متلپ  ئک يًگيپگ  - :ىئج ود  يغا   يًيديب   ۉب ور  يتگ   لامطئت ًگئًئچئملاب

 شاذياپ-لئيگا آلاه يزاإ ًگئيلالآ ،مادآ مالطۈب ىه   ،ىئج ريب ۉب- :ود  ًيچاي زاإ ئچئملاب تاغو  لۈغ .رئدپرل آ پيييد

 ئئغلئػاغو  ًگييۆزاإ لاۇ ،ىييد  ا   يًيريکيپ ًگئاغلماض هلا   ييۆزاإ يگۉياۇ ىل  يب نئلئآل ند   نيگيرليکه   زاإ ريزؤد ىه   .ريدپيرب  

 -ل-ىئياپات يًيرؤت ًگيگم  تا   کل د   ييۆزاإ يگۉياۇ ىه   ،اچياييالياۇ ادار اب يگرج  ۆدلاإ  پيؤدي يًه   ىل  يب يگيلچًم  يا   ند  

 .ريدپيًرل  يکيپ پيييد

 

 

 اداس يدرؤغ ود  ًيتب  

 

 -او اد- :يگااۇ ماًئج .رئدپار ۈض پيييد -ا؟دياۇ اد-ۈقي نئياهۆگ اقلجۉتغۉ ود  هۆلاإ  ًگيًه  - :وادًئج ئچئملاب يگۈض وادياۇ

 يًيهر  ک   لالآ هد-هًيطيکاي ًگئر ل ۇ — ًگئياميل  ۆض ىباي تۉواد- :پيًل  ز ۆي اًئج ئچئملاب اديۈغ .ريدپيرب   پغاۈج پيييد

 ًگئئر ۇغد يگااه ىض   ،يلو   ىئيار ۈض تاز  ريب ود  ًض   ىه   ،ىيچاۆ ئضار ئتاد ًگئدآ کييب   ًگاي والئز اي هًيگۆ زۆي— !ىيلطيچا  

-ار ۈض اقمر ئضاب هيئي ،رايلۈب- :پاػغاغ ند   پار ئدياض هديد  يغا   ئًئاغًمئلاض اداي ًگئدآ کييب   ًگاي ىئج .ريدپيييد -!يتآ

 ادتاد ،لدأ يگأر وئگ ًگيًض   الطۈب يگااۇ ،ًگيًک  ه ا  ديس  ۆک ۉغ ىض  - :الطۈب ئچئملاب .ريدپيييد -!تا   اقر ز آ يًگيپگ   ،اد

 -؟ًگئدئغض ىل  يب يگأر وئگ ىيتۆب هًيچاي يگۉياۇ پيؤدي ىض   يري   .لدأ اقجئغض ند   ًگئاغيآ اد-اي ًگيلا   ريب ًگيًض  

 :الطۈب ئچئملاب .رئدپئر ئغئغ پيييد -ئ؟ميگۈلاياًا ائمئئغديلۈب هديس  ۆک لۈغ ًگيًه   ىض   ههؤي- :ىئج ادياۇ .رئدپار ۈض پيييد

 -...ريدپيرب   پغاۈج پيييد -ىئر ايماًائ ماياچاد چيد ىه   ،نط  م  يأر ئگ ىل  يب مۆزئگ زي اإًگيير  يگ أيس ۆک لۈغ ًگيًض  -

 .رئدپۉلۈب يلم  تا   صب   يًييگۆررۆگ اداس يدرؤغ ،اد-رئدپئتآ يگاد ه،دًل  گ   هًيري   ۉغ ًگيًيکت  ر ا  

 

 تاياکد   ادًئلاد يريزو   ًگئياػئتاپ وايۉي

 

 پل ز ۆي ،ادر رل ئضآ عيمچگ   ند   ادر يالاهاز  نئدغا— :رئدپالغاب هؤگرهب   يگۆررۆگ ئچئملاب ،پيييد— ىئج ،يگالطۈب رل  يب-

 ند   یاب وأر اإ لاۇ .عئيملۈب اػئتاپ ريب ىي  يد وايۉي هدًيرد  ؤغ ًگئر يالايرضۆپ ند   ادًئاغپر ۈت واهۉر ،لاز اۇ واديۉه رلالئي

 ،پۉلۈب يلط  ک   هر يو  د   هدًييد  ب   يگۉياۇ هيئي ،يًک  ا   راب يررل  ک  ئ ي يرلۆد رد   ند   ئيۉغغۈ ًگييۆزاإ ،عئيملۈب يلب  ت  ر ه   کييب  

 رد   ،ريدپيچاي ئريالارهد  -يردأ يليد رد   اػئتاپ .يًک  ا   ۈقي ئجل آ  وؤيليب پيده ا  د-ًگيرپل  يبت   ه،د-ًگيرمل  يکد   يگااۇ

 .رئديالمئپات نيکد   ريب چيد ىل  يب پئر اتغۉ ئياۇ ،رئديالمۈب تاز  ور  ب   که  ئک اهما   ،رئدپئپاي يرمل  لذ  ه   يرلۆد ،پئلاچ اغي يليد

 لاۇ .يًک  ا   ىػ  يلي  ئک ادۉج الطۈب ئغاي يگۉياۇ ،ريدپيلگ   نيکد   ئلاۉ  ريب ىي  يد نيکد   وابۉد الطۈب هًيرد  ؤغ ًگئياػئتاپ وايۉي

 اد-ئرالتامئلاغت ئالدًئالد رل س ئدلئي ه،د-يگيليچپيبت   ،يًک  ا   رايلااۇ ئًئر پالاتيک اييريض ،پار آ ،اييتياس يو ،وايرضۆپ ،وايۉي

 يگۈيطاۇ ،عيرهؤيليب اد-ئًئر پالار ات ئيلايئز  ند   ئلاديپ   ،ريدپيريدػل  ز اإ ئًئر ضالاضا   ند   يًيريل  ۆگز ۆد ًگئر ل اۇ  ،يًک  ا   وؤيليب

 يدلأ ،ريدپيير  واإ هد-ييؤپلط  پ   ،يًک  ا   وؤيليب اد-ئًئطئيلايئز -ئًئطئلاديپ   ه،د-ييۆگئ گ-ئًئضۉرغۉ ،يرپل  ئچ-تي اۇدلأ لاۇ

 .عئيملآ  هلا   يرل  ً  ي  -هًي   ند   ئرمالئلائ

 وادًئغاب يگۉياۇ ىئپار ات لالآ هد-ند   ئالدًئالد اػئتاپ ،يگۈض وادياغاي وۆگ هؤچرييب ادياۇ ،پيلگ   هر د  ؤغ نيکد   لاۇ ه،ًاي

 پيرج  ب   ًگيرپل  يبت   ند   ًگئر مالئلآ يلط  ک   لاۇ نم  د   يريگل  ۆررۆگ ئالدًئالد يلط  ک   هر يو  د   لۈغ ور  يتي   وايئز  يگااۇ ند   ىغ  ۆد

ه ًگيد ،پيًيدا   عاي ئياۇ هجيگ ئًلئز اۉ ه،د-ريدپيديغا   ئياداغي ۉب نيکد   وابۉد يگۈيطاۇ ه،ًاي .ريدپيديغا   يًيرکل  يديؤيلم  يب
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 .رئدپئر اب اًئياي ًگئياػئتاپ وايۉي ،پيًيگ   ئًئر ضالابئل ئوغۈ ًگاي ًگييۆزاإ ،يگۈيطالئتاغي ئچيلاي ،پۉۇغد وۆگ ريتر ا  

 کيليدب  ا   ًگئًئتادر ئغ-واغ ًگيًيرمل  ل  أ اػئتاپ ،پيدا   نئس اغت پيلگا   چؤيؤيگد   هر ي   ئييگالاه لاۇ يگۈيطاۇ ه،ًاي

 ًگييۆزاإ ،يگۈض ود  ير  ب   مل اض پئر ۉوغغۈ لغۈ ،ىل  يب کم  تا   گل  يد ئًئاغلمۈب رايئتاغب يگۉياۇ ند   ئًئاغهرلاجاپ

 ئياۇ ًگيرمل  يکد   همچ  يه ا  د-ند   ئًئئغدياغۉۈلي لط  ک   هًگييد  ب   ًگيًض   ىه   ،نل  أ ئداػئتاپ ،یا  - :پيدا   نيلؤه يًيگيدميک

 يگااض نه  ۆزاإ ،نل  أ ئداػئتاپ ،ىيرر  ج  ب   يًگيلط  ک   ًگيًض   ىه   اًذا ائهما   .نيدتيغا   يًيرکل  يديؤلميب پئپات چل آ  ىيچاۆ کره  ج  ب  

 .ريدپيييد -ىئر الماچ ند   اغي يليد چيد هًگييد  ب   ،ىره  يچاي مايارهد   يليد چيد

 ًگيرضل  يب پيدا   يليدؤي ئيۉه ىض  - :اد-رئدپئلغا ًگگ   اقچيب ،پيديغا   يًيرل  ز ئض ۉب واديآ ًگيميکد   اػئتاپ وايۉي

 ًگيًض   هد-ند   يًض   ىه   ،ًگلط  يب پئر اتغۉ يًه   ىض   رگ  ا   ،وؤيچاي تيآ وادلالآ— .ريدپيًطل  ض   پيييد— ئ؟رئدآ

 پۉلۈب هيا   اًئداز  وطلاي يگۆيوئگ ىض   ،ىييد  ا   تاو اداض-رئياد هد-هيگۆزاإ ،ىيرد  ا   ئلاي رل ۈب یاب اد-ئًئر ل ااغچ ًگئر ل ااغچ

 يميکد   اػئتاپ وايۉي يگۈض وادياۇ -!ًگئرضل ۈب مۉتضۇد ئوغۈ ًگاي ،نئغادر ئض ظادالبات ًگيًه   نيگ  ۆزاإ ،ًگيرضل  يب

 سئطتاز  سئيطارهد   ود  لط  ک   ۉب يًه   ىض  - :لاۇ يگۈيطاۇ ،ريدپلتسز  د   پۉيغۈ تارهۈد يگااۇ ،رئدپاليارپض   ىل  يب ئضابئل تارهۈد

 اقچيب يگاۉه اػئتاپ .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -ىئر ار اتغۉ يًض   ىه   ،او اد- :الطۈب نيکد   .رئدپار ۈض پيييد -ئ؟مالرجاتغۉ

 ؟رل ۈب ادتاغو  ئطياد ند   هديۆگ ئطياد ،واچاد ًگئداز  واديآ ۉب يگااه ًگيًض   ،نيکد   ،یا  - :پئلغا وار ياد ند   پيًگ  ب  

 ،نل  أ ئداػئتاپ ،ىئيات ًگائتاهسئد ،وۉيۈب ًگائياديآ- :نم  يکد   .ريدپيييد -!مۉلاۇغ ،يرو  ل ۈب اقمر ئضاب ه،د-تا   تار يغا

 ،پئلآ هًير  يک يياإ ريب ه،د-ريدپييگه ا  ر د  ؤغ نيکد   الطۈب يگۈض وادياۇ .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -رل ۈب هديۆزاإ ًگيريتر ا  

 ريب ،پئلآ ئًئر يالارهد  -يردأ ًگييۆزاإ لاۇ يگۈض وادياۇ .رئدپئر ئدغالياج هدر ي   لاۇ ئًئر يالارهد  -يردأ ،ئًئر پالاتيک

 ىل  يب ئكلتاضطاۉ هد-ند   رئدپئدر ۉتاۇ چاو اتۉت ريب غاغاب ااغمۈلت ،اد-رئدپۉيغۉ هًيري   يگۉيۈغ ،پئر مائچ ئًئپاض ًگئاغمۈلت

 يطت  ر ا   ،يگۈض وادًئيالئر اتغۉ پئلئيرلاييات يطمم  د   ًگئر التاز  ۉب .رئدپۉيغۈ پاضاي ند   نئز  قلغاۈت ئلاي يگکئ پ ،پرل اميت

 ه،د-ريدپيرب   مل اض ىل  يب نئس اغت ،پيلگا   چؤيؤتيي   هر ي   ئييگالاه ،پئر اب اًئياي يگۉياۇ ،رئدپار اۉغ اًئياي ًگئياػئتاپ نيکد   ىل  يب راي

 ادًئياي ًگئياػئتاپ .رئدپۉريۉب ئاغهاًيي اۇگکئ پ ىل  يب اقمۈلت الطۈب هدر ي   لاۇ ،ريدپيدا   پيکلت   ئاغهار اۉغ او اليآ پئيالتآ يگااۇ

 پئر اب ند   نيکد   وابۉد ،مايارهاب-پئر اب او اليآ اػئتاپ .يًک  ا   راب ئررل ادله  ا   ند   ئرهالادآ کغئک ،يرلل  يکو  -ريزو   الطۈب

 ،تۉت وادًئجاو اتۉت زااغجۉغ ،اًذائ ،يگۉياۇ ،اد-لآ ئاغمۈلت ۉغ ،اًذائ- :پئر ۉدتۉت ئاغمۈلت هًيلا   يگۉياۇ ه،د-ريدپيػيتي  

 نيگ  ۆزاإ ،رئي اد-لاض تآ هدًيچاي ًگئواليآ ،پيديغ   ،راۉ هًي   ،پيتي   ،اچهغا شاب وادًئس ائ ،اد-ري اۉًيگکئ پ ىل  يب يگۉيۈغ

 ًگيًض   وارهد   يگۈيطاۇ ،ايآ ،ًگئرضل او لۈ يًيگکئ پ اچيايلۈب رد  ار غا يگأر وئگ ظۉتۉت ند   ًگيلا   ؤت ،ىيگًيرگ   ئلاز اه

 هيگۆگغئک ،يلو   رار ياي هًگييد  ب   ىيتۆب ًگيًض   مايارهد   ،يگۈض وادًگئيلۈب پاًياۇ .زامػئپاي هد-هًگييد  ب   ،سم  چگ   ني  د  ًگيلا  

 يگۈيطاۇ ه،ًاي .ًگئرضاتاي پيچگ   هًگيگغ  ۆد يگۈيطاۇ ،ًگئرضايوۉي ئلاز اه ،پيريگ اهاهماد ،اد-ًگئرضار اب پئيلۇ د

 .ريدپيييد -ًگيرضد  يؤگتاإ رل ۉتغۉ ،رل ۈب لۈغ يگۉهۈي-ًگيها   ًگيًض  

 ،اد-رئدپئيالتآ اًئتآ ،اد-ااغتۉت وادًئجاو اتۉت يگۉياۇ ،پئلآ ود  ًيلا   ًگيميکد   ئاغمۈلت ند   اػئتاپ وايۉي يگۈض وادياۇ

 ىيتۆب ند   ود  ًيلا   ؤت لاۇ پيديغ   .ريدپيرب  يغۈ پئلال يًيگکئ پ ىل  يب يجيۆگ راب ،پئطغئ مؤکؤ ه ىل  يب يلا   ئًئپاض ًگئاغمۈلت

 يًيگکئ پ پادياد ،اچًئر اتغۉ پئئمچ پئلسئض وارهد   ئالدًئپاض ًگئاغمۈلت هد-ند   اچيايار ياي اًئهاديا   ،پئئمچ رد   ود  ًييد  ب  

 هد-يزاإ ًگيميکد   وابۉد ئًئئغديار ياي ئلاز اه ًگئيارهد   هًييد  ب   ًگئياػئتاپ .ريدپۆرئي پئلاض تآ پل او لۈ ند   پئلال

 پيکلت   يگااۇ ئاغيمۉوۉي ،پيريگ اهاهماد هديۆزاۇ ًگئًئتۉًيه وار اب لۈغ ند   ئاغرهاب پئيلۇ د هگغئک ورر  د   ،يگۈيطر  ئگ

 يگۈيطاۇ ه،ًاي .رئدپۉريۉب ئًئاغلمئداغۈب ًگئهاهماد ىيچاۆ يزاإ ،اد-رئدپئر اب هيۆگغئک زاإ ورر  د   ند   اػئتاپ وايۉي .ريدپيدا  

 ،پئغغالائ پۆغۆد هيگاإ ود  ًيريب-يريب ئرالالريغئ ند   ئرلالغۉ رؤکتاهسئد ًگئياػئتاپ ،يلو   ررل ئدپئداغۈب ئهاهماد
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 هلطيب پئيار اي پيدا   تاهسئد يگااۇ نيک رد  — ئطياد ييؤيرب   پئز اي کغ  ۆد ،ئطياد ئياتاي پرل اييات نييگ   ىيچاۆ اػئتاپ

 يگۈض وادياۇ ،رئدپئر ئػلاچ يًيرکل  يغا   ادهاهماد ،پۉيوۉي سيمطک   ،پيريگ اهاهماد اػئتاپ يگۈيطاۇ ه،ًاي .عئلمئيلا

 .رئدپئتاي پئًئر ئضاب ،اد-رئدپئر اب اًئياج زاإ ،پئئمچ

 

 لاۇ ،اد-رئدپئر اب پئيلۇ د هيۆياإ ود  ر ي   لۈغ ند   لاۇ ،الطۈب اديالئديآ ادار اب نيکد   وابۉد .تاز  ولۈب ىل  يب اػئتاپ وايۉي ه،ًاي

 تاطۉغر هؤگرهيگ اًئياي ،اد-رئدپئر اب هيۆگغئک ًگئياػئتاپ ،يگۈض واديمائچ هر يتر ا   واهآ-اغض ،پيريچگ   پئتاي ييؤجيگ

 ،ريدپيدا   نئس اغت يگااۇ ،پيلگا   چؤيؤتيي   هر ي   ئييگالاه ات ،پيريگ نم  يکد   .رئدپۉريۉب يگره  يگ يگااۇ الطۈب اػئتاپ .رئدپار ۈض

 :رئدپئديآ ئلاز غا يليد ۉغ ،ئلاي ىي  يد پئر ئدلال اداػئتاپ يگۈيطاۇ

 

 .ئراب ًگيتلل  يه ،ًگيلاي ئلاۉ  رل آ  يگلار آ ،راتۉت يگارپاض ،ئرادياو ۈد يگالطاۇ  ىض   رگ   ،رالئملغئ ظۈد رل  ۆ رئگ ظۈد-

 

 .وادًئباتيک ًگئر ئدالت مۉغ ريچاإ ىئطغئز اي رل  ػاي مۉغ ،واديابات-ئداه رئدئتاغي— راچاض هدلئغ يگۉرۉي هدز ۆي

 !ئيۇر-يزۆي سئرضئد مادئه ،ئكتئچ مادئه ا-يگاياهاز  ،ئيار  ىيطره  ب   نيدۆه لاۇ ،ىئطتر آ يگدلئغ مادئلما   یغۈ

 

 .ئررل ئياب ًگيدتا   ليض-وۉض وادًگئيار اب تدم  ار  يطليه ،ئررل اياب يگؤلکاۆ  ريب چيد زاهالئض مادآ کد   ًگيًض  

 

 .-ًگيدتيرکب   ًگئئتاغت-يجؤت ،ًگئدر ئدلآ يگۆزاإ نب  يديغ   ،ًگيدتا   ارقغ هًيسيگد   ئكلياب ،پالتارهۈد کد   ىه   يرپل  ئک

 يگۈيطاۇ ،رئدپئدر ۉتاۇ ادًئياي زاإ ،اد-رئدپالالجغۉ ارضغا ئياۇ ،پۉرۉت ود  ًيري   اػئتاپ ،يگۈيطلۈب پئديآ ئًئلاز غا نيکد  

 ريدپۆرئگ پرل اب ئًئهاديا   زاإ يگۈض واديمائچ وادهاهماد الطۈب اػئتاپ/ .ريدپيدا   یارپض   وادر التلاد ئلادابتامميگا غئاۇ

 ؛رئدپۉلۈب يًگطگ  ر يب پئر اآغ ئلاي ظۆهۆک يطليه ئهاديا   ،رئدياپمات ند   واػئي وادًئغاب ًگيًيلط  ک   هر يو  د   ود  ًييد  ب   ،يلو  

 ،پئر اب اًئياج واويد ًگييۆزاإ اػئتاپ الطۈب يطت  ر ا   ./يًک  ا   ولۈب اغچ يپيک   پئلئچآ ييوئگ ،پيًگ  ب   اقچيب يگاۉه اػئتاپ

 ؛ررل ئدپۉلۈب ريزؤد پۉرۉد کيد ادًئطئغر غا يگۉياۇ ئررل ادله  ا   کغئک ،يرلل  يکو  -ريزو   يگۉياۇ ،يگۈيطار ۉتاۇ پيچگ   اًئتاغت

 زاإ پيريتگ   ئياۇ ،اد-رئدپۉرۉت ود  ًيري   ورر  د   ،پۆرئگ ئياۇ ند   اػئتاپ ،ريدپيريگ اًئياي يگۉياۇ ند   نيکد   وابۉد تاغو  لۈغ

 پيليکچ   رالتامئغي ئهلااغت ند   ىه  ۆد-يرلۆد ،پئلئز اي رالالچاض واداو اۇ-واداو اۇ يگۈيطاۇ ه،ًاي .رئدپئدر ۉتاۇ هليب ادًئياي

 ئًئضار آ پيلۆگ اقز اۉ وۆگ لۈغ ،پيچاي هليب ،پيياي هليب ،پيًيدا   راداي هليب ىل  يب نيکد   وابۉد الطۈب اػئتاپ .رئدپئيالغاب

 وابۉد اػئتاپ ،الطۈب يگۈًطغ  ۆد ماػآغ ،پئغاي وۆگ .رئدپئر ۉتاۇ پئػئچآ وۆوئگ ،پيػيگل  ۆررگۆ ىل  يب يگۉياۇ ،وؤهزاۆ

 ه،د-ريدپيرب   راًيد يگۆه يکاي يگااۇ هًي   وادًئغاد ًگئًئر التاز  يکل  يب   ند   وادًئضابئل تارهۈد ور  ب   غالئض مئلاز اۇ هميکؤ د

 هًيگيپليبت   يگۉياۇ الطۈب اػئتاپ وايۉي .رئدپئديغا ئلتآ هيۆياإ زاإ ند   وابۉد ،ريدپيرب  يغۈ پئر اتآ اًئتآ وؤييۆه زاإ تۉد ئياۇ

 چيد اد-امئهاديا   ضالآ ،يدر ج  ب   وؤرهيچاي وارهد   يًه   نيکد   ۉب- :اًئػئر ۉتاۇ وؤلميب پئئمچ اًئرضيگئآ پئلغا وار ياد مس  يًد  

 ۉب ود  ا   يگااه ًگئهادآ ۉب !ًگط  يؤييد يگاۈغ نب  يييد يگۆ جياإ ًگئلئآل ،راب ئضلالآ ،ۈقي يزاإ .ئدالماچ وارهد   ،اغي يليد

 ند   نئغادالبات کيليدب  ا   ًگيهۆزاإ ئياۇ ىه   ،ىيريديلره  يتي   يًيتسز  د   ند   ئًئتارهۈد يگۉياۇ نً  ه   ،ىيچاۆ ئئغلئػاغي

 ند   اًئيلۉتغۉ واهآ-اغض ود  لط  ک   تب  را   ًگييۆزاإ اػئتاپ وايۉي يگۈيطاۇ ه،ًاي .يًک  ا   وؤيييد -!ىيريديلًم  يدا   نيغد  يگۆررۆگ

 اًئياج واويد ًگييۆزاإ الطۈب ييۆگ يطت  ر ا   .ريدپيريچگ   ىل  يب ۉقلغۈد ند   يًيطج  يگ لاۇ ،پئياو غۉ اًئئغلاغض ًگئًئياج

 ،پيلگ   ند   يررل  يها   ،يررل  يزو   يگۉياۇ ،رئدپۉلۈب ريزؤد هديۆيگاإ ئرل اهلاۉ  ًگئًئئغلاػئتاپ يگۉياۇ ،رئدپئئمچ اًئتاغت ،پئر اب
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 پئدر ئاغچ يميکد   وابۉد ،پيرب   ۉقريۉب اػئتاپ وايۉي يگۈض وادياۇ .ررل ئدپئر ۉتاۇ واديۉلۈض ند   وادًئاغض يگۉياۇ

 يگۉياۇ الطۈب اػئتاپ ،ريدپيدا   نئس اغت ،پيگا   ظاب هديۆيگاإ يگۉياۇ ،پيلگا   چؤيؤيگد   هر ي   ئييگالاه ؤت ،پيلگ   لاۇ ،ريدپيدر يتگ  

-پيياي هليب ىل  يب يگۉياۇ يگۈيطاۇ .رئدپئدر ۉتاۇ ادًئلادپغا ،پيرب   ري   وادًئياي زاإ يگااۇ ،پۉرۉد پۉرۉت راإ ادًئطئغر غا

 ئلتاممغئ ند   رضالابئل يليد رد   هًي   يگااۇ ،ريدپيدا   وۉزر آ ئًئاغلمۈب اقز اۉ ًگييۆهراإ يگۉياۇ ،پيػيگل  ۆررۆگ ،پيچاي

 هميکد   وابۉد اػئتاپ يگۈض وادياۇ ،رئدپئر ۉتاۇ پيػيگل  ۆررۆگ يًلچ   اًئتاغو ر يب ًگييؤجيگ ؤت هًي   يگۈيطاۇ ،ريدپيرب   رالغالئض

 ،پيريدليب ئكللاغۈد ااغػئتاپ ند   لاۇ يگۈيطاۇ ه،ًاي .رئدپۉريۉب يگره  ب   راًيد يگۆه هد-ند   ئًئضابئل تارهۈد ئياض ظبؤ

 اًئغاد يًيرلل  يکو  -ريزو   ند   ئًئر ل اهلاۉ  کغئک ،پئر اب اًئياويد زاإ هًي   اػئتاپ الطۈب ييۆگ يطت  ر ا   .رئدپئديغا هيۆياإ زاإ

 .رئدپئئمچ اًئتاغت زاإ ،پيرۆيػاۆ

 لئداب ئًئلاه یاب صيۆت ،تئضۉد ،زئچگآ ،ار غايچاي ،واػئًتب   ولاضاي پئلۉ رۉغي ود  کيپليرئگ هًگيد الطۈب ًگئياػئتاپ

 اًئياي زي اإميکد   وابۉد ًگئياػئتاپ ريزو   لۈغ يگۈيطاۇ ه،ًاي .يًک  ا   راب يريزو   ريب تب  را   ئلاي يرًل  ي  يد رايغاطغئ

 يگااۇ هد-ند   رئدپالغاب پيدا   ئكللئداب يگااۇ ،پۆرئگ يًيگيديؤيدا   تارهۈد ند   تسز  د   يليد ۉغ يگااۇ ،پئر ئدغًالئالي

 .ىئر ئدآ ررل  يدپيييد عئرهاتاي هدکر  ۆي ئكلسئلطئدآ اد-اي عئرهل ۈب هديۆوئگ کيپليرئگ .ريدپۆغۆد هيۆيۆک ًگيگم  تا   ئكيلاهاي

 يگۈيطاۇ ه،ًاي .رؤيدا   ىيلسيگ الطۈب تار يغايب ،رايرمائچ اًئغاد واچآ-چآ ئًئئغلار غا ًگيًيچاي مادآ وؤتيي   ييوئگ هيۆزاإ

 ،نل  أ ئداػئتاپ ،یا  - :پيريتي   هر ي   ئًئييگالاه ،پيلۆکۆ ب يکاي هديۆيگاإ يگۉياۇ ،پئر اب اًئياي ًگئياػئتاپ وايۉي ريزو   مئيگاي

 ًگيًه   ه،د-أر ئگ يگاۈغ ،مۆدضإا-پۆياإ ادًئتضآ سيًگيتسز  د   ئلاۉ  ند   سيًگيتر  س ذ  ئلآ ًگيسيض ىه   !ئياتلۈض ًگئس ئهاياهاز 

 وايآ ئياۇ ىض   هد-رگ  ا   ،رل ۈب نغئۉدلۈب يلإ د يررۆد ًگيًه   ادياۇ ،نط  ل  سيگ ود  س يض ئياۇ ىه   رگ  ا   .راب نئتاذيطي   ئلاۉ  يگااض

 اۇ- :اػئتاپ ىً  گ  ر يًگگ   پۉلۈب يگکات-يگکآ هيۆزئض ۉب ًگيريزو   .ريدپيييد -کج  تا   وايآ ئياۇ ىه   ،ًگرض  ب   رايئتائغ هؤگمتا  

 ،پيييد -رر  ئگ وادًئضلالآ وايادلآ- ،نئداػئتاپ ئللئضآ ،یا  - :ريزو   ادياۇ .رئدپار ۈض وادياۇ پيييد -؟عئمتاذيطي   يليدؤي

 ،رؤيدا   عاي عًگئلاي ،ىل  يب اقميغۈ تارهۈد اغآ يگااۇ ند   اقيماًائ يًيچاي هًيميکد   زاإ سئهاػئتاپ .ئرئدآ رئدپئديآ رل  ي  ئک

ه ػيمد   مايتغا ،راباذيب واديۉه الطۈب اػئتاپ .رگؤغأ يگااه ۉب ،رايراتآغ ئيۉلۈي ًگئاغرهادآغ وادًگئتاغت يًض   لي اۇيکۆچ

 .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -ىيرؤيدا   چاييتأ ىيچاۆ اػئتاپ ىه   ،ئدتًالئالي هيۆزاإ ئياۇ ،پيدا   ئًئئغلئػاغي ىل  گ   ود  ًيلا  

 هميک ،پئديآ ادًئالد نيک ىض  - :پيدگ  يتاۆ يًييگکر   ًگييۆزۆي ند   پئيپالۈغل غا ار اباد ۉب اػئتاپ يگۈيطاۇ ه،ًاي

 ًگيميکد   وابۉد ىه   !چآ ييگۆزئگ ادياۇ ،يگالطۈب ادۉاۉل ىض   رگ  ا  - :ريزو   ادياۇ .رئدپار ۈض ود  ًيريزو   ،پيييد -؟ًگيرضؤيهل  اۆ

 .ريدپيييد— ئرئدآ مۉتضۇد واتايپئر اب ًگيًه   لاۇ ،واديغايػاي ،یآ- :يگااۇ الطۈب اػئتاپ .ريدپيييد -ىيرؤيدا   يًييگۆررۆگ

 ئدر اتغۉ ود  لط  ک   يًه   ،اد-ئدر ۉدتۉت تاز  ريب هميلا   ًگيًه   لي اۇيکۆچ ،وؤيرئگ ئوغۈ ود  يػيک هممد   ئياۇ ىه  —

 ،ادر غاۇديۆگ هي ئهادآ ئلاي يگۉياۇ ادياهاز  ۉغ .ئدر اتغۉ ود  لط  ک   چًلذ  ا   ئكدامتر اغاب هميکد   ريب چيد هد-يزاإ ،يدر ب  ئر ۉتاۇ

 يگااۇ پالغاب ود  يۆگ ۉغ ىه   .يگايلۈب کرج  يتي   ليد يگااۇ يگالطۈب ىض   ،ًگئرضاپمات هد-هؤدييۆد ىيتۆب ضالآ ،ادر اتابيۆگ هي

 ىل  يب يگۉياۇ ئمئئغلاػئتاپ ىيتۆب ًگيهۆزاإ ىه   .کج  تا   يلره  ب   راًيد يگۆه اديآ رد   يگااۇ هد-يزاإ ،کج  لل  ب   کۆ يلۆگ-ئكليآ

 ود  کيپليرئگ هًگيد ئرالتاز  ۉب ىض   ه،چميريکيپ ًگيًه   .رئدز آ مس  يًد   يگااۇ ،ئضۉرۇغد ،اد-اديۈغ ،ماطغالياپ يگد  

 -...رؤيس  ًگه   همييگۆررۆگ ود  يغا   ادًئالد اػئتاپ دادبًيض-شآ ًگيًه   هد-يًگکيًض   ،يلو   وؤيرئگ ،ًگئرضايديآ

کايا  يًييگۆررۆگ لاۇ ه،د-أر ئگ يگاۈغ ،رئدپۉلۈب ئدارضۉپ يلم  تا   صب   يًييگۆررۆگ زاإ ًگئياداس يدرؤغ هدًيري   ۉغ ًگئيد 

 .ريدپيطک  

 

 گيجه  ييًجغبؤ
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کا يًکيۆد ،الطۈب وايامتۉت ًگلئاۉ رگ  ا  - :يطيگيج سغئ يگۉياۇ ،الطۈب ادتاغو  ىت  ي   پيلگ    -اياطيتآ يًلچ   اييگۉۈض يگئياد 

 .ريدپيييد

 

 :ريدپيدا   ماو ۇد ند   اداس يدرؤغ

 

 هميکد   لاۇ ىض   ،ريزو   ،یا  - :هًيريزو   زاإ اػئتاپ وايۉي ،أر ئگ هميػيمتيغا   ًگيًه   ،نئداػئتاپ رايئتاغب ،يگۈيطاۇ او اد-

 ًگئياػئتاپ دادبًيض-شآ لۈغ يگۈيطاۇ نً  ه   ،ًگيرضؤيل  يد يًيهۆلاإ  يگۉياۇ ىض   نً  يچاۆ يگۉيۈغ ،ًگيرضؤيدا   کيپليرئگ

 يًه   ،نل  أ ئداػئتاپ ،یا  - :ريزو   ادياۇ .عيًمي  يد -ىيرر  ئي ري  ۆکاإ  ئلاي يػييۆکاإ  وادييگۉۈض هًيير  ۆدلاإ  ئًئًئچل  زاإ

 .رئدپار ۈض پيييد -؟رئدپۉلۈب يليدؤي ًگئيايديآ ۉب ًگيًض   ،الػئاغب

 تاياکد   ادًئلاد اػائتاپ دادبًيض-شآ

 

 وايۉي ،پيييد— ريديؤيليب ئوغۈ يزاإ ًگئيلالآ .ررل  ؤيييد عئيملۈب اػئتاپ ريب ادًئضار آ ًگئًئر ل اػئتاپ ًگئر يالايرضۆپ-

 .يًک  ا   وؤيرئگ ئوغۈ ئرايکغ-وآ ،ئتادايئض-لييض   ،ئئغيلايئداغ-يگلااغغ اػئتاپ لاۇ— .رئدپالغاب هيگۆررۆگ اػئتاپ

 ئياۇ ،يًک  ا   زاميغۈ وادًئياي واچاد چيد ،سيديۆگ هي ه،جيگ هي ئياۇ هد-يزاإ ،يًک  ا   راب ئًئچل  رغئلآ ىً  يدا   يدکا   يگۉياۇ

 اػئتاپ .عيرهد  يکأ  ىل  يب ئياي زاإ ئياۇ ،الطۈب ادًئتاغو  ود  يگ او آ ،عئيملۈب ئرالتاغو  والالض هدًيلا   پلج  يگ ئًلئز اۉ

 راالي او ۉض ئياۇ ىل  يب زااغهجاج لۈغ،عئيماضآ واديۉًيۈب يگۉياۇ ،پئداضاي زااغهجاج وادًئتلآ ىيچاۆ ئغغۉلا   ًگييۆزاإ

 سئمئتاغو  رد  يگ او آ ،نل  أ ئداػئتاپ ،یا  - :پيلگ   اًئياي يگۉياۇ ئطئچوآ ظاب ًگييۆزاإ ،لار ئتاۇ اػئتاپ وۆگ ريب هدر يل  ۆگ .يًک  ا  

 يگۈيطاۇ ه،ًاي .رئدپئلآ هًيلا   ئًئًئچل  ًگييۆزاإ ه،د-ريدپيرب   ۉقريۉب پيييد يلم  تيگ ند   اػئتاپ يگۈيطاۇ .ريدپيييد -ئدلۈب

 ئًئر رل ۈت وآ ند   هدر ي   لۈغ ،پلغۆد هدًيچاي ًگييأر د   ريب ئرئدآ ،پيديگ-پيديگ ،ررل ئدپار اۉغ پۆغۆد لۈي رل اۇ 

 ىه   ه،طتيگ پۆکئ ب ود  يۆتضاۆ ًگيميک کييک   ۉغ- :اػئتاپ ،يلو   ريدپۆغۆد کييک   ريب ايۉرۈت ًگئر ل اۇ  ؤيکد  ر يب .ررل ئدپۉرغۉ

 .ريدپيًطل  ض   پيييد -ىيرط  ک   ئًئغاب يگۉياۇ

 ًگئًئاغيآ ترآ ،پئر اب اًئدابغا ًگئياػئتاپ ؤيکد  ر يب کييک   مئيگاي ،يلو   ررل ئدپالغاب هؤگرهيۆد ئرۈت رالئچوآ يگۈيطاۇ ه،ًاي

 ئلاي وؤيپي اإري   ىل  يب ئسآغ ،پيدا   نئس اغت هديۆيگاإ ًگئياػئتاپ يطليه ،پئر ئغي هيۆغإد ئًئر الاليآ يگاإ ،پئر ۉتاۇ هيۆتضاۆ

 ه،د-ريدپيچگ   پۉضوۈت ود  يۆتضاۆ يگۉياۇ ؤيکد  ر يب کييک   مئيگاي ،يلو   ريدپهلاۆ پئتآ ظاب يگااۇ ند   اػئتاپ .ريدپيلگا   اقغآ

 ،یا  - :هًيريزو   ،پۆرئگ ئًئر الئمدياػيئپغئ زئگ پئػئر غئلئي ًگيًيررل  ک  ئ ي زاإ الطۈب اػئتاپ .ريدپيرب  يديگ پئر ۉدتۉت هيۆزۆدهاۆ

 ئيۈغ ىه   ه،طچگ   پۆکئ ب ود  يۆتضاۆ ًگيميک کييک   لۈغ ىض  - :الطۈب ريزو   .ريدپيييد -؟ررل اغيادر ئػئپ ؤهؤي رل اۇ  ،ريزو  

 ئياۇ ىه  - :پئيرلادغا اػئتاپ ادياۇ .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -ررل  ؤيدا   يًييگۆررۆگ يگۉيۈغ رل اۇ  ،ًگيدپيييد ىيرر  ۆدلاإ 

 ًگيرل  ر  د  -اغد ،پئيالتآ اًئتآ اػئتاپ يگۈيطاۇ ه،ًاي .ريدپيييد -!ىئر او لۈ ماچًئلاض هلا   ؤت ،نغئۉدلۈب تاز  رد   نط  ره  يتگ   پۉتۉت

 اػئتاپ تاغو  لۈغ ،رئدپۉلۈب ئچالمتآ هلًگًگ  ج   ييۆزاإ ئرئدآ کييک   .رئدپار اۉغ پۉولۈ پرل اس ائ يگييک   مئيگاي ىل  يب يچاي

 ادمئلاض مد   ،پۉراۉ هًيرل  ز ئگ ًگيگييک   ىل  يب ئرالتايغا ئرلۉجغۉ ًگييۆزاإ ظغۉ ،يلو   رايلاض ئيۉغغۉ يکدأ ًيًگا   يگااۇ

 .رئدپئئمي پۉري اۉگييک   ،پئلآ يًيطضط  د  ر ض   ند   اػئتاپ .رئدپئر ئدياليآ رشت   پيدا   رئک ئياۇ

 وادًئغغا ًگيري  ا   يًيغل  ،اد-ااغر ئپئض ئًئهاد يگۉياۇ ،پئلاچ ئًئاغهاد ه،د-هؤگغۆد وادًئتآ لاۇ يگۈض وادياۇ

 پأر يطبت   ند   هدکيللًگًگ  ج   يکدأ کر  و  ئت لۈغ اهما   ،يًک  ا   ئرالاغچ وايًئلآ چًئد واتر ۈيۆگ ليدا   الطۈب تاغو  لۈغ .رئدپئضآ
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 .رئدپاضوۉض اقچيب ند   ئتآ يگۉياۇ ،ريدپؤپک   ئسآغ ،پئس غئ ييد  ب   ًگئياػئتاپ .يًک  ا   ۈقي وۉض ئلاي رچ  اي هدکۆ للئچ واتاي

 پئهاد وۉض ،ئلاي وايهاد اغي ؤيئگ واچداآغ لاۇ ه،رضئگ پئر اب ،ريدپۆغۆد يزئگ اجاآغ ريب ئرئدآ ،پئياليآ هگر  و  ئت اػئتاپ

 ،اد-اغل آ  ئزااغهجاج ئالديۉًيۈب ًگئًئچل  لاۇ يگۈيطاۇ .يًک  ا   يگلييگ   کيللا   عئيغا الطۈب هًيلا   ًگئياػئتاپ .عئيمار ۉد

 ىل  يب ئتايغا ئهاج لاۇ ىئچل  ،يلو   رئدپۉيغۈ هديۆگياإ زاإ ،اد-رئدپئر ۉدلۇ د پۉتۉت اًئاغغآ يگۉوۉض وار ۉد پئهاد لۈغ

 ،پالغاب ااغرهۉدلۇ د وادوۉض وار ۉد پئهاد ئلاي اغي لۈغ هًي   ،پئلآ ئهاج اػئتاپ يگۈيگطاۇ .ريدپيرب  يغۈ پئر ادآغ پئلال

 ،رئدپۉيغۈ هديۆگياإ يگۉياۇ ئيۉوۉض واًئغي مئيگۈض ،پۆدياإ رئدياضوۉض ئتغا ىئچل  لاۇ .رئدپئغار غا اچيايياًئغي وۉض اهاج

 يگۉوۉض هًي   ئهاج ،پيلگ   ئرادغا ًگئياػئتاپ اديۈغ .رئدپئر ادآغ هًي   ئهاج ،پيرب  يغۈ پئلال ىل  يب ئتايغا هًي   ىئچل  اهما  

 پئلال ئهاج ىل  يب ئتايغا هًي   ىئچل  اهما   ،رئدپۉيغۈ هديۆيگاإ ًگئتآ ئوۉض راپاض ۉب ،اد-رئدپئر ۉدلۇ د پۉتۉت اًئاغغآ

 تآ ه،د-يًه   ىض   !ؤريد   ،اد-ًگئداپات وادلالآ ،ظغۉ واهاي يلؤپ ،یا  - :پيلگ   ئرادغا صئلاد ًگئياػئتاپ يگاۉه .رئدپئر ادآغ

 ًگئًئچل  رغئلآ اد-اغل اض ئجئلغئ ه،د-ريدپيييد -!ًگيدتا   پيطً  يب وادوۉض ترۉواۇ ريب هد-ييگۆزاإ ،اد-ئراو اياج

 .رئدپالغات پئپاچ ئًئتايغا

 

 وادًئغغا ًگيري  ا   يًيغل  ،اد-ااغر ئپئض ئًئهاد يگۉياۇ ،پئلاچ ئًئاغهاد ه،د-هؤگغۆد وادًئتآ لاۇ يگۈض وادياۇ

 پأر يطبت   ند   هدکيللًگًگ  ج   يکدأ کر  و  ئت لۈغ اهما   ،يًک  ا   ئرالاغچ وايًئلآ چًئد واتر ۈيۆگ ليدا   الطۈب تاغو  لۈغ .رئدپئضآ

 .رئدپاضوۉض اقچيب ند   ئتآ يگۉياۇ ،ريدپؤپک   ئسآغ ،پئس غئ ييد  ب   ًگئياػئتاپ .يًک  ا   ۈقي وۉض ئلاي رچ  اي هدکۆ للئچ واتاي

 پئهاد وۉض ،ئلاي وايهاد اغي ؤيئگ واچداآغ لاۇ ه،رضئگ پئر اب ،ريدپۆغۆد يزئگ اجاآغ ريب ئرئدآ ،پئياليآ هگر  و  ئت اػئتاپ

 ،اد-اغل آ  ئزااغهجاج ئالديۉًيۈب ًگئًئچل  لاۇ يگۈيطاۇ .يًک  ا   يگلييگ   کيللا   عئيغا الطۈب هًيلا   ًگئياػئتاپ .عئيمار ۉد

 ىل  يب ئتايغا ئهاج لاۇ ىئچل  ،يلو   رئدپۉيغۈ هديۆيگاإ زاإ ،اد-رئدپئر ۉدلۇ د پۉتۉت اًئاغغآ يگۉوۉض وار ۉد پئهاد لۈغ

 ،پالغاب ااغرهۉدلۇ د وادوۉض وار ۉد پئهاد ئلاي اغي لۈغ هًي   ،پئلآ ئهاج اػئتاپ يگۈيگطاۇ .ريدپيرب  يغۈ پئر ادآغ پئلال

 ،رئدپۉيغۈ هديۆيگاإ يگۉياۇ ئيۉوۉض واًئغي مئيگۈض ،پۆدياإ رئدياضوۉض ئتغا ىئچل  لاۇ .رئدپئغار غا اچيايياًئغي وۉض اهاج

 يگۉوۉض هًي   ئهاج ،پيلگ   ئرادغا ًگئياػئتاپ اديۈغ .رئدپئر ادآغ هًي   ئهاج ،پيرب  يغۈ پئلال ىل  يب ئتايغا هًي   ىئچل  اهما  

 پئلال ئهاج ىل  يب ئتايغا هًي   ىئچل  اهما   ،رئدپۉيغۈ هديۆيگاإ ًگئتآ ئوۉض راپاض ۉب ،اد-رئدپئر ۉدلۇ د پۉتۉت اًئاغغآ

 تآ ه،د-يًه   ىض   !ؤريد   ،اد-ًگئداپات وادلالآ ،ظغۉ واهاي يلؤپ ،یا  - :پيلگ   ئرادغا صئلاد ًگئياػئتاپ يگاۉه .رئدپئر ادآغ

 ًگئًئچل  رغئلآ اد-اغل اض ئجئلغئ ه،د-ريدپيييد -!ًگيدتا   پيطً  يب وادوۉض ترۉواۇ ريب هد-ييگۆزاإ ،اد-ئراو اياج

 .رئدپالغات پئپاچ ئًئتايغا

 -رئگ ريب ئًئئغدر اب ههؤي هديۆتضاۆ ًگئجاآغ ،تر  ض   ريب ًگائر لاۈي ىض  - :ىل  يب کم  تا   تار اػائ ،پئتآ ظاب يگااۇ ظغۉ اديۈغ

 پئهاد وادر لاۈي ،يًک  ا   وار ۉتاۇ ئضااغچ گًئياردادژآ هديۆتضاۆ ًگئجاآغ ،اضاليآ زئگ اًئرضلاۈي اػئتاپ .ريدپهلاۆ ئلاي ىي  يد

 .ريدپييۆکاإ  اقچيب اًئياپاچ ئًئتايغا ًگئيۉغغۉ زاإ اػئتاپ يگۈيطاۇ ه،ًاي .يًک  ا   ئضۉوآ يگۉيۈغ ه،د-لدأ وۉض الطۈب وار ۉد

- :پيرب   هس پ  غآ يًيگييک   ور  يتگ   .رئدپئر اب پئديغا اًئر ئداچ زاإ ىل  يب ئوآ ولو آ ،اد-رئدپئيالتآ پۉرۉت لاۇ يگۈض وادياۇ

 پالالض هديۆتضاۆ ًگيًيلا   اد-ئيۉغغۉ ،پئئمچ اًئتاغت زاإ لاۇ يگۈض وادياۇ .رئدپۉريۉب پيييد -!رۉوغۈ واداغل آ 

 شل اد ود  هۆلي اإ يۆزاإ اػئتاپ يگۈيطاۇ .ريدپيرب  ئتاي پۆلاإ  ،اد-رئدپئر ئغئغ ريب تب  را   ؤيکد  ر يب ظغۉ تاغو  لۈغ .رئدپئر ۉتاۇ

 .-تاز  ىچ  گ   وادًئغاب ًگئياػئتاپ دادبًيض-شآ ه،ًاي .رئدپالآغ راز -راز  ،پئياًغئ هًيير  ۆدلاإ  ىل  يب يلا   زاإ ئيۉغغۉ راداپو   ود  ا  

 وابۉد ًگيًه   ،نئداػئتاپ يلب  ت  ر ه   کييب  - :يگااۇ ريزو   ،پًگليد يًيرل  ز ئض ۉب واديآ پيريتگ   لامطئت ًگئياػئتاپ وايۉي

 ،ىيچاۆ ئيايرئآغ نيطبي   يگااض هًگيد ىه   ،ئرئدآ ۈقي ئئغيلاهاي ود  ا   يگااه يگۉيۇا ه؟هؤي ئرهاب نئئغيلاهاي ور  ئگ ود  ميکد  
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 وادر ل اػئتاپ ًگيريزو   ريب هديگاإ ماطۈغي ،ىئر ايديآ ىيچاۆ ًگئئغلز المغا وؤلميب ًگيًض   ئًئئغدۉرۇغد ًگئمئياديآ ًگيًه  

 اۇ- :اػئتاپ وايۉي ادياۇ .ريدپيييد -ًگيرضل  اإ  نً  ض   ،ئلاي يػلاإ  ىيچاۆ ئيار غۉ هليد اًئطئغر غا ًگئيۉلاۇغ ًگيًيريب

 .رئدپار ۈض پيييد -؟عيًمل  اإ  پۉلۈب يليدؤي

 تاياکد   ادًئلاد ريزو   رگؤل  يد

 

 ميگاۈيطاۇ ،يًک  ا   راب يريزو   ريب ًگئياػئتاپ ريب— رئدپالغاب هؤگرهب   يگۆررۆگ ريزو   ،پيييد— نئداػئتاپ ،يگالطۈب رل  يب-

 الطۈب يريزو   ًگئياػئتاپ ،يًک  ا   وؤيرئگ تيگااۇ ئاغمتۉت ئكلاب ند   ئاغهلو آ وآ مل اۇ  ،يًک  ا   راب ئلاۇغ ريب ًگئياػئتاپ لاۇ

 وادًئياي يگۉياۇ ه،د-هطتيگ هر ي   رد   والاۇغ لۈغ الطۈب اػئتاپ ئضاتآ يگۉياۇ .يًک  ا   رل ۈب ادًئياي يگۉيۈغ اهادئلما  

 يگۉياۇ هد-يريزو   ًگئياػئتاپ ،ريدپيديگ او آ ئلاۇغ لۈغ ًگئياػئتاپ وۆگ ريب هدر يل  ۆگ .يًک  ا   وار ئػبات هر يزو   ئئغلز المئر يآ

 -!وادًئس ائ ولۈ ،وآ يگااض ،اًذائ- :اداز اغ ه،د-ريدپۆرئگ ئيايواد ئجئتر ئي ريب واللالاۉ  ريزو   اديۈغ .ريدپيديگ ىل  يب ئياي

 .رئدپئلغا پيًل  سيگ وادياۇ هدلئچ الطۈب ريزو   ،ريدپيديگ پيتيي ود  ز ئگ ،پۉولۈ وادًئس ائ يگۉياۇ ند   اداز اغ .ريدپيييد

 يگۉلۈي ود  ر يب ،لار ۉد پالالتلاي وؤلميب يًيگج  تيگ اپار ات ئطياد ند   أر يي ،اد-رئدپئياليآ ئغاب ًگئياداز اغ يگۈيطاۇ

 .ريدپۆرئگ ئًئيار ۉتاۇ پالآغ ًگئس غئ ريب ادًئضار غئ

 ريب وادًئر ل اػئتاپ واتطيدًيد ىه  - :يگااۇ ند   سغئ .رئدپار ۈض پيييد -؟ًگئرضل ۈب نيک ىض  - :پئر اب اًئياي يگۉياۇ اداز اغ

 پيديغ   ،ىئر ئدپئلغا پالاۉل پئآغ وادتآ ،اد-ئدتۉت نلئاۉ تب  را   ،يلو   نئدپئئمچ هًجل  س  گ   اياديه   ىه   ،ئسغئ ًگئياػئتاپ

 يگااۇ ،پئلغا ًگگ   اًئر يالاديآ ًگئس غئ ۉب اداز اغ .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -ىئر ئدپئلغا پيتيي پئلئر يآ ود  ر ل  يًگکيسيهۆزاإ

 ود  ًيطيگ  د   ًگئئغلئچابار اد هيئک ريب رل اۇ  .رئدپار اۉغ پۆرۆض اد-اغل آ  اًئتر ئض ًگئًئتآ ئسغئ ،اد-رئدپئر ئآغ يطبي  

 سغئ .ريدپيرۆغۆد وادتآ ئياۇ اد-اداز اغ .ريديپيييد -رؤيلگ   نئضار ۉتاۇ اياديه   ًگيًه   ،پاًج   ،یآ- :اداز اغ سغئ ه،دًيريل  ر  ب  يچگ  

 پئغار غا پيييد يدًل  گا   پئک هليب   ىيچاۆ ههؤي الطۈب اداز اغ ،ريدپيًل  گا   تاغو  يضلا   ،پيريگ هًيچاي ًگئئغلئچابار اد

 راپۈت ريب يگۉياۇ .ىک  ا   ريمپک   یئگئداج سمئ غئيگاي ه،رضئگ .رئدپئر اب وادًئس ائ يگۉياۇ ،وؤرهيتگ   هيۆيوئگ ئداز  چيد ،ايۉغر ۉد

 -!نيدر يتگ   يديگيي ظاي ريب هجسيمض   هس يض وۆگ ۉب ىه   ،رل ااغچ- :اًئر ل ااغچ زاإ لاۇ يگۈيطاۇ .يًک  ا   راب اد-ئضااغچ

 -!ل-ئلار يۇد ريب ئسئمئريغا پيياي يًيتا   يگۉياۇ ه،جا   ،کيربؤ هًرض  يتگ   ،حاو - :پيػيدا   ليسد   الطۈب ئرل ااغچ .ريدپيييد

 ئتاق غاچيب ،يگۈًطت  ي   يزئگ هًيگلج  ي اإ دًاي ،پيديغا   ئًئئغلئغئم ۉب ًگئر ل اۇ  اداز اغ .ررل ئدپئػئر ئغئغ پييػيد

 ولار اق غۈچيب يگۉياۇ ،پئئمچ ظاد الطۈب ريمپک   .رئدپئيلۇ د اًئس ائ لاۇ .رئدپالغاب پادلئلپغا پار ئدياض ئرالاليآ ،پلۉر غۈ

 نئيامغۉد ًگيًه  - :الطۈب اداز اغ .رئدپار ۈض پيييد -؟ًگئرضايغۈرل ود  ه  ؤي ىض  - :پۆرئگ ئًئئغديار ۉد پار ئدياض پۉلۈب ئلاي

 ىئر ئدۉلاۇغ ًگئياػئتاپ ىه   هيگۆزاإ ىض  - :ريمپک   یئگئداج ادياۇ .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -ىئر ايغۈرل واديۈغ ،ايآ ،راب

 ىض   ىيچاۆ ههؤي ادياۇ- :يگااۇ یئگئداج ادياۇ .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -او اد- :اداز اغ .رئدپار ۈض پيييد -؟ىئر ئدآ ًگيدپيييد

 ،زايمالتااغيلا ىل  يب لۉپ لاۇ- :اداز اغ ادياۇ .ريدپيييد -؟ًگيرضؤيم  يأر ب   لۉپ همري  يب ىيچاۆ اقرهئديالتااغيًگئ لائيامغۉد زاإ

 پيييد -مادآ ولغا ييوئگ ىه   .ىئر ايغۈرل وادمئياج زاإ ىه   نً  يچاۆ يگۉيۈغ ،رايالتااغيلا ىل  يب اقلمآ ئمئياج ًگيًه   هًگيد

 ادياۇ ،يگالطۈب مادآ ىل  گد   هيۆيوئگ ،ئلاي ًگئػئديآ زاإ ،ىض   رگ  ا  - :يگااۇ ريمپک   یئگئداج يگۈض واديۈغ .ريدپيرب   پغاۈج

 ًگئداز  وايغۈرل زاإ هد-ند   وادًئباز غا ًگًگئئيامغۉد زي اإًض   لاۇ ،ار ۈض تايامد   وادياۇ ه،د-تا   عئلاي ايادۉد ىض  

 ه،دًً  اي الب   اًئغاب يگدأًب   يرکد   .نئيادۉد ،یا  - :پۉتۉت اياضمآ ييۆزۆي اداز اغ يگۈيطاۇ ه،ًاي .ريدپيييد -رار ادًئد وادًئباز غا

 ًگئمئيامغۉد زي اإًه   ،رابيريب اي ،ًگئيطايراتغۉ وادالب   ئياۇ ند   ًگييطؤيدا   ئكغار غا هػيمد   ىض   ،اديار ئاغچ هگه  ئک يًض  

 ًگييطلاي ًگيًض   ند   ًگئطياو ۇرۆکمئ د ىض   !راتغۉ يگۆزاإ وادالب   ۉب ئمئغاب ًگيًه   ،تا   شل اد وادًئباز غا
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 الطۈب اداز اغ .رئدپۉلۈب پئيغا ود  ز ئگ ،پيديغا   ئًئضغاۇد يگۉياۇ ريمپک   یئگئداج .ريدپيًطل  ض   پيييد -!رئدئلالمۈب

 اػئتاپ .ريدپيرب   يگۆررۆگ يگاي اۇًيػيمتا   ود  ا   ًگيريزو   ،پئر اب اًئياي ًگئًئضاتآ لاۇ يگۈيطاۇ .رئدپار اۉغ ايۉلۈي زاإ ،پئيالتآ

 .ريدپيرۆدلاإ  پئدر ئاغچ اًئياي يريزو   الطۈب

 ئكلئػاغي لاۇ ًگيًض   .رر  ۆدلاإ  پيدا   صيپ ود  تاي يًض   لاۇ ،يگايطاًائ ًگئئياج هميکد   لۈغ نً  ض   رگ  ا   ،نئداػئتاپ ،یا  -

 ه،هؤي ئميگۈلر  ئگ ىض   .رت  ي   ًگائغاب ًگيًض   واکمئ د يزاإ ًگئهادآ وايياًائ يًگيچاي ،پيرب  يًگا غۈئًئالي زاإ ند   ًگييؤيدا  

 ئدر اتغۉ ود  لط  ک   يًض   نً  ل  يب ًگئداز  ولآ  هًگيلا   لۈغ ه،د-يدر ب   تاز  ريب هًگيلا   ،وؤرهيچاي وارهد  -يردأ يگااض لاۇ

 . سلم  يب پيرۆدلي اإ ًض   ه،د-هأگر ب   تاز  ريب هًگيله ا  ليکيدًاي ه،ميتاإ ىئر ئدادياداغي زۉپطوۈد ييگۆزاإ ىض   ،يدر ب  ئر ۉتاۇ

 اد-ئلاي ًگئػئديآ ،يگالطۈب وايديآ ههؤي ىض   ،نً  يچاۆ يگۉيۈغ ،هالاه ىض   ،ريزو   ،يگايديآ ئرۇغد ىض  - :الطۈب اػئتاپ وايۉي

 رگ  ا   ،وؤيدياإ ريدپيلگ   پليپ   يميهۆلاإ  ًگيًه   ،ئلاي ئلاچاي نيکد   ۉب ،اد-وادۉرۇغد— .ريدپيييد— !نيريزو   راداپو   ،یا   ،رل ۈب

 نب  يرۆدلاإ  پئدغاطائ ئداز  ريب غاغاب يگااه ،الطۈب وار اتغۉ يًه   نً  ل  يب يگۉيۈغ ،پئر ۉدتۉت تاز  ريب ريده  ؤي هميلا   ًگيًه   لاۇ

 .-رل  يب

 

 گيجه  ئًجئتلآ

 

 .ريدپيييد -ى  رض  ب   پيگالۈض يًگييگۆررۆگ يًکيۆد- :اداز ؤييۆد يطيگيج سغئ يگۉياۇ ،الطۈب هدًت  ي   پيلگ  

 

 .ريدپيييد -و  ۉتضاۆ ظاب ه،رضب   تاطۉغر نئداػئتاپ رگ  ا  - :ند   اداس يدرؤغ

 

 .ريدپيييد -رب  ئديآ- :اد-اػئتاپ

 

 :رئدپالغاب پئديآ ند   اداس يدرؤغ يگۈيطاۇ ه،ًاي

 

 ود  ا   نيدر   يگااه ىض   رگ  ا  - :پيًل  ز ۆي اًئج ئچئملاب ،أر ئگ هميػيمتيغا   ًگيًه   ،يگۈيطاۇ ،او اد ،نئداػئتاپ رايئتاغب ،یا  -

 نً  يچاۆ يگۉيۈغ ،ًگئدارهئدس غئ زئگ اداز  چيد غاغاب وادمئياًگجيًه   ىض   اهما   ،نيدر د  ا   نيدر   يگااض نً  ه   ادياۇ ،ًگئدالطۈب

 هليغ   پيًل  ز ۆي اچئملاب ند   ىئج ادياۇ .ريدپيييد -ىيرر  ۆدلاإ  پالغات هس يگد   ،وارهمائچ ود  ًيچاي ًگييأيس ۆک ۉغ يًض   ىه  

 ،اد-ارهۉد پۉلۈب يگد   ىل  يب ًگيًه   ىض   !هميتب   يًه   ىض   ،ىيچاۆ ئالد ًگئيلالآ ،ئچئملاب ،ىييي  إد ًگائغاب- :ريدپيييد

 زآ هد-ييد  ا   ًگيرل  يلتي  يي واهاي هؤدييۆد- :هدًيچاي لاي .تا   ئكلئػاغي ىض   ،مالطۈب ود  ا   ئكيلاهاي ىه   رگ  ا   .تي اإهؤيۆگ ًگيًه  

 ه،دًي  يد -يرو  ؤمتا   يًييد  ا   مايتآ ًگئياهاهاۉ .ئرئدآ راب ود  يۆا-تۆوي اإيلۆگر ئي ىي  يد -تا   ئكلئػاغي غائيلاهاي يگارضاغاب ،لدأ

 ود  ميري   واتاي اديادًئز  يليد ۉب ىه  - :ىئج ادياۇ .رئدپار ۈض پيييد -؟عيمه  ؤي ئداز  ود  ا   مايتآ ًگئياهاهاۉ- :وادياۇ ئچئملاب

 .ريدپيييد -ىيرر  ب   گيۆررۆگ ،ادالد لاۇ يگااض اديۈغ ،ًگرض  ب  يغۈ يًه   ىض   رگ  ا   !ىيير  ب   يگۆررۆگ يگااض پيؤدي

 نيگ  ۆزاإ— .ريدپيييد— ريدلدأ ئلچۉيکا ًگئاغيجالغات هس يگد   ًگيًض   ،تا   صب   يًگيريگل  ۆررۆگ ۉب- :الطۈب ئچئملاب

 ،نئدر ابلاي رپالالآغ ،نئديتآ پئک لاز اۇ يگااض ىه   .ىيگره  يتگ   هد-هيگۆيوئگ ضالآ پۆدياإ ىئر مائچ ود  ر ي   لاۇ کل يب   ود  يدًاي

 غاغاب وادالمتاغۈب ود  کيليدًب   يًض   ،ئدالمۈب ًگيتي  يي غاغاب واديۈغ ،ئدلۈب ادمئياج ًگيًه   ًگئتضلا يلو   ًگيًض  

 ئكلئػاغي اچيۉغ يگااض ىه   .يگۉدلۈب کرج  ۆدلي اإ ًه   ىض   ،مالطۈب نگ  يدم  تا   ئكيلاهاي چيد يگااض ،اد-اضالمۈب مؤيۆگ ًگيًه  
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 .ىئر ئدالجالغات هس يگد   واکمئ د يًض   ىه   ،ىئج ،یغۈ پيليب .يدتي   مۆزئگ هًگيگج  گا   ئكيلاهاي يگااه ًگيًض   نً  يچاۆ نييد  ا  

 هًي   يًض   ،پئديآ يگاي اۇًگيرل  ػيمتا   ود  ا   يگااه ًگيًض   ،اد-اطيار مائچ پۉتۉت يًض   ىل  يب وؤض يريب ريدميک ،يدلگ  -ئدر اب

 .-ًگئرضل ۈب ئلامتاي هديۆبيۆد ًگيسيگد   ۉغ چؤيؤتياإ يگۆهراإ ؤت ىض   يگۈيطاۇ ه،ًاي .ىئر ادالغات هًيچاي ًگيسيگد   لۈغ

 

 وادًگئياديآ ًگيًض   واچاد چيد پئيلۇ د ميگاۈيطاۇ .ئياهاز  تاو اداض-رئياد ريزؤد .رب  يغۈ يًه   ىض  - :يگااۇ ىئج اديۈغ

 یاب ىض   ،يلو   ىيرد  ا   که  ئک ريب هليغ   يگااض ميگاۈيطاۇ ،ىيرؤيرب   زئض هميگج  تا   ند   ئيۈغ ،ًگط  ييد ههؤي ىض   ،امئاغجامئمچ

 .ريدپيييد -ًگيرضد  يگ پۉلۈب

 ماضلا هًيگرج  ب   که  ئک مايتغا ،وؤرهيتي   وايئز  هيۆزاإ پئيلۇ د ه،طيأر ب  يغۈ ئياۇ رگ  ا   ،پيريچداي تيآ يگااۇ ئچئملاب يگۈيطاۇ

 ود  يس  ۆک .رئدپئچآ ئًئس غآ ًگييأيس ۆک ،پيريدتا   ترغ   وادًئدآ ًگئيلالآ کييب   ،پئلآ اداو  ود  ًيليد يگۉياۇ ه،د-ريدپيريدتا  

 پئس ئپ ىل  يب ئاغيآ ييأيس ۆک لاۇ ىئج .ريدپيلۆ رواإ اًئج ئالئمد وادييگۉۈض ،اد-رئدپئغل اۉ  اياضمآ-لآ ،پئئمچ هضطۆت

 ًگييۆزاإ ،پلۉر اق غۈچيب وادًئاغهالغات هس يگد   ييأيس ۆک ًگئًئج هر چؤيب ئچئملاب .رئدپالغات هًيچاي ًگيسيگد   ،پيرب  يغۈ

 ئتاهلآ  ًگئئغلۉ وغۈ ًگئيۉه ًگيًض  - :هد-ريدپيرب  يغۈ اًئغل اب يگااي وادًئضلۉر غۈ ،پئلآ وۉيۈب يللۆک-يللب   يًيهۆلاإ 

 کييب   ئاغلمۈب ئلاپو   اًئضاداو  زاإ ًگيطک   رد   ،ىئج یا  - :پالاغب ظاد هًيگر  ۆي يگۈض وادياۇ .ريدپيًطل  ض   پيييد -!لدأ

 يًه   ،ًگييطر  ب   اداو  يگااه ىض   ،ىيگم  يتاإ زالمار ۈض ادًئالد ًگئػئلئپات اديگاداو  ،اد-وادۉرۇغد .رئدغئۉريۉب ًگئيلالآ

 يزاإ ًگئيادار اي ييکۆچ ،رادلآ ييگۆزاإ ًگيًض   لالآ ،يگاضادلآ يًه   يدًاي رگ  ا   ،ًگيدپيدا   ماضًگا لائاغجاهادلآ

 ييػيد -رد  ا   نيدر   يگااض لالآ ،تا   نيدر   يگااه- :اػئتاپ وايۉي ًگيميکد   وابۉد .زاهالػئاغب اهما   ،رر  ب   نت  دل  ئه ،مار ئدئرلئباض

 -!ئچئملاب ،امئس ائ ظۆد- :پار غا اچئملاب ه،د-ريدپۆلۆگ حۈ ل-حۈ ل ىئج يگۈيطاۇ .ريدپيييد -!ىئر ئدآ نئديتآ يگااض نً  ه   ،ئلاي

 پۆغۆد اًئس ائ گًئًئج ،وؤمتا   ماًا ائًئاغلجغا واهآ ًگييۆزاإ الطۈب ئچئملاب .رئدپار اۉغ پۆغۆد هيگاإ ند   يزاإ ،ريدپيييد

 ند   وادياۇ ،پئئمچ هيۆتضاۆ ًگئاغد ريب يگۈيطاۇ ،ررل ئدپئئمچ ود  ر د  ؤغ اًئر الػئر اب پيديگ پيديغ   رل اۇ  .رئدپار اۉغ

 ًگئيادوۈد ئلوۉض ريب ئرئدآ اًئر الػئر اب پيديگ پأر ئي ىل  يب يچاي ًگئياديه   ًگيگ ريب ئلاۉ  ،پۆغۆد اقغآ اًئئغرليگئآ

 ئچئملاب .رئدپئديآ اچئملاب ،پيييد -!امئس ائ ظۆد ،اد-المغا- :پيريگ هًيچاي ًگئيادوۈد لۈغ ىئج .ررل ئدپئر اب ود  يۆتضاۆ

 ،پالغات او ۉض ئيۉرۈت ًگئًئچئملاب هدر ي   لۈغ ،پيکچ   اقيآ ىئج ،يلو   رئدپئر اب اًئضاتر اۇ ًگئيادوۈد ىل  يب ئسائ يگۉياۇ ند  

 ئراض ،کئ گ ،لئس غئ ،آق :يکدأ يگکر   يليد رد   ادوۉض ه،رضئگ پيدر  ض   او ۉض ئچئملاب .ريدپيدا   پيکلت   ئًئاغمتۉت ئكلاب

 ،رئدپالغات او ۉض ،اد-رئدپئلآ ئيۉرۈت ئچئملاب يگۈيطاۇ ه،ًاي .رئدپئلغا ًگگ   پۆرئگ ئرالئملاب ۉب ئچئملاب ،يًک  ا   راب رالئملاب

 يگاۉه ئچئملاب .ىک  ه ا  ديگکر   ريب ند   ئطياد رد   ًگئر ل اۇ  ،يًک  ا   ىغ  ۆد ئكلاب ترإد ار ۈت ،ارضمائچ پيکچ   يگۈيطلار آغ ئرۈت

 .رر  ب   تاز  ئكرلل ۈب یاب يگااض لاۇ يگۈيطاۇ ،رب   پيتلا   اياتلۈض ه،د-تيکأ  ئرالئملاب ۉب ىض  - :يگااۇ الطۈب ىئج .ريدپيًگ  ب  

 اد-ئيۉلۈي ًگئداز  چيد ،ۈقيمائچ نئغاب وادتاز  چيد ريزؤد ًگيًه   :الػئاغب يًه   ىض   ،ىيچاۆ ئالد ًگئيلالآ،ميگاۈيطاۇ

 .مۉغر ۉد پئئمچ هيۆزۆي ًگيري   تاغو  ۉغ هًگيد ،پئتاي ادًئاغغآ ًگيسيگد   پلالئي زۆي سيکض   يگۆه ىه   يبؤبض   ،ۈقمل  يب

 .ريدپيييد -ىئاغمتۉت ئكلاب ئكتر آ ود  کس  گ   ريب هديۆگ ود  ر ي   ۉب نيگ  ۆزاإ

 پيپد   يري   ىل  يب ئاغيآ ،پيييد -!ىيطم  تط  يۆک يًض   نئدلالآ- :اد-رئدپئغالغۈد ىل  يب ئچئملاب ىئج يگۈض واديۈغ

 ىئج ند   ئچئملاب .ريدپيديگ پۉلۈب ئلاي واپۈد ري   ،پيريگ هًيچاي يگۉياۇ ماًئج ،اد-رئدپئلئر اي لار اد ري   ،ىيلو   ريدپيرب  يغۈ

 .رئدپار اۉغ واالب هر د  ؤغ ،پئلغا وار ياد ار التاز  ۉب ىچ  گ   پۉلۈب ادًئضار آ زاإ ىل  يب

 

 ئًئر الئملاب يگر  -هيگمر   لۈغ ور  يتگ   پۉتۉت ًگييۆزاإ ،اد-رئدپئر ۉدلۇ د وادوۉض ئيار ااغت ،پئر اب هيۆياإ ئچئملاب يگۈيطاۇ
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 يگۈض وادياۇ .رئدپالغاب پۆزۆي پادر ئپاغ واالب يکاي پيًيدا   ليسد   مغائلاب ،يلو   ريدپيرب  يغۈ هًيچاي ًگئيار ااغت ئلوۉض

 پئلآ واالب هيۆگغئک ًگئياتلۈض-ًگئياػئتاپ ئياۇ ،ئلاي ئػئديآ ًگئًئج ،پيرت  ئگ هًيطپ  د   ئيار ااغت ئلوۉض ئچئملاب

 ،ىيچاۆ ييؤرهئگ هديۆهراإ ئئغلاب يليد ۉب اػئتاپ ه،ديس  رک  ئگ ئًئئغلاب ،پئر اب اًئياي ًگئياػئتاپ لاۇ يگۈيطاۇ .رئدپار اۉغ

 .رئدپئلغا وار ياد هيۆرکئگ ند   هًيبػک   يگۉياۇ ،پۆرئگ ئًئئغلاب وس  رک  ئگ ًگئًئچئملاب

 

 يگااۇ لاز اۇ واديۉه وۆگ چاۆ  الطۈب ئسغئ ۉب/ ريدپيرب   ۉقريۉب پيييد -ًگيرب   پيتلا   اس غئ سپ  غآ ئئغلاب ۉب- :اػئتاپ يگۈيطاۇ

 ./يًک  ا   وؤرهئگ پاًئض يًيػيريػيب راداي يگۉياۇ اػئتاپ نً  يچاۆ يگۉيۈغ ،يًک  ا   ور  ب   عگ  ػپ   ئضاػئتاپ ًگئر هالۉر

 ،یا  - :يگااض اػئتاپ ،سغئ سپ  غآ ،یا  - :يگااۇ ،پيرب   پيتلا   اس غئ سپ  غآ ىيچاۆ اقمتر ۉوغۈ ئئغلاب يريزو   ًگئياػئتاپ يگۈيطاۇ

 يريب ريدميک اًئياي ًگئياتلۈض .يدييد -!شؤيرئگ پاًئض يًض   ،ىيچاۆ سيميًغ  ۆد غائلئچًلئ هًگيد سيب ،سئك غئجالآغ

 .ريدپيييد -سرک  ئگ يًگيگيلد  کاإ  ند   يًگيرؤيۆد کيلسپ  غآ وۆگ ۉب ىض   نً  يچاۆ يگۉيۈغ ،يدر يتگ   تغاوۈض ئيۉه ،پيلگ  

 

 يگره  ب   راًيد زۆي ترإد هًيلا   ًگئًئچئملاب يگااۇ اػئتاپ ،ىيلو   يدلگ   پئيلۇ د اًئياي ًگئياػئتاپ ،پيرب   ئكر ئػبات اس غئ ريزو  

 هيۆياإ ،اد-اغل اض هًيضۆبۆج ًگئيۉيۇد ئلۉپ الطۈب ئچئملاب ،يدر ب   هًيلا   يگۉياۇ پاياض ئراًيد زۆي ترإد مر  يزو   .ئدر ۉيۉب

 ريدۆيػۆد ئيۉه ،اًئغر اب پغالائ پۉغر ۆض-پئلئئمي ،پأر دۆب ئيۈبلۈي ود  ًيًجگ  ب   لاۇ ،يديدأا   ئلاي لا   ييؤًگطي   واالب

 کئ ک يپيک   ند   وايئداغ ،پئر ئدػئلآ ئرالتاز  اقر اي-کر  گ   ىيچاۆ ئضل غاغاه ،پئر اب ار از اب لاۇ يگۈض وادياۇ .ريدپۆدياإ

 .رئدپار اۉغ اًئياي ًگئًئلايآ ،پۉلۈب

 اد-اغل آ  ئئغلاب سغئ .ريدپيريچگ   وادًئغاب ئرالياداغي هليغ   الطۈب سغئ .ئتلاودآ ور  يچگ   وادًئغاب ًگئًئچئملاب ه،ًاي

 ه،دير  ب  ئر اس غئ ئلادپغا ريب ًگئئغلاب .رئدپالغاب ااغرهۉوغۈ اديۈغ ئئغلاب ،پئر اتآ ئجاض يگۈيطاۇ ،رئدپل اضطار آ پئدر آ-پۉوۉي

 پۆيػۆض ئراويد ريب ًگئياج وؤيليريػيب راداي ود  ر يب ،ؤرکئي پۉلۈب اهر ۆگ ىل  يب اقرهۉوئك غۈلاب ،پئر ادآغ اًئپار ات هليب  

 ،ئلئملاغي کپ  ۆي کچ  ض   کئ گ ،يلره  ۆض يرل  ز ئگ ،يگاقاي المآ ئلتاپئض یغاچرغا ،يلليب هچًاي ود  ر ي   لاۇ ،اد-رئدپئلئچآ

 ريب اجئلاليات ۉقبهاب يلا   ،يکلۆ زۆي ئلغغا ادابتاممغئ ئرالالرهاب ،يکليسل  يب امغغۈ يکاي ئرلالغۈ ،يرليچً  ت   ئرالللغۉ

 :هد-ريدپيرب  يغۈ پۆتر ۆد اًئضار غئ ًگئياز غا ئلئملاب ىل  يب ئئغجايات يکدأ ًيلا   ىيلگ   لاۇ .رئدپئئمچ پادر ًگئيگاغ ىيلگ   ظاي

 پۉلۈب ئلاي ويگاۇد ،پۆرئگ ئيۉه سغئ .ريدپيييد -؟يرب   يهسييگؤيدا   یارجب   يسيًگيتر غ   ود  ا   زاإ سيض ،رالئملاب ،یا  -

 ًگئياز غا ،يلو   رئدپئديآ پل ايتغا کس  گ   ييجۆچاۆ يگۈيطاۇ ،کس  گ   يًجيکاي ئًئر يالاديآ مئيگاي الطۈب ىيلگ   لاۇ ،رئدپئلغا

 :ررل ئدپئديآ يديب   ۉغ ند   وادييگۉۈض ه،د-ررل  يدپيييد -او اد ،او اد- :پئػئر ئدلغا ئرلاۈي يًيرل  لل  ک   رالئملاب يکدأ ًيچاي

 

-رار ائغ رشاموتۉي— رشار ۉد سيب ،يگارضۉد هدتدأ ىض   ،سئمئياميپ   ئلاغب يگااض— رشد  يگ ًگط  تيگ ،رشل  گ   ًگلط  گ  -

 .-سئمئياماي

 راداي ،يلو   ريدپيريگ هًيري   ومائچ يلکؤد ًگييۆزاإ ه،د-ريدپيرد  يگۆد ئيابات ىيلگ   مئيگاي ،يگۈض ود  ًيرًل  ي  يد هليغ   رالئملاب

 .رئدپۉلۈب ئلاي يگيلۆيگکاإ ،پۆيػۆض هًي   ئراويد ًگئياج وؤيليريػيب

 

 رۆهئک ليدا   ،پۉلۈب کۆ يکئار غا پئياي ند   يضۆدر إد ًگئئغلاب ترإد ه،طتر  ض   پيلگ   هيۆزاإ يگۈض واديۈغ هًگيد سغئ سپ  غآ

 حآ پيييد -مۉدلۈب يرًل  ي  يد ىگ  د   اغاد ئضاتلاپ ادًئهادغا يلکاي- :پۆرئگ ئتلاودآ ۉب سغئ سپ  غآ .يًک  ا   رئدپئلغا پۉلۈب ئلاي

 .رئدپئلئئمي پيديگ ود  يۆزاإ ،پيکچ  
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 پئر غاياض ييبؤًػ  کي   ىل  يب هبًغ  ر اچ ؤيئگ ًگئس غئ سپ  غآ ه،رضئگ پيلگ   ريزو   وادئپغا ؤيکد  ر يب ،لار ئتاي ادياداغي يليد ۉغ سغئ

 سغئ ،يلو   رئدپل ار ائ ئسغئ ىل  يب ئريۉب ًگئًئاغيآ ريزو   .ريدپۆرئگ ئًئئغديلغا پۉلۈب کد   ريمپک   ئررغا واغاچ ئلئآل وؤيلم  يب

 اتلاودآ ۉب مر  يزو   .ريدپيرب   يگۆررۆگ هر يزو   ئلاي ئػلۈب ئًئئغديلۈب ًگيرل  ه  ؤي-ههؤي ،پالغاب ااغهالآغ ،اد-رئدپئچآ ييۆزئگ

 ئياۇ ،پيرب  اي مادآ وادًئس ائ ًگئًئچئملاب لۈغ ريزو   يگۈض وادياۇ .ريدپيييد -!تاز  يلره  ئگ ًگگ   ؤي ۉب ه،ب- :پئلغا وار ياد

 ور  يتگ   ييگکاإ لۈغ ىض   ،ئچئملاب ،یا  - :پئر ئغئغ هيۆتضاۆ يگۉياۇ ريزو   گد  ًيريل  ر  يتگ   ئًئچئملاب .ريدپيدر يتگ   پئدر ئاغچ

 ئيۉرۈت ،پئر اب ايادوۈد لۈغ هًي   ئچئملاب يگۈض وادياۇ .ريدپيييد -!رب   پيريتگ   ئكلاب ئياض ترإد هًي   هس يب ،ئلاي ًگئر الئملاب

 ه،ًي .ريدپۆغۆد ئكلاب ئياض ترإد ئلاي ئرالئملاب واتۉت ييگکاإ لۈغ ه،رضئگ پئر مائچ ئيۉرۈت يگۈيطاۇ ،رئدپالغات او ۉض

 ،ئياد- :پيرب   پيتلا   اس غئ سپ  غآ ،اد-اغل آ  ئرل اۇ  مر  يزو   .ريدپيرب   پيريتگ   هر يزو   ئرالئملاب لاۇ ،پئديغا اًئس ائ لاۇ يگۈيطاۇ

 ،اد-رئدپۉرۉت ماس غئ .”\ريدپيييد -ىيير  ئگ ريب نً  ه   ئًئيايلۈب ههؤي-ههؤي ،رۉوغۈ ادًئلًآ ًگيهۆزئگ ًگيًه   ئرالئملاب ۉغ ،اد-رۉت

 ؤيکد  ر يب ،لد  تد  ؤه اًئر الئتآ ابات ًگئئغلاب ،يلو   رئدپئتآ هًيچاي يگۉياۇ ئئغلاب ،پئر اتآ ئيابات ،پل س  يکؤ پ پئدر آ-پۉوۉي ئئغلاب

 هًي   لاۇ .رئدپۉلۈب اديپ   هدًيبػک   مئلاز اۇ لۈغ ،ىيلگ   ظاي اجئلاليات يلا   لۈغ هًي   ،رئدپئلئچآ ىئييالاي يکاي ئراويد ًگئهات

 یارجب   يسيًگيتر غ   مئمئدغا لۈغ سيض ،رالئملاب ،یا   ،رالئملاب ،یا  - :پيرب  يغۈ پئلال اًئضار غئ ًگئياز غا ىل  يب ئئغجايات

 : يديب   مئيگاي هًي   ،پئر ئدلغا ئرلاۈي ئًئر الغاب ؤيکد  ر يب ند   رالئملاب ،يلو   ريدپيييد -؟يهسييگؤيدا  

-رار ائغ رشاموتۉي— رشار ۉد سيب ،يگارضۉد هدتدأ ىض   ،سئمئياميپ   ئلاغب يگااض— رشد  يگ ًگط  تيگ ،رشل  گ   ًگلط  گ  -

 .-سئمئياماي

 

 ،ىيچاۆ ئيار اتغۉ يتدل  ئه کم  تا   يگۆررۆگ ند   لاۇ يگۈيطاۇ ،رئدپئتآ يگاد ه،دًل  گ   هر ي   ۉغ ييگۆررۆگ ًگئياداس يدرؤغ

 .ريدپيطک   ابپات ييۆزئض

 

 گيجه  يًجيدي  

 

 :ريدپيريدتا   ماو ۇد يًييگۆررۆگ هًي   اداس يدرؤغ ،الطۈب هدًت  ي   پيلگ  

 

 پئر ادآغ ئياز غا ىل  يب ئئغجايات لايآ لاۇ ه،ديپلگ   رالئملاب ،أر ئگ هميػيمتيغا   ًگيًه   ،نئداػئتاپ رايئتاغب ،يگۈيطاۇ ،او اد-

 .عيپميرب  ۉرۉد پۉلۈب ئلاي يضۆيگکاإ هًي   ئراويد ًگئهات ،يلو   ريدپيريگ هًيري   ومائچ وادر اويد لۈغ ًگييۆزاإ ،پيرب  يۈغ

 ًگئياػئتاپ ه،د-ريدپيييد -!زالمۈب پالالض ىيلسيگ واداػئتاپ ئداز  ًگگ   ئلاي يگۉيۉه- :پۉرۉت ود  ًيري   ريزو   تاغو  لاۇ

 ىه  - :اد-اػئتاپ .ريدپيرب   پئديآ پيدا   ئلاي ئػلۈب-ئػلۈب ئتلاودآ ۉب ىچ  گ   پۉلۈب ادًئلًآ ًگييۆزئگ ًگييۆزاإ ،پئر اب اًئياي

 پيرب  اي مادآ وادًئس ائ ًگئًئچئملاب لۈغ لاۇ يگۈض وادياۇ .ريدپيييد -!زالمۈب نط  ره  ئگ ىل  يب مۆزئگ زاإ واکمئ د ئيۉه

 ،رئدپۉريۉب يگره  يتگ   پۉتۉت ئئغلاب ئياض ترإد ئلاي ئرالئملاب ور  يتگ   ييگکاإ لۈغ هًي   يگااۇ ه،د-ريدپيريتگ   پئدر ئاغچ

 پيريتگ   پۉتۉت ئرالئملاب ،پئر اب ايادوۈد لۈغ هًي   الطۈب ئچئملاب .رئدپۉغغۈ لۉوار غا ئياض چاۆ  اًئياي يگۉياۇ هد-يزاإ

 ۉغ ،اد-رۉت ،ئياد- :پيًل  ز ۆي هًيريزو   زاإ لاۇ يگۈض وادياۇ .رئدپۉريۉب يگره  ب   راًيد زۆي ترإد يگااۇ ند   اػئتاپ ،ريدپيرب  

 مۆزئگ ،یغالۈب پاجآ- :يگااۇ مر  يزو   .ريدپيييد -!ادًئلًآ ًگيهۆزئگ ًگيًه   ه،در ي   ۉغ تۉد هد-يزاإ ،رۉوغۈ يگۆزاإ ئرالئملاب

 ،يلو   رئدپۉرۉد ااغرهۉوغۈ ،اد-رئدپئر اتآ پيريتگ   ئيابات ،پئر ئدغرل اييات ئرالئملاب لاۇ .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -!هيۆتضاۆ

 وادًئضاپيات دآ ،ئلاي اغد هد-يزاإ ،رئدپئئمچ لغۉ سئاغيار غا ريب اًذائ ود  ر ي   لاۇ ،رئدپئلئچآ اياي يکاي ئراويد ًگئهات ؤيکد  ر يب
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 ئلتابياد مادآ سئاغيار غا لاۇ يگۈيطاۇ ه،ًاي .عئرهاب ئكبئچ رغائچ ىل  يطک   واچداآغ کئ گ الطۈب هدًيلا   ،ظس  ًگه   اهادآ ولۈب

 ًگئياز غا مار الئملاب ،يلو   ريدپيييد -؟يهسييگؤيدا   یارجب   يسيًگيتر غ   مئمئدغا سيض ،رالئملاب ،یآ ،رالئملاب- :ىل  يب صض  

 :ررل ئدپئديآ يديب   ۉغ ،پييػيد -صيريديؤيدا   یارجب   يسيميتر غ   سيب ،او اد ،او اد- :پئػئر ئدلغا ئرلاۈي يًيرل  لل  ک   ود  ًيچاي

 

-رار ائغ رشاموتۉي— رشار ۉد سيب ،يگارضۉد هدتدأ ىض   ،سئمئياميپ   ئلاغب ايگاض— رشد  يگ ًگط  تيگ ،رشل  گ   ًگلط  گ  -

 .-سئمئياماي

 

 هًيري   ومائچ يلکؤد ًگييۆزاإ ه،د-ريدپيرب  يغۈ پئر ادآغ ئياز غا ىل  يب ئئغبئچ يکدأ ًيلا   لمئ غۉيگاي يگۈض واديۈغ

 يگۉيۉه- :پئلغا ًگگ   يگاۉه اػئتاپ .عئرهئتاي پۉلۈب رۆهئک ار غا رل اۇ  ،رل  رض  ئگ پيدر  ض   غائلاب مر  يزو   رئداػئتاپ .ريدپيديؤگتاإ

 .ريدپيييد -!رئدر اب پگ   ريب الطۈب هد-ههؤي ادًئرضيگئآ ًگئر الئملاب ۉب ،مر  گ  ه   ،زالمۈب پۉرۉد وارهمائچ يًگيطض   ادياداغي ئلاي

 پئلآ ود  ر  يي ئرالئملاب ۉب ىض   ،ئچئملاب واديغا يػاي ،یآ- :هد-ريدپيدر يتگ   پئدر ئاغچ ئًئچئملاب هًي   لاۇ يگۈيطاۇ

 ًگيًض   لۈد ،واديادوۈد ئالدًئئغلار آ ًگئاغد ترإد- :الطۈب ئچئملاب .رئدپار ۈض وادياۇ ،پيييد -؟يگؤيريتگ  

 کۆ يلۆگ هؤچي لاۇ- :پيًل  ز ۆي اچئملاب هًي   اػئتاپ ادياۇ .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -وادًئياي ًگئر الاغد يکدأ ًيتچ   ًگيًگيرد  ؤغ

 ،پئلغا ًگگ   يگاۉه اػئتاپ .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -نئياتلۈض رادهۆکئ د ،لۈي ئكلتااغض نئر اي- :لاۇ .رئدپار ۈض پيييد -؟لۈي

 ۉقريۉب اًئر يالۉغغۈ ند   هًيررل  ک  ئ ي ًگييۆزاإ ،پيييد ئلايمالتآ ار التآ هديۆزاإ ًگيورر  د   ،يلم  غۆد لۈي هديۆزاإ ًگيريزؤد

 هليغ   ،پئغآ واداغد ريب رل اۇ  .رئدپار اۉغ پۆغۆد هيۆيگاإ ًگئر ل اۇ  ،پلتل  ؤي ئًئج لۈغ واغاتاض هيۆزاإ ند   ئچئملاب .ريدپيرب  

 ه،د-يزاإ ًگئياػئتاپ يگاۉه ،عيلمدأ ئداز  ور  ئگ هديۆهراإ ًگيًيريب چيد ًگئر ل اۇ  ضالآ ،يلو   ررل  يدپۆغۆد هگۆ لز ۆد ريب

 ئالدًئئغلار آ ًگئاغد ترإد ادياۇ ،يگۈض ود  ًيرًل  غ  ۆد هگۆ لز ۆد سيکت   لۈغ رل اۇ  .رالػئپمئلغا وار ياد اد-ئريالۉغغۈ يدلأ

 ًگگ   يگاۉه اػئتاپ .ررل  يدپۆرئگ ئئغلاب ليتهۆگئ گ ند   ئراض ،آق ،لئس غئ :ييگکلر   ترإد الطۈب هدًيچاي يگۉياۇ ،ئيادوۈد

 لاز اۇ ئيادوۈد ۉغ ادس يگئار آ ًگيسيض ،ید  - :پيًل  ز ۆي اًئر يالۉغغۈ ند   هًيررل  ک  ئ ي ًگييۆزاإ ه،د-ريدپيکچ   اقيآ پئلغا

 ود  يغا  - ور  ئگ هدس يهۆهراإ ،ئياتلۈض-ئضاغ ًگئس ئمئياهاز  ،ۈقي- :يطمم  د   ًگئر ل اۇ  .رئدپار ۈض پيييد -ئ؟رهاب سيًگيير  ئگ

 وادوۈد هدر ي   ۉب سيب- :مار ل اۇ  ،رئدپار ۈض ند   وادر يالار اب هًچ   ريب ئغاي لاۇ يگۈيطاۇ .رل  ػييمر  ب   پغاۈج پيييد -لدأ سئمئداز 

 ئالدياۇ ند   ًگئيادوۈد ۉغ ،لالاو  رگ  ا  - :اػئتاپ اديۈغ .ررل  يدپيرب   پغاۈج پيييد -کيدره  ئگ هد-هدس يهۆهراإ ىيتۆب ئًئئغدر اب

 -!ىئر ارهۉتاۇ اد-ادمئتاغت ئكلاػئتاپ ًگيهۆزاإ ،ىيرره  يگ هد-هميرد  ؤغ زاإ ىه   ،مچؤيؤيريتي   يهۆزئگ هًيگيده  ؤي ًگئر الئملاب

 .يدًطل  ض   پيييد

 اًئياي يًيريزو   ريب ه،د-يدر ب   ۉقريۉب اًئر يالۉغغۈ زاإ ،پيييد يلم  ػرل  ي   هدًيرکل  ر  و  ئت ًگئاغد ۉغ لاۇ يگۈض وادياۇ

 ،الطۈب يگۈًطل  گ   لاۇ ./ىک  ا   مادآ وايئمچ ئغاب وادتاز  هممد   ،ور  ئگ يپئک ،ئلتاضار اپ-ئللئآل الطۈب ريزو   لۇ/ رئدپئر ئاغچ

 هؤگرهب   يگۆررۆگ پيييد— کرج  ب   پئديآ ريزؤد يگااض هد-يميگيديچکم  ته ا  هؤي ؛رؤيلگ   نيضد  ا   تاز  ريب ًگيًه  - :يگااۇ اػئتاپ

 هميگر  ۆي يگره  ئگ پرل اب يًيگيده  ؤي ًگئيادوۈد ئلئملاب کيػگ  يتاۆ يليد ۉب ،پيديگ مۆزاإ هکي   هجيگ ۉغ ىه  — :رئدپۉرۉد

 پار ۈض يًه   ند   ار رل ادله  ا   ه،ر لل  يکو  -ريزو   ند   هر رل  يها   ،اد-رۉتاۇ ادًئس آغ ًگئمئر ئداچ ًگيًه   يگالطۈب ىض   .مۆدوۆد

 -يدر ب   ۉقريۉب يگااه ،پيييد لدأ يلره  ب  يغۈ امئياي ًگيًه   يميک چيد ،رئدپالاغضؤي واتلۈض- :هًيطمم  د   ًگيريل  ؤيلگ  

 پۉلۈب ئغر غا اًئياديآ ًگئياػئتاپ مر  يزو   .ريدپيييد -اميتآ هميک چيد ئمئئغديايلۈب يچکم  ته ا  هؤي ًگيًه   مز  اإ .ىيگييد

 .ريديؤلميب
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 هيۆتضاۆ ًگيًيريب ًگئر الاغد ،اد-رئدپئالد هًيليب ئًئجئلغئ ،پيدگ  يتاۆ يًيرکل  يغا  - ىيگا   ًگييۆزاإ اػئتاپ يگۈيطاۇ

 ند   ييؤجيگ ئًلئز اۉ لاۇ ،ًگط  ييد يبؤبض   ،رئدپالئططائ صئلاد ،پأر ئي وۆگ ئًلئز اۉ نط  ت  ر ا   ،ريدپأر ئي يًلچ   هر يتر ا   ،پئئمچ

 ،ريدپيريچگ   پأر ئي اچًئتآ يگاد هد-ييؤجيگ يطت  ر ا   لاۇ يگۈض وادياۇ .ئرئدآ ريدپيريچگ   پأر ئي لۈي ىل  يب ييۆگ يطت  ر ا  

 وادوۈد لۈغ ىه   ،يلکب  - :ود  ًيًجگ  ب   اػئتاپ ،يلو   ريدپۆريئگ پئلار غا تاز  ريب وادالز اۉ هيۆزئگ يگۉياۇ يگۈض واديۈغ هًگيد

 .ريدپيًطل  ض   پيييد -!ىئر اغاتاض اهادآ ريب کلج  يب پيرب   يگۆررۆگ ههۆزاإ ادًئالد رالئملاب ئالديۈغ ند  

 ،ارضاب .يدر ئگ يگغئک ريب ئلتاياد ريهد   ئغاد ،والًاض وادغاد ار غا ،پاليل غۈ اًئغر اب پأر ئي پار ات ار غا لۈغ لاۇ ايگر ۈض

 ،پيکچ   اقيآ ادًئس آغ ًگييأز و  ر د   ،پيًگ  ب   ايگۉه اػئتاپ .يًک  ا   ئكپاي الطۈب يطيکل  يب   ،ئكچآ ئپار ات ريب ًگيًيضز  و  ر د   يگۉياۇ

 رئدپئلال نگ  س  گ   ييجۆچاۆ ،کس  گ   يًجيکاي لاۇ يگۈيطاۇ ،رئديالمۈب ور  ب   پغاۈج اهما   ،رئدپئلال پئدادللئر ئت اجغاو ۉي يلکاي

 پغاۈج اد-اديۉه اهما   ،رئدپئلال پيدا   ئًئر اب هديۆجيۆگ ييأز و  ر د   لاۇ يگۈض وادياۇ .رئديالمۈب پغاۈج اد-ادياۇ ،يلو  

 يگۆگغئک ،پالاغب ظاد هًيگر  ۆي ه،د-ريدپيييد -يلم  چ   ااغلمۈب ۈقي نيک چيد هدکغئک ۉب- :اػئتاپ يگۈيطاۇ .رئديالمۈب

 ريب ،ید   ،ئچتادايئض ىل  گ   وادتر ۉي ريب ىه   ه،دًم  ج   واياغاي هدکغئک ،یآ- :پئر اب اًئس آغ ًگئيايوا   ،پيريگ ود  ًيضز  و  ر د  

 پيييد یغ   کس  گ   ييجۆچاۆ ،کس  گ   يًجيکاي لاۇ يگۈيطاۇ .رئدپئر ئغئغ پيييد -ئ؟مۈلي سيًگيگيرلر  ب   کر  ئچ-یاچ

 لاۇ ،پيدا   وۉلطۈب لۈغ الطۈب هي ،پالاغب ظاد هًيگر  ۆي لاۇ يگۈيطاۇ .رئديالمۈب ور  ب   پغاۈج يليد چيد اهما   ،رئدپئر ئغئغ

 يرلۆد يلو   ئرالياج يگۆگغئک اهما   ،رئدياپمات هدًم  ج  -ئلياج ضالآ هدکغئک ۉب ه،رضئگ پئر اب اًئضار اتر اۇ يگۆگغئک ود  ر ي  

 .ىک  ا   يگليرب  يغۈ ئرل ۉتۉت ًگيرل  گ  ػيپأ هيئي ،عيًمل  س  ب   ىل  يب رل ۉتۉت واداو اۇ ،رل اتاه کپ  ۆي ،رالئلاد يللۆگ تاپئض سئدلئي

ۉق يلاۇ ظۉتۉت هد-ند   يليکض   وادغاد ند   ئلار اًيه ئياض ترإد وار ۉد تابغا هًيريب-يريب الطۈب ادًئضار اتر اۇ يگۆگغئک

 پيلۆرکۆپ وۉض ،پۉلۈب ئلاي وؤيلۆرکۆپ رد  وئگ-ئلغل  وادًئس آغ ًگئرضابلۈي ئياض ترإد ولاضاي وادًئضلالئت يگۉلۉپ لئس غئ

 ًگئر الغغۉ ،عييمر  ئي پئغل اميغا پۉچاۉ رالغغۉ ادًئرضلاۈي يگۆگغئک ،ىک  ا   راب ئلوۈد ريب ئلز ۉوۈد ظاد وار ۉد

-ند   رئدپئلغا وار ياد يگاۉه اػئتاپ .عئيمار ۉد يگليرگ   رۈت ىئتلآ اًئئغلغۉتۉت ،ئلاي سم  تيؤگتاإ پۉچاۉ رل اۇ  ،اطلۈب ادًئرضلاۈي

 ند   مادآ ريب ئلاي رل آ  راباد پار ۈض ادالد کغئک ۉب ند   رالاغد لاۇ ،ادالد رالئملاب ند   وادوۈد ،ادالد کۆ لز ۆد يلکؤد هد

 وايئمچ ود  کر  ۆي ئهلغا اًئغل غۉ يگۉياۇ ود  ر يب ،لار ئتاۇ پيًرل  يکيپ ادًئس آغ ًگئًئپغا لاۇ يگۈيطاۇ .رئدپئياًغئ اًئئغيلاپمات

 :ريدپيليديغا   صض   وايديآ پيًًگل  يد ئياهاي يليد ۉغ هد-ند   يدليًگًگاي

 

 .ئدلۈب ظلا نيػاي ،پئچغا نئئغلتادار  ،ئدلۈب ظاپ هر چاي نل  أ نيدر د   واًذئپ-

 

 .راتاد نئياي ريب ،رئدپاز آ نئياي ريب ،راتغا ىئطئوآ ،سم  تا   ئكرلاي کل  پ  

 

 !وادر ه   ىئچ ور  ب   وۉلغۈ ئهزامغۉد ید   ،وادس گ  ر ض   واتر ۈي اديۉلۈي ائػك ريب ىه  

 

 .لاله   يدل  يا   ًگيػاي کل  پ   يدًاي ،لامغ   ئدز الماچ ،ًگئدااغچ کيلل  يگاإ

 

 ؟ىئطتآ کيچيي لاۇ ه،طره  يگ اياي اۇق ،ىيطتا   ني   ىگ  ر ه   ،اطغۉد ااغي ود  ر يب

 

 .-ررل  ت  ي   اطچغا ،زارهئچغا ئلابائم ،ررل  ت  ب  -الب   هًطاي هريض   تيگيي
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 ًگئًئهات مئًئلآ ًگئياج ،اد-رئدپار اۉغ پأر ئي واالب هًيري   وايئمچ ًگيطض   لۈغ ،پيديغا   يًيدليًگًگاي ۉب واتلۈض-اػئتاپ

 ئيۈب کرض  يت هدر چ  اي ه،طتر  ض   پئر ئدلغا ئًئتۉت لاۇ يگۈيطاۇ .ريدپيکچ   اقيآ ادًئس آغ ًگئًئطئپغا يگليرب  يغۈ ئضۉتۉت

 پادلئلپاي ئلاي وغاۇد وۆگ ادًئييگالاه ،ئيلابئز  ىيريغ ،ئلتاپئض-ئلتار ئض ريب اًذائ هديۆتضاۆ ًگئجغئر ۉتاۇ کيجطط  پ  

 ئًئلاد اغغۈ ئالدًئر اليگالاي ًگئيالاۇغ لاۇ وار ۉتاۇ هديۆتضاۆ تاغت .يًک  ا   وار ۉتاۇ تيگيي ظاي واداو اۇ سيًگه   راي ،وار ۉد

 :عييمد  ا   ضپاو  هليغ   رئداغ ريب مل از اۇ الطۈب

 

 .ئتاغي رئديايلآ ود  يۆزۆي راهلا-مصغ   ،ئتاغو  ار غا مۆت ًگييؤجيگ يليکؤ ک

 

 .راب ئلامک   ند   ئهاکر ا  - يبد  ا   .راب ئلاد ار ۉغج-ار ۉغج اديگالاي لۆگ

 

 کپ  ۆي يکلد  ؤج ىئتلآ ىل  يدا   وادًئضلالئت رۆضۆه هًيًگا   والغاۇ لاۇ .ريدپيرب   مل اض يگااۇ ،پيًگ  ب   پۆرئگ ئيالاۇغ ۉب اػئتاپ

 ئلغئيغا يزۆي يگۉياۇ ريدًيچاۆ ههؤي ،الطۈب مايار ۉتاۇ پييگ   ؤچت لالئت ىل  يکچ   رل  گس  ب   ادابتاممغئ اد-اًئغاب ،پييگ   وۇد

 ليد ىيريغ هد-ند   پئلآ ئًئهلاض يگۉيۇا ىل  يب وۆوئگ ئكچآ والاۇغ لاۇ ،ادًئتاغو  ور  ب   مل اض يگااۇ اػئتاپ .يًک  ا   رؤييۆرئگ

 تًل  ب   يلػيگد   هؤگلميدا   نئس اغت پۉرلۉد ادًگئغغا يگۆزاإ ًگيًض   ،ئرل اآغ پاًج  ئلآ- :پيرب   مل اض هيۆزاإ يگۉياۇ ىل  يب

 مؤييا   يًض   ىه  - :الطۈب اػئتاپ .ريدپيييد -ىيرؤيدا   تئهاۉ پيييد ًگئرضالػئاغب يًه   ،يگالطۈب ند   مادآ يلب  ت  ر ه  

 عاي ريب مۆدئه ًگائياي ًگيًض   نه  ۆزاإ ،ًگئياذمئه ًگيًض   ىه  — .ريدپيرب   پغاۈج پيييد— تيگيي ئػاغي ،نئدالػئاغب

 ادياج ۉب ًگيًض   ميگاۈيطاۇ ،ادًئالد کغئک ۉغ ،ادًئالد رالئملاب ئالدياۇ ،ادًئالد زۉوۈد لۈغ ًگيًض   ىه   .نيدلگ   ىل  يب

 يًيرل  ز ئض ۉب ًگئياػئتاپ .ريدپيييد -ىيرؤيطل  اي يًگيگره  ب   يگۆررۆگ يگااه ادًئالد يببؤض   ًگئاغرهۉتاۇ پالآغ هدکيلک  ي  

-لي اإتضاۆ ًگييۆغإد يگۉياۇ ،يلو   رئدپالآغ ىئر از  ريب هليغ   ،پئآل ظاي رۉيۈب-رۉيۈب ود  ًيرل  ز ئگ ًگئيالاۇغ ه،ديد  يغا  

 :ريدپيرب   پلاي اۇديب   ۉغ لاۇ يگۈيطاۇ .ريدپيديگ پۉلۈب ئكژژئه

 کپ  ۆي يکلد  ؤج ىئتلآ ىل  يدا   وادًئضلالئت رۆضۆه هًيًگا   والاۇغ لاۇ .ريدپيرب   مل اض يگااۇ ،پيًگ  ب   پۆرئگ ئيالاۇغ ۉب اػئتاپ

 ئلغئيغا يزۆي يگۉياۇ ريدًيچاۆ ههؤي ،الطۈب مايار ۉتاۇ پييگ   ؤچت لالئت ىل  يکچ   رل  گس  ب   ادابتاممغئ اد-اًئغاب ،پييگ   وۇد

 ليد ىيريغ هد-ند   پئلآ ئًئهلاض يگۉياۇ ىل  يب وۆوئگ ئكچآ والاۇغ لاۇ ،ادًئتاغو  ور  ب   مل اض يگااۇ اػئتاپ .يًک  ا   رؤييۆرئگ

 تًل  ب   يلػيگد   هؤگلميدا   نئس اغت پۉرلۉد ادًگئغغا يگۆزاإ ًگيًض   ،ئرل اآغ پاًج  ئلآ- :پيرب   مل اض هيۆزاإ يگۉياۇ ىل  يب

 مؤييا   يًض   ىه  - :الطۈب اػئتاپ .ريدپيييد -ىيرؤيدا   تئهاۉ پيييد ًگئرضالػئاغب يًه   ،يگالطۈب ند   مادآ يلب  ت  ر ه  

 عاي ريب مۆدئه ًگائياي ًگيًض   نه  ۆزاإ ،ًگئياذمئه ًگيًض   ىه  — .ريدپيرب   پغاۈج پيييد— تيگيي ئػاغي ،نئدالػئاغب

 ادياج ۉب ًگيًض   ميگاۈيطاۇ ،ادًئالد کغئک ۉغ ،ادًئالد رالئملاب ئالدياۇ ،ادًئالد زۉوۈد لۈغ ًگيًض   ىه   .نيدلگ   ىل  يب

 يًيرل  ز ئض ۉب ًگئياػئتاپ .ريدپيييد -ىيرؤيطل  اي يًگيگره  ب   يگۆررۆگ يگااه ادًئالد يبؤبض   ًگئاغرهۉتاۇ پالآغ هدکيلک  ي  

-لي اإتضاۆ ًگييۆغإد يگۉياۇ ،يلو   رئدپالآغ ىئر از  ريب هليغ   ،پئآل ظاي رۉيۈب-رۉيۈب ود  ًيرل  ز ئگ ًگئيالاۇغ ه،ديد  يغا  

 :رئدپئديآ يديب   ۉغ لاۇ يگۈيطاۇ .ريدپيديگ پۉلۈب ئكژژئه

 

 .هد-ىض   ًگيرضل  ۆگ ،رار ۉد رض  واإ کل  پ   ه،دًب   لاجم  يب ومائچ تب   ئرئباغت-
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 .-يلتم  رد  ه   لاۇ ايار ۉي ايئالب ،يلتوو  ر  ۆه لاۇ زامتاي ،ميگااطتاي ىض  

 

 .هد-ىض   ًگيرضل  ۆگ ،رار ۉد رض  واإ کل  پ   ه،دًب   لاجم  يب ومائچ تب   ئرئباغت-

 

 .-يلتم  رد  ه   لاۇ ايار ۉي ايئالب ،يلتوو  ر  ۆه لاۇ زامتاي ،ميگااطتاي ىض  

 

 :رئدپئديآ يديب   ۉغ ،پيکچ   حآ وادۉلاۉ  الطۈب يگۈض وادياۇ

 

 .لاله   ،ريکيپ ،غئيغا هرهب   يگۆيوئگ ،لاللج  ۆ ز لاۇ لئغالاغب ليب ،مۉتضۇد-

 

 .-ئيارهپ   کل  پ   ريدپؤبض   اًئر اب ،ئيارهد   رۉدۈلي ،ارهاتآغ چل آ  چيد

 ۉغ ىه  - :والاۇغ ادياۇ .رئدپار ۈض پيييد -؟ًگئرضايالآغ هليب   ىيچاۆ ههؤي ىض   ،والاۇغ ،یا  - :پئلغا ًگگ   يگاۉه اػئتاپ

 رئدپئر ئدلغا ئًئيئض ًگئيۉيۇد ،پئداز ي اۉًيلا   ه،د-ريدپيرب   پغاۈج پيييد -؟ىئياهالآغ ىيچاۆ ههؤي ،پۆغۆد اياداغي يليد

 الطۈب يًلچ   اًئچاض يکدأ ًيطلل  ک   ،پالغاب ود  ًيگب  ئگ ،يًک  ا   وادغاد ئاغغآ ود  ًيضر  وئگ ئرپاي يگۉياۇ ه،رضئگ اػئتاپ ،يلو  

 اًئلاد يگۉياۇ ،رئدپئياًغئ ىل  يب يگر  ۆي صيۆت اػئتاپ ،يگۈض ود  ير  ئگ يًيًغ  ۆد اياداغي يليد ۉب ًگئيالاۇغ .ىک  ا   ئتاپئض مادآ

 ًگئر الئملاب لۈغ ىه   !يگۉدغغۈ ترد   هيۆتضاۆ ًگيميدر د   ًگيًه   ىض   ،تيگيي ئػاغي- :پئلآ مد   وادۉلاۉ  پيکچ   حآ

 ًگيًض   ه،د-يًيگيده  ؤي ًگئر ل اۇ  الطۈب يدًاي ،نيديچکلم  يب ئًئيمائچ پيلگ   ود  ه  ؤي ند   ود  ر  يي ًگئر ل اۇ  ،يًيگيده  ؤي

 ئتلاودآ ۉب يگااه ىض   الطۈب هد-ههؤي !رۉدۈلي چيۆگ ئلتار دغا غۉغاب ود  يۆزاإ ًگئيلالآ ريب .مۉدلۈب ئلاهار ۈض هد-يًگيگيده  ؤي

 .ريدپيييد -!رب   پيدا   يگۆررۆگ اقر تلاچ

 يکاي ًگيًه  - :اػئتاپ ادياۇ .ريدپيرب   پغاۈج والاۇغ لاۇ ،پيييد -وۉلطۈب هدًه   يگۆزئگ يکاي ند   ًگئغل غۉ يکاي-

 ،تاز  ىغ  ۆد امئغاب نًگ  يًه   ،مًگائر الئملاب ۉب- :والاۇغ تاغو  لۈغ .ريدپيييد -!هدًض   ند   مۆزئگ يکاي ،ند   نئغل غۉ

 ،اد-ادًئيايل ۈب والئز اي هًيطگ  کيچ يگۆزئگ پيلۆتر ۆد ىل  يب هًگًگاي ادتاد يزاإ يگۉياۇ .رئدتاز  ًگگ   وأر اإ ،اد-وادۉرۇغد

 ،يگالطۈب رل  يب- .رئدپار ۈض پيييد -ئ؟دلۈب يليدؤي يزاإ يگۉيۉه- :اػئتاپ ادياۇ .ريدپيييد -رئدتاز  ئكرلل ۈب اقپاض ار هالۉلز اه

 يگۉياۇ .ئدئضاػئتاپ ًگيرد  ؤغ ۉغ ماتآ ًگيًه  — :رئدپالغاب گؤره  ب   يگۆررۆگ والاۇغ لاۇ ،پيييد— نئباًج  ئلآ ًگيًه   ،یا  

 .ريدپيسگ   پۉلۈب اػئتاپ پلالئي عيمتي   ،پاغاي اداغد ترإد ۉغ لاۇ .رل  يدر ي  يد تئدماه ئرادهۆکئ د ًگئر ل ادآ ار غا اًئدآ

 اًئس غئ ًگئمئياد زاإ ىه   يگۈيطاۇ .نئدلغا پۉلۈب واتلۈض-اػئتاپ هًيري   يگۉياۇ نً  ه   ،يدلاإ  ماتآ ًگيًه   يگۈض وادياۇ

 لاۇ ،مچؤيؤيلگ   پئيلۇ د اًئياي ىه   ؤت ،ئاغد ماطيمائچ يگااي ريب ىه   ادتاد ،يديئض ود  کر  ۆي صيۆت يًه   ماس غئ لاۇ ،نيدًل  ياإ

 اهاهماد لاۇ وۆگ ريب هدر يل  ۆگ يگۈيطاۇ ه،ًاي ،ئداغاي لئي ظبؤ ىل  يب ًگيًه   سغئ لاۇ .يدر ؤيليطک   ني  د  کم  چاي-کم  ياي

 يگۈيطاۇ .نيدر ب   ۉقريۉب ئلاغططغئ هس پ  غآ ،پيييد هرليزؤد تاز  ريب ئلاي رچ  اي-ري  اي ماػآغ ىيچاۆ ًگيسيب نً  ه   ،يلو   يدتيگ

 ادهۉجۉغاب نًگ  يًيطيکل  يب   ،ادهۉجۉاغيآ ًگيًيريب ،پيلگ   مًگائس غئ ئياض يکاي ،نئدر اب اس ئمئياج واتياي ًگيسيهۆزاإ ىه  

 اغض نئياج ،ۉقهۉي نيرل  ز ئگ ،پئلۉ زۈب اًغئۉلۈلي ادمئياي ًگئمئلايآ ىه   .نئدر اػغئ پيچگ   هميري   زاإ ،اد-نئدر ۉيۉب ئًئاغرهۉتاۇ

 ،أ-وؤيييد ادۉضاه- :اس غئ وار ۉتاۇ ئالدهۉجۉاغيآ ًگئس غئ وار ۉتاۇ ادهۉجۉغاب ىه   يگۈيطاۇ .ئدامتۉت نلئاۉ چيد ،اد-الطۈب

 ييۆزۆي ًگيديگيي ۉب ،ىيچمک   لاۇ ،سئمئمئياد ًگيسيب !رؤيلگ   ًگئپياد اًئئغلغاي يگۉياۇ ،رؤيلگ   ًگئپياد اس ئمئباًج   ًگيسيب

 ًگئيلالآ ئرل ۉلۈل ور  ئي پۉلۈب زئگ هير  ئگ ،پادلآ يًيرأ ،ل-او اد- :الطۈب يطيکل  يب   .نيدتيغا   يًيًي  يد -!اد-اقلجاض هر ي  
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-ىک  ا   رل ۈب نب  ل  ج   ور  ئي پئتاي ئياباي هجيگ رد   ،وؤمتا   تااغيلا نً  ل  يب تيگيي ظاي ئلاي سئمئباًج   ًگيسيب !اد-ىئرضغاز اي يزإا

 ،ئلاي واياليآ ئغاب يگۉياۇ ،يگايجاًا ائدۉج سئمئباًج   ًگيسيب ،حاو - :سغئ وار ۉتاۇ ادهۉجۉغاب يگۈيطاۇ .يدييد -!وۇ

 پيليب سئمئباًج   ًگيسيب ،نييؤطييد ىض   ،یآ- :سغئ يکل  يب   ادياۇ .يدييد -!ۈقيلۈب نگ  لج  يب يًيير  ئي پيؤدي ًگئًئلايآ

 اًئهاػآغ وۆگ رد   ًگئباًج   الطۈب هد-ههؤي لاۇ ،ۈقي ه؟هؤي يمػيرهؤيديگ پار ۈض وادياۇ ئلۈل لاۇ اد-اي ههؤي ئمغۉرهۉد

 ،رايلغا پئتاي لاۇ يگۈيطاۇ ،ايآ ،رئدياغيغۈ ئًئيارهد   ظۉذيب   واياليآ ئًئغاب ًگئهادآ يگااۇ ،رؤيدا   تاز  ريب هًيطض  ؤک يچگاي

 پيدا   ظۉذيب   ئياۇ الطۈب ئلايآ .ۈقًل  يب نً  ييؤيدا   عاي ههؤي ،پيديگ أر يي ًگئًئلايآ ،راباذيب وادًئيايلۈب ًگيرل  ه  ؤي-ههؤي

 ًگئباًج   ه،د-رؤيلگ   يگۈيطاۇ .رؤيديگ پۉلۈب ۈقي اچياتيآ يگاد ،پئئمچ وادًئياي يگۉياۇ ،پييگ   يًيرکل  يغا   ،اد-رايرئتاي

 .در ب   يگۆررۆگ پيييد -رايياياۇ وادۉاۉل لاۇ يگۈض واديۈغ ،يلو   رؤيدک  ۆ ک ئداز  ريب ادًئاغغآ ًگئيۉريۉب

 ماػآغ ،يدلگ   ار مائچ وادمئس آغ نيگر  ۆي ،پئلار غا ييگاإ ًگيميرل  ز ئگ ًگيًه   ،يگۈض ود  مييد  يغا   يًيريگل  ۆررۆگ ۉب ًگئر ل س غئ

 ،کيدًيدا   راداي پئز اي ئاغچاض مس  يب ،يدلگ   پئيلۇ د وادهاهماد نئلايآ ًگيًه   يگۈض وادياۇ .نئدياًائ وادر ۇز هًيًغ  ۆد

 يگره  يتگ   ئمئيارهد   وؤيچاي يگاإ وادمئز امتاي ًگيًه   نئلايآ يگۈيطاۇ .کيدػيدا   يگۆررۆگ پئر ۉتاۇ ئلاي سيميکػ  يمد  

 ئياۇ ،پۉلۈب ود  ا   ئلاي نيػيچاي يکػ  يمد   نً  ه   ،يلو   ئدتاز اۉ يگااه ييؤضؤک ،الطۈب يگۈض ود  ًيريل  ر  ب   پيريتگ   ،ئدر ۉيۉب

 والاۉل هديۆزاإ ًگئتۉًيه لۈغ ،پيچگ   هميري   الطۈب يگۈض وادياۇ ،نيدر ب  يغۈ وادهاالي يًيطمم  د   ،اد-مۉدلۈب ىچ  اي واديلاي

 ،ًگئضاتاي وايماياۇ هجيگ ئًلئز اۉ- :پئالب يگااه ود  ر يب نئلايآ ًگيًه   يگۈيطاۇ ه،ًاي .نئدالغاب پيکچ   رۈد واديلاي ،پۉلۈب

 ،نرض  ئگ يگئلاطئه ًگيًض   ضالآ ،وؤيير  گيي رت  ب   ود  تاي يًض   ىه   ،ىيچاۆ ئالد ًگئيلالآ !اد-ًگئضاتاي والمغا ود  يۆبيۆد

 لالآ واچاد ،مائرهاب اقًمئد ريب ني  د  ًض   ،ید   ،ىيريدپيراي صئلاد واداللمۈب هدر ي   ريب ىل  يب ًگيًض   ضالآ ،رؤيلگ   کيربؤ نئيگر آ

ً  د  ؤج ًگئئياج ًگيًض    ئًئر ضالابئل ئوغۈ ًگاي ًگييۆزاإ ،اد-ئدر ۉت ود  ًيري   لاۇ يگۈض وادياۇ .يدييد -!ؤرکر  ب  اي همً

 ،ئدالاغب هًيليب ،پئلآ ئمئجئلغئ ًگيًه   ،اد-ئدتار ياي صائ پيدک  ۆ ک ئداز  ريب ميگاۈيطاۇ ،پۆکإ د رئتآ هيۆتضاۆ ،پيًيگ  

 .مۆدغۆد اًئس ائ يگۉياۇ اد-ااغر ۉت ود  ميري   یاد-وادياد نً  ه   .يدر ب  يديگ اد-ئدئمچ پئچآ يًيضز  و  ر د   يگۆگغئک گيۈيطاۇ

 ريب ند   هدر ي   لۈغ ،يدتي   پئر اب هًيضز  و  ر د   ًگئًئضل غا رد  ؤغ ،اد-ئدياليآ اًئر رل از اب ًگيرد  ؤغ ،پئئمچ ود  کغئک الطۈب لاۇ

 ًگييأز و  ر د   يگۈض ود  ًيرل  ز ئض لۈغ يگۉياۇ اهما   ،نيديم  ۆغۆد هد-هًييؤيييد رل  ه  ؤي يگۉياۇ ىه   ،يلو   ئداياض پلااۇ رالتاز 

 نً  ه   ،ئدار اۉغ پئئمچ اًئغاد ود  ز  و  ر د   نئلايآ ًگيًه   .يدر ب  ۉرۉد ئدلئچآ رل  ز  و  ر د   ،پئچاق غاغآ پئغادر ئياپ ئرلپالغۉ

 ،پيتي   هر ي   وؤيلۆکإ د اپاد اًئغر اب پيديگ لاۇ ./ئدۈلي ئراباد واديۉه الطۈب يگۉيۇ/ مۆدغۆد اًئس ائ يگۉياۇ ،پئئمچ

 ئطئپغا اد-يگۉياۇ ،يًک  ا   راب مات کج  ۆدتۆد ريب والًاض وچد  يرپک   الطۈب ادًئرضيگئآ ًگئداياد ،ئدر اب اًئياي ًگئداياد

 ،نرض  ئگ پالئمػائ ود  ر ي   لۈغ ،پئئمچ هيۆتضاۆ ًگئز ااغهجات لاۇ نً  ه   ،يلو   يدر يگ وادئپغا لۈغ نئلايآ ًگيًه   .ئدر اب

 ئاغدۇد ريب ًگئيالب   ار غا لاۇ .ئدر اب اًئياي يگۉلغۉ //رگي  / سئاغيار غا ريب هدر ي   لۈغ نئلايآ ئًاغي ،ئسغئ ًگئمئياد ًگيًه  

 پالماي ئررل ۉضغۉ-مغۉ يکدأ يۆزۆي ًگئر الغاد ىل  يب ئرالالدۇد لاۇ ،پۉلۈب ئلاي ظۆوئک ند   يريب ،ئلاي وغار ۈي

 ًگئًئر الچل اپ کيًگريچ نً  يچاۆ يگۉيۈغ ،ىک  ا   راب يلط  ک   هر يو  د   اد-ايۉػلۈب لۈغ يگۉلغۉ ///رگي  // ار غا لاۇ .ئدر ايدۉوۉي

 ًگيًه   .ئدر ئتاي پئر ئدآغ يًيتبه ا  دکيغا   ئكتر ئي-نئر ئي ئكدالمۈب ئيايا   ود  ر ل  د  تل   هيئک ود  يگ پۉلۈب لاض-لاض ه،ديۆتضاۆ

 ئًئغاب لمئ غۉيگاي يگۈيطاۇ ،يدپاإ ئاغپر ۈت ئالدًئاغغآ ًگئًئاغيآ گيۉياۇ ،پيدا   نئس اغت پيلگا   ادًئغغا يگۉياۇ نئلايآ

 پار غ   پئر ۉتاۇ رل ار غا ،رل  يًگکيسيب يايگئ هدر ي   ۉب ؟ًگيدلگ   پئلغا ؤجيگ هليب   ههؤي ،نييؤطييد تًگ  ت  أ ،یؤد- :پئر ئدلغا

 -نئدر ۉتاۇ وؤمچاي-وؤمياي ئرلار ز   ىض   مالطۈب ىه   ،رل  يدتيگ پئئمچ پئلآ ئًئلايآ وؤسيگ   زاإ ئطياد رد   يگۈيطاۇ ،رل  يچداي

 .يدييد

 ،ئرئدآ ايمرلادغا ،يًوغ  إر ًگيميرل  ز ئگ ًگيًه   ،نيلۆگيئض ًگيًه   ،نئباًج   ًگيًه   ،حاو - :يگااۇ نئلايآ ًگيًه   ادياۇ
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 يميگج  تؤي امئياغاي هدياإ ريب ىل  يب يگۉياۇ ،يمييؤيير  گيي ئياۇ ه،هؤي ئمًگۈلل  يب ىض   يميگيدًرل  ب   هر أ ايۉلاۇغ نئياد زاإ ًگيًه  

 يگۉياۇ ىه   ادياۇ ،مالطۈب وؤيم  تا   غئيغا يًض   ىه   رگ  ا  — .يدر ب   پغاۈج پيييد— !ئرئدآ يگؤيليب يگۆزي اإمييؤيلم  يب

 رل غار غا ،اًئئغلابار اد وايرۉغۉغ ًگئر الغغۉياب يًيرد  ؤغ يگۉياۇ ،نيديهسم  تا   ئلاي سم  غۆد يطدل  ئغ يگۆيۆگ هيۆزۆي

 اًئئغرليگئآ وادًئاغد پلا يًيرل  چيرپک   ،ئًئر الغاد ،پۆرواإ اًئئغيلاتضۆلئچ واغيل و اۉ ًگئر لالااغغ-يلکيت ،پئغادلئغاغ

 -!نيديهسره  ب  يغۈ پئر ئغآ

 

 ،وؤيچاي تيآ وادًئتادر ئغ-واغ يکليًلره  د  ا   ًگئر ل ار غا— .ئدر ئغئغ پيييد— !شۉييد   ،يگايديآ ولاي ىض  - :لغۉ ادياۇ

 پئک هدس ييگۆياإ زاإ ئلاي ًگييکۆگ ۉغ هد-هليکيدًاي ىض   رگ  ا   ،ىيگم  يتاإ رئدئلاي يگيلتر ه   ًگئر ل س ئغايآل سيميگيلتر ه   ًگيسيب

-هًگييد  ب   ًگيًض   يمييد  ب   زاإ ،ىيرط  ک   ئمئئغلغاًياۇ ىل  يب ًگيًض   کل يب   ود  يۆزاإ يگۆيۆگ لۈغ تۉد ،ًگًط  ل  گا   پئر ۉتاۇ

 ،ًگئػئماللجغا ؤجيگ هد-هًي   ،اقرجئديالتااغيلا يًگيگطل  اي زاإ ،پيکچ   پيک   ىل  يب ًگيسيب أ-يگۆزاإ .ىئر ارهئدغاياي هد

 .يدًييؤک پيييد -!نييؤطييد يدًگ  ت  أ ئرضۈپ ًگئر ل س ئاغيآل ،ئكيجغا يريب ًگئئغيجغا

 

 ًگيهۆزئگ ،ئرئدآ نئدر ئتاۇ پيديغا   ند   پۆرئگ ئًئر الػئر ۉتاۇ پۉلۈب ًگئر ل اۇ  ىه   ه،دمييد  يغا   ئًئر يالاديآ ۉب يگۉياۇ ىه  

 ًگيًه   .ىئر ئدپئدۉياۉ اد-ئمئيار ۉتاۇ پلػاي ههؤي ه،در  يي ًگيهۆزاإ ىه   ،يدلۆ رواإ غائلمئيگار غا مۆت ؤييۆد ،پئلار غا ييگاإ

 ًگيًه   ،یا   ،نيلۆگيئض ًگيًه   ،یا  - :ئدر ۉد پئر ابلاي پالآغ ند   پالالياز اض هديۆيگاإ يگۉلغۉ لاۇ الطۈب ئسغئ ًگئمئياد

 ،نيلۆگيئض ًگيًه   ،یا   ؟رل  گ   يميدر   يگااه ًگيميک ادياۇ ه،لطگ   ًگئر اديگا غااه ًگيًض   رگ  ا   ،ئيجاو غۉ ًگيهۆيوئگ

 يگااۇ ،اچيايالػئاغب لغۉ ؤت نئلايآ ًگيًه   -؟رل آ  اًئضاًپ   زي اإًه   نيک ادياۇ ،يگاضولۈ يًه   ىض   رگ  ا   ،يًوغ  إر ًگيميرل  ز ئگ

- :پئًئر مائچ يًيرکل  يغا  - ىيگا   ،اد-ئدر ۉت ود  ًيري   پيًگ  ب   نئلايآ ًگيًه   ،الطۈب يگۈض واديالػئاغب لاۇ .ئدالآغ پئر ابلاي

 لۈد- :الطۈب لغۉ لاۇ .ئدر ۉد پۉرۉلمد   پيييد -ئ؟مۈلي ًگئداز  ريب ئلاي رچ  اي-ري  اي ًگائاغريغئ زاإ ،نئباًج   ًگيًه   ،حاو 

 الطۈب هديس  ۆک يکل  يب   ،ًگيرضي  يا ئرل ۈغ ،رئدر اب مئيگاض-يگکۆض والئداًيغا ًگئياچئض اديۈغ ،چآ ئًئس آغ ًگئهاج

 ،يچداي-يدياي ئرالتاز  لۈغ مل اۇ  يگۈيطاۇ ه،ًاي .يدر ب   پغاۈج پيييد -رب  يغۈ پيچاي ئيۈغ ،رئدر اب ۇويپ ولغا وادس ئآغ

 هيۆتضاۆ ًگئر الچل اپ کيًگريچ ،اد-ئدر اب اًئياي يگۉياۇ ،پۉرۉت يگۈض وادياۇ ،ئدماياچ ئًئس آغ ،ئدوۉي يًيلا   يگۈيطاۇ

 ىه   .يدر يگ اًئاغغآ ًگيًيرل  د  تل   هيئک واتاي پئًئپاي يگۉياۇ ،پئيالچيگالاي هد-يزاإ ،ئدلۇ د اًئاغجغۉ يگۉلغۉ ،پيچگ  

 ًگئر ل اۇ  ه،د-مۆدغۆد ود  يۆتضاۆ ًگئز ااغهجات يگۈيطاۇ ،نيدر يتيي يهۆزاإ پۆرئگ ئًئر التاز  وؤيدا   ًگئًئس غئ ًگئمئياد

 ىل  يب ئداطاله کره  ۆدلاإ  پئپاچ نً  يطيکاي ًگئر ل اۇ  ،اد-اغل آ  ئًئجئلغئ ىل  گ   پئلآ ًگئًئس غئ ًگئمئياد ،پيريگ اًئياي

 -...نيدتا   پاضاد نئدر اتغۉ ئرل اۇ  ،اد-نئدلاض واديۉًيۈب يگۉلغۉ ئجئلغئ ىل  يب يلکاي .نئدر ۉۈغض وادًئًغئ ئجئلغئ

 

 ىل  يب ئاغرهاتغۉ ًگيتدل  ئه ىل  يدا   رايئتائغ هيۆزاإ ند   اداس يدرؤغ ،اد-رئدپئتآ يگاد ه،دًل  گ   هًيري   ۉغ ًگييگۆررۆگ

 .ريدپيدا   صب   يًييگۆررۆگ

 

 :رئدپالغاب پئديآ هًي   اداس يدرؤغ ،الطۈب هدًت  ي   پيلگ  ه جيگ يًجيسيکض  

 

 يگۆررۆگ هليغ   اداػئتاپ ،تيگيي ظاي لاۇ ىل  يدا   پئياه پئيالئداج ،نئداػئتاپ رايئتاغب ،أر ئگ هميػيمتيغا   ًگيًه  -

 وۉيۈب يگۉياۇ ىه   ،ىيلو   نئدلاض واديۉًيۈب ئجئلغئ ،ىل  يب ئداطاله اقهالغات پيطک   يًيطلل  ک   يگۉلغۉ لاۇ ىه  - :ريدپيرب  
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 مؤکيمميدر ۆدلاإ  ئياۇ نب  يديغ   ،ىيريدپيطک   يًيتا   ىل  يب ئهاد ًگئًئاغدر ۉۈلب ه،د-ىيريديؤلميب پيطک   ئًئر اهاد

 ئجئلغئ ه،د-نيدلۆ رواإ امئس ائ نً  ه   ،ئدالغاب پادلئمغئ ود  ر يب ند   نئلايآ ،يلو   ئدادلئرر اد تب  را  - تب  را   لاۇ .ىيريدپۆدياإ

 پئر اػغئ يًلچ   هر يتر ه ا  د-نيدر يگ هميري   ،پيلگ   ههۆگغئک زاإ يگۈيطاۇ .نئدار اۉغ واالب هر د  ؤغ ،پۉيغۈ هدًيري   ييگکاإ

 ئًئضابئل شاي ،پئياي ئًئر الچاض لاۇ ،نرض  ئگ ريب يگۈيطاۇ .ئدلۈب وار ايي اۇًه   ،پيلگ   ئسغئ ًگئمئياد يگۈيطاۇ .نئدتاي

 ،أر ئگ هميػيمتيغا   ًگيًه   .المۈب کرج  ب   لگ  ضؤپ امئر التاز  وؤيدا   ًگيًه   ىض   ،ئلاۇغ نئياد ،یا  - :يگااه لاۇ اديۈغ .ريدپييگ  

 والئي يًيريب الطۈب ًگئمئيغاۇد يکاي ،رئدپۉلۈب تاپو   هدغو  ئض شدد  لاۉه الطۈب ماتآ ،رئدپئئمچ وادار آ رئداپ ني  ا   ًگيًه  

 ااغهالآغ پۉتۉت شاي ًگيًه   اد-ئرلار ز   لۈغ ،رئدپۉلۈب کل د   پئچاق غاغآ وادايغا تۉچي اۉريب يکل  يب   ،ريدپيرۆدلاإ  پئالچ

 هيگۆيوئگ زاإ ىض  - :مايادييگۉۈض ،نئديالالض وارهمائچ يميطض   ،پيديغا   يًيرل  ز ئض ۉب يگۉياۇ ىه   .يدييد -راب نئالد

 ئلئي ريب ىيتۆب لاۇ يگۈض واديۈغ .نيدر ب   پغاۈج پيييد -ۈقي نئياهۆگ کج  ييد لدأ هًگييد  ا   ًگيًض   ىه   ،رب  يدا   يًيًل  گ  

 هديگۆگغئک ًگيًض   ىه  - :يگااه ،يگۈض ود  ًيًچ  گ   لئي ريب ه،د-يدر يچگ   پۉتۉت شاي ند   پالآغ يًلچ   اًئاغيآ وادًئغاب

— يياإ مغا- اًئدآ يگۉياۇ نه  ۆزاإ .اقرجۉتاۇ پيکچ   ئمغئياغ زاإ هدکيلک  ي   ند   هدر ي   لۈغ ،پئر ئدلاض سهم  ۆگ ريب ئلاي هجر ۆد

 يزاإ لاۇ يگۈيطاۇ ه،ًاي .نيدر ب   پغاۈج پيييد -تا   ئًئيار اي هيگۆيوئگ زاإ- :يگااۇ نً  ه   .يدييد -کرج  ب   تآ پيييد -اياهذغا

 ند   ئلغۉ ،اد-ئدر ئدلاض هجر ۆد يلسهم  ۆگ ىيچاۆ اقميغۈ تئبات ند   وادًئضار اتر اۇ يگۉياۇ ،پئر ئدلاض ييۆياإ مغا ىيچاۆ

 پار غ   يگۉياۇ ،ئدۈلي تل لد   يليد چيد يگااۇ الطۈب وادلغۉ .يدر يدػرل  ي   ادياج لۈغ ،پيريتگ   پيرۆچئگ هر ي   لۈغ

 اهما   ،يدر ؤيم  پل  گ   چيد ،کد   ولغا وادس ئغآ-ود  ليد لاۇ ،يگۈض ود  هۆيۆگ ولار اي ئياۇ ىه   .ئدۈلي ند   يػاي غاغاب ود  کم  چاي

-ريتر ا   نئلايآ ًگيًه   يگۈيطاۇ ه،ًاي .رئديارهاتغۉ يتدل  ئه اقهاغاي ،پيتي   ئلاجآ يگۉياۇ کت  يا   يبؤبض   ،ئدر اب ئياج يگۉياۇ

 غاۇد ند   ئدر ايالآغ پۉرۉد کيد ادًئلًآ يگۉياۇ ،يدر ؤيريگ اًئياج تئبات ئالدًئاغغآ ًگيسهم  ۆگ ،پئر اب اًئياي يگۉياۇ ماػغآ

 ىه   ،يدس گ   پيديغ   چؤيؤيچگ   لئي ريب ؤت لاۇ ،ئدر ايرل اداي پيرب   ظآ ،يدر ؤيرب   پۆزۆض پار غ   ماػغآ-ريتر ا   يگااۇ ،ئدر ايلااۇ

 ىه   وۆگ ريب هدر يل  ۆگ اهما   .نيدر ؤيم  ييد ههؤي ًگييؤيدا   يگااۇ ،پيريچگ   وادغاب ىل  يب ئكلئرلئباض يًيريل  ؤيدا   ۉب يگۉياۇ مالطۈب

 ،یا   ،ًگيرضؤيًل  سيگ پۉلۈب کج  يم  ۆرئگ ههۆزئگ ًگيًه   ىيچاۆ ههؤي ىض  - :يگۉياۇ ،نرض  ئگ پئر اب اًئياي يگۉياۇ ود  ر يب

 ريب ،زار غا ،الطۈب هد-ههؤي ،نئر ادليد يلۆگيئض ًگيًه   ،ئرئدآ چآ يهۆيوئگ پيػپل  گ   ىل  يب ًگيًه   ئ؟يجاو غۉ ًگيميرگ  يج

 :ئديتآ ئياهاي يليد ۉغ لاۇ يگۈض وادياۇ .مۆدر ئگ ئًئيار ۉتاۇ پالآغ پئر ابلاي لغۉ ،پيييد -!ئرئدآ رب   پئديآ تاز 

 

 .پيدا   یاو  وادائػم ىره  ي  ئک يگاطتۉياۉ ،پيدا   یاج نئبللا زامتۉت ىگ  طه   رايغآ

 

 .نئياماي پلئاۇ للئ پيپد   هدر ي   ريب ،نئياج-نيدط  ج   ليگتيگ پئلآ ًگط  تيگ

 

 .يگااض رييب پغاۈج پئغار الغ نيريگکل  ۆض ،يگااه تغا راباد ،پۉتۉت نئدآ ايگر ۈض

 

 :يدتا   ماو ۇد پالغآ-پالغآ يگۈيطاۇ

 

 .نئياميپ  -لاجآ رل ۇ د ًگط  تيگ اقر ئي ،نئيارهد   هدر د   ئوۉزر آ ًگئلاطئو

 

 .رئدئػاغي ماپوۈد مۆلاإ  ادًگئلاطئو ،راداػاغچ مۆيگًگۆض يکاي واۇ ئپوۈد پئالر 
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 :ئديتآ ئياهاي ۉغ هًي   يگۈيطاۇ

 

 ،نئتاغت مارضۉتۇا پطلب   کد   اغ وۇطرئد ،نئتاغب پئياياۇ ،نئلابائم پيرلت  ئگ

 

 .-ىئر غا ًگئممئلآ ماضارهۉتاۇ پل ز ئگ ،ىئر اب نيدس ره  ئگ اچئتايغا هػپ  

-غئيغا پيديب   ىض   ،ئسغئ ًگئمئياد ًگيًه   ،یا  - :يگااۇ ىه   ،ادًئتاغو  وايغۈ ئًئضاهالآغ ند   ئًئضاميتآ لاز غا لاۇ

 ادياۇ .نيدييد -!ئرئدآ ۈقي ئضاديپ   ريب چيد يگۉيۉه ؟عئرهاب اديپ   هي وادالهالآغ !ئرئدآ تا   صب   ًگئئاغرهۉتاۇ هدتطر  د  

 -ىيرر  ۆدلي اإ هۆزاإ ىه   ادياۇ ،يگالطۈب کرج  ب   راز آ يگااه ىض   رگ  ا   !المۈب کرج  ب   لگ  ضؤپ امئداز  وؤيدا   ًگيًه   ىض  - :لاۇ

 ،پأيگر ا  - پالآغ پيديغ   لاۇ يگۈيطاۇ .نئدر ئدلغا ادياداغي لۈغ ئياۇ ،اد-نئدارهمائچ يميطض   نً  ه   يگۈيطاۇ .يدييد

 ،اداز  ريب ريده  ؤي ىه   ،يگۈض وادياضاب اقيآ الئي ييجۆچۉ .يدر يچگ   وادًئغاب ئلئي ريب هًي   ،اًئػئر ۉتاۇ پئتاب اضطغۉ-غئيغا

 ااغز اۉ اقچيب يزاإ ًگغئۉرلۈد ۉب/ مارضاب اًئياي يگۉياۇ ه،ميغؤرهئي پئيرلاداق غاچيب اداز  ىغ  ۆد امئغاب ًگيهۆزاإ ،يلکب  

 مس  يًد   هد-يزاإ .يًک  ا   وار ۉتاۇ پالآغ هدر ي   وايلۉيغۈ تئبات ئالدًئاغغآ ًگيسهم  ۆگ ئسغئ ًگئمئياد ًگيًه   ،//يدکچ  

 الطۈب يگۈض وادياۇ .يدر ؤيييد -ئ؟رئدآ ًگيرضؤيره  ب   پغاۈج يگااه ىض   ىيچاۆ ههؤي ،نئباًج   ًگيًه   ،یا  - :ئلاي يضۆيگکاإ

 :ئديتآ ئياهاي ۉغ لاۇ

 

  ؟يهۆچداإ يگالۉغغ هر چاي کؤ د ،وۉضۉد یا  ئ؟هۉچداۉ ئلامج   نئر اي ،رئبغا یا  -

 

 -؟رئباض ئدپات راهلا-مصغ   پيؤدي هدًض   ،رئبغا ،ىض   لدأ ىيهز   اي واضمآ ئيۉض

 ۉب ،اضطغۉ-غئيغا ۉب ،شۉپلذ  أ- :هد-يدلگ   نئر ادغا رت  ب   ماضاد يگااۇ ،يگۈض ود  مييد  يغا   يًيرل  ز ئض ۉب يگۉياۇ ىه  

 :نئديتآ ئلاز غا ۉغ ،پيييد -!ؤکککج  چ   اتاغو  هؤچي هًي   کيغيگر  ا  

 

 ئ؟مئدلغا واػئي واديگۉيۇر تب   رئچلئيئ؟هۉدلۈض ًگئئغلار غا ،زۆي ايئض ،یا  -

 

 -؟رئباض ًگيرضؤيدا   پيؤدي ىض   ارضۈپ ۉب؟رئبغا ،ًگئهغاتاب اي ًگئرهۉۉلچ اپاد

 

 ۉغ !تاي يريب ًگيتاي واديغا يػاي ،یؤد- :اد-ئدلًگا غايگل ود  ًيري   ،اًئداب ود  يغا   يرل  ز ئض ۉب ئسغئ ًگئمئياد ًگيًه  

 ىض   واياغ غۈد هدًيگر  ۆي ظاي يگۉياۇ ند   ًگيًه   ،پل ار اي يميلۆگيئض ظد  کر  ۆي ًگيًه   ،ولاض امئغاب ًگيًه   يرل  ػاي

 ،يبل  ج   ًگيرپل  ل  ج   ،او اد- :يگااۇ نً  ه   .يدر يًگکد   پيييد -!يريد هي ،يلاإ  هي لي اۇربؤ وادلئي چاۆ  يدًاي ،اًذائ !ههؤي يلمدأ

 ه،د-نيدييد -!ئيۈغ نيدتا   ىه   ،او اد ،يًيچمک   ًگيرًل  يچمک   والئتاض ار لالغۉ ،ئضاطئپاد ريب ًگاي مًگائر الغار اۇغ

 يميرل  ز ئض ۉب ًگيًه   لاۇ ،يلو   نيدلي  ئي واالب يگااۇ ،پۉلۈب يچکره  ۆدلاإ  ئياۇ ،پۉرۈغض وادًئًغئ ،اد-اغل آ  ئمئجئلغئ

ً  د  ؤج- :هد-يدلۆگ اقج-اقج ،پيگئآ يمييو  ۆد هميگر  ۆي يگره  ۆدلي اإ يۆزاإ هد-ند   پيديغا    پۉلۈب !يريب ًگيتاي ،لۈب نً

 ،پئلاض يػاي ۉب امئغاب— :ايگر ۈض .ئدر ئغئغ پيييد— !سلم  ر  يد مر  ًل  ل  اإ  ،زالمۈب ئياهۆگ کلج  گ   پئيلۇ د ًگئر التاز  ىچ  گ  

 ًگيًه   يزاإ ًگئيلالآ ئهادآ والاغد ىل  يب ىئلاي ئمئبللا ،پئر ئدغاتۉت ئداۇ کج  م  چاإ واچاد چيد هدميگر  ۆي ًگيًه  
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 .يدييد -!يدر ب   پيريتگ   هميلا   تۉد ،امئر ايئتائغ

