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 شٍرماقصً*

 . اَٚ ؾالْ

ٓ                      ثعس ٔي      .  .........                                                                        .   ذيٛاٞيٓ  يه لهيٝ ثيطا يريبٖ نيعيط ي  ويٙي

 ى  ثٛز  ى  ٘جٛز ضٚظي ضٚظٌبضي اٖٚ زٚض زٚضا قيٟيطي ثيٛز ثيٝ           

.                                     اؾيييييييييييييييٓ . .. 

. وٙبض ا ٗ قٟط لكًٙ، وٜٛ ثٛز زقت ثٛز ٚ  ه زض بي ذيّ  لكًٙ

ٔيطزٔيف ٞيٓ ثيب نيفيب             .  ي ٔب، ذيّ  ذيّ  ثبنفب ثيٛز   ا ٗ قٟط لهٝ

قس٘س ٚ ٔٛلع ضفرٗ ثٝ ٞب ٞط ضٚظ نجح ظٚز اظ ذٛاة ثيساض ٔ آٖ. ثٛز٘س

. ظز٘س  ؾطوبضقبٖ ٔطنت ثٝ ٞٓ ؾالْ ٔ  وطز٘س ٚ ثٝ ضٚي ٞٓ ِجرٙس ٔ 

انال ٕ٘  زا٘ؿيريٙيس ويٝ           چٖٛ قس، آٖ ٞب ٞيچ ٚلت اٚلبنكبٖ نّد ٕ٘ 

حر  پسضثعضي پسضٞب كبٖ ٞٓ ثٝ .  عهجب٘  قٛ٘س   چغٛضي اذٓ وٙٙس ٚ

 بز ٘ساقرٙس وٝ وؿ  ثّس ثبقس ٘بضاحت قٛز، ٌط ٝ وٙس ٚ  ب حر  زِف 

قيس    ٞط ٚلت ٞٓ وؿ   ه وٓ زِف ثطاي ز ٍطي نًٙ ٔي    .  ثكىٙس

ذالنٝ،        . وطز  ٔ   ظٔعٔٝ  آٖ  ثب  ضا  زِرٍٙيف ٚ ضفت ِت زض ب ظٚزي ٔ 

ٞبي ؾبَ ٔطزْ ا ٗ قٟط وٙبض ٞٓ، ذٛة ٚ ذٛـ ٚ ذطْ ظ٘سٌي     ؾبَ

وطز٘س نب ا ٗ وٝ  ه ضٚظ نجح ظٚز وٝ ٔثُ ٕٞيكٝ اظ ذٛاة ثيساض  ٔ 

قس٘س ٚ ذٛاؾرٙس ؾطوبضقبٖ ثطٚ٘س ثب وٕبَ نعدت ز س٘س وٝ  ىي  اظ    

ٕٞٝ ٍ٘يطاٖ قيس٘يس ٚ ثيب           .  ٞبي ؾبحُ افربزٜ ٔبٞ  ٞبي زض ب ضٚي قٗ

ز س٘س وٝ ٔبٞ  ثيچبضٜ ٞٙٛظ ٘فيؽ  .  عدّٝ ذٛزقبٖ ضا ثٝ ٔبٞ  ضؾب٘س٘س

ذيّ  ؾط ع ثب وٕه ٞٓ ٚ ثب ظحٕت فطاٚاٖ ٔيبٞي  ضا       .  ٘فؽ ٔ  ظ٘س

ٞيبي آٖ      زا٘يس ٔيبٞي       نعدت ٘ىٙيس، آذط ٔ .  زٚثبضٜ ثٝ آة ا٘ساذرٙس

ثّٝ عع عاٖ، ٔطزْ قٟط لهٝ ٔب اٖٚ ضٚظ نب .  زض ب ذيّ  ذيّ  ثعضي ثٛز

 .آذط قت زضثبضٜ ا ٗ انفبق عديت ثب ٞٓ نحجت وطز٘س

ٚظ ثعس ٔطزْ اظ ذٛاة ثيساض قس٘س ٚ ز س٘س وٝ ثبظ ٞيٓ  يه ٔيبٞي          ض

ثبظٞٓ ٔطزْ ثب وٕه ٞٓ ٔبٞ  ضا ثيٝ    .  ز ٍطزض ؾبحُ زض ب افربزٜ اؾت

. ٔبٞي  ٔيطزٜ ثيٛز       .  أب ٔبٞ  ا ٗ ثبض ٞيچ حطور  ٘ىطز.  زض ب ا٘ساذرٙس

ٔطزْ ثطاي اِٚيٗ ثبض زض نٕبْ عٕطقبٖ ٔطي  ه ٔبٞ  ضا ثب چكيٕيبٖ     

ٔطزْ قٟط ثطاي . ذٛزقبٖ ز سٜ ثٛز٘س ٚ ا ٗ ثطا كبٖ ثؿيبض غٓ اٍ٘يع ثٛز

اِٚيٗ ثبض غٕ  ضا زض زَ ذٛز احؿبؼ وطز٘س ٚ ٘بضاحت ٚ پط كيبٖ ثيٝ     

زض  .أب اٍ٘بض ؾط٘ٛقت قٛٔ  زض ا٘يريريبض آ٘يٟيب ثيٛز              .  قٟط ثطٌكرٙس

ٞبي ثيكرطي زض ؾبحُ زض ب خيبٖ زاز٘يس ٚ           ضٚظٞبي ثعس ٞٓ ثبظ ٔبٞ 

ٖ    ٞب خّٛ چكٓ ٔطزْ انفبق ٔ  ٕٞٝ ا ٗ  افربز ٚ ا ٗ ثبعث قسٜ ثٛز وٝ آ

ٞب ثعسا فٟٕيس٘س وٝ زض بي ظ جب كبٖ   آٖ.  نط قٛ٘س ٞب ضٚظ ثٝ ضٚظ غٍٕيٗ

ٞب ثطاي فيطاض اظ آٖ، ثيٝ             نٛؾظ قٟطٞبي ٕٞؿب ٝ آِٛزٜ قسٜ ٚ ٔبٞ 

أب وؿ  ٘رٛا٘ؿت خّٛي ا ٗ وبض ضا ثٍيطز ٚ ٔيطزْ اظ    . آ ٙس ؾبحُ ٔ 

                                                             .              ويييطز٘يييس   قيييسا ٘يييبضاحيييرييي  فيييميييظ ٌيييط يييٝ ٔييي                       

ٞيب    آٖ.  ؾٍٙيٙ  غٓ ٚ ا٘سٜٚ ضٚي نٕبْ ظ٘سٌ  ٔطزْ ؾيب يٝ ا٘يساذيت        

زض ب ٔطزٜ ثٛز ٚ اٍ٘بض قيٟيط ٔيطزٜ      .  زض بي ظ جب كبٖ ضا اظ زؾت زاز٘س

اظ آٖ ٔٛلع ثٝ ثعس ٔطزْ قٟط لهٝ ٔب، ز ٍط نجح ظٚز ثٝ ٞٓ ؾالْ .   ثٛز

حبال ز ٍط ٕٞٝ  بز ٌطفريٝ  .  پطؾيس٘س  وطز٘س ٚ حبَ ٕٞس ٍط ضا ٕ٘   ٕ٘ 

ٔطزْ ذٙسٜ ضا اظ  يبز ثيطزٜ       . ثٛز٘س وٝ چغٛض ٘بضاحت ٚ عهجب٘  ثبقٙس

ٗ   آٖ. ثٛز٘س  .                                                      قيس٘يس  نيط ٔي     ٞب غٍٕيٗ ثٛز٘س ٚ ضٚظ ثٝ ضٚظ ٞٓ غٕيٍييي

ٞيٓ ٞؿيت     آٖ قيٟيط ٞيٙيٛظ      .  لهٝ ٔب نٕبْ ٘كسٜ ٚ ٞٙٛظ ٞٓ ازأٝ زاضز

                ٜ .                                  ا٘ييسٚٔييطزٔييب٘ييف أييب، ؾييطٌييصقييت قييٟييطقييبٖ ضا اظ  ييبز ثييطز

 دليس هسدٍخي*           .٘ٝ وؿ  غٕ  زاضز... ٘ٝ وؿ  ٔ  ذٙسز.
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ؾبوٙبٖ قٟطن نٙعر ، ٍٞٙبْ ٌيطفيريٗ        زض حبِيىٝ   -

ذيسٔيبا ضا           وّيٝ  خٛاظ ؾبذرٕب٘ ، عٛاضو ٔطثٛط ثٝ

ؾيبَ     59ا٘س، چطا قٟطزاضي  ثيعيس اظ            پطزاذت وطزٜ

.     . ٕ٘  وٙس؟                آؾفبِتضا  قٟطن نٙعر   ٔحٛعٝ

                       حؿٗ قط ف $#                                     ......................

اوٖٙٛ وٝ قبٞس ثبض٘سٌ  ٔ  ثبقيٓ ثب نٛخيٝ ثيٝ آة         -

     ٝ ٞيب اظ ضا٘يٙيسٌيبٖ ٔيحيريطْ              ٌطفرٗ ذيبثبٟ٘يب ٚويٛچي

 . ذٛاٞكٕٙسْ ضعب ت حبَ عبثط ٗ ضا ثىٙٙس

  عزا٘                                                                         

                                                                        

ثب نٛخٝ ثٝ اظز بز ٔكرطويٗ ٌبظ ٚ قطٚع فهُ ؾطٔب اظ     -

ٔهطف وٙٙسٌبٖ ٌبظ ذٛاٞكٕٙيسْ زض ٔهيطف ٌيبظ          

 .خٛ   وٙٙسنطفٝ

 ا عزي                                                                        

ذٛاٞيٓ ثيطاي ٔيبقيييٙيٟيبي            اظ فطٔب٘ساضي ٔحرطْ ٔ   -

ويٙيٙيس    نطا٘ع ر  وٝ اظ ذيبثبٟ٘بي انّ  قٟط عيجيٛض ٔي      

فىطي ثىٙس ٚالعب ٔب ؾبوٙيٗ ا ٗ ذييبثيب٘يٟيب ثيٝ نيٙيً                

 .قٛزي وٕطثٙسي زضؾت ٕ٘ ا ٓ چطا خبزٜآٔسٜ

 وٟٙٝ پٛق                                                                 

  

Kurdî - Farsî 

   
 “يیستیخٍضُ”
 

 ،يَدڵیخاکُگًێموابُ

 .باسیدڵذاریبارانيخٍیبٍکزدم

 يَ،دڵیئايَگًێموابُ

 يیستیخٍیيباسیخٍضُ

 .کاویبٍکزدمرچايَسُ

 يَ،دڵیدارَگًێموابُ

 يیستیخٍیيباسیخٍضُ

 .اڵکاویبٍکزدمگُ

 گًێیطمواکُ

 يسا،ئُيَيیستیخٍیُدلیخٍضُبُ

  .ستیبٍکزدمربُباسیسُ
 

  سضێزکٍبێکُ
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 ثِ ًبم خبلك طجيعت

 ى  اظ ٔؿب ُ ٟٕٔ  وٝ أطٚظٜ زض خبي خبي خٟبٖ ٔٛضز              

ثحث ٚ ٔٙبلكٝ ٚ ٌفرٍٛٞبي اؾبؾ  اؾت، ثحث ا٘طغي ٚ               

نط ٗ آٟ٘ب آة، ثطق، ٌبظ، ٘فت ٚ ٔكرمبا ٘فر                             عٕسٜ

ثب نٛخٝ ثٝ إٞيت ٔٛضٛع ٚ ضطٚضا ندع ٝ ٚ             .  ٔ  ثبقس 

نحّيُ آٖ ٚ ٘يع چٝ نبثيطي ثطآ ٙسٜ ٔٙغمٝ ٔب زاضز؛ ثطآٖ                   

     ٜ ٜ   قس ٓ نب ا ٗ قٕبض ي چيب ضا ثٝ آٖ اذرهبل         ٘بٔٝي ٚ ػ

ثبقس وٝ فهّ  ثطاي ثحث ٚ نجبزَ ٘رط ثطاي ز ٍط               .  زٞيٓ

 .زٚؾربٖ ثبظ وطزٜ ثبقيٓ

اظ آ٘دب   وٝ ٞؿر  ثٝ ٔب٘ٙس  ه پيىط ظ٘سٜ ٚ ظ٘ديطٜ ٚاض ثٝ              

ُ   ثبقس، ثٙبثطا ٗ آنف    ٞٓ ٔرهُ ٔ    ٞبي  ٛ٘بٖ،    ؾٛظي خٍٙ

   ٚ ٚ  ب ثحطاٖ ذكىؿبِ  زض آفط مب ٚ            ...  آٔط ىب، اؾرطاِيب 

 ٝ اي وكٛضٞبي نٙعر  ٘يع نبثيطي ٔؿرميٓ ٚ            ٌبظٞبي ٌّرب٘

ٕٞب٘غٛضي وٝ ٌطز ٚ     .  غيط ٔؿرميٓ ثط ٔٙغمٝ ٔب ٔ  ٌصاضز         

 ٖ ٞبي عطاق ٚ عطثؿربٖ چٙس ٔسن  ظ٘سٌ  ٔب              ذبن ثيبثب

 .ٞب ضا ٔررُ وطزٜ ثٛزٔط ٛا٘ 

، ذٛز ضا ٕ٘ب ب٘رط  ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٙب ثٝ لَٛ             زض ا ٗ ٔيبٖ ٘مف آة     

زا٘كٕٙساٖ، ثحطاٖ ٘ٝ چٙساٖ زٚض خٟبٖ ثحطاٖ آة ثٛزٜ ٚ               

؛ ا ٗ ثبض ثط ؾط      اٌط لطاض ثبقس خًٙ خٟب٘  ؾٛٔ  زضٌيطز        

، ٔٙغمٝ  ثب نٛخٝ ثٝ ذكىؿبِ  چٙس ؾبَ اذيط      !  آة ذٛاٞس ثٛز  

  ٓ قٛز نب خب   وٝ     وٓ ثٝ ٔطحّٝ ثحطاٖ ٘عز ه ٔ        ٔب ٘يع و

ضٚؾربٞبي قٟطؾربٖ ٔط ٛاٖ الساْ ثٝ حفط چبٞبي       "  84حسٚز  

زؾر  ٕ٘ٛزٜ ٚ چٙس ٔبٞ  اؾت وٝ اٞبِ  ضٚؾربي ٔٛؾه ٚ            

اعطاف آٖ ضٚظا٘ٝ اظ عط ك نب٘ىط ازاضٜ آة ٚ فبضالة                   

 .وٙٙسضٚؾرب  ، ٌصضاٖ ظ٘سٌ  ٔ 

ثب ا ٗ ٚخٛز آ ب ثٝ ٘رط قٕب ٚلت آٖ ٘طؾيسٜ وٝ زض نيٕيبٔي       

ٝ        ٞب ثٝ ٚ ػٜ وكبٚضظي ٚ ذبٍ٘  عبلال٘ٝظٔيٙٝ نيط  نط ٚ ثيٟيييٙي

نط خٌّٛيطي ٕ٘ب يٓ ٔهطف وٙيٓ نب اظ ٚضٚز ثٝ ٔطحّٝ ثحطا٘ 

ٚ زض ثطاثط وٛزوبٕ٘بٖ قطٔؿيبض ٘يٍيطز يٓ ويٝ ٔيب چيميسض                 

  !!ؾٛزخٛ ب٘ٝ ٚ ٔٙفعت عّجب٘ٝ ٔهطف ٕ٘ٛز ٓ؟؟

:                           فبيل شـوبزُ آيٌـدُ ٍيـژُ ًبهـِ چيـب            

خۆشههههههههه ي ّ  ی ًَ ٍّ باڵّبًّْهههههههههَ”
 “ دا ژیٌگهَ  ًگی خۆپاراستي لهَ رَُ فَ

لرا اش عاللوٌداى خَاّشوٌدين .  ثبشدهي

کِ همبالت ٍ ًظـسات خـَد زا دز ايـي         

 .شهيٌِ ثِ دفتس ًشسيِ ازسبل ًوبيٌد
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کاوی ئااي با   رچايَ ، ػُ يَ بێتُ ديپات دَ  ساڵیوشکه  -1

؛ ئايیاؾ  یزاوی ئايَ یزان، قُ قُ.  ر ػُ  کزێتُ تز ِێزؿی دَ یاوُ صَ بُ

ڵا   کُ  مًي ئايی بُ ُِ"  92کان،  پێی صاویاریُ  بُ.   مان طیاوُ ُِ

. بازێات کاار دَ باُ  يَ ؿی کـت ي کااڵایاُ ٍِی بُ  ِاتًي، بُ

ِاێاىااوای تاژاىاٍلاٍطی  کار وُ ر بُ بُ  سێضیؾ، لُ بُ  جًيتیاری

  کاوی ئااي لاُ رچايَ ػُ"  80  يتًي بٍ ئايدێزی، صٌرتز لُ پێـژُ

کاوای  ئايَ"  97  کُ  وییُ  يَ ال، ئاگای لُ کاکی فُ.  دات ػار دَ خُ

کـتًي   يیُ مًي صَ ُِ  لُ.   ڵژی کـت ي کاڵی وییُ کُ    م جیّاوُ ئُ

، "  85  کزێت؛ ياتاُ ئايدێزی دَ"   15ویا  کاوی دویاؽ تُ کاڵیُ

  کاان لاُ کـت ي کاڵایاُ  مُ رُِ مًي بُ ی ُِ اڵم ویًَ بُ.   یمُ دَ

تی  يری تایبُ گزوگی ي دَ  مُ ئُ.  ر دێت بُ کاوذا، يَ ر ئايَ بُ  يیُ صَ

 .وًێىێت ئايدێزی دَ

  ی ئااي باُ يَ باڵي کزدوُ  لُ  ئايدێزی بزیتیُ؟ئاودێریچییه 

ڵاژای  س کزدن ي خًيػاوذوی بٍ کاُ ػتی تُ بُ مُ  يیذا بُ ر صَ ػُ

گٍسیىای    مادام يایُ.  م رُِ ػت ِێىاوی بُ دَ خت ي، يَ گیا ي درَ

ساواذوای  ویا رێگای تێپُ گزته، تُ ػت پێًَ ؿێًاصی ئايدێزی ي دَ

واذ  چاُ  ئايدێزیذا باُ  گزته لُ ػت پێًَ دَ.   م ئايیُ یزاوی کُ قُ

یای،  ک ئايدێزی بااراوای، گاٍصَ يَ.  بێت ی جًرايجًر دَ ؿێًَ

کاار  باُ  لاُ  رێىی دیژُ يتێژی وُ رَ..... .  یی،  یی، گًڵخاوُ تزَ قُ

ر  دَ بُ  رادَ  لُ#  فـار$ ختی ؿی کـت ي کاڵیذا، صَ بُ  ِێىاوی ئاي لُ

ي  رَ باُ  رچاياوُ م ػُ ئُ  یُ م ؿێًَ بُ.   کاوُ يیىیُ طێزصَ  رچايَ بٍ ػُ

ؽ  م ؿاێاًاصَ ئاُ  پێًیؼاتاُ.  چه يؿ  بًين ي تیا چًين دَ

ر  ػاُ  جیاتی ِێزؽ بزدوُ  لُ.   يَ ي لێژٍڵیىُ  خىُ ر رَ بُ  يێتُ بژُ

ِاٍی يؿا  باًيوای ديا   بێىُ دَ  کان، کُ رچايَ مًي ػُ ُِ

  ر گزته، گٍساوی بُ ڵ  يَ ؿێًاصی کُ  کاوی ئاي، باؿتز يایُ دڵٍپُ

کاوی کـت يکاڵی؛  کٍوُ  ر ؿێًَ ػُ  ئایا پێذاگزی لُ.  ردا بێت ػُ

ی # ررب$ يی پزط ي باڵي، تاٍم بًياری ئايدێزی، صَ  ت لُ تایبُ  بُ

  دان باُ لی کـت ي کاڵی کاٍن، گاًن واُ ل ي پُ خزاپ، کُ

ياری جاًتایاار ي  خًێاىاذَ يادی ي وُ م ػُ داياکاری باصاس، کُ

کان ي، صٌر ؿاتای تاز؛  فێزکاریُ  روامُ بُ  کزدوی لُ پێـًاصی وُ

ی کـات ي کااڵای  ٍِی دارييخاوی صٌرتزی باىاا اُ  بێتُ وا

 مان؟  کُ وايچُ

کان،  تُ ی بابُ بٍ صٌربُگرتن،نهستپێوههد-2

  تاُ ي بااباُ ر ئاُ گاُ ت ئاُ تایبُ  بُ.   یاوذوُ ػار گُ ماوای خُ

. باێات  يَ ؿُ ماڵُ خڵی بىُ رج ي دَ ئابًيری ي خُ  وذی بُ پێًَ

ی  واذَ يَ ی ئێزاوای پاێاىا  ئاُ ماڵُ کان، بىُ پێی ئامارَ  بُ

  بگاتاُ  ی کُ يَ ِێىێت، ب  ئُ کار دَ بُ# اوزطی$ ئؼتاوذارد، يصَ

رێگاای دريػات   کاتێژذا لُ  لُ.  پێًیؼت#   رفاَ$ یی ئاػًيدَ

ماتاز  رجێژی کاُ م خُ گزته، ُِ ػت پێًَ کار ِێىان ي دَ بُ

  لاُ:   بٍ ومًيوُ.  یه بُ طیان دَ  م چێظی صٌرتز لُ کزێت، ُِ دَ

یاه،  رم بژُ مان گُ کُ خاوًَ  وذَ يَ صػتاوذا پێًیؼت واکات ئُ

  کازد؛ یاا باُ ڵ ئُ ت، کًلزمان ُِ ر ِايیه ببًایُ گُ ئُ  کُ

ر  دَ  رگازی لاُ باُ.  یه ڵ کُ ُِ  ِايیىذا کًيرَ لُ  ياوُ پێچُ

رجمان  خُ  مان کُ کُ خاوًيَ  رم ي ػارد لُ يای گُ چًيوی ُِ

ی  ڵژًي وایاـااواُ ، بُ کلی ي ب  کالػی وییُ ، چُ بٍ کزدييَ

گازتاه،  ػات پاێاًَ دَ.   تمااواُ یـتًيیی ي ؿارػتاویُ تێگُ

باًي کازاي ي  رَ قاُ   رچايَ ڵژی باؿتز لُ ػُ بٍ کُ  ؿێًاصێژُ

کاٍ   رمایُ يت ي ػُ گزته، پاؿژُ  ػت پێًَ دَ.  کان کزايَ وُ

،   واُ ی ديي الیاُ رَ وجاُ وذوی پُ ؛ ػُ بٍ ومًيوُ.  یُ يَ کزدوُ

يت  باٍ پااؿاژاُ  تی گاص ي يصَ بابُ  رجێژی صٌرمان لُ خُ

رجای  ي خاُ  ف، رٌؿىایی صٌرتزَ ػزَ م مُ گڵٍپی کُ.  کات دَ

  ػتای پاێاًَ دَ  پێًیؼتُ،  کُ  تاوُ ي بابُ گـتی ئُ  بُ.   متزَ کُ

  ماًي جاٍرَ واضیاه ي ِاُ با، گاص، بُ بگزیه؛ ئاي، وان، کارَ

سی  ي پاُ داوی ئايدا، ئُػار خُ  ت لُ تایبُ  بُ.  کُ وییُ مُ ػًيتُ

چ پاێاًیؼات .  وێه دادَ  ی طیاوُ رچايَ ي ػُ خی بٍ ئُ بی بایُ

ئاايێا    ی مااڵن بُ رکُ ردَ ر ي بُ مًي رٌطێ  بُ کات ُِ دَ

یاا ؿاٍردوای !  کزێت، بـٍیاه؟ دابیه دَ  يَ بٍ خًاردوُ  کُ

جایاّااوای   ؟ لاُ مُ ػارێژی کُ ئايێژی صٌر، خُ  ماؿیه بُ

،  تیاُ سَ کی بىُ گزته پێًیؼتیُ ػت پێًَ ر دَ ک ُِ مشٌدا وُ ئُ

ی خٍمان ي  بیزی پاراػتىی طیان ي طیىگُ  بێت لُ ڵژًي دَ بُ

کاار  بایازی باُ  بێت لُ بٍی  دَ.  کاوی داِاتًيؿذا بیه يَ وُ

ػااری  ي خُ  یان صٌرتزَ ِزَ بُ  دا بێه کُ لُ گُ ي يصَ ِێىاوی ئُ

ی  تااي، يصَ ی ُِ يصَ  وه؛ بٍ ومًيوُ یُ گُ دَ  طیىگُ  متز بُ کُ

         ....... .اڵن ي ی صبڵی مااڵن ي ئاطَ با، بیًگاص، يصَ

مصاااااباااا ااااو بااااا 
مسااالااٌرن شاار اات 

گاز ً اداره بار    
 شيرستان مريٌان

اوجمهزوانرايسبس
:سىىدج  

آتشسُزی"

شعلً,درجىگل

درَجُدٌُاداران

 " محیطزیست

  !!"کلی ّ بێ کالسی ً  َ گرتي؛ چَ ست پێٍْ دٍ"

 مینعزیزیئه                                                                                                            

یواساوذویطیانيطیىگُ”

 ”*رگًڵچییُگًوذی

ئێًَ لهُصاوهکهُشدَئایا

د21َیدَسُ صاریانِهُدا،

 ..........سلُکُ

http://www.green-chya.blogfa.com
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 “هٌذاڵی چاالک”
 

 هٌذاڵێکی دڵ پاک ي،
 گْرج ّ گۆڵ ّ چاالک ي                  

 رسی داّم، هاهۆستا دٍ
 رچاّم بَ  بۆیێ رًَّّ                  
 ستن، داری دٍ  پێٌّْسَ
 ستن بَ هَ  بۆیێ رًَّّ                 

 ، چْى الًَ  قْتابخاًَ
  ک ُێالًَ ٍّ  هاڵواًَ                  

 ، ًاهَ ڵ پشت ّ پَ کۆهَ
  چ رۆک ّ شێعر ّ خاهَ                 

 ی دّاڕۆژی ژیاًن، چَ ٍّ
 زاًن ّاری ئَ خْێٌذٍ                   

 ً شتواًواى ئاّا بێ،
 .رپا بێ ئاشتی ّ شادی بَ               

 

 لی هاڵ عَ جَ                        

   

 

یًیستبُقًرباقێکئُ”

  “!کبێتیگایُوذاصَئُ

 

سٌطان،قًرباقێکچايیبُسٌطێلُ

 .يێتکُالحئُبُکیصَگایُ

يیوذاميقُيگا،صٌرخٍشئُپێیيابًيئُ

 .يصاوايتًاوایُ

تفُخێڵیذاتًيضیخُبُ،لُکُقًرباقُ

 .بًي

مزیطکێکیِێلکُوذاصَئُخٍیبُ)

 (بًيئُ

یلێبێت،دگاکُقُوذامیبُیئُيَبٍئُ

خٍیيبُيبایکزدَيَکزدَخٍیپان

 :یيتِايسێکُقًرباقُ

یاسُ،بڵێبضاوم؛بُ،جًانبىًاسَئاخًضکُ

 ؟ِاتًيَيملێوُکئُ؟يَوُ

 .،وُوُ--

 (خٍیکُبشێکیتزبایکزدَقًرباقُ)

ملێیگاکُوذاصَئُچی؟بُئیستُ--

 ِات؟

 .الحُبُيصٌرصَاڵ،ئُيَوُ--

ِێضیوذَيَطاريبێمێطک،ئُقًرباقیُِ

مًيخٍی؛تاُِِێىايبایکزدَ

 !!ضیلێکباڵيبًينکاویلُوذامُئُ

مزٌڤیبێمێطکتزتیلُپشیُمدویایُئُ”

 .“!!يقًرباقُلُ

 ..............مزٌڤیتیلُپشیُمدویایُئُ

 .............مدویایُئُ

 زیزیمینعهئه:وهفارسییهرگێڕلهوه
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 جۆالنه

  "طب عت را زشت ًکٌ ن  هٌظرٍ"

ثٝ ٔٙبعك قٕبِ  وكٛض وٝ ٔٙدط ثٝ لغع زضذربٖ ثيّيٛط زض       

ٔٙغمٝ حفبظت قسٜ ز٘ب قس ثب قىب ت ازاضٜ ٔحييظ ظ ؿيت     

ٝ   وٍٟيّٛ ٝ ٚ ثٛ طاحٕس ٔرٛل  ٚ ا٘رمبَ ا ٗ ذيظ     ثيٝ     ِيٛيِي

ذظ ِِٛٝ ٌبظ ز يٍيط    7ٔؿيط ضاٍٞصض ؾبثك وٝ ندطثٝ ا٘رمبَ 

 .ٞبي لجُ زاضز ا٘رمبَ  بفرٝ اؾتضا زض ؾبَ

 

در”  ااا ایااام ٌااااي غسااامااااوااادي ناااراي قااااواااُوااام

  .”.سانفراوسیسکُ

ٞبي غصا   زض ؾيبٖ      زٚض ض ررٗ پؿٕب٘س<  ضٞبويٟبٖ  –ا طٖ 

 .قٛزفطا٘ؿيؿىٛ ثب ضٛاثظ ذبن  ا٘دبْ ٔ 

ثٝ ٌعاضـ ذجطٌعاضي ٔيحظ ظ ؿت ا طاٖ، ثٝ ٘مُ اظ ؾب يت  

ثط اؾبؼ لب٘ٛ٘  زض ؾبٖ فطا٘ؿيؿىيٛ ثيب يس       ENN ا ٙرط٘ر 

ثطاي زٚض ض ررٗ پؿٕب٘سٞبي غصا   زض ؾغُ ظثبِيٝ نيٛخيٝ      

 .ذبن  نٛضا ٌيطز نب ثرٛاٖ اظ آٟ٘ب اؾرفبزٜ ثيٟيييٙيٝ ويطز       

اي زض اذريبض ؾبوٙيبٖ قيٟيط      ا ٗ اِٚيٗ ثبضي اؾت وٝ ثط٘بٔٝ

لطاض زازٜ قسٜ وٝ قبُٔ ٔٛؾؿبا ثبظضٌب٘ ، ضؾرٛضاٖ ٞيب،    

ٚ     طخٟبي ٔؿىٛ٘ ، ذب٘ٝث قيٛز نيب     ٔي  ...  ٞبي آپبضنيٕيب٘ي  

                                                    .ٞيب خيسا ؾيبظ٘يس        پؿٕب٘سٞبي غصا   ذٛز ضا اظ ز ٍط ظثبِٝ

ثؿيبضي اظ ؾبوٙبٖ قٟط ٚ ٔبِىبٖ زض ا٘دبْ زازٖ ا ٗ پيطٚغٜ  . 

