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 سخنرانی فا در کنفرانس فلوریذا، ایاالت متحذه آمریکا

   
 ؿكٝؿ ثل ٠٘١

ُقاك٧ـ، ام آٛزب ٠ً پ٨ِرلكت ًٔر٦ ؿاكرب     تبٙ كا ث٠ اُتلاى ٦ٗ ١ب٥ تن٠٨ً ٗـت٦ ُقُت٠ اًت. ام آٛزب ٠ً ؿك ا٧ٚ ًٜللاٛي كب تزلث٠
ؿ٨١ـ، هٔرـ ٛـاُرتٖ ثرب     ١ب٦٧ اًتٞاك اٛزبٕ ٦ٗ كب ١ل ًبك٥ كا ثب ُبٕ -ؿكعبّ عبٗل ًبٗالً ؽٞة اًت، ٝ ام آٛزب ٠ً ؿك ٦ٛ آالط

٥ ص٨ن ؽب٦ٓ ٓغجت ًٜٖ. ص٠ كًـ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ؽٞاًت٠ ثبُٖ كب٦٧ آٗٞمٍ ؿ١ٖ ٠ً ام ًبك٥ ٠ً ١ٖ اًٜٞٙ ؿكعبّ اٛزبٕ  ُ٘ب ؿكثبكٟ
٥ آٙ  ٥ آٙ ثب ُ٘ب ٓغجت ًٜٖ ٝ ثرب ُر٘ب ؿكثربكٟ    اًت ٠ً، ١ل ُبٟ ص٨ن٥ ١ٌت ٠ً ثب٧ـ ؿكثبك١ٌٟت٨ٖ ث٨ٌبك ؿٝك ثبُـ. ؿ٨ْٓ ا٧ٚ 

٧ُٖٞ ص٠ ًبك٥ ثب٧ـ اٛزبٕ ؿ٨١ـ. ا٧ٚ ثبك، ام ٧ي ٛظل، ام آٛزرب ًر٠ ثرلا٥     ٥ ا٧ٚ اًت ٠ً ث٠ ُ٘ب ٦ٗ ًٜٖ، آٙ ث٠ ٜٗن٠ٓ ٓغجت ٦ٗ
ٕ ٠ً ام ا٧ٚ كلٓت اًتلبؿٟ ًٜٖ تب ثل ا٨٘١رت ًبك١رب٦٧ ًر٠ ١رٖ     إ، آٗـٕ تب ُ٘ب كا ثج٨ٜٖ، ٝ ٨ٛن كٌل ًلؿ ٗـت٦ اًت ُ٘ب كا ٛـ٧ـٟ

آًرب٦ٛ    ٥ ص٨ن١ب٥ ؿ٧ِل ص٨ن م٧بؿ٥ ث٧ِٖٞ، م٧رلا آٙ ثر٠   ؽٞا١ٖ ؿكثبكٟ اًٜٞٙ ؿكعبّ اٛزبٕ ١ٌت٨ٖ ٝ ٝٗؼ٨ت ٦ًٔ تأ٨ًـ ًٜٖ. ٦٘ٛ
 كب ٗـاؽ٠ٔ ًٜـ. -ٗبٙ ١ٖ اًٜٞٙ ؿك آالط تٞاٛـ ثب پ٨ِلكت ٦ًٔ ٦ٗ

ُبُلؿاٙ ٗب ٦ِ٘١ هبؿكٛـ ٠ً كب كا ام كب ثل٢ٜ٘ـ، ٝ ؿك ٦ٛ ا٧ٚ ؿٝ ًربّ ٝ صٜرـ٥، ُر٘ب آثـ٧رـٟ      ثب ه٘بٝت ثلاًبى ُلا٧ٚ ربك٥،
كٌلتل ًبؽت٠، ٝ ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل هبؿك ًبؽت٠ تب ام كب آُبٟ ٧ُٞـ؛ ٝ  ا٧ـ، ُ٘ب كا ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل ٗؼوّٞ ًبؽت٠، ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل ؽٍٞ ُـٟ

ُرؼٞك   ٥ ٗٞررٞؿات ف٥  ّ ثٞؿٙ ٌٛجت ث٠ ؽٞؿٍ، ثر٠ ؿاكرب، ٝ ثر٠ ١٘ر٠    ٥ ٌٗئٞ ػٜٞاٙ ٗل٧ـاٙ ؿاكب، اعٌبى ١ل ُؾْ ؿكثبكٟ ث٠
اٛـ تب ًبك آٌُبكًبم٥ عو٨وت كا عت٦ ث٢ترل اٛزربٕ ؿ١ٜرـ. ؿك     تل ُـٟ اًت. ٝ ثب ا٧ٚ، ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٦ِ٘١ هبؿك ثٞؿٟ تل ٝ ٝاٗظ ٝاٗظ

، اعت٘بالً ١ل ُبُلؿ٥ اعٌربى  ٥1999 رٞال ٥2۰ مٗب٦ٛ ثؼـ ام  ا٧ٖ. ؿك ٦ٛ ؿٝكٟ ١ب كا ؿ٧ـٟ آٛض٠ ك٥ٝ ؿاؿٟ اًت، ٗب ١٘ض٨ٜٚ ا٧ٚ
آٗـ ٠ً ؿك ٠٘١ ص٨ن ٛلٞف ًلؿٟ اًت، ؿك ٠٘١ رب ٝرٞؿ ؿاكؿ. ًْ ٗبرلا ٝاهؼبً ُج٠٨ آٛضر٠ آٙ پ٨ِر٧ِٞبٙ    ًلؿ ٠ً ٨ُٜبٙ ث٠ ٛظل ٦ٗ

ا٧ٚ ثرٞؿ ًر٠    ُلكت، ٝ آٙ ٝاهؼبً ٗخْ پُٞبٛـ ٝ م٨ٗٚ كا ؿك ثل ٦ٗ ا٥ آٗـ ٠ً آً٘بٙ كا ٦ٗ ٨ُٜبٙ ث٠ ٠ُٛٞ --ُلت٠ ثٞؿٛـ ث٠ ٛظل آٗـ
اٛـ. ٨ُٜبٙ ٠٘١ رب ثٞؿ. ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ٠ً ٧ي ُؾْ ٧ب ٧ي ٗٞرٞؿ ؿ٧ِل صوـك ؽٞة ثٞؿ، ث٠ اعت٘ربّ   ١ب كلٝ ك٧ؾت٠ آً٘بٙ

م٧بؿ تًٞٚ آٙ ٨ُٜبٙ تغت تأح٨ل هلاك ُلكت٠ ثٞؿ. ؿك آٙ مٗبٙ عت٦ ١ل ٧ي ام ُبُلؿاٙ ؿاكب ؿك ا٧ٚ ثبكٟ ٠ً ا٧ٚ ص٠ ٗؼٜر٦ ثرلا٥   
ـ: آ٧ب ٗٚ ثب٧ـ ا٧ٚ ؿاكب كا تن٠٨ً ًٜٖ؟ آ٧ب ؿاكب ٝاهؼبً ؿكًت اًت، ٧ب آٙ اُتجبٟ اًت؟ ؿك ١رل عربّ، ٓر٦ ١ِٜزر٦     آ٢ٛب ؿاكؿ اٛـ٨ِ٧ـٛ

هـٕ ٝ اًتٞاك، ام آٙ ثب ٗٞكو٨ت ث٨لٝٙ آٗـٛـ. عو٨وتبً هبثْ تٞرر٠. ُر٘ب    ص٠ِٛٞ كلؿ٥ اًت؟ ث٨ٌبك٥ ام ُبُلؿاٙ، پي ام تأْٗ، حبثت
٧ل كِبك٥ ث٠ آٙ م٧بؿ٥ هـٕ پ٨َ ُقاك٧ـ تب ثلا٥ ٗلؿٕ آٌُبك ًبم٧ـ ٠ً ٗب ؿك اكتجبٙ ثرب  هبؿك ثٞؿ٧ـ ؿك ٗغ٦ٜ٨ ث٠ آٙ ؿُٞاك٥ ٝ م

١ب٥ ع٠ٔ٘ ٠ً اًتلبؿٟ ُـٟ اًت ًبؽت٦ِ ٝ اكتلا  ص٠ ١ٌت٨ٖ ٝ ث٠ ٗلؿٕ ث٨٧ِٞـ ٠ً ٗب ؿكعبّ ٌُٜز٠ ُـ٨ٖٛ، ٝ ا٠ٌٜ٧ ت٘ب٦ٗ ٨ُٟٞ
تل٧ٚ ٌُٜز٠ ٝ آماك اًرت. ثٜربثلا٧ٚ مٗرب٦ٛ ًر٠ ٗرلؿٕ ر٢ربٙ        آ٨ٗن اًت، ٝ ا٠ٌٜ٧ ا٧ٚ ٨ُٜب٦ٛ آ٨ٗن ثٞؿٟ ٝ ٗب٨١ت آ٢ٛب ًبٗالً ظٖٔ

 ٥ آماك ٝ اف٧ت ؿك٧بكتٜـ، ٠ًُٞ ُـٛـ. عو٨وت كا ؿكثبكٟ

ٛرلم   ٗرب كا ثر٠   ُلكت، ًبك آٌُبكًبم٥ عو٨ورت   پُٞبٛـ ٝ م٨ٗٚ كا ؿك ثل٦ٗ ا٥ آٗـ ٠ً اِٛبك آً٘بٙ كا ٦ٗ ٠ُٛٞ ام آٛزب ٠ً ٨ُٜبٙ ث٠
ًٜٜـ. آٙ ؿك عو٨وت ا٧ٚ ٗبرلا٥ ُر٨ٜب٦ٛ ثرٞؿ ًر٠     آٗـ ٠ً ٗلؿٕ ٨١ش تٞر٦٢ ٦٘ٛ ل ٦ٗٛٞك ث٠ ٛظ ٝعِتٜب٦ً ؿُٞاك ًبؽت، ٝ ا٧ٚ

تٞاٌٛتٜـ ثِرٜٞٛـ، ُرٍٞ    ٥ ٨ُٜبٙ، ٠ً ٧ِب٠ٛ ص٨ن٥ ثٞؿٛـ ٠ً آ٢ٛب ٦ٗ ٛلك٠ ١ب٥ ٧ي ُـ. پي ام ا٠ٌٜ٧ ٗلؿٕ ث٠ ؿكٝؽ ٗبٛغ آ٢ٛب ٦ٗ
١ب ثٞؿ؛ آٙ، ث٠ ١٘لاٟ ًٞء اًرتلبؿٟ ُر٨ٜبٙ ام    بٝك ًلؿٙ ؿكٝؽ٥ ث ١ب٦٧ ؿاُتٜـ ٠ً ٛت٨ز٠ ًپلؿٛـ ٝ آ٢ٛب كا ثبٝك ًلؿٛـ، اكٌبك ٝ تلؿ٧ـ

تٞاٌٛتٜـ ٝٗرؼ٨ت   ٛٞك ؿكًت ٝ ٓغ٨ظ ؿكى ًٜٜـ، ٝ ١٘ض٨ٜٚ آ٢ٛب ٦٘ٛ ًبؽت ٠ً ٗب كا ث٠ اكٌبك ؿٔٚ ٗلؿٕ، ٗلؿٕ كا ً٘تل هبؿك ٦ٗ
ٛٞك پ٨ًٞت٠  ٨ُلؿ، ث٠ ٦كب ًلػت ٗ -ٛٞك ٠ً پ٨ِلكت ٦ًٔ آالط كا تِؾ٨ْ ؿ١ٜـ. ؿك ١ل عبّ ١٘بٙ --ٌُٜز٠ ٝ آماك --عو٨و٦

ترل٧ٚ   ًٜـ؛ ث٨ٜربؿ٥  تل٥ علًت ٦ٗ ًٜـ، ث٠ ث٨ب٦ٛ ؿ٧ِل، ث٠ ً٘ت ًٜٞط ٨ٌٗلًٌٝپ٦ ث٠ ً٘ت ثُؼـ١ب٥ عت٦ پ٢ٜبٝكتل٥ علًت ٦ٗ
اٛرـ. آجتر٠،    تل ٢٨ًربٙ ٜٗغرلف ُرـٟ    كب٥ ٢٨ًبٙ ا٧ٚ اًت ٠ً ٗٞرٞؿات ث٨ٌبك ػظ٨ٖ ؿك ًٜٞط ٨ٌٗلًٌٝٞپ٦ -ؿ٨ْٓ ثلا٥ آالط

ُـ، ٝ ١ٌرت٦ آ٢ٛرب    ا٥ ثٞؿ ٠ً ثب٧ـ ك٨ًـ٦ُ ٦ٗ ًٜٜـ. ٝرٞؿ آ٢ٛب ؽٞؿٍ ٌٗئ٠ٔ بً ػ٘ـاً ثلا٥ آٙ ا٧زبؿ ٗبٛغ ٦٘ٛث٨ٌبك٥ ام آ٢ٛب ٓنٝٗ
١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ ث٨ٌبك ػظ٦٘٨ ثٞؿ ٠ً المٕ ثٞؿ آالط ُٞٛـ، ٝ ٗٞرٞؿات ث٨ٌبك ػظ٨٘ر٦ ًر٠ المٕ ثرٞؿ ٛزربت      ػٜبٓل ٢ًٚ ثٞؿ، ثـٙ
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كب، ]ؿك ٗغْ رـ٧ـ[ هلاك ُلكتٚ، ٧ب رقة ُـٙ ؿك رب٦٧ ٠ً  -ٞؿ ُـٙ ؿك آالط٥ ٛبث ٠ٔ٨ًٝ كب، آ٢ٛب ث٠ -ؿاؿٟ ُٞٛـ. ؿك ٦ٛ آالط
٥  ثلؿ. ثب ٓغجت ؿكثربكٟ  ١ب ٨ٛبمٜٗـ ٧ي كٝٛـ اًت، ٝ ا٧ٚ كٝٛـ مٗبٙ ٦ٗ ٨ُلٛـ. ثٜبثلا٧ٚ ت٘بٕ ا٧ٚ هلاك ؿاكٛـ، ٗٞكؿ ك٨ًـ٦ُ هلاك ٦ٗ

ُرـ، ٝ   ١ل كٝم ثلا٥ ُ٘ب ٗخْ ٧ي ًربّ اعٌربى ٗر٦   رٞال٥ ؿٝ ًبّ ًپل٥ ُـٟ اًت. ؿك آٙ كٝم١ب  2۰ؿا٨ٛـ، ام  مٗبٙ، ُ٘ب ٦ٗ
ا٥  ُـ. كِبك ػظ٨ٖ ثٞؿ. اٗب ُ٘ب ٦ِ٘١ م٧ل آٙ كِبك ػظ٨ٖ پبثلررب ٗبٛـ٧رـ ٝ ثر٠ ُٞٛر٠     عت٦ ١ل ٓغظ٠ ٗخْ ٧ي ًبّ اعٌبى ٦ٗ

ػٔرت ًر٠   ٥ ٨ُٜبٙ اٛزبٕ ؿاؿ٧ـ. ؿك ٗ٘ٚ، ث٠ ا٧رٚ   ٛٞك پ٨ًٞت٠ اٛٞاع ٗؾتٔق ًبك١ب٦٧ ثلا٥ اكِبًبم٥ آماك ٝ ٌُٜز٠ اًتٞاك ٝ ث٠
اًت. ثٜربثلا٧ٚ ؿك   ا٥ ُـ٧ـ ٢ٗبك ُـٟ  ُٞؿ، اكٌبك ٗلؿٕ ر٢بٙ ً٘تل ث٠ ٠ُٛٞ ث٨ٚ ثلؿٟ ٦ٗ كب ام -٨ُٜبٙ ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل٥ ؿك آالط

تلبٝت٦ ُقُت٠  ؿ٨١ـ، آ٢ٛب ث٠ ث٦ ٥ آماك ٝ ٌُٜز٠ ث٠ ٗلؿٕ ت٨ٗٞظ ٦ٗ ا٧ـ ٠ً ٝهت٦ ؿٝثبكٟ عو٨وت كا ؿكثبكٟ ا٧ٚ ٝٗؼ٨ت، ُ٘ب ؿك٧بكت٠
ا٥، ٗلؿٕ  ٛٞك كنا٧ٜـٟ ٥ ٌُٜز٠ ُـٙ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٨ِٜٛـٟ ثٞؿٛـ. ٝ ث٠ ا٥ پق٧لٍ آٙ ؽلًٜـ ١ٌتٜـ، ٦٧ُٞ ١لُن ؿكثبك٨ٌٟٛتٜـ ٝ ثل
ًٜـ، ٝ ام آٛزب ًر٠ ٗل٧رـاٙ ؿاكرب     رٔٞ علًت ٦ٗ  ٛٞك پ٨ًٞت٠ ث٠ كب ث٠ -٥ عو٨وت ثـاٜٛـ. ام آٛزب ٠ً آالط ؽٞا١ٜـ ؿكثبكٟ ر٢بٙ ٦ٗ

اٛـ. ؿك عو٨وت، ٨ُٜبٙ ت٢ٜب ؿك ا٧ٚ كٝٛـ ٗٞهت٦، هجرْ ام   تٜـ، ٗٞرٞؿات ٨ُٜب٦ٛ عت٦ ً٘تل ُـٟكلً ٛٞك پ٨ًٞت٠ اكٌبك ؿكًت ٦ٗ ث٠
ؿ١رـ. ت٘ربٕ ]اػ٘ربّ[ ُر٨ٜب٦ٛ ؿك      كب ثلًـ ٝ هجْ ام آ٠ٌٛ ١ل آٛض٠ ٠ً رـ٧ـ اًت ًبؽت٠ ُٞؿ ًبك١ب٥ ثـ اٛزبٕ ٦ٗ -آ٠ٌٛ آالط
تٞاٛـ ص٨ن١ب كا ث٠ آُلت٦ِ  ؿٝكٟ ام مٗبٙ اًت ٠ً ٨ُٜبٙ ٦ٗ ًٜـ ٝ ؿك ٦ٛ ا٧ٚ ؿ١ٜـ ٝ ت٘بٕ ٨ُٜبٙ ا٧ٜزب ٨ُٜٜت ٦ٗ ا٧ٜزب كػ ٦ٗ

ؿك ا٧رٚ   --تٞاٛـ كب كا ث٠ آُلت٦ِ ثٌِبٛـ، ٝ ثلا٥ آٙ ؿ٨لٌٗ٘ٚ اًت ٠ً ٢٨ًبٙ رـ٧ـ كا ث٠ آُلت٦ِ ثٌِبٛـ. ا٧ٚ  ثٌِبٛـ. آٙ ٦٘ٛ
ثؼـ ام كٌبؿُبٙ اًت ٝ ا٧رٚ   ؿكعبّ ث٠ ٛ٘ب٧َ ُقاُتٚ ١ل ص٨ن٥ ام ٗٞرٞؿات ٢ًٚ --ؿٝكٟ ام مٗبٙ هجْ ام ا٠ٌٜ٧ كب آالط ُٞؿ

تٞاٜٛـ كِبك ث٨ٌبك م٧بؿ٥ كا ؿك ا٧رٚ ٗغر٨ٚ اعٌربى     آ٧ـ. ٗل٧ـاٙ ؿاكب ؿك ؿ٨ٛب٥ ثِل٥ ٦ٗ ٦ٗ  ٛلم٥ ٝعِتٜبى ٨ُٜب٦ٛ ث٠ ٛظل ث٠
٧ي  ؿا٨ٛـ، مٗبٙ ؿك ثُؼـ١ب٥ ٗؾتٔق، ٗتلبٝت اًت، ثٜبثلا٧ٚ اُل ام ًٜٜـ. اٗب ُ٘ب ٦ٗ آ٢ٛب عو٨وتبً كِبك م٧بؿ٥ كا اعٌبى ٦ٗ --ًٜٜـ

٨ٗـاٙ مٗب٦ٛ ؽ٦ٔ٨ ثنكٍ ث٠ ا٧ٚ ِٛبٟ ٨ًٜـ، ؿكؽٞا٨١ـ ٧بكت ٠ً ا٧ٚ ؿٝ ًبّ ت٢ٜب ٧ي ٓغظ٠ اًت، ؽ٦ٔ٨ ًٞتبٟ اًت. ١ِٜب٦ٗ ًر٠  
١ب ث٠ ؿكاما  ٥ ًبّ ٨ًٜٖ ٠ً كٝم١ب ث٠ اٛـامٟ ٨ًٜٖ، ٦ِ٘١ اعٌبى ٦ٗ ٗب ؿك ٨ٗبٙ آٙ ١ٌت٨ٖ، ؿكعب٦ٓ ٠ً ٌُٜز٠ ٝ آماك كا تزلث٠ ٦ٗ

ا٧ـ، ٝ اُل ِٛب٦١ ث٠ ػوت ث٨ٜـام٧ـ ؿكؽٞا٨١ـ ٧بكت ًر٠ ا٧رٚ ؿٝ ًربّ     ٞٙ ُ٘ب ام آٙ ثب ٗٞكو٨ت ث٨لٝٙ آٗـُٟٞٛـ. اٗب اًٜ ٨ًِـٟ ٦ٗ
 ٚ ثر٨ٚ عو٨وتربً ثبُرٌٟٞ ثٌر٨بك م٧ربؿ٥ كا ُرٌْ        ص٨ن٥ ث٨َ ام ٧ي ٓغظ٠ ؿك ٢٨ًبٙ ٛجٞؿٟ اًت. اٗب ا٧ٚ ؿٝ ًبّ ٗٞرٞؿات كُٝر

ا٧رـ   اٛـ؛ ٝ ؿك ٦ٛ ا٧ٚ ؿٝ ًبّ، ُ٘ب هبؿك ثرٞؿٟ  ٗبٙ آثـ٧ـٟ ٝ ثبٓؾ ُـٟٙ اًت؛ ؿك ٦ٛ ا٧ٚ ؿٝ ًبّ، تؼـاؿ ث٨ٌبك م٧بؿ٥ ام ُبُلؿا ؿاؿٟ
تٞاٌٛرت٨ـ   ١ب٦٧ ًر٠ ٛ٘ر٦   تٞاٌٛت٨ـ ام آ٢ٛب ك١ب ٧ُٞـ، ث٠ ١٘لاٟ ٝاثٌت٦ِ تؼـاؿ ث٨ٌبك م٧بؿ٥ ام اكٌبك اكلاؿ ػبؿ٥ كا ٠ً ؿك ُقُت٠ ٦٘ٛ

ثٞؿ. آجت٠، ٗٚ ت٘رب٦ٗ   ٦ٓٞ٘ ؿًت٨بث٦ ث٠ ا٧ٚ ًؾت ٦ٗآ٢ٛب كا تِؾ٨ْ ؿ٨١ـ، ث٠ ٝٗٞط ثج٨ٜ٨ـ ٝ ام آ٢ٛب ك١ب ٧ُٞـ. تغت ُلا٧ٚ ٗؼ
ًٜٖ. اٗب عو٨وتبً، ؿك ٨ٗبٙ ا٧ٚ ٛ٘ب٧َ ُر٨ٜب٦ٛ، ٗل٧رـاٙ    ًٜٖ، آ٢ٛب كا تٔـ٧ن ٦٘ٛ اٛـ كؿ ٦ٗ ١ب٦٧ كا ٠ً آ٢ٛب اٛزبٕ ؿاؿٟ ٛظٖ ٝ تلت٨ت

اٛـام٧ٖ، آ٧ب آٙ كوٚ ٧ري ٓغظر٠    ظل٥ ٦ٗاٛـ. ١ِٜب٦ٗ ٠ً ٗب ث٠ ا٧ٚ ؿٝ ًبّ ٛ آؼبؿٟ ُـٟ اٛـ ٝ ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل ؽبكم ؿاكب آثـ٧ـٟ ُـٟ
ترل٧ٚ ٝ   ٗبٙ كا هبؿك ًبؽت ١ل ص٨ن٥ كا ٠ً اثرـ٥  اًت، اٗب ا٧ٚ ؿٝكٟ ام مٗبٙ، ؿاكب ٝ ٗل٧ـاٙ ؿاكب٥  ٨ٌٛت؟ ث٨َ ام ؿٝ ًبّ ُقُت٠

 تل٧ٚ توٞا٥ ػظ٨ٖ ثٜب ٢ٜٛـ. تل٧ٚ اًت، ١٘لاٟ ثب پلٌُٟٞ ٌُٟٞ پل

ٛبپرق٧ل اًرت. ٝ    ٦٧ ٝ كُـ ؽٞؿ ١ل ٗل٧ـ ؿاكب رـا  ًبك١ب، ام ١ل ٧ي ام ٗب، ام تن٠٨ً  ٥ ا٧ٚ آجت٠، هبؿك ثٞؿٙ ؿك ؽٞة اٛزبٕ ؿاؿٙ ٠٘١
ا٧رـ    ا٧ـ، ؿك ُلا٧ٚ ؿُٞاك ١ٜٞم ١ٖ هبؿك ثٞؿٟ ا٧ٚ ؿ٨ْٓ آٙ اًت ٠ً صلا ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ص٠ِٛٞ ٗٞكؿ آماك ٝ ٌُٜز٠ هلاك ُلكت٠

ثب٨ُـ، ٝ ف٦ٜ١ ُلبف كا علظ ٨ًٜـ. ١ِٜب٦ٗ ًر٠ ف١رٚ ٧ري تن٨ًر٠       ٥ كب پِتٌبك ؿاُت٠ ثب٨ُـ، ؿك ٜٗبٓؼ٠ ؿك تن٠٨ً پِتٌبك ؿاُت٠ 
ص٨رن   ُرٞؿ، ٗرلؿٕ ٝ ١رل    ٛٞك ٠ً ثب صِٖ ثِل٥ ؿ٧ـٟ ٦ٗ ُٞؿ، ٨ُٜبٙ كاٟ ٝكٝؿٍ كا ث٠ ؿاؽْ ؽٞا١ـ ٧بكت. آٙ ًٜٜـٟ ام كب رـا ٦ٗ

ْ  ُبْٗ --ؿ٧ِل٥ ؿك ر٢بٙ ثِل٥ ٠ً ثُؼـ٥ ١ٌتٜـ. اٗب ؿك عو٨وت، ت٘ب٦ٗ ٗبؿٟ ؿك ًلتبًل ثُؼـ ثِل٧ت ١رب، ػٔرق، ؿكؽتربٙ،     ُر
ص٨رن،   ُٞؿ. ٝ ؿك ا٧ٚ ال٧ر٠ ام فكات، ١٘ر٠    ١ب( ًبؽت٠ ٦ٗ ١ل ص٨ن٥ ام فكات٦ ؿك آٙ اٛـامٟ )ٌّٗٞٓٞ --ٗٞرٞؿات ثِل٥، ١ٞا ٝ ؿ٨لٟ

ُبْٗ ثـٙ اٌٛبٙ، ث٠ ١ٖ ٗتْٔ ١ٌتٜـ. ١ِٜب٦ٗ ٠ً ُؾ٦ٔ ؽٞؿٍ اكٌبك ؿكًت ٛـاُت٠ ثبُـ، ت٘ب٦ٗ ص٨ن١ب٥ ثـ ؿك ٢٨ًبٙ، ٧رب  
ثرلؿ.   ٗبٜٛـ، ُؾْ ث٠ آٙ پ٦ ٛ٘ر٦  ٠ً آ٢ٛب آٛزب ٦ٗ ُٞٛـ، ٝ عت٦ مٗب٦ٛ ؿكٝٙ ثـٙ ثِل٥ ربك٥ ٦ٗ ٛٞك پ٨ًٞت٠ ث٠  ث٠ هٔ٘لٝ، ؿك ٠ً

ًٜٜـ ٠ً ا٧ٚ فكات هبؿك ثبُٜـ ثر٠ ٧ٌرـ٧ِل    ا٧ٚ ص٦ِِٛٞ ًٜتلّ ُـٙ ٗلؿٕ اًت؛ ث٠ ث٨ب٦ٛ ؿ٧ِل، آ٢ٛب ١ِٜب٦ٗ ٗلؿٕ كا ًٜتلّ ٦ٗ
  تربٙ پِرتٌبك ؿاُرت٠    ا٧ـ ٠ً ؿك تن٠٨ً  ا٧ـ، هبؿك ثٞؿٟ ٝ آماك ٠ً ُ٘ب ام ٨ٗبٙ آٙ ُقُت٠ٗتْٔ ُٞٛـ. ثٜبثلا٧ٚ ؿك ٦ٛ ؿٝ ًبّ ٌُٜز٠ 

ؿ٨١ـ. ثٜبثلا٧ٚ ث٠  تل تِؾ٨ْ ٦ٗ ا٧ـ، ٝ ٨ُٜب٦ٛ ثٞؿٙ ا٧ٚ ٌُٜز٠ كا عت٦ ٝاٗظ كٌل ًبؽت٠ ثب٨ُـ، ؽٞؿتبٙ كا ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل ؽٍٞ
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ٚ  ًٜٜـٟ ث٦ ٥ كب ثلا٥ ٧ي ٗل٧ـ ؿاكب، ٧ي تن٠٨ً ث٨بٙ ؿ٧ِل، عو٨وتبً ٜٗبٓؼ٠ تربٙ صورـك    ٢ٛب٧ت ٢ٖٗ اًت. ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ٗغر٨
٥ كب كا كلاٍٗٞ ٨ًٜـ. ُ٘ب ثب٧ـ كرب كا ٜٗبٓؼر٠ ٨ًٜرـ،     تٞا٨ٛـ ٜٗبٓؼ٠ ٧ُٞـ، ٦٘ٛ ؿُٞاك اًت، ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ص٠ِٛٞ ِٗـّٞ ٦ٗ

ٗؾٔٞٓربً ثرب ُرلا٧ٚ رربك٥ ؿك     ٥ ُربُلؿاٙ ٗالهربت ًرٜٖ،     تٞاٖٛ ثب ٠٘١ تل٧ٚ ت٨٘٘ٚ ٜٗٔن كُـتبٙ اًت. ٦٘ٛ م٧لا آٙ اًب٦ً
تٞاٜٛـ ١لُبٟ ًر٠ ٗٞٗرٞػ٦ ٝررٞؿ ؿاكؿ ث٨ب٧ٜرـ      ٗبٙ هبؿك ث٠ ؿ٧ـٙ ٗٚ ٨ٌٛتٜـ، ٦٘ٛ ًلم٨ٗٚ ص٨ٚ. ٝ تغت ا٧ٚ ُلا٧ٚ ٠ً ُبُلؿاٙ

٠ كا ػٜٞاٙ اًتبؿ ؿكٛظل ث٨ِلٛـ. ٝ ثلا٥ ا٠ٌٜ٧ ُ٘ب كا هربؿك ًرٜٖ ػ٘رْ تن٨ًر     تٞاٜٛـ كب كا ث٠ اًتبؿ كا پ٨ـا ًٜٜـ، ثٜبثلا٧ٚ آ٢ٛب كوٚ ٦ٗ
اٛزبٕ ؿاؿٟ ٝ كُـ ٨ًٜـ، ام ١ل ٛظل، ١ل ػٜٔل٥ كا ٠ً ثتٞاٛـ ٧ي ُؾْ كا هبؿك ًٜـ تب كُـ ًٜـ ٝ ام ٛل٧ن تن٠٨ً ٓؼٞؿ ًٜرـ، ؿك  

٠ً هبؿك ثبُر٨ـ   ٠ً تن٠٨ً ٨ًٜـ ٝ تب ٝهت٦ تٞاٛـ عْ ُٞؿ. تب ٝهت٦ ٠ً ٜٗبٓؼ٠ ٨ًٜـ، ١ل ٦ٌِٔٗ ٦ٗ إ. تب ٝهت٦ ا٧ٚ كب ؿ٨ٗـٟ ٝ آوب ًلؿٟ
 ثل٨٘٢ـ، ص٨ن٥ ٝرٞؿ ٛـاكؿ ٠ً ٛتٞا٨ٛـ ث٠ آٙ ؿًت ٧بث٨ـ. كب كا ام كب

ا٧ـ. اٗب ام آٛزب ٠ً ؿكعبّ عبٗرل ثرب ًربك آٌُبكًربم٥ عو٨ورت       ٥ كب، ؿك ٝاهغ ؿك آٙ پِتٌبك ؿاُت٠ ٥ ٜٗبٓؼ٠ آجت٠، ثب ًؾ٦ٜ ؿكثبكٟ
ؿ٨١رـ،   ١ب٥ ؽجل٥ اٛزربٕ ٗر٦   ٨ٌ٧ٞٛـ، ثلؽ٦ ام ُ٘ب ًبك١ب٦٧ ؿك ٌُْ كًب٠ٛ ١ب٦٧ ٦ٗ ثلؽ٦ ام ُ٘ب ٗوب٠ٓ --ؽ٦ٔ٨ ِٗـّٞ ١ٌت٨ـ

٨ًٜـ ٝ اكلاؿ ؿ٧ِل٥ ٨ٛن ١ٌتٜـ ٠ً اٛٞاع ٝ اهٌبٕ ًبك١ب٥ ٗلتجٚ ثب آٌُبكًبم٥ عو٨وت كا  ثلؽ٦ ام ُ٘ب ؿك ؽ٨بثبٙ كال٧ل پؾَ ٦ٗ
ؿك ٨ًٜرـ هرب   ُب٦١ اٝهبت ١ِٜب٦ٗ ٠ً كب كا ٜٗبٓؼ٠ ٦ٗ --ؿ١ٜـ اٛـ ٛزبت ٦ٗ ١ب ٌٕٗ٘ٞ ُـٟ ؿ١ٜـ، ٗلؿٕ ؿ٨ٛب كا ٠ً ثب ؿكٝؽ اٛزبٕ ٦ٗ

 تبٙ كا آكإ ٨ًٜـ. ا٧ٚ ٦ٌِٔٗ ٝاهؼبً، ٝاهؼبً رـ٥ اًت. ٨ٌٛت٨ـ ف١ٚ

ؿا٨ٛـ ٠ً ُؾْ ؿك ص٠ عبٓت ف٦ٜ١ ثب٧ـ ثبُـ تب آّٞ كب كا ثج٨ٜـ. ثـٝٙ ا٧ٌٜر٠ ٗزجرٞك ثبُرٖ م٧ربؿ ثِر٧ٖٞ آٙ كا       ٦ِ٘١ ُ٘ب ٦ٗ
آٙ ث٨ٜـ٨ِ٧ـ، آ٧ب ؽٞاٛـٙ ُ٘ب ث٢٨ٞؿٟ ٨ٌٛت؟ ٥  تبٙ ك٥ٝ كب ٨ٌٛت، ؿكثبكٟ ؽٞاٛـ اٗب ف١ٚ تبٙ كب كا ٦ٗ ؿا٨ٛـ. ١ِٜب٦ٗ ٠ً صِ٘بٙ ٦ٗ

إ ٠ً ٜٗ٘ئٚ ثب٨ُـ ؽٞؿ ُ٘ب  ٥ كب ٨ٌٛت٨ـ. آ٧ب ث٠ ُ٘ب ِٛلت٠ ؽٞا٨ٛـ؟ ؿك آٙ ١ِٜبٕ، ؽٞؿ ُ٘ب ٝاهؼبً ؿكعبّ ٜٗبٓؼ٠ ثلا٥ ص٠ ٦ًٌ ٦ٗ
لا٥ صر٠ ًٌر٦ آٙ كا   تبٙ ك٥ٝ كرب ٛجبُرـ، ثر    ٨ًٜـ اُل ف١ٚ آٝك٧ـ؟ پي ؿك ١ِٜب٦ٗ ٠ً كب كا ٜٗبٓؼ٠ ٦ٗ عو٨وتبً َُٞٛ كا ثـًت ٦ٗ

٧ُٖٞ ٠ً ا٧ٚ ٝٗرؼ٨ت٦ ٝاهؼربً ثغلاٛر٦ اًرت. ثٜربثلا٧ٚ،       كوٚ ث٠ ُ٘ب ٦ٗ --٨ًٜـ؟ ا٧ٚ ثلا٥ ١ٌَٞٛ ًلؿٙ ُ٘ب ٨ٌٛت ٜٗبٓؼ٠ ٦ٗ
ـ  ٧ُٞـ، ١ِٜب٦ٗ ٠ً كب كا ٜٗبٓؼ٠ ٦ٗ ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ص٠ِٛٞ ِٗـّٞ ٦ٗ ٥  ؿكثربكٟ  --٨ًٜـ ثب٧ـ ت٘بٕ اكٌبك ؿ٧ِل كا ًٜبك ثِقاك٧ر

٥ آ٢ٛب كٌل  ٨ًٜـ، ٗٞٗٞػبت٦ ٠ً ؿكثبكٟ ٛٞك ٠ً كب كا ٜٗبٓؼ٠ ٦ٗ آالً كٌل ٨ٌٜٛـ، كوٚ كب كا ٜٗبٓؼ٠ ٨ًٜـ. ُب٧ـ ١٘بٙ ص٨ن١ب٥ ؿ٧ِل
ٛـاٜٛـ ًر٠ صر٠     ا٧ـ عْ ٝ كْٔ ُٞٛـ، صلا٠ً پِت ١ل ٠ً٘ٔ ثٞؿا١ب، ؿائ١ٞب ٝ ؽـا٧بٙ ١ٌتٜـ. ص٠ِٛٞ اٌٗبٙ ؿاكؿ آ٢ٛب ؿه٨وبً ًلؿٟ ٦ٗ

تٞاٜٛـ ث٠ ُ٘ب ٧ِٜٞٛرـ؟ اٗرب    ؿك آٙ مٗبٙ ِٛلاٙ اٛزبٕ ُـٙ ص٠ ًبك٥ ١ٌت٨ـ؟ پي آ٢ٛب ص٠ِٛٞ ٦ٗ ؽٞا٨١ـ عْ ٨ًٜـ ٝ ص٨ن٥ كا ٦ٗ
تٞا٨ٛـ كب  ٦٘ٛ --١ب پ٨َ ك٨٘٢ـ٧ـ ثٞؿ٦ٛ ؿًت ٧بث٨ـ. ا٧ٚ كا ٗـت ٥ كب ثـٝٙ ٨١ش ؿك ٛٔت ٧ي ص٨ن ٝرٞؿ ؿاكؿ: ثب٧ـ ث٠ عبٓت ٜٗبٓؼ٠

٠ً كب  ثب آكاَٗ ثؾٞا٨ٛـ ٝ تأح٨ل ٜٗ٘ئٜبً ػب٦ٓ ؽٞا١ـ ثٞؿ. پي ١ِٜب٦ٗ تبٙ ثؾٞا٨ٛـ. كوٚ ث٠ عْ ًلؿٙ ٌِٗالت  كا ثب ٧ي ٝاثٌت٦ِ
تبٙ كا آكإ ٨ًٜـ ٝ ث٠  ؽٞا٨ٛـ ف١ٚ ٠ً آٙ كا ٦ٗ ٨ًٜـ، كوٚ ام ك٥ٝ ػبؿت ٝ ككغ ت٨ٌٔق آٙ كا اٛزبٕ ٛـ٨١ـ. ثب٧ـ ١ِٜب٦ٗ كا ٜٗبٓؼ٠ ٦ٗ

ٚ     ٞؿ. ث٠تبٙ ؿمؿ٦ً ام ُ٘ب ؿٝك ُ ٛٞك ٝاهؼ٦ آٙ كا ٜٗبٓؼ٠ ٨ًٜـ. اربمٟ ٛـ٨١ـ ف١ٚ تربٙ ُ٘رلاٟ ٝ ُرٖ ُرٞؿ،      ٗغرٖ ا٧رٚ ًر٠ ف١ر
ٚ   ٗر٦  ٥ ؿ٧ِل ث٠ آٙ ِٛبٟ ٨ًٜٖ، ١ِٜب٦ٗ ٠ً كب كا ٜٗبٓؼر٠   ٥ ُ٘ب ث٢٨ٞؿٟ ؽٞا١ـ ثٞؿ. اُل ام مٝا٠٧ ٜٗبٓؼ٠ تربٙ ك٥ٝ كرب    ٨ًٜرـ ٝ ف١ر

كرب كا  ٥ ًلًل٥ ٝ ًٜغ٦ اٛزبٕ ؿاؿٙ ٨ٌٛت، ث٠ٌٔ ١٘ض٨ٜٚ ؿكثبكٟ ا٧ٚ اًت ًر٠ ُؾٔر٦ ًر٠     ٨ٌٛت، ا٧ٚ كوٚ ٦ٌِٔٗ ؿكثبكٟ
تٞاٛـ ؽٞؿٍ كا آٌُبك ًبمؿ؟ ثٜبثلا٧ٚ ام ا٧ٚ  اعتلإ ٝ ٗإؿة ٨ٌٛت. پي، ص٠ِٛٞ كب ٦ٗ ًٜـ ؿك ٝاهغ ٌٛجت ث٠ كب ؽ٦ٔ٨ ثب  ٜٗبٓؼ٠ ٦ٗ

ؽبٛل ؿاُرت٠   تبٙ كا آكإ ٨ًٜـ، ٝ مٗب٦ٛ ٠ً ِٗـّٞ ٝ ُلكتبك ١ٌت٨ـ ث٠ ٨ًٜـ ثب٧ـ ف١ٚ ٠ً كب كا ٜٗبٓؼ٠ ٦ٗ ًٜٖ ١ِٜب٦ٗ ما٠٧ٝ، كٌل ٦ٗ
 علًت ٠ِٛ ؿاك٧ـ. تبٙ كا حبثت ٝ ث٦ ٥ كب ف١ٚ ؿك ع٨ٚ ٜٗبٓؼ٠ ثب٨ُـ ٠ً

١رب٥ ٗؼ٨ٜر٦    ؿا٨ٛـ، ٗب ؿكعبّ ام ث٨ٚ ثلؿٙ ٨ُٜبٙ ؿك مٗبٙ ٛٞك ٠ً ٦ٗ ٥ ٗٞٗٞع ؿ٧ِل٥ ٓغجت ًٜٖ. ٧ؼ٦ٜ، ١٘بٙ ثِقاك٧ـ ؿكثبكٟ
١رب٥   هرـكت "ُرـ، آٙ   ـٟ ٦٘ٛٛب٨ٗ "كلًتبؿٙ اكٌبك ؿكًت"١ٌت٨ٖ، ث٠ ث٨بٙ ؿ٧ِل، ؿكعبّ كلًتبؿٙ اكٌبك ؿكًت ١ٌت٨ٖ. آٙ هجالً 

 "١ب٥ كٞم ٛج٨ؼر٦  تٞاٛب٦٧"ػٜٞاٙ  ١ب٥ ؽـا٦٧ كب٥ ثٞؿا. ٗلؿٕ ػبؿ٥ ث٠ آٙ ث٠ ١ب٥ ؽـا٦٧، هـكت اًتلبؿٟ ام هـكت --ثٞؿ "ؽـا٦٧
ـ   ٥ ؿاكب كا اٛزبٕ ٦ٗ ٛبٖٗ؟ ام آٛزب ٠ً ُ٘ب تن٠٨ً اٛـ. پي صلا ٗٚ آٙ كا كلًتبؿٙ اكٌبك ؿكًت ٦ٗ اُبكٟ ًلؿٟ  ؿ٨١ـ، ١ل ص٨رن٥ ثب٧ر

تبٙ ٨ٌٛت. ٗب ثب٧رـ كرب    ٥ ُؾ٦ٔ ٥ تن٠٨ً ؿ٨١ٖ كوٚ ؿكثبكٟ تل٧ٚ ثبُـ. ٨١ش ٧ي ام ًبك١ب٦٧ ٠ً ٗب اٛزبٕ ٦ٗ تل٧ٚ ٝ ؽبْٓ ثبٌُٟٞ
مٗبٙ، ثب٧ـ ُرٌْ ٗٞررٞؿات ؿك آ٧ٜرـٟ كا ؿك     كا ٨ٛن ؿك ٛظل ؿاُت٠ ثب٨ُٖ، ٝ ثب٧ـ ٗٞرٞؿات رـ٧ـ آ٧ٜـٟ كا ؿك ٛظل ؿاُت٠ ثب٨ُٖ، ٝ ١ٖ
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ُرن٨ٜ٧ٖ ثب٧رـ ؿكًرت ثبُرـ.      ٗر٦  ٠ً ُ٘ب ؿكعبّ ثٜب ٢ٛبؿٙ ث٨ٜب٦ٛ ثلا٥ آ٢ٛب ١ٌت٨ـ، ٨ٌٗل٥ ًر٠ ثرل   بٛل ا٧ٚؽ ٛظل ؿاُت٠ ثب٨ُٖ. ث٠
ٚ    "ؿ٨١ـ، ٗلؿٕ آ٧ٜـٟ آ٢ٛب كا ٗٞكؿ ٗالعظ٠ هلاك ؽٞا١ٜـ ؿاؿ،  آٛض٠ ٠ً اٗلٝم اٛزبٕ ٦ٗ ١ل ُٞٛر٠ اٛزربٕ    ٗل٧رـاٙ ؿاكرب هرجالً آٙ كا ا٧ر

ام ص٨ن١ب ٢ٖٗ ٝ اًب٦ً ١ٌتٜـ. ا٧ٚ ؿ٨ْٓ آٙ اًت ٠ً صلا ثب٧رـ ١ِٜرب٦ٗ ًر٠ اكٌربك      تٞا٨ٖٛ ثج٨ٜ٨ٖ ٠ً ث٨ٌبك٥ ثٜبثلا٧ٚ ٦ٗ "ؿاؿٛـ،
كرب   -ِ ارت٘بع ثِل٥ ثبُـ ٧ب ؿك ثُؼـ١ب٥ ؿ٧ِل، آالط كلًت٨ٖ ؽبْٓ ثب٨ُٖ. ؿكعبّ عبٗل، ؽٞاٟ ؿك ًٜظ ٨ٌٗلًٌٝٞپ٦ ؿكًت ٦ٗ

٥ ارت٘بع ثِل٥ ٨ٛرن ؿكعربّ اٛزربٕ     پب٨٧ٚ پًٞت٠ آٙ ؿك --اٛـامؿ ص٨ن كا ام هٖٔ ٦٘ٛ ؿك ًلتبًل ًْ ٢٨ًبٙ ؿكعبّ اٛزبٕ اًت، ٨١ش
 اًت.

١ب٥ ثـ، اكلاؿ ثـ ٝ ككتبك١ب٥ ثـ ٝرٞؿ ؿاكٛـ، ٠ً ام آٛض٠ اٌٛرب٦ٛ اًرت ًربٗالً      اٗلٝمٟ ؿك ارت٘بع اٌٛب٦ٛ تؼـاؿ ث٨ٌبك م٧بؿ٥ ام پـ٧ـٟ
ا١ل٦ٜ٘٧ ػظ٦٘٨ ٨ٛن ؿاكٛـ. پي ٗرب  ١ب٥ ٜٗغلف ؿاكٛـ، ث٠ٌٔ ًلُت  ا٥ ٠ً ثلؽ٦ ام اكلاؿ ٠ٛ ت٢ٜب ف٨ٜ١ت ؿٝك ١ٌتٜـ، عت٦ تب ٛو٠ٜ

كب٥ ٢٨ًربٙ   -٥ ا٧ٚ ٝٗؼ٨ت ثب٧ـ ص٠ ًبك٥ اٛزبٕ ؿ٨١ٖ؟ ث٠ ُ٘ب ؽٞا١ٖ ُلت: ٨١ش ًبك. صلا؟ ٌُٟٞ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ث٠ آالط ؿكثبكٟ
ث٠ كًبٜٛـ كوٚ ثبُٜـ. اُل ٦ًٌ  ُ٘ب ٗغبكظت ام كب اًت. ثِقاك٧ـ آ٢ٛب٦٧ ٠ً ث٠ ؿاكب آ٨ًت ٦٘ٛ  ٗتْٔ اًت ٝ ثنكُتل٧ٚ ٗأٗٞك٧ت

كًبٛـ، ثب٧ـ عو٨وت كا ثلا٥ اٝ آٌُبك ٨ًٜـ، ٨ُٜبٙ كا ٢ٗبك ٨ًٜـ، ٨ُٜبٙ كا ام ث٨ٚ ثجل٧رـ، ٝ ٗرلؿٕ كا ٛزربت ؿ٨١رـ.      ؿاكب آ٨ًت ٦ٗ
ؿ١ر٨ٖ،   ١ب٥ ثـ ؿك ارت٘بع اٌٛب٦ٛ اٗلٝمٟ اٛزبٕ ٦٘ٛ ٥ ث٨ٌبك٥ ام پـ٧ـٟ ثٜبثلا٧ٚ ث٠ ػجبكت ؿ٧ِل، ؿكعبّ عبٗل ٗب ٨١ش ًبك٥ ؿكثبكٟ

ُٞٛـ. ٝ ًبك١ب٦٧ ًر٠ ٝهتر٦ كرب ؿ٨ٛرب٥ اٌٛرب٦ٛ كا       ًٜـ اؿاكٟ ٦ٗ ٦ ١ٌتٜـ ٠ً ٝهت٦ كب ؿ٨ٛب٥ اٌٛب٦ٛ كا آالط ٦ٗم٧لا آ٢ٛب ص٨ن١ب٧
ُٞٛـ ٨١ش اكتجب٦ٛ ثب ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٛـاكٛـ، م٧لا هلاك اًت ُ٘ب ث٠ ً٘ربّ ثلًر٨ـ. ُرٌٟٞ ٗل٧رـاٙ ؿاكرب ثر٠        ًٜـ، اٛزبٕ ٦ٗ آالط ٦ٗ

ا٧ٚ هٜؼربً ص٨رن ٧ٌٌرب٦ٛ     --٥ ُؾ٦ٔ اًت ٠ً ثِل٧ت ؿك ُقُت٠ ؿاُت تن٠٨ًكب ٗتْٔ اًت، ٝ ا٧ٚ ٗتلبٝت ام ٌُْ  -آالط
ؿ١ـ  ٨ٌٛت. ثٜبثلا٧ٚ ث٠ ػجبكت ؿ٧ِل، كلًتبؿٙ اكٌبك ؿكًت ٗب ثلا٥ ا٧ٚ اًت ٠ً ٨ُٜبٙ كا ٠ً ؿاكب كا ٗٞكؿ ٌُٜز٠ ٝ آماك هلاك ٦ٗ

م ث٨ٚ ثجل٧ٖ ٝ ثلا٥ ا٧ٚ اًت ٠ً ت٘بٕ ػٞا٦ٔٗ ٠ً كب ؿ١ـ، ا ًٜـ ٝ ٗل٧ـاٙ ؿاكب كا ٗٞكؿ آماك ٝ اف٧ت هلاك ٦ٗ ٝ ثب آٙ تـاؽْ ا٧زبؿ ٦ٗ
ؿ١ٜـ ام ث٨ٚ ثجل٧ٖ. ثٜبثلا٧ٚ، كلًتبؿٙ ٗـإٝ اكٌبك ؿكًت تًٞٚ ٗل٧ـاٙ ٗب، ٝاهؼبً تأح٨ل٥ ػظ٨ٖ ؿاُرت٠   كا ٗٞكؿ آماك ٝ اف٧ت هلاك ٦ٗ

ؿ٨ٛب٥ ثِل٥ تًٞٚ كب، ١ٜرٞم ؿك   كب٥ آالطِ -ٛٞك كلا٨ُل هـكتٜ٘ـِ آالط ٥ مٗب٦ٛ ٠ً رل٧بٙ ػظ٨ٖ ٝ ث٠ اًت. ؿك ّٛٞ ا٧ٚ ؿٝكٟ
كب ث٠ ا٧ٜزب ك٨ًـٟ ثبُـ، ٗل٧ـاٙ ؿاكب ١ِٜرب٦ٗ ًر٠    -٠ً آالط ؿ٨ٛب٥ ثِل٥ ٝاكؿ ِٛـٟ اًت، ٧ؼ٦ٜ، ؿك ّٛٞ ا٧ٚ مٗبٙ هجْ ام ا٧ٚ

كب آًر٨ت   اٛـ. ٝ ت٘بٕ آٙ ص٨ن١ب٥ ثـ، ص٨ن١ب٦٧ ثٞؿٛـ ٠ً ث٠ كلًتٜـ، ص٨ن١ب٥ ثـ ث٨ٌبك م٧بؿ٥ كا عو٨وتبً ام ث٨ٚ ثلؿٟ اكٌبك ؿكًت ٦ٗ
اٛـ ػظ٨ٖ اًت. ٌٗ٘رٚ اًرت ثر٠ ؽربٛل      ُـٟ ؿاؿٛـ. تؼـاؿ٥ ٠ً ام ث٨ٚ ثلؿٟ  كًبٛـٛـ ٝ ٗل٧ـاٙ ؿاكب كا ٗٞكؿ آماك ٝ اف٧ت هلاك ٦ٗ ٦ٗ

تربٙ   كلًتبؿٛـ، آٙ ٗتلبٝت ثٞؿ. ؿك آٙ ١ِٜبٕ ١ل ٝهت ؿًت ٗبٙ اٝا٧ْ اكٌبك ؿكًت ٦ٗ ث٨بٝك٧ـ ٠ً ؿك ُقُت٠ ١ِٜب٦ٗ ٠ً ُبُلؿاٙ
ٓرٞكت   ًِر٨ـ، اِٛربك هٔرـ اٛزربٕ ٛجرلؿ ؿاُرت، ٝ ثر٠        ؿاُت٨ـ، ٨ُٜبٙ ؿك آكا٧َ ر٦ِٜ ٓق ٦ٗ ٠ ػ٘ٞؿ ٠ِٛ ٦ٗكا ؿك ٗوبثْ ٨ًٜ

ثٞؿٛـ ٠ً آٙ ٗٞرٞؿات ٨ُٜب٦ٛ كا  ٛٞك پ٨ًٞت٠ اكٌبك ؿكًت كلًتبؿٟ  ٗبٙ ث٠ آٗـ. ثؼـاً، پي ام ا٠ٌٜ٧ ُبُلؿاٙ ُ٘بك ٦ٗ ١ب٥ ث٦ ؿًت٠
ًلؿٛـ ام ث٨ٚ ثلؿ، هٌر٘ت ػظ٨٘ر٦ ام     ًبك٥ ٝ ًٜتلّ ٦ٗ ٦ كا ٠ً ٗلؿٕ كا ؿًتكًبٛـٛـ ٝ آٙ ٗٞرٞؿات ٨ُٜبٛ ٠ً ث٠ ؿاكب آ٨ًت ٦ٗ

تٞا٨ٖٛ ]ثِقاك٧ٖ[ ٠ً كب٥ ٢٨ًربٙ ٝ   كع٦٘ ٨ٌٛت. ص٠ِٛٞ ]ٗب[ ٦ٗ آ٢ٛب ام ث٨ٚ ثلؿٟ ُـٛـ ٝ تؼـاؿ ؽ٦ٔ٨ ٦ً٘ ثبه٦ ٗبٛـ. اٛزبٕ آٙ ث٦
  ٚ ٝكا٥ ٗلم١رب٥  "ؿ٨ٓرْ آٙ اًرت ًر٠ صرلا كرب٥       ٗل٧ـاٙ ؿاكب تًٞٚ آٙ ٗٞرٞؿات ٨ُٜب٦ٛ ٗٞكؿ آماك ٝ ٌُٜز٠ هلاك ٨ُلٛرـ؟ ا٧ر

تربٙ كا ؿك ٗوبثرْ ًر٠ٜ٨ ػ٘رٞؿ ِٛر٠       كلًت٨ـ، ١ل ٝهرت ًر٠ ؿًرت    ٠ً اكٌبك ؿكًت ٦ٗ كا آٗٞمٍ ؿاؿٕ. اًٜٞٙ، ١ِٜب٦ٗ "ثلؿثبك٥
ِرلؿؿ،  كلًت٨ـ عت٦ ثب٧ـ ؿٛجبّ آٙ ٗٞرٞؿات ٨ُٜب٦ٛ ث ُقاكٛـ. ٦ُِٛٞ ٠ً ث٨لٝٙ ٦ٗ ؿاك٧ـ، ٗٞرٞؿات ٨ُٜب٦ٛ كٞكاً پب ث٠ كلاك ٦ٗ ٦ٗ

ثلؿ. ؿكعبّ عبٗل ٨ُٜبٙ ررلتت   ُٞٛـ آ٢ٛب كا ام ث٨ٚ ٦ٗ ُلؿؿ، ٝ ١ل رب ٠ً ٧بكت ٦ٗ آٙ ٠٘١ رب٥ ثبال ٝ پبئ٨ٚ كا ث٠ ؿٛجبّ آ٢ٛب ٦ٗ
ؿ٦١ ًٜـ تب ؿك ٗو٨ب٦ً ًٝر٨غ ؿًرت    ًٜـ عت٦ ؽٞؿ كا ِٛبٙ ؿ١ـ ٝ ؿ٧ِل تٞاٛب٦٧ آٙ كا ٛـاكؿ ٠ً ٗٞرٞؿات ٨ُٜب٦ٛ كا ًبمٗبٙ ٦٘ٛ

ـاٙ ؿاكب ثنٛـ. ا٧ٚ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ١ٌرتٜـ ًر٠ اًٜرٞٙ ًٜترلّ كا ؿك ؿًرت ؿاكٛرـ؛ ١ِٜرب٦ٗ ًر٠ اكٌربك ؿكًرت           ث٠ ع٘الت٦ ػ٠٨ٔ ٗل٧
 ُٞٛـ. ثلٛـ، تب آ٠ٌٛ ٦ِ٘١ ام ث٨ٚ ثلؿٟ  كلًتٜـ، آ٢ٛب كا ٠٘١ رب ام ث٨ٚ ٦ٗ ٦ٗ

ٗٞكؿ ٌُٜز٠ ٝ آماك هرلاك ؿ١ٜرـ، ثر٠    تٞاٜٛـ ؿاكب ٝ ٗل٧ـاٙ ؿاكب كا  ٠ً ٦ٗ ٗبٜٛـ ٝ ا٧ٚ ثِقاك٧ـ ث٠ ُ٘ب ث٧ِٖٞ، ت٘بٕ آ٢ٛب٦٧ ٠ً ثبه٦ ٦ٗ
هرلاك اًرت   ُر٘ب  اٛـ: ٨ُٜبٙ ؿك ثُؼرـ١ب٦٧ ًر٠    ٗبٙ اًت. ُبُلؿا٦ٛ ٠ً كلًتبؿٙ اكٌبك ؿكًت كا رـ٥ ِٛلكت٠ ػٔت ؽٞؿ ُبُلؿاٙ

ٛٞك اًت. ثٜربثلا٧ٚ ُر٘ب ثب٧رـ كلًرتبؿٙ اكٌربك       اًت. ا٧ٚ ٌٗئ٨ٓٞت آٙ كا ث٠ ؿٍٝ ث٨ٌِـ ٝ ثلا٥ آٙ ٌٗئّٞ ثب٨ُـ ام ث٨ٚ ٛلكت٠ 
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٨ًٜـ تٞاٛب٦٧ ؿاك٧ـ ٧ب ٠ٛ، ثب٧ـ آٙ كا اٛزبٕ ؿ٨١ـ. آٛض٠ ٠ً ام ف١رٚ ؽٞؿتربٙ ام    ًت كا رـ٥ ث٨ِل٧ـ. ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ كٌل ٦ٗؿك
ٛرٞك   ١ب كا، ٠ً ث٠ مٗبٙ، ُ٘ب ثب٧ـ آٙ ث٨ل٦ٛٝ ٥ ثـٙ ؽٞؿتبٙ تأح٨ل٥ كا ؿاكا ١ٌتٜـ؛ ١ٖ ثل٧ـ آ٢ٛب٦٧ ١ٌتٜـ ٠ً ؿكٝٙ ٗغـٝؿٟ ث٨ٚ ٦ٗ

ًٜٜـ  ٠ً ُ٘ب ؿك آٙ ١ٌت٨ـ اكتجبٙ ؿاكٛـ، ام ث٨ٚ ثجل٧ـ. اُل آ٢ٛب كا ام ث٨ٚ ٛجل٧ـ، آِٛبٟ ٠ٛ ت٢ٜب ُ٘ب كا ٌُٜز٠ ٦ٗ ٌٗتو٨ٖ ث٠ ثُؼـ١ب٦٧
ا٥ ًر٠   ؿا٨ٛرـ، ُرٌٜز٠   ٛٞك ًر٠ ٗر٦   ًٜٜـ. ١٘بٙ ًٜٜـ، ث٠ٌٔ ُبُلؿاٙ ؿ٧ِل ٝ ٗل٧ـاٙ ؿاكب٥ ؿ٧ِل كا ٨ٛن ٌُٜز٠ ٦ٗ ٝ ٢ٗبكتبٙ ٦ٗ

ٛٞك ُرلبف ؿكى ًٜرـ    ؿكًت٦ ٝ ث٠ ثلٛـ ًبٗالً ُـ٧ـ اًت، ثٜبثلا٧ٚ ١ل ُبُلؿ٥ ثب٧ـ ث٠ ذ ٦ٗٗل٧ـاٙ ؿاكب ؿك ًلم٨ٗٚ ص٨ٚ ام آٙ كٛ
ٛٞك ٝاهؼ٦ ترأح٨ل   ٛٞك ٝاهؼ٦ ف١َٜ كا آكإ ًٜـ ٝ ث٠ كلًتـ ثب٧ـ هبؿك ثبُـ ث٠ ٠ً ٌٗئ٨ٓٞت اٝ ص٨ٌت ٝ ١ِٜب٦ٗ ٠ً اكٌبك ؿكًت ٦ٗ

٢ٛب٧ت ٢ٖٗ اًت. پي اُل ١ل ُبُلؿ ثتٞاٛـ آٙ كا اٛزبٕ ؿ١رـ،   ٝ ث٦ ٢ٛب٧ت ع٨بت٦ اكٌبك ؿكًت كا ت٨ٓٞـ ًٜـ. ثٜبثلا٧ٚ ا٧ٚ ص٨ن٥ ث٦
 --هٔ٘لٝ ١لُن ؿٝثبكٟ ٝرٞؿ ٛؾٞا١ـ ؿاُرت  تٞاٖٛ ث٠ ُ٘ب ث٧ِٖٞ، ثب پٜذ ؿه٨و٠ كلًتبؿٙ اكٌبك ؿكًت ثب ١٘ـ٧ِل، ٨ُٜبٙ ؿك ٠ً ٦ٗ

٥ ُقُت٠ اًت. ٗٞرٞؿات ٨ُٜب٦ٛ ٠ً ام ا٧ـ ٗـت م٧بؿ هـك ٢ٖٗ اًت. اٗب ام مٗب٦ٛ ٠ً ُلٝع ث٠ كلًتبؿٙ اكٌبك ؿكًت ًلؿٟ آٙ ا٧ٚ
٥ ؽرٞؿ،   اٛـ ٝاهؼبً م٧بؿ ١ٌتٜـ. ام ٛو٠ٜ ٛظل ؿ٧ِل، ام آٛزب ٠ً ص٠ِٛٞ ؽٞة ػْ٘ ًلؿٙ ١ل ُؾٔر٦ ؿك كٝٛرـ تن٨ًر٠    ث٨ٚ ثلؿٟ ُـٟ

ُرٞؿ ٝ   ٥ ؽٞؿٍ ٗلثٞٙ ٗر٦  ٛٞك ٌٗتو٨ٖ ث٠ تن٠٨ً ث٠ كب،  -كُـ ؽٞؿ ٝ ك٢ٖ ٝ ؿكى ؽٞؿ ٝ ص٠ِٛٞ ؽٞة ػْ٘ ًلؿٙ اٝ ؿك آالط
تٞاٛـ ث٨َ ام عـ ]ُ٘ب كا ٗٔنٕ ًٜرـ ٝ[   ُٞؿ، اًتبؿ ٦٘ٛ ٘ض٨ٜٚ ٌٗتو٨٘بً ث٠ ًٜغ٦ ٠ً تب آٙ ]ًٜظ[ ٓؼٞؿ ًلؿٟ اًت ٗلثٞٙ ١٦ٗ

ؽٞا١ـ تن٨ًر٠ ًٜرـ ٝ ٧ري ُرؾْ ثر٠ صر٠        ام ُ٘ب ثؾٞا١ـ. كوٚ ؿكعبّ ُلتٚ ا٨٘١ت آٙ ث٠ ُ٘ب ١ٌتٖ. تب ًزب ٧ي ُؾْ ٦ٗ
 تٞاٛـ ا٨٘١ت كلًتبؿٙ اكٌبك ؿكًت كا ث٠ ُ٘ب ث٧ِٞـ. ٍ اًت. اًتبؿ كوٚ ٥٦ٗ ٗلثٞٙ ث٠ ؽٞؿ  ؽٞا١ـ ثلًـ، ٌٗئ٠ٔ هٔ٘ل٦٧ٝ ٦ٗ

٥ ٗب ًلؿٛـ، ٗب ٗٞكرن   ، ١ِٜب٦ٗ ٠ً آ٢ٛب ُلٝع ث٠ آماك ٝ ٌُٜز1999٠رٞال٥  2۰ٗٞٗٞع ؿ٧ِل٥ ٝرٞؿ ؿاكؿ. ؿك ٦ٛ مٗبٙ ثؼـ ام 
ؿاٜٛـ ٠ً ٗب ؽٞة ١ٌت٨ٖ. ؽرٞاٟ   آ٢ٛب ٦ٗ ٥ ٝٗٞط ثج٨ٜٜـ كبٓٞٙ َُٞٛ ص٨ٌت. ٠٘١ ا٧ٖ ث٠ ٗلؿٕ ًلاًل ر٢بٙ ً٘ي ٨ًٜٖ تب ث٠ ُـٟ

٥ ٝاهؼبً ؽٞث٦ ثب ؿٝٓت ص٨ٚ ؿاكٛـ، آ٢ٛب ٦ِ٘١  ُبٙ، ُبْٗ آٙ ًِٞك١ب٦٧ ٠ً كاث٠ٜ ١ب٥ ًِٞك١ب٥ ٗؾتٔق ثبُـ ٧ب ٗلؿٕ آٙ ؿٝٓت
ت ؿ٧ِل، ٥ ص٨ٌت. ث٠ ػجبك ٥ ؿاكب اًت ؿكثبكٟ ٥ ص٠ ١ٌت٨ٖ ٝ ٨ُٜب٦ٛ ٠ً ؿكعبّ آماك ٝ ٌُٜز٠ ؿاٜٛـ ٠ً ٗب ؿكثبكٟ ؽ٦ٔ٨ ؽٞة ٦ٗ

ٛبپق٧ل اًت. ٧ؼ٦ٜ، ؿكعب٦ٓ ٠ً عو٨وت كا آٌُبك  ُل٦١ٝ ١ل ٧ي ام ُ٘ب ٗل٧ـاٙ رـا٦٧  ٗبٙ ؿك اٛزبٕ ؿاؿٙ ا٧ٚ ًبك، ام تالٍ تٞاٛب٦٧
تبٙ كا ؿك ٗٞار٢ر٠ ثرب كِربك، پرٞالؿ٧ٚ      ا٧ـ اكٌبك ؿكًت ٛٞك ٝاهؼ٦ ٌٛجت ث٠ ؿاكب ٌٗئّٞ ثب٨ُـ، ٝ هبؿك ثٞؿٟ ا٧ـ ث٠ ٨ًٜـ هبؿك ثٞؿٟ ٦ٗ

تٞرر٠   ا٥ تَٜ اًت، ا٧ٚ هبثْ ٠ً ٝهت ُ٘ب ؿك ١ل م٠ٜ٨ٗ ا٥ ؿاكؿ، ثٜبثلا٧ٚ، ثب ؿك ٛظل ُلكتٚ ا٧ٚ ل ٗل٧ـ ؿاكب ُـْ ٝ ؽبٛٞاؿ٨ًٜٟـ. ١
١ب٥ ُل٦١ٝ ٗل٧ـاٙ ؿاكرب، ٝٗرؼ٨ت ؿكعربّ عبٗرل      ٥ تالٍ ٝا٠ًٜ ا٧ـ. ث٠ تبٙ ث٠ ؿاكب ا٧ٞٓٝت ؿاؿٟ اًت ٠ً ؿك ت٘بٕ ٗـت ؿك اػ٘بّ

اٛـ ث٨رـاك ُرٞٛـ.    اًت: ٗلؿٕ ُلٝع ًلؿٟ  تـك٧ذ ٌُْ ُلكت٠ ٝ عت٦ ؿاؽْ ص٨ٚ ٧ي ُلا٧َ ث٠ٗتلبٝت اًت. ٨ُٜبٙ ٜٗن٥ٝ اًت، 
ٛرلم ٝعِرتٜب٦ً ُرـ٧ـ     ، ؿك ؿاؽْ ص٨ٚ ٌُٜز٠ ٝ آماك ث1999٠رٞال٥  ٥2۰ ثؼـ ام  ؿا٨ٛـ، ؿك آؿبم، ؿك ٦ٛ ؿٝكٟ ٛٞك ٠ً ٦ٗ ١٘بٙ

ًٜٜرـ ثر٠    اٗب اًٜٞٙ ُبُلؿاٙ كبٓٞٙ َُٞٛ رلتت ٦ٗ ٥ ٗب ث٧ِٞـ. ٥ ؽٞة ؿكثبكٟ ًلؿ عت٦ ٧ي ٠ً٘ٔ ثٞؿ، ٝ ٨١ش ٦ًٌ رلتت ٦٘ٛ
ًٜٜـ ٌٗتو٨٘بً ث٠ ؿ٧ـٙ اكلاؿ ام ؿكربت ٗؾتٔرق ثلٝٛرـ.    ؿ٧ـٙ اكلاؿ٥ ٠ً ٌٗتو٨٘بً ٌٗئّٞ ٌُٜز٠ ٝ آماك ١ٌتٜـ ثلٝٛـ، ٝ رلتت ٦ٗ

ٞ  ٗل٧ـاٙ ؿاكب عتر٦ ثر٠   "٥ عو٨وت ث٧ِٖٞ. ٦ًٜ، ثٜبثلا٧ٚ ٗٚ آٗـٕ تب ث٠ تٞ ؿكثبكٟ تٞ ٗٚ كا ٌُٜز٠ ٦ٗ" ا٥ ؿك  ك هبثرْ ٗالعظر٠  ٛر
اٛـ. ث٠ ث٨بٙ ؿ٧ِل، ًْ ٝٗؼ٨ت ؿكعبّ تـ٨٨ل اًرت، ٝ ٗرلؿٕ ؿكعربّ آُربٟ      ٜٗبٛن ٨ًٝؼ٦، ؿك ث٨ٌبك٥ ام ٜٗبٛن، كب كا آالط ًلؿٟ

٢ٛب٧ت ٢ٖٗ اًت، ٝ ١ل ُبُلؿ٥ ثب٧ـ  ٥ ٨ُٜب٦ٛ ١ٌتٜـ. ثٜبثلا٧ٚ ث٠ ث٨بٙ ؿ٧ِل، آٌُبكًبم٥ عو٨وت ث٦ ُـٙ ام ا٧ٚ آماك ٝ ٌُٜز٠
ٖ  ٥ ث٨ِلؿ. ثِقاك٧ـ ث٠ ُ٘ب ا٧ٚ كا ث٧ِٖٞ: ؿك ًٜبك تن٠٨ًا٧ٚ كا رـ ترل٧ٚ ص٨رن آٌُبكًربم٥ عو٨ورت      ٥ ؽٞؿتبٙ، ؿكعبّ عبٗل ٢ٗر

ؿ١رـ، ٝ ١٘ضٜر٨ٚ ُرٌٟٞ ؿاكرب ٝ      ؿ١ـ، ٌٗتو٨٘بً ٗلؿٕ آ٧ٜـٟ كا ٛزبت ٗر٦  ُؼٞك كا ٛزبت ٦ٗ اًت، م٧لا ا٧ٚ ٌٗتو٨٘بً ٗٞرٞؿات ف٥
ُرؼٞك كا   آ٨٧رـ ًر٠ ٗٞررٞؿات ف٥    ٥ ا٧ٚ ثل٦ٗ ٦ ث٠ ا٧ٚ ؿُٞاك٥ ١ٜٞم ١ٖ ام ػ٢ـٟؿك ٗغ٨ٜ --ُقاكؿ ٗل٧ـاٙ ؿاكب كا ث٠ ٛ٘ب٧َ ٦ٗ

 ٛزبت ؿ٨١ـ.

