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ﻣﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﺪﺍ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻨﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﻡ:
ﺋﯘ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﯘﺑﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﻫﯩﻴﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﻪﻣﺪﻯ  6ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺪﯨﻦ ﺳﺎﯞﺍﺗﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘ ﻧﺎﻫﯩﻴﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ .ﻫﻪﻣﺪﻩ ﺷﯘ
ﻧﺎﻫﯩﻴﻪ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺳﯩﻨﯩﭙﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ 3ﺳﯩﻨﯩﭙﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﻤﯩﻐﯩﭽﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺋﯧﻠﯩﭙﺒﻪﻣﯘ ﺋﯚﺗﯜﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.
ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﺭﺩﯨﺸﯩﻤﯩﺰ  http://meripet. blogbus. comﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﯩﮕﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻳﯧﺰﯨﭙﺘﯘ:
»ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ،ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺯﯨﻴﯩﻨﯩﻨﻰ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ
ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﺳﻰ ،ﭘﯩﺴﺨﯩﻚ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ،ﻓﯩﺰﯨﺌﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ...ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻫﯧﺲ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻤﻪﻥ .ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯩﻜﺎ ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻐﺎ ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻠﻪﺭﭼﻪ
ﺗﻪﻟﻤﯜﺭﯛﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﺷﻘﯘﺯﯨﯟﻩﺗﻜﻪﻥ ﺳﻪﺑﯩﻴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ،ﺑﯩﺰﺍﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ
ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﭼﯩﺪﯨﻴﺎﻟﻤﺎﻱ ،ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻫﻪﻣﻤﻪ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻞ ﺳﯩﻨﯩﭙﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻞ ﺳﯩﻨﯩﭙﻠﯩﺮﯨﺪﺍ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﯜﺯﯛﻙ ﺳﺎﯞﺍﺗﻰ ﭼﯩﻘﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﺍ ﻫﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻨﯩﻤﯘ ﺧﻪﻧﺰﯗ
ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻪﻙ ﺋﯘﭼﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﯩﻤﻪﻧﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ؛ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﻣﻪﯞﺳﯘﻣﻠﯘﻕ
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﻻﻳﺎﻗﻪﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﺎﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﻩﻝ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﺎ
ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻻﻳﺎﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﺎﻟﻪﺗﻠﻪﺭ؛ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻧﺎ
ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻫﻮﻗﯘﻗﻰ ﯞﻩ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻫﺮﯗﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﯞﻩ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ
ﻛﻪﻣﺘﯜﻛﻠﯜﻛﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﭘﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻕ ﺩﯦﻴﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ(؛
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﭘﯩﺴﺨﯩﻚ ﯞﻩ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﻯ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺰﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ
ﻗﯧﭽﯩﺶ ،ﺋﯩﺸﺘﯩﻬﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ،ﺭﻭﻫﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ،ﺟﯘﻏﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ،ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ...ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯧﻐﯩﺮ،
ﭼﯩﺪﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﯘﺳﯩﺰ ،ﺗﻪﺧﯩﺮﺳﯩﺰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﺎﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎ! ﺑﯘ ﺋﯧﻨﯩﻘﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﺎﺗﺎ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺶ! ﻗﯧﻨﻰ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ،ﺋﯩﻠﻐﺎﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺧﻪﻗﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﻏﺎﻥ؟
ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﺟﯩﺰ ،ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻤﯩﺰﻣﯘ؟ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﻛﻪﯓ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺕ
ﭘﯩﻜﺮﻯ ﻫﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ؟ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻟﻠﯘﻕ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻳﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ؟«
ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻳﺎﻣﺎﻥ
ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ .ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﯞﻩ
ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﯩﺮﯨﮕﯩﭽﻪ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶﺋﯚﮔﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻚ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻞ ﯞﻩ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭ ،ﯞﻩ ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺗﯜﺭﺩﻩ
ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ .ﻫﻪﻣﺪﻩ ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚﭖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ .ﻫﺎﺯﯨﺮ ﻫﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ

.2ﺑﻪﺕ
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ﻧﺎﻣﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺷﯘﯕﯩﻤﯘ ﺗﯩﻠﯩﻢ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ!

ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺳﺎﻫﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﯟﻯ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﻰ ﺩﯗﭺ
ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﯞﯗﺟﯘﺩﯗﻣﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﺵ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﻗﺎﭘﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﺏ ،ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚﭖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﯩﺪﻩﻙ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ 1ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭘﻼ ﺋﺎﻧﺎ
ﺗﯩﻠﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﻼ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﻫﻪﻣﺪﻩ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ
ﺋﺎﯕﻠﯩﺸﻰ ،ﻫﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻏﻪﺭﺏ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﻠﯩﻚ
ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺧﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺗﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﺑﯩﻠﯩﻢ
ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﺘﺎ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺯﻩﺧﯩﻤﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘﺷﺒﯘ ﻳﺎﺯﻣﺎﻣﺪﺍ
ﺋﯚﺯﯛﻡ ﻫﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﯚﺗﯩﻤﻪﻥ .ﻣﻪﻥ ﺩﻭﻛﺘﯘﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﻩﺋﻮﭖ ﺗﻪﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺎﻧﯩﻴﻨﯩﯔ » ﻣﯘﻫﺎﻛﯩﻤﻪﺗﯘﻝ ﻟﯘﻏﻪﺗﻪﻳﻨﺪﯨﻦ ﻣﻪﺋﺎﺭﯨﻔﯘﻝ ﻟﯘﻏﻪﺗﻪﻳﻨﮕﯩﭽﻪ« )
 ( http://www.meripet.com/Söhbet1/Erkinb2.htmﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ
ﺋﻮﻗﯘﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﺷﺒﯘ ﻳﺎﺯﻣﯩﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ،ﺋﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ.
ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻢ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﺍ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﺮﺍﻕ ﺑﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ،ﻫﻪﻣﺪﻩ ﻣﯘﺷﯘ ﺳﺎﻫﻪﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﺍ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺟﺎﯞﺍﺑﻼﺭ
ﺗﯧﭙﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﯘﯞﻩﻟﯩﺶ ﺋﯩﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﻣﻪﻥ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﻪﻧﺪﯨﻢ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﻪﻧﮕﯩﻨﯩﻢ ﺩﻭﻛﺘﯘﺭ
ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﻩﺋﻮﭖ ﺗﻪﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺎﻧﯩﻴﻨﯩﯔ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻣﻪﻥ ﻫﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻨﯩﻤﺪﺍ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ
ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﺪﯨﻢ ،ﻫﻪﻣﺪﻩ ﺩﻭﻛﺘﯘﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﻩﺋﻮﭖ ﺗﻪﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺎﻧﯩﻴﺪﯨﻦ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﻪﻧﺪﯨﻢ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﻪﻧﮕﯩﻨﯩﻢ،
ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﺍ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺳﺎﻫﻪﺩﯨﻜﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﻠﯩﻜﯩﺪﯗﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﺍ ﺑﯘ ﺳﺎﻫﻪﺩﻩ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺩﻭﻛﺘﯘﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﻩﺋﻮﭖ ﺗﻪﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺎﻧﯩﻴﻨﯩﯔ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ
ﺗﺎﭘﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻢ:
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻜﻰ
ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ؟
ﺑﯘ ﺗﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ؟ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ،ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻛﻤﯘ،
ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﺕ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ،ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻛﻤﯘ ،ﯞﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺗﻪﯕﻼ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﻛﯧﺮﻩﻛﻤﯘ؟
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺑﯘ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﻪ ﺗﻮﺭﺕ ﺧﯩﻞ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯘﯞﯦﺘﯩﭙﺘﯘ.
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﯚﮔﻪﻧﺴﻪ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻫﺎﺯﯨﺮ »ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ« ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ »ﻳﻪﻛﻜﻪ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ« ﻗﺎ
ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻫﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻧﮕﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺑﯘ »ﻳﻪﻛﻜﻪ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ« ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯜﺯﮔﻪﻥ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺋﻪﻫﻠﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﭖ ،ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ،
ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻏﻪﺭﺏ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﯞﻩ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ،ﺷﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺗﯧﭙﯩﭗ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻫﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪﻣﮕﻪ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ .ﺋﯘﺷﺒﯘ ﻳﺎﺯﻣﯩﺪﺍ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪﻩﻙ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻥ

.3ﺑﻪﺕ

http://anatilim.blogbus.com

ﻧﺎﻣﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺷﯘﯕﯩﻤﯘ ﺗﯩﻠﯩﻢ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ!

ﻫﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﭗ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺟﺎﯞﺍﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﭖ ﺋﯚﺗﯩﻤﻪﻥ.

 .1ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﭙﻠﯩﺮﻯ
ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺝ ﯞﻩ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ،ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﯞﻩ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯜﭺ ﺗﯩﭙﻘﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ:
] [1ﺩﯗﻧﻴﺎﯞﯨﻠﯩﺸﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻐﺎ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ .ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻮﻥ ﻳﯩﻞ ﻣﺎﺑﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﯞﯨﻠﯩﺸﯩﺶ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﯩﺪﻩ ﺗﯧﺰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻼﺭ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﯚﭼﯜﺷﻰ ﻛﯜﻧﺴﺎﻳﯩﻦ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﭗ ﻣﺎﯕﺪﻯ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﭼﯜﺷﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ
ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ :ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﺷﻪﺭﺕﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻨﻰ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﺶ ،ﺗﯘﻏﯘﺵ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﭖ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﻛﯜﭼﯩﮕﻪ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺗﻮﻗﯘﻧﯘﻧﯘﺷﻼﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻧﺎﻫﻼﻧﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﺋﯧﭽﯩﺶ ،ﺑﯩﺮ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻨﻰ ﺋﯧﺰﯨﺶ ،ﯞﻩ
ﺋﯧﻜﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎﻻﻳﯩﺌﺎﭘﻪﺗﻠﻪﺭ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺶ .ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﻫﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﻘﻤﯘ ﺋﺎﺷﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﭽﯩﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﻪﯞﻩﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﺍ
ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﭗ ﻳﻮﺭﯗﺷﯩﻨﻰ ﺯﻭﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﺩﻯ .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻫﯟﺍﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﭖ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﯚﭼﯜﭖ
ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﺷﺒﯘ ﻳﺎﺯﻣﺎﻣﺪﺍ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ 1ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ،
ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻳﻤﻪﻥ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ،ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ ﯞﻩ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗﻻﺭ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯩﺮﻯ ﻣﺎﻧﺎ
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﯞﻩ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟﻰ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ .ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯚﭼﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ
ﺗﯩﻠﻰ ﯞﻩ ﺳﺎﻫﯩﭙﺨﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ.
] [2ﺑﯩﺮ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻝ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺋﯚﺳﻤﯜﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻝ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺷﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﯞﻩ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎﺩﯨﻜﻰ
ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﺧﻪﻧﺰﯗﻻﺭ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﯞﻩ ﺗﻮﻟﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟﻰ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ .ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ 2ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ،ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻳﻤﻪﻥ.
] [3ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ
ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﻪ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻛﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﺎﺱ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﭖ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻫﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﻰ »ﺗﯩﻞ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺮﻗﯩﻲ
ﻗﯩﺮﻏﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ« ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﺮﻏﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻗﻮﺭﺍﻟﻰ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ
ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻟﯩﺒﯧﺮﺍﻟﯩﺴﺖ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﻮﯓ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ
ﺋﺎﺳﺴﯩﻤﯩﻠﻴﺎﺗﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﯞﺍﺗﯩﺪﯗ .ﻧﺎﺗﺴﯩﺴﺖﻓﺎﺷﯩﺴﺘﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯚﭼﻤﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ
ﺋﯧﻘﯩﻤﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﻣﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
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ﻧﺎﻣﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺷﯘﯕﯩﻤﯘ ﺗﯩﻠﯩﻢ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ!

ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ 3ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ،ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻳﻤﻪﻥ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ
ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻛﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻞ ،ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ،ﺋﯩﺮﻕ ﯞﻩ ﺩﯨﻦ ﺟﻪﻫﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﻗﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻫﺪﯨﺖ ،ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ ،ﺑﯘ »ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ« ﻧﻰ ﻫﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ
ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ  ﺗﯜﺯﯛﻣﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ »ﻫﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ« ﻗﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺋﺎﺷﯘ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻛﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ »ﺋﺎﺳﺴﯩﻤﯩﻠﻴﺎﺗﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ« ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ »ﻗﻮﻏﻼﭖ
ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ« ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﻣﺎﻫﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻫﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ »ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ« ﻧﻰ
»ﻫﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ« ﻧﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﻫﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﺳﺎﻫﯩﭙﺨﺎﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﯕﻠﯩﺘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ،
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﯞﺟﯘﺗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺳﺎﻫﯩﭙﺨﺎﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺳﺴﯩﻤﯩﻠﻴﺎﺗﺴﯩﻴﻪ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ »ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ« ،ﺩﻩﭖ
ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ.
ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪﻩﻙ ﺋﯜﭺ ﺗﯩﭙﻘﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮﻩﺭ
ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﺪﺍ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﭺ ﺧﯩﻞ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ
ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ﺑﯩﺮ ﺧﻪﺭﯨﺘﻪ ﺗﯜﺯﺳﻪﻙ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﯘ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻗﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ؟ ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ،ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ
ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺑﯘ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﻐﺎﻥ،
ﺩﯦﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺑﯘ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﯩﯔ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﯞﻩ ﺋﯘ ﺧﻪﻟﻖ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﺎﻛﺎﻥ
ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺑﯘ ﺧﻪﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻫﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ1 ،ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﺪﯨﻦ ﻛﯚﭼﯜﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﯞﻩ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ
ﻛﯚﭼﯜﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺧﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮ
ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻝ ﺗﯩﻠﻰ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺧﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﺪﯨﻦ ﻛﯚﭼﻤﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺋﺎﺳﺴﯩﻤﯩﻠﻴﺎﺗﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﻩ ﻛﯚﭼﻤﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﻞ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﻪ ﭼﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯗ ،ﻳﺎﻛﻰ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﺎﻫﯩﭙﺨﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﻫﯟﺍﻝ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ  3ﺧﯩﻞ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻨﯩﯔ ﻫﯧﭻ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ
ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﺯ ﻣﺎﻛﺎﻧﯩﺪﺍ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﯜﭼﺮﺍﯞﺍﺗﯟﺍﻥ ﺑﯩﺮ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﯩﺪﯗ .ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﯩﯔ
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.

 .2ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﺵﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻠﯩﺮﻯ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ
ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ،ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ
ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﺗﻪﻱ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻫﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺳﺎﻫﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﻛﺎﺩﯨﺮﻻﺭ،
ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﺸﯘﻧﺎﺳﻼﺭ ﯞﻩ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﭘﺴﯩﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﺴﻰ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ
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ﻧﺎﻣﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺷﯘﯕﯩﻤﯘ ﺗﯩﻠﯩﻢ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ!

ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﺴﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﭖ ،ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮﻥ ﻳﯩﻞ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﯞﻩ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ1968 ،ﻳﯩﻠﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ
»ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ« ﻧﻰ ﺗﯜﺯﯛﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ .ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﺪﺍ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﺎ ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﻩ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﻣﺎﻗﯘﻟﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯩﭽﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ
ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺩﻩﺭﺱ ﺋﺎﯕﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ .ﺋﯘﻻﺭ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ
ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯚﺭ ﺧﯩﻠﻰ ﺑﺎﺭ:
) (1ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﭽﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘﭺ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » transitional bilingual
 .(«educationﺑﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻛﯚﭼﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻨﻰ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ ،ﻫﻪﻣﺪﻩ
ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻝ ﺗﯩﻠﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﯩﻲ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺋﯧﻘﯩﻤﯩﻐﺎ
ﻗﻮﺷﯘﻟﯩﺪﯗ.
) (2ﭼﯚﻛﺘﯜﺭﯛﭖ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » .(«submersion bilingual programﺑﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ ﺑﯩﺮ
ﻣﯩﺴﺎﻝ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﻩﻱ .ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﻯ ﺋﯚﻟﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ
ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﯚﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺩﻩﺭﺱ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﯚﺗﯜﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.
) (3ﻏﻪﺭﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » .(«submersion bilingual programﺑﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ
ﻣﯩﺴﺎﻝ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﻩﻱ .ﺑﯘ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﻳﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﻯ ﺋﯚﻟﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﭼﯜﭖ
ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﺎ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺩﻩﺭﺱ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﺷﺘﺎﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﻟﻖ ﺑﯘ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺭﺯ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﻪﺯﻯ ﺷﺘﺎﺗﻼﺭ ﺑﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ »ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﺋﯘﺳﯘﻝ« ﺩﻩﭖ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
) (4ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻝ ﺗﯩﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » English as a
 «Second Language programﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎﺭﺗﯩﭗ » «program ESLﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪﯗ( .ﺑﯘ ﺋﯘﺳﯘﻝ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ »ﻏﻪﺭﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ« ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯩﺮﻻ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ،ﺋﺎﻧﺎ
ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩﯨﻜﻰ ﺩﻩﺭﺳﻨﯩﯔ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﺍ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ
ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺪﯗ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺩﯨﻠﻨﺎﺭﻩ  6ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﻩ ،ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺩﯨﻠﺸﺎﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ  5 4ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻣﯘﺷﯘ » «ESLﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﯩﺪﺍ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭼﻨﯩﯔ 2ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﯜﭼﻪ
ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ.
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﻣﺎﺑﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﺍ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﻟﯜﯞﺍﺗﻘﺎﻥ »ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ«
ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﻩ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ،
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﻣﯘﺷﯘ ﺳﺎﻫﻪﺩﯨﻜﻰ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ،ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﺩﺍ ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻧﻮﭘﯘﺯﻏﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯜﭺ ﺩﺍﻧﻪ ﻛﯩﺘﺎﺏ ،ﻫﻪﻣﺪﻩ ﺋﺎﺷﯘ  3ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ
ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻨﻰ ﺧﯘﻻﺳﯩﻠﻪﺵ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﯩﻤﯘ ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ .ﻫﻪﻣﺪﻩ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﯩﺮ ﮔﯚﻫﻪﺭ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺧﻮﺵ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ .ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ » «Jim Cumminsﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ  3ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻯ ﺋﯩﻜﻪﻥ )ﻣﻪﻥ ﺑﯘ  3ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﯘﺭﯨﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﻳﯧﺰﯨﭗ

.6ﺑﻪﺕ

http://anatilim.blogbus.com

ﻧﺎﻣﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺷﯘﯕﯩﻤﯘ ﺗﯩﻠﯩﻢ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ!

ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ .ﻗﯩﺰﯨﻘﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ  www.amazon.comﺩﯨﻦ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺋﺎﻻﻻﻳﺪﯗ .(.ﺋﯘ ﻫﺎﺯﯨﺮ
ﻛﺎﻧﺎﺩﺍﻧﯩﯔ »ﺗﻮﺭﻭﻧﺘﻮ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ« ﻧﯩﯔ ﭘﺮﻭﻓﯧﺴﺴﻮﺭﻯ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ
ﺋﯩﺴﻤﻰ » «Baker Colinﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘ ﺋﻪﻧﮕﻠﯩﻴﻪﺩﯨﻜﻰ » «Uniwersity of Walesﻧﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ
ﭘﺮﻭﻓﯧﺴﺴﻮﺭﻯ ،ﺋﻪﻧﮕﻠﯩﻴﻪ ﭘﺴﯩﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ
ﺑﻮﻟﺴﺎ »  «Tove SkutnabbKangasﺑﻮﻟﯘﭖ )  ,( http://www.neiu.edu/~duo/skutnabb.htmﺋﯘ
ﻓﯩﻨﻼﻧﺪﯨﻴﯩﺪﯨﻜﻰ »  «Roskilde University ofﻧﯩﯔ ﭘﺮﻭﻓﯧﺴﺴﻮﺭﻯ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ
ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﻰ »ﺋﻮﺗﻜﯘﻧﭽﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘﭺ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ« )ﻳﻪﻧﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ 1ﺋﯘﺳﯘﻝ( ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻗﺎﺭﺍﺭﻯ ﺋﺎﺷﯘ ﭘﺮﻭﻓﯧﺴﺴﻮﺭ » «Jim Cumminsﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺋﯧﺴﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﯔ :ﺑﯘ 1ﺋﯘﺳﯘﻝ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻨﭽﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻣﺎﺱ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ؟ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ
ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ .ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ 1ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﻣﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﻣﯘﺷﯘ 1ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ
1ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﻣﺎﺱ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ
ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻣﻪﻥ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻗﯩﺴﯩﻤﺪﺍ ﻣﯘﺷﯘ 1ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﺮﻭﻓﯧﺴﺴﻮﺭ
»  «Jim Cumminsﻧﯩﯔ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﻤﻪﻥ .ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﻧﻮﺭﻣﺎﻟﻨﻰ ﺋﯚﺳﯜﭖ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ،ﺋﯚﺯ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﭘﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﺗﺎﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ،ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﭘﯘﻗﺮﺍﺳﻰ ،ﯞﻩ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺋﻪﻫﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚﯞﻩﻧﻜﻰ ﻗﯩﺴﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻨﻰ
ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻫﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.
ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﻣﺎﺱ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻫﯟﺍﻝ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ
ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻘﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ ،ﻫﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮﻩﺭﯨﻨﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ .ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ  3ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ (1) .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻐﺎ
ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ (2) .ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﯞﻩ ﭘﻪﻧﻨﯩﻲ
ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯚﺯ ﻣﺎﻛﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﺩﻩ ﺗﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ (3) .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﯩﻢ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ
)ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻛﯩﺖ( .ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻫﺎﺳﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﭺ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ
3ﻛﯩﺘﺎﺏ )ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ  800ﺑﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻥ( ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻲ ،ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ﯞﻩ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻫﻮﻗﯘﻗﻰ ،ﻫﻪﻣﺪﻩ ﺗﯩﻞ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻫﻮﻗﯘﻗﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ
ﯞﻩ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺗﯜﺯﯛﻣﻠﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻤﯘ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﻣﻪﻥ ﻛﯧﻴﯩﻨﭽﻪ ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ،
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻏﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﺗﺎﭘﺎﻟﯩﺴﺎﻡ ،ﻣﯘﺷﯘ ﻳﺎﺯﻣﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﺷﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ.

