ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ

ﺋﻪﻟﻰ ﺭﯨﺰﺍ ﺩﻩﻣﯩﺮﺟﺎﻥ
ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﭗ ،ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺭﯨﺰﻩ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﻰ ﺳﯜﺗﻠﯜﺟﻪ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻓﺎﺋﯩﻖ ﮬﻪﻣﯩﺪﯨﻴﻪ ﺩﻩﻣﯩﺮﺟﺎﻧﻨﯩﯔ
ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ-1945 ،ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺒﯘﻟﻨﯩﯔ ﻗﺎﺳﯩﻢ ﭘﺎﺷﺎ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺴﯩﺪﻩ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ-1969 .ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺒﯘﻝ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺧﺎﺗﯩﭗ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﯩﯟﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﭖ ،ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺒﯘﻝ ﺋﺎﻟﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﻮﺗﯩﻐﺎ )ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﻼﮬﯩﻴﺎﺕ ﻓﺎﻛﻮﻟﺘﯧﺘﯩﻐﺎ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﺪﻯ( ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﺋﻪﻻ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻥ-1970 .ﻳﯩﻠﻰ
ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺒﯘﻝ ﺳﯘﻟﻪﻳﻤﺎﻧﯩﻴﻪ ﺟﺎﻣﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺧﺎﺗﯩﭙﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ 1978-1976 .ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪ ﺑﺎﺵ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻚ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﻰ ﺧﺎﺳﻪﻛﻰ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﺪﻩ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﺷﯘﺭﻏﺎﻥ.
 12ﻳﯩﻞ ﺳﯘﻟﻪﻳﻤﺎﻧﯩﻴﻪ ﺟﺎﻣﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺧﺎﺗﯩﭙﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ،
ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﻭﺭ ﻗﺎﻧﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ،ﻟﯩﻜﺴﯩﻴﻪ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﭗ ﺟﺎﻣﻰ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﻪﻟﻪﻣﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ .ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﭙﻨﯩﯔ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ:
 .1ﺳﯘﻟﻪﻳﻤﺎﻧﯩﻴﻪ ﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻧﯩﺰﺍﻣﻰ )ﺋﯜﭺ ﺟﯩﻠﺪ(
 .2ﺋﯩﺴﻼﻣﻰ ﻛﯩﻤﻠﯩﮕﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ )ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ ﺑﺎﺗﯩﻠﻨﻰ ﺗﻪﻗﻠﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﯚﻛﻤﻰ(
 .3ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﺩﻩﺳﺘﯘﺭﻟﯩﺮﻯ
 .4ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﯨﺪﺍ ﮬﻪﻕ ،ﮬﯚﺭﺭﯨﻴﻪﺕ ،ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭ
 .5ﮬﻪﺝ ﯞﻩ ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﯩﺘﻰ )ﺑﻪﺵ ﻛﯩﺘﺎﺏ(
 .6ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﻠﻪﺭ
 .7ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﯞﻩ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﻧﯘﺭﻯ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ
 .8ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ-ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﻧﯘﺭﻯ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺟﺎﺭﯨﻴﻪﻟﻪﺭ )ﺟﯚﺭﻩ( ﯞﻩ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺯﯗﻟﯘﻡ

–2011ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻧﻪﺷﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ
"ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﻠﻤﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﮕﻪ
ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻏﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﺪﯗ.

ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﯞﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ -2011ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ
ﻧﻪﺷﺮﻯ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯩﺮﻩﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺩﯨﭙﻨﻮﺗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﻮﻟﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ،ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﻼﯞﯨﻠﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﮔﻪﯞﺩﯨﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﻟﯜﭖ -16 ،ﯞﻩ -17ﺑﺎﭘﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﺰﯨﻠﺪﻯ .ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﺰ
ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻩﺑﺒﻰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ.

ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺳﯚﺯ

ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﮬﻪﻣﺪﯗ-ﺳﺎﻧﺎﻻﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ،ﺗﻪﭘﺴﯩﺮ ،ﺗﻪﺗﺒﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﯞﻩ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
"ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻥ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ،ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ
ﻛﯚﭖ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻝ ﺗﻮﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﺰﺍﮬﺎﺗﻰ ﻛﯚﭖ ﯞﺍﻗﯩﺖ
ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ،ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺶ ﺗﻪﺭﺗﯩﯟﻯ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ
ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﺗﺎﺭﺩﺍ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﺸﺘﺎ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﯞﻩ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﮬﯚﻛﻤﻪ ﻣﻪﺳﻨﻪﺩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ
ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻟﻼﭖ ،ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﺳﺎﺩﯨﻘﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻏﻪﻳﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ.
ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﮬﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺰﺍﮬﺎﺕ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﯞﻩ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﻟﯩﺸﯩﺪﻩ ﻓﯩﻘﮫﻰ ﻣﻪﺯﮬﻪﺑﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺠﺘﯩﮫﺎﺩﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﯩﻢ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﯞﻩ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ
ﻣﯘﺟﺘﻪﮬﯩﺪﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﭘﯩﻼﻧﺪﺍ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻠﮫﺎﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﺩﯗﻡ.
ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﻰ ﻗﻪﻟﻪﻣﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺳﻠﯩﮕﯩﻨﻰ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻢ .ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﺎﺗﺎﻻﺭﻧﻰ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ
ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺗﻪﺭﻩﺩﺩﯛﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ .ﺧﺎﺗﺎ ﭘﯩﻜﯩﺮ-ﻗﺎﺭﺍﺷﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﯧﺘﻮﺩ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﻗﺎﺭﺍﺷﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻤﺪﺍ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺪﯨﻢ .ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ،ﮬﻪﻗﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯩﻦ ﻳﺎﻟﺘﺎﻳﻤﯩﺪﯨﻢ.

ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻤﻐﺎ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﮬﺎ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺩﻩﭖ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ .ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺗﯘﺗﺘﯘﻡ.
ﻛﯜﻧﯩﻤﯩﺰ ﭘﻪﻥ-ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﭘﻪﻥ-ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﻤﯩﺪﯨﻢ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﺋﯩﺴﻼﻣﻰ
ﺩﻩﺳﺘﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﻥ-ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺯﯨﺘﻠﯩﺸﯩﺶ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ.
ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﯗﺭ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﻪﯓ ﺩﺍﺋﯩﺮﻟﯩﻚ ﺑﯩﺮ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺧﺎﺗﺎﺳﯩﺰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﯩﯔ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺗﻪﻧﻘﯩﺘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.
ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﯞﻩﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﻩﺑﺒﯩﻤﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.
ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﺰ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻩﺑﺒﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﮬﻪﻣﺪﯗ-ﺳﺎﻧﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﺘﯘﺭ.
ﺋﻪﻟﻰ ﺭﯨﺰﺍ ﺩﻩﻣﯩﺮﺟﺎﻥ

-1ﻗﯩﺴﯩﻢ

ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﭘﻪﺭﯨﺰﺩﯗﺭ
ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﯞﺟﯘﺩﺍﺗﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﻪﯓ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻣﻪﯞﺟﯘﺩﺍﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯗﺭ .ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﯞﻩ
ﺯﯦﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺷﻪﻳﺌﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯗﺭ.
ﺷﯜﺑﮫﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺭﻭﮬﻰ ﻛﯜﭼﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﻰ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﺟﯩﺰﺩﯗﺭ .ﺭﻭﮬﻰ
ﻛﯜﭼﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭﻟﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﻟﯘﻗﯩﻐﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﺭﺯﯗ-ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭ
ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ.
ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﯞﻩ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ
ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﯩﺴﯩﻴﻪﺗﻰ ﯞﻩ ﺟﯩﻨﺴﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ
ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ.
ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺗﯧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻳﻮﺭﯗﺗﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨﯩﻼ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯗﻕ .ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﯞﻩ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ-ﺗﯜﺯﯛﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺍﮬﻼﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﯘﻕ.

ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﯞﻩ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ-
ﺗﯜﺯﯛﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﺍ» ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ« ﯞﻩ »ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ« ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﻼ
ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻼﻣﺪﯗ؟ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺷﯜﺑﮫﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻤﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﻩﻙ ،ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺑﺎﻳﺎﻥ
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﯞﻩ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻼ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻤﻜﻰ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﯞﻩ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ ﻣﻪﻧﺒﻪ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ
ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ،ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻲ ،ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ،ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻲ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﯞﻩ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ
ﺳﺎﮬﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﯞﻩ ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺕ ﺳﺎﺋﺎﺩﯨﺘﯩﮕﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯨﺪﯗ.

ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﯞﻩ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺟﯩﻨﺴﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﭘﻪﺭﯨﺰﺩﯗﺭ
"ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ :ﺭﻩﺑﺒﯩﻢ ﺋﯩﻠﻤﯩﻤﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ" )ﺗﺎﮬﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -14ﺋﺎﻳﻪﺕ (

ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ-ﺗﯜﺯﯛﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﯞﻩ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ
ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻧﯩﺰﺍﻣﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﺴﯘﻥ ،ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﺩﻩﭖ
ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺑﯘ ﺩﯨﻦ ﺷﻪﺧﺲ ﯞﻩ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺩﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﯞﻩ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﻩ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ.

ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺕ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎﻻﻝ ﯞﻩ ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﮔﯜﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ﭘﻪﺭﯨﺰﺩﯗﺭ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ ﺧﺎﺭﻩﻛﺘﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﯞﻩ
ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﭘﻪﺭﯨﺰ ﺋﻪﻳﻨﺪﯗﺭ.

1

ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺋﻤﯩﻦ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﭘﻪﺭﯨﺰ ﺋﻪﻳﻨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ
ﻳﺎﻛﻰ ﯞﺍﺳﺘﯩﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﻪﯞﻻﺩﻻﺭﻏﺎ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺸﻜﯩﻤﯘ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﭘﯩﻜﺮﻯ ﺑﯩﺮﺩﻩﻛﺘﯘﺭ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﻰ
ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻼﺭ )ﮬﺎﻻﻟﻼﺭ( ﯞﻩ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭ
)ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭ( ﺩﻩﭖ ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﻼﮬﻰ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﯞﻩ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭ
ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﻩ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﭘﻪﺭﯨﺰﺩﯗﺭ.
ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ﺷﻪﻛﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ:
"ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﮬﯟﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺵ ،ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﯩﺰ-ﺋﻮﻏﯘﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﯧﺲ-ﺗﯘﻳﻐﯘﻻﺭﻧﻰ ﻏﯩﺪﯨﻘﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ،ﺯﯨﻨﺎ ،ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ
 .1ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺋﻤﯩﻦ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﯞﻩ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﺪﯗﺭ.

ﺟﯩﻨﯩﺴﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ،ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﻰ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﺶ ،ﭘﺎﮬﯩﺸﺨﺎﻧﺎ ﺋﯧﭽﯩﺶ،
ﺋﯩﭙﭙﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺑﯚﮬﺘﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺟﯘﻧﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﮬﺎﺭﻩﺕ ﯞﺍﻗﺘﯩﻐﯩﭽﻪ
ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﺶ ،ﺋﺎﺩﻩﺕ ،ﻧﯩﻔﺎﺱ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﻗﺎ
ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺗﯩﺒﺒﻰ ﯞﻩ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺟﯩﻨﺴﻰ ﺗﻪﻟﯩﯟﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﯩﺶ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻕ ﯞﻩ
ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﯩﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺵ ،ﺋﻪﺭ-ﺧﯘﺗﯘﻥ ﺋﯧﻐﯩﺰﺩﯨﻦ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ".
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﯞﻩ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺟﯩﻨﺴﻲ ﮬﺎﺭﺍﻡ
)ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪ(ﻻﺭ ﯞﻩ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺳﺎﯞﺍﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ﭘﻪﺭﯨﺰﺩﯗﺭ.
ﺑﯘ ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﻪﻙ ﯞﻩ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﻣﯩﺴﻪﻙ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟ ﺑﯘ ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﺴﻪﻙ،
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﺎﻻﻻﻳﻤﯩﺰ؟ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯘ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺧﺎﺭﻩﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﺑﺎﺭ.
ﺟﯩﻨﺴﻲ ﮬﺎﻻﻝ ﯞﻩ ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺕ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻜﺘﯘﺭ .ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻼﺭ
ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﯞﻩ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﯩﻨﺴﻲ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﻣﻮﮬﺘﺎﺝ
ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﻩﻙ ،ﺟﻪﮬﻪﻧﻨﻪﻡ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﺑﯘ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ
ﻣﻮﮬﺘﺎﺟﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﻰ ﯞﻩﺳﻪﻟﻠﻪﻡ ﺟﻪﮬﻪﻧﻨﻪﻣﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ
ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻞ ﯞﻩ ﺟﯩﻨﺴﻲ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼﺭ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ .ﺋﯘ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺵ
ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ:
"ﺋﻪﻱ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﻛﯩﻢ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﯞﺭﯨﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ،ﺯﯨﻨﺎﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ
ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ".

