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  يإسإپ بوؤامنئث ظإمئدئ
ظةي زصرةك، ظـةقئللئق ظوغلـذم، ظئـستئكئم ظـةؤالدلئرئم ظإچـإن تصگئـشلئك        

ظـةي  :  ظـصيتتئكئ  ظـةقلئم قارشـئ قوپـذپ     . سأزلئرئمنئ يادئكار قالدذرذش ظئـدئ    
! يإسإپ دئققةت قئلغئن، سأزإثدة يصثئلئـشئپ قاملـا، يامـان ظاتاققـا قالئـسةن             

سـأزلةؤةرگئن، يصثئلئـشئش    : صيتتئم ظأزإمگـة شـذنداق ظـ      -ظويالپ كـأرإپ ظـأز    
.  دةپ ظاتالغــان①» يالثــذق«شــذثا ظــذ . ظئنســسانالرغا خــاس خذسذســيةتتذر

 يامـان،   -نادان كئشئ ياخشئ  . بئلئملئك ظوغذل هةرگئز ظذنئ ظةيئبكة بذيرذمايدذ     
! سةن ظةقئللئق ظةؤالدلئرئثنئث خئزمةتكارئ بول    .  خاتانئ پةرق ظةمتةيدذ   -توغرا
ــةقئللئقالر كأزئتئــپ   شــذ ــدذ، يصثئلئــشئدذ، ظ ــذم، ســأزلئگإچئ ظازئ نداق ظوغل

سأز دصگةن چإإلك ظأتكإزإلگةن تأگئگة ظوخشاش قاياققا يصتئلـسة شـذ           . ظاثاليدذ
شـذثا، مـةن ظإچـإن سـأزلئرئمنئ چإشـئنةلئگةن پـةرزةنت ظـةث            . ياققا كـصتئدذ  

  .ئز، ظوغلذمقةدئرلئك، ظذنئ جايئدا ظئشلئتةلئگةن پةرزةنت جصنئمدئنمذ ظةز
ظذقساث، دذنيـادئكئ پإتـإن خاسـئيةتلئك ظئـشالر بئلئمنئـث سـاخاؤئتئدئن،             

شـذثا، هةرقانـداق    . مئسال ظالساق، بئلئم بئلةن كأككئمذ يول ظصلئش مـذمكئن        
سأزنئ دصمةكچئ بولساث بئلـئم بئلـةن سـأزلة، كئـشئلةرنئمذ بئلئمئگـة قـاراپ               

شايدذ، ظأگةنگةن بئلئملئرئ   ظئنساننئث كأثلئ تإؤئ يوق دصثئزغا ظوخ     . قةدئرلة
ظـذنئ قـةلب دصـثئزئدئن      .  مـةرؤايئتالرغا ظوخـشايدذ    -خذددئ دصـثئزدئكئ ظإنچـة    

ظةجئر قئلئپ سإزإپ چئقئرئپ ظذرذنلـذق جايغـا ظئشلةمتئـسةث، ظـذ سـايدئكئ              
  . تاشتئن پةرقسئز، قئممةتسئز بولئدذ

  خةلقئث ظإچـإن جايئـدا     -شذنئثغا ظوخشاش ظأگةنگةن بئلئملئرئثنئ ؤةتةن    
ــذ     ــةتكإزإش تإگــإل، ظإزإثنئم ــدا ي ــة پاي ــذ بئلئمئــث خةلقق ــسةث، ظ ظئشلةمتئ

  .يذرذتاملايدذ
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ظـذنئثغا  ! بالئلئرئم، بئلئملئك، ظةقئللئق بذلذش نصمئدئگةن ياخـشئ ظـئش        
.  قئممئتئنــئ ظاشــذرغئن-ظصرئشةلئــسةث جايئــدا ظئــشلئتئپ، ظأزإثنئــث قــةدئر

ختلئك ياشاش ظإچإمنذ   جاهان سوراش ظإچإمنذ، خةلقنئ باشقذرذش ظإچإمنذ، بة      
ظادةم بذ دذنياغـا تأرةلگةنـدئن تارتئـپ ظـةقئللئقالر،        . ظةقئل هةم جاسارةت كصرةك   

 قاظئدئلــةرنئ يإرگــإزإپ، ظــةلنئ -بئلئملئكلــةر، جاســارةتلئكلةر ياخــشئ قانــذن
ــشتئ  ــصتةكلةپ كصلئ ــذرذن    . ي ــةتلئك ظ ــةدئرلئك، هأرم ــةث ق ــةدةر ظ ــة ق بإگإنگ

ظادةملةرنئث يامئنئمـذ   . سذپ بذلذپ كةلدئ  بئلئملئك، ظةقئللئق كئشئلةرگة مةن   
  . ظةقئل تاپسا تإزئلئدذ، خةلق ظارئسئدئكئ ناچار ظادةتلةرمذ بئلئم بئلةن تإزئلئدذ

 قئممةتلئك بذلذپ ياشاي دصـسةث،      -ظةي ظوغلذم، بذ دذنيادا بةختلئك، قةدئر     
بئلگئنكئ، ظـادةم   . قولذثدئن كصلئشچة خةلقئثگة ياخشئلئق قئلئشئث الزئمدذر     

  . ةن بذ دذنيادا مةثگإ ياشئمايدذ، پةقةت ياخشئ نامال مةثگإإلك قالئدذدصگ
مةن ظةؤالدلئرئمغا قئلغان بئر ياخشئلئقئم بولذپ قالسذن، ظوقذغذچئالر بةهرة         
ظالــسذن، بــةخت ظإچــإن يــول تاپــسذن دصــگةن نئيةتتــة بــذ كئتــابئمنئ يــصزئپ 

ظذ ساثا  . ظات قويدذم دةپ  » قذتادغذبئلئك«كئتابئمغا  . سأزلئرئمنئ بايان قئلدئم  
ــشئنئ     ــا يصتةكلئ ــذپ نئجــاتلئق يولئغ ــةلتإرإپ، ســصنئ قولذثــدئن تذت ــذت ك ق

  . تئلةميةن
ظوغلذم، سأزلئرئمنئ سةن ظإچإن سأزلئدئم، نةسئهةتلئرئمنئ سةن ظإچـإن         

 كأمـإش قالـسئمذ، هـةرگئز       - دذنيا، ظالتذن  -ساثا مةندئن هةرقانچة مال   . قئلدئم
 دذنيــا دصــگةن خةجلئــسةث تإگــةپ -، مــالپــذل. بــذ ســأزلئرئمگة تــةث كأرمــة

. كصتئدذ، يوقئلئدذ، سـأزلئرئمنئ ظئشلةتـسةث تإگئمـةس بايلئققـا ظصرئشئـسةن           
 كئشئگة مـةثگإإلك هـةمراه بذلـذپ قالئـدئغان قئممـةتلئك مئـراس              -كئشئدئن

  . هصكمةت بئلةن يذغذرذلغان سأزدذر
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ظـةي  . رؤةسئيةت قئلئنغان سأزلةرنئ ظصسئثدة تذتساث پايدئسئ تإگئمةسـتذ       
 خوراملئقتــا ظأتــسذن دةيدئكةنــسةن، ســأزلئرئمنئ -ظوغلــذم، هايــاتئثنئ خذشــال

ظصسئثدة مةهكةم تذتقئنقئ، ظأمسإرإلك ؤة يئگئتلئك چاغلئرئثنئ هـةرگئز زايـة           
ظأمسإرإلك، يئگئتلئك چاغلئرئث تصزال ظأتإپ كـصتئدذ، كـصيئن هـةرگئز           . قئلما

پ تذرغان، خاتئرجـةم چاغلئرئـث      زصهنئث ظذرغذ . قايتئپ كةملةيدذ، ظذنئ قةدئرلة   
ــشئپ      ــدئلنئپ، تئرئ ــشئ پاي ــدئن ياخ ــلئق چاغلئرئث ــإرإلك، ياش ــان ظأمس بولغ

  .قابئليئتئثنئ ظاشذرساث ظأمإرإلك بةخت ظإچإن ظاساس سالئسةن
ظأمسـإرإلك،  . مانا مةن يئگئتلئك چاغلئرئمنئ تإگئتئـپ، قـصرئلئققا يـةتتئم         

بئـراق،  . ئمدئن بةك ظأكإنئمـةن   يئگئتلئك چاغلئرئمنئ بئهذدة ظأتكإزؤةتكةنلئك   
مانـا ماثـا   . ظأكإنإش هةسرةتتئن باشـقا مـصؤة بةرمةيـدئغان قـذرذق دةرةخ ظئكـةن        

 ياش قولئنئ تةگكإزدئ، قذزغذندةك قـارا چـاچلئرئم ظـاق قـذدةك ظاقـاردئ،               50
بئـراق، ظادةمنئـث هايـاتئ      .  يةمتئـشلةرگئمذ بارارمـةن    -ظةجةل يةمتئسة ظـامتئش   

يصزئ تإگةپ قئشقا كئرئدئكـةن، هاياتنئـث       أمرئنئث   هصسابئنئ تإگةتسة، ظ   60
ــا. زوقئمــذ تإگةيدئكــةن ــالئلئق  -ظات  ظاناثغئمــذ قــارا، ظذالرمــذ ســاثا ظوخــشاش ب

چاغلئرئنئ ظأتكإزگةن، ياشـلئق گإلئـستانئدئن هوزذرالنغـان، قـصرئلئق كـصلئپ            
ظذنـداق  . ظصسئثدة بولسذنكئ، بـذ هـال سـاثئمذ كـصلئدذ         . هةممئنئ تارتئؤالدئ 

ظـويالنغئن، مـةن ظةسـلئ سـأزإمنئ        ظوبـدان   ! انداق قئلئـشئث كـصرةك؟    بولسا ق 
  .باشالي

قـذياش  . سةن ظةمدئ ماثـا ظةگئـشئپ ظادالـةت دألئتئنـئ زئيـارةت قئلغـئن             
ــةخت ظةلچئــسئ    خئــسلةتلئك شــاه كإنتذغــدئ ظئلئــگ بئلــةن ظذچراشــقئن، ب

 پاراسـةت ظئگئـسئ ظأگـدإملئش بئلـةن         -ظايتولدئ بئلـةن سئرداشـقئن، ظـةقئل      
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  .بولغئن، ظودغذرمئشنئث ظاچچئق هةسرةتلئرئدئن ظئربةت ظالغئندوست 
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   كإنتذغدئ ظئلئگ-قذياش خئسلةتلئك شاه. 1
 پاراسةتتة باش بولغـان دانـا ؤة        - ظئدراكتا ظإستإن، بئلئم   -زامانئمئزدا ظةقئل 

 شـأهرئتئ دذنياغـا تارالغـان كإنتذغـدئ         -ظذ نام . دانئشمةن بئر پادئشاه بار ظئدئ    
 كأكــسئ كــةث، تــةبئظئتئ دذرذس، مئجــةزئ -ظــذ قــارنئ. ئظــاتلئق خــان ظئــد

ظـذ ظـةقئللئق ؤة     . مذاليئم، سأزئ بئلةن هةركئتئ بئردةك بولغـان خاقـان ظئـدئ          
ظـذ ظادالـةت    . بئلئملئكلئكئ بئلةن يامانالرغـا ظـوت، دإمشةنلةرگـة ظاپـةت ظئـدئ           
  .بئلةن دألةت سوراپ پإتإن ظةلنئث هئمايئسئگة ظصرئشكةن ظئدئ

گ ظاشذنداق پةرزةنتلئرئ بئلةن كإن بئلةن ظايدةك جاهاننئ        كإنتذغدئ ظئلئ 
دألئتئدة كئم ظةقئل كامئل بولـسا ظـذنئ يـصنئغا تارتئـپ ظـورون              . يورذتقان ظئدئ 

شـذنداق  . بةردئ، كئم بئلئملئك بولسا ظـذنئ يذقـذرئ كأتـإرإپ ظـةزئز قئلـدئ             
ق، قئلئپ كإنتذغدئ ظئلئگنئث ظوردئسئغا دذنيادئكئ ظـةث بئلئملئـك، ظـةقئللئ          

شذنداق بولسئمذ ظذ دألةت ظئشلئرئدا يةنئال      . پاراسةتلئك كئشئلةر توپالنغانئدئ  
ــك     ــشلئرئنئ يإرةكلئ ــةت ظئ ــئ، دأل ــصس قئالتت ــانلئقئنئ ه ــذق قئلئؤاتق يالغذزل
ظإستئگة ظاالاليدئغان تصخئمذ قابئل كئـشئلةردئن بئرةرسـئنئث بذلذشـئنئ ظـارزذ            

  .قئالتتئ
ز ظولتـذرذپ خئيالغـا پـاتتئ، كـأثلئ         كإنتذغدئ ظئلئگ بئر كإنئ ظأزئ يالغذ     

شاهلئق ظئشئ بإيإك ظئش، بئـراق      :  ظأزئگة شذنداق دةيتتئ   -يصرئم بذلذپ، ظأز  
ظةمما، بذ ظئشالرنئ ماثا ياردةملئشئپ     . ظذنئث ظئشئمذ كأپ، باش ظاغرئقئمذ توال     

ظأزإم يالغذز . كأثإلدئكئدةك قئالاليدئغان ظادةملةرنئ تاپماق تولئمذ قئيئن ظئكةن      
ــة ــا چئقاملاميــةن  دأل ــپ ظايئغئغ ــشلئرئنئ قئلئ ــذن ظئ ــذنچة نذرغ ــا . تنئث ش ماث

ظئشئنئث يولئنئ بئلئـدئغان، ظـةقئل ؤة بئلئمـدة باشـقئالرغا بـاش بوالاليـدئغان               
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بصـشئدئن كـأپ ظئـشالرنئ ظأتكإزگـةن ظـةقئل          . ظادةمدئن بئـرئ بولـسا بـذالتتئ      
 جــةبرئث ظــةلنئث ظئــشلئرئدا يــاراملئق ياردةمچئــث بولــسا،: ظئگئلئــرئ بئلئــپ

  . تإزإم ظوبدان يإرإشئدذ، دصگةنئكةن-ظازئيئپ قانذن
كإنتذغدئ ظئلئگ ظأزئ ظارزذ قئلغاندةك يـاردةمچئنئ تاپاملئغانـدئن كـصيئن،           

ظـذ شـذنداق جاپـالئق      . بارلئق ظئشلئرئنئ ظأزئ يةث تإرإپ ظئشلةشكة باشلئدئ      
  .ظئشلئدئكئ، ظةلنئث راهئتئ ظإچإن ظصغئر مصهنةت چةكتئ

داظـئم  . م، هاالؤةت ظئزدئگةن ظـادةم مـصهنةت قئلئـشئ كـصرةك       شذنداق ظوغلذ 
ظورنـــذث يذقـــذرئ .  ظةلـــةم هـــةمراه بذلـــذپ يإرإيـــدذ-شـــادلئق بئلـــة قايغـــذ

يـاش چوثايغانـسئرئ كـصيئدئغان      . كأتإرإلگةنسئرئ، باش ظاغرئقئثمذ كأپئيئـدذ    
  !بأكمذ چوثئيئدذ ظةمةمسذ؟

 ظـةهؤالئغا   -هـال شذنداق قئلئپ كإنتذغدئ ظئلئگ ظةل ظارئـسئغا خـةلقنئث          
 قــذالق بولئــدئغان نازارةتچئلــةرنئ ظــةؤةتتئ، يارامــسئز ظةســكئلةرنئ ظــةل -كــأز

ظذنئث شذنداق سةگةكلئك بئلةن باشقذرذشنئث خاسـئيئتئ       . ظئچئدئن تازئلئدئ 
  . شأهرئتئ تصخئمذ كأتإرإإلشكة باشلئدئ-بئلةن بةختئ تصخئمذ نذرلئنئپ، نام

ار ياشـاش ظئنتـايئن مـذهئم، دألـةت         ظوغلذم، ظادةم ظإچإن بـذ دذنيـادا هذشـي        
ظـــةلنئث بـــةختئ ؤة ســـةلتةنةتئنئث ظـــذزذن . ظئـــشلئرئدا تـــصخئمذ شـــذنداق

بذ هةقتة بئر شـاظئر مذنـداق   . داؤاملئشئشئ ظإچإن ظاشذنداق هذشيارلئق كصرةك  
  :دصگةن

  ظويغاقلئق ؤة ساقلئقنئ ماختئدئ ظةر،
  .غاپئللئق بئلةن تةر تإمةنلةپ كإلةر

  ، پإتإن ظئشتا سةن،غاپئل بوملا ساقالن
  .تئلة ظئككئ دذنيا بذ ساقلئق بئلةن
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ــادةم    ــةن ظــ ــةگةكلئك بئلــ ــدذ، ســ ــذت قئلئــ ــادةمنئ نابــ ــةملئك ظــ بئغــ
بئخذتلذق ظةلگة ظاپـةت كةلتإرئـدذ، هذشـيارلئق        . ظذثذشسئزلئقالردئن ساقلئنئدذ 

  .ساظادةت ظصلئپ كصلئدذ
ظـةل  كإنتذغدئ ظئلئگ شذنداق ظويغـاق ؤة سـةگةك بذلـذپ ظادالـةت بئلـةن               

ــصرئقتئن ســذ    ــأرة بئــر ظ ــصيئدئ، قــوي بئلــةن ب ســورئغانلئقئ ظإچــإن ظــصلئ ب
ظذنئ دوستلئرئ قوللئـدئ، دإمشـةنلئرئ بـاش ظصگئـشكة          . ظئچةلةيدئغان بولدئ 

ــدئ  ــذر بول ــدارلئق،    . مةجب ــدئغان ظئقتئ ــةتنئ ياقالي ــايالردئن ظادال ــسئ ج هةرقاي
  .ر بذلذپ تذرذشتئظئستئداتلئق كئشئلةر كصلئپ ظةتراپئغا توپلئنئپ پةرمانبةردا

شذنداق ظوغلذم، ظةلدة ظادالةتلئك قانذن يولغا قذيذلئدئغان بولـسا، خـةلقنئث           
 خـذلقئ ياخـشئ     -هأكإمـدارنئث مئجـةز   .  كإنلئرئ تولئمذ ياخـشئ بولئـدذ      -هال

 . بولسا، ظذ ظةلنئث بةختئ
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 ظايتولدئنئث كإنتذغدئ ظئلئگنئث خئزمئتئگة. 2
   قذبذل قئلئنغانلئقئ

ظـذ  . نئدئن يئراق بئـر يـذرتتا ظايتولـدئ ظـاتلئق بئـر كئـشئ ياشـايتتئ               ظاستا
 ظئــدراكتا، -ظــوغالن شــذنداق قامــةتلئك، كصلئــشكةن يئگئــت ظئــدئكئ، ظــةقئل

 ظةخالقتا زامانئسئنئث يصگانئـسئ ظئـدئ، سأزلئـسة تئلئـدئن هةقئقـةت             -ظةدةپ
ظــذ . تامــاتتئ، چئرايلئــق هأســنئگة قارئغــان كئــشئنئث كــأزئ قامئــشاتتئ      

ــةجئركإن ــا ظئچــئ پذشــذپ،   -لئرئنئــث ظ ــسئز ظأتإؤاتقانلئقئغ ــسئز، مةنئ  تأهپئ
بذرذقتذما بذلذپ يإرإؤاتقان كإنلةرنئث بئرئـدة كإنتذغـدئ ظئلئگنئـث داثقئنـئ            

ظئلـئم  :  ظإزئگة شـذنداق دصـدئ     -ظذ ظأزئنئ دةثسةپ كأرإپ ظأز    . ظاثالپ قالدئ 
ــإنلئرئم    ــشقا ك ــذ، نئمئ ــدا تذرئمةن ــةممئنئث ظالدئ ــة ه ــةردة  ؤة پةزئلةتت ــذ ي نئ ب

كإنتذغــدئ ظئلئگنــئ ظئقتئــدار !  بئكــار زايــة قئلئــپ ظأتكإزئمــةن؟-بئكــاردئن
ــدئم    ــةتلئك دةپ ظاثلئؤئ ــسئق، قابئلي ــصغئر بص ــدئغان، ظ ــئ قةدئرلةي . ظئگئلئرئن

 قئممئتئنئ ياخشئالر بئلئـدذ، بئلئملئكلـةرنئث قةدرئگئمـذ         -ياخشئالرنئث قةدئر 
ــصتئدذ  ــةر ي ــة شــذ بئلئملئكل ــادان. يةن ــةلؤة، ن ــةدئر ت ــشئلةر بئلئمنئــث ق  - كئ

  !قئممئتئنئ نةدئن بئلسذن؟
ظذ يذقذرئقئ خئياللئرئـدئن كـصيئن كإنتذغـدئ ظئلئگنئـث هوزذرئغـا بـصرئش              

مـةن يذرتذمـدئن ظايرئلئـپ يـات        «. قارارئغا كصلئپ، تةييارلئق قئلئشقا باشلئدئ    
ن  مذساپئرلئق، غصرئبلئق دصگة   - دةيتتئ ظذ ظأز ظإزئگة،    -يذرتقا كصتئپ بارئمةن،  

 نئ كئـشئلةرنئث بصـشئنئ      -غصرئبلئق دصگةن نئ  . ظادةم ظإچإن بةك ظصغئر ظئش    
 پإچـةك تولئمـذ الزئـم بولئـدذ، قـولئ قئـسقا ظـادةم               -يات يذرتتا پـذل   . قايدذرغان

شذنداق قئلئپ ظذ   » .شذثا، كأپرةك ظاقچا ظصلئؤصلئشئم الزئم    . سارغئيئپ قالئدذ 
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  .يصتةرلئك ظصلئپ يولغا راؤان بولدئپذلنئ 
ــةبئر  ظايت ــأپ ج ــايئتئ ك ــةپةردة ناه ــدئ س ــاخئرئ  -ول ــپ، ظ ــاالرنئ تارتئ  جاپ

بئراق، ظذ بذ شةهةرگة    . كإنتذغدئ ظئلئگ تذرذشلذق پايتةختكة كصلئپ چإشتئ     
  .كصلئپ ياخشئراق بئر قونالغذ تاپاملاي، كةثرئ ظالةم ظذنئث ظإچإن تار تذيذلدئ

  مذساپئرالرنئ قةدئرلة: تةنبئه
ــادةم تارتئنئــپ يــصثئ  شــذنداق ظوغلــذم، ظــأزئ كــصلئپ ب  اقمئغــان ظةلــدة ظ
 بئلئشلئرئ بوملئغاندئن كصيئن قارئغذ -كصلئندةك تئلئ تذتذلذپ قالئدذ، تونذش    

شذثا، يذرتذثغا سئرتتئن كةلگـةن كئـشلةرنئ       . كئشئگة ظوخشاش يولدئن ظازئدذ   
ظةيئبكة بـذيرذما، كةمـسئتمة، بولـسا ظـذالرغا يـاردةم قئلئـپ ظادئمئگـةرچئلئكنئ               

رغا ياخشئ مذظامئلئدة بذلذپ، ظاش بصرئپ قورسئقئنئ تويغـذز، سـذ           ظذال. يةتكإز
  .بصرئپ ظذسسذزلئقئنئ قاندذر

*       *       *  
ــإنلئرئنئ       ــپ ك ــازابئنئ تارتئ ــصرئبلئق ظ ــةزگئل غ ــر م ــصلئ بئ ــدئ خ ظايتول

ــإزدئ   ــدة ظأتك ــذرمئلئق ظئچئ ــةن    . بذرذقت ــشئلةر بئل ــصرئ كئ ــةر ظأتكةنس كإنل
 يـورذق، سـةمئمئي مذظامئلـة       -ئچئككة ظذچـذق   ك -ظذ چوث . تذنذشذشقا باشلئدئ 

  . بذرادةرلئرئمذ كأپئيئشكة باشلئدئ-قئلغانلئقئ ظإچإن تصزال دوست
  ظأزإث ياخشئ بولساث ظالةم سصنئثكئ: تةنبئه

شذنداق ظوغلذم، ظادةم ياخشئ بولـسا هةرقانـداق جايغـا بارسـا ظأزئگـة يـصقئن                
 ظةسكئدئن هةممة ظـادةم بئـزار       .ياخشئالرنئ قةدئرلةيدذ ياخشئالر  . دوست تاپااليدذ 

شـذثا،  . دصگةن گةپ شـذنئثدئن چئققـان     » ياماندئن يا بويئغئچة قاچ   «بولئدذ،  
ــشئ     ــان ياخ ــدة بولغ ــتانة مذظامئلئ ــةمئمئي، دوس ــة س ــداق ظادةمگ ــةن . هةرقان س

ــةس      ــقئالرنئ پ ــدذ، باش ــصنئ قةدئرلةي ــقئالرمذ س ــسةث، باش ــقئالرنئ قةدئرلئ باش
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  .مايدذكأرسةث، ظذالرمذ سصنئ كأزگة ظئل
*       *       *  

ظايتولدئ پايتةختكة كصلئپ تذنذشقان دوستلئرئ ظارئسئدا كإسةمئش دصـگةن         
ظذ ظايتولدئنئث بذ شةهةرگة كإنتذغدئ ظئلئگنئـث       . ياخشئ بئر كئشئ بار ظئدئ    

ــدئ   ــةنلئكئنئ ظذققانئ ــةن كةلگ ــدئ بئل ــئش ظإمئ ــئ قئل كإســةمئش . خئزمئتئن
ياخـشئ تونـذيتتئ، خـاس هاجئـپ        كإنتذغدئ ظئلئگنئث بئـر خـاس هـاجئپئنئ         

  .بئلةن كأرإشإپ ظذنئ ظايتولدئنئث ظةهؤالئدئن خةؤةردار قئلدئ
 مةن ظـذنئ كـأرةي،      - دصدئ هاجئپ،  - ظاؤال مةن بئلةن بئر كأرإشسذن،       -

ظاندئن بـذ ظئـشنئ كإنتذغـدئ ظئلئگكـة مةلـذم قئلئـپ، ظـذنئث قاچـان قذبـذل                   
  .قئالاليدئغانلئقئنئ سوراي

  :ث خةؤئرئنئ ظاي تولدئغا يةتكإزدئكإسةمئش خاس هاجئپنئ
 ظةي ظايتولدئ، هاجئپ ظاؤؤال مةن بئلةن كأرإشسذن دةيـدذ، بـصرئپ ظـأز            -

مـصنئث دصـگئنئم ظأزإثنئـث دصـگئنئگة        . ظاغزئث بئلةن مةقسئتئثنئ بايان قئل    
. بئر كئشئنئث ظئشئنئ يةنة بئر كئشئ هةرگئزمذ ظأزئدةك قئالملايـدذ         . يةمتةيدذ

ن ظةث كإيـإمإلك كئـشئمذ ظأزإثگـة ظإزإثـدةك كأيـإمإلك            بذ دذنيادا سةن ظإچإ   
  . دصدئ-بوالملايدذ،

ظــذالر ظــأز ظــارا . خــاس هاجئــپ ظايتولــدئنئ ناهــايئتئ قئــزغئن كإتإؤالــدئ 
ظايتولدئمذ كأثلئـدة ظويلئغـانلئرئنئ يوشـذرماي خـاس         . سئردئشئپ تذنذشذشتئ 

  : هاجئپقا ظصيتتئ
ث ظذلـذغ نـامئنئ كـأپ        ظةي دألةمتةن هاجئپ، مةن كإنتذغـدئ ظئلئگنئـ        -

ظةگــةر . شــذثا، ظــذنئث خئزمئتئنــئ قئلئــشنئ كإتــإپ تذرذپتئمــةن. ظاثلئــدئم
هاجئپ جانابلئرئ مذناسئپ كأرسة، كإنتذغدئ ظئلئگنئ مصنئث بذ تئلئكئمدئن         
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  .ؤاقئپالندذرغاي، دصگةن ظإمئدتئمةن
 خـذلقئ ؤة پـةزئلئتئنئ      - تـذرقئ، مئجـةز    -خاس هاجئپمذ ظايتولدئنئث تـةقئ    

هةقئقةتـةن  «ذنئثغا ظاپئرئن ظوقذدئ ؤة چئن كأثلئدئن قايئل بولـذپ،          كأرإپ ظ 
  .دةپ ظويلئدئ» ظئلئگ خئزمئتئگة مذناسئپ ظئكةن

ظةي ظوغلذم، كئشئلةرنئث ياخشئ كأرإشئگة ظصرئـشكةن كئـشئلةر شـذنداق           
كئم باشقئالرنئث ياخشئ كأرإشئگة ظصرئشسة، ظـذنئث  ظـةيئبئ بولـسئمذ            : دةيدذ

ئدذ، ياخشئ كأرمئگةن ظادةمگة پةزئلةتلئرئمذ ظةيئب بذلذپ       پةزئلةت بذلذپ كأرئن  
  .تذيئلئدذ

 - دصـدئ خـاس هاجئـپ،      - ظالدئرماي مصنئث خةؤئرئمنئ كإتـإپ تـذرغئن،       -
 تـةرئپئثنئ قئلئـپ، ظئـشلئرئثنئث       خاتئرجةم بـولغئن، مـةن ظئلئگكـة ياخـشئ        

چـة قايتئـپ تـذرغئن، هةرقانـداق        هازئر. ظوثذشلذق بولذشـئغا كـإچ چئقئرئمـةن      
ظالـدئراپ قئلغـان    . شقا ظالدئراپ قول تئقئپ قويسا ظذزذنغا سـوزذلذپ كـصتئدذ         ظئ

هةرقانـداق ظئـشنئث پـةيتئنئ كإتـإش        . ظئش ظاخئرئ ظادةمنئ پذشاميانغا قويئدذ    
  .الزئم، هصچقانداق ظئش ظأز قةرةلئدئن بذرذن ياكئ كصيئن ؤذجذدقا چئقمايدذ

ظـاثالپ، رةمهـةت    شصرئن سـأزلئرئنئ    ظايتولدئ خاس هاجئپنئث قئممةتلئك     
  .ظصيتئپ تذرالغذسئغا قايتئپ كةتتئ

بئر كإنئ خاس هاجئپ ياخشئ بئر پذرسـةتنئ تـصپئپ ظايتولـدئنئث بـارلئق              
  .ياخشئ پةزئلةتلئرئنئ ظئلئگكة سأزلةپ بةردئ

ظئلئگــدة ظايتولــدئ بئلــةن كأرإشــإش ظئــستئكئ تذغذلــذپ، هاجئپقــا ظــذنئ 
 دةرهال بئر غذالمنئ ظـةؤةتئپ      خاس هاجئپ . هوزذرئغا چاقئرتئشنئ ظةمئر قئلدئ   

  .ظايتولدئنئ چاقئرئپ كصلئپ ظئلئگ بئلةن كأرإشتإردئ
 قاظئـدة   -ظايتولدئ خذرسةنلئك بئلةن ظئلئگنئث هوزذرئغا كئـردئ ؤة ظـةدةپ         
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ــصيتتئ     ــةرنئ ظ ــذر مةدهئيل ــة چوثق ــدئ ؤة ظئلئگك ــاالم قئل ــةن س ــگ . بئل ظئلئ
تئ، ظايتولــدئنئث  قــامئتئنئ كــأرإپال كــأثلئ يــورذپ كــةت-ظايتولــدئنئث قــةددئ

سورئغان سذظالالرغا بةرگةن جاؤابلئرئدئن ظذنئ خصلئ چإشـةندئ هـةم ظذنئثـدئن            
  .دةپ ظئجازةت بةردئ» مةقسئتئثنئ بايان قئل«ظارقئدئن ظايتولدئغا . سأيإندئ

 قاظئـدة بئلـةن سـأز باشـلئدئ         - دةپ ظـةدةپ   - ظـالئيلئرئ،   ظةي بةختلئك  -
ــدئ، ــةلنئث خئزمئتئ -ظايتول ــگةن ظ ــادةم دص ــث    ظ ــارقئلئق ظأزئنئ ــئش ظ ــئ قئل ن

مةن ناهـايئتئ ظـذزذن مذسـاپئلةرنئ بصـسئپ ظالئيلئرئنئـث           . قئممئتئنئ تاپااليدذ 
. بإگإن دئدارئثنئ كـأرإپ ظارزذيـذم قانـدئ       . خئزمئتئنئ قئلئش ظإچإن كةلدئم   

ظالئيلئرئدئن ظأتإنإشإم شذكئ، تةلئپئمنئ رةت قئلمـاي خئزمئتئثگـة سالـساث،           
ــةت   ــةن خئزم ــئم بئل ــان دئل ــأزإمنئ    ج ــإن ظ ــئ ظإچ ــةن خئزمئت ــپ، ؤةت  قئلئ

  .بصغئشلئغان بوالتتئم
ــگ   ــدئ ظئلئ ــدئ    «كإنتذغ ــادئمئمنئ ظةم ــان ظ ــارزذ قئلغ ــصرئ ظ ــدئن ب ظذزذن

  .دةپ ظويالپ، ظايتولدئنئ ظئشلئتئپ كأرإپ باقماقچئ بولدئ» تصپئپتئمةن
 سةن ماثا يارئدئث، بذنئثدئن كصيئن ماثا يـصقئن تـذرذپ سـاداقةمتةنلئك             -

زمئتئمنئ قئل، تأهپـة كأرسةتـسةث مةندئنمـذ ظئهـسانالرنئ ظالئـسةن،            بئلةن خئ 
 دصـدئ   -خئزمئتئث جايئدا بولـسا، ظةجرئثگـة مذناسـئپ مـذكاپاتقا ظصرئشئـسةن،           

  .كإنتذغدئ ظئلئگ
ظايتولدئ كإنتذغدئ ظئلئگكة باش قذيذپ تةزئم قئلئپ، رةمهةت ظـصيتتئ ؤة           

  .ئظذنئث بئلةن خوشلئشئپ، خذشال هالدا ظوردئدئن چئقت
 

*       *       *  
ــذنئثدئن  ــان ش ــدئ ج ــصيئن ظايتول ــة   -ك ــةلنئث خئزمئتئگ ــةن ظ ــئ بئل  دئل
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ظـذ خئزمةتتـة    . ظذ ظئشالرنئ سادئقلئق بئلةن ظادئـل قئالتتـئ       . كئرئشئپ كةتتئ 
ــاتتئ ظئلئگمــذ ظــذنئثغا ياخــشئ كــأزدة قارئــدئ،  . كإمنــذكإن نةتئجــة يارئتئؤات

أپ جةهةتلــةردئن ســئناپ كــ. غةخمورلــذق قئلئــپ ظــورنئنئ ظأســتإرإپ تــذردئ
ــشكةنلئكئگة     ــة ظصرئ ــدئن بئرگ ــدةك ياخــشئ خادئم ــارزذ قئلغان ــأزئ ظ ــأرإپ، ظ ك

  .ظئشةندئ
شذنداق ظوغلذم، ظـادةم قانـداق يـةردة خئزمـةت قئلـسذن، ياخـشئ خئزمـةت               

ظذتذقلذق خئزمةت بئلةن تأؤةن ظذرذنـدئكئ      . قئلغان ظادةم قةدئرلةشكة ظصرئشئدذ   
نيادا هصچكئم ظةمگةكسئز، مصهنةتـسئز مةقـسةتكة       دذ. كئشئلةرمذ ظذلذغ سانئلئدذ  

ظذتذقلذق خئزمةت قئلغان كئـشئ تـأردئن ظـذرذن ظالئـدذ، يارامـسئز             . يصتةملةيدذ
 .ظادةم هةرقاچان پةگادا قالئدذ
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 بةخت خئسلةتلئك ظايتولدئنئث ظأزئنئث سإپةتلئرئنئ. 3
  بايان قئلغانلئقئ

تذرذپ ظايتولدئ بئلةن سئردئشئـشنئ     بئر كإنئ كإنتذغدئ ظئلئگ يالغذز ظول     
دئ، ظايتولـدئ خذشـال هالـدا ظوردئغـا     ذؤصـ ظـذنئ چاقئرتقذز  . كأثلئ خاالپ قالدئ  

ظئلئـگ ظـذنئ ظولتذرذشـقا تـةكلئپ       . تـذردئ كئرئپ كإنتذغدئنئث ظالدئـدا ظـأرة       
  .قئلئپ ظذرذن كأرسةتتئ

ن ظاجايئپ ظئش، ظايتولدئ ظئلئگ كأرسةتكةن ظذرذندا ظولتذرماستئن، يصنئدئ       
بئر توپنئ چئقئرئپ تـصگئگة قذيـذپ ظولتـذردئ، ظئلئـگ بـذ ظئـشتئن هـةيران                 

ــدئ ــأزئنئ      . قال ــتئن ك ــاؤاپ بةرمةس ــدئ ج ــصلئؤصدئ، ظايتول ــةپ ق ــگ گ ظئلئ
  .يذمذؤالدئ، ظئلئگ يةنة گةپ ظاچتئ، بذ چاغدا ظايتولدئ يإزئنئ ظأرإؤالدئ
  :دئظايتولدئنئث بذ بوملئغذر قئلئقلئرئ كإنتذغدئ ظئلئگنئ غةزةپلةندإر

 ظــةي ظايتولــدئ، نئمــة بوملئغــذر قئلئقالرنــئ قئلئــسةن، ظــأزإثنئ نئمــة  -
دانئـشمةنلةر  !  هـة  -چاغالپ قالـدئث، ظالـدئراپ سـاثا قـول بـصرئپ قذيذپتئمـةن            

چاال پئشقان ظاش قورساقنئ ظاغرئتئدذ،     ظالدئراپ قئلغان ظئش خام قالئدذ،      : شذثا
  ذنلئرئث بذ؟ماثا كأرسةتكةن نصمة ظذي. دةپ توغرا ظصيتقان ظئكةن

 دةپ ظأزئنئث بذ قئلئقلئرئنئث مةنبةسـئنئ       - ظةي ساخاؤةتلئك ظالئيلئرئ،   -
 غـةزةپ ظوتـذثنئ ظذنچـة الؤذلـدامتا، نئمـة           -چإشةندإرإشكة باشلئدئ ظايتولدئ،  
  گذناهئم ظإچإن بذنچة چصچئلئسةن؟

كإنتذغــدئ ظئلئــگ ظايتولدئــدئن هــصلئ قئلغــان هأرمةتــسئز قئلئقلئرئنئــث 
  . ؤة كايئپ كةتتئمةنئسئنئ سورئدئ

ظايتولدئ كإإلپ كةتتئ ؤة يذقذرئقئ نذرمالسئز ظئشلئرئنئث سئرئنئ يصشئپ         
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  :بةردئ
بذنئثـدئكئ  .  ظالئيلئرئ، مةن يذقذرئقئ قئلئقالرنئ بئلئپ تذرذپ قئلـدئم        -

.  خـذلقئنئ ظذقتـذرذش ظئـدئ      -مئجـةز )  ساظادةتنئث -بةخت(مةقسةت ظأزإمنئث   
رماي، توپنئـث ظإسـتئدة ظولتـذرغانلئقئمنئث       ظالئيلئرئ كأرسةتكةن ظذرذندا ظولتذ   

سةؤةبئ، ظأزإمنئـث توپقـا ظوخـشاش يـذمئالق شـةكئللئك، بئـر ظذرذنـدا مـذقئم                 
ماثــا كــإإلپ قارئغئنئثــدا كــأزإمنئ . تذرمايــدئغان ظــادئتئمنئ ظذقتــذرذش ظئــدئ

يذمذؤالغانلئقئم، بةخت دصگةن خذددئ قارئغـذغا ظوخـشاش كـئم قولئغـا پذتالشـسا              
قايتــا سـأز ظاچقئنئثـدا يــإزإمنئ   . ، دصــگةندئن بئـشارةت ظئـدئ  شـذنئال تذتئـدذ  

كأپ ظئشئنئپ كةمتة، ظـذ تذراقـسئز، تـصزال يـإز           ) بةختكة(ظأرإؤالغئنئم ، ماثا    
  .ظأرإيدذ، دصگئنئم ظئدئ

  : كإنتذغدئ ظئلئگ بذ چإشةندإرإشلةرنئ ظاثلئغاندئن كصيئن
ذلـدذردذث،   توغرا سأزلةپ گذناهئثنئث ظأزرئـسئنئ ظـصيتئپ ظـأزإثنئ قذت          -

ــداق      ــذنئث قان ــة؟ ظ ــة ظئگ ــداق پةزئلةتلةرگ ــةخت قان ــصيتقئن، ب ــا ظ ــدئ ماث ظةم
  . دةپ سورئدئ-خذسذسيةتلئرئ بار؟

ظـارمئنئ بةختكـة ظصرئـشئش، شـذثا        - ظالئيلئرئ، كئشئلةرنئث بارلئق ظارزذ    -
. ظئنسانالر شذ بةختنئ يارئتئش ؤة شذ بةختنئ قولغا كةلتإرإش ظإچإن تئرئشئدذ          

 -ا هـوزذر  بـةخت قةيـةردة بولـس     . ث مئجةزئ مذاليئم، سـأيإمإلك    چإنكئ، بةختنئ 
كـئم  . هاالؤةت شذ يةردة بولئدذ، مصهنةت، مذشةققةت بةخت بـار يـةردئن قاچئـدذ            

بةختكة هأرمةت قئلسا ظإمئدئنئ تاپئدذ، ظةگةر بـةخت بئلـةن قارشئلئـشئدئكةن            
  .ياكئ بةختنئث ظادئتئگة خئالپ يول تذتئدئكةن ؤةيران بولئدذ

ــةخت- ــصيتئپ     ب ــدئ ظ ــذم، ظةم ــصلئدئغانلئقئنئ ظذقت ــصلئپ ك ــةت ظ نئث ظام
 دةپ سـورئدئ كإنتذغـدئ      - نذقسانلئرئ بـار؟   -بةرگئنة، بةختنئث قانداق ظةيئب   
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  .ظئلئگ
 لـصكئن   - دةپ جاؤاب بةردئ ظايتولـدئ،     - ظالئيلئرئ، بةختتة ظةيئب يوق،      -

ــدذ    ــةت قئلئـ ــار دةپ تأمهـ ــةيئبئ بـ ــشئلةر ظـ ــةزئ كئـ ــةختنئث  . بـ ــذالر بـ ظـ
ظةسلئدئن ظالغاندا تذراقسئزلئقئ   . سئزلئقئدئن ظاغرئنئپ بةختتئن ياماناليدذ   تذراق

چإنكئ، ظذ ظـأزئ ظإچـإن يـصثئ نةرسـة ظئـزدةپ            .ظذنئث ظإچإن ظةيئب ظةمةس   
 لـةززةت، خذشـاللئق ؤة      -يإرإيدذ هةم يصثئلئنئپ تذرذشنئ خااليدذ، پإتإن تـةم       

سـئلةردة نئمـة لـةززةت      كونا، ؤاقتئ ظأتكـةن نةر    ! هوزذر يصثئدا بذلئدذ ظةمةمسذ؟   
يصثئ نةرسـئنئث ظالدئـدا     ! كئشئلةرنئث ظئزدةيدئغئنئمذ شذ لةززةتقذ؟   ! بولسذن

كونا نةرسئنئث نصمة كـصرئكئ بولـسذن، ياخـشئ نةرسـئلةر تـذرغان يـةردة يامـان                 
  !نةرسئنئث نصمة الزئمئ

  يصثئ شةيظئ يصثئلمةستذر: تةنبئه
، ظالـةم پةيـدا بولغانـدئن       ظةي پةرزةنت، يصثئلئق ظئزدة هةم ظأزإثنئ يصثئال      

تارتئــپ هازئرغئچــة كونــا بئلــةن يــصثئنئث ظاملئشئــشئ ظإزإملــةي داؤاملئــشئپ 
ظئنسانالر ظأزإلكسئز ظـأزئنئ، تذرمذشـنئ، ظـصثئنئ يـصثئالپ تـةرةققئ            . كةلدئ

ظئنــسانئيةت تــارئخئ جةريانئــدا كونــا سئياســئي تإزإمنئــث . قئلئــپ كصلئــشتئ
 قـاالق قانـذننئث ظورنئغـا يـصثئ، ظئلغـار           ظورنئغا يصثئ سئياسـئي تـإزإم، كونـا،       

قانذن، كونا مةدةنيةت كأز قارشئنئث ظورنئغا يصثئ مةدةنيةت كـأز قارشـئ، كونـا              
ظاثنئث ظورنئغا يصثئ ظـاث، كونـا شـةيظئنئث ظورنئغـا يـصثئ شـةيظئ ظاملئـشئپ                 

بذنــداق ظاملئــشئش ؤة يــصثئلئنئش هازئرغئچــة بئــر مئنذمتــذ توختــاپ  . تــذردئ
ظارزذســـئدئكئ، نكئ، بذنـــداق بذلذشـــنئ كئـــشئلةرنئث چـــإ. قـــالغئنئ يـــوق

ــشئنئث     ــشنئث، ظأزگئرئـــ ــصهتئياجئدئكئ يصثئلنئـــ ــشئدئكئ، ظـــ ظئنتئلئـــ
كئــشئلئك . ظإزإلكــسئزلئكئ جةهــةتتئكئ مذظةييــةن قانذنيــةت بةلگئلئگــةن    
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 جـذل كئيئمنـئ دةسـتةك قئلئـپ تئلـةمچئلئك           -تذرمذشقا نةزةر سالغئن، جـذل    
ئلــةرنئ هصــسابقا ظاملئغانــدا، يــصثئ كئيــئم قئلئــشقا ظادةتلئنئــپ كةتكــةن دئؤان

. كئيئپ ظذنئثـدئن هوزذرلئنئـشنئ خالئمايـدئغان ظـادةم ناهـايئتئ ظـاز تـصپئلئدذ           
ــصلئدذ    ــصلئپ ك ــوزذر ظ ــصثئ ه ــذ، ي ــصثئ تذيغ ــشئلةرگة ي ــصثئ نةرســئلةر كئ . ي

ظئنسانئيةت ظإزإلكسئز ظأزلئرئنئ يصثئالپ تةرةققئ قئلمئغانـدا ظئـدئ، هازئرمـذ           
شـذثا، تـةرةققئ قئلـئش، ظـأزئنئ        . ل دةؤرئدة تذرغان بـوالتتئ    تصخئچة تاش قورا  

  .يصثئالش كئشئلةرنئث تةبئظئي خذسذسيئتئ
ظوغلذم، شذنئ بئلگئنكئ، بئر قةدةم بولسئمذ ظالغا ظئلگئـرئلئگئن، هـةرگئز           

ــا  ــاپ قاملــ ــزدا توختــ ــر ظئــ ــصتئرمذ  . بئــ ــر مــ ــسا بئــ ــةدئمئث يصثئالمنئــ قــ
ئنئپ تذرمئسا ظئنـسانئيةتكة ظاپـةت      ظئلگئرئلئيةملةيسةنغذ، قذياش كإنئگة يصثئل   

تإنإگــإنكئ كإنئثــدئن بإگــإنكئ كإنــإث ياخــشئ بولــسا، بإگــإنكئ . بولئدئغــذ
ظئشئثدئن ظةتئكئ ظئشئث قذتلـذق بولـسا، بئرئنچـئ قةدئمئثـدئن ظئككئنچـئ             

 .قةدئمئث ظذتذقلذق بولسا ظاندئن روناق تاپئسةن
  

*       *       *  
 دصـدئ كإنتذغـدئ     -ةبلئرئنئ ظذقتـذم،   بةختنئث تذراقسئز بذلذشئنئث سةؤ    -

 بةخت قذش بذلذپ بئراؤنئـث بصـشئغا قذنـذپ بذلـذپ، يةنـة ظذچـذپ                -ظئلئگ،
  كةتكةن بولسا، قايتا كصلئپ قونذش ظئمكانئيئتئمذ بارمذ؟

 توغرئسئنئ ظصيتقاندا، بةختنئث خذيئ كصيئككة ظوخشايدذ، ظئزدئگةن تصز         -
ظةگـةر بةختكـة    . ز تذتذؤاالملايـدذ  ظصرئشةملةيدذ، ظةگةر قصچئپ كةتسة هةرگئز تـص      

ظصرئــشكةن كئــشئلةر ظــذنئ مةهكــةم تذتذشــنئ بئلــسئال، بــةخت هةرگئزمــذ ظــذ  
  .كئشئنئث بصشئدئن ظذچذپ كةمتةيدذ
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 - ظذنداق بولسا، بةختنئ قولدئن بةرمةي مةهكةم تذتذشنئث چارئسئ نئمة؟         -
  .دةپ سورئدئ ظئلئگ

ئغان مذنـداق بئـر قانچـة        بةختنئ مةهكةم تذتااليـدئغان، قاچـذرذپ قوميايـد        -
بةختكة ظصرئشكإچئ ظادةمنئـث مئجـةزئ مـذاليئم، كةمتـةر،          . ظئش بار ظالئيلئرئ  

ظئللئــق ســأزإلك بذلذشــئ كــصرةك، كئچئككئنــة هــاالؤةتنئ كــأرإپال هةددئــدئن  
يإرإشئ، يامان ظئشالرغا يصقئن بارماسلئقئ     ظامشاسلئقئ، ظأزئنئ ظوبدان كأزئتئپ     

ــم ــال . الزئ ــة بئــرئ، م ــسة دذن-يةن ــانئ كةل ــذزذپ چااســلئقئ،  -ي  كةملــةس ب
ــصرةك  ــلئقئ ك ــسراپخورلذق قئلماس ــةرنئ  . ظئ ــشئ، كئچئكل ــوثالرنئ هأرمةتلئ چ

تةكةببذرلـذق قئلماسـلئقئ، ظأزئـدئن كئچئكلـةرنئ بـوزةك          . ظئززةتلئشئ كصرةك 
كئـشئ  .  تاماشئغا بـصرئلمةسلئكئ شـةرت     -قئلماسلئقئ، هةددئدئن ظارتذق ظويذن   

 -بةختنئ قولغا كةلتإرةلةيدذ هةم ظذنئ قاچـذرذپ قوميايـدذ،        مانا شذنداق قئاللئسا    
  .دةپ جاؤاب بةردئ ظايتولدئ

  بةخت: تةنبئه
ظايتولدئنئث جاؤابلئرئ دذرذس ظوغلذم، بةخت دصگةن ناهايئتئ كـأپ بـةدةل           
ــشلةر      ــئش، ظئزدئنئ ــصهنةت قئل ــصكئش، م ــةققةتلةرنئ چ ــذن مذش ــصرئش، نذرغ ب

ثا، بـةخت ظئـزدةش ظئنـسانالرنئث       شـذ . ظارقئلئق ظصرئـشكئلئ بولئـدئغان قـذش      
مذهئم ظئنتئلئشئ ظئكةن، بةختنئ قولغا كةلتإرإش ظإچإن تئرئشئشنئث ظأزئمذ         

شـذنچة  . بةخت ظإچإن كإرةش قئلماسلئق بةختسئزلئك ؤة ظةقئلسئزلئق      . بةخت
تةســتة قولغــا كةلتإرگــةن بــةخت قذشــئنئ تــوغرا يولــدا مامثــاي تــصزال قولــدئن  

بـةختنئ قـذرذق    . ةختـسئزلئك ؤة ظةقئلـسئزلئقتذر    چئقئرئپ قذيذمشذ ظوخشاشال ب   
سـارايلئرئثدئن ظئـزدةپ ظـاؤارة بوملـاي، مـصهنةت بـصغئثدئن ظإزئـدئغان              خئيال  

  .شصرئن مصؤة دةپ بئلگئن، ظوغلذم
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*       *       *  
  :ظةمدئ يةنة كإنتذغدئ ظئلئگ بئلةن ظأگدإملئشنئث سأهبئتئگة قايتايلئ

رئـسئدئكئ تةؤسـئيةلئرئنئ ظاثلئغـان      ظايتولدئنئث بةختنئ چئث تذتـذش توغ     
  :ظئلئگ يةنة سوظالئنئ داؤامالشتذردئ

دذرذس سأزلئدئث ظايتولدئ، ظةمدئ مصنئ خةؤةردار قئـل، سـصنئث نامئـث            -
  دةپ ظاتالغان؟» ظايتولدئ«نصمة ظإچإن 

ــالئيلئرئ، -  - دةپ جــاؤاب بــةردئ ظايتولــدئ،-ظــةي پاراســةتلئك ظئلئــگ ظ
 ظايغا ظوخشاپ كةتكـةنلئكئ ظإچـإن، دانـاالر          خذلقذم -مئجةز) بةختنئث(مصنئث  

  . دةپ قذيذشقان» ظايتولدئ«ظصتئمنئ 
ــذرئ       ــپ يذق ــصرئ چوثئيئ ــدذ، كإنس ــك تذغذلئ ــةك كئچئ ــلةپ ب ــاي دةس ظ

ــذن بذلــذپ جاهــاننئ يذرذتئــدذ  ــة . كأتإرإلئــدذ هــةم تذل ظذنئثــدئن كــصيئن يةن
هةرقانچـة  مةن تذلذن بولغاندا    .  بارا يوقئلئپ كصتئدذ   -كئچئكلةشكة مصثئپ بارا  

كأرإمسئز ظادةمنئث يإزئگة باقساممذ ظذنئث چئرايئ نذرلئنئپ كصتئدذ، شأهرئتئ         
ظذ كئشئ بصيئپ مةقسةتكة يةتكةندة ظةگةر هةددئدئن ظاشـسا ظذنئثـدئن           . ظاشئدذ

 - شأهرئتئنئثمذ قذيرذقئنئ قـذم باسـئدذ، مـال        -دة، ظذنئث شان  -يئراقلئشئمةن
مصنئث ظادئتئم شذنداق   . ةهؤالئغا يانئدذ دذنياسئمذ سورذلذپ، بذرذنقئ گادايلئق ظ    

  .دةپ ظاتاشقان» ظايتولدئ«بولغاچقا نامئمنئ مةنئلئك قئلئپ 
بذ قـصتئمقئ سـأهبةتتئن كـصيئن كإنتذغـدئ ظئلئگنئـث ظايتولـدئغا بولغـان               

.  كإمإش ظئنظـام قئلـدئ     - دذنيا، ظالتذن  -ظئشةنچئ ظاشتئ، ظذنئثغا نذرغذن مال    
ذرماي دصيئــشئدئغان سئرداشــالردئن بذلــذپ ظــذالر كأثلئــدئكئ گــةپلئرئنئ يذشــ

  .قصلئشتئ
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كإنتذغدئ ظئلئگنئث ؤةهئمئلئك بصشارةتلةر بئلةن . 4
  ظايتولدئنئ هةيران قالدذرغانلئقئ

قــذياش خئــسلةتلئك كإنتذغــدئ ظئلئــگ بئــر كــإنئ يةنــة يالغــذز ظولتــذرذپ 
  .ظذ ظايتولدئنئ هوزذرئغا چاقئرتتئ. زصرئكئش هصس قئلدئ
. ئ ظئلئگنئث هوزذرئغا كئرئـپ قـول بـاغالپ ظـأرة تـذردئ            ظايتولدئ كإنتذغد 

ظئلئگ بولسا زذؤان سإرمةي بئر ظـاز تذرغانـدئن كـصيئن، كـأز ظئـشارئتئ بئلـةن                
ظايتولدئ ظولتذرذپ بذلذپ، يةر تـصگئدئن ظئلئگنـئ        . ظولتذرذشقا تةكلئپ قئلدئ  

  .كأزئتئؤصدئ، ظاجايئپ سإرإلك ؤة دةهشةتلئك ظاالمةتلةرنئ كأردئ
 ظإچ پذتئ چصتئقسئز كإمإش تةختتة ظولتـذرغان بذلـذپ، قولئـدا            كإنتذغدئ

يوغان بئر خةجنةر تذتذقلذق ظئدئ، ظـذنئث ظـوث يـصنئغا شـصكةر، سـول يـصنئغا                 
ــذلغان ظئــدئ  ــدذرذلغان قاچــا قذي ــسا قــاش . زةهــةر تول ــاقلئرئ -ظأزئنئــث بول  قاپ

، ظايتولدئنئث بذ ظاالمةتلةرنئ كـأرإپ دصـمئ ظئچئگـة چإشـإپ          . تإرإلگةن ظئدئ 
  .ؤذجذدئنئ تئترةك باستئ

 مصنئث يالغذز ظولتذرغانلئقئمنئ كأرإپ تذرذپ يةنة نـصمئگة گـةپ قئلمـاي             -
  . دصدئ كإنتذغدئ ظئلئگ-ظولتذرئسةن، قصنئ گةپ قئلغئن،

 دصـدئ   - ظةي ساهئبقئران، مةندة هازئر سأزلئگإدةك مـادار نـةدة بولـسذن،           -
پ سـئرلئق بئـر هالـةتنئ        بإگإن ظـالئيلئرئ ظاجايئـ     -ظايتولدئ تةشؤئش ظئچئدة،  

بـذ هـال مـصنئ ظةميئنـدإرإپ، تئلئمنـئ تارتئـشقا مةجبـذر              . كأرإپ تذرذپتئمةن 
دصگةن » بةگلةر غةزةپلئك هالدا ظذنئثغا يصقئن بارما     «: دانئشمةنلةرنئث. قئلدئ

  .ساؤئقئ يادئمدا
  . گصپئثنئ ظصيت- دصدئ ظئلئگ كإإلپ كصتئپ، -خوش، ظئجازةت بةردئم،
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 تــاث - مــصنئ هــاث - ســةل جانالنغــان ظايتولــدئ،   دصــدئ-ظــالئيلئرئ،-
قالدذرغئنئ، بإگإن ظإچ پذتئ چصتئقسئز كإمإش كذرستا ظولتذرذپسةن، بذنـداق          

يةنة قارئسام قولذثدا خةجنـةر     . تةختتة ظولتذرذش ظالئيلئرئغا مذناسئپ كةملةيتتئ    
تذرئدذ، ظوث يصنئثدا شئكةر، سول يصنئثدا زةهةر تولدذرغان قاچا قذيذؤاپـسةن،           
بذنئث سئرئ نئمئكئن؟ يةنـة بئـرئ ظئنتـايئن غـةزةپلئك ظولتذرذپـسةن، شـذثا               

  .گةپ قئلئشقا قانداق پصتئناي
 ظةمــدئ مــصنئث ســأزإمگة قــذالق ســال، بــذ ظئــشالرنئث مةنئــسئنئ        -

ــدئ ظئلئــگ،-چإشــةندإرةي، ــاثا   - دص ــشئنئ س ــشالر ظأزإمنئــث ظوخشئ ــذ ظئ  ب
لـةتلئك قانـذننئث نـصمة      مـةن دصـگةن ظادالـةت ؤة قانـذن، ظادا         . ظذقتذرذش ظئدئ 

. مةن ظولتذرغان بذ كذرس ظإچ پذتلـذق      . ظئكةنلئكئنئ بذ ظاالمةتلةردئن كأرئسةن   
بئلگئنكئ، ظإچ پذتلذق نةرسـئلةر قئثغاميايـدذ، ظـإچ پـذتئ تـإز هـةم مةهكـةم                 

ظةگةر ظإچ پذتئنئث بئرئ قئثغئيئـپ كةتـسة، قالغـان ظئككـئ پذتئمـذ              . تذرئدذ
هةرقانـداق ظـإچ ظايـاغلئق      . ن ظـادةم يـصقئلئدذ     دة، ظولتـذرغا   -قئثغئيئپ كصتئدذ 

تــإز نةرســئلةر ظــذز بذلئــدذ، بــارلئق تــإز      . نةرســئلةر تــوغرا، تــإز بذلئــدذ   
مامياق نةرسـئلةر سـةت، كأرإمـسئز       . نةرسئلةرنئثمذ ظذز ظئكةنلئكئنئ بئلئسةن   

قانذن ظئشالرنئ ظادالـةت    . قانذننئث ظادئتئمذ تإز بذلذش، ظصگئلمةسلئك    . بذلئدذ
قولذمدئكئ . ئرئدذ، كئشئلةرنئ يذقذرئ تإؤةن دةپ هةرگئز ظايرئمايدذ      بئلةن بصج 

بذ خةجنةر كصسئش قورالئدذ، مةن ظالدئمغا ظادالةت تةلةپ قئلئپ كةلگةنلـةرنئث           
ظئــشلئرئنئ پئچاقتــةك كصــسئپ، كصــسئم قئلئــپ بــصرئمةن، ظــذالرنئ هــةرگئز   

تقـان بئـرئ    شصكةرنئث مةنئسئ شذكئ، زذلذم تار    . ساقلئتئپ بئتاقةت قئلماميةن  
چـصهرئ ظـصچئلئپ    ظادالةت تةلةپ قئلئپ ظالدئمغا كئرسة، مصنئث ظادالئتئمدئن        

سول يصنئمدا تذرغان زةهـةرنئث     . خذددئ شصكةر يصگةندةك لةززةتلئنئپ قايتئدذ    
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ــانالر، خــةلقنئ    ــذپ، زوراؤانلئــق قئلغ ــةتنئ قايرئــپ قذي مةنئــسئ شــذكئ، ظادال
ز هأكإمئمدئن ظذالر زةهةر يـصگةندةك      قاقشاتقانالر ظالدئمغا كةلسة مصنئث رةهئمسئ    

ــشئدذ ــان   . قايتئ ــسئزلئق قئلغ ــسئمذ قانذن ــةنلئكئنئث مةنئ ــئرةمنئث تإرإلگ بةش
مـةن هأكـإم    . زوراؤانغا بولغان يإزسئزلئكئمنئث، رةهئمسئزلئكئمنئث نئشانئدذر    

چـإنكئ، قانـذن ظالدئـدا ظوغلـذم        . قئلغاندا هةرگئزمذ ظئككـئ خئيـال بوملاميـةن       
غقانلئرئم بولـسذن، يولـذچئ، مذسـاپئرالر بولـسذن هةممئـسئ           بولسذن، يصقئن تذ  

  .باراؤةر
  ظادالةتنئ، قانذننئ قوغدا: تةنبئه

ظةي بالئلئرئم، قذالق سصلئثالر، كإنتذغـدئ ظئلئگنئـث دصـگةنلئرئ هـةق،            
دألةتتة ظادالةتلئك قانـذن يولغـا قذيذلغانـدئال خـةلق          .  ظادالةت -دألةتنئث ظاساسئ 

شـذثا، تـوغرا، ظادئـل بولغـان        .  هايـات كةچإرةلةيـدذ    تئنچ، خاتئرجـةم، باياشـات    
قانذننئ بةرپا قئلئش ظإچإن كإرةش قئلئش، توغرا، ظادئل قانذننئ جان تئكئـپ            

ــصرةك  ــداش ك ــان      . قوغ ــدذ، يام ــشئلةرنئ يألةي ــشئ كئ ــذن ياخ ــةتلئك قان ظادال
  .شذنداق بولغاندئال ظةل راؤاج تاپئدذ. كئشئلةرنئ رةمهئسئز جازااليدذ

  
*       *       *  

  :ظايتولدئ سذظالنئ داؤامالشتذرماقتا ظئدئ
ــإن    - ــصمة ظإچ ــسمئثنئ ن ــالئيلئرئ، ظئ ــةتلئك ظ ــدئ«ظادال دةپ » كإنتذغ

  قويغان؟
ــشئتئپ   - ــة ظوخ ــادةتلئرئمنئ كإنگ ــصنئث ظ ــالئمالر م ــدئ« ظ دةپ » كإنتذغ
هـةرگئز كئچئكلـةپ كةمتةيـدذ،    . كإن دصگةن هةر داظئم تذلذپ تذرئدذ    . ظاتئغان

قانذمنذ شـذنداق، قذياشـقا     . يذرذتسئمذ يورذقئ كةملةپ كةمتةيدذ   پإتإن جاهاننئ   
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ظوخشاش پارالپ ظئللئق نذر چصچئپ تذرئدذ، ظادالةت نـذرئ هةرگئزمـذ كةملـةپ             
يةنة بئرئ، قذياش كأتإرإلگةندة ظصگئز تاغ، چوثقذر ظـصدئرلئقالرنئمذ      . كةمتةيدذ

