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ﺋﻮﻏﯘﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ﯞﻩ ﺗﯜﺭﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ
ﺗﯜﺭﻙ ﺗﺎﺭﯨﺨﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺗﯩﻠﻰ ﭼﯜﭼﯜﻙ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺕ ﻗﯩﻠﯘﺭﻟﻪﺭﻛﻰ :ﻧﯘﮪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ
ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻳﻪﺭﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﭼﻮﯓ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻳﺎﻓﻪﺳﻜﻪ ﻛﯜﻥ
ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻳﺎﻓﻪﺱ ﺗﯜﺭﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﺋﻮﻟﺠﺎﻱ ﺧﺎﻥ ﺩﻩﭖ ﻟﻪﻗﻪﻡ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ .ﺋﯘ ﻛﯚﭼﻤﻪﻧﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﺎﺷﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﻳﻼﻕ ﯞﻩ ﻗﯩﺸﻠﯩﻘﻰ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﺎﺯ ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﺎﻧﭻ ﺷﻪﮬﺮﯨﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﯞﻩ ﻛﯜﺭﺗﺎﻗﺘﺎ ،ﻗﯩﺶ ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺷﯘ
ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﺍﻗﯘﺭﯗﻣﻨﯩﯔ ﺑﻮﺭﺳﯘﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﺪﻩ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﻩﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺑﺎﺭ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮﻯ ﺗﺎﻻﺱ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﻗﺎﺭﻯ ﺳﺎﻳﺮﺍﻡ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯓ ﻗﯩﺮﯨﻖ
ﻗﻮﯞﯗﻏﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ) .ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺗﯜﺭﻛﻠﻪﺭ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ .ﺋﯘ ﻳﻪﺭ ﻗﯘﻧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﮕﻪ
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻳﺪﯗﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ (.ﺋﻮﻟﺠﺎﻱ ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺘﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯨﺐ ﻳﺎﯞﻗﯘ ﺧﺎﻥ
ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ” .ﺩﯨﺒﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﺗﻪﺧﺖ ﯞﻩ ﻣﻪﻧﺴﻪﭖ” ،ﻳﺎﯞﻗﯘ“ﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ
ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺒﺎﺷﭽﯩﺴﻰ ﺩﯨﻤﻪﻛﺘﯘﺭ. “.ﺋﯘ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﯞﻩ ﻣﻪﺷﮫﯘﺭ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮪ ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﯞﻩ ﺷﯚﮬﺮﻩﺗﻠﯩﻚ
ﺗﯚﺕ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ :ﻗﺎﺭﺍ-ﺧﺎﻥ ،ﺋﻮﺭ-ﺧﺎﻥ ،ﻛﯜﺭ-ﺧﺎﻥ ﯞﻩ ﻛﯜﺯ-ﺧﺎﻥ .ﻗﺎﺭﺍ-ﺧﺎﻥ ﯞﻩﻟﯩﺌﻪﮬﺪﻯ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺩﻩﺳﺴﻪﭖ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮪ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﻟﻪﻳﻠﯩﻚ ﯞﻩ
ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻠﯩﻘﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻥ ﺋﯜﭺ ﻛﯧﭽﻪ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﺗﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻤﯩﺪﻯ.
ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﭖ ﻏﻪﻡ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﻛﯧﭽﻪ ﭼﯜﺷﯩﺪﻩ
ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ” :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯜﺗﯩﻤﻨﻰ ﺋﻪﻡ ﺩﯨﺴﻪﯓ ،ﺑﯩﺮ ﺗﻪﯕﺮﯨﻨﻰ
ﺋﯧﺘﯩﺮﺍﭖ ﯞﻩ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ .ﺯﯦﻤﻤﯩﯖﮕﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﮬﻪﻗﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﺭﺯ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﻠﮕﯩﻦ “ .ﻣﻪﺯﻟﯘﻡ ﺋﯜﭺ ﻛﯧﭽﻪ
ﭼﯜﺷﯩﺪﻩ ﺑﯘ ﮬﺎﻟﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ .ﺑﯘ ﻗﻪﯞﻡ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﺯﻟﯘﻡ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﺎﻟﻤﯩﺪﻯ.
ﺋﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺗﻪﯕﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ .ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﯞﻩ:
”ﺋﻪﻱ ﺗﻪﯕﺮﯨﻢ ،ﻣﻪﻥ ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺳﯜﺗﯩﻨﻰ ﺑﯘ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﻟﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﯩﻞ “ .ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ
ﺷﯘ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﻛﺴﯩﮕﻪ ﻳﯧﭙﯩﺸﯩﭗ ﺋﯧﻤﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ
ﺑﺎﻟﯩﺪﺍ ﺑﺎﻻﻏﻪﺕ ﯞﻩ ﺷﺎﮬﺰﺍﺩﯨﻠﯩﻚ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻖ ﯞﻩ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ
ﻗﺎﻟﺪﻯ ﯞﻩ” :ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻪﯞﻡ ﯞﻩ ﺋﯘﺭﯗﻗﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ “
ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﺎﻻ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ )ﺋﻪﻳﺴﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ( ﺗﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ﯞﻩ
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”ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺗﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺴﻤﯩﻤﻨﻰ ﺋﻮﻏﯘﺭ  1ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ“ ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ
ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﯞﻩ ﺋﯚﺳﯜﭖ ﻳﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ،ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺗﻪﯕﺮﯨﮕﻪ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ
ﺷﯜﻛﯜﺭ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﻮﻳﻐﺎﻕ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﮬﻪﺭ ﺩﺍﺋﯩﻢ
ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﻪﯕﺮﯨﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﻪﺳﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺗﻪﯕﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﺷﺎﭘﺎﺋﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ
ﺑﯩﻠﯩﻢ ﯞﻩ ﮬﯜﻧﻪﺭﺩﻩ ،ﺋﻮﻕ ﺋﯧﺘﯩﺸﺘﺎ ،ﻧﻪﻳﺰﯨﯟﺍﺯﻟﯩﻘﺘﺎ ،ﺳﯩﭙﺎﮔﻪﺭﻟﯩﻜﺘﻪ ﯞﻩ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺑﺎﺑﯩﺪﺍ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺩﺍﯓ
ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﯘﺩﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯚﺳﯜﭖ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﻛﯜﺯ-ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﺪﯛﺭﻣﻪﻛﭽﻰ
ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﯕﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻗﯩﺰ
ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻤﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ ﻛﯜﺭ-ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯘﻧﯩﻤﯘ
ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻗﯩﺰ ﻗﻮﺭﻗﺘﻰ ﯞﻩ ”ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﻗﯩﺴﺘﯩﺴﺎﯓ ،ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎﻣﻐﺎ
ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﻪﻥ ،ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﺗﺎﻡ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﺪﯗ“ ﺩﯦﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻏﯘﺯﻣﯘ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﺩﻯ .ﻗﺎﺭﺍ-ﺧﺎﻥ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﻰ ﺋﻮﺭ-ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺗﻪﺳﺎﺩﯨﭙﻰ ﮬﺎﻟﺪﺍ ،ﺑﯘ ﻗﯩﺰ
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺩﯦﺪﻩﻛﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺳﯘ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ ﺳﻪﻳﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺩﯦﺪﻩﻛﻠﻪﺭ ﺳﯘﺩﺍ ﻛﯩﺮ-
ﻗﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﻳﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻮﻏﯘﺯﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﯞﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻗﯩﺰ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ” :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﺴﺎﯓ ،ﺳﯧﻨﻰ ﺧﻮﺗﯘﻧﻠﯘﻗﻘﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻛﯧﻠﯩﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺳﻪﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﯩﺮﺍﻕ
ﺗﯘﺭﯨﻤﻪﻥ ،ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﻤﻪﻥ “ .ﻗﯩﺰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ” :ﻣﻪﻥ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ ،ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﺵ ﺋﯧﮕﯩﭗ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ .ﺳﯧﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟﻘﺎﯓ ﻧﻪﺩﻩ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺷﯘ ﻳﻪﺭ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﯘﻻﻕ،
ﭼﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯔ )ﺳﺎﭼﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﺗﯘﺗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ( ﻧﻪﺩﻩ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺷﯘ ﻳﻪﺭ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﺎﺷﺘﯘﺭ “ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻧﻰ
ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﻰ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﻰ .ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺕ ﯞﻩ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯧﻠﯩﻨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯩﺮ
ﻛﯜﻥ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﯞﻏﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍ-ﺧﺎﻥ ﺑﯘ
*ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﭘﯩﺮﺍﻓﻔﯩﺴﯘﺭ ﺩﻭﻛﺘﯘﺭ ﺯﻩﻛﻰ ﯞﻩﻟﯩﺪﯨﻨﯩﯔ>>ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺭﻩﺷﯩﺪﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﺎﻣﻪﺳﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﯞﻩ ﺗﻪﮬﻠﯩﻠﻰ<<
ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻏﺪﯗﺭﯗﻟﺪﻯ.ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﺘﻪ ﺋﯩﺰﺍﮬﻪﺕ ﯞﻩ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻠﻪﺭ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚﭖ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ.ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺩﻩﭖ
ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺰﺍﮬﻪﺕ ﯞﻩ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻨﯩﻼ ﺋﺎﻏﺪﯗﺭﺩﯗﻕ .
 .1ﺭﻩﺷﯩﺪﺩﯨﻨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﯘ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺋﯘﻏﯘﺭ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ،ﺋﯘﻟﯘﻏﺒﯧﻜﻨﯩﯔ ﻛﯜﺗﯜﭘﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﭖ ﯞﻩ ﺱ
ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻛﯚﭘﻨﭽﻪ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺸﻰ ﺩﯦﻘﻘﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ.ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ >>ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺭﮔﺎﮬﺘﺎ،ﻳﯧﯖﻰ
ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻨﯩﯔ ﺳﺎﺭﺍﻳﯩﺪﺍﺗﯘﻏﯘﻟﺪﯗﻡ.ﺋﯩﺴﻤﯩﻢ ﺋﯘﻏﯘﺭ ﺑﯘﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ<<ﺩﯨﮕﻪﻩﻥ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﺳﯚﺯ
ﺋﯘﻏﯘﺭ ﺑﯘﻟﯩﺸﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.ﻣﻪﮬﻤﯘﺕ ﻗﻪﺷﻘﯩﺮﯨﺪﻩ ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﺋﻮﻏﯘﺭ،ﺧﻪﻳﯩﺮ،ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﯞﻩ ﺩﯙﻟﻪﺕ )-1ﺗﻮﻡ-53،ﺑﻪﺕ(،ﮪ.ﻛﺎﺯﯨﻤﺪﺍ
ﺗﻪﻟﻪﻱ،ﻗﯘﯞﯞﻩﺕ،ﺋﯩﻘﺒﺎﻝ،ﺷﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﺋﺎﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ.ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺋﯘﻏﯘﺯﺧﺎﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﺑﯘﻟﻐﺎﺯﻯ ﺑﺎﮬﺎﺩﯨﺮﺧﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﻩ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ.ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﮬﯘﻥ ﺩﯙﻟﯩﺘﻰ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﻘﺎﻧﺪﻩﻙ
ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ”ﺩﯦﯖﯩﺮ“ﺋﻪﻣﻪﺱ” ،ﺩﻩﯕﯩﺰ“ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ-760 .ﻳﯩﻠﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﯨﺖ ﻣﻮﻳﯘﻧﭽﯘﺭ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺗﯧﺸﯩﺪﺍ ﺋﻮﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﻪﯞﻣﯩﻨﯩﯔ
 100ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺳﻪﻟﻪﯕﮕﻪ ﯞﺍﺩﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺋﻮﻏﯘﺯﻻﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﮬﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻗﻪﻳﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ.
ﺩﯨﻤﻪﻛﻜﻰ ،ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺋﻮﻏﯘﺯﻻﺭ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ -660ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ”ﺯ“ ﮬﻪﺭﭘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﯞﻣﺪﯨﺮ .ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ”ﺋﻮﮔﯘﺭ“ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ -461 .ﻳﯩﻠﻰ ﯞﻩ -465ﻳﯩﻠﯩﺪﺍ ﯞﯨﺰﺍﻧﺘﯩﻨﻨﯩﻴﻪ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﺮﻯ ”ﺳﺎﺭﺍﻳﯘﮔﯘﺭ“ﻻﺭﻧﻰ
ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ .ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺳﺎﺑﯩﺮ ﯞﻩ ﺋﺎﻏﺎﭼﯧﺮﯨﻠﻪﺭ ﺋﯘﮔﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﻛﭽﻪ-ﻛﯚﻝ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ
)ﺝ .ﺭ .ﮬﺎﻣﯩﻠﺘﻮﻥ ،ﺗﻮﻛﯘﺯ-ﺋﻮﮔﯘﺯ ﺋﻪﺕ ﺋﻮﻥ-ﺋﯘﻳﮕﯘﺭ ،ﺟﺎ ،1962 ،ﭘﭗ .(50 ،39 ،35 .ﺳﺎﺑﯩﺮ ﯞﻩ ﺋﺎﯞﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻏﻪﺭﭘﻜﻪ
ﻛﯚﭼﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯓ ﺋﻮﻧﻮﮔﯘﺭ ﯞﻩ ﺗﻮﻗﯘﺭﻭﮔﯘﺭﻻﺭﻣﯘ ﻛﯚﭼﻜﻪﻥ .ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ”ﺋﻮﻏﯘﺯ” ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﻩ ،ﻳﻪﻧﻰ
”ﺯ“ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﯜﺭﻛﻠﻪﺭ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻗﺎﺯﺍﻗﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﭖ ﺳﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﮕﻪﻥ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻻﺭ ﺭﺍﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ،ﭘﺘﻮﻟﻪﻣﺎﯨﻮﺱ ﯞﻩ
ﺋﻪﻝ-ﺑﯩﺮﯗﻧﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﻮﻏﯘﺯ ،ﺋﺎﻻﻥ ﯞﻩ ﭘﻪﭼﻪﻧﻪﻛﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﺍﻝ ﻛﯚﻟﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ .ﭘﺘﻮﻟﻪﻣﺎﯨﻮﺱ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ
ﻣﯩﻼﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ -2ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﻩ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﺎﺯﺍﻗﯩﺴﺘﺎﻥ ” ﺯ“ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻏﯘﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯙﻟﯩﺘﻰ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ.
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ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺕ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ،ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺧﻮﺗﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯜﭺ ﻛﯧﻠﯩﻨﮕﻪ ﻗﻪﺩﻩﮪ ﺳﯘﻧﺪﻯ ﯞﻩ
ﻳﯩﻤﻪﻙ ﺋﻪﺳﻨﺎﺳﯩﺪﺍ ”ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯧﻠﯩﻦ ،ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯧﻠﯩﻨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﭘﺎﻛﯩﺰ ،ﮔﯜﺯﻩﻝ ﯞﻩ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ
ﺗﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ،ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟“ ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯘ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯧﻠﯩﻦ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﻩﺭﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯚﻛﯜﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺩﻩﻝ ﭘﻪﻳﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻧﻪﭘﺮﻩﺕ ﯞﻩ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ” :ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮ
ﺗﻪﯕﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺩﺍﻻﻟﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﯕﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍﭖ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ﺩﯦﺪﯗﻕ .ﺋﯘ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﻰ .ﺑﯘ ﻛﯧﻠﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ
ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﯞﻩ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯘ ﺋﻪﺭ-ﺧﻮﺗﯘﻥ ﻳﯧﯖﻰ ﺩﯨﻨﻐﺎ
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﺗﺎ-ﺑﻮﯞﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﯨﺪﻯ “ .ﻗﺎﺭﺍ-ﺧﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ
ﺋﯘ ﻛﯧﻠﯩﻨﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ،ﻗﯩﺰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﻟﺪﻯ .ﻗﺎﺭﺍ-ﺧﺎﻥ ﻏﻪﺯﻩﭘﻠﻪﻧﺪﻯ ﯞﻩ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﻮﭘﻼﭖ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ” :ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﻪﺧﺘﯩﻴﺎﺭ ،ﺗﻪﻟﻪﻳﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻠﯩﻘﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﻡ ،ﺋﯚﺯ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﻨﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﯕﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﭘﺘﯘ .ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻻ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ
ﯞﻩ ﻣﻪﺑﯘﺩﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﯛﭖ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﺪﺍﭖ ﺗﯘﺭﻏﯘﻟﯘﻕ؟“ﺩﯦﺪﻯ.
ﻛﯧﯖﻪﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﻰ ﭼﻪﻳﻠﻪﭖ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﯞﻩ
ﻛﯜﭺ ﺗﻮﭘﻠﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﯞﻩ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺧﻮﺗﯘﻧﻰ ﺑﯘ
ﺧﻪﯞﻩﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺧﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺋﯧﺮﻯ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ.
ﺋﻮﻏﯘﺯﻣﯘ ﺟﻪﯕﮕﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﺪﻯ.
ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻐﺎ،ﺗﺎﻏﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯘﺭﯗﻕ-ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ
ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﺸﻰ
ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﻮﯞﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺗﺎﻏﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ
ﺟﻪﯕﮕﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ .ﺋﯚﺯ ﻧﯚﻛﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﺷﻼﻣﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﯓ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ﺟﻪﯕﺪﻩ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﻗﺎﺭﺍ-ﺧﺎﻥ ،ﺗﺎﻏﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯜﺭ-ﺧﺎﻥ ﯞﻩ ﻛﯜﺯ-ﺧﺎﻥ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯚﺯ
ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﺗﺎﻏﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﺑﻪﺵ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ
ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﻰ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﻪﯕﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﻗﯘﺭﯗﻣﻨﯩﯔ ﻧﯧﺮﯨﻘﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ﯞﻩ ﺋﯘﻟﯘﺳﻼﺭﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﻗﯩﻠﯩﭽﺘﯩﻦ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﯜﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ” :ﺑﯩﺰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻗﯘﯓ ﯞﻩ ﻧﻪﺳﻠﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ ،ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﺩﯨﻦ
ﺋﯚﺳﯜﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺷﺎﺧﻼﺭ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﯟﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ .ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ
ﺋﯘﺭﯨﻨﯩﺴﻪﻥ؟“ ﺋﻮﻏﯘﺯ“ :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﯕﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ ﺟﯧﻨﯩﯖﻼﺭ ﺋﺎﻣﺎﻥ
ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺭﻟﻪﺷﻤﻪﻙ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ“ ﺩﯦﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﺭﺍﻗﯘﺭﯗﻣﻐﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻗﻮﻏﻠﯩﯟﻩﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﺗﯘﻏﻼ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﻰ ﺑﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯚﻝ ﯞﻩ
ﯞﺍﺩﯨﻠﻪﺭﺩﻩ ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻠﯘﻕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﻳﻼﻕ ﯞﻩ ﻗﯩﺸﻼﻕ
ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﺑﯘﻻﺭ ﭘﯧﻘﯩﺮﻟﯩﻖ ،ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻠﯘﻕ ،ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﯞﻩ ﻗﻪﮬﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﮬﻪﺭ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﻣﯘﯓ-ﺯﺍﺭ ﯞﻩ
ﻏﻪﻣﻠﯩﻜﺘﻪ ﻳﺎﺷﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ”ﻣﯘﯞﺍﻝ“ ﺩﻩﭖ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻳﻪﻧﻰ” ﮬﻪﺭ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻏﻪﻡ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﯞﻩ
ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﯕﻼﺭ ،ﺋﯩﺖ ﺗﯧﺮﯨﺴﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺋﻮﯞ ﮔﯚﺷﻰ ﻳﻪﯕﻼﺭ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﯕﻼﺭ] “ .ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺗﯜﺭﻛﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ،ﻣﯘﯕﻐﯘﻟﻼﺭ ﻛﯜﺭ-
ﺧﺎﻥ ،ﻛﯜﺯ-ﺧﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﻮﺭ-ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚﺭﻩﻟﮕﻪﻥ ﯞﻩ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻕ ﺗﻪﺭﻩﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ،ﺗﻪﯕﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ،ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯘ
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﻪﻣﻪﺱ [.ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯘ ﺟﻪﯕﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺋﯚﻳﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ
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ﯞﻩ ﺋﯚﺯ ﺗﻪﺭﻩﭘﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺕ ﺋﯘﻳﯘﺷﺘﯘﺭﺩﻯ  .2ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﯞﻣﮕﻪ ”ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ“ ﺩﻩﭖ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑﯘ ﺗﯜﺭﻙ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ،
ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯨﻤﻪﻛﺘﯘﺭ .ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﻻﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺕ ﺋﻮﻟﺠﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺗﻮﺷﯘﭖ ﻳﯧﺘﯩﺸﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﯞﻡ ”ﻗﺎﻧﻘﻠﻰ“ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﭼﺎﻕ
ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ .ﮬﺎﺭﯞﯨﻨﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﯘﻻﺭ ﻳﺎﺳﯩﺪﻯ .ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻛﯧﺮﻩﻙ ،ﻳﯜﻙ ﯞﻩ ﺋﻮﻟﺠﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺗﻮﺷﯩﺪﻯ ،ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﻧﻘﯩﻠﯩﻖ )ﻳﻪﻧﻰ ﮬﺎﺭﯞﯨﻠﯩﻘﻼﺭ(
ﻻﺭ ﺩﻩﭖ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺗﺎﻻﺱ ،ﺳﺎﻳﺮﺍﻡ ﯞﻩ ﺋﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﺪﻩ
ﺋﯚﺯﺑﯧﺸﯩﻤﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺟﺎﺯﺍ ﻳﯜﺭﯛﺷﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﻪﯕﺪﻯ .ﺗﺎﻻﺱ ﯞﻩ
ﺳﺎﻳﺮﺍﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻣﺎﯞﻩﺭﺍﺋﯜﻧﻨﻪﮬﺮ ،ﺑﯘﺧﺎﺭﺍ ﯞﻩ ﺧﺎﺭﻩﺯﻣﮕﻪ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
ﻗﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻥ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﺯﮔﻪﻥ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﻜﯩﺘﺘﻰ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﺋﯚﺯ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﯞﻩ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﯧﻠﯩﻨﻤﯩﺴﯘﻥ ﯞﻩ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺟﺎﮬﺎﻧﮕﯩﺮﻟﯩﻚ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﮕﻪ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺋﺎﺗﻼﻧﺴﯘﻥ.
ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺟﺎﮬﺎﻧﮕﯩﺮﻟﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺸﻰ
ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﺪﻩﻝ-ﻣﺎﺟﯩﺮﺍﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ ﯞﻩ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﯞﻩ ﻳﯘﺭﺕ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺗﻪﻟﻪﭘﻜﻪ ﻗﻮﭘﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺩﻯ .ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ
ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﮬﯩﻨﺪ ﯞﻩ ﺳﯩﻨﺪ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻴﺎﻥ ﯞﻩ ﺗﻮﭘﯩﻠﯩﯖﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﻰ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻐﺎ
ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﺘﻰ ﯞﻩ ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﻰ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﯩﺴﻐﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ .ﺋﺎﻟﺪﻯ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻟﯘﺩﺍﻕ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ.ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻘﺎﺭﯨﻴﻴﻪﮔﻪ
ﻛﻪﺗﺘﻰ.ﺑﯘ ﻳﻪﺭ ﭼﻮﯓ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪﻡ ﻗﻪﻟﺌﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻍ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺩﻩﺭﻳﺎﺩﯨﻦ ﻛﯧﻤﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﺴﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺗﯘﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﺳﺎﻝ ﻳﺎﺳﺎﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ
ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑﯘ ﺳﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻩﺭﻳﺎﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ ﯞﻩ ﺑﯘ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﺭﯨﻴﻴﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﭼﻮﯓ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻰ ﺳﯩﻨﻤﻰ )ﺗﯩﻨﻪﺳﻰ( ﺋﻮﻏﯘﻝ ﻳﺎﻏﻤﺎ ﺧﺎﻥ
ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﮬﯩﻨﺪ ﺋﯧﻠﯩﮕﻪ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻼ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﯞﻩ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺗﯚﻟﻪﺷﻨﯩﻤﯘ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ،ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﺴﻴﺎﻥ ﻛﯚﺗﻪﺭﺩﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺩﻯ ﯞﻩ
ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯩﺸﻐﺎﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﻪﺩﯨﻤﻰ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﭼﯩﻨﻨﻰ ،ﻣﺎﭼﯩﻦ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻨﻰ ﯞﻩ ﻧﻪﻧﻘﯩﻴﺎﺳﻨﻰ ﺑﯧﺴﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﺎﻝ ﯞﻩ
ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﯞﻩﺗﯩﻨﻰ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﯞﻩ ﺋﺎﻻﺗﺎﻗﻘﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ .ﺋﺎﻟﻤﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﺭﻗﯘﻧﻠﯘﺗﺎﻕ ﯞﻩ ﺗﯘﺭﻗﺎﻧﻠﯘﺗﺎﻕ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﯞﻩ ﮬﻪﻳﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻰ ﺗﺎﻍ ﺋﯩﺪﻯ.
”ﺗﯘﺭﻗﺎﻥ“ ﯞﻩ ”ﺗﯘﺭﻗﯘﻥ“ ﺑﯘ ﺗﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺋﯚﺳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺋﻮﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺗﺎﻏﻼﺭﻏﺎ ﺑﯘ ﺋﻮﺗﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻥ ﺗﯚﺕ
ﻛﯜﻥ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﺟﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻰ ﺋﯩﻨﺎﻝ ﺧﺎﻥ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺑﯩﺮﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﻰ .ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﻛﯜﻥ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﻰ ﯞﻩ
2ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﻯ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﯩﻜﺎﻳﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻗﻪﺩﯨﻤﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﮬﯩﻜﺎﻳﻪ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﺎﻥ .ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ
ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ،ﻣﯘﯕﻐﯘﻟﯩﻴﯩﮕﻪ ﺋﯚﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺯﻩﺭﻩﭘﺸﺎﻥ ﯞﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻻﺱ ﯞﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ.
ﭘﺘﻮﻟﻮﻣﺎﯨﻮﺳﻨﯩﯔ ﻣﯩﻼﺩﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ -2ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﺋﺎﯨﺖ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ”ﺋﯘﻳﺨﺎﺭﺩﻩﺱ“ ﺋﯩﺴﻤﯩﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﻼﺩﯨﻴﻪ
ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﺍ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ
ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺗﻪﯕﺮﻯ
ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﺍ
ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ.
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯗ.
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ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻗﯩﺮﯨﻠﺪﻯ .ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﯨﻨﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ ،ﺗﯚﮔﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﯞﻩ ﺧﯧﭽﯩﺮﻻﺭﻧﻰ
ﺑﯩﺮﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﻏﻼﭖ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﭖ ﺗﯜﺯﯛﭖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ .ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ،ﭼﯧﺪﯨﺮﻻﺭﺩﯨﻦ ﯞﻩ
ﻳﯜﻙ-ﺗﺎﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺭﯨﻜﺎﺩ ﻳﺎﺳﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭﺩﻩﻙ ﺋﻮﻕ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﺩﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﺎﺯﺍﻧﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﯩﻨﺎﻝ ﺧﺎﻧﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺩﻯ.ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ.ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﯞﻩ
ﻛﯜﺭﺗﺎﻗﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﻪﻣﯩﺮﺗﯩﺶ ﺋﯩﺪﻯ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻜﻰ
ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﺗﯩﮭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻪﻝ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﻪﮔﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻛﯧﯖﻪﺷﺘﻰ .ﻛﯧﯖﻪﺷﺘﻪ ﮬﯩﻨﺪ
ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﻪﺯﻯ ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺭ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ .ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻣﯘﻱ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ
ﭘﻪﻧﺠﺎﭖ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﺵ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ .ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮔﯘﺭ ،ﮔﺎﺭﺟﯩﺴﺘﺎﻥ ﯞﻩ
ﺷﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺗﯚﻟﻪﺷﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘﺭﯗﺷﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﺎﺭﺟﯩﺴﺘﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﮔﯘﺭ ﮬﯚﻛﯜﻣﺪﺍﺭﻯ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯓ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯜﺗﯜﯞﺍﻟﺪﻯ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﯞﻩ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻪﻟﺒﯧﻐﯩﻨﻰ ﺟﺎﻥ ﺑﯧﻠﯩﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﺪﻯ.ﺋﯚﺯﻯ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ
ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﮬﻪﺭ ﻳﯩﻞ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺗﯚﻟﻪﺷﻨﻰ ﺯﯦﻤﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﻯ” .ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﯞﻩ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻛﯚﭘﺘﯘﺭ“ ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺳﻪﺭﺧﯩﻞ ﻳﯜﺯ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﻰ ﮔﯘﺭ
ﮬﯚﻛﯜﻣﺪﺍﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ” :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺴﺎ ،ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﯕﻼﺭ “ ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ ﺑﯩﻨﺎﺋﻪﻥ،
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﮔﯘﺭ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﻨﻰ ،ﮔﺎﺭﺟﯩﺴﺘﺎﻧﻨﻰ ،ﺗﺎ ﻏﻪﺯﻧﻪ ،ﺯﺍﺑﯩﻞ ﯞﻩ ﻛﺎﺑﯩﻠﻐﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ
ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﮬﻪﺭ ﻳﯩﻞ ﻏﻪﺯﯨﻨﯩﮕﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ
ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯘﺯﻩﭘﭙﻪﺭ ﯞﻩ ﻏﺎﻟﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ ﻗﯧﺘﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯚﭼﯜﭖ ﮔﯜﺭﻙ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﺩ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﻯ .ﺋﺎﻟﺪﻯ
 3ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﻟﺌﻪﮔﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﯚﻛﯜﻣﺪﺍﺭﻯ ﻗﺎﺭﺍ-ﺷﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻟﯘ ﺑﺎﮔﯘﺭ
.3ﺋﯘﻟﯘ ﺑﺎﻏﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺒﯩﻦ ﻓﺎﻟﺪﺍﻧﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻗﻪﻳﺘﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﯞﻭﻟﮕﺎ ﺑﯘﻟﻐﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.ﺑﺎﻝ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﺑﻪﺵ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﺪﻩ.ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﻪﻟﯘﻏﯘﺭ ﻳﻪﻧﻰ ﺑﻪﺷﯘﻏﯘﺭ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.ﺋﯘﻟﯘﺑﺎﻏﯘﺭ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻟﯘﻍ+ﺑﺎﻝ+ﺋﯘﻏﯘﺭ ﺗﻪﺑﯩﺮﻯ .10ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﻩ ﺋﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭ>>ﺋﻪﻝ ﺑﯘﻟﻐﺎﺭﯛﺭﺋﯘﻝ ﺋﻪﺯﻩﻡ<<ﺩﻩﭖ ﺋﯘﻏﯘﺭ ﺗﻪﺑﯩﺮﻯ
-10ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﻩ ﺋﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭ ”ﺋﻪﻝ-ﺑﯘﻟﻐﺎﺭ ﺋﯜﻝ-ﺋﺎﺯﺍﻡ“ ﺩﻩﭖ ﻗﻪﻳﺖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺑﯘﻟﻐﺎﺭ ،ﻳﻪﻧﻰ ﯞﻭﻟﮕﺎ ﺑﯘﻟﻐﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
”ﺑﯘﻟﻐﺎﺭ“ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ “ﺑﺎﻟﮕﯘﺭ” ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﻩ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﭼﻪﺭﻛﻪﺳﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻤﯘ ﻛﯚﺭﯨﻠﯩﺪﯗ )ﻗﺎﺭﺍﯓ :ﺑﻦ ﺋﺎﻝ-
ﺋﺎﺩﯨﻢ ،ﺯﯗﺑﺪﺍﺕ ﮬﺎﻻﻑ ﻓﻰ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺋﻰ ﮬﺎﻻﺏ ،ﺋﯩﯩﻰ-142 ،ﺑﻪﺕ( .ﺋﻮﺭﻩﻧﺒﯘﺭﮔﻨﯩﯔ ﻏﻪﺭﭖ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺗﺎﺭ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
”ﺑﻪﻻﮔﻮﺭ“ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘﻧﻰ ﺭﯗﺳﭽﻪ ”ﺑﻪﻻﺱ ﮔﻮﺭﺍ“ ﺩﻩﭖ ﺋﯩﺰﺍﮬﻼﺵ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﻳﯧﺰﯨﺪﺍ
ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﭖ ﺋﯚﺳﻜﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﮪ ﺏ .ﺗﺎﻳﻤﺎﺱ ﺑﯘ ﺋﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ ﺭﯗﺳﭽﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﻳﻮﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ .ﻳﺎﻗﯘﺗﻼﺭﺩﯨﻤﯘ
ﺑﺎﻻﮔﯘﺭ ﯞﻩ ﺑﻮﻟﯘﮔﺎﺭ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ )ﺋﻮﻛﻼﺩﻧﯩﻜﻮﯞ ،ﻳﺎﻗﯘﺗﻲ ،ﻣﻮﺳﻜﯟﺍ-356 ،1955 ،ﺑﻪﺕ( .ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺑﯩﺰ
ﻙ ﺋﻮﺭﻛﯘﻥ ﻧﻪﺷﺮﻯı ،ﮪ .ﻧﺎﻡ( ﺩﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﺯﯗﻧﻜﯚﭘﺮﯛ ﺭﯨﯟﺍﻳﯩﺘﻰ
ﺩﻩ ”ﺑﻪﺷﻮﻏﯘﺭ“ ﻗﻪﯞﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﻻﭺ ،ﻗﺎﯕﻘﻠﯩﻖ ،ﻗﯩﭙﭽﺎﻕ ،ﻛﺎﺭﻟﯘﻙ ﯞﻩ ﺋﺎﻏﺎﭼﯧﺮﯨﮕﻪ )ﺋﻮﻏﯘﺯﻻﺭﻏﺎ ﺩﺍﯨﺮ ،ﺋﺎﻧﻜﺎﺭﺍ1935 ،
ﺑﯩﺮﺩﻩﻙ ”ﺑﻪﺷﯘﻳﮕﯘﺭ“ ﺩﯦﻴﯩﻠﻪﺗﺘﻰ ﺩﻩﭖ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ )ﮪ .ﻥ .ﺋﻮﺭﻛﯘﻥ ﻧﻪﺷﯩﺮ-118 ،ﺑﻪﺕ( .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﺎﻛﺎ
ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﻛﺎﯕﻠﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﻪﺗﯩﮭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ “ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻏﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ ﺩﯦﻴﯩﺸﻰ
ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ ﯞﻩ ﻣﺎﯞﻩﺭﺍﯛﻧﻨﻪﮬﺮﺩﻩ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﻪﯞﻣﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﯩﻤﻪﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺑﯘ ﯞﻩﻗﻪﺩﯨﻦ
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺧﺎﻥ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺋﻮﻏﯘﺯﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﻩﺋﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ.