2

ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺳﺎﯞﺍﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ﮬﺎﻳﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ
ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﻰ ﯞﻩﺳﻪﻟﻠﻪﻡ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻼﮬﻰ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﯞﻩ
ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﻜﯩﻤﯘ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ .ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﻞ ﯞﻩ ﮬﺎﻳﺎﻏﺎ
ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﮕﻪ ﺗﻮﺳﻘﯘﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺟﺎﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ
ﻣﻪﮬﻜﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﯩﺠﯩﻠﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﻤﯘ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ .ﮬﺎﻳﺎ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ،
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﮬﺎﻳﺎﻏﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺰ ﮬﺎﻳﺎﻧﻰ
ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯨﻤﯩﺰ.
ﮬﺎﻳﺎ_ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺧﻮﺭﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ،ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯ-ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺗﯘﻳﻐﯘ-ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ .ﮬﺎﻳﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﮬﯧﺴﺎﺑﻘﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﭼﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺋﯩﻼﮬﻰ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﯞﻩ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻲ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
 .2ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ" ،ﮬﯘﺩﯗﺩ" ، 19ﺋﻪ ﺕ-ﺗﺎﺝ3 ،

ﮬﺎﻳﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﺪﻩ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﯞﻩ
ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﮬﺎﻳﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯩﺴﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ﺑﯚﻟﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﮬﺎﻳﺎﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﺪﯗﺭ ﯞﻩ ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﻜﺘﯘﺭ .ﮬﺎﻳﺎ ﺑﯩﺮ ﺧﻪﻳﯩﺮﺩﯗﺭ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﯞﻩ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺧﻪﻳﺮﺩﯗﺭ .ﺧﻪﻳﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ
ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﯩﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﻰ ﯞﻩﺳﻪﻟﻠﻪﻡ" :ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﮬﺎﻳﺎ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ" 3ﺩﯦﮕﻪﻥ .ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﮬﺎﻳﺎ ﭘﻪﺭﺯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﮔﻪ
ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺕ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ.
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﻰ ﯞﻩﺳﻪﻟﻠﻪﻣﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ،ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰ
ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ ﺭﻩﺯﯨﻴﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻧﮫﺎ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺩﮬﯩﻠﻪﭖ" :ﺋﯘﻻﺭ ﻧﯧﻤﻪ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ! ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ،ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ
ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ" ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﯩﺮ-ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ،
ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺸﺘﻪ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﻪﺯﺍ ،ﺑﯘ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧﻰ ،ﻣﻪﺯﻯ ،ﻗﺎﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺕ ﯞﻩ ﺑﯘ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻨﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯ-ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺧﺎﺭﻩﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﯞﻩ ﺋﺎﺟﺰﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﻓﯩﺰﻭﻟﻮﮔﯩﻴﻠﯩﻚ ﺗﯜﺯﯛﻟﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻣﯩﺴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ
ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋﯩﺪﻯ ،ﺑﯘ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ ﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺯﯨﺘﻠﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺳﻰ
" ﺋﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ! ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﯕﺎ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﻜﺎﻣﻼﺭﻧﯩﯔ
ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻨﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﯩﻦ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻣﯩﺴﻪﯓ ،ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻥ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ
ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺳﯧﻨﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼﮪ
ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﻗﻪﯞﻣﻨﻰ ﮬﯩﺪﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ) ".ﻣﺎﺋﯩﺪﻩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ-67 ،ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ﻗﯩﻠﺪﻯ
ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ،ﺋﻪﮔﻪﺷﻜﯜﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ .ﺋﺎﻟﻼﮪ
ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﻰ ﯞﻩﺳﻪﻟﻠﻪﻡ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﻧﺎﺯﯨﻞ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ،ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺋﯩﺰﺍﮬﺎﺗﻼﺭ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﻪﻗﻪﺭﻩ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﺪﻩ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﺕ ﮬﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﻪﺕ
ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ﻗﯩﻠﺪﻯ.

 .3ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ،ﺋﻪﺩﻩﺏ ،7 ،ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ،ﺋﯩﻤﺎﻥ.60 ،

"ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺋﺎﺩﻩﺕ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ
ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﻪﭖ-ﺋﯩﭽﯩﺸﻨﻰ ،ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﭘﯘﺷﻨﻰ ﯞﻩ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ
ﺋﺎﺩﻩﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ".
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ﺩﯗﺭﯗﺕ ﯞﻩ ﺳﺎﻻﻡ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ﯞﻩﮬﻴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺧﺎﺭﻩﻛﺘﯧﺮﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻼﮬﯩﻲ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻼﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻧﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ.
ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﺩﯨﺴﯩﺪﻩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ" :ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ،ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﯞﻩ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﮬﺎﻳﺎﻟﯩﻖ
ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ .ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ ،ﺋﺎﻟﻼﮪ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﭖ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﮬﺎﻳﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ".
"ﺋﻪﻱ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ".
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺳﻮﺋﺎﻝ ﯞﻩ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ
ﯞﺍﺳﺘﯩﻠﯩﻖ ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻏﯩﻤﯘ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻧﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ.
ﻣﯩﺴﺎﻝ ﺑﻪﺭﺳﻪﻙ ،ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﭼﯚﻟﺪﻩ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﯘﻧﯘﭘﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﻏﯘﺳﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺳﯘ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ،ﺗﻪﻳﻪﻣﻤﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﯞﻩ
ﺗﻪﻳﻪﻣﻤﯘﻣﻨﯩﯖﻤﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﺗﺘﻰ.
ﻣﻪﻧﯩﻨﻰ ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ "ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ
ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺗﻮﭘﺮﺍﻗﻘﺎ ﻛﯚﻣﯜﺵ" ﺩﻩﭖ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﭖ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﻩﺭ )ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ( ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻐﺎ
ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪﻯ.
ﺷﺎﮬﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﺭ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﯩﺰﺍﮬﺎﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ،ﻗﺎﺭﻧﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:
"ﻗﺎﺭﻧﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﯗﺭ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺗﻤﺎﯕﻼﺭ"
)ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ،ﺋﻪﺩﻩﺏ(21 ،

ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﮬﯧﺲ-ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭘﻤﯘ ﭼﯜﺷﻪﻧﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪﻯ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ،ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯚﺯﻯ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﻳﻐﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻨﻤﯘ
ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﯘﻧﺠﻰ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﻯ .ﺋﯘ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﺩﯨﺴﯩﺪﻩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﻩﻳﺪﯗ:
"ﻣﻪﻳﻠﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﻪﻟﻪﭘﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ"
ﺟﻨﺴﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ

ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭﻧﻰ
ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻠﻪﺭﮔﯩﻼ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﯩﻤﯘ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ
ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺧﯩﺘﺎﺏ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮬﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺷﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮬﻪﺩﯨﺲ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﭽﻪ:
"ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺧﻮﺷﭙﯘﺭﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﭼﯧﭽﯩﭗ ،ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﺴﻪ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺯﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ) .ﻗﺎﺭﺍﺵ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ( ﮬﻪﺭ ﻛﯚﺯﻣﯘ ﺯﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ) ".ﻓﻪﻳﺰﯗﻝ
ﻗﺎﺩﯨﺮ(47/3،

"ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺟﯩﻨﯩﺴﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺯﯨﻨﺎ ﯞﻩ
ﮬﺎﺭﺍﻣﺪﯗﺭ".
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺑﻪﺯﻯ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﯞﻩ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ
ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ-ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺳﯩﺪﻩ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻜﻪ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻣﯘ
ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺑﻪﺯﻯ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺳﺎﯞﺍﺗﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﻣﯘ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺷﯘ ﮬﻪﺩﯨﺲ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﮔﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﺎﻟﺪﯗﺭ:
ﻳﻪﺯﯨﺪ ﻗﯩﺰﻯ ﺋﻪﺳﻤﺎ ﺭﻩﺯﯨﻴﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻧﮫﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﺷﺎﮬﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﯞﻩﻗﻪﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ:
"ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ-ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ
ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ .ﺳﻮﺋﺎﻝ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ:
 ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﯩﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟  -ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘﭖ:
 ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟  -ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ﻣﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﺪﯨﻢ:
 ﻳﺎ ﺭﻩﺳﯘﻟﻪﻟﻼﮪ! ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯟﻩﺗﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺑﺎﺭ) .ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ( ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ
ﺷﯘ ﺗﻪﻟﯩﻤﺎﺗﻨﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ:
 ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯘﯕﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ-ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻳﯜﺭﻣﻪﯕﻼﺭ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭ ﯞﻩﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ﭼﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﺭ-
ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ.
ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼﺭ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻞ ﺋﯩﺪﻯ

ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﻪﻟﯩﯟﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ،ﺭﻭﮬﻰ ﯞﻩ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ
ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯛﺵ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻧﺪﻩﻙ ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺕ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﻧﺎﺯﯗﻙ ﺋﯘﺳﻠﯘﭘﺘﺎ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻞ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺳﺎﮬﺎﺑﻪ-ﻛﯩﺮﺍﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﺴﯩﺪﻩ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻞ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼﺭ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﻨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺩﯨﺴﻨﻰ ﻣﯩﺴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺟﺎﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﮪ ﺭﻩﺯﯨﻴﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻧﮫﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ:
ﺑﯩﺮ ﺳﺎﮬﺎﺑﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ )ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ،ﺋﯧﮫﺘﯩﻼﻡ ﯞﻩ ﺟﻪﻟﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ( ﺟﯘﻧﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ:
 ﻳﺎﺭﻩﺳﯘﻟﻪﻟﻼﮪ!ﺟﯘﻧﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﯘﻳﯘﻧﻤﺎﻱ ﺋﻮﺧﻠﯩﺴﺎ ﯞﻩ ﻳﻪﭖ-ﺋﯩﭽﺴﻪ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟  -ﺩﻩﭖﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ:
 ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﻪﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﻳﯘﻳﯘﭖ ،ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﺗﺎﮬﺎﺭﻩﺕ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﺎﮬﺎﺭﻩﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﺧﻠﯩﺴﺎ ﯞﻩ ﻳﻪﭖ-ﺋﯩﭽﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ -.ﺩﯦﺪﻯ) .ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ،ﻏﯘﺳﻠﻰ(

ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ،
ﮔﯘﻧﺎﮪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ
ﻣﻪﺳﻠﻪﮬﻪﺕ ﺳﻮﺭﺍﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎﺏ ﺭﻩﺯﯨﻴﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻧﮫﯘ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ:
 ﺗﯜﮔﻪﺷﺘﯩﻢ ﻳﺎ ﺭﻩﺳﯘﻟﻪﻟﻼﮪ - .ﺩﯦﺪﻯ.ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ:
 ﺳﯧﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺷﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻧﯧﻤﻪ؟  -ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ.-

ﻳﺎ ﺭﻩﺳﯘﻟﻪﻟﻼﮪ! ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ - .ﺩﯦﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﻣﯩﺪﻯ .ﺑﯘ
ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﻪﻗﻪﺭﻩ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ -223ﺋﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ﯞﻩﮬﻴﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻪ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ:
"ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ )ﺧﯘﺩﺩﻯ( ﺋﯧﻜﯩﻨﺰﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯘﺭ )ﻳﻪﻧﻰ ﻧﻪﺳﯩﻞ ﺗﯧﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺟﺎﻳﺪﯗﺭ( ،ﺋﯧﻜﯩﻨﺰﺍﺭﻟﯩﻘﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺭﻩﯞﯨﺸﺘﻪ ﻛﯧﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﯚﺯﻩﯕﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﺌﺎﻻ
ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﯕﻼﺭ) ،ﮔﯘﻧﺎﮬﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ( ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭ،

ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻣﯘﻻﻗﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﺳﯩﻠﻪﺭ ،ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺵ ﺧﻪﯞﻩﺭ
ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ) " .ﺑﻪﻗﻪﺭﻩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ-223 ،ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼﺭﻏﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:
"ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﺪﯨﻦ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺩﻩﺕ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ) 4".ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ(

ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﻰ "ﮬﺎﻳﺎﺕ ﺭﻩﮬﺒﯩﺮﻯ" ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ
ﺋﯧﻴﺘﺎﺗﺘﻰ .ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﺍ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﻕ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ
ﺗﺎﭘﻤﯩﻐﯘﭼﻪ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻣﯘ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻞ ﺋﯩﺪﻯ
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻼﮬﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﯩﻤﯘ ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ،ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﻰ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻰ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺳﺎﯞﺍﺗﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺑﯘ
ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻣﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺳﻮﺋﺎﻝ
ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻧﺎﻣﻪﮬﺮﻩﻡ
ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺳﯘﻟﻪﻳﻢ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺳﻪﻟﻪﻣﻪ ﺭﻩﺯﯨﻴﻪﻟﻼﮬﯘ
ﺋﻪﻧﮫﺎﻧﯩﯔ ﺧﻮﺷﻨﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﺎﺕ-ﭘﺎﺕ ﺋﯘﻧﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺯﯨﻴﺎﺭﻩﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﯩﺪﻩ
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯗﺷﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﺪﯨﻦ:
ﻳﺎ ﺭﻩﺳﯘﻟﻪﻟﻼﮪ! ﺋﯩﺮﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺵﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻏﯘﺳﻠﻰ ﻗﯩﻼﻣﺪﯗ؟  .-ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ) .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﯩﯔ
ﺳﻮﺭﯨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ( ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺳﻪﻟﻪﻣﻪ ،ﺋﯘﻣﻤﻰ ﺳﯘﻟﻪﻳﻤﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ،ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ:
 ﭘﺎﻟﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﺭﺩﯗﯓ ،ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﯛﯓ-.ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘﻣﻤﻰ ﺳﯘﻟﻪﻳﻢ:
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ﺷﯜﺑﮫﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺋﺎﻟﻼﮪ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﺘﻪ ﺗﻪﺭﻩﺩﺩﯗﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﺴﯩﺰ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﻳﺎﺧﺸﯩﺪﯗﺭ – .ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ)ﺋﯘﻣﻤﻰ ﺳﯘﻟﻪﻳﻤﻨﯩﯔ ﺳﻮﺋﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ(:
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ! ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺳﻪﻥ ﺗﻮﺧﯘﻣﻨﻰ ﺗﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﺭﺩﯗﯓ .ﺋﻰ ﺋﯘﻣﻤﻰ ﺳﯘﻟﻪﻳﻢ!ﭼﯜﺵ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ،ﭼﯜﺷﯩﺪﻩ ﺋﯧﮫﺘﯩﻼﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻣﻪﻧﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯘﻳﯘﻧﯩﺪﯗ ،ﻣﻪﻧﻰ
ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯘﻳﯘﻧﻤﺎﻳﺪﯗ – .ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪﻩﻙ ﺳﻮﺋﺎﻝ ﺳﻮﺭﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ
ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯖﻤﯘ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﯘﻣﻤﻰ ﺳﻪﻟﻪﻣﻪﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﺟﺎﯞﺍﺏ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:
"ﺋﻰ ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ! ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﻤﺎ 5.ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻪﻧﺴﺎﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ )ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ(
ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﯞﺍﺗﯩﺪﯗ" ﺧﯩﺠﯩﻠﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﯞﺍﺳﺘﯩﺴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺋﯘﻣﻤﻰ ﺳﻪﻟﻪﻣﻪ ﺭﻩﺯﯨﻴﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻧﮫﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ:
"ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ ".ﻳﻪﮬﯘﺩﯨﻼﺭ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ:
"ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ
ﻛﯚﺯﻯ ﺋﺎﻟﻐﺎﻱ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ''.
ﻣﯘﮬﺎﺟﯩﺮﻻﺭ ﮬﯩﺠﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﻪﻧﺴﺎﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﻳﻪﮬﯘﺩﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ
ﺗﻪﻟﯩﯟﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ:
"ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻜﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯖﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﺍ-
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﻘﯩﭽﻪ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺴﻪﻥ" .
ﺩﯦﺪﻯ.
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯘﻣﻤﻰ ﺳﻪﻟﻪﻣﻪﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﻯ) .ﺋﯘﻣﻤﻪ ﺳﻪﻟﻪﻣﻪﻧﯩﯔ
ﺳﻮﺭﯨﺸﯩﻨﻰ( ﺋﯩﺸﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺳﻪﻟﻪﻣﻪ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ":ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮ!" ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘﻣﻤﯘ
ﺳﻪﻟﻪﻣﻪ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ .ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺑﻪﻗﻪﺭﻩ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ -223ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:
5

"ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷﻪﺭﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ".ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻧﻮﻗﺘﺎ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ
ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺳﻮﺭﺍﺷﻘﺎ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗﺭ.
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﯞﺍﺳﺘﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ
ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ )ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ( ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﻩﻳﺪﯗ" :ﺭﯨﭙﺎﺋﻪﻝ ﻛﯜﺭﻩﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ :ﺋﻰ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮪ! ﻣﻪﻥ
ﺭﯨﭙﺎﺋﻪﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ .ﺭﯨﭙﺎﺋﻪ ﺳﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺭﺍﺧﻤﺎﻥ
ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺯﻩﺑﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﺪﯨﻢ .ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ،ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﮪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺯﻩﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ
ﻛﯩﻴﯩﻤﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ .ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ
ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﯗﻕ ".ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ،ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ" :ﺳﻪﻥ
ﺭﯨﭙﺎﺋﻪﮔﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﯞﺍﺗﯩﺴﻪﻥ .ﺳﻪﻥ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯧﺮﯨﯖﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﻪﺯﺍﺳﯩﺪﯨﻦ
ﻟﻪﺯﺯﻩﺕ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﯘﭼﻪ ،ﺋﯧﺮﯨﯖﻤﯘ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻟﻪﺯﺯﻩﺕ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﯘﭼﻪ ﺗﯘﻧﺠﻰ
ﺋﯧﺮﯨﯖﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ" ﺩﯦﺪﻯ.
ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﺪﻩﻙ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺠﺎﺑﻰ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﯞﻩ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ
ﺋﯩﻼﮬﻰ ﺋﻪﻣﯩﺮ-ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﻳﻐﯘﻻﺭ ،ﺑﯘ ﺗﯘﻳﻐﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭ ﯞﻩ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ
ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻝ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺷﺘﻪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﯞﻩ
ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﯞﻩ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ
ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺑﻪﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ،ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﯞﻩ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﺎﺕ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰ ﻧﻪﺷﯩﺮﻳﺎﺗﻼﺭ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﺏ ،ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺩﯨﻜﻰ "ﭘﻪﺭﯨﺰ" ﻛﻪﻟﯩﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺧﺎﺭﻩﻛﺘﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﻰ
ﻏﻪﻳﺮﻯ ﺗﯘﻳﯘﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﯘﺭ.
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﮔﻪ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺋﯩﺠﺎﺑﻰ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﻏﻪﻳﺮﻯ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ،ﭘﻪﺭﯨﺰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻧﻰ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻧﻰ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰ ﺩﻩﭖ
ﻗﺎﺭﺍﺵ ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼﺭﻏﺎ ﭘﯧﺘﯩﺸﻘﺎ
ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ﺋﯧﭽﻨﯩﺸﻠﯩﻖ ﺋﯩﻼﮬﻰ ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ.
ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻨﻰ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯗ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ
ﺑﯘ ﺑﺎﺗﯩﻞ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻼﺭ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﯞﻩ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺳﯧﻠﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯩﻤﺎﻧﻤﯩﺰﻏﯩﻤﯘ ﺯﯨﻴﺎﻥ
ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ .ﻛﯜﻧﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﻣﯘﺗﺌﻪ ﻧﯩﻜﺎﮬﻰ ،ﺋﻪﯞﺭﻩﺗﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﺶ ،ﺋﺎﺩﻩﺕ

ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺳﯧﺮﯨﻖ ﻧﻪﺷﺮ ﺑﻮﻳﯘﻣﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺋﯘﺭﯗﻧﻠﯘﻕ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﻚ ﻛﯚﭖ ﺧﯘﺗﯘﻧﻠﯘﻕ
ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﻏﻪﻳﺮﻯ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻠﯩﻚ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ ،ﻛﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻘﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯘﭼﺮﯗﺗﯘﯞﺍﺗﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﯞﻩ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﺪﻯ.

-2ﺑﺎﺏ .ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﯗﺭ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﯞﻩ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﺍ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ
ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺗﻮﭘﺮﺍﻕ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩﻩﭖ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﭖ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ:
"ﺷﻪﻙ-ﺷﯜﺑﮫﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ( ﻗﺎﺭﺍ ﻻﻳﺪﯨﻦ ﻳﺎﺳﯩﻠﯩﭗ
ﺷﻪﻛﯩﻠﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ )ﭼﻪﻛﺴﻪ ﺟﯩﺮﯨﯖﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ( ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻻﻳﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ) ".ﮬﯩﺠﯩﺮ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ

-26ﺋﺎﻳﻪﺕ( "ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪﻩ ﺑﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯩﻤﺘﯩﮫﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯩﺠﺎﺑﻰ
ﯞﻩ ﺳﻪﻟﺒﻰ ﻣﺎﻳﯩﻠﻠﯩﻘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ) ".ﺷﻪﻣﯩﺲ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -8-7ﺋﺎﻳﻪﺕ( )ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﯘﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -1

 (119ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﯗﺭ.
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ
"ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻧﻪﭘﻪﺳﯩﯖﮕﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻞ" )ﮬﯩﺠﯩﺮ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -99ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﯞﺟﯘﺗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺯﺍﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺯﻩﻟﻲ ﯞﻩ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻲ ﺯﺍﺗﺘﯘﺭ .ﺋﯘ ﺑﯩﺮﺩﯗﺭ،
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﻮﮬﺘﺎﺟﺪﯗﺭ .ﺋﯘ ﺗﯘﻏﻤﯩﺪﻯ ،ﺗﯘﻏﯘﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﻰ ﯞﻩ
ﺗﻪﯕﺪﯨﺸﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﺋﯘ ﺑﯩﻠﮕﯜﭼﻰ ،ﺋﯩﺸﯩﺘﻜﯜﭼﻰ ﯞﻩ ﻛﯚﺭﮔﯜﭼﯩﺪﯗﺭ .ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﯞﺟﯘﺩﺍﺗﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻﺩﯗﺭ .ﺋﯘ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺶ
ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﯞﻩ ﻧﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ.
ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﻪﺑﻪﺩﯨﻲ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﯞﻩ ﺋﯩﺮﺍﺩﻩ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺑﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺋﯩﻤﺘﯩﮫﺎﻧﯩﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭖ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺷﺎﻧﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﯞﻩ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺯﺍﺗﯩﻐﺎ
ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ
ﻧﻪﭘﻪﺳﯩﮕﯩﭽﻪ ﺳﻪﯞﺭﻯ-ﺗﺎﻗﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﺍ ﺋﻪﺑﻪﺩﻯ ﺑﻪﺧﺖ ﺳﺎﺋﺎﺩﻩﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ.
ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ،ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﻻﻳﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺟﻪﮬﻪﻧﻨﻪﻡ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﻩﻳﺪﯗ":ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﻮﺋﺎﻝ-ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺳﻮﺋﺎﻝ-ﺳﻮﺭﺍﻕ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ)".ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -23ﺋﺎﻳﻪﺕ( "ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ" )ﺑﯘﺭﺝ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ (16

ﺧﯘﻻﺳﯩﻠﯩﺴﺎﻕ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺋﻪﺑﻪﺩﻯ
ﺳﺎﺋﺎﺩﯨﺘﯩﻤﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﻜﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﯧﻤﻪ؟
ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ -ﺋﺎﻟﻼﮪ ﯞﻩ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ )ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ( ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﺮ-ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ) .ﻗﯘﺭﺗﯘﺑﻰ(225/1 ،

ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﭖ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﯞﻩﺯﯨﭙﻪ
ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ .ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ
ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﻟﺪﻯ.
ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﻳﻮﻟﻰ
ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻣﯩﺮ-ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ.
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻰ-ﻛﻪﺭﯨﻢ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯗﺭ .ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻰ-ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺳﯚﺯ ﯞﻩ ﻣﻪﻧﺎ
ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ ﯞﺍﺳﺴﺘﯩﺴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ  23ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ
ﭘﺎﺭﭼﻪ-ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﯞﻩﮬﻴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻣﯩﺴﺎﻝ ﺑﻪﺭﺳﻪﻙ:
 .Aﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ،ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ،ﺯﺍﻛﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ
ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻰ-ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﻩ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﻪﻣﯩﺮﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ.
 .Bﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﯩﻼﭖ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﻠﯩﺶ ،ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﺶ ،ﻗﯩﻤﺎﺭ
ﺋﻮﻳﻨﺎﺵ ،ﺋﯚﺳﯜﻣﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﻤﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻰ-
ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﻩ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ،ﺑﯩﺮ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ
ﺗﯘﺭﯗﺷﻤﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﯞﻩ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﻜﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﻳﯧﮕﺎﻧﻪ ﺋﯩﻼﮬﻰ ﻗﯘﺩﺭﻩﺕ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﯞﻩ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﺮ-ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﮕﯩﻼ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﻪﻣﺸﯘﻣﯘﻝ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺯﺍﺗﯩﻐﺎ
ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﺮ-ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻤﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ .ﻣﯩﺴﺎﻝ ﺑﻪﺭﺳﻪﻙ:
 .Aﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺵ )ﺧﻪﺗﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ( ،ﺋﯩﻼﮬﻰ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﻣﯩﮕﻪﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﻩ
ﺷﻪﺧﺴﯩﻲ ،ﻛﻮﻟﻠﯩﻜﺘﯩﭗ ﻣﯘﺯﺍﻛﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﯩﻴﯩﻢ-ﻛﯧﭽﻪﻙ ،ﺋﯚﺭﭖ-ﺋﺎﺩﻩﺕ ،ﻣﻪﻣﯘﺭﯨﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ
ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺋﻪﻗﯩﺪﻩ ﯞﻩ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ،ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻡ ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﯞﺍﺯ
ﻛﯧﭽﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ .ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ ﯞﻩ ﺋﻪﻣﯩﺮ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﻰ ﯞﻩﺳﻪﻟﻠﻪﻣﺪﯗﺭ.
 .Bﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ،ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺵ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺶ ،ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﺵ ﻳﺎﺳﯩﺘﯩﺶ ،ﭼﯩﺸﯩﻨﻰ

ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﯩﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ،ﺳﺎﻗﺎﻝ-ﺑﯘﺭﯗﺕ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﻤﯘ
ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ .ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ
ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﻤﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﻣﯩﺮ-
ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩﺰﺍﮬﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺗﺘﯘﺭ.
ﺧﯘﻻﺳﯩﻠﯩﺴﺎﻕ ،ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ،ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﯨﺶ،
ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻦ ﺟﺎﺯﺍ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﯩﭽﻪ ،ﻳﯧﻤﻪﻙ-ﺋﯩﭽﻤﻪﻛﺘﯩﻦ ﮬﺎﺟﻪﺗﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ-ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﯞﻩ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﺮ-ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ.
ﺷﯘﯕﺎ ،ﮬﻪﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﯞﺍﻗﺘﻰ ،ﮬﻪﺭ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻣﺎﻛﺎﻧﯩﺪﯗﺭ .ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﯚﺯ ﯞﻩ
ﺋﯩﺶ-ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻤﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﻨﯩﯔ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍﺩﯗﺭ.
ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺗﯧﻤﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻠﯩﻚ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻣﯩﺴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺍﮬﻼﭖ ﺋﯚﺗﯩﻤﯩﺰ:
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯜﭼﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﯞﻩ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ
ﮬﻪﺭ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﯞﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﻰ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻﺩﯗﺭ.
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﯞﻩ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺮﻯ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ.6
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﻪﺯﺍ ﯞﻩ ﺑﯘ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﯟﯨﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗﻧﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺶ
ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻﺩﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯘ
ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﻩ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﻪﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ،
ﻧﻪﺳﻠﯩﻨﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﺳﺎﭖ
ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺶ
ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ﺋﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺴﻴﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺑﯘ
ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﭖ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﯦﮕﻪﻥ":ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻜﻪ ﯞﻩ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﻛﯩﺪﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻘﻨﻰ ،ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ
ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﺩﻯ".
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﻰ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ .ﺋﺎﻟﻼﮪ ﯞﻩ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻣﯩﺮﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﭖ ،ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ
ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ .ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻏﺎﻳﯩﺴﯩﺪﻩ ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﭖ ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﯞﻩ
ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ.
ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﯟﻯ ،ﺋﻪﻣﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺮﺍﺳﯩﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﯞﻩ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﺭﯗﻕ-ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﻧﻪﭘﻪﻗﻪ ،ﻣﯩﺮﺍﺱ،
ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭ ﯞﺍﺳﺘﯩﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻘﺘﯘﺭ.
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ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﮬﺎﻻﻝ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻣﯘ ﺋﻪﻟﺒﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﯞﻩ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﻤﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ .ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﻼﮬﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ
ﺯﯨﻨﺎﺩﯗﺭ" .ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻ ﺯﯨﻨﺎﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻤﺎﯕﻼﺭ'' ﺩﻩﭖ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ:
"ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺑﯘﺩﻧﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺋﺎﻟﻼﮪ ﮬﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﺎﮬﻪﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﺯﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﻛﯩﻤﻜﻰ ﺑﯘ )ﮔﯘﻧﺎﮬﻼﺭﻧﻰ( ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ،
)ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺗﺘﻪ( ﺋﯘ ﺟﺎﺯﺍﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ .ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﻪﺳﯩﻠﻪﭖ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺋﯘ
ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺧﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ) ".ﻓﯘﺭﻗﺎﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -69-68ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﺯﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﻰ ﺑﺎﺭ ﺗﯘﺭﯗﭖ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﯨﺰﺍﺳﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺯﯨﻨﺎﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭﻛﻰ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ
ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﯟﻯ ﺧﺎﺭﻩﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﺭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ .ﺯﯨﻨﺎﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ
ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﯟﻯ ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﺭﮔﻪ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﮪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺭﻩﺯﯨﻴﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻧﮫﯘﻧﯩﯔ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ:
"ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘﭖ ﺋﯜﭺ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﻛﯧﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ
ﺋﯚﯕﻜﯜﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﭘﺎﻧﺎﮬﻼﻧﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﻛﯖﯜﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺵ ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﻰ
ﭼﯜﺷﯜﭖ ،ﺋﯚﯕﻜﯜﺭﻧﻰ ﺋﯧﺘﯩﯟﻩﺗﺘﻰ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯜﭺ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪﭖ-ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ
ﺑﻮﻟﺪﻯ :ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺑﯘ ﺋﯚﯕﯖﯜﺭﺩﯨﻦ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﯞﻩ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﯞﺍﺳﺘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﯚﺯ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ،ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺳﯚﻳﮕﯜﺳﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺸﭽﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﯞﻩﺳﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯚﯕﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﺵ
ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﯧﭽﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯜﭼﯜﻧﺠﯩﺴﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ :ﺋﺎﻟﻼﮬﯩﻢ! ﺗﺎﻏﺎﻣﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺰﻯ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﯩﻢ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﺗﻪﻟﯩﯟﯨﻤﻨﻰ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺗﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ
ﺋﺎﭼﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ ،ﺋﯘ ﻗﯩﺰ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﻳﯧﻨﯩﻤﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺷﻪﺭﺕ ﻗﻮﺷﯘﭖ  120ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ .ﻗﯩﺰ ﺷﻪﺭﺗﯩﻤﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻨﻰ
ﺳﺎﻟﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﺎﻱ ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ" :ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻕ ،ﻧﯩﻜﺎﮬﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺶ ﮬﺎﺭﺍﻣﺪﯗﺭ" ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯘﻧﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﮔﯘﻧﺎﮪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﯩﻢ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ .ﺋﺎﻟﻼﮬﯩﻢ! ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﻪﻣﻪﻟﻨﻰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﯔ

ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ،ﻣﯧﻨﻰ ﺑﯘ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﻘﺎﺯﻏﯩﻦ" ﺩﻩﭖ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﯜﭺ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﻟﯩﺲ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﯕﻜﯜﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﻯ ﺋﯧﭽﯩﻠﺪﻯ.
ﺯﯨﻨﺎﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﺎﭘﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ
ﺯﯨﻨﺎﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﯟﻯ ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﺭﮔﻪ ﺳﻪﯞﻩﭖ
ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﻩﻙ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﯩﻤﺎﻳﯩﺴﯩﮕﯩﻤﯘ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯨﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺰﺍﮬﻼﻳﺪﯗ:
"ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺭﺷﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪﺍ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﺳﺎﻳﯩﺪﺍﻳﺪﯗ .ﺑﯘﻻﺭ :ﺋﺎﺩﯨﻞ ﮬﯚﻛﯜﻣﺪﺍﺭ،
ﻳﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ ،ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻟﻪﺭﺩﻩ ﻛﻮﻟﻠﯩﻜﺘﯩﭗ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ،ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﯞﻩ ﺑﯘ ﺳﯚﻳﮕﯜ
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﯞﻩ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ،ﺋﻮﯓ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﻝ
ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ،ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﭖ ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺵ ﺋﯧﻘﯩﺘﻘﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ،
ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎﺯﻟﯩﻖ ﯞﻩ ﺷﻮﺥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺗﻪﻛﻠﯩﯟﯨﻨﻰ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ.
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﯚﻳﮕﯜﺳﻰ ﯞﻩ ﺭﻩﮬﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﻧﺎﺋﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ
ﻛﯜﻧﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺩﻩﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﺑﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺷﯜﺑﮫﯩﺴﯩﺰﺩﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﻓﯩﺮﺩﻩﯞﺱ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ
ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺧﻮﺷﻠﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ،ﺯﺍﻛﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ
ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﺳﯚﺯ-ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ،ﯞﻩﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﯞﺍﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﺩﻩﭖ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﻩﻙ ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ
ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﭖ" :ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺧﻮﺷﻠﯘﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺩﯗﻧﻴﺎ-ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯ-ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺯﺍﻛﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻨﻰ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﺋﯘﺭﯗﻧﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﮬﯚﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﯩﺮ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺶ ﺋﻪﺯﺍﺳﯩﺪﯨﻦ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ" ﺩﯦﮕﻪﻥ" .ﺋﯘﻻﺭ
)ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ( ﻓﯩﺮﺩﻩﯞﯨﺴﻜﻪ ﯞﺍﺭﯨﺴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﻓﯩﺮﺩﻩﯞﯨﺴﺘﻪ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ"
)ﻣﯚﻣﯩﻨﯘﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ-11 ،ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﺋﻪﺭ-ﺧﯘﺗﯘﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﯚﻳﮕﯜﺳﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯨﺪﯗ
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﯞﻩ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﻪﺭ-ﺧﯘﺭﺗﯘﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭﺩﯨﻦ
ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﯚﻳﮕﯜﺳﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯨﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ
ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻰ-ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﻩ ﺋﺎﺩﻩﺕ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﯞﻩ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﭖ
ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ:
ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ

ﺋﺎﻟﻼﮪ ﯞﻩ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﮬﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﭘﻪﺭﯨﺰﺩﯗﺭ .ﭘﻪﺭﯨﺰﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘﻪﺭﯨﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﺘﺎ
ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻣﯘ ﭘﻪﺭﯨﺰﺩﯗﺭ .ﭘﻪﺭﯨﺰﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﺩﯨﺲ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ
ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.
"ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺳﺎﯞﺍﺑﺘﯘﺭ ".ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘ ﺯﻩﺭ ﺭﻩﺯﯨﻴﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻧﮫﯘ
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ:
"ﺳﯘﺑﮫﺎﻧﻪﻟﻼﮪ" ﺩﻩﭖ ﺗﻪﺳﺒﯩﮭ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ" ،ﺋﻪﻟﮫﻪﻣﺪﯗﻟﯩﻠﻼﮪ" ﺩﻩﭖ ﮬﻪﻣﯩﺪ ﺋﻮﻗﯘﺵ" ،ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻛﺒﻪﺭ"
ﺩﻩﭖ ﺗﻪﻛﺒﯩﺮ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ" ،ﻻﺋﯩﻼﮬﻪ ﺋﯩﻠﻠﻪﻟﻼﮪ" ﺩﻩﭖ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ،ﮬﻪﻗﻘﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ﯞﻩ ﮬﻪﺭ
ﺑﺎﺗﯩﻠﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﺳﺎﯞﺍﺑﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ ".ﺋﻪﺳﮫﺎﺑﻰ-ﻛﯩﺮﺍﻡ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ:
"ﺋﻰ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮪ! ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﻪﻟﯩﯟﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﺳﺎ ،ﺑﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﺳﺎﯞﺍﺑﯩﻐﺎ
ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ؟" ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ:
"ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺳﺎﯞﺍﺏ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺯﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ ﺑﯘ ﮔﯘﻧﺎﮪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﻳﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺳﺎﯞﺍﺏ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ".ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ .ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﺩﯨﺴﯩﺪﻩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ" :ﺋﺎﻟﻼﮪ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﻳﯜﺷﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯘ
ﺋﯩﺶ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ﯞﻩ ﮬﺎﻻﻟﺪﯨﻦ ﺭﯨﺰﯨﻖ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ) .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ،ﺯﺍﻛﺎﺕ(53 ،

ﺋﻪﯞﻻﺩ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻜﯩﻤﯘ ﺳﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺗﻮﭘﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ،ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩﻩ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﻨﻰ
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻜﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺩﺍﯞﺍﻣﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﻪﻳﺮﻯ-ﮬﻪﺳﻪﻧﺎﺗﻘﺎ ﺩﯗﺋﺎﭼﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﯞﻻﺩﻗﺎ ﺳﺎﮬﯩﺐ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯧﮫﺴﺎﻧﯩﻐﺎ ﻧﺎﺋﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯧﮫﺴﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯘ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﻠﯩﻚ،
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺭﯨﺰﺍﺳﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻚ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﻪﯞﻻﺩ ﺳﺎﮬﯩﺒﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ .ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺩﯨﺲ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ
ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ .ﺋﻪﺑﯘ ﺯﻩﺭ ﺭﻩﺯﯨﻴﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻧﮫﯘﻧﯩﯔ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻧﻪﺳﯩﮫﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ " :ﻛﯜﻥ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﻛﯧﺮﻩﻙ ".ﻣﻪﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﯨﻢ" :ﺋﻰ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮪ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ:
ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ؟ ﺩﯦﺪﯨﻢ .ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺟﺎﯞﺍﺑﻪﻥ :ﺳﻪﺩﯨﻘﻪ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﻯ ﻛﯚﭖ.
ﺳﯘﺑﮫﺎﻧﻪﻟﻼﮪ ،ﺋﻪﻟﮫﻪﻣﺪﯗﻟﯩﻠﻼﮪ ،ﺋﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻛﺒﻪﺭ ،ﻻﺋﯩﻼﮬﻪ ﺋﯩﻠﻠﻪﻟﻼﮪ ،ﺋﻪﺳﺘﻪﻏﭙﯩﺮﯗﻟﻼﮪ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ

ﺯﯨﻜﯩﺮﻻﺭ ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﺪﯗﺭ .ﮬﻪﻗﻘﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ،ﺩﯨﻦ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ ،ﺋﻪﻗﯩﻞ-ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺕ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ
ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺵ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺯﯨﻴﺎﻥ-ﺯﻩﺧﻤﻪﺕ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﺗﺎﺯﯨﻼﺵ ،ﺋﻪﻣﺎﻏﺎ ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ،ﻗﯘﻟﯩﻘﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﯕﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺳﯚﺯ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﺍ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﻛﯜﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺳﻪﺩﯨﻘﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻜﯩﻤﯘ ﺳﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﺑﯘ ﺯﻩﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ :
ﺋﻰ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮪ! ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﻪﯞﯨﺴﯩﻤﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﺳﺎﻣﻤﯘ ﺳﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﻠﻪﻣﺪﯗ؟"
ﻳﺎ ﺋﻪﺑﯘﺯﻩﺭ! ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻﯓ ﺑﻮﻟﺴﺎ  ،ﺑﯘ ﺑﺎﻻ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺳﺎﯕﺎ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ
ﻛﻪﺗﺴﻪ ،ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﯞﺍﭘﺎﺗﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﻠﻪﻣﺪﯗ؟ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ،ﻳﺎ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻪﻟﻼﮪ.
ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻳﺎ ﺋﻪﺑﯘ ﺯﻩﺭ! ﺳﺎﯞﺍﺏ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﯖﻐﺎ ﯞﻩﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺳﻪﻧﻤﯘ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﯩﯔ؟
ﻳﺎﻕ ،ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺳﻪﻧﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯨﯔ؟ ﻳﺎﻕ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ
ﺳﻪﻧﻤﯘ ﺭﯨﺰﯨﻖ ﺑﻪﺭﺩﯨﯔ؟ ﻳﺎﻕ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻ ﺭﯨﺰﯨﻖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺩﯦﻤﻪﻛﻜﻰ ،ﺳﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﯞﻩﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﺎﯞﺍﺏ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﯓ .ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺳﻪﻥ
ﮬﺎﻳﺎﺕ ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯖﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺶ ﺋﻪﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﺗﯚﻙ ،ﺋﯘﻧﻰ ﮬﺎﺭﺍﻡ ﺭﻩﮬﻤﯩﮕﻪ ﺗﯚﻛﻤﻪ .ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ
ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﭖ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﻪﻥ ﺑﺎﻻ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯔ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﯞﺍﺏ ﺋﺎﻟﯩﺴﻪﻥ) ".ﻣﯘﺳﻨﻪﺩ(1689 /5،

ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻗﻠﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ،ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺕ ﺧﺎﺭﻩﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﻩﻙ ،ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﻪ ﯞﻩ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻲ ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻗﻠﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ؛ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ:
ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺭﯗﺧﺴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻣﻪﻧﯩﻨﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﻪﺯﺍﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﺗﯚﻛﯜﺵ .ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻗﯩﺴﯩﻤﻼﺭﺩﺍ
ﮬﻪﺩﯨﺲ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ
ﺋﯘﺭﯗﻧﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻛﺎﺗﯩﮕﻮﺭﯨﻴﻪﺳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ.
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯩﺰﺍﮬﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻜﺘﯘﺭ .ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰﻏﺎ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻼﮬﻰ ﺩﻩﺳﺘﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮﻯ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﯞﻩ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﺮ-
ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ.
)ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮ ﻧﻮﻗﺘﯩﻐﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺭﺍﯞﯨﻠﻪﺭ ﮬﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ
ﻛﻪﻟﯩﻤﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻼ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪﻯ .ﮬﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻳﯧﺰﯨﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ

ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻧﻪﻗﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﺎﻝ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ( .

-3ﺑﺎﺏ .ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﺘﻰ
"ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﺭﺯﯗﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯗﺭ) ".ﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -28ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﯩﺴﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺟﻪﻟﻠﻪ ﺟﻪﻻﻟﯘﮬﯘ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﯜﻙ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗﺭ".ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ﯞﻩ ﭼﯩﺸﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻜﻪ ،ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻣﻪﻳﯩﻠﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ .ﺑﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻰ-ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﻩ ﺭﻩﺑﺒﯩﻤﯩﺰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪﻯ) :ﺋﺎﻝ
ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ (14

ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﻩ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﯞﻩ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯜﻧﮕﻪ
ﻛﯜﭼﻠﯩﻨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﺟﯩﺰﺩﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺕ
ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯗﺭ" .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﺭﺯﯗﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﺟﯩﺰﺩﯗﺭ) ".ﻧﯩﺴﺎ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -28ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻧﻪﺳﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﯩﻨﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻜﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ
ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﻪﺯﺍ ﯞﻩ ﺋﯩﺴﺘﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺭﻭﮬﻰ ﯞﻩ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻨﻤﯘ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﮬﯘﺯﯗﺭﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺭﻭﮬﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﮬﯘﺯﯗﺭﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.
)ﺭﯗﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -21ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺧﯘﻻﺳﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﻪ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻼﻧﻐﺎﻥ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯗﺭ .ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﺪﺍ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﺭﺯﯗ-
ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﯞﻩ ﺑﯘ ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﯨﺸﯩﻤﯘ ﺗﻪﺑﯩﺌﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪﻩ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻤﺘﺎﮬﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻼﮬﻰ
ﺋﯩﻤﺘﺎﮬﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
ﮬﯧﺲ-ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ ﮬﺎﻻﻝ-ﮬﺎﺭﺍﻡ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﺩﯗﺭ .ﺑﯘ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺳﺎﯞﺍﺗﺘﯩﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﯧﺲ-ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﻩ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﻰ

ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﯩﺪﻩ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﺭﺯﯗ-ﺋﯩﺴﺘﻪﻙ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯩﻼﮬﻰ ﺑﯩﺮ
ﻗﺎﻧﯘﻧﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﻗﺎﻧﯘﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ
ﮬﯚﻛﯜﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯜﭼﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﯞﻯ ﺩﯨﻦ ﯞﻩ ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻰ ﻗﺎﺭﺍﺷﻼﺭ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ،ﮬﯚﻛﯜﻡ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯜﭼﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺷﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻮﻗﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﻪﻳﺪﯗ:
ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﮬﯧﺲ-ﺗﯘﻳﻐﯘﻻﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ
ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﮬﯧﻤﺎﻳﯩﺴﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻼ
ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﺘﻰ ﻳﺎﺵ-ﻗﯧﺮﻯ ،ﮔﯜﺯﻩﻝ-ﺳﻪﺕ ،ﺋﺎﻟﯩﻢ-ﺟﺎﮬﯩﻞ ،ﺋﻪﯞﻟﯩﻴﺎ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﺭﺯﯗ-ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ .ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭽﻪ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﯧﺲ-
ﺗﯘﻳﻐﯘﻻﺭ ،ﮬﺎﻻﻝ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﻩ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﯩﭙﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ،
ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺭﻭﮬﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻐﯩﻤﯘ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺭﻭﮬﻰ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭﻟﯩﻖ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺗﻪﻗﯟﺍ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﯞﻩ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺷﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺩﻩﭖ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﯞﺟﯘﺗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﺵ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻛﯘﭘﺎﻳﯩﺪﯗﺭ .ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻰ-ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﻩ
ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻧﯘﮪ ،ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ،ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻟﯘﺕ ،ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘﺳﺎ ﯞﻩ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﻰ ﯞﻩﺳﻪﻟﻠﻪﻡ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ
ﺋﯩﺴﺎ ،ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻳﻪﮬﻴﺎ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﺴﻤﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ
ﯞﻩ ﺑﺎﻻ-ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﯞﺟﯘﺗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ" :ﺑﯩﺰ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ
ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﯘﻕ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺧﯘﺗﯘﻧﻼﺭ ﯞﻩ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ ،ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧﯩﺴﯩﺰ ﻣﯚﺟﯩﺰﻩ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻩﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﯩﯔ )ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ(
ﮬﯚﻛﻤﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ) ".ﺭﻩﺋﺪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -38ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﯞﻩ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﺭﺯﯗ-ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯚﺭﻧﻪﻙ
ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ،ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻟﯘﺕ ،ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺳﯘﻟﻪﻳﻤﺎﻥ ،ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ
ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﻰ ﯞﻩﺳﻪﻟﻠﻪﻡ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ:
"ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺧﯘﻳﻠﯘﻕ ،ﮬﺎﻳﺎ ،ﻗﺎﻥ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﮔﯘﺯﻩﻝ ﭘﯘﺭﺍﻗﻠﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﯞﻩ ﻛﯚﭖ
ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﮕﯩﺪﯗﺭ".

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯗﻛﻰ ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﺎﺗﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻳﺪﯗ ،ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ
ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﭖ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭﻭﮬﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ
ﺋﯩﻤﺎﻥ ،ﺳﺎﻟﯩﮭ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﯨﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺳﺎﻟﯩﮭ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺭﻭﮬﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺑﻪﺩﻩﻧﻨﯩﻤﯘ ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯗ .ﺑﻪﺩﻩﻧﻨﯩﯔ
ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯜﭼﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﺭﺯﯗ-ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﻪﺭﻣﯘ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﭘﻠﻪﺭ
ﺋﯚﺯ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﻩ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ.
ﺋﻪﻣﻪﻝ-ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﻠﻪﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﺭﺯﯗ-ﺋﯩﺴﺘﯩﮕﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺪﯗ .ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻗﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ،ﻛﯚﺯ ،ﻗﯘﻻﻗﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﻧﻰ
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺗﯘﭖ ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﻪﯞﻩﺳﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﻐﯘﭼﻰ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻜﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ،ﻧﺎﻣﺎﺯ ،ﺩﯗﺋﺎ ،ﺯﯨﻜﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﻭﮬﯩﻨﻰ ﺧﻮﺵ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﺯﯗﺳﯩﻨﻰ
ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﻰ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﺘﯩﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ
ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .ﺋﻪﻣﻪﻝ-ﺋﯩﺒﻪﺩﻩﺗﻜﻪ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﻪﯞﯨﺴﯩﻨﻰ
ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﯩﻞ ﺑﺎﺭﻛﻰ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻣﯩﻞ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻧﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺐ
ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯘﻣﯘﺭﯨﻐﺎ ﺋﯧﻘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﺭﺯﯗ-ﺋﯩﺴﺘﻪﻙ ﻛﯜﭼﻠﯩﻨﯩﺪﯗ" .ﺋﯩﻼﮬﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ
ﮬﻪﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯜﭼﻰ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺪﯗ ".ﺩﻩﭖ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺧﯘﺷﻰ ﯞﻩ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪﻩﻙ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﻩﻙ ،ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﯞﻩ
ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﯛﺷﻨﯩﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ
ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﻩ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﻰ ﻟﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻜﻪ ﭘﺎﺳﺴﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ .ﺳﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﻰ
ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﻣﻪﻱ ،ﺗﻪﻳﻪﻣﻤﯘﻡ ﺭﯗﺧﺴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺋﻪﺑﯘ ﮬﯘﺭﻩﻳﺮﻩ
ﺭﻩﺯﯨﻴﻪﻟﻼ ﮬﯘ ﺋﻪﻧﮫﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ :ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﭼﯚﻟﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼﮪ
ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ :ﺋﻰ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮪ! ﻣﻪﻥ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﻛﯚ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﭼﯚﻟﺪﻩ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﻤﻪﻥ،
ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﮬﻪﻳﯩﺰ ،ﺋﺎﺩﻩﺕ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﯞﻩ ﺟﯘﻧﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭ .ﺑﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ؟ ﺩﻩﭖ
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺗﻪﻳﻪﻣﻤﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ .ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
 .2ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ،ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﮕﻰ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﻗﻮﻏﺪﯨﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻤﯩﮕﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺯﯗﻟﻪﻳﺨﺎﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻰ-
ﻛﻪﺭﯨﻤﺪ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺸﻰ ﺋﺴﻼﻡ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻰ ﺩﻩﻟﯩﻠﯩﺪﯗﺭ" .ﺋﯘ )ﻳﻪﻧﻰ ﺯﯗﻟﻪﻳﺨﺎ(
ﻳﯜﺳﯜﻓﻜﻪ )ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ( ﺑﻪﻝ ﺑﺎﻏﻠﯩﺪﻯ ،ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺭﯗﺷﻪﻥ ﺩﻩﻟﯩﻠﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻳﯜﺳﯜﻓﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .ﺑﯩﺰ ﻳﯜﺳﯜﻓﻨﻰ ﮔﯘﻧﺎﮬﺘﯩﻦ ﯞﻩ ﺳﻪﺕ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﻪﻧﻪ

ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﺎﻗﻠﯩﺪﯗﻕ ،ﺷﯜﺑﮫﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﻳﯜﺳﯜﻑ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ) ".ﻳﯜﺳﯜﭖ
ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -24ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﻳﯧﺘﯩﺸﻜﻪﻥ ،ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻠﯩﻚ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﮬﻪﯞﻩﺳﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﮬﺎﻛﯩﻢ ﺑﯩﺮ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ،ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﺘﺎ
ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﯞﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﻠﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ  ،ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﯩﺘﺎﺏ ﻗﯩﻠﯩﭗ :ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﻰ،
ﻣﻪﮬﺮﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺋﯘﺯﯨﺮﺍﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﻛﻪﻟﻤﻪﯕﻼﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻥ-ﺗﻮﻣﯘﺭﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ
ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼﺭ :ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻥ-ﺗﯘﻣﯘﺭﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻤﯘ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﻩﻣﺪﯗ؟ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ
ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻥ-ﺗﯘﻣﯘﺭﯗﻣﺪﯨﻤﯘ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻ ﻣﺎﯕﺎ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﯞﻩ
ﻣﯩﻨﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ ".ﺩﯦﺪﻯ )ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ،ﺭﻩﺩﺍ(17 ،

ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﮬﺎﺭﺍﻣﻐﺎ
ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﭘﯩﺴﻜﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻱ ،ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻖ ﺗﻪﺩﺑﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺋﻪﯞﺭﻩﺗﻨﻰ ﻳﯧﭙﯩﺶ ،ﻛﯚﺯﻧﻰ ﮬﺎﺭﺍﻣﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺗﯘﺵ ،ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﻪﮬﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﯓ ﻣﯘﮬﯩﻤﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ-ﺋﺎﺭﺯﯗ-ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﮬﺎﺭﺍﻣﻐﺎ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺗﯘﺷﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ
ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺗﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﮬﻪﺭ ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻮﮬﺘﺎﺝ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻰ-ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺷﯘ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﺋﯚﺭﻧﻪﻙ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺑﯘ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﯞﺍﺳﺘﯩﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ" :ﺋﺎﻟﻼﮬﯩﻢ!
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺯﺍﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﯧﻨﻰ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺯﺍﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﯧﻨﻰ
ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﯘﺭﻣﯩﺴﺎﯓ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ،ﺟﺎﮬﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﻤﻪﻥ) ".ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ-33 ،ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺑﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯗﺋﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ:
"ﺋﺎﻟﻼﮬﯩﻢ! ﻗﯘﻻﻕ ،ﻛﯚﺯ ،ﺗﯩﻠﯩﻢ ﯞﻩ ﺋﻪﯞﺭﯨﺘﯩﻤﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺭﯨﺪﯨﻦ ﺳﺎﯕﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ ﭘﺎﻧﺎﮪ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ".
)ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ،ﺩﻩﺋﺎﯞﻩﺕ (76

ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﻰ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻤﯘ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﯧﺲ-ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ
ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺑﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ
ﺧﯩﺠﯩﻠﭽﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﺩﻩ ﺗﯘﺗﯘﭖ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺗﻮﺧﺘﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺟﻪﻟﺐ ﻗﯩﻼﺭﻟﯩﻖ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ
ﺟﻪﻟﭗ ﻗﯩﻼﺭﻟﯩﻖ ﯞﻩ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﻪﯞﻩﺳﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﻼﺭﻧﻰ
ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﻳﯜﺯ ،ﻛﻮﻝ ﯞﻩ ﺋﭙﯘﺗﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﭙﯩﺸﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ .ﺋﺎﻳﺎﻝ

ﺳﯚﺯ –ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻖ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﯞﻩ ﺋﻜﺰﯨﻤﯘ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﯧﺲ-
ﺗﯘﻳﻐﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺨﯩﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﺘﻰ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﯞﻩ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ-ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﯘﺭ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻟﻪﺯﺯﻩﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﻠﯩﺘﻮﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺩﻩﻟﯩﻠﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﻰ ﯞﻩﺳﻪﻟﻠﻪﻡ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﮕﻪﻧﺪﻩﻙ :ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻠﻪﺭﮔﻪ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﺘﻪ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ،
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﺘﻪ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺗﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ﺧﯩﻞ
ﺋﺎﺭﺯﯗﻻﺭ ﻧﯘﺭﻣﺎﻟﺪﺍ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﻪﯞﻩﺳﻨﻰ ﻏﯩﺪﯨﻘﻼﻳﺪﯗ ﯞﻩ ﺑﻪﺯﻯ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﻗﺎﻣﭽﯩﻼﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﯧﺲ-ﺗﯘﻳﻐﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﯞﻩ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻲ ﺋﻪﻣﯩﺮ-ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ.
ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺷﻪﮬﯟﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ،ﺑﻪﺩﻩﻥ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﮕﯩﻨﻰ
ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ،ﺯﯨﻨﺎﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ،ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺟﯩﻨﯩﺴﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ،
ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻳﯜﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ
ﺑﯘ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﻰ ﺩﻩﻟﯩﻠﻠﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺧﺎﺭﻩﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻖ ﺋﻪﻣﯩﺮ-ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭ ﺑﯧﺰﯨﮕﻪﻥ .ﺑﯘ ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ-ﺗﯜﺯﯛﻣﻠﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻝ
ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺕ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﯩﺪﯗﺭ.
 .Aﺑﺎﻻﻏﻪﺗﺘﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺩﻩﯞﺭﻯ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﯧﺘﯩﺸﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯩﻴﯩﻢ-
ﻛﯧﭽﻪﻙ ،ﺳﯚﺯ-ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺟﻪﮬﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺑﯜﻳﯜﻛﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﯩﺰﻻﺭ
ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪ ﺩﺋﯩﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﻣﯩﺴﯩﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﺘﻪ
ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
 .1ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ  10ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﻗﯩﺰ ﯞﻩ ﺋﻮﻏﯘﻟﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﺸﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ) .ﺋﻪﺑﯘ
ﺩﺍﯞﯗﺕ ،ﺳﺎﻻﺕ ،ﻣﯜﺳﻨﻪﺩ(

 .2ﺑﯘ ﺋﯩﻼﮬﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﻯ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﺸﯩﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺟﯩﻨﯩﺴﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺳﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺗﺘﯘﺭ.
ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺧﻪﺗﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻳﻮﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻟﻪﺯﺯﻩﺕ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﻠﯩﺘﻮﺭﯨﺴﺘﻪ
ﺋﻮﻏﯘﻟﻨﯩﯔ ﺧﻪﺗﻨﻪ ﻗﯩﻠﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮬﻪﺭ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ

ﺳﯜﻧﻨﻪﺗﻨﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﻳﯘﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﻧﻮﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ.
 .Bﺑﺎﻻﻏﻪﺕ ﺩﻩﯞﺭﻯ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﮕﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪﺳﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﻟﯩﮕﻪ ﯞﺍﻛﺎﻟﯩﺘﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ" :ﺋﻪﻱ ﺋﻪﻟﻰ! ﺋﯜﭺ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﻣﻪ.
ﻧﺎﻣﺎﺯ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﻰ؛ ﻳﯘﻳﯘﭖ ﻛﯧﭙﻪﻧﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪﻩ ﺟﯩﻨﺎﺯﺍ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﯞﻩ ﺩﻩﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ؛ ﺳﻪﻥ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﭼﯩﻘﺴﺎ ،ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻨﻰ" )ﺗﯩﺮﻣﯩﺰﻯ ،ﻙ .ﺟﻪﻧﺎﺋﯩﺰ  (73ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﯩﻨﯩﺪﻩﻙ ،ﺑﯘ ﺋﻪﻣﯩﺮﺩﻩ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﻰ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﺩﻩﺕ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﯗﺭ .ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ،
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﺎﻻﻏﻪﺕ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ
ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﭼﻪﻛﻠﻪﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ
ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯩﮫﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﻩﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﻣﺰﺍﺕ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻗﯩﺰﻣﯘ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎ
ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﺵ ﮬﯘﻗﯘﻗﻰ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﺩﯨﻨﻰ ﮬﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﯩﻼﭖ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﻜﯩﭽﻪ ،ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﯛﺵ ،ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﻗﯩﺰ
ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ،ﺷﻪﺭﺋﻰ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘﺭﺍﺟﯩﺌﺎﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ) .ﻗﺎﻣﯘﺱ.ﺋﻰ ،ﻑ( ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ،
ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﻜﺎﮪ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﮕﻪ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ
ﻗﯩﺰ ،ﺩﺍﺩﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭘﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﺎﻻﻳﺪﯗ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺗﯘﻝ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﻤﯘ
ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﺑﻪﻗﻪﺭﻩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ -232ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘﺵ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺩﯨﺴﺘﯩﻤﯘ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪﻯ .ﻣﺎﻟﯩﻚ ﺑﯩﻦ ﻳﺎﺷﺎﺭ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﻩ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻐﺎ ﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ
ﻧﯩﻜﺎﮬﯩﺪﯨﻜﻰ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﻻﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯩﺪﺩﻩﺕ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﯨﻤﯘ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ.
)ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻧﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺗﺎﻻﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺪﻯ(.

ﺋﺎﺟﺮﯨﯩﺸﯩﺶ ﺋﯩﺪﺩﯨﺘﻰ ﺗﻮﺷﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﻰ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻤﯘ ﺋﺎﺟﺮﺍﺷﻘﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ،ﺗﺎﻻﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯧﺮﯨﻤﯘ ﻗﯘﺷﯘﻟﺪﻯ .ﺑﯘ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﻣﺎﻟﯩﻚ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ" :ﯞﯗ ﻗﺎﭘﺎﻗﯟﺍﺵ! ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺳﯩﯖﻠﯩﻤﻨﻰ
ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ .ﺳﻪﻥ ﺳﯩﯖﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﻪﺭﺩﯨﯔ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ ﻳﺎﺭﯨﺸﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ،ﻣﻪﻥ
ﺋﯘﻧﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﻤﻪﻥ ".ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﻻﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ،ﺋﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺟﺮﺍﺷﻘﺎﻥ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ،ﺷﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ" :ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﻻﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﯨﺘﻰ ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﯞﻩ ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ )ﺗﻪﮔﻤﻪﻛﭽﻰ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ( ﺋﯧﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﺷﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﯨﯩﻜﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﻤﺎﯕﻼﺭ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﭽﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﯞﻩ ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺕ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺋﯩﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﻪﺳﯩﮫﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ،ﺑﯘ ﻳﻪﻧﻰ
)ﯞﻩﺯ-ﻧﻪﺳﯩﮫﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﺵ( ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﯓ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻘﺘﯘﺭ ﯞﻩ ﺋﻪﯓ
ﭘﺎﻛﺘﯘﺭ) ،ﺷﻪﺭﯨﺌﻪﺕ ﺋﻪﮬﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﯓ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ( ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ،
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ) ".ﺑﻪﻗﻪﺭﻩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ-232 ،ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﻣﺎﻟﯩﻚ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ" :ﺭﻩﺑﺒﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ" ﺩﻩﭖ،
ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺋﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﺸﯩﮕﻪ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﯞﯦﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﺗﯘﻝ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻠﯜﻙ-ﺋﻮﭼﺎﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﭼﻪﻛﻠﻪﺷﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
 .Cﺑﺎﻻﻏﻪﺕ ﺩﻩﯞﺭﻯ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻠﯘﻕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﯩﺘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﭽﯩﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﻏﺎ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﯘﻗﯘﻗﻼﺭ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﯘﻗﯘﻗﻰ
 .1ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﯘﻗﯘﻗﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ،ﺳﯚﻳﯜﺷﻤﻪﻱ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺸﻰ
ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﻪﯞﻩﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ،
ﺳﯚﻳﯜﺷﻤﻪﻱ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘﺭ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺳﯚﻳﯜﺷﯜﺷﻨﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ
ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺑﺎﻳﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ" .ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯚﻳﯜﺷﯜﺵ ،ﺗﯩﻞ ﯞﻩ ﻛﺎﻟﭙﯘﻛﻼﺭﻧﻰ
ﺋﯧﻤﯩﺶ ﻣﯘﺋﻪﻛﻜﻪﺩ )ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ( ﺳﯜﻧﺘﯘﺭ .ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﺎﺭﺍﻣﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻣﻪﻛﺮﯗﮬﺘﯘﺭ) ".ﭘﻪﻳﺰﯗﻝ
ﻗﺎﺩﯨﺮ(5/90 ،

 .2ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﻩ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﯘﻗﯘﻗﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ،ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺭﯗﺧﺴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ
ﺗﯘﺭﯗﭖ ،ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﺸﯩﺪﯗﺭ.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﻮﻳﯘﻣﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﻪﯞﻩﭘﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﺪﺍ
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﻮﻳﯘﻣﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗﺭ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻟﻪﺯﺯﻩﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪﮬﺮﯗﻡ
ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ،ﮬﯚﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯔ ﺭﯗﺧﺴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ
ﺗﯘﺭﯗﭖ ،ﻣﻪﻧﯩﻨﻰ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ.