ا٘س ٕٞيچيٙيييٗ ثيب        ي ٔغّٛث  ٌطفرٝا٘س ٚ ٘ريدٝقطوت وطزٜ

.                                                                        ا٘يس ضٚقٟبي اؾرفبزٜ ثٟيييٙيٝ اظ ظثيبِيٝ ٘يييع آقيٙيب قيسٜ                    

ي غصا ثٝ وكبٚضظاٖ ٔٙغميٝ ٚ ٘يييع        نٕبٔ  پؿٕب٘سٞبي ظثبِٝ

 .قٛزٞب فطٚذرٝ ٔ نبوؿربٖ

 

آلَدگي َّا ثس ضسيت َّشي کَدکبى          ”

 “گرازدتبثيس هٌفي هي
٘رب ح نحميك ٔحممبٖ ٘كبٖ زاز، آِٛزٌ  ٞٛا ثط ضط ت           

ثٝ ٌعاضـ   .  ٌصاضزٞٛق  وٛزوبٖ نبثيط ٔٙف  ٔ           

ذجطٍ٘بض ؾب ت پعقىبٖ ثسٖٚ ٔطظ ثٝ ٘مُ اظ ؾب ت                

،   ٘رب ح نحميمبا وٝ ٌطٚٞ  اظ ٔحممبٖ         ٔبوؿ  ؾب ٙؽ 

ثٝ ؾطپطؾر  زورط فطضا اظ زا٘كٍبٜ وّٕجيب ا٘دبْ زازٜ               

ٞبي آِٛزٜ  زٞس، ٔبزضا٘  وٝ زض ٔحيظ       اؾت ٘كبٖ ٔ    

آٚض٘س وٝ ضط ت   وٙٙس، وٛزوب٘  ثٝ ز٘يب ٔ      ظ٘سٌ  ٔ  

 ٖ ٞب ٘ؿجت ثٝ افطازي وٝ زض ٔحيظ غيطآِٛزٜ ثٝ          ٞٛق  آ

پيكرط ٘رب ح نحميمبا ٘كبٖ زازٜ . آ ٙس، وٕرط اؾتز٘يب ٔ 

ثٛز وٝ ٔٛاز قيٕيب   ٔٛخٛز زض ٞٛاي ٘بق  اظ ؾٛذت           

ثٙع ٗ ٚ وطثٗ ٚ ٕٞچٙيٗ ٔٛاز ؾٕ  وٝ زض زٚز ؾيٍبض              

ٚخٛز زاضز، ٔكىالا نٙفؿ  زض وٛزوبٖ ثٝ ٚخٛز                  

آٚضز، أب ٘رب ح ا ٗ نحميمبا ٘كبٖ زاز آِٛزٌ  ٞٛاي ٔ 

٘بق  اظ ا ٗ ٔٛاز ثط ضط ت ٞٛق  وٛزوبٖ ٘يع نبثيط               

 .ٌصاضزٔٙف  ٔ 

ّبي جٌگلي ثـساي سـالهـت       افصايش حسيك” 

 “ّب خطسًبن است زيِ
ٞيبي  ؾيٛظي افعا ف آنيف   <   ٔحممبٖ عّْٛ پعقى  ٞكساض زاز٘س

ٖ           خٍّٙ  ذغط ثطٚظ آؾيت ٞيب نكيس يس      ٞبي ض يٛي ضا زض ا٘ؿيب

 . وٙس ٔ 

ثٝ ٌعاضـ ذجطٍ٘بض ؾب ت پيعقيىيبٖ ثيسٖٚ ٔيطظ ثيٝ ٘يميُ اظ                   

نط قسٖ نسض د  آة ٚ ٞٛا  ، ثب ٌطٔرط قسٖ ٚ ذكهز ؿىبٚضي

ٞبي ذيٛز   ؾٛظيٚ قطا ظ خٛي ٕٔىٗ اؾت احرٕبَ ٚلٛع آنف

ا ٗ زض حبِي   .  ٞب نب ؾٝ ثطاثط افعا ف پيسا وٙس ثٝ ذٛزي زض خٍُٙ

ٞيب  ؾٛظيا٘س؛ ا ٗ آنف اؾت وٝ وبضقٙبؾبٖ ثٟساقر  ٞكساض زازٜ

ٝ          ويفيت ٞٛا ضا وبٞف ٔ  ٞيبي ا٘ؿيبٖ آؾيييت         زٞيس ٚ ثيٝ ض ي

 .ضؾب٘س ٔ 

ويٙيٙيس ٔيب٘يٙيس         ا ٗ شضاا ثطاي افطازي وٝ ثٝ ؾرر  نٙفؽ ٔي     

ٞبي ٔعٔٗ ثٝ ٔطانت ذغيط٘يبويريط     ٔجرال بٖ ثٝ آؾٓ ٚ ؾب ط ثيٕبضي

 .ٞؿرٙس

ٞب نب ؾيبَ   ؾٛظيزٞس وٝ اٌط ضٚ٘س فعّ  آنف ٔحبؾجبا ٘كبٖ ٔ 

ازأٝ پيسا وٙس، ٔيعاٖ شضاا وطثٙ  نطويت وٙٙيسٜ ض يٝ ٚ        6494

قيٛز ٚ    زضنس ثيكريط ٔي      84ٞب نب ٔٛخٛز زض ٞٛاي نٙفؿ  ا٘ؿبٖ

 .ا٘ساظز ؾالٔت ا٘ؿبٖ ضا ثٝ ذغط ٔ 

ٔحممبٖ زض بفرٙس آِٛزٌ  ٞٛا فكبض ز بؾريِٛيييه ضا ظيطف زٚ           

ٞبي ذٛ٘  حيساليُ ثيٝ         ثطز ٚ زض ا ٗ قطا ظ ضي ؾبعت ثبال ٔ 

قٛ٘س ٚ وبض ذٛز ضا ثٝ ذيٛثي       ؾبعت زچبض ٔكىُ ٔ  68ٔسا 

 .زٞٙس ا٘دبْ ٕ٘ 

ٞب، شضاا ٔيىطٚؾىٛپ  زض ٞٛا ثبعث ثبال ضفرٗ  ثط اؾبؼ آظٔب ف

 .قٛز فكبض ذٖٛ ٚ اذرالَ زض عّٕىطز عطٚق ذٛ٘  ٔ 

 

 “ آلْدگی ُْا در هٌازل”
وطثٗ  ه ٌبظ آِٛزٜ وٙٙسٜ ٞٛا ٘يؿت  ِٚ  ٕٞٛاضٜ            زي اوؿيس 

ثٝ عٙٛاٖ  ه عبُٔ ٟٔٓ زض ثطضؾ  ويفيت ٞٛاي ٔٙبظَ ٔٛضز             

نٛخٝ لطاض ٌطفرٝ اؾت ٚ ثٝ عٙٛاٖ قبذم ويفيت ٞٛا ِحبػ              

، زچبض  ٌيط٘سافطاز ىٝ زض ٔعطو ا ٗ ٞٛا لطاض ٔ         .   ٔ  قٛز 

ٔٛاز ٚ  .  ٌطز٘سعسْ ضضب ت ٚ عسْ نٕطوع ٔ            –ذؿرٍ   

   ً ً  ٔهبِح ؾبذرٕب٘  ٔثُ ض٘ ٞبي ثب نطويجبا   ٞب ثرهٛل ض٘

نٛا٘ٙس ثبعث  ٞب ٚ اؾپطي فطٔبِسئييييس ٘يع ٔ       ، حكطٜ وف  ؾطث 

 .آِٛزٌ  ٞٛا زض ٔٙبظَ ٌطزز

 
 “در هْاقع آلْدگی ُْا چَ بایذ کرد ؟” 

زض ضٚظٞبي ثحطا٘  آِٛزٌ  ٞٛا حر  االٔىبٖ اظ نطزز زض                     

اؾرفبزٜ اظ  .  ٞبي ٔطوعي ٚ پط نطافيه قٟط اخرٙبة وٙيس         ٔحسٚزٜ

ٚؾب ُ حُٕ ٚ ٘مُ عٕٛٔ   زض ؾفطٞبي ضٚظا٘ٝ زضٖٚ قٟطي ذٛز             

فعبِيت  ب ثبظي وٛزوبٖ    .  ضا خب ٍع ٗ ذٛزضٚٞبي  قره  ٕ٘بئيس     

ٚ افطاز ٔؿٗ  ب افطاز ثب ثيٕبضي        .  ٞبي ثبظ ضا ٔحسٚز ٕ٘بئيس    زض ٔحيظ 

ٓ    ٞبي لّج   ٚ ٘بضؾبئ  لّج  اظ     ، ثطٚ٘كيت ٔعٔٗ     ، ض ٛي ٘ريط آؾ

 .ذطٚج اظ ذب٘ٝ اخرٙبة ٕ٘ب ٙس 

 “االبکاومنرازانغ یرايغرودگانمٍاجارت”

ٞبي ٟٔبخط زض نبالة ويب٘ي      پط٘سٜ<  ؾعيسٜ ٚحيس٘يب  –ا طٖ 

 .ثطاظاٖ نٛؾظ ٌطٜٚ پط٘سٜ ٍ٘طي ز سٜ قس٘س

ثٝ ٌعاضـ ذجطٌعاضي ٔحيظ ظ ؿت ا طاٖ، پطٚ ع ثرريبضي 

ٜ  <  پط٘سٜ قٙبؼ ٌفت ،   اي  غبظ ذبوؿرطي، نٙدٝ، اضزن اضز

اظ خّٕٝ پط٘يسٌيبٖ ٔيٟيبخيطي        ...  اضزن ؾطؾجع، ذٛنىب ٚ

ثٛز٘س وٝ ع  چٙس ضٚظ ٌصقرٝ زض نيبالة ويب٘ي  ثيطاظاٖ         

٘عز ه ضٚؾربي لطٜ زاغ اظ نٛاثع قٟطؾربٖ ٔيٟيبثيبز ز يسٜ       

 ..                                                                     قييس٘ييس

ٞيب ثيطاي     ا ٗ نبالة  ى  اظ ظ جبنيط يٗ نيبالة     <  ٚي افعٚز

نٛاٖ ٌيفيت ويٝ زض            قٛز ٚ ٔ   ٍ٘طي ٔحؿٛة ٔ   پط٘سٜ

قٛز زض ا ٗ نبالة   ٌٛ٘ٝ پط٘سٜ ضا ٔ 584عَٛ ؾبَ ثيف اظ 

  .ٔكبٞسٜ وطز

دستگیريعامالنقطعدرختاننلُطدرمىاطا اً”
دوااا شاادي   .“.حااظاااداات

ٔس طوُ ٔحيظ ظ ؿت وٍٟيّٛ ٝ ٚ ثيٛ يطاحيٕيس اظ         <  ا طٖ

زؾرٍيطي عبٔالٖ لغع زضذربٖ ثّٛط زض ٔٙغميٝ حيفيبظيت       

 .قسٜ ز٘ب ذجط زاز

پيٕب٘ىبضاٖ ٔديطْ  <  ثٝ ٌعاضـ ٟٔط، خّيُ ثبزاْ فيطٚظ ٌفت

وٝ ٔدطي عطح ا٘رمبَ ٌبظ اظ عؿّٛ ٝ ثٝ ٔٙيبعيك قيٕيبِي         

وكٛض ثٛز٘س زؾرٍيط ٚ اظ آٟ٘ب اٍ٘كت ٍ٘بضي قسٜ ٚ ٞيٓ      

 .اوييٙييٖٛ زض زؾييت ٔييدييط ييبٖ لييب٘ييٖٛ ٞؿييرييٙييس                    

ا ٗ ٔمبْ ٔؿئَٛ ثب نبويس ثط ا ٙىٝ ٞيچٍٛ٘ٝ ٔديٛظي ثيطاي     

لغع ا ٗ ٕٞٝ زضذت آٖ ٞٓ زض ا ٗ ٔؿيط حفبظت قسٜ ثيٝ    

ٞيچ ٔطخع  اظ ؾٛي ؾبظٔبٖ ٔحييظ ظ ؿيت زازٜ ٘كيسٜ          

زٞس وٝ ا ٗ نرط ت غيييط     اؾٙبز ٚ ٔساضن ٘كبٖ ٔ <  افعٚز

  .لب٘ٛ٘  ٚ ثط ذالف ٔالحربا ظ ؿت ٔحيغ  ثٛزٜ اؾت

پيف اظ ا ٗ ٔكبٚض حمٛل  لطاضٌبٜ ذبنٓ اال٘جيبء ثيٝ ٔيٟيط        

ٌفرٝ ثٛز ثطاي ا٘دبْ ا ٗ پطٚغٜ نٕبْ ٔيديٛظٞيبي ظ ؿيت         

ا ٗ زض حبِي   .  ٔحيغ  ضا اظ ٔطاخع ٔطثٛط اذص وطزٜ اؾت

ؾبظٔبٖ ٔٙبثيع  <  اؾت وٝ زازؾربٖ قٟطؾربٖ ز٘ب ثٝ ٟٔط ٌفت

عجيع  وٝ ٞيچ ٌٛ٘ٝ ٔؿئِٛير  زض حفبظت اظ ا ٗ ٔيٙيغيميٝ     

خٍّٙ  ٘ساقرٝ ٔدٛظ ثطزاقت ٚ ثطٚظ ا ٗ فبخيعيٝ ظ ؿيت      

 .ٔحيغ  ضا ثٝ ا ٗ لطاضٌبٜ زازٜ اؾت

ثب ا ٗ حبَ زازؾربٖ اؾربٖ وٍٟيّٛ ٝ ٚ ثٛ طاحيٕيس نيعيساز       

      ٝ ٞيعاض ٚ      زضذربٖ لغع قسٜ زض ٔٙغمٝ حفبظت قيسٜ ضا ؾي

انّٝ زا٘ؿت زض حبِ  وٝ  ه ٌطٜٚ اضظ بث  ظ ؿيت     ;79

ٞيعاض انيّيٝ         56ٔحيغ  نعساز ا ٗ زضذربٖ ضا ثيبالنيط اظ       

  .ثطآٚضز وطزٜ اؾت

ا ٗ زض حبِ  اؾت وٝ ٔمبٔبا ٔحّ  اظ نٛلي  فيعيبِيييت        

ا٘رمبَ ذظ ِِٛٝ ٌبظ عؿّٛ ٝ ثٝ ٔٙبعك قيٕيبِي  وكيٛض ٚ           

ا٘رمبَ ا ٗ ذظ ِِٛٝ ثٝ ضاٍٞصض نعييٗ قسٜ لجّ  ثب وٕريط يٗ   

ذؿبضا ظ ؿت ٔحيغ  زض ٔٙغمٝ حفبظت قسٜ ز٘يب ذيجيط      

 فعبِيت ٔدط بٖ عطح ا٘رمبَ ٌبظٔٙغمٝ عؿّٛ ٝ   .زٞٙسٔ 

پاک زگی خهْد ّ ههطه هظ اطهراا هها از 
ُا بایذ  ها بچَ  هِوتریي چ زُا است کَ

کٌ ن، چْى سالههتهی هها را   آى تْجَ  بَ
در   ّقهتهی کهَ.  کٌهذپاک زگی تضو ي هی

خْرین ًبایذ آشغهال چ زی را هی  هذرسَ
. آى را در ح اط یا سر کالس رُا کهٌه هن

ایي کار را اًهاهام   اگردر خاًَ  چْى کَ
کٌٌذ دُ ن فْرا بزرگترُا ًص طتواى هی

  ّ هی گْیٌذ؛ جای آشغهال سه هب زبهالهَ
ی دّم  خههاًههَ  پههچ چههْى هههذرسههَ.  اسههت

  هاست، بایذ آشغالِا را در س ب زبهالهَ
هی ب هٌه هن دّسهتهوهاى   ّقتی کَ.  بریزین

ریهزد، آشغال را در کالس یها حه هاط ههی
اّ یادآّری کٌ ن، چْى اّ با ایي   بایذ بَ

کار حق ها را ضایع هی کٌذ ّ هط ظ هها 
را زشت هی کٌذ ّ بهاعهب بهْجهْد آههذى 

ُهٌهگهاههی کهَ .  شْدُا هیبعضی ب واری
  جهٌهگهب یها بهَ  خهاًهْادٍ بهَ  ُوراٍ  بَ

ُا را داخهب گردش هی رّین بایذ آشغال
یههن ًههایههلههْى بهه ههٌههذازیههن ّ بهها خههْد 

ُا را تْی دشهت چْى اگر آى.  برگرداً ن
طهبه هعهت زشهت   رُا کٌ ن، هٌظهرٍ  ّ کٍْ

ها رّی خهْش   طب عت دیگر بَ.  هی شْد
  .کٌذدُذ ّ با ها قِر هیًشاى ًوی

  (سالَ 8)هِراى احوذي
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 ي ثسق ٍ شسکت گبش هسيَاىهصبحجِ اختصبصي چيب ثب هسئَالى ادازُ

 .ٕٞطاٜ زاضز  ٚ ذؿبضاا ٔبِ  ضا ثطاي ز ٍط قٟطٚ٘ساٖ ثٝ  افت قجىٝ

-    ٝ ٝ       قب عبن  زض ٔٛضز ا ٙى ٜ   اٌط زض ٔحّ ي غيطٔدبظ اظ ثطق     اي اؾرفبز

  ٝ ي ثطق ٔهطف  غيطٔدبظ ثغٛض ٔؿبٚي ثط ذب٘ٛاضٞبي          نٛضا ٌيطز، ٞع ٙ

قٛز ٚخٛز زاضز آ ب چٙيٗ قب عبن        زاضاي وٙرٛض ٚ أريبظ ثطق نمؿيٓ ٔ        

 نحت زاضز؟

ي ثطق    ا٘ساظٜ    ثٝ    چٙيٗ قب عبن  نحت ٘ساضز، ٞط ذب٘ٛازٜ :آلبي گسجي

 ٝ ٝ اظ ضٚي وٙرٛض ٔٙعَ ثجت ٔ           ٔهطف  و وٙس ٚ  پطزاذت ٔ      قٛز ٞع ٙ

ٝ     اضبفٝ ٝ     ٔهطف  ٔحّ ٝ   ٞيچ ٞع ٙ أب زض ضٚؾربٞب   .  ٕ٘ب سآٟ٘ب ٚاضز ٕ٘       اي ث

 .چٙيٗ چيعي ٚخٛز زاضز

 ثبقس ؟زض حبَ حبضط قٟطؾربٖ ٔط ٛاٖ زاضاي چٙس ٘يطٌٚبٜ ثطق ٔ -

  قٟطؾربٖ زاضاي  ه ٘يطٌٚبٜ زض ٘عز ى  ضٚؾربي ثطلّعٝ :آلبي گسجي

 ٔ ٝ زض حبَ حبضط ٔكغَٛ احساث ٘يطٌٚبٜ ز ٍطي ٘عز ه                 ثبقس و

 .ثبقسٔ  هز قٝ ضٚؾربي ضٜ

آ ب زض ؾغح قٟطؾربٖ، وٕجٛز ثطق زاض ٓ  ب احرٕبَ ذبٔٛق  ٚخٛز                -

 زاضز ؟

ٝ        :آلبي گسجي  ، ٍٔط زض ؾبعبا پط       ا ٓ  نب ثحبَ ٞيچ وٕجٛزي ٘ساقر

 .ثبقسآٟ٘ٓ آ٘  ٔ   قٛز وٌٝبٞ  اٚلبا ثبعث ذبٔٛق  ٔ   ٔهطف وٝ

 قٛز؟أريبظ ثطق ٚاٌصاض ٔ   ٞبي آة اعطاف زض بچٝچبٜ  آ ب ثٝ-

ٝ   :آلبي گسجي  ٜ     لجال ث ٝ نٕبْ چب ٝ     ٞب   و ٜ زاضاي پطٚا٘ ثطزاضي   ي ثٟط

   ٝ أب أؿبَ   .  قسي أٛض آة زاقرٙس أريبظ ٚاٌصاض ٔ            ثٛز٘س ٚ نب يس 

      ٝ ي ثٟطثطزاضي ٚ نب يس ٝ أٛض آة ثب س              ٔرمبضيبٖ ثدع زاقرٗ پطٚا٘

 .   ثبقٙس  ي خٟبز وكبٚضظي ضا ٘يع زاقرٝ نب يس ٝ

 ٞب   زاض س؟ نٛنيٝ  خٛ   زض ٔهطف ثطق چٝ  زض ٔٛضز نطفٝ-

زض ؾبعبا اٚج ٔهطف ثطق، اظ ٚؾب ُ پط ٔهطف             %  :آلبي گسجي 

 .ٕ٘ٙبئيٓ  اؾرفبزٜ

ٝ   اظ الٔپ % ٝ خبي الٔپ     ٞبي وٓ ٔهطف ث ٜ   ٞبي ضقر وٙيٓ ظ طا      اي اؾرفبز

ٝ    64ا٘طغي ٔهطف  الٔپ وٓ ٔهطف حسٚز        اي ٚ عٕط     زضنس الٔپ ضقر

 .اي اؾت ثطاثط الٔپ ضقرٝ >آٖ 

  .يٓ ٞبي اضبف  ضا ذبٔٛـ ٕ٘بالٔپ%

%  ٝ ٝ     يٕ٘ب    اؾرفبزٜ    اظ چطاغ ٔغبِع ٘ٛض ٔرٕطوع احريبج       ثٝ    ٓ زض ٔٛالع  و

 .خبي ضٚقٗ وطزٖ نٕبْ ٔحيظ  زاض ٓ ثٝ

ٞبي ِٛؾرط اظ وّيس زٚپُ       ثطاي خٌّٛيطي اظ ضٚقٗ قسٖ نٕبْ الٔپ         %

 .ٞب ضا ذبٔٛـ وٙيٓوٙيٓ نب زض نٛضا عسْ ٘يبظ ٘يٕ  اظ آٖ  اؾرفبزٜ

%   ٜ ٜ     ثب وٙبض ظزٖ پطز ٝ   ٚ وطوط خبي ضٚقٗ وطزٖ الٔپ اظ ضٚقٙب             ٞب ث

 .عجيع  ضٚظ ثٟطٔٙس قٛ ٓ

ٖ ٞب ٚ حجبة  الٔپ% ٝ    :ٞب ضا ٞط    ٞبي آ خٟت ا٘عىبؼ ٚ نبثف        ٔبٜ  ىجبض ث

 . ٘ٛض ثيكرط، نٕيع وٙيٓ

 .ٞبي ٌطٔب ك  ضا پب يٗ ثيبٚض ٓي ؾيؿرٓ ٍٞٙبْ ذطٚج اظ ٔٙعَ زضخٝ%

 ثطچؿپ ا٘طغي چيؿت؟-

ثط ضٚي ٚؾب ُ ٔهطف   اي اؾت وٝ ثطچؿپ ا٘طغي ٘كب٘ٝ :آلبي گسجي

ٜ    ي ا٘طغي اِهبق ٔ       وٙٙسٜ ضا ثب ٔيعاٖ وبضا   ٚ           قٛز ٚ ٔهطف وٙٙس

   ٝ ٝ  .  وٙسآقٙب ٔ      ٔهطف ا٘طغي آٖ ٚؾيّ اظ چٙس پيىبٖ  ب        ا ٗ ثطچؿپ و

ٜ     قبذهٝ ً   نكىيُ قس ٝ   ، ض٘ ٖ        ٞبي ٔررّف  زاضز و ٞب ضٚي ٞط  ه اظ آ

ٜ   Gنب      A ه حطف النيٗ اظ ٔثال       ٞط حطف ٚ ٞط پيىبٖ     .  اؾت    زضج قس

  ٝ ٘كبٍ٘ط    Aحطف   .  اي اظ ٔهطف ا٘طغي زؾرٍبٜ اؾت             ٘كبٍ٘ط زضخ

٘كبٍ٘ط  Gوٕرط ٗ ٔيعاٖ ٔهطف ا٘طغي ٚ ثيكرط ٗ ؾغح وبضا   ٚ حطف 

 .ثيكرط ٗ ٔيعاٖ ٔهطف ا٘طغي ٚ وٕرط ٗ ؾغح وبضا   زؾرٍبٜ اؾت

ٝ      أطٚظ، ٘ٝ ثحث ا٘طغي زض خيٟيبٖ اظ             نٟٙب زض ا يطاٖ وي
ٔيطزْ      ٔٛضٛعبا ثؿيبض ٟٔٓ ٚ وّيسي زض ظ٘سٌ  ضٚظٔطٜ

ٝ    ؾب ط ا٘طغي  ثطق ٚ ٌبظ ٘يع ٘ؿجت ثٝ.  ٞبؾتٚ زِٚت   ٞيب ثي
نِٛيس ا ٗ زٚ ا٘يطغي ذيٛز         .  ٔطانت إٞيت ثيكرطي زاض٘س

ثحث ٟٔٓ ز ٍطي اؾت، أب نٛظ ع ٚ ٔهطف ا يٗ ا٘يطغي     
زض $    ٞب، اظ فبورٛضٞبي نعبّٔ  ٔبثيٗ نِٛيس  ٚ نٛظ ع وٙيٙيسٜ  

ْ $   ٚ ٔهطف وٙٙسٜ#  ا طاٖ زِٚت ٔيطزْ  .  ثيبقيس  ، ٔي    # ٔيطز
اظ ٘عٕت ا٘يطغي ثيطق         ي ٔب ؾبِيبٖ زضاظي اؾت وٝ ٔٙغمٝ

، اظ  ثرك  اظ ٔطزْ ٔٙغمٝ  ثطذٛضزاض  ٚ چٙس ؾبِ  اؾت وٝ
ٝ .  ٔ  ٕ٘ب ٙس  ٌبظ قٟطي اؾرفبزٜ ٝ       أيس اؾت وي ظٚزي       ثي

ي ٔطزْ قٟط ٚ ضٚؾربٞبي ٔيط يٛاٖ اظ ا يٗ ٘يعيٕيت              ٕٞٝ
خٟت آقٙب   ثيكرط ٔهيطف    ثٝ.  ٔٙس ٌطز٘س ذسازازي ثٟطٜ

         ٜ ي    وٙٙسٌبٖ ثطق ٚ ٌبظ زض قٟطؾربٖ ٔيط يٛاٖ، ثيب ٘يحيٛ
    ٜ   نٛظ ع ٚ ٔهطف ٚ ٘يع ضعب ت ثيكرط ٘ىبا ا ٕٙ  ٚ ثيٛ يػ

ٞب   ضا ثيب      خٛ   زض ٔهطف ا ٗ زٚ ٘عٕت، پطؾف نطفٝ
. ا ٓ زٚ نٗ اظ ٔؿئٛالٖ ٔحرطْ آٖ زٚ قطوت زض ٔيبٖ ٟ٘بزٜ

نٛضييحيبا خيٙيبة آليبي            ضا ثٝ”  چيب” ذٛا٘ٙسٌبٖ   نٛخٝ
ٟٔٙسؼ عجبؾ ، ض بؾت ٔحرطْ قطوت ٌيبظ ٔيط يٛاٖ ٚ          