٨٧ُٞـ ؿاكب ؽٞة اًرت، پري ام    ٧ُٖٞ: ٝهت٦ ث٠ آ٢ٛب ٦ٗ ُٞؽ٦ ث٠ ُ٘ب ٦ٗ اٝهبت ث٠ ًؾت اًت ٠ً ٗلؿٕ اٗلٝم كا ٛزبت ؿاؿ. ُب٦١ 
ؿ١رـ، ثٜربثلا٧ٚ    ث٠ ٗٚ پّٞ ٦ٗ Xؿاٖٛ. اٗب عنة  ٞة اًت، ٦ٗث٠ٔ، ؿاكب ؽ"٧ُٜٞـ  ا٠ٌٜ٧ ثلا٥ ٗـت٦ ثب آ٢ٛب ٓغجت ًلؿ٧ـ، آ٢ٛب ٦ٗ

٥  ًٝر٠ٔ٨  ا٧ٚ ثر٠  "س ٨ٌٛتٖ. ى اُلص٠ ُ٘ب ؽٞة ١ٌت٨ـ، ٗٚ ػ٠٨ٔ ط"٧ُٜٞـ ا٧ٚ اًت:  آٛض٠ ت٧ٞٔغبً ٦ٗ "ٗٚ ػ٠٨ٔ آ٢ٛب ١ٖ ٨ٌٛتٖ.
ؿٙ ٗرلؿٕ ؿ٨ٛرب اؿٔرت اًرتلبؿٟ     اًت، ٝ ا٧ٚ اثناك٥ اًت ٠ً ثلا٥ كل٧رت ؿا  ٝرٞؿ آٗـٟ  ٥ ؿاكب ث٠ تج٨ٔـبت ٨ُٜبٙ ؿك آماك ٝ ٌُٜز٠
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ًٜـ ٠ً عنثَ  ١ب٦٧ پؾَ ٦ٗ ٥ ثـثؾت ٨ُٜبٙ اًت ٠ً ٧بٟٝ س ١ٌت٨ٖ. ا٧ٚ ًلؿًت٠ ى ا٧ٖ ٠ً ٗب ػ٠٨ٔ ط اٛـ. ٗب ١لُن ِٛلت٠ ًلؿٟ 
٧ُٖٞ. ث٠ ث٨بٙ ؿ٧ِل، ٝهت٦  اٝ ؿكعبّ ُ٘لاٟ ًلؿٙ ٗلؿٕ اًت. ٗب آالً ؿك ٨ًبًت ؿك٨ُل ٦٘ٛ "كبٓٞٙ َُٞٛ كا ٌٌُت ؿ١ـ."ثب٧ـ 

٨ًٜٖ تب آ٢ٛب كا ٛزبت ؿ٨١ٖ، ثب٧ـ آٙ كا ٜٗبًت ف٨ٜ١ت٦ ٠ً ٗلؿٕ ٗـكٙ ؿاكٛـ ًبم٧ٖ. ا٧ٚ ثـ٨ْٓ ا٧ٚ اًرت ًر٠    ٨وت كا آٌُبك ٦ٗعو
عـ٥ ٠ً ٗلؿٕ ٗؼبٓل ث٠ ؽـا٧بٙ ثبٝك ؿاكٛـ ث٨ٌبك ٗغـٝؿ اًت، عـاهْ ًٜظ اؽاله٨بت هبثْ هجّٞ ثلا٥ آ٢ٛب ٨ٛن ث٨ٌبك پب٨٧ٚ اًت، 

ؿ١ٜـ. آجت٠، ؿك١لعربّ، ٗرب ١رل تؼرـاؿ٥ كا ًر٠       ؿاٜٛـ ٠ً ص٨ن٥ ثـ اًت، ١ٜٞم ١ٖ آٙ كا اٛزبٕ ٦ٗ ٦ٗؽٞث٦  ٝ عت٦ ٝهت٦ ًبٗالً ث٠
ٗبٙ كا ؽٞا٨١ٖ ًلؿ تب عو٨وت كا آٌُبك ٨ًٜٖ. ؿ٨ْٓ ا٧ٚ اًت ٠ً، ؿك آ٧ٜـٟ ١ٜٞم ١ٖ ثب٧ـ  ثتٞا٨ٖٛ، ٛزبت ؽٞا٨١ٖ ؿاؿ، ٝ ث٢تل٧ٚ ًؼ٦

ػرالٟٝ، ام   تٞاٛـ ؿكًت ا٧ٜزب پب٧بٙ ٧بثرـ. ثر٠   آٙ ٦٘ٛ --ؿك ا٧ٚ ًٜظ ثبُٜـ كب ؿك ا٧ٚ ًٜظ ثِل٥ ثبُـ، ٝ ١ٜٞم ١ٖ ثب٧ـ ٗٞرٞؿات
اًت، ثِل٧ت آ٧ٜـٟ ثب٧ـ ث٨ٌبك ؽُٞجؾت ثبُـ. ُٜب١ب٦ٛ ٠ً آٙ اكلاؿ ٌٕٗ٘ٞ ؿك  ٛٞك ٨ًٝؼ٦ ؿك ا٧ٚ ؿ٨ٛب ٜٗتِل ُـٟ  آٛزب ٠ً ؿاكب ث٠

ٕ   ٥ ٨ٛل١ٝب٥ ٨ُٜبٛ ا٥ ام آماك ٝ ٌُٜز٠ اٛـ ٛت٨ز٠ ص٨ٚ ػ٠٨ٔ ؿاكب ٗلتٌت ُـٟ ؽٔرّٞ اكرلاؿ    ثر٠  --٦ اًت، ٝ ا٧رٚ ُٜب١ربٙ ٗرلؿ
اًرت ٗؾبٓلرت    اًت؛ آٙ ثبػج ا٧ٚ ُـٟ ٠ً آ٢ٛب ٌٗتو٨٘بً ثب كب٥ ٢٨ًبٙ، ٠ً ت٘بٕ ع٨بت كا ؽٔن ًرلؿٟ   ًلاٙ ًبؽت٠ كا ث٦ --ص٦ٜ٨

ًر٠   ًٜٞٙ، ترب مٗرب٦ٛ  تل٧ٚ ؽٜل ١ٌتٜـ. ثٜبثلا٧ٚ ا آ٢ٛب ؿك ثنكٍ --ُٞٛـ ٛبثٞؿ٥ اًت ًٜٜـ. ثٜبثلا٧ٚ آٛض٠ ا٧ٚ اكلاؿ ثب آٙ كٝثلٝ ٦ٗ
س ٨ٌٛت٨ـ، اٌُب٦ٓ ٛـاكؿ، اُرل ػ٨ٔر٠ ا٧رٚ ٝ آٙ     ى اكٌبك ثـ ؿك ًلُبٙ ٌٛجت ث٠ ؿاكب ام ث٨ٚ ثلؿٟ ُٞؿ، ؽٞة اًت. اُل ُ٘ب ػ٠٨ٔ ط

٨ٌٛت٨ـ، اٌُب٦ٓ ٛـاكؿ، اٗب ث٠ ُ٘ب ا٧ٚ كا ؽٞا١ٖ ُلت: ػ٠٨ٔ ؿاكب ٛجب٨ُـ. صلا؟ ث٠ ُ٘ب ٝٗؼ٨ت عو٨و٦ كا ؽٞا١ٖ ُلت ... ا٧رٚ ؿ٨ٓرْ   
اًت ٠ً صلا ؿكؽّٔٞ اكلاؿ٥ ٠ً ثب ؿاكب ٗـ٧ت ٛـاكٛـ ٝ ثب ا٧ٚ عبّ اكلاؿ ؽٞث٦ ١ٖ ٨ٌٛتٜـ، ث٨ٌبك ٗغت٘رْ اًرت ًر٠ ؿك ام    آٙ 

٥ ؿاكب، عـاهْ ثالكب٠ٔٓ ؿٝك ك٧ؾت٠ ٛؾٞا١ٜـ ُـ. ٝ اُل ؿٝك ك٧ؾت٠ ِٛٞٛـ، آِٛبٟ ٌٗ٘ٚ اًرت ثرلا٥    ث٨ٚ ثلؿٟ ُـٙ ٢ٛب٦٧ ٌُٜز٠
آٙ ث٠ ا٧ٚ ثٌت٦ِ ؽٞا١ـ ؿاُرت ًر٠ ٝهتر٦ كرب ؿ٨ٛرب٥ ثِرل٥ كا        --ثٌت٦ِ ؽٞا١ـ ؿاُت آ٢ٛب ا٨ٗـ٥ ثبُـ. آٙ ثؼـاً ث٠ ؽٞؿُبٙ

اٛـ، اكلاؿ ث٨ٌبك٥  ًٜٜـ. ام ٛل٧ن ا٠ٌٜ٧ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ١ل آٛض٠ ؿاُتٜـ ؿك آٌُبكًبم٥ عو٨وت ُقاُت٠ ًٜـ ص٠ِٛٞ ػْ٘ ٦ٗ آالط ٦ٗ
ًٜٖ ثرلا٥ ا٧رٚ اكرلاؿ ا٧رٚ كورٚ ٧ري        ؿ٥ ؿاكٛـ. پي كٌل ٥٦ٗ ا٧ٚ كا ثج٨ٜـ، ٝ آ٢ٛب اكٌبك ؿكًت ث٨ٌبك م٧ب اٛـ تب ٠٘١ عو٨وتبً آٗـٟ

آ٢ٛب ١٘ض٨ٜٚ ٌٗ٘ٚ اًرت ث٨ب٧ٜرـ ص٨ن١رب٥ ؽرٞث٦ ؿكثربكٟ ٥ ؿاكرب        --ثبُـ ٠ً ؿاكب ص٨ٌت ٦٘ٛ ٥ ؿ٧ـٙ ا٧ٚ ٗٞٗٞع ػبؿ٥ ؿكثبكٟ
 اٛـ. ُبٙ ؿكآ٧ٜـٟ ثٜب ٢ٛبؿٟ ث٧ِٜٞـ، ٝ ًپي ؿك ١٘بٙ عبّ ؿكعو٨وت ثلا٥ ؽٞؿُبٙ ث٨ٜب٦ٛ ػب٦ٓ ثلا٥ ٝرٞؿ

ؿا٨ٛـ، ؽٞاٟ آٙ ؿك ٦ٛ ؿٝكاٙ ُب٨ًب٦ٛٞٗ ثرٞؿ   ٓغجت ًلؿٛـ. ُ٘ب ٦ٗ "ُؼٞك ٛزبت ت٘بٕ ٗٞرٞؿات ف٥"٥  قُت٠، ٗلؿٕ ؿكثبكٟؿك ُ
 "ُرؼٞك  ٛزبت ت٘بٕ ٗٞررٞؿات ف٥ "٧ب ؿٝكاٙ ٨ٌٗظ، ٧ب عت٦ ؿك ٗٞكؿ الئٞف٥ ٝ ثلؽ٦ ام ؽـا٧بٙ ؿ٧ِل ٠ً ثلا٥ ٛزبت ٗلؿٕ آٗـٛـ، 

 --ؿ٨١ـ ثٞؿ. ؿك آٙ كٝم١ب، ثبالتل٧ٚ ٗٞرٞؿ ؿك ؿ٨ٛب اٌٛربٙ ثرٞؿ   ام آٛض٠ ُ٘ب اٛزبٕ ٠ً٦ٗ ؿك ٗٞكؿٍ ٓغجت ًلؿٛـ ث٨ٌبك ٗتلبٝت 
اٛرـ. آٙ   هٔ٘رلٝ ًربؽت٠ ُرـٟ    ٥ ؿكٝٙ ٠ً هٔ٘لٝ ١ٌتٜـ ٝ ثب ٗبؿٟ ١ب٥ ٝاهؼ٦ ٗغ٦ٓٞٔ ام ٠ً اٌٛبٙ ٗؼ٦ٓٞ٘ ٝ ػبؿ٥ ا٧ٚ ؿ٨ٛب. اٌٛبٙ

ٞرٞؿات ثبالتل كا ؿكى ًٜٜـ. ثٜبثلا٧ٚ آ٢ٛب عت٦ ام ؽـا٧بٙ ٗٞرٞؿات ث٨ٌبك ٗتلبٝت ام ؽـا٧بٙ ١ٌتٜـ، ٝ ثلا٥ آ٢ٛب ًؾت اًت ٠ً ٗ
تلًٜـ ٝ ٝاهؼبً ًؾت اًت ٠ً آ٢ٛب كا ٛزبت ؿاؿ. ا٧ٚ ؿ٨ْٓ آٙ اًت ٠ً صلا ُب٨ًب٦ٛٞٗ كب٥ آك١بت كا آٗٞمٍ ؿاؿ، ٝ صرلا كورٚ    ٦ٗ

ٜـ تب ]ًٜظ[ ث٨ٌبك ثبال تن٠٨ً ًٜٜـ. ١ب هبؿك ٨ٌٛت ٥ ؿًت٨بث٦ آك١بت ٛزبت ؿ١ـ. ا٧ٚ ٝاهؼ٨ت ؿاكؿ ٠ً اٌٛبٙ تٞاٌٛت ٗلؿٕ كا تب ح٘لٟ 
إ ٗل٧ـاٙ ؿاكرب   ُٞٛـ ص٠ ١ٌتٜـ؟ ا٧ٚ ؿ٨ْٓ آٙ اًت ٠ً صلا ُلت٠ ُؼٞك٥ ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب ثب آ٢ٛب كٝثلٝ ٦ٗ اٗب اٗلٝمٟ، ٗٞرٞؿات ف٥

٥ ُر٘ب   ثرل ػ٢رـٟ   ِ ثبٌُٟٞ ثلؽٞكؿ ٨ًٜـ، ٝ آٛضر٠  ٥ مٗب٦ٛ ا٧ـ ٠ً ثب ا٧ٚ ؿٝكٟ ٥ ًبك٦ ؽُٞجؾت ثٞؿٟ ثبٌُٟٞ ١ٌتٜـ؛ ُ٘ب ث٠ اٛـامٟ
اًت ٨ٛن ثبٌُٟٞ اًت. آٙ ث٠ ا٧ٚ ؽبٛل اًت ٠ً اًٜٞٙ ٛٞؿ ؿكٓـ ام ٗٞرٞؿات ثِل٥ آ٢ٛب٦٧ ١ٌتٜـ ًر٠ ام ًرٜٞط    ُقاُت٠ ُـٟ 

٥  ًٝر٠ٔ٨  ا٧رٚ پًٞرت ثِرل٥ ثر٠     --٥ اٌٛب٦ٛ اًت ؿ٧ِل اٌٛبٙ ُقُت٠ ٨ٌٛت اٛـ. ث٠ ث٨بٙ ؿ٧ِل، آٛض٠ ؿاؽْ ا٧ٚ پًٞت٠ ثبال آٗـٟ
كب ؿك مٗب٦ٛ  -ُٞؿ. ا٧ٚ آالط ١ب ٗغـٝؿ ٦٘ٛ اٛـ ًٌت ٝ اُـبّ ُـٟ اًت. ٝ ا٧ٚ ث٠ اٌٛبٙ ٨ٌبك ثبال آٗـٟٗٞرٞؿات٦ ٠ً ام ًٜٞط ث

ٓٞكت آمٗب٦ِ٧ ارلا ُـ. ث٠ ث٨بٙ ؿ٧ِل، عت٦ ام مٗرب٦ٛ ثر٠ آٙ    ُـ، ٝ هجالً ٧ٌجبك ث٠  ث٠ هـٗت ١ِٜبٕ م٨ٗٚ هج٦ٔ ٛظٖ ٝ تلت٨ت ؿاؿٟ
تٞا٨ٖٛ ثج٨ٜر٨ٖ،   ٥ آٙ ث٨ٜـ٨ِ٧ـ: آ٧ب ارت٘بع ثِل٥، ٝ ١ل آٛض٠ ٠ً ٗب ٦ٗ پي ؿكثبكٟ ٜٗـ٥ ٛظٖ ٝ تلت٨ت ؿاؿٟ ُـ. ٛٞك ٛظبٕ ؿٝك٥ ث٠

٥ ١ل ٧ي ام ٗل٧ـاٙ ؿاكب، ٝ عت٦ ًإاالت٦ ٠ً ٗٞكؿ تلٌل  ثبُـ؟ عت٦ ١ل علًت، ١ل ػْ٘، ١ل ٠ً٘ٔ تٞاٛـ تٔبؿك٦ ٝرٞؿ ؿاُت٠  ٦ٗ
ـ ٠ً ١ل ص٨ن٥ ث٨ٌبك ثب ؿهت ٛظٖ ٝ تلت٨ت ؿاؿٟ ُـٟ ثٞؿ. ؿ٨١ـ، ٨١ش ٧ي ام آ٢ٛب ث٠ آٙ ًبؿ٦ُ ٨ٌٛت. ؿك آ٧ٜـٟ ؽٞا٨١ـ ؿ٧ هلاك ٦ٗ

ًلؿٛرـ، ٝ   اٗب ٗٚ ٨ٌٛتٖ ٠ً ا٧ٚ كا ٛظٖ ٝ تلت٨ت ؿاؿ، ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ثٞؿٛـ ٠ً ا٧ٚ ًبك كا اٛزبٕ ؿاؿٛـ. ؿك ٝاهرغ، آ٢ٛرب ررلتت ٛ٘ر٦    
اُرل ا٧رٚ    --ثرٞؿ  ًبكُربٙ ت٘ربٕ ٗر٦   ًلؿٛرـ،   ؽٞا١ٜـ ٠ً ت٘بٕ ا٧ٚ كا ٛبثٞؿ ًٜٜـ. ؿ٨ْٓ ا٧ٚ اًت ٠ً، اُل ت٘بٕ ا٧ٚ كا ٛبثٞؿ ٦ٗ ٦٘ٛ
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ؽٞا١ٜـ ٠ً آٙ كا ث٠ ٛل٧ن ؽٞؿُبٙ اٛزبٕ ؿ١ٜـ، اٗرب   ك٨ًـ. آ٢ٛب ت٢ٜب ٦ٗ ُـ، ٠٘١ ص٨ن ًبٗالً ث٠ پب٧بٙ ٦ٗ كب ٝاهؼبً ٛبثٞؿ ٦ٗ -آالط
ٞ     ا٧ٚ هبثْ هجّٞ ٨ٌٛت صلا٠ً اًتبٛـاكؿ كا ثلآٝكؿٟ ٦٘ٛ ٛـ آ٧ٜرـٟ كا  ًبؽت. ص٠ِٛٞ اٌٗبٙ ؿاكؿ ٗٞرٞؿات٦ ًر٠ ثب٧رـ ؿٝك اٛـاؽتر٠ ُر

ام مٗربٙ،    ًٜٜـ ؿك ٦ٛ ا٧رٚ ؿٝكٟ  ًٜتلّ ًٜٜـ؟ ص٠ِٛٞ اٌٗبٙ ؿاكؿ آ٢ٛب ت٨ٖ٘ٔ ث٨ِلٛـ ٠ً آ٧ٜـٟ ص٠ ؽٞا١ـ ثٞؿ؟ آ٢ٛب ٓلكبً ًؼ٦ ٦ٗ
٨ُلٛرـ،   اٍ ٨٘١ٚ اًت. آ٢ٛب ؽٞؿُبٙ كا ؽـا٧بٙ ؿك ٛظرل ٗر٦   ٠٘١ --كب، ص٨ن١ب كا ث٠ ١لد ٝ ٗلد ثٌِبٜٛـ -هجْ ام ك٨ًـٙ آالط

ًٜٜـ تب ٗرلؿٕ كا ٗرٞكؿ آماك ٝ    ؿ١ٜـ، ٝ آٙ اكٝاط ًٜظ پب٨٧ٚ كا ًٜتلّ ٦ٗ ١ب كا ٌٗتو٨٘بً ٗٞكؿ آماك ٝ ٌُٜز٠ هلاك ٦٘ٛ ثٜبثلا٧ٚ اٌٛبٙ
 ٌُٜز٠ هلاك ؿ١ٜـ. ا٧ٚ ص٦ِِٛٞ اكتجبٙ آٙ اًت.

 ٙ ٟ اٛرـ، ؿك  ١رب ام ًرٜٞط ثٌر٨بك ثربال آٗرـٟ      ١ِٜب٦ٗ ٠ً ُلتٖ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ثبٌُٟٞ ١ٌتٜـ، ٗؤٞؿٕ ا٧ٚ ثٞؿ ٠ً اُل اٌٛرب ٥ آٙ  ثربك
١ب،  ٛٞك ٨ٌٛت. پبؿُب١بٙ، ٝ ٓلؿ١ب ام ث٨ٌبك٥ ام ر٢بٙ ث٨ٜـ٨ِ٧ـ، آ٧ب ًبك٥ ٠ً ؿكعبّ اٛزبٕ آٙ ١ٌت٨ـ ٛزبت ٗؼ٦ٓٞ٘ اًت؟ ٠ٛ، ا٧ٚ
اٛرـ. اٗرب ٝهتر٦ ثر٠      اٛـ ٝ ث٠ ٓٞكت اٌٛبٙ ثبمپ٨ـا ُرـٟ  ٝ عت٦ ٗٞرٞؿات٦ ٠ً ػظ٨ٖ ١ٌتٜـ، ٧ب ام ًٜٞط عت٦ ثبالتل٥ ١ٌتٜـ، آٗـٟ

ا٥ ٠ً ٗٞررٞؿات اٗرلٝم كا    ١ب ١ٌتٜـ. آجت٠، ص٨ن ػ٘ـٟ ؿاٜٛـ ٝ ١٘بٜٛـ اٌٛبٙ اٛـ، ؿ٧ِل ٨١ش ص٨ن ٦٘ٛ زب ثبمپ٨ـا ُـٟٓٞكت اٌٛبٙ ا٧ٜ
ؿ٧ـٛرـ ثر٠ آًرب٦ٛ     ١ب ١ِٜرب٦ٗ ًر٠ آًر٨ت ٗر٦     ١ب٥ ُقُت٠ ١ٌتٜـ. آٙ اٌٛبٙ تل ام اٌٛبٙ ًٜـ ا٧ٚ اًت ٠ً آ٢ٛب ٗغٌٖ ٗت٘ب٧ن ٦ٗ

ـ؛ ث٠ ث٨بٙ ؿ٧ِل، ٗٞرٞؿات آ٢ٛب اًٜٞٙ ٗتلبٝت ١ٌتٜـ. اٗب ثب ا٧ٚ عربّ، ٝهتر٦ آ٢ٛرب    ١ب٥ اٗلٝم ًلًؾت ١ٌتٜ ٗلؿٛـ، اٗب اٌٛبٙ ٦ٗ
ٌُْ ٗرٞكؿ آماك ٝ ُرٌٜز٠     ؿاٜٛـ. ؿك ٨ٗبٙ ا٧ٚ ٧ٞكٍ تج٨ٔـبت ٨ُٜب٦ٛ، آ٢ٛب ٨ٛن ث٠ ١٘بٙ ٝاكؿ ا٧ٚ ًلؿك٦ُ٘ ُٞٛـ، ٨١ش ص٨ن ٦٘ٛ

ؿ١ٜـ. اٗب ثـٝٙ تٞرر٠   ٧ـاٙ ؿاكب كا ٗٞكؿ آماك ٝ ٌُٜز٠ هلاك ٦ٗاٛـ، ؿاكب ٝ ٗل اٛـ، ٝ ثؼ٦٘ ام آ٢ٛب عت٦ ٗلًن ٝ ١ٌت٠ ُـٟ هلاك ُلكت٠
اٛـ، آٙ ١ٜرٞم ١٘ربٙ    ث٠ ا٧ٚ ٠ً آ٢ٛب ص٠ ٦ًٌ ١ٌتٜـ، ٝ ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٧ٚ ٠ً ص٠ ص٨ن٥ ١ٌتٜـ، ١ل ٛٞع ُٜب٦١ ٠ً ٗلتٌت ُـٟ

ٗؼ٦ٜ ٛـاكؿ. اٗب ام ًر٥ٞ ؿ٧ِرل، كع٘رت    ٠ً[ ام ًزب آٗـ٧ـ ٨١ش  ا٧ـ، ]ا٧ٚ ثبك ٠ً ؿاكب كا ٗٞكؿ آماك ٝ ٌُٜز٠ هلاك ؿاؿٟ ُٜبٟ اًت. ٧ي
تل٧ٚ كلٓت ٛزبت ٧بكتٚ كا ثـ١ـ. پي آ٧ب ُ٘ب كورٚ ٧ري ٗٞررٞؿ ثِرل٥ ػربؿ٥ كا       تٞاٛـ ث٠ ا٧ٚ ٗٞرٞؿات ػظ٨ٖ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٦ٗ

ػظر٨ٖ   ٥ ا٧ٚ ث٨ٜـ٨ِ٧ـ ٠ً آٙ ص٠ اٛـامٟ تورٞا٥  ا٧ـ ٧ي ٓلؿ ٧ب ٧ي پبؿُبٟ ثبُـ، ؿكثبكٟٟ  ٠ً اٝ كا ٛزبت ؿاؿ ؿ٨١ـ؟ اُل آٙ ٛزبت ٦ٗ
٥ ا٧ٚ ث٨ٜـ٨ِ٧ـ ٠ً آٙ ص٠ اٛـامٟ توٞا٥ ػظ٨ٖ اًت. كلٕ ٨ًٜـ ٧ي كلؿ  ا٧ـ، ؿكثبكٟ اًت. ٝ اُل عو٨وتبً اكلاؿ ث٨ٌبك٥ كا ٛزبت ؿاؿٟ

، ٝ ث٠ اٝ ث٧ِٞـ ًر٠ كربٓٞٙ   "كبٓٞٙ َُٞٛ كا ٌُٜز٠ ٌٛٚ"ػبؿ٥ ٝ ٗؼ٦ٓٞ٘ ٠ً ٧ي ٗل٧ـ ؿاكب ٨ٌٛت ث٠ كلؿ ػبؿ٥ ؿ٧ِل٥ ث٧ِٞـ: 
ٝ ام آٙ ٓغظ٠ ث٠ ثؼـ، كلؿ ؿ٧ِل ٝاهؼبً ٌُٜز٠ ًلؿٙ كبٓٞٙ َُٞٛ كا ٗتٞهق ًٜـ؛ پي ام آٌٛر٠ اٝ آٛضر٠   َُٞٛ ص٠ِٛٞ ؽٞة اًت، 

ًٜرـ كرب كا    كا ٠ً اٛزبٕ ؿاؿ رجلاٙ ًٜـ، ًبٗالً ٌٗ٘ٚ اًت ٠ً ٝاكؿ آ٧ٜـٟ ُٞؿ، ٝ ٌٗ٘ٚ اًت ٝهت٦ كب ؿ٨ٛب٥ ثِل٥ كا آرالط ٗر٦  
ٛٞك  بؿك ؽٞا١ـ ثٞؿ ث٠ ًلػت تن٠٨ً ًٜـ، ثٜبثلا٧ٚ ث٠ ؿ٨ْٓ ا٧ٚ ٠ً ً٘بّ اٝ ث٠ًٌت ًٜـ؛ ٝ ام آٛزب ٠ً ٝرٞؿ اٝ ام ٌٗب٦ٛ ثبال آٗـٟ ه

ًٜٖ ث٠  ُٞؿ، عت٦ آٙ كلؿ ػبؿ٥ ٝ ٗؼ٦ٓٞ٘، كٌل ٦ٗ ٥ عو٨وت ُلت ٗلثٞٙ ٦ٗ ٌٗتو٨ٖ ث٠ آٙ ُؾ٦ٔ ٠ً ؿك آٙ مٗبٙ ث٠ اٝ ؿكثبكٟ
ٗربٙ   ٨بًر٦ ًٝر٨غ تًٞرٚ ٗل٧رـاٙ ؿاكرب٥     ٧ُٞـ، ؿكًت؟ پي ؿك ٗٞكؿ ٛزبت ٗلؿٕ ؿك ٗو ً٘بّ ؽٞا١ـ ك٨ًـ. ٜٗظٞك كا ٗتٞر٠ ٦ٗ

ٛٞك ٨ٌٛت؟ ثٜبثلا٧ٚ ا٧ٚ ص٨ن٥ ثبٌُٟٞ اًت. ٨١ش ًٌر٦   ًٜٜـ، آ٧ب عت٦ ث٨ِتل ا٧ٚ ٛٞك ٠ً عو٨وت كا آٌُبك ٦ٗ ١٘بٜٛـ ا٧ٚ، ١٘بٙ
ب كا ٥ ثِل٥ آٙ كلؿ ػبؿ٥ ص٠ ٦ًٌ اًت. ثٜبثلا٧ٚ ثب٧ـ ا٧ٚ ص٨ن١ب كا ث٨ٌبك رـ٥ ث٨ِل٧ـ، ٝ ثب٧ـ ا٧رٚ ًبك١ر   ؿاٛـ پِت پًٞت٠ ٦٘ٛ

اًٜٞٙ اٛزبٕ ؿ٨١ٖ. آٙ كا ؿك ٗو٨ب٦ً ٨ًٝغ اٛزبٕ ؿ٨١ـ، آٙ كا ثرب   ؽٞث٦ اٛزبٕ ؿ٨١ـ. آٌُبكًبم٥ عو٨وت ص٨ن٥ اًت ٠ً ثب٧ـ ١ٖ ث٠
تٞاٛـ ٗلؿٕ كا ٛزبت ؿ١ـ، ثل٧ٝـ ٝ آٙ كا اٛزبٕ ؿ٨١رـ. ٢ٗرٖ    ٠ً ًبك٥ ٦ٗ تٞا٨ٛـ اٛزبٕ ؿ٨١ـ، ٝ تب مٗب٦ٛ ا٥ ٠ً ٦ٗ ٥ ؽلؿٜٗـ٥ ٠٘١

١رب اًرتلبؿٟ ٨ًٜرـ، صر٠ ٌٗرتو٨ٖ ثبُرٜـ،        ؿ٨١ـ اكِب ًلؿٙ ٨ُٜبٙ ثبُـ، ٧ب اُل ام اٛٞاع ٝ اهٌربٕ ُر٨ٟٞ   بٕ ٨ٛ٦ٌٗت اُل آٛض٠ اٛز
٠ً ثتٞا٨ٛـ ًبك٥ ٨ًٜـ ٠ً ٗلؿٕ ا٧ٚ آماك ٝ ٌُٜز٠ كا تِرؾ٨ْ ؿ١ٜرـ، ؿكعربّ     تب مٗب٦ٛ --ؿ٨لٌٗتو٨ٖ ٧ب ام مٝا٧ب٥ ٗؾتٔق ثبُٜـ

 آؼبؿٟ ١ٌت٨ـ. ٛزبت آ٢ٛب ١ٌت٨ـ، ٝ ؽبكم

٥ كب اًت، ٧ٌر٦ كلًرتبؿٙ اكٌربك     ٥ آٙ ٓغجت ؽٞا١ٖ ًلؿ. ٦ٌ٧ ٜٗبٓؼ٠ ٥ آٛض٠ ١ٌتٜـ ٠ً ؿكثبكٟ ٖ ا٧ٚ ٠ً ًبك ٠٘١ًٜ كٌل ٦ٗ
ٖ     ٥ ا٧ٚ اًت ٠ً ص٠ِٛٞ آٌُبكًبم٥ عو٨وت ث٦ ؿكًت اًت، ٝ ؿ٧ِل٥ ؿكثبكٟ اًٜرٞٙ ام آٙ ثرب    ٢ٛب٧ت ٢ٗرٖ اًرت. ؿكعو٨ورت، ١ر

ا٧رـ. اٗرب    اًٜٞٙ ا٧ٚ ٛٞع ام توٞا٥ ػظ٨ٖ كا ث٨ٜبٙ ٢ٛبؿٟ ا٧ـ، ٝ ١ٖ اٛزبٕ ؿاؿ٥ٟ ا٧ٚ ًبك١ب٥ ثبٌُٟٞ كا  ا٧ـ ٝ ٠٘١ ٗٞكو٨ت ث٨لٝٙ آٗـٟ
٥ ٗرلؿٕ   ثب٧ـ ًبك١ب كا عت٦ ث٢تل اٛزبٕ ؿ٨١ـ، ٝ ثب٧ـ اؿا٠ٗ ؿ٨١ـ تب ا٠ٌٜ٧ ٨ُٜبٙ ًبٗالً ام ث٨ٚ ثلؿٟ ُٞؿ. ٝهت٦ ًبك٥ ٨ًٜـ ٠ً ٠٘١

ثبُرـ؟ آٙ كرلٝ    تٞاٛـ ١ر٨ش ترأح٨ل٥ ؿاُرت٠     ٨ٜبٙ ١ٜٞم ٥٦ٗ ٗلؿٕ ص٨ٚ ٗب٨١ت ا٧ٚ ٛ٘ب٧َ ٨ُٜب٦ٛ كا ثج٨ٜٜـ، آ٧ب ُ ر٢بٙ، ٝ ٠٘١
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ٙ  س ُر٘ب كا ًرلِٛٞٙ ًٜر٨ٖ. آٙ ًلؿًرت٠     ى ؽرٞا٨١ٖ ط  ؽٞا١ـ ك٧ؾت. ٗب ث٠ هـكت ٨ًب٦ً ػاله٠ ٛـاك٧ٖ، ٝ ٗب ٦٘ٛ ثؾرت   ٥ ِٛرٞ
ل آٝكؿ. ثرب  س كا ثر٠ م٧ر   ى ًرلؿ ؽرٞؿٍ ط   س ؿك ا٧ٚ آماك ٝ ٌُٜز٠ اًتلبؿٟ ٗر٦  ى ٨ُٜبٙ ؿك ؿ٨ٛب٥ ثِل٥ ثٞؿ ٠ً ؿكعب٦ٓ ٠ً ام ط

س،  ى ِٛب٦١ ث٠ ػوت، آ٧ب آٙ ؿكًت ٨ٌٛت؟ ا٧ٚ ٗب ٛجٞؿ٧ٖ ٠ً ث٠ آٙ ع٠ٔ٘ ًلؿ٧ٖ، آٙ ؽٞؿٍ كا ٛبثٞؿ ًلؿ. اٝ ؿكعبّ اًرتلبؿٟ ام ط 
ؿ١ٜرـ. ُر٘ب    اًتلبؿٟ ام ًِٞك، ٝ اًتلبؿٟ ام ؿٝٓت اًت تب كبٓٞٙ َُٞٛ كا ٗٞكؿ آماك ٝ ٌُٜز٠ هلاك ؿ١ـ. ؽـا٧بٙ ا٧ٚ كا ارربمٟ ٛ٘ر٦  

تٞاٛرـ كرب٥    س ٦ٗ ى تٞاٜٛـ ث٠ ا٧ٚ اربمٟ ؿ١ٜـ؟ ص٠ِٛٞ ط عنة ثب٧ـ كبٓٞٙ َُٞٛ كا ٗـٔٞة ًبمؿ. اٗب صٜٞك ؽـا٧بٙ ٦ٗ ُلت٨ـ ٠ً آٙ
ٛٞك اًرت   ٛٞك ٨ٌٛت؟ كوٚ ا٧ٚ ًٜـ، آ٧ب ا٧ٚ ٠ُٛٞ ػْ٘ ٦ٗ آٙ ا٧ٚؽٞا٨١ـ ُـ. ٢٨ًبٙ كا ٗـٔٞة ًبمؿ؟ اُل ثب آٙ ثز٨ِٜـ، ًلِٛٞٙ 

اٛـ، ٝ ثب٧رـ ث٨ِرتل آثـ٧رـٟ     ٛٞك ًبْٗ آثـ٧ـٟ ٝ ثبٓؾ ِٛـٟ ًٜٜـ ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب ١ٜٞم ث٠ ٦ٗاًٜٞٙ ٨ٛل١ٝب٥ ٨ُٜب٦ٛ ٢ًٚ كٌل  ٠ً ١ٖ
ؽٞا١ٜـ ا٧رٚ ًربك كا اٛزربٕ     ؿاكٛـ. آجت٠، ٨ٛل١ٝب٥ ٨ُٜب٦ٛ ٢ًٚ ٦ٗ ًٜٜـ ٠ً ١ٜٞم ١ٖ ٨ٛبم اًت ٠ً ٨ُٜبٙ كا ٠ِٛ  ُٞٛـ، ٝ كٌل ٦ٗ

٠ُٛٞ ٠ً  تٞاٜٛـ آٙ كب٥ ٗٚ اًت ٠ً آ٢ٛب ٦ٗ -٢ب هجْ ام ك٨ًـٙ آالطُٜبًٖ. تٜ ك٨ً٘ت ٦٘ٛ ا٥ ث٠ ؿ١ٜـ، اٗب ٗٚ ا٧ٚ ص٨ن١ب كا فكٟ
ا٧ٚ ٛ٘رب٧َ   --ثٞؿ ًٜـ، آكإ ٦ٗ ٠ً كب ؿ٨ٛب٥ ثِل٥ كا آالط ٦ٗ ا٥ ؿ٧ِل ثٞؿ، ١ِٜب٦ٗ ؿ١ٜـ ػْ٘ ًٜٜـ. اُل آٙ ث٠ ٠ُٛٞ اٛزبٕ ٦ٗ

 -٠ً ٨ٛل٥ٝ آالط ككت، ٝ ١ِٜب٦ٗ بال ٦ٗثٞؿٛـ، اؽاله٨بت ثِل٧ت ث ٥ كب ٦ٗ ؿاُت، ٗلؿٕ ٦ِ٘١ ؿكعبّ ٜٗبٓؼ٠ ٨ُٜب٦ٛ ٝرٞؿ ٦٘ٛ
 ثٞؿ. آ٨ٗن ٦ٗ آٗـ ١ٜٞم ١ٖ ٓٔظ كب ٦ٗ

٥ كرب هربؿك    ًٜٖ ًر٠ ام ٛل٧رن ٜٗبٓؼر٠    ا٧ٚ ت٘بٕ آٙ ص٨ن٥ اًت ٠ً ؽٞا١ٖ ُلت. ثب٧ـ ًإاالت ث٨ٌبك م٧بؿ٥ ؿاُت٠ ثب٨ُـ. كٌل ٦ٗ
تٞاٜٛرـ عرْ ُرٞٛـ.     ٨ًٜـ ٦ٗ ٠ كب كا ٜٗبٓؼ٠ ٦ًٗ ٥ آ٢ٛب كا عْ ٨ًٜـ. ث٨ٌبك٥ امًإاالت ٝ ٌِٗالت ؽبّ تب مٗب٦ٛ ؽٞا٨١ـ ثٞؿ ٠٘١

٧ُٞـ ١٘رٞاكٟ ثب٧رـ    ثب٨ُـ: ُ٘ب ٗل٧ـاٙ ؿاكب ١ٌت٨ـ، ثٜبثلا٧ٚ ١لُبٟ ثب ٦ٌِٔٗ كٝثلٝ ٦ٗ ١٘ض٨ٜٚ، ثب٧ـ ث٠ ٧ي ٗٞٗٞع تٞر٠ ؿاُت٠ 
بٟ ٨ًٜـ ٧ب ٛر٠،  ١ٌتٜـ، ؽٞاٟ ثؾٞا٨١ـ ث٠ ؽٞؿتبٙ ُِٛ٘ب ُٞؿ ٠ً ث٨ٌبك٥ ام ٌِٗالت، ٌِٗالت  ت٨٘٘ٚ ٦ٗ --ث٠ ؿكٝٙ ِٛبٟ ٨ًٜـ

ث٨ٜ٨ـ، پ٦ ؽٞا٨١ـ ثلؿ ٠ً ١ل ص٨ن٥ ؿ٨ٓٔر٦ ؿاُرت. ٗل٧رـاٙ ؿاكرب      ٥ آ٢ٛب ث٨ٜـ٨ِ٧ـ ٧ب ٠ٛ. ؿك آ٧ٜـٟ، ١ِٜب٦ٗ ٠ً عو٨وت كا  ٧ب ؿكثبكٟ
ًٜٖ ا٧ٚ ٛج٨ؼ٦ اًرت.   ١ب٦٧ ثب ٧ٌـ٧ِل ؿاكٛـ. كٌل ٦ٗ كب ثغج -( ٝ آالطكب -٥َُٜ١ كب ) ٥ ًبك١ب٥ ٗلثٞٙ ث٠ اُبػ٠ اؿٔت ؿكثبكٟ

ُٞؿ ًر٠   ٠ُٛٞ اًت؟ ت٨٘٘ٚ ٦ٗ پب٧بٙ ثغج ٨ًٜـ، ٝ ام ًٞتبٟ آٗـٙ ارتٜبة ٨ًٜـ، پي ٦ٌِٔٗ ٝرٞؿ ؿاكؿ. صلا ا٧ٚ ٛٞك ث٦ اُل ث٠اٗب 
پب٧بٙ ثغج ًلؿٙ ٝ ارتٜبة ام ًٞتبٟ آٗرـٙ، ٝ ثرـ٧ٚ    ٛٞك ث٦ ا٧ـ. ؿاُتٚ ثغج ٛج٨ؼ٦ اًت، اٗب ث٠ ؽٞؿتبٙ كا ٗٞكؿ ثلك٦ً هلاك ٛـاؿٟ

٥ آٙ كٌل ٨ًٜـ ٝ ٛظل٥ ث٨ٜـام٧ـ. تي تي  تأح٨ل هلاك ؿاؿٙ، ٛج٨ؼ٦ ٨ٌٛت. اُل آٙ كا ثبٝك ٛـاك٧ـ، ؿكثبك٠ٔ٨ًٟٝ ًبك١ب٥ ؿاكب كا تغت 
٥ كب ؿاُت٠ ثبُٜـ. ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ًبك١ب٦٧ ٠ً ٧ي ُرؾْ ٌٗرئّٞ ثرل     ا٥ ك٥ٝ ٜٗبٓؼ٠ اُؾبّ ٌٗئّٞ ٗب ثب٧ـ تأ٨ًـ ٧ٝوٟ

تٞاٛـ كلاٍٗٞ ًٜـ ٠ً ؽٞؿ كا تن٠٨ً ًٜـ. ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٧ٌٜر٠ صر٠    اٝ ٦٘ٛآؼبؿٟ ١ٌتٜـ،  ؿٍٝ ؿاكؿ صوـك ػظ٨ٖ ٧ب ص٠ اٛـامٟ ؽبكم
ؿ١ـ ثب٨ُـ ٝ ٠ٛ ٧ي كلؿ ػبؿ٥ ٠ً ًبك١ب٥ ؿاكب كا اٛزربٕ   ؿ٨١ـ، ثب٧ـ ٧ي ٗل٧ـ ؿاكب ٠ً ًبك١ب٥ ؿاكب كا اٛزبٕ ٦ٗ اٛـامٟ ًبك اٛزبٕ ٦ٗ

ٗل٧ـ ٗؼ٦ٓٞ٘ اًت. ١ل ُؾْ، ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٧ٌٜر٠  ؿ١ـ. ثٜبثب٧ٚ ثب٧ـ كب كا ٜٗبٓؼ٠ ٨ًٜـ. ٧ي ُؾْ ٌٗئّٞ ٨ٛن ؿكٝاهغ ٧ي  ٦ٗ
ػٜٞاٙ ٦ٌ٧ ام ٗل٧ـاٙ ثج٨ٜ٨ـ. ؿاكرب ت٢ٜرب ٧ري     ثب٧ـ ؽٞؿ كا ث٠ --ػٜٞاٙ ٦ٌ٧ ام ٗل٧ـاٙ ثج٨ٜـ ؿ١ـ، ثب٧ـ ؽٞؿ كا ث٠ ص٠ ًبك٥ اٛزبٕ ٦ٗ

كب ٝ ٌُْ ٗـ آماك ٝ  -ٛـاكؿ. ُ٘ب كوٚ كلؿ ٌٗئّٞ ؿك ٨ٗبٙ ا٧ٚ ٌُْ آالط "اُؾبّ ٌٗئّٞ"اًتبؿ ؿاكؿ، ٗٚ، ٝ ؽٞؿ ؿاكب ٨١ش 
ٚ    ٌُٜز٠ ١ٌت٨ـ. ؿاكب ٨١ش ُؾْ ٌٗئ٦ٓٞ ٛـاكؿ. ١ل ٦ًٌ ٧ي ٗل٧ـ تن٠٨ً ًٜٜـٟ  ؽربٛل   ١رب كا ثر٠   اًت. ٜٗ٘ئٚ ثبُر٨ـ ًر٠ ا٧ر

 ًپبك٧ـ. ٦ٗ

 ا٧ٚ ت٘بٕ آٙ ص٨ن٥ اًت ٠ً ؽٞا١ٖ ُلت. ٗٚ ٗوـاك٥ ام ٝهت ُ٘ب كا ُلكتٖ.

 ٦ٓ ١ِٜز٦
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 ٦ٓ ١ِٜز٦

رب ع٘ٞك ؿاك٧ـ ام ٜٗبٛن ؿ٧ِل ١ٌت٨ـ، ٝ تؼـاؿ هبثْ تٞر٦٢ ام اًتلا٨ٓب ١ٌتٜـ. ا٧ٚ ثبك ث٨ِتل ثلا٥ ٗالهبت    ث٨ٌبك٥ ام ُ٘ب ٠ً ا٧ٚ 
ًرٜٖ     ٓالط كب، كٌل ٗر٦ ؽٞا١ٖ م٧بؿ ٓغجت ًٜٖ. ثب تٞر٠ ث٠ ٝٗؼ٨ت ٦ًٔ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ؿك عبّ عبٗل ؿك ّٛٞ ا   ثب ُ٘ب آٗـٕ ٝ ٦٘ٛ

ٓٞكت ٦ًٔ، ثـٙ آر٦ٔ     ٨ًٜـ. اٗب ث٠ ٌٗبئْ ؽٞة ١ٌتٜـ. ُ٘ب ؿك ثؼ٦٘ ٗٞاكؿ ٝاهؼبً ؽٞة ٝ ؿك ثؼ٦٘ ؿ٧ِل ٦ً٘ ٗؼ٨ق ػْ٘ ٦ٗ
ؽرٞث٦     ًٜـ. ثب ا٧ٚ ٝرٞؿ، ص٨ن١ب٥ م٧بؿ٥ ٝرٞؿ ؿاكٛـ ٠ً ١ٜرٞم هربؿك ٨ٌٛرت٨ـ ثر٠ ػٜرٞاٙ ٗل٧رـاٙ ؿاكرب ثر٠           ؽٞث٦ ػْ٘ ٦ٗ   ٝاهؼبً ث٠

ا٧رـ. ػٔرتَ      ٥ كب ؿلٔت ًرلؿٟ    تٞاٖٛ ث٠ ُ٘ب ث٧ِٖٞ ٠ً ا٧ٚ ؿك عو٨وت ث٠ ؽبٛل ا٧ٚ اًت ٠ً ُ٘ب ؿك ٜٗبٓؼ٠   ُبٙ ؿ٨١ـ، ٝ ٦ٗ  ٕ اٛزب
ٚ    ا٧ٚ اًت ٠ً ًٜظ ٝ ظب١ل ُ٘ب، ٠ً ١ٜٞم ؿك عبّ رقة ُـٙ ؿك كب اًت، ٨ٛبم ؿاكؿ ٠ً ث٠ ٛرٞك ًر٠      ٛٞك ٗـإٝ ث٢تل ُٞؿ، ٝ ١٘ر٨

٨ًٜـ، ص٨ن١ب٦٧ ٠ً ٨ٛبم ؿاك٧ـ آ٢ٛب كا تن٠٨ً ٨ًٜـ ثب٧ـ ٛظٖ ٝ تلت٨ت ؿاؿٟ ُرٞٛـ. ١رل هٔ٘ل٧ٝر٦ ٝٗرؼ٨ت        ٦ٗٛٞك ٗـإٝ كُـ    ُ٘ب ث٠
ؽرٞث٦ ػ٘رْ      ًر٠ ؿك آرالط كرب ثر٠       ١ٌت٦ ؽٞؿ كا ؿاكؿ. اُل كاًـ ث٘ب٨ٛـ، هٜؼبً هبؿك ٛؾٞا٨١ـ ثٞؿ ثب آالط كب ١ِ٘بٕ ٧ُٞـ. مٗرب٦ٛ 

٨ًٜرـ،     ٛٞك ٌٛجتبً ٗؼ٨ل٦ ػْ٘ ٦ٗ   ٠ً ث٠   َ ا٧ٚ اًت ٠ً هبؿك٧ـ كب كا ام كب ثل٨٘٢ـ؛ ٝ مٗب٦ٛتٞاٖٛ ثج٨ٜٖ ٠ً ٠ِ٨٘١ ػٔت   ٨ًٜـ، ٦ٗ   ٦ٗ
ؿ٨١ـ ٝ هبؿك ٨ٌٛت٨ـ كب كا ام كب ؿكى ٨ًٜرـ. ثر٠ ػٜرٞاٙ ٧ري        ٥ كب كا ؿك ا٧ٞٓٝت هلاك ٦٘ٛ تٞاٖٛ ثج٨ٜٖ ػٔتَ ا٧ٚ اًت ٠ً ٜٗبٓؼ٠   ٦ٗ

تٞا٨ٛـ رقة ُرـٙ ٝ پ٨ِرلكت      ١ب ص٠ِٛٞ ١ٌتٜـ، ثب٧ـ كب كا ٜٗبٓؼ٠ ٨ًٜـ، ٝ ٦٘ٛ   ٨تٗل٧ـ ؿاكب، ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٧ٚ ٠ً ُلا٧ٚ ٧ب ٗٞهؼ
٥ كب كا كلاٍٗٞ ٨ًٜـ. اُل كب كا ث٠ ؽٞث٦ ٜٗبٓؼ٠ ٨ٌٜٛـ، هبؿك ٛؾٞا٨١ـ ثٞؿ ًبك١ب٥ ؿاكب    تٞا٨ٛـ ٜٗبٓؼ٠   ؽٞؿ كا ٛبؿ٧ـٟ ث٨ِل٧ـ؛ ُ٘ب ٦٘ٛ

٧ُٞـ ٠ً ثب٧ـ عْ ٝ كْٔ ُٞٛـ، هبؿك ٛؾٞا٨١ـ ثٞؿ ٌٗبئْ    ت٘بؿ١ب٦٧ ٗٞار٠ ٦ٗ ٠ً ثب ٌِٗالت ٧ب    كا ث٠ ؽٞث٦ اٛزبٕ ؿ٨١ـ. ٝ مٗب٦ٛ
آ٧ٜـ، ؿاُتٚ ِٗبرلٟ ٗلٝكتبً ص٨ن    ًٜٖ ٝهت٦ ت٘بؿ١ب٦٧ پ٨َ ٦ٗ   كا ٗتؼبؿّ ٨ًٜـ ٝ ثغج ٝ ِٗبرلات٦ ؽٞا٨١ـ ؿاُت. آجت٠، كٌل ٦٘ٛ

ٙ    ٦ِص٠ ثب٧ـ اٛزبٕ ؿ٨١ـ ك١ب ُـٙ ام ٝاثٌت   ثـ٥ ثبُـ. م٧لا ؿك تن٠٨ً آٙ صر٠ ثب٧رـ اٛزربٕ ؿ٨١رـ كُرـ ؿاؿٙ       ١ب اًت ٝ ؿك تن٨ًر٠ آ
١ب ك١ب ٧ُٞـ. اٗرب ثؼ٘ر٦      ١ب٥ ػبؿ٥ ثِل٥ ُ٘ب ثب٧ـ اكِب ٝ ٛ٘ب٧بٙ ُٞٛـ تب ثتٞا٨ٛـ ام ؿًت آٙ   ؽٞؿتبٙ اًت؛ ثٜبثلا٧ٚ آٙ ٝاثٌت٦ِ

٥ كرب ٝ ٛزربت    ٦ ام اٗٞك٥ كا ًر٠ ثرلا٥ اُربػ٠   ؿ٨١ٖ، ثلؽ   ٛٞك ٌٗت٘ل اؿا٠ٗ ٦٘ٛ   ٥ كب٧٘بٙ كا ث٠   اٝهبت، ث٠ ا٧ٚ ػٔت ٠ً ٗب ٜٗبٓؼ٠
ُٞؿ ٠ً ث٨ٌبك٥ ام ًبك١ب٥ ٗوـ٦ً ٠ً اٛزبٕ    ٨ًٜٖ. ا٧ٚ ًجت ٦ٗ   ؿ٨١ٖ ٗبٜٛـ ٧ي كلؿ ػبؿ٥ اؿاكٟ ٦ٗ   ُؼٞك اٛزبٕ ٦ٗ   ٗٞرٞؿات ف٥

ُرٞؿ ًر٠ ٗرلؿٕ ؿك       ٗر٦  صٜر٨ٚ ثبػرج     ُٞؿ ٠ً ًبك١ب كا ث٠ ؽٞث٦ اٛزبٕ ؿ٨١ٖ، ٝ ١ٖ   ، ٗبٛغ ام ا٧ٚ ٦ٗٛجبُٜـؿ٨١ٖ ؽ٦ٔ٨ ٗوـى  ٦ٗ
ٙ     ؿاكؿ، ث٠ٌٔ ثبػج ٦ٗ   ربٗؼ٠، ثؼ٦٘ اٝهبت ٗب كا ؿكى ٌٜٜٛـ. ثٜبثلا٧ٚ ٠ٛ ت٢ٜب ُ٘ب كا ام كُـ ٝ ث٢جٞؿ ثبم ٦ٗ ١رب٦٧ كا     ُٞؿ ؿاكرب م٧رب

 ٗتغْ٘ ُٞؿ.

ثر٠ ررن ٗل٧رـاٙ ؿاكرب     ، ؿك ث٨ٌبك٥ ام ٜٗبٛن ؿ٨ٛب ٨١ش ُؾٔر٦  1999آٝك٧ْ  ٥25 مٗب٦ٛ پي ام  ؿا٨ٛـ، ؿك ؿٝكٟ   ٛٞك ٠ً ٦ٗ   ١٘بٙ
ًر٠ ؿك اثترـا آماك ٝ      ٥ ص٠ ثٞؿ. ثلا٥ ث٨ٌبك٥ ام ٜٗبٛن اٛلاف ؿ٨ٛب ث٠ ا٧ٚ ٓرٞكت ثرٞؿ. مٗرب٦ٛ    ؿاٌٛت ٠ً كبٓٞٙ َُٞٛ ؿكثبكٟ   ٦٘ٛ

ٞؿ ًٌر٦ هربؿك ٛجر      ٥ صر٠ ثرٞؿ. اٗرب ١ر٨ش     َُٞٛ ؿكثربكٟ    ؽٞاًتٜـ ثـاٜٛـ ٠ً كبٓٞٙ   ١ب٥ ؿ٨ٛب ٦ٗ   ٌُٜز٠ ػ٠٨ٔ ٗب آؿبم ُـ، ت٘بٕ كًب٠ٛ
ًلؿٛرـ. آجتر٠،      ًلؿٛرـ ًپر٦      پلؿام ؿك صر٨ٚ ٜٗتِرل ٗر٦      ١ب٥ ؿكٝؽ   ١ب ٦ِ٘١، آٛض٠ كا ٠ً كًب٠ٛ   ؿًت آٝكؿ، ٝ آٙ   اٛالػبت ٗخجت٦ ث٠

آٙ  ٥ ١ب ٗزجٞك ثٞؿٛـ ٠ً ؿك آٙ ٗٞكؿ ُناكٍ ؿ١ٜـ. ؿكثربكٟ    آٙ –ٛـاؿٛـ    كا ام ك٥ٝ هٔـ اٛزبٕ    ا٦ٔٔ٘ٓ آٙ    ١ب٥ ث٨ٚ   ث٨ٌبك٥ ام كًب٠ٛ
ا٧ٖ ٠ً كب كا ؿك ؿ٨ٛب٥ ثِل٥ تب ا٧ٚ ٌُتلؿ٦ُ آالط ٨ًٜٖ،    كلًب، ٗب هبؿك ثٞؿٟ   ث٨ٜـ٨ِ٧ـ، ؿك آٙ ٗغ٨ٚ، ٝ تغت آٙ ٛٞع كِبك ٛبهت

٥ ٗب عوب٧ن كا ثج٨ٜٜـ. ا٧رٚ   ٠ً ثِقاك٧ٖ ٗلؿٕ ًلتبًل ؿ٨ٛب، ؿكثبكٟ   ٠ً ًبك٥ ٨ًٜٖ ٗلؿٕ ؿ٨ٛب ث٠ ُٜبؽت٦ ٝاهؼ٦ ام ٗب ثلًٜـ، ٝ ا٧ٚ   ا٧ٚ
ا٧ـ، ٝ ا٧ٚ آٙ ص٨ن٥ اًت ًر٠     كاًت٦ اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب كا ث٨ٌبك ؽٞة اٛزبٕ ؿاؿٟ   ؿ١ـ ٠ً ُ٘ب ث٠   ا٥ ٨ٌٛت. ا٧ٚ ِٛبٙ ٦ٗ   ك ًبؿًٟب

٥    ُبٟ اعت٘بَٓ م٧بؿ اًت ٠ً ؿك ٛت٨ز٠   ؿهت ثب٨ُٖ، آٙ   ث٠ ُ٘ب اربمٟ ؿاؿ ص٨ٜٚ ؿًتبٝكؿ٥ ؿاُت٠ ثب٨ُـ. اُل ]ٌٛجت ث٠ ككتبكٗبٙ[ ث٦
 ١ب٦٧ كا ًجت ٧ُٖٞ. ثٜبثلا٧ٚ ثب٧ـ ٝاهؼبً ث٠ ا٧ٚ ص٨ن١ب تٞر٠ ٨ًٜٖ.   تبكٗبٙ ثب كب ٜٗبثوت ٛـاكؿ، م٧بٙا٠ٌٜ٧ كك
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ٍ      ٠ً ث٨ٌبك٥ ام ُ٘ب ث٠ رب٦٧ ٠ً ٝاهؼبً ا٧ٚ كٝم١ب ِٗـّٞ ١ٌت٨ـ، ٛٞك٥   ام آٙ تربٙ   ٛٞك ؿاٝٛٔجب٠ٛ ٌٗئ٨ٓٞت ؽ٨ٔر٦ ام ًبك١رب ثرل ؿٝ
٥ ٌٗربئْ ٗرلتجٚ ثرب آرالط كرب كٌرل        كب، ث٠ ًؾت٦ ت٘لًن ؿاُت٠ ثب٨ُـ. ٠ِ٨٘١ ؿكثربكٟ ٥    ُٞؿ ث٠ ١ِٜبٕ ٜٗبٓؼ٠   اًت، ثبػج ٦ٗ

٨ًٜـ. اُل ٛتٞا٨ٛـ كب كا ثرب     ُبٟ ؿك ٝاهغ ث٢٨ٞؿٟ ٜٗبٓؼ٠ ٦ٗ تبٙ كا آكإ ٨ًٜـ. آٙ ٨ًٜـ ف١ٚ   ٨ًٜـ ٝ هبؿك ٨ٌٛت٨ـ ٝهت٦ كب كا ٜٗبٓؼ٠ ٦ٗ   ٦ٗ
٨ًٜـ. ثٜربثلا٧ٚ ثب٧رـ ٗتٞرر٠ ا٧رٚ ٗٞٗرٞع ثبُر٨ـ.          تبٙ كا تٔق ٦ٗ ؿٟ ٝ ٝهتف٦ٜ١ كُٝٚ ٝ ٗؼوّٞ ٜٗبٓؼ٠ ٨ًٜـ، ث٢٨ٞؿٟ ٜٗبٓؼ٠ ًل

ؽٞاثٜرـ. ُر٘ب ؿك عربّ       ٠ً ثلؽ٦ ام ٗل٧ـاٙ ١ل ُت كوٚ ٗوـاك ً٘ر٦ ٗر٦     ٨ًٜـ، ٝ ا٧ٚ   ؿاٖٛ ٠ً ِٗـّٞ ١ٌت٨ـ ٝ ًؾت ًبك ٦ٗ   ٦ٗ
١ب٥ ؿ٧ِل كا ١ٖ اٛزبٕ ؿ٨١ـ. ثٜبثلا٧ٚ، ُرب٦١ اٝهربت   اٛزبٕ ًبك١ب٥ ث٨ٌبك م٧بؿ٥ ١ٌت٨ـ، ٝ ُ٘ب ثب٧ـ كب كا ٜٗبٓؼ٠ ًلؿٟ ٝ آجت٠ ًبك

ُرٞؿ، ًربٗالً ثرب ُ٘بًرت ًر٠ ام         تٞاٖٛ ث٠ ُ٘ب ث٧ِٖٞ ٠ً ثب٧ـ ا٧ٚ ٧ب آٙ ًبك كا اٛزبٕ ؿ٨١ـ. ٝهت٦ ث٠ رنئ٨بت اٗٞك ٗلثٞٙ ٗر٦    ٦٘ٛ
 بمٗبٛـ٦١ ٨ًٜـ.١ب كا ث٢تل اؿاكٟ ًلؿٟ ٝ ً   ثب٧ـ ؽٞؿتبٙ ؿك٧بث٨ـ ٠ً ص٠ِٛٞ آٙ    -٥ اٛزبٕ آ٢ٛب ثلآ٨٧ـ ػ٢ـٟ

اٛـ. صر٠ ِٗرٌالت٦؟      إ ٠ً ٌِٗالت ٗؼ٦ٜ٨ ٠ً صٜـ٧ٚ ًبّ هجْ ث٨ِتل ص٨ِِ٘ل ثٞؿٛـ اؽ٨لاً ؿٝثبكٟ هبثْ تٞر٠ ُـٟ   ص٨ٜٚ ؿ٧ـٟ   ١ٖ
ا٥ ثلؽٞكؿاكٛـ، ٝ ؿك ث٨ٚ ٗرلؿٕ ػربؿ٥ ؿاكا٥      ١ب٥ م٧بؿ ٝ ؿاَٛ پ٨ِلكت٠   ث٨ٌبك٥ ام ٗل٧ـاٙ ؽبكد ام ًلم٨ٗٚ ا٦ٔٓ ص٨ٚ ام ٢ٗبكت

د ػ٦٘ٔ ١ٌتٜـ. ث٠ ػجبكت ؿ٧ِل، كٌل ُ٘ب كُٝٚ اًت ٝ ؽ٦ٔ٨ تٞاٜٛ٘ـ ١ٌت٨ـ. ٝ ث٠ ٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ اًرت ًر٠ عو٨وتربً ًبك١رب٥     ٗـاك
٧ٝوٟ ؿك مٗب٦ٛ ٠ً كؼبال٠ٛ ؿك عبّ ؽٞة اٛزبٕ ؿاؿٙ ًبك١ب ثٞؿ٧رـ ٓرغت ؿاكؿ. اٗرب،       ا٧ـ. ا٧ٚ اٗل ث٠   م٧بؿ٥ كا ًبٗالً ؽٞة اٛزبٕ ؿاؿٟ

٥    ًٜٜرـ. ُر٘ب ا٧رـٟ      ٥ ؽٞث٦ ؿاك٧ـ ٌِٗالت ثلٝم پ٨ـا ٦ٗ   ُ٘ب تٞاٜٛ٘ـ ١ٌت٨ـ، مٗب٦ٛ ٠ً ١ل ًـإ ام ُ٘ب ا٧ـ٠ًٟ    ؽبٛل ا٧ٚ   ؿه٨وبً ث٠
ٚ     ًٜـ ٠ً ا٧ـٟ   ٥ ؽٞث٦ ؿاكؿ، ٝ ١ل٦ًٌ كٌل ٦ٗ   ؽٞث٦ ؿاك٧ـ، اٝ ١ٖ ا٧ـٟ ٓرٞكت اًرت ًر٠       ٥ ؽٞؿٍ ؽٞة اًت... ٗؼ٘ٞالً ثر٠ ا٧ر

تربٙ     ا٧ـ، ٧ب ؿك تن٨ًر٠    تبٙ ؿلٔت ًلؿٟ   ٥ كب٥ كٝما٠ٛ ٠ً ام ٜٗبٓؼ٠   ٨ًٜـ، ثـ٨ْٓ ا٧ٚ   ِٗبرلٟ ٦ٗ اكتٜـ. ٝ مٗب٦ٛ ٠ً   ِٗبرلات اتلبم ٦ٗ
 ٨ًٜـ.   ١ب٥ ٗلؿٕ ػبؿ٥ ثغج ٝ ِٗبرلٟ ٦ٗ   ا٧ـ، ثب ١٘بٙ كٍٝ   ًٌت٦ ًلؿٟ

٨ًٜـ ثب٧ـ اثتـا كب كا ؿك ٛظرل     ث٦ ١٦ٗل مٗبٙ ٠ً ص٨ن٥ كا اكم٧ب -ؿ١ـ ثب٧ـ كب كا ٗوـٕ هلاك ؿ١ـ   ٧ي ٗل٧ـ ؿاكب ؿك ١لص٠ ٠ً اٛزبٕ ٦ٗ
ؿ١ـ اثتـا ؿ٧ِلاٙ كا ٗرٞكؿ     إ كا ث٠ ٧بؿ ث٨بٝك٧ـ: ٧ي ٗل٧ـ ؿاكب ثب٧ـ ؿك ١لص٠ ٠ً اٛزبٕ ٦ٗ   ث٨ِل٧ـ. ُب٧ـ ص٨ن٥ ٠ً اؿٔت ث٠ ُ٘ب ُلت٠

ص٨ن ًٞص٦ٌ ثبُرـ، اٝٓر٨ٚ كٌرل    ًٜـ، عت٦ اُل    اكتـ ٧ب ١ل مٗبٙ ٠ً ٗٞهؼ٨ت٦ ثلٝم ٦ٗ   تٞر٠ هلاك ؿ١ـ. ١ل مٗبٙ ٠ً ص٨ن٥ اتلبم ٦ٗ
اثتـا ث٠ كٌل ؿ٧ِلاٙ ١ٌتٖ. اُل ٦ِ٘١ ُ٘ب ثتٞا٨ٛرـ ا٧رٚ كا    -٥ ؿ٧ِلاٙ اًت، صلا٠ً ا٧ٚ ؿ٧ِل ثلا٧ٖ ٛج٨ؼ٦ ُـٟ اًت ٗٚ ؿكثبكٟ

ًرتٞاك٥  تبٙ ث٠ كب ٝرٞؿ ٛؾٞا١ـ ؿاُت؛ اُل ُ٘ب ٝاهؼبً ث٨ٜبٙ ا   ١ب٥ ٓزٞرب٠ٛ ؿك اػتجبكثؾ٦ِ   اٛزبٕ ؿ٨١ـ، ؿ٧ِل ام آٙ ٛٞع رل ٝ ثغج
ؿ١ـ ؽٞؿتربٙ كا     ٗبٜٛـ ا٧ٚ كا ؿاُت٠ ثب٨ُـ ٝ هبؿك ثب٨ُـ ٠ً ؽٞؿتبٙ كا آكإ ٨ًٜـ، ؿ٧ِلاٙ كا ؿك ٛظل ث٨ِل٧ـ، ٝ ٝهت٦ ١لص٨ن٥ كػ ٦ٗ

ؽٞث٦ اؿاكٟ ٨ًٜـ. ثؼ٦٘ اٝهبت ٝاهؼبً ٗخرْ ٗرلؿٕ ػربؿ٥ ررل ٝ        ًٜٖ ٠ً هبؿك ؽٞا٨١ـ ثٞؿ ٌٗبئْ ث٨ٌبك٥ كا ث٠   ثلك٦ً ٨ًٜـ، كٌل ٦ٗ
ُر٧ٞـ ًر٠ ٓجل٧رن ام       هـك ثلا٨ِٛؾت٠ ٗر٦    ٨ًٜـ، ٝ تؼـاؿ ؽ٦ٔ٨ ٦ً٘ ام ُ٘ب ١ِٜب٦ٗ ٠ً ؿك عبّ رل ٝ ثغج ١ٌت٨ـ عت٦ آٙ   ثغج ٦ٗ

٨ُل٧ـ، ؽٞؿتبٙ كا ًبٗالً ٗبٜٛرـ اكرلاؿ      ؽٞؿ ٝ تأح٨ل٥ ٠ً آٙ ثل ارت٘بع ؿاكؿ كا ٛبؿ٧ـٟ ٦ٗ    ٧ُٞـ، ٝ عت٦ ٗغ٨ٚ پ٨لاٗٞٙ   اعٌبًبت ٦ٗ
ؿا٨ٛرـ    ُ٘ب ٗر٦     ٥ ٗؼ٦ٓٞ٘. ٦ِ٘١   ًٜٜـٟ   ٠ٛ ٓلكبً ٧ي تن٠٨ً -ًٜٜـٟ ١ٌت٨ـ، ٧ي ٗل٧ـ ؿاكب   اٗب ُ٘ب ٧ي تن٠٨ً ٨ًٜـ.   ػبؿ٥ اؿاكٟ ٦ٗ

تل ُرٞؿ، ٝهتر٦ تًٞرٚ ٨ٛرل٥ٝ        ٨ٌُؾت٠ ُٞؿ ؿٝإ ٛؾٞا١ـ آٝكؿ. ١لص٠ ث٠ اٛت٢ب ٛنؿ٧ي ٠ً ٨ُٜبٙ صوـك ِٓبٕ   ٠ً ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٧ٚ
آ٨ٗنٍ ثبُرـ. اُرل    ٧ُٞـ ٠ً آٙ ثب٧ـ آؽل٧ٚ اهـإ رٜٞٙ   ًٜـ، ٝ ا٧ٚ ث٠ ٗب ٦ٗ   تل ػْ٘ ٦ٗ   ٨ُٜب٦ُٛٞؿ  آالط كب تغت تأح٨ل ٝاهغ ٦ٗ

ا٧ٚ اٗل ٧ي كٝم ٝاهؼبً ث٠ پب٧بٙ ثلًـ، ا٨ٓٝٚ ًبك٥ ٠ً اٛزبٕ ؿاؿٟ ؽٞا١ـ ُـ ا٧ٚ اًت ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب٥ آالط كب ث٠ ً٘بّ ثلًرٜـ  
ص٨ن ثلا٧تبٙ ٝاٗظ ؽٞا١رـ     ا٧ـ ٛظل٥ ث٨ٜـام٧ـ، ٠٘١   ػوت، ث٠ ٨ٌٗل٥ ٠ً ًلل ًلؿٟ ُبٙ ثلُلؿٛـ. ؿك آٙ مٗبٙ، ٝهت٦ ث٠   ٝ ث٠ رب٧ِبٟ

٠ً آ٧ب ث٠ ؽٞث٦ ػْ٘ ًلؿٟ ٧ب    ثٞؿ. آجت٠، ٧ي ثٞؿا، ؿائٞ، ٧ب ؽـا ٠ً ًبٗالً ؿك رب٧ِبٟ ؽٞؿ ث٠ ً٘بّ ك٨ًـٟ ثبُـ ث٠ ص٨ن١ب٦٧ ٛظ٨ل ا٧ٚ
اٍ كٌل ١ٖ ٛؾٞا١ـ ًلؿ. ثرب     ث٠ پب٧بٙ ك٨ًـٟ اًت، ٝ اٝ عت٦ ؿكثبكٟ ؿكًت ٗخْ ا٧ٚ ؽٞا١ـ ثٞؿ ٠ً ٧ي كؤ٧ب -٠ٛ، كٌل ٛؾٞا١ـ ًلؿ

ا٧ٚ ٝرٞؿ، ػٌ٘ٔلؿتبٙ ؿك رل٧بٙ كٝٛـ كؼ٦ٔ، ؿك عبّ ت٧ٌٞٚ ُ٘ب ٝ ث٨ٜبٙ ُقاُتٚ ١لص٨ن٥ ام ُ٘ب اًت. ١ل ٦ًٌ ٠ً ا٧ٚ كلٓت 
 ا١ـ ؿ٧ـ.ؽٞث٦ اٛزبٕ ٛـ١ـ، ؿك آٙ مٗبٙ ػٔت اُتجب١َ كا ؽٞ   كا ام ؿًت ثـ١ـ، ٧ب ًبك ٗؼ٦ٜ٨ كا ث٠

ُرؼٞك ث٢ترل٧ٚ    ُؼٞك اكالى ػظ٨ٖ، ث٢تل٧ٚ كلٓت ا٧زبؿ ُـٟ اًت؛ ت٘رب٦ٗ ٗٞررٞؿات ف٥   ؿك ا٧ٚ آالط كب، ثلا٥ ٗٞرٞؿات ف٥
تربٙ،   ١رب٥ تن٨ًر٠   ًٜرـ. ح٘رلٟ   ٥ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٓـم ٦ٗ ُبٙ ؿاكٛـ. ٨٘١ٚ ٗٞٗٞع ؿكثبكٟ كلٓت كا ثلا٥ ُقاُتٚ ث٨ٜب٦ٛ ثلا٥ آ٧ٜـٟ

ُٞؿ. پي، اُل ١ل ًبك٥ كا  ٥ ُ٘ب ٨ٛن ؿك ا٧ٚ كلٓت آالط كب ث٨ٜبٙ ُقاُت٠ ٦ٗ ٝ ١ل ص٨ن٥ ام آ٧ٜـٟتبٙ،  تبٙ، توٞا٥ ػظ٨ٖ رب٧ِبٟ
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٨ًٜرـ، پر٨َ    ١ب٥ ثِل٥ ػبؿ٥ رل ٝ ثغج ٦ٗ ث٠ ؽٞث٦ اٛزبٕ ٛـ٨١ـ، ٝاهؼبً ؽٞؿ كا ٗأ٧ٞى ؽٞا٨١ـ ًلؿ! ثٜبثلا٧ٚ ٝهت٦ ثب ٝاثٌت٦ِ
اٗرب ؿه٨وربً ثر٠     "ًلؿٛـ. ُـ ٨ٛن رل ٝ ثغج ٦٘ٛ ُل ام آ٢ٛب ؿكؽٞاًت ٦ٗؿ٧ـٛـ، عت٦ ا اُل ٝٗؼ٨ت ٝاهؼ٦ كا ٦ٗ"ًٜٖ:  ؽٞؿٕ كٌل ٦ٗ

تٞا٨ٛـ ؿك ا٧ٜزب تن٠٨ً ٨ًٜرـ. ٝهتر٦    ١ب٥ ثِل٥ ػبؿ٥ ؿاك٧ـ اًت ٠ً ٦ٗ تٞا٨ٛـ ٝٗؼ٨ت ٝاهؼ٦ كا ثج٨ٜ٨ـ ٝ ٝاثٌت٦ِ ؽبٛل ا٠ٌٜ٧ ٦٘ٛ
١ب كا ٛـاُت٠ ثب٨ُـ، هبؿك ٛؾٞا٨١رـ ثرٞؿ ثر٠ كرب      تٞا٨ٛـ ث٠ كب اػتجبك ثجؾ٨ِـ؛ ٝهت٦ آٙ ٝاثٌت٦ِ ١ب٥ ثِل٥ ػبؿ٥ ؿاك٧ـ، ٦ٗ ٝاثٌت٦ِ

اػتجبك ثجؾ٨ِـ، ٝ ؿ٧ِل هبؿك ٛؾٞا٨١ـ ثٞؿ ؿك ا٧ٜزب ث٘ب٨ٛـ؛ ث٠ ػجبكت ؿ٧ِل، ؿ٧ِل هبؿك ٛؾٞا٨١ـ تن٠٨ً ٨ًٜـ. اٗب المٕ اًت ٠ً ام ُ٘ب 
 ثجل٧ـ ٝ عت٦ ث٢تل ػْ٘ ٨ًٜـ. تٞا٨ٛـ ام ا٧ٚ ُلا٧ٚ ربك٥ ث٢تل٧ٚ اًتلبؿٟ كا ٥ ا٧ٚ كٌل ٨ًٜـ ٠ً ص٠ِٛٞ ٦ٗ ثؾٞا١ٖ رـاً ؿكثبكٟ

ٚ    ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٧ٚ ًر٠ صورـك ِٗرـّٞ       ٠ً صوـك ِٗـّٞ ١ٌت٨ـ، ثب٧ـ ؽٞؿتبٙ كا ث٠ ػٜٞاٙ ٧ي ٗل٧ـ ؿاكب ثج٨ٜ٨ـ؛ ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٧ر
ٝ  1999آٝك٧رْ   ١25ب٦٧ ٠ً ؿك اٛلاف ُ٘ب ١ٌتٜـ تأح٨ل ثِقاك٧ـ. ام    ١ٌت٨ـ، ثب٧ـ ؿك ٛظل ؿاُت٠ ثب٨ُـ ٠ً صٜٞك ٌٗ٘ٚ اًت ثل آٙ

٥ كفِّ اكتلا مؿٙ اًتلبؿٟ ًلؿٟ ٝ ٗب كا ؿك عبٓت ؿكبػ٦ هلاك ؿاؿ، ثبػج ُـ ًر٠ ف١رٚ ٗٞررٞؿات       هٝئ٠٨، ٨ُٜبٙ ام ٨ُٟٞ 2۰ثؼـ ام 
ا٧ـ تب ثِقاك٧رـ ٗرلؿٕ ؿكى      ُؼٞك، ث٨ٌبك ًؾت مع٘ت ٨ًِـٟ   تبٙ ثلا٥ ٛزبت ٗٞرٞؿات ف٥   ١ب٥   ُ٘بك٥ ٌٕٗ٘ٞ ُٞؿ. ؿك تالٍ   ث٦

١ب٦٧ ٠ً ًلؿ٧رـ ٝ ثلؽر٦ ام      ٨ًٜـ، ؽ٦ٔ٨ اٌٗبٙ ؿاكؿ ٠ً ٛبؽٞاًت٠ تالٍ   اُت٠ ثبُٜـ. پي مٗب٦ٛ ٠ً ؽٞة ػْ٘ ٦٘ٛرـ٧ـ٥ ام ٗب ؿ
ًٜٜـٟ ١ٌت٨ـ، ٠ً ]هلاك اًت[ ككتبكٍ پربى ٝ ؿكًرت ثبُرـ. اكرلاؿ        ُبٙ كا ؿاك٧ـ، ت٘ؼ٨ق ٨ًٜـ. ُ٘ب تن٠٨ً   ٌٗبئ٦ٔ ٠ً هٔـ اٛزبٕ

آؼبؿٟ ١ٌت٨ـ. اُل ككتبكٗبٙ ؿك مٛـ٦ُ كٝمٗلٟ كا ٗٞكؿ تٞر٠    ًٜٜـ ٠ً كٞم   اػ٘بٓتبٙ، كٌل ٦ٗؽ٦ٔ٨ م٧بؿ٥ ١ٌتٜـ ٠ً ٓلكبً ثب ِٗب١ـٟ 
٥ كرب     تٞاٜٛـ ُ٘ب كا ؿك ًٜغ٦ ػ٨٘ن، ٗخالً ام ٛل٧ن ٜٗبٓؼر٠    ٠ً ٦٘ٛ   رب٦٧   ٗبٙ كا ؽٞا١ٜـ ؿ٧ـ ٝ ام آٙ   هلاك ٛـ٨١ٖ، اكلاؿ ػبؿ٥ اػ٘بّ

١ب كا ؿ٨ل هبثرْ     ًٜٜـ. ٝ اٌٗبَٛ ١ٌت ٠ً ٧ي ر٠ٔ٘ ٧ب ٧ي ػْ٘ ُ٘ب، آٙ   ٨ًٜـ ِٛبٟ ٦ٗ   بك ٠ً٦ٗ ص٠ِٛٞ ككت   ثِٜبًٜـ، ٓلكبً ث٠ ا٧ٚ
 ٛزبت ًبمؿ ٧ب ثلؿاُت ثـ٥ ام ؿاكب كا ا٧زبؿ ًٜـ. المٕ اًت ث٠ ا٧ٚ ص٨ن١ب ث٨ٜـ٨ِ٧ٖ.