نئث قانذنذممـذ   مـص . بارچـة چـانلئقالر ظذنئثـدئن نـذر ظالئـدذ         . ظوخشاش يذرذتئدذ 
شــذنداق، بارچــة خــةلق ظإچــإن ظادالــةت نــذرذمنئ تةكــشئ چاچئمــةن، لــصكئن  

ظإچئنچئ، كإن چئقـسا زصـمئن ظئللئيـدذ، تإمـةن خئـل            . يذقئلئپ كةمتةميةن 
مـصنئث  .  چصچةكلةر ظـصچئلئپ، زصـمئن يـإزئنئ گإلئـستانغا ظايالندذرئـدذ           -گإل

 هةرقانچـة قـورام تاشـلئق       قانذنذممذ شذنداق، قايسئ ظةلگة يصتئپ بارسا، ظذ ظةل       
  .دةپ ظاتئغان» كإنتذغدئ«شذثا، مصنئ . بولسئمذ ظاؤاتلئشئپ كصتئدذ

ظةي ظادالةتلئك قانذن، ظذنداق بولسا سـصنئث تةبئظئتئثگـة سـئغمايدئغان،           -
سصنئ ظأزئ بئلةن ظأچةكةشتإرإپ قويئدئغان ظئشالر قايـسئ؟ ظـصيتئپ بةرگـةن            

  . دةپ سورئدئ ظايتولدئ-بولساث،
ةرد ظوغذل، ظةگةر مـصنئث ظئلتئپاتئمغـا ظصرئـشئمةن دةيدئكةنـسةن،            ظةي م  -

بئرئنچـئ، مــةن  . مـصنئث تةبئظئتئمگــة مـذخالئپ ظئــشالردئن نـصرئ تذرغايــسةن   
ظئككئنچــئ، كئــشئلةرگة زذلــذم . ، ظالــدامچئلئقنئ ســئغدذراملاميةنيالغــانچلئق

ظـاچ  ظـإچئنچئ،   . قئلغاننئ ظاجئزالرنئ بـوزةك قئلغـاننئ هـةرگئز كةچإرمةميـةن         
كــأز، نةپــسانئيةتچئ، تةمــةخور تومياســالرنئ، ظالدئراثغــذ، تةنتــةك، ظــاچچئقئ  

تـأتئنچئ،  . يامانالرنئ، ظـوغرئ، قـاراقچئ، پـارئخورالرنئ هـةرگئز كةچإرمةميـةن          
ــصخئمذ يامــان كأرئمــةن  يذقــذرئقئالر مــصنئث . هــاراخمور، زئنــاخور پاســئقالرنئ ت

ــايئن ســةت كأرإنئــدذ  ــداقالرغا هة. كأزإمگــة ظئنت  شــةپقةت -رگئزمــذ مــصهئرظذن
ظةگةر ظذالر ماثا يارئماق بولئدئكةن، يذقذرئقئدةك ظئللةتلئرئدئن قول        . قئلماميةن

  .ظإزمئكئ الزئم
 ظذنداق بولسا ظالئيلئرئ، قانـذن ياخـشئ كأرئـدئغان، قانـذن قوغدايـدئغان              -
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  . دةپ سورئدئ ظايتولدئ يةنة-ظةث ياخشئ ظةمةل قايسئ؟
يدئغان ظئش شـذكئ، ؤةتـةن، خةلققـة مةنپةظـةت          ماثا ياقئدئغان، مةن قوغدا   -

ــةن، خــةلق ظإچــإن ياشاشــنئ هاياتئنئــث    ــان ساملاســلئق، ؤةت ــةتكإزإش، زئي ي
سةرمايسئ قئلئش، خةلققة قئلغان ياخشئلئقئ ظإچإن بةدةل تةلةپ قئلماسلئق،         

 دةپ جـاؤاب بـةردئ      -ظأز مةنپةتئگة چوغ تارمتاسلئق، دذرذسلذق بئلةن ياشاش،      
  .ظئلئگ

  : يةنة سورئدئظايتولدئ
ظــةي ظادالــةت ظئگئــسئ، ســةن ظــصيتقان دذرذســلذق دصــگةن زادئ قانــداق -

  بولئدذ؟
 دذرذسلذق دصگةن شذنداق نةرسئكئ، تئلئ بئلـةن دئلـئ بئـردةك بولـسا،              -

 جاماظـةت   -بئلةن، تصـشئمذ ظئچـئ بئلـةن ظوخـشاش بذلـذپ، ظـةل            ظئچئ تصشئ   
ة، مانـا شـذنداق كئـشئنئ       ظالدئدا يإرئكئنئ ظالقئنئغا ظـصلئپ ظـذيامتاي يإرةلئـس        

ظذنداق ظادةمنئث قـةلبئ پـاك، بئغـذبار بذلئـدذكئ،          . دذرذس كئشئ دصسة بذلئدذ   
. هةرگئز مةككارلئق قئلمايـدذ، ظالـدامچئلئق، بذزذقلـذق، خئيانـةتنئ خالئمايـدذ           

ظذنــداق ظادةمنئــث يــإرئكئ ظادالــةت، هةققانئيــةت، ياخــشئ خئــسلةتلةر ظإچــإن 
دةمنئث يإزئ يذرذق بولئدذ، يـإزئ يـذرذق ظـادةم          ؤذجذدئ پاك بولغان ظا   . سوقئدذ

ظةكـسئچة، كاللئـسئ    . جاماظةت ظالدئدا ظذيامتاي، دادئل قةدةم تاشـالپ ماثااليـدذ        
 پـوك دصـگةندةك     -قةبئه خئيـالالر بئلـةن تولغـان ظـادةم ظوغرئنئـث يـإرئكئ پـوك              

  .تةشؤئشتئن خالئي بذالملايدذ
  ظأزإث ياخشئ بول، ياخشئالرغا قصتئل: تةنبئه
غلذم، ظادالةت ؤة قانذن ظئگئسئ بوملئش شـاه كإنتذغـدئنئث جـاؤابلئرئنئ            ظو

. شـذنداق، دذرذس ياشـا، دذرذس ياشئـساث بـةختلئك ياشئيااليـسةن           . ظاثلئدئث
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ياخشئالر ماثغان يولدا ماثساث تـوغرا      . بذنئث ظإچإن ياخشئالر بئلةن ظارئالشقئن    
رغا يصقئن بذلـذپ قالـساث      ظةگةر يامانال . قئلغان بولئسةن، ظأزإثنئمذ بذلغئمايسةن   

. ياخشئ ظادةملـةر هـةر قاچـان يامـانالردئن قاچئـدذ          . ظأزإثگة قارا يذقتذرئؤالئسةن  
يامانالرغــا ياخــشئلئق ياخــشئالرغا يامــانلئق قئلمــا، ياخــشئالرغا يامــانلئق قئلــئش  

ــصهئر   ــا م ــدذ، يامانالرغ ــانلئق بولئ ــانلئق   -قئلغ ــشئالرغا يام ــئش ياخ ــةپقةت قئل  ش
ظوغلذم، ياخشئلئق قئلئش يذقـذرئغا ظأرلئگةنـدةك ظـصغئر،         . دذكأزلئگةنلئك بذلئ 

  .يامانلئق قئلئش پةسكة دومئلئغاندةك ظوثاي بولئدذ
  

*       *       *  
  :ظايتولدئ ظئلئگكة يةنة سذظال قومياقتا ظئدئ

ظـــةي ظادالـــةت ظئگئـــسئ، بةزئلـــةر ياخـــشئلئقتئنمذ قذســـذر ظئزدةيـــدذ، -
  ياخشئلئقنئثمذ قذسذرئ بوالمدذ؟

بئـراق يامـان   . ياخشئلئق بذ دذنيادا هـةر قاچـان ماختاشـقا سـازاؤةر بولئـدذ            -
چـإنكئ، ياخـشئالرنئث ظارئـسئدا      . ظادةملةر ياخشئلئقنئ بئر قذسذر دةپ بئلئـدذ      

شذ سةؤةبتئن  . يامانالرغا كإن يوق، ياخشئالر هامان غالئب، يامانالر هامان مةغلذپ        
ست قئلئـپ، ياخـشئالرنئث چئرئغئنـئ       يامانالر ياخشئالرنئ كأرةملةيدذ، ظذالرغا قة    

يامانلئق بولسا قاراثغذلذق، جاهالةتنئث دوستئ، ظذ يذرذقلـذق        . ظإچإرمةك بولئدذ 
شذنئ بئلگئنكئ، بذ دذنيادا ياخشئ بئلـةن يامـان هـةر           . بئلةن دوست بوالملايدذ  

بئراق، يامانلئق قئلغذچئ نةگة بارسا زئيان تارتقذچئ، ياخـشئالر         . قاچان مةؤجذت 
 تةكتئدئن  -ظةلگة ياخشئلئق قئلئش، تصگئ   . ارسا پايدئغا ظصرئشكإچئلةردذر  نةگة ب 

يامـانلئق  .  ساظادئتئ ظإچإن يول ظاچقانلئقئث بذلئـدذ      -ظالغاندا، ظأزإثنئث بةخت  
بإگإن سـاثا پايدئلئقتـةك كأرإنـسة ظالـدئنئپ قاملـا، چـإنكئ، ظةتـة تارتئـدئغان                
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ن نةچچـة هةسـسة كـأپ       زئيئنئث بإگإن يامانلئق قئلئـپ ظصرئـشكةن پايداثـدئ        
ياخـشئلئق بـذ    . شذثا، ياخـشئلئقنئ هاياتئثنئـث سةرمايئـسئ قئلغـئن        . بولئدذ

  .دذنيادا ساثا ظةث ياخشئ، كأركةم لئباس بوالاليدذ
كإنتذغدئ ظئلئگنئث جاؤابلئرئنئ ظاثلئغان ظايتولدئنئث كأثلئـدة يةنـة بئـر           

  :نازذك سوظال تذغذلدئ
ئرئنئ يصـشئپ بةرگـةن بولـساث،        ظةي ظئلئگ، ماثا مذنذ بئر ظئـشنئث سـ         -

ياخشئ ظادةمنئث يامانغا ظأزگئرئپ كصتئشئ، يامانالرنئثمذ ياخشئالرنئث يولئـدئن         
  مصثئشئ مذمكئنمذ؟

  :كإنتذغدئ ظئلئگ بذ سوظالنئث سئرئنئ مذنداق يةشتئ
بئر خئلئ، ظانئدئن تذغذلذشـئ بئلـةنال       .  ياخشئ ظادةم ظئككئ خئل بولئدذ     -

ظذنــداق ظــادةم ظأمــإر بــويئ . مــةتلئرئ پارلئغــان بــاالتةبئظئتئــدة ياخــشئلئق ظاال
ــذالر   . دذرذســلذق يولئــدا ماثئــدذ ــاركئ، ظ ــة بئــر خئــل ياخــشئ كصــشئلةر ب يةن

باشــقئالرنئ دوراش، ظــذالردئن تةســئرلئنئش، ظإلگــة ظــصلئش ظــارقئلئق ياخــشئ  
 ظذنداق كئشئلةر يامانالرغا ظارئلئشئپ قالسا يامـان      . ظادةتلةرنئ ظأزئدة يصتئلدإرئدذ  

بئـرئ، ظانئـدئن    . يامان ظادةملةرمذ ظئككئ خئـل بولئـدذ      . يولغئمذ كئرئپ قالئدذ  
تذغذلذشــئ بئلــةنال تةبئظئتئــدة يامــانلئق بولغــان كئــشئلةر، ظذنــداق ظادةمنئــث  
يامانلئق كئرئنئ ظأملئگئچة تـازئالپ بـولغئلئ بوملايـدذ، تـصزئنئ ظصيتـسا مـصزئ               

ئلةن ظارئلئشئپ قصلئپ، يامانالرنئث    بةزئلةر يامانالرنئ دوراپ، يامانالر ب    . چئقئدذ
بذنـداق كئـشئلةر ياخـشئالرغا      . ظازدذرذشئ بئلـةن ظةسـكئ يولغـا كئرئـپ قالئـدذ          

  .قذشذلسا، ياخشئالر بئلةن دوستلذق ظورناتسا ياخشئ يولغا كئرئدذ
  ياخشئالرنئ قولال: تةنبئه

 تـوغرا، . ظةي ظةقئللئق بالئلئرئم، يذقذرئقئ چإشةندإرإشـلةرنئ ظاثلئـدئثالر    
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قـان بئلـةن    «كـونئالر   . ياخشئدئن ظةلگة نذسرةت، ياماندئن ظةلگة ظاپةت ياغئـدذ       
دةپتئكةن، يذقـذرئقئالردئن باشـقا يةنـة بئـر         » كئرگةن خذي جان بئلةن چئقئدذ    

ــار ــذن. مــذهئم ســةؤةمبذ ب ــةتنئث قان ــسا  -دأل ــإزإمئ، سئياســئتئ ياخــشئ بول  ت
 قاظئـدئلئك   -دةپ تذرذشـلئرئمذ ظـذز، قئلغـان ظئـشلئرئمذ ظـة          -خةلقنئث يـإرإش  

 ياخـشئالرغا   خةلققة بـاش بولغـذچئ ظةمةلـدارالر ياخـشئالرنئ قةدئرلئـسة،          . بولئدذ
مذؤاپئق ظذرذن بةرسة، يامانالرمذ ظـأزئنئ ياخـشئالشقا تئرئـشئدذ، ظةگـةر ظـةلنئث              

 -كاتتئلئرئ يامانالرغا يصقئن بذلذپ، يامانالرنئ قانـات ظاسـتئغا ظالئدئكـةن، يامـان            
غذلئدذ، يامـانالر بـاش كأتإرگـةن جايـدا ياخـشئالرغا كـإن             ظةسكئلةرنئث كإنئ تذ  

  .يوق
*       *       *  

  :ظايتولدئ يةنة سذظال سوراشقا باشلئدئ
 ظالئيلئرئ، ياخشئ كئشئلةرنئ هةممة ظادةم ياخـشئ دةپ هأرمةتلةيدئكـةن           -

هةم ظأزئمذ ياخشئ بذلذشنئ ظارزذ قئلئدئكةن، بئراق ظذنداق ياخشئلئققا قانـداق           
  دا ظصرئشكئلئ بذلئدذ؟قئلغان
.  ظةي ظةقئل ظئگئسئ، ياخشئلئق دصگةن ظةث ظصـسئل پةزئلـةتنئث ظـصتئ            -

ظذنداق ياخـشئلئق ظـةث ظصـسئل پةزئلـةتلئك، يـاراملئق ظادةملـةرنئثال قولئـدئن               
چإنكئ، دذنيادا نصمة ظةث ظصسئل بولسا، ظذ ظـةث قئممـةتلئك بذلئـدذ،             . كصلئدذ

ــة ظصر   ــةققةت چةكمئگإچ ــأپ مذش ــذنئثغا ك ــدذ ظ ــشكئلئ بوملاي ــةث  . ئ ــادا ظ دذني
  .شذثا، ظذنئث ظورنئ خارلئق توپئسئدذر. قةدئرسئز نةرسة يامانلئق

  سصنئ ياخشئ كأرگةنلةرنئ سةمنذ ياخشئ كأرگئن: تةنبئه
ظوغلذم، ياخشئالرنئ قةدئرلةشنئ، ظذالرنئ هأرمةتلةشنئ بئل، سـةن ظإچـإن          

ردةم بصرئـشنئ   ياخشئلئق تئلئگـةن، سـاثا بـةخت كأزلئگـةن، سـةن ظإچـإن يـا              
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سـةن باشـقئالرنئ سأيـسةث، سـةمنذ باشـقئالر       . خااليدئغان كئشئلةرنئ سـأيگئن   
ــسةن ــدئن سإيإلئ ــاردةم   . تةرئپئ ــقئالرغا ي ــنئ، باش ــقئالرغا كأيإنإش ظأزإمثــذ باش

بصرئشئ، باشقئالر ظإچـإن ظـأزإثنئ پئـدا قئلئـشنئ خذشـاللئق دةپ بئلئـشكة               
ئدذ، يامانلئق قئلغذچئمذ ظأزئگـة     ياخشئلئق قئلغذچئمذ ظأزئگة قئل   . ظادةتلةنگئن

  .بذنئ هةرگئز ظصسئثدئن چئقارما. قئلئدذ
 

*       *       *  
  :ظايتولدئ

.  ظالئيلئرئ، سصنئث هذزذرذثدا خئزمـةت قئلـئش كئـشئ ظإچـإن بـةخت             -
 ظةقئـــدةثنئث قةدرئگـــة -خئزمـــةت قئلـــساث ظـــةجئر: شـــذثا، ظةقئللئقالرمـــذ

 دةپ تـةزئم قئلئـپ      -گةن ظئكـةن،  يصتةلةيدئغان كئشئنئث خئزمئتئنئ قئل، دص    
  .كإنتذغدئ ظئلئگنئث هوزذرئدئن چئقئپ كةتتئ

شذ قصتئمقئ ظةمهئيةتلئك سـأهبةتتئن كـصيئن، ظايتولـدئ سـةهةر تـذرذپ،             
ظةملـذ  . كةچ يصتئپ ظةلنئث خئزمئتئنئ شـذنداق كأيإنـإپ قئلئـشقا باشـلئدئ           

 خـصلئ ؤاقئـت     شذ تةرئقئـدة  . ظايتولدئنئ ناهايتئ ياخشئ كأرةتتئ ؤة قةدئرلةيتتئ     
 .ظأتإپ كةتتئ
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ظايتولدئ بئلةن كإنتذغدئ ظئلئگنئث تئلئنئث پةزئلئتئ بئلةن . 5
  قذسذرئ، پايدئسئ بئلةن زئيئنئ توغرئسئدا سئرداشقانلئقئ

ظـادئتئ بويئچـة    . بئر كإنئ كإنتذغدئ ظئلئگ ظايتولدئنئ چاقئرتئپ كةلـدئ       
  .يةرگة قاراپ ظولتذردئظايتولدئ گةپ قئلماستئن . ظولتذرذشقا تةكلئپ قئلدئ

ــسةن، - ــةپ قئلمام ــصنئ گ ــدئ، ق ــارئلئقتئكئ  - ظايتول ــدئ ظ ــدئ كإنتذغ  دص
   نصمة بولدذث، نئمئشقا شإك ظولتذرئسةن؟-جئملئقنئ بذزذپ،

 ظةي بةگلةرنئث بصگئ، ظالئيلئرئ ظئجازةت بةرمةي تذرذپ سأزلةشكة نـصمة           -
ئملئـك كئـشئلةر    بئل. گةپ سوراملاستئن ظـاؤؤال قانداقمـذ سـأز ظاچـاي         . هةددئم

سوراملاستئن ظاؤؤال سأزلئمة، كئم چاقئرغان بولسا، شـذ ظـاؤؤال          : تةربئية قئلئپ 
گةپ قئلسذن، كئمدة كـئم باشـقئالر گـةپ سورئماسـتئنال سـأزلةپ كةتـسة، ظـذ                 

  .هايؤاننئث ظئشئ بذلذپ قالئدذ، دصيئشكةنغذ
ذ،  تئرئك ظادةم سأزلئمةي مذمكئنم    - دصدئ ظئلئگ،  - سأزلئرئثنئ ظذقتذم،  -

بئرئ گاچـا، يةنـة     . پةقةت مذنداق ظئككئ ظادةمال سأزلئمةيدذ هةم سأزلئيةملةيدذ      
بئرئ نادان، گاچئنئث تئلئ يوق، نـادان بولـسا تئلئغـا هـصزئ بوملئـسا بصـشئغا                 

. بئلئملئك ظادةمنئث سأزئ ظاقار بـذالققا ظوخـشاش كةملـةپ كةمتةيـدذ           . چئقئدذ
ظوخشاش بئلئملئكلةرنئث سـأزئ    يةرنئ سذ سذغارسا هةرخئل نصمةتلةر ظإنگةنگة       

بئلئمسئز، نادان ظادةمنئـث كـأثلئ خـذددئ قـذم          . هاياتقا ظإمئد ظصلئپ كصلئدذ   
ــدذ    ــدذ، گئيامهــذ ظإمنةي ــسئمذ توملاي ــانئ باشلئ ــدةك دةري ــقان دالئ ــذثا، . باس ش

بئلئملئك ظادةم سأزلةشكة توغرا كةلگةنـدة سأزلئـشئ كـصرةك، تئلئنـئ چاينـاپ              
  .تذرسا بوملايدذ

ــالئيلئ- ــادةم تئــرئكال بولئدئكــةن گــةپ قئلمــاي    ظ ــصيتتئث، ظ ــوغرا ظ رئ، ت
ــدذ ــدة     . بوملاي ــاؤاب بةرگةن ــدا ج ــأز اليئقئ ــورالغاندا ظ ــگةن س ــةپ دص ــراق، گ بئ
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قئممةتلئك بولئدذ، بوملئسا سأزإمثذ چاقئرئلمئغان مصهماندةك قةدئرسـئز بذلـذپ       
ئغان جايدا  بوملظذرذنلذق، پايدئلئق جايدا سأزنئ ظايئماسلئق، زأرإرئيةت       . قالئدذ

  .ظصغئز ظااسلئق كصرةك
 ظـصيتقئنا، ظذنـداق بولـسا       - دصدئ ظئلئگ،  - چإشةندئم، سأزلئرئث توغرا،   -

  تئلنئث پايدئسئ نئمة؟
 ظةگةر سأزلئگإچئنئث تئلئ توغرا، ظذرذنلـذق، جايئـدا سأزلةنـسة، تئلـدا             -

ان ظصنئق باي . بئلگئنكئ، تئل ظةقئل بئلةن بئلئمنئث تةرجئمانئدذر     . پايدا كأپ 
تئـل دصـگةن    . قئلئنغان تئل كئشنئث نئيئتئنئ، مةقسئتئنئ يورذتـذپ بـصرئدذ        

 -ظئنـسان تئلنئـث خاسـئيئتئ بئلـةن قـةدئر         . ظئنساننئث مذهئم بئـر بةلگئـسئ     
شـذثا، خـةلق تئلئنئـث      . قئممةتكة ؤة ظادةملئـك خذسذسـيةتكة ظئگـة بواللئغـان         

 بئلةن، تئلنئث   ظةقئلنئث گإزةللئكئ تئل  «: خاسئيئتئنئ مذنداق بايان قئلغان   
گإزةللئكئ سأزنئث مةنئـسئ بئلـةن، كئـشئنئث گـإزةللئكئ يـإزدئن، يإزنئـث              

بئـرئ  . ظادةممذ ظئككئ ظئشنئث خاسئيئتئدئن قـصرئمايدذ     » .گإزةللئكئ كأزدئن 
كأرمئدئثمـذ، بـذ دذنيـادئن نذرغـذن        . ياخشئ ظةمةل، يةنـة بئـرئ ياخـشئ سـأز         

غانالر بئلةن ياخـشئ سـأزلئرئنئ      ظادةملةر ظأتإشتئ، پةقةت ياخشئ ظةمةللةرنئ قئل     
  .قالدذرغان كئشئلةرال مةثگإإلك يادلئنئپ كصلئشتئ

ظذنداق بولسا يامـان سـأز دصـگةن        .  تئلنئث پايدئسئ شذنداق كأپ ظئكةن     -
  نصمة؟

 دةپ -ظــذنئث قانــداق زصــيئنئ بــار؟ بــذ هةقتــة ســأزلةپ بةرگــةن بولــساث، 
  .سورئدئ ظئلئگ

شـذثا،  . ةملـةرنئث قـذرذق گـصپئدذر      ظةث يامان سأز بئلئمـسئز، نـادان ظاد        -
ظـادةم تئلنئـث    . ظذالرنئث قذرذق گصپئ بةزئ چاغدا ظأزلئرئنئث بصـشئغا چئقئـدذ         
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تئـل دصـگةن بذسـذغئدا ياتقـان        .  زارلئققئمذ چإشـإپ قالئـدذ     -كاساپئتئدئن خار 
شذثا، كونئالر يةكإنلئگـةن    . شئرغا ظوخشايدذ، تئلغا هةزةر قئلمئسا باشنئ يةيدذ      

تئلئم ماثـا شـذنداق كإلپةتلـةرنئ      «:  سأزنئ ظةستة تذتذش الزئم    مذنذ ظئربةتلئك 
كةمتةستة تئلئمنئ كصـسةي، چئـشئم سذمناسـتا تئلئمغـا هـاكئم       سالدئ، بصشئم   

  ».بوالي
  تئل بايلئقئثدئن توغرا پايدئالن: تةنبئه

تئلنئـث قئممئتـئ ظـذنئث      . ظوغلذم، هةرقانداق نةرسئنئث قئممئتئ بولئـدذ     
بئـراق، هةرقانـداق ظـةزئز،      . ئ بئر چاثگـال الي بئـل      مةنئسئز سأزن . مةنئسئدة

ــةدئر    ــلئ ق ــسة ظةس ــسئز ظئشلئتئل ــئلةرمذ ظذرذن ــةتلئك نةرس ــة -قئمم  قئممئتئگ
سـأزلئمةكچئ بولـساث    . تئل سصنئ ظةرمذ قئلئدذ، يةرمـذ قئلئـدذ       . ظصرئشةملةيدذ

سورذن تالالپ، مذؤاپئق جايدا ظـصنئق، ظئخچـام، مةزمذنلـذق، تـوغرا سأزلةشـكة              
ظأزإثنئــث . زأرإرئيــةت تذغــذملئغان جايــدا ظئمكــان بــار ســأزلئمة. گئنظادةتلــةن
.  قئممئتئنئ ساقالي دصسةث، هةرگئز يالغان سأزنئ ظصغئزئثدئن چئقارمـا         -قةدئر

يالغــان ســأز دصــگةن ظالــدئ بئلــةن . ســأزنئث ظــةث ظةسكئــسئ يالغــان ســأزدذر
نئث يةنـة بئـرئ سـص     . كئشئلةرنئث ظالدئدا سصنئ ظئشةنچئسئز قئلئـپ قويئـدذ       
چإنكئ، يالغان سـأز    . قورقذنچاق، جإرظةتسئز ظئكةنلئكئثنئ ظاشكارئالپ قويئدذ    

ظذنئثـدئن قالـسا    . كأپ هـالالردا قورقـذنچاق، جإرظةتـسئز ظادةملـةردئن چئقئـدذ          
سـأزلةرنئث يةنـة بئـر      . يالغان سأزإث ظإزإثنئث يإزئگة قارا سإركةشـكة يارايـدذ        

ظذنـداق سـأزلةر ظأزإثنئمـذ،      . ذر پاسات تذغدذرئدئغان سـأزلةرد    -ظةسكئسئ پئتنة 
قوپـال، يئرئـك سـأزمذ سـأزنئث     . كإل قئلئشقا يارايـدذ  ظأزگئلةرنئمذ كأيدإرإپ   

قوپـال، يئرئـك سـأز باشـقئالرنئث كـأثلئنئ رةجنئتئـدذ،            . ظةث يامئنئغا كئرئدذ  
تئل دصـگةن بئـر دةريـادذركئ، ظـذنئ جايئـدا           . ساثا بولغان هأرمئتئنئ يوقئتئدذ   
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تانالرنئ سذغارغان سإزإك سـذدةك كأثـإل بـصغئغا راهـةت           ظئشلةتسة، گإزةل بوس  
 -سئلئق، يذمشاق سأزلةش مةدةنيةتنئث بةلگئسئ بولسا، قوپـال       . بةخش ظصتئدذ 

  .يئرئك سأزلةش ياؤايئلئقنئث بةلگئسئ
  

*       *       *  
كإنتذغــدئ ظئلئــگ بئلــةن ظايتولــدئ تئــل توغرئــسئدا يــةنئال ســأزلةمشةكتة 

  .ظئدئ
ــأزلئرئثنئ ظذق- ــدار،  س ــةي بئلئم ــذم، ظ ــگ، -ت ــدئ ظئلئ ــدئ كإنتذغ  - دص

سأزنئث، يةنئ تئلنئث ظةسلئ ظورنئ نةدة، ظذ قةيةردئن چئقئپ، نةگـة بارئـدذ،             
  بئلئملئك ظالئمالر بذ هةقتة نصمة دصگةن؟

 دصـدئ   - ظالئيلئرئ، سـأزنئث ظـورنئ تةپةككـذر ظـورنئ بولغـان مـصثئدذر،             -
ان توققـذزئ زورالنغـان سـأز        بئراق ظون سـأزنئث بئـرئ چـئن، قالغـ          -ظايتولدئ،

شذثا، سـأز ظـون   . بذ زورالنغان ظاش بةتتةم بولغانغا ظوخشاش ظئش   . هصسابلئنئدذ
ظـةث ياخشئـسئ كـأپ سأزلئمةسـلئك،        . بولسا دئيئلئدئغئنئ بئر بذلذش كصرةك    

تـوال  . تإمةن سأزنئث تإگإنئنئ بئر سأز بئلـةنال يصـشةلةيدئغان بذلـذش كـصرةك            
ــادةم   ــان ظ ــةپ قئلغ ــةدان«گ ــذپ،   » مةم ــذرما بذل ــأزلئمةي بذرذقت ــدذ، س ظاتئلئ

شذثا، گةپ قئلماقچئ بولغان كئـشئ      . گأشئيئپ تذرساث گاچا، دأت ظاتئلئسةن    
مةنئلئك، ظذرذنلـذق قئلئـشئ، ظـذنئث سـأزئ نـادان، قارئغـذالرغا كـأز بذلذشـئ                 

  .الزئم
 - سأزنئ قانداق ظادةملةردئن ظاثالش، قانـداق ظادةملةرگـة ظـصيتئش الزئـم؟            -

  .دئ ظئلئگدةپ سورئ
  : جاؤاب بةردئظايتولدئ
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 ســأزنئ بئلئملئــك ظذســتازالردئن ظــاثالش الزئــم، بئلئمــسئزلةرگة دصــيئش -
چــوثالردئن الزئملئــق، پايــدئلئق ســأزلةرنئ قــذالق ســصلئپ ظــاثالپ،  . كــصرةك

. ظأزئــدئن بئلئمــئ تإؤةنلةرگــة هــةم ظأزئــدئن كئچئكلةرگــة يــةتكإزإش كــصرةك 
لةن ظالئم بوالملايـدذ، بـةلكئ كـأپ ظـاثالش          چإنكئ، ظادةم كأپ سأزلئؤصلئش بئ    

شذنئثدئن قئياس قئلئپ بئلگئنكـئ،     . ظارقئلئق ظئلئم تأرئگة چئققئلئ بذلئدذ    
ظةمما، پاث بولسا بئلـئم     . ظادةم كصكةچ بولسئمذ قذلئقئ ساق بولسا بئلئم ظاالاليدذ       

  .ظاالملايدذ ظةمةمسذ
 يذقـذرئقئ دانـا     كإنتذغدئ ظئلئگ ظايتولدئـدئن پاراسـةت بئلـةن يذغـذرذلغان         

جاؤابالرنئ ظاثالپ، ظئنتايئن خذشال بولدئ ؤة ظئككئ قولئنئ كأتإرإپ ظالالنئـث           
ظـذ شـذ    . ظأزئگة شذنداق ياخشئ ياردةمچئنئ بةرگةنلئكئ ظإچإن شإكإر ظصيتتئ       

.  دذنيـالئرئنئ تارقـاتتئ    -هاياجئنئدا خةزئنئنئ ظصچئپ يوقـسذلالرغا نذرغـذن مـال        
يةنـة ظـذنئثغا تـذغ،      . ؤةزئرلئك خئزمئتئنئ بـةردئ   ظايتولدئغا تامغئنئ تذتقذزذپ    

  .ناغرا، ساؤذتالرنئ بصرئپ ظةلدة قولئنئ ظذزذن قئلدئ
خةلق بـصيئپ   . ظايتولدئمذ پإتإن ظئشنئ مةسظذلئيةتچانلئق بئلةن ظئشلئدئ     

 كإنگة  - تإزإم تصخئمذ روناق تصپئپ، ظةل كإندئن      -قانذن. دألةت قذدرةت تاپتئ  
  . گإللةندئ
  ئلئثدئن بةزمئگةيسةنظانا ت: تةنبئه

ظانا تئـل   . ظةي ظوغذل، تئل دصگةن سصنئث ظادةملئكئثنئث مذهئم بةلگئسئ       
ســصنئث قــصنئث ؤة جــصنئثغا ظوخــشاش، تةپةككــذرذث ظانــا تئلئــث بئلــةن        

ــذرذلغان ــپ     . يذغ ــدئن تارتئ ــمئنغا تأرةلگةن ــذ زص ــدادلئرئمئز مذش ــل ظةج ــا تئ ظان
ظانـا تئلئـث    .  قامـداپ كةلـدئ    هازئرغئچة خةلقئمئزنئث تإرإلك ظاالقة ظئشلئرئنئ    

شـذ تئـل    . شذنچئلئك باي، ظئپادئلـةش كـإچئ شـذنچئلئك زور مـةدةنئي تئـل            
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ظانــا تئلــدئن . بئلــةن ظاجايئــپ بإيــإك جاهانــشذمذل ظةســةرلةر بارلئققــا كةلگــةن
ــةدةنيئتئمئزدئن،  ياتلئـــشئش ــأزئمئزدئن، مـ ــدئن يئراقلئـــشئش ظـ ــا تئلئـ ، ظانـ

ظانا تئلدئن ظاينئش مئللئتئثگة    . ئنئدذظةجدادالردئن يئراقلئشئش بذلذپ هصسابل   
  .قئلئنغان ظةث چوث ظاسئيلئقتذر

 .ظةمدئ نةزئرئثنئ كصيئنكئ هصكمةتلةرگة قاراتقايسةن ظوغلذم
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 ظايتولدئنئث ظأمرئ ظاخئرلئشئپ، بةخت قذشئنئثمذ. 6
  ظذچذپ كةتكةنلئكئ

ــارزذ  ــذغ ظ ــدئنئث ظذل ــةرؤاز قئلئــش -ظايتول ــازا پ ــةكلئرئ ت قا باشــلئغاندا،  تئل
دصـگةندةك، تذلـذپ تذلـذن بولغـان        » نصمةتلةر تذلذق بولغانـدا ظأمـإر تإگةيـدذ       «

  .بةخت ظصيتئ قصرئپ كئچئكلئكئنئ كأردئ، تةن ساقلئق تإؤرإكئ يئقئلدئ
  ساغالم چاغلئرئثنئ غةنئيمةت بئل: تةنبئه

 ظةي ظةقئللئق بالئلئرئم، يادئثالردا بولسذنكئ، هاياتنئـث قانـذنيئتئ مـةثگإ          
ظأرلئگــةن يةنــة يةرگــة چإشــئدذ، چإشــكةنلةر چئقئــدذ، يورذغــان  : شــذنداقكئ

هةرقانداق ظئش كامالةتكة يصتئشنئ تةلةپ     . نةرسئلةر ظأچئدذ، ماثغانالر توختايدذ   
ظادةمنئـــث تئرئكلئكـــئ . قئلئـــدذ، كامالةتكـــة يةتكةنـــدة قايتئـــشقا يإزلئنئـــدذ

 -ظأمإر گإلئستانئ قـئش   ظادةم قصرئغان چاغدا    . غةنئيمةت، تةن ساقلئقئ پذرسةت   
 قذدرئتئـدئن   -پةقةت ظارمان بار، دةرمان يـوق بذلـذپ، كـإچ         . زصمئستانغا كئرئدذ 

كصسةل ظادةمگة دذنيـادئكئ هـصچقانداق نةرسـة        . قالئدذ، كصسةللئك چئرمئؤالئدذ  
ــصتئمايدذ ــإچ   . ت ــهنئ ظذچــذق، ك ــةث ســاغالم، زص ــادةم ظ ــذدرةتلئك -شــذثا، ظ  ق

  .ئشئ الزئمدذر قئممئتئگة يصت-چاغلئرئنئث قةدئر
  

*       *       *  
داثلئـق  . شذنداق قئلئـپ ظـصغئر كصـسةللئك ظايتولـدئنئ كأتـإرإپ باسـتئ            

بئـراق، كصـسةللئك    . هةرخئل دئظاگنوزالرنئ قذيذشـتئ   تصؤئپالر تومذرئنئ تذتذپ    
شـذنداق ظوغلـذم، ظةجـةل توشـقاندا هةرقانـداق خاسـئيةتلئك            . ظصغئرلئشئؤةردئ

  .پ قاالملايدذدورئالرمذ بذ ظأإلمنئ توسذ
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  :كإنتذغدئ ظئلئگ ظايتولدئنئ يوقالپ كةلدئ
 دةپ  - ظةهؤالئث قانـداق، كـأثإلث خـصلئ ظذچذقمـذ، ظذيقـذث ياخـشئمذ؟             -

  .سورئدئ شاه
 -ظالئيلئرئ، مصنئ شذنداق بئر كصسةل تـذتتئكئ، ظـذنئث داؤاسـئ يـوق،            -

 ظـاي تذلـذن بولغـان ظئـدئ، يةنـة كئچئكلئـدئ، تئرئكلئـك               -دصدئ ظايتولـدئ،  
مــصنئث ظأكإنئــدئغئنئم ظالئيلئرئــدئن . لئقئ مةنــدئن يئراقالشــقئلئ تــذردئشــاد

ظةجـةب ظئـشكئ، يئگئتلئـك كـإنلئرئ قـصرئلئققا          . ظايرئلئپ كصتئدئغان بولدذم  
  ! هة-ظاملامشايدئغان بولسا نصمئدئگةن ياخشئ بوالتتئ

 ظةي كأثلئ تإز، ياخشئ هةمراهئم، ظذنداق گةپلةرنئ قئلما، هةممة ظـادةم            -
. ئك تارتئـدذ، يةنـة ســاقئيئدذ، پةقـةت كصـسةللئكنئ سـةنال تارمتئــدئث     كصـسةلل 

مةن سةن بولغانلئقئـث    . نصمئشقا بوملئغذر گةپلةرنئ قئلئپ كأثإلثنئ بذزئسةن     
ظإچإن كأثإلم توق يإرإؤاتاتتئم، بذ سأزلئرئث مـصنئ قايغـذغا سـالدئ، بذنـداق              

ةپ تةسةللئ بةردئ    د -ظالال شئپالئق بصرةر،  . دةپ كأثإلمگة ظوت تذتاشتذرمئغئن   
  .كإنتذغدئ ظئلئگ كأثلئنئ بذزذپ

تذغـذلغان  .  ظةي بةخت ساهئبئ، ظأإلمگة دذنيادا هصچكئم ظامال قئالملئغـان         -
مـةن ظالئيلئرئغـا خذيـذم ظأزگئرئـشچان، تذراقـسئز          . ظادةمنئث هةممئسئ ظألئـدذ   

 -مانـا ظةمـدئ كـصتئدئغان بولـدذم، بذنئثـدئن شـإهبئلةمنئگئن،           . دصمئگةمنئدئم
  .ئ ظايتولدئ كةسكئن قئلئپدصد

.  ظةي ظايتولدئ، سةؤر قئلغئن، كصسةل تارتقان ظادةمنئث گذناهئ يذيذلئدذ         -
كصسةل بولغان ظادةمنئث هةممئسئ ظأإلپ كصتئدئغان بولسا، دذنيادا تئرئك ظـادةم           

  .كأثإلثنئ يصرئم قئلما، ساقئيئپ كصتئسةن. قاملئغان بوالتتئ
غا ظالالدئن شئپالئق تئلئدئ ؤة غـةمكئن       كإنتذغدئ قولئنئ كأتإرإپ ظايتولدئ   
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  .هالدا ظوردئغا قايتئپ كةتتئ
ظذ هاياتئـدئن ظإمئـدئنئ     . ظايتولدئنئث كصسئلئ تصخئمذ ظصغئرلئشئپ كةتتئ    

 -ظصـسئت، «: ظإزإپ، بئهذدة زاية قئلئؤةتكةن هاياتئ ظإچـإن قـاتتئق ظأكإنـدئ          
س قوغلئـشئپ،   هاياتئمنئث نذرغذن چاغلئرئنئ بئكارغا زايـة قئلئپتئمـةن، هـةؤة         

ــصپئپتئمةن  ــةردةك چـ ــث    . تةلؤئلـ ــدذم، ظأإلمنئـ ــة تذتذلـ ــدئ ظأإلمگـ ــا ظةمـ مانـ
  ».كصلئدئغانلئقئنئ ظةجةب ظويلئماپتئمةن

ظايتولــدئ ظأكإنــإش بئلــةن هــةر قانچــة يــاش تأككــةن بولــسئمذ كــار         
شـذثا، ظـذ    . نصمة ظامال، ظأمـإر دصـگةن ظادةمنئـث ظارزذسـئغا باقمايـدذ           .قئلمئدئ

 هــاالؤةتكئال گــول بذلــذپ -ظــةي هــوزذر«:  خئتــاب قئلــدئظئنــسانالرغا شــذنداق
. ظأتكإچئ بئغةم ظئنسان، سةگةك ياشا، بوملئسا ظأإلم تذتقاندا پذشاميان يةيـسةن          
. لصكئن، ظـذ چاغـدئكئ پذشـاميئنئث هةسـرةتتئن باشـقا هـصچنةرسة بـصرةملةيدذ              

ث ظـةي، مةسـتتةك گـارا     .  دذنيايئثمذ هصچنـصمئگة دال بذالملايـدذ      -توپلئغان مال 
ــوي      ــپ  ق ــةييارلئق قئلئ ــار، ت ــسابئ ب ــث هص ــذ هاياتنئ ــسان، ب ــإچئ ظئن . يإرگ

  ».كإلكةثنئث ظاخئرئدا يئغئسئمذ بار، ظويالپ قويغئن
  هايات قئممةتلئك: تةنبئه

ــسذن       ــربةت بول ــاثا ظئ ــرةتلئرئمذ س ــذ هةس ــدئنئث ب ــذل، ظايتول ــةي ظوغ . ظ
 كـصيئن   ظأمرإثنئث ظةث گإزةل چـاغلئرئنئ ظورذنلـذق، مـةنئلئك ظأتكإزةلئـسةث          

 هايـاتلئق،  -دذنيـادا ظـةث قئممـةتلئك بـايلئق    . هةرگئزمـذ پذشـاميان قئلمايـسةن   
هايـاتلئق ظئنـسانغا پةقـةت      . ظذنئثدئنمذ ظارتذق قئممةتلئك، شصرئن نةرسة يـوق      

شذثا، .  مذمكئن ظةمةس  ظذ هاياتلئققا قايتا ظصرئشئش   . بئرال قصتئم نصسئپ بذلئدذ   
  . ئ بئلهايات بايلئقئدئن ظإنإمإلك پايدئلنئشن

چإنكئ، بذ بئر قانذنيةت، ظةث دةهشةتلئك      . ظأإلم ظانچة دةهشةتلئك ظةمةس   



  http://www.bilik.cn                                        بوۋام شۇنداق ئۈگهتكهن

 )يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇق:ئاپتۇرى(   بوۋام شۇنداق ئۆگهتكهن-بىلىك ئېلىكترونلۇق كىتابالر مهجمۇئهسى
 

38

ــةن      ــئلةردئن بةهرئم ــشلئك نةرس ــقا تصگئ ــةن بولذش ــا بةهرئم ــولغئنئ هاياتلئقت ب
غاية دصگةن قولغـا    . بوالملاسلئق، هايات بصغئدا بئرةر شصرئن مصؤة پئشذراملاسلئق      

دئلئك ظادةملةرال تئرئشچانلئق بئلةن    كةملةيدئغان ساية ظةمةس ظوغلذم، ظذنئ ظئرا     
 غذنچئـسئ ياشـلئق باهارئــدا   -هاياتنئـث مذقـةددةس گـإل   . ظةمةلگـة ظاشـذرااليدذ  

ظــصچئلئپ خــذش پــذراق چاچئــدذ، بــذ هايــات گــإإلث ظأمرإثــدة بئــرةر قــصتئم  
شذنئ بئلگئنكئ،  ! ظصچئلماي خازان بذلذپ كةتسة، بةك ظصچئنئشلئق بوملامدذ؟      

 ظـأزئنئ زار    -نئ خـار قئلـئش، ظـاخئرقئ هصـسابتا ظـأز          ظةزئز، قئممـةتلئك نةرسـئ    
هاياتئثــدا نــصمئنئث پايــدئلئق، نــصمئنئث زئيــانلئق، . قئلئــشقا ظــصلئپ بارئــدذ

نصمئنئث توغرا، نصمئنئث خاتا ظئكةنلئكئنئ، قايسئ قةدئمئثنئث سـاخاؤةتلئك،         
قايسئ يولـذثنئث پاالكـةتلئك، قايـسئ مـةنزئلنئث نذرلـذق، قايـسئ مـةنزئلنئث               

. ةتلئك ظئكــةنلئكئنئ چإشــئنئپ مــاثغئن، بوملئــسا پذشــاميان قئلئــسةن قاباهــ
  . كأزدئن يامغذر ياغدذردئغان بذلذتتذر-پذشاميان

  
*       *       *  

ظوغلئنئ . ظايتولدئ ظويغا پصتئپ تذرغاندا، ظوغلئ ظأگدإملئش كئرئپ كةلدئ       
 .كأرگةن ظايتولدئنئث كأزلئرئدئن ياش تامچئلئرئ دومئالپ چإشتئ

ظـذ تـصخئ كئچئـك بولـسئمذ        . إملئش ظايتولدئنئث يالغذزال ظوغلئ ظئدئ    ظأگد
ظايتولـدئ  .  ظـةخالقلئق، چئرايلئـق بـاال بولغـان ظئـدئ          -بةك ظةقئللئق، ظـةدةپ   

ظوغلئنئـــث ظأزئـــدئن كئچئـــك قالئـــدئغانلئقئغا، بـــالئنئ ظـــأز قـــولئ بئلـــةن  
ظوغلئغـا  شـذثا، ظـذ     . تةربئيلئيةملةي كصتئپ قالئدئغانلئقئغا بةك ظةپسذسلئناتتئ    

  .ظةث ظاخئرقئ قصتئم كأثلئدئكئ گةپلئرئنئ دةپ نةسئهةت قئلدئ
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*       *       *  
 ظانئالرنئـث ظومـاق پـةرزةنتلئرئ، ظايتولـدئنئث ظـوغلئ           -ظةي، مـصهرئبان ظاتـا    

 ظاناثالرنئث سئلةرگة قئلغـان نةسـئهةتئگة       -ظأگدإملئشكة قئلغان نةسئهةتئ، ظاتا   
 -ئالرنئـث پةرزةنتلئرئـدئن كإتئـدئغان ظـارزذ        ظان -چإنكئ، بـارلئق ظاتـا    . ظوخشاش

شـذثا، كأثـإل قويـذپ ظـاثالپ، ظـذنئ ظئـشقا ظاشذرذشـقا              . ظارمانلئرئ ظوخشاش 
  .تئرئشقايسئلةر
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  ظايتولدئنئث ظوغلئ ظأگدإملئشكة نةسئهةت قئلغانلئقئ. 7
 دةپ سـأز    - ظوغلذم، ظةمدئ مـةن ظالالنئـث دةرگاهئغـا كـصتدئغان بولـدذم،            -
 سةن مصنئث كأز نـذرذم ظئـدئث، سـةندئن          -لئدئ ظايتولدئ هةسرةت بئلةن،   باش

 -ظوغـذل «: ؤةزئـرئ شـذنداق دصـگةن     ظايرئلئپ كـصتئدئغان بولـدذم، بئـر تـإرك          
 قئزئثنئث غـصمئ تـإؤئ      -بئراق، ظوغذل . قئزئثنئ كأزإثنئث يورذقئ دةپ بئل    

وتذنئ بـار    قئزئ ؤة خ   -ظذغذل. يوق دصثئزغا ظوخشايدذ، ظذ مةثزئثنئ سارغايتئدذ     
ــسذن؟   ــذيقا بول ــذ ظذيقذســئ ظ ــث قانداقم ــا» !ظادةمنئ ــز ظات ــذچئالر -بئ ــا بولغ  ظان

 ظانئـسئنئث نـامئنئ     -سئلةرنئث غصمئثالرنئ يةيدئكةمنئز، بئراق، پةرزةنتلةر ظاتا     
هايـاتئم ظـأإلم    . ظوغلذم، سأزلئرئمنئ قـذالق سـصلئپ ظـاثال       . ظاتاپمذ قوميايدئكةن 

بةك تاتلئق بولئدئكـةن، ظـإإلم دصـگةن بـةك          هاياتلئق  . تونئنئ كئيگئلئ تذردئ  
بذ دذنياغا گول بذلذپ يإرئؤصـرئپتئمةن، ظأزإممـذ هـصس قئلماپتئمـةن،      . ظاچچئق

ــذ   ــصقئنالپ كةپت ــأإلم ي ــسام ظ ــسذن   . قارئ ــة قوميئ ــصنئمذ غةپلةتت ــا س ــذ دذني . ب
ظالدئدئكئلةرنئث ظأإلمئدئن، مصنئث ظأإلمئمـدئن ظئـربةت ظـالغئن، ظأتكةنكئلـةر           

ــداق زارلئغــان هاياتئنئــث ظا ــدا ظأكإنــإپ مذن ظئــست دةميــةن، چــإنكئ، : خئرئ
هاياتئمنئث ظةث نةؤقئران چاغلئرئدا قئلئشقا تئگئشلئك ظـةث مـذهئم ظئـشالرنئ            
تاشــالپ قذيــذپ، هةؤةســكة بــصرئلئپ، مةنئــسئز، ظةمهئيةتــسئز ظئــشالر بئلــةن 

هايات دصگةن شـامالدةك ظأتـإپ كـصتئدئكةن، الي سـذدةك           . مةشغذل بذلذپتئمةن 
قانداق قئالي ظةمـدئ، ظـأإلم يـصقئنالپ كةلـدئ، بـذنئثغا            . قئپ تإگةيدئكةن ظص

 ظامـال ظئزدئـسةث تـصپئلئدئكةن،       -هةرقانداق ظئشقا چارة  دذنيادئكئ  . ظامالئم يوق 
  .بئراق ، ظأإلمگئال هصچكئمنئث ظامالئ يوق ظئكةن

ــدئن     ــدا ظذنئث ــةيإس هال ــدإملئش م ــان ظأگ ــأزلئرئنئ ظاثلئغ ــسئنئث س دادئ
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  :سورئدئ
ي مصهرئبان دادا، سـةندئن سـورايدئغان بئـر گـصپئم بـار ظئـدئ، جـاؤاپ                 ظة-

. سةن بئلئم ؤة ظةخالق جةهةتتئن كـأپ تةربئيـة كأرگةنئـدئث          . بةرگةن بولساث 
باشقئالردئن كأپ نةرسئلةرنئ سوراپ ظأگةندئث، ظاثلئدئث، نذرغـذن ظئـشالرنئ          

 ظامـال   -ارةظةمدئ ماثـا ظـصيتقئن، بـذ ظأإلمگـة بئـرةر چـ            . بصشئثدئن ظأتكإزدإث 
قئلئپ توسذپ قـصلئش ظئمكـانئيئتئ يوقمـذ؟ ظةگـةر مـذمكئن بولئـدئغان بولـسا                

 مـإإلك   -مـال .  بئساتئمئز سةرپ بولـسئمذ مـةيلئ      -پإتإن مال . ظئزدةپ كأرةيلئ 
  دصگةن تصپئلئدذ، جان ظصسةن بولسئال بولدئ، قذشقئمذ دان تصپئلئدئغذ؟

ظأإلمگـة  . ئ ظـإزگئن   ظةي ظوغلذم، سأزإمنئ ظاثال، بـذ ظئـشتئن كـأثإلثن          -
ظةگةر .  كأمإش ظارا تذراملايدذ، ظذنئ ظةقئل ؤة بئلئممذ توسذپ قاالملايدذ         -ظالتذن

 نئ  -سذيااليدئغان بولسا، دذنيادئن ظأتكةن نئ     دذنياسئ تو  -ظأإلمنئ دذنيانئث مال  
ظةگةر تصؤئپالرنئث داؤاسـئ    .  دذنياسئغا هاياتئنئ سصتئؤالغان بوالتتئ    -بةگلةر مال 
تذغذلغان ظـادةم   . سذپ قاالاليدئغان بولسا، شذ تصؤئپالر ظأملئسة بوالتتئ      ظأإلمنئ تو 

  . دصدئ ظايتولدئ-ظألئدذ، هصچكئم مةثگإ تئرئك ياشئياملايدذ، 
ــإيإمإلك دادا،- ــة ظأگـــدإملئش،- ظـــةي سـ ــذ ظأإلمنئـــث - دصـــدئ يةنـ  بـ

مذتلةقلئقئنئ بئلئپ تذرذپ، نصمئشقا هاياتئثغا قئيماي بذنچة يـاش تأكئـسةن؟           
ر ظادةم غةپلةت ظئچئـدة هايـاتئنئ زايـة قئلئـپ ياشـئغان بولـسا، ظأكإنـإش                 ظةگة

ســةن ! ظةمــدئ ظــئش بــذ يةرگــة كةلگةنــدة پذشــامياندئن نــصمة پايــدا؟. يوللــذق
كإنتذغدئ ظئلئگ بئلـةن بئرگـة هايـاتئثنئ ظـةلنئث ظئـشلئرئغا هايـاتئثنئ ظاتـا                

ثدئن خةلقمـذ   بذ ظئشلئرئ . قئلئپ ظأتتإث، خةلققة كأپ ياخشئلئقالرنئ قئلدئث     
  :شذثا، بذ توغرئدا بذنچة كأپ هةسرةت چةكمة. رازئ، ظالالمذ رازئ

 دصدئ ظايتولدئ ظـوغلئ ظأگدإملئـشكة نةسـئهةت         - ظوغلذم ظاثالپ تذرغئن،   -
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 بذ دذنيانئث ظئـشلئرئغا كأثـإل بـألگئن، هـةرگئز غاپئـل بـوملئغئن،               -قئلئپ،
اظئتئ كةلگةنـدة بئـر      سـ  -نئ، ؤاقتـئ  ظادةم دصگةن ؤاقئتنئـث تذتقـذ     . ظويغاق ياشا 

 پـةرياد قئلئـپ   -ؤاقئت. قةدةممذ باساملايسةن، بئر نةپةسنئمذ ظوشذق ظاالملايسةن     
ظأتـإپ كـصتئؤاتقان    . يصلئنئشئث بئلةمنذ كةينئگة يامنايـدئغان رةهئمـسئز دةريـا        

كإنلةرنئ پةقةت ظـاي ؤة يـئلالر دةپ قاملـا، ظـذ سـصنئث ظـأمرإثنئ خوراتقـذچئ            
داؤاملئق يصثئلئنئپ تذرئـدذ، ظأمإرنئـث يـصثئالنغئنئنئ        ظاي ؤة يئلالر    . ياملاؤذز

سةن مةندئن كئچئك قالئـدئغان بولـدذث،       . كأردإمثذ؟ مصنئث باشقا غصمئم يوق    
  .مصنئث غصمئم شذ

ــازابئ مــصنئ ظأرتئمةكتــة - ســصنئث .  ظــةي دادا، ســةندئن جــذدا بذلــذش ظ
.  ظئـدئم  كةينئثدة قصلئپ ظأإلمئثنئ كأرگإچة، ظـاؤؤال ظـأإلم ماثـا كةلـسة رازئ            

ظةگـةر تةقــدئر ظذنــداق بوملـاي، ظةجــةل ســصنئث بصـشئثغا كةلــسة، پإتــإلگئنئ    
بـذ  ! ظذنـداق ظئكـةن نصمئـشقا قايغـذرذپ يئغلئغذلـذق؟         . شذنداق بولغان بذلئدذ  

ظةگــةر توپلئغــان ! مذتلــةق قانذنيــةتنئ يــئغالش بئلــةن ظأزگــةرتكئلئ بــوالمتئ؟
 بولــساث، ظــذ ظئــشنئث   بــايلئقلئرئم قالئــدئغان بولــدئ دةپ ظازابلئنئؤاتقــان   

پإتإن دذنياغا ظئگة بولغانالرمذ ظاخئرئ دذنيانئ      . ظازابلئنئشقا ظةرزئگإچئلئكئ يوق  
ظةگةر ظادةم بئهذدة زاية بذلذپ كةتكةن ظأمرئ       . تاشالپ كصتئشكة مةجبذر بولغانغذ   

 هةسرئتئث مصنئث غـصمئمدة     -قايغذ. ظإچإن يئغلئسا، قانچئلئك يئغلئسا بذلئدذ    
ساثا هاياتلئق يـولئ بةرگـةن بـذ دذنيـا ماثئمـذ يـول              .  غةم قئلما  بولسا، هةرگئز، 

  .بصرئدذ
  .ظأگدإملئش يذقذرئقئ سأزلئرئ بئلةن دادئسئنئث كأثلئنئ تئنچئتتئ

 - دصدئ هاياجئنئنئ باساملاي ظايتولـدئ،     - ظوغلذم، ظةمدئ كأثإلم تئندئ،    -
  .ظالالنئث مةدئتئ بئلةن بةختلئك ياشئغئن
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 ظإچـإن دذظاغـا قـول كأتـإرإپ ظـالالدئن ظوغلئغـا             ظايتولدئ ظارقئـدئن ظـوغلئ    
  . شاتلئق تئلئدئ-بةخت

*       *       *  
   ظاناثنئ هأرمةتلة-ظاتا: تةنبئه

ســةن .  ظانــاث ســةندئن كــأپ نةرســئنئ تةمــة قئلمايــدذ-ظــةي ظوغلــذم، ظاتــا
ياراملئق، مذستةقئل ياشاش ظئقتئدارئغا ظئگة بولـذپ يصتئـشئپ چئقـساثال، بـذ             

 ظاناثنئـث تئلئكـئ خـةلقنئث سـةندئن         -ظاتا. ظإچإن ظةث چوث بةخت    ظاناث   -ظاتا
 ظانا بولغذچئ پةرزةنتلئرئنئث بـذ دذنيـادا        -ظاتا. كإتكةن ظإمئدئ بئلةن ظوخشاش   

توغرا، هاالل ياشئشئنئ ظارزذ قئلئدذ، بئرةر ياخشئ ظئش قئلئپ نةتئجة ياراتقان           
نتئنئث يارامـسئز،   دةيـدذ، ظـأز پـةرزة     » شـإكإر «بولساث، بصشئ ظامسانغا يصتئپ     

ــذپ     ــانچئ بول ــاق ن ــةت، ظ ــدئغان، بئكــار تةل ــئش كةملةي ظةقئلــسئز، قولئــدئن ظ
 ظانا بالئسئنئث كةلگإسئ تةقدئرئنئث ظـوث   -هةرقانداق ظاتا . قصلئشئنئ خالئمايدذ 

بــذ دذنيــادا . بذلذشــئنئ، قئلغــان ظئــشلئرئنئث راؤاج تصپئــشئنئ ظــارزذ قئلئــدذ
شذثا، . بان ؤة كأيإمإلك يةنة بئرةرسئمذ يوق      ظانئدةك مصهرئ  -پةرزةنت ظإچإن ظاتا  

 ظاناثنئـث كـأثلئنئ     -ظاتـا .  ظاناثـدئن رةجنئمـة، ظـذالرنئ هـةرگئز قاقـشامتا          -ظاتا
 ظاناثنئـث نةسـئهةتلئرئنئ كأثـإل قويـذپ ظـاثال هـةم             -ظاتـا . چإشئنئشنئ بئل 

ظــصغئر كإنلةرگــة قالغئنئثــدا  نةســئهةت -ياخــشئ پةنــد. ظــذنئثغا ظةمــةل قئــل
 مصهنئتئنئ ظاقالميـةن دةيدئكةنـسةن، ظـذالرنئ       - ظاناثنئث ظةجئر  -ظاتا. ظةسقاتئدذ

ــئن ــا. رازئ قئلغ ــا -ظات ــشاتقان، ظات ــسئنئ قاق ــان  - ظانئ ــسئنئ رازئ قئلمئغ  ظانئ
  .پةرزةنتتئن هصچقانداق ظادةمگة ؤاپا كةملةيدذ

  
*       *       *  
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ــوغلئ  ــدئ، ظ ــةقئل ظايتول ــشنئث ظ ــدئن  - ظأگدإملئ ــئتئنئ ؤة جإرظئتئ  پاراس
اتئرجةم بولغاندئن كصيئن، قةلبئدئكئ سأزلئرئنئ تأكإپ نةسـئهةت سـإپئتئدة          خ

  :مذنداق سأزلةرنئ قئلدئ
.  ظوغلذم، توغرا، هةق مةيداندا تذرغئن، كأثإل ؤة تئلئثنئ دذرذس تـذت           -

كأثإل ؤة تئلئثنئ كئچئك تذت، بصـشئث هةرقانچـة ظامسانغـا تاقاشـسئمذ چـوث               
كئــشئلةرنئث مــصلئنئ زورلــذق . ا ظــذرمادذنيــانئ دةپ ظــأزإثنئ ظوتقــ. ســأزلئمة

 دذنيـايئثنئ  -هااللدئن پذل تاپ، ظذنئ جايئدا ظئـشلةت، مـال       . قئلئپ تارتئؤاملا 
ــسةن   ــادا خــارلئق كأرمةي ــذ دذني . جايئــدا، ظورذنلــذق ظئشلئتئــشنئ بئلــسةث، ب

ظئقتئسادئثنئ ياخشئ باشقذرماي بذزذپ چاچساث تاغمذ توشذمايدذ، ظاخئرئـدا خـار           
ظئش هةركئتئث توغرا بولسذن، بذ دذنيادا خوشال ياشئيالئشئث        . بذلذپ قالئسةن 

ظادةم هايـاتئم   : شذثا، بئر ظادةم شذنداق نةسئهةت قئلغان     . دذرذسلذقئثغا باغلئق 
 هاالؤةتتة، خاتئرجةم ظأتسذن دةيدئكةن، توغرئلئـق، دذرذسـلذقنئ ظأزئگـة           -هوزذر

س يـول تذتـذش     بـاي بذلـذش تئلئكئـث بولـسئمذ يـةنئال دذرذ          . هةمراه قئلسذن 
دذنيــادا بإيــإك، ظذلــذغ ظــادةم بــوالي . ظــارقئلئق ظــذ تئلئكئــث هاســئل بولئــدذ
  .دصسةمثذ دذرذس يولدا مصثئشئث الزئم

ظوغلذم، باشقئالرغا يامانلئق كأزلئمة، سئرئثنئمذ ظئككئ يإزلئمـة ظادةملةرگـة          
ــمة ــةرگئز دص ــادةم ســصنئ    . ه ــداق ظ ــادةمنئ يوالمتــا، ظذن ــصنئثغا ســذخةنچئ ظ ي

سئنالغان ظئشةنچئلئك دوسـتلئرئث بولـسا ظـذالرنئ چئـث تـذت،            . لئمايدذظالقئش
 سـأزلئرئنئ   -باشـقئالرنئث گـةپ   . هةقئقئي دوست سـصنئث پايـداثنئ كأزلةيـدذ       

باشـقئالرغا  . ظاثالپ قوي، بئـراق، هـةممئال گةپكـة ظالـدئراپ ظئـشئنئپ كةمتـة             
  .هةسةت قئلما، هةسةختورلذق ساثا خاتئرجةملئك بةرمةيدذ
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*       *       *  
  هةسةختور بوملا: تةنبئه

ظوغلذم، ظايتولدئنئث نةسئهةتئگة قوشذمچة قئلئپ هةسةت توغرئسئدا ظازراق        
  .گةپ قئلئپ قوياي