 .3ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻫﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﻧﻨﯩﻲ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭ
ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻲ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﯞﻩ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ 1ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﺴﻪ ﺗﻪﻥ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ
ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﯘﻳﯘﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺳﯩﮕﻨﺎﻝ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ

.7ﺑﻪﺕ
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ﻧﺎﻣﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺷﯘﯕﯩﻤﯘ ﺗﯩﻠﯩﻢ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ!

ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﯖﯩﺰ ﯞﻩ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺴﯘﻥ ﺩﯦﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺳﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﯞﻩ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ
ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﺸﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﺷﻪﺭﺕ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺯﻭﺭ
ﺑﺎﻻﻳﯩﺌﺎﭘﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ،ﻫﻪﻣﺪﻩ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﺗﺎﺋﺎﻧﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻻﻗﯩﮕﻪ ﺯﻭﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﻪﺗﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﺸﯘﻧﺎﺳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﺎ ﺋﯚﺗﯜﻟﮕﻪﻥ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭ ﺷﯘ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻻﻧﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺳﯩﺰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﺘﯩﻦ
ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺑﻮﯞﺍﻣﻮﻣﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﭖ
ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻜﻪﻧﺴﯩﺰ ،ﺳﯩﺰ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﭼﻪﺗﻨﻪﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ.
ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺭﻭﻝ
ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭ ﯞﻩ ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﻥ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯜﭺ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ .ﺋﯘ ﺋﯜﭺ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻟﻮﺱ ﺋﺎﻧﮋﯦﻠﯩﺲ ﻧﺎﻫﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﻛﯘﺗﯘﭘﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ  22ﺑﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ )ﻣﯘﺷﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ 4ﻛﯩﺘﺎﺏ( .ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﻤﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯜﭺ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻯ » Tove SkutnabbKangas
« ﺧﺎﻧﯩﻢ 1979ﻳﯩﻠﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺷﯟﯦﺘﺴﯩﻴﯩﮕﻪ ﻛﯚﭼﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻓﯩﻨﻼﻧﺪﯨﻴﯩﻠﯩﻚ
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯘ
ﺩﻭﻛﻼﺗﺘﺎ ﺷﯟﯦﺘﺴﯩﻴﻪ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺋﯘﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﺑﯘ
ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ .ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺑﯘ ﺩﻭﻛﻼﺗﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﯩﻐﺎ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﯩﻤﯘ ﺋﻪﺭﺯﯨﻴﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﺧﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﻪﺷﺴﻪ ،ﻣﻪﻥ ﻫﯧﻠﯩﻘﻰ ﺩﻭﻛﻼﺗﻨﻰ ﻛﻮﭘﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﺪﯗﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ .ﺑﯘ
ﺩﻭﻛﻼﺗﺘﺎ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﻧﻨﯩﻲ ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻼﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ:
ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭ ﻓﯩﻨﻼﻧﺪﯨﻴﻪ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﺗﯜﻟﺴﻪ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﯟﯦﺘﺴﯩﻴﻪ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﯚﺗﯜﻟﮕﻪﻥ ﺩﻩﺭﺳﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ
ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ.
ﻓﯩﻨﻼﻧﺪﯨﻴﻪ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺩﻩﺭﺱ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﻰ ﺯﻭﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﭼﯧﻜﯩﻨﮕﻪﻥ ،ﻫﻪﻣﺪﻩ
ﺷﯟﯦﺘﺴﯩﻴﻪ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﺎﺷﯘ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ .ﺑﯘ »ﻛﯧﻤﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻗﻮﺵ
ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ« ﻳﺎﻛﻰ »ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ« )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » («subtractive bilingualism, semibilingualism
ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ.
» «SkutnabbKangas Toveﺧﺎﻧﯩﻤﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺰﯨﭽﻪ ،ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ  10ﻳﺎﺷﻘﺎ ﺗﻮﺷﯘﺷﺘﯩﻦ
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺩﻩﺭﺱ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻣﻪﻫﺮﯗﻡ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ )ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ » cognitive
 («abilityﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ.
ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺯﯙﺭﯛﺭﻟﯜﻛﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻫﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯜﭺ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﻧﻨﯩﻲ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﭖ ﺋﯚﺗﯩﻤﻪﻥ .ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭﺩﺍ ﺑﯘ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭ
1ﺧﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﻣﺎﺱ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.
] [1ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻞ ﯞﻩ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﺪﺍ ﺋﯩﺠﺎﺑﯩﻲ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﻩ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ  32ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺳﺎ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯩﻞ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ

.8ﺑﻪﺕ
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ﻧﺎﻣﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺷﯘﯕﯩﻤﯘ ﺗﯩﻠﯩﻢ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ!

ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺳﺎﯞﺍﺗﯩﻨﻰ
ﭼﯩﻘﺎﺭﺳﺎ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﭘﺮﺍﻛﺘﯩﻜﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺷﯘ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﭙﺎﺩﻩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﯗﭖ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻪﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ  35ﻳﯩﻞ ﻣﺎﺑﻪﻳﻨﯩﺪﻩ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ  150ﺗﯩﻦ ﻛﯚﭖ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺗﯧﻤﯩﺴﻰ ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﭘﻪﻳﻼﺳﻮﭖ  Goetheﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﮔﻪﭘﻨﻰ
ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ :ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﻻ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﯜﺭﺩﻩ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﻫﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺷﯘﻛﻰ ،ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﯘﭼﯘﺭﻻﺭﻧﻰ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ
ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﻰ ،ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻧﻼﺭﺩﺍ
ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﭖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺟﯘﯕﮕﻮ ،ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﻪ ﯞﻩ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﯘﻗﺮﺍﻟﯩﺮﻯ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﻣﻮﻫﺘﺎﺝ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯘ ﺗﯩﻞ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﻳﯧﺮﯨﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻻﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﺗﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﯞﻩ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﭽﻪ ،ﻓﺮﺍﻧﺴﯘﺯﭼﻪ ،ﺋﯩﺘﺎﻟﻴﺎﻧﭽﻪ ،ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﭽﻪ ﯞﻩ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﺩﻩﺭﺱ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﯚﺗﯜﭖ،
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﻡ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﺷﯘ ﺗﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼﭖ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﻨﯩﯔ
ﻫﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﻪ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ.
] [2ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ،
ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﺵ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻤﯘ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺗﺎﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺳﻪﺭﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ
ﻳﯧﺸﯩﻐﺎ ﺗﻮﺷﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﺳﯚﺯ ﺋﯩﺒﺎﺭﯨﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪﯛﺭﺳﻪ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ
ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﺮﺍﻕ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻤﯘ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ .ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﯚﻳﺪﻩ
ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻏﺎ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻗﯘﻡ ﯞﻩ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺑﯧﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻗﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﺗﯩﻠﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﻛﯚﭼﯜﺷﻰ ﻗﻮﺵﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻰ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﻟﺴﺎ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺗﯩﻠﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯘﻗﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﻞﺳﺎﯞﺍﺕ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻣﯘﻫﯩﺘﻰ ﻫﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺗﻪﯓ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ
ﻗﻮﻳﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯩﻞ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﺎ ﺑﯩﺮﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
] [3ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺶ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻫﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﻘﯩﻤﯘ
ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻼﺭﺩﺍ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﻪﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ ،ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﯩﻞ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﯧﯖﻰ
ﺋﻪﯞﺯەﻟﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻻﺭ ﺑﯩﺮﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺑﯧﻘﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﻫﻪﻣﺪە ﺷﻪﺭﺕﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﻳﺎﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪە
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ﻧﺎﻣﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺷﯘﯕﯩﻤﯘ ﺗﯩﻠﯩﻢ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ!

ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﯞﺍﺗﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﺪﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﺷﻘﺎ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﻫﻪﻣﺪە
ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﭼﯧﻜﯩﻨﺪﯛﺭﯛﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ
ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﯞە ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﯟﻯ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﺘﯘﺭﯗﻟﯩﺪﯗ.
ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ 1ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻛﯚﭖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﯨﻜﻰ
ﺩەﺭﺳﻠﻪﺭ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﯚﺗﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﻰ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺋﯚﺗﯜﻟﻤﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﺪﺍ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﻨﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺶ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻴﺘﯩﭙﺘﯘ .ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﺑﺰﺍﺳﺘﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺳﻪﯞەﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺭﻭﺷﻪﻥ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯗ.
] [4ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺩەﺭﺳﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻛﺎﺩﯦﻤﯩﻚ
ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺳﺎﻫﻪﺳﯩﺪە ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﻫﯚﻛﯜﻡ ﺷﯘ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻞ
ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﻫﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﻪﻟﺒﯩﻲ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﻳﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ،
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﯞﺍﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺯﻭﺭ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﺋﯚﺳﺘﯜﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯧﻠﮕﯩﻴﯩﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﯩﺮﯨﺪە ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ،ﮔﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﻪ ﺗﯩﻠﻰ ﯞە ﻓﺮﺍﻧﺴﯘﺯ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯜﭺ ﺗﯩﻠﺪﺍ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﯞﺍﺗﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﺎﻟﻰ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ.
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺭ ﺳﯧﺰﯨﻢ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻠﻨﯩﻼ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺗﯩﻠﻰ ﻣﯘﻫﯩﺘﯩﺪﯨﻤﯘ ﺟﺎﺭﻯ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘﻗﯘﻡ ﯞە ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﻣﺎﻫﺎﺭەﺗﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ
ﺗﻪﯓ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﺩەﭖ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯘﻗﯘﻣﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻠﺪﺍ
ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﺩەﭖ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯘﻗﯘﻣﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻫﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ .ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺗﺎﭘﺴﯩﻼ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ .ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﻫﯟﺍﻝ ﺑﯩﻠﯩﻢ
ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﺋﯧﺘﯩﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻫﯧﻜﺎﻳﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﺭﻗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ،ﺳﻪﯞەﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ،ﭘﺎﻛﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﭘﯩﻜﯩﺮﻧﻰ ﭘﻪﺭﻕ ﺋﯧﺘﯩﺶ ،ﺑﯩﺮ ﻫﯧﻜﺎﻳﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﯞەﻗﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﯩﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ
ﺋﺎﻛﺎﺩﯦﻤﯩﻚ ﯞە ﺗﯩﻞ ﺳﺎﯞﺍﺗﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯩﻠﻼﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺶ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
] [5ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﻧﺎﺯﯗﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺩەﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﯨﻼ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﻳﻮﻗﺎﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.
ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ
ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰﻻ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ
ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰﻻ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ .ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﻮﻳﯩﺪﯨﻤﯘ ﻫﻪﻡ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ
ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻫﯩﺘﺘﺎ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﺴﻪ ،ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﻤﯘ
ﺗﯚﯞەﻧﺮەﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯚﺯ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﺪﺍ ﺗﻮﭘﻠﯩﺸﯩﭗ
ﻳﺎﺷﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ  32ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻼ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﯘﭖ
ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ،ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﺍﺵ ﯞە
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ﻧﺎﻣﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺷﯘﯕﯩﻤﯘ ﺗﯩﻠﯩﻢ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ!

ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﺎﺗﺎﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﺗﺎﺋﺎﻧﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻻ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯩﻞ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﭘﻪﺭﻕ ﺑﯩﺮ
ﻫﯧﺴﺴﯩﻲ ﺋﺎﺯﮔﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯚﯞەﻧﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﺎﺗﺎﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﺗﯩﻞ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ،ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﯓ ﺯﻭﺭ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە
ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺶ ،ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﺋﺎﻧﺎ
ﺗﯩﻠﺪﺍ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﻳﯧﺰﯨﺶ ،ﯞە ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ ﻳﻮﻗﻼﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ .ﺑﯘ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻣﯘ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ
ﭼﻮﯓ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯗ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺑﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺗﯩﻞ ﯞە ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﭼﻮﯓ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻫﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ
ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
] [6ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﺍﯞەﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ
ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ »ﺋﯚﺯ ﺗﯩﻠﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﯖﻨﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﻪﻛﯩﺮﻣﻪ«
ﺩﯦﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺳﯩﮕﻨﺎﻟﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﻤﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ
ﺋﻪﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻠﯩﺶ ﻫﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩەﺭﺱ ﺋﺎﯕﻼﺷﺘﯩﻜﻰ
ﺋﺎﻛﺘﯩﭙﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻤﯘ ﺯﻭﺭ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﺪﯗ .ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻞ ﯞە ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻜﻰ
ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭘﺎﺳﺴﯩﭗ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﯘﻻﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻞ
ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﯩﭽﻰ ﯞە ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ
ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﻗﻪﻏﻪﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﺎﭘﻼﺵ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﻳﯧﺰﯨﺸﻘﺎ
ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ،ﻫﻪﻣﺪە ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﯞە ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﯨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺋﺎﻛﺘﯩﭙﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞە ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﻣﯘﻫﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ.
ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻱ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﻮﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﯞە ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﺵ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﺭﻧﻰ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﺘﯘﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰ،
ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯚﺯ ﺗﺎﻻﻧﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﯘﺵ
ﯞە ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ﻫﻮﻗﯘﻗﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻫﻮﻗﯘﻕ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻫﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ.

 .4ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﺴﺎ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ؟
ﻣﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻫﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﺴﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﭖ،
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮﻥ ﻳﯩﻞ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺳﻪﺭﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﻧﻨﯩﻲ ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﭘﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯘ ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯩﯟﻯ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻫﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ.
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﺵ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﯚﺗﯜﺵ ،ﯞە ﺋﯘﻧﻰ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﯜﺷﻨﻰ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻫﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍﺭ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
ﻣﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻝ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻰ
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ﻧﺎﻣﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺷﯘﯕﯩﻤﯘ ﺗﯩﻠﯩﻢ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ!

ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ:
ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﺪﺍ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻝ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ 4ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ
ﺗﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺸﻨﻰ 6ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﻪﺯﻯ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻝ ﺗﯩﻠﻰ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﻪ
ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ 1ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺩەﺭﺱ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﺯ ،ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﻫﻪﺭ ﻫﻪﭘﺘﯩﺴﻰ
 15ﻣﯩﻨﯘﺗﺘﯩﻦ  30ﻣﯩﻨﯘﺗﻘﯩﭽﻪ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﺍ ﻣﯧﻜﺴﯩﻜﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺱ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻛﺎﻟﯩﻔﻮﺭﻧﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻮﭘﯘﺱ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ  50ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﺘﯩﻦ ﺋﺎﺷﯩﺪﯗ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭ ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﻪ
ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻝ ﺗﯩﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﻟﻼﻳﺪﯗ.
ﻣﯧﻜﺴﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﭼﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﭼﻘﺎﻥ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺳﯩﻨﯩﭙﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ
4ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯩﭽﻪ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺩەﺭﺳﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﯩﻴﻪ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.
ﻫﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻ  10ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﯩﺮ ﭼﻪﺕ
ﺋﻪﻝ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺴﺎ ،ﺋﺎﺷﯘ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺷﯘ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﯨﺪەﻙ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﮕﻪ
ﻳﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻫﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻫﯚﺟﺠﯩﺘﯩﺪە ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻝ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺳﺎﯞﺍﺕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﯩﻐﺎ 4
ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ  6ﻳﯩﻠﻐﯩﭽﻪ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ 4ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻦ )ﻳﻪﻧﻰ  9ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ(
ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺴﺎ ،ﺋﻪﯓ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺗﻮﻟﯘﻗﺴﯩﺰﻧﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﯜﭼﻪ ﺋﯘ ﺗﯩﻠﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ
ﺳﺎﯞﺍﺗﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻻﻻﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.
ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻤﯘ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﺶ ﺗﯘﺗﺴﺎ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﺪﺍ
ﺋﻮﻗﯘﭖ ،ﺗﻮﻟﯘﻗﺴﯩﺰﻧﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﯩﺪە ﺳﺎﯞﺍﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰ
ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﺎﯞﺍﺗﯩﻨﯩﻤﯘ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﺍﻟﯩﺸﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.