ثطق ٔط ٛاٖ، خّيت    خٙبة آلبي ٌطخ ، اظ ٔؿئٛالٖ ازاضٜ
 ” چيب”                                               .ٕ٘ب يٓٔ 

-         ٝ   خٙبة آلبي ٌطخ ، ٔهطف ثطق قٟطؾربٖ ٔيط يٛاٖ زض چي
  خٕعيت چٝ  حسي اؾت؟ زض وُ حس اؾرب٘ساضز ٔهطف ٘ؿجت ثٝ

 ؟ قسٜ  ٔيعاٖ زض ٘رط ٌطفرٝ

اٚال، ٞيچ حس اؾرب٘ساضزي ثطاي ٔهطف ثطق            :آلبي گسجي 

ٔهطف وٙٙسٌبٖ ٔب ذب٘ٛاضٞب    "  4=، زٚٔب چٖٛ       نعييٗ ٍ٘طز سٜ 

ٝ   #  ثطق ذبٍ٘  $ ٔهطف قٟط زض حس ٔرٛؾظ ٚ          ٔ  ثبقس زض ٘ريد

 .قب س وٕرط اظ آٖ ٘يع ٔ  ثبقس

-     ٝ ٝ     زض ثطذ  ٔحالا قٟطاظ خّٕ قبٞس ٔكىالن       ثّٛاض زض بچ

؛ لغع   ب ٘ٛؾب٘با ٔ  ثبقيٓ، زِيُ ثطٚظ ا ٗ ٔكىالا               اظخّٕٝ

 چيؿت؟

ٝ     :آلبي گسجي  ٜ     ثيكرط ا ٗ ٔكىالا ث ي غيطٔدبظ    زِيُ اؾرفبز

 .ثبقسٔ 

- ٜ ٜ         زِيُ اؾرفبز ٝ   ي غيط ٔدبظ چيؿت؟ آ ب ازاض ا ٗ     ي ثطق ث

 ٕ٘ب س؟قٟطٚ٘ساٖ أريبظ ثطق ٚاٌصاض ٕ٘ 

ٝ     ا ٍٙٛ٘ٝ  :آلبي گسجي  زِيُ ؾبذت ٚ ؾبظٞبي         ٔكىالا ث

ٝ      غيط ٔدبظ ٔ    ؾبذت ٚ      ثبقس، ا ٗ ٔٙبظَ ثسِيُ عسْ زاقرٗ پطٚا٘

$     أب اظ زي ٔبٜ ؾبَ ٌصقرٝ. قٛ٘سؾبظ اظ أريبظ ثطق ثٟطٔٙس ٕ٘ 

57<;# ٝ ٝ         ، ث ثطاي خٌّٛيطي اظ       ز٘جبَ نهٛ ت ٞيئت زِٚت، و

ي غيطٔدبظ ثطق ٚ ٔكىالا ثعسي نؿٟيالن  زض ٘رط               اؾرفبزٜ

اي اظ عطف ذب٘ٛاضٞب،  قس ٚ ثط اؾبؼ آٖ ثب پطزاذت ٞع ٙٝ  ٌطفرٝ

   ٝ ٝ       أريبظ ثطق ث ثب   .  ٌيطزي ؾبذت، نعّك ٔ     ٔٙبظَ ثسٖٚ پطٚا٘

ٝ           اؾرفبزٜ زضنس اظ    4:نب    94ا ٓ    اظ ا ٗ فطنت ٔب نب ثحبَ نٛا٘ؿر

 .ي غيط ٔدبظ خٌّٛيطي ثعُٕ آٚض ٓ اؾرفبزٜ

ي اؾرفبزٜ$ذؿبضاا ٚ ضطضاا ٘بق  اظ ا٘دبْ ا ٗ وبضٞب                 -

 ، ثطاي قٟطٚ٘ساٖ چيؿت؟#غيطٔدبظ

ا ٗ .  لغعب پيكبٔسٞبي ٘بٌٛاضي ثٝ ٕٞطاٜ زاضز        :-آلبي گسجي 

  ٜ ٝ           افطاز ثسٖٚ اؾرفبز ٚنُ ثطق      اظ اثعاض ٔٙبؾت ٚ ٔغٕئٗ الساْ ث

ٝ .  ٕ٘ب ٙس ٚ احرٕبَ ثطق ٌطفرٍ  ٚخٛز زاضز       ٔ  زِيُ     ٕٞچٙيٗ ث

ٚ   ي ثيف اظ حس اظ  ه پؿت لغع ٚ ٚنُ ٚ انهبالا                 اؾرفبزٜ

 هصبحجِ ثب زئيس شسکت گبش شْسستبى هسيَاى
  خٙبة آلبي ٟٔٙسؼ عجبؾ ، ِغفب نٛضيح ٔررهطي زض ٔٛضز ٘حٜٛ -

. ٔط ٛاٖ، ثفطٔب يس  ٌبظ ثٝ  ا٘رمبَ ذظ ِِٛٝ  

ذظ ِِٛٝ ٌبظ قٟطؾربٖ ٔط ٛاٖ اظ قٟطؾربٖ وبٔيبضاٖ        <    ٟٔٙسؼ عجبؾ  

پٛ٘س ثٝ زاذُ قٟط      5444ويّٛٔرط ٚ ثب فكبض       554وكيسٜ قسٜ ٚثٝ عَٛ     

  ٝ پٛ٘س   694اؾت ٚ فكبض ا ٗ ٌبظ زض زاذُ قٟط ثٝ                ٔط ٛاٖ ا٘رمبَ  بفر

ٝ     نمؿيٓ ٔ   پٛ٘س ٚ    4:ضؾس فكبض ٌبظ ثٝ      ٞبي قٟط ٔ   قٛز ٚ نب ثٝ ٔحّ

  ٝ ٚ    بثسنمّيُ ٔ  پٛ٘س  "  69ثٝ  آٖ  قٛز فكبض   ٞب ٚنُ ٔ   ٚلر  زض ذب٘

 . ٕ٘ب ساظ آٖ اؾرفبزٜ ٔ   ٔهطف وٙٙسٜ

دازاي ي هسيَاى ّبشْس ٍ زٍستب  ي اش اّبليدزصد  چِ  -

 لَلِ کشي گبش هي ثبشٌد؟ 
ٚ   قٟط ٔط ٛاٖ اظ ٌبظ قٟطي ثٟطٜ"  9:زض حبَ حبظط   -  >6ٔٙس ٞؿرٙيس 

ٝ .  وٙٙيس ضٚؾربي اعطاف ٔط ٛاٖ  ِِٛٝ وك  قسٜ ٚ اظ ٌبظ اؾرفبزٜ ٔ    ثي

ٔكرطن زضا ٗ قٟطؾربٖ زاضاي ِٛيِيٝ وكي  ٌيبظ            58944  ثيبٖ ز ٍط

ٔكريطن زض     944ٔكرطن زض قٟطؾربٖ ٔط ٛاٖ ٚ 58444ثبقٙس، وٝٔ 

نيب  أيييسٚاض يٓ      .  ضٚؾربٞبي اعطاف ٔط ٛاٖ زاضاي اقريطان ٞؿيريٙيس      

ٟي   ِي قٟطؾربٖ ٔط ٛاٖ اظ ا ٗ ٘يعيٕيت ا     اٞبِ  نمط جب نٕبٔ   =>57پب يع

 .ٔٙس قٛ٘سثٟطٜ

ّس ٍاحد ثساي ّس خبًَادُ چمدز دز ًظس  هيصاى هصسف -

هيصاى هصسف گبش هسيَاى دز  اکٌَى گسفتِ شدُ است ٍ

 چِ حدي هي ثبشد؟

ٔرطٔيىيعيت، ٚ       994#  ٌطْ ثٛزٖ$ ؾٟٕيٝ ٞط ٚاحس زض نبثؿربٖ ثٝ زِيُ  

ٔرط ٔىعت زض ٘ريط   94>ثطاي ٞط ٚاحس #  ؾطزثٛزٖ$ زض ظٔؿربٖ ثٝ زِيُ 

ٞط ٔرطٔىعيت ثيب     ٘طخ    اوٖٙٛالظْ ثٝ شوط اؾت وٝ .  ٌطفرٝ قسٜ اؾت

ٝ   ٌطززٔ   ٔحبؾجٝثطاي ٞط ٚاحس  ،نٛٔبٖ 54ٞع ٙٝ ي  ٞيط  ،      زض حبِيىي

زاضز ِٚي  ثيب       نٛٔبٖ ٞع ٙٝ ثط ٔ  =:ٔىعت ٌبظ ثطاي قطوت ٌبظ  ٔرط

ٝ           54ثب ٘يطظ       ،اي وٝ زض ٘رط ٌطفرٝ قسٜ اؾت بضا٘ٝ          نيٛٔيبٖ ٔيحيبؾيجي

ٔريط ٔيىيعيت زض ٔيبٜ               94>نب ؾم   س ٔيرٛا٘سٞط ٚاح  اِجرٝ .ٌطززٔ 

ٞع ٙٝ  ٔهطف ثيكرط اظ آٖ ثٝ نٛضا نؿبعسي ثيبال ٚ      .  ٔهطف ٕ٘ب س

ٔيعاٖ ٔهطف ٌبظ قٟطؾربٖ ٔيط يٛاٖ      اوٖٙٛ.  ٌطزز بضا٘ٝ  آٖ لغع ٔ 

 .ثبقسزض حس ٔرٛؾظ ٔ 

ّبي ايوٌي ٍ چگًَگي صسفِ جـَيـي     تَصيِ  لطفب دز ثبزُ

 : تَضيحبتي ثفسهبييدگبش هصسف کسدى دز 

ٞب وٙرطَ ٚ ٘هت     نٕبٔ  زٚزوف ثب س      لجُ اظ ٚنُ وطزٖ ثربضي      

زض حبَ   قٟطٚ٘ساٖ،     .ثبظز س قٛز  ٞب   ٞب ثط ضٚي زٚزوف      والٞه

    ٝ قىؿرٍ  ِِٛٝ فبضالة  ب اظ ا ٗ          ثطاي  ،ٞبحفبضي وطزٖ زض وٛچ

اظ ٞط ٌٛ٘ٝ     .زاض ٕ٘ب ٙس لجُ اظ آٖ قطوت ٌبظ ضا ذجط         ،ٞبلجيُ حفبضي 

٘بظطاٖ قطوت ٌبظ      ٘ربضانغييط زض ِِٛٝ وك  ٌبظ ؾبذرٕبٖ ثسٖٚ           

ٕ   .ذٛززاضي ٕ٘ب ٙس  ٞب ثٝ عّت    ثيكرط ٗ انفبلبا ٚ ذفٍ        ٗزض ض

 ٗ ٔٙدط ثٝ ذفٍ      ;>57ٞبي ز ٛاضي ثٛزٜ وٝ زض ؾبَ        ٘هت آثٍطٔى

قٛز وٝ زض ٔٙبظَ اظ زؾرٍبٜ      نٛنيٝ ٔ  .  ٘فط اظ ٕٞكٟط بٖ قسٜ اؾت      :

وٙس اؾرفبزٜ  ٞبي ٞٛقٕٙس ٌبظ وٝ زض ٔٛالع ٘كر  ٌبظ اعالٖ ذغط ٔ            

ٝ             .  ٕ٘ب ٙس ٞب، عب ك ثٙسي وطزٖ ٚ ا عِٚٝ ٕ٘ٛزٖ نبؾيؿبا ٔٛنٛضذب٘

ٜ       .  ثؿيبض ضطٚضي اؾت   ٞب ضا  ٚلر  وٝ ثربضي ضٚقٗ اؾت زضة ٚ پٙدط

  ٖ ٗ    ذب٘ٝ  ثطاي ذٙه وطز ٞبي ز ٛاضي اؾرفبزٜ   ٞب ثبظ ٘ىٙيٓ، اظ آثٍطٔى

٘ىٙيٓ چٖٛ ٔهطف ٞط آثٍطٔىٗ  ز ٛاضي ثطاثط اؾت ثب ٔهطف چٟبض             

، نطفٝ خٛ   الظْ        ٌبظثربضي، ٚ أيسٚاضْ ٕٞيكٝ زض ٔهطف              

 .ثٕٙب ٙس

ثبنٛخٝ ثٝ ٌطٔب ف نسض د  ظٔيييٗ، پيس يسٜ آنيف          

ؾٛظي خٍُٙ ٚ ٔطنع زض اٚاؾظ نبثؿربٖ زٚض اظ ا٘رربض 

زاضز وٝ ثٝ ٔٙريٛض  ٞب ضا ٚا ٔ ا ٗ پس سٜ زِٚت.  ٘يؿت

وبٞف ٔيعاٖ ذؿبضاا، آٔبزٌ  ضٚ بضٚ ي  زاقيريٝ      

ُ       .  ثبقٙس ٞيبي  يٛ٘يبٖ ٚ        أؿبَ ٘يع آنف زض خيٙيٍي

وبِيفط٘يب ظثب٘ٝ وكيس، نسٔبا ثؿيبض ٚؾيييع ثيٝ ثيبض           

آٚضز وٝ نسٞب ؾبَ ٘ييبظ اؾيت ا يٗ ذؿيبضا زض             

ؾٛظي چٙس ٞيفيريٝ      خٍُٙ خجطاٖ قٛز اِجرٝ ا ٗ آنف

عَٛ ٘ىكيس وٝ ٟٔبض ٌطز س ٚ آضأف حبوٓ قيس ٚ    

ٞب فطنر   بفرٙس وٝ ثٝ ؾٌٛٛاضي نٗ ؾٛذيريٝ   خٍُٙ

 ...ذٛز ثپطزاظ٘س

٘يميغيٝ اظ       5:4ثٝ ٔٛاظاا ٕٞيٗ ضٚ ساز فطا ٔطظي زض

ٞبي ٔط ٛاٖ آنف قعّٝ وكيس ٚ ٔسا زٚ ٔيبٜ    خٍُٙ

ازأٝ زاقت آ٘چٝ زض نٛاٖ ٔطزْ ٚ ٔٙبثع عجييعي  ثيٛز      

ا٘دبْ قس أب وبف  ٘جٛز نب ثبالذطٜ ثبضاٖ ضحٕت اِٟي   

 .ؾٛظي ذبنٕٝ  بفتثبض سٖ ٌطفت ٚ آنف

ؾيٛظي زض    ٟٔط آنيف   57خبي نعدت زاضز ثبظٞٓ زض

خٍُٙ حبقيٝ ضٚؾربي خب٘ٛضٜ، ذٛاقت، ِٝ ٍ٘ٝ ض ع، 

وٛٔبؾ  ٚ ٍُ٘ انفبق افربز وٝ ثب ٕٞت ٌيطٚٞي  اظ       

خٛا٘بٖ فطٞيررٝ ٚ ا ثبضٌط ا٘دٕٗ ؾجع چيب ٚٔطزْ زض   

 .زٚ ضٚظ ٟٔبض قس

ظ٘ي   زض چٙيٗ ٔٛالع  ثٝ ٞط زضي ٔي      ... أب ٚ نس أب

ثيطي  ذٛضز ثٝ ٞالَ احٕط پٙبٜ ٔ ؾطا ثٝ زض ثؿرٝ ٔ 

ٌيط٘س نب ٔفْٟٛ ٞالَ احٕيط  ثركٙبٔٝ ضا پيف ضٚي ٔ 

ا٘س ك  حيٛظٜ عيٕيُ ثيٝ         ثٝ ثؿيح ٔ .  فطأٛـ قٛز

ٞبي شي ضثيظ    ثٝ ٟ٘بز.  قٛزاي ز ٍط نعط   ٔ ٌٛ٘ٝ

قٛي اعرجبض ٘يؿت، ٘يطٚ وٓ اؾت ٚ اثيعاض    ٔرٛؾُ ٔ 

 .اياي، ٘ٝ لهٝظٞ  ؾعبزا ٘ٝ غهٝ. ٚخٛز ٘ساضز

آٚضي ٌطفربضي ٚ ضٚظٔطٌ  ثيٟيب٘يٝ    ثٝ ٔطزْ ضٚي ٔ 

! ضٚ٘يس ٔ  قٛز ٚ چٕبق چطا آنف ٌطفت ضا ٘كب٘ٝ ٔ 

زا٘يٓ وكٛضٞبي ز ٍيط چيٍيٛ٘يٝ ثيحيطاٖ ضا             ٔب ٕ٘ 

 وٙٙس؟ٔس ط ت  ٔ 

 ٕ٘ب ٙس؟ؾٛظي ضا ٟٔبض ٔ چٍٛ٘ٝ آنف

زض حبَ حبضط اظ حٛازث ثطخؿرٝ ا ٗ نبثؿربٖ، نبالة 

           ُ ٞيبي  ٌٙسٔبٖ زض چٟبضٔحبَ ثيريريييبضي ٚ خيٙيٍي

ٔط ٛاٖ،  ريٕب٘ٝ زض آنف ؾٛذرٙس ٚ ا ٗ پيطؾيف ثي       

خٛاة ٔب٘س، ٔبِه ويؿت؟ شي ٘فع وساْ اؾت؟ وٝ 

 .اظ نىطاض پيكٍيطي ٌطزز

زض ٌصقرٝ ثؿيبض زٚض ا طاٖ ثطاي حفبظت اظ ٔٙبثع زض   

کانبٍپاراػتىیلُبێذاؿتیُرچايگزتىیئامٍطگاریُبُلُ

بُ چايێکبُ!سێضانبُ.خٍؿیوُتًيؽبًين رػُبا

رٌطاوُ بخـێىیهیاری الدێذا مىذااڵوی مىذاڵُئُ.ی ي

رٌحػًيکاوُچايگُ پُلُیکُؽي بێبُي ؿیيسی

لُُِ تُطاریذا، پاؿمايَواي ي قًس ي تٍص ي يپ

ؽلُيَرئُُِ.نکُنيیاریدَبُردَػُکاوذا،بُصبڵُ

صٌر.کاتیاندَخُيیُػتُخٍؿیهيگزفتدَڵوُگُ

سٌیماڵيکان،ئايَنخاوًيَخايَبشیکلُيَداخُبُ

بُیانبُکُمامُحُ کٍاڵوذا ئُيَوُدَردَواي ُِي مًيي

میکزٌباوُ، ي ُِتُپیؼی بُوذريػتی ئُتایبُمًان يت

خاکيخٍڵیاؿتیپیغبُکُؽواػکاوُلُصارٌکُ

دَ دَکُیاری يَُِ.يَتزػییُمُخاتُن، تیـکیر ِا

ُِ کاریگُتیظی لُتاي، خزاپی ئُػُری پێؼتی ير

داخُ.یُُِپـکًيتًاوُوُخًوچُ يکُجێگای پیؼی

ؿیاکُپُ ي مُییه لُی مااڵت ي ؿًێىیس وضیکتزیه

دادَخاوًيَ لُکان خُالیُکزێي بُن رپزػاویڵکي

ِێـتهيیاوگايێکبٍوُُِوذیذارِیچگزوگیيپێًَ

کُ داوُالوی خؼتىی ديير بًيوُ.وزايَم ييَوضیک

لُ مىذاڵ کزدوی ئاطَیاری لُکُکُماڵیاوُ،ڵُي ع

المُػُ وییُ دڵىیا لُتیان لُبايَي گزتىیان نالیُؽ

صٌر.روجيگًێپێذانبێتبێجێگایػُ،دَيَمىذاڵُ

دیًماوُ لُچُکُجار مىذاڵ حُئايَوذ مامیسٌی

جٍگُ بُیُلُماڵێک، يدَکیان ػتدريػتکزدييَ

ديویایپاکيجًاویکُریکهیاریپێدَخُ لُ ني

لُخُ سێظن لێًان بێپێکُیاڵیخٍیاوذا ئاؿتی، ي  ویه

لُ کُيَئاگا بُواػکُػتُدَی قًسَکاویان پیؼُي

تبٍوگايێکبذرایُيڵيُُِِخٍصگُ.بێواؿیزیهدَ

کٍرپُيَئُ يَی دێّاتیؾ ؿار،کاوی مىذااڵوی کًي

ي،تابُبًایُوذريػتيخايێىیانُِیاریيجێگایتُ

مُیُ،ؿێًَ کزدن وُیاری رػُتُخؼتایُتزػی

ئێمُ.ڵگایدياسٌطمانػاغببًایێیانيکٍمُػتُجُ با

کُيرَگُ ئُکان لُتًاوای ي گُقڵ لُؿمان لێک

صیاتزَ بذَُِمىذااڵن لُيڵ بُديویایُیه يايیتُکی

خُ يخٍصگُئُ.دیکاومانبێىیىُيویمىذاڵُخايێهدا

بُدَلُیُياوُلُیکُیُمىذااڵوُ يراویمىذاڵیخٍماوذا

وُ بُدی بًيبێت ي گُِاتبێ ي رييماویبًغضێک

ئُ بٍ بکُگزتبێ، دابیه گُياوی گزێی ي رييییه

يکًيؿاعێزلُؽيَرئێمُگُ.يَیىُخٍؿماویپێبکُ

 :ڵێیهییدابظییهدَرێئاػًيدَپُ

؛تامهمابمبُمُيرَرگم،گُیجُکضَبُمُيرَگُ

 .عوابمرَمىذاڵیتيَلُ

                                              

ٞب   زض ثيٗ ٔيطزْ ٚخيٛز     ٞبي ٔررّ ، آٔٛظٜقىُ

ٝ ٞب حر  زض لٟٜٛا ٗ آٔٛظٜ.  زاقت ٖ   ذب٘ي ليسض     ٞيب آ

ٌكيت ٚ    قس نب ثٝ عبزا ٚ ضفربض نجس ُ ٔ نىطاض ٔ 

 .ٕ٘ٛزٔيعاٖ ٔؿئِٛيت پص طي ضا زض افطاز ٟ٘بز ٙٝ ٔ 

اي قسٜ اؾت ويٝ  أب زض حبَ حبضط، ضٚظٌبض ثٝ ٌٛ٘ٝ

ؾيبظ ٔي      ٔؿئِٛيت ٚ نعٟس ا٘ؿب٘  ٚ اخرٕبع  زضزؾط

ٞيب قيسٜ     قٛز ٚ ث  نفبٚن ، ثؿرطي ثطاي ٘بثؿيبٔيب٘ي    

 ٔثال زض قعط. اؾت

 ٕٞٝ ؾط ثٝ ؾط نٗ ثٝ وكرٗ زٞيٓ «

 »اظ آٖ ثٝ وٝ ذبن ٚعٗ ثٝ زقٕٗ زٞيٓ

آ ب آنف زقٕٗ ٘يؿت؟ ٍٔط ؾطٔب يٝ ا٘ؿيبٖ ثيطاي         

ازأٝ حيبا ٕٞيٗ ٔٙبثع عجيع  ٘يؿرٙس؟ ٍٔط نريط يت   

زٞيييٓ نيب      ٔٙبثع زقٕٙ  ٘يؿت؟ چطا ؾط ثٝ وكرٗ ٕ٘ 

 ؾطٔب ٝ ٔب ٚ ٘ؿُ آ ٙسٜ ٕٞطاٜ ثب زٚز ثٝ آؾٕبٖ ٘طٚز؟

ثٙسي زٞيٓ نب ٔحيظ ظ ؿت ٔطظچطا ؾط ثٝ وكرٗ ٕ٘ 

٘كٛز ٚ قىُ ؾيبؾ  ثرٛز ٍ٘يطز؟ چطا ؾط ثٝ وكريٗ  

نيفيبٚني     زٞيٓ وٝ ٔؿئِٛيت پص طي نجس ُ ثٝ ثي  ٕ٘ 

 ٘كٛز ٚ اذالق ثب فؿبز ٕٞطاٜ ٍ٘طزز؟

زض ا طاٖ ٔحيظ ظ ؿت آٖ لسض نٟٙب اؾت؟ أيب    ...  چطا

ؾٛظي زض خٍُٙ ٔط ٛاٖ آٖ ٞٓ زض ٔيٟيط ٔيبٜ        آنف

ويطز نيب     حىب ت ز ٍطي زاقت، نٕٙبي اثطٞب ضا ٔي    

 .ثٍط س ٚ ضاظـ ثطاي نبض د ثٕب٘س

 اوجمه زوان راٌ سبس سىىذج
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مىذاڵیدێّات  
!رگمیجُکضَبُمُيرَگُ  

نخهايَکهُیُردَپاکيبێگُرَيَيبًيوُمىذاڵئُ

مهیهُخهُمتهزَکُییيػاکاریپشلُکیؿًيؿُديویایُ

ييئايَمىذاڵئُ.سیًیهمًيمانپێیذاتێپُُِکُ پهاک

جهامهُیؿکڵیئهُرجامێکیبکُُِلُکُیُخايێىُ ي

يخهٍیوذیراػتهُیًَتیدياسٌطیپُػایُکُ.گزێدَ

ِهُکُ.یُمشٌیمىذاڵیذاُِڵئُگُلُ مهًيمهانيابهًي

بهارِهێهىهاوهیردَريَئاگاداریگزوگیؿێًاصیپهُ ي

حهُگهُکزدنلُیمامڵُکاوماویهيؿێًَمىذاڵُ يڵ ص

لهُ مهًانِهُخًاػتيپێذايیؼتیمىذاڵيگزیىگتهز

وهُبهُ،کُیُیاریيیاریگُ جهیها لهُکهزايَؿهێهکهی

کهاوهیچهزکهُيصٌرێکلُرييویمىذاڵُتیدَالمُػُ

 ِاريَُِ.کاتریکدَخُيَخٍیُيبُطیاویئُ

 آتش سًزي درجىگل، شعلٍ دريجًد ًَاداران محيط زيست

 گَيٌدسبعت ثعد اش آى زا سبعبت اٍج هصسف ثسق هي 4اش حدٍد اذاى هغسة تب 

 ///کايَ
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يتىیوايچُيپێطکُضُيرێگايبانبٍگُگزوگیجادَ

صاوهشدَئایائێًَ.وییُسضارايَکُیاگًوذێک،لُ

دَسُلُکُ د21َی ُِدا، کُیان لُصار س

 ل55ُداویطتًاوی يوايچُگًوذ، کٍماسی ی

مُسُ بُرضیًی واچارن يکییُجادَریًان، خاکی

وُ لُقیزتاي خزاپتز خزاپ، صٌر ي ساڵپێص30کزاي

رضیًلُیکٍماسیيسُوايچُ!ن؟ئێستا،ِاتًيچٍبکُ

دیکُ بًياری بێبُصٌر پاضکُیطذا ي يتًيَش ملُ.