تٞاٖٛ ٌِٗالت ُ٘ب كا ثج٨ٜٖ. ١ل ًٔ٘ر٠     ١٦ٗب٥ ُ٘ب كا ثج٨ٜٖ، ٝ آجت٠ ٠ً    تٞاٖٛ ًٞتب٦١   ٠ً اًتبؿ ُ٘ب ١ٌتٖ، آجت٠ ٠ً ٦ٗ رب٦٧   ام آٙ
ؿ١ـ. م٧لا    ٓٞكت كلؿ٥ آٗٞمٍ ٦٘ٛ   ؿاٖٛ ٠ً ؿك آٙ ص٠ ص٨ن٥ ٝرٞؿ ؿاكؿ. ٗؼ٘ٞالً اًتبؿتبٙ كب كا ث٠   ٝ ١ل ػْ٘ ُ٘ب، ثلا٥ ٗخبّ، ٦ٗ
ًلؿ، ٝ ٌٗ٘ٚ ثٞؿ ٠ً    كؿ ٥٦ٗ ٗغ٦ٌ٘ ٝا   ٓٞكت كلؿ٥ ث٠ اٝ ٧بؿآٝك ُٕٞ، عو٨وتبً ث٠ ف١ٚ اٝ ٗلث٠   اُل هلاك ثٞؿ ٌِْٗ ُؾْ كا ث٠

    ًٜٖ. اٗب مٗب٦ٛ   ٛٞك اٛللاؿ٥ ٓغجت ٦ٗ   ٓٞكت ثب ٦ًٌ ث٠   ٛـكت ث٠ آٙ   ؿكٝاهغ اٝ كا تغت تأح٨ل هلاك ؿ١ـ. ث٠ ٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ اًت ٠ً ث٠
 ًٜٖ، كٌل ٨ٌٜٛـ ٠ً ؿك عبّ اُبكٟ ث٠ ُ٘ب ٨ٌٛتٖ.   ٠ً ا٧ٚ ٌِٗالت كا ؿك ٧ي ر٘غ ثنكٍ ٜٗلط ٦ٗ

١رب٥ ُرٚ      ؿا٨ٛـ، ُب٨ًب٦ٛٞٗ ُلت ٠ً تؼـاؿ تبتبُبتب١ب ث٠ كلاٝا٦ٛ ؿا٠ٛ   ٠ُٛٞ ٠ً ٦ٗ   ١ب ٝرٞؿ ؿاكٛـ. ١٘بٙ   ٥ ؿك آً٘بٙپبؿُب١بٙ ث٨ٌبك
٥ ُٚ ؿاكؿ! ٝ تؼـاؿ٥ ث٨َ ام آٙ    َُٜ ؿك ١ٜـًٝتبٙ ص٠ تؼـاؿ٥ ؿا٠ٛ    ثبكٟ ث٨ٜـ٨ِ٧ـ ٠ً كٝؿؽب٠ٛ   ٥ ََُٜ اًت. ؿك ا٧ٚ   ؿك كٝؿؽب٠ٛ
-٥ ثٞؿا ٨ٌٛرت  كب اًت. ٝ ت٢ٜب ٗـك٠ً -٠ ٠ً ُب٨ًب٦ٛٞٗ ُلت، ؿك ٗل٦ٗٞ٢ اًتؼبك٥ ثٞؿ. ١ل تبتبُبتب ٧ي پبؿُبٟص   آٙ -ٝرٞؿ ؿاكؿ

٥ كا٧ذ اًت ٠ً تؼـاؿ ػظ٦٘٨ ؽـا ؿاكؿ. ص٠ تؼـاؿ ؽـا ٝرٞؿ ؿاكؿ؟ ص٠ تؼـاؿ پبؿُبٟ ٗخْ آٙ ٝررٞؿ     ٥ ثٞؿا ٓلكبً ٧ي ٠ُٛٞ ٗـك٠ً  
١رب آٙ     ثٞؿ. آٙ   ًلؿ ٌِْٗ ثنك٦ُ ٦ٗ   ٨ًٜـ اؿاكٟ ٦ٗ   ٛٞك ٠ً ُ٘ب ػْ٘ ٦ٗ   ١ل پبؿُبٟ اٗٞك كا آٙؿاؿ    ا٥ كػ ٦ٗ   ؿاكؿ؟ اُل ٝهت٦ ٌٗئ٠ٔ

تٞاٜٛرـ ث٢ترل٧ٚ كاٟ كا ثج٨ٜٜرـ،        تٞاٜٛـ عو٨وت كا ثج٨ٜٜـ ٝ ٦ٗ ١ب ٦ٗ   ُبٙ ٨ٌٛت. آجت٠، آٙ  ٛٞع ام ِٗبرلات كا ٛـاكٛـ، ٝ ًبمُبك ثب ًٜظ
ٙ    ١ب ١لُن رل ٝ ثغج ٛ٘ر٦    ١ب٧ِبٙ ؿاكٛـ. اٗب آٙ   بت ٗؼ٦ٜ٨ ؿك ثلؽ٦ ام ؿ٧ـُب١ٟب ٨ٛن اؿٔت، اؽتالك   ٦ٓٝ آٙ ١رب ؿك عربٓت٦ ام      ًٜٜرـ. آ

ص٨ن ثب ٢ٗلثب٦ٛ ١ٌتٜـ. اُل ثب آٜالعبت ثِل٥ ث٨بٙ ًٜر٨ٖ،   ثلؿثبك٥ ػظ٨ٖ، كع٘ت ٌٛجت ث٠ ت٘بٕ ٗٞرٞؿات، ٝ تٞاٛب٦٧ ؿكى ٠٘١
ؿك اٛت٢رب٥ ُربػ   "١ب٥ هـكتٜ٘ـ ٗلؿٕ ػبؿ٥    بثلا٧ٚ ٛجب٧ـ ُب٦١ اٝهبت ثب ٝاثٌت٠ِ٨٘١٦ِ هبؿك ١ٌتٜـ ٠ً ؿ٧ِلاٙ كا ؿكى ًٜٜـ. ثٜ

١لصر٠   -٥ آٙ كٌل ٨ًٜٖ ث٨ِتل ٝاثٌت٠ ٧ُٖٞ ٝ ثلا٥ ٗـت٦ ٛٞال٦ٛ ٛتٞا٨ٖٛ ام آٙ ؽبكد ٧ُٖٞ، ٝ ١لص٠ ث٨ِتل ؿكثبكٟ [1] "كلٝ ك٧ٖٝ
ٟ     تبٙ ث٨ِتل ثلآُلت٠ ٦ٗ ٥ آٙ كٌل ٨ًٜـ ف١ٚ ث٨ِتل ؿكثبكٟ ٥ آٙ كٌرل ٨ًٜرـ، ُر٨ب٨ٛٚ ث٨ِرتل ام ُر٘ب       ُٞؿ، ٝ ١لص٠ ث٨ِرتل ؿكثربك

٧ُٖٞ، آٙ مٗب٦ٛ اًت ٠ً ُر٨ب٨ٛٚ ؿك عربّ اًرتلبؿٟ ام ُر٘ب ١ٌرتٜـ.         ٌت٨ـ، ث٠ ُ٘ب ٦ًٜٜٗـ. ٝهت٦ ٠ً ؽٌٞٛلؿ ٨ٛ   ًٞءاًتلبؿٟ ٦ٗ
تٞاٖٛ ت٨٘٘ٚ ًرٜٖ     ا٧ـ، ٝ ا٨٘١ت٦ ٛـاكؿ ٠ً ص٠ ٢ُلت٦ ٨ٗبٙ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ؿاك٧ـ، ٦ٗ ؿ١ٖ ٠ً ثلا٥ ص٠ ٗـت تن٠٨ً ًلؿٟ   ا٨٘١ت٦ ٦٘ٛ

ٚ     ٨ًٜـ آٙ ص٨ن٥ اًت ٠ً ك٥ٝ ٦ٗ   ٠ً ٝهت٦ ث٠ ا٧ٚ ص٨ن١ب تٞر٦٢ ٦٘ٛ ًر٠ صورـك      ؿ١ـ. ثِقاك٧ـ ث٠ ُ٘ب ث٧ِٖٞ، ثـٝٙ تٞر٠ ثر٠ ا٧ر
تٞاٜٛرـ ام     ١ب ص٨ن١ب٦٧ ١ٌتٜـ ًر٠ ُر٨ب٨ٛٚ ٗر٦    ١ب٥ ٗلؿٕ ػبؿ٥ كا ؿاك٧ـ، آٙ   ؽٞة تن٠٨ً ًلؿٟ ثب٨ُـ، تب مٗب٦ٛ ٠ً ١ٜٞم ٝاثٌت٦ِ

ٟ هلاك ٨ُلٛـ. پي ث٠ ػٜٞاٙ ٧ي ٗل٧ـ ؿاكب، ثب٧ـ تٞاٜٛـ ؿك ١ل ٓغظ٠ ٗٞكؿ اًتلبؿ   ١ب اًتلبؿٟ ًٜٜـ، ٝ ٝهت٦ تٞر٠ ]ًبك٦[ ٛـاك٧ـ ٦ٗ   آٙ
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١ب تأح٨ل٥ ؿاُت٠    ٠ً آٙ   تبٙ كا ث٨ٌٜـ تب ام ا٧ٚ   ١ب٥ ٗلؿٕ ػبؿ٥ كا ٢ٗبك ٨ًٜـ، ث٢تل٧ٚ ًؼ٦   تبٙ كا ث٨ٌٜـ ٠ً آٙ ٝاثٌت٦ِ   ث٢تل٧ٚ ًؼ٦
١ب    تبٙ كا ث٨ٌٜـ ٠ً، ؿك ت٘ب٦ٗ ٗغ٨ٚ ٧ٚ ًؼ٦تبٙ كا ث٨ٌٜـ ٠ً ٨ٌٗل٥ ؿكًت كا ثپ٨٘ب٨٧ـ، ٝ ث٢تل   ثبُٜـ ر٨ُٞٔل٥ ٨ًٜـ، ث٢تل٧ٚ ًؼ٦

ا٥ ثبم ٝ ثبٝهبك اؿاكٟ ٨ًٜـ، ثلؿثبك ثب٨ُـ ٝ ف٦ٜ١ ٨ًٝغ ؿاُت٠ ثب٨ُـ، ثتٞا٨ٛـ ؿ٧ِلاٙ    اكتـ، ؽٞؿتبٙ كا ث٠ ٨ُٟٞ  ٝ ثب ١لص٠ ٠ً اتلبم ٦ٗ
ؽرٞث٦ اٛزربٕ ؿ٨١رـ.       تٞا٨ٛـ ث٨ٌبك٥ ام ًبك١ب كا ث٠ًٜٖ ٠ً ثب٧ـ ث   كا ؿكى ٨ًٜـ، ٝ ثتٞا٨ٛـ ت٘ب٦ٗ مٝا٧ب كا ؿكٛظل ث٨ِل٧ـ. آِٛبٟ، كٌل ٦ٗ

ٙ    تٞاٛـ ٛظلات ؽٞؿٍ كا ؿك ٨ٗبٙ ثِقاكؿ ٝ ُر٘ب ٗر٦     ثـ٧ٚ ٨ُٟٞ ػْ٘ ًلؿٙ، ًبمٍ ًلؿٙ ٨ٌٛت! ١ل٦ًٌ ٦ٗ ١رب كا ثر٠      تٞا٨ٛرـ آ
 ك٦ُٝ ٢ٗلثبٛب٠ٛ اكم٧بث٦ ٨ًٜـ.

. ؿك آالط كب ١ٜرٞم ٨ٛربم ؿاك٧رـ ًر٠ كرب كا ث٨ِرتل       ُلؿؿ پي ت٘بٕ ص٨ن١ب٦٧ ٠ً ُلتٖ، ٦ِ٘١ ؿك عو٨وت ث٠ ٗٞٗٞػبت تن٠٨ً ثل٦ٗ
١ب٧تربٙ كا     تٞاٖٛ ًٞتب٦١   ٠ً اًتبؿ ُ٘ب ١ٌتٖ، ٜٗ٘ئٜبً ٦ٗ   رب٦٧   ثؾٞا٨ٛـ ٝ ٜٗبٓؼ٠ ٨ًٜـ. ؿك ٝاهغ، ا٧ٚ ثلا٥ اٛتوبؿ ام ُ٘ب ٨ٌٛت. ام آٙ

ٙ     ٝ آٙ ١ب٧تبٙ ًـاٜٗـ،   ٛب٨ٗـ، پي ثب٧ـ ث٠ ُ٘ب ث٧ِٖٞ ٠ً ًٞتب٦١ ثج٨ٜٖ. ُ٘ب ٗلا اًتبؿ ٦ٗ ١رب كا تِرؾ٨ْ ؿ٨١رـ.       ٝهت ُر٘ب ثب٧رـ آ
. "ا٧ـ   ُ٘ب ث٨ٌبك ؽٞة ػْ٘ ًلؿٟ"ٝ  "ثلا٨ِٛن ٝ ثبػظ٘ت ١ٌتٜـ ٗل٧ـاٙ ؿاكب تغ٨ٌٚ"ًٜٖ، ٗخالً    آجت٠، ؿبٓجبً ُ٘ب كا تغ٨ٌٚ ١ٖ ٦ٗ

ث٨ٜرـ ُر٘ب ؽ٨ٔر٦ ؽرٞة ػ٘رْ         ١ب ًر٠ اًرتبؿ ٗر٦      ٦ٓٝ ٗوـاك ث٨َ ام عـ ا٧ٚ ًٔ٘بت، ثلا٥ ُ٘ب تأح٨ل م٧بؿ ؽٞث٦ ٛـاكؿ. ؽ٦ٔ٨ ٝهت
 ؿاكٕ.   إ ٌٛجت ث٠ ُ٘ب كا پ٨َ ؽٞؿٕ ٠ِٛ ٦ٗ   ٨ًٜـ، ؽُٞغب٦ٓ   ٦ٗ

ث٨ٜرـ.     ُؼٞك اًت، ٝ اًتبؿ ا٧ٚ كا ٦ٗ   ١ل ٗل٧ـ ؿاكب كؼبال٠ٛ ؿك عبّ اٛزبٕ ًبك١ب٦٧ ثلا٥ اػتجبك ثؾ٨ِـٙ ث٠ كب ٝ ٛزبت ٗٞرٞؿات ف٥
ـ اٛزبٕ ؿ١ٜـ. ُبُلؿاٙ ؽبكد ام ًلم٨ٗٚ ا٦ٔٓ ص٨ٚ ؽٞؿُبٙ كا ت٘بٗربً ٝهرق   تٞاٌٛتٜ   ا٧ٚ ص٨ن٥ اًت ٠ً ٗلؿٕ ػبؿ٥ اٗلٝم٥ ٦٘ٛ

٥ آالط كب اٛزبٕ ؿ١ـ. ؿك ػ٨ٚ عبّ، ُربُلؿاٙ   ص٨ن٥ اًت ٠ً هلاك اًت ؿك ا٧ٚ ؿٝكٟ    اٛـ، ٝ ١ل٦ًٌ ؿك عبّ اٛزبٕ آٙ   ا٧ٚ ًلؿٟ
ٍ    كا ثلا٥ اٛزبٕ اٗٞك ؿاكٛـ، ؿك عب٦ٓ ٠ً ُ٘ب، ُبُلؿ ؽٞؿُب١ٙب٥  ؿاؽْ ص٨ٚ كٍٝ ١رب٥   اٙ ؽربكد ام ًرلم٨ٗٚ آر٦ٔ صر٨ٚ، كٝ

ثلا٨ِٛن ١ٌت٨ـ. ا٧ٚ ٛٞك ٨ٌٛت ٠ً ٠٘١ ثب٧رـ ًبك١رب٥ ِٗربث٦٢ كا اٛزربٕ      كا ثلا٥ اٛزبٕ ًبك١ب ؿاك٧ـ. ٦ِ٘١ ُ٘ب تغ٨ٌٚ ؽٞؿتبٙ
عبّ  ص٨ن٥ اًت ٠ً ٧ي ٗل٧ـ ؿاكب هلاك اًت ؿك ا٧ٚ مٗبٙ اٛزبٕ ؿ١ـ. ُ٘ب ؿك    ؿ١ٜـ؛ ١ل ٦ًٌ ؿك ٗغ٨ٚ ؽٞؿٍ ؿك عبّ اٛزبٕ آٙ

ُؼٞك اًرت. ام     ا٥ ام ؿاكب ؿك عبّ علبظت ام كب ٝ ٛزبت ٗٞرٞؿات ف٥   تبٙ ١ٌت٨ـ، ٝ ١ل ٗل٧ـ ٝاهؼبً ٗخْ فكٟ   اٛزبٕ آٙ ام ٨ٖ٘ٓ هٔت
 ا٧ٚ ؿ٧ـُبٟ، ٗلؿٕ ؿ٨ٛب هبثْ ه٨بى ٨ٌٛتٜـ.

ع٠ٔ٘ ث٠ ٗلؿٕ ؿك اؽت٨ربك ؿاكؿ، ٝررٞؿ   ٥ ٨ُٜب٦ٛ ؿك ص٨ٚ ثلا٥    ص٠ ٠ً ؿاك ٝ ؿًت٠   ؿا٨ٛـ، ؿك ٨١ش رب٥ ؿ٧ِل٥، ص٨ن٥ ١٘بٜٛـ آٙ   ٦ٗ
اٛـ. ػالٟٝ ثل ا٧ٚ، تلٌل ٗلؿٕ اٗلٝم٥ صر٨ٚ،     ٝ ام ت٘بٕ ٜٗبٛن ر٘غ ًلؿٟ    ١ب   ١ب كا ام ت٘بٕ ؿٝكٟ   تٞا٨ٛـ ث٨٧ِٞـ ٠ً ت٘بٕ كٍٝ   ٛـاكؿ. ٦ٗ

ُل ٝ ٌٗبك اًت تجـ٧ْ ُـٟ اًرت،     ا٥ ع٠ٔ٨ ٛٞك كنا٧ٜـٟ ١ب٥ ٗتؼـؿ ٨ًب٦ً، ٜٗغلف ُـٟ ٝ ث٠ ص٨ن٥ ٠ً ث٠   ثؼـ ام ُقك ام ًٌَِ٘
كؿٖ ا٧ٚ، ؽ٨ٔر٦ ام اكرلاؿ، ٗرٞكؿ     ٛٞك ٝعِتٜب٦ً پ٨ٔـ ٝ ٨ُٜب٦ٛ ١ٌتٜـ. اٗب ػ٦ٔ   ؿ١ٜـ ث٠   ٝ ثٜبثلا٧ٚ ًبك١ب٥ ٛبُب٧ٌت٦ ٠ً اٛزبٕ ٦ٗ

اكٛـ تب ث٠ كب آ٨ًج٦ ثلًبٜٛـ. ُبٙ ًؼ٦ ٛـ   ١ب ٝاهؼبً ام ت٠ هٔت   اٛـ، ثٜبثلا٧ٚ آٙ ًٞء اًتلبؿٟ هلاك ُلكت٠ ٝ ٝاؿاك ث٠ اٛزبٕ ًبك١ب٥ ثـ ُـٟ
تٞاٜٛـ ث٠ آٛض٠ ؿك    ًٜـ، ٦٘ٛ   ًٜـ ٧ب صوـك پّٞ ؽلد ٦ٗ   ١ب٦٧ اًتلبؿٟ ٦ٗ   ا٧ٖ. ٢ٖٗ ٨ٌٛت ٠ً ٨ُٜبٙ ام ص٠ كٍٝ   ا٧ٚ كا ِٗب١ـٟ ًلؿٟ

١رب ًبك١رب كا ثرب پرّٞ اٛزربٕ         ٠ً آٙ   ؿ٨١ٖ، ؿك عب٦ٓ   ٗبٙ اٛزبٕ ٦ٗ آ٨ًت كًبٛـٙ ث٠ ؿاكب ٗـٛظل ؿاكٛـ، ثلًٜـ. ٗب ا٧ٚ ًبك١ب كا ثب هٔت
١ب ص٨ٜٚ ؿًتِبٟ تج٨ٔـبت٦ ؿٝٓت٦ هـكتٜ٘رـ٥ ؿك اؽت٨ربك ؿاكٛرـ، ؿك ًلاًرل        تٞاٜٛـ ثب ١ٖ ٗوب٠ٌ٧ ُٞٛـ. آٙ   ١ب ١لُن ٦٘ٛ   ؿ١ٜـ، ا٧ٚ   ٦ٗ

افّ اًرت ًر٠   ٥ ٨ًب٦ً ُرلٝك٥ ام اك    ر٢بٙ ًٌِٜٞٓل٥ ؿاكٛـ، ٝ ص٨ٜٚ اكتَ ػظ٦٘٨ ؿاكٛـ. آٛض٠ ٗوبثْ ٗب هلاك ؿاكؿ ص٨ٜٚ ؿًت٠
ا٧ٖ ث٠ ٗلؿٕ ًلاًل ر٢بٙ ً٘ي ٨ًٜٖ تب عو٨وتبً ا٧ٚ آماك ٝ    ؽٞا١ٜـ ٗب كا تغت كِبك هلاك ؿ١ٜـ. ؿك ػلٕ مٗب٦ٛ ًٞتبٟ، هبؿك ثٞؿٟ   ٦ٗ

آ٧ب ا٧ٚ هبثْ تٞر٠ ٨ٌٛت؟ آ٧ب ا٧ٚ ص٨ن٥ ٨ٌٛت ٠ً ت٢ٜب تًٞٚ ًبك ًلؿٙ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ام ٓر٨ٖ٘   -اف٧ت ٨ُٜب٦ٛ كا تِؾ٨ْ ؿ١ٜـ
َ  هبثْ ؿًت٨بث٦ ثبُـ؟ آ٧ب ا٧ٚ ص٨ن٥ ٨ٌٛت ٠ً كوٚ ث٠ ٠ٔ٨ًٝ ُبٙ،   هٔت هرـٕ ١ٌرتٜـ هبثرْ       ٥ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٠ً ؿك اٛزبٕ ًبك١ب پر٨

 ؿًت٨بث٦ ثبُـ؟ آجت٠، ٨ُٜبٙ ؿك تالٍ ؽٞؿ ثلا٥ آ٨ًت كًبٛـٙ ث٠ كب٥ ٢٨ًبٙ ٨١ش ُب٦ٌٛ ثلا٥ ٗٞكو٨ت ٛؾٞا١ـ ؿاُت.

ؽٞا١ـ    ص٠ ٦ٗ   ًٜٜـ، ٨ٌٛتٜـ. ُؾْ اربمٟ ٛـاكؿ ١ل آٙ   ٠ً ٗلؿٕ ػبؿ٥ تٔٞك ٦ٗ آجت٠، ص٨ن١ب٥ م٧بؿ٥ ٝرٞؿ ؿاكٛـ ٠ً ث٠ آٙ ًبؿ٦ُ
١رب٥   ك٧رن٥  إ ٠ً ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ؿك ّٛٞ تبك٧ؼ ثلٛبٗر٠    ًٜـ. ُلت٠   كا ث٠ اٛزبٕ ثلًبٛـ، ٝ ا٧ٚ ٗٞٗٞع ؿك ٗٞكؿ ا١ل٧٘ٚ ٨ٛن ٓـم ٦ٗ

ُرٞؿ ثر٠ ػ٘رْ       ١ل ص٨ن٥ ٠ً ؿك ّٛٞ آرالط كرب ٗتزٔر٦ ٗر٦    كب ٝ     ٥ آالط ٜٗـ٥ كا ثلا٥ ًْ ؿٝكٟ ث٨ٌبك ٗلْٔ، ؿه٨ن ٝ ٛظبٕ
ا١ل٧ٜ٘ر٦ ترب ا٧رٚ     -صٜر٨ٚ ا١ل٧ٜ٘ر٦ اًرت    ٝ ا٧ٚ -ٗلر٦ تب ا٧ٚ ًٝؼت   ٝ    ١لد  -ٗلد اًت   ٝ    ص٨ٜٚ ١لد    اٛـ. ١ل صٜـ ٠ً ا٧ٚ آٝكؿٟ
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ِل٥ ػبؿ٥ ٝ ؿك ١ل ثؼـ٥ ٝررٞؿ ؿاكٛرـ   ٥ ث   رب، ٗٞرٞؿات ث٨ٌبك ثـ٥ ؿك ربٗؼ٠   اٗب ١ٜٞم ؿك ًلاًل ؿ٨ٛب، ُبْٗ ص٨ٚ ٝ ٠٘١ -اٛـامٟ
٥    ١ب ؿك آٙ ٦٘٢ً ٛـاكٛـ، ٝ اربمٟ   اٛـ. ام ت٘ب٦ٗ آ٢ٛب ر٨ُٞٔل٥ ث٠ ػْ٘ آٗـٟ اًت. ث٠ ػجبكت ؿ٧ِل، آٙ   ٠ً ؿك ا٧ٚ اٗل ُلًت ٌٛلؿٟ

كًـ ٌٗربئْ     ـ. ث٠ ٛظل ٦ٗاكلاؿ٥ ام ١ل ؿٝ ُلٟٝ ٝرٞؿ ؿاكٛ -١ب ؽٞة ١ٌتٜـ ٧ب ثـ   ٠ً آٙ   ُلًت ًلؿٙ كا ٛـاكٛـ، ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٧ٚ
كًرـ     اٛـ ثر٠ ٛظرل ٗر٦      ٠ُٛٞ ٛظ٦٘ ٛـاكٛـ، ٦ٓٝ ؿك عو٨وت ث٨ٌبك ٜٗظٖ ١ٌتٜـ. ٗٞرٞؿات ا١ل٦ٜ٘٧ ٠ً ؿك ا٧ٚ اٗل ُلًت ًلؿٟ ٨١ش

اًت ًر٠ ٗرب   ١ب ا٧ٚ    ُبٙ ام آٙ   ١ب ١ٌتٜـ، ٝ ٗؤٞؿ اًتلبؿٟ   ًٜٜـ، اٗب ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ٓلكبً ؿكعبّ اًتلبؿٟ ام آٙ   ثـؽٞا١ب٠ٛ ػْ٘ ٦ٗ
تٞاٜٛرـ ٝٗرؼ٨ت عو٨ور٦ كا ثج٨ٜٜرـ ٝ        ١ب٥ ػبٖٓ كا ؿك ٦ٛ آالط كب پبًٌبم٥ ًٜر٨ٖ. آٙ ٗٞررٞؿات ا١ل٧ٜ٘ر٦ ٛ٘ر٦       ا٧ٚ ؽلؿٟ مثب٠ٓ

ُرٞؿ، ؿك     ًٜٜـ. ٝهت٦ ٗٞهؼ٨ت عو٨و٦ ؽٞؿٍ كا ِٛبٙ ؿ١ـ، ٠٘١ ٗٞرٞؿات، ٠ً ُبْٗ ٗلؿٕ ػبؿ٥ ١رٖ ٗر٦     ٨ٌُؾت٠ ػْ٘ ٦ٗ ِٓبٕ
 "اٟٝ! پي ا٧ٜٜٞك ثٞؿ!"ـ ًلؿ: ث٢ت ٝ ع٨لت اظ٢بك ؽٞا١ٜ

آجت٠، ٌٗبئْ ؿك ا٧ٚ ٗغ٨ٚ ثب ٝٗؼ٨ت ؿك ٗغ٦ٜ٨ ٗخْ ًلم٨ٗٚ ا٦ٔٓ ص٨ٚ ٗتلبٝت اًت. ٓغجت ؿكٗٞكؿ ٌٗبئْ ٗلتجٚ ثب آالط 
ُؼٞك تغت آٙ ٛٞع كِبك ا١ل٦ٜ٘٧ ٝ ؿك آٙ ٛٞع ٝٗؼ٨ت، رب٦٧ ٠ً ثؼـ١ب ٗ٘ٔٞ ام ُلاكت اًت، ثب ٓغجت    كب ٧ب ٛزبت ٗٞرٞؿات ف٥

اٛـ ث٠ ا٧ٚ ػٔت ٠ً ثل اٗتغبٙ ًرلؿٙ     ًٜـ. ٦ٓٝ ثب ا٧ٚ عبّ، ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ا٧ٚ كا ث٠ اٛزبٕ كًبٛـٟ   رب كلم ٦ٗ   ١ب ؿك ا٧ٚ   ؿ آٙؿك ٗٞك
پ٨ًٞرت. ث٢ترل٧ٚ كاٟ ثرلا٥       ًٜٜـ. هٜؼبً ا٧ٜٜٞك اًت. اُل ص٨ٜٚ ٛجٞؿ، ا٧ٚ ٜٗٔوبً ث٠ ٝهٞع ٦٘ٛ   ٗل٧ـاٙ ؿاكب پبكِبك٥ ٦ٗ ٨َُٜ   ٨ُٚ

ُربٙ كا ثٌٜٜرـ ًر٠ ثر٠        ثب ا٧ٚ ٝٗؼ٨ت ا٧ٚ اًت ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٨ٌٗلُبٙ كا ث٠ ؿكًت٦ ثپ٨٘ب٧ٜـ، ٠ً ث٢ترل٧ٚ ًرؼ٦   ٗوبث٠ٔ ًلؿٙ
ُربٙ كا ٗغٌرٖ ٝ اًرتٞاك ًٜٜرـ.        ١ب ًٞءاًتلبؿٟ ًٜٜـ، ٝ اكٌربك ؿكًرت     ١ب٥ آٙ   ٨ُٜبٙ ٧ب ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ اربمٟ ٛـ١ٜـ ٠ً ام ٌُبف

ص٠ ٨ًٔـ٥ اًت ا٧ٚ اًت ًر٠     ُؼٞك كا ث٨ِلٛـ. آٙ   ل٥ عو٨وت ٗب ٧ب ٛزبت ٗٞرٞؿات ف٥ُ   ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ رلتت ٛـاكٛـ ر٥ٞٔ كُٝٚ
 تبٙ ًٞءاًتلبؿٟ ًٜٜـ.   ١ب ؿك ٝٗؼ٨ت ف٦ٜ١ ١ب اربمٟ ٛـ٨١ـ ام ٌُبف   كًب٨ٛـ ث٠ آٙ   ٝهت٦ ًبك١ب كا ث٠ اٛزبٕ ٦ٗ

ؿا٨ٛـ، ٨ٛل٥ٝ اٌٛب٦ٛ ٗرب ؿك عربّ عبٗرل       ٠ ٦ٗٛٞك ً   ثِقاك٧ـ ام ا٧ٚ كلٓت ثلا٥ ٗتقًل ُـٙ ٗٞٗٞع ًٞص٦ٌ اًتلبؿٟ ًٜٖ. ١٘بٙ
٨ًٜرـ، ؿك     تبٙ كا ث٠ ص٨ن ؿ٧ِل٥ ٗؼٜٞف ٗر٦    ٠ً تٞر٠   ١ب٧تبٙ ثلا٥ اػتجبك ثؾ٦ِ ث٠ كب، مٗب٦ٛ   ث٨ٌبك ٗغـٝؿ اًت، ثٜبثلا٧ٚ ؿك تالٍ

٠ٔ ٗت٘لًرن ًٜر٨ٖ. ثب٧رـ ث٢ترل٧ٚ     ١ب٧٘بٙ كا ثل ك٥ٝ ٧ي ٌٗرئ    ٗٞكؿ ]ًب٧ل[ ٌٗبئْ ؿلٔت ٨ٌٜٛـ. ث٠ ث٨ب٦ٛ ؿ٧ِل، ٗب ٛجب٧ـ ت٘بٕ تالٍ
ًٜر٨ٖ ثر٠    ١ب ًبك ٦ٗ   ٓٞكت ٧ي ًْ، پَُٞ ؿ٨١ٖ ٝ ؿك ت٘بٕ ٌٗبئ٦ٔ ٠ً اًٜٞٙ ثل ك٥ٝ آٙ   تالُ٘بٙ كا ث٨ٌٜٖ تب ت٘بٕ ٌٗبئْ كا ث٠

 ؽٞث٦ ػْ٘ ٨ًٜٖ.

ؿاٖٛ ٠ً ١ل ًرـإ     اٗب ٦ٗ ا٧ـ. اٗلٝم ُ٘ب كا ؽ٦ٔ٨ م٧بؿ تغ٨ٌٚ ٌٛلؿٕ،   ؿاٖٛ ٠٘١ ُ٘ب ًؾت ًبك ًلؿٟ   ؽ٦ٔ٨ ث٨ِتل ٛؾٞا١ٖ ُلت. ٦ٗ
ث٨ٜ٨ـ ٠ً ًبك١ب٥ م٧بؿ٥ ثرلا٥ اٛزربٕ      ا٧ـ. ُ٘ب ٦ٗ   ٥ اػتجبك ثؾ٦ِ ث٠ كب ٝهق ًلؿٟ ٛٞكًبْٗ ؽٞؿ كا ؿك ٝظ٨ل٠   ام ُ٘ب ؿك عو٨وت ث٠

ث٨ٜـ. كورٚ ٗرٚ ٨ٌٛرتٖ ًر٠        ١ب كا ٦ٗ   ٥ ا٧ٚ   ؽٞث٦ اٛزبٕ ؿ٨١ـ. اًتبؿ ٠٘١   ١ب كا ث٠   ؽٞا٨١ـ آٙ   ؿاؿٙ ٝرٞؿ ؿاكؿ، ٝ ِٛلاٙ ١ٌت٨ـ ٝ ٦ٗ
١ب    ٥ ٌّٗٞٓٞ ٧ُٖٞ، ت٘بٕ ٗٞرٞؿات ٢٨ًبٙ ث٠ ؿهت ؿك عبّ ٛظبكٟ ًلؿٙ ١ٌتٜـ. ًٜظ ٗبؿٟ ام مٛز٨لٟ ث٨ٜٖ. ث٠ ُ٘ب ٦ٗ   ١ب كا ٦ٗ   ا٧ٚ

ِرٖ  اًٜٞٙ ث٠ ا٧ٚ ًٜظ ٝ ك٠٧ٝ ك٨ًـٟ اًت. اٗب اُلص٠ ص٨ن١ب ؿك ا٧ٚ ًرٜظ ؿك ص  ككت٠ ١ٖ ١ٖ كب ك٥ٝ    ت٨ٌِْ ُـٟ اًت، ٝ آالط
٢٨ًب٦ٛ ؿك آٙ ٛلٞف ًلؿٟ ٝ آٙ ٨ٛرن ثٌر٨بك پ٨ض٨رـٟ       ١ب٥ ث٨ٌبك ػظ٨ِٖ ك٧ن   كًٜـ، ؿك عو٨وت، ٨ًٌتٖ   اٌٛب٦ٛ ث٨ٌبك مٗؾت ث٠ ٛظل ٦ٗ

ك٥ٝ ث٠ ٥ًٞ ًٜظ، ؿك عبّ عبٗل ث٠ اٛزبٕ ك٨ًـٟ اًت. ث٠ ػجبكت ؿ٧ِل، ؿك عربّ كًر٨ـٙ ثر٠ ص٨رن٥        اًت. ؿك آالط كب، پ٨َ
ٞاٜٛـ ثج٨ٜٜـ. ثب ا٧ٚ ٝرٞؿ، ؿك ؿ٨ٛب٥ ك٧ن٢٨ًب٦ٛ، آٙ ١٘ض٨ٜٚ ثب ثؼـ١ب٥ ث٨ٌبك ػظ٨ٖ ٜٗبثوت ؿاكؿ، ٝ ت اًت ٠ً ٗٞرٞؿات ثِل٥ ٦ٗ

رب ٝرٞؿ ؿاكٛـ. ثٜبثلا٧ٚ ١ٜٞم ١ٖ ُلٟٝ ػظ٦٘٨ ام ٗٞرٞؿات ٝررٞؿ ؿاكٛرـ ًر٠ ٨ٛربم        ١ب٥ ػظ٦٘٨ ام ٗٞرٞؿات ؿك آٙ   ١ٜٞم ١ٖ ُلٟٝ
ص٠    ٥ ١ل آٙ   ُؼٞك ث٠ ؿهت ؿك عبّ ٛظبكٟ ٨ت پ٨ض٨ـٟ اًت. ت٘بٕ ٗٞرٞؿات ف٥٥ آالط كب ٛزبت ؿاؿٟ ُٞٛـ، ٝ ٗٞهؼ اًت ث٠ ٠ٔ٨ًٝ

١ب٦٧ ًر٠     اٛـ ٝ آٙ   ُـٟ   ١ب٦٧ ٝرٞؿ ؿاكٛـ، ٝ ١ل ؿ٥ٝ ٗٞرٞؿات٦ ٠ً آالط    ؿ٨١ٖ ١ٌتٜـ. ؿك ٠٘١ رب٥ ا٧ٚ ٢٨ًبٙ صِٖ   ٗب اٛزبٕ ٦ٗ
٠ً ٗٞررٞؿات ؿك     تبهب٠ٛ ث٠ اٛتظبك ٛت٨ز٠ ٢ٛب٦٧ ١ٌتٜـ، ؿك عب٦ٓاٛـ ؿك عبّ ٛظبكٟ ًلؿٙ ١ٌتٜـ. ٗٞرٞؿات ؿك ٢٨ًبٙ رـ٧ـ ِٗ   ِٛـٟ

اٛرـ كورٚ آٙ ُرلٟٝ ١ٌرتٜـ،        ١ب٦٧ ٠ً ؿك آماك ٝ اف٧ت آالط كب ُرلًت ًرلؿٟ     ٢٨ًبٙ ٢ًٚ ٜٗتظل ١ٌتٜـ تب ٛزبت ؿاؿٟ ُٞٛـ. آٙ
١رب٥ ؿ٧ِرل، تؼرـاؿ ث٨ِرتل٥ ام        ٕ آٙؿ١ٜرـ. ت٘رب     ١ب٥ ٗؾتٔق كا ت٨ٌِْ ٗر٦    ١ب ث٨ٌت ؿكٓـ ام ٗٞرٞؿات ثؼـ   ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ، ٝ آٙ

١ب ٧ري     ٥ آٙ ٥ ٠٘١ ا٧ٚ ص٨ن١ب ١ٌتٜـ. ٠٘١   ًٜٜـ ؿك عبّ ِٗب١ـٟ ٝ ٛظبكٟ   ١ب٦٧ ٠ً ُلًت ٦٘ٛ   ًٜٜـ، ٝ آٙ   ٗٞرٞؿات ُلًت ٦٘ٛ
 ٛؾٞا١ـ ؿاُت.ؿاٜٛـ: اُل ا٧ٚ تؼ٢ـ ٗٞكن ِٛٞؿ، ٨١ش ص٨ن٥ ؿ٧ِل ١ٌت٦    ؿاٜٛـ، ٝ عت٦ ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ١ٖ آٙ كا ٦ٗ   ٌٗئ٠ٔ كا ٦ٗ
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اٛرـ ًر٠    ١رب پر٦ ثرلؿٟ      اٛـ ٠ً تـ٨٨لات ثنك٦ُ ؿك ٢٨ًبٙ ؿك عبّ كػ ؿاؿٙ اًت. آٙ ؿاِٜٛ٘ـاٙ اٗلٝم٥ ٨ٛن ٗتٞر٠ ا٧ٚ ٝٗؼ٨ت ُـٟ
تٞاٜٛـ ثج٨ٜٜـ، ًل٧ؼتل ٝ ًل٧ؼتل ؿك عبّ ٜٗجٌٚ ُـٙ اًرت، ٝ ًرلػت اٛجٌربٙ كٝ ثر٠ اكرنا٧َ         ًٝؼت ػبٖٓ ٠ً ؿك عبّ عبٗل ٦ٗ

ثبكٟ ث٨ٜـ٨ِ٧ٖ: ا٧رٚ اٛجٌربٙ ثر٠ صر٠        كوٚ آّٞ كب كا آٗٞمٍ ؿاؿٕ. ث٨ب٨٧ـ ؿك ا٧ٚ -ثبكٟ ٓغجت ًٜٖ   هجالً ؿك ا٧ٚؽٞاًتٖ    اًت. ٦٘ٛ
٥ ٗؼ٨ٜر٦     ُٞؿ ٝ ٝهت٦ ثر٠ ٛوٜر٠     ُٞؿ ٝ ٜٗجٌٚ ٦ٗ   ٧بثـ؛ ٜٗجٌٚ ٦ٗ   ٠ً ٜٗلزل ُٞؿ اٛجٌبٙ ٦ٗ   ٗؼٜبًت؟ ١ل ص٨ن٥ كوٚ هجْ ام آٙ

ٟ  ثٜبثلا٧ٚ ٠٘١ ص٨ن ؿك ٗلع٠ٔ ُٞؿ.   كًـ ٛب٢ُبٙ ٜٗلزل ٦ٗ   ٦ٗ ٥ ت٘رب٦ٗ     ٥ پب٧ب٦ٛ اًت. ٗٞرٞؿات ث٨ٌبك٥ ثب ِٛلا٦ٛ ؿك عبّ ٛظربك
١ب ٨ٛن ثب آناٗبت٦ ٠ً ؿك ف١ٚ ؿاكٛـ، ِٛلاٙ ١ٌتٜـ. آجت٠ ٗٞرٞؿات ؿك ٢٨ًبٙ رـ٧رـ     ا٧ٚ ١ٌتٜـ. اٗب ؿك ؽّٔٞ ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ، آٙ

ٙ  ٥ ت٘بٕ ا٧ٚ ١ٌتٜـ. ٨ٛل   ٨ٛن ثب اُت٨بم ٜٗتظل ؽبت٠٘ ١رب     ٥ٝ ػظ٨ٖ ًْ آالط كب عت٦ ثب ًلػت هـكتٜ٘ـتل٥ ٠ً ٗبكٞم ت٘ربٕ مٗرب
ِ ًرٜظ ثلًرـ. آجتر٠ ام ٛظلُربٟ      اٍ اًت. اًٜٞٙ كوٚ ٦ً٘ ٗبٛـٟ ٠ً ث٠ ًلػت اٛجٌبٙ اًت، ؿك عبّ ث٠ اٛزبٕ كًبٛـٙ ًبك ٢ٛب٦٧

اًت. ٗٚ ٨ٛرن اٗرٞك كا ثٌر٨بك ًرل٧غ اٛزربٕ      كًـ ٠ً آ١ٌت٠ ثبُـ، اٗب ؿك ٝاهغ ث٨ٌبك ًل٧غ  ِ ثِل٥، ًلػت اٛجٌبٙ ث٠ ٛظل ٦ٗ مٗبٙ
تٞاٙ پ٨ِل٥ٝ ًلؿ. اُلصر٠     تل ٦ٗ   إ ٠ً ؿك آٙ ثبال ١ل اٛـامٟ اٛزبٕ ُٞؿ، ث٠ ١٘بٙ ٗوـاك ؿك ًٜٞط پب٨٧ٚ   ؿ١ٖ. هجالً ث٠ ُ٘ب ُلت٠   ٦ٗ

ثلًرٖ. اُرل ثر٠ آٙ       تٞاٖٛ ث٠ آٙ    آؼبؿٟ ًل٧ؼ٦ ؿك عبّ اٛزبٕ اٗٞك ١ٌتٖ، ٝ هٜؼبً ٦ٗ   ر٢بٙ ؿك عبّ اٛجٌبٙ اًت، ٗٚ ثب ًلػت كٞم
ُٞؿ ١ل ص٨ن٥ ٠ً ؿك ثؼـ ًٜغ٦ اًت ام ١ٌت٦ ًبهٚ ُرٞؿ. اُرل      پب٨ُـ٦ُ ٢ٛب٦٧ ثبػج ٦ٗ ١ٖ تٞاٖٛ ث٠ ُ٘ب ث٧ِٖٞ، ام   ٛلًٖ، ٦ٗ

ؿ٨ٛرب٥   كًٖ، ث٠ٌٔ ام آٙ ١ٖ كلاتل ؽٞا١ٖ ككت، ٝ آٙ مٗب٦ٛ اًرت ًر٠ كرب      ُٞؿ. ٠ٛ ت٢ٜب ث٠ آٙ ٦ٗ   ث٠ آٙ ثلًٖ، ا٧ٚ ٌٗئ٠ٔ عْ ٦ٗ
ُرؼٞكِ ؿ٨لهبثرْ ُر٘بكٍ،       ًٜـ. اًٜٞٙ كوٚ ٦ً٘ ام ك٨ًـٙ ث٠ ًلػت اٛجٌبَٛ كبٓر٠ٔ ؿاكٕ. ٗٞررٞؿات ف٥     ثِل٥ كا آالط ٦ٗ

ٙ     ٥ ًٞصي ١ٞا صِٖ   ُ٘بك٥، ٦ِ٘١ ؿك عبّ ٛظبكٟ ١ٌتٜـ. ٝ ؿك عو٨وت ؿك ١ل فكٟ   ٗٞرٞؿات ث٦ ١رب صر٠      ١ب٦٧ ٝررٞؿ ؿاكؿ. آًر٘ب
٠ً ام ٗربٟ، معرْ، ٧رب ٛب٨١رـ ثر٠         ًٜٜـ ٗتلبٝت ١ٌتٜـ. مٗب٦ٛ   ١ب تٔٞك ٦ٗ   ١ب٦٧ ٠ً اٌٛبٙ   ١ب ثب آً٘بٙ   ٠ آٙإ ً   ١ٌتٜـ؟ ث٠ ُ٘ب ُلت٠

١ب ؿك ػبٖٓ ٨ٌٗلًٌٝٞپ٦    ١ب اًت. آً٘بٙ   ؿك آً٘بٙ   ١ب هلاك ٛـاكؿ؟ ث٠ ١٘بٙ ٗل٢ٕٞ، ]م٨ٗٚ[    ٨ًٜـ آ٧ب آٙ ٨ٛن ؿك آً٘بٙ   م٨ٗٚ ِٛبٟ ٦ٗ
ـ  اٛرـ، اُربكٟ ٛ٘ر٦      ًرٜظ ًربؽت٠ ُرـٟ      ٝرٞؿ ؿاكٛـ، ٝ ا٧ٚ ٝاهٟ ث٠ ثؼـ١ب٥ ٗٞام٥، ٠ً ام فكات ١ٖ ٝ ؿك ػبٖٓ ٗبًلًٌٝٞپ٦ ؿك  -ًٜر

صِ٘بٙ ؽـا٧بٙ آٙ كوٚ ٗل٦ٗٞ٢ ام كب٠ٔٓ اًرت. ت٘ربٕ ٗٞررٞؿات ؿك ػربٖٓ ٨ٌٗلًٝرٌٞپ٦ ٝ ػربٖٓ ٗبًلًٝرٌٞپ٦ ت٘رب٦ٗ ا٧رٚ          
ص٠ ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكرب     ل ػْ٘ ٝ ١ل كٌل ٗل٧ـاٙ ؿاكب آُبٟ ١ٌتٜـ. ١ل آ١ٙب ام ١   ًٜٜـ. آٙ   ٗٞٗٞػبت ثل ك٥ٝ م٨ٗٚ كا ثب ؿهت ٛظبكٟ ٦ٗ

ُٞؿ. ثٜبثلا٧ٚ ا٨ٜ٘ٛبٙ عبْٓ ٨ًٜـ ٠ً ث٠ ؽرٞث٦ ػ٘رْ      ؿ١ٜـ، ث٠ ٝٗٞط ؿك ثلاثل صِ٘بٙ ٗٞرٞؿات ثبالتل ِٛبٙ ؿاؿٟ ٦ٗ   اٛزبٕ ٦ٗ
 ٨ًٜـ ٝ تغ٨ٌٚ آٛبٙ كا رٔت ٨ًٜـ.

ا٥    ٛٞك ثلرٌرت٠    تٞاٌٛت ث٠   ٥ آالط كب ٦٘ٛ ؿاكب٥ ؿٝكٟ    كب، ٌُٟٞ ٝ ػظ٘ت ٗل٧ـاٙ    ٝاهؼبً ثبٌُٟٞ. ثـٝٙ آالط -ا٧ٚ ثبٌُٟٞ اًت
ٖ    اٛـ، ٌٗئ٨ٓٞت ِٛبٙ ؿاؿٟ ُٞؿ. ٗل٧ـاٙ ؿاكب: ٌٗبئ٦ٔ ٠ً ُ٘ب ثب آٙ كٝثلٝ ١ٌت٨ـ ثبٌُٟٞ اٛرـ، ٝ ًرپي آجتر٠ آرْ ٝ      ١ب٧تبٙ ػظر٨

ٗل٧ـ "٧ُٖٞ ُ٘ب ثبٌُٟٞ ١ٌت٨ـ. ُ٘ب ثب٧ـ ُب٧ٌت٦ِ ػٜٞاٙ    ب اًت ٠ً ١٦ٗ   ٥ ا٧ٚ ثب ؿك ٛظل ُلكتٚ ٠٘١    –ؽبًتِبٟ ُ٘ب ٝرٞؿ ؿاكؿ
ثبك ام آؿبم مٗبٙ، ؿك ٢٨ًبٙ    آٙ كوٚ ٧ي -كا ؿاُت٠ ثب٨ُـ! ا٧ٚ ص٨ن٥ اًت ٠ً ٢٨ًبٙ، ؿٝثبكٟ ٛؾٞا١ـ ؿاُت "ؿاكب٥ ؿٝكٟ آالط كب

ٝ تلبٝت م٧بؿ٥ ثب ٌٗبئْ ٗلؿٕ ػبؿ٥ ٛـاُرت٠ ثبُرـ. اُرل    كًـ ٠٘١ ص٨ن ؿك ث٨ٚ ٗلؿٕ ػبؿ٥ اتلبم اكتبؿٟ    اكتـ. ث٠ ٛظل ٦ٗ   اتلبم ٦ٗ
ًلؿٛر٦ ٝررٞؿ    اكتربؿ ٝ تن٨ًر٠     ًلؿٛـ، آالط كب اتلبم ٦٘ٛ   ُلت٨ـ كا ثبٝك ٦ٗ   ُبٟ ٗلؿٕ ١ل ص٠ ٠ً ُ٘ب ٦ٗ ؿاُت، آٙ   تلبٝت٦ ٝرٞؿ ٦ٗ

ِل٥ ؿ٨ل ام ثبمپلؿاؽرت آ٢ٛرب ؿك ا١ٝربٕ ٝ    ُٞٛـ، ثٜبثلا٧ٚ ؿك عبّ عبٗل، كاٟ ؿ٧ ؿاُت. ٗلؿٕ ؿك ا١ٝبٕ ٝ كل٧ت ٗلتٌت ُٜبٟ ٦ٗ   ٦٘ٛ
كل٧ت ٛـاكٛـ. ١لصٜـ ١ٜٞم ١ٖ ُبٕ ؿُٞاك٥ ام ًلل ؿك پ٨َ ك٥ٝ ٗب ثبه٦ ٗبٛـٟ اًت، آٙ م٧بؿ ّٛٞ ٛؾٞا١ـ ٨ًِـ. ا٨ٗرـٝاكٕ ١٘ر٠   

 ام ا٧ٚ ٗلع٠ٔ ث٠ ثؼـ ثبم ١ٖ ث٢تل ػْ٘ ًٜٜـ.

رب ١ٌتٖ، م٧رلا اكرلاؿ٥ ام      ؿ٨١ـ. اٗلٝم كوٚ ثلا٥ ٗالهبت ُ٘ب ا٧ٚتبٙ كا اؿا٠ٗ    تٞا٨ٛـ ًٜللاٛي   ث٨ِتل ام ا٧ٚ ٛؾٞا١ٖ ُلت. ُ٘ب ٦ٗ
ؽٞاًت٨ـ ٗلا ٗالهبت ٨ًٜـ. اُل ص٨ن١ب٦٧ ٝرٞؿ ؿاُت٠ ثبُـ ٠ً ثب٧ـ ث٠ ُ٘ب    رب ١ٌتٜـ ٝ ١ٖ ص٨ٜٚ، ُ٘ب ٦ٗ   اكٝپب، اًتلا٨ٓب، ٝ آ٨ًب ا٧ٚ

ؽٞاًرتٖ ُر٘ب كا ثج٨رٜٖ. ام ١ِ٘ر٦        ٨١ـ. اٗلٝم ث٨ِتل ٗر٦ ٧ُٖٞ ٠ً ص٠ ًبك٥ اٛزبٕ ؿ   ث٧ِٖٞ، هٜؼبً ثب ُ٘ب ٗالهبت ؽٞا١ٖ ًلؿ ٝ ٦ٗ
 ٗتٌِلٕ.