 امئاغهالئداج ًگيًه  - :پار يگا غااه الطۈب وادييگۉۈض ،ئداياض ئرالتاز  ريب سيکطۆ ًغۆد ،اد-ئدر ۉت ود  ًيري   لاۇ يگۈيطاۇ

 ،اًذائ ه،ديۆزاإ ًگئدارضۉپ لۈغ نً  ه   يگۈيطاۇ ،يلو   يدييد -!وۉلطۈب مادآ مًگائرپاي ،ظاد ار غا يگأر وئگ ئرپاي ،أر ئگ

 .يريد هد-هي ،يلاإ  هي نه  ۆزاإ ،مابئر ۉتاۇ ،ۈقمل  يب مابۉرۉت ىه   يدًاي ،اًذائ ،نئدلغا پۉلۈب ئلاي يگۉغر ۉد پۆرئگ ۉغ ًگيًض  

 اد-ئًئر ل اجالب-اغب ،اد-ئًئر رل از اب يگۉياۇ ،يميرد  ؤغ ىيتۆب ًگيًه   لاۇ ،يگۈض ود  ميًغ  ۆد اياداغي يليد ۉغ ىه  

 وادر الاغه ،ود  ر ل  ير  وي   ،وادر يالايتطيدر ،وادر يالالمۉضۉه :واداپيات ترإد ئتالاي ًگيسيميرد  ؤغ ًگيسيب .ئدالئداج

— يرکل  ئ گ ،اغه— ئلئس غئ ،والمۉضۉه— رالئملاب آق :ريدپۆرواإ غائلاب پالئداج ئرل اۇ  نئلايآ ًگيًه   .ئدتار ابائ

 واديۉه .ريدپۆرواإ ااغد وار ۉد پيًل  گ  ت   ادًئغاد ًگئيادوۈد الطۈب ئيادآ ترإد .رل  ير  وي  — مار الئملاب ئراض ،ريالايتطيدر

 ًگيميرًل  يگا   ًگيًه   ،رايرئدآل ئمئيغا ،پۉراۉ ئچهغا زۆي کس  گ   رد   يگااه ،رايرل ۈد پاًغئ ،پۉري اۉًه   لاۇ ،اد-غاغاب

 ه،د-رؤيريديگ   رمل  ييگ   يرلۆپئچ هًيگل  ئب ئيلاج لئر لاۈي ًگيهأر وئگ ًگيًه   لاۇ الطۈب ايگر ۈض .رئديار ۉد پۉلۈب لارضپ   يتضاۆ

 ۉغ ،پالآغ يگۈض ود  ير  ب   يگۆررۆگ يًيريل  ر  يچگ   وادغاب تيگيي لاۇ .-رؤيريديگ   ئرضالابئل واداو اۇ ۉغ ني  د  يۆتضاۆ يگۉياۇ

 :رئدپئديآ ئلاز غا

 

 .هليب تاالت ىره  ز  إد ،ىئيلاد يگۉياۇ پل اد ه،ليب تااغيلا نک  چ   ىئيلاض اغاب ادۉد-

 

ً  يه ،پاز غا-رادغا ،ئهلزآ يگااه ور  ئگ ً  ج   هؤدييۆد اۇ ىئر مائچ ىئر اب ،يلکب   ه،دتً  .هدتً

 

 .يضر  ض   رل اباداض ،يگاۉلۈي ىئيالئئمي ،ئضار اي ماًئض سم  تيب ،وادمئغاب ئكدآغ نيدر د  

 

 ىض   هيۆتضاۆ ًگيًيدر د   ييگکاإ ًگيميگر  ۆي واپات کيلليًگي   پۆرئگ يًض   يلکاي- :پيًل  ز ۆي ايالاۇغ لاۇ اػئتاپ يگۈض وادياۇ

 لاۇ .ريدپيييد -ه؟در  يي ئرۉبغۉ واتاي يگۉلغۉ ئلار اي ه،در  يي يزاإ ًگئلايآ لاۇ ريزؤد ،يري   .تيگيي ،يگۉدغغۈ ترد   هًي  

 ئالدًئرضيگئآ ًگئًئپغا ۉغ الطۈب نئلايآ ،رئتاي هدًيچاي ًگئًئر از اه زاإ ئالدًئاغغآ ًگيسهم  ۆگ ۈغ لغۉ- :يگااۇ مايالاۇغ

 ۉب مز  اإ .رؤيلگ   ادًئاغچ ولغا ئرلاۈي پۉۇغد وۆگ ،کس  گ   ريب هديۆگ هر ي   ۉب لاۇ— :ريدپيرب   پغاۈج پيييد— رئديار ۉتاۇ اداغتاۇ

 رد   ،رايالغاب ااغهالغئياض ىل  يب ئچهغا يًه   ،اد-رايرئيآ پئر ئپئض يميرکل  يغا   ًگيًه   ،پيلگ   امئياي ًگيًه   ،اًئداب ور  يگ هر ي  

 پئر ئاغب-پئر ئغئغ ،واهار اي هد-هؤگرهب  يغۈ پيتاي کل يب   لۈد ئياۇ نً  ه   يگۈيطاۇ ،رايلاچ ئچهغا زۆي ،اديار اۉ کس  گ  

ه ًيري   واتاي يگۉلغۉ ،پئلآ کر  ئد ند   پار غ   لاۇ ،الطۈب يگۈيطمائچ ود  پيک   پيًجي   يًه   .ۈقي نئجل آ  غاغاب وادالهالآغ

 .-رل  گ   ىل  يب راي ريتر ه ا  ر ي   ۉب لي اۇدًاي .رؤيريچاي-رؤيريدياي يگااۇ ،پئر اب ،رؤييگا  

 

 ريب هليغ   ىه   ،زالمۈب نط  م  تا   ئكلئػاغي يگااض ىه   ،تيگيي ،لالاو  ،ىيچاۆ ئالد ًگئيلالآ- :پار غا ايالاۇغ ند   اػئتاپ

 -!ررل  چ  گ   پئز اي ،اچًئلۈب رئدآ اياهاز  الطۈب يمييد  ا   لاۇ ،ررل ار ۉد پالتاي اهادئلما   يًه   ىيچاۆ يگۉياۇ ،يلو   ىيرد  ا   ئكلئػاغي

 .ريدپيدا   تدأ پيييد

 ئتاغو  راتاي ،ررل ئدپئر ۉتاۇ پيغد  ر ۆهۆد يًلچ   اًئتاغو ر يب ًگييؤجيگ يطيکاي لاۇ ،رئدپئر ۉتاۇ ئلئمغارياۇ اػئتاپ يگۈض وادياۇ

 يلا   ،پۉرۈغض وادًئًغئ ئًئجئلغئ ،اد-رئدپئر يآ يًيرکل  يغا   ئياپئض ،پۉرۉت اػئتاپ ريالاديگاد .ررل ئدپئتاي الطۈب يگۈيطلۈب

 رئتآ ،رۉد پئياي رالاغر ئچهاغ ند   رمل  غ   :هرضئگ پئر اب .رئدپار اۉغ واالب اًئياج وايلۈب يگۉلغۉ ،پئئمچ ئلچئلغئ چيگالاي
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 ود  ًيطلل  ک   يگۉياۇ اغارهاب-ار اب اًئياي يگۉلغۉ اػئتاپ .عئيمار ۉد پئػئيلالاض ئريالاداغي ًگئر الاغر ئچ وؤيدک  ۆ ک ئًئطائ

ً  د  ؤج ئًئياج هدکس  گ   هکي   ،پئلاض ئجئلغئ  يکدأ ًيچاي ًگئًئلوۈد ،پيديکأ  پيرت  ئگ اًئضلار آ ئياۇ ه،د-ريدپيرب  اي همً

 ًگئر ۉبغۉ ،اد-رئدپئيلۈچ اًئغاب-ىيگا   يگۉلغۉ ،پئر اب پيلۆ رواإ هر ي   لۈغ هًي   لاۇ يگۈض .رئدپالغات هًيچاي ًگئًئيغۉ

 .رئدپئتاي پۉيغۈ ادًئياي پئدلاز اۉ اًئئغلچيگالاي لۈغ ئًئجئلغئ هد-يزاإ ،ريدپيرب  ئتاي پيريگ هًيچاي

 ًگئيۉلاۇغ ًگئًئطئياد زاإ ،اد-اًئداب ىل  گ   ،رئدپۉلۈب اديپ   یئگئداج تل  ؤًًگ  ت  أ ،ؤيکؤمچگ  -پيچگ   تۉًيه ريب وادار آ

 ۉغ ًگيًه   ،ئسغئ نئياد ،حاو - :مايالاۇغ لاۇ .رئدپۉرۉد ااغهالغئياض ئياۇ ،اد-اغل آ  ئًئچهغا هًيلا   ،پئر ئپئض يًيرکل  يغا  

 -!ئسغئ ًگئمئياد ،ىيلطگ   ًگيميدر   يگااه !ههؤي يگارهاۉ پيديب   وۆگ رد   هًيطت  ضاۆ ،ئرئدآ لدأ زآ مامئػئر ۉتاۇ پۉلۈب

 پيييد -ئ؟يگمۉديغۈ واهآ يميلۆگيئض ًگيًه   ،پيدا   نيدر   يگااه ىض   آ- :ئسغئ ًگئًئطئياد ادياۇ .رئدپئر ئاغب پيييد

 ،ريدپيلۆکإ د پئيلاچاض وغا ار غا ود  ًيرًل  يگا   ًگيديگيي ،رئدپۉراۉ اچياياداي يلا   ؤت ئياۇ پيديغ   يگۈيطاۇ .ريدپيريًگکد  

 .ريدپيريديگ   يًيرکل  يغا   زاإ ًگيديگيي ني  د  يۆتضاۆ ،پيريديگ   کً  يئک يرلۆپئچ هًيًگا   يگۉياۇ لايآ لاۇ الطۈب يگۈض واديۈغ

 ًگيسهم  ۆگ پئر اب .ريدپيديگ پيريگ واالب اًئياي يگۉلغۉ ،پئلآ يگر  ئد اقبات ريب رئدپار غ   هضؤک ريب الطۈب گيۈض وادياۇ

 يتآ تاز  ريب الطۈب هد-ههؤي يگااه ،نئر اي رو  ئض ،نئباًج   ًگيًه   ،حاو - :پالآغ پيکچ   حآ ه،د-ريدپيريگ ار ۉبغۉ ئالدًئاغغآ

 :رئدپئديآ لاز غا يليد ۉغ ،ار ابلاي-ار ابلاي پيييد -!نيسيزا   ،يلػ  ل  ز ئض کس  گ   هجک  ي   اضالمۈب چيد ،ئرئدآ

 

 ؟کلج  يب واچاد ادًئر ئدآ ئمئغاي زئگ ىک  إ د اچيۉغ؟اقلجۈب وۉباز  ،وۆوئگ ئريآ ،کر  ۆي ئريآ ىچ   اياچاد-

 

 -؟کج  زإد کيچيي ًگائر اي زاإ ،پۉلۈب رۈهذغا ار پالئالر ؟کج  سگ   پاًغئ ادئملار يآ ىييل  ػگ  ليب واهاز  هچيي

 -!ئرئدآ يتآ تاز  ريب الطۈب هد-ههؤي يگااه ،ئرئدآ يلػ  ل  ز ئض ،نئر اي رو  ئض ،نئباًج  - :پالغاب ااغهالآغ هًي   لاۇ يگۈض وادياۇ

 ئلاي ييػپل  گ   ًگئر لالغۉ سئاغيار غا ،پيدگ  يتاۆ يًيطض   ،ود  ًيري   واتاي پيديغا   ئًئر يالاديآ ۉب يگۉياۇ ند   اػئتاپ .ريدپيييد

 ۉب يگۉياۇ لايآ .ريدپيييد -!تاوو لۉ هي ،رئدر اب چيۆگ هي غاغاب ود  يۆزاإ ًگئيلالآ ريب ،یا  - حاو -حاو - :پپلگ   اقر ئدر غئلاچ

 ًگئيايديآ ۉب ،نئباًج  - :پيلگ   هيۆزاإ ايگر ۈض .ريدپيرب  ئتاي پيديگ ود  يۆزاإ ،پئر ئغئغ ريب يگااي ود  ًيًجگ  ب   ،پيديغا   يًيرل  ز ئض

 هد-ههؤي ىل  يب يگۆزاإ ىض   ههؤي ،نييؤطييد تل  ؤًًگ  ت  أ ،یؤد- ؛پيدلط  پ   يًيطض   ند   اػئتاپ .رئدپار ۈض پيييد -؟رئدئهۉرۇغد

- :لايآ ادياۇ .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -؟ًگيرهؤيدياإ ىئر ئدپئضاًئه هؤگلميػيدا   تب  دئض ،پيليػپل  گ   ادًئالد تاز  ريب الطۈب

 رد   يًگيرأ زاإ ىض   ،ًگط  ييد ىيچاۆ ههؤي- :يگااۇ ند   اػئتاپ يگۈيطاۇ .رئدپار ۈض پيييد -؟نيػيلمدأ پئضاًئه ىيچاۆ ههؤي

 واچاد ،ۈقيار ئتاي يًه   يًلچ   هر يتر ا   ؤت وادهاػماغلاي ،پيدا   تايرپ  -ئداد يگۈيطاۇ مل اۇ  ،ًگئرضايرل ۈد پۉراۉ وۆگ

 کيدم  يتغ   رگ  ا   ،يدر يتي   وايئز  پيرب   راز آ يگااه لاۇ نب  يديغ  — .ريدپيييد— رئتاۇ پلااۇ تل  ؤي يگااض ند   يگااه ،ًگرض  ئگ

 رگ  ا  - :لايآ ادياۇ .-يدر ب   لگ  ضؤپ يزاإ ًگئياداغي ۉغ هد-هؤگرهب   پغاۈج يگااض .نيدر د  يگ پئلۉتغۉ ،يلکب   ،ىه   ادياۇ ،الطۈب

 اػئتاپ .ريدپيييد -ىئر اياداغۈب وادمئياداغي ولاض ًگيهۆزاإ ئياۇ ،ىل  يب ًگيگره  ب   تاطۉغر ًگيًض   ىه   ادياۇ ،الطۈب هليب  

 .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -رب   ئسئمئًجئد ًگيسيب ،اد-تاغۈب- :يگااۇ ند  

 ،اد-رئدپئر اب هگغئک ،پئئمچ وادًئاغغآ ًگيسهم  ۆگ ،ريدپيييد -!هيۆتضاۆ مۆزئگ ،یغالۈب پاجآ- :مل ايآ لاۇ يگۈيطاۇ ه،ًاي

 ًگئهاج ،يلو   رئدپاياض پادر ئػئپ ئرالتاز  ريب-تاز  ريب ىل  يب اقلماض مد   او ۉض ،پئر ۉدلۇ د وادوۉض ئياۇ ،اد-اغل آ  ئهاج ريب

 وايلئالي تاۇ ادًئاغغآ ،ًگيرضي  يد ؤيئگ ،پادر ئضل  ند   پکليرجۆپئک پۉلۈب ههوۆد-ههوۆد ود  يۆزاإ-زاإ وۉض يکدأ ًيچاي

ي ًض  - :پيپض   هيۆتضاۆ ًگيًيرأ زاإ وادوۉض مئيگاي لايآ يگۈض وادياۇ .ريدپيرب  الغاب ااغهاًيغا پۉلۈب ئلاي واياًيغا ادياز غا

 ىغ  ۆد اياداغي يليد ۉغ ىل  يب نئاغرهئدياليآ ند   نئاغهالئداج ًگيًه   ىض   رگ  ا   ؛ىئر ايل غاۇد ىل  يب نيرًل  ي  يد-واديآ ًگيهۆزاإ
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 ود  ر يب مايالاۇغ لاۇ يگۈيطاۇ ه،ًاي .ريدپيييد -!لۆرواإ هًگيبػک   زاإ مئلاز اۇ ه،د-تگ  يتاۆ يًگيبػک   يرکيزؤد ادياۇ ،يگالطۈب

 هگز اإ وادلالآ ريب- :پيًگ  ب   اًئيالئچآ وادًئاغيمالئداج ًگييۆزاإ لاۇ .ريدپيرب  ۉرۉد پئلغا هيۆتضاۆ اقيآ ه،د-ريدپأر يًجيلکيض

 ئيۉرۉي تدم  ار  يگاي اۇزاإ ًگئيلالآ .ىئر ئدتاياغ اًئئغدئلۉضر   ًگئيلالآ الطۈب ًگيدهم  ادۉه ،اًغئۉلۈلي ًگئيادۉد

 ،ىيگم  يأس رک  ئگ يگئار غا پئيلۇ د ،اد-ئكچ ود  ر ي   ۉغ- :يگااۇ ئلايآ يگۉياۇ يگۈيطاۇ .رئدپلااۇ عمئلآ ،پيييد -!ىئطچاض

 لايآ .ريدپيديگ پئئمچ مد  يگيي لاۇ ؛ريدپيريًگکد   پيدا   وغۉپغۈ-لآ  هيۆتضاۆ يگۉياۇ ،پيييد -!ىيرر  ۆدلي اإ ًض   ىه   ماطۈغي

 ًگيًض   اضالمۈب چيد ،امئياي ًگيًه   لگ   ،نئباًج  - :پيريگ ار ۉبغۉ ئالدًئاغغآ يگۉياۇ ،پئر اب پئيلۇ د هس هم  ۆگ هًي   الطۈب

 .ريدپيييد -!ئرئدآ ىيير  ئگ ريب يًگيسًه   لۆگ

 الطۈب ود  کئ ک پيۆد ،ًگئدر ادًئد واداداغ يًه   هًگيد ىض   ؟ًگيدتا   عاي ههؤي ىض  - :ىل  يب صض   اجسئًطغئطائ ند   اػئتاپ

 ًگيًي  يد کئ ک لاۇ ًگيًض   ،نيلۆگيئض ًگيًه   ،حاو  ،نئباًج   ًگيًه   ،حاو - :لايآ ادياۇ .ريدپيييد -!ًگئدر ئدلغا وارهادًئد

 هد-ند   ًگيرد  ؤغ ۉغ اديلۈب کئ ک !ا-شۉييد   ،یؤد- :پۉلۈب ىل  رر  د   يگااۇ ند   اػئتاپ .رئدپار ۈض پيييد -؟غئۉدلۈب ههؤي

 ايادۉد ،پيرت  ئگ ئرلاۈي ئًئر الغاب رالئملاب ،يلو   مار ايلۈب ئراي ًگييؤجيگ ،ماػآغ وۆگ رد   !اد-رۈب ئتالاي ًگئيادآ ترإد

 ،راب .ئرمايت  -پيۆد ًگئداز  وايارهئدًئلغا يًه   اًذائ .ررل ايالغاب هؤگمل  تل  ؤي يًض   ند   يًه   ،پار ۈض که  ئک ،پيدا   عئلاي

 يدًاي .لآ ًگائياي زاإ ،اد-رئدلغا پۉتۉت وادهۉلغۈ ،لگ   امئياي ًگيًه   يگۈيطاۇ ه،د-رب  يغۈ پئداغۈب وؤمتا   لاياد ئرل اۇ 

 .رئدپۉلۈب ىي  يد -ئدار اۉغ پئيلۉ وغۈ نئئغلاغض ًگيًه  

 

 ًگيًه   ،حاو - :پالالضوۈت يگااي ود  ًيًجگ  ب   ،/يًک  ا   وؤيدياإ رئدۉلغۉ زاإ ئيۇ/ پيديغا   ئًئر يالاديآ ۉب ًگئياػئتاپ لايآ

 ًگئيلالآ ،ىيرد  ا   یارجب   هديۆزاإ ًگيريزؤد ه،يۆتضاۆ ًگيميرل  ز ئگ ه،يۆتضاۆ ًگئمئغاب الطۈب ًگغئۉريۉب ًگيًض   ،نئباًج  

 ًگئيادوۈد ،پيديگ وارهئدز اي ئًئوغالائ ،پئلغا ود  ًيري   ارضات يگااي ود  ًيًجگ  ب   لاۇ يگۈيطاۇ ه،ًاي .ريدپيييد -!ىيچاۆ ئالد

 -...رئدپئلآ پۉضۉض ئوۉض ماج ريب وادياۇ ،اد-رئدپئر اب اًئغاب

 الطۈب ود  کئ ک پيۆد ،ًگئدر ادًئد واداداغ يًه   هًگيد ىض   ؟ًگيدتا   عاي ههؤي ىض  - :ىل  يب صض   اجسئًطغئطائ ند   اػئتاپ

 ًگيًي  يد کئ ک لاۇ ًگيًض   ،نيلۆگيئض ًگيًه   ،حاو  ،نئباًج   ًگيًه   ،حاو - :لايآ ادياۇ .ريدپيييد -!ًگئدر ئدلغا وارهادًئد

 هد-ند   گًيرد  ؤغ ۉغ اديلۈب کئ ک !ا-شۉييد   ،یؤد- :پۉلۈب ىل  رر  د   يگااۇ ند   اػئتاپ .رئدپار ۈض پيييد -؟غئۉدلۈب ههؤي

 ايادۉد ،پيرت  ئگ ئرلاۈي ئًئر الغاب رالئملاب ،يلو   مار ايلۈب ئراي ًگييؤجيگ ،ماػآغ وۆگ رد   !اد-رۈب ئتالاي ًگئيادآ ترإد

 ،راب .ئرمايت  -پيۆد ًگئداز  وايارهئدًئلغا يًه   اًذائ .ررل ايالغاب هؤگمل  تل  ؤي يًض   ند   يًه   ،پار ۈض که  ئک ،پيدا   عئلاي

 يدًاي .لآ ًگائياي زاإ ،اد-رئدلغا پۉتۉت وادهۉلغۈ ،لگ   امئياي ًگيًه   يگۈيطاۇ ه،د-رب  يغۈ پئداغۈب وؤمتا   لاياد ئرل اۇ 

 .رئدپۉلۈب ىي  يد -ئدار اۉغ پئيلۉ وغۈ نئئغلاغض ًگيًه  

 

 ًگيًه   ،حاو - :پالالضوۈت يگااي ود  ًيًجگ  ب   ،/يًک  ا   وؤيدياإ رئدۉلغۉ زاإ ئيۇ/ پيديغا   ئًئر يالاديآ ۉب ًگئياػئتاپ لايآ

 ًگئيلالآ ،ىيرد  ا   یارجب   هديۆزاإ ًگيريزؤد ه،يۆتضاۆ ًگيميرل  ز ئگ ه،يۆتضاۆ ًگئمئغاب الطۈب ًگغئۉريۉب ًگيًض   ،نئباًج  

 ًگئيادوۈد ،پيديگ وارهئدز اي ئًئوغالائ ،پئلغا ود  ًيري   ارضات يگااي ود  ًيًجگ  ب   لاۇ يگۈيطاۇ ه،ًاي .ريدپيييد -!ىيچاۆ ئالد

 .رئدپئلآ پۉضۉض ئوۉض ماج ريب وادياۇ ،اد-رئدپئر اب اًئغاب

کايا ،اد-رئدپئر اتغۉ يتدل  ئه کم  تا   يگۆررۆگ ًگئياداس يدرؤغ ،پئتآ يگاد هدًيري   ۉغ ًگييگۆررۆگ  .ريدپيدا   صب   ئًئتد 
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 گيجه  ئًجئز ۉلۇد

 

 :رئدپالغاب هًييگۆررۆگ هًي   لاۇ ،الطۈب هدًت  ي   پيلگ  

 

 وۉض ئكجاز ار يب واديادوۈد لايآ یئگئداج لاۇ ،أر ئگ هًيػيتي   پيلگ   امئغل غۉ ًگيًه   ،نئداػئتاپ رايئتاغب ،يگۈيطاۇ او اد-

-ند   ررل  يدپيرت  ئگ ئرلاۈي ئًئر الغاب ،پئػئًئرپئچ رالئملاب ،يلو   ريدپلفۆچ پادر ئػئپ رالتاز  ريب ،پئلاض مد   يگااۇ ،اد-اغل آ 

 ًگيرد  ؤغ ،پئلئچآ واداليمالئداج ئتالاي ًگيرد  ؤغ يگۈيطاۇ ه،ًاي .ررل ئدپئئمچ وادوۉض هديۆزاإ ًگئدااغض لۈغ هد

-ادوئض ًگيًيرل  ز ي اإررل  اگؤدوئض ًگيرد  ؤغ يگۈيطاۇ ،رئدپۉلۈب کيلۆيگکاإ-ييگکاإ ،پيلگ   هًيبػک   مئلاز اۇ هد-يزاإ

 ئئغلمئلاز اۇ ند   رل ادآ ،پۉلۈب ىل  يب يرؤک زاإ نيک رد   ،ررل ئدپالغاب ااغيملالغۉػه   ىل  يب يرل  ػاي عيرب  -عئلآ ،ىل  يب ئئغتاض

 .رئدپۉلۈب ئلاي

 ،نيلۆگيئض ،یا  - :پئر اب اًئياي ًگئياػئتاپ هديۆزاإ ًگئدااغض لۈغ ،پيلگ   پئيلۇ د هس هم  ۆگ هًي   لايآ یئگئداج يگۈيطاۇ

 -!ئرئدآ لگ   امئاغر يل غۈ- :ىل  يب صض   هجيطگۆ لاإ  ند   اػئتاپ .ريدپيييد -!ود  ًگيري   رۉت ه،د-يًگيرلل  ا   ئللئضآ زاإ يگااه تاز اۉ

 رئدپئلاض وادًئاغرضغۉ ليدا   يگۉياۇ ،اد-اغل آ  ئًئجئلغئ ند   اػئتاپ ،يلو   ريدپيلگ   پئلئئمد اًئًئالي لايآ لاۇ .رئدپۉلۈب ىي  يد

 يکاي ييأر وئگ ،اد-اغل اض کس  گ   ريب هًي   ئجئلغئ اػئتاپ يگۈيطاۇ .رئدپئئمچ وادًئطئريئاغي يگۉياۇ پادلئلپاي چئلغئ ،يلو  

 پيديغ   اػئتاپ .ريدپيرب  يغۈ پًگئئز  پأر يۆض کل يب   لۈد يًيدط  ج   ىي  ۆلئب هگل  ئب يکاي ًگئلايآ ،اد-رئدپالغات پۆلئب

 ييد  ا   شل اد ييۆزاإ مد  يگيي لاۇ .يًک  ا   وار ۉد پئغار غا اًئر مائچ يگۉياۇ ند   تيگيي واغۈب وادئداج ،اطئمچ ئكر اغاد

 لۈب اغض پيريدليب ئكللاغۈد ،پۆپاإ ود  ًيلا   يگۉياۇ يگۈطياۇ ،رئدپلااۇ عمئلآ يگااۇ ،پۉلۈب لاغۈد واداػئتاپ ىيچاۆ

 هس يميرد  ؤغ ًگيسيب ىل  يب ًگيًه   اد-اي ئمالجاغاي هدًگيرد  ؤغ زاإ ىض   يدًاي ،يري  - :وادياۇ الطۈب اػئتاپ .رئدپئديآ

 زاإ ود  ًگيري   وار ۉد يرکيزؤد ًگيًض   ،ئياتلۈض-ئداغ ًگئس ئهاياهاز - :والاۇغ ادياۇ .رئدپار ۈض پيييد -؟ًگيرهد  يگ

 لۈي کۆ يلۆگ نئر اي يکاي- :ند   اػئتاپ .ريدپيييد -؟ًگيرهؤيليب ىيرب   يًيگيديله  ر  ئي لۈي هؤچي يگچؤيؤتيي   هًگيرد  ؤغ

 ًگيًض   !چآ ييگۆزئگ ادياۇ ،يگالطۈب ادۉاۉل ىض   رگ  ا   ،نئداػئتاپ- :والاۇغ ادياۇ .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -رئدئلالمۈب

 هر ي   ۉب ًگيًض   .رئدر اب لۈي ئكللئي ريب ىيتۆب نً  يچاۆ ئچغل ۈي وأر ئي پاضًگالآ يًلچ   هًگيرد  ؤغ زاإ ود  ًگيري   وار ۉد يرکيزؤد

 يدًاي ،نئداػئتاپ ،مالطۈب ىه   .ريدًيچاۆ ئاغيمالئداج ًگيرد  ؤغ هًگيد ،الطۈب يبؤبض   ًگيًت  ي   پيلگ   هديۆگ نئر اي يکاي

 لاغۈد اًئياديآ ًگيديگيي لاۇ ند   اػئتاپ .ريدپيييد -ىئر المئر يآ مغائملئلاض ئضاهۉي-پئچآ زئگ ضالآ وادًگئياي ًگيًض  

 ًگيًه   ييکۆچ ،ًگئهطۉلاۇغ سًگئلاي ًگيًه   ىض   !رۆکۆ غ ادلالآ ور  يتگ   هر رل  ي   ۉب يًه   ،پيًاي يميدر   يگااض- :پۉلۈب

 .ريدپيييد -يديؤمغۆد مۆزۆي هديز  ر پ   ئيۈبرۆهاإ

 هگغئک پيػرک  يت الطۈب ايگر ۈض ،ررل ئدپالالجغۉ يًيريب-ريب ،پيػيًگ  ب   ود  کر  ۆي صيۆت غائغۉغۉد ۉب رل اۇ  يگۈيطاۇ

 ىيچاۆ لۈي ،ريدپيدا   مۆکئ د يگره  ئگ ئكرلاييات ااغمئمچ لۈي ،پيرب   ۉقريۉب اًئر رل ادله  ا   زاإ اػئتاپ وايالئداج لاز اۇ .ررل ئدپئر اب

 پيلۆگ واۇ ،پالغاب هؤگًمرل  يزؤد ااغمئمچ لۈي رل اۇ  يگۈيطاۇ .رئدپئر ئػبات يگم  رل  يزؤد سيمطرک  يب ئرالتاز  هممد   ولۈب کر  گ  

 پل و ۈل ىيميک تي اۇگر  ۆي اًئيالغات ئياۇ پيؤدي ،پؤطيۆک يًيرد  ؤغ زاإ مد  يگيي يگۈض واديۈغ ه،ًاي .ررل  يدپۆرئگ ئكرلاييات

-ئلاۉ  .پئلآ ئلغۉ ئياض يللا   نً  ل  يب ئريالاي ،پۉلۈب اياو ۇر الي   نب  يديغ   رل اۇ  ه،ًاي .ريدپۆغۆد لۈي هدکيرليب ىل  يب واتلۈض وايياي

 ئرل ي اۇ زاإ ًگئيلالآ .ررل  يدپۆکئ ض لۈي سئضوۉًئد ،وؤمييد سيديۆگ-هجيگ لئي ريب ظۉتۉت ،پيًيرت  ئگ راليارپض  -تغاوۈض ئلاۉ 

 ود  ًيتچ   ًگيًيررل  د  ؤغ زاإ واهآ-اغض رل اۇ  ،نً  ل  يب کيلل  يغ   ،ريديؤمتلا   ود  يۆتضاۆ ًگئداز  ئپلوۈد-ئرلاتاد يليد چيد

 راپاچ هيۆتضاۆ ًگيريزو   ولغا هدر د  ؤغ ىيچاۆ کره  ب   راباد يًييؤيلگ   پئيلۇ د واهآ-اغض ًگئياتلۈض ه،د-ررل  يدپيريگ
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 ئراباد ۉب اد-ئريالۉغغۈ يگۉياۇ ،مر  يزو   ور  يتيي ئًئهاًائ هًيگلج  گ   پيلۆ رواإ ًگئياػئتاپ يگۈيطاۇ ه،ًاي .ررل  يدپيرب  اي

 هدًيرًل  ت  ي   اًئًئالي ًگئياػئتاپ رل اۇ  ،ررل ئدپئيالتآ یاد-وادياد ىيچاۆ اقهالئغر غا پئئمچ ود  يۆيگاإ گًئياػئتاپ ،پيديغا  

 يگۆزئگ- ،ررل  يدپکلر  بؤۆه يًيگلم  گ   پئيلۇ د واهآ-اغض يگۉياۇ ،پيدا   نئس اغت پيلگه ا  ديۆيگاإ يگۉياۇ ،پۆغۆد وادتآ

 هر يزو   لاۇ الطۈب يگۈض وادياۇ ،رئدپئئمچ اًئتاغت ،پيلگ   هًيرد  ؤغ زاإ ند   اػئتاپ .ررل ئدپالتغۉ پيييد -نئداػئتاپ ،ًگئديآ

 اًئغاب يگۉياۇ مر  يزو   .ريدپيرب   پيدا   يگۆررۆگ کيج-هکميج يگااۇ ئًئئغديلۈب ًگئتلاودآ يليدؤي ىل  يب تيگيي ۉب ،پيًل  ز ۆي

 يگۈيطاۇ ه،ًاي ،ريدپکلر  بؤۆه ئياۇ ،پيييد -ًگئديآ يگۆزئگ ًگائيلۈب شل اد وادالب   لاۇ- ،پيديغا   ئياداغي ىغ  ۆد

 هر يزو   هد-ند   ريدپيرب   یارپض  -غالئض اهادآ کت  ير  يب اػئتاپ يگۈض وادياۇ .ررل ئدپئپات تادار  پيغۆغۆد يگر  ۆي ًگيرل  مم  د  

 ًگئًئتالاي گًيرد  ؤغ يگۈيطاۇ .ريدپيييد -ًگئر ئاغچ امئياي ًگيًه   ئًئچئملاب وؤيرب   پيريتگ   ئكلاب هس يب لۈغ- :پيًل  ز ۆي

-غالئض اد-يگااۇ اػئتاپ .ررل  يدپيلگ   پئلآ ئياۇ ه،د-ررل  يدپيرب  اي مادآ وادًئس ائ ًگئًئچئملاب ولۈب پبؤض   هًيگلم  يدا   شل اد

 .رئدپار ۈض ئًئئغدر اب ًگيًيطه  ؤي وادغاۉچ-ااغچ ،يًيگيدکيچيي ًگئًئلاودآ-لاد يگۉياۇ يگۈيطاۇ ،ريدپيرب   یارپض  

 پئدر ئاغچ اًئياي زاإ اد-ئرل اۇ  اػئتاپ ،ىيلو   رئدپئديآ ئًئئغدر اب ًگئيۉلاۇغ ريب ىل  يب سغئ يکاي ًگييۆزاإ الطۈب ئچئملاب

 ئچاًئز اد الطۈب ئيۉلاۇغ ًگئًئچئملاب ،ريدپيرأب   هديگيي هد-يًيطيکل  يب   ،رئدپئلآ هيۆزي اإًيريب ًگئًئر ل س غئ ،ريدپيدر يتگ  

 ار هالادآ ار غا ئًاغي ،پيدا   واتلۈض هًيرد  ؤغ ًگيديگيي ئياۇ ،پيرب   پئز اي وارهپ   هًيلا   ًگيريزو   اػئتاپ يگۈض وادياۇ .ريدپيدا  

 يدلأ يگۈيطاۇ ،ريدپيرب  يغۈ پۉغغۈ اًئياي يگۉياۇ اد-ئلغۉ ئياض يللا   ىل  گ   ىل  يب ئياي ًگييۆزاإ ،ريدپيرب  اي پيدا   اػئتاپ

 لۈغ ند   ًگئدااغض لۈغ ،پاػاۇغ ود  ًيلا   ًگئياػئتاپ مر  يزو   .ريدپيرب  يغۈ پيرب   یارپض  -غالئض يگااۇ ىيچاۆ ررل  يها  

 زاإ لاۇ ،الطۈب هدًل  ييد ريدپلػاي ههؤي ئچئملاب .رئدپئلغا الطۈب تيگيي ىل  يب اػئتاپ ،ريدپۆغۆد لۈي هديۆزاإ ًگئتۉًيه

 ئرلالايآ اػئتاپ ،اچياتيۉت وادًئر ل االي پيلگ   لاجآ ؤت الطۈب ئرل س غئ يگۉياۇ ،رئدپئلغا پۉلۈب ئهادآ یاب ريب ًگاي ًگئًئياهاز 

 .-رئدپئلغا پۉلۈب

 

 تاياکد   ادًئلاد المآ چاۆ 

 

 ىه  - :يگااۇ ،پئر ئاغچ اًئياي يًيريزو   ىي  يد راپاج ًگييۆزاإ لاۇ هجيگ ريب .عئيملۈب فئلاد ريب ىي  يد تيغر  -رآ وۉراد

 زر آ وادًئاغيآ .کرج  ئگ پار ۈض وادلماد يًيگيديليدؤي ًگئًئر الػئر اب پئلآ يًيرل  ز اإ ًگئر رل ادهۆکئ د ،پئياليآ هر د  ؤغ

 مۆزئگ ،یغالۈب پاجآ- ؛مر  يزو   راپاج .ريدپيييد -صيرر  ب   غالئض الطۈب هًيريل  ؤيلۆ واإ ،صئر ار يآ وادًئغاب عاي يرًل  ل  يدا  

 رل اۇ  .رئدپار اۉغ پۆغۆد هر د  ؤغ ،پئلآ اًئياي ئرۉضراه ند   ئراپاج فئلاد يگۈيطاۇ ه،ًاي .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -!هيۆتضاۆ

 ريب ،رل لار ايراب پيچگ   ىل  يب کيجچ  ئک ريب رل اۇ  .ررل ئدپالغاب پئياليآ ار رل از اب ند   هر ل  چ  ئک ،پيچگ   ود  يۆتضاۆ ًگيرد  ؤغ ىيتۆب

 اجغۈ لاۇ .ىک  ا   راب ئضاضاد الطۈب هدًيلا   ،تب  ض   ند   رۈت هديۆتضاۆ ًگيًيطلل  ک   يگۉياۇ ،ررل  يدپۆرئگ ئهادآ اجئرر غا

 :يًک  ا   رايديآ لاز غا يليد ۉغ اًئغر اب پأر ئي وامۉللوۈد

 

 .-ۈقي هجيگ ادًگئر اب ًگض   ،رالئچاض ئرۉي ًگيلميب ،ۈقي هجيتي   ود  گ  ز اإ ،ىض   نئلآ ىض   ريب- :ررل  ييد-

 

 .-تاباضاد راب ادمئلائ ه،ديأر ئي يگۆکمئ د هًگيد !تاباداه-يگو اإ اچيۉه سکم  ر  گ  - :ىه   راديآ ىه  

 

 ،رل  رض  ب   هلما   ىئر اب— نيرد  پد   ،مل غا ،تو  إد ،رل ارضيۉب پييد تا   چياز غا ،يًه   پئدر ۉتاۇ رگ  ا  
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 .ئمئغآ کييلۆگ هکي   نيدس لم  يب پئياز غا ىه   ،ئمئغاب ماطتر ئآغ پئک ،پيدر  إد ،پۉزۈپ-پئز اي

 

 !ئجل آ  زاپمات ضالآ ،ادًئغاب تلپ  ۆک-غئيغا ،ئجلالغا-پئر غا يگۉدر ۉي هديۆگ ؤي یليب يگۈيطاۇ

 

 .رس  گ   چيگالاي غاوۈض ،زايماي تاۇ هديۆياإ عغئ ،رس  گ   چآ الئي-وادلئي ًگئريغا زارهۉيۇد شۉهۈت

 

 .اًئغاب ررل اتآ ظاد ،ىت  ي  يگاإ رت  اإ پۆگئ ض ،اًئغاد ريػ  اۆ رل  تاي ،واػل  ا   اطئمچ واي ريب

 

 .هدر ي   ريب ماهادآ ريب زالمئك لئرلۈهذيگا غااۇ ه،در ه   رد   هکطإ د ىيچاي ،اطيتآ ىئلاد-ئزر آ

 

 -ادتاهايلئ لاۇ راًياي ،ئتاغب يگاۇ ريدد  کلج  گ   ،ادتاهاله   ئيػاغاي ،يهراإ پئر غا رئدتابپۉد

 

 يگۉياۇ ۉب !شآ قلغۉ ريب اًئلاز غا وايديآ يگۉياۇ ه،ًط  تر  ض   دأًب   ار لاۉپ لاۇ ىض  - :ار اپاج ،پيديغا   ئلاز غا ۉب فئلاد

 .ريدپيييد -رؤسيرک  ئگ يًيگيؤچدتؤه

 

 پغاۈج هليغ   يگااۇ اجغۈ .رئدپار ۈض پيييد -؟يگؤيدا   رؤک ههؤي ىض   ،ئلۉغاي- :اد-رئدپئر اب اًئياي ًگئياجغۈ فئلاد ايگر ۈض

 اتاغو  ۉغ ،نئػئئمچ ود  ياإ مئياتر ۈيۆگ نًگ  يهۆزاإ ،راب مل غاغاه نًگ  يًه   ،ئچئملاب ريب ىه   ،نئباًج   ًگيًه   ،یا  - :ريدپيرب  

 ،پيير  گيي يهۆزاإ-زاإ ىه   ،نً  يچاۆ يگۉيۈغ .يدم  هل  ا   تاز  چيد ىيچۆا غئطئر  ًگئهلغاغاه ًگيًه   لااغتلالآ هد-يًلچ  

 ًگرض  ئگ پاًئض ًگئئتاغب پئر اب ايرد   ،پئديًگا غائس ائ نً  ل  يب ًگيسيب- :فئلاد ادياۇ .-نيدره  ئگ نک   يميًل  اإ  اقمر ئضاب

 ار اًيد زۆي ئياۇ ىه   ،اد-اطئمچ ههؤي امئتاغب ،الغات او ۉض يگئۉرۈت ىيچاۆ ًگيًه   ،اد-ااغر ۉد ادًئر اًک   ًگئًئضايرد   رگيت ؟ؤرکؤد  ي

 .ريدپيييد -ىئيل آ  ىئتاض ود  ًض  

 -!ىيرل  يب پيديگ ايرد   امئس ائ ىل  يب ًگيسيض ىه   !هيۆتضاۆ مۆزئگ- :هًيًجگ  ب   لاۇ ،ريدپيًگ  ب   اقچيب ،پيديغا   يزئض ۉب ئچئملاب

 .ريدپيييد

 

 ود  يره  يب ،اد-رئدپالغات او ۉض ئيۉرۈت ،اد-ااغر ۉد ادًئضار غئ ًگئيايرد   ،پئديغا اًئس ا ائجغۈ لاۇ ىل  يب رل اۇ  يگۈيطاۇ ه،ًاي

 فئلاد .يًک  ا   ىغ  ۆد ئكدياض رئآغ ريب ئلپلغۉ ئسآغ ار ۈت هرضئگ ،يلو   رئدپئر مائچ ئيۉرۈت پيکچ   ود  يۆپۆي يگۈيطاۇ ،پئغار غا

 زۆي اچئملاب ،ئلاي ئػئديآ هد-يزاإ ،رئدپيگالآ ئًئئغدر ئآغ يگۉياۇ ،ريدپۆرئگ پاديغۈ ،پللا   ئياۇ ،پۆرئگ ئئغدياض ند  

 هگغئک ،پئلآ ئئغدياض لاۇ الطۈب رۉضراه ىل  يب فئلاد ،ريدپيرب  يديگ پئلآ ئًئالد ئچئملاب .ريدپيرب   پاياض ئراًيد

 رۉضراه ىل  يب راپاج يگۈيطاۇ ،/عئيمار ۉد هديۆيگاإ ًگئفئلاد يلو   ئكدياض/ ررل ئدپئالي يرمل  غ   رل اۇ  يگۈيطاۇ .ريدپيريتگ  

 ارهۉد هد-يزاإ ،يگلج  ئک ىل  يب عيرا   لئس غئ ئسآغ هدًيچاي يگۉياۇ ،رل  رض  ئگ ،ررل ئدپئچآ پۆوإد ئئغدياض ،پيلگ  

 وادًئئغتر ئي ئلاد يگۉياۇ ،رل  رض  ئگ پئچآ پيطک   يًيطه  ۆجئک ًگيدب  ض   رل اۇ  يگۈيطاۇ .يًک  ا   راب تب  ض   ىل  يدا   وادًئاغپر اي

 ًگئئغلچغئًگا ،يًک  ا   راب تاز  ريب يگئلۇ د اتاه ئلاي چغئًگا ،الطۈب رل  رض  ئگ پئر ئدلاغ يگز  ئگ ئلاد ،يًک  ا   راب يگز  ئگ

 .يًک  ا   راب ىيلگ   ظاي ريب ىل  يرۆدلاإ  پئلئپاچ ،ئلاي واليغۉ ود  غۆهۆک الطۈب هدًيچاي



57 آراپ حاتا گچیریپ نشیر اتدی: عبدالقهار صوفی راد                             
 

 يگۈيطاۇ .رئدپئآل پئئغر ئض اقغآ وادًئر اليگالاي ،پيلۆکإ د ظاي ود  ًيرل  ز ئگ يگۉياۇ ،رئدپئياًاق غئچيب پۆرئگ ئياۇ فئلاد

 ،اًذائ ،وۇ-ىک  ا   ررل ايالغات ايرد   ،پيرۆدلاإ  ئرهالادآ اد-ادمئياهاز  ًگيًه   !ئضۉييد   ًگيررل  يزو   ،یا  - :پيًل  ز ۆي ار اپاج لاۇ

 ىل  يب يگۉياۇ ىه   ،الطۈب ور  ۆدلاإ  نم  يک ئلايآ ۉب .ىئر ل ۈب يلره  ب   پغاۈج ىه   هديۆيۆگ راػاغه تاهايلئ اد-ار التاز  ۉب يدًاي

 وادضاببآ-لآ ًگيهۆزاإ- :هًي   لاۇ يگۈيطاۇ .ريدپيًييؤک پيييد -!ىيرر  ۆدلاإ  پيدا   صيپ ود  تاي ئياۇ ،ىئر اغالالد واکمئ د

 ئلتلادآ ىيچاۆ يػيمتا   ۉغ الطۈب نم  يک رد   ،ىيرؤيچاي تيآ وادمئر هالۉولۈ يدلأ ئلئمػئيالاغب ىل  يب رالفئلاد ولۈب

 ًگيهۆگغئک زاإ تۉد يًض   ىه   ،ًگط  لم  گ   پئلآ امئياي ًگيًه   ئهادآ ور  ۆدلاإ  ئلايآ ۉغ ىض   رگ  ا   ،ئلاي رر  ب   يًيطيممت  

 -!ىيرر  ۆدلاإ  اد-ئًئطلئر لئ ىًگئئغادًئر غا-وغاۇد ئياض لئرق ًگيًض   ند   يًض  — ىيرر  ۆدلاإ  پئضآ ود  ًيضز  و  ر د  

 .ريدپيييد

 

 اقغآ واالب هر د  ؤغ لاۇ ،ريدپيديگ پئئمچ پلالاض قاغآ ييۆزۆي الطۈب راپاج ،ريدپيلگ   ئتغا ًگط  ييد ئرادغا ًگئفئلاد

 ،ئلاي رر  يتگ   هيۆيگاإ ًگئفئلاد ،پۉتۉت ئهادآ ور  ۆدلاإ  ئلايآ لاۇ- :پيدپل  گ   يًيچاي ىل  يب اضطغۉ-غئيغا ،اًئغر اب پۆغۆد

 نً  ه   هديۆيۆگ راػاغه تاهايلئ ،نط  يأر يتگ   پۉتۉت يًيريب هر ي   اقدؤي ىه   رگ  ا   ؟ىييل  يب ود  ر يي ىه   يًيگيدير  ۆدلاإ  ًگيميک ئياۇ

 .يًک  ا   رايراب پيييد -!ىيريدلدأ وؤيليب يميگج  ته ا  هؤي أ-ىه   ه،ب .ئرئدآ ىئر ل ۈب رؤکؤ يۆگ

 کغئک ًگييۆزاإ ىيچاۆ اقرهئاغچ ئياۇ فئلاد الطۈب ييۆگ ييجۆدر إد ،رئدپئر ۉتاۇ وامئمچ ود  يۆياإ زاإ پيلۆگ چاۆ  راپاج

 ،ئياد- :وادياۇ فئلاد .رئدپئر اب اًئياي يگۉياۇ مار اپاج يگۈيطاۇ ه،ًاي ؛ريدپيرب  اي هيۆتضۆا يگۉيي اۇًيريب ًگيًيررل  ؤکتاهسئد

 ًگيير  ۆدلاإ  ئياۇ ،ئرادهۆکئ د ًگئيالمۉضۉه يللۆک ،یا  - :الطۈب راپاج .رئدپار ۈض پيييد -ه؟در  يي مادآ ور  ۆدلاإ  ئلايآ لاۇ

 ئراديگا غاۉه ًگئفئلاد .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -ئرئدآ لدأ ئلۉ وار غا ًگئر هالادآ ىل  يرۆدلاإ  ىه   ،ئلاي رل  يب يًيگيدميک

- :الطۈب اًئطئچراج ًگييۆزاإ ،ريدپيرب   ۉقريۉب پيييد يلره  ۆدلاإ  پئضآ ود  ًيضز  و  ر د   ًگييۆگغئک زاإ ئياۇ ه،د-ريدپيلگ  

 تۉد ًگئهادآ لئرق وادًئر الغادًئر غا-وغاۇد وؤيرت  ئگ ئًئدآ ديالرهاب يگۉياۇ هد-ند   ًگيديالرهاب راپاج يريزو   ًگئفئلاد

 -!ىيرضب  ۆرئگ اد-ىئطئمچ ،الطۈب راب مادآ وؤيطل  اي کره  ئگ يًيػيليرۆدلاإ  پئلئضآ ود  ًيضز  و  ر د   ًگييۆگغئک زاإ ًگئفئلاد

 .رئدپۉريۉب يگکم  چ   راج هًيرد  ؤغ تاداغب ىيتۆب ،پئئمچ هر ل  چ  ئک ،پيييد

 ود  ًيرل  چ  ئک هممد   ًگيرد  ؤغ هؤگرهئگ يًيػيليکچ   ار اد ًگئًئر الغادًئر غا-وغاۇد يگۉياۇ ند   ًگئر اپاج يگۈيطاۇ ه،ًاي

 يگۈيطاۇ ه،ًاي .يًک  ا   وؤيلم  يب نيک چيد يًيگييلؤيليرۆدلاإ  ىيچاۆ ههؤي ًگئر ل ي اۇ لو   هيئي ،رئدپالغاب پئػئئمچ رهالادآ

 تاطۉغر ًگئفئلاد ه،د-ررل  يدپيريتگ   اًئاغغآ يگۉياۇ ىيچاۆ اقضمآ ئرل اۇ  ،پۉيغۈ پيکيد ئًئجااغر اد ادًئس آغ ًگييأز و  ر د  

 ،/عيميلره  ب  يغۈ پئدغالغا کس  گ   هکي   ئًئئغلاغي فئلاد ،الطۈب هدير  ب   رايئتائغ ااغضما/ يًک  ا   ريالار ۉد پئغار غا هًيگم  تا  

 .يًک  ا   واغيالآغ پيلگ   ئپياد ار ل اۇ  ،پئياًغئ اًئلاد ًگئًئر الغادًئر غا-وغاۇد يگۉياۇ ند   ًگئر اپاج رهالادآ

 

 ئضابئل ىي  گ   :عيکمر  گ   زئگ هؤگرهئگ ئياۇ ،يلو   رئدپۉلۈب اديپ   تيگيي ظاي ريب ود  ر يب الطۈب هديۆزاإ ًگئتاغو  لۈغ ليدا  

 ،ىيميک راي ئراليگالاي ،وار ۉد پادلئلپاي ئلاي وغاۇد یآ ادًئييگالاه ًگيگ ،ئلاي ار لاي اۇرل  ز ئگ ،ئلاي یآ يزۆي ،ئلئمغار اي

 ييؤکر  ؤه وار ۉد پۉلۈب ىئئمد-ىئر ئد هد-يزاإ ،عئمئلاي يطي  دأ ئكهار غا ئلاد ًگئًئيگاغاي ،وابات يايگئ ئتر ۉه

 .رئدپۉرۉد پيلگ   ادًئغغا ًگئر اپاج ،وؤًميؤگض هًيػلگ   وادر يگئآ ،پيريدػکل  ت  اي

 ،ًگيلطدأ پئضاًئه ااغرهۉد پيديب   اديات ۉب ىض   ،ئرادياو ۈد ًگئر پالئر غا ،يريها   ًگيررل  يها   ،یا  - :ار اپاج ه،د-ريدپيلگ   لاۇ

 !ىيريدًه   مادآ ور  ۆدلاإ  ئسًگئئلايآ واپات وادئمدياض لۈغ ًگيسيض— .رئدپئر ئغئغ پيييد— !ًگئطئلالمۈب شل اد ىض  

 ئًئر يالاديآ-ىي  يد ًگيديگيي ۉب الطۈب راپاج -!لآ ود  ًه   ،الطۈب ئلالمآ ههؤي ،شآ يًه   الطۈب ئلاضمآ ىيچاۆ يگۉيۈغ
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 ،رل  رض  ئگ ريب ،رل لار ۉد پيػيديغ   رل اۇ  .رئدپئياًغئ الطۈب اًئلاد ًگيديگيي ،ريدپيًگ  ب   اًئاغلجۈب شل اد ًگييۆزاإ ،پيديغا  

 ه،ًيػلگ   وادر ئيآ لاۇ .عيرهؤيلگ   پئئمچ پئيالياض وادًئضار آ ًگئر هالادآ ،پکلت  اي ييؤکر  ؤه مادآ اجئرر غا واآغ يتبا   ريب اًذائ

ا ًئيايديآ ًگيديگيي ۉب ىض   ،پاًج   يلب  ت  ر ه   کييب   ند   ريزو   یا  - :مايادييگۉۈض ه،د-ريدپيرب   مل اض هديگيي لاۇ ند   ار اپاج

 اد-ۈقي ،رب   اياه الطۈب يگاس ج   ههؤي ىيچاۆ وۉيۈغ !ۈقير  ۆدلاإ  نيک چيد غاغاب ود  ًه   ئلايآ لاۇ ،ادًگئيار غا اًئتمائالد !ايماًائ

 پل ات يًگيگره  ب   پغاۈج ،پيدا   رؤکؤ يۆگ هديۆيگاإ ًگئيلااغتلالآ يلچيۆگ ئتار دغۉ يًض   ىه   ،ًگط  م  تا   ئيۈغ ىض   رگ  ا   ،الطۈب

 ،پيييد ههؤي ًگييۆزاإ لاۇ ،ئررغا واچغا ييگکا   ،واغاچ ئلئآل ريب ۉب ،ريزو   ،یا  - :تيگيي مئيگاي ادياۇ .ريدپيييد -!ىيرد  ا  

 ،یا  - :ئررغا ادياۇ .ريدپيييد -!رب   گاياه ،ًگرض  ب   اس ج   ههؤي ىيچاۆ يگۉياۇ !نيدر ۆدلاإ  ىه   ئلايآ لاۇ ،ۈقًل  يب اد-ئًئيايديآ ههؤي

 ور  اي وؤد  ييۆد ،ئكدالمغا يمک   اقهاغاي مالطۈب ىه   ،ًگئتاغو  ئًيآ ئلالمآ تر  غا   وؤد  ييۆد ًگيًض   ،ظاي سيًد   ىض   ،مۉلاۇغ

 ئلايآ لۈغ .ىييد  ا   شل اد اد-ئًئر الغادًئر غا-وغاۇد يگۉياۇ ه،د-يريزو   ه،د-يًض   ،پيدا   اديپ ئمئياج زاإ ىه   .ئررغا

 هؤدييۆد ۉب ًگيًه   يدًاي !ًگئضآ يًه   اد-يگۉلۈب اقمر ئضاب ،ىيچاۆ ئالد ًگئيلالآ !ۈقير  ۆدلاإ  نيک چيد غاغاب ود  ًه  

 ىل  يب ئررمئ غايگاي يگۈيطاۇ ،رئدپئلغا ًگگ   اقچيب ،پيديغا  - پۆرئگ ئياداغي ۉب ريزو   .ريدپيييد -!ئدالمغا نئئغرلاغاي

 ،یا  - :پاػاۇغ يري   ،پيگا   ظاب پيلۆکۆ ب يکاي هديۆيگاإ يگۉياۇ ،رئدپئئمچ اًئياي ًگئفئلاد ،پؤرکيت اًئس ائ يديگيي ظاي

 لاۇ ،ئياد- :الطۈب فئلاد .ريدپيييد -کيدلگ   پئلآ ئهادآ ور  ۆدلاإ  ئلايآ لۈغ سيب ،ئرادهۆکئ د ًگئيالمۉضۉه يللۆک

 تيگيي ،ۈقي- ::الطۈب ئررغا ۉب ،اًذائ ،رؤيييد نيدر ۆدلاإ  ىه   ئلايآ لاۇ أ-ديگيي ۉب ،اًذائ- :مار اپاج .رئدپار ۈض پيييد -ه؟در  يي

 پيييد -رۉد هديگۆيگاإ ًگيًض   هد-يطيکاي ًگئر ل اۇ  اًذائ .رؤيييد ۈقير  ۆدلاإ  نيک چيد غاغاب ود  ًه   ئلايآ لاۇ ،رؤيل  ز ئض ولاي

 .ريدپيرب   پغاۈج

 سيًگيريب ئطياد ًگيسيض ئلايآ لاۇ- :هد-ريدپيدر  ض   کس  گ   ئليات هيۆزۆي ًگئياجغۈ ند   ًگيديگيي فئلاد يگۈيطاۇ

 چيد غاغاب ود  ًه   ئياۇ- :ند   اجغۈ ،يلو   ريدپيرب   پغاۈج يتر ۆيگاإ پيييد -ىه  - :تيگيي .رئدپار ۈض پيييد -؟سيًگيدر ۆدلاإ 

 -شآ وادر اد هد-تيکأ  نً  يطيکاي ًگئر ل ۉب- :پيًل  ز ۆي ار اپاج فئلاد ادياۇ .رئدپالغاب پئر ئغئغ پيييد -!ۈقير  ۆدلاإ  نيک

 پئضآ اقدؤي يًيريب يًجيکاي ادياۇ ،الطۈب ور  ۆدلي اإ ريب ه،د-لدأ يطيکاي ًگئر ل ۉب رگ  ا  - :راپاج اهما   .ريدپيييد

 ًگئيادار اي يًيهز   ىيتۆب ند   يمل  أ يللۆک- :تيگيي تاغو  لۈغ .ريدپيييد -ئرئدآ رل ۈب سئطتلادآ يزاإ ًگيگره  ۆدلاإ 

 يگۆررۆگ کيج-هکميج يًيگيدير  ۆدلاإ  ادياداغي يليدؤي ند   پيؤدي ،پيييد -نيدر ۆدلاإ  ىه   ئلايآ لاۇ ،ىيرؤيچاي تيآ وادًئدآ

 لۈغ ،اد-وادۉرۇغد ،ئلايآ لاۇ ،ىيچاۆ يًل  گ   ئرۇغد يطمم  د   يًلچ   هًيدب  ض  -اًئئغدياض واپات ًگئفئلاد ،يلو   ريدپيرب  

 .رئدپۉلۈب ًگئديآ افئلاد يگييلر  ۆدلاإ  ًگيديگيي

 ميگاۈيطاۇ ،ًگيدر ۆدلاإ  ىيچاۆ ههؤي ئلايآ لاۇ ىض  - :رئدپار ۈض ود  تيگيي ،پئلغا ًگگ   هًييگۆررۆگ ًگيًيطيکاي ۉب فئلاد

- :پئلآ يگاۉًيۈب وۈذيپيک   يًگيگييلر  ۆدلاإ  ،پيلگ   يگۆزاإ ود  ر ي   ئكدالمئر ئاغچ ه،د-هطره  ب   راز آ نيک چيد يگااض ىيچاۆ ههؤي

 يللۆک ،یا   ،يگالطۈب رل  يب- :تيگيي لاۇ ادياۇ -؟يگؤيييد -!ًگيرب   يگااه ،الطۈب يلره  ب   اس ج   ههؤي ىيچاۆ لايآ لۈغ

 ،ئسغئ ًگئمئياد زاإ ،نئلايآ ًگيًه   لايآ لۇ— :رئدپۉرۉد هؤگرهب   يگۆررۆگ ئلۇ د ،پيييد— ئرادهۆکئ د ًگئيالمۉضۉه

 ىل  يب يهرا   ًگئيلااغتلالآ .نيدًل  ياإ يگااۇ ىه   ،لاسغئ ظاي سيًد   لاۇ .نئياد نًگ  يًه   ،ئضاتآ يگۉياۇ الطۈب اجغۈ ۉب ،اًذائ

 يگۉياۇ نً  ه   ،ئديادس گ  ر ض   ادمئس ائ ًگيًه   ،پۆيئض ود  کر  ۆي صيۆت يًه   رئداپ لاۇ ،ئدلۈب مۉلاۇغ چاۆ  ًگيًه   وادياۇ

 ،ئدل و لار ئض رئآغ نئلايآ ادًئر الغاب ًگئيآ ۉغ يگۈيطاۇ ه،ًاي .نيؤديرئگ سيزا   وادمئياج ئياۇ ،ىيچاۆ نييؤرهئگ يًيگيلتب  را  

 .ئدار اۉغ پئغالتيگااۇ ود  مک  -نک   ئئغلاغض يگۉياۇ يگۈيطاۇ ،نيدر يتگ   پئر ئاغچ يرپل  يبت   ،يرمل  يکد   ىيچاۆ يگۉياۇ ىه  

 هميگر  ۆي تۉد ،رؤيط  يۆک تاز  ريب مۆيوئگ يگاإ وادهاهماد- :لاۇ اهما   .مۉدلۈب يچکم  تيکأ  اهاهماد ئياۇ ىه   يگۈيطاۇ

 يگااه- :نئلايآ ادياۇ .نيدييد -يتآ الطۈب کر  گ   ههؤي ه،يۆتضاۆ مۆزئگ ،یغالۈب پاجآ- :يگااۇ نً  ه   يگۈيطاۇ .يدييد -رۉد پۆغۆد
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 .يدييد -نط  ل  ػيد کس  گ   هجک  ي   هد-ند   نرض  ئگ پغاطائ ئياۇ ىه   ،کر  گ   المآ

 رگ  ا   .نيدلم  يب پئپات المآ ود  ر ي   چيد اهما   ،نيدل  ز ئگ المآ پئر اب ،نئدار اۉغ هر د  ؤغ هديۆزاإ ًگئدااغض لۈغ نً  ه   يگۈيطاۇ ه،ًاي

 پئديغا هياإ ،پۉلۈب چک   نئپل  ىيچاۆ نييؤلميب پئپات المآ .ئدمئًئچ نئاغلجآ اد-الطۈب راًيد ريب يريب يگۉياۇ تاغو  لۈغ

 .نيدييد -نيدلم  يب پئپات تاز  چيد ىه   ،واًائ ،وؤيچاي تيآ وادًئدآ ًگئيلالآ ،ئسغئ ًگئمئياد ،یا  - :امئلايآ زاإ ه،د-نيدلگ  

 .يدر ب  ۉرۉد يدرل  ت  ب   هلت  ر ئگ-زئگ يلط  ک   يگۉياۇ هجيگ لۈغ ،رايلۈب کيزؤي ييوئگ ًگئولار ئض .ئدلۈب چک   ئپل  ميگاۉياۇ

 

 الطۈب راب اغب هدر ي   ريب ،پئئمچ ود  ياإ هًي   ىه   ،الطۈب يگۈيطالئتاغي واداج ،پئتآ يگاد ،نيدتا   ريکيپ هجيگ ئًلئز اۉ ىه  

 الطۈب لاۇ ،نئدار ۈض المآ وادياۇ ،پيلگ   تابغا اياباغب ئررغا ريب ههۆغر ئي پئياليآ .نيدلم  يب پئپات المآ اهما   ،نئدئمچ پئياليآ

 ًگئيالمۉضۉه يللۆک هًگيد ريزؤد ئيالمآ .رۉدۈلي المآ هدر ي   چيد ،ريدلدأ تايگطآ اقمياپات المآ رالتاغو  ۉب ،مۉلاۇغ ،یآ- :يگااه

 پيييد -رئديايالالض پايآ ىيچاۆ فئلاد هًگيد ئياۇ واباغب هد-يزاإ ،رل ۈب اقپمات واداضر اب ،ادًئاغب زاإ ًگئًئر ادهۆکئ د

 .يدر ب   پغاۈج

 ند   ىيػيديگ ىه   .مۉدلۈب يچکم  غۆد لۈي ،ىيچاۆ نييؤييئض ود  ميگر  ۆي صيۆت ئمئلايآ ،پيلگ   پئيلۇ د هياإ ىه   يگۈيطاۇ

 پيريتگ   امئلايآ ،پئلآ ىئتاض ار اًيد چاۆ  وادًئاغب اضر اب ئيالمآ ئياض چاۆ  ،پأر ئي لۈي سيديۆگ-هجيگ ظبؤ واۇ ىئػئديغا

 يگۉيي اۇلو   هيئي ،ئديغۈ ادًئياي زاإ ئرل اۇ  ،يدًگ  ب   ئتغا رئداپ لاۇ ،يلو   نيدر ب   امئلايآ ئرل المآ ،پيلگ   هياإ ىه   .نيدر ب  

 ،ئدغالتيگااۇ نک  -نک   لاۇ يگۈض واديۈغ .ئدتاي رئآغ چؤيؤيچگ   وۆگ واۇ ،يدج  يۆگ اد-شاد ئضارهئدس غئ ند   يلط  ک  

 ريب .نيدر ب  الغاب پيدا   ئغتاض-ادوئض ،پئر اب امئدۆکاي زاإ :نيدر ب  ۉلۈب ىل  يب نيػاي زاإ نً  ه   يگۈيطلۉتغۉ لاۇ .ئدلۉتغۉ سيمطک  

 چاۆ  ور  يتگ   ًگيًه   هدًيلا   يگۉياۇ ،نرض  ئگ ،رايراب پيچگ   لغۉ /رگي  / ار غا ريب ئرالاغچ واتر ۈيۆگ ،ملار ئتاۇ ادمئدۆکاي زاإ وۆگ

 لاۇ ىض   ،تيگيي ئػاغي ،وۈد-آ- :يگااۇ ىه   .رايراب پيديگ پۉلۈب واًياۇ پًگلج  ۆگ هدًيلا   ئيالمآ لاۇ ،راب يريب ًگئهالمآ

 زاإ ئيۉه ىه  - :پۉلۈب ىل  ۆگ لغۉ .نيدييد -!اياطيتآ يًگيري   ولآ  ،اقلجآ ماپطات ،يدکر  گ   المآ اد-يگااه ،ًگئدلآ ود  ر يي ئيالمآ

 ،يًک  ا   ولو لار ئض ادار آ لاۇ ،يلو   نئدر اب وۆگ ۉغ ،وارهاب-وارهاب اًئياي يگۉياۇ پالتاغو  کت  ير  يب ىه   .نئدلآ ود  مييل  د   وؤسيگ  

 واز آ وادضۉييد   يکۆ تاۇ ،نيرأ ًگيًه  - :لاۇ ،يلو   نئدار ۈض ئًئئغيللآ  ود  ر يي ئيالمآ .يًک  ا   رۉد المآ ئياض چاۆ  ادًئياي يگۉياۇ

 يگۉياۇ نً  ه   يگۈيطاۇ .يدييد -يدر يتگ   پئلآ ىئتاض ار اًيد چاۆ  ئيالمآ چاۆ  ،پيديگ اضر اب ىيچاۆ يگۉيۉغ ،تًگ  ت  أ

 .يدر ب   پغاۈج پيييد -نئديتغا پئلآ يًيريب ًگئًئضالمآ

 ،پار مئيگار غا ييگاإ ًگيميرل  ز ئگ ،ئرادهۆکئ د ًگئيالمۉضۉه يللۆک ،یا   ،واًائ ،ادمئتاغو  ود  يغا   ئًئر يالاديآ ۉب يگۉلغۉ ىه  

 ،اد-نئدالاغب ئمئدۆکاي ،اد-ااغر ۉت ود  ميري   هديۆزاإ ًگئتۉًيه لۈغ ىه   .يديۆرئگ پۉلۈب مئيگار غا مۆت ههۆزئگ ؤييۆد

- :پۆرئگ ئياۇ ،يًک  ا   راب المآ يکاي هًگيد ،يلو   نيدتر  ض   ار ل المآ ،پيلگ   ههۆياإ ،وؤلميب هد-يمييؤيل  ػاي ههؤي يگااي وادمئر ادغا

 نئر اباد اد-وادتاز  چيد ،اد-وادالمآ أ-ًگيًه   ،ۈقمل  يب- :الطۈب لاۇ .نئدار ۈض وادمئلايآ ،پيييد -ه؟در  يي يريب ًگئيالمآ

 هميلا   يگۈيطاۇ ،نئدياًائ یًل  يتۆب اًئئغلۉ رۇغد ًگئًئياديآ يگۉلغۉ /رگي  / ار غا ىه   تاغو  لۈغ .يدر ب   پغاۈج پيييد -!ۈقي

-ااغر ئتاي ولار آ ،ود  س م  تا   يگۆررۆگ-پگ   يليد چيد ىل  يب يگۉياۇ ،اد-نئدر اب وادًئپار ات هًگطي   ًگئمئلايآ ،اد-اغل آ  ئمئاغچئپ

-نئدر ئيآ پيطک   يًيطلل  ک   يگۉياۇ يگۈيطاۇ ه،ًاي .نئدلاچ ئًئاغهاد ىل  يب اقچئپ ،پئر ۉتاۇ ىئيالتر آ هديۆتضاۆ ًگييۆغإد ،اد

 ًگيدب  ض   ىه   يگۈيطاۇ ،نئدر ئضاب ىل  يب اتاه ئكلچغئًگا ني  د  يۆتضاۆ ،نئدئمد هدب  ض   رۉضۉد-رئضاد ،ىل  يب ئكلچامۉللوۈد ،اد

 پکلۆ ي امئر ئتغا زاإ ،اد-نئدلاض غائدياض ئياۇ ايۉغر ۉد لۈغ ،مۉديغۈ ئًئئغتر ئي ئلاد کل  ئب ريب هد-هيۆتضاۆ ،نيدج  ئک ئًئس آغ

 ًگئيالمۉضۉه يللۆک یا   ،ىيچاۆ ئالد ًگئيلالآ .نئدالغات اًئضايرد   رگيت ىل  يب نيلا   زاإ ئياۇ نب  يديکأ  ،نيدتيگ پئلآ

 ئياۇ ىه   .ىائيغۈرل پۆدياإ رار ۈض پغاۈج ود  ًه   هديۆيۆگ راػاغه تاهايلئ لاۇ ماطۈغي ،شآ اقمر ئضاب يًه   ،ئرادهۆکئ د



60 آراپ حاتا گچیریپ نشیر اتدی: عبدالقهار صوفی راد                             
 

 لۇ/ مۆدر ئگ ئًئيار ۉد پالآغ ًگئهۉلاۇغ ئلاۉ  ًگيهۆزاإ ىه   ،/ئدالمۈب مادآ ىل  يب يػاي ۉب/ ادمئتاغو  والغات اًئضايرد   رگيت

 لاۇ .نئدار ۈض پيييد -؟يگۉرضۉد پالآغ ىيچاۆ ههؤي ىض   ،مۉلۇغا- :ىه   ./ئدر اباذيب ود  مييد  يب   ًگيًه   يًيطج  ا   زاإ الطۈب

 چؤئک ىيچاۆ اقمتاًيي اۇميرل  يگيج ،اد-نئدلآ يًيريب ًگئر ل المآ ئالدًئياي ًگيمج  ا   ىه  - :يدر ب   يگۆررۆگ هليغ   الطۈب

 ئيۉه ىض  - :اد-ئدلآ پئلال ود  ميلا   ًگيًه   ئيالمآ لغۉ /رگي  / ار غا ريب اقًئز اۉ وايراب پيچگ   ود  چ  ئک ؤيکد  ر يب .نئدئمچ

 .يدلگ   پئلآ ىئتاض پيديگ هتيرئي واداضر اب ئياۇ مالال ،ىيچاۆ ئيلۈب ولار ئض ني  ا  - :ىه   .ئدار ۈض پيييد -؟ًگئدلآ ود  ر  يي

 هؤچي رد   يگااۇ ىه   ،يدره  ب   پئيلۇ د ،اد-ئدلآ ئهالمآ ًگيًه   لغۉ .نيدر يديۆغۆد پيييد -رئدپئلآ ار اًيد چاۆ  ئيالمآ چاۆ  مالال

 لاۇ اهما   ،نيدر يديۆغۆد وار واإ-وار واإ يگااۇ ئسئمئئغدياپات ىل  يب کيليليدؤي ئيالمآ ىه   ،ئداضمآ قليگا غۉۉه لاۇ ،اد-ماطيتآ

 ئيالمآ ،اد-ئدلاچ تابپاغ امئيگاغاي ًگيًه   لاۇ ،نط  ييد رب   ئهالمآ ،يدم  تر  ض   هد-ههۆزۆي ًگيًه   ضالآ ،يدره  ب   اًئس ائ ئياۇ

 پئئمچ ود  ر د  ؤغ پئلآ يميرل  يگيج ،مۉدغۈرل پۆدياإ رار ي اۉًه   نج  ا   ىيچاۆ نيير  د  يگ ود  ميلا   ئيالمآ .يدتيؤگتاإ ئدلآ

 ًگئيلالآ ،الال .وۉرۉد وؤلميب پئر اب هياإ املئر غۈ ود  مج  ا   مد  ًاي ،نيدلگ   پئديغا يگۈًطغ  ۆد مئيگار غا ماػآغ هًگيد ،نيدتيگ

 .يدييد -ررل ت  ب   ني  د  ًيضۆيگکي اإلط  ک   ،رل  ۆ زاۆ ار يغا لاۇ ماطۈغي ،اميتآ تاز  چيد همج  ا   ىض   ،ىيچاۆ ئالد

 ،نيدليب يًيگيديد  ا   تدم  ئت اًئس غئ ًگئمئياد ،پل ز ئض ولاي يگۉلغۉ /رگي  / ار غا لاۇ ،پيديغا   ئًئر يالاديآ ًگئهۉلاۇغ ىه  

 پالآغ راز -راز  ،پييۆکاإ  هميػاي ود  ا   زاإ ىه   يگۈض واديۈغ .يدتي   مۆزئگ اديۈغ هد-هميگيدير  ۆدلاإ  هر ي   اقدؤي ًگيهۆزاإ ئياۇ

 يگااۇ ىه   ،ئدلۈب اديپ   ادمئياي اجغۈ ۉغ ،اًذائ ،ئضاتآ ًگئمئلايآ ،نئياد ًگيًه   ود  ر يب ،الطۈب ملار ئتاۇ پالآغ ،نئدالغاب

 ًگييؤجيگ سيب پيديغ   .ئدالغاب ااغهالآغ پئر ۉتاۇ ادمئياي ًگيًه   ند   لاۇ يگۈيطاۇ ،نيدر ب   يگۆررۆگ ئتلاودآ ولۈب

 سيب ،پئياًغئ هميير  ۆدلاإ  اقدؤي هر ي   ؤيۆگيب ئرئداپ لاۇ ًگيًه  ،ۉقدتۉت شاي پيلۆگ ظبؤ ،ئكدر ۉتاۇ پئغالآغ يًلچ   اًئمئر اي

 لۈغ هًيطمم  د   ه،د-هًيگلم  يرۆدلاإ  ًگئمئلايآ ،لغۉ لۈغ يگۆ رئک ًگئيالب   هدػاي ۉب .شۆرئي پۉتۉت ئًئضاي يگۉياۇ مس  يًد  

 ئمئيلغا يريد ادًئس ائ ًگئمئلايآ— رۆدلاإ  اقمر ئضاب يًه   ىض   ،ىيچاۆ ئالد يگاباب-يگاتآ ًگيًض   .ئدلۈب رؤپکبؤض  

 . -لآ ئمئياج ًگيًه   ىيچاۆ يهۆلاإ  يگۉياۇ .لدأ کج  تا   پاضاد نئئغداغاي

 

 غاغاب وادلغۉ تل  ؤًًگ  ت  أ لۈغ ىه   ،وؤيچاي تيآ وادلالآ- :اد-رئدپئلغا ًگگ   اقچيب ،پيديغا   يًيرل  ز ئض ًگيديگيي ۉب فئلاد

 پيييد -رل ۈب نغئۉدر ۉت ود  يۆيوئگ ًگئيادار اي ئلتار دغۉ ،نيگيدر ب   اپئغ اياج اضطاد نط  يتغ   ،ىئر اضمآ يميک چيد

 .ريدپيًطل  ض  

 

 پئضاًئه ااغيمالآل تيگيي لي اۇيکۆچ ،ريدپيدا   تدأ غائلز اضمآ يميک چيد هگز اإ وادلغۉ لۈغ فئلاد ،نً  ل  يب کيلل  يغ   ه،ًاي

 ئلغۉ شۉييد   لۈغ ولۈب پبؤض   اًئطئر اب ًگيػاي ۉغ يگااه ىض  - :پيًل  ز ۆي ار اپاج فئلاد يگۈض وادياۇ .يًک  ا   تيگيي

 .ريدپيييد -!يگۉرضۈب يللم  يکچ   ار اد يگۆزاإ هًيري   يگۉياۇ ،الطۈب ًگط  ره  يتگ   رگ  ا   ،رب   پيريتگ  

 هًيلا   ًگئلاجآ کس  گ   يکاي ىه  - :پيدپل  گ   يًيچاي اًئغر اب پيديگ واالب هر د  ؤغ ،پأيگر ا  - پالآغ مار اپاج ،يگۈيطاۇ ه،ًاي

 يلو   هيئي ،ًگيرضلم  يب پئپات چل آ  هدػاي ۉب !ئرئدآ سلم  يب پۉرۉد پئلغا وؤلمۆ وإد هيس ۆک ،پۉلۈب هليب   کس  گ   رد   هيئي ،مۆدغۆد

 ود  هۆياإ پيلۆگ چاۆ  ىه   ،ىيچاۆ ئالد ًگئيلالآ .رل  يب پيدا   شل اد نگ  س  گ   يًجيکاي رابيريب ىل  يب پيدا   شل اد کس  گ   ريب يًه  

 .يًک  ا   رؤيييد -!دأ-ىيطتا   ئًئضۉوغۈ يزاإ ،لئييگا لاۈغ ه،طته ا  هؤي يزاإ ًگئًئيگر ات ئلتار دغۉ ،ىيرؤيدا   تدأ غائلز امئمچ

 

 زاإ ،ايالغآ-ايالآغ ،پئر ئاغچ ئرالتاياغ ند   ئرالئز لا ييۆگ ييجۆدر إد ،پۉلۈب هديۆياإ زاإ پيلۆگ چاۆ  راپاج يگۈيطاۇ ه،ًاي

 ًگئيالمۉضۉه يللۆک- :پيلگ   اًئياي يگۉياۇ ئهادآ ور  ب  اي ًگئفئلاد ند   تاغو  لۈغ .رئدپئغالغۈد ىل  يب ئرل ااغچ
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 پيييد لدأ اقجغاي مۆيۆگ ،نط  ره  ۆدلاإ  پئضآ يًض   .يدر ب  اي وادًگئس ائ ًگيًض   هد-يزاإ ،راييرلاداق غاچيب ئرادهۆکئ د

 .ريدپيرب   راباد پيييد -راييپالاز غا

 .ررل ئدپالآغ پئغل ز ۈب ئطئر اب ،يرل  يکل  يب   ند   ئرلالغۉ يکدأ يۆياإ ،اد-ئرل ااغچ يگۉياۇ ،رئدپالآغ پيديغا   يرل  ز ئض ۉب راپاج

 اقمغالغۈد ىل  يب ئسغئ يچيک ًگاي ًگييۆزاإ وادييگۉۈض ًگاي ،پۉلۈب پئغالغۈد ىل  يب رل  مم  د   راپاج يگۈض وادياۇ

 ئياۇ ،يًک  ا   وؤيرئگ ئوغۈ ىئتار يآ وادًئر ل ااغچ يکل  يب   ئًئس غئ يچيک ًگييۆزاإ لي اۇبؤبض   ،رئدپئر اب اًئياي يگۉياۇ ىيچاۆ

 .رئدپالآغ هًي   ود  ًيدر د   ئكلار يآ ،اد-رئدپاػاۇغ پئضاب اًئر اغب

 

 .رئدپيگئآ ئًئيار ۉد پئلاهر ۉي ًگئداز  ريب قلغاۈت ادًئاغغآ ًگئًغئۉتلغۈ يگۉياۇ ،لار ۉد پالالجغۉ ئًئس غئ لاۇ

 ،المآ ريب لاۇ ،الال- :الطۈب ئسغئ .رئدپار ۈض وادًئس غئ لاۇ ،پيييد -ه؟هؤي تاز  ئالدًئاغغآ ًگغئۉتلغۈ ًگيًض   ،نئس غئ-

 ،يدر يتگ   واذير   سئهۉلغۉ ًگيسيب ئياۇ— :ريدپيرب   پغاۈج ،پيييد— رئدپئلئز اي ئدآ ًگئس ئمئفئلاد ًگيسيب هديۆزۆي يگۉياۇ

 ئالدًئالد لغۉ ند   المآ راپاج .-نئدلآ ىئتاض ار اًيد يکاي ئياۇ ىه   ،ىئر ايالالض ادمئياي زي اإربؤ ود  يۆگ ترإد ىه   ئيالمآ ۉب

 پئر مائچ ئيالمآ ،اد-الاغۈض يًيلا   اًئاغغآ ًگئًغئۉتلغۈ ًگئًئس غئ اداب لۈغ هد-يزاإ ،ريدپيًگ  ب   پيديغا   ييگۆررۆگ ۉب

 .ريدپيًطل  ض   پئياو غۉ اًئس غئ ،پيييد -!نيچکه  ئک ىئالي ًگيًه   ىض   ،نئيادۉد ،یا  - :پايات ئياۇ ،اد-رئدپئلآ

 

 ود  ر  يي ئيالمآ ۉب ىض   ،واذير   واديغا يػاي ،یآ- :يگااۇ راپاج ،يلو   ريدپيلگ   ند   لغۉ ،رئدپئر ئاغچ ئيۉلغۉ زاإ لاۇ يگۈيطاۇ

 وؤيدا   شل اد کس  گ   ريب ئهادآ زئض ولاي رگ  ا   ،نئباًج   ًگيًه   ،وؤيچاي تيآ وادلالآ- :يگااۇ الطۈب لغۉ .ريدپيييد -؟ًگئدلآ

 ،ۈقهرلۉاۇغ ني  د  يگۆگغئک ًگيًض   ئيالمآ ۉب ىه  — .ريدپيرب   پغاۈج پيييد— ريديؤيدا   شل اد کس  گ   يکاي زئض ىئچ ،الطۈب

 واديۉه وۆگ ظبؤ .نئداهرلۉاۇغ مايادًئاغب ًگئًئر ادهۆکئ د ًگئيالمۉضۉه يللۆک ،لدأ ني  د  يۆگغئک ًگيًيرل  تر  س ذ  ئلآ يگۉياۇ

 ًگئر يالالاۇغ ور  ئي پاًياۇ اديۉراۉغ ًگيگيجچ  ئک ريب رئدئطياد ،ملار ايراب پيچگ   ود  ًيرل  چ  ئک ًگيرد  ؤغ ىه   ،لاز اۇ

 ند   ييۆزاإ ،اد-نئدلآ پئلال ئيالمآ ود  ًيلا   يگۉياۇ ىه   .يًک  ا   راب المآ ريب هدًيلا   ًگيًيريب ًگئر ل اۇ  ،نئدر اب ود  يۆتضاۆ

 ريب هتيرئي اهالال ئياۇ ،ولار ئض نج  ا   .ئضالمآ ًگيمج  ا   ًگيًه   المآ لاۇ ،يػيک ىره  د  ا  - :پالآغ الطۈب والاۇغ لاۇ .مۉدر اۉ

 ىيچاۆ اقهاًيي اۇًيريب ًگئر ل المآ ىه   .يدلگ   پئلآ ىئتاض ار اًيد چاۆ  ئيالمآ چاۆ  ،پيديگ اضر اب هتيرئي مالال .يدتر يتگ   ود  ر ي  

 ،نيدلگ   هر ي   ۉغ پئلآ ئيالمآ ،اد-نئدامالب يگااۇ ىه   اهما   ،ئدالآغ پيييد یغ   والاۇغ لاۇ .يدييد -نئدلآ پرل ۉاۇغ ود  مج  ا  

 .-نييگۆررۆگ ًگيًه   ه،ًاي .ئدلآ پيرب   لالئت راًيد يکاي ود  ًه   ئيالمآ لاۇ نئمئياد کيجيچيک ًگيًه   يگۈيطاۇ ه،ًاي

 زاإ ،ئدلغا ًگگ   اقچيب راپاج اًئيلۈب رؤپکبؤض   ًگئيۉلغۉ زاإ هًيگلم  يرۆدلاإ  ًگئلايآ لاۇ ،پيديغا   يًييگۆررۆگ ۉب يگۉلغۉ

 :ئديتآ ئلاز غا ۉغ ،پيًگ  ب   اًئاغلجۈب شل اد ًگييۆزاإ هًي   يلو   هيئي ،ئدياًغئ اًئيلۈب ئللئداد هدػاي ۉب ًگئيۉلغۉ

 

 .وابرًگا غۉئياج ئياۇ ىض   ليگل  يا   !واد یا   ه،طلم  گ   ًگئتاغب ود  ر ؤکتاهسئد-

 

 .-ادياداج زالمئپات واج غاغاب اهما   ،اديلا رد   رالئپات لغۉ ًگط  ييد هؤچي

 

 ئػلۈب ئًئر اب ًگئر التاز  ولۈب ،پئر اب پئلآ اًئياي ًگئفئلاد ئياۇ ،اد-ئدتۉت ود  ًيلا   ًگئيۉلغۉ زاإ راپاج يگۈض واديۈغ

 ولار آ ًگيچ هلۆگ-هلۆگ ،پئلغا ًگگ   ار التاز  ۉب فئلاد .يدر ب   پيدا   يگۆررۆگ يگاي اۇًلچ   اًئاغيآ-وادغاب ،پيدا   ئلاي

 .ئدلئئمي
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کايا ۉب ىض  - :يگااۇ راپاج اديۈغ ،يدر ب   ۉقريۉب پيييد ئلامتار ياي هًيچاي ًگمئلاد ،پئز اي اتاد ئياالو  ۉب فئلاد  ًگگ   ئتد 

 تهم  ادۉه ىيدتمط  غ   ئيغاۇد يگۉياۇ ند   ريزو   ئلآ ىيدتر  ۉي يرلۆضۆه االو  ۉب ،ئرادهۆکئ د ًگئيالمۉضۉه يللۆک ،یا   ه،رهئگ

کايا ئالدًئالد  راپاج .ريدپيًطل  ض   پيييد -!ىيير  ئگ رب   پئديآ ئياد- :فئلاد ادياۇ .ريدپيييد -ئرئدآ لدأ ًگگ   وادتد 

 ىل  يب ترغ   لۈغ هًگيد ،ًگرض  ب   زئض هؤگمتا   شل اد ود  هۆلاإ  ئهۉلغۉ ًگيًه   ىض   رگ  ا   ،رادهۆکئ د يلب  ت  ر ه   کييب   ،یا  - :يگااۇ

کايا لاۇ کايا کرج  ب   پئديآ ًگيًض   رگ  ا  - :يگااۇ ند   فئلاد .ريدپيييد -ىيرل  يب پيرب   پئديآ ئتد  - پۆرئگ ۉغ ًگيسيب ًگئتد 

 ،اضالمۈب ًگگ   واديۉغ رگ  ا   ،ىيرل  يب پيدا   عئاغب يگااض ئًئيغا يگۉلغۉ ۉب ىه   ادياۇ ،الطۈب ًگگ   اد-وادس ئمئتلاودآ ود  يغا  

 .ريدپيرب   پغاۈج پيييد -ىيرر  ۆدلاإ  يگئۉلغۉ ًگيًض   ىه   ادياۇ

 ./راب ئهاو ۇد/

 

 

 

 

 

 /وۇدد  ؤضز ار اۇ .د ود  ه ا  ميرجت   ود  ًيليد رشاپ/ II -ئطئدًئغئي رالتاياکد   / ئفوآ تهم  ادۉه

 

 ئيايب   ًگئًئر التالئز اپ ًگئر ل اۇ وه  ئذئر ات ًگئر ل اپئلاد

 

کايا  ًگئئغددئض کرب   ۉبآ يريها   ًگيرًل  يهئه ىل  يب ههسرک  ئگ اي ئكلاپئلاد ،کر  گ   کلم  يب ئيۉغ لاز اۇ وادس ئمئز اهالغاب ار التد 

 ئليار بآ هو ًگئر ل ۉلۉغاي اد-اي ،راغيآ لاهآ ئلاي ييػلل  ب   پيدا   اپئلاد ئباتتاد راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه ،يگۈض ود  يۆزاإ

 ًگيرل  ييًۆض ۉب .رايلۈب اپئلاد ئلاي ئػلۈب اپئلاد ًگئياضماۇ يتر  س د   هو ًگئئغددئض کرب   ۉبآ ىل  يب ئرايئتائغ ًگيرل  يػيک

-هًي   راپۈت ۉب .ررل  ؤيييد -رايياياد اضار يه ئكلاپئلاد- :الطۈب ئراپۈت رل  يليتز   وايلآ ظابزئگ وادهادآ ئلتآ يتز   نئضلا .رئدئيػار غا

 /ئيغاۇد ًگئًئضالال/ اآغ يبؤبض   .رؤتيي   هًيرل  تيز  ر پ   يگۉياۇ اد-اي اضابپآ ئكلاپئلاد ،يگۈض وادهلاططئذيل آ  رب  هغائپ- :هد

  .ررل  ؤيييد -رئدئلالد اضار يه

ا ًئاغلمۈب اپئلاد ًگيکرب   ۉبآ يتر  س د   رل اۇ  ،الطۈب وايلۈب هليغ   رگ  ا   .رؤيلگ   رشت   اًئئغغل الائ ًگئر ل اباداض عئيار غا هليب  

  .رالئدز امغل الائ

 ود  ًه  - :لآ  تر  س د   سيميرب  هغائپ .رايالمۈب ئالئمد وادز المۈب ههسرک  ئگ هتيرئي ئكهلامائ- :ررل  ؤيييد هليغ   يريؤبک ًگئر الئس ئفار 

  .ررل  ؤيدا   او اد پيييد -ريدپيدا   تي  ضو   پيييد -رئدًگئالد ًگيًض   ئكلاپئلاد ،يگۈض

 کرب   ۉبآ ،پۉلۈب مئيگۉياۇ غئۉۉلد ئكلاپئلاد ادياۇ ،الطۈب ىي  يد هليغ   لآ  يتر  س د   سيميرب  هغائپ يبؤبض   .رئدلئتاب ند   عئيار غا ۉب

 ،ئلمائ ،ئتارهۈد ،ئتالئز اپ ليهؤک هليغ   ًگييۆزاإ ئلآ تر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه .ئدر ل ۈب ئئغدلآ ىل  يب چيۆگ ئياۇ

 رکت   ئًغئۉۉلد زاإ ،پۉلۈب ئزار  اًئئغلاپئلاد ًگيکرب   ۉبآ ىل  يب ئئغرلاي-تضۇد يگااۇ هو ئئغلغادًئر غا هر ب  هغائپ ،يگيًلره  د  ا  

 تر  س د   .ئدز المۈب هيا   اتالئز اپ هليب   ،پۉلۈب رؤکؤ يۆگ لاۇ ادياۇ ،ئدالطۈب والًآ غئۉۉلد يگۉياۇ ىل  يب چيۆگ اد-اي ئدالطۈب ود  ا  

 رگ  ا   .ريدس يطذ  بۆغ ئرالئمديلۈب ئپلاًطائ ًگئر ل اۇ  هو ئئغيللۈب پئک ود  يًگکيکرب   ۉبآ يتر  س د   ئرالغادًئر غا ًگئًئلآ

 ىئبات لآ  يتر  س د   واکمئ د لاۇ ،ئدالطۈب ىل  ييد -لدأ ًگئالد ًگيًض   ئكلاپئلاد- هکر ب   ۉبآ يتر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه

 .ئدر ل ۈب ئزار  ااغلمۈب
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 ۉب .ررل  ؤيييد -ررل ئدئلالد غائلاپئلاد يرل  تيز  ر پ   يگۉياۇ يگۈض وادئلآ .رايلۈب ىل  يب شار يه ئكلاپئلاد- :يضۆپئک ًگئر الئس ئفار 

 اپئلاد شابپآ ،يگۈض ود  س يميرب  هغائپ ادياۇ ،ئدالطۈب وايلۈب ىل  يب شار يه ئكلاپئلاد رگ  ا   يبؤبض   .ريدر يکيپ رشت   ريکيپ

 اآغ .رئدئيالۈغيغاۇد ئًاغي ،رئدۉلاۇغ ًگئًئضاآغ ًگيسيميرب  هغائپ ئلآ ،ئضاآغ ًگيسيميرب  هغائپ لي اۇبؤبض   .ئدئلالمۈب

 چياياد اًئاغلمۈب اپئلاد يطه  سرک  ئگ هتيرئي /.و.ا.ش/ ًگئياپاتضۉه لآ  يتر  س د  - :رل اۇ  رگ  ا   .رئدادر لاۈي واديالۈغيغاۇد ،الطۈب

-ند   رالئر يآ وادار آ ود  يۆزاإ-زاإ ،يپلبؤض   يگيًلرل  ب   ههسرک  ئگ هتيرئي ئداز  ولۈب ئلالد واديۉلۈي شار يه ادياۇ ،رل  ط  ييد -رايلۈب

 هممد   يهۆکئ د ًگئضار يه يبؤبض   .ريدلدأ شۉدطاه هر غ  ۆدضار يه ئياض ريب هًگيد تاز  وؤيليديرکب   ىل  يب شار يه هد

 ئطئطياد رد   ًگيًيرل  تيز  ر پ   ًگئًئلآ يتر  س د   ادياۇ ،يگايطالغئلاض يگاۉغ رگ  ا   .رئدئلالمۈب يلػيگد   هدج  ر  د  يگد   هر رل  غ  ۆدضار يه

 ًگئهاما ائي ،ئلاي سئمئػئديآ ،ئكهلامائ ،پيديغ   .زالمۈب رشۆد الطۈب ۉب .رئدئلالمۈب ئلالد /غائهلامئ/ غائلاپئلاد

 کل  ئب ريب ولۈب وادر الئس ئفار  هو وادر الئجئر اد .رؤيليدا   يللب   ىل  يب ئاغمغل الائ ًگيرل  يػيک ئلتاضار اپ اد-اي ىل  يب يطه  سرک  ئگ

 وادًئر پالاتيک هرهيچگ  يادغاب سيب .رئدئلالمۈب رشۆد ئدمائتائغ ًگئهادآ .ررل  يدپيدا   ريگل  ۆررۆگ زاهار اي ادار اب ۉب راپۈت ئچتغادب  

 هد-هًي   .صيرر  يتگ   ادئدًئئغي ۉغ پالياض يريگل  ۆررۆگ وايالالض ئًئيار بآ ًگئر ل اۇ  هو وؤيليدا   تارهۈد هًيًيد ًگيرًل  يهئه

 يًگکيًػ  ل  تدأ يًجيريب ئكلاپئلاد ادياۇ ،رل  ط  تا   واميپ  -يددأ ىل  يب مادآ يکاي رهالادآ ئملئلائ ،ئلتاضار اپ رگ  ا   ،تاز  يللم  يب

 ادًئضار آ ًگيًيطيکاي رگ  ا   اديۈغ ،رل  ط  تا   تدأ ادتاغو  ريب ىل  يب يطيکاي رگ  ا   .رل ۈب ئچيگلاپۈت الطۈب يطيًجيکاي هو رل ۈب

 ند   ًگيًيطيکاي ًگئر ل اۇ  ه،دکيلل  يغ   .زالمۈب پئياض ئرلاۈي ود  ًيطيکل  يب   يًيريب ًگئر ل اۇ  ،الطۈب ئكلئغر غا-اپمغا

 ًگئتغايرغ   .ررل ل ۈب ئلاهالياض غائلاپئلاد ود  ز  ؤت ئهادآ ريب غاغاب اد-اي يًيريب ًگئر ل اۇ  اديۈغ .رل ۈب لئتاب ئئغلاپئلاد

ي رضد   ًگئر ل اۇ  ،پۉلۈب ئراضطۈد يکاي ًگئس غئ کيدم  تي   اًئغاي کًج  يگتي   رگ  ا   :ريدل  يغ   يطه  سرک  ئگ يگۉيۉه هدًيرهل  ۆکئ د

 لاۇ رگ  ا   .رئدلئتاب امغل ايکي يًجيکاي ،پۉلۈب رشۆد ئيار ئدغل ايکي يلکاي ًگئر ل اۇ  ادياۇ ،رل الطۈب کرج  ب   هر أ ئريآ ئياۇ

 ئكلاپئلاد .رل ۈب لئتاب ئضايکي ند   ًگيًيطيکاي ، رل الطۈب وار ئدغل ايکي ادتاغو  ريب ،پيرب   ؤػيک يکاي ئياۇ راطضۈد يکاي

  .ريديجيرب   ئكپوۈت لالآ .ريدل  يغ   مۆکئ د ند   ادار اب

 /ررل ايئر اچ/ رل اپئلاد ئلادلۈي ئرۇغد

 

 ئكددئض کرب   ۉبآ

 

 يًت   کر  بؤۆه يگۉياۇ ،اديلۈب ئتاغو  يلم  تيگ هًيمل  أ ئكلئالب ًگئهلاططئذيل آ  اپاتضۉه ،أر ئگ هًيرکل  م  تا   تاياو ۇر

 :لاليب ،واپمات تاوو لۉ-چيۆگ هديۆزاإ /.و.ا.ش/ سيميرب  هغائپ .رايديآ واز آ لاليب وۆگ ريب .يدر ؤيکچ   ريجا   يگااي وادئملولار ئض

  .رؤيييد -يتآ ئًئئغدئلالمۈب مامائ هکر ب   ۉبآ ،راب-

 ۉبآ .رؤيريگ هديجته   ،پئيپالاي اضابپآ ىباي لالئبدآ هو لآ  تر  س د   سيميرب  هغائپ .رؤيريتي   هکر ب   ۉبآ ئًئيارهپ   گًيسيميرب  هغائپ لاليب

 اهما   .رايلۈب کلج  يکچ   اس ائ ،پيگئآ يًيگيدًل  گ   ًگيسيميرو  ر ض   لاۇ .ئدپلااۇ زاهاي ر کاغات ريب مؤييا   ،پيچگ   هيگاإ کرب  

  .رايياۉ يگااۇ ،پۉيغۈ يًيلا   کر  بؤۆه ادًئضلار آ يگۉياۇ سيميرب  هغائپ

 اپئلاد ًگيکرب   ۉبآ ،يگۈض وادلۉضر   رل اباداض ،يگۈيطد  يگ پار ات اًئر اتابيۆگ ًگئبئضر اي ىيميک وۆگ ليدا   لاللۉضر  

 ًگيًيرل  يۆتۆض ىيد يکرب   ۉبآ ادًئتاغو  ولو لار ئض کس  گ   مئيگۈض ًگيسيميرب  هغائپ رل اۇ  .ررل ايالئمضطات وادس ئاغر يب ئًئاغلمۈب

 ئلاميل ۈب پئضاًئه ود  ر ل  مم  د   غائلاپئلاد لاۇ .ررل ئدپئيضالاضه ا  ًيگيديللب   پيدا   ماما ائز اهاي ولۈب ئطئضاضا   ًگاي

 يًض   لاللۉضر  - :رؤيييد هليغ   /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لالآ ،یغۈ/ راهاۇ يتر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه ه،دکيلل  يغ   .ررل  يدپييػيد

 اپئلاد ًگيًض   هدس يميرل  ػاي يوي  يۆد پيؤدي سيب يگۈيطاۇ ،يدتا   لۉبلا ادز اهاي ولۈب يػاي مۆدئه ًگاي ًگيسيميًيد ًگيسيب
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  .-يلؤمتا   لۉبًگئ لائاغلمۈب

 ًگيرًل  يهئه ./!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئدر اهاۇ يتر  س د   مادآ يًجيلکاي ور  ب   ئيۉلئك غۈغل الائ يگااۇ ،پيديغ  

 تدأ ىل  يب يگۉياۇ هد-ند   رؤيلگ   چايماططغئ ،پيديغا   ئًئر ل -ئكديالياض اپئلاد يکرب   ۉبآ ًگئر هالادآ ئلآ تر  س د   يريها  

 رئآغ لاۇ .رئدپئلغا زآ هؤگًمل  پ  د   ،پۆغۆد اًئتضآ اقيآ اداباۉ تاغض ،ىيلو   رئدپۉلۈب ئكػئًئمد ريب هليغ   هدر ي   لۈغ .رؤػييدا  

  .ررل  ؤيدا   تدأ ىل  يب يگۉيي اۇطيدلأ ًگيرل  يکدأ ً  يده   وۆگ لۈغ .ئدر ئتاي هدکغ  ۆد ادلاد سئضوار اي هو ئداضطاد

 هو ريالغاۇد ،یا  - :رؤيييد هليغ   ،پيًل  ز ۆي ار ل ي اۇ ريها   ًگيرًل  يهئه ،ريگالۈيطار اتغۉ يًيػاي کم  تا   تدأ ىل  يب يگۉياۇ رهالادآ

 ند   ىه   ريزؤد .نيدتا   لۉبلا پيييد ىئلطئر يآ رالئملئغر غا-اپمغا ئالدًئضار آ ًگئر يالالمۉضۉه يػاي ۉب ىه   ،رالتضۇد

 ًگيًه   رگ  ا   .ريدًل  يب سيًگيدد  ه   هو سيًگيته  -مۆد ًگيسيض ادياۇ ه،طغۆد لۈي ئوغۈ عاي ۉب رگ  ا   .ىيريدس يًگيريب ًگيسيض

 يممت   ىيچاۆ نئػًگئلاي هو ًگيسرک  ئگ لۈي ئرۇغد يگااه ،رۉدۉغ نئػئياد ود  س يض ًگيًه   ه،طتيگ ئكلػًگئلاي هدميػاي

  .-ًگيرب  

 لاۇ- يررل  يؤبک اهما   .ررل  ؤيرب   راباد يًيگيدًػ  ل  تدأ وۆگ لۈغ ليدا   ًگئًئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه ئراپۈت ريب ًگئر الئچتاياو ۇر

 يگيدًػ  ل  تدأ واچآ-چآ يگۉياۇ .ررل  ؤيييد -يگۈض واديآ ئتلآ- الطۈب يطؤچ  رييب هًي   .ررل  ؤيييد -يدػل  تدأ يگۈض ود  يۆگ ئتلآ

ً  يب پيليدا   ريکيپ هليغ   ادار اب ئلآ .سم  ػيلگ   کم  تا   کيلۆلز ۆييکاي لآ  .ۈقي هذبۆغ ادار اب  ند   وادًئاغلمئيالالچ پيلييد رل

 نيلؤه يگيدکر ب   ۉبآ يتر  س د   ًگئياپئلاد ئالئمد يگۈض ود  س يميرب  هغائپ ىل  يب ليلد   ۉغ ه،دکيلل  يغ   .ىئضالالض یادۉد

  .ئدلۈب

 

کايا  تد 

 

 تاپو   يگۉياۇ ،اديلغا مۉدراه وادًئتاغب کم  تا   تاهسئد يگااۇ رل اباداض ،پيػرل  ي   هًيمل  أ ئكلئالب سيميرب  هغائپ ادياچاد

 تهم  ادۉه- :يدييد هليغ   پئئمچ هر ب  يۆه راهاۇ يتر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه ،يگاإ وادًئز المۈب وايآ راباد ئالدار اب ئئغديلۈب

  .-ىيرط  ک   يًيليد يگۉياۇ ىه   ه،طييد ريدپۆلاإ  تهم  ادۉه نيک رد   .يگؤمييد ريدپۆلاإ 

 لۈغ ۉب .ريدپيدا   تي  يي يگم  ييد -يريد ئللار آ ئغالئض ،يگه  ئک ًگئيلالآ رب  هغائپ تهم  ادۉه- ىل  يب زئض ۉب لاۇ

 يرل  ز ئض ىي  يد ... ادًئياي ًگيًيررل  گؤيدر و  ر پ   زاإ رل اۇ  ،يگؤمييد يلاإ  سيگر د   ار ياللۈب تاپو   اديۉلۈي ًگئيلالآ- :ًگئيلااغتلالآ

 پئديغا هد-هًي   لاۇ ،رل  يدر ت  ئگ اياضمآ ئلاي يرل  ػيرت  ئگ ئياطاي ئهلاططئذيل آ  تهم  ادۉه- :-ادًئذئر ات- ًگئًئر ابات .رئدئلاي

 کره  ۆديئض ئيۉداۇ هًتيپ هيئي لاۇ .ريدلدأ ئرۇغد کم  يگک  ئي هًيريها   ًگيرًل  يهئه ئياۇ هو رئدلئتاب زئض ۉب .رؤيليييد -رل  گ  

  .ريدپيي-يد ۈقًل  اإ  تهم  ادۉه ادئياه همچئگ ،ىيچاۆ

 واتاي هدًيگغ  ۆد کر  بؤۆه زاإ سيميرب  هغائپ .رؤيريگ اًئاغتاۇ ًگئياپاتضۉه ،پيديغا   يزئض ۉب کرب   ۉبآ يتر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه

 هد-ند   رايپاي ييۆزۆي ايگر ۈض ،رايالآغ پاػاۇغ وادًئيگاغاي يگۉياۇ ،پئر لا-ئچ ئيۉيۇد يًم  ي   ًگيسيميرب  هغائپ لاۇ .ىک  ا  

 -ىيرض  -هک ئًئر الاليآ-لا   يگۉياۇ ىه   ه،طييد يدلاإ  تهم  ادۉه نيک رد  - :هدر ب  يۆه راهاۇ تاغو  لۈغ .رايراب هديجته   ورر  د  

  :يگااۇ کرب   ۉبآ .ىک  ا   وار ۉد پيييد

  .رؤيييد – ؟ههؤي ًگئداز  ور  ئي پئدار ياي هؤدييۆد ۉب ه؟هؤي ًگئيايديآ ،راهاۇ ،یا   –

 ابتۉد ىل  يب يرل  ز ئض وايار باچ تاۇ ئرلار ز   ئكلتاغبتب   هو رايئمچ هر ب  يۆه کرب   ۉبآ .رؤغيۆد ود  ر ب  يۆه ،پيديغا   يزئض ۉب راهاۇ

  :الطۈب وادييگۉۈض ،پئديآ

 هًيرگؤيدر و  ر پ   ًگيدهم  ادۉه نيک رد   اهما   .يدلاإ  تهم  ادۉه ادياۇ ،الطۈب وؤيدا   تادابائ هدهم  ادۉه نيک رد   ،ريالالمۉضۉه ،یا   –
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 سم  تي   هًيگت  ا   ًگئًئر ئد-اچ کيکلييب   يگۉياۇ ئياز ۈت ئكلئياپ .ريديريد هو ريدکج  لم  اإ  تاغو  چيد لاۇ ادياۇ ،الطۈب وؤيدا   تادابائ

  . -يچدگ   ررل  ب  هغائپ پئک ند   يگاإ وادياۇ .ريدر ب  هغائپ ريب هًگيد تهم  ادۉه- :رايلااۇ ئتايآ ۉغ لاۇ ،پيييد هليغ   .رؤيييد –

  :راهاۇ

 اديۈغ .مۉدلۈب ئلاي کيدم  تيغا   سيگر د   يگاإ هو مۆديتاإ ىيريديد  يغا   تاغو  لۈغ ليدا   ه،دمييد  يغا   ود  کر ب   ۉبآ ئتايآ ۉب ىه   –

 .رؤيييد – نئديگآ ئًئئغچدامئمتر آ ود  ًه   ًگيکرب   ۉبآ

  :کرب   ۉبآ ايگر ۈض

 ،پيًيدا   سًگئئر غائغ زاإ ئئغلاوالت ادياۇ ،سيًگط  ييد ىئياياز غا ئًغئئرلايئتاغب ند   ًگييؤييۆد يکاي رگ  ا   ،ريالالمۉضۉه ،یا   –

 .رؤيييد – ًگيدا   ئسًگئئر اب هدلا   ىيچاۆ اقرهئدلغا هگييب   يًيًيد مطالائ

 اپئلاد ئياۇ هو رؤػيل  تدأ ىل  يب يگۉياۇ ،پۉرۉت ود  ًيري   راهاۇ يتر  س د   ،اديلۈب کج  غۆد ود  ر ب  يۆه پئديآ يرل  ز ئض ۉب لاۇ

  .ررل  يدپيػل  تدأ ىل  يب يگۉياۇ رل  يلً  يده   يدلأ وۆگ لۈغ .رايالتغۉ ىل  يب ئئغيللۈب

 

کايا  تد 

 

 زاإ هو يًيگم  تيگ اهاغ ،پيرب   اقدياب ند   رگ  ػل   هديز   ىباي اهاضاۉ يگاإ ود  ًيسم  تا   چئ گ هًيمل  أ تر  ئدآ اپاتضۉه يتر  س د  

 اهاضاۉ ئتاغو  هدًيگغ  ۆد لاجآ سيميرب  هغائپ .رايرۉيۉب ئاغلمآ پئضاب ييؤلکاۆ  لاۇ هد-ند   ئًئاغلمآ ئًئر آ ًگئًئضالال

 تاطۉغر هًيگم  تيگ اهاغ ًگئياهاضاۉ ىل  يب يلکاي ،يگۈيطلۈب اپئلاد کرب   ۉبآ .ئدياهار اۉغ سيًد   اهما   ،ئدپئئمچ ود  ً  يده  

  :ررل  ؤيييد هليغ   يگااۇ رل اباداض .رؤيرب  

 .اقز اۉ لۈي يًلچ   اهاغ ود  ر ي   ۉب .رالئدتاغۈب ظاب وادًئضمالاد ئكًلئبات هو رل ۉ دلۈب تت  ر ۆه رپالار آ ،يريها   ًگيرًل  يهئه ،یا   –

  .ررل  يدپيييد – ريدلدأ رشۆد اقرهئدغالغاد ود  ً  يده   يرگ  ػل  

  :کرب   ۉبآ اديۈغ

  .رؤيرب   پغاۈج ،پيييد – ىلم  يب پۉزۈب ئًغئۉريۉب ور  ب   ًگئياپاتضۉه يتر  س د   ىه   .رئدئچهادر اي هو رئدر اي هس يب لااغتلالآ کييب   –

 ااغمغالغۈد اًئياي ًگيکرب   ۉبآ يريها   ًگيرًل  يهئه يگاإ وادز اهار اۉغ اهاضاۉ .رايدار اۉغ ىل  يب وۉغغۈ ئياهاضاۉ ،پيديغ  

  :وادياۇ تاغو  لۈغ .رؤير  ئي ادايئپ ،وؤيمۆه اتآ لاۇ .ررل  ؤيريتگ   ئًئتآ يگۉياۇ .رايئمچ ود  يۆيي اإريها   ًگيرًل  يهئه .رؤيلگ  

  :لاۇ .ررل ايار ۈض پيييد – ؟ًگيرضؤييم  ۆه ًگائتآ ىيچاۆ ههؤي ،يريها   ًگيرًل  يهئه ،یا   –

 ًگيميک رد  - :ًگئياپاتضۉه يتر  س د   ىه   يبؤبض   .ىيرؤيييد ىيًگطيض امئاغيآ ًگيًه   واز ۈت وار ۉت اديۉلۈي ًگئيادۉد ىه   –

 پغاۈج ،پيييد – نيدتيغا   يًيًي  يد -رد  ا   مار اد ئيۉداۇ حاوز ۇد هًيًت   يگۉيۇا لااغيتادۉد ه،ًگطيض واز ۈت اديۉلۈي لالآ اًئاغيآ

 .رؤيرب  

 

کايا  تد 

 

 يلکاي لاۇ .رؤيدا   يگلغاز غۈ مادآ ئلتآ تيليو  ۆد ىباي اذيل ۉت هدًيررل  ۆوإد يًجيلکاي ًگئًئئغلاپئلاد ًگئئغددئض کرب   ۉبآ

 ًگئًئر پالار آ او ر اچ .رايلۉغغۈ هًيرل  تت  ر ۆه پار آ هو رؤيدا   ئًئضاو اد کيرلب  هغائپ ،رايلۈب تت  ر ۆه ايگر ۈض ،پۉلۈب والمۉضۉه

  :يگااۇ هو ررل  ؤيرب  اي وۉغغۈ اًئياي ًگيکرب   ۉبآ ،پيديغا   ئًئئغديلۈب تاپو   ًگيسيميرب  هغائپ رل اۇ  .ررل ايلۈب تت  ر ۆه يطمم  د  

 .ررل  ؤيييد – رئيآ ئتز کا ود  س يب ىيچاۆ سئمئاغلمۈب وۉيۈب يگااض ًگيسيب –
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  :هکر ب   ۉبآ رل اباداض

 اقرهئيآ واديۉًيۈب ًگئر ل اۇ  ئتز کا هو کره  ب  اي تغاوۈض ار ل اۇ  ئلاي رالئر غئ ييز  اإ يگلغاز غۈ ًگئر ل اۇ  .ۈقي رگ  ػل   هدً  يده   –

  .ررل  ؤيييد – کر  گ  

  :وؤرهب   يصاۆ هًيًي  يد ًگئر ل اۇ  کرب   ۉبآ

 نک   يًيدًب  سئد هيۆد هرجيب وادًئر التاز  وؤيرب   پيييد تز کا يکدأ يۆروإد ًگيسيميرب  هغائپ رل اۇ  رگ  ا   ،وۉلطۈب ماضلا وادلالآ –

 رؤيييد – ىيرغ  و  ئض ىل  يب چئلغئ ئغر غا ار ل اۇ  ه،د-رل  رض  ب  

 لاۇ .راييغۈ يًيريب ود  ًيررل  يها   ًگئر ل اباداض هدًيرضد   ًگيًيضز  و  ر د   چاۆ  ًگيرد  ؤغ ۉب .رؤيديرکب   ييؤًيده   کرب   ۉبآ ،پيديغ  

 ،پۉيغۈ ئيلالئبدآ ىباي الذات هدًيطييجۆچاۆ هو ئهاو آ ىباي ريب  ۆز هدًيريب هًي   ،ئًئلآ تر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه هدز  و  ر د   ريب

 .رؤيًل  چيۆگ ند   رل اۇ  ،پيديغ   .ررل ايلۉغغۈ اذيل ۉت رپالار آ تت  ر ۆه يدلأ .رؤيديرکب   يگر  و  ئت-ظاد هو رايلآ هًيلا   ئلۇ د يرل  ػاي

 .راييلۇ د اًئس ا ائچيۉيۈب ۉقريۉب ،پيدا   رل  ػاي ئػاغي پئک ادهاغ لاۇ .رايرئاغچ وادهاغ ئياهاضاۉ کرب   ۉبآ يريها   ًگيرًل  يهئه

 ،پيغو  ئض ئغر غا اذيل ۉت لاۇ .رؤيرب  اي هغو  ئض ،پيرب   رگ  ػل   يگااۇ ،پللب   ريها   يديلو   ىباي تئلاد کرب   ۉبآ يريها   ًگيرًل  يهئه

 ايگر ۈض .ررل  ؤيدا   لۉبلا يگره  ب   تز کا ،پۉلۈب وۉيۈب يطيدلأ ًگئر ل اۇ  .رايدغار اد يرل  تت  ر ۆه يلدأ هو رايئمچ وۆتضاۆ وادياۇ

  .رايراب اهامي   ود  ر ي   لاۇ تئلاد

 ئدپئر ئدغاز آ وادلۈي ئهادآ راپۈت ريب ىل  يب رکل  يرلگؤل  يد هو رل و ادلآ يليد رد   ،پيدا   ئًئضاو اد کيرلب  هغائپ پاسز ک   هميليض  ۆه

ي يأس مد   ادًئر ئدآ .رايراب پئلآ رل  غو  ئض يلچيۆگ ئغر يگا غااۇ تئلاد .يدپۆيػاۆ اًئغاد يگۉياۇ مادآ يضلا  - په ا  د-ند  

ً  د  ؤج هو رايل ار اي ادًئاغب زاإ ئياۇ ىل  يب ئضايس اي لۈغ ًگييۆزاإ ئػداو  ور  ۆدلاإ  - :رؤيييد هليغ   يگااۇ تئلاد .رايلالۈي همً

 ًگئتاغو  والمۉضۉه هو ًگيدر ۆدلاإ  ئًئضۉوغۈ ًگاي ًگئر يالاًطائ ًگئتاغو  رئپلا ،ئػداو  ،یا   ،ىض   ىيضؤت ًگً  ي  

ً  د  ؤج يًيدب  را   ًگاي ًگئر هالادآ   .-ًگئدلالۈي همً

 وايب   ىييل  ػيًگيگ ئسئهاالو  واديآ اچغاطغئ ۉب .رايلغا هگييب   ئاغدياب مطالائ ،پئرلغئ ييز  اإ ًگيًيرل  ػاي رغ   ًگييؤميليض  ۆه

 ئكيآ ًگئر ذالئر ات ۉب .کيدًيدا   ترغ   ئاغميتآ اچغاطغئ هدکم  تا   وايب   ئًئذئر ات ًگئر ل اپئلاد سيب .کج  کچ   ااغز اۉ لاۇ ،کط  تا  

  .رئديايآ اػئتاپ يجيس  ب   واداج ئيايب  

 ليته  وإد هو ئاغًمئلآ ًگيمرتت  ۉًيآ ، ًگيدرؤػيار يا   ، ًگئداوض   ، ًگيػک   ،ًگييؤلجد   ،ًگئر اده   ، ًگييللۆبۉ ، ًگييأر يسج  

 /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لالآ ،یغۈ/ ًگيديلو   ىباي تئلاد ئاغه-ىئلآ پئلئضاب ًگيررل  د  ؤغ يکل  يب   هد-ند   ًگيلد  ًج  

 يللب   ؤممد   ئرالئمديايغۈرل وادًئتابياد يگۉياۇ ًگئر هالاجآ هد-ند   يگۈيطاغآ لاهآ ىل  يب ئئغلايادر ه   هو يگيًلره  د  ا  

 ترإد ًگئًئلئي يجريد يًجيريب واۇ ىل  يب يگۉياۇ .صيرؤيًکل  چؤ  ىل  يب کم  تا   تار اػائ ريب هًگيد ئرل االو  ۉب ،يگۈيطلۈب

 يجريد ييجۆچاۆ واۇ لاۇ .رؤيليػل  تدأ هديۆکمئ د اپئلاد ييۆگغاب ه،ًيطيکاي واۇ ًگئًئيآ يًجيريب ًگيًيگيػرک  يت

  .رايلۈب تاپو   ييۆگغاب اديلغا وۆگ سيکض   اًئاغرهاتغۉ ًگئًئيآ ييجۆدر إد ًگيًيگيػرک  يت ترإد ًگئًئلئي

 

کايا  تد 

 

  :رئدپئز اي هليغ   ادًئباتيک -خئر ات- زاإ ئرابات ريرج   تهم  ادۉه

ي يوئگ ًگئر اهاۇ يتر  س د   ،پۉلۈب ئكلز امغيگۉاۇ ريب ادًئضار آ ًگيديلو   ىباي تئلاد ىل  يب راهاۇ يتر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه

 رالئچيگلاپۈت هو ريالامغۉد ادپار ات راچ ،پۉلۈب تت  ر ۆه رپالار آ :رئداالو  ئالدالغآ ۉغ يبؤبض   يگۉياۇ .رئدپاًجائ وادياۇ

 وؤيليب پئديآ رل  ز ئض ظس  ًگه   ار ئغغ هو يلليد رپ  چ   لاۇ .يدپيدا   يگلغاز غۈ ادلۉضۈه لايآ ريب ىي  يد ابالاغض اداججض   .يدپأر إد
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 زۆي ظبؤ ،پيديغا   ئراباد ئالدار اب ئئغديلۈب تاپو   ًگيًيرو  ر ض   ًگيرمل  ل  أ لاۇ .ريدپيدا   ئًئضاو اد کيرلب  هغائپ ،پۉلۈب لايآ

 هر يو  ۆي ىباي کيلؤه .رايرئيآ ئتز کا رئدز اهاي واديۉًيۈب ًگئر ل اۇ  ،پئر ئدػئيات ار پالار آ ييۆزاإ لاۇ .رؤيًل  ز ۆي پار ات ار پالار آ ىل  يب ئلتآ

 ئًئضاو اد کيرلب  هغائپ اداهامي   ًگئباسز ک   هميليض  ۆه اداججض   ايگر ۈض .رايلۈب ىئبات يگااۇ هليب ىل  يب ئضاپيات نيمت   يًب  

  :ىيچاۆ اقمتايات ييۆزاإ يگااۇ ،پيديغا   يًيگيديؤيدا  

  .رؤيييد – ئدر ۉيۉب پيييد -لۈب هليب ىل  يب يگۉياۇ هو راب اًئياي ًگييؤميليض  ۆه- يگااه یادۉد ،رب  هغائپ ىه   –

 .يدر ؤيليب ئًئئغدئچوادلآ ند   ًگئياداججض   ىيچاۆ يگيديؤيدا   ئًئضاو اد کيرلب  هغائپ واديلاي ند   ًگييۆزاإ هميليض  ۆه

 ولۉغغۈ هيۆزاإ اداججض   .رايرئاغچ اًئياي زاإ ئياۇ هو رازياي پغاۈج ئويگا غۈاۇ ىل  يب يتي  يي کم  تا   پد   يًيرغ   يگۉياۇ اهما  

 وادًگئر ًالئالي زاإ ىض  - :رازياي تاد هليغ   يگااۇ ،پيديغا   يًيگيديؤيلگ   يگۉياۇ هميليض  ۆه .رايراب اهامي   ىل  يب رپالار آ يدلأ

 يسيميرل  ز ئض ًگيسيميريب-يريب هو ئلاغۉغۉد ،پيديغ   .رئدلغا هدر ي   لۈغ يرگ  ػل   هو لگ   اس ئمئياي ًگيسيب ىل  يب مادآ يکاي

  .-يلد  يغا  

ي ليه   تو  دئغ ادر ل اۇ  ،يگۈيطاغۉغۉد رل اۇ  .رايراب اًئياي ًگييؤميليض  ۆه ىل  يب مادآ واۇ وادًئر ًالئالي ًگييۆزاإ اداججض  

  :واداداججض   رل اۇ  .رؤيلگ   پئديغا هًيرگ  ػل   زاإ هو رايلۈب ىئبات ؤميليض  ۆه اداججض   .ررل اغياياي رل اۇ  ،پيديغ   .رايياياۇ

  :ار ل اۇ  لاۇ .ررل ايار ۈض پيييد – ؟ًگيدتيغه ا  هؤي هو ًگيدته ا  هؤي ،پيديگ اًئياي ًگييؤميليض  ۆه –

 :رل اۇ  .رؤيرب   پغاۈج ،پيييد – نئدغل ايکي ىل  يب يگۉياۇ هو مۉدلۈب ئلايآ يگۉياۇ –

 :لاۇ ،ادًئر يالار ۈض پيييد – ئ؟ًگمئدلآ ًگئلغا –

  .رؤيرب   پغاۈج پيييد – ۈقي –

 :يگااۇ الطۈب رل اۇ 

 .ررل  ؤيييد – صئر المۈب وۉيۈب يگااض سيب اطۈغي .لآ ًگئلغا اد-راب يدًاي .ًگيًک  ا   ىل  گ   ىيچاۆ ًگيتو  دئغ هًگيد ىض   ادياۇ –

 هو رؤيره  ب  يغۈ لغا ئياۇ هميليض  ۆه .رؤيدا   پل ات ًگئلغا وادياۇ ،پئر اب اًئياي ًگييؤميليض  ۆه هد-هًي   اداججض   ه،دکيلل  يغ  

  :پئئمچ هيۆتضاۆ ًگئيلغا

  .رؤيييد – ؟ًگئدر ۉيۉب زاهاي تاغو  هؤچي هدس يديۆگ-هجيگ ىض   –

  :لاۇ

 :يگااۇ هميليض  ۆه .رؤيرب   پغاۈج ،پيييد – زاهاي تاغو  ظبؤ –

 ىلئ زاهاي يکاي ۉب يبؤبض   .ئًئر ل ز اهاي ئضطاي هو ود  ر اي .ىئر ايرئيآ ئزاهاي تاغو  يکاي وادر ل اۇ  هًيري   ًگًگئئلغا ًگيًض   ىه   –

  .رؤيييد – رايلۈب

  :پۆيػاۆ يطيدلأ ًگئر ل اۇ  .رؤيريتي   ئداز  والئديآ ار ل اۇ  ،پيلگ   پئديغا اداججض  

 يدًاي .ۉقدلۈب وۉيۈب لايآ ئچيلاي ار غاضاه ريب ،پۆرواإ زۆي واداللمۈب ىئبات هدهم  ادۉه .کيدتا   عاي زاهار اي ًگً  ي   سيب –

 ار غاضاه هديۆيگاإ ًگئر رل ادلئآل يدلأ يسيهۆزاإ ىل  يب سيميػيمتا   ۉب سيب .ۈقي سيهۆزۆي ئلاي رد  يگ اًئياي ًگيکرب   ۉبآ ًگيسيب

 .ررل  ؤيييد – کيدتا  

  :اداججض   هًي   رل اۇ  ايگر ۈض

 ،ريکه   ،ئچيلاي ًگيًض   سيب .ئدلۈب وايآ ًگئئغدئچوادلآ هو ًگئئغدئچيلاي ًگيًض   هس يب .تا   شل اد ييگۆزاإ ىض   –

 زئگ سيطذ  بۆغ اًئئغدالرهئدغاز آ وادلۈي ،پادلآ ئرهالادآ ًگيػاي هو ًگائئغديايز   سيطج  يتي   هد-ند   واغيل او لۈ هتو  دئغ

  .رؤيييد – رل ۈب ادغاد وادئملايادر ه   ند   کره  ب   تزي  ا  - راز آ يگااض هو سم  ػيلگ   قالمۈب ىئبات يگااض هس يب .کيدر يتي  

 وايآ يًيرکل  يديؤييۆکاإ  هًيرل  ػيمتا   ،پيرب  اي يچلاي اًئياي ًگيکرب   ۉبآ ئضاپيات نيمت   يًب   .رايراب لۉضۈه اداججض   ايگر ۈض
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  :پيًل  ز ۆي هکر ب   ۉبآ راهاۇ يتر  س د   .ررل  ؤيدا  

 يدًاي .ًگئدارهئديلاس ج   ئرل اۇ  ند   ىض   .رل  يدر ۆواإ زۆي هد-هًي   رل اۇ  .ًگيدم  گد   ار ل اۇ  ىض   .رل ۉ دلۈب تت  ر ۆه کس  گ   ريب رل اۇ  –

 هو ىيطم  گد   اًئر يالالمۉضۉه ود  ًيچاي ًگئر ل اۇ  لاۇ ،یغۈ .رب  اي وارهپ   ئلاي رل آ  راباد وادًئياداغي ًگئر ل اۇ  ادئلاد ىض  

 .رؤيييد – ىيرضيچگ   وادچئلغئ يًيرلل  دأ والمۉضۉه

 زاإ هر يو  ۆي ىباي کيلؤه .رؤغيۆد لۈي پار ات ار ل اۇ  ،أر ئگ ايارهپ   تئلاد .رؤيرب  اي وارهپ  -مۆکئ د ادئلاد کرب   ۉبآ يريها   ًگيرًل  يهئه

  :پيًل  ز ۆي اًئر اپۈت

 زاإ سيب ،ئلاي رل  يب يسيميگيديؤمػياۆ ىل  يب يتي  يي کم  غو  ئض ًگيسيب تئلاد .رئدپۉلۈب حگؤر گ  ػل   هدس يميري   وار ۉد ۉب ًگيسيب –

  .رؤيييد – يلره  ۆواإ هًگ  يدي   يرلک  ۉ  ،پئدغار اد ئسئمئتااغمج  

 هًيرکل  يدير  ي  ا   ايۉلۈي اقلمۈب ىئبات ،پپالۈت تز کا ،پغار اد ًگئر ل اۇ  هو رؤيدا   گد  اي-اغر ۈض تئلاد .ررل ايغار اد پپالۈت االداض رل اۇ 

  :وادًئتاغيتاپ ئكلاپئلاد .رؤيريتي   هًيريها   ًگيرًل  يهئه ئياداغي لاۇ .رؤيريتي   زئگ

 يًيطض   واز آ .ريل  ۆرضئگ پئياليآ اًئضار آ ًگئر ل اۇ  ئتاغو  زاهاي ود  ر اي .رب  اي ئرهالادآ رادهاًا ائًئر ل اپيات ًگئر ل اۇ  ىض   –

  .رؤيليرب   وارهپ   پيييد – رئديلاس ج   ئرل اۇ  ،رل  ط  م  تيغا   رگ  ه ا  و رًل  يرضيتي   زئگ هًيرکل  يدد  ًيًيد مطالائ ًگئر ل اۇ  ،پيديغا  

 اًئضالئبلا ًگييأر يو  ۆي ىباي کيلؤه ئًئلتآ واۇ لاۇ .رؤيرب  اي ئلتآ هؤچرييب الئبلا رد   پار ات اتااغمج   ۉب ،پيري  ا   ايارهپ   تئلاد

 – -کيدم  تيغا  -  الطۈب يريؤبک ،-کيدتيغا   واز آ- :يريؤبک ًگئر ل اۇ  .ررل  ؤيريتگ   اًئياي ًگئدئلاد يگيلؤه رالئلتآ .رؤيرب  اي

 ادًئهاو -ۇد ًگيگيػپل  گ   .رؤيرب   پغاۈج ند   لاۇ .رايار ۈض ئياداغي وادياۇ ،پئر ئاغچ اًئياي يگيلؤه تئلاد .ررل  ؤيلگ   ،پيييد

  :وه راياًجائ ئتغا ود  پگ   ۉب تئلاد .رؤيييد -يدييد هليغ   سًگئئهادآ لۈغ ًگيسيض- :ادًئالد اپاتضۉه تهم  ادۉه کيلؤه

 وۉيۈب واداللمۈب ىئبات اهلاططئذيل آ  تهم  ادۉه مس  يًد   ند   يگۈض واديلۈب وۉيۈب لايآ ۉقزۈب ريب رؤالًئز  ىض   ،تاي ،یا   –

 ىض   .ًگئرضايلۈب ئچالميتآ يًيگيدلدأ ًگئهادآ ًگيًض   ،پيييد -سًگئئهادآ ًگيسيض تهم  ادۉه- ىض   ئ؟ًگمئرضايرئچغا

 – زامئمچ ود  ًگيگر  ۆي ًگيًض   ئتادآ ئكرلئپلا هو سلم  گ   هله  ه ا  دًض   يگيئض ولۈب هًيًيد مطالائ ه،دتب  لا   ،ًگئپطۉلۈب رئپلا

  .رؤيييد

 :يگااۇ تئلاد .ىک  ا   وار ۉد مادآ ريب ئلچئلغئ چيگالاي يلا   ادًئياي ه،رضئگ ،رؤيدر  ض   تئلاد ايگر ۈض

  .رؤيييد – صک   ئًئغاب ًگئتاغبتب   ۉب ،راۉ –

 :پيلگ   اًئياي ًگئدئلاد اداتلا ۉبآ .رؤيرۆدلي اإ گيلؤه ،پئر مائچ ئًئجئلغئ ادابلۈغ مادآ لاۇ

 :يگااۇ تئلاد .رؤيييد – ؟ًگيدر ۆدلاإ  ئياۇ ىيچاۆ ههؤي ،ئديالمۉضۉه لاۇ .نيدتيغا   يًيطض   واز آ ادًئضالئبلا يگۉياۇ ىه   –

  .رؤيييد – ررل  يديؤمتيغا   رل غاغاب ،يگالطۈب ود  يغا   واز آ ىض   رگ  ا   .ئدلۈب تت  ر ۆه يدًاي ،اد-الطۈب ولۈب والمۉضۉه يگاإ لاۇ –

 تيآ هًيگيدکج  م  تيگ هر ي   چيد ادًئتضآ ًگئًئاغدياب يگۉياۇ ،پاًجائ وادياۇ اداتلا ۉبآ .رايدئًجائ ئياداتلا ۉبآ تئلاد ،پيديغ  

 :وؤرهب   يصاۆ وؤک اًئر يالاديآ يگۉياۇ کرب   ۉبآ .رؤيرب   يگۆررۆگ هکر ب   ۉبآ ئياالو  ولۈب هو راييلۇ د ؤًيده   ايگر ۈض .رؤيچاي

 لاۇ ،ئدالطۈب ئكدالمۈب رگؤغأ ئئغدر ئپلا ًگيگيلؤه يگااۇ رگ  ا   .سم  تا   ئغر غا اتاياييد-ىيد ه،د-هطته ا  هؤي لاۇ .ريدر يها   تئلاد –

  .رؤيييد – يدس ره  ۆدلاإ  ئياۇ سيگر د  

 ًگئر اهاۇ ىل  يب کيلؤه .رؤيريديۆغۆد يگااۇ ئياداغي ،پيلگ   اًئر ۉزۉد ًگئر اهاۇ يتر  س د   ،يگۈيطلۈب تئهۉؤي ود  کر ب   ۉبآ اداتلا ۉبآ

 ًگيکرب   ۉبآ يتر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه هو رايياًغئ ئتغا ،پيديغا   ئياداغي ۉب راهاۇ .ئدر اب رالئمغاًتغا ئلۉللتضۇد ادًئضار آ

  :يگااۇ ،پيلگ   اًئياي

 اًئئغديلۈب والمۉضۉه ًگيگيلؤه اداتلا ۉبآ ،اًذائ .رئدپالغاب پيرۆدلاإ  ئريالالمۉضۉه ،پئر ئض ئًئجئلغئ مۉلۉ ز تئلاد –

  .رؤيييد – رئػبات ؤػيک غاغاب ييؤپيزو   ۉب ،پئداغۈب ود  کيرليها   ئياۇ .ريدپيًل  ياإ اًئلايآ ،پيرۆدلاإ  ئياۇ تئلاد .رؤيرب   ئكلتاياغ
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  :/!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لالآ ،یغۈ/ کرب   ۉبآ

 وار ئػبات يگااۇ ًگيًه   .ريديؤيدا   يرل  ػاي پغاۈض ئكيل  هًيد هًگيد لۇا .رئديادًئر ل اباداض کييب   ًگيسيميرب  هغائپ تئلاد –

 يرل  تي  يضؤد ئكلاوالت هو ئكلئملئلائ ،کيلتر ه   ،ئكليغار ئتاب ادتئلاد يبؤبض   .سلم  يب پيدر  ئي نيک چيد غاغاب واديي اۇميػاي

  .رؤيييد – ريدًل  س  ب   ىل  يب رل  تي  يضؤد يلۆگو اإ هليغ   لاۇ .ىً  مل  ج  

 :يگااۇ ،پئر ئاغچ ييأر يو  ۆي ىباي نيممت  ۆه ئيغاۇد ًگيگيلؤه ،پيگئآ يًيگج  م  چگ   ًگييۆزئض راهاۇ يتر  س د  

  .رؤيييد – تا   پل ات ئيۉيۉد ًگئيغاۇد –

 زاإ ًگيميممت  ۆه- وادتاغيتاپ ئكلاپئلاد .رؤيدا   پل ات ئيۉيۉد ًگيگيلؤه ،پيلگ   اًئياي ًگيکرب   ۉبآ يتر  س د   نيممت  ۆه

 ًگئر اهاۇ يتر  س د   هدػاي ۉب تئلاد .رؤيليرب   وارهپ   پيييد -يللم  گ   هکي   تئلاد ىيچاۆ يگيديؤيدا   پل ات ئيۉيۉد ًگئًئيغاۇد

 هًيدگؤر د   ًگئياپئلاد لاۇ .رؤيلگ   اتاغيتاپ-هيۆياإ ئكلاپئلاد ادلاد هکي   تئلاد ،پيديغ   .راييۉد ئًئئغدر اب ًگئًئضلالااغت

 هدر ي   لاۇ ًگئر اهاۇ يتر  س د   ئتاغو  اقًجئلاض اًئياي ًگيکرب   ۉبآ يتر  س د   ًگييۆزاإ وادياۇ ،پيرب  اي مادآ اًئياي ًگئلاليب ،ؤيکؤرهيگ

  .رؤيدا   لۉبلا ئًئػئياد يگۉياۇ لاليب .رؤيدا   عئياد ئًئئغلز المۈب

 هو رايرۉت ود  ًيري   ،پۆرئگ ئدئلاد لاۇ .ىک  ا   وار ۉتاۇ ادًئطئپغا ًگيديجته   راهاۇ يتر  س د   ه،دًت  ي   اًئطئپغا ًگيديجته   تئلاد

 :يگااۇ ،پۉتۉت وادًئضاالي ًگئدئلاد

  .رؤيييد – ؟يًگميدًل  ياإ اًئلايآ يگۉياۇ ،پيرۆدلاإ  ئهادآ والمۉضۉه –

 هکر ب   ۉبآ يتر  س د   ،پيريگ لاليب .رؤتيلا   اًئيار اض ًگيکرب   ۉبآ يتر  س د   ،پيکچ   ئياۇ راهاۇ .رؤيم  ييد تاز  چيد يگااۇ تئلاد

  :يگااۇ کرب   ۉبآ .راياميتآ ئًئئغدادًئياي يگۉياۇ ًگئر اهاۇ اهما   .رؤيرب   راباد ئًئئغدادًئس آغ ًگئًئپغا ًگئدئلاد

  .رؤيييد – ريتگ   ئدئلاد –

  :يگااۇ لاليب ،اديلۈب کرج  يگ ند   راهاۇ .راتيۉت ود  ًيلا   ًگئدئلاد ،پيلگ   لاليب

  .رؤيييد – ئدارهۉيۉب يًگيگلم  گ   ًگيًض   –

 :پۉراۉ هًيلا   يًيلا   هو راييلۇ د اًئس ائ راهاۇ

 يًييجۆتاإ ند   لاۇ .رار ۈض چيۆتاإ هو رادلآ ئًئضاپئلاد ًگيرب  هغائپ تئلاد ريزؤد .ئدلغا هدر ي   ئيۉد ًگئيار يو  ۆي کيلؤه –

 .رؤيييد – رد  ا   لۉبلا

  :يگااۇ کرب   ۉبآ .رايرۉد ادًئر ۉزۉد ًگيکرب   ۉبآ يتر  س د   تئلاد ايگر ۈض

  .رايار ۈض پيييد – ؟يًگميدًل  ياإ اًئلايآ ،پيرۆدلاإ  ئيالمۉضۉه ،تئلاد ،یا   –

 :تئلاد

 يًيًي  يد ئجئلغئ يکدأ ر ي   ًگئيلالآ تيلو   تئلاد ًگيسيميرب  هغائپ ىض   .صيرؤيدا   ماضلا واديادۉد ،يريها   ًگيرًل  يهئه ،یا   –

  .رؤيييد – ؟يًگميدم  تيغا  

 :يگااۇ کرب   ۉبآ

  .رؤيييد – نيدتيغا   يزئض ۉغ ئالدار اب ىض   وادًئس آغ کر  ؤبۆه ًگيسيميرب  هغائپ ىه   ،او اد ،رئدتاياغ لالآ –

 :يگااۇ تئلاد

  .رؤيييد – رل آ  ئًئياج ًگئر ئپلا اد-اي ًگئئغپاًئه هًگيد ئجئلغئ ًگئيلالآ –

 :کرب   ۉبآ

 .رؤيييد – تر  ئي يًگيػاي هو ولۇ د ًگائس ائ ،ًگئرضايديآ تضار  –

  :پيريتي   اًئجئلغئ يًيلا   تئلاد .ىک  ا   وار ۉتاۇ ادًئطئپغا ًگيديجته   راهاۇ هرضئگ .رايئمچ ئراغاد تئلاد
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  .رؤيييد – ئلاۇغ ًگييؤلمض   يهمۉ ،یا   ،لگ   –

 ،پيديغ   .رؤيريتي   زئگ اًئئغديالػئاغب ئياۇ ًگيکرب   ۉبآ يتر  س د   راهاۇ .ىک  ه ا  لمض   يهمۉ ئدآ ًگيًيطج  ا   ًگئر اهاۇ يتر  س د  

  .راييلۇ د هًيدگؤر گ  ػل   ،پۆيۆه اًئياو ۇرئتاغت تئلاد .رايارهمائچ يًيطض  

 

کايا  تد 

 

 عيًگي   ولۈب يػيريگ ًگييۆروإد رل  ػيًگي   ًگيًيًيد مطالائ هد-ند   وادياًئد ود  م  يليض  ۆه لئضادب   تيلو   ىباي تئلاد

 ود  ف  کۉ مادآ ريب ئلتآ ئيابيغ   صئر اد ىباي اًًض  ۆه ادًئلئي ييج-12 ًگئًئباضاد يجريد ،يگۈض ود  ًل  ۆ زۆد ئضاهاي

 ًگئهاجآ لاۇ .رئدپۉلۈب يريها   ًگئًئر التايل و   هفکۉ هو هر يسج   وادًئپار ات ئرل اػئتاپ ماجآ لاۇ .رؤيلگ   اًئتاغيتاپ ئكلاپئلاد

 .رؤيدا   لۉبلا يًيًيد مطالائ ،پيلگ   اًئتاغيتاپ ئكلاپئلاد ًگئئغددئض کرب   ۉبآ ،پۆرئگ ئًئتاوو لۉ ًگئر پالار آ هو يًيگيلسيجا  

  :لاۇ

 رهالاجآ يبؤبض   .ىيير  يچگ   امئر ايئتائغ زاإ ىه   ئرالتايل و   لاۇ .رئػبات يگااه يًيگيرليها   ًگئًئداوض   اقر ائ هو ًگييفؤکۉ –

  .رؤيدا   عئياد پيييد – ئلاي ىت   سئطغاب هو يرۆض سئيطاپۈچ رل اۇ  .ريدپيتي   ار لالايآ رئدار ل ااغچ ئرالئملاػئتاپ هو ريدپل س يجا  

 هديۆکمئ د تايامد   هد-ند   رؤيرب   غئتلغۈ ىل  يب رل اداو  پئک يگااۇ ،پالػئاغب يگااۇ ئتايل و   لي اۇريها   ًگيرًل  يهئه ه،دکيلل  يغ  

 :يگااۇ

  .رؤيييد – ىيرر  يتي   که  ئک يگااض ،پيرب  اي وۉغغۈ وادًگئس ائ ًگيًض   –

  :هديلو   ىباي تئلاد يريها   ًگيرًل  يهئه ،ادًئلئي يجريد ييج-13 ،يگۈض ود  ًچ  گ   لئي ريب واديۈغ

 لئالمک   يرل  ػاي اقرهئدغيالادابآ ئرالتر ۉي هو يگيرليها   ًگمئلاد .رئدپاوغغۈ ئرالئملاػئتاپ ،پۉلۈب واػيرپ   رهالاجآ –

 لاۇ هو زۈچ اًئياده   ىل  يب نئيارهپ   ًگيًه   ،پيکچ   وۉغغۈ ااغر ائ ىض   .رئدپئلغا ار ل ااغچ سيطيج  ۆغۆد ئلغاي يچيک هو ار لالايآ

 رل ز ار اپتاۇ رگ  ا   .لاضطار آ ،پۉوۉي وادًئر ل اپاد ئكرلئپلا هو رکيغ ىل  يب ئوۉض ًگئجئلغئ يجيريگدا   وۉيۈب ئياداج ييؤلکاۆ 

 پيييد – رۉوۈض ىل  يب يلي   ئكلئياپ ئًئيارهاد کيليريد ًگئر ل اۇ  ادياۇ ،رل اضاميغۈ ادًئاغپر ۈت کيلد  ًب   ًگئيلااغتالد يًيرل  ز ۆي

  .رؤيرب   وارهپ  

 یاجي  وئگ ًگئًئر ل اياػئي عيًگي   هو وؤيدا   سيديۆگ ييؤجيگ يگااي ود  ًيطدل  ئغ ًگئًئر الچئلئغ وار ۉد پادلئلپاي تئلاد

 يرد  ؤغ اضر اب سيًد   تاغو  لاۇ .رؤغيۆد لۈي پار ات ااغر ائ واديۉلۈي اضر اب ىل  يب ئيۉغغۈ وايرئديالتاغ يگر  ۆي ىل  يب يريگکل  ر  

 ًگئدئلاد رل اۇ  .ئدر اب رل اباۇ تابآ ئلتالاي پئک هؤچرييب هو ئديادابآ يري   ىي  يد هللۆبۉ ًگئياضر اب اهما   .ئديالمۉ رغۉ

 اًًض  ۆه هدر ي   لاۇ .رؤيديگ أر يسج   ود  ر ي   لاۇ تئلاد ايگر ۈض .ررل  ؤيدا   لۉبلا يگره  ب   چاپ هو ررل اغيل الائ وؤلميب پۉرۉد ادًئطئغر غا