ــسةن   ــارزذ قئلئـ ــاقلئقئثنئ ظـ ــةن سـ ــةملئكنئ، تـ ــةن خاتئرجـ ــةمما، . سـ ظـ
 پةيدا بولئدئغان بئر خئـل سـاقامياس كصـسةللئك بـار،            كأرةملةسلئك ؤئرذسئدئن 

ــصتئ  ــذنئث ظ ــيئلئدذ» ةســةته«ظ ــادا كصــسةللئكمذ كــأپ، هــةر بئــر  . دص دذني
كصسةلنئث ظأزئگة تذشلذق داؤاسئ بار، ظةپسذسكئ، هةسةختورلذق كصـسئلئنئث         

 -ظذ خذددئ زةهـةرلئك قـذرتقا ظوخـشاش ظئچئثگـة كئرئـپ، قـئم             . داؤاسئ يوق 
. بـذ بـاالدئن ظأملئگإچـة قذتـذلغئلئ بوملايـدذ         . قئملئق باالسئغا مـذپتئال قئلئـدذ     

 -نئث گأشئنئ ظأزئ يصيئش ظادةم بالئسئغا نصسئپ بوملئغان، بئراق، پئتنـة          ظأزئ
هةسـةت دصـگةن بئـر    . پاسات ؤة هةسةت ظأزإثنئث گأشئنئ ظأزإثگـة يئگإزئـدذ        

 -ظوتكئ، ظذ ظوتنئث تصشئدئكئ ظأزگئلةرنئمذ، ظوتنئث ظئچئدئكئ سصنئمذ هـأل         
أيگةنـدئن  بئلـسةث، ظوتنئـث تصـشئدا ك   . قذرذق دصمةي كأيدإرإپ كإل قئلئـدذ     

ــدذ   ــةررةك بولئ ــصخئمذ بةتت ــدة كأيگــةن ت ــة،  . ظئچئ ــانلئق كأزلئم باشــقئالرغا يام
يامـانلئق قئلمئغانلئقئثنئـث    . ياخشئلئق قولذثدئن كةملئـسئمذ يامـانلئق قئلمـا       

باشـقئالرنئث خوشـاللئقئدئن خوشـال بـول،        . ظأزئ ياخشئلئق بذلـذپ سـانئلئدذ     
 نداق خوشاللئق كأپچئلئك بئلةن    هةر قا .  ظةلئمئنئ كأرسةث ياردةمدة بول    -قايغذ

  .ظورتاق بولغاندئال ظذنئث هةقئقئي قئممئتئ ؤة لةززئتئ بولئدذ
  

*       *       *  
  .ظايتولدئ ظوغلئ ظأگدإملئشكة قئلئؤاتقان نةسئهةتنئ داؤامالشتذرماقتا ظئدئ



  http://www.bilik.cn                                        بوۋام شۇنداق ئۈگهتكهن

 )يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇق:ئاپتۇرى(   بوۋام شۇنداق ئۆگهتكهن-بىلىك ئېلىكترونلۇق كىتابالر مهجمۇئهسى
 

46

  . ظوغلذم، پذل توپالشتئن بذرذن خذلقذثنئ ياخشئ قئل-
ــذل تصپئــ   ــسا پ ــذث ياخــشئ بول ــاخذلق ــةم قئلم ــايلئق . شتئنمذ غ ــا ب يامانالرغ

.  بصــسئقلئق بئلــةن قئــل-هةرقانــداق ظئــشنئ هودذقمــاي، ظــصغئر . يارامشايــدذ
باشقئالر بئلةن مذظامئلة قئلغاندا ظذچذق، شصرئن سأزإلك بول، تئلئثنئ ياخشئ          

 ظـاز   -كأزةت، ظأزإثنئ ظةسكئ ظئـشالرغا قارامتـا، تاظـام يـصگةندة ظاسـتا هـةم ظـاز                
كأپ تاماق يصيئش ؤاپا قئلمايدذ، ظـذ مئجـةزئثنئ بـذزذپ        . ةتلةنگئنيصيئشكة ظاد 

ــدذ  ــار قئلئ ــسةلگة گئرئپت ــاؤايئ . كص ــذرذق ه ــة،  -ق ــة كئرم ــنئث كةينئگ  هةؤةس
  .هةرقانداق ظئشقا كئرئشئشتئن بذرذن ظاخئرقئ نةتئجئسئنئ ظوبدان ظويالن

. ابئرئ، ظأإلمنئ ظذنتذپ قاملـ    . ظوغلذم، ظئككئ ظئشنئ هةرگئز ظذنتذپ قاملا     
ظـأزئنئ ظذنتـذش،   . يةنة بئرئ، ظأزإثنئ ؤة ظأزإثنئـث ظةسـلئنئ ظذنتـذپ قاملـا     

سـصنئث  . ظةسلئنئ ظذنتذش ظاسئيلئق هصسابلئنئدذ، ظـذ هـةم ظألگةنگـة بـاراؤةر           
.  ظأزإثگــة مةنــسذپ بولغانــدئال قئممــةتلئك بولئــدذ-هاياتلئقئــث پةقــةت ظــأزإث

ادةمنئ قانداقمـذ تئرئـك   ظأزئدئن مةهرذم بذلذپ قالغان، ظأزئـدئن ؤاز كةچكـةن ظـ         
  !هصسابلئغئلئ بولئدذ؟

گةپ قئلغاندا ظةتراپئثغا قـاراپ ظـصهتئيات بئلـةن سـأزلة، چـوث سـأزلئمة،               
يالغـان  . هةرگئز يالغان سأزنئ ظصغئزئثدئن چئقاما    . ظأزإثگة مذناسئپ گةپ قئل   

ئرئثگـة   يارةنل - تـذغقانالرغا، دوسـت    -ظـذرذق . سأز سصنئ خارلئققا ظـصلئپ بارئـدذ      
كئـشئلةرنئث  . چـوثالرنئ هأرمةتلـة، كئچئكلـةرنئ ظئززةتلـة       . ئق يةتكإز يصقئنل

ظـذالرنئث ظـةيئبئنئ ظاچـساث ظةمةلئيةتتـة ظأزإثنئـث          . ظةيئبئنئ كأرسةث يوشذر  
بةختكة ظصرئشكةندة كئبئرلئك قئلما، كئبئر دصـگةن       . ظةيئبئنئ ظاچقان بولئسةن  

  .ظادةمنئ باشقئالرغا سةت كأرسئتئدذ
هاراق دصگةن  . بذزذقلذق يولئنئ تذمتا  . اققا يصقئن بوملا  هاياتئثدا هةرگئز هار  
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ساثا خارلئق تونئنئ كئيدإرئدذ، سصنئ مئث خئـل گـذناهقا پاتذرئـدذ، يـإزإثنئ              
  .تأكئدذ، بةختئثنئ قاچذرئدذ

ظةي ظوغلذم، سـاثا دئيئـشكة تصگئـشلئك سـأزلئرئمنئث ظـةث مـذهئملئرئنئ             
منئ يادئثـدا تذتـذپ ظةمـةل       دصگةنلئرئم سةن ظإچإن پايدئلئق، سـأزلئرئ     . دصدئم

بـذ مـصنئث سـاثا قالـدذرغان ظـةث قئممـةتلئك            . قئلساث هةرگئز خـار بوملايـسةن     
  .مئراسئم بولسذن

   زةمخئتئ-هاراقنئث زئيان: تةنبئه
گةپلئرئمنئ ساثا  ظوغلذم، مةن هاراق ؤة هاراقكةشلئك هةققئدة كأثإلمدئكئ        

  .ظازراق ظصيتئپ قوياي
 ظئـشنئث زئيـانلئق ظئكـةنلئكئنئ بئلمـةي         بةزئ كئشئلةر ظأزئ قئلئؤاتقـان    
ظةگــةر بئلئــپ تــذرذپ زةهــةرلئك يئالننــئ  . قالئــدذ، بــذنئ ســةؤةنلئك دةميئــز 

ــز  ــةرةزلئك دةميئـ ــذنئ بئغـ ــةن، ظـ ــاراق. تذتئدئكـ ــئ، -هـ ــث دإمشئنـ  هاياتنئـ
ظةخالقــسئزلئقنئث مةنبةســئ، بئلــئم ؤة بئلئملئــك كئــشئلةرنئث كإشةندئــسئ، 

ظـادةم ظإچـإن    . لذشئ ظإچـإن قـذرذلغان تـذزاق      ظئنسان ظار نذمذسنئث يةرگة ظذرذ    
ظئككئنچـئ، ؤةدئـدة    . بئرئنچـئ، يالغـانچئلئق   : مذنداق ظإچ ياؤذز دإمشـةن بـار      

  . ظإچإنچئ، هاراققا بصرئلئش. تذرماسلئق
ظأتإپ . ظوغلذم، سةن بئردةملئك كةيپئيات هوزذرئ ظإچإن ظأزإثنئ بذلغئما       

لغاش ظاقئلالرنئـث ظئـشئ     كصتئدئغان بئردةملئـك خوشـاللئق ظإچـإن ظـأزئنئ بـذ          
  .ظةمةس

كأرمئدئثمذ، . هةرقانداق ظئشنئ قئلئشتئن بذرذن ظاقئؤئتئنئ ظويالش زأرإر       
هاراققا بصشئنئ تئققان خصلئ ظابرويلذق كئـشئلةرنئث كـإنلئرئ ظئـشرةتگاهالردا           

بــذ ظــذنئث خاهئــشئدئكئ . ظئــت كــةبئ قذســذق يــاالش بئلــةن ظأتــإؤاتقئنئنئ 



  http://www.bilik.cn                                        بوۋام شۇنداق ئۈگهتكهن

 )يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇق:ئاپتۇرى(   بوۋام شۇنداق ئۆگهتكهن-بىلىك ئېلىكترونلۇق كىتابالر مهجمۇئهسى
 

48

.  كاللئـسئنئ يوقاتقـان    -اراققا ظوغرئالتقان، هـوش   ظئشمئدئ؟ ياق، ظذ ظةقلئنئ ه    
ــار   ــةقلئ بئلــةن، ظ ــادةم ظ ــا ســاالم بةرگــةن ظ  نذمذســئ بئلــةن -چــإنكئ، هاراقق

هاراق ظئچكةن، مةست بولغان كئـشئ ظـأز ظئختئيارئـدئن          . خوشلئشئشئ كصرةك 
ــدذ  ــةهرذم بولئ ــشالرنئ     . م ــة ظئ ــشئ نئم ــان كئ ــدة بوملئغ ــارئ ظأزئ ــأز ظئختئي ظ

ظـذ  . دصگةن سصنئث بةختئثنئ شـامالغا سـورذيدئغان دإمشـةن        هاراق  ! قئلمايدذ؟
ــاقتئن خــاراب   ســصنئ هاقارةتكــة  ــذ پاتق ــدذ، ب ــا پاتذرئ ــدذ، خــارلئق پاتقئقئغ قويئ

 -مـةن ظـةخالقلئق، پةزئلـةتلئك، ظـةقئللئق دةپ ظـأز          . بوملئغذچة قذتذالملايسةن 
سامثذ هةرقانچـة بئلئملئـك، ظـةقئللئق، پةزئلـةتلئك بولـ         . ظأزإثگة تةمةننا قوميا  

ظوغلــذم .مةيگـة يــصقئن بارئــدئغان بولـساث، هةممئــدئن مــةهرذم بولـذپ قالئــسةن   
ظويالپ باققئن، دذنيادا ظـةقئل، پةزئلـةت، ظـذياتتئن قئممـةتلئك ؤة پـاك نةرسـة                

شذنچة قئممةتلئك نةرسةثنئ نئجئس هاراق بئلـةن بذلغئـساث سـصنئ           . بوملايدذ
  .هةرگئزمذ ظةقئللئق، پةزئلةتلئك دصگئلئ بوملايدذ

ظوغلذم، ظئنساننئث مصثئسئ بةك ظذلذغ، ظئنسان مصثئسئگة تايئنئپ ظئجـاد          
قئلئدذ، تةپةككذرئغا تايئنئپ گإزةل نةرسئلةرنئ يارئتئـدذ، دذنيـانئ ظأزگةرتئـدذ           
ؤة تــةرةققئ قئلدذرئــدذ، شــذثا روهئــي دذنيــايئثنئ بــةك ســاغالم تــةرةققئ        

  .قئلدذرذشذث كصرةك
ــذزال  ــستئماثنئ تذرمـ ــصرؤا سصـ ــدارئثنئ هاراقنئـــث نـ ــذر ظئقتئـ پ، تةپةككـ

ــاقالن  ــئدئن س ــصتئ . زةظئپلةشتإرإش ــةقئقئي ظ ــث ه ــصدةل-هاراقنئ ــةؤغا- ج .  غ
 ظالئمنئ زالئمغا، بئلئملئكنئ نادانغا، ناداننئ ساراثغا ظوخشئتئپ        -هاراقكةشلئك

. هاراقنئ دوست تذتـساث بئلـئم ؤة پةزئلـةت سـةن بئلـةن خوشلئـشئدذ            . قويئدذ
هاراقكـةش ظـادةم ؤاپاسـئز، ظذياتـسئز، پـةس       . المشـا شذثا، هاراقكةشلةرگئمذ ظارئ  

ــا كــإتكئلئ بولــسذن؟ . بولئــدذ ! پــةس تةبئظــةتلئك كئــشئلةردئن قانداقمــذ ؤاپ
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بئرئنچـئ، هاراقكةشـلةر    . زئيان بار هاراقكةشلةرگة ظارئالشساث ساثا مذنداق بةش      
ظئككئنچئ، سصنئمذ كئشئلةر شذ خئل     . ؤاپاسئزلئق بئلةن سصنئ داغدا قويئدذ    

ظإچـإنچئ، ظـةل ظئچئـدة ظـصتئباردئن چإشـإپ          . ةر جإملئسئدئن سانايدذ  كئشئل
. تأتئنچئ، ظذالر بئلةن ظارئالشقاندئن كصيئن ظايرئلمئقئث تةس بولئدذ       . قالئسةن

 سأزلئرئگة گول بذلذپ هاياتنئـث      -ظذنئث قذرذق، مةنئسئز هةرئكةتلئرئ ؤة گةپ     
ــدذ  ــسئز، مةنئـــسئز، ظأتـــإپ كئتئـ ــإيئدةك نئشانـ ــةلكإن سـ ــئ. كـ نچئ، بةشـ

. هاراقكةشلةرگة قوشذلغاندئن كصيئن، ظأزإمثذ هاراق ظئچئشتئن ساقلئناملايسةن      
 ســأزلةرنئ - هةرئكــةت ؤة گــةپ-شــذنئث بئلــةن ظــةل مةنپةتئگــة خــئالپ ظــئش

قئلئپ قويـذپ باالغـا قالئـسةن يـاكئ سـئرئثنئ ظاشـكارئالپ قويـذپ، ظـأزإثنئ                 
  . كأيدإرإپ كإل قئلئسةن

قـــا بـــصرئلگةن ظادةملـــةرنئث خـــانئؤةيران ظوغلـــذم ظـــةتراپئثغا بـــاق، هاراق
  بوملئغئنئنئ، زةظئپلةمشئگئنئنئ كأرگئنئث بارمذ؟

نذرغـذن  . كأپلئگةن باتـذر ظـوغالنالرنئ شـذ هـاراق يـةر بئلـةن تـةث قئلـدئ          
هاراق دصگةن سصنئ   . ظئرادئلئك يئگئتلةرنئ هاراق زةظئپلةشتإرإپ تإگةشتإردئ    

ان ظئـشقا، تـةبئظئتئث هـار ظالئـدئغان         بوملئغذر خئيالغا ساالاليدذ، دئلئث خالئمئغ    
ــذنئث بئلــةن ظــةل جاماظــةت ظارئــسئدا تــةلؤة، ظةمخــةق  . قئلئقالرغــا باشــاليدذ ب

ظـذ سـاثا    . يةنة بئر تةرةپتئن، هاراقخورلذق ظئقتئسادنئثمذ دإمشئنئ     . ظاتئلئسةن
موهتاجلئقنئث ظصغئر يإكئنئ ظارتئپ، نامراتلئق كوچئـسئدا سةرسـان قئلئـشقا،           

ظــةقلئث بولئــدئغان بولــسا بذنــداق . ئالرغا سوزدذرذشــقئمذ قابئــلقولــذثنئ باشــق
 .ظاشكارا زئيانداشقا ظأزإثنئ هةرگئز ظذرذپ قاملئغايسةن
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 ظايتولدئنئث كإنتذغدئ ظئلئگكة ؤةسئيةتنامة. 8
  يصزئپ قالدذرغانلئقئ

ظايتولدئ ظوغلئ ظأگدإملئشكة ظةث ظاخئرقئ ؤةسـئيئتئنئ قئلئـپ بولغانـدئن           
 قةلـةم ظـصلئپ كإنتذغـدئ       - ؤةتةننئث غصمئنئ يةپ، قةغةز    -ظةلكصيئن، يةنئال   

  :ظئلئگكة ؤةسئيةتنامة پإتتئ
ظــةي بــةختئيار خــان، ظــذزذن ظأمــإر كأرگةيــسةن، كــأپ زامــان ســةلتةنةت «

مصنئ كأپ ياخشئلئقالر بئلـةن ظـةجئر قئلئـپ كإتكـةن           . تةختئدة ظولتذرغايسةن 
شذثا چئن قةلبئمـدئن    . لدذمظئدئث، ظةجرئثنئ قايتذرذپ بوالملاي كصتئدئغان بو     

كأيإمچـان  : كأيإمچـان ظادةملـةر شـذنداق دصـگةن       . بذ نـامنئ يـصزئپ قالـدذردذم      
ــذالرنئث     ــاثال، ظ ــذپ ظ ــان نةســئهةتلئرئنئ كأثــإل قذي ــةرنئث ســاثا قئلغ ظادةمل

چـإنكئ، سـاثا هـةقئقئي كأيإنئـدئغان ظـادةم سـصنئث        . سأزلئرئ ساثا پايدئلئق  
  . هةقئقئي دوستذث هصسابلئنئدذ

ــا ــةل     ظ ــأزلئرئمگة ظةم ــةن، س ــإمإلك ظادةمم ــةث كأي ــاثا ظ ــةن س لئيلئرئ، م
  .قئلغايسةن

ظالئيلئرئ، ظأإلم تذمتاستا ظويغـان، بئلـئم بئلـةن ظئـشلئرئثنئ تـإزةتكئن،             
سـأز ؤة هـةركئتئث بئلـةن خةلقئثگـة         .  زومبذرلذق قئلئـشتئن سـاقالن     -زورلذق

صخئمذ تئرئـشئپ  بذنئثدئن كـصيئن تـ  . ياخشئلئق قئلئپ قولالشنئ قولغا كةلتإر   
 هةؤةسـكة   -هةرقانداق ظئشتا توغرا، هةققانئي بول، هاؤايئ     . دألةتنئ روناق تاپتذر  

يامانالرنئـث  . ياخشئ، ياراملئق كئـشئلةرنئ ظأزإثگـة يـصقئن تـذت         . ظةسئر بوملا 
  .زئيانكةشلئكئدئن هةزةر قئل، تةمةخور ظادةمگة هةرگئز ظئش تاپشذرما

 بئر تصرئلغذ يةرگـة ظوخـشايدذ، يةرگـة         ظةي بةختلئك خاقان، بذ دذنيا خذددئ     
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. نصمة ظإنگـةن بولـسا شـذنئال ظورذيـدئغان گـةپ          . نصمة تصرئغان بولسا شذ ظإنئدذ    
تصرئق تصرئساث تصرئق ظورذيسةن، بذغداي تـصرئغان بولـساث بذغـداي ظورذيـسةن،             

شـذثا، بـذ دذنياغـا ياخـشئلئق        . تصرئق تصرئپ بذغداي ظورذيدئغان قانذنيةت يـوق      
چقان بولساث، ياخشئلئق مصؤئسئگة ظصرئشئسةن، يامانلئق ظـذرذقئنئ        ظورذقئنئ چا 

ظذرذنـسئز قـان تأكمـة، كئـشئلةرگة        . مـذكاپاتئغا ظئرئشئـسةن   چاچساث، يامانلئق   
سـصخئي بـول، بـصخئل بـوملئغئن، سـصخئيالرنئث نـامئ مـةثگإ              . زورلذق قئلمـا  

  .قالئدذ
گئ ياخـشئ   ظةي ظةلنئث غةمگذزارئ، ظالدئ بئلةن ظأزإثنئ ياخشئ قئل، بص        

خـةلق قويغـا ظوخـشايدذ، بـةگ دصـگةن چـذپان،            . بولسا خةلقئمذ ياخـشئ بولئـدذ     
  ».چذپان دصگةن قويغا مصهرئبان بولذشئ الزئم

  :ظايتولدئ ؤةسئيةتنامئسئدة يةنة مذنذالرنئ ظةسكةرتكةن ظئدئ
. بذ دذنيادا ياراملئق بةگ بـوالي دصـسةث، مذنـذ بـةش ظئـشقا يـصقئن بارمـا                «

ظإچــإنچئ، . ظئككئنچــئ، ظذرذنــسئز قــان تأكمــة.  قوشــذملابئرئنچــئ، هارامغــا
بذ . بةشئنچئ، شارابقا بصرئلمة  . تأتئنچئ، ظاداؤةت ساقلئما  . پاساتتئن يئراق تذر  

ظادئــل بــول، زذلــذمنئ ظــصلئثدئن . بــةش ظــئش هــاكئميئتئثنئ خــاراب قئلئــدذ
ــقا        ــام قالدذرذش ــشئ ن ــة، ياخ ــة كئرم ــسئثنئث كةينئگ ــاتقئن، نةپ ــةن يوق تامام

  .قئنتئرئش
قانذننئ ياخـشئ تـإز، يامـان قانـذن تإزمـة، ياخـشئالرنئ ظةزئزلـة، يامـانالرنئ                 

  ».يامان قانذن دصگةن ظةلنئ خاراب قئلئدذ. ظةلنئث ظئشئغا قوميا
  

*       *       *  
  هةرقاچان ظادالةت تةرةپتة تذر: تةنبئه
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 ظوغلذم، سةن ظةمةلـدار بـول يـاكئ پـذقرا بـول، هـةرقاچان ظادالـةتنئ يـاقال،           
ظادالةت، هةققانئيةت تةرةپتة تذرغئن، ظادالةتنئث قانذننئث هئمايئچئسئ بذلـذپال         

 ناهـةق مةسلئـسئدة   -هـةق . قاملاي، بةلكئ ظـذنئث سـادئق قوغدئغذچئـسئ بـول         
ظةگـةر ظادالـةت، هةققانئيـةت      . هةرگئز تصثئرقاپ قاملا، چوقذم هةققانئيةتنئ ياقال     

كــأكرةك كــصرئپ  . رمادةپــسةندة قئلئنــسا، هةرگئزمــذ ســإكإت قئلئــپ تــذ     
چـإنكئ، ظادالـةت، هةققانئيـةت      . ظادالةتنئث، هةققانئيـةتنئث ظـابرويئنئ قوغـدا      

ــإنئ   ــةت يامانالرنئــث ك ــإؤرإكئ، جاهال ــگةن ياخــشئالرنئث ت ــةق. دص ــةق -ه  ناه
 .مةسلئسئدة بئتةرةپ تذرذؤالغان ظادةم ظةث رةزئل ظادةم هصسابلئنئدذ

  
*       *       *  

  :ئث ظاخئرقئ مةزمذنئ مذنداق ظئدئظايتولدئنئث ؤةسئيئتئن
بئـر يـإرةك پـارةم بـار، ظـذ مةنـدئن            . ظةي خاقانئم، مةن كصتئدئغان بولدذم    «

مةن ظوغلذمنئ ظالدئ بئلةن ظالالغا تاپشذردذم، ظذندئن       . كئچئك قالئدئغان بولدئ  
ــشذردذم  ــسا ســاثا تاپ ــويغئن . قال ــصلئپ ق ــذمنئث هالئــدئن خــةؤةر ظ ــذنئ . ظوغل ظ

ظةگةر مصنئث ظأزإثدة مذالزئملئق    . ما، ياؤا بذلذپ قاملئسذن   كأزإثدئن يئراق قئل  
. هةققئم بار دةپ قارئساث، سةن ظذنئث ياخـشئ ظـادةم بذلذشـئغا يـاردةم قئلغـئن               

ظـذنئ  . ظذنئ ظةدةپلئك، پةزئلةتلئك، ظةلگة ياراملئق ظادةم قئلئـپ تـةربئيلئگئن         
تئنئ بوش قذيـذپ بةرمـة، قـاتتئق تـذت، پـةرزةنت چئـث تذتذلـسا كـصيئن بـةخ                  

  ».تاپااليدذ
  

*       *       *  
ظايتولــدئ كإنتذغــدئ ظئلئگكــة يازغــان ؤةسئيةتنامئــسئنئ تإگئتئــپ بولــذپ 
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  :ظذنئ ظوغلئغا بصرئؤصتئپ. باغلئدئ
توغرا يولـدا   . بةر بذ نامئنئ ظالغئن، يئتتإرإپ قومياي ظئلئگكة يةتكإزإپ         -

پ تاشـلئدئ    دةپ جصكئلةپ ظوغلئنئ باغرئغا بصـسئپ ظأكـسإپ يـئغال          -ماثغئن،
  :ؤة

 ظوغلذم، مصنئث ظأإلمئم ساثا ظئربةت بولسذن، دصگةن سأزلئرئمنئ ظذنتذپ          -
ؤاقتـئ كـصلئپ ظـصلئگ سـصنئ ظئـزدةپ قالـسا،            . قاملا، ماثا دذظا قئلئپ تذرغئن    

الغايالپ كإنلئرئثنئ بئكار   . ظذنئ قةدئرلة، خئزمئتئنئ هاللئق بئلةن بئجئرگئن     
سـةهةر تـذرغان ظادةمنئـث      . ةر تـذرغئن  ظاخشئمئ كـةچ يـصتئپ، سـةه      . ظأتكإزمة

  .بةختئ ظصچئلئدذ، ظوغلذم
 .ظايتولدئ، يئغالپ تذرذپ سأزئنئ ظإزدئ

  
*       *       *  

 -ظــأزئنئ تذتــذپ ظــةقلئنئ يئغئــپ، مــال. ظايتولــدئ تــةييارلئقنئ تإگــةتتئ
. مإلئكئنئ يوقسذلالرغا تارقـاتتئ، يـصقئنلئرئ ؤة تذغقانلئرئـدئن رازئلئـق ظالـدئ            

صنئ كأككـة يـول ظصلئـشقا هازئرالنـدئ، ظـذ قـولئنئ كأتـإرإپ ظئمـان                 ظذنئث جـ  
يذرذق جان مانا قاراثغذالشتئ، جـان      . ظصيتتئ ؤة شاهادةت بئلةن نةپسئ ظإزإلدئ     
ظــذ تذغذملئغانــدةكال بــذ دذنيــادئن . چئقئــپ كــصتئپ قــذرذق گةؤدئــسئال قالــدئ

  .مةثگإإلك يوقالدئ
  ظأإلمنئ ظذنتذما: تةنبئه

تـةن دصـگةن سـإزإك جاننئـث        . صگةن مانا شذنداق ظئش   ظةي ظوغذل، ظأإلم د   
ــأيئ ــدذ   . ظ ــةنال قالئ ــذرذق ت ــسة ق ــپ كةت ــذپ چئقئ ــان ظذچ ــة  . ج ــث نةگ جاننئ

 -ظادةم دصگةن شذنداق بئر مـةزگئل ياشـايدذ       . بارئدئغانلئقئنئ هصچكئم بئلمةيدذ  
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دة، بذ هاياتقا هةرقانچة قئيمئسئمذ، يةنة بئر مةزگئل ياشئغذسئ كةلـسئمذ ظامـال         
ــ ــوق س ــسئلئدئكةني ــسئمذ كص ــصنئ  . أزئمذ، نةپ ــأزلئگةنلةر، ق ــان س ــصنئ يوغ ق

مةيدئسئنئ كصرئپ خةلققة گةدةنكةشـلئك قئلغـانالر، قـصنئ خةلققـة كأرةثلـةپ             
ظأزئنئ يوغان تذتقانالر، قصنئ بذ دذنيانئ تالئشئپ قان تأككةنلةر، قـصنئ ظازغئنـا             

 ظـذالر ظئككـئ بـأز       مانـا ! مةنپةظةتنئ دةپ دوستئنئ ؤة قصرئنداشلئرئنئ ساتقانالر     
  .بذ ساؤاقنئ ظذنتذماسلئق كصرةك. بئلةنال كةتتئ، هصچنئمئگة ظصرئشةملئدئ

ظةي ظوغذل، ظادةمگة ظئـسئت دصـمة، ظادئمئيلئكئنئـث بوملاسـلئقئغا ظئـسئت             
دة؛ ظأمرإثنئــث ظاخئرلئــشئدئغانلئقئغا ظةپــسذسالمنا، بــذ دذنيــادئن مصهنةتــسئز، 

  ! ظئسئت دة تأهپئسئز ظأتكةنگة-ظةمگةكسئز، ظةجئر
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  ظأگدإملئشنئث كإنتذغدئ ظئلئگنئث خئزمئتئگة كئرگةنلئكئ. 9
. كإنتذغدئ ظئلئگ ظايتولدئ ظإچإن داغدذغئلئق ماتةم مذراسئمئ ظأتكـإزدئ        

  :مذراسئمدئن كصيئن ظأگدإملئشنئ هوزذرئغا چاقئرتتئ ؤة تةسةللئ بةردئ
صتئدذ، بـذ جـذدالئق      ظوغلذم، كأپ قايغذرمئغئن، بـذ غةملةرمـذ ظأتـإپ كـ           -

روهئثنـئ چإشـإرمة،    . ساثئال كةملئدئ، مةن ظإچإمنذ چـوث يـوقئتئش بولـدئ         
بذنئثدئن  كصيئن مةن ساثا دادا بوالي، سـةن مـصنئث         . ظأزإثنئ  ظةركئن تذت   

  . دصدئ-ظوغلذم بولغئن، يصنئمدا قصلئپ خئزمئتئمنئ قئل، 
ظأگـدإملئش   دصـدئ    - ظةي ظئلئگ ظاتا، سةن ظإچإن جصنئم پئدا بولسذن،        -

  . دادام ظأزئنئ سصنئث خئزمئتئثگة پئدا قئلغان ظئدئ-ظئلئگكة باش ظذرذپ،
ظأگدإملئش دادئسئ يصزئپ قالدذرغان ؤةسئيةتنامئنئ ظئلئگكة ظئككئ قولالپ        

ظئلئـگ نـامئنئ ظوقـذپ بولـذپ، سـادئق سئردئـشئ ظايتولـدئ ظإچـإن                . سذندئ
يادئـدئن چئقارمئغـانلئقئ    ظذنئث ظأإلش ظالدئدئمذ ؤةتةننئث ظئـشئنئ       . قايغذردئ

  .ظإچإن كأپ سأيإندئ
ظأگدإملئش قةلبئدئكئ يارئسئ يةثگئللئگةندئن كصيئن، ياخشئ كئشئلةرنئ       

  . بارا ظذنئث بةختئ ظصچئلدئ-توغرا يولدا ماثدئ، بارا. دوست تذتتئ
  

*       *       *  
گ بئر كـإنئ كئتـاب ظوقـذپ ظولتـذرذپ، كـأزئنئ ظـذزاقالرغا              كإنتذغدئ ظئلئ 

بئراق كأثلئدة يئغئلئپ قالغان گةپلئرئنئ دصيئشئدئغان ظادةم تاپاملـاي         . تئتئك
ــتئ ــئرلئرئنئ   . ظئچــئ پذش ــةلب س ــشئ، ق ــرةر سئردئ ــث بئ ــةن ظادةمنئ هةقئقةت

ــدذ  ــذنئث . ظاچااليــدئغان ظئــشةنچئلئك كئشئــسئ بوملئــسا بوملاي شــذ ظةســنادا ظ
  .خئيالئغا ظأگدإملئش كةلدئ ؤة چاقئرئشقا ظادةم ظةؤةتتئ
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ئش ظئلئگنئث ظةمرئگة بئناظةن ظوردئغا كصلئپ كإنتذغـدئ ظئلئگكـة          ظأگدإمل
  :ظئلئگ. كأرإنإش قئلدئ

 ظوغلذم، داداثدئن كـصيئن بـذ زامانـدئن نـصمئگة ظصرئـشتئث، كإنلئرئـث               -
  . دةپ سورئدئ ظأگدإملئشتئن-قانداق ظأتإؤاتئدذ؟

نئث  ظةي ظالئيلئرئ، زامان يإز ظأرإپ قاپاق تإرگةنلئكئ ظإچإن، ظالئيلئرئ         -
شذثا، قايغذ بئلةن يإرگةنئدئم، بإگإن مانا بصلئمگة       . ظئلتئپاتئدئن چةتتة قالدئم  

 دةپ جاؤاب بـةردئ     -بةخت كةمئرئنئ باغلئغاندةك بولدذم، كأزإم يذرذپ كةتتئ،      
  .ظأگدإملئش

 داداثنئث مةندة كأپ هةققئ بار ظئـدئ، ظـذنئث هـةققئنئ ظـادا قئالملـاي                -
بئـر كـئم سـصنئث      :  ظـذچ ظـوردا بـصگئ      - دصـدئ كإنتذغـدئ ظئلئـگ،      -كةلدئم،

ظةمگئكئثنئ قئلغان بولسا ظـذنئث ظـةجرئنئ ظذنتـذپ قاملـا، ظادئمئگةرچئلئككـة             
  .ظادئمئگةرچئلئك بئلةن جاؤاب قايتذرغئن، دصگةن

 ظةي ظصلئگ ظاتا، سصنئث نةزئرئثگة ظئلئنئشئم مةن ظإچإن بـةخت، مـةن             -
  .ظأزإمنئ سةن ظإچإن ظاتا قئلغامنةن

ن ظأگدإملئش خئزمةت كةمئرئنئ چئـث بـاغالپ، دألـةتنئث          شذنئثدئن كصيئ 
ظـذنئث ظـئخالس بئلـةن كأيإنـإپ قئلغـان          . ظئشلئرئغا دادئل كئرئشئپ كةتتئ   

خئزمئتئ ظئلئگكة يـاراپ كـةتتئ ؤة ظـذنئثغا ياخـشئ ظئمكانئيةتلـةرنئ يارئتئـپ               
  .بةردئ

*       *       *  
مئگــةنلئكئ كأركإنتذغــدئ تــصخئ ظأگدإملئــشنئ هــةر جةهــةتتئن ســئناپ  

. ظإچإن، ظذنئث ؤذجذدئدئكئ تةثداشسئز ظةقلئي قابئليةتتئن خةؤةرسـئز ظئـدئ         
دذنيـادا هةممـة نةرسـئگة ظصرئـشكئلئ        «: ظذ بئر كإنئ خئيال سإرإپ ظولتـذرذپ      
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ــةن      ــةس ظئك ــشمةك ت ــة ظصرئ ــاراملئق ظادةمگ ــةقئقئي ي ــراق ه ــةن، بئ . بولئدئك
دةپ » ادةم تاپاملئـدئم ظايتولدئنئ يوقئتئـپ قذيـذپ، تـصخئچة بئـرةر يـاراملئق ظـ           

ظذرذقلـذق ظـادةم ظألـسة ظـذنئث ظـذرذقئ          «تذيذقسئز ظذنئث كاللئسئدا    . ظويلئدئ
ظذ خـصلئ   «ظأگدإملئشنئ يادئغا ظالدئ ؤة     . دصگةن پئكئر ظةكئس ظةتتئ   » قالئدذ

چـإنكئ،  . ياراملئقتةك كأرإنئؤاتئدذ، تةربئيلئسةم چوقـذم ياخـشئ ظـادةم بذلئـدذ        
» ةمسذ، ياخشئ ظادةمنئث پـةرزةنتئ ياخـشئ بولئـدذ        ظذمذ دادئسئنئث بالئسئ ظةم   

  .دصگةنلةرنئ ظويلئدئ
كإنتذغــدئ ظئلئــگ ظأگدإملئــشنئ چاقئرتئــپ كــصلئپ ظوردئــدا بولئــدئغان  

ظانـدئن  .  يامـان ظئـشالرنئ چإشـةندإرإپ، ظـذنئث ظالدئـدئن ظأتكـإزدئ            -ياخشئ
كإنتذغـدئ  . ظذنئثغا خصلئ يذقـذرئ ظـذرذن بئرئـپ سـئناپ كأرمـةكچئ بولـدئ             

دإملئشنئ هةرخئل ظئشالرغا سصلئپ كأردئ، هةرخئل مذشةققةتلةرنئ ظاتئپمذ        ظأگ
بئردة ظذنئ ظأستإرإپ ظـورنئنئ     . باقتئ، ظذنئثغا قاپاق تإرإپ ظاچچئقالپمذ باقتئ     

يذقذرئ كأتإرگةن بولـسا، بةزئـدة قةسـتةن يامـان كـأرإپ ظـورنئنئ تإؤةنلئتئـپ                
 ظاقـسامتاي، ظـةل ظئـشئنئ       ظأگدإملئش بولسا هةرقانداق چاغدا خئزمـةتنئ     . باقتئ

بةجانئدئل ظئشلةپ نذرغذن ياخشئ ظذتـذقالرغا ظصرئـشتئ، خةلقمـذ ظـذنئ ياخـشئ       
  .كأرإپ ظالقئشلئغئلئ تذردئ

هةببةللئ، ظةمدئ ظئشلئرئم تئلئگئنئمـدةك بولئـدئغان       «:كإنتذغدئ ظئلئگ 
مةرد ظوغالننئث مةردلئكئ   . ظأگدإملئشتة قابئليةت بارلئقئنئ سةزگةنئدئم   . بولدئ

دةپ ظــويالپ، كــأثلئ » ئچئكئــدئن، دةرةخ مصؤئــسئ چــصچئكئدئن ظةمةمســذك
بئراق، يةنئال سئناپ كأرمـةك بذلـذپ، ظأگدإملئـشنئ يـصنئغا           . خاتئرجةم بولدئ 

  :چاقئرتئپ كئرئپ مذنداق بئر قانچة سوظال سورئدئ
 ظوغلذم، ظادةم ظإچإن ظـةث پايـدئلئق نةرسـة نئمـة؟ ظـةث زئيـانلئق ظـئش                  -
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  .ئنقايسئ؟ ساناپ بةرگ
ــصگئم، - ــةي بئلئمنئــث خةزئنئــسئ ب ــشكة باشــلئدئ  - ظ ــاؤاب بصرئ  دةپ ج

. دذنيادا مذنذ ظإچ ظـئش ظئنـسانغا ظـةث پايدئلئقتـذر           -ظأگدإملئش ظةدةپ بئلةن،  
ظإچـإنچئ،  . ظئككئنچئ، ظـذيات، هايـا    . بئرئنچئ، ياخشئ ظئش، ياخشئ ظةمةل    

 ظئنـسانغا   .بـذ ظـإچ پةزئلـةت بئلـةن كئـشئلةر بةختكـة ظصرئـشةلةيدذ             . توغرئلئق
ظئككئنچـئ،  . بئرئنچئ، جاهئللئق ؤة ياؤذزلـذق    . زئيانلئق مذنداق ظإچ ظئش بار    

بذ ظـإچ ظئـشنئث هةممئـسئ       . ظإچإنچئ، ظاچ كأزإلك ؤة بصخئللئق    . يالغانچلئق
  .بئلئمسئزلئك، نادانلئق، نةپسانئيةتچئلئك ؤة ظاچكأزإلكتئن كصلئدذ

  هايا: تةنبئه
. ابئنئ قئـسقئچة شـةرهلةپ ظأتـةي      ظوغلذم، ظأگدإملئـشنئث يذقـذرئقئ جـاؤ      

  .ياخشئلئق هةققئدة يذقذرئدا دةپ ظأتإلدئ، ظةمدئ هايا توغرئسئدا سأزلةي
ــةث     ــذغئ ؤة ظ ــةث ظذل ــةتلئرئنئث ظ ــسان پةزئل ــذس ظئن ــا ؤة نذم ــذم، هاي ظوغل

 سصنئ يامان ظئشتئن توسقذچئ باغالق، قـةلبئثنئ پـاك   -ظذيات. چئرايلئق گإلئ 
ذ ســصنئ داظــئم ياخــشئ ظئــشقا ظإندةيــدذ،  ظــ. ســاقلئغذچئ مذقــةددةس قورغــان

ظةگـةر  . ظةخالقسزلئققا، ؤئجدانئثغا خئالپ ظئش قئلئپ قويذشـقا يـول قوميايـدذ          
ســةندئن هايــا پةردئــسئ كأتإرئلئدئكــةن، ظادةملئــك ظاالهئــدئلئكئثنئ يذيــذپ، 

ظذياتسئزلئق، هاياسئزلئق دصگةن بةك يئرگئنچلئـك      .هايؤانلئق مةقامئغا يصتئسةن  
. داق ظادةمـدئن هةرقانـداق پةسكةشـلئكلةرنئ كإتـإش مـذمكئن          كصسةلكئ، ظذنـ  

ؤئجدانسئز، ؤاپاسئز ظادةم   .  ؤئجدانسئز، ؤاپاسئز ظادةم   -هاياسئز، نذمذسسئز ظادةم  
. شـذثا، هاياسـئز ظادةمـدئن پـةرهئز قئـل         . هصچقانداق ياخـشئ ظئـشقا يارئمايـدذ      

كئـشئ  هايالئق بولساث هةممة كئـشئ سـصنئ سـأيئدذ، هاياسـئز بولـساث هةممـة                
هايـا دصـگةن خـةلقئمئزنئث ظـةث مـذهئم پةزئلةتلئرئـدئن            . سةندئن بئزار بولئدذ  
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  . بئرئ، بذ ظةنظةنئنئ ظإزإپ قوميئغايسةن
  ظاچ كأزإلك بئلةن بصخئللئق قوشكصزةك: تةنبئه

بصخئل ظادةم دذنيادا بةخت يـإزئنئ كأرمةيـدئغان ظادةمـدذر، ظـذ ظـاچ كـأزإلك             
 يذ، لـصكئن ظـإزئ يـصمةيدذ،        -يا توپاليدذ  دذن - تئرمئشئپ مال  -بئلةن تئرئشئپ 

ــدذ   ــشنئمذ راؤا كأرمةي ــاق بصرئ ــرةر يارم ــذم  . باشــقئالرغا بئ ــأزئ زذل ــذ ظأزئگــة ظ ظ
  . قئلغذچئدذر

 دذنياسـئنئ دإمشـةنلئرئ     -ظأزئ يئمةستئن مال يئغئدذ، ظأزئ ظألئدذ، مـال       
ئ شـذثا، ظـادةم تذرمذشـئن     . بصخئل، ظاچ كأز ظادةم هةرگئز باي بذالملايدذ      . يةيدذ

دذنيادا ظـةث شـةؤكةتلئك     . بصيئتئشتئن بذرذن كأثإل ظايؤئنئنئ بصيئتئشئ الزئم     
ــايلئقئ  ــإل ب ــايلئق كأث ــصرسلئق    . ب ــساث، ه ــةهرذم بول ــدئن م ــإل بايلئقئ كأث

سإپإرگةث بئلـةن دذنيـادئكئ بـارلئق بـايلئقالرنئ سإپإرؤالـسامثذ يـةنئال بـايلئق               
جئـسمانئي  .  ظوغلـذم  ظـاچ كـأزإلك يامـان كصـسةل       . مةرتئؤئسئگة ظصرئشةملةيـسةن  

كصــسةل قــذؤؤةتنئ ظاجئزالشتذرســا، ظــاچ كــأزإلك كصــسئلئ مــةنئؤئيئتئثنئ       
ظاچ كأزإلك كئمنئ پصقئر قئلغان بولسا، ظذنئ جاهان توقلذقئمـذ    . ظاجئزالشتذرئدذ
كـأزئ توقنئـث    . كأزئ توق بذلذش ظذلذغلذقنئث بئـر بةلگئـسئ       . باي قئالملايدذ 

  .ئنئ ظإچإن تةمة ؤة هةسرةتتئن ظازادقولئ قذرذق بولسئمذ، كأثلئ باي بولغ
  

*       *       * 
  :كإنتذغدئ ظئلئگ ظأگدإملئشتئن ظئككئنچئ سوظالنئ سورئدئ

 ظوغلذم، ظادةم ظانئدئن تذغذلذشـئدئنال بئلئملئـك بذلـذپ تذغذالمـدذ يـاكئ              -
  تذغذلغاندئن كصيئن ظأزئ ظإگئنئپ بئلئم تأرئگة چئقامدذ؟

 دةپ جـاؤاب بـةردئ      -ئل پةزئلةتنئث نامئدذر،   ظالئيلئرئ، بئلئم بئلةن ظةق    -
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ظـذ  .  ظادةم بالئـسئ ظانئـدئن بئلئمـسئز، ظـاق قةغـةزدةك تذغذلئـدذ             -ظأگدإملئش،
 بــارا ظأگئنئــپ، بــذ ظــاق قةغةزگــة بئلئمــدئن هــةرخئل -ياشــاش جةريانئــدا بــارا

پةقةت ظةقئلنئال ظأگةنگئلئ بوملايـدذ، ظـةقئل دصـگةن هـةر           . رةقةملةرنئ چصكئدذ 
نئث تةبئظئتئگة قوشـذلذپ بئللـة يارئتئلغـان بولئـدذ، ظـادةم ظةقئلـدئن              بئر ظادةم 

  .باشقا ظئشالرنئ ؤة پةزئلةتلةرنئ ظأگئنئش ظارقئلئق كامالةتكة يصتئدذ
خذداغا شإكإر، دادئسئدئن ظايرئلئپ قالغانئدئم، مانا بذ ظوغذل دادئـسئنئث          «

إملئـشمذ  ظأگد. دةپ ظويلئـدئ كإنتذغـدئ  ظئلئـگ       » ظئزئنئ باسئدئغان بولـدئ   
ــدئ   ــولئنئ ســوؤذتقان ظئ ــةن ظئلئگنئــث ق ــال. هةقئقةت ــذ م ــأزئنئ -ظ ــا ظ  دذنياغ

ظذ .  كأمإشكة كأز قئرئنئ ساملايتتئ    -بذزمايتتئ، خةزئنئدة ظئشلةؤاتسئمذ ظالتذن   
ــوغ       ــسئگة چ ــةرگئز نةپ ــة ه ــةتتئ، خئزمةتت ــةؤزةل بئل ــدئن ظ ــاكلئقنئ هةممئ پ

  .تارمتايتتئ
  پذل، مةنپةظةت توغرئسئدا: تةنبئه
سأيإمإلك باالم، يادئثدا بولسذنكئ، تذرمذشتا پـذل دصـگةن هةقئقةتـةن           ظةي  

تولئمذ قئممةتلئك ؤة قةدئرلئك نةرسة، پـذل بوملئـسا هاياتتـا بـةهرئمان بذلذشـقا               
لـصكئن، ظادةمنئـث    . تصگئشلئك نذرغذن نةرسـئلةردئن مـةهرذم قالئـدئغان گـةپ         

ــذن ــ    -ظالت ــئر بذل ــذلغا ظةس ــشئ، پ ــأزئنئ تذتالئ ــدا ظ ــإش ظالدئ ــأزئنئ  كإم ذپ ظ
 ظـأزئنئ پـذل قاپقئنئـدئن     . بذلغئماسلئقئ بذنئثدئن نةچچة هةسسة قةدئرلئكتذر    

ظذنــداق .  قئممةتكــة ظصرئــشةلةيدذ-ظامــان ســاقلئيالئغان ظــادةمال هــةقئقئي قــةدئر
ظوغلـذم، پـذل تـاپ، لـصكئن        .  دذرذس ظادةمنئ كأزگة سإرتسئمذ ظةرزئيدذ     -چئن

دةمنئ ظةزئزمـذ قئلئـدذ، خارمـذ       پـذل دصـگةن ظـا     . پذلنئث ظةسـئرئ بذلـذپ قاملـا      
پذل ظإچإن ظئمـاننئ، ؤئجـداننئ بـذلغاپ ظئنـسانئي پةزئلـةتنئ يةرگـة              . قئلئدذ

هااللـدئن پـذل تـصپئپ، بـصيئپ ظـذنئ ظذرذنلـذق            . ظذرذش خـارلئق دصـگةن شـذ      
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كئشئلئك هاياتتا پذل ؤاستة، لصكئن ظذ هةرگئزمذ       . ظئشلئتئش بةخت دصگةن شذ   
تـا تامـاق يئيـئش مةقـسةت ظةمـةس، بـةلكئ            بـذ خـذددئ هايات    . مةقسةت ظةمـةس  

 دة،  -ظـادةم تامـاق يـصيئش ظإچـإن ياشـئمايدذ         . مةقسةت ياشاش بولغانغا ظوخشاش   
  !ظةگةر ظئنسان تاماق يئيئش ظإچإن ياشئسا هايؤاندئن نصمة پةرقئ؟

لصكئن، . شذنئثدةك پذلنئ ياشاش ظإچإن، بةختلئك ياشاش ظإچإن تاپئمئز       
پـذل تـصپئش ظئنـساننئث      . مةقـسةت ظةمـةس   پذلنئث ظأزئ بـةخت ظةمـةس هـةم         

بئردئنبئر مةقسئتئ بذلذپ قالئدئغان بولسا، ظئنسانئيةت دذنياسئ تـصزال گـذمران           
شذثا تذرمذشتا سـةن كأرگـةن      .  بئرئنئ يةيدذ  -بذلئدذ، كئشلةر پذل ظإچإن بئر    

بارلئق ظئپالس ظئشالرنئث هةممئسئ پذلنئ مةقسةت قئلغاندئن كـصلئپ چئققـان           
 -ذنئ چإشةنگئنكئ، بئر ظأمـإر ظـةجئر قئلئـپ تئكلئگـةن قـةدئر            ش. ظازغذنلذق

قئممةتنئ ظازغئنة مةنپةظةت ظإچـإن يةكـسان قئلغـان ظـادةم ظـةقئللئق ظةمـةس،               
هـةر  شـذندئال   . شذثا، تـوغرا، دذرذس ياشـا، ظـأزإثنئ بـذلغئما         . ظادةممذ ظةمةس 
  . قئممةتتئنمذ مةهرذم بوملايسةن- پذلدئنمذ، قةدئر-ظئككئسئدئن
رزةنت، دذنيادا تةرةققئيات، گإللئنئش ؤة قذدرةت تصپئش ظإچإن ظةث         هةي پة 

بـذ  .  پـةن، يةنـة بئـرئ، ظئقتئـساد        -بئـرئ، ظئلـئم   . مذهئم ظئككـئ ظامئـل بـار      
 -ظئككئسئ قذشنئث ظئككئ قانئتئغـا، ظادةمنئـث ظئككـئ پـذتئغا ظوخـشاش بئـر              

اش ظالـةم كصمئـسئ ياسـ     .  بئرئنـئ شـةرت قئلئـدذ      -بئرئنئ تةقةززا قئلئدذ، بئـر    
بئـراق، يذقـذرئ ظئقتئـسادئي ظاسـاس        .  تـصخنئكا كـصرةك    -ظإچإن يذقـذرئ پـةن    

 پةن بوملئسا، بئر    -پذلال بذلذپ ظئلئم  . بوملئسا بذ مةقسةمتذ رصظاللئققا ظايالمنايدذ    
پذتلذق ظادةمـدةك مةنزئلگـة يـصتئش تـةس، قاناتـسئز قذشـقا ظوخـشاش ظذچـذش                 

  .مذمكئن ظةمةس
*       *       *  
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خةلقمــذ . گ ظأگدإملئــشتئن پإتإنلــةي خاتئرجــةم بولــدئ كإنتذغــدئ ظئلئــ
شذنداق ياخشئ غةمگذزار يـصتةكلئگإچئگة ظصرئـشكةنلئكئ ظإچـإن مئـث قـةترة             

 -خةلقنئث ياخشئ بئر يولباشچئغا ظصرئشئشئ نصمئدئگةن بـةخت       . شإكإر قئلدئ 
 !هة
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 كإنتذغدئ بئلةن ظأگدإملئشنئث بئلئم ؤة ظةقئل. 10
   سئرداشقانلئقئخذسذسئدا

بئــر كــإنئ كإنتذغــدئ .  بئرئنــئ قوغلئــشپ ظأمتةكتــة ظئــدئ-كإنلــةر بئــر
. ظئلئگنئث ظأگدإملئش بئلةن سئرداشقذسـئ كـصلئپ، ظـذنئ يـصنئغا چـاقئردئ            
. ظأگدإملئش كئرئپ قول بـاغالپ سـاالم قئلـدئ ؤة ظئلئگكـة ظامـانلئق تئلئـدئ               

  :ئدئ ساظةتتئن كصيئن، كإنتذغدئ ظئلئگ ظذنئثدئن سور-ساالم
 ظوغلذم ظأگدإملئش، داداثدئن سةن كئچئك قالغانئدئث، ظةسلئدة چوثالر         -

كئچئكلةرگة يول كأرسئتةتتئ، ساثا داداثنئث كأپ ظةجرئ سـئثمةي كـصتئپ           
ــدئ ــشكة      . قال ــشالرنئ ظأگئتئ ــذن ظئ ــشلئك نذرغ ــشكة تصگئ ــةن ظأگئنئ ــذ س ظ

ذنچة بئلـئم   ظإلگئرةملئدئ، مةمنذ ساثا كأپ ياردةم قئالملئدئم، شذنداق تذرذپ ب        
  بئلةن پةزئلةت ساثا نةدئن كصلئپ توپالندئ؟

 دةپ جاؤابقـا هـازئر      - ظةي شاه ظاتـا، سـةلتةنئتئث ظـذزذن داؤام قئلـسذن،           -
 پاراســئتئمگة، تــةبئظئي ظئقتئــدارئمغا - مــةن ظــأز ظــةقئل-بولــدئ ظأگــدإملئش،

يةنــة بئــرئ، . ظــةث مــذهئمئ دادامنئــث دذظاســئ ماثــا مــةدةت بولــدئ. تايانــدئم
. تلئك ظئگةم مصنئ سـةندةك ظادالـةتلئك، پةزئلـةتلئك بةگكـة ظذالشـتذردئ            قذدرة

ظادةمنئث كأثلئ باغقا ظوخشايدئكةن،    . شذثا، ظئلئم ؤة پةزئلةتتة چةتتة قاملئدئم     
. ظذستازالرنئث سأزئ ؤة تةربئيئسئ سذغا ظوخشاش كأثإل بصغئنئ ياشارتئدئكةن        

 -باغدا تإمـةن خئـل گـإل      كئرئپ تذرسا، ظذ    قايسئ باغقا شذنداق سذ ظأكسإمةي      
  . چصچةك ظصچئلئپ خذش پذراق چاچئدذ

 ظئلـئم ظأگةنگإچئلـةر     - دةپ يةنة سوظال قويدئ ظئلئـگ،      - ظذنداق بولسا،  -
  قانداق قئلغاندا ياخشئ نةتئجئگة ظصرئشةلةيدذ؟



  http://www.bilik.cn                                        بوۋام شۇنداق ئۈگهتكهن

 )يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇق:ئاپتۇرى(   بوۋام شۇنداق ئۆگهتكهن-بىلىك ئېلىكترونلۇق كىتابالر مهجمۇئهسى
 

64

 - دصدئ ظأگدإملئش،  - بولئدذ ظالئيلئرئ، بذ سوظالغا جاؤابتئن ظذل ساالي،       -
ظئلئم بئلـةن دذنياغـا     . گإچئلةر ظإچإن كإإلپ باقئدذ   ظئلئم دصگةن ظذنئ قةدئرلئ   

تونذلغان، ظئنـسانالرغا يـول ظاچقـان كئـشئلةر تذغذلئـشئدئنال شـذنداق يـاراملئق               
دذنيادا هصچقانداق ظادةمنئث يةرگة چإشإپال هصكمةتتئن تئلـئ   . تذغذلغان ظةمةس 

ئـدا   بئـر قةترئـدئن يئغئلئـپ، ظاخئر   -چئقمئغانغا ظوخشاش، بئلئممذ بئـر قـةترة    
. تةشنا دئلالرنئث ظذسـسذزلئقئنئ قاندذرغـذدةك شـةربةت كألچئكئگـة ظايلئنئـدذ           
. ظةمما، بئلئم ظئگئلةشتة مذنداق مذهئم ظئككئ ظالدئنقئ شةرت بذلذشئ كـصرةك          

 هوشـئ جايئـدا، ظـةقلئ تذلـذق تذغذلئـشئ           -بئرئ، ظـادةم تذغذلئـشئدئنال ظـةس      
ــصرةك ــاثؤاقت  . ك ــةمتإك، ه ــةقلئ ك ــشئدئنال ظ ــةر تذغذلئ ــسا، ظةگ ــذپ قال ئ تذغذل

ــشةملةيدذ     ــة ظصرئ ــذق نةتئجئگ ــسئمذ تذل ــة ظأگةت ــداقالرغا هةرقانچ ــةقلئي . ظذن ظ
قابئلئيةت شذنداق دةمسايئكئ، ظادةم بالئـسئ شـذ ظـةقلئي قابئليةتكـة تايئنئـپ              

يةنـة بئـر شـةرت شـذكئ،        .  بارا كامالةتكة يصتئدذ   -بئلئم ظئگئلةش ظارقئلئق بارا   
چئقئشنئ تئلئگـةن ظـادةم ظـةقئلنئث سـاپ،          پةننئث يإكسةك چوقئسئغا     -ظئلئم

. بئغذبار چاغلئرئ بولغان بالئلئق ؤة ياشلئق مةؤسذمئدئن ظإنـإمإلك پايدئالنـسذن          
بذنداق مةزگئلدة كأثإل غةيرئي خئيالالر تذزئقئـدئن ظـازاد، قـةلب سةهنئـسئمذ             
ظازادة بذلئدذ، شذثا، بذنداق چاغدا ظةستة ساقالش، قذبـذل قئلـئش ظئقتئـدارئ             

ظأمســإرإلك، ياشــلئق دةؤرئ هاياتنئــث ظالتــذن مــةزگئلئ     .  بذلئــدذكــإچإلك
بــالئلئق، ياشــلئق پذرســئتئ قولــدئن كةتكةنــدة، ظأگئنــةي دةپ . هصــسابلئنئدذ

ظئـشلئرئنئث غـصمئ بئلـةن ظأگئنئـشمذ        هةرقانچة كإچئسئمذ تذرمذش ؤة ظاظئلـة       
  .كأثإلدئكئدةك نةتئجة بةرمةيدذ

 سةن  -ظالنئ يةنة داؤامالشتذرذپ،   دصدئ ظئلئگ سو   - جاؤابئثنئ ظاثلئدئم،  -
 بئرئدئن ظايرئپ پةرقلةندإردإث، ظـذنئث مةنئـسئنئ        -ظةقئل بئلةن بئلئمنئ بئر   
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  چإشةندإرإپ بصرةلةمسةن؟ ظةقئل دصگةن نصمة؟ ظذنئث ظورنئ قةيةردة؟
  :ظأگدإملئش بذ سذظالغا مذنداق جاؤاب بةردئ

ــادةم ظإچــإن ظصــسئل ؤة قئممــةتلئك بايلئقتــذر - ــورنئ ظــذ.  ظــةقئل ظ نئث ظ
ظذ ظئنسان ظإچإن ظةث قـةدئرلئك ؤة ظـةث قئممـةتلئك           . ظإستإن مصثئدة بذلئدذ  

هةرقانـداق نةرسـئنئث    . بولغانلئقئ ظإچإمنذ ظإسـتإن مـصثئگة ظذرذنالشـتذرذلغان       
بـذ هايـاتلئقتئكئ بئـر    . بصشئ تإؤةن قئسمئدئكئ ظـةزاالرغا قومانـدانلئق قئلئـدذ       

ةرگة ظئگئكـئ، ظـذ يامـان، ظةسـكئ     ظةقئل يةنـة شـذنداق خذسذسـيةتل     . قانذنيةت
قئلمئشالر ظإچإن كئشةن بذلئدذ، ظذ تـصنئث ظإچـإن تئرئكلئـك يـولئ تاپئـدذ،               

شــذثا ظــةقئللئق ظــادةم بئلــةن ظةقئلــسئز  . جــصنئث ظإچــإن مةنئلــةر ظئزدةيــدذ
ظادةمنئث تإپ پةرقئ شذكئ، ظةقئللئق تئرئك سانالسا، ظةقئلـسئز ظـأإلك بئلـةن         

  .باراؤةر
يا قاراثغذ ظأيگة ظوخـشايدذ، ظـةقئل چئـراغ بذلـذپ ظـذنئ             ظادةمنئث تصنئ گو  

دذنيــادئكئ بــارلئق ياخــشئلئقالرنئث هةممئــسئ ظــةقئلنئث يــاردئمئ، . يورذتئــدذ
كئشئلةر مذشـذ ظئككـئ بايلئققـا تـايئنئپال         .بئلئمنئث خاسئيئتئ بئلةن يارئلئدذ   
اچان ظةقئللئق ماختئلئدذ، ظةقئلـسئز هـةرق     . يإكسةكلئشئدذ ؤة توغرا يول تاپئدذ    

ظـةقئللئق  . ظةقئل ياخشئلئق ظإچإن كئچئك بذلئدذ    . ظةيئبتئن خالئي بذالملايدذ  
ظادةم سـةؤرلئك، سـئلئق، يذمـشاق پـصظئللئق بذلئـدذ، هـةرگئز ظالدئراقـسانلئق               

ظذنئث دئلئ  . قئلمايدذ، قوپاللئق بئلةن ظأز قئممئتئنئ تإؤةنلئتئشنئ خالئمايدذ      
سأزئ هةممة يةردة   ظةقئللئق ظادةمنئث   . بارلئق جانلئقالر ظإچإن مصهرئبان بذلئدذ    

ظأتئدذ، ظذنئث سأزئ نةدة بذزذلـذش، ظةسكئلئـشئش ظـةؤج ظالغـان بولـسا ظـذنئ                
چإنكئ، ظةقئللئق ظادةمنئث قةلبئدئن چئققان سأز قـاتتئق ؤة         . تإزةشكة يارايدذ 

كئشئلةر ظـةقئلنئث كـأزئ     . يذمشاق كأثإلإلك كئشلةرنئث قةلبئنئ ظصرئتةلةيدذ    
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ظأتكــإركئ، بئــر قاراشــتئنال خــصلئ يئــراق كإنلــةردة بولئــدئغان  هــةم شــذنداق 
ظـةقئللئق ظـادةم هـةر قانـداق ظئـشقا          . ظئشالرنئ تةسةؤؤذر ظةينئكئدئن كأرةلةيدذ   

 باسقان قةدئمئدئن نةتئجة قازامناي تذرذپ هةرگئز       .كئرئشسة پذختا قةدةم باسئدذ   
ــدذ ــادةم ظالدايــ   . يالتامياي ــصثئرقاشنئث ظ ــذپ ت ــالدئ بذل ــذ ظارس ــصزئتقذ ظ دئغان ظ

ــدذ  ــةنلئكئنئ بئلئ ــذنئ     . ظئك ــسئمذ ظ ــة بول ــذلغانغان نةرس ــة ب ــةقئل هةرقانچ ظ
سإزةلةيدذ، هةر قانداق مإشكإل تإگإنلةرنئ يصشةلةيدذ، هةرقانداق ظئشقا قـةدةم          