 
 ثٌت ث٠ ػٔت ؽٞؿًل٥ ٝ ٓزجبم٥ ػجبكت٦ ؿاّ ثل كلٝ ككتٚ ؿك ثٚ  [1]

http://fa.minghui.org/index.php/jingwen/articles/1378.html#_ednref1
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٦ً آٗٞمٍ كب ؿك ًٜللاٛي كب٥ ٝاُِٜتٚ ؿ٥  

 2۰۰2هٝئ٠٨  ٦ٓ22 ١ِٜز٦،   

 (ت٧ِٞن ُلٕؿكٝؿ! ) 

ؽٞا١ٖ م٧بؿ ظب١ل ُٕٞ. ؿ٨ْٓ آر٦ٔ   ُقكؿ. ثٜب ث٠ ؿال٧ْ ٗؾتٔق كلاٝاٙ، ٦٘ٛ ام ؿكؼ٤ پ٨َ ٠ً ُ٘ب كا ؿ٧ـٕ ٗـت م٧بؿ٥ ٦ٗ
ثلُن٧رـٙ  ُؼٞك ١ٌتٜـ؛ ١ل٧ي ام ٗل٧ـاٙ ؿاكرب ؿكعربّ    ف٥  ا٧ٚ اًت ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب ؿكعبّ اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب ٝ ٛزبت ٗٞرٞؿات

    ٚ ػٜرٞاٙ   كٝ ثر٠  ٨ٌٗل ؽٞؿُبٙ ١ٌتٜـ ٝ ١ل ٧ي ام ٗل٧ـاٙ ؿاكب ثب٧ـ ا٧ٚ كلٓت كا ؿاُت٠ ثبُٜـ ٠ً ٌٗر٨ل ؽرٞؿ كا ثلُن٧ٜٜرـ. اما٧ر
تبٙ ثلا٥ اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب كا ام ُ٘ب ث٨ِلٕ. ثب٧ـ ثِقاكٕ ؽٞؿتبٙ ا٧ٚ ًبك كا اٛزبٕ ؿ٨١ـ. آجت٠، ؿكعرب٦ٓ   تٞاٖٛ كلٓت اًتبؿتبٙ، ٦٘ٛ
ُؼٞك ٝ كُِٜٝل٥ عو٨وت ١ٌتٜـ، ١ٜرٞم ٌٗربئْ ثٌر٨بك٥     م ُبُلؿاٙ ؿكعبّ اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب، ٛزبت ٗٞرٞؿات ف٠ً٥ ث٨ٌبك٥ ا
 ؽٞا١ٜـ ؿك كاث٠ٜ ثب ٛغ٣ٞ اؿاك٣ آ٢ٛب ام اًتبؿ ًإاّ ًٜٜـ. ؿاكٛـ ٠ً ٦ٗ

ؿاٌٛرتٜـ   ٗبٙ ٦٘ٛ ؿاٙث٨ٌبك٥ ام ُبُل -٧بؿ ث٨بٝك٧ـ، مٗب٦ٛ ٠ً آماك ٝ اف٧ت ٨ُٜب٦ٛ تبمٟ ُلٝع ُـٟ ثٞؿ ًبّ ُقُت٠ كا ث٠ ٠ً
تربٙ ٗتؼربؿّ ٝ    تـك٧ذ ١ِ٘ر٦  تل ٗب ام ٨ٗبٙ ص٨ن٥ ُج٠٨ ٨ُٜٜت اٛوالة كل٦ِٜ١ ِٛقُت٠ ثٞؿٛـ. اٗب ث٠ ص٠ ًبك ًٜٜـ. ٗل٧ـاٙ رٞاٙ

ؿاٌٛت٨ـ ص٠ ًبك ٨ًٜـ ث٠ عبٓت٦ ٠ً ٢ٛب٧تبً آُبٟ ُـ٧ـ ص٠ ًبك ٨ًٜـ، ُقك ًلؿ٧رـ. ُلصر٠ ؿك ا٧رٚ كٝٛرـ      آكإ ُـ٧ـ ٝ ام عبٓت٦ ٠ً ٦٘ٛ
ٛٞك ررـ٥ ثر٠ ا٧رٚ     ١ب٦٧ ٨ٛن ؿاُت٨ٖ، اٗب ٨ٌٗل كا ؽٞؿتبٙ پ٨٘ٞؿ٧ـ. ؿك ثغجٞع٤ ا٧ٚ آماك ٝ ٌُٜز٤ ٨ُٜب٦ٛ، ١ل ٧ي ام ُ٘ب ث٠ ٠ٝهل

كٌل ًلؿ٧ـ ٠ً ص٠ ًبك٥ ثب٧ـ اٛزبٕ ؿ٨١ـ ٝ ص٠ ٨ٌٗل٥ كا ثب٧ـ ثپ٨٘ب٨٧ـ، ٝ ام ٛل٧ن آٙ، توٞا٥ ػظ٨ٖ ؽٞؿ كا ثٜب ٢ٛبؿ٧ـ؛ ام٨ٗبٙ ا٧ٚ 
تٞر٠ اًت، ا٧ٚ ًبك٥ اًت ٠ً ٧ي ٗل٧ـ ؿاكب ثب٧ـ اٛزبٕ ؿ١ـ ٝ ا٧ٚ ٨ٌٗل آالط كب٦٧ اًرت   . ا٧ٚ هبثْا٧ـ ًؾت٦ ػظ٨ٖ ُقك ًلؿٟ

١٘ر٨ٚ ؿ٨ٓرْ اًرت ًر٠ ؿك ٗٞاهرغ ثٌر٨بك٥ اًرتبؿ          ث٨ٚ. ث٠ رب٥ ؽٞا٨١ـ ُقاُت، توٞا٥ ػظ٨ٖ ٧ي ٗٞرٞؿ كُٝٚ ٠ً پِت ًل ث٠
ث٠ ُ٘ب آٗٞمٍ ؿاؿٟ ُـٟ ٝ اُل ٌٗبئْ كا ثب كب ٗرٞكؿ اكم٧ربث٦    اًٜٞٙ تٞاٛـ ث٠ ٦ِ٘١ ُ٘ب ث٧ِٞـ ص٠ ًبك٥ اٛزبٕ ؿ٨١ـ. ؿاكب ١ٖ ٦٘ٛ

رن ا٧ٚ اًتخٜبء،  ٧ُٖٞ. ث٠ ؽٞث٦ ػْ٘ ٨ًٜـ. ٝهت٦ ٌِٗالت ثنك٦ُ ٝرٞؿ ؿاُت٠ ثبُـ، هٜؼبً ث٠ ُ٘ب ٦ٗ هلاك ؿ٨١ـ، هبؿك ؽٞا٨١ـ ثٞؿ ث٠
ُبٙ كٌل ٨ًٜـ ٝ ا٧رٚ ثر٠ ػ٢رـ٣     ت ؿكثبكٟؿه ٧ُٞـ، ثب٧ـ ؽٞؿتبٙ ث٠ كًـ ٠ً ثب آٙ ٗٞار٠ ٦ٗ ٝهت٦ ث٠ ث٨ٌبك٥ ام ًبك١ب٥ ؽب٦ٓ ٦ٗ

رب٦٧ اًت ٠ً ثب٧ـ عو٨ورت كا كُٝرٚ   آٛزب ؽٞؿتبٙ اًت ٠ً كا٦١ ثلا٥ عْ ٝ كْٔ ًلؿٙ آ٢ٛب ث٨بث٨ـ. ١ل رب ٦ٌِٔٗ ٝرٞؿ ؿاكؿ، 
كا ٧ُٞـ آٙ كا ؿٝك ٛن٨ٛرـ ٝ ٌٗر٨ل اٛغلاكر٦ كا ثلِٛن٨ٜ٧رـ. ٝهتر٦ ص٨رن٥        ٨ًٜـ ٝ ٗلؿٕ كا ٛزبت ؿ٨١ـ. ٝهت٦ ثب ٌِٗالت ٗٞار٠ ٦ٗ

ُرٞؿ، آٙ كا ؿٝك ٛن٨ٛرـ ٝ ٌٗر٨ل٥     ث٨ٜ٨ـ ٠ً ٗبٛغ اػتجبكثؾ٦ِ ٗب ث٠ كب ٗر٦  كًبٛـ، ٧ب ٝهت٦ ص٨ن٥ كا ٦ٗ ث٨ٜ٨ـ ٠ً ث٠ ٗب آ٨ًت ٦ٗ ٦ٗ
ثب٧ـ ثب آٙ ٗٞار٠ ٧ُٞـ ٝ عو٨وت كا كُٝرٚ ٨ًٜرـ ٝ آٙ ٗٞررٞؿات كا ٛزربت ؿ٨١رـ. ا٧رٚ ١٘ربٙ كع٘رت ٝ          -اٛغلاك٦ كا ثلِٛن٨ٜ٧ـ

ؿ٨١ٖ. ١٘نٗبٙ، ٝهت٦ ؿكعبّ كُِٜٝل٥ عو٨وت ١ٌرت٨ـ   ٝ ا٧ٚ ٛزبت ٗٞرٞؿات اًت ٠ً اٛزبٕ ٦ٗؽٞا٦١ ٧ي ٗل٧ـ ؿاكب اًت  ٨ٛي
ه٘ربٝت ثٌر٨بك٥ ام اكرلاؿ كا عرْ ٝ كٔرْ ٨ًٜرـ. ١لصر٠ ثبُرـ،          تٞا٨ٛـ ٦ٌِٔٗ ؿكؽّٔٞ كل٧ت ؽٞكؿٙ، ؿكى اُتجبٟ ٝ پ٨َ ٦ٗ

ُؼٞك كا ُ٘لاٟ ًلؿٟ  ث٨ٌبك٥ ام ٗٞرٞؿات ف١٥ب٥ ٗٞرٞؿ ؿك ُب٧ؼبت ا٧ٚ آماك ٝ اف٧ت ٨ُٜب٦ٛ ٠ً ؿك ص٨ٚ ؿكعبّ ٝهٞع اًت  ؿكٝؽ
ٌٗربئْ كٌرل     ؿهت ؿكثربك٣  اٛـ. ٝهت٦ ٗلؿٕ ثب عو٨وت ٗٞار٠ ُٞٛـ، ث٠ آ٨ٗن ك٥ٝ عو٨وت ًلپٍٞ ُقاُت٠ اًت. آ٢ٛب ثب ٛ٘ب٦ِ٧ كل٧ت

 ًٜٜـ ٝ ا٠ٌٜ٧ ص٠ِٛٞ ث٠ ٤٘١ آ٢ٛب ٝاًَٜ ِٛبٙ ؿ١ٜـ اٛتؾبة ؽٞؿُبٙ اًت.  ٦ٗ

ثٔٞؽ كًر٨ـ٧ـ   ا٧ـ ٝ ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل ث٠ ك ا٧ٚ ٠ً ًبّ اؽ٨ل، ؿك ًْ ؽ٦ٔ٨ ؽٞة ػْ٘ ًلؿٟثٜبثلا٧ٚ، ثب ِٛبٟ ث٠ ٝٗؼ٨ت ٦ًٔ ؿ
ٛظرل   ؿاٌٛت٨ـ ص٠ ًبك ٨ًٜـ، ث٠ ٗؾٔٞٓبً ُبُلؿاٙ ؿك ًلم٨ٗٚ ا٦ٔٓ ص٨ٚ. ؿك اثتـا، امآٛزب ٠ً ٦٘ٛ -ٝ ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل ػوال٦ٛ ُـ٧ـ

ترـك٧ذ ثر٠ ٛغر٣ٞ     ًبك ٨ًٜـ ُقك ًلؿ٧ـ ٝ ث٠ عبٓت٦ ك٨ًـ٧ـ ٠ً ثر٠ ؿاٌٛت٨ـ ص٠  مٝؿ٥ ام عبٓت٦ ٠ً ٦٘ٛ ك٨ًـ پلاًٜـٟ ُـ٧ـ. اٗب ث٠ ٦ٗ
اٗلٝم ك٨ًـ٧ـ   تبٙ تٞاٌٛت٨ـ آكاَٗ ؽٞؿ كا ثـًت آٝك٧ـ ٝ ث٠ ٗلع٤ٔ ٗٞار٠٢ ثب ا٧ٚ ٛ٘ب٧َ ٨ُٜبٙ آُبٟ ُـ٧ـ تب ا٠ٌٜ٧ ٢ٛب٧تبً ٦ِ٘١

ٝ ُبُلؿاٙ رـ٧ـ، ُبُلؿاٙ هـ٦٘٧، آ٢ٛرب٦٧  ا٧ـ. ٛنؿ٧ي ث٠ ٧ٌٔـ ٨ٔ٨ٗٞٙ ٛلل ؿكعبّ تن٠٨ً ١ٌتٜـ  ثٔٞؽ ك٨ًـٟ ٠ً ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل ث٠
اٛـ ٝ آ٢ٛب٦٧ ٠ً تبمٟ ام كب آُبٟ ُـٟ ٝ ثر٠ ؿكًر٦ ام آٙ    ٛٞك ًٜغ٦ ٜٗبٓؼ٠ ًلؿٟ اٛـ، آ٢ٛب٦٧ ٠ً كب كا ث٠ ٠ً كب كا ػ٨٘وبً ٜٗبٓؼ٠ ًلؿٟ
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٨بك٥ ام ُربُلؿا٦ٛ ًر٠ كرب كا    ًٜٜـُبٙ ثتٞاٜٛـ كب كا ام كب ؿكى ًٜٜرـ. ثٌر   ٛٞك ٨ٌٛت ٠ً ٤٘١ ا٧ٚ ت٘ل٧ٚ اٛـ، ٝرٞؿ ؿاكٛـ. ا٧ٚ ك٨ًـٟ
ُربٙ، ١رل ٧ري،     ١رب٥ ثِرل٥   اٛـ ٝ ث٨ٌبك٥ ام ُبُلؿاٙ رـ٧ـ ؿك ٗٞار٠٢ ثب ا٧ٚ ًؾت٦ ٨ُٜب٦ٛ، ثب ٝاثٌرت٦ِ  ػ٨٘وبً ٜٗبٓؼ٠ ٌٛلؿٟ

كٝ ث٨ٌبك٥ ام اكلاؿ ٝهت٦  ١ب٥ ٗؾتٔق ؽٞؿ كا ؿك م٤ٜ٨ٗ اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب ؿاكٛـ. اما٧ٚ ١ب٥ ٗؾتٔق ؽٞؿ كا ام ٌٗبئْ ٝ ؿكى ثلؿاُت
ؿ١ٜرـ. ٝهتر٦ تغرت آماك ٝ     ١ب٥ ثِل٥ اٛزبٕ ٗر٦  ًٜٜـ، آٙ كا تب عـٝؿ٥ ثب ٝاثٌت٦ِ ثؾِٜـ ٝ عو٨وت كا كُٝٚ ٦ٗ ث٠ كب اػتجبك ٦ٗ

ًٜـ ٝ ثب كل٧ت ٝ ٢ٗلثرب٦ِٛ رؼٔر٦ تغرت     ُبٙ كا تغل٧ي ٦ٗ ١ب٥ ثِل٥ ػبؿ٥ ، ٝاثٌت٦ِ ٨ُلٛـ، اعٌبًبت ثِل٥ ٌُٜز٠ هلاك ٦ٗ
تبٙ  ١ب٥ تٞا٨ٛـ ام ٝاثٌت٦ِ تبٙ ك١ب ٧ُٞـ، ٦ٗ تٞا٨ٛـ ام اكٌبك ثِل٥ كوٚ ثب اؿا٤ٗ ٜٗبٓؼ٠ كب ٦ٗ ٨ُلٛـ. ١ل ص٠ ك٥ٝ ؿ١ـ، تأح٨ل هلاك ٦ٗ

تٞا٨ٛـ تغت تأح٨ل ٨١ش ٧ي ام ٌٗبئْ ثِل٥ هلاك ٨ِٛل٧ـ. ثر٨َ ام ًر٠ ًربّ ًرپل٥ ُرـٟ ٝ ا٧رٚ آماك ٝ        ك١ب ٧ُٞـ ٝ ؿكٛت٨ز٠ ٦ٗ
ثٔٞؽ كًبٛـٟ، ث٨ِرتل ٝ ث٨ِرتل ػوالٛر٦ ًرلؿٟ، ث٨ِرتل ٝ       ٝ ث٨ِتل ث٠ اٛـ ٗب كا ث٨ِتل ا٥ ٠ً ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ث٠ ٗب تغ٨ْ٘ ًلؿٟ ٌُٜز٠

١ب٥ ٨ُٜبٙ كا اكِبء  ٗبٙ كا كُٝٚ ًلؿٟ، ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل پب٧ـاك ًلؿٟ ٝ ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل ثبػج ُـٟ ١٘نٗبٙ ٠ً ا٧ٚ ؿكٝؽ ث٨ِتل ف١ٚ
 تل ث٨ِل٧ٖ.  اف٧ت ٨ُٜبٙ كا رـ٥ ؿ٨١ٖ، ا٧ٚ آماك ٝ ُؼٞك كا ٛزبت ٦ٗ ثؾ٨ِٖ ٝ ٗٞرٞؿات ف٥ ٨ًٜٖ ٝ ث٠ ؿاكب اػتجبك ٦ٗ ٦ٗ

كوٚ ١لت ًبّ ثرٞؿ. ُلصر٠    -ؿٟ ًبّ اًت ٠ً ؿاكب ؿك ؿ٨ٛب اُبػ٠ پ٨ـا ًلؿٟ اًت. ٠ً ًبّ پ٨َ ١ٜٞم ؿٟ ًبّ ِٛـٟ ثٞؿ
تٞاٌٛرت آٙ كا تٌربٙ    مٗبٙ ٦ً٘ ثٞؿ، اٗب ؿاكب ػ٨٘وبً ؿك ٢٨ًبٙ ك٠ِ٧ ًلؿٟ ثٞؿ، ؿك ؿ٨ٛب٥ ثِل٥ ك٠ِ٧ ًلؿٟ ثٞؿ ٝ ٨١ش ٦ًٌ ٛ٘ر٦ 

آ٨ٗرن اًرت، اٗرب ؿك عو٨ورت تؼرـاؿ ً٘ر٦ ام آٙ        ٞٙ ثب ِٛبٟ ث٠ ٝٗغ ٦ًٔ، ؿك ظب١ل، ا٧ٚ آماك ٝ ٌُٜز٠ ١ٜٞم ًبٗالً ُلاكتؿ١ـ. اًٜ
اٛـ. ١لص٠ تؼـاؿ٥ ٠ً ثبه٦ ٗبٛـٟ ثبُرٜـ ً٘ترل ُرٞؿ،     تٞاٜٛـ ٗلؿٕ كا ًٜتلّ ٝ ٢ٗبك ًٜٜـ ثبه٦ ٗبٛـٟ ا١ل٧ٜ٘بٙ كبًـ ٝ پ٨ٔـ٥ ٠ً ٦ٗ

ٙ          ٦ُٗل٥ ث٨ِتل٥ ُلاكت  ٨ُٜبٙ ثب ٝع٦ِ ُرٞٛـ.   آ٨ٗنترل ٗر٦   ًٜـ؛ ١لصر٠ تؼرـاؿ٥ ًر٠ ثربه٦ ٗبٛرـٟ ثبُرٜـ ً٘ترل ُرٞؿ، رٜرٞ
ؿ١ٜرـ ٝ ا٧ٌٜر٠ اًٜرٞٙ     اٛـ، ؿكربت ٗؾتٔل٦ ام پب٧ـاك٥ كا ِٛبٙ ٗر٦  ًٜٜـُبٙ ؽب٦ٓ ٠ً ؿاكب كا تب ؿكربت ٗؾتٔل٦ ؿكى ًلؿٟ تن٠٨ً

ُٞؿ.  ١ب٥ ٗؾتٔل٦ ٦ٗ ُبٙ ٜٗزل ث٠ ؿكى ٠٨ًٜٜـ ٨ٛن ٗتلبٝت اًت. ٝٗؼ٨ت ٗؾتٔق تنً ٝٗؼ٨ت ٦ًٔ آالط كب كا ص٠ِٛٞ ؿكى ٦ٗ
ثلؽ٦ ٌٗ٘ٚ اًت كٌل ًٜٜـ ٠ً ُلا٧ٚ ؽِٚ ٝ رـ٥ اًت؛ ثلا٥ ثلؽ٦ ام اكلاؿ ٌٗ٘ٚ اًت اًٜٞٙ ًؾت٦ ُرلا٧ٚ ظرب١لاً ً٘ترل    

ُؼٞك ٝ كُِٜٝل٥ عو٨وت اًت. ؿكى ٝ  ثبُـ؛ ٝ ثلؽ٦ ٌٗ٘ٚ اًت كٌل ًٜٜـ اًٜٞٙ ؿه٨وبً كلٓت ؽٞث٦ ثلا٥ ٛزبت ٗٞرٞؿات ف٥
ُٞؿ ٝ ت٘بٕ آٛض٠ ؿكعبّ ٝهٞع اًت اكٌبك ثِرل٥   ١ب٥ ٗؾتٔل٦ ام ٝٗؼ٨ت ربك٥ ٦ٗ ٗؾتٔق اكلاؿ ام كب، ٜٗزل ث٠ ثلؿاُت ١ب٥ ك٢ٖ

ؿ١ٜـ ٝ آ٢ٛب٦٧ ًر٠ ٗرؼ٨ق ػ٘رْ     ًٜٜـ، ٗغ٨ٚ پ٨لاٗٞٙ ؽٞؿ كا تـ٨٨ل ٦ٗ ؿ١ـ. آ٢ٛب٦٧ ٠ً ؽٞة ػْ٘ ٦ٗ ٗؾتٔل٦ كا ١ـف هلاك ٦ٗ
ٚ   ن عبٓت ف١ُٚبٙ ثلٛج ُٞٛـ ٗغ٨ٚ پ٨لاٗٞٙ ًٜٜـ ثبػج ٦ٗ ٦ٗ كٝ  ُبٙ تـ٨٨ل ًٜـ. ٗل٧ـاٙ ؿاكب عبالت ف٦ٜ١ ٗؾتٔل٦ ؿاكٛرـ، اما٧ر

ث٨ٜ٨ٖ،  ٛٞك ٠ً ٦ٗ ًٜـ. ١٘بٙ ١ب٥ ٗؾتٔل٦ ام ٗغ٨ٚ ؿاكٛـ، ٝ ث٠ ٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ اًت ٠ً ١ل كلؿ٥ ث٠ ٌُْ ٗؾتٔل٦ ككتبك ٦ٗ ثلؿاُت
ا١ربٙ آٙ ١ٌرتٜـ اٛزربٕ ؿ١ٜرـ. ؽرٞة ػ٘رْ       ؽٞا١ٜـ آٛض٠ كا ٠ً ؽٞ ٠ُٛٞ اًت ٠ً ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ٨ُٜب٦ٛ ٦ٗ ٝٗؼ٨ت ٝاهؼ٦، ا٧ٚ

٤ٔ٨ًٝ ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ٨ٌٛت؛ ١ـف ا٧ٚ اًت ًر٠ ارربمٟ ٛرـاؿ ٨ٛل١ٝرب٥ ٢ًرٚ ام       ًلؿٙ، پ٨٘ٞؿٙ ٨ٌٗل ٛظٖ ٝ تلت٨ت ؿاؿٟ ُـٟ ث٠
ا٢ٜ٧رب كا   اٛـ ٝ ت٘بٕ ثٔٞؽ ك٨ًـٟ ٛٞك ٦ًٔ ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل ث٠ ا٢ٜ٧ب، ٗل٧ـاٙ ؿاكب٥ ٗب ث٠  كؿٖ ٤٘١ تبٙ ًٞءاًتلبؿٟ ًٜٜـ. ػ٦ٔ ١ب٥ ٌُبف

ًٜٜـ. ؿك اثتـا، ث٨ٌبك٥ ام ُبُلؿاٙ اكٌبك ثِل٥ ث٨ٌبك٥ ؿاُرتٜـ ٝ   پب٧ـاك٥ ٝ رـ٧ت ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل٥ اؿاكٟ ٦ٗ  ثب ػوال٨ٛت، آكاَٗ،
ٛ٘ب٧َ ُقاُتٜـ. ؿك ظب١ل ِٗـّٞ اػتجبكثؾ٨ِـٙ ث٠ كب ثٞؿٛـ ؿكٓٞكت٦ ًر٠ ؿك عو٨ورت تلٌرل ثِرل٥      عبالت تن٤٨ً ٗؾتٔل٦ كا ث٠

ُلكتٜرـ ٛترب٧ذ    تٞاٌٛتٜـ ث٠ ١ـف اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب ثلًٜـ ٝ ٝهت٦ ٗٞكؿ آماك ٝ ٌُٜز٠ هلاك ٦ٗ ؾٔٞٙ ثٞؿ ٝ ٦٘ٛؿاُتٜـ ٠ً ؿك آٙ ٗ
ُـ. اًٜٞٙ ٌٗبئْ ٗتلبٝت ١ٌتٜـ. عبال ام ص٨ن٥ ٠ً ٠ً ًبّ پ٨َ ثٞؿ٧ـ ًبٗالً ٗتلبٝت ١ٌت٨ـ. آجت٠ ؿكعربّ   ٗؼٌٞى عبْٓ ٦ٗ

آٙ، هبؿك ١ٌت٨ـ ؿك٨ٗبٙ ٗلؿٕ ػبؿ٥ تن٠٨ً ٨ًٜـ. اٗب ا٧ٚ اكٌربك ثِرل٥ ٗتزٔر٦    ؽبٛل  تن٠٨ً ١ٌت٨ـ ٝ ١ٜٞم اكٌبك ثِل٥ ؿاك٧ـ ٝ ث٠
ًٜٜـ. اٗرب ؿك ٗوب٧ٌر٠ ثرب ًر٠ ًربّ هجرْ، ث٨ِرتل ٝ ث٨ِرتل          ١ب٥ ٗؾتٔق ؿك ُلا٧ٚ ٗؾتٔق ٛوَ ثـ٥ ا٧لب ٦ٗ ُٞٛـ ٝ ؿك ثل٠١ ٦ٗ

 اٛـ.  ثٔٞؽ ث٨ِتل٥ ك٨ًـٟ ػجبكت ؿ٧ِل، ٗل٧ـاٙ ؿاكب ث٠ تٞر٠ ُـ٧ـ، ٧ب ث٠ هبثْ

ًٜٜرـ ً٘ترل ٝ    ١ب كا ًٜتلّ ٗر٦  اك ٝ اف٧ت ٨ُٜبٙ ّٛٞ ٛؾٞا١ـ ٨ًِـ، م٧لا ا١ل٧ٜ٘بٙ پ٨ٔـ ٝ اكٝاط كبًـ٥ ٠ً اٌٛبٙا٧ٚ آم
١ب ٠ِ٨٘١ تغت ًٜتلّ ٗٞررٞؿات ؿ٧ِرل    ١ب تٞاٛب٦٧ ا٧ٚ كا ٛـاكٛـ ٠ً ؽٞؿُبٙ ًبك ٦٘٢ٗ اٛزبٕ ؿ١ٜـ؛ اٌٛبٙ ُٞٛـ. اٌٛبٙ ً٘تل ٦ٗ

بٙ ؿك ص٨ٚ رلتت ًلؿ ٗل٧ـاٙ ؿاكب كا ٗٞكؿ آماك ٝ ٌُٜز٠ هلاك ؿ١ـ ا٧ٚ ثٞؿ ٠ً ػٞاْٗ اٛـ. ؿك ُقُت٠ ؿ٨ْٓ ا٠ٌٜ٧ ًلؿًت٤ ٨ُٜ ثٞؿٟ
ا٥ ٠ً آٙ الاثب٦ٓ ٨ُٜب٦ٛ كا ًٜتلّ ًٜٜـ ٨ٛن ٝرٞؿ ؿاُتٜـ. ثب ِٛبٟ ث٠ ٝٗؼ٨ت ٦ًٔ آالط كرب، ت٘ربٕ ا٧رٚ ًبك١رب٦٧ ًر٠       ا١ل٦ٜ٘٧
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ؿ١ٜرـ ؿك ٗلعٔر٤ پب٧رب٦ٛ ؽرٞؿ      ِل٥ عو٨وت اٛزربٕ ٗر٦  ُؼٞك ٝ ثلا٥ كُٜٝ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ثلا٥ آالط كب، ثلا٥ ٛزبت ٗٞرٞؿات ف٥
٧ُٞـ ًر٠ رربٛٞك    ؿك اٛز٨ْ ٦ٗ« ًتبة ٌٗبُل٠»هلاك ؿاكؿ ػٜٞاٙ ًلؿ ٠ً  PureInsightًب٧ت  ا٥ ٠ً ُٛٞت٨ـ ٝ ؿك ٝة ١ٌتٜـ. ٗوب٠ٓ

ُٞٛر٠ اًرت ٧رب     ا٧ًٜٚـ، ٠ً ٗـت ٠ً ًبّ ٝ ٨ٖٛ اًت. ؿكثبك٣ ا٠ٌٜ٧ آ٧ب  ٗـت ص٢ْ ٝ ؿٝ ٗبٟ ثب ؿ١بَٛ ث٠ ؽـا ع٠ٔ٘ ٦ٗ ٨ُٜب٦ٛ ث٠
ا٥ ثرلا٥   ا٥ ًر٠ اكاؿٟ  تٞاٖٛ ث٧ِٖٞ ٠ً ا٧ٚ ٛ٘ب٧َ ٨ُٜب٦ٛ ٝاهؼبً ث٠ ٗلع٤ٔ پب٧ب٦ٛ ؽٞؿ كًر٨ـٟ، ٗلعٔر٠   ؿ١ٖ، اٗب ٦ٗ ؽ٨ل ٛظل٥ ٦٘ٛ

 اؿا٠ٗ ؿاؿٙ آٙ ؿاكؿ، اٗب تٞاٙ آٙ كا ٛـاكؿ. 

ًٜٜـ، ؿ٧ِل اٌٛبٙ  ٜتلّ ٦ًٜٗـ ٝ ا١ل٧ٜ٘بٙ كبًـ ٨ُٜب٦ٛ آٙ كا ً ًلؿًت٤ ٨ُٜبٙ ؿك ؿ٨ٛب٥ ثِل٥ ٠ً ؿك ص٨ٚ مٛـ٦ُ ٦ٗ
ًربمؿ ت٘بٗربً ؿك ر٢رٜٖ اًرت. كورٚ       ١ب پ٨َ ٗلؿ، ٝ ١ل ص٨رن٥ ًر٠ ا٧رٚ ٗٞررٞؿ كا ٗر٦      ٨ٌٛت. ؿك عو٨وت، آٙ ص٨ن الاثب٦ٓ ٗـت

٨ُٜبٙ پبثلرب ٠ِٛ ؿاُت٠   ٤ٔ٨ًٝ ُلكت٤ ثؼـ ام تٞٓـ، ١ٜٞم ث٠ ُلكت٤ ثؼـ ام تٞٓـٍ، آٙ ٌُْ ٗبؿ٥ِ ٌُْ تل٧ٚ ال٤٧ ثـٙ ٌُْ ًٜغ٦
ًٜٜـ تب آٙ كا پبثلرب ٠ِٛ ؿاكٛـ، م٧لا ٝهت ٝ مٗب٦ٛ ٠ً ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ثلا٥ آمٗب٧َ  ٨ل١ٝب٥ ٢ًٚ ث٢تل٧ٚ ًؼ٦ ؽٞؿ كا ٦ُٗٞؿ. ٛ ٦ٗ

ا٥ ؽبًٌرتل ٝ   ُـ، ث٠ تٞؿٟ كلا ٛل٨ًـٟ اًت. اُل اٗلٝم ؿ٧ِل ا٧ٚ ظب١ل پبثلرب ٠ِٛ ؿاُت٠ ١٦ٜ٘ٛٞم ٝ تلت٨ت ؿاؿٛـ   ؿاكب تب پب٧بٙ ٛظٖ
ثٞؿ. اُل ثؾٞا٨١ٖ ٗبٜٛـ ٗلؿٕ ػبؿ٥ ث٨٧ِٖٞ، ٓـ ثبك تبًٜٞٙ ٗرلؿٟ ثرٞؿ. اٗرب آٙ     آالً ص٨ن٥ ٦٘ٛ -ُـ ا٥ ؿٝؿ ٨ًبٟ تجـ٧ْ ٦ٗ تٞؿٟ

ترل٧ٚ ال٧ر٠ اًرتلبؿٟ     ؿاكٛـ ٝ ١ٜٞم ام ا٧ٚ ٧ي فكٟ ص٨ن ؿك ث٨لٝٛر٦  ا١ل٧ٜ٘بٙ كبًـ ١ٜٞم ٌُْ ٝ هبٓت آٙ كا ؿك ظب١ل پبثلرب ٠ِٛ ٦ٗ
م ا٠ٌٜ٧ ؿاكب ٝ ٗل٧ـاٙ ؿاكب كا ٗٞكؿ آماك ٝ ٌُٜز٠ هلاك ؿاؿٟ، تلًر٨ـٟ اًرت؛ ٝ   ًٜٜـ. اٗب ف١َٜ ًبٗالً ؿ٨لػبؿ٥ اًت. عبال پي ا ٦ٗ

٨٘١ٚ ؽبٛل ؿ٧ٞا٠ٛ ُـٟ اًت، ث٠ ٨٘١ٚ ؽربٛل، ثرلا٥ كربٓٞٙ ُٞٛرَ       ث٨ب٧ـ، ث٠  ًٜـ ام ٗوبٕ ؽٞؿ پب٨٧ٚ ث٠ ٨٘١ٚ ؽبٛل، رلتت ٦٘ٛ
ٗٞرٞؿات ٨ُٜب٦ٛ ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل٥ ٠ً ٗرلؿٕ كا  ًٜـ ٝ ث٠ ٨٘١ٚ ؽبٛل، ؿك ِٛلا٦ٛ ٝ اٜٗلاة ؿائٖ اًت. ؿك ػ٨ٚ عبّ،  مٛـ٦ُ ٦ٗ
كٝٛـ. ٝهتر٦ ثر٠ تٔر٧ٞل     ًٜٜـ امث٨ٚ ٦ٗ كلًتٜـ ٝ عو٨وت كا كُٝٚ ٦ٗ اٛـ، ١٘نٗبٙ ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب اكٌبك ؿكًت ٦ٗ ًلؿٟ ًٜتلّ ٦ٗ

عربّ ًرب١َ   ٛرٞك پ٨ًٞرت٠ ؿك   ؿ٨١ٖ، ػٞاْٗ ٢ًٚ ؿك ٢٨ًبٙ ثر٠  ِٛل٧ـ، ١٘نٗبٙ ٠ً ٤٘١ ا٧ٚ ًبك١ب كا اٛزبٕ ٦ٗ ٦ًٔ آالط كب ٦ٗ
تٞاٛـ ُلاكت ؽٞؿ كا ؿك ٗو٨ربى ًٝر٨ؼ٦ علرظ     ١ٌتٜـ. ثٜبثلا٧ٚ، ا٧ٚ هـكت ٨ُٜبٙ كا ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل ًب١َ ؿاؿٟ اًت. ؿ٧ِل ٦٘ٛ

٧بثـ. ث٠ ٨٘١ٚ ؿ٨ٓرْ اًرت ًر٠ ١رل      ٛٞك پ٨ًٞت٠ ًب١َ ٦ٗ ُبٙ ث٠ تٞاٛـ ؿك ٜٗبٛن ٗغـٝؿ٥ ٨ُٜٜت ًٜـ ٝ ٌُتلٟ ًٜـ ٝ كوٚ ٦ٗ
٨٘ت كُِٜٝل٥ عو٨وت پ٦ ثجلٛـ. ا٧ٚ ٢ٗ٘تل ام ١ل ص٨رن اًرت ٝ ًربك٥ اًرت ًر٠ ثب٧رـ ثرب ٢ٛب٧رت         ٧ي ام ٗل٧ـاٙ ؿاكب ثب٧ـ ث٠ ا١

، ١ِ٘ر٦ ثؾِر٦ ام   ُ٘ب١ب٥ ٢٨ًب٦ِٛ ٗتٜبظل ثب  ُؼٞك ٝ ً٘بّ ثـٙ تل٧ٚ اًت. ٛزبت ٗٞرٞؿات ف٥ تبٙ اٛزبٕ ؿ٨١ـ ٝ ثبٌُٟٞ تالٍ
 ي كلٓت كا ٨ٛن ام ؿًت ٛـ٨١ـ. ا٧ٚ ١ٌتٜـ. ١ل ٧ي ام ٗل٧ـاٙ ؿاكب ثب٧ـ ا٧ٚ ًبك كا اٛزبٕ ؿ١ٜـ. عت٦ ٧

ُٞؿ. ا٧ٚ ثبمتربث٦ ام كُٝرِٜل٥    ُبٙ كُٝٚ ٦ٗ ا٧ـ ٠ً ٗلؿٕ ؽبكد ام ًلم٨ٗٚ ا٦ٔٓ ص٨ٚ ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل ف١ٚ ٦ِ٘١ ؿ٧ـٟ
ؽبٛل ا٧ٚ اًت ٠ً ٨ٛل٥ٝ آالط كب، ٨ُٜبٙ ث٨ِتل٥ كا پبًٌبم٥ ًلؿٟ ٝ ثبػج ُـٟ ؿ٧ِل ُر٨ٜبٙ   عو٨وت ٗل٧ـاٙ ؿاكب اًت ٝ ث٠

ًلؿ ؿ٧ِل ٝرٞؿ ٛرـاكؿ ٝ   ٛٞك ػوال٦ٛ ؿكعبّ اٛـ٨ِ٧ـٙ ١ٌتٜـ. آٛض٠ هجالً ٗلؿٕ كا ٢ٗبك ٦ٗ ٨ٛب كا ًٜتلّ ًٜـ. ٗلؿٕ ث٠ٛتٞاٛـ ٗلؿٕ ؿ
اٛرـ. ٗرلؿٕ ؽربكد ام ًرلم٨ٗٚ آر٦ٔ صر٨ٚ اًٜرٞٙ         ًلؿ تب ًبك١ب٥ ثـ٥ اٛزبٕ ؿ١ٜـ پبًٌبم٥ ُـٟ ػٞا٦ٔٗ ٠ً ثب ٗلؿٕ ٗـاؽ٠ٔ ٦ٗ

ؿ ٝ ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل هبؿك ١ٌتٜـ ٗب٨١ت ا٧ٚ آماك ٝ اف٧ت ٨ُٜب٦ٛ ؿك ص٨ٚ كا ثج٨ٜٜـ. ُٞ ١ٖ ٦ٗ تل كُُٝٚبٙ كُٝٚ ُـٟ ٝ عت٦  ف١ٚ
كٝ ثلا٥ ٗل٧ـاٙ ؿاكب٥ ٗب ؿك ؽبكد ام ًلم٨ٗٚ ا٦ٔٓ ص٨ٚ، ا٧ٚ كلٓت٦ اًت ٠ً ث٨ِتل عو٨ورت كا كُٝرٚ ًٜٜرـ ٝ ثر٠ ٗرلؿٕ       اما٧ٚ

ثٜبثلا٧ٚ ا٨ٗـٝاكٕ ؿك ا٧ٚ كاًتب ًربك ؽرٞؿ كا    ًلاًل ؿ٨ٛب ٝ عٌٞٗت ١ل ًِٞك٥ ً٘ي ًٜٜـ ا٧ٚ ٛ٘ب٧َ ٨ُٜبٙ كا ث٢تل ؿكى ًٜٜـ.
 ٛٞك ٝاهؼ٦ ث٠ ٤٘١ ا٢ٜ٧ب پ٦ ثجلٛـ.  اًتٞاكتل اٛزبٕ ؿ٨١ـ ٝ ث٠ ٗلؿٕ ً٘ي ٨ًٜـ ث٠

كٝ ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ؿك ص٠ ٗغ٦ٜ٨ ١ٌت٨ـ، ٝهت٦ ًبك١ب٦٧ ٗبٜٛرـ كُٝرِٜل٥ عو٨ورت ٝ     ُ٘ب ٗل٧ـاٙ ؿاكب ١ٌت٨ـ، اما٧ٚ
ًٜٜرـٟ   ٛ٘ب٧َ ثِقاك٧ـ. ١لص٠ ثبُـ ُر٘ب تن٨ًر٠   ؿ٨١ـ، ثب٧ـ ككتبك ٝ َٜٗ ٧ي ٗل٧ـ ؿاكب كا ث٠ ُؼٞك كا اٛزبٕ ٦ٗ ٛزبت ٗٞرٞؿات ف٥

ؽٞث٦ اٛزبٕ ؿ٨١ـ، ٢ٗ٘تل٧ٚ ًبك٥ ٠ً ثب٧ـ اٛزبٕ ؿ٨١ـ ا٧ٚ اًرت ًر٠ كرب كا ٜٗبٓؼر٠      ؽٞا٨١ـ ا٧ٚ ًبك كا ث٠ ١ٌت٨ـ، ثٜبثلا٧ٚ اُل ٦ٗ
ٜبٓؼ٠ ٨ًٜـ. ا٧ٚ ٗؾٔٞٓبً ثلا٥ ُبُلؿا٦ٛ ٗٔـام ؿاكؿ ٠ً ؿ٧رل هرـٕ   ٨ًٜـ. ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ صوـك ِٗـّٞ ١ٌت٨ـ، ثب٧ـ كب كا ٗ

ثب٧ـ كب كا م٧بؿ ٜٗبٓؼ٠ ٨ًٜـ، ث٨ِتل ث٠ اٛتوبؿات ُرٍٞ   -اٛـ ١٘لاٟ ُٞٛـ اٛـ ٧ب آ٢ٛب٦٧ ٠ً ٛتٞاٌٛت٠ پ٨َ ُقاُتٜـ ٧ب اكلاؿ٥ ٠ً ٓـن٧ـٟ
ت كا ٗتٞر٠ ُٞؿ. م٧لا ٗل٧ـ ؿاكب ١ٌرت٨ـ ٝ ٗرلؿٕ   ٨ًٜـ، ٝ ػز٠ٔ ٨ًٜـ ٠ً ثل٨ًـ. ١ل ٦ًٌ ٨ٛبم ؿاكؿ ٠ً ا٨٘١ت كلًتبؿٙ اكٌبك ؿكً

ػبؿ٥ ٨ٌٛت٨ـ ٠ً ِٗـّٞ اٛزبٕ ًبك١ب٦٧ ثلا٥ ؿاكب ثب٨ُـ، ث٠ٌٔ ٗل٧ـ ؿاكب٦٧ ١ٌت٨ـ ٠ً ؿكعبّ اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب ١ٌت٨ـ. ًلؿًرت٤  
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١رب٥   كٝؽؿا٨ٛرـ ًر٠ آ٢ٛرب ؿ    ًٜٖ ػ٦ٌ٨ ٧ب ُب٨ًب٦ٛٞٗ ١ٌتٖ. ١ِ٘ر٦ ٗر٦   ١ب٦٧ پؾَ ًلؿٟ ٠ً ٗٚ اؿػب ٦ٗ ٨ُٜبٙ ؿك ص٨ٚ ؿكٝؽ
. ٗٚ ػ٦ٌ٨ ٨ٌٛتٖ، ٗٚ ُب٨ًب٦ٛٞٗ ٨ٌٛرتٖ،  ًل١ٖ ًلؿٟ اًت ٧ُٞـ ٦ؿكٝؽ ٗؿٓؾٞاٟ ؽٞؿ  ث٠ ٠ً ٦الاثبٓ ا٥ ١ٌتٜـ ٠ً آٙ ُلٗب٠ٛ ث٦

اٛـ، اكلاؿ٥ ٠ً رلتت ا٧رٚ كا   ١ب ٨ٔ٨ٗٞٙ ػ٦ٌ٨ ٝ ُب٨ًب٦ٛٞٗ كا آكل٧ـٟ اًت ٠ً رلتت پ٨٘ٞؿٙ ٨ٌٗل عو٨وت كا ؿاُت٠ اٗب كب ٨ٔ٨ٗٞٙ 
ُربٙ كا ٝهرق ٛزربت ٗٞررٞؿات      اٛـ ًر٠ مٛرـ٦ُ   ؽٜل ث٨ٜـامٛـ ٝ رلتت ا٧ٚ كا ؿاُت٠ ُبٙ كا ث٠ بٛل عو٨وت، مٛـ٦ُؽ اٛـ ٠ً ث٠ ؿاُت٠

ٛٞك ٝاهؼ٦ ٗتٞر٠ ٧ُٞـ ٠ً ص٠ ًٌر٦ ١ٌرت٨ـ ٝ ٌٗر٨لتبٙ كا     ١ل ٧ي ام ُ٘ب ٗل٧ـاٙ ؿاكب ثب٧ـ ث٠  (ت٧ِٞن ٛٞال٦ُٛؼٞك ًٜٜـ. ) ف٥
ٛٞك ػوال٦ٛ ٝ ثب رـ٧ت ؿك ًبك١ب٦٧ ٠ً اٗرلٝم ثب٧رـ اٛزربٕ ؿ٨١رـ      كٝ ثب٧ـ ث٠ ، اما٧ٚؽٞث٦ ثپ٨٘ب٨٧ـ. ٝاهؼبً ث٠ آٙ عـ ثبٌُٟٞ ١ٌت٨ـ ث٠
ُؼٞك ثرب   ٨ًٜـ ٠ً ثب٧ـ ثب ٗٞرٞؿات ف٥ ٨ًٜـ ٦ِ٘١ اعٌبى ٦ٗ ؽٞث٦ ػْ٘ ٨ًٜـ. اًٜٞٙ ٝهت٦ عو٨وت كا ثلا٥ ًب٧ل٧ٚ كُٝٚ ٦ٗ ث٠

ؽٞاٟ ثب٨ُـ. ٦ِ٘١ ٗل٧رـاٙ ٧ري كٍٝ ١ٌرت٨ـ ٝ ام     ٗبٙ ثب٧ـ ث٨ِتل ٨ٛي ؽٞا٦١ ككتبك ٨ًٜٖ، پي عت٦ ؿك ٨ٗبٙ ٗل٧ـاٙ ؿاكب٥ ٨ٛي
١ب٥ ثِل٥ِ ث٨ٌبك م٧ربؿ   ؽٞث٦ ١ٌ٘بك٥ ٨ًٜـ. ثب ٝاثٌت٦ِ ثؾ٨ِـ، پي ثب٧ـ ثب ٧ٌـ٧ِل ث٠ ت٘بٕ ٝرٞؿتبٙ ثلا٥ آالط كب٥ ٢٨ًبٙ ٦ٗ

٨ٌٜٛرـ. ؿك ا٧رٚ   ١ب٥ ثِل٥، ت٘بؿ١ب ٝ ِٗربرلات ؿ٨لٗرلٝك٥ ا٧زربؿ     ث٠ ٌٗبئْ ٛپلؿام٧ـ ٝ ثب تؼبْٗ ثب ٧ٌـ٧ِل ١٘لاٟ ثب ٝاثٌت٦ِ
كلؿِ ؿ٧ِل، ٌٗبئْ ُ٘ب ١ٌتٜـ ٝ ٌٗبئْ  1ُلا٧ٚ ككتبكتبٙ ثب٧ـ ٠ِ٨٘١ ثلؿثبك٥، ٢ٗلثب٦ٛ ٝ ؽٞث٦ ٗل٧ـاٙ ؿاكب كا ِٛبٙ ؿ١ـ. ٌٗبئْ

٨ًٜٖ، ص٨رن٥ ًر٠ ارجبكُرـٟ ٝ     ًٜٜـ، ٓغجت ٦٘ٛ ٠ً ٗلؿٕ ػبؿ٥ ام آٙ ٓغجت ٦ٗ« ٝعـت»ُ٘ب، ٌٗبئْ اٝ ١ٌتٜـ. ٗب ؿكثبك٣ آٙ 
تربٙ ككتبكتربٙ ثب٧رـ ثبمتربث٦ ام      ١ب٥ كٝ ؿك ث٨ٌبك٥ ام پلٝهٟ ًٜٜـٟ ١ٌت٨ـ ٝ هٔ٘ل٥ٝ ُ٘ب ثبالتل اًت. اما٧ٚ ٠٨ًٜغ٦ اًت. ُ٘ب تنً

ًلؿٙ ؿ٧ِلاٙ ثبُـ، تٞاٛب٦٧ ٍُٞ ًلؿٙ ث٠ ٛظلات ؿ٧ِلاٙ ٝ تٞاٛب٦٧ اكم٧بث٦ ؿكًت ٝ اُتجبٟ ثٞؿٙ اٗٞك ثرب اًرتلبؿٟ ام ؿاكرب.     ؿكى
 ًٜٖ ثب٧ـ ؿك مٗبِٙ پ٨َ كٝ عت٦ ث٢تل ػْ٘ ٨ًٜـ.  اٗب كٌل ٦ٗؿكٝاهغ، اًٜٞٙ ؽ٦ٔ٨ ث٢تل ام هجْ ١ٌت٨ـ؛ 

  ؽٞاًتٖ ٦ِ٘١ ُ٘ب كا ثج٨ٜٖ. ؿكؼ٤ هجْ ؿك ًٜللاٛي كب ؿك ًبٛبؿا ُلًت ٌٛلؿٕ، ٠ً ؿ٨٘١ٚ ًبِٓلؿ اُربػ٤  اٗلٝم ػ٘ـتبً ٦ٗ
ؽبٛل ا٧ٚ ٛجٞؿ ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب ؽٞة ػْ٘ ٌٛلؿٟ ثٞؿٛـ، ث٠ٌٔ ثـ٧ٚ ؽبٛل ثٞؿ ٠ً ثٌر٨بك٥ ام اكرلاؿِ    ؿاكب ؿك ؿ٨ٛب كا رِٚ ُلكتٜـ. ث٠

ًرلؿٕ، ت٘ربٕ تٞرر٠ ٗرلؿٕ ك٥ٝ ٗرٚ       ؽٞا١ٖ ؿك ٗأل ػبٕ ظب١ل ُٕٞ، م٧لا اُل ا٧ٚ ًربك كا ٗر٦   ٨ٜٜـ. ٦٘ٛؽٞاًتٜـ ٗلا ثج ؿ٧ِل ٨ٛن ٦ٗ
ُـ. اًٜٞٙ ُ٘ب اكلاؿ٥ ١ٌت٨ـ ٠ً ؿك٨ٗبٙ ٗلؿٕ ؿ٨ٛب ؿكعبّ اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب ١ٌت٨ـ ٝ ُ٘ب اكلاؿ٥ ١ٌت٨ـ ٠ً ؿكعبّ  ٗت٘لًن ٦ٗ

ً٘ربّ كًربٛـٙ ١رل ص٨رن٥ ام ؽرٞؿ ١ٌرت٨ـ.        ؿٕ ؿ٨ٛب ؿكعبّ ثر٠ ُؼٞك ٝ ؿك كٝٛـ كُِٜٝل٥ عو٨وت ؿك٨ٗبٙ ٗل ٛزبت ٗٞرٞؿات ف٥
ًلؿٕ، اُل ؿك  ؽٞاًتٖ ا٧ٚ كلٓت كا ثلا٥ ُ٘ب ثِقاكٕ ٝ ثِقاكٕ ُ٘ب ا٧ٚ ًبك١ب كا اٛزبٕ ؿ٨١ـ. اُل ؿ٨ل ام ا٧ٚ ػْ٘ ٦ٗ ثٜبثلا٧ٚ ٦ٗ

١ِ٘ر٦   -ًرلؿ  ـ ُرٍٞ ٛ٘ر٦  ُلت٨ر  ١ب ٗر٦  ُلت٨ـ ٧ب ث٠ عٌٞٗت ُـٕ، ٨١ش ٦ًٌ ث٠ ص٨ن٥ ٠ً ُ٘ب ث٠ ارت٘بع ٦ٗ ٗأل ػبٕ ظب١ل ٦ٗ
ؿ١ـ، ٌٗبئْ ؿك  ثب٧ٌت ؿكعب٦ٓ ٠ً اٗٞك آالط كب كا اٛزبٕ ٦ٗ ؿاؿ، اًتبؿ ٦ٗ ؽٞاًتٜـ ٌٗتو٨٘بً ام ٗٚ ثِٜٞٛـ. ٝ اُل ا٧ٚ ك٥ٝ ٦ٗ ٦ٗ

  ثٞؿٕ ؽٞؿٕ ٤٘١ آٙ ًبك١ب كا اٛزبٕ ؿ١ٖ، ؿكًت؟ آجت٠ ؿال٧ْ ؿ٧ِل٥ ٨ٛن ثٞؿ. ٝ ٗٚ هبؿك ٦٘ٛ -ًلؿ ؿ٨ٛب٥ ثِل٥ كا ٨ٛن اؿاكٟ ٦ٗ

ؽٞاًتٖ ٦ِ٘١ ُ٘ب كا ثج٨ٜٖ. ا٨ٗـٝاكٕ ا٧ٚ ًٜللاٛي كرب٥ ٗرب ث٢ترل پر٨َ      ؽٞا١ٖ ث٨ِتل ٓغجت ًٜٖ. اٗلٝم ٓلكبً ٦ٗ ٦٘ٛ
تٞاٛرـ ررب٥ پرب٦٧ ؿك     تٞاٛـ ٗٞكن ثبُـ ٝ ا٧ٚ عو٨وت ٠ً ؿاكرب ٗر٦   ثلٝؿ. ١٘ض٨ٜٚ، ٧ي ؿ٨ْٓ ثلا٥ ا٠ٌٜ٧ ا٧ٚ ًٜللاٛي كب٥ ٗب ٦ٗ

(، ام ٛ٘ب٧ٜرـُبٙ  تِر٧ٞن ًٜر٨ٖ )  ٧بؿ ٗلؿٕ اٗل٧ٌب اًت. ا٧ٜزب ام ٗلؿٕ اٗل٧ٌب تِرٌل ٗر٦  ا٧بالت ٗتغـٟ ؿاُت٠ ثبُـ، ع٘ب٧ت ث٨ٌبك م
٨ًٜٖ ٝ ام ت٘بٕ ًٜٞط ٗؾتٔق عٌٞٗت ا٧ربالت ٗتغرـٟ    ُقاكاٙ ؿك ًٜٞط ٗؾتٔق عٌٞٗت تٌِل ٦ٗ ًِٜلٟ ا٧بالت ٗتغـٟ ٝ هبٛٞٙ

 (ت٧ِٞن ٨ًٜٖ. ) تٌِل ٦ٗ

ترل٧ٚ اًرت ؿك اٛتظربك     ٠ ص٨ن٥ ]ك٥ٝ ؿ١ـ[، ١ل ص٨رن٥ ًر٠ ثبُرٌٟٞ   ؽٞث٦ ثپ٨٘ب٨٧ـ. ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ص ٨ٌٗلتبٙ كا ث٠
ًٜٜرـ.   تل٧ٚ اًت ؿك اٛتظبك آٙ اكلاؿ٥ اًت ٠ً ٛو٦ِ ٜٗلر٦ ؿك آرالط كرب ا٧لرب ٗر٦      ٗل٧ـاٙ ؿاكب اًت ٝ ١ل ص٨ن٥ ٠ً ٝعِتٜبى

 )ت٧ِٞن ٛٞال٦ٛ(  

                                                           
1
 ؿ١ـ. ٝ ٗبٜٛـ آٙ ٨ٛن ٗؼ٦ٜ ٦ٗ« اٗٞك»، «ٌِْٗ»، «ًبك»، «ٗٞٗٞع»تلر٠٘ ُـٟ، ث٨ٌبك ٨ًٝغ اًت ٝ « ٌٗبئْ»٤ً٘ٔ ص٦ٜ٨ ا٧ٜزب ٠ً ث٠  
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 ؿكٝؿ ثل ٠٘١!

آكاٗر٦ ام ًٜربك ١رناكاٙ ٓرؾلٟ      ثبّ ٗٚ ث٠ ٠ً هب٧ن ًجي ١ب پب٧ب٦ٛ ٛـاكؿ، ؿك عب٦ٓ ؿك ؿٝ ٛلف ًبعْ كل٧بؿ ٍُٞ ؽلاٍ ٨ٗ٘ٞٙ "
"ُقكؿ. ٦ٗ

اٛـ. ٗرب   ١ب كُـ ًلؿٟ ١ب٥ ؽٞؿ اًتلبؿٟ ًلؿٟ ٝ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٗ٘ٚ تغْ٘ ًؾت٦ ا١ل٧٘ٚ ام ت٘بٕ ٨ٛلَٛ( ت٧ِٞن ُلٕ)  [1]
١لا٨ًٖ. تؼو٨ت ٝ آماك ؿاكب ٝ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ث٨ِتل ام ٠ً ًبّ اًت ًر٠   ١ب٥ ث٨ِتل ٦٘ٛ ١ب٥ ا١ل٧٘ٚ ثلا٥ اًتلبؿٟ ام ٨ٛلَٛ ام اٛـ٠ِ٧

ُٞؿ. ؿك ٦ٛ ا٧ٚ ؿٝكٟ ث٨ٌبك٥ ام ٗل٧ـاٙ ؿاكب٥ِ ٗرب، ٗؾٔٞٓربً    كؿ ص٢بك ًبّ ٠ً٦ٗ اٌٛبٙ ٗتٞر٠ ُٞؿ ٝا اؿا٠ٗ ؿاُت٠ ٝ هجْ ام ا٧ٚ
ُٞؿ ُلت ٗبٜٛـ آٙ ٝررٞؿ ٛرـاكؿ. ؿه٨وربً ؿك     اٛـ ٠ً ث٠ كاعت٦ ٦ٗ ؿاكب ؿك ص٨ٚ ؿك ٗؼلٕ تؼو٨ت ٝ آماك ثـؽٞا١ب٠ٛ هلاك ُلكت٠  ٗل٧ـاٙ

ُٞؿ ُلت ثٌر٨بك   ًبؿ٦ُ ٦ٗ اٛـ، ٠ً ث٠ ماك كا تغْ٘ ًلؿ٥ٟ ؿكٝؽ ٝ كل٧ت ثٞرٞؿ آٗـ، ٗل٧ـاٙ ٗب تؼو٨ت ٝ آ ٨ٗبٙ ١لا٦ً ٠ً ث٠ٔ٨ًٞ
ٙ   اٛـ. ا٧ٚ ث٦ ٥ آٙ ثلآٗـٟ تٞما٠ٛ ثٞؿ، ٦ٓٝ آ٢ٛب ؿك ٦ٛ ا٧ٚ ٠ً ًبّ ام ػ٢ـٟ ٠ٜ٨ً ١رب٥ ٗؼ٘ر٦ٓٞ هربؿك ٨ٌٛرتٜـ ام      ٛظ٨ل اًرت! اٌٛرب

 ٥ آٙ ثلآ٧ٜـ. ػ٢ـٟ

ؾٞا١ٜـ ثب ٦ًٌ ظبٓ٘ب٠ٛ ككتبك ًٜٜـ، عت٦ اُل ٗلثٞٙ ثر٠  ؿا٨ٛـ اُل آ٢ٛب ؿك ص٨ٚ ثؾٞا١ٜـ اػتجبك ٦ًٌ كا ٗب٧غ ًٜٜـ، ٧ب اُل ث ُ٘ب ٦ٗ
٧ُٖٞ ٠ً ثـٙ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ام  ًِـ ٠ً آٙ ُؾْ كا ًلِٛٞٙ ًٜٜـ. آجت٠، ٗٚ ٦٘ٛ كئ٨ي ًِٞك ١ٖ ثبُـ ث٨ِتل ام ٠ً كٝم ّٛٞ ٦٘ٛ

تٞاٜٛرـ   ٝرر٠ ٛ٘ر٦   ١ر٨ش ١رب٥ ثرـ٢ٛبؿ ًرالً ثر٠      ػجبكت ؿ٧ِل، ؿ٨ْٓ آٙ ا٧ٚ اًت ٠ً آٙ اٌٛبٙ آ٘بى ٧ب كٞالؿ ًبؽت٠ ُـٟ اًت. ث٠
١ب  اٛـ ٝ ًٝب٦ٔ٧ ٠ً ام آ٢ٛب ثلا٥ تزبٝم ث٠ عوٞم اٌٛبٙ ١ب٦٧ كا ٠ً ؿك ّٛٞ تبك٧ؼ آٗٞؽت٠ ًٜٜـُبٙ كا ؿكى ًٜٜـ ٝ ت٘بٕ ٨ٛلَٛ تن٠٨ً

ب٥ ١ر  ًٜٜـُبٙ ًر٠ ؿٓجٌرت٦ِ   ٛٞك ٦ًٔ ؿكٗٞكؿ تن٠٨ً تٞاٛـ ًبكُل ثبُـ. آٙ ث٠ ٦ٗ ١ب٥ ٗؼ٦ٓٞ٘  اٛـ كوٚ ؿك ٗٞكؿ اٌٛبٙ اًتلبؿٟ ًلؿٟ
 ح٘ل اًت. ًٜٜـ ث٦ ؿ٥ٞ٨ٛ كا ك١ب ٦ٗ

اٛرـ ٝ ًٌرب٦ٛ ٝررٞؿ     ١ب٥ ٗؼ٦ٓٞ٘ كا ًٖ ٝ م٧بؿ ؿاُرت٠  ١ب٥ كٌل٥ اٌٛبٙ ًلؿٙ ١ٜٞم ١ٖ كٍٝ آجت٠، ؽ٦ٔ٨ ام ٗل٧ـاٙ ٗ٘ٚ تن٠٨ً
اٛرـ، ٝهتر٦    لؿٟتبم٦ُ ُلٝع ث٠ ت٘ل٧ٚ ًر  ػالٟٝ، ٗبٜٛـ ث٨ٌبك٥ ام ٗل٧ـاٙ رـ٧ـ ٠ً ث٠ اٛـ. ث٠ ٥ كب ًُٞب ٛجٞؿٟ اٛـ ٠ً ؿك ٜٗبٓؼ٠ ؿاُت٠

آ٢ٛب ٗإحل اًت. آٙ ثلا٥ ٗل٧رـا٦ٛ ًر٠     ًبؿ٦ُ ؿك ٨ُلٛـ، ٧ي ع٠ٔ٘ ٧ب ٧ي كِبك ث٠ آ٢ٛب ٛب٢ُبٙ ؿكٗوبثْ ا٧ٚ تلٝك ا١ل٦ٜ٘٧ هلاك ٦ٗ
اكٌبك ه٥ٞ اٌٛب٦ٛ ؿاكٛـ ٝاهؼبً تلًٜبى اًت. آٙ ٛلم تلٌل اٌٛب٦ٛ، ا٧ٚ ؿًت٠ ام ٗل٧ـاٙ كا ٗرـت٦ ًرلؿكُٖ ًرلؿ ٝ آ٢ٛرب ؿك ٝاهرغ      

٠ً ؽٞؿُبٙ ثب آكاَٗ ؿك ٗرٞكؿ ٌٗربئْ اٛـ٧ِر٨ـٛـ،     ٛـ ٠ً رل٧بٙ ص٠ ثٞؿ ٝ ام ص٠ هلاك ثٞؿ. اٗب پي ام مٗب٦ٛ، ثؼـ ام ا٧ٚٗتٞر٠ ِٛـ
٦ٓ ١ِٜز٦ ٝاهؼبً ص٠ ٛرٞع ُؾٔر٦   " "آ٧ب كبٓٞٙ ؿاكب ٝاهؼبً ص٨ن ؽٞث٦ اًت؟" "ًٜٖ؟ ثلا٥ ص٠ ٗٚ ؿاكب كا ٜٗبٓؼ٠ ٦ٗ"كٌل ًلؿٛـ، 

ترل ُرـٛـ ثرب ؽرٞؿ      ٥ تلٌل آكإ ا٧ٚ ُـ ٠ً ٝهت٦ آ٢ٛب آٗبؿٟ ٕ ٝ ًٜز٨ـٟ اٛـ٨ِ٧ـٛـ ٝ ٛت٨ز٠ث٨ٌبك٥ ؿكٗٞكؿ ا٧ٚ ٌٗبئْ آكا "اًت؟
ًٜر٨ٖ ٝررٞؿ    كٙ ٠ً ٗرب تن٨ًر٠ ٗر٦    -ُٚ -٨ًٜٖ ٧ي كب٥ كاًت٨ٚ اًت ٝ ٨١ش ٗٞكؿ اُتجب٦١ ؿك رٚ آٛض٠ ٗب ٜٗبٓؼ٠ ٦ٗ"ُلتٜـ، 

اٛرـ   ١ب٥ ُلٝك ؿك ا٧ٚ تؼو٨ت ٝ آماك اًرتلبؿٟ ًرلؿٟ   ٌٛب١ٙب٦٧ ٠ً آٙ ا ٛـاكؿ. ٝ ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل تٞاٌٛتٜـ ٗتٞر٠ ُٞٛـ ٠ً ت٘بٕ كٍٝ
 ؿاؿ. عت٦ ٦ٌ٧ ام آ٢ٛب ١ٖ عو٨وت ٛـاُت ٝ ت٘بٕ آ٢ٛب تٞٛئ٠ ثٞؿ. ٥ ًب٦ٔٗ ام ٨ُٜٜت كا ِٛبٙ ٦ٗ ؿكٝؽ ٝ اكتلا ثٞؿ ٝ ٗز٘ٞػ٠

ًر٠ كربٓٞٙ ُٞٛرَ     ا٧ٚ ٛٞك ٨ٌٛت. ُلتٚ پي ١ـف ام ا٧ٚ تؼو٨ت ا١ل٦ٜ٘٧ ص٠ ثٞؿ؟ آ٧ب ثلا٥ علظ كه٧ٖ ثٞؿ؟ ؿك عو٨وت آالً ا٧ٚ
١ب ام ٗٚ ٝ ٗل٧ـاٙ ٗٚ ؿك  ٥ ا١ل٧٘ٚ ٜٗتِل ُـ. ث٨ٌبك٥ ام اٌٛبٙ ت٢ـ٧ـ٥ ؿك ٗوبثْ كه٧ٖ ص٨ٚ اًت ؿكٝؽ ثنك٦ُ اًت ٠ً ث٠ٔ٨ًٞ

ٚ    "ٝاهؼبً صلا ا٧ٚ ص٨ن ؿك عبّ اتلبم اكتبؿٙ اًت؟"اٛـ ٠ً،  ا٧ٚ ٗٞكؿ ًإاّ ًلؿٟ ًر٠   آٙ كوٚ عٌبؿت ٧ي ؿٓوي اًرت. ثرلا٥ ا٧ر
آ٧ـ، ٧ب ُب٧ـ ثبٝك ًلؿَٛ ِٗرٌْ ثبُرـ،    ٛظل ٌٗؾلٟ ٦ٗ تٞاٛـ ٗلتٌت ص٨ٜٚ اػ٘ب٦ٓ ُٞؿ. آٙ عو٨وتبً ث٠ ٦ٗ َ ؿاكؿ، هـكت ؿك ؿًتبٛ

تٞاٛـ ثلا٥ ثِل٧ت اتلبم ث٨لتـ، ؿكًت ٨ٌٛت؟ ٦ٓٝ آٙ ٝاهؼبً اتلبم اكتبؿٟ اًرت. ا٧رٚ تؼو٨رت ٝ آماك اتلربم      ٦ٗ ص٠ِٛٞ ص٨ٜٚ ص٨ن٥ 
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ًٜرـ. آٙ   ك٥ٝ ٦ٗ ٥ ؽٞؿ، م٧بؿٟ ِ تـ٨٨ل ٗب٨١ت ؿاؿٟ ٠ً ا٧ٚ ؿٓوي ثب عٌبؿت كًـ، ثلا٥ ا٧ٚ ٛظل ٦ٗ اكتبؿٟ، ١ل صٜـ ٠ً ؿ٨لػوال٦ٛ ث٠
 ث٨ٜ٨ٖ. كا ٦ٗ ٥ اٌٛب٦ٛ آٙ تل٧ٚ ؿ٦ٔ٨ٓ اًت ٠ً ٗب ؿك ا٧ٚ ربٗؼ٠ ؿ٨ْٓ ا٦ٔٓ اًت. آٙ ٝاهؼ٦

اًت ٠ً  اكتـ ا٧ٚ ٞالً اتلبم ٦ٗاٛـام٥ ؿ٧ِل، ٧ي ُؾْ ؿكعو٨وت تٞاٛب٦٧ اٛزبٕ ؿاؿٙ ًبك ثب ا٨٘١ت٦ كا ٛـاكؿ. آٛض٠ ٗؼ٘ اٗب ام صِٖ
ًٜـ ٝ ًپي ٗٞرٞؿات پ٨ٔرـ ام اكٌربك ٛبپٌرٜـ اٝ ثرلا٥ ككرتٚ ٝ        اكٌبك ٛبُب٧ٌت ُؾ٦ٔ ؿك ثُؼـ ؿ٧ِل، ثب ٗٞرٞؿات پ٨ٔـ ثلؽٞكؿ ٦ٗ

پُٞربٜٛـ ٝ   ٥ ػ٘رْ ٗر٦   ًٜٜـ. ٝ ث٠ ا٧ٚ ٓٞكت ا٧ٚ ٗٞرٞؿات پ٨ٔـ ث٠ ا١ـاف ؽٞؿ ربٗر٠  اٛزبٕ ؿاؿٙ ًبك١ب٥ ٛبُب٧ٌت اًتلبؿٟ ٦ٗ
ٙ    ٥ اكٗبء آكم١ٝب٥ ٛبُب٧ٌت اكٌبك آ٢ٛب پ٨بؿٟ ٦ٗ ١ب٥ ؽٞؿ كا ث٠ ٠ٔ٨ًٝ لطٛ ١رب ام ًزبًرت؟ عربال     ًٜٜـ. ٝاهؼبً ِٜٗربء تلٌرل اٌٛرب

ًٜٜرـ ام   ١ب ام ًزبًت؟ ٠٘١ كٌل ٦ٗ ؿاِٜٛ٘ـاٙ ػو٨ـٟ ؿاكٛـ ٠ً تلاٍٝ اكٌبك اٌٛبٙ ام ٗـن اٝ ٨ٌٛت. پي ٝاهؼبً ِٜٗبء اكٌبك اٌٛبٙ
اٛـ ٝ تًٞٚ ؿكى ٜٜٗو٦ ؽٞؿُبٙ ثٞرٞؿ آٗـٟ اًت. اٗب ػٌ٘ٔلؿ آٙ ثر٠ ا٧رٚ    ٥ ٗؼ٦ٓٞ٘ كلا ُلكت٠ ربٗؼ٠ٌٗبئ٦ٔ اًت ٠ً آ٢ٛب ؿك 

اٛـ٧ِرـ، ؿك عو٨ورت ٗـرن اٝ ثر٠ آٙ ٌٗرئ٠ٔ ؿك مٗرب٦ٛ        ا٥ ٦ٗ ٥ اٛزبٕ ؿاؿٙ ٌٗئ٠ٔ ٓٞكت ٨ٌٛت. ٝهت٦ ٧ي اٌٛبٙ ٗؼ٦ٓٞ٘ ؿكثبكٟ
٥ مثربٙ   تلاٝؿ ٝ كوٚ تؼـاؿ م٧ربؿ٥ ًٔ٘ر٠ ثًٞر٠ٔ٨    ٠ ث٨لٝٙ ١٦ٖٗ مؿٙ ث ٝ ٌٗبئْ م٧بؿ٥ كوٚ ؿك ٧ي صِٖ ث٠  ٛٞال٦ٛ كٌل ٌٛلؿٟ

ؿا٨ٖٛ ٠ً اكتجب٦ٛ ٨ٗبٙ ف١ٚ ٧ي ُؾْ ٝ كبًتٞك١ب٦٧  ًٜٜـُبٙ ٠٘١ ٦ٗ آ٧ٜـ؟ ٗب تن٠٨ً آ٧ـ. پي كٌل١ب ؿه٨وبً ام ًزب ٦ٗ ث٨لٝٙ ٦ٗ
كا تغت ًٜتلّ ٗٞرٞؿات ؿ٧ِل اٛزبٕ ًٜـ، اٌٛبٙ ًبك١ب   تل٥ اكتجبٙ پ٨ـا ٦ٗ ؿك ثُؼـ١ب٥ ٗؾتٔق ٝرٞؿ ؿاكؿ، ٝ ٝهت٦ ث٠ ٌٗبئْ ثنكٍ

٥ آٙ ٨٘١ٚ اًت. ًٜظ ثـٙ اٌٛربٙ، آٙ ثرـ٦ٛ ًر٠     ؿ١ـ، ٠٘١ ؿ١ـ. ٝ اٝ كوٚ ٌٗبئْ كا ا٧ٜزب ثب ُلا٧ٚ ؿ٨ٛب٥ ثِل٥ اٛزبٕ ٦ٗ ٦ٗ
 پي ام تٞٓـ، ٌُْ ُلكت٠ ؿك ًْ ص٨ن٥ ٨ٌٛت.