 .رؤيلگ   اًئياي ًگئدئلاد ند   لاۇ .يديػيک ريب ئلالر ائ يللب   ئدآ ئلتآ اطئبلا ىباي شايآ يريها   ًگييأر يسج   .رايلۉغيگا غۈاۇ

 تغئلاض ،اًئداب ىت  ي   زئگ اًغئۉدۈلي ًگييۆجيۆگ ااغرهۉد هديۆيگاإ ًگئًئغادئغر غا ،پيگئآ يًيگيدکج  لم  يب پيغو  ئض لاۇ

 ئرلالۉپ تاغي ئالدًئئغرلايئتائغ زاإ ند   رايلآ ىئتاض ئًئياج ًگئًئهۉولۈ هو ًگييۆزاإ ىل  يب کم  تا   لۉبلا يگم  ل  ئت

  .رؤيل  ئت هديۆکمئ د ئجيگئالغاب ًگئر التغئلاض

 ئهلاجآ ئلتآ واياج ًگئر ل اۇ  .ررل ايالمۈب وۉيۈب هؤگرهب   تغئلاض ئتالاي ًگئياباۇ لاۇ .ئدر اب اباۇ ئلتآ صيل هدکر  و  ئت لۈغ

 ؤًًض  ۆه .رؤيرب  اي هيۆتضاۆ ًگئر ل ۇ ي ايؤًًض  ۆه ،اديلۈب نيلؤه يگيديؤيم  گا   وۉيۈب ًگئر ل اۇ  ادئلاد .رئدپۉلۈب ئرالئچغابلۈي

 ولۈب هدًيًيد ًگئياطاي ادار ئد .رؤيديگ پار ات ار ئد ود  ر ي   لاۇ تئلاد .رايل ات ئًئضاباۇ ،پئر غئ يًيطيدلأ ًگئر ل اۇ 

 تغئلاض ،پيلگ   اًئياي ًگئدئلاد ند   لاۇ .ىک  ا   ادًئغاي زۆي چاۆ  لاۇ ،پۉلۈب مادآ ريب ئلتآ ليف  ۆي ىباي هرآ ىباي خيطلم  ۉبآ
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 هگه  ئک ادئلاد يًيميمت   ىباي هرآ ىباي لاغماغ کرب   ۉبآ يريها   ًگيرًل  يهئه .راييلۇ د اًئس ائ ،پئغل الائ هو رايلۈب وۉيۈب هؤگمل  ئت

 اًئس ائ ود  ًيرگ  ػل   پار آ- :رؤيليييد هليغ   اديارهپ   لاۇ .رؤيرب  اي وارهپ   ادار اب اقلمآ پئضاب يًيري   هممد   ًگئاغر ائ ادئلاد هو رؤيرب  اي

  .-رب   تاطۉغر هؤگلمگ   پئدييگا غااۇ .المآ ييۆيگاإ ،الطۈب راب ييؤيطل  اي ئاغيملۇ د

 ىل  يب مادآ يگۆه واۇ ،يگۈيطرلاپ هدر ل  لک  اۆ  لاۇ ئاغدياب مطالائ هو يگۈيطلۈب ىئيلار آ ود  ًيرگ  ػل   هر يسج   هو ار ئد تئلاد

 اًئياي زاإ ىل  يب يررل  گ  ػل   يًيطمم  د   ًگيررل  يها   ئلاي ؤلمض   هو هلره  د   ،رغۉس ه   ،ؤًًض  ۆه يکدأ ترد  ض   هو رؤغيۆد لۈي پار ات ااغر ائ

 پئر اب ؤجيغو  ئض يگۆه سيکض   وي اۇرگ  ػل   ًگئدئلاد ه،دکيلل  يغ   .ررل ايلۉغيگا غۈاۇ ىل  يب وۉغغۈ يگۆه سيکض   رل اۇ  .رايرئاغچ

  .رايالغاب هؤگمتا   ۈقي ئرهالاجآ ىل  يب رگ  ػل   لۈغ لاۇ .رؤتيي  

 

کاي  تاد 

 

 ئلتآ زۉرهۉد هدر ي   لاۇ ئضاػئتاپ ماجآ .رئدپئيپالاضاد ترد  ض   ئالدًئضار آ ىل  يب رپالار آ ًگئر الئهلاجآ هللۆبۉ هدر ۆوإد لۈغ

 .رئدپۉلۈب يرگ  ػل   ئهلادآ يگۆه يميرگيي ،پۉلۈب مادآ ىره  د  ه ا  و ًگج  ػاي ،ئلتاضار اپ لاۇ .رئدپۉيغۈ ئًئغابد  ر رک  ض   ريب

 ند   ًگييؤييۆد يکاي اديۈغ .تا   لۉبلا يًيًيد مطالائ- :رازياي تاد اديۉهزاه هليغ   يگااۇ ،ود  ًيسم  غو  ئض ئغر يگا غااۇ تئلاد

  .-تا   لۉبلا يگره  ب   تغئلاض ئلاي رل غا ادياهآ وادس ئمئجئلغئ ًگيسيب اد-اي ًگيرضت  ي   اًئتادااغض-اًئتاغب

  .يدر يغد  ر ا   ئضاػئتاپ ًگئر ل اۇ  تاغو  لۈغ .رؤيرب  اي اًئياده   ئًئتاد ۉب يگۉياۇ زۉرهۉد

 رئآغ يپلبؤض   ۉغ رل اۇ  .ريدپيدا   کيليچسم  تي   وۉض هًيرگ  ػل   پار آ .رايئمچ هلئچ ىيچاۆ که  سرک  ئگ ئكلئغر غا ادئلاد زۉرهۉد

 عئاغي يلچيۆگ ريب هليغ   هيۆتضاۆ ًگيًيرگ  ػل   ًگئر پالار آ ،پۉلۈب اديپ   تۉلۉب ادياضمآ هجيگ لۈغ اهما   .ررل ئدپئلغا ادياداغي

 ريب هيۆتضاۆ يگايًيرگ  ػل   ماجآ .ررل ئدپئر ۉدلۇ د وادوۉض ئًئر پالغا يکل  يب   هو يًيرکل  يػه   ،پئيغا وادوۉض رل  مم  د   ،ىيلو   راياغي

  .رؤيم  تا   ريضؤت ار ل اۇ  یاداغي ۉب ،يگۈيطلۈب رئک يزئگ لۆيگئک ه،د-رل  رض  ئگ ئتاهار ک   ۉب .رئدياماغي ند   عئاغي اهجاد

 سيجا   ،زۉرهۉد .رايئمچ هيگاإ تئلاد .رايرئاغچ هغو  ئض ئدئلاد ،پئئمچ هيگاإ زۉرهۉد ،يگۈطًل  ۆ زۆد ئرپالاض وۉغغۈ

 .رؤغيۆد وادًئتآ ،پيييد -ىييغ  و  ئض ئلتآ ىيچاۆ ههؤي ىل  يب ئهلاجآ سيجا   ئلاي يگۉيۉه- :تئلاد .رئدپۉلۈب مادآ يکطيپچ  

 ،پئئمي هر ي   ئياۇ تئلاد ادمئلاض ئضاهۉي-پئچآ زئگ .ررل اػيئرپغا ىل  يب يررل  يب-يريب رل اۇ  .رؤغيۆد وادًئتآ ند   زۉرهۉد

 ،پۆرئگ سئطغاب ئًئر الغاب زي اإرگ  ػل   يگۉياۇ .رايالاۇل اًئضار آ ًگيًيرگ  ػل   زاإ ئياۇ ،پۉتۉت وادًئغل غۉ هو رؤيطک   ئًئغاب

 ئًئيلغا ،پيرۆدلي اإ ًيضۆپئک ًگئر ل ۇ ا رالئلتآ .رؤيرب  اي رالئلتآ وادًئس ائ ًگئر ل اۇ  تئلاد .ررل ايالغاب پئچغا ئلاي رل غا واهآ

 .ررل ايلاض هلا   ند   يًيليپ ًگئز ۉرهۉد رل اۇ  .ررل ايلآ ريطي  

 وار يۉب يگم  يگ   ؤچت اًئغاب از ۉرهۉد ئضاػئتاپ ماجآ .رايلاض هلا   ئرل اًئز اد رئدر الئملياب پئک ،پيريگ للۆبۉ تئلاد ايگر ۈض

 وؤييگ   يجؤت ولۈب نرد  يد يگۆه-يگۆه ئضاداب هو ىل  س  ب   ىل  يب ررل  د  وئگ صيپي   ،ولاضاي ود  غۆهۆک-ىئتلآ اًئغاب لاۇ .ىک  ا  

 اًئئغداليجاز غا عيًگي   ًگيًيد ،يرکل  لم  يب ئًئتاسز ائ ًگئهطالائ ًگئر يالالمۉضۉه يجؤت ىل  يب ليپ لۈغ تئلاد .ىک  ا  

 لۈغ هو هًيگيدکرج  ب   چيۆگ هًيًيد مطالائ ىل  يب اػئتاپ ريب ادر ئضآ رد   ًگئيلااغتلالآ هد-ند   ئرالاليماًائ سيطذ  بۆغ

 ئكلاپئلاد ىيچاۆ يرکل  ره  يتي   زئگ ئلۇ د هًيگيدککج  إ د هر ي   ئيۉوۉض ئكرلئپلا ىل  يب ئول آ  ًگئًئجئلغئ عيرب   اس ج   ًگئياػئتاپ

 .رؤيرب  اي اتاغيتاپ-هيۆياإ

  :رۉدۉغ يطيأچو ۆگ ًگئًئئغدۉرۇغد يگۆزئض ۉب

 ًگيًيررل  ي   ًگئر هالاجآ ،ئلاداه ور  ۆض ادياديه   آق ئًئػهغا ايئض يتيي ئجاۉ هدًيرل  ػاي وۉزاي ئراو ۉضاغ تاضار اپ

 ًگيًيرل  ػيًگي   ًگئهاييا   ،پيچگ   هيگاإ لابائم ود  ر يب ه،دًت  ي   ار ل االو  ئالدار اب ئػئلًآ پئلئضاب وادًئپار ات ريالالمۉضۉه
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 هو ئكلتاغبغۈد ئرالالدياب تًل  ب   ًگئًئر ئضاي اػًئداغ يجيغو  ئض .رؤيريتي   اًئػئلًآ پئلئضاب ًگيذرک  لۉ ولۈب ئطئغابياي

-لۉ هو هدًيًغ  ۆد لۈي ،پيًيدا   تي  يي يگم  ل  ي  ا   يًيرل  لک  اۆ  ذرک  لۉ ئللار آ ئوادلغۈ هو يگه  ئک ًگئيلالآ ىل  يب کيکلر  بؤۆه

 ىئاغد-يبرد   ادًئتضآ ًگئًئر الالًيۈت ًگئًئر التآ اقيآ لي   ،يلليکغ   تۉلۉب ًگئيۉغغۈ ئجئياز غا عيًگي   ئاغپر ۈت ًگيذرک  

 راتات هو ػتيذب   ىل  يب يًيگضۆواإ ًگئًئلامغ   ظۈد ًگئيلۉر ۉد لز  ئگ ًگئياغ ئضاو ۈد ًگييؤلکاۆ  لاۇ هد-ند   اديلۈب

کاي وؤيديگ يزئگ ًگيًيررل  يۆد  غاغاب ود  کلم  يًگي   هو وادئمرلار مايب ىيددر  دب   ولۈب رۉذػه   ىل  يب ئئغلياب زاإ ه،دًل  ۆ رواإ اًئه 

 هتيرئي اػئتاپ هيئي .رؤيچگ   وادًئضايرد   / نل  يج  / نل  يج ،پئػئپاي اًغئۉريغۉ عئچغا ،پيريتي   زئگ اًئئغدالجارهيگااۇ ئداز 

 شل اد يزاإ هکي   لابرت   ىيددر  دب   .رايرۉيۉب ئئغلالرهغۉ يپرئک هديۆتضاۆ يگۉوۉض ئلاي رچ  گ   ىئيلار آ وۉغغۈ ىل  يب رل  يهگؤ

  :رؤيييد هليغ   ىل  يب يليد ئكلتئهۉؤي ،پيديغا   ئًئئغديايرغۉ يپرئک ًگئًئضاغ واداج اهما   .رايلۈب اقلجۈب

 

  .مۆديتاإ ىئر ل ۉتغۉ پئچغا ود  ػاي ،نيدتا   واو ۇر ايرد   ود  هۆزۆي ۉب ىه  

 ،رت  لا   ار ئدآ يًه   يپرئک يتضاۆ وۉض ۉب

 .رت  ي   وادمئس ائ -پاي- ادپار ات يپرئک

 

  .رايلۈب وۉيۈب هؤگرهب   چاپ سيکطچؤ  ،پيرب  اي رل  يچلاي ،پئيلاًپ   اًئومالاي ئكلاغ يگۈيطاۇ

 يللا   ًگئيۉغغۈ ييکۆگ ۉب ىيچاۆ يگيليمليريچگ   هرجيب لۈغ ًگئياغ ئلػئالب رايئتاغب هو ئرلاز اي کر  بؤۆه ،ئلاپو   هًيتدأ

 هدغو  ئض يًيرل  ز اإ هو ررل  ؤيرب   واج ىيچاۆ يػاي ريب رد   وار يۉب ،پۉلۈب ادًئتاهسئد يگۉيي اۇرگ  ضا   ئجئر ئض چئلغئ يگۆه

  .ررل  ؤيدا   ومالغا

 يلچيۆگ کس  گ   هؤچرييب ئغر غا ادئلاد ،پپالۈت ررل  گ  ػل   ئرل اػئتاپ ماجآ ،يگۈيطلۈب هيه ا  ػًگي   ئلتادر ئغ ۉب تيلو   تئلاد

 تئلاد .ررل  ؤيلم  يب پئياز غا عيًگي   چيد رهالاجآ هو رايلۈب امر د   ادئلاد عيًگي   هدًيطمم  د   ًگيرل  غو  ئض .ررل  ؤيدا   رل  غو  ئض

 کس  گ   ريب اديآ رد   هو هديۆگ واۇ رد   لاۇ .راييۉتۉت ىگ  طه   ادار ئد هو رايلآ پئضاب ييفؤکۉ ،ئيار ئد ،ئًئداوض   اقر ائ ىيتۆب

  .رؤيرب  اي ؤًيده   ئئغلياب سيکطچؤ  ولۈب تار ابائ ود  ًيگل  ئب ريب ود  غبؤ ًگئر ل الجاۇ 

 هًيگر  ۆي ئاغلمآ پئضاب ند   يًيرل  لک  اۆ  ماغ ه،دير  يتي   هًيري   ئًئز ر اپ جاد ًگئهطالائ کرب   ۉبآ يتر  س د   ادًئلئي يجريد ييج-13

 ريب چيد ًگئهاغ اهما   ،ئًئئغديالًآ پئلئضاب يًلچ   هًيري   ىي  يد هللۆبۉ ًگئياضر اب ؤت وادًئداوض   اقر ائ لاۇ .رؤويۆد

 ًگئللئر ئد ئضاػئتاپ مۉر يلکۆه ًگئهاغ .رؤيًيدا   تي  يي هليغ   ،پۉتۉت هيۆيگاإ زئگ ئًئئغدياًمئلآ پئلئضاب ًگيًيرد  ؤغ

 تئاغض ىباي تئلاد رل اۇ  .رايلۈب يچکره  ب  اي اهاغ ،پيدا   ريها   ئهادآ چاۆ  کرب   ۉبآ يتر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه .ئدادًئر ايئتائغ

 :پئئمچ ئغر غا ادئاغض ىباي تئلاد راهاۇ يتر  س د   .ئدياضاد ىباي ليبدار ۉغ هو حارر ج   اديب  اۉ ۉبآ ،شآ ىباي

  .رؤيييد – لدأ پئضاًئه ااغلمۈب ريها   لاۇ –

  :رؤيييد هليغ   هًي   راهاۇ يتر  س د   ايگر ۈض .راييغۈ ئيايفۉض ۉبآ ىباي تيسي   هًيري   يگۉياۇ ،پئر يآ ود  کيرليها   ئياۇ کرب   ۉبآ

 مادآ ئلاي تيلو   تئلاد هدکيًلره  د  ه ا  و هدکيرلۆوػ  اي ،ادئملئملئلائ ه،دکيلتر ه   ادياداج ريزؤد .لدأ یک  ي  ئي يػاي ًگئهاغ –

 ،پۉريۉب يگم  تا   که  ئک ايۉغغۈ لۈغ هو يگم  تيگ اهاغ يگااۇ ىض   .ئدر ئغآ لاهآ يرل  ػاي رۉذػه   ادًئر التر ۉي ماجآ لاۇ .ۈقي

 .راغآ لاهآ ىل  يب يلا   يگۉياۇ عاي ۉب .رب  اي وارهپ  

 هؤگمتلگ  يب   يًيًيد مطالائ يگااۇ ًگئيادار اي هو رؤيدا   وايب   ئًئر التاپئض يلۆگو اإ يگۉياۇ ادتاد لاۇ .رازياي تاد ادئلاد کرب   ۉبآ

 لۈي اقد ،پلۉر غۈ وادًگئجئلغئ ًگيًض   ئاغپر ۈت ماجآ- :رؤيييد هليغ   پالتاي يًيرکل  ييلۆتضاۆ ور  ب   ااغرهغئ ئررل ئپلا هو

 ًگييۆيۆگ مطالائ .رل ۉ ديۉض وۉيۈب هًيهۆکئ د ًگئتغايرغ   ريالايل و ۈت وۉيۈب هو رل ۉ دلۈب ىئبات رالئچيگلغاز غۈ ،رل  ۆ دغۆد
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 ئلامغل ۉب ايغا ئلاي يگت  ا   ًگيميتزي  ئگ ئالدًئاغچ واتاب وۆگ يگااي وادًئر الاۇل تاذئج ًگيرل  تيبض   لاۇ هو ئتاغو  ئلامۇغد

 هدًيري   وار ۉد يرکيزؤد :هليغ   وارهپ   .نئداپمات مادآ پئضاًئه ود  ًض   ىيچاۆ کره  يتي   هًيري   يػاي ۉب .يدتي   پيلگ   ئتاغو 

 نيدر ب  اي وۉغغۈ هر ي   لاۇ ىه   .ار اۉغ اهاغ ،پئلآ ىل  يب يگۆزاإ ئًئيلغا ،اد-یغۈ رگ  ػل   ادر ادۉله کيرلت  ي   هؤگمتا   پد   ئررل ئپلا

  .-رل  يرب  اي مادآ ار ل اۇ  .رًالئطيتآ الطۈب کر  گ   که  ئک رگ  ا   .نئدر ۉيۉب ئًئر الاللمۈب وۉيۈب ًگائيارهپ   ًگيًض   هًيطيدلأ ًگئر ل اۇ  هو

  :پلااۇ ئتاد لاۇ تئلاد

 پئلئضاب وادمئپار ات ًگيًه   ًگيًيري   يدلأ ًگئاغر ائ لي اۇبؤبض   .يريکيپ ًگئر اهاۇ يتر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه ۉب –

 رؤيييد – رؤيم  طل  اي ئًئاغًمئلآ

 ئًئر ياللغا ،پللب   ريها   ار ل اۇ  هًيري   زي اإيؤًًض  ۆه هو رايرئدلغا هدر ي   لاۇ ئًئر اپۈت ريب ًگئيۉغغۈ ،أر ئگ ايارهپ   تئلاد ايگر ۈض

-ظاد اد-غاغاب .رؤيرب  اي هگه  ئک ادئلاد ىل  يب وۉغغۈ يضلا   ئيايفۉض ۉبآ ىباي ايئوغاۉه کرب   ۉبآ يتر  س د   .رؤيديگ پئلآ ىل  يب يزاإ

 ند   ئضاػئتاپ مۉر .رؤيػياۆ ادهاغ وۉغغۈ ًگج  غو  ئض يگۆه ئتلآ زۉتاۇ ،پيديغ   .ررل ايلۉغغۈ پيلگ   ررل  گ  ػل   ود  کر  و  ئت

 ،پيديغا   ئراباد ئالدار اب يگيديؤيلگ   ًگئًئضاػئتاپ مۉر تئلاد .رؤغيۆد لۈي ىل  يب مادآ يگۆه زۆي يکاي وادًئتياتضکۉ

 مئيگۈض ًگيًيگيػرک  يت ترإد ًگئًئلئي يجريد ييج-13 .رؤيل  غۆد هدًيرد  ؤغ ۉقرهي   ولۈب يريب ًگيًيررل  د  ؤغ ًگئهاغ

 .راياوغغۈ ئئغلسئضوۉديغا ًگئر يالالمۉضۉه .رؤتيي   پيلگ   راباد ادار اب ئئغدس ئضوار اي وأر اإ ًگيکرب   ۉبآ يتر  س د   ادئلاد ادًئيآ

  :ار ل اۇ  پيرۆيػاۆ ئرهالادآ تئلاد

 ًگئر يالالمۉضۉه .ريدلدأ ور  ئگ ييۆگ ئلاي يگۉيۉه نيک چيد سيگر د   ادهطالائ ،پۉلۈب وۆگ ريب هليغ   وۆگ ۉب ،ريالغاۇد یا   –

 سيگر د   کل يب   واديۉه ،الطئدااغد راپۈت ۉب وۆگ ۉغ رگ  ا   .ماز المۈب ،رئديالمۈب وامغۉد هچريگل  ۆه ئلاي يگۉيۉه هديۆيگاإ

 ىيد هو ًگيغو  ئض ىيچاۆ یادۉد ه،د-لدأ ىيچاۆ کرب   ۉبآ سيض .رل  سلم  يب پئػيرلاپۈت ئغر غا هس يب وۉغغۈ ئلاي يگۉيۉغ

 هًيليکو   وللب   هر د  ؤغ رد   ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه ادياۇ ،ايطاز غا عيًگي   کس  گ   ۉغ ريالالمۉضۉه رگ  ا   .ًگيدا   ظل اد ىيچاۆ

  .رؤيييد – ىيرؤيرب   اداو  يميگيدکج  تا   یارپض  -غالئض کيرلت  ي   اس ًگئئطياد رد   هو يميگيدکرج  ب   يررل  د  ؤغ لۈغ

 :پۉلۈب ئزار  يگاۉه رل اۇ 

 هدلا   کچؤ يؤيرۆواإ ايرد   ىل  يب ئيغا ًگيرًل  يديب مۉغ هو ًگئًئر رل ئپلا مۉر ييؤلکاۆ  ۉب هو صيرد  ا   ظل اد اچيايئمچ سئمئياج ؤت –

  .ررل  ؤيييد – صيرد  ا   ئًئر اب

 .ئدادًئضار آ ًگئهاغ ىل  يب مۉر نئر غا لاۇ .رؤتيي   پيلگ   راباد ئالدار اب يگيدًچ  گ   وادًئمئر غا مۉر ًگئًئضاػئتاپ مۉر ايگر ۈض

 کييب   اهادآ يگۆه رد   ،پۆلئب ار اپۈت ئتلآ زۉتاۇ ئهادآ يگۆه ئتلآ زۉتاۇ لاۇ .رايرل اييات يًيرگ  ػل   تئلاد ه،دکيلل  يغ  

اغ ض ىل  يب مادآ يگۆه واۇ ئضآ ىباي هرآ لاۇ ،ند   هليغ   .رؤيلل  ب   ريها   يًيػيک ريب ود  ًيرل  يجيغو  ئض پار آ هو وادر ل اباداض

 .رايرۉد هدس رک  ه   ىل  يب مادآ يگۆه ئتلآ وي اۇزاإ ،پۉيغۈ ادتايغا پچ   ىل  يب مادآ يگۆه واۇ ئيايفۉض ۉبآ ىباي تيسي   هو ادتايغا

 يکاي .رؤتيي   پيلگ   ئتاغو  ظو  ئض وللب   ًگئپار ات يکاي .رايلآ پاغر غۉ يگر  و  ئت-ظاد هو رؤزيۆد اهاس ئي يًيرگ  ػل   پيديغ   لاۇ

 وادًئطئدلئلپاي ًگئر الچئلغئ ،ىيلو   ريدپۆزۆد هدغۆريئگ ريب هليغ   يًيرگ  ػل   ئضاػئتاپ مۉر .رؤيلۆ زۆد ئرپالاض ًگئر اپۈت

 ىباي تادئمه ىل  يب غئۉريۉب ًگيديلو   تئلاد .ئدر ايلغا ايار ياد لئيگا آلاي ود  ًيگييلؤک ًگيرل  يجيغو  ئض پئغاهغا رل  ز ئگ

 يکاي .ررل ايلاي اۇًيضر  ۆض /-رل الجاۇ -/ -لافيا  - ىل  يب صض   ئتغا ،پيچگ   هيۆيگاإ ًگئپاض رپالار آ هؤچرييب اد-غاغاب هو تو  ضا  

  :ادًئضاتر اۇ ًگيرگ  ػل   تيلو   تئلاد .ررل ايالغاب پئػئًالچ رل  يجيغو  ئض وادپار ات

 يگکم  چ   راج ،پيييد – رًالئطئمچ هيۆيگاإ ًگئپاض ئراب الطۈب ئيار اي ًگيرب  هغائپ نيک رد   وادر رل ايطه ا  و وادر رل ئجادۉه –

  .رايرۉيۉب

  :پيريچگ   هيۆيگاإ ًگيًيهۆزۆد ظو  ئض ئرل اۇ  تئلاد .ىک  ا   راب يػيک يگۆه هدر ي   لاۇ وادًئر يالار اي ًگيسيميرب  هغائپ
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 وۆگ ۉب ًگيسيب .رئدر هالادآ ور  ب   ئكلچاو ۇر هًگيًيد ىل  يب يدد  ه   ًگئر ل ۉغ هو ور  ب   تد  ه   هًگيرب  هغائپ زاإ لۈغ رل ۉب ،ملالآ ،یا   –

 .نيدتا   ئچتااغپغ   هًگيهر  ک  -تاز س ائ ًگيًض   ئتااغمج   ۉب .ۈقي سئمئداز  ار اػئپاي غاغاب ود  ًگيتدم  ر   هو وادًگئهادر اي ًگيًض  

 .رؤيييد – !رب   مادر اي ىل  يب رل ۉغ هًگيًيد زاإ

 ،پئر يآ ند   ئهادآ زۆي ولۈب ادًئتاهسئد ًگئهلاططئذيل آ  رب  هغائپ هدًيغو  ئض ردب   وادًئضار آ ًگيًيػيک يگۆه لۈغ ايگر ۈض

  :ار ل اۇ 

 گل  يد-غاۇد ىيچاۆ يگره  ب   مادر اي هًيًيد مطالائ ًگئيلااغتلالآ کييب   ه،د-لدأ کم  غو  ئض سيًگيػاي ًگيسيض وۆگ ۉب –

  .رؤيييد – ريدکم  تا  

  .رالئدر ايلااۇ واردغۉ ىل  يب صض   ئلاۉ  ،پيدا   غاۇد ىل  يب ظازيئگ ند   تااغمج   ۉب

 پئغرل ئآغ رل  ييگًگز  اۆ ،پئيلاو ۈد رکل  ر  ۆي ،پئياليآ يًره  يگد   ظو  ئض .رايرل اييات هغو  ئض ئيۉغغۈ هدغۆريئگ هليغ   تئلاد

 ًگيديلو   ىباي تئلاد هو يگيدًت  اإ وؤد  ييۆد ًگيکرب   ۉبآ يتر  س د   پيلگ   راپاچ ئلتآ نييز   ىباي اييئدماه ود  ً  يده   ،اديالغاب

 پيتي   راپاچ .رؤيريتگ   راباد ادار اب ئئغدئلارهئػبات ادارر ج   اديب  اۉ ۉبآ ئئغلئغابد  ر رک  ض   ريدکيرليها   ،ئئغديالئداغۈب ود  ًيػاي

 يگۈيطاۇ .ريدپيدا   ريکيپ پيييد -ررل ئدياچغا رل ۉب- تئلاد اديۈغ ادتاد .ررل  ؤيلۆ رواإ پار ات يگاي اۇطيدلأ ًگئر هالادآ ه،دًل  گ  

 .ئدهادآ يلب  يجرت   هو ئلتاضار اپ ،ئللئآل يچلاي لاۇ هيئي .رؤيرئگ يًيچلاي لاۇ هو رؤيلگ   پئر ئدپاچ ئًئتآ وادپار ات لاۇ تئلاد

 ًگئًئبايات ظو  ئض ،پاوغغۈ ًگيًيرل  تي  يي-شذالائ ًگئر ل اۇ  ،اطيتآ ئراباد ئالدار اب يگيدًل  اإ  ًگيکرب   ۉبآ تاغو  ۉب لاۇ

  .رؤيريتي   زئگ هًيگيدکلج  ۆ زئچ

 :وادياۇ تئلاد

  .رايار ۈض پيييد – ؟يليدؤي کرب   ۉبآ يريها   ًگيرًل  يهئه –

 :لاۇ

 تئلاد .رؤيييد – ئدر ۉيۉب ئمئاغرهاب کأ رر اي يگااه ئلاي رر  يتي   ئراباد ۉب هس يض .يدر ب  اي هگه  ئک ئهادآ يگۆه واۇ لاۇ .ئوغۈ –

 .رايرئاغچ اًئياي ئراپاچ تئلاد .راغياتۉت ظو  ئض .ررل  ؤػيير-يگ هغو  ئض ىل  يب تاطاله ًگئديآ ،پيػيًگ  ب   ريالالمۉضۉه هو

 :اًئغل غۉ ًگئدئلاد ىل  يب ئكلغاو ۉي راپاچ

 رل  يدػل  تدأ ىل  يب راهاۇ يتر  س د   رهالادآ .يدتا   تي  ضو   ئاغلمۈب اپئلاد ار اهاۇ يتر  س د   لاۇ .يدتيگ هًيمل  أ ئكلئالب کرب   ۉبآ يتر  س د   –

  .رؤيييد –

 :تئلاد

  .رؤيييد – ئدپاًجائ ود  ًه   راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه يبؤبض   .ىئر ئدپئلئداغۈب ود  هؤپيزو   ىه   ادياۇ –

  :پئديآ لالک  ر  ب   ىيچاۆ ئئغديالالض ىيلسيگ ئراباد ۉب ار اپاچ ايگر ۈض

  .رؤيييد – يدر گ  د   -زئگ زاهار اي- اطۈغي ،ئدلۈب يکليرلي   ئتغا ًگيگيديلس يگ ئراباد ۉب –

  :پۉيغۈ هدد  جض   ئًئغاب ،پۆغۆد وادًئتآ ايگر ۈض

 ىض   .ريدر گؤغأ ررل ئض ىيلسيگ هو رکل  يًليلسيگ يکچاي ًگائلمائ ًگيًض   هو ًگيطيجيليب ئررل ئض يدلأ ىض   ،لالآ ،یا   –

 يکرب   ۉبآ ند   اقيماز غا تادر ئغ هو از او اۇ-تآ نئداطاله وادمئر ل اميغۈ ئمئغاب ،ود  ميرل  م  چگ   وادياج اديۉلۈي ىيد ًگيًه  

 اقلمۈب پئضاًئه ًگائومالاي ًگيًض   ،پيتي   هًيطج  ر  د   کيلتيذغ   هو کم  تا   طپک   ًگئئئغلئز ار  ًگيًض   ،والمۈب کم  تا   ئزار 

  .رؤيييد – ًگييطؤيليب يًيگيدًيچاۆ

 لاۇ .رؤيدا   مۆجۆد هر گ  ػل   ظادئغر غا هو راييگاد رکب   ئًئاغغغۉ ًگئًئتآ ،پئر ئدلغا ود  د  جض   ئًئغاب ،پيديغ  

 هدًيرل  لل  ک   ًگئر ل اۇ  ىيميک يًيب   ئًئجئلغئ عيًگي   ًگئهطالائ ،پيدا   عئياتؤي ىيچاۆ يرًل  ت   ئًئر ل -ظاب ًگئر يالامغۉد
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 لاۇ .رايلااۇ ئًئضابتۉد ًگيًيػًگي   مطالائ هدًيررل  ب  يۆه هللک   ًگئيامغۉد چئلغئ ولۈب ئطئچابتۉد يگۉياۇ .رايرئدغارياۇ

 ريل  د  يگ پئچغا ،پيًگلي   .رؤيدا   راو س  ض   هػيًگلي   ئرل اۇ  هو رايراپغۈ واديۉرياۇ ئرل ۉهلۉر يدلأ هدًيهۆجۆد لۈغ ًگييۆزاإ

  .ررل  ؤيلگ   اًئياي ًگئللئر ئد

 ند   تئلاد .رؤزيۆد رپالاض ود  ز  ؤت ،پيرب   کييلۆوئگ ار ل اۇ  هو رايالالض يرگ  ػل   واچغا ،پئيالتآ اًئتآ ئغابد  ر رک  ض   ئلتآ اجئر اد

 هيگاإ اجئر اد .رايرئدغۉيغۈ هدًيري  -يرلي   يًيرگ  ػل   ،پؤرضۆد مد   زار يب ،پۆرئگ ئًئر الئمدياييرلاييات هغو  ئض هد-هًي   ًگئر ل اۇ 

 :پئئمچ

  .رؤيييد – ىيلطگ   امئياي ًگيًه   ئلاي سيميرر  ي  ا   ايۉلۈي پاًطائ ؟سًگئئطياد تيلو   تئلاد –

  :يگااۇ اجئر اد .رايراب اًئياي يگۉياۇ تئلاد

  .رؤيييد – ؟يميدر ب  اي چئلغئ ريب ید   وادياضمآ یادۉد ،تا   نيلؤه يگااه يًيرکل  يديؤيييد ئجئلغئ ًگئيلالآ ىيچاۆ ههؤي يگااض –

  :يگااۇ تئلاد

 -لالۉفيض  - يگااه ئلۉضر   ًگئيلالآ .ئكدر مائچ وادًغئ ئسئمئجئلغئ ىيچاۆ ئاغمئمچ وۆتضاۆ ًگيًيد اقد سيب اهما   ،ۈقي –

 .رؤيييد – يدتا   عئاغب يگااه ئتارهۈد ،ئتاهار ک   ،ئيار بآ ۉب هو يدر ب   مالل پيييد

 :يگااۇ اجئر اد

  .رؤيييد – تا   وايآ ئًئتمائالد ًگيًيد زاإ يگااه –

  :يگااۇ اجئر اد .رؤيرب   يگۆررۆگ يگااۇ وادًئئغدر اغاب ادار اب ىيد تئلاد

  .رؤيييد – ريده  ؤي يهۆکئ د يگۉياۇ ه،طم  تا   لۉبلا يسيًگيًيد ًگيسيض نيک-هدميک –

 :يگااۇ تئلاد

  .رؤيييد – رغ  و  ئض ىل  يب ًگيسيب ئلاي رد  ا   يًيطيللب   ئجئلغئ پاًطا ائد-اي رل ۈب شل اد ،پل ئت تغئلاض –

 :اجئر اد

 وؤيليرب   هس يض ادياۇ ه،رضيگ هس يًگيًيد ًگيسيض يريب ريدميک ند   ئتاغو  وار اب هًيمل  أ تر  ئدآ گًيرب  هغائپ تهم  ادۉه ريزؤد –

  :رؤيرب   پغاۈج هليغ   تئلاد ،اديار ۈض پيييد – ؟يرهل  يرب   اد-يگااۇ پغاۈض

 اًئر ل اس ئجۉغه يگۉياۇ ،کۆ در ئگ يرب  هغائپ سيب .تاز  پاجآ يػيريتگ   واماي يگۉيي اۇبؤبض   .رل ۈب ند   کأ پر ئک ئبغاۈض يگۉياۇ –

 ،وؤرهئگ ئياۇ .ريدلدأ ىيضؤت ريب ئتغا سيميػيريتگ   واماي ًگيسيب .کيدتيغا   ىل  يب سئمئر الللغۉ يًيرل  ز ئض هو ۉقدلۈب تاياغ

 ئياردغۉ ئتااغمج   هليب   ئجئدار اي کييب   .رئدپاجآ ئتغا ئياماي ًگئهادآ ور  يتگ   واماي واهًالئض ئًئر ل اس ئجۉغه يگۉياۇ

 زاهاي ،ررل ايياًا ائر التاز  ايابئيغا رل اۇ - :رؤيييد هليغ   ،پيدا   وايب   زۆضطئک-سيمطک   ئًئپئر ات ًگئر ل اۇ  ،پيدا   ضپاو  هدميرک  

 رل ۈغ ه،ًاي- :رؤيييد هليغ   هد-هًي   ادار اب رل اۇ  ايگر ۈض . -ررل  ؤيرب   تز کا وادس ئمئر التاز  ور  ب   کس ئر  ار ل اۇ  ًگيسيب هو ررل ايلااۇ

 . -رئدر اب رالتامئغي-ئزاي هو ومالاي ،رل  ب  ت  ر ه   ،رل  ج  ر  د   ادًئر ۉزۉد ًگيًيررل  گؤيدر و  ر پ   ىيچاۆ رل اۇ  .ريل  ر  يتگ   واماي ئالئمد

 هًيرگ  ػل   مطالا ائيگر ۈض .رايديآ ئتاداداغ ييم  ل  ک   هو رؤيريتگ   واماي ،پئچآ ئًئر ايًۆز لاردد   ،پيديغا   يريگل  ۆررۆگ ۉب اجئر اد

 رؤيدا   مۆجۆد ريب هليغ   هدکيلل  يب ىل  يب يرگ  ػل   مطالائ يکل  يب   هو تئلاد لاۇ .رايالغاب پيغو  ئض ئغر غا ار رل ئپلا ،پۆرواإ لار آ

 غائلمئيگار غا مۆت ىل  يب واز ۈت ييۆگ ولۈب یۆگ ىئتلآ هو ررل ايدر ئآغ ئًئضلار آ ًگئًئئغلاب ظاد ند   يگۇد ًگيري   ،ىيلو  

  .ررل  ؤيليًگي   رل ۉهلۉر ،پيديغ   .ررل  ؤيرۆواإ

 وامغۉد ،پۆکئ چ ييوئگ ًگئيۉغغۈ ه،ًيگيدًچ  گ   ود  ػاي-عاي لاۇ .ررل ايراب اًئياي ًگئللئر ئد ريالاچغا اًئر ل س ائ

 ۉقلغغۉ وۆگ .ررل ايالغاب پئچغا ،واپمات هر چؤ غاغاب ئيۉغغۈ ًگئر ل اۇ  .رؤيريتي   زئگ اًئئغديمائچ وۆتضاۆ ًگيًيرگ  ػل  

 ىباي هميکراي .ررل ايرادآغ وادتآ ئرل اۇ  ،پل او لۈ وادًئس ائ ًگئر رل ئپلا ئريالار اي ًگيسيميرب  هغائپ اچياتياب وۆگ ؤت وادًئتاغو 
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يکام هيۆزئگ ًگئيايفۉض ۉبآ .ررل ايلۈب تيذغ   هدغو  ئض ۉب هميکراي ىباي هرآ ئلاۇغ يگۉياۇ هو دلؤجۉبآ  يزئگ ريب هو رؤيهۆچ پ 

 ۉب ئًاغي ه،ًيدگؤر گ  ػل   ًگئر رل ادر ض   ،پيرۆيػاۆ يًيرگ  ػل   تئلاد .رؤتيي   اًئتاغب کيلتيذغ   شآ ىباي ماغ-ۉد .رايلۈب رئک

 ررل ئداچ کپ  ۆي وايالػئاغي ئياض يگۆه زۉتاۇ هددگؤر گ  ػل   لاۇ .رايپالۈت ئرل الجاۇ  لاۇ .رؤيلگ   هًيري   وايلئديآ ًگئر ل اططلئ

 ئزار  وادياۇ لالآ ،یغۈ/ کرب   ۉبآ يتر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه .رئدپۉلۈب ييۆگغاب ه،ًيطيکاي ًگئًئيآ پج  ر   عيًگي   ۉب .ئدر اب

  .رايلۈب تاپو   ادًئيآ مئيگۈض ًگيگيػرک  يت ترإد /!وۉلطۈب

 ئئغديالئداغۈب ود  ًيطپ  يزو   ًگييۆزاإ لاۇ ه،دًت  ي   پيلگ   ئتاغو  اقهالياپ ادياچاد .رايپالۈت ئرل الجاۇ  لاۇ تئلاد ايگر ۈض

  :ار اپاچ لاۇ .رؤيليب يًيگيدلدأ ئلۉلۉلد ااغهالياپ ئرل الجاۇ  ادًئضار آ ًگئر يالالمۉضۉه ًگييۆزي اإپلبؤض  

  .رؤيييد – ريتگ   ئتاد –

 رل اۇ  .رؤيرب   دأيب  اۉ ۉبآ ئتاد ادًئر ۉزۉد ًگيًيرل  د  ر رک  ض   رۉذػه   ًگئيۉغغۈ هو ًگيًيريل  ۆتۆض يدلأ ًگيرگ  ػل   لاۇ راپاچ

 .ررل  يدپيدا   لاي-ئدآ ىيچاۆ ئئغديلغاۈي يگۉياۇ ،پۉتۉت شاي يپلبؤض   ئئغديلۈب تاپو   ًگيکرب   ۉبآ يريها   ًگيرًل  يهئه

  :رؤيييد هليغ   پئديآ اًض  -ئدهاد لااغتلالآ لاۇ .رايديآ ابتۉد تيلو   ىباي تئلاد ايگر ۈض

 يدًاي .يدر ؤيرئگ ئوغۈ ود  ر ل  مم  د   يًه   لاۇ .يدييد یب  پل   اًئئغلئالچ ًگئالد کرب   ۉبآ يتر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه –

 کيلسم  ػييۆغۆد ولۈب يگااه ادًئبللا يگۉياۇ هو ئدپاًجائ ود  ًه   لاۇ .يدتي   ار اهاۇ يتر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه ئكرلادهۆکئ د

  .مۉدلۈب وۉيۈب هو نيدتيغا   ئًئيۉهزاه ًگئتاد ۉب ىه   .ًگيدا   تااغته ا  و ًگيديغا   .ئتاد واز اي دأيب  اۉ ۉبآ ًگئر اهاۇ ۉب .راب

 هو ررل  ؤيدا   غاۇد-رئياد يگااۇ ىل  يب ظازيئگ ،پئياًغئ ًگط  ييد ىيچاۆ ئئغديالئداغۈب ود  ًيػاي ًگئدئلاد الكد ه،دکيلل  يغ  

  :ررل  ؤيييد هليغ  

-تا   تاذئج ئغر غا اًئر يالامغۉد ىيد ،ًگئدر ئدياز غا عيًگي   هًيًيد مطالائ ىض   !وۉلطۈب ئزار  ود  ًض   لااغت هو کر  بؤت   لالآ –

 .يدر ر  واإ زۆي وادر الئمػئًالچ ۉب هو يدس م  غو  ئض هليب   ،ئدالطۈب مادآ غاغاب ود  ًض   رگ  ا   .ًگيدتا   ًگئئر اب هدله ا  دکه  

  .ئدر اياز غا عيًگي   وامغۉد ه،دکيلل  يغ  

 يتر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه تئلاد .رايرئػبات دأيب  اۉ ۉبآ ئرالتاز  ئالدًئر ايئتائغ زاإ اد-غاغاب هو ئرل الجاۇ  ريدر گ  ػل   ايگر ۈض

  .ريديؤرهب   هپيزو  -عاي چيد يگااۇ راهاۇ يتر  س د   ،اد-الطۈب واغاي لئي ظبؤ هديۆروإد ئكلاپئلاد ًگئر اهاۇ

 رالتاياو ۇر ود  ر يگل  ۆررۆگ ولۈب ادًئضار آ ًگيديلو   ىباي تئلاد يتر  س د   ىل  يب راهاۇ يتر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه رالئچذئر ات هدر ي   ۉب

 يليج  ۆغۆد-ئللئآل .رؤيدلط  پ   هو رايداوغغۈ يًيرل  يج  ۆغۆد رئدئر الچياًائ ولۈب ار ل اباداض ًگئر هالادآ اقهلااۇ ئرل اۇ  .ررل  ؤيدا  

 ريديرل  گب  -واد ًگئر ئضآ ۉب هد-يًيطيػيک يلج  ر  د   يچيک ًگاي ًگئر ل اباداض .ريدلدأ يلره  ي  ا   ار التاياو ۇر هليب   مادآ

 -نئر ئضآ ًگيًه   ئطئرلئياد ًگاي ًگئر رل ئضآ- :ادار اب رل اۇ  اپاتضۉه يتر  س د   يبؤبض   .زالمۈب پيريدػيگ  د   ند   ىل  يب ئرالئليار بآ

 اد-اي ئهۉهاۉ ،پيدا   ضپاو  ئرل اۇ  .رئدئر هالادآ اداس ئػاغي ًگاي ند   ًگئر رل ئضآ غاغاب ررل ادًيد ئالدر ئضآ لۈغ .ريدپيييد

 /يريغ ًگئيلالآ/ -لالۉ دض  ا  - يطيکل  يب   ،/ئجئلغئ ًگئيلالآ/ -لالۉفيض  - يريب .يدًاي رالتايآ ادار اب ردطالاغ ىً  ل  تيگطک  

 -ريدطب   ،ريدکيرلت  ي   لالآ ىيچاۆ رًل  يهئه ولۈب ىئبات يگااض هو ىض  - ئالدياردغۉ ًگئيلااغتلالآ ،پۉلۈب پئضاًئه اًئر هالالل

 هًيگم  تا   لۉبلا ًگئالد هو هيا   ار التالئز اپ ليهؤک ئطئطياد رد   ًگئر ل اۇ  .ريديلػيگد   اباداض ريب هًي   ،الطۈب اًئتايآ ىي  يد

 .ريدککم  چ   وايئز  رئدئملتاغبتب   ئالئمد کم  تا   ريگل  ۆررۆگ غاغاب ود  ر ل  ز ئض ئػاغي ادار اب رل اۇ  .رئدر هالادآ يلػيگد  

 

کايا  تد 

 

کايا ًگئر الئچتاياو ۇر رادهاًائ هو ئرلابئتئغا  یآ چاۆ  لئي يکاي کرب   ۉبآ يتر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه ،أر ئگ هًيرکل  م  تا   تد 
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 وۆگ يدي   وادًئيآ مئيگۈض ًگيًيگيػرک  يت ترإد ًگئًئلئي يجريد ييج-13 ،وۆگغاب .ريدپيدا   ئكلاپئلاد وۆگ يميرگيي

 يللب   ئدآ ًگئر ابياد :ريدد  غۆريئگ ئالدالغآ ۉغ يبؤبض   ًگيًيهۆلاإ  يگۉياۇ .رؤيليػل  تدأ ىل  يب يگۉياۇ ،اديلغا

 ًگئر پالار آ .ررل  ؤيرئگ رالئمرلاييات پئک هو ررل ايرئاغچ غائلئچياذمئه ئتاغو  اپئلاد يکرب   ۉبآ يتر  س د   ئراپۈت ريب ًگيًيرل  تيدئج

 لۈغ ند   هدلک   ىباي صئر اد ئكدالمۈب ئيات-ييگد   هدکيليلب  يجرت   هو هدکيليلتکم  يد هدر ۆوإد لۈغ هو ود  ًيرپل  يبت  

 اطئر اد ،پيياي وادر اداي لاۇ کرب   ۉبآ يتر  س د   .ررل اييغۈ ول اپ اقبات ريب هديۆيگاإ ًگيکرب   ۉبآ يتر  س د   .راغياًتغا غائلئچياذمئه

  :وه رايرمائچ اًئس ائ ورر  د   ،پئلآ اًئس آغ امۉلل ريب واد-راداي صئر اد .رؤيرل  ۆدئد ند  

 رؤيييد – زاهاغاي پئک وادلئي ريب ه،طياي وادياۇ نيک رد   .رد  أز  وؤيدا   کل د   ادًئهاو ۇد ًگئلئي ريب ۉب –

 هو راتياي ادًئئغضطاي مۆلاإ  /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لالآ ،یغۈ/ کرب   ۉبآ ،يگۈًطچ  گ   لئي ريب .ئدلۈب ند   ئلاي ئػئديآ يگۉياۇ

 يرد  أز  هليغ   ند   يگااۇ .رايلۈب تاپو   يتض  اۉ ىيب پات-تآ يريها   ًگييگؤکه   وۆگ لۈغ .رايلۈب ولار ئض پيلۆگ ظبؤ واۇ

 ئيۉهزاه يگۉياۇ .رازياي اهاًتي  ضو   ،پيگئآ يًيگيدًل  گ   پيتي   ًگيًيهۆلاإ  زاإ کرب   ۉبآ يتر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه .ررل  يدپيرب  

 وؤد  ييۆد ۉب ًگئًئضاپئلاد ًگئًئلۉضر   ًگئيلالآ ،ًگئئغددئض کرب   ۉبآ ۉب .ىل  يب ئدآ ًگئيلالآ يمليدر   هو وابيدرؤه- :هليغ  

 پيدا   اپئلاد ئباتتاد راهاۇ هر ًل  يهئه سيض ،ىه   .يتي  ضو   واز اي هديۆيۆگ يًجيلکاي کج  تيگ هتر  ئدآ هو هديۆيۆگ مئيگۈض ولغا

 اچغاغاب رگ  ا   .رل ۈب يگيدلۆ رواإ اتمائالد ًگيميريکيپ ئالدالد لاۇ ًگيًه   ادياۇ ه،طتا   ئكللئدآ لاۇ رگ  ا   .ىيرؤيلل  ب  

 . -رل  ر ل  يب سيت ئًئر الئمداللجۈب هدر ي   ئطياد رل  يػيک نئلاز - .لدأ ئرلاباد وادر التاز  ايابئيغا ىه   ه،طتا   ئكيلاو ۇرۆکمئ د

 :لاۇ ايگر ۈض

 ايگر ۈض .ريدکأ ر ؤچتؤه شاد ود  ۆلاإ  هگيغه ا  ز ؤت ،يريد يبؤبض   .يگًلپ  ک   اديۈغ يًه   ،پۉوۉي يميگيغه ا  يئک لۈغ ًگيًه   –

-ند   يگالالض پيتلا   اًئياي ًگئًئضاوز ۇر يگۉياۇ ،پئلآ ئهاز اًئج ًگيًه   .ًگئز غا ئمئر بغا ًگيًه   ادًئياي ًگئيلاللۉضر  

 اس ًگئئر ۉضطد   ىيچاۆ کره  يگ اس ًگئئياي ًگيسيض لاۇ هو ريدپيلگ   کرب   ۉبآ !يرب  هغائپ ًگئيلالآ ،یا   ،وۉلطۈب مل اض يگااض- :هد

 اًئياتطئر ۉبغۉ ًگئر يالالمۉضۉه ،اطۈغي .ًگئلاض هر ي   لي اۇًه   ه،رضب   رۉضطد   هو پغاۈج رگ  ا   .ًگئر ئغئغ پيييد -راغيار غا

 .رؤيييد – يگالياج پيتلا  

ً  ج   هو رايئمچ پئلال تايغا وادًئضاضاپلا ود  ب   ئغغۉ حۉ ر يگۉياۇ ،يگۈيطد  ا   يًيتي  ضو   ۉب لاۇ  اًئياضمآ ًگئًئضاو ۈد تً

 زاإ هد-ند   ررل  ؤيريتگ   اًئضاوز ۇر ًگئيلاللۉضر   ئياۇ اچيۉيۈب يتي  ضو   ،ريگالۈيطًلپ  ک   ،پرل اييات ئياۇ .رؤيديگ پۉچاۉ

 کر  بؤۆه هو رايلئچآ ئلپغۉ ًگيًيضجر  ۆد وايالياج ًگيرب  هغائپ ادابۈغ وادز املئيلاۉ  راچآ .ررل  ؤيًطل  ض   ئلاي ئػئر ئػبات

 :رؤيليديغا   زاو اۇ ،پيييد -رئدادًغئػائ يگۉتضۇد تضۇد- واداوز ۇر

 

  ،ادياوغغۈ اًئلاطئو ًگئر اي-راي ،يگۉتضۇد تضۇد

 ا؟دياداج ئرهاب ید   ،تاز  ئوغۈ واديۉه

 

 پاتتاد ىباي راهاۇ

 

 لالئبدآ ىباي حايئر  ىباي ترلئ ىباي ازز ۉلئبدآ ىباي ليف  ۆي ىباي پاتتاد ىباي راهاۇ ئدآ ئلۇ د ،پۉلۈب صفاد ۉبآ ئهالل يگۉياۇ

 لئضادب   يطج  ا   .رئدار غئۉه ىباي ماغۉد تًيب همت  ًد   يطج  ا   .رئدپئلغا ىباي ۉل ىباي پلاغ ىباي ید  اۉ ىباي حازز ار  ىباي

 ييج-23 االدًئغاي چاۆ  عئمتلآ لاۇ .ريدپيدا   ئكلاپئلاد وۆگ ظبؤ هو یآ ئتلآ ،لئي واۇ راهاۇ .رئدئيغاۇد لايآ ًگيدلؤجۉبآ

 ظبؤ يللا   لاۇ ،أر ئگ اًئر الالميتآ ًگيًيررل  يؤبک .رايلۈب تيذغ   ييۆگغۈد اديلغا وۆگ يدي   وادًئيآ وابرغۉ ادًئلئييجريد
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 .رئدپۉلۈب تئباض ىباي يتز   يبيتؤک يگۉياۇ .ررل ئدپئدالياج هدًيضجر  ۆد ًگييؤغأ يتر  س د   ئياۇ .رئدپۉلۈب تاپو   ادًئغاي

 ،الطۈب أر ئگ اًئر ل -اقميتآ ًگيًيررل  يؤبک .رئدپۉلۈب غئز اي ىي  يد -رئدئطئچهادر اي ًگيًيػيک ئرلئباض لالآ- هدًيگۆ زۆي يگۉياۇ

 .ىک  ا   راب غئز اي ىي  يد -رئدئجيالتاي کيرلت  ي   مۆلاإ  ،راهاۇ ،یا  - ادياۇ

 

کايا  تد 

 

 هو ود  ًيگيکلييب   ،وادًئتابياد يگۉياۇ ئداوض   اقر ائ ،پيديگ پار ات اهاغ تيلو   ىباي تئلاد ادياچاد ،أر ئگ اًئر الالميتآ

 اًئتاغيتاپ ئكلاپئلاد ،پيدا   پل ات که  ئک ؤًًض  ۆه .ررل ايپالۈت رگ  ػل   ،پيًل  چيۆگ رهالاجآ ،يگۈيطلغا پاغۈب وادًئتاضايئض

 پيدا   ئراتۉتيۉراۇ ئراهاۇ کرب   ۉبآ .رايلغا هدر ي   ۉب لاۇ ىيچاۆ يگۉيۈغ .ئدر ئتاي واهار اي کرب   ۉبآ ه،دًت  ي   پيلگ   ؤًيده   لاۇ .رؤيلگ  

  :يگااۇ پللب  

  .رؤيييد – رب   که  ئک يگااۇ هد-ند   رب  اي اًئس ائ ورر  د   ييؤًًض  ۆه هو پالاضاد ًگيػاي مۆدئه ًگاي ئاغر ائ –

 رايديآ ابتۉد ار ل اۇ  ،پيرۆيػاۆ ئرل اباداض لاۇ .رايلۈب ئچالرهايتغا اًئس ائ ييؤًًض  ۆه ،يگۈًطت  ي   اباتتاد راهاۇ يتر  س د   ئكلاپئلاد

  :پئر ئاغچ هؤگمتا   تاذئج ئرل اۇ  هو

  .رؤيييد – ؟کج  تيگ هيۆتضاۆ ًگئر هالاجآ ،ااغر ائ نيک –

 .رالئدپاًجائ وادياۇ ىيچاۆ ئئغدياداغۈب ود  ًيػاي ئدئلاد رل  مم  د   يبؤبض   .رؤيره  ب   پغاۈج يگااۇ نيک چيد وادر ل اباداض اهما  

 يگۈض ود  يۆگ چاۆ  لاۇ .ريديؤرهب   پغاۈج يگااۇ نيک چيد ه،د-هرضيدًضل  و  ئد هؤگمتا   تاذئج ،پئديآ ابتۉد پيلۆگ چاۆ  لاۇ

  :ار ل اۇ  ،پئديآ ابتۉد

 ىل  يب ادوئض سًگئئيار ز  ۆگ ًگيسيض يبؤبض   .سًگئئرضل ۈب کل د   وادئملچآ ادياۇ ،سيگئاضالمۈب هيا   ادر ۉي لۈغ رگ  ا   سيض –

 ئلاي سًگئئر ل ۈب ئلياپ وادر ل الجاۇ  سيض ىيچاۆ يگۉيۈغ .زالمۈب ادوئض .سًگئئيامغۉد ًگيسيض ؤييۆد يدلأ ريزؤد .رئدئلاغب

 .رؤيييد – سًگئئرضۉبجه   هؤگمتا   تاذئج

 لاۇ .يدلدأ وادًئر يالار اي ًگيرب  هغائپ اهما   ،ئدپار آ لاۇ .رايرۉت ود  ًيري   يػيک وؤيليييد ئفاالض اديب  اۉ ۉبآ وادًئضار آ ًگئر ل اۇ 

  :پۉرۉت ود  ًيري   ؤًًض  ۆه اديۈغ .ررل  ؤيدا   لۉبلا يػاي ۉب رهالادآ هؤچرييب اد-غاغاب ىل  يب يگۉياۇ .رؤيدا   لۉبلا يػاي ۉب

 لاۇ ًگيًه   .رؤير  تيت يرکل  ر  ۆي هو ادلۉر غۈ ود  س يب رل اۇ  .تايگطآ ئتغا يػاي ًگئر هالاجآ ،يگالمۈب لئپغا ،ريالالمۉضۉه ،یا   –

 .رئدئاغلمۈب پئک ًگيررل  گ  ضا   تاطاله وادئملالهپالۈت رگ  ػل   .ادس ئمئر ايئتائغ ًگيسيب يطمم  د   ًگيري   لاۇ .راب نيرگ  ػل   هدر ي  

 نيدلگ   هر ي   ۉب ،پطلاي که  ئک پيييد وۆطغۆد اپوۈد يگر  ۆي ًگئيامغۉد ىه   .ريدکيرلت  ي   هس يب ند   رگ  ػل   يکدأ ر ي   لاۇ ،اطۈغي

  .رؤيييد – ىيرؤيدا   يرل  ػاي ۉب هد-ند  

 ئياديب  اۉ ۉبآ ود  ا   لۉبلا يلکاي ئًغئۉريۉب ًگييۆزاإ راهاۇ يتر  س د   .رؤتيي   هيگۆه ئياض ًگئر ل اۇ  .ررل ايلۈب ئزار  رهالادآ ،پيديغ  

  :ؤًًض  ۆه ،پللب   پيدا   ريهه ا  ر رل  گ  ػل  

  .رؤيييد – ليب ريها   ئياۇ هو لۈب وۉيۈب يگااۇ –

 :يگاي اۇػيک هؤچرييب اديۈغ

  .ررل  ؤيييد – تا   ريها   يًيريب وادر ل اباداض ئلاي رد  ا   ئكلادييپاج ادًئتاهسئد هس يب !يريها   ًگيرًل  يهئه ،یا   –

  :رؤيييد هليغ   راهاۇ يتر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه اديۈغ

 ئكللااغي-لاياد ريزؤد اهما   .رل  يدر ؤيچگ   ند   وادًئر يالاج ادتاد ،ىيلو   رل  يدد  يگاإ هليغ   هدکم  تا   تاذئج رل اباداض يگاإ –

  ....رار اي ئكلئچغابلۈي ند   يگاۈغ ،الطۈب يضلو  ئد شاد هؤگمتا   تاذئج اديۉراۉغ ىيد اقد نيک رد   .ررل  ؤيدا  
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 ماجآ يببؤض   .ررل  ؤيرئگ ادلاد راجۉب-مل ۉب هو واػيرپ   ئاغر ائ ه،دًيرًل  ت  ي   هر ي   لاۇ .رؤغيۆد لۈي پار ات ااغر ائ ىل  يب ؤًًض  ۆه اديب  اۉ ۉبآ

 تاوض   وادًئياده   ىل  يب وۉغغۈ يلچيۆگ ،پۆوۆد هًيگر  ۆي يگم  غو  ئض ئغر غا ار پالار آ حۉ ررف   نت  ضۆر ئياولؤپ ًگيًيرگ  ػل  

 ود  ًيػاي ئياولؤپ يجيکچ   رگ  ػل   ًگئر پالار آ- ار الئلاباۇ هو ار الئالدتاوض   هد-ند   يدپۆزۆد حگؤر گ  ػل   ،پيلگ   يًلچ   هًيرل  ترد  ض  

 .يدپيرب  اي وارهپ   پيييد -يگالمۈب وۉيۈب ار ل اۇ  سيض يدًاي ،ئداتۈغت يرل  ػاي هو يدلاإ  ئضاپئلاد ًگئر ل اۇ  ،ئدلئداغۈب

 الطۈب ئراپۈتر يب ،پيليرۆدلاإ  ئراپۈتر يب ًگئر يالالمۉضۉه يکدأ ر رل  ي   لاۇ .يدپييدأ ود  ًيرًل  يد يطيدلأ ًگئر ل اۇ  ،پيديغ  

 .رالئدپغار اد ،پئچغا

 ىض  - :هًيريب ًگئًئر رل ادلکۆه تاوض   ،پيديغا   يًيًل  گ   يگۉياۇ نت  ضۆر .رؤيًل  چيۆگ يرگ  ػل   پار آ ،يگۈًطت  ي   پيلگ   ؤًًض  ۆه

 تاد اديۉهزاه ىي  يد -ظو  ئض ئغر غا ؤًًض  ۆه الطۈب ىض   ،ىيير  ب  اي که  ئک يگااض ند   ىه   .رلاييات ئرالئلتاوض   ،پپالۈت رگ  ػل  

  .رؤيرب  اي

 ىل  يب ئفاالض تغۉطه   ىباي اديب  اۉ ۉبآ ند   ؤًًض  ۆه .رؤيرب  اي نرد  يد يگۆه زۆي يگااۇ نت  ضۆر .ىک  ا   واياج ئدآ ًگئر ادلکۆه لاۇ

 ًگيرًل  ل  اإ  واضمآ ،ىيلو   ررل  يدپيغو  ئض ئپلاز غا ريب هليغ   هدر ي   لۈغ رل اۇ  .رؤيکچ   رگ  ػل   هر ي   ىي  يد ئكر امي   ئغر غا ار ل اۇ  هدکيلل  يب

 هگيب   ئاغدياب مطالائ ،پۆضوي اإلي   عيًگي   ئرئدآ .رئدپئلايۈب هيگکر   ار غا ري   ،پيًيگ   کيغا   ييگکلر   وۆگلۆگ يگااي وادًئيغا

 ريطي   ئياياج رگ  ضا   ريب وادر پالار آ .رؤيليريچگ   واچدئلغئ يضۆپئک ًگئر هالاجآ .ررل ايلۈب ار غاۆزۆي ،پيًگلي   ررل ئپلا .رايلغا

 مطالا ائدايئپ لاۇ ،پيديغ   .رايلآ ىئتاض ييۆزاإ ،پيرب   ابار آ يًيررل  د  وئگ صيپي   لاۇ اهما   .رايلۈب يچکره  ۆدلاإ  ئياۇ ،پۉتۉت

- لاۇ .ررل  ؤيديکأ  اًئياي ًگئياديب  اۉ ۉبآ ئياۇ .راتيۉت ريطي   چًل  يکاي ،پايات ئيي اۇريب ًگئر يالالمۉضۉه .رايلغا هدًيدگؤر گ  ػل  

 :رهالادآ ريؤبک .رؤيريديۆغۆد ئًئياداغي زاإ ،پيييد -رل  يدر ب  يغۈ پيد-یغ   ،نيدر ب   هيديپ ههۆزاإ ىه   ،رل ۉ دتۉت کس  گ   ريب يًه  

 – رل از آ يرل  چيۆگ ،پيليزا   يگر  ۆي ًگئر هالاجآ ىل  يب يگلم  يرۆدلاإ  يگۉياۇ .ئضاػئتاپ ًگئداوض   لي اۇبؤبض   .يلره  ۆدلاإ  ئياۇ –

  .ررل  ؤيييد

  :اديب  اۉ ۉبآ اهما  

 – رئدهار اد ار يالالمۉضۉه يدلأ ئيغا يگۉياۇ .ريدپيدا   تاز آ ئيۇي اريب ًگئر يالالمۉضۉه يبؤبض   .ىيرلم  يب پيرۆدلاإ  ئياۇ ىه   –

  .رؤيييد

  .رؤغيۆد الجاۇ  پئک هًيلا   ًگئر يالالمۉضۉه هدغو  ئض ۉب

  .وۉرضۉد پيريتي   اداػًئداغ يلب  ت  ر ه   کييب   يًيرل  تد  ه   کييلۆتضاۆ هو عيًگي   ًگييۆزاإ مد   رد   لااغتلالآ

 

کايا  تد 

 

 ،پئئمچ وۆتضاۆ هدًيطيدلأ ًگيرل  غو  ئض لاۇ .ريدپيغو  ئض کس  گ   هؤچرييب اد-غاغاب ئغر غا هًيرل  ر يها   ماجآ اديب  اۉ ۉبآ

ي رل  گب  -واد ًگيري   لاۇ .ررل  ؤيل  غۆد هدر ي   ىي  يد رطک  ک   رل اۇ  وۆگ ريب .ريدپيرب  اي هيۆياإ ئكلاپئلاد يًيريب ود  غبؤ ًگئر ل الجاۇ 

 اتاغو  ۉغ رپالار آ .ررل  ؤيريتگ   ادۉلاپ اقبات ريب هو رل اولاد يليد غاغاب هد-ند   ئرغۉ ،یارپض  -غالئض هديۆکمئ د تاهسئد ار ل اۇ 

  :رل اۇ  .رل  يديؤرهئگ ادۉلاپ يًلچ  

  .ررل ئدپار ۈض پيييد – رايلاضاي ود  ه  ؤي هو ههؤي ئدآ ًگئداز  ۉب –

 ًگئياديب  اۉ ۉبآ وادر الۉلوۈت لۈغ رل اۇ  .ريدميلؤه ؤممد   رل اۇ  .ئدر اب رالۉلوۈت ادئملۉلاۉ  ئلاي ظغۉي  ۆد هدًيطلک  اۆ  رطک  ک  

 رل ي اۇ بؤبض   .ىک  ا   وؤيلم  يياي ظغۉي  ۆد ادًئضار آ ًگئر پالار آ .ررل  يدپۆدياإ رئدغغۉي  ۆد ار الۉلوۈت لاۇ رپالار آ .ررل  ؤيريتگ   اًئر ۉزۉد

 رپ  ز   ؤػيک لاۇ هو رايلاغ ادايئپ يرپ   لاۇ ه،رضۆدلاإ  ئغغۉي  ۆد مادآ ريب رد  - :هد-ند   ،ررل  يدپيييد -ئغل اۉ  ًگيًيرپ  - يگااۇ
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  :ار ل اۇ  رپالار آ .رًل  ک  ا   وؤييۆغۆد پيييد -رؤيريتي  

 :يچم  يرجت   ،ادًئر يالار ۈض پيييد – ؟سيًگيدر يتگ   ىيچاۆ ههؤي ئرالغغۉي  ۆد ۉب –

  .ررل  يدپيرب   پغاۈج ،پيييد – ۉقوۈت رل ۉب ،لدأ ظغۉي  ۆد رل ۉب —

 :پئلغا ًگگ   اديب  اۉ ۉبآ اديۈغ

 :رل اۇ  .رئدپار ۈض پيييد – ؟ۈقي اي يهسيًگيدر يتگ   راداي هليغ   هًيطيدلأ ًگيميرگ  ػل   ًگيًه   –

 ،يگارضۉيۉب رگ  ا   .ۈقيرلۉد پيليرۆدلاإ  پئک ،اد-الطۈب پئک هدس يب رل اۇ  .کيدر يتگ   اًئتاهسئد ًگيريهه ا  ًگيد ئرل ۉب –

  .ررل  ؤيييد – ًگئللآ  غائلئچياذمئه ند   يسيًگيرگ  ػل   ًگيسيض

  :اديب  اۉ ۉبآ اديۈغ

 ًگئر ل اۇ  ىه   .ريدر ل  يجيري  ا   امئيارهپ   ًگيًه   هًگيد رل اۇ  .ۈقي نيري   يلب  ت  ر ه   هو ئكتر آ وادر ل اۇ  ًگيًه   ،يريب ًگئر ل اۇ  ند   ىه   –

  .رؤيييد – ىيرلم  يب پئلآ ئًئر التاز  اقجالمۈب کيرؤغ ىل  يب ًگيًه  

 ار اهاۇ يتر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه راباد ۉب ادياچاد .رايالمآ تاز  چيد وادر التغاوۈض هو رايرايتغا يًيطمم  د   لاۇ ،پيديغ  

-پئپات یاپ هو تاغب ئلاۉ  هدر ل  ػيًگي   لۈغ ريالالمۉضۉه .رؤوياإ ئياۇ ادًئضار آ ًگيرل  مم  د   هو رؤيًگ  ب   ًگط  ييد لاۇ ه،دًت  ي  

  .ررل ئد

 

 ،رر  يتگ   پئلاض لاديغا ًگئيامغۉد ًگيًض   تغئز اي

 .رر  يتي   اًئلاجآ ئياۇ ًگيػيگا   واياز غا

 

ً  د  ؤج يًيرل  يجيغو  ئض رۉذػه   يگۆه هؤچرييب ،پئدغار اد يًيرگ  ػل   هؤچرييب ًگئهاجآ اديب  اۉ ۉبآ  ًگئر ل ز ار اپتاۇ ،پيرب  اي همً

 ييدأر رک  ض   ريب ئلتآ ۉداج ىدم  بؤ ولۈب ئضاػئتاپ ئلتآ وار ۉپ ًگئر ل اۇ  ،يگۈيطار ئتاي ئًئلامغ   تل  وإد ،پئر ئچغا ئًئتابياد

 هدکيرلگؤل  يد هو ادئمرلئتاب ،پۉلۈب وادًئر يگالارجاغاب عاي ًگئاغر ائ هو وادًئر الئلتاضار اپ ًگئهاجآ لاۇ .رايرئاغچ هغو  ئض

 ۉبآ .رازيۈچ هيۆتضاۆ ًگيًيرگ  ػل   مطالائ ،پئلآ ئًئيۉغغۈ کج  لم  يب پپالاضاد ًگئًئچپاضاد ريب چيد ىدم  بؤ .ئدر ۉذػه  

 .رؤيل  غۆد ادًئطئغر غا ًگيًدم  بؤ ىل  يب ئراًک   ًگئًئضايرد   تار ئف ،پئئمچ ود  ًيًگ  طه   زاإ ىل  يب يرگ  ػل   مطالائ ند   اديب  اۉ

 اًئياي ًگئياديب  اۉ ۉبآ ىدم  بؤ .ررل  يدپيييد ند   -طريج-لۉتالغاو - هغو  ئض ۉب .ئدر اب ئضايرد   تار ئف ادًئضار آ ًگيرگ  ػل   يکاي

 ًگيسيميکاي .رل  يدتا   رار لا يگم  غو  ئض ًگئر هالادآ وؤيرئگ ۉب .کيدلم  گ   اغاهۈت هر ي   ۉب سيب- :رؤيرب  اي يچلاي ىل  يب تاد هليغ  

 ،ىييل  يکچ   اس ائ ىه   ،اد-اطۈغي .ىييػ  يريگ هغو  ئض ،پيچگ   ىه   ،ًگلط  يکچ   اس ائ ليسًه   ريب وادتار ئف ىض   رگ  ا   .راب تار ئف ادس ئهار آ

 .-وۉلطۈب يللب   تاغبتب   ىل  يب تاغبغۈد هو ىئرضاتغۉ عاي ،پيديغ   .چگ   ىض  

 :اديب  اۉ ۉبآ

  .رؤيييد – ليکچ   اس ائ ىض   ،ىييچ  گ   ىه   –

 :يگااۇ ؤًًض  ۆه اديۈغ

 رگ  ه ا  و رل ز المغا يريد ند   يريب واديامغۉد ،کًگط  ي   رگ  ا   يبؤبض   .ىيطچگ   رل اۇ  ئضۉوغۈ .لدأ ئرۇغد سيميگم  چگ   ًگيسيب –

  .رؤيييد – صيرم  غۆد ريطي   ايامغۉد ،پۉلۈب ري   ار اچغا ،کلط  يًگي  

 :اديب  اۉ ۉبآ

 سًگئئدئهاۉ وادتايامد   هو ود  ػيًگي   وؤيًاي وادياضمآ سيض ،کم  ييد ،سيگئالطۈب وؤغيو  ئض ىل  يب يتي  يي اقمچغا سيض رگ  ا   –

 ار ل اۇ  ،پيچگ   وادوۉض ئلاي يررل  ل  يب يميگج  ره  ۆواإ زۆي هو يميگج  لم  يکچ   اس ائ ًگيًه   ًگئمئر هالادآ زاإ ىه   .ئلالمۈب کۆ زاۆ
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  .رؤيييد – ىيرغ  و  ئض ئغر غا

 .ريديؤمتا   لۉبلا لاۇ ،اد-رل الطۈب اقجالالض هؤچريد   ود  ػاي ۉب ئياۇ پيديغ  

 .رؤيچگ   ود  ۆپرئک ىل  يب يدگؤر گ  ػل   هو ئريالار اي يدلأ ًگييۆزاإ اديب  اۉ ۉبآ هو رؤيليکچ   اقر س ائ وادًئضايرد   تار ئف ىدم  بؤ يطت  ر ا  

-لۆز- هًدم  بؤ .رايياليآ ود  ًيگر  و  ئت ًگيًيرگ  ػل   مطالائ ،پيلگ   يزاإ تۉد ًگئيۉداج ىدم  بؤ ،يگۈًطل  ۆ زۆد يرگ  ػل   مطالائ

 لاۇ .يدر ؤتير ي اإيۆزئگ يگۉياۇ ئغغا ،پۉلۈب يػيک ريب ىئز اۉ ئرالغغا هد-ند   ئررغا لاۇ .رل  يدر ؤيييد ند   -پئجاد

 ئرلاباد ود  ًيهۆزۆد ظو  ئض ًگئر ل اۇ  هو رؤيرئگ يًيرگ  ػل   مطالائ لاۇ .ىک  ا   واييگاد ىل  يب ئطيگئاد ظاب ئًئر الغغا هػيمد  

 ئًئر پالاض ند   رگ  ػل   يکاي ،يگۈيطار ۇغد -ئكيجالاۇغ ايار ۉي- ريب هديۆزۆي ري   هجيگ -يلر  وئگ- مئيگار غا مۆت يطت  ر ا   .رايلۈب

يکام هر لل  يپ لاۇ .ئدر اب يرلل  يپ تپ  أ ئياض زۉتاۇ ئلتابياد ئلاي رالاغد کييب   ًگيًدم  بؤ .ررل  ؤزيۆد  تۉوۈض ئلاي سم  تا   ريضؤت پ 

 ،پۉيغۈ هديۆيگاإ ًگئيۉغغۈ يرلل  يپ ،ادًئر يالمائچ هيۆيگاإ ًگيًيرگ  ػل   مطالائ ،پۆزۆد ئًئر پالاض رل اۇ  .يدپيريديگ  

 .ررل  ؤيرکاۆ پۆرئگ ئًئتابياد ًگيرلل  يپ رالتآ .رايار اۉغ پيلگ   اياز ر ل   ىيميک پاميض يگر  ۆي ًگيري   ،ىيلو   ررل ايالغاب ههۆجۆد

 .ررل ايئمچ نت  ضۆر ئرالئلتآ ماجآ هو رايلۉ زۈب پيتر ت   ،رايغار اد يرگ  ػل   مالطائ

 :پيًل  ز ۆي هر گ  ػل   هو رؤغيۆد وادتآ ،پلۉر غۈ پيييد ىئضامياچغا رگ  ػل   اديب  اۉ ۉبآ

  .رؤيييد – سلم  يب پۉرۉد هديۆيگاإ ًگيرلل  يپ رالتآ ،يگۆغۆد وادس ًگئئر التآ –

 ًگئتاغو  زآ ،ىيلو   ررل  يدپيسرک  ئگ کيًلره  د  ه ا  و ئكلايادر ه  -کيلتر ه   ريب هليغ   ادًئياديه   ظو  ئض ،پۆغۆد وادر التآ يرگ  ػل   پار آ

 ظو  ئض ىل  يب يرلل  يپ زاإ ىدم  بؤ .ررل  ؤيدا   ۈقي يًيطيػيک يگۆه ئتلآ ًگئر ل اۇ  ،پئدار تئپ يًيرگ  ػل   ماجآ يدلأ هدًيچاي

  :اديب  اۉ ۉبآ ئرئدآ .رل  يدر ؤيلم  يب پيريتي   وايئز  ار ل ي اۇ رگ  ػل   پار آ .ئدر ۉد ادًئپاض

 هو ئرادئه ًگئًئيۉغغۈ ًگئر ل ي اۇ بؤبض   .يگۉلۈب اقجتاداي يرلل  يپ ۉب .ًگئلۉپۈت هر لل  يپ ۉب ،ئيۉغغۈ ًگئيلالآ ،یا   –

  .رايرئغئغ پيييد – ريدر لل  يپ ۉغ ييز  اإ ًگييۆجيۆگ

 ند   يلچيۆگ واًطائ هجسيجه ا  يئي .يدر ؤسيرک  ئگ کيًلره  د  ا   ،پئئمچ هيگاإ اديب  اۉ ۉبآ .ررل ايالغاب پيغو  ئض ئغر غا ار ل اۇ  ايگر ۈض

 هيۆيگاإ ،پۉتۉت ئياۇ ىل  يب ئهۉتلۈد ليپ ،ئتاغو  اقج-لار اي يليپ اديب  اۉ ۉبآ !ىيلطيب پۉرۉد ًگً  ي   هديۆيگاإ ًگيليپ تپ  أ

 ئاغدياب ،پۆرئگ ئًئيالئئمي هر ي   يگۉياۇ مادآ وؤيرت  ئگ ئًئاغدياب يگۉياۇ .رايدار ئًجئه پئلآ اًئاغغآ اقيآ ئياۇ هو رؤيکچ  

 ماجآ ىل  يکچ   اس ائ هو ىًگل  ي   .ررل ايرئغئغ پيييد -کيدر ۆدلاإ  ئًئضاػئتاپ پار آ- ،پئلال ئًيگئاج ئكلتاغ ريالابليپ .رايالغات

 يرکل  ر  ۆي ًگئر ل اۇ  .ررل ايپات وادًئياديه   ظو  ئض ئياديب  اۉ ۉبآ هو ررل  ؤيلگ   هيۆيگاإ ًگئپاض ريالالمۉضۉه .راييلۇ د هًي   ئيۉغغۈ

 .رايئمچ هيگاإ ،پيرت  ئگ ئاغدياب مادآ ىي  يد وادمد   ىباي ضراد ولۈب وادًئر الغادًئر غا ًگئياديب  اۉ ۉبآ ئرئدآ .رؤيًل  ا  

ي طؤچ  رييب ًگيًيرًگل  ج  غو  ئض ىره  د  ه ا  و ًگئًئر هالادآ رۉذػه   ًگئر پالار آ .ررل  ؤيػياۆ هًيگر  و  ئت يگۉياۇ ند   ريالالمۉضۉه

  .ررل  ؤيليًگي   ريالالمۉضۉه .رؤيليرۆدلاإ 

 ئداطاله يگۉياۇ .ئدر ايالالض يًيرگ  ػل   ماجآ ،پۆيػۆض وادغاو ۉي-ظاو ۉي وادًئس ائ ًگئر يالالمۉضۉه وؤيليکچ   اس ائ ؤًًض  ۆه

 هو وادئميلاداي مادآ ريب ئلتآ ترض  ه   لالئبدآ ولۈب وادًئضاپيات فئالض يًب   .يديگم  چگ   واهآ-اغض ود  ۆپرئک ًگيرگ  ػل  

 ريل  ؤيليکچ   اس ائ .رازيۈب يًيپرئک ئلاي رغ  و  ئض واپمات ري   هر چ  گ   هد-ند   ئلاي سلم  يکچ   اس ائ رگ  ػل   ،پيديگ هيگاإ يگااي ود  کيکلت  ًت  

 ه،د-هطچگ   تاهلاض-اغض يطؤچ  رييب .ررل ايالاۇل او ۉض يًيرل  ز اإ ،ريگالۈيطر  ئگ ادلاد پار اد ئياۇ ،پيلگ   اًئياي ًگيًيپرئک

 :پيتي   ؤًًض  ۆه .رايلۈب ارقغ ئراپۈت ريب يکل  يب  

  .رايار ۈض پيييد – ئ؟دز ۈب يًيپرئک نيک –

 :ترض  ه   لالئبدآ

  :پؤيؤک يگااۇ ؤًًض  ۆه .رؤيييد – مۉدز ۈب پيييد رًل  يطغو  ئض هو رًالئيطلۇ د اًئر ل س ائ رهالادآ ىه   –
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 واهآ-اغض ريالالمۉضۉه ۉغ يربؤ ود  ر اي ىه   .ًگيدتا   ارقغ ئيالمۉضۉه هؤچرييب ىل  يب ًگئئغيلاداي هو ًگئئغلالمآل زاإ –

  .رؤيييد – ًگيدتا   کر  د  يب ئمئباز آ يدلأ ًگيًه   ىض   .ىيرؤغيو  ئض ئغر غا ار هالاجآ ،پيييد ىيطچگ  

  :ؤًًض  ۆه ايگر ۈض

 .رايرئغئغ پيييد – يگؤمتا   ارقغ يسييگۆزاإ ،يدتا   صب   ئًئاغهرلاس ائ يسيض وامغۉد !يگامۉللوۈد ،ريالالمۉضۉه ،یا   –

 .ررل  ؤيچگ   وادايرد   يطيدلأ ًگئر يالالمۉضۉه ،پيديغ   .ررل  ؤيدز  ۆد ييۆپرئک ،پيريتگ   يهگؤ ىل  يب غئۉريۉب ًگييؤًًض  ۆه ايگر ۈض

 يگۆه ترإد ه،رضئگ پملج   ئيۉغغۈ يطت  ر ا   ؤًًض  ۆه .ررل  ؤيل  غۆد هدر ي   لۈغ هو ررل  ؤيلگ   هدگؤر گ  ػل   ،پيدا   ۈقي يًيهگؤ ايگر ۈض

 رهالادآ راپۈت ريب هجيگ لۈغ .ررل ئدپۉلۈب ارقغ الطۈب يضۆپئک ،پيچاي يًيتب  رغ   کيلتيذغ   يريؤبک ًگئر ل ۇ ا .ىک  ا   ۈقي مادآ

 ؤًًض  ۆه ه،دکيلل  يغ   .رئدپئلغا ئلتآ يگۆه چاۆ  ه،رضئگ پاياض ؤًًض  ۆه يطت  ر ا   .ررل  ؤغيۆد لۈي پار ات ؤًيده   ،پئيلۇ د اًئر ل س ائ

 لۈي ،ئلاغططغئ ند   لاۇ .رؤيرب  اي ىيچاۆ کم  تا   ئرلاباد وادياداغي ۉب اًئياي ًگئر اهاۇ يتر  س د   يديز   لالئبدآ ولۈب وادر رل ايطا  

  .رؤغيۆد

 لالئبدآ ،لار ئتاۇ پئديآ ابتۉد هديۆيگاإ ًگمئلاد راپۈت ريب ىل  ۆ زۆد وادر رل ايطا   ريدر رل  يجؤدۆه هدر ب  يۆه يريها   ًگيرًل  يهئه

 ئياالو  ولۈب اًئغل غۉ ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه ،پئئمچ هر ب  يۆه لاۇ .رايار ۈض ئياداغي وادياۇ راهاۇ يتر  س د   .رؤتيي   پيلگ  

  :رؤيييد هليغ   ،پيًل  ز ۆي ؤممد   راهاۇ .رؤيرب   يگۆررۆگ

 اهما   .ئدياز غا عيًگي   هدًيغو  ئض ردب   اپاتضۉه يتر  س د   .عيًگلي   تاغو  ؤک ،الطۈب الجاۇ  تاغو  ؤک .رايلۈب هليغ   ظۉراۉ ،ظو  ئض –

 ًگئًئجئدار اي کييب   رالتاز  ۉب .ئدلۈب راو س  ض   هػيًگلي   يرگ  ػل   مطالائ ىل  يب يهرا   ًگئيلالآ ولۈب کؤ ت-هکي   هدًيغو  ئض تۉداۉ

  .ريدًيچاۆ ئاغلمۈب رگؤغأ هو وايآ ئلۇ د ًگيًيگيدلدأ ؤچتؤه اداز  چيد

  :هد-هًي   ايگر ۈض

ه و ئكلسئضوۉديغا ًگط  ييد هدکم  تا   تاذئج لاۇ .يدتا   یارجب   ئلۇ د يًيػاي زاإ لاۇ !ىيطتا   تدم  ر   دأيب  اۉ ۉبآ لااغتلالآ –

  .رؤيييد – يدر يتي   هًيطج  ر  د   کيلتيذغ   ئياۇ ،وؤمتا   کر  د  يب ئًئضذالائ يگۉياۇ لالآ .يدس رک  ئگ کيًلره  د  ا  

 ترإد ىيچاۆ کم  غو  ئض ئغر غا ار يالامغۉد هد-هًي   يريها   ًگيرًل  يهئه .رؤيل  غۆد هدر ي   لۈغ ،يگۈًطچ  گ   ود  ۆپرئک ؤًًض  ۆه

 هليغ   رل اۇ  .رؤيرب  اي هگه  ئک يگاي اۇًيررل  يها   ًگئًئر ل اپيات پار آ اد-غاغاب هو يًيلج  ب   لالئبدآ ىباي ريرج   ىل  يب يجيغو  ئض يگۆه

 ريالالمۉضۉه .رايلۈب ويگا غااي وادًئر اغب ًگيررل  گ  ضا   يگر  ۆي ًگيري   ،رايالآغ وغا هر ًل  ل  يرۆدلاإ  واضمآ ،ىيلو   ررل  يدپيغو  ئض ريب

 .ررل اييلۇ د اًئداوض   اقر ائ ،پئياز غا عيًگي   يکلييلۆت-شاۆ ،پئدئاغد الطۈب ئئغػيرلاپۈت لاۇ ،پيرۆدلي اإ ًدم  بؤ ئرئدآ

 

کايا  تد 

 

 وۉيۈب ود  کم  تيگ لاۇ ه،دير  ب  اي هگه  ئک اًئياي ًگييؤًًض  ۆه يًيلج  ب   لالئبدآ ىباي ريرج   راهاۇ يتر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه

  :پئر ئچغا

  .رؤيييد – رل  سم  تا   تاهسئد ادًئتضآ ًگئًئاغدياب ًگييؤًًض  ۆه هو رل ز المۈب وۉيۈب يگااه نئهۉولۈ ًگيًه   –

  :راهاۇ يتر  س د  

 ود  -ترإد يگۉيۈغ ،الطئر مائچ يريب ود  غبؤ ،پئػئيالياپ رل الجاۇ  .نيدتا   اداو  يگره  ب   يًيريب ود  تر إد ًگئهطۉد ار ل اۇ  ىه   –

  .رؤيييد – کرج  ب   يًيريب

 ىباي ريرج  - :رازياي تاد هليغ   ؤًًض  ۆه راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه .رؤيديگ هغو  ئض ئغر غا ار هالاجآ ،پۉلۈب ئزار  يگاۈغ ريرج  

 ،ؤيکؤرهيتگ   واماي سيًد   لاۇ .رئديادًئر رل ۉذػه   هو واد-ىئر ل ۉلاۉ  ًگئر ل اباداض ،وادًئر الئليار بآ ًگيرل  يلل  ب  ج   لالئبدآ
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 :ىل  يب يرل  ز ئض هيدأر ۆد ،پئز اي ئيۉيۇد کر  بؤۆه زاإ يگااۇ اپاتضۉه يتر  س د   ه،دير  يگ هديجته   ،پيلگ   اًئر ۉزۉد ًگيسيميرب  هغائپ

 .يدپيييد ”یغۈ تارهۈد يگااۇ ند   ىض   ه،لطگ   ئهادآ واييالتارهۈد ًگئهۉولۈ ريب رگ  ا  „

 .ريدپيييد ”رب   يگاي اۇًيگل  ئب ريب ود  تر إد ًگئهطۉد هو تا   نئس اغت ،تا   تاهسئد يگااۇ ىيچاۆ يگۉيۈغ

 .رؤيدا   یارجب   يًيرل  تر غ   عئيالتارهۈد ،پالالض يًيدأب کم  تا   نئس اغت هديۆيگاإ ًگييؤًًض  ۆه لاۇ ،اديلۉغغۈ ؤًًض  ۆه ريرج  

ً  د  ؤج ئرل اۇ  ،پيغو  ئض ئغر غا اًئر ل اػئتاپ ماجآ ،پيػل  ل  يب رل اۇ   ،پيرب   يگاي اۇًيريب ود  تر إد ًگئهطۉد ،يگۈيطر  ب  اي همً

 ؤًًض  ۆه .ريديؤمػرل  يب ىل  يب ؤًًض  ۆه ،پئر يآ يًيرگ  ػل   لالئبدآ ىيب ريرج   ،يگۈض واديۈغ .رؤيرب  اي اًئتاغيتاپ ئكلاپئلاد ئًئيلغا

 :يگااۇ

 ئلالمۈب کيرؤغ هدر رل  يکيپ ،پيديغ   .ئلالمۈب وۉيۈب يگااه ،پئغل الائ ىل  يب ًگيًه   ادياۇ ،يگالطۈب ىل  يرب  اي هگه  ئک يگااه ىض   –

  .رؤيييد –

  :يگااۇ الطۈب ريرج  

 يگااه ىض   ،يگۈض واديۉه .نيدتا   یارجب   ئهۉرجۈب زاإ ند   ىه   .رل  يدر ب  اي پيدا   يچکه  ئک يگااض هدغو  ئض ىچ  گ   ۉغ يًه   –

 .رؤيييد – ًگيرضلم  يب پيدا   کيرليها  

 پغاۈج هليغ   يگاي اۇريها   ًگيرًل  يهئه .رؤيدا   تايايکغ-زر آ ود  ر يرج   ،پئز اي تاد اًئر ۉزۉد ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه ؤًًض  ۆه

 کيليچلگ  ضؤپ يگااۇ ،اد-اضالمۈب وۉيۈب يگااض لاۇ .رئديادًئر ل ۉلاۉ  ًگئًئر ل اباداض ًگيسيميرب  هغائپ لالئبدآ ىباي ريرج   :رازياي

  .-سلم  يرب  

 پئک ادًئضار آ ًگئًئر يالار اي ًگيسيميرب  هغائپ ،يگۈض ود  ر ل  ًم  رل  يکيپ هو وادر ل امغالتادضالاه يريها   ًگيرًل  يهئه ايگر ۈض

 ئًئر الاللمۈب ادًئتاهسئد يگۉياۇ هر يرج   هو ؤًًض  ۆه ،پللب   ريهه ا  ر گ  ػل   لاۇ ئضالغاو  ئداغض ولۈب هيا   اتارهۈد ئلاۉ  هو اتالئز اپ

 .ررل  ؤيگا   وۉيۈب ،پۉلۈب ىئبات يگااۇ ند   يطيکاي ،اديار اب هر ي   لاۇ شالغاو  ئداغض .رايرۉيۉب

 

کاي  تاد 

 

 ًگئًئياده  - :پار غا ؤًًض  ۆه تااغمج   ريب ،يگاإ ود  ًيسم  تي   اًئداوض   اقر ائ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لالآ ،یغۈ/ شالغاو  ئداغض

 هو رؤيلگ   رهالادآ وادًئر پالار تا   ماجآ هر ي   لاۇ ،پۉلۈب يري   وؤيدا   راز اب ًگئر الئهلاجآ ري   لاۇ .راب ري   ريب وؤيليييد تاداغب هدًيگر  و  ئت

 تاغو  لاۇ اهما   .ريديري   وؤػيرل  ي   ًگيًيرد  ؤغ تاداغب ادتاغو  يرکيزؤد ري   ۉب .ررل  ؤيرب   راباد ،پيييد -ررل  ؤيدا   ادوئض پيلۆگ يدي  

 هو ئدلۉ رغۉ رد  ؤغ کييب   ۉب هديۆروإد ور  ۆض ئكلاپئلاد ًگئر ۉيطاه يريها   ًگيرًل  يهئه .ئدياه-لۉرغۉ يرد  ؤغ تاداغب سيًد  

 ريب ادلئي رهالاجآ هدر ي   لاۇ ،پۉلۈب اباۇ ريب هًگيد ري   لاۇ هدر رل  ۆوإد ييگکاإ واديۈغ .يدليًلل  ب   پيليدا   ئتاغيتاپ ًگئئغلاپئلاد

  .رًل  ک  ا   رد  ا   رل ادوئض پئک ،پۉرغۉ راز اب ئلاۉ  ،پۆيػاۆ کس  گ  

 سيديۆگ ،پأر ئي لۈي هجيگ رل اۇ  .رايار اۉغ هر ي   لۈغ واديۉلۈي هر ًذ  ب   هو رايالياض ئلتآ يگۆه يکاي ،پيديغا   ئراباد ۉب ؤًًض  ۆه

 ۉقلغغۉ ،ادئملادۉضآ ييۆگ يًجيکاي .ررل ئدپاريغۉ راز اب ،پۆيػاۆ رهالاجآ هدر ي   لاۇ تاغو  لۈغ .ررل  ؤتيي   اداداغب ،پيًل  سيگ

 .رل  يدلدأ راييات هغو  ئض هو رالئدلئپغا وادياداغي ۉب رل اۇ  .رؤيدا   مۆجۆد ئغر غا ار ل اۇ  ،پئر ئض چئلغئ ،پيلگ   ؤًًض  ۆه ئتاغو 

 پئک هضطه ا  ؤچي ريب ود  ر ل  غو  ئض پئک ييگکاإ ؤًًض  ۆه .ررل ايالغاب پئچغا ،پالغات ئًئر الئملياب-ئًئر لالاه ىيچاۆ يگۉيۈغ

 ئلاي زالمۈب کۆ ي غاغاب ود  ر مل  ييگ   ادابتاممغئ هو وادر التاز  صيپي   ؤًًض  ۆه ،يگۈيطاچغا پيًگلي   وامغۉد .رايرغئ ئرهالادآ

ي کدأ ر ل  غو  ئض ييگکاإ وۉغغۈ وۆگ لۈغ .رايرۉيۉب ئئغلالهلات ئراز اب ىل  يب يتر غ   ئكلز المآ ئرالتاز  سئضاديپ   ،سئطتاممغئ

 ئرل الجاۇ  لۈغ ايگر ۈض .ررل ايديغا اداوض   ىل  يب عيًگي   يکلييلۆتضاۆ ،وارهۉد ،پپالۈت الجاۇ  پئک سيًطچ   ند   وادر ل الجاۇ 
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 رل اۇ  هو رايپات وۉراۇ هدًيگر  ۆي ًگئر هالاجآ ئتابياد ًگئهطالائ .ررل  ؤيرب  اي ار اهاۇ يريها   ًگيرًل  يه-ئه يًيگل  ئب ريب ،پۆلئب هغبؤ

  .ررل  ؤيريتي   زئگ اًئئغداللجغا هگييب   ًگييۆزئض اقد

کايا ۉب ي بؤبض   .رؤسيرک  ئگ يًيگيدلدأ ئلالمۈب لئپغا واديامغۉد تاغو  چيد ،پۉلۈب عئر ۉديۉد ار يالاتلۈض هو ار ل اػئتاپ تد 

 :رل  يب پيتلا   ار يالايئز  اقجالمۈب پۉلۇ د يًيزو  اإ ئكلاللمغا لئپغا وادر ل اۇ 

 

 ،واديامغۉد نيک ادلاد رد   ،الطغا لئپغا وؤرهگ  ضأ

 .وادياًطائ هليب   ،رد  يگ ورر  د   وايمالالض تل  وإد

 

 ،وايئز  اقجالمۈب پيکچ   – ئيامغۉد کيلسره  گ  ضأ

 .وايآ ليب ،راز ۈچ ئاغي ادًگئلاد وايامغار غا

 

 ،راًجائ ريغ واداًجئر غا ،يگۈيطد  ا   کيلسره  گ  ضأ

 .وادياج-ود  يۆزاإ رچ  گ   ،پئچغا ود  ػ  پ   ند   ليپ

 

کايا  تد 

 

 اًئئغللاميتدأ ًگئئغلئچتاغبتب   کيدم  غۆد اًئر الغاب يًلچ   اتاغو  ۉغ ئتالاي ًگئًئياده   ه،دًت  ي   اًئياده   ئراباد ًگئياالو  ۉب

 لۈغ رل اۇ  .ررل  يدپيتلا   ئكلياب پئک ار از اب لۈغ رالئر يغا هو رًل  گ  ر يسب   يضۆپئک ابالآغ ًگئًمئلاد ًگئًئياده   يبؤبض   .ررل  ؤييۆغۆد

 ،ئرالئغابد  ر رک  ض   ًگئر هالاجآ هو ررل  ؤيلگ   اًئطئپغا ًگييۆگغئک ئكلاػئتاپ ،پۆيػاۆ ،پئيرلئتاو ۈد واديۉداۇ ئكلئچتاغبتب  

 :پل ار غاضاه ئزۉريپ هو يمت  ضۆر ولۈب يرل  يجيکچ   رگ  ػل   ًگئر اييد لاۇ هو ئرالئچغابلۈي ًگيًيرل  ز اإ

 کل د   ئرهالادآ ىل  يب سيًگيگيلسيًگطل  گ   هو سًگئئئغللئپغا زاإ سيض .ئدلۈب پار اد ادس ًگئئهاييا   ًگيسيض ئئغلاػئتاپ ماجآ –

 يگۆه هؤچرييب ،پل ات يرل  يکدأ ر ي   لاۇ ،پيدا   مۆجۆد اداداغب رل اۇ  ،پيتي   ؤجر  د   هليغ   ئئغليغار ئتاب ًگئر پالار آ رگ  ا   .سيًگيدتا  

 ۉب سيب .ريدلدأ ادغاد ند   يرکل  م  تا   کل د   يسيهؤممد   ،پيلگ   اًئياده   ًگئر ل اۇ  ادياۇ ،رل الطۈب ور  يچگ   واچدئلغئ ئهادآ

 .رل  -رؤيييد – صئر المۈب وۉيۈب اس ًگئئئغلئچغابلۈي ًگيسيض هو لدأ ئزار  اياداغي

  :ار ل اۇ  نت  ضۆر

 .رل ۈب هليغ   الطۈب هدًيلا   ًگئلايآ ئكلاػئتاپ .وادًغئۉلۈلي ًگئس يگئاػئتاپ ًگيسيض رل  ً  تيپ ۉب وؤغيۆد اس ًگئئغاب ًگيسيض –

 ئكلاػئتاپ ،ئكيل  هو پئضاًئه غائلاػئتاپ ،وؤيرت  ئگ هدًل  ب   ئًئدآ ًگيگيلتر ه   هس يض ،ئلاي رل ۈب ايۉوۈغ سيًگيػاي ًگيسيض

 لايآ ئلالمۈب يلگۆ تر اإ ادًئضلآ .کر  گ   مادآ تره   ريب ىره  د  ا   وؤيس  ب   ئًئيايوا   ئكلاػًئداغ هد-ند   ىػ  ل  ت  يرئي اًئتاغت

  .رؤيييد – رايلۈب ادغاد ود  کيًلره  د  ه ا  و وادئميگلارجاغاب

 ئلتآ ترگ  يدس ي   واديۉلاۇغ ئلتآ راييدرؤغ ًگيسيور پ   ه،دکيلل  يغ   .ررل ايلآ راباد وادًئر ل اياهذر  اد ًگييؤيۉريغ هو سيور پ   ايگر ۈض

 ؤييۆد يگۉياۇ .رايلۈب نيلؤه يرکل  يدير  ب   ؤکي  ا   ريب هدًيري   ىي  يد ذرت  طاي ًگئرضاپ ئياۇ اًئضلۉر غۈ ود  ي  ۉريغ هو ئئغرلاب ًگئيۉلاۇغ

 هؤچرييب نت  ضۆر .رئديالمۈب ئرلاباد وادًئئغدر اب يگۉياۇ ًگيميک چيد يًلچ   اتاغو  لۈغ هو ررل ئدپالالض ىيلسيگ يًيگيدًً  اي

 هو يلتهم  ۆد تًل  ب   ئلغاي ريب يميرگيي لاۇ .ررل  ؤيرئگ ئًئضاياػئي ئكلۉلاۉ  ادًئلًآ يگۉياۇ .رؤيدر يتگ   يدر گ  يدس ي   ،پيرب  اي مادآ

  .يدتيگيي یگ  ره  ئگ
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ئك ًلئبات هديۆيگاإ يگۉيي اۇريل  ۆتۆض تل  وإد هو ررل  يها   يدلأ .ررل ايدر ۉتاۇ ادًئتاغت ئكلاغ ،پيريتگ   ئياۇ ه،دکيلل  يغ  

 ىل  يب رل اداو  پئک ار ل اۇ  هو رايرئاغچ ئًئر ل اػئتاپ ًگيگر  و  ئت-ظاد ،پؤغۆد يًيگغ  ۆد ئكللئدآ لاۇ .ررل اياغغۉ ئًئاغغغۉ

 ،پاوغغۈ تل  وإد رل اۇ  .ررل  يدپۆدياإ رل  گ   هبيتر ت   ييگکاإ عاي ،ررل  ؤيًگ  ب   پئک هًيگيدًچ  گ   اتاغت يگۉياۇ رهالاجآ .رؤيرب   غئتلغۈ

 .رل  يدر ؤيلم  يب ئًئئغدًلئ ًگيًيگلم  گ   پئديغا يگۉياۇ ،يگۈيطر  واإ زۆي ند   لابائم

 :پيرب   ئلتآ يگۆه زۆي ،پيدا   ليکو   يمت  ضۆر ترگ  يدس ي  

 پد   ئرل ۈغ .رئدر پالار آ ولآ  پئضاب يًيطلک  اۆ  تاوض   يدلأ هو ولۈب تلالاضۉه ار هالاجآ سيميػاي مۆدئه ًگاي ًگيسيب –

 ىيرر  ب   يگاضار ۈض رگ  ػل   هو اًئز اد هؤچريد   ود  ًه   ىض   .ًگيطيلم  تا   ًگئئر اب هدلا   ىض   ىيچاۆ کره  ۆديئض ئداۇ لۈغ هو کم  تا  

  .رؤيييد –

 ًگيرل  يػيک يکل  يب   رئدر رل ادلکۆه ولۈب ادًئتضل غۈ ًگئر يالالمۉضۉه هو رايئمچ وادًئياده   ىل  يب رگ  ػل   وۆپجاۆ نت  ضۆر

  :پيدا   رادر اباد وادًئلاودآ ًگئياػئتاپ ئرل اۇ  ،پيرب  اي ررل اپاچ هيۆتضاۆ

 رل  ػاي کل يب   واديۉه .يدلگ   هله  ا   ئكلاػئتاپ ىغ  ۆد ئضاياض تک  ر  ب   هو تابياد ًگيدر گ  يدس ي   هو يدًل  ز  ؤت ئئغلاػئتاپ ماجآ –

 .رؤيييد – رل  يدز  ۆد رکل  يليچمک   ومائچ هز ۆي يگااي وادر ل ااغچ هو وادر لالايآ هدلک  اۆ  ۉب هو رل  يريدػپل  يتر ت  

 ،پۉلۈب تت  ر ۆه رياللۈب والمۉضۉه يکدأ ًيچاي ًگئر ل اۇ  .ررل  ؤيدا   لييه   ار هالاجآ يطيدلأ ،پيديغا   ئراباد ۉب ررل ادلکۆه

 ًگئر ل اۇ  ،پيدا   تضلا اًئر يالاج ًگئًئر هالادآ وادر ۉتاۇ ًگييؤي-ىض  ۆه ،پۆرواإ زۆي ود  کم  گا   وۉيۈب ريل  د  ا   لۉبلا تغئلاض

  .ررل  ؤيلگ   اًئياي ًگييؤًًض  ۆه ،پئچغا الطۈب ئيلغا .ررل  ؤيرۆدلي اإ ًيررل  يؤبک

 ،پپالۈت رگ  ػل   لاۇ .رؤويۆد هًيگر  ۆي ئاغرهاب هًيطلک  اۆ  ًگئر هالاجآ ،پۆغۆد لۈي يزاإ يگۉياۇ ه،دًت  ي   ار اهاۇ يتر  س د   راباد ۉب

 :وادياۇ رل اباداض .رايئمچ ود  ً  يده  

  .ررل ايار ۈض پيييد – يچکم  تيگ أر يي يريها   ًگيرًل  يهئه –

  :ار ل اۇ  لاۇ

 ،پۉلۈب تت  ر ۆه رياللۈب والمۉضۉه ئالدتاوض   .ررل ئدپئًئپات اػئتاپ ،پيًل  چيۆگ رل ي اۇ بؤبض   .يچکم  تيگ ايۉدر ۉي ماجآ ىه   –

  .رؤيييد – ررل  يدپيرۆدلاإ  ئًئر اپۈتر يب ًگئر يالالمۉضۉه

  :رل اۇ 

 سلم  گ   هله  ا   واطۈغي ريدکيليچمک   هدر ل  ػاي ىض   .رل ۈب واػيرپ   يػاي ًگئر پالار آ ،ًگط  تيگ ىض   رگ  ا   ،يريها   ًگيرًل  يهئه ،یا   –

 هدر ي   ۉغ يگۆزاإ ،پيدا   وۆپجاۆ ىل  يب رگ  ػل   رئديۉغغۈ ئياۇ ،پيرب   کيرليهه ا  ًيريب ًگئًئر يالار اي ًگيسيميرب  هغائپ ،ئلاي

 ًگيًض   رگ  ا   اهما   ،زالمۈب پئلاض هًيري   ئياۇ ه،طيؤتي   رپ  ز   ريب لۉيگار ۉد کر  بؤۆه ًگيًض   رگ  ا   يبؤبض   .رل ۈب ئوغۈ يگالطغا

 .ررل  ؤيييد – رل ۈب پدأاإ ئياۇ ادياۇ ،اطيل ۈب تاز  ريب هًگيررل  يها  

 رۉذػه   هو وادر ل اباداض کييب   هػاي ۉب ،يگۈيطد  ا   گل  يد-غاۇد هو عًگ  گ   .راييگالي اۇريکيپ ۉب يريها   ًگيرًل  يهئه ايگر ۈض

 ئاغلمآ اياػئي ئًئر اهاد يگۆزئگ ،ىيلو   رئدپۉلۈب هدکاإ  ريب هليغ   ادالمتآ اۇق لاۇ .رايالياض ئضالغاو  ئداغض ولۈب وادر يالار اي

-مغائپ هدًيغو  ئض -تۉداۉ- لاۇ .رئدپئر اغاب ئاغهلاياػئي يًيًگه   ًگييۆزۆي ًگئهادآ سئاغيار غا هدج  يگ مئيگار غا هو

يکاه ًگيًض   يبؤبض   ،تآ اۇق ،وۉلطۈب اديپ نج  ا   ،مايگا لالاض ،تاغض ،یا  - :ًگيسيميرب    ييۆيۆگ ًگئًئر يالامغۉد ىيد ًگئپ 

 تز کا وادًئضاپيات ىئز اود   هو يددد  يجي   شالغاو  ئداغض تاغو  لۈغ .يدپيًل  ب  ت  ر ه   ىل  يب يطهل  ۆج کر  بؤۆه ىي  يد -رادلار غا

 وادًئضاپيات ىئز اود  - :ًگئداغض ،پيلگ   مادآ ريب ئتاغو  عًگ  گ   لۈغ .ئدپئلآ مادآ وايالاغر اي ئلۇ د ئياض يگۆه هديۆکمئ د

 هًيري   رل اۇ  ه،طلل  ب   هػاي ههؤي ئرل ي اۇ ريها   ًگيرًل  يهئه .ررل  ل  گ   اًئتاغيتاپ ئكلاپئلاد رل اۇ  .ئكدلآ مادآ يگۆه وايالغار اي ئلۇ د

  .رؤيريتگ   تاد ريب اديۉهزاه ىي  يد -رر  يتي  
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 يگاي اۇرگ  ػل   يدلأ هو رؤيليرب   ئيارهپ   کيرليها   يگااۇ .رؤيلگ   اًئتاغيتاپ ئكلاپئلاد ىل  يب يرگ  ػل   ورر  د   تاغض ايگر ۈض

 -ئلالمۈب وۉيۈب يگااۇ هو ئلالمۈب ادًئتاهسئد ًگئداغض- :ؤًًض  ۆه ،پيرب  اي هًيطلک  اۆ  تاوض   ئياۇ راهاۇ يتر  س د   .ررل ايرئػبات

  .رايلالۈي تاد پيييد

 پۉلۈب راپۈت-راپۈت وادر ل ۇ ا .ئدپار ۈض تد  ه   وادًئر ل الئبلا پار آ راهاۇ يتر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه .رؤغيۆد لۈي ورر  د   تاغض

 هد-هًي   وادًئس ائ يگۉياۇ .يدپيديگ ىل  يب مادآ يگۆه ئتلآ تاغض .رؤيرب  اي وادًئس ائ ًگئداغض ئيۉغغۈ لاۇ .يدر ؤيلگ   رگ  ػل  

 .ئدر اب ئهادآ يگۆه واۇ ند   ًگئر ل اۇ  ه،دًت  ي   اًئياي ًگئيلالئبدآ ريرج   هو ًگييؤًًض  ۆه تاغض .رؤيليرب  اي ئلتآ يگۆه واۇ

  .رايلئر ئػبات اًئر ايئتائغ ًگئداغض ند   يطيدلأ ًگئر ل ۇ ا

 هو ئجئضاب وامغۉد ،يجۆکإ د وغا ،يجيکچ   چئلغئ ،يجۆضوئب يگۆه سيکض   يميرگيي رل اۇ  .رايلآ اباضاد يرگ  ػل   تاغض

 تد  ه   ود  ًيرل  لک  اۆ  پار آ هو وادار ئد ،ود  ًيرکل  ر  و  ئت ًگئداوض   هد-هًي   تاغض .رئدپۉلۈب رابار اب ار هالادآ ًگج  غو  ئض ئجۉزۈب پاض

 ادار اب ئياض ًگئر ل اۇ  ه،دتب  لا   .رؤيًمل  ج   مادآ يگۆه سيکض   زۉتاۇ ىل  يب رل اۇ  ،پيديغ   .ررل  ؤيرب  اي مادآ يگۆه واۇ ند   رل اۇ  .رايار ۈض

  .رئدتمائالد ئرالئمدياغالياپ ادًئضار آ ًگئهادآ يگۆه زۉتاۇ ئرل الجاۇ  ،يگۈض ود  ًيغو  ئض اييئطئدلا هيئي .راب ريکيپ يرلۆد

 ًگييۆزاإ ار اهاۇ يتر  س د   ،پللب   يرل  د  ر رک  ض  -يررل  يها   ،پيًرل  يزؤد هغو  ئض ،پرل اييات يرگ  ػل   ،ئرپالابضا  - اغر اي تاغض

 .رؤيدا   والائغ ئًئئغدر اييات

 لاۇ ىل  يب ئئغرلاييات لۈغ يرگ  ػل   شالغاو  ئداغض .رؤيل  غۆد هدر ي   لۈغ ،پيديغا   يًيگيدًل  گ   ًگيًيرگ  ػل   پار آ نت  ضۆر

 ار التآ ،پيريچگ   ظۉزۈچ ادًئضار آ ًگيًيطلک  اۆ  تاوض   وۆگ رد   يرگ  ػل   مطالائ .رايرئدغارياۇ اداييئطئدلا ،پئلآ ود  ليسًه  

 .رؤيدا   عيرئي ىيچاۆ کم  غو  ئض ئغر غا اضالغاو  ئداغض نت  ضۆر ئرئدآ .رالئدر ايپالار اد ئرل اباۇ ؤک ،پاًئغي نياي-تاۇ

 هًيًيد مطالائ ئياۇ ،پيرب  اي يچلاي اًئياي ًگئًئضاػئتاپ ماجآ- :رؤيرب   ۉقريۉب هليغ   اداغض راهاۇ يتر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه

 .-ًگيدا   نک  د   ئجئلغئ ئلاي رل آ  ئًئباًطائ ًگيًيد ادياۇ ه،طم  تا   لۉبلا رگ  ا   .تا   وايآ يليلد   يگااۇ هو رئاغچ

 

کايا  تد 

 

 هليد ًگيرگ  ػل   هو وادًئر لالامئيات ًگئر پالار آ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لالآ ،یغۈ/ شالغاو  ئداغض ،أر ئگ اًئر الالميتآ

 ىباي رػ  ب   ،ىئر ۉله ىباي وامۉغي هدًيچاي ًگئر ل اۇ  .رؤيرب  اي اًئياي ًگيدر گ  يدس ي   هديۆکمئ د يچلاي ئهادآ ترإد واۇ ود  ًيررل  پ  چ  

 اًئيۉغغۈ ًگيمت  ضۆر رل اۇ  .ررل  ؤغيۆد لۈي پار ات اًئياده   رل اۇ  .ئدر اب ئرهالادآ رۉذػه   ًگئر پالار آ اد-غاغاب هو ند  دا   ۉبآ

 :وادر ل اۇ  نت  ضۆر ه،دًيرًل  ت  ي  

  .رايار ۈض پيييد –؟سًگئئرضايراب أر يي سيض –

 :رل اۇ 

  .ررل  ؤيرب   پغاۈج ،پيييد – يدر ب  اي پيدا   يچلاي اًئياي ًگيدر گ  يدس ي   يسيب سيميريها   –

 ئرل اۇ  ترگ  يدس ي   .ررل  ؤيديکأ  اًئياي ًگيدر گ  يدس ي   ئرل اۇ  ،يگۈًطت  ي   اًئياده   .رؤيرب  اي اًئياي ًگئياػئتاپ ،والمۈب تو  ئب ار ل اۇ  نت  ضۆر

 ظۆوئک اًئر الاليآ هو ئيۉيۇد ىم  ي   هًيًگا   رل اۇ  .ررل  يدپيلگ   ااغهًالئض ئرل اۇ  رهالادآ راپۈت ريب .رؤيل  تسز  د   هو رايلآ ئغر غا ئوغۈ

 ئتابياد ًگئر ل اۇ  .ررل ئدپئضآ وادًئر يالۉيۈب الطۈب ئًئر الچئلغئ ،پئًيگئاد هللض   اًئر الغاب ،ئلاي ئػلۈب تادآ ادر پالار آ ،پييگ  

 :پيًل  ز ۆي اًئجالميد ترگ  يدس ي   .ئدپئغارياۇ هدًيرکل  ر  ۆي ًگئر پالار آ

  :رل اۇ  .رايار ۈض پيييد – ررل  ؤيييد ههؤي هًيرکل  يغا   وؤييگ   ۉب –

  .ررل  ؤيرب   پغاۈج پيييد – در ۆب –
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 :ترگ  يدس ي   اديۈغ

  .رؤيييد – در ۆب اه يلکۆه پار آ –

  .ررل اياًجائ هو ررل  ؤيدا   نئر ائ تب  را   ،پيديغا   يزئض ۉب رهالاجآ

 :اجالميد ترگ  يدس ي   ايگر ۈض

  .رؤيييد – ار ۈض پيييد سيًگيدلگ   ىل  يب عاي ههؤي وادر ل اۇ  –

  :رؤيييد هليغ   ىئر ۉله ىباي وامۉغي

 ئلۈي اقد-ئرۇغد سيب .يديلد  ر پ   يزئگ ًگئس ئمئبللا ًگيسيب .ئكدپئلغا هدًيطلک  اۆ  ئكيلار ياد هو هديۆلئچ امغاز آ رپالار آ سيب –

 ئًئػاغي ،وادلئتاب ئالد ًگيسيب لاۇ .يدر ب  اي رب  هغائپ ريب ود  س يهۆزاإ ،پيًاي يميدر   هس يب ًگئًئجئدار اي .کيدر ؤيره  ئگ

 ًگييۆزاإ هو يدتا   رگؤغأ هس يب ئلۈي اقد ،يًيًيد مطالائ ىيچاۆ سئمئاغرهغاياض وادلۈي ئرۇغؤدي ئلۈي ئرۇغد هو وادياهاي

 .رئاغچ لۈي اقد ئرهالادآ- :وادل ااغتلالآ هس يميرب  هغائپ ًگيسيب .يدر د  يئگ لۈي ئرۇغد يسيب ىل  يب يگيکلؤ پ هو ئضل -لااغت

 هو هطم  تا   لۉبلا يًيد ۉب نيک رد   .رل ۈب هيا   اًئتاغب ند   ًگييؤييۆد يکاي ،اطيغۈ مادغا اديۉلۈي ًگيًيد اقد ىيتل  يه   نيک رد  

 ًگئيادۉد يًض   سيب .ريدًرل  ب   ۉقريۉب ،پيييد -ئلالماض لۈي ئياۇ ىل  يب چئلغئ ئجئالي ند   ئلول اي ه،طم  تا   لۉبلا ند   هسييج

 ييۆلکۆه ًگيتر  ئدآ ند   ًگييؤييۆد ،پۉلۈب سيميريب ًگيسيب ند   ىض   ،ًگط  تا   لۉبلا رگ  ا   .کيدلگ   ااغرهئاغچ هًيد اقد ،ايۉلۈي

 ئًئئغدالجئمچ وۆتضاۆ ًگيًيتل  وإد ًگيميک هو يًيگيدکج  تي   هميک ًگيػًگي   ادياۇ ،ًگط  م  تا   لۉبلا رگ  ا   .ًگئرضل اض هلا  

  .صيرغ  و  ئض ئغر يگا غااض ىيچاۆ کلم  يب

 

 رئئغغ

 

  ،راغل ۉب ايغا لآ ئپاض چئلغئ ًگيميک اديۉه

 ؟راغاتۉت-رايلو ل آ  ئلابائم ًگيميک اد-اي

 

  :رؤيييد هليغ   ار ل اۇ  ترگ  يدس ي  

 تضلا اس ًگئئياج ًگيسيض ،پئر ئػبات هس ييگۆزي اإسيض سيب .وللاۉ  پۆضاإ ادر يالاوي  ب  -لئچ هو اديار ز  ۆگ ىلئ رپالار آ سيض –

 تي  يي ئاغلمآ پئضاب يررل  ي   لاۇ هو يگم  تا   ظۉزۈچ اًئر التر ۉي ماجآ ،پئئمچ ود  س يًگيچؤگ زي اإدًاي .کيدر ؤيم  تا  

 يدًاي .سًگئئدالغاب هؤگمتا   وار يو   ئرالتايل و   ،پئيلاديپ   وادًغئۉدغۈب واداػئتاپ ًگئًئتاغت ماجآ سيض .سيًگيپطيًيدا  

 ود  ا   ئچدغا هس يب ًگيسيض سه،يض سيب .سم  تا   رطط  ي  يه کم  تا   رالتاز  هليب   هس يض ،يدغۆد هميلا   ًگيًه   ئتابۈي ئكلاػئتاپ

 ود  س ييگۆزاإ ئلاي رد  ا   ئسيگئادل آ  ،پيياي ئسًگئئهغا ًگيسيض ،پالتارهۈد-پالغالئض يسيض سيب .صيرم  تا   يسيًگيػاي

  .يگؤرهت  اي هگيليچکل د   يسييگۆزاإ ىل  يب ئكلادۉذيب هو يگۉلۈب وۉيۈب ىل  يب ئكًلئبات هس يب سيض .صيرد  ا   اػئتاپ هس يض يًيريب

  :رؤيييد هليغ   ،پالغاب هز ئض ابۉغغ ىباي ار غئۉه

 نيدر   هس يب ئجئدار اي اهما   .ريدکأ ر ت  اإ ند   وادًئياديآ ًگئياػئتاپ سئمئئغلسئطتاز  هو سئمئئغلچآ ًگيسيب .رايديآ شار  اػئتاپ –

 يًگييطلاي هو ًگيرضل س يزا   يًگييطلاي- .رئديايراغاب يگم  تا   ليلز  -راد يرل  سيزه ا  و سيزا   يرلل  يلز  -راد لاۇ .يدتا  

 کيليچلاي ًگيسيب .رايرمائچ واديۉهزاه-ئياه اقمتلاز ي اۉپگ   ادار اب ۉب اهما   .پئک رالتاز  ئلاميتآ ريزؤد . -ًگيرضد  لط  پ  

 ،يگاضالمۈب رۉراغه غائلاػئتاپ رۆدلکۆه هو يگالطۈب ىئبات االد ،پۉلۈب وۉيۈب هس يميًيد ًگيسيب رگ  ا   ،ئداطاله ًگئس ئمئر اباد

 ييؤهؤي لالآ هو کيدتا   رگؤغأ يسيميليلد   زاإ سيب ،يگاضالمۈب ئزار  يگاۉه رگ  ا   .رل ۈب ئكغار اي ادس ئهار آ ًگيسيب ىل  يب ًگيسيض
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  .صيرر  ب  ۆرئگ هطتا   مۆکئ د

  :يگااۇ اػئتاپ

 .رؤيييد – ؟ًگيدليب پيدا   تليه ًگً  ي   هؤگمػپل  گ   هليب   ىل  يب ًگيًه   ىض   –

 :يگااۇ ار غئۉه

  .رؤيييد – ؟ىيير  ب   پغاۈج هميک ىه   ه،طػپل  گ   ىل  يب ًگيًه   اػئتاپ –

  :رؤيييد هليغ   لاۇ ايگر ۈض .رايرۉيۉب يًيرکل  ره  يتگ   مغۉ رايغا ريب ،پئيپالاز غا اػئتاپ

 ًگئر ل اػئتاپ رگ  ا   .يگۉولۈ ود  ر د  ؤغ ئرل اۇ  .رًالئطئمچ وادًئياده   رل اۇ  .يگکلۆ ي اًئضلار آ ًگئًئضۉلۉغاي ًگئر ل اۇ  ئياۇ –

 سم  تا   کيپلد  ي  يب نيک چيد ادًئر ۉزۉد ًگئياػئتاپ يگۈض وادر ل اۇ  ،ئدالطۈب ئكدالمۈب ييۆگز ۆد-پدأ کيلسره  ۆدلي اإ رل  يچلاي

  .نيدر ر  ب   اس ج   ئوغۈ ار ل اۇ  ئلاي

  :هرآ ىباي نئضآ ه،دًيريل  ر  يتگ   ئهغۉ رايغا لۈغ

  .رايئمچ ود  ًيضز  و  ر د   ًگئًئياده   هو رايلآ اًئضلار آ ئياۇ ،پيييد – ىه   ئضۉلۉغاي ًگئر ل اۇ  –

 .رؤيريتگ   ئهغۉ لۈغ ،چؤيؤتيي   اًئياي ًگيًيطي  ۆد زاإ نئضآ .ئدر اب يرل  ي  ۆد واياغاد يرکل  ۆ ي ًگئًئطئطياد رد   ًگئر ل اۇ 

 :پکلۆ ي هًيطي  ۆد ئياۇ ايگر ۈض

 – رچ  گ   اس ئمئتضل غۈ ًگيسيب ئتايل و   ًگئر ل اۇ  ،ىيرؤيدا   تئهاۉ پيييد صئر ل آ  ئًئئغلاػئتاپ ماجآ ىل  يب مغۉ رايغا ۉغ ىه   –

  .رؤيييد

 ئدئهاۉ ًگئر ل اۇ  .ئدلۈب ند   ئلاي يػيدا   تئهاۉ ًگئر ل اۇ  ئرئدآ .ررل  ؤيکإ د هر ي   لۈغ ،پيتلا   يًلچ   اداداغب ئهغۉ لۈغ

 .يدر گ  ئ گ پۉلۈب لاداي

 

کايا  تد 

 

 ادهاجآ ،ادپار آ ،ىيلو   رل  يدتا   ظو  ئض ريب هليغ   اداييئطئدلا .يدتا   رل  غو  ئض کس  گ   هؤچرييب ىل  يب نت  ضۆر شالغاو  ئداغض يگۈض

 يًجيکاي .رالئدر ئديالتآ -شارهآ لۉهوۈي- ييۆگ يًجيريب .رل  يدتا   ظو  ئض وۆگ چۉ  .يديؤهسرک  ئگ ظو  ئض هليب   يػيک چيد

 الطۈب پار آ ػه،يًگلي   ماجآ هدهۆجۆد ۉب .رالئدر ئديالتآ -شامائ لۉهوۈي- ،الطۈب ييۆگ ييجۆچاۆ ، -شامآغ لۉهوۈي- ييۆگ

 هغو  ئض اًئر اًک   ًگئتار ئف ،ايئطئدلا ئًئيۉغغۈ نت  ضۆر .ئديهالاهات ىل  يب یاداغي هليغ   عاي ادًئر ئدآ .ئدلۈب راچۉد هػيًگي  

 ئدر ئتاۇ هدر ي   لۈغ ،پيکيد رئداچ ريب ،پئلاض راز اي هًيًيگ-شۆواإ ًگئلامغ   هو اًئمئآل ًگئيايرد   ،الطۈب يزاإ .يدپيرد  يئگ

 ،پيلگ   يلي   رادغا ًگئًئيگر ات ،ود  ر يب .يدر ؤيدر  ض   هًيرل  ػيًجي   يًيريب-يريب ًگئر ل ايادر ه   هو هًيغو  ئض ًگئر رل ئتاب هد-ند  

 ىل  يب يگاچ يًيرل  ز ئگ ًگئر ل اۇ  هو يدر ؤيضۆواإ اًئطئغر غا ًگئر الئهلاجآ لي   لاۇ .يدر د  ًاي ود  ًيطپ  د   يگۉياۇ ئرئداچ لاۇ

 تاۇ ليدا   ،پۆرئگ ئًئئغديالغاب پۆضواإ ًگئًئلامغ   عيًگي   ود  ًيًيگغۆواإ وادلغۈ ًگئًئيگر ات يرگ  ػل   مطالائ .ئدر ايپغا

 ئرئداچ ئلاي راتۉت ييۆيگاإ يگۆيۆگ .يدًاي ااغغآ وادًئتاغت نت  ضۆر .ئدر اۉ زۆي ااغمچغا يرگ  ػل   ماجآ .رل  يدتا   مۆجۆد ىييد  

 ند   رل اًئز اد ئلاي رار ۉد راييات ،اطيل ۈب ئلامچغا رگ  ا   .ئدر ۉد رل  ي  ۆد وؤيًکل  ۆ ي رل اًئز اد ادًئياي يگۉياۇ .ئدر ۉت يگۈيطالمۈب

  .ئدر ۉتاۇ ادًئتضآ ًگيرل  ي  ۆد ئلاي رل ۈب واهآ ود  ًيدر د   يگۆيۆگ هو ًگيلي   نت  ضۆر .ئدر ۉد يگًکل  ۆ ي ار ل اۇ 

 يدلأ .رل  يدلگ   پيتي   اًئياي ًگئًئتاغت ًگيمت  ضۆر ،پل او لۈ وادًئس ائ ًگئر ل ي اۇ رگ  ػل   مطالائ ،ادياچغا پيًگلي   يرگ  ػل   ماجآ

 ىل  س  ب   ىل  يب ررل  د  وئگ صيپي   لاۇ .رل  يدپيکيد هديۆيگاإ ًگئًئتاغت ًگيمت  ضۆر ئًئياييوؤک يػفر  د   .رل  يدتا   رد  يگۆد-رادآغ ئرالتاز 

 ۉب .ئدر ابار اب همرد  يد يگۆه-يگۆه کس  گ   ظبؤ ئضاداب يگۉياۇ .يدغۆد هًيلا   ًگئر يالالمۉضۉه اقدياب لاۇ .ئدالدياب ريب
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 .يدتي   پئر اب اًئياي ًگيًيطي  ۆد وار ۉد پيًل  سيگ ادًئتضآ ًگيمت  ضۆر اهمالآ ىباي لالد   ادًئتاغو  وؤيچگ   پۉلۈب ًگئلاودآ

 چئلغئ يگۈيطاۇ .يدليب ئًغئۉدلۉپ تاغي ًگيًيطمم  د   ًگييۆکۆ ي يگۉياۇ هد-ند   يًيگيديطي  ۆد اًئز اد يگۉياۇ لالد  

 کيليگچز  ئگ هغو  ئض وادًئتضآ ًگيرل  ي  ۆد ،پيگا   اقغآ ئًئغاب نت  ضۆر تاغو  لاۇ .ئچداق غاغآ کۆ ي .يدطک   ييۆپۆي ،پۉراۉ

 وادًئطئر ئآغ ًگيدر د   لاۇ نت  ضۆر .يدوإد ئًئضغار يگۉاۇ يگۉياۇ هو يدغۆد هيۆتضاۆ ًگيمت  ضۆر کۆ ي لاۇ ،ود  ر يب .يدر ؤيدا  

 اتاغت ىئتلآ هو هدير  ئگ ادياداغي هليب   ئياۇ لالد   .ئدار ياي ئطائ کغۆه وادياۇ .ئدالاۇل او ۉض ييۆزاإ يگااي واديۉپوۈد واج هو

 ييۆزاإ وادًئس ائ ًگيمت  ضۆر يگۈيطاۇ .يدليب يًيگيديضد  ر رک  ض   هو ئًئئغد-ئطئغابيۉغغۈ ًگئهاجآ يگۉياۇ ه،دًل  اي يزئگ

 ايگر ۈض .يدر يدلاي ايۉجاۉ ًگئيايس اي ئياۇ ،پيطک   ئًئغاب هو يدکچ   پۉتۉت وادًئاغيآ ،پيتي   وادًئس ائ يگۉياۇ .ئدر اۉ او ۉض

 .ًگئر ئديلو ۉض يسيًگيرکل  ر  ۆي !يرل  ي  ا   لئآل ،یا   ،ئتااغمج   پار آ ،یا  - :وه يديۆه اًئتاغت ًگيمت  ضۆر ،پئئمچ وادوۉض

 ئًئغاب ًگيمت  ضۆر يررل  يها   ماجآ .ئدر ئغئغ ىل  يب زاو اۇ تًل  ب   ،پيييد -نيدر ۆدلي اإ مت  ضۆر ئض-ئغابيۉغغۈ ًگئهاجآ

 .رالئدر ادآغ وادتآ هو رل ۉ دز ۈچ وادًئر ل س ائ ًگئر ل اۇ  ،الطۈب رپالار آ .رالئدپالاضاد تامئيغا هًيرل  ز اإ ئاغمچغا ه،دًيريل  ر  ئگ

 ًگئياضمآ اهاًػيًگي   لاۇ .رل  يدر يتگ   اًئياي ًگئضالغاو  ئداغض ،پيگئاد اًغئۉريغۉ ًگئتآ يًيرل  د  ر رک  ض   ًگئيۉغغۈ يگۈيطاۇ

 ئياۇ ئوۉض ًگئًئر ل اطئداد رۆوإد ،تاغو  چيد ،ىيلو   ئدلئز اي هدج  ر  د   ريب هليغ   اًئر ل س ئآق لاغ يگۆروإد ىل  يب ئهلغا ماکيپ  

  .سلم  يب پيرۆچاإ

 يجيل  ي  ا   يمل  أ يتل  وإد رئدلابائم هو ئهادر اي ريدػيًگي   اًئالد ًگيًيضر  ب  ي   يگۉياۇ هو ًگيرب  هغائپ تهم  ادۉه ئيگرات

  .ىيطل  يا   امر د   ايۉۉغت هو اًيگئآ ًگئياتلۈض

 

کايا  تد 

 

 ظو  ئض ادهاجآ ،پلالئي ريب يرگ  ػل   مطالائ هديۆروإد /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگئر اهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه

  .ئدپاوغغۈ يػاي ًگئهاجآ .يدتا   ظو  ئض ادهاغ رئدهۉر ند   لئي ريب ،يدل  يا  

 ررل  ي   لاۇ هو ئدر اب رل ۉهلۉر سيًد   ادر ل اۇ  .ئدپئلغا رد  ؤغ هؤچرييب يلم  تيرکب   مؤکؤ ه هو ئللغا رکب   هدًيطلک  اۆ  ماغ

 ئرل لغا لاۇ دأيب  اۉ ۉبآ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه .يديؤمغۆد هًيلا   ًگئر يالالمۉضۉه

 .يدتيکأ  ىل  يب ئياي زاإ ئدئلاد .يدر ۆواإ زۆي امطئد يلکاي اديب  اۉ ۉبآ .ئدادهاغ تيلو   ىباي تئلاد .يدر ب   ۉقريۉب هؤگه-هلي  ا  

 عغئ .ئدًئلآ پئلاغر غۉ مؤکؤ ه لغا لاۇ .رل  يدل  غۆد هدًيگت  ا   ًگئمطئد .يدتيکأ  ىل  يب يزاإ ند   ئيايفۉض ۉبآ تيسي  

 .يدپييگ   ”ىوغ  ئج„ يگااي وادۉلوۈض ئپلاز غا يطه  -تيرکب   وۉض .يدپيدا   ظۉزۈچ اًئر پالار تا   نل  أ يرگ  ػل   ئكلۉلوۈض .ئدئضلاپ

 .رل  يدر ؤيدا   ظو  ئض ىل  يب ررل ئپلا وۆگ رد   ،وادز اهار غا غائلئچًلئ هليغ   .رل  ۆ در ئگ ئكلئچًلئ ئتغا وأر اإ ادل غا لاۇ ريالالمۉضۉه

 وادًئباز غا ًگئػغئ يرگ  ػل   پار آ ،مر  گ  ه  - :رالئالدل غا .ئدلۈب اديپ   ئطئچغابيگاإ راداب هو يچدگ   يهۆضوئه عغئ ئرئدآ

 يًيگيدًل  گ   ًگئر اداب هو يًيگيدًچ  گ   ًگئػغئ اهما   .رالئدر ايار غۈ ئيلغا هو رل  يدر ؤيدا   رئباض ىل  يب تئهاۉ ىي  يد -ررل اچغا

 وادًئغاد ،الطۈب ند   رکب   هؤچي رد   ئراويد لغا- :پۆرئگ يًيرکل  يدًغ  ۆد غائلتادار  هو غائلئچًئيلار آ ًگئر يالالمۉضۉه هد-ند  

 هي ًگيسيب .ۈقي تاوو لۉ هؤگمتا   پد   ئتااغمج   لاۇ هدًيگيلؤه مۉر .زامتر اغاب اقهالالض پار غۈ ئياۇ ،وادز المۈب که  ئک

 -يلد  ا   لۉبلا هسيج   هو ًگئلاغار اي .ريدد  کم  تا   ئكغار اي سيميديبدبؤ ًگيسيب .راب که  ئک هس يب وادياۇ هد-هي ،راب پلئاۉ هدس يهۆزاإ

 اتااغمج   ۉب- :رل اۇ  .يدکئ چ ئپار ات ريب ًگئًئر اويد لغا هو ئدلۈب اديپ   يطه  ر  تيت ري   يلچيۆگ ود  ر يب ادتاغو  لۈغ .رل  يدػيييد

 :پئئمچ هيۆتضاۆ ًگئيلغا ايگر ۈض .رل  يدػيييد -زالمۈب تاالت ااغرهۉد ئغر غا ايگر ات هدس يب .رؤيرب   مادر اي ئيگرات تًل  ب   هو کؤ پ

 ًگئر اويد هو وادًئئغلئچپار اد ًگئيلغا ريالالمۉضۉه .رالئدػئر ئغئغ پيييد -صئر ار ئػبات يرد  ؤغ ،سيًگرض  ب   واهآ هس يب رگ  ا  -
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  :تيلو   ىباي تئلاد .رل  يدتا   لۉبلا وادز ايمالالض ئيۉه ىيچاۆ يگۉيۈغ .ئدۈلي ئررل اباد وادًئئغديالئئمي

 وۉيۈب يگااۇ اديب  اۉ ۉبآ اهما   .يدييد – رل  يب پۉلۈب يپلبؤض   ئرالئملالوغغۈ يرکل  م  ل  يد واهآ ۉب ًگئر ل اۇ  !يگؤمتا   ئكغار اي –

 ئئغلالوغغۈ ود  ا   تار اػائ ًگئدئلاد ًگئئغغار اي لاۇ ،اديلۈب نيلؤه يگااۇ ئئغديالئئمي ًگئًئر اويد لغا يطت  ر ا   .ئدالمۈب

 ئكيل  هًيتر غ   ود  ا   ىل  يب ئتالاي ًگغئػئمئد ليدا   ند   ىل  يب ئتالاي ًگئيلغا لاۇ اديب  اۉ ۉبآ .يدليب ئكيآ ئًئئغديلۈب يپلبؤض  

  .ئدتار اۉغ اًئتاغيتاپ ئكلاپئلاد يًيريب ود  غبؤ ًگئر ل الجاۇ  هد-ند   يدتا   ئكغار اي هدغۆريئگ

 هد-ند   يدلگ   ايئالتيآ هد-هًي   هو يدػيريگ هػاي ،اديلۈب ئرلاباد ود  ًيگيديلي  ا   ئمطئد ًگئر يالالمۉضۉه يگيلؤه مۉر

 ئدآ ًگيًيريب .ئدر اب رد  ؤغ ئياض يکاي هدًيگيليچي  ا   ًگئر ل ۉهلۉر کت  يا   ادهاغ .يدتا   رار لا يگم  تيگ ايئياتياتضلۉ

 يزاإ هو ئديغۈ رگ  ػل   پئک هد-هدًيطيکاي ًگيرد  ؤغ ۉب يگيلؤه مۉر . ئدايئر اطيلا ،الطۈب يًگکيًيطيکل  يب   ، ئدًئضر اًًلئ

 .ئدتار اۉغ ىل  يب رگ  ػل   ىيچاۆ اقلمآ پئضاب ئًئضل غا ىئضر اًًلئ يديلو   ىباي تئلاد اديب  اۉ ۉبآ .ئدر ۉتاۇ ادايئالتيآ

 تئلاد .يدد  ًيگ-يليچي  ا   ًگيًيگيلؤه مۉر هد-يطيکاي .ئدايئر ئز اد ئدآ يگۉياۇ .ئدر اب لغا ريب ادًئيل غۈ ًگئًئضر اًًلئ

 ئًئياض ًگيًيرگ  ػل   ًگئدئلاد ئياولؤپ ًگيًيگيلؤه مۉر ىل  يًلل  ب   ااغهار غۈ ئيلغا ه،دًت  ي   پئر اب اًئيل غۈ ًگئيايئر ئز اد

 يگۉياۇ وۉغغۈ وار ۉد ادايئر ئز اد .ئدئمچ ئراغاد وادل غا ،پيدا   کيًله  -ىه   هًيگۆ پلئک ًگئًئيۉغغۈ ًگييۆزاإ ه،دًيير  ئگ

 مۉر هو يدس رک  ئگ ئكرلئتاب هدغو  ئض لاۇ تئلاد .رل  يدتا   ظو  ئض ئلاۉ  .رل  يدػيريگ هغو  ئض ىل  يب تئلاد هو رالئدياًئغي اًئغاد

 ئياولؤپ وايلئر ئديالتآ شاًيه ًگئيۉغغۈ لاۇ .ئدر غئ يًيػيک پئک وادر ل اۇ  .ئدر ئچغا ،پيريدکيرپض   اًئس ائ يًيرگ  ػل  

 ايئر ئز اد ئراپۈت ريب وادًئر يالاپئض پئچغا ًگيرگ  ػل   لاۇ .ئدتار اۉغ اداوز ۇد اد-ئياۇ تئلاد .يدغۆد هًيلا   ًگئر ل ۉب

 عاي .ئدغارياۇ هدر ي   لاۇ هو يدل  غۆد هدًيگيػاي ًگئًئضل غا ىئضر اًًلئ ،پئديغا وادياۇ تئلاد .رل  يدر يگ پيلگ   اًئضل غا

 رگ  ا  - :هد-ند   ئداهاػهۉي اتادضالاه لاۇ تئلاد .رل  يدل  يد واهآ هو رل  يدطل  اي ئكغار اي رل اۇ  يگۈيطاۇ .ئدلۈب ًگت   ىيچاۆ رل اۇ 

 ًگيًه   يدًاي ،سيًگيدکچ   چئليگا غئاه اهما   .نيدر ر  ب   واهآ هس يض ادياۇ ،ادس ًگئئئغيللۈب وليد واهآ ود  ًه   يگاإ وادغۉراۉ

  .يدييد ”ۈقي ئكغار اي هس يض ادمئياي

-لاه ًگئر ل اۇ  .يدتا   لئتاب ئررل ئتاب .ئدلآ پئضاب ىل  يب رۇز هو رادغا ئيلاغ لاۇ ئرئدآ .ئدلآ پابغا يرد  ؤغ تئلاد

 يتر  س د   اديب  اۉ ۉبآ .رل  يدتا   لييه   غائغار اي ه،دًيريل  ر  ئگ يًيطج  يتي   ًگئتابياد ۉب ئتالاي ًگئيايئر ئز اد .ئدلآ الجاۇ  ئًئئغلياب

ً  يه پئک ادار اب تيلو   ىباي تئلاد .يدر ب   راباد ئياداغي ۉب اپئلاد  ،یغۈ/ راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه .يدتا   وايب   ئرالئمرلادتً

 ًگيرل  ػاي هليغ   ود  ًيلا   ًگئدئلاد ىه  - :وه يدتا   وامغۉپ اًئياداغۈب ود  ػاي ئدئلاد /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ

  .يدييد -نيديؤلميب يًيگيدکلج  گ  

 ۉبآ يريها   ًگيرًل  يهئه هديۆروإد ود  ا   ئكلاپئلاد ًگييۆزاإ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه

 وامغۉپ هد-هًي   يگۈض .ئدتاغۈب ود  ػاي يًيػيک يکاي وادًئر -رلادله  ا   /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگيکرب  

 ئهلار اي هو يًيرل  ج  يتي   ئوغۈ يگۉياۇ .يدتيلو   ىباي تئلاد يريب ًگئر ل اۇ  .يدلم  يب پۆيإد اس ائ ود  ًيريکيپ زاإ هيئي ،يدتا  

 ۉبآ يگيرليها   ،پئداغۈب ود  ػاي ند   ئياۇ .يؤدًًض  ۆه يطيًجيکاي .يدتا   وامغۉپ اًئئغديار مائچ ود  ػاي ه،دير  ئگ يًيرل  تک  ر  د  

 ،ئًئئغديالالض ئلوايآ يليدؤي يرگ  ػل   ييۆگ ولۈب تيذغ   ًگئياديب  اۉ ۉبآ ًگييؤًًض  ۆه لاۇ ادياچاد .يدر ب   اديب  اۉ

  .يدتا   وامغۉپ اًئياداغۈب ود  ػاي ئياۇ ه،ديد  يغا   يًيگيديس  رک  ئگ ئكلئلتاضار اپ يًگطً  ي   ادالهالالض پار غۈ ئريالايچغا

کايا ۉب  تار يغا هو تاضار اپ ،يگره  ئگ پئجاو  ئاغرهئػبات ار رل ادله  ا   غئتيالياض يرل  ػاي ًگئر ل اػئتاپ :ريدليلد   يگاۉغ تد 

 يگيلسره  يدػل  تچ   ود  ػاي ىيچاۆ يگيليچمک   کيجيچيک ريب رد   ،ئلاي زارهاتغۉ ىل  يب وامغۉپ ئرئدآ الطۈب يًيرل  ي  ا  

  .رئدئياکمئ د

 ۉب الطۈب لاۇ .ئدتار اۉغ ايئر اطيلا ىل  يب يػيک يگۆه ظبؤ ئيايفۉض ۉبآ ىباي ايئوغاۉه اديب  اۉ ۉبآ ،يگۈض ود  ًً  ل  ي  ا   لغا يکاي ۉب
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 کيلػ  يمد   ادًئبللا ًگئًئتالاي ماغ يررل  ض  ا   ًگئًئتابياد يگۉياۇ ،ىيلو   يدس رک  ئگ رل  تک  ر  د   پئضاًئه هدکم  تا   تاز آ ئيلغا

 .يدلل  ب   هدر رک  ض   ايۉغغۈ ئلي اۉ ريها   ريب وادًئر يالايراغاب عاي ًگييؤلکاۆ  لاۇ هو وادًئر رل ادلئآل مۉر يگيلؤه مۉر .ئدغارياۇ

 هدکيرلگؤل  يد لاۇ .رايديگالآ يگم  ييد ”اياد„ هو ”رگؤل  يد„ ،”رئتاب„ هدًيليد مۉر يزئض ”وۉباتر آ„ .رل  يدر ؤيييد ئيۉباتر آ مۉر يگااۇ

 ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ار اهاۇ يتر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه اديب  اۉ ۉبآ .يديػيک وؤيليب پئر ئدغل الائ ىل  يب وۉض ئداۇ

- :راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه .يدر ب   راباد پيييد -يدلل  ب   هؤگمغو  ئض ىل  يب ريالالمۉضۉه ئيۉباتر آ مۉر يگيلؤه مۉر- :/!وۉلطۈب

 يتيي اديگآ ليهؤک .رئدئيۉباتر آ پار آ ۉب ،الطۈب ئيۉباتر آ مۉر لاۇ .تار اۉغ ااغهالئغر غا ئياۇ ئضآ ىباي هرآ ند   ىض  

 ”اًئيمالغا„ هر چؤ رًگۉيگۉچ گيۉياۇ لئاۇ هليد ًگيريکه   ريب چيد .سلم  يب پۉلۈب رابار اب ىل  يب يگۉياۇ نيک چيد هدکيرلگؤغۆد

 ىل  يب وۉباتر آ لاۇ .ئدتار اۉغ ىل  يب وۉغغۈ ئلتآ يجۆضوئب ئضآ ىباي هرآ لاۇ يگۈيطاۇ .يدر ب   ۉقريۉب پيييد -سلم  يب پيدا   رؤک

 اًپ   وادل غا لۈغ لاۇ .رل  يدر ؤيييد ايلاي يگااۇ .يدتيگ اًئاغپر ۈت شد  -دلاۉلمييتب   وۉباتر آ .يدًگي   ئًئيۉغغۈ مۉر .ئدػئرپغا

 ئررغا ريب ىه   ،يگؤيليب ىض  - :اداهاي لۈغ لاۇ .ئدتار اۉغ پئز اي اهاي اًئياي ًگئهر آ وۉباتر آ .ئدابغا ئيلغا لاۇ هرآ .يدطل  اي

 پئلآ پئضاب يري   ۉب ىض   ،رئدئميآ يگااه .نئدپات ررل اباد وادًئر رل ئض تکم  يد هو نئدلااۇ رپالاتيک پئک .ىيريديػيک

 رگ  ا   ،ييکۆچ .ولۇ د ًگائس ائ وؤکمچ   پاز آ هر ي   کر  د  يب ،رۉدۉغ ئضۉرۇغد .ًگيلطدأ ىض   يػيک کج  ل  ي  ا   ئيلغا ۉب .ًگيرضلم  يب

 يًيليد مۉر ود  ًيچاي ًگيًيرگ  ػل   زاإ شآ هرآ يگۈيطاۇ .يدتا   وايب   پيييد -زالمۈب رئياد هيگۆزاإ ،يگارضۉتاۇ پئغارياۇ پئک

  :يگااۇ ،يدتا   يچلاي يًيطيػيک وار ئاغچ مئيگاي ،پئز اي پغاۈج اًئتاد لاۇ ًگئيۉباتر آ .ئدر ئاغچ يًيػيک ريب وؤيليب

 .ًگيرضس  رک  ئگ هدغۆريئگ وؤيلم  يب يًيليد مۉر ييگۆزاإ هد-ند   ًگيرضرل ۆگ اچپار آ هًگيد ادًگئيار اب اًئياي ًگئيۉباتر آ –

  .ئدر ئػبات پيييد – رؤيييد ههؤي اًئر هالادآ زاإ وۉباتر آ ه،ًگليد نيگ  ۆزاإ

-يک ند   ىه   ،يگالطۈب ند   واولؤپ ئجئپاتر  چؤ هو يرليکيپ ئرۇغد ،ئررغا ىض  - :يدل  يغ   ئيۉهزاه ًگئًئضاهاي واز اي ًگئهر آ

 ىض   .ىيريدلدأ راباذيب ود  ًيرکل  يلچ  ًاي ًگئر مالئلائ ند   ىه   ،يگالطۈب واپات رئياد وادمئلائ ىض   .ىيريدلدأ ااغچ کيجيچ

  .-ًگئرضايادلآ ييگۆزاإ ىض   اهما   .رً  ل  ي  ا   ىل  يب نيلا   ًگيًه   لغا لاۇ ،أ-يگؤيليب

ي رل  يػيک غئتيالياض ًگئيۉباتر آ ،يگۈض ود  ًيريل  د  يغا   ئًئيۉهزاه ًگئياهاي رل اۇ  هو ود  ًيًت  لا   ئياهاي اًئياي ًگئيۉباتر آ يچلاي

  :وادياۇ

  .رالئدار ۈض پيييد – يگؤيليب ود  ر  يي ئًئئغدالجاًمئلآ پئلئضاب وادًئپار ات هرآ ًگئيلغا ۉب ىض   –

 :ئديتآ وۉباتر آ اديۈغ

 ئدآ ًگئهر آ .رايلآ پئضاب يػيک ولۈب تار ابائ وادرپاد چاۆ  ئدآ ئيلغا ۉب ،أر ئگ اًئػلئز اي ادر پالاتيک مئمئدغا ،ييکۆچ –

 -واو - ريب اد-اضالملااۇ ىيچاۆ اقميغۈ رحاپ ادًئضار آ -ًگئهر آ- ىل  يب -راهاۇ- ادًئر ئدآ ًگئًئدآ -هرآ- ئًاغي ،رئدرپاد ترإد

  .ررل ازياي ئًئرپاد

کايا اهر آ ئياداغي ،پيلگ   پئيلۇ د يچلاي  هگز اإ ود  ًض   لغا لاۇ- :وه يدر ب   راباد ئيۉه اپئلاد يتر  س د   هرآ ،يگۈيطر  ب   پيدا   تد 

 واديۇا لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگئر اهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه يگۈض-واۇ .يدتا   وايب   پيييد -زاًمئلآ پئلئضاب وادًئپار ات يػيک

 لاۇ .ئدار اۉغ ئغر غا اهاغ يزاإ تۉد ًگيًيػي  ۆگ لۈغ ًگئًئتايل و   رغاۇديۆگ ،يدتا   تک  ر  د   يزاإ تۉد /!وۉلطۈب ئزار 

  .ئدلۈي کۆ يلۆگ ظبؤ يًلچ   ايلاي ود  ًيري   وايلۈب يگۉياۇ .ئدر ئاغچ يررل  گ  ػل   .يدلگ   يًلچ   هًيرد  ؤغ ايئباج

 رد  ؤغ ۉب- :اديلۈب ئرلاباد ود  ًيگيديؤيلگ   /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگئر اهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه وۉباتر آ

 ئًئاغمغارياۇ هدر ي   لۈغ ًگييۆزاإ يگۈيطاۇ .يدييد -رئدتار ابائ وادرپاد چاۆ  ئدآ يگۉياۇ .رالًآ پئلئضاب ىل  يب يلا   يگۉياۇ

 .ئدر اب ريالالمۉضۉه اديۉلۈي ،ييکۆچ .يدلم  يب پئر اب اهۉر لاۇ .ئچدغا ود  ر ي   لاۇ ،پالغات يرد  ؤغ ،واهپالاضاد ئرۇغد

  .يدلگ   هر ۆضۆه ود  ر ي   لاۇ يگۈيطاۇ
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 ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگئر اهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه ،پۉػلۈب وار ياد ،يگۈيطلغا سئيطاتۉغتاب ئتالاي ًگئيايلاي

 يػيک يگۆه وادًئر لالامئيات ًگيرد  ؤغ يگۈيطاۇ .رل  ۆ در ئگ ئرۇغد يگم  ل  يد واهآ وادياۇ هو يگم  تيگ اًئتاهسئد /!وۉلطۈب

 تيدئج ،رل  ؤيکؤمتي   اًئياي ًگئياپئلاد يتر  س د   رل اۇ  .رل  يدر ۆواإ زۆي پار ات هًيدگؤر گ  ػل   مطالائ هو رالئدئمچ اغاد ود  ر د  ؤغ

  :/!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ار اهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه يريب ود  ًيرل  تًم  ػئياد

  .يدييد – رً  ل  ي  ا   ىل  يب ًگيلا   ًگيًض   لغا ۉب ريتر ا   اد-اي وۆگ ۉغ .نئدلااۇ وادر پالاتيک ئمئدغا ىه   –

 :يريها   ًگيرًل  يهئه

 ىل  يب نيلا   ًگيًه   لغا .ۈقهد  يگ هر ي   لاۇ سيًد   ىه   .لۈي کۆ يلۆگ ظبؤ يًلچ   ايلاي ود  ر ي   ۉب !؟يگۆررۆگ کر  د  يب يليدؤي ۉب –

 .يدييد – !؟رً  ل  ي  ا   يًگطً  ي  

 ئًئر رل اچآ ًگئيليگا غااۇ ،پيلگ   اًئتاهسئد ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه هو يدتي   پيلگ   ئتالاي ًگئيايلاي ،رل  ؤکد  يگۆررۆگ ۉغ رل اۇ 

 ًگيديدئج لاۇ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ار اهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه .رل  يدتا   لۉبلا هسيج   هو تغئلاض .رل  يدر ب  

 :وادياۇ ،اديلۈب نيلؤه ئئغلۉ رۇغد ًگييۆزئض

  .ئدار ۈض پيييد – ؟ًگيدليب پيؤدي يًيگيدکًج  ل  ي  ا   وادمئپار ات ىه   ًگئيلغا لاۇ ىض   –

  :لاۇ

 .رً  ل  ي  ا   وادًئپار ات يػيک ريب ولۈب تار ابائ وادرپاد چاۆ  ئدآ هديۆروإد واهاز ر ئدآ ئاغپر ۈت ايلاي- :ادر پالاتيک ىه   ،ىيگليب –

 -ررل  ي  يد -ۉقراف- اچپار آ يپلبؤض   يگيديؤيليب ئًئضار آ ًگئلئتاب ىل  يب اقد يگااۇ .ررل ل ۈب وۉيۈب هو ىئبات ؤػيک لاۇ رپالار آ يدلأ

 .يدييد – نئدلااۇ پيييد

 ريب ىيچاۆ رل اۇ  هتيرئي ،پيرب   واهآ اتااغمج   لاۇ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه يگۈض

 ئيۉهزاه يگۉياۇ .يدر ب  اي غاضۉي ريب وادياۇ هر د  ؤغ ريب رد   ،پئز اي اهاًتدأ ريب هًي   ند   هدغۆريئگ ئهۉهاۉ .ئدز اي اهاًتدأ

-هدميک رگ  ا   .رل ۈب ئلاي يهۆکئ د ًگئر ل -والمۉضۉه يکل  يب   ليدا   يهۆکئ د يگۉياۇ ه،طتا   لۉبلا ئهطالائ نيک رد  - :يدل  يغ  

 ًگئر ل اۇ  .سه  سيريگ هًيًيد مطالائ ئياۇ ىل  يب نت  ۆض هد-ند   زامتئًجائ ئياۇ نيک چيد وادر يالالمۉضۉه ه،طتا   لۉبلا هسيج   نيک

 ه،ططل  اي کم  تيکأ  ئًئر ل ااغچ رئدئلايآ هو کم  تيگ وادتايل و   ۉب نيک رد   هد-هليغ   .سم  تا   ۈقي ئًئضاياذتادابائ ريديطط  يليک

  .-زالمۈب تو  ئب يگااۇ نيک چيد

 ،یغۈ/ راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه .يدليًل  ي  ا   ىل  يب ئكغار اي يررل  د  ؤغ يدلأ ًگئهاغ .ئدتار اۉغ ار پالار تا   ئياهاًتدأ لاۇ ايگر ۈض

 پيلگ   ًگيًيرگ  ػل   مطالائ وۉباتر آ .ئدتار اۉغ هر ۆضۆه ئلاي رد  ا   ظو  ئض ىل  يب وۉباتر آ ئضآ هرآ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ

 .يدتا   تاز آ هدکيلل  يب ىل  يب ئرالتايل و   يدلأ يرۆضۆه شآ هرآ .ئچدغا اهۉر ،اًئداب ود  يغا   ئراباد ئالدار اب يگيدًت  ي  

  .ئديلۇ د ؤًيده   ىل  يب ئاغلمۈب لئضاو  ًگيگييلۆتضاۆ هو لئضاد ًگيػًگي   يريها   ًگيرًل  يهئه

 

 يتب  

 

 ،رل ۈب ايۉراۉغ ًگيػاي ،اديلۈب امر د   عيًگي  

 .رل ۇ د ًگائبللا تئهاۉ ،پۉلۈب رۉي ًگيدل  ب   لۈي

 

 ،ًگئتابياد-يگۆجيۆگ راتر آ ،ًگيتل  وإد راپات تاوو لۉ

 .رل غا اياضمآ ًگئدآ ،پۉلۈب ًگئغادلۈي ًگئتاغب
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کايا  تد 

 

 .ئدپۉلۈب ادًئلئي يجريد ييج-15 يػيليدا   شل اد ًگيرل  لک  اۆ  لاۇ هو ئػئلًآ پئلئضاب ًگئهاغ ،يػيًل  ي  ا   ًگئًئياده  

 وارهپ   اضالغاو  ئداغض /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغت-لالآ ،یغۈ/ راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه ه،دًل  گ   لئي يجريد ئيج-16

 يررل  گ  ػل   يدًاي .ئدلۈب مۆهطاۆ ماجآ .ئديالتادار  لۆيگئک وادپار ات لاۇ .کيدتا   شل اد يًيرل  لک  اۆ  ماغ- :يگااۇ پئدار اۉغ

 ىئًطئلآ اباضاد رل  لک  اۆ  لاۇ ،یغۈ .تا   نرج  ئتاد يسيهۆيگلئک وادر پالار ات لاۇ ظۉتۉت هو رۆواإ زۆي پار ات اًئياد-هه ه،د-هملج  

 اًئياده   ،پيريچگ   ود  ز ئگ يرگ  ػل   ه،دًت  ي   پئر اب وارهپ   اضالغاو  ئداغض .يدييد -ىئلطئياي ار اييد لاۇ ئضاياض مطالائ هو

 ىي  يد ئدار اۉغ اًئياده   شالغاو  ئداغض هًيرل  لک  اۆ  پار تا   .ئدر اب مادآ يگۆه يميرگيي ادًئياي ًگئضالغاو  ئداغض .ئدار اۉغ

 اًئتاهسئد ًگئضالغاو  ئداغض ىل  يب ئرايئتائغ زاإ رل  مم  د   ه،دًيرًل  ل  يب يًيگج  تا   ظو  ئض ًگيدر گ  يدس ي   هد-ند   اديار ياي راباد

 ئرلاباد ود  ًيگييلؤيلگ   يگۉياۇ ترگ  يدس ي   .ئدار اۉغ اًئياده   شالغاو  ئداغض .يدًمل  ج   يػيک يگۆه عئمتلآ .رل  يدػرل  يب

 .ئدۈلي نيک چيد اقجالاغب يًيليب هؤگمتا   پد   يػاي لاۇ هو کج  تيگ ااغلمآ ييۆيگاإ ًگيػاي لاۇ ود  ر رل  يها   اهما   .ئدلۈب

  :رل اۇ  .يدتا   عًگ  گ   ىل  يب رل اۇ  ،پملج   يًيرل  يػيک يللب   هو ئدلغا پئيالالض ىيچاۆ عاي لاۇ ترگ  يدس ي   يگۈيطاۇ

 لاۇ سيب ،زامئمچ اغاد وادالر ائ پار آ .ًگيلد  يگ اًئتايل و   واضار ۈد هو ًگيلد  ا   رکت   ئًئياده   ه،ليغ   سئمئتادضالاه ًگيسيب –

  .رل  يدييد – صئر ل آ  اًئس ائ يلکۆه وادر ل اۇ  واديگااي يگۈيطاۇ .صيرملج   رگ  ػل   ،صيرر  ئگ ئكرلاييات هدر ي  

 لاۇ .ئدر اب ئطئغابيۉغغۈ ريب ئلتآ شۉًئلاج يگۉياۇ .يدر ب   ئكلئز ار  ار ل اۇ  چل ايب ،اد-اضاهار اي هؤچريد   هدر گ  يدس ي   ريکيپ ۉب

يکام لاۇ .يديػيک ور  ئگ عاي هو سئضوۉديغا  .يديًل  اي زئگ ًگئًئضاياهاز  هو يديؤگت-هکي   ًگئياداج ادالمتآ پ 

  :يگااۇ ترگ  يدس ي   .ئدر ايراب ود  يۆيگاإ يگۉياۇ شۉًئلاج .ئدئمچ ئراغاد ود  ًيضز  و  ر د   ًگيرد  ؤغ ترگ  يدس ي   وۆگ ريب

  .يدًطل  ض   پيييد – ئلتآ ،یا   –

 شۉًئلاج يگۈيطاۇ .رل  يدر ؤيًل  ز ۆي پيييد -ئلتآ ،یا  - :يگااۇ ،رل اضل ۉلي اۉ ًيريب رل اۇ  ،يدل  يغ   ئتادآ ًگئر ل اغ ئيلاضاض

 :ئديتآ ترگ  يدس ي   .يدتا   نئس اغت

  !؟گًئرضايرل ۉاۇغ هکجاإ  ود  ػاي وۆچي   !؟يدتيگ أر يي ًگئئغلئجئتآ اۇق ۉب ًگيًض   –

يکاه هو ئدالاۇل او ۈد ئياۇ ،پئر مائچ پۈت ريب وادياۇ ،پۉۈلض ايۉيجغۈ ًگيًيگيأد يًيلا   شۉًئلاج  ئپۈت ،پئلاض اًئياي ئًئپ 

يکام اداو ۈد يکام ريب غاغاب ،پًگئئز  اياضمآ هد-هًي   ئياۇ ايگر ۈض .ئدر اۉ ىل  يب پ   چاۆ  ئپۈت مئيگاي ،پيديغ   لاۇ .يدل  يۆچ ىل  يب پ 

يکام ،پل اياػئي االدياضمآ کس  گ     :ئديتآ پيدا   نئس اغت يگۈض واديۈغ .ئدر اۉ ىل  يب پ 

يکام –  کيلتر ه   ،اضالمۈب راي تل  وإد .ۈقي تل  وإد اهما   .رئدئلاي يضۆيگکاإ نئتاوو لۉ-چيۆگ هو نئئغرلئتاب ،نيگيلتر ه   ،نئئغلئجئتآ پ 

  .يدييد – ىک  ا   سم  تا   اديپ  

 

 يتب  

 

 ،وۆزۆي تل  وإد هرضۆواإ ،ىيگتا   ۉقػيگاۇ اياداغي

  .يگۆزاإ وغۉتۉت ئرلئباض ،ًگئتاغب هرضۆواإ هًگطي  

 

کايا  تد 
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  .يدتي   پئر اب هًيري   يلم  تي   ئلاي سيميػيدا   وايب   يگاإ واديۉه ئلاودآ يگۉياۇ ه،دکيلل  يغ   .يدتيگ هور ه   ترگ  يدس ي   يگۈيطاۇ

 يزاإ .ئدتار اۉغ وادًئس ائ يگۉياۇ ئراهاۇ ىباي اغماغل ه،ديد  يغا   ئراباد ئالدار اب ئئغدياچغا ًگيدر گ  يدس ي   شالغاو  ئداغض

 ًگيرب  هغائپ هدر ي   لاۇ .يدل  غۆد ادًئيايوا   اطر ک   .ئدلاض هلا   ئياًئز اد سئپطاضاد هو ئئغلياب زۉيگطۈض .يدلگ   اًئياده  

ً  ۆض  رب  هغائپ ،ييکۆچ .ئدلااۇ زاهاي ر کاغات سيکض   ىل  يب مل اض ريب اًئضاياکر ۆ غ ًگيػًگي   ۉب ،ادئملئميل  هًيتي

 ،پيلگ   هيۆياإ هؤبک مل اططئذيل آ  رب  هغائپ ،اديلۈب رطط  ي  يه يػيًگي   هگکه   ود  ًيگيلتًل  ب   هو ود  ًيگيلليهؤک ًگئهلاططئذيل آ 

  .ئدپلااۇ زاهاي ر کاغات سيکض   ىل  يب نئر ۉتاۇ ترإد هو مل اض ريب

 ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ شالغاو  ئداغض .رل  يدمل  ج   ئرل الجاۇ  ىل  يب غئۉريۉب ًگئضالغاو  ئداغض يگۈض واديۈغ

 وؤيره  يگ ههۆلئب ؤػيک رد   اديۈغ .يدر ب   پالياپ التآ يگۆه عئمتلآ ئًئيلغا .ئدر ئيآ پۆلئب يًيريب ود  غبؤ يگۉياۇ /!وۉلطۈب

 پئر يآ يًيريب ود  غبؤ هو وايالمۈب پۆوإد ،الطۈب رالتاز  وؤيره  يگ ههۆلئب .يدتي   نرد  يد يگۆه يکاي واۇ ئراغاد وادر الياپ

  .ئدر التاز  وايالمۈب

 راهاۇ ىباي لاغماغ ه،دًً  ل  ي  ا   واو ذر  ي   :ئدۉغ يريب ًگئر التاز  ئكدالمۈب پۆوإد هو ئكداًمئلآ يريب ود  غبؤ هدًيػًگي   ىئياده  

 يدتا   مۆجۆد ىل  يب ئيۉغغۈ زاإ لاۇ .ئدپئياليآ اًئغاد يگۉياۇ الكد راپۈت ريب ئهلاجآ .يدر ئگ هيۆد ريب هديۆتضاۆ ًگييۆپرئک

 هليب ىل  يب يرۆدئه ايۉغر ۉد لۈغ ئئغدياض ئياض يکاي يکدأ يۆتضاۆ ًگييؤيۆد لاۇ .رالئدتار گر اد ئرالتااغمج   لاۇ هو

 يًيگً  يئک ًگئياطر ک   ود  ًيچاي يگۉياۇ .رالئچدآ ئًئطئپغا ًگئئغدياض ىل  يب غئۉريۉب ًگئداغض .رل  يدر يتگ   اًئياي ًگئداغض

 ادئمپلاض هو هدکيلس  يکؤ پ .ئدادئملۉلاۉ  ئلاي ئضغاتر ۉهۉي ًگييچؤرض   يطي  دأ رد   يگۉياۇ .ريدپيلس  ب   ىل  يب رل  تيرو  ر ه   لاۇ .رالئدپات

 ئياۇ .ئدر اب هدر ي   لاۇ اد-ئضمالاذللغۉ ًگئياطر ک   .ئدر ايلاض تاۇ اًئبللا ًگئيآ ،يدر ؤيکإ د ئًئيار بآ يگۆيۆگ

 اداب يدلأ .ئديلاضاي وادلغل  هو وادتۉالي رل اۇ  .رالئدپات کۆ زۆي ئياض يميرگيي .ررل  يد-پأس ب   ىل  يب ررل  د  وئگ ئلادابتاممغئ

 لۈغ ييۆگ وؤيريچگ   صيجله   ئهۉهۉدلأ اغ – اطر ک   .رل  يدلگ   سيجا   ود  کم  ل  تيگطک   ئًئضاداب هو ئًئتاممغئ يگۉياۇ رل  يجيليب

 رد   .ئدر ايالد اًئاغرهاب الطۈب يگۆ زۆي لاۇ ،ئدر ايرئدطغئ اًئغل غۉ ئيمالاذللغۉ لۈغ ،يدر ؤييگ   يگً  يئک يلگس  ب   رۆد

 .ررل  يدپأس ب   ىل  يب رلالغل  ئرلۉي هو رالتۉالي ئلوۉض ئياۇ .ىک  ا   راب ؤچت ريب ادئمدياض هد-هليغ   .ئدر ايالد کۆ زۆي يکاي اًئاغرهاب

 يديؤرهئگ نيک چيد ئًئض-ئلاي يگۉياۇ .ئدئر يالۇد هتيرئي ًگئياطر ک   ند   رل اۇ  .رالئدپات شابئل ،وۇد والئياچ رز   ئياض واۇ

 ،ئدارهمائچ يًيگل  ئب ريب ود  غبؤ وادر ل ۉب /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ شالغاو  ئداغض .يديؤمتيغا   نيک چيد هو

  .يدر ب  اي اًئر ۉزۉد ًگئياپئلاد ايۉغر ۉد لۈغ ئياۇ

 هدًيچاي يگۉياۇ .رالئدپات اًيآ ريب وادًئر ل اًئز اد ًگئياطر ک   :ئدۉغ يريب هد-هًي   ًگئر التاز  ئكدالمئر مائچ يريب ود  غبؤ

 .يدپيليدا   ود  ر ز   پاض ئراب ًگئر ل اۇ  .م.ظ هو کيًليگيچ ،ئكرلئدلاب ،غالۉ وۉت ،ىوغ  ئج :ئدر اب ئرپالابضا   اغر اي ًگئياطر ک  

 هليغ   .يدپيتي   پيلگ   واداػئتاپ ريب ئطياد رد   .رالئدپات ىوغ  ئج ئدۉواد ئياض ئتلآ ىل  يدا   ود  ر يهد   واداًئز اد ۉغ هد-هليغ  

 ريب وادًئر ل اػئتاپ ماجآ هو مۉر يرضد   هو ئدغئلئز اي ئدآ ًگئياػئتاپ ريب هدًيرضد   ًگئر ل اۇ  .رالئدپات چئلغئ زۉۇلد ند  

  .ئدتار اۉغ اًئغغا ًگئياپئلاد ئًئر اب يگۉياۇ شالغاو  ئداغض .يديلػيگد   اػئتاپ

 يلليد ئرلاۈي يگر  و  ئت-ظاد يگۉياۇ .يدس گ   عئمتلآ يگيگلًيگ يگۉياۇ .رالئدپات کغ  ۆد ريب وادًئضاچراپ ابيد هد-هليغ  

 واز اد يًيگغ  ۆد ئواه ًگيًيهز   لئغاي ه،دًيهۆضوئه عغئ ،ييکۆچ .رل  يدر ؤيييد ئياتطيهز   يگااۇ .يدپيلس  ب   ىل  يب رل  تيرو  ر ه  

 ،پيدا   ئلاي لادماه .رالئدپلاۇد ود  کپ  ۆي ئواه ئياۇ . ئدر ايرۉتاۇ هديۆتضاۆ يگۉيۈغ اغ ،اديار يآ پئر ئض يلا   ًگيًيطچ  کغ  ۆد

 .يدکج  تا   واهۆگ پيييد ريدر ي   ىل  يکا   ىيکا   يگاي اۇػيک کيدره  ئگ ،ىيلو   رل  يدپيکيت ىل  يب ئكلتاضطاۉ وأر ي اإرمل  يتيچ يرلۆد

 والئچآ ادًئضاتر اۇ ًگئجئتر غئ هيۆزئگ ًگيريل  ر  ئگ ئياۇ لاۇ ،ىيلو   رالئدپئالد يررل  د  وئج يرلۆد ادًئئغلار آ سگ   واۇ رد   يگۉياۇ
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 رل اپئلاد ئًئر اب ًگئر ل اۇ  /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ شالغاو  ئداغض .يدر ؤييۆرئگ پۉلۈب ئلاي رلل  ۆگ پاجآ

  .ئدتار اۉغ هيۆياإ

 ۉب„ رل اۇ  .رالئدپات مۉد راپۈت ريب ود  ًيريب ًگئًئر ل اًئز اد رئتآ :ئدۉغ يريب هد-هًي   ًگئر التاز  ئكدالمئر مائچ يريب ود  غبؤ

 يگۉياۇ .ريدپيدا   ئجآ ئرهالااغت ،الطۈب لاۇ ،ررل ئدپۉيغۉ ار يالاز غا ئرل اۇ  .ررل  يدپيدا   ريکيپ پيييد ”کر  گ   الطۈب زۉد رهالۉد

 عئمتلآ ئرالتاز  يدلأ ئرغاغاد وادر التاز  ىل  يدا   وايب   ۉب .رل -ئدتار اۉغ ؤًيده   ند   ئرل اۇ  هو رالئديتآ اداغض ئًئئغدر ۉفلا

 هًيريها   ًگيرًل  يهئه تاغض .يدتي   ود  مرد  يد يگۆه يکاي واۇ ؤػيک رد   .رالئدالياپ ادًئضار آ ًگيًيػيک يگۆه

ً  يه اًئيۉغغۈ زاإ ،پئز اي ئًئضاهاًػيًگي    .يدتا   رۆکۆ غ اًئئغرلادتاياهآ هو اًئئغللئچۉرۇغد ًگئر ل اۇ  .يدر يدليب ئكرلادتً

 چيد ًگئر التاز  لاۇ نيک چيد .رل  يدپيريتگ   وامتر اػغئ ئًئلغئ ئًئر اب ،اهما   رالئدپئپات الجاۇ  پئک ريب هليغ   رل اۇ  ،ييکۆچ

 ،ئكللئچۉرۇغد ،تي  يي پاض ،تمائتائغ ئػاغي رکل  ييلۆتضاۆ هو رل  ػيًگي   يدلأ ۉب ،ؤيئگ .يديؤمتا   تايايئد ادتاباب ئطياد

 وۉغغۈ ئلتابياد ۉب .ئدئلاي واغآ لاهآ يپلبؤض   ئرالئمدياييالالض ود  کيليکاي هو وادئملئچتايايئد يليد رد   ،ئكرلادتاياهآ

  .رل  يدتا   يگر ض   ادًئضاچياديه   يگلات ئًئر ل اًئز اد ًگئر ل اۇ  .رل  يدًگي   ئياطر ک   هو ئراطيلا ،وادز اهار غا اًئئغلز آ ًگئًئياض

 هدتيجته   ئًئر اب گًئر ل اۇ  /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه ه،دًت  ي   پئر اب ؤًيده   رل الجاۇ  لاۇ

- :ًگئهلاططئذيل آ  رب  هغائپ ه،دکيلل  يغ   .رل  يدر يتگ   ئرالتاز  صيپي   هو ئرل الجاۇ  لاۇ يگۈيطاۇ .رل  يدلگ   رل اباداض .ئديغۈ

  .ئدلۈب وايآ ار ل ۉب ئئغلۉ رۇغد ًگييۆزئض ،ًگيًيطم  ل  تيگطک   ىي  يد -ررل  ر  يتگ   ؤًيده   ئًئر ل اًئز اد ًگئياطر ک  

 .رالئدالياپ ادًئضار آ ًگئر ل اباداض هو رل  يدغۆلئب يًيطيدلأ ًگئر ل اۇ  ىل  يب غئۉريۉب ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه ،يگۈض واديۈغ

  .ئدلااۇ ئًئضاهاي ًگئداغض هديۆيگاإ ًگئر ل ي اۇ ريها   ًگيرًل  يهئه ايگر ۈض

 :پۉرۉت ود  ًيري   ئلآ تر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه

 ئػاغي ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه ئتاپئض ئكرلادًيد ًگئيۉغغۈ هو ئكرلادتاياهآ ًگيرگ  ػل   لاۇ !يريها   ًگيرًل  يهئه ،یا   –

 ،وادز اهار غا هًيگيلسيکطچؤ  ًگيگيليچًيهکۆه هو يگۆجيۆگ ًگيًض   .ريديپلبؤض   ئئغللئچۉرۇغد اتاياهآ هو ئئغلئلتمائتائغ

 .رل  يدر ي  ه ا  ًگيتي  يضؤد ًگيًض   ًگئتايار  هو ًگيرگ  ػل   ًگيًض   يپلبؤض   ًگئئغيلايايمادلآ ؤييۆد اپو  يب ۉب هو ًگيًک  چ   لا   وؤد  ييۆد

 ئلاي يگۉيۈغ أر ئگ هًيگيليچًيهکۆه زاإ نيک رد   ،ًگئديگالطۈب لغۉػه   ار التامئغي ريدتسز  ل   ،ًگئديگالطآ یاپ وؤد  ييۆد ىض   رگ  ا  

  .يدييد – يدر د  ا  

کايا ۉب  يزئض ۉب واديآ پيدا   وايب   ًگئًئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه ،ييکۆچ .ريدکم  تا   تر   ييۆزئض ًگئر الئس ئفار  تاطاله وادتد 

 ،ئدالطۈب ئكداهپالاضاد ئلالد غائلاپئلاد ئراهاۇ هد-ند   کيدم  تا   رايئتائغ يزاإ هو ئكدالمۈب ئزار  غائغل الائ لۈغ لاۇ رگ  ا  

 وايلۈب هليغ   رگ  ا   .ريدس يضؤيۆگ مامائ ،أر ئگ هًيرل  ز ئض ًگئر الئس ئفار  .ئدر ل ۈب ولاي هو کيليلز ۆييکاي يتک  ر  د   ۉب يگۉياۇ ادياۇ

  !؟رمائچ هز ۆي کيچيي زئض ولاي هو کيليکاي وادهامائ سيضؤيۆگ ،الطۈب

 لاۇ ،رل ۉ دز ۈب يرلل  يکغ   لاۇ ىل  يب غئۉريۉب /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگئر اهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه ايگر ۈض

 يگل  ئب ئلاي لا   ريب ود  کغ  ۆد لاۇ .رالئدالياپ ؤػيک رد   وادًئر يالار اي هو رل  يدتا   ار اپ-ار اپ يگغ  ۆد لاۇ .رالئدر ئيآ واديي اۇررل  د  وئگ

 ،وادهاغ ،ود  ر ۆضۆه .يدپيتي   ند   /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ لآ  يريها   ًگيرًل  يهئه هدکيلل  يب ىل  يب يررل  د  وئگ

 ئياچراپ ئلاي لا   لۈغ ئلآ تر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه .رل  يدر ۆواإ زۆي ئغر غا ؤًيده   رًل  گ  ر يسب   وادئمر غاه ،وادپئر اغه ،ود  ًم  ي  

 ادًئيآ راپاض ًگئًئلئي يجريد ئيج-16 رل  ػيًگي   ۉب .ئدتاض همرد  يد يگۆه يميرگيي هر ًل  گ  ر يسب   هدکيلل  يب ىل  يب يررل  د  وئگ

 ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگئر اهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه ىل  يب يگه  ئک هو ئهادر اي ًگئيادار اي تًل  ب   هو کؤ پ .ئدپۉلۈب

 اضر اب .رل  يدل  ي  ا   يًيررل  ي   ريؤبک ًگيًيدًب  رد   مۉر هو ئياهماۇ ،يًييدر  اب ،ئاغر ائ ،ئهاغ ظۉتۉت ريالالمۉضۉه هديۆروإد /!وۉلطۈب

 هًيررل  ي   رۉذػه   يگۉدر ۉي هديۆروإد وؤيدا   ئكلاپئلاد ًگئر اهاۇ رد  ؤغ يکاي لاۇ .رالئدر ئديضالاضا   يًيرد  ؤغ هکۉف هو
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  .يدلۆ رواإ

 

کايا  تد 

 

 ًگئًئيآ وابرغۉ ًگئلئي ييج-23 ،يگۈض ود  يد  ا   ئكلاپئلاد وۆگ ظبؤ ،یآ ئتلآ ،لئي واۇ راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه

 ًگيًيررل  يؤبک ، ئدارضت   تاغبتب   لاۇ .يدلگ   اًئياي يگۉياۇ وۉلوۉل ۉبآ ئهلغۉ ًگئياباغغ ىباي ار غئۉه ييۆگغاي ه،ًيطيکاي

  :پيلگ   اًئياي ًگئر اهاۇ لاۇ .ئدئهاجآ زۉريپ ئدآ يگۉيي اۇيکۆچ ،رؤييۆرئگ ئرۇغد شاد ۉغ .ئدز ار اپتاۇ أر ئگ هيۆزئض

  .يدييد – رؤيطل  اي اقلمآ گل  ئت چامئمتر آ ود  ًه   اباغغ ىباي ار غئۉه ماجۈد ًگيًه   !يريها   ًگيرًل  يهئه ،یا   –

 :وادياۇ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ راهاۇ

 .ئدار ۈض پيييد – ؟رؤيطل  اي نرد  يد هؤچي ود  ًض   ،یآ رد   –

 :لاۇ

 .يدر ب   پغاۈج ،پيييد – نرد  يد زۆي –

 :وادياۇ راهاۇ

 .ئدار ۈض پيييد – !؟ًگيرضؤيليب پيدا   رل  ػاي ههؤي ىض   –

  :لاۇ

  .يدييد – ىيرؤيليب پيدا   ئًئر اب ،الطۈب راب عاي ههؤي ادئمرلاجچي   –

 :/!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه

  ئ؟رهايالمۈب پئک ئلاي يگۉيۉه ًگئيجاز غا اديآ رد   ود  ًگيرل  ػاي ۉب وؤيليب ًگيًض   –

 :پار يگا غااۇ هد-هًي   لاۇ يگۈض واديۈغ

-ند   ًگئرضل آ  ئلۇ د ئًئالد .ىيطتا   واۉ ئًئر ل لالغا ادياۇ ريالالمۉضۉه ،یغۈ ؟ًگيرهل  يب پاضاي ىره  يگد   ىيچاۆ ًگيسيب –

  .يدييد – رل ۈب لئضاد پغاۈض وادياۇ يگااض هد

 :الطۈب تاغبتب   غئتيالغات لاۇ

 ادار اب لي اۇًلچ   اتاهايلئ ؤت ئتالاي ًگئئغر غاه هو ًگئبئر اغه ،ىيلو   ىئر اضاي ىره  يگد   ريب ىيچاۆ ًگيًض   .ىيرد  ه ا  ليغ   –

  .يدييد – ررل  د  ا   يگۆررۆگ

 ًگيرًل  يهئه ،ىيلو   يدتر  ض   يتيي-يتيي /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ار اهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه ،پيييد هليغ   لاۇ

 وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه .ئدئمچ ئراغاد وغۉله   لاۇ .يدتا   واهۆگ ،پۆدياإ رار ي اۉيۆزي اإريها  

  :يگااۇ /!وۉلطۈب ئزار 

  .يدييد – دأ-صيرر  ب  ۆرئگ الطۈب وطلاي ههؤي لااغتلالآ .يدتيگ پئتآ تابياد هس يب ئهلغۉ لاۇ ًگئيار ئغۉه –

 .ئدر اۉ اقچئپ يگااۇ وغۉله   لاۇ لار ۉد ادپادر ؤه .يدتا   ئكهلاما ائر ل اباداض .يدلگ   هديجته   راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه يطت  ر ا  

  :وه ئدلئئمي /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه .ئدلۈب غئر ي اۉکليهلۆلاإ  لاۇ

  .يدييد – يدر ۆدلي اإ ًه   تاي ۉب –

 لاۇ .ئدر ايراۉ اقچئپ هًل  گ   نچ   هو ئدر ايراب پيديگ ىل  يب ئضار آ ًگئر هالادآ وار ۉد پۉلۈب راتاد ىل  يب ئاغچئپ لۈغ وغۉله   لاۇ

ي يۆزاإ لاۇ .رل ۉ دتۉت ئياۇ ،پۉرغۉ هليد .ئدلۈب تيذغ   يػيک زۉۇلد ود  يػيک چاۆ  واۇ لاۇ .ئدل ار اي ئهادآ چاۆ  واۇ

 يًيريها   ًگيرًل  يهئه .يدتيگ اداز -وۇد هو يدطک   يزاإ ئًئاغهاد زاإ ىل  يب اقچئپ لۈغ تۉد ه،دًيًل  يب يًيرکل  رج  ۆدلاإ 
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  .رل  يدتله ا  ًيضجر  ۆد کر  بؤۆه هو رل  يدر ت  ئگ

 ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگئيمائددئض هغأ ئيلالئبدآ ئلاۇغ زاإ .يدز اۆ ئًئدئهاۉ ود  يۆزي اإريها   ًگيرًل  يهئه

  :وه ئدتار اۉغ اًئغغا /!وۉلطۈب

 رگ  ا   .لدأ يريها   ًگيرًل  يهئه وۆگ ۉب ىه  - :هد-ند   رايديآ مل اض يگااض راهاۇ- :يگااۇ هد-ند   ريتي   يگااۇ ئمئهلاض ًگيًه   –

 هو ود  ًگيتم  رد  ه   ًگيًض   ،ًگرض  ب   تاطۉغر اًئر الالهالياج ادًئلادپغا ًگئمئيار اي يکاي ًگيًه   ه،ديگأجر ۆد ًگيًض   يًه  

 .يدييد – ىيگييد -رؤيييد -ئدز المۈب ظاد ود  ًگيهر  ک  

  :وه ئدالآغ هغأ ه،دًيير  يتي   /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ مائددئض هغأ ئراباد ۉب لالئبدآ

 يگاي اۇري   لاۇ .نيدتا   عاغب ار اهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه ئياۇ وۆگ ۉب اهما   .نئدپالالض ىيچاۆ مۆزاإ يري   ريب ولۈب راب لۈغ ىه   –

 .يدييد – نئدالػئاغب

 يدتا   رۆکۆ غ ايادۉد کييب   راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه اديۈغ .يدتا   وايب   يگااۇ ئياداغي هو يدلگ   اًئر ۉزۉد ًگئًئضاتآ لالئبدآ

 :وه

 .يدييد – ئدلۈغ نئداطاله مئلئضآ هو نئدار ئه يللۆک ،ييکۆچ .ئدالمغا وۉزر آ ريب چيد هو تطر  د   ريب چيد هدمل  أ هدًه   –

 

کايا  تد 

 

 :ررل  يدپيرب   يگۆررۆگ هليغ  

 اًئياي يگۉياۇ رابدآ پلاغ يگاإ وۆگ چاۆ  وادًئز المۈب تاپو   /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه

  :پيلگ  

  .يدييد – ۈقيلغا پئک ود  يۆگ چاۆ  ود  يگۆهراإ ًگيًض   !يريها   ًگيرًل  يهئه ،یا   –

 :پئلغا وار ياد يگااۇ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ راهاۇ

 .يدييد – !؟ًگيرضؤيليب ود  ر  يي ىض   –

 :لاۇ

  .يدييد – غئلئز اي ًگئر اللاودآ هو ًگئر التاپئض يدلأ ًگيًض   .رئدپئلئز اي ًگئيايب   ًگيًض   ادتار وئت –

 هليغ   پلاغ .رئدپئر اب اًئياي يگۉياۇ پلاغ ،يگۈض واديار اۉ اقچئپ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ار اهاۇ وۉلوۉل ۉبآ

 :رؤيييد

  :ئديتآ ييتب   ۉغ هو يدر ئگ يًه   لاۇ .نئدر اب اًئياي يگۉياۇ ىه   –

 

 رئئغغ

 

 ،يدر ب   راباد يگااه پلاغ ود  هۆهري اإيۆگ ولغا

 .يدر د   لاجآ يدػيتي   ه،ديۆزئض ىک  ا   ۈقي کغ  

 

  :لاۇ .يدر يزؤد هدر ي   لاۇ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ شابپآ لالئبدآ

 اهطالائ ىض   ،رل االدئملاهر ۆگ ئضاپيات عئيار لۉ يدلأ ىض   ،ييکۆچ .وۉلطۈب ييجۆيئض يگااض !يريها   ًگيرًل  يهئه ،یا   –
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 ودآ اپاتضۉه .ًگيدر ب   مادر اي يگااۇ ىض   ئتاغو  ومالغا غائلئچيامغۉد ئغر غا اًئلۉضر   ًگئيادۉد الكد يدلأ .ًگيدر يگ

ً  ج    .ئدالمۈب ئغر ًگا غائئغلاپئلاد ًگيًض   نيک چيد وادر ل اباداض .يدتيگ پۉلۈب لاغۈد ود  ًض   ئتاغو  وايغۈ مادغا هًيتً

 يًگطً  ي   هبت  ر ه   ئلتاوو لۉ واديۉه هو هجر  د   تًل  ب   واديۉه .ًگئرضايراب هًيتدم  ر   ًگئيلااغتالد ،پۉلۈب تيذغ   ند   وۆگ ۉب

  .يدييد – !وۉلطۈب

  :/!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه

  .يدييد – لايتغا کس  گ   ريب هًي   ييگۆزئض ۉب –

 :يريها   ًگيرًل  يهئه ،يگۈيطلايتغا کس  گ   ريب هًي   يزئض ۉب لاۇ

 پيلگ   يگااه ،ئدالطۈب يًگکيًه   ئراب ًگيغۆهۆک-ىئتلآ ولۈب راب يکدأ يۆزۆي ري   رگ  ا   .رل ۈب رۉراغه يػيک وايادلآ هر ل  ز ئض ۉب –

  .يدييد – نيدر د  ا   اديپ ئًئر اب ًگئر ل اۇ  يگااي وادلۉر غۈ وؤتيي  

 :پۆرواإ پار ات لالئبدآ ئلاۇغ زي اإيۆزۆي ايگر ۈض

 هو راب اًئغغا ًگييؤغأ هد-هًي   ،يگۈض واديلۈب ادئج ود  مييد  ب   مۉدۉر هو ود  مييد  ا   لۉبلا ئًئئغلئالچ ًگئالد !لۉاۇغ ،یا   –

 ود  ا   وامغۉپ ايگر ۈض هو ريدير  ب   تاطۉغر يگااي وادًئئغلئلاياد سيکطچؤ  نئتاغو  يريد ىه   ه،د-يلکب   .هليد تاطۉغر هد-هًي  

 .يدييد – الياج هدر ي   لۈغ يًه   ه،رضب   تاطۉغر هد-هًي   رگ  ا   .ىيهکۆه ئاغلمۈب

ً  ج   /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه  ،یغۈ/ ًگييؤغأ هد-هًي   لالئبدآ ه،ديد  ا   چئ گ هتً

 :لاۇ .يدل  يد تاطۉغر وادياۇ هو ئدر اب اًئغغا /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ

 .يدييد – !؟نيدييمؤرهب   تاطۉغر کس  گ   ريب –

 :وه ئدالآغ هغأ اديۈغ .يدتا   وايب   يگاي اۇًيتي  ضو   ًگئًئضاتآ لالئبدآ

  .يدييد – راييالالض وادهۉلۉ ز اد-ادًئتاغو  يلاإ  هو يريد لاۇ .وۉلطۈب امر د   ار اهاۇ يتدم  ر   ًگئيادۉد –

 

 يتب  

 

 ،يدتر  ئي وۆکمئ د لئدآ ،وۆگ هجيي يدر ۆض رۆهاإ

 .يدتا   رئگؤداي ىئدآ ،وؤد  ييۆد ند   هطتا   چئ گ

 

 ئغئلاپئلاد ًگئياضماۇ

 

 تااغمج   ريب وادر ل اباداض ،ادياغًالئالي ار ئدآ يهراإ /!وۉلطۈب ئزار  رادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگئر اهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه

  :وه رل  يدلگ   اًئغغا يگۉياۇ

 .رل  يدييد – !؟ًگئرضايرۉيۉب هميک ئًئئغلئچياپۈچ ًگيًيرۆض ۉب !؟ًگئرضاييغۈ هميک يًيػاي ئكلاپئلاد –

  :/!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه

 .رئدتاز  يلػيگد   اس ًگئئئغلئز ار  ًگيسيض عاي ۉب اهما   .ىيرؤيلم  يب پکلۆ ي ؤػيک ريب ئياۇ ىه   .ريدکيليچرؤپکغاۈج رئآغ ريب ۉب –

 .ىيرؤيليب يًيػيک ئياض ئتلآ ىه   .ًگيػل  تدأ ىل  يب يگۉيۈغ ،سيًگط  تا   رايئتائغ يًيػيک ئطياد سيض .ًگيدا   تادضالاه

 ،پئلات ۉبآ ىباي ئلآ يطيکل  يب   .رئدًگئديآ ئتالئز اپ يگۉياۇ .واففآ ىباي واضماۇ يريب ًگئر ل اۇ  .ررل ئد-پئضاًئه هػاي ۉب رل اۇ 

 ئكيل  ئتغا هد-ند   راب ئضلآ پئضاًئه ند   يگۉياۇ . فوآ ىباي وادمار ئبدآ يًجيغبؤ ،ريب  ۆز ييجۆدر إد ،الذات ييجۆچاۆ
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 لاۇ .سم  تا   لۉبلا يػاي ۉب لاۇ ،ىيرؤيليب ىه   اهما   .لالئبدآ مۉلاۇغ ًگيًه   ئًجئتلآ .ريدد  يگاإ ود  مم  د   ادهطالائ لاۇ .ريديػيک

  .يدييد – راتيۉت هيگاإ ود  ًيرل  ػاي ؤييۆد ئًئتادابائ ًگئيادۉد

 ًگئر ل اۇ  .رل  ۆ ديػاۆ رل اباداض ،يگۈض واديلۈب تاپو   /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه

 ًگئًئر از اي ًگئباتيک ۉب هو ًگئًئدًئئغي ۉغ تاغو  لۈغ .ئد-ظًالئالي اًئاغمياپغۈ ًگييؤًتيپ .يدر  إد ئكللاس آغ ادًئضار آ

  :وه ئدالغاب هيگۆررۆگ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ فوآ ىباي وادمار ئبدآ ولۈب ئضاتآ ئلاۉ 

 ًگيهۆزاإ ىه   ،الطۈب نئياپ هو نئالد ههؤي ًگيًه   ود  ػاي ۉب .ريدپبؤض   اًئاغمغاتۉت ًگئًئر ل و ل آ  هًتيپ ئكللاس آغ هدًيػاي ىيد –

 ،پيييد ئرلاۈي ود  هۆزاإ ئياۇ هو ىيرؤيدا   عاغب /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ اياففآ ىباي واضماۇ ئمئياپ لاۇ

  .يدييد – ًگيلػ  يدا   تدأ يگااۇ ،سيگئالطۈب ئزار  يگاۉغ سيض رگ  ا   يگۈيطاۇ .ىئر ايپالاضاد

 /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ اياضماۇ .رل ۉ دلۈب ئزار  هؤگمػل  تدأ اياضماۇ ىل  يب يزئض ۉب يگۉيي اۇطيدلأ يگۈيطاۇ

 .رل  يدػل  تدأ ىل  يب يگۉياۇ ئراب ًگئر ل اباداض يکل  يب   يگۈض واديۈغ .ئفدوآ ىباي وادمار ئبدآ يػيک يًجيلکاي ىػ  ل  تدأ

  .ئدتۉت رار لا ادياۇ ئكلاپئلاد هو ئكهلامائ ،پيديغ  

 

کايا  تد 

 

کايا هليغ    :ررل ئدپئديآ تد 

 ئذيل آ  ئدلاللالاض اپاتضۉه ،يگۈًطچ  گ   غائلاپئلاد /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ واضماۇ يريها   ًگيرًل  يهئه

 ،يگۈض واديلۈب پئديآ تاو ل اض هر ب  هغائپ هو اًض  -ئدهاد لااغتل-لآ .ئدالغاب ااغهلااۇ ابتۉد .ئدئمچ هًيرب  يۆه ًگيملل  ض  و  

 :پۆرواإ ار يالار ۉتي اۇيۆزۆي ايگر ۈض .ئدلغا پئمئد هو پئيالاغب لاۇ .يدلم  يب پرل ۆگ زئض چيد ه،دتب  لا  

 هيئي ،وؤيرل  ۆگ ئػاغي سيض .نيدلدأ ريزؤد هػاي ۉب ىه   .رل  يدر يزؤد هػاي ۉب رل اپئلاد ولۈب ييگکاإ ود  س يب !ريالغاۇد ،یا   –

  .يدييد – سيًگيطؤچتؤه شاد اهامائ ريب وؤيل  ز ئض ئػاغي هو وؤيدا   ئكلئػاغي وادهامائ وؤيم  تا   عاي ئػاغي

 .يدغۆد ود  ر ب  يۆه ،پيييد ئيۉغ لاۇ

 

کايا  تد 

 

 :ررل  يدپيرب   يگۆررۆگ هليغ  

 :پار غا اًيل ۉبآ وۆگ ريب يريب وادًئر ل اپئلاد شابپآ يًب  

 هز ۆي رل  ػاي اتاد پئک وادياۇ ،اد-الطۈب اپئلاد ئالئمد /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ واضماۇ يريها   ًگيرًل  يهئه –

  .يدًل  ز ۆي پيييد – ئدئمچ

 :اًيل ۉبآ

 .يدييد – !ئ؟دلۈب ههؤي ،يريها   ًگيرًل  يهئه ،یا   –

  :لاۇ

ً  ج   اپاتضۉه –  ادالر اغغآ اقچيغاضاب ريب وادياۇ لاۇ اديۈغ .ئدئمچ هًيرب  يۆه ًگئهلاططئذيل آ  رب  هغائپ کرب   ۉبآ ه،ديد  ا   چئ گ هتً

 ًگئر ل اۇ  هو ئدئمچ ئرلاۈي ،الطۈب واضماۇ .ئدر ۉتاۇ ادالر اغغآ اقچيغاضاب ريب هد-هًي   راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه .ئدر ۉد

 يًجيکاي .يديلم  تا   پئجاو  هيۆزاإ ئاغهالالض ئباًطائ هو ئاغرهۉتاۇ ادالچيغاضاب ييجۆچاۆ لاۇ .ئداهالالض ئًئتارهۈد
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 ييجۆچۉ .ئدر ئاغچ اًئس ائ هد-هًي   ئضآ ىباي نک  د   يطيػيک وار مائچ ود  ً  يده   ًگئهلاططئذيل آ  رب  هغائپ :رۉدۉغ ئضاتاد

 ۉب ،ئدالطۈب اپئلاد ئالئمد لاۇ رگ  ا   .ئدر مائچ ود  ً  يده   /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئًئر اففغا رز  ۉبآ ،ئضاتاد

  .يدييد – يدلدأ يلم  تا   ئرل اتاد

 :يدييد هليغ   پار يگا غااۇ اًيالئبآ

ً  يه هس يض ىئيپالار ات يدلأ يگۉياۇ !يريها   ًگيرًل  يهئه ،یا   –  رب  هغائپ ه،ليغ   لاۇ .راب غئۉۉلد ئلۇ د هؤگمتا   تً

 هدکج  ت   ييجۆچاۆ راهاۇ .ئدر ۉتاۇ هدکج  ت   يًجيکاي کرب   ۉبآ .ئدر اب ئاغچيغاضاب ترإد ًگيًيرب  يۆه ًگئهلاططئذيل آ 

 ادالغآ هکجت   ريب اپئلاد رد   رگ  ا   .ئدر ل ۈب ئلارهۉتاۇ هدر ي   ئلآ ،ئدالطۈب وار ۉتاۇ هدکج  ت   ييجۆدر إد واضماۇ رگ  ا   .ئدر ۉتاۇ

 ئلاهلااۇ ابتۉد ادًئتضآ ًگيري   يريها   ًگيرًل  يهئه ه،دًت  ي   هس يض — هًيريها   ًگيرًل  يهئه تابۈي ،ئدالطۈب ئلارهۉتاۇ

 ئذيل آ  ئدلاللالاض اپاتضۉه لاۇ ادياچاد ،يديپلبؤض   ۉغ الطۈب يگره  يتگ   پئر ايتغا وافدئيات ئضآ ىباي نک  د   .ئدر ل ۈب

 اپاتضۉه ه،دًي  يد -ىيلطگ   لاۇ یغۈ ،ًگيرب   تاطۉغر- :پليد تااغپغ   يگااۇ ،پئچآ يگۆررۆگ ادتاباب شآ ىباي نک  د   هملل  ض  و  

 لاۇ يگۈيطاۇ .ئدپۉريۉب پيييد -ًگئرضار ئاغچ اًئس ائ ئياۇ ه،دًت  ي   يگااض ئتابۈي ئكلاپئلاد ادياچاد- :يگااۇ مل اططئذيل آ 

 ود  ً  يده   يرز  ۉبآ .ئدئضاس ئجۉغه ًگئهلاططئذيل آ  اپاتضۉه لاۇ .يدر يتگ   اًئس ائ ئياۇ ىل  يب ئداطۉغر ًگئياپاتضۉه

کايا ًگئًئئغديار مائچ  ،يديپلبؤض   ۉغ ،وادز اهار غا هًيگيديؤيدا   تاياو ۇر هدغۆريئگ تب  را   ئياۇ ًگيرل  يچيگۆررۆگ ،الطۈب ئتد 

 هز ۆي ئكللاس آغ ادًئضار آ ًگئر پالار آ ىل  يب ئتالاي ماغ هو ماجآ ،يگۈض ود  ًً  ل  ي  ا   يرل  لک  اۆ  ماغ هو ماجآ .ئديادر ل اباداض اوالت لاۇ

 ور  ئگ يًيػيک ريب رد   وؤير  ئي هدر ل  گ  لر  ئي رشت   لۈغ لاۇ .يدپأر إد رالتغادب   هو رل  گ  لر  ئي هز ؤت ادًئضار آ ًگئر يالالمۉضۉه .ئدئمچ

 ًگيرًل  يهئه .رالئدر اياهالالض ئًئتارهۈد يگۉياۇ رل  يػيک ريؤبک يگۈيطاۇ .ئدر ايدئًجائ هو ئدر ار ۈض پاضاد ،ادًئتاغو 

 ئلاۉ  ًگئلۉضر   ىض  - :يگاي اۇريها   ًگيرًل  يهئه ىيچاۆ يگۉيۈغ .ئدر اياًجائ وادياداغي لاۇ ،الطۈب يريها  

 ريؤبک ًگئهۉولۈ ۉب ىض   .رئدپئجاو  ئرالالمتۉت ًگئئالد تارهۈد ًگيًض   ًگئر الئميل اد يدلأ .ًگئيطادًئر ل اباداض

 ًگئاغمتاغۈب ود  ػاي ييگۆزاإ هو ًگيگلم  يکچ   هتچ   ريب ىيچاۆ يگۉيۈغ .ًگيرضؤيلم  يب پيدا   مادئچ هًيتک  ر  د   عًگئلاي

 ود  ا   ادئملاپئلاد يگۉياۇ- :ًگئر يالامغۉد هد-رگ  ا   .يدتيگ أس بر   ىل  يب ئرايئتائغ زاإ لاۇ ىيچاۆ يگۉيۈغ .يدييد - ريديکليرلي  

 ند   ود  يگ ئكلػًگئلاي ادًئئغلاپئلاد يگۉياۇ ،الطۈب ند   ولۈب ئكلػًگئلاي هليغ   ئلاي يرل  ػيييد -ئداتاد ئرل -تاز  ۉب

 ئچهادر اي-اپئلاد /ئهادآ/ هدر ي   ىه  - :ادياردغۉ .ئداپئلاد ند   مل اططئذيل آ  مادآ ،ييکۆچ .راب تاز  ًگگ   ههؤي ،الطۈب

 ئكلاپئلاد يگۉياۇ اهما   . -ئدز آ وادلۈي ،پۉلۈب ئضآ هًيرگؤيدر و  ر پ   مادآ- ،وادز اهار يگا غاۉه .رايرۉيۉب پيلييد -ىيريدکج  تا  

  .راب تاز  ًگگ   ههؤي ،الطۈب وؤيريتي   وايئز  هًيطج  ر  د   ئكلاپئلاد يگۉياۇ ئضاتاد ًگئياضماۇ رگ  ا   .ۈقًت  ي   وايئز  هًيطج  ر  د  

  .ئديتآ رپالئر ات اًيل ۉبآ اپئلاد

 

کايا  تد 

 

 يرۆضۆه ،ئهاغ ظۉتۉت .ئدلغا هدًل  ب   غئۉت مطالائ .يدليدا   تباز  درايًار و  اه هو واضار ۈد هديۆروإد ود  ا   ئكلاپئلاد يگۉياۇ

 ئئغيل اد ًگئهاغ .يدر يتي   اپئلاد يتر  س د   اًئئغلغۉتۉت ئًئئغلياب ،پيدا   تباز  يرل  ک  لاۆ  لاۇ ايئوغاۉه .ئدپئر ئػبات ايئوغاۉه

 ئياضماۇ يريها   ًگيرًل  يهئه هد-ند   رل ۉ ديغۈ زۆي ئغر غا ؤًيده   الكد راپۈتر يب .رل  يدتا   پل ات ئكلياب وادياۇ هو رل  يدتا   غاوغۈ

  :يگااۇ هد-ند   رل  يده  رب   وۉض پيلۆگ هؤچرييب .رالئدابغا ادًئيار اض ئكلاپئلاد

 .ئدز اي تاد پيييد -ۉلبؤکفؤ  يؤبتيک مۉيتأار  أس اي- :پۉلۈب چل ايب لاۇ .رل  يدييد – تاغۈب ود  ًيگيمليکؤ د ًگئهاغ ئيايئوغاۉه –

 .رل  يدتا   اياداب ئيۈغ هو رالئدلااۇ هدًيغۆريئگ -ًگيرۆدلاإ - ئًاغي ،-ۉلۉتکفؤ - ،پئػًگئلاي ئياۇ ه،دًيريل  ر  ئگ ئياهاي لاۇ
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 /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگئياضماۇ يريها   ًگيرًل  يهئه .يدغۆد هًيچاي ًگئًئيار اض ئكلاپئلاد غاوغۈ

 واردغۉ ايگر ۈض .ئدالالض ود  غو  ئض هو يدتا   تاز آ ئرل اۇ  واضماۇ يريها   ًگيرًل  يهئه .رل ۉ دلۈب لغۉػه   هغو  ئض ئرهاللغۉ

 اتايآ ىي  يد -ريديجيليب ،ريديجيديغا   لاۇ .رؤيدا   شل اد لالآ يسيض وادًئئغيلاهاي گًئر ل اۇ - لاۇ .ئدلۈب لغۉػه   ااغهلااۇ

 ًگئر ل اۇ  لااغتلالآ .يدتا   چئ گ هًيتدم  ر   ًگئيلااغتالد لاۇ .رل  يدطک   ئًئغاب سيزا   يگۉياۇ هو رل  يدلگ   رل س ئلطئآل ه،دًيًت  ي  

ً  ج   ئًئر اب   !ىيطتا   يتً

 

کايا  تد 

 

 :ررل ئدپئديآ هليغ  

 پيلگ   يگۉياۇ ،أر ئگ اًئر الػئديآ .ئدهر آ ۉبآ ئهالل /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگئياضماۇ يريها   ًگيرًل  يهئه

 ىباي اضطلۉ ىباي فاًه   ئبدآ ىباي مصػػ  ئبدآ ىباي هييه  ۉا ىباي شل ۉبآ ىباي واففآ ىباي واضماۇ لالئبدآ ۉبآ ئػئئمچ

 تدأ ييۆگغاب ،يگۈًطچ  گ   وۆگ چاۆ  واديلۈب تاپو   /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ راهاۇ يگااۇ .ئلالمۈب پاليک

 زۉۇلد عئمتلآ ييۆگ ىل  يدا   تدأ واضماۇ .يديطيميرگيي ًگئًئيآ رئغآ ًگئًئلئي يجريد ييج-24 وۆگ لاۇ .رل  يدپيدا  

 ييج-35 لاۇ .يدپيچگ   وؤد  ييۆد ييۆگ ايًآ لاۇ .يدتا   ئكلاپئلاد وۆگ زۉۇلد واۇ ،یآ ريب واۇ ،لئي ريب واۇ لاۇ .ئدادًئغاي

 رۆهاإ لئي يکاي ىط  گض   لاۇ .يدليرۆدلاإ  ىل  يب يلا   ًگئر الئچيگلغاز غۈ ،اديلغا وۆگ سيکض   وادًئيآ وابرغۉ ادًئلئي يجريد

  .يدر ۆض

  .ىک  ا   ييۆگ ئهار ياب وابرغۉ ييۆگ ولۈب تيذغ   ،أر ئگ اًئر الػئديآ

 .يدمک  د  -لا   ىباي واو ر ه   يبيتؤک يگۉياۇ .رل  يدتا   ىيپد   ادًئياتطئر بغا -هفر اۉ لئالئغب- هدً  يده   ئياۇ .ئدپۉلۇغد هدگ  که   لاۇ

-ريؤبک ./-ىل  يب شذال ائلالآ-/ -ئدياطئدلۉه يدلليب- :يرۆدئه ًگيًيگۆ زۆي يگۉياۇ .ئديابآ ىباي وامر ائ ئبئجاد

 .ئدر اب غئز اي ىي  يد -نيدر يتگ   واماي ايلاض هبيتر ت  -وۆگز ۆد هو ايادار اي- ادياۇ ،أر ئگ اًئر الػئديآ ًگيًيرل  

 

کايا  تد 

 

ي ًيهئه ريب پيدا   تضلا نيک- :لاۇ .ئدر ايلااۇ واردغۉ يػيک ريب هدًيطيجله   ًگئًئلآ تر  س د   يريها   ًگيرًل  يهئه

ً  د  ؤج ئضاس ج   يگۉياۇ ه،رضۆدلاإ   لالآ .رل ۈب راچۉد هًيتل  ؤي هو اًئباز غا ًگئيلالآ لاۇ هو رئداللجغا يدب  ه ا  در ي   لۈغ ،پۉلۈب نً

 :پۉرۉت ود  ًيري   يريب ًگئر يالار ۉتاۇ ه،دًت  ي   اتايآ ىي  يد -رئديايغۈ پرل اييات ئباز آ ئلاۉ  ىيچاۆ يگۉياۇ

 .ئدار ۈض پيييد – !؟يًگميدره  ۆدلاإ  ىض   ئياضماۇ !واضالذۉبآ ،یا   –

 :ئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه

 يير  ۆدلاإ  ئياضماۇ ئيگرات کييب   .نيدره  ب   ئكلئز ار  يگااۇ هو نيدم  تا   ند   لييه   هؤگرهۆدلاإ  ئياۇ ،نيدره  ۆدلاإ  ئياۇ ىه   ،لالاو  –

 يگااه .ئدئر ئدالت ًگئيادار اي لاۇ .رل  يدتا   مۉلۉ ز يگااۇ .رل  يدر ۆدلاإ  پيدا   يگلغاز غۈ هو پۉلۈب کيلۆچپئک ئياۇ هيئي .ىيطل  تل  ؤي

  .يدييد – ررل ار ئداد ود  تب  رغ   لۈغ تۉد ند  
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 :رؤيدا   تاياو ۇر هليغ   پاتاد ىباي تهم  ادۉه

  :نئديتآ ىه   .ئداپئلاد هو يديريد واضماۇ تاغو  لاۇ .نيدتيگ اًئياي ًگئًئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه هًيديجته   هفۉک وۆگ ريب

 وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ واضماۇ يريها   ًگيرًل  يهئه ئلآ- :ود  ًه   رهالادآ رگ  ا   .کج  تيگ گؤکه   ىه   !يريها   ًگيرًل  يهئه ،یا   –

  !؟ىيير  ب   پغاۈج ههؤي ىه   ،رل اضار ۈض پيييد -رؤيييد ههؤي ادار اب /!وۉلطۈب ئزار 

 ،پئياياد هًيلا   لاۇ .ئدر ئتاۇ ادپادر ؤه /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه ،أر ئگ اًئػئديآ يگۉياۇ

 :ئديتآ هو ئدر ۉتاۇ کيد

 واضماۇ نئيغاۇد هد-ند   ىه   !؟يگۉرضۉد پار ۈض رالتاز  ههؤي وادًئلاودآ ًگئياضماۇ نئيغاۇد ود  ًه   !پاتاد ىباي ،یا   –

ً  ج   سيب- :ًگئيلااغتلالآ ييۆگ تاهايلئ ،يگالات /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/  ظادلۈي-تضۇد ادر رل اپۈت يکدأ تً

 صئر ل ۈب ود  ر ل  يػيک ،ىي  يد -ئكدالغات پئر مائچ يرل  ً  يک يليد رد   ئالدًئبللا ًگئر يالار ۉتاۇ زۆي-هبزۆي هًيررل  يب-يريب ،پۉلۈب

 ًگئباتاد ،یا   ،الطۈب يگااض .رئدس ئهاوالت ،رئدس ئمئلاياد ،رئدس ئمئللئآل ًگاي ًگيسيب واضماۇ ،لالاو  .ىيرؤيدا   تئهاۉ پيييد

 ئالدس ئهار آ يگۉياۇ هو ًگيًه   لاۇ ،یغۈ .يتآ ئراباد ۉغ ود  ميليد ًگيًه   يگااۇ ،ًگرض  ئگ يميک رد   ،تيغا   ،ئلاۇغ

  .وۉلطۈب ئرلاباد وادۉللتضۇد ئالئمد

کايا يکاي ۉب  يًيرل  ز ئض ًگئر الچئر او اد هو ريالۉلطۈب ئرلاباد وادر التاز  ۉب رًل  يهئه ،یغۈ :رۉدۉغ تاطاله ود  کم  تا   وايب   ئتد 

 کييب   هو کؤ پ .رئدلئتاب ئراب — يرل  م  يگک  ئي لآ  يًيگلم  يرۆدلاإ  ًگئياضماۇ هو ئرل اهلالئداهاض ۉب وايديآ .رًل  يطتا   تر  

 واهآ وادًئئغلز ۉطغۉد تغادب   هو صيبي   يسيب ىيچاۆ ئالد ًگيًيضر  ب  ي   يگۉياۇ هو ًگيدهم  ادۉه ادتمائتائغ ئيگرات

  .ىئضالالض

 

 ئغئلاپئلاد ًگئبئلاتۉبآ ىباي ئلآ

 

 وابرغۉ ًگئًئلئي يجريد ييج-35 ىل  يب فاًلم  ئبدآ ىباي نئغاد ىباي پئلاتتۉلمئبدآ ىباي پئلاتۉبآ ىباي ئلآ واضالذۉبآ

 اپئلاد لاۇ ،أر ئگ اًئر الػئديآ .ئفداًم  ئبدآ ىباي نئغاد ىباي تض  ا   تًيب امتاپ يطج  ا   يگۉياۇ .رل  يدتا   تدأ ادًئر ئدآ ًگئًئيآ

 لاۇ ،أر ئگ اًئاغميتآ ًگيًيررل  يؤبک .يدر ۆض رۆهاإ لئي سيکض   يللا   لاۇ .يدپۆرۆض رۆهاإ یآ زۉۇلد لئي ظبؤ يللا   ييۆگ ولۈب

 ًگيًيررل  يؤبک .يدپيًاي ؤييۆد اديۉلۈي هگکه   لاۇ .يدليرۆدلاإ  ادًئلئي يجريد ئيج-40 لاۇ .رئدپاغاي چاۆ  عئمتلآ

 گًيًيتب  رۆت يگۉياۇ ،أر ئگ هيۆزئض ًگيًيررل  يؤبک .يدليدا   ىيپد   هدف  ۉک لاۇ .يدپيًاي ؤييۆد هديۆياإ هؤبک ،أر ئگ اًئر الالميتآ

 هدًيگۆ زۆي يگۉياۇ .ئدر اهمغا ئلغۉ زاإ ئبئجاد يگۉياۇ .ئدئيادم  د   واو ر ه   تاغض يبيتؤک يگۉياۇ .لدأ ئكيآ يگيدد  ر  يي

 -!يگارجاغاب ًگً  ي   لالآ- ،الطۈب أر ئگ اًئػئديآ ًگيًيررل  يؤبک ،-ىيچاۆ لالآ وۆتضۉا کؤ ت-هکي   ئكلاػئتاپ- :پئيالػئاغي

 .ئدغئلئز اي پيلييد

 ئكلاپئلاد ،يگۈض وادًئئغلاپئلاد /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگئياضماۇ يريها   ًگيرًل  يهئه لاۇ

 ود  ػاي ئياۇ يگۈيطاۇ .يدپيديغا   ادتاباب ئئغيلاو ۇرۆکمئ د هو يگيمليکؤ د ئلۇ د ًگئيايئوغاۉه لاۇ .ئدر ۉتاۇ هدًيضۆرضۆک

  :شابپآ لالئبدآ .يدتا   تادضالاه ىل  يب شابپآ لالئبدآ ،پطلاي کم  لل  ب   يًيريب غاغاب هو اقمتاغۈب

 يبؤبض   .ًگئرضاداغۈب ود  ػاي تااغض ۉغ ئياۇ ىض   .لدأ ئرۇغد ،اد-الطۈب ئهلار اي عاي ۉب رگ  ا   !يريها   ًگيرًل  يهئه ،یا   –

 وادًئر رل ادلئآل پار آ .زالمۈب ىئبات يگااض لاۇ ه،دتب  لا   ،يگاطتاغۈب ود  ػاي ئياۇ ىض   .ريديػيک ري  ئض هجر  د   هو ريکه   ايئوغاۉه

 هو ًگئرضاز اي وارهپ   يگااۇ ريزؤد .رۉدۉغ تاز  ئرۇغد .رل ۈب واػيرپ   ًگيػاي ًگيًض   يگۈيطاۇ .رايالتاوو لۉ ىل  يب شآ هرآ ولۈب

 ىئبات يگااض ييگلئک يگۉياۇ ،ىيطػل  تدأ ىل  يب ًگيًض   ،یغۈ .ًگيرضر  ب   رل اداو  ئويگا غۈاۇ .ًگئرضار ئدلغا هديۆزي اإًيػاي
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 غاغاب هد-ند   ًگئرضالالض هدر ي   ۉغ هو ًگئرضار ئاغچ ىل  يب اياداب ريب ئياۇ يگۈض وادياۇ .ىيطػغ  ئک ىل  يب اقلمۈب وۉيۈب هو

  .يدييد – ًگيرضللب   هًيري   يگۉيي اۇًيريب

 :/!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه

 ئًئئغديلآ  يًيرل  گ  لر  ئي ًگئهاجآ هد-ند   يًيگيدلدأ پئضاًئه هگيرليها   گيۉياۇ .ىيرم  تا   کيليکاي سيگر د   هدًيػاي ىيد ىه   –

  .يدييد – ىئر اداغۈب ود  ػاي ئياۇ ه،دتب  لا   .ىيرؤيليب

 :هد-ند   يدمل  ج   يًيررل  گ  ػل   ه،دير  ئگ ئتاد لاۇ ايئوغاۉه .ئدز اي اهاي ادار اب اقمتاغۈب ود  ػاي ئيايئوغاۉه يگۈيطاۇ

 ايۉجاۉ ًگئيايس اي ئياۇ ،پيدر يتگ   يًيگً  يئک ًگئياضماۇ ،پيييد – زالمۈب او ۇر يگم  تيگ ظۈب ًگئًئيغا ًگئياضماۇ ادهطالائ –

 .يدتي   هًيطج  ر  د   کج  تي   ،پئلغا هيۆجواإ عاي ند   ود  ر ي   لۈغ .ئديۉتۉت اياداب ئياۇ ،پيديغ   .ئديگاد

 ًگئر الئچتاذيطي   يگۉياۇ تاز  يدلأ ىغ  ۆد اًئغاب /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگئًئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه

 ًگيتلل  يه هو يگۆلکۆه .ئدلۈب وادًئاغمتۉت راد يًيدًپ   ًگئضابپآ لالئبدآ هو ود  ًيگيلسم  تا   لۉبلا ئًئر التاذيطي  

 ريب رد   واياممئچ ود  ًيرل  ه  سرک  ئگ ريدهر ا   ًگئر ل اۇ  هو وؤيدا   تادضالاه ىل  يب رل  يػيک يلب  يجرت   هو ئيگلآ ادار اب ئئغلئچيادابآ

 .رل ۈب هدًيلا   يگۉياۇ لابائم هد-ند   رل  گ   ئوالئج تل  وإد هًيلا   ًگيًيطي  ا   تل  وإد هو ًگئياػئتاپ
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 هو ىئففئض ، لم  ج   ،ئرل االو  ومائچ هز ۆي ئلاغب ىل  يب /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه

 مالاد اداض ئرل اطئداد وايلئيالتاي ادر ذالئر ات هد-ند   ىچ  گ   پۉلۈب يکل  يب   هو ئرالئملئچًغئر غئ ،يًيرل  غو  ئض واو ذر  ي  

 ،ادئملئميل  اًئيػار غا زاإ ئچتغادب   هو يچکيلز  ؤت ريب رد   ،ييکۆچ .ررل ئدپپالاضاد لدأ ئرۇغد رهالامائ ييگکاإ ئئغلالهلااۇ

 ئهامائ ًگئر يالالمۉضۉه ،رۉدۉغ هگلر  ئي ئضاضا   .رل  يدر ؤيدا   يگۆررۆگ ،پۉرۉا اًاغت وؤيدلط  پ   ئًئهاًائ ًگئًئجلئاۇ ار ل االو  لاۇ

 ور  ۆدلاإ  ؟ًگئرضاديآ ههؤي ادار اب يغو  ئض ىئففئض هو لم  ج  - :/!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ وادئبئلتۉه ئئغفاغ

 لااغتلالآ- :ادًئر يالار ۈض پيييد -؟رل ۈب يًگطً  ي   يطج  ر  د   ًگيرل  يػيک ىل  يرۆدلاإ  ؟رل ۈب يًگطً  ي   ئلاودآ ًگيرل  يػيک

ي بؤبض   .صئر ئدئلاهالالض ود  کم  تا   وايب   ئياۇ ند   يسيميليد ،ئضۉوغۈ .ئدالالض واداليملۉب ار يالغا لي اۇسيميرلل  ا   ًگيسيب

 ئاغلمۈب ئرۇغد ًگئس ئمئدمائتائغ ئالدار اب ئرل اباداض ًگئهلاططئذيل آ  لۉضر   .ۈقي اديپ   ريب وؤک ود  کلم  يب ئياۇ

 ،یغۈ/ ًگئًئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه کر  د   هؤگمتا   وايب   ئذئر ات سيب ىيچاۆ يگۉيۈغ .يدر ب   پغاۈج ،پيييد -رئدياکمئ د

 ئياردغۉ ًگئيادار اي :ررل  يدپيييد هليغ   هدر يطفت   .صئر ئدالجيتآ يًيطؤچ  رييب ود  ًيرل  ب  ت  ر ه   /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ

 ئتز کا ادلاد وؤيدا   ۉغکۉ ر هو وؤيدا   یارجب   ئلۇ د ئزاهاي هو ريديرب  هغائپ يگۉياۇ هو لالآ هًگيد سيگئۉتضۇد ًگيسيض- :هدميرک  

 ادًئالد /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه ئتايآ وايرۉيۉب ،پيييد -ريدر ًل  يهئه وؤيدا   ادا  

 ليفي   الطۈب رل اباداض .ئدپلااۇ ئًئز اهاي نلل  ض  و   ئذيل آ  ئدلاللالاض اپاتضۉه وۆگ ريب :ئدۉغ يبؤبض   يگۉياۇ .ريدًً  اي

 يريها   ًگيرًل  يهئه .يدر ؤيدا   کيليگچل  يد هو ئدر ايراب پيچگ   يػيک لئياض ريب وادًئضار آ ًگئر اتاد .رالئدلغۉػه   اًئر ل ز اهاي

 هًيگۆ زۆي ظۆهۆک ئالدًئاغرهاب لاۇ .ئدر ۉد پيليگا   ئًاغي ،ئدادۉلۉغر /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئلآ

 ئياداغي ۉب وادار اي ادًئر ئدآ ًگئتايآ لۈغ يگۈيطاۇ .ئدالاۇل ئغر غا الئياض ،پئر مائچ وادًئاغرهاب ئياۇ .يدتا   تار اػائ

 .ئدر ۉيۉب پيييد -رًل  يهئه وؤيدا   ادا   ئتز کا ادلاد وؤيدا   ۉلۉغر- :پيدا   وايب  
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 :ررل  يدپيريتگ   تاياو ۇر هليغ   ادر رل اباد

 مل اططئذيل آ  لۉضر   .رالئدز اي کغ  ۆد هديۆتضاۆ ًگييؤپد   ريب ىل  يب يطه  سرک  ئگ ًگئهلاططئذيل آ  اپاتضۉه هديۆيۆگ مۉردئدغا

  :وه ئدر ۉد کيد اپاتضۉه .رالئدئمچ هيۆتضاۆ ًگييؤپد   لۈغ ،پۉلۈب يکاي هدکيلل  يب ىل  يب ئلآ

  .يدييد – !؟ريديلمدأ يرل  ي  ا   ًگئر ل اۇ  نئر لالايآ هو ىيريديلمدأ ئرلاۈي ند   وادًئر يالاج زاإ هر ًل  يهئه ىه   –

  :يطمم  د  

  :هد-ند   ئدز ۉرۉت ئًئلآ رب  هغائپ ايگر ۈض .رل  يدييد – ئلۉضر   ًگئيلالآ ،یا   ه،ليغ   تۉد –

 ئوغۈ ئًئلآ ،ملالآ ،یا   .رئدئچهادر اي هو راي ،تضۇد يگاۈغ ئلآ ،مالطۈب ئچهادر اي هو راي ،تضۇد ،ىئياجۈد ىه   هميک رد   –

  .يدييد – تۉت راد ئياتۉت راد ئًئلآ ،رب   مادر اي هير  ب   مادر اي لآ  ،یاض وامغۉد ئياياض وامغۉد ئًئلآ ،رئگ ئوغۈ يير  ئگ

 /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه تاغو  لۈغ .ئديتآ پل ايتغا کس  گ   چاۆ  يرل  ز ئض ۉب اپاتضۉه

 هو ًگئهادآ کرک  ا   ىيهئه رد   ادياض لۈغ هو ًگيًه   ىض   ،واضالذۉبآ یا   يگااض وۉلطۈب کر  بؤۆه- :ئديتآ هو ئدر ۉت ود  ًيري  

 .-يگۉدلۈب ئتضۇد ًگئلايآ
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 :ادًئتاغو  واغيالاغب يًيددأ ئكيلغاۇد ادًئضار آ ًگئر يالار اي مل اططئذيل آ  رب  هغائپ

 هد-ند   ًگئهطۉتضۇد ًگيًه   ادًئياي ًگيرل  د  ػيرپ   هو ادًئضار آ ًگيرًل  يهز   رئدر يالاضمآ ىض   .رۉت ود  ًگيري   ىض   ،کرب   ۉبآ ،یا   –

  .يدييد – ًگئهطامر د   ئالدالو غۈ

 :پار غا ار اهاۇ ايگر ۈض

 هد-ند   ًگيدس رک  ئگ پاًطا ائدهطالائ .ًگيديلتي  يضؤد کد  ئگ هو ًگيدکر  ۆغياد هديۆروإد تي  ئلئداج ىض   .رۉت ،راهاۇ ،یا   –

  .يدييد – ًگيدتا   ئكلالػهۉي هو ئكملئيالئه

 .يدر  إد ئكيلغاۇد ادًئضار آ ًگئر اهاۇ ىل  يب کرب   ۉبآ ،يگۈض ود  ًي  يد هليغ   رب  هغائپ

 :پار غا /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ افوآ وادمار ئبدآ يگۈض واديۈغ

 .يدييد – ًگيًطگ  ر يسب   ئكلئگر يات ىض   .ًگيًطيها   ند   ادر يالاضمآ ئلاي يکدأ ر ي   ليدا   ىض   –

  :پار غا اياضماۇ ايگر ۈض

 ،یا   ،يدر ۆدلاإ  نيک يًض  - :ىه   .راآل ريالغا وادًگئر رل اهاد .ًگيرضل  گ   ييۆگ تاهايلئ ىض   .رۉت ود  ًگيري   ،لالئبدآ ۉبآ ،یا   –

 .يدييد – ًگيرضي  يد -ئيالئپ هو ئيالئپ- ىض   .ىئر ار ۈض پيييد -واضماۇ

-يکاي ىل  يب يريب-يريب رل اباداض ه،دکيلل  يغ   .ئدر ئدػئيالاغب ئكيلغاۇد ادًئضار آ ًگئر ل اۇ  مل اططئذيل آ  رب  هغائپ ايگر ۈض

 ريب ًگيديجته   /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه .رالئدػئيالاغب ئكيلغاۇد ود  يکاي

 اديۈغ .ئدر ۉت ود  ًيري   ىيچاۆ کم  تيگ ايگر ۈض .ئدر ئتاۇ پئلاض اقغآ ئًئغاب يگااي واداضطغۉ-مغا سيکطچؤ  هديۆيگکۆچ

  :مل اططئذيل آ  رب  هغائپ

  :لاۇ اديۈغ .ئدار ۈض پيييد – ه؟هؤي يبؤبض   ًگئاغمتاب اضطغۉ-مغا ؟يگايراب أر يي ،ئلآ ،یا   –

 هز ۆي کيليچمک   ريب ود  ًه   يلکب  - ىه   .ًگئداهالتاي يًه   .ًگيدتا   وغاۇد ىل  يب يريب-يريب يميک رد   .ئلۉضر   ًگئيلالآ ،یا   –

  .يدييد – مۉدغۈرل پيييد -ئداهالتاي يًه   .رئديمائچ
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 :مل اططئذيل آ  اپاتضۉه

 ئزار  ىض   رگ  ا   ريزؤد يدًاي .ئدر ۉيۉب هليغ   يگااه لئيار بج   يبؤبض   .نيدم  تا   تاي ىيچاۆ نيگيديد  ا   وغاۇد ىل  يب مۆزي اإًض   –

 – ئللۈب وغاۇد ند   ىل  يب تدأ ،صئر ئديغاۇد يکاي ادػئئمچ پيلگ   سيب .ئلاغلااۇ وغاۇد ىل  يب سيميريب-يريب ،يگالطۈب

  .يدييد

  .رالئدغالاغب يًيددأ ئكيلغاۇد ئلآ ىل  يب مل اططئذيل آ  رب  هغائپ يگۈض واديۈغ

 

کايا  تد 

 

 :رؤيييد هليغ   واذر ه   ىباي وۉميه  

 ًگييؤبؤک يًيله ا  و ئدر ۉد کيد لاۇ .کۆ در ئگ ئياو ۉج ريب اديۈغ .کيدر ؤيدا   پغاۈت ؤبؤک سيميکاي راهاۇ ىباي لالئبدآ وۆگ ريب

 :لاۇ .ئدر ۉد پأر يد اًئضااغضۈب

  .يدر ؤيييد – ىئر ئدر اس يب ود  ًيرل  ػاي سئهطار اي ود  ا   ادهطالائ يگۉياۇ هد-ند   وادئلآ ىه   –

 لۉبلا يگۉياۇ .کيدتلا   اًئغغا ًگئضابپآ لالئبدآ هد-ند   ۉقدتۉت يًيلا   يگۉياۇ ه،دس يمييد  يغا   يرل  ز ئض ۉب وادتاغبتب   لاۇ سيب

  :وادياۇ لاۇ .کيدتا   وايب   اضابپآ لالئبدآ ئًئياداغي ًگئًئتاجاًئه اقجالمۈب پيدا  

  .ئدار ۈض پيييد – ه؟هؤي ًگئدآ –

 :ئديتآ لاۇ

 .پاتاد ىباي تغاهاد –

  :لالئبدآ .يديد  ًيرل  يػيک رۉذػه   ًگئر الچئر او اد لاۇ

 – ئ؟در ئدلغا پدأ تب  را   يًگطً  ي   ؟يدتا   رل  ػاي زاهار اي يًگطً  ي   ادهطالائ ئلآ ،يتآ ئياد .ىئضالآغ هًگيهۆلاإ  ًگيًض   ًگج  ا   –

 .يدييد

  :لاۇ

 .يدييد – ؟يدر ۆدلي اإ ًيػيک هؤچي ،يدته ا  هؤي هدًيغو  ئض واو ذر  ي   هو ىئففئض ،لم  ج   ؟يًگميرضؤيلم  يب ،نط  يا   –

 :ئديتآ لالئبدآ

 !؟ًگيرهؤيدا   ئلالد اداوز ۇد ييگۆزاإ ،پۉلۈب راس يب ود  ًيريغ ًگئيلالآ ىيچاۆ يگۉيۈغ هًگيد .ًگيدر يتگ   ليلد   رکب   وأر اإ –

 ئغر يگا غااۇ تاممائ ۉب .ئدر ئض چئلغئ ىيچاۆ اقد /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه

 يرۆد وار ۉد پۉلۈب اغر ئچهاغ وادياۇ هد-ند   يدتا   ئكضلاوو غۉ هدًيسيگد   واردغۉ لاۇ ،ادًئر يالايغۈ ئلۈي ئرۇغد هو اديمائچ

 لاردد   ،اطغۉراۉ ىل  يب يريب-يريب اپيات يکاي ود  ر ًل  يهئه رگ  ا   ،رًل  يهئه ،یا  - :ادياردغۉ وادار اي :ئدۉغ لاۇ .ئدر مائچ

 وايار آ رشائ ؤت ،صب   ،اديار آ رشائ هيۆتضاۆ ًگيًيطيًجيکاي يريب ًگئر ل ي اۇ دًاي .ًگئر ئدغار اي-يگيگالاۇ ئًئضار آ ًگئر ل اۇ 

 ًگئياردغۉ ىل  يب رالئاغي ۉب لاۇ .رايرۉيۉب پيييد -!يگۉغر اۉ ىل  يب اپيات وار آ رشائ سيض ،اچيايديغا هًيهرا   ًگئيلالآ اپيات

 لۈغ ود  ا   ىيچاۆ يًيد مطالا ائدئلآ .يدتا   ًگج   ادئمپلئضاًئه اًئضلالااغت ئرۇغد ًگييۆزاإ هد-ند   ادئملئميل  هًيهۆکئ د

 .رۉدۈلي لاۇ هدميک چيد وادر ل اباداض ،ىيلو   رئدر اب ئكلچامئمتر آ

  :پار غا لآ  مل اططئذيل آ  اپاتضۉه :رۉدۉغ يريب هد-هًي   ًگئر الئملچامئمتر آ لۈغ

 :ئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه ه،دًي  يد – الاۇل هر ي   ود  يۆتضاۆ ًگييۆياإ هؤبک ئرالتۉب ۉب هو یغۈ هميًگا   ًگيًه   ًگئئاغيآ –

  .يدييد – زالمۈب تار يغا ار اياق غۈيآ هًگيًگا   کر  بؤۆه ًگيًض   هدًه   .ئلۉضر   گًئيلالآ ،یا   –
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 :مل اططئذيل آ  رب  هغائپ اديۈغ

  .يدييد – يلم  ته ا  ليغ   –

 ئرالتۉب ،پۉيغۈ مادغا هًيًگا   ًگيرب  هغائپ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه يگۈيطاۇ

  :پار غا اهلاططئذيل آ  رب  هغائپ اديۈغ .ئدالمۈب تاز  چيد اهما   .ئدلئئمي هد-يزاإ ايگر ۈض .ئدر ادآغ

 :مل اططئذيل آ  رب  هغائپ اديۈغ .يدييد – ئدالمۈب تاز  چيد اهما   ،نئدلئئمي ،ئلۉضر   ًگئيلالآ ،یا   ،ىئر ايلغا وار ياد –

  .يدييد – يدر ۆغۆد يًض   لئيار بج   ،يدر ت  ئگ يًض   تهم  ادۉه ،ىيطتي   ئًجائ يًگطً  ي   يگااض –

 :شابپآ لالئبدآ

  .يدييد – زامياض وامغۉد يػيک هگز اإ وادئمپاًئه ،سره  ئگ ئوغۈ يػيک هگز اإ ود  ًيهئه ئًئلآ !تغاهاد ،یا   –

 :رؤيييد هليغ   ئفوآ تهم  ادۉه ئراز اي ًگئباتيک ۉغ

 :ود  ًه   يػيک ريب ،مؤرکؤيدا   يًييگۆررۆگ يگۉيۈغ ادر ۉپاػئي ادياچاد

  .ئدار ۈض پيييد – ؟ريده  ؤي يتکم  يد ًگيًيگيم  ۆه هًيًگا   ًگيدهم  ادۉه ًگئًئلآ ،وؤيمۆه هًيًگا   ًگئًئلآ ًگيدهم  ادۉه –

 :ىه   اديۈغ

 کيرلب  هغائپ ًگئهلاططئذيل آ  رب  هغائپ ًگيًيگيليلو   ًگئًئلآ ،رۉدۉغ پغاۈج رۉذػه   يًجيريب .راب ئبغاۈج چاۆ  يگۉيۉه –

 ئتاالت هؤگرهت  ئگ ييۆکۆ ي کيليلو   ًگئًئلآ ًگيًيگيرلب  هغائپ ًگيدهم  ادۉه اهما   .ئدلۈي ئتاالت-تاوو لۉ هؤگرهت  ئگ ييۆکۆ ي

 يًجيکاي .رل  يدس لم  يب پيرت  ئگ ييۆکۆ ي ًگيدهم  ادۉه اد-اديۈغ ،ئدالطۈب واياًئغي ئرالئرلۉجغۉ يدلأ ًگيمل  أ رگ  ا   .ئدر اب

 وۆگز ۆد .رايرۉيۉب پيييد -ريديضز  و  ر د   يگۉياۇ ئلآ ،ىيريديرد  ؤغ ًگئلمائ ىه  - :مل اططئذيل آ  تهم  ادۉه ،رۉدۉغ پغاۈج

 اس ئجۉغه ادهلاططئذيل آ  تهم  ادۉه ،ريدل  يغ   پغاۈج ييجۆچۉ .رايالمۈب رد  ؤغ هدز  و  ر د   هيئي ،رايلۈب هدر د  ؤغ هز و  ر د   ه،ليغ  

کايا هليغ   .يدس م  تا   رؤک تاۇ يگااۇ ،اضاپئض ئداز  ههؤي ىل  يب يلا   کر  بؤۆه لاۇ .ئدر اب   :ررل ئدپئديآ تد 

 مل اططئذيل آ  رب  هغائپ .يدر ؤيريػيب کر  ئچ لاۇ .يدلگ   اًئياي /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگئيامتاپ لاۇ وۆگ ريب

 :ىل  يب ئكلئلئملغئ ئػاغي هو ئكلئللدالآ تًل  ب   ىيچاۆ اقرهئديالتاغ هو کره  ت  ئگ ييۆيوئگ ًگيًيديز  ر پ  

  .يدييد – ىئياپاي ار ئدهات ىل  يب نيلا   زاإ ،رب   يگااه ئياي ،امتاپ ،یا   –

 ئياي واپاي ادر ئدهات ًگئيامتاپ .ئچدآ ئًئاغپغا ًگئر ئدهات ،يگۈض وادتاغو  زار يب .ئدپاي ادر ئدهات هو ئدلآ ئرئهاد ايگر ۈض

 :امتاپ .يگديچ ند   سيًد   ئياي واپاي ادر ئدهات ًگئهلاططئذيل آ  رب  هغائپ ،پيػيب

 ىػ  يب ئلاي ًگيًض   اهما   ،ريدپيػيب ئياي واپاي ادر ئدهات ًگيگيچ ئلاي ًگيًه   ه،هؤي پبؤض   !ئلۉضر   ًگئيلالآ ،یا   –

 .يدييد – !؟رايئمچ پۉلۈب گيچ ئياي واپاي ًگيًيػيک

 :مل اططئذيل آ  رب  هغائپ

 .يدييد – سم  تا   رؤک يگااۇ تاۇ ه،طتي   نيلا   ًگيًه   هر ي   ئطياد ؟ييگمؤيلم  يب ىض   –

 ئًاغي] ،ًگئس ًگئئر التاز  واييۉۈلچ ًگيسيض هو سيض- :رؤيًل  ز ۆي هليغ   ار رل ئپلا زار اپتۉب لااغتالد :رۉدۉغ ئيايب   يگۉياۇ

 . -رئدئئغرلئدغاتۉت ًگئداوز ۇد ئراب [سًگئئر التۉب

 ادداوز ۇد رگ  ا   اديۈغ .يدر ت  ي   ار التۉب يريضؤت ًگيًيلا   يگۉياۇ ،ئدادًئئغيللۈب ومائي ئرل اۇ  هو ور  گد   يًيلا   ار التۉب رب  هغائپ رگ  ا  

 لآ  ىيچاۆ يگۉيۈغ .يدس م  تي   غائلالئمت يزئض ًگئيادۉد ،اضايماي رگ  ا   ،ئدر ل ۈب لئتاب ئضاس ئجۉغه ًگيدهم  ادۉه ،ايطاي

 تۉواپات ،ئدلۈب شاضا   ااغرهئديالتۉواپات ود  ًيريب-يريب ئتايآ ىل  يب اس ئجۉغه ه،دکيلل  يغ   ،ئدر ادآغ ئرالتۉب ند   لاۇ ،ئدر ۉيۉب

 ود  ًيرکل  يلچ  ًاي ًگئلمائ هو ود  تي  يضؤد مدر  ؤه ند   ًگئبغاۈج چاۆ  ۉغ ه،رضئگ پيدر  ض   ىل  يب يزئگ پاًطائ نيک رد   .ئدالمۈب

 .رل  يب يًيگيدلدأ ظۈب
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کايا  تد 

 

 :ررل  يدپيريتگ   تاياو ۇر هليغ  

 يگۆه هؤچرييب وادر الچئر او اد ،پيدا   يًيغو  ئض واو ذر  ي   /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه

 .رالئدر ۉتاۇ هديگکۆچ ريب ،پيػيًمل  ج   هدًيديجته   ًگييؤکۉف يػيک چاۆ  وادر الچئر او اد وۆگ ريب ،اديار غئ يًيػيک

 کر  بؤۆه يطيکل  يب   ،ئدئدار ئه مۆلجۆه وادمار ئبدآ يريب ًگئر ل اۇ  .رالئدغالاق آغر ز ار يب ىيچاۆ رًل  ل  يرۆدلاإ  ئالدياو ذر  ي  

 :يريب ًگئر ل اۇ  ،ريگالۈيطار ۉتاۇ هدغۆريئگ ۉغ اقر ز ار يب .ئدئجئر اد ريب هًي   ،الطۈب يطييجۆچاۆ ،ئدلالئبدآ

 ريب ئلاي رل غا کيلػ  يمد   هدمل  أ ود  س يب ،سيًگط  تا   ئضاديپ ًگئر يالالمۉضۉه يسييگۆزاإ هو سيگئاطغل الائ رگ  ا   !ريالغاۇد ،یا   –

 ،ئلآ يريب .ريديپلبؤض   يػيک چاۆ  يطيدلأ ًگييؤًتيپ هو ًگئئغيلاػيرپ   ۉغ يکدأ مل  أ .ًگيلد  ا   عاي ئلئمرلل غا وار ياد

ي سيب رگ  ا   .ًگيلر  ۆدلاإ  وؤرهيدليب يًيػيک ريب سيميرد   .صيريديػيک چاۆ  مس  يب .رئدضآ هرآ الطۈب يريب هًي   ،ايئوغاۉه يطيکل  يب  

 مۉلۉ ز ۉب يگۈيطاۇ .ررل  ػ  ل  تدأ ىل  يب يگۉيۇا ،پيدا   اپئلاد يًيريب غاغاب ريالالمۉضۉه هو رچ  اإ هًتيپ ۉب ،رئداو ۇر ند   رل  رض  ۆدلاإ 

  .يدييد – رل ۈب پغاۈض هس يب وادياۇ هو رل ۈب ادًئًغئ ئئغت

 یارجب   يػاي ۉب ،اديلۈب ىئئمد-ىئر ئد وادهادآ تيجته   ،ىل  يب رد  ؤض هًيطيدي   يميرگيي ًگئًئيآ از ار اۇ- :رل اۇ  يگۈض واديۈغ

 هرآ يريب ًگئر ل اۇ  .رالئدل و ۉض ىل  يب رد  أز  ئًئر الچئلغئ ،پيديگ هد-يضۆچاۆ يگۈيطاۇ .رل  يدتا   رار لا ،پييػيد -ًگيل-هدا  

 ،چؤيؤيلگ   ئيآ از ار اۇ ًگئلئي ئيج-40 ؤت ،الطۈب مۆلجۆه وادمار ئبدآ ،يدتيگ غائػمئد يطيکل  يب   ،يدتيگ هر ۆضۆه اًئياي ًگئضآ

کاو هدکۉف  .رالئدغار غا پيدا   رئباض يًلچ   هًيطيدي   يميرگيي ًگئًئيآ از ار اۇ .ئدتۉت ه 

 هرآ يگۉيي اۇػيک مئيگاي ود  يگ هر ۆضۆه .يدر ب  اي ئًئر اتۉتيۉراۇ ريب ه،د-يدلم  گ   هديجته   شآ هرآ ود  کييلؤتئت وۆگ لۈغ

 ئياۇ هد-ند   رل ۉ دتۉت ورر  د   ئياۇ .ئدل ار اي ادپادر ؤه ئيايئوغاۉه لالئبدآ ىباي کر  بؤۆه .يدر ۆدلاإ  ئيۈغ ،وؤلميب يًيگيدلدأ

 :لاۇ اديۈغ .رل  يدطل  اي کره  ۆدلاإ 

  .يدييد – ىئياديآ راباد ظۈد ريب هس يض ىه   !يگؤرهۆدلي اإ ًه   –

  :رل ۉب

  .رالئدار ۈض پيييد – ؟اقجيتآ ههؤي –

 :لاۇ

  .يدييد – يدر ۆدلاإ  ئًئلآ يريب وادمئر يالار اي ًگيًه   وۆگ ۉغ –

 :رؤيرب   يگۆررۆگ هليغ   ئچتاياو ۇر

 :پئر ئاغچ پيبت   ايگر ۈض .رل  يدتا   اغضطۉت ئياۇ ،اچيايلۈب ًگئديآ ئئغلۉ رۇغد يگۆزئض ۉب

  .رل  يدييد – ًگيدا   نلذ  ه   ار اي ۉب –

 :پيبت   اديۈغ

 – رؤيليطک   ًگيطلي   ًگيًض   ،ماضالاغد رگ  ا   .رايالمۈب ئػاغي ىل  يب تاز  غاغاب وادالهالاغد هد-ند   رايالمۈب پيدا   ما   ار اي ۉب –

  .يدييد

  .ئدغل ۉ وغۈ لاۇ .رالئدالاغد ئياۇ .يدر ب   ئكلئز ار  هًيگلم  يطک   ًگيًيطلي   ايئوغاۉه

 وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه .ئديتآ واز آ ود  ر اي .ئدتاي هدتيجته   ماػآغ لاۇ مۆلجۆه وادمار ئبدآ وغۉله  

 لاۇ .ئدر ۉد ااغهلااۇ زاهاي هدتچ   ريب ،پيلگ   يريها   ًگيرًل  يهئه .ئدغۈب سيًد   تيجته   .يدلگ   هديجته   /!وۉلطۈب ئزار 
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 .ئدلئئمي رو  ر ض   لاۇ ،ىيلو   ئدل ار اي ئياۇ تاغبتب  

 

 ،يدليکيد أر وئگ کؤ پ ئاغچئپ ًگيتي  يًتب  

 .ئدلئئمي ارپغۈ زۆپطيۆد ررل  ض   کد   اغد کييب  

 

 ئًئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه .رل  يدتا   تًب   ،پۉتۉت ئياۇ هد-ند   رالئدغالائ وادًئس ائ يگۉياۇ رل اباداض .ئچدغا وغۉله   لاۇ ايگر ۈض

 يريها   ًگيرًل  يهئه ،أر ئگ اًئر الػئديآ .ئداغاي وۆگ ريب هد-هًي   لاۇ .رل  يدتلا   أجر ۆد /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/

  :ار ل اۇ  ،پئر ئاغچ يًييض  ۆد ىل  يب واضاد

 ىيچاۆ تاز  ىچ  گ   .يگؤرهئي ادًئس ائ ًگييؤييۆد ،يگۉلۈب ادًئضادل آ  ًگيتر  ئدآ .يگۉلۈب رؤکس يردپ   ،ىيرؤيدا   تي  ضو   هميرل  تيز  ر پ   –

 .ريدپيدا   تي  ضو   پيييد – يگۉلۈب تو  ئب ار مالئلاز  .ًگيرب   مادر اي هر ًل  ت  ي   نت  ۆض .يگؤمياي مغا

 ًگيًض   !ئ؟رهاب ؤيۆگ کلج  يب پۉلۈب رابار اب هًگيهر  ک   ًگيًض   ،اي-ادۉد راب ،یا  - :ادًئضار آ ًگئًئياداغي رئآغ لۈغ

 ًگيًه   ليدا   ،يميرل  ؤيۆگ ًگيًه   .ىيريدر ئگؤدئهاۉ ود  ًگيهر  ک  -ۉفتۉل ًگيًض   ىه   !ئ؟رهاب رلالاهآ کلج  يب پيتي   ًگائر التامئغي

 هًيليد يرل  ز ئض ىي  يد -ل  يا   ارقغ هدًگيسيگد   ومالاي هو مر  ک   ًگييگۆزاإ ،ئلاي ًگيػيدا   ارقًگا غئر التامئغي زاإ ئمئر لالاهآ

 .ئدغۉوغۈ هًيتدم  ر   ًگئيلااغتالد يريها   ًگيرًل  يهئه وادتااغض ريب واديۈغ .يدر يتگ  

ً  ج   اًئر ۉبغۉ کر  بؤۆه يگۉياۇ اًئتارهۈد ًگئًئضل غاغاه کؤ پ يدلأ يگۉياۇ هو ًگئياپاتضۉه تهم  ادۉه  .رد  يئگ ئًئر يالار اي تً

 

  ئلآ ىباي واضاد

 

 ،يگۈض ود  ًي  گ   ئًئدل اد کيلتيذغ   /!ىئرضئديالتاو اداض ييۆزۆي يگۉياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه

 امتاپ يطک  يب ًگئر لالايآ يطج  ا   يگۉياۇ .رل  يدر ب   واميپ  -يتدأ ابئلاتۉبآ ىباي ئلآ ىباي واضاد تهم  ادۉه ۉبآ ئراپۈت رل اباداض

 هدًيسيکض   يميرگيي ًگئًئيآ از ار اۇ ًگئًئلئي يجريد ئيج-40 يگااۇ ./!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئدادر أز 

 ًگئيايئوغاۉه ،ئًئئغدياػيرپ   ًگيرل  ػاي ئلآ ىباي واضاد .يدتا   ئكلاپئلاد وۆگ چاۆ  ،یآ ئتلآ لاۇ .رل  يدر ب   واه-یپ  -يتدأ

 يًيػيک راپۈت ريب ،يگۈيطر  ئگ يًيگيدکج  لم  ز  ۆد ىل  يب تاز  غاغاب وادغۉراۉ هو ظو  ئض ًگيػاي ۉب ،يًيگيديؤيطل  اي يلکۆه

 ئكلاپئلاد .ئدر ئػبات ايئوغاۉه يػاي ،پئداغۈب وادئملاپئلاد ييۆزاإ هد-ند   ئدغل الائ ىل  يب ايئوغاۉه ،پيدا   ئچئملار آ

 يگۈض وادياۇ ،رل ۈب ئياض ترإد يگۈض ود  ًه   ئكلاپئلاد- :مل اططئذيل آ  اپاتضۉه .ئديهالاهات ىل  يب يگۉيۈغ يروإد

 .يدپيرب   رد  أز  ئسغئ ًگئطيلا شغاغآ يگااۇ .ئدلۈب تاپو   ادًئلئي يجريد ييج-47 هدً  يده   لاۇ .يدپيييد -رل ۈب ئكلاػئتاپ

 وادلئي ترإد لئرق يتدد  ۆه رۆهاإ يگۉياۇ ،رۉدۉغ ئضۉرۇغد اهما   .ئدادًئغاي يدي   لئرق ،اديلۈب تاپو   لاۇ ،أر ئگ اًئر الػئديآ

  .رئدئمتر آ ود  ر د  ا   وايب   پئز اي ادئدًئئغي ۉب ئرالئملچامئمتر آ يگۉياۇ .يدلدأ پئک

 

 .يگۈيطلۈب راب زئض ىي  يد -لۉضر   ئضاتآ يگۉياۇ-

 ،يگالطۈب رل  يب ،رئدئميل  ه،طتا   ضپاو  رالئچپئر ات

 

 ئرل اپئلادييه ه  ۉا يًب  
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 ادًئر ل اپئلاد هييه  ۉا يًب   ،کر  گ   کلم  يب .صيريدکج  تا   وايب   هدغۆريئگ اچغاطغئ ئًئر ل اػئتاپ هو ئًئر ل اپئلاد هييه  ۉا يًب  

 چيد هد-رل  ط  لم  يب ئًئذئر ات ئلۇ د ًگئر ل اۇ  ًگيريل  ؤيطل  اي کلم  يب .ريديػيک ترإد واۇ ريالار ۉتاۇ هدًيضۆرضۆک ئكلاپئلاد

  .ىئر اياياض ئًئر التآ ًگئر ل اۇ  هديتب   ئالدالغآ ۉغ ئلاي ئررل ل غا پيليب ئًئر التآ ًگئر ل اۇ  اديالمۈب

 

 يتب  

 

  ،رئدپۉلۈب يػيک ترإد واۇ ئضاپئلاد هييه  ۉا

  .رئدپئلآ اقيآ-وادغاب ييۆلکۆه نل  أ رل اۇ 

 

 ،ئلۉاۇغ ًگيدًيد اپو  يب ايئوغاۉه يًجيريب

 .ئلاو  رۉدپۉلۈب اًئغاب لاي تيسي   لاۇ ايگر ۈض

 

  ،تيلو   ريدکيلؤلمئبدآ ،واو ر ه   ند   ايئوغاۉه

  .رئدپئلآ ىئتاغت اغ لاۇ راهاۇ يگۈض ،واميل  ۆض يگۈض

 

 ،تيلو   ايگر ۈض وادر ل ۉب ،ماػئد ريدتيسي   ايگر ۈض

 .رئدپئلاض ىئضاو اد ؤچت نئيار بائ ند   ايگر ۈض ،تيسي  

 

 ،-کغ  ا  - ئهالل يگۉياۇ ،تهم  ادۉه ىباي واو ر ه  

 .رئدپۉلۈض يلۆگ تل  وإد يگۆدر إد واۇ ادًئضمۉيگۈض

 

کايا  تد 

 

 :نئدلااۇ هليغ   ادًئر رل اباد پار آ

 هرآ ۉبآ ،ؤيکؤرهيگ اًئضايکي ًگئيايفۉض ۉبآ کت  يا   مصػػ  ئبدآ ىباي ابتاۉ تًيب تًيد يطج  ا   ًگئيايفۉض ۉبآ ىباي ايئوغاۉه

 ىل  يب ئئغلتر اهۈج هو ئئغلئلتاو اداض ليهؤک هدر ۆوإد لاۇ صفاد .ئدادًئضايکي ًگئًئهۉسداه ار غئۉه ىباي صفاد

 يگۉياۇ .ئدئمچآ هػيمد   ئطئپغا واذطائ يگۉياۇ .ئدر ايارهغئيغا ئًئضذالائ ًگييۆزاإ هدکيرلي  ئيطاذمئه .ئدر ۉذػه  

 ئياۇ .ئدپۉرغۉ ايايذاذمئه هديۆيگاإ ًگييۆياإ ًگييۆزاإ ىيچاۆ ريالاذمئه هتيرئي لاۇ .ئداداتر اۇ هػيمد   ئاغچاض واذمئه

 .يدپيلگ   وادادر ؤض صفاد .ئدئططا ائو ۈد وۆگ ريب .يدر لغۆد هدر ي   لاۇ واذمئه ريب رد   ىل  گ   .يدپأس ب   ىل  يب رکل  غ  ۆد صيپي  

 ،پل ز ئگ ئياۇ تًيد .ئدلآ چًئد هدر ي   لۈغ ،يگۈيطلۈب ۈقي واذمئه ريب چيد هدر ي   لاۇ .ئدر اب ايايذاذمئه لۈغ لاۇ اديۈغ

 صفاد يگۈض وادتااغض ريب .ئدالاۉل ادًئلادپغا يگۉياۇ ه،د-يدر ئگ ئًئئغدياتاي هدر ي   لۈغ يگۉياۇ .ئدئمچ ئراغاد

 يدپيتي   پيلگ   واذمئه ريب تارضۉپ لۈغ .يدلگ   پئديغا .يدره  ئگ يدًيد هيئي ،ئدئمچ ظاد ىيچاۆ تاجاد ريب هو ئدر ۉت

 ومائچ ظاد وادايايذاذمئه .يدتي   پيلگ   ند   صفاد .ئدئمچ ئراغاد ،پۆرئگ يدًيد لاۇ .يدپيريگ ايايذاذمئه هو

 :وه ئدز ۉرۉت ئياۇ .ئدر ئتاي پالاۉل تًيد ه،رضئگ پيلگ   .يدر ئگ ئهادآ مئيگاي



110 آراپ حاتا گچیریپ نشیر اتدی: عبدالقهار صوفی راد                             
 

 .ئدار ۈض پيييد – ؟يدميک يػيک ۉب –

 :لاۇ

 .يدييد – نيدره  ئگ يميک چيد ىه   –

 :هدًيد لاۇ يگۈيطاۇ .يديۆه اباز غا صفاد

 .ئدر ايديگالآ يگم  ييد قلات هدًيليد پار آ زئض ۉب .يدييد – يکيدلؤيب ئاللذاي –

 :وه ئدالمغ اًئطئغر غا ًگئطفاد ابتاۉ .ئداًجائ وادًئهطادآ هو يدتيگ هيۆياإ ًگئًئضاتآ تًيد

 وامک   ًگيرلل  ز  ئگ ،ىيرؤيليب .رايامئمچ عاي هليب   ود  س يهأر ب  ي   ًگيسيب .ًگئرضاتيآ تدم  ئت هس يميديز  ر پ   ًگيسيب ىيچاۆ ههؤي –

  .يدييد – ًگيلد  يگ اًئياي ًگيميکؤ د ،رئي .رؤيم  تا   رؤک هًيًوغ  ئج رئداغر اي يگۉياۇ سيگر د   ،لئاۇ اس هغا واپئض وادًئغغا

 .يدر ر  ب   راباد وادر رل ئض کج  چگ   ،کلج  گ   ،وادر رل اباد ، يدًيدؤک ريب لاۇ .ئدياجر ي   غئفا   يميکؤ د ًگئبار آ هدر ۆوإد لاۇ

 .يدر يدکۆ جاإ ئتااغمج   ريب ود  يي  ه  ۉا يًب   مصػػ  ئبدآ ىباي ابتاۉ .يدر يدکيريب ليد هليب ىل  يب مۉسداه يًب   صفاد يگۈيطاۇ

 .يدتيگ اًئغغا ًگئياجر ي   غئفه ا  و يدر يدکيريب ليد ىل  يب وايز   راپۈت ريب يدًيد

  :پار غا دأًيد ابتاۉ اديۈغ

 ىيدؤک ۉب رگ  ا   .يدميلؤهؤي عاي هو يديلگۆ تر اإ يگۆررۆگ يگاإ واديۉه ئًاغي ،کيدتا   يػاي لدأ يلم  تا   سيب ،تيز  ر پ   ،یا   –

  .يدييد – رل غا هدس يهأر ب  ي   ًگيسيب ئطئهاي يگۉيۉه يًلچ   اتاهايلئ ؤت ه،طيؤکچ   ًگائغر غا ًگيًض   ييؤجيب

 :ئضاتآ .يدتيگ پگؤيتاۆ ود  ز ئض ۉب تًيد

 .يدييد – ئلاي واغل ۉب اًئز  ًگيطبي   ًگيًض   ،وؤيدا   واهۆگ ود  ًگييػگ  تياۆ ۉب ًگيًض   ىه   –

 :تًيد

 اًئياي ًگيًيػيک ريب ولۈب نيلؤهؤي ئئغلئچيلاي اد-اي ئئغلۉ رۇغد سيض هيئي .ىيريدکؤ پ وادتاياًج   هو وادتايايئد يدلأ ىه   –

 .يدييد – ىئضاميل ۈب ۈقي سيميگيليچًيهکۆه هر چؤ ،پل ز ئض ولاي ود  ر يب .سًگئئرضايراب

 :هد-هًي   ايگر ۈض

  .يدييد – ًگيلر  ئگ پاًئض ئياۇ ىل  يب يلکاي –

 يًيطي  دأ یادۉغب ريب اديۉجاۉ ًگئًئدئجاۉ يگۉياۇ ايگر ۈض .ئدغآ لايتاب تآ .رل  يدکچ   اًئياي ًگئتآ ريب ئلايتاب ريب ايگر ۈض

 :رالئديتآ هو رل  يدلگ   اًئغغا ًگئًغئفه ا  د-ند   رل ۉ ديغۈ

 ،کيدل  سيگ ئداز  ريب سيب ،يللم  يب ىض   ،ؤيکؤلميرب   سيميهۆکئ د ًگيسيب هيئي .کيدلگ   ًگائغغا ىيچاۆ ًگيگم  تا   مۆکئ د ًگيًض   –

 !؟تاز  ههؤي لۈغ ،يتآ

 :ايگر ۈض ،ئديالياۇ اچرالتااغض غئفا  

  .يدييد – راب يطي  دأ یادۉغب ريب ادًئغاب ًگئًئدئجاۉ ًگئتآ هًگيد ،تاز  چيد –

  :لاۇ .رالئدتر ۉتاۇ هديۆيگاإ يگۉيي اۇًيطيدلأ ًگئر لالايآ ه،دًيريل  ر  ئگ يليلد   ۉب

  .يدر ؤيييد – لدأ لاۇ ىض   ،رۉت –

  :لاۇ ،اديار ۉتاۇ ادًئغغا يگۉياۇ تًيد

 .يدييد – رالۇغد اػئتاپ ريب ود  ًض   ار اس يت .کؤ پ واداًئز  هو ئكدامغل ۉب ،کؤ پ –

 :تًيد اهما   .ئدػئپاي هدًيد — يگااۇ ه،ديد  يغا   يزئض ۉب صفاد

  .يدييد – ىيرد  ا   لالااغت اًئاغلمۈب ود  ًيريب غاغاب ود  ًض   ًگئياغ لاۇ ،ىئر امغل الائ ىل  يب ًگيًض   سيگر د   –

 .يدس يريگ اًئضايکي زاإ ئياۇ وايفۉض ۉبآ ايگر ۈض واديۈغ
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 .ررل ايلۈب وار اۉ اًاغت يگااۇ ،پيييد -ئدلۈب للاد ايايفۉض ۉبآ ايۉغر ۉد لۈغ ،يديؤرهب   قلات هدًيد صفاد- ود  ر ي   ۉغ ه،ًاي

کايا ،ييکۆچ .ريدلدأ يکليرلي   اًاغت ۉب اهما    ئاللذاي- :هدًيد يگااي وادپاز غا سيکطچؤ  صفاد ،ئلاي ئػئلئديآ ادًئغاب ًگئتد 

 ًگيسيب وۆگ ۉب .يدۆزئض قلات ادًئضار آ ًگئر پالار آ الطۈب لاۇ .يدپيييد -لۉغغۈ هيگأر ب  ي   زاإ- ئًاغي ،-يکيدلؤيب

 وايلۈب هليغ   رگ  ا   .رايلۈب قلات لايآ ،ند   اطيتآ ىل  يب پاز غا-رادغا يًيرل  ز ئض ئالدًئطئياه همچئگ ًگئغل ات ند   ادس ئمئتغايرغ  

 ،ۈقي تيبدبؤ ريب چيد هس يب هدکم  تا   پد   يزئض ۉب .ئدپئلآ ئياۇ ند   يطيًجيکاي ،يدپيرب   قلات يگاي اۇرأ يًجيريب ،الطۈب

  .ريدکم  غۆد ظاد واديۉلۈي تمائالد اقلماض هگيلسره  ئگ ئيۉلۈي پاًطا ائهما  

کايا ۉب  ،ئلاي يػيدا   ًگئًئهۉسداه ار غئۉه صفاد ،ئلاي زالمغا ادتاضر اد وادييگۉۈض هدػاي ريب رد   ،رۉدۉغ ئضاديپ   ًگئتد 

 .ريدکر  گ   کلم  يب ئتمائالد ،ئلاي زالمۈب تاز  سئضالمۈب .ريدلدأ يلم  تا   ئكلچايماططغئ

 يگااۇ ىل  يب تاز  ههؤي ًگئر الئجئر غاز اي هد-ند   رؤيليدا   وايب   ئلاودآ عيًاي ؤييۆد ًگئيايئوغاۉه ،رۉدۉغ ئضاديپ   ريب هًي   يگۉيۉه

 .رايلۈب ىوغ  إر ئرالئمديايراۉ اًاغت

 

کايا  تد 

 

کايا هليغ   واددطاغ ئلاۉ  ريب  :نيدتيغا   تد 

 ادًئر غا ريب ًگئفاًلم  ئبدآ ولۈب ئطئلتاو اداض ًگييۆروإد هو ئطئچغابيگاإ ًگئًئهۉولۈ عئيار لۉ ،ئياتۉغتاب ًگئبار آ

 پيييد مصػػ  ئبدآ ،الطۈب هًيطيکل  يب   ،نئغاد هًيريب .ئدلۈب ئلاۇغ سيکا   ئًاغي ،يکاي وار ۉد پئػئپاي هًيريب-يريب ئضلار آ

 :رالئديتآ هو رالئدر ئاغچ يرمل  يکد   يگۈيطاۇ .ئديغۈ تآ

 ئ؟رهاب ئلۉضاۉ ريب ید   ًگئاغرهئيآ ود  ًيريب-يريب رل ۉب –

 ود  ًيريب-يريب ئرل اۇ  هو ئدلاض چئلغئ وادًئضلار آ ًگئر ل اۇ  فاًلم  ئبدآ يگۈيطاۇ .يدر ؤيلم  يب ئًئلۉضاۉ يگۉياۇ نيک چيد

 .ئدلغا ئالب ادًئضار آ ًگئر ل اۇ  چئلغئ اهما   .رالئدللاۉ  نط  يکاي ،ئدلۈب ئػاغي ادًئهاو ۇد ًگئتاغو  ئكجاز آ ار اي لاۇ .ئدر ئيآ

 رئچدئلغئ هػيمد   ادًئضار آ ًگئر ل اۇ  .يدًاي ؤييۆد وايفۉض ۉبآ ،الطۈب ود  مطػػ  ئبدآ ،پئلاتتۉلمئبدآ وادمئغاد

 ادًئضار آ ًگئيايفۉض ۉبآ ىل  يب يگۉياۇ .ئدئئغتآغ ًگئبئلاتتۉلمئبدآ مل اططئذيل آ  اپاتضۉه .ئدلغا پئيالالض ئكلئچيامغۉد

 .ئدر ۉد پۉلۈب ئلاي يضۆيگکاإ لۈغ ادًئضار آ ًگئر ل اۇ  چئلغئ لاۇ .ئدلۈب رالغۉراۉ ريدغو  ئض پالتاغو  هؤچرييب

 يريها   ًگيرًل  يهئه ند   تيسي   وغۉله   .رالئدالالض نئيغا ئئغلئچيامغۉد لۈغ ايئوغاۉه ىل  يب ئلآ ئئغتآغ ًگئبئلاتتۉلمئبدآ

 تيسي   تيلپ   ،أر ئگ اًئر الػئديآ .يدل  ز  ؤت ئئغلئچيامغۉد مئلئضآ لۈغ ىل  يب /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ىييض  ۆد

 ىل  يب چياطيۉب ادًئتاغو  ور  ۆدلاإ  /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ يًييض  ۆد يريها   ًگيرًل  يهئه ئباًج   ًگيرل  تيذغ  

 :رئدپئديآ يرل  يتب   ۉغ

 

 يتب  

 

 ،رل  لط  گ   پۉرۉت ريزؤد رًل  ل  اإ  هدًيًگج   ردب  

  .رل  رض  ئگ ئمئػلآ رآ ود  ًيطلي   ًگيدهم  ادۉه

 

 هد-هًي   .ررل  ؤيل  تل  ؤي يپلبؤض   يتب   ۉغ ئياۇ ئرهالامائ ًگئدر ايًار و  اه هو ًگئلذاب .ريديگل  ئب رئئغغ ريب وؤيليريتگ   ود  تيسي   يتب   ۉب
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 :ريدپيييد هليغ   تيسي  

 

 ،يدتا   وۉياۇ ىل  يب ئكلاػئتاپ نئغاد

  .يدلگ   راباد هي ،يدًاي یئداو  هي ادار اب ۉب

 

 !وۉلطۈب يتل  ؤي ًگئيلالآ ار مالئلاز  .رئدئميل  هتل  ؤي ،الطۈب ررل ئپلا .ئدپۉلۈب رئپلا ىيچاۆ ئيلۈب رۆيگکۆه هًيًً  اي ًگئيئداو  لاۇ

 

 ايئواۉغه

 

يي ىباي رپاد ىباي وايفۉض ۉبآ ىباي ايئوغاۉه وادمار ئبدآ ۉبآ  ترإد ًگئًئلئي يجريد ييج-41 ىل  يب مصػػ  ئبدآ ىباي هاۉه 

ً  ج   ،يريها   ًگيرًل  يهئه يگۈيطاۇ .رالئدغالاغب واميپ  -يددأ ادًئيآ يًجيکاي ًگيًيگيػرک  يت  ۉبآ ئباًج   ًگئر يالاو ۉج يتً

 وادئملاپئلاد ييۆزاإ هد-ند   ئدغل الائ ىل  يب يگۉياۇ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئلآ ىباي واضاد تهم  ادۉه

 .يدتًيد ئسغئ ًگيمطػػ  ئبدآ ىباي ابتاۉ يطج  ا   ًگئيايئوغاۉه .ئدر ئػبات يگاي اۇػاي واػيرپ   سئهطااغت لاۇ هو ئدتاغۈب

 .يدر ۆض مۆکئ د پيلۆگ چاۆ  واۇ هو یآ چاۆ  ،لئي زۉۇلد واۇ لاۇ .ئدادًئغاي سيکض   يلله ا  ديۆيۆگ ىل  يدا   تدأ ايئوغاۉه

 یآ يدي   ،لئي يدي   عيمتي   لاۇ .ئديالياج هدر ي   لۈغ هو ئدلۈب تاپو   اددئمئػم لاۇ .ررل  ؤيييد ند   یآ ترإد هو لئي يميرگيي

 صيو  اۉ ىباي يتب  اۉ يبيتؤک يگۉياۇ .ريدپيًاي ؤييۆد هدگ  که   لاۇ ،أر ئگ اًئر الػئديآ .ئدلۈب تاپو   پاغاي وۆگ چاۆ  وۇا هو

 ؤه ىئدطآ هف وۉباو ۈض ىيلاهآ يللۆکيل- :ىل  يب عئاغي هدًيگۆ زۆي يگۉياۇ .ئدپۉييا   ىباي واوفاض ئلغۉ زاإ ئبئجاد .ئدئبغا

  .ئدلااۇ ئدراف اقدذاز  ئًئضاز اًئج يگۉيي اۇيۆگ ولۈب تاپو   .ئدر اب غئز اي ىي  يد -اتاغتاتضا  

 

کايا  تد 

 

ً  ج   ىل  يب ايئوغاۉه  يريها   ًگيرًل  يهئه هو اديالئػئيالاغب ئكغار اي ادًئضار آ ًگئًئلآ ىباي واضاد ئباًج   ًگئر يالاو ۉج يتً

 :اياضاد ئًاغي ،يگااۇ ه،ديد  ا   رار لا ئئغلالرهئػبات ئئغلاپئلاد واضاد

 .رل  يدييد – ىيطغۆچاإ تاۇ ۉب هو ىيطػغ  ئک هًتيپ ۉب ،یغۈ ،کر  گ   ًگئاغميتآ رالتاز  ريب ادتاباب ۉب ؟يريها   ًگيرًل  يهئه ،یا   –

 لۈغ .ئدلااۇ ابتۉد هو ئدئمچ هر ب  يۆه /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ واضاد يريها   ًگيرًل  يهئه اديۈغ

 :ادًئهاو ۇد ًگئيابتۉد

 ىه   غائلاپئلاد ئًاغي ،ريأدر ئگ هبؤبض   يکاي لًج  ج  -او اد ولۈب ىيچاۆ يطپ  يزو   ئكلاپئلاد ادًئضار آ ًگئيايئوغاۉه هو ًگيًه   –

 ئئغيلادابآ ًگييأر ب  ي   هو ئئغلادۉضآ ًگئر يالالمۉضۉه ،ئئغلتادار  ًگمئلاد ىه   وۆگ ۉب ؟يميريب غاغاب اد-اي ئپمئضاًئه

  .يدييد – نئدالغات ئياۇ ،ىيچاۆ

 اغًئض-وادلآ ريب ىيچاۆ ًگيسيض /يگلم  يريدکيجيگ ًگيًيتدل  ئه پاز آ ئًاغي/ ۉب ،يلکب   ،نيدلم  يب- :الطۈب يگۈض واديۈغ

 ود  ر ب  يۆه هد-ند   يدر يتگ   هًيليد ئتايآ ىي  يد -رئدئلئمرلايلاديپ   /چؤيؤتيي   سًگئئلاجآ ئًاغي/ يًلچ   اتاغو  ئكجاز آ ريب هو

  .يدپۆچاإ ىل  يب يگطل  اي ئكلتاهلاض هو ئباًطائ يگۉيي اۇيز  اإ هًتيپ لۈغ ه،دکيلل  يغ   .يدغۆد

 

کايا  تد 
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  :رؤيييد هليغ   ايئتآ ىباي تهم  ادۉه

 .ئدالتاي /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئًئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه يػيک ريب هدًيطيجله   ًگئيايئوغاۉه وۆگ ريب

 :ئديتآ ايئوغاۉه اديۈغ

 واچاد رد   ،ئدئلاي رشابلۈي ليدا   ،اديمائچ اًئياديه   ظو  ئض ،ند   وادتمائالد /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئلآ –

 .ررل  يدپيييد هليغ   ادالد لاۇ ئًاغي ،ئدئلاي ئرل اهجاد عئاغي واياغي رد  ؤض هو ئيآ ًگييؤجيگ يدر إد واۇ ليدا   ،اديلۈب اديپ  

 

 يتب  

 

 ،ئلامغ   رد  ؤض پۆضاإ ،ىل  يب هليد-لآ يگۆه زۆي

 .ئلاي وار ۈغض لغئ واداغي ،وادتۉلۉب پۈت ئدر ئيآ

 

 ،ئياهجاد هس يکؤ پ ۉب وؤيديگ يزئگ ًگيًيرپ  

 .ئلامج   يگۉياۇ ئدتر آ ،يدپض   پيريتگ   هلۆگ

 

 :رالئديتآ ريالار ۉتاۇ هدطيجله  

 ئ؟لآ اد-اي ئمئمتر آ شاد ىض   –

 :لاۇ

 .يدييد – رئدۉوغۈ ود  ًيضر  ب  ي   ًگئيايفۉض ۉبآ ند   ئهادغا هجک  ي   ور  ت  ئگ ًگئيۉلاۇغ ًگئبئلات ۉبآ –

  :هًي   رل اۇ 

 .رل  يدييد – ؟ًگئًئلآ اد-اي ئهادًگئپار ات ًگيًض   اقد –

 :لاۇ

  .يدييد – رئدادًئپار ات ًگئًئلآ –

 :رل اۇ 

 .رل  يدييد – ؟ًگيدتا   ظو  ئض ىل  يب يگۉياۇ ىيچاۆ ههؤي ادياۇ –

 :لاۇ

 پيدا   عاي اقد لاۇ هد-ند   ريدلدأ تاز  ىيهکۆه ئاغمغل الائ ىل  يب يػيک ريب هگز اإ يگۉياۇ ه،ططل  اي ئكلاػئتاپ نيک رد   –

  .يدييد – سلم  يب

کايا ۉغ  .ريدلدأ ادًئپار ات ًگئتمائالد يػيک وؤيدا   تل  ؤي ايئوغاۉه ىل  يب ئكلالمآل هًگيد ئًاغي ،أر ئگ ايۉػلۈب ىوغ  إر وادتد 

 ىيچاۆ ئيپالاضاد ؤيۆگ ئيۉه لاۇ .يؤديۆگ ئلاۉ  يگئلاپۈت ود  ا   ئغر غا لآ  ًگئيايئوغاۉه ،ادئملئميل  هًيػيًل  تيگطک   ،ييکۆچ

 هو رايالمۈب رئپلا ىل  يب ؤيۆگ هدًب   ،ريدل  يغ   هدًيبد  سه   ييًۆض ،ييکۆچ .ريدلدأ ئرۇغد ککم  چ   ئًئئغس ئچ ئكرلئپيگا لااۇ

 وۉيۈب يًيرل  ؤيۆگ ،پۉلۈب راب رل  يػيک ريب غاغاب هًي  - :لااغتلالآ .ريديؤيليدا   تئهاۉ هًيگلم  يدا   لۉبلا يگۉياۇ ه،طتا   ابۈت هًيضؤيۆگ

 لالآ ه،دتب  لا   .رد  ا   لۉبلا ئًئضابۈت ًگئر ل اۇ  لالآ ،يلکب   .رئدر يالار ئدػئر غا ىل  يب رلالاهآ واهاي ئرلالاهآ ئػاغي رل اۇ  .ررل ايلآ

  .رايرۉيۉب پيييد -رئديابيدرؤه ،يمليريچگ  
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کايا  تد 

 

 :ررل  يدپيرب   يگۆررۆگ هليغ  

 غائضطاي لاۇ .يدلگ   اًئياي ًگئيايئوغاۉه /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ واضاد يريها   ًگيرًل  يهئه وۆگ ريب

 .ئدر ۉتاۇ ادًئپار ات اغض يگۉياۇ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ واضاد يريها   ًگيرًل  يهئه .ئدر ئتاۇ پئياضطاي

 :وه ئدالغاب هز ئض ايئوغاۉه

 راباد ادار اب يگيديؤيييد لدأ ئلالد غائلاپئلاد ايئوغاۉه ًگييؤغأ يگااه يػيک راپۈت ريب .ىئياديآ زئض ريب ًگگ   يگااض –

  .يدييد – رل  يدر يتگ  

 :/!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ واضاد

 .يدييد – راب مۆزئض ريب يگات-ًگگ   ند   واديۉه –

 :ايئوغاۉه

 .ئدار ۈض پيييد – ؟زئض ههؤي لاۇ –

 :لاۇ

  .يدييد – ًگئاغرهۉتاۇ پيًي  ئض غائضطاي ادمئياي ًگيًه   ًگيًض   –

 ئيي اۇريها   ًگيرًل  يهئه .يدر ب   ئكلياب-لاه پئک يگااۇ ،پار ۈض چيۆتاإ هو ئدر ۉت پۆکئ ب ود  ًيري   ه،ديد  يغا   يزئض ۉب ايئوغاۉه

 .ئدالػئاغب

 

کايا  تد 

 

 اديۈغ .ئدز ۉرۉت يگلغاز غۈ هديۆروإد ور  ۆض مۆکئ د ًگئيايئوغاۉه يدض  ا   ليتيي  دد  ۆض ۉز ولۈب وادًئر اپۈت ًگئر الچئر او اد

 :/!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ وادياضاد يريها   ًگيرًل  يهئه هو يدز ۆد رگ  ػل   ريب ىيچاۆ کم  تا   پد   ئياۇ ايئوغاۉه

 ،پئغاًتغا ند   ًگييگۆزاإ تۉد هغو  ئض ۉب ولۈب تاذئج ئلاۉ  هو ًگيگم  تيگ پۉلۈب يضد  ر رک  ض   ًگيرگ  ػل   ًگيًض  -

 واضاد يريها   ًگيرًل  يهئه اديۈغ .يدتا   عئياد پيييد -کر  گ   ًگئاغههالاهات يکليرلي   يػاي ۉب هد-ند   ًگيگم  تا   تم  رد  ه  

 :/!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/

 يگااه هد-ند   نيدکچ   لا   ود  غو  ئض ىيچاۆ يگيلسلم  ۆکإ د ًگئًئر يالغا ًگئر يالالمۉضۉه هو ىيچاۆ ئئغيلادابآ ًگمئلاد ىه   –

 کج  تا   ظو  ئض ىل  يب رل  يکل  يب   ىيچاۆ ًگيًض   ،الطۈب يدًاي .نئدالمۈب ئزار  ىه   اتادضالاه ريب رد   کج  لم  گ   ئكلتادار  وادياۇ

 ،يمميدم  تا   ًگج   ىل  يب ًگيًض   ىيچاۆ مۆزاإ .نيدر د  ا   ًگج   ىل  يب ًگيًض   يلکاي ،ادمئئغيللۈب وطلاي ظۉراۉ ىه   رگ  ا   .لدأ

  .رؤيييد – همتا   اهات پيييد رد  ا   ًگج   ىل  يب رل  گ  ز اإ ىيچاۆ ًگيًض   ،کم  ييد

 

کايا  تد 

 

 :وادياۇ ايئوغاۉه هدًل  گ   اًئغغا ًگئيايئوغاۉه ماتاد یاداۉ

 .ئدار ۈض پيييد – ؟ًگيرضؤيرئگ يليدؤي يسيهۆروإد واياغاي ۉغ ًگيسيب —
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 :یاداۉ

 کلج  گ   مئيگۈض ود  ًض   ئزاهار اي يگۆروإد ًگيًض   هد-هًي   .ئزاهار اي ًگئياهاز  ييگکاإ ،ئطئػاغي يگاياهاز  ًگيًض  

  .يدييد – رل ۈب ئطئػاغي يگۆروإد

 .رر  ئگ ئًئلامج   ًگئئغلۉ رۇغد ادًئهاو ۇد ًگئًئياه ۉب ادياۇ ه،طتر  ض   اًئتمائالد يگۆزئض ۉب ىل  يب يزئگ پاًطائ نيک رد   رگ  ا  

 

کايا  تد 

 

 :ررل  يدپيييد هليغ  

 وًالئالي ااغمتۉت ىگ  طه   ادالپر ۈت ار غا ييد  ب   هو واليل غۈ ااغمئمچ وادًئضاپلا ود  ب   ئغغۉ حۉ ر ،پل و اياپ يهراإ ايئوغاۉه

 :پيرب   رل  تي  ضو   يگااۇ ،پئر ئاغچ اًئياي يديسي   ئلاۇغ سئطئملغئ ًگييۆزاإ ،ادًئتاغو 

 ييۆبيۆد ًگئياًيب ريب کييب   ىل  يب رضالذالائ سئيطاض هو رل لالااغت پئک ىه   .يدلگ   پيتي   نئتاغو  رد  يگ ًگيًه   ،ىيگليب –

 ىيچاۆ کم  تلگ  يب   ئياًيب لاۇ ه،د-لدأ ىيچاۆ اقرهادآغ ئضاضا   ۉب ،راًذئز  .مۉدر غۉ ئًئدايًيب يگۆگغئک ئلاۉ  ريب هو مۉدتۉت

  .يدييد – کچ   واج

 :هد-هًي   ،يگۈض ود  ًي  يد هليغ   لاۇ

 .ريديػيک تئداز  هو اوالت لاۇ .رئدر اهاۇ ىباي لالئبدآ يريب ًگئر ل اۇ  .رر  ب   لگ  ضؤپ ،پۉلۈب تو  ئب يػيک ترإد هدػاي ۉب يگااض –

 يليد چيد يگااۇ ىض   ه،طم  تا   واميپ  -يددأ يگااض لاۇ رگ  ا   .سره  ب   يصاۆ اًئئغلياب يگۉياۇ هو هيۆلکۆه ًگييؤييۆد ۉب لاۇ ه،دتب  لا  

 تل  وإد .ريديػيک لغۉػه   ىل  يب تاًئز  هو ئكلياب لاۇ .رئدهر آ ىباي لالئبدآ يطيًجيکاي .رئدادغاد ود  ً  تيپ لاۇ ه،رهيتي   وايئز 

 ىباي لالئبدآ يريب هد-هًي   .لو آ ىل  يب ئكلياب ئياۇ .رب  اي تل اد ئلادابتاممغئ هو لاه پئک يگااۇ ه،دًچ  گ   هًگيلا   ًگيًض  

 .يدييد – رئدئلآ ىباي ىييض  ۆد يطييجۆدر إد .رئيآ ود  يگۆيگاإ ئياۇ ىل  يب ًگئلۉضاۉ ريب رد   ىل  گ   ود  ًگيلا   .ريدر يب  ۆز

 :هًي   يگۈض ود  ًي  يد هليغ   لاۇ

 اهما   .نيدر د  ا   تار اػائ يگااض ئًئطئلالمۈب هو يًيغۆضاإ ًگيميػاي زاإ ىه   ،ئداضالمۈب ىييض  ۆد رگ  ا   ،تيسي   ،یا   ،حآ ،حآ –

 کم  کل  ت  ئک هو لًج  ج  -او اد ه،دتب  لا   .هًميده ا  گلر  ئي غاغاب واديۉلۈي ئكيلابيدرؤه هو ۉقػيگاۇ ىل  يب يگۉياۇ ،راًذئز  ىض  

 رگ  ا   .کر  گ   اطييگا غۈاض يػاي هو کر  گ   هرضي  ا   اًئضاآغ ًگييۆزاإ هد-ند   رد  ا   توو  ر  ۆه يلکب   لاۇ .ًگئرضامتۉت يًيطگ  لر  ئي

 ًگيًه   ليده ا  يئي .همتا   تضيگا لااۇ هد-ند   اهالغاب ئًئغاب ىض   هدػاي ئغر يگا غااۇ ،راًذئز  ه،طتا   عاي هًيرضت   يگۉيۉه

  .يدييد – لۈب ريزؤد هؤگمتا   پد   ئياۇ ،ئلاي نيػيدا   /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئًئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه

  :هديسي   هًي   لاۇ .رالئدتاغۈب ئًئياي يگۉياۇ ىل  يب غئۉريۉب يگۉياۇ يگۈض وادياۇ

- :اضآ هرآ ،يگۈض ود  س يًگييرليزؤد ئمئر بغا ًگيًه   ه،دهد  ا   لۉبلا ئًئئغلئالچ ًگئالد ىه   :رۉدۉغ نيتي  ضو   مۆدئه ًگاي –

 یارجب   ئًئضاپو   تدأ مۆيۆگ ولۈب تاپو   .ئدپۉلۈب رکب   ۉقلتضۇد ،مؤکؤ ه ئكلۉ رۇغد اديگار آ ًگيًض   هو ًگيًه   هؤدييۆد- :ماتآ

 هًيري   ئًئر التاهلآ  ئكغار اي هو ۉقلتضۇد ،کيهلر  دؤه نب  يديغ   .ًگئرضل اض هر ئگ ىل  يب ًگيلا   زي اإًه   هو کر  گ   ًگيگم  تا  

 يگااه- :پئر ئض ًگئئجئلغئ ،اًئداب واغاغۈب ود  ػاي لاۇ ،پيدا   ىيپد   يًه   .ًگيرضي  يد -يدتا   تي  ضو   پيييد -ًگيرضر  يتي  

 لۈغ ئياۇ چؤيؤيدا   تدأ ؤت هد-ند   یيد -ىئر ار ئتاي هليب ىل  يب ماتآ يًض   ،اطۈغي .ًگئرضمائچ وادر ۉۉلچ ۉب اديۈغ ،تا   تدأ

  .يدييد – اميغۈ ااغمئمچ ود  ر ي  

 :يدييد هليغ   ،پيريتي   يگاي اۇًيتي  ضو   واديآ ًگئًئضاتآ هو ئدر ئاغچ ئضآ هرآ تيسي   ،يگۈيطلۈب تاپو   ايئوغاۉه

 .ئدر ۉد مؤکؤ ه ئكيلغاۇد هو ۉقلتضۇد ادس ئهار آ ًگيسيب هدميهۆضوئه عئياغاي هو هدهۆروإد وؤيرۆض رۆهاإ- :يگااض ماتآ –
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 کر  بؤۆه يگۉياۇ ،يلکب   .ىئلطاض ار بغا يًه   ىل  يب يلا   زاإ هو ىيرضب   مادر اي يگااه ند   ادمئر اپاض تر  ئدآ ،پيدا   کيهلدر  ؤه

کاي ًگيرًل  ً  يگ   ىپ  ک   هو يليسًه   ًگئر يالايمئد ئًاغي ،ليسًه   يًجيلکاي لۈغ ىل  يب يتک  ر  ب   ًگيًيلا    -رل ۈب تايگطآ يگااه ئه 

  .يدييد

 /هيۆيي اإکچيا/ ار بغا ئيايئوغاۉه هو يدر يگ ار ۉۉلچ هرآ .رل  يدر يتگ   ئيايئوغاۉه .ئدالآغ پيديغا   يرل  ز ئض ۉب شآ هرآ يگۈيطاۇ

 :پئر ئض چئلغئ تيسي   اديۈغ .يدطل  اي اقمئمچ ،يگۈض وادياغاغۈب ود  ًيرل  ػاي کم  تا   ىيپد   .ئدلاض

  .يدييد – ًگئرضمائچ ايگر ۈض ود  ر ي   ۉب ،تا   تدأ يلکاي –

 ييۆزۆي يگۈيطاۇ .يدليب يًيگيدکج  م  تي   هگيلچ  ًاي هليب   ًگئًئلئآل ًگيديسي   ه،دير  ئگ هدغۆريئگ هليب   ئياداغي هرآ

 :پۆرواإ هًيدط  ج   ًگئيايئوغاۉه

 .يدييد – ؟ييگمؤيدا   کيرليکه   سيًد   ىض   ند   ادًگئلاد سئپطات ۉغ –

کايا ۉب .ئدئمچ وادر ۉۉلچ ،پيدا   تدأ هديسي   چل ايب ،يگۈض ود  ًي  يد هليغ    هو هًيگيدرکب   ًگيًيريکيپ ًگئيايئوغاۉه تد 