 ظارقئغا، ظوث بئلةن سولغا ظةتراپلئق باقئدذ، پإتإن ظئشقا جـان           -بصسئشتا ظالدئ 
ئل هــةر ظئــشنئ ظــوث ظئــشلةيدذ، تــةتإر  ظــةق. بئلــةن مــذؤاپئق ؤاقئــت تاپئــدذ

ظـةقئل  . ظـذنئث بـارلئقئ توغرئلئـق، راسـتچئللئق بئلـةن تولغـان           . ظئشلئمةيدذ
. مةككارلئق، ظالدامچئلئقتئن خالئي، ظةقئلنئث ظالدئدا ظئشنئث مإشـكإلئ يـوق      

چإنكئ، ظذ ياؤاش، تئنچ، سةؤرلئك، ظصغئر بصسئق، تـةمكئن بولغاچقـا ظئـشنئ             
الپ، ظاندئن ساملاقلئق بئلةن قول تئقئـدذ، يةتتـة ظألچـةپ           ظاؤؤال يصتةرلئك ظوي  

ظـةقئل ظـأزئ ياشـتا كئچئـك،        . شذثا، يصثئلئشئش كأپ بوملايدذ   . بئر كصسئدذ 
ظـةقئلنئ هةرقانـداق   .  بصـسئق -ظةمما قئلغـان ظئـشلئرئ مويـسئپئتالردةك ظـصغئر     

أز تةنگة جان، گاچا تئلغا سـ     » ظأإلك«ظةقئل كأزئ يوققا كأز،     . كئشئ ياقتذرئدذ 
ظــةي يولدئــشئم، ســةن هــةر قانــداق  : شــذثا ظــةقئللئقالر ظةقئلگــة! ظةمةمســذ؟

ظئشئمنئ تإزةيدئغان ظةجةب ياخشئ قولدئـشئم، دةپ پةخئرلةنـسة، ظةقئلـسئزالر       
ظةي ظةقئل، سصنئثسئز توال غةمدة ظأمتةكتئمةن، سـصنئثدئن        : پذشاميان بئلةن 

مةسـكةن، هايـات    سةنـسئز هايـات ظة    ماثا بئر ظإإلش تةگمئـدئ، كئـشئ كـأثلئ          
  .بولسئمذ ساپاسئ بوملاسكةن، دةپ پةريادالر چصكئدذ

  ظةقئل تاپ، ظةقئل بئلةن ظئش قئل: تةنبئه
 پاراسـةتنئث نامئغـا قويـذلغان ظأگدإملئـشنئث ظـةقئل           -ظةي ظوغلذم، ظـةقئل   
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بذ دذنيادا ياشاشـنئ، دذنيـانئ ظـةقئل بئلـةن          . توغرئسئدئكئ تةرئپئنئ ظاثلئدئث  
 پـةن   -ظةقئل گإلئستانئثنئ ظئلئم  . مةجبذريئتئث قئلغئن كأزئتئشنئ ظئنسانئي   

. بئلةن بصزئگئن، ظةقئللئقالردئن ظأگةنگئن، ظـذالرنئ ظأزإثگـة ظإلگـة قئلغـئن           
هارماي ظأگةنـسةثال، ظـةقلئي قابئليئتئـث تـإؤةنرةك بولغـان تةقدئردئمـذ ظـةقئل               

. ذظةقئل ظئگئـسئ ظئنـسانالرنئث ظـةث ظذلـذغئ هصـسابلئنئد          . يولئنئ ظاچااليسةن 
. چــإنكئ، ظــةقئل كئــشئ ظإچــإن ظالئيجانــاپ پةزئلةتلــةرنئث مةنبةســئ بذلئــدذ

ظةقئلسئز كئشئلةرنئ ظـادةم دةپ ساناشـقا ظةرزئمةيـدذ، ظـذالرنئث سـأزئگة باشـقا               
ظــةقئللئق كئــشئلةرنئ قانچئلئــك هأرمةتلئــسة ؤة    . كئــشئلةرمذ ظئــشةمنةيدذ 

  .ئزدذرقئممةتلئك نةرسئلةرنئ قةدئرلةش پةر. قةدئرلئسة ظةرزئيدذ
ظوغلذم، ظأزإثگة ظاتا قئلئنغان بـذ مذقـةددةس ظـةقئلنئ خـار قئلمئغايـسةن،              

ــةن    ــدئلنئپ ؤةت ــإمإلك پاي ــدئن ظإن ــان  -ظذنئث ــإن ش ــةلقئث ظإچ ــةرةپ - خ  ش
  .قذچقايسةن

*       *       *  
كإنتذغدئ ظئلئگ ظأگدإملئشنئث تئلئ سئزئپ بةرگةن ظةقئل تةسـؤئرئدئن         

  :ظئنتايئن سأيإنإپ كةتتئ ؤة
ــة- ــئنئ    ظ ــث جذالس ــةقئل ؤة بئلئمنئ ــأزلئرئثدئن ظ ــذل، س ــةگةك ظوغ ي س
خذدا ماثا كـأپ ياخـشئلئقالرنئ بةرگةنئـدئ، سـةن ظالالنئـث ماثـا ظاتـا                . كأردإم

 چارچاشـتئن قورقمـاي،     -سـةن جاپـادئن، هـصرئش     . قئلغان ظةث چوث ظئلتئپـاتئ    
ا كإيإمچـان، ظـةقئللئق ظـادةم مانـ       .   كإندإز ظةلنئث غصمئنئ يةؤاتئـسةن      -كصچة

ــدذ   ــةتئنئ كأزلةي ــةلنئث مةنپ ــةتئنئ كأزلئمــةي، ظ ــذ . ســةندةك ظأزئنئــث مةنپ ب
ــأزئ بةرگــةي  ــالال ظ ــةجرئثنئ ظ ــا بئلئمنئــث  . ظ ــةي ظأگــدإملئش، ظةمــدئ ماث ظ

خاسئيئتئ ؤة ظذنئ ظذلذغالشنئث هصكمئتئ نـةدة ظئكـةنلئكئنئ ظـصيتئپ بئرئـپ             
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  . دصدئ-يذرذتقئن،كأثإلمنئ 
   پةن تةرئپئ-ظئلئم. 11

 بئلئمنئث خاسئيئتئ هةققئـدة سـأز ظـصچئپ، ظاغزئـدئن          -ئلئمظأگدإملئش ظ 
  :مذنداق دذردانئلةرنئ تأكإشكة باشلئدئ

 پاراسةت قاراثغذ تإنـدئكئ مةشـظةلگة ظوخـشايدذ، بئلـئم چئراغقـا             - ظةقئل -
هةرقانچة ظةقئللئق بولغـان كئـشئمذ بئلـئم        . ظوخشاش ظةقئل سارئيئنئ يورذتئدذ   
ةن، ظذنئثـدئكئ ظـةقئل هةرگئزمـذ ظأزئنئـث         ظذنئث قةلب سارئيئنئ يورذمتايدئكـ    
 - قئممــةت ظــةقئل-دذنيــادئكئ بــارلئق قــةدئر. رولئنــئ تذلــذق جــارئ قئالملايــدذ

 ظئدراكـسئز، بئلئمـسئز ظـادةم بئـر         - پةندئن كـصلئدذ، ظـةقئل     -ظئدراك ؤة ظئلئم  
 قئممـةت   -بئـراق، قـةدئر   . هةممة ظادةم كئيئم كئيئدذ   . ظوچذم الي بئلةن باراؤةر   

 ظئـدراك ؤة بئلـئم      -ةك بئلـةن ظألچةمنةيـدذ، بـةلكئ يـةنئال ظـةقئل           كصچ -كئيئم
كئمدة ظةقئل بولسا ظذ ظصسئل ظاتئلئدذ، كئمـدة بئلـئم بولـسا            . بئلةن ظألچئنئدذ 
ظئنـسان بالئـسئ بـذ قوثـذر تـذپراققا قـةدةم قويغانـدئن بويـان                . ظذ خان ظاتئلئدذ  

ظةقلئ ظـازنئ ظـاز     شذثا  . هةرقانداق مإشكإل ظئشنئث يولئنئ بئلئم بئلةن تاپتئ      
دصمة، ظذنئث پايدئـسئ كـأپ، بئلئمـئ ظـازنئ ظـاز دصـمة ظـذنئث قـةدئرئ كـأپ                    

بئرئ، : دانا هصكئمالر مذنذ تأت نةرسئنئ هةرگئز ظاز دةپ قارئما دصگةن          . بذلئدذ
. ظإچإنچئسئ، هاياتنئث تذزئقئ بولغـان كصـسةللئك      . يةنة بئرئ، دإمشةن  . ظوت

ظاز بولسذن ياكئ كأپ بولسذن، پايدئـسئمذ       بذالر  . تأتئنچئسئ، ظئلئم هةم هإنةر   
 بصرئمغا ظوخـشاش، بـذالرنئث بئـرئ        -خذددئ ظصلئم . كأپ، زئيئنئمذ ظاز ظةمةس   

  .سئنئ مةنپةظةتدار قئلسا، يةنة بئرئ سصنئ هةممئدئن مةهرذم قئلئدذ
بئلئم دصگةن كئمئياغا ظوخـشايدذ، ظـذ سـاثا كـصرةكلئك نةرسـئلةرنئ ظـةقئل              



  http://www.bilik.cn                                        بوۋام شۇنداق ئۈگهتكهن

 )يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇق:ئاپتۇرى(   بوۋام شۇنداق ئۆگهتكهن-بىلىك ئېلىكترونلۇق كىتابالر مهجمۇئهسى
 

69

ظــذنئ ظــوغرئ ؤة  . ئم شــذنداق مذقــةددةس بــايلئق  بئلــ. ســارئيئغا توپاليــدذ 
ــصلئپ كــصتةملةيدذ  ــذ هــةرگئز ظ ــاتنئ تئزگئنــدة  . قاراقچئالرم ــا، ظ ظئتنــئ باغالقت

تذتقاندئال ظاندئن ظذالرنئ ياخشئ باشقذرغئلئ بولغانغا ظوخشاش، ظئلـئم ؤة ظـةقئل           
 ظئــدراك ســةن -ظــةقئل. ســصنئ يامــان ظئــشالردئن توســقذچئ كئــشةن بوالاليــدذ

بئـر  .ةث ظئشةنچئلئك ظاداش، بئلئم بولسا ظـةث مـصهرئبان قـصرئنداشتذر          ظإچإن ظ 
ظاقئلغا ظأز ظةقلئ دوستلذققا يارار، نادانغـا ظـأز         : تإرك ماقالئدا شذنداق دصيئلگةن   

ظصتئ قاغئش ياغدذرار، بئلئملئككة بئلئمئ تون ؤة ظاداش، بئلئمسئزگة قئلئقـئ           
  .يامان بئر ظاداش

  ئتئ بئلئمدة قئمم- ظادةمنئث قةدئر: تةنبئه
ظــصه، قــةدئرلئك ظوغلــذم، ســصنئث كــأزإث ظــصچئلئپ، ظةقلئثگــة كــصلئپ  

ــتذر      ــةنلئكئثنئ تونذش ــادةم ظئك ــث ظ ــشئث ظأزإثنئ ــئ ظئ ــدئغان بئرئنچ . قئلئ
ــةلئپئنئ    ــادةم ظئكــةنلئكئثنئ بئلةلئــسةث ظأزإثگــة ظادئمئيلئــك ت ظأزإثنئــث ظ

ةنلئكئنئ هـصس   ظئنسانئيةمتذ دذنياغا تأرئلئـپ ظأزئنئـث ظـادةم ظئكـ         . قويااليسةن
  . مةدةنيةتكة قةدةم قويغان-قئلغاندئن باشالپال پةن

 بـصرئدئن   -پةقـةت ظـذالرنئ بئـر     . باالم، ظادةملةرنئث هةممئسئ ظةسلئ بإيإك    
پةرقلةندإرإپ تذرئدئغان مذهئم بةلگة بئرال، ظـذ بولـسئمذ كئـشئنئث بئلئمنئـث             

 قئممةتكـة   -قـةدئر بئلئملئك ظادةملـةر هةرقانـداق جايغـا بارسـا          .  كأپإلكئدذر -ظاز
چـإنكئ،  . ظئگة بولئدذ، بئلئمسئز ظادةملةر هةرقاچان خار ؤة ظصتئبارسئز قارئلئدذ        

بئلئملئــك ظــادةم گأهةرگــة ظوخــشاش هةممــة يةرگــة زئننــةت ؤة بــايلئق بولئــدذ، 
نادانلئقنئــث . بئلئمــسئز ظــادةم كئــشئلةرگة يــإك بذلذشــتئن باشــقئغا يارئمايــدذ 

  .نبةسئدئن سذ ظئچئدذيئلتئزئ يوقئلئش ؤة هاالكةت مة
ــذرذؤاتقان    ــدا ت ــإؤةنرةك ظذرذن ــة باشــقئالردئن ت ــورذن جةهةتت ــأزإث ظ ــاالم، ظ ب
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ــسان       ــدراكلئق ظئن ــشاشال ظئ ــدئغانالرغا ظوخ ــذقئرئ چاغالي ــأزئنئ ي ــسامثذ، ظ بول
 -دةؤئرداشــلئرئثدئن ظــةقئل. ظئكــةنلئكئثنئ تذلــذق هــصس قئلئــشئث كــصرةك

. ندا تذرذش تولئمذ نذمذسـلذق ظـئش       پةن جةهةتتة تإؤةن ظذرذ    -پاراسةتتة، ظئلئم 
ظادةم تذرذپ ظادئمئيلئـك قابئليةتكـة ظئگـة بوالملاسـلئق، ظـادةم تـذرذپ ظادمـدةك                

شذثا، ظئنسان بالئسئ ظإچإن ظـةث      . ياشئياملاسلئقتةك ظصغئر مةهرذملذق بوملايدذ   
ــسئزلئكتذر   ــةيئب بئلئم ــوث ظ ــث    . چ ــسة ظأزإثنئ ــوغرا كةل ــئش ت ــذس قئل نذم

ئل، خورلذق هصس قئلئش تـوغرا كةلـسة ظالـدئ بئلـةن            نادانلئقئثدئن نذمذس ق  
بئلئمسئزلئك سصنئ ظئنسانئي تذيغذدئن    . ظأزإثنئث بئلئمسئزلئكئثدئن خورالن  

رةتلئنئؤاتقانلئقئثنئمـذ  شذثا، سةن ظالدئنئؤاتقانلئقئثنئمذ، هاقا   . مةهرذم قئلئدذ 
ــسةن ــوغرا   . هــصس قئالملاي ــةنلئكئنئ ت ــصمئنئث ناهــةق ظئك ــصمئنئث هــةق، ن ن

شذنئث بئلـةن ظإزإثگـة قانچئلئـك هاقـارةت تامغئـسئنئث           . لةندإرةملةيسةنپةرق
شذثا، ظاقئلالر ظصيتقانكئ، بذ    . بصسئلئؤاتقانلئقئنئ خئيالئثغئمذ كةلتإرةملةيسةن  

دذنيادا بئلئملئك ظادةملةرنئث ظازابئ ظةث كأپ بذلئدذ، بئلئمـسئز نـادانالر ظـةث             
ملـةر ظـأزئ مـةهرذم بذلـذؤاتقان        سةؤةبئ شذكئ، بئلئملئك ظادة   . بةختلئك بذلئدذ 

هــةر بئــر تئنئقــئ، خاتــا بصــسئپ قويغــان هــةر بئــر قــةدئمئ ظإچــإن ظــازابلئق  
ظــذالرنئث جةمظئيــةتتئكئ هــةرخئل ناهــةقچئلئقالرغا،    . كــصچئكلةردة ظاقئــدذ 

نـادان بئلئمـسئزلةر    . تةثسئزلئكلةرگة، زذلذم ؤة خورلذقالرغا ؤئجدانئ ظازابلئنئدذ     
بئر يئثـئ   . أزئنئ جةننةتكة كئرگةندةكك هصس قئلئدذ    بولسا قورسئقئ تويسئال ظ   

. كئيئم كئيسئال ظأزئنئ هةممئـدئن ظإسـتإن تذرئـدئغان ظصـسئلزادة هصـساباليدذ            
  . ناهةق تذيغذسئ بوملئغانلئقئ ظإچإن ؤئجدانئمذ كأپ ظازابالمنايدذ-ظذالردا هةق

ــسئز،      ــشكئن، بئلئم ــةن كئرئ ــشتئياق بئل ــكة ظئ ــئم ظئگئلةش ــذم، بئل ظوغل
بئلئمسئز، هإنةرسئز  . ئز كئشئنئث هصچبئر كئشئگة پايدئسئ تةگمةيدذ     هإنةرس
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. كئشئ قذرذق خادئغا ظوخشايدذ، قذرذق خادا هةتتا گأرئگئمذ ساية چإشإرةملةيدذ         
 بئلـئم بئلـةن هـةقئقئي ظادةمـدذر، بوملئـسا هايؤانـدئن هـصچقانچة               -ظادةم هإنـةر  

 -ظـادةم كئيـئم   . اخـشئراق پةرقئ بوملايدذ، هةتتا هايؤامنذ بئلئمسئز ظئنـساندئن ي       
سةن بايلئقئ بئلةن ظأزئنئ    .  تذرذق بئلةنال ظادةم هصسابالمنايدذ    -كصچةك، چئراي 

 -هةرقانـداق شـان   . هةممئدئن يذقـذرئ چاغاليـدئغان كئـشئلةردئن بوملئغايـسةن        
 .شةرةپ ؤة ظابروي ظئلئم ظارقئلئق تئكلةنگـةن شانذشـأهرةتتئن ظذلـذغ بوملايـدذ            

. ةؤالدئ بولغانلئقئث ظإچإنال قةدئرلئك بذلذؤةرمةيسةن    سةن ظذلذغ كئشئلةرنئث ظ   
 - مةنـسةپ بئلـةن ظةمـةس، بـةلكئ ظـأز ظـةقئل            - ظاناثدئن قالغان نـام    -سةن ظاتا 

كـصچةك،  -ظذچاثدئكئ كئيئم.  هإنئرئث بئلةن ظئپتئخارالن -پاراسئتئث ؤة ظئلئم  
گذؤاه زئبذ زئننةت قذرذق سألةتتئن باشقا نةرسة ظةمةس، ظذ سصنئث ظالئيئقئثغا           

ــسا قــذرذق   . بذالملايــدذ ــا بذلــذپ، ظئچئــث كــاؤاك بول ظةگــةر ظإستئؤصــشئث كاتت
  .هةيكةلدئن پةرقلةمنةيسةن

ظوغلذم، ظالدئثغا قارا، ظئزئثـدا تـةمتئرةپ قاميذقـذپ يإرمـة، يئراققـا نـةزةر               
بئـر دةؤردة، بئـر ظةسـئرة ياشـاپ تـذرذپ      . سال، ظورنـذثغا قـارا، دةؤرئثگـة قـارا       

ث، مةقـسئتئث، غايـةثنئث قايـسئ سـةهرايئ كةبئرلـةردة           تذرمذشذث، تةسـةؤؤذرذ  
سةمنذ دةؤئرداشلئرئث قاتارئدا تذرذشقا، هةتتا ظالدئنقئ قاتاردا       . قالغانلئقئنئ ظويال 

زار ســصنئ قئيــئن، مإشــكإل - نادامــةت، يئغــا-تذرذشــقا تئرئــشقئن، هةســرةت
ــدذ ــدئن قذتذلدذراملايـ ــإننئ ؤة  . ظةهؤالـ ــةس تإگـ ــداق تـ ــةر قانـ ــادئكئ هـ دذنيـ

. شــكإلإلكنئ ظئلــئم ؤة هإنــةر ظــارقئلئقال يةشــكئلئ، هــةل قئلغئلــئ بذلئــدذمإ
 هإنـة  -ظئلـئم .  هإنةرلئك ظادةم دذنيادا ظةث قذدرةتلئك ظادةم هصسابلئنئدذ    -ظئلئم

بئلئمسئز، نادان مئث ظادةمدئن كأرة     . ظالدئدا هةرقانچة كإچ قذدرةمتذ مةغلذپتذر    
هإنئرئـث بولـسا هةرقانـداق چاغـدا      -ظئلـئم . هإنةرلئك بئر ظادةم يإكسةك تذرئدذ  
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دذنيـادئكئ  . هإنةرسئز ظادةم موهتاجلئقتئن باشقئغا يارئمايدذ    . خارلئق كأرمةيسةن 
بارلئق خاسئيةتلئك ظئشالر، يصثئ مأجئزاتالر ظئلئمنئث ؤة هإنـةرنئث كـارامئتئ           

 سـةنظةت بئلـةن     - پةن، هإنـةر   -ظةمةمسذ؟ كأرمئدئثمذ، باشقئالر ظةقلئنئ ظئلئم    
ــاپتئ بئــزةپ، يا ــولئنئ ت ــارلئق . خــشئلئق ؤة يإكــسةكلئكنئث ي ــذ ب چــإنكئ، ظ

سـةن ظـذنئثغا تايانـساث شإهبئـسئز ظامسـان سـارئيئنئ            . خاسئيةتلةرنئث مصؤئسئ 
  .ماكان تذتااليسةن، ظذ هةم ساثا ظالتذن قانات بولئدذ

  
 *       *       *  

  .بئز يةنة كإنتذغدئ ظئلئگ بئلةن ظأگدإملئشنئث سأهبئتئگة قايتايلئ
  :كإنتذغدئ ظئلئگ ظأگدإملئشتئن سورئدئ

 پــةننئث خاســئيئتئدئن گإلدةســتة تئزئــپ - ظــةي ظوغلــذم، ســةن ظئلــئم-
ظةمدئ ظئلئم ظئگئلئگةن ظادةم ظذنئ قانـداق       . قةلبئمنئ خذش پذراققا تولدذردذث   

  .ظذرذنغا ظئشلةتسة بولئدئغانلئقئ هةققئدة قارئشئثنئ دةپ باققئن
. ئم ظئگئلةشـتئكئ مةقـسئتئ ظئككـئ خئـل         ظةي شاه ظاتا، ظادةمنئـث بئلـ       -

يةنــة بئــرئ، . بئــرئ هةســةل هةرئــسئ بــال يئغقانــدةك ظــةجئر بئلــةن تــوپالش
ظـادةم جاپـالئق ظئـزدئنئش    . ظئمكانئيةت تذغذلغانـدا ظذرذنلـذق يةرگـة ظئـشلئتئش        

ظارقئلئق نذرغذن ظئلئم دذردانئلئرئنئ قةلب دصثئزئغا يصتئلدإرئدذ، ظةمدئ ظـذنئ          
ئشتئمذ خصلئ كأپ مذشةققةتلئك مذساپئلةرنئ بصسئـشقا تـوغرا         جايئغا سةرپ قئل  

خةزئنئدة دذر، گأهةرلةر تذلذپ ياتقئنئ بئلةن ظذنئ ظئشلةمتئـسة نـصمة           . كصلئدذ
ظــاةم ظئلــئم هــةم هإنــةرنئ پةقــةت قــةلب بوســتانئنئ بــصزةش ظإچــإنال  ! پايــدا؟

ئممئتـئ   ق -بئلئمنئث قةدئر . ظأگةنگةن بولسا، ظذنئث هصچبئر قئممئتئ بوملايدذ     
 .باشقئالر ظإچإن هةم ظأزئ ظإچإن قئممةت يارئتئشتا
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*       *       *  

 هإنةر بايلئقئثنئ دذنيـادئكئ ظـةث   -ظصه، ظةقئل ظصگئسئ، ظةقلئثنئ، بئلئم   
 هـإنئرئثنئ يامـان ظئـشالرغا       -ظةگةر بئلـئم  . ظذلذغ ظئشالر ظإچإن سةرپ قئلغئن    

تذنــدئن تاقــا قاققانــدةك، يــاكئ بئهــذدة ظئــشالرغا ســةرپ قئلــساث، ظصــشةككة ظال
ظئلئمنـئ گـإزةل ظئـستئقبال ظإچـإن سـةرپ          . گأهةرنئ تاشقا ظذرغاندةك بولئـدذ    

  . هصكمةتنئث قذؤؤئتئ بئلةن كأكتة ظذچقئن-قئلئپ، ظئلئم
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ظئككئ زاتنئث هاكئميةت مةسئلئلئرئ هةققئدة . 12
  سئرداشقانلئقئ

باشـقا ظـةل    . أمتةكتـة ظئـدئ    بةختئيار ظ  -كإنتذغدئ ظئلئگنئث ظصلئ خوشال   
ــاتتئ    ــةززا بذلذش ــكة تةق ــدارئنئ كأرإش ــث دئ ــدئ ظئلئگنئ ــذ كإنتذغ . خةلقلئرئم

  . كةينئدئن ظأتإؤةردئ-شذنداق قئلئپ يةنة ظايالر، يئلالر كةينئ
كإنتذغدئ ظئلئگنئث هوزذرئدا، ظئلئگ بئلةن ظأگدإملئش يةنئال هايـاتتئكئ         

  . ةكتة ظئدئنازذك مةسئلئلةر ظإستئدة قئزغئن سأهبةتلةمش
ــذنئ    - ــذرماي ش ــسا يوش ــصمة بول ــدة ن ــورئغانلئرئمغا كأثإلث ــدإملئش، س  ظأگ

 ظادةمنئــث يةتتــة ظةزاســئغا باقئــدئغان - دةپ ظــةمئر قئلــدئ ظئلئــگ،-دصــگئن،
ــأز ظإإلشــئنئ ظالئدئكــةن  ــةزا ظ ــساق، هــةربئر ظ ــاتلئق . بول ــصغئز ت مةســئلةن، ظ

ذنـداقتا كأثـإل زوقـئ      نةرسئدئن، قذالق يـصقئملئق ظـاؤازدئن زوقلئنئدئكـةن، ظ        
  نصمة، كأز زوقئچذ؟

 دذرذس ظالئيلئرئ، كأثإملذ ظأزئنئث زوقئنئ ظئزدةپ تةقةززا بذلئدذ، دةل          -
كأزنئث زوقـئ بولـسا ظـأزئ ياخـشئ     . شذ تةقةززالئقنئث ظأزئ كأثإل لةززئتئدذر    

كأثإل ظارزذسئغا قصنئش   . كأرگةن ظادةمنئث ياكئ نةرسئنئث دئدارئنئ كأرإشتذر     
  .دةپ جاؤاب بةردئ ظأگدإملئش -زوقئدذر،

 هةممة ظادةم سأيئمةن دةپ دةؤا قئلئدذ، ظذنداقتا هةقئقئي سـأيإمإلكنئث           -
  نئشانئ نصمة؟

 - دصـدئ ظأگـدإملئش،    - خوپ ظالئيلئرئ، مـةن بـذنئث جـاؤابئنئ بـصرةي،          -
كأزنئـث هةممـة    . هةقئقئي سأيگإنئث نئشانئنئ يإزئگة قاراپ بئلگئلـئ بذلئـدذ        

بئراق، كأثإل كأزئ ظإچـإن     . مذمكئن ظةمةس كأرةلئشئ  نةرسئنئ توسالغذسئز   
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 يوقلذقئنئ بئلئش ظإچإن    -هةقئقئي ظةقئدئنئث بار  . هصچقانداق تذسذق بوملايدذ  
ظادةمنئث چصهرئدة ياخشئ كأرإش، يامـان كـأرإش        . كأثإل رايئغا قاراش كذپاية   

ققانـدا   كأزگـة ظـذدذل با  -بذ خئل ظاالمةتلةر كأز . ظاالمةتلئرئ زاهئر بذلذپ تذرئدذ   
 . تصخئمذ روشةن بولئدذ

 يةنــة ســورايدئغان ظةمهئيــةتلئك ظئــشالر بــار، ظويلئنئــپ جــاؤاب بةرگــةن  -
  . دصدئ ظصلئگ-بولساث،

 ظةي شاه ظاتـا، سـةن ظئلئمدئمـذ ظـةلنئث بصشئـسةن، سـصنئث بئلئمئـث                 -
سـورئماق ظـذثاي ظـالئيلئرئ،      ! ظالدئدا مصنئث بئلئدئغانلئرئم نصمئگة ظةرزئسذن؟    

ظوثئيئنئ ظأزإث ظصلئپ، قئيئنئنئ ماثـا قالـدذرذپ        . ؤاب بةرمةكتذر مإشكإلئ جا 
  . دةپ ظأزرة ظصيتتئ ظأگدإملئش-قوميا،
ــصنئث    - ــانلئقئ ظإچــإن ســورايدذ، م ــذم، ســورئغذچئ هاجةمتــةن بولغ  ظوغل

  .هاجئتئمنئ ظذرذنداپ ساؤابقا ظصرئشكئن
 مذبادا قـذلنئث قـذربئ يةتـسة بـةگنئث خئزمئتـئ ظإچـإن جـصنئنئ پئـدا                  -
مــــةن ســــأزلةي، ســــأزلئرئمدة يصثئلئــــشئش بولــــسا . لــــئش ؤاجئپتــــذرقئ

  .  دصدئ ظأگدإملئش-كةچإرگةيسةن،
 ظأگـــدإملئش، ظةمـــدئ ســـورئماقچئ بـــولغئنئم، دألـــةت ظةمةلـــدارلئرئغا  -

  قويذلئدئغان تةلةپ قانداق بذلذشئ بولذشئ كصرةك؟
 دصـدئ   - ظةي ظئلئگ ظاتـا، مةنـدئن تولئمـذ يوقـذرئ سـوظالنئ سـورئدئث،              -
 بةگلئكنئث ظئشلئرئنئ بةگلـةر ظـأزئ ياخـشئ          -إملئش تإؤةنچئلئك بئلةن،  ظأگد
  .بئلئدذ
ــصمة قئلئؤاتقــانلئقئنئ   - ــوغرا ســأزلئدئث، ظئــشنئ قئلغــذچئ ظأزئنئــث ن  ت

ــدذ ــدذ    . بئلئ ــدان بئلئ ــصخئمذ ظوب ــذچئ ت ــأرإپ  تذرغ ــصكئن، ك ــذر ؤة . ل قذس
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ئللئق ؤة  سـةن ظـةق   . ظارتذقچئلئقالر كأرإپ تذرغذچئغا تولئمذ روشـةن سـصزئلئدذ       
  .زصرةكسةن، بئلئدئغانلئرئث كأپ، شذثا كأثإلثدئكئنئ يوشذرماي ظصيتقئن

ظأگدإملئش خةلققة بةگ بولغذچئ كئـشئنئث شـةرتلئرئ ؤة ظاالهئـدئلئكئنئ           
  :ناهايئتئ ظئنچئكة ؤة چوثقذر ظوپراتسئية قئلئپ مذنداق دصدئ

ذمالشـتذرغاندا   ظالئيلئرئ، دألةت ظةمةلدارلئرئغا قويذلئدئغان تةلةپلةرنئ ظذم      -
  :مذنداق ظون شةرتكة مةركةزلئشئدذ

بـةگلئك پـاك،    . بئرئنچئ، ظةسلئ نةسلئ ظصرئخ ؤة ظصسئل بذلذشـئ كـصرةك         
ساپ ظادةمنئث دئلئ پاك بذلئـدذ، يامـانلئق        . شذثا ظذمذ پاكلئقنئ تةلةپ قئلئدذ    

  .قئلئشتئن قورقئدذ
ان بذلذشـئ    پاراسةتتة كامالـةت تاپقـ     -ظئككئنچئ، بئلئمدة خئلالنغان، ظةقئل   

  .كصرةك
  .ظإچإنچئ، بةگلةر پةزئلةتتة هةممئدئن ظإستإن بولسذن

  .تأتئنچئ، سصخئي، مةرد، قولئ كةث بولسذن، خةسئس بوملئسذن
ــذر    ــسذن، تةكةبب ــصظئل بول ــذاليئم، خــذش پ ــراي، م بةشــئنچئ، خــذش چئ

  .بوملئسذن
ظالدئراقـسانلئق، ؤةدئگـة    : ظالدئنچئ، مذنداق يةتتة ظئشتئن يئـراق بولـسذن       

ــذش،    ؤ ــةرةزلئك بذل ــاهئللئق، غ ــذق، ج ــأزإلك مةغرذرل ــاچ ك ــلئق، ظ ــا قئلماس اپ
  .يذقذرئقئ ظئشالر دألةتنئ زاؤاللئققا يإزلةندإرئدذ. هاراقكةشلئك

  .يةتئنچئ، بةگلةر يالغانچئ بوملئسذن، ؤةدئدة تذرئدئغان بولسذن
سةككئزئنچئ، بةگلةر هايالئق، ؤئجدانلئق بولسذن، يارئماس ظئشالردئن هايا 

  .سئدذتو
  .توققذزئنچئ، بةگلةر هأسئن، ساالپةتتة كصلئشكةن بولسذن
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  .ظونئنچئ، ظادئل قانذن يإرگإزسذن، ظادئل بولسذن
  .ظالئيلئرئ مذشذنداق ظادةمدئن ظةلگة مةنپةظةت يصتئدذ

 بةگلةرنئث قانداق بذلذشئ كصرةكلئكئ توغرئسئدئكئ تةلةپلئرئثنئ -
 - ؤذزرالئرئ، ظةمةلدار-ك ؤةزئرظذقتذم، ظةمدئ بةگلةرنئث يذقذرئ دةرئجئلئ

  قةلةمدار بةگلئرئ قانداق شةرتلةرنئ هازئرلئشئ كصرةك؟
ظأگدإملئش ظئلئگنئث تةلئپئگة بئناظةن، دألةت كاتتئلئرئ بوملئش 

  :كئشلةرنئث ظألچئمئدة مذنداق تون پئچئپ مذنداق دصدئ
  : ظةي بةختلئك شاه، بذ شةرتلةرنئ تإؤةندئكئچة مذجةسسةملئسةث بولئدذ-

بئرئنچئ، ظذالر پإتإن ؤذجذدئنئ ظةلنئث مةنپةتئگة ظاتئغان سةرخئل، 
  . ساداقةمتةن كئشئلةردئن بولسذن

 ساقئلئ يارئشئملئق، كصلئشكةن -ظئككئنچئ، چئرايلئق، پاكئز، چاچ
  .چئرايلئق ظادةمنئث ظئشلئرئمذ چئرايلئق بولئدذ. بولسذن

ا پئشقان، خةت يصزئشتا ظإچإنچئ، ظذالر ظئلئم ؤة پةزئلةتتة توشقان، هصسابت
  .كامالةت تاپقان بولسذن

  .تأتئنچئ، خةلقپةرؤةر، ظادالةتپةرؤةر بولسذن
  .بةشئنچئ، تئلئ بئلةن دئلئ، سأزئ بئلةن هةركئتئ بئردةك بولسذن

  .ظالتئنچئ، يإرةكلئك، جإرظةتلئك، باتذر، شةخسئيةتسئز بولسذن
قان ظاشنئ خام پارا پئش. يةتتئنچئ، پارئخور، نةپسانئيةتچئ بوملئسذن

  .قئلئدذ، ظوثذشلذق ظئشنئ بذزئدذ
  .سةككئزئچئ، دئنئ كامئل، ظئمانلئق بولسذن

توققذزئنچئ، تةمةخور، ظئككئ يإزلئمئچئ بوملئسذن، خئيانةتتئن يئراق 
  .خئيانةت قةيةرگة قول ظذزاتسا دصثئز سوغذلذپ يةرلةر قورذيدذ. بولسذن
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  باش ياخشئ بولسا ظةلنئث بةختئ: تةنبئه
هةرقانداق ظئجتئماظئ گذرذه . ذم، هةرقانداق بئر ظئشنئث بصشئ بذلئدذظوغل

. ؤة تةشكئالتالرنئثمذ بصشئ بذلئدذ، هةر بئر ظاظئلئنئث هةم بصشئ بذلئدذ
 -ظئشالرنئث ياخشئ يإرإشإش ياكئ يإرإمشةسلئكئ باش بولغذچئنئث ياراملئق

اخئرقئ باش ياخشئ بولسا ظئشالرنئث ظ. يارامسئزلئقئغا باغلئق بولئدذ
ظةگةر باش ناچار بولسا ظئشالرنئث ظاخئرئ . نةتئجئسئمذ ياخشئ بذلذشئ مذمكئن

شذنداق قئياس قئلغئنكئ، ظارسالن ظئتالرغا باش . ياخشئ نةتئجة بةرمةيدذ
بولسا، بارچة ظئتالر ظارسالنغا ظوخشاش بذلئدذ، ظةگةر ظئتالر ظارسالنغا باش بذلذپ 

شذثا، ظةلگة باش بولغذچئ بولسذن، . پ قالئدذقالسا، ظارسالنالرمذ ظئتالرنئ دورا
ظاظئلة باشلئقئ بولسذن، هةتتا سئنئپ كوللصكتئپئنئث باشلئقئ بولسذن 

شذثا، . كأپچئلئكنئث تةقدئرئ ؤة ظئستئقبالئ بئلةن زئچ مذناسئؤةتلئك بولئدذ
ظئقتئدارلئق، قابئليةتلئك كئشئلةرنئث . باش مةسلئسئگة هةرگئز سةل قارئما

ظةگةر باش بولغذچئنئث . نئ قولالش، ظذالرغا ظةگئشئش الزئمباش بذلذشئ
يارامسئزلئقئ بايقالسا دةرهال كأپچئلئك بئلةن بئرگة باش بولغذچئنئ 

دارئ بذلذپ، ظاممئنئث مةنپةتئگة هةقئقئي ؤةكئللئك ظاملاشتذرذش تةرةپ
 يةنة. قئالاليدئغان ظادةملةرنئ باش قئلئش ظإچإن تئرئشچانلئق كأرسئتئش الزئم

شذنئثغئمذ ظصتئبارسئز قارئماسلئقئث الزئمكئ، ظةلنئث مةنپةتئگة مذناسئؤةتلئك 
بولغان باشالمچئنئ تالالش ظئشئدا، تذغقئنئم، دوستذم، يصقئنئم دةپ ظأز 

چإنكئ، قابئليةتسئز، پةزئلةتسئز ظادةم . مةنپةتئ ظإچإن چوغ تارتئشقا بوملايدذ
مذ كأپچئلئككة هصچقانداق هةرقانچة سصنئث ظأز ظاكاث ياكئ ظئنئث بولسئ

مةنپةظةت يةتكإزةملةيال قاملاي، هةتتا زئيان سالئدذ، ساثئمذ قئلچة نةپ 
قابئليةتلئك ؤة پةزئلةتلئك ظادةم ظذمذمنئث مةنپةتئ . بةرمةسلئكئ مذمكئن
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ظإچإن جان كأيدإرئدذ هةم كأپ ياخشئلئقالرنئ ظاتا قئلئدذ،شذ قاتاردا سةمنذ 
خشئ يولباشچئغا ظصرئشكةنلئكئثنئ هصس مةقسئتئثگة يصتئش ظإچإن يا

دصگةن ظةقئدة بئلةن » ظاكاث كئمنئ ظالسا، يةثگةث شذ«شذثا . قئلئسةن
بذنداق . ظةمةس، بةلكئ خةلققة كئم پايدئلئق بولسا شذنئ باش قئلئش كصرةك

قابئليةت ظةگةر ظأزإثدة بولسئمذ جإرظةتلئك هالدا مةيدانغا چئقئپ، بذ 
  .نئ تةلةپ قئلسامثذ بذلئدذؤةزئپئنئ ظإستإثگة ظصلئش

  
*       *       *  

 ظةي ظةلنئث باشپاناهئ ظئلئگ، سـورئغئنئثغا يارئـشا تصگئـشلئك جـاؤابنئ         -
ظةمدئ بذنئثدئنمذ  . قانداق قئلئش كصرةكلئكئ ؤة داؤاسئنئمذ سأزلئدئم     . بةردئم

مذهئمراق بئر سأزإم بار ظئـدئ، ظئجـازةت بصرئلـسة سـأزلةي، ظةگـةر ظاثالشـنئ                
  . دةپ ظأتإندئ ظأگدإملئش-ئساث كأثإلمدة پئنهان قصلئؤةرسذن،خالئم
 ظةي ظاقئل ظوغلذم، بئلئمدة دصثئزسـةن، ظةقئلـدة دةرياسـةن، هةرقانـداق             -

بــةردئ  دةپ ظئجــازةت -ســأزنئ ســةندئن ظــاثالش هاياتقــا ظإمــإد ظاتــا قئلئــدذ، 
  .ظئلئگ
ئيةتلةرنئ  يذقذرئدا بةگلةرگة خئزمةت قئلغذچئ خادئمالرنئث قانداق مةجبذر-

خئزمةتچئلةر ظإستئدة بةگلةرنئث هةققئ . ظادا قئلئشئ توغرئسئدا سأزلئدئم
. بولغانغا ظوخشاش، بةگلةر ظإستئدئمذ خئزمةتچئلةرنئث هةققئ بذلئدذ

 زومبذرلذق بذلذپ -خئزمةتچئلةرنئث هةققئ تولذق ظادا قئلئنمئسا زورلذق
  . دصدئ ظأگدإملئش-قالئدذ،

 - بئلةن كإنتذغدئ ظئلئگنئث دئققةتظأگدإملئش پاراسةت مةشذتئ
 .ظصتئبارئنئ خئزمةتچئلةر ظإستئگة مذنداق چئگدئ
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خئزمةتچئلةر ؤة پذقراالرنئث باش بولغذچئ كئشئنئث . 13
  ظإستئدئكئ هةقلئرئ

ظةلگة باش بولغذچئالرنئث ظةلنئث خئزمئتئنئ جايئدا ظادا قئلئشئ 
ةر ؤة پذقراالرنئث مذشةققةتلئك بولغانغا ظوخشاش، ظالئيلئرئ، خئزمةتچئل

. بةگلةرنئث دصگةن جايئدئن چئقئپ بذرچئنئ ظادا قئلئشئمذ تولئمذ مإشكإل
خئزمةتچئلةر ؤة پذقراالر . ظةلنئث مةنپةظئتئنئ بئلةن بةگنئث مةنپةظةتئ بئر

 توق، ياياق هةم يصلئث دصمةي جاپا -سوغذق، ظاچ-بصگئ ظإچإن ظئسسئق
هةتتا زأرإر تصپئلغاندا ظأزلئرئنئ چصكئدذ، تارمتئغان مذشةققئتئ قاملايدذ، 

باش بولغذچئ پذقراالرنئث بذ ظةجرئنئ . قذربان قئلئشقا تةق بذلذپ تذرئدذ
چإنكئ ظةلنئث بصشئ شذ . بئلئشئ ؤة ظذالرنئث بصشئنئ سئيلئشئ كصرةك

بوملئسا قذرذق ظأستةثگة مئراپ بذلذپ . خةلق بولغاندئال ظاندئن باش بوالاليدذ
 يئگانة باشلئقنئث -يةككة. ئمذ شذ خةلق بئلةن ظذزئرايدذباشچئنئث قول. قالئدذ

شذثا، باشلئق بولساث خةلقنئث ظذلذغلئقئنئ . قولئدئن هصچنةرسة كةملةيدذ
. بئل، پذقرا بولساث ظةثگإشتةرنئث ظأزإثنئث قولئدا ظئكةنلئكئگة ظئشةن

ظذالرنئث . باشلئق بولغذچئ كئشئدئن پذقراالر كأپلئگةن ظإمئدلةرنئ كإتئدذ
بذنئث . إمئدئنئ ظاقالش ظإچإن ظذالرنئ توغرا يولغا باشالشقا توغرا كصلئدذظ

ظالدئنقئ شةرتئ، ظالدئ بئلةن خةلقنئث قورسئقئنئ تويغذزغئن، كئيئمئنئ 
ظةلگة باش بولغذچئ خةلقنئث بصشئدئكئ نامراتلئق قالپئقئنئ . پإتإن قئلغئن

  !ظصلئؤصتةملئسة، ظذنئث باش بولغئنئدئ نصمة پايدا؟
گة باش بولغذچئنئث بئر مةجبذريئتئ بولسا قابئلئيةتلئك كئشئلةرنئ ظةل

مذهئم ظئشالرغا قويذش؛ يةنة بئرئ، خئزمةتچئلةرنئث قئلغان ظةمگئكئگة، 
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كئشئنئث ظةقئدئسئنئ، ظةجرئنئ . كأرسةتكةن تأهپئسئگة باراؤةر هةق بئرئشتذر
 كئشئلةر قابئليةتلئك. بئلمئگةن كئشئ ظادئمئگةرچئلئكتئن مةهرذم بولئدذ

پايدا كةلتإرةلةيدئغان قذل نةپ : كونئالر دصگةنكئ. ظةلگة نةپ بصرةلةيدذ
. بولبةرمةس ظوغذلدئن ياخشئ، مةنپةظةتسئز ظوغذلنئ دإمشةن بئلئپ ظاگاه 

چإنكئ، مةنپةظةتسئز ظادةم ظأإلك هصسابلئنئدذ، ظأإلكتئن ظإمئد كإتكئلئك 
ةت قوغلئشئدذ، پايدا بوملئسا  مةنپةظ-دذنيادا هةرقانداق ظادةم پايدا. ظةمةس

  .ظوؤچئمذ ظوؤغا چئقماي ظأيئدة قصرئغان بوالتتئ
  مةنپةظةت مذناسئؤئتئنئ توغرا بئر تةرةپ قئل: تةنبئه

مةنپةظةت . ظازراق قوشذمچة قئلئپ ظأتةيظوغلذم، ظأگدإملئشنئث سأزئگة 
ئ قوغلئشئش بارلئق كئشئلةر ظإچإن ظورتاق بئر هادئسة، لصكئن ظذنئث دةرئجئس

هاياتلئقتا مةنپةظةتكة ظئنتئلمةيدئغان، مةنپةظةتكة قئزئقمايدئغان . ظوخشئمايدذ
چإنكئ، كئشئلئك تذرمذشتا ظادةم ياشاش ظإچإن تإرإلك ماددئي . ظادةم بوملايدذ

لصكئن، بةزئلةرنئث ظصهتئياجئ .  شاراظئتالرغا مذهتاج بولئدذ-ؤة مةنئؤئ شةرت
بذنداق ظصهتئياجنئ بةزئلةر توغرا . ولئدذظئنتايئن يذقذرئ، بةزئلةرنئث تإؤةن ب

يول بئلةن قاندذرسا، يةنة بةزئلةر خاتا يول ؤة خاتا ظذسذل بئلةن قامداشقا 
مةقسةت ظوخشئمئسا نةتئجئمذ ظوخشئمايدذ، ظذسذل، تةدبئرنئث . تئرئشئدذ

مانا شذنداق تذرمذش . قانداق بولذشئ كصيئنكئ نةتئجئگة تةسئر كأرسئتئدذ
ةنپةظةت كئشئلةردة شذنداق پاظالئيةتلةر بئلةن شذغذللئنئش ظصهتئياجئ ؤة م

شذنئ بئلگئنكئ، ظادةم ظئزدئنئشتئن، هةركةتتئن بئر . ظصهتئياجئنئ تذغدذرغان
  .كإن توختايدئكةن، هاياتلئق مةنبةسئ ظإزإلئدذ

هةي مصهرئبان بالئلئرئم، مةنپةظةت مةسلئسئدة مذنداق بئر مةسلئنئ توغرا 
مةنپةظةت مذناسئؤئتئ كأپ مةزمذن ؤة . توغرا كصلئدذپةرقلةندإرؤصلئشقا 
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  .قاتالمالرنئ ظأز ظئچئگة ظالئدذ
نئث مةنپةظئتئ ؤة » ظذ«نئث مةنپةظئتئ، » سةن«نئث مةنپةظئتئ » مةن«
بذنئ تصخئمذ كصثةيتكةندة شةخسئي مةنپةظةت، ظاظئلة مةنپةظئتئ، . باشقئالر

ظئتئ ؤة ظئنسانئيةتنئث يذرت مةنپةظئتئ، مئللةت مةنپةظئتئ، ؤةتةن مةنپة
بذنداق كأپ قاتالملئق مةنپةظةت باغلئنئشئدا . مةنپةظئتئ قاتارلئقالرغا كصثئيدذ

بئلئش كصرةككئ، هةرقانداق . بئرئ يةنة بئرئسئز مةؤجذت بذلذپ تذراملايدذ
 ؤةتةننئث مةنپةظئتئ ظئچئدة بولئدذ، خةلقنئث -ظادةمنئث مةنپةظئتئ ظةل

ةريا دصسةك، سصنئث مةنپةظئتئث بئر تامچة سذغا مةنپةظئتئنئ بئر دظذمذمئي 
 يصگانة هةرگئزمذ مةؤجذتلذقئنئ ساقالپ -تامچة سذ هةرگئزمذ يةككة. ظوخشايدذ

قاالملايدذ، ظذ پةقةت دةرياغا قوشذلغاندئال مةؤجذتلئقئنئ كاپالةتكة ظئگة قئالاليدذ، 
ةلقنئث شذثا، سةن ظأزإثنئث مةنپةظئتئنئ ظالدئنقئ ظورذنغا قومياستئن، خ

چإنكئ، سصنئث جانئجان . مةنپةظئتئنئ بئرئنچئ ظورذنغا قويذشذث كصرةك
  . مةنپةظئتئث خةلقنئث مةنپةظئتئ ظئچئدة بولئدذ

ظوغلذم، خةلقئمئزدة ظئنسانپةرؤةرلئك، خةلقپةرؤةرلئك ؤة ؤةتةنپةرؤةرلئك ظةث 
اق تارئخنئ ؤاراقلئس. يإكسةك ظئنسانئي پةزئلةت سإپئتئدة قةدئرلئنئپ كةلگةن

نذرغذنلئغان باتذر ظوغالنالر ؤةتةن ظإچإن، خةلقنئث ظازادلئق ظئشلئرئ ظإچإن 
بذنداق روه ظذالرنئث ظأزئنئث . ظأزلئرئنئث قئممةتلئك هاياتئنئ تةقدئم قئلغان

مةنپةظئتئنئ كأزلئمئگةنلئكئ ظةمةس، ظةكسئچة ظةث يإكسةك تذيغذدا تذرذپ 
. ئر گةؤدة دةپ قارئغانلئقئدذرظأزئنئث تةقدئرئنئ خةلقنئث تةقدئرئ بئلةن ب

چإنكئ، ؤةتةن دصگةن هةر بئر شةخسنئث هاياتلئق ماكانئ، خةلق بولسا 
ؤةتةن خاراب بولسا، خةلق خانئؤةيران بولسا، شذ ؤةتةندة . مذقةددةس ظانا

ياشاؤاتقان سصنئث تةقدئرئث قانداق بولئدذ؟ شذنئ بئلگئنكئ، ؤةتةن تذپرئقئدا 



  http://www.bilik.cn                                        بوۋام شۇنداق ئۈگهتكهن

 )يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇق:ئاپتۇرى(   بوۋام شۇنداق ئۆگهتكهن-بىلىك ئېلىكترونلۇق كىتابالر مهجمۇئهسى
 

83

 - تذغقانلئرئث ؤة دوست- ظاناث، ظذرذق-سصنئث ظاتاياشاؤاتقان هةر بئر كئشئ 
بذرادةرلئرئث، سصنئث تةقدئرئث ظذالر بئلةن قان بئلةن گأشتةك باغلئنپ 

 تةر ظاققذزذش، ؤةتةن ظإچإن ظأزئنئ پئدا -شذثا، ؤةتةن ظإچإن قان. كةتكةن
 .قئلئش هةر بئر ؤةتةنداشنئث مذقةددةس بذرچئ

  
*       *       *  

  :ابئنئ داؤامالشتذرماقتاظأگدإملئش جاؤ
 ظةلنئث يصتةكچئسئ باش بولسا، خةلق بئلـةن سـاداقةمتةن خئزمةتچئلـةر            -

 قذيرذقــسئز قــذش ظذچاملايــدذ، -قانــات.  قــذيرذقئ هصــسابلئنئدذ-ظــذنئث قانــات
شذثا، خةلقئثگة  . قاناتنئث سصنئ ظذچذرذشئ ظإچإمنذ ماغدذر كصرةك     . ظالئيلئرئ

 كإنئ قانداق ظأتإؤاتئدذ، ظةلـدة بـاي   -رنئث هالظذال. كإچ ؤة ظإمئد ظاتا قئلغئن 
 پةرمانئثـدئن مةمنذمنـذ يـاكئ      -كأپمذ ياكئ نامرامتذ؟ خةلق يإرگإزئؤاتقان قانـذن      

  . دةپ سأزئنئ خذالسئلئدئ ظأگدإملئش-نارازئمذ؟ بذنئ سإرإشتإرإپ تذرغئن،
.  ظأگــدإملئش ظوغلــذم، مــةن ظإچــإن كــأپ ظــةجرئثنئ ســئثدإردإث      -

. ث مــصنئث ســاثا قئلغــان ظصهــسانئمدئن ظصــشئپ كــةتتئكأرســةتكةن خئزمئتئــ
مصنئث كأثإلم سةندئن قانداق سأيإنگةن بولسا، ظالالمذ ساثا شـذنداق سـأيإنچة    

  . دةپ مئننةتدارلئقئنئ بئلدإردئ ظئلئگ-بةرسذن،
  

*       *       *  
ظئلئگ بئلةن  . شذ قصتئمقئ سأهبةتتئن كصيئن خصلئ كإنلةر ظإتإپ كةتتئ       

لةت ظئشئنئث ظالدئراشلئقئدا ظذچرامشئغئلئ خصلئ كإنلةر بولغان       ظأگدإملئش دأ 
بئـر ظـاز ظارامئغـا چإشـكةن ظئلئـگ ظأگدإملئـشتئن ظـةلنئث ظـةهؤالئنئ                . ظئدئ



  http://www.bilik.cn                                        بوۋام شۇنداق ئۈگهتكهن

 )يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇق:ئاپتۇرى(   بوۋام شۇنداق ئۆگهتكهن-بىلىك ئېلىكترونلۇق كىتابالر مهجمۇئهسى
 

84

  .سوراش ظإچإن ظوردئغا چاقئرتتئ
 دةپ سورئدئ ظئلئگ قول بـاغالپ تـذرغان         - كإنلئرئث قانداق ظإتئؤاتئدذ،   -

پمذ ياكئ بايالرمذ، مصنئ تئلالؤاتامدذ ياكئ       ظةلدة كةمبةغةللةر كأ   -ظأگدإملئشتئن،
. ماختاؤاتامدذ؟ قانداق يارئماسلئقالر بار؟ بـذالر توغرئـسئدا مـصنئ ؤاقئپالنـدذرغئن           

  .ظةهؤالغا قاراپ تةدبئر كأرةي
ــةل - ــالئيلئرئ، ظ ــشتئ،   - ظ ــة ظصرئ ــةن تئلةكلئرئگ ــذرت تئلئگ ــدئ - ي  دص

ــذم قئلئــپ،  ــةهؤالنئ مةل  ظةندئــشلةر -يغــذ جاهــان تإزةلــدئ، قا-ظأگــدإملئش ظ
بارچئنئـث  .  كةنتلـةر ظاؤاتالشـتئ    - خـذراملئق كأپةيـدئ، شـةهةر      -ظازايدئ، شاد 

  . يادالمناقتاظاغزئدا سصنئث ياخشئ نامئث
 بذنئث هةممئسئ سصنئث بولغانلئقئثدئن بولدئ، ظوغلذم، سةن كأپ جاپا          -

ق مةن هةرقانچة تئرئشچانلئق قئلساممذ بذ ظئـشالرنئث ظايئغئغـا قانـدا          . چةكتئث
بئـراق، بئـر ظئـشقا بـةك        . سةن مصنئث كأزإم، قذلئقئم ؤة ظـاؤازئم      . چئقااليتتئم

ساثا يةنة بئر يـاراملئق هـةمراه بولـسا بـذالتتئ، بوملئـسا تـوال               . ظةپسذسلئنئمةن
سـاثا ظوخـشاش يةنـة بئـر ياردةمچئگـة          . مذشةققةت تارتئـپ كـصتئدئغان بولـدذث      

  .ظصرئشسةم، ظةل ظئشلئرئ تصخئمذ روناق تاپاتتئ
 دصـدئ  - ظئلئگ ظاتا، بصشئث ظامان بولسا، بذ ظئشقئمذ قولذث يصتئپ قاالر،     -

ظارقئدئن ظأزئنئث بئر قصرئندئشئنئث بـارلئقئنئ، ظـذنئث ظأزئـدئن          . ظأگدإملئش
نةچچــة هةســسة قابئليــةتلئك هــةم پةزئلــةتلئك ظئكــةنلئكئنئ، لــصكئن ظــذنئث  

ــسمئنئث ظ   ــذتقانلئقئنئ، ظئـ ــان تـ ــدا ماكـ ــذپ تاغـ ــدذنيا بذلـ ــذرمئش تةركئـ ودغـ
  .ظئكةنلئكئنئ خةؤةر قئلدئ

بذ خةؤةرنئ ظاثلئغان ظئلئگنئث كأثلئدة ظودغذرمئشقا ظصرئشئش ظئـشتئياقئ         
  :ظذلغئيئپ تاشتئ
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 مصنئثمذ ظارزذيذم شـذنداق بئـر ظادةمگـة ظصرئـشئش ظئـدئ، قانـداق ظامـال           -
  . دةپ ظةمئر قئلدئ ظئلئگ-قئلساث قئلئپ ظذنئ ظصلئپ كصلئشكة تئرئشقئن،

لصكئن ظذنئث . ئرئ، بذ ظادةم توغرئلئق ظأزإم ظصغئز ظاچتئم ظالئيل-
ظالئيلئرئ مةكتذپ يصزئپ .  كةملةسلئكئگة بئر نةرسة دصيةملةميةن-كصلئش

ظذ بذ ظئشنئ مصنئث . بةرسة، قالغان تئرئشچانلئقنئ ظأزإم قئالي
  . دةپ ظأتإندئ ظأگدإملئش-خاهئشئممئكئن دةپ مةندئن يامانالپ قاملئسذن،

 مةن مةكتذپ يصزئپ بئرةي، سةن تئرئشچانلئق كأرسئتئپ باق،  بولئدذ،-
 دصدئ ظئلئگ ؤة -كةلسة كصلة، كةملئسة بذ ظئشتا سصنئمذ ظةيئبكة بويرذماميةن،

نامئنئ يصزئپ بذلذپ مأهإرئنئ . قولئغا قةلةم ظصلئپ نامة يصزئشقا كئرئشتئ
  .بصسئپ ظأگدإملئشكة بةردئ

دةؤةت قئلئـشقا تـةييارلئق قئلـئش       ظأگدإملئش نامئنئ ظصلئپ ظودغذرمئـشنئ      
 .ظإچإن ظوردئدئن چئقتئ
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 ظأگدإملئشنئث دةؤةت ظإچإن ظودغذرمئشنئث. 14
  قصشئغا بارغانلئقئ

ظأگــدإملئش قصرئندئــشئ ظودغــذرمئش تــذرغان تاغقــا يــصقئن بــصرئپ ظــاتتئن  
. ظذ ظاتنئ يصتلةپ ظذدغذرمئش تذرغان غارغـا بـصرئپ ظئـشئكنئ چـةكتئ     . چإشتئ
. مئش ظئشئكنئ ظـصچئپ ظأگدإملئـشنئ كـأرإپ شـذنداق خـذش بولـدئ             ظذدغذر

  . ظذالر قول تذتذشذپ غارغا كئرئشتئ. ظئككئ قصرئنداش قذچاقلئشپ كأرإشتئ
ظئككئ قصرئنداش قئزغئن   . ظودغذرمئش ظأگدإملئشنئ تاش سذپئغا باشلئدئ    

  :ظاندئن ظودغذرمئش گةپ  ظصچئپ. ظةهؤال سوراشتئ
گ بئلـةن بئللـة دةپ ظاثلئؤصـدئم، قانـداق            مةن سصنئ كإنتذغـدئ ظئلئـ       -

نصمئـشقا ظـذالرنئ تاشـالپ، خـةلقنئث        . بذلذپ بذ يةرگة قةدئمئث يصتئپ قالـدئ      
  . دةپ سورئدئ ظودغذرمئش-زئممةثدئكئ قةرزئنئ يإدإپ بذ تةرةپكة كةلدئث،

 دصـــدئ - ظـــةي قـــةدئرلئك قصرئندئـــشئم، ســـصنئ ســـصغئنئپ كةلـــدئم،-
ظـذزذن  . تلئرئث بولـسا يصـشةي دةپ كةلـدئم        هةسـرة  - قانداق دةرد  -ظأگدإملئش،

يةنة ساثا دةيدئغان   . زامانالر بولدئ كأرإشةملئدذق، دئدارئثغا قاناي دةپ كةلدئم      
  .مذهئم گةپلئرئم بار ظئدئ، سئردئشاي دةپ كةلدئم

 - يةنة قانداق مذهئم گةپلئرئث بار ظئدئ؟ قالـدذرماي هـةممئنئ ظـصيتقئن،            -
  .دصدئ ظودغذرمئش

 يـصگانة ظأتإشـئ مـذمكئن       -ئم، ظـادةم بـذ دذنيـادئن يةككـة         ظةي قصرئندئـش   -
ــذدا        ــويالپ ظاراخم ــذالرنئ ظ ــدذ، ب ــسةللئك تارتئ ــصرئيدذ، كص ــادةم ق ــةس، ظ ظةم

تةثرئ بذ ظازابالرنئث هةممئسئنئ ساثئال يإكلئگةمنذ، دوزاخنـئ        . ظذخلئياملئدئم
 ظـأز    ياراتقامنئدئ؟ سصنئ كأرإپ مانا كأزلئرئم روشةنلةشتئ، ظـادةم        سةن ظإچإنال 
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تئلئكئ ؤة خاهئشئ يولئدا هةرقانچة مذشةققةت تارتـسئمذ، بذنـداق جاپـا كأزگـة              
ظادةم هةرقانداق ظئشقا ظإمئـدؤارلئق بئلـةن       : شذثا دانئشمةنلةر . كأرإمنةيدئكةن

 يإلةك بولئدذ، يئـراق     - ظإمئد هةربئر قةدةمدة ظذنئثغا يار     -قةدةم باسسا، بذ ظارزذ   
صتئش ظإچــإن جاننئمــذ پئــدا قئلئؤصــتئدذ، مذســاپئمذ يصقئنلئــشئدذ، ؤئــسالغا يــ

  .دصيئشكةن
  ظإمئدنئ ظأزإثگة قانات قئل: تةنبئه

ظوغلذم، ظأگـدإملئش ظـصيتقان ظإمئـد ؤة ظإمئـدؤارلئق هةققئـدئكئ سـأزنئث              
  .مةنئسئگة چوثقذرراق يةتكئن

ظإمئد ظادةمنئ ياشاشقا ؤة .  ظإمئد بئلةن خةؤپ ظئچئدئكئ ظصقئن-هايات
. دذ، ظادةمگة جاسارةت ؤة ظئشةنچ بصغئشاليدذكةلگإسئگة ظئنتئلدإرئ

»  ظإمئد بذلئقئدئن سذغئرئلئدذ-هاياتلئقنئث يئلتئزئ ظارزذ«بوؤئلئرئمئزنئث 
چإنكئ، ظإمئدؤارلئق ظئنساننئث . دصگةن هصكمئتئ ظةنة شذنئثغا ظاساسالنغان

 يإلئكئ ؤة ياردةمچئسئ، ظإمئدلئك ظادةمگة -هاياتلئق يولئدئكئ ظةث ياخشئ يار
ظةگةر . نيادا قئيئن ظئش بوملايدذ، ظإمئدلئك ظادةم نئشانغا يةمتةي قوميايدذدذ

. ظادةم ظإمئدسئزلئك باالسئغا گئرئپتار بولسا، ظذنئثغا بذ دذنيا قاراثغذ بئلئنئدذ
ظإمئدسئزلئك پاتقئقئغا پاتقان ظادةمدة ظئزدئنئش، تئرئشچانلئق كأرسئتئش، 