بُیُڵقُحُ طیىگُدا ي طیان ئاياییواساوذوی ی

کاکِێمه”کُيَيصاویاریاوُرێگایئُ،لُ“رگًڵچییُ”

مامٍستایقًتابخاوُ“صیضیعُ گًوذَ،یئُ، ٍِیبُي

لُیُ بُکێ عێضَ“وێًیداویطتًان بالکیکاک ،“ت

الپُدَتیُیاوذييیُگُ دیکُیُسَستمان، لُکی

ضیيمافخًرايیمزٌڤییبێبُیانساڵُراستاویدَ

 .“چیا”.يَیىُدَڵدَکًرد،ُِ

،  ػتزیه دێژاوی وايچُ دَ دييرَ  ک  لُ ؛ یُرگوڵچییه

ؿمال $اڵت کیلًيمتزی باکًيری رٌطُِ 70  يتًي لُ ڵژُ ُِ

دايێىی چیا   رؿیً، لُ ؿی ػُ بُ  ریًان، لُ ی ؿاری مُ#ؿزق

ػًڵتان “وايباوگی وای کێًی بُ پُ  کاوی ػااڵڵ ي لُ رصَ بُ

  ػاڵ پێؾ ئێؼتا لُ 60  م گًوذَ، وضی  بُ ئُ.  دایُ“تًي  ضَ ئُ

پێ    يََ “ڵباخی گُ”ي “  یی مُ تًيار ػُ”  ی ن ديي تایفُ الیُ

  ي وێًَ ، گًوذێ ، بُ ي وايچُ اڵم گًای  پێـتز لُ بُ.   ِێىزايَ

  ر کُ ی داویـتًاوی ئێؼتای گًڵچییُ صٌربُ.   بًيَ ُِ

اڵم  بُ. ریژه خُ  يَ ڵذاریُ ئاطَ  بُ  دا، ماڵُ بىُ 60ػه لُ  ک400ُ 

کاویان  ڵُ ساوذوی ئاطَ يَ ؿًێىی لُ  يَ، ٍِی جیاياصی تایفیُ  بُ

سگای  يَ لُ  لُ  ک بٍی وییُ یُ ڵی تایفُ ي ئاطَ  يَ تُ جیا کزدييَ

صٌر   ِا لُ ر يَ ُِ.  سیت يَ بلُ   دا ی دیژُ  کُ ڵی تایفُ ئاطَ

رچاي   یُ م جیاياصی تایفیُ يتی وێً ئايایی، ئُ ڵؼًيکُ ُِ

ي ديي  وێًان ئُ  يتٍ لُ کی ئُ ئاڵٍصیُ  يَ خًؿییُ  بُ.  کزێت دَ

  ي گًوذَ کًێؼتاوی بًيوی ئُ.   ي وێًاویان باؿُ  بًيَ دا وُ تایفُ

ج   ِێضی ویـتُ ، خاڵی بُ# سگُ يَ لُ$ی ئاي ي ئاڵف رچايَ ي ػُ

وذی ؿار  وايَ  ر ديير بًيویان لُ راوبُ بُ  لُ  ڵژُ، ي خُ بًيوی ئُ

کاوی  کێًَ  گـتی ي، لُ  بُ  ي وايچُ لُ.   کاویاوذایُ ؿیُ ي بێبُ

. ت، ِیچ دارػتاوێ  وابیىزێت تایبُ  ر بُ ئايایی گًڵچییُ 

ي چیا ي  ک لُ کێًیُ  ڵُ يێ  یا ئاطَ کُ  تاقُ  يَ داخُ الم بُ بُ

.  بًيَ کان رصگاری وُ ػتی رايچیُ دَ   لُ  رصاوُ بُ  ؿاخُ

مذان،  یىاڵ، ئاڵی ُِ ر؛ تُ ری گًڵچییُ يرييبُ کاوی دَ گًوذَ

  ریان لُ ؽ گًڵچییُ ي کێًاوُ ، تاصايا ي ئُ یذٌڵ، ػٍفی بلُ مُ

صارمێزگ،  تًي، ُِ  ضَ ػًڵتان ئُ:   بزیتیه لُ  ئامێض گزتًيَ

میتزی الی  100 لُ.  ؽ وی، ػادق ئايا ي کاوی چايسَ يَ رَ دَ

ي ي  يرَ يتێژی صٌر گُ ؿژُ ر، ئُ طييريی ئايایی گًڵچییُ

  گزييپُ  ، کُ ی لێیُ“دێً  کًوُ”وێً   ماؿایی بُ تُ

روجی  ػُ  يَ داخُ  اڵم بُ ، بُ رداویان کزدييَ کان ػُ ياوُ ؿاخُ

وذ  رچُ ؛ ُِ ي گًوذَ ڵژی ئُ طیاوی خُ  ت بُ بارَ ػُ.  ت  درايَ وُ

ٍِی کًێؼتاوی بًين ي   ر، بُ داویـتًاوی گًڵچییُ

یان  يَ ی ئايی خًاردوُ بًای  کێـُ ی ئايی صٌر، دَ رچايَ ػُ

ٍِی   بُ  صياڵڵُ  ي ئايَ ئُ  خابه اڵم مُ ت، بُ بًایُ وُ

کاتی   رپزػان لُ ًِی داویـتًان ي بُ می ي ػُ رخُ متُ کُ

ػاڵی   الی طييريی ئايایی لُ  لُ#  عی ئاي وبُ مُ$ػاص کزدوی 

ي ي  ؿُ  کان ي لُ خاوًيَ  گاتُ می دَ کُ  ، صٌر ب1385ُ

ی مااڵوذا  کًوتًير ي لًيلُ  ک کاتظمێز ئاي لُ ویا یُ رٌطێژذا تُ

رچی  گُ یی وێً گًوذ، ئُ باری پاک ي پًختُ  لُ.  سێت گُ دَ

يڵ  تژێؾ صٌر ُِ حمُ ت طواوی صَ تایبُ  ي دن، بُ ڵژی ئُ خُ

یان  کُ کان، گًوذَ ی صبڵُ يَ گؼ  ي کٍ کزدوُ  بُ  ن کُ دَ دَ

 -ی پرۆژٍچًيوی  وُ  سێًَ ر بُ بُ  اڵم لُ خايێه رابگزن، بُ
  ي گًوذَ یی پێًیؼت لُ ، پاک ي پًختُ طرح ُادی

وێً کٍالوی ئاياییذا   سٌی مااڵن بُ ئايَ  بٍ ومًيوُ.  وابیىزێت

می  وێً چُ   سطێتُ کاویؾ دَ ػتُ ي صێزئابی ئايدَ  يَ درێتُ ر دَ بُ

. بێت س دَ دا تێپُ ساػتی دێژُ وايَ  بُ  اڵی ئايایی کُ رئايَ ػُ

ي   ػت ي ؿیاکُ مًي صبڵ ي صێزابی ئايدَ ُِ  کُ  مُ ي چُ ئُ

وێًی،   سطێتُ مًي رٌطێ  دَ کاوی ئايایی، ُِ ڵُ یىی ئاطَ پُ

کی  مًي واپاکییُ خٍؿیه ي ُِ یی ي وُ ی ئالًيدَ رچايَ ػُ

رپزػان  بُ  داویـتًيان ي وُ  يَ، وُ داخُ  بُ  کُ  رَ، گًڵچییُ

ی  ي گًوذَ ي طیاوی ئُ  ساػتی طیىگُ و  ي بُ گًێی وادَ

کی  رَ ی ػُ گزفت ي کێـُ.   ين کزدييَ واؿیزیه ي قیضَ

بًيوی  ر، وُ ت گًڵچییُ تایبُ  رؿیً ي کٍماػی، بُ ی ػُ وايچُ

 20يدای  مُ  جٍرێ  کُ  بُ.   ي رێگايباوی باؿُ  جادَ

میىی بًيع،   ر، بُ تا گًڵچییُ  رَ يَ دێی جاوُ کیلًمتزی ؿارَ

  ری صٌری لُ کاریگُ  یُ م کێـُ ئُ!!  وێت خایُ کاتظمێز د1/5َ

ت  تایبُ  کاوذا، بُ مًي بًارَ ُِ  وذن لُ ػُ وُ ؿُ  ی گُ ر رادَ ػُ

.    بًيَ  ي گًوذَ ياری ي طیاوی ؿارػتاوی ئُ ی خًێىذَ رادَ

  لُ  وذَ ي گُ ئُ.   ویُ مُ ر، ػًيتُ ی گًڵچییُ دیژُ  کی یُ کێـُ

وی،  رمای درێظخایُ فز ي ػُ ر کًێؼتاوی بًين ي بُ بُ

  ک لُ یُ ماڵُ ر بىُ بٍ ُِ.   وی صٌرَ مُ ػًيتُ  پێًیؼتی بُ

ي  می ئُ ر کُ بُ  لُ   .يت دابیه کزايَ لیتز وُ 220ماوگێژذا،

  پاڵُ ریتی کٍن، تُ وُ  ڵژی  ئايایی واچارن بُ خُ  ، یُ رادَ

رما ي بٍ وان ي چێـت  رصی ػُ يَ  ، لُ ػًيتاوذوی  بپێظن ي بُ

ي  وای ئُ پُ  لُ.  ن ر بژُ ػُ کزدن، گزفتی خٍیان چارَ

ي   رقی بٍ کێـزايَ بُ 1374ػاڵی   ر، لُ دا گًڵچییُ ؿیاوُ بێبُ

. فًين لُ ن تُ خايَ  تُ کان بًيوُ مًي ماڵُ دا 1384ُِػاڵی   لُ

ک  ریًاوذا، يَ چارتی ئیذاری مُ  ر لُ وذ گًڵچییُ رچُ ُِ

واػزێت،  دَ#  مزکضدِؼتان$  ي وايچُ کاوی ئُ وذی گًوذَ وايَ

وگی،  رُِ رێژی بێّذاؿتی، پضیـژی، فُ وتُ اڵم ِیچ ػُ بُ

کی  یُ ػُ درَ ویا مُ تُ.   ل  وییُ.....  رصؿی ي تی، يَ اڵیُ کٍمُ

ػاڵ  20م  الوی کُ ي،  یُ  قًتابی ُِ 33  ، کُ تایی لێیُ رَ ػُ

يؽ ي  ر داسييخاي ي ب  حُ ک ُِ ي وُ  يَ تُ پێؾ ئێؼتا کزايَ

سی  ي پێژی مامٍػتاؿی بٍ دابیه   ڵژًي بُ ، بُ یُ رَ بُ

يارتزیه  خًێىذَ وُ  ک  لُ یُ  م گًوذَ، ر بٍی  ئُ ُِ.  واکزێت

ت  تایبُ  کاوی، بُ ی صٌری مىذاڵُ ي صيربُ  یُ کاوی وايچُ گًوذَ

بًيوی  ر وُ بُ  تایی، لُ رَ ياي کزدوی قٍوا ی ػُ ديای تُ

ر  یان ي، ُِ کُ ئاياییُ  لُ#  راِىمایی$وذی ی وايَ خًێىذوگُ

ماڵُ بٍ ؿًاوی  ختی بىُ ػت کًرتی ي صَ ِا دَ يَ

ی  ؿێًَ.  به ؽ دَ خًێىذن واًِمێذ ي بێبُ  لُ   کاویان، ڵُ ئاطَ

دان ػاڵ  ک ػُ ر، يَ ی گًڵچییُ رَ ي خاوًيبُ  يَ ماڵ کزدوُ

  کاڵُ  ل ي خـتُ رد ي دار ي صَ قًس ي بُ  ي لُ  پێؾ ئێؼتایُ

  ی ئاػه لُ رَ کٍوُ وجُ پُ  لُ  جگُ.  گزن ر دَ ڵ  يَ کُ

ک؛  لێژی ئیمشٌطی يَ ل ي پُ مااڵوذا، ِیچ کُ  بشی  لُ

  کان کُ خاوًيَ.  کار واِێىزێت بُ..  ئاجٍر ي ػمىت ي ئاػه ي

ي   رصٌک ي کٍن ي داسييخاين، ديي وٍّمیُ یان لُ صٌربُ

ؽ بٍ داویـتىی خێضان  يَ رَ ڵ ي ػُ وٍّمی خًار بٍ ئاطَ

ػت ي  کان ئايدَ ماڵُ وذ بىُ رچُ ُِ.  ِێىزێت کار دَ بُ

  اڵم  لُ ، بُ دا بٍ خٍیان دابیه کزدييَ ي خاوًياوُ مامییان لُ حُ

ي، صٌرتز   ڵذاریُ ئاطَ  ي گًوذَ کی ئُ رَ ی ػُ ی پیـُ يَ ر ئُ بُ

ڵ ي خێضان  ڵی ؿًێىی ئاطَ ، تێژُ ڵی لێیُ ر ئاطَ ػُ 5000  لُ

ڵژی  خُ.   ی داویـتًاوُ یی ي پیغ کزدوی طیىگُ ٍِی ئالًيدَ

. ریژه خُ  يَ کـت ي کاڵ ي باخذاریُ  م بُ ر، صٌر کُ گًڵچییُ

ي  م ي ئايی ئُ کان ي چُ دايێىی کێًَ  کُ  کاتێژذایُ  لُ  مُ ئُ

می باؿی کـت ي کاڵی ي باخذاری ي  رُِ تًاوێت بُ دَ  وايچُ

م  پێی ئُ  بُ.   يَ يێتُ ت باخی گًێضی ل  بژُ تایبُ  بُ

ػتمان،  ردَ بُ  يتُ کُ  يَ ي گًوذَ ی ئُ بارَ  لُ  کُ  صاویاریاوُ

  ؽ ي بُ بێبُ  گًوذَ  ک  لُ ر یُ گٍڵچییُ  يت کُ رکُ بٍمان دَ

  ي پێًیؼتی بُ  ي گزفتی صٌرَ  ي کێـُ  یُ کاوی وايچُ جێمايَ

ي   ي قًتابخاوُ  ت جادَ تایبُ  بُ.   یُ ک ُِ یُ يَ ئايسداوُ

  ی پێًیؼتی بُ کُ يَ می ئايی خًاردوُ وی ي کُ مُ ػًيتُ

     .یُ ُِ  يَ رپزػاوُ ن بُ الیُ  ری خێزا لُ ػُ چارَ

   صیضی ؛ ِێمه عُ يَ ػپاػُ  بُ

 (8)ریٌان  ی مو کانی ناًچو گٌنده  پارێسی لو  ژینگو”
*ر گْڵچ  َی گًْذی  ًاساًذًی ژیاى ّ ژیٌگَ*        

 اًزژي ّ ػِز ها  

ػِز ها هثل خاًَ هاطت، ُوَ ها دّطت دارين 
ُوَ .  ػِزي پاکيشٍ، قؼٌگ ّ تواػايي داػتَ تاػين

ُاي ػِز ُا يا پارکدّطت دارين ّقتي در خياتاى
ُا، اس آطواى سًين اس تْي خْع گلخْد قذم هي

ُيچ .  ُا لذت تثزينآتي ّ اس آب پاکيشٍ فْارٍ
خْاُذ ػِز خْد را کثيف ّ آلْدٍ کض دلغ ًوي

گْيٌذ راطتي فکز کزدٍ ايذ، چزا تعضيِا هي  .تثيٌذ
ُْاي ػِز آلْدٍ ػذٍ اطت؟ راطتي چَ چيشي 
تيؼتز اس ُوَ ُْا را آلْدٍ هي کٌذ؟ ػايذ تگْييذ 

ػايذ .  کٌٌذُايي کَ دّد هيخْدرُّا ّ کاهيْى
ُا ّ کارخاًَ ُن تگْييذ دّدي کَ اس دّدکغ خاًَ

ُوَ ايٌِا درطت اطت، اها تِتز .  آيذُا تيزّى هي
اطت تگْيين کَ چيشي کَ ُْا را تيؼتز اس ُز چيش 

ُوَ   .کٌذ، هصزف ًادرطت اًزژي اطتآلْدٍ هي
اًزژي چيشي اطت کَ .  ػٌاطينها اًزژي را هي

قذرت حزکت ّ اًجام کارُا را تَ ّجْد هي 
ُايي را کَ در ػِز يا در اطزاف کارخاًَ.  آّرد

ػِزُا هي تيٌين، ّطايل هْرد ًياس ها هثل لْاسم 
ُا ّ چيشُاي ديگز را هي خاًگي، هْاد غذايي، لثاص

کَ کار کٌٌذ يا ُا ُوَ تزاي آىايي کارخاًَ.  طاسًذ
کٌٌذ يا اس ًفت ّ گاس، در اس تزق اطتفادٍ هي

ُا ّ تذّى طزهاي هذرطَ ُن، تذّى ًْر الهپ
تْاًين تَ کْلز ّ گزهاي تخاري ّ ػْفاژ، ًوي

تيٌين کَ ُوَ جا، پض هي.  راحتي درص تخْاًين
کٌذ کَ تِتز ّ راحت تز اًزژي تَ ها کوک هي

داًيذ چزا گفتين، هصزف اها آيا هي.  سًذگي کٌين
ًادرطت اًزژي علت اصلي آلْدگي ُْاطت؟ 
ػايذ تِتز تاػذ اّل تگْيين هصزف درطت اًزژي 
چگًَْ تايذ تاػذ؟ هصزف درطت اًزژي يعٌي آى 
کَ اًزژي را تا ّطايل طالن، در هْقع ًياس ّ فقط 

ُز .  تَ اًذاسٍ اي کَ احتياج دارين هصزف کٌين
اًذاسٍ اًزژي تيؼتزي هصزف کٌين ُْا ُن آلْدٍ 

تْاًين در تز هي ػْد، پض تِتز اطت ُز قذر هي
دليل اصلي   .هصزف اًزژي صزفَ جْيي کٌين

. آلْدگي ُْا، طْساًذى ًفت، تٌشيي ّ گاس اطت
تْاًين اس ًفت ّ گاس اطتفادٍ ًکٌين؟ ًَ، آيا هي

ُا احتياج چْى تزاي ُوَ کارُايواى تَ ايي اًزژي
ػايذ فکز کٌيذ کَ تزق، هثل ًفت ّ گاس   .  دارين

تْاًين ًوي طْسد، پض ُز چقذر کَ تخْاُين هي
اها .  ػْدتزق هصزف کٌين ّ ُْا ُن آلْدٍ ًوي

داًيذ تزق کجا ّ آيا هي.  ايي فکز درطت ًيظت
چگًَْ تَ دطت هي آيذ؟ در کارخاًَ ُايي کَ تَ 

داًيذ تزاي تْليذ ّ آيا هي.  گْيٌذآًِا ًيزّگاٍ هي
ُا تَ چَ چيشي ًياس دارًذ؟ تلَ تزق، ايي ًيزّگاٍ

تْاًيذ تگْييذ آيا هي.  درطت گفتيذ، تَ ًفت ّ گاس
اگز اس   چطْر تايذ تزق کوتزي هصزف کٌين؟

ُا ُاي تزقي درطت ّ ٌُگاهي کَ تَ آىدطتگاٍ
ًياس دارين اطتفادٍ کٌين، هصزف اًزژي کوتز    

اگز درب يخچال را سياد ّ تذّى  ًهثال.  هي ػْد

علت تاس ّ تظتَ ًکٌين ّ يا ٌُگاهي کَ تلْيشيْى 
کٌين آى را خاهْع کٌين ّ يا ّقتي اس ًگاٍ ًوي

ُا را خاهْع کٌين، رّين چزاغاتاق تيزّى هي
آيا هي تْاًيذ تگْييذ   .ػْدهصزف اًزژي کن هي

ّقتي   چطْر تايذ ًفت ّ گاس کوتزي هصزف کٌين؟
ُايي را هي تيٌين کَ در ػِز قذم هي سًين هاػيي

دّد هي  کٌٌذ، هي داًيذ چزا؟ تزاي ايٌکَ خْب اس 
اگز ُوَ هزدم اس .  ػْدُا ًگِذاري ًويآى

خْدرُّايؼاى خْب ًگِذاري ّ هْاظثت کٌٌذ ّ 
هْتْر آى را هزتة تعويز ّ تٌظين کٌٌذ ديگز 

ػْد ّ ُْاي ػِز ها دّدي اس آى خارج ًوي
ُا هي تْاًٌذ کوتز آيا کارخاًَ  .آلْدٍ ًخْاُذ ػذ

ُا ّ در ُز کارخاًَ دطتگاٍ   ُْا را آلْدٍ کٌٌذ؟
ُا ُاي سيادي کار هي کٌٌذ کَ تيؼتز آىهاػيي

اگز اس ايي دطتگاٍ .  ًفت ّ گاس هصزف هي کٌٌذ
خْب ًگِذاري ػْد ّ ُز ّقت خزاب هي ػًْذ، 

ُا ُن اًزژي کوتزي خْب تعويز ػًْذ، آى
هصزف هي کٌٌذ ّ ُن دّد کوتزي اس دّدکؼِاي 

ػِز طالن، ػِزي .  کارخاًَ تَ ُْا تلٌذ خْاُذ ػذ
اگز .  اي داػتَ تاػيناطت کَ ُْاي خْب ّ پاکيشٍ

تايذ ُويؼَ در تخْاُين چٌيي ػِزي داػتَ تاػين 
ايي فکز تاػين کَ چطْر تايذ اًزژي را درطت 

ػِز طالن، ػِز تويش ّ سيثايي اطت   .هصزف کٌين
ُا، درختاى ّ گياُاى، ُوَ اس ُْاي پاکيشٍ کَ آدم

کٌٌذ ّ تزاي ُويي ُويؼَ طالن، آى اطتفادٍ هي
 .ػاداب ّ خٌذاى ُظتٌذ

 
 

  !َاي غيرديلتيراٌ سىگالخ تشکل
    ُ ٞبي غيطزِٚر  اعالع زاض٘س؟ چٙس زضنس        ٔطزْ چمسض اظ نكى

ٜ   NGOٔطزْ عجبضا    زا٘ٙس،  ب ٘ؿجت   ا٘س ٚ ٔفْٟٛ آٖ ضا ٔ      ضا قٙيس

ٖ  ثٝ فعبِيت   ٝ           ٞبي آ ٖ  ٞب آقٙب   زاض٘س؟ ٚ اظ زغسغ ٞب ٞبي آ

آٌبٞ  زاض٘س؟ قب س افطازي وٝ ٔؿئَٛ  ب عضٛ  ه نكىُ                  

ا٘س، نهٛض وٙٙس وٝ       ٞؿرٙس، چٖٛ ذٛزقبٖ زض ثغٗ ٔٛضٛع          

      ُ ٖ ٞب ٚ فعبِيت  زضنس ثعضٌ  اظ ٔطزْ ٘يع ثٝ نكى ٞب اقطاف  ٞبي آ

ُ      .  زاض٘س ٞب كبٖ وٕ  فبنّٝ ثٍيط٘س    ِٚ  ٕٞيٗ افطاز اٌط اظ نكى

قٛ٘س ٚ اظ ٔيبٖ ٔطزْ ٚ ٍ٘بٜ خبٔعٝ ثٝ ٔٛضٛع ثٍٙط٘س، ٔرٛخٝ ٔ              

       ٝ ٞبي ز ٍطي زاض٘س وٝ اظ خٙؽ             وٝ اوثط ت ٔطزْ زغسغ

 . ٞب ٘يؿتٞبي نكىُزغسغٝ

ٚخٛز ٔكىالا الرهبزي، اخرٕبع ، فطٍٞٙ  ٚ زض ٔٛاضزي حر          

ظٔب٘  .  ؾيبؾ ، خب   ثطاي نفىط ثٝ ٔؿبئُ ز ٍط ضا ٍ٘صاقرٝ اؾت       

             ٖ ٞب   وٝ لكط عريٕ  اظ خبٔعٝ ثٝ ز٘جبَ وؿت زضآٔس٘س، چٝ آ

      ٜ قبٖ ٞؿرٙس نب ثب قىٓ ذبِ  ؾط ثط         وٝ ثٝ فىط نبٔيٗ لٛا ذب٘ٛاز

       ٖ ذٛاٞٙس نعساز ٚ ٚؾعت      ٞب   وٝ ٔ    ثبِيٗ ٍ٘صاض٘س، ٚ چٝ آ

ٞبي ذٛز ضا افعا ف زٞٙس؛        ٚ الٞب ٚ ؾب ط ٔؿرمالا ٚ زاضا          

نفىط ٚ نعهت زض ٔٛضز لغع زضذربٖ ِٛ عاٖ ٚ ذطٌٛـ زضٜ،  ب              

ذكه قسٖ فالٖ نبالة ٚ ا٘مطاو ٘ؿُ  ٛظ ٚ ٌٛضذط ا طا٘                

ثؿيبضي اظ ٔطزْ ٞٙٛظ زض ثٙس ضفع                .  ثطا كبٖ ٔعٙب   ٘ساضز    

نٛا٘ٙس اي اظ ٔطزْ حر  ٕ٘      عسٜ.  احريبخبا اِٚيٝ ظ٘سٌ  ٞؿرٙس    

 ه ٚعسٜ قىٓ پط غصا ثرٛض٘س، ثطذ  ؾطپٙبٜ ٔٙبؾج  ٘ساض٘س ٚ              

نعسازي ٘يع أىب٘  ثطاي نفط ح ٚ ٔؿبفطا ٚ ؾب ط ٘يبظٞبي ثكطي            

نٛاٖ اظ ا ٗ الكبض ا٘رربض زاقت      ثب ا ٗ قطا ظ چٍٛ٘ٝ ٔ     .  ضا ٘ساض٘س 

وٝ زغسغٝ ٘بثٛزي ٔحيظ ظ ؿت ضا زاقرٝ ثبقٙس؟ ثس ٟ  اؾت وٝ           

افطازي ٞٓ  .  ثطاي ا ٟٙب ٔحيظ ظ ؿت  ه ٔٛضٛع فب٘رعي اؾت          

ضؾس،  ب اظ ٔٛضٛعبا    وٝ ثٝ لَٛ ٔعطٚف زؾركبٖ ثٝ زٞب٘كبٖ ٔ        

ٔجرال ثٝ ٔحيظ ظ ؿت ٚ عٛالت آٖ آٌبٞ  ٘ساض٘س ٚ  ب آٌبٞ                 

 . زاض٘س ٚ اعرمبز ٘ساض٘س

ضغٓ عّ .  وٓ ٘يؿرٙس افطازي وٝ اظ ٔضطاا ؾيٍبض اعالع زاض٘س           

ٞبي فكبض  ا ٙىٝ ؾبال٘ٝ ٞعاضاٖ ٘فط ثط اثط وكيسٖ ؾيٍبض ثٝ ثيٕبضي          

قٛ٘س، ِٚ  نعساز افطاز ؾيٍبضي      ذٖٛ، ؾىرٝ ٚ ؾطعبٖ ٔجرال ٔ        

چطا؟ چٖٛ ٔربؾفب٘ٝ ؾيٍبض ثبعث ثيٕبضي       !  زض حبَ افعا ف اؾت   

 عٙ  زض عٛال٘    .  نبثيط آٖ ثٝ نٛضا ٔضٕٗ اؾت     .  قٛزحبز ٕ٘  

ٞب ثٝ ؾيٍبض   قٛز ٚ ِصا ا٘رهبة ا ٗ ثيٕبضي     ٔسا ثبعث ثيٕبضي ٔ    

! ثطززض ٚالع ؾيٍبض ثب پٙجٝ ؾط ٔ         .  ثب قه ٚ نطز س ٕٞطاٜ اؾت       

قس، ٔؿّٕب ثٝ   اٌط فطز ثب وكيسٖ ؾيٍبض ثالفبنّٝ زچبض عبضضٝ ٔ         

وطز ٚ حبضط ثٝ اؾرعٕبَ آٖ         ٔضط ثٛزٖ ؾيٍبض اعرمبز پيسا ٔ         

نٛا٘س ا ٗ ٔٛضٛع زض ٔٛضز نرط ت ٔحيظ ظ ؿت ٘يع ٔ          .  قسٕ٘ 

ثٙبثطا ٗ حر  افطازي وٝ ٘ؿجت ثٝ نرط ت ٔحيظ            .  نبزق ثبقس 

ظ ؿت آٌبٞ  زاض٘س ٚ عٛالت آٖ ضا ٘يع لجَٛ زاض٘س، ٞٙٛظ                    

   . اعرمبزي ثٝ ثطٚظ فبخعٝ ٘ساض٘س

ٚخٛز حر  چٙس نس نكىُ غيطزِٚر  ظ ؿت ٔحيغ  وٝ اِجرٝ              

زضنس ظ بزي اظ آٟ٘ب غيطفعبِٙس ٚ  ب نعساز اعضب كبٖ اظ نعساز                

ٝ    اٍ٘كربٖ زؾت ندبٚظ ٕ٘        اي ٔب٘ٙس ا طاٖ چٝ       وٙس، زض خبٔع

ُ        نبثيطي ٔ   ٞب ٘يع  نٛا٘س زاقرٝ ثبقس؟ ٔضبفب ثٝ ا ٙىٝ اعضبي نكى

لجُ اظ ا ٙىٝ عضٛي اظ نكىُ ثبقٙس، عضٛ ا ٗ خبٔعٝ ثب ٕٞٝ                  

نعساز ظ بزي اظ اعضبي نكىُ      .  ٔكىالا ٚ ٔعضالا آٖ ٞؿرٙس     

وكٙس ٚ ٘ٝ ٚلت وبف  ثطاي فعبِيت       ٞب فمظ ٘بْ عضٛ ضا  سن ٔ       

عالٜٚ ثط ا ٗ، اظ    .  زاض٘س ٚ ٘ٝ اعالعبا وبف  ثطاي اقبعٝ ٚ ا٘ركبض         

ذٛز ٚ ٔٙبفع ذٛ ف ٌصقرٗ ٚ زض ذسٔت خبٔعٝ ثٛزٖ آٖ ٞٓ                

اي وٝ اغّت ٔطزْ ثٝ فىط ذٛزقبٖ         ثطٞٝ  -زض ا ٗ ثطٞٝ اظ ظٔبٖ       

ٞؿرٙس، حر  ثٝ ليٕت پب ٕبَ وطزٖ حك ز ٍطي ٚ  ب ثسنط اظ آٖ               

 .وبض ضاحر  ٘يؿت -$!#٘بثٛزي ٔٙبثع وكٛض

           ٝ ٌب٘  وٝ ثّحبػ    اِجرٝ زض ا ٗ ٔيبٖ ٞؿرٙس زضزٔٙساٖ ٚ زِؿٛذر

اقطاف  وٝ ثٝ ٔحيظ ظ ؿت ظذٓ ذٛضزٜ وكٛض زاض٘س، حر                  

     ٜ ِٚ  ثب ا ٗ نعساز ا٘سن،     !  ا٘سظ٘سٌ  ذٛز ضا ٚل  ٔٛضٛع وطز

     ً ا٘ساظي ٚ حر  نىفيط ٌبٜ     عسْ ٚخٛز أىب٘با ٚ ثسنط اظ آٖ ؾٙ
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يتىیوايچُيپێطکُضُيرێگايبانبٍگُگزوگیجادَ

صاوهشدَئایائێًَ.وییُسضارايَکُیاگًوذێک،لُ

دَسُلُکُ د21َی ُِدا، کُیان لُصار س

 ل55ُداویطتًاوی يوايچُگًوذ، کٍماسی ی

مُسُ بُرضیًی واچارن يکییُجادَریًان، خاکی

وُ لُقیزتاي خزاپتز خزاپ، صٌر ي ساڵپێص30کزاي

رضیًلُیکٍماسیيسُوايچُ!ن؟ئێستا،ِاتًيچٍبکُ

دیکُ بًياری بێبُصٌر پاضکُیطذا ي يتًيَش ملُ.