إ. اٗب ٗز٘ٞػبً ؿك ارت٘بع  ُـٟ تؼل٧ق ًلؿٟ ١ب٥ اٛتؾبة ًلؿ٧ٖ ٗٚ ٌٗبئ٦ٔ كا ؿك ٗٞهؼ٨ت ٠ً ؿك ٗٞكؿ ثـٙ اٌٛبٙ ٓغجت ٦ٗ مٗب٦ٛ
 -ؿ١ٖ كب٥ ًبئٜبت اًت، آالط اًت ٠ً كب٦٧ ٠ً ٗٚ اٗلٝم اُبػ٠ ٦ٗ إ. ؿ٨َٓٔ ا٧ٚ ا٥ ؿك ٗٞكؿ آٙ ٓغجت ٌٛلؿٟ ٛٞك ٌُتلؿٟ ث٠

ئْ ِٗرؾْ ٧رب   ترٞاٖٛ ؿك ٗرٞكؿ آٙ ٌٗرب    كب ٝرٞؿ ؿاكٛـ، پي ٗٚ ٦٘ٛ -ًٜـ ٝ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ١٘نٗبٙ ثب آالط كب، ؿ٨ٛب كا آالط ٦ٗ
ؽّٔٞ ١ٌتٜـ، ٧ب ؿك ًٜغ٦ پب٨٧ٚ، ٧ب كوٚ ؿك ٗٞكؿ آ٢ٛب٦٧ ٠ً ؿك ؿاؽْ ؿ٨ٛرب٥   ١ب٥ ٧ٝوٟ ٠ً ؿك ربٗؼ٠ ث٨ِتل ام ٠٘١ ث٠ ٗٞهؼ٨ت

إ. ؿك  تٞاٙ ت٨ٗٞظ ؿاؿ. ثلا٥ ٨٘١ٚ، ؿك ٗرٞكؿ آ٢ٛرب ص٨رن٥ ِٛلتر٠     ُب٠ٛ ١ٌتٜـ ٓغجت ًٜٖ. ا٧ٚ ٌٗبئْ كا ؿك كب٥ ًبئٜبت ٦٘ٛ ٠ً
 إ. ٥ ٛبؿك٥ ٓغجت ًلؿٟ ١ب٥ اٛتؾبة ُـٟ ؿك ٗٞهؼ٨تٗٞكؿ ا٧ٚ ٌٗبئْ كوٚ 

١ب ٠ً ربٙ ٝ ١لت كٝط ؿاكٛـ ٝ ؿ٨لٟ، ًپي ؿٝ ػبْٗ ًبٓجـ عو٨و٦ اٌٛب٦ٛ ٝ آٛض٠ ٠ً پي ام تٞٓـ، تًٞٚ پرـك ٝ ٗربؿك    آجت٠ اٌٛبٙ
١ب٥ ثل٠ٜ١  ٠ تًٞٚ صِٖؿ١ٜـ ؿك ثُؼـ١ب٦٧ ً ١ب ٠ً ٧ي ٗٞرٞؿ اٌٛب٦ٛ كا ت٨ٌِْ ٦ٗ ا٧ٚ ػبْٗ -ؿك اؽت٨بك ُقاُت٠ ُـٟ ٝرٞؿ ؿاكٛـ

ُربٙ   تل ُـٙ تـك٧ز٦ ثـٙ ؽٞكٛـ ثبػج كُـ ٝ ثنكٍ ؿ٨لهبثْ كؤ٧ت ١ٌتٜـ ٝرٞؿ ؿاكٛـ. ٗٞاؿ٥ ٠ً اكلاؿ ػبؿ٥ ام ٛل٧ن تــ٠٧ ٦ٗ
٨ُلؿ ٝ ثؼـ ؿك ّٛٞ  ١ب٥ ٗؼ٦ٓٞ٘ ٌُْ ٦ٗ ٛبٜٗـ. ا٧ٚ رٌٖ اٌٛب٦ٛ پي ام تٞٓـ ؿك ثُؼـ ٗبؿ٥ اٌٛبٙ ١ب آٙ كا كُـ ٦ٗ ُٞؿ. اٌٛبٙ ٦ٗ

ُٞؿ. ث٠ ث٨ب٦ٛ ؿ٧ِل رٌٖ ٧ي اٌٛبٙ ٗؼ٦ٓٞ٘ ٠ً پري ام تٞٓرـ    ، اٝ پ٨ل ُـٟ ٝ ؽٞا١ـ ٗلؿ ٝ ام ث٨ٚ ككت٠ ٝ ث٠ ٗبؿٟ تجـ٧ْ ٦ٗمٛـ٦ُ
ـ          ٦ٗ ٠ً  ٥ ٛو٠٨ٔ اًت ٝ ت٢ٜب ص٨ن٥ ٌُْ ُلكت٠، كوٚ ٧ي ٠ٔ٨ًٝ  -تٞاٛرـ ؿك ٗـرن ثرـٙ ك٨ن٧ٌر٦ ٧ري اٌٛربٙ ٝررٞؿ ؿاُرت٠ ثبُر

آٝك٥ ُـٟ ؿك ّٛٞ كلآ٧ٜـ كُـ اًرت،   ب١ل٥ ٌُْ ُلكت٠ ُـٟ تًٞٚ تزلث٨بت ر٘غؿك ٝاهغ ػوب٧ـ ٝ تٔٞكات ظ -آٜالط تلٌل ث٠
اٛـ، آ٢ٛب ٛبهْ، ًربمٗبٙ   اكٌبك ٝاهؼ٦ ثـٙ ك٨ن٦ٌ٧ ص٨ن٥ ث٨َ ام ا٧ٚ ٨ٌٛتٜـ. اٗب ؽٞؿ ػوب٧ـ ٝ تٔٞكات ام ؽلؿٜٗـ٥ ت٨ٌِْ ِٛـٟ

 -ًٜـ، تلٌلٍ ػوال٦ٛ ٛؾٞا١رـ ثرٞؿ   ا ك١ب ٦ٗاٍ ك ٠ً ُؾ٦ٔ ٨٘ٗل ؽٞؿآُبٟ ا٦ٔٓ ؿاؿٟ ِٛـٟ ٝ پلت ٝ پال ١ٌتٜـ. ثٜبثلا٧ٚ ٝهت٦
ؿاٛرـ ًر٠ صر٠     كٝؿ. اٝ ٛ٘ر٦  آٙ ام ا٧ٜزب ث٠ آٛزب ؽٞا١ـ پل٧ـ، آٙ ام ٗغ٦ٔ ث٠ ٗغْ ؿ٧ِل ثـٝٙ ٨١ش اكتجب٦ٛ ا٧ٚ ًٞ ٝ آٙ ًرٞ ٗر٦  

ٝ ص٨ن١ب٦٧ كا ًر٠   ٧ٌـ٧ِل ٛـاكؿ ١ب ث٠ ًبك٥ اٛزبٕ ؿ١ـ. م٧لا اٝ ٦ٛٞ٘٘ٗ كا ثلا٥ كثٚ ؿاؿٙ ت٘بٕ آٙ ٠ً ًؼ٦ ؿاكؿ ص٠ ٧ُٞـ ٧ب ا٧ٚ ٦ٗ
ت٢ٜرب ػوب٧رـ ٝ    ًٜرـ ٛر٠   اٍ كا ك١رب ٗر٦   ًٜـ. ثٜبثلا٧ٚ ٝهت٦ ُؾ٦ٔ ٨٘ٗل ؽٞؿآُبٟ ا٦ٔٓ پي ام تٞٓـ ٌُْ ُلكت٠ ُـٛـ آٌُبك ٦ٗ

 ٧ُٜٞـ اٝ ٌِْٗ كٝا٦ٛ ؿاكؿ. ١ب ٦ٗ تٞاٛـ ٗناعٖ ُٞؿ. ثلا٥ ٨٘١ٚ اًت ٠ً اٌٛبٙ ٦ٗ تٔٞكات، ث٠ٌٔ ١ل٠ُٛٞ اٛالػبت ؽبكر٦ ٨ٛن 

ُٞؿ ا٧رٚ اًرت ًر٠ عٌربؿت      ٠ً ؿك ا٧ٚ ؿ٨ٛب٥ ثِل٥ آٌُبك ٦ٗ ٧ٚ ٗل٢ٕ٘ٞ اًت ٠ً ؿك ا٧ٚ تؼو٨ت ٝ آماك، ص٨ن٥ثٜبثلا٧ٚ ا٧ٚ ثـ
ُٞؿ، ٗٞرٞؿات پ٨ٔـ ثُؼـ١ب٥ ؿ٧ِل٥ ًر٠   ٦ٗ  ًبك ثلؿٟ ِ ثُؼـ١ب٥ ؿ٧ِل ث٠ ٥ ٗٞرٞؿات پ٨ٔـ ٛبپٌٜـ ُؾْ ُل٧ل ٛجٌت ث٠ ؿاكب ث٠ٔ٨ًٞ

ـ  ٛظ٨رل ثنكُر٦ اًرتلبؿٟ ٗر٦     آٝك ثر٦  ٥ ُلٕ ٠ام ا٧ٚ ؿٓوي ثـ٨ٜٛت ثلا٥ ثٞرٞؿ آٝكؿٙ ص٨ٜٚ عبؿح آٙ تؼو٨رت ٝ آماك ًرلؿٙ    -ًٜٜر
١ب٥ رؼْ ُرـٟ ١ٌرتٜـ.    اٛـ، ؿكٝؽ ٥ آٙ ؿًتب٧ٝن١ب٦٧ ٠ً ثلا٥ ؿك تِٜٜب هلاك ؿاؿٙ ٗب ث٢ب٠ٛ ًلؿٟ ؿ٨لٜٜٗو٦ پ٨ٔـ ٗل٧ـاٙ ؿاكب. ٠٘١
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ٚ  ٢ٛب٧ت م٧بؿ٥ ؿكٝؽ ث٦ُٞٛـ ٝ آ٢ٛب ٗوـاك  ١ب٥ تج٨ٔـبت٦ ربٗؼ٠ ٦ِ٘١ م٧ل ٛظل ا٧ٚ هـكت ١ـا٧ت ٦ٗ ٗب٨ُٚ آ٨ٗرن ٨ٗربٙ    ١ب٥ تر٨١ٞ
١رب كُرـ    اٛـ. ثب ٝرٞؿ ٗـلٗب٠ٛ ثٞؿٙ آٙ، ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٗ٘ٚ تغ٘رْ ًرؾت٦   ١ب٥ ٛوبٙ ؿ٧ِل ر٢بٙ ٜٗتِل ًلؿٟ ٗلؿٕ ص٨ٚ ٝ اٌٛبٙ
ؿبم تؼرـاؿ٥  ُٞٛـ. ؿك آ ُبٙ ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل ثبم ُـٟ ٝ ث٢تل آُبٟ ٦ٗ ١ب ثلا٥ ص٨ٌت، ثـ٧ٚ ر٢ت ف١ٚ اٛـ ٠ً ا٧ٚ ًلؿٟ ٝ ٗتٞر٠ ُـٟ

اٍ آٙ ُـ ٠ً آ٢ٛب ٛتٞاٌٛتٜـ ث٠ ٗب٨١ت ٝاهؼر٦   ١ب٥ اٌٛب٦ٛ ك١ب ٌٛلؿٟ ثٞؿٛـ ٝ ٛت٨ز٠ ام ٗل٧ـاٙ ١ٜٞم ؽٞؿ كا ام هٌ٘ت٦ ام ٝاثٌت٦ِ
١رب٥ ؽرٞؿ    ٥ ًبك٦ ه٥ٞ ٛجٞؿ، پي آ٢ٛب ثٜلف ٝاثٌرت٦ِ  ٠ً كٌل١ب٥ ٓبٓظ ٝ ؿكًت آ٢ٛب ث٠ اٛـامٟ ا١ل٧٘ٚ پ٦ ثجلٛـ ٝ ثؾبٛل ا٧ٚ

ا٥ ام آ٢ٛب ٠ً كبهـ ػوْ ٨ُٞ١بك ثٞؿ ٛ٘ب٧بٙ ُـ. اٗب ام ٛل٧ن ا٧ٚ تؼو٨ت ٝ آماك، ٗل٧ـاٙ ؿاكب ث٠ ًلُت  بثلا٧ٚ رٜج٨ًِ٠ـٟ ُـٛـ ٝ ثٜ
ك٦ُٜٝ تِرؾ٨ْ ؿ٨١رـ ٝ ؿك ٢ٛب٧رت هربؿك ثبُر٨ـ ًر٠        ثبٌُٟٞ تن٠٨ً ًلؿٙ پ٦ ثلؿٛـ ٝ ا٧ٚ ثبػج ُـ ٠ً ُ٘ب ٝاهؼبً ا١ل٧٘ٚ كا ث٠

اٛـ. عبال ٝهت٦ ٗل٧رـاٙ   تل ُـٟ ؿك ص٨ٚ ٠ً ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل ٗ٘ٚ تغْ٘ كِبك١ب پؾت٠ ؽّٔٞ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ث٠ -ؽٞث٦ اٛزبٕ ؿ٨١ـ ث٠
آرٜالط   ١ب كا ٝاؿاك ًٜٜـ ام ٨ٗبٙ ث٠ ُٞٛـ ؿ٧ِل ٗخْ آٙ اٝا٧ْ ث٠ ا٧ٚ ًبؿ٦ُ ٨ٌٛت ٠ً آٙ ؿاكب ؿك آٙ تؼو٨ت ثـؽٞا١ب٠ٛ ؿًت٨ِل ٦ٗ

ٙ   ٛب٨ٗـ؟ ًـإ تـ٨٨ل ؿا ٦ٗ "ٛـاٗت"تـ٨٨ل ٌٗؾلٟ ثِقكٛـ. ص٠ ص٨ن٥ كا  ١رب٥ ٨ٛري    ؿٙ؟ تـ٨٨ل ؿاؿٙ ث٠ ص٠؟ آ٢ٛب ١٘ر٠ ؿاكٛرـ اٌٛرب
٨ًٜـ آ٢ٛب كا ث٠ ص٠  ُٞٛـ. پي ًؼ٦ ٦ٗ ١ب٥ ٗؼ٦ٓٞ٘ ٦ٗ ٥ ؽٞث٦ ٝكا٥ اٌٛبٙ ١ب ُٞٛـ ٝ اٌٛبٙ ١ب٥ ؿ٨ٛب ٦ٗ ُٞٛـ، ث٢تل٧ٚ اٌٛبٙ ٦ٗ

ٚ    ٗرـت ؿ١رـ.   ٛب٨ٗـ؟ ا١ل٧٘ٚ ٝاهؼبً اٛٞاع ٌٗبئْ مٜٛـٟ كا اٛزربٕ ٗر٦   تـ٨٨ل ؿ٨١ـ؟ ص٠ ص٨ن٥ كا تـ٨٨ل ٦ٗ كا ُلرتٖ ًر٠:    ١رب پر٨َ ا٧ر
 ٠ً ث٠ ٦ٌ٨ٛ تزبٝم ًٜـ ثب٧ـ پ٨ٔـ ثبُـ. ١لص٨ن٥

١ب٥ ٢ًٚ ٠ً ا١ل٧٘ٚ كا م٧ل ٛلرٞف ؽرٞؿ    ٢ٖٗ ٨ٌٛت ص٠ ًبك٥، آٙ ٗٞرٞؿات پ٨ٔـ ًبك١ب كا ثب ثـتل٧ٚ ا٨ِٛنٟ اٛزبٕ ؿاؿٛـ، اٗب هـكت
ٚ   ٛظل ١٦ٗب٥ آ٢ٛب ص٨ٌت؟ ص٨ٜٚ ث٠  ١ب٥ ؽٞؿ كا ؿاكٛـ. ا٨ِٛنٟ اٛـ ٨ٛن ا٨ِٛنٟ ُلكت٠ ًر٠   آ٧ـ ٠ً آ٢ٛب ام آٙ ٗٞرٞؿات ؽج٨ج ثرلا٥ ا٧ر

ك٧رن٥ ُرـٟ ثِقاكٛرـ ًر٠ ٗل٧رـاٙ ؿاكرب ٗر٘ٚ تغ٘رْ          ًٜٜـ تب ثب ١ـك٦ ثلٛب٠ٗ ؿكٗٞكؿ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٝ ؿاكب پ٨ٔـ٥ ًٜٜـ اًتلبؿٟ ٦ٗ
ًر٠ ؿك   ثرلا٥ ُٜب١رب٦ٛ    ١ب كُـ ًٜٜـ ٝ ًٌب٦ٛ كا ٠ً ٨ٓبهت ٛـاكٛـ ٗل٧ـ ؿاكب ثبُٜـ عقف ًٜٜـ. ٝ ًپي آٙ ٗٞرٞؿات پ٨ٔـ كا ًؾت٦

اٛرـ.   ك٧ن٥ ًرلؿٟ  ١ب٥ ٢ًٚ ثلٛب٠ٗ اٛـ ام ث٨ٚ ثجلٛـ ٝ ًبئٜبت كا پبى ًٜٜـ. آٙ ص٨ن٥ اًت ٠ً هـكت ٗوبثْ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٗلتٌت ُـٟ
ؽٞا١ٜرـ   اًت ٠ً آ٢ٛب ؿك ا٧ٚ ٨ٗربٙ، ص٨رن٥ كا ًر٠ ٗر٦     ٛٞك ٨ٌٛت! ١ـف ٝاهؼ٦ ا٧ٚ آ٧ـ، ِٗل ٠ٛ؟ اٗب ا٧ٚ ٛظل ؽ٦ٔ٨ ُل٧لب٠ٛ ٦ٗ ث٠

كب ُـٙ ًبئٜربت اًرت. ٌٛرجت ثر٠      -٥ ًٞص٦ٌ ٨ٌٛت، ا٧ٚ ؿًتؾٍٞ آالط ث٨بٝكٛـ. ا٧ٚ تن٠٨ً ًلؿٙ ؿك ؿاؽْ ٗغـٝؿٟ ثـًت
٥ ُؾٔر٦،   ١رب٥ ؿاؽرْ تن٨ًر٠    تٞاٙ ٗوب٠ٌ٧ ًرلؿ ٝ ٝٗرؼ٨ت   ا٨٘١ت اًت، ٨١ش ص٨ن٥ كا ٦٘ٛ كب، ٠٘١ ص٨ن رن٦٧ ٝ ث٦ -آالط

لٛـ. ا٨٘١تر٦ ٛرـاكؿ ًر٠ ترب صر٠ اٛرـامٟ ًرٜظ ٧ري ٗٞررٞؿ ؿك ٨ٗربٙ           كب ٗٞكؿ ٗوب٠ٌ٧ هلاك ٨ُ -تٞاٜٛـ ثب آالط ؿكعبّ عبٗل ٦٘ٛ
كرب٥ ًبئٜربت    -ؽٞث٦ ٌٗتول ًٜـ، ؿك ؽٜل ؽٞا١ـ ثٞؿ ٝ ٗر٘ٚ آرالط   ١ب٥ ٢ًٚ ثبالًت، ١ل ٦ًٌ ٛتٞاٛـ ا٧ٚ اكتجبٙ كا ث٠ هـكت
ا٨ِٛنترل ام   ؿٛرـ. ١رلاى  ُ٘بك٥ ٠ً ثل م٨ٗٚ اكٌٜـٟ ُـٛـ ام ًٜٞط ؽ٦ٔ٨ ثبال٦٧ ثٞ ٠ً ٗٞرٞؿات ث٦ ٛٞك٥ ًبم٥ ؽٞا١ـ ُـ، ث٠ پبى

اٛـ ٠ً، آ٢ٛب٦٧ كا ٠ً   ٠ً ؿك ا٧ٚ ٌٗئ٠ٔ ُلًت ًلؿٛـ، ؿك ١ل ًٜغ٦ ٛظٖ ٝ تلت٨ت ؿاؿٟ ١ب٥ ٢ًٚ ؿك عب٦ٓ اًت ٠ً هـكت ٠٘١ ا٧ٚ 
 ؿاٌٛتٜـ ٗٞرٞؿات٦ ٠ً ٌٗتو٨٘بً ٌٗبئْ تلُبٙ هلاك ؿاكٛـ ام ث٨ٚ ثجلٛـ. آ٢ٛب آٙ كا اٛزبٕ ؿاؿٛـ صٞٙ ٦ٗ ؿك ٧ي ًٜظ ثالكب٠ٔٓ پب٨٧ٚ

اٛرـ   ٥ پ٨ٔـ ؿكٗوبثْ ؿاكب ٗلتٌرت ُرـٟ   اٛـ ؿ٨لٌٗ٘ٚ اًت ٠ً ثتٞاٜٛـ تبٝاٙ ُٜب١ب٦ٛ كا ٠ً ٗ٘ٚ ا٧ٚ عبؿح٠ ٛبُب٧ٌت٦ كا اٛزبٕ ؿاؿٟ
 ثپلؿامٛـ.

ٚ    ًٜـ. ام ؿ٧ـ آ٢ٛب٦٧ ِ ٗتٞا٦ٓ، تـ٨٨ل ٦ٗ عو٨وت ؿك ًٜٞط ثبالتل ًر٠   ِٛلٛرـ، آ٢ٛرب٦٧   تلُربٙ ٗر٦   ٠ً ام ًٜغ٦ ث٠ ٧ري ًرٜظ پرب٨٧
كا   ًبك ١ٌتٜـ، ا٧ٚ ؿ٨ْٓ آٙ اًت ٠ً صلا آ٢ٛب هٔـ ؿاكٛرـ آ٢ٛرب٦٧   آٜالط ث٠ ؿاكب ً٘ي ًٜٜـ ٦ِ٘١ ُٜبٟ ؿٛـ ٠ً ث٠ًل ك٧ن٥  ثلٛب٠ٗ

ِ ًٜظ ثربالتل، ٌٛرجت ثر٠     ًبك٥ ٝ ًٜتلّ ١ٌتٜـ امث٨ٚ ثجلٛـ، م٧لا آ٢ٛب ١ٖ ثل ٛجن ًٜزَ عو٨وت كب ؿكعبّ ؿًت -٠ً ؿك آالط
ِٛلٛـ   ، آ٢ٛب٦٧ ١ٖ ٠ً ٧ي ًٜظ ثبالتل ام ؽٞؿُبٙ هلاك ؿاكٛـ ث٠ آ٢ٛب ث٠ ١٘بٙ ٓٞكت ٦ٗؿاٜٛـ ٠ً اٛـ. اٗب ٦٘ٛ ؿاكب ٗلتٌت ُٜبٟ ُـٟ

ٛٞك پ٨ًٞت٠ ١ل ًٜغ٦ كا ًر٠ ؿه٨وربً ٧ري     ١ب٥ ٢ًٚ ث٠ م٨ٗٚ اكٌٜٜـ. ثٜبثلا٧ٚ آٙ هـكت ١٘بٙ ٌُْ ث٠  ٝ هٔـ ؿاكٛـ آ٢ٛب كا ٨ٛن ث٠
ؽٞا١ٖ. ٨١ش ٗٞرٞؿ٥ اًتغوبم ُلًت ؿك ا٧رٚ   ص٨ن٥ ٨ٌٛت ٠ً ٗٚ ٦ٗثلٛـ. اٗب آٙ  اٛـ ام ث٨ٚ ٦ٗ تل ام آ٢ٛب هلاك ُلكت٠ ًٜظ پب٨٧ٚ

إ ٝ ؿك ٗٞكؿ ا٧رٚ ٌٗربئْ ثرلا٥ آ٢ٛرب      اٛـ. اٗب ٗٚ ٗلتجبً ث٠ آ٢ٛب كب كا آٗٞمٍ ؿاؿٟ ٥ ؽٞؿُبٙ ُلًت ًلؿٟ كا ٛـاكؿ، اٗب آ٢ٛب ثب ا٨ِٛنٟ
ؽٞا١ٜرـ   ١ب٥ ٢ًٚ ث٠ آٙ ص٨رن٥ ًر٠ ٗر٦    هـكتًٜٖ. آجت٠ آٙ  ُؼٞك ٧ٌٌبٙ ككتبك ٦ٗ إ. ٗٚ ثب ت٘بٕ آٙ ٗٞرٞؿات ف٥ تؼل٧ق ًلؿٟ

ؿ١ٜـ، آ٢ٛب ا٧ٚ ٌٗبئْ  كع٘ب٠ٛ اٛزبٕ ٦ٗ ؿًت آٝكٛـ ٝاثٌت٠ ١ٌتٜـ. آ٢ٛب ا٧ٚ ٌٗبئْ كا ٜٗٔوبً ث٦ ؽٞا١ٜـ ث٠ اٛزبٕ ؿ١ٜـ ٝ آٛض٠ ٠ً ٦ٗ
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ٛٞك ًبٗرْ   ٚ ؿك اٛت٢ب ث١٠ب٥ ٢ً ٠ً ت٘بٕ آٙ هـكت ٛٞك٥ ؿ١ٜـ، ث٠ ٠ً م٧ل ٛلٞف ٗٞرٞؿات ثبالتل ام ؽٞؿ ١ٌتٜـ اٛزبٕ ٦ٗ كا ؿكعب٦ٓ 
 تًٞٚ ؽٞؿُبٙ امث٨ٚ ؽٞا١ٜـ ككت.

ًرلؿ.   ُـ، ٧ب عتر٦ ؿك ًرْ ؿك آٙ ُرلًت ٛ٘ر٦     كب ٦٘ٛ -ا٥ ٗناعٖ آالط ؽٞاًتٖ ا٧ٚ ثٞؿ ٠ً ٨١ش ٗٞرٞؿ مٛـٟ ص٨ن٥ ٠ً ٗٚ ٦ٗ
٥  ًرٜٖ، ثرلا٥ ١٘ر٠    ٥ًٞ ثبال كب كا آرالط ٗر٦   ًٜٖ ٝ ث٠ تل٧ٚ ٛو٠ٜ ُلٝع ٦ٗ ٥ اثتـا٦٧، پب٨٧ٚ كب ٝهت٦ ام ٛو٠ٜ -ؿكّٛٞ آالط

ُر٥ٞ   ٛؾٞا١ٖ ُقاُت ًر٠ پبًرؼ   --ا٧ـ  ٠ً صوـك ثـ ثٞؿ٧ـ ٧ب ص٠ اٛـامٟ ؿك ّٛٞ تبك٧ؼ ُٜبٟ ًلؿٟ ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٧ٚ --ٗٞرٞؿات 
٥ ٝرٞؿ ُ٘ب، ٧رب كٍٝ كٌرل ًرلؿٙ ١رل ٗٞررٞؿ،       تل٧ٚ ٛو٠ٜ تل٧ٚ ٛو٠ٜ تب ًٜغ٦ ٥ ؽٞؿ ثب٨ُـ. ام ٨ٌٗلًٌٝپ٦ اُتجب١بت ُقُت٠

عْ ؽ٨لؽٞا١ب٠ٛ اًت  ٠ كا پبى ؽٞا١ٖ ًلؿ. آالط ًلؿٙ ؿك اٗتـاؿ ٨ٌٗل٥ ام پب٨٧ٚ تب ثبال، آٙ ث٢تل٧ٚ كاُٟلٝع ؽٞا١ٖ ًلؿ ٝ ١٘
كب ٗلتٌت ُٜبٟ ٛؾٞا١ـ ُـ. صوـك  -ٝ عت٦ ٧ي ٗٞرٞؿ ١ٖ ًوٞٙ ٛؾٞا١ـ ًلؿ، عت٦ ٧ي ٗٞرٞؿ ١ٖ ؿك ٗوبثْ ؿاكب ؿك ا٧ٚ آالط

 ًٜٜـ. ٥ اٌٛب٦ٛ ا٧زبؿ ٦ٗ ًٜٜـ ٝ ا٧ٚ كبرؼ٠ كا ؿك ربٗؼ٠ پبكِبك٥ ٦ٗثٞؿ. اٗب ٠ٛ، آ٢ٛب ؿك اٛزبٕ ؿاؿٙ ا٧ٚ  آؼبؿٟ ٦ٗ كٞم

١ب٦٧  پق٧لٕ ٝ ٗٚ ت٘بٕ ا٧ٚ ثلٛب٠ٗ ػٜٞاٙ اًتبؿ ُ٘ب، ا٧ٚ ٌٗئ٠ٔ كا ٦٘ٛ ػٜٞاٙ ٗل٧ـاٙ ؿاكب، ٗب ٗؾبٓق ا٧ٚ تؼو٨ت ٝ آماك ١ٌت٨ٖ. ث٠ ث٠
ًر٠ ثؼ٘ر٦    ٛرٞك٥  اٛـ، ث٠ آ٨ٗن ُـٟ عت٦ ث٨ِتل رٜٞٙ ١ب٥ ٢ًٚ ًٜٖ. اٗب هـكت اٛـ تأ٨٧ـ ٦٘ٛ ك٧ن٥ ًلؿٟ ١ب٥ ٢ًٚ ٛلط كا ٠ً هـكت

ًٜٜـ ث٠ٌٔ عت٦ اؿٔت ثؼ٦٘ ام ٗٞرٞؿات ٝاال ١ٖ ؿك  اٝهبت كوٚ آٙ ٗٞرٞؿات ثـ٨ٜٛت ٨ٌٛتٜـ ٠ً ؿك ا٧ٚ تؼو٨ت ٝ آماك ُلًت ٦ٗ
ٙ اٛتؾربة  ؽٞا١ٜرـ ثلٝٛرـ ؽٞؿُرب    كب، ت٘بٕ ٗٞرٞؿات كا٦١ كا ٠ً ٦ٗ -ؽٞكٛـ. ٗ٘ٚ آالط ١ب٥ ٢ًٚ ث٠ صِٖ ٦ٗ ٨ٗبٙ آٙ هـكت

 ا٥ اًت ٠ً ؽٞؿُبٙ ؿك عبّ اٛتؾبة آٙ ١ٌتٜـ. ا٥ ٠ً ٝاهؼبً ت٘بٕ ٗٞرٞؿات ؿك ٗوبثَٔ هلاك ؿاكٛـ آ٧ٜـٟ ًٜٜـ. ٌٗئ٠ٔ ٦ٗ

١رب   اٛـ ٝ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٗ٘ٚ تغْ٘ ًؾت٦ ًبك ثلؿٟ ١ب٥ ؽٞؿ كا ؿك ا٧ٚ تؼو٨ت ٝ آماك ث٠ ا٧ـ آ٢ٛب ت٘بٕ ٨ٛلَٛ ٛٞك ٠ً ٗتٞر٠ ُـٟ ١٘بٙ
ًٜـ ؿك ؿاؽْ ٧ب ؽبكد ام ص٨ٚ ثبُـ، اُل ص٠ ١ٜٞم ١ٖ ث٨ٌبك٥ ام ٗٞرٞؿات ٝررٞؿ ؿاكٛرـ ًر٠ ًرالً تًٞرٚ       ٦٘ٛ اٛـ. كله٦ كُـ ًلؿٟ

اٛـ پي ؿ٧ِل ٗز٘ٞػبً ؿك ثُؼـ١ب٥ ؿ٧ِل تؼبؿ٦ٓ ث٨ٚ هـكت پ٨ٔـ٥ ٝ هـكت كاًت٦ ٝرٞؿ ٛرـاكؿ. ؿك ا٧رٚ    ُـٟ  تج٨ٔـبت ا١ل٧٘ٚ ُ٘لاٟ
اٛـ ٠ً هبؿك ٨ٌٛرتٜـ ام ؽٞؿُربٙ ؿكربع ًٜٜرـ.      ا٥ ك٨ًـٟ ٞرٞؿات پ٨ٔـ ث٠ ٛو٥٠ٜ هـكت كاًت٦ ث٨ِتل اًت. آٙ ٗ اكتجبٙ، ٗن٧ت ًل٠
ا٥ اًرت ًر٠ تًٞرٚ آٙ     ٛٞك ًٔر٦ كورٚ ثلٛبٗر٠    ٛظل ثلًٜـ، اٗب آٙ ث٠ ١ب٥ ُل٧ل ؿك ا٧ٚ ؿ٨ٛب ث٨ٌبك ا١ل٦ٜ٘٧ ث٠ ٌٗ٘ٚ اًت اٌٛبٙ

تب پب٧بٙ كاٟ ت٘ربٕ ٛؾٞا١رـ ًرلؿ. عتر٦ اُرل      إ ٠ً ا١ل٧٘ٚ تؼو٨ت ٝ آماك كا عت٦  ُـٟ اًت. ٗٚ هجالً ُلت٠  ١ب٥ ٢ًٚ ك٧ؾت٠ هـكت
٠ً كب ٢٨ًربٙ كا   ؿ١ـ. آٙ تب ٝهت٦ ١لٓٞكت ١ٜٞم ١ٖ اٗلٝم ًبك١ب٥ ٛبُب٧ٌت كا اٛزبٕ ٦ٗ ٌٗئ٠ٔ، كلؿا پب٧بٙ ثپق٧لؿ پي ا١ل٧٘ٚ ث٠

آٙ كرب   -ص٠ِٛٞ ثرـٝٙ آرالط   --ُٞؿ ؽٞؿ٥ ؽٞؿ ؿكًت ٦٘ٛ كب، آٙ ث٠ -آالط ٌٛلؿٟ اًت ث٠ ٨٘١ٚ ٓٞكت اًت. ثـٝٙ آالط
تٞاٛـ ؽٞة ُٞؿ؟ ًٖ كوٚ ٦ً٘ اًت، اُل ُ٘ب ثؾٞا٨١ـ ٠ً ٦ً٘ ٛجبُـ آٙ ػ٦ٔ٘ ٨ٌٛت. اُل ُ٘ب ثـ٧ٚ ٓٞكت ثر٠ آٙ تٞرر٠    ٦ٗ 

ًٜٜرـ ؿاُرت٠    ١ب٥ ُل٧ل ٠ً ؿاكب كا آماك ٝ اف٧ت ٦ٗ ١ب٥ پ٨ٔـ ٝ اٌٛبٙ ٠ُٛٞ ؽ٨بّ ثب٦ٔٛ ؿك كاث٠ٜ ثب آٙ هـكت ٨ًٜـ پي ٗب ٛجب٧ـ ٨١ش
 ثب٨ُٖ.

مٝؿ٥ ثلُناك ًٜـ. اُرل ا٧رٚ    ٥ ؽٞؿ كا ث٠ ؽٞا١ـ ُبٛنؿ٨٘١ٚ ًِٜلٟ عنة ٨ًٌٛٞ٘ت ص٨ٚ ٦ٗ"اؽ٨لاً ث٨ٌبك٥ ام ٗل٧ـاٙ كٌل ًلؿٛـ: 
٥ َٜٛ ٛواؿ ثِل، ثلًٜبك ُٞؿ، آ٧ب ٛبٕ ٨ٛي ؿاكب٥ ٗب ٛجب٧ـ ؿٝثربكٟ ثلهرلاك ُرٞؿ؟ صر٠ ًٌر٦       ٥ ا١ل٧٘ٚ ؿك ص٨ٚ، ا٧ٚ ٗب٠٧ ًلؿًت٠

٥ ٗؼ٘ر٦ٓٞ اُرتجبٟ    ا٧ٚ ٛلم تلٌل ؿك ا٧رٚ ربٗؼر٠   "ثٞؿ؟ ٛبؿاٙ ٦ٗ آ٥ٙ  ـ ٝ ص٠ ٦ًٌ ث٠ اٛـامٟؽٞاًت ٝاكث آٙ ٌٗئ٨ٓٞت ثبُ ٦ٗ
َٜٗ آ٧ٜـٟ ٝ  ٨ٌٛت، اٗب ؿك اكتجبٙ ثب ٧ي تن٠٨ً ًٜٜـٟ ٓغ٨ظ ٨ٌٛت. ثب ا٧ٚ ؿاكب٦٧ ٠ً ٝرٞؿ ؿاكؿ، ص٠ِٛٞ ث٨ٌبك٥ ام ؽـا٧بٙ ثنكٍ

اٛـ تٞاٌٛتٜـ ث٠ ٧ي اٌٛبٙ ٗؼ٦ٓٞ٘ ا٨ٗـ ثجٜـٛـ؟ آ٧ب ٗب ثر٠   ؽت٠ ُـًٟلؿٙ ؿاكب ًبؽت٠ ٝ پلؿا َٜٗ ؿاكب ٠ً ٗ٘ٚ تن٠٨ً ٗل٧ـاٙ ثنكٍ
تٞاٜٛـ ًلُٛٞت ؽـا٧بٙ كا ًٜتلّ ًٜٜـ؟ اٗب ٗل٧ـاٙ ؿاكب٥ ث٨ٌبك٥ ؿاك٧ٖ ٠ً ث٠ ا٧ٚ ٓرٞكت   ١ب ٦ٗ ٨ًٜٖ؟ آ٧ب اٌٛبٙ ؽٞؿ ا١بٛت ٦٘ٛ

٥ ُؾ٦ٔ آ٢ٛرب   ا٥ ؿك ٗٞكؿ تن٠٨ً ٚ ٌٗئ٠ٔٓٞكت كٌل ًٜٜـ، آٙ كو ًٜٜـ. ٌٗئ٠ٔ م٧بؿ ٢ٖٗ ٨ٌٛت اُل ٧ي ٧ب ؿٝ ٛلل ث٠ آٙ كٌل ٦ٗ
آ٧ـ؟ آٙ ٧ري ٗناع٘رت ٝ    تل٥ ام ٗل٧ـاٙ ؿاكب پ٨َ ٦ٗ اًت. اٗب اُل ٠٘١ ث٠ آٙ ٓٞكت كٌل ًٜٜـ، ص٠ ٗٞهؼ٨ت٦ ثب ٧ي ُلٟٝ ثنكٍ

ؿٛرـ  ١ب٥ ٢ًٚ كٌرل ًل  كا ؿ٧ـٛـ. هـكت ١ب٥ ٢ًٚ ٨ٛن آٙ تٞاٛـ اربمٟ ؿاؿٟ ُٞؿ. ٗٚ ؿ٧ـٕ ٝ آٙ هـكت ٝاثٌت٦ِ رـ٥ اًت. آٙ ٦٘ٛ
 ٥ عنة ٨ًٌٛٞ٘ت ص٨ٚ ثـتل ُٞؿ. ٥ ُبٛنؿ٨٘١ٚ ًِٜلٟ پي آ٢ٛب ًبك٥ ًلؿٛـ ٠ً ٛت٨ز٠"٦ً٘ ٓجل ًٚ، ا٧ٚ ؿ٧ِل ص٨ٌت؟ "
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١ب٥  اكتـ عبْٓ كٌل١ب٥ ٗل٧ـاٙ ؿاكب اًت. اُل ص٠ آٙ هـكت ٥ ٗؼ٦ٓٞ٘ اتلبم ٦ٗ هجالً ُلتٖ ٠ً ت٘بٕ ٌٗبئ٦ٔ ٠ً اٗلٝمٟ ؿك ربٗؼ٠
ب آٙ ف٨ٜ١ت كا ٛـاُت٠ ثب٨ُـ، پي آٙ، ا٧ٚ تلكٜـ كا ثلا٥ ارلا ٛؾٞا١ـ ؿاُت. ٝهت٦ اكٌبك ؿكًت ٢ًٚ ٝاهؼبً ٝرٞؿ ؿاكٛـ، اٗب اُل ُ٘

٥ ٗؼ٦ٓٞ٘ ٝاهؼبً ام ٛبٕ ؿاكرب٥   تٞاٜٛـ ًبك٥ ام پ٨َ ثجلٛـ. اُل ٦ًٌ ؿك ربٗؼ٠ ١ب٥ ٢ًٚ ٦٘ٛ ٥ ًبك٦ ه٥ٞ ثبُـ هـكت ُ٘ب ث٠ اٛـامٟ
ا٧رـ ًر٠ ا٧رٚ ُرؾْ كا ؿك صر٠       ١ب ا٧ٚ كا اٛزبٕ ؿ١ٜـ اٗب ث٠ ا٧ٚ كٌل ًلؿٟ ٥ ع٨خ٨ت ًٜـ ث٠ ٌٗئ٠ٔ ث٨ٜـ٨ِ٧ـ، ُب٧ـ اٌٛبٙ ٗب اػبؿٟ

كرب   -٥ ُر٘ب ٝ آرالط   ٥ تن٠٨ً ٗٞهؼ٨ت ثبال٦٧ ثب٧ـ هلاك ؿ١ٖ؟ آ٧ب ؿكًت ٨ٌٛت؟ ُ٘ب تن٠٨ً ًٜٜـٟ ١ٌت٨ـ ٝ ت٘بٕ تـ٨٨لات ث٠ٔ٨ًٞ
ؿًرت ؽٞا٨١رـ آٝكؿ،    ٧ـ ٝ ت٘بٕ ص٨ن١ب٦٧ ٠ً ثر٠ ا ث٨ٚ ُـٟ ا٧ـ ٝ ث٠ آٙ كُٝٚ ُٞؿ؛ ت٘بٕ ٌٗبئ٦ٔ ٠ً ؽٞؿتبٙ اػتجبك ثؾ٨ِـٟ اٛزبٕ ٦ٗ
١ب٥ ٢ًٚ ثتٞاٜٛـ ثلا٥ ٗب اٛزبٕ  ُٞؿ. ٜٗٔوبً ث٠ ؽـٗبت٦ ٠ً هـكت ؿاك٧ـ ا٧زبؿ ٦ٗ ؽٞؿتبٙ هـٕ ثل٦ٗ ١ب ؿك ٨ٌٗل٥ ٠ً ُ٘ب  ت٘بٕ ا٧ٚ

ٙ  ُ٘ب٥ ٗؼ٦ٓٞ٘ ثتٞاٛـ ث٠ ٗب ً٘ي ًٜـ كٌل ٨ٌٜٛـ. ا٧ٚ  ٠ً ربٗؼ٠ ؿ١ٜـ ٧ب ا٧ٚ ٥ ٗؼ٘ر٦ٓٞ كا ٛزربت    ١رب٥ ربٗؼر٠   ١ٌت٨ـ ٠ً اٌٛرب
 ؿ٨١ـ! ُؼٞك كا ٛزبت ٦ٗ ١ٌت٨ـ ٠ً ٗٞرٞؿات ف٥ ُ٘بؿ٨١ـ ٝ  ٦ٗ

ا٧ـ، ٌِْٗ اًت ٠ً ام ٗترأحل ُرـٙ ام اكٌربك     ١ب ثٞؿٟ ٥ ٗؼ٦ٓٞ٘ م٧لكِبك ؿُٞاك٥ ا٧ـ ٧ب ؿك ربٗؼ٠ ؽٞاٟ ٗٞكؿ تؼو٨ت ٝ آماك ٝاهغ ُـٟ
كب:  -ُٞٛـ، اٗب م٧بؿ ث٠ آٙ ٨ٜٛـ٨ِ٧ـ. ٗل٧ـاٙ آالط ل ٦ٗاٌٛبٙ ػبؿ٥ ارتٜبة ًلؿ، ثٜبثلا٧ٚ ثؼ٦٘ ام كٌل١ب٥ ٗؼ٦ٓٞ٘ اٌٛب٦ٛ ظب١

كب پ٨َ ككت٠ اًت، ص٠ ص٨ن٥ ٝرٞؿ ؿاكؿ ٠ً ٗب ١ٜٞم   -كؼالً آماك ٝ اف٧ت ث٠ ا٧ٚ ٗلع٠ٔ ك٨ًـٟ ٝ ؿاكب اًٜٞٙ تب ا٧ٚ ٗلع٠ٔ ؿك آالط
ك٧رن٥ آ٢ٛرب    آٙ ٗٞرٞؿات پ٨ٔرـ ٝ ثلٛبٗر٠   ا٧ـ؟ پي ٝهت٦ ث٠ ٛٞك ٝاٗظ ٛـ٧ـٟ ٥ ؽٞؿ كا ث٠ اًٜٞٙ آ٧ٜـٟ ١ٖ ام آٙ ثتل٨ًٖ؟ آ٧ب ُ٘ب ١ٖ

تٞا٨ٛـ ؿك ٗوبثْ آ٢ٛب ا٧ٌتبؿ٦ُ ٨ًٜـ، آ٢ٛب كا ًٜربك مؿٟ   ٥ ًبك٦ ه٥ٞ ثبُـ، ٦ٗ ٠ً اكٌبك ٓبٓظ ُ٘ب ث٠ اٛـامٟ ُٞؿ، تب مٗب٦ٛ ٗلثٞٙ ٦ٗ
١رب٥ ٗؾتٔلر٦ ؿك ٗرٞكؿ     ١٠ِب٥ ٗؼ٦ٓٞ٘ ؿك ٗوبثْ ا٧ٚ ٌٗبئْ هلاك ؿاك٧ـ، اُل ص٠ اٛـ٧ ٝ ٛبا٨ٗـ ًبم٧ـ. اٗب ٝهت٦ ُ٘ب ؿك ٨ٗبٙ اٌٛبٙ

  ا٧ٖ ٠ً هٌ٘ت٦ ام اكٌبك اٌٛب٦ٛ آ٢ٛب ٛ٘ب٧ربٙ ُرـٟ   ١ب٥ ٗتلبٝت ؿاُت٠ ا٧ـ ٝ عت٦ ٗب ُب٧ـ اكلاؿ م٧بؿ٥ ثب آُب٦١ ٌٗبئْ ٝ ٗٞاكؿ ؿاُت٠
بت ُ٘ب ث٠ ؿاكب، ٛزر   اًت ٠ً ؿك كٝٛـ تن٠٨ً ٝ كُـ ًلؿٙ، ا٧ٚ ٨ٌٗل اػتجبك ثؾ٨ِـٙ  ؽبٛل ا٧ٚ اًت، پي آٙ ؿ٨لٜٗتظلٟ ٨ٌٛت. ث٠

ٚ    ٥ًٞ ً٘بّ ٢ٛب٦٧، ٝاهؼبً ؿُٞاك اًت. ٌٛت٠ ُؼٞك ٝ ككتٚ ث٠ ؿاؿٙ ٗٞرٞؿات ف٥ ًر٠ ص٨رن٥ كا    ٥ ٨ًٔـ٥ ا٧ٚ اًت ًر٠ ثؼرـ ام ا٧ر
 ؽٞث٦ ثلؿاك٧ـ. ٗتٞر٠ ُـ٧ـ، ١ل هـٕ كا ث٠

ٛظل ٗرٚ اُرل    ًٜٜـ. اٗب ث٠ ا ا٥ پ٨ـ ؽٞا١ب٠ٛ عْ ٨ٛي تٞاٜٛـ كاٟ اٛـ ٦ٗ إ ٠ً ت٘بٕ ٗٞرٞؿات٦ ٠ً ؿاكب كا ٗٞكؿ آماك ٝ اف٧ت هلاك ٛـاؿٟ ُلت٠
ُـٛـ، كوٚ ٌٗرئ٠ٔ ا٧رٚ    ثٞؿ. هٜؼ٦ ثٞؿ ٠ً آ٢ٛب ظب١ل ٦ٗ كب ٦٘ٛ -ت٘بٕ ٗٞرٞؿات ًبئٜبت ث٨ٌبك ؽٞة ثٞؿٛـ ؿ٧ِل اعت٨بد ث٠ آالط

ع ُلكتٜـ. ثٜبثلا٧ٚ آٙ ٌٗئ٠ٔ آمٗب٦ِ٧ كا ثلا٥ ٗل٧ـاٙ ؿاكب٥ ٗب ا٧زبؿ ًلؿ. ٨٘١ٚ ٝ ثي. ا٧ٚ ٧ي ٛٞ ثٞؿ ٠ً ص٠ ٦ٌُٔ ث٠ ؽٞؿ ٦ٗ
ك٧ن٥ ٨ًٌت٘بت٨ي ًر٠ ام   ، ا٧ٚ ثلٛب٠ٗ ك٧ن٥ ؿه٨ن ١ب٥ ٢ًٚ، ا٧ٚ ثلٛب٠ٗ ك٧ن٥ هـكت ِ ٛج٨ؼ٦ اًت، اٗب ا٧ٚ ٌُْ ام ثلٛب٠ٗ ُل٥ رٟٔٞ

٨ًٜرـ كورٚ    ا٥ ٛـاكؿ. ا٧ٚ كٛذ ث٨ٌبك ثنكٍ ٝاهؼبً ؽ٦ٔ٨ ػظ٨ٖ اًت، آٛض٠ ُر٘ب تزلثر٠ ٝ ؿكى ٗر٦    ثبال تب پب٨٧ٚ اٗتـاؿ ؿاكؿ، ًبثو٠
ٛرٞك ػ٨٘ور٦ تٌربٙ     ث٨ٜٖ ا٧ٚ اًت ٠ً آٙ ثلا٥ ٗٞرٞؿات ًْ ػربٖٓ ثر٠   ١ب اًت، اٗب ص٨ن٥ ٠ً ٗٚ ٦ٗ اٌٛبٙ ٥ ؿك ربٗؼ٠  ا٥ رٟٔٞ

٧ُٖٞ ٗتٞر٠ ِٛٞؿ، اٗب ٝهت٦ آٙ ٛ٘ب٧َ كا ثج٨ٜـ، آٛزب٦٧ ٠ً ٨ًبكات ػربٖٓ ثبمًربم٥    ؿ١ٜـٟ اًت. ُب٧ـ ثِل٧ت آٛض٠ كا ٠ً ٗٚ ٦ٗ
 (ت٧ِٞنٗب ثلًـ، پي ٠٘١ ص٨ن كا ثبٝك ؽٞا١ٜـ ًلؿ. )  ٨ُل٥  ُقكاٜٛـ ٝ آٙ ث٠ ًٜظ كاٟ ٥ ؽٞؿُبٙ كا ٦ٗ ؿٝثبكٟ

اٛـ ٝ ام ٛل٧رن تغ٘رْ    ٛٞك ٦ًٔ ؽ٦ٔ٨ ؽٞة اٛزبٕ ؿاؿٟ كب، ٗل٧ـاٙ ؿاكب ث٠ -٥ آالط ٠ً اؽ٨لاً ُلتٖ، ؿك ٦ٛ ت٘بٕ ؿٝكٟ ٛٞك٥ ١٘بٙ
كرب، ثرلا٥ ٛزربت ٗٞررٞؿات     ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب ؿك ٛرّٞ اػتجبكثؾِر٦ ثر٠     اٛـ. ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٧ٚ ١ب ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل كُـ ًلؿٟ ًؾت٦

ا٥ اًرتلبؿٟ   ٨ًٜرـ، ٧رب ام صر٠ ُر٨ٟٞ     ٠ً ُ٘ب ص٠ اٛـامٟ ً٘ي ٦ٗ ًٜٜـ ٝ ثـٝٙ ؿك ٛظل ُلكتٚ ا٧ٚ  ُؼٞك ام ص٠ ك٦ُٝ اًتلبؿٟ ٦ٗ ف٥
ك٧ٝـ ٝ ث٢تل ٝ ث٢ترل ٝ ثرب ؽلؿٜٗرـ٥ ث٨ِرتل ٝ      ثؾ٨ِـ ٝ ؿك ٨ٌٗل آٌُبك ًلؿٙ عوب٧ن ث٠ پ٨َ ٦ٗ ُ٘ب كب كا اػتجبك ٦ٗ --٨ًٜـ  ٦ٗ

٨ًٜـ. ُب٧ـ ث٨ٌبك٥ ام ٗل٧رـاٙ ٗرب هرجالً ا٧رٚ كا      ٨ًٜـ. ث٠ ػٜٞاٙ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ثب ٧ٌـ٧ِل ث٢تل ٝ ث٢تل ١ٌ٘بك٥ ٦ٗ ٥ ػْ٘ ٦ٗث٨ِتل
كًـ ٝ پري ام   ٛظل ٦ٗ ُلا٠ٛ ث٠ ًٜٜـ ٝ ؿبٓجبً پلؽبٍ ؿ١ٜـ ثغج ٦ٗ ٠ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب ًبك٥ كا ثب١ٖ اٛزبٕ ٦ٗ اٛـ ٠ً مٗب٦ٛ تزلث٠ ًلؿٟ

ُرقاكؿ. اٗرب ام    ٥ ثنكٍ ُ٘ب ٠ً اػتجبك ثؾ٨ِـٙ ث٠ كب اًرت احرل ٗر٦    ُٞؿ عت٦ ك٥ٝ ٝظ٨ل٠ ب ٛ٘ب٧بٙ ٠ً٦ٗ كٌل١ب٥ اٌٛب٦ٛ ُ٘ ا٧ٚ
١ب ً٘تل عبؿ  ُل٥ ٠ً آُب٦١ ُ٘ب ام كب ث٢تل ُـٟ ٝ كٌل١ب٥ اٌٛب٦ٛ ُ٘ب ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل ًب١َ ٧بكت٠، ا٧ٚ ٌٗبئْ ٝ ا٧ٚ رٟٔٞ آٛزب٦٧

اًت ٠ً آٙ هٌ٘ت ًٞصي ام ص٨ن١ب٥ پبى ِٛرـٟ ؿك ًرٜظ اٌٛرب٦ٛ     ل ا٧ٚؽبٛ آ٧ـ؟ ٝاهؼبً كوٚ ث٠ اٛـ. پي صلا ثغج پ٨َ ٦ٗ ُـٟ
ؿا٨ٛـ ٠ً كب ؽرٞة اًرت ٝ    ٥ ًبك٦ ه٥ٞ ثبُٜـ آٙ هـكت٦ ٛـاكؿ. ُ٘ب ٠٘١ ٦ٗ ُ٘ب كؼبّ ١ٌتٜـ. اٗب ٝهت٦ اكٌبك ٓبٓظ ُ٘ب ث٠ اٛـامٟ
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-ُؼٞك ٝ اػتجبك ثؾ٨ِـٙ ث٠ كرب  ؿات ف٥كا اٛزبٕ ؿ٨١ـ، ػل٠ٗ ًلؿٙ ٛزبت ث٠ ٗٞرٞ ُ٘ب ثب٧ـ آٙ --٠ً ثب٧ـ ام كب ٗغبكظت ٨ًٜـ ا٧ٚ
ًٜـ. پي ا٧رٚ ثبػرج آُرلت٦ِ     ٥ ًبك٦ ٛجبُـ، اكٌبك اٌٛب٦ٛ ُ٘ب ثب آٙ تـاؽْ پ٨ـا ٦ٗ ثٜبثلا٧ٚ ٝهت٦ اكٌبك ؿكًت ُ٘ب ث٠ اٛـامٟ -

ـ ثر٠  ٠ً ثلؽر٦ ام اكرلاؿ اػتوربؿ ؿاكٛرـ ًر٠ ثب٧ر       ا٥ ٠ً ػٞا٦ٔٗ ٗخْ ا٧ٚ ُٞؿ، عت٦ تب ٛو٠ٜ ُ٘ب ؿكًت ٗخْ ٧ي اٌٛبٙ ٗؼ٦ٓٞ٘ ٦ٗ
آٝكؿ ٠ً ٛجب٧ـ ٨ٗبٙ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٛ٘ب٧بٙ  ٝرٞؿ ٦ٗ ١ب٦٧ كا ث٠ ًٜـ، ثٜبثلا٧ٚ ٗٞهؼ٨ت ١ب٥ ؽٞؿ، ا٧ٚ ٧ب آٙ، پب٧جٜـ ثبُٜـ كا ا٧زبؿ ٦ٗ ا٧ـٟ

 ا٧ـ. ًٜـ ٠ً ُ٘ب ث٨ِتل كُـ ًلؿٟ ا٧ـ ٝ آٙ حبثت ٦ٗ ُٞؿ. ُ٘ب ا٧ٚ اٝاؽل ٌٛجتبً ؽٞة ػْ٘ ًلؿٟ

ثنكٍ ١ٖ ًالً ٌٗبئْ م٧بؿ٥ ؿاكٛـ ٠ً اعت٨بد اًت ثب ٧ٌـ٧ِل ثغج ٝ ١ٌ٘بك٥ ًٜٜـ؟ ثٞؿا  ث٨ٜبٙ ؿاٌٛت٨ـ ٠ً كُٝٚ ؿكعو٨وت آ٧ب ٦ٗ
٥ َُٜ تبتبُبتب١ب ٝرٞؿ ؿاكؿ. ٧ب ث٠ ٌُْ ؿ٧ِل٥ ث٨بٙ ٨ًٜٖ، ام ث٨ٚ پبؿُب١بٙ  ١ب٥ كٝؿؽب٠ٛ ك٧نٟ ُب٨ًب٦ٛٞٗ ُلت ٠ً ث٠ تؼـاؿ ًَٜ

٥ ُٜرَ ١ٌرتٜـ. آ٧رب آٙ تؼرـاؿ ً٘ر٦       ١ب٥ كٝؿؽب٠ٛ ك٧نٟ تؼـاؿ ١ًَٜب، ؽـا٧ب٦ٛ ٠ً ام ٛٞع ثٞؿا ١ٌتٜـ ث٠ ت٢ٜب٦٧ ث٠  كب ؿك آً٘بٙ
اٛرـ؟   ا٥ ٠ً اٝ ؿك ٗٞكؿٍ ٓغجت ًلؿ كوٚ ص٨ن٥ ثٞؿ ٠ً اٝ تٞاٌٛت ؿك اه٨ٖٔ ؽٞؿ ثج٨ٜـ. پي ؽـا٧بٙ ؿ٧ِرل صِٞٛر٠   اًت؟ ٌٗئ٠ٔ

اع ٗتلبٝت٦ ام ؽـا٧بٙ ٝرٞؿ ؿاكٛـ، ُ٘بك ٝ اٛٞ ثٞؿا١ب ؿك ػبٖٓ كوٚ ٧ي ٛٞع ام ؽـا٧بٙ ١ٌتٜـ، ٝ تؼـاؿُبٙ ؽ٦ٔ٨ م٧بؿ ٨ٌٛت. تؼـاؿ ث٦
ؽٞاًتٜـ ١ِٜبٕ اٛزبٕ ؿاؿٙ ًبك١ب ثب  ٢ٛب٧ت م٧بؿ٥ ٝرٞؿ ؿاكٛـ. اُل آ٢ٛب ٦ٗ هـك م٧بؿ ٠ً ُ٘بكٍ آ٢ٛب ٛبٌٗ٘ٚ اًت. ٗٞرٞؿات ث٦ آٙ

، ًر٠  ٥ آّٞ ؽٞؿ ٝ ؿكى ؽٞؿ ام ؿ٨ٛرب كا  ث٨ٚ، ٗز٘ٞػ٠ ٠ً ١ل ٗٞرٞؿ كُٝٚ ُـ، ثلا٥ ا٧ٚ ١ٖ رل ٝ ثغج ًٜٜـ ٌِْٗ ثنك٦ُ ٦ٗ
ؿ١رـ.   ٥ ص٨ن١ب٥ ؽرٞؿٍ كا ُرٌْ ٗر٦    كا اػتجبك ثؾ٨ِـٟ اًت ؿاكؿ ٠ً ٗز٘ٞػ٠ ث٨ٚ ُـٟ ٝ آٙ ؿك ؿاؽْ كب٥ ٢٨ًبٙ ث٠ آٙ كُٝٚ

ٚ   "اعٌبٕ، ت٘لًن، ؽلؿ"ٛٞك ٗخبّ ثٞؿا ُب٦ٛٞٗٞ٨ً، ٗز٘ٞػ٠ ص٨ن١ب٥ ؽٞؿٍ  ث٠ ثر٨ٚ ثرنكٍ ٝ ١رل     ٛب٨ٗـٟ ُـ. ثٜبثلا٧ٚ ١رل كُٝر
ًلؿٛـ، آٙ ٛجب٧ـ ٧ي كبرؼ٠ ثبُـ؟ ا٧ٚ  ؿ٨ٛب كا ؿاكؿ. پي اُل آ٢ٛب ُلٝع ث٠ رل ٝ ثغج ٥٦ٗ ؿكى ؽٞؿ ام  ٗٞرٞؿ٥ ؿك ػبٖٓ ٗز٘ٞػ٠

 ٛٞع ٌٗبئْ ؿك ٌٗب٦ٛ ٠ً آ٢ٛب ١ٌتٜـ ٝرٞؿ ٛـاكؿ.

ٛرٞك   ٢ٛب٧ت م٧بؿ، ظلك٨ت پرق٧لٍ ٗٞررٞؿات ؿ٧ِرل ٝ ثر٠     پي ٝٗؼ٨ت ف٦ٜ١ آ٢ٛب ص٠ِٛٞ اًت؟ آ٢ٛب ثلؿثبك ١ٌتٜـ، ٧ي تغْ٘ ث٦
تربٙ ثر٠ آٙ ٛبئرْ     ت ؿ٧ِل اٛـ٨ِ٧ـٙ. ا٧ٚ ص٨ن٥ اًت ٠ً ث٨ٌبك٥ ام ُر٘ب ١ٜرٞم ؿك ٛر٦ مٗربٙ تن٨ًر٠     ٛظل ٗٞرٞؿا ٝاهؼ٦ ام ٛو٠ٜ

ُرتبثٜـ   ا٥ ؿاكؿ آ٢ٛب ثلا٥ كؿ ًلؿٙ آٙ ٦٘ٛ ٨ًٜـ. ٝهت٦ ٧ي ؽـا٥ ؿ٧ِل ا٧ـٟ كا ًٌت ٦ٗ ك٨٘٢ـ ٝ آٙ تـك٧ذ ٦ٗ ا٧ـ، اٗب ُ٘ب ث٠ ِٛـٟ
١ب٥ ُؾ٦ٔ آ٢ٛب ث٢تل٧ٚ اًت. ؿك ٗوبثْ، آ٢ٛب تٞر٠  ًٜٜـ ٠ً ا٧ـٟ ٞك ٦ًٜٜ٘ٛـ ٝ آ٢ٛب تٔ ١ب٥ ؽٞؿُبٙ كا ٜٗلط ٦٘ٛ ٝ ثب ػز٠ٔ ا٧ـٟ

١رب٦٧   ١ب ٠٘١ ٗتلبٝت اًت ٝ عو٨ورت  ١ب٥ ؽـا٧بٙ ؿ٧ِل ص٠ ؽٞا١ـ ثٞؿ. ٨ٌٗل١ب ٗؾتٔق اًت، كاٟ ٥ ٢ٛب٦٧ ا٧ـٟ ًٜٜـ ٠ً ٛت٨ز٠ ٦ٗ
تٞاٛـ ِٗبث٠ ثبُـ. آٙ  ٦ٗ اٍ ؿه٨وبً  اٗب ٛت٨ز٠ُٞٛـ ٨ٛن ٗتلبٝت اًت،  ث٨ٚ ٦ٗ ًٜٜـ ٝ ؿك ؿاؽْ كب ث٠ آٙ كُٝٚ ٠ً ٗٞرٞؿات تأ٨٧ـ ٦ٗ

ثؾَ ثبُرـ   ٥ ٧ي ؽـا ثتٞاٛـ ث٠ ١ـف ثلًـ، اُل آٙ عو٨وتبً ٛت٨ز٠ ٥ ا٧ـٟ اًت ٠ً آ٢ٛب ث٠ ٛت٨ز٠ تٞر٠ ؿاكٛـ ٝ اُل ٛت٨ز٠ ثلا٥ ا٧ٚ 
ثبُـ، آ٢ٛب   ٗٞكؿ ٝرٞؿ ؿاُت٠رن آٙ، اُل ً٘جٞؿ٥ ؿك آٙ  ًٜٜـ. اكٌبك ؽـا٧بٙ ث٠ آٙ ٓٞكت اًت. ث٠ پي ت٘بٕ آ٢ٛب ثب آٙ ٗٞاكوت ٦ٗ

 ًٜٜـ. ًبمٛـ. آ٢ٛب ٌٗبئْ كا ثـ٧ٚ ٌُْ اؿاكٟ ٦ٗ تل ٝ ثـٝٙ ٛوْ ٦ٗ كا ًبْٗ ُلٙ ٝ ثب آكاَٗ ث٠ آٙ ؽٞا١ٜـ اكنٝؿ، آٙ ٝ   ثـٝٙ ه٨ـ

ًٞؿ ٝ "٠ ٠ً ث ؿاك٧ـ، ا٧ٚ  ١ب٥ ٗؼ٦ٓٞ٘، ثل اًبى كب ؿك٦ً كُٝٚ ام ٧ي ٌٗئ٠ٔ ٗل٧ـاٙ ؿاكب، ُ٘ب ٦ٛ تن٠٨ً ًلؿٙ ؿك ؿ٨ٛب٥ اٌٛبٙ
آ٧ـ، آٛزب ٨ٛن ٛجب٧ـ ؿك ٗرٞكؿ   ١ب٥ ٗؼ٦ٓٞ٘ ٝاثٌت٠ ٛجب٨ُـ. ثٜبثلا٧ٚ ٝهت٦ اٗٞك ٗلثٞٙ ث٠ اػتجبك ثؾ٦ِ ث٠ كب ث٠ ٨ٗبٙ ٦ٗ اٌٛبٙ "م٧بٙ
ا٧رٚ ٓرٞكت ٨ٌٛرت ًر٠ ُر٘ب كورٚ         اٛزبٕ ُٞؿ پبكِبك٥ ٨ًٜـ. ث٠ "كٍٝ ٗٚ"٠ً ثب٧ـ ثب  ٝ ٧ب ا٧ٚ "١ب٥ ٗلا ث٧ِٜٞـ ا٧ـٟ"٠ً  ا٧ٚ
ا٥ ٜٗبًت ؿاك٧ـ ٝ  پبكِبك٥ ًلؿٙ ثل اٛزبٕ ًبك١ب ث٠ كٍٝ ؽٞؿتبٙ، توٞا٥ ػظ٨ٖ ؿك ػبٖٓ ثـًت ث٨بٝك٧ـ. اُل ُ٘ب ا٧ـٟتٞا٨ٛـ ثب  ٦ٗ
٥ ػ٘رْ   ٥ ُ٘ب اًتلبؿٟ ُٞؿ ٧ب ص٠ِٛٞ ُر٨ٟٞ  كا آٌُبك ٨ًٜـ، ا٧ٚ ٌٗئّٞ ثٞؿٙ ُ٘ب ؿك ٗوبثْ كب اًت ٝ آٙ ٢ٖٗ ٨ٌٛت ٠ً ا٧ـٟ آٙ

٥ ؽٞؿتربٙ ٝاثٌرت٠ ٛجبُر٨ـ، ثٌٔر٠ ؿك      ُٞؿ ٝ ث٠ ا٧رـٟ  ؾْ ؿ٧ِل٥ ١٘بٙ ١ـف عبْٓ ٥٦ٗ ُ ًبك ُلكت٠ ُٞؿ. اُل ام ا٧ـٟ ُ٘ب ث٠
ثجر٨ٚ اٝ ثر٠ آٙ   "٥ ُ٘ب ث٠ ػْ٘ ؿكآٝكؿٟ ُٞؿ ٧ب ٠ٛ، ؽـا٧بٙ ٠٘١ ؽٞا١ٜـ ؿ٧رـ:   ٥ اٝ ِٗبكًت ٨ًٜـ، پي ؽٞاٟ ا٧ـٟ ػٕٞ ؿك ا٧ـٟ

ًٜٜـ؟ آ٧ب ا٧ٚ ص٨ن٥ ٨ٌٛت ًر٠ آ٢ٛرب تٞرر٠     ٞر٠ ٦ٗؽـا٧بٙ ث٠ ص٠ ت "كٌل ثبُـ. تٞاٛـ ا٧ٚ ص٨ٜٚ ٓجٞك ٝ ُِبؿٟ ٦ٗ ٝاثٌت٠ ٨ٌٛت ٝ 
ك٧ٝرـ ٝ ؽرـا٧ب٦ٛ ًر٠ ام ثربال      ثٌت كلٝ ٗر٦  ًٜٜـ؟ ٝهت٦ ث٠ ٌٗبئْ ؽٞؿتبٙ ٝاثٌت٠ ثب٨ُـ ٝ ك٥ٝ آ٢ٛب پبكِبك٥ ٨ًٜـ، ؿك ٧ي ثٚ ٦ٗ
ٍٝ ٗٚ ؽٞة اًرت ٝ  ك"٠ً  ٝ ا٧ٚ "ؽبٛل ؿاكب اًت آٙ ث٠"ِٛلٛـ هبؿك ث٠ تغْ٘ آٙ ٨ٌٛتٜـ. ١ل صٜـ اُل ٌٗلكاً اظ٢بك ٨ًٜـ ٠ً  ٦ٗ
ؽٞا٨١ٖ ام ا٧ٚ ٛٞع ٝاثٌت٦ِ ٠ً ث٨َ ام عـ ُرج٠٨ ٌٗربئْ    ٝ ُب٧ـ ؿكًت ثبُـ، ١ٜٞم ٗب ٦ٗ "تٞاٙ ث٠ ا٧ٚ ٧ب آٙ ١ـف ٛبئْ ُـ ٦ٗ

٥ ؽـا٧بٙ ؽٞا١ٜـ ُلت ٠ً ا٧ٚ ُؾْ  ا٧ٚ ٓٞكت اٛزبٕ ؿ١ـ، ٠٘١  ١ب٥ ػبؿ٥ اًت ارتٜبة ٨ًٜٖ. اُل ٦ًٌ ٝاهؼبً ثتٞاٛـ ث٠ اٌٛبٙ
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٥ تٞ ًبكُل ُـٟ ٝ ثؼـ ًٜظ تٞ كا ثبال ثجلٛـ، ثٌٔر٠ آ٢ٛرب    ث٨ٜٜـ ٠ً ا٧ـٟ ٞر٠ اًت. ث٠ ا٧ٚ ٌُْ ٨ٌٛت ٠ً ؽـا٧بٙ ٦ٗعو٨وتبً هبثْ ت
ثلٛـ ٠ً ثج٨ٜٜـ آُب٦١ تٞ ؿك ا٧ٚ م٠ٜ٨ٗ، ثبالتل ككت٠ اًت. ؿك كب٥ كاًت٨ٚ ا٧ٚ ٧ي آرْ اًرت. اُرل     ًٜظ تٞ كا كوٚ ٝهت٦ ثبال ٦ٗ

ثٔر٠ ؿك ٗرٞكؿ    "إ، پي ا٧ٚ ٧ب آٙ ثلا٥ ٗٚ اتلبم ؽٞا١ـ اكتبؿ، ؿًت آٝكؿٟ ٦ م٧بؿ٥ كا ث٠ٗٚ ص٨ٜٚ ٝ صٜبٙ ُب٧ٌتِ"كٌل ٨ًٜـ ٠ً، 
ِ آّٞ كرب٥ ٢٨ًربٙ ٧رب ؿك ثؼ٘ر٦ ام      ؽّٔٞ ٧ي اٌٛبٙ ٗؼ٦ٓٞ٘ آٙ ث٠ ا٧ٚ ٌُْ ًبكُل اًت، ثب تٞر٠ ث٠ ثلؽ٦ ام ِٗؾٔبت ث٠

اهؼ٦ ام ك١ب ًلؿٙ ص٨ن١ب پر٨َ ؽٞا١رـ آٗرـ، ٛر٠ ام     ؽّٔٞ، اٌٗبٙ ؿاكؿ ٠ً ث٠ ا٧ٚ رٜج٠ ٨ٛن تٞر٠ ُٞؿ، اٗب كُـ ٝ ١ب٥ ث٠ ٗٞهؼ٨ت
 (ت٧ِٞن ُلٕؿًت آٝكؿٙ آ٢ٛب. )  ث٠

ٓٞكت ٧ي ًرْ ا٧رٚ    اٛـ. ٗؾٔٞٓبً ثلا٥ ُ٘ب ٠٘١ ث٠  ًلػت كُـ ًلؿٟ ٥ پ٨ًٞت٠، ث٠ ٗب ُبُلؿاٙ م٧بؿ٥ ؿاك٧ٖ ٠ً ام ٛل٧ن تن٠٨ً
ا٧رـ. اًٜرٞٙ اكتجربٙ پ٨رـا      ث٢تل ٝ ث٢تل ػْ٘ ًرلؿٟ ٥ كُـ ًلؿٙ ثب ١٘ـ٧ِل ٝ ١ٌ٘بك٥ ثب ٧ٌـ٧ِل،  ٗٞٗٞع ٗٔـام ؿاكؿ، ؿك م٠ٜ٨ٗ

تل اٛزبٕ ؿ٨١ـ. ام آٛزب ًر٠ ُر٘ب ٗل٧رـاٙ     تٞا٨ٛـ ث٢تل ٝ پٌٜـ٧ـٟ ًٜـ ٠ً ص٠ِٛٞ ٌٗبئ٦ٔ كا ٠ً ثب٧ـ ؿكعبّ عبٗل اٛزبٕ ُٞؿ، ٦ٗ ٦ٗ
١رب٥   ؼ٦ٓٞ٘ ٝ ٧رب ؽرـٗت  ٥ ٗ ، تـ٨٨لات ؽبكر٦، تـ٨٨لات ربٗؼ٠"ٛج٨ؼ٦"ُٞؿ تـ٨٨لات  ؿاكب ١ٌت٨ـ ٛجب٧ـ ث٠ ص٨ن١ب٦٧ ٠ً ٛب٨ٗـٟ ٦ٗ

٥ ًبئٜبت ١ٌت٨ـ،  كلٗب٧بٙ آ٧ٜـٟ ؽـا٧بٙ ١ٌت٨ـ ٝ ُ٘ب عٌٖ ُ٘بؽٞا١ـ ثلا٥ ٗب اٛزبٕ ؿ١ـ، ا٨ٗـٝاك ثب٨ُـ.  ؽ٦ٓٞٔ ٠ً ٦ًٌ ٦ٗ ث٠
ٛٞك اًت. ٝاهؼ٨ت ػبٖٓ ؿك  ٨٘١ٚ ( آٙ ٝاهؼبً ت٧ِٞناٛـ! )  ٥ ٗٞرٞؿات ا٨ٗـُبٙ كا ث٠ ُ٘ب ثٌت٠ ٨ًٜـ؟ ٠٘١ ك٥ٝ ص٠ ٦ًٌ عٌبة ٦ٗ

ُٞ ؽٞا٨١ٖ ثٞؿ. ص٦ِِٛٞ اٛزربٕ   ا٧ٖ رٞاة ٠ً ص٠ِٛٞ ؽٞة ٧ب ثـ اٛزبٕ ؿاؿٟ ُل٥ ؽٞا١ـ ًلؿ ٝ ٗب ؿك ٗٞكؿ ا٧ٚ ٥ ٛنؿ٦ٌ٧ رٟٔٞ آ٧ٜـٟ
. ١رل ًرـإ ام ٗرب    پب٧بٙ ٛل٨ًـٟ، ١ٜٞم ١ٖ كلٓت٦ ٝررٞؿ ؿاكؿ  ٠ً ا٧ٚ ٗٞٗٞع ث٠ ؿاؿٙ ٌٗبئْ هبٛٞٙ ٦ِِ٨٘١ ؽٞا١ـ ُـ. تب مٗب٦ٛ

٥ عو٨وت ؽٞؿ كا ث٠ ً٘بّ ؽٞا٨١ٖ كًبٛـ. ؿك آ٧ٜـٟ ٗل٧ـاٙ ؿاكب هبؿك ؽٞا١ٜـ ثٞؿ ثج٨ٜٜرـ ًر٠    ٨ٌٗل ؽٞؿ كا ٦ٛ ؽٞا٨١ٖ ًلؿ ٝ ٨ٟٗٞ
اٛـ. عتر٦ ص٨ن١رب٥ ًرٞص٦ٌ ًر٠ ؿك ررب٦٧ ؿك       ؽٞث٦ ػْ٘ ًلؿٟ ُؼٞك ث٠ آ٧ب ؿك ا٧ٚ ٨ٌٗل اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب ٝ ٛزبت ٗٞرٞؿات ف٥

ٛٞك ٝاٗظ ؽٞا٨١ـ ؿ٧ـ. آجت٠ ا١ل٧٘ٚ ٝ ٗٞرٞؿات پ٨ٔرـ هربؿك ٨ٌٛرتٜـ آ٧ٜرـٟ كا      كب اتلبم اكتبؿٟ اًت كا ث٠ -آالط ّٛٞ كٝٛـتبٙ ؿك
٠ً تٞاٌٛتٜـ ام ٛل٧ن آٌُبكًبم٥ عو٨ورت   ا٥ ٛٞك ٗٞرٞؿات مٛـٟ ا٧ـ ٝ ٨٘١ٚ ُؼٞك٥ كا ٠ً ُ٘ب ٛزبت ؿاؿٟ ثج٨ٜٜـ. آٙ ٗٞرٞؿات ف٥

آُرٌبك ٝ    ( آٙ هٜؼبًت٧ِٞن٥ ثبٌُٟٞ ث٠ ً٘بّ ك٨ًـٙ ُ٘ب ؽٞا١ٜـ ثٞؿ. )  ُب١ـ آٙ ٓغ٠ُٜ٘ب ص٨ن١ب٦٧ كا ثج٨ٜٜـ، آ٢ٛب ١ٖ ثنٝؿ٥ 
 ثبٌُٟٞ ؽٞا١ـ ثٞؿ.