 پاظالئيةتلةرنئث بذلذشتئن سأز ظويالش، تةپةككذر قئلئش دصگةندةك روهئي
تةپةككذرئ تذرمذزالنغان ظادةم هةرگئز چئقئش يولئ . ظصچئش مذمكئن ظةمةس

قماي ظةتراپئثغا باقساث، ظوقذشتئن زصرئكؤاتقانالر ؤة ظأگئنئشكة خذشيا. تاپاملايدذ
قانداقتذر باشقا ظئشالرنئ خئيال قئلئدئغانالرنئث، داظئم هةسرةت چصكئپ 
يإرإيدئغانالرنئث ظاساسلئق روهئ بصسئمئ ظإمئدسئزلئك، چإشكإنإلك ؤة 

ظادةمدة ظإمئد بذلذشئنئث ظأزئال كذپاية . جإرظةتسئزلئك ظئكةنلئكئنئ بايقايسةن
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. سلئكئ بولذشئ كصرةكقئلمايدذ، بةلكئ شذنئثغا مذناسئپ ظئرادة مذقةددة
شذثا، ظئرادة مةسلئسئدة مذنداق بئر قانچة . ظإمئدسئز ظادةمدة ظئرادة بوملايدذ
  .مةسلئنئ ظايدئثالشتذرئؤالغئن
.  يـصگانة هالـدا ظـأز رولئنـئ جـارئ قئلدذراملايـدذ            -بئرئنچئ، ظإمئـد يةككـة    

 ظذنئثغا ظئرادة، شئجاظةت، ظئقتئـدار، ظئـشةنچ ؤة شـذنئثغا مذناسـئپ مـصهنةت             
 قــذيرذقئ يــصتئلگةن قذشــتةك كأككــة پــةرؤاز -قذشــذلغاندئال، ظــذ ظإمئــد قانــات

خئيالـدئن  -هةرئكةتتئن ظايرئلغان غاية قذرذق خـام     . قئالاليدذ ؤة نئشانغا يصتةلةيدذ   
  .باشقا نةرسة ظةمةس

. ظئككئنچئ، ظإمئد بئلةن رصظاللئق ظوتتذرئسئدا خـصلئ زور پـةرق مةؤجـذت           
اللئقتئن هالقئغــان، ظوبئكتئــپ ظةمةليــةتتئن شـذثا، مــذمكئنچئلئكئ يــوق، رصــظ 

 ظإمئدنئ قوغلئشئش ظاقئالنئلئك ظةمةس، ظذ كأپ هالدا سصنئ         -چةتنئگةن ظارزذ 
  .ظإمئدسئزلئككة ظصلئپ بارئدذ

ظإچإنچئ، ظإمئد ظذلذغؤار مةقسةت ظإستئگة قورذلغاندئال يصثئلمةس كإچكة 
  .چإنكئ، ظإمئد مةقسةتتئن تذغذلئدذ. ظايلئنئدذ

 شذنئثغا قةتظئ ظئشةنگئنكئ دذنيادا قئلغئلئ بوملايدئغان ظئش، ظوغلذم،
ساقايتقئلئ بوملايدئغان كصسةملذ، . ظايئغئغا چئققئلئ بوملايدئغان قئرغاق يوق

گةپ شذ ظئشقا بولغان سصنئث . يةشكئلئ بوملايدئغان تإگإمنذ يوق
گئز قول ظأزإث قئزئقمايدئغان ظئشقا هةر. قئزئقئشئث، ظئقتئدارئث ؤة ظئرادةثدة

چإنكئ، بذنداق ظئشتئن . كأثإلث تارمتئغان يولغا هةم قةدةم بامسا. تئقما
شذثا، تةبئظئتئث . نةتئجة چئقمايدذ، كأثإل تارمتئغان يول بةك ظذزاق بولئدذ

خالئغان، ظأزإث قئززئققان ظئشقا بصلئثنئ باغال، نةتئجة قازامنئغذچة بةلنئ 
ئممئتئمذ ظأزإث ظارزذ قئلغان شذ مةنئسئمذ، هاياتئثنئث ق. هةرگئزمذ يةمشة
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  .ظئش ظإچإن كإرةش قئلئش ظارقئلئق رصظاللئشئدذ
*       *       *  

  :ظأگدإملئش بئلةن ظذدغذرمئش داؤاملئق سأهبةتلةمشةكتة
 دصدئ - سأزلئرئثنئ ظذقتذم، سةن ماثا كأيإنإپ شذنداق دةؤاتئسةن،-

دذنيا بئلةن بولغان . شذ بئراق، مصنئث تاللئغان ظصتئقاد يولذم مذ-ظودغذرمئش،
ظادةم نةپسئنئث كةينئگة كئرمةي قاملايدذ، نةپسئگة بصرئلگةن ظادةم قانداق 

  !ظئبادةت قئلسذن؟
 دصگةن سأزلئرئث ظأزإثگة توغرئدةك تذرغان بئلةن قذرذق باهانئدئن باشقا -

ظةرلئك نامئم مةثگإ ساقالنسذن دصگةن ظةر هايات چصغئدا ظةلگة . نةرسة ظةمةس
 چاقئلئق - ظوچاقلئق، باال-يةنة بئرئ، ظأي. ةت يةتكإزئشئ كصرةكمةنپةظ

ظئشلئرئثنئ داؤامالشتذغئدةك پةرزةنتئث بوملئسا تولئمذ سةت . بذلذش الزئم
ظةؤالد قالدذراملئغان ظأزئدئن .  نئشانئث پإتإنلةي ظأچئدذ-ظئش، بذ دذنيادا نام

  .پذزدا دصدئ ظأگدإملئش قةتظئ تةلةپ-ظادةم ظأإلك هصسابلئنئدذ،
بئراق، ظودغذرمئش پةرزةنتلئك بولسا، ظذنئث جاپاسئنئ تارتئشنئث مإشكإل 
ظئكةنلئكئنئ، پةرزةنتلةر ؤاپاسئز، كصرةكسئز بذلذپ قالسا، بذنئث ظةل ظارئسئدا 

 .تصخئمذ كإلكئگة قالئدئغان ظئش ظئكةنلئكئنئ باهانة قئلئپ تذرئؤالدئ
  

*       *       *  
. د يوللذق، ظئمكانئيةتكة قاراپ بذلذشئ الزئم ظإمئ-ظةي پةرزةنت، ظارزذ

ظذ هةر داظئم يصثئلئنئپ .  ظإمئد دصگةن چةكسئزلئككة ظئگة-دذنيادا ظارزذ
ظةث ظاخئرقئ هصسابتا . بئرگة مذيةسسةر بولسا، يةنة بئر ظارزذ تذغئلئدذ. تذرئدذ

مئدؤار شذثا، ظارزذ قوغالشتئم، ظإ. بذ ظارزذ قاناظةت تاپماي بذ دذنيادئن كصتئسةن
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بولدذم دةپ مذمكئن بوملايدئغان ظارزذغا باغلئنئپ قصلئش ياكئ ظايئغئ 
. چئقمايدئغان يولغا كئرئپ قصلئش سصنئ بةختسئز قئلئپ قويئشئ مذمكئن

 ظارمئنئ ظةمةلگة ظاشسئمذ بةخت -ظادةم هاياتئدا هصچبوملئغاندا بئرةر ظارزذ
ت يار بصرئدئغان ظئشنئ شذثا، چامئث يصتئدئغان، ظئمكانئية. هوزذرئغا چأمئدذ

چامئ يةمتةيدئغان ظئشقا قةدةم . تاللئشئث كصرةك، بذمذ ظاقئالنئلئك بولئدذ
 .قذيذش، بويئ يةمتةيدئغان يةرگة قول سذزذش بئغةرةزلئك بولئدذ
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  دوستلذق ؤة دإمشةنلئك هةققئدة. 15
 دصــدئ - قولــداش تذتذشــذمنئ ظــصيتتئث، بذغــذ ياخــشئ،- ســةن ظــاداش-

خـذددئ  ظادةمنئث كأثلئ   .  لصكئن، بذ يإكنئ يإدإمةكمذ مإشكإل     -ظودغذرمئش،
ظةگةر دوسـتذثنئث كأثـإل     . شصشئگة ظوخشايدذ، ظذ بةك نازذك، ظاسرئماق تةس      

ــذمكئن     ــشئث م ــة ظايلئنئ ــال دإمشةنگ ــساث، دةره ــذندذرذپ قوي ــةينئكئنئ س . ظ
مشـةنلئك  چـإنكئ، دإ  . دإمشةنلئئك ظادةمنئث خاتئرجةم تئرئكچئلئكئ بذزذلئـدذ     

دإمشئنئـث هـةر قةدةمـدة سـصنئ مئـثالپ          . ظادةمنئث كأثلئ ظارامئـدا بوملايـدذ     
شذثا، دإمشئنئث هةرقانچـة ظـاز بولـسئمذ كـأپ          . زئيانغا پاتذرذش كويئدا بولئدذ   

كأرمئدئثمــذ . دةپ قــارا، هةرقانچــة كئچئــك دإمشــةن بولــسئمذ چــوث هصــسابال 
ك بذلـذپ يصـشئ قـذرئغان       دإمشـةنلئ . چئؤئنمذ پئلنئث چوث دإمشئنئ بوالاليدذ    

دإمشئنئثنئ كئچئك چاغالپ بئخذت بوملـا، دإمشةنـدئن قورقماميـةن          : كئشئلةر
  .دةپ چوث گةپ قئلما، دإمشةنگة دإمشةن بول، دوستقا دوست بول، دصگةن

ظذ سصنئث ياخـشئلئقئث ظإچـإن   . دوست تذتذپ ظارئالشقاننئث زئيئتئ يوق  -
ئ ظأگـدإملئش مذداپئظـة قـالقئنئنئ        دصـد  - يـاؤايئلئق،  -يالغذزلـذق . قانات بولئدذ 
هـةقئقئي  .  قولداشلئرئ كأپ ظادةمنئث ظئشلئرئ ظئلگئرئ باسـئدذ       -چئقئرئپ،

دوست دصگةن بصشئثغا كإن چإشكةندة ظأزئنئ پئدا قئالاليدذ، شـادلئقئثغا جـأر            
دوســتذث پــةزئلئتئثنئ ماختــاپ ظةلگــة يايــسا، . نذرالندذرئــدذبذلــذپ كــأزإثنئ 

  .ئشتئن تئلئنئ تارتئدذباشقئالر ظةيئبئثنئ ظصچ
  .دإمشةنلئك بذلذمشذ بةزئ هالالردا ظةيئب ساناملايدذ

چإنكئ، دإمشةن سـصنئ غةپلـةتتئن ظويغاتقـذچئ، پةزئلـةت ؤة قوسـذرذثنئ             
ظــةرنئث دإمشئنــئ بوملئــسا، ظــذنئث مــةردلئكئ ؤة . تونذتقــذچئ ظةينــةك بولئــدذ
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  ! جاسارئتئ نةدئن مةلذم بولسذن؟
ــةردلئك  ــث م ــئ، كئمنئ ــذنداق  بئلگئنك ــسا، ش ــسةك بول ــةزئلئتئ يإك ئ ؤة پ

ــدذ    ــأپ بذلئ ــذ ك ــشئنئث دإمشئنئم ــشئلةرگة    . كئ ــاك كئ ــةبلئك پ ــسل نةس ظص
يامـــان، ظةســـلئ يارئمـــاس . دإمشـــةنلئك قئلئدئغانالرتـــصخئمذ كـــأپ بذلئـــدذ

چـإنكئ ظذنـداق ظـادةم ظـأإلك بئلـةن بـاراؤةر،            . ظادةملةرنئثال دإمشئنئ بوملايـدذ   
ن؟ كئمنئــث دإمشئنــئ كــأپ بولــسا ظــذنئ ظــأإلك بئلــةن كئممــذ دإمشةنلةشــسذ

دإمشـــةنلئك . پةزئلةتتـــة ظإســـتإن، ظئقتئـــدارلئق ظـــادةم ظئكـــةن دةپ بئـــل 
شـذثا،  . كأرةملةسلئكتئن ؤة باشـقئالرغا يصتئـشةملئگةنلئكتئن كـصلئپ چئقئـدذ         

 دإمشئنئثنئـث ظالدئـدا     .هةرگئز دإمشئنئثگـة ظـاجئزلئقئثنئ چانـدذرذپ قوميـا        
نئ مةيداندا سئنا دصگةندةك، دإمشةنلئك رئقابئتئ      مةرد. ظأزإثنئ مةغرذر تذتقئن  

بوملئغذچة باتذرلذق ؤة مةردلئك قانداق سئنئلئدذ؟ مئثالپ دإشـئمئنئ كإنئگـة            
ــادةمنئ قانداقمــذ ظــةر دصــگئلئ بولــسذن؟    مئــث قــصتئم غــةيؤئتئنئ قئلمئغــان ظ
ظارقئسئدئن مئثالپ ظئتنئث قاؤئغان ظإنئ ظاثلئنئپ تذرمئسا ظذنئ بأرة دصـگئلئ           

  مدذ؟بوال
  دوستنئ قةدئرلةر، دإمشةندئن هةزةر ظةيلة: تةنبئه

ظوغلذم، ظأگدإملئش دصگةندةك كئشئلئك تذرمذشتا دوستلذق ؤة دإمشـةنلئك         
تذرمذشـتا  . ظئنسانغا يالغذزلذق تولئمـذ ظـصغئر ظـئش       . مةسئلئسئ ظئنتايئن مذهئم  

 ؤة  هةرقانداق خوشاللئق ؤة بةخت گإلئ دوستلئرئث بئلةن بولغان هةمسأهبةتلئك        
هةرقانــداق ظــصغئر يــإكنئ دوســتذث بئلــةن . هةمــدةملئك تذپرئقئــدا ظــصچئلئدذ

شذثا، ظأزإثگـة دئلكـةش بوالاليـدئغان       . كأتإرسةث هارغئنلئق هصس قئلمايسةن   
ظةگـةر تـذتقان دوسـتذث ياخـشئ        . ياخشئ نئيةتلئك كئشئلةردئن دوست تـذتقئن     

شـذثا  . شـئ مـذمكئن   بوملئسا، ظذ هةتتا دإمشةنـدئن يامـان ظاقئؤةتلـةرنئ كةلتإرإ         
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كــونئالر ظةقئلــسئز، نــادان دوســتتئن ظــةقئللئق دإمشــةن ياخــشئ، دةپ بئكــار  
شذثا ظأزإثگة مذناسـئپ كـصلئدئغان كئـشئلةرنئ دوسـتلذققا تـالال،            . ظصيتمئغان

ظأزإثدئن يذقذرئ تذرئـدئغان كئـشئلةرنئ دوسـت تذتـساث، مـذبادا ظـذ ظأزئنئـث                
ئ تذرئـدئغانلئقئنئ پـةش قئلئـپ،       بايلئق ؤة باشقا جةهةتلـةردة سـةندئن يذقـذر        

يةنـة بئـرئ، ظـذنئث بئلـةن ظوخـشاش          . سصنئ رةجنئتئپ قويسا دئلئث ظاغرئيدذ    
ظـذ سـاثا ظامسانـدئن      . بولسام بـوالتتئ دةپ ظـأزإث مذشـةققةت تارتئـپ قالئـسةن           

سـةن ظـذنئثغا تإؤةنـدئن قارئـساث، بـذنئ قانداقمـذ هـةقئقئي دوسـتلذق                قارئسا،  
گةن باراؤةرلئـك ؤة ظـأز ظـارا هأرمةتتـة مذسـتةهكةم            دصگئلئ بولئدذ؟ دوستلذق دص   

. دوستلذق مذنـداق ظئككـئ خئـل مـذددئظا ظاسـتئغا قذرذلذشـئ مـذمكئن         . بولئدذ
ظذنداق . بذنداق دوستلذقتا قذسذر بوملايدذ   . بئرئ، غةرةزسئز هةقئقئي دوستلذق   

. دوست سةندئن پايدا كةلسذن ياكئ كةملئسذن دوستلذق رئشتئـسئنئ ظإزمةيـدذ          
 بذنداق مةقسةتتة دوستلذق ظئزهار   . بئر خئلئ، مةنپةظةت ؤة تةمة دوستلذقئ     يةنة  

قئلغانالرنئــث قةلبئــدة باراؤةرلئــك، ســةمئمئيلئك، راســتچئللئق ؤة ظــةخالق      
ظذ سةندئن مةنپةظةت سايئـسئگة ظصرئشةملئـسة دوسـتلذق رئشتئـسئنئ           . بوملايدذ
ئثدئن ظايرئالملايـدذ،   ظذنداق ظادةم سةندئن مةنپةظةتلةنسة سايةثدةك يـصن      . ظإزئدذ

شـذثا، ظـذالر بئلـةن هـةرگئز        . بصشئثغا كإن چإشـكةندة ظئزدةپمـذ تاپاملايـسةن       
ظةگةر ظذنـداق ظادةملـةرنئ سـئناپ باقمـاقچئ بولـساث،           . دوست بولغذلذق ظةمةس  

 چئشئـسئ ظايرئلئـپ   - زئيانـدا سـئنا، شـذ چاغـدا ظةركـةك          -ظةث ياخشئسئ پايدا  
يةنـة بئـر سـئناق تصـشئ، سـةن        . قةدئرلةسئناقتا ظئشةنچئلئك چئقسا    . چئقئدذ

ظةگةر ظذ ساثا سادئق دوسـت      .  قاپئقئثنئ تإرإپ تصرئكتإرإپ باققئن    -ظذنئ قاش 
بولئدئغان بولسا سةؤرئچانلئق ؤة سةمئمئيلئك بئلةن كأثإلثنئ ياسايدذ، هةرگئز         

  .ساداقةمتةنلئك چاپئنئنئ سصلئپال پةش قاقمايدذ
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ئــر دوســتقا ظصرئشــسةث، بذنــداق ظوغلــذم، بئــر ظأمــإر ظئزدئنئــپ ياخــشئ ب
ــشقئن   ــلئققا تئرئ ــصرئپ قومياس ــدئن ب ــةثگإ قولذث ــتلذقنئ م ــث . دوس كونئالرنئ

ــسذن  « ــا يةت ــتذث مئثغ ــة دوس ــا يةتكئچ ــصلئث مئثغ ــار  » م ــأزئ بئك ــگةن س دص
دوستنئث كأثلئ بةك نازذك بولئدذ، ظئسـسئقتا ظـصرئپ، سـوغذقتا           . ظصيتئلمئغان
ئگـةن سـةمئمئي دوسـتلذقنئ ظازغئنـة        بئر ظأمإر ظةقئـدة قئلئـپ تئكل      . توثاليدذ

  .مةنپةظةت بةدئلئگة قذربانلئق قئلئؤةتسةث تولدذرغذسئز پذشاميانغا قالئسةن
  

 *       *       *  
 بئرئگـة گـةپ بصرئـشمةي ظأزلئرئنئـث         -شذنداق قئلئپ بذ ظئككئ زات بئـر      

بئـرئ نـةيزة   . هايات توغرئسئدئكئ چإشةنچئلئرئنئ ظوتتـذرئغا قويـذمشاقتا ظئـدئ        
  .بئلةن توساتتئقارسا، يةنة بئرئ قالقان چئ

ظأگدإملئش قصرئندئشئ ظودغذرمئـشقا هةرگئزمـذ يـول قويئدئغانـدةك ظةمـةس            
بذنئثدئن ظودغذرمئش ظأگدإملئشنئث كصلئـشئ پةقـةت ظـأزئنئ يـوقالش           . ظئدئ

  .ظإچإنال ظةمةس ظئكةنلئكئنئ پةملئدئ
ئـسةن، ظوچـذق     نصمة دصسةم سأزلئرئمگة رةدئية بـصرئپ، مـصنئ رةجنئتئؤات         -

ــدئث؟      ــصنئمغا كةل ــةن ي ــسةت بئل ــصمة مةق ــئن، زادئ ن ــار قئلغ ــدئ -ظئزه  دص
  .ظودغذرمئش

 راست قصرئندئشئم، ظوچذقئنئ ظصيتـسام، باشـقا بئـر مـذهئم ظـئش بئلـةن                -
 كإنتذغـدئ   - دصدئ ظأگدإملئش هةقئقئي مذددئظاسئنئ بايـان قئلئـپ،        -كةلدئم،

ئ ســصنئ ظوردئغــا تــةكلئپ شــذثا ظاالهئــدة مــصن. ســصنئث تــةرئپئثنئ ظاثالپتــذ
  .مصنئ قذرذق قول يولغا سصلئپ قومياس دصگةن ظإمإدتئمةن. قئلئشقا ظةؤةتتئ

  .نئ ظودغذرمئشقا سذندئ» دةؤةتنامة«ظأگدإملئش سأزلئگةچ 
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نامة تةثرئنئث نـامئ بئلـةن باشـلئنئپ، مةقـسةت مذنـداق بايـان قئلئنغـان                
  :ظئدئ
قئلـئش ظإچـإن بـذ نـامئنئ        ظةمدئ مةندئن ساثا ساالم، كأثإلمنئ ظئزهـار        «
زاماننئـث ظـصغئر يـإكلئرئنئ      . ظالـدئ بئلـةن ظصـسةنلئكئثنئ سـوراميةن       . يازدئم

سـصنئث تـةرئپئثنئ    .  ظصـسةن تذرذؤاتامـسةن    - سـاالمةت ؤة ظامـان     -يإدإپ، سـاق  
شـذثا، قصرئندئـشئث    . ظاثالپ ساثا ظصرئشئش ظئشتئياقئ قـةلبئمنئ ظئگئلئـدئ       

  .منئ يةتكإزسة ظوقذپ بئلگةيسةنسأزإ. ظأگدإملئشنئ يصنئثغا ظةؤةتتئم
 قصرئنداشلئرئثنئ تاشالپ، ظةل يذرتتئن يإزإثنئ ظأرإپ، تاغقـا         -سةن قوؤم 

ــسةن    ــغذل بولذؤاپ ــةن مةش ــادةت بئل ــلئپ ظئب ــذرت. چئقئؤص ــوؤم -ي ــةل، ق  - ظ
 زومبذلـذقتئن ظةلـةم     -قصرئنداشالر سـاثا نـصمة يامـانلئق قئلغـان؟ ظةگـةر زورلـذق            

.  بذ يةرگة كصلئپ ظـذالر بئلـةن يارئـشئپ ظـأتكئن    تارتقان بولساث ماثا ظصيتقئن،   
 -قوثذر يةر بئلةن يصشئل سذ كصلئشكةنلئكئ ظإچإن زصـمئندا مئثلئغـان گـإل            

  .چصچةكلةر كإإلپ ظصچئلدئ
ظذدغذرمئش، مةقسئتئنئث ظئبادةت بولئدئغان بولسا شةهةردئمذ ظئبادةت 

ن ظئبادةت  يصگانة قئلغان ظئبادةتتئن جاماظةت بئلةن قئلغا-كأپقذ؟ يةككة
. ظئبادةتنئ كامالةتكة يةتكإزإش مذنداق ظئككئ ظامئلغا باغلئق. ظةؤزةل

چإنكئ، بئلئمسئزلئك، . بئرئنچئسئ، كأپلةپ بئلئم ظإگئنئشكة توغرا كصلئدذ
ظئككئ تإرإلك ظادةم . نادانلئقتا قئلغان ظئبادةتنئث هصچقانداق پايدئسئ يوق

.  يةنة بئرئ، ظأگةتكإچئبئرئ، ظأگةنگإچئ،.هةقئقئ ظادةم هصسابلئنئدذ
شذنچة ظئلئمئث بولغاندئن كصيئن . بذنئثدئن باشقئسئ ظادةم قاتارئغا كئرمةيدذ

ظذنئ ظةل ظارئسئغا كصلئپ جايئدا ظئشلةتسةث، ظاندئن ظذلذغ ساؤابقا ظصرئشئسةن 
هةم ظئبادئتئث كامالةت تاپقان بولئدذ، ظذستازالرنئث مذنذ سأزئنئ يادئثدئن 
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لغان ظئبادةتنئث ساؤابئ ظأرة، بئلئمسئزلئكتة قئلغان بئلئپ قئ: چئقارما
نادانلئقتا قئلغان ظئبادةتتئن كأرة بئلئملئك ظادةمنئث . ظئبادةتتئن ساؤاب كإمتة

ظئككئنچئسئ، ظةث چوث تاظةتنئث ساؤابئغا باشقئالر ظإچإن . ظذخلئغئنئ ظةؤزةل
كئلئ مذشةققةت چصكئش، باشقئالرغا مةنپةظةت يةتكإزإش ظارقئلئق ظصرئش

ظذ يةردة قئلغان . لئق نامئنئ يإدإپ تاغقا چئقئؤاپسةن» زاهئت«سةن . بولئدذ
ظةگةر شذنئثغئال تةمةننا . ظئبادئتئث ناماز ظوقذماق بئلةن روزا تذمتاقتذر تايئنلئق

قئلئپ ظأتسةث، بذنداق ظئبادةت پإتإنلةي بوشقا كصتئدذ، بذ يةرگة كةل، بذ 
.  ظةما، پالةچ، مةجرذهالر ناهايئتئ كأپيةردة تذل خوتذن، يصتئم ظوغذلالر،

ظةگةر قولذثدئن كةلسة . ظذالرنئث دةردئگة دةرمان بذلذپ، دئلئنئ سإيإندإرگئن
هااللدئن پذل تصپئپ يوقسذلالرغا ظإلةشتإرگئن، ظةلنئث يإلةنچإكئ بذلذپ 

مانا بذالرنئث ظالدئغا ظأتئدئغان تاظةت بارمذ؟ سةن شذنچة مذهئم . قولئنئ تذتقئن
بذ تاظئتئث .  نامازغا تذرذپسةن-الرنئ قايرئپ قذيذپ، ظأزإث يالغذز روزاظئش

ظأزئ ظإچإن ياشئغان ظادةم ظأإلك . پةقةت ظأزإثنئث مةنپةظةتئ ظإچإندذر
ظأإلكنئث قئلغان ظئبادئتئ نصمئگة تةث؟ هةقئقئي ظئسئل ظادةم . هصسابلئنئدذ

ةلگة پايدئسئز ظ. باشقئالرنئث مةنپةظئتئ ظإچإن مذشةققةت چصكئشئ كصرةك
  .ظادةمنئث ياشئغئنئدئن ظألگئنئ ظةؤزةل

  :كإنتذغدئ ظئلئگ يةنة مذنذالرنئ ظةسكةرتكةن ظئدئ
ــةظئتئ ظإچــإن   « ــسام، ظأزئنئــث مةنپ ــذرمئش، ســصنئ دةؤةت قئل ــةي ظودغ ظ

شذنداق قئلئؤاتئدذ، دةپ قاملئغئن، ياق، ظةلنئث مةنپـةظئتئ ظإچـإن شـذنداق            
  ».نئ ظأگدإملئشتئن ظاثلئغئن سأزلةر-قالغان گةپ. قئلئؤاتئمةن

  
*       *       *  
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  :ظودغذرمئش كإنتذغدئ ظئلئگنئث نامئسئنئ ظوقذپ بذلذپ، ظأگدإملئشكة
 ظئلئگ نذرغذن ياخشئلئقالرنئ تئلغا ظصلئپ، مصنئ يصنئغا قايتئپ بصرئشقا          -

بئر تةرةپتئن قارئسام ظذنئث ظصيتقانلئرئمذ مـةن ظإچـإن مـذهئم           . دةؤةت قئلئپتذ 
 دصدئ بئـر قارارغـا      -ماثا مةسلئهةت بةرگئنة، قانداق قئلسام بذالر،     . ؤاتئدذتذيذلئ

  .كصلةملةي
 ظئلئگ هةرقاچان نامئثنئ تئلدئن چإشإرمةيدذ، ظذ سـةن بئلـةن تـصزراق             -

ظادةم كئمنئ سأيسة ظذنئث نـامئ تئلـدئن چإمشةيدئكـةن،          . دئدارلئشئشقا تةشنا 
  .إملئش دصدئ ظأگد-ظذنئث سئماسئ كأزدئن كةمتةيدئكةن،

ــةرگئن،    - ــلئهةت ب ــوغرا مةس ــر ت ــا بئ ــسا ماث ــداق بول ــدئ - ظذن  دةپ ظأتإن
  .ظودغذرمئش

 دةپ ظــصتئراز - بذنــداق مةســلئهةتنئ مةنــدئن ســورئغئنئث نصمئــسئ،    -
.  مةن سـاثا بـارايلئ دصـگةن مةسـلئهةتنئال بـصرةلةميةن           -بئلدإردئ ظأگدإملئش، 

ظأزئنئـث  : بئر ظـالئم  . چإنكئ، سصنئث مةن بئلةن بصرئشئث ماثئمذ پايدا تذرسا       
مةنپةظئتئگة چوغ تارتئدئغان ظادةمنئث بةرگةن مةسلئهةتئ ساثا نـةپ بةرمةيـدذ،           

شذثا، مةسلئهةت دصـگةننئ ظوتتذرئـدا تـذرذپ لـئلال جـاؤاب بـصرئدئغان              . دصگةن
چـإنكئ، ظـأزئنئال    . ظأزئنئث مةنپةظـةتئنئ ظويلئمايـدئغان كئـشئلةرگة سـالغذلذق        

ت سالساث يـاراملئق ظئـشنئ يارامـسئز، يارامـسئزنئ          ظوياليدئغان ظادةمگة مةسلئهة  
شــذثا، هةرقانــداق ظئــشتا كــصثةش ســالغان . يــاراملئق دةپ مةســلئهةت بــصرئدذ

. ياخشئ، لـصكئن يـةنئال ظأزئنئـث كأثـإل خاهئـشئنئ ظاسـاس قئلـئش كـصرةك                
تـوغرا  . چإنكئ، دذنيادا هـصچقانداق ظـادةم ظأزئگـة ظأزئـدةك كأيـإمإلك بوملايـدذ             

ظـأزإث ياخـشئ    . ظورنذثدئن تذرذپ مةن بئلةن قايتئـپ كـةتكئن        ،گةپنئ دصسةم 
ــةختلئك    ــساث ب ــةردة بول ــسئال، قةي ــساث، تئلئــث بئلــةن دئلئــث دذرذس بول بول
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ظادةملــةرنئث ياخــشئلئرئ قةيــةردة بولــسذن ظــأزئنئ ظذنتذمايــدذ، . ياشئيااليــسةن
ــول      ــشئ ي ــدذ، ياخ ــةيئبئنئ كأرئ ــث ظ ــةي ظأزئنئ ــةيئبئنئ كأرم ــقئالرنئث ظ باش

 .دذ، ياخشئلئق تصلةيدذ، ياخشئلئقنئث بةدئلئگة ياخشئلئققا ظصرئشئدذظئزدةي
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  ظودغذرمئشنئث بذ دذنيادئن قوسذر ظئزدئگةنلئكئ. 16
ــأز  ــذرمئش ظ ــدةك     -ظودغ ــا كةلگةن ــر قارارغ ــصثةشتئ ؤة بئ ــةن ك ــأزئ بئل  ظ

ن  نذقـسانلئرئنئ مذنـداق بئـر قانچـة نذقتئـدئ          -ظأگدإملئشكة بذ دذنيانئث ظـةيب    
  :بايان قئلئپ، ظأزئنئث تذتقان يولئنئ ظاقلئدئ ظذ

 -شـذثا بـذ دذنيانئـث ظـةيئب       .  بذ دذنيا سصنئ ظأزئگـة بـةك رام قئلئؤاپتـذ          -
 دةپ ظأزئنئـث چإشـةنچئلئرئنئ      -نذقسانلئرئ ساثا پةزئلةت بذلـذپ كأرإنإپتـذ،      

  :بئر قانچة تةرةپتئن شةرهلئدئ
سانلئرئ هةققئــدئكئ  نذقــ- ظأگــدإملئش ظــاثال، مــصنئث دذنيانئــث ظــةيئب-

  :پئكئرئم مانا مذنداق
شـذثا بـذ    . بئرئنچئ، ظادةم بـذ دذنياغـا گـذناهئنئ يذيـذش ظإچـإن يارالغـان             

  .دذنيادا هصچ نةرسئگة ظصرئشئش مذمكئن ظةمةس
  .ظئككئنچئ، ظادةم بةرئبئر ظألئدذ، شذثا بذ دذنياغا بصرئلئشكة ظةرزئمةيدذ

  .ايئثغا باقمايدذظإچإنچئ، بذ دذنيا دصگةن ؤاپاسئز، سصنئث ر
  . تأتئنچئ، بذ دذنيانئث لةززئتئ ظذنئث جاپاسئغا ظةرزئمةيدذ

 .ظودغذرمئش يذقذرئقئ نذقتئالردا پئكئرئنئ تةپسئلئ بايان قئلئپ ظأتتئ
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  بذ دذنيا پذرسةتبذدذنيا گإزةل، . 17
 ظــةي قصرئندئــشئم، ســأزلئرئثنئ تذلــذق ظاثلئــدئم، ظةمــدئ مــصنئث       -

 بـذ دذنيانئـث     - دةپ سـأز باشـلئدئ ظأگـدإملئش،       -اققئن،سأزإمنئمذ ظاثالپ بـ   
تـةرةپلئرئنئ باهانـة قئلئـپ، ظـذنئث بئلـةن هايـاتلئق            سةن ظصيتقان بئـر قئـسم       

ظـويالپ بـاققئن،    .  ظأزئگة تـار ؤئلغذلـذق ظةمـةس       -پذرسئتئ ؤة يولئنئ كشئ ظأز    
 كةنتلةرنئ تاشالپ، سةن يإدإگةن بـذ ظـصغئر    -جاهان خةلقنئث هةممئسئ شةهةر   

نئ يــإدإپ تاغقــا چئقئؤالــسا، جاهــان قانــذنيئتئ بذزذلــذپ، هةممــة نةرســة  يــإك
ظادةم بالئـسئ ظادئمئيلئـك نـامئ       . قذرذيدذ، ظئنسان بالئسئنئث ظذرذقئمذ ظإزإلئدذ    

تئرئكلئـك ظإچـإن    . بئلةن قورسئقئ ظاچئدئغان ؤة تويئدئغان قئلئپ يارئتئلـدئ       
. چئش مـذمكئن ظةمـةس    ظذچئغا كئيئم، قورساققا يصمةكلئك الزئم، بذنئثدئن كص      

هــةر بئــر ظادةمنئــث بــذ دذنيانئــث  .  ظئنــسانالرنئث هايــاتلئق ماكــانئ-بــذ دذنيــا
بـذ دذنيانئـث    . گإزةللئكئدئن، مةظئـشةتلئرئدئن بـةهرئمان بذلـذش هوقـذقئ بـار          

ظةكـسئچة، ظئنـسانغا    . مةظئشةتلئرئدئن بةهرئمان بذلذش هةرگئزمذ گذناه ظةمةس     
ةللئكئـدئن هـوزذر ظاالملاسـلئق، بـذ دذنيانئـث          ظئرادة قئلئنغان بذ دذنيانئـث گإز     

  . ساظادئتئگة مذيةسسةر بوالملاسلئق گذناه-بةخت
ظأگــدإملئش ظودغذرمئــشقا تةســئر كأرســةمتةك بذلــذپ، خــصلئ چوثقــذر       

  :شذثا ظذ سأزئنئث ظاخئرئسئدا. پئكئرلةرنئ قئلدئ
ــساث،   - ــدئغان بول ــذل قئلماي ــةر تةؤســئيةلئرئمنئ قذب ــاققئن، ظةگ ــويالپ ب  ظ
  . دةپ سأزئنئ كةستئ-دئ، مةن كصتةي،بول

ظودغذرمئش بصشئنئ ظئككئ قولئنئـث ظارلئقئغـا ظـصلئپ ظـذزذن ظويالنغانـدئن       
  :كصيئن
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گـةپلئرئث  .  ظةي قصرئندئشئم، مصنئث غصمئمنئ يةپ كأپ جاپـا چـةكتئث          -
تــوغرا بولــسئمذ، بئــراق ســةن ظــصيتقان بــذ ظئــشالر ظإچــإن مةنــدة هــصچقانداق 

رنئ كأثإلم تارمتايؤاتئدذ، كأثإل تارمتئغـان ظئـشتئن        بذ ظئشال . ساالهئيةت يوق 
شـــذثا، ظئلئگكـــة ظـــصيتقئن، مـــصنئ ظأزإمنئـــث . خةتـــةر چئقمـــاي قاملايـــدذ

ــسذن،  ــئ قوي ــدئ-مةشــغذللذقذمنئ قئلغئل ــدإملئش  .  دص ــان ظأگ ــسز قالغ ظئالجئ
  :ظودغذرمئشقا مذنداق دصدئ

سا، سـصنئ   قةدئرلئك قصرئندئشئم، ظةگةر مةقسئتئث شذنداق بولئدئغان بول     -
ظـاخئرقئ تـةلئپئم،    . كأثإلنئ مذنچة يـارا قئلمـا، ظصـسةن بـولغئن         . زورلئماميةن

ظالئيلئرئ ظأز قولئ بئلةن ساثا مةكتذپ يـصزئپ ظةؤةتكـةن ظئـدئ، سـةمنذ بئـر                
  .پارچة مةكتذپ يصزئپ بةرگئن، كإنتذغدئ ظئلئگنئث كأثلئ قاملئسذن

گكة مةكتذپ يصزئپ   ظذدغذرمئش ظأگدإملئشنئث تةلئپئنئ ماقذل كأرإپ ظئلئ     
  .بةردئ

 ساظةتتئن كصيئن، ظأزئنئث دألةت ظئشلئرئغا      -ظودغذرمئش ظأز نامئسئدا ساالم   
 يوسذندئن خةؤئرئنئث يوقلذقئ قاتارلئق جةهةتلـةردئكئ      -يارئمايدئغانلئقئ، قاظئدة 
بئرئنچئ، مةثگإ  : يةنة مةكتذپنئث مةزمذنئدا ظئلئگكة   . ظأزرئسئنئ بايان قئلدئ  

ئكلئك؛ ظئككئنچئ، نةؤقئرانلئقنئ ساقالپ مةثگإ قصرئماسلئق؛      ظأملةيدئغان تئر 
 سئالقـسئز سـاالمةت   - پاراؤان تذرذش؛ تـأتئنچئ، ظـاغرئق    -ظإچإنچئ، داظئم باي  

ظةگـةر بـذ    .  قئالملايدئغانلئقئ هةققئدة شةرت قويـدئ     -ظامال قئالاليدئغان ياشاشقا  
ان، دصــگةن شــةرتلةرنئ ظذرذندئياملئــساث، مــصنئ دةؤةت قئلــئش نئيئتئثــدئن يــ

  .ظئدئ
ظودغذرمئش بذ ظـذزذن نـامئنئ يـصزئپ بذلـذپ، تـإرإپ باغلئغانـدئن كـصيئن                

  . سأزلةرنئ ظصغئزچة يةتكإزإشنئ تاپئلئدئ-ظودغذرمئشقا سذنذپ، قالغان گةپ
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  :ظأگدإملئش ظذدغذرمئشنئث مةكتذپئنئ قولئغا ظصلئؤصتئپ
دذ، مصنئ يةنة    پةرئزئمچة، ظالئيلئرئ سصنئ كأزئدئن يئراققا تاشالپ قومياي       -

  . دصدئ-ظةؤةتئشئ مذمكئن،
  قصرئندئشئم، مذنداق دةپ يإرئكئمنئ يارا قئلمـا، ظـأزإثنئ قئينـاپ بـذ               -

بئلگئنكـئ، ظصرئـشئش مـذمكئن بوملايـدئغان نةرسـة          . يةرگة يةنة كـصلئپ يإرمـة     
كأپ ظئـشالرنئ   . ظإچإن جاپا چصكئش، ظأمتةيدئغان سأزنئ قئلئش بئهذدئلئكتذر      

ظئـزدةپ تـصپئش مـذمكئن بوملايـدئغان نةرسـة          :  بئـر ظـالئم    بصشئدئ ظأتكإزگـةن  
ظإچإن بئكاردئن زورذقما، تةلةپ قئلئپ ظصرئـشئش مـذمكئن بوملايـدئغان نةرسـة             
ظإچإن كإچئمة، يصتئش مذمكئن بوملايدئغان يةرگة پئيادة ظاتالمنا، بوملئسا كـأپ           

  . رئيازةت چصكئسةن، دصگةن
 خوشلئشئپ ظوردئغـا قايتئـپ      شذنداق قئلئپ ظأگدإملئش ظذدغذرمئش بئلةن    

  .كةلدئ
*       *       *  

. ظأگدإملئش ظةتئسئ ظئلئگكة ظةهؤالنئ مةلذم قئلئش ظإچإن ظوردئغـا بـاردئ          
  : ظئلئگ ظالدئراپ ظودغذرمئش توغرئسئدا سورئدئ

 قصنئ ظصيتقئن، ظئشالر قانـداق بولـدئ، قاياشـئث نـصمئلةرنئ دصـدئ، ظـذ          -
   قانداق؟-كصلئدئغان بولدئمذ

إملئش ظورنئـدئن تـذرذپ ظـاؤؤال ظودغذرمئـشنئث مةكتـذپئنئ سـذندئ،             ظأگد
ظذ ظوقذؤصـتئپ بئـر دةم قئزئراتتـئ، بئـردةم          . ظئلئگ مةكتذپنئ ظصچئپ ظوقذدئ   

  .ظارقئدئن يةنة كإإلمسئرةپ قذيذپ چوثقذر خئيالغا پاتتئ. تاتئراتتئ
 مةن ظـذنئثغا    - دصدئ ظئلئگ،  - قاياشئث بةكمذ يئرئك گةپلةرنئ قئلئپتذ،     -

ظـويالپ باقـسام،    . يئپةك تـاؤار ظةؤةتـسةم، ظـذنئثغا تئكةنـدئن نـةقئش چـصكئپتذ            
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  ساثا ظصغئزئ بئلةن نصمئلةرنئ دصدئ؟. ظذنئث بةزئ گةپلئرئمذ ظذرذنلذق
 سـأزلةرنئث هةممئـسئنئ     -ظأگدإملئش ظئككئـسنئث ظارئـسئدا بولغـان گـةپ        

ــةردئ   ــأزلةپ ب ــر س ــذ بئ ــدئ   . بئرم ــاثالپ، كإنتذغ ــأزئنئ ظ ــشنئث س ظأگدإملئ
  .ظئلئگنئث ظئشتئياق ظوتئ تصخئمذ ظذلغايدئ

 هةي ظأگدإملئش، ظةگةر مةن ظـذنئث كامـالئتئ ؤة پاراسـئتئدئن خـةؤةردار              -
بوملئغــان بولــسام، بئــر گــةپ ظئــدئ، ظأزإمنئــث ظــصلئدة بــذنچئلئك ظارزذيــذمغا 

ظةگـةر ظـذ كةملئـسة ظأزإمنئـث        ! يصتةملئسةم مةن قانداقمذ بـةگلئك قئالالميـةن؟      
  . دصدئ ظذ- ظوخشايدذ،بارغئنئ تإزإك

 -ظئـشنئث ظالـدئ  .  ظالئيلئرئ، سصنئ بـذ ظارزذغـا گئرئپتـار قئلغامنـذ مـةن            -
كةينئنئ ظويلئماي، بذ گـةپنئ ظـصغئزئمدئن چئقئرئـپ قذيذپتئمـةن، ظـالئيلئرئ         
چاقئرتــسا كــصلةر دةپ ظــويالپ، ظالــدئراپ ظالئيلئرئغــا بــذ هةقتــة گــةپ ظــصچئپ 

ي، يةنــة بئــر پارچــة مةكتــذپ پإتــإپ  بــذ نــأؤةت يةنــة بئــر بــارا . قذيذپتئمــةن
ــذ مةقــسئتئگة   -بةرســةث، ــئالج قئلئــپ ظئلئگنــئ ب  دصــدئ ظأگــدإملئش بئــر ظ

  . يةتكإزمةك بذلذپ
ــصزئپ، ظأگدإملئــشنئ    ــة دةؤةت مةكتــذپئ ي ــصتئم يةن ظئلئــگ ظئككئنچــئ ق

 .قصشئغا ظةؤةتتئظودغذرمئشنئث 
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  ظودغذرمئشنئث ظئككئنچئ قصتئم دةؤةت قئلئنغانلئقئ. 18
ــا   ظأ ــشنئ ظوردئغ ــةن ظودغذرمئ ــةمرئ بئل ــدئ ظئلئگنئــث ظ ــدإملئش كإنتذغ گ

كصلئشكة دةؤةت قئلئش ظإچإن، ظئككئنچئ قـصتئم سـةهةردئال ظـصتئنئ مئنئـپ             
  .ظودغذرمئش تذرذقلذق تاغ غارئغا باردئ

ظــذ ظئــشئكنئث چئكئلگــةنلئكئنئ . ظودغــذرمئش ظئبــادةت ظإســتئدة ظئــدئ
ئ كـأرإپ سـاالم قئلـدئ، قولئـدئن         ظأگدإملئشن. ظاثالپ قوپذپ ظئشكنئ ظاچتئ   

ظذالر هايؤان تصرئـسئدئن سـصلئنچا سـصلئنغان تـاش          . تذتذپ ظأثكإرگة باشلئدئ  
  .ظورذندذقتا يامنذ يان ظولتذرذشتئ

 دصـدئ ظودغـذرمئش     - قارئغاندا، بذ قصتئممذ بئكاردئن كةملئدئثغذ دةميةن،      -
، بئكـاردئن    ظأتكةندة گـةپنئ ظذچـذق ظـصيتقان ظئـدئم         - ساظةتتئن كصيئن،  -ساالم

  .ظاؤارة بولذپسةن
 بــذ يــةنئال - دصــدئ ظأگــدإملئش،- دئلئمنــئ يــارا قئلئــپ بذنچــة كايئمــا،-

ظئلئگنئث خاهئشئ، سةن بئلئسةن، بةگ خئزمةتچئنئ ظوق قئلئپ نةگـة ظاتـسا    
  .ظاتئدئغذ، بذ نأؤةت يةنة مةكتذپ بئلةن ظةؤةتتئ

ئش مأهـإرإلك   ظأگدإملئش مةكتذپنئ چئقئرئپ ظودغذرمئشقا سذندئ، ظودغذرم     
  :مةكتذپنئث مةزمذنئ مذنداق ظئدئ. پصچةتنئ ظصچئپ مةكتذپنئ ظوقذدئ

ظأتكةندة قصرئندئشئث ظأگدإملئشنئ سصنئ قايتـذرذپ كصلئـشكة قصـشئثغا          «
ماثا قايتذرغان جاؤاب مةكتذپئثنئ ظوقـذپ مةزمذنئـدئن ؤاقئـپ          . ظةؤةتكةن ظئدئم 

ةؤةتكـةن ظئـدئم، ماثـا      مـةن سـاثا شـصكةردئن تـاتلئقراق سـأزلئرئمنئ ظ          . بولدذم
  ».قايتقئنئ ظوغئدئن ظاچچئق سأزلةر بولدئ

لئـق نـامئ بئلـةن تاغـدا ظئبـادةت قئلئـشنئث            » زاهئـت «ظئلئگ مةكتـذپتا    
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يةمتةيـدئغانلئقئنئ ظةسـكةرتكةندئن كـصيئن      شةهةردة خذپئيانة قئلغان ظئبادةتكة     
  :يةنة مذنذالرنئ يازغانئدئ

هااللـدئن  . ر بئلمـةي قاملئـسذن     جاماظةتكة قصتئل، سئرلئرئثنئ ظـذال     -ظةل«
 دذنيــا ياخــشئ -مــال.  يالئثــاچالرنئ تويــدذرغئن-مــال تــصپئپ ظــأزإثنئ ؤة ظــاچ

ظةگـةر  .  ظئچئـشكة يارايـدذ    -ظادةملةرنئث قولئغا چإشسة هةر ظئككئ ظالةمدة يةپ      
 دذنياغا ظصرئشئپ ظذنئ جايئدا سةرپ قئلئشنئ بئلمئسة، مانـا شـذنئ ظـةث              -مال

ظةگةر مـةرد بولئـدئغان بولـساث ظـةل ظإچـإن           . سة بولئدذ ظصغئر يإك يإدإپتذ، دص   
ظةل ظإچإن پايدئسئز ظـادةم تئرئكلـةر ظارئـسئدئكئ         .  مةنپةظةت يةتكإزگئن  -پايدا

ظأإلكنئـث ظئبـادئتئ نـصمئگة يـارار؟ هـةقئقئي ظادةممـةن دصـگةن ظـةر                . ظأإلكتذر
ئال  دذنياسـئنئ ظإلةشـتإرإپ بةرسـ      -مـال . ظةلنئث جانئجان مةنپةظئتئگة يارئسذن   

هـةقئقئي سـصخئي ظأزئنئـث هايـاتئنئ ظـةل ظإچـإن پئـدا              . سصخئيلئق بوملايدذ 
ظةلگة كأيإنإشنئ هـةقئقئي    . ظأزئگئال كأيإنگةن كأيإمچانلئق ظةمةس   . قئالاليدذ

  .كأيإمچانلئق دةميئز
  .ظةقلئثنئ يورذتذپ سأزلئرئمگة ظصتئبار بئلةن قاراپ باققئن

  .، يصنئمغا قايتئپ كةلسأزلئرئم چئن، دذرذس بولسا هةؤةسنئ قويذپ
گةپنئ ظذزذن قئلئش ظةقئل ؤة بئلئمگة . سأزإمنئ مذشذ يةردة توختئتاي

  ». سأزلئرئمنئ ظأگدإملئشتئن ظاثلئغايسةن-قالغان گةپ. مذخالئپ
  :بئر ظازدئن كصيئن. ظودغذرمئش مةكتذپنئ ظوقذپ بولذپ خئيالغا پاتتئ

بـصگئث مـصنئ شـذنچة       هةي قصرئندئشئم، سئلةرنئث نصمة دةردئثالر بـار؟         -
  . دصدئ-زورالپ دةؤةت قئلئپتذ،

ظأگدإملئش ظودغذرمئشنئ قايئل قئلئش ظإچـإن پئكئـر دذلـدذلئنئ مذنـداق             
 .چاپتذردئ
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ظودغذرمئش بئلةن ظأگدإملئشنئث مذنازئرة لةشكةرلئرئنئث . 19
  ظئككئنچئ قصتئم تذتذشقانلئقئ

 سـصنئث   ظـذ .  ظةي قاياش، ظئلئگنئـث ظإمئـدئ سـةن ظإچإمنـذ پايـدئلئق            -
ــةكچئ    ــازئرالپ بةرم ــشئث ظإچــإن ســورذن ه ــشالرنئ قئلئ ــاؤابلئق ظئ ــا . س دذني

 ظئچئپ يةنة خةلقئثگة بةرسةث يإزإمثذ يـذرذق        -نصمةتلئرئنئ يامان كأرمة، يةپ   
 مإإلك هةممـة ياخـشئلئقنئث يـول باشچئـسئ، ظـذ هـةم هـةرخئل                -مال. بولئدذ

لئملئـك بذلذشـقا    بايلئق دصگةن هـةم ظـةقئللئق، هـةم بئ        . كصسةلنئث ظةمچئسئ 
ــدذ  ــتة بولئ ــول    . ؤاس ــشالرغا ق ــاخاؤةتلئك ظئ ــةرخئل س ــئيئتئدئن ه ــايلئق خاس ب

ظامسانغا يول ظاملاقچئ بولسامثذ يةنة شذ بايلئققـا تايئنئـدئغان          . ظذزاتقئلئ بولئدذ 
ــةپ ــذق    .  گ ــشالرغا قول ــاؤابلئق ظئ ــداق س ــسا، هةرقان ــذرذق بول ــذث ق ــةر قول ظةگ

  .ا كأرسةث ماثا ماقذللذق بةرگئندصگةنلئرئمنئ توغر. قئسقئلئق قئلئدذ
 دصدئ ظودغذرمئش ظئالجئسز قالغـانلئقئنئ      - مصنئ تولئمذ غةمگة سالدئثغذ،    -

بولذپتذ، ظوردئغا بارغامنـذ بـذالي،      .  ظصشئمنئ زةهةر قئلدئث   -يذشذرذپ قاالملاي، 
 -ظـذ  يةرگـة بارغانـدئن كـصيئن، قاظئـدة          . ظوردئغا بصرئپ خئزمةمتذ قئلغان بوالي    

 هةرئكـةتلئرئم قاظئدئگـة ظذيغـذن بولذشـئ         -ظوبـدان بئلئـشئم، سـأز     يوسذنالرنئ  
  !كصرةكقذ؟

 بذ گصپئث ياخشئ بوملئدئ، ظئلئگ ساثا بذ تةلةپلةرنئ قويذپ كةمتةيدذ،           -
  . دصدئ ظأگدإملئش-ظذ ظئشالرمذ مذهئم ظةمةس،

 بئــز - دةپ ظئتــراز بئلــدإردئ ظودغــذرمئش،- ظذنــداق دصــگئلئ بوملايــدذ،-
ــذن ــةرن-قان ــة     تةرتئپل ــذنغا، قاظئدئگ ــذق، قان ــذپ تذرذقل ــرئ بذل ئث ظئجراچئلئ

  خئالپلئق قئلساق يارئشامدذ؟
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ظةگــةر .  قصرئندئــشئم، تاظــام دصــگةن يئيئلگةنــدئن كــصيئن هــةزئم بولئــدذ-
  .سصنئث ظةندئشةث شذ بولئدئغان بولسا، مانا مةن ساثا زأرإر ظئشالرنئ ظأگئتةي

 يوسـذنئ ؤة    -نئث قاظئدة شذنئث بئلةن ظودغذرمئش بةگلةرگة خئزمةت قئلئش     
داظئرســـئ توغرئـــسئدا ســـورئدئ، ظأگـــدإملئش بئرمـــذ بئـــر جـــاؤاب بئرئـــپ  
ظودغذرمئــشنئث كأثــإل تإگــإنئنئ يصشئــشكة تئرئــشتئ، پةزئلــةتتئن تارتئــپ   

  .كئشئلئك مذناسئؤةت قاظئدئسئگة قةدةر تةپسئلئ بايان قئلدئ
قانــداق ظارقئــدئن ظودغــذرمئش ظوردئغــا بارغانــدئن كــصيئن كئــشئلةر بئلــةن  

  . مذناسئؤةتتة بولغئنئم تإزإك، دةپ سورئدئ-مذظامئلة
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  كئشئلئك مذناسئؤةت قاظئدئلئرئ. 20
ــارقئلئق     - ــئؤةت ظ ــان مذناس ــةن بولغ ــشئلةر بئل ــك كئ ــت، تئرئكچئلئ  راس

 كئـشئلةر بئلـةن يارئـشئپ       - دةپ سأزئنئ بايان قئلدئ ظأگدإملئش،     -تإؤلةيدذ،
شـذثا، ظوردئدئكئلـةرنئث بـةزئلئرئنئ      .  بذزذلئـدذ  ظأمتئسة تئرئكچئلئك لـةززئتئ   

ظوردئدئكئلةر بئر  . دوست تذتئسةن، بةزئلئرئ بئلةن بذرادةرچئلئكنئ ساقاليسةن     
بئـرئ، ظأزإثـدئن ظذلـذغالر، ظـذالرنئث سـأزلئرئنئ          . نةچچة تةبئقئگـة بأإلنئـدذ    

دانـــاالر ظـــصيتقانكئ، كئچئكلةرگـــة بإيـــإكإلك . قئممـــةتلئك بئلئـــپ ظذلـــذغال
يةنـة بئـر    . ردئن كصلئدذ، ظذلذغالرغا قئلغان خئزمـةت سـاظادةت كةلتإرئـدذ         ظذلذغال

تةبئقة تةثتذشلئرئث بذلذپ، ظـذالر بئلـةن يصقئنالشـساث دوسـت، يئراقالشـساث             
ظادةملــةرنئ . دوســتئ كــأپ ظــادةم ظــةل ظارئــسئدا ماختئلئــدذ . دإمشــةن بولئــدذ

تذشـلئرئثدئن  دوست تذتساث تةث  . چإشةمنةسلئكتئن ظأزإثگة دإمشةن قئلئؤاملا   
قولداشلئرئث سـاثا ياخـشئ     . تةثتذشالر بئلةن هةمنةپةس بولغئلئ بذلئدذ    . تذت

بولسا، سةمنذ ظذالردئن ظاشذرذپ ياخـشئ مذظامئلـة قئـل،          مذظامئلة ؤة مذناسئؤةتتة    
 پاسـاتچئ ؤة غـةيؤةتچئ      -هةرگئز پئتنـة  . هةرگئز يامانالر بئلةن دوستلذق ظورنامتا    

 پاسـات هةرقانـداق     -پئتنـة . رنئث تئلئنـئ كـةس    بوملا، مـةرد بولـساث غـةيؤةختو      
ــةهرذم قئلئــدذ،    ــةختتئن م ــشكةن ب ــدئن قذرذتئــدذ، ظئرئ ظئــشنئ تــإپ يئلتئزئ

 پاسـات قةيـةردة بولـسا شـذ يـةردة خـارلئق             -پئتنـة . ظأچكةن ظوتنئ تذتاشـتذرئدذ   
تةمـةخور ظـادةم تةمـة قئلغـان        . يةنة بئرئ، تةمةخورغا هةرگئز قول بةرمـة      . بولئدذ

ئشسة سـصنئ ظاكـام، هـةتتا دادام دةيـدذ، ظةگةرظصرئشةملئـسة سـصنئ          نةرسئگة ظصر 
ظـادةمنئ ظـةث پـةس      . ظةزةلدئن كأرإپ باقمئغان كئشئدةك تذنـذماس بولذؤالئـدذ       

 .ظورذنغا چإشإرإپ قويئدئغامنذ تةمة، ظةث ظئپالس كويالرغا سالئدئغامنذ تةمة
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  تةمة قذتذملاس قذللذقتذر: تةنبئه

ــذقت   ــداق قذلل ــذم، هةرقان ــان  ظوغل ــذقئ يام ــة قذلل ــأز   . ئن تةم ــصنئ ظ ــذ س ظ
 قولذثنئ چإشـةپ، نةپـسئثنئ بوغئـدذ،        -ظةركئنلئكئدئن مةهرذم قئلئدذ، پذت   
تةمـةخور ظادةمـدة هـةقئقئي ظئتئقـاد هـةم          . هةتتا كأرةر كأزإثنئمذ كـور قئلئـدذ      

ظةقئدة بوملايدذ، پةقةت رةزئل نةپسئ ظإچإن قارئغذالرچة باشقئالرنئث كةينئـدئن          
اشقئالر توغرا ماثسذن، خاتا ماثسذن تةمة زةجنئرئ هةر داظئم ظـذنئ           ب. ظةگئشئدذ

شذ كوچئالرغـا سـأرةپ كئرئـدذ، تةمـةخور ظادةمـدة مذسـتةقئل پئكئـر بوملايـدذ،                 
هاقارةتلئنئؤاتسئمذ ظذنئ هارظاملايدذ، دةپسةندة قئلئنئؤاتسئمذ قارشـلئق قئلئـشقا         

ظذنـداق   . ياماننئمذ ماختايـدذ  ظذنداق ظادةم ياخشئنئمذ ماختايدذ،     . مادارئ بوملايدذ 
تةمـة زةجنئرئگـة    . ظادةمدة ظأزئنئث رةزئل  مةنپةظئتئدئن باشقا مةقسةت بوملايـدذ        

 -باغالنغان ظادةم ؤاقتئ كةلسة ظأز بذرادةرلئرئدئن، قـصرئنداشلئرئدئن، هـةتتا ظاتـا           
ظذنداق ظادةمنئـث كأثلئـدة مذسـتةقئل غايـة ؤة      . ظانئسئدئن كصچئشتئن يامنايدذ  

غوجئسئ نـصمة دصـسة شـذنئال راسـت دةيـدذ، غوجئـسئ نـصمة               . بوملايدذمةقسةت  
 يامـانلئقئنئ   -ظئشقا بذيرذسـا شـذ ظئـشنئال قئلئـدذ، قئلغـان ظئـشئنئث ياخـشئ              

ــر قــصتئم        ــشئغا چئقئپمــذ بئ ــث ظادةمنئــث بص ــتإرإپ ظولتذرمايــدذ، مئ سإرإش
  .ظأكإمنةيدذ

ــة باغل     ــة زةجنئرئگ ــذ تةم ــساث هةرگئزم ــدئغان بول ــةر بولئ ــذم، ظ ــپ ظوغل ئنئ
روهئـث ظـأزإث بئلـةن، كأثـإل خاهئـشئث، يولذمثـذ كـأزإث             ظأز  . قاملئغايسةن

  .بئلةن بولسذن
  

*       *       *  
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  :ظأگدإملئش يةنة مذنداق دصدئ
 ظصــسةن -شــذندئال ظامــان . كئــشئلةر بئلــةن دإمشةنلئشئــشتئن ســاقالن   

ش دإمشـةنلئك بذلـذ   . دإمشةنلئشئشتئن هةرگئز پايدا كأرمةيسةن   . ياشئيااليسةن
ــل دةرد  ــث خئ ــدذ -مئ ــذپتئال قئلئ ــرةتكة م ــشلئرئم  .  هةس ــدا، ظئ ــأثإلم جايئ ك

  :ظذثذشلذق بولسذن دصسةث، مذنداق ظون ظئشنئ قئل، ظذنئثدئن پةرهئز قئل
خاتئرجةم، خذشال هاياتقا ظصرئشةي دصسةث هةسةختور بوملا، دإمشـةنلئرئثنئ         

أمـإر كـأرةي     كأمإشـلئرئثنئ ظايئمـا، ظـذزذنراق ظ       -قذل قئلئمةن دصسةث ظالتـذن    
 تاظـامئثنئ ظايئمـا، باشـقئالرنئث ياخـشئ كأرإشـئگة           -دئسةث سصخئي بول، تـذز    

ظصرمشةك بولساث تئلئث بئلةن دئلئثنئ بئردةك تذت، قـةدئرلئك بـوالي دئـسةث          
، تذلـذق بـاي بـوالي دصـسةث بارغـا قاناظـةت قئـل،               باشقئالرنئمذ قةدئرلةشنئ بئل  

ــسة   ــوالي دص ــازاؤةر ب ــشئغا س ــئ قئلئــپ  باشــقئالرنئث ماختئ ث ياخــشئ قئلئقالرن
يإزإثنئ يورذق قئل، كئشئلةرنئث ظةسلئ تةبئظئتئنئ بئلمـةك بولـساث ظـذنئث            
هةرئكئتئگة قارا، بإيإك يصقئنلئقنئ ظئزدئـسةث تةمةخورلـذقتئن سـاقالن، يـإزإم            

 ناهـةق مةسلئـسئدة لـئلال مةيدانـدا تـذر، سـأزإم             -يذرذق بولسذن دصـسةث هـةق     
ــس  ذن دصــسةث هةممــة ظئــشقا چــات كــصرئؤاملا،  بئلــةن ظأزإمنئــث قئممئتــئ بول

ــةر،      ــاؤاب ب ــورالغاندا ج ــسةث س ــسذن دئ ــةن بول ــأزإم بئل ــذم  ظ ــةرقاچان ظابروي ه
دإمشةنلئك بوملاي دصسةث قـذرذق سـأزدئن سـاقالن، چـصقئمچئ بوملـا، ظـاداؤةت               

ظأزإثـدئن ظذلـذغالرنئث سـأزئنئ رةت قئلمـا،         .  پاسـات تارقامتـا    -ساقلئما، پئتنة 
 بـصرئم قئلئـپ     - كـصلئش، ظـصلئم    - تةثتذشلئرئث بئلةن بصرئش   ظذالرنئ قةدئرلة، 