 .5ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ 1953ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ 61ﻳﯩﻠﯩﻐﯩﭽﻪ ﭘﺮﯦﺰﯨﺪﯦﻨﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ  Eisenhower Dwightﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩەﻳﺪﯗ» :ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺗﺎﺳﺎﺩﯨﭙﯩﻲ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ
ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ«.
»ﺋﯩﺶ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ  7ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺳﺘﻪﯞەﻥ ﻛﻮﯞەﻱ )» Stephen
 («Coveyﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ »ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﯨﻨﭽﻰ ﺋﺎﺩەﺕ :ﺋﯜﻧﯜﻣﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯘﻗﻘﯩﭽﻪ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﺎﯞﺯﯗﺩﺍ ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ 4ﺑﺎﺑﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺪﯗ» :ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﻣﺎﺑﻪﻳﻨﯩﺪە ،ﻣﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪە
ﺋﯘﭼﺮﺍﺗﺘﯩﻢ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﯓ ﺯﻭﺭ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ،ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺗﯧﻤﺎ،
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﻧﯘﻗﺘﺎ ﻧﯧﻤﻪ ،ﺩەﭖ ﺳﻮﺭﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺳﯩﺰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻳﯧﺮﯨﺪە ﻳﺎﯕﺮﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﯩﺪەﺋﺎﻝ ﻧﯧﻤﻪ ،ﺩەﭖ ﺳﻮﺭﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺳﯩﺰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﻣﯩﻠﻰ ،ﺋﻪﯓ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ ،ﺩەﯞﺭﮔﻪ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ،
ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺪەﺋﺎﻝ ﻧﯧﻤﻪ ،ﺩەﭖ ﺳﻮﺭﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﻣﻪﻥ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﻱ ،ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﺪە ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻫﺎﻟﺪﺍ ،ﯞە ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ :ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﻟﻼﺵ
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ﻧﺎﻣﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺷﯘﯕﯩﻤﯘ ﺗﯩﻠﯩﻢ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ!

ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺟﯧﻨﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻨﻼ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺗﯘﻏﻤﺎ
ﺗﺎﻻﻧﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻫﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮﻣﯘﻣﻴﯜﺯﻟﯜﻙ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺩﯙﯕﮕﻪﺵ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻣﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻫﺎﻟﺪﺍ ﻗﻪﺩ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺗﯜﭖ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯩﺰ ﺗﺎﻟﻼﺷﻨﯩﯔ ﻣﻪﻫﺴﯘﻻﺗﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﻛﯜﭺ )ﮔﯧﻦ(
ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺵ )ﺑﯧﻘﯩﭗ ﭼﻮﯓ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻣﯘﻫﯩﺖ( ﻧﯩﯔ ﻣﻪﻫﺴﯘﻻﺗﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ،ﮔﯧﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ
ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺳﯜﭖ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺯﻭﺭ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺳﯜﭖ
ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﭖ ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺷﯘﻛﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻣﯧﯖﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯩﺶ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍﻻﻳﺪﯗ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻫﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ
ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺵ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺴﯩﺪﯨﻼ ﺋﯩﺶ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍﻻﻳﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﻛﯚﺯﻗﺎﺭﯨﺸﻰ
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﺎﻟﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯗ .ﺳﯩﺰ ﺋﯚﺯ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﯩﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﭼﯩﻘﺎﻻﻳﺴﯩﺰ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ ،ﻫﻪﻣﺪە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە
ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ .ﺳﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺗﺎﻻﻧﺘﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﺎﻻﻧﺘﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﺎﻻﻳﺴﯩﺰ .ﺳﯩﺰ
ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺗﺎﻻﻧﺘﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯ ﻫﺎﻳﺎﺗﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯧﺮﻯ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﭘﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭەﻟﻪﻳﺴﯩﺰ«.
ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺋﯩﺸﯩﺪﺍ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﻪﻥ
ﺋﯘﺷﺒﯘ ﻳﺎﺯﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﺪﯨﻢ .ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻣﻪﻥ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﺯ
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪە ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﻤﻪﻥ .ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ
ﻛﺎﻟﯩﻔﻮﺭﻧﯩﻴﻪ ﺷﺘﺎﺗﻰ ﻟﻮﺱ ﺋﺎﻧﮋﯦﻠﯩﺲ ﺷﻪﻫﻪﺭ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨﺌﺎﻣﯧﺘﯩﺮﻯ  250ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﺍﺋﯩﺮە ﺋﯩﭽﯩﺪە
ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ  18ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ
ﺗﯚﺕ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ 87 ،ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﻰ ﺳﯩﻨﯩﭙﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺗﯚﺕ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻥ
ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﺩﯨﺌﺎﻣﯧﺘﯩﺮﻯ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ  45ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﻫﻪﺭ ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺳﺎﺋﻪﺕ  10ﺩﯨﻦ
 12ﮔﯩﭽﻪ ﻧﯚﯞەﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺩەﺭﺱ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺩەﺭﺳﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﺋﯧﺸﯩﺶ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺰﯨﻤﭽﻪ  95ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﺘﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ،
ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﭘﺎﺕﭘﺎﺕ ﻫﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯘ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﯞﺍﺗﯩﺪﯗ .ﻫﻪﻣﺪە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ
ﺋﺎﺗﺎﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺳﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﻭﺭ ﺋﻮﺭﻧﺎﺗﻤﺎﻱ ،ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﻛﻪﻟﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ  VCDﻻﺭﻧﯩﻼ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﺳﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﻰ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺑﯘ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﻫﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻟﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩە ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﮔﻪﭖ ﺋﺎﺷﯘ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﯩﺪﺍ .ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻳﺎﺯﻣﯩﺴﯩﺪﺍ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺭﻭﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﺪﯨﻢ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻳﻪﻧﻪ
ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﻱ :ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﯞە ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﺭﻭﻟﯩﯖﯩﺰ ﯞە ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﯖﯩﺰ
ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺳﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻟﯘﻕ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﺟﺎﺭﻯ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﺘﺎ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﻯ ﻣﯩﻘﻴﺎﺳﯩﺪﺍ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺴﯩﺰ؟ ﺳﯩﺰ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﻪﻫﻪﺭ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪە ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺴﯩﺰ؟ ﺳﯩﺰ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺰﺍ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪە ﻧﯧﻤﻪ
ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺴﯩﺰ؟ ﺳﯩﺰ ﺋﯩﺸﻠﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭە ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺴﯩﺰ؟
ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪە ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮەﻟﻪﻳﺴﯩﺰ؟ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ.
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ﻧﺎﻣﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺷﯘﯕﯩﻤﯘ ﺗﯩﻠﯩﻢ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ!