  .رئدئطغئتيالياض ًگيًيررل  يکيپ ًگئر يالاتلۈض هو ًگئر ل اػئتاپ ريکيپ ۉب .ريديأچو ۆگ لئدآ هًيگيديتيي ًگئًئداضار اپ يگۉياۇ

 

کايا  تد 

 

کايا هليغ    :ررل ئدپئديآ تد 

 :پۆهۆچ هر يکيپ ادار اب يتب  ئآل ًگيًيرل  ػاي ًگييۆزاإ هد-ند   ئدر ئتاۇ ىل  يب ئرًالئالي ًگييۆزاإ ايئوغاۉه وۆگ ريب

 – ؟راتۉت رار لا هدميک لکۆه هو رل ۈب يًگکيميک تل  وإد ادًئر ئدآ .رت  ي   پئر اب أر يي سئمئلاودآ ًگيسيب ىل  يب ئلآ ،رؤيليب نيک –

  .يدييد

  :ايگر ۈض

 پار آ هو وادًئر التئداز  ماغ ،پيييد – سلم  يب پيدا   ًگئديآ ئلاودآ ۉب نيک چيد غاغاب وادئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه يگااه –

 ًگيسيًگيريب-يريب سيًگيرد   .ًگيديگ ؤکۉف ادياو ۇرئتاغت ريب سيًگيرد  - :ار ل اۇ  ،پللب   هػاي ۉب يًيػيک چاۆ  وادًئر الئلتاضار اپ

 وادهاغ- :سيض ،اضار ۈض پيييد -؟سييگؤيلگ   ود  ر  يي- :ود  س يض يريب ريدميک رگ  ا   .ًگيريگ ؤکۉف هديۆگ ريب ئريآ وادس ًگئئس ائ

 ًگيسيض هيئي .ًگيييد -ئدلۈب تاپو   ايئوغاۉه- سيض ،رل اطيار ۈض ادار اب نئلاودآ ًگيًه   رگ  ا   .ًگيرب   پغاۈج پيييد -صيرؤيلگ  

کايا ئالدار اب يػيليدا   ىيپد   هو لۉضغۉ ،يبؤبض   ًگيهۆلاإ  کايا ظس  ًگه   ريب سًگئئتد   .ئدر ئػبات پيييد -رئدئلالمۈب تد 

 .رل  يدتيگ پۆيۆه ار يالاو ۇرئتاغت رل اۇ  ايگر ۈض

 :وادياۇ الكد .يدلگ   ؤکۉف يريب ًگئر ل اۇ  وۆگ يًجيريب

  .رالئدار ۈض پيييد – ريديًگطً  ي   ئلاودآ ًگئيايئوغاۉه –

 :لاۇ

  .يدر ب   پئديآ ار ل ي اۇ زئض ولاي ىل  يدا   رار لا ،پيدا   وايب   ئياداغي هد-ند   يدييد – ئدلۈب تاپو   –

کايا مئيگاي لاۇ .رل  يدر يتگ   اًئغغا /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگئًئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه ئياۇ  يگۉياۇ ئتد 

 يدره  ب   يصاۆ هز ئض ۉب /!ىئرضئديالتاو اداض ييۆزۆي يگۉياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه .يدر ب   پئديآ هديۆيگاإ

 :هد-ند  

  .يدييد – قۈي ئضلآ يگۆزئض ۉب –

 اًئغغا ًگئياپئلاد ند   ئياۇ .ئدلۈب رابار اب يزئض ًگئر ل اۇ  .ئديتآ يزئض لۈغ تۉد مل اۇ  .يدلگ   يريب يکل  يب   يطت  ر ا  
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 يکل  يب   وۆگ ييجۆچۉ .ئدپالاضاد ئچيلاي ند   ئيي اۇريها   ًگيرًل  يهئه .يدتا   وايب   يزئض ولاي لۈغ ند   لاۇ .رل  يدر يتگ  

 :رل  يلکۉف .ئدل ايتغا ييگۆررۆگ ريب لۈغ هد-ند   يدتي   پيلگ   ند   يريب

 .رل  يدييد – کر  گ   الطۈب ئرۇغد يلکب   ،يدتي   پيلگ   يرلد  ئگيس ائ راباد ۉب –

 :يريها   ًگيرًل  يهئه

 ًگييۆزي اإًيلا   يکل  يب   ،پۉيغۈ اًئغاب ًگييۆزي اإًيلا   ريب ئًاغي ،يدييد – اچيايايۈب يًلچ   يگاۉغ واديۉغ ادتاد ،ۈقي –

  :پيريتي   اًئلالغاض کر  ؤبۆه

 .يدييد – سلم  اإ  لاۇ اچيايايۈب وادًئيغا ًگئممئلاد ًگيًه   ئلالغاض ۉغ ؤت –

 ئلاۉ  هو ماًائ رکب   يگۈيطاۇ .ئدلۈب ىوغ  إر ئئغدالجتۉت رار لا هديۆزاإ ًگيًيػاي ئكلاپئلاد ايئوغاۉه ،يگۈض واديۈغ هًاي

 ،اقهپالۈت ئكلياب ،اقمػئلاچ ئتاضايئض ،کم  ط  يۆک ئئغرلادهۆکئ د گًييۆزاإ ،نب  يديغ   .ئدػئتغا هػاي لاۇ ىل  يب تئهاۉ

 ادًئپار ات زاإ ًگئالد .يدػيريگ هًيػاي کره  ب   ريجا   اپئلاد ئالئمد هو اقهزۉرۉت يگلغاز اق غۈدؤي ،کم  تلًگ  يگ ئًئر ل و ۉزر آ

 يگۉياۇ ،اد-ايگطآ يًيگيدلدأ پئض-اًئه غائلاپئلاد ًگييۆزاإ ،لار اب ئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه هد-ند   هد-هلطيب يًيگيدلدأ

 ًگئر ل ۈغ .يدتا   ئًئداز  ود  ا   لۈغ ،نب  يديغ   .يدر يدکۆ جاإ هو ئدلۈب پبؤض   يگاي اۇگط  يۆک ئكرلادهۆکئ د هو يگيرلي  ئض هجر  د  

 الطۈب يتل  وإد ۉب ،کر  گ   ًگيگم  تا   چئ گ ،يدلگ   ئتاغو  عيدا   چئ گ- :مايارهۉتاۇ ىئيلار آ هدلکۆه سيًد   ه،د-هطتا   يًيطمم  د  

  .رالئدلاض يگاي ،پيييد -ًگئرضل ۈب ئلاميغۈ

 ،ريديگچچ  گ   ؤييۆد ،ريديؤيليب لاۇ ،الطۈب راديب وادًئضۉاۉل تالفغا يزئگ لۆيگئک هو الطۈب راي تادااغض يلز  ه ا  ميک رد  

 هليغ   رئداغ ريب ادتاباب ۉب .ريدلدأ ئلالمآ ئًئر الئملياب هو ئًئر لالۉپ کيلؤييۆد .ريدلدأ ئالب ئئغلياب هو يلکۆه يگۉياۇ

 :ريدپيييد

 

 يتب  

 

 ،ًگئًئيگر ات هًيضد  ًب   ه،رهب   راز آ سيپطبؤض  

 .ىيطم  يؤييد -بر   اي- لاۇ ىل  يب ئكلغاو ۉي ود  ر يب

 

 ،ادًگئغاب زاإ ًگئيجاطيۉب ،ايماطيۉب هيۆلکۆه-لاه

 !ىيطم  يؤياي ًگئغاب کؤ ت ،پۆيإد هًيدر د   لاجآ

 آيائو آۉغاه ىباي تايز ا  ي

 

 :واديي اۇريب لار ۉد پيدا   سئاغو  ادر ۉپاػئي ئراز اي ًگئباتيک ۉغ .ئدتئلاد ۉبآ ئهالل ًگئتاغبتب   ار غائتاغب ۉب

 – ئرئدآ پئجاو  يرکل  م  ييد -ئيلاطۈغي- يگااۇ ؟ررل  ؤيييد تيسي   يگااۇ ىيچاۆ ههؤي ،اد-الطۈب راب ئياطۈغي اچيۈغ ًگيديسي   –

  :يدلگ   ريکيپ پئياجآ ۉغ هيۆيگلئک /ًگئر از اي ئًاغي/ ًگئًئچسئاغو  ورر  د   .ئدار ۈض پيييد

 .ئدر ئدتر آ ئياۇ هو يدلگ   تيسي   .ئدلآ ىئتاض ئياۇ صيلباي .رل  يدتا   -ئرلاۈي نيک- ئًاغي ،-تيسي   وؤه- ئًئضاتاه مۉلۉ ز –

 -!وۉلطۈب يتل  ؤي ًگئيلالآ ار مالئلاز - .ئدلۈب تيسي   ئدآ ىيچاۆ يگۉيۈغ

 .ئديالالض یآ ئتلآ لئي چاۆ  ادئملتاغبتب   هو ادئملاهر ۆگ لۈغ لاۇ .رل  يدر ب   تدأ ادًئيآ پج  ر   ًگئًئلئي يجريد ئيج-60 يگااۇ

 يدي   وادًئيآ راپاض ًگئلئي ييج-64 ه،ديد  يگ اداوز ۇد لاۇ .ئديۉطيه ئسغئ ًگيًيبلک   فئياۉ ىباي ليدذيب يطج  ا   يگۉياۇ
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 ىباي شواۇ يبيتؤک يگۉياۇ .يدليدا   ىيپد   اددئمئػم .يدر ۆض رۆهاإ وۆگ ظبؤ هو یآ يدي   لئي سيکض   زۉتاۇ لاۇ .يدپيچگ   وۆگ

 غائلاپئلاد وادياۇ .ئدز ۉرۉت يگلغاز غۈ ريب لاۇ .ئدياوفاض ئلغۉ زاإ ئبئجاد .ئدلۈغ ند   يبيتؤک ند   ًگئًئضاتآ .ئدئيآ

 رۆدئه .ئدلۈب تاغبتب   يگااي وادياۇ تاغت .ئديتآ تل  ؤي يگااۇ تاغت ،يدلگ   اػئلاي ظۆضاإ .يدتي   تاپآ رئديايئز  هچريگل  ۆه

 ،یغۈ/ ئلآ ىباي ىييض  ۆد ئباًج   ًگيرل  تيذغ   هديۆروإد کر  بؤۆهؤي يگۉياۇ .ئدالآغ ويگا غااي وادًئئغلئچيامغۉد يگۉياۇ

 وادًئپار ات يمج  ي   شواۇ ييۆگغاب ايۉياۇ ًگئًئيآ رئغآ ًگئًئلئي يجريد ييج-61 /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ

 کيلتيذغ   /!وۉلطۈب يتل  ؤي ًگئيلالآ ار ل ۇ / وادًئپار ات ئباباز  ىوغ  ئلجۆ ز ىباي رئمئغ ،الطۈب أر ئگ اًئػئديآ ًگيًيررل  يؤبک

 يرلل  ا   .يدتا   ادئج ود  ًيًت   /!وۉلطۈب يتل  ؤي ًگئيلالآ يگاۇ/ تيسي   ىباي ئلوۈد ئًئغاب کر  بؤۆه يگۉياۇ .يدتي   اًئئغرلايئتاغب

 .ئدادًئغاي چاۆ  يللا   وۆگ لۈغ لاۇ .ئديغۈ سيًطت   ئغاب هليغ   لي اۇبؤبض   ،ىئلطغا سيًطت   ئغاب ... يرل  ز ئگ ،ىئطچآ لغ  

 .يدپيًاي ؤييۆد ادًئيآ تر  ه   ًگئلئي ئيج-26 هدً  يده   لاۇ

 

کايا  تد 

 

 :ررل  يدپيييد هليغ   رالئچتاياو ۇر

 اًئضۉاۉل يگۉياۇ هد-ند   ريدپيتي   ؤجر  د   ئرلاۈي مئػائ يگۉياۇ .رئدپۉلۈب ئكغآ اًئلايآ ًگئيلالئبدآ تيسي   تيلپ   ؤکيريد ايئوغاۉه

 :وه ريدپيدا   وايب   اًئضاتآ ئًئر ئض ائػك ،ىيلو   ريدپيتي   پئر اب ؤجر  د   هليغ   عاي .ريدپيريتي   وايئز  هًيطيچگاي-يگياي هو

  .ريدپيييد – ىئر ل ۈب کل د   ،يگاضامتۉت ود  ميلا   ًگيًه   رگ  ا   –

 ايگر ۈض .ريدپيدا   پئضاًئه اتارهۈد چامئمتر آ ئياۇ ،پئر ئاغچ يريب  ۆز لالئبدآ يگۈيطاۇ .رئدپئلغا پئلًگايگآ ود  ػاي ۉب ايئوغاۉه

 ريب  ۆز لالئبدآ .رؤيلل  ب   هؤگرهب   يگر ت  اي هًيگلم  گ   غائلئچواض اًئس غئ /ًگئيايئوغاۉه/ ًگييۆزاإ ًگيريب  ۆز لالئبدآ يًيػيک راپۈت ريب

 :ايئوغاۉه ،ادياديآ زئض اًئس غئ يگۉياۇ ،ادًئضاضا   ئوادلآ ًگيرل  يػيک لۈغ

 ئكلئچادغۉ ۉب رگ  ا   .ررل  ؤيييد -راب ئلايآ واداو اۇ ًگيريب  ۆز لالئبدآ- :ريالايز   اهما   .ۈقي ئضالئپات يوي  يگ تيگااۇ ود  ًض   يگااه –

 يگااۇ ئمئس غئ زاإ ىه   ه،رضب   قلات اًئلايآ لۈغ لاۇ رگ  ا   .رۉدۈلي ئتار يغا مادئچ ًگئمئس غئ ًگيًه   يگااۇ ه،طيليدا   یارجب  

  .رؤيييد – ىئر ار ئػبات يگاي اۇًيگيرليها   ًگيري   لۈغ ه،ططل  اي ئپار ات ئطياد هد-ند   ىيرر  ب  

 يًيػاي ايکي ايئوغاۉه .يدر ب   قلات اًئلايآ .ئديادلآ ىل  يب کيرليکه   هو وادلآ ۉغ .يدغۆد ااغز ۉد ىل  يب وۉضواۇ لۈغ لالئبدآ

 ،یغۈ/ ئًئر غاغآ اضۉه ۉبآ تيسي   يگۈيطاۇ .يچدگ   يروإد تاددائ يگۉياۇ ئرئدآ .ئدپات اياداب ،يدر يدکيجيگ هو يدد  کئ ب

 ،لار ايراب پيديگ ئرغاغآ اضۉه ۉبآ .يدر ب  اي ااغميتآ زئض اًئغغا ًگئلايآ لاۇ ىيچاۆ يزاإ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ

 :ئديتآ پئغاتاض شابپآ ىباي نييگا لااۇ ادلۈي

 ؟يگايراب أر يي !اضۉه ۉبآ ،یا   –

 :لاۇ

 .يدييد – ىئيايراب هؤگمل  يد ىيچاۆ تيسي   ئياۇ ىه   .رايديآ زئض اًئلايآ ىرل  ب   قلات ًگيريب  ۆز اللئبدآ تيسي   –

 :ئديتآ شابپآ ىباي نيلا

  .يدييد – تا   ئكلئچواض ند   ىيچاۆ ًگيًه   هد-ند   يتآ يهۆزئض ند   ًگيًه   ،الطۈب ىيهکۆه ،رگ  ا   –

 اد-يگااۇ اضۉه ۉبآ .يدر ئگ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ىييض  ۆد يريها   ًگيرًل  يهئه ئياضۉه ۉبآ ،يگۈض وادياۇ

 .يدتا   لييه   يگااۇ ند   /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لغا-اتلالآ ،یغۈ/ ىييض  ۆد يريها   ًگيرًل  يهئه .يدتا   وايب   ئياداغي

 :يگۈيطاۇ
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  .يدييد – ؟ؤرکطلاي يميک ،يتآ يهۆزئض ند   ًگيًه   –

 

 ،ار اي شؤيدا   واج مس  يب ،رؤيدا   واج ار اي نيک رد  

 .هر اc هگز اإ يگاۉه ۈقي ،پيطي   راي لب  يطي  

 

 :لايآ لاۇ .يدتا   وايب   ئًئر اباد ند   ًگيًيضۆچاۆ ،پئر اب اًئياي ًگئلايآ لاۇ اضۉه ۉبآ

 هًيري   ئًئالد ئكلتاياهآ ىض   ،وؤيليب .ًگئيطادًئر ل اباداض ئلاۉ  ًگئهلاططئذيل آ  رب  هغائپ ىض   !اضۉه ۉبآ ،یا   –

 .يدييد – ؟ىييد  ا   لييه   هًيگغ  ۆد ًگيًيػيک ئطياد هو ىئيالياض يًيػيک ئطياد ،يتآ يگااه يدًاي .ًگئرضايلاض

 :اضۉه ۉبآ

 هو ئئغلاداس لئضآ کييب   ،يگيللز  ئگ ،يتر  ئدآ ،ييؤييۆد هد-رگ  ا   ،ئميلا ًگط  طل  اي کيللز  ئگ رگ  ا   ،يديسي   ًگط  طل  اي ؤييۆد رگ  ا   –

 .يدييد – الياض /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئًئلآ ىباي ىييض  ۆد يريها   ًگيرًل  يهئه الطۈب ًگط  طل  اي ييبؤت  ر ه  

ا يکي هو يدر ب   ئكلئز ار  هيۆزئض /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگيًييض  ۆد يريها   ًگيرًل  يهئه لايآ لاۇ يگۈيطاۇ

 ًگيرًل  يهئه هد-ند   /!وۉلطۈب يتل  ؤي ًگئيلالآ يگاۇ/ ًگيديسي   .يديۆه اباز غا وأر اإ لاۇ ه،دًت  ي   پئر اب هديسي   راباد ۉب .رالئديغئ

 .ئدلۈب يپلبؤض   لايآ لۈغ يکئ ک ئكلئچيامغۉد ئالدًئضار آ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگيًييض  ۆد يريها  

  .ريدپيچاي تيآ ،پيييد -ىيرر  ۆدلاإ  ئياۇ ،مالطۈب وۆتضاۆ ود  ًييض  ۆد رگ  ا  - وغۉله   لاۇ ،أر ئگ اًئر الػئديآ

کايا ۉب   .رئدپۉلۈب رلالايآ يکئ ک ًگييؤًتيپ رد   وأر إد هدمل  أ ئًاغي ،ريدليلد   يگاۉغ تد 

 يگه  ئک ًگئر ل اۇ  ًگئيايتغ   هو ئدئپمۉلۈب ئئغدارهاب اغاب ًگئًئوادلآ هو ًگيًيگيرلگؤل  يد ًگيطيلباي يپلبؤض   رل اۇ 

 !ئ؟دئپمۉلۈب ئضارهئدغاز آ ريديگيلر يکه   ىل  يب پيدا   وادز المۈب

 

  ،وادياۇ ىض   لۈب رادر اباد ،ًگرض  ئگ تار ئطغۈد ۉقزۈب

  .واديلاي پالغآ-پۆلۆگ ،اًئداطاله ريديؤتيي  

 

 تيسي   ىباي ايئواۉغه

 

 زۉۇلد وادًئيآ راپاض ًگئلئي ييج-64 ،يگۈض واديمائچ ود  ًييد  ب   کر  بؤۆهؤي يگۉياۇ ئياج رد  ب  ار غا ،پۉلۈب تاپو   تيسي   تاغبتب  

 ئدآ ًگيًيطج  ا   يگۉياۇ .رل  يدتا   واميپ  -يددأ ىل  يب ايئوغاۉه ىباي تيسي   ىباي ايئوغاۉه اليل   ۉبآ ئلاۇغ يگۉياۇ ه،دًچ  گ   وۆگ

 لۉبلا ئًئيارهپ   ًگئالد ادمػئمئد ادلئي لۈغ تۉد ،پۆرۆض مۆکئ د وۆگ قرلئ لاۇ .ئدغائبار  تًيب ادلۉد نئغاد يهمۉا

- غئز اي يکدأ ًيگۆ زۆي ،ئدضايغئ الطۈب ئبئجاد ،يدميضلۆه ىباي تايئز  يبيتؤک يگۉياۇ .رالئدالياج هدر ي   لۈغ ئياۇ .يدتا  

ً  اي  .ئدئلغئز اي ىي  يد -رئدئچوادلآ ؤييۆد ۉب مايادتمائالد- ئًاغي ،-رۉرغا ؤييۆد-دا   ؤمً

 

کايا  تد 

 

 :ررل  يدپيييد هليغ   رالئچتاياو ۇر

 هو ئدر ايغۈرل واديادۉد .يديػيک تئبآ هو اوالت ايئوغاۉه ۉب .رالئدتر ۉتاۇ ادتغات ئيۉلاۇغ ،يگۈض ود  يد  يگ اداوز ۇد تيسي  
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 .ئديالۇغد ود  ۆلاإ  ئبللا هو يديريد يطميج ىل  يب ئلۈي تمائالد .ئدئلتمائتائغ ئػاغي هًيرضت   ًگئًئضاتآ

 

 ،او ۉض اپاد ريدييگمد   يػيک ئلاي ظاد تاممغئ

 . او ۉلۉل وايچاض هدلئغ وۉض هليب   يرهؤيس  ًگه  

 

 :ادًئتاغو  وايلااۇ ابتۉد .ئدلااۇ ابتۉد ييۆگ ايًآ ،اديلۈب وۆگ قرلئ اًئئغلاپئلاد ،پۉلۈب اپئلاد تيسي   ىباي ايئوغاۉه

 ريديد  ا   يضر  ب  ي   ًگئيايفۉض ۉبآ ئياۇ ،الطۈب راب رئياد ريب هدس يهۆلکۆه وايرئديلۇ د هو ادس ئمئئغلاپئلاد ۉب وؤيدا   رگ  ا   !مۉولۈ ،یا   –

 .ىيره  ر  يد اقيآ رکب   هديۆتضاۆ يگؤيۆگ هو ىئر ارهئدتر آ يرغ   لاۇ ىه   ،الطۈب راب رغ   ريب ادياۇ رگ  ا   .ررل  يدير  يچگ   ئًئتابۈي زاإ هو

 وادئملاپئلاد يهۆزاإ ىه   .سلم  يب پيدا   مادئچ ايۉروۈد ًگئيۉداۇ ًگئداوز ۇد مۆيگکۆض هو نيرد   ،نيتا   ًگيًه   ،ىيرؤيليب ئكيآ

 ،یا   .ىئر ئدر اس يب ىه   ود  ػاي لاۇ ،لدأ ئلالد ىه   ،ىيرؤيليب ،اد-مالطۈب ئلالد اديۉه ىه   رگ  ا   .نئدئمچ ود  ػاي ۉب هو نئدتاغۈب

  .يدييد – يگالياض يسيًگيػيک ريب وايپالاضاد پئضاًئه سيض !مۉولۈ

 واداالو  ۉغ ،أر ئگ اًئر الػئديآ .ئدر اۉ زۆي هؤگمتا   تادابائ ،پيديگ هيۆياإ .يدغۆد اقغآ ود  ر ب  يۆه ،پئديآ يرل  ز ئض ۉب لاۇ

 يتدم  ر   ًگئيلالآ يگااۇ ،یغۈ/ -يديريد ريب وغاۇد ود  ۆلاإ - لاۇ ند   وادتمائالد .رئدياهاغاي ئكتر آ ود  يۆگ قرلئ لاۇ ،يگۈض

 ./!وۉلطۈب

-ند   ئدر ئض ئًئجئلغئ ،پۉرۉت پمئلغا وادًئضاتر اۇ ًگيًيديجته   اهۉج نک  د   واو ر ه   ادًئدااغض واداغۈب ود  ػاي ييۆزاإ لاۇ

 .يدز ۆد ييتب   ۉغ هد

 

 يتب  

 ،ييؤًتيپ ريب ىيرؤيرئگ واليغۈ هدًيچاي واز غا

 .ئياتويپ وؤيرب   يگاۈغ ه،ًگطي   ئياليل   ۉبآ

 

  .يدػل  تدأ ىل  يب يگۉياۇ الكد هو يدتا   تباز  يًيػاي لکۆه اداب لۈغ لاۇ

 

 نک  د   ىباي واو ر ه  

 

 يطج  ا   يگۉياۇ .رل  يدػل  تدأ ادًئر الغاب ًگئًئيآ يًجيريب گًيرکل  يػرک  يت ترإد ًگئلئي ييج-64 ىل  يب شآ نک  د   ىباي واو ر ه  

 هيئي .ريدپۆرۆض مۆکئ د یآ زۉۇلد ،أر ئگ هز ئض ريؤبک ،یآ ترإد واۇ ،أر ئگ هز ئض ريب لاۇ .يدً  م  يا   ئسغئ ًگئياوفاض اهمالآ

 ىيپد   اددئمئػم .ئدغۉوۈغ اًئيارهپ   ًگئالد ادًئغاب ًگئًئيآ از ار اۇ ًگئلئي ييج-64 لاۇ .رئدالر ۉرۇغد شاد زئض يًجيريب

 .يددلؤض ئلغۉ زاإ الطۈب ئبئجاد ،ئدلاودآ ىئففئض يبيتؤک يگۉياۇ .ئدلااۇ از اًئج کيلؤلمئبدآ ئلاۇغ ئلاۉ  يگااۇ .يدليدا  

 .ئدر اب غئز اي ىي  يد -رئدمئدئهاۉ هو نئاغدلار آ ًگيًه   لالآ- ئًاغي ،-ئياجار  هو ئتمائض ۉدلالآ- هديۆدرئه ًگيًيگۆ زۆي

 

کايا  تد 

 

 :ررل  يدپيييد هليغ   رالئچتاياو ۇر
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 يگر ه   اددئمئػم ه،دًغ  ۆد لۈي يػاي ،پيلگ   غائػمئد ود  ر ۆضۆه .يدد  ر ۆضۆه واو ر ه   ادًئهاييا   وؤيدا   ئكلاپئلاد ًگئيايئوغاۉه

 ،ئرالتاهلآ  ئكلاضطاد ادياۇ .ئدئر الغابيلکاي ًگيًيرل  ػاي ئكلاپئلاد کت  يا   اديۈغ .ئدل اضطاد اد-لاۇ .ئدار ياي يلط  ک  

 ئلاۇغ ئلاۉ  ًگييۆزاإ ىل  يب ئرهالادآ يللب   ًگيتل  وإد ،يگۈض واديمائچ هز ۆي ئريالاػئي ظۉلۈب تاپو   هو يرلل  يلد   مۆلاإ 

 ئكلاضطاد لۈغ لاۇ ،پيديغ   .ئدغالاغب اهاًتدأ ىيچاۆ سيسل  ئبدآ ئلاۇغ يکل  يب   الطۈب ايگر ۈض وادياۇ ،ىيچاۆ کيلؤلمئبدآ

 .ئدر ئػبات هگيلؤلمئبدآ يًيػاي تل  وإد هد-ند   ئدلۈب تاپو   ىل  يب

 

 واو ر ه   ىباي کيلؤلمئبدآ

 

 ًگئضل ۉبآ ىباي ار غئۉه يطج  ا   يگۉياۇ .رل  يدػل  تدأ ادًئيآ از ار اۇ ًگئلئي ييج-64 ىل  يب واو ر ه   ىباي کيلؤلمئبدآ تيلو   ۉبآ

 لۈغ ئياۇ ،پۉلۈب تاپو   ادئػمدئم لاۇ .ئدپۉلۇغد ادلئباب لاۇ .يدر ۆض مۆکئ د یآ سيکض   لئي ريب يميرگيي لاۇ .يدغ  أ ئسغئ

 لاۇ .ئدئمچ از اًئج تيلو   ئلاۇغ ئلاۉ  يگااۇ .ئدلۈب تاپو   هًيطيکاي واۇ ًگئًئيآ ظۈب ًگئلئي ئيج-86 لاۇ .رالئدالياج هدر ي  

 هديۆدرئه ًگيًيگۆ زۆي .ئدۉلغۉ زاإ ئبئجاد .يدپيو  ۆد ىباي صفاد يبيتؤک يگۉياۇ .يدر ۆض رۆهاإ یآ ريب لئي چاۆ  عئمتلآ

 .ئدر اب غئز اي ىي  يد -نيدر يتگ   واماي ىل  يب شذال ائلالآ- ئًاغي ،-واطئدلۉه يدلليب ۉتًه  آ-

 

کايا  تد 

 

  :ريدپيدا   وايب   هليغ   ئرابات ريرج   تهم  ادۉه

  :تئاغض ىباي هرآ ه،دًچ  گ   غائلاپئلاد نک  د   واو ر ه  

يي يًب   يگاإ واديايفۉض يًب   ماتآ ًگيًه   ،ييکۆچ .ئدئلالد شاد يگااه ئكلاپئلاد –  يًب   هيئي .ئدئياتۉغتاب ًگييؤاۉه 

يي  .يدييد – يدغۆد لۈي ئرۇغد ئئغلاپئلاد ًگييؤاۉه 

 ئجۉراۉ چئلغئ يگۆه ترإد رل اۇ  .يدپيلپ  ئک وأر ي اإطلي   ًگئر ل اۇ  .ئدر اب مل غۉ يگۆه والًآ ىئتاض همرد  يد ادتئاغض هرآ ۉغ

 ىئالي ئالدس ئهار آ ًگيًه   هو ًگيًض  - :پئز اي تاد يگااۇ ه،دًل  يب ئًئئغدئلتاوو لۉ ًگييؤًتيپ ۉب واو ر ه   .ئدپۉلۈب يػيک

 راز آ يگااه ادياداغي ۉب .ىيريدػي  ۆگ ىت  ي   اًئغاب ًگئر اويد هو ىيريديػيک ئررغا ىه   ،ًگييطؤيليب ىض   .ريدهؤکؤ ه ئكلغادًئر غا

 سيت-ود  س يت يگۈيطاۇ .ىيرد  ا   رغ  ۆدضار يه يًض   ىه   ،ًگکط  چ   لا   ود  ً  تيپ ۉب ىض   رگ  ا   .رل ۈب پبؤض   ًگائئغهلاًتب   ًگيًض   کره  ب  

 .ئدغهالار آ پالاغب تئهاۉ ار ل اداو  ۉغ هرآ .يدر ب   راباد پيييد -رچ  گ   يگااض ود  ًه   لکۆه ۉب

 :لاۇ ه،ديد  يغا   ئًئئغديلآ  پاغر غۉ ئئغلاپئلاد ًگيمک  د   واو ر ه   لاۇ .يدد  گ  که   ريب  ۆز لالئبدآ

 يرپل  يتؤک ًگئهلاططئذيل آ  اپاتضۉه ئئغلاپئلاد ايئوغاۉه ىل  يب نک  د   رگ  ا   .ىئر ئدئلالد شاد ىه   وادياو ر ه   غائلاپئلاد –

 .رئدئمددئض کرب   ۉبآ ماباب ًگيًه   .نئدپۉلۈب يبيتؤک ًگئهلاططئذيل آ  رب  هغائپ نً  ه   ،رل الطۈب ولآ  يپلبؤض   ئرالئمديلۈب

 – ىئر ئدئلالد ىه   غائلاپئلاد وادپار ات يدلأ .ريديطک  ج  ا   ًگئهلاططئذيل آ  اپاتضۉه هو ئسغئ ًگئبئلاتتۉلمئبدآ نج  ا   ًگيًه  

  .يدييد

 .ئدلۈب ىئبات همک  د   واو ر ه   هييًره  ه ا  و رۆضۆه ،ماغ .ئدلآ پاغر غۉ ئياضار ۈد هو ئاغر ائ ،ئزاجئد ريب  ۆز لالئبدآ يگۈيطاۇ

 يگۉياۇ هو ايئپاياد تهم  ادۉه يديز  ر پ   /!ىئرضئديالتاو اداض ييۆزۆي يگۉياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگئًئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه

 هؤگمتا   لالااغت هدکم  مل  ج   ييۆلکۆه تر  ئدآ هد-ند   رل ۉ دلۈب لغۉػه   اتادابائ ،اد-رالئدر ۉتاۇ هديگکۆچ ريب ئريالغاۇد يکل  يب  

  .رالئدالغاب
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 هگيلؤلمئبدآ ئلاۇغ زاإ ئئغلاپئلاد هو يدتا   مۉدراه ود  کيرلغ  ۆدضار يه ئدئاغض ىباي هرآ ،يگۈض واديلاضطاد واو ر ه  

 .ئدغارياۇ ادًئتاغت ئكلاپئلاد ،پئلآ پيدا   تباز  يػاي کيلؤلمئبدآ .ئدر ئػبات

 

کايا  تد 

 

 کيلؤلمئبدآ .ئدار اۉغ ئغر غا اهاغ ريب  ۆز پغاضۉه وايالتاوو لۉ هو ولي  ا   ئاغر ائ ،يگۈض وادياغارياۇ ادتاغت کيلؤلمئبدآ

 هيۆزاإ ئلۇ د عاي هو ئديالماريغۉ ئلۇ د سيًد   لاۇ .يدتا   مز آ هغو  ئض ىل  يب کييلۆگکئ چ ييوئگ ،پئئمچ واددئمئػم ئرۉبجه  

 :پيرب  اي يچلاي اًئياي ًگئبغاضۉه هد-ند   يدتا   لييه   غائغار اي يگۈيطاۇ .ئدۈلي ئهاًائ ئلۇ د هر گ  ػل   هد-ند   يديؤلميدا   رار لا

 ًگائس ائ هو ظل الائ ىل  يب ًگيًه   ئًاغي ،رئداديۉغ ئكلتگاياۇ .ريدلدأ يػاي ًگئر الئللئاق آلرهۉدتاۉ هدکس  گ   ريب ييۆلکۆه ؤييۆد –

 .يدييد – زالمۈب پيليب ئًئئغداللجۈب يًگطً  ي   ًگئًئر ئدآ ًگيػاي .راب يزۆي يکاي ًگئجئلغئ ،ييکۆچ .ولۇ د

 :يگااۇ پغاضۉه

  .يدر ب   پغاۈج ،پيييد – رل ۈب ئلالمۈب ريطي   اد-اي ،ريها   اي .رايايملۇ د اًئس ائ ود  ر ي   هليب   يػيک ئلاي ًگيًه   –

 يگااۇ ند   ئئغًلغئۈيئًيۈب لۈغ .ئديادلآ اًئتالفغا ًگئيامغۉد هو اًئبلئاۉ ًگييۆزاإ .يدتا   ئكًلغئۈيئًيۈب پيييد هليغ   لاۇ

 ئاغر ائ واو ر ه   کيلؤلمئبدآ .يدليرۆدلاإ  هدغو  ئض لۈغ هد-ند   يدليًگي   پغاضۉه .رل  يدتا   ظو  ئض ئپلاز غا .يدر يتگ   ۉقهلۉغ

  .يدتا   تباز  يرل  لک  اۆ  لاۇ هو ئدلآ

 اهما   .يدطل  اي اقرهادآغ ند   يريب  ۆز لالئبدآ ئيغاۇد يگۉياۇ ،يگۈض وادياًئد ود  ًيػاي ًگيريب  ۆز پغاضۉه واو ر ه   کيلؤلمئبدآ

 :رل اۇ  .يدر ؤيم  تا   لۉبلا يًگج   لاۇ نيک چيد وادًئر ل ۉلاۉ  ًگيًيرگ  ػل   يگۉياۇ

  .رل  يدر ؤيييد – صيرؤيم  تا   ظو  ئض ىل  يب يري   شدد  لاۉه ًگئًئيگر ات تًل  ب   –

  :وه يدلگ   اًئياي ًگيگيلؤلمئبدآ پۉضۉي چاججاد وۆگ ريب ئرئدآ

 هدًيلا   يگۉياۇ هو ئدتۉت يًه   ئلاۇغ ًگيريب  ۆز هدهۆيػۆد .مۆدر ئگ يعۆد ريب ماػآغ ىيۆد ىه   !يريها   ًگيرًل  يهئه ،یا   –

 .يدييد – نيدليرۆدلاإ 

 .ئديافدئيات ئضلآ ًگئجاججاد .ئدتار اۉغ پيرب   ئلتآ گيۆه يکاي يگااۇ کيلؤلمئبدآ

 ظو  ئض پالتاغو  هؤچرييب هدر ي   لاۇ .يدتيگ گؤکه   ،پملج   وۉغغۈ ريب هد-هًي   ود  ر ي   لاۇ ىل  يب رل  ل  يد يرلۆد ،پئر اب افئيات لاۇ

 ييگؤکه   ادًئر ئدآ لاۇ .رئدر ۉذػه   ىل  يب -ئرالئملسئضوۉديغا- ود  ه ا  در ي   لۈغ لاۇ .يدطل  اي تد  ه   ود  کيلؤلمئبدآ لاۇ .ئدلۈب

کاو یآ چاۆ  هدر ي   لاۇ .يدتيگ ؤًيده   ود  ر ي   لاۇ .يدر ۆدلي اإ ريب  ۆز لالئبدآ هو ئدلآ  پئک ئًئر ل اباداض ًگيرب  هغائپ هو ئدتۉت ه 

 :هد-ند   ئدر ايالالض هديۆتضاۆ اقيآ کيد هديۆيگاإ زاإ ،ارضاب اًئياي يگۉياۇ نيک وادر ل اباداض .يدتيمطک  

  .يدر ؤيييد – سيًگيدره  ب   تد  ه   /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ اياضماۇ يريها   ًگيرل  ًيهئه –

 ،يًم  ي   ،ئزاجئد .ئدتار اۉغ ااغر ائ هد-ند   ئدر ئاغچ وادپئضر اي ئجاججاد لاۇ ه،دًيريل  ر  ب   يگۆررۆگ هگيلؤلمئبدآ ئلاودآ ۉب

 اضۉه .يدتا   تي  ضو   يگم  تا   ئكلئپلاًطائ هو ئكللئدآ يگااۇ هد-ند   يدر ب   ار ئضاي ىباي اضۉه ئتايل و   راتابيۆگ ظۉتۉت هو يرۆضۆه

 عيًگي   ئلاۉ  وأر اإ لاۇ لاداه-لاداه .ئدغارياۇ هدر ي   لاۇ ،پلي  ا   يًيرد  ؤغ شۉلاديآ هو يدتيگ هر ل  لک  اۆ  راتابيۆگ رئضاي ىباي

 .يدر ؤتيي   پيلگ   راباد اياو ر ه   کيلؤلمئبدآ ادار اب ۉب .ئدر ايياز غا

 .ئدر اب يرل  يگچز  ئگ هو ئررل ادله  ا   يگۉياۇ ادر پالار تا   لاۇ .يدد  ًيلا   ًگئبۉضۉي چاججاد واضار ۈد هو درايًار و  اه ،اقر ائ

 ًگئيلالآ- :ار ئضاي اضۉه ،ىيلو   ئدر اب تۉواپات ريب هليغ   ادًئر ل ار آ اهما   .يدد  ًيلا   ًگئًئبئياي يکاي ۉغ يلکۆه ًگيگيلؤلمئبدآ

 .رل  يدر ؤيييد -ئيامغۉد ًگئيلالآ- :الطۈب اجاججاد ،رل  يدر ؤيييد -ئبئياي ًگئًئضاپئلاد
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کايا  تد 

 

 اديب  اۉ ۉبآ ىباي راتدۉه .يديريد ادياداج تيسي   تيلپ   سيًد   ادًئتاغو  ولآ  هًيلا   ييؤلکاۆ  لاۇ ،پلي  ا   ييگؤکه   ريب  ۆز لالئبدآ

 ماجآ هو پار آ راتدۉه مئيگاي .ئدپئر ئاغچ اًئياي زاإ ئياۇ ئلاي رايالتاوو لۉ لالئبدآ .ئدپئغارياۇ افدئيات ئفاالض

 ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگئر اهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه ئلاودآ ًگيًيگيرليها   ًگئًئضاتآ يگۉياۇ .ئديادًئر رل ئتاب

 .ريدًل  يريتگ   پيليدا   وايب   ادًئيايب   ًگئًئئغلاپئلاد /!وۉلطۈب

 هيۆزاإ هيئي .يدتا   لۉبلا ئاغيماغغۉ ئًئاغغغۉ عيرب   مادر اي يگااۇ هد-ند   ئاغلمۉغغۈ پيلگ   اًئتاهسئد يگۉياۇ راتدۉه

 هد-ند   کلم  يب پيريگ اًئياي /ًگيريب  ۆز لالئبدآ/ يگۉياۇ سئطئچالض ئپغا هو سئپطئجاد ئًاغي ،اقلمۉيغۈ تارهۈد

 /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگئًئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه هد-هليغ   ،اقلمآ هيۆزي اإًيگيرليها   ًگييفؤۉک

 .يدتا   تدأ ،پۉلۈب ئزار  هتر غ   چاۆ  ۉب ريب  ۆز لالئبدآ .يدتا   لۉبلا ئًئئغلئالچ يگۉياۇ ىل  يب يتر غ   کيلسلم  يريتي   راز آ هًيرل  تيز  ر پ  

 رکل  س  گ   هؤچي ،يدتا   رل  غو  ئض ىل  يب يرگ  ػل   ماغ ىيچاۆ کره  يتي   هًيري   يًيهرا   يگۉياۇ .يدػرل  يب اًئتاهسئد يگۉياۇ راتدۉه

 :اًئبئجاد هو يدم  تر  ض   ار اتدۉه ايگر ۈض لالئبدآ ،يگۈض وادياتۉت رار لا هدًيلا   ًگيريب  ۆز لالئبدآ رل  ػاي هيئي .يدًگي   ئرل اۇ 

 تيسي   ىباي لالئبدآ يًيگيرليها   ًگييؤکۉف هد-ند   يدييد – هرهب  يغۈ امئياي ًگيًه   تاغو  غاغاب ود  کس  گ   ريب اديآ ئًئفاالض ۉب –

  .يدتا   مۉدراه وادياۇ ئًئفاالض ،پيرب   ار ايطا   صئر اد ىباي

 .يدتا   تايايکغ غائتۉه ىباي لالئبدآ ولۈب ود  ًيرل  د  ر رک  ض   ًگيًيرگ  ػل   ًگيريب  ۆز لالئبدآ ،پاًجائ ييوئگ ود  ػاي ۉب راتدۉه

  :ئديتآ ئغتۉه لالئبدآ

 ،پيييد -هرهيتي   وايئز  هًيرل  تيز  ر پ   ًگئًئلآ- ىل  يب يگۉياۇ ىض   ادغابيلکاي ئًاغي ،رۉدۉغ يبؤبض   ًگيًيطً  يک وؤيدا   ود  ًض   –

 .يدر د  ا   رکل  يهلدر  ؤه پئک يگااض ،ادًئئغيللۈب ۈقي ادار آ ترغ   ۉغ رگ  ا   .ًگيدتا   ترغ  

کايا ئًئتايايکغ ًگئر اتدۉه ،ادًئغغا ًگيريب  ۆز لالئبدآ ،اًئداب واپات تارضۉپ ئغتۉه لالئبدآ  اباز غا ريب  ۆز لالئبدآ .يدتا   تد 

  :ئديتآ پۆيۆه

 پيييد -رايپالاضاد ئلالد شاد ار ل اۇ  ئئغلاپئلاد هو رؤيديگ اًئياي ًگئيايئپاياد تهم  ادۉه لاۇ- :امئغل غۉ ًگيًه   –

 ئياۇ رگ  ا   .نيدلل  ب   رهالادآ ريزؤد .نيدر ر  يتي   اًئضاس ج   ئياۇ ،الطۈب ئكدالمۈب تب  را   شاد کره  ب   اس ج   يگاإ وؤد  يۆگ رگ  ا   .رل  يدر يتي  

 يدلأ ،ىيلو   ىيرر  ب   تًپ   ريب يگااۇ اديۈغ .ررل  ر  يتگ   امئغغا ًگيًه   هو ررل اتۉت ئياۇ ،رل  رض  ئگ ادًئر ۉزۉد ًگئيايئپاياد تهم  ادۉه

  .رل ۈب تًپ   هر ل  يکدأ مل  أ

 :يگااۇ هد-ند   يدتا   أگؤ وادياۇ ئراتدۉه ،پيلگ   هديد  يغا   ئًئطئياه ًگييۆزئض ًگئيۉلاۇغ ًگيديز   ئغتۉه لالئبدآ

 ىيطم  يؤتي   تاپآ ريب ئكدالمۈب ىيهکۆه يضر  چؤ ود  ر يب .الاۇل ااغر ائ ييگۆزاإ هد-ند   ،چغا ه،ليغ   ئتادضالاه ًگيػاي ًگيًض   –

 .يدييد –

 .يدلگ   اًئياي يگۉياۇ هجيگ نئر اي کس  گ   ريب يگۈيطاۇ .يدر ؤيطل  اي کره  ئگ کس  گ   ريب هًي   ئيايئپاياد تهم  ادۉه راتدۉه

 .ئدر ايامچآ ئًئطئپغا ًگييۆزاإ تاغو  غاغاب وادًئتاغو  وؤيياي مااغت .يدپيدا   رايئتائغ يگيلؤييۆديرکت   ايئپاياد تهم  ادۉه

 چياًغئ ىيچاۆ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ىييض  ۆد يريها   ًگيرًل  يهئه يگااۇ ه،دًل  گ   اًئياي يگۉياۇ راتدۉه

 :هد-ند   يدر يدليب

 !؟رل  يدتا   رل  ه  ؤي /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ هًييض  ۆد يريها   ًگيرًل  يهئه رمالئلاز  ۉب ،ييگمۆدر ئگ !ريها   ،یا   –

 ئياکمئ د ئًئيغا ًگيًييض  ۆد هد-ند   ىئيار اب ًگرض  ب   تاز اجا   يگااه رگ  ا   !؟رل  ۆ در ئگ او ۇر يريبج   هو ئهۉلۉ ز يًگطً  ي   يگااۇ
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 /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگيًييض  ۆد ىه   .رؤيدا   پل ات سيلطيلد   ئًئيغا ًگئياضماۇ ايئوغاۉه .ىييد  ا   پل ات

  .يدييد – ىئر ل آ  وادر مالئلاز  ۉب ئًئر آ يگۉياۇ هو ىيرد  ا   پل ات ئًئيغا

 ود  ياإ ار يگۈض .يدًل  گا   تاغو  هؤچرييب ،پيديگ هيۆياإ ،پۉرۉت ود  ًيري   تهم  ادۉه ئرئدآ .ئدر ايلۈب تو  ئب يگااۇ تهم  ادۉه ريها  

 هد-ند   ىيطتا   پل ات ئًئيغا ًگيًييض  ۆد لاۇ ،یغۈ ،کيدر ب   تاطۉغر يگااۇ- :ادياۇ .يدر ب   سئلاغ ريب ار اتدۉه ،پئئمچ اغاد

 :لاۇ ايگر ۈض .ئدپئلئز اي پيلييد -ىئلطآ رآ ود  ر يل  ر  ۆدلاإ  ئياۇ

  .يدييد – ىئرضۉوغغۈ هًگيلا   ًگيًض   يػاي لاۇ لااغيتادۉد ،راب –

 تهم  ادۉه هد-ند   يدر ب   يگۆررۆگ ار ل اۇ  ئياداغي ،پملج   ئرالئياغ .يدلگ   ؤکۉف -پۆيۆه هلي  - راتدۉه يگۈيطاۇ

  :لاۇ .ئدر ئاغچ ىيچاۆ یاداغي ۉغ يرۆغتۉا کيلؤه نئيار بائ .يدس رک  ئگ ار ل اۇ  ئًئتاد ًگئيايئپاياد

  .ئديتآ پيييد – ىيرد  ا   يگلغاز غۈ ىل  يب يتر غ   اقلمۈب ريها   ىه   –

 :رل اۇ 

  .رل  يدييد – راب يليلد   ادئملئلاغب ىل  يب ئتاد ًگئيايئپاياد تهم  ادۉه يگۉياۇ هد-ند   رل  يدتا   تدأ ار اتدۉه –

 :نئيار بائ اديۈغ

  .يدييد – ىيرر  ي  ا   يگااۇ ىه   ،الطۈب راب ليلد   ادياۇ رگ  ا   –

 هد-ند   رل  يدر ت  ئگ ظاب رل اۇ  .ئدلۈب ىئبات ايگاۇ ه،دير  ئگ ئًئتاد ًگئيايئپاياد تهم  ادۉه ،پيلگ   اًئياي ًگئر اتدۉه نئيار بائ

 ئدز ۉرۉت هًتيپ ريب هليغ   ،پيديگ ؤکۉف راتدۉه- :هر يب  ۆز لالئبدآ .رل ۉ دولۈ پئر مائچ وادالر ائ ئًئر رل ادله  ا   ًگيريب  ۆز لالئبدآ

 ئرهالادآ لاۇ ه،دًيريل  ر  يتي   راباد پيييد -رؤيدا   پل ات ئًئيغا ًگيًييض  ۆد ىل  يب ئيارهپ   ًگئيايئپاياد تهم  ادۉه هد-ند  

 ًگييگؤکه   هو يرل  يػيک ئلتارهۈد ًگئر پالار آ ،اديار اب اًئياي يگۉياۇ ايئپاياد تهم  ادۉه .ئدر ئاغچ يدهم  ادۉه ريها   ،پيرب  اي

 :وه ئدتر ۉتاۇ ادًئپار ات اغض ًگييۆزاإ هد-ند   يدتا   نئس اغت يگااۇ ئلاۇغ ًگيريب  ۆز .رل  يدر يزؤد هدر ي   لي اۇرل  تييض  

 ىل  يب ًگيًض   نيک چيد هدکه  سرک  ئگ شذالائ سيکطچؤ  هو هدکيلليهؤک ،ريدل  يغ   نئيجاًائ هو نئياهۆگ ئالدتاباب ىض   ًگيًه   –

 ىه   .ۈقي تاجاد يگااۇ ،رۉذػه   شاد وادر ار ۉتاۇ پالتاي ،پالاۇل اتر اۇ ًگيبط  ي   لئضآ ًگيًض   اد-غاغاب واديۉه .لدأ رابار اب

 وادًگئر يالار اي ًگيًض   هيئي .ًگئپطاليآ ئراض تر  ئدآ ييگۆزۆي هو ئلۇ د وؤد  ييۆد ًگئبللا ًگيًض   ،ىيرؤيليب .ىئيلار آ ود  ًض  

  .يدييد – کر  گ   ًگيگم  ػل  تدأ ىل  يب ًگيًه   ىيچاۆ يگم  چاإ ًگييؤًتيپ لاۇ .ررل ازيۉرۉت هًتيپ تااغمج   راپۈت ريب

 :تهم  ادۉه

 هو تايايئد يسيهأر ب  ي   ًگيسيب ئيگرات کييب   .ۈقي تايايئد هو کيليکاي يليد چيد ادمئبللا ًگيًه   ،کر  گ   کلم  يب –

 ريکيپ لۈغ هدًه   رگ  ا   .ىئر ۉدغۈب ود  کم  تا   پل ات يلکۆه هو ود  ًيػاي ؤييۆد ىه   .ريدپيدا   کؤ پ وادًئئغلاطئپاد کيرليکه  

 هد-هليغ   ،رالتاز  ولۈب ىل  يب ماتآ ولۈب وايآ همل  أ يدلأ يهر  ک  -ئلز اپ .ئدر ل ۈب وايآ يًلچ   اتاغو  ۉب لاۇ ادياۇ ،ادًئئغيللۈب

 ًگئر التاز  ولۈب ند   ىل  يب ىييض  ۆد نئيغاۇد ولۈب نيلؤه اهلاططئذيل آ  رب  هغائپ يتر  س د   يگيدد  ج  ر  د   يًگطً  ي   ًگيًيطب  ت  ر ه  

 يگۆياإ هو نيدتا   رايئتائغ يگيلؤييۆديرکت   ،يگۈهطر  ئگ ئرل اطئداد هو ئرل االو  ۉب ىه   .ئدپۉلۈب يپلبؤض   ؤييۆد مۉغ ۉغ ئطئر اب

 .يدييد – نئدپالاضاد نئز ل  ييۆيگکۆچ

 :يگااۇ ريب  ۆز لالئبدآ

 يگااض هد-ند   ررل  ؤيلگ   ًگائغغا ًگيًض   الكد وادر اتابيۆگ ند   وادر غاۇديۆگ ؟ًگيدتا   رايئتائغ يگيلؤييۆديرکت   يًگطً  ي   ىض   –

 .يدييد – !ئرئدآ يللم  گ   امئياي ًگيًه   رل اۇ  ،مالطۈب ريها   ىه   .ررل  ؤيدا   زر آ

 :تهم  ادۉه ريها  

 ئكًلئالي هو کيررپ  ت   هس يب ،ادئملئميل  ادمائتائغ رل اۇ  .ررل ئديايل اد يسيهأر ب  ي   ًگيسيب هو رئدس ئمئر يالار اي ًگيسيب تااغمج   ۉب –
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  .يدييد – ررل  ؤيدا  

 :يگااۇ ريب  ۆز لالئبدآ ادياۇ

 .يدييد – ئ؟ًگمئدتار اۉغ ىض   ااغر ائ ئلاي رد  ا   پل ات ئًئيغا ًگيًييض  ۆد ئياديب  اۉ ىباي راتدۉه –

 :تهم  ادۉه ريها  

 يگااۇ ىض   ئلاي سم  تيگ لاۇ .يدپيلگ   ًگائتاهسئد ًگيًض   لاۇ .ئچدغا -ود  ًگيلا  -  ئكلاپو  يب ًگيًض   اديب  اۉ ۉبآ راتدۉه –

 ههؤي ًگيًه   ادياۇ ،الطۈب وؤيدا   پل ات ئًئيغا ًگيًييض  ۆد ود  ًيطگ  لر  ئي تمائتائغ کؤ پ لاۇ رگ  ا   .ًگيديلم  تا   ئكلئػاغي

 .يدييد – ؟وۉلطۈب نئتاياًج  

 هدر ي   لاۇ ئياۇ هد-ند   ًگيکيد رئداچ ادًئضاتر اۇ ًگيهر  اد- :ار ل اۇ  هد-ند   يدر ب   هًيلا   ًگيرلل  يکو   ئياۇ ريب  ۆز لالئبدآ

 :يگااۇ ايگر ۈض .ئدر ئػبات پيييد -يگالالض ادئملاغضطۉت

 رکت   ييؤًتيپ لاۇ رگ  ا   .ًگئرضادار اۉغ تاد پيييد -کچ   لا   ود  ػاي ۉب- اًئغغا ًگئر اتدۉه .وؤيرب   تدل  ئه یآ يکاي يگااض –

  .يدييد – ىيرر  واإ زۆي هؤگمتا   پد   ئياۇ ايگر ۈض ،ىيرر  ۆدلي اإ ًض   يلکاي ه،طم  تا  

 ورر  د   يگۈيطاۇ .يدتا   وايب   يگااۇ ئياداغي ،پئر ئاغچ اًئياي يرۆغتۉا نئيار بائ ،پۆغۆد لاضوۈد ه،دًت  ي   پئر اب ار اتدۉه راباد ۉب

 .رالئدئلالمۈب نج   هدگ  که   ؤيکؤلميب الكد ،پار اۉغ گؤکه   سيکطيلًيب رل اۇ  .يدلل  ب   ئًئلتآ يگۆه چاۆ  هو ئيادايئپ يگۆه چاۆ 

ي ريب هد-رگ  ا   .رالئدئلالمآ پئر مائچ ود  ًيررل  ي   وادر ۉتي اۇدهم  ادۉه ريها   ،پيريگ هًيچاي ًگيرد  ؤغ ورر  د   الطۈب ايگر ۈض

  .رل  يديلم  تا   ًگج   ئلاي رل ۈب يللب   يگيدلدأ ئلامغالئغر غا ىل  يب ريالادر ه   هر يب  ۆز لالئبدآ ،اطيمائچ ود  ًيريگل  اإ

 :يگااۇ ،پئدار اۉغ ىل  يب ادايئپ ئياض يلله ا  و ئلتآ زۆي ئطيلا ىباي ييؤد ىل  يب يلکاي راتدۉه

کاو هدر ي   چيد يًلچ   هًيگيػاي ًگييگؤکه   ؤت –  – والالض هدگ  لۆج ريب وؤيليييد -رره   لۉًتاب- هدًيگت  ا   ًگييگؤکه   .امتۉت ه 

 .يدييد

 زۆي چاۆ  ئرئهآ ىباي ليافۉت وۆگ يًجيکاي .يدر ب  اي ىل  يب ادايئپ زۆي هو ئلتآ زۆي يکاي ئئمر ات ىباي هرآ وادًئس ائ يگۉياۇ ايگر ۈض

 زۆي ترإد يگااۇ ،پئر ئاغچ ئيابالاغض ىباي صيلا ىباي تهم  ادۉه وۆگ لۈغ تۉد .ئدتار اۉغ ىل  يب ادايئپ زۆي چاۆ  هو ئلتآ

 زۆي ظبؤ هو ئلتآ زۆي ظبؤ يميمت   ىباي رئهآ ىباي وامۉغي ايگر ۈض .ئدتار اۉغ وادًئس ائ ًگئر ل اۇ  ،پيرب   ئًئلتآ اهالياض ئياض

 ئياۇ ،پيرب   ؤميمت   هرآ ىباي وايات ىل  يب ئاغدياب ريدليبت   ئًئلتآ يگۆه يکاي وۆگ ييجۆچۉا .ئدتار اۉغ ىل  يب رگ  ػل   ادايئپ

 -يذيؤييلوي اإل هو يذيلۉضر   يل هو يدلليل ۉتاضر ۉيًا  - :ادالدياب لاۇ .ئدتار اۉغ وادًئس ائ ًگئر ل اۇ  هو يدلل  ب   ئغابيۉغغۈ

 .يدليريتي   هًيري   هديۆگ چاۆ  هدغۆريئگ ۉغ عاي ۉب ،پيديغ   .ئدغئلئز اي پيلييد

 ئلتآ زۆي صيلا ىباي ييؤد .ئدۈلي ئراباد وادر ل ۉب ًگيميک چيد .يدًمل  ج   هدًيگيػاي ًگييگؤکه   ئراب ًگئر يالۉغغۈ لاۇ

 ئلۉغرغۉ ريب .نيدل  ۆيئگ ئمئاغر اي ه،دميًت  ي   هًيطم  ػچ   مس  هز  - :رؤيرب   يگۆررۆگ هليغ   لاۇ .يدر يگ گؤکه   ىل  يب ادايئپ يلله ا  و

 :ار ل اۇ  ىه   .رالئدر ئتاۇ رلل  يکو   ،مۆدر ئگ رئداچ

 .نيدييد – کج  ػرل  ۆگ سئآغ يرکيب ىل  يب يگۉياۇ .ًگئر مائچ ئراغاد ئيايئپاياد تهم  ادۉه –

 :هد-ند   رل  يدره  ب   يصاۆ ههۆزئض ًگيًه   رل اۇ 

 :پئر ئغئغ ار ل اۇ  صيلا ىباي ييؤد .رل  يدييد – کر  گ   يزئض ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه هس يب –

  .يدييد – ىئر اپاچ ئسيگئۉًيۈب ًگئس ًگئئر اب ،اضالمۈب .ًگئر مائچ ئراغاد ئياۇ –

 يگۉياۇ ،پۆغۆد وادتآ اًئداب ور  ئگ ئيي اۇيؤد .ئدئمچ وادر ئداچ يزاإ يگۉياۇ ه،ديد  يغا   يزئض ۉب ايئپاياد تهم  ادۉه

 :پۆپاإ ود  ًيلا  

 ود  ًيرًل  ت   ئًئر الغاب ًگئر ل اۇ  هو ىيير  يچگ   واچدئلغئ يرلل  يکو   يدلأ يکدأ ر ي   ۉغ ،ًگيرب   تاز اجا   !تييض   يلب  ت  ر ه   تًل  ب   ،یا   –
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  .يدييد – ىييد  ا   ادئج

 :تهم  ادۉه ريها  

  .يدييد – ريدلدأ يلکم  إ د وغا هديۆياإ ًگئيادۉد !ىيرضو  د  ا   ظاد لالآ –

 ادًئتضآ ًگئًئضابئل ئًئر الاغر اي رل اۇ  .يدلگ   وۉغغۈ ريب وادهاغ رئدالر ائ- :هر يب  ۆز لالئبدآ رل  ؤکد  يگۆررۆگ ۉغ رل اۇ 

 ًگييۆزاإ ند   لاۇ يگۈيطاۇ .رل  يدر ب   راباد پيييد -رالئدر مائچ ئراغاد وادر ئداچ يدهم  ادۉه تييض   رل اۇ  .ررل  يدپل س يگ

 کره  ب   مادر اي هدهم  ادۉه ريها  - :گؤکه   .ئدئمچ ئراغاد هد-ند   ئديالتآ ،پملج   ئًئر ًالئبات هو ئًئر يالار اي ،ئًئر يالغاۇد

  .ئدلۈب تاغ وأر اإ يگاۉه لكاد .يدغۆد راباد پيييد -ررل  يدپيلگ   پيکچ   رگ  ػل   وادهاغ رئدالر ائ ىيچاۆ

 :پار غا ايئپاياد تهم  ادۉه ،اًئداب ىت  ي   پيلگ   هر ي   لاۇ ىل  يب يػيک يللا   ريب  ۆز لالئبدآ يگۈيطاۇ

 .يدييد – ؟نيديپميرب   پيدا   تدل  ئه ىيچاۆ ًگيگم  تا   يگلغاز يگا غۈاض ئيآ يکاي ۉب ىه   –

  :تهم  ادۉه تييض  

  .يدييد – ىئر ئدپۉلۈب وؤيرۆچاإ يگلغاز غۈ يًلچ   اتاغو  ۉغ ،رۆکۆ غ ايادۉد –

  :ريب  ۆز لالئبدآ

 ىض   .نيدر ب  يغۈ يًض   ئلاي رر  ب  اي وۉغغۈ الطۈب لاۇ ،ئلاي راز اي اهاي ار اتدۉه ًگيًض   ىه   يبؤبض   ،مۉدلۈب ىه   ئچيگلغاز غۈ –

 يػيک اقر وغۈ ود  يگۆه يکاي هديۆزاإ ًگييگؤکه   هًگيد .ًگييطؤيدا   واهۆگ پۆدياإ ىئر ل ۈب شل اد تايگطآ ود  ميلا   ًگيًه  

 يدلأ هد-ند   ىيرملج   يررل  گ  ػل   هديۆزاإ ًگيريزؤد .رئدادمئر ايئتائغ ًگيًه   ئراب — ند   زاجئد ،ند   هًيده   .راب

  .يدييد – ىئر ار ئتاي پئضاب ىل  يب پاز غا ئرالغادئغر غا

  :تهم  ادۉه

 ادًئغاب ًگيػاي ۉب ىه   رگ  ا   .مۉدپغۈ مؤييا   ريب ود  ًيػاي ککم  چ   وۉغغۈ ىه   .نيدم  ييد -رب  يغۈ رگ  ػل   ىض  - ار اتدۉه ىه   –

 .يدييد – يدس م  تي   هر ل  گ  ز اإ عاي ۉب ،نئدهالطۈب

 :وه ئديپالاز غا ريب  ۆز لالئبدآ

 – رل ۈب يجۆزئچ چئلغئ ود  يگۆتضاۆ ًگيًض   ،اضالمۈب ،ئويگا غۈاه ًگط  ػل  تدأ رگ  ا   ،يدتي   پيلگ   هر ي   ۉغ عاي ريزؤد –

  .يدييد

 :يگااۇ صيلا ييؤد

 تدأ يگااض لاۇ ،ئمًگۈلل  يب ؟ًگيرضؤيم  ل  ز ئض زئض ئكيل  هًگيگچ  لاإ  زاإ هد-ند   ًگيرضؤيلم  يب يًگيدتد   زاإ ىيچاۆ ههؤي –

 هًگيد .رئدئلالد شاد غائلاپئلاد ود  ًض   ادئمرلادًيد هو ادئملاوالت ه،دپد  ا   ،ادمئلائ ه،دب  ت  ر ه   ،ادلئضآ لي اۇبؤبض   ،سره  ب  

  .يدييد – رايلۈب تو  ئب ااغلمآ ايۉًيۈب يًيػاي ئكلاپئلاد يگااۇ غئۉيلۈذيادۉد هو ئئغلاوالت

 ،رئدر ل ۉغ هًگيد ريل  ؤيري  ا   اًئس ائ ًگئر ل اۇ  مر  گ  ه  - :هدير  ئگ ئًئئغدز آ ًگيًيػيک ئالدًئياي يگۉياۇ هد-ند   يًييؤد ريب  ۆز لالئبدآ

 :وه ئدتآ تابياد پئر ئغئغ هيۆتضاۆ يگۉياۇ ،پيدا   واهۆگ پيييد -ريدلدأ پئک

 ًگيًه   ئاغپر ۈت ماغ هو ىم  ي   ،زاجئد يدلأ وۆگ ۉب ،ييگمؤيلم  يب ىض   ؟ييگمؤيدا   تضلا هس يب ىل  يب ًگيگيطلپ   هليغ   ىض   –

  .يدييد – ىئر ار ۈغض يًگيهد   ىل  يب چئلغئ يتيي هديۆزاإ ًگيريزؤد .ريدد  ميلا  

 پيلگ   ىل  يب ئلتآ زۆي چاۆ  ئكر ات ىباي هرآ ود  ر يب .يدطل  اي اقلمۉپۈت هيۆتضاۆ ًگيًييؤد هو ئدر ئض ئًئجئلغئ ،پيييد هليغ   لاۇ

 پۉلۈب ئلاي تاۇ رل اۇ  .رل  يدپۆيۆه ار التآ اقيآ لي   ،پۉػلۈب ئلاي اغد ريهد   .يدپيًيگ   ىوغ  ئج ،پئر ئض چئلغئ يطيدلأ .يدتي  

 .ئدر ايتغا پغاۈج یاهاغۈد ار ل اۇ  تهم  ادۉه ريها   .رل  يدر ب   مل اض يگااۇ ه،دًيريل  ر  ئگ يدهم  ادۉه تييض   هيئي .رالئدلۉپۈت

 :ايگر ۈض
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 .يدييد – !ًگئلاض اس ًگئئًغئ ئسًگئئجئلغئ !ريالغاۇد ،یا   –

  .رالئدلاض اًئر ًالغئ ئًئر الچئلغئ ورر  د  

يک ادًئر يالامک   ،ئدئلاغر اي ئلۇ د يطيدلأ .يدتي   پيلگ   ىل  يب ادايئپ زۆي چاۆ  هو ئلتآ زۆي چاۆ  رئهآ ىباي ليافۉت ايگر ۈض  رالاهپ 

 ايگر ۈض .رل ۉ دلۈب وامئداغ ئتالاي ًگييگؤکه   .رالئدپۉتۉت ييئگ ادًئضار آ ًگئًئر الللغۉ ًگئًئر التآ ئًئر ل ايس اي .ئدغئلۉ رغۉ

 ئًئر الچئلغئ هو رل  يدپۆيۆه هيۆتضاۆ ًگئتآ رۇد وئطغۆهۆک يطيدلأ .يدتي   پيلگ   ىل  يب ئراپۈت زاإ ابالاغض صيلا تهم  ادۉه

 واردغۉ .رالئدپۉيغۈ يًيرل  ۆ زر ۆگ ادًئتضآ ًگيًيرل  ييگًگز  اۆ ،پيًيگ   ىوغ  ئج ئراض .رالئدپالغات پيريدلاي رئغاًگا  

 پۉتۉت ،پيدا   ريزؤد ئًئر يالامک   ررل  گ  ضا   ادايئپ يدلأ .يدتي   پيلگ   ىل  يب ئيۉغغۈ زاإ شابپآ ىباي وامۉغي .رالئدر ايلااۇ

 :پۆروي اإيۆزۆي پار ات اطيلا ييؤد هو ئدلغا وار ياد پۆرئگ ئرل اۇ  ريب  ۆز لالئبدآ .رل ۉ در ۉد

 – زارهاتغۉ ئًئياج ند   يػيک ريب ،نط  تا   تار اػائ هجک  ي   ىه   رگ  ا   ،يهسييگؤيلم  يب .سيًگيپطيدا   ًگئيگار تئپ ئيادايئپ هو ئًئلتآ –

  .يدييد

 :صيلا ييؤد

 .يدييد – ًگيدر ر  ئگ ئيۉرۇز گًيًيلا   ًگئر يالادر ه   هديۆزاإ ًگئتارضۉپ ۉغ ه،رضب   ههسرک  ئگ ريها   رگ  ا   ،پياد ،حاو  –

 .يدطل  اي اقلمۈب لغۉػه   هغو  ئض ىل  يب رالئلتآ ئالدًئياي ،پئر ئض چئلغئ هد-ند   ئداًجائ ود  ز ئض ۉب ريب  ۆز لالئبدآ

 مادر اي هيۆزاإ رل  يلگ  که   ريب  ۆز لالئبدآ .رل  ۆ دز ۆد پاض ئريالار اي يگۉياۇ .يدر ب  اي ئًئلتآ ريب اًئياي ًگئهر آ وايات ئغابيۉغغۈ ييؤد

 :صيلا ييؤد .يدپيدا   واهۆگ پيييد رر  ب  

 هس يًگيريب ىل  يب ئكلػًگئلاي ود  ر يب .سًگئئطئتالاي ًگيًيهر  اد ًگئيادۉد سيض .ًگئلئر يآ وادار آ سيض !ئتالاي ًگييگؤکه   ،یا   –

  .يدييد – ىئضالمۈب تاز  ريب

 صيلا ىباي ييؤد ىل  يب ريب  ۆز لالئبدآ .ئدًئض ييوئگ گًيريب  ۆز لالئبدآ .رل  يدتيگ هًيرل  ياإ زاإ ئراب ًگئًئر هالادآ ًگييگؤکه  

 هًيرغ  ۆد ار اي هًيريب هد-ند   يدلگ   اًئر ل اتر اۇ ايئپاياد تهم  ادۉه .رل  يدلگ   اًئر ابار اب ًگيًيريب-يريب هو رالئدر ئض چئلغئ

 لالئبدآ .يدتي   پيلگ   ىل  يب اقدياب هو ليبت   ،ئلتآ يگۆه يکاي وۆپجاۆ هرآ ىباي وايات ،رل لار ۉد ادياداغي ۉغ رل ۉب .ئداميغۈ

  .يدتيگ واديۉغۉد ،پۆرئگ ئياۇ ريب  ۆز

 :يگااۇ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ايئپاياد تهم  ادۉه

 – رل ۈب مار اد ککم  إ د وغا هدًيهر  اد ًگئيادۉد .يگؤمتا   ظۉراۉ هو ًگئلاض اس ًگئئر ًالغئ ئسًگئئر الچئلغئ !ريالغاۇد ،یا   –

 .يدييد

  .رل ۉ دلۈب وۉيۈب اًئيارهپ   يگۉياۇ رل اۇ 

  :ار ل اۇ  .ئدر ئاغچ اًئياي يًيرل  تييض   عئيار لۉ هو يًيرل  يػيک يللب   ًگييگؤکه   هد-ند   يدتيگ هيۆياإ زاإ ريب  ۆز لالئبدآ

  .يدًييؤک پيييد – سًگئئدالغات هکي   يًه   سيض .ئدر اب نئهاًائ ىي  يد سيًگيرضد  ا   ظو  ئض ىل  يب نئر يالامغۉد ًگيًه   هس يض –

 :رل اۇ 

 ىل  يب ئرالتلو اإ ًگئًئلآ هو يرل  تيز  ر پ   ًگئهلاططئذيل آ  رب  هغائپ هيئي .صئر ئدادًگئياميپ  -يددأ ًگيًض   سيميدلأ ًگيسيب –

 تهم  ادۉه ،نيلؤه هس يب .صيرؤيليب چر ۈب هس يهۆزاإ ئاغهالالض ئًئتارهۈد-ئًئالد ًگئر ل اۇ  هد-ند   صيرم  تا   ظو  ئض

 يگۉياۇ ،رۉدۉغ تاز  ئرۇغد .لدأ يػيک وايل س ائ ئئغلاپئلاد هو وؤيط  يۆک ييؤييۆد لاۇ .زاپمغۈ هًتيپ ريب چيد وادايئپاياد

 ور  ۆدلاإ  وۆگ ۉغ ئياۇ ىض   رگ  ا   .رک  چ   ااغز اۉ عاي ۉب ،اضالمۈب رگ  ا   .رچ  اإ هًتيپ ۉب اديۈغ ،رب  يغۈ ئياۇ يگۈض .ظل الائ ىل  يب

  .يدييد – رالئدز اميغۈ يريد تارضۉپ ريب يًض   ،ًگئدالطۈب

 يگۉياۇ ئيايئپاياد تهم  ادۉه .رالئدغالاغب ئكغار اي ادًئضار آ ًگئر ل اۇ  هو رل  ۆ دغۆد ار آ رل  يػيک ئلتارهۈد ئلػئيار لۉ ايگر ۈض
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 .يچداي تيآ ادًئضۉرۇغد لۈغ هد-ند   يدتا   تدأ ادار اب يگج  ره  يتي   وايئز  يگااۇ ادًئر ۉزۉد ًگئر ل اۇ  لاۇ .رل  يدر يتگ   هيۆگغئک

 لاۇ ه،دًت  ي   اياو ر ه   کيلؤلمئبدآ تابۈي .يچداإ هچکيرليزؤد هًتيپ لاۇ ،پيديغ   .ئدر ايتغا اًئس ائ يرگ  ػل   لاۇ ايئپاياد تهم  ادۉه

 يگااۇ واداج .ئدلغا هگيلؤلمئبدآ سيلطًج  ج  -او اد لکۆه .يدر يتي   ار ئدآ يًيػاي ًگيريب  ۆز لالئبدآ لاۇ .يدر ب  اي ئجاججاد

 .ئدلۈب يلػيگد  

 

کايا  تد 

 

 :ررل  يدپيييد هليغ   رالئچتاياو ۇر

 واردغۉ لي اۇيۆگ ىت  ي   يگااۇ ئتابۈي ئكلاپئلاد .يديػيک ؤييۆديرکت   هو اوالت ريب ،مايالمآ ايۉًيۈب يًيػاي ئكلاپئلاد کيلؤلمئبدآ

 :پئپاي ئياردغۉ ه،دًيريل  ر  ب   راباد ظۈد ،پيييد -يدتي   يگااض ئتابۈي ئكلاپئلاد- يگااۇ .ئدر اب واردغۉ ادًئياي هو ئدر ايلااۇ

 ،پمئلغا ود  ًيري   ،پيييد – ىئر اپمات ئئغلتادار اپ ۉب ئلاي رل  يب پلااۇ ادياداغي پئضاًئه يًض   يدًاي .لۈب اغض ،ظۈد –

  .يدتيگ پيًگيض اًئضار آ ًگيػاي

  .يدر ۆدلي اإ ًيػيک يگۆه هؤچرييب وادر ًالئئغبات هو وادر ل اباداض لاۇ .يدر ب   کيرليها   اجاججاد

  :رؤيييد هليغ   ايداي ىباي وابآ

 ىيطم  يؤًل  پ  د   ادًئتضآ ًگئمئاغيآ ًگيًه   ئاغپر اي ريب ًگيًيکا   ود  ر يب ىه  - :ود  کيلؤلمئبدآ ،يگاإ وادًئز المۈب اپئلاد ىه   –

 يػيک راپۈت ريب وادر يالالمۉضۉه- :وۆگ ريب .نيدتيغا   يًيًي  يد -ىيرؤيم  چگ   ود  ًيگر  و  ئت ًگئئغرلاس ًيکا   ىل  يب لئر غۈ ىي  يد

 ىي  يد -کر  گ   کره  ب   ادتاهاييگا لئاه ئًئبغاۈج ًگئًئيغا ًگئر ل اۇ - ه،د-هطتي   پيلگ   تاد وادجاججاد ،پيييد -ئدلئر غئ

  .ريدلدأ تاز  غاغاب واداللمغا سئطتااغپغ   ۉب .ۈقي يضۆرکاۆ-لئر غۈ يليد چيد

 

کايا  تد 

 

 :ئديتآ کيلؤلمئبدآ

 ىيچاۆ يلکۆه ؤييۆد- :ههۆزاإ-زاإ ىه   ايگر ۈض .يدتا   تضلا هر يب  ۆز اللئبدآ يرگ  ػل   ًگيديسي   مؤکد  ً  يده   ممايالمۈب اپئلاد ىه   –

 ،نغئالمۈب ريزؤد اتاهايلئ ىه   ؟رئدئملتاغبتب   هو ئكلسئطتااغپغ   يًگطً  ي   اقرهمئ غئلاد راپۈت ريب وادر يالالمۉضۉه

 ًگيهۆزاإ ايگر ۈض .نيدييد -ىيرؤيل  يد مادر اي وادئيگر ات کييب   ىيچاۆ نيگيلسکم  إ د اقدؤي ئًئيغا اهجاد ريب ًگئيالمۉضۉه

  .مۉدر ۉد ااغهلااۇ زاهاي هو نئدر اب هًيديجته   ًگئلۉضر   ،پيدا   یارجب   ئًئجاد مطالائ هدهۆروإد ود  ا   ئكلاپئلاد

 هدير  ۆب يگااۇ .ئدر ۉذػه   هدکيلس  يکؤ پ هو ادئملاوالت لاۇ .ئدر اب لايآ ريب ود  ًيررل  ۆوج  ۆه ًگيًيديجته   ًگييؤًيده   هدر ي   لۈغ

 :پۉرۉد ادمئر ابار اب هو يدلگ   هًيگيػاي ًگيديجته   لاۇ .ئدر اب ئراباد ود  ز ئض ۉب يگۉياۇ .رل  يدر ؤيييد

  .يدييد – ؟يًگميدکم  إ د ند   وغا اهجاد ريب ىض   !ئضاتآ ًگيديلو   ،یا   –

 :پار غا دأير  ۆب ىه   اديۈغ

  .نيدييد – يدلۆکإ د ىل  يب ئكلالدؤي ئريالغا مۉلۉ ز هو ئدلۈب ليض اهجاد لاۇ –

 ئكلئپلاًطائ لاۇ .ريديد  ًيتک  ر  ب   ًگئًئباًطائ يگۉياۇ ؤيئگ ،ييد  ا   شل اد ييۆلکۆه کيلؤييۆد يگۉياۇ ًگئيلااغيتادۉد

 اپاض يًيرل  ز ئض ئجآ ًگيرل  يچيگۆررۆگ وؤيگد   ئجآ ند   وادتمائالد .يدر ؤيًگل  يد يًيرل  ز ئض ًگئر الئچسئاغو  ،يدر ؤيدا  

 .ئدر ئػبات هگيلؤلمئبدآ ىباي تيلو   ئلاۇغ زي اإلکۆه ه،دًچ  گ   ئتابۈي يگۉياۇ .يدر ؤيدا   ظۈي ىل  يب يگيًليريغ ًگيًيگيللز  ئگ
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 کيلؤلمئبدآ ىباي تيلو  

 

 هديلو   يطج  ا   يگۉياۇ .رل  يدػل  تدأ هدًيطيميرگيي ًگئًئيآ مار ياب ًگئلئي ئيج-86 ىل  يب واو ر ه   ىباي کيلؤلمئبدآ ىباي تيلو  

 ًگيًيگيػرک  يت ترإد ًگئلئي ئيج-96 اددئمئػم لاۇ .يدر ۆض مۆکئ د یآ زۉۇلد لئي زۉۇلد لاۇ .ئدايئر اه شابپل ۉبآ تًيب

 ئتلآ لئرق لاۇ .ئدپۉلۇغد هدً  يده   لاۇ .ئدئمچ از اًئج سيسل  ئبدآ يگااۇ .ئدلۈب تاپو   ييۆگدۉر ادًئضاتر اۇ ًگئًئيآ ييجۆدر إد

ً  اي- ادًئػاغي ًگيًيگۆ زۆي .ئدر او ۉض ئلغۉ زاإ ئبئجاد .ئدتئلاد لاغماغ يبيتؤک يگۉياۇ .يدر ۆض رۆهاإ لئي  هو وۉتي  ه   هکً

ً  اي   .ئدر اب غئز اي ىي  يد -وۉتيييه   مۉذً

 

کايا  تد 

 

 :ررل  يدپيييد هليغ   رالئچتاياو ۇر

 :يريب ًگئر ل اۇ  .رل  يدر يتگ   يميجچي  ۆه ئياض يکاي اًئياي ًگيديلو  

  .يدييد – رؤيًلل  يلد   ًگيگيدکج  تا   ئكلاپئلاد لئي يميرگيي ًگيًض   ود  يۆزۆي پاضاد –

 :الطۈب يريب يکل  يب  

 .يدييد – رؤيليًل  تيگطک   ًگئئغداللجۈب واو ۇرۆکمئ د پلالئي عئمتلآ ،ادئملئميل  هًيرلل  يلد   ًگئر ل س ئدلئي –

 :تيلو  

 ئكلاهادئه ،ىيلو   ىيرد  ا   نج   لاه ىل  يب کۆ لز ئچگآ ريب هليغ   ،راب یادۉد .ىئر ايمادلآ ند   هس ييگۆزئض ًگيسيًگيکاي ًگيسيض –

 ئلاي کلج  اإ  ريتر ا   ليدا   ،ىيلو   ىئر الػئاغب يگاۉه-يگااۇ ،پئدغار اد ئرل اۇ  هد-هًي   يگۈض .رًالئيطالياۇ پيييد ىئر اغاي

  .يدييد – رًل  يطييد

 هد-ند   يدتا   تي  ضو   يگااۇ ،پئر ئاغچ اًئياي زي اإگيلؤلمئبدآ ىباي واميل  ۆض ئيغاۇد زاإ ه،دًل  گ   ىئالي يهۆلاإ  يگۉياۇ

  .ئدر ئػبات يگااۇ ئئغلاپئلاد

 

 کيلؤلمائبدآ ىباي واميل  ۉض

 

 ًگئًئيآ ييجۆدر إد ًگيًيگيػرک  يت ترإد ًگئلئي ئيج-96 ىل  يب يگۉياۇ .ئدپۉييا   ۉبآ ئهالل ًگيگيلؤلمئبدآ ىباي واميل  ۆض

 ييج-98 لاۇ .ئدضابپآ تًيب هديلو   يطج  ا   يگۉياۇ .يدتا   ئكرلادهۆکئ د یآ زۉۇلد لئي ريب لاۇ .رل  يدػل  تدأ هدًيطيکاي واۇ

 لااغتلالآ ،یغۈ/ سيسل  ئبدآ ىباي راهاۇ يگااۇ .يدتا   لۉبلا ئًئيارهپ   ًگئالد اددئمئػم ييۆگ ايًآ ايۉياۇ ًگئًئيآ راپاض ًگئلئي

 يگۉياۇ .ئداديب  اۉ ۉبآ ئلغۉ زاإ ئبئجاد .ئداييلئۉر ۉبآ ىباي صيل   يبيتؤک يگۉياۇ .ئدئمچ از اًئج /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ

 .-يدليکو   لامئغي هو ۉدلالايئبضاد ،يدلليب ۉتيؤهأ- :ئطغئز اي ًگيًيگۆ زۆي

 

کايا  تد 

 

 ،اديمائچ اًئتاغت ئكلاپئلاد کيلؤلمئبدآ ىباي واميل  ۆض :ريدپيريتگ   هليغ   ادًئباتيک -خئر ات- ًگييۆزاإ ئرابات ريرج   تهم  ادۉه
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 تم  رد  ه   هو ئكللئدآ .ئدر ئيآ يگکم  إ د وغا وادياداج لاۇ .رالئدلاض اًئًغئ ئًئجئلغئ تاضايئض ،أر ئگ هًيطه  سرک  ئگ يگۉياۇ

 ظۉتۉت هديۆروإد يگۉياۇ .ئدتار اۉغ اهۉر ىل  يب رگ  ػل   يجۆضوئب يگيلؤلمئبدآ ىباي هميضلۆه ئيغاۇد زاإ .ئدياي ئًئاغچاض

 اجاد لئي لۈغ کيلؤلمئبدآ واميل  ۆض .رالئدياز غا عيًگي   ئلاۉ  ادپار تا   ريب رد   لئي لۈغ .ئدغارياۇ هدر ي   لۈغ لاۇ .يدًل  ي  ا   مۉر

ه و وادر رل ئجادۉه .يدتيگ اًئر ۉبغۉ کر  بؤۆه ًگئًئباًج   ًگيررل  ب  هغائپ الطۈب ود  ر ي   لاۇ .يدتا   یارجب   ئًئز ر اپ جاد هو يدتيگ

 .يدر ب   ئكلياب پئک هًيرل  تيز  ر پ   ًگئر ل اۇ  ،الطۈب ولۈب تاپو   نيک .يدر ب   رل  ػگ  ػپ   پئک اًئر اب ،الطۈب يريد ادتايآ نيک وادر رل ايطا  

 نرد  يد يگۆه زۆي يگااۇ .يدد  ً  يده   /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ پئلات ۉبآ ىباي ئلآ ىباي ىييض  ۆد ىباي ئلآ

  .يدر ب  

 غئۉريۉب ًگئياميل  ۆض .يدر ب  اي ريطي   يگۆه وادهۉر کيلؤلمئبدآ ىباي هميضلۆه ئيغاۇد يگۉياۇ ادًئتاغو  واغارياۇ هدً  يده   لاۇ

 يگۈيطاۇ .رالئدر ئچغا وۉيۈب ود  کم  تا   لۉبلا ئهطالائ رل اۇ  .رالئدر ئاغچ هؤگرهيگ اهطالائ ئرل اۇ  .رل  يدر يتگ   ؤًيده   ئرل اۇ  ىل  يب

 اياميل  ۆض ىييض  ۆد ىباي لالئبدآ .رالئدپاچ ئًئر يالۉيۈب ًگئر ل اۇ  هديۆيگاإ ًگئًئر ۉبغۉ ًگيرب  هغائپ ىل  يب غئۉريۉب ًگئياميل  ۆض

  :پار غا

 پغاۈض اد-يگااه ،یغۈ ،ىيير  ۆدلاإ  ىه   ئياۇ .رًل  يرضب   يگااه يًيريب وادهۉولۈ لاۇ ،یغۈ ،يگۉريۉب !يريها   ًگيرًل  يهئه ،یا   –

 .يدييد – وۉلطۈب لئضاد

 وادادايئپ ريب لالئبدآ .رل  يدر ب   هًييض  ۆد لالئبدآ ،پيريتگ   ئًئطئچغابلۈي ًگئهۉولۈ لاۇ ىل  يب غئۉريۉب يگۉياۇ يگۈيطاۇ

 :واميل  ۆض .ئدر اب ئكيلۉيۈب ريب ئكيلاه ظبؤ اديۉًيۈب يگۉياۇ .يدطل  اي اقرهاۉ واديۉًيۈب ًگئًئهلۉر لۈغ هد-ند   ئدلآ چئلغئ

  .يدييد – راۉ هًيطلل  ک   ،راب ريهد   اديۉًيۈب ،ارهاۉ ايۉًيۈب يگۉياۇ –

 .ئدلغا وار ياد يگااۇ ئكيل اد .يدطک   هليب ىل  يب ريهد   ئًئغاب يگۉياۇ ،ىيلو   ئدر اۉ چئلغئ ريب هليغ   ود  ًيطپ  د   يگۉياۇ لالئبدآ

 :لاۇ يگۈيطاۇ .يدلدأ ئوغۈ ريب وؤک يريهد   يگۉياۇ .يدر ئگ پئلآ ئجئلغئ لاۇ واميل  ۆض

  .يدييد – رئدضار يه ئتاوو لۉ ًگئر ادياد ادالرهاۉ چئلغئ هدس يض اهما   .سطم  ک   لاۇ ،ايطلي اۉ ػيک ريب غاغاب ئجئلغئ ۉب رگ  ا   –

يي يًب   .رل  يدر ب   عگ  ػپ   نرد  يد يگۆه زۆي هد-هًي   يگااۇ ىل  يب غئۉريۉب يگۉياۇ ايگر ۈض  ًگئًئلآ نيک چيد وادًئر ل اپئلاد هاۉه 

 ود  ًل  يدا   یارجب   رل  ػاي .ئدياهالغالئض ئلاي ئيػالغالئض يگۉياۇ هو يديؤرهئگ ئوغۈ ئلاي يغر ئگ ئوغۈ يگۉيي اۇًيضر  ب  ي  

 .يدلل  ب   رغ  ۆدضار يه ئياميل  ۆض پۉييا   ئلاۇغ زاإ لاۇ .ئدار ياي ىل  يب ئكلئػاغي ادپئضر اي هو ادز اجئد ئدآ يگۉياۇ ،يگۈض

 واميل  ۆض .يدتا   لۉبلا ئًئئغلئالچ ًگئالد ،ؤيکؤمتي   غائلاپئلاد پۉييا   ئلاۇغ يگۉياۇ هيئي .يدلگ   غائػمئد پئيلۇ د ود  ً  يده  

 اهاًتدأ ،پملج   يًيرل  يػيک لامئيات يدلأ ًگئاغر ائ لاۇ .يدر ؤيره  ب   ئكلئز ار  يگااۇ راهاۇ .يدلل  ب   رغ  ۆدضار يه يسيسل  ئبدآ راهاۇ

 هديۆياإ لاۇ .رالئدر ئاغچ يسيسل  ئبدآ راهاۇ رهالادآ ،اديلۈب تاپو   لاۇ .يدر يدکچ   لغۈ ،پئلآ ئًئتاد ًگئر ل اۇ  هد-ند   ئدز اي

 ،-رئياد لۉداتفيه- اياميل  ۆض رهالادآ .رل  يدر ب   واميپ  -يددأ يگااۇ هد-ند   رالئدر مائچ ئراغاد ىل  يب رۇز ئياۇ .يدر ؤيًل  سيگ

 هو يدپۆلاإ  پۉضۉي چاججاد ادًئغاب ًگييۆروإد ود  ا   ئكلاپئلاد يگۉياۇ ،ييکۆچ .رل  يدر ؤيييد -ئراچآ ًگئر ياد- ئًاغي

 .يدپيدا   رغ  ۆدضار يه ئًئضۉوغۈ ند   ود  يۆزاإ ،الطۈب ادًئر ئدآ ًگئًئضاياهاز 

 

 سيسل  ئبدآ ىباي راهاۇ

 

 .رل  يدتا   تدأ ييۆگ ايًآ ايۉياۇ ًگئًئيآ راپاض ًگئلئي ئيج-99 ىل  يب يگۉياۇ .ئدطفاد ۉبآ ئهالل ًگيسيسل  ئبدآ ىباي راهاۇ

 ادلئي نئر اي يکاي ۉغ .يدتا   ئكلاپئلاد یآ زۉتاۇ لاۇ .يديد  ًيرل  ر  ب  ي   ًگئباتتاد ىباي راهاۇ لاۇ .ئدمئضآ يهمۉ يطج  ا   يگۉياۇ

 ئدلۈب تاپو   ادًئضاياذتادابائ وغاهاض لاۇ .ئدلاغر غۉ ىل  يب ئباًطائ رئدئمللئدآ يگۉيي اۇًلچ   ار اتابيۆگ وادر غاۇديۆگ واداج
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 وادًئيآ پج  ر   ًگئلئي ييج-101 لاۇ .ئدادًئغاي زۉۇلد زۉتاۇ ئتاغو  ىچ  گ   وؤد  ييۆد لاۇ .ئديالياج هد-هدر ي   لۈغ تۉد هو

 نئاغي ىباي واميل  ۆض يبيتؤک يگۉياۇ .ئدئمچ از اًئج کيلؤلمئبدآ ىباي هميضلۆه يگااۇ .ئدلۈب تاپو   اديلغا وۆگ ترإد

 واماي ،رايياً ائلالآ- ئًاغي ،-يددلليب ۉًيهۆي- :ئطغئز اي ًگيًيگۆ زۆي .ئدمئداز ۉه ئلغۉ زاإ ئبئجاد .ئدئر ايمئد

 .-رؤيريتگ  

 

کايا  تد 

 

 ،پأس ب   ىل  يب رز   ئًئر التآ گد  اي يگۉياۇ اديلااۇ ابتۉد کس  گ   يًجيلکاي ،پۉلۈب اپئلاد سيسل  ئبدآ ىباي راهاۇ ،أر ئگ اًئر الػئديآ

  :وؤيمۆه ار ل اۇ  لاۇ اديۈغ .ررل ئدپئز ۉرۉد پيريتگ   هًيگيػاي ًگيديجته  

  .رئدپئديغا هيۆياإ ،پۆيۆه اًئتآ زاإ ،پيييد – ًگيريتگ   ئمئتآ لۈغ ًگيًه   ه،دتب  لا   –

 لاۇ .يدًيده ا  گلر  ئي ئرالئملغئ ئػاغي ئلاي /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه ليدا   لاۇ

 ماػآغ هًگيد ئهااغت ،کم  يگ   شابئل اداض ،اقهوۈض زۆي وادياداج ،ئكللئدآ ،کم  تا   ئكلئػاغي ،کيلؤييۆديرکت   ييۆهراإ

 يًيرل  ۆگو اإ ًگئر رل ئداغ ،کيلسره  يتي   وايئز  ايز غا ،اقيماليآ ادايئپ ار رل از اب ،اقمتۉت از ۇر سيديۆگ ،کم  تا   تادابئ-تااغت ،کم  ياي

 .يدپيريچگ   ىل  يب کيلسره  ب   یارپض  -غالئض ار ل اۇ  ،کيلسم  ًگل  يد

 ًگييؤکۉف اباغغ رئهآ .ئدتاغۈب ود  ػاي ئررل ادله  ا   ييگکاإ ولۈب لامئيات ىل  يب ئكًلئز ي اۉلا   ه،دًل  يدا   رار يگا لااۇ ئكلاپئلاد

 هر ي   لاۇ- :وادهۉر ،يگۈض ود  ًل  يدا   رل  ػاي ۉب .ئدر ئػبات يگااۇ ئاغلمآ ايۉًيۈب يًيػاي ًگمئلاد هد-ند   يدر ب   يًيگيمليکؤ د

 هد-ند   يدر ب  اي اهۉر وادهاغ ييؤيۆد يگۆه ظبؤ يکلۆ ي لالغا يگۈيطاۇ .رل  يدر يتگ   راباد پيييد -يدغۆد ئكلئچ-تادغا ئلاۉ 

 اهاي ،پيييد -يتگا غاًئس ا ائد-لآ ئداز  اقجيل ۈب چر اد يگااض ادلۈي هد-ند   تا   چر اد اًئئغلغۉتۉت ئي-لالغا ۉب- :ؤميضلۆه

  .رل ۉ دلۈب تاغ وأر اإ غائيلابيدرؤه ۉب ريالالمۉضۉه ولغا هدر ي   لاۇ .ئدز اي

 

کايا  تد 

 

 -ئدر اۉ زۆي ااغهپالار اد يرل  لک  اۆ  ،پئئمچ ئلتآ يگۆه يميرگيي وادر هالۉولۈ يرکۆت- :هديۆروإد ود  ا   ئكلاپئلاد يگۉياۇ

 لۈغ هد-ند   لآ يًيػيک يگۆه ترإد- :پار غا غائبار  ماتاد هرآ سيسل  ئبدآ راهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه .يدتي   پيلگ   راباد ،پيييد

  .ئدر ۉيۉب پيييد -تا   ظو  ئض ىل  يب رل  يرکۆت

 :هرآ

 .يدييد – ؟رل  يب پيدا   ظۉري اۉًگطً  ي   ىل  يب يػيک يگۆه يميرگيي يػيک يگۆه ترإد !يريها   ًگيرًل  يهئه ،یا   –

 :راهاۇ

 هو يلػيًگي   ه،طتيگ أر يي يرگ  ػل   يگۉياۇ ،الطۈب لئدآ اػئتاپ رگ  ا   .رايامغۈرل ود  ًيگۆ پلئک گيۉًيغۈ پاضطغا !هرآ ،یا   –

  .يدييد – رايلۇ د يکلييلۆتضاۆ

 يگۉياۇ ،پيديغ   .رل  ۆ دغۆد ريطي   يضۆپئک ئتغا وادتااغمج   لاۇ .يدًگي   ئرل اۇ  ،پيغو  ئض ىل  يب رل  يرکۆت هو يدتيگ ماتاد هرآ

 .-!وۉلطۈب مل اض يگااۇ ،الطۈب وؤيري  ا   لۈي ئرۇغد نيک- .يدليرۆچاإ هًتيپ ۉب ود  ًيرل  تک  ر  ب   ًگئًئئغلئلتلادآ

 کيلؤلمئبدآ ىباي تيسي  

 ترإد وادًئيآ پج  ر   ييۆگ ولۈب تاپو   سيسل  ئبدآ راهاۇ .رل  يدتا   تدأ ادلئي ييج-101 ىل  يب واو ر ه   ىباي کيلؤلمئبدآ ىباي تيسي  
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 لاۇ .يدتا   ئكرلادهۆکئ د یآ ريب لئي ترإد لاۇ .يدک  ت  آ ئسغئ ًگئيايئوغاۉه ىباي تيسي   يطج  ا   ًگيديسي   .ئدپئلغا وۆگ

 ًگئلئي ييج-105 لاۇ .رل  يدتا   ىيپد   هدر ي   لۈغ ئياۇ هد-ند   يدتاإ وؤد  ييۆد ادًئاغپر ۈت لاغۉب ولۈب وادًئر التايل و   دئمئػك

 يگۉياۇ .ئدپۉلۇغد هدً  يده   لاۇ .يدر ۆض رۆهاإ لئي زۉۇلد زۉتاۇ لاۇ .ئدلۈب تاپو   ييۆگپغاۈض اديلغا وۆگ ظبؤ وادًئيآ تر  ه  

 -يدميل  ۉته  ول  يدلاليف هکز ۉدؤي ل- :هدًيگۆ زۆي .ئدتئاغض ئلغۉ زاإ ند   ئبئجاد .يديتز   ىباي اهاضاۉ ئلغۉ زي اإبيتؤک

  .ئدر اب غئز اي ىي  يد

 

کايا  تد 

 

 :ررل  ؤيييد هليغ  

 لاۇ .يدلل  ب   رغ  ۆدضار يه يگيلؤلمئبدآ تيسي   اديۈغ .ئدل اضطاد /!وۉلطۈب يتدم  ر   ًگئيلالآ يگااۇ ،یغۈ/ سيسل  ئبدآ راهاۇ

 :يگااۇ يگۈض واديمائچ اًئتاغت ئكلاپئلاد

 پئر ايتغا اًئس ائ ئًئالد ًگئيايز غا هو ئًئدغئلاض ًگيرل  تيبض   .ئدلۈب لئتاب هديۆروإد ًگيسيسل  ئبدآ راهاۇ ئتارهۈد ئكلاپئلاد –

 یغۈ ،کر  گ   کره  ب  اي ررل ادله  ا   اًئر پالار تا   واداج .کر  گ   اقهار ۈض اد-ئًئر ل -ولغا وادر ل اۇ  هو کر  گ   کم  تا   پل ات ئياۇ .رالئدلآ

  .رل  يدييد — رًل  يطتا   پل ات رکب   اد-ئًئر ياللغا

 نج   ئرالئملياب ررل ادله  ا   .ئدتار اۉغ اياضار ۈد يگيلؤلمئبدآ ىباي هميضلۆه ئيغاۇد زاإ .يدس رک  ئگ شذالائ هدػاي ۉب ند   لاۇ

-اي اديار ۈض ود  يػيک ريب نيک رد   .ئداهالتاي ىل  يب رئياد نيک چيد ئياۇ هد-يپلبؤض   لۈغ .رل  يدر ب  اي اًئر ۉزۉد يگۉياۇ هو رل  يدتا  

 ،یا  - :يگااۇ اديار ۈض ئًئئغلادۉضآ ًگئتايار  هو ئًئلاودآ ًگئتايل و   لاۇ ،اديار اب اًئياي ًگيگيلؤلمئبدآ تيسي   يريب اد

 تيسي   .رل  يدر ؤيييد -ىيطتا   تدم  ر   ئلاي يػيدا   تدم  ر   مالاد يگۉياۇ ليده ا  س يسل  ئبدآ راهاۇ یادۉد !يريها   ًگيرًل  يهئه

  .ئدر اياًجائ وادياداغي ۉب کيلؤلمئبدآ

کاو ادپئضر اي الطۈب لاۇ .يدر ب  اي ابئضر اي هو از اجئد ئاغدذاز  وادمار ئبدآ کيلؤلمئبدآ تيسي    ود  يد  ا   نج   لاه پئک ،پۉتۉت ه 

 وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ابئلات ۉبآ ىباي ئلآ ىباي واضاد تًيب امتاپ .ئدغاتاض يلط  ک   کيلسم  تا   رۆکۆ غ اتامئغي يگااۇ ،يگۈض

 :لاۇ .ئدر اب ئلاۇغ چاۆ  هو ئدلايآ ئلااغچ ند   ئررغا لاۇ .ئديتآ زئض /!وۉلطۈب ئزار 

 .يدييد – يچدگ   نئتاغو  رمائچ اغۉرهۉد ًگيًه   –

 :وه ئداًجائ وادياۇ اقدذاز  وادمار ئبدآ

 – ىئر ار ئديلاس ج   هو ىئر اتۉت ئرل اۇ  ىه   ،يگاضالمۈب نئلايآ ًگيًه   رگ  ا   .ررل  ؤيدا   اًئز  هو ررل  ؤيچاي هراد ًگئر يالالاۇغ ًگيًض   –

  .يدييد

  :تيسي   .يدل  يد مادر اي وادياۇ هو ئدز اي تاد هگيلؤلمئبدآ تيسي   هد-ند   ئدلغا چل ايب ود  يۆزئض ۉب يگۉياۇ لايآ تييض   لاۇ

 که  سيريگ اًئضايکي زاإ ئًئئغتآغ ًگئهلاططئذيل آ  رب  هغائپ هد-ند   رئدپئغاتاض ئضالب   کيلسم  تا   رۆکۆ غ اتامئغي ايادمار ئبدآ –

  .يدييد – ىيرد  ا   ئلاي رار اب اًئطئپغا يگۉياۇ ادئمليادگ   ه،ديۆگ رئآغ ئياۇ ىه   .رؤيطل  اي

 يگۆه لئرق وادياۇ ،يگم  تا   تًب   ئاغدذاز  وادمار ئبدآ يگااۇ هد-ند   يدر ب   يًيگيرليها   ًگييؤًيده   ادئداولئبدآ لالئبدآ ايگر ۈض

 هو ئدلۈب ىئبات ايارهپ   تئداولئبدآ ىباي لالئبدآ .ئدر ئػبات يگره  يدس گ   پيدا   یادگ   هدً  يده   ،پئلآ الطۈب راب يطه  ؤي هو راًيد

 پئر اب ؤجر  د   ريب هليغ   يػاي يگۉياۇ .ئدلآ وادياۇ ئًئر اب ،الطۈب راب يطه  ؤي هد-ند   يدتا   پل ات ئًئئغلياب ،پۉتۉت ئيادمار ئبدآ

 ،پۆرئگ ييأر چؤ ۉب الكد .يدر ؤيدا   ئكليادگ   ،پئلاض ئكيلۉيۈب ايۉًيۈب ،پييگ   شابئل يگۆي ،پيديگ ؤًيده   لاۇ ،ىيلو   يدتي  

  .ئدار ياي ىل  يب ئكلئػاغي ئدآ يگۉياۇ ،پيديغ   .رالئدر اياس آغ ىل  يب رئياد يگيلؤلمئبدآ تيسي  
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کايا  تد 

 

 :ررل  ؤيييد هليغ   رالئچتاياو ۇر

 ئياۇ تيسي   .يدره  ب  يغۈ تغئلاض-لاه ريب چيد وادياضار ۈد کيلؤلمئبدآ ىباي نيضلۆه ئيغاۇد ،اديلۇ د لئي ريب اًئئغرلادهۆکئ د

 ًگيًض   .راب تادضالاه ريب هدر ي   ۉب .کر  گ   ًگيگم  تيگ پار ات اهاغ وادالر ائ- :يگااۇ يگۈيطاۇ .يده  زإد ااغمتاغۈب ود  ػاي

 ه،دًغ  ۆد راباد پيييد -رئدپار اۉغ اهاغ وادالر ائ هميضلۆه- :هگيلؤه-لئبدآ .ئدز اي اهاي پيييد -رئدپئجاو  ًگئاغلمۈب ادر ۉزۉد

  :پيرب   يگااۇ ئياضار ۈد رئدالر ائ هد-ند   ئدر ئاغچ اًئياي ييأر يب  ۆد راهاۇ لاۇ

  .يدييد – وۉلطۈب نيلؤه يگااۇ ،یغۈ .رئگ ادلۈي ئياۇ هد-ند   ئكچ ود  يۆيگاإ يگۉياۇ ،يگاإ ود  ًيسم  تي   پيلگ   اهاغ نيضلۆه –

-يريب ند   يطيکاي .يدتي   پيلگ   کيلؤلمئبدآ نيضلۆه .يدل  غۆد هدًيگيلليسًه   چاۆ  ًگئئغػمئد ،پيًرل  يزؤد هر يب  ۆد راهاۇ

 :وادياۇ نيضلۆه .رل  ۆ در ئگ يًيريب

  .ئدار ۈض پيييد – ؟ًگئرضايراب أر يي –

  :لاۇ

  .يدييد – ىئر ايراب هيۆتضاۆ عاي .يدکل  ۆ ي يگااه يًيػاي ًگئاغر ائ هو ًگئياضار ۈد يريها   ًگيرًل  يهئه –

 :ئديتآ يگۈيطاۇ .يدليب ئًئئغديالئداغۈب ود  ػاي ًگييۆزاإ نيضلۆه

 ،ئهۉد-لۈب اديپ   ئًجائ ريب هديۆيوئگ .ررل  يدپيييد -وۉمئمۉ آللۆه-لا  - .راب ئلامطئت پاجآ ريب واديآ ئرۇغد وأر اإ ًگئبار آ –

  .رايلۈب يگد   هيگؤيب رئدغادًئر غا ىيچاۆ يگۉياۇ

 

کايا  تد 

 

 :ررل  ؤيييد هليغ  

 :پيلگ   اًئغغا يگۉياۇ کيلؤلمئبدآ ىباي تيلو   ىباي راهاۇ ،ادًئر الغابيلکاي ًگييۆروإد ود  ا   ئكرلادهۆکئ د ًگيديسي  

 ود  ر رل  د  وئج صيپي   ييي اإکاي هديۆگغئک زاإ سيسل  ئبدآ راهاۇ ئًاغي ،يلز ۆييکاي ولۈب تاپو   ۉب !يريها   ًگيرًل  يهئه ،یا   –

  .يدييد – يدر ؤيره  ب   هميک چيد ئًئر اچآ يگۉياۇ هو ئدغئلۉ راۉ لپغۉ هػيمد   هديي اإکاي لاۇ .ئدر ۉدلۇ د

- :هگيلؤلمئبدآ تًيب امتاپ ئضاياۉ زاإ ولۈب ادًئضايکي ئًاغي ه،دًيهۆکئ د ًگيسيسل  ئبدآ راهاۇ ه،ديد  يغا   ئيۉه تيسي  

 زاإ هػيمد   هديي اإکاي هديۆگغئک زاإ ئياۇ هو رئدپۉلۈب يررل  د  وئگ ئلتاممغئ پئک ًگئًئياجۈد ًگيًض   ،أر ئگ هميػيديغا  

 :امتاپ .يدر ب  اي راباد ،پيييد -کر  گ   ًگيگم  تا   يپليطي   هد-يًه   وادياۇ .رئدپالالض ىل  يب يرۆدئه

 لاۇ وايديآ ًگيًض   .ئدۈلي يضو  ئد-ييطاۆ ولۈب ؤييۆد يگۉياۇ .ئدارهئدلغا تاز  چيد وادًئلاه ؤييۆد راهاۇ !وغاۇد ،یا   –

 .کر  گ   ًگيگلم  گ   ئلاي ًگيرر  ئگ ئًئئغرلاب ههؤي هدر ي   لاۇ .رۉد يگًرل  ۆدئه ىل  يب يرۆدئه يگۉياۇ ئلاي يضۆيگکاإ ًگيرل  ياإ

 .يدييد – کر  گ   ًگئاغمغغۈ ايز غا ،پئلآ ،الطۈب راب تاز  ريب رگ  ا  

يي يدلأ تيسي    غئۉريۉب يگۉياۇ .يدلگ   ىل  يب يگۉياۇ ند   تيلو   ىباي راهاۇ ود  ا   ئئغلئچلۉۉغغ ۉب .ئديالتآ ىل  يب يضر  ب  ي   هاۉه 

 هديۆتضاۆ ًگيًيريب-يريب چيرپک   گيچ ئياض ترإد هدر ي   لاۇ .رل  ۆ در ئگ يرضۆک ريب هديي اإًجيريب .رالئچدآ ئرالئپغا ىل  يب

 ئرالتاز  ۉب يگۉياۇ .رئدپۉليغۈ کۆ ديۆک ريهد   ئياض ريب هدًيچاي ًگيدب  ض   ريب هديۆتضاۆ ًگيرل  چيرپک   لاۇ .رئدپۉليغۈ

 -حلالۉ ريفاغتضا  - :وه يدکچ   حآ ريب پۆرئگ ئرل اۇ  تيلو   ىباي راهاۇ .ئدر اللئ تر  ؤت هدر ي   لاۇ رل  ج  يگ يبؤبض   ًگئًئاغميغۈ
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 ئكجاغاۉ يگااۇ .رالئدپات تيجته   ريب هدر ي   لاۇ ،ادًئر يالاچآ ئًئطئپاغ يگۆيي اإًجيکاي .يدتا   وامغۉپ اًئر التاز  واديآ ،پيييد

 وار ۉد ادز اهاي هًيرل  ج  يگ .ئدر اب ئكيلۉيۈب ريب ،الطۈب ادياۇ .ئدغئلئضآ رئًجئز  وادًئرضلاۈي يگۉياۇ هو يدپيلۆکإ د رالغاد

 کً  يئک ريب ىل  يدا   وادضل اپ ادياۇ .رالئدچآ ئئغدياض يکدأ ر ي   لاۇ .ئدر ار اۉ ايۉًيۈب ئئغيلۉيۈب ىيچاۆ ئكلز المئئمي ادًئتاغو 

  :لاۇ .رل  يدًييؤک هديلو   راهاۇ هو رل  يدتا   غاۇد يگااۇ هد-ند   رالئدالآغ ئراب هدًيريل  ر  ئگ ئياۇ رل  يکدأ ر ي   لاۇ .رالئدپات

  .يدييد – ئدلاغ ئالب ادهۉًيۈب ؤيۆگ رئآغ ئلاي يگۉيۉغ وادًغئۉهلۉغ ًگيميگم  ًگل  يد يتدم  ئت .نيدپيديغه ا  ليغ   ىه   –

ً  ج   ايۉدۉر يگۉياۇ ،ملالآ ،یا     .رو  د  ا   عئاغب يتً

 

 کيلؤلمئبدآ ىباي ماغۉد

 

 ىباي ماغۉد يطج  ا   يگۉياۇ .رل  يدػل  تدأ ادًئيآ تر  ه   ًگئلئي ييج-105 ىل  يب واو ر ه   کيلؤلمئبدآ ىباي ماغۉد تيلو  لۉبآ

 ًگئلئي ييج-125 ادافاضۉر لاۇ .يدتا   ئكرلادهۆکئ د یآ ئتلآ لئي زۉۇلد واۇ لاۇ .يدغ  أ ئسغئ ًگئًئهۉسداه لئياطمائ

 يللا   لاۇ .يدتا   لۉبلا ئًئيارهپ   ًگئالد يطج  -يگ ييۆگپغاۈض ه،دًچ  گ   وۆگ ئتلآ وادًئيآ يًجيريب ًگيرکل  يػرک  يت ترإد

 يلۆگيئض يبيتؤک يگۉياۇ .ئدئمچ از اًئج کيلؤلمئبدآ تيسي   تيلو   يگااۇ .ئدپۉلۇغد هدً  يده   لاۇ .يدر ۆض رۆهاإ لئي ترإد

 -نيکد   ليل ۆکمئ د-لا  - :هدًيرۆدئه يکدأ ًيگۆ زۆي .ئدتغۉطه   ىباي رئز آ ئلغۉ زاإ ئبئجاد .يدکيلؤلمئبدآ تئاغض نئلآ

 /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ پئلات ۉبآ ىباي ئلآ ىباي يتز   هديۆروإد ود  ا   ئكلاپئلاد يگۉياۇ .ئدر اب غئز اي ىي  يد

 .ررل اييغۈ پئضآ پيدا   زئگ-هدلر  ئگ ايگر ۈض ،پيرۆدلاإ  هدکۉف ئياۇ .يدتا   يگلغاز غۈ

 

کايا  تد 

 

 :ررل  ؤيييد هليغ  

 يًلچ   هًيرکل  چؤ  راتابيۆگ وادر غاۇديۆگ ًگئئغلاپئلاد ظۉتۉت ىل  يب غئۉريۉب يگۉياۇ ،اديلۈب اپئلاد کيلؤلمئبدآ ىباي ماغۉد

 هدػاي ۉب رالچار ئد هو رالتغئلاض يدلأ ه،دکيلل  يغ   .رالئدالياپ تاغوۈض يًلچ   ار اًيد يميرگيي وادر اًيد واۇ ؤػيک ريب رد  

 يرل  ػاي ۉب .يدلل  ب   هػاي ادًئياويد ئكليآ يًيػيک اقر وغۈ ود  يگۆه ،وادر ذالئلاض ،وادر مالئلآ ،وادر هالامائ .يدليدا   رپاض

 غئۉريۉب ًگئهاغۉد .ئدر ئاغچ هًيبد  سه   رادلا يطک   رد   ،پئئمچ اتر اۇ ئرادلا واليغا هديۆروإد يگۉياۇ ،يگۈيطد  ا   یارجب  

 :وه ئدتر ۉتاۇ هديۆيگاإ ًگييۆزاإ ئياۇ .رل  يدر يتگ   اد-ئياليغا هو رل  يدمل  ج   ئًئر مالئلآ ًگئهاغ ىل  يب

 .يدييد – ئ؟رهل ۈب ئزار  يگااۇ لااغتلالآ ه،رضيتگ   رکيغ يگااۇ رئپلا هو الطۈب ئضآ يگااۇ الكد رگ  ا   ،ًگيرضؤيييد ههؤي –

 :لاۇ

 .يدر ب   پغاۈج ،پيييد – ۈقي –

 :کيلؤلمئبدآ ىباي ماغۉد

 وادز المۈب ئئغلئز ار  يگۉياۇ الطۈب ررل ئپلا لاۇ ،ررل  ؤيدا   ؤيۆگ ىل  يب ئئغلئز ار ؤي يگۉياۇ ئراب ًگمئلاد ۉب ،الطۈب وؤيم  طل  اي رگ  ا   –

 وۆتضاۆ وادًئئغلئز ار  ًگئيادۉد ئئغلئز ار  ًگئر ل اۇ  ،کم  ييد .راياهالالض ود  ًيػاي ۉب ئرل اۇ  ،الطۈب لاۇ .ررل  ؤيدا   کيرلۆپۆک

 .يدييد – زالمۈب پيييد یادۉد ايادۉد هليب   ؟يمل  يغ   ،اد-رايلۈب

  .ئدلغا پئمئد واليغا

 :هًي   کيلؤلمئبدآ
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 .يدييد – !رب   پغاۈج !واليغا ،یا   –

 :لاۇ

  .يدييد – ىئياديآ ئًئبغاۈج يگۈيطاۇ ،رب   واهآ وۆگ واۇ يگااه !يريها   ًگيرًل  يهئه ،یا   –

 :ماغۉد

 ئداز  لئضآ ىل  يب کۆ ليئگيادۉض هليغ   ىض   .ىيطره  ب   تدل  ئه وۆگ ريب يگااه یادۉد ،نرض  ب   تدل  ئه وۆگ ريب يگااض ىه   رگ  ا   –

 .يدييد – !ًگئرضايرئاغچ اتغادب   مئلاد هو ًگيرضؤيدگ  يتاۆ

 اًئريغا ئًئر الاليآ هو يًيرلل  ا   ايگر ۈض .رالئدر اي ئًئريغا هو رل  يدطک   ئًئر الاليآ هو يًيرلل  ا   يگۉياۇ ىل  يب غئۉريۉب يگۉياۇ ايگر ۈض

 لۈي ييئگ يػاي ئكلاپئلاد .ئدپات وۉراۇ هديۆيگلئک ًگمئلاد ماغۉد ىل  يب ئهادر اي ۉغ ود  ا   ار يالالمۉضۉه .رالئدلاض

 ئرالئميلابيدرؤه پئک ادًئضۉرۇغد ئتالاي ًگييؤًيده   هو هگکه   .يدتا   یارجب   يًيػاي جاد ،پيديگ هيۆياإ هؤبک ،يگۈًطغ  ۆد

  .يدليب پئجاو  هيۆزاإ

 پالتاغو  اقز اۉ .يدليدا   رپاض راًيد يگۆه لئرق ايارپض  -عگ  ػپ   غاغاب وادر التاجار اد ىل  يدا   چر اد ادر اپاض لاۇ :ررل  ؤيييد هليغ  

  .يدتا   رکت   ئياداج ۉب ادًئر ئدآ .ئديرلئياد وادئمرلادهۆکئ د

 

 کيلؤلمئبدآ ىباي تيسي   ىباي تيلو  

 

 وۆگ ظبؤ وادًئيآ يًجيريب ًگيًيگيػرک  يت ترإد ًگئلئي ييج-125 ىل  يب کيلؤلمئبدآ ىباي تيسي   ىباي تيلو   شابپل ۉبآ

 یآ يکاي لئي ريب لاۇ .ئدئفاالض پۉضۉي ىباي تهم  ادۉه تًيب چاججاد لۆهمۉ يطج  ا   يگۉياۇ .رل  يدػل  تدأ اديلغا

 ترإد ًگئلئي ئيج-126 ،يگۈض وادًئر يالاداغۈب هد-ند   رالئدتاغۈب وادئملاپئلاد ئياۇ يگۈض وادياۇ .يدتا   ئكرلادهۆکئ د

 .ئدامئمچ از اًئج نيک چيد يگااۇ .ئدادًئغاي يدي   زۉتي اۇيۆگ ولۈب تاپو   لاۇ .رل  يدر ۆدلاإ  ادًئيآ ييجۆدر إد ًگيًيگيػرک  يت

 .-ريديؤيليب ئوغۈ شاد لالآ ئًئدمائتائغ ًگيًيرل  د  ًب  - .ئدادتمائتائغ تب   هو ورلاۉ اًاغت لي اۇبؤبض  

 لئر اس ذائ ۉديلو   اي- :هدًيگۆ زۆي .ئدمئاغي اطاي ئبئجاد .يدکيلؤلمئبدآ ىباي تاغض يبيتؤک .ئدپۉلۇغد اداييئر ابات لاۇ

 . -يدتيلو   لۉئمضاي ئسئز آ ليب- غئز اي لاۇ ،أر ئگ اًئاغميتآ ًگيًيررل  يؤبک .ئدر اب غئز اي ىي  يد -يؤدوتؤه

 

کايا  تد 

 

 ئلئملغئ لايآ هچلد  ؤض هو زابار غاضاه ،ئػاغب-ادياز اض هؤچي ادياضار ۈد ىل  يب غئۉريۉب يگۉياۇ ،يگۈض ود  ًچ  گ   غائلاپئلاد تيلو  

 کيليچ-گز  ئگ اًئر پالابضا   ئكلاپئلاد .ئدلۈب لغۉػه   هًيطيليه   پار غ   سيديۆگ-هجيگ .رل  يدر يتگ   اهاغ ئًئر اب ،الطۈب راب کرک  ا  

 پاضاد للاد ئرهالار اد ،يگۈض ود  ًچ  گ   یآ ئتلآ .رالئدلغا اديۉػلۈب ييگکاإ ئررل ادله  ا   ًگئهاغ .ئدلغا لئپغا ود  کم  تا  

 حۉضايات يگۈض ود  ًچ  گ   لئي ريب .ئدالغاب پئداز اۉ لا   اًئلايآ ًگئًئر يالغاۇد ًگئًئضاتآ هو ًگئًئضاتآ .ئدالغاب پيدا  

 .ئدر ايرئدغًالئالي هيۆزاإ ئياۇ ه،طل  ز ئض زئض ريب ادار اب لۈغ ،پئچآ زئض وادئياه ۉب يػيک ريب رد   .يدتا   لييه   هًيبد  سه  

 -؟يچلاي-لۉضر   اد-اي ئمئر لاۈي پئياي ادًئغغا ًگئر ل اپئلاد هو ًگئر ل اػئتاپ- :ار مالئلآ هو ار هالامائ .ئدر اياضاي رل اتويپ

  :لاۇ ،ادًئر يالاز اي پيييد -رئدئر لاۈي پئياي ه،دتب  لا  - :رل اۇ  .ئدپئز اي رل اهاي پيييد

 .يدپيييد – ىئر ئدئر لاۈي شاد وادلۉضر   ىه   .يديچلاي-ئدلۉضر   مل اططئذيل آ  تهم  ادۉه .ىئر ئدئبئياي ًگئيادۉد ىه   –

 وادئملاپئلاد ئياۇ هد-ند   يدير  گيي ئياۇ الكد يگۈيطاۇ .ئدپئر ئدغارياۇ ادًيگئآ يگۉيي اۇگيرليبپک  ت   لاۇ وايتغ  
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 .رالئدر ئدغالغاد

 

کايا  تد 

 

کايا هليغ   وادياۇ .ئدر اب يگس  يًک   ئچمئديآ ريب ًگيديلو    ىل  يب کس  يًک   لاۇ .ئدپۉلۈب ظۈردض   تيلو   وۆگ ريب :رؤيليدا   تد 

 :هگس  يًک   تيلو   .ئدالغاب پئر ئغئغ اًئز او اۇ واز آ ئچياز آ ود  ر يب .ئدلآ تسز  ل   وادياۇ ،پيدا   ئكًلئالي

 .يچديا تيآ پيييد – سم  تا   ئكهلاما ائتااغمج   ۉب وۆگ ۉغ نيک چيد غاغاب ود  ًض   –

 :کس  يًک  

 ار يالالمۉضۉه .ىيريدکس  يًک   ريب مار اد يًاي هو ظۈردض   ريب ىه   .ًگيرضؤيييد ههؤي ،والياۇ ئػاغي !يريها   ًگيرًل  يهئه ،یا   –

 .يدييد – !؟ىئياض-اب هديجته   ئمئاغيآ پيؤدي هو ىييد  ا   ئكهلامائ يًگطً  ي  

 :پئر ئض ئًئجئلغئ لاۇ

  .يچداي تيآ پيييد – ىيرر  ۆدلي اإ ًض   ،ًگط  م  تا   ئكهلامائ ،رگ  ا   –

 ادئملئميل  هًيدأب ًگئر پالار آ ،پيکچ   پمايي هيۆزۆي ،پار اۇ هللض   اًئغاب چل ايب ،يگۈًطغ  ۆد اتر اۇ ئپوۈد واج کس  يًک   يگۈيطاۇ

 يگۉيۈغ .-ىيرضو  د  ا   ظاد لالآ ود  کم  غۆد ظاد وادلالآ — وادئملسئطتااغپغ   هليب  - .رؤيدا   ئكهلامائ هو رايئمچ ئراغاد

 يتدم  ر   ًگئيلالآ يگااه يلکب   .ىيرؤيل  يد ومالاي ،پيدا   ابۈت وادلاودآ لۈغ ىل  گ   ظۉد يگااه ىل  يب لئر غۈ مؤکيريد کت  يا   ىيچاۆ

 .رل ۈب ظۉد

 

کايا  تد 

 

يي يًب    پئک-پئک مالاد هو يدر ؤيدا   جاد لئي لۈغ لاۇ ،الطۈب اپئلاد نيک رد   .رئدپۉلۈب هليغ   ئتادآ ًگئًئر ل اپئلاد هاۉه 

 رار لا يگم  تيگ اًئجاد مطالائ ،پۉتۉت ئًئياغ راپاض لاۇ ،اديلۈب لئي ريب هًييد  ا   ئكلاپئلاد ًگيديسي   تيلو   .يدر ؤيرب   رل  ػگ  ػپ  

 رد  ؤغ لي اۇبؤبض   .رل  يدر د  يگ هر ي   لۈغ رل اپئلاد ادياس غئ او ۈد .ئدر اب رد  ؤغ ريب هدًيگيلليسًه   چاۆ  ًگغئػئمئد .يدتا  

 يبؤبض   .رل ۉ در ۉد پئغار غا ئتالاي ًگيًم  ي   ىل  گ   اًئت-اهسئد ًگيديلو   .يدتيگ هر ي   لۈغ تيلو   .يدر ؤػيرل  ي   ادًئر اًک   ًگئتار ئف

  .رالئدئلايملۇ د هًم  ي   رل اۇ  ،يگۈض ود  يد  ا   یارجب   يًييۆگز ۆد جاد تيلو  

يگا اۇ هو رل  ۆ ديػاۆ اًئياي ًگيديسي   ئلاۇغ /ًگيديلو  / يگۉيي اۇػيک راپۈت ريب ود  ًيرل  يػيک لامئيات هو ئلتارهۈد ًگئر پالار آ

 :پار غا

 ؤػيک ولۈب ادتمائتائغ هليب   .نيلؤه يگيديًگطً  ي   ًگئًئدمائتائغ يگۉياۇ هو يگيديليدؤي ًگيًيتي  يضؤد-ئكلغئ يگاتآ –

 .رل  يدييد – صئر ايدر ۉتاۇ هدًيري   يگۉيي اۇًض   هد-ند   صيرؤيرۆدلاإ  ئياۇ يگاطغل الائ رگ  ا   .زالمۈب او ۇر ئكلاپئلاد

 وادًئپار ات تيلو   ئضاتآ .يدتيگ غائػمئد ،پيدا   تک  ر  د   ماػآغ .ئدامتۉت ئًئپار ات ًگئًئضاتآ هو يدر ب   ئكلئز ار  هز ئض ۉب تيسي  

 ايگر ۈض .يدر ب   هر گ  ػل   ئياۇ ،پلي  ا   ئيايز غا هو يدر ۆدلي اإ گيلؤلمئبدآ ئلاۇغ ًگئبۉضۉي چاججاد ولۈب ريها   اددئمئػم

 رگ  ػل   اهما   .يدطل  اي کم  تيگ امطئد لاۇ ه،دًت  ي   پئر اب راباد هديلو   .يدر ب  اي وادًئس ائ ًگيديلو   يًيػيک يگۆه يميرگيي

 هدر ي   لۈغ هو ئدر اب هر ي   لۈغ .ئدر اب لغا ريب ادًئضار آ ًگئئغػمئد ىل  يب مصئد .يدلم  يب پيديگ ،يگۈًطت  ي   پيلگ  

 :پئئمچ هيۆتضاۆ ًگئيلغا ايگر ۈض .ئديلاًپ  

 ظاب امئغر غا ًگيًه   سيض ىيچاۆ ههؤي .نيدتا   کيلتب  ره ا  هؤي ادس ًگئئالد ًگيسيض ىه   !ئتااغمج   والمۉضۉه ،یا   –
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 :رل اۇ  .يدييد – !؟سيًگيدر ت  ئگ

 لييه   هًيبد  سه   حۉضايات هد-ند   ًگئدتاز اۉ لا   اًئلايآ ًگئًئيغاۇد يگاتآ هو يگاتآ .ًگئدپالاضاد للاد ئرالتاز  مار اد ىض   –

  .رل  يدييد – ًگيدتا  

 :تيلو  

  .يدييد – ئدۈلي نئداز  ؤچتؤه اهار اد ،يدر ب   لاه للاد پئک يگااه یادۉد –

 :رل اۇ 

 .رل  يدييد – يدم  تا   شل اد ًگئلئئغپ تب   يًض   –

  :لاۇ

  .يدييد – ئلاي ييۆگ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگئياففآ واضماۇ ليدا   مۆيۆگ ًگيًه   وۆگ ۉب –

  .يدليرۆدلاإ  ئرئدآ هو يدتا   ظو  ئض ايگر ۈض

 .يدمک  د   ئدآ ًگيًيطيکل  يب   ،ئدمئيار بائ ئدآ ًگيًيريب .ئدپۉيغۈ اددئمئػم ئرل اۇ  .ئدر اب ئلاۇغ يکاي اد-غاغاب يگۉياۇ

  .ئديۉتۉت أو ۆگ يگاۉغ ئًمئلاد ًگئيلغا هد-ند   ئدر ئدغالغاد وادئملاپئلاد يديسي   هو يدتا   رغ  ۆدضار يه ئرل اۇ 

 تيلو   ىباي تيسي  

 

 .رل  يدپيدا   تدأ ادًئيآ ييجۆدر إد ًگيًيگيػرک  يت ترإد ًگئلئي ئيج-126 يگااۇ .يدتيلو  لۉبآ يطي  يۆک ًگيديلو   ىباي تيسي  

 ىباي ترگ  يدس ي   ىباي اطر ک   ىباي زۉريپ ولۈب ئطلئر ئدآ ًگئًئر ل اػئتاپ ماجآ لاۇ .يدس يًک   ريب ئلتآ تيرف  اداه يطج  ا   يگۉياۇ

 هدغو  ئض ريب تيرف  اداه .ئداياذير   ئدآ ،ئدئس غئ ًگييؤيۉريغ ىباي ريغد  ر ا   يطج  ا   ًگيديرف  اداه .ئدئس غئ ًگئر اييدرؤغ

 هو تغاوۈض چاججاد .يدپيرب  اي اًئغغا ًگئبۉضۉي چاججاد ئياۇ نيضلۆه ىباي ابياتلۉ .يدپۆغۆد هًيلا   ًگيًيرگ  ػل   مطالائ

 یاداغي يکاي يگااۇ .ئدپۉلۇغد ود  س يًک   ۉغ تيسي   .ئدپئدار اۉغ اًئغغا ًگيگيلؤلمئبدآ تيلو   ئياۇ هديۆکمئ د یاپ ريب ود  غبؤ

 .ئديآ ظبؤ ئتاغو  ود  ا   ئكرلادهۆکئ د يگۉياۇ ود  يًجيکاي ،ئدالطآغ لاۇ ،ود  يًجيريب .رل  يدر ؤيييد تيسي   يکليليچمک   يپلبؤض  

 يگۉياۇ .يدليدا   ىيپد   اددئمئػم .ئدپۉلۇغد هدؤب  ک لاۇ .يدتاإ وؤد  ييۆد ادًئغاب ًگئًئيآ وابرغۉ ًگئلئي لۈغ تۉد لاۇ

 ىي  يد -ئدالد ليب ۉئمضاي- :هدًيگۆ زۆي يگۉياۇ .يدتيسي   ئبئجاد يگۉياۇ ،أر ئگ اًئر الػئديآ .ئدياميل  ۆض ىباي رػ  ب   يبيتؤک

  .ئدر اب غئز اي

 

کايا  تد 

 

 :وه رل  يدم  تا   تدأ يگاي اۇػيک يکاي ود  ر ل  يػيک لامئيات .يدتا   اغضطۉت ند   ئًئيغاۇد يکاي ،يگۈًطچ  گ   غائلاپئلاد تيسي  

 .رل  يدييد – ررل ئداديادًئز  الطۈب رل اۇ  .رئدًگئر يالغاۇد ًگيًض   رغ  ۆدضار يه –

  :يگااۇ تااغمج   راپۈت ريب

  .رل  يدييد – رل  گ   ئرۇغد يگااض ئكلاپئلاد اديۈغ .رۆدلاإ  ًگئئر يالغاۇد –

 :لاۇ

 .يدييد – ىيير  ۆدلاإ  کيچيي ئرل ۇ ا سيضؤيۆگ .ۈقي يضؤيۆگ ريب چيد ًگئمئر يالغاۇد ًگيًه   –

 اهما   .ئدلۈب شاضه ا  ًيتي  يضؤد يلۆگو اإ لۈغ يگۉياۇ ئئغلاداس لئضآ هو ئئغلئللئضآ کؤ پ .يديػيک لئدآ هو ئلاپو   هًيددأ لاۇ

 ،يگۈض وادياوغغۈ هًيتدم  ر   ًگئالد لاۇ .ئدلۈب غاطغئ ىيميک يهۆضوئه يگۆلۆگ ليدا   يتدد  ۆه ئكرلادهۆکئ د يگۉياۇ
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 .ئدر ۉتاۇ ادًئتاغت ئكلاپئلاد تيلو   ىباي نئيار بائ

 

 تيلو   ىباي نئيار بائ

 

 يگۉياۇ .رل  يدػل  تدأ ادًئر الغاب ًگئًئيآ وابرغۉ ًگئلئي ئيج-126 ىل  يب کيلؤلمئبدآ ىباي تيلو   ىباي نئيار بائ اقطذائ ۉبآ

 .رل  يدػل  تدأ ىل  يب يگۉيي اۇگل  ئب ريب ًگئتااغمج   .يدر ۆض مۆکئ د وۆگ عيمتي   لاۇ .يدتيرف  اداه ىل  يدا   وايب   ادر لاۈي يطج  ا  

  .ئدالمآ لۈي يػاي يگۉياۇ ،پيديغ   .رل ۉ دلۈب ئغر غا هو رالئدل و ۈت وۉيۈب ود  کم  ػل  تدأ يضۆپئک اهما  

 

کايا  تد 

 

 :ررل  ؤيييد هليغ  

 ًگيًيگيلۆچپئک الكد هد-ند   ئًئئغديلۈب واػيرپ   ًگيًيػاي ًگيديلو   تيسي   نک  د   ىباي واو ر ه   ىباي تهم  ادۉه ىباي واو ر ه  

 يگۆه يللا   لاۇ .يديميکؤ د ًگئًئتايل و   هييًره  ا   لاۇ .يدطل  اي اقيملاديپ   وادتارضۉپ ه،دير  ئگ ئًئئغدياياهلاد ئياۇ

  :پار يگا غااۇ تااغمج   راپۈت ريب .ئدالمآ وۈغ يػاي يگۉياۇ اهما   ،ئدلۈب اپئلاد نئيار بائ .يدر ۆواإ زۆي اهاغ ،پملج   يًيػيک

 .رل  يدييد – ريدًل  يدا   رغ  ۆدضار يه نک  د   ئيغاۇد ئالديادًئز  ًگئمئيار بائ –

 نئيار بائ .ئدلآ واميپ  -يددأ وادئميل اد ىيچاۆ يزاإ هد-هطتا   رار ائم ئًئئغلاپئلاد ًگئمئيار بائ تهم  ادۉه ىباي واو ر ه  

 .ئدپۉلۈب واػيرپ   رل  ػاي .ئدپۉيغۈ زۆي ااغمغاي تل  وإد .يدر يگ اًئئغًلئبات يگۉياۇ هو ئدغل الائ ىل  يب يگۉياۇ ئرۉبجه  

يي يًب   ئكلاپئلاد هو ئكلاػئتاپ .يدر ؤيم  تا   اديپ   ئكلسئضوۉديغا هو ئكلئللئآل  .يدپطلاي کم  تا   چئ گ وادًئئغلاػليطي   هاۉه 

  .ئدپۉيغۈ پيدا   ريزؤد وادار اي يًيرل  د  ػيرض   يگۉياۇ

 

 واو ر ه   ىباي تهم  ادۉه ىباي واو ر ه  

 

 .يدکس  يًک   ريب ئلتآ الئدابلا   يطج  ا   يگۉياۇ .رل  يدػل  تدأ هدًچ  گ   وۆگ ترإد واۇ وادًئيآ راپاض ًگئلئي ييج-127 ىل  يب واو ر ه  

يي يًب   واو ر ه   .ئدپئلآ ىئتاض غئداي رۆغتۉ کيلؤه نئيار بائ ئياۇ  ظبؤ لاۇ .ئدئضاػئتاپ مئيگۈض ًگاي ًگئًئر ل اػئتاپ هاۉه 

 لاۇ .رل  يدتا   ىيپد   هدر ۆضۆه ئياۇ .يدتاإ وؤد  ييۆد ادًئيآ ظۈب ًگئلئي ييج-132 لاۇ .يدتا   ئكرلادهۆکئ د یآ يکاي لئي

 ئياۇ ادئملئلتاضار اپ .ئدۈلي ئيات يگۉياۇ ادًئضاياهاز  زاإ .يد-ريبک   تئهالذئبدآ يبيتؤک يگۉياۇ .رؤيليييد رئدپۉلۇغد ادياجر ي  

 . -يدرک  ۉيطاي ؤدلالئر ۉيطاۉ- :غئز اي يکدأ ًيگۆ زۆي .ئديلاالض ئلغۉ زاإ ئبئجاد .رل  يدر ؤيدا   لامطئت

 

کايا  تد 

 

 اتر اۇ ادياضار ۈد نيضلۆه ۉبآ .ئدپۉلۈب واػيرپ   يرل  ػاي واداج ،ادياغارياۇ ادًئتاغت ئكلاپئلاد ،پئلآ هًيلا   زي اإػاي واو ر ه  

 ،یغۈ/ ًگئضابپآ ىباي لالئبدآ ىباي تهم  ادۉه ىباي ئلآ ىباي نئيار بائ ،پيًيگ   شابئل ار غا ييۆگ مار ياب نيضلۆه ۉبآ .ئدپئئمچ

 اياضار ۈد ئئغلئالچ ًگئضابپآ يًب   .رل  يدر ؤيييد مامائ نئيار بائ يگااۇ .ئدلااۇ ابتۉد اًئدآ /!وۉلطۈب ئزار  وادر ل اۇ  لااغتلالآ

 واو ر ه   .رل  يدتيگ ؤکۉف هليب ىل  يب يگۉياۇ تااغمج   کل  ئب ريب وادر الػئيار لۉ .يدر ۆواإ زۆي ؤکۉف ود  گ  که   نئيار بائ ،اديلۈب رگؤغأ
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 يجريد- :لي اۇبؤبض   .يدر ب  اي مادآ هؤگرهيتگ   اًئياي زاإ ئداففاض هو هؤگمتيگ وادًئس ائ ًگئر ل اۇ  ،پۉلۈب ئرلاباد وادياۇ

 يگۉياۇ .رل غا هدًيضر  ب  ي   يگۉياۇ اچيايپغۈ تاهايلئ ؤت هو رت  ي   هًيرل  تيز  ر پ   ًگئضابپآ ئكلاپئلاد ،يگۈض وادلئي هؤچي زۆي وادًئلئي

 هو نئيار بائ .رل  يدتا   وايآ ئػئر ئاغچ يرل  تيز  ر پ   ًگئضابپآ- :لاۇ يگۈيطاۇ .يدپيديغا   صئداد ريب ،پيييد -رل ۈب حاففاض ئدآ

  .يدر ب  اي راپاچ ىيچاۆ که  -ريتگ   ئرل اۇ  ه،ديد  يغا   پيييد -ررل ايراب ؤکۉف ئريالغاۇد يگۉياۇ

 :پئپات ئرل اۇ  هدًيگيلليسًه   چاۆ  ًگييؤکۉف راپاچ

 .رل  يدييد – !؟حاففاض سًگئئدآ ًگئس ًگئئطياد ادس يگئار آ ًگيسيض –

 :نئيار بائ

 .يدييد – حاففاض نئدآ ًگيًه   –

  :يگۈيطاۇ .يدره  ئگ ادمئيار بائ ئياػئي هو ئتاهلآ  والئديآ هيۆزاإ راپاچ

 .يدييد – ىيرد  يکأ  اًئتاهسئد ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه ئسًگئئر اب ًگيسيض ىه   –

 :لاۇ

 .يدييد – ؟رل  يدپيرب   واهرپ   هدغۆريئگ يليدؤي يگااض –

 :لاۇ

 .يدر ب   پغاۈج ،پيييد – رل  يدپيييد ريتگ   ئداففاض يگااه –

 :حاففاض

  .يدييد – ىيرد  يگ ىل  يب ًگيًض   ىه   .ىه   حاففاض –

 :ار ل اۇ  ،پيدا   رغ  ۆدضار يه ئداففاض نئيار بائ يگۈيطاۇ

 .رل  يدتيگ پار ات ؤکۉف هو رالئدياططئغ رل اۇ  .يدييد – ًگئتآ ؤکۉف يسييگۆزاإ هو ًگيديگ ىل  يب ئكلتلاچ –

 هد-ند   يدره  ئگ ادياۇ ئياػئي هو ئرالتاهلآ  والئديآ هيۆزاإ ادار اب حاففاض لاۇ ه،دًت  ي   پيلگ   اًئياي ًگئياو ر ه   مامائ نئيار بائ

 زۆي ئغر يگا غاي اۇررل  گ  ػل   ًگئداففاض .يدتا   اغضطۉت ئهامائ نئيار بائ هو يدر ۆدلاإ  ئراپاچ لاۇ يگۈيطاۇ .ئداًجائ

 .يدليرۆدلاإ  هد-يزاإ ًگئياو ر ه   ادًئر ئدآ .يدتا   تيذغ   ئهامائ نئيار بائ ه،ديد  ا   تاطاله يگم  غو  ئض ىل  يب يگۉياۇ ،پۆرواإ

 اچيۈغ .يدتيگ پيًگيض اًئػئغاي ۉقلۈلي يػي  ۆگ ًگييۆلکۆه ًگئر ل اۇ  ،پئتاي اقغآ ئاغدياب تل  وإد ًگئر الئيلاو ر ه  

 .ئدالمغا تاز  چيد وادر ل و ادلغۈ سئيطاض هو ود  ر يل  ؤک-يًجگ   ،وادر ل اًئز اد ،ود  تل  وإد ،ود  لکۆه ،وادتامئغي ،وادئملياب

 .مل اضطو  

 

  ؟رل  گ   ئالب تابياد هو وۉغغۈ رۆدلکۆه ؤػيک ئطياد

  .رل ۈب مئًگئيادۉد لکۆه ،رئدمئًگئيادۉد ئكلئالب

 

 ئرل اپئلاد شابپآ يًب  

 

 :ررل  ؤيييد هليغ   .ئدار اۉغ پرل اپ ئاغدياب ًگئر الئضلابپآ ،گيۈيطايغۈ زۆي ااغمغاي يتل  وإد ًگئر الئيلاو ر ه  

يي يًب    واۇ .ريدلدأ ئكتر آ ود  تر إد وي اۇچؤگ کيلليهؤک ند   ًگئيآ .ررل ئدئياض ترإد واۇ ئرل اػئتاپ ًگيًيتل  وإد هاۉه 

 ،يگۈض واديلۈب راچۉد اًئضاهلالئۉق آغلۈلي ئيآ هبت  ر ه   ًگئر ل اۇ  .رئديايراۉ زۆي غائيلاطۈغي ئئغدار اۉغ پيچگ   ود  تر إد

 ۉقوادر ۉوۈل ًگيتلل  يه .ئدر اآغ ود  ًيگيغا   ار غا ًگئر ل ي اۇ جر  ئگ تغادب   .ئدۇغد پادلئلپاي يػي  ۆگ لابائم ًگئر الئضلابپآ
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 شابپآ ئتاغت ئكلاپئلاد يًلچ   هًيچؤگ ًگئتاهايلئ ؤت .يديإد الغل  وادًئئغت ًگئًئجئلغئ ًگئًئتاضايئض ًگئر ل اۇ  ئيآ هز ؤت

کاي ًگئًئر ل اپئلاد ًگيًيضر  ب  ي    .هططل  اي لالآ سيزا   ،ريدکلج  س  ب   ىل  يب اقلمۈب ئه 

 رئدتاپآ ود  ًيػاي ئكلاپئلاد ئرل اپئلاد شابپآ يًب   هو وادًئياغۉوغۈ هًيطي  ا   ئالئمد زاإ تمائالد ئًاغي ،يربؤ وادياۇ

 رئگؤداي ئًئر ل س ائ ئكللئدآ هو ئكرلادميدر   رل اۇ  .يچدگ   پيلگ   اپئلاد ترإد زۉتي اۇًلچ   اتاغو  ۉغ ؤت ود  ًييد  ا   پد   ئرل الب  

 زۉتاۇ تدم  آ لليًيديل رئضاي مامائ ىباي تهم  ادۉه لالئبدآ ۉبآ ئضاپئلاد ًگئًئلۉضر   ًگئيلالآ ،يريها   ًگيرًل  يهئه .رل ۉ ديغۈ

 يگۉيي اۇًلچ   اتاهايلئ ؤت .رئدئجًئتلآ زۉتاۇ رۉيطاه راپاجۉبآ لليًيديل رئيطاتضۉه يريها   ًگيرًل  يهئه .رئداپئلاد يًجيغبؤ

 .رئديايالتاًئز  ىل  يب يگس  ب   ًگئًئضابتۉد يگۉياۇ نئلائم يدي   هو پار ات ئتلآ وۆگ ۉب !ىئلطغا ئالب ئرل س ائ ًگيًيتل  وإد