بُیُڵقُحُ طیىگُدا ي طیان ئاياییواساوذوی ی

کاکِێمه”کُيَيصاویاریاوُرێگایئُ،لُ“رگًڵچییُ”

مامٍستایقًتابخاوُ“صیضیعُ گًوذَ،یئُ، ٍِیبُي

لُیُ بُکێ عێضَ“وێًیداویطتًان بالکیکاک ،“ت

الپُدَتیُیاوذييیُگُ دیکُیُسَستمان، لُکی

ضیيمافخًرايیمزٌڤییبێبُیانساڵُراستاویدَ

 .“چیا”.يَیىُدَڵدَکًرد،ُِ

،  ػتزیه دێژاوی وايچُ دَ دييرَ  ک  لُ ؛ یُرگوڵچییه

ؿمال $اڵت کیلًيمتزی باکًيری رٌطُِ 70  يتًي لُ ڵژُ ُِ

دايێىی چیا   رؿیً، لُ ؿی ػُ بُ  ریًان، لُ ی ؿاری مُ#ؿزق

ػًڵتان “وايباوگی وای کێًی بُ پُ  کاوی ػااڵڵ ي لُ رصَ بُ

  ػاڵ پێؾ ئێؼتا لُ 60  م گًوذَ، وضی  بُ ئُ.  دایُ“تًي  ضَ ئُ

پێ    يََ “ڵباخی گُ”ي “  یی مُ تًيار ػُ”  ی ن ديي تایفُ الیُ

  ي وێًَ ، گًوذێ ، بُ ي وايچُ اڵم گًای  پێـتز لُ بُ.   ِێىزايَ

  ر کُ ی داویـتًاوی ئێؼتای گًڵچییُ صٌربُ.   بًيَ ُِ

اڵم  بُ. ریژه خُ  يَ ڵذاریُ ئاطَ  بُ  دا، ماڵُ بىُ 60ػه لُ  ک400ُ 

کاویان  ڵُ ساوذوی ئاطَ يَ ؿًێىی لُ  يَ، ٍِی جیاياصی تایفیُ  بُ

سگای  يَ لُ  لُ  ک بٍی وییُ یُ ڵی تایفُ ي ئاطَ  يَ تُ جیا کزدييَ

صٌر   ِا لُ ر يَ ُِ.  سیت يَ بلُ   دا ی دیژُ  کُ ڵی تایفُ ئاطَ

رچاي   یُ م جیاياصی تایفیُ يتی وێً ئايایی، ئُ ڵؼًيکُ ُِ

ي ديي  وێًان ئُ  يتٍ لُ کی ئُ ئاڵٍصیُ  يَ خًؿییُ  بُ.  کزێت دَ

  ي گًوذَ کًێؼتاوی بًيوی ئُ.   ي وێًاویان باؿُ  بًيَ دا وُ تایفُ

ج   ِێضی ویـتُ ، خاڵی بُ# سگُ يَ لُ$ی ئاي ي ئاڵف رچايَ ي ػُ

وذی ؿار  وايَ  ر ديير بًيویان لُ راوبُ بُ  لُ  ڵژُ، ي خُ بًيوی ئُ

کاوی  کێًَ  گـتی ي، لُ  بُ  ي وايچُ لُ.   کاویاوذایُ ؿیُ ي بێبُ

. ت، ِیچ دارػتاوێ  وابیىزێت تایبُ  ر بُ ئايایی گًڵچییُ 

ي چیا ي  ک لُ کێًیُ  ڵُ يێ  یا ئاطَ کُ  تاقُ  يَ داخُ الم بُ بُ

.  بًيَ کان رصگاری وُ ػتی رايچیُ دَ   لُ  رصاوُ بُ  ؿاخُ

مذان،  یىاڵ، ئاڵی ُِ ر؛ تُ ری گًڵچییُ يرييبُ کاوی دَ گًوذَ

  ریان لُ ؽ گًڵچییُ ي کێًاوُ ، تاصايا ي ئُ یذٌڵ، ػٍفی بلُ مُ

صارمێزگ،  تًي، ُِ  ضَ ػًڵتان ئُ:   بزیتیه لُ  ئامێض گزتًيَ

میتزی الی  100 لُ.  ؽ وی، ػادق ئايا ي کاوی چايسَ يَ رَ دَ

ي ي  يرَ يتێژی صٌر گُ ؿژُ ر، ئُ طييريی ئايایی گًڵچییُ

  گزييپُ  ، کُ ی لێیُ“دێً  کًوُ”وێً   ماؿایی بُ تُ

روجی  ػُ  يَ داخُ  اڵم بُ ، بُ رداویان کزدييَ کان ػُ ياوُ ؿاخُ

وذ  رچُ ؛ ُِ ي گًوذَ ڵژی ئُ طیاوی خُ  ت بُ بارَ ػُ.  ت  درايَ وُ

ٍِی کًێؼتاوی بًين ي   ر، بُ داویـتًاوی گًڵچییُ

یان  يَ ی ئايی خًاردوُ بًای  کێـُ ی ئايی صٌر، دَ رچايَ ػُ

ٍِی   بُ  صياڵڵُ  ي ئايَ ئُ  خابه اڵم مُ ت، بُ بًایُ وُ

کاتی   رپزػان لُ ًِی داویـتًان ي بُ می ي ػُ رخُ متُ کُ

ػاڵی   الی طييريی ئايایی لُ  لُ#  عی ئاي وبُ مُ$ػاص کزدوی 

ي ي  ؿُ  کان ي لُ خاوًيَ  گاتُ می دَ کُ  ، صٌر ب1385ُ

ی مااڵوذا  کًوتًير ي لًيلُ  ک کاتظمێز ئاي لُ ویا یُ رٌطێژذا تُ

رچی  گُ یی وێً گًوذ، ئُ باری پاک ي پًختُ  لُ.  سێت گُ دَ

يڵ  تژێؾ صٌر ُِ حمُ ت طواوی صَ تایبُ  ي دن، بُ ڵژی ئُ خُ

یان  کُ کان، گًوذَ ی صبڵُ يَ گؼ  ي کٍ کزدوُ  بُ  ن کُ دَ دَ

 -ی پرۆژٍچًيوی  وُ  سێًَ ر بُ بُ  اڵم لُ خايێه رابگزن، بُ
  ي گًوذَ یی پێًیؼت لُ ، پاک ي پًختُ طرح ُادی

وێً کٍالوی ئاياییذا   سٌی مااڵن بُ ئايَ  بٍ ومًيوُ.  وابیىزێت

می  وێً چُ   سطێتُ کاویؾ دَ ػتُ ي صێزئابی ئايدَ  يَ درێتُ ر دَ بُ

. بێت س دَ دا تێپُ ساػتی دێژُ وايَ  بُ  اڵی ئايایی کُ رئايَ ػُ

ي   ػت ي ؿیاکُ مًي صبڵ ي صێزابی ئايدَ ُِ  کُ  مُ ي چُ ئُ

وێًی،   سطێتُ مًي رٌطێ  دَ کاوی ئايایی، ُِ ڵُ یىی ئاطَ پُ

کی  مًي واپاکییُ خٍؿیه ي ُِ یی ي وُ ی ئالًيدَ رچايَ ػُ

رپزػان  بُ  داویـتًيان ي وُ  يَ، وُ داخُ  بُ  کُ  رَ، گًڵچییُ

ی  ي گًوذَ ي طیاوی ئُ  ساػتی طیىگُ و  ي بُ گًێی وادَ

کی  رَ ی ػُ گزفت ي کێـُ.   ين کزدييَ واؿیزیه ي قیضَ

بًيوی  ر، وُ ت گًڵچییُ تایبُ  رؿیً ي کٍماػی، بُ ی ػُ وايچُ

 20يدای  مُ  جٍرێ  کُ  بُ.   ي رێگايباوی باؿُ  جادَ

میىی بًيع،   ر، بُ تا گًڵچییُ  رَ يَ دێی جاوُ کیلًمتزی ؿارَ

  ری صٌری لُ کاریگُ  یُ م کێـُ ئُ!!  وێت خایُ کاتظمێز د1/5َ

ت  تایبُ  کاوذا، بُ مًي بًارَ ُِ  وذن لُ ػُ وُ ؿُ  ی گُ ر رادَ ػُ

.    بًيَ  ي گًوذَ ياری ي طیاوی ؿارػتاوی ئُ ی خًێىذَ رادَ

  لُ  وذَ ي گُ ئُ.   ویُ مُ ر، ػًيتُ ی گًڵچییُ دیژُ  کی یُ کێـُ

وی،  رمای درێظخایُ فز ي ػُ ر کًێؼتاوی بًين ي بُ بُ

  ک لُ یُ ماڵُ ر بىُ بٍ ُِ.   وی صٌرَ مُ ػًيتُ  پێًیؼتی بُ

ي  می ئُ ر کُ بُ  لُ   .يت دابیه کزايَ لیتز وُ 220ماوگێژذا،

  پاڵُ ریتی کٍن، تُ وُ  ڵژی  ئايایی واچارن بُ خُ  ، یُ رادَ

رما ي بٍ وان ي چێـت  رصی ػُ يَ  ، لُ ػًيتاوذوی  بپێظن ي بُ

ي  وای ئُ پُ  لُ.  ن ر بژُ ػُ کزدن، گزفتی خٍیان چارَ

ي   رقی بٍ کێـزايَ بُ 1374ػاڵی   ر، لُ دا گًڵچییُ ؿیاوُ بێبُ

. فًين لُ ن تُ خايَ  تُ کان بًيوُ مًي ماڵُ دا 1384ُِػاڵی   لُ

ک  ریًاوذا، يَ چارتی ئیذاری مُ  ر لُ وذ گًڵچییُ رچُ ُِ

واػزێت،  دَ#  مزکضدِؼتان$  ي وايچُ کاوی ئُ وذی گًوذَ وايَ

وگی،  رُِ رێژی بێّذاؿتی، پضیـژی، فُ وتُ اڵم ِیچ ػُ بُ

کی  یُ ػُ درَ ویا مُ تُ.   ل  وییُ.....  رصؿی ي تی، يَ اڵیُ کٍمُ

ػاڵ  20م  الوی کُ ي،  یُ  قًتابی ُِ 33  ، کُ تایی لێیُ رَ ػُ

يؽ ي  ر داسييخاي ي ب  حُ ک ُِ ي وُ  يَ تُ پێؾ ئێؼتا کزايَ

سی  ي پێژی مامٍػتاؿی بٍ دابیه   ڵژًي بُ ، بُ یُ رَ بُ

يارتزیه  خًێىذَ وُ  ک  لُ یُ  م گًوذَ، ر بٍی  ئُ ُِ.  واکزێت

ت  تایبُ  کاوی، بُ ی صٌری مىذاڵُ ي صيربُ  یُ کاوی وايچُ گًوذَ

بًيوی  ر وُ بُ  تایی، لُ رَ ياي کزدوی قٍوا ی ػُ ديای تُ

ر  یان ي، ُِ کُ ئاياییُ  لُ#  راِىمایی$وذی ی وايَ خًێىذوگُ

ماڵُ بٍ ؿًاوی  ختی بىُ ػت کًرتی ي صَ ِا دَ يَ

ی  ؿێًَ.  به ؽ دَ خًێىذن واًِمێذ ي بێبُ  لُ   کاویان، ڵُ ئاطَ

دان ػاڵ  ک ػُ ر، يَ ی گًڵچییُ رَ ي خاوًيبُ  يَ ماڵ کزدوُ

  کاڵُ  ل ي خـتُ رد ي دار ي صَ قًس ي بُ  ي لُ  پێؾ ئێؼتایُ

  ی ئاػه لُ رَ کٍوُ وجُ پُ  لُ  جگُ.  گزن ر دَ ڵ  يَ کُ

ک؛  لێژی ئیمشٌطی يَ ل ي پُ مااڵوذا، ِیچ کُ  بشی  لُ

  کان کُ خاوًيَ.  کار واِێىزێت بُ..  ئاجٍر ي ػمىت ي ئاػه ي

ي   رصٌک ي کٍن ي داسييخاين، ديي وٍّمیُ یان لُ صٌربُ

ؽ بٍ داویـتىی خێضان  يَ رَ ڵ ي ػُ وٍّمی خًار بٍ ئاطَ

ػت ي  کان ئايدَ ماڵُ وذ بىُ رچُ ُِ.  ِێىزێت کار دَ بُ

  اڵم  لُ ، بُ دا بٍ خٍیان دابیه کزدييَ ي خاوًياوُ مامییان لُ حُ

ي، صٌرتز   ڵذاریُ ئاطَ  ي گًوذَ کی ئُ رَ ی ػُ ی پیـُ يَ ر ئُ بُ

ڵ ي خێضان  ڵی ؿًێىی ئاطَ ، تێژُ ڵی لێیُ ر ئاطَ ػُ 5000  لُ

ڵژی  خُ.   ی داویـتًاوُ یی ي پیغ کزدوی طیىگُ ٍِی ئالًيدَ

. ریژه خُ  يَ کـت ي کاڵ ي باخذاریُ  م بُ ر، صٌر کُ گًڵچییُ

ي  م ي ئايی ئُ کان ي چُ دايێىی کێًَ  کُ  کاتێژذایُ  لُ  مُ ئُ

می باؿی کـت ي کاڵی ي باخذاری ي  رُِ تًاوێت بُ دَ  وايچُ

م  پێی ئُ  بُ.   يَ يێتُ ت باخی گًێضی ل  بژُ تایبُ  بُ

ػتمان،  ردَ بُ  يتُ کُ  يَ ي گًوذَ ی ئُ بارَ  لُ  کُ  صاویاریاوُ

  ؽ ي بُ بێبُ  گًوذَ  ک  لُ ر یُ گٍڵچییُ  يت کُ رکُ بٍمان دَ

  ي پێًیؼتی بُ  ي گزفتی صٌرَ  ي کێـُ  یُ کاوی وايچُ جێمايَ

ي   ي قًتابخاوُ  ت جادَ تایبُ  بُ.   یُ ک ُِ یُ يَ ئايسداوُ

  ی پێًیؼتی بُ کُ يَ می ئايی خًاردوُ وی ي کُ مُ ػًيتُ

     .یُ ُِ  يَ رپزػاوُ ن بُ الیُ  ری خێزا لُ ػُ چارَ

   صیضی ؛ ِێمه عُ يَ ػپاػُ  بُ

 (8)ریٌان  ی مو کانی ناًچو گٌنده  پارێسی لو  ژینگو”
*ر گْڵچ  َی گًْذی  ًاساًذًی ژیاى ّ ژیٌگَ*        

 اًزژي ّ ػِز ها  

ػِز ها هثل خاًَ هاطت، ُوَ ها دّطت دارين 
ُوَ .  ػِزي پاکيشٍ، قؼٌگ ّ تواػايي داػتَ تاػين

ُاي ػِز ُا يا پارکدّطت دارين ّقتي در خياتاى
ُا، اس آطواى سًين اس تْي خْع گلخْد قذم هي

ُيچ .  ُا لذت تثزينآتي ّ اس آب پاکيشٍ فْارٍ
خْاُذ ػِز خْد را کثيف ّ آلْدٍ کض دلغ ًوي

گْيٌذ راطتي فکز کزدٍ ايذ، چزا تعضيِا هي  .تثيٌذ
ُْاي ػِز آلْدٍ ػذٍ اطت؟ راطتي چَ چيشي 
تيؼتز اس ُوَ ُْا را آلْدٍ هي کٌذ؟ ػايذ تگْييذ 

ػايذ .  کٌٌذُايي کَ دّد هيخْدرُّا ّ کاهيْى
ُا ّ کارخاًَ ُن تگْييذ دّدي کَ اس دّدکغ خاًَ

ُوَ ايٌِا درطت اطت، اها تِتز .  آيذُا تيزّى هي
اطت تگْيين کَ چيشي کَ ُْا را تيؼتز اس ُز چيش 

ُوَ   .کٌذ، هصزف ًادرطت اًزژي اطتآلْدٍ هي
اًزژي چيشي اطت کَ .  ػٌاطينها اًزژي را هي

قذرت حزکت ّ اًجام کارُا را تَ ّجْد هي 
ُايي را کَ در ػِز يا در اطزاف کارخاًَ.  آّرد

ػِزُا هي تيٌين، ّطايل هْرد ًياس ها هثل لْاسم 
ُا ّ چيشُاي ديگز را هي خاًگي، هْاد غذايي، لثاص

کَ کار کٌٌذ يا ُا ُوَ تزاي آىايي کارخاًَ.  طاسًذ
کٌٌذ يا اس ًفت ّ گاس، در اس تزق اطتفادٍ هي

ُا ّ تذّى طزهاي هذرطَ ُن، تذّى ًْر الهپ
تْاًين تَ کْلز ّ گزهاي تخاري ّ ػْفاژ، ًوي

تيٌين کَ ُوَ جا، پض هي.  راحتي درص تخْاًين
کٌذ کَ تِتز ّ راحت تز اًزژي تَ ها کوک هي

داًيذ چزا گفتين، هصزف اها آيا هي.  سًذگي کٌين
ًادرطت اًزژي علت اصلي آلْدگي ُْاطت؟ 
ػايذ تِتز تاػذ اّل تگْيين هصزف درطت اًزژي 
چگًَْ تايذ تاػذ؟ هصزف درطت اًزژي يعٌي آى 
کَ اًزژي را تا ّطايل طالن، در هْقع ًياس ّ فقط 

ُز .  تَ اًذاسٍ اي کَ احتياج دارين هصزف کٌين
اًذاسٍ اًزژي تيؼتزي هصزف کٌين ُْا ُن آلْدٍ 

تْاًين در تز هي ػْد، پض تِتز اطت ُز قذر هي
دليل اصلي   .هصزف اًزژي صزفَ جْيي کٌين

. آلْدگي ُْا، طْساًذى ًفت، تٌشيي ّ گاس اطت
تْاًين اس ًفت ّ گاس اطتفادٍ ًکٌين؟ ًَ، آيا هي

ُا احتياج چْى تزاي ُوَ کارُايواى تَ ايي اًزژي
ػايذ فکز کٌيذ کَ تزق، هثل ًفت ّ گاس   .  دارين

تْاًين ًوي طْسد، پض ُز چقذر کَ تخْاُين هي
اها .  ػْدتزق هصزف کٌين ّ ُْا ُن آلْدٍ ًوي

داًيذ تزق کجا ّ آيا هي.  ايي فکز درطت ًيظت
چگًَْ تَ دطت هي آيذ؟ در کارخاًَ ُايي کَ تَ 

داًيذ تزاي تْليذ ّ آيا هي.  گْيٌذآًِا ًيزّگاٍ هي
ُا تَ چَ چيشي ًياس دارًذ؟ تلَ تزق، ايي ًيزّگاٍ

تْاًيذ تگْييذ آيا هي.  درطت گفتيذ، تَ ًفت ّ گاس
اگز اس   چطْر تايذ تزق کوتزي هصزف کٌين؟

ُا ُاي تزقي درطت ّ ٌُگاهي کَ تَ آىدطتگاٍ
ًياس دارين اطتفادٍ کٌين، هصزف اًزژي کوتز    

اگز درب يخچال را سياد ّ تذّى  ًهثال.  هي ػْد

علت تاس ّ تظتَ ًکٌين ّ يا ٌُگاهي کَ تلْيشيْى 
کٌين آى را خاهْع کٌين ّ يا ّقتي اس ًگاٍ ًوي

ُا را خاهْع کٌين، رّين چزاغاتاق تيزّى هي
آيا هي تْاًيذ تگْييذ   .ػْدهصزف اًزژي کن هي

ّقتي   چطْر تايذ ًفت ّ گاس کوتزي هصزف کٌين؟
ُايي را هي تيٌين کَ در ػِز قذم هي سًين هاػيي

دّد هي  کٌٌذ، هي داًيذ چزا؟ تزاي ايٌکَ خْب اس 
اگز ُوَ هزدم اس .  ػْدُا ًگِذاري ًويآى

خْدرُّايؼاى خْب ًگِذاري ّ هْاظثت کٌٌذ ّ 
هْتْر آى را هزتة تعويز ّ تٌظين کٌٌذ ديگز 

ػْد ّ ُْاي ػِز ها دّدي اس آى خارج ًوي
ُا هي تْاًٌذ کوتز آيا کارخاًَ  .آلْدٍ ًخْاُذ ػذ

ُا ّ در ُز کارخاًَ دطتگاٍ   ُْا را آلْدٍ کٌٌذ؟
ُا ُاي سيادي کار هي کٌٌذ کَ تيؼتز آىهاػيي

اگز اس ايي دطتگاٍ .  ًفت ّ گاس هصزف هي کٌٌذ
خْب ًگِذاري ػْد ّ ُز ّقت خزاب هي ػًْذ، 

ُا ُن اًزژي کوتزي خْب تعويز ػًْذ، آى
هصزف هي کٌٌذ ّ ُن دّد کوتزي اس دّدکؼِاي 

ػِز طالن، ػِزي .  کارخاًَ تَ ُْا تلٌذ خْاُذ ػذ
اگز .  اي داػتَ تاػيناطت کَ ُْاي خْب ّ پاکيشٍ

تايذ ُويؼَ در تخْاُين چٌيي ػِزي داػتَ تاػين 
ايي فکز تاػين کَ چطْر تايذ اًزژي را درطت 

ػِز طالن، ػِز تويش ّ سيثايي اطت   .هصزف کٌين
ُا، درختاى ّ گياُاى، ُوَ اس ُْاي پاکيشٍ کَ آدم

کٌٌذ ّ تزاي ُويي ُويؼَ طالن، آى اطتفادٍ هي
 .ػاداب ّ خٌذاى ُظتٌذ

 
 

  !َاي غيرديلتيراٌ سىگالخ تشکل
    ُ ٞبي غيطزِٚر  اعالع زاض٘س؟ چٙس زضنس        ٔطزْ چمسض اظ نكى

ٜ   NGOٔطزْ عجبضا    زا٘ٙس،  ب ٘ؿجت   ا٘س ٚ ٔفْٟٛ آٖ ضا ٔ      ضا قٙيس

ٖ  ثٝ فعبِيت   ٝ           ٞبي آ ٖ  ٞب آقٙب   زاض٘س؟ ٚ اظ زغسغ ٞب ٞبي آ

آٌبٞ  زاض٘س؟ قب س افطازي وٝ ٔؿئَٛ  ب عضٛ  ه نكىُ                  

ا٘س، نهٛض وٙٙس وٝ       ٞؿرٙس، چٖٛ ذٛزقبٖ زض ثغٗ ٔٛضٛع          

      ُ ٖ ٞب ٚ فعبِيت  زضنس ثعضٌ  اظ ٔطزْ ٘يع ثٝ نكى ٞب اقطاف  ٞبي آ

ُ      .  زاض٘س ٞب كبٖ وٕ  فبنّٝ ثٍيط٘س    ِٚ  ٕٞيٗ افطاز اٌط اظ نكى

قٛ٘س ٚ اظ ٔيبٖ ٔطزْ ٚ ٍ٘بٜ خبٔعٝ ثٝ ٔٛضٛع ثٍٙط٘س، ٔرٛخٝ ٔ              

       ٝ ٞبي ز ٍطي زاض٘س وٝ اظ خٙؽ             وٝ اوثط ت ٔطزْ زغسغ

 . ٞب ٘يؿتٞبي نكىُزغسغٝ

ٚخٛز ٔكىالا الرهبزي، اخرٕبع ، فطٍٞٙ  ٚ زض ٔٛاضزي حر          

ظٔب٘  .  ؾيبؾ ، خب   ثطاي نفىط ثٝ ٔؿبئُ ز ٍط ضا ٍ٘صاقرٝ اؾت       

             ٖ ٞب   وٝ لكط عريٕ  اظ خبٔعٝ ثٝ ز٘جبَ وؿت زضآٔس٘س، چٝ آ

      ٜ قبٖ ٞؿرٙس نب ثب قىٓ ذبِ  ؾط ثط         وٝ ثٝ فىط نبٔيٗ لٛا ذب٘ٛاز

       ٖ ذٛاٞٙس نعساز ٚ ٚؾعت      ٞب   وٝ ٔ    ثبِيٗ ٍ٘صاض٘س، ٚ چٝ آ

ٞبي ذٛز ضا افعا ف زٞٙس؛        ٚ الٞب ٚ ؾب ط ٔؿرمالا ٚ زاضا          

نفىط ٚ نعهت زض ٔٛضز لغع زضذربٖ ِٛ عاٖ ٚ ذطٌٛـ زضٜ،  ب              

ذكه قسٖ فالٖ نبالة ٚ ا٘مطاو ٘ؿُ  ٛظ ٚ ٌٛضذط ا طا٘                

ثؿيبضي اظ ٔطزْ ٞٙٛظ زض ثٙس ضفع                .  ثطا كبٖ ٔعٙب   ٘ساضز    

نٛا٘ٙس اي اظ ٔطزْ حر  ٕ٘      عسٜ.  احريبخبا اِٚيٝ ظ٘سٌ  ٞؿرٙس    

 ه ٚعسٜ قىٓ پط غصا ثرٛض٘س، ثطذ  ؾطپٙبٜ ٔٙبؾج  ٘ساض٘س ٚ              

نعسازي ٘يع أىب٘  ثطاي نفط ح ٚ ٔؿبفطا ٚ ؾب ط ٘يبظٞبي ثكطي            

نٛاٖ اظ ا ٗ الكبض ا٘رربض زاقت      ثب ا ٗ قطا ظ چٍٛ٘ٝ ٔ     .  ضا ٘ساض٘س 

وٝ زغسغٝ ٘بثٛزي ٔحيظ ظ ؿت ضا زاقرٝ ثبقٙس؟ ثس ٟ  اؾت وٝ           

افطازي ٞٓ  .  ثطاي ا ٟٙب ٔحيظ ظ ؿت  ه ٔٛضٛع فب٘رعي اؾت          

ضؾس،  ب اظ ٔٛضٛعبا    وٝ ثٝ لَٛ ٔعطٚف زؾركبٖ ثٝ زٞب٘كبٖ ٔ        

ٔجرال ثٝ ٔحيظ ظ ؿت ٚ عٛالت آٖ آٌبٞ  ٘ساض٘س ٚ  ب آٌبٞ                 

 . زاض٘س ٚ اعرمبز ٘ساض٘س

ضغٓ عّ .  وٓ ٘يؿرٙس افطازي وٝ اظ ٔضطاا ؾيٍبض اعالع زاض٘س           

ٞبي فكبض  ا ٙىٝ ؾبال٘ٝ ٞعاضاٖ ٘فط ثط اثط وكيسٖ ؾيٍبض ثٝ ثيٕبضي          

قٛ٘س، ِٚ  نعساز افطاز ؾيٍبضي      ذٖٛ، ؾىرٝ ٚ ؾطعبٖ ٔجرال ٔ        

چطا؟ چٖٛ ٔربؾفب٘ٝ ؾيٍبض ثبعث ثيٕبضي       !  زض حبَ افعا ف اؾت   

 عٙ  زض عٛال٘    .  نبثيط آٖ ثٝ نٛضا ٔضٕٗ اؾت     .  قٛزحبز ٕ٘  

ٞب ثٝ ؾيٍبض   قٛز ٚ ِصا ا٘رهبة ا ٗ ثيٕبضي     ٔسا ثبعث ثيٕبضي ٔ    

! ثطززض ٚالع ؾيٍبض ثب پٙجٝ ؾط ٔ         .  ثب قه ٚ نطز س ٕٞطاٜ اؾت       

قس، ٔؿّٕب ثٝ   اٌط فطز ثب وكيسٖ ؾيٍبض ثالفبنّٝ زچبض عبضضٝ ٔ         

وطز ٚ حبضط ثٝ اؾرعٕبَ آٖ         ٔضط ثٛزٖ ؾيٍبض اعرمبز پيسا ٔ         

نٛا٘س ا ٗ ٔٛضٛع زض ٔٛضز نرط ت ٔحيظ ظ ؿت ٘يع ٔ          .  قسٕ٘ 

ثٙبثطا ٗ حر  افطازي وٝ ٘ؿجت ثٝ نرط ت ٔحيظ            .  نبزق ثبقس 

ظ ؿت آٌبٞ  زاض٘س ٚ عٛالت آٖ ضا ٘يع لجَٛ زاض٘س، ٞٙٛظ                    

   . اعرمبزي ثٝ ثطٚظ فبخعٝ ٘ساض٘س

ٚخٛز حر  چٙس نس نكىُ غيطزِٚر  ظ ؿت ٔحيغ  وٝ اِجرٝ              

زضنس ظ بزي اظ آٟ٘ب غيطفعبِٙس ٚ  ب نعساز اعضب كبٖ اظ نعساز                

ٝ    اٍ٘كربٖ زؾت ندبٚظ ٕ٘        اي ٔب٘ٙس ا طاٖ چٝ       وٙس، زض خبٔع

ُ        نبثيطي ٔ   ٞب ٘يع  نٛا٘س زاقرٝ ثبقس؟ ٔضبفب ثٝ ا ٙىٝ اعضبي نكى

لجُ اظ ا ٙىٝ عضٛي اظ نكىُ ثبقٙس، عضٛ ا ٗ خبٔعٝ ثب ٕٞٝ                  

نعساز ظ بزي اظ اعضبي نكىُ      .  ٔكىالا ٚ ٔعضالا آٖ ٞؿرٙس     

وكٙس ٚ ٘ٝ ٚلت وبف  ثطاي فعبِيت       ٞب فمظ ٘بْ عضٛ ضا  سن ٔ       

عالٜٚ ثط ا ٗ، اظ    .  زاض٘س ٚ ٘ٝ اعالعبا وبف  ثطاي اقبعٝ ٚ ا٘ركبض         

ذٛز ٚ ٔٙبفع ذٛ ف ٌصقرٗ ٚ زض ذسٔت خبٔعٝ ثٛزٖ آٖ ٞٓ                

اي وٝ اغّت ٔطزْ ثٝ فىط ذٛزقبٖ         ثطٞٝ  -زض ا ٗ ثطٞٝ اظ ظٔبٖ       

ٞؿرٙس، حر  ثٝ ليٕت پب ٕبَ وطزٖ حك ز ٍطي ٚ  ب ثسنط اظ آٖ               

 .وبض ضاحر  ٘يؿت -$!#٘بثٛزي ٔٙبثع وكٛض

           ٝ ٌب٘  وٝ ثّحبػ    اِجرٝ زض ا ٗ ٔيبٖ ٞؿرٙس زضزٔٙساٖ ٚ زِؿٛذر

اقطاف  وٝ ثٝ ٔحيظ ظ ؿت ظذٓ ذٛضزٜ وكٛض زاض٘س، حر                  

     ٜ ِٚ  ثب ا ٗ نعساز ا٘سن،     !  ا٘سظ٘سٌ  ذٛز ضا ٚل  ٔٛضٛع وطز

     ً ا٘ساظي ٚ حر  نىفيط ٌبٜ     عسْ ٚخٛز أىب٘با ٚ ثسنط اظ آٖ ؾٙ

نٛاٖ ثٝ آٌبٞؿبظي    ٚ ثيٍبٜ ٔؿئِٛيٗ ٔحرطْ زِٚر ، چٍٛ٘ٝ ٔ           

   خبٔعٝ ٘ؿجت ثٝ ٔطي نسض د  ظ٘سٌ ، أيس زاقت؟

 <اظ ٚثالي  ثطٌطفرٝ
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 ي ثسق ٍ شسکت گبش هسيَاىهصبحجِ اختصبصي چيب ثب هسئَالى ادازُ