تٞاٛـ ثلا٥ ُر٘ب   آجت٠، اؽ٨لاً ؿك ث٨ٚ ٗل٧ـاٙ ؿاكب٥ ٗب ٌٗبئ٦ٔ اتلبم اكتبؿٟ اًت. ٌٗبئْ ث٨ٌبك م٧بؿ٥ ٝرٞؿ ؿاكؿ ٠ً اًتبؿ ٝاهؼبً ٦٘ٛ
١ب٥ ٢ًٚ ثل آٙ ثبٝكٛـ ٠ً اُل ثلا٥ ُ٘ب تؼل٧ق ًٜٖ، پري آ٢ٛرب    ٠ً هـكت ؿ٨ْٓ ا٧ٚ . ث٠ٗؾٔٞٓبً ؿك ٦ٛ ا٧ٚ ؿٝكٟ --تؼل٧ق ًٜـ

٥ ١ٌ٘ربك٥ ُر٘ب ثرب ٧ٌرـ٧ِل ٓرغجت٦       تل ًبمٛـ. ث٠ ٨٘١ٚ ر٢ت هجالً عت٦ ؿك ٗٞكؿ ٌٗرئ٠ٔ  ١ٖ ثب٧ـ ٌٗبئْ كا ثلا٥ ُ٘ب ٌِْٗ
٥ آٙ  تٞا٨ٛرـ ام ػ٢رـٟ   ًرلؿ٧ٖ ٝ عربال ٗر٦    ٝهت٦ ُ٘ب ٓغ٨ظ اٛزبٕ ؿاؿٙ ١ٌ٘بك٥ كا ُلٝع ًلؿ٧ـ ٗب ؿك ٗٞكؿٍ ثغرج  إ،  ٌٛلؿٟ

 ا٧ـ. تـك٧ذ ٗتٞر٠ آٙ ُـٟ ؽٞث٦ ثلآ٨٧ـ ٝ ُ٘ب ث٠ ث٠

١ب٥ ٦٘٢ٗ ٌٛجتبً ؽرٞة اررلا    ؿك ٗٞهؼ٨ت "پق٧لٕ. ١ب٥ ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ كا ٦٘ٛ ك٧ن٥ ٗٚ ثلٛب٠ٗ"٧ُٜٞـ  ا٥ ام ٗل٧ـاٙ ٗب مثبٛبً ٦ٗ ػـٟ
٧بثـ ٝ ٝهت٦ اكٌبك ؿكًت آ٢ٛب ث٠ عـ ًبك٦ ٨ٌٛت ٌٗ٘ٚ اًرت   ب١َ ٦ًٜٜٗـ. ٦ٓٝ ؿك ُلا٧ٚ ػبؿ٥ اعت٘بالً اكٌبك ؿكًت آ٢ٛب ً ٦ٗ

٥ تؼـاؿ ؽ٦ٔ٨ ٦ً٘ ام اكلاؿ اًت. تؼـاؿ آ٢ٛب ث٨ٌبك ًرٖ   ؿصبك ٌِْٗ ُٞٛـ. ٌٗٔ٘بً ٜٗظٞك ٗٚ ؿك ٗٞكؿ ٠٘١ ٨ٌٛت، علف ٗٚ ؿكثبكٟ
ٛرٞك ؽ٨ٔر٦ اًبًر٦ ٝ     م ٌٗربئْ كا ثر٠  ًٜـ؟ آٙ ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ؿك ٦ٛ تبك٧ؼ ٗوـاك ث٨ٌبك م٧ربؿ٥ ا  اًت. ا٧ٚ ث٠ ص٠ اكتجبٙ پ٨ـا ٦ٗ

٠ً ٗرٞكؿ اُرتجب٦١ ؿك آٙ پر٨َ ٨ٛب٧رـ ؿك مٗر٨ٚ هجٔر٦ ٧ري ًرل٥ آمٗرب٧َ كا           ك٧ن٥ ًلؿٛـ. ثلا٥ ت٨٘٘ٚ ا٧ٚ ا٥ ثلٛب٠ٗ پ٨ض٨ـٟ
تٞاٜٛرـ ًربك٥ كا ًر٠     تٞاٜٛـ ام اٛزبٕ ؿاؿٙ آٙ ارتٜبة ًٜٜـ؟ آ٢ٛب ث٠ ص٠ ٛل٧و٦ ٗر٦  ك٧ن٥ ًلؿٛـ. ث٠ آٙ كٌل ٨ًٜـ ص٠ِٛٞ ٦ٗ ثلٛب٠ٗ

ٗٞهغ ٗب ثب هب٦ٛٞٛ ٠ً ؿك ًبئٜبت ٝرٞؿ ؿاكؿ ؿك ٧ي  ؽٞاًتٜـ اٛزبٕ ؿ١ٜـ ك١ب ًٜٜـ؟ اٗب اُل اكٌبك ؿكًت ٗب ٝاهؼبً ه٥ٞ ثبُـ ؿك آٙ ٦ٗ
ٗـاك هلاك ؿاك٧ٖ، ا٧ٚ هبٛٞٙ ؿك ١ل ؿٝ، ١ٖ ًبئٜبت هـ٧ٖ ٝ ١ٖ ؿك ًبئٜبت رـ٧ـ ٗؼتجل اًت: اٛتؾبة ١ل ٗٞرٞؿ٥ ث٠ ؽرٞؿ اٝ اكتجربٙ   

ٛٞػ٦ پ٨٘بٙ ؿكتبك٧ؼ ثٌت٠ ثبُـ. ؿك ٓغظبت ثغلاٛر٦ ١ٜرٞم ١رٖ اٛتؾربة كاٟ ثر٠ ؽرٞؿ اٝ ثٌرت٦ِ ؿاكؿ. ا٧رٚ ؿك         ؿاكؿ، عت٦ اُل اٝ 
 ٛٞك اًت. ثلا٥ ١ل ؿٝ، ا٧ٚ --ُٞؿ ١ب٥ ٗخجت ٝ ٜٗل٦ ١ل ؿٝ اػ٘بّ ٦ٗ رٜج٠

ٜرـ ٝ ٗناع٘رت ا٧زربؿ    ؿك ُقُت٠، ام ٛلف ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ٗأٗٞك٧ت ؿاؿٟ ُـ ٠ً ث٨ب٧  ُبٙ ث٠ ث٨ٌبك٥ ام ٗل٧ـاٙ، ؿك ٦ٛ كٝٛـ تن٠٨ً
ًرلؿٙ ٗتؼرب٦ٓ ًلؿٛرـ ٝ آ٢ٛرب ؿ٧ِرل        ًٜٜـ ٧ب ٛو٦ِ ٜٗل٦ ا٧لب ًٜٜـ. اٗب آ٢ٛب ام آٙ ًٜبكٟ ُلكتٜـ ٝ اكٌبك ؿكًت ؽٞؿ كا ٗ٘ٚ تن٠٨ً
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٥ ٨ٛل١ٝرب٥   ا٥ ٦ً٘ ثـ ثٞؿ ٝ ثرـ٧ٚ تلت٨رت ثًٞر٠ٔ٨    آؼْ٘ ػـٟ اٛـ. اٗب ػٌي كا اٛزبٕ ؿ١ٜـ ٝ ٗل٧ـاٙ ٝاهؼ٦ ؿاكب ُـٟ ٛؾٞاًتٜـ آٙ
ؽٞا١ٖ ث٧ِٖٞ ؿك ٗرٞكؿ آٙ ُرلٟٝ    ك١جل٥ ُـٛـ ٝ ثبػج ُلؿ٧ـٛـ ٠ً ث٨ٌبك٥ ام ٌٗبئْ ؿ٨لٜٗتظلٟ اتلبم ث٨لتـ. ص٨ن٥ ٠ً ٦ٗ ٢ًٚ

١ب آجت٠ ٌٗبئْ اًتخٜب٦٧ ١ٌتٜـ، اٗب ُر٘ب   ٨ٌٛت ث٠ٌٔ عٞاؿح٦ اًت ٠ً رـ٧ـاً ثلا٥ ٗل٧ـاٙ عو٨و٦ ؿاكب٥ ٗب اتلبم اكتبؿٟ اًت. ا٧ٚ
ؿكؼربت ٌٗرلك٥    اًت ٠ً تؼـاؿ٥ ام ُ٘ب ؿك ٦ٛ تربك٧ؼ ثر٠   ا٧ـ. عو٨وت آٙ  ٥ آٙ اٛـ٨ِ٧ـٟ ؿكثبكُٟٜب٨ًـ ٝ  ٦ِ٘١ آٙ ٗٞاكؿ كا ٦ٗ

ؿك "ا٧رـ،   ٠ً ُ٘ب ؿك آٙ رٞاٗغ ثِل٥ ثٞؿ٧ـ ٝ ؿك ا١ٝبٕ ُٖ ُـٟ ثٞؿ٧ـ عت٘بً ثب ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ پ٨٘ب٦ٛ ثٌت٠ ا٧ـ، مٗب٦ٛ ثبمپ٨ـا٦٧ ٧بكت٠
ؿك آٙ مٗبٙ ثل ٛجرن آرّٞ كرب٥     "پ٨٘ب٧ٖ. ؽ٦ٓٞٔ آٙ ٨ٌٗل كا ٦ٗ م ث٠ًٜٖ ٝ ٧ب ؿك كٝ كب ص٨ٜٚ ٝ صٜبٙ ٦ٗ -٥ آالط ٦ٛ ؿٝكٟ

ٟ     ١ب٦٧ ث٠ ا٧ٚ ٓٞكت ُٛٞت٠ ٢ًٚ ًبٗالً ؿكًت ثٞؿ، پي ثؼ٦٘ ام ُ٘ب ٗل٧ـاٙ پ٨٘بٙ ُرب٦١   ا٧ـ ٝ ا٧ٚ ؿ٨ْٓ آٙ اًرت ًر٠ صرلا ُرب
ًٜٜرـ   ًت: ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ كٌل ٦ٗاكتـ. ١ـك٦ ٠ً ؿك پي ا٧ٚ ٌِٗالت ٝرٞؿ ؿاكؿ ا٢ٜ٧ب ا ٌٗبئ٦ٔ ٨ٗبٙ ٗل٧ـاٙ ؿاكب٥ ٗب اتلبم ٦ٗ

ًٜٜـ، پي ؿ٧ِل ص٨ن٥ ثلا٥ ِٛلا٦ٛ ٝرٞؿ ٛرـاكؿ ٝ ثر٠    ٠ً تؼـاؿ٥ ام ٗل٧ـاٙ ثلا٧ٚ تٔٞكٛـ ٠ً ٝهت٦ آ٢ٛب ٧ي ثبك ؿاكب كا تن٠٨ً ٦ٗ
ـ ٝ ثٜبثلا٧ٚ آ٢ٛب ا٧رٚ كا ؿ٧ـٛر   "٠ً ٗٚ ٗل٧ـ ؿاكب ١ٌتٖ ٨١ش ؽٜل٥ ث٠ ٨١ش ٦ٌُٔ ثلا٥ ٗٚ ٝرٞؿ ٛـاكؿ. تب ٝهت٦"٧ُٜٞـ،  ؽٞؿ ٦ٗ

٨ُلٛـ ؿك ٗرٞكؿ ١ر٨ش    ٠ً آ٢ٛب ؿاكب كا كلا ٦ٗ تٞا٨ٖٛ ا٧ٚ كا ٗزبم ثـا٨ٖٛ. آ٧ب ا٧ٚ ُلكتٚ ٛٞػ٦ ث٠٘٨ ٨ٌٛت؟ مٗب٦ٛ ٗب ٦٘ٛ"كٌل ًلؿٛـ: 
ثٜربثلا٧ٚ آٙ ٨ٛل١ٝرب٥ ٢ًرٚ ِٗرٌالت٦ كا ؿك ؿاكرب       "ص٨ن٥ ِٛلاٙ ٨ٌٛتٜـ. آ٧ب ا٧ٚ ث٠ ؽٞؿ٥ ؽٞؿ ٝاثٌت٦ِ ث٨ٌبك ثنك٦ُ ٨ٌٛرت؟ 

ُ٘بك اًرتبؿ ٝ ؽرـا٧بٙ    ١ب٥ هبٛٞٙ ث٦ ٠ُٛٞ پـپـاك ُـٛـ. اٗب ٝهت٦ آ٢ٛب ٌِْٗ ا٧زبؿ ًلؿٛـ، صلا ثـٙ ٌٗبئْ ا٧ٚٝرٞؿ آٝكؿٛـ. ا٧ٚ  ث٠
ا٥ ام ٗل٧ـاٙ ؿاكب٥ ٗب ثرب آٙ   اًت ٠ً ػـٟ ًٜٜـ ًبك٥ ؿك ا٧ٚ ٗٞكؿ اٛزبٕ ٛـاؿٛـ؟ ا٧ٚ ث٠ ؿ٨ْٓ ا٧ٚ  ُ٘بك٥ ٠ً ام كب ٢ِٛجب٦ٛ ٦ٗ ث٦

 ًٜٜـ. اٛـ، پي ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ث٨ٌبك ُـ٧ـ ث٠ ا٧ٚ ٌٛت٠ پب٧جٜـٛـ ٝ ك١ب ٦٘ٛ ٦ٛ تبك٧ؼ ثٌت٨ٛ٠ل١ٝب٥ ٢ًٚ پ٨٘ب٦ٛ كا ؽ٦ٔ٨ هجْ ؿك 

٠ً اؽ٨لاً ُلتٖ، عت٦ اُل مٗب٦ٛ ؿك ٦ٛ تبك٧ؼ ٝاهؼبً پ٨٘رب٦ٛ   ٛٞك٥ ٦ٓٝ آٙ ث٠ ا٧ٚ ٓٞكت ٨ٌٛت ٠ً ٛتٞا٨ٛـ ام آٙ ك١ب٦٧ ٧بث٨ـ. ١٘بٙ
كا اٌٛبك ٨ًٜـ ٝ ؿك ُلًت ٌٛلؿٙ ؿك آٙ پبكِبك٥ ٨ًٜـ، پي ؿكعو٨ورت   آٙ تبٙ ٝاهؼبً ه٥ٞ ثبُـ، اُل ا٧ـ اُل اٗلٝم اكٌبك ؿكًت ثٌت٠
اًرت ًر٠    ٠ً ًؾت اًت ا٧ٚ  تبٙ ٌٛجتبً ٌِْٗ اًت. ص٨ن٥  ٨ُل٥ ٨ًٜـ. اٗب تغْ٘ ٧ي ص٨ٜٚ ٗٞكؿ٥ ثلا٥ تٞا٨ٛـ ام آٙ ًٜبكٟ ٦ٗ

ًر٠ كورٚ    ًٞء اًرتلبؿٟ ًٜٜرـ، مٗرب٦ٛ    تبٙ ١ب٥ ًٜٜـ ام ٛو٠ٜ ٗؼق ًٜٜـ، ثٜبثلا٧ٚ ًؼ٦ ٦ٗ ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ؽ٦ٔ٨ آًبٙ ك١ب٧تبٙ ٦٘ٛ
تٞاٜٛـ ٛلؼ٦ ثجلٛرـ ٝ   تبٙ ٝاهؼبً ه٥ٞ ثبُٜـ آ٢ٛب ٦٘ٛ ٠ً اكٌبك ؿكًت ًٜٜـ. ثٜبثلا٧ٚ مٗب٦ٛ اٛـ٦ً ٜٗغلف ٧ُٞـ ام ٗٞهؼ٨ت اًتلبؿٟ ٦ٗ

ٜرٞاٙ اًرتبؿ ُر٘ب    ػ ُٜبًـ. ٝ ٗٚ ث٠ ك٨ً٘ت ٦٘ٛ ١ب٥ ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ كا ث٠ ك٧ن٥ كب ثلٛب٠ٗ -ا٧ٚ ث٠ ا٧ٚ ؿ٨ْٓ اًت ٠ً ؿاكب ؿك آالط
١رب٥ ٨ٛل١ٝرب٥ ٢ًرٚ كا هجرّٞ      ك٧رن٥  ٧ُٜٞـ ٠ً ٗٚ ثلٛب٠ٗ ُٜبًٖ. آجت٠ ١ل ًـإ ام ٗل٧ـاٙ ؿاكب٥ ٗب ٨ٛن ٦ٗ ك٨ً٘ت ٦٘ٛ آ٢ٛب كا ث٠

ٗرٚ ٜٗٔوربً ١ر٨ش ٧ري ام آٙ     "كب كا ؿٛجربّ ٨ًٜرـ.    -ُ٘ب ثب٧ـ ُلا٧ٚ ؿاكب ٝ آالط --ٛـاكٕ، اٗب ا٧ٚ ص٨ن٥ ٨ٌٛت ٠ً كوٚ ث٨٧ِٞـ
 "ُٜبًرٖ.  ك٨ً٘ت ٦٘ٛ ُٜبًٖ. ٗٚ عت٦ ُ٘ب كا ث٠ ك٨ً٘ت ٦٘ٛ ك٧ن٥ ًلؿ٧ـ ث٠ ُ٘ب ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ؿك ُقُت٠ ثلٛب٠ٗ ص٨ن١ب٦٧ كا ٠ً

( ٝ ا٧ٚ ثرـ٧ٚ  ت٧ِٞنُبٙ كا كؿ ٨ًٜـ. )  ١ب٥ ك٧ن٥ ًبم٥ ٨ًٜـ ٝ ثلٛب٠ٗ تٞا٨ٛـ آ٢ٛب كا پبى ٝهت٦ اكٌبك ؿكًت ُ٘ب ٝاهؼبً ه٥ٞ ثبُـ ٦ٗ
 ك٨ً٘ت ثِٜب٨ًٖ. ٢ٛب كا ث٠تٞا٨ٖٛ آ ؽبٛل اًت ٠ً ٗب ٜٗٔوبً ٦٘ٛ 

ُٞؿ. ُ٘ب ؿك آ٧ٜـٟ ام ا٧ٚ هربٛٞٙ آُربٟ    ك٧ن٥ ًٜٜـ؟ آٙ آالً اربمٟ ؿاؿٟ ٦٘ٛ ٥ ؽٞؿ ثلٛب٠ٗ ٗٞرٞؿات ػبٖٓ ص٠ِٛٞ هبؿكٛـ ثلا٥ آ٧ٜـٟ
( ٧ي كٌرل  ت٧ِٞنث٨ٚ كب٥ ثنكٍ ؽٔن ُـ. )  ٥ ٧ي كٌل ٧ي ٗٞرٞؿ كُٝٚ ؽٞا٨١ـ ُـ. ًبئٜبت ص٠ِٛٞ ؽٔن ُـ؟ آٙ كوٚ ث٠ٔ٨ًٞ

ث٨ٜبٙ ثنكٍ ؿك ًٜٞط ٗؾتٔق، ًبئٜبت ؿك ًٜٞط ٗؾتٔق كا ؽٔن ًلؿ. تٔٞك ٨ًٜـ ٠ً كوٚ ثؼرـ ام ا٧رٚ ٧ري كٌرل ًر٠       ُٝٚآٙ ك
ٗلا ث٠ ا٧ٚ ٓٞكت ؽٔن ٌٛٚ، ترٞ ثب٧رـ ٗرلا ثر٠ ا٧رٚ ٓرٞكت ٧رب آٙ ٓرٞكت         "ُلتٜـ،  ًبئٜبت كا ؽٔن ًلؿ ٗٞرٞؿات ؿكٝٙ آٙ ٦ٗ

٥ كٌرل اٝ   تٞاٜٛـ. آٙ ٗٞرٞؿات ؿك عو٨وت ؿك صِٖ آٙ ؽـا٦٧ ٠ً ثًٞر٠ٔ٨  ٦٘ٛ تٞاٜٛـ تؼ٨٨ٚ ت٨ٌٔق ًٜٜـ؟ ٠ٛ آ٧ب آ٢ٛب ٦ٗ "ث٨بكل٦ٜ٧.
ث٨ٜبٙ ثنكٍ، ؽـا٧ب٦ٛ ٠ً ٗٞرٞؿات كا ؽٔن ًلؿٛـ، آ٢ٛب ثب٧ـ ًبٗالً ثب اًتبٛـاكؿ ؽـا٦٧ ثلاثل٥  اكمُٜـ. اٗب آٙ كُٝٚ اٛـ ث٦ آكل٧ـٟ ُـٟ

١ب٦٧ ٠ً آ٢ٛرب ؽٔرن    ؽٞا٦١ ٝ ؽ٨لؽٞا٦١ ثبُٜـ. ثٜبثلا٧ٚ ٢٨ًبٙ ٨يًٜٜـ ٝ ثب اًتبٛـاكؿ كب ٜٗبثوت ًٜٜـ، آ٢ٛب ثب٧ـ ؿاكا٥ ثبالتل٧ٚ ٛ
آؼبؿٟ ١ٌتٜـ. ا٧ٚ ؿ٨ْٓ آٙ اًت ٠ً صلا ا٧ٚ ٌٗئ٠ٔ ٠ً ٧ري   آكل٧ٜٜـ پبى ٝ كٞم آؼبؿٟ ثبُـ. كٌل١ب٦٧ ٠ً آ٢ٛب ٦ٗ ًلؿٛـ ثب٧ـ ؽبكم

ترٞا٨ٖٛ   ػجربكت ؿ٧ِرل، ٗرب ٛ٘ر٦     ٢ٛب٧ت ٢ٗرٖ اًرت. پري ثر٠     ٗٞرٞؿ ٜٗبثن اًتبٛـاكؿ ٗٞرٞؿات ٢٨ًبٙ ؿك ًٜٞط ؽب٦ٓ ثبُـ ث٦
اٛرـ، م٧رلا آ٢ٛرب ٨ٛرن      ٠ً آ٢ٛب ص٠ ًلؿٟ ك٨ً٘ت ثِٜب٨ًٖ، ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٧ٚ اٛـ ث٠ ١ب٦٧ كا ٠ً آٙ ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ثلا٥ ٗب ك٧ؾت٠ ثلٛب٠ٗ

ـ ؽٞا١ ًبم٥ ُٞٛـ. صٜٞك ٦ًٌ ٠ً ٦ٗ اٛـ ٠ً پبى ٛٞك اًت ٠ً[ اٛتؾبة ًلؿٟ ؽٞؿُبٙ ؿكؽٞك ٛزبت ٧بكتٚ ١ٌتٜـ، ٦ٓٝ كوٚ ]ا٧ٚ
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٠ً ٦ًٌ ؿكٝٙ آة ث٨لتـ ٝ ٦ًٌ ًؼ٦ ًٜـ ٠ً ٛزبتَ ؿ١ـ اٗرب اٝ   تٞاٛـ تؼ٨٨ٚ ًٜـ ٠ً ص٠ِٛٞ ٛزبت ٧بثـ؟ ٗخْ ا٧ٚ ٦ٗ ٛزبت ٧بثـ 
صٜرٞك   "٥ ٧ي هب٧ن ٛزربت ثرـ٦١.   ١ب٧ت ٛزبت ؿ٦١. ٗٚ ؿًٝت ؿاكٕ ٠ً ٗلا ث٠ٔ٨ًٞ تٞا٦ٛ ٗلا ٌٗتو٨٘بً ثب ؿًت تٞ ٦٘ٛ"ث٧ِٞـ: 

 تٞاٛـ ث٠ ا٧ٚ ٓٞكت ثبُـ؟ ٦ٗ 

ؽٞاًرتٖ ؿك ُر٘ب    ٠ً ٦٘ٛ ١ب كا هجالً ثلا٥ ُ٘ب ِٛلتٖ ثلا٥ ا٧ٚ ت٦ ام ٌٗبئ٦ٔ ٠ً اؽ٨لاً اتلبم اكتبؿ ؿال٧ْ تبك٧ؾ٦ ؿاكؿ. ٗٚ ا٧ٚهٌ٘
ًـإ ام ُ٘ب ٛجب٧ـ ثر٠ آٙ كٌرل ٨ًٜرـ.     ٨١ش "ٝاثٌت٦ِ ٗٚ ث٠ آٙ ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ص٨ٌت؟"ٝرٞؿ ث٨ب٧ـ ٝ ام ؽٞؿ ثپل٨ًـ،  ٝاثٌت٦ِ ث٠

آٙ ١ـف ؿك آٙ مٗبٙ ث٨ٌبك ؽٞة ثٞؿٟ، آٙ ثلا٥ كب ثٞؿ. ا٧ٚ ؿ٨ْٓ آٙ اًت ٠ً صلا آٙ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ثر٠   ا٧ٚ ٗٞكؿ ؽ٦ٔ٨ ٛبؿك اًت ٝ
( ا٧ٚ ؿ٨ْٓ آٙ اًت ٠ً صرلا ا٧رٚ ٌٗربئْ كػ ؿاؿ.    ت٧ِٞن٢ٛب٧ت ثبال ) (، ٝ ؿك ًٜٞع٦ ث٦ت٧ِٞناٛـ )  ١٘بٙ ٌُْ ث٠ ً٘بّ ك٨ًـٟ

٨ًٜـ ام كب اًت، پري ثرـٝٙ تٞرر٠ ثر٠      ٝ ت٘بٕ ص٨ن١ب٦٧ ٠ً ًٌت ٦ٗ ٢ٛب٧ت ٢ٖٗ اًت. اكٌبك ؿكًت ُ٘ب ٥ كب ث٦ ثٜبثلا٧ٚ ٜٗبٓؼ٠
 اِٛبك٥ ٨ٌٜٛـ. ٥ كب ٢ًْ ٠ً صوـك ُلكتبك٧ـ، ؿك ٜٗبٓؼ٠ ا٧ٚ

ًٜٜرـ ٗالهربت    ٥ ت٧ٞٔن٧ٞٙ ًربك ٗر٦   ٠ً ؿٝ كٝم هجْ ٝهت٦ ثب ٗل٧ـا٦ٛ ٠ً ثب پلٝهٟ ٧ُٖٞ. ثلا٥ ا٧ٚ ا٧ٚ ت٘بٕ ص٨ن٥ اًت ٠ً ٗٚ ٦ٗ
ٓغجت ًلؿٕ. آ٢ٛب ًإاالت م٧بؿ٥ كا ث٠ ٛ٘ب٧ٜـ٦ُ ام ُ٘ب ٜٗلط ًلؿٛـ. پي اٗلٝم ًرإاالت كا ثرلا٥   ا٥ ثلا٥ آ٢ٛب  ؿاُتٖ تب اٛـامٟ

ُ٘ب رٞاة ٛؾٞا١ٖ ؿاؿ. هٔـ ؿاكٕ ام آ٢ٛب ثؾٞا١ٖ ٜٗبٓت ٨ُٜـاك٥ ٗجٚ ُـٟ ؿك آٙ كٝم كا پلؿامٍ ًٜٜـ ٝ پي ام ا٧ٌٜر٠ آ٢ٛرب كا   
ط ًلؿٛـ ًإاالت كا٧ذ ُ٘ب ١ٌتٜـ، ت٘بٗربً ًرإاالت٦ ثرٞؿ ًر٠ ُر٘ب      كٝم ٜٗل  ثلك٦ً ًٜٖ، ٜٗتِل ؽٞا١ٖ ًلؿ. ًإاالت٦ ٠ً آ٢ٛب آٙ

 (.ت٧ِٞن٧ُٖٞ. ٗتٌِلٕ )  ُبٙ ٨ًٜـ. ا٧ٚ ت٘بٕ ص٨ن٥ اًت ٠ً ٦ٗ ؽٞا٨١ـ ثـا٨ٛـ ٝ عْ ٦ٗ

 (ت٧ِٞن ٛٞال٦ٛهٜؼبً كُٝٚ ؽٞا١ـ ثٞؿ. ) --٥ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ثـٝٙ تلؿ٧ـ كُٝٚ اًت آ٧ٜـٟ
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١رب٥ كرب٥ ٗرب ث٨ِرتل      ًٜلرلاٛي كًـ ٛنؿ٧ي تبثٌتبٙ  ٛظل ٦ٗ إ. ث٠ ( ثلؽ٦ ام ُ٘ب كا ؿك ًٜللاٛي هج٦ٔ ٨ٛن ؿ٧ـٟت٧ِٞن ٛٞال٦ٛ )
ًٜٜـ ٝ ا٨ٗـٝاكٛرـ ٗرٚ ُرلًت     ًٜٜـ، اكلاؿ آٛزب ٠ِ٨٘١ ٗلا ؿػٞت ٦ٗ ُٞؿ. ٝهت٦ ٜٗبٛن ٗؾتٔق ًٜللاٛي كب ثلُناك ٦ٗ ثلُناك ٦ٗ

ؽبٛل ا٧ٚ اًت ٠ً ص٨ن١ب٦٧ ثلا٥ ُلتٖ ث٠ ُر٘ب ؿاكٕ. ٗؼ٘رٞالً ٝهتر٦ ٜٗربٛن ٗؾتٔرق       ث٨ٜٖ ث٠ ًٜٖ. ؿكٝاهغ، ١ل ثبك ٠ً ُ٘ب كا ٦ٗ
ا٥ ث٧ِٞرـ. اٗرب ُرب٦١ اٝهربت آناٗربت٦ كا ًر٠ ؿك        ؽٞا١ٜـ اًتبؿ ُلًت ًٜـ ٝ صٜرـ ًٔ٘ر٠   ًٜٜـ، ٦ِ٘١ ٦ٗ ٛي كب ثلُناك ٦ًٜٗللا

تربٙ ام ًرؾٜلا٦ٛ هجٔر٦ ٝ     ا٧ـ، ٝ آِٛبٟ اُل ث٨ِتل ث٧ِٖٞ ث٠ اعت٘بّ م٧ربؿ ؿكى  ًؾٜلا٦ٛ هج٦ٔ ثلا٥ ُ٘ب ُقاُتٖ ًبٗالً ؿكى ٌٛلؿٟ
١ب٥ كب ُلًت ًٜٖ. ؿكٝاهغ، اٗلٝم ٜٗٔت ؽبٓر٦   تٞاٖٛ م٧بؿ ؿك ًٜللاٛي ًٜـ. ثٜبثلا٧ٚ ٦٘ٛ ٦ٗكَٛ  آٛض٠ كا ٠ً ثب٧ـ اٛزبٕ ؿ٨١ـ ًٖ
ٚ    ثلا٥ ٓغجت ٛـاكٕ، ث٠ٌٔ ٗـت كٝ  ١ب پ٨َ ث٠ ُبُلؿاٙ ٌٝٛٞٝك هّٞ ؿاؿٕ ٠ً ٝهت٦ ًٜللاٛي كب٦٧ ثلُناك ًٜٜـ ؽرٞا١ٖ آٗرـ، اما٧ر

 (ت٧ِٞن ُلٕ ا٧ٚ ثبك آٗـٕ. )

١ب ثلا٥ اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب اٛزبٕ  ؽب٠ٛ ١ب ٝ ًلبكت ُل٥ ُِٜل٥ عو٨وت ٝ ككتٚ ث٠ ًٌّٜٞا٧ـ. آٛض٠ ؿك كٝ ُ٘ب ًؾت ًبك ًلؿٟ
اٛـ. ٝهت٦ ا٧ٜزرب آٗرـٕ ؿ٧رـٕ ًر٠      ١ب٦٧ ؿكؽّٔٞ ؿقا ٝ ٗغْ اهبٗت ؿاُت٠ إ. ؿك ا٧ٚ ًٜللاٛي كب ُبُلؿاٙ ًؾت٦ ٧ـ كا ؿ٧ـٟ ؿاؿٟ

١ب٥ ؿُٞاك ٗرب   تبٙ كُٝٚ اًت: ؿك ٗٞهؼ٨ت ت اًت، ١ـف٦ِ٘١ ؿك ؽ٨بثبٙ ؿكعبّ تلؿؿ ثٞؿ٧ـ. اٗب ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ صوـك ًؾ
ُؼٞك كا ٛزبت ؿ٨١ٖ ٝ ؿك تن٤٨ً ؽٞؿٗبٙ ٗٞكن ٧ُٖٞ؛ ؿك ا٧ٚ كٝٛـ تن٠٨ً هربؿك ١ٌرت٨ٖ ؽٞؿٗربٙ كا     ٠ً ٗٞرٞؿات ف٥ ١ٌت٨ٖهبؿك 

عبّ، ا٧ٚ آماك ٝ ٌُٜز٠،  تل ٧ُٖٞ ٝ ث٨ِتل ٝ ث٨ِتل هبؿك ٧ُٖٞ ث٠ اًتبٛـاك١ب٥ ثبالتل ثل٨ًٖ ٝ ؿكػ٨ٚ تل ٝ پبى آثـ٧ـٟ ٨ًٜٖ ٝ ؽبْٓ
٢تل ٝ ث٢تل ث٠ ا٧ٚ ؿكى ك٨ًـ٧ـ ٠ً ثب ا٧ٚ ٛ٘ب٧َ ا١ل٧ٜ٘ر٦ ٝ ا٧رٚ آماك ٝ ُرٌٜز٠ صِٞٛر٠     ُ٘ب كا ١لص٠ ث٨ِتل ػوال٦ٛ ًبؽت٠ ٝ ث

ؿٛجبّ ٨١ش ص٨ن٥  آٝك ٧ب ًؾت اًت، ٗب ٗل٧ـاٙ ؿاكب ١ٌت٨ٖ، ؿكٛت٨ز٠ ث٠ كٝثلٝ ٧ُٞـ. ثٜبثلا٧ٚ، ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ا٧ٚ صوـك ػقاة
ؽرٞا٨١ٖ   ًٜٜرـٟ ثلًر٨ٖ. آٛضر٠ ٗر٦     ٞا٨١ٖ ث٠ ً٘بّ ٧ي تن٠٨ًؽ تبٙ كُٝٚ ١ٌت٨ـ: ٦ٗ ام ٗلؿٕ ػبؿ٥ ٨ٌٛت٨ٖ ٝ ؿكثبك٣ ١ـف ٢ٛب٦٧

١٘ر٨ٚ ؿ٨ٓرْ اًرت ًر٠ ثرلا٥ ٗل٧رـاٙ ؿاكرب ا٧رٚ          تٞاٜٛـ آٙ كا ًٌت ًٜٜـ. ث٠ ًٌت ٨ًٜٖ ص٨ن٥ اًت ٠ً ٗلؿٕ ػبؿ٥ ١لُن ٦٘ٛ
لؿٕ ػبؿ٥ ثلٝٛـ، ٝ ٛٞك ًبْٗ كلاتل ام ٗ آؼبؿٟ ٝ ٢ٖٗ اًت ٠ً ام ٧ي كلؿ ػبؿ٥ ُلٝع ًٜٜـ ٝ هبؿك ثبُٜـ ؿكّٛٞ ا٧ٚ كٝٛـ، ث٠ ؽبكم

اًتبٛـاكؿ١ب٦٧ ٠ً كلاترل   -ػالٟٝ ثل آٙ، ُ٘ب ؿكعبّ تن٠٨ً ؿك ارت٘بع ػبؿ٥ ١ٌت٨ـ ٝ ٗزجٞك٧ـ ٜٗبثن ثب اًتبٛـاكؿ١ب٥ ثبالتل ثب٨ُـ
ًٜٜـُبٙ ًلاًل تبك٧ؼ ؽٞا١بٙ اٛزبٕ آٙ ثٞؿٛـ اٗب ١لُن ٛتٞاٌٛتٜـ  ٝ ًبك١ب٦٧ كا اٛزبٕ ؿ٨١ـ ٠ً ٤٘١ تن٠٨ً -ام ارت٘بع ثِل٥ اًت

ُؼٞك ؿكثل٨ُلٛـ٣ ا٧ٚ ١ٌتٜـ ٠ً ص٠ِٛٞ ؽٞؿتربٙ   كٝ ًبك١ب٦٧ ٗبٜٛـ اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب ٝ ٛزبت ٗٞرٞؿات ف٥ ٠ اٛزبٕ ثلًبٜٛـ. اما٧ٚث
٨ًٜـ. ث٠  ١ب كا ثلٛلف ٦ٗ تبٙ، ص٨ن١ب٦٧ ٠ً ١ٜٞم ث٠ آ٢ٛب ٝاثٌت٠ ١ٌت٨ـ ٝ اٛٞاع ٝ اهٌبٕ ًٞتب٦١ ٗؼق ؿ٨١ـ، ص٠ِٛٞ ٛوبٙ كا كُـ ٦ٗ

٨ًٜرـ، ؿكعربّ تن٨ًر٠ ١ٌرت٨ـ،      ث٠ ا٠ٌٜ٧ ثلا٥ اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب ام ص٠ ٦ٌُٔ ام ارت٘بع ػبؿ٥ اًتلبؿٟ ٗر٦ ا٧ٚ ٌُْ، ثـٝٙ تٞر٠ 
ؿ٨١رـ ثب٧رـ آٙ كا ثرب     ؿ٨١ـ ؿكعبّ كُـ ١ٌت٨ـ ٝ ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ص٠ ًبك٥ اٛزبٕ ٦ٗ ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ص٠ ًبك٥ اٛزبٕ ٦ٗ

 ٧ي كلؿ ػبؿ٥ اٛزبٕ ؿ٨١ـ. ًٜٜـٟ اٛزبٕ ؿ٨١ـ ٝ ٠ٛ ا٠ٌٜ٧ ثلپب٤٧  عبٓت ٧ي تن٠٨ً

ًٜٜـٟ، اًبى آٛض٠ ؿكعبّ اٛزبَٗ ١ٌرت٨ـ ا٧رٚ اًرت ًر٠      ػٜٞاٙ ٧ي تن٠٨ً ٗبٙ ص٨ٌت. ث٠ ا٧ٚ كُٝٚ اًت ٠ً ٛو٤ٜ ُلٝع
ؽٞؿتبٙ كا كُـ ؿ٨١ـ ٝ ؽٞؿتبٙ كا تن٠٨ً ٨ًٜـ ٝ ؿكّٛٞ ا٧ٚ آماك ٝ ٌُٜز٠، ٨ُٜبٙ كا اكِبء ٨ًٜـ، تالٍ ٨ًٜـ آماك ٝ ُرٌٜز٠ ثر٠   

ؿ٨١ـ ُج٠٨ ًبك١ب٦٧  كٝ ث٨ٌبك٥ ام ًبك١ب٦٧ ٠ً اٛزبٕ ٦ٗ ا٧ٚ ١ب٥ ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ كا كؿ ٨ًٜـ ٝ ٛپق٧ل٧ـ. ام ٝ تلت٨ت ٖ پب٧بٙ ثلًـ ٝ ٛظ
ؿ١ٜـ، اٗب ًلُت آ٢ٛب ٗتلبٝت اًت. تلبٝت ث٨ٜبؿ٥ ا٧ٚ اًت ًر٠ ١رـف ؿرب٦٧ ٝ ٛوٜر٤      كًٜـ ٠ً ٗلؿٕ ػبؿ٥ اٛزبٕ ٦ٗ ٛظل ٦ٗ ث٠

١ب٥ ػبؿ٥ ؿك ارت٘بع ػبؿ٥ ١ٌت٨ٖ. ارت٘بع ػبؿ٥ ٨ٛن ًٜغ٦ اًت  اًتلبؿٟ ام ٨ُٟٞ ُلٝع ٗب ام آ٢ٛب ٗتلبٝت اًت. ٗب كوٚ ؿكعبّ
ْ  ٠ً كب ثلا٥ ثِل٧ت آكل٧ـٟ اًت، اما٧ٚ ١رب٥   كٝ ؿك ا٧ٚ ًٜظ ام ٛل٧ن اًتلبؿٟ ام كل٦ِٜ١ ٠ً كب ثلا٥ ٗلؿٕ ػبؿ٥ آكل٧ـٟ ٝ ُرٌ
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ًٜٖ ؿكؽّٔٞ ا٧ٚ ًبك١ب ص٨ن اُرتجب٦١   ٨ٖ. كٌل ٦٘ٛثؾِ تٞاٛـ ٝرٞؿ ؿاُت٠ ثبُـ، ث٠ كب اػتجبك ٦ٗ ١ب ٦ٗ ُٞٛب٦ُٛٞ ٠ً ث٠ آٙ ٌُْ
 ٝرٞؿ ؿاُت٠ ثبُـ. 

ًٜٜـ ٝ ا٧ٚ  ًٜٜـُبٙ ؿاكب ًبٗالً ثل اًبى ٦ٌ٨ٛ ككتبك ٦ٗ ؿا٨ٛـ، ٦ٌ٨ٛ ٝ پ٨ٔـ٥ ؿك ارت٘بع ثِل٥ ثب ١ٖ ٝرٞؿ ؿاكٛـ. اٗب تن٠٨ً ٦ٗ
ًٜٜـُبٙ ؿاكؿ. ٌُرتلٍ ؿاكرب ثر٠ ترأح٨ل      ل ٗب تن١٠٨ًب٥ اؽاله٦ ٗلؿٕ ٝ ث تأح٨ل ٗخجت٦ ثل ثِل٧ت، ثل ارت٘بع، ثل تلٌل، ككتبك ٝ اكمٍ

ًٜٜـُبٙ، ٝ ١ل ص٨رن٥   تأح٨ل٥ ثل ارت٘بع، ٗٞرٞؿات ثِل٥ ٝ ؽٞؿ تن٠٨ً -٢ٛب٧ت ؽٞة تأح٨ل٥ ث٦ -ٗخجت ػظ٦٘٨ ؿًت ٧بكت٠ اًت
ٝ ُرٌٜز٤  ٛٞك ٗلؿٕ ػبؿ٥ ؿك ارت٘بع. تغرت ا٧رٚ آماك    ُٞؿ ٗخجت ثٞؿٟ اًت. ٗب ؿكثبك٣ ا٧ٚ كُٝٚ ١ٌت٨ٖ، ٝ ٨٘١ٚ ٠ً ٗتز٦ٔ ٦ٗ

٨ُٜب٦ٛ، ثلؽ٦ اكلاؿ ؿك ُقُت٠ ؿك آٙ مٗبٙ تغت ًٜتلّ ٝ اًتلبؿ٣ ٗٞرٞؿات ٨ُٜب٦ٛ هرلاك ُلكتٜرـ ٝ ص٨ن١رب٦٧ كا ُلتٜرـ ًر٠ ام      
ـ  ُبٙ ٛجٞؿ، ص٨ن١ب٦٧ ٠ً ؿك ظب١ل، ث٠ ٗؼ٦ٜ ص٨ن٥ ثٞؿٛـ اٗب ؿكٝاهغ ٛجٞؿٛـ، ٝ ص٨ن١ب٦٧ ٠ً ام اٛـ٤ِ٧ ؽٞؿُبٙ ٦٘ٛ هٔت ػبٗرْ   -آٗر

٧ُٜٞـ ثب٧ـ ٌٛجت ث٠ ؽٞؿ ٌٗرئّٞ ثبُرٜـ. هرجالً ٗرلؿٕ      اٗلٝمٟ ٝهت٦ ٗٞرٞؿات ثِل٥ ص٨ن٥ ؿكثبك٣ ؿاكب ٦ٗآٙ، ًٜتلّ ٨ُٜبٙ ثٞؿ. 
تٞاٌٛتٜـ ث٧ِٜٞـ ٠ً آٙ ًٔ٘بت، ٨ٛت ٝ ٜٗظٞك ؽٞؿُبٙ ٛجٞؿ، صلا٠ً ٗلؿٕ تغت ًٜترلّ ٗٞررٞؿات ُر٨ٜب٦ٛ ؽربكر٦ ثٞؿٛرـ ٝ       ٦ٗ
اٛرـ ٝ ٗرلؿٕ ص٨رن٥     ٥ اًت ٠ً آٙ ٗٞرٞؿات ؽربكر٦ پبًٌربم٥ ُرـٟ   ا ٠ُٛٞ ٤ٔ٨ًٝ آٛبٙ كل٧ت ؽٞكؿٟ ثٞؿٛـ. اٗب، ٝهت٦ ُلا٧ٚ ث٠ ث٠

 ػ٢ـٟ ث٨ِلٛـ.  ًٜٜـ ٝ ؿكٛت٨ز٠ ثب٧ـ ٌٗئ٨ٓٞت آٙ كا ث٠ ٠ُٛٞ اًت ٠ً ؽٞؿ ٗلؿٕ ٓغجت ٦ٗ ٧ُٜٞـ، آِٛبٟ ا٧ٚ ٦ٗ

ُرٌٜز٠  اٛـ، ٧ب ص٨ن١ب٥ ثـ٥ ٠ً ؿك ّٛٞ ا٧ٚ آماك ٝ  تٞاٖٛ ًبك١ب٥ ثـ٥ ٠ً ٗلؿٕ اٛزبٕ ؿاؿٟ ؽٞا٦١ ػبؿت ٗٚ اًت. ٦ٗ ٨ٛي
اٛـ تب ٝٗؼ٨ت كا ثـتل ًربمٛـ. آجتر٠، ا٧رٚ ثرلا٥      اٛـ كا ٛبؿ٧ـٟ ث٨ِلٕ، ١٘ض٨ٜٚ ًبك١ب٦٧ ٠ً اٛزبٕ ؿاؿٟ ؿكثبك٣ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٝ ٗٚ ُلت٠

تٞاٛـ ٠٘١ ٝ ١ل ص٨ن٥ كا ٛزربت   ًٜـ. آ٢ٛب هبثْ ٛزبت ٨ٌٛتٜـ. ث٠ٔ، كب ٦ٗ ثبك آٝكؿٛـ ٓـم ٦٘ٛ آ٢ٛب٦٧ ٠ً آ٨ًت ثنك٦ُ ثلا٥ ؿاكب ث٠
ـ      ا٧ـ ٠ً اًتبؿ ث٠ ُ٘ب ُلت٠ ٗٚ ٦ٗ ٨ـُٟٜ -ؿ١ـ  -تٞاٖٛ ١ل ص٨ن٥ كا ث٠ ث٢تل٧ٚ، تجـ٧ْ ًٜٖ، ثـٝٙ تٞر٠ ثر٠ ا٧ٌٜر٠ صورـك ثرـ ثبُر
تٞاٛـ آٙ كا اٛزبٕ ؿ١ـ، اٗرب ثلؽر٦ ام اكرلاؿ ثرـ٢ٛبؿ ؿك ٛرّٞ ا٧رٚ آماك ٝ        تٞاٖٛ ت٘ب٦ٗ آٙ ًبك١ب كا اٛزبٕ ؿ١ٖ، هبٛٞٙ ثنكٍ ٦ٗ ٦ٗ

١ب٥ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٨ٌٛتٜـ ٝ ؿ٧ِل ًناٝاك ا٧ٚ ٨ٌٛرتٜـ   اٛـ ٠ً ؿ٧ِل ًناٝاك ٨ُٜـٙ ٓغجت ت ُـٌُٟٜز٠، ُٜب١ب٦ٛ كا ػ٠٨ٔ ؽٞؿ ٗلتٌ
اٛـ ٝ كلٓرت ٛزربت كا ام ؿًرت     ػجبكت ؿ٧ِل، ؿك ا٧ٚ آماك ٝ ٌُٜز٠ رب٧ِبٟ آ٧ٜـ٣ ؽٞؿ كا تؼ٨٨ٚ ًلؿٟ ٠ً ؿاكب آ٢ٛب كا ٛزبت ؿ١ـ، ث٠

ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ٧ي ٗٞرٞؿ ؿك ّٛٞ تبك٧ؼ صورـك ثرـ ُرـٟ ثبُرـ، ١ٜرٞم      إ  ُٞؿ. ُلت٠ كٝ ا٧ٚ اكلاؿ كا ُبْٗ ٦٘ٛ اٛـ. اما٧ٚ ؿاؿٟ
كلٓت٦ ؽٞا١ـ ؿاُت. ؽٞاٟ ؿك ثؼـ ثِل٥ ٧ب ؿك ثؼـ ؿ٧ِل٥ ام ١ل ًٜغ٦ ثبُـ، تب ٝهت٦ ٠ً ؿك ّٛٞ ا٧ٚ آماك ٝ ٌُٜز٠ ػ٠٨ٔ ؿاكرب  

ك ثؼـ ؿ٧ِل٥ ام ١ل ًٜظ، ُٜب١بَٛ صوـك ٗلتٌت ُٜبٟ ِٛـٟ ثبُـ، آِٛبٟ ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ؿك ّٛٞ تبك٧ؼ ؿك ارت٘بع ثِل٥ ٧ب ؿ
٨ُرلٕ.   إ: ٗٚ اُتجب١بت ُقُت٤ ١ل ٗٞرٞؿ٥ ؿك تبك٧ؼ كا ٛبؿ٧رـٟ ٗر٦   تٞاٖٛ اٝ كا ٛزبت ؿ١ٖ. ٝ ا٧ٚ كا ث٠ ُ٘ب ُلت٠ ػظ٨ٖ ثٞؿٛـ، ٦ٗ

ت ٗوب٠ٌ٧ ُٞٛـ، ٨ُل٥ ٝ حجب تٞاٜٛـ ثب ٗٞرٞؿاتِ ٗلع٤ٔ ٌُْ اٛـام٣ ًبك٦ ؽٞة ٨ٌٛت، ٝ ٗٞرٞؿات ٦٘ٛ م٧لا عت٦ ٢٨ًبٙ ٨ٛن ؿ٧ِل ث٠
ؽٞا١ٖ ٗوب٠ٌ٧ ًٜٖ ٝ ثج٨ٜٖ ًـا٨ٗي ٌٛرجتبً ث٢ترل ١ٌرتٜـ. ٓرلكبً      اٛـام٣ ًبك٦ ؽٞة ٛجبُـ، ٦٘ٛ ثٜبثلا٧ٚ ٝهت٦ ؿ٧ِل ٨١ش ص٨ن٥ ث٠

تٞاٖٛ آ٢ٛب كا ٛزبت ؿ١ٖ. ؿكعربّ اٛزربٕ    ؽٞا١ٖ ٠٘١ كا ٛزبت ؿ١ٖ ٝ تب ٝهت٦ ػ٠٨ٔ ؽٞؿ آالط كب ٗلتٌت ُٜبٟ ِٛـٟ ثبُٜـ، ٦ٗ ٦ٗ
 (ت٧ِٞنإ. )  ث٠ ا٧ٚ آْ پب٧جٜـ ثٞؿًٟبك١ب، ًؾت 

ؽٞا١ٜـ ؿاكب كا ٧بؿ ث٨ِلٛـ اٗب ثلا٥ ٨ُٜب٦ٛ ٠ً ؿاكب كا ٗرٞكؿ   پلًٜـ ٠ً ٦ٗ اؿٔت ُبُلؿا٦ٛ ١ٌتٜـ ٠ً ام ٗٚ ؿكثبك٣ اكلاؿ٥ ٦ٗ
لاؿ٥ ًر٠ ػ٨ٔر٠ ؿاكرب    اٛـ. ا٧رٚ اكر   اٛـ ٝ آالط كب كا ٗٞكؿ آماك ٝ اف٧ت هلاك ؿاؿٟ ػٜٞاٙ ربًٞى ًبك ًلؿٟ ؿ١ـ ث٠ آماك ٝ اف٧ت هلاك ٦ٗ

ٟ  ٗلتٌت ُٜبٟ ُـٟ ؽٞا١ٜرـ ؿاكرب كا ترلى ًٜٜرـ، اٗرب       ُربٙ، آ٢ٛرب ٛ٘ر٦    اٛـ اٗب ١ٜٞم ؿك ٨ٗبٙ ُبُلؿاٙ ١ٌتٜـ، ؿكؽّٔٞ رٜج٤ آُرب
اٛـ ٠ً ث٠  ُبٙ آ٢ٛب كا ث٠ پ٨َ كاٛـٟ ٝ ًبك١ب٦٧ اٛزبٕ ؿاؿٟ ١ب٥ ثِل٥ ُبٙ، اكٌبك ٝ ػوب٧ـ ثِل٥ ٝ ٝاثٌت٦ِ ؿكؽّٔٞ رٜج٤ ثِل٥

ٛبٖٗ، ِٗرٌالت ٝاهؼربً    ٦ٗ« ُبُلؿاٙ»ٝ آالط كب آ٨ًت كًبٛـٟ اًت. ثٜبثلا٧ٚ ؿكؽّٔٞ ا٧ٚ اكلاؿ، ٠ً ١ٜٞم آ٢ٛب كا  ٗل٧ـاٙ ؿاكب
تٞاٜٛـ ٛزبت ٧بثٜـ. ١ٜٞم ١رٖ ام   ٛٞك ٨ٌٛت ٠ً ؿ٧ِل ٦٘ٛ تٞاٜٛـ ك١ب ُٞٛـ، ا٧ٚ ٛٞك ٨ٌٛت ٠ً ؿ٧ِل ٦٘ٛ رـ٥ ٝ ٝؽ٨ٖ اًت. اٗب ا٧ٚ

بٗل آالط كب ١ٜٞم ث٠ پب٧بٙ ٛل٨ًـٟ، ثٜبثلا٧ٚ ١ٜٞم كلٓت٦ ثلا٥ اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب ٝرٞؿ ٗٞرٞؿات ؿ٧ِل ٗتلبٝت ١ٌتٜـ. ؿكعبّ ع
ًٜٖ ٝ ث٠ ًْ تبك٧ؼ اٝ ِٛبٟ  ٛٞك ربٗغ ِٛبٟ ٦ٗ ػجبكت ؿ٧ِل، ١ٜٞم كلٓت٦ ثلا٥ رجلاٙ آٙ ٝرٞؿ ؿاكؿ. ٗٚ ث٠ ٧ي ٗٞرٞؿ ث٠ ؿاكؿ. ث٠

ٛرٞك ٗٞهرت ًربك     ُقُت٠ ٗٞرٞؿ ؽ٦ٔ٨ ؽٞث٦ ثٞؿٟ اٗب ؿك ا٧ٚ ٗغر٨ٚ ثر٠  ًٜٖ. اُل ٦ًٌ ٝاهؼبً ٧ي ٗل٧ـ ؿاكب ثبُـ، اُل ٝاهؼبً ؿك  ٦ٗ
اُتجب٦١ اٛزبٕ ؿاؿٟ، آِٛبٟ ١ٜٞم ١ٖ ٗتلبٝت ام ٧ي كلؿ ػبؿ٥ اًت ٠ً ػ٠٨ٔ ؿاكب ٗلتٌت ُٜبٟ ُـٟ اًت. پي ام ا٧ٌٜر٠ ٓرـٗبت٦   
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تل٥ ؿك  ٛٞك ِٗبث٠ توٞا٥ ػظ٨ٖ ْ٘ ًٜٜـ، ث٠ؽٞث٦ ػ تٞاٜٛـ آٙ كا ث٠ اٛزبٕ ثلًبٜٛـ ٝ اُل ث٠ ثبك آٝكؿٛـ كا رجلاٙ ًٜٜـ، ١ٜٞم ٦ٗ ٠ً ث٠
 اٛتظبك آٛبٙ ؽٞا١ـ ثٞؿ. ) ت٧ِٞن(

ْ   ُلت٠  هجالً ْ      إ ٠ً ؿك ارت٘بع ػبؿ٥، ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ٗٞهؼ٨ت ُ٘ب ص٨ٌت ٧رب ُرـ تربٙ   تربٙ ص٨ٌرت، ٝ عتر٦ اُرل ُرـ
١ل عبّ، ٧ري   ث٠ -ُٞٛـ، ؿكًت؟  ٟ ٦ٗا٥ اًت ٝ ث٠ ٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ پلًْٜ ٧ٝوٟ ٛب٨ٗـ ا٥ ثب ٝظب٧ق ٧ٝوٟ ٠ً ًبك ٧ٝوٟ -رب٦ًًٞ ثبُـ

ا٥ ؿاك٧ـ ا٧ٚ كلٓت ثٌر٨بك ٛربؿك ٝ ثرب اكمٍ كا ام ؿًرت ثـ٨١رـ،       ؽبٛل ا٠ٌٜ٧ ُـْ ٧ٝوٟ ٗٞرٞؿ ١ٌت٨ـ، ثٜبثلا٧ٚ ٝاهؼبً ٛجب٧ـ كوٚ ث٠
ُٞٛر٠ ثر٠    . ٗٚ ا٧ٚاٛـ كا ٛبثٞؿ ٨ًٜـ ١ب ١ناك ًبّ ؿك اٛتظبك آٙ ثٞؿٟ ؽبٛل ٛٞع ًبكتبٙ ا٧ٚ كلٓت٦ ٠ً ٗٞرٞؿات ؿٟ تٞا٨ٛـ كوٚ ث٠ ٦٘ٛ

 -ؿاؿٕ، ا٧ٚ ؿك ثلا٥ ٛزبت تؼـاؿ ث٨ٌبك٥ ثبم ُقاُت٠ ُرـٟ ثرٞؿ   ًٜٖ. آجت٠، ؿك ُقُت٠ ٝهت٦ ا٧ٚ كب كا آٗٞمٍ ٦ٗ ٗٞرٞؿات ِٛبٟ ٦ٗ
ًٜـ حلٝتٜ٘ـ ثبُر٨ـ   ًٜٖ. كله٦ ٦٘ٛ ُ٘ب كا ثل اًبى ٛجو٠، ُـْ ٧ب ٗٞهؼ٨ت ارت٘بػ٦ اٛتؾبة ٌٛلؿٕ. آالً ث٠ ا٧ٚ ص٨ن١ب ِٛبٟ ٦٘ٛ

ـ   ٨ل، ؿك ص٠ ٛجو٧٤ب كو ١ر٨ش   -ارت٘بػ٦ ١ٌت٨ـ، ثب١ٍٞ ١ٌت٨ـ ٧ب ؽ٨ل، آ٧ب تغ٨ٔالت ػب٦ٓ ؿاك٧ـ، ٗتؼٔن ث٠ ص٠ ُلٟٝ ه٦ٗٞ ١ٌرت٨
ًرٜٖ ٝ ٨١ض٨ري ام آ٢ٛرب كا ؿك     ُٞٛـ، ِٛبٟ ٛ٘ر٦  ُٕٞ. ث٠ ٨١ش ٧ي ام ا٧ٚ ت٘ب٧نات٦ ٠ً ٗٞرٞؿات ثِل٥ هبئْ ٦ٗ ت٘ب٧ن٥ هبئْ ٦٘ٛ

ُٞؿ ٝ آ٢ٛب٦٧ ًر٠   ًٜٖ. ٝ ا٧ٚ هٜؼبً ُبْٗ آٙ ٗأٗٞكاٙ ٧ٝوٟ ٨ٛن ٦ٗ ٠ُٛٞ ػْ٘ ٦ٗ ًٜٖ. ا٧ٚ ف١ٜٖ ٛـاكٕ. ثب ٠٘١ ث٠ ٧ٌٌبٙ ككتبك ٦ٗ
 ًٜٜـ. ثلا٥ ٧بكتٚ اٛالػبت ث٨ِتل٥ ؿكثبك٣ ؿاكب رب٦ًًٞ ٦ٗ

ٖ     اٍ ث٨ٜـ٨ِ٧ـ، ؽٞا٨١ـ ؿ٧ـ ٠ً ثر٠  آجت٠، اُل ث٠ ُقُت٠ ِٛب٦١ ث٨ٜـام٧ـ ٝ ؿكثبكٟ ترل٧ٚ كع٘رت ثرب     ػٜرٞاٙ اًرتبؿتبٙ، ثرب ػظر٨
كؿٖ ٤٘١ ا٢ٜ٧ب ١ٜٞم ٛتٞاٖٛ ُ٘ب كا ٛزبت ؿ١ٖ، آِٛبٟ ثب٧ـ ؿك آ٧ٜـٟ تجؼربت٦ ؿك   ًٜٖ. ثٜبثلا٧ٚ اُل ػ٦ٔ ُؼٞك ثلؽٞكؿ ٦ٗ ف٥ٗٞرٞؿات 

ؽٞا١ٜـ ٗرلا ثج٨ٜٜرـ. ٝهتر٦     ؽٞا١ٜـ ٗلا ثج٨ٜٜـ، ٝ ث٨ٌبك٥ ام ٗلؿٕ ػبؿ٥ ٦ٗ ؿا٨ٛـ، ث٨ٌبك٥ ام ُبُلؿاٙ ٦ٗ اٛتظبك ا٧ٚ اكلاؿ ثبُـ. ٦ٗ
ٛٞك ؽب٦ٓ اعٌربى   ث٨ٜٜـ ث٠ ُٞٛـ ٝ ٝهت٦ ثلؽ٦ اكلاؿ ٗلا ٦ٗ مؿٟ ٦ٗ ٜـ ثـٝٙ ا٠ٌٜ٧ ؿ٨ْٓ آٙ كا ثـاٜٛـ ٨١زبٙث٨ٜ ثلؽ٦ اكلاؿ ٗلا ٦ٗ

ؿاٛـ ٠ً ١ل  ُبٙ ٦ٗ ؽٞا١ٜـ ُل٠٧ ًٜٜـ. م٧لا رٜج٤ آُبٟ ُٞٛـ ٠ً ٦ٗ مؿٟ ٦ٗ ًٜٜـ. ثلؽ٦ ام اكلاؿ صٜبٙ ٨١زبٙ ٨٘٨٘ٓت ٝ ٛنؿ٦ٌ٧ ٦ٗ
تٞاٖٛ ُٜب١بٙ ٝ ًبكٗب٦٧ ٠ً ؿك ّٛٞ تبك٧ؼ ٗلتٌت ُـٟ كا ًب١َ ؿ١رٖ.   ( ٝ ٦ٗت٧ِٞن٦ًٌ ٗلا ثج٨ٜـ، ث٠ اٝ ً٘ي ؽٞا١ٖ ًلؿ، ) 

ٚ ؿ٨١ـ، تب ٝهت٦ ٠ً ٗلا ثج٨ٜ٨ـ، اكٌربك ؽرٞة )   كٝ ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ص٠ ُـ٦ٔ ؿاك٧ـ ٧ب ص٠ ًبك٥ اٛزبٕ ٦ٗ ( اما٧ٚت٧ِٞن) ( ؿك ُر
( ؿكٝاهرغ، ١رل   تِر٧ٞن ؿ١ٖ. )  تبٙ كا ًب١َ ٦ٗ ٙ ٝ ًبكٗب٥تبٙ، ُٜب١ب ؿ١ٖ ٝ تب ٝهت٦ ٗلا ثج٨ٜ٨ـ، ؿك ٨ٗبٙ اكٌبك ؽٞة ُ٘ب كُـ ٦ٗ

ا٧رـ ٧رب    ٦ٌُٔ ؿ٧ِل ث٨بٙ ٨ًٜٖ، ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٧ٌٜر٠ صر٠ ًربك٥ اٛزربٕ ؿاؿٟ     ؿاٜٛـ. ٧ب ث٠ ٦ًٌ ؿك ؿ٨ٛب ٧ي رٜج٤ آُبٟ ؿاكؿ، آ٢ٛب ٦ٗ
ثبُـ ٠ً ٗلؿٕ « تل٧ٚ كع٘ت٦ثنكُ»( ُب٧ـ ا٧ٚ ١٘بٙ ت٧ِٞنًٜٖ. )  ُ٘ب ثـ٧ٚ ٌُْ ككتبك ٦ٗ  ا٥ ١ٌت٨ـ، ثب ٤٘١ ِٗـّٞ ص٠ علك٠

ًرٜٖ،   ٠ُٛٞ ككتبك ٗر٦  ُٞؿ. ٝهت٦ ثب اكلاؿ ثـ٧ٚ ٠ُٛٞ ٗتز٦ٔ ٦ٗ ًٜٜـ. آجت٠، ؿك٨ٗبٙ ٗٞرٞؿات ؿك ا٧ٚ ًٜظ ا٧ٚ اٍ ٓغجت ٦ٗ ؿكثبكٟ
ػربؿ٥   كلاتل ام ٛلم ككتبك ٗلؿٕ  ًٜٖ، اُل تغت ص٨ٜٚ كع٘ت٦ ٝ تغت ا٧ٚ ثلؿثبك٥ ٠ً ًبٗالً ٠ُٛٞ ككتبك ٦ٗ ٝهت٦ ثب ٗلؿٕ ؿ٨ٛب ثـ٧ٚ

ثب ٗٞرٞؿات اًت، ٝ ١ٜٞم ٗلؿٕ ؿ٨ٛب، ٗٞرٞؿات ثِل٥، ؿكعبّ آ٨ًت كًبٛـٙ ث٠ ؿاكب ثبُٜـ ٝ ٗل٧ـاٙ ؿاكب٦٧ كا ٠ً ؿك عبّ ترالٍ  
اػتجبك ًٜٜـ، آِٛبٟ كب٥ ثٞؿا ٝهبك ؽٞؿ كا ؿاكؿ، ٝ ٝهت٦ پي ام ص٨ٜٚ كع٘ت٦ ١ٜٞم ١ٖ ؽٞة ػْ٘ ٌٜٜٛرـ،   ثلا٥ ٛزبت آ٢ٛب ١ٌتٜـ ث٦

 ُبٙ ٝرٞؿ ٛـاكؿ.  لا٥ ١ٌت٦ٜٗٔوبً ؿ٧ِل ا٨ٗـ٥ ث

ؿا٨ٛـ، ث٨ٌبك ؽٞة، ؿك ُقُت٠ ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ت٨ٖ٘ٔ ُلكتٜـ ]ثب اًتلبؿٟ ام آٙ[ ١ِت ٨ٔ٨ٗرٞٙ ٛلرل    ؿكثبك٣ ًبكى ؿك ص٨ٚ ٦ٗ 
ؽرٞا٦١ ٌٛرجت ثر٠     ؽربٛل ٨ٛري   ًٜٜرـ. ثر٠   رب٥ ا٠ٌٜ٧ پ٨ِ٘بٙ ثبُٜـ ١ٜٞم عوب٧ن آٛزب كا پ٢ٜبٙ ٦ٗ ؿك ص٨ٚ كا امث٨ٚ ثجلٛـ. آ٢ٛب ث٠

ؽٞا١ـ ا٧ٚ تؼرـاؿ ام ٗرلؿٕ ث٨٘لٛرـ. اٗرب      ١ب٥ ث٨ِتل٥ ثـ١ـ ٝ ٦٘ٛ ؽٞا١ـ ث٠ ٗٞرٞؿات ثِل٥ كلٓت ثِل٥، ]اًتبؿ[ ٦ٗ ٗٞرٞؿات
ًٜٜرـ ٝ ؿكعربّ ٗؾلر٦ ًرلؿٙ عورب٧ن       رب٥ ا٠ٌٜ٧ پ٨ِ٘بٙ ثبُٜـ، عت٦ ام ًبكى ثلا٥ آماك ٝ ٌُٜز٤ ٗل٧ـاٙ ؿاكب اًتلبؿٟ ٗر٦  ث٠

ؿ٥ ١ٌتٜـ ٝ آ٢ٛب ٨ٛن ؿك ٗؼلٕ ٌٗبكبت ؽـا٦٧ ١ٌتٜـ. ؽـا٧بٙ ؿك عبّ ١ِرـاك  ١ٌتٜـ. اكلاؿ٥ ٠ً ؿك هـكت ١ٌتٜـ ٨ٛن اكلاؿ٥ ػب
ُٞٛـ ٠ً ٗلؿٕ ؿ٨ٛب ؿكى ؽٞؿ كا ث٨بٗٞمٛـ.  ؽٞا١ٜـ ٌٗبئْ كا ٗؾل٦ ًٜٜـ ٝ ٗبٛغ ا٧ٚ ٦ٗ ١ٌتٜـ ٝ ثب ا٧ٚ عبّ، ]ثلؽ٦[ اكلاؿ ١ٜٞم ٦ٗ

ترل٧ٚ كع٘رت ثرب     ػجبكت ؿ٧ِل، ؿكعب٦ٓ ٠ً ثب ػظ١ٖ٨ب اًت! ث٠  پي آٛض٠ ؿك اٛتظبك آ٢ٛب اًت عت٦ ٌٗبكبت ثـتل٥ ام ٥ًٞ آً٘بٙ
آٙ ثلآ٨٧ـ، آِٛبٟ ُ٘ب كا ت٢ٜب ؽٞا١ٖ ُقاُت ٝ آجتر٠    ًٜٖ، اُل ثلؽ٦ ام ُ٘ب ٗٞرٞؿات ١ٜٞم ٛتٞا٨ٛـ ام ػ٢ـ٣ ٤٘١ ٗٞرٞؿات ككتبك ٦ٗ

ًلُت ثبٝهبك ؽـا٧بٙ كا ٨ٛن  ٦ٌُٔ ؿ٧ِل ث٨بٙ ٨ًٜٖ، كب٥ ثٞؿا ثؾِٜـٟ اًت، اٗب ١ب٥ ؿ٧ِل٥ ثلا٥ ثلؽٞكؿ ثب ُ٘ب ؽٞا١ـ ثٞؿ. ث٠ كاٟ
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ؽٞا١ٜـ اٛزبٕ ؿ١ٜـ ٝ كع٘ت ؽـا٧بٙ كا رـ٥ ٨ِٛلٛـ. ا٧ٚ ككتربك٥ ام ًللُر٦٧ٞ    ؿاكؿ ٝ ٗلؿٕ اربمٟ ٛـاكٛـ ٓلكبً ١ل ًبك٥ كا ٠ً ٦ٗ
 ٌٛجت ث٠ ؽـا٧بٙ اًت. 

جب٧رـ اٛزربٕ ؿ١ٜرـ.    اٛـ ًر٠ ٛ  ؿاؿٕ ٜٗلط ًلؿٕ ٠ً ثلؽ٦ ام ُبُلؿاٙ ٗلتٌت اُتجب١بت٦ ُـٟ ٝهت٦ ؿكؼ٤ هجْ كب كا آٗٞمٍ ٦ٗ
ؽرٞث٦ ككتربك ٨ًٜرـ،     ؽٞث٦ ٜٗبٓؼ٠ ٨ًٜـ، ؽٞؿتبٙ كا آالط ٨ًٜـ ٝ ؿٝثبكٟ ث٠ ؿكٝاهغ تب ٝهت٦ ٠ً ؿك ٜٗبٓؼ٤ كب پب٧ـاك ثب٨ُـ ٝ آٙ كا ث٠

ؽٞث٦ ػْ٘ ٨ًٜـ، ٨٘١ٚ، ٝ ؽ٦ٔ٨ ث٠ آٙ ُلط ٝ ثٌٚ ٛـ٨١ـ ٦٧ُٞ ؽ٦ٔ٨ ٝؽر٨ٖ   پي ١ٜٞم ٧ي ٗل٧ـ ؿاكب ١ٌت٨ـ. ٓلكبً ؿكؼ٤ ثؼـ ث٠
ٝا٤ًٜ اكٌٞى ٝ ِٛلا٦ٛ  ًٜـ ٠ً ث٠ تبٙ ا٧زبؿ ٦ٗ تبٙ آٙ كا ؽ٦ٔ٨ ٝؽ٨ٖ ؿكٛظل ث٨ِل٧ـ ٝٗؼ٨ت ؿ٧ِل٥ ثلا٥ اًت. اُل ؿك ف١ٚثٞؿٟ 

تٞا٨ٛـ ام آٙ ث٨لٝٙ ث٨ب٨٧ـ. ًْ كٝٛـ تن٤٨ً ٧ي ٗل٧ـ ؿاكب كٝٛـ٥ ام  ٧ُٞـ ٝ ٦٘ٛ ٨ًٜـ ٝ آِٛبٟ ؿك ٝاثٌت٦ِ ؿلم ٦ٗ اعٌبى كِبك ٦ٗ
ُر٧ٞـ   ٗغٖ ا٠ٌٜ٧ ٗتٞر٠ ٌِْٗ ٗر٦  ا٧ـ، ث٠ ًت. ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ص٠ ص٨ن٥ كا تزلث٠ ًلؿ١ٟب٥ ثِل٥ ا ك١ب ًلؿٙ ٝاثٌت٦ِ

ؽٞك٧ـ، ثٜٔـ ٧ُٞـ ٝ ث٠ ًبك٥ ٠ً ٧ي ٗل٧ـ ؿاكب ثب٧ـ اٛزربٕ ؿ١رـ اؿاٗر٠ ؿ٨١رـ. ؿك ا٧رٚ       ثالكب٠ٔٓ آٙ كا آالط ٨ًٜـ؛ اُل م٨ٗٚ ٦ٗ
ؽرٞث٦ اؿاكٟ ٌٛلؿ٧رـ،    تبٙ آٙ كا ثر٠  ُٞؿ ٠ً ؿك ّٛٞ تن٠٨ً ٦ػٜٞاٙ آمٗب٦ِ٧ ٗغٌٞة ٗ عبٓت، اُتجب٦١ ٠ً ٗلتٌت ُـ٧ـ ٓلكبً ث٠

١ب٥ ث٨ِتل٥ ثلا٥ ُ٘ب ؽٞا١ـ ثٞؿ تب ا٧ٚ آمٗب٧َ كا ؿٝثبكٟ ثِقكا٨ٛـ.  تٞا٨ٛـ ؿكؼ٠ ثؼـ ًؼ٦ ٨ًٜـ تب ؿك آٙ ٗٞكن ٧ُٞـ ٝ كلٓت ٦ٗ
عٌبة ث٨بٝكؿ. اٗب ؿكؽٔرّٞ آٙ   ث٠ؿ٨١ـ ٗٞٗٞع ثنك٦ُ  تٞاٛـ ]ًبك١ب٥[ اُتجب٦١ كا ٠ً ؿك ّٛٞ تن٠٨ً اٛزبٕ ٦ٗ ٨٘١ٚ. اًتبؿ ٦٘ٛ

ؽبٛل  تٞا٨ٛـ ث٠ ًٜٜـ، آِٛبٟ آٙ ٗبرلا٥ ٗتلبٝت٦ اًت. ٦٘ٛ تٞاٜٛـ ام آٙ ٝٗؼ٨ت ث٨لٝٙ ث٨ب٧ٜـ ٧ب اُتجب١بت كا تٌلاك ٦ٗ اكلاؿ٥ ٠ً ٦٘ٛ
 ا٠ٌٜ٧ ٧ي اُتجبٟ ًلؿ٧ـ ٝاثٌت٦ِ رـ٧ـ٥ كُـ ؿ٨١ـ. 