 .ررل  يدپيدا   وايب   ادغاتلئ ۉغ ئًئر التآ ًگئر ل اۇ 

 

 رئئغغ

 

 ،اپئلاد ئتلآ زۉتاۇ ادواياض رالئضلابپآ

 .ئتلادآ رالئدالالض اديۉلۈي ىيد رل اۇ 

 

 ،رئدر ۉيطاه يطيًجيکاي ،حاففاض ئداض يًجيريب

 .ئتاپئلاد يدتر  ئي ،ىيها   ،تيغر   ،يتؤه يگۈض

 

 ،ليککو  ت  ۆه ،ئكضاو  يگۈض ،نئضاتۉغه ايگر ۈض واديۉهاه

 .ئتابۈي ئدلآ هلا   ىئاغتضۉه ند   رئضاتيۉه

 

 ،تئز اتۉغه ،تئهاتۉغه يگۈض ،يدت  دۉه يگۈض ،زاتۉغه يگۈض

 .ئتاهاو ۇد رئدر ل اۇ  – رئداتۉله ند   يفت  ۉله

 

 ،يچدگ   اًئغاب تل  وإد ئالتتۉه ،ئزار  ،رئدلا

 .ئتااغتا   يدليدا   يفکت  ضۉه شاد ئديالياض

 

 ،ئداتۉله ،نئيلا يدلگ   ،يگۈيطد  يگ رئدلا ،فئيات

  .يتدل  ئه ريب ئدر ۉتاۇ ،پيچگ   اتاغت رئدزاتضۉه

 

 ،تيًجت  ضۆه يگۈض ،يفت  کۆ ه ،تيغر   يگۈض ،تيغر ت  ضۆه يگۈض

 .ئتاضار اپ يدليهؤک ،ئزاتضۉه يدر ئگ ود  يگاإ

 

 ،يدتا   ظو  ئض ىيچاۆ ىيد يطيکاي رئداز  ،رئضاي

 .يتهم  ۆد ئدلۈب ئلاۉ  ،يچدگ  -يدلگ   رئيطاتضۉه
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 ،يدغو  ئض پيييد مطالائ ،اتاغت يچدگ   نئضاتۉغه

 .يتک  ر  ب   هيۆهراإ ئيگرات وادار اي ىيرضب  

 

 !ىئلطغا يدب  ا   ئدآ ،وۉرضۉد لاۇ ارضۉد واداج

 !يتل  وإد ىيطلم  م  ک   ،يگااۇ واداج پۉلۈب راي

 

 حاففاض شابپل ۉبآ

 

 :ررل  يدپيييد هليغ   رالئچذئر ات

 .يدپيدا   چئ گ هًيدگؤر د   تدم  ر   ًگئيادار اي هديۆروإد ئئغلاپئلاد ًگئياضماۇ يريها   ًگيرًل  يهئه پئلاتتۉلمئبدآ ىباي شابپآ

 چئ گ هًيمل  أ تر  ئدآ هديۆروإد واز ر ۉت هًتيپ ًگيريب  ۆز لالئبدآ ،الطۈب /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ شابپآ لالئبدآ

 يگااۇ .ئدئضاتآ ًگئر ل اپئلاد يدلأ هو ئيآ ًگئًئياضمآ اپو   لاۇ ،پۉلۈب لالئبدآ ىباي ئلآ يريب ود  ًيرل  تيز  ر پ   يگۉياۇ .يدپيدا  

  .ررل  يدپيييد ند   /يجيده ا  دجض   پئک/ تاججض   ىيچاۆ ئئغديلااۇ زاهاي ر کاغات يگۆه هديۆگ رد  

  :ررل  ؤيييد هليغ  

 ،یغۈ/ ئضابپآ لالئبدآ هدر ي   لاۇ لار ئتاۇ پلااۇ زاهاي /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه وۆگ ريب

  :لاۇ اديۈغ .ريديؤرهئگ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ

 .ريدپيييد – ؟ۈقي ادًئر اتاد ًگئبادر ؤه ه،در  يي لالئبدآ –

 :رهالادآ

 .ررل  يدپيييد – لغۉػه   ىل  يب يگۉيۈغ ،ئدلۈب ئلاۇغ يگۉياۇ وۆگ ۉب –

 :وادياۇ هو يدلگ   ااغهالتغۉ ئياۇ ،پهالاهات ئًئز اهاي /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه

 .ئدار ۈض پيييد – ؟يگۉديغۈ تآ ههؤي يگااۇ –

 :شابپآ لالئبدآ

 .ريدپيييد – ؟ىئيايغۈ مالل هو تآ پيؤدي يگااۇ ىه   يگلار اب ىض   ؟رل ۈب او ۇر پيؤدي اقميغۈ تآ واهار ۈض ود  ًض   يگااه –

 ئياۇ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ پئلات ۉبآ ىباي ئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه .رل  يدر يتگ   ئئغيجالاۇغ لاۇ يگۈض

 :پلااۇ گل  يد-غاۇد يگااۇ هو ئداػاۇغ وادًئييگالاه گيۉياۇ ،پئلآ اًئاغجغۉ

 ريدپيييد -رل ۈب ئضاتآ ًگئر ل اپئلاد- :أر ئگ اتاياو ۇر ريب هًي   .يدييد – رل ۈب ئضاتآ ًگئر ل اػئتاپ لاۇ ،لآ ئئغيجالاۇغ ۉب –

  .رؤيليييد

  :هًي   ايگر ۈض

 .يدييد – مۉديغۈ مالل ،پيييد -ىييض  ۆلذۉبآ- ،مۉديغۈ تآ ،پيييد -ئلآ- يگااۇ –

 :لاۇ ه،دًيًت  ي   ايئوغاۉه تابۈي

 – نئدر ئديالتآ تهم  ادۉه ۉبآ ئًئهالل يگۉياۇ ىه   .ىئضالمۈب ئلئمػئيالاغب ىل  يب ئلآ يتر  س د   ند   يطيکاي ،ئهالل هو ئدآ –

 .يدييد

 :ريدپيريتگ   هليغ   ئدئالو 
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يي يًب    يگيکلًم  ل  ياإ وادًئر ل س غئ ًگئطئر اد /!وۉلطۈب ئزار  وادر ل ۇ ا لااغتلالآ ،یغۈ/ هًيرل  تيز  ر پ   ًگئضابپآ ئرل اػئتاپ هاۉه 

 رل ي اۇ لکاي .رچ  گ   هًيرل  تيز  ر پ   شابپآ ئكلاپئلاد ادًئر رل ئدآ ًگئلئي زۆي وادًئباضاد يجريد- رل اۇ  ،ييکۆچ .رل  يدپيدا   وااغدغا

 يتدم  ر   ًگئيلااغتلالآ يگااۇ/ هس يسل  ئبدآ راهۇا ئتابۈي ئكلاپئلاد .ررل  يدپيديغا   تاياو ۇر ،پيييد -رالئر ئديالتآ ايئطئر اد ىباي

 ًگيبلک   ىباي صئر اد يًب   ئطئياد زاإ وادياۇ ،پيلگ   اًئياي يگۉياۇ لالئبدآ ىباي ئلآ ىباي تهم  ادۉه ه،دًيًت  ي   /!وۉلطۈب

 تايئز  ىباي ىتلۉ ىباي واييير ىباي وادۉلمئبدآ لاۇ يگۈيطاۇ .يدر ب   تاطۉغر يگااۇ لاۇ .ئد-ار ۈض تاطۉغر غائلاللمآ ئًئس غئ

 .يدًاي ؤييۆد واديۈغ شابپل ۉبآ ولۈب يطيًجيلکاي ًگئر ل اپئلاد .ئدلآ هگيًليلگ   ئياتئر  ئسغئ ًگيبلک   ىباي صئر اد ىباي

 لاۇ ،ئديغۈ شاضه ا  تل  وإد ۉغ هو ئدالغاب اػئر ئاغچ ئغر غا ار الئيلاو ر ه   ادًئلئي يجريد ييج-100 ئلآ ىباي تهم  ادۉه

  .يدليريتيب ىل  يب شابپل ۉبآ الطۈب

 

کايا  تد 

 

 ًگيًيًل  يرۆدلاإ  يگۉياۇ هو يگۈيطر  ۆدلاإ  /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئًئلآ ىباي تهم  ادۉه ىباي نئيار بائ واو ر ه  

 يگۉياۇ ولالاد همل  ض   ۉبآ ىػ  ل  تدأ ىل  يب يگۉياۇ هو ولۈب ئطئجئر ئاغچ ًگيًيتل  وإد يگۉياۇ ،يگۈض ود  ًيًت  ي   ؤکۉف ئراباد

 هو ئدالالض ىيلسيگ ئرل اۇ  يگۈيطاۇ .رل  يدپيديگ ؤکۉف يرل  تيز  ر پ   يکل  يب   ًگئضابپآ هو شابپآ .ئدتاب اضطغۉ-مغا ود  ًيهۆلاإ 

 هًيرل  تيز  ر پ   /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگئًئلآ ىباي ىييض  ۆد ىباي ئلآ ئئغلاپئلاد هد-ند   ئدۉلب هدجر  ۆد

 .يدپيدا   ئًئغر ئاغچ ًگيًيتل  وإد ًگئر ل ي اۇ لکاي لاۇ ،يکيۆچ .يدطل  اي ئكلالرهئػبات

 يطيکل  يب   ،يدد  هم  ادۉه ىباي راپاج يريب .ئدز اي اهاي ئياض چاۆ  ،پۉرغۉ حگؤر گ  ػل   ادًئغاد ًگييؤکۉف همل  ض   ۉبآ يگۈيطاۇ

 وادر ل اۇ  لااغتلالآ ،یغۈ/ ئدل آ  ىباي ىييض  ۆد ىباي ئلآ ىباي راهاۇ الطۈب يريب هًي   ،يدً  ييض  ۆد ىباي ىييض  ۆد ىباي لالئبدآ

 :وه يدر ب   هًيريب وادًئر رل ادهاًائ ًگييۆزاإ ئرل اهاي ايگر ۈض ./!وۉلطۈب ئزار 

 لۉبلا لاۇ رگ  ا   .ترئي ئياهاي يکاي يکل  يب   ه،طتا   لۉبلا لاۇ رگ  ا   .راب اًئياي ًگيدهم  ادۉه ىباي راپاج يلکاي .تيکأ  ئرل اهاي ۉب –

 ئًئبغاۈج ًگئر التاد .تيگ اًئياي ًگئر اهاۇ هد-تا   ئلاي يگۉيۈغ ليدا   ادًئياداغي ئكدالمۈب ،راب اًئياي ًگئيلالئبدآ ه،طم  تا  

 .يدييد – ريتگ   يگااه سيت

 ئئتاد لاۇ .ئدر ئػبات يگااۇ ئياهاي هو يدر ئگ يدهم  ادۉه ىباي راپاج هجيگ وۆگ ريب .يدلگ   ؤًيده   هو يدتيگ راپاچ لاۇ

 :يگااۇ راپاچ .يدم  ييد زئض ريب چيد هو ئدمئد يگۈض واديلااۇ

 .يدييد – يتآ ئًئبغاۈج –

 :وه ئدالي ،ئدالاۇل اداۇ ئياهاي راپاج

 .يدييد – رۉدۉغ ئبغاۈج –

 ئياهاي هو يدتيگ اًئياي /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگيًييض  ۆد ىباي ىييض  ۆد ىباي لالئبدآ راپاچ لاۇ يگۈيطاۇ

 هو ئدالالض ود  ػاي ۉب ئياۇ تهم  ادۉه ىباي راپاج اهما   .يدطل  اي اقهزاي پغاۈج يگااۇ هو يدتا   لۉبلا ئياهاي لاۇ .يدر ب   يگااۇ

  :ئديتآ

 هًيرل  تيز  ر پ   شابپآ ًگيػاي ۉب ،ييکۆچ .رادلآ يًض   لاۇ لاميتدأ .رل  يرۆدلاإ  سيت لاۇ .ريديػيک رگؤل  يد هو ريکه   همل  ض   ۉبآ –

 .يدييد – رئديلۈب ئكيآ ار ل اۇ  ئئغداللجغا ادًئئغلاػليطي   ًگئر ل اۇ  ئكلاپئلاد هو يگيدکج  تي  

 ًگئياباتدلا تئهاد ،يگاإ ود  ًيسم  تي   پيلگ   راپاچ .يديإد تاطالميب هو تئهۉؤي وادًئر ۉزۉد ًگئر ل اۇ  راپاچ لاۇ يگۈيطاۇ

 يًيػاي يگۉياۇ هد-ند   ئدر ئدغارياۇ غائلاپئلاد هو ئدر مائچ ئراغاد وادًئيار اض ًگييؤمل  ض   ۉبآ ئضابپل ۉبآ يزاإ
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 يًيرل  ػاي يلۆگو اإ پئک هليغ   ود  ا   ادئملاػليطي   لاۇ .ئدالمغا رايئتغا ائغغاب وادالمغل الائ يگاۈغ هدم  ل  ض   ۉبآ .يدر يدػپل  يتر ت  

  .ئدر غا اهغۉ ىل  يب يتک  ر  د   ۉقزۈب ريب

 وۆوئگ هو لط  ک   ريب چيد کأ پر ئک وادًئئغپلاض تي  يي ادًئتاهسئد ًگئر يالاتلۈض هو ًگئر ل اػئتاپ ،وۉلطۈب نيلؤه ار الئلللئآ

  .رۉدۈلي ۉلۉقد ريب چيد کأ ر گييب   ود  ًيگيکلؤ پ

 

کايا  تد 

 

 :ررل  يدپيييد هليغ   رالئچتاياو ۇر

 والغاب پۆرۆض مۆکئ د هو وغاۇد پرل اپ وادًئر غاۇديۆگ ًگئًئضلآ ئرلۉي ًگئر ل ي اۇ ػي  ۆگ ئكلاپئلاد ًگئر الئضلابپآ

-لآ ،یغۈ/ اضۉه ئياطاي هو رۉيطاه ،شابپل ۉبآ ولۈب ئرالتلو اإ ًگئضابپآ ىباي لالئبدآ ىباي ئلآ ادًئر الغابيلکاي ًگييۆروإد

-ند   ولۈب ود  ًيرل  يػيک رۉذػه   هو لامئيات ًگئًئتالاي هکۉف هو اقر ائ .رل  يدپيلگ   ؤکۉف ئاغد /!وۉلطۈب ئزار  وادر ل اۇ  لااغتل

 ابۇدر اض هو يدر يتگ   هيۆياإ زاإ ئرل اۇ  للالاد همل  ض   ۉبآ وؤيدا   ئًئػئر ئاغچ ًگئاغلمۈب وار اي هو ًگيگره  ي  ا   ار الئضلابپآ هد

 ىل  يب رگ  ػل   ئهادآ ىي  يد اباتدلا ،نيضلۆه ۉبآ ،يگۈض ود  ًل  يرت  ئگ ئرلاۈي يػاي ًگيريل  ؤيطل  اي يًيتل  وإد ًگئر ل اۇ  .يدل  سيگ

 ًگئًئضايرد   تار ئف .ئدتار اۉغ ىل  يب وۉغغۈ ئلتآ ىيچاۆ کم  تا   پد   ئرل ي اۇ يأر يب  ۆد ىباي راهاۇ ند   واو ر ه   .ئدتار اۉغ ااغر ائ

 هو ئديلۇ د اًئس ائ ،پيًگلي   ئلاۇغ ًگييأر يب  ۆد ادًئر ئدآ .رل  يدتا   ًگج   ئلاۉ  تريأگ هو ظو  ئض ئجئر ئدلغا وار ياد ادًئر اًک  

 يکاي يگۉياۇ .ئدلۈب ارقغ ادتار ئف اباتدلا ولۈب ئطئجئر ئاغچ ًگيًيتل  وإد ًگيًيطلي   شابپآ .ئديلاًپ   ادًئضل غا تئضاو 

 :پار غا ؤمل  ض   ۉبآ هو رل  يدلگ   ؤکۉف ىل  يب رگ  ػل   ئلاۇغ

  .رل  يدييد – رًالئطغالاغب تدأ ئكچآ ىل  يب يگۉياۇ ئكيل اد یغۈ ،رمائچ ئراغاد ئهامائ –

 :وه ئدر اييار غۈ همل  ض   ۉبآ

 ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگئًئلآ يػاي ۉب ئداطاله يگۉياۇ .يدر ؤيييد – ۈقًل  گ   ئتاغو  کم  تا   رگؤغأ ئهامائ سيًد   –

  .ئدر ايالالض ىيلسيگ ود  ًيرل  ر  ب  ي   شابپآ وايلۈب هديۆياإ زاإ ئررل اباد يدلأ لاۇ .يدکم  تا   رار لا هًيرل  تيز  ر پ   /!وۉلطۈب

 ئراغاد مل غۉ .رالئدتار اۉغ ئراغاد ىيچاۆ کلم  يب ئرالياداغي ئهلغۉ ريب وايلۈب هليب ىل  يب يرل  ز ي اإرل  تيز  ر پ   ًگئضابپآ

 ًگئًئر التضۇد يگۉياۇ ،پئديآ يًيگيدًل  گ   ًگئًئر يالالاۇغ ًگئياباتدلا ار ل اۇ  هو ئدالئميآ ئرالياداغي يدلأ ،پئئمچ

 :رالئديتآ اهلغۉ رل اۇ  .يدر ب   راباد ئًئئغدياچغا پيًگلي   ًگئيۉلاۇغ ًگييأر يب  ۆد هو ئًئئغدياياز غا عيًگي  

 ًگيًيررل  ک  ئ ي ود  ر يب ،ئلاي رل غا لئپغا همل  ض   ۉبآ- :يگااۇ .ريتي   ئسئمئهلاض ًگيسيب يگااۇ هو راب اًئياي ًگئياباتدلا تئهاد –

 .یيد -ىئرضمائچ ئراغاد يسيب هو ىيلطگ   ىل  يب ئراپۈت ريب

 ورر  د   ،پۉلۈب ظۈدۆيوئگ وادر اباد لاۇ تئهاد ،يگۈض ود  ًيير  يتي   غئۉلغۉب هو ئراباد لاۇ ،پئر اب اًئياي ًگئدئهاد مل غۉ

 وغاۇد ًگيًيػي  ۆگ ئكلاپئلاد .ئدۈلي همل  ض   ۉبآ .ئدابغا ييۆياإ ًگييؤمل  ض   ۉبآ ،پيلگ   پئيالتآ ىل  يب ئراپۈتر يب ًگئر الئلتآ

 يدتا   نئس اغت ار ل اۇ  ،پيلگ   الطۈب يزاإ .ئديغۈ ادًئس آغ ًگئيادز ۉب يرگ  ػل   تئهاد .رل  يدس رک  ئگ يگااۇ ئيابۇدر اض لاۇ ولۈب يري  

  :وه

 .ئدار ۈض پيييد – ؟سًگئئطياد ئلاۇغ ًگئيايئطئر اد ادس يگئار آ ًگيسيض –

 .رل  يديد  ًيطلي   ًگئيايئطئر اد ند   ئلآ تهم  ادۉه هو رۉيطاه راپاج ۉبآ

 وۈغ يػاي هيئي ،واچاض هدلئغ ادًئياضمآ ئكلاپئلاد يگۉياۇ ىل  يب يلکاي يػي  ۆگ ۉب هد-ند   ولۈب مامائ يًجيلکاي اهما  

  :نئيار بائ ئكدالمآ
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 تي  ضو   پيييد – رئدر اب ئياػئي ئكلاپئلاد ادياۇ .رل ۈب نيرغ  ۆدضار يه ًگيًه   ئلاۇغ ًگئيايئطئر اد ،الطۈب تاز  ريب يگااه رگ  ا   –

  .يدپيدا  

 :يطيکاي راپاج ۉبآ ىل  يب شابپل ۉبآ يگۈيطاۇ

 .رل  يدييد – صئر ئدايئطئر اد مس  يميکاي ًگيسيب –

 :تئهاد

 .يدييد – ؟راب واػئي هد-نيک –

 ئچغابلۈي ئرل اۇ  ،يگم  تا   تم  رد  ه   هر يل  ؤيليدا   مۉلۉ ز هدر ي   سيب- :ئدپۉريۉب هليغ   لااغتلالآ ادياۇ ،ئدلااۇ ئتايآ ۉغ شابپل ۉبآ

 .ئدلۈب واػئي تايآ ۉب . -صير-ؤيطل  اي يگم  تا   رغ  ۆدضار يه ئرل اۇ  هو يگم  تا  

 يگۉياۇ .يدر ب   مل اض يگااۇ پپالاضاد اپئلاد ئيۇا تئهاد يگۈض وادياپات وادياۇ ئياػئي ۉب هو واديلااۇ ئتايآ ۉب شابپل ۉبآ

 ولۈب ادًئياي يگۉياۇ ايادز ۉب ،پئر ئض ئًئجئلغئ ايگر ۈض .رل  يدػل  تدأ ند   تااغمج   ولۈب وادًئر رل ۉذػه   ًگيرگ  ػل   ئالدًئياي

 هو يدتا   پيکلت   هًيطيدلأ ًگئًئر الئياد هو ًگئًئر يالالۈغيغاۇد وؤيدا   تئهاۉ ،پيييد رد  ا   پيطي   هس يب يلکب   تل  وإد ۉب هد-ند  

 يگۉياۇ .ئدئمچ هر ب  يۆه شابپل ۉبآ .يدر يتگ   هديجته   ئهامائ تئهاد ايگر ۈض .رالئدغالاغب تدأ ىل  يب يگۉياۇ رل اۇ 

 ئئغيل اد هد-ند   ئدلااۇ ابتۉد رپ  چ   ،پئچآ ليد هو ئدر ۉد ادالر اغغآ هجر  د   ريب وادياۇ هدر ب  يۆه لالئبدآ ئضاآغ والۈغيغاۇد

  .ئدر ئاغچ هؤگمػل  تدأ ىل  يب مامائ

 يگۉياۇ .يدر ؤيطل  اي ئًئاغلمۈب يًگکييۆزاإ ًگئدآ ۉب لاۇ ،ييکۆچ .ئداًجائ وأر اإ وادياداغي ۉب هو يدلگ   همل  ض   ۉبآ يگۈض

  .ئدلۈب کر  د  يب ىل  يب يگره  يدکيجيگ لۉالهؤي لۈغ يرل  تدأ يدلأ ود  ا   ييگکاإ

 :پۉراۉ هًيگکر  ۆ ک يگۉيي اۇًيلا   تئهاد

 .يدييد – ؟ًگيدييمؤمييد -ۈقيمائچ ئراغاد لاۇ سيًد   هو لدأ ئتاغو  ئلامئمچ هز ۆي ًگئهامائ- ىض   –

 :همل  ض   ۉبآ

 ،ىيلطيرۆدلاإ  لاۇ .راغًاللئ وأر اإ عاي ۉب ؤکيريد لاۇ ،ييکۆچ . وۉلطۈب تادار  ود  ًيػاي ًگئياو ر ه   کر  ۆي يػاي ۉب ىه   –

 – نيدر ؤيريدکيجيگ پيييد رل  گ   هلا   سئطئملئچيامغۉد هو سيلطًج  ج  -او اد عاي ۉب هد-ند   رل ۈب پيسيريگ هػاي يريکيپ يگۈيطاۇ

 .يدييد

 .ئدر اييالالض ادًئبللا يگۉياۇ هًيک لاۇ اهما   .ئدتر ۉتاۇ ادًئياي زاإ ئياۇ هو يدتا   لۉبلا يًييجۆتاإ يگۉياۇ شابپل ۉبآ

  .يدر ۆدلإ ا هو ئدر ئيآ وادًئياي ييؤمل  ض   ۉبآ اًئداب واغالۉلريۉد يػاي لاۇ يگۈيطاۇ

  .يدليدا   وايب   ادئدًئئغي ۉب الطۈب ئكيل  ابللا تاز  ههؤي ،ررل  يدپيريتگ   هدغۆريئگ هؤچرييب ادذئر ات ئياططلئ ۉب

 

کايا  تد 

 

 :ررل  ؤيييد هليغ  

 ئلتار ياغ هو رئتاب ،اياد ،رگؤغۆد لاۇ .يدر ب   اباتدلا تئهاد يًيطپ  يزو   کيرليزو   ،يگۈض ود  ًچ  گ   غائلاپئلاد حاففاض شابپل ۉبآ

  .يديػيک

 اهاغ هؤگمغو  ئض ىل  يب واو ر ه   ئياۇ ،پيرب   مادآ يگۆه عئمتلآ اضابپآ لالئبدآ ىباي ئلآ ىباي لالئبدآ ئضاآغ زاإ شابپل ۉبآ

 :ئديتآ هو ئدتار اۉغ

 .ريچگ   ًگائتضل غۈ يرل  لک  اۆ  لاۇ هو لآ پيدا   تباز  ود  ًيلا   ًگئياو ر ه   يًيري   يدلأ ًگئتايل و   لاۇ–
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 ادًئر ئدآ .ئدلۈب رل  غو  ئض همچ  يا   ادًئضار آ ًگئر ل اۇ  .يدتي   پيلگ   ىل  يب مادآ يگۆه يللا   واو ر ه   ه،دًيًت  ي   غاػئمئد لالئبدآ

  .يدره  ت  ئگ ،يدکم  چ   ود  ًيلا   يگۉياۇ ئئغرلاييات ور  ئگ هو ئبلئاۉ ولۈب راب يدلأ .ئدار تئپ ئيۉغغۈ هو يرگ  ػل   يدلأ يگۉياۇ

 :ررل  ؤيييد هليغ  

 :لاۇ ،ادًئتاغو  ىًگل  ي   يرگ  ػل   ًگئياو ر ه  

 ًگئًئلآ لالئبدآ واو ر ه   .ريدپيريتگ   هًيليد يرل  ز ئض ىي  يد – راياهار اي اداز  چيد اغر اي رئديۉغغۈ ،ادًئتاغو  ىچ  گ   يتدل  ئه تل  وإد –

 واضار ۈد هو اقر ئا يدلأ .يدػهل  ؤکؤ ه ئئغلاپئلاد ًگئضابپل ۉبآ پۉلۈب ىئبات رۆضۆه هو ماغ .رؤيليرۆدلاإ  لاۇ هو رؤغيۆد هًيلا  

  .رل  يدلگ   هؤگمػل  تدأ ىل  يب يگۉياۇ

 

کايا  تد 

 

 :ررل  يدپيييد هليغ   رالئچتاياو ۇر

 ،يگۈض واديلآ  هًيلا   ئًئر اچآ ًگئًئر الئپئك غالاپئلاد /!وۉلطۈب يتدم  ر   ًگئيلااغتلالآ يگااۇ ،یغۈ/ حاففاض شابپل ۉبآ

ي پلبؤض   ئئغللااغي-لاياد هو يطره  يدکيجيگ ود  ا   ادار -اب يزاإ ًگئلاللاد همل  ض   ۉبآ .رل  يدليًگي   ئريالامغۉد يدلأ يگۉياۇ

 پيييد -ىئضاميل ۈب پبؤض   هًيگه  ر  إد ًگييؤًتيپ هو ىئضاميار مائچ اتر ي اۇًيريب ًگئر الئول آ  هو ًگيرل  تييض   ود  ر يب- ادار اب لاۇ

  :تئهاد .يدتا   تادضالاه ىل  يب رۉيطاه ئيغاۇد زاإ هد-ند   تئهاد يگۈيطاۇ .يدر ؤيطل  اي کره  ۆدلاإ  ئياۇ هو يدر ؤيدا   ريکيپ

 همل  ض   ۉبآ ،الطۈب ود  ا   وايآ ئػئر ئاغچ ادياضار ۈد نيضلۆه ۉبآ رگ  ا   ،ييکۆچ .لدأ يلم  تا   سئطتادضالاه ود  ميضلۆه ۉبآ يػاي ۉب –

 ود  ميضلۆه ۉبآ لاۇ رگ  ا   .ريديد  ا   ئًئر اب لالااغت هدکم  تا   رگؤغأ ئػئر ئاغچ هو اداللمۈب يطيأچو ۆگ ًگيتل  وإد لاۇ ادالر ائ ند  

  .يدييد – کر  گ   اطغل ار آ لئر يگا غۈاۇ هو کر  گ   اضاًجائ ييوئگ واديۉه ًگيميضلۆه ۉبآ لاميتدأ ه،لطيرۆدلاإ  سئطتاطۉغر

  :راپاج ۉبآ .ئدار اي ريکيپ ۉب اداففاض

ي ًيػيک هؤچرييب ود  س يميرل  گب  -واد گًيسيب نيضلۆه ۉبآ .ئدپۉلۈب يگاإ ند   ود  ميضلۆه ۉبآ سئمئػئر ئاغچ ًگيسيب ادياضار ۈد –

 کيليگچز  ئگ اس ئمئتادضالاه زاإ هو هدکم  تر  ئي يرل  ػاي ًگيسيب ىيچاۆ يگۉيۈغ .ئداهار ۈض تادضالاه ود  س يب هو يدر ۆدلاإ 

 .يدييد – ؟راب ئتاجاد ههؤي ًگيسيميگم  طل  اي عًگ  گ   وادياۇ هدًيگم  تا  

 :شابپل ۉبآ

 رار لا هدس يب عاي هو کيديگًل  سيگ سيب ،ييکۆچ .يديػاي ود  ا   ًگيميضلۆه ۉبآ تاز  ئرۇغد هو ئهلار اي ادتاغو  لاۇ —

 ود  س يب يگۉياۇ .رب   يگۆررۆگ هميضلۆه ۉبآ ئياداغي هو تيگ اياضار ۈد يگۆزاإ تۉد ىض   .رۉدۉغ تادضالاه ريزؤد .ئديامتۉت

 هو ًگئياضار ۈد ايگر ۈض .تا   وايب   يگااۇ ادار اب يگيديؤيدا   لييه   پار ات اًئدل و اإ ًگئًئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه هو يگيديؤيًل  سيگ

 ًگييۆزاإ ،يتآ ،اطغل الائ ىل  يب ريکيپ ۉغ رگ  ا   .ًگئرضل آ  وادياۇ ئرالتاز  والًآ پيليدا   تغئلاض وادًئئغلياب ًگيرل  تيبض   لاۇ

 .يدييد – ولۇ د ًگائس ا ائدابلۈغ ىض   ه،رضب  اي ئًئر ادهاًائ زاإ لاۇ .ىيطتا   لي اۇػاي ۉب یغۈ ،ىيرضب  اي يًيطيػيک ريب

 .ئدئمچ ود  يۆيگاإ يگۉياۇ لاۇ ،يگۈًطت  ي   راباد ادار اب ۉب هميضلۆه ۉبآ ه،دًل  گ   هور ه   لاۇ .ئدار اۉغ اياضار ۈد راپاج ۉبآ يگۈيطاۇ

 اتآ نيضلۆه ۉبآ هد-هرضب   تآ هو هد-هطچاي تيآ هؤچريد   رۉيطاه راپاج ۉبآ .يدغۆد وادتآ هدًيضز  و  ر د   ًگيرد  ؤغ نيضلۆه ۉبآ

 .يدتيگ ادايئپ ايۉػلۈب لۈغ چؤيؤيل  غۆد راپاج ۉبآ ؤت .يچداي تيآ پيييد -ىيرأر ئي اديگۉوالئج ًگيًض   ،پيديغ  - :وه يديم  ۆه

 ئًئر اباد ًگئداففاض نيضلۆه ۉبآ .رؤيلم  گ   ايايب   ئضپاو  ،ىيلو   يدتا   تارهۈد ند   تاهسئد ريب هليغ   ار اپاج ۉبآ نيضلۆه ۉبآ

 :يگۈض ود  يد  يغا  

  .يدييد – صئر ئديالاغب يسيميليب هػاي لاۇ سيب ،ارضۉيۉب ههؤي لاۇ .ريديًگکيًيريها   ًگيرًل  يهئه وارهپ   هو صيريديرل  د  ًب   سيب –
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  :راپاج ۉبآ

 يگۉياۇ يگااض ،اطتر اػغئ ئيۉًيۈب وادس ئهمالاد ئكًلئبات ًگيسيب نيک رد   .رۆدپئک وأر اإ ًگيرل  ػاي ود  ه ا  دتل  وإد ۉب ًگيًض   –

 .يدييد – صئر ايپالاضاد ًگئر اتۉتيۉراۇ ًگيًض   ئياباتدلا تئهاد لۈغ ئالدس ئمئياي زاإ سيب .ريدکر  گ   کره  ب   ئًئضاس ج  

 :وه يدپاإ ري   نيضلۆه ۉبآ

 يگۉيۈغ .ۈقي ند   يػيک ريب کأ لر يهؤک وادتئهاد هدمل  أ وۆگ ۉب .رئديلۈب تۉبۉض غئۉۉلد تاهسئد هدتل  وإد ۉب ًگئدئهاد –

 – رل ۈب اقد ىػ  يتي   اًئطئلالد ،لاۇ ،ارضۉيۉب ههؤي رد   ود  کيهلدر  ؤه رئدئميلابيدرؤه ادار اب لي اۇريها   ًگيرًل  يهئه ىيچاۆ

  .يدييد

کاو هدور ه   یآ يکاي رۉيطاه  رئدئمز آ .يدر ؤيرب  اي لۉپ تاغي نرد  يد يگۆه زۆي اًئياي يگۉياۇ وۆگ رد   نيضلۆه ۉبآ .ئدتۉت ه 

 ىً  مل  ج   وادياضار ۈد ادًئتاهسئد يگۉياۇ ه،ديد  ا   تي  يي ئاغميتغا لاۇ .ئدلۈي ئباضاد-يدتد   ًگيرل  و  يه هو يچگاي-يگياي

 ليد ،ىيلو   يدر ب  اي رالتاز  صيپي   ريب هليغ   ،پاًئغي وادًئر ل اپيات ًگئياتضۆرکۆت هو ًگئياضار ۈد .يدر ب  اي پۉغغۈ ئدغئلاض

 ًگئللالاد همل  ض   ۉبآ ئًئر ادهاًائ ريب وايلئر ئديالتآ يزو  ر ه   فئر اد ،ند   هليغ   .ئدر ايالمۈب پيدا   وايب   ئًئضپاو  يگۉياۇ ىل  يب

 اياو ۇر ااغر ائ ىل  يب ئكللاغۈد ئياۇ هد-ند   ئدتار اۉغ ئياۇ ،پأر ئي ىل  يب راپاج ۉبآ لۈي ليسًه   وي اۇزاإ .ئدتار اۉغ يپلبؤض   يػاي

 حاففاض ،ادًئيار ئػبات ئرالئملياب هد-ند   هدًيير  ب   يگۆررۆگ اداففاض ئًئياداغي ًگيميضلۆه ۉبآ ،پيلگ   ؤکۉف رۉيطاه .يدتا  

 یآ چاۆ  لئي يکاي يًلچ   اًئتاغو  ىل  گ   پئيلۇ د يگۉياۇ وادًئتاغو  ود  يگ اياضار ۈد ًگئر اپاج ۉبآ .ئدلۈب لاغۈد ًگط  ييد

 ادًئتاهسئد يگۉيي اۇًلچ   ؤجيگ نئر اي ؤت هو يدر ؤيلگ   اًئتاهسئد ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه ماػآغ رد   همل  ض   ۉبآ .يدپيچگ  

  .ئدر اييلۇ د لاۇ اديالغاب ااغلمآ چًئد يريها   ًگيرًل  يهئه ادياچاد .ئدر ايلۈب

 .رل  يدر ۆدلاإ  ئياۇ ادلۈي ادًئتاغو  ود  يگ همل  ض   ۉبآ .ئدر ئتاۇ ادًئياي ًگئداففاض هجيگ ريب يگۈض ود  ًل  گ   وادياضار ۈد راپاج ۉبآ

 ميگاا   ،يدر ب   تغاوۈض أز و  ر ه   لۈغ حاففاض يطت  ر ا   .يدم  ليب نيک چيد يًيگيدير  ۆدلي اإ ليدؤي هو يًيگيدير  ۆدلاإ  ًگيميک ئياۇ

 اپاض ولۈب هس يب ئبللا يگۉياۇ هو يدپيدا   وامغۉپ هيۆزئض زاإ همل  ض   ۉبآ- :هميضلۆه ۉبآ ه،د-هليغ   .ئدل ۇ د اًئس ائ هو ئدر ۉيۉب

 پئيلۇ د وادس ئمئتاهسئد ًگيسيب هجيگ ريب ئياۇ هو ريدپيدا   کيپليرئگ يگااۇ تااغمج   ريب ود  ر ل  يلکۉف اهما   .يدپل و  يه ىل  يب

 .ئدز اي اهاي ،پيييد -ررل  يدپيرۆدلاإ  ادلۈي لار ايراب

کايا ۉب  :رئداديۉغ ئضاديپ   ًگئتد 

 ئلاهلۉب اًئيل  تايايئد ئًئضاچياديه   لپلا ًگييۆزاإ اد-ادياداغي يليد چيد ،الطۈب هدًيدگؤر د   ًگئر ل اػئتاپ ،نيک رد  

 .ررل ئديايرئيآ پۉوۉي وادًئضاچياديه   ئكرلاب يگۉياۇ ىل  يب -ئوۉض- ًگئجئلغئ ئياپاد لاۇ سييگطۆررۆگ ييکۆچ .ريدلدأ

 :رۉدۉغ يػيک ئللئآل هد-هليغ   .ريدلدأ وؤيليب پيدا   شل اد ود  ًيطگ  لر  ئي تاضايئض ًگئر ل اغ ئرل اۇ  ئرالۉلۉلد تاهسئد

 ند   مد   ريب .ريدلدأ وؤيدا   ماًائ هًيطب  ت  ر ه   هو اًئئغل-ىئالي ًگييۆزاإ ،اطيل ۈب هيه ا  ًيطب  ت  ر ه   ئكليل غۈ ادًئتاهسئد ًگئياػئتاپ

 :رؤيييد هليغ   يببً  ت  ۉه .ريدلدأ واييۉد زۉپطوۈد ييۆزاإ وادًئباز غا-رادغا ًگئياغ

 

 ،وايآ هضس رک  ئگ ىيػيد ريغ ئجئتر ئي

 .واهۆگ ىيگم  تا   ،پييد ريديؤيلۆگ راًذئز 

 

 :ررل  يدپيييد هليغ   رالئچتاياو ۇر

 رامئد واو ر ه   لاۇ .يدپيديگ اهاغ ئلآ لالئبدآ ئضاآغ يگۉياۇ .يدتا   يرغ  ۆدضار يه زاإ ئرۉيطاه راپاج ۉبآ حاففاض شابپل ۉبآ

 .ئدر اب اهات ىي  يد ىئر ل ۈب رادضار يه ىه   يگۈض وادداففاض ادياۇ ،يگۈيطلۈب ىئبات يگااۇ رل  لک  اۆ  لاۇ ،پيدا   ظو  ئض ىل  يب
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  :يگااۇ ،يگۈض ود  ًييد  ا   رغ  ۆدضار يه ئرۉيطاه راپاج ۉبآ شابپل ۉبآ

 – کر  گ   ًگئاغلمآ واميپ  -يددأ ود  ميضلۆه ۉبآ ئلاي راپات ىيگغۆواإ ًگيػاي ًگيًض   هو کر  گ   کم  تيگ اياضار ۈد يگااض –

 .يدييد

 چامئمتر آ يگااۇ کس  گ   ۉب ه،ديد  يغا   يًيگيديؤيلگ   اًئياي زاإ ىيچاۆ کم  ػل  تدأ يگۉياۇ نيضلۆه ۉبآ .يدًل  ز ۆي اياضار ۈد راپاج ۉبآ

 هد-رگ  ا   .يچدگ   ييوئگ وادضابپل ۉبآ ،پيييد -يديلم  تا   تادضالاه ىل  يب ًگيًه   هدکيػل  تدأ ۉب- هو يدم  تا   تاهسئد

 .يدر ؤيدا   ۉقػيگاۇ ىل  يب يگۉياۇ راپاج ۉبآ .يدر ؤيريد-ليب ًگئديآ هو ئكچآ ئرالتاهلآ  ۉقضلۉض ه،د-هطره  يدليب وادًئغاد

  :رۉدۉغ يريب وادر ل ۈغ .يدر ؤيدا   رل  تي  يي ۉقزۈب يرلۆد نيضلۆه ۉبآ

 :وادر اپاج ۉبآ لاۇ وۆگ ريب هدر يل  ۆگ

 الغاو ۈت ،پيييد – ًگئرضار ۈض يًيگيديلره  ب   يگااه ئًئضاياۉ والۈغيغاۇد زاإ ود  ًيريها   ًگيرًل  يهئه ادًگئيايلۇ د ااغر ائ –

 .يدپيدا  

 ،یغۈ/ ًگئضابپآ اد-اديۈغ ،يدلدأ اداس لئضآ ،ئدۈلي ئضلآ کييب   ًگيميضلۆه ۉبآ ،ييکۆچ .ئداًجائ وأر اإ واديۉه راپاج ۉبآ

 لاۇ هو ئدغل الائ ىل  يب يگۉياۇ راپاج ۉبآ هيئي .يدر ؤيطل  اي که  سيريگ اًئضايکي زي اإًيديز  ر پ   /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ

کاو یآ چاۆ  هدر ي    ىل  يب نيضلۆه ۉبآ راپاج ۉبآ .ئديلۇ د ااغر ائ ،پئلآ واميپ  -يددأ ود  ميضلۆه ۉبآ يگۈيطاۇ .ئدتۉت ه 

 يريها   ًگيرًل  يهئه .يدر ؤيريدکۆ جاإ هؤگرهۆدلي اإ ميضلۆه ۉبآ ئياۇ هو ئدر ايلاض وۈت اًئضار آ ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه

  .يدر ؤيره  ب   ئكلئز ار  يگااۇ ه،دتب  -لا   ،حاففاض

 ًگئر الئجاد- يگۉياۇ .يدپيلگ   ئلتآ يگۆه سيکض   ادًئتاهسئد يگۉياۇ .يدلگ   ااغر ائ ىل  يب يتي  يي کم  تا   راپاض ؤبؤک نيضلۆه ۉبآ

  .ئدر اب ئضاهات ىي  يد -ىيرد  ا   یارجب   ئًئجاد والمۉضۉه ىل  يب ادلا لۈغ هو رار ئػبات يگااه يًيگيرليها  

 سئيطاض يگااۇ ،يدتا   رکل  يلتم  رد  ه   پئک وأر اإ ادًئالد لاۇ شابپل ۉبآ ه،دًيًت  ي   پيلگ   اًئتاهسئد ًگئداففاض شابپل ۉبآ

 ًگيرًل  يهئه نيضلۆه ۉبآ .يدتا   پئضاًئه اًئتارهۈد اقرهۉتاۇ ادًئر ۉزۉد زاإ ئياۇ .يدليب پئجاو  يگم  تا   رالئميلابيدرؤه

 يصاۆ يگااۇ هو ئدارهۉت واديۉرياۇ ىيچاۆ يگۉياۇ نيضلۆه ۉبآ .يدلگ   رۉيطاه راپاج ۉبآ ،ادًئتارضۉپ وار ۉتاۇ ادًئغغا ًگيًيريها  

  :يريها   ًگيرًل  يهئه .يدره  ب  

 .يدييد – ؟ًگئرضايارهۉت راإ ىيچاۆ يگۉياۇ ،ًگئرهاياهايات ئراپاج ۉبآ ،نط  يا   –

 :لاۇ

 نئس اغت غاغاب ود  ًض   ادًگئياي ًگيًض   هو ىئر اياهايات ييگؤز اإ ود  ًض   ادًگئر ۉزۉد ًگيًض   ىه   ،يريها   ًگيرًل  يهئه ،یا   –

  .يدييد – ىيرؤيم  تا  

 :ئديتآ اداففاض يگۈيطاۇ .ئدالالض هًيک ادًئبللا هو ئداًجائ ود  ز ئض ۉب راپاج ۉبآ

 غائلاپئلاد هو اقرهمائچ اتر ي اۇًيريب ود  ًيرل  تيز  ر پ   ًگئًئلآ ه،دًيًت  ي   گؤکه   لاۇ .راب يتي  يي ئكلاپو  يب ادًئبللا ًگيميضلۆه ۉبآ –

 .يدييد – ئرئدآ کيرلت  ي   ند   مادآ زۆي ظبؤ ؟رايراب پئلآ أر يي ئهادآ يگۆه سيکض   اضالمۈب .رؤيطل  اي اقرهئدغارياۇ

 :حاففاض

 ئياۇ ،يگۈيطاوغغۈ هس يميدگؤر د   ًگيسيب لاۇ ىل  يب يلکاي .رئدر اب ئرالتاهسئد پئياجآ ادس ئمئر ۉزۉد ًگيسيب ًگيميضلۆه ۉبآ –

 ًگئر الئجاد ئداطاله يگۉياۇ رگ  ا   .راغاو ۈض ود  س يب يرکل  ر  ۆي ًگمئلاد هو ررل ار غاز اي يسيب رهالادآ .لدأ رشۆد کره  ۆدلاإ 

 يگۉياۇ هد-رگ  ا   .تيکأ  رگ  ػل   هچيگر  گ   ىل  يب يگۆزاإ ىض   .ىيير  ب   يگااض يگيرليها   يگۈيطاۇ ه،ليد ىض   ئياۇ ،الطۈب يگيرليها  

 .يدييد – سم  تا   رطط  ي  يه يگااۇ لاۇ ادًگئئغرلاب ًگيًض   ،الطۈب ند   راب تاز  ريب ادًئبللا

  .رل  يدتا   رار لا ئيۉغ يگۈض



148 آراپ حاتا گچیریپ نشیر اتدی: عبدالقهار صوفی راد                             
 

 رئدتغاوۈض اًئياي يگۉياۇ هد-ند   ئدار ۈض چيۆتاإ ،يدتيگ اًئتاهسئد يگۉياۇ نيضلۆه ۉبآ .ئديلۇ د اًئس ائ رۉيطاه راپاج ۉبآ

 :وه يدر يتگ   رل  ػگ  ػپ  

  .يدييد – رب   پليد يًيگيرليها   ًگئر الئجاد ىيچاۆ ًگيًه   –

 :راپاج ۉبآ

 یارجب   ئًئجاد مطالائ هو ئدر اب نيتي  يي کم  تيگ هيۆياإ هؤبک ًگيًه   .ئدپۉريۉب يگااه يػاي ۉب يريها   ًگيرًل  يهئه لئي ىچ  گ   –

  .يدييد – ىئر ار ئػبات يگااض ادًگئيايلۇ د .ىيرد  يگ ادًگئئغلامر د   ًگيًض   يدًاي ،ًگيدلگ   ىض   .نيدر ؤيطل  اي کم  تا  

 جاد .رل  يدتي   پيلگ   هًيري   واػيئياًئغي ًگئر الئجاد .رل ۉ دتۉت ئًئياغ لۈي هو ئديلۇ د .ئداهار اي هميضلۆه ۉبآ زئض ۉب

 .يدلگ   راباد پيييد -يدتا   چئ گ هًيمل  أ تر  ئدآ حاففاض يريها   ًگيرًل  يهئه- :يگۈض وۆگ چاۆ  ود  ًيريل  د  ا   یارجب   يًيرل  ػاي

 هو يدتي   وادًئس ائ يگۉياۇ ،پئياططغئ راپاج ۉبآ .يدپلغۆد هديگاإ کۆ يلۆگ ريب نيضلۆه ۉبآ .يدتيغا   ئياۇ رۉيطاه

 .ئدغارياۇ ادًئتاغت ئكلاپئلاد لاۇ ه،دًيرًل  ت  ي   ؤکۉف .يدتا   ود  ز  ؤت يگيػل  تدأ

 .ررل  يدپيػل  تدأ هدکۉف ييۆگ ايًآ هًيطيکاي واۇ ًگئًئيآ يًجير-يب ًگيرکل  يػرک  يت ترإد ًگئلئي ييج-132 ىل  يب شابپل ۉبآ

 ًگيگيلؤلمئبدآ ىباي ماغػۉد لاۇ ./ئدايتار / ئداتئر  يطج  ا   يگۉياۇ .ئدضابپل ۉبآ يطي  يۆک ،ئداز اتر ۉه ئدآ يگۉياۇ

 ادلئي ئيج-136 لاۇ .ئديآ سيکض   لئي ترإد يتدد  ۆه ود  ا   ئكلاپئلاد يگۉياۇ .ئدپۉلۇغد ادتار ض   هديۆروإد وؤيدا   ئكلاپئلاد

  .ئدادًئغاي سيکض   يميرگيي ،أر ئگ اتاياو ۇر ريب غاغاب .ئدادًئغاي ترإد يميرگيي اديلۈب تاپو   لاۇ .ئدلۈب تاپو  

 

 رۉيطاه راپاج ۉبآ

 

 :ررل  ؤيييد هليغ   رالئچذئر ات

 ريب اهما   .ئدادًئر اتاد ًگئًئر ل اياد ًگيمل  أ ادئملۉلغۉد رئدلئآل .يديػيک ئلتاضار اپ هو ئيگلآ راپاج ۉبآ يريها   ًگيرًل  يهئه

 ئكللئداب يگۉياۇ .يديۆتضاۆ ئكلتئضۉد هو ئكللئداب ادًئتغايبت   .يدر ؤيرئگ ئوغۈ ئئغلياب ند   لاۇ ،ئدر اب ئبيآ

 :ئدۉغ يريب ًگئًئر يالاػئي

 وادااغچ راغاي يدي   .رايالياپ تغاوۈض يريها   ًگيرًل  يهئه- هدکۉف ىل  يب غئۉريۉب يگۉياۇ ،يگۈيطاتۉت رار لا ادياۇ ئكلاپئلاد

 راج پيييد -ىيلطيرب   تغاوۈض هًيطمم  د   ،یغۈ .ًگئز اي ئًئر اب الطۈب راب مادآ هؤچي هدر د  ؤغ يًلچ   ارر غا راغاي عيمتي  

 يگۈض ود  ًرل  ب   تغاوۈض .يدر ب   ظۆهۆک نرد  يد ظبؤ هًيريب رد   ،يگۈض واديلۈب نيلؤه ئياض ًگئتايار  هو واديالئز اي .رل  يدکچ  

 :ئديتآ

 راچۉد غائللۉ واپاچ رئديگلات سيض ،اطياز ۈچ وامغۉد ود  ر يب رگ  ا   .ۈقي ئراويد رئدل غا هو ادئملادر ؤض سيًگيرد  ؤغ ۉب ًگيسيض –

  .رًالئضز غا نئر غا هو ريالۉرضغۉ ئًئر رل اويد لغا هر رل  د  ؤغ ئلاي ئرل ز المۈب اياز  تااغمج   ۉب .سًگئئرضل ۈب

 .ئدر ۉيۉب ئًئئغدئلاهزغا نئر غا اداضر اب ند   هدکۉف .ئدر ئدز اي ۉقريۉب ادًئالد اقلمآ ظۆهۆک نرد  يد لئرق وادهادآ رد   ايگر ۈض

 پيييد ئئمياو ۇد راپاج ۉبآ ئياۇ كالد ،يگۈيطلۈب پئک ئدغئلاض ،ئضاپج   هو ئكجاز آ ئدغاوۈض ند   يپلبؤض   لۈغ

 .رالئدر ئديالتآ
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 :ررل  ؤيييد هليغ  
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 :ئديتآ لالئبدآ .ئدتار اۉغ مادآ ،پيييد -ولۇ د ًگائس ائ- :اًئياي ًگئًئلآ لالئبدآ ،يگۈًطچ  گ   غائلاپئلاد راپاج ۉبآ

 ىيچاۆ يگۉيۈغ .نئدلآ پئضاب ىه   يًيرد  ؤغ كدئمئػ .نيدکل  ؤ پ ىه   وادر الئيلاو ر ه   ئياداج .يدتا   رغ  ۆدضار يه يًض   حاففاض –

  .يدييد – تا   تدأ يگااه .ىيريدًه   يريها   ًگيرًل  يهئه

 لالئبدآ يميضلۆه ۉبآ ،يگۈض ود  ًػ  هل  ؤکؤ ه ئراويد لغا ًگيًيرد  ؤغ هکۉف ،پلااۇ ئًئبغاۈج ًگئًئيالۈغيغاۇد راپاج ۉبآ

 يکاي واۇ .ئديالغاب ظو  ئض ادًئضار آ يگۉياۇ ىل  يب لالئبدآ ۉبآ ،يگۈًطت  ي   اهاغ نيضلۆه ۉبآ .ئدتار اۉغ هًيًگج   ًگئًئلآ

 راباد ار اپاج ۉبآ .يدغۆد هلا   ئلآ لالئبدآ .يدليًگي   يرگ  ػل   ًگئهاغ وۆگ ييجۆچاۆ واۇ .ئدلۈب ظو  ئض يلچيۆگ ،پيلۆگ

 پئياجآ هو صيپي  - :هد-ند   ئدتار اۉغ ىيچاۆ اقلمآ پئز اي ئرل الجاۇ  لۈغ ئياس هاد ىباي اباتآ يبيتؤک زاإ لاۇ ه،دًت  ي   پيلگ  

 ۉبآ اباتآ .ئدر ئػبات پيييد -تا   پل ات ئًئلاه ًگئًئضايز غا تل  وإد هد-ند   لآ ىيچاۆ ًگيًه   ،الطۈب راب تاز  ههؤي وادر التاز 

 :هد-ند   يدره  ب   ئًئطغئز اي ًگئر ل الجاۇ  هو ئدالمۈب ىئبات يگااۇ ه،دًيًت  ي   اًئياي ًگيميضلۆه

 ۈقي ًگئًئيامغۉد تايل و   هو لکۆه الطۈب هًيريها   ًگيرًل  يهئه .يدتيکأ  اپطات ههؤي ،الطۈب وايغۈ ار اهۉد ئًئياج نيک رد   –

  .يدييد – ريدکيرلت  ي   يگلم  يدا  

 :ريدپيليريتگ   هليغ   ادر رل اباد

 اهاغ ئًئلآ لالئبدآ لاۇ .ريدپيتي   پيلگ   اداففاض چئلغئ لاۇ .ىک  ا   راب چئلغئ ريب يلػيگد   ابئلاتتۉلمئبدآ شابپآ ادًئياي ًگئياو ر ه  

 :پار غا اباتآ يبيتؤک رۉيطاه راپاج ۉبآ .يدپيرب   يگااۇ ئجئلغئ لاۇ ،اديادار اۉغ

 وادپئلاتتۉلمئبدآ شابپآ ماتآ ًگيًه   لاۇ .ًگيرضر  ب  اي امئياي ًگيًه   ،پئلآ الطۈب هد-هدميک .کر  گ   ًگئاغپمات ئجئلغئ لاۇ –

 :يگااۇ اديالاغر ۈض ئجئلغئ لاۇ اباتآ .يدپيييد – ريدکيرلئگؤداي /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/

  .يدره  ب   ئياۇ نيضلۆه ۉبآ هيئي .رل  يدييد – ريدد  ميضلۆه ۉبآ چئلغئ لاۇ –

 .ئديلۇ د اًئس ائ وادهاغ نيضلۆه ۉبآ

 ار اپاج ۉبآ ه،دًيًت  ي   ؤکۉف لالئبدآ .يدًل  ز ۆي اياضار ۈد ىل  يب وۉغغۈ يزاإ .ئدتار اۉغ ؤکۉف هدکيلل  يب ىل  يب ررل  يطي   ئًئلآ لالئبدآ لاۇ

  :پار ات

 راباد پيييد – رت  ي   يگااۇ هد-هطياي ظۆهۆک رئدًئتلآ ئيۈبرۆهاإ لاۇ ،پۉلۈب پئک ريب هليغ   ئلاه ولآ  ود  ًه   ًگيميضلۆه ۉبآ –

  .يدر د  يئگ

 ريهه ا  در ۆضۆه هو ادهاغ ،پلالئي ئتلآ لاۇ هد-هليغ   .يدپۆغۆد هًيلا   ًگئيلالئبدآ ئرل اًئز اد يدلأ ًگئر الئيلاو ر ه   ،ييکۆچ

 ۉب يپلبؤض   يگيدًػ  رکل  ب   هديۆزاإ ًگيًيػاي ئكلاپئلاد رۉيطاه راپاج ۉبآ هد-رگ  ا   .يدپملج   ئكلياب-لاه سئيطاض هو ئدپۉل-ۈب

 اباتآ ورر  د   يگۈيطاۇ .ئدتاب اضطغۉ ىيچاۆ يگييلد  يگ اياضار ۈد سئطتاطۉغر ًگيميضلۆه ۉبآ ،اد-الطۈب وامئداغ ود  ػيًگي  

  :هد-ند   ئدتار اۉغ اياضار ۈد وادًئس ائ يگۉياۇ ئياس هاد ىباي

 ،يًگميدل  ي  ا   ئتايل و   .يچدگ   ود  ر کل  چؤ  يدلأ ًگئتاهسئد ًگيًض   هدتل  وإد ۉب .ۈقي نيگيػرضل  ت   يليد چيد ىل  يب ًگيًض   –

 رگ  ا   .راب نيک پئضاًئه غاغاب ود  ًض   ئلاي رادر ۉتاۇ اديۉرياۇ ًگئمئيالۈغيغاۇد زاإ ادياداج وۆگ ۉب .کر  گ   ًگيگم  تر  ض   يگااۇ

 ود  ز  ؤت ،لگ   امئياي ًگيًه   .ريدًل  يدا   رار لا هدًض   واضار ۈد ه،للب   ًگئئر اتۉتيۉراۇ ادياضار ۈد ،الطۈب راب ًگيضو  ئد ادياضار ۈد

 ًگيسيب ًگط  طل  اي ئياضار ۈد رگ  ا   .رالئر ئػبات يگااض يگيمليکؤ د رۆضۆه هو ماغ ،ًگط  طل  اي رگ  ا   .تا   واميپ  -يددأ

 اس ئمئر ۉزۉد ًگيسيب ًگئئر ادهاًائ ريب ،الطۈب راب هذبۆغ-کغ   هديگۆيگلئک ًگيًض   رگ  ا   .تيگ اپار ات لۈغ ىل  يب سئمئداطۉغر

 ماضلا ،صيرد  ا   تدأ پيييد ۈقي سئمئتضيگا لااض ود  تدؤج ريب چيد ادًئياي ًگئر ادهاًائ ًگيًض   ،سيًگط  تا   عئياد رگ  ا   .رب  اي

  .يچداي تيآ هو ئدز اي اهاًتدأ ،پيييد – صيرد  ا  

 هدر ي   لۈغ تۉد نيضلۆه ۉبآ .يدر ب   يگااۇ ئًئر اباد ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه هو ئدپات اديادم  د   يميضلۆه ۉبآ ،پۆغۆد لۈي اباتآ
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کاو يگا اۇ- ار اپاج ۉبآ يريها   ًگيرًل  يهئه يًيػيک واۇ ود  ًيرل  يػيک ئلاپو   هو وادًئر رل ادهاًائ ًگييۆزاإ هد-ند   ئدتۉت ه 

 پيدا   نئػئميتغا راپاج ۉبآ .ئدتار اۉغ هيۆياإ رل اپئلاد ىيچاۆ کره  يچداي ماضلا ،پيييد -ىيرره  ۆدلاإ  ئياۇ هو ىيرم  تا   تضلا

 وايب   هدًيري   زاإ ادپاتيک ۉغ ند   ئيايب   يگۉياۇ .يدر ۆدلاإ  ئياۇ هدًيًل  گ   اًئتاهسئد يگۉياۇ نيضلۆه ۉبآ ادًئر ئدآ .يچداي تيآ

 .يدوۆد ئًئهلغۈ-ظغۈ پار ات هيۆياإ تر  ئدآ ،پئغالغۈد ىل  يب يمل  أ ؤييۆد رۉيطاه راپاج ۉبآ ،ؤيکؤمچگ   تاغو  پئک .رل  يدا  

  .ئدر ئػبات ؤتؤه الطۈب ئًئتاغت ئكلاپئلاد
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 تيلو   ادتار ض   ند   لاۇ .يدکس  يًک   ريب ئلتآ هييرب  رب   يطج  ا   ًگئر اپاج ۉبآ .رل  يدتا   تدأ ادلئي ئيج-159 ىل  يب يتؤه تهم  ادۉه ۉبآ

 هو سئضوۉديغا ،رئتاب لاۇ .ئدۉلاۉ  ظاي سيکض   واۇ وادضابپل ۉبآ لاۇ .ئدپۉلۇغد هديۆروإد وؤيدا   ئكلاپئلاد ًگيگيلؤلمئبدآ

 وايلئر ئديالتآ وۉميه   يرييب هدلئچ .يديگ   ئًئهاذر ائ جاد ،ؤيکؤلماإ  ئلئي ولۈب تاپو   لاۇ :ررل  ؤيييد هليغ   .يديػيک رۈيذغا

 .ئچداق غاغآ سئدلئي ريب وادياضمآ ماػآغ لۈغ ،أر ئگ اًئر الػئديآ .ئدغاتاض ئرئاغچاي يلچيۆگ يگااۇ ادًئغاب ًگئًئيغۉ ريب

 .ئدلۈب تاپو   لاۇ واديگاد .ئدلغا پئيالالض يًلچ   يگااد ؤت ئسائ يگۉياۇ

 

 يتؤه تهم  ادۉه ۉبآ

 

 رد   ًگييؤلکاۆ  يدي   لاۇ .ئدرل اپ ئاغدياب لابائم ًگيًيتؤه تهم  ادۉه ۉبآ ،يگۈيطالغات ئًئتاغت ئكلاپئلاد رۉيطاه راپاج ۉبآ

 ًگئيلالآ ،يگۈض ود  ًػ  هل  ؤکؤ ه يرل  ػاي ترۉي .ئدلآ هًيلا   زاإ ئًئر پالار تا   ًگيرل  لک  ۉ  .ئدتار اۉغ يًيرل  يػيک وللب   زاإ اًئبار تا  

 ئدلۈب چر اد لاه پئک ريب هليغ   يگااۇ ادلۈي لاۇ .يدتا   تي  يي رکب   يگم  تا   تار ايئز  اًئر ۉبغۉ ًگئلۉضر   هو يگم  تا   جاد هيۆياإ

 وادر ل ادايئپ .يدر ب   مااغت ار يالار اب اجاد يدلأ وۆگ رد   .ريديؤمتا   وايب   ىل  يدا   چر اد ئلاي يگۉياۇ نيک چيد ادذئر ات ،ىيلو  

 هدر کل  يػه   ئًئر اب ًگئر غا رۉدز ۉب .يدر ؤيليرػ  گي   ادًئتضآ ًگئر غا رۉدز ۉب هيۆد زۆي ظبؤ .يدر ب   غل اۉ  رئدئمز آ اهادآ يگۆه هؤچرييب

 هدگ  که   نيک چيد تاغو  غاغاب ود  يۆروإد ود  ا   ئكلاپئلاد ًگيًيتؤه ادذئر ات ريب چيد .يدر ؤيرب   هر ل  ً  ػت   ئرل اۇ  هو يدپيريدػرل  ي  

  .يديؤرهئگ زۉب رئدر غا هدً  يده   هو

-رؤيديکأ  کيغا   ؤبؤک وادايز غا لئي رد   يربؤ ود  يۆروإد /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگئر اهاۇ يريها   ًگيرًل  يهئه

 تاممغئ ؤبؤک ه،ديد  ا   جاد لئي رد   اپئلاد ريب رد   ولۈب وادًئر ل اپئلاد شابپآ يًب   هو واو ر ه   يًب   .رالئدر ايپاي هيۆياإ هؤبک هو رل  يد

 :ؤتؤه تااغمج   .يدر ر  يديگ   شابئل ئلاداب

 .رل  يدتا   زر آ ،پيييد – راب ئپوۈد رالئئمي يگۉياۇ .ريدپيديگ پئغرل ئيگا آغاي ود  ًيگۆ پلئک ًگيرکل  يغا   ئررل اويد يگۆياإ –

 ادابتاممغئ ئياض واۇ .رل  يدر ب   هر ًل  يگطيه هو ار رل ئالپ هد-ند   رل  يدر ۆغۆد ود  ياإ لي اۇرکل  يغا   لاۇ ىل  يب غئۉريۉب ًگيًيتؤه

 .رالئدلاچ وار ئپاغز  ريدکغۆه هًيگچ  اۆ هو اًئر اويد ًگيي-ۆياإ هؤبک ىل  يب غئۉريۉب يگۉياۇ .رالئدپاي هيۆياإ هؤبک ئضابئل پابرز  

 کس  گ   يگۆه زۉتاۇ ادًئر اپاض ۉب لاۇ هدًيًت  ي   اداداغب .يدتا   رالئملئػاغي ار ل ااغچ هو ار لالايآ ،ار هالادآ يدلأ هدًييد  يگ ؤًيده  

 ئلاي مئيگۉياۇ ادًئطياد چيد وادر ل اپئلاد .يدپيدا   چر اد ئًئر اًيد ئراپاج ىئتلآ يگۆه زۆي يکاي هو نرد  يد يگۆه

 .ئدۈلي ئكل-تراهۈج هو ئكلئداض
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 :ررل  يدپيييد هليغ   رالئچتاياو ۇر

 هو ود  کۆ ليئگئداج .يدر گؤل  يد هو ريکه   لاۇ اهما   ،ىک  ا   رئک يزئگ ريب يگۉياۇ .رئدپئئمچ اتر اۇ هديۆروإد ًگيًيتؤه ايًلاۉه

 هيۆزۆي زاإ هػيمد   يگااۇ .يدميکد   ئدآ يگۉياۇ ،أر ئگ اًئر الػئديآ .رئدپۉلۈب هدًيبد  سه   حۉضايات لاۇ .رئدپئيلاديپ   ود  ر مل  يلطيت

 ئي-اج ًگئًئطئچغابلۈي نل  أ- هد-ند   يگيديؤيه  سرک  ئگ ييۆزۆي سيکطيػلگ   هو کر  بؤۆهؤي ًگييۆزاإ ،يگيديؤيکچ   پمايي

 ،پيييد -ىيريدر ب  هغائپ تهم  ادۉه ىه   .يدر يگ همييد  ب   گًيًه   هدميًً  اي اياداج ىه   .ئداداو ۈد لاۇ ،يگۈيطمائچ ود  ًييد  ب  

 .رل  يدر ؤيييد ايًلاۉه ىيچاۆ يگيديؤيدا   او اد

 ايًلاۉه .يدر ب   ۉقريۉب ئاغمتۉت ئياۇ ،پيکچ   رگ  ػل   هميضلۆه زغاۉه يريها   ًگئياضار ۈد يتؤه يريها   ًگيرًل  يهئه

  .ئدپات پالياۇ -يًيميلطيت یآ- هدر ي   لاۇ هو يدتيگ هػک   ،پئچغا وادياضار ۈد

 :رؤيدا   وايب   هليغ   ادًئر ئغغ زي اإيز  ۉض نيکد  

 

 ،يدتي   اديپ   اچيگلاپۈت ود  يػيک اقمآل ريب

 .-يدتا   شل اد- ييۆگ-یآ وادًئضۉيغۉ عک   ،پيديغ  

 

 – مئلاد اهما   ،رؤيدا   ئًئضاو اد ئكليادۉد لاۇ

 .يلکؤد رؤيلم  يب پئئمچ پئلآ وادئملز ۉضوۉض-چآ

 

 پئر ادآغ يًييز  اإ کيليچً  تيپ يگۉياۇ ،پيدا   رل  غو  ئض نيضلۆه زغاۉه ادًئر ئدآ .ئديادلآ هًيميلطيت ۉب يگۉيۇا الكد کت  ير  يب

 ريب ود  ر يل  ؤيري  ا   اًئس ائ يگۉياۇ هدًيطلک  اۆ  درايًار و  اه وۆگ ۉب .ئدتغار اد اًئر پالار تا   ًگيرل  لک  اۆ  ئًئر ياللغا يريد هو ئدالغات

 ئًئيجاًائ ريدپد  سه   زاإ رل اۇ  .ررل  ؤيييد -رل  يملييگ   اق- ار ل اۇ  .ررل اييلالغۉػه   ىل  يب ئكلئچيار ک  ه ا  و ئكلئچياذياد رل اۇ  .راب ئراپۈت

 .ريديؤمتي   پيلگ   تاهۉلاغه ادار اب يگيديًگطً  ي   ًگيًيطگ  لر  -ئي تمائالد ًگئر ل اۇ  هميک چيد .ررل  ؤيل  سيگ

 

کايا  تد 

 

  :ررل  ؤيييد هليغ  

 اضۉه يديز  ر پ   زاإ ،يگۈًطغ  ۆد لۈي ييئگ يػاي /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ًگيًيتؤه يريها   ًگيرًل  يهئه

 أو ۆگ ئتااغمج   ريب ،ادئملئميل  اضاضا   ۉغ .يدپيدا   رغ  ۆدضار يه يديغر   وۉراد يديز  ر پ   يکل  يب   ،الطۈب يگۈض وادياۇ ،يًيؤدد

 وؤيليييد در   لاۇ .ئدپاغتۈد شاد ئضاو ۈد يگۉياۇ .رل  يدر يتگ   اياس ب  ضاه ئياۇ .ئدل اضطاد يتؤه تهم  ادۉه ايگر ۈض .ئديۉتۉت

 رۆهاإ لئي سيکض   لئرق لاۇ .يدتاإ وؤد  ييۆد ادلئي ئيج-169 لاۇ .يدليدا   ىيپد   هد-هدر ي   لۈغ تۉد هو ئدلۈب تاپو   اداباۇ ريب

 ئتغا ىل  يدا   ود  ميليک ىيچاۆ ئئغديلۈب تاپو   يگۉياۇ رل  سيًک   ،أر ئگ اًئر الػئديآ .يدتا   ئكلاپئلاد یآ ريب لئي واۇ ،يدر ۆض

 :ررل  يدپيييد هليغ   رل اۇ  .ررل ئديارهمائچ ود  ًيرًل  يگا   يًلچ   اًئر ئدآ ًگيًيررل  ۆهاإ هو ررل  يدپييگ   کيغا  

 

 يتب  
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 ؟رل  ۆ دتر اإ ىل  يب اقپر ۈت ئطياد يًض   ئرئدآ

 .رل  يدتا   وابريگا غۉاض ىئاغپر ۈت ًگيري   يدلأ

 

 يؤدد اضۉه

 

 هو يدد  ًگ  ر ۆگ يؤدد ادًئتاغو  واوغغۈ هًيتدم  ر   ًگئالد /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ يتؤه يريها   گًيرًل  يهئه

 واميپ  -يددأ اًئئغلاپئلاد ًگئًئيغاۇد ىل  يب ئتالاي ًگئداداغب تيغر   وۉراد .يدر ؤيدا   ظو  ئض ىل  يب ئتالاي ًگئياتطئر ابات

 ئدغارياۇ ادًئتاغت ئكلاپئلاد هو يدلگ   اداداغب اضۉه .يدر ب   راباد اضۉه ،پئدار ۉغا راپاچ ىل  يب ئكلچايماططغئ هو ئدغالاغب

 .يدر ب   پيتر ت  -وۆگز ۆد هر ل  ػاي هد-ند  

 ىباي ئلآ ىباي ىييض  ۆد يلکاي .رل  يدتا   يگلغاز غۈ رل  تييض   ولۈب ود  ًيضر  ب  ي   ًگئبئلات ۉبآ هدر ي   هؤچرييب هديۆروإد يگۉياۇ

 .رل  يدر ي  ا   يگااۇ ئراپۈتر يب ود  ر ل  تييض   .ئدئمچ اتر اۇ هدً  يده   /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئلآ ىباي ىييض  ۆد

 يؤدد .يدتا   عيرئي گؤکه   ىييض  ۆد مئيگاي يگۈض وادياۇ .رالئدل ات ئيايز غا هو رالئدر مائچ ود  ً  يده   ئًئر ادله  ا   ًگيًيؤدد

 ادًئئغلالز اۉ ئكدلارضاپ ريب ًگييگؤکه   ار ل اۇ  لاۇ .ئدتار اۉغ اًئطئغر غا ًگئر ل اۇ  ىل  يب وۉغغۈ ئلتآ ئياضۉه ىباي اطاي

 اطاي .رالئدلآ ريطي   ئياۇ .ئدغار اد يرگ  ػل   يگۉياۇ هو يدليًگي   ىييض  ۆد تييض   ادًئر ئدآ .رل  يدتا   ظو  ئض ئپلاز غا .ئدغاتاض

 يطيدلأ ًگيرل  تييض   ولۈب هليب ىل  يب يگۉياۇ .ئدتار اۉغ اًئغغا ًگئياپئلاد يًيطلل  ک   يگۉياۇ .يدر ۆدلاإ  ئياۇ اضۉه ىباي

 /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئلآ ىباي واضاد ىباي ىييض  ۆد لالئد-بآ ىباي صيرداي ايگر ۈض .رل ۉ دلۈب واػيرپ  

  .رئدر اب يرل  تيز  ر پ   يگۉياۇ هدر ي   لاۇ وۆگ ۉب .ئدلۈب هيا   اتايل و   لاۇ هو يدغۆد اضۉلاديآ

 .ئديارهغئ ئلاي يؤدد يريها   ًگيرًل  يهئه يًيرل  ر  ب  ي   ًگئًئلآ يريها   ًگيرًل  يهئه نيک چيد ه،د-هليغ  

 

کايا  تد 

 

 :ررل  يدپيييد هليغ   رالئچتاياو ۇر

 رغ  ۆدضار يه يديغر   وۉراد الطۈب يگۈض واديي اۇًيؤدد /!وۉلطۈب يتدم  ر   ًگئيلااغتلالآ يگااۇ ،یغۈ/ يتؤه تهم  ادۉه

 ،يگۈض واديمائچ اًئتاغت ئكلاپئلاد يؤدد اضۉه .يدپيػل  تدأ ىل  يب ئتالاي يگۆروإد لاۇ ادضاضه ا  هلۆج ۉغ .يدپيدا  

 ايداي وۆگ ريب .يدر ؤيطل  اي کم  ػل  تدأ ىل  يب الكد ىيچاۆ ئلاۇغ زاإ هو اقرهئيآ ود  کيرلغ  ۆدضار يه ئكلاپئلاد ئًئيغاۇد

 .ئدر ئاغچ اًئياي ئدئلاد

 :رؤيدا   تاياو ۇر هليغ   ادار اب ۉب ود  م  رض  د   نئيغا ۉبآ دلؤض واضاد

 واييرلادغا سيت هو رۈيذغا لي اۇبؤبض   .نئدر ايغۈرل وادياۇ اهادئه .نئدادًئتاهسئد ًگيًيؤدد يريها   ًگيرًل  يهئه هػيمد   ىه  

 هو ادًئياج تاهسئد ،پۉوغغۈ اًئتاهسئد يگۉياۇ .ئدر ئاغچ اًئياي يًه   ئاغچ واتر ۈيۆگ لاۇ وۆگ ريب هدر يل  ۆگ .يديػيک

 :ئديتآ لاۇ .مۉدر ۉد کيد اديۉرياۇ ۉقللغۉ

 ااغمتاغۈب وادئملاپئلاد ييۆزي اإديغر   وۉراد لي اۇبؤبض   .رئدياًجائ وادتئلاد ايداي سيهۆيوئگ ًگيسيب يربؤ وادتاغو  هؤچي –

 ،پئر ئاغچ ًگائياي زاإ ئيايداي هو ًگيرضد  يگ هديۆزاإ ًگئتاغو  ۉغ تۉد .نيدمل  ج   يميريکيپ هدکم  تا   پد   ئياۇ ىه   .راياميغۈ

 .کرج  يتي   هًيري   مۆزاإ تۉد يػاي مۆدئه ۉب .کرج  ۆدلاإ  ئيۉراد ماػآغ وۆگ ۉغ نً  ه   .ًگئرضار يآ ود  ًيًت   ئًئغاب يگۉياۇ

 :نئديتآ هو نيدتا   نئس اغت ىه  
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 هًيري   يًيتي  يي هو يًيريکيپ ادتاباب تيغر   وۉراد رگ  ا   اهما   .ريدکييب   اد-ارضۉيۉب ههؤي رد   يريکيپ ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه

 يگۈض ود  س يض هد-ند   رئدئيغاۇد ريب اتآ ،ريب هيا   ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه لاۇ ،ييکۆچ .رل ۈب ىئالي شاد اتمائالد ه،طره  يتي  

 .راغاو ۈض واداللمۈب ىئبات هًيريها   ًگيرًل  يهئه يرکل  ر  ۆي ًگمئلاد ه،لطيدا   تک  ر  د   ىل  يب تي  يي ۉب رگ  ا   .ريدر غ  ۆدضار يه

  :لاۇ .ئدار اۉغ پئغاتۉت ئول آ  رادغا يگۉياۇ ه،دمييد  ا   وايب   ئمئتاذيطي   ۉب ىه  

 هيگۆزاإ يگالطۈب ىئبات رگ  ا   ،وؤيرب   ىه   ئيارهپ   ؟راب ًگئالد هي ااغهار ئطئللئآل ،ااغلمۉغغۈ هًيػاي ًگيرل  گ  ز اإ ًگيًض   –

 .يدييد – ىيرد  ا   ئضاتاغت ًگًگئئاغيآ ًگئئغاب ،اضالمۈب ،ئوغۈ

 ۉب .نيدل  يد يًيگم  تا   پد   ئيالب   لاۇ ود  ًيدگؤر د   ًگئًئيگر ات ىل  يب عئر ابلاي رئدل اي هد-ند   نيدًل  ز ۆي ار ابيريب يتر  س د   يگۈيطاۇ

 .ئدلغا ادًئاغدر ۉۈلب يگۉياۇ وۉض ار تلا ريب هدًچ  اي وۉض .يدطل  اي وۉض اپئلاد ،يگاإ تااغض ريب ود  ًيسلم  يريتي   هًيري   اطئداد

 وادًئهۉلۉ ز يگۉياۇ ئريالالمۉضۉه يدلأ لااغتلالآ کييب   .يدليطک   يهد   يگۉياۇ اداب لۈغ هو يدر ۆگضاۆ پيگۆ يوۆد لاۇ

 .يدتا   شل اد

 :همرض  د  

 يگۉياۇ .ىک  ا   ولۈب تاز آ وادئمملئلاز  ريدکيرليبپک  ت   هو مۉدراه وادًئضابئل کيليريد مؤييا   لاۇ .مۆدر ئگ ئياۇ هو نيدلگ   –

 اًئتاهسئد ًگئيۉراد ايگر ۈض .نيدتا   نيلؤه ئرالياداغي يگااۇ هو نيدتيگ اًئياي ًگئدئلاد ايداي ماػآغ لۈغ .نئدپاي ييۆزۆي

ي ًه   وادار اي .کيدس يريگ اًئياميپ  -يددأ يگۉيي اۇًيطيدلأ ًگئًئتالاي ًگئداداغب .کيدػل  تدأ ىل  يب يگۉياۇ ،کيدتيگ

 يتر  س د   ًگيًه   هو پبؤض   اًئاغمتر آ ًگيميتل  وإد ،الطۈب نيرمل  ت  ۆض-ريبج   ور  ئگ هدج  ر  د   لۈغ .يدتا   شل اد ود  ًيربج   يگۉياۇ

  .يدييد – ئدلۈب شاضا   امئاغمغًالئالي شاد اًئر ۉزۉد ًگئيۉراد اپئلاد

 ًگئيلااغيتادۉد ادياداغي يدلأ .رئدياتاي پيًل  سيگ ررل ئض مدر  ؤه ادًئتضآ ًگيًيضد  ر پ   پئيغا :وۉلطۈب نيلؤه ار رل ادللئآ

  .رئدر اب يرل  چًگ   تکم  يد هو ئريالارهاد نئلا ائدًئتضآ ًگيًيضد  ر پ   پئيغا

 اتاياو ۇر يکل  يب   ،ادًئغاي چاۆ  يميرگيي ،أر ئگ اتاياو ۇر ريب .رئدپۉلۈب تاپو   ادلئي ييج-170 ادتابآاطاي يؤدد ،أر ئگ اًئر الالميتآ

  .ريدپۆرۆض مۆکئ د یآ ريب ،لئي ريب لاۇ .رئدپئئمچ وادار آ ادًئغاي ظبؤ يميرگيي ،أر ئگ

 

 تيغر   وۉراد

 

 واداج هو وادًئر الئميگلات-ًگگ   نل  أ ،أر ئگ اًئر الػئديآ .رل  يدتا   تدأ ىل  يب تيغر   وۉراد ييۆگ ولۈب تاپو   يؤدد اضۉه

 راباد ،پيييد -ئدلۈب يگۉلاۇغ ًگيًض  - هديغر   وۉراد وۆگ لۈغ تۉد ،ريدپيچگ   پۉلۈب تاز  هليغ   وادًئر ل اطئداد

 اطئداد يگات-ًگگ   ۉب .رئدپۉيغۈ تآ پيييد /رايئتاغب/ وۉهاه يگااۇ ،پۉرۈي اػاغي ئياۇ ،پيًگ  ب   وأر اإ لاۇ .ررل  يدپيرب  

  .ررل  يدپيػل  تدأ ىل  يب اپئلاد هو رئدپۉۇغد اپئلاد ،ريدپۆلاإ  اپئلاد هدًيچاي يگۆيۆگ ريب .رئدپۉلۈب

 

کايا  تد 

 

 :ررل  يدپيييد هليغ   رالئچتاياو ۇر

 ،يگۈًطل  س  ب   ىل  يب ئضمالاد ئكًلئبات ًگييۆزاإ ئريالۉيۈب ًگيرل  يکدأ مل  أ هو يگۈيطلآ  واميپ  -يددأ وادالمد تيغر   وۉراد

  :پئر ئاغچ ئرضالاوو غۉ يگۈيطاۇ .يدلگ   اًئر اًک   ًگييجلد   هو ئديالتآ ادابلۈغ

 ئتاممغئ ًگيگۆ زۆي لاۇ ،پۉلۈب وادتۉالي لئس غئ ئغغا يگۉياۇ .ئدر اب نيگۆ زۆي ريب هديۆروإد ًگيًيؤدد نئيغاۇد ًگيًه   –
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 هو يدل  يد ود  ًه   ئياۇ ،پيرب  اي مادآ يؤدد نئيغاۇد .ئد-ئكتر آ شاد وادًئتاممغئ هو ود  ًيرل  يب پيرب   اداب ًگيريل  ؤيطک   اداب

 پۆزإد يگااه يگۆ زۆي ريب ىض   .ىيرؤيليب پۆزإد يگااض ئئغلاپئلاد هو يلکۆه- :ىه   .يدتا   لالااغت ااغلمآ ئياۇ

 .يدييد – نئدالاۇل جلد   يگۆ زۆي لاۇ پيدا   راديگا غااۇ ايگر ۈض .نيدييد -؟يًگميرضؤيلم  يب

  :ايگر ۈض

 .يدتا   مۆکئ د پيييد – رغ  ۆد هلا   ،يلکب   .ًگئر اتآغ يگۆ زۆي لاۇ هو يگۆهۆچ ود  ر ي   ۉغ –

 پئپات يگۆ زۆي لاۇ ،يگۈض وادتااغض ريب .رل  يدتا   ئًئر اب لالااغت رئدضذالائ ىل  يب کم  ل  ز ئگ ئياۇ رل  ۆ دهۆچ جلد   رضالاوو غۉ

 -لا   اق- اداليماز غا هو اداللمآ پئر ايتغا ئرل اديپ   ًگيًيتل  وإد ًگييۆزاإ ،پۉرۈي غائلئػاغي ئياۇ وۉراد .رالئدر مائچ

 ود  ًيريکيپ اقپمات ئيي اۇيۆيگلئک هو ئدپۉلۈب ادايئز  اد-واديآ ظبؤ اًئيالاۇل جلد   يًيگۆ زۆي ،ييکۆچ .ئدياًا ائًئئغداللجۈب

 .يدلگ   هًيله ا  د-هًي   يگۈض واديلۈب پئيغا پالتاغو  اچيۈغ يگۆ زۆي لکۆه ىل  يب ئهادر اي ًگيًيتل  وإد رئدلابائم .يدپۆزاۆ

 .ئدالغاب ااغرهئدۉلراۉغ يرل  ػاي ئػاغي ادئملاپئلاد هو ااغلمآ هًيلا   يلکۆه ىل  يب وۆوئگ ئلتغئيآ رئدر ل و ۉزر آ ئلاۉ  يگۈيطاۇ

 هو ادئملئلتاضار اپ ه،دکيرلو  يادۉض ،ادئملئداض ،ادئملتر اهۈج ،ادئملئلتاو اداض لاۇ .يدر ب   االرهاب تئلاد ايداي يگيرليزو  

 ار الئول آ  .يدر ب   اطيلا ىباي شغاغآ ىباي تهم  ادۉه ىباي راپاج ئًئتايل و   واضار ۈد .ئدتاهلآ  ريب ىئتار يآ ادئملۉلغۉد-ئيگلآ

 امئغاد يًب   ًگئيايز غا هو يًيريب ود  غبؤ ًگئئغلياب ىغ  ۆد وادالجاۇ  .يدر ب   ري   وادًئضاياض ئكلادۉضآ ًگييۆزاإ هر ل  تييض   هو

 نرد  يد زۆي ظبؤ لايآ ريب رد   ،نرد  يد يگۆه ؤػيک ريب رد   .ئدالياپ ادًئضار آ ًگئر ل اۇ  ئياۇ ،پئر مائچ يًيگل  ئب يلػيگد  

 .يدته ا  يا   ار اليارپض   رئدهيگاا   ئرل اۇ  ،پيرب   رالئملياب هد-هًيرل  تيز  ر پ   ًگئر رل ايطه ا  و ًگئر رل ئجادۉه

 

کايا  تد 

 

 :ررل  يدپيييد هليغ   رالئچتاياو ۇر

 لالئبدآ يريب ًگئر ل اۇ  .ئدپئلآ واميپ  -يددأ ود  ر ل  يػيک لامئيات ريؤبک ىيچاۆ راپاج ئلاۇغ زي اإؤدد يريها   ًگيرًل  يهئه

 تيآ هؤگمتيگ اجاد ادايئپ چيگالاي اقيآ هديۆيگاإ يگۉياۇ ،پۉلۈب ئزار  هًيتر غ   ًگيًيؤدد لاۇ .ئدئاغز ۉد کيلؤه ىباي

 ۉقريۉب ااغمتاغۈب وادئملاپ-ئلاد ييۆزاإ راپاج ه،دًيًت  ي   هديغر   وۉراد يريها   ًگيرًل  يهئه ئتابۈي ئكلاپئلاد .يدپيچيا

 :لاۇ .يدر ب  

 .نئدغالغاد وادياۇ هو نيدتا   رکت   ئياۇ ،الطۈب ىػ  ل  تدأ ىل  يب ًگيًه   نيک رد   .نئدتاغۈب وادئملاپئلاد يهۆزاإ ىه   –

 – يدپيدا   مۉلۉ ز يگااۇ ،پئلآ واميپ  -يددأ ىيچاۆ ًگيًه   ادًئئغل-راب يگۉياۇ ماتآ .رئدۉرۇغد ئئغلاپئلاد ًگئمئيالۈغيغاۇد

 .يدييد

 هؤگمتا   یارجب   ئًئجاد مطالائ ىيچاۆ اقمتۉت ئرۇغد ئًئتيآ زاإ کيلؤه ىباي لالئبدآ ،يگۈض وادياداغۈب ييۆزاإ لاۇ

 ود  يۆتضاۆ ًگيرل  چ  ک   لۈغ چيگالاي اقيآ الطۈب لاۇ .رل  يد-رؤيغ  ۆد رل  چ  ک   هو رالئدر ايراب ود  يۆيگاإ يگۉياۇ رالغارر پ   .ئدار اۉغ

 هد-هًي   هو رل  يدر ؤيديکأ  هيگاإ ،پئلآ يرل  چ  ک   لاۇ ئراپۈت ريب ًگئر الغارر پ   ،يگۈض ود  ًچ  گ   ود  يۆتضاۆ ًگيرل  چ  ک   .ئدر ايراب

 .يدتا   یارجب   ئًئجاد مطالا ائدايئپ-ئياپ ،چيگالاي اقيآ هو يچدگ   پيطک   ئيادر ؤض ظۉتۉت لاۇ هدغۆريئگ ۉغ .رالئدر ازياي

 هو هًيگلم  ۆيئض يگۉيي اۇتک  ر  د   ۉب يگۉياۇ ه،دکيلل  يغ   .ئديتآ رل  ۆگو اإ پئک يگااۇ ،ئدار اي يتک  ر  د   ۉب يگۉياۇ ايۉراد

  .ئدلۈب پبؤض   هًيگلم  يرت  ئگ ًگيًيطج  ر  د  

 ًگيرکل  يػرک  يت ترإد وۉهاه يريها   ًگيرًل  يهئه .يدًاي ؤييۆد ،يگۈض واديآ ئتلآ وادًئيلۈب اپئلاد يگۉياۇ ىيها   تهم  ادۉه

 .يدًاي ؤييۆد ادًئيآ تر  ه   ادلئي ييج-170 ،ادلئي لۈغ تۉد ند   ىيها   تهم  ادۉه .يدپيًاي ؤييۆد ئهاػآغ ايًآ ادًئيآ يًجيريب
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 راپاج ىيها   تهم  ادۉه يبؤبض   .ئدر اييغۈ ادر لاۈي پئک شاد واديۉهاه ئياۇ تيغر   ،الطۈب ند   يچيک اچيۉيۈب ظاي تهم  ادۉه

 لکۆه اهما   .ئدپۉلۈب ود  کس  يًک   ريب وۉهاه .ئدئس غئ ًگئًئيالۈغيغاۇد ًگئيۉراد لاۇ .ئدپۉلۈب واداديب  ۆز ئسغئ ًگئر ۉيطاه

 هو ئكملئيالئه وۉهاه ،الطۈب مس  يًک   يطج  ا   ًگئيۉهاه .ريديلػيگد   هًيهر  ک  -ئلز اپ ًگئيلااغتلالآ يػاي ئكلاػئتاپ هو

  .يدر  إد پۉلۈب ييؤک ئكلئلتااغيلا-رئباض هو ئكلئلاپو   هد-ند   يمل  أ ئكلئلاياد

 :وۉلطۈب نيلؤه هر ل  يکدأ مل  أ

 

  ،ؤػيک رد   وادار اي الطۈب راي رگ  ا  

  .هدػاي رد   رت  ي   اًئداطاله وۆوئگ

 

 لاۇ .يدتا   رغ  ۆدضار يه هيۆزاإ يًيها   تهم  ادۉه ولۈب -ئاغميغا- ًگئياديب  ۆز وۉراد يريها   ًگيرًل  يهئه ادلئي ييج-175

 ،رل الطۈب ند   ئكداهلاد يگره  ب   واميپ  -يددأ يگااۇ ئراپۈتر يب يپلبؤض   يگيليچيک يگۉياۇ .ئدادًئغاي ظبؤ تاغو  لۈغ

 نيضلۆه .رل  يدػل  تدأ ىل  يب يگۉياۇ هو يدلم  يب پل و ۈت وۉيۈب نيک چيد ود  ًيتدؤج يگيليلب  ت  ر ه   تًل  ب   ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه

 .ئدغغۈ ئًئر ئغغ يگو اإ ريب ادتاباب ۉب صئر اد-لا   راهاۇ ىباي

 

 رئئغغ

 

  ،يدر ب   ىئهادر اي-ئكپوۈت اپئلاد ئيگرات کييب  

 .ئدر غۉ واداچيغۉ-لۆگ لي اۇيۆياإ ئكلاپئلاد

 

 ،يدتي   وادالال-اتآ ااغچ ۉب ئكلاپئلاد

 .ئدر ۉد لار آ يطيدلأ ،ئدلۈب أو ۆگ يطمم  د  

 

 ،ىل  يب ىيها   تهم  ادۉه ئلاۇغ ۉب ًگئياديب  ۆز

 .يدر ب   واميپ   ىل  يب تدأ ادالچيلالاض ىئج ۉ-ًصائ

 

 :يرل  يچػًگ  گ   يکل  يب   هؤچرييب يگۆلکۆه هو راپاج تًيب اديب  ۆز ىباي تهم  ادۉه

 ىيها   تهم  ادۉه يپلبؤض   يگيديلي  يبرت   ًگئدئلاد ىباي ايداي لزاپ ئياۇ هو يگيليچيک ًگيدهم  ادۉه ئتالاي ًگئياضار ۈد –

 .ئدتاغۈب ود  ػاي ئراپاج ىباي شابپآ ،پيرب   يًيگيرليها   ًگئياضار ۈد لز اپ تيغر   يگۈيطاۇ .رل  يدييد – ررل  ؤيم  ػل  تدأ ىل  يب

 الكد ،پۉلۈب ماهات عاي لاۇ .ئدغالاغب تدأ اًغئ-ئلاپئلاد ًگيدهم  ادۉه ىل  يب ئتالاي ًگئياضار ۈد ،پيلگ   اياضار ۈد لزاپ

 يگااۇ ،پئر ئاغچ ئلز اپ وۉراد .ئدر ئػبات اتآ ىباي فئر تغا ئطئياد زي اإًيگيرليها   ًگئياضار ۈد ،يگۈًطل  گ   هگيػل  تدأ

 ئيج-176 .يدس يريگ اًئتضل غۈ يگۉيي اۇًلچ   هًيضز  و  ر د   ًگئر ۉپاػئي ؤت يرل  لک  اۆ  ۉب لاۇ .يدر ب   يًيگيرليها   ًگئياتطئر ابات

 لاۇ وادتاداغب ئلز اپ وۉراد .ئدئتايل و   ًگئيايداي لزاپ ري   لاۇ .يدر ت  ئگ ظاب ىييض  ۆد ىباي لالئبدآ ىباي ايداي هدمل  يد   ادلئي

 رد  يگۆد-رادآغ يررل  ي   لاۇ ،پئر اب هر ي   لاۇ ىل  يب رگ  ضا   وؤيرب   واج ،پئلآ واج هو ًگج  غو  ئض يگۆه يللا   لاۇ .ئدتار اۉغ هر ي  

 يزاإ وادلز اپ هد-ند   ئدػئپاي ود  ًيگت  ا   کم  ل  يد واهآ ،يگۈًطل  يب ئًغئۉدۈلي ًگئًئتاالت ااغرهۉد ئغر غا ار ل اۇ  ايداي .يدتا  
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 ايداي .ئدز اي اهايًاهآ ىل  يب يلا   زاإ يگاي اۇريها   ًگيرًل  يهئه .يدتا   عئياد ئًئاغلمآ اهايًاهآ ود  ًيًيها   ًگيرًل  يهئه ىيچاۆ

  .رل  يدتا   کل د   پرل د  أز  ئياۇ الطۈب ادًئر ئدآ ،رل ۉ ديغۈ وۆگ هؤچرييب ئياۇ ،يدلگ  

 

کايا  تد 

 

 ۉب لاۇ .يدتا   یارجب   ئًئجاد مطالائ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ وۉراد يريها   ًگيرًل  يهئه ادلئي ئيج-176

 يرل  يکدأ يو  ر ک   ،يگۈض وادياغاغۈب وادر التادابائ يلم  تا   يدلأ .يدپيديکأ  اجاد ىل  يب يزاإ ئيۉهاه هو يًيها   ادًئر اپاض

 وادًئدآ ًگئيۉهاه يطيکل  يب   ،ايۉهاه وادًئدآ ًگيًيها   يريب .يدر ب   ۉقريۉب اًئر الالهزاي تاد اپئداض چاۆ  يگۈيطاۇ .يدمل  ج  

 .ئدئلالمئز اي ار ل اۇ  وادًئدآ ًگئمئضلا الطۈب يريب هًي   ه،ًيها  

  :يدل  يغ   ئيۉهزاه ًگئر التاد لاۇ

 ريالغاۇد ،يًيرکل  يلسم  تا   تضلا هًيريب-يريب ىيچاۆ تل  وإد هو لکۆه ،ئًئر الاللمۈب تضار  هدکر  ۆي هو هدليد ىل  يب يريب-يريب

 هًيغۆلئب يلکۆه ًگئيۉراد يريها   ًگيرًل  يهئه ،ئًئر الئملز اضمآ قلغۉ هًيرل  ز ئض ًگيرپل  يرئگ ئالدًئالد يرل  ز اإ ولۈب

 :يدل  يغ   کيػييۆلئب لاۇ .رالئديۉتۉت أو ۆگ ئيادۉد هو رل  يدتا   تدأ ،ئًئر الاللمۈب ئزار 

 هد-هليغ   ،يًلچ   هدرد  ض   راتابيۆگ ؤت وادتاداغب .يدر ب   ايۉهاه يررل  ي   يًلچ   هدرد  ض   رغاۇديۆگ ؤت ود  ًيرلل  ت  ئک اغد ًگئياولاد

 ۉب .يدييد -رل ۈب رغ  ۆدضار يه يگۈض ود  ًيها   وۉهاه- .يدر ب   هًيها   تهم  ادۉه ئاغر ائ هو يسيروئت ،ئهۉر ،ئهاغ ظۉتۉت

 ئًئر التاد ًگئر ل اۇ  .رالئديۉتۉت أو ۆگ يًيرل  يػيک لامئيات ًگئر غاۇديۆگ هو ًگئر اتابيۆگ ،ًگئياضار ۈد ،ًگئاغر ائ ار التاد

 ًگيرًل  يهئه .رل  يدتا   رار ائم هديۆيگاإ ًگمئلاد هو رل ۉ در ۉد ادًئرضلاۈي ًگييۆياإ هؤبک رل اۇ  .يدلگ   وۉهاه ىل  يب ىيها   .ئدلآ

 رل س ئلاغ لاۇ ادًئتاغو  واضآ ئرالتاد ۉب يػيک ريب .يدر ب   مۆکئ د اًئر الالميغۈ پلالاض ود  يۆياإ هؤبک ند   ئتاد يکاي يريها  

  :وه رل ۉ در ۈي اياهاي ئياۇ رهالادآ .ئچدغا ود  -ىيلا   يگۉياۇ

 .رل  يدييد – زايمهالاهات يػاي ًگئر ل اۇ  –

 عاي ه،دکيلل  يغ   .يدليب پئجاو  ئاغهزۈب يددأ هو يدتا   ئكلاپو  يب ايۉهاه ىيها   تهم  ادۉه ادًئر ئدآ ند   ئلاي ئرالغۉرۈي ليدا  

  .يدتي   پئر اب ؤجر  د   کلج  يدا   وايب   ايگر ۈض

 

کايا  تد 

 

 ئرالتايل و   لۈغ .يدر يچگ   ود  ز  ؤت يًيگيػل  تدأ ًگئًئر رل يالالاۇغ وۉراد يريها   ًگيرًل  يهئه ه،دًت  ي   پيلگ   لئي ييج-183

  :هدهم  ادۉه هو يدر ب   ايۉهاه

  .يدييد – رۉتاۇ ادتاداغب ىض   –

 :ايۉهاه

 .يدييد – ريچگ   هور ه   ييگۆياإ لکۆه ىض   –

  :وه يدلئب ادًئضار آ ًگئر ل ي اۇ مل  أ ،پيديغ  

  .يدييد – نيدتا   ىيچاۆ ئئغلز المۈب ًگئئغللاس آغ ،ًگئئغلئغر غا-اپمغا ادس يگئار آ ًگيسيض ئرل ۉب –

 ًگئداداغب کيلؤلمئبدآ .يدپيرب   اغر غا خئلاض کيلؤلمئبدآ ىيچاۆ کم  ل  ي  يبرت   ئياۇ .ئدۉلاۇغ يچيک ًگاي وۉراد ىباي نئضلا

 ئيۉهزاه يگۉياۇ .يدر ب  اي پئز اي اهاي اًئر ۉزۉد ًگئياپئلاد کيلؤه-لئبدآ ،يگۈًطرل  ب   تايل و   ايۉهاه ىل  يب ىيها   .ئدئطئچابتۉد
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 :رۉدۉغ

 

 ،وادًئلًآ اغ اقجرل اپ ئسئدلئي ئكرلايئتاغب

  .ود  ًييه   اغ یغۉ ىئياپ ه،ليا   تدأ ىض   امئضلا

 

 يگۈيطاۇ .يدر ؤيليدا   الغاو ۈت کيلسم  تا   پيطً  يب ئياۇ ،ئاغرهۉيۉب ئًئاغلمۈب ئلياپ ود  لکۆه ند   ًگئمئضلا ًگئياپئلاد ادتاد

 مالل پيييد ىم  ت  ۆه يگااۇ هد-ند   يدر ب   امئضلا يًيطمم  د   ًگيرل  تيبض   وار ۉد پيػرل  يب يگااۇ هو ئًئضادآ لۉضۈه وۉراد

 لاۇ .ئدتار اۉغ ريالارهپ   پيييد -رًالئضالاغب تدأ هًم  ت  ۆه رالئميل اد يگۈض واديۉهاه هو ىيها  - اًئر پالار تا   نل  أ ايگر ۈض .يدر ب  

 .يدتا   ىيچاۆ کره  يدًگ  ب   يگيلؤلمئبدآ هًگيد يػاي ۉب

 

کايا  تد 

 

 :رۉدۉغ هد-يريب ًگئًئر الئميلابيدرؤه ود  ا   ادًئالد تيغر   وۉراد يريها   ًگيرًل  يهئه ًگئًئيگر ات تًل  ب   هو کؤ پ

 ،ادئمملئيالئه ه،دکيهلدر  ؤه ،ادئملئلتاو اداض يرل  تيز  ر پ   يگۉياۇ هو لاۇ .يدپيرب   ريزو   ريب ئلاي اقرهاب تئلاد ايداي يگااۇ

 ئلاۇغ ترإد ئلتآ اضۉه هو تهم  ادۉه ،راپاج ،لزاپ ًگئاغرهاب تئلاد ايداي .رالئدتاهلآ  ريب هدکيليلتي  يضؤد-یۆد ئػاغي

 .رل  يدر ب   ىيگغۆواإ ۉقوادر ۉوۈل هًيطج  ر  د   کيرليزو   ،پيچگ   ايۉرياۇ ًگئًئضاتآ .رل ۉ دلۈب ريزو   يطيکاي راپاج هو لزاپ .ئدر اب

 اقرهاب ند   ًگيًيريب چيد ًگيريزو   ولۈب يطي  ا   تل  وإد ادذئر ات ريب چيد .ئدر اب ئرالتايل و   ،رل  يدر يها   اضۉه هو تهم  ادۉه

ي هراإ ًگيًيتل  وإد ًگئر ل اۇ  ،وادز اهار غا هًيگيلتًل  ب   ه،ًيطب  ت  ر ه   ه،ًيطج  ر  د   هليغ   .ريدلدأ ولۈب يطج  ر  د   ئلاي يًگکيًيضر  ب  ي  

 ًگيًيػاي ًگئر ل اۇ  .يدتا   ۈقي اهاًجائ لۈغ يگيکلييب   يدلأ لۈغ .ئدلغا ييوئگ وادر ل اۇ  ًگئيۉراد .يدم  تا   ماو ۇد اقز اۉ

 :ئدلۈب ۉغ ئغاب ًگئًئاغهار اۉغ پئلۉ زۈب

 ًگيرًل  يهئه .ئدر ئتاۇ ادًئتاهسئد ًگئيۉراد يريها   ًگيرًل  يهئه پيبت   ۉغػئتدۉب ولۈب هدًيًيد ارضت   وۆگ ريب هدر يل  ۆگ

 ًگئًئتارهۈد هو ًگيًيطب  ت  ر ه   ئلاۉ  وأر اإ ًگييۆزاإ لاۇ .يدلگ   ايداي تاغو  لۈغ .ئدر ايار ۈض ادار اب لط  ک   ريب واديي اۇريها  

 اديار ۉتاۇ هدًيري   زاإ ،پيلگ   ند   وۆگ ۉب .ئدر اياهار ۈض تاطۉغر هدًيًل  گ   هيۆياإ هتيرئي ًگئيۉراد هػيمد   ىيچاۆ ئئغدر اب

 :وادۉغػئتدۉب وۉراد

  .ئدار ۈض پيييد – ؟يرهؤيريگ سئطتاطۉغر ود  س يض هس يًگيرل  ياإ ًگيسيض يػيک ريب ،ید   –

  :لاۇ

 .يدر ب   پغاۈج ،پيييد – ۈقي –

 :تئغار 

  .يدييد – کر  گ   اضالمۈب نک   ود  س ييگۆياإ ًگيسيض ند   سيهۆياإ ًگيسيب –

 :وه ئدلغا هيۆتضاۆ اقيآ يگۈيطاۇ .يدليب ئًئئغديايلۉتۉت هديۆيگاإ زئگ ًگييۆزاإ ود  ز ئض ۉب ايداي

 هو هيۆياإ ًگيًيػيک ئًاغي ،ئًئياه ۉب هدًب   ۉب .ىيلطس  ب   ىل  يب ئتاًئز  ئكلئالب ئلامج   ًگييۆلکۆه ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه –

 ۉب لاۇ .يديطب  ت  ر ه   ريب ور  ب   دأًب   ۉب ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه ۉب اهما   .رؤيليب ئػاغي يًيگيدلدأ يلره  يگ سئطتاطۉغر هيۆگغئک

 رگ  ا   .يدتا   يپلبؤض   لۈغ ئئغليغار ئتاب ۉب هدًب   ۉب .ئدپئر ئدپئض ود  ًيليد کر  بؤۆه رکل  س  گ   هؤچي ،پالتارهۈد ىل  يب تاغب ۉغ ييدأًب  

 ئلاي يگۉيۉغ سيگر د   ،ادًئئغيللۈب ود  يغا   يزئض ظس  ًگه   يگاۉغ ىل  يب کيليجيريدکۆ جاإ اد-اي اياًيک کس  گ   هجک  ي   هدًب   ۉب
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 .يدييد – ىيرم  تا   کيپلد  ي  يب يگۈض واديۉه .نيدتا   ابۈت الطۈب يدًاي .ئدز ارهاۉ ظاب غائليغار ئتاب

 ًگئيۉراد سئطتاطۉغر سيگر د   ايداي يگۈض وادياۇ .يدم  ييد تاز  چيد يگااي واداياد هو ئدلاض اقغآ ئًئغاب وۉراد

 ئتاغب ًگئر ل اۇ  ئرئدآ .يچدگ   يًيضؤيۆگ يگۉياۇ وۉراد اهما   .يدطل  اي اقهاغۈب ود  کيرليزو   رکل  س  گ   هؤچي .يدلم  گ   اًئر ۉزۉد

 تامئغي لاۇ ،ئديپالغا هر ۆهاۆ ئضاو ۈد ئكرلايئتاغب ًگئر ل اۇ  ،يدلۆ رواإ اتالمۉ ز يسيديۆگ ًگيًيتل  وإد ًگئر ل اۇ  ،ئديتغا

ً  ؤه ،پيديگ هبت  ر ه   ،يدلۆ رواإ اتالغاغۉه   .يدلگ   تد

 

 تکاياد  

 

 :ئدۉغ يبؤبض   ًگيًيگم  گ  يتاۆ ًگيًيتي  يي-ًگيًيلؤپ ولۈب هًيضر  ب  ي   اقرهاب ًگيديغر  

 يگۉياۇ هو يدر ؤيلم  يب پيدا   تاالت-رئباض ند   تارضۉپ ريب زۉيطاۇ .يدر ؤيرئگ ئوغۈ وأر اإ ئيايداي راپاج تيغر   وۉراد

 ئياۇ لاۇ .ئدر اب ئضاياۉ ريب ئلتآ اضابپآ ًگيديغر   وۉراد .يدر ؤيم  طل  اي ئًئاغلمۈب ظاد تااغض ريب وادًئتاهسئد ًگييۆزاإ

 ًگيرًل  يهئه رگ  ا   .ئدر ايالمۈب ظاد وادًئتاهسئد ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه ادياداغي ريب چيد لاۇ .يدر ؤيرئگ ئوغۈ وأر اإ

 لۈغ ئراپاج تيغر   .ئدر ل ۈب ادًئتاهسئد يگۉياۇ سييگطۆررۆگ ئضاياۉ ،ارضۉتاۇ هدًيطيجله   ئكلتاغ اداياد-مر  اد يريها  

 :ار اپاج وۉراد کس  گ   ريب .ئدر ايرۉد اچغا ود  کلم  گ   يپلبؤض   اضابپآ ،الطۈب لاۇ .ئدر ار ئاغچ هد-هًيطيجله  

 .ىيرؤيليب يًيگيديپلبؤض   ئتارهۈد ًگئهاياۉ ًگيًه   ًگئاغيمالئطۉلتۉت هو ًگئاغرهۉد اچغا ود  ميطيجله   ًگيًه   ًگيًض   –

 ،ىئضالمۈب عئالب هو ئكلتاغ هگز اإ ود  ز ئض ادس يگئار آ ًگيسيض ،ىل  يب ترغ   هليغ   هيئي .ىييس  يريگ ايگايکي ًگيًض   ئياۇ ىه  

 ود  س ًم  يکچ   هو ًگئاغلمۈب ئًئالي ،يهدر  ؤه يگۉياۇ ًگيًض   ئيۉه ىه   .زالمۈب ئكغًالئالي ىل  يب سيًگيريب-يريب هس يض ه،دتب  لا  

 .يدييد – ىيرؤيدا   ىيچاۆ ًگيگلم  يب پيلگ   اس ئهاياهذر  اد ًگيسيب

 ًگيرًل  يهئه هو يدر ل  گ   ود  س ًم  يکچ   هػيمد   راپاج .ئدلئيا غئيکي ادًئضار آ ًگئر ل اۇ  ،ادئملئميل  هتر غ   ۉغ ند   ايگر ۈض

 .يدر ػ  رل  ۆگ ىل  يب اضابپآ ،ئدر ار ۉتاۇ هدًيرطل  يجله   يصاۆ ًگيًيريها  

 

 رئئغغ

 

 ،ئدر اياًجائ وادتاز  ريب لۆيگئک اهما  

 .ئدر ايارهۉد ىئالي هگۆ زۆي اقرهاب

 

 ئكلػئچآ وۆوئگ يًيتب  رغ   ئكلتاغ ه،د-رل  ط  چض   يًيرک  غ   زئض وادًئيادتيغا سئآغ اًئر الللغۉ ًگيًيريب-يريب هؤچريد   رل اۇ 

 رۉدتاۇ ئياضابپآ ئغاتآ ًگئًمئػائ يگۉياۇ .يديػيک ئلتار ئض هو واو ۉج ،یگ  ره  ئگ راپاج .رل  يدر ؤيلم  يب پۉيغۉ اًئر غۉلۉب

 پيرب   لگ  ضؤپ ئتابياد ًگئياپئلاد يتر  س د   يگااۇ ،يگۈيطلۈب پار اد يگااي ود  ًيًم  چ   ًگئًمئػئا يگۉياۇ .ئدالاۇل اضطغۉ

 :يدر د  يئگ راباد هليغ   ار اپاج هو يدلم  يب

 

 يتب  

 

  ىييد   وۉض مۆزۆي ،تاۇ نيگر  ۆي نيدتا  



159 آراپ حاتا گچیریپ نشیر اتدی: عبدالقهار صوفی راد                             
 

 .ىيچاۆ ًگئدئرهآ ۉ-ًگئلادتغ   ًگيًض  

 

-يريب ئلاي المآ ىي  ۆلئب ؤکاي ليدا   [اضالمۈب] .ًگئلغائي يًيضو  يه كئلتادار  هو حۉ ر وادًئتاغر اد لاطئو تااغض ريب ،لگ  

 يًه   ه،متا   کيليکلر  ۆي ظاد ئلاي ئلادتغ   ليدا   ئكتر آ واديۉه . کل  ئب يکاي سيميگر  ۆي ود  ًيدر د   ًگئس ئممئػائ ًگيسيميريب

 ًگيميبل   ًگيًه   ود  ًيهۆجۆد ًگيًيرکل  ج  ئه ًگمئػائ ًگيًض   .همل  پ  د   ادًئتضآ ًگئًئاغيآ راس يتًاي ىييد   مۆزاۆ ليدا  

 .-ئدلۈب لاإ ئبادر ؤه زئگ ود  ًيليض ًگئًئهغا راس يت-ىاي .ئدار غۉ ئتاغر اد

 :يدر د  يئگ پغاۈج ند   لاۇ ه،دًيًت  ي   ار اپاج راباد ۉب

 

 ؟ييگمؤيرل  ۆگ ىل  يب نيليد ًگه   ا-واج

 ؟ييگمؤيل  ز ئض زئض هدميليد ًگه   تۉد اي

 

 لاۇ .ىيلطيب پۉلۈب تد   يًگطً  ي   ئلاي رد  ا   وۉزر آ ئاغمتاػاۇغ اًئاغيآ يگيػاي لاۇ اد-اي ئاغملآ هًيلا   يًگي   لاۇ هدد  ًب  

 رل  رر  ز   رادۉلميب هدًيضو  ئد يگۆيۆگ .ررل  يدلدأ ىک  يت هدًيدگؤر ؤک ًگئًئلايئد ًگئر الئلاي هدًب   ىه   سيًد   ئًئضابئل ًگئلاطئو

 .ررل  يدلدأ واپات ئيۉه وادًئلامج   ليهؤک يگۉياۇ اهما   .يدر ب   ود  لا   ئًئياج

 

 رئئغغ

 

 ،ئاغلمۈب ًگئياج ًگيًض   سم  طل  اي نيک

 .ئاغلمۈب ًگغئۉػاغه هدر گؤغأ – ىيلسيگ

 

 ،ىه   نيدطل  اي کلم  ئب يکاي يمگر  ۆي

 .ىض   پۆدياإ ًگيضد  ًيچاي مۉدغۈرل هيئي

 

  .ئدر ئض ود  س يهۆيگي اإًيضد  ر پ   کيليچلگ  ضؤپ يلا   ايکي هو ئدلئر يآ وادس ئهار آ ًگيسيب يطم  تيرکب   ىيد هو يدو  ئب تغايرغ  

 

 ،ۈقي نيتل  وإد ًگيًه   هيئي ،ىه   هًػت   ۉ-وؤيرئگ وۉض

 .ۈقمل  يب پيرۆچاإ ىه   مۉداۇ کر  ۆي ىل  يب وۉض لۈغ

 

 ،مۉدپغۈ وادًئغغا ًگئمئغاب ىه   .تاز  وؤيلگ   ود  لا   لاۇ ،الطۈب نئغاب ًگيًه   ئضاديپ ًگئئغلالهاػاق اۇغيآ لاۇ هد-رگ  ا  

 .-نيچدگ   وادمئغاب ئًاغي

 :رل  يدتي   اًئدار ئه-گطل  اي پئيغا ود  ًيريب-يريب هو رل  يدل  ز ئگ تاولئد ،رالئدر اتآغ تارضۉپ هديۆگغئک ئكلاپئلاد يگۈيطاۇ

 

 ،يدًل  يب تۉالي يرد  وئگ ًگيرل  تر ه   لاۇ

 .يدر ت  ئگ رۆدئه وادًئضۈلغاد ًگئلغل 
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 ،يدکإ د وغا ید   چئلغئ ئجاۉ ًگئهلغا

 .يدر ۆتاإ واداياػئي وۉئك اۇللتاغ

 

 ،يدتا   زۉتي اۇًيميرگيي ود  مت  ۆض-وادئملسئلطئدآ

 .يدم  چگ   يًيضؤيۆگ ًگيميک چيد لاۇ اد-ادػئمتلآ

 

 ،ئدالاغب الئكد ۉي-ئدر اي ئباداض

 .يدر ت  اي هيۆتضاۆ وۉض ئغاتآ يگۈض

 

  ،ئدلآ ييۆلۆگ لئغل  لاۇ ود  ًم  چ  

 .يدر يتگ   لۆگ ود  ًم  چ   ئياباغب يگۈض

 

 ند   ئرئدآ .رالئدالغاب پئيرلئياد ود  ًيريب-يريب هدکيًليلسيگ ،يگۈًطت  ي   پئر اب غائغاًياۇ ود  کيلغۆرئگ-هرهئگ عاي

 ًگيرًل  يهئه ئياداغي ۉب هو يدر ب  اي گؤکه   ىيچاۆ يرکل  م  ل  ي  يبرت   ئرلالۉاۇغ ۉب لاۇ .ئدلۈب ئلاۇغ يکاي وادر اپاج ًگئياضابپآ

 ود  ًيرل  سيًک   ًگئيۉراد ىل  يب اضابپآ ،يگۈيططلاي اقيمهالاهات ئتابۈي تل  وإد ًگئر ل اۇ  ادًئر ئدآ .ئدالالض ىيلسيگ ود  ًيريها  

 هو يدتا   زر آ ادًئياي ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه ئياداغي ۉب ند   کس  يًک   لاۇ .ئدلۈب يگۆررۆگ ادار اب ۉب ادًئضار آ ًگيًيريب

 ًگئر ل اۇ  ،پأر إد چير  گيي هًيضر  ب  ي   اقرهاب هدًيريها   ًگيرًل  يهئه يگۈيطاۇ .يدر ب   يگۆررۆگ ادار اب ئرلالۉاۇغ ًگئياضابپآ

 .يدتي   پئر اب هًيطج  ر  د   ولۈب يللب   ادذئر ات ئلاودآ

 

کايا  تد 

 

 هيۆزاإ وادلز اپ لالئبدآ ايداي ىًگل  ي   هدغو  ئض ،ادًئتاغو  ود  يگ اياتطئر ابات هًيًگج   ًگئيلالئبدآ ايداي ور  ت  ئگ ظاب ايداي لزاپ

 .يدلگ   ايداي .ئدز اي اهايًاهآ ىل  يب يلا   زاإ يگااۇ تيغر   وۉراد .يدتا   عئياد يگره  ب   پليد واهآ ود  ًيريها   ًگيرًل  يهئه

  :وه ئدر ئػبات ار اپاج ئياۇ تيغر  

  .يدييد – الالض پار غۈ ىل  يب شذالائ ئياۇ هو تر  ض   يگاۉه –

 :ريدپيليريتگ   هليغ   ادپاتيک ئلتآ /”ئػلئدار اي ًگئياًطائ-/ -واًطائ لمۉلاد-

  :ار اپاج وۉراد ماػآغ وۆگ ريب

 وادياۇ سييگطۆررۆگ ،الطۈب يريد رگ  ا   ئطئاغي يگۆلکۆه .ئوغۈ هلطيرۆدلاإ  وامغۉد .ريتيب يًيػاي ًگئيلالئبدآ ايداي ،راب –

  .يدييد – رل  يب پئئمچ هز ۆي رل  ً  تيپ

  :ايداي .يدتا   رادر اباد وادياداغي ئيلالئبدآ ايداي هو يدلگ   راپاج يگۈيطاۇ

 ًگرض  ۆدلاإ  سيضؤيۆگ يًه   رگ  ا   .نيدلگ   ىل  يب يددأ ئكيلاهآ هو ىيريديد  ًيطلي   ًگيرب  هغائپ ىه   ،ًگيرضؤيليب يگۆزاإ ىض   –

 .يدييد – ؟کرج  ب   پغاۈج ههؤي هديۆيگاإ ًگئهاتآ ًگيًه   ييۆگ تاهايلئ يگالات

 هدکيًليلسيگ ئياۇ يگۈيطاۇ .يدر ؤيليب يًيگيؤديۆگيب يگۉياۇ لاۇ .يدلگ   يميدر   ًگئر اپاج اًئلاد يگۉياۇ يگۈيطاۇ
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 يگااۇ هو ًگئرضالالض پل س يگ ئياۇ ،نيدر ب  اي ًگائياي ًگيًض   ئياۇ- :يگااۇ هد-ند   يدر ب  اي اًئياي ًگئياداه اطاي ئلآ اياضار ۈد

 .ئدر اب كئلئاغي سيکطيلًيب ادًئضار آ ًگئر اپاج ىل  يب اطاي ئلآ .ئدز اي اهاي پيييد -ًگيرضر  ب   پرل يزؤد ئًئر پالابضا   ئكلتادار 

 ىل  يب يگۉياۇ ىيچاۆ ئئغديادًئر ًالئالي ًگيًيتر  س د   اپئلاد ًگئر اپاج هيئي .يدلدأ پاض هًيررل  يب-يريب ئرلپاللا ًگئر ل اۇ 

  .ئدر ايپالاضاد پئجاو  يگم  تا   ئكغاًتغا ئلۉللتضۇد واديلاي هد-ند   يدر ؤيدا   ئكغل الائ ئرۉبجه  

 .يدر ب  اي ايۉراد يريها   ًگيرًل  يهئه ئياهاي هو يدر ۆغۆد هدياإ ريب ئياۇ ه،دًيير  ئگ ئيايداي هو هدًيًت  ي   پئر اب اطاي ئلآ اهاي لاۇ

 يگۈيطاۇ .يدييد -ًگيرضر  يتي   هًيري   الطئر مائچ مۆکئ د ههؤي ادار اب لاۇ ،الالض ئياۇ- :پيرب  اي مادآ اًئياي ًگئياطاي ئلآ وۉراد

 .ئدئمچ اًئدضاق لارهاد-آغ يًيضر  ب  ي   اقرهاب هو ئدالالض هًيک وادر اپاج هديۆيوئگ

 ظاپ ئًئر رل ئض ًگئر ل ي اۇ ريب ًگيرل  ؤيۆگ وؤيدا   پيطً  يب ود  ًيطب  يطي   ومالاي ادًئر ۉزۉد ًگئر يالاتلۈض هو ًگئر ل اػئتاپ

 .ريدکيکلم  تا   لييه   اًئر يالامغۉد تل  وإد هو اًئر الئاغي لکۆه ،الطۈب يطيکل  يب   ،ريدکم  تا  

  :وادر اپاج يريها   ًگيرًل  يهئه يگۈيطاۇ

 .ئدار ۈض پيييد – ؟ًگيدته ا  هؤي ئيلالئبدآ ايداي –

 :لاۇ

 .يدييد – نيدر ۆدلاإ  ئياۇ ىل  يب ئيارهپ   ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه –

 :هًي   لاۇ

  .يدييد – ئ؟يگمايديآ ًگئئر ۇغد ،چاي تيآ وادمئغاب هو نئياج ًگيًه   –

 :راپاج

 وادياۇ .نيدر ؤيليب يًيگيؤديۆگيب يگۉياۇ ىه   .ىيرؤيم  چاي تيآ سيگر د   وادًگئياج ًگيًض   ىه   ،يريها   ًگيرًل  يهئه ،یا   –

 هو يدپيرب   واهآ يگاي اۇريها   ًگيرًل  يهئه ند   هليغ   .ئدلۈب نيلؤه يگااه ئاغجاپمغۈ هًتيپ وادياۇ يگۈض واديۉه اد-غاغاب

 يضؤيۆگ ًگئئغلالهزۈب تدأ اًئهاييا   تل  وإد ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه يگۈيطاۇ .ئدپئز اي اهايًاهآ ىل  يب يلا   کر  بؤۆه ًگييۆزاإ

  .يدييد – نئدتار اۉغ اًئياي ًگئياطاي ئلآ ئياۇ ىيچاۆ يگۉيۈغ .مۉدغۈرل پۆدياإ رت  ي  

 :وۉراد

 .يدييد – کيدپيدا   وامغۉپ واديارهپ   لاۇ سيب ،رۉدۈغ ئضۉرۇغد ،ًگيپطيدا   ئوغۈ –

 هًيتي  يي اقمتغار اد يًيضر  ب  ي   اقرهاب لاۇ .ئدتار اۉغ وارهپ   ،پيييد -رۆدلاإ  ئيايداي- اطاي ئلآ وۉراد ،يگۈض واديايلۇ د راپاج

 اجاد ىل  يب يزي اإًيرل  ر  ب  ي   اقرهاب يکل  يب   هو ئلز اپ ،ئراپاج ،ئيايداي اديۈغ .يدتيگ اجاد ادلئي ييج-180 ،يگۈًطل  گ  

 :اضابپآ .يدتا   امر د   ىل  يب يزاإ ند   يگس  يًک   ور  ب   يگۆررۆگ ادار اب اضابپآ .يدتيکأ 

  .يدييد – رؤيديکأ  ىيچاۆ که  سرک  ئگ ًگئئر يالالاۇغ ًگيًض   ئياۇ –

 :هد-هًي   اضابپآ

 ار اپاج يًه   لاۇ ه،ديۆزاإ ًگئياپئلاد ؤيۆگ .ئرالتلو اإ ًگئداففاض رل اۇ  ،نيدره  د  ًاي ؤييۆد مار اد ئرل اۇ  !؟ىيرل  يب پيده ا  هؤي –

 .يدييد – يدر ب  

 رد  وئگ هدکيلز  ؤت هو هدکيطليپي   هد-ند   ئدر ئاغچ اًئياي ئًئر يالالاۇغ ًگئياضابپآ ،يگۈض ود  ير  يتي   هًيري   يًيرل  ػاي جاد تيغر  

 وۆتضاۆ ئتاضايئض ئكيلاتلۈض ،اد-اضاو آ يگر  ۆي ار ل اۇ  .يدر ئگ ىل  يب يزئگ يرۆد ادابتاممغئ ئياض يکاي لاۇ ولۈب ييؤک

 .يدلگ  

 .ريدپيليريتگ   پيلييد -يدر ۆدلاإ  ئرل اۇ - -ادًئذئر ات ًگئًئر ابات-

 :ريدپيريتگ   هليغ   يطيداله
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 پئک ،ئدر ايار غا ييطلاۆ ئػاغي هًيضر  ب  ي   اقرهاب ،ؤرکؤيلگ   وادادر ؤض اپئلاد .ئدالاۇل ايغۉ نً  يطيکاي ًگئر يالالاۇغ تيغر  

 وۆگ چاۆ  هدر ي   لاۇ .رل  يدتي   هليسًه   ريب وايلئر -ئديالتآ پيييد -دکآ - ئرئدآ .يدر ؤيليب پئجاو  يرکل  يهلدر  ؤه ئيلاض

 تغاوۈض ئلتاممغئ هو تل اد ئلادابتامميگا غئاۇ .ئدر ئاغچ اًئياي ئلز اپ ييۆگ ايًآ ادًئر ئدآ ًگئًئيآ رئغآ .رالئدغارياۇ

 :ار اپاج ايگر ۈض .يدتا   کيهلدر  ؤه هو يدل  سيزا   ،يدر ب   تل اد هًيرل  تيز  ر پ   يدلأ ًگئاغرهاب ايداي .يدر ب  

 ئكپاو ۉه ىل  يب ًگيًه   نًگ  يًض   .اقرجۉتاۇ هدًيطيجله   تر  غا   ادتاولئد ىل  يب نيرل  سيًک   هو نئلايآ ماػآغ وۆگ ۉغ ىه   –

  .يدييد – کر  گ   ًگئاغلمۈب لغۉػه   اغاهۈت-وۉياۇ ىل  يب رل  سيًک   ئچمئديآ ادًگئر ئداچ زاإ هد-ند   ًگئاغلمۈب

 مادآ ىيچاۆ کره  ئگ ئيۈغ ،ۈقي اد-اي ئپمالغاب هؤگمچاي پار غ   راپاج تيغر   ،يگۈض وادتااغض ريب .ئديلۇ د اًئس ائ راپاج

 تر  غا   ًگيًه  - :وه يدر ب  اي لۉۈغي يگااۇ وۉراد يگۈيطاۇ .ىک  ا   وارهۉتاۇ هؤگمچاي پار غ   سيًد   لاۇ ه،رضئگ .ئدتار اۉغ

 لغۉػه   اغاهۈت-وۉياۇ هو يدلگ   هًيطيجله   تر  غا   ود  س م  طل  اي راپاج .يدييد -ىيطچاي پار غ   هو ىئلطۉغغۈ هميطيجله  

  :امئداد رۉطره   هو يدلگ   هدگؤر اب ،پئئمچ وادًئضاياهذر  اد وۉراد اديلۈب ماػآغ نئر اي .ئدلۈب

 .ئدتار اۉغ پيييد – ريتگ   امئغغا ًگيًه   يًيطلل  ک   ًگئر اپاج ،راب –

 يللۆک-يللب   وادياۇ ۉقلغۈردض   ،ىيلو   ئدغۈرل وأر اإ وادياۇ راپاج .يدلگ   اًئياي ًگئر اپاج سئطتاطۉغر ود  ر يب نئداد رۉطره  

 :لاۇ يگۈيطاۇ .ئدلئر يآ

 .يدييد – ىييد  ا   تي  ضو   هو ىييد  يگ اهاياهذر  اد ،رب   تاطۉغر يگااه ،رۉطره   ،یا   –

 :لاۇ

  .يدييد – ۈقي تاطۉغر هؤگمتيگ اياهذر  اد اهما   ،تا   تي  ضو   –

  :وادياۇ راپاج ايگر ۈض

 – رد  ا   وامغۉپ هو رد  ا   نيدر   ،يلکب   .رئگ پيًل  ز ۆي کس  گ   هرجيب ،رئديار مائچ مۆکئ د وادۉللغۈردض   يريها   ًگيرًل  يهئه ،يلکب   –

  .يدتا   عئياد ،پيييد

 :رۉطره  

 .يدييد – ئدارهاب اًئيل غۈ ًگئبار غ   ،ئدلۈب هديۆتضاۆ ًگئئغلز اهاي ،پيلۆگ ظۉتۉت يريها   ًگيرًل  يهئه وۆگ ۉب –

 :پيدا   راز -ئدآ راپاج يگۈيطاۇ

  :يگااۇ ،پۆرئگ يًيير  يتگ   راباد يگۉياۇ وۉراد .يدتيگ رۉطره   .يدتا   عئياد ،پيييد – رئگ پيًل  ز ۆي کس  گ   هرجيب هًي   –

 .ئدر ئغئغ ئتغا ،پيييد – ؟ًگئرضايالمۈب وۉيۈب ايارهپ   ىيچاۆ ههؤي ؟راب ًگئالد هي ااغمۈلض يگئۉريۉب هػاي ۉب ًگيًض   –

 .يدر ۆدلاإ  ئًئياداج ئكلتر اهۈج هو يًيمل  أ واذطائ ،يًييؤک مر  ک   لاۇ ،پئلآ ئًئغاب ًگئر اپاج هو ئديلۇ د رۉطره  

 

 يتب  

 

 ،ئهلاض کيلػ  يمد   ًگئيلالآ وۉلطۈب يگااض

  .ئًئلتاو اداض ىيرکا   ،سيرضۆهاإ مۆدر ئگ پئک ىه  

 

 .پئک وارهاد واياي هليب   رؤيليب واداج

 .پيدر  واإ وۉياۇ زالمۈب هيئگئداج
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* * * 

 

 ،يدًل  ب   لاۇ ريدپيرب   أو ر ض   ئطياد

  .يدر د   پئلآ يگۈض يدلم  يگا   ئطياد

 

 هديۆيگاإ ًگييۆزئگ يگۉيي اۇًيرل  تيز  ر پ   يدلأ هد-ند   رل ۉ دتۉت يًيديز  ر پ   ئياض ظبؤ يگۉياۇ هو ئيايداي ادتااغض لۈغ يگۈض

 يگۈيطاۇ .رالئدلالۈي پئز اي رالۉلريۉب اًئر پالار تا   يگۉدر ۉي لاردد   ايگر ۈض .رل  يدر ۆدلاإ  ند   ئياۇ يگۈض ود  مم  د   .رل  يدتا   تيذغ  

-ظغۈ هو يًيررل  ي   ،ئًئر الئملياب يدلأ ًگئر ل اۇ  وۉراد .رل  يدر ۆدلاإ  ئًئر اب ،الطۈب راب مادآ ريب ود  ًيطلي   اقرهاب هدر ي   ئطياد

 ترإد ًگيًيضۆپرئک تاداغب هو رل  يدتا   ار اپ ترإد ئياۇ .يدر ب  اي اداداغب ئراپاج وۉراد .يدر يچگ   هًيگيليچي  ا   زاإ ئًئر هاللغۈ

 لاۇ .ئدالمغا ند   يػيک ريب غاغاب وادئالرهاب تئلاد ىباي تهم  ادۉه هديۆزۆي ري   ود  ًيطلي   اقرهاب .رالئدضآ وادًئپ-ار ات

 ىل  يب ئيغاۇد ،ئدر ايامػئتغا هًيرل  ػاي ترۉي لاۇ .يديػيک ؤييۆديرکت   ،ئلتااغيلا-رئباض هو ئدئيغاۇد ًگئيايداي

 ىً  اي ئتايآ مر  ک   اًئياغ تيغر   وۉراد ،پيديغ   .يدره  يتي   وايئز  يگاي اۇپلبؤض   ئئغلئلتااغيلا-رئباض وۉراد .ئدر ايامػئلۉغغۈ

  .ئدلغا ئالب هدمل  أ ئرل س ائ ًگئر ل اۇ  .يدتا   ۈقي-مۈي ييأر ب  ي   ئلاي يگۉيۈغ

 

 رئئغغ

 

 ،ييۆضوئگ ًگئًئچيلاي ،يػيک پۉتۉت وۆگ يکاي

 .ئيۉضوغۈ ىض   يچکهم  ا   ،لدأ کج  چاي ئًئطئجآ

 

 ،ادالچيلالاض-ادهاييا   ،پئپات لامک   ارهاهپغۈ

  .ادالچ ريب ئدئللامک   ،لاض اداي ىيطلي   اقرهاب

 

  .يدتا   وامغۉپ يگۈض ود  ًييد  ا   ۈقي ئرالئلالرهاب تيغر   وۉراد

 ىل  يب يزاإ ئيۉهاه .ئدتر ۉتاۇ ادتاداغب يًيها   تهم  ادۉه .ئدئمچ هز ۆي ئئغرلۉرز   کم  تيگ اياضار ۈد هيۆزاإ تۉد ًگيديغر  

 رغاۇديۆگ ؤت ود  ًيرلل  ت  ئک اغد ًگئياولاد .يدر ب   هدهم  ادۉه يررل  ي   يًلچ   هًيرلل  ت  ئک اغد ًگئياولاد ؤت ود  کچؤ  راتابيۆگ .يدتيکأ 

کاو هدور ه   ،پيرب  اي ود  يگاإ ىل  يب ئلتآ يگۆه زۉتاۇ ئياۇ .يدر ب   ايۉهاه يررل  ي   يًلچ   هدرد  ض    وادياۇ وۉراد .ئدر ۉيۉب ئاغمتۉت ه 

 .يدلگ   اياضار ۈد ىل  يب ئلتآ يگۆه عئمتلآ يگۈض

  :ررل  يدپيييد هليغ   رالئچذئر ات ريؤبک

 ًگيًيگلم  گ   يککس  گ   لۈغ يگۉياۇ .يديريد رالئلالرهاب کت  يه ا  دًل  گ   کس  گ   يًجيريب .يدلگ   اياضار ۈد کس  گ   يکاي تيغر   وۉراد

  :ئدۉغ يبؤبض  

 ًگيرًل  يهئه يگۈيطاۇ .رل  يدپيدا   زر آ ،پيييد -رايري اۉًيهد   ئكللاس آغ هو رايلال ئًئطئپئك غالياغل ۉب واداه اطاي ئلآ- :يگااۇ

 لاۇ .ئدتار اۉغ وارهپ   ،پيييد -ىئطئمچ ااغهالئغر غا اطاي ئلآ- ه،دًت  ي   هر ي   لاۇ .يدتيگ اياضار ۈد يزاإ تۉد ًگيًيريها  

 ًگئر ل اۇ  وۉراد .رالئدياتاۉ وادياۇ راپاج هو ايداي .يدر يتگ   راليارپض  -تغاوۈض پئک وأر اإ اًئتاهسئد يگۉياۇ هو يدلگ  

 اًئس ائ ،پئر ئدلغا هدًيلا   ًگئياداه اطاي ئلآ هد-هًي   ئياضار ۈد يگۈيطاۇ .يدليب يًيرکل  يديد  ا   تضلا اًئالد ًگييۆزاإ
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 ًگئر يالالمۉضۉه ىل  يب نت  ۆض-مۉلۉ ز هو ود  ا   مۉلۉ ز پئک وأر اإ ،يگۈض ود  ًييد  ا   ۈقي يًيضر  ب  ي   اقرهاب کس  گ   يًجيکاي .ئديلۇ د

 .ئدغۉوغۈ هًيتدم  ر   ًگئالد ادضۉت کس  گ   ۉب .يدلگ   ادياداغي ئرۉبجه   ىيچاۆ کم  تا   پد   ئياطاي ولآ  ئًئر لالاه

 

کايا  تد 

 

 لاۇ .رل  يدر ؤيييد راييض   ىباي ضراي ىباي صيل   ىباي ئغفار  يگااۇ .ئدر اب مادآ ريب وادًئدل و اإ ًگئر اييض   ضراي ادياضار ۈد

کاي يگۉياۇ .يدر ؤغيۆد اًئس ائ يگۉياۇ الكد راپۈتر يب .ئد-یغار ئتاب هو ئلتاضار اپ .ئديادًئر يالاولؤپ رۉذػه   ًگئياضار ۈد  ئه 

 شغاغا   ايداي ولۈب وادًئر رل اييآ رۉذػه   هو ود  ًيرل  د  ر رک  ض   يللب   ًگيديغر   ىل  يب يگۉياۇ ،أر ئگ اًئر الػئديآ .ئداددر ايًار و  اه

 هليد ريب لايآ لاۇ .ئدادًئياي ًگئياپئلاد شغاغا   ايداي .رئدپئئمچ هز ۆي ئضاطئداد تبب  ادۉه ادًئضار آ ًگئًئلايآ ًگئًئيات

 هًيرأ يًجيريب ند   يپلبؤض   لۈغ .رئدپئغالغاد ود  ًيًيد مطالائ ،ريدپيريگ هًيًيد ارضت   ادًئغغا ًگيگيلۆچپئک ،پۉرغۉ

 .رئدپئر ئاغچ ئئغفار  هو رئدپۉلۈب والمۉضۉه هد-هًي   يگۈيطاۇ .رئدپئلۉ زۈب ايکي ئالدًئضار آ ًگئر ل اۇ  هد-ند   رئدپۉلۈب مار اد

 پار غا اطاي ئلآ الطۈب يريها   ًگيرًل  يهئه .ريدپيريتي   ايۉهاه يريها   ًگيرًل  يهئه ئياطئداد ۉب ،پۉلۈب أگؤ وادياداغي ۉب ايداي

ً  يغ ًگئديلار اهاض ه،دًت  ي   پئر اب اطاي ئلآ وارهپ   .رايرۉيۉب ئاغلمآ وادياۇ ئلايآ لاۇ هو ئاغهابغا ،ئاغمتۉت ئئغفار   لاۇ هًيطذ

ً  يغ ًگئديلار اهاض .رازياي تاد پئر ئػبات يگره  يتي   هًيري   ئيارهپ    رايچغا وادئمل-اغضطۉت ئغفار  .رؤيدا   اغضطۉت ئئغفار  يطذ

ً  يغ ًگئديلار اهاض هد-ند   رؤيرت  ئگ ظاب ود  ر يب ،پملج   اًئياي زاإ مئلاد راپۈتر يب هو  غائلاػئتاپ ،نب  يديغ   .رؤيرۆدلي اإ ًيطذ

 .ريدپيرب   مادر اي هو تد  ه   يگااۇ الطۈب ئتالاي ًگئديلار اهاض .رؤيچگ  

 زاإ اطاي ئلآ .رؤػيرل  يب غائفار  ند   رل اۇ  .رئدپاًجائ ئتغا وادياۇ الكد .ريدپيًل  چيۆگ وأر اإ ئهۉلۉ ز ًگئياطاي ئلآ ادياضار ۈد

 ئلاۇغ ًگئًئلآ .رايرئچغا پيًگي   يًيطيدلأ ،پيغو  ئض ىل  يب رگ  ػل   لاۇ ئغفار  .رايلالۈي اغر اۉ ىل  يب رگ  ػل   ئلاۉ  ئياطاي ئلاۇغ

 ًگيرًل  يهئه ،يگۈيطالمۈب ئلاجه   ااغمغالئغر غا ىل  يب يگۉياۇ ًگئياطاي ئلآ .رؤيليرۆدلاإ  هدغو  ئض لاۇ الطۈب اطاي

 ۈقي يًيضر  ب  ي   اقرهاب ًگيًيطمم  د   ًگييؤًتيپ ۉب تيغر   وۉراد .رؤيل  يد تد  ه   وادياۇ هو رؤيرب   راباد اًئر ۉزۉد ًگيًيريها  

  .ئدۈلي ئضاديپ   ًگيگيم  ۆکاإ  تاغو  لاۇ هيئي .رؤيدا   وامغۉپ يگۈض وادياداغي ۉب ،پيليب ئًئئغديايلۈب يپلبؤض   يگيديد  ا  

 :ئديتآ يگااۇ ،پئر ئاغچ اًئياي ئيايآغ همرض  د   ايگر ۈض

 یارجب   ئلتئمغاد يًيگيلچ  ًاي کيرلگؤغۆد هو يًيتر غ   ئكلچاييتأ ىض   ادياۇ .ىيرؤيرب  اي اياضار ۈد ىل  يب عاي مۆدئه ريب يًض   –

 يگۉياۇ ئلاي رغ  و  ئض اًئطئغر غا ًگئئغفار  هدکيلل  يب ىل  يب اطاي ئلآ يًه   يريها   ًگيرًل  يهئه- :ًگائيۉغغۈ زاإ .ًگيطيل-همتا  

 پيييد -ىيرؤيلگ   ىيچاۆ کره  ب   وادلغۈ هو مادر اي يگااض ىه  - :الطۈب هيۆزاإ ًگئياطاي ئلآ .ًگيرضي  يد -يدر ب  اي هًيدد  ه  

  .ًگيرضر  ب  اي امئياي ًگيًه   هو ًگيرضد  ا   اغضطۉت ئياۇ ئاغچ ولۈب هکي   لاۇ ادياچاد يگۈيطاۇ .ًگئرضاديآ

 تاد اطاي ئلآ همرض  د   ه،دًيًت  ي   ايادم  د   .يدتيگ اياضار ۈد ىل  يب رگ  ػل   لۈغ لاۇ .يدر ب   ئلتآ يگۆه يميرگيي ؤمرض  د   اپئلاد

 .ئديالتاغ وأر اإ اطاي ئلآ يگاۉه .يدر ب   راباد ود  ًيگيديؤيلگ   ًگييۆزاإ يگااۇ ،پئز اي

 رل  چؤيؤتيي   اًئياي ًگييؤپد   ريب ؤت .رالئدالتارهۈد يًيريب-يريب ند   يطيکاي .ئدالئغر غا ئياۇ اطاي ئلآ ه،دًل  گ   اياضار ۈد همرض  د  

 :ئديتآ ؤمرض  د   ،پيکچ   ئًئياياۉ اطاي ئلآ هدر ي   لۈغ .رل  يدر  ئي پيگلد   واياۉ

 .هر ئي ود  يگاإ –

 :ئديتآ همرض  د  

 .ىييأر ئي ود  يگي اإًگطً  ي   ىه   .رل  يدر ب  اي هًگيگه  ئک ًگيًض   يًه   .ىض   ريها   –

 يگۈيطاۇ .يدل  غۆد هديۆگغئک ًگئياطاي ئلآ همرض  د   .رل  يدتيگ هور ه   يگۈيطاۇ .ئديلو الغئ يگر  ۆي ود  ز ئض ۉب ًگئياطاي ئلآ
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 هًيديجته   اهۉج ورر  د   ايگر ۈض .يدر يدتا   اغضطۉت ئياۇ ،پيرب   ۉقريۉب هو يدس رک  ئگ ئًئيارهپ   عئداغۈب ود  ػاي يگااۇ همرض  د  

 ئلآ همرض  د   .رل ۉ دلۈب ىئبات ايارهپ   لاۇ الكد يدلأ .يدر ب   پلااۇ هگيلۆچپئک ئيارهپ   ئالدار اب يگيدًً  لل  ب   ريها   ًگييۆزاإ ،پئر اب

  .يدر ب  اي اًئر ۉزۉد ًگئياپئلاد ئياۇ ،پئلآ ئًئر الئملياب يدلأ ًگئياطاي

 تۉد ًگئيۉراد يريها   ًگيرًل  يهئه يگۈيطاۇ .يدپيريچگ   اًئتضل غۈ زاإ ئدرايًار و  اه ظۉتۉت هو ئدپئيالتاوو لۉ ئئغفار 

 پيديگ هير   هو ايادم  د   ،پيييد -ىئر ل ااغض ماطػئلاچ ئياو ۈد رگ  ه  - :الطۈب مالاد .ئداضطاد لاۇ .ئدار اۉغ اياضار ۈد يزاإ

 :ئديتآ هًيها   تهم  ادۉه يگۈض .يديۆرئگ ئلاي وايراب

 .ىيرؤيلم  يب ئًئئغداللجۈب يًگطً  ي   ًگئمئياداغي ،اضطاد ىه   .ًگئرضار غۉ ادتاداغب ًگئئتاغيتاپ ،ييگۆياإ لکۆه ىض   –