 .ٕٞطاٜ زاضز  ٚ ذؿبضاا ٔبِ  ضا ثطاي ز ٍط قٟطٚ٘ساٖ ثٝ  افت قجىٝ

-    ٝ ٝ       قب عبن  زض ٔٛضز ا ٙى ٜ   اٌط زض ٔحّ ي غيطٔدبظ اظ ثطق     اي اؾرفبز

  ٝ ي ثطق ٔهطف  غيطٔدبظ ثغٛض ٔؿبٚي ثط ذب٘ٛاضٞبي          نٛضا ٌيطز، ٞع ٙ

قٛز ٚخٛز زاضز آ ب چٙيٗ قب عبن        زاضاي وٙرٛض ٚ أريبظ ثطق نمؿيٓ ٔ        

 نحت زاضز؟

ي ثطق    ا٘ساظٜ    ثٝ    چٙيٗ قب عبن  نحت ٘ساضز، ٞط ذب٘ٛازٜ :آلبي گسجي

 ٝ ٝ اظ ضٚي وٙرٛض ٔٙعَ ثجت ٔ           ٔهطف  و وٙس ٚ  پطزاذت ٔ      قٛز ٞع ٙ

ٝ     اضبفٝ ٝ     ٔهطف  ٔحّ ٝ   ٞيچ ٞع ٙ أب زض ضٚؾربٞب   .  ٕ٘ب سآٟ٘ب ٚاضز ٕ٘       اي ث

 .چٙيٗ چيعي ٚخٛز زاضز

 ثبقس ؟زض حبَ حبضط قٟطؾربٖ ٔط ٛاٖ زاضاي چٙس ٘يطٌٚبٜ ثطق ٔ -

  قٟطؾربٖ زاضاي  ه ٘يطٌٚبٜ زض ٘عز ى  ضٚؾربي ثطلّعٝ :آلبي گسجي

 ٔ ٝ زض حبَ حبضط ٔكغَٛ احساث ٘يطٌٚبٜ ز ٍطي ٘عز ه                 ثبقس و

 .ثبقسٔ  هز قٝ ضٚؾربي ضٜ

آ ب زض ؾغح قٟطؾربٖ، وٕجٛز ثطق زاض ٓ  ب احرٕبَ ذبٔٛق  ٚخٛز                -

 زاضز ؟

ٝ        :آلبي گسجي  ، ٍٔط زض ؾبعبا پط       ا ٓ  نب ثحبَ ٞيچ وٕجٛزي ٘ساقر

 .ثبقسآٟ٘ٓ آ٘  ٔ   قٛز وٌٝبٞ  اٚلبا ثبعث ذبٔٛق  ٔ   ٔهطف وٝ

 قٛز؟أريبظ ثطق ٚاٌصاض ٔ   ٞبي آة اعطاف زض بچٝچبٜ  آ ب ثٝ-

ٝ   :آلبي گسجي  ٜ     لجال ث ٝ نٕبْ چب ٝ     ٞب   و ٜ زاضاي پطٚا٘ ثطزاضي   ي ثٟط

   ٝ أب أؿبَ   .  قسي أٛض آة زاقرٙس أريبظ ٚاٌصاض ٔ            ثٛز٘س ٚ نب يس 

      ٝ ي ثٟطثطزاضي ٚ نب يس ٝ أٛض آة ثب س              ٔرمبضيبٖ ثدع زاقرٗ پطٚا٘

 .   ثبقٙس  ي خٟبز وكبٚضظي ضا ٘يع زاقرٝ نب يس ٝ

 ٞب   زاض س؟ نٛنيٝ  خٛ   زض ٔهطف ثطق چٝ  زض ٔٛضز نطفٝ-

زض ؾبعبا اٚج ٔهطف ثطق، اظ ٚؾب ُ پط ٔهطف             %  :آلبي گسجي 

 .ٕ٘ٙبئيٓ  اؾرفبزٜ

ٝ   اظ الٔپ % ٝ خبي الٔپ     ٞبي وٓ ٔهطف ث ٜ   ٞبي ضقر وٙيٓ ظ طا      اي اؾرفبز

ٝ    64ا٘طغي ٔهطف  الٔپ وٓ ٔهطف حسٚز        اي ٚ عٕط     زضنس الٔپ ضقر

 .اي اؾت ثطاثط الٔپ ضقرٝ >آٖ 

  .يٓ ٞبي اضبف  ضا ذبٔٛـ ٕ٘بالٔپ%

%  ٝ ٝ     يٕ٘ب    اؾرفبزٜ    اظ چطاغ ٔغبِع ٘ٛض ٔرٕطوع احريبج       ثٝ    ٓ زض ٔٛالع  و

 .خبي ضٚقٗ وطزٖ نٕبْ ٔحيظ  زاض ٓ ثٝ

ٞبي ِٛؾرط اظ وّيس زٚپُ       ثطاي خٌّٛيطي اظ ضٚقٗ قسٖ نٕبْ الٔپ         %

 .ٞب ضا ذبٔٛـ وٙيٓوٙيٓ نب زض نٛضا عسْ ٘يبظ ٘يٕ  اظ آٖ  اؾرفبزٜ

%   ٜ ٜ     ثب وٙبض ظزٖ پطز ٝ   ٚ وطوط خبي ضٚقٗ وطزٖ الٔپ اظ ضٚقٙب             ٞب ث

 .عجيع  ضٚظ ثٟطٔٙس قٛ ٓ

ٖ ٞب ٚ حجبة  الٔپ% ٝ    :ٞب ضا ٞط    ٞبي آ خٟت ا٘عىبؼ ٚ نبثف        ٔبٜ  ىجبض ث

 . ٘ٛض ثيكرط، نٕيع وٙيٓ

 .ٞبي ٌطٔب ك  ضا پب يٗ ثيبٚض ٓي ؾيؿرٓ ٍٞٙبْ ذطٚج اظ ٔٙعَ زضخٝ%

 ثطچؿپ ا٘طغي چيؿت؟-

ثط ضٚي ٚؾب ُ ٔهطف   اي اؾت وٝ ثطچؿپ ا٘طغي ٘كب٘ٝ :آلبي گسجي

ٜ    ي ا٘طغي اِهبق ٔ       وٙٙسٜ ضا ثب ٔيعاٖ وبضا   ٚ           قٛز ٚ ٔهطف وٙٙس

   ٝ ٝ  .  وٙسآقٙب ٔ      ٔهطف ا٘طغي آٖ ٚؾيّ اظ چٙس پيىبٖ  ب        ا ٗ ثطچؿپ و

ٜ     قبذهٝ ً   نكىيُ قس ٝ   ، ض٘ ٖ        ٞبي ٔررّف  زاضز و ٞب ضٚي ٞط  ه اظ آ

ٜ   Gنب      A ه حطف النيٗ اظ ٔثال       ٞط حطف ٚ ٞط پيىبٖ     .  اؾت    زضج قس

  ٝ ٘كبٍ٘ط    Aحطف   .  اي اظ ٔهطف ا٘طغي زؾرٍبٜ اؾت             ٘كبٍ٘ط زضخ

٘كبٍ٘ط  Gوٕرط ٗ ٔيعاٖ ٔهطف ا٘طغي ٚ ثيكرط ٗ ؾغح وبضا   ٚ حطف 

 .ثيكرط ٗ ٔيعاٖ ٔهطف ا٘طغي ٚ وٕرط ٗ ؾغح وبضا   زؾرٍبٜ اؾت

ٝ      أطٚظ، ٘ٝ ثحث ا٘طغي زض خيٟيبٖ اظ             نٟٙب زض ا يطاٖ وي
ٔيطزْ      ٔٛضٛعبا ثؿيبض ٟٔٓ ٚ وّيسي زض ظ٘سٌ  ضٚظٔطٜ

ٝ    ؾب ط ا٘طغي  ثطق ٚ ٌبظ ٘يع ٘ؿجت ثٝ.  ٞبؾتٚ زِٚت   ٞيب ثي
نِٛيس ا ٗ زٚ ا٘يطغي ذيٛز         .  ٔطانت إٞيت ثيكرطي زاض٘س

ثحث ٟٔٓ ز ٍطي اؾت، أب نٛظ ع ٚ ٔهطف ا يٗ ا٘يطغي     
زض $    ٞب، اظ فبورٛضٞبي نعبّٔ  ٔبثيٗ نِٛيس  ٚ نٛظ ع وٙيٙيسٜ  

ْ $   ٚ ٔهطف وٙٙسٜ#  ا طاٖ زِٚت ٔيطزْ  .  ثيبقيس  ، ٔي    # ٔيطز
اظ ٘عٕت ا٘يطغي ثيطق         ي ٔب ؾبِيبٖ زضاظي اؾت وٝ ٔٙغمٝ

، اظ  ثرك  اظ ٔطزْ ٔٙغمٝ  ثطذٛضزاض  ٚ چٙس ؾبِ  اؾت وٝ
ٝ .  ٔ  ٕ٘ب ٙس  ٌبظ قٟطي اؾرفبزٜ ٝ       أيس اؾت وي ظٚزي       ثي

ي ٔطزْ قٟط ٚ ضٚؾربٞبي ٔيط يٛاٖ اظ ا يٗ ٘يعيٕيت              ٕٞٝ
خٟت آقٙب   ثيكرط ٔهيطف    ثٝ.  ٔٙس ٌطز٘س ذسازازي ثٟطٜ

         ٜ ي    وٙٙسٌبٖ ثطق ٚ ٌبظ زض قٟطؾربٖ ٔيط يٛاٖ، ثيب ٘يحيٛ
    ٜ   نٛظ ع ٚ ٔهطف ٚ ٘يع ضعب ت ثيكرط ٘ىبا ا ٕٙ  ٚ ثيٛ يػ

ٞب   ضا ثيب      خٛ   زض ٔهطف ا ٗ زٚ ٘عٕت، پطؾف نطفٝ
. ا ٓ زٚ نٗ اظ ٔؿئٛالٖ ٔحرطْ آٖ زٚ قطوت زض ٔيبٖ ٟ٘بزٜ

نٛضييحيبا خيٙيبة آليبي            ضا ثٝ”  چيب” ذٛا٘ٙسٌبٖ   نٛخٝ
ٟٔٙسؼ عجبؾ ، ض بؾت ٔحرطْ قطوت ٌيبظ ٔيط يٛاٖ ٚ          

ثطق ٔط ٛاٖ، خّيت    خٙبة آلبي ٌطخ ، اظ ٔؿئٛالٖ ازاضٜ
 ” چيب”                                               .ٕ٘ب يٓٔ 

-         ٝ   خٙبة آلبي ٌطخ ، ٔهطف ثطق قٟطؾربٖ ٔيط يٛاٖ زض چي
  خٕعيت چٝ  حسي اؾت؟ زض وُ حس اؾرب٘ساضز ٔهطف ٘ؿجت ثٝ

 ؟ قسٜ  ٔيعاٖ زض ٘رط ٌطفرٝ

اٚال، ٞيچ حس اؾرب٘ساضزي ثطاي ٔهطف ثطق            :آلبي گسجي 

ٔهطف وٙٙسٌبٖ ٔب ذب٘ٛاضٞب    "  4=، زٚٔب چٖٛ       نعييٗ ٍ٘طز سٜ 

ٝ   #  ثطق ذبٍ٘  $ ٔهطف قٟط زض حس ٔرٛؾظ ٚ          ٔ  ثبقس زض ٘ريد

 .قب س وٕرط اظ آٖ ٘يع ٔ  ثبقس

-     ٝ ٝ     زض ثطذ  ٔحالا قٟطاظ خّٕ قبٞس ٔكىالن       ثّٛاض زض بچ

؛ لغع   ب ٘ٛؾب٘با ٔ  ثبقيٓ، زِيُ ثطٚظ ا ٗ ٔكىالا               اظخّٕٝ

 چيؿت؟

ٝ     :آلبي گسجي  ٜ     ثيكرط ا ٗ ٔكىالا ث ي غيطٔدبظ    زِيُ اؾرفبز

 .ثبقسٔ 

- ٜ ٜ         زِيُ اؾرفبز ٝ   ي غيط ٔدبظ چيؿت؟ آ ب ازاض ا ٗ     ي ثطق ث

 ٕ٘ب س؟قٟطٚ٘ساٖ أريبظ ثطق ٚاٌصاض ٕ٘ 

ٝ     ا ٍٙٛ٘ٝ  :آلبي گسجي  زِيُ ؾبذت ٚ ؾبظٞبي         ٔكىالا ث

ٝ      غيط ٔدبظ ٔ    ؾبذت ٚ      ثبقس، ا ٗ ٔٙبظَ ثسِيُ عسْ زاقرٗ پطٚا٘

$     أب اظ زي ٔبٜ ؾبَ ٌصقرٝ. قٛ٘سؾبظ اظ أريبظ ثطق ثٟطٔٙس ٕ٘ 

57<;# ٝ ٝ         ، ث ثطاي خٌّٛيطي اظ       ز٘جبَ نهٛ ت ٞيئت زِٚت، و

ي غيطٔدبظ ثطق ٚ ٔكىالا ثعسي نؿٟيالن  زض ٘رط               اؾرفبزٜ

اي اظ عطف ذب٘ٛاضٞب،  قس ٚ ثط اؾبؼ آٖ ثب پطزاذت ٞع ٙٝ  ٌطفرٝ

   ٝ ٝ       أريبظ ثطق ث ثب   .  ٌيطزي ؾبذت، نعّك ٔ     ٔٙبظَ ثسٖٚ پطٚا٘

ٝ           اؾرفبزٜ زضنس اظ    4:نب    94ا ٓ    اظ ا ٗ فطنت ٔب نب ثحبَ نٛا٘ؿر

 .ي غيط ٔدبظ خٌّٛيطي ثعُٕ آٚض ٓ اؾرفبزٜ

ي اؾرفبزٜ$ذؿبضاا ٚ ضطضاا ٘بق  اظ ا٘دبْ ا ٗ وبضٞب                 -

 ، ثطاي قٟطٚ٘ساٖ چيؿت؟#غيطٔدبظ

ا ٗ .  لغعب پيكبٔسٞبي ٘بٌٛاضي ثٝ ٕٞطاٜ زاضز        :-آلبي گسجي 

  ٜ ٝ           افطاز ثسٖٚ اؾرفبز ٚنُ ثطق      اظ اثعاض ٔٙبؾت ٚ ٔغٕئٗ الساْ ث

ٝ .  ٕ٘ب ٙس ٚ احرٕبَ ثطق ٌطفرٍ  ٚخٛز زاضز       ٔ  زِيُ     ٕٞچٙيٗ ث

ٚ   ي ثيف اظ حس اظ  ه پؿت لغع ٚ ٚنُ ٚ انهبالا                 اؾرفبزٜ

 هصبحجِ ثب زئيس شسکت گبش شْسستبى هسيَاى
  خٙبة آلبي ٟٔٙسؼ عجبؾ ، ِغفب نٛضيح ٔررهطي زض ٔٛضز ٘حٜٛ -

. ٔط ٛاٖ، ثفطٔب يس  ٌبظ ثٝ  ا٘رمبَ ذظ ِِٛٝ  

ذظ ِِٛٝ ٌبظ قٟطؾربٖ ٔط ٛاٖ اظ قٟطؾربٖ وبٔيبضاٖ        <    ٟٔٙسؼ عجبؾ  

پٛ٘س ثٝ زاذُ قٟط      5444ويّٛٔرط ٚ ثب فكبض       554وكيسٜ قسٜ ٚثٝ عَٛ     

  ٝ پٛ٘س   694اؾت ٚ فكبض ا ٗ ٌبظ زض زاذُ قٟط ثٝ                ٔط ٛاٖ ا٘رمبَ  بفر

ٝ     نمؿيٓ ٔ   پٛ٘س ٚ    4:ضؾس فكبض ٌبظ ثٝ      ٞبي قٟط ٔ   قٛز ٚ نب ثٝ ٔحّ

  ٝ ٚ    بثسنمّيُ ٔ  پٛ٘س  "  69ثٝ  آٖ  قٛز فكبض   ٞب ٚنُ ٔ   ٚلر  زض ذب٘

 . ٕ٘ب ساظ آٖ اؾرفبزٜ ٔ   ٔهطف وٙٙسٜ

دازاي ي هسيَاى ّبشْس ٍ زٍستب  ي اش اّبليدزصد  چِ  -

 لَلِ کشي گبش هي ثبشٌد؟ 
ٚ   قٟط ٔط ٛاٖ اظ ٌبظ قٟطي ثٟطٜ"  9:زض حبَ حبظط   -  >6ٔٙس ٞؿرٙيس 

ٝ .  وٙٙيس ضٚؾربي اعطاف ٔط ٛاٖ  ِِٛٝ وك  قسٜ ٚ اظ ٌبظ اؾرفبزٜ ٔ    ثي

ٔكرطن زضا ٗ قٟطؾربٖ زاضاي ِٛيِيٝ وكي  ٌيبظ            58944  ثيبٖ ز ٍط

ٔكريطن زض     944ٔكرطن زض قٟطؾربٖ ٔط ٛاٖ ٚ 58444ثبقٙس، وٝٔ 

نيب  أيييسٚاض يٓ      .  ضٚؾربٞبي اعطاف ٔط ٛاٖ زاضاي اقريطان ٞؿيريٙيس      

ٟي   ِي قٟطؾربٖ ٔط ٛاٖ اظ ا ٗ ٘يعيٕيت ا     اٞبِ  نمط جب نٕبٔ   =>57پب يع

 .ٔٙس قٛ٘سثٟطٜ

ّس ٍاحد ثساي ّس خبًَادُ چمدز دز ًظس  هيصاى هصسف -

هيصاى هصسف گبش هسيَاى دز  اکٌَى گسفتِ شدُ است ٍ

 چِ حدي هي ثبشد؟

ٔرطٔيىيعيت، ٚ       994#  ٌطْ ثٛزٖ$ ؾٟٕيٝ ٞط ٚاحس زض نبثؿربٖ ثٝ زِيُ  

ٔرط ٔىعت زض ٘ريط   94>ثطاي ٞط ٚاحس #  ؾطزثٛزٖ$ زض ظٔؿربٖ ثٝ زِيُ 

ٞط ٔرطٔىعيت ثيب     ٘طخ    اوٖٙٛالظْ ثٝ شوط اؾت وٝ .  ٌطفرٝ قسٜ اؾت

ٝ   ٌطززٔ   ٔحبؾجٝثطاي ٞط ٚاحس  ،نٛٔبٖ 54ٞع ٙٝ ي  ٞيط  ،      زض حبِيىي

زاضز ِٚي  ثيب       نٛٔبٖ ٞع ٙٝ ثط ٔ  =:ٔىعت ٌبظ ثطاي قطوت ٌبظ  ٔرط

ٝ           54ثب ٘يطظ       ،اي وٝ زض ٘رط ٌطفرٝ قسٜ اؾت بضا٘ٝ          نيٛٔيبٖ ٔيحيبؾيجي

ٔريط ٔيىيعيت زض ٔيبٜ               94>نب ؾم   س ٔيرٛا٘سٞط ٚاح  اِجرٝ .ٌطززٔ 

ٞع ٙٝ  ٔهطف ثيكرط اظ آٖ ثٝ نٛضا نؿبعسي ثيبال ٚ      .  ٔهطف ٕ٘ب س

ٔيعاٖ ٔهطف ٌبظ قٟطؾربٖ ٔيط يٛاٖ      اوٖٙٛ.  ٌطزز بضا٘ٝ  آٖ لغع ٔ 

 .ثبقسزض حس ٔرٛؾظ ٔ 

ّبي ايوٌي ٍ چگًَگي صسفِ جـَيـي     تَصيِ  لطفب دز ثبزُ

 : تَضيحبتي ثفسهبييدگبش هصسف کسدى دز 

ٞب وٙرطَ ٚ ٘هت     نٕبٔ  زٚزوف ثب س      لجُ اظ ٚنُ وطزٖ ثربضي      

زض حبَ   قٟطٚ٘ساٖ،     .ثبظز س قٛز  ٞب   ٞب ثط ضٚي زٚزوف      والٞه

    ٝ قىؿرٍ  ِِٛٝ فبضالة  ب اظ ا ٗ          ثطاي  ،ٞبحفبضي وطزٖ زض وٛچ

اظ ٞط ٌٛ٘ٝ     .زاض ٕ٘ب ٙس لجُ اظ آٖ قطوت ٌبظ ضا ذجط         ،ٞبلجيُ حفبضي 

٘بظطاٖ قطوت ٌبظ      ٘ربضانغييط زض ِِٛٝ وك  ٌبظ ؾبذرٕبٖ ثسٖٚ           

ٕ   .ذٛززاضي ٕ٘ب ٙس  ٞب ثٝ عّت    ثيكرط ٗ انفبلبا ٚ ذفٍ        ٗزض ض

 ٗ ٔٙدط ثٝ ذفٍ      ;>57ٞبي ز ٛاضي ثٛزٜ وٝ زض ؾبَ        ٘هت آثٍطٔى

قٛز وٝ زض ٔٙبظَ اظ زؾرٍبٜ      نٛنيٝ ٔ  .  ٘فط اظ ٕٞكٟط بٖ قسٜ اؾت      :