 قئممئتئنـئ قئـل، ظةگـةر       -باشقئالر سصنئ قةدئرلئسة سةمنذ ظـذنئث قـةدئر       . تذر
دصـگةننئ  » سـئز «سـصنئ   . هاقارةتلئسة سةمنذ هاقارةتلـة، ظـذنئثغا يـصقئن بارمـا         

» سـةن «دصگئن، هـةتتا ظذنئثدئنمـذ ياخـشئ ظـصيتقئن، ظةگـةر            » سئز«سةمنذ  
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بذ ظئـشتا خـذددئ تاغـدئن قايتقـان ظـةكئس سـادادةك             . ة، سةمنذ سةنلئگئن  دصس
  .بولغئن

  :ظأگدإملئش سأزئنئث ظاخئرئدا مذنذالرنئ ظةسكةرتتئ
 -بئرئ، كئشلةردئن ظـاش   .  ظادةمگة ظةسقاتئدئغان مذنداق ظئككئ ظئش بار      -

 يةنة بئرئ، شصرئن سأز بئلةن ظئللئق چئرايدا مذظامئلـة قئـل،          . تذزذثنئ ظايئما 
ظـةؤزةلرةك چـارة    باشـقئالرنئ ظأزإثگـة مايئـل قئلئـدئغان بذنئثـدئن           . توث بوملـا  
  .تاپاملئدئم

يذقئرئقئالرغا دئققةت قئاللئساث   . كئشئلةر بئلةن ظارئلئشئشنئث يوللئرئ شذ    
  .باشقا ظئشالرنئث كارئ چاغلئق

 - هةي كأثلئ تإز قاياشئم، دصگةنلئرئثدئن نذرغذن ظئشالرنئ بئلئؤالـدئم،         -
 شـــةهةرگة كئرســـةم -ودغـــذرمئش يةنـــة ســـوظالئنئ داؤامالشـــتذرذپ، دصـــدئ ظ

باشقا تةبئقئدئكئ ظـاؤام بئلـةن مذظامئلئـدة        . ظوردئدئكئلةر بئلةنال چةكلةمنةميةن  
  .بذ هةقتئمذ ماثا چإشةنچة بةرسةث. بذلذشقا توغرا كصلئدذ

 بذ سـوظالنئ ياخـشئ سـورئدئث، دةرؤةقـة ظـاؤام خـةلق بئلـةن مذناسـئؤةت                  -
 -بذ توغرئلئقمـذ بئلئـدئغانلئرئمنئ سـأزلةپ بـصرةي،        . نتايئن مذهئم قئلئشمذ ظئ 

 .دصدئ ظأگدإملئش
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 ظاؤام خةلق بئلةن قانداق مذناسئؤةتتة . 21
  ظأتإش هةققئدة

 ظةي قصرئندئشئم، ظةل ظئچئدة كـأپ خئـل تةبئقئلـةر بولئـدذ، ظـذالرنئث               -
:  سـأزلةپ بـصرةي    مةن ساثا بئرمذ بئر   .  بئرئگة ظوخشئمايدذ  - خذلقئ بئر  -مئجةز
قـارا  « پاراسةتتة تـإؤةنرةك، بئلئمـئ كـةمرةك بئـر تةبئقـة بـار، ظـذالرنئ                 -ظةقئل
  .دةميئز» بودذن

 قاظئدئگـة رئظايـة قئلئـپ       - ظادةت قوغلئشئپ كةمتةيدذ، ظةدةپ    -ظذالر ظأرإپ 
شـذثا ظـذالرغا    . بئراق، ظذالرسئز هصچقانداق ظئش ؤذجـذدقا چئقمايـدذ       . كةمتةيدذ

ظــذالرنئث . بــةزئ قاظئدئــسئزلئكلئرئنئ ظــصغئر ظاملــا . بــولياخــشئ مذظامئلئــدة 
  .گصلئدئن باشقا غصمئ بوملايدذ، گصلئ تويسئال شذنئثغا قاناظةت قئلئدذ

ظـذالرنئ بـةك    . يةنة بئر تةبئقة خةلقنئث يولئنئ يذرذتقذچئ دانـا ظـالئمالردذر         
ظـاز بولـسذن، كـأپ بولـسذن،        .  سـأزلئرئنئ گأهـةر بئـل      -ياخشئ كأرإپ، گةپ  

 -ظـذالر ظـاق   . نئث بئلئمئدئن ظأگئنئؤال، بئلئملئكلةر باشلئغان يولدا مـاث       ظذالر
ظــذالرغا هــةرگئز تئــل   . قــارئنئ پــةرق ظــصتئپ تــوغرا يولــدا ماثغــذچئالردذر     

ظــذالر . ظــذالرنئ قوغــدا، تذرمذشــئدئن ياخــشئ خــةؤةر ظــال. تــةگكإزگإچئ بوملــا
ــئم     ــئ، بئل ــث تئرئك ــإؤرإكئ، دئننئ ــةتنئث ت ــةرئظةتنئث ظاسا-هةقئق ــئ ش . س

ــذقتئن      ــذالرنئ قاراثغذل ــذپ، ظ ــظةل بذل ــة مةش ــذرئ خةلقق ــئم ن ــث ظئل ظالئمالرنئ
. يولـدئن ظازمايـسةن   بئلگئنكـئ، مةشـظةل بولـسا كـصچئدة         . يورذقلذققا باشـاليدذ  

 تـذزذثنئ ظايئمــا،  -ظـذالرغا شـصرئن ســأز بئلـةن مذظامئلــة قئـل، ظـذالردئن ظــاش     
ئدا هةرگئز هأرمةتسئزلئك   ظذالر ظالد . خوشاللئق بئلةن ظذالرنئث خئزمئتئنئ قئل    

ظـذالرنئث بـةزئ    . قئلما، ظةگةر قولذثدئن كةلسة قانچئلئك قةدئرلئـسةث قةدئرلـة        
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سـاثا الزئملئقـئ ظـذ ظذسـتازالرنئث        .  هةرئكةتلئرئ بولسا ظصغئر ظاملـا     -يامان ظئش 
سةركة قوي  . شذثا، ظذالرنئ قوي پادئسئ ظارئسئدئكئ سةركة دةپ بئل       . بئلئمئ

  .نزئلگة يةتكإزئدذپادئلئرئنئ دصگةن مة
  ظذستازالرنئ، ظالئمالرنئ هأرمةتلة: تةنبئه

ظـذالر  . ظةي ظوغذل، ظئلـئم ظئگئلئرئنـئ ؤة ظذسـتازلئرئثنئ قةدئرلئگةيـسةن          
ظـةث ظـةزئز، هأرمةتلةشـكة مذناسـئپ        . ظةث قةدئرلةشكة تصگئشلئك كئـشئلةردذر    

ةث دذنيـادا ظصرئـشئش ظـ     .كئشئلةرنئ سأيسةث، سةمنذ سإيإمإلك بذلذپ قالئسةن     
مإشكإل بولغـان نةرسـئلةر هةممئـدئن ظـةزئز ؤة قئممـةتلئك بولئـدذ، ظـارئمئزدا                

. بئلئملئك، ظةقئللئق ظالئمالر ظئنتايئن ظاز، بئلئمـسئز، نـادان كئـشئلةر كـأپ            
تــاش بئلــةن . بئلئمــسئزلةرنئ تــاش دصــسةث، بئلئملئكلــةر گأهةرگــة ظوخــشايدذ

تـارئختئن  . ئلئ بوملايـدذ  گأهةرنئ پةرق ظصتةملئگةن ظادةمنئ ظةقئل ظصگئسئ دصگ      
بذيان بئلئملئك ظالئمالر، ظةلنئث قةلبئگـة ظئلـئم سـالغان ظذسـتازالر هأرمـةتلئك              

چــإنكئ، قايـسئ خـةلق ظـالئمالرنئ، ظذســتازالرنئ    . ظورذنغـا مذناسـئپ كصلئـشتئ   
ــاپتئ ؤة    ــاق ت ــورذن بصرةلئــسة، شــذ ظــةل رون ــذقئرئ ظ ــذالرغا ي قةدئرلئيةلئــسة، ظ

  .ئم ظئگئلئرئ خارالنغان بولسا شذ ظةل خارابالشتئگإللةندئ، قايسئ ظةلدة ظئل
ظذســتازلئرئثنئ، بئلــئم ظئگئلئرئنــئ هأرمةتلئمئــسةث ظــذالرغا چــوث زئيــان  

 قئممئتئنئ  - قئممئتئنئ قئلمئساث، باشقئالر يةنئال قةدئر     -بوملايدذ، سةن قةدئر  
ظةپـسذسكئ، هأرمةتـسئزلئكئث تإپةيلئـدئن ظـأزإث جـاهئلالر، نـادانالر            . قئلئدذ
يةنـة  .  قئممئتئثـدئن مـةهرذم بولـذپ قالئـسةن        -ملئسئدئن سـانئلئپ قـةدئر    جإ

ــةهرة     ــصچقانداق ب ــدئن ه ــئم بايلئقئ ــث ظئل ــتازلئرئثدئن، ظالئمالرنئ ــرئ، ظذس بئ
پةلةكنئث چاقئ تةتإر ظايلئنئپ تأرة بئلئمـسئزلةرگة ظـورذن بذلـذپ           . ظاالملايسةن

نـئ ؤة قئممئتئنـئ     قالغان تةقدئردئمذ، خذددئ جئث ظالتـذن اليدئمـذ ظـأز رةثگئ          
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ــةگاه،    ــأر پ ــورذن بةرگــةن ت ــا ظوخــشاش، بئلئمــسئزگة ظ مــةثگإ ســاقالپ قالغانغ
تأرنئـث تـأر بذلذشـئ      . بئلئملئككة تةثگةن پـةگاه ظاللئبـذرذن تأرگـة ظايلئنئـدذ         

سـةن كئـشلةرنئ پةرقلةنـدإرإپ مذظامئلـة        . هةرگئزمذ سصلئنغان كأرپئدة ظةمةس   
كصچئكئگة، ظئسمئنئث ظذلذغلـذقئغا     -قئلئمةن دصسةث، ظذنئث بةستئگة، كئيئم    

ظةسـلئ هأرمـةت    . قارئما، ظذالر ظادةمنئث هأرمةتلئك بذلذشئغا ظاسـاس بوالملايـدذ        
هةرقانــداق كئــشئنئث بئلئمئگــة، ظــةل ظارئــسئدا ظويناؤاتقــان رولئغــا ظاساســةن  

ظوغرئ ظإچإن، كـصچئدة ظاينئـث الزئمـئ بوملئغانغـا ظوخـشاش، پةقـةت              . بولئدذ
  . ظذستازالرغا ؤة ظالئمالرغا پذت ظاتئدذدةملةرالنادان، بئغةرةز ظا

ــةن       ــةم چةكك ــر رةق ــدئن بئ ــصتئگة ظئلئم ــةلبئث ب ــئ، ق ــذم، بئلگئنك ظوغل
.  هأرمئتئنئ مئث تئلال بئلةمنذ ظـاقالپ بـولغئلئ بوملايـدذ          -ظذستازالرنئث هةققئ 

ظذالر سصنئث ياراملئق، بئلئملئـك بذلـذپ چئقئـشئث ظإچـإن ظـأزلئرئنئ پئـدا               
ةردة، سةن ظذالرنئ هأرمةتلئمئـسةث ظادئمئيلئـك بوالمـدذ؟ ظـةقلئث           قئلئؤاتقان ي 

بولئــدئغان بولــسا، ســةن ظإچــإن جــان كأيــدإرئؤاتقان، ســةن ظإچــإن كأثــإل  
ــصچة ــان، كـ ــان  -بألئؤاتقـ ــةر تأكإؤاتقـ ــصمئث ظإچـــإن تـ ــصنئث غـ  كإنـــدإز سـ

  .ظذستازلئرئثنئ هةقئقةتنئ سأيگةندةك سأيگئن
ــةرزةنت،  ــةي پـ ــذغلئغان ظذ ظـ ــدا ظذلـ ــق   يذقئرئـ ــلئرئمئز، چئرايلئـ لذغالشـ

مةدهيئلئرئمئز، قول باغالشلئرئمئز ظذالر ظإچـإن ظئلـهام، لـصكئن بـذنئث ظـأزئال              
ظالئمالرنئـث،  . دصـسة بوملايـدذ   » تذخذم تذغـسا، دان يصمئـسة     «. كذپاية قئلمايدذ 

 ؤةتــةننئث تــإپ مةنپــةظئتئ بئلــةن يذغــذرذلغان  -ظذســتازالرنئث مةقــسئتئ ظــةل
ذالرنئ هأرمةتلةيـدئغان بولـساث ظـذالرنئث بـذ ظذلـذغ           سةن هةقئقةتـةن ظـ    . بولئدذ

ــولئنئ داؤامالشــتذر  ــذالرنئث ي ــاث، ظ ــذالرغا قولذثــدئن كصلئــشچة  . يولئــدئن م ظ
ــا  ــاردئمئثنئ ظايئم ــل، ي ــذالرنئث  . ياخــشئلئق قئ ــذش، ظ ــولئنئ تذت ــذالرنئث ي ظ
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ظـذالرنئث  . ظارزذسئنئ ظاقالمشذ ظـذالر ظإچـإن چـوث يـاردةم قئلغانلئقئـث بولئـدذ             
امان ظادةت ؤة قئلئقلئرئ بولسا ظصغئر ظاملـا، رةجنئمـة هـةم هـةرگئز تئـل                بةزئ ي 

 كامالةتكـة يصتئـشنئث     -تذرمذشـتئكئ خاتئرجـةملئك بئلـئم     . تةگكإزگإچئ بوملـا  
شـذثا،  . ظذزذقئ بولسا، تذرمذشتا قئسئلئش كامالةت قـةدئمئنئث تـذزئقئ بولئـدذ          

نـصمئگة هاجةمتـةن    ظـذالر   . ظذالر تذرمذشتا قئسئلئپ قالئـدئغان ظـئش بوملئـسذن        
ظذالر تذرمذشتا خاتئرجةم بواللئسا ظانـدئن      . بولسا، شذنئ راؤان قئلئشقا تئرئشقئن    
  .ظئلئم نذرئ تصخئمذ يورذغان بذالتتئ

ظةي قةدئرلئك ظوغذل، ظةگةر ظأزإث ظذستازلئق ظورنئغا ظئگة بولـذپ قالـساث،            
ئلـةن   هـصكمةتتئن تئكلئگـةن هأرمـةت هـةيكئلئنئ كئبئرلئـك توپـانئ ب             -ظئلئم

 هإنةر باشـقا ظـئش، ظادئمئيلئـك        -شذنئ ظذنتذمئغئنكئ، ظئلئم  . غةرق قئلمئغئن 
ياخـشئ خئـسلةت هأرمـةت دةرئخئثنـئ        . خئسلةت ؤة پةزئلةت باشـقا بئـر ظـئش        

سـةن قانچئلئـك    .  قئممةت يئلتئزئثنـئ قذرذتئـدذ     -ياشارتئدذ، هاكاؤذرلذق قةدئر  
ن، مةيـدةثنئ قانچـة   كئچئك پصظئل بولساث تصخئمذ سإيإمإلك بذلذپ كأرإنئـسة  

ــسةن     ــصز چإشئ ــذنچة ت ــدئن ش ــشئلةرنئث نةزئرئ ــةث كئ ــةل . كةرس ــا ظ  -هاياتت
جاماظةتنئث هأرمئتئگة ظصرئشئشتئن ظارتذقراق خوشاللئق بوملئغئنئدةك، ظـةلنئث       

  . ظئتئبارئدئن چإشإپ قصلئشتئن ظارتذق يوقئتئشمذ يوق-نةزةر
ذنئ يوقئتئـپ   هأرمةتكة مذيةسسةر بذلذش ظذنچة ظـذثاي ظةمـةس، لـصكئن ظـ           

ــذثاي ــصثئ . قذيــذش بةكمــذ ظ ــةر تذتــذش ي ــأزئنئ كةمت ــةرنئ -ظ ــصثئ بئلئمل  ي
  .ظإگئنئشكة تإرتكة بذلئدذ

*       *       *  
  دصهقانالر هةققئدة

ــار     ــة ب ــر تةبئق ــة بئ ــصرةكلئك يةن ــايئن ك ــا ظئنت ــشئلئك هاياتت ــةس . كئ نةپ
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 تــصرئقچئ ظــذالرنئ. ظــصلئؤاتقان، قئمئــرالپ تــذرغان جــانلئقالر ظــذالرغا مــذهتاج 
 ناندئن غةمسئز   -ظاش. دةميئز، سةمنذ ظذالرغا مذهتاج بوملاي قاملايسةن     ) دصهقان(

ــصرئقچئلئقنئ ســأيگئن  ــصرئقچئنئ ؤة ت ــسةن، ت ــصرئقچئالرغا . ياشــاي دةيدئكةن ت
ــول  ــدة ب ــشئ مذظامئلئ ــإل  . ياخ ــصلئدذ، كأث ــذق ك ــوئ ظذچ ــصرئقچئالرنئث ق  -ت

ذالر شـذنداق ظـاق كأثـإل،      كأكسئنئ خذدا بةرگةندئنمذ زئيادة كـةث تذتئـدذ، ظـ         
ظذالرغا هأرمةتسئزلئك قئلساث   . ظذالرغا ياردةم قئل، ظذالرنئ كةمسئتمة    . سةمئمئي

تذزكورلذق بولئدذ، تذزذثنئ يةپ تذزلذقـذثنئ چاقـاي دصـگةندةك بئهأرمـةتلئك،            
پـاك،  . تـصرئقچئالر دئلـئ پـاك، جاپاكـةش قـوؤم         . ظةدةپسئزلئك قئلغان بولئسةن  

ظـذالرغا يـإزإثنئ    . ش ظـأزإثنئ هأرمةتلئگةنـدةك مـذهئم      جاپاكةشلةرنئ هأرمةتلة 
  .ظذچذق، قةلبئثنئ يورذق تذتذپ ظئللئق مذظامئلة قئلغئن

  چارؤئچئالر هةققئدة 
 ياز چارؤئچئلئق بئلةن هةپلئشئدئغان يةنـة بئـر تةبئقـة بـار، ظـذالرنئ               -قئش

بئلگئنكــئ ظــذالرنئث باشــقئالرغا ظــصغئرئ چإمشةيــدذ، ظــذالر . چــارؤئچئ دةميئــز
 ظاشـكارا، راسـتچئل كئـشئلةردذر، ظـذالر هـةرگئز هئيلـة ظئشلئتئـشنئ               -ظذچذق

.  يوسذننئمذ كأپ قوغلئشئپ كةمتةيدذ، قـارا سـاؤات كـصلئدذ          -بئلمةيدذ، قاظئدة 
ظذالر ظأز ظةركئ بويئچة ظئش تذتذشقا ظادةتلةنگةن، مئجـةزئ قوپـالراق كـصلئدذ،             

. كئـشئلةر سـاددا كـصلئدذ     بئلئمـسئز، نـادان     . ظارئالشقاندا ظـأزإثنئ تذتـذتئؤال    
. بئراق، ظأيإثنئث بئساتئ بولغان كئگئز، گئلـةم، پاالسـالر شـذالردئن كـصلئدذ            

شـذالردئن   ظئچمةكتة الزئملئق قئمئز، سإت، قصتئق، قاميـاق، قـذرذتالر           -يصمةك
ظـذالرغا تـوغرا،    .  ظـذالغنئ شـذالر تةمئنلةيـدذ      -مئنئشكة الزئملئـق ظـات    . كصلئدذ

ئملئـق نةرسـئلةر بولـسا ظـذالردئن سـورا، بولـسئال يـاق              الز. دذرذس مذظامئلة قئل  
  .ظذالر سورئسا سةمنذ ظايئماي بةرگئن. دصمةيدذ
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  سودئگةرلةر هةققئدة
 سصتئم بئلةن تاپاؤةت قئلئدئغان بئر گذرذه بـار، ظـذالرنئ تئجـارةتچئ            -ظصلئم
بذ دذنيادا سةن ظـارزذ     . ظذالر تئرئكچئلئك ظإچإن جاهان كصزئپ يإرإيدذ     . دةميئز

ظذالر مةشرئقتئن مةغرئبكئچـة   . لغانلئكئ تاثسذق نةرسئلةر شذالردئن تصپئلئدذ    قئ
ــصرئدذ      ــةتكإزإپ ب ــذمالرنئ ي ــصرةكلئك بذي ــاثا ك ــإرإپ، س ــصزئپ ي ــان . ك جاه

 دذردذنـالر، هـةرخئل ظصـسئل      -سودئگةرلئرئ بوملئغان بولسا، تإمـةن خئـل تـاؤار        
ئث قئسقئـسئ،   گـةپن . بويذمالر نةدئن كصلةتتئ؟ بذ هةقتـة سأزلئـسة گـةپ تـوال           

 -سودئگةر دذنيا كـصزئپ يـإرإپ ياخـشئ       . ظذالرغا داظئم ظئشئكئثنئ ظذچذق قئل    
ظذالرغا ياخشئ مذظامئلئدة بذلـذپ، ياخـشئ       . يامان ظئشالرنئ جاهانغا يايغذچئالردذر   
 زئيانغا بـةك  -دئققةت قئلغئنكئ، ظذالر پايدا  . قارشئ ظالساث نامئث ياخشئ بولئدذ    

ردئن سـاثا ظـازراق بئـر نةرسـة ظأتـإپ قالغـان بولـسا               شذثا، ظـذال  . ظصتئبار بصرئدذ 
  .قايتذرذشقا تئرئشقئن

  هإنةرؤةنلةر هةققئدة
تذرمذشــنئث زئننئتئنــئ بارلئققــا كــةلتإرگإچئ بئــر تةبئقــة بــار، ظــذالر        

ســةنظةت بئلــةن مةشــغذل -ظــذالر تئرئكچئلئــك ظإچــإن هإنــةر. هإنةرؤةنلــةردذر
تأمـإرچئ، مـوزدذز، ظـوميئچئ      . ذرظذالرمذ ظئنتايئن كـصرةكلئك تةبئقئـد     . بولئدذ

، كأنچئ، سئرچئ، بوياقچئ، ظـوؤچئ، يـاچئ، سانئـساث سـانئ بـةك              )نةققاش(
ظذالرغا ظوبدان  . كأپ، دذنيادئكئ تاث قاالرلئق ظئشالر شذالرنئث قولئدئن كصلئدذ       

ظذنداق قئلمئـساث   . ظئشئثنئ قئلغان بولسا هةققئنئ ؤاقئتدا بةر     . مذظامئلة قئل 
 -ياشاشنئال بئلئپ، نـام   . نامئثنئ بذلغايسةن . ن ظاتاققا قالئسةن  ظةل ظارئسئدا ياما  

 ظاتــاق قالدذرذمشــذ ظئنتــايئن -ظأمرإثــدة بئــرةر نــام. قايرئــپ قويغذلــذق ظةمــةس
نـام ياخـشئ بولـسا ظأمإرمـذ        . بئزدئن بذ دذنياغا قالئدئغئنئ شذ ظةمةمسـذ      . مذهئم
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ظذنـداق ظادةمنئـث    كئمنئث نامئ يامان ظاتـاق بئلـةن تونذلـسا،          . مةنئلئك بولئدذ 
  .تئرئكلئكئدئن ظألگئنئ ياخشئ

ظةي قصرئندئشئم، ظةل ظارئسئدا يةنة سةن ظارئلئشئـشقا تصگئـشلئك شـاظئر،            
ــار      ــةر ب ــذن تةبئقئل ــشاش نذرغ ــگةنگة ظوخ ــةبئرچئ دص ــالچئ، ت ــةججئم، پ . مذن

هةممئنئث ظأزئگة تذشلذق قئممئتئ بار، هاياتتا سصنئث چوقذم ظذالرغا هاجئتئـث           
، هةر قاچـان ظـذالر بئلـةن تـوغرا، دذرذس مـذظامئلئنئ ساقالشـقا               شذثا. چإشئدذ

  .تئرئشقايسةن
  كةسپنئث ظأگئيئ يوق: تةنبئه

ــولغئن هــةم     ــرةر كةســئپ بئلــةن مةشــغذل ب ــةرزةنت، هاياتئثــدا بئ ــةي پ ظ
كئــشئلئك هاياتقــا . قئلئؤاتقــان كةســپئثگة چــئن دئلئثــدئن ظةقئــدة قئلغــئن 

 ظةتئؤارسـئزئ،   -چئكئ، ظةتئؤارلئق  كئ -كصرةكلئك بولغانلئكئ كةسئپنئث چوث   
مةسئلةن، بئر قازان ظاش ظـصتئپ يـصيئش ظإچـإن،          . تإزئ ؤة ظةگرئسئ بوملايدذ   

ظاشلئق بوملئسا هاياتلئق كاپالةتكـة ظئگـة       . ظالدئ بئلةن ظاشلئققا مذهتاج بولئمئز    
. ظاشلئققا ظئگة بذلـذش ظإچـإن تـصرئقچئلئق قئلئـشقا تـوغرا كـصلئدذ             . بوملايدذ

ظئشلةپچئقئرئشقا الزئملئق بولغان كةمتةن، گإرجـةك، بوقذسـا ؤة         بذنئث ظإچإن   
ظاشـلئق تـةييار بولـسا ظـذنئ پئـشذرذش      . باشقا قورالالرغا مذهتاج بولئدئغان گـةپ     

ظإچإن قـازان، چأمـإچ، يـصيئش ظإچـإن تـاؤاق، قوشـذق قاتـارلئق نةرسـئلةرگة                 
ازان ظاشـنئ   مذبادا يـذقئرئقئالردئن بئرةرسـئ بوملئـسا بئـر قـ          . هاجةمتةن بولئمئز 

شــذنئث ظإچــإن جةمظئيةتتــة تــصرئقچئمذ، . ظــصتئپ يصيئــشكة ظامالــسئز قــالئمئز
شذثا، سةن ظالـدئ بئلـةن      . تأمإرچئمذ، چارؤئچئمذ، سودئگةرمذ بولذشئ كصرةك    

نــصمة ظــئش قئلئــشنئ ظويلئشئــشتئن بــذرذن، شــذ ظئــشنئ قانــداق قئلئــشنئ   
ئـشنئث قانـذنيئتئنئ    هةرقانداق ظئشنئ قئلئشتا، چوقـذم ظـذ ظ       . ظويلئشئث الزئم 
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. ظئگئلــة، قانــذنيئتئنئ ظئگئلئؤالــساث ظانــدئن ظــذ ظئــشتا ظذتــذق قازئنااليــسةن  
هإنةرنئ، كةسئپنئ خار كأرمة، بوملئسا ظإزإث خـارلئق كأرئـسةن، كةسـپئثنئ،            
هإنئرئثنئ ظةزئز بئلسةث ظأزإمثذ ظةزئزلئنئسةن، هةرگئزمذ دذنيـادا هإنةرسـئز،          

ــسةن  ــسئز قاملئغايـ ــا. كةسئپـ ــئزلئك،    هاياتتـ ــشمذ هإنةرسـ ــصغئر ظئـ ــةث ظـ  ظـ
  .هإنةرگة، كةسئپكة ظةقئدة قئلساث ظذمذ ساثا قذت ظاتئدذ. كةسئپسئزلئكتذر

بئرةر كةسئپنئث ظةهلئ بولغان بولساث، هةرگئزمذ بئر ظئزدا توختـاپ قاملـا،            
هايـاتئي  . ظئزدئنئپ ظذ كةسئپنئ راؤاجالندذرذش ظإچإن زصهنئثنئ سـةرپ قئـل         

 يـصثئ   -ةرسئلةر بولسا قذبذل قئل هـةم ظـأزإث يـصثئ          يصثئ ن  -كإچئ زور يصثئ  
خــةلق نــصمئگة ظئنتئلئؤاتئــدذ، نــصمة كئــشئلةرنئث  . نةرســئلةرنئ ظئجــاد قئــل

  .ظستصمالئدئن قالدئ، بذالرنئ ظوبدان كإزةتكئن
هاياتئثــدا نــصمة ظــئش قئلــئش كــصرةكلئكئنئ ظــأزإث بةلگئلــة، ظأزإثنئــث  

چامئـث يـصتئدئغان    . ج تاپااليـسةن  قئزئقئشئ نصمة بولسا شذنئ قئل، ظاندئن راؤا      
سـةن ظـاددئي دةپ   . ظئشالرغا ظصسئل، چامئث يةمتةيدئغان بولسا دةرهال ؤاز كةچ      

چـوث  . قارالغان ظئشالردئن يصثئ نةتئجة قازئنالئساث، ظذ ظةث ظذلذغ ظئش بولئدذ         
ظئشالرغا ظصسئلئؤصلئپ هصچقانداق ظئشنئ باشـقا ظـصلئپ چئقاملئـساث ؤاقتئـث،            

ظةمگـةكنئث زايـة    . ث، زصـهنئي كإچـإث بئكـاردئن زايـة بولئـدذ          هاياتئث، ظةجرئ 
  .بذلذپ كصتئشئ بةك ظةپسذسلئنارلئق ظئش

  
*       *       * 

ــدئلئرئ   - ــئؤةت قاظئـ ــدئغان مذناسـ ــةن بولئـ ــةر بئلـ ــةر قايـــسئ تةبئقئلـ  هـ
ظةمـدئ ماثـا كئـشئلةر بئلـةن بولئـدئغان          . توغرئسئدئكئ سأزلئرئثنئ ظاثلئـدئم   

 قاظئــدئلئرئ توغرئــسئدئكئ ســاؤاتنئ ســأزلةپ بةرگــةن ظئقتئــسادئي مذناســئؤةت
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چـإنكئ، مـةن شـةهةرگة بارسـام كئـشئلةر بئلـةن تـإرإلك ظئقتئـسادئي                . بولساث
  . دةپ ظأتإندئ ظودغذرمئش-مذناسئؤةتلةردة بذلذشذمغا توغرا كصلئدئغذ،
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  هصساب ؤة هصسابات ظئشلئرئ توغرئسئدا. 22
 ظئقتئـسادئي مذناسـئؤةت كئـشئلئك       -ظأگـدإملئش،  دصدئ   - توغرا دصدئث،  -

ــةرئپئ  ــر ت ــذهئم بئ ــادئكئ هةممــة نةرســئنئث ؤة هةممــة  . مذناســئؤةتنئث م دذني
 - ظئچمةك، كئيـئم   - كإنلةرنئثمذ، يصمةك  -يئلالر، ظاي . ظئشنئث هصسابئ بولئدذ  

بذ دذنيادئن هصسابـسئز ظأتـإش    . كصچةكنئثمذ، هةتتا ظأمإرنئثمذ هصسابئ بولئدذ    
شــذثا، هــةر قانــداق ظئــشنئ تــوغرا، لــئلال هصــساب بئلــةن  . مــةسمــذمكئن ظة

ــاظئلئؤئ ظئقتئــسادتئمذ    يإرإشتإرســةث، كإنلئرئــث ظئلگئــرئ باســئدذ، هــةتتا ظ
كئرئمئثگـة يارئـشا چئقـئم قئـل، چئقـئم بولـسا            . ظئنتايئن پذختا بولغان ياخشئ   

ــولئنئ قئــل  چئقئمئــث هــةرگئز كئرئمئثــدئن ظصــشئپ  . دةرهــال كئرئمنئــث ي
ظون يإةن پذل كئرئم قئلغـان بولـساث، ظئككـئ يـإةننئ كةينئثگـة              . كةمتئسذن

مذهتاجلئق دصگةن بةك ظصغئر، ظـذنئ      . تاشالپ قوي، شذندئال خارلئق كأرمةيسةن    
  .كأتإرمةك مإشكإل

. قولــذث قئــسقا بذلــذپ قالغــان چــاغالردا كئــشئلةرگة زارالمنــا، يــصلئنما      
بواللئـشئ  ذثغا پـذت    مذهتاجلئقئثنئ دوسـتلئرئث بئلـسئمذ قولـذثغا قـول، پذتـ          

ناتــايئن، دإمشــةنلئرئث ظاثلئــسا تئنمــاي كإلئــدذ، بــذرادةرلئرئثنئث ظالدئدئمــذ  
  .خارلئقتا قالئسةن، كأثإلث ظاغرئيدذ، دئلئث ظازار يةيدذ

هةرگئز باشـقئالرغا دةمسايـة قذشـذپ شـئرئكچئلئك يـولئنئ تـذمتا، بوملئـسا               
.  بـةك سـإيإمإلك نةرسـة      پذل دصگةن . پذشامياندا قئزئل مةثزئث زةپئران بولئدذ    

ظذنئث مصهرئ خذددئ گـإزةل قئزنئـث       . چإنكئ، ظذنئثسئز تئرئكلئك ظأمتةيدذ   
پذل دصگةن هةر قانـداق     . مصهرئدةك هةر قانداق كئشئنئ ظأزئگة ظةسئر قئالاليدذ      

ــصگةلةيدذ    ــذننئ ظ ــصگئلمةس بوي ــداق ظ ــدذ، هةرقان ــإلنئ ظوؤلئياالي ــذثا، . كأث ش
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ولـساث ؤذجـذدئ توغرئلئـق بئلـةن پإتكـةن،         ظئقتئسادئي مذناسئؤةت قئلمـاقچئ ب    
  .ؤئجدانلئق كئشئنئ تالالپ مذظامئلة قئل

  ظئقتئسادئي مذظامئلئدة غاپئل بوملا: تةنبئه
ظوغلذم، ظئقتئـسادئي مذظامئلئـدة ظادةملةرگئمـذ ظالـدئراپ ظئـشئنئپ كةمتـة،          

ذ ظادةممذ ظأزگئرئپ تذرئدذ، كأثإمل   . كأثإلثگئمذ هةددئدئن ظارتذق تةمةننا قوميا    
 -شـذثا، كأثإلمـدة ساقلئـسام بولـدئ، دةپ قـاراپ هصـساب            . ظأزگئرئپ تذرئـدذ  

»  دوسـت راسـت    -هصساب راسـت  «. كئتاب ظئشلئرئنئ ظصنئق قئلمئساث بوملايدذ    
هصـسابنئ ظـصنئق قئلغـان ظـادةمنئ        . دصگةن گةپنئث مةنئسئنئ ظوبدان چإشـةن     

ثگـة گـذمان    هصساب ظصنئق بوملـاي شـإهبة بئلـةن كأثإل        . هصچكئم يامان ظاملايدذ  
هصـساب ظئـشئ    . چإشإپ قالغاندئن، هصسابنئ ظصنئق پإتـإپ قويغئنئـث تـإزإك         

ــشئ   ــان ظئ ــةم ج ــشئ ه ــان ظئ ــةن   . خ ــان بئل ــقانلئق ج ــةن ظويناش ــساب بئل هص
.  چئقـئم هصـسابئثنئ دةپتةرگـة پإتـإپ قـوي          -هةر قانداق كئرئم  . ظويناشقانلئق

كئـشلةر بئلـةن   . كئمدئن نصمة ظالدئث، كئم سةندئن نصمة ظالدئ ظصنئق بولسذن  
ظئقتئـسادئي مةسـلئدة دوسـتذم      . بولـسذن ظارئدا توختـام، هأججـةت ؤة شـاهتئالر         

بذ ظأزإث ظإچإمنذ، باشـقئالر     . ظئدئ، تذغقئنئم ظئدئ دةپ سةل قاراشقا بوملايدذ      
كأثإل دصگةن هةممئگة قـادئر ظةمـةس، كأثإلمـدة سـاقالميةن           . ظإچإمنذ ياخشئ 

يذپ قويساث، كإنلةرنئث ظإتإشـئ بئلـةن        بةرگةنلةرنئ پإتإكسئز قو   -دةپ ظالغان 
پإتـإلگئنئ مئـسالئ قـذياش بولـسا،        . بذ خاپئلئق ظأزإث ظإچإن كئشةن بولئـدذ      

هصسابقا پذختا بول، بـذ ظئـشتا       . پإتإملئگئنئ گوياكئ قاراثغذ زذملةتكة ظوخشايدذ    
  .تأت ظةمةلنئث ماهئرئ بول

لةمدة رةسـؤا   ظوغلذم، پذل دصگةننئث مصهرئ ظئسسئق، ظإزإمنئ بذلغئماي، ظا       
هةرگئزمـذ  . بوملاي دصسةث كأثإلثنئ، ظأزإثنئ ظـةقلئث بئلـةن كـونترول قئـل           
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كأثإل ظصزئتقذسئنئث كةينئگة كئرئپ باشقئالرنئث نةرسئسئگة ظـاال كأثـإلإلك          
كــأز كأرســة كأثــإل تارتئــدذ، كأثــإلنئ . قئلئــپ پــاكلئقئثنئ بذلغئمئغايــسةن

هـةرگئز  . نلئمئكئـث الزئـم   شذثا ظـأزإثنئ بـةك تئزگئ     . تومساق تولئمذ مإشكإل  
 دذنياغا ؤئجدانئثنئ، ظئمانئثنئ، ظئنـسانئي      -خئيانةتكار بوملئغايسةن، پذل، مال   

پذل ظإچإن ظأزئنئ بذزغان، پذل ظإچإن      .  قئممئتئثنئ خار قئلمئغايسةن   -قةدئر
چـإنكئ، پـذل    .  قئممئتـئ بوملايـدذ    -ظإزئنئ بذلغئغان ظادةمنئث ظئنسانئي قةدئر    

شـذنئ  . ولئدئغان نةرسئلةرنئ قئممةتلئك دصگئلئ بوملايدذ    بئلةن سصتئؤالغئلئ ب  
 قئممئتئــث ؤة ظابرويــذث ظازغئنــة -چإشــةنگئنكئ، بئــر ظأمــإر تئكلئگــةن قــةدئر

  ! مةنپةظةتنئث قذربانئ بولسا بةك ظةپسذسلذق ظئش بوملامدذ؟-پايدا
يالغــانچئلئق خةلقظالــةم .  بــصرئمدا هــةرگئز يالغــانچئ ظاتئلئــپ قاملــا-ظــصلئم
 بئر كـإنئ بوملئـسا بئـر كـإنئ يالغانچئلئقئـث          .  بصشئثنئ تإؤةن قئلئدذ   ظالدئدا

ــويال  ــدئغانلئقئنئ ظ ــسئز بوملــا . ظاشــكارئلئنئپ قالئ ــسئز، ظئنساپ ــادا . مذرذؤةت باه
 تــارتئش -پإتإشــكةندئن كــصيئن، ظةرزئمئگــةن ظئــشالرنئ باهانــة قئلئــپ تــاالش

كلئـك ظاالقـة    توغرا، راسـت سـأزإلك بولـساث سـةن بئلـةن كئـشئلةر يإرة             . قئلما
ظازغئنـة مةنپةظـةتنئ دةپ ظـأزإثنئ       . قئلئدذ، بوملئسا كئشئلةر سةندئن قاچئـدذ     

ظئشةنچئسئز قئلئپ قويساث، ياغاچ قازان بذلذپ قالئسةن، ياغاچ قازانـدا پةقـةت            
ساختئلئق قئلئـپ ظئگـة بولغـان پايداثـدئن كـصيئن           . بئرال قصتئم ظاش پئشئدذ   

 بصرئم مذناسئؤئتئدة پةقةت ظـأزإثنئثال      -مظصلئ. تارتئدئغان زئيئنئث كأپ بذلئدذ   
ظـأز  . مةنپةظئتئنئ كأزلئمة، سةن بئلةن مذظامئلة قئلغانالرنئثمذ پايدئسئنئ ظويال       

ظأز پايدئسئ ظإچإنال كةمتةن چـصپئش      . پايداثنئ دةپ باشقئالرغا زئيان يةتكإزمة    
  .ظئنسانئيلئقمذ، مةردلئكمذ ظةمةس
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*       *       *  
ئ بايانالرنئ ظاثلئغاندئن كصيئن، ظأگدإملئشتئن يةنة ظودغذرمئش يذقذرئق

  :سوظال سورئدئ
 ظأگدإملئش، كئشلةر بئلةن ظارئالشقاندئن كصيئن هةر خئل -

مصهماندارچئلئق سورذنلئرئغا بارئدئغان گةپ، مةمنذ مصهمان چاقئرئشئمغا توغرا 
 يوسذنلئرئ توغرئسئدئمذ چإشةنچة -مصهماندارچئلئقنئث قاظئدة. كصلئدذ

  .ةرسةث بوالتتئب
ظأگدإملئش ظودغذرمئشنئ قايئل قئلئش ظإچإن تئل داستئخئنئنئ 

 .هازئرالپ، ظذنئثغا سأز بصغئدئن مذنداق نازذ نصمةتلةرنئ تئزدئ
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  مصهماندوستلذق ؤة ظاممئؤئ سورذنالردا ظأزئنئ تذتذشنئ.23
  بئلئش هةققئدة

ظـذ  .  ياخـشئ سـإپةت     هةي قصرئندئشئم، مصهماندوستلذق ظئنـسان ظإچـإن       -
ــاهئتئ    ــث ش ــصخئيلئق، ظئتتئپاقلئقنئ ــةرچئلئك، س ــصهماندارچئلئق . ظادئمئگ م

يةنــة بئــرئ مــصهمان . بئــرئ، چاقئرغــان جايغــا بــصرئش. ظئككــئ خئــل بولئــدذ
  .چاقئرئش

مصهمان چاقئرماقچئ بولـساث قولـذث ظـوزذن، ظئقتئـسادئي ظـةهؤالئث ياخـشئ              
ان چاقئر، چاقئرماقنئث ظـصتئ ظذلـذغ       بولسا ظاندئن ياخشئ تةييارلئق قئلئپ مصهم     

 يـورذق كإتـسةث     -ياخشئ تةييارلئق قئلئپ مصهمانالرنئ ظوبداب، ظوچذق     . بولئدذ
ظةگةر يئتئشةملئگإدةك بولساث مـصهمان چاقئرئمـةن دةپ        . دئلئثمذ يورذق بولئدذ  

زورذقما، بوملئسا ظأزإث ظوثايسئزلئنئپ قالئسةن، مصهمانلئرئثنئ كأثإلدئكئـدةك      
مـصهمان چاقئرغـان بولـساث      . ظذالرنئ رةجنئتئـپ قويذشـذمثذ مـذمكئن      كإتةملةي  

ظئـسراپچئلئق بـةك    .  تامئقئثنئ كةثرئ قئل، لصكئن ظئسراپ بوملئـسذن       -ظاش
 يورذقلئرئثــدئن، ســاثا قةلئبــداش، دئلكــةش -چاقئرســاث يــصقئن. يامــان ظــئش

ــذق  . دوســتلئرئثدئن بئرةرســئنئمذ ظايرئــپ قوميــا  ــصهمانالرغا تذل ــام هةممــة م تاظ
ــسذن ــصهمانالرنئث   . يةت ــارا، م ــأزدة ق ــسئگة ظوخــشاش ك ــصهمانلئرئثنئث هةممئ م

ظايرئم تاماققـا   بئرةرسئنئث نامئنئ ظاتاپ    . هةممئسئنئ تاماققا ظورتاق تةكلئپ قئل    
ــدذ  ــسئزلئك بولئ ــساث ظةدةپ ــدة   . زورلئ ــةن تإؤةن ــذرغانالر بئل ــأردة ظولت ــاقنئ ت تام

كـصچئكئپ كةلگةنلـةر    . دإرمـة ظولتذرغانالرغا ظوخـشاش تـارتقئن، هـةرگئز پةرقلةن       
مـصهمانالرغا تامـاق    . بولسا ظايرئم داستئخان هـازئرالپ، تاظـامالرنئ تذلـذق تـارتقئن          

بذنئثغا ظوبـدان كـأز قـذالق بولـذپ         . يصتئشمةي قصلئپ، ظاچ قايتئپ قاملئسذن    
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  .شذندئال ظذالر سةندئن رازئ بولئدذ. تذرغئن
كلئپ قئلماسـلئققا   مصهمان چاقئرئشتا كئمنئ تـةكلئپ قئلـئش، كئمنـئ تـة          

دئققةت قئلئش زأرإر بولغانغا ظوخشاش، زئياپةتكة بصرئشتئمذ نةگة بصرئش، نةگـة           
 يـصتئم ظئـشلئرئغا ظالـدئ       -ظـأإلم . بارماسلئققئمذ ظوبدان ظةمهئيةت بـصرئش زأرإر     

 - بذرادةرلةرنئثكئگـة، قوشـنا    -باشـقا مـصهماندارچئلئق بولـسا دوسـت       . بئلةن بـار  
دئلئث تارمتئغان، ظأزإث   . صرئپ ظذالرنئث كأثلئنئ ظال   قذلذمالرنئثكئگة ظاؤؤال ب  

يةنة بئـرئ چاقئرمئغـان جايغـا بارمـا،         . خالئمئغان يةرگة هةرگئز بارغذلذق ظةمةس    
نامذناســئپ . بوملئــسا قئــسئلئپ، قورذنــذپ قالئــسةن، كــأثإلث ظــازادة بوملايــدذ

 -كةيئپنذرمال بوملئغان،   . كئشئلةر چاقئرغان بولسا ظأزإثنئ تارتقئنئث ياخشئ     
ســاپا، ظةدةپئــسز ظادةملــةر ظولتــذرغان ســورذندا ظــاداؤةت ســاقلئغذچئالرنئث،       

ظذنــداق ظولتذرذشــالرغا  .  غــةؤغالئرئ بوملــاي قاملايــدذ  -مةســتلةرنئث جــصدةل 
دئمةك، بئر كاپـام ظـاش ؤة       . كأثإلثنئ يصشئمةن دةپ بصرئپ دئلئث چئگئلئدذ     

، هـةرگئز گالنئـث قـذلئ       بئر ظوتالم ظئچئملئكنئ دةپ بصرئپ ظأزإثنئ خار قئلما       
  .بذلذپ قاملئغايسةن

هةرقانداق سورذنغا تالالپ بارغاندئن كصيئن، ظةمدئ بارغان سورذنالدا ظأزإثنئ         
 -هـةر قانـداق سـورذنغا بارسـاث تاظـامنئ ظـةدةپ           . قانداق تذتذش مةسئلئسئمذ بار   

قاظئدة بئلةن يصگئن، مأتئؤةر كئشئلةر تاظامغا قول ظذزامتاسـتئن بـذرذن هـةرگئز             
چـوثالر بئلـةن بئرگـة بولغـان سـورذنالردا چوثالرغـا            . ظـذزامتا  تاظامغا قـول ظـذزات    

ظةگئشئپ ظةدةپ بئلةن ظوث قذلذث بئلةن تاماق يصگئن، نةپسئث باالسئ سـصنئ            
جةهةننةمگة ظذزئتئشقا هازئرالنغان بولسئمذ، باشقئالرنئث ظالدئدئكئ لوقمئغا قول        

 داسـتئخاندا ظورنـذث نةگـة تـوغرا         .ظذزامتا، ظالدئثدا نـصمة بولـسا شـذنئ يـصگئن         
كةلسة شذ يةردة ظولتذر، هةرگئز سإرإإلپ يذقذرئ چئقئؤاملا، قوپذپ كةت دصـسة            
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تاظـام يـصگةندة ظالدئراپمـذ كةمتـة، نازلئنئپمـذ ظولتـذرما،            . ظأزإثگة سةت بولئـدذ   
هـةر قانچـة قورسـئقئث تـوق بولـسئمذ،      . تاماقنئ ماختاپ ظئشتئها بئلةن يـصگئن  

سـصنئ ظـادةم    . ةگكإز، بوملئسا ظأي ظئگئسئنئث كأثلئ رةجنئيدذ     ظازراق ظصغئز ت  
ــساث     ــشان قئل ــأي ظئگئــسئنئ پةرئ ــةجئر قئلئــپ چاقئرســا ظ ــصتئپ شــذنچة ظ ظ

ظاچ كأزإلكتئن ساقالن، يصمةكلئكلةرنئ ظذششاق چايناپ ية، ظالدئراپ        ! بوالمدذ؟
قئسقئـسئ، نةپـسئث   .  پإتإن يـذمتا، قئزئـق ظاشـنئ پإؤلئمـةي ظوتلئمـا           -پإتإن

  .اكئملئق قئلئپ پةزئلئتئثنئ پةسلةشتإرمئسذنه
ظئككئنچئ گةپ، زئياپةت سورذنلئرئدا بولسذن يـاكئ جاماظـةت سـورذنلئرئدا           

چوثالرنئث قصشئغا كةلسةث ؤة ظذالرنئث     . بولسذن، ظةدةپ ساقالشنئ بئلگةيسةن   
ســـأهبئتئدة بولـــساث ظـــذالرنئث ظالدئـــدا كأرةثلـــةپ، قـــوللئرئثنئ ســـصلئپ 

رنئث سالئمئنئ ظئلئك ظال، ظأزإمثذ تـةزئم بئلـةن سـاالمنئ           كئرمئگئن، باشقئال 
ــةجا كــةلتإر هــةرگئز غاپئــل بوملــا، ظورنــذثنئ بئلئــپ ظولتــذر، جةمظئيةتتــة   . ب

 بئلئمـسئزلئكئ، جاماظـةت     - كئچئكلئكئ، بئلئملئك  -هةرقانداق ظادةمنئث چوث  
 تــإؤةنلئكئ ؤة مةرتئؤئــسئگة قــاراپ - قئممئتئنئــث يذقــذرئ-ظالدئــدئكئ قــةدئر

شــذثا، هــةر بئــر ظادةمنئــث ظــأزئنئ بئلئــپ ظأزئگــة . لگئلئك ظــورنئ بذلئــدذبــة
 كةملـةس   -جاماظـةت سـورذنلئرئدا كةلـسة     . مذناسئپ ظورذندا ظولتـذرغئنئ تـإزإك     

 زأرإر تصپئلـسا    .يةرگة تإكإرمة هةم بذرنذثنئ تاشـلئما، بـذ بةكمـذ يامـان ظـادةت             
ظولتذرغانـدا  . قاقمـا گـصلئثنئ قـاتتئق     . خالئي جايغا بصرئپ ظأزإثنئ بوشـئتئؤال     

بـذ ظادةتلـةر    . بةدةشقان قذرذپ، پذتلئرئثنئ سـذنذپ ظولتـذرما، يانپاشـالپ يامتـا          
باشــقئالرغا نئــسبةتةن كأزگــة ظئلماســلئق ؤة هأرمةتــسئزلئك تذيذلــسا، ظأزإثگــة  

باشـقئالرنئ كأزإثگـة ظئلمئـساث سـةمنذ        . نئسبةتةن چوث ظةدةپـسئزلئك بولئـدذ     
ذندا قاقاقالپ قـاتتئق ظـإن بئلـةن كـإملئگئن،          ظئتئبارسئز بذلذپ قالئسةن، سور   



  http://www.bilik.cn                                        بوۋام شۇنداق ئۈگهتكهن

 )يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇق:ئاپتۇرى(   بوۋام شۇنداق ئۆگهتكهن-بىلىك ئېلىكترونلۇق كىتابالر مهجمۇئهسى
 

128

بذنداق كإلكة مةستلةرگة، ساراثالرغا خاس، ظانچئكئ گةپلةرگة قاقاقالپ كـإإلش          
قاقاقالپ كإإلشتئن بذرذن ظصشةكنئث هاثرئـشئنئ يادئثغـا        . تصتئقسئزلئق بولئدذ 

هةر قانداق ظئشنئث ظورنئ، تةرتئپئ بولغانغا ظوخشاش، كإلكئنئثمذ ظورنئ         . ظال
يةنة بئرئ، ياساملا، سئپاية كـإلكئنئ كإملـة، ظذنـداق كإلكـة            . ؤة چصكئ بولئدذ  

كئـشئلةرنئث ظالدئـدا تئرنـاق ظـصلئش،        . خذشامةتگإيلذقئثنئ ظئپادئلةپ قويئدذ  
ظأزإثدئن چوثالر گـةپ    . پذتئنئ مئنگةشتإرإپ ظولتذرذمشذ ظةدةپسئزلئك بولئدذ    

ــارت   ــئ ت ــدا تئلئثن ــصپئنئ   . قئلئؤاتقان ــصلئپ گ ــذق س ــةقوش ــاؤازلئق، . بأمل ظ
 جارقئراپ گةپ قئلما، ظةدةپ بئلـةن شـصرئن، يذمـشاق گـةپ قئـل،               -ؤارقئراپ

 - قئممئتئــث بوملايــدذ، بــةخت-بوملئــسا شــالالق، ظةدةپــسئز ظاتئلئــسةن، قــةدئر
ظـةدةپ ظةثگإشـتئرئ قولذثـدئال بولـسا باشـقئالر          . ساظادةت سةندئن يإز ظأرإيـدذ    

  .سةندئن سأيئنئدذ
   پادئشاهلئق-تةن ساقلئق: تةنبئه

تـةن سـاقلئق هـةم      .  پادئـشاهلئق، دصـگةن گـةپ بـار        -ظوغلذم، تةن ساقلئق  
كصـسةللئك بولـسا جاننئـث      .  قذدرةت هةم شـئجاظةت    -ساغالم بةدةن كإچ  . بةخت
خورئـشئ، گإلـدةك روخـسارئثنئث زةپئـران بذلذشـئ           قذدرةتنئث   -كإچ. تذزئقئ

اخشئـــسئ، كصــسةللئكنئث ي . بــةخت هوزذرئنئـــث ســةندئن يئراقلئشئـــشئدذر  
شــذثا تــةن ســاغالملئقئثنئ   . ظأإلمنئــث ظــأگئيئ يــاكئ نصسئــسئ بوملايــدذ    

  .ظاسرئغايسةن
. كصسةللئكنئث كأپلئگةن سةؤةبلئرئ بولسئمذ، ظةث مذهئم سـةؤةب ظئككـئ         

چإنكئ كـأپ   . كصسةللئك بئرئ، غئزادئن، يةنة بئرئ، مةينةتچئلئكتئن بولئدذ      
. وبدان كأزئتئـشئث الزئمـدذر    شذثا، ظصغئزئثنئ ظ  . كصسةللئك ظصغئزدئن كئرئدذ  

كأپ يصگةن ظادةمنئث تامئقئ هـةزئم بوملايـدذ، ظـاش          . بئرئ، تاماقنئ كأپ يصمة   
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بــةدئنئثنئ ظــاغرئق . ياخــشئ هــةزئم بوملئغــان ظئكــةن، ظــذ ســصنئ زةهةرلةيــدذ 
ــدذ ــدذ. چئرمايـ ــقازئنئث بذزئلئـ ــأزإث  . ظاشـ ــدة ظـ ــإرئدذ، نةتئجئـ ــث سـ ظئچئـ
شـذثئمذ كـأپ يـصگةن      .  ظـامراق بولئـدذ    كصسةللئك ظاجئز بةدةنگة  . ظاجئزاليسةن

ظذنـداق ظادةمنـث چئرايـئ      . ظادةم كصسةلچان بولئدذ هةم ظذزذن ظأمإر كأرةملةيدذ      
ظئربةت بولسذنكئ، مذؤاپئق،  قةرةللئك تامـاق       .سصرئق، ياداثغذ ؤة خار كأرإنئدذ    

يةنة . يصيئشكة ظادةتلةن، هةر قانداق ظئشنئث مذؤاپئق بولغئنئ ياخشئ ظةمةمسذ        
  .بةك ظاز تاماق يصيئشمذ بةدئنئثنئ ظاجئزالشتذرذپ قويئدذبئرئ، 

ــدئلئكئ     ــر ظاالهئ ــذهئم بئ ــدئغان م ــدئن پةرقلئنئ ــث هايؤان ــذم، ظادةمنئ ظوغل
ــشتذر   ــاراپ ظوزذقلئنئ ــا ق ــدا مئزاجئغ ــصمة   . ظوزذقالنغان ــث ن ــاثا مئزاجنئ ــةن س م

. ظئنساننئث تصنئ تأت خئل خئلئت تإزإلئـشئدة بولئـدذ        : ظئكةنلئكئنئ ظصيتاي 
سذ، هاؤا، تذپراق،   ( زات   -ةم بةدئنئدئكئ تأت تةركئب تةبئظةتتئكئ تأت تادذ      ظاد
ظادةمنئـث جئـسمانئيئتئ مذنـداق تـأت خئـل          . بئلةن زئچ مذناسـئؤةتلئك   ) ظوت

. هأل ظئسسئق، هأل سوغذق، قذرذق ظئسسئق، قذرذق سوغذق       : مئزاجدا بولئدذ 
قارمذ قارشئ هالةتتة    بئرئ بئلةن باغلئنئشلئق، يارئشئملئق، هةم       -بذالر هةم بئر  

نئث بئرئ بولغان تةبئظـةتتئكئ     » تأت تادذ «قذرذق سوغذق دصگئنئمئز،    . بولئدذ
. تذپراق ماددئسئ بذلذپ، ظذنئث ظادةم بةدئنئـدئكئ ظئپادئـسئنئ سـةؤدا دةميئـز            

قــذرذق ظئســسئق دصــگئنئمئز، تــأت تادذنئــث بئــرئ بولغــان تةبئظــةتتئكئ ظــوت 
هـأل  .  ظـوت سـذيذقلذقئدذر    -پادئـسئ سـةپرا   بذلذپ، ظذنئث ظادةم بةدئنئدئكئ ظئ    

ظئسسئق دصگئنئمئز، تأت تادذنئث بئرئ بولغان تةبئظةتتئكئ هاؤا بذلذپ، ظـادةم           
هـأل سـذغذق دصـگئنئمز، تـأت تادذنئـث بئـرئ            . بةدئنئدئكئ ظئپادئـسئ قانـدذر    

. بولغان تةبئظةتتئكئ سذ بذلذپ، ظذنئث ظادةم بةدئنئـدئكئ ظئپادئـسئ بةلغةمـدذر     
خئل ظاالمةتلةرنئ سصرئق، ظاق، قارا ؤة قئزئلدئن ظئبارةت تأت خئـل           ظوغلذم، بذ   
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سصرئق رةث سـةپراغا، ظـاق رةث بةلغةمگـة، قـارا       . رةث بئلةن ظئپادئلةش مذمكئن   
تـةن سـاقلئقنئث كاپـالئتئ      . رةث سةؤداغا، قئزئل رةث قانغـا ؤةكئللئـك قئلئـدذ         

  .ظإچإن بذالرنئث بةدئنئثدئكئ تةثپذثلذقئ ساقلئنئشئ كصرةك
مذبادا بذالرنئث بئرئ يةنة بئرئدئن غالئپ كةلسة هاياتئثنئ خةؤپكـة ظـصلئپ            

تةثپذثلذق هاياتنئـث كاپـالئتئ شـذثا، مئزاجئثغـا بـصقئپ ظوزذقلئنـشقا             . بارئدذ
ظةگةر مئزاجئثغـا مذناسـئپ كةملةيـدئغان تاظـام بولـسا، ظـذ هـةر قانچـة                 . ظاةتلةن

 مئزاجـئ پةسـئلگة، ياشـقا       ظصسئل غئزا بولسئمذ كأز قئرئثنئ سـاملا، ظادةمنئـث        
 سـوغذقذث ظاشـسا، دةرهـال  ظئسـسئقلئق        . بـذنئ بئـل   . قاراپ ظأزگئرئپ بارئـدذ   

. بئلةن مةشغذل بول، ظئسسئقئث ظاشسا، سوغذقلذق يصمةكلئكلةرگة مايئل بـول         
 ظةگـةر ظـأزإث يـاش بولـساث باهـار پةسـئللئرئدة سـوغذقلذق قئلغئنئـث تــإزإك،        

 تـئن ظاشـقاندا كـإز پةسـئللئرئدة     40يصـشئث   . سذغذقلذق قصنئثنئ سوؤذتئدذ  
 40چـإنكئ، كـإز پةسـئللئرئدة       . ظئسسئقلئق قئلئپ مئزاجئثنئ تةثشئگئن   

ظــذنئث .ياشــتئن ظاشــقان كئــشئلةرنئث مئزاجــئ ســوغذققا مايئــل بذلــذپ قالئــدذ
 چئؤة ؤاقتئ بولغـانلئقئ ظإچـإن ظـإزإثنئ ظئسـسئق           -ظإستئگة كإز پةسلئ مصؤة   

 تـئن هالقئغانـدئن كـصيئن       60ةمنئث يصـشئ    ظاد. تذمتئساث مئزاجئث بذزئلئدذ  
قئش مةزگئللئرئـدة ظأزئگـة ظئسـسئقلئقنئ هـةمراه قئلـسذن، سـوغذققا هـةرگئز               

سـوغذقلذق  . بذ چاغدا ظـادةم سـوغذق مئجـةز بذلـذپ قالئـدذ           . يصقئن يولئمئسذن 
  .ظئچئنئ بوشئتئپ ظئشتئك كصسةل قئلئپ قويئدذ

ةث هاياتئـث تئـنچ     دئمةك، مئزاجئثنئ ظاشـذنداق تةثـشةپ تذتذشـنئ بئلـس         
ــدذ ــة   . ظأتئـ ــةقئل ؤة بئلئمگـ ــشمذ ظـ ــنئ بئلئـ ــشةپ تذتذشـ ــئ تةثـ مئزاجئثنـ
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ظــادةم ظأزئنئــث ظذزذقلــذق قذبــذل قئلــئش ظاالهئــدئلئكئنئ      . مذناســئؤةتلئك
چإشةمنئــسة، تويغئنئنئمــذ ســةزمةي ظارتــذق يةؤالــسا، بــذ نــادانلئق ســإرئتئ ؤة 

ةت ياشاپ، ظـذزذن ظأمـإر      شذثا، ظوغلذم، ساالم  . هايؤانلئق سإپئتئ بذلذپ قالئدذ   
  .ناملئق دورئنئ يصگئن» ظاز ية«كأرةي دصسةث 

ظةي ظوغلذم، هاياتلئقئثنئث كاپالئتئ ؤة ساالمةتلئكئثنئث يةنة بئـر ظـوزذقئ           
ــذر ــدئن  . پاكئزلئقت ــاكئزلئق ظادةم ــاكلئق ؤة پ ــدذ،  پ ــصرئ هةيدةي ــةتنئ ن نئجاس

ةقلئثمــذ مةينةتچئلئكتــة جئــسمئثمذ، روهئثمــذ، ظ. كأثــإلنئ روشــةن قئلئــدذ
ــدذ ــار     . بذلغئنئ ــةخت ب ــار، ب ــاالمةتلئك ب ــةردة س ــار ي ــاكلئق ب ــاكئزلئق ؤة پ . پ

تةن دصـگةن پـاك     . مةينةتچئلئكتة ظامةمتذ قاچئدذ، بةختمذ سةندئن يئراقلئشئدذ     
رومهـذ پـاك ؤة بئغـذبار       . شذثا ظذ پاكلئقنئ، پاكئزلئقنئ تةلـةپ قئلئـدذ       . بذلئدذ
ــةركئ .بولئــدذ ــاكئزلئق، ظازادئلئكتــة ظ ــذ پ ــات قاقئــدذظذم شــذثا، ظوغلــذم . ن قان

تـــازئلئقنئ، پـــاكئزلئقنئ سأيإشـــنئ هايـــاتنئ ســـأيإش، بـــةختنئ ســـأيإش، 
كئـشئلئك تذرمذشـتئكئ هةرقانـداق ظذلـذغ        . گإزةللئكنئ سأيإش دةپ بئلگـئن    

تــازلئقنئ . مةدةنئيلئكمــذ ؤة گإزةللئكمــذ پــاكئزلئقنئ ظالــدئنقئ شــةرت قئلئــدذ
ــأمي ــدذ، س ــةردة مةدةنيةمتــذ بوملاي ــدذ ئگةن ي ــذ بوملاي ــةن  .  گإزةللئكم ــةر س ظةگ