ؽٞاًرتٖ ثربك ف١ٜر٦     ٦ ُـ٧ـ ث٨بٙ ًٜٖ، ؿ٨َٓٔ ا٧ٚ ثٞؿ ٠ً ٛ٘ر٦ ؿاؿٕ ػبؿت ٛـاُتٖ ٌٗبئْ كا ؽ٨ٔ هجالً ٝهت٦ كب كا آٗٞمٍ ٦ٗ
ٛٞك كلؿ٥ ث٠ ٧ي ُبُلؿ كب كا آٗٞمٍ  ٛـكت ث٠ ١ب٥ ؿ٧ِل٥ ُٞؿ. ٝ ث٠ ا٧ٚ ؿ٨ْٓ اًت ٠ً ث٠ تبٙ ا٧زبؿ ًٜٖ ٧ب ثبػج ٝاثٌت٦ِ ثلا٥
٨ـ، ام مٗب٦ٛ ٠ً ًٔ٘ربت ام ؿ١ربٖٛ   اٍ ث٨ٜـ٧ِ ١ب٥ اٝ اُبكٟ ًٜٖ، ؿكثبكٟ ؿ١ٖ. ٧ٌجبك ٠ً ث٠ كلؿ٥ كب كا آٗٞمٍ ؿ١ٖ ٝ ث٠ ًٞتب٦١ ٦ٗ

ؿ١رٖ.   ٛٞك كلؿ٥ كب كا ث٠ ٦ًٌ آٗٞمٍ ٦ٗ ٛـكت ث٠ ث٨لٝٙ ث٨ب٧ٜـ ف١َٜ تغت كِبك هلاك ؽٞا١ـ ُلكت. ث٠ ٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ اًت ٠ً ث٠
ا٥ ًٝر٨غ ٓرغجت    ًرٜٖ ٝ ؿك ٌُرتلٟ   ؿ١ٖ ؿكثبك٣ ٌٗبئ٦ٔ ٠ً ؿك ًٜغ٦ ٌُتلؿٟ ًبكثلؿ ؿاكٛـ ٓغجت ٗر٦  ٝهت٦ كب كا آٗٞمٍ ٦ٗ

كًـ ٠ً ًٞصي ١ٌتٜـ، ٠ً ؿك عب٠٨ُ ١ٌتٜـ، ٧ب آ٢ٛب٦٧ ٠ً ٗزنا ١ٌتٜـ ٝ كوٚ ثر٠ اكرلاؿ ً٘ر٦     ٝهت٦ ث٠ ٌِٗالت٦ ٦ٗ ًٜٖ. ٝ ٦ٗ
ًٜٜـ، ٨ٛبم ٨ٌٛت ٠ً آ٢ٛب كا ٜٗلط ًرٜٖ. م٧رلا ؿك ٛرّٞ كٝٛرـ      ٓٞكت ٦ًٔ ثب ُبُلؿاٙ تـاؽْ ا٧زبؿ ٦٘ٛ ُٞؿ، ٝ ٝهت٦ ث٠ ٗلثٞٙ ٦ٗ

١ب اُبكٟ ؽٞا١ٜـ ًلؿ. ٝ عتر٦   ١ٜـ ؿ٧ـ ٝ ث٠ آٙ اكلاؿ اُبكٟ ؽٞا١ٜـ ًلؿ، ث٠ ًٞتب٦١تن٠٨ً، ُبُلؿاٙ آٙ ٌٗبئْ كا ث٨ٚ ؽٞؿُبٙ ؽٞا
ثلٛرـ. كورٚ ٝهتر٦ ِٗرٌالت٦ ؿك ًرٜظ       تـك٧ذ ث٠ آٙ پ٦ ٗر٦  اُل آٙ اكلاؿ ٛتٞاٜٛـ كٞكاً ٗتٞر٠ ُٞٛـ، ام آٛزب ٠ً ٝاثٌت٦ِ ؿاكٛـ، ث٠

ٜـ، ٧ب ٝهت٦ ٦ٌِٔٗ ؿكؽّٔٞ اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ ؿاكرب ٝررٞؿ   ٨ًٝؼ٦ ام ثـ٠ٛ ثلٝم ًٜـ ٧ب آ٢ٛب٦٧ ٠ً ث٠ ٝٗؼ٨ت ٦ًٔ ؿاكب ٗلتجٚ ١ٌت
ًٜٖ. ثلا٥ ٗخبّ، ؿكعبّ عبٗل ؿك ٜٗربٛو٦ ام ًرلم٨ٗٚ آر٦ٔ صر٨ٚ ١ٜرٞم اكرلاؿ٥        ؿاُت٠ ثبُـ، كوٚ آِٛبٟ ؿكثبك٣ آٙ ٓغجت ٦ٗ

ٜرـ ٝ كورٚ ام ثرل    ًٜ ًٜٜـ ٝ ثلؽ٦ ام اكلاؿ آٛوـك ٝاثٌت٠ ١ٌتٜـ ٠ً عت٦ آ٢ٛرب كا ام ثرل ٗر٦    ١ٌتٜـ ٠ً ٗتٞٙ رؼ٦ٔ ]ؿاكب[ پؾَ ٦ٗ
ؿ١ٜـ م٧رلا آٙ   ؿاكؿ؟ آ٢ٛب ا٧ٚ ًبك كا اٛزبٕ ٦ٗ ًٜٜـ. ص٠ ص٨ن٥ آ٢ٛب كا ث٠ ا٧ٚ ًبك ٝا ٦ٗ ًٜٜـ، ث٠ٌٔ ؿك ث٨ٚ ُبُلؿاٙ ٨ٛن تج٨ٔؾ ٦ٗ ٦٘ٛ

آ٧رـ. كٌرل    ُبٙ رٞك ؿك ٦ٗ ١ب٥ ثِل٥ ١ب٥ رؼ٦ٔ عب٥ٝ ٜٗبٓج٦ ١ٌتٜـ ٠ً ث٠ آ٢ٛب ٝاثٌت٦ِ ؿاكٛـ ٝ ٜٗبٓج٦ ٠ً ثب ٝاثٌت٦ِ ُٛٞت٠
١رب٦٧ ؿاكٛرـ ا٧رٚ ًربك كا اٛزربٕ       ؽبٛل ا٠ٌٜ٧ اكٌبك ثِل٥ ٝ ٝاثٌت٦ِ ًٜٖ ػ٘ـاً هٔـ ؿاُت٠ ثبُٜـ ث٠ ؿاكب ٓـ٠ٗ ثنٜٛـ. ث٠ٌٔ ث٠ ٦ٛ٘

 اٛـ.  ؽٞا١ـ اٛزبٕ ُٞؿ ٝ ثب ٗل٧ـاٙ ؿاكب ؿك اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب ٗـاؽ٠ٔ ًلؿٟ اٛـ ٠ً ٨ُٜبٙ ٦ٗ ؿ١ٜـ، آ٢ٛب ًبك١ب٦٧ اٛزبٕ ؿاؿٟ ٦ٗ

( ٠ً ًٜللاٛي ا٦ٔٓ ثٞؿٟ ٝ آ٢ٛب تأح٨ل هكك٦ ك٥ٝ ُر٘ب  ت٧ِٞنإ. )  ١ب٥ كب ؿك ًبٛبؿا ُلًت ًلؿٟ للاٛيتبًٜٞٙ صٜـ ثبك ؿك ًٜ
[ ثٞؿ. ؿ٨ٗٝٚ ثبك ٝهت٦ ثٞؿ ٠ً ًرلًٞة ٝ آماك ٝ  1999هٝئ٠٨ ] 2۰ؿا٨ٛـ، ٗـت ًٞتب٦١ هجْ ام  ٛٞك ٠ً ٦ٗ اٛـ. ثبك اّٝ، ١٘بٙ ُقاُت٠

ٛرٞك   ناك ُـ ٝ آٛزب ككتٖ. ا٧ٚ ثبك، ٝهت٦ اًت ٠ً ٨ُٜبٙ ؿك ٗو٨بى ًٝر٨ؼ٦ ثر٠  ٌُٜز٠ ؽ٦ٔ٨ ُـ٧ـ ثٞؿ. آٙ ًٜللاٛي ؿك اتبٝا ثلُ
ك٥ٝ اًت ٝ ثب ًلػت٦ ث٨ٌبك م٧بؿ ؿكعبّ امث٨ٚ ثرلؿٙ   ًبْٗ ؿكعبّ امث٨ٚ ككتٚ اًت ٝ آالط كب ثب ًلػت٦ ث٨ٌبك م٧بؿ ؿكعبّ پ٨َ

هبت ًٜٖ. ثٜبثلا٧ٚ ا٧رٚ ًر٠ ًٜلرلاٛي كرب ؿك     ٨ُٜبٙ ٝ ٛلٞف ث٠ ثؼـ ثِل٥ اًت. ؿك ا٧ٚ مٗبٙ اًت ٠ً ا٧ٜزب ١ٌتٖ تب ُ٘ب كا ٗال
 (ت٧ِٞن ٛٞال٦ٛ ًبٛبؿا ًبٗالً ٧ُٞب ١ٌتٜـ. )



33 

 

ُرٞؿ.   اٛـ ٝ ا٧ٚ ٌٗئ٠ٔ ؿك ث٨ٌبك٥ ام ًبك١ب٥ ٗؾتٔرق ٗتزٔر٦ ٗر٦    ثب٧ـ ث٨٧ِٖٞ ٠ً ُبُلؿاٙ ًبٛبؿا٦٧ ث٨ٌبك ؽٞة ػْ٘ ًلؿٟ
١رب٥ ثِرل٥ ك٥ٝ صِر٦ِٛٞ     ؿاؿٟ ثب٨ُـ ٝاثٌت٦ِ تبٙ ٌٛت٤ ا٦ٔٓ ثٞؿٟ اًت ٝ ٗٞاكؿ م٧بؿ٥ ٝرٞؿ ٛـاُت٠ ٠ً اربمٟ ١ٌ٘بك٥ ؽٞة

اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب تأح٨ل ُقاُت٠ ثبُـ. ٝ ٗٞاكؿ م٧بؿ٥ ام ا٧ٚ ٨ٛن ؿك ث٨ٚ ُ٘ب ٝرٞؿ ٛـاُت٠ ٠ً ك٥ٝ ٛظل ؽٞؿتربٙ پبكِربك٥ ؿاُرت٠    
   ٞ ة ١ٌ٘ربك٥  ثب٨ُـ تب عـ٥ ٠ً ٛتٞاٌٛت٠ ثب٨ُـ ك١ب ٨ًٜـ. ت٘بؿ١ب٥ م٧بؿ٥ ؿك ٨ٗبٙ ُبُلؿاٙ ٝرٞؿ ٛـاُت٠ اًت. ثرب ١٘رـ٧ِل ؽر

ا٧ـ. ٝ آجت٠ ًبٛبؿا ٌٗبٙ ؽب٦ٓ اًت. عٌٞٗت ٝ ٗلؿٕ  ا٧ـ ٝ ؿك ؽّٔٞ اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب ص٨ٜٚ ٗٞهؼ٨ت ؽٞث٦ كا ا٧زبؿ ًلؿٟ ًلؿٟ
اٛـ ٝ ث٠ ا٧ٚ ؽبٛل ثب٧ـ ام ٗلؿٕ ٝ عٌٞٗت ًبٛربؿا تِرٌل ًٜر٨ٖ.     ًبٛبؿا ع٘ب٧ت ٝ ١٘ـ٦ٓ ث٨ٌبك٥ ٌٛجت ث٠ ؿاكب ٝ ٗل٧ـاٙ ؿاكب ؿاُت٠

 (ت٧ِٞن ُلٕ)

ٛٞك ٝاٗظ ثج٨ٜ٨ٖ. ٠ً  تٞا٨ٖٛ تلبٝت ؿك ٝٗؼ٨ت ٦ًٔ كا ث٠ ٜبثلا٧ٚ ثب ِٛبٟ ث٠ ا٧ٚ ٠ً ًٜللاٛي كب ٝ كٌل ًلؿٙ ث٠ ُقُت٠، ٦ٗث 
ا٧ـ. ٝهت٦  إ ٝ ؿك ث٨ٚ ا٧ٚ ٠ً ثبك تـ٨٨لات ؿك ٝٗؼ٨ت ٦ًٔ ثنكٍ ثٞؿٟ اًت. ٦ِ٘١ ا٧ٚ كا ؿ٧ـٟ ثبك ثب ُبُلؿاٙ ًبٛبؿا ٗالهبت ًلؿٟ

كب كا ؿك ًبٛبؿا آٗٞمٍ ؿاؿٕ، ث٨ٌبك٥ ام آٛض٠  1999هٝئ٠٨  2۰لٝع ُـ، كِبك ث٨ٌبك ُـ٧ـ ثٞؿ. ٝهت٦ هجْ ام آماك ٝ ٌُٜز٠ ؿك اثتـا ُ
ؿكعبّ ُلتٚ ص٨ن٥ ث٠ ٗلؿٕ ؿ٨ٛب ثٞؿٕ. ١ل كلؿ٥ ٧ي رٜجر٤   -ُلتٖ ؿكٝاهغ ثلا٥ ا٧ٚ ثٞؿ ٠ً ثلا٥ ٗلؿٕ ؿ٨ٛب ث٠ ٌٗبئ٦ٔ اُبكٟ ًٜٖ

١ب٥ ٗٚ ؿكعبّ ٓغجت ثب ٗٞررٞؿات ؿك   ال٠٧ ًٜٖ، ال٠٧ ٞرٞؿات ثِل٥ ٓغجت ٦٘ٛؿ١ٖ كوٚ ثب ٗ آُبٟ ؿاكؿ. ٝهت٦ كب كا آٗٞمٍ ٦ٗ
آٙ ثبمتربث٦ ؿك   -ؿ١ـ ٗزرنا ٨ٌٛرت   ًٜٞط ٗؾتٔق ١ٌتٜـ ٝ ا٧ٚ ثـ٧ٚ ؿ٨ْٓ اًت ٠ً ١ل ص٨ن٥ ٠ً ؿك ا٧ٚ ٌٗبٙ ثِل٥ ك٥ٝ ٦ٗ

ُلرتٖ: عورب٧ن، ًرٜظ ثر٠ ًرٜظ       ُلكت٠ اًت. ؿه٨وبً ٗبٜٛـ آٙ ص٨ن٥ اًت ًر٠ هرجالً   تل٧ٚ ًٜظ، ام تـ٨٨لات٦ ٢٨ًب٦ِٛ ٓٞكت پب٨٧ٚ
كًٜـ، اٗب عورب٧ن، ؿك ًرٜٞط ٗرلتجٚ ثرب ؽرٞؿ، عورب٧ن        ٛظل ٦ٗ تل اُتجبٟ ث٠ ٗتلبٝت ١ٌتٜـ. ام ًٜغ٦ ثبالتل، عوب٧ن ًٜٞط پب٨٧ٚ

ٛرٞك٥ ًر٠ ١رل صر٠ ص٨ن١رب       ١ٌتٜـ، ٝ عبالت، تز٨ٔبت ٝ اًتبٛـاكؿ١ب ثلا٥ ٧ي ص٨ن ِٗبث٠، ؿك ًٜٞط ٗؾتٔق، ٗتلبٝت ١ٌتٜـ، ث٠
ُرٞٛـ ٝ ٝهتر٦ ؿك    ترل ٗر٦   ٛٞك پ٨ًٞت٠ ٗؼ٨ق ٛٞك ٦ًٔ عوب٧ن ام ثبال تب پب٨٧ٚ ث٠ كٝٛـ. اٗب ث٠ ـ، ث٨ِتل ث٠ ً٘ت عو٨وت ٦ٗثبالتل كٝٛ

١رب٥   ُٞٛـ، آ٢ٛب عوب٧ن ًٜٞط ٗؾتٔق ١ٌتٜـ. آِٛبٟ ٗٞرٞؿات ؿك ١ل ًٜغ٦، عبالت ٗؾتٔرق ٝ ؿكى  ًٜٞط ٗؾتٔق ٗتز٦ٔ ٦ٗ
تل٧ٚ ًٜظ  ُٞؿ. ٝهت٦ ث٠ ا٧ٚ پب٨٧ٚ تل ٦ٗ تل ٝ ككتبك ٗٞرٞؿات ٗؼ٨ق ؿ، آناٗبت پب٨٧ٚكٝ تل ٦ٗ ٗتلبٝت٦ ام عوب٧ن ؿاكٛـ. ١ل ص٠ پب٨٧ٚ

١رب٥ ؽبٓر٦    ٝ تلت٨رت   ًٜٜـ ٝ ٛنؿ٧ي ث٠ ثـتل٧ٚ اًت. ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ٛظٖ ٠ُٛٞ ككتبك ٦ٗ كًـ، ٗٞرٞؿات ا٧ٚ ٗٞرٞؿات ثِل٥ ٦ٗ
ا١ل٧٘ٚ ١ٌتٖ ٝ آٙ ؽـا٧بٙ كاًرت٨ٚ ٗغربكظ كرب ٨ٛرن     اٛـ. ا٧ٜزب ؿكعبّ ٗغـٝؿ ًلؿٙ  ثلا٥ ا٧ٚ آماك ٝ ٌُٜز٤ ٨ُٜب٦ٛ ا٧زبؿ ًلؿٟ

ثبُـ.  ١ب٥ ؽٞؿ كا ؿاكٛـ، اٗب ؿك ٝاهغ ٨ُٜبٙ ؿكعبّ ٗغـٝؿ ُـٙ ٨ٛن ٦ٗ ؿكعبّ اٛزبٕ ا٧ٚ ًبك ١ٌتٜـ. ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ٛظٖ ٝ تلت٨ت
ًٜٜرـ، اٗرب ٝهتر٦     ٦ًٜٜـ ٠ً ثب ؽِٞٛت ٝعِتٜب٦ً ككتربك ٗر   ا٥ ػْ٘ ٦ٗ ٠ُٛٞ ٨ُلؿ، آ٢ٛب ث٠ ٝهت٦ ٨ُٜبٙ ٨ُٜٜت ؽٞؿ كا ث٠ ًبك ٦ٗ

ًٜٜرـ، ترب    ١ب٥ ُلٝك ث٠ ٛ٘ب٧ٜـ٦ُ ام ٛلف ٨ُٜبٙ ككتبك ٗر٦  كًـ، ؽ٦ٔ٨ ٗؼ٨ق ١ٌتٜـ. آجت٠، ٝهت٦ اٌٛبٙ ٛٞثت ث٠ ٛتب٧ذ ٝاهؼ٦ ٦ٗ
ُرٞٛـ.   ٝهت٦ ٠ً اكٌبك ؿكًت ٗل٧ـاٙ ؿاكب ٛو٦ٔ ٛـاُت٠ ثبُـ ٝ ه٥ٞ ثبُـ، اكلاؿ ُلٝك تل٨ًـٟ ٝ عت٦ ٗـٔرٞة اكٌربك ؿكًرت ٗر٦    

ٛٞك ٦ًٔ ٨ُٜبٙ هبؿك ٛجٞؿٟ ١ل ًبك٥ ٠ً ؽٞا١بٙ آٙ اًت كا اٛزبٕ ؿ١رـ، م٧رلا ١لصر٠ ثبُرـ ؽرـا٧بٙ       ١ٌتٜـ. ث٠ ٠ُٛٞ ٌٗبئْ ا٧ٚ
١ب٥ ؽٞؿ كا ؿاكٛـ، اٗب آ٢ٛب ٓلكبً ؿك تالٍ ١ٌرتٜـ ترب ُرلا٦ٜ٧ كا كرلا١ٖ      ؿكعبّ ًٜتلّ اٗٞك ١ٌتٜـ. ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ٛظٖ ٝ تلت٨ت

ؽرٞا١ٖ اٛزربٕ ؿ١رٖ ٝ     ؿٓؾٞاٟ ؽٞؿ اٛزبٕ ؿ١ٜرـ، م٧رلا آٛضر٠ ٗر٦     اٛـ ١ل ًبك٥ كا ث٠ آٝكٛـ ٠ً ٨ٛبم ؿاكٛـ ٝ ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ هبؿك ٛجٞؿٟ
 ؿاكٛـ.  ٗ٘بٛؼت ؽـا٧بٙ كاًت٨ٚ، آ٢ٛب كا ام ؿًت٨بث٦ ث٠ آٛض٠ ؿكٛظل ؿاكٛـ اٛزبٕ ؿ١ٜـ ثبم ٦ٗ

ام آرالط كرب كا    تٞاٛـ ٨١ش ص٨ن٥ ام ثؼـ ٢٨ًبٙ ٢ًٚ، عوب٧ن ٢ًٚ ؿاكؿ. ١ل ٗٞرٞؿ٥، هجْ ام ا٠ٌٜ٧ كب اٝ كا آالط ًٜـ، ٦٘ٛ 
تٞاٛـ تز٦ٔ ٝاهؼ٦ كب٥ رـ٧ـ كا ثج٨ٜـ، صلا٠ً اكمٍ آٙ كا ٛـاكؿ. ٝهت٦ ٧ي ٗٞررٞؿ ثتٞاٛرـ ٝاهؼربً تزٔر٦ كرب٥ رـ٧رـ ٝ        ثج٨ٜـ ٝ ٦٘ٛ

تٞاٜٛرـ   ؿ١ـ. آ٢ٛب ٛ٘ر٦  ٛٞك ٛج٨ؼ٦ ًبك١ب كا ثل اًبى آٙ اٛزبٕ ٦ٗ ٢٨ًبٙ رـ٧ـ كا ثج٨ٜـ، آِٛبٟ اٝ ٗؼبؿّ ٧ي ٗٞرٞؿ رـ٧ـ اًت ٝ ث٠
ا٥ كا ثج٨ٜٜرـ ًر٠ ٗتؼٔرن ثر٠      تٞاٜٛـ آ٧ٜرـٟ  كٝ ٦٘ٛ ن١ب كا ثج٨ٜٜـ م٧لا ٗٞرٞؿات٦ ١ٌتٜـ ٠ً ث٠ ٢٨ًبٙ ُقُت٠ تؼٔن ؿاكٛـ ٝ اما٧ٚآٙ ص٨

٢٨ًبٙ ُقُت٠ ٨ٌٛت. ٝ ا٧ٚ آ٧ٜـٟ ص٨ن٥ ٨ٌٛت ٠ً ؿك ّٛٞ ؿٝك٣ تبك٧ؾ٦ ٢٨ًبٙ هـ٧ٖ ٛظٖ ٝ تلت٨ت ؿاؿٟ ُـٟ ثبُـ، ٢٨ًرب٦ٛ ًر٠   
تٞاٜٛـ ثج٨ٜٜرـ.   ١ب٦٧ ث٨ٚ ثؼـ١ب٥ ٗؾتٔق ؿك آٙ ثبُـ، ٝ ص٨ن٥ ثبُـ ٠ً ؽـا٧بٙ ٢٨ًبٙ هـ٧ٖ ٦ٗ ١ب٥ ًل٧غ ٝ آ١ٌت٠ ٝ تلبٝت مٗبٙ

ؽرٞاٟ مٗربٙ ثبُرـ، ٧رب      -آٙ ؿكثبك٣ ٧ي ٢٨ًبٙ رـ٧ـ ٝ ٗتلبٝت اًت، ٢٨ًب٦ٛ ٠ً ؿك آٙ ١ل ص٨ن٥ ؿٝثبكٟ ٛظٖ ٝ تلت٨ت ؿاؿٟ ُرـٟ 
ص٨ن٥ ام ٢٨ًبٙ هـ٧ٖ ٗتْٔ ٨ٌٛت ٝ ٗٞررٞؿات ٢٨ًربٙ هرـ٧ٖ    ١ب ٧ب كب ثبُـ. آٙ ث٠ ٨١ش ٦ٌُٔ ث٠ ٨١ش  ثؼـ١ب، ٗٞرٞؿات، ٌٗب٨ٛنٕ
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ًٜٜرـ،   ككتٜـ. ثٜبثلا٧ٚ ثل اًبى كب٥ ٢ًٚ ػ٘رْ ٗر٦   ١ب٥ ت٘بٕ ؽـا٧بٙ ٦ٗ تٞاٌٛتٜـ، كلاتل ام تٞاٛب٦٧ تٞاٜٛـ آٙ كا ثج٨ٜٜـ. اُل ٦ٗ ٦٘ٛ
ـ٨٨ل ث٨ٌبك٥ ام ٌٗربئْ ٝاهؼربً ًرؾت    ؿ١ٜـ ٠ً ؽٞا١بٙ اٛزبٕ آٙ ١ٌتٜـ. ت ًٜٜـ ٝ ًبك٥ كا اٛزبٕ ٦ٗ ٛظٖ ٢٨ًبٙ هـ٧ٖ كا ؿٛجبّ ٦ٗ
اًربى اًرت، ثٜربثلا٧ٚ ررلتت      ًٜٜرـ ًر٠ ثر٦    ؽٞا١ٖ ًبك١ب٥ ؽب٦ٓ كا اٛزبٕ ؿ١ٜـ ٝ آ٢ٛب كٌل ٗر٦  اًت. ُب٦١ اٝهبت ام آ٢ٛب ٦ٗ

ٕ ، ُر٣ٞ٨ ؿكًرت اٛزرب   آٙ ًٜٜرـ ًر٠   كٝ كٌل ٦ٗ ًٜٜـ آ٢ٛب كا اٛزبٕ ؿ١ٜـ. آ٢ٛب ٓلكبً ٗٞرٞؿات٦ ام ا٧ٚ ؿٝك٣ مٗب٦ٛ ١ٌتٜـ، اما٧ٚ ٦٘ٛ
 تٞاٛـ ؽٞة ككتبك ًلؿٙ ؿكٛظل ُلكت٠ ُٞؿ.  ؿ١ٜـ، ٦ٗ ًبك١ب اًت. ٝهت٦ آالً ٨١ش ًبك٥ اٛزبٕ ٦٘ٛ

ا٥ ام ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ١ٌتٜـ. ٌٛجتبً ث٨ِرتل ٗٞررٞؿات ؿك ٢٨ًربٙ     اٛـ ؿًت٠ ؿكٝاهغ، آ٢ٛب٦٧ ٠ً ؿكعبّ ٗـاؽ٠ٔ ثب آالط كب ثٞؿٟ 
١ٌتٜـ. اٗب، ٝهت٦ رل٧بٙ ػظر٨ٖ ٝ ًٔر٦ آرالط كرب ٝاكؿ ُرٞؿ، ؽرٞاٟ       اٛـ ٝ ؿك ٝٗؼ٨ت ت٘بُب٥ اٗٞك  آًب ؿك آٙ ُلًت ٌٛلؿٟ ؿّٞ

ُرٞٛـ؛ آ٢ٛرب٦٧ ًر٠ ثب٧رـ ررقة       ؿكعبّ ِٗب١ـ٣ آٙ ثٞؿٟ ثبُٜـ ٧ب ؿك آٙ ُلًت ًلؿٟ ثبُٜـ، ٦ِ٘١ ؿك آالط كب عْ ٝ كْٔ ٦ٗ
ُٞٛـ، ٝ  ا٥ عْ ٝ كْٔ ٦ٗ ؽٞا١ب٠ٛ ٛٞك ٨ٛي ا٥ عْ ٝ كْٔ ُٞٛـ، ث٠ ؽٞا١ب٠ٛ ٛٞك ٨ٛي ُٞٛـ، رقة ؽٞا١ٜـ ُـ، آ٢ٛب٦٧ ٠ً ثب٧ـ ث٠

ُربٙ پرب٨٧ٚ    ُبٙ ثب٧ـ پب٨٧ٚ ث٨ب٧رـ، ًرٜظ   ا٥ عْ ٝ كْٔ ُٞٛـ، اُل ًٜظ ؽٞا١ب٠ٛ ٛٞك ٨ٛي تٞاٜٛـ رقة ُٞٛـ ٧ب ث٠ آ٢ٛب٦٧ ٠ً ٦٘ٛ
٧ُٖٞ ثلا٥ ٧ري ٗٞررٞؿ كاعرت     اٛـ ٝ ثب٧ـ ًلِٛٞٙ ُٞٛـ، ًلِٛٞٙ ؽٞا١ٜـ ُـ. ٦ٗ ٝ آ٢ٛب٦٧ ٠ً ٗلتٌت رٜب٧بت٦ ُـٟ  ؽٞا١ـ آٗـ،
١ب٥ ٢ًٚ ثر٠ آٙ   ٝاكؿ آ٧ٜـٟ ُٞؿ، ص٨ن كاعت٦ ٨ٌٛت، م٧لا آ٧ٜـٟ ٗتؼٔن ث٠ ٗٞرٞؿات ا٧ٚ صلؽ٠ ٨ٌٛت. اُل ام ٜٗظل ؿكى ٨ٌٛت ٠ً

ا٥ ُٞٛـ ٠ً ث٠ آ٢ٛب تؼٔن ٛـاكٛرـ،   ١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ ِٛبٟ ٨ًٜـ، ا٠ٌٜ٧ ٗٞرٞؿات ا٧ٚ صلؽ٠ ٝاكؿ آ٧ٜـٟ ُٞٛـ، ا٠ٌٜ٧ ٝاكؿ صلؽ٤ ثؼـ٥ ثـٙ
إ ٝ ث٠ ٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ  ٓالط كب، ثب ٠٘١ ص٨ن ٝ ثب ٤٘١ ٗٞرٞؿات ثب ثنكُتل٧ٚ كع٘ت ثلؽٞكؿ ًلؿٟٜٗٔوبً ؿ٨لٌٗ٘ٚ اًت. ؿكّٛٞ ا٧ٚ ا

ؽٞاًتٖ ا٧ٚ ٗٞرٞؿات رقة ُٞٛـ ٝ آ٢ٛب كا ام ا٧ٚ ٢٨ًبٙ هـ٧ٖ ػجٞك ؿ١ٖ ٝ ث٠ ٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ اًت ًر٠ ؿكٛظرل ُرلكتٖ     اًت ٠ً ٦ٗ
ثٞؿ ٠ً ث٠ آ٧ٜـٟ ثلٝٛـ. آ٧ٜـٟ  ؿات ا٧ٚ صلؽ٠ ٨١ش كلٓت٦ ٦٘ٛٛٞك ٛجٞؿ، آالً ثلا٥ ٗٞرٞ آالط كب٥ ٢٨ًبٙ كا اٛزبٕ ؿ١ٖ. اُل ا٧ٚ

 ث٠ آ٢ٛب تؼٔن ٛـاكؿ، ث٠ ا٧ٚ ٗٞرٞؿات عبٗل تؼٔن ٛـاكؿ. ثٜبثلا٧ٚ اُل ٦ًٌ ثؾٞا١ـ ث٠ آ٧ٜـٟ ثلٝؿ ثب٧ـ ٜٗبثن آناٗبت آ٧ٜـٟ ثبُـ. 

ا٥ ١ٌرت:   ن آٙ ثبُـ. اٗب ٌٛت٠ؿًت٨بث٦ ٨ٌٛت ٝ ؽ٦ٔ٨ ًؾت اًت ٠ً ٜٗبث آجت٠، ؿكعبّ عبٗل، ثلا٥ ٧ي ٗٞرٞؿ ا٧ٚ هبثْ 
ُؼٞك ٦ِ٘١ ام آٙ اُبٟ ١ٌتٜـ ٝ ث٨ٌبك٥ ام ٗٞرٞؿات ؿكعبّ ٧بؿُلكتٚ ٝ  ال٠٧ ٗٞرٞؿات ف٥ كب٥ ٗٚ ؿكعبّ ٌُتلٍ اًت ٝ ال٠٧

ٝرٞؿ ؿاكؿ، عوب٧ن ؿك ١ل ًٜغ٦ ٗتلبٝت ١ٌرتٜـ ٝ ًٔ٘ربت ؿاؽرْ ٨ٛرن ٗتلربٝت       رٞآٙ كبٓٞٙؽٞاٛـٙ آٙ ١ٌتٜـ. ؿك ١ل ًٜغ٦ 
، ٝ ٦ِ٘١ آ٢ٛب عو٨وت ٢٨ًبٙ رـ٧ـ ؿك ًٜٞط ٗؾتٔق ١ٌتٜـ. ث٨ٌبك٥ ام ٗٞررٞؿات ؿكعربّ ؽٞاٛرـٙ آٙ ٝ ررقة     كًٜـ ٛظل ٦ٗ ث٠

٢ٛب٧ت ؿٝك، ام مٗبٙ آؿبم ٢٨ًبٙ، ؿك ُقُرت٠ ١لُرن ٝررٞؿ     ١ب٥ ث٦ ًلؿٙ ؽٞؿ ؿك آٙ ١ٌتٜـ. م٧لا ا٧ٚ ص٨ن٥ اًت ٠ً عت٦ ام مٗبٙ
ٌٛلؿٛـ ث٠ آٙ كٌل ًٜٜـ، ا٠ٌٜ٧، ثترٞاٙ ام صٜر٨ٚ ُرٌبك٦ ؿك تربك٧ؼ     ُؼٞك ١لُن رلتت  ٛـاُت٠، ٝ ا٧ٚ ص٨ن٥ اًت ٠ً ٗٞرٞؿات ف٥

ُقك ًلؿ، صلا٠ً آٙ تبك٧ؼ ٗتؼٔن ث٠ ٨١ض٨ي ام ٗٞرٞؿات ؿك ٢٨ًبٙ عبٗل ٨ٌٛت. ١ل ص٨ن٥ ؿك ا٧ٚ تربك٧ؼ، ٝ ت٘ربٕ ٗٞررٞؿات ؿك    
كرلا١ٖ ًرلؿٟ، ٝاهؼربً ٝاكؿ    ٢٨ًبٙ ٠ً ؿكعبّ مٛـ٦ُ ؿك ا٧ٚ ٗغ٨ٚ ١ٌتٜـ، ٝ ا٧ٚ تبك٧ؾ٦ ٠ً ثلا٥ ١ٌت٦ ٗٞرٞؿات، ا٧ٚ ٗغ٨ٚ كا 

ا٥ ؽٞا١ٜـ ُـ ٠ً ث٠ ا٧ٚ تبك٧ؼ تؼٔن ٛـاكؿ ٝ ؿكٝاهغ ٨١ش اكتجب٦ٛ ثب آ٢ٛب ٛـاكؿ. ا٧ٚ ُج٠٨ ا٧ٚ ٢٨ًبٙ هـ٧ٖ ٨ٌٛت، ٠ً ٝهتر٦   آ٧ٜـٟ
ُرٞؿ. آٙ   ١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ رـ٧ـ٥ آكل٧رـٟ ٗر٦   ُٞٛـ ٝ ثـٙ ١ب٥ ٢٨ًب٦ِٛ ًٜٞط ٗؾتٔق، ؿ٧ِل ؿك عـ ًبك٦ ؽٞة ٨ٌٛتٜـ ٛبثٞؿ ٦ٗ ثـٙ

كًـ،  ٛظل ٦ٗ آًب ث٠ ١ب٥ رـ٧ـ ٝ هـ٧ٖ ؿك ًٜٞط ٗؾتٔق ؿك ا٧ٚ اكالى ؿّٞ ُؼٞك ر٢بٙ ٛـ ُج٠٨ آكل٧َٜ ٝ ا٢ٛـإ ٗٞرٞؿات ف٥كٝ
١رب٥ ٢٨ًرب٦ٛ ٗؾتٔرق ؿك ٢٨ًربٙ صِٞٛر٠ ٛربثٞؿ ٝ ؿٝثربكٟ آكل٧رـٟ          اٗب ؿك ٝاهغ ا٧ٚ ًبٗالً ٗتلبٝت اًت. ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ثـٙ

ػجبكت ؿ٧ِل،   ١ب٥ اٝ ١ٌتٜـ. ث٠ ل ٧ي ٗٞرٞؿ ثبالتل ؿك ا٧ٚ ٢٨ًبٙ ؿك ًٜغ٦ ثبال ٝ تٞاٛب٦٧ُٞٛـ، آ٢ٛب ١ٜٞم ١ٖ ٛت٨ز٤ ٧ي كٌ ٦ٗ
ٙ  آ٢ٛب ١ٜٞم ١ٖ ٛت٨ز٤ اًتبٛـاكؿ١ب ٝ ٛظٖ ٝ تلت٨ت ١رب٥ ٢٨ًرب٦ٛ    ١ب٥ ٢٨ًبٙ هـ٧ٖ ١ٌتٜـ. م٧لا ثلا٥ ٧ي ٗٞرٞؿ عت٦ ثنكُتل، ثرـ

كٝؿ، ٝهت٦ آٙ ًرّٔٞ ؿٝثربكٟ    ّ كٝٛـ ٗتبث٨ٌٖٓٞ امث٨ٚ ٦ٗم٧ل٧ٚ اٝ ٦ِ٘١ ثؾ٦ِ ام ثـٙ اٝ ١ٌتٜـ ٝ ٝهت٦ ٧ي ًّٔٞ ؽب٦ٓ ؿكٛٞ
اٝ اٛزربٕ    ًٝر٤ٔ٨  ١ل ص٨ن٥ ثر٠  -ًٜـ ١ب٥ ؽٞؿ ٝ ص٨ن١ب٥ ر٢بٙ ؽٞؿٍ كا عْ٘ ٦ٗ ١ب٥ ؽٞؿ، ٧ٝو٦ُ آ٧ـ، ١ٜٞم ٌٗب٨ٛنٕ ثٞرٞؿ ٦ٗ

ٝهتر٦    اً ؿك مٗبٙ ؽب٦ٓ،ُٞؿ. اٗب ٝهت٦ ًْ ٢٨ًبٙ ٝاهؼبً ت٘بٕ ُـٟ ثبُـ، ؿكًت ٗبٜٛـ ا٧ٚ اًت ٠ً ا٧ٚ ٗٞرٞؿ ٗلؿٟ اًت ٝ ثؼـ ٦ٗ
ًٜٖ، ٗبٜٛـ صِر٦ِٛٞ   ُٞؿ، ٨١ش اكتجب٦ٛ ثب ٗٞرٞؿ٥ ٠ً ٗلؿٟ ٛـاكؿ. آٛض٠ ا٧ٜزب ؿكثبك٣ آٙ ٓغجت ٦ٗ ٧ي ٗٞرٞؿ ؿٝثبكٟ آكل٧ـٟ ٦ٗ

تلى ًلؿٙ كٝط ام ثـٙ ك٨ن٦ٌ٧ ٨ٌٛت، ٠ً ٗبٜٛـ ا٧ٚ ثبُـ ٓجبى ؽٞؿ كا ؿكآٝكؿٟ ٝ ٓجبى ؿ٧ِل٥ پ٨ُٞـٟ ثبُـ، آٙ، ص٨ٜٚ اكتجب٦ٛ 
 ، ٝ آٙ ٨١ش اكتجب٦ٛ ثب ُقُت٠ ٛـاكؿ. ٨ٌٛت
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ا٧ٌتـ ٝ ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ]ًرٜظ[ آٙ ٗٞررٞؿ صورـك ثربال      كٝؿ ٝ ام ١ٌت٦ ثبم ٦ٗ ٧ي ٗٞرٞؿ امث٨ٚ ٦ٗ ُب٦ِِٛ ٠ًت٘بٕ آٙ 
ٗبٛـ. ا٧ٚ ٗل٢ٕٞ، ؿكؽّٔٞ پب٧بٙ ا٧ٚ اكالى، ثلا٥ ت٘بٕ ٗٞرٞؿات ا٧ٚ ٢٨ًبٙ، ٗل٦ٗٞ٢ پرٞس اًرت،    ثبُـ، ٨١ش ص٨ن٥ ثبه٦ ٦٘ٛ

ًٜـ؛ ص٨ن٥ ٝكا٥ ؿكى ٝ ك٢ٖ آ٢ٛب اًت. عت٦ اُل تٔٞك ؽرٞؿ كا آماؿ ُقاكٛرـ    ٝ ٨١ش ٦ًٌ آٙ كا ؿكى ٦٘ٛ  ٦ِ٘ ثب آٙ ٨ُذ ُـ١ٟ
اٍ كٌل ًٜـ ٧رب ثـاٛرـ، ٝ آٙ ؿكٝٙ ٌُرتل٣ ؽرلؿ٥      تٞاٛـ ؿك ا٧ٚ ٢٨ًبٙ ؿكثبكٟ ١ٜٞم ١ٖ ٗغـٝؿ ث٠ ص٨ن٥ اًت ٠ً ٧ي ٗٞرٞؿ ٦ٗ

ؿ ُـٟ اًت. ا٧ٚ آالط كب، ثب ا٧ٚ ا٨٘١ت، ثلا٥ آ٢ٛرب ١ر٨ش ٗل٢ر٦ٗٞ ٛرـاكؿ. ٝ ث٨ِرتل      ٤ٔ٨ًٝ ٗٞرٞؿات ا٧ٚ صلؽ٠ ا٧زب اًت ٠ً ث٠
ؿاٜٛـ صِٞٛر٠ ٝاًرَٜ ِٛربٙ     ُٞٛـ ٝ ٦٘ٛ ُٞٛـ، ٗتؼزت ٦ٗ ُؼٞك ٝهت٦ ثب ت٘بٕ ٌٗبئْ ؿك آالط كب ٗٞار٠ ٦ٗ ا٠ٌٜ٧، ٗٞرٞؿات ف٥

ٟ   ؿاٜٛـ عوب٧و٦ ٠ً آٗٞمٍ ؿاؿٕ ؽٞة ١ٌتٜـ، اٗب عوب٧ن ٢ًٚ، آٛ ؿ١ٜـ. ٦ِ٘١ ٦ٗ ١رب٥ كٌربؿ ٝ    زب ١ٌرتٜـ، ٝ آ٢ٛرب ؿك ٛرّٞ ؿٝك
٤ٔ٨ًٝ عوب٧ن ٢ًٚ آكل٧ـٟ ُـٛـ. ث٠ ٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ اًت ٠ً آناٗبت آالط كب ثلا٥ ت٘بٕ ٗٞرٞؿات ا٧رٚ اًرت ًر٠ ًربك٥      ا٢ٛـإ ث٠

 اٛزبٕ ٛـ١ٜـ.  

ًلؿٛرـ.   ا ت٘بُب ٦ٗٓلكبً ث٠ آكا٦ٗ اٗٞك ك -آالط كب ٨١ش علًت٦ ٌٛلؿٛـ  تل٧ٚ آ٢ٛب ًٌب٦ٛ ١ٌتٜـ ٠ً ؿكّٛٞ ؿٝك٣ ؽُٞجؾت
ثرلٕ. اٗرب    ًٜٖ ٝ ث٠ ٢٨ًبٙ رـ٧ـ ٗر٦  ؽٞا١ٖ ٦ِ٘١ آ٢ٛب كا ٛزبت ؿ١ٖ، ٤٘١ ا٧ٚ ٗٞرٞؿات كا رقة ٢٨ًبٙ رـ٧ـ ٦ٗ ام آٛزب ٠ً ٦ٗ

٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ؿ٧ـٛـ ٠ً آٙ ٠٘١ ٗٞرٞؿات ؿك تبك٧ؼ ٗلتٌت ُٜب١بٙ ث٨ِ٘بك٥ ُـٛـ، كٌل ًلؿٛـ ٠ً آٙ ٗٞرٞؿات ٛجب٧ـ ٛزبت پ٨ـا 
كٝ ٛظٖ ٝ تلت٨ت ؿاؿٛرـ   ٠ِ ؿاُت٠ ُٞٛـ، ٝ اعٌبى ا٨ٜ٘ٛبٙ ًلؿٛـ ٠ً ًٜتلّ آالط كب٥ ٗٚ كا ؿك ؿًت ؿاكٛـ، اما٧ًٜٜٚـ ٝ ٛجب٧ـ ٛ

١رب٥   كًرـ، آ٢ٛرب آٙ پٔر٨ي    ٠ً ؿك ّٛٞ آالط كب٥ ٗٚ آٙ ٗٞرٞؿات امث٨ٚ ثلٝٛـ. ثٜبثلا٧ٚ صلا ٝهت٦ ث٠ ٗٞرٞؿات ؿك ا٧ٚ ؿ٨ٛب ٦ٗ
ُربٙ   ُٞٛـ آٙ ص٨ن١ب٥ ٨ُٜب٦ٛ ًٜظ پب٨٧ٚ ٨ُٜٜت ًٜٜـ؟ ١رـف  ٝ صلا ثبػج ٦ٗ ًٜٜـ كعٖ، ؽِٚ ٝ ٝع٦ِ ٦ٗ ُلٝك كا آٛوـك ث٦

ا٧ٚ اًت ٠ً ٗلؿٕ ؽب٦ٓ ام ا٧ٚ ؿ٨ٛب ٝ ُبُلؿا٦ٛ ًر٠ ؿك ٛظلُربٙ ؽرٞة ٨ٌٛرتٜـ كا امثر٨ٚ ثجلٛرـ. ثٜربثلا٧ٚ آ٢ٛرب آٙ ثرـًبكاٙ ٝ          
التل اًرت ا٧رٚ ًبك١رب كا ٌٗرتو٨٘بً اٛزربٕ      ُبٙ ٦ً٘ ثرب  ًٜٜـ. آ٢ٛب٦٧ ٠ً ًٜظ ُبٙ كا ٝاؿاك ث٠ اكتٌبة ُٜب١بٙ ػظ٦٘٨ ٦ٗ هلثب٨ٛبٙ

ا٥ آُـبّ كلٝ ًٜٜرـ ترب    ؽٞا١ٜـ ؿًتبٙ ؽٞؿ كا ؿك تٞؿٟ اٛـ ٝ ٦٘ٛ ٝ پبى  ًٜٜـ ام آٛزب ٠ً ؽـا ١ٌتٜـ، ٗوـى ؿ١ٜـ. آ٢ٛب كٌل ٦ٗ ٦٘ٛ
ترل٧ٚ   كا ًر٠ ؿك ٛنؿ٧ري   تلت٨رت ٗٞررٞؿات٦   كٝ ث٠ ًلؿٛـ. اما٧ٚ آٗـٛـ ًوٞٙ ٦ٗ ٌٗتو٨٘بً اٗٞك كا آُلت٠ ًٜٜـ، م٧لا ٧ٌجبك ٠ً ا٧ٜزب ٦ٗ

ًٜٜـ. ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ؿك ًٜٞط ٗؾتٔق ؿكعبّ اٛزبٕ ًبك١ب٦٧ ١ٌتٜـ ٠ً ثب آرالط   تل ام ؽٞؿُبٙ هلاك ؿاكٛـ ًٜتلّ ٦ٗ ًٜظ پب٨٧ٚ
ترل ػ٘رْ    كًـ، ٗٞرٞؿات ُر٨ٜب٦ٛ ُرلٝكا٠ٛ   ًٜٜـ ٝ ث٠ ٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ اًت ٠ً ٝهت٦ ث٠ ؿ٨ٛب٥ ثِل٥ ٦ٗ كب ؿك ١ل ًٜغ٦ تـاؽْ ٦ٗ

ك ُقُت٠ آالط كب اٛزبٕ ِٛـٟ اًت. ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ُلا٧ٚ صوـك پلؽٜرل ُرٞؿ، آرالط كرب ٧ري كلٓرت       ًٜٜـ. ١لُن ؿ ٦ٗ
١ب٥ ثٌر٨بك ٛرٞال٦ٛ اًرت ًر٠ كرب ٝررٞؿ ؿاُرت٠ اًرت؛ ٗرٚ ثرب ا٧رٚ             ٗبٛـ. ٗـت ُؼٞك ثبه٦ ٦ٗ ٛظ٨ل ثلا٥ ت٘بٕ ٗٞرٞؿات ف٥ ث٦
 (ت٧ِٞن ُلٕ ٥ ٜٗٔن ٝ ا٧ٚ ث٢تل٧ٚ كب آٗـٕ. )ًٜٜـٟ، تٞاٛب ت٘بٗبً ١٘ب١َٜ  ؿكثل٨ُلٛـٟ،  ٛظ٨لتل٧ٚ، ت٘بٗبً ث٦

اٗب ثلا٥ ٗل٧ـاٙ ؿاكب٦٧ ٠ً آٗـٛـ تب ث٠ كب اػتجبك ثجؾِٜـ ٝ ثلا٥ ٗٞرٞؿات ؿك ٢٨ًبٙ ثنكُتل، ا٧رٚ ٓرلكبً ٗٞٗرٞػ٦ اًرت ام     
ام ا٧رٚ اًرت   ١ب پ٨َ ا٧ٜزب ثٞؿ، ٝ ا٧ٚ كوٚ ٗٞٗٞػ٦  ػجبكت ؿ٧ِل، ا٧ٚ كب ٗـت ثؾ٦ِ كب كا ٝاهؼ٨ت ػ٦ٜ٨ ثجؾِٜـ. ث٠ ا٠ٌٜ٧ ٛزبت

ـ  ٛٞك ٠ً ُلتٖ، ص٠ِٛٞ رقة آٙ ٦ٗ ًٜٜـ، ٧ب ١٘بٙ ُؼٞك ص٠ِٛٞ ثل اًبى آٙ ػْ٘ ٦ٗ ٠ً ٗٞرٞؿات ف٥ كورٚ ا٧رٚ كٝٛرـ كا     -ُرٞٛ
ٛٞك ٨ٌٛت ٠ً ٗ٘ٚ اٛزبٕ ا٧ٚ ًبك١ب، ؿكعبّ  تٞاٛـ ث٠ ا٧ٚ كب آ٨ًت ثلًبٛـ. ا٧ٚ ٨ُلؿ، ٨٘١ٚ. هجالً ُلتٖ ٠ً ٨١ش ٦ًٌ ٦٘ٛ ؿكثل٦ٗ

ُرؼٞك   ١ب٥ ث٨ٌبك ؿٝك، ا٧ٚ كب ٝرٞؿ ؿاُت٠ اًت. كوٚ ٗٞٗٞػ٦ ام ا٧ٚ اًرت ًر٠ ٗٞررٞؿات ف٥    ام مٗبٙؽٔن كب٥ رـ٧ـ٥ ١ٌتٖ. 
٨ُرلؿ، اٗرب    ُٞٛـ، ٨٘١ٚ. ٧ي ٗٞرٞؿ ١لصر٠ ؽرلؿ ث٨ِرتل٥ ؿاُرت٠ ثبُرـ، ؽرٞؿٍ كا ٝاالترل ؿكٛظرل ٗر٦          ص٠ِٛٞ رقة ا٧ٚ كب ٦ٗ

ٚ ًٜظ ثج٨ٜـ. ١ل كٌل٥ ٠ً ٌٛجت ث٠ آالط كرب ؿاُرت٠   تٞاٛـ ؿك ا٧ ١ب٦٧ ٝرٞؿ ؿاكؿ ٠ً عت٦ ٧ي ٗٞرٞؿ٥ ثب ؽلؿ م٧بؿ ٦٘ٛ ٝاهؼ٨ت
ُؼٞك ػ٠٨ٔ آرالط كرب ٗلتٌرت     ال٠٧ ٗٞرٞؿات ف٥ تٞاٛـ ثبػج ُٞؿ ال٠٧ ُقاكؿ. ٧ي كٌل اٝ ٦ٗ ثبُـ، تأح٨ل ث٨ٌبك م٧بؿ٥ ك٥ٝ اٝ ٦ٗ

١ٌتٜـ، ١ِ٘ر٦ ثرب    ُٜبٟ ُٞٛـ، ٝ ًپي اٝ ػ٠٨ٔ آالط كب ٗلتٌت ُٜبٟ ُـٟ اًت. ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ا٧ٚ ٗٞرٞؿات صوـك ثنكٍ
ُٞٛـ، م٧لا ٨١ش ٗٞرٞؿ٥ ام ا٧ٚ ٢٨ًبٙ، ٗتؼٔن ث٠ ٢٨ًبٙ آ٧ٜـٟ ٨ٌٛت ٝ ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ صر٠ اٛرـامٟ ام    ا٧ٚ ٗٞٗٞع ٗٞار٠ ٦ٗ

تٞاٜٛـ آٛض٠ كا ٠ً ؿب٦٧ اًت ثج٨ٜٜـ. ثٜربثلا٧ٚ عتر٦ ثرلا٥ آؽرل٧ٚ ٗٞررٞؿات ٢ٛرب٦٧        تٞاٜٛـ ثج٨ٜٜـ، ١ٜٞم ٦٘ٛ ٝٗؼ٨ت ٝاهؼ٦ كا ٦ٗ
تٞاٜٛـ ام كبرؼ٠ ثِل٧نٛرـ. ٗرٚ ؿكعربّ     ظب١ل ُٞؿ، ٦٘ٛ  ٗغٖ ا٠ٌٜ٧ كٌل ]ٛبؿكًت٦[ ث٠ -ا٥ ػظ٨ٖ ثبُـ تٞاٛـ كبرؼ٠ ٦ٗ ٢٨ًبٙ، ا٧ٚ

ٛبٖٗ، م٧لا ثـٝٙ آرالط كرب ٗٞٗرٞػ٦ ام     اًتلبؿٟ ام ًٔ٘بت ثِل٥ ١ٌتٖ تب ٌٗبئْ كا ث٠ ا٧ٚ ٌُْ ت٨ٓٞق ًٜٖ ٝ آٙ كا كبرؼ٠ ٦ٗ
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ٚ   ُـ ٨١ش اكتجب٦ٛ ثب ٢٨ًبٙ هـ٧ٖ ٦٘ٛ ل ص٨ن٥ ٠ً ؿٝثبكٟ آكل٧ـٟ ٦ٗؿاُت ٝ ١ ُؼٞك ٝرٞؿ ٦٘ٛ ٛزبت ٗٞرٞؿات ف٥ كٝ  ؿاُرت. اما٧ر
 (ت٧ِٞن ا٧ٚ ؿكٝاهغ ثنكُتل٧ٚ كع٘ت ٌٛجت ث٠ ٗٞرٞؿات ؿك ا٧ٚ ٢٨ًبٙ اًت. )

آًب٥ ٗؾتٔق، ثب ٧ي كٌلِ  ١ب٥ ٢٨ًب٦ٛ ٗؾتٔق، اكالى ٗؾتٔق ٝ اكالى ؿّٞ ؿا٨ٛـ، ٗٞرٞؿات ًٜٞط ٗؾتٔق ٢٨ًبٙ، ثـٙ ٦ٗ
اٛرـ ٝ ًربٗالً    ُلتٖ، ٗٞرٞؿات٦ ١ٌتٜـ ٠ً آٙ ثبال ٌِٛت٠ ٛٞك ٠ً ا٧ٚ كا االٙ ٦ٗ ُٞٛـ. عت٦ ١٘بٙ ًٜظ ثبال آكل٧ـٟ ٧٦ٗي ؽـا٥ 

ًٜٜـ ٠ً ١ل ص٨ن٥ ثب ٧ي كٌل ؽٞؿُبٙ آكل٧ـٟ ُـ. اٗب آ٢ٛب٦٧ ٠ً ثربالتل ام آ٢ٛرب    اعٌبى ؽُٞب٧ٜـ٥ ٌٛجت ث٠ ؽٞؿ ؿاكٛـ. كٌل ٦ٗ
ُٞٛر٠ كٌرل    ٝ آ٢ٛب٦٧ ٠ً ؿك ًٜغ٦ عت٦ ثبالتل ١ٌتٜـ ٨ٛن ا٧ٚ« آكل٧ـٟ ُـ. ٗٚ ثب ٧ي كٌل٤٘١ ا٢ٜ٧ب » -ؽٜـٛـ ١ٌتٜـ ث٠ آ٢ٛب ٦ٗ

ث٨ٜرـ ًر٠    ؿاٜٛـ ٠ً عت٦ ٓلؿ١ب٥ ث٨ٌبك ثنكُتل٥ ثبال٥ آ٢ٛب ٝرٞؿ ؿاكٛـ. اٗب ٦ًٌ ًر٠ ٝاهؼربً ٗر٦    ٧ي ام آ٢ٛب ٦٘ٛ ًٜٜـ. م٧لا ٨١ش ٦ٗ
٧ٚ كلٓت ثلا٥ آ٢ٛب ٝ ثنكُتل٧ٚ كع٘ت ٌٛجت ث٠ آ٢ٛب اًرت، اٗرب   ( ا٧ٚ آالط كب ثنكُتلت٧ِٞن ؿاكٛـ ٗٚ ١ٌتٖ. ) صوـك آ٢ٛب ؽٜـٟ

ًٜٜـ آٛض٠ ؿك ًٜتلّ ؽٞؿ ؿاكٛـ ث٢تل٧ٚ اًت ٝ ثب آالط كب ؿكعبّ ً٘ي  ؽٞا١ٜـ ٤٘١ ا٢ٜ٧ب كا ًٜتلّ ًٜٜـ. آ٢ٛب كٌل ٦ٗ ٦ِ٘١ ٦ٗ
٨ٜـ٨ِ٧ـ، ٝهت٦ ص٨ن١رب٦٧ كا ثر٠ ٗرٚ    ًٜٜـ. ؿك ا٧ٚ ثبكٟ ث ث٠ ٗٚ ١ٌتٜـ. آ٢ٛب عت٦ ث٢تل٧ٚ ص٨ن١ب٥ ؽٞؿ كا ث٠ مٝك ث٠ ٗٚ تغ٨ْ٘ ٦ٗ

ًٜٜـ ٠ً ث٢تل٧ٚ  ؽٞا٨١ـ كٌل ٦ٗ ًٜٜـ؟ ٝ ٝهت٦ ص٨ن١ب٥ آ٢ٛب كا ٦٘ٛ صوـك ٗبٛغ ٝ صوـك ثبمؿاك٥ ثلا٥ ٗٚ ا٧زبؿ ٦ٗ  ًٜٜـ، تغ٨ْ٘ ٦ٗ
آ٧ٜرـٟ كا ٛربثٞؿ   ٨ًٜـ، ٗبٜٛـ ا٧ٚ اًت ٠ً  پق٧ل٧ـ ٝ ؿكٛت٨ز٠ ٗبٜٛـ ا٧ٚ اًت ٠ً ٢٨ًبٙ كا ٛبثٞؿ ٦ٗ ٨ًٜـ ٝ ٦٘ٛ ُبٙ كا كؿ ٦ٗ ص٨ن١ب٥

 ُبٙ اًت.  ث٨ٜٜـ. آ٢ٛب كوٚ ا٧ٚ اٛـامٟ ؽلؿ ؿاكٛـ ؿكٛت٨ز٠ ا٧ٚ، ٢ٛب٧ت ؿكى ٝ ك٢ٖ ٠ُٛٞ ٦ٗ آ٢ٛب آٙ كا ا٧ٚ -٨ًٜـ ٦ٗ

ًٜٜـ ٝ ا٧ٚ ص٨ن٥ اًت ٠ً ثبػج  ًٜظ ٗٞرٞؿات ؿكٝٙ ٨ًٌتٖ ٨ٛل١ٝب٥ ٢ًٚ ث٠ ا٧ٚ ٌُْ كٌل ٝ ػْ٘ ٦ٗ تول٧جبً ٤٘١ ًٜظ
ُرٞؿ.   ُٞؿ ٜٗزل ث٠ ثـتل٧ٚ ٛتب٧ذ ٦ٗ تل٧ٚ ًٜظِ ٢٨ًبٙ ٗتز٦ٔ ٦ٗ ٝهت٦ آٙ ٧ي كٌلُبٙ ؿك پب٨٧ٚٗٞاٛغ ؿك آالط كب ُـٟ اًت. 