وٙس اؾرفبزٜ  ٞبي ٞٛقٕٙس ٌبظ وٝ زض ٔٛالع ٘كر  ٌبظ اعالٖ ذغط ٔ            

ٝ             .  ٕ٘ب ٙس ٞب، عب ك ثٙسي وطزٖ ٚ ا عِٚٝ ٕ٘ٛزٖ نبؾيؿبا ٔٛنٛضذب٘

ٜ       .  ثؿيبض ضطٚضي اؾت   ٞب ضا  ٚلر  وٝ ثربضي ضٚقٗ اؾت زضة ٚ پٙدط

  ٖ ٗ    ذب٘ٝ  ثطاي ذٙه وطز ٞبي ز ٛاضي اؾرفبزٜ   ٞب ثبظ ٘ىٙيٓ، اظ آثٍطٔى

٘ىٙيٓ چٖٛ ٔهطف ٞط آثٍطٔىٗ  ز ٛاضي ثطاثط اؾت ثب ٔهطف چٟبض             

، نطفٝ خٛ   الظْ        ٌبظثربضي، ٚ أيسٚاضْ ٕٞيكٝ زض ٔهطف              

 .ثٕٙب ٙس

ثبنٛخٝ ثٝ ٌطٔب ف نسض د  ظٔيييٗ، پيس يسٜ آنيف          

ؾٛظي خٍُٙ ٚ ٔطنع زض اٚاؾظ نبثؿربٖ زٚض اظ ا٘رربض 

زاضز وٝ ثٝ ٔٙريٛض  ٞب ضا ٚا ٔ ا ٗ پس سٜ زِٚت.  ٘يؿت

وبٞف ٔيعاٖ ذؿبضاا، آٔبزٌ  ضٚ بضٚ ي  زاقيريٝ      

ُ       .  ثبقٙس ٞيبي  يٛ٘يبٖ ٚ        أؿبَ ٘يع آنف زض خيٙيٍي

وبِيفط٘يب ظثب٘ٝ وكيس، نسٔبا ثؿيبض ٚؾيييع ثيٝ ثيبض           

آٚضز وٝ نسٞب ؾبَ ٘ييبظ اؾيت ا يٗ ذؿيبضا زض             

ؾٛظي چٙس ٞيفيريٝ      خٍُٙ خجطاٖ قٛز اِجرٝ ا ٗ آنف

عَٛ ٘ىكيس وٝ ٟٔبض ٌطز س ٚ آضأف حبوٓ قيس ٚ    

ٞب فطنر   بفرٙس وٝ ثٝ ؾٌٛٛاضي نٗ ؾٛذيريٝ   خٍُٙ

 ...ذٛز ثپطزاظ٘س

٘يميغيٝ اظ       5:4ثٝ ٔٛاظاا ٕٞيٗ ضٚ ساز فطا ٔطظي زض

ٞبي ٔط ٛاٖ آنف قعّٝ وكيس ٚ ٔسا زٚ ٔيبٜ    خٍُٙ

ازأٝ زاقت آ٘چٝ زض نٛاٖ ٔطزْ ٚ ٔٙبثع عجييعي  ثيٛز      

ا٘دبْ قس أب وبف  ٘جٛز نب ثبالذطٜ ثبضاٖ ضحٕت اِٟي   

 .ؾٛظي ذبنٕٝ  بفتثبض سٖ ٌطفت ٚ آنف

ؾيٛظي زض    ٟٔط آنيف   57خبي نعدت زاضز ثبظٞٓ زض

خٍُٙ حبقيٝ ضٚؾربي خب٘ٛضٜ، ذٛاقت، ِٝ ٍ٘ٝ ض ع، 

وٛٔبؾ  ٚ ٍُ٘ انفبق افربز وٝ ثب ٕٞت ٌيطٚٞي  اظ       

خٛا٘بٖ فطٞيررٝ ٚ ا ثبضٌط ا٘دٕٗ ؾجع چيب ٚٔطزْ زض   

 .زٚ ضٚظ ٟٔبض قس

ظ٘ي   زض چٙيٗ ٔٛالع  ثٝ ٞط زضي ٔي      ... أب ٚ نس أب

ثيطي  ذٛضز ثٝ ٞالَ احٕط پٙبٜ ٔ ؾطا ثٝ زض ثؿرٝ ٔ 

ٌيط٘س نب ٔفْٟٛ ٞالَ احٕيط  ثركٙبٔٝ ضا پيف ضٚي ٔ 

ا٘س ك  حيٛظٜ عيٕيُ ثيٝ         ثٝ ثؿيح ٔ .  فطأٛـ قٛز

ٞبي شي ضثيظ    ثٝ ٟ٘بز.  قٛزاي ز ٍط نعط   ٔ ٌٛ٘ٝ

قٛي اعرجبض ٘يؿت، ٘يطٚ وٓ اؾت ٚ اثيعاض    ٔرٛؾُ ٔ 

 .اياي، ٘ٝ لهٝظٞ  ؾعبزا ٘ٝ غهٝ. ٚخٛز ٘ساضز

آٚضي ٌطفربضي ٚ ضٚظٔطٌ  ثيٟيب٘يٝ    ثٝ ٔطزْ ضٚي ٔ 

! ضٚ٘يس ٔ  قٛز ٚ چٕبق چطا آنف ٌطفت ضا ٘كب٘ٝ ٔ 

زا٘يٓ وكٛضٞبي ز ٍيط چيٍيٛ٘يٝ ثيحيطاٖ ضا             ٔب ٕ٘ 

 وٙٙس؟ٔس ط ت  ٔ 

 ٕ٘ب ٙس؟ؾٛظي ضا ٟٔبض ٔ چٍٛ٘ٝ آنف

زض حبَ حبضط اظ حٛازث ثطخؿرٝ ا ٗ نبثؿربٖ، نبالة 

           ُ ٞيبي  ٌٙسٔبٖ زض چٟبضٔحبَ ثيريريييبضي ٚ خيٙيٍي

ٔط ٛاٖ،  ريٕب٘ٝ زض آنف ؾٛذرٙس ٚ ا ٗ پيطؾيف ثي       

خٛاة ٔب٘س، ٔبِه ويؿت؟ شي ٘فع وساْ اؾت؟ وٝ 

 .اظ نىطاض پيكٍيطي ٌطزز

زض ٌصقرٝ ثؿيبض زٚض ا طاٖ ثطاي حفبظت اظ ٔٙبثع زض   

کانبٍپاراػتىیلُبێذاؿتیُرچايگزتىیئامٍطگاریُبُلُ

بُ چايێکبُ!سێضانبُ.خٍؿیوُتًيؽبًين رػُبا

رٌطاوُ بخـێىیهیاری الدێذا مىذااڵوی مىذاڵُئُ.ی ي

رٌحػًيکاوُچايگُ پُلُیکُؽي بێبُي ؿیيسی

لُُِ تُطاریذا، پاؿمايَواي ي قًس ي تٍص ي يپ

ؽلُيَرئُُِ.نکُنيیاریدَبُردَػُکاوذا،بُصبڵُ

صٌر.کاتیاندَخُيیُػتُخٍؿیهيگزفتدَڵوُگُ

سٌیماڵيکان،ئايَنخاوًيَخايَبشیکلُيَداخُبُ

بُیانبُکُمامُحُ کٍاڵوذا ئُيَوُدَردَواي ُِي مًيي

میکزٌباوُ، ي ُِتُپیؼی بُوذريػتی ئُتایبُمًان يت

خاکيخٍڵیاؿتیپیغبُکُؽواػکاوُلُصارٌکُ

دَ دَکُیاری يَُِ.يَتزػییُمُخاتُن، تیـکیر ِا

ُِ کاریگُتیظی لُتاي، خزاپی ئُػُری پێؼتی ير

داخُ.یُُِپـکًيتًاوُوُخًوچُ يکُجێگای پیؼی

ؿیاکُپُ ي مُییه لُی مااڵت ي ؿًێىیس وضیکتزیه

دادَخاوًيَ لُکان خُالیُکزێي بُن رپزػاویڵکي

ِێـتهيیاوگايێکبٍوُُِوذیذارِیچگزوگیيپێًَ

کُ داوُالوی خؼتىی ديير بًيوُ.وزايَم ييَوضیک

لُ مىذاڵ کزدوی ئاطَیاری لُکُکُماڵیاوُ،ڵُي ع

المُػُ وییُ دڵىیا لُتیان لُبايَي گزتىیان نالیُؽ

صٌر.روجيگًێپێذانبێتبێجێگایػُ،دَيَمىذاڵُ

دیًماوُ لُچُکُجار مىذاڵ حُئايَوذ مامیسٌی

جٍگُ بُیُلُماڵێک، يدَکیان ػتدريػتکزدييَ

ديویایپاکيجًاویکُریکهیاریپێدَخُ لُ ني

لُخُ سێظن لێًان بێپێکُیاڵیخٍیاوذا ئاؿتی، ي  ویه

لُ کُيَئاگا بُواػکُػتُدَی قًسَکاویان پیؼُي

تبٍوگايێکبذرایُيڵيُُِِخٍصگُ.بێواؿیزیهدَ

کٍرپُيَئُ يَی دێّاتیؾ ؿار،کاوی مىذااڵوی کًي

ي،تابُبًایُوذريػتيخايێىیانُِیاریيجێگایتُ

مُیُ،ؿێًَ کزدن وُیاری رػُتُخؼتایُتزػی

ئێمُ.ڵگایدياسٌطمانػاغببًایێیانيکٍمُػتُجُ با

کُيرَگُ ئُکان لُتًاوای ي گُقڵ لُؿمان لێک

صیاتزَ بذَُِمىذااڵن لُيڵ بُديویایُیه يايیتُکی

خُ يخٍصگُئُ.دیکاومانبێىیىُيویمىذاڵُخايێهدا

بُدَلُیُياوُلُیکُیُمىذااڵوُ يراویمىذاڵیخٍماوذا

وُ بُدی بًيبێت ي گُِاتبێ ي رييماویبًغضێک

ئُ بٍ بکُگزتبێ، دابیه گُياوی گزێی ي رييییه

يکًيؿاعێزلُؽيَرئێمُگُ.يَیىُخٍؿماویپێبکُ

 :ڵێیهییدابظییهدَرێئاػًيدَپُ

؛تامهمابمبُمُيرَرگم،گُیجُکضَبُمُيرَگُ

 .عوابمرَمىذاڵیتيَلُ

                                              

ٞب   زض ثيٗ ٔيطزْ ٚخيٛز     ٞبي ٔررّ ، آٔٛظٜقىُ

ٝ ٞب حر  زض لٟٜٛا ٗ آٔٛظٜ.  زاقت ٖ   ذب٘ي ليسض     ٞيب آ

ٌكيت ٚ    قس نب ثٝ عبزا ٚ ضفربض نجس ُ ٔ نىطاض ٔ 

 .ٕ٘ٛزٔيعاٖ ٔؿئِٛيت پص طي ضا زض افطاز ٟ٘بز ٙٝ ٔ 

اي قسٜ اؾت ويٝ  أب زض حبَ حبضط، ضٚظٌبض ثٝ ٌٛ٘ٝ

ؾيبظ ٔي      ٔؿئِٛيت ٚ نعٟس ا٘ؿب٘  ٚ اخرٕبع  زضزؾط

ٞيب قيسٜ     قٛز ٚ ث  نفبٚن ، ثؿرطي ثطاي ٘بثؿيبٔيب٘ي    

 ٔثال زض قعط. اؾت

 ٕٞٝ ؾط ثٝ ؾط نٗ ثٝ وكرٗ زٞيٓ «

 »اظ آٖ ثٝ وٝ ذبن ٚعٗ ثٝ زقٕٗ زٞيٓ

آ ب آنف زقٕٗ ٘يؿت؟ ٍٔط ؾطٔب يٝ ا٘ؿيبٖ ثيطاي         

ازأٝ حيبا ٕٞيٗ ٔٙبثع عجيع  ٘يؿرٙس؟ ٍٔط نريط يت   

زٞيييٓ نيب      ٔٙبثع زقٕٙ  ٘يؿت؟ چطا ؾط ثٝ وكرٗ ٕ٘ 

 ؾطٔب ٝ ٔب ٚ ٘ؿُ آ ٙسٜ ٕٞطاٜ ثب زٚز ثٝ آؾٕبٖ ٘طٚز؟

ثٙسي زٞيٓ نب ٔحيظ ظ ؿت ٔطظچطا ؾط ثٝ وكرٗ ٕ٘ 

٘كٛز ٚ قىُ ؾيبؾ  ثرٛز ٍ٘يطز؟ چطا ؾط ثٝ وكريٗ  

نيفيبٚني     زٞيٓ وٝ ٔؿئِٛيت پص طي نجس ُ ثٝ ثي  ٕ٘ 

 ٘كٛز ٚ اذالق ثب فؿبز ٕٞطاٜ ٍ٘طزز؟

زض ا طاٖ ٔحيظ ظ ؿت آٖ لسض نٟٙب اؾت؟ أيب    ...  چطا

ؾٛظي زض خٍُٙ ٔط ٛاٖ آٖ ٞٓ زض ٔيٟيط ٔيبٜ        آنف

ويطز نيب     حىب ت ز ٍطي زاقت، نٕٙبي اثطٞب ضا ٔي    

 .ثٍط س ٚ ضاظـ ثطاي نبض د ثٕب٘س

 اوجمه زوان راٌ سبس سىىذج

  88سال                                                               

 

مىذاڵیدێّات  
!رگمیجُکضَبُمُيرَگُ  

نخهايَکهُیُردَپاکيبێگُرَيَيبًيوُمىذاڵئُ

مهیهُخهُمتهزَکُییيػاکاریپشلُکیؿًيؿُديویایُ

ييئايَمىذاڵئُ.سیًیهمًيمانپێیذاتێپُُِکُ پهاک

جهامهُیؿکڵیئهُرجامێکیبکُُِلُکُیُخايێىُ ي

يخهٍیوذیراػتهُیًَتیدياسٌطیپُػایُکُ.گزێدَ

ِهُکُ.یُمشٌیمىذاڵیذاُِڵئُگُلُ مهًيمهانيابهًي

بهارِهێهىهاوهیردَريَئاگاداریگزوگیؿێًاصیپهُ ي

حهُگهُکزدنلُیمامڵُکاوماویهيؿێًَمىذاڵُ يڵ ص

لهُ مهًانِهُخًاػتيپێذايیؼتیمىذاڵيگزیىگتهز

وهُبهُ،کُیُیاریيیاریگُ جهیها لهُکهزايَؿهێهکهی

کهاوهیچهزکهُيصٌرێکلُرييویمىذاڵُتیدَالمُػُ

 ِاريَُِ.کاتریکدَخُيَخٍیُيبُطیاویئُ

 آتش سًزي درجىگل، شعلٍ دريجًد ًَاداران محيط زيست

 گَيٌدسبعت ثعد اش آى زا سبعبت اٍج هصسف ثسق هي 4اش حدٍد اذاى هغسة تب 

 ///کايَ



 2 ی کٌردی 9072ری  ڵٌه زه خوـ   88آثبى  -سبل دٍم/ شيست هحيطي چيب -ي  خجسيٍيژُ ًبهِ
 

 

 “هٌذاڵی چاالک”
 

 هٌذاڵێکی دڵ پاک ي،
 گْرج ّ گۆڵ ّ چاالک ي                  

 رسی داّم، هاهۆستا دٍ
 رچاّم بَ  بۆیێ رًَّّ                  
 ستن، داری دٍ  پێٌّْسَ
 ستن بَ هَ  بۆیێ رًَّّ                 

 ، چْى الًَ  قْتابخاًَ
  ک ُێالًَ ٍّ  هاڵواًَ                  

 ، ًاهَ ڵ پشت ّ پَ کۆهَ
  چ رۆک ّ شێعر ّ خاهَ                 

 ی دّاڕۆژی ژیاًن، چَ ٍّ
 زاًن ّاری ئَ خْێٌذٍ                   

 ً شتواًواى ئاّا بێ،
 .رپا بێ ئاشتی ّ شادی بَ               

 

 لی هاڵ عَ جَ                        

   

 

یًیستبُقًرباقێکئُ”

  “!کبێتیگایُوذاصَئُ

 

سٌطان،قًرباقێکچايیبُسٌطێلُ

 .يێتکُالحئُبُکیصَگایُ

يیوذاميقُيگا،صٌرخٍشئُپێیيابًيئُ

 .يصاوايتًاوایُ

تفُخێڵیذاتًيضیخُبُ،لُکُقًرباقُ

 .بًي

مزیطکێکیِێلکُوذاصَئُخٍیبُ)

 (بًيئُ

یلێبێت،دگاکُقُوذامیبُیئُيَبٍئُ

خٍیيبُيبایکزدَيَکزدَخٍیپان

 :یيتِايسێکُقًرباقُ

یاسُ،بڵێبضاوم؛بُ،جًانبىًاسَئاخًضکُ

 ؟ِاتًيَيملێوُکئُ؟يَوُ

 .،وُوُ--

 (خٍیکُبشێکیتزبایکزدَقًرباقُ)

ملێیگاکُوذاصَئُچی؟بُئیستُ--

 ِات؟

 .الحُبُيصٌرصَاڵ،ئُيَوُ--

ِێضیوذَيَطاريبێمێطک،ئُقًرباقیُِ

مًيخٍی؛تاُِِێىايبایکزدَ

 !!ضیلێکباڵيبًينکاویلُوذامُئُ

مزٌڤیبێمێطکتزتیلُپشیُمدویایُئُ”

 .“!!يقًرباقُلُ

 ..............مزٌڤیتیلُپشیُمدویایُئُ

 .............مدویایُئُ

 زیزیمینعهئه:وهفارسییهرگێڕلهوه
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 جۆالنه

  "طب عت را زشت ًکٌ ن  هٌظرٍ"

ثٝ ٔٙبعك قٕبِ  وكٛض وٝ ٔٙدط ثٝ لغع زضذربٖ ثيّيٛط زض       

ٔٙغمٝ حفبظت قسٜ ز٘ب قس ثب قىب ت ازاضٜ ٔحييظ ظ ؿيت     

ٝ   وٍٟيّٛ ٝ ٚ ثٛ طاحٕس ٔرٛل  ٚ ا٘رمبَ ا ٗ ذيظ     ثيٝ     ِيٛيِي

ذظ ِِٛٝ ٌبظ ز يٍيط    7ٔؿيط ضاٍٞصض ؾبثك وٝ ندطثٝ ا٘رمبَ 

 .ٞبي لجُ زاضز ا٘رمبَ  بفرٝ اؾتضا زض ؾبَ

 

در”  ااا ایااام ٌااااي غسااامااااوااادي ناااراي قااااواااُوااام

  .”.سانفراوسیسکُ

ٞبي غصا   زض ؾيبٖ      زٚض ض ررٗ پؿٕب٘س<  ضٞبويٟبٖ  –ا طٖ 

 .قٛزفطا٘ؿيؿىٛ ثب ضٛاثظ ذبن  ا٘دبْ ٔ 

ثٝ ٌعاضـ ذجطٌعاضي ٔيحظ ظ ؿت ا طاٖ، ثٝ ٘مُ اظ ؾب يت  

ثط اؾبؼ لب٘ٛ٘  زض ؾبٖ فطا٘ؿيؿىيٛ ثيب يس       ENN ا ٙرط٘ر 

ثطاي زٚض ض ررٗ پؿٕب٘سٞبي غصا   زض ؾغُ ظثبِيٝ نيٛخيٝ      

 .ذبن  نٛضا ٌيطز نب ثرٛاٖ اظ آٟ٘ب اؾرفبزٜ ثيٟيييٙيٝ ويطز       

اي زض اذريبض ؾبوٙيبٖ قيٟيط      ا ٗ اِٚيٗ ثبضي اؾت وٝ ثط٘بٔٝ

لطاض زازٜ قسٜ وٝ قبُٔ ٔٛؾؿبا ثبظضٌب٘ ، ضؾرٛضاٖ ٞيب،    

ٚ     طخٟبي ٔؿىٛ٘ ، ذب٘ٝث قيٛز نيب     ٔي  ...  ٞبي آپبضنيٕيب٘ي  

                                                    .ٞيب خيسا ؾيبظ٘يس        پؿٕب٘سٞبي غصا   ذٛز ضا اظ ز ٍط ظثبِٝ

ثؿيبضي اظ ؾبوٙبٖ قٟط ٚ ٔبِىبٖ زض ا٘دبْ زازٖ ا ٗ پيطٚغٜ  . 

ا٘س ٕٞيچيٙيييٗ ثيب        ي ٔغّٛث  ٌطفرٝا٘س ٚ ٘ريدٝقطوت وطزٜ

.                                                                        ا٘يس ضٚقٟبي اؾرفبزٜ ثٟيييٙيٝ اظ ظثيبِيٝ ٘يييع آقيٙيب قيسٜ                    

ي غصا ثٝ وكبٚضظاٖ ٔٙغميٝ ٚ ٘يييع        نٕبٔ  پؿٕب٘سٞبي ظثبِٝ

 .قٛزٞب فطٚذرٝ ٔ نبوؿربٖ

 

آلَدگي َّا ثس ضسيت َّشي کَدکبى          ”

 “گرازدتبثيس هٌفي هي
٘رب ح نحميك ٔحممبٖ ٘كبٖ زاز، آِٛزٌ  ٞٛا ثط ضط ت           

ثٝ ٌعاضـ   .  ٌصاضزٞٛق  وٛزوبٖ نبثيط ٔٙف  ٔ           

ذجطٍ٘بض ؾب ت پعقىبٖ ثسٖٚ ٔطظ ثٝ ٘مُ اظ ؾب ت                

،   ٘رب ح نحميمبا وٝ ٌطٚٞ  اظ ٔحممبٖ         ٔبوؿ  ؾب ٙؽ 

ثٝ ؾطپطؾر  زورط فطضا اظ زا٘كٍبٜ وّٕجيب ا٘دبْ زازٜ               

ٞبي آِٛزٜ  زٞس، ٔبزضا٘  وٝ زض ٔحيظ       اؾت ٘كبٖ ٔ    

آٚض٘س وٝ ضط ت   وٙٙس، وٛزوب٘  ثٝ ز٘يب ٔ      ظ٘سٌ  ٔ  

 ٖ ٞب ٘ؿجت ثٝ افطازي وٝ زض ٔحيظ غيطآِٛزٜ ثٝ          ٞٛق  آ

پيكرط ٘رب ح نحميمبا ٘كبٖ زازٜ . آ ٙس، وٕرط اؾتز٘يب ٔ 

ثٛز وٝ ٔٛاز قيٕيب   ٔٛخٛز زض ٞٛاي ٘بق  اظ ؾٛذت           

ثٙع ٗ ٚ وطثٗ ٚ ٕٞچٙيٗ ٔٛاز ؾٕ  وٝ زض زٚز ؾيٍبض              

ٚخٛز زاضز، ٔكىالا نٙفؿ  زض وٛزوبٖ ثٝ ٚخٛز                  

آٚضز، أب ٘رب ح ا ٗ نحميمبا ٘كبٖ زاز آِٛزٌ  ٞٛاي ٔ 

٘بق  اظ ا ٗ ٔٛاز ثط ضط ت ٞٛق  وٛزوبٖ ٘يع نبثيط               

 .ٌصاضزٔٙف  ٔ 

ّبي جٌگلي ثـساي سـالهـت       افصايش حسيك” 

 “ّب خطسًبن است زيِ
ٞيبي  ؾيٛظي افعا ف آنيف   <   ٔحممبٖ عّْٛ پعقى  ٞكساض زاز٘س

ٖ           خٍّٙ  ذغط ثطٚظ آؾيت ٞيب نكيس يس      ٞبي ض يٛي ضا زض ا٘ؿيب

 . وٙس ٔ 

ثٝ ٌعاضـ ذجطٍ٘بض ؾب ت پيعقيىيبٖ ثيسٖٚ ٔيطظ ثيٝ ٘يميُ اظ                   

نط قسٖ نسض د  آة ٚ ٞٛا  ، ثب ٌطٔرط قسٖ ٚ ذكهز ؿىبٚضي

ٞبي ذيٛز   ؾٛظيٚ قطا ظ خٛي ٕٔىٗ اؾت احرٕبَ ٚلٛع آنف

ا ٗ زض حبِي   .  ٞب نب ؾٝ ثطاثط افعا ف پيسا وٙس ثٝ ذٛزي زض خٍُٙ

ٞيب  ؾٛظيا٘س؛ ا ٗ آنف اؾت وٝ وبضقٙبؾبٖ ثٟساقر  ٞكساض زازٜ

ٝ          ويفيت ٞٛا ضا وبٞف ٔ  ٞيبي ا٘ؿيبٖ آؾيييت         زٞيس ٚ ثيٝ ض ي

 .ضؾب٘س ٔ 

ويٙيٙيس ٔيب٘يٙيس         ا ٗ شضاا ثطاي افطازي وٝ ثٝ ؾرر  نٙفؽ ٔي     

ٞبي ٔعٔٗ ثٝ ٔطانت ذغيط٘يبويريط     ٔجرال بٖ ثٝ آؾٓ ٚ ؾب ط ثيٕبضي

 .ٞؿرٙس

ٞب نب ؾيبَ   ؾٛظيزٞس وٝ اٌط ضٚ٘س فعّ  آنف ٔحبؾجبا ٘كبٖ ٔ 

ازأٝ پيسا وٙس، ٔيعاٖ شضاا وطثٙ  نطويت وٙٙيسٜ ض يٝ ٚ        6494

قيٛز ٚ    زضنس ثيكريط ٔي      84ٞب نب ٔٛخٛز زض ٞٛاي نٙفؿ  ا٘ؿبٖ

 .ا٘ساظز ؾالٔت ا٘ؿبٖ ضا ثٝ ذغط ٔ 

ٔحممبٖ زض بفرٙس آِٛزٌ  ٞٛا فكبض ز بؾريِٛيييه ضا ظيطف زٚ           

ٞبي ذٛ٘  حيساليُ ثيٝ         ثطز ٚ زض ا ٗ قطا ظ ضي ؾبعت ثبال ٔ 

قٛ٘س ٚ وبض ذٛز ضا ثٝ ذيٛثي       ؾبعت زچبض ٔكىُ ٔ  68ٔسا 

 .زٞٙس ا٘دبْ ٕ٘ 

ٞب، شضاا ٔيىطٚؾىٛپ  زض ٞٛا ثبعث ثبال ضفرٗ  ثط اؾبؼ آظٔب ف

 .قٛز فكبض ذٖٛ ٚ اذرالَ زض عّٕىطز عطٚق ذٛ٘  ٔ 

 

 “ آلْدگی ُْا در هٌازل”
وطثٗ  ه ٌبظ آِٛزٜ وٙٙسٜ ٞٛا ٘يؿت  ِٚ  ٕٞٛاضٜ            زي اوؿيس 

ثٝ عٙٛاٖ  ه عبُٔ ٟٔٓ زض ثطضؾ  ويفيت ٞٛاي ٔٙبظَ ٔٛضز             

نٛخٝ لطاض ٌطفرٝ اؾت ٚ ثٝ عٙٛاٖ قبذم ويفيت ٞٛا ِحبػ              

، زچبض  ٌيط٘سافطاز ىٝ زض ٔعطو ا ٗ ٞٛا لطاض ٔ         .   ٔ  قٛز 

ٔٛاز ٚ  .  ٌطز٘سعسْ ضضب ت ٚ عسْ نٕطوع ٔ            –ذؿرٍ   

   ً ً  ٔهبِح ؾبذرٕب٘  ٔثُ ض٘ ٞبي ثب نطويجبا   ٞب ثرهٛل ض٘

نٛا٘ٙس ثبعث  ٞب ٚ اؾپطي فطٔبِسئييييس ٘يع ٔ       ، حكطٜ وف  ؾطث 

 .آِٛزٌ  ٞٛا زض ٔٙبظَ ٌطزز

 
 “در هْاقع آلْدگی ُْا چَ بایذ کرد ؟” 

زض ضٚظٞبي ثحطا٘  آِٛزٌ  ٞٛا حر  االٔىبٖ اظ نطزز زض                     

اؾرفبزٜ اظ  .  ٞبي ٔطوعي ٚ پط نطافيه قٟط اخرٙبة وٙيس         ٔحسٚزٜ

ٚؾب ُ حُٕ ٚ ٘مُ عٕٛٔ   زض ؾفطٞبي ضٚظا٘ٝ زضٖٚ قٟطي ذٛز             

فعبِيت  ب ثبظي وٛزوبٖ    .  ضا خب ٍع ٗ ذٛزضٚٞبي  قره  ٕ٘بئيس     

ٚ افطاز ٔؿٗ  ب افطاز ثب ثيٕبضي        .  ٞبي ثبظ ضا ٔحسٚز ٕ٘بئيس    زض ٔحيظ 

ٓ    ٞبي لّج   ٚ ٘بضؾبئ  لّج  اظ     ، ثطٚ٘كيت ٔعٔٗ     ، ض ٛي ٘ريط آؾ

 .ذطٚج اظ ذب٘ٝ اخرٙبة ٕ٘ب ٙس 

 “االبکاومنرازانغ یرايغرودگانمٍاجارت”

ٞبي ٟٔبخط زض نبالة ويب٘ي      پط٘سٜ<  ؾعيسٜ ٚحيس٘يب  –ا طٖ 

 .ثطاظاٖ نٛؾظ ٌطٜٚ پط٘سٜ ٍ٘طي ز سٜ قس٘س

ثٝ ٌعاضـ ذجطٌعاضي ٔحيظ ظ ؿت ا طاٖ، پطٚ ع ثرريبضي 

ٜ  <  پط٘سٜ قٙبؼ ٌفت ،   اي  غبظ ذبوؿرطي، نٙدٝ، اضزن اضز

اظ خّٕٝ پط٘يسٌيبٖ ٔيٟيبخيطي        ...  اضزن ؾطؾجع، ذٛنىب ٚ

ثٛز٘س وٝ ع  چٙس ضٚظ ٌصقرٝ زض نيبالة ويب٘ي  ثيطاظاٖ         

٘عز ه ضٚؾربي لطٜ زاغ اظ نٛاثع قٟطؾربٖ ٔيٟيبثيبز ز يسٜ       

 ..                                                                     قييس٘ييس

ٞيب ثيطاي     ا ٗ نبالة  ى  اظ ظ جبنيط يٗ نيبالة     <  ٚي افعٚز

نٛاٖ ٌيفيت ويٝ زض            قٛز ٚ ٔ   ٍ٘طي ٔحؿٛة ٔ   پط٘سٜ

قٛز زض ا ٗ نبالة   ٌٛ٘ٝ پط٘سٜ ضا ٔ 584عَٛ ؾبَ ثيف اظ 

  .ٔكبٞسٜ وطز

دستگیريعامالنقطعدرختاننلُطدرمىاطا اً”
دوااا شاادي   .“.حااظاااداات

ٔس طوُ ٔحيظ ظ ؿت وٍٟيّٛ ٝ ٚ ثيٛ يطاحيٕيس اظ         <  ا طٖ

زؾرٍيطي عبٔالٖ لغع زضذربٖ ثّٛط زض ٔٙغميٝ حيفيبظيت       

 .قسٜ ز٘ب ذجط زاز

پيٕب٘ىبضاٖ ٔديطْ  <  ثٝ ٌعاضـ ٟٔط، خّيُ ثبزاْ فيطٚظ ٌفت

وٝ ٔدطي عطح ا٘رمبَ ٌبظ اظ عؿّٛ ٝ ثٝ ٔٙيبعيك قيٕيبِي         

وكٛض ثٛز٘س زؾرٍيط ٚ اظ آٟ٘ب اٍ٘كت ٍ٘بضي قسٜ ٚ ٞيٓ      

 .اوييٙييٖٛ زض زؾييت ٔييدييط ييبٖ لييب٘ييٖٛ ٞؿييرييٙييس                    

ا ٗ ٔمبْ ٔؿئَٛ ثب نبويس ثط ا ٙىٝ ٞيچٍٛ٘ٝ ٔديٛظي ثيطاي     

لغع ا ٗ ٕٞٝ زضذت آٖ ٞٓ زض ا ٗ ٔؿيط حفبظت قسٜ ثيٝ    

ٞيچ ٔطخع  اظ ؾٛي ؾبظٔبٖ ٔحييظ ظ ؿيت زازٜ ٘كيسٜ          

زٞس وٝ ا ٗ نرط ت غيييط     اؾٙبز ٚ ٔساضن ٘كبٖ ٔ <  افعٚز

  .لب٘ٛ٘  ٚ ثط ذالف ٔالحربا ظ ؿت ٔحيغ  ثٛزٜ اؾت

پيف اظ ا ٗ ٔكبٚض حمٛل  لطاضٌبٜ ذبنٓ اال٘جيبء ثيٝ ٔيٟيط        

ٌفرٝ ثٛز ثطاي ا٘دبْ ا ٗ پطٚغٜ نٕبْ ٔيديٛظٞيبي ظ ؿيت         

ا ٗ زض حبِي   .  ٔحيغ  ضا اظ ٔطاخع ٔطثٛط اذص وطزٜ اؾت

ؾبظٔبٖ ٔٙبثيع  <  اؾت وٝ زازؾربٖ قٟطؾربٖ ز٘ب ثٝ ٟٔط ٌفت

عجيع  وٝ ٞيچ ٌٛ٘ٝ ٔؿئِٛير  زض حفبظت اظ ا ٗ ٔيٙيغيميٝ     

خٍّٙ  ٘ساقرٝ ٔدٛظ ثطزاقت ٚ ثطٚظ ا ٗ فبخيعيٝ ظ ؿيت      

 .ٔحيغ  ضا ثٝ ا ٗ لطاضٌبٜ زازٜ اؾت

ثب ا ٗ حبَ زازؾربٖ اؾربٖ وٍٟيّٛ ٝ ٚ ثٛ طاحيٕيس نيعيساز       

      ٝ ٞيعاض ٚ      زضذربٖ لغع قسٜ زض ٔٙغمٝ حفبظت قيسٜ ضا ؾي

انّٝ زا٘ؿت زض حبِ  وٝ  ه ٌطٜٚ اضظ بث  ظ ؿيت     ;79

ٞيعاض انيّيٝ         56ٔحيغ  نعساز ا ٗ زضذربٖ ضا ثيبالنيط اظ       

  .ثطآٚضز وطزٜ اؾت

ا ٗ زض حبِ  اؾت وٝ ٔمبٔبا ٔحّ  اظ نٛلي  فيعيبِيييت        

ا٘رمبَ ذظ ِِٛٝ ٌبظ عؿّٛ ٝ ثٝ ٔٙبعك قيٕيبِي  وكيٛض ٚ           

ا٘رمبَ ا ٗ ذظ ِِٛٝ ثٝ ضاٍٞصض نعييٗ قسٜ لجّ  ثب وٕريط يٗ   

ذؿبضا ظ ؿت ٔحيغ  زض ٔٙغمٝ حفبظت قسٜ ز٘يب ذيجيط      

 فعبِيت ٔدط بٖ عطح ا٘رمبَ ٌبظٔٙغمٝ عؿّٛ ٝ   .زٞٙسٔ 

پاک زگی خهْد ّ ههطه هظ اطهراا هها از 
ُا بایذ  ها بچَ  هِوتریي چ زُا است کَ

کٌ ن، چْى سالههتهی هها را   آى تْجَ  بَ
در   ّقهتهی کهَ.  کٌهذپاک زگی تضو ي هی

خْرین ًبایذ آشغهال چ زی را هی  هذرسَ
. آى را در ح اط یا سر کالس رُا کهٌه هن

ایي کار را اًهاهام   اگردر خاًَ  چْى کَ
کٌٌذ دُ ن فْرا بزرگترُا ًص طتواى هی

  ّ هی گْیٌذ؛ جای آشغهال سه هب زبهالهَ
ی دّم  خههاًههَ  پههچ چههْى هههذرسههَ.  اسههت

  هاست، بایذ آشغالِا را در س ب زبهالهَ
هی ب هٌه هن دّسهتهوهاى   ّقتی کَ.  بریزین

ریهزد، آشغال را در کالس یها حه هاط ههی
اّ یادآّری کٌ ن، چْى اّ با ایي   بایذ بَ

کار حق ها را ضایع هی کٌذ ّ هط ظ هها 
را زشت هی کٌذ ّ بهاعهب بهْجهْد آههذى 

ُهٌهگهاههی کهَ .  شْدُا هیبعضی ب واری
  جهٌهگهب یها بهَ  خهاًهْادٍ بهَ  ُوراٍ  بَ

ُا را داخهب گردش هی رّین بایذ آشغال
یههن ًههایههلههْى بهه ههٌههذازیههن ّ بهها خههْد 

ُا را تْی دشهت چْى اگر آى.  برگرداً ن
طهبه هعهت زشهت   رُا کٌ ن، هٌظهرٍ  ّ کٍْ

ها رّی خهْش   طب عت دیگر بَ.  هی شْد
  .کٌذدُذ ّ با ها قِر هیًشاى ًوی

  (سالَ 8)هِراى احوذي
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 شٍرماقصً*

 . اَٚ ؾالْ

ٓ                      ثعس ٔي      .  .........                                                                        .   ذيٛاٞيٓ  يه لهيٝ ثيطا يريبٖ نيعيط ي  ويٙي

 ى  ثٛز  ى  ٘جٛز ضٚظي ضٚظٌبضي اٖٚ زٚض زٚضا قيٟيطي ثيٛز ثيٝ           

.                                     اؾيييييييييييييييٓ . .. 