 .3ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻦ ﻗﯩﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻤﯘ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﯘﻗﯘﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮﺳﯩﺪﯗﺭ.
ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪﮬﺮﯗﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﺑﯜﻳﯜﻙ
ﺯﯗﻟﯘﻣﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺭﻭﮬﯩﻲ
ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻨﻤﯘ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ" :ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﺴﺎﯕﻼﺭﻣﯘ
ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻏﺎ )ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﯞﻩ ﺩﯨﻠﻨﯩﯔ ﻣﺎﻳﯩﻠﻠﯩﻘﯩﺪﺍ( ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﻗﺎﺩﯨﺮ
ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮﺳﯩﮕﻪ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﯩﻨﻰ )ﺋﯧﺮﻯ
ﺑﺎﺭﺩﻩﻛﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ( ﺋﯧﺴﯩﭗ ﻗﯘﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﺪﻩﻙ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ )ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ
ﻗﯘﺳﯘﺭﻟﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ( ﺗﯜﺯﻩﺗﺴﻪﯕﻼﺭ) ،ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ( ﺳﺎﻗﻼﻧﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻟﻼﮪ
ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ )ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ( ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺭﻩﮬﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ) " .ﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ-129 ،ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ.
ﺩﯨﻨﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﻧﻪﺯﻩﺭ ،ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﺗﻪﺭﻛﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻥ.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﮬﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﮬﯘﻗﯘﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻠﯘﻗﻘﺎ ﻣﻪﮬﻜﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﭺ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ،
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﺸﻨﻰ  4ﺋﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯧﮕﯩﺮﻻﻧﺪﯗﺭﺩﻯ .ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﺶ ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﺳﻰ
ﺋﺎﭼﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪﻯ.
 .Dﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﯩﺘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﻗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪﺩﯨﺘﯩﻨﻰ
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗﺭ.
ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﺎﺟﺮﺍﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯜﭺ ﺋﺎﺩﻩﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯜﭺ ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻖ ﯞﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻣﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ﯞﺍﭘﺎﺕ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺗﯚﺕ ﺋﺎﻱ  10ﻛﯜﻥ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﺎ ،ﮬﺎﻣﯩﻠﻪ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﺟﺮﺍﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﺸﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﺴﺎﻝ ﺑﯧﺮﯨﭗ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﻪﻳﻠﻰ.
ﺳﯜﺑﻪﻳﺎ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﯞﺍﭘﺎﺗﯩﺪﯨﻦ  23ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺗﯘﻏﯘﭖ ،ﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ
ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩﻨﯩﭗ ،ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ
ﻗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﻰ ﯞﻩﺳﻪﻟﻠﻪﻡ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:

"ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ،ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﺴﯘﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﺎﻻ ﺗﯘﻏﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺪﺩﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ".
)ﺋﻪﺕ ﺗﺎﺝ ،36 ،2 ،ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ،ﺗﺎﻻﻕ(

ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﺪﯗﺭ
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺩﻩﭖ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ،ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﺱ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﻰ ﺩﻩﭖ
ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻞ ،ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺕ
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﯘﻻﺳﯩﻼﭖ ،ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﻪﺭ–ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺕ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭﻩﺭﺩﯗﺭ .ﺗﺎﻣﺎﻕ
ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻧﯘﺭﻣﺎﻝ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ،ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ ﻏﯩﺪﯨﻘﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﺑﯩﺮ
ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ﯞﻩ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﮬﯧﺲ-ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﮕﻪ
ﺧﯩﻼﭖ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻗﺎﻳﻨﯩﻤﻰ ﺑﯘ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﻼﺭﻧﻰ ﮬﻪﻝ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻗﻪﺯﺯﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﺘﯘﺭ.
ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺷﯘ ﺗﯚﺕ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
 .1ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﻳﯘﻗﯘﺗﯘﺵ،
 .2ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺶ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ،
 .3ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻗﯘﺭﯗﭖ ،ﮬﺎﻻﻝ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
 .4ﺯﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺟﯩﻨﯩﺴﻠﯩﻘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﻮﻟﻼﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﻪﻟﯩﯟﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﯗﺵ.
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ .ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻜﻰ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﮬﻪﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ
ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﯩﻨﻤﯘ ﺋﯩﻤﺘﯩﮫﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ
ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺧﺎﺭﻩﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺋﻪﻣﯩﺮ-ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﻣﯚﻣﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ
ﺋﯩﻼﮬﻰ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﯞﻩ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻝ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻧﺎ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﯞﻩ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﺑﯘ ﻳﻮﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ،
ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ،ﺋﯜﭼﯜﻧﭽﻰ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﭙﻼ
ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯗ.

-4ﺑﺎﺏ .ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﮬﺎﺭﺍﻣﺪﯗﺭ

)ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ،ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ ﻗﯧﻠﯩﺶ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ
ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﺪﺍ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﺭﻛﯧﺘﯩﺶ ﮬﺎﺭﺍﻣﺪﯗﺭ(
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ:
"ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ ﺋﯚﻳﻠﯜﻙ-ﺋﻮﺟﺎﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻣﻪﻧﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ
ﺭﺍﮬﯩﺒﻠﯩﻖ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ" .
"ﮬﻪﺭ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺭﺍﮬﯩﺒﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻤﻨﯩﯔ ﺭﺍﮬﯩﺒﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﺟﯩﮫﺎﺩﺗﯘﺭ.
"
ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﻰ ﺗﻪﺳﻠﯜﺷﺘﯜﺭﻣﻪﯕﻼﺭﻛﻰ ،ﮬﺎﻳﺎﺗﻤﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻪﺳﻠﻪﺷﻤﯩﺴﯘﻥ .ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﻗﻪﯞﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺧﺮﺳﯩﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﻰ ﺗﻪﺳﻠﻪﺷﺘﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﮬﺎﻳﺎﺗﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﻪﺳﻠﻪﺷﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ
ﺭﻭﮬﺒﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ )ﺭﺍﮬﯩﺒﻠﯩﻘﻘﺎ( ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﺍﮬﯩﺒﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ﻣﺎﻧﺎﺳﺘﯩﺮﻻﺭﺩﺍ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ.
ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ" :ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺭﺍﮬﯩﺒﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯗﻕ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺭﯨﺰﺍﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﻩ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯧﺰﯨﭗ
ﻛﻪﺗﺘﻰ) ".ﮬﻪﺩﯨﺪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ-27 ،ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﻳﯘﻗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﯘﺵ ﮬﺎﺭﺍﻣﺪﯗﺭ
ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻ ﻟﻪﻧﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﺰﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﻮﻝ ﻗﯘﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ:
"ﻣﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﻟﻘﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ
ﺋﯘﺭﯗﻧﯘﭖ ،ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻏﺎﻳﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ ".ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻰ-ﻛﻪﺭﯨﻢ ﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ -119
ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪﻩ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺕ ،ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﺘﯩﻨﻰ
ﺑﯘﺯﯗﭖ ،ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻰ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﯞﻩ ﮬﺎﺭﺍﻣﺪﯗﺭ.
ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﯞﻩ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺴﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﻪﺧﺲ ،ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﺗﯘﺷﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯗ.
ﺷﯜﺑﮫﯩﺴﯩﺰﻛﻰ ،ﺑﯘ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﺘﻼﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﯞﻩ
ﺋﯩﻼﮬﻰ ﺋﯩﻤﺘﯩﮫﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ )ﭘﯩﭽﯩﯟﯦﺘﯩﺶ( ﯞﻩ ﺋﺎﺧﺘﺎ
ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻪﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﯞﻩ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﻳﯘﻗﯘﺗﯘﺵ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺯﯗﻟﻤﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻧﻪﭘﺴﯩﮕﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ

ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ" :ﻧﻪﭘﺴﯩﯖﻨﯩﯔ ﺳﯧﻨﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﺑﺎﺭ" ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ،ﻣﺎﺩﺩﻯ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﺴﯩﺰﻟﯩﻖ
ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯘﺋﻤﯩﻨﻠﻪﺭ
ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﻯ .ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ.
ﺋﻪﺑﯘ ﮬﯘﺭﻩﻳﺮﻩ ﺭﻩﺯﯨﻴﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻧﮫﯘ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﻛﺎﻟﻼﻣﻨﻰ ﻣﻪﺷﻐﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ:
"ﻳﺎ ﺭﻩﺳﯘﻟﻪﻟﻼﮪ! ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﮕﯩﺘﻤﻪﻥ .ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺯﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ
ﻗﻮﺭﻗﯩﻤﻪﻥ .ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻗﯘﺭﻏﯘﺩﻩﻙ ،ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﻛﯜﭼﯜﻡ ﻳﻮﻕ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺳﺎﻡ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ "
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﻣﯩﺪﻯ .ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎﻳﺘﺎ-ﻗﺎﻳﺘﺎ
ﺋﯧﻴﺘﺘﯩﻢ .ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ ،ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:
"ﺋﻪﻱ ﺋﻪﺑﯘ ﮬﯘﺭﻩﻳﺮﻩ! ﺋﯚﻣﺮﯛﯓ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﻳﯧﺰﯨﺸﺘﯩﻦ
ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻞ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎ )ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺳﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺋﻪﻣﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻳﺴﯘﻥ .ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﻤﺎ( )ﺑﯘﺧﺎﺭﻯ ،ﻧﯩﻜﺎﮪ(7 ،

ﺳﻪﺋﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺱ ﯞﻩ ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﺯﺋﯘﻥ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:
"ﻳﺎ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮪ! ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺑﯧﺮﻩﻣﺴﻪﻥ؟
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ":ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﺍﮬﯩﺒﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ
ﺋﯚﻳﻠﯜﻙ-ﺋﻮﭼﺎﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰﮔﻪ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺷﻪﺭﯨﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﺴﻪﯓ ،ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ،ﺋﯚﻳﻠﻪﻥ) ".ﺋﺎﻳﻨﻰ ،72/20 ،ﺱ ،ﻧﻪﺳﺎﺋﻰ(

ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺟﺎﻥ ،ﻣﺎﻝ ﯞﻩ ﻧﻪﺳﻠﻰ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﮬﺎﺭﺍﻕ،
ﺯﯨﻨﺎﻧﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ،ﺑﯘ ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﻏﺎﻧﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﭼﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﺧﺘﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﯩﻠﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﭼﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺴﻰ
ﺋﻪﺯﺍﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻨﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺟﺎﺯﺍ
ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﺪﺍ ﭼﻪﻛﻠﯩﺸﻰ ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺟﺎﺯﺍ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﺪﺍ
ﮬﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺟﺎﺯﺍ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﮬﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﯞﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﻛﻰ ،ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺶ
ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ﺋﯘﺭﯗﻧﯘﭖ ،ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ

ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯜﻳﯜﻙ ﮔﯘﻧﺎﮬﺘﯘﺭ .ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﭼﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯗ) .ﺑﻪﻳﮫﺎﻗﻰ ،ﺱ .ﻛﯘﺑﺮﺍ(

ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﻠﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﺍ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯞﻩﻗﻪﻟﯩﺮﻯ ،ﺋﯩﺴﻼﻣﻰ ﮬﯚﻛﯜﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ
ﺷﯜﺑﮫﯩﺴﯩﺰ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ﺋﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺑﯘ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﮬﺎﺭﺍﻣﺪﯗﺭ .ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﭘﻪﺗﯟﺍ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
ﮬﻪﺑﻪﺵ ،ﻧﯩﮕﯩﺮ ﺗﺎﺋﯩﭙﯩﺴﻰ ،ﻣﯩﺴﯩﺮ ﯞﻩ ﮬﺎﯞﺍﻟﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﺑﺎﻟﻪﻏﻪﺗﻜﻪ
ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﯩﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﺶ ،ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯧﺰﯨﻨﻰ )ﮬﻮﺭﻣﯘﻥ( ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ
ﺷﻪﺭﺋﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺟﺎﺋﯩﺰ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﯟﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺯﯨﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﺘﯩﻦ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺑﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﻪﺗﻤﯩﺴﻪ ،ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ،ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﻗﻪﺩﻩﺭ
ﻧﻪﭘﻠﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯩﺸﻰ ،ﺗﻪﮬﻪﺟﺠﯘﺩ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﮪ ﺋﯩﺒﻨﻰ
ﺋﻪﻣﺮﻯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ .ﺑﯩﺮ ﺳﺎﮬﺎﺑﻪ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ:
 ﻳﺎ ﺭﻩﺳﯘﻟﻪﻟﻼﮪ! ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺑﯧﺮﻩﻣﺴﻪﻥ؟ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ ﯞﻩ:
 ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻯ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﭖ ،ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺗﻪﮬﻪﺟﺠﯘﺩ ﺋﻮﻗﯘﭖ،ﺟﯩﻨﺴﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗﺭ " .ﺩﯦﺪﻯ) .ﻣﯜﺳﻨﻪﺩ(173/2 ،

ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﻪﭘﻠﻪ ﺭﻭﺯﺍ ،ﻛﯧﭽﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺟﯩﮫﺎﺩ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺑﯘﻧﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﻩ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯨﻤﯩﺰ .ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺳﻪﺋﯩﺪ ﺋﻪﻝ ﺧﯘﺩﺭﻯ
ﺭﻩﺯﯨﻴﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻧﮫﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﯩﻠﯩﭗ ﻧﻪﺳﯩﮫﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻪﺑﯘ ﺳﻪﺋﯩﺪ
ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ" :ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪﯕﻨﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﻪﺳﯩﮫﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﺩﻩﭖ ﺑﯧﺮﻩﻱ.
"ﺳﺎﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﺮ-ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯘﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﺑﯘ ،ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ
ﯞﻩ ﺋﻪﻣﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﯗﺭ .ﺟﯩﮫﺎﺩﻗﺎ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺭﺍﮬﯩﺒﻠﯩﻘﻰ ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ
ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯘﺭﯗﻧﻠﯘﻕ ﻳﯘﺳﯘﻧﺪﺍ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺟﯩﮫﺎﺩﺗﯘﺭ .ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﻰ ﺯﯨﻜﯩﺮ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﯞﻩ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﯩﻤﯘ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﻰ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ
ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻛﯚﻛﺘﻪ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ،ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﺎﻳﺮﺍﻣﺪﯗﺭ) ".ﻣﯘﺳﻨﻪﺩ ،ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻛﻪﺳﯩﺮ" ،ﮬﻪﺩﯨﺪ"(27 ،

ﺗﯘﻏﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﻮﭘﯩﺮﺍﺗﺴﯩﻴﻪﺳﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺵ

ﺋﻮﭘﯩﺮﺍﺗﺴﯩﻴﻪ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯚﻟﻠﻪﻣﻪ ﻛﯜﭼﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯘﻏﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯘﻏﺪﯗﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻖ
ﺋﻮﭘﯩﺮﺍﺗﺴﯩﻴﻪﺳﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯘ ،ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺯﯨﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﺎﺭﺍﻣﺪﯗﺭ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﻮﭘﯩﺮﺍﺗﺴﯩﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﺳﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯜﭼﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﺑﯘ
ﻳﻪﻧﯩﻼ ﮬﺎﺭﺍﻣﺪﯗﺭ.
ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﮬﺎﺭﺍﻣﺪﯗﺭ
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﺎﺧﺘﺎ
ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﺷﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﺴﯩﺰ ﮬﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻨﯩﻤﯘ ﭼﻪﻛﻠﻪﻳﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻤﯘ
ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻐﺎ ﺯﯨﺘﺘﯘﺭ .ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ
ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ " :ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺯﻭﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻣﯩﺮﺍﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﺎﻟﻤﺎﻕ )ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻝ
ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻤﺎﻕ( ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ؛ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﭘﺌﯘﭼﯘﻕ ﭘﺎﮬﯩﺸﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ،
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻣﻪﮬﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻳﯘﻟﯘﯞﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯧﺴﯩﻢ
ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﯕﻼﺭ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻘﭽﻪ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﯩﺴﺎﯕﻼﺭ
)ﺳﻪﯞﺭ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ( ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻛﯚﭖ ﺧﻪﻳﺮﯨﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ) ".ﻧﯩﺴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ-19 ،ﺋﺎﻳﻪﺕ(

ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭ ﺑﻮﻳﺘﺎﻗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﻮﻳﺘﺎﻗﻠﯩﻘﻨﻰ ﻧﯘﺭﻣﺎﻝ ﺋﺎﺩﻩﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ
ﺑﻮﻳﺘﺎﻗﻠﯩﻘﻨﻰ ﭘﺮﯨﻨﺴﺎﭘﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ:
" ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﺍ )ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﻰ ﯞﻩ ﻣﺎﺩﺩﻯ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﺎﺭ ﺗﯘﺭﯗﭖ( ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ
ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﻪ ﻳﻮﻕ" )ﭘﻪﻳﺰﯗﻝ ﻗﺎﺩﯨﺮ((9892) ،6/428 ،

ﺑﯩﺰ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﻤﻪﻳﻤﯩﺰ ﺩﯦﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﻟﻪﻧﻪﺗﻠﻪﻧﺪﻯ.
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺷﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ .ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻗﻠﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻣﯩﺠﻪﺯﻟﯩﻚ
ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ،ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻗﻠﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﺭ ﻣﯩﺠﻪﺯﻟﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ،ﺑﯩﺰ
ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﻤﻪﻳﻤﯩﺰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﻤﻪﻳﻤﯩﺰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﻟﻪﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ) .ﻡ،
ﺯﻩﯞﺍﺋﯩﺪ ،251/4 ،ﻣﯜﺳﻨﻪﺩ(7891 ،

ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻐﺎ ﺧﯩﻼﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﺘﻪﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯜﺭﺗﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺧﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻳﺘﺎﻗﻠﯩﻘﻨﻰ ﻟﻪﻧﻪﺗﻠﯩﺸﯩﻰ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﭙﺎﺩﻩ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻼﮬﻰ ﺭﻩﮬﻤﻪﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪﮬﺮﯗﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻰ ﻧﯩﺴﺎ

ﺳﯜﺭﯨﺴﻨﯩﯔ -19ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﻧﺪﯗﺭ .ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯘﻟﯩﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺳﻪﯞﻩﭘﺴﯩﺰ ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻧﻘﯩﺘﻠﻪﭖ" ':ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﺎﺩﺩﻯ ﯞﻩ
)ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻗﯘﯞﯞﯨﺘﻰ( ﺑﺎﺭ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯘﻣﺪﺍ ﻣﺎﯕﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ ".ﺩﯦﮕﻪﻥ) .ﻡ.
ﺯﻩﯞﺍﺋﯩﺪ ،251/4 ،ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺯﺯﺍﻕ ﻣﯘﺳﻪﻧﻨﺎﭖ10376 ،؛ ﺩﺍﺭﯨﻤﻰ ،ﻧﯩﻜﺎﮪ ( 1

ﺑﻮﻳﺘﺎﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﻰ ﺑﺎﺭ
ﺗﻪﻣﯩﻤﻰ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻛﻜﺎﭖ ﺑﯩﻦ ﺑﻪﺷﯩﺮ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ،ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯘﺭﻣﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ
ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ:
)ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯧﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ( ﯞﻩ ﻣﺎﺩﺩﻯ ﻛﯜﭼﯜﯓ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟  -ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺋﺎﺩﻩﻡ:
-

ﺑﺎﺭ ،ﻳﺎ ﺭﻩﺳﯘﻟﻪﻟﻼﮪ – .ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ:

 ﺳﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺗﯘﻗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﻪﻥ ،ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ ،ﺭﺍﮬﯩﺐﺑﻮﻟﯩﺴﻪﻥ )ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻨﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ ﺗﯘﺭﯨﺴﻪﻥ؟( ﺑﯩﺰ
ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﻤﯩﺰ.
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺪﯗ:
ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺗﻪﻗﯟﺍ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﯗﺷﺘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ
ﻗﯘﺭﺍﻟﻰ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻗﯘﺭﻏﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ
ﺋﺎﺯﺩﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﮔﯘﻧﺎﮬﺘﯩﻦ ﭘﺎﻛﻼﻧﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯗﺭ .ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺳﯧﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﺴﯘﻥ .ﺋﯘﻛﻜﺎﭖ! ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﻣﺎ ،ﺋﯚﻳﻠﻪﻥ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﻤﯩﺴﻪﯓ ،ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﺪﺍ ﭘﯘﭼﯘﻟﻨﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺴﻪﻥ.
ﺋﯘﻛﻜﺎﭖ ،ﺑﯘ ﺋﻮﭼﯘﻕ ،ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ:
 ﻳﺎ ﺭﻩﺳﯘﻟﻪﻟﻼﮪ! ﻣﯧﻨﻰ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﯩﻦ – .ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ:-

ﺳﯧﻨﻰ ﮔﯜﻟﺴﯜﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﻛﻪﺭﯨﻤﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﺪﯛﺭﺩﯛﻡ -،ﺩﯦﺪﻯ) .ﻡ .ﺯﻩﯞﺍﺋﯩﺪ(163/5 ،

ﺑﻮﻳﺘﺎﻗﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻼﮬﻰ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﮬﺎﻻﺵ
ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﺩﻩﺳﺘﯜﺭﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺑﻮﻳﺘﺎﻗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪﻛﯜﻧﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
 (1ﺑﻮﻳﺘﺎﻗﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ ﯞﻩ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺑﯘ
ﺧﯩﻞ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﻰ
ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ﺋﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﺎﺭﺍﻣﺪﯗﺭ.
 (2ﺑﻮﻳﺘﺎﻗﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ
ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ،ﺋﯩﻤﺘﯩﮫﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﭼﻘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻥ ﯞﻩ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ

ﯞﺍﺳﺘﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺋﯘﺭﯗﻕ-ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ
ﻗﯘﺭﯗﺵ ،ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﺶ ،ﻣﯩﺮﺍﺱ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻜﺘﯘﺭ.
(3

ﺑﻮﻳﺘﺎﻗﻠﯩﻖ ،ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﻰ ﯞﻩ ﺭﻭﮬﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ

ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻧﻪﭘﺴﯩﮕﻪ ﺯﯗﻟﯘﻣﺪﯗﺭ .ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻧﻪﭘﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ" ﻧﻪﭘﺴﯩﯖﻨﯩﯔ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ
ﮬﻪﻗﻘﻰ ﺑﺎﺭ" ﺩﯦﮕﻪﻥ.
 (4ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﻪﻗﻪﺭﻩ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ -195ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﺪﻩ" :ﺟﯧﻨﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﯘﯕﻼﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﮬﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﺎﺗﻤﺎﯕﻼﺭ" ﺩﯦﮕﻪﻥ .ﺑﻮﻳﺘﺎﻗﻠﯩﻖ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﯟﻯ ﯞﻩ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺯﯨﺖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ ،ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﺎﺭﺍﻣﻼﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
 (5ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪﻩ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺗﻪﯕﭙﯘﯕﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
 (6ﺑﻮﻳﺘﺎﻗﻠﯩﻖ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺳﯚﻳﮕﯜﺳﻰ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺧﺎﻧﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻠﻤﻰ ،ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﻰ،
ﮬﯧﻜﻤﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻧﯧﻤﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﮫﺴﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﯩﭙﻪﺭﯞﺍ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﺘﯘﺭ.
 (7ﺑﻮﻳﺘﺎﻗﻠﯩﻖ ،ﺑﺎﺗﯩﻞ ﺩﯨﻦ ﯞﻩ ﺋﯧﺪﯨﻠﻮﮔﯩﻴﻪ ﻣﻪﻧﺴﯘﭘﻠﯩﺮﻯ ،ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ ﺭﺍﮬﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﻗﻠﯩﺪ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻪﻗﻠﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﺎﺭﺍﻣﺪﯗﺭ.
ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ" :ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ! ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯜﻣﻤﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯩﻜﯩﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﻤﻪﻥ .ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ،ﺧﯩﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻥ
ﺭﺍﮬﯩﺒﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﻤﺎﯕﻼﺭ) ".ﺋﻪﻝ ﺟﺎﻣﯩﺌﯘﺱ ﺳﻪﻏﯩﺮ ،ﺗﻪﺯﻩﯞﯞﯗﭺ
ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﻰ(130 /1 ،

) (1ﺑﻮﻳﺘﺎﻗﻠﯩﻖ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺯﯨﻴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ
ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﯖﻼﺭ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻪﻣﺮﯨﮕﻪ ،ﺋﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺷﻪﻛﻠﯩﮕﻪ ﺧﯩﻼﭘﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﮬﺎﺭﺍﻡ ،ﺑﯜﻳﯜﻙ
ﮔﯘﻧﺎﮬﺘﯘﺭ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ "ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﺵ" ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﺘﯩﻢ ﺩﯦﻴﯩﺶ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﯜﻧﻨﯩﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﯨﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯘﻣﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﯦﮕﻪﻥ.
ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﯩﺰ .ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﮬﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩﻩ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ "ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ" ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﻰ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﯧﻨﯩﺪﻩﻙ ،ﭘﻪﺭﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯜﻧﻨﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﻪﭘﻠﻪ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ.