هايــاتئثنئ ســأيئدئغان بولــساث، هايــاتئثنئ قةدئرلةيــدئغان بولــساث پــاكئزلئقنئ 
ظأيـإثنئ پـاكئزة    . ظـأزإثنئ پـاكئزة تـذت     . سأيگئن، تازلئققا ظةمهئيةت بةرگئن   

.  شةهئرئثنئ پاكئز تـذت    تذت،تذت، سئنئپئثنئ پاكئزة تذت، يصزاثنئ پاكئزة       
مةينـةتچئلئكتئن ظـأزئنئ    . ، شذ ماكانـدا ظـأزإث ياشايـسةن       شذ زصمئندا چإنكئ،  

 -ظــصرئغدئياملئغان ظــادةم بــذ دذنيــادا بــةخت يــإزئنئ كأرمةيــدذ، پــاكئزلئق شــان 
  .شةرئپئنئ مةينةتچئلئك غذبارئ بئلةن بذلغئغان خةلق روناق تاپاملايدذ

 ظذكئلئرئثغئمـذ،   -ظوغلذم، پاكئز بذلذش، تازلئقنئ سـأيإش تـةلئپئنئ ظاكـا         
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 سصثئللئرئثغئمذ، دوستلئرئثغئمذ، ساؤاقداشلئرئثغئمذ ظأگئتئپ قذيذشقا      -ظاچا
  .هةقلئقسةن

*       *       * 
ظأگدإملئش كئشئلئك هايات مئزانلئرئنئ، قانداق ياشاش يوللئرئنئ ناهايئتئ        

ظودغــذرمئش بــذ بايــانالرنئ ظاثلئغانــدئن . تةپــسئلئ ؤة كــونكئرت چإشــةندإردئ
ظئبادةتنئ . هئشئ بويئچة دذنيانئ ظةيئبلئگئلئ تذردئ    كصيئن، يةنئال ظأزئنئث خا   

 ظئچئشال ظةمـةس، قئـسقا      -باهانة قئلئپ، بذ دذنيادئكئ هاياتنئث مةقسئتئ يةپ      
بـذ دذنيـادا خـذددئ كألـةثگإدةك        .  دذنيا توپالشنئث هاجئتئ يـوق     -ظأمرئدة مال 

الرغـا   چايان -يـئالن . ظإتإپ كصتئدذ، ظذ بئر زئندان، زةهةرلئك چايانغا ظوخـشايدذ        
ظادةمگـة پةقـةت قورسـاق      . يةم بولئـدئغان بـذ بـةدةننئ سةمرئتئـشكة ظةرزئمةيـدذ          

چإنكئ، ظألگةنـدة   . تويغذدةك يصمةك، ظذچئسئغا سالغئدةك جةندة بولسئال كذپاية      
مـةن بةنـدئنئث خئزمئتئنـئ قئلماميـةن دصـگةن          . هةممة ظادةم ظوخشاش بولئـدذ    

پ، ظئلئگنئث تـةكلئپئنئ يةنـة       سأزلةرنئ قئلئ  -مةزمذندا ناهايئتئ نذرغذن گةپ   
  :ظاخئرئدا. بئر قصتئم رةت قئلدئ

 مصنئث ظةقئدةم ؤة چإشةنچةم شذ، مةندة بذنئثدئن باشـقا سـئلةرگة نـةپ              -
ظئلئگ مئنئ تةثرئگة تاپشذرذپ ظأزإمنئث ظئختئيارئغا      . بةرگئدةك قابئليةت يوق  

ئ سةن يصنئمغا كصلئپ كأپ جةبئر چةكتئث، مـةن ظإچـإن كـأثإلثن           . قويسذن
  . دصدئ-قةلبئثدئكئ ظورنذمدئن مصنئ يئراق  قئلمئغايسةن،. بئظارام قئلما

سـأزلئرئثنئ ظئلئگكـة    . بذنئثغا مةندة نصمة ظامـال    .  سأزلئرئثنئ ظاثلئدئم  -
 دصــدئ -ظايئثــدا ظذنتذمئغايــسةن،ظةينــةن يةتكإزئمــةن، مــصنئ ؤة ظئلئگنــئ دذ 

  .ظأگدإملئش ؤة خوشلئشئپ ظوردئغا قايتئپ كةتتئ
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      **       *  
كإنتذغدئ ظئلئگ ظأگدإملئشنئث قانداق سـأز ظـصلئپ كصلئـشئنئ كإتـإپ            

ظةتئـسئ ظةتئگةنـدة ظأگـدإملئش ظوردئغـا كئرئـپ، كإنتذغـدئ            . ظولتذرغان ظئدئ 
  .ظئلئگكة ظةهؤالنئ بئرمذ بئر مةلذم قئلدئ

 -گـصپئنئ دةپتـذ،    ظذنئثدئن ظاغرئنئشقا بوملايدذ، ظذمذ كأثلئدئكئ راست        -
ظأزئمئزنئمـذ  .  بئز هازئر ظأزئمئزگة ظـأزإمئز زذلـذم قئلئـؤاتئمئز         -دصدئ ظئلئگ، 

قارئغاندا . ظذ راستئنال سةگةك ظئكةن   . رةجنئتتذق، ظذ زاتنئمذ پاراكةندة قئلدذق    
  . ظذنئ بذ يةرگة كةلتإرگئلئ بوملايدئغاندةك تذرئدذ

ــاز تئنئؤصــلئپ، ظودغذرمئــشنئ چاقئرئــشتئكئ مذددئظاســئنئ   ظئلئــگ بئــر ظ
  : مذنداق دصدئظاشكارئالپ

ــأثإلمنئ     - ــذ ك ــذددئظا، ظ ــشئمدئكئ م ــئ چاقئرئ ــذ زاتن ــدإملئش ظ ــةي ظأگ ظ
ظويغئتئپ، ظةلگة ياخشئلئق قئلئشئم ظإچإن سـةؤةبچئ بـوالرمئكئن دصـگةندئن           

سةن ظئككئ ظارئـدا    . ظةمدئ ظذنئ زورالشقا بوملايدئغاندةك تذرئدذ    . ظئبارةت ظئدئ 
بئر ظئشنئ قئلئـپ    .  تذرايلئ كأپ جاپا چةكتئث، بئر مةزگئل بذ ظئشنئ قذيذپ       

. ظذنئثدئن نةپ كأرإشكة كأز يةمتئسة، ظذنئ ؤاقتئنچة تاشالپ قويـذش كـصرةك           
ظـذ زات   .  پةيلئ شذ، قوغلئـساث قاچئـدذ، قاچـساث قوغاليـدذ          -بذ دذنيانئث خذي  

  .ياخشئراق ظويلئنئپ بذ تةرةپكة كصلئشنئ ظئختئيار قئلئپ قاالمدذ تصخئ
ــدئن  كــص  ــذرذپ،  ظئلئــگ ســأزئنئ تإگةتكةن يئن، ظأگــدإملئش ظورنئــدئن ت

شذ قصتئمقئ ظئشتئن كـصيئن يةنـة بئـر قانچـة كـإن             . ظوردئدئن چئقئپ كةتتئ  
 كـةينئنئ بئـر ظـاز مـذالهئزة قئلئـپ           -ظئلئگ ظئشالرنئث ظالـدئ   . ظأتإپ كةتتئ 

كأرگةندئن كصيئن ظذنئث كاللئسئدا باشقئچة بئر خئيال پةيدا بولدئ ؤة دةرهال           
  .رئغا كصلئشئگة ظةمئر قئلدئظأگدإملئشنئث ظأز هوزذ
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 كإنتذغدئ ظئلئگنئث ظودغذرمئشنئ ظإچئنچئ. 24
  قصتئم دةؤةت قئلغانلئقئ

ظئلئگنئث ظةمرئگة بئناظةن ظأگدإملئش ظوردئغا كئرئپ قذللـذق بئلـةن قـول            
  .باغالپ تذردئ

 - دصـدئ ظئلئـگ،    - ظأگدإملئش، سةن ماثا يةنة بئر ظئش قئلئپ بةرگئن،        -
مــصنئث ظارزذيــذم قامنئــدئ، ظةمــدئ . صنئمغا كةملئــدئقاياشــئثنئ چاقئرتــسام يــ

ظـذ كصلئـشنئ    . باشقئچة يول بئلةن ظذنئث دئدارئنئ كأرإشـنئ ظئـزدةپ قالـدئم          
خالئمئسا مةن ظإزإم بصرئپ ظذنئ زئيارةت قئالي، ظةگـةر كصلئـشنئ خـاالپ قالـسا              

ظـذنئث بئلـةن سئردئـشئپ كأثإلمـدئكئ        . ظذنئ تذتذپ قاملاسلئققا ؤةدة بـصرةي     
توزانالر سإزإلسة، ماثا پايدا كةلتإرگةن بولئـدذ، بـذ ظئـشتئن ظذنئثغئمـذ              -چاث

  .هصچقانداق زئيان يوق
 - دصدئ ظأگـدإملئش،   - ظةي ظالئيلئرئ، مانا بذ سأزإث ظاقئالنئلئك بولدئ،       -

ظالئيلئرئ، خااليدئغان بولساث بذ ظئشنئ ظأزإم      . بولدئ، بذ ظئشقا مانا مةن تةييار     
 دةؤةت قئلئپ، قصشئثغا باشالپ كصلةي، بـذ ظئـشنئ          بةجا كةلتإرةي، مةن ظذنئ   
  .چوقذم ؤذجذدقا چئقئرئمةن

  .ظأگدإملئش ظئلئگكة يذقذرئقئ ؤةدئلةرنئ بصرئپ ظوردئدئن چئقتئ
  

*       *       * 
ــصتئكاپ ظإســتئدة ظئــدئ   ــدا ظ ــاغ غارئ ــذرمئش ت . ظئــشئك چــصكئلدئ. ظودغ

ان ظأگدإملئــشنئ ظـذ كــأز ظالدئـدا تـذرغ   . ظودغـذرمئش قوپـذپ ظئــشئكنئ ظـاچتئ   
  :كأرإپ ظةجةبلةندئ



  http://www.bilik.cn                                        بوۋام شۇنداق ئۈگهتكهن

 )يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇق:ئاپتۇرى(   بوۋام شۇنداق ئۆگهتكهن-بىلىك ئېلىكترونلۇق كىتابالر مهجمۇئهسى
 

135

 ظأزإثنئ  - دصدئ ظذ،  -ظةي قصرئندئشئم، سةن ظئشنئ بةك ظذزارتئؤةتتئث،     -
ظئچكئـرئ  . نصمانچة زورمذزور قئينايـسةن، مـةن بئلـةن نـصمانچة قارشلئشئـسةن           

  .كصلئپ مةقسئتئثنئ ظصيتقئن
 دصدئ ظأگـدإملئش ظوچـذق      - هةي قصرئندئشئم، بذنداق قاپئقئثنئ تإرمة،     -
بذ نأؤةت ظئلئـگ مـصنئ باشـقا        .  ظالدئ بئلةن سأزإمنئ ظاثال    -أثإلإلك بئلةن، ك

هةرقانـداق ظئـشنئث    . بئر ظئش بئلةن ظةؤةتتئ، ظةمدئ مصنئ ظـذياتقا قـوميئغئن         
هصچ ظئشنئ ظألچئمئدئن ظاشذرؤةمتة، ظألچئمئ     : ظاقئلالر بذهةقتة . چصكئ بذلئدذ 

ث ظـألچئمئ، ظذسـذلئ،     بذزذلسا ظئشئث چـصكئگة يةمتةيـدذ، هةرقانـداق ظئـشنئ         
. دصيئشكةنغذ. ظئشالر ظوتتذرا هال بولغاندئال ظصسةنلئك بولئدذ     . قاظئدئسئ بولئدذ 

ظئلئگ بذرذنقئ تةلةپلئرئدئن ؤاز كصچئپ پةقةت سصنئ زئيارةت ظإچإنال تةكلئپ          
 يألـةك   -سةن بارامسةن، ظـذ كـصلةمدذ، قانـداقال بولـسذن، ظـذنئثغا يـار             . قئلدئ
ئتئ ياخـشئ سـذلتان، ظـذ يوقـسذل، كةمبةغةللةرگـة بـةك             ظئلئگمذ ناهاي . بولغئن

  .كأيإمچان
 دصـدئ ظودغـذرمئش ظئـشنئث تـةكتئنئ       - هة، بذ سـأز ظةقئلگـة مـذؤاپئق،        -

 قصرئنداشالرنئث ظأز ظارا زئيارةت قئلئشئ ظةلؤةتتة توغرا، بذ سـأزإثگة           -بئلئپ،
رمةي، ظذ  بولدئ ظأزإمال باراي، ظذنئ جاپا چةكتإ     . تةن بئرئپ بوينذمنئ ظصگئمةن   

ــصنئث      ــصرئپ م ــپ ب ــةن قايتئ ــذغئ، س ــةلقنئث ظذل ــصگئ، خ ــةلنئث ب ــگةن ظ دص
ــدذرغئن  ــذنئ ؤاقئپالن ــدئن ظ ــذ چإشــكةندة ســصنئث  . بارئدئغانلئقئم ــةن قاراثغ م

كإنــدإزئ بارســام كئــشئلةر كةينئمگــة كئرئؤالئــدذ، هــةرخئل . ظأيإثگــة بــاراي
مـةن بارغانـدئن    نئ  قالغان گـةپ  .  سأزلةرنئ قئلئپ ظأزلئرئنئ ظوتقا ظاتئدذ     -گةپلةر

  .كصيئن دئيئشةرمئز
 - دصدئ ظأگدإملئش خذشـال بذلـذپ،      - بذ ظئنتايئن خةيرلئك ظئش بولدئ،     -
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  .مةن بصرئپ ظئلئگنئ خذرسةن قئالي
ظأگـدإملئش خذشـال هالـدا قايتئـپ        . ظئككئ قصرئنداش شذنداق كصلئـشتئ    

  .بصرئپ ظئلئگكة خةؤةر قئلدئ
 ظذنئث ؤةدئسئ سـةن     -لئگ، دصدئ ظئ  - بذ ظئشلئرئث بةك ياخشئ بولدئ،     -

. بذ ظئش ظإچإن خصلئ ظـةجئر قئلـدئث       . ظصيتقاندةك راست بولسا ظئدئ ظئالهئم    
سةن بـصرئپ، ظـذ كصلئـشئ هامـان ماثـا خـةؤةر          . تئلئكئم ظذرذندئلئدئغان بولدئ  
  .قئلغئن، مةن ظادةم ظةؤةتئمةن

ــشنئث ظأيئگــة كئرئــپ    ــذرمئش ظأگدإملئ ــدا ظودغ ــاش قارايغان ــگةندةك، ق دص
ــذالر قئــزغئن ساالمالشــتئكةلــدئ،  ــدئغا ياخــشئ  . ظ ظأگــدإملئش زاهئتنئــث ظال

ظئلئگكة خةؤةرچئ ظةؤةتتئ، ظئلئـگ دةرهـال       . غئزاالرنئ كةلتإرإپ غئزاالندذردئ  
 .ظادةم ظةؤةتئپ ظودغذرمئشنئ ظوردئغا تةكلئپ قئلدئ
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كإنتذغدئ ظئلئگنئث ظودغذرمئش بئلةن كإرإشكةنلئكئ، . 25
  ئگكةنةسئهةت قئلغانلئقئظودغذرمئشنئث ظئل

ــدئ ظئلئگنئـــث ظـــةمرئ بئلـــةن ظودغـــذرمئش ظأگدإملئـــشنئث       كإنتذغـ
ظئلئـگ  . ظئلئگ ظـذالرنئ قئـزغئن قارشـئ ظالـدئ        . هةمراهلئقئدا ظوردئغا كةلدئ  

  .ظاؤؤال ساالم قئلدئ، ظودغذرمئش ساالمنئ ظئلئگ ظالدئ
رئپ  ظةي قةدئرلئك زات، پئيادة بذ يةرگة كصلئپ كأپ جاپا چةكتئث، هـص            -

  . دةپ ظأزرة ظصيتتئ ظئلئگ-چارچئدئث،
 ظالئيلئرئ، سصنئ كـأرإش بئلـةنال تارتقـان جاپـايئم ظذنتذلـذپ، هاردذقـذم               -
ظـادةم بئـر ظئـشقا ظـأز        . مـةن ظالـدئثغا ظـأز ظئختئيـارئم بئلـةن كةلـدئم           . چئقتئ

  . دصدئ ظودغذرمئش-هاردذق هصس قئلمايدذ،خاهئشئ بئلةن قةدةم قويسا 
 ظأز خاهئشئم   - دصدئ ظئلئگ،  -دئن بئر ظئشنئ سوراي،    ظذنداق بولسا سةن   -

بئلةن كةلدئم دةيسةن، نصمة ظإچإن مصنئ كأرإپ ساالم قئلمايـسةن؟ بئلـسةث،             
ساالم قئلئشنئث پـةزئلئتئ ظئنتـايئن چـوث، كـئم ظالـدئ بئلـةن سـاالم قئلـسا،          

  .پةزئلةت يولئنئ ظاچقان بولئدذ
 دصدئ ظودغذرمئش   -لمئدئم، ظالئيلئرئ، مةن بئلئپ تذرذپ ظاؤؤال ساالم قئ       -

 توغرا، ساالم دصـگةن كئـشئ ظإچـإن سـاالمةتلئك يـولئ، سـاالم               -چإشةندإرإپ،
ساالم هةم ظةمئنلئك يـولئ،     . قئلئشقاندا ساالمةتلئكنئث ظذلئنئ سالغئلئ بولئدذ    

سـاالم  . چإنكئ، ساالم قئلغـذچئ سـاالمةت بولئـدذ       . ساالمدئن جان ظةمئن تاپئدذ   
ظذلـذغالر  . بذنئثمذ يةنة قاظئدئـسئ بـار     . دئن ساقاليدذ كئشئلةرنئث زئيانكةشلئكئ 

ــةر     ــدذ، كئچئكل ــذق بولئ ــئش يولل ــسا ظ ــة ســاالم قئل ــةن كئچئكلةرگ ــدئ بئل ظال
يةنـة  . شذثا، پذقراالر خانغا ظاؤؤال سـاالم قئلمايـدذ       . ظذلذغالرنئث سأزئنئ تذتئدذ  
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بئـــر ســـةؤةب، مـــةن يـــةنئال ظةنـــسئرةپ تـــذرغان ظئـــدئم، ســـصنئ گـــصپئدئن 
سـالئمئثدئن كـصيئن، سـةندئن      . غئدئ، دصگةن تةشؤئشئم بـار ظئـدئ      يصنئؤاملئ

  .ياخشئلئققا ظئرئشئدئغانلئقئمغا تامامةن ظئشةندئم
 دصـدئ   - بةگ ظإچإن دصـگةن سـأزئدئن يـصنئؤصلئش تولئمـذ يامـان ظـئش،              -

كـونئالر  .  بةگ سأزئدئن يـصنئؤالئدئغان بولـسا ظذلذغلـذقئنئ يوقئتئـدذ          -ظئلئگ،
. ئدئن يانـسا، بةختمـذ ظذنئثـدئن يانئـدذ، دصـگةن          كـئم سـأز   : نةسئهةت قئلئپ 

هــةقئقئي ظةركــةك ســأزئدئن يامنايــدذ، . ظادةمنئــث ظــةث ظةسكئــسئ يالغانچئــدذر
  .ظةر ظةركةك ظةمةس، ظأزئمذ ظةمةس سأزئدئن يانغان

ئثغـا سـصنئ    شـذثا، هوزذر  .  ظالئيلئرئ، مةن پةزئلةتلئرئثدئن خةؤةر تاپقان     -
بإگـإن ياخـشئلئق قئلئـپ      . يامان يول تـذمتا   هةرگئز  . زئيارةت قئلغئلئ كةلدئم  

 دصدئ  -ظةلنئث يإكئنئ كأتإرسةث، تاثنا بئر كإنئ ظذنئث مذكاپاتئنئ ظالئسةن،        
  .ظودغذرمئش

ــذغ زات، - ــك ظذل ــةي بئلئملئ ــگ،- ظ ــدئ ظئلئ ــذمنئ - دص ــشئلئققا قول  ياخ
پةزئلةت سـاثا   . ظذزئتئشئم ظإچإن مةندئن ياخشئ نةسئهةتلئرئثنئ ظايئمئغايسةن     

.  هةرئكئتئثمذ نام شةرئپئثگة مذناسئپ ظئكـةن      -ةم بولغان ظئكةن، سأز   مذجةسس
  .هصكمةت دذرلئرئثنئ تأكإپ، قةلبئمنئ ظويغاتقئن

دذكـان  .  ظةي ظةلنئث بصگئ، ظادةمگة تاشقئ سـإرئتئگة قـاراپ باهـا بةرمـة             -
ــدا ســودئدئن ظةســةر،    ــصزةلگةن بئلــةن دذكان كئــشئلةرنئ مةپتــذن قئلغــذدةك ب

ــوق  ــةؤةر ي ــدئن خ ــةم،   پايدئ ــإزئ هةرقانچــة كأرك ــذننئث ســرتقئ ي ــسا، قوغ  بول
پــذراقلئق، چئرايلئــق بولغــان بئلــةن تــةمئ بوملئــسا، ظذنئثــدئن ؤاز كــصچئش  

تصــشئثنئ پــةردازالپ بويئغئچــة، : شــذثا، قــةلبئ ظويغانغــان كئــشئلةر. كــصرةك
ظئچئ قذرذق بولـسا، تاشـقئ   . ظئچئثنئ بصزة، هةممة ظإستإنإلك ظئچكة مةنسذپ  
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  .ئيةتسئز، دصيئشكةنبصزةكمذ ظةمه
كإنتذغدئ ظئلئگ ظودغذرمئشنئث پاراسةت بئلةن تولغان، هةقئقـةت تـصمئپ    

  :تذرغان سأزلئرئدئن بةك سأيإندئ ؤة
ظةمـدئ سـاخاؤةتلئك سـأزلئرئث      .  ظالال بارچة ياخشئلئقنئ ساثا ظاتا قئلئپتذ      -

 يإلـةك   -مـصنئث نذسـرةت يـولئنئ ظصچئـشئمغا يـار         . بئلةن ماثا تةربئية قئلغـئن    
  .ولغئنب

 ظئــدراك قذشــئنئ دألــةت ظئــشلئرئ ظإســتئدة پــةرؤاز  -ظودغــذرمئش ظــةقئل
  :قئلدذرذپ، دألةتنئث ساظادةت يولئنئ مذنداق قذردئ

 نةسئهةتلئرئمنئث زأرإريئتئ نـصمة؟  - ظةي ظةلنئث باشپاناهئ، مصنئث پةند    -
بذ دذنيا ؤة زامانداشلئرئثنئث ظأزئ ظةث ياخشئ تةربئية قئلغذچئ ظةمةمسـذ؟ بـذ             

 نئ بةگلةرنئ قصرئتتئ، ظذنئث سصنئ هةم يةپ كـصتئدئغانلئقئنئ          -ونا دذنيا نئ  ك
ظأتكةنكئلةر قايسئ ظئشتئن شادالنغان بولسا شذ ظئشنئ قئل،        . ظويلئساثال كذپاية 

هـةرگئز  . قايسئ ظئش ظذالرنئ پذشاميانغا قويغان بولسا دةرهال ظذ ظئشتئن يالتـاي          
  .ظأمرإثنئ، پذرسةتنئ قولدئن بصرئپ قوميا

  :ظودغذرمئش يةنة مذنداق دصدئ
 بةگلئكئم ظذزذن زامانالر داؤامالشسذن دصـسةث، تـوغرا بـول، ظادئـل قانـذن               -
مةن بةگ دةپ ظأزإثنئ چوث تذمتا، بذ ظـوردا سـارايالر سـاثا تةظةللـذق               . يإرگإز

ــدذ     ــصيئنكئلةرگة قالئ ــةندئن ك ــامئنئ س ــذ ه ــةس، ظ ــتئدئكئ  . ظةم ــةلق ظإس خ
ظـةلنئ  .  هةؤةسـكة بـصرئلمة    -هـاؤايئ . ظويغاق بول . مةجبذريئتئثنئ ظذنتذپ قاملا  

نةرسـة كئـر بولـسا سـذ بئلـةن          . تإزةميةن دةيدئكةنـسةن ظـاؤؤال ظـأزإثنئ تـإزة        
  تازئلئغئلئ بولئدذ، ظةگةر سذ بذلغانسا قانداق تازئلئغئلئ بذلئدذ؟ 

  :ظودغذرمئش يةنة مذنداق دصدئ
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ئ ظادةملـةرنئ   ياخـش .  ظئش قئلغاندا غةزةپلةمنـة، ظالـدئرئماي ظـويالپ قئـل          -
 قايغذ قئلما، ظـأإلمنئ     -كأپ غةم . يامانالرنئ يصقئن يذالمتا  . ظأزإثگة يصقئن تذت  

سـةن بئـر تـصؤئپقا ظوخشايـسةن، خـةلق ظارئـسئدئكئ كصـسةللةرنئ              . هةم ظذنتذما 
 پاراسئتئ،  -بئلئملئكلةر خارلئنئؤاتئدذ، ظذالرنئث ظةقئل   .  كصسئل داؤاال  -ظإزإل

ئقالر كصكةچ بذلذپ ظصغئز ظاچاملـاس بولـدئ، ظـةل          ظةقئلل. بئلئمئ هاقارةتلةندئ 
ياؤاشـالر دةپـسةندة بذلـذپ      . ظئچئدة يارئماس، پةس كئشئلةر كأپئيئـپ كـةتتئ       

 مةرد  -مةي بئلةن يإزئنئ يذيئدئغان مةلظذنالر باتذر     . بصشئنئ كأتإرةملةس بولدئ  
خـةلقتئن  . كئشئلةرنئث كأثلئ تئلئدئن باشقئچة بذلـذپ كـةتتئ       . ظاتئلئؤاتئدذ

قصرئنداشالر يصقئنلئقنئ تاشالشتئ، دوسـتالر     . ا كأتإرإإلپ جاپا غالئب كةلدئ    ؤاپ
 نـادانالر  - ظةخالق قاملئـدئ، قوپـال    -كئچئكلةردة ظةدةپ . ساداقةتنئ تةرك ظةتتئ  

، هةممة يصقئنلئق پذل ظإچـإنال بذلئؤاتئـدذ        كأپئيئپ پةزئلةت ظئگئلرئ ظازايدئ   
ة پـذل كـأپ بولـسا شـذنئثغا         هةم ظادةملةر پذلنئث قذلئ بذلـذپ كـةتتئ، كئمـد         

 نئـزام   -هةقئقةت ظإچـإن دذرذس ظـئش قئلغـانالر قـصنئ؟ قانـذن           . بذيذن ظةگدئ 
بـذ ظـصغئر كصـسةلنئ تـوغرا      . ظأزگئرئپ، ظاق بئلةن قارا پةرقسئز بذلـذپ كـةتتئ        

بـذ  . بذنئث سورئقئنئ تارمتـاق تـةس     . داؤالئمئساث خةلقئثنئث ظاپئتئ بولئسةن   
  . ياخشئ جاؤاب تةييارلئغئنجاؤابكارلئقتئن قذتذلذش ظإچإن

  مةسظذلئيةتچان بول: تةنبئه
ظةي ظوغذل، سةن مذشذ جةمظئيةتنئث بئر ظةزاسئ ظئكةنـسةن، جةمظئيةتتـة           
بئر كئشئلئك ظورنذث، هوقذقـذث بذلـذپال قاملـاي، بـةلكئ ظإتةشـكة تصگئـشلئك               

جةمظئيـةتنئث ياخـشئ    . مةسظذلئيئتئث ؤ مةجبذريئتئث بارلئقئنئ ظذنتـذپ قاملـا       
شــئ ســصنئث تذرمذشــئثغا، روهئــي هالئتئثگــة ؤة غايةثگــة تةســئر قئلئــپال بذلذ

قاملــاي، جةمظئيــةتنئث ناچــار بذلئــشئمذ كئــشئلئك ظــةخالق نئزاملئرئنئــث       
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ــذن ــةربئر   -بذزذلذشــئ، قان ــا قذيذملاســلئقئمذ ســصنئث ه ــوغرا يولغ  تإزإمنئــث ت
. ذقةدئمئثگة تةسئر قئلئپ، ظئلگئرئلةش يولذثدئكئ بئر توسذق بذلـذپ تذرئـد          

ــذ      ــاي، جةمظئيةتكئمـ ــذپ قاملـ ــظذل بذلـ ــأزإثگئال مةسـ ــةن، ظـ ــذنداق ظئكـ شـ
 -ظةتراپئثـدئكئ كئـشئلةر ظـذرذق     . مةسظذلئيةتچان پوزذتسئية تذتذشـذث كـصرةك     

 بذرادةرلئرئث بولسذن، ساؤاقداشـلئرئث بولـسذن،       -تذغقانلئرئث بولسذن، دوست  
 ظـذالرغا   ظذالرنئث ياخشئ ظـئش، ياخـشئ هةرئكـةتلئرئ بولـسا ظـذالرنئ قـولالش،             

ظةگةر ظذالردئن ناچار ظئشالرنئ،    . ياردةم بصرئش، ظذالرغا ظئلهام بصرئش تةرةپتة بول      
بايقاپ قالغئدةك بولساث، مةسظذلئيةتچانلئق    ظةخالقسئزلئقالرنئ، يامان ظادةتلةرنئ    

ــة     ــأزإثنئ چةتت ــلئپ، ظ ــئهةتگذي بذلئؤص ــةرگئز نةس ــوس، ه ــذالرنئ ت ــةن ظ بئل
ئي تةلـةپچان بواللئـساث، ظانـدئن جةمظئيةتكـة         ظأزإثگـة هـةقئق   . قالدذرذپ قوميـا  

  .مةسظذل بوالاليسةن
 تإزإمگة خئالپ ظئشالر سـادئر بولغـان        -ظأزإثدة ظئجتئماظئي ظةخالققا، قانذن   

كارئـث  «بولسا، باشـقئالرنئث يـاردئمئنئ قذبـذل قئلئـشقا تـةييار بـول، هـةرگئز                
ــصمة ــذمتا  » ن ــسئية ت ــار پوزذت ــقئالرنئث ظةخال . دةپ ظئنك ــذبادا باش ــسئزلئق، م ق

 هةرئكـةتلئرئنئ بايقئـساث هـةرگئز    -قانذنسئزلئق ؤة جةمظئيةتكـة زئيـانلئق ظـئش     
بـذ ظـذالرنئ قوللئغـانلئق      . دةپ پةرؤاسـئز قارئمـا    » كارئم نـصمة  «سإكإت قئلما،   

بذ دذنيادا بئر كئم بئلةن بئر كئمنئث كـارئ بوملايـدئغان بولـسا،             . بئلةن باراؤةر 
بئرئنئــث . ةمظئيــةت بذلــذپ تــذراملايتتئبــذ دذنيــا هــةقئقئي مةنئــسئ بئلــةن ج

كاساپئتئ مئثغا، بئر سصسئق ظامذت بئـر سـصؤةت ظامـذتنئ سصـسئتئپتذ دصـگةن               
ظةگـةر يامانالرغـا يـول قذيذلذؤةرسـة، جةمظئيـةتنئ يامـانلئق قـاپالپ              . گةپ بارغـذ  
جةمظئيةتتئكئ هةر بئر ظادةمنئـث جانئجـان       . ، ياخشئالرغا كإن بوملايدذ   -كصتئدذ

شـذثا بئـر    . اشقئالرنئث مةنپةظئتئ بئلةن ظأز ظارا باغلئنئپ كةتكـةن       مةنپةظئتئ ب 
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بـــةلكئ پإتـــإن . ظادةمنئـــث ناچـــارلئقئ هةرگئزمـــذ ظـــأزئ بئلـــةنال كةمتةيـــدذ
ظةلؤةتتة بـذ هـال،     . جةمظئيةتنئث نذرمال تةرتئپئگة بةلگئلئك تةسئر كأرسئتئدذ     

بذلذش هوقذقئ   يامان ظئشلئرئغا باشقئالرنئث مةسظذل      -هةر بئر ظادةمنئث ياخشئ   
  .بارلئقئنئ كأرسئتئپ بصرئدذ

ــاظئ    ــر ظئجتئم ــگةن بئ ــةت دص ــانجةمظئي ــإزإمئ،  . قورغ ــة ت ــدة ظاظئل ظاظئلئ
هــةربئر . جةمظئيةتتــة جةمظئيــةت تــإزإمئ، مةكتةپتــة مةكتــةپ تــإزإمئ بولئــدذ 

ــر  ــاؤاتقانالر بئ ــدا ياش ــدذ -قاتالم ــظذل بذلئ ــة مةس ــا.  بئرئگ ــا،  -ظات ــا بالئلئرئغ  ظان
شذنئث بئلـةن بئـر     . قداشلئرئغا، دوستالر دوستلئرئغا دصگةندةك   ساؤاقداشالر ساؤا 

ظوغلذم، بـذ مةسـظذلئيةتچانلئقتئن    . زةجنئرسئمان ظئجتئماظئ قورغان بةرپا بولئدذ    
  .هةرگئز ظأزإثنئ تارمتا

  
*       *       * 
  :ظودغذرمئش نةسئهةتنئ داؤامالشتذرماقتا ظئدئ

ظئنــساننئث . ئ چــاچ ظــةي ظئلئــگ، بــذ دذنياغــا ياخــشئلئق ظــذرذقئن     -
شـذثا گـةپنئ ظـازراق      . ظئزدةيدئغئنئمذ ؤة ظاخئرئدا ظئرئشئدئغئنئمذ ياخـشئ نـام       

تذل خوتذن، يصتئم ظوغذلالرغا نةزةر سـال،       . قئلئپ، ياخشئ ظئشنئ كأپرةك قئل    
بـةگ دصـگةن    . ظاچ كأز كئشئلةرگة هوقـذق بةرمـة      . ظذالرنئث هالئدئن خةؤةر ظال   

 -بةگلـةر ظالتـذن   . اظادةت كةلتإرإشـئ كـصرةك    ساظادةت دصـمةكتذر، ظـذ خةلققـة سـ        
  كإمإش كانئدذر، بذ كاننئ قازغانالر باي بوملئسا بوالمدذ؟

  :ظذ يةنة مذنداق دصدئ
خـةلقئث  .  ظةي هأكإمـدار، خةلقئثگـة قذياشـتةك يـورذق ؤة ظئللئـق بـول              -

خةلق ساثا تاپشذرذلغان   .  ظئچمةكتئن خاتئرجةم بولسذن   -سصنئث سايةثدة يصمةك  
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ظـاچ كـأزإلك بئلـةن      . بذ ظامانةتنئ ياخـشئ قوغـداش سـصنئث بذرچـذث         ظامانةت،  
 دذنياســئنئ يصغئؤالــسامثذ، ظاخئرئــدا قــارا تــذپراق كــأز -پإتــإن دذنيانئــث مــال

  . دذنياغا توميايسةن-چاناقلئرئثنئ تولدذرمئغئچة مال
ــپ،     ــئهةتلةرنئ قئلئ ــأپ نةس ــايئتئ ك ــذرمئش ناه ــئهةت  «ظودغ ــوغرا نةس ت

. دةپ سـأزئنئ تإگـةتتئ    » زلئرئمگة ظةمةل قئلغايـسةن   كئشئلةرگة پايدئلئق، سأ  
ــدئ ؤة        ــاش ظال ــق ي ــة لئ ــئرلئنئپ كأزلئرئگ ــدإملئش تةس ــةن ظأگ ــگ بئل ظئلئ

  .ظودغذرمئشتئن ظأزئگة قذتلذق دذظا بصرئشئنئ تةلةپ قئلدئ
ظودغذرمئش قذتلذق دذظاالرنئ قئلغاندئن كصيئن يةنـة نذرغـذن نةسـئهةتلةرنئ           

  :قئلدئ ؤة ظاخئرئدا
أزنئ تذتاملاي كأپ سأزلةپ قويدذم، سـأزإم ظازلئمئـدئ، لـصكئن            تئلئم س  -

ســأزنئث پايدئــسئ ظــذنئ كــأپ دةؤصلئــشتا يــاكئ . قئممئتــئ كةملئــدئ بولغــاي
هةيرةتتة قصلئپ كأپ ظاثالشتا ظةمةس، بةلكئ ظاز بولسئمذ قئممئتئ بـار سـأزنئ             
سأزلةشــتة ؤة ظاثلئغــان ســأزنئ كأثإلــدة تذتــذپ، ظةمــةل قئلئــپ تــوغرا يولــدا 

  . مصثئشتا
ــشةلدئ   ــشقا تةم ــذپ مصثئ ــدئن قوپ ــذرمئش ظورنئ ــذنئث  . ظودغ ــدئ ظ كإنتذغ

مـذالزئمالر هـةر    . دصـدئ » ظازراق ظولتذرغئن، غئزا كةلتإرسذن   «قولئدئن تذتذپ   
  .تإرإلك غئزاالرنئ داستئخانغا تئزئشتئ

 دصـدئ   - ظةي ياخـشئ كئـشئ، يـصمةكلئكلةردئن ظـازراق تـصتئپ بـاققئن،             -
  .ظئلئگ

مغا قول سذنذپ هةرخئل يصمةكلئكلةرگة ظازراق ظصغئز تةگكةن        ظودغذرمئش تاظا 
ظاندئن تاماقتئن قولئنئ تارتئـپ ظالالنئـث نـامئنئ ظاتـاپ           . بولدئ، كأپ يصمئدئ  

  .شإكإر قئلدئ
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ظئلئگ كةينئـدئن   . ظودغذرمئش ظئلئگ بئلةن خوشلئشئپ ظوردئدئن چئقتئ     
دإملئش ظأگـ . چئقئپ ظذزئتئپ قويدئ، ظئككـئ زات قذچاقلئـشئپ خوشالشـتئ         

  .ظذنئث قولئنئ سأيإپ خصلئ يةرگئچة ظذزئتئپ باردئ
ظذ ظأزئنئـث   . ظئلئگ ظودغذرمئش بئلةن ظذچراشقاندئن كصيئن، غةمگة پاتتئ      

ظإســتئدئكئ مةســظذلئيةتنئث ظــصغئرلئقئنئ تــصخئمذ چوثقــذر هــصس قئلغانــدةك 
  :ظذ ظأگدإملئشكة. ظئدئ
 بئر ظـذچام، بئـرال      مصنئثمذ.  ظةمدئ يصگةن ظصشئم زةهةر بولئدئغان بولدئ      -

ظةمدئ قانداق  . شذنداق تذرذپ پإتإن خةلقنئث يإكئنئ يإدإؤالدئم     . گصلئم بارئ 
  قئلئشئم كصرةك؟

. ظأگدإملئش ظئلئگنئـث سـأزئدئن تـصثئرقاش ظاالمـةتلئرئنئ هـصس قئلـدئ            
ظذنئ بذخئل روهئي بصسئمدئن قذتذلدذرذش ظإچإن، پاراسةت دذلدذلئنئ مئنئـپ   

  .ظإستئدة مذنداق چاپتذردئباشقذرذش تةدبئرئ دألةت 
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ظأگدإملئشنئث ظئلئگكة ظةلنئ ظئدارة قئلئش تةدبئرئ . 26
  هةققئدة مةسلئهةت بةرگةنلئكئ

 پاراسـئتئ، دألـةت باشـقذرذش       -ظأگدإملئش ظالدئ بئلةن ظئلئگنئث ظـةقئل     
ــتإرإپ،     ــارلئقالرنئ مذظةييةنلةش ــذدرةتلئكلئكئ قات ــث ق ــدارئ ؤة دألئتئنئ ظئقتئ

  .كأثلئنئ توختئتئشقا تئرئشتئظئلئگنئث 
 بـذ ظئـشالرنئ     - دصدئ كإنتذغـدئ ظئلئـگ،     - بذ سأزلةرنئ ياخشئ دصدئث،    -

 تاشقئ ظئشالرنئث تـةدبئرئنئ ظوبـدان       -ظئچكئ.  يإلةك بولغئن  -قئلئشتا ماثا يار  
نذرغــذن ظئــشالر تذرذپتــذ، ظــئش . تــإزةيلئ، ظــةلنئ تــصخئمذ رونــاق تاپقــذزايلئ 

بذنـداق تذرسـا قانداقمـذ كـأزإم     . ملةي قالـدئم ظإستئگة ظئش توپلئنئـپ يصتئـشة     
  ظذيقئغا بارسذن؟

 - دصـدئ ظأگـدإملئش،    - ظالئيلئرئ، ظئشالرنئ ظذنچـة سـوزغذلذق ظةمـةس،        -
. قئلئــشقا تصگئــشلئك ظئــشالرنئ قئلــئش كــصرةك، ظارقئغــا ســإرگإإلك ظةمــةس  

بإگـإنكئ ظئـشئثنئ بإگـإن قئلمئـساث،        . بإگإنكئ ظئشنئ ظةتة قئلئمةن دصـمة     
 ظإستئگة ظئش توپلئنئپ قالئدذ، نةتئجئدة      -شلئرئثمذ قوشذلذپ ظئش  ظةتئكئ ظئ 

  .هصچ ظئش قئلئنمايدذ
  بإگإنكئ ظئشئثنئ ظةتئگة قوميا: تةنبئه

لـةردئن تةشـكئل    » ظةتـة «ؤة  » بإگإن«ظوغلذم، هاياتلئق دذنياسئ چةكسئز     
زامــان ؤة ماكانــدئن . تاپقــان مذظةييــةن ؤاقئــت ظئچئــدة مةؤجــذت بذلــذپ تذرئــدذ

بئراق، زامان چةكسئز بولـسئمذ،     . ا هصچقانداق شةيظئ مةؤجذت ظةمةس    مذستةسن
دذنيـادا ؤاقئتنـئ    . بئر ظادةمنئث ظأمرئگة نئـسبةتةن ظـصيتقاندا تولئمـذ چـةكلئك          

ــوق   ــذدرةت ي ــصچقانداق ق ــسذندذرااليدئغان ه ــث  . بوي ــشئلةر ؤاقئتنئ ــذثا، كئ ش
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ت ؤة جـانلئق    هةر قانداق مةؤجذدا  . ظئنتايئن رةهئمسئز ظئكةنلئكئدئن زارلئشئدذ   
هةرقانداق بئر مةؤجـذدات پةيـدا      . ؤاقئتنئث رةهئمسئز چاثگئلئدئن قذتذالملايدذ   

ؤاقئتنئ مةؤجذدئيةت ظالئمئدئكئ هةر    . بذلذشئ بئلةنال ؤاقئتنئث تذتقئنئ بولئدذ    
چـإنكئ، ؤاقئـت هـةر    . قانداق نةرسئنئث قئممئتـئ بئلـةن ظألچةشـكة بوملايـدذ       

زگةرتئؤصتةلةيدذ ؤة يوقئتئؤئتةلةيدذ، شذنداقال    قانداق قئممةتلئك نةرسئلةرنئمذ ظأ   
مةســئلةن، . تــاث قالــدذرارلئق ظصــسئل مأجئزئلةرمــذ ؤاقئــت ظئچئــدة يارئتئلئــدذ

ظئنساننئث هاياتئ ظئنتايئن قئممةتلئك، ظئنسانغا هاياتتئنمـذ قئممـةتلئك نةرسـة           
ظةپـــسذس، بئزنئـــث ظـــةث قئممـــةتلئك بولغـــان هايـــاتئمئزنئ ؤاقئـــت . يـــوق

  .ةيدذيوقئتئؤصتةل
  ظذنداق بولسا، بئز بذ رةهئمسئز ؤاقئتقا قانداق تاقابئل تذراالميئز؟

بذنئث ظإچـإن پةقـةت بئـرال ظامـال بـار، ظـذ بولـسئمذ بئزگـة ظاتـا قئلئنغـان                   
قئممةتلئك ظأمرإمئز ظئچئدئكئ ظأزئمئزگة مةنسذپ بولغان ظالتذندةك قئممةتلئك        

تارئختا، بـذ   . ونترول قئلئش پذرسةتتئن ظإنإمإلك پايدئلنئش ظارقئلئق ؤاقئتنئ ك     
ــا قوشــذلذپ    ــاخئرئ توپئغ ــةر ياشــاپ، ظ ظئنــسانئيةت ظالئمئــدة قانچئلئــك ظادةمل

پةقةت بذالرنئث ظئچئدئن ناهايئتئ ظـاز سـاندئكئ كئـشئلةرال ظأمـإر            ! كةنكةندذ؟
گإلـشئنئدئن، هايــات پذرســئتئدئن پايــدئلنئپ ظئنــسانئيةت ظإچــإن مــةثگإإلك  

ظذالر بذنداق نةتئجئسئ بئلةن بئر تـةرةپتئن       . تئظةثگإشتةرلةرنئ قالدذرذپ كةت  
ظأزئنئث مةؤجذتلئقئدئن نئشان قالـدذرذپ كةتكـةن بولـسا، يةنـة بئـر تـةرةپتئن               
ظأزئنئث كإچ قذدرئتئنئ نامايـةن قئلـئش بئلـةن ظئنـسانئيةتكة بـةخت يارئتئـپ               

  .كةتتئ
بئــراق، ظأإلممــذ ظئككــئ خئــل . ظئنــساننئث ظأإلشــئ مــةثگإإلك قانذنيــةت

. بئر خئلئ، يإز ياشقا كئرسئمذ، ظةمةليةتتـة تذغذلـذپال ظألگـةن بولئـدذ            . بولئدذ
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يةنة بئر خئلئ، ظوتتـذز يـاكئ قئرئققـا كئرگـةن  بولـسئمذ خئزئرنئـث يصـشئنئ                  
 -قـارا، ظـذالرنئث بئـرئ، بـذ دذنيـادا نـام           . ياشئغاندةك مةثگإإلك ظأمـإر كأرئـدذ     
ــدئ   ــپ بول ــاپ غايئ ــسئز ياش ــات دةرئخئ . نئشان ــرئ، هاي ــة بئ ــذنداق  يةن ــئ ش ن

ــصؤئلةرنئ    ــسانئالردئكئدةك خاســئيةتلئك م ياشــناتتئكئ، ظذنئثــدئن خــذددئ ظةپ
  .يادئكار قئلئپ كةتتئ

شذنداق ظوغلذم، ؤاقئت ظأزئ بـةخت يارئتاملايـدذ، بـةختنئ يـارئتئش پةقـةت              
ؤةهالةنكئ، ؤاقئـت ظـادةمنئ     . ؤاقئت ظصتئنئ مئنگةن ظادةمنئثال قولئدئن كصلئدذ     

ذرمايـدذ، بـةلكئ ظأزئنئـث تـةرتئپلئك قانـذنيئتئ بئلـةن            بئر دةقئقئمذ ساقالپ ت   
هةرگئزمـذ تإنإگإننئـث تةكرارلئنئـشئ ظةمـةس،        » بإگإن«. ظأتإپ كصتئؤئرئدذ 

شــذنئثدةك . شــذثا ظةجــداتالر ؤاقئتنــئ ظاتقــان ظوققــا، ظاققــان ســذغا ظوخــشاتقان
بــالئلئق دةؤئــر . بــالئلئق ياشــلئققا، ياشــلئق هةرگئزمــذ قــصرئلئققا ظوخــشئمايدذ 

شلئق ظإچإن، ياشلئق قصرئلئق ظإچـإن، پإتـإن هايـاتلئق كةلگإسـئ ظإچـإن              يا
  .ظاساس سالئدذ

كئمكـئ  . ظةگةر ؤاقئت قانذنيئتئنئ چإشةنگةن بولساث، بإگإنإثنئ قةدئرلـة       
بإگإنكئ ظئشنئ ظةتئگة، ظـةتئكئ ظئـشنئ ظأگإنگـة سإرسـة، ظـاخئرقئ هصـسابتا               

ةت بئلةن ظأمرئنئ خازان    هصچقايسئ كإننئث ظئشئنئ قئلئپ ظإلگئرةملةي، نادام     
ظـأز ظئلكئثـدئكئ ؤاقئتنـئ ظإنـإمإلك تئزگئنلئيةملئـسةث، ظأزإثنئمـذ            . قئلئدذ

شـذنئث بئلـةن هاياتنئـث خـذددئ كئچئـك بالئنئـث            . قولدئن بصرئپ قويئـسةن   
بإگـإن  . قولئدئكئ ظويذنچـذققا ظوخـشاش ظةرزئمـةس بئـر نةرسـة بذلـذپ قالئـدذ              

ــإنكئ    ــئؤئتئنئ، بإگ ــةتئنئث مذناس ــةن ظ ــشنئث   بئل ــةتئكئ ظئ ــةن ظ ــئش بئل ظ
باغلئنئشئنئ شـذنداق قئيـاس قئلـساث بولئـدذكئ، بإگـإنكئ دةرسـنئ بإگـإن               

. ظإگإنإپ بذلذشذث، بإگـإنكئ تاپـشذرذقنئ بإگـإن ظئـشلةپ بولذشـذث كـصرةك             
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بإگإنكئ تاپشذرذقذثنئ ظةتئگة قويـساث، ظةتـة بولغانـدا يةنـة ظـذنئث ظةتئـسئگة               
ــوغرا كــصلئدذ چقايــسئ كإننئــث ظئــشئنئ قئلئــپ  نةتئجئــدة هص. قذيذشــذثغا ت

  .بوالملايسةن
ظوغلذم، شذثا ؤاقئتنـئ پذرسـةت دةپ بئـل، ؤاقئتنـئ قئممـةت دةپ بئـل،                

ظـذ سـصنئ هةممـة نةرسـئگة ظصرئـشتإرةلةيدذ هـةم       . ؤاقئتنئ غةنئيمةت دةپ بئل 
» بإگـإن «ؤاقئت چةكسئز بولغئنئ بئلـةن      . هةممة نةرسةثدئن مةهرذم قئالاليدذ   

پذرسـةتنئ  . نئث ظئچئـدة بذلئـدذ    » بإگإن«ةت ظةنة شذ    تولئمذ چةكلئك، پذرس  
پذرسـةت  . ظةث چوث مةهرذملذق دةپ بئل    قولدئن بصرئپ قويذشنئ هاياتئثدئكئ     

  .كةتسة هةرقانچة بصشئثنئ تاشقا ظذرذپمذ ظذنئ قايتذرذؤاالملايسةن
  

*       *       * 
  :ظأگدإملئش سأزئنئ داؤامالشتذرذپ مذنذالرنئ ظةسكةرتتئ

ةلقنئ ظوبدان مذهاپئزةت قئـل، زذلـذم قئلمـا، زذلـذم ظةلگـة ظاپـةت                ظاؤام خ  -
ــصلئدذ  ــصلئپ ك ــدذ   . ظ ــة بأإلنئ ــإچ تةبئقئگ ــةلق ظ ــاؤام خ ــدان  . ظ ــذالرنئ ظوب ظ

بـايالر  . بـذالرنئث بئـرئ بـايالردذر     . پةرقلةندإرإپ مذظامئلة قئلئشقا توغرا كصلئدذ    
ظوتتذرا هـال   . خةلقنئث كإچإلكئ، ظذالردئن كصيئن ظوتتذرا هال كئشئلةر تذرئدذ       

ظـــذالردئن كصيئنكئـــسئ . كئـــشئلةر بـــايالر كأتإرگـــةن يـــإكنئ كأتإرةملةيـــدذ
بـذنئث ظإچـإن   . ظةث ظـاؤؤال بـذالرنئ ظوبـدان ظاسـراش كـصرةك          . كةمبةغةللةردذر

بايالرنئث يإكئنئ ظوتتذرا هالالرغـا يإكلئمـة، ظةگـةر ظـذالرغا ظـصغئر مةسـظذلئيةت               
كةمبةغةللةرگـة ظوتتـذرا    . خارابلئـشئدذ ظارتئپ قويساث هالئدئن كصتئپ پإتإنلةي      

ظذنــداق قئلــساث كةمبةغةللــةر ظــاچلئقتئن ظألئــدذ، . هالالرنئــث يــإكئنئ ظارمتــا
كةمبةغةللـةرنئ كـأپرةك يألئـسةث ظوتتـذرا هـال بذلئؤالئـدذ،            . يئلتئزئ قذرذيـدذ  
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ــصيئؤالئدذ       ــذالر ب ــةث ظ ــئتئ بةرس ــلئش پذرس ــازراق تئنئؤص ــا ظ ــذرا هالالرغ . ظوتت
تذا هالالنـسا، ظوتتـذرا هـالالر بصيئـسا ظـصلئثدة بـايالر كأپئيئـدذ،               كةمبةغةللةر ظوت 
  .دألةمتذ بصيئيدذ

  :ظأگدإملئش يةنة مذنداق دصدئ
بئـرئ، ظـصلئثدة    .  خةلقنئث ظإسـتإثدئكئ هـةقلئرئنئ تذلـذق ظـادا قئـل           -
هـةر داظـئم پـذلنئث      .  كإمإشنئ ساپ قئل، ظارئالمشا پذلنئ بازارغا سـاملا        -ظالتذن
ظئككئنچئـسئ، خةلقئثگـة ظادئـل قانـذن        . تةكـشإرإپ تـذر   نئ   يالغانلئقئ -راست

ظإچإنچئـسئ،  . يإرگإز، بئرئنئث يةنة بئرئگة زذلـذم قئلئـشئنئ ظةلـدئن كأتـإر           
 پاكئز تازئالپ، يولالرنئث بئخةتةرلئكئنئ كاپالةتكـة       -قاراقچئ، بذالثچئالرنئ پاك  

. ولئـدذ ظئگة قئل، ظاندئن سةمنذ خةلقتئن ظإزإثنئث هةققئنئ تةلةپ قئلـساث ب          
بئرئ، يارلئقئثغا هأرمـةت قئلئـپ،      . سصنئثمذ خةلقتة مذنداق ظإچ هةققئث بار     

ــسذن  ــرا قئل ــدا    . ظئج ــاي ؤاقتئ ــذپ قامل ــةققئنئ تذت ــة ه ــسئ، خةزئن ظئككئنچئ
ظإچإنچئسئ، سةن دوست بولغانغا دوست، دإمشةن بولغانغا دإمشةن        . تاپشذرسذن

  .بول
ــة ظأزرئخــاهلئق   ــصيتتئظأگــدإملئش ســأزئنئ تإگئتئــپ ظئلئگك ظئلئــگ .  ظ

. سإيإنإپ ظأگدإملئش كأرسةتكةن تةدبئر بويئچة ظئش تذتئدئغانلئقئنئ ظـصيتتئ      
  .ظأگدإملئش خوشلئشئپ ظوردئدئن قايتئپ چئقتئ

ــصلئپ، زور     ــة ك ــذ غةيرةتك ــگ يةنئم ــدئ ظئلئ ــصيئن، كإنتذغ ــذنئثدئن ك ش
مذشةققةت چصكئپ ظـصلئنئ يةنئمـذ بئـر بالـداق گـإللئنئش باسـقذچئغا ظـصلئپ                

  .كئردئ
  

*       *       * 



  http://www.bilik.cn                                        بوۋام شۇنداق ئۈگهتكهن

 )يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇق:ئاپتۇرى(   بوۋام شۇنداق ئۆگهتكهن-بىلىك ئېلىكترونلۇق كىتابالر مهجمۇئهسى
 

150

ظأگدإملئش دألةت ظئشلئرئ بئلةن ظالدئراش بذلذپ بئر قانچة ؤاقئت ظأتإپ          
ــةتتئ ــذ   . ك ــر قايغ ــةلبئنئ بئ ــذنئث ق ــاغالردا ظ ــصيئنكئ چ ــرئ  -ك ــةم زةجنئ  ظةل

 هةسـرةتلئرئنئ ظـصيتئپ،     -ظـذ، دةرد  . چئرمئؤصلئپ، ظذنئثغا ظاراملئق بةرمئدئ   
ئــشنئ زئيــارةت قئلــئش قارارئغــا قةلبئــدئكئ تإگــإننئ يصــشئش ظإچــإن ظودغذرم

  .كةلدئ
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ظأگدإملئشنئث ظودغذرمئشنئث قصشئغا بصرئپ . 27
  كصثةشكةنلئكئ

ظأگدإملئش بئهذدة ظأتإپ كةتكةن هاياتئغا، زاية بولغان نـةؤقئران چاغلئرئغـا           
هاياتئمنئ غةپلةت ظئچئدة   «: ظأكإنإپ ظازابلئق خئيال دةرياسئغا چأمگةن ظئدئ     

ــإز ــإچ ظأتك ــث ك ــاغلئرئنئ   -ئؤةتتئم، هاياتئمنئ ــقذن چ ــان، جذش ــة تولغ  قذؤؤةتك
كـإنلئرئم بئهـذدة ظأتـإپ      ! ظئسئت. يوقئتئپ هاسئغا تايئنئدئغان هالةتكة يةتتئم    

ــةتتئ ــاتتئ  . ك ــذققا پ ــإنلئرئم قاراثغذل ــدذ، ك ــإپ كئتئؤاتئ ــةن . ظأمرإممــذ ظأت م
 - بئلةن ظوينـاپ   بئخذتلذق. نازذنصمةتلةرنئ كالئدةك يةپ، هايؤاندةك ياشاپتئمةن    

ــا ظةمــدئ يئگئتلئكئمنئــث كــإچ. كــإإلپ كــإنلئرئمنئ زايــة قئلئپتئمــةن  -مان
ظأمرإممـذ  . قذؤؤئتئ ظإزإلگةندة، كأيإپ، ظأرتئنئپ ياشـلئقئمغا ظـصچئنماقتئمةن       

. ظذنئثغا چارةم يوق، قذتذلذش يولذممـذ يـوق       . تإگةپ، ظأإلممذ يصقئنالپ قالدئ   
ساقاللئرئم كإزدة خـازان    . تإسكة كئردئ چاچلئرئم شذثقار پةيلئرئدةك كإل رةث      

ظاق ظإنچئـدةك ظوتتـذز ظئككـئ چئـشئمنئث         . بولغان گإل بةرگئلئرئگة ظايالندئ   
كـأزإم بئـر كـإنإلك يـةرنئ        .  بئرلةپ تأكإإلشكة باشـلئدئ    -يئپئ ظإزإإلپ، بئر  

كأرةلةيتتئ، مانا ظةمدئ خئرةلئشئپ ظالدئمدا تـذرغان كئـشئنئمذ كأرةملةيـدئغان           
ق سالسام خصلئ يئراق جايالردئكئ ظاؤازالرنئ ظاثلئيـااليتتئم، ظةمـدئ          قذال. بولدذم

  » .گةپنئ قول ظئشارئسئ بئلةن ظاثاليدئغان بولدذم
ظأگدإملئش شذالرنئ خئيالئدئن ظأتكإزإپ توؤا قئلماق بولدئ، بئراق يـةنئال          
ظئشنئ مةسلئهةت بئلةن قئلماقنئ ظويالپ، بذ ظـئش توغرئـسئدا ظودغذرمئـشتئن            

  . ظاملاقچئ بولدئمةسلئهةت
ظةتئسئ ظةتئگةندة ظئلئگنئث هوزذرئغا كئرئپ قصرئندئشئنئث قصشئغا بصرئپ        
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  .كصلئش هةققئدة ظئجازةت ظالدئ
*       *       * 

ظأگــدإملئش قصرئندئــشئ ظودغذرمئــشنئث ظئــشئكئ ظالــدئغا كــصلئپ ظــاتتئن  
ــادئتئنئ توختئتئــپ چئقئــپ  . چإشــتئ ؤة دةرؤازئنــئ چــةكتئ  ــذرمئش ظئب ظودغ

ــ ــاچتئظئ ــرئ   . شئكنئ ظ ــول تذتذشــذپ ظئچكئ ــصيئن ق ــذالر ساالمالشــقاندئن ك ظ
  .كئرئشتئ

  :ظودغذرمئش ظالدئ بئلةن سأز ظاچتئ
 بئز كأرإشكةنگة تصخئ بئر ظاميذ بوملئدئ، يةنة نصمئشقا كةلدئث؟ هالئـث       -

  ساثا نصمة قايغذ كةلدئ؟. قانداق، مةثزئث سصرئق، روهئث چإشكإنرةك تذرئدذ
 دةپ جـاؤاب بـةردئ      -مـان ظـوقئ دئلئمنـئ يـارا قئلـدئ،          هةي قاياشئم، زا   -

ــدإملئش، ــئ    -ظأگ ــث ظئربئت ــدئ، زاماننئ ــذدا ظئ ــةلبئم ظذيق ــة، ق ــأزإم غةپلةتت  ظ
كأثإل كأزئ بئلةن ظإزإمگة قـاراپ يولـدئن ظازغـانلئقئمنئ          . قةلبئمنئ ظويغاتتئ 

ــدئم  ــصس قئل ــادةتنئ    . ه ــپ، ظئب ــئ قئلئ ــقئالرنئث خئزمئتئن ــويئ باش ــإر ب ظأم
مةن ظةمدئ ظاخئرةتلئكئمنئث تـةييارلئقئنئ قـئالي دةپ سـةندئن          . تاشالپتئمةن

  .مةسلئهةت ظالغئلئ كةلدئم
 بـذ   - دصـدئ ظودغـذرمئش،    - كصلئشتئكئ مذددئظايئثنئ تذلذق چإشـةندئم،     -

لصكئن، بذ هـةقتئكئ بئلـئم      . ياخشئ نئيئتئث ظإچإن خذدا دئلئثنئ يورذتسذن     
. بـار، ظذنئمـذ بئلـئش كـصرةك    ظذنئث هةم هةرخئل پذتئقئ    . بئر تإرإلكال ظةمةس  

سصنئث شةهةردة ظـةلنئث ظئـشئ بئلـةن بولغئنئـث ياخـشئ، مـصنئث ظئبادةتتـة                
سـةندئن هـازئر ظةلگـة كـأپ پايـدا تـصگئدذ،            . بولذشذممذ ظأزإم ظإچـإن ياخـشئ     

. ظذالرنئ بذ پايدئدئن مـةهرذم قئلـساث ظةيئبلـةش ؤة قارغئـشقا نئـشان بولئـسةن        
رجةملئككـة ظصرئـشكةندئال ؤةتـةن خـةلقئ        ظصلئث ظةمئنلئك تـصپئپ، خـةلق خاتئ      
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ــأيئنئدذ  ــةندئن س ــة    . س ــاؤابقا ظئگ ــةنئال س ــسا، ي ــدئغان بول ــوغرا بولئ ــةت ت نئي
ظةملـذ سـةندئن رازئ،     . هـازئر ظئـشالر ياخـشئ تةرتئپكـة چإشـتئ         . بولئؤصرئسةن

ظئلئگمذ مةمنذن، ظةگةر سةن بذ ساخاؤةتلئك ظئشنئ تاشاليدئكةنسةن، تةرتئپكـة          
ــدة ــذنالرنئث  -ســصلئنغان قاظئ ــةل   قان ــذزذلغان ظ ــةن، ب ــدئن كةتك ــا دةرمان ظورنئغ

سصنئث ظورنذثغا ظةسكئدئن بئرئ كصلئپ ظولتذرئـدذ، ظئلئگنئمـذ         . تصگئشئلئدذ
سـةن بـذنئث    . ظةلـدة يامانالرنئـث ظئـشلئرئ ظئـز باسـئدذ         . يامان يولغـا باشـاليدذ    

تئ سورئغئنئ بصرةلةمسةن؟ سةن ظةلنئث مةنپةظئتئنئ تاشالپ ظأزإثنئث مةنپـةظئ        
  ظإچإن بذ يةرگة كصلئپ نصمة پايدئغا ظصرئشئسةن؟