. وٙبض ا ٗ قٟط لكًٙ، وٜٛ ثٛز زقت ثٛز ٚ  ه زض بي ذيّ  لكًٙ

ٔيطزٔيف ٞيٓ ثيب نيفيب             .  ي ٔب، ذيّ  ذيّ  ثبنفب ثيٛز   ا ٗ قٟط لهٝ

قس٘س ٚ ٔٛلع ضفرٗ ثٝ ٞب ٞط ضٚظ نجح ظٚز اظ ذٛاة ثيساض ٔ آٖ. ثٛز٘س

. ظز٘س  ؾطوبضقبٖ ٔطنت ثٝ ٞٓ ؾالْ ٔ  وطز٘س ٚ ثٝ ضٚي ٞٓ ِجرٙس ٔ 

انال ٕ٘  زا٘ؿيريٙيس ويٝ           چٖٛ قس، آٖ ٞب ٞيچ ٚلت اٚلبنكبٖ نّد ٕ٘ 

حر  پسضثعضي پسضٞب كبٖ ٞٓ ثٝ .  عهجب٘  قٛ٘س   چغٛضي اذٓ وٙٙس ٚ

 بز ٘ساقرٙس وٝ وؿ  ثّس ثبقس ٘بضاحت قٛز، ٌط ٝ وٙس ٚ  ب حر  زِف 

قيس    ٞط ٚلت ٞٓ وؿ   ه وٓ زِف ثطاي ز ٍطي نًٙ ٔي    .  ثكىٙس

ذالنٝ،        . وطز  ٔ   ظٔعٔٝ  آٖ  ثب  ضا  زِرٍٙيف ٚ ضفت ِت زض ب ظٚزي ٔ 

ٞبي ؾبَ ٔطزْ ا ٗ قٟط وٙبض ٞٓ، ذٛة ٚ ذٛـ ٚ ذطْ ظ٘سٌي     ؾبَ

وطز٘س نب ا ٗ وٝ  ه ضٚظ نجح ظٚز وٝ ٔثُ ٕٞيكٝ اظ ذٛاة ثيساض  ٔ 

قس٘س ٚ ذٛاؾرٙس ؾطوبضقبٖ ثطٚ٘س ثب وٕبَ نعدت ز س٘س وٝ  ىي  اظ    

ٕٞٝ ٍ٘يطاٖ قيس٘يس ٚ ثيب           .  ٞبي ؾبحُ افربزٜ ٔبٞ  ٞبي زض ب ضٚي قٗ

ز س٘س وٝ ٔبٞ  ثيچبضٜ ٞٙٛظ ٘فيؽ  .  عدّٝ ذٛزقبٖ ضا ثٝ ٔبٞ  ضؾب٘س٘س

ذيّ  ؾط ع ثب وٕه ٞٓ ٚ ثب ظحٕت فطاٚاٖ ٔيبٞي  ضا       .  ٘فؽ ٔ  ظ٘س

ٞيبي آٖ      زا٘يس ٔيبٞي       نعدت ٘ىٙيس، آذط ٔ .  زٚثبضٜ ثٝ آة ا٘ساذرٙس

ثّٝ عع عاٖ، ٔطزْ قٟط لهٝ ٔب اٖٚ ضٚظ نب .  زض ب ذيّ  ذيّ  ثعضي ثٛز

 .آذط قت زضثبضٜ ا ٗ انفبق عديت ثب ٞٓ نحجت وطز٘س

ٚظ ثعس ٔطزْ اظ ذٛاة ثيساض قس٘س ٚ ز س٘س وٝ ثبظ ٞيٓ  يه ٔيبٞي          ض

ثبظٞٓ ٔطزْ ثب وٕه ٞٓ ٔبٞ  ضا ثيٝ    .  ز ٍطزض ؾبحُ زض ب افربزٜ اؾت

. ٔبٞي  ٔيطزٜ ثيٛز       .  أب ٔبٞ  ا ٗ ثبض ٞيچ حطور  ٘ىطز.  زض ب ا٘ساذرٙس

ٔطزْ ثطاي اِٚيٗ ثبض زض نٕبْ عٕطقبٖ ٔطي  ه ٔبٞ  ضا ثب چكيٕيبٖ     

ٔطزْ قٟط ثطاي . ذٛزقبٖ ز سٜ ثٛز٘س ٚ ا ٗ ثطا كبٖ ثؿيبض غٓ اٍ٘يع ثٛز

اِٚيٗ ثبض غٕ  ضا زض زَ ذٛز احؿبؼ وطز٘س ٚ ٘بضاحت ٚ پط كيبٖ ثيٝ     

زض  .أب اٍ٘بض ؾط٘ٛقت قٛٔ  زض ا٘يريريبض آ٘يٟيب ثيٛز              .  قٟط ثطٌكرٙس

ٞبي ثيكرطي زض ؾبحُ زض ب خيبٖ زاز٘يس ٚ           ضٚظٞبي ثعس ٞٓ ثبظ ٔبٞ 

ٖ    ٞب خّٛ چكٓ ٔطزْ انفبق ٔ  ٕٞٝ ا ٗ  افربز ٚ ا ٗ ثبعث قسٜ ثٛز وٝ آ

ٞب ثعسا فٟٕيس٘س وٝ زض بي ظ جب كبٖ   آٖ.  نط قٛ٘س ٞب ضٚظ ثٝ ضٚظ غٍٕيٗ

ٞب ثطاي فيطاض اظ آٖ، ثيٝ             نٛؾظ قٟطٞبي ٕٞؿب ٝ آِٛزٜ قسٜ ٚ ٔبٞ 

أب وؿ  ٘رٛا٘ؿت خّٛي ا ٗ وبض ضا ثٍيطز ٚ ٔيطزْ اظ    . آ ٙس ؾبحُ ٔ 

                                                             .              ويييطز٘يييس   قيييسا ٘يييبضاحيييرييي  فيييميييظ ٌيييط يييٝ ٔييي                       

ٞيب    آٖ.  ؾٍٙيٙ  غٓ ٚ ا٘سٜٚ ضٚي نٕبْ ظ٘سٌ  ٔطزْ ؾيب يٝ ا٘يساذيت        

زض ب ٔطزٜ ثٛز ٚ اٍ٘بض قيٟيط ٔيطزٜ      .  زض بي ظ جب كبٖ ضا اظ زؾت زاز٘س

اظ آٖ ٔٛلع ثٝ ثعس ٔطزْ قٟط لهٝ ٔب، ز ٍط نجح ظٚز ثٝ ٞٓ ؾالْ .   ثٛز

حبال ز ٍط ٕٞٝ  بز ٌطفريٝ  .  پطؾيس٘س  وطز٘س ٚ حبَ ٕٞس ٍط ضا ٕ٘   ٕ٘ 

ٔطزْ ذٙسٜ ضا اظ  يبز ثيطزٜ       . ثٛز٘س وٝ چغٛض ٘بضاحت ٚ عهجب٘  ثبقٙس

ٗ   آٖ. ثٛز٘س  .                                                      قيس٘يس  نيط ٔي     ٞب غٍٕيٗ ثٛز٘س ٚ ضٚظ ثٝ ضٚظ ٞٓ غٕيٍييي

ٞيٓ ٞؿيت     آٖ قيٟيط ٞيٙيٛظ      .  لهٝ ٔب نٕبْ ٘كسٜ ٚ ٞٙٛظ ٞٓ ازأٝ زاضز

                ٜ .                                  ا٘ييسٚٔييطزٔييب٘ييف أييب، ؾييطٌييصقييت قييٟييطقييبٖ ضا اظ  ييبز ثييطز

 دليس هسدٍخي*           .٘ٝ وؿ  غٕ  زاضز... ٘ٝ وؿ  ٔ  ذٙسز.
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ؾبوٙبٖ قٟطن نٙعر ، ٍٞٙبْ ٌيطفيريٗ        زض حبِيىٝ   -

ذيسٔيبا ضا           وّيٝ  خٛاظ ؾبذرٕب٘ ، عٛاضو ٔطثٛط ثٝ

ؾيبَ     59ا٘س، چطا قٟطزاضي  ثيعيس اظ            پطزاذت وطزٜ

.     . ٕ٘  وٙس؟                آؾفبِتضا  قٟطن نٙعر   ٔحٛعٝ

                       حؿٗ قط ف $#                                     ......................

اوٖٙٛ وٝ قبٞس ثبض٘سٌ  ٔ  ثبقيٓ ثب نٛخيٝ ثيٝ آة         -

     ٝ ٞيب اظ ضا٘يٙيسٌيبٖ ٔيحيريطْ              ٌطفرٗ ذيبثبٟ٘يب ٚويٛچي

 . ذٛاٞكٕٙسْ ضعب ت حبَ عبثط ٗ ضا ثىٙٙس

  عزا٘                                                                         

                                                                        

ثب نٛخٝ ثٝ اظز بز ٔكرطويٗ ٌبظ ٚ قطٚع فهُ ؾطٔب اظ     -

ٔهطف وٙٙسٌبٖ ٌبظ ذٛاٞكٕٙيسْ زض ٔهيطف ٌيبظ          

 .خٛ   وٙٙسنطفٝ

 ا عزي                                                                        

ذٛاٞيٓ ثيطاي ٔيبقيييٙيٟيبي            اظ فطٔب٘ساضي ٔحرطْ ٔ   -

ويٙيٙيس    نطا٘ع ر  وٝ اظ ذيبثبٟ٘بي انّ  قٟط عيجيٛض ٔي      

فىطي ثىٙس ٚالعب ٔب ؾبوٙيٗ ا ٗ ذييبثيب٘يٟيب ثيٝ نيٙيً                

 .قٛزي وٕطثٙسي زضؾت ٕ٘ ا ٓ چطا خبزٜآٔسٜ

 وٟٙٝ پٛق                                                                 

  

Kurdî - Farsî 

   
 “يیستیخٍضُ”
 

 ،يَدڵیخاکُگًێموابُ

 .باسیدڵذاریبارانيخٍیبٍکزدم

 يَ،دڵیئايَگًێموابُ

 يیستیخٍیيباسیخٍضُ

 .کاویبٍکزدمرچايَسُ

 يَ،دڵیدارَگًێموابُ

 يیستیخٍیيباسیخٍضُ

 .اڵکاویبٍکزدمگُ

 گًێیطمواکُ

 يسا،ئُيَيیستیخٍیُدلیخٍضُبُ

  .ستیبٍکزدمربُباسیسُ
 

  سضێزکٍبێکُ
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 ثِ ًبم خبلك طجيعت

 ى  اظ ٔؿب ُ ٟٕٔ  وٝ أطٚظٜ زض خبي خبي خٟبٖ ٔٛضز              

ثحث ٚ ٔٙبلكٝ ٚ ٌفرٍٛٞبي اؾبؾ  اؾت، ثحث ا٘طغي ٚ               

نط ٗ آٟ٘ب آة، ثطق، ٌبظ، ٘فت ٚ ٔكرمبا ٘فر                             عٕسٜ

ثب نٛخٝ ثٝ إٞيت ٔٛضٛع ٚ ضطٚضا ندع ٝ ٚ             .  ٔ  ثبقس 

نحّيُ آٖ ٚ ٘يع چٝ نبثيطي ثطآ ٙسٜ ٔٙغمٝ ٔب زاضز؛ ثطآٖ                   

     ٜ ٜ   قس ٓ نب ا ٗ قٕبض ي چيب ضا ثٝ آٖ اذرهبل         ٘بٔٝي ٚ ػ

ثبقس وٝ فهّ  ثطاي ثحث ٚ نجبزَ ٘رط ثطاي ز ٍط               .  زٞيٓ

 .زٚؾربٖ ثبظ وطزٜ ثبقيٓ

اظ آ٘دب   وٝ ٞؿر  ثٝ ٔب٘ٙس  ه پيىط ظ٘سٜ ٚ ظ٘ديطٜ ٚاض ثٝ              

ُ   ثبقس، ثٙبثطا ٗ آنف    ٞٓ ٔرهُ ٔ    ٞبي  ٛ٘بٖ،    ؾٛظي خٍٙ

   ٚ ٚ  ب ثحطاٖ ذكىؿبِ  زض آفط مب ٚ            ...  آٔط ىب، اؾرطاِيب 

 ٝ اي وكٛضٞبي نٙعر  ٘يع نبثيطي ٔؿرميٓ ٚ            ٌبظٞبي ٌّرب٘

ٕٞب٘غٛضي وٝ ٌطز ٚ     .  غيط ٔؿرميٓ ثط ٔٙغمٝ ٔب ٔ  ٌصاضز         

 ٖ ٞبي عطاق ٚ عطثؿربٖ چٙس ٔسن  ظ٘سٌ  ٔب              ذبن ثيبثب

 .ٞب ضا ٔررُ وطزٜ ثٛزٔط ٛا٘ 

، ذٛز ضا ٕ٘ب ب٘رط  ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٙب ثٝ لَٛ             زض ا ٗ ٔيبٖ ٘مف آة     

زا٘كٕٙساٖ، ثحطاٖ ٘ٝ چٙساٖ زٚض خٟبٖ ثحطاٖ آة ثٛزٜ ٚ               

؛ ا ٗ ثبض ثط ؾط      اٌط لطاض ثبقس خًٙ خٟب٘  ؾٛٔ  زضٌيطز        

، ٔٙغمٝ  ثب نٛخٝ ثٝ ذكىؿبِ  چٙس ؾبَ اذيط      !  آة ذٛاٞس ثٛز  

  ٓ قٛز نب خب   وٝ     وٓ ثٝ ٔطحّٝ ثحطاٖ ٘عز ه ٔ        ٔب ٘يع و

ضٚؾربٞبي قٟطؾربٖ ٔط ٛاٖ الساْ ثٝ حفط چبٞبي       "  84حسٚز  

زؾر  ٕ٘ٛزٜ ٚ چٙس ٔبٞ  اؾت وٝ اٞبِ  ضٚؾربي ٔٛؾه ٚ            

اعطاف آٖ ضٚظا٘ٝ اظ عط ك نب٘ىط ازاضٜ آة ٚ فبضالة                   

 .وٙٙسضٚؾرب  ، ٌصضاٖ ظ٘سٌ  ٔ 

ثب ا ٗ ٚخٛز آ ب ثٝ ٘رط قٕب ٚلت آٖ ٘طؾيسٜ وٝ زض نيٕيبٔي       

ٝ        ٞب ثٝ ٚ ػٜ وكبٚضظي ٚ ذبٍ٘  عبلال٘ٝظٔيٙٝ نيط  نط ٚ ثيٟيييٙي

نط خٌّٛيطي ٕ٘ب يٓ ٔهطف وٙيٓ نب اظ ٚضٚز ثٝ ٔطحّٝ ثحطا٘ 

ٚ زض ثطاثط وٛزوبٕ٘بٖ قطٔؿيبض ٘يٍيطز يٓ ويٝ ٔيب چيميسض                 

  !!ؾٛزخٛ ب٘ٝ ٚ ٔٙفعت عّجب٘ٝ ٔهطف ٕ٘ٛز ٓ؟؟

:                           فبيل شـوبزُ آيٌـدُ ٍيـژُ ًبهـِ چيـب            

خۆشههههههههه ي ّ  ی ًَ ٍّ باڵّبًّْهههههههههَ”
 “ دا ژیٌگهَ  ًگی خۆپاراستي لهَ رَُ فَ

لرا اش عاللوٌداى خَاّشوٌدين .  ثبشدهي

کِ همبالت ٍ ًظـسات خـَد زا دز ايـي         

 .شهيٌِ ثِ دفتس ًشسيِ ازسبل ًوبيٌد
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کاوی ئااي با   رچايَ ، ػُ يَ بێتُ ديپات دَ  ساڵیوشکه  -1

؛ ئايیاؾ  یزاوی ئايَ یزان، قُ قُ.  ر ػُ  کزێتُ تز ِێزؿی دَ یاوُ صَ بُ

ڵا   کُ  مًي ئايی بُ ُِ"  92کان،  پێی صاویاریُ  بُ.   مان طیاوُ ُِ

. بازێات کاار دَ باُ  يَ ؿی کـت ي کااڵایاُ ٍِی بُ  ِاتًي، بُ

ِاێاىااوای تاژاىاٍلاٍطی  کار وُ ر بُ بُ  سێضیؾ، لُ بُ  جًيتیاری

  کاوی ئااي لاُ رچايَ ػُ"  80  يتًي بٍ ئايدێزی، صٌرتز لُ پێـژُ

کاوای  ئايَ"  97  کُ  وییُ  يَ ال، ئاگای لُ کاکی فُ.  دات ػار دَ خُ

کـتًي   يیُ مًي صَ ُِ  لُ.   ڵژی کـت ي کاڵی وییُ کُ    م جیّاوُ ئُ

، "  85  کزێت؛ ياتاُ ئايدێزی دَ"   15ویا  کاوی دویاؽ تُ کاڵیُ

  کاان لاُ کـت ي کاڵایاُ  مُ رُِ مًي بُ ی ُِ اڵم ویًَ بُ.   یمُ دَ

تی  يری تایبُ گزوگی ي دَ  مُ ئُ.  ر دێت بُ کاوذا، يَ ر ئايَ بُ  يیُ صَ

 .وًێىێت ئايدێزی دَ

  ی ئااي باُ يَ باڵي کزدوُ  لُ  ئايدێزی بزیتیُ؟ئاودێریچییه 

ڵاژای  س کزدن ي خًيػاوذوی بٍ کاُ ػتی تُ بُ مُ  يیذا بُ ر صَ ػُ

گٍسیىای    مادام يایُ.  م رُِ ػت ِێىاوی بُ دَ خت ي، يَ گیا ي درَ

ساواذوای  ویا رێگای تێپُ گزته، تُ ػت پێًَ ؿێًاصی ئايدێزی ي دَ

واذ  چاُ  ئايدێزیذا باُ  گزته لُ ػت پێًَ دَ.   م ئايیُ یزاوی کُ قُ

یای،  ک ئايدێزی بااراوای، گاٍصَ يَ.  بێت ی جًرايجًر دَ ؿێًَ

کاار  باُ  لاُ  رێىی دیژُ يتێژی وُ رَ..... .  یی،  یی، گًڵخاوُ تزَ قُ

ر  دَ بُ  رادَ  لُ#  فـار$ ختی ؿی کـت ي کاڵیذا، صَ بُ  ِێىاوی ئاي لُ

ي  رَ باُ  رچاياوُ م ػُ ئُ  یُ م ؿێًَ بُ.   کاوُ يیىیُ طێزصَ  رچايَ بٍ ػُ

ؽ  م ؿاێاًاصَ ئاُ  پێًیؼاتاُ.  چه يؿ  بًين ي تیا چًين دَ

ر  ػاُ  جیاتی ِێزؽ بزدوُ  لُ.   يَ ي لێژٍڵیىُ  خىُ ر رَ بُ  يێتُ بژُ

ِاٍی يؿا  باًيوای ديا   بێىُ دَ  کان، کُ رچايَ مًي ػُ ُِ

  ر گزته، گٍساوی بُ ڵ  يَ ؿێًاصی کُ  کاوی ئاي، باؿتز يایُ دڵٍپُ

کاوی کـت يکاڵی؛  کٍوُ  ر ؿێًَ ػُ  ئایا پێذاگزی لُ.  ردا بێت ػُ

ی # ررب$ يی پزط ي باڵي، تاٍم بًياری ئايدێزی، صَ  ت لُ تایبُ  بُ

  دان باُ لی کـت ي کاڵی کاٍن، گاًن واُ ل ي پُ خزاپ، کُ

ياری جاًتایاار ي  خًێاىاذَ يادی ي وُ م ػُ داياکاری باصاس، کُ

کان ي، صٌر ؿاتای تاز؛  فێزکاریُ  روامُ بُ  کزدوی لُ پێـًاصی وُ

ی کـات ي کااڵای  ٍِی دارييخاوی صٌرتزی باىاا اُ  بێتُ وا

 مان؟  کُ وايچُ

کان،  تُ ی بابُ بٍ صٌربُگرتن،نهستپێوههد-2

  تاُ ي بااباُ ر ئاُ گاُ ت ئاُ تایبُ  بُ.   یاوذوُ ػار گُ ماوای خُ

. باێات  يَ ؿُ ماڵُ خڵی بىُ رج ي دَ ئابًيری ي خُ  وذی بُ پێًَ

ی  واذَ يَ ی ئێزاوای پاێاىا  ئاُ ماڵُ کان، بىُ پێی ئامارَ  بُ

  بگاتاُ  ی کُ يَ ِێىێت، ب  ئُ کار دَ بُ# اوزطی$ ئؼتاوذارد، يصَ

رێگاای دريػات   کاتێژذا لُ  لُ.  پێًیؼت#   رفاَ$ یی ئاػًيدَ

ماتاز  رجێژی کاُ م خُ گزته، ُِ ػت پێًَ کار ِێىان ي دَ بُ

  لاُ:   بٍ ومًيوُ.  یه بُ طیان دَ  م چێظی صٌرتز لُ کزێت، ُِ دَ

یاه،  رم بژُ مان گُ کُ خاوًَ  وذَ يَ صػتاوذا پێًیؼت واکات ئُ

  کازد؛ یاا باُ ڵ ئُ ت، کًلزمان ُِ ر ِايیه ببًایُ گُ ئُ  کُ

ر  دَ  رگازی لاُ باُ.  یه ڵ کُ ُِ  ِايیىذا کًيرَ لُ  ياوُ پێچُ

رجمان  خُ  مان کُ کُ خاوًيَ  رم ي ػارد لُ يای گُ چًيوی ُِ

ی  ڵژًي وایاـااواُ ، بُ کلی ي ب  کالػی وییُ ، چُ بٍ کزدييَ

گازتاه،  ػات پاێاًَ دَ.   تمااواُ یـتًيیی ي ؿارػتاویُ تێگُ

باًي کازاي ي  رَ قاُ   رچايَ ڵژی باؿتز لُ ػُ بٍ کُ  ؿێًاصێژُ

کاٍ   رمایُ يت ي ػُ گزته، پاؿژُ  ػت پێًَ دَ.  کان کزايَ وُ

،   واُ ی ديي الیاُ رَ وجاُ وذوی پُ ؛ ػُ بٍ ومًيوُ.  یُ يَ کزدوُ

يت  باٍ پااؿاژاُ  تی گاص ي يصَ بابُ  رجێژی صٌرمان لُ خُ

رجای  ي خاُ  ف، رٌؿىایی صٌرتزَ ػزَ م مُ گڵٍپی کُ.  کات دَ

  ػتای پاێاًَ دَ  پێًیؼتُ،  کُ  تاوُ ي بابُ گـتی ئُ  بُ.   متزَ کُ

  ماًي جاٍرَ واضیاه ي ِاُ با، گاص، بُ بگزیه؛ ئاي، وان، کارَ

سی  ي پاُ داوی ئايدا، ئُػار خُ  ت لُ تایبُ  بُ.  کُ وییُ مُ ػًيتُ

چ پاێاًیؼات .  وێه دادَ  ی طیاوُ رچايَ ي ػُ خی بٍ ئُ بی بایُ

ئاايێا    ی مااڵن بُ رکُ ردَ ر ي بُ مًي رٌطێ  بُ کات ُِ دَ

یاا ؿاٍردوای !  کزێت، بـٍیاه؟ دابیه دَ  يَ بٍ خًاردوُ  کُ

جایاّااوای   ؟ لاُ مُ ػارێژی کُ ئايێژی صٌر، خُ  ماؿیه بُ

،  تیاُ سَ کی بىُ گزته پێًیؼتیُ ػت پێًَ ر دَ ک ُِ مشٌدا وُ ئُ

ی خٍمان ي  بیزی پاراػتىی طیان ي طیىگُ  بێت لُ ڵژًي دَ بُ

کاار  بایازی باُ  بێت لُ بٍی  دَ.  کاوی داِاتًيؿذا بیه يَ وُ

ػااری  ي خُ  یان صٌرتزَ ِزَ بُ  دا بێه کُ لُ گُ ي يصَ ِێىاوی ئُ

ی  تااي، يصَ ی ُِ يصَ  وه؛ بٍ ومًيوُ یُ گُ دَ  طیىگُ  متز بُ کُ

         ....... .اڵن ي ی صبڵی مااڵن ي ئاطَ با، بیًگاص، يصَ

مصاااااباااا ااااو بااااا 
مسااالااٌرن شاار اات 

گاز ً اداره بار    
 شيرستان مريٌان

اوجمهزوانرايسبس
:سىىدج  

آتشسُزی"

شعلً,درجىگل

درَجُدٌُاداران

 " محیطزیست

  !!"کلی ّ بێ کالسی ً  َ گرتي؛ چَ ست پێٍْ دٍ"

 مینعزیزیئه                                                                                                            

یواساوذویطیانيطیىگُ”

 ”*رگًڵچییُگًوذی

ئێًَ لهُصاوهکهُشدَئایا

د21َیدَسُ صاریانِهُدا،

 ..........سلُکُ

http://www.green-chya.blogfa.com
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