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ ﺩﯦﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺳﯩﺰ ﻫﺎﺯﯨﺮﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺩﯙﯕﮕﻪﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﻰ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﺵ
ﺋﺎﺩﯨﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ،ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﯞە ﺭﺍﯞﺍﺟﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻳﺎﺷﺎﯓ .ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﯔ .ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺋﻪﻫﻠﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯔ .ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﺍ ﻫﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ
ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺩەﺭﻫﺎﻝ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﺑﺎﻫﺎﻻﭖ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ .ﻫﻪﻣﺪە ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ
ﻗﻪﺩەﻣﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯧﺴﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﺍ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼﺭ ﯞە ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺋﻪﻫﻠﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﯞەﻛﯩﻠﻠﻪﺭ ﺋﯚﻣﯩﻜﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺷﯟﯦﺘﺴﯩﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﻣﺎﯕﺪﯗﺭﯗﭖ ،ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﻫﻪﻣﺪە ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯩﯟﻯ
ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺭﻧﻰ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ،ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺗﯩﺰﯨﺶ ﻛﯧﺮەﻙ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﻰ ﻛﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ .ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ
ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ.

 .6ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳﯚﺯ
ﻣﻪﻥ ﺋﯘﺷﺒﯘ ﻳﺎﺯﻣﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺑﻪﺷﯩﺪە ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﯩﮕﻪﻥ ،ﺑﯩﺮ ﻧﺎﻫﯩﻴﻪ ﺩەﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ
ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ  3ﻳﺎﻛﻰ 4ﻳﯩﻠﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﯘﭼﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯧﻠﯩﭙﺒﻪﺳﻰ ﺋﯚﺗﯜﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﯞەﺭﻧﻰ
ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﺋﯩﺶ ،ﺩەﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ،ﺋﯘ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﺴﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯧﻨﯩﻖ
ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ  Bilik.cnﺩﯨﻜﻰ ﺋﯘﺷﺒﯘ ﻳﺎﺯﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪە ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ .ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻧﻪﺯەﺭ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ
ﺧﺎﺗﺎ .ﭘﺮﻭﻓﯧﺴﺴﻮﺭ » «Cummins Jimﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ،ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻫﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﯞە ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻛﯚﭖ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻧﻪﺯەﺭﯨﻴﯩﺴﻰ ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻡ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺧﺎﺗﺎ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨﺰﯨﻤﭽﻪ ،ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﺗﯜﺯﯛﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭەﺭ.
ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻨﯩﻘﺮﺍﻕ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺩەﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﺋﻪﻣﺪﻯ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﮕﻪ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯚﻳﯜﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﯞﯨﺠﺪﺍﻧﻰ
ﻗﻪﺭﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻲ ﺑﯘﺭﭼﯩﻨﻰ ﺋﻪﺗﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯚﺯﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ،ﺋﯚﺯ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ،ﻫﻪﻣﺪە
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺑﯧﻘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ:
ﺑﯘ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ؟
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ ﺋﯩﺶ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﻛﯧﺮەﻛﺘﯩﻐﯘ؟
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺋﯘ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩﻢ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ؟
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﺸﯘﻧﺎﺳﻼﺭ ﯞە ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﭘﺴﯩﺨﻮﻟﻮﮔﯩﻴﻪ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ؟ )ﻫﻪﻛﯩﻤﻪ
ﺋﻪﺭﺷﯩﺪﯨﻦ ﻫﻪﺩﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﻧﮕﻠﯩﻴﯩﺪە ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺩﻭﻛﺘﻮﺭﻟﯘﻕ ﺋﯘﻧﯟﺍﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە،
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ﻧﺎﻣﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺷﯘﯕﯩﻤﯘ ﺗﯩﻠﯩﻢ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ!

ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﺎﺷﻘﺎﺭﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯘﻕ ﯞەﺯﯨﭙﯩﺴﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ(.
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﺍ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ﯞە ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺗﻮﻧﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﭽﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ؟
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺳﯜﭖ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﻫﯧﭻ ﻛﯩﻢ ﺳﯩﺰ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﺩەﻙ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ »ﺋﻮﯓ ﻣﯧﯖﻪ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﻝ ﻣﯧﯖﻪ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﺎﺯﻣﯩﺴﯩﺪﺍ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﻳﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯚﺭەﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻣﯚﻟﭽﻪﺭﻟﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻏﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ،
ﻳﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯚﺭەﻟﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﻳﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﻗﯩﯟەﺗﻜﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﻳﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﭘﻪﻟﻠﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺑﯘ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﭘﻪﻟﻠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ؟ ﺋﯘ ﺋﯩﻠﯩﻢﭘﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﭘﻪﻟﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺗﺘﯘﺭ .ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻜﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺋﻪﻫﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﻪﻫﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺟﯩﻖ ﺋﺎﺳﺎﻥ .ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﺪە ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﻪﻫﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻝ
ﺋﻪﻫﻠﻰ ﺑﻮﻻﻟﯩﺸﻰ ،ﻫﻪﻣﺪە ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩەﺕ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﺎﻻﻟﯩﺸﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺋﯩﺶ
ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ
ﺗﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﺎﺳﺎﺱ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﺪﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﺍ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﭼﻪﺕ ﺋﻪﻟﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻛﯧﺮەﻙ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘﺷﺒﯘ ﻳﺎﺯﻣﺎﻣﺪﺍ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﺗﺘﯜﻡ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ ﺋﯩﺶ ﻛﯚﺭﻣﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺳﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺯﺍﯞﺍﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﻮﻝ ﺗﯘﺗﯩﺴﯩﺰ .ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ .ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻻﭖ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺕ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺑﯩﺮەﺭ ﭼﻮﯓ ﺑﻪﺩەﻝ ﺗﯚﻟﻪﺵ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﯞە ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﺎﻧﯘﻥﺗﯜﺯﯛﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﯘﺭﯗﭘﻤﯘ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﮔﻪﭖ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﯧﻘﯩﺸﻨﻰ
ﺧﺎﻻﺵﺧﺎﻟﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﺩﺍ .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﺵﺗﺎﻟﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﺩﺍ .ﻳﺎﯞﺍﺵ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﻰ
ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺑﻮﺯەﻙ ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﻰ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﻪﻫﯟﺍﻝ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﻳﯧﺮﯨﺪە ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ .ﻣﻪﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ
ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺗﯜﺭﺩە ﻣﺎﯞ ﺯﯦﺪﯗﯕﻨﯩﯔ »ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ﺯﯗﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺘﺘﯩﻢ.
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﺍ »ﺋﯚﺯ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﯖﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻝ« ﺩﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮ ﮔﻪﭘﻤﯘ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪەﻙ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ .ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻏﺎ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪەﻙ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻫﯧﭻ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺳﯩﺰﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪەﻙ ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﯘﭖ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ
ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺑﯘﺭﯗﻧﻤﯘ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋﻪﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﯘﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﯞﯗﺟﯘﺩﻗﺎ
ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﯧﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﻧﯚﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯩﺴﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﯓ .ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩەﺭ ﺋﺎﺯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ
ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﻧﻪﺯەﺭ ﺧﯘﺷﺎﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﺗﻪﺧﺴﯩﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩەﺭ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ،
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ،ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﺯەﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﻮﺑﻴﯧﻜﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﺧﺎﺗﺎ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﺎﺕ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺧﺎﺗﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺗﻮﺳﯘﺵ ﻛﯧﺮەﻙ .ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻤﯩﻐﯘﭼﻪ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﺎﺵ ﻛﯚﺗﯜﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﺪﺍ ﺗﯜﭘﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺶ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺩەﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ،ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻫﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞە ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻗﺎﻧﯘﻧﻐﺎ ﺧﯩﻼﭖ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﺗﻪﺧﺴﯩﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ
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ﻧﺎﻣﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺷﯘﯕﯩﻤﯘ ﺗﯩﻠﯩﻢ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ!

ﺟﺎﻥ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺯەﺭﺑﻪ ﯞە ﺟﺎﺯﺍ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﯞەﺯﯨﻴﻪﺗﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮەﻙ.
ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻳﺪﺍ ،ﻳﻪﻧﻰ 2008ﻳﯩﻠﻰ 11ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 29ﻛﯜﻧﻰ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻳﻪﻫﯘﺩﯨﻲ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﻡ
ﺋﺎﻟﯧﻜﺲ ﺋﯚﺯﻯ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻓﻠﻮﺭﯨﺪﺍ ﺷﺘﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﻟﻮﺱ ﺋﺎﻧﮋﯦﻠﯩﺴﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ،ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺳﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﻨﻰ
ﻳﻮﻗﻼﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻣﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺭ ﺋﺎﺭﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﯗﺩﯗﻡ» :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻳﻪﻫﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺑﯘ
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻼﺭﻏﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﯛﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪﯞﺟﯘﺗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ
ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﺎﻻﻟﯩﺪﯨﯖﻼﺭ .ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﭼﯩﻘﺘﯩﯖﻼﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪﯕﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪﯕﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮەﻙ؟«
ﺋﺎﻟﯧﻜﺲ ﻣﺎﯕﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ )ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪﻳﻨﻪﻥ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﻠﯩﯟﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ
ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻼ ﻳﺎﺯﯨﻤﻪﻥ(» :ﻳﻪﻫﯘﺩﯨﻴﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﻳﯜﺯﺩەﻳﯜﺯ ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺖ ﺳﺎﯞﺍﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺋﯜﭺ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﺘﻰ .ﺑﯘ
ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻫﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ﯞە ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﯩﺪﺍ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﯩﺪﻯ .ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﻫﻪﻣﺪە ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻫﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ
ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﻮﺑﯧﻞ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻳﻪﻫﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪە
ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﻣﯘﯞەﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻻﻟﯩﺸﻰ  60ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﺘﯩﻦ  70ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﻜﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﺷﯘ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ .ﻳﻪﻫﯘﺩﯨﻲ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﯞە ﺋﻪﯓ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﯞەﺯﯨﭙﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺵ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻳﻪﻫﯘﺩﯨﻴﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﻟﯩﺸﻰ ﯞە ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻼﻟﯩﺸﯩﺪﺍ
ﻳﻪﻫﯘﺩﯨﻲ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﺭﻭﻟﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭼﻮﯓ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺩﻭﺭﺍﻳﻤﯩﺰ ﺩەﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯩﺸﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ
ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﻰ ،ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﻰ ﻛﯧﺮەﻙ «.ﺩﯦﻤﻪﻙ ،ﺋﺎﻟﯧﻜﺲ ﻧﯩﯔ ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﻐﺎ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﻪﯞﺟﯘﺗﻠﯘﻗﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﯞە ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﻰ ﺗﻪﺭەﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﺘﺎ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻙ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﻣﻪﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﺋﯚﺗﻜﯩﻨﯩﻤﺪەﻙ ،ﺑﯩﺮ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﺍ ﺋﺎﺷﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺯﻭﺭ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯗ .ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ
ﻳﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﯚﻱ ﯞە
ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﻛﺎﻥ .ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺸﺘﻪ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﻮﻝ ﺗﯘﺗﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺟﯩﻖ ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﺪﯨﻢ .ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﯚﻳﺪە ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻧﺎ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﻭﻝ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ.
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺩﺍﺩﺍ ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ،ﺋﯘﺭﯗﻕﺗﯘﻏﻘﺎﻥ ﯞە ﺧﻮﻟﯘﻡﺧﻮﺷﻨﯩﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﭼﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﯘﺭﭼﻰ ﺑﺎﺭ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺑﯘﺭﭼﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﯓ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﻳﺎﻛﻰ
ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﺟﺮﺍﺗﻘﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺑﻠﯩﻐﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﻫﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﺑﻠﻪﻏﻨﻰ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﺳﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﻣﻮﻝﻫﯘﺳﯘﻟﻨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﺋﺎﻟﯩﺴﯩﺰ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻫﯧﭻ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺑﻠﻪﻍ
ﺳﺎﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﻫﯧﭻ ﻧﯧﻤﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺴﯩﺰ .ﺳﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺸﺘﻪ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻪﺯﯨﺒﯩﺮ
ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻤﺎﻳﺴﯩﺰ .ﺋﻮﻱ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻧﻰ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﯞﯦﺮﯨﺪﯗ .ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﻣﻪﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ،ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭼﺘﺎ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻨﻰ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯚﻫﭙﻪ ﻗﻮﺷﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﻱ
ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﯞە ﺋﻮﻱ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﯓ .ﺑﯘﻧﻰ ﺳﯩﺰ ﻫﻪﻡ ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ ،ﻫﻪﻡ
ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ.
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ﻧﺎﻣﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺷﯘﯕﯩﻤﯘ ﺗﯩﻠﯩﻢ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ!

ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﺎﺯﻣﺎﻣﻨﻰ ﺩﻭﻛﺘﯘﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭەﺋﻮﭖ ﺗﻪﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺎﻧﯩﻴﻨﯩﯔ ﺗﯚﯞەﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺑﺰﺍﺱ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ:
»ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﭽﻪ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺳﺎﻻﻫﯩﻴﯩﺘﯩﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ
ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭖ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ،
ﺳﯩﺰﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ "ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻣﻪﻥ" ﺩەﭖ ﻣﻪﻳﺪﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻣﯘﺷﺘﻼﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ،ﺗﯩﺮﯨﻜﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ
ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩەﺱ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﯛﺭﻣﻪﻳﻤﯩﺰ :ﺑﯩﺰﭼﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ
ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ ،ﺋﻪﯓ ﻣﯘﻫﯩﻤﻰ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﻰ ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﻣﻪﯞﺟﯘﺗﻠﯘﻕ
ﻛﺎﭘﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﯩﭙﺘﯩﺪﺍﺋﯩﻲ ﻫﻪﻗﻘﯩﻤﯩﺰﺩﯗﺭﻛﻰ ،ﺑﯘ ﻫﻪﻗﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﮔﯧﺰﻯ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻫﯧﭻ
ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﻱ ﺟﯧﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﭘﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ!«
ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻛﻮﻧﺎ ﻳﯧﺰﯨﻖ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﻫﺮﯨﺮﻟﯩﮕﯜﭼﻰ:
ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ )  ( http://www.orkhun.comﺩﯨﻦ ﻳﺎﯞﯗﺯ.
ﺋﯧﻠﯩﻜﺘﯩﺮﻭﻧﻠﯘﻕ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﯘﭼﻰ
ﺋﺎﻧﺎﺗﯩﻠﯩﻢ ﺗﻮﺭﺗﯘﺭﺍﺳﻰ )(http://anatilim.blogbus.comﺩﯨﻦ ﻡ .ﺋﻪ .ﺳﻪﺑﻮﺭﻯ.
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