ظودغذرمئش بذ هةقتة نذرغذن قاظئدئلةرنئ چإشةندإرگةندئن كصيئن، ظأزئنئث        
ظاخئرئـدا  . نصمة ظإچإن تاظةتكة باغلئنئپ قالغانلئقئنئث سةؤةبئنئ چإشـةندإردئ       

  :مذنداق دصدئ
ئيلـةپ  ظئلئـگ سـصنئ تةرب    .  داداث سةن كئچئك چاغدئال ظأإلپ كةتكـةن       -

ظةمدئ ظئلئگكـة قايتذرئـدئغان     . ظأستإردئ، ظةل ظئچئدة قولذثنئ ظذزذن قئلدئ     
ظادئمئگةرچئلئك هةققئث شـذمذ؟ ظئلئگكـة تـازا ظةسـقاتئدئغان ؤاقتئثـدا ظـذنئ              
تاشالپ كةتسةث، ظالال راؤا كأرةمدذ؟ ظادئمئگةرچئلئككة ظادئمئگـةرچئلئك بئلـةن          

  .ةث ياخشئسئدذرجاؤاب قايتذرااليدئغان كئشئ ظادةملةرنئث ظ
  :بذ دانا مةسلئهةتلةرنئ ظاثالپ ظأگدإملئشنئث دصلئ يورذپ كةتتئ

 بذ سأزلةر ماثا ظانچة روشةن ظةمةس ظئدئ، ظةمدئ كأثإلمـدئكئ پـةردئنئ             -
  . دصدئ ظذ هاياجاندا-أتإرئؤةتتئث،ك

ــذردئ    ــدئن ت ــإن ظورنئ ــايتئش ظإچ ــپ ق ــأزئنئ تإگئتئ ــدإملئش س ــذ . ظأگ ظ
 ظـصتئغا مئنئـپ كـأثلئ روشـةن هالـدا ظأيئگـة             ظودغذرمئش بئلـةن خوشلئـشئپ    

  .قايتئپ كةتتئ
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   هةر ظئشنئث داؤاسئ-مةسلئهةت: تةنبئه
ظوغلذم، ظادةم ظأزئنئث يإزئنئ كأرةملئگةنگة ظوخشاش، ظأزئنئث قئلئؤاتقـان         

شــذنئث . ظئــشئنئث قانــداق بولئؤاتقانلئقئنئمــذ تــوغرا پــةرق ظصتئــشئ ناتــايئن 
 -ذش قئلئـشتئن بـذرذن چوثالرغـا، ظاتـا        ظإچإمنذ سـةن بئـرةر چـوث ظئـشقا تذتـ          

نئث جــةريانئنئ، ظانئالرغــا مةســلئهةت ســصلئپ، قئلمــاقچئ بولغــان ظئــشئث     
ــان      ــةندإرإپ، قئلئؤاتق ــشانئثنئ چإش ــان نئ ــةكچئ بولغ ــسئتئثنئ ؤة يةمت مةق
ظئشئثنئث توغرا ياكئ خاتا ظئكةنلئكئ توغرئـسئدا ظـذالردئن مةسـلئهةت ظـال ؤة              

يةنـة بئـرئ، چوثالرنئـث كـأرگئنئ كـأپ،          . ؤالظأزإثدة ظصنئق قاراش تذرغـذزذ    
 كـةينئنئ ظوبـدان ظويلئيااليـدذ، ظـةقلئ     - ساؤئقئ مول، ظئشنئث ظالدئ    -تةجرئبة

. شذثا، ظذالرنئث مةسلئهةتئ ظارقئلئق يصثئ ظةقئل تاپااليسةن      . سةندئن يذقذرئ 
ظـذالرنئث بةرگـةن مةسـلئهةتئدة سـاثا        . بذ ظئشئثدئن هةرگئز زئيان تارمتايـسةن     

لئق تةرةپلةر بولسا قذبذل قئلئسةن، ظةگةر پايـدئلئق ظةمـةس دةپ قارئـساث             پايدئ
مةسلئهةت دصگةن ظادةمنئث بئلئمئنئ ظاشذرئدذ،     . قذبذل قئلمئسامثذ بولئؤصرئدذ  

 هـةر ظئـشنئث     -مةسـلئهةت «: شذثا ظـاقئلالر  . ظئشقا يإرةكلئك قول ساالاليسةن   
دصـگةن  » بـذزئالر كصثةشلئك ظئش ظذزار، كصثةشسئز ظـئش       «. دصگةن» داؤاسئ

  .گةپمذ بارغذ
كصثةمشةكچئ بولساث ظةقئللئق، بئلئملئك، تـةجرئبئلئك كئـشئلةر بئلـةن          

كـصثةشكئمذ ظئـشةن،    . هةرگئزمذ نادان ظادةملةردئن مةسلئهةت سورئما    . كصثةش
ظةث مذهئمئ ظأزإثنئث بئلئمئث، ظئقتئدارئث ؤة شذ ظئشنئ قئلئپ نةتئجئگـة           

ظةقلئثگة ظئشةنـسةث بولئـدذ،     . كرةك ظئشةن ظصرئشئشكة بولغان ظئشةنچئثگة بة   
چوقذنـذش تـوغرا كةلـسة      . ظةمما كأثإلگـة ظانچـة ظئـشئنئپ كـةتكإإلك ظةمـةس          

كـأپ هـالالردا ظأزإثنئـث مذسـتةقئل        . رصظاللئققا، ظةمئليةتكة چوقذنساث بولئـدذ    
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پئكئرئث، ظأزإثگة خاس تذرمذش قارشئث بولسذن، هةرگئزمذ مةنئؤئ جةهةتتـة          
پـذتئ ناكـار ظادةملـةرال قولتـذق تايئقئغـا          پةقةت  . دئ بذلذپ قاملا  باشقئالرغا بصقئن 

ــدذ  ــپ ماثئـ ــول     . تايئنئـ ــتةقئل يـ ــسا، مذسـ ــذت بولـ ــذث مةزمـ ــئ پذتـ ظئككـ
ــسا       ــصجئرئم بول ــاپ ؤة ب ــث س ــةنئؤئ دذنيايئ ــشاش، م ــدئغانلئقئثغا ظوخ يإرةلةي
باشقئالرغا قارئغذالرچة چوقذمناي، مذستةقئل ظـاث بئلـةن ياشـئيااليدئغان هالةتكـة            

  .صتئسةني
كأثإلنئث كةينئگة كئرمـة، كأثـإل هـةر جايغـا باشـاليدذ،            «ظوغلذم، بئزدة   

كأثـإل  . دصگةن گةپ بارغذ  » سةمةرقةنت ظاملئسئدةك ظاپئرئپ چأللةرگة تاشاليدذ    
شـذثا، كـصثةمشةكچئ بولـساث،      . سأيگةن نةرسئنئث ظةيئبئ كأزگة كأرإمنةيـدذ     

تـوغرا  . بئلـةن كـصثةش   يةنـة بئـرئ، ظـاقئلالر       . بئرئ، ظةقلئث بئلةن كـصثةش    
  . تةنة ؤة پذشاميانغا قالئسةن-كصثةشنئ هةرگئز قايرئؤةمتة، بوملئسا تاپا

  
*       *       * 

ظأگدإملئشنئث ظودغذرمئشنئث قصشئدئن قايتئپ كـصلئپ ظةتئـسئ ظئلئگكـة          
ظئلئگ ظأگدإملئش بئلةن ساالملئشئپ بذلـذپ ظودغذرمئـشنئ        . كأرإنإش قئلدئ 

  :سورئدئ
 ظصسةمنئكةن؟ ظذ نصمئلةرنئ دصدئ، مصنئ دذظـادا        -نسان ظامان  ظذ كامئل ظئ   -

  ظةسلةپ تذرذپتئمذ؟
 ظالئيلئرئ، ظـذ قاياشـئم ظـذ يـةردة هـةر داظـئم بئزنئـث غـصمئمئزنئ يـةپ                    -

ظذنئثدئن كأيإمچان ظئنسان نـةدة بـار، ظأزئنئـث غـصمئنئ قويـذپ،             . ظولتذرذپتذ
  . دصدئ ظأگدإملئش-بئزنئث غصمئمئزدة كأيإپ پئشئؤاتقان،

 ظــةي ظاقئــل، ســصنئث ظئــشلئرئثنئث هةممئــسئ ســئرتتا، مــةن ظوردئــدا  -



  http://www.bilik.cn                                        بوۋام شۇنداق ئۈگهتكهن

 )يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇق:ئاپتۇرى(   بوۋام شۇنداق ئۆگهتكهن-بىلىك ئېلىكترونلۇق كىتابالر مهجمۇئهسى
 

156

 قـذالق بذلـذپ     -ميـةن، سـةن ماثـا كـأز       ظولتذرذپ، كأپ ظئشالردئن ؤاقئپ بوالال    
قانداق نااليئق ظئشالر بولسا ماثا خةؤةر قئل، تـةدبئرئنئ         . جةمظئيةتنئ كأزةتكئن 

  . دصدئ ظئلئگ-قئالي،
 بئـراق   - دصدئ ظأگدإملئش،  - بولسذن،  ظالئيلئرئ، جصنئم ساثا تةسةددذق    -

سـةن مـصنئ قانچئلئـك ظأزإثگـة يـصقئن          . سةندئن ظأتإنئـدئغان بئـر ظـئش بـار        
 ياؤئداق سأزلةر بئلةن تأمهةت قئلئـپ       -تذتساث، چصقئمچئ، پئتنئخورالر يالغان   

چـصقئمچئلئقنئ  «: ظالئپ ظةرتـذثا  . ظالدئثغا كئرسة، تةرئثنئ تإرمةي قاملايسةن    
يــدئغان ياخــشئ ظةرمــذ چــصقئمچئ ظارئغــا قئستذرذلــسا دةرهــال  هةرقانچــة ياقتذرما

» كأثإل دصگةن يامان سأزدئن سوؤذسـا، ياخـشئ سـأزدئن ظئـسئيدذ           . ظأزگئرئدذ
شذثا، ظةنسئرةميةنكئ، ظادةم سإرةتلئك ظئتالر، چـصقئمچئالر چئـشلةپ         . دصگةن

تارتسا يةنئال كأثإلث ظـصغئپ، تـةرئثنئ تـإرإپ ماثـا سـوغذق باقـساث، قئلغـان                 
ةجرئم بئكار بوالرمذ؟ مـصنئث ظأتإنإشـإم، كـئم مـصنئ سـاثا چـصقئپ كئرسـة،                 ظ

  . تةكتئنئ ظوبدان سإرإشتإرإپ كأرسةث-ظالدئ بئلةن ظأزإمگة ظصيتساث، تصگئ
ســصنئ ماثــا چــصقئپ .  خاتئرجــةم بــول، مــةن ســاثا تذلــذق ظئــشئنئمةن -

ياخــشئ بئلــةن يامــاننئ . كئرگإچئلــةر مــةن ظإچــإن ظــةث ظةشــةددئي دإمشــةن 
سةن ظاللئبذرذن مصنئث   ! رقلةندإرةملئسةم قانداقمذ ظةلنئث ظذلذغئ بوالالميةن؟    پة

سـئرتنئث ظئـشلئرئغا    . سصنئقئمدئن ظأتكةن، تئرئشئپ خاتئرجةم ظئـشلةؤةرگئن     
  . دةپ ظأگدإملئشنئث كأثلئنئ توختاتتئ ظئلئگ-ظأزإث مةسظذل بول،

  چصقئمچئ بوملا، چصقئمچئغا ظالدامنا: تةنبئه
ئ دصگةن بئر كأيدإرگإ، باشـقئالرغا قةسـتةن زئيانكةشـلئك          ظوغلذم، چصقئمچ 

. هةزةر قئلكئ، بذ قاپقانغا چإشإپ قاملئغايسةن     . قئلئش ظإچإن قويولغان قاپقان   
ــصلئپ     ــلئكتئن ك ــرئ كأرةملةس ــة بئ ــذقتئن، يةن ــرئ تةمةخورل ــصقئمچئلئق بئ چ
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ن ظالـدئ بئلـة  . ساثا هصچقانداق پايدا كةلتإرمةيـدذ   ظةمما چصقئمچئلئق   . چئقئدذ
چصقئمچئلئق بئلةن باشقئالرغا زئيانكةشلئك قئلماقچئ بولساث، ظازراق ظئنسانئي        
تةبظئتئث بولسا ؤئجدان ظازابئغا قالئسةن، ظأزإثگة دإمشـةننئ كأپةيتئؤالئـسةن،          

  .ظئشةنچئسئز بذلذپ قالئسةن
ــةمنذ      ــسا، س ــان بول ــپ چاقق ــةيؤئتئنئ قئلئ ــئنئث غ ــاثا بئرةرس ــقئالر س باش

ققذچئ يئالن تةبئظةتلئك ظذ كئشئنئث مذددئظاسـئنئ،       ظةقلئثنئ ظئشلئتئپ، چا  
ظـذنئث  . مةقسئتئنئ توغرا ظئگئلـة، ظذنـداق ظادةمنئـث گـصپئگة پئـسةنت قئلمـا             

 توغرا زئيانـداش ظئكـةنلئكئنئ بئلـسةث، دةرهـال ظذنـداق ظادةمـدئن              -توغرئدئن
ــقئالرغا        ــةم باش ــصنئ ه ــادةم، س ــان ظ ــاثا چاقق ــقئالرنئ س ــإز، باش ــأثإلثنئ ظ ك

  .انلئقئنئ ظويالچاقااليدئغ
*       *       * 

شــذنئثدئن تارتئــپ ظئلئــگ بئلــةن ظأگدإملئــشنئث ظادالــةتلئك قانــذن       
ياخـشئ  . يإرگإزإپ، ظةلگة كأيإنإپ ظئشلئشئ بئلةن دألةت گإللـةپ ياشـنئدئ      

قانذن نـصمئدئگةن ظوبـدان، ظادئـل ؤة خةلقپـةرؤةر باشـالمچئغا ظصرئـشكةن خـةلق                
  !نصمئدئگةن بةختلئك
  .صيئن خصلئ كإنلةر ظإتإپ كةتتئشذنئثدئن ك
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ظودغذرمئشنئث كصسةل بذلذپ قصلئپ ظأگدإملئشنئ . 28
  چاقئرتقانلئقئ

بئر كإنئ ظأگدإملئش يصتئشقا تةرةددذت قئلئپ تذرذؤصدئ، ظئـشئك ظالدئـدا           
ظأگـدإملئش مذالزئمـدئن    . بئرةيلةننئث ظأزئنئ چاقئرئؤاتقانلئقئنئ ظاثالپ قالدئ    

  :مذالزئم قايتئپ كئرئپ. ةپ چئقاردئد» قاراپ باق«بئرئنئ 
 ظئشئك ظالدئدا بئر يوچذن كئشئ تذرئدذ، جانـابلئرئ بئلـةن كأرإشـةتتئم             -

  . دصدئ-دةپ ظئجازةت سوراؤاتئدذ، مصنئ ظودغذرمئش ظةؤةتتئ دةيدذ،
ظـذنئ  . ظأگدإملئش دةرهال ظورنئدئن تـذرذپ، خـةؤةرچئنئث ظالـدئغا چئقتـئ          

  .هؤال سورئدئظئچكئرئ كئرئشكة تةكلئپ قئلئپ ظة
ــسذن،      - ــر يولذق ــا بئ ــصلئپ ماث ــذرمئش ك ــشئث ظودغ ــالئيلئرئ، قصرئندئ  ظ

ــشئؤاالي  ــصغئرراق، دئدارلئ ــةهؤالئ ظ ــةؤةتتئ، ظ ــصنئ ظ ــصلئقئ -دةپ م ــدئ ه  دص
  .كئشئ

ظــذنئث هةســرئتئ ظذلغايــدئ، هــةدةپ . ظأگــدإملئش جئددئيلئــشئپ قالــدئ
اســتذققا ظــذ بصــشئنئ ي. تــصخئ خــصلئ كــصچة ظئــدئ. قــوللئرئنئ ظئــشقئاليتتئ

ناهـايئتئ تةسـتة تـاث ظاتقـذزذپ، نامـازنئ          . لصكئن، ظذيقذسئ كةملئـدئ   . قويدئ
  .ظوقذؤصلئپ دةرهال ظودغذرمئشنئث يصنئغا ظاتالندئ

ــسئنئ تأشــةك،     ــذنئث جذؤئ ــپ ظ ــصنئغا كئرئ ــشنئث ي ــدإملئش ظودغذرمئ ظأگ
  . قوللئرئنئ ظذزذن سذنذپ ياتقانلئقئنئ كأردئ-يصثئنئ تةكئية قئلئپ، پذت

 دةپ  -صرئندئشئم ساثا نصمة ظئش بولدئ، يـإرئكئم ظصچئـشئؤاتئدذ،         ظةي ق  -
  .ظودغذرمئشنئ قذچاقالپ سأيإپ كةتتئ

 يولذم كأرإنإپ قالدئ، ظـأإلم تـذتقاقلئقئ تـذتتئ، دئـدارئثنئ كـأرإؤاالي              -
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   دصدئ ظودغذرمئش كأزئگة ياش ظصلئپ،-دةپ چاقئرتتئم،
مان خئيالالرنئ كأثإلثگة    ظةي جصنئم، قاياشئم بوملئغذر گةپلةرنئ قئلما، يا       -

ظــادةم هايــاتال بولئدئكــةن كصــسةلدئن خــالئي بوالملايــدذ، كصــسةللئك  . كةلتإرمــة
ــاقئيئپ كصتئـــسةن،   دةپ تةســـةللئ بـــةردئ -گـــذناهقا كاپالـــةت بولئـــدذ، سـ

  .ظأگدإملئش
  . دةپ جاؤاب بةردئ ظودغذرمئش- ظأإلمئم چإشإمدة زاهئر بولدئ،-
. ، چــإش دصــگةن تةبئرگــة باقئــدذ يــاق، ظــذخلئغان ظــادةم چــإش كأرئــدذ-

كصسةللئك تارتقان ظادةمنئث هةممئسئ ظأإلپ كصتئدئغان بولسا، بذ دذنيادا تئرئك          
  .ظادةم قاملئغان بوالتتئ

ظأگدإملئش ظودغذرمئشنئث كأثلئنئ تئنچئتئشقا تئرئشئپ، چـإش ظئلمـئ         
  :توغرئسئدا ناهايئتئ ظةتراپلئق ظئلمئي پئكئرلةرنئ قئلدئ

چة ظأرإيدئغان نةرسة ظةمةس، چإشـنئث مةنئـسئ تةبئرگـة           چإشنئ خالئغان  -
چإشـنئ يامانغـا تارتئـپ      . باقئدذ، تةبئرنئ بئلمئگةندة ظذنئث مةنئسئ يوقئلئـدذ      

  .ظأرئسة زئيان كةلتإرئدذ
  :ظأگدإملئش يةنة مذنداق دصدئ

 قارايدئغان بولساق، كـصچئدة كأرگـةن چإشـنئث تـةبئرئ بئلـةن كإنـدإز               -
ــةبئرئ ب   ــنئث ت ــةن چإش ــقاكأرگ ــدذ -اش ــقا بولئ ــا   .  باش ــلةر غئزاغ ــةزئ چإش ب

ظةگةر يصگةن غئزايئث تةبئظئتئثگـة مذناسـئپ كةملئگـةن يـاكئ           . مذناسئؤةتلئك
كأثإلث خالئماي زورلئنئپ قالغان بولساث چإشإمثذ خذنذك بولئدذ، بـذ ظةلؤةتتـة         

كأثإلثگة شةك  . شذثا، كأثإلث تارمتئسا زورالپ ظذزذقالمنا    . تصنئثنئث غةؤغاسئ 
تصنئثنئ ظارامئدا . مئزاجئثغا ياقمئغان تاظامدئن قول ظإز    .  قولذثنئ تارت  چإشسة

. بوملايـسةن، چإشـإمثذ سـاغالم، كأثإلإلكـك بولئـدذ         قويساث، ظأزإث پاراكةندة    
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يةنة بئرئ، چإشلةر هايات مةؤسذمئثغا، تةبئظئتئثگـة ؤة تـصنئثنئث قذدرئتئگـة            
 ؤة روهـئ هالئتئثـدة      پةسئلنئث ظأزگئرئـشئ تـصنئث، مئجـةزئث      . باغلئق بولئدذ 

مةسئلةن، ظأزإث ياشتا كئچئـك بذلـذپ، چإشـإثدة هةممـة      . ظأزگئرئش قوزغايدذ 
نةرســة قئزئــل يــاكئ قوثــذر كأرإنــسة، قــصنئث كأپــإپ، هــةرئكئتئ كإچئيئــپ 

ظذنئث ظإچإن دةرهال قصنئثنئ ظالدذرذپ تةثـشةت،       . كةتكةنلئكنئث ظاالمئتئدذر 
ظةگةر ياز پةسلئ بذلـذپ،     .  بوالاليسةن شذندئال جئددئيلئك ؤة قئزئقلئقتئن ظازاد    

ــاكئ    ــسا، چإشــإثدة ســصرئقلئق، هــال رةث ي يصــشئث يئگئتلئــك قذرامئــدا بول
.  تالقان قئلئنغان نةرسئلةرنئ كأرگةن بولساث، سةپرايئث ظاشقان بولئدذ        -كذكذم

. ظـذ مئزاجئثنـئ تةثـشةيدذ     . دةرهال سإرگة بئلةن يانتاق شصكئرئنئ دورا قئـل       
كإز پةسـلئ بذلـذپ، ظوتتـذرا ياشـتا بولـساث، چإشـإثدة             . نسةپرادئن قوتذلئسة 

كأرگئنئث چوثقذر هاثالر، تاغذدةشت، قذدذق ياكئ قارا نةرسئلةر بولـسا، شـذنئ            
بئلگئنكئ، چارچئغانلئقئث، نصرؤاثنئث چـصچئلغانلئقئ ؤة ظاجئزالشـقانلئقئنئث        

ــدذر ــأزإثنئ تئنچالنــ  . ظاالمئتئ ــةپ ظ ــئ ي ــدئغان دورئالرن ــصرؤا تئنچالندذرئ دذر، ن
ظـادةم قـصرئلئققا    . ظأزإثنئ خاتئرجـةم، بةهـذزذر تـذت، كـأثإلث ظـازادة بولـسذن            

يةتكةندة قئش پةسلئ بولسا، چإشئدة ظصقئن سذ، مذز، قار، مألدإر قاتارلئقالرنئ           
ظـادةم قـصرئغاندا مئزاجـئ      . چإشئسة سوشذق ظصشئپ بةلغئمئ كأپةيگةن بولئـدذ      

بـةزئ  . ظئسئقلئقنئ هـةمراه قئلـسذن  ظذالر ظأزئگة   . سوغذققا مايئل بولذپ قالئدذ   
بةزئ ظادةملـةر ظأزئنئـث     . چإشلةر باركئ، نصمة ظويالپ ياتساث شذنئ چإشةيسةن      

دصـگةندةك،  » توخذ داثگـال چإشـةپتذ، ظأچكـة جاثگـال        «. كةسپئنئ چإشةيدذ 
شـذثا بـةزئ   . چإشـئ بألـةك بولئـدذ   بايالرنئث چإشـئ بألـةك، كةمبةغةللـةرنئث      

 يئغـا چإشئـسة خذشـاللئق، خذشـاللئق،         - قايغـذ  .چإشلةرنئث تـةبئرئ بوملايـدذ    
شــذثا چــإش شــذ ظادمنئــث ظأزئگــة ؤة . كإلكــة چإشئــسة قايغــذ بذلــذپ قالئــدذ
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  .ظادةم قانداق بولسا چإشئ شذنداق بولئدذ. تذرمذشئغا باغلئق بولئدذ
ــذپ،     ــةنچئلئرئنئ دةپ بذل ــذرئقئ چإش ــسئدا يذق ــدإملئش چــإش توغرئ ظأگ

  .قا ظإندئدئظودغذرمئشنئ چإشئنئ ظصيتئپ بصقئش
  :ظودغذرمئش چإشئنئ مذنداق سإرةتلةپ بةردئ

شـوتا كـةث هـةم ظـصگئز        .  چإشإمدة ظةللئك ؤاخئنئلئق بئر شـوتا كـأردإم        -
 بئرلـةپ   -مـةن ؤاخنئالرنـئ بئـر     . بذلذپ، ظالـدئمغا يانتـذ تئكلـةپ قويـذلغامنئش        

شــوتئنئث . دةســسةپ ظــةث يذقــذرئ بالــداققا چئقئــپ ؤاخنئنــئ ســانئغذدةكمةن
مـةن سـذنئ ظـصلئپ      . شئدا بئر قاسساپ ماثا بئر كوزا سذ بةرگةمنئش       يذقذرئ بص 

 بارا تصخئمذ يذقـذرئ ظذچـذپ كأككـة         -بارا. تإگئگئچة ظئچئپ راسا قصنئپتئمةن   
  .سئثئپ كةتكئدةكمةن

  :ظأگدإملئش بذ چإشكة مذنداق تةبئر بةردئ
 چإشإث شذنداق پايدئلئق، ياخشئ چـإش ظئكـةن، هـةر قانـداق چإشـتة               -

 قئممـةتنئث تـصخئمذ ظاشـقانلئقئنئث       -ةش، كأككـة ظذچـذش قـةدئر      يذقذرئ ظأرل 
چإشتئكئ شوتا ظةزئزلئكنئث بصشارئتئ،    : تةبئرچئلةر شذنداق دصگةنكئ  . نئشانئ

سصنئث كوزئـدئكئ   . بالداقمذ بالداق كأتإرإإلش قةدئرلئك بذلذشنئث ظاالمئتئدذر     
ــان     ــذزذن زامــ ــث ظــ ــاتلئق يئلتئزئثنئــ ــث هايــ ــصلئپ ظئچكئنئــ ــذنئ ظــ ســ

ظذچذپ كأككة ظأرلـةپ سـئثئپ كـةتكئنئث،        . دئغانلئقئنئث بةلگئسئدذر قورذماي
  .نصمة تئلئسةث ظالال تئلئكئثنئ بصرئدئغانلئقئنئث بصشارئتئدذر

 دصــدئ - ظــةي قصرئندئــشئم، چإشــإمنئث تــةبئرئ مذنــداق ظةمــةس،     -
 ظةگةر بـذ چإشـنئ سـةن كأرگـةن     -ظودغذرمئش ظأز چإشئگة ظأزئ تةبئر بصرئپ،   

، چـإنكئ سـصنئث مةشـغذللذقذث        ظصيتقاندةك ظصزگإ بوالتتئ   بولساث تةبئرئ سةن  
مةن بولسام دذنيانئ تةرك ظصتئپ تاغقا چئققان ظادةممـةن، شـذثا           . دذنيا ظإچإندذر 
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ــدذ   ــئپ كةملةيـ ــا مذناسـ ــةبئرئث ماثـ ــصنئث تـ ــوتا  . سـ ــق شـ ــصگئز ؤاخئنئلئـ ظـ
تئرئكلئكئمنئث ظاالمئتئ، شوتئنئث ظةث بصـشئغا قـةدةر چئققـانلئقئم يصـشئمنئ            

شـوتئنئث بصـشئغا   . پ بولغانلئقئم، رئزقئمنئ يةپ بولغانلئقئمنئث بئشارئتئ ياشا
ــةنلئكئم       ــذق ظئچئؤةتك ــسئنئ تذل ــذنئث هةممئ ــةن س ــساپ بةرگ ــدا قاس چئققان

بئلــسةث قاســساپ . هايــاتلئقئمنئ پإتإنلــةي ياشــاپ بولغانلئقئمنئــث بةلگئــسئ
ــذ      ــك قوميئغ ــانلئقالرنئ تئرئ ــذچئ، ج ــسئز قئلغ ــاتئلئقالرنئ ظاتئ ــگةن ظ چئ دص

سةن كوزئدئكئ سذنئ پإتإنلةي ظئچئپ تإگةتكةنلئكئمنئ ظأمإرنئث       ! ظةمةمسذ؟
. راست، سذ دصـگةن هاياتلئقنئـث بةلگئـسئ       . ظذزذن بذلذشئ دةپ تةبئر بةردئث    

بئراق، كوزئدئكئ سذنئث بئر قئسمئنئ ظئچئپ يةنة بئر قئسمئ قالغـان بولـسا،      
ئثئپ كةتكــةنلئكئم ظامسانغــا كأتــإرإإلپ ســ. ظانــدئن ســةن دصــگةندةك بــوالتتئ

ســـإزإك جاننئـــث بـــةدةن قورغئنئـــدئن چئقئـــپ ظةســـلئ ماكانئغـــا قايتئـــپ  
سـةن  . چإشإمنئث بذنئثدئن باشقا مةنئـسئ يـوق      . كصتئدئغانلئقئنئث بصشارئتئ 

ــذنئ كئممــذ توســذپ    ــدة ظ ــأإلم كةلگةن ــصكئن ظ ماثــا تةســةللئ بصرئؤاتئــسةن، ل
  !قااللئغان

ــصرئپ بولغانــ   ــةبئر ب ــئگة ت ــأز چإش ــذرمئش ظ ــشئ ظودغ ــصيئن قصرئندئ دئن ك
ظـذنئ  . ظأگدإملئشكة ظئنتايئن قئممةتلئك ؤة ظةمهئيةتلئك نةسئهةتلةرنئ قئلدئ      

هاياتئنئ قةدئرلةپ، پذرسةتنئ چئث تذتذشقا، توغرا، دذرذس ياشاشـقا، ظـأزئنئ،           
ظةسلئنئ ظذنتذپ قاملاسلئققا، دذنياغا هصرئس بوملاسلئققا، ظأزئنئ بذلغئماسـلئققا         

  .ظإندئدئ
  : يةنةظودغذرمئش

خةلقئثگـة  .  خةلقئثگة ظصغئرئثنئ كأتإرمتة، خةلقئثنئث ظصغئرئنئ كأتإر      -
 دألـةت سـصنئ مةسـت       -بـةخت .  هةؤةسنئ قوغالمشا  -مصهرئبان بول، قورذق ظارزذ   
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خةلقئثگـة هـةرگئز كئبئرلئـك بوينـذثنئ سـوزما، ظـأإلمنئ            . قئلئپ قوميئـسذن  
  . ظذنتذما

  :ظاخئرئدا. تلةرنئ قئلدئظودغذرمئش يذقذرئقئ مةزمذندا نذرغذن نةسئهة
.  ظةي، مصهرئبان قصرئندئـشئم، سـاثا الزئملئـق سـأزلةرنئ تإگـةل قئلـدئم           -

مـصنئث زارئـم ظإچـإن      . ظةمدئ هةسرةتتة سـةن بئلـةن خوشلئـشئدئغان بولـدذم         
كأثإلثنئ يصرئم قئلمـا، روهئثنـئ چإشـإرمة، ظـأزإثنئ ظازابقـا سـاملا، كأثـإل                

گكـة مـصنئث سـالئمئمنئ يـةتكإزإپ       ظئلئ. توختئتئپ ظةلنئث خئزمئتئنـئ قئـل     
  . دةپ كأزلئرئدئن بذالقتةك ياشالرنئ تأكتئ-قوي،
 دصـدئ   - مةن سصنئ مذنداق يالغذز تاشـالپ قذيـذپ قانـداق كـصتةلةميةن،            -

  .ظأگدإملئش قايتئپ كصتئشكة كأثلئ قئيماي
 دةپ ظأگدإملئـشنئ كصتئـشكة      - مةندئن ظةنسئرمة، قايتئپ كـصتئؤةرگئن،     -

  . ساالمةت بول، كأزإثدئن هةرگئز ياش تأكمة-ش،ظإندئدئ ظودغذرمئ
ظأگدإملئش ظورنئـدئن تـذردئ، ظودغذرمئـشنئ قـذچاقالپ بذقذلـداپ يـئغالپ             

  .كةتتئ ؤة ظئالجسئز خوشالشتئ
 ظةلةم تورئ چئرمئؤالغان    -ظذ ظإيئگة قايتئپ كةلدئ، ظذنئث ؤذجذدئنئ قايغذ      

  .ظئدئ
للئقئ ظاز، پإتإن هايـاتئ     خذشا!  هة -ظئنسان دصگةن نصمانچة ظاجئز ؤة بئچارة     

 ظةلةم بئلةن ظأتئدئكةن، تئلةككة يةتسة شادلئنئپ كإلئدذ، ظةلـةم تارتـسا            -قايغذ
ؤئسالئغا يةتسة سـأيإنإپ كإلئـدذ، جـذدالئق يةتـسة       . هةسرةتتئن يئغالپ ظأتئدذ  

هةر قانداق جذدالئقتئنمذ، پئراقتئنمذ ظأإلم جذدالئقئ ظـصغئر        . قايغذدا ظأرتئنئدذ 
  .بولئدذ

   **       *     
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ظذ . بئراق، ظذنئث كأزئ يذمذملئدئ   . ظأگدإملئش بئر ظاز ظارام ظصلئپ ياتتئ     
بامـدات  . نةچچة قوپذپ، نةچچة يـصتئپ ظـذزذن كـصچئنئ ظـاران تـاث ظاتقـذزدئ              

ظئلئـگ ظأگدإملئـشنئث    . نامئزئنئ ظوقذپ بذلـذپ، ظئلئگنئـث هوزذرئغـا بـاردئ         
ــةهؤالنئ ســورئدئ  ــالئتئنئ كــأرإپ ظ ــ. ســذلغذن ه دإملئش ظودغذرمئــشنئث ظأگ

ظئلئـگ ظـةهؤالنئ ظذقـذپ      . هازئرقئ هالئنئ، ظذنئث يالغذز قالغانلئقئنئ ظـصيتتئ      
  :كأزئگة ياش ظالدئ ؤة

 دصدئ  - ظةجةب ياخشئ زات ظئدئ، تةثرئ ظذنئث جصنئنئ ظامان قئلسذن،         -
ظئلئگ ظودغذرمئشنئث نذرغذن ياخـشئ تـةرئپئنئ تئلغـا ظالـدئ ؤة ظأگدإملئـشكة       

  .تةسةللئ بةردئ
ظئلئگنئث تةسةللئسئ ظأگدإملئش ظإچإن روهئ ظذزذق بولدئ، بئراق يةنئال         

بئر كإنئ ظأگدإملئش ظئلئگدئن    . خاتئرجةم بوالملاي بئر قانچة كإننئ ظأتكإزدئ     
  .ظئجازةت سوراپ، ظودغذرمئشنئ يوقالپ كصلئش ظإچإن تاغقا باردئ
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  ظودغذرمئشنئث ؤاپاتئ. 29
. وقالش ظإچإن تاغقا كـصلئپ ظئـشئكنئ چـةكتئ        ظأگدإملئش ظودغذرمئشنئ ي  

ــاچتئ ؤة    ــذمارذ دصــگةن كئــشئ چئقئــپ ظ ظئــشئكنئ ظودغذرمئــشنئث مــذرئتئ ق
  :ظذ ظأگدإملئشكة. كأزلئرئ ياشلئق هالدا ظأگدإملئشكة ساالم قئلدئ

 ظةي قاياش، سةؤئر قئلغئن، كأثإلثنئ بذزما، قصرئندئشئث بـذ دذنيـادئن            -
  . دصدئ-ئ، كأپ پةرياد چةكمة،كأچإپ، ظذ دذنياغا سةپةر قئلد

. ظأگــدإملئش بــذ كأثإلــسئز خــةؤةرنئ ظــاثالپ هــأركئرةپ يــئغالپ كــةتتئ 
قـذمارذ  . قصرئندئشئ ظألگةندة بصشئدا بذالملئغانلئقئ ظإچـإن قـاتتئق ظازابالنـدئ         

كــأپ تةســةللئلةردئن كــصيئن ظأگدإملئــشنئ ظودغذرمئــشنئث قةؤرئــسئ بصــشئغا 
  . باشالپ كةلدئ

ظـذ  . أؤئلةنگةن ظاددئي قةبرئنئ قـذچاقالپ يـئغالپ كـةتتئ        ظأگدإملئش توپا د  
كأثلئدئكئ گةپلئرئنئث هةممئسئنئ تأكإپ يئغلئدئ، ظاخئرئدا ظذ دذظا قئلئپ          

  .ياخشئ تئلةكلةرنئ تئلئدئ
  :قذمارذ ظذنئ يألةپ ظورنئدئن تذرغذزدئ ؤة

 ظةي مـصهرئبان كئـشئ، قصرئندئـشئث سـصنئث مذنـداق ظـأزإثنئ ظـذرذپ                -
چإشــكإن هالغــا چإشــإپ قالــساث، قصرئندئــشئثنئث . الئمايــدذيئغلئــشئثنئ خ

روهئنئ ظازابالپ قويئسةن، يإر، مةن بئلةن مـاث، قصرئندئـشئثنئث ظامـانئتئنئ            
  . دصدئ-تاپشذرذپ ظال،

ــصغئدا      ــات چ ــذرمئش هاي ــصرئپ ظودغ ــالپ ب ــا باش ــشنئ غارغ ــذمارذ ظأگدإملئ ق
  :ظئشلةتكةن هاسا بئلةن ظئؤرئقنئ ظذنئثغا بةردئ

 بـذ سـةن     - دصـدئ قـذمارذ،    -ئندئـشئثدئن سـاثا قالغـان تـةؤةررإك،        بذ قصر  -
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 بئـساتئ مذشـذال، شـذنئمذ بـذ دذنياغـا            يـوق  -ظذنئث بار . ظإچإن ظئربةت بولسذن  
  .قذيذپ كةتتئ

ــإرتتئ،       ــة س ــصلئپ كأزلئرئگ ــةؤةررإكئنئ ظ ــشنئث ت ــدإملئش ظودغذرمئ ظأگ
  .هةسرةت چصكئپ يئغلئدئ، كأزلئرئ ياشلئق هالدا قايتئپ كةلدئ

دإملئش قايتئـپ كـصلئپ ظودغذرمئـشقا ماتـةم تذتـذپ، بئـر قانچـة كـإن                 ظأگ
  .ظئشئكنئ تاقاپ، سئرتقئمذ چئقماي ظصتئكاپتا ظولتذردئ. ظوردئغا چئقمئدئ

  
*       *       * 

كإنتذغدئ ظئلئـگ بـذ شـذم خـةؤةردئن ؤاقئـپ بذلـذپ، سـارايدئن چئقئـپ                 
  .ا تةزئية بئلدإردئظأگدإملئشنئث ظأيئگة كةلدئ ؤة چئن دئلئدئن ظودغذرمئشق

 ظئـشئكئثنئ تاقـاپ     - دصـدئ ظـذ،    - ظةي ظأگدإملئش، ظةقلئثنئ ظئشلةت،    -
قصرئندئـشئثنئث ظـأإلمئ   . يولذثنئ ظئتئپسةن، بذنداق قئلئش سـاثا يارامشايـدذ       

سةن ظذنئثغا دذظا بئلـةن يـاردةم قئلـساث، قـصرئنداشلئق           . ساثا ظئربةت بولسذن  
  .هةققئثنئ ظأتئگةن بولئسةن

لئگ ظودغذرمئشقا تةزئيـة بئلـدإرإپ، ظأگدإملئـشكة سـةمئمئي          كإنتذغدئ ظئ 
ــةردئ ــةللئ ب ــدئ . تةس ــث ظال ــشنئث ظأإلمئنئ ــدا ظودغذرمئ ــدئكئ -ظاخئرئ  كةينئ
  .ظئشالرنئ سورئدئ

ظأگــدإملئش ظودغذرمئــشنئث ظــأإلمئ توغرئــسئدا قــذمارذدئن ظاثلئغــانلئرئنئ  
  :صلئپ كصلئپسأزلةپ بةردئ ؤة ظودغذرمئشتئن قالغان هاسا بئلةن ظئؤرئقنئ ظ

بذنئثدئن بئرنئ ظةسـتئلئك    .  قصرئندئشئمدئن قالغان مئراس مذشذ ظئكةن     -
  . دصدئ-ظإچإن سةن ظالغئن، بإگإن قذت ظاتقاي، تاثنا ظةسقاتقاي،

 دصــدئ ظئلئــگ قــولئنئ ظــذزئتئپ ؤة - بــذ تــةؤةررإك ماثــا قــذت ظاتــسذن،-
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  .تئظأگدإملئشكة نذرغذن ياخشئ روهئي مةدةتلةرنئ بصرئپ قايتئپ كةت
 نةچچـة كـإنإلك قايغذلـذق ماتـةم كـإنلئرئنئ هةسـرةت ظئچئـدة               ظأگدإملئش

ــاخئرئ ظاســتا ــةم تــذمانلئرئنئ تارقــاتتئ- ظاســتا قايغــذ-ظأتكــإزإپ، ظ ظــةل .  ظةل
  :باشلئرئدئن بئرئ شذنداق دصگةن

 ظةلةم سصنئ قانچئلئك ظةسئر قئلسذن، كأزإث قانچئلئك يئغلئسذن،         -قايغذ
  .بذ جاهاننئث ظةزةلدئن قانذنئ شذنداق. قئتمذ بولئدذبةرئبئر يةنة كإلئدئغان ؤا

ــةت      ــپ خئزم ــإنلئرئنئ تإگئتئ ــةم ت ــدإملئش مات ــپ ظأگ ــذنداق قئلئ ــا ش مان
  .كإنلئرئنئ باشلئؤةتتئ

   هةسرةت بئلةن چئرمئؤاملا-ظأزإثنئ قايغذ: تةنبئه
هاياتلئقتــا . ظــةي ظوغلــذم، بــذ دذنيــادا قايغــذ بئلــةن خوشــاللئق قوشكــصزةك 

ظــةمما، شــادالنغان .  ظةلةممــذ ســاثا خئــرئس قئلئــدذ-دذ، قايغــذشــادلئقمذ بولئــ
ــذمانلئرئ -چاغلئرئثــدا هةددئثــدئن ظصــشئپ، شــئلتئث ظامتــا، قايغــذ  ــةم ت  ظةل

شـادلئقنئث  . ؤذجذدذثنئ ظةسـئر قئلغانـدا ظإمـإد، ظئـشةنچ رئشتئـسئنئ ظإزمـة            
ــذ  ــشئمذ، قايغ ــةثگإإلك بولئ ــذمكئن    -م ــلئقئمذ م ــذمانلئرئنئث تارقئماس ــةم ت  ظةل

ظازغئنا . سةندة هةر ظئككئ ظصهتئماللئق ظإچإن روهئ تةييارلئق بولسذن       . مةسظة
بذنـداق قئلـئش ظـازاب      . ظازابقا ؤة زةربئگـة يولذقـذپال ظـأزإثنئ يوقئتئـپ قوميـا           
ظأتـإپ كةتكـةن ظئـشالر      . ظإستئگة ظازاب، زةربة ظإستئگة زةربة ظـصلئپ كـصلئدذ        
كةتكـةن ظئـشنئ    . مةيـدذ ظإچإن قايغذرذش، پذشاميان قئلئش هـصچنئمئگة ظةرزئ      

قةددئثنئ كأتإرإپ، شئجاظةت   . باشنئ تاشقا ظذرسامثذ ظةسلئگة كةلتإرةملةيسةن    
سةن ظإچإن بئر يول توسذلغان بولـسا يةنـة         . بئلةن كئشئلئك هاياتقا قةدةم قوي    

تذرمذشـتا ظـإچ ظئـشقا ظةمهئيـةت        . بئر يولنئ ظئزدة، هايات دصگةندة يـول كـأپ        
ظإچإنچئ، . ظئككئنچئ، ظئنتئلئشچان بول  . ان بول بئرئ، قاناظةتچ . بئلةن قارا 
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  .مانا بذ ظإچئ قايغذثنئ قئسقارتئپ، يولذثنئ كصثةيتئدذ. تئرئشچان بول
*       *       * 

بئر كـإنئ ظئلئـگ ظأگدإملئـشنئ يـصنئغا چاقئرتئـپ، ظذنئثـدئن خـةلقنئث               
  . كإنلئرئنئث قانداق ظأتإؤاتقانلئقئنئ سورئدئ يذرت-ظةهؤالئنئ، ظةل

 كـإنئ سـصنئث هةققئثگـة دذظـا قئلغـذدةك           -ةي ظئلئگ، خةلقنئث هـال     ظ -
قانــذن تــوغرا، ظادئــل يإرگــإزإإلپ، ظــةل خاتئرجةملئككــة ظصرئــشتئ،  . ياخــشئ

مةمنـذ  . بـايالر كأپئيئـپ نـامراتالر ظازايـدئ       . زوراؤانالر ظـةدةپ يـةپ ياؤاشالشـتئ      
لنئث  ظئــدرئكئم ؤة ؤذجــذدذم بئلــةن ظــة-پإتــإن ظــةقئل. كــأثإلمنئ توختــاتتئم

  . دصدئ ظأگدإملئش جاؤاب بصرئپ-ظئشلئرئنئ قئلئشقا بةل باغلئدئم،
  

*       *       * 
ــا  ــةر ظارق ــة -كإنل ــدئن ظأمتةكت ــشئپ   .   ظارقئ ــارا سئردئ ــأز ظ ــئ زات ظ ظئكك

ــتذرذپ      ــر ظاملاش ــسئدا پئكئ ــات توغرئ ــشئلئك هاي ــسئ ؤة كئ ــةت مةسئلئ هاكئمي
لئرئ ظازادة هالدا سةمئمئي    بإگإمنذ بذ ظئككئ زاتنئث كأثإل    . ظأتإمشةكتة ظئدئ 

  .سئردامشاقتا
 - ظةي ظأگدإملئش، ظةقئل ظئنسان پاظالئيئتئنئث يول باشچئـسئ، ياخـشئ          -

 دةپ -يامانلئقنئــث تارازئــسئ ظئكــةن، ظذنــداقتا ظــةقئلنئث كإشةندئــسئ نــصمة؟
  .سورئدئ  ظئلئگ

 - دةپ جاؤاب بةردئ ظأگدإملئش،    - ظةقئل ؤذجذدنئث قوماندانئ ظالئيلئرئ،    -
شذثا، ظـادةم   . ث ظةث ظةشةددئي كإشةندئسئ تئل، بوغذز، كأز ؤة هةؤةستذر        ظذنئ

نةپسئگة هاكئم بولسا، قـذرذق گـةپ قئلئـشتئن ساقالنـسا، يارئمـاس ظئـشالردئن               
پةرئز تذتسا، هاؤايئ هةؤةسكة يول بةرمئسة، شذ كئشئنئ ظةقئللئق، بئلئملئك،          



  http://www.bilik.cn                                        بوۋام شۇنداق ئۈگهتكهن

 )يارمۇھهممهد تاھىر تۇغلۇق:ئاپتۇرى(   بوۋام شۇنداق ئۆگهتكهن-بىلىك ئېلىكترونلۇق كىتابالر مهجمۇئهسى
 

169

  .تةمكئن كئشئ دصسة بولئدذ
ــذن  - ــسةن، ظ ــةك سأكئ ــذدنئ ب ــةدة؟   ؤذج ــانلئقئ ن ــورئدئ -ئث يام  دةپ س
  .ظئلئگ
 ظئنسان بالئـسئ بـذ ظالةمگـة تأرةلگةنـدئن بـصرئ ؤذجـذد ظـصزئتقذ، ظـةقئل                  -

س باالسئدئن جةننةت مصؤئسئنئ يةپ قذيـذپ       ئظادةم نةپ . تئزگئن بذلذپ كةلدئ  
. شذنئث بئلةن بذ ؤذجذد ظـةقئل بئلـةن قارئـشالشتئ         . ظةقئلگة خئيانةت قئلغان  

. وشاپ كةتسئال، نـةپئس باالسـئ ظـادةمنئ هـةر كويغـا سـالئدذ             ئنئ ب ظةقئل تئزگ 
مذنـذ ظـإچ مةخلـذقنئ سـةمرئتئش ياخـشئلئق          . ظذنئث هاسئلئ جاپـا مصؤئـسئدذر     

. بئرئ، قورسئقئ تـوق، ظـصتئ سـئمئز ظئـت ظـوؤ قوغلئمايـدذ             . ظصلئپ كةملةيدذ 
ظإچـإنچئ، نةپـسنئث    . ظئككئنچئ، داندئن قئسلمئسا ظوؤ قذشئمذ ظوؤ تذمتايـدذ       

ئگــة كئرئــپ ؤذجــذدئنئ ســةمرئتئش ظــادةمنئ بــذغرا تأگئــدةك قذترئتئــدذ،  كةين
. ياخشئلئقنئ تاشالپ، يامانلئققا ظأزئنئ ظاتئدذ، ظادةمنئث رايئغا باقمـاس بولئـدذ          

نةپــسئثگة بــصرئلئپ ظــذنئ ظــأز ظئختئيارئغــا قويذؤصــتئدئغان بولــساث ظــذ بــذغرا  
ظئـت ظوؤغـا    .  ظاتئـدذ  تأگئدةك قذتراپ، ياخـشئلئقنئ تاشـالپ يامانلئققـا ظـأزئنئ         

يإگإرمئسئغذ بئر سأسةرگة زئيان بوال، قذشذث ظوؤلئمئـسا قولـدئن كـصتئدئغئنئ            
  .بئراق، نةپسئث قذترئسا سصنئ ظوتقا ظئتتئرئپ ظازابتا ظئثرئتئدذ. بئر ظأردةكال

 ظأگــدإملئش، ظــادةم ظإچــإن ظــةث ظــصغئر يــإك نــصمة، بــذ يــإكنئ قانــداق -
  .ئگ دةپ سورئدئ ظئل-كأتإرمةك كصرةك؟

 بئـرئ،  - دةپ جـاؤاب بـةردئ ظأگـدإملئش،   - دذنيادا ظةث ظصغئر يإك ظإچ،    -
ــسذللذق ــارچئلئق . يوق ــسئ، بئك ــذق . ظئككئنچئ ــسئ، يالغذزل ــذنئ . ظإچإنچئ ب

ــتئن   ــةرگئز ظةسـ ــإكنئ   هـ ــپ يـ ــتئلئك قئلئـ ــةس، بئخةسـ ــذق ظةمـ چئقارغذلـ
ــصرةك  ــصغئرلئتئؤاملاسلئق ك ــكإل   . ظ ــةك مإش ــةك ب ــإكنئ كأتإرم ــاتتئكئ ي . هاي
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ق دصگةن تاشتئن قاتتئق نةرسة، موهتاج ظادةم ظإچإن بذ دذنيـا قاراثغـذ             موهتاجلئ
. موهتـاج بولغئنئثـدا ظـةث يـصقئن كئـشئلئرئثمذ تذنذمايـدذ           . دوزاخقا ظوخشايدذ 

موهتــاجلئق بئــرئ، ســصنئث هورذنلذقئثــدئن، ظةمگــةكنئ ســأميئگةنلئكئثدئن 
لـدةك  قذ. يةنـة بئـرئ، ظئـسراپخورلذقئثدئن كـصلئپ چئقئـدذ         . كصلئپ چئقئدذ 

موهتــاج . ظئــشلةپ بةگــدةك يــة، دصــگةن گــةپ شــذنئثغا ظاساســةن ظــصيتئلغان 
قولذثدا هإنةر بولسا خـارلئق كـةمئرئ       . بوملاسلئقنئث يةنة بئر ظاساسئ هإنةردذر    

 -پـذل . هإنةرلئك ظادةم هـصچ يـةردة خـار بولغـان ظةمـةس           . بوينذثغا سصلئنمايدذ 
. توپالشـتئن مإشـكإل    مـالنئ سـاقالش      -مصلئث بولسا يولئدا سةرپ قئـل، پـذل       

. خئراجئتئث كئرئمئثدئن كأپ بذلذپ كةتسة هةرقانچة كأپ دذنيامـذ يةمتةيـدذ          
ــةن     ــصجةشلئك بئل ــأرة، ت ــدئن ك ــاج بولغان ــتقا موهت ــةن دوس ــسراپخورلذق بئل ظئ

ــشئراق  ــدذرغئنئث ياخ ــة قال ــا،   .دإمشئنئثگ ــسامثذ زارالمن ــاج بول ــة موهت هةرقانچ
  .دإمشئنئثنئث ظالدئغا قول سذنذپ بارما

لغذزلذقنئث ظصغئر يإكئگة باسذرلذپ قاملاي دصسةث، بئرئ، خةسئس بوملا،         يا
يةنـة  . كئشئلئك تذرمذشقا پئخسئقلئق بئلةن مذظامئلة قئلـساث يالغـذز قالئـسةن          

ظإچـإنچئ، خةلقئثگـة ظاسـئيلئق قئلئـپ،        . بئرئ، مةمنةنچئ، تةكةببـذر بوملـا     
قمـذ خـةلقنئث   هةرقانـداق چـوث مةهرذملذ  . خةلقئنئث نةزئرئـدئن چإشـإپ قاملـا    

خةلقتئن ظايرئلئپ قالغان ظادةمنئث    . نةزئرئدئن چإشإپ قالغاندئن ظصغئر بوملايدذ    
  .هةر قاچان خةلق تةرةپتة تذرغايسةن. بذ دذنيادا ياشئغئنئدئن ظألگئنئ ظةؤزةل

دذنيادئكئ بوملئغذر، ظئپالس ظئشالرنئث هةممئـسئ بئكـارچئلئقتئن كـصلئپ          
بـذ دذنيـا تولئمـذ       ظئـشقا باغلئنئـپ ظأمتئـسة        ظـادةم هاياتتـا مةلـذم بئـر       . چئقئدذ

بئكـارچئ  . بئرةر ظئش قئلماميذ ظأتإش مـذمكئن ظةمـةس       . زصرئكئشلئك تذيذلئدذ 
ظذنداق ظـادةم زصـمئنغئمذ ظـصغئر       . ظادةم هةممة كئشئنئث كأزئگة سةت كأرإنئدذ     
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  .يإك
  :ظاخئرئدا. ظأگدإملئش جاؤابئنئ تإگةتتئ

 -صنئثـسئز قـذرذق قاملئـسذن، ظـذرذق        ظالئيلئرئ، ظذزذن ياشا، بذ ظالـةم س       -
 خـذرام ياشـاش     - پاراغةت ظئچئـدة خذشـال     -راهةت. ظةؤالدمذ مةثگإ ظإزإملئسذن  

سـصنئ هـةقئقئي سـأيئدئغان دوسـتلئرئث كأپةيـسذن،      . سـاثا نصـسئپ بولـسذن   
 دةپ  -دإمشةنلئرئث قـان يذتـسذن، سـةلتةنةت زصـمئنئث تـصخئمذ كصثةيـسذن،            

لئگكة باش قذيذپ خوشالشقاندئن كـصيئن      ظأگدإملئش ظئ . ياخشئ تئلةك تئلئدئ  
  .ظذ ظأيئگة قاراپ ظات سالدئ. ظوردئدئن چئقتئ

ظـذ شـذنداق    . يةنة تاث ظاتتئ، ظأگدإملئش يةنة ظةل ظئشلئرئنئ باشـلئؤةتتئ        
شذنداق قئلئپ، ظـذ ظذلـذغ      . دذرذس ظئشلةيتتئكئ، خةلق ظذنئ هئماية قئالتتئ     

 شـأهرئتئ   -أتإشتئ، ياخـشئ نـام    زاتالر دألةتكة ظاشذنداق هأكإمرانلئق قئلئپ ظ     
 -ظذالرنئث ظذلـذغ نـامئ ؤة تةثداشـسئز ظئـززةت         . بذ دذنيادا ظةبةدئيلئككة قالدئ   
  .هأرمئتئ مةثگإ ظأئگةي

  ياشلئق باهارئثنئ بئهذدة خازان قئلما: تةنبئه
يئگئتلئك هاياتنئث ظـةث    . ظةي ظوغذل، ياشلئقئثنئ، قئرانلئقئثنئ قةدئرلة    

 هاياتئنئث شصرئن چصغئ، شصرئن جاننئث لةززةتلئك       گإزةل مةؤسذمئ، ظذ كئشئ   
 غذنچئسئ ياشلئق باهاردا ظصچئلئپ خـذش       -هاياتئثنئث مذقةددةس گإل  . بصغئ

بذ قئممةتلئك گإلنئ ظأمرإثـدة بئـرةر قـصتئممذ ظـصچئلدذراملاي           . پذراق چاچئدذ 
ظةزئز نةرسئنئ خار قئلئش ظـاخئرقئ      ! قذرذتئؤةتسةث بةك ظصچئنئشلئق بوملامدذ؟   

  . ظأزئنئ زار قئلئشقا ظصلئپ بارئدذ-ابتا ظأزهصس
ــا نذســرةت     ــصلئش هاياتت ــربةت ظ ــاؤئقئدئن ظئ ــقئالرنئث س ــذل، باش ــةي ظوغ ظ

 زارئمنــئ ظــاثال، بــذنئ -مــصنئث ظأكإنــإش. تصپئــشنئث مذقةددئمئــسئ بولئــدذ
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  .ظأزإثگة ظئربةت ظةينئكئ قئلغئن
انـدةك  ظةي ياشلئق، ظـصه هايـات، سـصنئ ظأتكـإنچئ بذلذتتـةك، ظذچقـذر بور              

ظئسئت، يئگئتلئك چاغلئرئم، سصنئ ظةجةب تـصز قاچـذرذپ قويـدذما،           . تإگةتتئم
. يةنة بئر قصتئم مذيةسسةر بولسام ظئدئم، كأز قارئچذقذمـدةك ظاسـرئغان بـذالتتئم            
. ظةپسذس، بصشئمنئ تاشقا ظذرساممذ قـذرذق هةسـرةتتئن باشـقئغا ظصرئـشةملئدئم           

نئـسئزلئك بئلـةن قالـدذرغان يامـان        جاهاندئن شذنچة قصزئپ ظئزدةپ باقساممذ مة     
هاياتنئـث سأيإنچئـسئ جـان بولـسا،        . داغالردئن باشقا هصچ نةرسئنئ كأرةملئدئم    

بالئلئرئم، مةن  . ظذنئث لةززئتئ ياشلئق مةزگئلدة ظئكةن، ظةجةمبذ بئلمةپتئمةن      
چإنكئ، بذ قانذنيةتتئن هصچكئمنئث قصچئش يولئ      . قصرئلئقئمدئن ظأكإمنةميةن 

پةقـةت  . مةنئلئك ظأتكةن بولـسا قـصرئلئقتئمذ ظـةيئب يـوق ظئـدئ           هاياتئم  . يوق
ــصچئنئمةن    ــة ظ ــإپ كةتكةنلئكئگ ــذدة ظأت ــث بئه ــذرئ  . ظأمرإمنئ ــةن يذق ــا م مان

 ظئچمـةك   -ياشلئقئمدا يصمةك . ظأرلئگةنلئكئمنئ يوقاتتئم، بئلئم يادةك ظصگئلدئ    
ن هةؤةس كةينئگة كئرئـپ كأپلئگـة     .  تاغاردا بئرنئ يةپتئمةن   -قوغلئشئپ، قاپ 

ــاث ــةن-چــ ــوزانالرنئ تذزذتذپتئمــ ــةن،  .  تــ ــةرنئ تئلالپتئمــ ــذن ظادةملــ نذرغــ
ــأثلئنئ      ــسئزالرنئثمذ ك ــوزذپ گذناه ــئ س ــةم تئلئمن ــول ه ــةن، ق رةجنئتئپتئم

. ظأزإمنئ ياؤنئ يةثگةن شئردةك چاغالپ خةلققـة گئدئيئپتئمـةن        . چئگئپتئمةن
ــذق  ــقئالرغا زورل ــة بئر   -باش ــةم، يةن ــازار بةرس ــة ظ ــپ بئرئگ ــذق قئلئ ــئ  زذمبذل ئن

 ظادةمدةك  مانا ظةمدئ دةرماندئن كةتكةندة مةستلئكتئن ظويغانغان     . قاقشئتئپتئمةن
ظأزإمـدئن  . ظئزئمغا قارئسام خةلقظالةم ظالدئدا يـإزإمنئ كأتإرإشـكة ماجـالئم يـوق           

تولئمذ ظذياتتئم، قصنئ ياشلئق؟ قصنئ هاياتلئق؟ بـذ هاياتتـا نـصمئگة ظصرئـشتئم؟              
 نةپرئتئـدئن باشـقا     -ئـشتئم؟ ظـةلنئث لةنـةت     نةؤقئران چـاغلئرئمنئ نـصمئگة تصگ     

ــشةملئدئم ــصمئگة ظصرئ ــدا   . هصچن ــاققئلئ تذرغان ــشئكئمنئ ق ــسئ ظئ ــأإلم ظةلچئ ظ
 ظةتكةن يامانلئق داغلئرئمنئ ياخـشئلئق سـإيئ بئلـةن يـذياي دصـسةم،              -قئلغان

. ظةمدئ مصنئث ظصرئشئدئغئنئم بئر پارچة بأزال بولئدئكـةن       ! نةدة دةرمان بولسذن  
ــصن  ــسئز ت ــذرقكصرةك ــذتراپ     -ئمنئ ق ــإر ق ــر ظأم ــئش بئ ــةم قئل ــذزالرغا ي  قوثغ

  .يإرگئنئمنئث نةتئجئسئ ظوخشايدذ
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 ساپا، ظذيذن تاماشئغئال    - نادامةت ظأمإرنئ كةيپ   -ظوغلذم، يذقذرئقئ هةسرةت  
سةرپ قئلئپ، قئممةتلئك هايـاتئنئ الي سـذدةك ظأتكإزئؤةتكـةن كئـشئلةرنئث            

ادا ظادةمنئــث تذغــذملئقئ بئلــةن  شــذثا، دذنيــ. هةممئــسئگة ظورتــاق بئــر تةقــدئر
ظأملئكئ مةثگإإلك قانذنيةت، شذثا ظأإلم ظةپـسذسلئنارلئق ظـئش ظةمـةس، ظـةث             
ظةپــسذسلئنارلئقئ قئممــةتلئك هاياتتــا ظصرئــشئش مــذمكئن بولغــان قئممــةتنئث، 

 ظارماننئــث ظــأزئ بئلــةن بئرگــة دةپنــة بذلــذپ  -يــصتئش مــذمكئن بولغــان ظــارزذ
. ا جان قايغذسئدئن باشقا نةرسـئگة كـإچئ يةمتةيـدذ         ظادةم قصرئغاند . كصتئشئدذر

غايــة قولغــا كةملةيــدئغان ســاية ! ظــذ چاغــدا بارمــاق چئــشلئگةندئن نــصمة پايــدا؟
. ظةمةس، ظذنئ ظئرادئلئك ظادةملـةرال تئرئـشچانلئق بئلـةن ظةمةلگـة ظاشـذرااليدذ            

 ظادةم ظأمرئنئث ظاخئرئدا ظـةث ظذلـذغؤار ظئـشالر يولئـدا كـإرةش بئلـةن ظأتكـةن                
  .هاياتئدئن پةخئرلئنئدئغان بذلذشئ كصرةك

ــإلزارئثالر ظإشــشإك تةگكــةن شــاختةك خــازان    ــات گ ــالئلئرئم، ســئلةر هاي ب
بذلذشتئن بذرذن، ظةجرئثالردئن ظصرئشكةن شانذ شةؤكئتئثالر بئلةن ظةبةدئيلئك        

بذ مةثگإإلك تـةختنئث مذقـةددةس جـايئ        . تةختئدئن ظذرذن ظصلئشقا ظالدئراثالر   
ظـــذالرنئث قـــةلئب خاتئرئـــسئگة . خـــةلق مـــةثگإ ظأملةســـتذرخـــةلق قـــةلبئ، 

  .نةقئشلةنگةن خاتئرة مذنارئ مةثگإ ظأرإملةيدذ
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