.4ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯧﺮﯨﻼﺭ ﯞﻩ ﭼﻮﯕﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ”ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﺎﻛﺎ“ ﺩﻩﺩﻯ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻏﯘﺯ 4
ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻜﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ”ﺋﻮﻏﯘﺭ” ﺳﯚﺯﻯ ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﯞﻩ
ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ” .ﺋﻮﻏﯘﺯ“ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯜﺭﻛﭽﯩﺪﻩ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺳﯜﺕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺷﻪﺭﻕ
ﺗﯜﺭﻛﭽﯩﺴﯩﺪﻩ “ﺋﻮﻏﯘﺯ” ،ﺗﯜﺭﻛﻤﻪﻥ ﺷﯩﯟﯨﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ”ﺋﺎﻏﯘﺯ” ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺧﺎﻥ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ”ﺋﻮﻏﯘﺯ“ ﺋﻪﻣﻪﺱ” ،ﺋﻮﻏﯘﺭ“
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ،ﭖ ﯞﻩ ﺱ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮﻯ )ﺗﻮﭘﻘﺎﭘﻰ ﺳﺎﺭﺍﻳﻰ ،ﺋﯩﯩﻰ.
ﺋﺎﮬﻤﻪﺩ ﻛﯜﺗﯜﭘﮫﺎﻧﻪﺳﻰ  2935ﻧﯘﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻰ( ﺩﺍ ”ﺋﻮﻏﯘﺭ“ ﺩﻩﭖ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺸﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﺋﻮﻧﻮﻕ ﺗﻪﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻮﻧﻮﻏﯘﺯ ﺗﻪﺑﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻮﻧﻮﻏﯘﺭ ﯞﻩ ﺑﺎﻝ/ﺑﻪﺷﻮﮔﯘﺭ ،ﺑﻪﻟﻮﻏﯘﺭ -ﺑﺎﻟﮕﯘﺭ ﺗﻪﺑﯩﺮﻟﯩﺮﻯ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﺎ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﻳﺎﯞﺭﯗﭘﺎﻏﺎ ﮬﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ.
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ﻳﺎﻏﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻼﺗﺘﻰ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﭗ ﺋﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﺩﻯ .ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ
ﺋﻮﻏﯘﺯ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﯞﻩ ﻣﯧﮫﺮﯨﯟﺍﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯧﺮﯨﻼﺭ ﯞﻩ ﭼﻮﯕﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
”ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﺎﻗﺎ“ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺕ ﺑﻪﺭﺩﻯ .4ﮔﯜﺭﻙ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﺩ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ  ،ﺗﻮﻗﺴﺎﻥ ﻣﯩﯔ ﺋﯚﻳﻠﯜﻙ
ﺋﺎﮬﺎﻟﻪ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ ”ﺋﻮﻥ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺋﻮﻏﯘﺯ“ ﺩﯨﻴﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻮﻏﯘﺯ ”ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻛﯩﻢ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺟﺎﺯﺍﻻﻧﺪﯗﺭﯗﻟﺴﯘﻥ ،ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ“ ﺩﻩﭖ
ﭘﻪﺭﻣﺎﻥ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ .ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺧﯧﻠﻰ ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﺎ ﺑﺎﺭ
ﺋﯩﺪﻯ .ﯞﯗﺟﯘﺗﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﺎﻏﺪﯗﺭ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﺷﻘﺎ ﺋﺎﺟﯩﺰ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﯞﻩ ﺯﻩﺋﯩﭙﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ
ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ”ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﯧﻠﯩﯖﻼﺭ“ ﺩﻩﭖ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭ
ﺋﺎﻟﻤﯩﻠﯩﻖ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻕ-ﻗﺎﻳﺎ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ] .ﺋﺎﻕ-ﻗﺎﻳﺎ ﭘﺎﺭﺳﭽﯩﺪﺍ “ﺋﺎﻕ ﺗﺎﻍ ﻛﯧﭽﯩﺪﻯ”
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ[ .ﺑﯘ ﻗﯧﺮﯨﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ،ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﻚ ﯞﻩ
ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ-ﺳﻮﻏﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻳﯘﺷﻰ ﺧﻮﺟﺎ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ].ﺗﯜﺭﻙ ﺗﯩﻠﯩﺪﻩ ﻗﯧﺮﻯ
ﺩﯨﻤﻪﻛﺘﯘﺭ .ﻣﯘﯕﻐﯘﻝ ﺗﯩﻠﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﻟﺴﺎﻧﻘﯘ )ﺑﯩﻠﮕﯘﺗﺎﻱ ؟( ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺗﯜﺭﻛﭽﯩﺪﻩ ﻗﯧﺮﯨﻼﺭﻏﺎ ”ﻛﻮﺟﺎ“
ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﺪﯗ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ”ﻛﻮﺟﺎ“ ﺳﯚﺯﻯ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺗﯜﺭﻛﭽﯩﺪﯗﺭ ،ﭘﺎﺭﺳﭽﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺭﻩﭘﭽﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ[ .ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﻗﺎﺭﺍ-ﺳﯜﻟﯜﻙ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ” :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻧﺎﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺴﻠﻪﺭ.
ﺋﺎﺭﺍﯕﻼﺭﺩﺍ ﺩﺍﻧﯩﺸﻤﻪﻥ ﻣﻮﻳﺴﯩﭙﯩﺖ ﺑﯩﺮﯨﺴﯩﻤﯘ ﻳﻮﻕ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ ﻗﺎﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ؟
ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ،ﻣﻪﻧﯩﻨﯘ ﻳﯧﻨﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﯖﻼﺭ .ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺍﭖ ﻗﺎﻟﯩﻤﻪﻥ“
ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻮﻏﻠﻰ” :ﺋﻪﻱ ﺋﺎﺗﺎ ،ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﺎﻻﻳﻤﻪﻥ؟“ ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﻰ
ﺑﯩﺮ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺗﯚﮔﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯜﻛﻠﯩﺪﻯ ﯞﻩ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﮔﯜﺭﻙ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﺩ
ﺋﯧﻠﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ 5.ﺋﯘﻻﺭ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺯﻭﺭﺍﯞﺍﻥ ﯞﻩ ﮬﯩﻠﯩﮕﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﯞﻡ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯩﺒﯩﺮ ﯞﻩ ﻏﻮﺭﯗﺭﻯ
ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻦ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﮬﯚﻛﯜﻣﺪﺍﺭﻏﺎ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻗﺎﺭﺍ-ﺷﯩﺖ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﮬﯚﻛﯜﻣﺪﺍﺭﯨﻨﻰ
ﺗﯘﺗﯘﯞﺍﻟﺪﻯ .ﮔﯜﺭﻙ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﺩ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺗﯚﻟﻪﺷﻜﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺳﯘﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﭼﯚﻝ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯘﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ ﻛﻰ ،ﺑﯩﺮ
ﺗﺎﻣﭽﻪ ﮔﯜﻟﻴﯧﻐﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﺳﯘ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ .ﻗﺎﺭﺍ-ﺳﯜﻟﯜﻙ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯘﺳﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ .ﻳﯘﺷﻰ ﺧﻮﺟﺎ” :ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﻏﻼﭖ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ
ﺋﯘﺳﺴﯩﻐﯩﭽﻪ ﻳﯜﮔﯜﺭﺗﯩﯖﻼﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ .ﺑﯘ ﻛﺎﻟﯩﻼﺭ ﺗﯘﻳﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﻗﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺳﯘ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗﺭ“ ﺩﯦﺪﻯ .ﻗﺎﺭﺍ-ﺳﯜﻟﯜﻙ
ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﯘﻧﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺭﺩﻯ ،ﺳﯘ ﭼﯩﻘﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺳﯘﻏﺎ ﻗﺎﻧﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍ-ﺳﯜﻟﯜﻛﻜﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯩﻨﺌﺎﻣﻼﺭ ﺑﻪﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯘﻟﯘﺳﻨﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﭽﯩﺴﻰ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺗﯩﻞ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻕ )ﺋﯘﺭﯗﻕ( ﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ﻛﯚﻙ ﺑﯘﻟﯘﺕ )ﺋﻮﻕ
ﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ﻛﯚﻝ ﻳﺎﺗﯘﺏ ؟( ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺗﯜﮔﻪﺷﺘﯘﻕ ﺩﻩﭖ ﺳﺎﻥ ﺳﺎﻧﺎﻗﺴﯩﺰ ﮬﺎﻳﯟﺍﻥ ﯞﻩ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻗﺎﭼﺘﻰ.
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﺑﻮﻳﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﯘﻏﺎ ﺑﺎﻗﺘﻰ ﻛﻰ ،ﺳﯜﭘﺴﯜﺯﯛﻙ ﺳﯘﺩﺍ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﯞﻩ ﻛﯜﻣﯜﺷﺘﯩﻦ ﻧﻪﺭﺳﻪ-
ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﻪﺭ ،ﻟﯩﮕﻪﻥ ،ﺋﯩﯟﺭﯨﻖ ﯞﻩ ﻗﺎﺯﺍﻥ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺳﯘﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ.
5ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺧﺎﻥ ﮔﯜﺭﻙ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﺩ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺗﻮﻗﺴﻪﻥ ﻣﯩﯔ ﺋﯚﻳﻠﯜﻙ ﺋﺎﮬﺎﻟﻪ ﺗﻮﭘﻼﻧﺪﻯ ﺩﻩﺋﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺩﻩﭖ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ :ﺋﻮﻧﺘﻮﻗﯘﺭ ﺋﻮﻏﯘﺭ ،ﺋﻮﻧﺘﻮﻛﯘﺯ ﺋﻮﻏﯘﺯ )ﺧﺎﻓﯩﺰ ﺋﻪﺑﺮﯗ،
ﺑﺎﻏﺪﺍﺕ ﻛﯚﺷﻜﯜ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻰ( ،ﺋﻮﻧﺘﯘﺭ ﺋﻮﻏﯘﺯ ،ﮬﺎ ،ﺱ ﯞﻩ ﭖ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻮﻧﺘﻮﻗﺮﺍ ﺋﻮﻏﯘﺭ )ﺋﻮﻏﯘﺯ( .ﻛﺎﯕﻠﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﻮﻏﯘﺯ
ﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﺎﺳﻴﺎ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻏﻪﻟﺒﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻮﻗﺴﻪﻥ ﻣﯩﯔ ﻗﻮﻱ ﯞﻩ ﺗﻮﻗﯘﺯ ﻳﯜﺯ ﺑﺎﻳﺘﺎﻝ
ﺳﻮﻳﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺑﺎﺭ .ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﯨﻤﯘ ”ﺋﻮﻧﯘﻳﻐﯘﺭ“ ﯞﻩ ”ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﻭﻏﯘﺯ“ ﺑﺎﺭ .ﺑﯘ ﺳﯩﻤﯩﯟﻭﻟﻠﯘﻕ ﺳﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﺮﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﻳﺎﯞﺭﯗﭘﺎﺩﺍ ﺋﻮﻧﻮﮔﯘﺭﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺗﻮﻗﯘﺭﮔﯘﺭﻻﺭﻣﯘ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ ”ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﻭﻏﯘﺯ“ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ
”ﻟﯩﺮ“ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ﺷﻪﻙ ﻳﻮﻕ.
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ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﯘﺩﺍ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﯧﭽﺒﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﻰ ﯞﻩ ﻗﻮﺭﻗﺘﻰ .ﻗﺎﺭﺍ-ﺳﯜﻟﯜﻙ ﺑﯘ
ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ” :ﺳﯘﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ ﺋﯧﮕﯩﺰﺭﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭ ﺑﺎﺭ ﻣﯘ؟“ ﺩﻩﭖ
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﻗﺎﺭﺍ-ﺳﯜﻟﯜﻙ” :ﺑﺎﺭ“ ﺩﯦﺪﻯ” .ﺳﯘﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﺭﻩﺥ ﺑﺎﺭ “ .ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ” :ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ
ﺳﯘﺩﺍ ﻛﯚﺭﯛﻧﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺩﻩﺭﻩﺧﻘﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ“ .ﻗﺎﺭﺍ-
ﺳﯜﻟﯜﻙ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺩﻩﺭﻩﺧﻨﻰ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﻛﯚﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﺩﻩﺭﻩﺧﻘﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ-
ﻛﯜﻣﯜﺷﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍ-
ﺳﯜﻟﯜﻛﻜﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯩﻨﺌﺎﻡ ﺑﻪﺧﺶ ﺋﻪﺗﺘﻰ ﯞﻩ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯘ
ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ” :ﺑﯩﺰ ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﻰ ﭘﻪﺗﯩﮭ ﻗﯩﻠﯩﺶ 6ﻏﺎﻳﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ.
ﺧﯘﺟﺎﯞﯗﺭ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﯞﻩ ﻳﯘﺭﺗﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﺎﻻﺱ ﯞﻩ ﺳﺎﻳﺮﺍﻡ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯚﮬﺮﻩﺕ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯚﺳﯜﻣﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﻩﺳﻤﺎﻳﯩﻨﻰ ﺧﻪﺟﻠﻪﺷﻜﻪ
 4ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻳﯘﺭﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﻏﯘﺭ ﻗﻪﯞﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ“ ﺩﯦﺪﻯ.
ﺋﻮﻏﯘﺭ ﻗﻪﯞﻣﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﻻﺱ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﻤﯩﻠﯩﻖ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ ﯞﻩ ﺑﯘ ﻳﯘﺭﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﻴﻪﺳﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺭﻟﻪﺷﺘﻰ.
ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﻗﯩﻞ-ﺑﺎﺭﺍﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﺭﯨﺸﻰ
ﻗﯩﻞ-ﺑﺎﺭﺍﻕ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺕ .ﺑﯘ ﻗﻪﯞﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﻗﺎﺭﺍ ،ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﺳﻪﺕ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯩﺘﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ،ﺧﻮﺗﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﯞﻩ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ.ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ
ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ” .ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﯞﻩ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﻯ ،ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺗﯚﻟﻪﺷﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ
ﺗﯚﻟﻪﺷﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﯞﻩﺩﻩ ﺑﻪﺭﺳﻪﯕﻼﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﯖﻼﺭ ،ﺑﯩﺰ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ
ﻛﯧﻠﯩﻤﯩﺰ“ ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ” :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﻛﯩﺸﻰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﭖ ﻳﯧﯖﯩﯟﺍﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺗﯚﻟﻪﺷﻜﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ .ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ
ﻛﯧﺘﯩﺴﯩﻠﻪﺭ“ ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﻗﺎﺭﯨﻤﯘ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﺵ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﯩﻨﻰ ﺭﻩﺕ
ﻗﯩﻠﺪﻯ ﯞﻩ” :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﺭﯗﺷﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﺴﯘﻥ“
ﺩﯦﺪﻯ .ﻗﯩﻞ-ﺑﺎﺭﺍﻗﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ :ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯚﻟﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍ ،ﺑﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻕ ﻳﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﺍﺗﺘﻰ .ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﺎﻕ ﻳﯩﻠﯩﻢ
ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﻛﯚﻟﮕﻪ ﻗﯩﭙﻴﺎﻻﯕﭻ ﻛﯩﺮﻩﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﻳﯩﻠﯩﻢ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﭙﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﻛﯚﻟﺪﯨﻦ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻕ ﻗﯘﻣﺪﺍ ﺋﯧﻐﯩﻨﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﺭﺍ ﻳﯩﻠﯩﻢ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﻛﯚﻟﮕﻪ ﻛﯩﺮﻩﺗﺘﻰ ﯞﻩ ﻗﺎﺭﺍ
ﻗﯘﻡ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﯧﻐﯩﻨﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺑﯘ ﻳﯩﻠﯩﻢ ﺋﯜﭺ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﯞﯗﺟﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﭙﯩﺸﯩﭗ ﻗﯘﺭﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯘﺭﺍﻝ-ﻳﺎﺭﺍﻕ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﻗﯩﻞ-ﺑﺎﺭﺍﻗﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺗﯘﺷﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﻗﯘﺭﺍﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﮔﯚﯞﺩﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺯﻩﺭﺑﯩﻠﻪﺭ ﮬﯧﭻ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ
ﺋﯚﻟﺪﻯ .ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﭘﯩﺴﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻗﯩﻞ-ﺑﺎﺭﺍﻗﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﻰ .ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻏﺎﻟﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﯞﻩ
ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﻪ
ﺋﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﻯ .ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ ﯞﻩ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﺭﻳﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﯘ ﺩﻩﺭﻳﺎﺩﯨﻦ ﻛﯧﻤﻪ ﯞﻩ ﺳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺳﯘ ﺋﯜﺯﯛﭖ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﻗﯩﻞ-ﺑﺎﺭﺍﻗﻠﯩﻘﻼﺭ
.6ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﭽﻪ ﻣﺎﻗﺎﻝ-ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻨﯩﯔ ﭘﺎﺭﺳﭽﻪ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﭘﻪﺗﯩﮭ ﺧﯩﻴﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﻳﯘﺭﺗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﭘﯩﺪﺍ
ﺋﯩﺪﻯ.
)ﺋﯘﻏﯘﺭ(
ﺋﯘﻳﮕﯘﺭ
ﺑﯩﺮ
ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ
ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ
ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ
ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ.
ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺗﻤﻪﻳﻠﻰ
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ﺋﯩﺘﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻗﯩﭙﻴﺎﻻﯕﺎﭺ ﯞﻩ ﻳﺎﻳﺎﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺩﻩﺭﻳﺎﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﺴﯩﺰ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ”ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﯘ ﺋﺎﺭﯨﺴﻰ“ﻏﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ ﯞﻩ ﭘﻪﺭﯨﺸﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺗﻮﭘﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺭﻟﻪﺷﺘﻰ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﺴﻰ ﺗﺎﺳﺎﺩﺩﯨﭙﻪﻥ ﺑﺎﺭﺍﻗﻠﯩﻘﻼﺭ
ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﺎ ﯞﻩ
ﺳﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯩﺘﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﺗﻮﭘﻼﻧﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗﻟﯩﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﺩﯨﻴﻪ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﻯ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺖ-ﺑﺎﺭﺍﻗﻨﯩﯔ ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﮬﯘﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ.ﺋﯘ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺑﯘ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﻪﭖ-ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ
ﯞﻩ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ.ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﯧﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﻩﺗﺘﻰ ﺋﯩﺖ-ﺑﺎﺭﺍﻗﻨﯩﯔ ﺧﻮﺗﯘﻧﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﯞﻩ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ
ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﭽﻪ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ ﯞﻩ ”ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﭗ ﺋﻪﻟﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ
ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ“ ﺩﻩﭖ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻳﻮﻟﻠﯩﺪﻯ” .ﺗﯚﻣﯜﺭﺩﯨﻦ ﺗﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ﻣﯩﺦ ﻳﺎﺳﯩﺘﯩﯖﻼﺭ ﯞﻩ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺗﯚﻣﯜﺭ ﺗﯩﻜﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻏﺎﻧﺠﯘﻏﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﺴﯘﻥ ،ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ
ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﺎﭼﺴﯘﻥ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺗﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯘ ﺗﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ﺗﯚﻣﯜﺭ
ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺯﻩﺭﻩﺭ ﻛﯚﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺗﺎﻗﻘﺎ ﻳﺎﺳﯩﺘﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ
ﺑﯘﺭﯗﻧﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﯞﯗﺟﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭺ ﯞﻩ ﻳﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﻮﻕ ﻳﺎﻏﺪﯗﺭﯗﯕﻼﺭ “  .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺋﯘﻗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺳﯚﻳﯜﻧﺪﻯ ﯞﻩ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﯘ
”ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﯘ ﺋﺎﺭﯨﺴﻰ“ﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﺎﺯﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻛﯧﻤﻪ ﻳﺎﺳﺎﺗﺘﻰ ﯞﻩ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪﻥ ﻗﺎﯞﯗﻝ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﭖ
ﺋﯩﺖ-ﺑﺎﺭﺍﻗﻨﯩﯔ ﺧﻮﺗﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺭﻗﺎ-ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﮕﻪ
ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻚ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪﺳﯟﺍﭖ ﯞﻩ ﻣﺎﺗﯧﺮﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﭖ
ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﺑﻪﺯﻯ ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭ ﺑﯘ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺋﻪﻝ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗﻟﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻥ
ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻳﯩﻞ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ ﺳﺎﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﻗﯘﺭﺍﻝ-ﻳﺎﺭﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﻳﻪﯕﮕﯜﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﯞﻩ ﺑﻮﯞﺍﻗﻼﺭ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯖﻤﯘ ﺑﯩﺮ
ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚﺕ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﻮﺗﯘﻧﻰ ﮬﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯧﺮﻯ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺟﻪﯓ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﺪﺍ ﺋﯘ
ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺋﯩﭽﻰ ﻛﺎﯞﺍﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﺭﻩﺥ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺋﯘ ﺩﻩﺭﻩﺧﻘﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﻏﺪﻯ .ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻨﻰ ”ﻗﯩﭙﭽﺎﻕ“ ﺩﻩﭖ
ﻗﻮﻳﺪﻯ ]ﻗﯩﭙﭽﺎﻕ ﻗﺎﭘﯘﻕ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ .ﺗﯜﺭﻙ ﺗﯩﻠﯩﺪﻩ ﺋﯩﭽﻰ ﭼﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﯞﻩ ﺋﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺩﻩﺭﻩﺥ
ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯜﺭﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﯩﭙﭽﺎﻕ ﻗﻪﯞﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻦ
ﺗﯚﺭﻩﻟﮕﻪﻥ[ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻗﯩﻞ-ﺑﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺋﯘ ﺋﻪﻟﺪﻩ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺶ
ﻗﺎﻧﯘﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺘﯩﺰﯨﻢ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﻩ ،ﺑﯘ ﭼﻪﮔﺮﯨﻐﺎ ﺧﯧﻠﻰ ﻳﯧﻘﯩﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ”ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺋﻪﻝ“ﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ.
ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺋﻪﻟﮕﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﻪﭘﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ
ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻗﺎﺭﺍ-ﺧﯘﻟﯘﻥ ﭼﯧﮕﺮﯨﺴﯩﻐﺎ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺋﻪﻟﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻕ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻠﻪﺵ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺑﺎﺭﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﻠﯩﮫﻪﺗﻠﻪﺷﺘﻰ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮬﯧﭻ
ﻣﯜﺷﻜﯜﻟﻠﯜﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ .ﻗﺎﺭﺍ-ﺳﯜﻟﯜﻙ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﻳﯘﺷﻰ ﺧﻮﺟﺎ” :ﺗﺎﻳﻠﯩﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺑﺎﺭ ﺗﯚﺕ ﺑﺎﻳﺘﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺧﯩﻴﻰ ﺑﺎﺭ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺋﯩﺸﻪﻙ ﺗﺎﻟﻼﯕﻼﺭ ﯞﻩ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﯩﻨﺪﯛﺭﯛﯕﻼﺭ .ﺑﯘ
ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﻳﻼﻕ ﯞﻩ ﺗﻪﺧﻪﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺋﻪﻝ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﻏﻼﯕﻼﺭ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ
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ﻛﯩﺮﺳﯘﻥ .ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺋﯘ ﺑﺎﻳﺘﺎﻝ ﯞﻩ ﺋﯩﺸﻪﻛﻠﻪﺭ ﺗﺎﻳﻼﻕ ﯞﻩ
ﺗﻪﺧﻪﻳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯚﻳﮕﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﮬﯩﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﭻ
ﺋﺎﺯﻣﺎﻳﺪﯗ“ .ﻗﺎﺭﺍ-ﺳﯜﻟﯜﻙ ﺑﯘ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻧﻰ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﯞﻩ ﺑﯘ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﯩﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ،ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻥ ﺋﯜﭺ ﻛﯧﭽﻪ ﻳﻮﻝ ﻳﯜﺭﺩﻯ .ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﻮﯕﺪﯨﻦ
ﺳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺷﻪﭘﯩﻠﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ” .ﺑﯘ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﺩﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻼﺭ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﮬﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ “ .ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭖ
ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﺋﺎﺯ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﺑﺎﻳﺘﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﺩﯨﻦ ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯘﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ،ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﮔﯚﮬﻪﺭ ﯞﻩ
ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻖ ﺗﺎﺵ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﺎﺯ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ،ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻳﯧﺪﻯ ..ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ
ﻗﯩﻞ-ﺑﺎﺭﺍﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﯩﻞ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﭼﯚﻝ –ﺟﻪﺯﯨﺮﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﻰ ﯞﻩ ﮬﯚﻛﯜﻣﺪﺍﺭﻯ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﻟﻨﯩﯔ
ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ﯞﻩ ﺗﯜﺯﯛﻣﯩﻨﻰ ،ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﻗﺎﺭﺍﯞﯗﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﺵ ﯞﻩ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻞ
ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﮬﺎﺯﺍﺭ ﺩﻩﺭﺑﻪﻧﺪ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻛﯚﭼﺘﻰ .ﺑﯘ ﺩﻩﺭﺑﻪﻧﺪ ﭼﯧﮕﺮﯨﺴﯩﻐﺎ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﻳﯘﺷﻰ ﺧﻮﺟﺎ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻗﺎﺭﺍ-ﺳﯜﻟﯜﻛﻜﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ” :ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺩﻭﺳﺘﻘﺎ ﯞﻩ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯜﺯﭼﻪ
ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻳﯘﺭﺗﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﻪﻳﻠﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﺎﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ،ﭘﻪﺗﯩﮭ ﯞﻩ
ﺯﻩﭘﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﻳﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﯞﻩ ﻳﯘﺭﺗﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺳﯘﻥ .ﺋﯘﺭﯗﻕ ﯞﻩ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺳﯚﻳﯜﻧﯜﭖ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻣﯘ ﺧﺎﺭ ،ﺭﻩﺯﯨﻞ-ﺭﻩﺳﯟﺍ ﯞﻩ ﺋﯧﺘﯩﯟﺍﺭﺳﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ .ﻗﻮﻟﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺳﯘﻧﻜﻰ ﺩﺍﯕﻘﯩﻤﯩﺰ ﻛﯚﻛﻜﻪ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﺴﯘﻥ ”.ﻗﺎﺭﺍ-ﺳﯜﻟﯜﻙ ﺑﯘ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻨﻰ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻣﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﯘ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﻛﯚﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﻗﺎﺭﺍ-ﺳﯜﻟﯜﻛﻨﻰ
ﺗﺎﺭﺗﯘﻗﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻧﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﻪﻳﺪﯛﺭﺩﻯ .ﻳﯜﺯ ﻗﺎﯕﻘﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺸﻘﺎ
ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﭖ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻏﻪﺯﯨﻨﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯧﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻏﻨﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ).ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﯨﻜﻰ
ﻳﺎﺭﻟﯩﻖ ﯞﻩ ﭘﺎﻳﺰﺍ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ( ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺋﯘﭼﻠﯘﻕ ﺋﻮﻕ ﯞﻩ ﻳﺎ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺋﯘﭼﻠﯘﻕ ﺋﻮﻕ ﯞﻩ ﻳﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺸﺎﺭﯨﺘﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻗﺎﯕﻘﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﮬﻪﺭ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯧﻤﻪﻙ-
ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ﯞﻩ ﮬﻪﻟﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﯞﻩ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﺗﺘﻰ .ﻗﺎﯕﻘﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ
ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﻖ ﭼﻮﺳﯘﻥ ﺑﯩﻠﻠﯩﮓ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯚﻳﯩﻨﻰ ،ﻏﻪﺯﯨﻨﻪ ﯞﻩ ﺳﺎﺭﺍﻳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﻪﺗﺘﻪ
ﻛﯜﻥ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﭼﯜﭖ ﺩﻩﺭﺑﻪﻧﺪﻛﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﺎﺗﻼﻧﺪﻯ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﺴﻰ ﺋﻮﻏﺮﻯ
ﯞﻩ ﻗﺎﺭﺍﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﻮﻝ ﺋﯚﺗﻜﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻳﻮﻟﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﺳﯘﯞﺍﻻﺗﺘﻰ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻏﯘﺭﻻﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻗﺎﺭﺍ-ﺳﯜﻟﯜﻛﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ:
”ﺑﯘ ﻳﻪﺭ ﺗﺎﺭ ﯞﻩ ﺧﯧﻠﻰ ﺗﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﺗﻜﻪﻝ .ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺳﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﯔ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻏﺮﯨﻼﺭﻣﯘ
ﻛﯚﭖ ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮ ﺋﺎﻻﻳﻠﻰ؟ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﻩ ﺩﯦﯖﯩﺰ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﻩ
ﺗﯩﻚ ﻗﯩﻴﺎﻟﯩﻖ ﺗﺎﻏﻼﺭ ﺑﺎﺭ “.ﻗﺎﺭﺍ-ﺳﯜﻟﯜﻙ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﻣﻮﻳﺴﯩﭙﯩﺖ
ﺋﺎﺩﻩﻡ” :ﺑﯘ ﺩﻩﺭﺑﻪﻧﺪ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺕ ﯞﻩ ﺋﯧﻜﯩﻨﺰﺍﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺩﻩﺳﺴﻪﭖ
ﭼﻪﻳﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺑﯘ ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﺎﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭ ،ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﺩﯦﯖﯩﺰ ،ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﺗﺎﻍ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﯘ ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ
ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻲ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺴﯘﻥ“ ﺩﯦﺪﻯ .ﻗﺎﺭﺍ-ﺳﯜﻟﯜﻙ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﭘﯧﺘﻰ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﻮﻏﯘﺯﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺩﻩﺳﺴﻪﭖ ﭼﻪﻳﻠﻪﭖ
ﺗﺎﻻﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻳﺎﺯ ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻪﺗﯩﻴﺎﺯﻏﯩﭽﻪ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺩﻩﺭﺑﻪﻧﺪﻧﻰ ﻣﯘﮬﺎﺳﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺩﻩﺭﺑﻪﻧﺪ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﺰ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﭘﻪﺭﯨﺸﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ
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ﺑﯩﺮﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﻠﻪﮬﻪﺗﻠﻪﺷﺘﯩﻠﻪﺭ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻼ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﺎﻳﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺧﯧﻠﻰ ﻗﯘﺩﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﻞ-ﺑﺎﺭﺍﻗﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭘﺎﻻﻛﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﺋﺎﻱ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﻘﺎﻥ ﻣﯘﮬﺎﺳﯩﺮﻩﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺳﯜﻟﮫﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﮬﯘﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﻮﻏﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺑﻮﺯ ﺋﺎﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﯞﻩ
ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ” :ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﯕﻼﺭ :ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻛﻪﻟﮕﯩﻠﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯧﻨﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﯨﯖﻼﺭ ﯞﻩ ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺴﻴﺎﻥ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ
ﻛﯩﺮﺩﯨﯖﻼﺭ“ ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ“ :ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻼﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰﻻﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ .ﺑﯩﺰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺑﯘ ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﮬﯘﺯﯗﺭﯨﯖﯩﺰﻏﺎ
ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﯗﻕ .ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯘﻕ .ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ
ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ ﯞﻩ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻧﻪﺳﯩﮫﻪﺕ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﻰ ﺋﺎﻳﺪﯨﯖﻼﺷﺘﻰ.
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯗﻕ ﯞﻩ ﺳﺎﯕﺎ ﻗﯘﻟﻠﯘﻕ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ ”.ﺋﻮﻏﯘﺯ:
“ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﺘﯩﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ،ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﭼﺘﯩﻢ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺋﻮﻏﺮﯨﻼﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯧﻴﯩﻤﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺌﯩﺮﺍﻕ-ﻗﯘﻻ .ﺋﯩﺮﺍﻕ-ﻗﯘﻻ ﺋﺎﺭﯨﻘﻠﻰ
)ﺋﺎﺯﻗﯩﻠﻠﻰ؟(ﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺕ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺳﯜﺕ-ﺋﺎﻗﺘﯘﺭ .ﺋﯘﻣﯘ ﺳﯜﺕ-ﻗﯘﻻﻏﺎ
ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﺎﭘﭙﺎﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺕ .ﺑﯘ ﺋﺎﺕ ﻗﺎﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ .ﮔﻪﺭﭼﻪ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ
ﻛﻪﭼﺘﯩﻢ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺗﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﯩﺴﻪﯕﻼﺭ ،ﮬﯧﭽﺒﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﻚ
ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﻤﻪﻥ“ ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯘﻻﺭ ﺋﻮﻏﯘﺭﻻﭖ ﻛﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺘﻰ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ
ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺗﻨﻰ ﮬﯧﭽﺒﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺗﻘﺎ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺑﯘ
ﮬﻪﻗﺘﻪ ﻛﯚﭖ ﭘﯘﺕ ﺗﯩﺮﻩﭖ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﻟﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯚﮬﻠﻪﺕ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻱ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ
ﺳﯚﻳﯜﻧﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﯞﻩ ﺑﺎﺝ ﺗﻮﭘﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺟﮕﯩﺮ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﭖ ﺷﯩﺮﯞﺍﻥ ﯞﻩ ﺷﺎﻣﺎﮬﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺩﻩﺭﺑﻪﻧﺪ
ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﯩﺮﯞﺍﻥ ﯞﻩ ﺷﺎﻣﺎﮬﯩﻐﺎ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ” :ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺴﯩﻠﻪﺭ .ﻗﻪﺩﯨﻤﯩﻤﯩﺰ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﺋﻪﻝ ،ﺑﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ،
ﺷﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯩﺰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﺸﻐﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺕ ،ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﻤﯩﮕﻪﻥ ﯞﻩ
ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﮬﯚﻛﯜﻣﺪﺍﺭ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯚﺯﻩﯕﻼﺭ ﺧﺎﻻﭖ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ،
ﺟﺎﯞﺍﭖ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﯘﻟﻠﯘﻕ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﯜﯕﻼﺭ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ،ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯨﻤﯩﺰ
ﺩﯦﺴﻪﯕﻼﺭ ،ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﯖﻼﺭ .ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺑﯘ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻛﯧﻠﯩﻤﯩﺰ“ ﺩﻩﭖ
ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑﯘ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﮬﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ
ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﯞﻩ ﻗﯘﻟﻠﯘﻕ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻮﻏﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺑﻮﺯ ﺋﺎﺕ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ.
ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯜﺗﯜﯞﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﻻﻳﯩﻐﯩﺪﺍ
ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺷﺎﻣﺎﮬﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻥ ﺗﯚﺕ ﻛﯜﻥ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺷﯘ
ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺷﺎﺑﻪﺭﺍﻥ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺟﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻏﻪﺯﻧﯩﮕﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ
ﺷﺎﻣﺎﮬﻰ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺗﯚﻟﻪﺷﻨﻰ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ .ﺋﻪﮬﺪﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﻨﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺧﯘﺳﯘﻣﻪﺕ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﺩﻯ ﯞﻩ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻘﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﭼﺎﻕ ﺋﻮﺗﯘﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺷﺎﻣﺎﮬﻰ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﯩﻐﺎ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﺩﯙﯞﯨﻠﻪﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﭼﺎﻕ ﺋﻮﺗﯘﻥ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺩﯙﯞﯨﻠﯩﺪﻯ ﯞﻩ ﻳﺎﻗﺘﻰ .ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﺍ ﯞﻩ ﺳﯧﭙﯩﻠﻠﻪﺭ ﺩﻩﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ
ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻻﯞﯗﻟﺪﺍﭖ ﻛﯚﻳﺪﻯ .ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﺗﺎﻻﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ﺑﯘﻻﯓ-ﺗﺎﻻﯕﺪﺍ
ﺷﺎﻣﺎﮬﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﯞﻩ ﺑﺎﻻ-ﭼﺎﻗﯩﻠﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﮬﯘﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻪﭘﯘ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺟﻼﺭﻧﻰ ﺗﯚﻟﻪﭖ
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ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺷﻪﺭﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﯞﻩ ﺑﺎﻻ-ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﺰ ﯞﻩ ﭘﻪﺭﯨﺸﺎﻥ ﮬﺎﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﻩﻥ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺭﻩﮬﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﯞﻩ ﺑﺎﻻ-ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺋﺎﻟﺪﻯ ،ﺑﺎﺟﮕﯩﺮ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﺪﻯ
ﯞﻩ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺭﺍﻥ ﯞﻩ ﻣﯘﮔﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ.
ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺭﺍﻥ ﯞﻩ ﻣﯘﮔﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ
ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺷﯩﺮﯞﺍﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﺎﺭﺭﺍﻥ ﯞﻩ ﻣﯘﮔﺎﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﻪﯞﺳﯜﻡ ﻳﺎﺯ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﮬﺎﯞﺍ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﺘﺎ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﻣﻪﺳﻠﻪﮬﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﺎﻳﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﺗﺎﻏﻼﺭﻏﺎ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﻗﯩﺶ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﻏﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺑﯘ
ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﺗﺎﻻﻥ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ .ﻳﺎﺯ ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﯘ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻳﺎﻳﻼﻕ ﯞﻩ
ﺗﺎﻏﻠﯩﻖ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺳﻪﺑﻪﻻﻥ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﻯ ،ﺋﺎﻻﺗﺎﻕ ﯞﻩ ﺋﺎﻏﺪﯨﺒﯚﺭﻯ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﯩﺸﻐﺎﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
)ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﺎﻻﺗﺎﻕ ﺋﯩﺴﻤﻨﻰ ﺷﯘﻻﺭ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺳﻪﺑﻪﻻﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺴﯩﻤﻨﯩﻤﯘ ﺷﯘﻻﺭ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺗﯜﺭﻛﭽﻪﺩﻩ ﺋﻮﺗﯘﺭﯨﺪﺍ ﭼﻮﻗﭽﯩﻴﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺳﻪﺑﻪﻻﻥ ﺩﻩﻳﺪﯗ( .ﻳﺎﻳﻼﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ
ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ،ﺑﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﺋﻪﺯﻩﺭﺑﻪﻳﺠﺎﻥ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﻨﯩﻤﯘ
ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﻼﻗﻠﯩﺮﻯ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺘﻰ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﯞﻩ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﭼﺎﻥ
ﺳﻪﮬﺮﺍﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﻗﺘﻰ .ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ،ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﯧﺘﻪﻙ ﺗﻮﭘﺎ
ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮ ﺗﯚﭘﻪ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﺩﻩﭖ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﺘﻪﻙ
ﺗﻮﭘﺎ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﺗﯚﻛﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻮﭘﺎ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﺗﯚﻛﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻣﯘ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﯧﺘﻪﻙ
ﺗﻮﭘﺎ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﺗﯚﻛﺘﻰ .ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺑﯩﺮ ﺗﯚﭘﻪ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﺗﯚﭘﯩﮕﻪ ﺋﻪﺯﻩﺭﺑﻪﻳﻨﺎﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺑﻪﺭﺩﻯ) .
ﺋﻪﺯﻩﺭ ،ﺗﯜﺭﻛﭽﯩﺪﻩ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ” .ﺑﺎﻳﻨﺎﻥ“ ﺑﺎﻳﻼﺭﻧﯩﯔ ،ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﺮﻯ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺪﻩ .ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺕ
ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺷﮫﯘﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﯜﮔﯜﻧﻤﯘ ﺋﻪﺯﻩﺭﺑﻪﻳﺠﺎﻥ ﺩﯦﻴﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﻣﯘﺷﯘ( .ﺋﯘ ﻳﺎﺯ ﭘﻪﺳﻠﯩﺪﻩ
ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﺎﻻﺗﺎﻍ )ﺋﺎﻻﺗﺎﻕ(ﺩﺍ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﻏﺪﺍﺕ ،ﮔﺮﯗﺯﯨﻴﻪ ،ﺩﯨﻴﺎﺭﺑﻪﻛﺮﻯ ﯞﻩ ﺭﺍﻗﻘﺎ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ “ﻛﯧﻠﯩﻤﻪﻥ” ﺩﻩﭖ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﯞﺍﻗﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺟﺎﯞﺍﭖ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﺎﺵ ﺋﯧﮕﯩﭗ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﯞﻩ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﻨﻰ
ﮬﻪﺭ ﻳﯩﻞ ﻣﯘﻧﺘﯩﺰﯨﻢ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻏﻪﺯﯨﻨﯩﮕﻪ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ،ﺋﯘ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻳﻮﻟﻠﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮﯨﮕﻪ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭗ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻗﯩﺸﺘﺎ ﺋﺎﺭﺭﺍﻥ ﯞﻩ
ﻣﯘﮔﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻛﯜﺭ ﯞﻩ ﺋﺎﺭﺍﺱ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﯘﺭﺕ ﯞﻩ ﻗﺎﺭﺍﺭﮔﺎﮪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﻟﻼﭖ
ﻗﯩﺸﻨﻰ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﻯ .ﺋﯘ ﺩﯨﻴﺎﺭﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﺑﺎﺵ
ﺋﻪﮔﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯘﻻﯓ-ﺗﺎﻻﯓ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﺎﮬﺎﺭ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ
ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﯚﻛﯜﻣﺪﺍﺭ ﯞﻩ ﺳﯘﻟﺘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺩﯨﻴﺎﺭﺑﻪﻛﺮﻯ ،ﺭﺍﻗﻘﺎ
ﯞﻩ ﺑﺎﻏﺪﺍﺗﻘﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ ،ﺑﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﮬﯚﻛﯜﻣﺪﺍﺭ ﯞﻩ ﻣﯚﺗﯩﯟﻩﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺭﺍﻥ
ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ
ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺩﻩﭖ ﭘﻪﺭﻩﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ”ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﻪﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﻛﻰ
ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ،ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ“ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﮔﺮﯗﺯﯨﻴﻪ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ
”ﺑﯩﺰ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻣﯩﺰ ،ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﻤﯩﺰ“ ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﮔﺮﯗﺯﯨﻨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ” :ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮﻩﻙ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭ ﺋﺎﮔﺎﮪ ﯞﻩ ﺧﻪﯞﻩﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺕ ﻏﻪﭘﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﺘﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﯜﺳﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺩﯦﻤﻪﯕﻼﺭ .ﺟﻪﯓ
ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻩﯕﻼﺭ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﯕﻼﺭ ﯞﻩ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ ،ﺑﯩﺰ ﻛﯧﻠﯩﻤﯩﺰ“ ﺩﻩﭖ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﻪﺗﯩﻴﺎﺯ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﺗﻼﺭ ﺳﻪﻣﯩﺮﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﮔﺮﯗﺯﯨﻴﻪﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﮔﺮﯗﺯﯨﻴﻪﮔﻪ
ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﭖ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﮔﺮﯗﺯﯨﻨﻠﻪﺭ ﺋﯜﭺ-ﺗﯚﺕ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ
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ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺳﻪﭖ ﺗﯜﺯﯛﭖ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ
ﯞﻩ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯧﭽﻪ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﭼﯧﻜﯩﻨﺪﯛﺭﺩﻯ .ﮔﺮﯗﺯﯨﻨﻠﻪﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﺪﻯ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﻩﻟﻤﻪﻱ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﮔﺮﯗﺯﯨﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ
ﻣﯚﺗﯩﯟﻩﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ
ﮬﯘﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﻣﻪﻛﺘﯘﭖ ﯞﻩ ﭘﻪﺭﻣﺎﻥ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﻮﭘﻼﺷﻨﻰ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﯞﻩ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺗﯚﻟﻪﺷﻜﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺵ
ﻛﯜﻥ ﮔﺮﯗﺯﯨﻴﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﺎﺯ ﭘﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺋﺎﻻﺗﺎﻏﻘﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﺎﻻﺗﺎﻏﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻥ
ﻗﺎﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﺑﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﮔﺮﯗﺯﯨﻨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺝ ﺗﯚﻟﯩﻤﻪﻱ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺑﺎﺟﮕﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻕ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯘ ﺧﻪﯞﻩﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ
ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ” :ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﻪﯞﻡ )ﮔﺮﯗﺯﯨﻨﻠﻪﺭ(ﻧﻰ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﯧﻤﻪ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﮬﯘﺟﯘﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﯩﻐﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﻩﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﻮﯓ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺸﻜﻪ ﯞﻩ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﻐﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﻳﻮﻕ“ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ
ﻳﯜﺯﺩﯨﻦ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺟﻪﯕﮕﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﮔﺮﯗﺯﯨﻨﻠﻪﺭ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﯧﯖﯩﭗ ﺗﺎﻻﻥ-ﺗﺎﺭﺍﺝ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﻮﻏﯘﺯﺩﯨﻦ
ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﻮﻏﯘﺯﺩﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻤﻪﻙ ﯞﻩ ﻛﯩﻴﯩﻢ-ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯘ ﻳﺎﺯ
ﮔﺮﯗﺯﯨﻨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﭘﻼﺵ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﻣﺎﻥ ﺋﻪﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ،
ﺑﯘﻻﯓ-ﺗﺎﻻﯕﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﺘﻰ .ﮬﻪﺩﺩﻯ ﮬﯧﺴﺎﭘﺴﯩﺰ ﻣﯩﻘﺘﺎﺭﺩﺍ ﻳﯧﻤﻪﻙ ﺗﻮﭘﻼﭖ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻪﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ،
ﺑﺎﺟﮕﯩﺮ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﭖ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﻣﯩﻘﺘﺎﺭﯨﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﺎﻻﺗﺎﻏﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﻟﯩﺪﻯ ﯞﻩ “ﻣﻪﻥ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺑﯜﻳﯜﻙ ﯞﻩ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭ ،ﺋﺎﺗﺎﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﺭﻧﯘﻣﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜﺷﻜﻪ ﻻﻳﯩﻖ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ“ ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﯩﺸﻼﻗﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ
ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯜﺭﺩﯨﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻪﺭﺩﻯ.
ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﻛﯜﺭﺩﯨﺴﺘﺎﻥ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺩﯨﻴﺎﺭﺑﻪﻛﺮﻯ ﯞﻩ ﺷﺎﻣﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﺎﺗﻠﻰ
ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﺗﻮﭘﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯜﺭﺩﯨﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ ﯞﻩ ﻛﯜﺭﺩﯨﺴﺘﺎﻥ
ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻞ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﺗﺎﻏﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﺯﯨﻼﭖ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﻝ-ﺑﯩﺴﺎﺗﯩﻨﻰ
ﺑﯘﻻﯓ-ﺗﺎﻻﯓ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﯞﻩ ﺳﻪﮬﺮﺍﺩﺍ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﺎﺝ-
ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺩﯨﻴﺎﺭﺑﻪﻛﺮﻯ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﺭﺑﯩﻞ،
ﻣﯘﺳﯘﻝ ﯞﻩ ﺑﺎﻏﺪﺍﺗﻨﯩﯔ ﻣﻮﻳﺴﯩﭙﯩﺖ-ﻣﯚﺗﯩﯟﻩﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﮬﯘﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ
ﺋﺎﺭﻣﺎﻏﺎﻥ ﯞﻩ ﺳﻮﻏﺎﺗﻼﺭ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﻗﯩﺶ ﭘﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺩﯨﺠﻠﻪ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﻰ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ ﻗﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﻯ.
ﺑﺎﮬﺎﺭ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﺎﻣﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﯞﺍﻧﮕﺎﺭﺕ ﺋﻪﺗﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺗﻼﻧﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺭﺍﻗﻘﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﯚﺗﯩﯟﻩﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ
ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ.
ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺮ
ﺑﺎﺟﮕﯩﺮ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﭖ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﯟﻩﺗﺘﻰ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺷﺎﻡ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﯔ
ﻗﺎﻳﻪﺭﯨﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺧﻪﻟﻖ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﭘﻪﻗﻪﺕ،
ﺗﯜﺭﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺗﺎﻕ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻥ ﺋﯜﭺ ﻳﯜﺯ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﻧﺘﺎﻛﻴﺎ ﺷﻪﮬﺮﻯ ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﻟﺪﻯ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﯞﻩ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺗﻪﺧﺖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ.
ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﻗﺴﺎﻥ ﻣﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﯞﻩ ﺑﺎﻻ-ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ
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ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩﻩﻣﻪﺷﯩﻖ ﯞﻩ ﻣﯩﺴﯩﺮﻏﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻟﭽﯩﮕﻪ ﻳﯜﺯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘﭖ
ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻤﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﭗ
ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺗﻪﻛﯜﺭ ﺧﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ ) ﻛﻰ ﺑﯩﺰ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﻛﻔﯘﺭ
ﺩﻩﻳﻤﯩﺰ( .ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ،ﺗﻪﻛﯜﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ
ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﯘﭖ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺭﭖ-ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ،ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﭼﯧﻘﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﻛﻔﯘﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﺘﻰ.ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ
ﺗﻪﻛﯜﺭﮔﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ ﯞﻩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭖ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺑﻪﺭﺩﻯ” :ﺋﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﻣﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﺋﯘ ﺋﯚﺯﻯ ﭼﻮﯓ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺝ-
ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺗﯚﻟﻪﺷﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ ﯞﻩ ﺑﯘﻧﻰ ﮬﻪﺭ ﻳﯩﻞ ﻏﻪﺯﻧﯩﮕﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪﯕﻼﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﮬﯘﺟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﻤﯩﺰ ﺩﯦﺴﻪﯕﻼﺭ ،ﺋﯚﺯﻩﯕﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭ ﺗﺎﻟﻼﯕﻼﺭ ﯞﻩ ﺟﻪﯓ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻛﯧﻠﯩﯖﻼﺭ “ .ﺑﯘ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯕﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻛﯜﻥ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻓﺘﺎﺏ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻨﻰ
ﺋﺎﻱ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻣﺎﮪ ،ﺋﯜﭼﯜﻧﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺳﺘﺎﺭﻩ ،ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻛﯚﻙ ،ﻳﻪﻧﻰ
ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ،ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺗﺎﻍ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯘﮪ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺗﻪﯕﯩﺰ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺩﻩﺭﻳﺎﺩﯗﺭ.
ﺑﯘ ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﻛﻔﯘﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ،ﺗﻪﻛﻔﯘﺭ ”ﺋﻪﺗﻪ ﭘﺎﻻﻥ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯘﺭﯗﺷﺎﻳﻠﻰ“
ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﯞﻩ ﺗﻪﻛﻔﯘﺭﻧﻰ ﻳﯧﯖﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﺗﻪﻛﻔﯘﺭﻧﯩﯔ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯧﭽﻪ ﺗﻪﻛﻔﯘﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﮬﯩﺮﻯ
ﯞﻩ ﺋﯧﻠﯩﮕﻪ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺑﯘ ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﻪﻛﻔﯘﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻪﻛﻔﯘﺭﻧﻰ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﺎﻧﺘﺎﻛﻴﺎﻏﺎ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﺎﻗﺎﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺘﻰ ﯞﻩ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﺎﻻﻥ-ﺗﺎﺭﺍﺝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﯞﻩ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ
ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯧﺸﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ ﯞﻩ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭖ
ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺩﻯ” :ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﻪﻛﻔﯘﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﯔ ،ﺑﯘ ﺋﻪﻟﻨﻰ
ﺗﺎﻻﻥ-ﺗﺎﺭﺍﺝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﻝ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﻪﻳﻠﻰ .ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﺎﺭﻩﺕ ﺑﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﮔﯘﻧﺎﮪ ﯞﻩ ﻗﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﭽﯩﻤﻪﻥ ﺩﯦﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﯔ .ﮬﯚﻛﯜﻣﺪﺍﺭﻟﯩﻘﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﻣﺎﻝ ﯞﻩ ﻏﻪﺯﯨﻨﻪ ﺑﯧﺠﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﯟﯦﺘﯩﯔ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰ
ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﯟﺍﻟﯩﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﻗﯘﻟﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﻤﯩﺰ “ .ﺑﯘ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﻛﻔﯘﺭﻧﻰ
ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﻪﯕﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ
ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺗﻪﻛﻔﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ،ﻳﻪﻧﻰ
ﺟﻪﯕﻨﻰ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺘﻜﯩﭽﻪ
ﻗﻮﻏﻼﭖ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺘﺘﯩﻜﻰ ﻣﯚﺗﯩﯟﻩﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﺍﺭﺍ ﻛﻪﻟﯩﺸﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺗﻪﻛﻔﯘﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ
ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺗﻪﻛﻔﯘﺭ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺑﯘﻻﯓ-ﺗﺎﻻﯓ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ-ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺗﻪﻛﻔﯘﺭ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﻻﯓ-ﺗﺎﻻﯓ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ” :ﻣﺎﯕﺎ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ
ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﯘﻻﯓ-ﺗﺎﻻﯓ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﺳﻪﮬﺮﺍﺩﺍ ﺗﯘﺭﺩﻯ“ ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ
ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘﻻﯓ-ﺗﺎﻻﯓ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻛﯚﭖ ﺗﺎﭘﯩﻼﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺑﯘ
 75ﻛﯚﻛﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﺳﯚﻳﯜﻧﺪﻯ .ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﻛﺴﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﭖ
7ﻛﯚﻛﺴﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺗﯜﯞﻩﻧﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ ﺗﯜﺭﻛﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺴﻼﻣﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﺑﺎﻟﺒﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﺑﯘ
ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﻛﯚﺭﯨﻠﯩﺪﯗ.