 .هرهيتي   وايئز  يليد چيد يگااۇ هو یغۈ هديۆزاإ ئمئتايل و   ور  ب   يگااۇ ًگيًه   .همتا   ئكللاس آغ ىل  يب وۉهاه

 ًگئئغفار  ادر ايًار و  اه ييؤمرض  د   .ئدلۈب وۆگ هؤچرييب ادر ۉپاػئي .يدتيگ اياضار ۈد وۉراد يريها   ًگيرًل  يهئه يگۈض

 اضۉت الطۈب يزاإ ،ئدتار اۉغ اداداغب ئياۇ لاۇ .رل  يدر يتگ   اًئغغا ًگئياپئلاد ،پالاغب ئياطاي ئلآ .يدر ب  اي هغو  ئض اًئطئغر غا

 تۉد هو ئديلادايئز  يگيللک  ئ ض يگۉياۇ هدر ي   لاۇ .يدل  غۆد ادًئيار اض ًگئدئهالذئبدآ ىباي تئهاد .يدتا   تک  ر  د   ئغر غا

 ىباي تهم  ادۉه ىباي راپاج ىباي اضۉه اس ئر  هدر ي   لۈغ تۉد ئياۇ .يدتا   چئ گ هًيتدم  ر   ًگئالد ،ئدلۈب تاپو   ند   هدر ي   لۈغ

 ادًئلادپغا ًگئًئر ۉبغۉ /!وۉلطۈب ئزار  لااغتلالآ ود  ًيطيدلأ ًگئر ل ۇ ا/ ًگئبئلات ۉبآ ىباي ئلآ ىباي ىييض  ۆد ىباي ئلآ

 .ئدئمچ وادار آ ماػآغ ييۆگدۉر هديۆچاۆ ًگئًئيآ ييجۆدر إد ًگيًيگيػرک  يت ترإد ًگئلئي ييج-193 لاۇ .رالئدالياج

 ييۆگ ولۈب تاپو   .ئدلااۇ ئًئز اهاي از اًئج يگۉياۇ رػ  ب   خئلاض .ئدذئباض ىباي لئياطمائ يبيتؤک .ئدئغبار  لزاپ ئبئجاد

 يطيکل  يب   ،اديب  ۆز يريب .ئدلغا لايآ تاز آ ئياض يکاي هد-ند   سغئ ترإد هو لۉاۇغ چاۆ  واۇ وادياۇ .ئدادًئغاي ظبؤ لئرق

 هًي   ،ىم  ت  ۆه ئًاغي ،نئضلا يطييجۆچاۆ ،وۉهاه لالئبدآ يطيکل  يب   ،ىيها   تهم  ادۉه يريب ًگئًئر يالالاۇغ يگۉياۇ .پار آ لۉته  ا  

-يرلۆد يرل  ي  يۆک هيئي ،ئدپۉيغۈ تآ پيييد تهم  ادۉه الطۈب اًئدآ ًگيًيطيدلأ ًگئيۉلاۇغ سيکض   يکل  يب   هو خئلاض يريب

 ادًئر ئدآ .ئديالمۈب /ئكلۉلۉ ا/ ئكلئلتابياد هو ئكلاپئلاد ولۈب هدتيغر   هدميک چيد وادًئر ل -اپئلاد شابپآ يًب   .يديرلۆد

 .ئدالمغا پئيالالض تاز  چيد غاغاب وادتآ وادلابائم هو ود  تل  وإد يدلأ لۈغ ،الطۈب

 

 ،رئداو ۇر نلط  اإ  ىل  يب تآ ئػاغي رگ  

 .رئدر لار د   هي ىت   يلاإ  ،رب   تآ يگااه

 

 ىيها   تهم  ادۉه

 

 :ررل  يدپيييد هليغ   رالئچذئر ات

-ند   يدر ب  اي وادًئس ائ ًگيديغر   ئرئهاتۉغه ىباي کرب   لاۇ هدًيًت  ي   هًيها   تهم  ادۉه ئراباد ًگئًئئغديلاضطاد ًگيديغر  

 ادًئئغدياض اياذغآ ئرل اهاي کرب   .ئدر ۉيۉب ئاغهالالض ىيلسيگ ئًئر اپۈتر يب هو يگره  ب   رگؤغأ ئًئر اپۈتر يب ،پيرب   رل اهاي يگااۇ هد

  :يريها   ًگيرًل  يهئه .يدر ب   هدکيرلگؤغأ ئرل اهاي .يديريد سيًد   وۉراد يريها   ًگيرًل  يهئه .يدلگ   اضۉت هو يدل  سيگ

 هًيرل  يػيک لامئيات ًگيرگ  ػل  - :هًيريها   ًگيرًل  يهئه .يدتا   رؤًکاي ئياۇ لاۇ .ئدر ۉيۉب پيييد – ريتگ   ،ئرهاب رل اهاي اد-غاغاب –

 :تيغر   .رالئدالاغب يکرب   ىل  يب غئۉريۉب ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه يگۈيطاۇ .رل  يدپيرب   راباد پيييد -راب رالتاد ند  

 ريب .ئدر ۉد رکب   هدًيطم  تا   رؤًکاي ًگييۆزاإ کرب   .يدييد – ىيرد  ا   تاضايئض يگااض ًگط  ره  يتگ   ئرل اهاي ىيلسيگ رگ  ا   –

 لز اپ ئرل اهاي کرب   .ئدتاغۈب يکرب   ئغبار  لزاپ يگۈيطاۇ .ئدغۉوغۈ هًيتدم  ر   ًگئالد يريها   ًگيرًل  يهئه يگۈض وادتااغض
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 :يدل  يغ   ئيۉهزاه ًگئياهاي .يدر ب  

 ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه هد-ند   ًگئرضل آ  واميپ  -يددأ ىيچاۆ ًگيًه   ود  ر گ  ػل   ،اطيل ۈب االو  ريب هًيريها   ًگيرًل  يهئه رگ  ا  -

  .-ًگيرضر  يتگ   اداداغب ئًئر اب ،الطۈب راب ههؤي واداًئز اد ،واداغر اي ،وادتآ ادًئر ۉزۉد

 ولۈب راب ادتاداغب ،رئدئالد ًگئيۉهاه اًئز اد هو اغر اي ،تآ ولۈب راب ادمئياي ًگيًه  - :ادًئتاغو  راميب يريها   ًگيرًل  يهئه

 لزاپ .يدپيدا   تي  ضو   پيييد -ريدلدأ يلره  يگد   لا   يگاۉه لاۇ هو ريدلدأ يلره  يتي   وايئز  يگاۉه لاۇ .ريديًگکيدهم  ادۉه رالتاز 

 اداداغب يًيطمم  د   چؤيؤتيي   راباد ايۉهاه .يدًل  ز ۆي اداداغب ،پيدا   تباز  ئئغلياب يدلأ ورر  د   ،يگۈض واديلااۇ ئتاد ئغبار 

  .ئدپئر ئػبات هًيطيجله   ًگيًيهه ا  و يدپيتلا  

 

کايا  تد 

 

 هدلؤض لزاپ يًيطج  ر  د   کيرليزو   الطۈب وۉهاه .يدر ب   کيرليزو   يگااۇ ىيها   تهم  ادۉه ،يگۈًطت  ي   پيلگ   اداداغب ئغبار  لزاپ

 هو هدکلم  يب ئرالتر ۉي-ري   ،ادًئلمائ ئكضلاًئػمل  أ .ئديادًئر ل اياد ًگئياياهاز  هو وادًئر الئلتاضار اپ ًگئياداج لاۇ .يدر ب  

 :ئديتآ ايۉهاه دلؤض لزاپ .ئدئس ئطيات ًگيمل  أ اداليگمآ يًيرکل  يلچ  ًاي ًگئًئهۉپلۈت رل س ئدلئي

 ًگئئغيل اد هو ىيده ا  گلر  ئي ئيۉلۈي ئكلئلتلادآ هو ئكللئدآ ،يگالطۈب وؤيطل  اي يًيگم  ػهل  ؤکؤ ه ًگيرل  ػاي لکۆه زاإ رگ  ا   –

 .لو آ ىل  يب واذطئ-رئياد يًيرکل  ر  ۆي

 هد-ند   ئدالػئاغب ئًئدغئلاض ئكللئي ريب ًگئر التايار  ىل  يب يلکاي .ئدز اي ود  ًگيگ يًيگغ  ۆد واذطائ هو ئكللئدآ وۉهاه

 ىل  يب رل اياد هو رمالئلآ .يدر ؤيلگ   هًيديجته   اهۉج وۆگ رد   لاۇ .ئدر ئيآ ييدأر پ   ىل  يدا   کيديا   ادًئضار آ ًگئر ل اپئلاد ىل  يب الكد

 يزاإ تۉد اًئئغلئچيادابآ يگۆلکۆه هو هًيرل  ػاي تغايرغ   .ئدر ايرمائچ يزي اإهۆکئ د ،پيدا   يزاإ ئئغلئز لا .ئدر اػيئر ۉتاۇ

 .ئدر اغياًتغا پۉرۉد کيد

 .يدر ؤيريچگ   رۆهاإ هدتر  غا  - ئيػآ هو ادتامئغي .ئدلۈب لغۉػه   يگالااغغ-ئكلتاغ هو ؤًجم  يۆگ-اًياۇ ادتاداغب ىيها   تهم  ادۉه

- :ئياۇ لزاپ .يدپيػل  تچ   يللۆک-يللب   ود  ًيرل  ػاي ئكلئچيادابآ ًگيتل  وإد .ئدپئر ئػبات غائبار  لزاپ يًيرل  ػاي لکۆه

 نئضلا ىل  يب يلکاي ىيها   تهم  ادۉه .يدر ؤيريدکۆ جاإ پيييد -کر  گ   اقمتاغۈب وادًغئۉۉلد کيرلغ  ۆدضار يه ًگئئيغاۇد

 رۉبجه   ااغمتاغۈب ود  ػاي ييۆزاإ ئياۇ هد-ند   ئدر ئاغچ اًئياي ود  ًيطلک  اۆ  هر يسج   هو لۉضۈه ولۈب يلکۆه ًگييۆزي اإًم  ت  ۆه

 ود  ًيمت  ۆه ىيها   تهم  ادۉه .يدر ب   اًئس ائ يگيػل  تدأ هو ئدر مائچ وادئملاپئلاد ييۆزاإ يگااي واديۉپوۈد واج لاۇ .يدتا  

 يگۉياۇ ،يگۈطيلو ۈت وۉيۈب لاۇ .ئدر ئاغچ اًئياي ئياۇ هو يدر ۆواإ زۆي هًيػاي ًگئيۉهاه ،يگۈض وادياغالتادار  ئبللا

 ًگيديغر   رل اۇ  .ئدتار اۉغ مادآ گؤکه   ىيها   تهم  ادۉه .رالئدر ئيآ ود  گ  کيز هو وادابتۉد ئًئدآ ًگئيۉهاه ىل  يب غئۉريۉب

 .رالئدتر ئي هو رالئدلآ ئًئر ل س ئلاغ وار ئدضآ هدگ  که   ،پئر ئدز اي

 ،پيييد -اقد ليب ۉئمتاي-وا  - يگااۇ هد-ند   يدر يدػل  تدأ ىل  يب اضۉه ئلاۇغ زاإ ،پاياد ار ۇز ئًئر اپۈتر يب ًگئر هالادآ ايگر ۈض

 يددأ رل اۇ  ،پيتي   پئر اب ؤجر  د   هليغ   عاي ادًئر ئدآ .يدر ؤيدا   ىل  يب يگره  ب   وچ  ه   ًگئئغبار  لزاپ ئرل ۉب لاۇ .ئدالد مالل

کايا ۉب .رل ۉ دلۈب يلره  ئگ ئًئضاس ج   ًگئئغلالهزۈب  ئيلايئز  ود  ر يزو   سيطًيد تاز  ريب چيد هلکۆه :رئداديۉغ ئضاديپ   ًگئتد 

 ًگئر ل اۇ  .ررل ايهۉي زئگ اًئئغلئچيادابآ يگۆلکۆه ىيچاۆ ئداطاله ۉقزۈب ًگييۆزاإ ررل  يزو   سيًطيد .سلم  يب ند   پۉلۈب هو ريدلدأ

 .رؤيييد هليغ   رئداغ .رايلۈب هدر پ  -پمايي هيۆزۆي ًگيًيػي  ۆگ ريکيپ ًگئياػئتاپ يضد  ر پ   ئكللئداب هو کيپليرئگ

 

 يتب  
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 ،ريزو   ئػاغي واييالالض ود  ر ل  ؤيۆگ

 .رل ۈب لابائم اػئتاپ ،ظاب هتل  وإد

 

 ه،ًطيدا   يچػًگ  گ   -ئياو ۈد- ريزو  

 .رل ۈب يگاچ هلکاۆ  ظۉتۉت واداو ۈد لاۇ

 

کايا  تد 

 

 تهم  ادۉه ،يگۈيطد  ا   چئ گ هًيمل  أ تر  ئدآ وۉراد يريها   ًگيرًل  يهئه .ئدپئدار اۉغ اداداغب ،پالاغب ئياداه اطاي ئلآ وۉراد

 ادًئضار آ ًگئًئر يالغاۇد ىل  يب يزاإ ىيها   تهم  ادۉه .يدتا   ريالاذطائ پئک ادًئالد لاۇ ،پئداغۈب ئياطاي ئلآ ىيها  

 تغاوۈض راًيد يگۆه زۆي يکاي هو ئلتآ يگۆه يللا   يگااۇ ،پللب   نيکؤ د اياضار ۈد ئياطاي ئلآ ،يگۈيطمائچ هز ۆي ئكللاس آغ

  .يدکچ   وۉغغۈ پار ات اياضار ۈد ،پۆغۆد ايۉلۈي اقر ائ ييۆگدۉر ادلئي ييج-195 اطاي ئلآ .يدر ب  

 :ررل  يدپيييد هليغ   :رالئچذئر ات

  .ررل  يدپيدا   وايب   پيييد -ريدلدأ ومائچ ئراغاد رگ  ػل   ريب چيد زاض ود  ر گ  ػل   لۈغ وادتاداغب سيگر د  -

 :لاۇ ه،دًيًت  ي   پئر اب ايۉهاه ئراباد ًگيرگ  ػل   لاۇ

 .يدتا   عًگ  گ   ىل  يب دلؤض لزاپ ،پيييد – يلم  لل  ب   هدر رک  ض   يميک ىيچاۆ کم  تا   پد   يرگ  ػل   ۉب –

  :ئديتآ لزاپ

 .ئلامتار اۉغ ،پيرب   رگ  ػل   هو يلره  ب   هبت  ر ه   يگااۇ .رؤيلگ   ئرۇغد هًييض  ۆد ىباي رئدات عاي ۉب ود  ًيطگ  لر  ئي ًگئًئس ئدلئي یل  ؤت –

 ىره  د  ه ا  و ئللئآل ،ئلتار يغا ،ًگج  غو  ئض اهما   .يدلدأ رۉذػه   چامئمتر آ هو يدلدأ وادًئر اپۈت ًگيرل  يجيکچ   رگ  ػل   رئدات

  .ئدهادآ

 ًگئيۉغغۈ يگۆه يميرگيي ئياۇ هد-ند   يدر ب   هبت  ر ه   يگااۇ ،پئر مائچ وارهپ   ار ئدات وۉهاه يريها   ًگيرًل  يهئه يگۈيطاۇ

 .يدم  تيگ ااغز اۉ پئک ود  ًيگيلليسًه   ريب ًگيير   ،ود  ر ي   لاۇ .ئدلآ يير   ،پأر ئي تلاچ ،پيکچ   رگ  ػل   لاۇ .يدلل  ب   هًيگيلد  ر رک  ض  

 يضد  ر رک  ض   ظاب ًگئر ل اۇ  هو لدأ پئک ود  يگۆه يميرگيي وۉغغۈ- :اطاي ئلآ .ئدغار غا چؤيؤتيي   پيلگ   اطاي ئلآ هو يدل  غۆد

 ادًئر ئدآ .يدل  غۆد ادًئلادپئك غادلارضاپ ظبؤ ًگئيۉغغۈ ،پپالاضاد یک  ي  ئي يػاي ۉب لاۇ ،يگۈيطد  يغا   پيييد -رئدات

 يًجيلکاي .يدر ؤيلاي هز ئگ پۉلۈب ئلاي راس ل  ل  ليدا   ود  ًيليکغ   ًگئًئيغا ًگئر رل ئتاب يگت  ا   ًگيگل  پ   ،ىيلو   رل  يدتا   ظو  ئض ئلاۉ 

 .رل  يدر ۆدلاإ  الطۈب ئياطاي ئلآ .ئچدغا پيًگلي   يرگ  ػل   تاداغب ،ئدلۈب وايآ ئبلئاۉ کيلد  ر رک  ض   ًگئر ئدات هدهۆجۆد

 ًگئًئيۉغغۈ تاداغب .يدتا   يًيضد  جض   رۆکۆ غ هًيدگؤر د   ًگئيلااغتلالآ سيزه ا  و کييب   ،پۆغۆد وادًئتآ رئدات ادابلۈغ

 .رل  يدلگ   اياهآ يضۆپئک

 .ئدز اي هدغۆريئگ ىً  مل  ج   وأر اإ ئهالک   هو غاطغئ وأر ي اإزئض ئًئتاد ۉب لاۇ .ئدز اي تاد اًئر ۉزۉد ًگئلز اپ ورر  د   رئدات

 ئغاب ًگئياطاي ئلآ اهاي ۉب ،وۉلطۈب نيلؤه اًيگئآ ئرلۉي ،يگۈض ود  ًل  يدا   لۉبلا ادًئر ۉزۉد- :يدل  يغ   ئيۉهزاه يگۉياۇ

 .-مل اضطو   .ئدلئز اي ئتاغو  ولۈب هدميلا   ًگيًه   يگۆ زۆي يگۉياۇ هو وار ۉد هدهۆيگاإ

 ئكلاپئلاد يگۉياۇ هو رل  يدر ب   مل اض پئر ئديالتآ اپئلاد ئياۇ وۆگ لۈغ تۉد ه،دًيًت  ي   پئر اب ايۉهاه يريها   ًگيرًل  يهئه تاد ۉب

 وارهپ   ااغهار اۉغ پار ات اداداغب هد-ند   ئدالد مالل پيييد ىيً  يمي  لۆ ز ار ئدات وۉهاه يريها   ًگيرًل  يهئه .يدػيل  ۆگز ۆد يػاي
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  .ئدالد مالل ،پيييد ىيت  ض  ايئر -رۆز يگااۇ ،پيرب   يًيطج  ر  د   کيرليزو   هدلؤض لزاپ .يدل  ۆگو اإ ىل  يب ئئغلايادر ه   ۉب ئياۇ .يدر ب  

 .ئدتار اۉغ ىيچاۆ کره  ب   که  ئک يگاي اۇيؤمرض  د   وۉهاه يريها   ًگيرًل  يهئه .يدل  يد تد  ه   واديۉهاه يريها   ًگيرًل  يهئه رئدات

 :دلؤض لزاپ اهما  

 هو سم  غۆد اًئس ائ ًگئر ئدات همرض  د   ،ييکۆچ .ىيلطگ   وادًئپار ات زاودآ ،الطۈب همرض  د   ،ىيطتيگ وادًئپار ات واولاد رئدات –

 .يدييد – سه  ر  ئي وادًئتضآ ًگئًئاغدياب يگۉياۇ

 ًگئداداغب .يدلگ   وادپار ات زاودآ ،الطۈب همرض  د   .ئديغۈ زۆي ئغر غا اداداغب ود  ًيرلل  ت  ئک اغد ًگئياولاد رئدات يگۈيطاۇ

  .ئدغرل ئآغ ئياداغي ًگيًيها   تهم  ادۉه .رالئدلآ پاغر غۉ ئداداغب هو ئدغۉغۉد هد-يطيکاي هدًيضز  و  ر د  

 ظۆهۆک هو يرلز   .ئداغۈب وادلۉپ رل اًئز اد ،اديالًآ او ابغا ادتاداغب تهم  ادۉه ،پيتي   پيلگ   لئي يجريد ييج-197

  .رل ۉ دلۈب ادواباق غار وغۈ وادلئي ريب .ئدلۈب ًگت   ئلاودآ ًگئًئتالاي ًگئداداغب .رل  يدر ؤيرب   ايۉغغۈ هو رل  يدر ؤيدر  ا   ئرضالابئل

 .ئدلآ يًيطم  تيرکب   هو ئًئر اويد لغا ىل  يب غاوغۈ-ئكلئغئم ،پيػيريگ هغو  ئض رئدات هدًيًل  گ   پيتي   لئي يرجيد ييج-198

 تهم  ادۉه .رل  يدتا   پار اد يًيرل  م  تيرکب   لغا يدلأ .رالئدلابغا /ادل غا يکچي/ ادياتطئر اغ رل اۇ  .رل ۉ دلۇ د هر د  ؤغ ىل  يب غاوغۈ

 لاۇ .رل  يدلگ   اًئياي ًگئر ئدات ،پليد واهآ يضۆپئک ًگئًمئلاد تاداغب .ئدلغا پئلابغا هديۆگغئک ًگيًيطج  ا   ًگييۆزاإ

  .ئديغۈ هدًيرل  ز ي اإًيرکل  هل ه ا  و يدر ب   واهآ ار ل اۇ 

  .رالئديتآ هدهم  ادۉه تااغمج   ريب ود  ًيرل  يػيک لامئيات ًگئداداغب يگۈيطاۇ

 ًگيًض   وۉهاه .رادار اۉغ اًئياي ًگئيۉهاه يًض   رئدات ،راب پليد واهآ اًئياي ًگئر ئدات ه،ليغ   هگلر  ئي .يچدگ   ود  تد   عاي ۉب –

 .ررل يزؤد يًگيرل  د  ػيرض   تامئغي ًگيًض   هد-ند   سم  تا   تضيگا لااض هو رؤيليب غئًگئۉۉلد

 :ئديتآ لاۇ

 ًگئهاتآ لاۇ .ىيرد  يگ اًئياي ًگييؤمرض  د   اهما   .نيدتا   رل اپج   پئک ادًئالد يگۉياۇ ىه   ،ييکۆچ .ىيرم  تيگ اًئياي ًگئر ئدات –

  . رئدئضاداس هلغۉ

  .ئدۉلغۉ ًگيديغر   وۉراد وايآغ ئضاتآ يگۉياۇ

 :پيرب  اي مادآ اًئياي ًگييؤمرض  د   يگۈيطاۇ

 .يدييد – اقرجاب پليد واهآ ًگائياي ًگيًض   ىه   –

 سم  تي   راباد ار ئدات هد-ند   ئلاميتغا اًئپار ات ىيها   تهم  ادۉه هجيگ نئر اي همرض  د  - :يگۈيطاۇ .ئدلۈب تاغ ود  ز ئض ۉب همرض  د  

 هو ئلامتۉت يًيها   تهم  ادۉه- :اهادآ زۆي يکاي لاۇ يگۈيطاۇ .رؤتيي   راباد ار ئدات .ررل  ؤيدا   رار لا ،پيييد -ئلارهۉتاۇ هديهگؤ ئلاي

 .رالئدغارياۇ هديهگؤ رل اۇ  .يدر ب   ۉقريۉب ،پيييد -يلره  يتگ   امئياي ًگيًه  

 رل  يچيهگؤ ييؤمرض  د   .رل  يدػيريگ هغو  ئض ىل  يب رل اۇ  هو رالئدئمچ هيگاإ ند   رل  يهگؤ يکل  يب   ه،دًيًت  ي   اًئضاتر اۇ يگۉوۉض يهگؤ

 ًگئر ئدات .ئدار اۉغ پۆزۆي هو ئدالاۇل او ۉض ييۆزاإ ىيچاۆ کم  چگ   وادوۉض تهم  ادۉه .رل  يدر يچگ   وادوۉض هو رل ۉ دتۉت

 .يدتا   اغضطۉت هديۆگغئک ًگئًئطئز لا تاداغب ئياۇ رئدات .يدر ب   راباد ار ئدات ،پۉتۉت ئياۇ .ئدايات ئيي اۇريب وادًئر هالادآ

 ۉئمتاي-وا   يگااۇ ،اضۉه يريب .ئدر اب ئلاۇغ يکاي يگۉياۇ .ئدر ئدلآ ئًئغاب يگۉياۇ ،پيدر ب  اي ئًئهلغۉ ئلتآ شوإدر يف ايگر ۈض

 .رل  يدر ؤيييد اقد-ليب ۉمئيلا-لا   يگااۇ .ئدلالئبدآ ئدآ يگۉياۇ .يديچيک ظاي ريب واديي اۇطيکل  يب   .رل  يدر ؤيييد اقد-ليب

 وۉراد اديب  ۆز يطج  ا   ًگئيلالئبدآ ۉبآ .يدتا   ئكلاپئلاد یآ سيکض   لئي ترإد .ئدادًئغاي سيکض   يميرگيي لاۇ وۆگ لۈغ

 يريب وادر ل اۇ  .يدز ۆد يرل  ي  يرضه   هًيديز  ر پ   لاۇ .ئدئس غئ ًگئًئلآ ىباي رۉيطاه يريها   ًگيرًل  يهئه ئيالۈغيغاۇد ًگيديغر  

 :رۉدۉغ
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 ،سيًطض   نئدلغا هر چاي شاي ،ًگيدتا   چئ گ وادياداج ۉب

 .سيًطض   مۉدلۈب واػيرپ   ،يدتيگ پئغل ۉب تاداغب

 ،ادئياپ پيدر  ول  ا   ،يًگج  ا   پۉيغۈ ًگيدتيگ

 .سيًطض   نئدياي ادًئلاي ،يگۆدغۆد اًئتضآ اقپر ۈت

 

 وۉهاه

 

  :ئديتآ يگااۇ دلؤض لزاپ ،يگۈًطت  ي   ايۉهاه يريها   ًگيرًل  يهئه يػاي ئكلاپئلاد

  .رل ۈب ئرۇغد ارضغۉ هدر ي   لي اۇيۆياإ ئكلاپئلاد هو ارضۉتاۇ ادتاداغب يريها   ًگيرًل  يهئه –

 :ئديتآ وۉهاه

  .وؤيرئگ ئوغۈ شاد يًيري   ۉب ىه   .رايار اي اد-شاد واضار ۈد يگااه –

 ئرئدآ .ئدر ايرئدۉلراۉغ يًيػاي ًگئاغر ائ هو ئدر ايلۈب ادتاداغب ىييض  ۆد ىباي رئدات .ئدتۉت رار لا هدور ه   وۉهاه يگۈض

 ًگئر الچئر او اد ادالغار  ولۈب يدرد  ض   ًگئهاغ ادًئيآ يًجيريب ًگيرکل  يػرک  يت ترإد ه،دًل  گ   پيتي   لئي يجريد ئيج-199

 ايۉهاه .يدل  ي  ا   ئًئتايل و   هر يسج   هو ئدلآ ئلۉضۈه هو ئيالغار  لاۇ .رل  يدر ؤيييد پيييض  ۆه ىباي ضراي يگااۇ .يدر ت  ئگ ظاب يريب

 :ئديتآ پار غا هدلؤض لزاپ يگۈيطاۇ .يدتي   پئر اب راباد ادار اب يگيديد  ا   يگلغاز غۈ يگۉياۇ

 ؟صيرر  ب  اي يميک هؤگمتا   پد   ئياۇ –

  :ئديتآ لاۇ

  .ريدلدأ ئكيل  ود  ًييض  ۆد ىباي رئدات نيک چيد –

 :ئديتآ وۉهاه

 ؟صيرللب   نيکؤ د يميک اداداغب .رل غا پۉلۈب اياز  تاداغب ه،طتيگ هر ي   لاۇ رئدات رگ  ا   –

 :ئديتآ لاۇ

  .يدلؤض واضاد نئيغاۇد –

 رد   ،ئًئئغدالجامئمچ ًگيگيرليها   وادياۇ وۉهاه .يديطي  ا   مل غا ه،د-لدأ يطي  ا   چئلغئ لاۇ .رالئديغاۇد واضاد ىل  يب لزاپ

 ييوئگ ًگئلز اپ هيئي .يدر ؤيليب ئًئئغديايلۈب ًگيًيػاي ًگييۆزاإ ًگيدر ه   ريب رد   هو ًگيًيدر ه   ًگييۆزاإ ًگيػاي ريب

 يگااض يرگ  ػل   رئدات- :ايگر ۈض .ئدز اي وارهپ   ادار اب يگيديؤيًلل  ب   هًيگيرليها   ًگئداداغب يگااۇ هد-ند   يدر ب   تاطۉغر ىيچاۆ

 اًئر التايل و   هر يسج   هو لۉضۈه ،الغار  يگۈيطاۇ .يدر ب   ۉقريۉب پيييد -ىيطتيگ الغار  ىل  يب يرگ  ػل   زاإ لاۇ هو ىئرضئػبات

 ادار اب يگلم  گ   اياضار ۈد ىل  يب ئرًالئالي ًگييۆزاإ هو يگره  ب   يگاي اۇرگ  ػل   الطۈب ؤمرض  د   .ئدر ۉيۉب ار ئدات يگم  تا   کيرليها  

 .يدر ب   ۉقريۉب

 الغار  رئدات .رالئدر ئػبات يگاي اۇررل  گ  ػل   هو رل ۉ دلۈب وۉيۈب يطيدلأ .يدس رک  ئگ ار ئدات ئريالارهپ   ،پيتي   اداداغب دلؤض واضاد

 ىل  يب واهآ هو تدأ يبيييض  ۆه ىباي ضراي ادًئر ئدآ .ئدابغا پالتاغو  اقز اۉ ئيالغار  رئدات .ئدار اۉغ اياضار ۈد همرض  د   .يدتيگ

  .ئدر ۉتاۇ هدًيضۆرضۆک کيرليها   ادالغار  هد-ند   يدر ب  اي اًئتاهسئد ًگئيۉهاه ،پئر مائچ ئراغاد

 

کايا  تد 
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 ًگيًيرل  ػاي لکۆه هو ئئغديلۈب يطي  ا   مل غا ه،ديطلاي کره  يدػيل  ۆگز ۆد يًيػاي کيرليها   ،پيلگ   اداداغب دلؤض واضاد

 :اپئلاد] يتر  س د   لاۇ .ئدۉغ يريب وادًئر الئملػًگئلاي ود  ا   يگۉياۇ ىيچاۆ يگيديؤيلم  گ   ود  ًيلا  

 ،پيييد – رل ۈب اد-الطئر يآ ئدآ ًگيًيطؤچ  رييب وادياويد ،الطۈب وارهپ   رگ  ا   .ۈقي تاجاد ايۉغغۈ پئک هليب   .پئک وأر اإ رگ  ػل   –

  .يدر ب   راباد

  :اهما   .يدلدأ يلره  ب   ئكلئز ار  يگاۉه وۉهاه يريها   ًگيرًل  يهئه ،الطۈب ند   واييغۈ ارپاض هؤچريد   هًيرل  ي  ا   مل غا

 .ئدر ۉيۉب پيييد – رب  يغۈ ًگط  طل  اي يميک ،الالض ًگط  طل  اي يميک .رئديالئر ئػبات هًگيريکيپ-يگآ ًگيًض   عاي ۉب –

  .ئدر ئيآ ود  ًيرد  پد   ًگيرل  يػيک ئلۉلۉلد-اقد ئًئدآ ًگيًيػيک هؤچرييب وادياويد لاۇ

 .ئدئهلغۉ ًگييؤمرض  د   لاۇ .يدر ل  ػاي ئلئمػئيالاغب ىل  يب ايار اض ۉبآ ،يريب هد-هًي   ًگئًئر الئملػًگئلاي ًگيدلؤض واضاد

 ود  ًيرل  تييض   اييئبئلات هو يدتيگ ؤکۉف لاۇ .يديػيک وايالياض ئرلاۈي وادًئر يالادر ه   ؤييۆد هو وادًئر يالاولؤپ يگۆروإد لاۇ

 ود  کۉف ئًئر رل ادله  ا   وللب   ًگيدلؤض واضاد هد-ند   يدػل  تدأ ىل  يب يگۉياۇ ،پئر مائچ اتر ي اۇًيريب وايلئر ئديالتآ اباتابات

 يًيطيدلأ لاۇ .ئدتار اۉغ رگ  ػل   هًيًگج   يگۉياۇ رکل  س  گ   هؤچي دلؤض واضاد .ئدتلااۇ اًئدآ ًگيدييض   لۈغ ئيابتۉد ،پۉولۈ

 ۉبآ ،پيکچ   رگ  ػل   لاۇ .يدتا   عئياد ود  م  رض  د   ،يگۈيطلغا سئطچل آ  دلؤض واضاد .ئدپات تاوو لۉ يػاي يگۉياۇ هو يدًگي  

 همرض  د   .رل  يدير  گيي ئياۇ هو يدر ت  ئگ ظاب اًئطئغر غا ًگيدلؤض واضاد ئتالاي ًگئداداغب يگۈيطاۇ .يدًگي   ئيايار اض

 کره  ب   راباد اپئلاد يتر  س د   وادًئئغللئپغا يگۉياۇ هو وادًئلاودآ ًگيدلؤض واضاد هد-ند   کم  تيگ هور ه   – هيۆياإ رل اپئلاد

  :ئديتآ هو يدم  تا   لۉبلا ئياۇ لاۇ .يدر ب   يًيگيرليها   ًگئهاغ يگااۇ واضاد .يدطل  اي

  .ىيرد  ا   لۉبلا اديۈغ ه،رضب   لکۆه يگااه لاۇ رگ  ا   .کج  تيگ اًئر ۉزۉد ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه –

 .يدر ب   راباد وادًئلاودآ ًگييؤمرض  د   يگااۇ ،پيييد -رايراب ىيچاۆ نئدضلا ًگيًه   لاۇ- :وه ئدز اي تاد ريب لز اپ واضاد

 :هد-ند   ئدل ار غا پيالاهاي ادًئر ۉزۉد ًگئيۉهاه ئياۇ دلؤض لزاپ ،يگاإ ود  ًيسم  تي   پيلگ   همرض  د  

 سيگر د   ايار اض ۉبآ ،الطۈب کيدم  طل  اي لاۇ رگ  ا   .رئدپۉلۈب ىل  يب ئيارهپ   يگۉياۇ يگئلاپۈت ًگئيايار اض ۉبآ ولۈب يضد  ًب   يگۉياۇ –

  .يدييد – يدس م  تا   يگلاپۈت

 لۈغ يگااۇ هد-ند   رالئدز اي وارهپ   ،پيدا   يلػيگد   اًئدآ يگۉيي اۇًيگيرليها   ًگئهاغ ىل  يب غئۉريۉب ًگئيۉهاه يگۈيطاۇ

 :يپلبؤض   يگيديؤيدا   ماًا ائًئئغدئلاپو   هًيددأ ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه همرض  د   .يدليرب   وارهپ   ااغيملۇ د اهاغ ود  ًيري   وار ۉد

  .يدييد – ىييد  ا   رادر اباد وادر لالاودآ يًيريها   ًگيرًل  يهئه هو ىييل ز  ؤت يًيددأ تاهسئد ،پئر اب يلکاي –

 :ادًئر ۉزۉد ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه دلؤض لزاپ ه،دًيًل  گ   ىئالي هور ه   لاۇ

  .يدتا   وايب   پيييد – راب يتي  يي کم  ػرضل  ت   هو ئدالمۈب وۉيۈب اًئيارهپ   ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه همرض  د   –

 همرض  د   .يدر ب   ۉقريۉب هًيرکل  ره  يتگ   ئلاغب يلا   اًئغغا ًگييۆزاإ هو هًيرکل  ره  ۆغۆد وادتآ ئيي اۇريها   ًگيرًل  يهئه يگۈيطاۇ

 ايادًئز  ،پيًجي   ئياۇ ىل  يب غئۉريۉب يگۉياۇ هو ئداميغۈ هؤگمپل  گ   ئياۇ لزاپ ه،ديطلاي کم  تا   وايب   يًييجۆتاإ ًگييۆزاإ

 .يدتر ۆدلاإ  ئياۇ ،پئر ئػبات ار الئالديادًئز  الطۈب ماػآغ .رالئدتآ

کايا ۉب  :رۉدۉغ ند   لاۇ .رايلآ هًيچاي زاإ ئاغپاض ئلاۉ  تد 

-هليغ   .رئدپئجاو  اقرهئػبات هًيرل  ي  ا   تار يغا هو تاضار اپ ئًئر لالاهآ ئكيلاتلۈض هو يًيرل  ػاي لکۆه هًيرل  ي  ا   تل  وإد هو ار ل اػئتاپ

 ًگييۆلکۆه يگۉياۇ ىيچاۆ ئداطاله زاإ ،ئرالاللمۈب ئلتمائتائغ ئػاغي هو ييلۆوئگ آق ادًئتاهسئد ًگئر ل اػئتاپ هر رل  يزو   ه،د

 ىل  يب تاز  ريب چيد يگۈض ،اطيمائچ وادًئر ئغچ ًگييأر چؤ عاي ،ييکۆچ .رئدپئجاو  ئرالئملز امػئلاچ اًئاغلمۈب واػيرپ  

 .رايالمۈب پۉلۇ د يًيزو  اإ
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کايا  تد 

 

 ئغر يگا غااۇ کر  و  ئت-ظاد .رل  يدير  گيي ئيي اۇطيدلأ ًگئًئتالاي ًگئداداغب ،يگۈيطاغارياۇ مؤکؤ ه ادتاداغب دلؤض واضاد

 يدلؤض واضاد ،پيػيًمل  ج   يرگ  ػل   ًگئداداغب .يدر ت  ئگ ظاب يريب ًگيرل  تييض   ود  کيج  ۆک رد   .ئدز ۉرۉت يگلاپۈت

 ًگئيۉهاه يريها   ًگيرًل  يهئه ئياداغي ۉب ًگيميک چيد .ئدغارياۇ ادتئضاو  واضاد .رالئدر مائچ ئراغاد وادتاداغب

 .ئدالجتئًجائ ئياۇ دلؤض لزاپ ئيغاۇد يگۉياۇ ،اطيتآ نيک ادار اب ۉب يبؤبض   .ئدۈلي ئلاجه   هؤگمتا   وايب   ،پل ۆيئگ ادًئر ۉزۉد

 :هًيريها   ًگيرًل  يهئه دلؤض لزاپ ،يگۈيطمائچ هز ۆي اد-ادر پالار تا   ئكلياغل ۉب ۉب

 ئياۇ هو رب   ًگئئئغرلاتۉتيۉراۇ زاإ هًيريب ولۈب غئتيالياض هدمل  أ ادمئلائ هو ادئملاوالت ود  ًيرل  تييض   اييئبئلات ئضۉوغۈ –

  .يدييد – ىئطػئتاي رل  ي  -تيپ ۉب ئالدر پالار تا   ،یغۈ .تا   رغ  ۆدضار يه يگۈض ود  يگۆزاإ

 اًئياي وادتاداغب ىل  يب رالتارهۈد-تسز  د   ولۈب ىيهکۆه /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئياس ئر  اضۉه ئلآ وۉهاه

 هو رل ۈب اپئلاد لاۇ يگۈض واديۉهاه- :پيرب  اي ررل اباد اًئر پالار تا   واداج .يدتا   رغ  ۆدضار يه هو راتۉتيۉراۇ ئياۇ .ئدر ئاغچ

 شابپآ يگۈيطاۇ .ئدلآ کيػل  تدأ ىيچاۆ يگۉياۇ ،پيييد -رار اب پئيلۇ د هًيضر  ب  ي   ًگئًئلآ ود  ًيضر  ب  ي   شابپآ ئكلاپئلاد

 ىباي نئيار بائ ولۈب ئيالۈغيغاۇد ًگئيۉهاه يريها   ًگيرًل  يهئه هد-ند   رالئدز ۉرۉت يگلاپۈت هو رل  يدر ۆواإ زۆي واديۉهاه يضر  ب  ي  

 ،پيکچ   وۉغغۈ لاۇ .رل  يدر ي  ا   يگااۇ الطۈب ئتالاي ًگئداداغب .رالئدغالاغب واميپ  -يددأ ىل  يب يگۉياۇ ،پئر مائچ اتر ي اۇًيتؤه

 پۆيػاۆ يرگ  ػل   يدلأ ًگيدلؤض واضاد .ئچدغا اتئضاو  ،پيًگلي   دلؤض واضاد .يدتا   ظو  ئض ىل  يب دلؤض واضاد

 :رالئديتآ

  .رايلۈب ىلئ وأر اإ کيکلره  ي  ه ا  دلؤض واضاد هس يب .کر  گ   ريها   ولۈب ود  ًيرل  ي  ا   ظو  ئض هو وادًئر لالۉاۇغ چئلغئ هس يب –

 ئياۇ ،پۆتر اإ ئياۇ دلؤض لزاپ اهما   .رالئدر ازياي اًئر ۉزۉد ًگئيۉهاه يرل  ي  ا   راباد ادار اب يطيدلأ ًگيرل  ً  تيپ ۉب وايئمچ هز ۆي

  .يدر ؤيرب   اپئلاد پيدا   وايب   اچغاغاب

 هبت  ر ه   هو تارهۈد-تسز  د   وۉهاه ه،دًل  گ   اًئغغا ًگئيۉهاه /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ اس ئر  اضۉه ىباي ئلآ

 .ئچدآ يگۆررۆگ ود  ًيگيديؤيرب   ظۆػوت   ًگئًئتالاي ًگئداداغب هو وادًئئغيلاػيرپ   لکۆه يگااۇ لاۇ .يدر يتي   هًيري   يًيرل  تر غ  

 :ئديتآ اس ئر 

 واضاد لاۇ .رل  يدػل  تدأ غائلاپئلاد ىل  يب يگۉياۇ هو رالئدر مائچ اتر ي اۇًيتؤه ىباي نئيار بائ رل اۇ  .ئكغل ۉب يػاي ًگئداداغب –

 يًيزو  اإ يگۉياۇ يگۈض ه،طلم  ۆ رئگ هر چؤ هػاي ۉب رگ  ا   .ئدلۈب ادًئپار ات يگۉياۇ چيۆگ ،يدتا   ظو  ئض کس  گ   هؤچرييب ىل  -يب

 .زالمۈب پۉلۇ د

 :ئديتآ وۉهاه

  .يدپيييد -رل  يدلل  ب   ًگائئغرلاتۉتيۉراۇ ًگيًض   ئياۇ ،وامتر ۉتاۇ غائلاپئلاد يًيتؤه ىباي نئيار بائ- :يگااه دلؤض واضاد –

 :ئديتآ اس ئر 

 ًگئداداغب .رئدئيغاۇد يگۉيي اۇيز  اإ ًگئيغاوغۈ لاۇ هو يبؤبض   ًگييؤًتيپ ۉب ،ييکۆچ .رايرئغاي ود  ًض   ئتمائالد لزاپ –

 ولۈب يطي  ا   چئلغئ يًيگيرليها   ًگئداداغب يريها   ًگيرًل  يهئه- :هد-ند   رل  يدر ب   راباد هًيرل  تر  س د   اپئلاد کس  گ   هؤچرييب ئتالاي

 ًگيًلريهئه .يدم  تا   زر آ ًگائيػار غا کر  بؤۆه ًگيًض   نً  يطج  ک  ي   وادر ل اۇ  لزاپ اهما   .رل  يدتا   عئياد پيييد -ىئرضۉيۉب ؤػيک ريب

 هؤگمتا   زر آ ادًئتاهسئد ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه ئرالتاز  ۉغ ند   همرض  د   ولۈب ًگئديآ يرل  ب  ت  ر ه   ادًئتاهسئد ًگيًيريها  

 يگلاپۈت ه،ًيرضت   .ئداميغۈ ااغلمۈب رايئتاغب ىل  يب ئتارهۈد کيلغد  تب  دئض هد-ند   يدتا   راد ئياۇ دلؤض لزاپ .يدر ؤيلگ  

 .ئديتآ پيييد -ئدلۈب تاپو   لاۇ- يگااض ،پيرۆدلاإ  ئياۇ ،مايامئمچ هز ۆي رلل  يلد   هد-ند   ئدتآ هيۆتضاۆ يگۉياۇ ئًئدآ
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 :پيدا   لۉبلا ،يگۈيطالئديآ ىل  يب شذالائ پاض ئرالتاذيطي   ۉب .يدلگ   هيۆزاإ ،پيديغا   يزئض ۉب وۉهاه

 .ئدار ۈض پيييد – ئ؟رهاب يػيک غاغاب ئرلاباد وادر لالاودآ ۉب هگز اإ ود  ًض   ادًئضار آ ًگئر هالادآ لامئيات –

 :اس ئر 

 .يدييد – ئرلاباد يچيک-ئلي اۉ دلأ غاغاب ود  ًيريها   ًگيرًل  يهئه ولغا راباذيب وادتلاودآ ۉب ،يريها   ًگيرًل  يهئه ،یا   –

 رل اۇ  .يدتا   ىئيلار آ وادپار ات دلؤض لزاپ ئرل اۇ  ،پئر ئاغچ ئهادآ هؤچرييب ود  ًيرل  يػيک لامئيات ًگيرگ  ػل   يريها   ًگيرًل  يهئه

 ىيچاۆ کم  تا   پد   يًيتؤه ىباي نئيار بائ يزاإ تۉد ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه يگۈيطاۇ .رل  يدتا   وايب   ئلاي ئػلۈب ئلاودآ يگااۇ

 :ؤػيک ترإد وادر الغارر پ   ادًئيل غۈ ًگئتاغر اض .يدتا   تک  ر  د   پار ات اداداغب

  .ئدر ۉيۉب پيييد – ًگيرۆدلاإ  ئياۇ هو ًگيديگ وادًئس ائ يگۉياۇ سيض ،رد  يگ اهاهماد دلؤض لزاپ –

 تاۇ ًگئًئيغا ًگييۆزاإ هدًييل  ؤت زاإ لاۇ .يدميجچي  ۆه دلؤض لزاپ .رل  يدتا   کل د   ئياۇ ه،ديد  يگ اهاهماد لزاپ رل ادايئپ

 اقمئمچ ئراغاد .ئدر ئدلآ ئًئيغا هو يدتيگ اهاهماد وۆگ لۈغ لاۇ .يدپۆرئگ يًيرکل  يدککج  إ د ادًئضار آ يگۉوۉض ىل  يب

  .رل  يدر ۆدلاإ  ئياۇ ئلاي يػيليدا   وايب   هو رل  يدلگ   رل اۇ  هديطلاي

 تار ايئز  اًئر ۉبغۉ ًگئًئضاتآ هو يدلگ   اضۉت وادتاغر اض ،پيدا   وۉلطۈبيغۈ يگم  تيگ اداداغب يريها   ًگيرًل  يهئه يگۈيطاۇ

  .ئدادًئياي يگۉياۇ اس ئر  اضۉه ئلآ .يدتا  

 وۉهاه .رئدپئغالغۈد ىل  يب ييد  ب   ئدۉر کؤ پ يگۉياۇ هو رئدپل اضطاد ،پيياي مۆزاۆ پئک وۆگ ريب وۉراد ،أر ئگ اًئر الػئديآ

 ۉب اهما   .رالئدپالاضاد پيييد -رل  يدر ب   رد  أز  يگااۇ هدهۆزاۆ لۈغ- :ئراپۈت ريب وادر الئياغ .ئدالآغ پئک اًئيلۈب تاپو   يگۉياۇ

 .رؤيليب یادۉد هًگيد ئًئتمائالد يگۆزئض

 

کايا  تد 

 

 لۈي يًيرل  گ  لر  ئي ئكلئلتلادآ هو ئكللئدآ ًگييۆزاإ ادر اييد لاۇ ه،طتي   هر د  ؤغ ئطياد اديار اۉغ هًيرد  ؤغ تاداغب وادضۉت وۉهاه

 ادًئتاغت ئكلاپئلاد ،پيلگ   اداداغب لاۇ .يدر ؤيده ا  يا   ار اليارپض   رئدر التغاوۈض يرلۆد ئًئر التايار  .يدر ؤيدا   وايآ ايۉراۉغ

 ًگئداداغب ،يگۈًطل  گ   رئدات .ئدر ئاغچ واداالغر  ئرئدات .ئدلۈب ىل  يب کم  چاإ ئداۇ هًتيپ ولغا ايۉيۈبراإ .ئدغارياۇ

 زاإ ه،دًل  گ   اًئياي ًگئيۉهاه رئدات واچاد رد   اهما   .يدلگ   پئديغا اًئياداغي ييگکاإ رل  ػاي .ئدر ئػبات يگاي اۇًيگيرليها  

 ًگئيۉهاه ،يگۈطيلۈب وايآ یاداغي ۉب ار ئدات .ئدر ايآل ظاي ود  يۆزئگ هو يدر ؤغيۆد اًئداي يگۉياۇ ىيها   تهم  اد-ۉه ئيغاۇد

 :ئديتآ هو يدطل  اي اًپ   وادياۇ ،پيدا   وايب   ئلاودآ ادئلاد ۉبآ تدم  آ يريزو  

 ظۈد هيۆيوئگ يپلبؤض   ئيغا ًگئًئيغاۇد ،مالطۈب ند   ود  ا   وايآ پئک يًيرل  تک  ر  د   شذالا ائدًئتاهسئد ًگئيۉهاه ىه   –

  .رئدغالغاد وادًئر ۉزۉد يگۉيي اۇًه   ،پئپات لۈي ريب .ىيرؤيليب ئمئياياهار اي

 :ادًئر ۉزۉد ًگئياپئلاد تئلاد ۉبآ تدم  آ

 زر آ ،پيييد – ؤچتؤه هميکؤ د يلچيۆگ ريب ئلاي رد  ا   پد   ئياۇ ،اطيار ۉت هًتيپ ود  ر يب ررل  ي   لاۇ .راجۉب-مل ۉب يػاي ًگئياضار ۈد –

  .يدتا  

  :ئديتآ وۉهاه

 ؟رل ۈب نيک يطي  ا   پئضاًئه ًگيرؤک ۉب –

 :ئديتآ لاۇ

  .رۉدۈلي نيک چيد ئكيل  وادر ئدات –
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 :ئديتآ وۉهاه

  ؟ىئضامياز ۉرۉت يگلاپۈت ،اطغالغاد وادًئياي ًگئتاغت ود  ر يب .ريديػيک ريکه   لاۇ –

  :ئديتآ تدم  آ

 .رر  ب   وۉهاز  ئلاي رل اًجائ ئبللا ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه –

 :ئديتآ وۉهاه

 .رئداو ۇر ادياۇ –

 :ئديتآ هد-هًي   وۉهاه يگۈيطاۇ

 ؟ريدميک ئيۉهاز  يگۉياۇ –

 :ئديتآ لاۇ

 يًيرغ   يگۉياۇ هو ىيرد  يگ ىه   ،اطيمائچ هز ۆي يگلاپۈت وادياۇ رگ  ا   .زاهزۉرۉت يگلاپۈت سيگر د   لاۇ .مۉدلۈب وۉهاز  ىه   يگااۇ –

  .ىيرد  ا   پد  

 ًگئر ئدات ماغ هو لۉضۈه ،الغار  .يدتيگ لاۇ .يدر ب   تاطۉغر هؤگمتيگ اياضار ۈد ار ئدات ،پئز اي تاد ادئياه ۉغ وۉهاه

  :ار ئدات وۉهاه يگۈيطاۇ .ئدادًئر ايئتائغ

  .ئدر ۉيۉب پيييد – ىئرضئدغارياۇ ادر التايل و   لۈغ ئيلالئبدآ ئلاۇغ زاإ –

 هو ئلايملۇ د اداداغب- :الطۈب ار ئدات لالئبدآ .يدًل  ز ۆي اياضار ۈد ادًئر ئدآ ًگئًئيآ ظۈب ًگئلئي يجريد ييج-152 رئدات

 يتي  يي تب   ادًئر ئدآ .ئدلآ هًيگيليچي  ا   ئتايل و   ،پئر اب اياضار ۈد رئدات .يدليرب   وارهپ   ،پيييد -ئلارهۉتاۇ هدًيري   ًگئًئضاتآ

 ،ادلئي يجريد ئيج-209 لاۇ .ئدر ئيآ وادابتۉد ئًئدآ ًگئيۉهاه هو ئدز ۉرۉت يگلاپۈت لاۇ ،پۉلۈب پبؤض   ئبللا تب  ره ا  و

 هدد  پد   لۈغ تۉد لاۇ .ئدتۉت ئيي اۇگيلسلم  يبرئدغا ود  ا   ايۉهاه اهما   .ئدلااۇ اًئدآ ًگئًئلآ ىباي نئضلا ئيابتۉد ييۆگ ايًآ

  .يدلم  يب نيک چيد ئًئئغديلۈب ههؤي هو يًيبؤبض   ًگئًئاغه-لۈب تاپو   يگۉياۇ .ئدارهۉت يگۈض واديالاۉل هجيگ

  .رل ۈب پار اد ئلاد ود  ًيلا   اپج   ًگئياياهاز  ادًئر ئدآ ،اطئمچ ئغر غا هًيطيجيرب   تامئغي زاإ نيک رد  

 

 يتب  

 

 ،رت  ب   لاۇ وادئمرلئپلا ،اقلمۈب صه   وؤلميب رئدغا

  .رت  ي   ًگائغاب رئدآ يکاي لاۇ ،ريب ئكرلئپلا

 

کايا  تد 

 

 مالل پيييد نئضاتۉغه يگااۇ هو يدتا   رغ  ۆدضار يه هيۆزاإ ئالطذائ ۉبآ ئيغاۇد ادلئي ييج-218 وۉهاه يريها   ًگيرًل  يهئه

 ريالارهپ   يًلچ   هدرد  ض   راتابيۆگ ؤت ه،يۆيجۆک ترإد ًگئهاغ ه،ًيرل  لک  اۆ  درايًار و  اه هو واضار ۈد ،اًئر پالار تا   نل  أ .ئدالد

 دۉردًب   ،ادًئتاغو  ىت  ي   ؤلکاۆ  لاۇ .يدًل  ز ۆي اهۉر وۉهاه ادلئي لۈغ تۉد .ئدر ئدغالاغب واميپ  -يددأ ىل  يب يگۉياۇ ،پئدار اۉغ

 لاۇ وۆگ ريب .رل  يدر ؤيرب  اي رل  ػگ  ػپ   رئدتغاوۈض يگااۇ وادتاداغب وۆگ رد   .يدل  غۆد ادًئر اًک   ًگئيايرد   ريب وايلئر ئديالتآ

 :ئديتآ لاۇ اديۈغ ،ئدۉلوۈض وۉض .ئدر ئتاۇ پۉۈلض او ۉض ئًئاغيآ ادًئر اًک   ًگئيايرد  

 ؟رئدئهلار اي شاد تامئغي يليدؤي اداو ۈد نئيالئه ۉغ –



174 آراپ حاتا گچیریپ نشیر اتدی: عبدالقهار صوفی راد                             
 

 :ئديتآ نئضاتۉغه

  .ئداز  وطلاي ًگئًئيار  ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه –

 :ئديتآ لاۇ

  .رار اي وأر اإ ارهۉد هرجت   تاغو  ۉب –

 :ئديتآ وۉهاه .يدليديغا   ئزاو اۇ ًگيگئاج اًئغل غۉ يگۉياۇ تاغو  لۈغ .رل  يدد  يگۆررۆگ ۉغ رل اۇ 

 ه؟هؤي زاو اۇ ۉب ،رًل  يطتر  ض   –

 پئک وأر اإ وادر ل ارهۉد لاۇ وۆگ لۈغ وۉهاه .رًل  ک  ا   وؤيريتگ   ارهۉد وادتاداغب رل اۇ  .ىک  ا   ييو  ر ک   ررل ئتغا ،رل  رض  ئگ ،رل  يدتر  ض  

-218 وۆگ لۈغ .ئدلۈب تاپو   وۆگ يًجل  يسيکض   واۇ هو ئدتاي راميب وۆگ يدي   واۇ لاۇ .ئدل اضطاد ند   واديۈغ هو يدياي

 ئكلاپئلاد یآ يکاي لئي يميرگيي هو ئدادًئغاي سيکض   لئرق لاۇ .يديسيکض   واۇ ًگئًئيآ پج  ر   ًگئلئي يجريد ييج

 ئئغلاپئلاد ،يگۈض واديلۈب تاپو   لاۇ .يدس يًک   ريب ئلتآ لئجار ه   يطج  ا   يگۉياۇ .ئدضابپل ۉبآ يطي  يۆک يگۉياۇ .يدپيدا  

 رار لا ادمئضاتۉغه اقطذائ ۉبآ يػاي ئكلاپئلاد يگۈيطاۇ .ئدل و ۈت وۉيۈب لاۇ اهما   .رل  يدتا   زر آ ايۉهاه شابپآ ئلاۇغ يگۉياۇ

 .ئدپات

 

 يتب  

 

 ،ئدر ۉتاۇ اقطذائ ۉبآ ،پييگ   ؤچت گيۈض واديۉهاه

 .يدر يتي   ادر ۉي ىيهرا   ،پۉتۉت هيگاإ ئيمالغا

 

 ،ادياهآ چيد ئدالمۈب ، وۉهاه ئدآ ند   الطۈب

 .ئدر ئتاي ىئتاغب رئدآ رل غاوغۈ رئديگلغاز غۈ

 

 نئضاتۉغه

 

 ًگئيۉهاه يريها   ًگيرًل  يهئه ،يگۈض ود  ًػ  ل  تدأ ىل  يب يزاإ رگ  ػل   ،پئغارياۇ غائلاپئلاد نئضاتۉغه يريها   ًگيرًل  يهئه

 هؤگمل  ي  يبرت   يرل  يرکۆت .يدر ب   ماس ئي-وۆگز ۆد هًيرل  ػاي لکۆه هو يدتا   تک  ر  د   پار ات اداداغب ،پيرۆچئگ ئًئضاًئز اد ئالد-شۉت

 ًگئياضار ۈد .يدتا   رل لالااغت پئک ادالرهئدغًالئالي هو هدکم  ل  ي  يبرت   ئرل اۇ  لاۇ .ئدمئضاتۉغه يػيک يًجيلکاي وس  يريگ

 پئلآ ىئتاض يرل  يرکۆت ود  ر ي   لۈغ الطۈب لاۇ .ئدز اي تاد پار ۈض يًيگره  ب  اي رهاللغۉ يرکۆت هيۆزاإ ار ئدات لالئبدآ ولۈب يريها  

 .ئدلۈب هيا   اتاوو لۉ-چيۆگ ىل  يب رل اۇ  نئضاتۉغه يريها   ًگيرًل  يهئه .يدلپ  ئک وأر اإ رل  يرکۆت ادتاداغب ،پيديغ   .ئدر ايدار اۉغ

  .رل  يدر ؤيرۆدلاإ  رل  رض  ئگ هدکيلک  ي   يًيريب وادر ل اۇ  رگ  ا   .يدر ؤيير  گيي ئرل اۇ  ئتالاي ًگئداداغب

 ماجآ ادًئر اًک   ًگئًئضايرد   هجلد   رد  ؤغ لاۇ .ئدتۉت ييۆبيۆد ًگيًيرد  ؤغ ارر اهاض .ئدلۈب وايآ یاداغي ۉب امئضاتۉغه

 ئياۇ نئضاتۉغه .يدپيلۆ رواإ ابار اد ئرالئدًئلغا يگۉياۇ .يدر د  ؤغ ولۈب پار اد ايگر ۈض هو ىل  يدا   اًيب هديۆروإد ًگييۆلکۆه

 اپار ات لۈغ ىيچاۆ کم  تا   پد   ئرل اۇ  لاۇ .رالئدز ۉرۉت هًتيپ ئتالاي يگۉهۉر هو ًگئهاغ هيئي .يدطل  اي کم  تا   تار امائ ود  ز  ؤت

 پيييد ئلارهۉتاۇ ادتاداغب هًيرل  تيز  ر پ   .ئدر غۉ ادالغار  ييۆياإ ئكلاپئلاد ،ئلاي رل ۈب ىئالي اهاغ ىل  يب مۉر هد-ند   ئدار اۉغ

 هو ئجئچآ وۆوئگ وأر اإ اًيب لاۇ .يدتا   رپاض لاه پئک ىيچاۆ يگۉياۇ .يدتا   اًيب ئيارر اهاض نئضاتۉغه .يدتا   تي  ضو  
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 .ئدغارياۇ ىل  يب يرگ  ػل   هو ئدر اب هر ي   لاۇ ادلئي يجريد ييج-220 نئضاتۉغه .يدلۆ رواإ هر ي   ئجئر ۉدغۈج يگئۉدۉر

 

کايا  تد 

 

 هو کييب   ،ئدر ئپلا لاۇ .ئديگئلغاز غۈ ًگئًئهارر ۈد کبؤب   يريب وادر ل االو  ئلاۉ  ومائچ هز ۆي هديۆروإد ًگئمئضاتۉغه

 اقد ئاغهالالض وادئميلاهاي ،پئر ئدۉلراۉغ لۈي اقد ،يدر ؤيره  يتگ   واماي اهار اد رئدللاد .يدر ؤيدا   رؤًکاي ئيلالآ ئلتاسز ائ

 ولۈب وادًئر ل اباۇ سيروئت ،الطۈب يطج  ا   ،رئديالمۈب يللب   يگيمليک ًگئًئضالال يگۉياۇ ،أر ئگ اًئر الػئديآ .ئدر اياهپالاضاد

 واديۈغ .ريدپيريدػيتي   پيرۆدضاإ ادئمپلئر غا ،چؤيؤتيي   اًئغاي کيلليهؤک ؤت ئيي اۇطج  ا   يگۉياۇ .ىک  ا   لايآ رئک يزئگ ريب

  .ريدپيرب   پئلآ تاطۉغر ىيچاۆ اقمالب ئًئر لالاه ود  ًيريب واداباۇ لۈغ يگۈض

 :ررل  ؤيييد هليغ  

 رل  يۆت ئالدًئهاديا   يگۉياۇ .ىک  ا   واتاي ادًئتضآ ًگئجاآغ ريب لاۇ ه،رضئگ ،لار ايراب پئلآ راداي ىيچاۆ يگۉيي اۇطج  ا   وۆگ ريب

  .ئدر ايهاد ئضاهجاد وغا ود  يۆبيۆد ًگييۆيۆت رد   ،پيػيليرت  ر ۆد

 ند   ًگيًيطيکاي .ئدر اب ئطئچغابلۈي ئياض يکاي ًگئر ل اۇ  .ئدر اياغاي اپيات ريب ولۈب ود  ر ًل  يد غاغاب ادر الاغد يکدأ ر ي   لاۇ

 لۈغ وۆگ ريب هدر يل  ۆگ .ئديامر ائ ئدآ ًگيًيطيکل  يب   ،ئديادئواج ئدآ ًگيًيريب .ئدر اب ئئغلئچيامغۉد هًيريب-يريب

 ئكلسئضوۉديغا هو ًگئًئر التاهلآ  ئكليغار ئتاب ادياۇ هد-ند   رؤيرئگ يگبؤب   ،لار ايراب پيچگ   اًئضاباۇ واياغاي ًگيگبؤب   وادئواج

 غائلز ابائػم ىل  يب ئلايآ ًگئيادئواج کبؤب   .يدتيکأ  ىل  يب يزاإ هو يدل  يد ود  ًيطج  ا   ئياۇ ،پيگئآ ئًئئغدر اب ًگئًئر يالاػئي

 ئرل اًئز اد .يدر ب   راباد ئًئر رل ئض ًگئًئهطادآ ًگييۆزاإ يگااۇ لايآ لاۇ .يدتا   ئوآ ًگييۆزاإ ئلايآ لاۇ ئرئدآ هو ئدالغاب

 ادًئضار آ ًگئيامر ائ ىل  يب وادئواج ،يگۈض وادتاغو  هؤچرييب .ئدلآ هًيلا   زي اإػاي کبؤب   .يدس رک  ئگ يگاي اۇريل  ؤک-يًجگ   هو

  :ئديتآ اتااغمج   لاۇ ئلايآ ًگئيادئواج .يدليرۆدلاإ  هدغو  ئض لاۇ وادئواج .ئدر ۉت ظۉراۉ

 .يدپيدا   تي  ضو   ئاغلمۈب وۉيۈب هو يگره  ي  ا   يگااۇ اًئر هالادآ ًگيرل  تيبض   ۉب .يدپيدا   ئراتۉتيۉراۇ ًگييۆزي اإگبؤب   وادئواج –

 اداو  پيييد -راغيار اق غايماز غا عيًگي   هو اقمئمچ وۆتضاۆ وادس يگئ-ئريالامغۉد يدلأ هس يض ئللار آ کبؤب   ۉغ- هس يض لاۇ

 .ريدير  ب  

 کبؤب   .ئدۈلي هدػيرض   رئداغر اي ادر ل اۇ  .يدمل  ج   ئًئر يالار اي زاإ کبؤب   يگۈيطاۇ .رل  يدر ب   ئكلئز ار  هؤگرهي  ا   يگااۇ تااغمج   لاۇ

 :ئديتآ ار ل اۇ  هو يدر ب   اغر اي هًيطيدلأ

 رد   وؤمييد ااغچ هو کرک  ا   ،لايآ هو يگۉراۉ ار اغي ،پئئمچ اغاد يگۈيطاۇ .ىيطچگ   يريب وچد  اۆ ًگييؤجيگ ،ًگيدا   رئباض –

  .ًگيريچگ   واچدئلغئ يًيطيلدأ ،الطۈب لدأ هدس يًگيًيد ًگيسيض نيک

 ئريالالمۉضۉه يدلأ ئالدر ل اباۇ لاۇ هو رالئدز ۉرۉت يگلاپۈت هجيگ نئر اي .رل  ۆ ديإد اس ائ ،پيدا   رار لا ئيۉغ يطيدلأ يگۈيطاۇ

 .ئدغارياۇ پوۈد رئدلۉر غۈ هًيرکل  ر  ۆي ًگمئلاد يگۈيطاۇ .يدلم  يب نيک چيد يًيگيدير  ب   ۉقريۉب ًگيميک ار ل اۇ  .رالئدر غئ

 .يدر ل  يػيک واذياد رل اۇ  .رل  يدر ؤيرۆدلاإ  رل  -هرضئگ يميک .ئدتار اۉغ هر ل  تيبض   اقز اۉ ود  س ًم  ل  گا   ئرل اۇ  کبؤب   يگۈيطۇا

 .رالئدياليغار ئتاب هو رل  يدتا   تادآ يگره  ۆدلاإ  ئللار آ ظو  ئض يکاي ۉغ اهما   .ئدۈلي يرکل  يديا   کم  غو  ئض هو کره  ۆدلاإ 

 وادر ل ادايئپ اًئياي يگۉياۇ ،پيديغ   .ئدلۉغيگا غۈاۇ الكد راپۈتر يب واياًئغي وادر الغالز ۈب هو ود  ر ل  يًليد تب   ،وادر ل ۉ راۇغ

 لاۇ .ئدر ايالي اداۇ ،ئدر اياًغئ پيطک   ئيۉريۉب-قلغۉ ئًئضاپيات ريالالمۉضۉه لاۇ .يدًمل  ج   ئلتآ يگۆه يميرگيي غاغاب

 ًگئياتلۈض کس  گ   هؤچرييب .يدتا   ئئغلۉلزۈب هليغ   كئدامئمچ هز ۆي ود  ميک چيد يگۈض وادياۇ هو يگاإ وادياۇ سيگر د  

 يگۉياۇ- :ريدپيرليتگ   هليغ   ادًئذئر ات ًگئًئطئداله .يدتا   ماو ۇد لئي يميرگيي يطً  تيپ يگۉياۇ .ئدتغار اد يًيرگ  ػل  
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 .-ريدپيرۆدلاإ  ئيالمۉضۉه يگۆه کس  گ   يگۆه وادااغچ هو ود  کرک  ا   ،وادلايآ لاۇ ،ررل ئدپپالاضاد يًيريل  ر  ۆدلاإ 

 .ريدپيرۆدلي اإ ًيػيک زۆي ريب يگۆه ظبؤ يللا   زۆي يکاي هدًيچاي ًگئلئي يميرگيي لاۇ :ريدپيرليتگ   هليغ   ادر ذالئر ات ريؤبک

 ود  کم  تا   پد   ئًئئغلۉلزۈب هو يًيگۆ جياإ يگۉياۇ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ادمئضاتۉغه يريها   ًگيرًل  يهئه

 ًگيرل  تيبض   لاۇ هو يسيروئت .رئدپئدار اۉغ هؤگمغو  ئض ىل  يب يگۉيي اۇغۆوؤک ىباي ىيػفا   لاۇ .رئديالمۈب ريکيپ ريب چيد غاغاب

 وادر الئػئتاپ يدلأ ئياۇ .ريدپيدا   رل لالااغت ادالمتللاۉ  هو ادالرهئدغاليل غۈ هيۆزاإ ئياۇ .ريدپيرب   يگااۇ ئًئر الاغد ظۉتۉت

 نرد  يد يگۆه ظبؤ هديۆيۆگ ئكدايمالتآ ،نرد  يد يگۆه واۇ هديۆيۆگ رد   وايالتآ يگااۇ .ريدپيده ا  يه ا  ر ل  ب  ت  ر ه  -غالئض ئرلاۈي

 ريب ىيػفا   .ريدپيرب   تغاوۈض نرد  يد يگۆه-يگۆه يگاي اۇيۆگ ود  يگ هؤگمغو  ئض ىل  يب کبؤب   لاۇ .ريدپيده ا  پيزو   يگره  ب  

 يگۉياۇ .يدهؤکؤ ه وأر اإ لغا لاۇ .ئدپئيلاًپ   ادل غا ريب کؤب  ب .يدًگي   ئياۇ کس  گ   هؤچرييب .يدتا   رل  غو  ئض ىل  يب کبؤب   ،پلالئي

 دلؤض هدي  يًره  ا   .ئچدغا ؤييًره  ا   وادل غا لاۇ ىل  يب ئرًالئالي هو يرل  تيز  ر پ   زاإ هدًيبػک   رًل  گ  ر يسب   ،يگۈًطل  گ   ىئالي ئلاجآ

 ىئتاض ،پيرب   لاه پئک ييۆزاإ هو يدپۆغۆد هًيلا   يگۉياۇ يگاإ ،اد-الطۈب ارضت   لاۇ .ئدايات ئياۇ ئياضر اي تابًيض ىباي

  .ريديؤرهب   ئكلتاز آ يگااۇ چؤيؤيدا   ئكلۉلزۈب ىل  يب ئضاياۉ هو ئلايآ ،يطج  ا   يگۉياۇ ؤت وغۉله   لاۇ ،أر ئگ اًئر الػئديآ .ئدپئلآ

 يگۆه-يگۆه هرضيتگ   ئًئغاب يگۉياۇ نيک رد   ،يگره  ب   نرد  يد يگۆه-يگۆه کس  گ   زۆي هرضيتگ   يريد ئياۇ نيک نئضاتۉغه

  .يدپيدا   اداو  يگره  ب   نرد  يد

 يگبؤب   ىيػفا   .يدر ب  اي نرد  يد يگۆه-يگۆه کس  گ   يکاي يگااۇ ،يگۈيطر  ب  اي اًئياي ًگيًيػفه ا  ًيگيليريد ئياۇ ارضت   لاۇ

 يکيا يگۉياۇ ادلئي يجريد ييج-223 ىل  يب غئۉريۉب ًگئمئضاتۉغه .يدر ب  اي اًئياي ًگئمئضاتۉغه يريها   ًگيرًل  يهئه

 وادًئرضلاۈي ًگئيلغا هو رل  يدر ب  اي اداداغب يًيطلل  ک   يگۉياۇ .رل ۉ ديغۈ ادًئريغا هو رالئدر ۉۈغض ئًئاغيآ يکاي هو يًيلا  

 .رالئدضآ

 :ررل  ؤيييد هليغ   ئراپۈت ريب

  :هد-ند   ريدپۆلۆگ پايۈب ىل  يب ئيغا زي اإيۆزۆي لاۇ ه،دًيرًل  ط  ک   يًيلا   يگۉياۇ

 .ريدپيسرک  ئگ ئلاي واياميۉد ئرئآغ هديۆزاإ وادر ل الماًغئ ۉب ار هالادآ ًگييۆزاإ ،پيييد – ؤد-کيلليًگي   ،حآ ،حآ –

  .يدػيًگي   ئلاۉ  ًگاي عيًگي   ۉب

 .يدۆيۆگ ايًآ ،يدۆدر إد واۇ ًگئًئيآ از ار اۇ ًگئلئي ييج-223 وۆگ لاۇ .ئدئملئچهار ياب ادر يالالمۉضۉه ييۆگ ولۉتۉت يگۉياۇ

 وۇد ئياض يکاي يرلز   ،يدر ب   ؤچت يلگس  ب   رد  وئگ يگااۇ ،يدر ت  ئگ ئرلاۈي يًيطب  ت  ر ه   ًگيًيػفا   نئضاتۉغه يريها   ًگيرًل  يهئه

 ئئغلئلتاو اداض ئلاۉ  ىيػفا   .ئدالػئاغب نرد  يد يگۆه-يگۆه يميرگيي ،يدر ب   کيسل  يب يلگس  ب   رد  وئگ ئياض يکاي ،يدر ب  

 ،ود  ًيًچ   ،يگۈيطر  ئگ ئئغلياب واًطائ- .ئدر مائچ هز ۆي ئًئئغدلئضآ تب   ًگييۆزاإ ،يگۈيطلۈب سيم  پر  د   ًگپط  د   ،پۆرئگ

 . -رالغاب پئئمچ ود  ًيچؤگ

 رار لار ب   ئًئئغلاػئتاپ ود  يۆتضاۆ ًگيًيرکل  يلؤه ماجآ هو کره  ت  ئگ ظاب اًئطئغر غا ًگئمئضاتۉغه يريها   ًگيرًل  يهئه ىيػفا  

ً  ۆض لاۇ .رالئدضآ هو رل ۉ دتۉت ئياۇ يگۈيطاۇ .يدطل  اي کم  تا    ۉب .رالئدپات تۉب راپۈتر يب ود  يۆياإ يگۉياۇ هد-هليغ   ،ىک  ا   وؤًمل  تي

 .رل  يريتگ   هدًيري   زاإ ،ادپاتيک ۉغ ئيايب   ًگئياالو  مۆدئه

 

کايا  تد 

 

 :پيلگ   ار ۉزۉد تااغمج   کل  ئب ريب وادًئتالاي ًگيًيرد  ؤغ چؤچ هديۆروإد ًگئمئضاتۉغه يريها   ًگيرًل  يهئه

-چيۆگ يگااۇ ًگيسيب .کر  گ   اقهزغا پاي ريب ئلاي رار اب وۉض هر د  ؤغ ۉب .صيرؤيکچ   پاز آ وادمئلز ۉضوۉض هدر د  ؤغ ۉب سيب –
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-ند   رل  رض  ب   مادر اي هس يب هدػاي ۉب ئتالاي ًگئدر ايًار و  اه هو ًگئياضار ۈد ،پيرب   وارهپ   يريها   ًگيرًل  يهئه رگ  ا   .ۈقي سئمئتاوو لۉ

 ظاد هو ًگگ   ود  ًيهر  ک   ًگئياپئلاد يتر  س د   ه،طغۆد واي هس يميلا   ىل  يب وۉض لۈغ هو وۉض هس يب ىل  يب يتضاۆ يگۉيۈغ هد

 .رل  يدتا   زر آ پيييد – ئدز المۈب

  :ئدار ۈض اپئلاد

 ؟کر  گ   چر اد هؤچي ااغهزغا ئباي لاۇ –

  :رالئديتآ

 .نرد  يد يگۆه-يگۆه يکاي –

 هًيرل  ز اإ تااغمج   ىل  گ   لاۇ .رل  يدر ب   واداًئز اد ئئغلياب لاۇ .يدر ب   ۉقريۉب ادار اب کره  ب   ار ل اۇ  ئلۉپ اچيۈغ يريها   ًگيرًل  يهئه

 يلؤد .رالئدز غا پاي ئلاي ئرالػئديآ هچؤچد هو رل  يدتيگ رل اۇ  .رل  يدر ؤيم  تا   ند   واهۆگ سيگر د   ،پۆدياإ ررل  ب   لۉپ هليغ   واداًئز اد

 کر  بؤۆه ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه ئبغاۈض يگۉياۇ هد-ند   رئدئالب واذطئ-رئياد ىل  يدا   لۈغ هو رئدر اب پاي لي اۇًلچ   هيۆگ ۉغ

 .ريديؤتيي   ايۉدۉر

 غائلاضطاد هو ئدر ئدس غئ لاۇ ند   وۆگ لۈغ تۉد .ئدر ئدلآ وغا يريها   ًگيرًل  يهئه ادًئيآ رئغآ ًگئلئي يجريد ييج-227

 لئي سيکض   .يدر ۆض رۆهاإ لئي سيکض   لئرق لاۇ .يدتا   چئ گ هًيتدم  ر   ًگئيلااغتالد ،يگۈض ود  يۆگ سيکض   واۇ .ئدۉللۈي

 .ئداپئلاد يًجيسيکض   وادًئر ل -اپئلاد /!وۉلطۈب ئزار  وادر ل اۇ  لااغتلالآ ،یغۈ/ شابپآ يًب   لاۇ .يدتا   ئكلاپئلاد یآ سيکض  

  .رل  يدر ؤيييد کيلسيکض   ئًاغي ،ىمم  ض  ۆه يگاي اۇپلبؤض   لۈغ

 

 يتب  

 

 ،تلاچ يچدگ   ید   لي   ،ود  ًيمل  أ مغۉ ۉب

 .تاز  غاغاب ود  لا   ظۈب ئدالمآ ود  لکۆه

 

 ئكضاو 

 

 ىل  يب يگۉياۇ يگۈض وادياۇ الكد هيئي .يديؤمتا   رغ  ۆدضار يه ئياۇ نئضاتۉغه .ئدر اپاج ۉبآ يطي  يۆک ،ئديۉراد ئدآ يگۉياۇ

 اتاييئز  کيلؤلمئبدآ تهم  ادۉه يگيرليزو   لاۇ .ئدطئتار لا يطج  ا   يگۉياۇ .رل  يدر ب   مالل پيييد لليب ۉئمضاو  يگااۇ هو رل  يدػل  تدأ

 .ئدر اب ئهلغۉ يکاي يگۉياۇ .يدر ب   تاًئز  هًيلا   ند   اًئغاب يگۉياۇ ىل  يب کيسل  يب رز   هو يجؤت لکۆه .ئدتللاۉ  ئضايًات .يدر ب  

 يگلغاز غۈ تااغمج   ريب وادر پالار آ هديۆروإد يگۉياۇ .ئدغاۉب ئلاۉ  ئدآ ًگيًيطيکل  يب   ،ئدغاۉب يچيک ئدآ ًگيًيريب

 ًگئر الئچيگلغاز غۈ لاۇ .ئدتار اۉغ ئيغاۉب ئلاۉ  اًئطئغر غا ًگئر الئچيگلغاز غۈ لاۇ .رل  يدتا   مۆجۆد هر يل  و  ر ک   ،پئز ۉرۉت

 اقمئمچ اتر اۇ سيکطيلًيب لاۇ .ئدز ۉرۉت يگلغاز غۈ کيلؤه ىباي ضراي ادتاداغب .يدر ب   يممت   ار ل اۇ  هو يدتا   پد   يًيرغ  

 ىل  يب ئريالار اي زاإ کيلؤه ىباي ضراي .يدپللب   پيدا   نيکؤ د هر د  ؤغ ئمئيار بائ ئلاۇغ زاإ لاۇ .ئدۈلي ادتاداغب ئكضاو  .يدطل  اي

  .رالئدپۉيغۈ پرل يزؤد ،پيريتگ   ند   ليبت   ئلاي ئررل الال هجيگ لاۇ .يدپيدا   رار لا ئاغهزۉرۉت يگلغاز غۈ ماػآغ ييۆگپغاۈض

 ئهطاػآغ ًگييۆيۆگپغاۈض ،ريگالۈيطلۈب ظۈردض  -صه   .رل  يدپيچاي پار غ   ماػآغ ريب تااغمج   ريب وادًئر يالار اي يگۉياۇ

 .يدر ؤيلگ   رهالادآ ىل  يب ئسائ ًگئًئز او اۇ ًگيليبت   ه،طتر  ض   پئئمچ اغاد نئيار بائ .ررل ئدپالغاب پئلال ليبت   ،پيييد کر  گ   الطۈب

 ئياۇ ىل  يب غئۉريۉب يگۉياۇ يگۈيطاۇ .ئدر ايلال ليبت   مادآ رئک يزئگ ريب .يدر ئگ ئًئيار ۉد کيد ًگئهادآ ئياض واۇ
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  :ئديتآ لاۇ .يدتا   اغر ۈض وادياۇ .رل ۉ دتۉت

 .صيريدر ل  يػيک ود  ا   تدأ هگيلؤه ىباي ضراي سيب –

 ًگيگم  تا   يگلغاز غۈ وادياۇ .رالئدرل اب ييۆياإ يگۉياۇ .ئدالمآ وۉيۈب ئداز  چيد لاۇ .رل ۉ دتۉت يگيلؤه ضراي يگۈيطاۇ

 ييج-232 .يدر ۆدلاإ  ىل  يب يلا   زاإ ئياۇ ئكضاو  .رالئدتار غاۉ اًئياي ًگئئمضاو  ئياۇ .رالئدپات ئًئئغرلاييات هو ئًئاغدياب

 رپل  يبت   .ئدلۈب راچۉد /!ىئلطغا واهآ وادياۇ اػئتاپ تر  س ذ  ئلآ/ هًيلط  ک   همػيچ لاۇ .ئدل اضطاد ئكضاو  ادلئي يجريد

 پۉرۉد هدر ي   لاۇ ،ييکۆچ ،رالئدر ايالالض ادياو ۇرئتاغت هػيمد   ئياۇ .رالئديالالض ود  کره  ج  ب   ئياۇ هو رل  يدلگ   سيجا   وادياۇ

  .ئدلۈب اپئلاد یآ زۉۇلد لئي ظبؤ هو يدر ۆض رۆهاإ لئي ئتلآ لئرق لاۇ .ئدلۈب تاپو   ند   هدب  ج  ک   لۈغ لاۇ .يدر ؤيلم  يب

 

 ليککو  ت  ۉه

 

  :ئديتآ غاۉب ئلاۉ  ولۈب ئياتۉغتاب ًگيرل  يرکۆت يگۈيطاۇ .ئدغاي کت  يا   اهما   ،ئدر اب ئلاۇغ ريب ًگئئغضاو 

  .زالمۈب پلااۇ زاهاي ادًئس ائ يگۉياۇ .يچيک والۇغا ۉب –

 .يدر ؤيًاي وارهپ   ريب وادياضمآ هديۆيػۆد ،يدپۆرئگ يعۆد راپاج .رالئدتر ۉتاۇ ادئملاپئلاد ئراپاج ئيغاۇد يگۉياۇ ه،دکيلل  يغ  

 لاۇ .يدتا   اغضطۉت ئياۇ لاۇ .رل  يدپيرب   راباد وادًئلاودآ ۉب يگۉياۇ غائضاو  .رئدپئلئز اي پيلييد لالآ لآ  ليککو  ت  ۆه-لا   ادياۇ

 .يدر ب   اتاييئز  کيلؤلمئبدآ تهم  ادۉه يگيرليزو   لاۇ .رالئدتر ۉتاۇ غائلاپئلاد هو رالئدر مائچ ئياۇ يگۈض وادتاغو  هؤچرييب ود  ًل  اإ 

  .يدػيل  ۆگز ۆد يرل  ػاي لکۆه يگۉياۇ هو يدر يزو   کيلؤلمئبدآ تهم  ادۉه يربؤ ود  يۆروإد ًگئمئضاتۉغه

 

کايا  تد 

 

 واطگي   ىل  يب ري   ئياۇ هو رالئچدآ يًيتب  رۆت ًگيًييض  ۆد يريها   ًگيرًل  يهئه ىل  يب غئۉريۉب ًگيليککو  ت  ۆه ،أر ئگ اًئر الػئديآ

 :ئديتآ هو يدتا   وااغدغا يگم  تا   تار ايئز  هًيتب  رۆت يگۉياۇ ار هالادآ .رل  يدتا  

  .رل  ۆ رئگ او ۇر هيۆياإ هگکه   اد-اي ،رل ۈب رشۆد هًيتب  رۆت کؤ پ ًگئلۉضر   اي کيکلم  تا   تار ايئز  –

 رب  هغائپ- :اديۈغ لاۇ .يدتيگ اتار ايئز  اًئر ۉبغۉ کؤ پ ًگئلۉضر   هو يدتا   یارجب   ئًئجاد مطالائ ليککو  ت  ۆه يگۈض وادياۇ

 .يدتر يتگ   پئپات ئياۇ .يدتيغا   پيييد -راب هدًيلا   ًگيًيريب ًگئر ل اباداض هدر ي   ۉغ ئاغر اي وايلاۉ  ًگئهلاططئذيل آ 

 ،ايطالتآ واچاد-وار د   .يدتا   رمالئس اغت پئک ،پئيلاۉ  ررل  د  وئگ ئيلاض پئک هو ئدپالغا الئس غئ اًئئغلغۉتۉت ئياۇ يگۈطياۇ

  :وه رل  يدر ؤيدا   کيرلۆيگکۆه يگااۇ ئراپۈتر يب وادر هالادآ .رل  يدر ؤيديکأ  ود  يۆيگاإ ًگيليککو  ت  ۆه ئياۇ ىل  يب غئۉريۉب يگۉياۇ

 ود  پئچ .لدأ هدًيهۆزۆد ًگيًيهۆزۆد کيليرلد  ئگيس ائ يرل  ػاي يگۉياۇ .لدأ هدگ  لر  ئي ريب هو ادادلا ريب يرل  ػاي ًگيًيػيک ۉب –

 يًيتب  رۆت ًگيًيديز  ر پ   ًگيرب  هغائپ هو رؤيل  سيزه ا  ليغ   ىيچاۆ اقهالتارهۈد يرب  هغائپ ئاغر اي ريب ئكدالمۈب تاز  غاغاب ود  ر يهد   هو

 .رل  يدر ؤيييد – رۉدۈلي ئئغػئيالاغب هًيرل  ػاي ًگئر ل اياد هو رئدغاد ود  ًيگيلأو ۆگ لئآل ۉب .رايرل اد هدج  ر  د   هليغ   ،الطۈب

 زاإ ًگئًئئغػئلئر ئديلۇ د ًگيًيػاي ئكلاػئتاپ ،اد-اضالمۈب پئيآ رئدئميلايئز  يليد چيد هدًيگيکلؤ پ تمائتائغ ًگيليککو  ت  ۆه

 ىل  يب رل اػئتاپ هو رئدر ئطئك غئلاػئتاپ- .رت  لا   غائيلاػيرپ   ًگيمل  أ کم  تا   کيلسره  گ  ضأ ئئغلاػئتاپ .رئدر اب ئئغًلئتار يآ

 .-رۉدۈلي ئكلغادًئر غا چيد ادًئضار آ ًگئر ل غاغاب

 

کايا  تد 
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 :ررل  يدپيدا   تاياو ۇر هليغ  

 رئضاتيۉه ايۉلاۇغ ئلاۉ  ًگاي ئلتآ تهم  ادۉه .ريدپيدا   رغ  ۆدضار يه ند   ئيۉلاۇغ چاۆ  لاۇ .رئدپۉلۈب ئلاۇغ چاۆ  ًگيليککو  ت  ۆه

 ًگيًيطييجۆچۉ .ئدالد مالل پيييد لليب زاتۉغه يگااۇ .ئدلالئد-بآ ۉبآ ئدآ ًگئيۉلاۇغ يکل  يب   .رايالد مالل پيييد لليب

 ئياميپ  -يددأ لاۇ هو ئدالاغب واميپ  -يددأ ادضاضا   ۉغ لاۇ .ئدالد مالل پيييد لليب تيييۆ ه يگااۇ .ئدمئيار بائ ئدآ

 پيدا   لکۆه ئپار تا   ريب وادًئر پالار تا   ترۉي ايۉلاۇغ رد   .ئدلآ يًيگيلأو ۆگ ًگئر هالادآ يللب   يگااۇ هد-ند   يدتا   وايآ مالاد

 ئزاودآ هو ئياتطئر ابات ،يًگ  ر ۆگ ،يير   .يدر ب   ار ئضاتيۉه يررل  ي   يًلچ   هدرد  ض   راتابيۆگ ؤت يرۆضۆه ،ئزاجئد ،ئاغر ائ .يدر ب  

 ئئغػيالياپ ۉب الكد .ئدر ئػبات هديييۆ ه يررل  ي   يًلچ   هدرد  ض   رغاۇديۆگ ؤت ادياض لۈغ هو ئدرايًار و  اه .يدر ب   از اتۉغه

 اًيب ئياۇ .ئديغۈ تآ پيييد ئراپاج يگااۇ هو يد-تا   اًيب کغئک تًل  ب   ادًئيل غۈ ًگيًيرد  ؤغ ارر اهؤض ليککو  ت  ۆه .ئداهلاد

 ئيػآ هدکغئک لاۇ .يديؤرهئگ نيک چيد ادياداج ئياًيب ئلاي يگۉياۇ .يدتا   رپاض نرد  يد يگۆه-يگۆه کس  گ   يکاي هدکم  تا  

 .ئدلۈب تو  ئب هتر  غا  - ئيػآ يلا   ئكملئلاز  ًگئر ل اۇ  .رل  يدر ۆدلاإ  ئياۇ هدکغئک لۈغ تۉد ه،ديطلاي اقلمۈب لغۉػه   هتر  غا  -

 .رر  واإ امغئلاض يري   ئلوۉض هتؤک ،رد  ا   پار اد ئيادابآ هتؤک ،ريدل  يغ   يػاي ًگييؤييۆد

 

کايا  تد 

 

 :رئدپۉلۈب ۉغ يبؤبض   ًگيًيگلم  يرۆدلاإ  ًگيليککو  ت  ۆه ،أر ئگ اًئر الػئديآ

 .ريديأر إد چير  گيي ولۈب يگااۇ هدر ل  يرکۆت يگۈيطاۇ .يدپيرۆدلاإ  ئيجاًائ ولۈب وادًئر هاللغۉ ئلاۉ  ًگاي ًگئمئضاتۉغه لاۇ

 يگلغاز غۈ رالئتارهلا .ئدپاوغغۈ يرل  ػاي ًگييۆلکۆه يگۉيي اۇپلبؤض   ئئغديلۈب لغۉػه   اًئتار امائ ًگييۆگغئک ئراپاج لاۇ

 وادياۇ رل  يرکۆت .رالئديلۇ د رل اۇ  يگۈيطاۇ .يدتا   لۉبلا يگره  ب   رز   راًيد يگۆه زۆي ار ل اۇ  لاۇ .رل  يدلگ   اداداغب هو رالئدز ۉرۉت

 ًگئبار غ   هو يگۆگغئک غاۉب .رالئدپئجاد ئلاۉ  فئضاو  ىل  يب غاۉب .ئفدئضاو  ئطئچغابلۈي ًگيرل  يرکۆت .رالئداًجائ

 ايۉرياۇ يگۉياۇ ئياضۉه ئلاۇغ يگۉياۇ ،پئر ئػبات يگااۇ ئًئاغر غۈ ًگيرل  تيبض   لاۇ هو ئدپئدار اۉغ اتامض   ئيغاۉب .ئدئياتۉتغاب

 .رل  يدتا   وار اي هًيرل  ز اإ ئرئضاتيۉه هو رل  يدتا   رار لا ئاغرهئيآ ود  ًيريگل  ي اإليککو  ت  ۆه هدکيًليلسيگ رل  يرکۆت يگۈيطاۇ .يدپيريچگ  

 يليد هػيمد   ئياۇ .يدتا   ليلز  -راد ئياۇ هو ئديپالاز غا ار ئضاتيۉه يگۈيطاۇ .يدتي   پئر اب راباد ادار اب یاداغي ۉب هليککو  ت  ۆه

 :يگااۇ هو ئدر ايداًجائ ىل  يب

  .يدر ؤيييد – لدأ رئضاتيۉه ،رئز اتيۉه ىض   –

 ئًئپغا هو رل  يدلگ   هگغئک ،لار ئتاۇ هدًيطيلجه   تر  غا   ليککو  ت  ۆه هجيگ ريب رل اۇ  .يدتا   راي هيۆزي اإرل  يرکۆت رئضاتيۉه يگۈيطاۇ

 .رالئدلآ پاغر غۉ

 هيۆتضاۆ ًگئر ل ز ابار غاضاه ئرل اۇ  لاۇ .ئدر اب ئرل ز ااغپجغا والًاض ريالايچاي رئدر يالالئي ًگيليککو  ت  ۆه ،أر ئگ اًئر الػئديآ

 رل اۇ  .يدر ؤيرب   /وارهد   ئغر غا هر د  أز / کي  ريت ادابۈغ ار ل اۇ  ليککو  ت  ۆه اديۈغ .ئدر ايالچ ئرل ز ابار غاضاه رل اۇ  .ئدر ايًگئز 

 چيگالاي يرل  يرکۆت لاۇ .ئدر اب ئزابار غاضاه ريب ئلتآ مايآ يگۉياۇ .يدر ؤيدا   رالئملػئچآ وۆوئگ ند   پيديغ   .رالئدر ايلااغض

  :ئديتآ هدير  ئگ ىل  يب رالچئلغئ

 .يدلگ   ئتابۈي ًگئجئلغئ ،يچدگ   ئتابۈي ًگئيالئي –

  :ئديتآ ،پلۉر غۈ ود  ز ئض ۉب ليککو  ت  ۆه

 ؟ريدر مل  يک تااغمج   لاۇ –
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 :رالئديتآ رل اۇ  .يدطل  اي اقلمۈب تو  ئب ار ل اۇ  ختاف .رل  يدس  گ   چئليگا غئاۇ هو رل  يدلگ   اًئيل غۈ يگۉياۇ رل  يرکۆت ود  ر يب

  .راتغۉ تاهلاض ًگئئياج ،امۈلض يگئۉريۉب هػاي ۉب ،راب –

 :ئديتآ لاۇ

  .لدأ کر  گ   عئياغاي زۉيطاۇ يگااه –

  .ررل  يدػل  تيأ ىل  يب رئضاتيۉه ،يگۈض واديهالاهات يػاي ۉب غاۉب اضۉه .رل  يدتا   ار اپ-ار اپ ند   يًيطيکاي يگۈيطاۇ

 

 رئضاتيۉه

 

ي ررل  يکيپ ئرۇغد ،پئلآ هًيلا   يرل  ػاي هو ئدغارياۇ غائلاپئلاد رئضاتيۉه ئلاۇغ ئلاۉ  يگۉياۇ ،يگۈض ود  ًرل  ۆدلاإ  ليککو  ت  ۆه

  :ئدۉغ هد-يريب ًگيررل  يکيپ ئرۇغد لۈغ .ئدتآ اتر اۇ

 يجۆضوئب ئفئضاو  ،يگۈًطل  يب ئًئئغديلۈب پبؤض   ًگيرل  يرکۆت اًئاغمئمچ هز ۆي ًگيًييز  اإ هًتيپ ولۈب ئلاغب ىل  يب ئضاتآ

 :يگااۇ ه،دًت  ي   هًيدرد  ض   مۉر لاۇ .يدر ب  اي اهۉر ئلاي رغ  و  ئض هدر ي   لاۇ ىل  يب وۉغغۈ

کاو اداتيلاه –  هو ًگئتادر ئغ ًگيًض   ،یغۈ ،ًگيرضد  ا   تاو از غا ادهۉر لئي رد   .ًگئرضل ۈب هدر ي   لۈغ هد-ند   ًگئرضاتۉت ه 

  .ئدتار اۉغ پئز اي وارهپ   ،پيييد – ىئطغارياۇ پۉلۈب لئر غۈ ادًئر لپاللا ًگئر رل ئپلا ًگئتابياد

 ًگئتايل و   ،پئلآ هًيلا   يرل  ػاي هد-ند   ئدر ئدغالغاد ود  ًيگيػاي زاإ ئفئضاو  ولۈب ئغاب ًگئيغاوغۈ ىل  يب لۉضاۉ ۉغ

  .يدػيريگ هًيرل  ػاي پيتر ت  -وۆگز ۆد هو ئكلئچيادابآ

 

کايا  تد 

 

 :ررل  ؤيييد هليغ  

 هو ۉقػيگاۇ ىل  يب رل  يرکۆت ،پيػيريگ هػاي لاۇ .يدر ب   ابئضاد ىباي تدم  آ يگيرليزو   ،يگۈًطچ  گ   غائلاپئلاد رئضاتيۉه

  :پاًئغي ئرل اۇ  وۆگ ريب ايگر ۈض .يدًيده ا  گلر  ئي ئيۉلۈي ۉقلتضۇد

 هو رد  ا   پل ات ئًئيغا ًگئًئضاتآ ه،طيچؤگ   اًئتاغت ئكلاپئلاد زاتۉغه ،پۉلۈب تاز  ريب اپئلاد ۉب رگ  ا   ،يهسييگؤيليب سيض –

 ئًئر يالغاۇد ًگئر ئضاتيۉه ،پۆيػاۆ ئضۉوغۈ ه،ليغ   تادضالاه .رر  ۆدلاإ  ىيچاۆ ئرآ ًگيليککو  ت  ۆه يسييگؤممد  

  .يدييد – ًگيرب   وچ  ه   هو يگۉلۈب پبؤض   هًيگم  تا   رغ  ۆدضار يه ئيۉلاۇغ زاإ هو اًئاغمتاغۈب وادًئياپ کيرلغ  ۆدضار يه

  :پل و ۈت وۉيۈب واديۉه لاۇ .رل  يدتا   زر آ ادًئر ۉزۉد ًگئر ئضاتيۉه يريکيپ ۉب رل  يرکۆت يگۈيطاۇ

  .يدييد – ررل غار يگا غااه رهالادآ .ىيرؤيلم  يب پئداغۈب وادًغئۉۉلد کيرلغ  ۆدضار يه ئرل اۇ  ىه   –

  :پۉرۉد هديۆيگاإ يگۉياۇ هد-ند   رل  يدلگ   پئًئالد اغر اي هو رل  يدًمل  ج   رل  يرکۆت

 .رل  يدييد – صيرم  تيگ ود  ر ي   ۉغ ،يگاچيايداغۈب ود  کيرلغ  ۆدضار يه ًگئئر يالغاۇد ؤت –

  :ار ل اۇ  ريگالۈًطل  گ   .يدر ب   وارهپ   ااغرهئاغچ اًئر ۉزۉد ئرل اۇ  ،پۉلۈب چل ايب رئضاتيۉه يگۈيطاۇ

 راباد ،پيييد – لدأ ئزار  اس ًگئئئغرلاتۉتيۉراۇ ًگيسيض وۉغغۈ .ًگئداغۈب ود  ًيگيرلغ  ۆدضار يه ئكلاپئلاد يسييگۆزاإ –

  .يدر ب  

 ،يگۈيطاپمات هر چؤ ادًئر ئدآ هيئي .ئدل و ۈت وۉيۈب زاتۉغه اهما   .ئدتاغۈب ييۆزاإ وادز ايمالالض هو سييگطۆررۆگ-سيپطگ   تيييۆ ه

 .رالئديلۇ د رل  يرکۆت ريگالۈيطاغاغۈب ود  ػاي مۆدئه ۉب رل اۇ  .ئدتاغۈب ود  ػاي ييۆزاإ هو ئدغل الائ ىل  يب ئيغاۇد
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  :وه ئدار ۈض چيۆتاإ وادر ل اۇ  ،پئر ئاغچ ئًئر يالغاۇد رئضاتيۉه

 ااغمتاغۈب ود  ػاي يسيض اًئضلۉر غۈ ود  ًيرل  ز اإ ئراپۈت ًگيرل  يرکۆت لۈغ .يدلدأ نيتي  يي-گطل  اي ًگيًه   تاز  ىچ  گ   پۉلۈب –

  .ئدر ايتغا پيدا   ظۈدۆيوئگ ئًئر يالغاۇد ،پيييد – رل ۉ در اۉ مادغا

 وادًئضاتآ اد-ادًئر ئدآ .ئدلۈب وار اي ىل  يب رل  يرکۆت هو يدکإ د هر ي   ئًئيغا ًگئًئضاتآ ىيچاۆ يلکۆه ئياپ لاۇ ه،دکيلل  يغ  

 يًجيريب ًگئًئيآ ييجۆدر إد ًگيًيگيػرک  يت ترإد ًگئلئي يجريد ييج-248 لاۇ .ئداهاغاي پئک واديآ ئتلآ ،يگۈض

 ىل  يب لط  ک   ۉب لاۇ .يدلپ  ئک عيچ لاۇ هو ئدار اۉغ پيػيچ ئغاب .ئدلۈب اديپ   اهاهر اض يلچيۆگ ادياۇ .ئدل اضطاد هديۆيۆگ

  .يديۆه ادئبات ئًاغي ،اتاغت وادتاغت ييۆگپغاۈض ادًئيآ ييجۆدر إد ًگيًيگيػرک  يت ترإد ادًئر ئدآ .ئدتاي پيلۆگ ترإد

 لاۇ .يدس يًک   ئهلۉر ئلتآ اييئياضاد يطج  ا   .ئدر اپاج ۉبآ يطي  يۆک يگۉياۇ .يديػيک يلز ئگ ئلاۉ  ،ئليۈب هتلک   رئضاتيۉه

 .ئدالمۈب اپئلاد پئک واديآ ئتلآ ،پۆرۆض رۆهاإ لئي ظبؤ يميرگيي

 

 ىئغاتضۉه

 

 :ررل ئدپئديآ تاياو ۇر هليغ  

 :پۆيػاۆ ررل  گ  ػل   ،يگۈيطاوغغۈ هًيتدم  ر   ًگئالد رئضاتيۉه

  .رل  يدتا   عًگ  گ   ،پيييد – ؟صئر ار ئػبات هميک ئئغلاپئلاد –

 :ئديتآ پئضاد تدم  آ

 يًيضۆپئک ًگئيۉغغۈ هو ررل  د  ا   پل ات ئًئيغا ًگئًئضاتآ رل اۇ  .لدأ ئلامتر ۉتي اۇميک چيد ود  ًيرل  تيز  ر پ   ًگيليککو  ت  ۆه –

 هد-ند   ئدپۉلۈب سًگئئًئياجۈد ًگيسيض لاۇ .کر  گ   قامتر ۉتي اۇًيريب ود  ًيرل  تيز  ر پ   ًگئمئضاتۉغه هيئي .ررل ل اض واداليآ

  .يدپلي  يبرت   لي اۇسيًگيچيک-ئسًگئئلاۉ  ًگيسيض

 هو رل  يدػل  تدأ ىل  يب يگۉياۇ .رالئدتر ۉتاۇ ادًئتاغت ئكلاپئلاد هو رالئدر مائچ اتر اۇ ئمئضاتۉغه تهم  ادۉه ىباي تدم  آ يگۈيطاۇ

  .رل  يدر ب   مالل پيييد ىئاغتضۉه يگااۇ

 .يدتي   پيلگ   راباد ادار اب ئئغديلۈب تاپو   ادياضار ۈد ًگئيلالئبدآ ىباي رئدات ،يگۈض وادياغارياۇ ادًئتاغت ئكلاپئلاد لاۇ

 .ئدلۈب ريطي   هدًيلا   ئكلئياپ غاۉب ئلاۉ  ادلئي لۈغ تۉد .يدر ب   ايۉلاۇغ يگۉيي اۇًيگيرليها   ًگئياضار ۈد ىئاغتضۉه

 ظاب اًئطئغر غا ًگئبئضاد تدم  آ رل  يرکۆت ادلئي ۉب .ئدر ئػبات اضۉه ئلاۇغ يگۉيي اۇگيرليها   يکدأ ًيلا   يگۉياۇ ىئاغتضۉه

 ئضادلا ًگيرل  ػاي يگۈيطاۇ .رل  يدر ب   يگاۈغ يگيرليزو   .ئدر اب رکۆت ريب ئلتآ عئهغا .رالئدتاغۈب ود  کيرليزو   ئياۇ هو رل  يدر ت  ئگ

 ريالامغۉد وادر پالار ته ا  و ود  ر کل  ر  و  ئت-ظاد .رل  يدر ۆدلاإ  ئياۇ هو رل  يدر ت  ئگ ظاب اًئطئغر غا ًگئػئهغا الكد .ئدئمچ ود  پيتر ت  

  .يدتي   پئر اب ؤجر  د   ئلاي يػيليدا   وايب   ادالغآ يػاي يگۉياۇ ه،دکيلل  يغ   .رالئدالمغ

 

کايا  تد 

 

  :ررل  ؤيييد هليغ  

 ئياۇ هو رل  يدر ت  ئگ ظاب ئغر غا اًئاغتضۉه رل  يرکۆت ،يگۈض وادياوغغۈ ئاغب تاوو لۉ ًگئيۉدر ۉي يگۉياۇ هو وادياغل ۉب رل  ػاي

ه هؤي وادر التاز  ادابتاممغئ هو صيپي   ،پئر ۉتاۇ هديهگؤ ىل  يب يػيک ئتلآ وادًئر ًالئالي زاإ ىئاغتضۉه .رل  يدتا   تضلا يگره  ۆدلاإ 

 ىل  يب يتي  يي کم  غو  ئض ،يطت  ر ا   .ئدتۉت ىگ  طه   ادتاداغب هو يدتيگ اداداغب ىل  يب ئلۈي وۉض ،پکلۆ ي ؤهگؤ هلطاي هًيلا  
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 وار ياد رل اۇ  يگۈيطاۇ .رالئداپمات يميک چيد هو رل  ۆ در ئگ ئًئئغدئمچآ ًگئر الئپغا رل  يرکۆت ىل  گ   هًيدگؤر د   ًگئياپئلاد

 ًگئر ل ۉب وادًئاغتضۉه ه،ؤگمتيگ اداداغب يرؤکتاهسئد ريب ئلتآ مل اض .رل  يدر يتيي ئيۉجاۉ ًگئًئاغپاض هر چؤ ،پۉػلۈب

 .رل  يدلل  ب   هؤگمتا   عئياد يًيگلم  گ   پئديغا هًيرد  ؤغ ارر اهاض يگۉياۇ هو هؤگمل  يد يًييجۆتاإ-يًيضؤيۆگ

 :ىئاغتضۉه .يدتا   یارجب   ئيۉرجۈب کيليچلاي هو يدر ئگ ئًئاغتضۉه ،پئر اب اداداغب رؤکتاهسئد لاۇ

 ئراب .نيچدگ   ئًئر اب رل الطۈب ود  ه ا  هؤي رل اۇ  هو نيدر ب   واهآ هر ل  يرکۆت يدلأ ىه   هيئي .لدأ تاز  اقلجۈب نئاغرهاب ارر اهاض ًگيًه   –

  .يدييد – ىيلطگ   اداداغب

 :رل اۇ  ه،دير  يتگ   پغاۈج ،پيلگ   پئيلۇ د مل اض

 .رل  يدييد – لدأ ئرۇغد اقرهاب اداداغب هس يب –

 زاتۉغه .رالئدتاغۈب وادئملاپئلاد ئًئاغتضۉه هد-ند   رل  يدػل  تدأ ىل  يب يگۉياۇ هو رالئدر مائچ اتر اۇ ئزاتۉغه ايگر ۈض

ي طيدلأ .ئدر ئاغچ هگيػل  تدأ ىل  يب يزاإ مئلاد هو ئدتار اۉغ ررل اپاچ اًئر پالار ته ا  ر يسج   هو لۉضۈه ،اقر ائ ،پيچگ   اغئلاپئلاد

 وادياضار ۈد ئيلالئبدآ ىباي رئدات ىباي تهم  ادۉه ،يگۈض ود  يد  يغا   ئراباد ۉب ىئاغتضۉه .رل  يدػل  تدأ ىل  يب يگۉياۇ

 ىباي شابپآ هد-هليغ   .ئدر اًيد يگۆه زۆي ظبؤ لاۇ .يدر ت  ئگ اًئئغلغۉتۉت ئيايز غا ولۈب ادارر اهاض زاتۉغه .ئدر ئاغچ

 هدهم  ادۉه ىباي راپاج يگيرليزو   .يدر ب   ئيۉلۉپ ود  ا   تدأ ايۉغغۈ ،پئلآ ئًئئغلياب ولۈب نرد  يد يگۆه-يگۆه ًگئًئاغتضۉه

 واۇ ،رکۆت ئلتآ يگۆه ظبؤ يگااۇ .يدر ب   کيلد  ر رک  ض   هليککو  ت  ۆه ىباي تدم  آ ئيغاۇد زاإ .ئدتار اۉغ اداداغب ئيۉغغۈ ريب .يدر ب  

 تهم  ادۉه هو يگۉياۇ .يدکچ   وۉغغۈ اداداغب لاۇ .يدر ب   ئلتآ يگۆه چاۆ  وادالر ائ رئدهاغ هد-ند   ئپلئر اغه ئلتآ يگۆه

 ود  غو  ئض تهم  ادۉه ادًئر ئدآ .ئدلۈب راو س  ض   هػيًگلي   رئدات تهم  ادۉه چًپل  ئک .ئدلۈب رل  غو  ئض ئپلاز غا ادًئضار آ ًگئر ئدات

  :ئديتآ يگااۇ ىئاغتضۉه .يدکچ   لا  

  ؟ًگيرضؤيم  تيگ هغو  ئض ىيچاۆ ههؤي –

 :لاۇ

 ىيچاۆ يگۉيۈغ .ررل  ؤيديگ پار ات ار ل اۇ  هو ررل  ؤييإد ود  ًه   يضۆپئک ود  ميرگ  ػل   ًگيًه   ه،دميًػ  يريگ هغو  ئض ىه   کس  گ   رد   –

  .يدييد – ىيرؤيم  تيگ هغو  ئض

 ه،دکيلل  يغ   .ئدتاغۈب وادئملاپئلاد ييۆزاإ ادياداغي ئرۉبجه   ىئاغتضۉه .يدتا   کيکلۆ يإد يگااۇ ايگر ۈض رئدات تهم  ادۉه

 ،پاغۈب وادئملاپئلاد ىئاغتضۉه ييۆگپغاۈض ادًئيآ رئغآ ًگئلئي يجريد ييج-252 .ئدغارياۇ ادئملاپئلاد زاتۉغه

 .يدػهل  ؤکؤ ه يرل  ػاي ئكلاپئلاد ًگئز اتۉغه

 

 زاتۉغه

 

 ىل  يب يگۉياۇ الكد ،پئدار اۉغ ريالارهپ   اياداج-نل  أ .يدر ب   الئياطر ائ ىباي تدم  آ يگيرليزو   ،يگۈًطچ  گ   غائلاپئلاد زاتۉغه

  .يديريها   ًگئداداغب رئدات ىباي لالئبدآ ىباي رئدات ىباي تهم  ادۉه .رل  يدتا   واميپ  -يددأ

 يًيرگ  ػل   ًگئفئضاو  رل  يرکۆت .ئدتاغۈب ود  ًيگيرلغ  ۆدضار يه ئكلاپئلاد يديييۆ ه ئيغاۇد زاإ ادلئي يجريد ييج-253 زاتۉغه

  :ئدۉغ يبؤبض   ًگئًئاغرهغئ ئرل اۇ  .رالئدر غئ

  :پئئمچ ئراغاد فئضاو  .رل  يدتا   پل ات ئكليآ وافدئضاو 

 .يدييد – ؟سيًگيرضؤيطل  اي ههؤي –

 :رالئديتآ رل اۇ 
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 .صيرؤيطل  اي ئكليآ –

 :ئديتآ ار ل اۇ  فئضاو 

 .ًگيياي مغۉ ،لدأ رز   ؟يهسيًگيرضؤيطل  اي رز   ىل  يب چًييؤک –

 .رل  يدر ۆدلاإ  هدر ي   لۈغ ئفئضاو  ،پۉزر ۉت يگلغاز غۈ رل اۇ 

 لئياطر ائ تدم  آ .رالئدادًئبل ات ئكليآ ئلاي يضۆيگکاإ ند   رل  يرکۆت .يدر ب   غاۉب اضۉه يًيطپ  يزو   هو يًيرلکل  ۆه يگۉياۇ زاتۉغه

  .رل  يدتا   تضلا هؤگرهۆدلي اإ ًيضۆچاۆ لاۇ رل  يرکۆت .يدپيتؤک الطۈب تيللد  ۆه واضاد ،ئدئغابياويد پۉييا   ،يدر يزو  

 :ئديتآ يريب ود  ر ل  يرکۆت لۈغ يگۈيطاۇ

  .راب هدر رل  يزو   هو هدر پل  يتؤک ۉغ ئكلياب-لاه –

 هيۆياإ زاإ ،پۉرۉت زاتۉغه .رل  يدتا   غاوغۈ رل  يرکۆت .ئدلۈب ريگل  ۆررۆگ پئک ادًئضار آ ًگئر ل اۇ  .رل  يديۆگئ ض الئياطر ائ تدم  آ ايگر ۈض

 رل  يرکۆت .رل  يدطک   گل  ئت ئكلياب پئک ؤػيک چاۆ  لۈغ .رل  يدتيکأ  هو رالئدالاغب يًيرلل  ا   ،رل ۉ دتۉت يًيػيک چاۆ  لاۇ رل اۇ  .يدتيگ

 :ئديتآ لاۇ .رل  يدر ب   راباد ،پيييد -ىئطئمچ ئراغاد- از اتۉغه يريها   ًگيرًل  يهئه هو رل  يدلگ   پۆيػاۆ

  .نئدل اضطاد نه  ۆزاإ ،نيچداي وارهد   ىه   –

 :ئديتآ زاتۉغه .رل  يدر  يۆض ئياۇ ،پۉتۉت وادًئر الاليآ يگۉياۇ هو رل  يدر يگ هياإ سئطتاطۉغر رل  يرکۆت

 ؟سيًگيرضؤيطل  اي ههؤي ود  ًه   –

 :رالئديتآ رل اۇ 

 .تاغۈب وادئملاپئلاد ييگۆزاإ –

 :ئديتآ زاتۉغه

  .نيدتا   لۉبلا –

 هو ئدتاغۈب ود  ػاي ييۆزاإ ادًئر ۉزۉد ًگئر ل اۇ  زاتۉغه .رل  يدر يتگ   ئهادآ هؤچرييب ود  ر ل  يػيک لامئيات هو يميکؤ د ورر  د  

 هدياإ لۈغ .رل  يدره  ب   مااغت يگااۇ هو رل  يدتا   اغضطۉت هدياإ ئياۇ .يدر ب   لاه پئک لاۇ ،رل  يدتا   پل ات وادياۇ .ئدر ئيآ وادئملاپئلاد

 .يدلدأ پئک واديآ ئتلآ لئي ترإد ئتاغو  ود  ا   ئكلاپئلاد يگۉياۇ .ئديغۈ ظۈب يًيضر  وئگ ئدۉر يگۉياۇ

 

 يدت  دۉه

 

 هو ئداوالت وأر اإ لاۇ .رل  يدر ب   مالل ىي  يد يدت  دۆه يگااۇ هو رالئدتر ۉتاۇ ادئملاپئلاد ئئغضاو  ىباي تهم  ادۉه ايگر ۈض

 ىل  يب يلا   غاوغۈ ًگيرل  يرکۆت ند   لاۇ اهما   .يدر طلاي اقمػئطًائ ىل  يب رل اۇ  هو ئدر اغر ۉتاۇ ىل  يب رمالئلآ .ئدر ادًيد

 واۇ یآ ظبؤ وي اۇدت  دۆه .ئدلۈب تاپو   ييۆگغۈد هيۆدر إد واۇ ًگئًئيآ پج  ر   ًگئلئي يجريد ييج-257 لاۇ .يدليرۆدلاإ 

 ئزار  وادياۇ هو ىيطتا   تدم  ر   يگااۇ لااغتلالآ .يدلدأ ئكتر آ وادغاي سيکض   زۉتي اۇهراإ يگۉياۇ .يدتا   ئكلاپئلاد وۆگ ظبؤ

 !وۉلطۈب

 

 تئهاتۉغه

 

 يگااۇ .ئدضابپل ۉبآ يطي  يۆک يگۉياۇ .رالئدتر ۉتاۇ ادئملاپئلاد يليککو  ت  ۆه راپاج ىباي تدم  آ ،يگۈض ود  ًيًرل  ۆدلي اإ دت  دۆه

 ىل  يب يگۉياۇ .رل  يدر ؤيييد واًلئ ىباي ادئهاتۉغه .ئدياًلئ ئدآ ًگيًيطج  ا   يگۉياۇ .رالئدالد مالل ،پيييد لالآ لآ  تئهاتۉغه
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 ىباي ايداي ىباي لالئبدآ يگيرليزو   لاۇ .يدلگ   ارر اهاض لاۇ ،يگۈض وادًئر يالار ئاغچ ئيغاۉب ىباي اضۉه هو ود  ًيرًل  ػ  ل  تدأ

 ئراپاج ئلاۇغ زاإ ادلئي ئيج-126 .يدر ب   يًيگيرليها   ًگييؤبؤک هو ًگييگؤکه   هدهم  ادۉه ۉبآ ئيغاۇد زاإ .يدر ب   اياالد

 ۉبآ ئيغاۇد زاإ .يدتا   يلکۆه يگۉياۇ ئًئتايل و   پئر اغه .ئديغۈ مالل ،پيييد لليب اقففاو ۉه يگااۇ هو يدتا   رغ  ۆدضار يه

  .يدتا   رغ  ۆدضار يه يگۈض وادر اپاج يددم  آ

 هو رالئدئمچ ود  يۆيگاإ ىل  يب وۉغغۈ تهم  ادۉه ۉبآ هو تئهاتۉغه .يدتا   عيرئي ئغر غا اداداغب صيل   پۉالي ادلئي ييج-263

  .ئدچغا پيًگلي   لاۇ .رل  يدتا   ظو  ئض ىل  يب يگۉياۇ

 

کايا  تد 

 

 يًيرگ  ػل   يگۉياۇ هو يدر ت  ئگ ئًئضاًئز اد يگۉياۇ صيل   ىباي هرآ ،يگۈض واديلۈب تاپو   هدر ي   لاۇ ،پيديگ از اودآ صيل   پۉالي

 ًگئياضار ۈد يگااۇ ،پلي  يبرت   ئيي اۇريها   ًگيرًل  يهئه .يد-هلز ئگ اًپ   وادًئر ۉزۉد ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه ،پئلآ هًيلا  

 اًئئغرلاتۉتيۉراۇ يگۉياۇ ئرئدات ىباي لالئد-بآ ،پيرب   يگااۇ ند   يًيگيرليها   ًگئداداغب ه،د-هليغ   .ئدر ئػبات يًيگيرليها  

 تئهاتۉغه يريها   ًگيرًل  يهئه .يدکچ   رگ  ػل   هيۆتضاۆ يگۉياۇ وادياضار ۈد صيل   ىباي هرآ ادلئي يجريد ييج-268 .يدلل  ب  

 يگۉياۇ هدر رل  ب  يۆه يدلأ هد-ند   ئدتاغۈب ود  ًيطپ  يزو   ئئغرلاتۉتيۉراۇ ئالدياضار ۈد ًگييۆزاإ ئياۇ هو ئداًجائ وادياۇ

 يريها   ًگيرًل  يهئه .يدل  ي  ا   يًگ  ر ۆگ هو ئيارهک   ،يير   هد-ند   ئدامغۈرل وادياۇ لاۇ .رالئدلااۇ تل  ؤي يگااۇ ىل  يب ئيارهپ  

 لئي يدي   لئرق لاۇ .ئدلۈب تاپو   هدر ي   لۈغ هو ئدار اۉغ هغو  ئض اًئطئغر غا يگۉياۇ ،پيدا   تک  ر  د   يزاإ تۉد ًگئدئهاتۉغه

  .يدتا   ئكلاپئلاد لئي ظبؤ هو يدر ۆض رۆهاإ

 ئكغل الائ ىل  يب يگۉياۇ ،پيرب  اي مادآ پار ات هطيل   هرآ ،يگۈيطر  ئگ هدغۆريئگ هليب   ئياداغي لليب اقففاو ۉه ئيغاۇد يگۉياۇ

  .ئدر ئػبات هطيل   هرآ يًيگيرليها   ًگئداداغب هو ًگئياض-ار ۈد ،پئداغۈب وادياضار ۈد ئرئدات ىباي تهم  ادۉه .ئدغالاغب

 يگۈيطاۇ .يدپيًل  چيۆگ ئئغرلاميب يگۉياۇ هدًل  گ   اداداغب .يدلم  يب پۆيۆه اتآ لاۇ يگۈض واديۈغ ،پۉلۈب اديپ   لط  ک   ريب ادياۇ

 هو يدر يتگ   ئدئز اتۉغه يريها   ًگيرًل  يهئه ،پيليب ئًئئغديلۈب ماهات ًگيًيػاي يگۉياۇ لاليب ىباي لئياطمائ ولۈب يبيتؤک

 تدأ ىل  يب تئز اتۉغه يريها   ًگيرًل  يهئه ورر  د   ،يگۈيطاوغغۈ هًيتدم  ر   ًگئالد اقففاو ۉه .ئدتر ۉتاۇ ادًئلادپغا يگۉياۇ

  .ئدلۈب ادلئي يجريد ييج-288 االو  ۉب .رالئدغالاغب

 

 تئز اتۉغه

 

 هو رالتغاوۈض پئک يگااۇ لاۇ ه،دًت  ي   پئر اب راباد هطيل   ىباي هرآ ادار اب يگيدير  ب   تدأ ادئز اتۉغه ًگيًيرگ  ػل   ًگئاغففاو ۉه

 هرآ .ئدتار اق اۉغدياب يگااۇ هو يدر ب   تاطۉغر تئز اتۉغه .يدتا   عئياد يًيگيرليها   ًگئياضار ۈد وادياۇ هو يدر ب  اي رالغالتغۉ

 .رالئدر ايًالئض ئياۇ پيلگ   الكد .ئديغۈ پيکيد ادًئيار اض زاإ ،پل س يديۆگ-هجيگ چاۆ  ئاغدياب لاۇ

 وارهپ   هطيل   هرآ ادار اب کم  تا   پد   ئياۇ تئز اتۉغه يريها   ًگيرًل  يهئه .يدر ؤيدا   ئكلغالز ۈب هو ئدپئلآ پئضاب يير   همرض  د   ئغفار 

 يگۉياۇ .يديػيک لئدآ هو ئلتمائتائغ ئػاغي تئز اتۉغه .يدًگي   ئياۇ ،پيغو  ئض ىل  يب همرض  د   ئغفار  صيل   هرآ .ئدتار اۉغ

 .ريديگيديؤرهيتي   وايئز  ار ل اۇ  هو يگيديؤرهب   راز آ ار الئول آ  ه،دتب  لا   ه،د-يريب ًگيًيرل  تي  يضؤد يلۆگو اإ

 

کايا  تد 
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 :ررل  يدپيريتگ   تاياو ۇر هليغ  

 تييض   ريب ود  ًيرل  تيز  ر پ   ًگئًئلآ ادياتطئر ابات .رل  يدر ؤيييد ترتو  هم  ادۉه يگااۇ .ئدر اب ىگ  ر يسب   ريب ود  ر رل  يجؤت لامئيات ادتاداغب

 لئي رد   تييض   لاۇ .ئدر اػيئلآ تاد ىل  يب يگۉياۇ ىگ  ر يسب   ۉب .يدپيرب   تآ ،پيييد ئجئر ئاغچ لۈي اقد هيۆزاإ لاۇ .ئدر اب

 ادتاداغب .ئدر ايالياپ ادًئضار آ ًگئر ل اۇ  هو يدر ؤيرب   ار الئول آ  ئياۇ لاۇ .يدر ؤيرب  اي راًيد يگۆه زۉتاۇ يگااۇ ود  ًيلا   ًگئر الئجاد

 وادياۇ ردب   ،رل  ؤرکؤيريتگ   ئئغلياب لاۇ لئي ريب .يديريها   ًگئداداغب لاۇ .يدر دب   ئدآ يگۉياۇ .ئدر اب ئهلغۉ ريب ًگئياپئلاد

 لۈغ هو ئدلآ ود  ر دب   يرز   لاۇ تئز اتۉغه .رل  يدر ب   راباد ادئز اتۉغه ئيۉه .ئدلآ ود  ًيلا   ًگيًگ  ر يسب   ئلاه لاۇ هو ئدلۈب ئرلاباد

 :ايگاۇ ،پيرب   پئديغا هًگ  ر يسب  

 :يدييد هليغ   هد-هًي   تئز اتۉغه ايگر ۈض .يدييد – ًگيرب   يگاۈغ سيگئاضل اد يميک –

 ًگيًيپرئک لۈغ ،مۆدر ئگ ئهادآ ريب .نيدتي   أپر ئک ريب ادلۈي .ىئر ئدپئيالتآ هليب ىل  يب رگ  ػل   ريب .مۆدر ئگ يعۆد ريب ماػآغ ىه   –

 لاۇ .نئدر اب اًئياي يگۉياۇ ىه   .ئدۈلير  ب   لۈي هؤگمچگ   ود  يۆتضاۆ ًگيًيپرئک لاۇ هميک چيد .ئدر ايلااۇ زاهاي هديۆتضاۆ

  :ئديتآ يگااه لاۇ .مۆدر ئگ يًيليپ ريب وايغۈ هدر ي   يگۉياۇ ،نط  تر  ض   . يدر ب   ئًئهلاض ًگئز اهاي

  .لآ اقپر ۈت ود  ر ي   ۉغ هو لآ يليپ ۉب –

 :ئديتآ يگااه لاۇ يگۈض .مۉدر اۉ ليپ کس  گ   هؤچرييب هر ي   ىه  

 ؟نيک ىه   ،ييگمؤيليب –

 :نئديتآ

 .ۈقي –

  :لاۇ

-هليغ   .ًگيلطدأ يلره  ب   راز آ هميرل  تيز  ر پ   ًگيًه   ىض   .رل ۈب ًگيديز  ر پ   اچيگۉغر اۉ هر ي   يليپ ۉغ ًگيًض   .ىئر ئدپئلات ۉبآ ئلآ ىه   –

 يگااه لاۇ ايگر ۈض .يدييد – ًگيرضد  ا   تي  ضو   ،پيييد رًل  يطم  تا   لالااغت هدکره  ب   تزي  ه ا  ميرل  تيز  ر پ   ًگيًه   هد-هًگيرل  تيز  ر پ   زاإ هد

  .نيچدگ   ود  ۆپرئک لاۇ ىه   ،يدر ب   لۈي

 :هد-هًي   هو يدر ب   پئر ايتغا هًيطي  ا   زي اإرز   لاۇ تئز اتۉغه يگۈيطاۇ

 .يدييد – رب   يگاۈغ يگاضل اد يميک –

 ًگئيۉلۉت تدم  آ ايئر اهۉد يگۉياۇ .ئديغۈ تآ پيييد راپاج يگااۇ .ئدلۈب ئلاۇغ ريب ًگئدئز اتۉغه ادلئي يجريد ييج-282

 ررل ادضار يه لاۇ .رۉدۉغ هد-يريب ًگيًيرل  تک  ر  د   ئلئمرلل ۈب ئزار  يگۉياۇ .ئدۈلي ئلايآ تاز آ ريب چيد غاغاب وادًئس غئ

  .رل  يد-رؤيرب   هر ل  غۆور د   ،الطۈب ۈقي رغ  ۆدضار يه رگ  ا   ه،ًيرغ  ۆدضار يه ئًئلاه يگۉياۇ ه،لطاإ  نيک رد   ،يدپيدلک  يد ئًئياويد

 

 تکاياد  

 

 هو ئدپئيالتاوو لۉ ادياضار ۈد صيل   هرآ هديۆروإد وؤيدا   ئكلاپئلاد ًگئدئز اتۉغه يريها   ًگيرًل  يهئه ،ادلئي يجريد ييج-287

 واديۉذيج   ،پئئمچ اتر اۇ /!ىيطتا   تدم  ر   يگااۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ ئيلاهاض تدم  آ لئياطمائ ريها   .يدپيدا   تباز  ئتايل و   لاۇ

 هرآ لئياطمائ ريها   .ئدر ئدلغا ئرلاۈي ئًئاغدياب تل  وإد ًگيًيضر  ب  ي   واهاض ،پيديغ   .يدًگي   ئياۇ ،پيغو  ئض هو يچدگ  

 يليکو   يگۉياۇ .رل  يدتا   اغضطۉت ئياۇ ىل  يب غئۉريۉب ًگئدئز اتۉغه .يدر ب  اي اًئر ۉزۉد ًگئدئز اتۉغه يريها   ًگيرًل  يهئه يطيل  

 ًگيًيلط  ک   يگۉياۇ .ئدل اضطاد تئز اتۉغه يريها   ًگيرًل  يهئه .رل  يدر ؤيييد يهر  اد ئفاض يگااۇ ،پۉلۈب رؤکتاهسئد ريب
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 ريب ،پئر ئاغچ يًيهر  اد ئفاض اديۈغ لاۇ .ئدالمغا ئلاجه   هؤگمپل  گ   ،ئدلۈب ًگت   ئلاد ،پيتي   هر ل  ج  ر  د   ئرلاۈي ئئغرلئآغ

 .يدليب يًيگيديؤيييد رۆدلي اإ طيل   هرآ يلز ئگ هکي   يگۉياۇ ئفاض .ئداذئض ئًئاغدر ۉۈلب ىل  يب يلا   ريب ،پۉتۉت هيۆزئگ يًيلا  

 پيييد -نئدلغۉػه   ادًئتاهسئد ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه ىه  - :الطۈب مالاد .ئدهالاهات يًيػاي يگۉياۇ ئفاض يگۈيطاۇ

 لابئما ،پئتاي ئلامغ   ئلتاوو لۉ ًگيًيتل  وإد رالئرلاففاض ه،دکيلل  يغ   .يدره  يدتا   ماو ۇد نيک چيد يًيػاي يگۉياۇ .يدس رک  ئگ

  .ئدلۉ وۈض ار ۉبۈي غاغاب وادًئباي لاودآ ًگئر ل اۇ  ئوۉض

 ./!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ يدتا   ئكلاپئلاد یآ زۉۇلد لئي واۇ تئز اتۉغه يريها   ًگيرًل  يهئه

 

 يفت  ۆکه

 

 يگۉيۈغ .ئدۉلاۉ  وادر اپاج تهم  ادۉه .راپاج يطيکل  يب   ،تهم  ادۉه يريب ،ئدر اب ئلاۇغ يکاي يگۉياۇ .ئدلۈب تاپو   تئز اتۉغه

 ئريالاغيآ ود  تد   ،پيػيريگ هًيػاي ئكلاپئلاد لاۇ .رالئدر ئديالتآ لليب يفت  کۆ ه-لا   ئياۇ .رل  يدػل  تدأ ىل  يب تهم  ادۉه ىيچاۆ

 .يدتا   لالااغت پئک ااغلمۈب تو  ئب ار الۉلزۈب هو هؤگمتا   ۈقي

  :يگاي اۇفت  کۆ ه .يدد  ير   ريبک   ردب   ولۈب يريها   ًگيير   هو ئهلغۉ ًگئدئز اتۉغه

  .ئدلالۈي وارهپ   ،پيييد – لآ واميپ  -يددأ ىيچاۆ ًگيًه   ود  ر گ  ػل   –

 :اپئلاد يتر  س د   هد-ند   ئدلآ واميپ  -يددأ ىيچاۆ يگۉياۇ ود  ر گ  ػل   ردب  

 اًئتارهۈد اقهاػاۇغ يًيلا   ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه .اقرجاب اًئر ۉزۉد ًگيتر  س د   ىه   .ررل  ؤيطل  اي لاه ىً  ل  تيگطک   ود  ًه   رگ  ػل   –

  .ئدتۉت زۆي ،پيييد – اقيجلۇ د يگۈيطاۇ ،کرج  ب   ئًئلاه يلتيگطک   ًگيرگ  ػل   هو اقلجۈب هيا  

 ًگيرًل  يهئه نئضلا .ئدر اب ئكلئچيامغۉد ادًئضار آ ًگيريبک   ردب   ىل  يب يگۉياۇ .ئدلالئبدآ نئضلا يريزو   ًگيًيفت  کۆ ه

 :پئتآ اقتلئغ هر يبک   ردب   ،پيدا   ئكلئچلۉۉغغ ادًئر ۉزۉد ًگيًيريها  

 وادياۇ عاي ۉب ،ييکۆچ .لدأ ئزار  ًگائئغلاپئلاد ًگيًض   لاۇ .رؤيلگ   ىيچاۆ ئكلئچيامغۉد ،يلکب   ،رؤيم  تا   ئكًلئبات ردب   –

 .رؤيييد – ئدغآ لاهآ سئطتادضالاه

 :ئديتآ يفت  کۆ ه

 ؟رل ۈب هي يطگ  لر  ئي عاي –

 :ئديتآ نئضلا

 .يلره  ب  اي وارهپ   ،پيييد -ئلالمۈب هدر ي   لۈغ ئلاي زامغل ۉب رل  ػاي ىض  - :يگااۇ هد-ند   يلره  ب   ئًئلاه کيػل  تدأ –

 هد-هليغ   .رالئدتار اۉغ نرد  يد يگۆه-يگۆه کس  گ   واۇ – لاه يلتيگطک   يگۈيطاۇ .يدر ب   وارهپ   يفت  کۆ ه يريها   ًگيرًل  يهئه

 :لاۇ

  .يدر ب   وارهپ   ،پيييد – رل  يرب  اي وارهپ   ه،ططل  اي کم  تا   والائغ يگره  ب   ئتايل و   غاغاب اپئلاد رگ  ا   ،ًگئغارياۇ هدر ي   لۈغ –

  :ئديتآ هًي   هو يدر ب   هر گ  ػل   ئلاه لاۇ ردب  

  .اقلجۈب هيا   اًئتاغب کپم  ي اإًيلا   ًگيرًل  يهئه هو اقرجاب اس ًگئئتاهسئد سييگطۆررۆگ ىه   –

 :ئديتآ نئضلا

  .راب ئلايئد کيرضلت   يگۉياۇ ،ئدلۈب تضار  نئياديآ !يريها   ًگيرًل  يهئه ،یا   –

 هدکيًليلسيگ هًيريب رد   ود  ًيرل  گب  -واد ًگئيۉغغۈ هو ود  ًيرل  يػيک يللب   ًگيرگ  ػل   يفت  کۆ ه يريها   ًگيرًل  يهئه يگۈيطاۇ

 ًگيًيفت  کۆ ه .رالئدلآ ئًئغاب يگۉياۇ هو رل ۉ دتۉت ىل  يب لۉضاۉ ريب يردب   .ئدر ئيآ واديي اۇًيطمم  د   هو يدر ب   وارهپ  
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  .ئديپالاض ئئغلاپئلاد

 

کايا  تد 

 

 .رل  يدر ؤيييد خيو  کر  ه   ىباي خيو  کر  ز   يگااۇ .ئدئمچ اتر ي اۇػيک ريب وادر الچئر او اد ادپار ات هکۉف هديۆروإد ئئغلاپئلاد ًگيًيفت  کۆ ه

 الطۈب يًگکيًيطيکل  يب   ،ئدايداي ئدآ ًگيًيريب .ئدر اب ئلاۇغ يکاي يگۉياۇ .ئدر ايرئاغچ هًيبد  سه   ئتارهمئ لالاد لاۇ

-ظۉبئداض ييۆزاإ هو يدر ؤيييد -رئدئتاهلآ  ئكهلامائ ۉب- لاۇ .ئدر اب ئياػئي ار غا ريب هديۆزۆي ًگئياضاد .ئدياضاد

 رل اۇ  .ئدر ايرئاغچ هؤگرهي  ا   اًئس ائ زاإ ئًئضاپيات والک   يًب   /ادًئضادر ؤض پار ا/ ادايئداب لاۇ .ئدر ايرئديالتآ ادوؤض-شۉتهم  ؤغ

 يدل  ي  ا   ئهاغ ئچيگلاپۈت يگااۇ .ئدادارر اهاض يفت  کۆ ه .رل  يدل  ي  ا   ئمطئد ىل  يب دئمئػك ،رل  يدلۆکإ د اهاغ هو رل  يدر ي  ا   يگااۇ

 .ئدر ايدار اۉغ ررل  گ  ػل   اًئس ئ-ئلسائ .ئدغارياۇ هدر ي   لۈغ هو يدتيگ الغار  ،پملج   رگ  ػل   يگۈيطاۇ .رل  يدر ب   راباد ،پيييد

 تيبي   واه يگۆه چاۆ  ىل  يب غئۉريۉب ًگئياميل  ۆض تهم  ادۉه .ئدتار اۉغ ىل  يب يػيک يگۆه يميرگيي ئياميل  ۆض تهم  ادۉه

 يطت  ر ا   .رل  يدپض   هًيگر  و  ئت-ظاد ًگيًيدگؤر گ  ػل   ًگييۆزي اإتيبي   لاۇ ،پۉرغۉ حگؤر گ  ػل   ادًئيل غۈ ًگئر الچئر او اد .رل  يدر يتگ  

 وادًئس ا ائلطۈب رالچئر او اد .ئدر اۉ زۆي ااغمچاغ واميل  ۆض هدًيريل  د  ا   مۆجۆد رالچئر او اد ،پيلۆ زۆد ئرپالاض ظو  ئض

  .رالئدر ازيۈچ

 تهم  ادۉه .يدليرت  ئگ ئرلاۈي ول آ  .رل  يدر ب   تاۇ هتيبي   ئرهالادآ ًگئياميل  ۆض تهم  ادۉه ه،دًيرًل  ت  ي   اًئيل غۈ ًگيتيبي   لۈغ

 ًگئجئلغئ ه،طچگ   پۆکئ ب وادًئول آ  يگۉداۇ نيک رد   .ئدلآ پاغر غۉ تاۇ ئريالاغل ۉب ااغپر ۈت .يدر ۆواإ اس ائ ييۆزۆي واميل  ۆض

 ًگئياپئلاد ،پالاغب ئرل اۇ  .يدغۆد هلا   ئلاۇغ يکاي يگۉياۇ ىل  يب ههمؤغ-ظۉبئداض .ئدر ايلۈب راچۉد هًيهد   ئپلات

 عاي ئجئر ئدلغا ًگگ   ۉب .يديد  ر ل  ػاي کييب   هو يديد  ر ل  ػيًگي   يللب   ومائچ هز ۆي ادهطالائ ۉب .رالئدتار اۉغ اًئر ۉزۉد

 چئ گ هًيمل  أ ئكلئالب ادًئيآ ظۈب ًگئلئي يجريد ييج-295 يفت  کۆ ه .يدليريتي   هًيري   هديۆروإد ود  ا   ئكلاپئلاد ًگيًيفت  کۆ ه

 .يديرکۆت يطج  ا   يگۉياۇ .ئدادًئغاي يکاي زۉتاۇ .يدلدأ پئک وادلئي ئتلآ يتدد  ۆه ود  ا   ئكلاپئلاد يگۉياۇ .يدتا  

 .ئدس ئطيات هدمل  أ ادئملئلاپو   هو ادئملالػهۉي ،ادئملئلاياد ،ادئمملئيالئه

 

 رئداتۉله

 

  :ررل  يدپيريتگ   ئتاياکد   هليغ  

 رل  يدػل  تدأ ىل  يب راپاج ئيغاۇد يگۉيي اۇيۆچگًئد هيۆچاۆ واۇ ًگئًئيآ ظۈب ًگئلئي يجريد ييج-295 ،يگۈض ود  يفت  کۆ ه

 يگۉياۇ .ئدر اب راًيد يگۆه-يگۆه کس  گ   ظؤب ادايز غا ادياغارياۇ ادئملاپئلاد لاۇ .رل ۉ ديغۈ مالل پيييد رئداتۉله يگااۇ هو

 االداض هر ل  غۆور د   ئراًيد يگۆه ظبؤ واۇ .رالئدالياپ ادًئضار آ ًگئًئضاپيات نئغاد يًب   ئراًيد يگۆه ظبؤ واۇ ىل  يب غئۉريۉب

 ۉبآ يگيرليزو   .ئدياي ئًئاغچاض پاًطائ هو ئكللئدآ ،پئر يآ ئًئر يالۉيلا ًگئًئضاتآ .ئديغۈ رل  گ  لر  ئي ئػاغي لاۇ .رل  يدر ب  

 يگچز  ئگ اجار ئد ئياويد ئتار ۉف اضۉه ىباي ئلآ .يدتا   ئبئجاد زاإ ئيۉلاۇغ يگۉياۇ .يدر ب   امئغاد ايداي ىباي شابپآ تدم  آ

 .يدر ب   پيتر ت  -وۆگز ۆد ،ادئملئميل  اتاضار اپ-لئآل هر ل  ػاي .يدتا   واويد پئداض ئياطاي ىباي ئلآ .يدتا  

 

کايا  تد 
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 ئلئملئغر غا-اپمغا هو يلتي  يي وايرۉد پگؤيتاۆ رئداتۉله .يدتا   ماو ۇد اقز اۉ ئتابۈي ئكلاپئلاد ًگئر ئداتۉله يريها   ًگيرًل  يهئه

 وادياۇ تااغمج   راپۈتر يب واديۉغغۈ ،يپلبؤض   يرکل  يديؤيييد رايارهۉد رکب   ادتاز  ريب سيگر د   ادار اب لاۇ .يديػيک يرليکيپ

 .رل  يدر ؤسيرک  ئگ ئكيلاداي ادًئبل ات اقد-هپيزو   .رل  يدر ؤيدا   ئرالػئياد لدأ ىيهکۆه وادياۇ .رالئدار اۉغ پيدا   پل ات تاز  چامئمتر آ

  .ئدالغاب پاوغغۈ يػاي لکۆه يپلبؤض   لۈغ

 ئكلئچيامغۉد يپلبؤض   ئكللاس آغ ومائچ هز ۆي ىيچاۆ مل غۉ ريب ئلار غا-لاه ادًئضار آ ًگغئۉزاب ريهه ا  و ًگئبئر غا وۉراد

-مائچ ئراغاد ود  يۆياإ رل اپئلاد ىل  يب ئكرلاد هو رالئدتاغۈب وادئملاپئلاد ئرئداتۉله ،پۆيػاۆ رگ  ػل   يگۈيطاۇ .يدًل  چيۆگ

 هديۆچاۆ واۇ ًگئًئيآ رئغآ ًگئلئي يجريد ييج-317 اطئداد ۉب .رل  يدتا   اغضطۉت هديۆياإ ًگئر اففاز ۉه شۉيۉي ،پئر 

 راففاز ۉه شۉيۉي هو ئزاتۉغه ۉقزاب ،وادهاد ىباي لالئبدآ اجيلذ  ۉبآ رل  يجيريدکۆ جي اإيؤًتيپ ۉب .ئدپۉلۈب هديۆيۆگپغاۈض

  .رالئدئاغد

 ،پيييد لليب ۉرئديگا لااۇ .رل  يدػل  تدأ ىل  يب يگۉياۇ هو رل  يدر يتگ   هيۆياإ رل اپئلاد ئياۇ ،يگۈض ود  ًيريل  د  ا   اغضطۉت ئرئداتۉله

 عي  ۆگ ئرلۉي ييۆگغاب ه،ًيطيدي   واۇ ًگئًئيآ رئغآ لۈغ تۉد .ئد-لۈب ئبئجاد يگۉياۇ ۉقزاب ريها   .رالئدالد مالل

-اچ اًئر ۉزۉد ىيچاۆ اقمغالاغب واميپ  -يددأ يرل  يػيک لامئيات هو ئرهالامائ ه،دير  ت  ئگ ظاب ود  ًيرلل  ت  ئک اغد رغاۇديۆگ

 پل ات اقد ريب يللب   ىيچاۆ کم  ػل  تدأ ود  ز  ؤت ،پيلگ   هًيگيػاي يگۆگغئک ئراپۈت ريب واديۉغغۈ ادايئپ ادياداغي هليغ   .ئدر غئ

  :ئديتآ ار ل اۇ  ىيچاۆ کره  يدػغ  ئک ۉقزاب .رل  يدس رک  ئگ ئكلئضلذالائ ئتغا ادار اب ۉب هو رل  يدتا  

 ه؟هؤي سيًگيگطل  اي ًگيسيض –

  :رالئديتآ رل اۇ 

 ئراًيد ريب ادس ئمئالد تيمياي ًگيسيميريب رد   ًگيسيب ه،د-هليغ   .صيرؤيطل  اي ئسئمئالد ئكليآ ئتلآ ًگيسيهۆزاإ –

  .رًالئرضئدتر آ

 :ئديتآ ۉقزاب .يدر ؤيييد زئض ريب نيک رد  

 ًگيسيض ،یغۈ ،ًگيرب  اي ىل  يب هلط  ه   ۉغ يسيًگيرل  د  ر رک  ض   ًگيسييگۆزاإ .سًگئئرضاپۈت اداض کم  يػاۆ ريب سيض –

  .صيرر  يتيب ىل  يب ئكلئلاپو   .رًل  يطتا   زر آ ئسًگئئر الػئياد

 ئكرلاد غئۉزاب .رالئديتآ رل  ز ئض کد  ئگ ،رل  يدتا   زر آ ئًئر الػئياد هو رالئدئمچ ئرلاۈي يگل  ئب ريب وادًئر الئچغابلۈي ًگئر ل اۇ 

 .يدطل  اي کم  تيگ ود  يۆيگاإ ًگئر ل اۇ  ئلاي زامياتر آ کيليچً  تيپ ۉقزاب .ئدلۈب اقجيار ۉت يگلغاز غۈ .رل  يدتيمطک   پپالئيآ ىل  يب

 ادايئپ .ئدئمچ ظاد پار ات اًئطئپغا يگۆگغئک يگۈيطاۇ .ئدئمپاي ئپغا لاۇ ود  کييلؤتئت اهما   .ئدار اۉغ پار ات اپغا لاۇ

 ئياجيلذ  ۉبآ .رل  يدتا   ادئج ود  ًيًت   ئًئغاب ئلۇ د وادئملۉلزۈب يگۉياۇ هد-ند   رالئدر ادآغ وادتآ لئۉزاب هو رالئدلۉپۈت ررل  گ  ضا  

 هًيگيػاي ًگييۆگغئک ئكلاپئلاد ،پيريدلاي اًئغاب ًگئيايس اي ئًئر الغاب ًگئر ل اۇ  هو رالئدالاۇل هر ي   ،پيدا   وار اي لاۉزاب ند  

 هد-هًي   هو رالئدر مائچ ود  يۆياإ ًگئضۉيۉي ئرئداتۉله ،پئدار اۉغ اًئس ائ – هًيطيجله   ييگکاإ لۈغ ،پئر ادآغ ئرئدلا .رل  يدلگ  

 .رل  يدکم  چ   لا   وادياۇ ،اد-اضل و ۈت وۉيۈب واداللمآ ايۉًيۈب يًيػاي ئكلاپئلاد هؤچريد   لاۇ .رل  يدتا   واميپ  -يددأ ود  ز  ؤت يگااۇ

 هد-هليغ   ،سيًگيلطدأ يلم  تر  إد يرکل  يليچًيالهات ۉقزۈب ادس يگئار آ ،سيًگيلطدأ يلم  تا   ئكلۉلزۈب هو هًتيپ ىل  يب رل اۇ  يگۈيطاۇ

 يريها   ًگيرًل  يهئه .رل  يدتا   تدأ ادضاضا   ۉغ .يدتا   رار لا پيييد سًگئئطئلاهالالض ئًئتارهۈد ًگيًيطب  ت  ر ه   ئكلاپئلاد

 وامئداغ الكد .ئدلۈب اياو ۇر لۈي ىل  يب يزۆي يگۉوۉض ،پئر ۉتاۇ هديۆتضاۆ ًگيًيهگؤ يسيگد   ئكلئلتاو اداض .ئدر ۉتاۇ هديهگؤ

 .رالئديتآ رل اًض   ،پۉػلۈب

 ىل  يب کيليکلۆ غاۆ هو ئكلئلتاضار اپ لاۇ .يدر ب   لاللاۉه ىباي ئلآ يگيرليزو   اپئلاد .يدلگ   هيۆياإ رل اپئلاد هد-هًي   وۆگ ئرلۉي

 هًگييطلاي- مۆکئ د يلز  ه ا  و رئدالت يدلاي .ئدياياۇ تاغب واتاي ،ئدغيالاو ۉج واديگااي تل  وإد .ئدلآ هًيلا   يًيػاي ترۉي
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 سيپطبؤض   ريب چيد اپئلاد .يدس رک  ئگ هر ل  يکدأ مل  أ ئًئطئياه ىي  يد -ًگئرضايلآ يلکۆه ود  ًگييطلاي ،ًگيرضؤيرب   يلکۆه

 واج هو سئضلالااغت ريب چيد ،الطۈب ادًئهاو ۇد يگۆيۆگ چۉ  .ئدر ۉتاۇ اديۉريۇا يگۉيي اۇريب يکل  يب   هو ئداغۈب وادئملاپئلاد

کاي يگۉياۇ ئتاغت ئكلاپئلاد هد-ند   رل  يدر ب   پئر ايتيگا غااۇ هد-هًي   يلکۆه سيطکم  چ    کييب   ۉب- .يدلس  ب   ىل  يب اقلمۈب ئه 

  . -ريديطي  ا   تالئز اپ ئيگرات کييب   هو رر  ب   هًيضد  ًب   وطلاي ئياۇ ،رئدئئغلئػاغي ًگئًئيگر ات

 :ريدپيييد هليغ   رئداغ ريب ادتاباب ئياه ۉب

 

 يتب  

 

 ،راي ؤػيک ريب رگ   ،الطۈب يچي  يبرت   يلز  ا  

 .رؤک رايغۈ هديۆيگاإ يگاۇ ئكرلايئتاغب يدب  ا  

 

 ،ريديؤيدا   ريضؤت هليغ   ئئمپوۈت يگلااغتالد

 .رض  ه ا  ليغ   ريديؤيدا   يطره  ب   چيۆگ ًگئلابئما

 

کايا  تد 

 

 وادايتيگا غاي اۇًيػاي لکۆه لااغتلالآ ،سئضلالااغت ريب چيد ند   کس  گ   يکاي .رالئدتاغۈب وادئملاپئلاد کس  گ   يکاي ئرئداتۉله

 ئلاۇغ ًگئياپئلاد .رل  يدر ۆدلاإ  ئياضاد شابپآ يريزو   يگۉياۇ .رل  يدر ت  ئگ ظاب ئغر يگا غااۇ کس  گ   يًجيريب .يدر ب   پيريتگ  

 رل  ۆ ديػاۆ واديگااي يريل  ۆتۆض تل  وإد .رل  يدًل  ز ۆي ،پيييد -لليب ۉفئضاتيۉه- يگااۇ .رل  يدػل  تدأ هو رالئدغل الائ ىل  يب لليب زاتۉغه

 هو رل  يدر ۆدلي اإ يللک  ۆ ه ىباي ىييض  ۆد ىباي ئلآ ىباي تهم  ادۉه ئلآ ۉبآ يريزو   يگۉياۇ .رالئدز ۉرۉت يگلاپۈت ئغر يگا غااۇ هو

  .ئدلۈب ئزلا ؤًًض  ۆه ىباي واضاد .ئدلۈب يريزو   يگۉياۇ حارر ج   تۉواد تهم  ادۉه .رل  يدػل  تدأ ىل  يب ئلاۇغ يگۉياۇ

 اقلمآ کيػل  تدأ ئهۉهاۉ ىيچاۆ يگۉياۇ ريزو   .ئدامتۉت ىل  يب تارهۈد ييۆبيۆد ًگئًئضاًيب ًگيًيػاي ًگييۆزاإ اپئلاد هز ؤت

 يگۈيطاۇ .ئدتاغۈب ود  ًيػاي ۉب ئبئجاد شاضًا   ئياتۉغتاب ًگئًئر هاللغۉ ئدطاغ ًگئر ئداتۉله ادتاغو  لۈغ .يدطل  اي

 زاتۉغه ىباي يطت  ر ا   .رالئدلآ پاغر غۉ ئًئر الئپغا يگۆگغئک ار اهاػآغ رل اۇ  .يدر يدکۆ جاإ ئرهاللغۉ ،پيدر  إد راپۈت لاۇ

 ،پئر امئچ ئرئداتۉله هو يدػرل  يب ىل  يب رل اۇ  کيلۆچپئک .ئدز ۉرۉت يگلاپۈت رهاللغۉ .يدطل  اي کم  تا   ئكرلادياذمئه ئهۉهاۉ

-296 ئتاغو  ود  ا   ئكلاپ-ئلاد يگۉياۇ .ئچدغا زاتۉغه ىباي .رالئدتر ۉتاۇ ادًئتاغت ئكلاپئلاد هد-ند   رل  يدتله ا  يۆياإ ئكلاپئلاد

 وادًئتاغو  ئزاهاي يدًيکاي ًگييۆيۆگدۉر هدًيريب يميرگيي ًگئًئيآ يًجيريب ًگيًيگيػرک  يت ترإد ًگئلئي يجريد ئيج

 وادئملاپئلاد سيپطبؤض   ريب چيد ئزاتۉغه ىباي .ئدالمۈب ئكتر آ وادهاػآغ ريب ادياۇ تل  وإد لاۇ .ئدلۈب يًلچ   هيۆيۆچگًئد

 .رالئدتر ۉتاۇ ادئملاپئلاد ئرئداتۉله سئضلالااغت ريب چيد هو رالئدتاغۈب

 

کايا  تد 

 

کايا هليغ   يريب وادر ل ۉلاۉ   :يدتا   تد 

 اًئياي ًگئًئر ابات ريرج   ىباي تهم  ادۉه کرب   ۉبآ ئراز اي ًگئًئباتيک -خئر ات- ىه   وۆگ لۈغ ه،دًيرًل  ػ  ل  تدأ ىل  يب زاتۉغه ىباي
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 :وادياۇ .نئدر اب

  .نئدار ۈض پيييد – ؟راباد ههؤي –

 :ئديتآ لاۇ

 .يدػل  تدأ ىل  يب زاتۉغه ىباي لالئبدآ رگ  ػل   –

 :نئديتآ ىه  

 ؟رل ۈب نيک ريزو   –

 :ئديتآ لاۇ

  .حارر ج   تۉواد تهم  ادۉه –

 :نئديتآ ىه  

 ؟رل ۈب نيک ئزلا –

 :ئديتآ لاۇ

 .ؤًًض  ۆه ىباي واضاد –

  :ئديتآ پئر ئدلغا ئًئغاب ايگر ۈض .يدتا   ريکيپ هو ئدر ۉتاۇ پئلاض اقغآ ئًئغاب تارضۉپ ريب

 .زالمۈب ماهات عاي ۉب –

 :نئديتآ ىه  

 ؟ىيچاۆ ههؤي –

 :ئديتآ لاۇ

 الطۈب ظۉرهۉد ،ررل ئدئغابريگئآ ًگيًيطج  ر  د   کيلليهؤک ادئمپلئضاًئه هػاي والئر ئػبات هًيرل  ز ي اإػيک چاۆ  ۉب يبؤبض   –

 غاطغئ ود  ب  ت  ر ه   هو ود  ج  ر  د   ۉب .سلم  يب پيريتگ   هػاي ئبئضاًئه ظۉرهۉد هو زالمۈب ايۉوۈغ يػاي ًگئبئضاًئه .ريديکليػکل  س  گ  

  .رل  سره  ب   ىت   اًئػلار غۉ يگۉياۇ ئتالاي يگۆروإد ولۈب

 رؤيۆد ،وۉلطۈب نيلؤه ار الئللئآل .ئدايمالالض ئكتر آ وادهاػآغ ريب ادر ل اۇ  هجر  د   لاۇ .ئدلۈب ند   ئلاي ئػئديآ يگۉيۈغ ليدا  

  .رئدئر اپاچ ًگئر رل ادلئآل هػيمد   ،الطۈب ظۉرهۉد ،رئديلۈب پبؤض   هگيپليطً  يب ادر هالاييا   يدلأ

 

 يتب  

 

  – مۆزئض ۉب ،يگاضايماًائ ه،دس يهۆروإد پئيآ رؤيۆد

 .مۆزئض ۉب ريدليلد   هميگۆ ديئگئداج ،لدأ رئداغ

 

کايا  تد 

 

کايا ۉب ًگئز اتۉغه هو ًگئر ئداتۉله  ىييض  ۆد واداه اطاي ئلآ .رئدئضاالو  ىيها   تهم  ادۉه هد-يريب ًگئر ل االو  ظس  ًگه   اًئتد 

 لۈغ .يدطل  اي کره  ب  اي اًئتاهسئد ًگئيۉهاه ئياۇ ،پيدا   اغضطۉت يًيها   تهم  ادۉه هو ئدر مائچ اتر ي اۇپلبؤض   وۉهاه ئًئلآ

 :ئديتآ هو يدس رک  ئگ ئكلئغر غا ،ئديار غۈ لاۇ .رل  يدتا   پل ات اقد واداطاي ئلآ وۉغغۈ ادئملار آ

 .ىئر ادار اۉغ مادآ هؤگرهيتگ   .هدًيمي  لۆ ز رئدات لۉپ-لاه –
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 وادار اي .ئچدغا ىييض  ۆد .رل  يدػل  تدأ ىل  يب يگۉياۇ واديگااي ،پئر مائچ وادئملاغضطۉت يدهم  ادۉه هو رل  يدتا   او اد رل اۇ 

 يطج  يتي   ًگئًئضلالااغت واًطائ رالتاز  ۉب .يدر ب   پئر ايتغا هًيها   تهم  ادۉه هد-هًي   ئئغلاپئلاد ىل  يب ئكلتايگطآ هليغ   ئريگات

  .رئدادًئتضآ يريضؤت تار دغۉ ًگئيادار اي ه،د-لدأ

 

 يتب  

 

 ،راي – وادلغۈ الطۈب رگ  ا   ئلز اپ ئيگرات

  .راؤچدت رل ۈب سيت هدًب   راد یک  ي  ئي

 

 ه،ضس رک  ئگ ىئباز غا زاإ رگ  ه ا  يئي

 .راتفيريگ رل ۈب ار اد ورر  د   راؤچدت

 

 ئغر يگا غااۇ رل  يرکۆت ادًئر ئدآ ،اد-الطۈب ود  ا   وايآ چًل  يکاي ئًئتاو اداض-مر  ک   ًگييۆزاإ ادًئالد رئداتۉله وادار اي تًل  ب  

 .رل  يدػل  تدأ ىل  يب رئدلا هو رل  يدر ۆدلاإ  ئياۇ ماػآغ هدًيسيکض   ًگئًئيآ مار ياب ًگئلئي يجريد ييج-320 ،پۉزر ۉت يگلاپۈت

 يگۈض ،واالد ىباي ايداي ايگر ۈض ،کيلؤلمئبدآ ىباي تهم  ادۉه يگۈض وادياۇ .ئدتار ۉف ىباي ئلآ واضالذۉبآ يريزو   يگۉياۇ

 شابپآ ىباي تئهاد ىباي تهم  ادۉه لالئبدآ ايگر ۈض ،چًل  يکاي تار ۉف تهم  ادۉه ىباي ئلآ واضالذۉبآ ايگر ۈض ،حارر ج   تۉواد

 ادغابيلکاي هديۆروإد يگۉياۇ .ئدلۈب ريزو   کس  گ   ييجۆچاۆ تار ۉف تهم  ادۉه ىباي ئلآ واضالذۉبآ ايگر ۈض ،ئتئضاو 

  .ئدلۈب لئياطمائ ىباي تدم  آ ىباي ضراي ايگر ۈض ،ئدلئياطمائ ىباي تدم  آ يريها   ًگئياضار ۈد

 

 رئدلا

 

 هو ئيلۉرۉب ئضاي ئليۈب اتر اۇ لاۇ .رل ۉ ديغۈ تآ پيييد رئدلايگا اۇ هيئي .ئدتئز اتۉغه ىباي تهم  ادۉه رۉيطاه ۉبآ ئدآ يگۉياۇ

 لاۇ .رل  يدػل  تدأ ىل  يب يگۉياۇ رل  يرکۆت ،يگۈض ود  ًل  يرۆدلاإ  رئداتۉله .ئدر اب ئلالغاض ىئز اۉ يگۉياۇ ،پۉلۈب يػيک يلز ۆي ار غا

 ترإد ًگئلئي يجريد ييج-322 لاۇ .يدتا   ئكلاپئلاد وۆگ سيکض   یآ ظبؤ لئي ريب لاۇ .ئدادًئغاي زۉتاۇ تاغو  لۈغ

 والۇغد يگۉياۇ .يدر ۆض رۆهاإ یآ ئتلآ لئي ترإد زۉتاۇ لاۇ .ئدلۈب تاپو   هًيطيميرگيي ًگئًئيآ ييجۆچاۆ ًگيًيگيػرک  يت

 ىييض  ۆد ئلآ ىباي تهم  ادۉه ىباي ئلآ ۉبآ يريزو   .ئدلااۇ لليب ئزار  ئًئز اهاي از اًئج يگۉياۇ ./يدً  يده  / ئدپئضر اي يري  

- ئطغئز اي ًگيًيرۆدئه يگۉياۇ .ئدئمضلاج ىباي ئلآ ئبئجاد .ئدۉلاۇغ ًگيبيييض  ۆه راپاج يبيتؤک .ئدلاللاۉه ىباي

 .ررل  ؤيييد ئدر اب غئز اي ىي  يد -يذيًيد يب ۉذيادآغ يب ماالتيۉه-لا  - يررل  يؤبک . -ئدلالۉ رمۉغأ

 

کايا  تد 

 

 :ررل  ؤيييد هليغ  

 هًيلا   زي اإػاي هو ئدلآ واميپ  -يددأ وادر هالادآ لاۇ ه،دًري  ئگ ئيآ ئكلاپئلاد ًگئر ئدلا ،پئتاب يػي  ۆگ ًگئر ئداتۉله

 يگۉياۇ هو هدککم  چ   هًيگيػل  تدأ ًگئر ئدلا ئرهالادآ هد-ند   ولۈب وادًئر هاللغۉ يللب   ًگئر ئداتۉله ايگر ۈض .يدر يچگ  
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-ئيغاۇد .يدر ۆدلاإ  ىل  يب ئكلاپو  يب نً  يطيکاي ،يًيهر  اد ردب   هو ئضۉيۉي ود  ا   رل لالااغت يلۆگو اإ هدًيگم  ػرکل  ب   ًگئًئػئر ئاغچ

 يدلأ ،پۉراۉ پئک وأر اإ ىل  يب اقيات يًيطج  ا   ًگئر ئداتۉله .ئداًغئ يًيرل  سيًک   يگۉياۇ .يدتا   اغر ۈض هو ئدلآ ئًئلايآ ًگئي

 يگيديد  ا   عاي ئلاي يگۉيۉغ ىل  يب ئلايآ ًگئًئيغاۇد زاإ يگۉياۇ رهالادآ .ئدلۈب کل د   اداهاًغئ لۈغ لاۇ .ئدلآ ئًئلاه

 .رالئدپالاضاد وامغۉد هًيرل  ز اإ ئيي اۇپلبؤض  

 رل  يرکۆت ادًئر ئدآ .يدتا   رل  ػاي ئكيل ؤي پئک وأر اإ لاۇ .يدل  يۆچ ىل  يب خئه ترإد يًيفت  کۆ ه ىباي تدم  آ ئيغاۇد زاإ يگۈض

 هو وادًئتاضايئض لۈغ يگۉياۇ .رل  يدر ۆدلاإ  ئياۇ هو رل  يدکچ   ليه هًيرل  ز ئگ يگۉياۇ .رالئدلآ وادياۇ ئئغلاپئلاد هو رل ۉ دتۉت ئياۇ

  .ئدالمغا واػئي-ماي ريب چيد وادًئئغيلاو ۇريکمئ د

 

 ئزار 

 

 ،رۈد ،ئليۈب اتر اۇ لاۇ .يدس يًک   ريب ئلتآ مۉلۇ ز يطج  ا   يگۉياۇ .ئدر ئداتۉله ىباي تدم  آ شابپل ۉبآ ئدآ ئالئمد ًگئًئز ار 

 ،اياد لاۇ .رالئدتر ۉتاۇ ادًئتاغت ئكلاپئلاد ئًئز ار  ،ريگالۈيطد  ا   رادغا ار ئدلا .يديػيک ريب ئلچاض ىئز اۉ هو ييگکلر   تيرو  ر ه  

 رل  گ  لر  ئي ئوغۈ .يدر ز  ۆد ررل ئئغغ يلر  يغ .ئدئچابتۉد رپ  چ   هو يديئگيادۉض وأر اإ ،پۉلۈب اپئلاد ريب ئچتاييبد  ه ا  و نئلآ

 اضطار آ سئطئديۉغغۈ ريب چيد .يدتا   ۈقي يًيرل  گ  لر  ئي نت  ۆض-ريبج   ًگئر ئدلا .ئدياي يًيضو  يه واذطئ-رئياد هدمل  أ ،ئديغۈ

  .ئدلآ هًيلا   زي اإرل  ػاي .يدر ؤيرب   پيييد -يريها   ًگيررل  يها  - يهۆکئ د .ئدتاضاي نرد  يد ود  غۆهۆک

 

کايا  تد 

 

 :ررل  يدپيرب   يگۆررۆگ هليغ  

 يدپيدا   اغضطۉت ئرل اۇ  رئدلا .ئدمئيار بائ ئدآ ،پۉلۈب يچيک واديي اۇطيکل  يب   ،يدتدم  آ ۉغ يريب .رالئديغاۇد يکاي رل اۇ 

 کت  يا   ند   يطيکاي .رل  يدلگ   اًئيادًئز  واتاي ًگئر ل اۇ  ،يگۈض وادًئر يالاتۉت ئرئدلا رل  يرکۆت .ئدپئدئًجائ ىل  يب رپالاز آ يرلۆد هو

ه هؤي هًيرل  ز اإ ًگئر ل اۇ  .رالئدپئلغا پۉلۈب وار ياد رل اۇ  .رالئدر مائچ ئراغاد نً  يطيکاي ًگئر ل اۇ  رل  يرکۆت .رالئدغاي

  :ئديتآ تدم  آ يگۈيطاۇ .رالئدۈلًل  يب يًيرکل  يدکج  تا  

 ؟سيًگيرضؤيطل  اي ههؤي ود  س يب يدًاي ،سيًگيدر ۆدلاإ  ئسئهاتآ ًگيسيب .صئر ئدر ل ااغچ ظاي سيب !ريالالمۉضۉه ،یا   –

 :رالئديتآ رل اۇ 

  .ئكدر مائچ ئراغاد ىيچاۆ اقرهۉتاۇ ادًئتاغت ئكلاپئلاد هو کم  ػل  تدأ ىل  يب يسيض –

  :رالئديتآ رل ۉب

 زي اإسيب ئلاي سئمئر ايالتادار  ادًئضاياض ئكلتاهلاض هو ئكلادۉضآ وۆگ هؤچرييب ادغۉرهۉد ۉب هد-ند   سئمئر ل غا تاهلاض-اغض –

  .يگۉيغۈ اس ئهۉراۉغ

 :رالئديتآ رل اۇ 

 ؟نيک سًگئئلالد غائلاپئلاد ود  س يض ريزؤد .کر  گ   کم  تا   لۉبلا ئئغلاپئلاد هس يض ،سيضر  چؤ –

 :ئديتآ نئيار بائ

  .سلم  يب پۉلۈب ئلالد غائلاپئلاد نيک چيد غاغاب وادياۇ ،ؤکيريد نئيغاۇد –

 :رالئديتآ رل اۇ 
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 .عل  تدأ يلکاي ىض   ،الطۈب ئلاي ًگييؤيييد ًگيًض   ،رگ  ا   –

 ىل  يب يگۉياۇ هو رل  يدر ي  ا   يگااۇ ند   رل  يکل  يب   .يدػل  تدأ ىل  يب يگۉياۇ ،پئطغئ يًيلا   ًگئًئيغاۇد هو ئدتاز ي اۉًيلا   نئيار بائ

 .يدر ب   لاللاۉه ئلآ ۉبآ يگيرليزو   لاۇ .رل  يدػل  تدأ

 :ررل  ؤيييد هليغ  

 لاۇ .يدتيغا   ئكلئغئم-غاوغۈ ريب ييۆگ ومائچ هيۆتضاۆ ًگئًئتاغت ئكلاپئلاد هو ولۈب اپئلاد ئًاغي ،وۆگ لۈغ تۉد ئزار 

  :يگۈيطاۇ .يدر ؤيليديغا   وادًئياي ًگيًيضۆپرئک ًگئيايرد   ئكلئغئم

 .ئدار ۈض پيييد – ئ؟ضغاوغۈ-ئكلئغئم ًگييؤهؤي ۉب –

 :رالئديتآ

 يکل  يب   ،ئلاي رچ  گ   يرل  ز اإ راپۈت وؤيلگ   وادًئپار ات يکل  يب   ًگيًيپرئک .ررل  ؤيطل  اي کم  چگ   ود  ًيضۆپرئک تاداغب الكد راپۈتر يب –

 .ررل اػيئر ئغئغ پئديآ ئًئر الالرهۉد ادًئر اًک   ًگيًيپرئک ار اپۈت

 :ئديتآ لۇا

 .ىيطچگ   ود  ًيريب يکل  يب   ريل  ؤيديگ ،ىيطچگ   ود  ۆپرئک ريب ريل  ؤيلگ   ،یغۈ .کر  گ   اقرهغۉ يپرئک ريب هد-هًي   .ريدػاي ليًگي   ۉب –

 .ىئضالمۈب لگ  ضؤپ ؤػيک ريب يکل  يب   هو ىئضاهاًجائ صک   چيد ،یغۈ

  .رالئديۉتۉت ليلد   اًئئغلئلتاضار اپ هو هًيگيلتًل  ب   يگۉياۇ هد-ند   رل ۉ در ۈي اػاغي ئياۇ ه،دًيريل  د  يغا   يزئض ۉب رل  يرکۆت

 :ررل  ؤيييد هليغ  

 :يگااۇ تااغمج   ريب

  .ريدپيييد – ريدير  ب   رل  تزي  ا   پئک هًگج  ه ا  و ًگائيغاۇد ،يگااض لاۇ .يلره  ۆدلاإ  ئرئدلا –

 :لاۇ

  .يدييد – ىيرره  ب   ئكلئز ار  هؤگرهۆدلاإ  ئياۇ سيگر د   ىه   –

  :لاۇ ريگالۈيطد  ا   غاوغۈ-ئكلئغئم ادئياه ۉغ رل اۇ 

 .يدييد – کر  گ   کم  تا   يطليمک   ئياۇ –

  .رل  يدکچ   ليه هيۆزئگ يکاي يگۉياۇ ىل  يب ئيارهپ   يگۉياۇ يگۈيطاۇ

 ترإد ًگئلئي يجريد ئيج-329 لاۇ .ئدلۈب ررل  ۆوإد ئلاپاض ًگاي يروإد يگۉياۇ .يدتا   ئكلاپئلاد لئي يدي   لاۇ

 يگۉياۇ .ئدادًئغاي يکاي زۉتاۇ لاۇ تاغو  لۈغ .ئدئمچ وادار آ ماػآغ اًئطئتلآ واۇ ًگئًئيآ يًجيريب ًگيًيگيػرک  يت

 يگيرليزو   يگۈض وادياۇ .يدر يدطک   يًيلا   يگۉياۇ ،پيرب   ۉقريۉب ،ىيچاۆ ئتاياًج   ريب ود  ا   .ئدلاللاۉه ئلآ ۉبآ يريزو  

 يگۉياۇ .يدر ب   هديللد  ۆه ىباي واميل  ۆض ىباي يدر  ک   نئضلا تهم  ادۉه يگۈض وادياۇ .يدر ب   ادارر ج   اطاي وادمار ئبدآ

  .يدتدم  آ ىباي ضراي يريها   ًگئياضار ۈد ند   هديۆروإد

 

 ئلاتتۉه

 

 آق .ئدًئز اۉ ئيۈب يگۉياۇ .يدس يًک   ريب ئلتآ پۉلۉد يطج  ا   يگۉياۇ .ئدر ئداتۉله ىباي نئيار بائ اقطذائ ۉبآ ئدآ يگۉياۇ

 ئالتتۉه ،يگۈض ود  ًل  يرۆدلاإ  ئزار  .ئدهۉرۉب-مۉرۉب هو ئدئس ئرهغئ ئچاض .ئدئيلۉرۉب يچيک هو يلز ۆي کل  گ  ت   ،يدييلد  ب  

 ئيج-330 رل  يرکۆت ادًئر ئدآ .ئدر ۉتاۇ هدًيضۆرضۆک ئكلاپئلاد وۆگ ئتلآ یآ ريب واۇ لئي چاۆ  لاۇ .يچدگ   ايۉرياۇ يگۉياۇ

 ترإد ًگئلئي لۈغ يگۈض واديۈغ لاۇ .رل  يدتا   رئک ئيي اۇيۆگدۉر هدًيريب يميرگيي ًگئًئيآ راپاض ًگئلئي يجريد
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 يگۉياۇ .ئدادًئغاي ظبؤ زۉتاۇ لاۇ .ئدئمچ وادار آ ئهاػآغ ييۆگپغاۈض هًيطيکاي واۇ ًگئًئيآ يًجيريب ًگيًيگيػرک  يت

 هديۆروإد يگۉياۇ .ئدلۈب ريزو   غئر اتضۉه ىباي تدم  آ لالئبدآ ۉبآ يگۈض وادياۇ .ئديۉميه   ىباي تدم  آ ىباي تدم  آ يريزو  

 ئدلۈب تدم  آ ىباي ضراي ىباي حۉي الطۈب يگۈض وادياۇ .يدتدم  آ ىباي ضراي ئًاغي ،ئدضر اي يلکاي يريها   ًگئياضار ۈد

 ./!ىيطتا   تدم  ر   يگااۇ لااغتلالآ ،یغۈ/

 

 يفکت  ضۆه

 

 یادۉغب ،ئليۈب اتر اۇ لاۇ .ئدضًغۉ ئدآ يگۉياۇ .يدس يًک   ريب يطج  ا   يگۉياۇ .يديفکت  ضۆه لالئبدآ نئضمالۉبآ ئدآ يگۉياۇ

 ًگئلئي ييج-333 .يديػيک ريب يلز ۆي کل  گ  ت   هو ئلچاض ار غا ،ئيلۉرۉب قلغاۈت ،يلز ئگ هرهۆض ،يلز ۆي والغئغۈد ،يگکر  

 هو رالئدتر ۉتاۇ ادًئتاغت ئكلاپئلاد يًيفکت  ضۆه يگۈض ود  ًيريل  د  ا   رئک ئًئالتتۉه ييۆگغاي هًيريب يميرگيي ًگئًئيآ راپاض

  .ئدلئر ئديالتآ یآ ئتلآ واۇ ىل  يب تآ ۉب لاۇ .رل  يدػل  تدأ ىل  يب يگۉياۇ

 هلوإددس  غئۉه ييۆگدۉر اًئطئتلآ واۇ ًگئًئيآ ييجۆدر إد ًگيًيگيػرک  يت ترإد ًگئلئي يجريد ييج-334 هديۆروإد يگۉياۇ

 هو ئئغلياب وؤک .يديد  ًيرل  د  ر رک  ض   ًگيرل  يملل  يد   هيۉب .يدػهل  ؤکؤ ه هدر ي   لۈغ هو ئدلآ ئداداغب يمل  يد   هيۉب تدم  آ واضالذۉبآ

 ،ئدهادآ ئلاۉ  تدم  آ .تۉلجۉبآ هو ئلآ ۉبآ ،تدم  آ :ئدر اب ئلاۇغ چاۆ  يگۉياۇ .ئدر اب يرل  يػيک وؤيري  ا   اًئس ائ ئيلاض پئک

 هو ئئغلالوغغۈ يکدأ ًيػاي ئكلاپئلاد .يدد  کاإ  هدًيرل  ػاي اقرهغئ وامغۉد هو ککم  چ   وۉغغۈ .ئدئلتاضار اپ ،ئدر ئتاب

 ئئغلالوغغۈ ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه هد-ند   هدير  ئگ يًيگيليچي  ا   وؤيدا   اًئتايل و   تاداغب ًگيرل  يکر ۆت هد-هليغ   ،ئئغلئچپار اد

 رک  ئ ي پئک وأر اإ ،پئلآ هًيلا   ئًئتايل و   زاودآ يگۈيطاۇ .ئدالغاب پئلاچ يًيًگد   ئكلالدغابزاإ لاۇ ،يگۈيطلۈب وايآ

  .ئدپالۈت رگ  ػل   ريب يلچيۆگ هو يدمل  ج  

 هد-ند   يدر ب  اي اًئياي يگۉياۇ هدکيًليلسيگ ئراپاج ۉبآ ،يگۈيطاپات راباد وادًئلاودآ يگۉيي اۇفکت  ضۆه يريها   ًگيرًل  يهئه

 هًيگيرليها   ًگئداداغب ئياۇ هد-ند   يدر يدکۆ جاإ ااغرهادآغ ئرل اۇ  هو هؤگمتا   ۈقي يرل  يرکۆت ،پئر ئاغچ اداداغب ئياۇ

 يگۆه يميرگيي تدم  آ ،يگۈض ود  ًيير  ب   يگۆررۆگ ئياداغي ۉب ،پيتي   اًئياي ًگييؤيۉب تدم  آ لار او  راپاج ۉبآ .يدتا   رئگؤدئهاۉ

 ىيچاۆ کم  تا   پد   ئياۇ رل  يرکۆت .ئدر غۉ حگؤر گ  ػل   ادًئئغدلارضاپ چاۆ  ًگئداداغب هو يدًل  ز ۆي ئغر غا اداداغب ،پملج   ئلتآ

 تااغمج   ريب وادًئتالاي ًگيًيري   ىي  يد تاو اض ًگئداداغب .رل  يدل  غۆد هدًيگيػاي ًگيرد  ؤغ هو رالئدئمچ ئراغاد وادتاداغب

  :پيلگ   اًئياي ًگيرل  يرکۆت

 .ىئلطغا ادًئتضآ يگۉوۉض ري   لۈغ ورلغۉ حگؤر گ  ػل   ،یغۈ .ًگيلر  ب  يغۈ پئچآ ئيۉوۉض ًگييجلد   ،سيًگط  طل  اي رگ  ا   –

  .رل  يدييد – کيدپيده ا  ليغ   هد-هديۆروإد ًگيطيل   پۉالي .ررل ايلۇ د اًئر ل س ائ وؤمتي   اًئداطاله رل اۇ  يگۈيطاۇ

 هو ئرهاللغۈ-ظغۈ يدلأ ،يدگؤر گ  ػل   ًگيرل  يملل  يد   ،پۉغۈج وۉض .رالئچدآ يرل  تًب   ،ريگالۈيطلآ  تاطۉغر ود  ر ل  يرکۆت رل اۇ 

  .رالئدياز غا عيًگي   سيطغو  ئض رل  يرکۆت .رالئديلۇ د اًئس ائ هو رالئدغار اد ئرۉبجه   رل اۇ  .ئدلغا ادًئتضآ يگۉوۉض ئرالاغر اي

 .ئدپئغآ ود  تد   يمت  ۆض-مۉلۉ ز وؤيده ا  ًيرل  تيبض   هو هًيرکل  ر  و  ئت-ظاد ًگئداداغب ًگيرل  يرکۆت .يدپيچگ   لئي ريب واداالو  ۉب

 نيک رد   .ئدپئلغا پۉلۈب سيجه ا  دًيلا   ئرلايئتائغ ًگيررکل  ۆت لاۇ .رل  يدپيًيدا   يريزو   ًگيًيرل  ز اإ ئيۉلاۇغ ًگئداز ر يغ رل اۇ 

 :هدکيًليلسيگ هددم  آ ئلاۇغ ًگئداز ر يغ يگۈيطاۇ .ئديالمغا پيتر ت  -وۆگز ۆد ،پئغل ۉب رل  ػاي .ئدپۉلۈب واو ۇريکمئ د هيۆزاإ

 ىه   اًئداب ولاض اياض ار اييد ۉب ًگئاغدياب ًگيًض   .ريچگ   ود  جل  د   وادًئياي ًگئتئضاو  ،ريتگ   رگ  ػل   اًئممئلآ ًگئد-اداغب-

  .ئدز اي تاد ،پيييد -ىيرر  ب   يگااض ييۆلکۆه تاداغب

 رل  يرکۆت هدًيگيػاي ًگئداداغب ،پيچگ   ود  جل  د   وادًئلادپغا ًگئتئضاو  .يدلگ   اداداغب ،پيکچ   وۉغغۈ تدم  آ يگۈيطاۇ
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 ًگئًئتالاي تاو اض هو ًگئتايار  ،يگۈيطالمۈب ئوادلغۈ ريب چيد ًگيرل  يرکۆت .يدغو  ئض وۆگ ريب .يدتا   ظو  ئض ىل  يب

 ًگيرًل  يهئه هو يدر يگ هر د  ؤغ تدم  آ .رالئچدغا پيًگلي   ئرۉبجه   رل اۇ  ،يگۈيطلۈب ئلۇ د وچد  ير  گيي ولۈب هًيرل  ز اإ ئرلپاللا

 ًگئداداغب هو ئدر ۉيۉب تغاوۈض ئلادابتامميگا غئي اۇريها   ًگيرًل  يهئه .يدلگ   اًئتاهسئد ًگيًيفکت  ضۆه يريها  

 هًيلا   يػاي هو يدر يتگ   رل  ػگ  ػپ   رئدتغاوۈض پئک اًئر ۉزۉد ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه تدم  آ .يدر ب   يًيطپ  يزو   ئئغلئغابيۉغغۈ

کاي ئكلاپئلاد .رل ۉ ديغۈ ظاب اًئئغس ئچ يگۉياۇ رًالغئۈيئًيۈب ،ئدر ئدز اي ئيۉًيۈب ًگئر رل ادر ض   .ئدلآ  .ئدالغاب پللۆگ ئه 

 کيلز  ؤت-کيرلت   وادايگاي يػاي يگۉياۇ .يدر ب   لاللاۉه ىباي ئلآ يگيرليزو   .ئدر ئدغالغاد ود  ػاي ئيۉلاۇغ ًگئداز ر يغ

  .ئدپات

 

 يتب  

 

 ،ئتابۈي تل  وإد هدًل  گ  

 .ئتابياد راتاي ًگئيامغۉد

 

کايا  تد 

 

  :ريدپيليريتگ   هليغ   ادًئباتيک -يجؤت ئذئر ات-

 ،پۉلۈب هيا   اداداغب هيۉب تدم  آ ولۈب سئطيات هديۆروإد زاإ هدکيليليج  ۆغۆد-يگآ هو ادئمليغار ئتاب ،ادئملئلتاضار اپ ه،دکيلتر ه  

 نل  أ ،يگۈيطلۈب ۈقي يللۆک-يللب   رالئملالوغغۈ هو يگۈًطغ  ۆد لۈي ىل  يب رار مئ لالئضآ يػاي ئكرلاتۉتيۉراۇ يگۉياۇ

 اًئر ل اغ نل  أ يًيگيدًل  يدا   پد   ًگيًييز  اإ رغ   ًگئر ل اۇ  ،يًيگيدًًگ  ي   يرل  يرکۆت .ئدتار اۉغ ريالارهپ   اپار تا   ريب رد   وادًئر پالار تا  

 لاۇ .ئدالغاب پيلگ   رل  ػگ  ػپ   رئدتغاوۈض وادر پالار تا   .ئدر ئاغچ اًئئغًلئبات ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه ييؤممد   .يدر ب   راباد

 وادياۇ هو ئدز اي تاد يالاهاض حۉي ىباي کيلؤلمئبدآ تيغر   ريها   ادر ايًار و  اه هدًيطج  يتي   ًگيًيگيليجۆرئگيد  يگاإ ًگييۆزاإ

 يگااۇ هو ئًئئغدادًئئغًلئبات ًگئياپئلاد ًگيًيريها   ًگئدر ايًار و  اه هو ًگئياضار ۈد ئداطاله يگۉياۇ .يدطل  اي رگ  ػل  

  :ئديتآ يگااۇ هو ئدتار اۉغ اًئياي ًگئًئلآ ۉبآ ئيغاۇد زاإ ،ارضاپ ئتاد ۉب لاۇ .يديگلم  يب ًگئًئتالاي ًگئهاغ يًيگيديؤيري  ا  

  .ًگيرضر  ب  اي ار ادۉب ىل  يب يلا   ًگئر ادهاًئا زاإ ئتاد ۉب .ۈقي نئهاًائ هميک چيد وادًئتالاي ًگئداداغب ًگيًه   –

  .يدتلا   ار ادۉب ئيي اۇچلاي .يدر ب   تاز  ريب کيرلئگؤداي هو ئتاد يگااۇ هد-ند   يدلل  ب   يًيچلاي ريب ئرلابئتائغ ئلآ ئبآ

 ريب لاۇ .ئدر اب پيتؤک ريب ادتاداغب ود  ًيرکل  يًليضؤت ًگئًئر رل ئض تغئز اي رئدر ئدالت هو وادًئئغيگلات-ًگگ   ًگيرکل  ييلؤتئت

 ًگيًيريؤبک ًگئر ياللغا ود  ػاي .ئدپئلغا ود  ػاي لاۇ تاغو  ۉب .يدپلػاي هدر ل  ػاي يليد رد   ادًئياويد ئكلاپئلاد هدر ۆوإد

 يريها   ًگيرًل  يهئه ىل  يب ئكلپلغا لاۇ .ريدکم  تا   رپاض يًيرل  تهم  ۆد هؤگمتر گ  ز اإ ئرل اۇ  هو ااغرهادآغ يرل  تل  وإد ئتادآ

 ًگئًئئغلاآغ ًگيرل  يرکۆت يگاإ واديۉه- :ادتاد لۈغ .ئدپئز اي تاد ريب هگيلؤلمئبدآ تيغر   ريها   ود  ًيليد گًيًيفکت  ضۆه

 ًگيرل  يرکۆت .نئدپئر ئاغچ ئًئر اپۈت رل  يملل  يد   ۉغ ئلاي رط  ک   يًييز  اإ ئكلۉلزۈب يگۈيطاۇ .نئدپئلغا پاتۈغت ود  ًيدر د  

 رگ  ا   .يچدگ   ود  کچؤ -ود  تد   مل اضوۈد ًگيًه   .ئدلۈب ادايئز  يرکل  ه  ر  يمطي  ا   ًگيرل  يملل  يد   ،ىيلو   ئدلۈب پد   يگيليچلگ  ضؤپ

 ًگئداداغب يگااۇ ه،طتا   پد   يًيرغ   ًگئتااغمج   ۉب هو هلطگ   ار پالار ات ۉب ىل  يب رگ  ػل   يزاإ تۉد ،پيدا   کيهلدر  ؤه تيغر   ريها  

  .ئدپئلئز اي پيييد -ررل  ب   يگيرليها  

 :تيغر   ريها   .يدتي   پيلگ   ئتاد ًگييؤيۉب تدم  آ ،ؤکد  ًيطػ  يديا  - ريکيپ يگۉيۈغ ،پلااۇ ئتاد ۉب تيغر   ريها  
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  .يدييد – رؤييۆرئگ رالئملئغر غا-اپمغا ادًئضار آ ًگئتاد يکاي ۉب .عاي ًگگ   –

 :ىل  يب رل  ز ئض کد  ئگ ،پيسرک  ئگ ئتاد لپيگا غااۇ ،پئر ئاغچ يًيطيچلاي ًگييؤيۉب يگۈيطاۇ

 ًگيسيض هو ىئر ار اب وادس ًگئئس ائ ىل  يب رگ  ػل   يلچيۆگ ىه   يدًاي .سيًگيرضؤيم  تا   یارجب   ئًئتارهۈد هبت  ر ه   ًگئياپئلاد سيض –

  :پيرب   تغاوۈض ئلادابتاممغئ چؤلاي لپغا لاۇ اهما   .يدره  ب   تي  يدمأ هًيطيچلاي ًگيددم  آ ،پيييد – ىيرد  ا   پد   يسيًگيرغ

 – ىئر ار اب وادًئس ائ ًگيسيًگيچلاي ئلاي زاهايآ واج ادًئتاهسئد ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه هو راياغغۉ ئًئاغغغۉ تاهسئد –

  .ئدز اي پغاۈج ،پيييد

 هو ئدلۈب واهۆگتب   فؤکت  ضۆه يريها   ًگيرًل  يهئه تدم  آ يگۈيطد  ا   وايب   ئلاودآ ،پيلگ   اداداغب يطيچلاي ًگييؤيۉب تدم  آ

  :يدتا   يػاي ۉغ ،پيدا   تضيگا لااۇ

 يريجا   ليه ئيۉلۈي زئگ يگۉياۇ هو رل  يدر يتگ   هيۆياإ زاإ ،پيديمطک   ئياۇ يگۈض .رل  يدر ۆغۆد وادتاغت ئياپئلاد ود  ر يب وۆگ ريب

 ترإد ًگئلئي يجريد ييج-324 لاۇ .ئداهاغاي پئک ود  يۆگ چاۆ  ،ريگالۈًطک  چ   ليه هيۆزئگ لاۇ .رالئدالاغب ىل  يب

 ئرئداتۉله ىباي يگۈيطاۇ .يدتا   چئ گ هًيمل  أ تر  ئدآ ييۆگغاب هدًيطيکاي يميرگيي ًگئًئيآ ييجۆدر إد ًگيًيگيػرک  يت

 .ئدئرر اهاض ئلآ ىباي تهم  ادۉه ىباي حۉتۉفلۉبآ يريزو   يگۉياۇ .رالئدالد مالل ،پيييد ئغتۉه يگااۇ .رالئدتر ۉتاۇ غائلاپئلاد

 .ئدلۈب ريزو   ئرراهاض وادمار ئبدآ ىباي لزاپ ىباي تدم  آ يگۈض وادياۇ

 

 ئغتۉه

 

 ييلد  ب   آق ،ئليۈب اتر اۇ ئغتۉه .ئدل غاغاه ئدآ ،پۉلۈب سيًک   ريب يطج  ا   يگۉياۇ .ئدر ئداتۉله ىباي لزاپ نئضمالۉبآ ئدآ يگۉياۇ

 يميرگيي لاۇ .رالئدتر ۉتاۇ ادًئتاغت ئكلاپئلاد ئئغتۉه ،ريگالۈًطک  چ   ليه هيۆزئگ ًگيًيفکت  ضۆه .يديػيک ريب يلز ۆي رل  ۆگ هو

 يجريد ئيج-356 .ئدۈلي تاز  هدًيلا   يگۉياۇ غاغاب وادئملاپئلاد .ئدلۈب اپئلاد وۆگ ظبؤ يميرگيي یآ ئتلآ لئي زۉۇلد

 يگۉياۇ ،يگۈض واديلۈب تاپو   هلوإددس  غئۉه ماػآغ ييۆگدۉر هًيطيدي   واۇ ًگئًئيآ يًجيکاي ًگيًيگيػرک  يت ترإد ًگئلئي

 ولۈب ئطئغابيۉغغۈ ًگييلو إددس  غئۉه هد-ند   يچدگ   ايۉرياۇ يگۉياۇ هلوإددس  غئۉه ىباي رايئتاغب هلوإددسز  ائ ئلاۇغ

 يرکۆت هد-ند   ئدئمچ ئغر غا ار ايئتاغب ،پۉلۈب أگؤ ود  تي  يي لاۇ ىيگت  کۆ بئض .يدتا   تضلا هؤگرهۆدلاإ  ئبئجاد ىيگت  کۆ بئض

 ااغمتاغۈب وادئملاپئلاد ييۆزاإ ئئغتۉه .ئدر ۉيۉب يگم  تيگ هغو  ئض اًئطئغر غا ًگئر ايئتاغب ،اياتضۉزۉد ه،ًيرگ  ػل   نل  يد   هو

 مالل ،پيييد ئغيات يگااۇ .يدر ب   ايۉلاۇغ زاإ ئئغلاپئلاد ادلئي يجريد ييج-363 هو ئدتاغۈب ييۆزاإ لاۇ .رل  يدتا   رۉبجه  

 هديۆروإد يگۉياۇ .ئدئز ار يغ تدم  آ ۉبآ يريزو   يگۉياۇ .ئدئمچ وادار آ ادًئر ل اتر اۇ ًگئلئي يجريد ييج-363 لاۇ .رالئدالد

 !وۉلطۈب يتدم  ر   ًگئيلااغتلالآ ار ل اۇ  .ئدلۈب ضراي ىباي حۉي ىباي کيلؤلمئبدآ يگۈض .ئدر ضاي ىباي حۉي يريها   ًگئياضار ۈد

 

 ئغيات

 

 ئغتۉه .ئدر ۉد پۆکئ چ هًيچاي ند   يزئگ يکاي يگۉياۇ .يديػيک يلز ئگ ئواه هو ئليۈب اتر اۇ لاليل ئغيات يريها   ًگيرًل  يهئه

 يجريد ييج-367 هدر ۆوإد لۈغ تۉد .يدتا   ئكلاپئلاد وۆگ ظبؤ یآ سيکض   لئي يدي   واۇ لاۇ ،يگۈيطر  ب   غائيات ئئغلاپئلاد

ً  ۆ ر ىباي وۇطرئد ؤًًف   اغجۉغ ۉبآ هلوإددد  ۉزآ ييۆگغۈد هدًيسيکض   واۇ ًگئًئيآ مار ياب ًگئلئي  ًگييۆزاإ واضاد هلوإددک

-943/ يجريد ييج-331 ادًئر ئدآ .ئدلئر ئػبات يگاي اۇگيرليها   ًگئداداغب .يدر ۆدلاإ  ئرايئتاغب هلوإددسز  ائ ئيالۈغيغاۇد

 ئكلاپئلاد ىل  يب رۇز ئئغيات هلوإددا  داب ئلاۇغ ًگييلو إددد  ۉزآ ييۆگغاي ،اًئز ۉۇلد واۇ ًگئًئيآ تر  ه   ًگئلئي /ئداليه ييج
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 وادئملاپئلاد ييۆزاإ لاۇ ،يگۈًطت  ي   راباد يگااۇ .ئدل ات ييۆگغئک ئكلاپئلاد هو يدتا   اغضطۉت ،پيرۆغۆد وادًئتاغت

 رۉذػه   يگۉياۇ .يدتا   چئ گ همل  أ ئالب هدًيطج  يگ يًجيلکاي ًگئًئيآ مار ياب ًگئلئي يجريد ييج-393 لاۇ .ئدتاغۈب

  .ئدر ۉيطاه ىباي حۉي ىباي رۉيطاه يريها   ًگئياضار ۈد هديۆروإد يگۉياۇ .ئدر اب يريزو  

 

 رئدلا

 

 اتر اۇ لاۇ .يؤدهًۆي ئدآ يگۉياۇ ،پۉلۈب سيًک   ريب يطج  ا   يگۉياۇ .ئدر ئداتۉله اقطذائ ىباي تدم  آ شابپآ ۉبآ ئدآ يگۉياۇ

 لۈغ لاۇ .يدتيگ مادآ هؤگرهيتگ   ئياۇ .ئدادذئياتاب رئدلا ،ادياداغۈب وادئملاپئلاد ييۆزاإ ئغيات .ئدالًر ئز اۉ نک  -زآ ،ئليۈب

 يگۉياۇ الكد .ئدر ۉتاۇ ادتاغت ييۆگ ييجۆچاۆ ًگئيآ لۈغ .يدتي   پيلگ   اداداغب ييۆگ ايًآ هًيطيکاي ًگئًئيآ از ار اۇ ًگئلئي

 ًگئًئيآ وابرغۉ ًگئلئي يجريد ييج-422 لاۇ .يدتا   ئكلاپئلاد وۆگ ريب واۇ یآ چاۆ  لئي ريب لئرق لاۇ .رل  يدػل  تدأ ىل  يب

 ىباي پئجاد لزالپۉبآ يريزو   يگۉياۇ .ئدادًئغاي يکاي ىط  گض   تاغو  لۈغ لاۇ .ئدئمچ وادار آ ماػآغ ييۆگغاب هًيريب واۇ

 واماي هو يررل  يها   ًگئياضار ۈد .ئددۉي ىباي رۉيطاه ىباي حۉي يريها   ًگئياضار ۈد هديۆروإد يگۉياۇ .ئديامۉغي

 .يدر رل  ۆوإد ئلاپاض ًگاي يروإد ًگئر ل اۇ  .رالئدتار ابائ واداػئتاپ زۉۇلد يضر  ب  ي   واهاض ولۈب ئرالئچاغر غۈ ًگيًيطلک  اۆ 

  .ررل  يدپير-يتگ   ادئاغبۉر ريب ئلاي رل ۈب تايگطآ اقهالتاي ند   ئًئدآ ًگئًئضز ۉۇلد

 

 يتب  

 

  ،رۉذػه   ،يطلي   واهاض يديػيک زۉۇلد

  .رۉذػه   ئدلۈب ،پيييد يريها   واضار ۈد

 

 ،ضراي لاۇ هد-ند   تدم  آ ۉ-نئيار بائ

 .رۉيطاه يکاي ،کيلؤلمئبدآ يکاي ،حۉي يکاي

 

کايا  تد 

 

 هًيطيدي   يميرگيي ًگئًئيآ ييجۆچاۆ ًگيًيگيػرک  يت ترإد ًگئلئي يجريد ئيج-389 ىيگت  کۆ بئض هلوإددً  يمي   واتلۈض

 ىباي ضراي ىباي کل  اي ورضالآ .يچدگ   هًيلا   يگۉيي اۇلکۆه واضار ۈد يگۈيطاۇ .يدًگي   ادًئممئلآ ًگيور ه   ئدۉي ييۆگغاب

 هدًک  ز اۉ ،پيدا   تًب   يًيطيدلأ ًگئر ل اۇ  .ئدتۉت ئدۉي ىباي کيلؤلمئبدآ وادر الئيلاهاض هو يدلگ   ار ادۉب ود  تًک  ز اۉ ئلآ

 ادايز غا ئًئتاغيتاپ زاإ لاۇ .يدتا   تباز  تئدماه واتلۈض ئياضار ۈد ظۉتۉت .ئدلۈب مئيگۉياۇ تًک  ز اۉ هو درايًار و  اه .ئدتار اۉغ

 ًگئلئي يجريد ييج-421 ادًئر ئدآ .ئدلاض اًئتضآ اقيآ يرل  د  ر رک  ض   ،يدتا   تباز  ئياداج پالتاغو  هؤچرييب لاۇ .ئدر غۉ

 تهم  ادۉه ئلاۇغ يگۈيطاۇ .يدتا   چئ گ همل  أ ئالب ييۆگپغاۈض ه،يۆدر إد يميرگيي ًگئًئيآ يًجيريب ًگيًيگيػرک  يت ترإد

 تباز  يلکۆه هو يدکچ   ليه هيۆزئگ ًگئًئيغاۇد ،پيلگ   تئدماه ىباي تغۉطه   ئيغاۇد يگۈض وادياۇ .يچدگ   ايۉرياۇ يگۉياۇ

  !ىيطتا   تدم  ر   ار ل اۇ  لااغتلالآ .يدتا  
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 نئيلا

 

 ود  ًت  اإ وؤد  ييۆد رئدلا .يؤدجۆددۆردب   ئدآ يگۉياۇ .يدس يًک   يطج  ا   يگۉياۇ .ئدر ئدلا ىباي اللئبدآ راپاج ۉبآ ئدآ يگۉياۇ

 هديۆروإد ًگئمئيلا .ئدلۈب اپئلاد لئي ترإد لئرق لاۇ .ئدر ۉتاۇ ادًئتاغت ئكلاپئلاد ىل  يب يهۆکئ د کيرلغ  ۆدضار يه يگۈض

 تهم  ادۉه پئلات ۉبآ گب   لۉرۈغت ،تۉواد واميل  ۆض ۉبآ گب   ئراغچ ئرلالۉلاۇغ ًگغئۉلجض   ىباي لئيايکه ،يضر  ب  ي   ۉقلجض  

 ههزر  ۈد هو رل  يدليرت  ئگ وادًئضاباۇ رۉت ًگئيار ادۉب ادلئي يجريد ييج-425 غۉباي اضۉه ولۈب ئغادًئر غا ًگئر ل اۇ  هد-ند  

 هو ًگئيايز غا هلوإددً  يمي   ىباي تغۉطه   هلوإددر  ئداز  هدً  ض   ۉب .رل  يدلگ   اياضار ۈد ود  هزر  ۈد ادلئي يجريد ئيج-426 .رل  يدتيگ

 ،پيًگلي   الطۈب ررل  گ  ػل   لاۇ .يدر ب  اي وۉغغۈ ىيچاۆ کم  تا   پد   ئرالئلۉللجض   رکل  س  گ   هؤچي لاۇ .ئدئضاػئتاپ ًگئياضار ۈد

  .رل  يدلگ   ايز غا پئچغا

 ظو  ئض هدر ي   ريب ئلتآ حايله ا  دًيتيبض   وااليادياد .ئدار اۉغ هًيًگج   ًگئر ل اۇ  ادلئي ييج-421 تغۉطه   واتلۈض يگۈيطاۇ

 زاإ ئياضار ۈد يررل  يها   ۉقلجض   .يدز اۆ ئًئضاهات وادياضار ۈد هو يدلگ   پئديغا ايز غا ،پيًگلي   تغۉطه   واتلۈض .رل  يدتا  

 .رل  يدغۆلئب ادًئر ل ار آ

 هغو  ئض اًئطئغر غا يگۉياۇ هدر ي   ىي  يد کم  ي   عئهۉلتغۉ ريها   ولۈب يريها   يگۉياۇ .يدتيگ پار ات ااغر ائ ورضالآ لپآ ريها  

  .يدليًگي   هو ئدئمچ

 .ئدغارياۇ ادًئتاغت کيرليها   ييۆچگًئد هيۆچاۆ واۇ ًگئًئيآ وابرغۉ ًگئلئي يجريد ييج-455 هو ئدر اب هير   ورضالآ لپآ

 ريب هو يدتيگ هًيغو  ئض مۉر ادلئي يجريد ئيج-456 لاۇ .ئدلۈب يلکۆه يگۉيي اۇررل  ي   ريؤبک ًگئياضار ۈد هو اقر ائ ،لبؤيج

 يجريد ييج-468 لاۇ .ئديلۇ د هير   ييۆگغاب اًئز ۉۇلد يميرگيي ًگئًئيآ تر  ه   ًگئلئي لۈغ .ئدلآ پئضاب يرد  ؤغ ئلاۉ 

 پئک نيک- ادًئر از اب رگ  ػل   هو ئدتۉت ئراطيلا ،پيًگي   ئًئضاػئتاپ مۉر هدغو  ئض .ئدار اۉغ هًيغو  ئض مۉر هد-هًي   ادلئي

  .ئديلۇ د اهۉر لاۇ ،يگۈيطر  ب   تاطۉغر هو ئدالػئاغب ئياۇ ايگر ۈض .ئدر مائچ -گ  ػ  ره  ب  

 ادًئغاب ًگئًئيآ يًجيريب ًگيًيگيػرک  يت ترإد اد-اي ادًئر ئدآ ًگئًئيآ راپاض ًگئلئي يجريد ئيج-469 ورضالآ لپآ

 ىباي لئيايکه ىباي تۉواد ىباي ورضالآ لپآ ىباي اػکيلؤه واتلۈض ايۉرياۇ يگۉياۇ يگۈيطاۇ .يدتي   اًئئغرلايئتاغب کيلتيذغ  

  .ئدلۈب يگل  ئب ريب ًگييۆلکۆه يگۉياۇ واضار ۈد هو يچدگ   ۉقلجض  

 

 ئداتۉله

 

 ،رۈد ،ئليۈب ىئز اۉ لاۇ .يدس يًک   ئلتآ مل آ  يطج  ا   يگۉياۇ .ئدمئيلا ىباي تهم  ادۉه ىباي لالئبدآ نئضمالۉبآ ئدآ يگۉياۇ

 يهۆکئ د کيرلغ  ۆدضار يه ئداتۉله ،يگۈض ود  ًت  اإ وؤد  ييۆد نئيلا .يديػيک ئللالغاض کر  يض   هو يلز ئگ ار غا ،يگکر  يادۉغب

 هو ادئمرلادًيد ،ادئملاوالت لاۇ .ئدلۈب اپئلاد وۆگ هؤچرييب هو یآ يکاي لئي زۉۇلد واۇ لاۇ .ئدر ۉتاۇ ادًئتاغت ئكلاپئلاد ىل  يب

 ۉبآ يگۈض .يدر يرج   تدم  آ يريزو   يگۉياۇ .يدتاإ وؤد  ييۆد ادلئي يجريد ييج-487 لاۇ .ئدئلاي نئيلا هدکيلؤييۆديرکت  

 يگۉياۇ ند   يگيرليها   تاداغب .يدد  ًيلا   ًگئياػکيلؤه واضار ۈد هديۆروإد يگۉياۇ .ئدلۈب ىييض  ۆد ىباي تهم  ادۉه اغجۉغ

  !ىيطتا   تدم  ر   يگااۇ لااغتلالآ .يدتا   اًيب لي اۇيۆگغئک واتلۈض ئالدتاداغب .يدد  ًيلا  

 

 رادزاتضۉه
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 ئكيغئ ،يلز ۆي يرکۆت ،ئليۈب ىئز اۉ لاۇ .يدس يًک   يرکۆت يطج  ا   يگۉياۇ .ئدئداتۉله ىباي تدم  آ شابپل ۉبآ ئدآ يگۉياۇ

 ئكلاپئلاد ىل  يب يهۆکئ د کيرلغ  ۆدضار يه رادزاتضۉه ،يگۈض واديلۈب تاپو   ئداتۉله .يديػيک ييلد  ب   آق هو يلز ئگ

 ًگيًيگيػرک  يت ترإد ًگئلئي يجريد ييج-512 ادًئر ئدآ .يدتا   ئكلاپئلاد لئي ئتلآ يميرگيي لاۇ .ئدر ۉتاۇ ادًئتاغت

 چئ گ هيۆياإ ئكل-ئالب ود  يۆياإ ئياپ اػکيلؤه هديۆروإد ود  ا   ئكلاپئلاد يگۉياۇ .يدتا   چئ گ هًيمل  أ تر  ئدآ ادًئيآ يًجيکاي

 ئرئدآ .ئدلۈب اديپ   هًتيپ ئيلاض پئک هدمل  أ هو ئكرلاجۉب-مل ۉب ،پيلۆگ هؤچرييب هو یآ ترإد لئي ترإد ادياضار ۈد .يدتا  

 .ئدلاض هبيتر ت   يرل  ػاي هو ئدلآ هًيلا   ئياضار ۈد ،پيلگ   اياضار ۈد ادلئي يجريد ئيج-490 اػکيلؤه ىباي تهم  ادۉه واتلۈض

  .ئديلۇ د ااغر ائ يزاإ هو يدر ب   ار ايجاض واتلۈض يررل  ي   يًلچ   الذاب ؤت وادًئتايل و   ايز غا

 يگل  ئب ئلاۉ  ًگئًئتايل و   واضار ۈد ييۆگ ايًآ هًيريب وۇا ًگئًئيآ تر  ه   ًگئلئي يجريد ييج-493 رايجاض واتلۈض يگۈيطاۇ

 ادلئي يجريد ييج-495 .يدل  ي  ا   ئًئتايل و   واضار ۈد ،پيًگي   هدغو  ئض ئاغتًئتلآ ىباي ىييض  ۆد تادر يها   ولۈب هدًيلا  

 لئيار بج   /ئدپۉلۈب واتضۆرکۆت ظۉتۉت هدًيلا   ًگئًئر ل اباب-اتا/ ولۈب ادًئتضل غۈ ررل  ي   يًلچ   اًئغالب   ؤت وادًئر اًک   ًگئيۉذيج  

 ًگئًئيآ تر  ه   ًگئلئي لۈغ ،پئئمچ ود  يۆيگاإ يگۉياۇ رايجاض واتلۈض .يدتا   عيرئي اياضار ۈد راهاۇ ىباي واد رادلا

 ىباي ىيکت  چک   تۉواد ىباي ىيکت   تهم  ادۉه ايگر ۈض .يدر ۆدلاإ  هو يدًگي   ئياۇ هدغو  ئض ادًئياي ًگيسيرهت   هدًيطيکاي

 ئدتر ۉتاۇ هدًيري   ًگئياد راد-لا ،پيدا   ئراتۉتيۉراۇ ًگييۆزاإ ئياد ار غا ئلآ ىباي گب  يآ ورضالآ ىباي واد چغاهات نئيار بائ

 تايل و   ًگيگ لاۇ يگۈيطاۇ .ئدلآ هًيلا   يًيرل  ػاي ًگئدر ايًار و  اه لاۇ .ئدالد مالل ،پيييد واد چغاهات يگااۇ هد-ند  

  .يدر يگ اًئمئطغئ ئلتاوو لۉ يگۉياۇ
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 :ررل ئدپئديآ تاياو ۇر هليغ  

 زاإ يگۈيطاۇ .يچدگ   اًئتاغت ًگئًئضاتآ ورضالآ کيلؤه ئلاۇغ يگۉياۇ ،يگۈض واديلۈب تاپو   نئيار بائ تغۉطه   واتلۈض

 رشت   ئلاي ار التآ صييض   ليدا   وادًئياي ًگئًئيغاۇد اغ مادر بؤ واتلۈض .يدتا   تضلا هؤگرهۆدلاإ  ئياغ مادر بؤ واتلۈض ئيغاۇد

 .ئچدغا ئلاي والال

 هًيگيليچرؤکاًپ   ًگئر ايجاض واتلۈض ييۆزاإ ند   ود  ر ي   لاۇ .ئدر اب ايارهک   ود  ر ي   لاۇ .يدتيگ اياتطيض وادايز غا لاۇ ايگر ۈض

 .يدتا   ظو  ئض ىل  يب ورضالآ ،پيلگ   اًئممئلآ ًگئيايز غا .يدکچ   وۉغغۈ ىيچاۆ کره  ب   که  ئک يگااۇ رايجاض واتلۈض .ئدالاۇل

 واتلۈض يگۈيطاۇ .ئچدغا پيًگلي   ييۆگغۈد هيۆدر إد واۇ ًگئًئيآ مار ياب ًگئلئي يجريد ييج-512 ورضالآ کيلؤه

 يزاإ ،ئدتر ۉتاۇ ادئملاػئتاپ ئياۇ ،پيرب   اغ مادر بؤ هديۆکمئ د ئراتۉتيۉراۇ ًگييۆزي اإيۆلکۆه واتطيدًيد هو ايز غا رايجاض

  .ئديلۇ د الذاب

 واتلۈض .يدًل  ز ۆي الذاب هو ئچدغا وادايز غا اغ مادر بؤ .يدلگ   پئديغا ورضالآ کيلؤه ،يگۈض واديايلۇ د رايجاض واتلۈض

 ورضالآ کيلؤه .ئديلۇ د ايز غا ىل  يب رگ  ػل   اغ مادر بؤ يگۈض-واۇ .ئدتار اۉغ رگ  ػل   ااغهالئغر غا ئياۇ ،يگۈًطت  ي   راباد ار ايجاض

 رگ  ػل   يگۈض .رالئدتار اۉغ هًيمل  أ تر  ئدآ ،پۉتۉت ئياۇ ادًئر الاغد وار فاض هو رالئدرل اس ائ ئياۇ .ئچدغا ود  يۆيگاإ ًگئر ل اۇ 

 ييج-512 يگۈيطاۇ .ئدلۈب تاپو   ادالر ائ اػکيلؤه ىباي تهم  ادۉه ئكر اييگر ئب ادلئي ۉغ تۉد ه،د-هليغ   .ئديلۇ د الذاب

 .يچدگ   هًيلا   ًگئر ايجاض واضار ۈد ظۉتۉت هو يلکۆه اقر ائ هًيريب يميرگيي ًگئًئيآ راپاض ًگئلئي يجريد

 

 تيغر ت  ضۆه
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 هو ئللالغاض ىئز اۉ ،ئلچاض هله   ،يلز ئگ وۉيغۈ ،ييگکلر   ئسئرهغئ لاۇ .ئدر ادزاتضۉه ىباي لزاپ رۉيطاه ۉبآ ئدآ يگۉياۇ

 وۆگ يکاي واۇ زۆي چاۆ  ىل  يب يهۆکئ د کيرلغ  ۆدضار يه ،يگۈض وادر ادزاتضۉه تيغر ت  ضۆه .يديػيک ئلييگالاه ًگيگ

 .يدًگي   ئًئالض اجار غا هدغو  ئض .يدکچ   وۉغغۈ ااغر ائ رايجاض واتلۈض هديۆروإد يگۉياۇ .ئدر ۉتاۇ ادًئتاغت ئكلاپئلاد

 :ريدپيييد هليغ   ادار اب ۉب يززۆ ه

 

 يتب  

 

 ،ىئلطغا ئالب مادئه ،ًگيًض   ید   يگؤجيتي   لئآل يگۆهراإ

 .وۉلطۈب ىل  يب يرلل  ز  ئگ قالياي ،کؤ ت ًگيتر  غا  - ئيػآ

 

 ه،للک   ريب رد   کيدلم  يگا   ًگائدار ئه-گطل  اي ًگيًض  

 .ىئلطغا پۉلۈب ادئج ود  ًت   ید   ئغاب ًگئالض اجار غا

 

 ئياۇ هو يدر ب   اغ تئدماه ئيالۈغيغاۇد زي اإيۆلکۆه اقر ائ ،يگۈض ود  ير  ۆدلاإ  ئًئيامغۉد ،پيًگي   هدغو  ئض رايجاض واتلۈض

 شاد ئاغدياب ًگيًيتل  وإد ًگئر ايجاض ىل  يب رل  ػيًگي   هؤچرييب ئلاۉ  ۉغ .ئدتر ۉتاۇ ادالر ائ هديۆکمئ د ئراتۉتيۉراۇ ًگييۆزاإ

 وۉيۈب هو ىئبات اًئيارهپ   يگۉياۇ ئرل اغ نل  أ .يدػرل  يب هتل  وإد ريب ئرپالار تا   ًگيًيرل  لک  اۆ  مۉر ،تًيد ،رکۆت .يدليرت  ئگ هدًل  ب  

  .رل ۉ دلۈب

 هدکيًليلسيگ رادزاتضۉه ىباي لالئبدآ واضالذۉبآ ئيغاۇد يگۉياۇ .ئدر ۉتاۇ ادئملاپئلاد تيغر ت  ضۆه يريها   ًگيرًل  يهئه

 ئلاۉ  هدکم  تلگ  يب   ئياۇ هو ئدالتارهۈد ئياۇ صيبد   ريها   .يدػرل  يب ىل  يب االداض ىباي صيبد   ريهه ا  و ئچدغا وادتاداغب

کاو هدر ي   لۈغ اچياتيۉت رار لا ىل  يب ئيغاۇد يػاي زاإ ؤت پالتاغو  هؤچرييب لاۇ .يدتا   رل لالااغت  .ئدتۉت ه 
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 هو رل  يدر ؤيدا   ئكلئچۉلزۈب تااغمج   ريب ود  ر ل  يًليد مارر ۈد هدًيرل  لک  اۆ  سيروئت هديۆروإد ًگيديغر ت  ضۆه يريها   ًگيرًل  يهئه

 تاذيج هو کم  تا   ۈقي يًييز  اإ ئكلۉلزۈب ًگئر ل اۇ  تيغر ت  ضۆه يريها   ًگيرل  -ىيهئه .رالئدر ايالي ئًئول آ  ًگييؤًتيپ ريدر غ  

 واۇ ًگئًئيآ ظۈب ًگئلئي يجريد ئيج-529 .يدلگ   هس يروئت ىل  يب رگ  ػل   يلچيۆگ هو يدتا   تک  ر  د   يزاإ تۉد ىيچاۆ کم  تا  

 ود  ر يب /!وۉطيغۈ سئضوادلغۈ ئرل اۇ  لااغتلالآ ،یغۈ/ ئراپۈت ريب (ود  ر ل  سيًطيد] )وادر ل ادئدل اه ييۆگپغاۈض هًيطيدي  

 هو ًگيًيريل  ۆتۆض تل  وإد ،پئلئر ادآغ ئغادياب عئياغاي يگۉياۇ .رل  يدر ۆدلاإ  پالالچئپ ئياۇ ،پيلۆکإ د هيۆتضاۆ يگۉياۇ

 ئيج-436 لاۇ .ئدلۈب اپئلاد وۆگ چاۆ  يميرگيي یآ ئتلآ لئي يدي   واۇ لاۇ .ئدلۇ د واديغا يگت  ا   ًگييۆزئگ ًگيًيرل  گر  يد

  .ئدپۉلۇغد ييۆگغاب هًيطيدي   واۇ ًگئًئيآ مار ياب ًگئلئي يجريد

 

 تئغار 
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 ًگئًئئغيللۈب تيذغ   يگۉياۇ ،يگۈض ود  يۆگ واۇ ،يگۈًطت  ي   اًئئغرلايئتاغب کيلتيذغ   تيغر ت  ضۆه يريها   ًگيرًل  يهئه

 ًگئًئيآ ظۈب ًگئلئي يجريد ئيج-529 يگۈيطاۇ .رالئدالآغ پئک هًيهۆلاإ  يگۉياۇ ئكيل اد .يدتي   اداداغب ئراباد

 -لليب ۉدئغار -را  - يگااۇ .رل  يدػل  تدأ ىل  يب رۉيطاه راپاج ۉبآ يريها   ًگيرًل  يهئه ئلاۇغ يگۉيي اۇيۆگغاب هًيطيدي   يميرگيي

 ىل  يب ئراز اي هو ريکيپ يگۉيي اۇرل  ػاي لکۆه .يدر ۆدضاإ پللۆگ يًيػاي ئكلاپئلاد لاۇ .رالئدالد مالل ،پيييد

 .يدلگ   اداداغب تغۉطه   واتلۈض ييۆگدۉر هًيغبؤ واۇ ًگئًئيآ ظۈب ًگئلئي يجريد ئيج-530 ئرئدآ .يدػهل  ؤکؤ ه

 ًگيرًل  يهئه تغۉطه   واتلۈض .ئدلۈب واػيرپ   يػاي يگۉياۇ هو يدتيگ پار ات لۉضۈه وادتاداغب تيغر   يريها   ًگيرًل  يهئه

 .يدػل  تدأ ىل  يب لليمري  ل ۉمئالتيۉه-لا   يريها   ًگيرًل  يهئه هد-ند   ئدتاغۈب وادئملاپئلاد ييلليب تيغر   يريها  

 /!وۉطيغۈ سئضوادلغۈ ئرل اۇ  لااغتلالآ ،یغۈ/ تااغمج   ريب ود  ر ل  سيًطيد .يدتيگ پار ات اياذئطپائ تيغر   يريها   ًگيرًل  يهئه

 کيلتيذغ   لاۇ .رل  يدر ۆدلاإ  پالالچئپ ئياۇ ،پيدا   مۆجۆد هيۆتضاۆ يگۉياۇ ود  ر يب ادًئيآ از ار اۇ ًگئلئي يجريد ييج-532

  .يدکچ   اًئغاب ئًئهاج

 یآ چاۆ  لئي يکاي لي اۇًلچ   هيۆيۆگ ىي  گ   ئيۉيۇد کيلتيذغ   هو ود  ا   ظۈي ئًئهاج ئكلئياپ ؤت ود  يۆگ ىل  يػل  تدأ ىل  يب تئغار 

ً  ج   ئًئر اب ًگئر ل اۇ  لااغتلالآ .يدد  ر بؤ وادياۇ نک  -زآ اد-اي ئدادًئغاي يکاي زۉتاۇ لاۇ .ئدلۈب اپئلاد  !ىيطتا   يتً

 

 ئفاتۉله

 

 ىباي تهم  ادۉه يطب  طيي تًل  ب   يگۉياۇ .يدتهم  ادۉه ئدآ ئلتارهۈد يگۉياۇ .ئدلالئبدآ ۉبآ يطي  يۆک کر  بؤۆه يگۉياۇ

 ئيج-530 .ئدغارياۇ هديۆگغئک ئكلاپئلاد لاۇ وۆگ لۈغ ،ادًئر يالاداغۈب وادئملاپئلاد يديغر   .يدلليب رادزاتضۉه

 ًگييۆزاإ لاۇ .رل  يدػيدا   واميپ  -يددأ ىل  يب يگۉيي اۇچيک-ئلي اۉ يۆگغۈد هًيسيکض   واۇ ًگئًئيآ ظۈب ًگئلئي يجريد

 ئتاغت ئكلاپئلاد .ئدادر ئضاپ ادياضمآ-لآ ئاغدياب کيکلييب   يگۉياۇ .يدتا   يرل  ػاي رۉذػه   هديۆروإد ود  ا   ئكلاپئلاد

کاو يگۉياۇ ،پيلۆگ ريب يميرگيي یآ چاۆ  لئي ترإد يميرگيي  ًگئلئي يجريد ييج-555 لاۇ .يدلس  ب   ىل  يب ئاغمتۉت ه 

 ئًجئز ۉۇلد ىط  گض   زۆي ترإد لاۇ .يدتا   چئ گ هًيمل  أ ئكلئالب ييۆچگًئد هًيطيکاي ًگئًئيآ يًجيريب ًگيًيگيػرک  يت ترإد

 لااغتلالآ .يدر ۆض رۆهاإ لئي ئتلآ عئمتلآ لاۇ .ئدپۉلۇغد هًيطيکاي واۇ ًگئًئيآ يًجيکاي ًگيًيگيػرک  يت ترإد ًگئلئي

ً  ج   هو ىيطتا   تدم  ر   يگااۇ  !ىيطتا   يتً

 

 تيًجت  ضۆه

 

 ،یغۈ/ تيًجت  ضۆه يريها   ًگيرًل  يهئه يًرج  ه   ًگئياضمآ هو يرۆد ًگييؤک ئًئتاغت ئكلاپئلاد يگۈض وادئفاتۉله مامائ

کاي ًگييۆزاإ /!وۆطتر اإ ىل  يب يتدم  ر   ئياۇ لااغتلالآ  راففاز ۉلمۉبآ يريها   ًگيرًل  يهئه لاۇ .ئدر ئديالتارهۈد ىل  يب کم  تا   ئه 

 هديۆروإد ور  ۆض مۆکئ د ئلتلادآ يگۉياۇ .يدر ۆض رۆهاإ پئضاًئه گؤو اإ لاۇ .يدلليمري  ل ئفاتۉله مامائ ىباي پۉضۉي

ي يۆگدۉر هًيسيکض   ًگئًئيآ يًجيريب ًگيًيگيػرک  يت ترإد ًگئلئي يجريد ئيج-566 .رل ۉ دلۈب تادار -ادۉضآ رل  يکدأ مل  أ

-510 لاۇ .يدتا   ئكلاپئلاد ،پۆرۆض مۆکئ د وۆگ ئتلآ لئي ريب واۇ لاۇ .ئديهالاهات ىل  يب يلي   واز اد ئراداب رۆهاإ يگۉياۇ

  .يدپيًاي ؤييۆد ادًئغاب ًگئًئيآ يًجيکاي ًگيًيگيػرک  يت ترإد ًگئلئي يجريد ئيج

 

 تضم  اتضۉه
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 يًجيريب ًگيًيگيػرک  يت ترإد ًگئلئي ئيج-566 ،يگۈض وادياوغغۈ هًيتدم  ر   ًگئيادار اي تيًجت  ضۆه يريها   ًگيرًل  يهئه

 يگۉياۇ .رل  يدػل  تدأ ىل  يب واضاد تهم  ادۉه ۉبآ لليمري  ب تضم  اتضۉه يريها   ًگيرًل  يهئه ئلاۇغ يگۉياۇ ايۉياۇ ًگئًئيآ

 ىباي تهم  ادۉه چر  لپ  ۉبآ يريها   ررل  يها   يػيک ور  ب   پيتر ت   هًييۆگز ۆد تل  وإد يگۉياۇ هو وار ۉد کيد هدًيرل  ػاي کيػل  تدأ

کاي يگۉياۇ هپيزو   تًل  ب   لاۇ .ئدلۈب هيا   اًئيارپض   کيرليزو   وۆگ لۈغ تۉد لاۇ .ئدلالئبدآ  .يدػلل  ز  ئگ ىل  يب اقلمۈب ئه 

 يجر  لپ  ۉبآ هديۆروإد يتل  وإد زاإ لاۇ .يديدل  ب   تئاغض ىباي تدم  آ راپاج ۉبآ يريزو   ًگييلليب تيًجت  ضۆه يريها   ًگيرًل  يهئه

 ،يگۈض واديلۈب ريزو   چر  لپ  ۉبآ هو ود  ًيرًل  ػ  ل  تدأ ىل  يب تضم  اتضۉه يريها   ًگيرًل  يهئه .يدپيديمطک   ئياۇ هو ئدپئدئًجائ

کاي ئكلاپئلاد ىيچاۆ کيػل  تدأ ار اپاج ۉبآ  ،اًئداب ىت  ي   هيۆياإ رل اپئلاد لاۇ .رالئدر ئاغچ پئديآ ئًئاغلمۈب ريزؤد ادًئه 

 .رالئدالغات او ۉض يًيدط  ج   يگۉياۇ .رل  يدر ۆدلاإ  ادئملئميل  اًئيارهپ   ىي  يد ًگيرۆدلاإ  هدر ي   لۈغ تۉد ئياۇ ًگيجر  لپ  ۉبآ

  .ئديپالاض ىيچاۆ چر  لپ  ۉبآ يطج  ر  د   کيرليزو  

 تاپو   ار اهاػآغ ييۆگدۉر ادًئر ئدآ ًگئًئيآ مار ياب ًگئلئي يجريد ييج-575 لليمري  ب تضم  اتضۉه يريها   ًگيرًل  يهئه

  .ئدلۈب

 

 رئضاي

 

 يگۉيي اۇزئگ لابائم ،ئدلئغاي-لآ ئرالاغب وۉزر آ ًگئئغيل اد هديۆروإد ود  ا   ئكلاپئلاد ًگيدضم  اتضۉه يريها   ًگيرًل  يهئه

 ماييه ا  ديۆروإد يتل  وإد يگۉياۇ ئرل س ائ هًتيپ .يدپيليطک   يللۆک-يللب   ود  مل  أ يريل  ز  اإ ئكلۉلزۈب .ئدلئياه اًئلامج   سئطيات

 زاإ ئرئضاي ادًئهاييا   وؤيرۆض رۆهاإ ًگييۆزاإ تضم  اتضۉه يريها   ًگيرًل  يهئه .يدپۆچاإ ود  يۆزۆي ًگئًئر ل اپئداض

 ًگئًئدآ يگۉياۇ ند   ييگؤکيز لاۇ .يدپيرب   وارهپ   ،پيييد -رًل  يرضيتگ   ادابتۉد ئًئدآ يگۉياۇ- هو يدپيدا   يرغ  ۆدضار يه

 کر  بؤۆه يگۉياۇ هدًيررل  ب  يۆه ًگييؤًيده   ييۆگ ايًآ هًيطيکاي يميرگيي ًگئًئيآ مار ياب ًگئلئي ييج-575 .يدتس  ب   ىل  يب يگس  ب  

 .رل  يچدض   راًيد ريدمرد  يد هيۆتضاۆ ًگئر الئچابتۉد ادًئتاغو  والتاي ئًئدآ يگۉياۇ .رالئدالتاي ادابتۉد ئًئدآ

 .رالئداس آغ ئًئدآ ًگيدضم  اتضۉه يريها   ًگيرًل  يهئه هدًيررل  ب  يۆه ًگئًئر اييد مطالائ پالتاغو  پئک

 ًگئيادار اي هو يچداإ ئاغر ئچ رۆهاإ ًگيدضم  اتضۉه ار اهاػآغ ،ييۆگ مئيگۈض ًگئًئيآ مار ياب ًگئلئي يجريد ييج-575

 ًگييۆيۆچگًئد .رل  يدتا   ىيپد   هو رالئدئمچ ئًئز اهاي از اًئج يگۉيي اۇيۆگغاب ًگئًئيآ ظۈب ،يطت  ر ا   .يدتا   چئ گ هًيتدم  ر  

  .رل  يدػل  تدأ ىل  يب رئضاي يريها   ًگيرًل  يهئه الطۈب هدًيرد  ؤض

 هو يررل  يها   ًگئضابپآ يًب   يگۈض وادياۇ .ئدمئغاد رۉيطاه ۉبآ ئيغاۇد يگۉيي اۇػيک يًجيلکاي ىػ  ل  تدأ ىل  يب يگۉياۇ

 يللب   ًگييؤًيده   هو رالئز لا ،يرل  ي  ه ا  جر  د   ،رمل  يکؤ د ،ئرًالئالي ًگيًيرل  د  ًب   يگۈض وادياۇ ،يرل  د  ًب   ئلتارهۈد يگۉياۇ

 ئلآ ىباي لليتبب  يد لزالپۉبآ ئمئللغاۉه يگۆگغئک يلب  ت  ر ه   يطيللو  ت  ۆه ًگيگيػل  تدأ ئلتارهۈد .رل  يدػل  تدأ ئرهالادآ

  .ئچداض هدلئغ اًئئغر غاه وادپئر اغه ًگيمل  أ يػي  ۆگ کيلتًل  ب   ًگئر ئضاي ،پيديغ   .ئدپئداض

 هطپ   ىل  يب ئكلتادغا يلچيۆگ الكد هديۆروإد وايالتارهۈد ىل  يب ئاغمتۉت وۉراۇ ًگيدضم  اتضۉه يطج  ر  د   ئكلاپئلاد

 الكد پئک وأر اإ اديۈغ .ئدپئغل ار آ يلط  ک   يگر ه   اداداغب يپلبؤض   يگم  گ  يتاۆ ًگئياو ۈد هو ئئغلز اماغي ًگئػاغي .يدپۆغۆد

 ىل  يب يتک  ر  ب   هو يگيکلر  بؤۆه ًگئًئهاييا   کر  بؤۆه يگۉياۇ وادار اي تًل  ب   هو کؤ پ ه،دًت  ي   پيلگ   ئتابۈي ًگئر ئضاي .ئدلۈب کل د  

-پض   غائلئچًئيلار آ هو غائلۉچلۈب ئكلئچالر غۉ هو ئكلئچتادغا لاۇ .يدلۆ رواإ غائلتادار  ئكلز ۉوۈي لاۇ .يدتا   پد   ئيالب   لاۇ

 پد   ًگئيالب   لاۇ هو يطيجيرت  ئگ ًگيرل  لک  اۆ  لاۇ ئرل اهجاد عئاغي .ئداغي يرلد  ئگيس ائ رالػئاغي يلتدم  ر   .يدػل  
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 راپاج ۉبآ .رل ۉ در ۈي اػاغي ئًئاغمئمچ اتاغت کر  بؤۆه يگۉياۇ .رالئداًياي ادئملتادار اپ هو ادئملتادار  رهالادآ .ئدلۈب يطيجيدا  

 :ريدپيييد هليغ   پپالئر ات ئياۇ ئول آ  تم  هادۉه ىباي ايداي

 

 ،ًگيدًاي ؤييۆد ئتاغو  ادئملئچتادغا ًگئر هالادآ ىض  

 .ًگيدتا   که  ئک پبؤض   ،ئدلۈب ۈقي ئكلتادغا ،ئداغي عئاغي

 

  ،راب ًگئئغلئػاغي پئک ًگيًض   ،ۈقي وؤيليب

  .رۈب پاياض ئياۇ ،الطاياض هچؤگ رگ  ا  

 

 .ئديالتارهۈد ىل  يب ئررل غائغ عئر ئاغچ يگۉيي اۇررل  ب  يۆه مطالائ .يدتي   پئر اب اًئر الالز اۉ ًگيمل  أ ئاغدياب تًل  ب   ًگئر ئضاي

 يگۉياۇ .ئدلۈب ررل  ۆوإد ئلاپاض ًگاي يروإد يگۉياۇ .رالئدلئر ۉداۇل ااغلمۈب وۉيۈب هو ىئبات يگااۇ ريالاتلۈض هو رل اػئتاپ

 ايرضالآ لاي ىباي عک  ت   ىيددو   ؤييۆددس  غئۉه واتلۈض رالتايل و   ريبؤک وادالر ائ هو واضار ۈد هد-ند   ئتايل و   مز ر  ۈد هديۆروإد

 هدر ۆوإد لاۇ .يدر ت  ئگ ئرلاۈي ىيددو   ؤييۆددل  آ  رد  ًگ  طاي يًجيکاي ئًئاغدياب ًگيًيتل  وإد واتلۈض يگۈض وادياۇ .يديلػيگد  

 ؤييۆددس  غئۉه هد-ند   ًگيًيددو   ؤييۆددض  ايغئ ئًاغي ،ًگئر يالاتلۈض ىچ  گ   يري   راپۈتر يب ًگئياضار ۈد هو رغۉ ،لبؤيج

 يدلأ ًگئر ل اۇ  .رل  يدپيتي   اتادر ئغ-واغ ئللار آ ماض تهم  ادۉه اػئتاپ چاۆ  رد   ولاس آغ ادر لاۈي .ئدادًئر ايئتائغ ًگيًيددو  

 ئئغرلادهۆکئ د ًگئدر ايًار و  اه ادًئهاييا   ًگيًيتل  وإد يگۉياۇ .رئدپۉلۈب يريل  ؤيري  ا   اًئر ل س ائ هو ئرًالئبات کأ پر ئک وادر ل اػئتاپ

 ئرئدآ هو رؤتيي   ايۉلاۇغ عاي ۉب ايگر ۈض .ئدادًئر ايئتائغ ًگيًييض  ۆد ىباي نئيار بائ واد چغاهات ىيددو   ؤييۆددل  الج   واتلۈض

 .رؤيدا   تباز  ئتايل و   لاۇ رد  ًگ  طاي واتلۈض

 لاۇ .يدتدم  آ ىباي ئلآ ىباي تم  هادۉه لزالپۉبآ يريزو   يگۉياۇ .رؤيًاي ؤييۆد ادًئيآ پج  ر   ًگئلئي يجريد ييج-553 لاۇ

 ًگئلئي لۈغ هو ئدر ئاغچ وادز ار يغ ادلئي يجريد ييج-584 ئيي اۇريها   ًگيرًل  يهئه .ئدر ۉذػه   ىل  يب ئدآ ئوايس اب ىباي

 کيرليزو   لاۇ ادًئيآ پج  ر   ًگئلئي يجريد ئيج-590 .يدکل  ۆ ي هيۆتضاۆ يگۉيي اۇًيرل  ػاي ًگئًئياويد کت  پ  -تاد ادًئيآ از ار اۇ

 ىک  چ   رگ  ػل   ىيچاۆ کم  ل  ي  ا   يًيرل  لک  اۆ  اقر ائ ورضالآ لاي ىباي عک  ت   اػهزر  ۈد واتلۈض .ئدلۈب ريزو   لئي يکاي .يديگ   ئًئدل اد

-يريب ريالۉغغۈ پالتاغو  هؤچي .ئدلۈب ريگل  ۆررۆگ ادتاباب وادم  د   ادًئضار آ ًگئلز الپۉبآ يريزو   يگۉياۇ هو يگۉياۇ هديۆروإد

 ادًئيل غۈ ًگئيادم  د   لزالپۉبآ ،يگۈض واديار اتغۉ ىل  يب ئكغل الائ عاي لاۇ .رالئدپۉرۉد سيطغو  -ئض ادًئطئغر غا ًگيًيريب

ي ًيضۆرضۆک کيرليزو   ئهملۉ نيرلک  ئبدآ ىباي تهم  ادۉه واضالذۉبآ ىيددد  يرف   ايلو ئه يگۈيطاۇ .يدتا   چئ گ همل  أ ئالب

کاو ًگييۆزاإ  .يدتا   لالااغت پئک اداللماض هلا   يًيرل  يگتيي تل  وإد لاۇ .ئدالتارهۈد ىل  يب ئاغمتۉت ه 

 ئكچآ ادياۇ .رل  يدليًگي   ئريالامغۉد يگۉياۇ .ئدر ۉتاۇ ادًئتاغت ئكلاپئلاد ،پلالئي يدي   لئرق رئضاي يريها   ًگيرًل  يهئه

 :ئدۉغ يريب وادر ل ۈغ .ئدر اب تاهار ک  

کاي ًگئًئئغلاپئلاد تاداغب سئطتاطغۉر /!وۆطتر اإ ىل  يب تدم  ر   ئياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ رد  ًگ  طاي واتلۈض  کم  ل  ي  ا   ئًئه 

 عيرئي ًگئر ل اۇ  ئيگرات کؤ پ هو کييب   ،اًئداب ىچ  گ   وادياد-همد   لاۇ ،ئتاغو  ىک  چ   رگ  ػل   پار ات اداداغب ىل  يب ئداطاله

 يرل  ي  ۆد ًگئيۉغغۈ .ئداغي رغا يرلد  ئگيس ائ ،پل س يديۆگ-هجيگ هؤچرييب .ئدوۈض وادپار ات لاۇ ئللار آ رغا رئدػئاغي ئًئياياۉ

 ئديلۇ د اًئس ائ ود  ر ي   لاۇ ئرۉبجه   اػهزر  ۈد .يدلي اإ ضۆپئک ابالآغ ًگئًئر التآ ًگئر ل اۇ  .ئدلۈب کل د   وادۉلوۈض يلچيۆگ

  .يدلۆ رواإ غائلۉ وغۈ یاداغي چيلۉر غۈ لاۇ .يدًل  ۆيئگ پار ۈض رل  چيۆتاإ ود  ًيتر  س د   اپئلاد هو

 ئطئچغابيگاإ ًگيديجؤه-تيجأ هو هديد  ا   مۆجۆد /!ىئرضئدلغا سئضوادلغۈ ئرل اۇ  لااغتلالآ ،یغۈ/ ئررل ئپلا راتات
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 ،اقر ائ ،لبؤيج ،واضار ۈد ،درايًار و  اه ظۉتۉت هد-ند   هدير  واإ زۆي ااغهپالار اد يًيرل  لک  اۆ  مطالائ تااغمج   لاۇ ولۈب /ئغاب/

 ود  ًيرپ  ز   ًگئر ل اۇ  اپئلاد پاًج  ئلآ يتر  س د   ،اديلۈب پار اد وادًئًغئرضاض تابياد ًگئر ل ي اۇ رل  لک  اۆ  مارر آ هو سيروئت ،ايز غا

  .ريديد  ًيرکل  ر  بؤۆه ًگئًئهاييا   کر  بؤۆه ًگئر ئضاي يريها   ًگيرًل  يهئه ۉب .ئدلغا ئلاغر غۈ

 يًب   لااغتلالآ کؤ پ هو کييب   .ئدئمچ وادار آ ماػآغ ييۆچگًئد اًئر ئدآ ًگئًئيآ از ار اۇ ًگئلئي يجريد ييج-622 رئضاي

 .يدر يتي   هًيري   ئزۉج ىباي يًيدأب اقهوۉي يًيدط  ج   يگۉياۇ !ىيرضيتي   ئًئلامغ   ومالاي اًئر رل ۉبغۉ ًگئًئر ل اپئلاد شابپآ

 ،ىيلو   يدتي   رالتاز  ريب هليغ   وادًئر الچغا-پغا رئدئلاد هو ود  ًيرکل  ۆ ديۆک ريدًگ  ل   يرلز   ،وادًئر التاز  صيپي   ًگئر ئضاي يگااۇ

  .رۉدۈلي ئباضاد-يدتد   يگۉياۇ

 

 رئئغغ

 

 ،يدر يچگ   رۆهاإ وۆگ ظبؤ ،ىل  يب یار بآ-تآ ئػاغي

ً  ؤه ،واديۉه پيدا   چئ گ االب  .يدر يچاي وۉوۉض تد

 

 رائدآز 

 

 ًگييۆزاإ ئرئداز  هديۆروإد ئئغلاپئلاد ًگييۆزاإ /!وۉلطۈب ئزار  وادياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ رئضاي يريها   ًگيرًل  يهئه

 اهۉج ًگييؤًيده   ،پيرب   وارهپ   ييۆگ ايًآ هًيغبؤ واۇ ًگئًئيآ راپاض گًئلئي يجريد ييج-585 .يدپيدا   يرغ  ۆدضار يه

 يگۉياۇ ابتۉد ريدگ  کيز .رل  يچدض   ظۆهۆک-ىئتلآ هيۆتضاۆ ًگئر الئچابتۉد .رل  يدر يتگ   ادابتۉد ئًئدآ ًگئر ئداز  هدًيرل  تيجته  

 وادًئر يالاس آغ ئرئضاي يريها   ًگيرًل  يهئه پلالئي ئتلآ واۇ رالئچابتۉد .ئديالتاًئز  ىل  يب ئتاًئز  ًگئًئهالل هو ًگئًئدآ

 ئرئداز  ئراپۈت ريب وادر رل اپاچ يگۈض وادتاغو  هؤچرييب اهما   .رل  يدر يتگ   ادابتۉد ئًئدآ ند   ًگيرغ  ۆدضار يه ،يگۈض

 .رالئدر ئديلۉب ىل  يب ئئغلاپاد ئكلئچلۉۉغغ ئًئبللا ئرۉد يگۉياۇ هو رالئديالاهاي ادًئتاهسئد ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه

  .ئداًجائ واديي اۇيوئگ کر  بؤۆه ًگئر ئضاي يريها   ًگيرًل  يهئه يگۈيطاۇ

 ئرئدآ .يدليطک   وادابتۉد ئدآ يگۉياۇ پلالئي يدي   واۇ .رالئدر ئيآ وادر ل ابتۉد ئًئدآ يگۉياۇ ،پيرب   وارهپ   ه،دکيلل  يغ  

 يگااۇ هد-ند   ،يگۈًطل  گ   پئديا غاغئلاپاض ولۈب يگااۇ هد-هًي   ئيػار غا ًگييلليًيديل رئضاي يريها   ًگيرًل  يهئه

 ًگئلئي يجريد ييج-618 ىل  يب غئۉريۉب يگۉياۇ ،يگۈيطد  ا   يلػيگد   يگااۇ ئئغرلاتۉتيۉراۇ ،پيرب   ئًئيارپض   کيرلغ  ۆدضار يه

 .يدلس  ب   ىل  يب ئدآ يگۉياۇ ررل  ب  يۆه هد-هًي   .رالئدالتاي ادابتۉد ئًئدآ ًگئر ئداز  هد-هًي   ييۆگ ايًآ ادًئر ئدآ ًگئًئيآ مار ياب

 يگۈيطاۇ .يدتا   ماو ۇد اقز اۉ اد-ئلاي يگۉيۈغ هو ئديالتاًئز  ىل  يب ئػاغي ًگئًئدآ يگۉيي اۇزۆي ًگيمرد  يد رئدر اًيد

کاي تدم  ر   ًگئيادار اي رئضاي يريها   ًگيرًل  يهئه  واميپ  -يددأ ىل  يب -لليب ۉرئداز -زا  -  يريها   ًگيرًل  يهئه ه،ديد  ا   چئ گ اًئه 

 .رل  يدتا  

 ًگئئغيل اد /!ىيطتا   تدم  ر   يگااۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ لاۇ .ئدر ۉتاۇ هدًيضۆرضۆک ئكلاپئلاد ييۆچگًئد والئديآ ادر لاۈي رئداز 

 يگۉياۇ .يدر ۆيػاۆ اًئضاياض ئكيلابيدرؤه ًگييۆزاإ ئياداج .ئدز اي ود  ًگيگ ئًئاغچاض ئكلادۉضآ هو ئكللئدآ هديۆتضاۆ

 ريب ود  ر ًل  گ  ر يسب   نيک چيد ادياداغي ريب چيد ه،دکيلل  يغ   .رالئدالػئاغب ئرالچاپ ادتر ۉي ظۉتۉت ىل  يب غئۉريۉب وار يۉب يًجيلکاي

  :ادًئر ل اباۇ ًگئداداغب ىل  يب غئۉريۉب يگۉياۇ .ئدالمآ ند   نرد  يد ظۆهۆک

 راب ئتايايکغ ريب رئدئطياد /!ىيطتا   تدم  ر   يگااۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ وادر ئضاي مۉرده   يريها   ًگيرًل  يهئه ًگيميک رد   –
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  .رل  يدکچ   راج ،پيييد – رل  يريتي   هًيرل  ز اإ ئرلالاه ًگئر ل اۇ  .رًل  يرضب   راباد ،الطۈب

-هًي   يگۈض .رل  يدر ب   واداًئز اد ئًئر لالاه يدلأ ًگئر ل اۇ  ىل  يب غئۉريۉب يگۉياۇ .رل  يدتا   زر آ هو رل  يدلگ   ئكيل اد والًآ ئرلالاه

 :هد

 ،پيييد – رًل  يرضيتي   ار ل اۇ  هو رًل  يرضب   اًئس ائ يًيرکل  هل ا   ًگئر يالالمۉضۉه والًآ هديۆکمئ د چاپ ريدور  يگ اد-اي ىل  يب ۉقرلۇز –

  .يدر ب   مۆکئ د

 پيييد -رًل  يرضب   هًيرل  ز اإ ،پئلآ واداًئز اد ئًئر ل س ئلاغ هو ئًئر ل اهاًيضمر   ًگئر ل اۇ - ،ريگالۈيطر  ب   پئر ايتغا يرکل  هل ا  

  .ئدر ۉيۉب

 :رايديآ ئراز اي ًگئباتيک ۉغ

 ود  يغا   وادئبار غ   كطئر  ىيددج  ؤت لاۇ .نيدتيغا   يگۆررۆگ هليغ   ود  ًيددر  دب   ريها   ولۈب يطيچلاي ًگييۆياإ رل اپئلاد

  :يدر ب   يگۆررۆگ هليغ   يًييگۆررۆگ

  :ئديتآ ىيددج  ؤت

 ه،ديد  ا   چئ گ اًئضاياض تدم  ر   ًگئًئيگر ات کييب   /!وۆطتر اإ ىل  يب يتدم  ر   ئياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ رئضاي يريها   ًگيرًل  يهئه –

 پغا ريب .نيدر ؤسيرک  ئگ يگاي اۇريل  ؤک-يًجگ   هو ئرالتاز  صيپي   .نئدر اب اًئز اد ادًئتاهسئد ًگئر ئداز  يريها   ًگيرًل  يهئه ىه  

 .ئدپئلغا زآ اًئاغلمۇ د اهما   .يدلدأ ئلۇ د سيًد   هيئي ،ئدغئلۉيغۉ رز   يگااۇ .رل  يدر ؤيدر  ا   رز   ادياۇ هديۆروإد ًگئر ئضاي .ئدر اب

 :ئدپئض زئض هًي   ود  ًيليد کر  بؤۆه ًگيًيريها   ًگيرًل  يهئه

  .يلم  تا   رپاض ايۉلۈي ًگئيلالآ يررل  ز   ۉب ىيچاۆ يگۉيۈغ .لدأ يللب   يگرج  ب   رۆهاإ هؤچي لااغتلالآ هس يب –

  :رؤيييد هليغ   هًي   ئبار غ   كطئر 

  .مۆدلۆگ ىه   –

 :ئديتآ لاۇ

  ه؟هؤي يبؤبض   ًگيًگيگلم  ۆگ –

 :نئديتآ

 يگۉياۇ اديۈغ .ئدئتر اي سيًد   اديۈغ پغا ۉب .نئدپۉرۉد هدر ي   ۉغ ند   ادًئتاهسئد ًگئر ئضاي يريها   ًگيرًل  يهئه وۆگ ريب –

 :ود  ًيليد کر  بؤۆه

 .ئدپئض زئض ىي  يد – ئلاي رار ۉدلۇ د ئيۉه رؤيليب نيک يًيگيدًرل  ب   رۆهاإ هؤچي هس يب –

 :هد-هًي   يريها   ًگيرًل  يهئه يگۈض

 .يدييد – ؟رؤيليب نيک ئسئمئئغداللجاق غاچيايراتغۉ ئيۉغ –

 .ىک  ا   اچيۉغ ئدۉواپات ًگئًئر الػئيار غا ًگئر ل اۇ 

 !ىيطتا   ارقغ اًئضايرد   تدم  ر   ند   يًيطيکاي ئيگرات کؤ پ هو کييب  

 :ررل  ؤيييد هليغ   وادس ئاغر يب ئرمالئلآ تاداغب

 ئهۉهاۉ ،توو  ر  ۆه ئلۇ د ،تدم  ر   ليهؤک ،تي  يي ئرۇغد ،ئكلغئ ئػاغي ئلاي مئًگئر ئداز  اداپئلاد ريب چيد سيگر د  

 غاطغئ ئلاي يهراإ ًگييۆلۆگ ىيضماج ليدا   ئهاييا   تل  وإد يگۉياۇ اهما   .رئديالمۈب ئكلئلتاو اداض هو ئكلئداض ،ئكيلابيدرؤه

 پج  ر   ًگئلئي يجريد ييج-623 لاۇ .ئدالمۈب ئكتر آ ود  يۆگ ترإد واۇ یآ زۉۇلد يتد  تۆه ود  ا   ئكلاپئلاد يگۉياۇ .ئدلۈب

 ئزار  وادياۇ لااغتلالآ .يدمک   ود  يللا   ئغاي يگۉياۇ .يدتا   لۉبلا ئًئئغلئالچ ًگئالد ييۆگ ايًآ هيۆچاۆ واۇ ًگئًئيآ

 !وۉلطۈب
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 رئيطاتضۉه

 

 ئئغيلااغدغا رئدغئۉريۉب يگۉياۇ ،پۉلۈب وۆتضاۆ هر ي   واضمآ .يدػلل  ز  ئگ ىل  يب ئاغرهۉتاۇ ًگئر ئيطاتضۉه ئرياۇ ئكلاپئلاد

 ئًئر اب ًگئًئر يالاذطئا-رئياد ود  ر  ئي هديۆروإد ًگئر ئداز  يريها   ًگيرًل  يهئه ،يگۈيطالغاب پأر ئي هدًيرل  لک  اۆ  مطالائ

 ًگئًئلابائم ريدتي  يي ئػاغي هو ًگئًئلامک   لز  ئگ .يدر ب   ۉقريۉب اًئر الالرهئدتر آ هضطا   يکاي ئياۇ هو اًئر الالهالالض

  :رۉدۉغ هد-يريب ًگيًيگۆ پلئک

 ًگيًيد هو ًگييؤييۆد ،ئوۇطرئد ًگيًيرل  لک  اۆ  ماجآ هو رکۆت ،ئياتلۈض نل  أ ،ئجيل اًپ   واداج ئيگرات کؤ پ هو کييب  

 يگۉياۇ لااغتلالآ ،یغۈ/ هًيددضر  اي واتلۈض يريها   ًگيرًل  يهئه ظۉمتۉتلاي راففاز ۉلمۉبآ ئياتلۈض ًگئر يالاتلۈض ،يػي  ۆگ

 يگۉياۇ هو ئدػئپاي اًئپايات کيرليها   يگۉياۇ لاۇ ود  پبؤض   لۈغ هو يدتا   عئاغب ئكپوۈت /!ىيطتا   يميدۆه ئًئئغيلاتلۈض

کاي تًل  ب   ًگئئغلاپئلاد هد-ند   يدر ي  ا   اًئس ائ ئكلۉلاۉ   .يدر ب  اي راليارپض   هو رالتغاوۈض اًئه 

 ئرالتاز  صيپي   هو پئياجآ ئلاي يگۉياۇ .ئديالمۈب راي ئكرلايئتاغب ئلاي يگۉيۈغ هميک چيد وادر ل اپئلاد هدً  ض   ريب چيد

کاي ئكلاپئلاد يپلبؤض   لۈغ .يديؤرهب  اي نيک چيد اداداغب وادًئر اييد واتطيدًيد  ه،بپۆج ،کۆ زۆي ،اقدياب ئكلتغاوۈض وادًئه 

 واداج رالتغاوۈض غاغاب ىيچاۆ رل  گب  -واد هو ررل  يها   ،رل اداز اغ هد-هليغ   ،ئرالتآ پار آ ،ررل ئتغا يچکۆ ي ه،للض   هتيرئي

 ،ئضاجۈد واداج يطيدلأ ًگئر ل ۉب .ئدلغا ئالب ادئملاػليطي   ۉب ىل  يب چياطيۉب لاۇ .رل  يدر يتگ   اًئياي ًگئًئياتلۈض

 ئضاػئتاپ ًگئًئر ل اػئتاپ ررل  يزو   ،يجيدلک  يد ىيد هو تل  وإد ،يطيچپيتر ت   ًگئئغرلادلکۆه ،ئرلۉضطد   وار مئپئداض

 لاۇ .ئدلۈب ىل  يب يطه  سرک  ئگ کر  بؤۆه هو ئضارهئدۉلراۉغ /!ىئضر ئدتر آ يًيگيکلييب   يگۉياۇ لالآ ،یغۈ/ يگۆلکۆلمئهاس ئي

 رئدالت ،پيدا   لالو  ئت هًيگيرليها   يگۉياۇ ه،دًيرًگل  ل  م  يػاۆ تۆگز ئچ ًگئًئر الئجياغاي ًگئًئر ل اياذتادابائ ًگئياضمآ

 يگۉياۇ ئرضالاضا   ئكلئلتالئز اپ هو يريل  ۆتۆض ئكلئلتلادآ .ررل  ؤيليب لۉاله هو ررل اغيل الائ ىل  يب يريکيپ يگۉيي اۇررل  گؤػاي

 يلتک  ر  ب   يگۉياۇ ئجاآغ يور ض   ًگئًئاغب ئكلاػئتاپ ىل  ر  گه ا  و ولۈض ىل  يب رل اپج  -ريبج   هو يدػهل  ؤکؤ ه ادًئهاييا   کر  بؤۆه

 .ئدلغا هگييب   پۆضاإ هدًييلرۆگ

 

 يتب  

 

  ،ييۆتۆض ىيد ،لکۆلمئهاس ئي يگل  پ   ئكلئلتاو اداض

  .ييؤک ئلي اۉ دتا   اضطاد ود  ًيميرب   ًگيًيرلل  ا  

 

 ،اهادئلما   لاۇ سيًگلط  يب ،تاغض ۉبآ ىباي تهم  ادۉه

  .ئياغ-يجيۆگ ظۆضاإ رؤيرب   ار ل ۉلاۉ  ىل  يب يکريپ

 

 ،ئدالطۈب کيدره  ب   تد  ه   يلي   قدالآ يگۉياۇ رگ  ا  

 .ئياتضۆلۆگ يدر د  ا   ظاي ود  ر  يي کيلز  ؤت-کيرلت  

 

 ،ئداضالمۈب ئضالۉغغ لۈب ًگيًيريکيپ ئرلۉي يگۉياۇ
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 .ييۆگ ئرلۉي ۉب ًگيمل  أ يدر ي  اي اضطغۉ واداياض

 

 ،ىئيطالتارهۈد ىل  يب ًگيًض   ئرياۇ کيرليزو   هػيمد  

 .ئيادر گ  -ئرداچ ًگيمل  أ لار ايياليآ کت  يا   يک ؤت

 همػچ   يبد  ا   – ئذئر ات ئلتاممئغ

 

 لامک   ئرل اياد رئدر رل ادلئآل همچ  يه ا  و ور  ب   عگ  ػپ   اياداج ئريالاتلۈض ئلتادر ئغ همج  يي ،ولۈب ئذئر ات ئكللئي يگۆه ظبؤ

 وۆگ ۉب ،ىل  يب يگره  ب   پئلآ ئكلسئطغار غا ًگئًئغابًرکم  ۆت تار ئرهاپاض کييب   ،ئلاۇغ رو  ئض ًگمئلاد ئاغپر ۈت ىرکم  ۆت ور  يتگ  

 ادر رل ۉاۉغ يدلأ ادس ئمئر اييد پار اتيب ئالب ند   سئطغار غا .ئدلۉغغۈ اًئر اتاد ًگئًئر التر ۉي ىض  اإ پللۆگ ريب ًگاي ًگييؤييۆد

 ند   هدتي  ييد  ه   ،ادمئلائ نط  يا   ،لدأ هدتي  ئداطئدائم ريب هًگيد سئمئر اييد واتطيًرکم  ۆت سيزا   .رايلئر اب پئلًآ رل  ػاي رابار اب ار رل ئضآ

 ئكلاتآ ًگئس ئمئغابًرکم  ۆت تار ئرهاپاض سيزا   ئرادياو ۈد اقد ًگيًرکم  ۆت ادًئضاالض ًگئر التاز  ۉب .رايياز غا رل  غۆضاإ ئلاۉ 

 وار غۉ ًگيرًل  رکم  ۆت ادًئباتيک اهادًۉر شدد  لاۉه ئغابًرکم  ۆت تار ئرهاپاض کييب   .رئتاي يرل  تدم  أز  سئضواداي ،ئرل ادل آ 

 :رؤيييد هليغ   ادار اب کيم  ر  واإ ئًئر الئملتاممغئ ييد  ه   ود  ر  إد ًگئًمئلاد هو يًيرل  تل  وإد

 !نمئلاد وابيدرؤه„

 ىئتلآ يسيب لۈي ۉب .رۉدلۈي ور  يتگ   غائلسئطغار غا يسيب لۈي ۉب .رۉدلۈي يلغر  ئگ ،ئيلاغ ئلۈي ئذئر ات ًگئًمئلاد ىرکم  ۆت

-اتآ سيب هدکلج  گ  „ .نيدکچ   يسييگۆيطاۆ اچغاطغئ ايۉلۈي ىچ  گ   ًگئس ئمئر ل اباب-اتآ ىه   !رۉدلۈي وار ئديدالۉر ايػاغاي

 ئلتاممغئ ًگاي ىيچاۆ ًگيسيب خئر ات .صيريديليم  ر  وي اإپليۆد ئًئذئر ات ًگيًيرل  تل  وإد وار غۉ ،ئيۉلۈي ىچ  گ   ًگئس ئمئر ل اباب

 ئتاغب اقرهئدغالياب ند   واديۉه يسيهؤييۆد ئدۉر ،کيم  ر  واإ ئسئمئر الئملتاممغئ ئذئر ات ىيضؤت هس يب .ريديبد  که   هييبرت  

  .”راغيار غا

 رشۆد ئسئمئذئر ات ادًئئغلئچغابلۈي ييئگ-ود  ۆيئگ ًگئس ئمئر ادر ض   کييب   ،يگۈض واديلۈب هيا   اًئئغلسئطغار غا واتطيًرکم  ۆت

 ئضادل آ  ئكلاتآ ًگئًئغابًرکم  ۆت تار ئرهاپاض کييب   .ئدلئچآ لۈي ًگيگ هؤگمتلک  يد ئسئمئضار يه يبد  ا   ه،ؤگيمر  واإ

-اتآ هدس رک  ه   ۉب .ئدلئچآ يسرک  ه   ”شار يه„ تي  ييد  ه   يلليه ًگئياتطيًرکم  ۆت ادًئيآ اقدياب ًگئلئي ييج-2004 هدًيطج  يتي  

 رل  ػاي يلج  يتي   هدکره  يتي   هًيگيلۆچپئک الكد ،پيير  واإ ئًئر ل اًئز اد-يًجگ   هو ئًئضار يه ئلمائ وار ئدلغا هس يب ًگئس ئمئر ل اباب

  .ئدلۉيغۈ لۈي

 ًگئًئر يالاتلۈض ىرکم  ۆت کييب   ور  ۆض مۆکئ د ادياتطيدًيد هد-يريب ًگئر ضالار يه يبد  ا   یاب هو ًگئر ل اًئز اد-يًجگ   هليغ  

کايا„ ًگئًئفوآ تهم  ادۉه ىباي تهم  ادۉه ىيددد  يدض   ىً  ل  ي  يبرت   هديۆگغئک  .ريديرض  ا   ئلتآ ”ئطئدًئئغي رالتد 

-لۉتد  زۆي„ ،”فل  ض  -شۉبيرؤجت  „ ادالد ئفوآ .ىيددد  يدض   ئهالل ،ئفوآ تهم  ادۉه ىباي تهم  ادۉه ئدآ ئلۇ د ًگئر از اي

-1171 ،واًئمالت ،ادار ادۉب لاۇ .ريدپيليريتگ   رالتاهۉلاغه يرلۆد هدر رل  ض  ا   ئلاي ”وۉيۉز -زۉفػک  „ هو ”هديزۆگ ئذئر ات„ ،بۉللۉ

 .رؤتياإ وؤد  ييۆد ادًئئغلار آ رلالئي ييج-1250-1240 هو رؤيًاي ؤييۆد ادًئضار آ رلالئي ييج-1175

 ًگئًئفوآ .ريديد  ًيطلي   ًگئفوآ ىباي وادمار ئبدآ ولۈب وادًئر ل اباداض رۉذػه   ًگيرب  هغائپ تهم  ادۉه ئفوآ تهم  ادۉه

 ئطئياد يگۉياۇ .رئدپۉلۈب نئلآ ئچطئداد رۉذػه   ند   ئزلا هدلک  اۆ  ۉب ند   ئضاتآ يگۉياۇ ،رئدپۉلۈب ئزلا هدور ه   ئضالال

  .ىک  ا   يبيتؤک ًگئياد چغاهات چئلغئ ئرادهۆکئ د ًگيًيتل  وإد ئيلادار غا الطۈب ىيددد  جه   واهازز ۉفر  غ   نئلآ لامئيات

کاي ۉقدۇغد ئفوآ  ًگئدر ايًار و  اه هو رايالغاب پيديگ ار رل اپاض ئلما ائر التر ۉي يرلۆد ،يگۈًطػ  لل  يهؤک پئلآ نيليب-نئلا ائدًئه 

 تادايئض لد   هو اًئيز غا ،اياتطيض ،اتار ئد ،ار ۉپاػئي وه،ر ه   ه،هزر  ۈد ،اديلار اهاض ،اياتطيدًيد ،اياضار ۈد ه،ًيررل  د  ؤغ پئک
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 ًگيررل  يها   رئدر ل اػئتاپ ،رئدپئيلالغۉػه   ند   ىل  يب يرل  ػاي تاذيطي  -سئاغو  ئلاداه ئتادايئض ئلمائ ۉب ًگييۆزاإ لاۇ .رؤيدا  

 اددر ايًار و  اه هو ادياضار ۈد يًلچ   اًئر رل ئدآ ًگييۆروإد ًگئياػهزر  ۈد تهم  ادۉه واتلۈض ؤت لاۇ .رئدپۉلۈب هد-هدًيرکل  غئک

 راتابيۆگ ًگئًئئغلاػليطي   رالئيلادار غا ًگئدر ايًار و  اه ىل  يب ئتايامد   ًگئياهازز ۉفر  غ   ئطئياد تاغو  هؤچرييب .رئدپۉلۈب

 ئيج-1220-1211 واًئمالت/ ًگئياضماۇ ىيددت  اضر ۉي ورضالآ چئلغئ واتلۈض ئضاػئتاپ مئيگۈض ًگاي ًگئًئضاداغ

 ود  ًيررل  يها   ئرلغۉ ،پئچغا ود  ًيهۆجۆد ًگئًئيۉغغۈ لۈغيۈه لاۇ ايگر ۈض .ريدپلػاي پۉلۈب ئغابياويد هديۆگغئک /رلالئي

 ،پالػئاغب هًييض  ۆد ىيدددر  اف کيللم  ئًيآ يريزو   يگۉياۇ هو رايراب اًئتاهسئد /.ی 1225/ ًگئياجابغۉ ىيددر  ئضاي ولۈب

کايا„ ىل  يب ئيارهپ   ًگئياػئتاپ ايگر ۈض .رازياي يًيرض  ا   ”ئطئغابياي ًگئر الئغابياي„ ًگييۆزاإ  يًيرض  ا   ”ئطئدًئئغي رالتد 

 ئًئئغيلاتلۈض هييمطغ   يکدأ يلد   هو ولۈب وادًئر ل اػئتاپ ئرلغۉ ،يگۈيطلۈب تاپو   اجابغۉ ىيددر  ئضاي .رايالغاب پئز اي

  .رايلۈب ادًئتاهسئد ًگئغۉمتۉتلاي ىيددمط  غ   واتلۈض وار ئديضالاضا  

 کيرلگؤادوئض لاۇ .ررل  يدپيييد واد ماليآ اًئضالال يگۉياۇ ،پۉلۈب وادًئضالئبلا يلۆ رئب ًگيًيرًل  رکم  ۆت اقپجغئ ظۆمتۉتلاي

 يگۉياۇ واتلۈض گب  يآ ئلاداه وايلۇ د وادتار ج  ۆگ ادلئي ئيج-1196 هو رؤيدا   راپاض ايز غا ايگر ۈض ،ار ادۉب يلکاي ىل  يب يتي  يي

 پيلييد ىيددمط  غ   پيديغ   .رؤيرب   يرل  پ  يزو   هو يرل  ج  ر  د   ئلاۉ  اغۉمتۉتلاي لاۇ .رايلآ غاۉللغۉ ايۉغغۈ ئياۇ ىيچاۆ يگيًلره  د  ا  

 — واتطيدًيد„ :ًگئس ئمئر ادر ض   تًل  ب   يطب  ت  ر ه   .رايرئديلۇ د ئًئئغيلاتلۈض يلد   پلالئي ظبؤ يميرگيي واتلۈض ۉب ىرل  ب   تآ

 ادًئاغپر ۈت يدًيد .رئتاي يررل  أ ىي  يد ىه  -ىه   ًگيًرکم  ۆت ادًئاغپر ۈت يدًيد .يػلاۆ  ريب ًگئًئذئر ات ًگئًمئلاد ىرکم  ۆت

 ًگيًرکم  ۆت واتاي ادًئاغپر ۈت واتطيدًيد ،ئلاي ييػلل  ب   پيييد ”رئتاي ئرل س ائ کيلتر ه   ،ئكلئچيامئدر غا ًگئًمئلاد ىرکم  ۆت

 ئيج-1216 ئًئيۉغغۈ ًگئس ئدلئي ىيددج  ؤت يلکاي ظۉمتۉتلاي ىيددمط  غ   واتلۈض ولۈب يريب ًگيًيررل  أ ىي  يد ىه  -ىه  

-1217 هو راػيئًالچ ىل  يب اجابغۉ ىيددر  ئضاي يميکؤ د ًگئياتلۉه وؤيدا   ئًئضاو اد ًگئًئتاغت يلد   ايگر ۈض .رؤيًگي   ادلئي

 هيۆتضاۆ يگۉياۇ ،ىيچاۆ کم  تا   وۉيۈب ئلۇ د ئياجابغۉ ادلئي ييج-1228 ظۆمتۉتلاي .رؤيگا   وۉيۈب اغۉمتۉتلاي لاۇ ادلئي ييج

 ؤيکؤمچگ   تاغو  پئک يگۈض واديۈغ .رؤيدا   پيکلت   ئكغار اي اجابغۉ ئرئدآ ،يگۈيطلآ  او ابغا پاليآ چاۆ  ئياۇ هو رؤيدا   عيرئي

 ئجل اد ظۉمتۉتلاي .رؤيچگ   اًئئغيلاتلۈض يلد   رلکل  ۆه يدلأ ئالدًئر پالار تا   واتلۉه هو تًيض ،چاۉ  هو رايلۈب تاپو   اجابغۉ

 اد-غاغاب واديۉه ظۆمتۉتلاي .رايرئديلاس ج   ئياۇ ادلئي ييج-1227 ،پئئمچ ئغر غا هًيهۆجۆد ًگيًيددض  ايغئ ئياتلۈض

 .رئدپئئمچ وادار آ يپلبؤض   ئكلسئضوار اي هديلد   ادلئي ئيج-1236 لاۇ .رئدپئلآ پئضاب ئًئر ل لغا پئک ًگيرل  يدًيد

 پيييد اغ لئدآ هو يجيريدػرل  يب يمل  أ ،ىي  ئض ئئغلئػاغي ،ييلۆوئگ اقچلآ ئيي اۇضۆپئک ًگئر الئچذئر ات

 /يػي  ۆگ ًگيًيد/ ىيددمط  غ   واالد ًگيًيضۆپئک ًگئًئر رل ادهۆکئ د ىرکم  ۆت لاۇ ،مايادتمائالد .ررل  يدپيريدًل  تي  يضؤد

 .رئدپۉلۈب مادآ پئضاًئه يگااۇ هو ريدپدأاإ ئلۇ د ئًئهالل

کايا- پالػئاغب دأيي  ۆج تاغض ۉبآ ىباي تهم  ادۉه لکۆلمۉهاس ئي يريزو   يگۉياۇ ئفوآ  .رازياي يًيرض  ا   -ئطئدًئئغي رالتد 

 .رايلۈب اديپ   يرض  ا   اييدپ  ۈکلييطا   ،ئالئغت شاد ،ئدًئئغي ئلاۉ  ۉب ه،دج  يتي  

 ىيددر  ئضاي اػئتاپ ئرلغۉ هديۆروإد واغۈج ًگيرل  ً  تيپ ،پئغاتۉت ًگئر الغۉراۉ ادًئر الغاب ًگئر ئضآ XIII ه،دکيلل  يغ  

 هديۆکمئ د ئجئز اي هو رادلئآل رۉذػه   ئفوآ تهم  ادۉه ادًئضاباۇ کرب   ولۈب يري   وؤػيرل  ي   ًگئًئضل غا واغارياۇ ًگئياجابغۉ

-واد رئدر ل اػئتاپ يررل  ض  ا   يگۉياۇ .رايلاض يگاي اياداج ىل  يب يررل  ض  ا   ئلدالآ ،ئذئر ات واز اي هدًيليد رشاپ ًگييۆزاإ

کايا-لۉئغهاو ۈج„ ًگييۆزاإ راز اي .ئلۇ د وادًئيايب   رۆهاإ ًگيرل  د  ر رک  ض   رئدر ل اداس ئػاغي ،ًگيرل  گب    ”تاياو ۇر-رۉئغهاو ل  هو تد 

کايا„/  هو خئر ات والئز اي هدر ۆوإد ييگکاإ ود  يۆزاإ هدًيرض  ا   ۉب ئلتآ /”ييۆگغۆواإ ًگئر التاياو ۇر هو ئطئدًئئغي ًگئر التد 

 يرض  ا   ۉب يگۉياۇ .رئدپپالۈت ئرالتاهۉلاغه یاب يلػيگد   اًئغۉرهۉد ييد  ه   هو هًيًيد ،اًئذئر ات ًگمئلاد وادًئر پالاتيک هر يکس ت  

کايا ئلئمس غئ ،وادر التاهۉلاغه ئلتاممغئ  يليچيک ئلۉلي اۉ مج   پاتيک ۉب .ئلۇ د ود  ر ل  ود  يۆا-تۆوي اإرليضؤت هو وادر التد 
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  :رايلئر ئديالتآ هليغ   يرهل  ۆلئب ًگئباتيک .رايرۉد وادپاب ظبؤ يميرگيي الطۈب مۆلئب رد   ،ود  هۆلئب ترإد

 .ئذئر ات ًگئر ل اػئتاپ .مۆلئب ييج-1

 .راللدالآ پئياجآ هو رل  تي  يضؤد لز  ئگ .مۆلئب ييج-2

 .رل  تي  يضؤد زاهار اي .مۆلئب ييج-3

 .ريالايواد ىيضؤت هو رالئميگلات-ًگگ   يکؤدأ ييۆد .مۆلئب ييج-4

 ار الئجلئاۇ ًگيسيب .ريديهلۆروئگ ئلاۉ  ئرپالاب يلػيگد   اًئر ل اس ئجۉغه ىيضؤت ًگيرب  هغائپ تهم  ادۉه هو اذئر ات ًگئر ل اۇ 

کايا„ ًگئًئفوآ سئمئباتيک ۉب وؤيرل  ۆدئد  ًگيًيرض  ا   کيلتليج پئک ئلتآ ”يًيگغۆواإ ًگئر التاياو ۇر هو ئطئدًئئغي ًگئر التد 

 يکاي والئيرلاييات ادًئضاضا   ئرپالاب يًجيغبؤ هو ييجۆدر إد ًگيًيهۆلئب يًجيريب ئلئمػئيالاغب ىل  يب رل االو  ئذئر ات

 تار ابائ واداپئداض هؤچرييب هًگيد ئرپالاب يلػيگد   اغدالآ-پد  ه ا  و هر کل  يًليضؤت ًگئباتيک .رايرۉد پۉلۈب پاتيک کيلتليج

 .رئدر پالاب ولۈب

کايا„  ۉب رمالئلآ هو رالئجئز اي مئيگۈض ،پۉلۈب ود  ًيررل  ض  ا   کيليچرپ  چ   هو يبد  ا   ،ئذئر ات ًگئر ئضآ XIII ”ئطئدًئئغي رالتد 

کايا„ .ررل ئدپپالئر ات يًيرض  ا   ۉب يگۉيي اۇضۆپئک ًگئر مالئلآ .ررل  يدپيلگ   پئيلاديپ   يرلد  ئگيس ائ ود  م  ػچ   مۆدئه  رالتد 

 ئراس ف  ضا   رۉيطاه نئلآ ئچذئر ات رۉذػه   ،أر ئگ اًئاغميتآ ًگئر اغغاغ رافاغج رۈططف  ۇپر ورلاييات اپاچ ”ئًئطئدًئئغي

 رادلئآل ئلاي ئفوآ ىيددد  يدض   هدهۆهراإ ىه  „ :پئديآ ادار اب ئئغدر ادلئآل يللب   يگۉياۇ هو يگيکلييب   ىت  ي   ادمئلائ ًگئًئفوآ

کايا„ ًگئًئفوآ الطۈب ىيدده  اس ئي رۈططف  ۇپر ئمئلآ واهاز  يرکيزؤد .رؤيييد ”نيدره  ئگ  ادًئالد يرض  ا   ئلتآ ”ئطئدًئئغي رالتد 

 همػچ   ئذئر ات رض  ا   ۉب ...رئدمئلآ يللب   وؤيريچگ   ار المئيگۈض ود  يۆزاإ ئرل اۇ  هو يرغ  ۆدضار يه ًگئر مالئلائ ئفوآ„ :رازياي هليغ  

ه و شابپآ يلأ ئرابدآ يف اقر واۇ-لا  „ ًگئًئلۉض ئفوآ تهم  ادۉه ييکۆچ ،رئدپئضاًئه اد-ااغيملاديپ   هديۆکمئ د

 ًگيًيهللۆض اد-اي /”رالغئز اي ادار اب يرل  و  يغ غئغغۈ يکدأ يۆروإد ًگئر ل اۇ  هو ئذئر ات ًگئر الئضلابپآ„/ ”نيذيرغاغا  

 هس يب يًلچ   هر يزؤد ئلاي يرض  ا   /”پاتيک ئذئر ات ادار اب يرمل  يکؤ د واضار ۈد„/ ”واضار ۉد يتلۉ و ئرابدآ يف خئر ات-تۉباتيک„

  .رئدپئيلاديپ   ند   ود  ًيرل  م  ػچ   ئرلابئتائغ ًگييۆروإد زاإ کيدم  تي   پيلگ  

کايا„  ار پالاب هو هر هل  ۆلئب هؤچرييب لاۇ ،پۉلۈب رض  ا   ولآ  هًيچاي زاإ ئرالۉلوزۈه يرلۆد يهلۆروئگ ئلاۉ  ”ئطئدًئئغي رالتد 

 ،پۉلۈب يلػيگد   اذئر ات واضاضا   ،ئرپالاب يًجيغبؤ هو ييجۆدر إد ًگيهۆلئب يًجيريب ئًاغي ،ئرپالاب ريؤبک ًگيرض  ا   .رؤييۆلئب

 ،ًگئر الئيلايلئ ،ًگئر الئلتادػيپ ،ادياض لۈغ ،ئرل االو  يکدأ ر ۆوإد يًلچ   اًئئغلاپئلاد شابپآ يًب   ؤت ود  ًييػر  إد ًگييؤييۆد

 لاۇ .رايلآ هًيچاي زي اإيۆروإد رالئضلابپآ هو رل  يوه  اۆ مئيگۈض وادياۇ ،يگه  ر  إد ًگيًيًيد مطالائ ،ئًئذئر ات ًگئر الئلاغرضأ

 مئيگۈض ًگييۆهراإ زاإ ئًاغي ،يًلچ   /رلالئي 1241-1225/ اًئئغلاپئلاد ًگئر ئيطاتضۉه ؤت ئًئذئر ات ًگئر الئضلابپآ

 ئذئر ات ه،دتب  لا   .راييپالاضاد همػچ   ئذئر ات ئرلابئتائغ ند   وادر از اًيادۉلي ۉغ تۉد رض  ا   ۉب .رئدپرل اس ائ يًلچ   هًيريل  ۆگ

 ئذئر ات غاغاب يريؤبک ًگئر التاهۉلاغه ئذئر ات ۉب .رؤيلگ   ظۉد ند   هدر هل  ۆلئب غاغاب ،والمۈب ادپاب يکاي لۈغ هًگيد رالتاهۉلاغه

 لاطئه .رؤيلم  يرب   ىييل  ػيًگيگ هو ئكيآ ئلاي يػيدا   وايب   ًگئًئفوآ تهم  ادۉه ليدا   اد-اي رؤيلم  گ   ظۉد هس يب هدر ل  م  ػچ  

 هو ئرالئمديلغا پئيالالض اددر ايًار و  اه ًگيرل  يکليغا   آق وؤيري  ا   اًئس ائ يگۉياۇ ،يگۈض واديلۈب کل د   ايًلاۉه ،ىيچاۆ

 ئاغد ئطئداله هو ئيۉريب ،ئراز اي ًگئًئباتيک ”نل  أ-لۉدۉدۉد„ ادار اب يگيديد  ا   ماو ۇد يًلچ   اياچاد ًگيًيطگ  لر  ئي يگۉياۇ

 هليغ   لاۇ .رؤيرب   يگۆررۆگ ىييل  ػيًگيگ هو ئكيآ ادار اب ۉب ئفوآ اهما   .ررل  ؤيچگ   پالتاي هًگيد ،وؤرهب   تاهۉلاغه ىييل  ػيًگيگ

 ىل  يب ئكلئچيار ک  ا   رئدئملئچياذياد رل اۇ  ،پۉلۈب راب مادآ راپۈت ريب اددر ايًار و  اه ود  ر يل  ؤيري  ا   ايًلاۉه هدر ۆوإد يرکيزؤد„ :رازياي

 ادار اب يرل  گ  لر  ئي ئالئمد ًگئر ل اۇ  .ررل  ؤيل  سيگ ئًئر الچياًائ هو ئًئر ل ادئآل زاإ رل اۇ  .رؤيليييد رل  يکليغا   آق ار ل اۇ  .ررل اييلالغۉػه  

 .”رؤيلم  يب تاز  چيد نيک چيد
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 پؤريگد   ود  ًگيگ ئرل االو  ئذئر ات راز اي ادر اتاد ريب ىل  يب ئاغلمۈب ًگئر التاهۉلاغه وؤيلگ   ظۉد کر  يض   اد-اي هز ؤت هدر ض  ا   ۉب

کايا ”ًگئياهاياغ„ ىيچاۆ لاطئه .رؤيچگ    يگيدًً  ل  ي  يبرت   هدًيطگ  تر ۆوئد يگۉغۉغ غۉمرئض ًگئلاز  ادياض لۈغ ئًئر التد 

 .رايرغاز اي رکب   ،پيييد ”تاز  اقجامئغض الئآل ۉب„ ئتاهۉلاغه ئالدار اب

 اقد ادتارضۉپ ريب رد   لاۇ .رؤسيرک  ئگ ئًئئغدهادآ اوالت هو نئلآ ،ئچغرل اب هدکاإ  ًگئًئفوآ رکل  يللب   ۉب ىل  يدا   ادر ل االو  ئذئر ات

 ولۈب تار ابائ وادپاب زۆي ئلاي يگۉيۉغ لاۇ ند   ىيچاۆ يگيليلتي  يضؤد هليغ   .رؤيه  زاۆ لا   ود  که  د  ياۆ ئياۇ هو ود  که  سرک  ئگ ئلۈي

 ريب هًگيد لاۇ ،ىيلو   ريدپيتي   غائرلۉذػه   ًگيگ ريب هليغ   رض  ا   ۉب .ريدپيلگ   ود  ًيضد  تئد ًگئاغهزاي ئباتيک يهلۆروئگ ئلاۉ 

 پيتؤک .ريدپيکچ   هيۆزي اإيۆيطاۆ ند   ًگئًئر يالاتلۈض ًگيرًل  رکم  ۆت ئيلاضماۇ نط  يا   ،واميغۈ ريضؤت ئلاۉ  ادر رل از اي پاتيک

 ئًاغي ،يًيگيدًل  يده ا  ميرجت   چؤًرکم  ۆت کس  گ   چاۆ  ًگيرض  ا   ۉب هديۆروإد ًگئر الئيلاضماۇ هدًيرض  ا   ئلتآ ”وۉيۉز-زۉفػک  „ يبل  چ  

 ايلو ئه ايگر ۈض ،ًگئياػپار آ تهم  ادۉه ىباي تدم  آ يگب  اتآ زاإ يگۉياۇ ،ىل  يب ئئغر ئػبات اياي تار ئه واتلۈض يلکاي

 اياميل  ۆض ىباي تيسي  اب واتلۈض ًگئلالج   ىباي خئلاض لو ئه هد-ند   ىيچاۆ واد تهم  ادۉه واتلۈض اداز اغ ًگئًئتاجي  

 والئدلغاطغئ ًگئباتيک ۉب ًگيًيرت  ضۉت لالۉ بدآ ىباي تغاضآ ىباي تهم  ادۉه هو يًيرکل  يديد  ه ا  ميرجت   ئباتيک ۉب پالػئاغب

 غاغغۈ هًيليد ىرکم  ۆت ئياۇ ًگييدأًب  ادۉد ولۈب وادًئر رل ئداغ ًگيدهم  ادۉه واتلۈض اد-غاغاب واديۉه ،ئًئضغاضۉي

 .رؤيچگ   پللب   ئًئئغديلاض

کايا„ کايا ئذئر ات ادر الۉلوزۈه غاغاب ادر اتاد ريب ىل  يب اقلمۈب هيه ا  تي  يضؤد ئذئر ات يرض  ا   ”ئطئدًئئغي رالتد   رئدر التد 

 .راػيئلاچ هؤگمتا   وايب   اد-ئرل االو 

 ،رکل  يًليضؤت ،ئرل اس ئجۉغه ًگيرب  هغائپ تهم  ادۉه ادياض لۈغ ادر الۉلوزۈه يرلۆد اد-غاغاب وادر التاهۉلاغه ئذئر ات هدر ض  ا   ۉب

کايا يرلۆد ادار اب قدالآ-پد  ا    .رؤيليدا   يگۆررۆگ ىييل  ػيًگيگ ىل  يب رالتاياو ۇر هو رالتد 

 اد-غاغاب ود  ر رل  ض  ا   کيدلم  گ   پيتي   يًلچ   هر ۆوإد يرکيزؤد ،ولاس آغ هديگاإ هدًيرض  ا   ۉب ًگييۆزاإ ئفوآ تهم  ادۉه

 .رئدپئيلي اۉ ًيرل  م  ػچ   ئرلابئتائغ ئلاي ”ماجآ يۉللۉه ئذئر ات„ هو ”رشۉف ليۉللۉه يرابدآ ۉرار غۉ„ ًگئًئبئلااغض

 رئداز  هو ”اهاضًۉبلا„ ًگئًئلااغلمئر ۉيطاۉ ،”اهاًتاضايئض„ ًگيلکۆلمۉهاس ئي اجۈد يگۉياۇ ،أر ئگ اًئر التاهۉلاغه ًگئباتيک ۉب

 .رايلۈب نيلؤه ند   ئئغديايلاديپ   ود  ًيررل  ض  ا   ئلتآ ”تاضايئض-شۉزار گآ „ ًگئًئديلار اهاض

 .رئدپئلئيلاۉ  پئک رل  ز ئض ئلئياه همچئگ هو رل  م  تس  ًگه   ادياۇ ،پئلئز اي هدليد رپ  چ   وأر اإ پاتيک ۉب

کايا„ ًگئًئفوآ  .راب يرض  ا   ئلتآ /”ئطئغابياي ًگئر الئغابياي„/ ”بابلا  - لۉبابۉل„ اد-غاغاب ود  ًيرض  ا   ئلتآ ”ئطئدًئئغي رالتد 

 ًگئر رل ئداغ„ ،ئزار  تدم  آ ىيها   ئراز اي ًگيرض  ا   ئلتآ ”نئلائم يدي  „ ،پۉلۈب وادر پالاتيک هر يکس ت   هيئک ًگاي يرض  ا   ۉب يگۉياۇ

 .ررل ئدپئلآ هدلر  ئگ وادياۇ رالئاغد ئياتطئاغد هلاو  ئراز اي ًگيرض  ا   ئلتآ ”ئياضطۈب

کايا„ لاۇ وادز اهار غا هًيگيديلتي  يدمأ ئلاۉ  ًگيرض  ا   ئلتآ ”ئطئغابياي ًگئر الئغابياي„ اهما    ئلاديپ   ىل  يب ”ئطئدًئئغي رالتد 

کايا„ .رؤيلم  يب پيػيگ  د   وادًئر از اي یادۉلي يگۆ پلئک ًگيريگل  ۆررۆگ  هو قدالآ-پد  ا   ،ئذئر ات يليد رد   ”ئطئدًئئغي رالتد 

 .رئديلۉ رۉغي ار التاذيطي  -تۆواإ ئالدار اب کيليچتي  غئمج  

کايا ًگئًئدۉيات ئلآ ۉبآ ئفوآ تهم  ادۉه اد-غاغاب واديۉه  وادئملئچًلئ„/ ”هدديغ-ظاداغب ۉجر  ف   لا  „ والئز اي ئللار آ رالتد 

 .ريدپيده ا  ميرجت   هًيليد رشاپ ود  ًيليد پار آ يًيرض  ا   ئلتآ /”ئكلتاغ مئيگۈض

کايا„ هو ”ئطئغابياي ًگئر الئغابياي„ ًگئًئفوآ  غئغغۈ هو ود  ه ا  ميرجت   اد-غاغاب ود  ًيررل  ض  ا   ئلتآ ”ئطئدًئئغي رالتد 

 .ريديؤمتي   پيلگ   هس يهۆروإد ًگيسيب رل اۇ  هيئي .رئدپۉلۈب ند   ئرپالاتيک واز اي هدًيغۆريئگ

 ًگئر رل ئداغ رۉذػه   ئلاي ئبار اف رئداز  ،يززۉ ه ادتاد لاۇ .رئدپۉلۈب مادآ يجيدا   پل ات ،ئللوۇز ايار ئداغ ئفوآ

 .ىک  ا   رس  رک  ئگ يًيسم  تي   ًگئًئر رل ئئغغ
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کايا„ ًگئًئفوآ تهم  ادۉه  .ريدپيتي   پيلگ   ئرل غاضۉي اچريالاۇ هس يهۆروإد ًگيسيب ًگئًئباتيک ئلتآ ”ئطئدًئئغي رالتد 

 .راييپالاضاد ئرلابئتائغ شاد رل غاضۉي ئالدالغآ ۉغ وادر ل اۇ 

 .75 وارضپ   شديۈف ىي  cوآ :يطيگلب   اجۉلب .ئرل اهزايلغۈ ًگئًئضاياپذاتيک يلليه ًگيژيراپ .1

 .رئدپئلئز اي يگۈًطچ  گ   لئي 70 واًئمالت وادًئياز اي ئباتيک ًگئر از اي غاضۉي ۉب

 .سيکطۆ ًغۆد ئتاد ،غاضۉي ئلۇ د .95 وارضپ   تًم  پپل  اض :يطيگلب   اجۉلب .ئرل اهزايلغۈ ًگئًئضاياپذاتيک يلليه ًگيژيراپ .2

 ئتاد ،غاضۉي ليهؤک .16862 .ددآ : يطيگلب   اجۉلب .ئرل اهزايلغۈ ًگئًئضاياپذاتيک واتيرب ًگيًيتل  وإد اييلگيآ .3

  .يکلۆ ًغۆد

 .لدأ ئلۇ د .2676 .راۇ : يطيگلب   اجۉلب .ئرل اهزايلغۈ ًگئًئضاياپذاتيک واتيرب ًگيًيتل  وإد اييلگيآ .4

 ئرالتاد ،لدأ ئلۇ د .4392 .راۇ : يطيگلب   اجۉلب .ئرل اهزايلغۈ ًگئًئضاياپذاتيک واتيرب ًگيًيتل  وإد اييلگيآ .5

 .سيکطييۆغۆد

 16862.ددآ ادًئضاياذپاتيک واتيرب ًگيًيتل  وإد اييلگيآ واضاضا   ادس ئمئيرلاييات اپاچ ئباتيک ۉب کلج  يًرل  ۆدئد ار الئجلئاۇ ،سيب

 .ئكديلاۉ  هديۆکمئ د شاضا   ئيغاضۉي واييالالض اداجۉلب يليگلب  

 

  وۇدد  ؤضز ار اۇ تۉواد

 

 ئيۉهزاه

 

  /ررل ايئر اچ/ رل اپئلاد ئالدلۈي ئرۇغد

  پاتتاد ىباي راهاۇ

  ئئغلاپئلاد ًگئياضماۇ

يي يًب     ئرل اپئلاد هاۉه 

  ئرل اپئلاد شابپآ يًب  

 همػچ   يبد  ا   – ئذئر ات ئلتاممغئ ،.د وۇدد  ؤضز ار اۇ

 