٠ُٛٞ پـ٧رـ آٗرـ.    ؿ١ٜـ. ؿكٝاهغ ًْ ا٧ٚ آماك ٝ ٌُٜز٠ ا٧ٚ تل ٝ ثـتل ثبُٜـ، ًبك١ب٥ ثـتل ٝ پ٨ٔـتل٥ اٛزبٕ ٦ٗ ١لص٠ ٗٞرٞؿات پب٨٧ٚ
١ب٥ ٢٨ًرب٦ٛ ػظر٨ٖ    ٕ... االٙ ؿ٧ِل ؿكثبك٣ ٗٞرٞؿات ؿاؽْ آٙ ثـُٙبٙ ٓغجت ًلؿ ًٜظ ٗٞرٞؿات٦ ٠ً االٙ ؿكثبكٟ ؿكٝاهغ، ًٜظ
١ب٥ ٢٨ًرب٦ٛ ػظر٨ٖ    ١ب٥ ا٦ٔٓ ثنكُتل، ٝ پبؿُب١بِٙ پبؿُب١بٙ ثـٙ ١ب٥ ا٦ٔٓ، پبؿُب١بٙ، ثـٙ آٙ ثـٙ  ؿكثبك٣ -ًلؿٕ ٓغجت ٦٘ٛ

ؿائٞ ٝ   ، ى ص٠ تؼـاؿ ؽـا، ثٞؿاًلؿٕ. ؿك ا٧ٚ ثبكٟ ث٨ٜـ٨ِ٧ـ ٠ً ؿك ا٧ٚ اكال ٗٞرٞؿات ٓغجت ٦ٗ آٙ ًلؿٕ. ؿكثبك٣ ٗؾتٔق ٓغجت ٦ٗ
اٛـامٟ ؿك ًٜغ٦ پي ام ًٜغ٦ ؿ٧ِل ٝرٞؿ ؿاكؿ. ٓن٦ٗٝ ٛـاكؿ ؿكثبك٣ آ٢ٛرب ٓرغجت ًرلؿ،     ًلاِٙ ث٦ ُ٘بكِ ث٦ ُؼٞك ث٦ ٗٞرٞؿات ف٥

ـ ثبػرج  ؿ١ر  ُبٙ اٛزبٕ ٗر٦  ٤ٔ٨ًٝ آٛض٠ ثـٙ ا٦ٔٓ ؿ١ٜـ، ت٘بٗبً ث٠ ٛٞك ؽب٦ٓ اٛزبٕ ٦ٗ ؿ١ٜـ، ٧ب آٛض٠ ث٠ صلا٠ً آٛض٠ آ٢ٛب اٛزبٕ ٦ٗ
 ُٞؿ. ٦ٗ

ا٧ٚ ٢٨ًبٙ ث٨ٌبك ػظ٨ٖ اًت، ثٜبثلا٧ٚ ٧ٌجبك ٠ً اًتبؿ ؿكثبك٣ آٙ ٓغجت ًٜـ، ا٧رٚ ٓرغجت ؽ٨ٔر٦ ٌُرتلؿٟ ٝ ًرٜظ ثربال        
ُٞؿ، م٧لا آٛض٠ اًٜٞٙ ثب آٙ ٗٞار٠ ١ٌتٖ ٦ِ٘١ ص٨ٜٚ ٗٞٗٞػبت٦ ١ٌتٜـ ٝ آٛض٠ اًٜٞٙ ثب آٙ ًل ٝ ًربك ؿاكٕ ١ِ٘ر٦ صٜر٨ٚ     ٦ٗ

آ٧رـ.   اٛـ ٗر٦  ُٞؿ ٦ِ٘١ ام آٛض٠ ٗٞرٞؿات ؿك آٙ ًٜٞط ثبال اٛزبٕ ؿاؿٟ ٗلؿٕ ػبؿ٥ ٜٗؼٌي ٦ٗ ٌٗبئ٦ٔ ١ٌتٜـ. ٝ آٛض٠ ؿك ؿ٨ٛب٥
ٛرٞك ؽبٓر٦ آٗرٞمٍ     ؿ١ٖ، ٝ ؿكؽّٔٞ ا٧ٚ ص٨ن١ب ثر٠  ؿ١ٖ، ث٠ آ٢ٛب ٨ٛن عو٨وت كا آٗٞمٍ ٦ٗ ٛٞك٥ كب كا آٗٞمٍ ٦٘ٛ ٗٚ ٨٘١ٚ

ا٧ـ ٦ِ٘١ ٗل٧ـاٙ ؿاكرب ١ٌرت٨ـ،    اٗب ُ٘ب ٠ً ا٧ٜزب ٌِٛت٠  آ٧ـ، ٛظل ؽ٦ٔ٨ ًٜظ ثبال ٦ٗ تل ١ٌتٜـ ث٠ ؿ١ٖ. ثلا٥ آ٢ٛب٦٧ ٠ً پب٨٧ٚ ٦ٗ
ًٜٖ، ثلا٥ ٗلؿٕ ػبؿ٥  ُبٙ ٓغجت ٦ٗ ثبُـ، ؿكعبّ آٗٞمٍ ص٨ن٥ ث٠ ٗلؿٕ ػبؿ٥ ٨ٌٛتٖ. ص٨ن١ب٦٧ ٠ً اٗلٝم ؿكثبكٟ ثٜبثلا٧ٚ ١لص٠

تٞاٜٛرـ   بى ًٜٜرـ ٝ ٗر٦  تٞاٜٛرـ اٛرله٥ اعٌر    ؽٞا٦١ ٗلا اعٌبى ًٜٜـ، آ٢ٛب ٦ٗ تٞاٜٛـ ٨ٛي ًؾت اًت ٠ً ؿكى ًٜٜـ. اٗب ٗلؿٕ ٦ٗ
 (ت٧ِٞن ًٜٜـ. ) ؿ١ٖ ؿكى ٦ٗ ُبٙ ؽٞة اًت. اٗب كوٚ ٗل٧ـاٙ ٝاهؼ٦ ؿاكب آٛض٠ كا ٠ً آٗٞمٍ ٦ٗ اعٌبى ًٜٜـ ٠ً ثلا٥

 (ت٧ِٞن پلُٞك ٛٞال٦ٛ ٝ ؿكؽٞاًت ام اًتبؿ ثلا٥ ٗبٛـٙ ؽٞا١ٖ م٧بؿ ٓغجت ًٜٖ. ) ا٧ـ، پي ٝاهؼبً ٦٘ٛ ١ٜٞم ٛب١بك ٛؾٞكؿٟ

ـ     ٠ٌٜ٧ صوـك ث٧ِٖٞ، ١ٜرٞم ثب٧رـ ثر٠   ؿكٝاهغ، ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا ا٧رٚ اٝٓر٨ٚ ٝ ٢ٗ٘ترل٧ٚ ص٨رن اًرت.       -ٛرٞك ٝاهؼر٦ تن٨ًر٠ ٨ًٜر
ؽٞا٨١رـ   ( ؿكعرب٦ٓ ًر٠ ٗر٦   ت٧ِٞن ا٧ٚ ثؾ٦ِ ام كٝٛـ ٦ًٔ تن٤٨ً ٗل٧ـاٙ ؿاكب اًت. ) -ًٖ ٨ِٛل٧ـ تبٙ كا ؿًت ١ب٥ كب٥ ًٜللاٛي

تل٥ ثپلؿامٕ، ؿك عو٨وت، ؿك ّٛٞ تن٠٨ً ١ٜٞم ثب٧ـ ٧ري  آٗٞمٍ ًٜظ ثبالتل ٝ ص٨ن١ب٥ ث٨ِتل٥ كا ام ٗٚ ث٧ِٜٞـ ٝ ث٠ رنئ٨بت ث٨ِ
هـٕ ؿك ١ل مٗبٙ پ٨ِلكت ٨ًٜـ. ثٜبثلا٧ٚ هجْ ام ا٠ٌٜ٧ آالط كب ث٠ ات٘بٕ ثلًـ ثب٧ـ هـك ٝهت ٝ مٗب٦ٛ ٠ً ثبه٦ ٗبٛـٟ كا ثـا٨ٛرـ ٝ ؿك  



37 

 

٥ًٞ ص٨ن٥  ٥ًٞ آ٧ٜـٟ ٝ ث٠ ٨ٌٗل ث٠ؽٞث٦ ػْ٘ ٨ًٜـ. ؿك ا٧ٚ  ٛٞك پ٨ًٞت٠ ث٠ تي ًبك١ب٦٧ ٠ً ٧ي ٗل٧ـ ؿاكب ثب٧ـ اٛزبٕ ؿ١ـ ث٠ تي
 تٞاٛـ عت٦ ٧ي كلٓت كا ام ؿًت ثـ٨١ـ، ٧ب ؿك ١ل هـٕ ث٠ اٛغلاف ثل٧ٝـ.  ٠ُٛٞ اؿا٠ٗ ؿ٨١ـ؛ ٦٘ٛ تل٧ٚ اًت ثب٧ـ ا٧ٚ ٠ً ثبٌُٟٞ

ٛرٞك پ٨ًٞرت٠    ًؾت اًت. ؿك ّٛٞ تن٠٨ً ثر٠   ؽٞث٦ ثپ٨٘ب٨٧ـ ا٧ٚ ٝاهؼبً عت٦ اُل ث٢تل٧ٚ ًؼ٦ ؽٞؿ كا ث٨ٌٜـ ٠ً ٨ٌٗلتبٙ كا ث٠
٨ًٜـ تب ث٠ ككتٚ اؿا٠ٗ ؿ٨١ـ. اٗب ا٧ٚ ارت٘بػ٦ ٠ً ثب آٙ ٗٞار٠ ١ٌرت٨ـ، ًر٠ ا٧رٚ ػٔرٖ      اكت٨ـ ٝ ًپي ؽٞؿ كا ثٜٔـ ٦ٗ ٓـن٧ـ ٝ ٦ٗ ٦ٗ

ُر٧ٞـ، ٝاهؼربً    كٝ، ٝهت٦ ثب ا٧ٚ ارت٘ربع ػربؿ٥ ٗٞارر٠ ٗر٦     ًٜٜـٟ اًت. اما٧ٚ ٝرٞؿ آٝكؿٟ ؽ٦ٔ٨ ٠ًًٞٝ ثِل٥، ا٧ٚ ٝاهؼ٨ت، آٙ كا ث٠
١رب   ًٜٜـٟ ثٞؿٙ ٝ ٧ي كلؿ ػبؿ٥ ثٞؿٙ تؼبؿّ ثلهلاك ٨ًٜـ ٝ ًؾت اًت ٠ً اٛٞاع ٝ اهٌبٕ ٝاثٌت٦ِ ًؾت اًت ٠ً ث٨ٚ ٧ي تن٠٨ً

تبٙ اكٌبك ؿكًت كا علظ ٨ًٜرـ   ل٧ـ ؿاكب ١ٌت٨ـ، پي ٓلكبً ؿك ف١ٚكا ؿك١ٖ ٨ٌُٜـ. اٗب ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ص٠ ص٨ن٥ ثبُـ، ُ٘ب ٗ
ؽٞث٦ ػْ٘ ٨ًٜـ. ؿكعب٦ٓ ٠ً تب ث٨ِرتل٧ٚ عرـ اٌٗربٙ ٜٗربثن ٗرلؿٕ       ٝ ث٢تل٧ٚ ًؼ٦ ؽٞؿ كا ث٨ٌٜـ ٠ً ؿك آٛض٠ ثب٧ـ اٛزبٕ ؿ٨١ـ ث٠

٠ ا٧ٚ ر٢بٙ ؿ٥ٞ٨ٛ كا تلى ًلؿٛرـ.  ثب٨ُـ. ٨ٛبم٥ ٛـاكؿ كا١ت ٧ُٞـ ٧ب ُج٠٨ آٙ اكلاؿ٥ ككتبك ٨ًٜـ ً ػبؿ٥ ١ٌت٨ـ ؿكعبّ تن٠٨ً ٦ٗ
تٞاٛرـ ٓرٞكت    ا٥ ٦٘ٛ كًـ، ٨١ش ٗٔبٓغ٠ تبٙ ٦ٗ ٨َُٜ تل٧ٚ اًت. اٗب ٝهت٦ ث٠ كُـ ٨ُٚ ؿك عو٨وت، ؿكؽّٔٞ ٌُْ، ا٧ٚ كاعت

تبٙ كا  تٞاٜٛـ ث٠ آٙ پ٦ ثجلٛـ ٝ ثلؽ٦ ٌٗ٘ٚ اًت ٛتٞاٜٛـ ث٠ آٙ پ٦ ثجلٛـ ٝ عت٦ ٌٗ٘ٚ اًت ٓؼٞؿ ٝ پ٨ِلكت ٨ُلؿ. ثلؽ٦ اكلاؿ ٦ٗ
ٛٞك ًبْٗ تن٠٨ً ُٞؿ  كًـ، ا٧ٚ ٜٗٔوبً رـ٥ اًت. ١لُبٟ ثؾ٦ِ ث٠ ٛٞك ؽ٦ٔ٨ ُـ٧ـ٥ ٗتٞر٠ ٧ِٞٛـ. اٗب ٝهت٦ ث٠ ا٧ٚ ٌٗبئْ ٦ٗ ٠ث

ا٧رـ.   ٨ًٜـ ٦٧ُٞ ؽ٦ٔ٨ پ٨ِرلكت ٌٛرلؿٟ   ُٞؿ ٝ ث٠ ٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ اًت ٠ً ؿك ا٧ٚ ً٘ت، ٠ِ٨٘١ اعٌبى ٦ٗ كٞكاً رقة آٙ ٛلف ٦ٗ
ؿكعب٦ٓ ٠ً تـ٨٨لات ؿك ١ٌت٠ ٝ ٗلًن ؽ٦ٔ٨ ػظ٨ٖ ١ٌتٜـ. ثٜربثلا٧ٚ ثر٠ ا٧رٚ ُرٌْ،      م٧لا تـ٨٨لات ؿك ًٜظ، ؽ٦ٔ٨ ًٞصي ١ٌتٜـ،

ُٞؿ ًر٠ ؿك كٝٛرـ تن٨ًر٠ عتر٦ ٝهتر٦       ُٞؿ ٠ً ثتٞا٨ٛـ كُـ ٨ًٜـ ٝ ت٨٘٘ٚ ٦ٗ ُٞؿ ٠ً ثتٞا٨ٛـ تن٠٨ً ٨ًٜـ، ت٨٘٘ٚ ٦ٗ ت٨٘٘ٚ ٦ٗ
ٛٞك ًبْٗ تن٠٨ً ُـٟ، ررـا   . م٧لا ً٘ت٦ ٠ً ث٠تبٙ ٜٗزل ِٛٞؿ ؽٞك٧ـ، آٙ ث٠ اكت ًٜظ ٓـن٧ـ ٝ م٨ٗٚ ٦ٗ ٨ًٜـ ٝ ٦ٗ تٞر٠ ًبك٦ ٦٘ٛ

ُرٞؿ ٝ   ًٜـ، ٗلتٌت اُتجبٟ ٦٘ٛ ٛٞك ًبْٗ تن٠٨ً ُـٟ ٝهت٦ ا٧ٚ ثـٙ ثِل٥ اُتجبٟ ٦ٗ ُٞؿ، ً٘ت٦ ٠ً ث٠ ُـٟ اًت. ٝهت٦ رـا ٦ٗ
ظربت  تبٙ اكت ٛؾٞا١ـ ًلؿ. ا٧ٚ ؿكؽّٔٞ تن٤٨ً ٗؼّ٘ٞ اًت. اٗب ؿكؽٔرّٞ اكرلاؿ٥ ًر٠ ؿك ٓغ    ثٜبثلا٧ٚ ث٠ اعت٘بّ م٧بؿ ًٜظ

ؿ١ٜـ، ٗٞٗٞػ٦ ٗتلبٝت اًت. ثلا٥  كٝٛـ ٧ب ًبك١ب٦٧ ؿك م٤ٜ٨ٗ آماك ٝ اف٧ت ؿاكب ٝ ٗل٧ـاٙ ؿاكب اٛزبٕ ٦ٗ ع٨بت٦ ث٠ ً٘ت ٗؾبٓق ٦ٗ
كًـ، ٜٗٔوبً ٨١ش رب٦٧ ثرلا٥ اٛؼٜربف    تبٙ ٦ٗ ١ب٥ تبٙ ٝ ك١ب ًلؿٙ ٝاثٌت٦ِ ٨َُٜ ًٜٜـُبٙ، ٝهت٦ ث٠ ثبالككتٚ آناٗبت ٨ُٚ تن٠٨ً

ُؼٞك آ٧ٜـٟ ٌٗئّٞ ثب٨ُٖ.  ث٨ب٧ـ، م٧لا ثب٧ـ ٌٛجت ث٠ آ٧ٜـٟ، ٌٛجت ث٠ ٢٨ًبٙ ٝ ٗٞرٞؿات ف٥  تٞاٛـ پب٨٧ٚ ٔوبً ٨ٛ٦ٌ٘ٛت ٝ اًتبٛـاكؿ ٜٗ
ًلا٦ٛ  ُؼٞك ث٨ٌبك م٧بؿ ٝ عت٦ ٗٞرٞؿات ث٦ كًٜـ ٝ ٗٞرٞؿات ف٥ آًب٦٧ ٦ٗ ث٨ٌبك٥ ام ٗل٧ـاٙ ؿاكب ؿك آ٧ٜـٟ ث٠ ٗوبٕ ٗٞرٞؿات ؿّٞ

ًتبٛـاكؿتبٙ پب٨٧ٚ ث٨ب٧ـ، آِٛبٟ آٙ ًٜظ ام ٢٨ًبٙ م٧بؿ ؿٝإ ٛؾٞا١ـ آٝكؿ ٝ آٙ ًٜظ ام اكرالى  كا ؿكثلؽٞا١ٜـ ُلكت. ثٜبثلا٧ٚ اُل ا
 كٝ ثب٧ـ ٜٗبثن اًتبٛـاكؿ ثب٨ُـ.  م٧بؿ ؿٝإ ٛؾٞا١ـ آٝكؿ، اما٧ٚ

عـ اٌٗربٙ  تٞا٨ٛـ ؿكعب٦ٓ ٠ً تب  إ. ٦ٗ ؽبٛل ا٠ٌٜ٧ اًتبؿ ا٧ٚ كا ُلت ِٛلاٙ ٧ِٞٛـ. ١لُن ُ٘ب كا ث٠ ًبك٥ ٗزجٞك ٌٛلؿٟ اٗب، ث٠
تبٙ كا ث٨ٌٜـ  ًٜٜـٟ، ثب٧ـ ثـا٨ٛـ ٠ً ص٠ِٛٞ ككتبك ٨ًٜـ. ث٢تل٧ٚ ًؼ٦ ػٜٞاٙ ٧ي تن٠٨ً ٜٗبثن ارت٘بع ػبؿ٥ ١ٌت٨ـ تن٠٨ً ٨ًٜـ. اٗب ث٠

ٗغٖ ا٧ٌٜر٠   ًٜٜـٟ ثب٨ُـ. ٗؾبٓق ا٧ٚ ١ٌتٖ ٠ً ث٠ تبٙ كا ث٨ٌٜـ تب ٜٗبثن اًتبٛـاكؿ ٧ي تن٠٨ً ٠ً ؽٞة ػْ٘ ٨ًٜـ ٝ ث٢تل٧ٚ ًؼ٦
٨ًٜرـ ٝ كٌرل    ك٧ٝـ ٝ اٛزبٕ ١ل ًبك٥ كا ٗتٞهرق ٗر٦   ٧ُٞـ كٞكاً ِٛلاٙ ٧ُٞـ، ٝ ٝهت٦ ِٛلاٙ ٧ُٞـ كٞكاً ث٠ اكلاٙ ٦ٗ ٦ٗاًتبؿ ص٨ن٥ 

تٞا٨ٛـ ا٧ٚ ًبك كا اٛزبٕ ؿ٨١رـ، م٧رلا ٌٗر٨ل٥ ًر٠ اٗرلٝم ٗل٧رـاٙ ؿاكرب         ٦٘ٛ« ؿ١ٖ. كوٚ ًبك١ب٥ آالط كب كا اٛزبٕ ٦ٗ»٨ًٜـ،  ٦ٗ
 ٞا١ـ ثٞؿ. ُن٧ٜٜـ، ٨ٌٗل تن٤٨ً ٗلؿٕ آ٧ٜـٟ ؽ ثل٦ٗ

تٞاٛـ ٗلؿٕ كا ٛزبت ؿ١رـ، ثٌٔر٠ ا٧٘ربٙ كاًرت٨ٚ      ت٢ٜب ٦٘ٛ ا٧ـ. ٠ٛ تأح٨ل ٗق١ت ثل ربٗؼ٠ كا ؿك مٗبٙ اكّٞ اؽاله٨بت ثِل٥ ؿ٧ـٟ
ًٜٜرـُبٙ، ٗرلؿٕ ػربؿ٥     اٛـ، ٝ تن٠٨ً ًٜـ. ؿكؽّٔٞ آٙ اكلاؿ كٝعب٦ٛ، اكلاؿ٥ ٠ً ر٢بٙ ؿ٥ٞ٨ٛ كا تلى ًلؿٟ ٗلؿٕ كا ٨ٛن كبًـ ٦ٗ

ٚ   اٛـ، ا٨ٗـُبٙ كا ث٠ ا٧ٚ اكرلاؿ ثٌرت٠   ٙ ث٠ ؽـا٧بٙ كا ك٥ٝ آ٢ٛب ُقاُت٠ُب اػت٘بؿ ٝ ا٧٘بٙ كٝ ٝهتر٦ آٙ اكرلاؿ ؽرٞة ػ٘رْ      اٛرـ. اما٧ر
پ٨٘ب٧رـ،   ًٜٜـ، ٓلكبً ؿكثبك٣ ؽٞة ػْ٘ ٌٛلؿٙ ٧ي كلؿ ٨ٌٛت. ٝهت٦ ٧ي ُلٟٝ تن٠٨ً ٧ب ٧ي ٗق١ت، ٨ٌٗل٥ ؿكًرت كا ٛ٘ر٦   ٦٘ٛ

ُٞؿ ًْ ارت٘بع كبًـ ُرٞؿ ٝ ثبػرج ِٗرٌالت٦     پ٨٘ب٧ـ. ثبػج ٦ٗ ٦٘ٛكوٚ ٗٞٗٞػ٦ ام ا٧ٚ ٨ٌٛت ٠ً ؽٞؿ آٙ، ٨ٌٗل٥ ؿكًت كا 
ٖ   ٛـاُتٚ ا٧ٚ اكلاؿ ث٠ ؽـا٧بٙ تأًرق  ُٞؿ. ٝ ١٘نٗبٙ، ا٧٘بٙ ثلا٥ ُلٟٝ ثنك٦ُ ام ٗلؿٕ ٦ٗ ا٨ِٛنترل٧ٚ ص٨رن ثرلا٥     ا٨ِٛنترل٧ٚ ٝ ؿر

٧ٜـٟ ث٠ اعت٘بّ م٧بؿ ص٨ٜٚ ٦ٌُٔ ام ُؼٞك٥ ٠ً ث٠ ؽـا٧بٙ ثبٝك ؿاكٛـ. ثٜبثلا٧ٚ ؿك آ ُؼٞك اًت، ثلا٥ آٙ ٗٞرٞؿات ف٥ ٗٞرٞؿات ف٥
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ًٜٜـ ػٜبٓرل٥ ام كرب كا ؿاُرت٠ ثبُرٜـ ًر٠ ام آ٢ٛرب پؾرَ         ٗق١ت ٝرٞؿ ٛؾٞا١ـ ؿاُت. ُب٧ـ ٗت٦ٛٞ ٠ً ٗلؿٕ ؿك آ٧ٜـٟ ٜٗبٓؼ٠ ٦ٗ
ؽٞث٦ ػْ٘ ًٜٜـ، ٧ب عت٦ ث٢ترل ػ٘رْ ًٜٜرـ، ٗؼربؿّ تن٨ًر٠       ُبٙ ؿك ارت٘بع ث٠ ١ب٥ تٞاٜٛـ ؿك كؼب٨ٓت ُٞؿ ٝ ُب٧ـ آ٢ٛب٦٧ ٠ً ٦ٗ ٦ٗ

آٝك٧ـ، آ٧ب آٙ ٨ٛن ُج٠٨ ا٧ٚ ٨ٌٛت؟ ؿاكب ١ر٨ش ُرٌْ    ٧بؿ ٦ٗ ؿ٨١ـ كا ث٠ ًلؿٙ ثبُـ. ٗل٧ـاٙ ؿاكب، ٝهت٦ ١ل ًبك٥ ٠ً اٗلٝم اٛزبٕ ٦ٗ
 ٦ًٞ٘ٔٗ ؿك ا٧ٚ ؿ٨ٛب ٛـاكؿ ٠ً آٙ كا ٛٞػ٦ اٗٞك ٨ًب٦ً ؿك ارت٘بع ًٜـ. 

ؿك٧بكت ؽٞا١ٜـ ًرلؿ. ا٧رٚ ارت٘ربع ثِرل٥ ؿك      ثلٕ. ثٜبثلا٧ٚ، ٗلؿٕ آ٧ٜـٟ ثلًت تل٧ٚ ٨ٌٗل ٦ٗ ١ل ص٨ن٥ ام آ٧ٜـٟ كا ؿك ؿكًت
ُرؼٞك ؿك   كٝ ا٧ٚ ]ثبه٦ ٗبٛـٙ ارت٘بع ثِل٥[ ثلًت٦ ثلا٥ ٗٞررٞؿات ؿك آ٧ٜرـٟ، ثرلا٥ ٗٞررٞؿات ف٥     رب ؽٞا١ـ ٗبٛـ، اما٧ٚ آ٧ٜـٟ ث٠

ْ ُٞٛـ. ٝ ًبٗ  ٤ٔ٨ًٝ ؿاكب ١٘ب١َٜ ًٜٞط ٗؾتٔق ؿك آ٧ٜـٟ اًت، م٧لا ا٧ٚ ٧ي كلٓت اًت ٝ ثؾ٦ِ ام ا٧ٚ اًت ٠ً ٗٞرٞؿات ث٠
١ب٥ ثنك٦ُ ؽٞا١ـ ؿاُرت. آ٧رب تؼرـاؿ م٧ربؿ٥ ام      ت ؿك ٗوب٠ٌ٧، ارت٘بع ثِل٥ِ آ٧ٜـٟ ٌٛجت ث٠ ارت٘بع ثِل٥ِ اٗلٝمٟ، تـ٨٨لات ٝ تلبٝ

ًٜٜـُبٙ ُقُت٠، تن٠٨ً ًؾت ثٞؿ. ثٌر٨بك٥ ام اكرلاؿ٥ ًر٠     اٛـ ٠ً ٗلؿٕ آ٧ٜـٟ ثلًت ؿك٧بكت ؽٞا١ٜـ ًلؿ؟ ثلا٥ تن٠٨ً ٗلؿٕ ِٛلت٠
ًِر٨ـٙ   ٨ًِـٙ تن٠٨ً ًٜٜـ. تن٠٨ً ام ٛل٧رن كٛرذ   ًلؿٛـ: مرل ثٌِٜـ ٝ ام ٛل٧ن ًؾت٦ ًٜٜـ ث٠ كا٦١ كٌل ٦ٗؽٞاًتٜـ تن٠٨ً  ٦ٗ

تٞا٨ٛرـ ثربال ثل٧ٝرـ. اٗرب عتر٦ ٝهتر٦ ت٘ربٕ         تٞاٛـ ًبكٗب كا ًب١َ ؿ١ـ، م٧لا ١لص٠ ثبُـ ؿكعبّ تن٠٨ً ١ٌت٨ـ، ثٜبثلا٧ٚ ٦ٗ ٝاهؼبً ٦ٗ
هٔ٘لٝ ثلٝٛـ. م٧لا كب٦٧ ٝرٞؿ ٛـاُت  تٞاٌٛتٜـ ٝكا٥ ٠ً ثٞؿ، ٝ اًخل آٛبٙ ٦٘ٛ ُبٙ ١ٜٞم ٗغـٝؿ ًلؿٛـ، ًٜظ ُبٙ كا ٓلف ٦ٗ تالٍ

ؿاٌٛتٜـ. ٝ ٗٞررٞؿات ؿك ًرٜٞط ٗؾتٔرق     ُبٙ كا كا١ٜ٘ب٦٧ ًٜـ ٝ آ٢ٛب اًتبٛـاكؿ١ب ٝ آناٗبت كب ؿك ًٜٞط ٗؾتٔق كا ٦٘ٛ ٠ً تن٠٨ً
٧بٙ ٌٛجت ث٠ آٛبٙ كع٨ٖ ٛجٞؿٛـ، ث٠ٌٔ هربٛٞٙ ا٧زربؿ   ٠ُٛٞ ٨ٌٛت ٠ً ؽـا ثلا٥ ٌٗئّٞ ثٞؿٙ ٌٛجت ث٠ آ٢ٛب مٗب٤ٛ ًؾت٦ ؿاُتٜـ. ا٧ٚ

ًٜـ ًر٠ ام ١رل    ٗتوبثْ ٝ ثبمؿاك٥ ٗتوبثْ ؿك ٢٨ًبٙ ؿكعبّ ارلا اًت. ١لُبٟ ٦ًٌ كٌل٥ ؿاُت٠ ثبُـ، ػٜبٓل ٗؾتٔل٦ كا ا٧زبؿ ٦ٗ
ـ ؿاُت٠ ثب٨ُـ، آٙ ٨ٛرن  ًٜـ ٝ ٝهت٦ كٌل٥ پ٨ٔ ؿٝ رٜج٤ ٗخجت ٝ ٜٗل٦ ١ٌتٜـ. ٝهت٦ كٌل٥ ام ٦ٌ٨ٛ ؿاُت٠ ثب٨ُـ، پ٨ٔـ٥ ٨ٛن ثلٝم ٦ٗ

اٗب « آ٧ـ. ١ل ؿ٥ٝ ٦ٌ٨ٛ ٝ پ٨ٔـ٥ ام ٧ي كٌل پـ٧ـ ٦ٗ»اٛـ ٠ً  ًٜٜـُبٙ ُلت٠ تأح٨ل٥ ؿاكؿ. ث٠ ٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ اًت ٠ً ث٨ٌبك٥ ام تن٠٨ً
ا٨٘١ت ٨ٌٛرت.   تٞاٜٛـ ٌٜٛز٨ـٟ ػْ٘ ًٜٜـ. ٛزبت ٗلؿٕ ص٨ن٥ ث٦ ؿاٛـ؟ ؽـا٧بٙ ٦٘ٛ ص٠ ٦ًٌ ٝاهؼبً عو٨وت پِت ا٧ٚ ًٔ٘بت كا ٦ٗ

ٙ  ٠ُٛٞ ثٞؿ ٠ً ٝهت٦ ػ٦ٌ٨ ٗلؿٕ كا ٛزبت ٦ٗ ا٧ٚصلا  ١رب ثرـاٙ ُٞٛر٠     ؿاؿ ٝ ؿكعبّ ص٨ٜٚ ًبك ٨ٛي ثنك٦ُ ثٞؿ، ٗٞرٞؿات ؿك آًر٘ب
١ب  ك٨ًـ ٠ً ؿكعبّ مرل ٨ًِـٙ ثلا٥ ُٜب١بٙ اٌٛبٙ ٛظل ٦ٗ ٌٗبئْ كا ًٜتلّ ًلؿٛـ؟ ٝ صلا ًبك٥ ًلؿٛـ ٠ً عت٦ ٗٔٔٞة ُٞؿ؟ ث٠

تٞاٌٛرتٜـ   ٨ٗبٙ ِٛقاُرتٜـ؟ صرلا ؽرـا٧بٙ ٛ٘ر٦     ثِل٧ت مرل ثٌِـ؟ صلا ؽـا٧بٙ ثبالتل پبث٠ اًت، اٗب صلا ٧ي ؽـا ثب٧ـ ثلا٥ ُٜب١بٙ
ؽبٛل ا٧رٚ   ٠ُٛٞ ثٞؿ. ام ٛظل ٗٚ، ث٠ ١ل ص٨ن٥ ا٧ٚ -١ب كا ًب١َ ؿ١ٜـ؟ ؿك ُقُت٠، ا٢ٜ٧ب هٞا٨ٛٚ ٢٨ًبٙ ثٞؿٛـ ٌٗتو٨٘بً ُٜب١بٙ اٌٛبٙ

٠ُٛٞ ٛؾٞا١ـ ثٞؿ. ؿك آ٧ٜـٟ تـ٨٨لات ػظر٨ٖ ثٌر٨بك    ؿكؼ٤ ثؼـ ا٧ٚ اًت ٠ً كب٥ ٢٨ًبٙ ٢ًٚ كبهـ ؽلؿ٥ ؿك ا٧ٚ م٠ٜ٨ٗ اًت، ثٜبثلا٧ٚ
 آؼبؿٟ ؽٞا١ـ ثٞؿ ٝ ص٨ٜٚ ُلاكت٦ ٝرٞؿ ٛؾٞا١ـ ؿاُت. ُؼٞك ؽبكم كٝ ثلا٥ ٗٞرٞؿات ف٥ م٧بؿ٥ ك٥ٝ ؽٞا١ـ ؿاؿ، اما٧ٚ

ٗب ١٘ضٜربٙ ٝررٞؿ ؽٞا١رـ    اٗب، ُلص٠ ٌٛجتبً ث٨٧ِٖٞ هبٛٞٙ ا٧زبؿ ٗتوبثْ ٝ ثبمؿاك٥ ٗتوبثْ ؿك آ٧ٜـٟ ؿ٧ِل ٜٗٔن ٛؾٞا١ـ ثٞؿ، ا
كًرـ، ُلصر٠ ثر٠     تل٧ٚ ٝ ثـتل٧ٚ ًٜظ ٗر٦  ؿاُت ٝ ٗٞرٞؿات ٗخجت ٝ ٜٗل٦ ١٘ضٜبٙ ٝرٞؿ ؽٞا١ٜـ ؿاُت. ثٜبثلا٧ٚ ٝهت٦ ث٠ پب٨٧ٚ

تل٧ٚ ًٜظ ١٘ضٜبٙ ؽٞة ٛؾٞا١ـ ثٞؿ. ٗلؿٕ آ٧ٜـٟ ثلًرت ؿك٧بكرت ؽٞا١ٜرـ     تل٧ٚ ًٜظِ ُقُت٠ ٛؾٞا١ـ ثٞؿ، اٗب پب٨٧ٚ پ٨ٔـ٥ِ پب٨٧ٚ
ًٜـ، ١٘ض٨ٜٚ كٛرذ ًِر٨ـٙ ثرلا٥ امثر٨ٚ ثرلؿٙ       ؿك ٗوب٠ٌ٧ ثب ٗلؿٕ اٗلٝمٟ. ص٨ن١ب٦٧ ؽٞا١ـ ثٞؿ ٠ً ًبكٗب ا٧زبؿ ٦ًٗلؿ، اٗب كوٚ 

٠ُٛٞ ؽٞا١ـ ثٞؿ. ُٝل٠ٛ ٝهت٦ ُٜب١بٙ ثِل ث٨َ ام عرـ   ، ثال ٝ كبرؼ٠ ٝرٞؿ ؽٞا١ٜـ ؿاُت. هٜؼبً ا٧ٚ ًبكٗب٥ ثِل٧ت؛ ثٜبثلا٧ٚ رَٜ
ؿاُرت،   ٨ٚ ثلؿٟ ِٛٞٛـ، ثِل٧ت امث٨ٚ ؽٞا١ـ ككت. اُرل ثِرل٧ت ١ر٨ش ًرؾت٦ ٛ٘ر٦     ُٞؿ ٝ ام ٛل٧ن كٛذ ٨ًِـٙ ٝ ثبمپلؿاؽت امث

تٞاٛرـ ا٧ٜزرب    ٨ًِـٙ ؿاكؿ، ٧ي كلؿ ٦ٗ ؽبٛل ا٠ٌٜ٧ كٛذ تٞاٛـ آً٘بٙ ُٞؿ. ؿه٨وبً ث٠ ؿاٌٛت ُبؿ٥ ص٨ٌت؛ ا٧ٚ ٌٗبٙ ثِل٥ ٦٘ٛ ٦٘ٛ
 ل٥ ٠ِ٨٘١ ٗغ٦ٜ٨ ؽبّ ؽٞا١ـ ثٞؿ. تٞاٛـ ًبكٗب ا٧زبؿ ًٜـ. ثٜبثلا٧ٚ ارت٘بع ثِ تن٠٨ً ًٜـ ٝ ٝهت٦ ؽٞة ػْ٘ ٌٜٛـ ٦ٗ

ِ اًرتبٛـاكؿ١ب٥   ث٠ ثِل٧ت ثنكُتل٧ٚ ثلًت ؿاؿٟ ؽٞا١ـ ُـ، ٠ً ثـ٧ٚ ٗؼ٦ٜ اًت ٠ً ثِل٧تِ آ٧ٜـٟ اًرتبٛـاكؿ١ب٦٧ ثر٠ پرب٦ٜ٨٧   
هـك پ٨ٔرـ ٛجبُرـ، ٌٛرجتبً ثِر٨٧ٖٞ، ٗغر٨ٚ       ( ٝهت٦ ١ل ص٨ن٥ آٙت٧ِٞن ثِل٧ت كؼ٦ٔ ٛؾٞا١ـ ؿاُت ٝ ا٧ٚ ثنكُتل٧ٚ كع٘ت اًت. )

ٛؾٞا١ـ ثٞؿ، ٝ ١ل ص٨ن٥ ؿك ًٜغ٦ ث٨ٜبؿ٥ ًر٠ ؿاكا٥ اًرتبٛـاكؿ٥ ثربالتل ام ثِرل٧ت       ٨ًِـٙ آٛوـك پب٨٧ٚ ٞا١ـ ًلؿ. كٛذٓؼٞؿ ؽ
كؼ٦ٔ اًت علظ ؽٞا١ـ ُـ، ٝ ١ل ص٨ن٥ ام ٛل٧ن كب ؿك ا٧ٚ ًٜظ ٓؼٞؿ ؽٞا١ـ ًلؿ. ثٜبثلا٧ٚ ؿكؽّٔٞ ٗلؿٕ آ٧ٜـٟ، آ٢ٛرب٦٧ ًر٠   

٠ُٛٞ اًت؟ م٧لا ؿاكب ا٧ٜزب اُبػ٠ پ٨ـا ًلؿ، ا٧ٚ ٌٗبٙ ثرلا٥ ؿاكرب    ٨ُلٛـ. ٝ صلا ا٧ٚ ك ٦ٗهبؿكٛـ هـٕ ث٠ آ٧ٜـٟ ثِقاكٛـ ٗٞكؿ ثلًت هلا
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ٚ          آكل٧ـٟ ُـ، ٗٞرٞؿات ا٧ٜزب كـاًبك٥ كٝ  ١ب٦٧ ًلؿٛـ ٝ آ٢ٛب ٗب٤٧ ًرلثٜٔـ٥ پ٨ِرلكت تربك٧ؼ ترب ا٧رٚ ٗلعٔر٤ اٗرلٝم ١ٌرتٜـ. اما٧ر
 ١ب٦٧ ث٠ ٗٞرٞؿات آ٧ٜـٟ ٝ ث٠ ثِل٧ت آ٧ٜـٟ ؿاؿٟ ؽٞا١ـ ُـ.  ثلًت

ا٥ ٨ٌٛت. ١ل ص٨ن٥ ؿك ٢٨ًبٙ ث٠ ١٘ـ٧ِل ٗلتجٚ ١ٌتٜـ ٝ ؿك اكتجربٙ ثرب ١رٖ ١ٌرتٜـ ٝ ١٘رـ٧ِل كا       ٓجت٠، ا٧ٚ ٗٞٗٞع ًبؿٟا
ؿ١رـ،   ػجبكت ؿ٧ِل، ٝهت٦ صٜر٨ٚ تـ٨٨رل٥ ؿك ؿ٨ٛرب ك٥ٝ ٗر٦     ًٜٜـ ٝ ػٞاْٗ ٝ ؿال٧ْ ؿ٧ِل٥ ٨ٛن ٗإحل ١ٌتٜـ. ث٠ ًبْٗ ٝ ت٨ٌْ٘ ٦ٗ

ؿ١ٜـ ١ل ًٜغ٦... ٝهت٦ اًتبٛـاكؿ ؿك ا٧ٚ ٌٗبٙ  ٞك ٗتٜبظل هٔ٘ل٥ٝ ؽٞؿ كا اكتوبء ٦ٗٛ ثُؼـ١ب ٝ ًٜٞط ٗؾتٔق ؿك ًْ ٢٨ًبٙ ٨ٛن ث٠
تٞا٨ٛـ تب ًٜغ٦ اكتوبء ٧بث٨ـ ٠ً ؿك ًٜبك ؽـا٧بٙ هلاك ث٨ِل٧ـ، ثٜبثلا٧ٚ ٌٗب٦ٛ ًر٠   اٍ ث٨ٜـ٨ِ٧ـ، ٦٘ٛ هٔ٘لٝ ثبال ككت٠، پي ؿكثبكٟ ٠ً

آٙ ٨ـ ٠ً ٧ي ًٜظ ام ؽـا٧بٙ ث٠ ًٜظ ؽـا٧بٙ ؿ٧ِل اكتوبء ٧بثٜـ، ثٜبثلا٧ٚ تٞا٨ٛـ ًبك٥ ًٜ ؽـا٧بٙ ١ٌتٜـ ٨ٛن ثب٧ـ اكتوبء ٧بثـ. ٝ ٦٘ٛ
ػجبكت ؿ٧ِل، ٗغ٨ٚ ١ل ًٜغ٦ ث٢تل  ٧بثـ. ث٠ ػجبكت ؿ٧ِل، اًتبٛـاكؿ ؿك ١ل ًٜغ٦ اكتوبء ٦ٗ ًٜظ ام ؽـا٧بٙ ٨ٛن ثب٧ـ اكتوبء ٧بثـ. ث٠

١ب٥ كب ثب٧ـ ثر٠ آٙ ٛوٜر٠ ثلًرـ ٝ     ٜـ آٙ، ٝ ؽلؿ ٝ تٞاٛب١٦٧ب٥ اكالى ٝ ٗبٛ ؽٞا١ـ ُـ. آجت٠، ثلا٥ ؿًت٨بث٦ ث٠ ا٧ٚ ص٨ن١ب، ٌٗب٨ٛنٕ
 تل ًٜـ.  آؼبؿٟ تٞاٛـ ٌُْ ١ٌت٦ ٗٞرٞؿات ٝ ١ل رٜج٠ ام ٌٗبئْ كا ؽبكم ثـ٧ٚ ٠ُٛٞ اًت ٠ً آٙ ٦ٗ

آٛض٠ ٗل٧ـاٙ ؿاكب اٗلٝم ثب آٙ ٗٞار٠ ١ٌتٜـ ث٨ٜبٙ ُقاُتٚ ث٢تل٧ٚ ص٨ن١ب ثلا٥ آ٧ٜـٟ اًت. ٝ ث٠ ٨٘١ٚ ؿ٨ْٓ اًت ًر٠ ثرلا٥   
تٞا٨ٛـ ث٠ آٙ ؿًت ٧بث٨ـ، ١ر٨ش ررب٥    ًٜٜـٟ ٦ٗ ػٜٞاٙ تن٠٨ً كًـ ٧ب اًتبٛـاكؿ٥ ٠ً ث٠ ٨َُٜ ٦ٗ ُ٘ب، ٝهت٦ ث٠ آناٗبت ٨ُٚ ٦ِ٘١

 ثب٧ـ ث٠ اًتبٛـاكؿ ثل٨ًـ.  -اٛؼٜبك٦ ٛـاك٧ـ

ُر٨ـ ا٧ٜزرب   ًٜـ ٠ً تب عـ اٌٗبٙ ٜٗبثن كٍٝ مٛـ٦ُ ا٧ٚ ارت٘بع ػبؿ٥ ثب٨ُـ، ثٜبثلا٧ٚ ثلا٥ ا٠ٌٜ٧ هبؿك ثب كب ُ٘ب كا ٗٔنٕ ٦ٗ
تٞا٨ٛـ ًبك٥ ٨ًٜـ ٠ً ٗلؿٕ ُ٘ب كا كلؿ٥ ػز٨ت ٝ ؿل٧ت ؿكٛظل ث٨ِلٛـ. ُلصر٠ ثٌر٨بك٥ ام اكرلاؿ٥ ًر٠ ر٢ربٙ       مٛـ٦ُ ٨ًٜـ، ٦٘ٛ

ؿ٥ٞ٨ٛ كا تلى ًلؿٛـ ؿكعبّ تن٤٨ً ا٧ٚ ١ٌتٜـ، ؿك ٝاهغ ٗق١ت ٌُْ ؿ٧ِل٥ ام ٝٗؼ٨ت ربك٥ ارت٘بع ثِل٥ اًت. ثٜربثلا٧ٚ ثر٠   
ٚ  ؿكٝاهغ ؿك عبّ ث٨ٜبٙ ُقاُتٚ ث٨ٜب٦ٛ ثلا٥ ٗٞرٞؿاتِ آ٧ٜـٟ اًت. ُلص٠ ٤٘١ ا٧ٚ ُن٨ٜ٧ـ ا٧ٚ ٌُْ، ٨ٌٗل٥ ٠ً ثل٦ٗ   ١ب ؿكثبك٣ ا٧ر

ٝاهؼ٨رت ؿكآٝكؿٙ آٙ ؿك   ػٜٞاٙ ٧ي آمٗب٧َ اًتلبؿٟ ُٞؿ. كب ام ٗـت٢ب پ٨َ ٝرٞؿ ؿاُت٠ اًت؛ ُ٘ب ؿكعربّ ثر٠   ٨ٌٛت ٠ً ام ُ٘ب ث٠
َ    ٦ػْ٘ ١ٌت٨ـ، ا٧ٚ ٧ي ص٨ٜٚ كٝٛـ٥ اًت. آالط كب هٜؼبً ٗٞكن ٗر  ١رب٥ ٗؾتٔرق ٧رب اكرلاؿ٥ ًر٠       ُر٦٧ٞ  ُرٞؿ. ُرب٧ـ ام پر٨

ا٥ ٗٞار٠ ؽٞا١ـ ُـ. اٗب ٨١ش ٦ًٌ رلتت ٌٛلؿٟ ث٧ِٞـ ا٧ٚ آالط  ا٧ـ ٠ً ثِل٧ت ثب ص٨ٜٚ ٝ صٜبٙ كبرؼ٠ ١ب٦٧ ؿاكٛـ ٨ُٜـٟ تٞاٛب٦٧
ٜٛـ آناٗبت كب ثلا٥ آ٢ٛرب  ُٞؿ. م٧لا ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ٗٞرٞؿات ثتٞا ُٞؿ، م٧لا ثـٝٙ ٨١ش ُي ٝ تلؿ٧ـ٥ ٗٞكن ٦ٗ كب ٗٞكن ٦٘ٛ
تٞاٌٛت اػتجبكثؾ٦ِ ث٠ كب كا ثب ٗٞكو٨رت   ُٞؿ. م٧لا اُل ٛواؿ ثِل ٦٘ٛ ٝاهؼ٨ت ؿكآٝكٛـ ٧ب ؽ٨ل، آالط كب هٜؼبً ٗٞكن ٦ٗ كا ؿك ػْ٘ ث٠

عبٗرل ٝ   ٛرٞك  كب ١ل ص٨ن٥ ٠ً ٛبهْ اًت كا ؽٞؿٍ ؿاكؿ، م٧لا ١ل ص٨ن٥ ث٠ -آكل٧ـ ث٠ اٛزبٕ ثلًبٛـ، كب ت٘بٕ ٗٞرٞؿات كا ام ٛٞ ٦ٗ
ُٞؿ ٨ٛت ٗٚ اًت ٠ً ثِقاكٕ ٗٞرٞؿات ؿٝك٣ هـ٧ٖ رقة ؿٝك٣ رـ٧ـ ٝ ثؾِر٦   ٛب٨ٗـٟ ٦ٗ« كع٘ت»آٗبؿٟ ؿك ؿًتلى اًت. آٛض٠ 

 ؽٞا١ٖ اٛزبٕ ؿ١ٖ.  ام ٗٞرٞؿات آٙ ُٞٛـ. ا٧ٚ ًبك٥ اًت ٠ً ٦ٗ

ًٜٜـ ٝ عتر٦ ؽرـا٧بٙ    اٛـ ٠ً ٗٞرٞؿات ؿك ًٜٞط ٗؾتٔق ؿكثبك٣ ص٨ٜٚ ٝ صٜبٙ كع٘ت ٓغجت ٦ٗ ؿك ّٛٞ تبك٧ؼ ٗلؿٕ ٨ُٜـٟ
ُٞؿ ٝ ٦ِ٘١ آ٢ٛرب   ًٜٜـ. اٗب ا٧ـ٣ آ٢ٛب ام كع٘ت، ٗغـٝؿ ث٠ اًتبٛـاكؿ١ب٥ ؽب٦ٓ ٦ٗ ؿك ًٜٞط ث٨ٌبك ثبال ؿكثبك٣ كع٘ت ٓغجت ٦ٗ

ُٞٛـ. اٗب ٨١ش ٗٞرٞؿ٥ ؿك ًْ ٢٨ًبٙ هجالً ثب ا٧ٚ كع٘ت ػظ٨ٖ ؿك آالط كب كٝثلٝ ِٛـٟ اًت.  ثب ؿكى ٝ هٔ٘ل٥ٝ ؽٞؿ ٗغـٝؿ ٦ٗ
ُرؼٞك تًٞرٚ ٗل٧رـاٙ ؿاكرب كا      ( آجت٠، ٗٞرٞؿات آ٧ٜـٟ ٛزبت ٗٞرٞؿات ف٥ت٧ِٞن ُلٕ ص٨ٌت؟ )« ًلاٙ ثٞؿا ع٘ت ث٦ك»ٜٗظٞك ام 

ًلاٙ ثٞؿا٥ ُ٘ب كا ؽٞا١ٜـ ؿاٌٛت. اٗب ٗلؿِٕ آ٧ٜـٟ ؿكثربك٣   ؽٞا١ٜـ ؿ٧ـ. ٝهت٦ ؿك تن٠٨ً ٗٞكن ُـٟ ثب٨ُـ ٗٞرٞؿاتِ آ٧ٜـٟ كع٘ت ث٦
ـ   ثبك٣ ٗٚ ثـا٨ٛـ، م٧لا ؿكؽّٔٞ ٗٞرٞؿات ف٥تٞا٨ٛـ ؿك ٗٚ ٛؾٞا١ٜـ ؿاٌٛت، كوٚ ُ٘ب ٦ٗ ٝ ؿكٝاهرغ   -ُؼٞك، ٨ٛبم ٨ٌٛت ًر٠ ثـاٜٛر

ؿاٌٛت ٝ ؿك آ٧ٜـٟ ٨ٛرن   ُبٙ ًبك٨ٌت ٠ً ُ٘ب كا ثِٜبًٜـ. ؿك اثتـا ٨١ش ٦ًٌ ؿكثبك٣ ٗٚ ٦٘ٛ ٝ ثلا٥ -اكمٍ ا٧ٚ كا ٛـاكٛـ ٠ً ثـاٜٛـ
 ( ت٧ِٞن ُلٕ ( )ؽٜـٛـ اًتبؿ ١٦ٗ٘ضٜبٙ ٛؾٞا١ـ ؿاٌٛت. ) 

ٝاهؼ٨رت ؿكآٝكؿٕ. ثرـٙ    ٨ض٨ـٟ ١ٌتٜـ. عو٨وت ا٧ٚ اًت ٠ً، ٗٚ اًٜٞٙ كٝٛـ ؽـا ُـٙ ٧ي اٌٛبٙ كا ؿك ػ٘رْ ثر٠  ٗٞرٞؿات پ
١ب٥ ُقُت٤ ٗلا ؽٞا٨١ـ ؿ٧رـ، ٝ ؿك آٙ مٗربٙ، ٌٗ٘رٚ     إ اًٜٞٙ ؿكعبّ اؿاك٣ ث٢ِت كبٓٞٙ اًت ٝ ؿك آ٧ٜـٟ، ث٨ٌبك٥ ام ٗٚ ك٨ن٦ٌ٧
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إ، ١٘ربٙ ٗرِٚ    ٝاهؼر٦   ٗٞرٞؿات ًؾت اًت ٠ً ر١ٞل ٝ فات ثـٙ ا٦ِٔٓ ٗرِٚ اًت آ٢ٛب كا ثب ٗٚ اُتجبٟ ث٨ِل٧ـ. ؿك عو٨وت، ثلا٥ 
 (ت٧ِٞن ٛٞال٦ٛ ( )ؽٜـٛـ اًتبؿ ٦ٗؿاٖٛ. )  ٝاهؼ٦ ٗلا ثِٜبًٜـ. اٗب ٗٚ ٠٘١ ص٨ن ؿكثبك٣ ُ٘ب كا ٦ٗ  ا٦ِٔٓ

ٛرـ. ؿك ًرٜٞط   ُرب٦ِٛ ؿاك  آٗـٙ ًٜظ ث٠ ًٜظ ُقُتٖ. ؽـا٧بٙ ؿك ًٜٞط ث٨ٌبك ثبال ٧ي ًر٠  ٝهت٦ آٗـٕ، ام ٨ٗبٙ كٝٛـ پب٨٧ٚ
ُرب٦ِٛ   ١ب٥ ك٨ن٦ٌ٧ ٝرٞؿ ؿاكؿ، ًر٠  ُب٦ِٛ ٝرٞؿ ؿاكؿ. ؿك ًٜٞط ث٨ٌبك ثبال، رب٦٧ ٠ً ٌُْ ٗؾتٔق ٗل٢ٕٞ ٝ ؿكى ٗؾتٔل٦ ام ٠ً

٠ُٛٞ اًرت. ؿك ًرٜٞط عتر٦     ُب٦ِٛ اًت. ؿك ًٜٞط ث٨ٌبك ثبال ا٧ٚ ا٧ٚ ١٘بٙ ٠ً -تل٨ًج٦ ام ثـٙ ٝاهؼ٦، كٝط ٝاهؼ٦ ٝ كٌل اًت
ًرٜٖ ًر٠    آٛزب، كٌل ٝ ثـٙ ٦ٌ٧ ١ٌتٜـ، ٨١ش ت٘ب٧ن٥ ٝرٞؿ ٛـاكؿ. عبال ٓلكبً ام ًٜغ٦ ٓغجت ٦ٗ -٨ٌت٠ُٛٞ ٛ ثبالتل، ؿ٧ِل ا٧ٚ

 ُب٦ِٛ، ثـٙ ٝاهؼ٦، كٝط ٝاهؼ٦ ٝ كٌل اًت.   ؽـا٧بٙ ٌُْ ؿاكٛـ، ٝ ٠ً

١ب٥ ك٨ن٦ٌ٧ ؿاكؿ، ُلٝع ث٠ آكل٧َٜ ٧ي ثـٙ ٝاهؼ٦ ًلؿٕ، ٝ ًپي هـٕ ثر٠ هرـٕ ثر٠     ٝهت٦ تب ًٜغ٦ پب٨٧ٚ آٗـٕ ٠ً ٌُْ
ػجبكت ؿ٧ِرل، ٗرِٚ ٝاهؼر٦ ١٘ربٙ ثرـٙ       ت٢ٜب٦٧ ٛنّٝ ًٜـ. ث٠ ًلؿٕ ٠ً ثـٙ ٝاهؼ٦ ث٠ آًب ٛنّٝ ًلؿٕ. ١ل ثبك، ًبك٥ ٦ٗ الى ؿّٞاك

. م٧لا ؿك ١رل ًرٜغ٦   اًتتل٧ٚ ال٠٧ ١ٌتٖ ٝ ا٧ٚ پًٞت٤ ٝاهؼ٦، ٗٚ  إ ٠ً ٗٚ ؿك ًٜغ٦ ٝاهؼ٦ اًت. ؿك ت٘بٕ ٗـت ث٠ ُ٘ب ُلت٠
آكل٧ـٕ، ثٜبثلا٧ٚ ثب ٝكٝؿ ث٠ ا٧ٚ ٌٗبٙ ثِل٥، ا٧رٚ   آكل٧ـٕ، ٠ِ٨٘١ ثـٙ ٝاهؼ٦ كا ٦ٗ ٦ٗ تل٧ٚ ال٠٧ اًت كا ٠ِ٨٘١ آٛض٠ ؿك ًٜغ٦

إ كا ؿك ًرٜٞط ٗؾتٔرق ٝ ؿك تربك٧ؼِ     ( ثٜبثلا٧ٚ، صٜـ٧ٚ كٝط ٝاهؼ٦ت٧ِٞن ثبك آٙ ثـٙ ٝاهؼ٦، ؿكٝٙ ا٧ٚ ثـٙ ك٨ن٦ٌ٧ ٝرٞؿ ؿاكؿ. )
ًٜٞط ٗؾتٔق ١ٌتٜـ. ؿك ّٛٞ اػٔبك، ثلؽ٦ ام آ٢ٛب كٌل ًلؿٛرـ  إ ؿك  ِ ُقُت٠ ١ب٥ ٝاهؼ٦ رب٥ ُقاُتٖ. ٦ِ٘١ آ٢ٛب كٝط ُقُت٠ ث٠

٠ً هبؿك ٛؾٞا١ٖ ثٞؿ ٗزـؿاً ثبمُلؿٕ، ثٜبثلا٧ٚ ثـٙ ؿ٧ِل٥ ]ؿك ًٜظ ؽٞؿُبٙ[ كا ُلكتٜـ، ٠ً ت٘ب٦ٗ آ٢ٛب ؿه٨وبً ١٘بٙ ظب١ل ٗرٚ ؿك  
١ب٥ ٗلا ؽٞا٨١ـ ؿ٧ـ. ١ِ٘ر٦   ك٥ ام ١ٚٗب٥ آ٧ٜـٟ، ُ٘ب ُقُت٤ ث٨ٌب ١ب كا ؿاكٛـ. ثٜبثلا٧ٚ ٗؼ٦ٜ آٙ ا٧ٚ اًت ٠ً، ؿك ر٢بٙ آٙ مٗبٙ
اٛرـ، تورٞا٥ ػظر٨ٖ ٝ ثلًتر٦      ٝا٤ًٜ ا٠ٌٜ٧ ٗٚ ثٞؿٟ تٞاٜٛـ پي ام ا٠ٌٜ٧ رقة ُٞٛـ، ٝاكؿ ٢٨ًبٙ رـ٧ـ آ٧ٜـٟ ُٞٛـ، م٧لا ث٠ آ٢ٛب ٦ٗ

ؽٞاًرت ًر٠    ٘ر٦ كٝ ١ل ثبك ٝهت٦ ثـٙ ؿك آًتب٤ٛ ٛنّٝ ثٞؿ، كٝط ٝاهؼ٦ ٛ ًلؿٕ، اما٧ٚ ثلا٥ آٛبٙ اًت. ١ل ثبك ثب ثـٙ ٝاهؼ٦ ٛنّٝ ٦ٗ
ٙ     ؿاٌٛتٜـ ٠ً پب٨٧ٚ ككتٚ، ث٨ٌبك٥ ام ًؾت٦ ٗٚ ٛنّٝ ًٜٖ، صلا٠ً ٦ِ٘١ آ٢ٛب ٦ٗ ُرـٙ   ١ب كا ثب ؽٞؿ ؿاكؿ ٝ ١ر٨ش كلهر٦ ثرب ٛربثٞؿ

كًرـ،   آ٧ـ، ؿك صِ٘بٙ ؽـا٧بٙ، ٝهت٦ ٢ٛب٧تبً ث٠ ا٧ٚ ٌٗبٙ ثِل٥ ٗر٦  ًلؿ. ثـٝٙ تٞر٠ ث٠ ا٠ٌٜ٧ ٧ي ؽـا ام ص٠ ًٜظ ثبال٦٧ ٦ٗ ٦٘ٛ
ًبؽتٖ. اٗب ُلص٠  آٗـٕ، ام اثتـا تب اٛت٢ب ٠ِ٨٘١ ثـٙ ٝاهؼ٦ ٦ٗ ٠ُٛٞ ٠ً ًٜظ ث٠ ًٜظ پب٨٧ٚ ٦ٗ ًت. ثٜبثلا٧ٚ ١٘بٙآٞالً اٝ ٗلؿٟ ا

ا٧ٚ ثـٙ ٝاهؼ٦ ؿك ّٛٞ مٗب٦ٛ ث٨ٌبك ٛٞال٦ٛ ام ٨ٗبٙ ًٜٞط ٗؾتٔق ث٨ٌبك م٧بؿ٥ ُقُت٠ اًت، اٗب ا٧ٚ پًٞت٠ ٢ٛب٧تبً ام ًزب آٗـ ٝ 
١٘لاٟ ثـٙ ثِل٥ ث٠ ا٧ٚ ؿ٨ٛرب٥ ثِرل٥    ـ ثـاٛـ ٧ب ؿكى ًٜـ. ا٧ٚ ثبك، ث٠ ١٘بٙ ٌُْ، ث٠تٞاٛ اٝ ص٠ ٦ًٌ اًت؟ ٨١ش ٗٞرٞؿ٥ ٦٘ٛ

إ. آٛض٠ ٗتلبٝت اًت ا٧ٚ اًت ٠ً ا٧ٚ ثـٙ ٝاهؼ٦ ؿكٝٙ ثرـٙ   تل٧ٚ ال٤٧ ٧ي ٌُْ ثِل٥ ٦ًٌٜ ُن٧ـٟ ٛنّٝ ًلؿٕ، ٝ ؿك ث٨ل٦ٛٝ
ُلتٖ ٠ً ثلا٥ ٗٞررٞؿات   آٙ كا ثج٨ٜـ. ٝهت٦ االٙ ٦ٗ تٞاٛـ ث٠ ٢ٛب٧ت ِٜٗبء ٗٚ پ٦ ثجلؿ ٧ب ك٨ن٦ٌ٧ ٗٚ اًت، اٗب ٨١ش ٗٞرٞؿ٥ ٦٘ٛ

 ؿك آ٧ٜـٟ ًؾت اًت ٠ً ؿكثبك٣ ٗٚ ثـاٜٛـ، ٜٗظٞكٕ ا٧ٚ ثٞؿ. 

ػٜٞاٙ ٗل٧رـاٙ ؿاكرب، پري ام     ١لعبّ، ث٠ ( اٗب ث٠ت٧ِٞن ًٜظ ثبال اًت. )  ُبٙ ٓغجت ًلؿٕ ٌٛجتبً ٧ُٖٞ آٛض٠ اٗلٝم ؿكثبكٟ ٦ٗ
ُقك٧ـ، ثلؽر٦ ام   ٛٞك ٠ً ام كٝٛـ تن٠٨ً ٦ٗ تـك٧ذ ١٘بٙ ٞػ٦ ٝاثٌت٦ِ ٌُْ ٛـ٨١ـ. ث٨ُٜ٠ـٙ آٛض٠ ٨ُٜـ٧ـ، آٙ كا كاعت ث٨ِل٧ـ ٝ ٛ

 ٨ًٜـ، ٝ ثلؽ٦ ام ُ٘ب ٌٗ٘ٚ اًت پي ام ا٠ٌٜ٧ ٢ٛب٧تبً ث٠ ً٘بّ ك٨ًـ٧ـ ٤٘١ آ٢ٛب كا ؿكى ٨ًٜـ.  آ٢ٛب كا ؿكى ٦ٗ

ؿك ُقُت٠، ٠ً ثب اٛلزبك  ؿًٜٜٙـُبٙ  ؿ١ـ، ٗبٜٛـ آٙ تن٠٨ً ٧ٌجبكٟ ك٥ٝ ٦٘ٛ ٗ٘ٚ ٓغجت ؿكثبك٣ ً٘بّ، ً٘بّ ُ٘ب ٛب٢ُبٙ ٝ ث٠
ا٧ـ ١٘ر٠ ص٨رن كا    ًلؿٟ  ٛٞك ًبْٗ تن٠٨ً كًـ؟ آٙ ً٘ت ٠ً ث٠ ُج٠٨ آٙ ٨ٌٛت. پي ٧ي ٗل٧ـ ؿاكب ص٠ِٛٞ ث٠ ً٘بّ ٦ٗ -ُـ ثبم ٦ٗ

تل٧ٚ هٌ٘ت ُ٘ب ت٘بٕ ُٞؿ، ٗبٜٛـ ا٧ٚ ؽٞا١ـ ثٞؿ ٠ً ٛب٢ُبٙ ام ٧ري ؽرٞاة    آٙ ُ٘ب اًت. ٝهت٦ ا٧ٚ ٧ي فكٟ ام ًٜغ٦ -ؿاٛـ ٦ٗ
 ( ت٧ِٞن٠ُٛٞ ؽٞا١ـ ثٞؿ ٝ ٨١ش ٓلم٣ ُـ٧ـ٥ ٛؾٞا١ـ ثٞؿ. )  ٧ُٞـ. ا٧ٚ ث٨ـاك ٦ٗ

ث٨ٜ٨ـ، آ٢ٛب كوٚ آٙ ٧ي فكٟ ام ؿك٦ً ١ٌرتٜـ ًر٠ ا٧ٜزرب ؿك ًر٘ت      تبٙ، ٝهت٦ عوب٧ن ٗؾتٔق كب كا ام ًتبة ٦ٗ ؿك ّٛٞ تن٠٨ً
ٛرٞك ًبٗرْ    ٠ً ١ٜٞم ثـٙ ًٜغ٦ ثِل٥ ؿاكؿ ثر٠  ا٥ ًٜٜـٟ تٞاٛـ ؿك ٗوبثْ تن٠٨ً ؿا٨ٛـ، عوب٧ن ٝاهؼ٦ ثٞؿا ٦٘ٛ ٨ُل٧ـ. ٦ٗ ثِل٥ ٦ٗ

اًٜٞٙ ؿكى ًب٦ٔٗ  ُـٟ ١ٖ ٛٞك ًبْٗ تن٠٨ً آٌُبك ُٞؿ، ثٜبثلا٧ٚ كوٚ ٧ي ؿكى ٦ًِٔ ا٧ٚ ً٘ت كا ؿاك٧ـ، ؿكعب٦ٓ ٠ً ً٘ت٦ ٠ً ث٠
٢٨ًربٙ، آٙ   ٨ًٜـ، ١ل ًٜغ٦ ٠ً هلاك اًت ؿك آٙ ثب٨ُـ، ؿك آٙ هٔ٘رل٥ٝ  ػجبكت ؿ٧ِل، ؿكعب٦ٓ ٠ً تن٠٨ً ٦ٗ ؿك آٙ هٔ٘لٝ ؿاكؿ. ث٠
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ٛٞك ًبْٗ ؿك ٗوبثْ  ؿاٛـ، ٝ ١ل ص٨ن٥ ث٠ ُـٟ ١ل ص٨ن٥ ؿك ١ل ٧ي ام ًٜٞط م٧ل٧ٚ ُ٘ب كا ٦ٗ ٛٞك ًبْٗ تن٠٨ً ً٘ت٦ ام ُ٘ب ٠ً ث٠
ٛٞك  ُـٟ ٓغت ؿاكؿ، ت٘بٗبً تب ا٠ٌٜ٧ آؽل٧ٚ هٌ٘ت ُ٘ب ث٠ ٛٞك ًبْٗ تن٠٨ً صِ٘بٙ ُ٘ب اًت. ا٧ٚ ثلا٥ ًْ آٙ هٌ٘ت ُ٘ب ٠ً ث٠

ُ٘ب ١ل ص٨ن٥ كا ؽٞا٨١ـ ؿاٌٛت صٜبٛض٠ ٦٧ُٞ ؽ٦ٔ٨ ٛج٨ؼ٦ اًت. ًٜظ ٝ ظب١ل ُ٘ب ُج٠٨ ا٧ٚ ؽٞا١رـ ثرٞؿ   ًبْٗ تن٠٨ً ُٞؿ، ٝ 
ٚ     -«آ١بٙ» -٧ُٞـ ٠ً ام ؽٞاث٦ ث٨ـاك ٦ٗ ُٞٛر٠ اًرت.    ٝ ٓلكبً ث٠ اٛزبٕ ًبك١ب٦٧ ؽٞا٨١ـ پلؿاؽت ٠ً هلاك اًرت اٛزربٕ ؿ٨١رـ. ا٧ر

 (ت٧ِٞن )

ٛرٞك   ثِل٥ كا ٛؾٞا١ـ ؿاُت، ٧ؼ٦ٜ، ًبؽتبك كٌل٥ِ آٙ ثؾ٦ِ ام ُ٘ب ٠ً ثر٠ تلٌل ُ٘ب ؿك آٙ مٗبٙ ا٧ٚ كٍٝ ٧ب ًبؽتبك تلٌل 
پب٨٧ٚ تلٌرل   ُـٟ ثلٛجن ث٢تل٧ٚ اًتبٛـاكؿ ٧ي ؽـا ٌُْ ٝ هبٓت ُلكت٠ اًت. ثـ٧ٚ ٌُْ، آٙ كٍٝ تلٌل كٍٝ ًٜظ ًبْٗ تن٠٨ً

ب٨ًب٦ٛٞٗ ثبُـ ٧ب ًرب٧ل ثٞؿا١رب ٧رب ؽرـا٧بٙ     ؿا٨ٛـ، ؽٞاٟ ثٞؿا ُ ؿا٨ٛـ. ؿكٝاهغ، ٦ٗ تل كا ٦ٗ ٛؾٞا١ـ ثٞؿ، اٗب ١ل ص٨ن٥ ؿك ًٜٞط پب٨٧ٚ
ؿاٜٛـ، ام ٦ِ٘١ آ٢ٛرب آُربٟ ١ٌرتٜـ، ٝ     تل كا ٦ٗ ؿاٜٛـ، ٝ عت٦ اكٌبك ٗٞرٞؿات پب٨٧ٚ ١ب كا ٦ٗ ثبُـ، آ٢ٛب اكٌبك عت٦ ص٢بكپب٧بٙ ٧ب اًت

تبٙ كا ت٘بٕ  ٘ب ٗل٧ـاٙ ؿاكب تن٠٨ًٝهت٦ ُ  ؿاٜٛـ، ٨٘١ٚ. ثؼـاً كٝٛـ. ٓلكبً ٠٘١ ص٨ن كا ٦ٗ ٛٞك ًبْٗ آُبٟ ١ٌتٜـ، اٗب ؿاؽْ آٛزب ٦٘ٛ ث٠
ٛٞك ٝاٗظ ؽٞا٨١ـ ؿ٧ـ ٝ ١ل ص٨ن٥ كا ؽٞا٨١ـ ؿاٌٛت. اٗب كٍٝ تلٌلتبٙ ُج٠٨ آ٢ٛرب ٛؾٞا١رـ    تل ام ؽٞؿ كا ث٠ ٨ًٜـ، ١ل ص٨ن٥ پب٨٧ٚ

ـ  ، ُرب٧ـ ُرج٠٨   ثٞؿ، ؿاؽْ آٛزب ٛؾٞا٨١ـ ككت، ٝ تلٌلتبٙ ًبٗالً ؿك هٔ٘ل٥ٝ ؽٞؿتبٙ ؽٞا١ـ ثٞؿ. ثٜبثلا٧ٚ ثؼـاً، ٝهت٦ ث٠ ً٘بّ ثلًر٨
ُرـٟ ٗـت٢بًرت    ٛٞك ًبْٗ تن٨ًر٠  ٛٞك ٛج٨ؼ٦ ١ل ص٨ن٥ كا ثـا٨ٛـ. م٧لا ثؾ٦ِ ام ُ٘ب ٠ً ث٠ ا٧ٚ ثبُـ ٠ً ام ؽٞاة ث٨ـاك ٧ُٞـ، ٝ ث٠

آٙ ً٘ت ُ٘ب ٗـت٦ ٛٞال٦ٛ كا ؿك آٛزب ًپل٥ ًرلؿٟ ٝ ثرب ١رل     -ٝ مٗبٙ آٛزب ُج٠٨ مٗبٙ ا٧ٚ ثؼـ ٨ٌٛت -٠ً ؿك ً٘ت ؿ٧ِل ككت٠
لا٧ٚ ٝهت٦ آؽل٧ٚ هٌ٘ت ًٞصي ُ٘ب ؿك ا٧ٚ ً٘ت ث٠ آٛزب ثلٝؿ، آٙ ٨ٛرن ام ١رل ص٨رن٥ آُربٟ ؽٞا١رـ ُرـ.       ص٨ن٥ آُٜب اًت، ثٜبث

 (ت٧ِٞن)

ًلؿٛرـ ٝ ٝهتر٦ ؿٙ    ُـٛـ آ٢ٛب ؿٙ ؽرٞؿ كا ٜٗلزرل ٗر٦    ث٨ٚ ٦ٗ ًٜٜـُبٙ ؿك ُقُت٠ كُٝٚ إ ٠ً ٝهت٦ تن٠٨ً هجالً ث٠ ُ٘ب ُلت٠
ٓـرنٟ ٧رب اٗرٞاد     ُقاُت، م٨ٗٚ كٝ تأح٨ل ػظ٦٘٨ ك٥ٝ م٨ٗٚ ٦ٗ ؿ، اما٧ٚؿا ُـ، ا٧ٚ اٛلزبك ؿك ثؼـ١ب٥ ١ل ًٜغ٦ ك٥ٝ ٦ٗ ٜٗلزل ٦ٗ

ؿاؿ. عبال ٗل٧ـاٙ ؿاكب٥ ثٌر٨بك م٧ربؿ٥ ١ٌرتٜـ، ٝ ًرٜظ      ؿاؿ. ٤٘١ ا٢ٜ٧ب ك٥ٝ ٦ٗ ؿاؿ، ٓلمٍ ٦ٜ٨ِ٘٢ً ك٥ٝ ٦ٗ رنك ٝ ٗـ ك٥ٝ ٦ٗ
آٝكؿ؟ ثٜربثلا٧ٚ ثر٠ ا٧رٚ ُرٌْ      ثبك ٦٘ٛ ُ٘بك٥ ثلا٥ ارت٘بع ثِل٥ ث٠ ُـ، آ٧ب كزب٧غ ث٦ ث٨ٌبك ػظ٨ٖ ٦ٗ -ُبٙ ثبال اًت. اٟٝ! تن٠٨ً

كٝ ؿكؽّٔٞ ا٧ٚ كب، ٝهت٦ ؿك ُقُت٠ ا٧ٚ تؼ٢ـ كا ؿك اثتـا ُلٝع ًلؿٕ،  ك٥ٝ ٛؾٞا١ـ ؿاؿ. ١ل ص٨ن٥ ؽ٦ٔ٨ ٛج٨ؼ٦ ؽٞا١ـ ثٞؿ. اما٧ٚ
 تل٧ٚ ٝ ث٢تل٧ٚ اًت. تل٧ٚ، ؿكثل٨ُلٛـٟ ٠٘١ ص٨ن كا ٗـٛظل ؿاُتٖ. ١ل ص٨ن٥ ؿك ا٧ٚ كب ًبْٗ

ٗبٙ ِٛلاٙ ث٨ٌبك٥ ام ٌٗبئْ ١ٌتٜـ، اٛٞاع ٝ اهٌبٕ ص٨ن١ب. ؿك عو٨ورت، ٧ٌجربك ًر٠ ؿكثربك٣ آٙ      ا١ٙ٘ض٨ٜٚ، ث٨ٌبك٥ ام ُبُلؿ
ًٜـ. ؿكثبك٣ ٨١ش ص٨ن كٌل ٨ٌٜٛـ، ٝ ِٛلاٙ ص٨ن٥ ٛجب٨ُـ. اًتبؿ ثؾِٜـٟ اًرت ٝ هٜؼربً آٛضر٠     تبٙ اكت ٦ٗ ص٨ن١ب كٌل ٨ًٜـ هٔ٘ل٥ٝ

« ا٧ٚ ثؾِٜـٟ ثٞؿٙ اًتبؿ ٌٛجت ث٠ ٗب اًرت، »م٥ ٛـاك٧ـ كٌل ٨ًٜـ، ( ٨ٛبت٧ِٞن ؿ١ـ. ) تبٙ ٛظٖ ٝ تلت٨ت ٦ٗ ث٢تل٧ٚ اًت كا ثلا٥
ُرٞؿ. ثر٠ ١٘ر٨ٚ ؽربٛل      ا٧ـ، ٝ ا٧ٚ ام توٞا٥ ػظ٨ٖ ؽٞؿتبٙ ٛب٦ُ ٦ٗ م٧لا ا٧ٚ ص٨ن٥ اًت ٠ً ُ٘ب ام ٛل٧ن تن٠٨ً ث٠ آٙ ٛبئْ ُـٟ

 ؿ١ـ.  تبٙ اٛزبٕ ٦ٗ اًت ٠ً اًتبؿ آٙ كا ثلا٥

 ( ت٧ِٞن ُلٕ ٧ُٖٞ. ) ا٧ٚ ت٘بٕ ص٨ن٥ اًت ٠ً ٦ٗ

ؽرٞث٦   ؿ١ر٨ٖ. ١رل هرـٕ كا ثر٠     ٗبٙ كا اؿا٠ٗ ٦ٗ ا٧ـ: ػز٠ٔ ٨ًٜـ ٝ ًُٞب ٧ُٞـ. ٗب ًٜللاٛي كب٥ ؽٞث٦ ػْ٘ ٌٛلؿٟ آ٢ٛب٦٧ ٠ً ث٠
١ب٥ توـ٧ل٥ ً٘تل ؽٞا١ـ ثٞؿ، ثٜبثلا٧ٚ ثب٧ـ ث٢تل٧ٚ ًؼ٦ ؽٞؿ كا ث٨ٌٜـ ترب   ٧ُٖٞ، كلٓت ثلؿاك٧ـ. ١لص٠ مٗبٙ ث٢تل ُٞؿ، ث٠ ُ٘ب ٦ٗ

تٞا٨ٛـ ث٠ ٨١ش اكلاٛر٦   تٞا٨ٛـ ث٠ اكلاٙ ثل٧ٝـ، ٦٘ٛ ؽٞث٦ ػْ٘ ٨ًٜـ. اٗب ٦٘ٛ ؿاكب ثب٧ـ اٛزبٕ ؿ١ٜـ، ث٠ ؿكؽّٔٞ ًبك١ب٦٧ ٠ً ٗل٧ـاٙ
كًب٨ٛـ. ًبك١رب٦٧ ًر٠    ٝ تلت٨ت ؿاؿٕ ٝ ث٠ آناٗبت كب ثلا٥ ُ٘ب آ٨ًت ٦ٗ  تبٙ ٛظٖ ثل٧ٝـ. ٝهت٦ ث٠ اكلاٙ ثل٧ٝـ، ث٠ ٨ٌٗل٥ ٠ً ثلا٥

ٛزبٕ ؿ٨١ـ. اُل كلؿا ً٘بّ ثبُـ، اٗلٝم ١ٜٞم ام آٙ آُبٟ ٛؾٞا٨١ـ ثٞؿ، ٝ كرلٕ ٨ًٜرـ ثر٠    ٦ٌُٔ ٛج٨ؼ٦ ا  ثب٧ـ اٛزبٕ ؿ٨١ـ كا ثب٧ـ ث٠
ًرٜٖ.   تبٙ ١٘ب١ٜرَ ٗر٦   پ٨َ ثل٧ٝـ ٝ آٙ كا اٛزبٕ ؿ٨١ـ. اٗب ١ل ص٨ن٥ كا ثلا٥ ٨ًٜـ، پي ٓلكبً ث٠ ُلٝع ٧ي ًٌت ٝ ًبك كٌل ٦ٗ

 (ت٧ِٞن ُلٕ  اٛزبٕ ؿ٨١ـ. )ؿكثبك٣ ٨١ش ص٨ن كٌل ٨ٌٜٛـ! كوٚ ١ل ًبك٥ ٠ً هلاك اًت اٛزبٕ ؿ٨١ـ كا 

 (ت٧ِٞن ٛٞال٦ٛكًبٖٛ. ام ٦ِ٘١ ٗتٌِلٕ. )  ثب آكم٥ٝ ٗٞكو٨ت، ًٜللاٛي كب٥ ٌٝٛٞٝكٗبٙ كا ث٠ پب٧بٙ ٦ٗ