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ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺩﻩﺳﺴﻪﺵ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺗﻪﯕﺮﯨﮕﻪ ﺷﯜﻛﯜﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺧﯘﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﻪﻛﻔﯘﺭﻏﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:
”ﺳﻪﻥ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ،ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻤﯘ ،ﻣﻪﻥ
ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﯖﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﻤﻪﻥ .ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﯖﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ ﯞﻩ ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﻪﺗﻨﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ.
ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﯞﻩ ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ .ﮬﻪﺭ ﻳﯩﻞ ﻣﻪﻥ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻏﻪﺯﯨﻨﻪ ﯞﻩ ﻣﺎﻝ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ“ ﺗﻪﻛﻔﯘﺭ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻗﻮﻳﺪﻯ ،ﻗﯘﻟﻠﯘﻕ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯞﻩ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﺑﻪﺟﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ” :ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﻪﺭ ﺳﯧﻨﯩﯔ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﯔ ﯞﻩ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ .ﻣﺎﯕﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﯞﻩ ﻣﯧﻨﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ
ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﯖﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ .ﺳﯧﻨﯩﯔ ﮬﺎﻛﯩﻤﻴﯩﺘﯩﯖﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﺎﯕﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼﺭﻧﯩﯔ
ﻗﯘﺭﺑﻰ ﯞﻩ ﻳﯧﺮﻯ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﭖ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎﯓ ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﯞﻩ ﺑﺎﺵ ﺋﯧﮕﯩﻤﻪﻥ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺋﻮﻏﯘﺯ ،ﻣﺎﯕﺎ ﺭﻩﮬﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻤﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ،ﻗﯘﻟﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﻪﺭ ﻳﯩﻞ ﻣﺎﻝ ﯞﻩ ﻏﻪﺯﯨﻨﻪ
ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻤﻪﻥ .ﻗﯘﻟﻠﯘﻗﺘﺎ ،ﺋﯩﻨﺸﺎﻟﻼﮪ ،ﮬﯧﭻ ﺧﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ“ ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺗﻪﻛﻔﯘﺭﺩﯨﻦ ﺭﯗﻡ ﯞﻩ ﭘﻪﺭﻩﯓ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ،ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺗﻪﻏﺪﯨﺮﺩﻩ ،ﺋﯘ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﭼﯜﺷﯜﺭﻩﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺗﻪﻛﻔﯘﺭ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ” :ﭘﻪﺭﻩﯓ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ.
ﺋﻮﻏﯘﺯ ،ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺭﻣﺎﻏﺎﻥ ﯞﻩ ﺗﻮﻥ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﯔ ،ﻣﯚﺗﯩﯟﻩﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ
ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﯔ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﻮﻥ ﻳﯧﭙﯩﭗ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺴﯘﻥ .ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﻪﺕ
ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻟﭽﯩﻤﻨﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻤﻪﻥ .ﺷﯘﻧﻰ ﺳﻪﻣﯩﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻧﻜﻰ ،ﺑﯘ ﻗﻪﯞﻡ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ،
ﻛﯜﻥ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯜﻥ ﭘﯧﺘﯩﺸﻘﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ،ﺋﯩﺶ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﺎﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﺷﯩﮕﻪ ﯞﻩ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ .ﺑﺎﺝ-
ﺧﯩﺮﺍﺝ ﻣﯩﻘﺘﺎﺭﯨﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﯕﻼﺭ ﯞﻩ ﺑﯘﻧﻰ ﮬﻪﺭ ﻳﯩﻞ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﯖﻼﺭ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﺎﺝ-
ﺧﯩﺮﺍﺟﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺶ ﮬﺎﺟﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺭﯗﻡ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺸﻼﻗﻠﯩﺮﻯ ﺩﯦﯖﯩﺰﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﯞﻩ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯔ ﻛﯧﺮﻩﻙ :ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯩﺸﻼﻗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻳﻼﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﭽﻰ
ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭ ﻳﺎﻳﻼﻗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ،ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﺎﻳﻼﻗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻐﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻗﯩﺸﻼﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﻗﯩﺸﻼﻗﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﯞﻩ ﭘﺎﺷﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺵ
ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺗﻪﻛﻔﯘﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ
ﭘﯩﻜﺮﻯ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ ﺋﻪﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﯞﻩ ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﻪﺕ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺩﻯ .ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻣﻠﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﻪﺧﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﯗﺵ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﻟﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻛﯚﭖ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﺘﻰ .ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻙ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺗﻪﻛﻔﯘﺭ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ
ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚﭖ ﻏﻪﺯﯨﻨﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﺋﯚﺯ ﺗﻪﺧﺘﯩﺪﻩ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﯘﻟﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺗﻪﻛﻔﯘﺭﻧﯩﯔ
ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﻰ ﺑﯘ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﭘﻪﺭﻩﯓ ﯞﻩ ﺭﯗﻡ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻐﺎ
ﻗﺎﺭﺍﻕ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ.
ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺭﯗﻡ ﯞﻩ ﭘﻪﺭﻩﯓ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺸﻰ
ﺗﻪﻛﻔﯘﺭ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ ﭘﻪﺭﻩﯓ ﯞﻩ ﺭﯗﻡ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯜﭼﯩﻨﻰ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯜﻥ ،ﻳﯘﻟﺘﯘﺯ ﯞﻩ ﺩﻩﯕﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﻣﯩﯔ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ
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ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺭﯗﻡ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯜﭺ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻱ ،ﻛﯚﻙ ﯞﻩ ﺗﺎﻏﻨﻰ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﻣﯩﯔ
ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﭘﻪﺭﻩﯓ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻐﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺩﻩﯕﯩﺰ ﺳﺎﮬﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭﮔﺎﮪ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺯﯗﻕ ﯞﻩ ﻣﺎﺋﺎﺵ ﺑﯧﺮﯨﺶ ،ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﻩﯕﯩﺰﺩﯨﻦ
ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﭘﻪﺭﻩﯕﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺗﻪﻛﻔﯘﺭ ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﺎﺵ ﺋﯧﮕﯩﭗ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻕ
ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ،ﺩﻩﯕﯩﺰ ﺳﺎﮬﯩﻠﯩﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
ﻗﺎﺭﺍﺭﮔﺎﮪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻻﻳﯩﻖ ﻣﺎﺋﺎﺵ ﯞﻩ ﺋﻮﺯﯗﻕ-ﺗﯜﻟﯜﻙ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ
ﭘﻪﺭﻩﯓ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺗﻮﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯘﻧﺪﻯ ،ﻣﯚﺗﯩﯟﻩﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
ﻛﯩﻴﮕﯜﺯﺩﻯ .ﺗﻪﻛﻔﯘﺭ ﺧﺎﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﯞﻩ
ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺵ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻕ ﻧﻪﺳﯩﮫﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ
ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻤﺎﻱ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﺪﻯ .ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺟﺎﯞﺍﺑﻪﻥ ﻣﺎﻝ ﯞﻩ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ،ﻣﺎﻝ ،ﭘﯘﻝ ﯞﻩ
ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﻪﻏﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ ﯞﻩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ” :ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻳﻮﻕ ،ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﮬﯘﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭ ﻛﯧﺮﻩﻙ .ﻧﯧﻤﻪ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ .ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ
ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ .ﺑﯩﺰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﻮﻏﯘﺯﺩﯨﻦ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﮕﻪ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﯨﻤﯩﺰ .ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﯕﻼﺭ ،ﺑﺎﺝ-
ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﺴﯘﻥ ،ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﻣﺮ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻗﺎﻳﺘﯩﻤﯩﺰ“ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ
ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﻗﻪﺗﺌﯩﻲ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﺎﻝ ﯞﻩ
ﭘﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ ﻗﯘﻟﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﺎﯕﺪﻯ .ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ
ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﯘﺭﺍﻝ-ﻳﺎﺭﺍﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﭘﻜﻪ ﺗﯩﺰﯨﭗ
ﺳﻪﮬﺮﺍﺩﺍ ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﭘﻪﺭﻩﯕﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ .ﭘﻪﺭﻩﯓ
ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﮬﻪﻳﺌﻪﺕ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺳﻪﭖ ﺳﻪﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ
ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﻜﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﭘﻪﺭﻩﯕﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﮬﻪﻳﺌﻪﺕ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﮬﯘﺯﯗﺭﯨﻐﺎ
ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ” :ﺳﯩﺰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﺯ
ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﯞﺍﻧﮕﺎﺭﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ .ﻗﻮﺷﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﯘ
ﻳﻪﺭﺩﻩ ،ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﯚﺭﯛﯕﻼﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﺍﻻﻳﻤﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ .ﺋﻪﮔﻪﺭ
ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻛﯜﭼﯩﯖﻼﺭ ﻳﻪﺗﻤﯩﺴﻪ ،ﺑﺎﺵ ﺋﯧﮕﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﻮﻝ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ .ﻣﺎﻝ ﯞﻩ ﭘﯘﻟﺪﯨﻦ ﺑﺎﺝ-
ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ ﮬﻪﺭ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ.
ﺷﯘﻧﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﻛﯧﺮﻩﻛﻜﻰ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻧﯘﻡ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﯜﻳﯜﻙ .ﺳﯩﻠﻪﺭ
ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﯘ ﯞﻩ ﺋﺎﺗﻪﺷﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯘﯕﻼﺭ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﻠﯩﯖﻼﺭﻛﻰ ،ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻧﻰ ﻧﻰ ﺩﻩﺭﻳﺎﻻﺭﻧﻰ ﻛﯧﭽﯩﭗ ﺋﯚﺗﺘﯘﻕ .ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﯞﻩ ﺳﯘﻟﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ
ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﻩ ﮬﯧﭽﻨﯧﻤﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺗﻨﻰ ﺳﺎﻝ ،ﻗﺎﻣﭽﯩﻨﻰ ﭘﺎﻻﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ
ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﯕﺘﻪﻱ ﺗﻮﯕﺘﻪﻱ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ“ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ” :ﺋﻪﻱ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﺎﻗﺎ ،ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﯧﺮﯨﯔ ،ﻗﻮﺷﯘﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ .ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ
ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺟﮕﯩﺮ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨﯔ“ ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ“ :ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺗﯚﻟﻪﺷﻨﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﮬﺎﻟﺪﺍ
ﺯﯦﻤﻤﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ،ﺗﻪﻛﻔﯘﺭ ﺧﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﻪﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﺎﺟﮕﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ .ﮬﻪﺭ
ﻳﯩﻞ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺟﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ .ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ
ﺋﯘﺭﯗﻗﯘﯕﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﻛﻪﻟﺴﯘﻥ .ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻮﻥ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ“ ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯘ ﺳﯚﺯ
ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺩﻯ .ﺑﯘ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﻰ ،ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ
ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﯜﻳﯜﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﻗﻠﯩﺪﻩ ﺗﯘﺗﺴﯘﻥ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ
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ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻻﺗﻘﯘﺯﺩﻯ .ﭘﻪﺭﻩﯓ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺯﻭﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯚﺯ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﻗﻮﺷﯘﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ
ﭘﻪﺭﻩﯓ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﯩﻐﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮪ ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭖ ﺯﯦﻤﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺑﺎﺝ-
ﺧﯩﺮﺍﺟﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﯞﻩ ﻗﯘﻟﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﻪﺕ ﺳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ
ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﻪﯞﻻﺩﻯ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﯨﻤﯘ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺘﺎﺝ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺗﯘﺭﺩﻯ.
ﺋﻮﻏﯘﺯﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺭﯗﻣﻼﺭﻏﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﺭﯨﺸﻰ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺭﯗﻡ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﯩﺮﺷﯩﺸﯩﻨﯩﯔ
ﺷﻪﻛﻠﻰ ﯞﻩ ﺗﻪﭘﺴﻼﺗﻰ
ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺭﯗﻣﻐﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯜﭺ
ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺭﯗﻣﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﯞﻩ ﮬﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻤﯩﺪﺍ ﺭﯗﻣﻼﺭﻧﻰ ﻳﻪﯕﺪﻯ .ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺭﯗﻣﻨﯩﯔ
ﻣﯚﺗﯩﯟﻩﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﻡ
ﺑﻮﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﺑﯩﺮﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﻠﯩﮫﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﺵ ﺋﯧﮕﯩﺸﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﮬﻪﺭ ﻳﯩﻞ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺸﻜﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ ﯞﻩ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭ
ﺑﯩﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﺳﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﺎﺗﻼﺭ ﺳﻮﻏﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﮬﻪﻳﺌﻪﺗﻜﻪ” :ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘﺭﯗﻧﺮﺍﻕ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﯖﻼﺭ؟“ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ” .ﺋﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ،ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺕ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ
ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ“ .ﺋﯘﻻﺭ ﺟﺎﯞﺍﺑﻪﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ “ :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺩﯙﺕ
ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ،ﺩﯛﻧﻴﺎ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ،ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻨﻰ ﺳﻮﻏﯘﻗﻨﻰ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﻪﻥ
ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻣﯩﺰ .ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯗﻕ ﯞﻩ ﺑﺎﺵ ﺋﯧﮕﯩﭗ
ﻗﯘﻟﻠﯘﻗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪﻛﻪﻟﺪﯗﻕ .ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻗﯘﻟﻠﯘﻗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ،
ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻪﺋﻪﻟﻠﯘﻕ .ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ ﭘﯩﻜﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﻩ
ﺑﯘ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺧﯩﻼﭖ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﯧﭽﺒﯩﺮ ﻣﻪﺧﻠﯘﻕ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ“ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﻙ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ“ :ﺋﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ :ﻛﯩﻢ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﺴﻪ ،ﺷﯘ
ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﮬﯧﭽﻜﯩﻤﻨﻰ ﺟﺎﺯﺍﻻﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻳﻤﯩﺰ.
ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ ﺧﯩﻼﭖ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ .ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭼﯧﺘﯩﺪﻩ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ،
ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﻧﯩﯟﺍﺭﻏﺎ ﯞﻩ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﭼﯧﻘﯩﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ .ﺑﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺳﯩﻠﻪﺭﻣﯘ
ﭼﻮﯕﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﻳﺌﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﺎﻗﺎﻧﯩﯔ ﮬﯘﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﯖﻼﺭ .ﺋﯘ ﻧﯩﻤﻪ
ﺩﻩﭖ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻪﺭﺳﻪ ،ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﺘﯘﺭ ”.ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ
ﻗﯩﻠﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺟﻪﯕﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ ﺋﯚﺯ ﭘﯧﺘﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﮬﻪﺭ ﻳﯩﻞ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﻣﯩﻘﺘﺎﺭﯨﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﻪﺭﻩﯓ
ﮬﻪﻳﺌﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻻﺭﻏﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘ
ﻗﻮﺷﯘﻧﻨﯩﯔ ﺯﻭﺭﻟﯘﻗﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺯﯦﮫﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﮬﻪﻳﺌﻪﺗﻜﻪ ﺗﻮﻥ ﻛﻪﻳﮕﯜﺯﯛﭖ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ
ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﻛﺎﻣﺎﻟﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺳﺎﺋﺎﺩﻩﺕ ﺋﯩﺸﺎﺭﯨﺘﯩﻨﻰ
ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺕ ﺑﻪﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﻗﻪﺩﻩﮪ ﺳﯘﻧﺪﻯ .ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻛﯜﺭﺳﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻪﮔﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﻮﻥ ﻛﯩﻴﮕﯜﺯﺩﻯ.
ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯞﻩ ﺑﻪﮔﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺟﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ“ :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻣﻐﺎ
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻛﯜﺭﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﻥ ﻛﯩﻴﮕﯜﺯﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟“ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ
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ﺑﻪﮔﻠﻪﺭ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ” :ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯚﺯﻩﯓ ﺑﯩﻠﯩﺴﻪﻥ ،ﺑﯩﺰ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﺰ؟“
ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯘﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ :ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ،ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﻨﻰ ﺋﺎﯞﺍﻧﮕﺎﺭﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺷﺎﻡ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ
ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﺶ-ﺗﯜﺯﯛﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﯛﻡ ﺋﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯜﭺ ﺋﻮﻏﯘﻟﻨﻰ ﭘﻪﺭﻩﯓ ،ﺋﯜﭼﯩﻨﻰ
ﺭﯗﻡ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﯩﻢ.ﻳﻪﻧﻪ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺳﯩﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻳﻮﻝ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯩﺸﻐﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﻻﻥ-ﺗﺎﺭﺍﺝ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﯞﻩ
ﭘﻪﺭﻣﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺭﯨﺌﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ .ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ
ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﯞﻩ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﺯﯨﻤﻪﻥ .ﺷﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﺪﯨﻤﻜﻰ ،ﺋﯘﻻﺭ
ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻠﯩﻘﻘﺎ ﻻﻳﯩﻖ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﻪﮔﻠﯩﻜﻜﻪ ﻻﻳﯩﻖ .ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻛﯜﺭﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﻥ ﻛﯩﻴﮕﯜﺯﺩﯨﻢ“ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻧﺘﺎﻛﻴﺎ،
ﺭﯗﻡ ﯞﻩ ﭘﻪﺭﻩﯓ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻞ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯘ
ﺩﯨﻴﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭗ ﯞﻩ ﺭﻩﺗﻜﻪ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺩﻩﻣﻪﺷﯩﻘﻘﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ.
ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻩﻣﻪﺷﯩﻘﻘﻪ ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ
ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺭﯗﻡ ،ﭘﻪﺭﻩﯓ ﯞﻩ ﺋﺎﻧﺘﺎﻛﻴﺎ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺩﻩﻣﻪﺷﯩﻘﻘﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﭼﯩﻘﺘﻰ ﯞﻩ ﺩﻩﻣﻪﺷﯩﻘﻘﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ.ﺩﻩﻣﻪﺷﯩﻘﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﻰ ﻳﻮﻗﺘﻪﻙ ﻛﯚﺭﯛﻧﺪﻯ .ﺩﻩﻣﻪﺷﯩﻖ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯜﭺ
ﻛﯜﻥ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﺟﻪﯕﮕﻪ ﻛﯩﺮﻣﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ” :ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ
ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﻧﻪﻣﻪ؟“ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ“ :ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻤﻪﻣﺴﯩﻠﻪﺭ ،ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ
ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﻼﺭﺩﺍ ﻳﺎﺗﯩﺪﯗ .ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﯞﻩﺟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ﯞﻩ ﺟﻪﯕﮕﻪ ﺑﺎﺷﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﻛﻪﺗﻤﯩﺪﯨﻢ .ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺸﻨﯩﻤﯘ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ .ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ ،ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﮕﻪ
ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﯩﻜﯩﻦ “ ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﯩﻠﻰ ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﮬﯧﭽﻜﯩﻤﻨﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﻤﯩﺪﻯ ﯞﻩ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﻣﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭖ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻩﻣﻪﺷﯩﻘﻠﯩﻘﻠﻪﺭ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﻮﻥ ﺋﯩﺸﻪﻙ ﻳﯜﻛﻰ ﺋﻮﻗﻴﺎ
ﻳﻮﻟﻠﯩﺪﻯ .ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﯦﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:
”ﺳﯩﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﺎﻟﺪﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﯖﻼﺭ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﻧﯧﻤﻪ؟ ﺋﻪﻗﻠﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﻧﯧﻤﻪ
ﻛﻪﻟﺪﯨﻜﯩﻦ ،ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﮬﯘﺯﯗﺭﯨﻤﻐﺎ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﻛﯧﻠﻪﻟﯩﺪﯨﯖﻼﺭ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺟﻪﯓ ﯞﻩ
ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﯖﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﺎﻧﺘﺎﻛﻴﺎ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ
ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘ؟ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﯧﺨﻰ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ .ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﯞﻩﺗﻤﯩﺪﯨﻢ .ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ،
ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯖﻼﺭ ﯞﻩ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﺴﯘﻥ .ﺑﯩﺰ
ﻣﯩﺴﯩﺮﻏﺎ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ .ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ .ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻮﺭﯗﻧﺴﯩﺰ .ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﻗﻴﺎ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ ،ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺋﻮﻗﻴﺎﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻛﯜﺗﻜﯩﻨﯩﻢ ﻳﻮﻕ “ .ﺩﻩﻣﻪﺷﯩﻖ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺩﻩﻣﻪﺷﯩﻘﻘﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺋﻮﻏﯘﺯﺩﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘ ﭘﯧﺘﻰ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ﺳﯚﺯ ﺋﯘﻻﺭﻏﯩﻤﯘ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻳﯜﺯ ﺋﯩﺸﻪﻙ ﻳﯜﻛﻰ ﺋﻮﻗﻴﺎ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﭖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ
ﺋﻪﺭﻩﭖ ﺋﯧﺘﯩﻨﻰ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﮬﯘﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﻏﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﺪﻯ ،ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺳﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ:
”ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﻴﺎﻟﯩﺮﻯ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘﻻﺭ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻚ .ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﻴﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﮔﻪ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ.
ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯜﭺ ﺋﻮﻗﻴﺎ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯜﭺ ﺋﻮﻗﻴﺎ ﺑﻪﺭﺳﻪﯕﻼﺭ ،ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ
ﺋﻮﻗﻴﺎﻟﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭖ .ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﻮﻝ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ ﯞﻩ ﻣﻪﻥ ﻣﯩﺴﯩﺮﻏﺎ ﺑﺎﺭﺍﻱ.
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ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ﺑﯘﻳﺮﯨﺴﺎ ﻣﯩﺴﯩﺮﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ
ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ“ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺩﻩﻣﻪﺷﯩﻘﺘﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯩﺴﯩﺮﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ.
ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﯩﺮﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ،ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﯞﻩﺋﯘ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯨﺸﻰ
ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺩﻩﻩﻣﻪﺷﯩﻘﻨﻰ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯩﺴﯩﺮ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ
ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻥ ﻳﻮﻝ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﮬﻪﺭ
ﻗﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﯧﭽﻪ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ-ﺋﯜﭺ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻪﺳﻠﯩﻲ
ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﻛﯜﭼﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯧﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﻲ ﻗﻮﺷﯘﻧﻐﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺗﺘﻰ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻣﯩﺴﯩﺮﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﯞﻩ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻣﻪﺳﻠﯩﮫﻪﺗﻠﻪﺷﺘﻰ .ﺋﯜﭺ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯞﺍﻧﮕﺎﺭﺕ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﻤﯘ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﻟﻐﺎ
ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ .ﺋﯚﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﻮﯓ ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻛﯜﻧﻰ،
ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜﭺ ﺋﯧﮕﻪﺭ-ﺗﻮﻗﯘﻣﻠﯘﻕ ﺋﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﺴﯩﺮﻏﺎ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﮬﻪﺭ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﻮﯓ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯚﺯﻯ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ
ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﺗﺘﻰ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺩﻩﻣﻪﺷﯩﻖ ﯞﻩ ﮔﯘﺗﺎ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﺪﺍ ،ﻗﯘﺩﺩﯗﺱ ﯞﻩ ﺧﺎﻟﯩﻞ
ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﯞﻩ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﺩﻩ ﻗﯩﺸﻠﯩﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﻮﯞ ﺋﻮﯞﻟﯩﺪﻯ .ﺩﻩﻣﻪﺷﯩﻘﻠﯩﻘﻼﺭﻣﯘ ﻣﯩﺴﯩﺮﻏﺎ ﺋﻪﻟﭽﻰ
ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﻣﯩﺴﯩﺮﻟﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ
ﻣﯩﺴﯩﺮﻏﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﻣﯩﺴﯩﺮﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﯚﺗﯩﯟﻩﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﯩﻘﺘﻰ ﮬﻪﻡ
ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﺭﻣﺎﻏﺎﻥ ﯞﻩ ﺳﻮﻏﺎﺗﻼﺭ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﻯ .ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ
ﺑﻪﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﻣﯩﺴﯩﺮﺩﺍ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﯧﭽﺒﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﯧﭻ
ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﯜﻙ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭼﯧﻘﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻳﺎﺭﻟﯩﻖ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ
ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ“ :ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﻪﺭ ﻳﯩﻞ ﺑﺎﺝ -ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺗﻮﭘﻼﻳﻤﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﺑﯘ
ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﻪﻳﻤﯩﺰ .ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺟﻨﻰ ﺗﯚﻟﻪﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ﯞﻩ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺟﻨﻰ
ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﯕﻼﺭ .ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻤﺪﺍ ﺗﯚﻟﻪﯕﻼﺭ“ .ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﻨﻰ ﻣﯩﺴﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﻗﻮﺷﯘﻧﻐﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﺎﻝ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﯘﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺩﻩﻣﻪﺷﯩﻖ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﯞﻩ
ﺑﯘ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺩﻩﻣﻪﺷﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ
ﻣﺎﺯﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﯞﻩ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺑﯩﺮﺍﺯ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ .ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ﺋﻪﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯘ ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﺍﺯﯨﻨﻰ
ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺳﯜﺭﯛﭖ ﺗﻪﯕﺮﯨﮕﻪ ﺷﯜﻛﯜﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺑﻪﮔﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ“ :ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﺗﯘﭘﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺰﻣﯘ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺗﯘﭘﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ ﺋﻨﺴﺎﻥ
ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ ،ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ،ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ“ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﺗﯩﻴﺎﺯﺩﺍ ﺑﺎﺋﺎﻟﺒﻪﻙ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﯞﻩ ﺳﺎﻟﻘﯩﻦ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﺎﺯﻧﻰ
ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﻯ“ .ﻳﺎﺯﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﯩﺪﺍ ﺑﺎﻏﺪﺍﺗﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﻢ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﺴﯩﺰ .ﺑﯩﺮﺍﺯ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﮬﺎﯞﺍﻻﺭ
ﺳﺎﻟﻘﯩﻨﺪﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﻏﺪﺍﺗﻘﺎ ﺑﺎﺭﯨﻤﯩﺰ“ ﺩﯦﺪﻯ .ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻳﺎﺯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﮬﺎﯞﺍﻻﺭ
ﺳﺎﻟﻘﯩﻨﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﻏﺪﺍﺗﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﺎﺗﻼﻧﺪﻯ.
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ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺑﺎﻏﺪﺍﺕ،ﺑﻪﺳﯩﺮﻩ ﯞﻩ ﺷﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ
ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻳﺎﺯ ﺋﺎﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺋﺎﻟﺒﻪﻙ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﯞﻩ ﺷﯘ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﺎ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﺎﯞﺍ ﺳﯚﺭﯛﻧﻠﯩﺸﯩﭗ
ﺑﺎﻏﺪﺍﺕ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﻯ .ﺑﺎﻏﺪﺍﺕ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺩﯨﻴﺎﺭﺑﻪﻛﺮﯨﮕﻪ
ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﺑﺎﻏﺪﺍﺗﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﯚﺗﯩﯟﻩﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯜﺗﯜﯞﯦﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻻﺭ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺑﺎﻏﺪﺍﺗﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ .ﺋﻮﻏﯘﺯ
ﺑﺎﻏﺪﺍﺗﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺋﻪﻟﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﻣﯚﺗﯩﯟﻩﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﮬﺎﯞﺍ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻼﭖ ﻛﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ
ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﺎ ﻗﯩﺸﻼﻕ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﺪﻯ .ﮬﺎﯞﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻼﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯜﺭﺩﯨﺴﺘﺎﻥ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻐﺎ
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﺎﺯﻧﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﻯ .ﻛﻪﭼﻜﯜﺯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﺳﺮﺍﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺑﺎﺳﺮﺍ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯘ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯘ
ﯞﻩ ﺋﯘ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺗﺘﻰ .ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﺎﺝ -ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺧﯘﺯﯨﺴﺘﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺑﺎﺭﺩﻯ
ﺳﭙﺎﮬﺎﻧﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ ،ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺗﯚﻟﻪﺷﻜﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯜﺭﻙ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭖ
ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﭙﺎﮬﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﯩﺪﻯ ،ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ
ﺋﯘﺭﯗﺷﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﭙﺎﮬﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﺳﯧﭙﯩﻠﺪﯨﻦ ﺗﯧﺸﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﻮﻥ ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ ﺳﯧﭙﯩﻠﺪﯨﻦ ﺗﯧﺸﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﺭﯗﺷﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﯕﻼﺭ ”.ﺩﯦﺪﻯ .ﻣﻪﻟﯘﻡ
ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺋﻮﻥ ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻮﻥ ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ
ﺳﭙﺎﮬﺎﻥ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯘﻻﯓ-ﺗﺎﻻﯓ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ .ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ
ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯘ ﺋﻪﻟﺪﻩ ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻞ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎﻻﻥ-ﺗﺎﺭﺍﺝ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﻥ
ﺳﭙﺎﮬﺎﻥ ﺳﯧﭙﯩﻠﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﻮﭘﻼﻧﺪﻯ ﺳﭙﺎﮬﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻛﯧﭽﻪ-ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﺟﻪﯓ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﻩﻝ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ
ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﯘ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍ-ﺳﯜﻟﯜﻙ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﻳﯘﺷﻰ ﺧﻮﺟﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ
ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﻠﻪﮬﻪﺗﻠﻪﺷﺘﻰ“ :ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ ،ﺳﭙﺎﮬﺎﻧﻨﻰ ﮬﯧﻠﯩﻐﯩﭽﻪ
ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﺪﯗﻕ .ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻝ ﻛﯚﺭﺳﻪﺕ ﯞﻩ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﺎﻝ-
ﭼﺎﺭﻩ ﺗﺎﭖ .ﻳﯘﺷﻰ ﺧﻮﺟﺎ ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ” :ﺗﺎﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﻳﻮﻕ .ﺳﯩﻠﻪﺭ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﺋﯘﺭﺳﺎﯕﻼﺭ ،ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻮﺷﯘﻧﺪﯨﻜﻰ
ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﺎﺗﻼﺭﻏﺎ ﺋﯘﺭﯨﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺯﻩﺭﺑﯩﺴﻰ ﺋﯚﻧﯜﻣﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ
ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﻛﺎﺭﻏﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﺎﺭﯨﺴﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ :ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ
ﺳﭙﺎﮬﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﺴﯘﻥ .ﺋﯘﻻﺭ ﮬﯧﭽﻨﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘﻥ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ
ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻣﯜﻛﯜﯞﺍﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯘﻥ .ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ﺳﯩﭙﺎﮬﺎﻧﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ
ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺟﻪﯕﮕﻪ ﻛﯩﺮﺳﯘﻥ.ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﭙﺎﮬﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﺳﯧﭙﯩﻠﺪﯨﻦ ﺗﯧﺸﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﮬﻪﺭ
ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻍ-ﯞﺍﺭﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ،ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯜﭘﺘﯜﺯ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﯖﻼﺭ .ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻛﯧﺮﻩﻙ :ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﻳﯧﯖﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﭼﺴﯘﻥ .ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻠﯩﺴﯘﻥ.
ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﺧﯧﻠﻰ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻣﯜﻛﯜﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﻗﻮﺭﺷﯩﯟﺍﻟﺴﯘﻥ .ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺳﭙﺎﮬﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﺎﭼﯩﺪﯗ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﻗﯧﭽﯩﭗ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟﯦﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﺎﯕﻼﺭ ،ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯕﻼﺭ“ .ﻗﺎﺭﺍ-ﺳﯜﻟﯜﻙ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﭼﺎﺭﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﯘ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻧﻰ ﺋﻮﻏﯘﺯﻣﯘ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻛﯚﺭﺩﻯ.
ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ  40ﻣﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻣﯚﻛﯜﯞﺍﻟﺪﻯ 50 .ﻣﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍ-ﺳﯜﻟﯜﻛﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﺪﺍ
ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻨﻰ ﺋﻮﯕﺘﻪﻱ-ﺗﻮﯕﺘﻪﻱ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯘ  50ﻣﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ
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ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺳﭙﺎﮬﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺭﯨﮕﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺳﭙﺎﮬﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ
ﮬﻪﺭ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ،ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﺎﺯﻻﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺟﻪﺯﻡ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﯧﺸﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﻗﯩﻠﯩﭽﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﺳﯘﻏﯘﺭﯗﭖ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﭘﻼﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ
ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﭽﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ .ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﺧﯧﻠﻰ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﻪﮬﺮﺍﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ  40ﻣﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺯﺭﺍﯨﻞ ﻛﻪﺑﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﯧﻴﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ.
ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﭼﯧﻜﯩﻨﯩﺶ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳﺎﭖ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ
ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻗﻮﻳﻤﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﺳﭙﺎﮬﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺳﭙﺎﮬﺎﻧﻨﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻘﻘﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯚﺗﯩﻨﻰ ﭘﺎﺭﺱ ﯞﻩ ﻛﯩﺮﻣﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻐﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ
ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﺎﺭﺱ ﯞﻩ ﻛﯩﺮﻣﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺸﻰ
ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯚﺗﯩﻨﻰ ﭘﺎﺭﺱ ﯞﻩ ﻛﯩﺮﻣﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﻐﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ
ﺑﯘﻳﺮﯗﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ،ﺋﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻛﯩﺮﻣﺎﻧﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﺳﭙﺎﮬﺎﻧﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻛﯩﺮﻣﺎﻧﻨﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻟﺪﻯ
ﯞﻩ ﻛﯚﭖ ﮬﻪﭘﯩﻠﻪﺷﺘﻰ .ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﺎﺭﺱ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﯞﻩ
ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯩﺮﺍﺯﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﮬﻪﻣﻤﻪ
ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻐﺎﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯞﻩ
ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ” :ﺑﯘ ﺋﻪﻝ ﺋﯩﺸﻐﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﯞﻩ
ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯘﻻﯓ-ﺗﺎﻻﯓ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ .ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ
ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺟﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯖﻼﺭ“ .ﺩﻩﭖ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺧﻪﯞﻩﺭﭼﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ
ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺟﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺳﭙﺎﮬﺎﻧﻐﺎ ،ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ
ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻠﺪﺍ ﻛﯩﺮﻣﺎﻥ ﯞﻩ ﭘﺎﺭﺳﻘﺎ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﭘﺎﺭﺱ ﯞﻩ ﻛﯩﺮﻣﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩﺸﻐﺎﻝ
ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ
ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺪﻯ ﯞﻩ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﺟﮕﯩﺮ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ
ﺳﭙﺎﮬﺎﻧﺪﺍ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺌﯩﺮﺍﻗﻰ ﺋﻪﺟﻪﻣﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﭘﯩﻜﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ
ﯞﻩ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ
ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﻗﻰ ﺋﻪﺟﻪﻡ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺸﻰ
ﺋﯩﺮﺍﻗﻰ ﺋﻪﺟﻪﻣﻨﻰ ﺋﯩﺸﻐﺎﻝ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯜﺯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﭗ ﺋﯩﺮﺍﻗﻰ ﺋﻪﺟﻪﻣﮕﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﺑﯘﻻﺭ ﺋﯘ
ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ،ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺟﺎﻳﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﮫﺘﯩﻴﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻪﻟﺌﻪ ﯞﻩ
ﺳﯧﭙﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ”ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺟﺎﻳﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯧﻠﯩﯖﻼﺭ،
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﭼﻮﯓ ﯞﻩ ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪﻡ ﺟﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﯕﻼﺭ “ ﺩﻩﭖ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯜﺯ ﺋﺎﺩﻩﻡ
ﺋﯩﺮﺍﻗﻰ ﺋﻪﺟﻪﻣﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﺎﺗﻼﻧﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺭﻩﻱ ،ﻛﺎﺯﯞﯨﻦ ،ﮬﻪﻣﻪﺩﺍﻥ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﯞﻩ ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﯕﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺑﯩﺮ
ﺳﯚﻳﮕﯜ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﺧﻪﻟﻘﻠﻪﺭ ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ
ﺋﯚﻟﯜﭖ ﮬﻪﻡ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺧﺎﺭﺍﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﻩ ،ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ،ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ
ﮬﯘﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺗﯚﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺟﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﯞﻩ ﺑﯘ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺟﻨﻰ ﮬﻪﺭ ﻳﯩﻞ
ﻏﻪﺯﯨﻨﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺗﯜﺯﯛﻛﺮﻩﻙ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ
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ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻳﻪﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺮﺍﻗﻰ ﺋﻪﺟﻪﻡ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﻰ :ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺷﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﻧﺎﯨﻞ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﮬﯘﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺟﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ
ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﮬﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﮬﯘﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺩﯗﺋﺎﻻﺭﻧﻰ
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ
ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺩﻯ .ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺩﻩﻣﺎﯞﻩﻧﺪﻛﻪ
ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﻯ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﯩﺸﻼﻕ ﻗﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﮬﺎﺩﯨﺴﻪ ﻳﯜﺯ
ﺑﻪﺭﺩﻯ :ﻳﯧﺸﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﮬﺎﻣﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﭘﯘﺭﻣﺎﻗﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﺎﭺ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﮕﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ
ﺳﯜﺗﻰ ﻛﻪﻟﻤﻪﻱ ﺑﺎﻟﯩﻤﯘ ﺋﺎﭺ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺋﯩﻜﻜﻰ-ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﻪﺳﺎﺩﯨﭙﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻞ ﺑﯚﺭﻩ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ
ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﭼﯩﻞ ﺑﯚﺭﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺮﻏﺎﯞﯗﻟﻨﻰ ﺋﻮﯞﻻﭖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﻯ ﭼﯩﻞ ﺑﯚﺭﯨﮕﻪ
ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺗﻮﻗﻤﺎﻕ ﺷﯩﻠﻠﯩﺪﻯ .ﭼﯩﻞ ﺑﯚﺭﻩ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺮﻏﺎﯞﯗﻟﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻗﺎﭼﺘﻰ .ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﺮﻯ
ﻗﯩﺮﻏﺎﯞﯗﻟﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭘﯩﺸﯜﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﺳﯜﺗﻰ ﻛﻪﻟﺴﯘﻥ ﺩﻩﭖ ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻨﻐﺎ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﻪﺭ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘ” :ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﺎﻟﺪﯨﯔ ؟
ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﺪﯨﯔ؟“ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .ﺋﻪﺭ ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﺎﺩﯨﭙﯩﻪﻥ ﺗﯘﻏﯘﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،
ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻧﻰ” :ﺧﻮﺗﯘﻧﯘﻡ ﺗﯘﻏﺪﻯ ﺩﻩﭖ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪﭖ؟ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﻳﻮﻟﺪﺍ
ﻗﻮﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﺪﯨﯖﻼﺭ ،ﺋﯘ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﯧﻠﯩﯖﻼﺭ“ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺯﺍﺭﻟﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯜﺭﻛﭽﻪ
“ﻗﺎﻝ ﺋﺎﭺ“ ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ”ﺋﻪﻱ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺋﺎﭺ ﯞﻩ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻝ“ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ .ﺋﻮﻏﯘﺯ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﭼﻜﻪ ﺋﯘﻣﯘ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ] .ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺧﺎﻻﭺ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﺎﻻﭺ ﻗﻪﯞﻣﻰ ﺷﯘ ﺷﻪﺧﺴﻨﯩﯔ ﺋﻪﯞﻻﺗﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻧﻪﯞﺭﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ[.
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺩﻩﻣﺎﯞﻩﻧﺪﻛﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﺎﺯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﻛﯜﺯ ﭘﻪﺳﻠﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﻣﺎﺯﻩﻧﺪﻩﺭﺍﻥ ﯞﻩ ﺷﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ.
ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ،ﺟﻪﯓ
ﻣﺎﺯﻩﻧﺪﻩﺭﺍﻧﻐﺎ
ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ
ﮔﯜﺭﮔﺎﻥ،ﺩﯨﮫﯩﺴﺘﺎﻥ،ﺧﯘﺭﺍﺳﺎﻥ ﯞﻩ ﻗﯘﮬﯩﺴﺘﺎﻧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ

ﺋﯘﻳﻪﺭﻧﻰ

ﯞﻩ

ﺑﺎﺷﻘﺎ

ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ

ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺩﻩﻣﺎﯞﻩﻧﺪ ﺗﯧﻐﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﻳﻼﻗﺘﺎ ﻳﺎﺯ ﻣﻪﯞﺳﯜﻣﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﺎﺯﻩﻧﺪﻩﺭﺍﻥ ،ﺋﺎﻣﯘﻝ ،ﺳﺎﺭ،
ﺋﺎﺳﺘﺮﺍﺑﺎﺩ ﯞﻩ ﺑﯘ ﺩﯨﻴﺎﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺗﻼﻧﺪﻯ .ﺑﯘ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ
ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﻮﻟﻐﺎ
ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ .ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻗﯩﺸﻨﻰ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﻯ .ﺑﯘ
ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﻪﺭ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺟﮕﯩﺮ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﺎﺯﻧﻰ ﺩﻩﻣﺎﯞﻩﻧﺪﺗﻪ
ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﻯ .ﮔﯜﺭﮔﺎﻥ ،ﺩﯨﮫﯩﺴﺘﺎﻥ ﯞﻩ ﺷﯘ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﻮﯕﻠﯩﺮﯨﻨﻰ
ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﺩﻯ .ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﻪﻟﻘﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﮬﯘﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺝ-
ﺧﯩﺮﺍﺟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺷﺘﯘﺭﺩﻯ .ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﻪﺭﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺗﯚﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ
ﺧﻮﺭﺍﺳﺎﻧﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻪﺳﻔﻪﺭﺍﯨﻦ ،ﻛﻪﺭﺍﻥ ﯞﻩ ﺳﻪﺑﺰﯞﺍﺭ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﺩﻯ .ﭘﻪﻗﻪﺕ
ﻧﯩﺸﺎﺑﯘﺭ ﺋﺎﮬﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﻤﻪﻱ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﺑﻪﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﯧﺸﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ
ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﻪ ﻗﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﻯ ﯞﻩ ﺑﺎﮬﺎﺭ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻧﯩﺸﺎﺑﯘﺭ ﯞﻩ ﺗﯘﺳﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﭗ ﻧﯩﺸﺎﺑﯘﺭ ﯞﻩ
ﺗﯘﺳﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﻳﺎﺯﺩﯨﻤﯘ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﻗﯩﺶ ﻣﻪﯞﺳﯜﻣﯩﺪﻩ ﺑﺎﯞﻩﺭﺩ )ﺋﻪﺑﯩﯟﻩﺭﺩ( ،ﺳﻪﺭﺍﮬﺲ ﯞﻩ ﻣﻪﺭﯞ
ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﺎﺝ-
ﺧﯩﺮﺍﺟﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﻳﺎﺯﺩﺍ ﮬﻪﺭﺍﺗﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﻳﺎﺯﻧﻰ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﻯ .ﮬﻪﺭﺍﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﻨﻰ
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ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻟﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯘﮬﯩﺴﺘﺎﻥ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﺴﻐﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺝ-
ﺧﯩﺮﺍﺟﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺟﻨﻰ ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻏﻪﺯﯨﻨﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭﻻﺷﺘﯘﺭﺩﻯ .ﻛﻪﭼﻜﯜﺯﺩﻩ ﮬﻪﺭﺍﺗﺘﺎ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﮫﺘﯩﻴﺎﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﻣﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺳﺮﺍ ﺗﻪﺭﻩﺭﭘﻜﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﺑﯘﻻﺭ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﺑﺎﺝ-
ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺗﯚﻟﻪﺷﻨﻰ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮪ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﯞﻩ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ
ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﺎ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺟﻨﻰ ﺗﯚﻟﻪﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ “ﻣﻪﻧﻤﯘ
ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ“ ﺩﻩﭖ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﭗ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﻣﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺟﻨﻰ
ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﺎﺳﺮﺍ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ
ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻕ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺋﺎﺗﻼﻧﺪﻯ ،ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺟﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻨﻰ
ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﭗ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ .ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﺎﺝ-
ﺋﯩﺮﺍﻗﻰ ﺋﻪﺟﻪﻣﺪﻩ ﺋﯩﺮﺍﻗﻰ ﺋﻪﺟﻪﻣﺪﻩ ﺗﻮﭘﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺟﻼﺭ ﺧﯩﺮﺍﺟﻼﺭﻧﯩﯔ
ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺑﯘ
ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻞ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﮬﻪﺭﺍﺕ ،ﺳﻪﺭﺍﮬﺲ ﯞﻩ ﺑﺎﻳﮕﯩﺰ ﯞﯨﻼﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ
ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﯘ ﺋﯚﺯ ﺩﯙﻟﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ،ﻳﻪﻧﻰ ﻛﯜﺭﺗﺎﻕ ﯞﻩ
ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺗﯧﺰ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮔﯘﺭ ﯞﻩ ﮔﺎﺭﺟﯩﺴﺘﺎﻥ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﻣﯧﯖﯩﺸﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﺩﻯ .ﺑﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻏﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﯞﻩﻗﻪ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ :ﺑﯘ ﺗﺎﻏﻘﺎ
ﻛﯚﭖ ﻗﺎﺭ ﻳﺎﻏﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺑﯘ ﻗﺎﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ-ﺋﯜﭺ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ
ﺋﯩﺪﻯ .ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮬﯧﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻳﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺑﯘ
ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺋﯘﻗﯘﭖ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﯞﻩ ”ﻳﺎﻏﻘﺎﻥ ﺑﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﺎﺭﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟“ ﺩﯦﺪﻯ .ﺑﯘ
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﮕﻪ” :ﻗﺎﺭﻟﯘﻕ“ ﺩﻩﭖ ﻟﻪﻗﻪﻡ ﺑﻪﺭﺩﻯ] .ﺑﯜﮔﯜﻧﻤﯘ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﻟﯘﻕ ﺩﯨﻴﯩﻠﮕﻪﻥ ﻗﻪﯞﻡ
ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ [.ﺑﯘ ﺗﺎﻏﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻣﯘﻳﻪ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﺩﻩﺭﻳﺎﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﺳﻪﻣﻪﺭﻗﻪﻧﺘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﯩﻚ ﯞﯨﻼﻳﯩﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘﺧﺎﺭﺍ ﭼﯩﮕﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺩﻩﺭﻩﺧﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﺘﻰ.ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘﺧﺎﺭﺍ ﭼﯧﮕﺮﯨﺴﯩﺪﺍ
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺋﯧﺴﻪﻥ ﺋﯚﺯ
ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ .ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺋﯚﺯ
ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ  50ﻳﯩﻞ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍﻱ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﺋﻪﻳﻨﻰ
ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﯟﻩﺗﻜﻪﻥ ﻗﺎﻧﻘﯩﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯜﺗﯜﯞﯦﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ
ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺭﻣﺎﻏﺎﻥ ﺗﻪﻏﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻳﯘﺭﺗﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻮﻗﺴﺎﻥ ﻣﯩﯔ ﻗﻮﺷﻘﺎﺭ ﯞﻩ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﻳﯜﺯ ﺋﺎﺕ
ﺳﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﺩﻯ .ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯓ ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺕ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺋﯚﻱ ﻳﺎﺳﺎﺗﺘﻰ .ﺑﯘ ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺕ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ
ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺟﺎﮬﺎﻧﮕﯩﺮﻟﯩﻚ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﺎﻣﺎﻥ-ﺋﯧﺴﻪﻥ
ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺋﻮﯞﻏﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ .ﺗﺎﺳﺎﺩﯨﭙﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺋﻮﻗﻴﺎ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯜﭺ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺋﻮﻕ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺗﯩﻠﯩﻜﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ .ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﻮﻗﻴﺎﻧﻰ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯜﭺ
ﭼﻮﯓ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ،ﺋﯜﭺ ﺋﻮﻗﻨﻰ ﺋﯜﭺ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ :ﺋﻮﻗﻴﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﯜﭺ
ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﻪﯞﻣﮕﻪ ”ﺑﻮﺯﻭﻕ“ ﺩﯦﻴﯩﻠﺴﯘﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻮﻗﻴﺎﻧﻰ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﺷﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ .ﺑﻮﺯﻭﻕ ﺳﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻤﯘ ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﺵ ،ﺑﻮﺯﯗﺵ
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ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ .ﺋﻮﻕ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﯜﭺ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﻪﯞﻣﻨﯩﯔ ﻟﻪﻗﯩﻤﻰ ”ﺋﯜﭼﻮﻕ“ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
ﺑﯘ ”ﺋﯜﭼﻮﻕ“ ،ﺋﯜﭺ ﺗﺎﻝ ﺋﻮﻕ ﺩﯦﻤﻪﻛﺘﯘﺭ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘﻳﺮﯗﺩﻯ :ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﻛﯩﻢ ﻛﻪﻟﺴﻪ ،ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺑﻪﺳﻠﻪﺷﺴﯘﻥ“ :ﺑﯩﺰ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺳﯩﻠﺪﯨﻦ“ ﺩﻩﭖ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ
ﯞﻩ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺴﯘﻥ .ﺑﯘﻻﺭﻣﯘ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ :ﺋﻮﻗﻴﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﺋﺎﺯ
ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ،ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﯓ ﻗﻮﻟﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ .ﺋﻮﻕ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﺍﺯ ﺗﯜﯞﻩﻥ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺳﻮﻝ ﻗﻮﻟﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﻮﻗﻴﺎ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﮫﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﮬﯚﻛﯜﻡ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ ،ﺋﻮﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻟﭽﯩﺪﯗﺭ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﯩﻨﯩﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ
ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑﯘ ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﻳﺎﻗﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ” :ﻣﻪﻥ
ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯘﻡ ،ﺗﻪﺧﺘﯩﻢ ﯞﻩ ﻳﯘﺭﺕ ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻛﯜﻥ ﺳﺎﻍ-ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺗﻪﺋﻪﻟﻠﯘﻗﺘﯘﺭ“ .ﻗﺎﺭﺍ-ﺳﯜﻟﯜﻙ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚﭖ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﭖ ﻣﺎﺧﺘﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ “ﺑﯘ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﭼﺎﺭﻩ-ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﺋﯚﮔﻪﻧﺪﯨﯔ؟“ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ 8.ﻗﺎﺭﺍ-ﺳﯜﻟﯜﻙ ﺋﻪﻣﺪﻯ
ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﻣﯩﺪﻯ .ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﻩﻗﻪﻧﻰ ،ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﺍ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﺵ،
ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ
ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ
ﺋﻮﻏﯘﺯﻏﺎ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﺩﻯ .ﻗﺎﺭﺍ-ﺳﯜﻟﯜﻙ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﻛﻪﻟﺪﻯ .ﻳﯘﺷﻰ ﺧﻮﺟﺎ ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﻰ،
ﺋﻮﻏﯘﺯﻣﯘ ﻳﯘﺷﻰ ﺧﻮﺟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻳﯘﺷﻰ ﺧﻮﺟﯩﻨﻰ ﮬﻪﺩﺩﻯ ﮬﯧﺴﺎﭘﺴﯩﺰ ﺋﯩﻨﺌﺎﻣﻼﺭ
ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺭﺗﯘﻗﻠﯩﺪﻯ .ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﯘﺯﯗﺭ ﯞﻩ ﺭﺍﮬﺎﺕ ﻳﺎﺷﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﻪﻣﻪﺭﻗﻪﻧﺪﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ
ﺑﻪﮒ” ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻮﻥ ،ﺑﻪﻟﺒﺎﻍ ،ﺳﯘﻳﯘﺭﻏﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻗﺎﺭﺍ-ﺳﯜﻟﯜﻛﻨﻰ “ﺋﯘﻟﯘ
ﻟﯩﺒﺎﺱ ﯞﻩ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﺎﻝ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺕ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯚﺗﺘﻰ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻣﯘ
ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ .ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﯩﯔ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ
ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﺩﻯ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﯩﻞ-ﺑﺎﺭﺍﻗﻼﺭ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ
ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺗﯚﻟﯩﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻗﯩﭙﭽﺎﻗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺋﺎﺗﯩﻞ ﯞﻩ ﻳﺎﻣﺎﻧﺴﯘ
ﺑﻮﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻳﯘﺭﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ ﺋﻨﺪﯨﺮ-ﺗﺎﺭﯨﻐﻰ
ﺑﯧﺠﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﻮﺯﯗﻕ-ﺗﯜﻟﯜﻙ ﯞﻩ ﻣﺎﺋﺎﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﺑﯘ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺟﻨﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ
ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﺎﺋﺎﺷﻤﯘ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ .ﻗﯩﭙﭽﺎﻗﻼﺭ ﻗﯩﻞ-ﺑﺎﺭﺍﻕ ،ﺩﻩﺭﺑﻪﻧﺪ ﯞﻩ ﺷﯘ
ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺗﻮﭘﻼﭖ ﻏﻪﺯﯨﻨﯩﮕﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ .ﻗﯩﭙﭽﺎﻗﻼﺭ ﺑﯘ ﻳﯜﺯﺩﯨﻦ ﺷﯘ
ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﻳﯘﺭﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ .ﺋﻮﻏﯘﺯ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﯞﺍﭘﺎﺕ
ﺑﻮﻟﺪﻯ.
)ﺩﺍﯞﺍﻣﻰ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺳﺎﻧﺪﺍ(

