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.چيب زض ٚيطايف ُٔبِت سبآ٘ؼب ثٝ انُ ُّٔت ذسقٝ ٚاضز ٘كٛزآظاز اؾز  

.ُٔبِت چبح قسٜ اِعأبًًًًٌٌٌٌٍٍٍٍ ٘ٓطٌطزا٘ٙسٌبٖ ٕ٘ي ثبقس  

.ُٔبِت ذٛز ضا ثٝ نٛضر سبيخ قسٜ ٕٞطاٜ ثب فبيُ آٖ اضؾبَ فطٔبييس◄  
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!!!          ٖبزار ٚ اِفففبِ چفٙفسـ آٚض            
ٚ يب حشي زٜ ؾفبَ       ٔؿّٕب ز٘يبي أطٚظ ثب ز٘يبي نس ٚ دٙؼبٜ

ديف يىي ٘يؿز ٕٞٝ چيع ثٝ ؾطٖز زض حبَ سغيط ٚ زٌطٌٛ٘ي 

اؾز ٚ ثٝ ٔٛاظار آٖ فطٍٟٞٙب ٘يع احشيبع ثٝ ٕٞفٍفطايفي ثفب       

. ٚ ثٝ ضٚظ قفسٖ زاض٘فس       سغييطار ٚ ثٝ لَٛ ٔٗطٚف آح زيز

ؾٛاَ انّي ٔٗ ايٙؿز ٔب چٝ ا٘ساظٜ سٛا٘ؿشٝ ايٓ ذٛزٔبٖ ضا ثب 

فطًٞٙ ٚاضظقٟبي اػشٕبٖي ػٟبٖ سُجيك زٞيٓ؟ آيفب ٞفيف       

ٚلز اظ ذٛزٔبٖ دطؾيسٜ ايٓ ثب ايٗ فطٍٞٙي وٝ ٔب زاضيٓ چفٝ  

دبيٍبٞي زض ثيٗ ؾبيط ُّٔ ٚيب ثٟشط ثٍٛيٓ چٝ حفطففي ثفطاي        

ٌفشٗ زضايٗ زٞىسٜ ػٟب٘ي زاضيٓ؟ حطف ٔب ايفٙفؼفب ثفطؾفط        

ديكطفز ٔبزي ٚسىِٙٛٛغي ٚ فبنّٝ ٔب ثب زيٍطاٖ ٘يفؿفز وفٝ      

زٟٞب ؾبَ ٖمجيٓ، حطف ثط ؾط فطًٞٙ ٚ قىُ ٔشٕس٘ب٘ٝ ضففشفبض   

قىي ٘يؿز اٌط ذٛز ٔب ثرٛاٞفيفٓ زض ٔفٛضز        .  ػبٔٗٝ ٔبؾز

فطًٞٙ ّٔشي زيٍط لًبٚر وٙيٓ ٔفٟفٕفشفطيفٗ ٔف ن ٔفب،             

ضفشبضٞبي ضٚظٔطٜ، آزاة ٔٗبقطر ٚ ٘حٜٛ سٗبُٔ ٚ ضفشبض آٟ٘ب ثب 

آيب ٞي  فىط وطزٜ ايٓ أٛضار ثٝ ْبٞط ؾبزٜ ٔب .  ذٛز ٔب اؾز

ظيط شضٜ ثيٗ ٍ٘بٜ غطيجٝ ٞب ٚٔؿبفطاٖ سبظٜ ٚاضز قىبض ذفٛاٞفس   

قس؟ آ٘چٝ ٔٗ ٔي ذٛاٞٓ زض ٔٛضز آٖ ثٙٛيؿٓ دسيسٜ ٞفبي    

ظقز ٚ ضايؼي اؾز وٝ ٔشبؾفب٘ٝ ٕٞٝ ٔب ثٝ نٛضر ضٚظٔطٜ ثفب  

آٖ ضٚثطٚ ٔي قٛيٓ ٚ ُٕٔئٙب ضٚح ٚ ضٚاٖ ذيّي اظ ٔبٞفب ضٚ    

ٖ   . ٖصاة زازٜ اؾز يفب   حطوبر ظقشي ٔظُ ضيرشٗ آة زٞفب

ذبِي وطزٖ زٔب٘ زض ٔٗبثط، زؾز فطٚوفطزٖ زض زٔفب٘ ٚ         

ثسٖ ذٛز ٚ اظ ٕٞٝ ٟٕٔشط ثط ظثبٖ آٚضزٖ وّٕفبر  ... لؿٕشٟبي 

ظقز ٚ ضويه زض ٔىبِٕبر ضٚظٔطٜ وٝ اوظط سجسيُ ثٝ قٛذي 

وّٕبسي وٝ ضيكفٝ    .  ٚ سٗبضفبر زٚؾشب٘ٝ ٌٚبٜ ػسي قسٜ اؾز

زض ظثبٖ ٚ ازثيبر وطزي ٘ساضز ِٚي ٔشبؾفب٘ٝ ثفٝ حفسي زض       

ثفٝ أفطي        فطًٞٙ ٔب ٖ ضؾٛخ وطزٜ وٝ ثطاي ذيّي اظ ٔفب   

ٖبزي ٚ حشي سىيٝ و ْ ػٛا٘بٖ ٌبٜ سحهيُ وطزٜ ٚ ثفٗفًفب      

ٔب ٞب  سجسيُ قفسٜ       لؿٕي ثطاي اطجبر زضؾشي ٚ ضاؾشي و ْ

لؿٓ ذٛضزٖ ثٝ قطف ٚ ٘بٔٛؼ ٚ ِففّ چفٙفسـ آٚض        .  اؾز

َ ق، ٔٛزثب٘ٝ سطيٗ ايٗ اِفبِ اؾز وٝ ظثبٖ آزٔي اظ شوفط    

ايٗ ٔفظفُ        آ٘ؼب وٝ ثٝ.  ايٗ اِفبِ ٘يع قطٍٔيٗ ٚ ذؼُ اؾز

ٔٗطٚف فىط ٔي وٙيٓ وٝ ا٘ؿبٟ٘ب ٕٔٗٛال اظ ٘ساقشٝ ٞبيكبٖ ٔبيفٝ  

حطف آذط ايٙىٝ ثٝ ذٛزٔبٖ ثيبييٓ ٚ ثٝ ٔٗٙفي ٚ     .ٔي ٌصاض٘س

ٔفْٟٛ آ٘چٝ وٝ ٔي ذٛاٞيٓ ثٍٛييٓ فمٍ چٙس طب٘يٝ فىط وٙيفٓ  

ثجيٙيٓ آيب ٚالٗب ثًٗي اِفبِ ٌفشٙكبٖ قطْ آٚض ٘يؿفز؟ ٚ زض      

ز٘يبيي وٝ ٔطظٞبي ؾيبؾي ٚ ػٗطافيبيي ٞط ضٚظ وفٕفط٘فً        

زض لبٔٛؼ فطًٞٙ ٔحهٛض لجيّٝ اي؛     ٚوٕطً٘ سط ٔي قٛ٘س،

آيفب  !  ظ٘سٌي، فطًٞٙ ٚقطف ضا چٍٛ٘ٝ ٔي قٛز سفؿيط وفطز؟ 

ٔي سٛا٘يٓ ٌطزاٌطز ذٛز حهبضي اظ سٗهت ٚسحؼط ثىكيٓ ٚ   

زَ ذٛز ضا ثٝ ٘ساقشٝ ٞبي ٌصقشٍبٕ٘بٖ ٚ يب زاقشٝ ٞبيفي اظ    

ذٛـ ثىٙيٓ وٝ ثٝ ٘ساقشٗ ٞٓ ٕ٘ي اضظ٘فس؟؟؟     أطٚظ ذٛزٔبٖ

آيب زض چٟبض چٛة ؾٙز ٚأب٘سٜ ٖكيطٜ اي ظيؿشٗ، سب ثٝ أطٚظ 

چٝ وٕىي ثٝ ديكطفز ٔب وطزٜ وٝ ثبظ ٞٓ ٔهط ثٝ حفففّ آٖ     

ثبقيٓ؟ ٚ اظ ٕٞٝ ٟٕٔشط آيب فطًٞٙ ؾٙشي ٚ ثٝ انُ ح انفيفُ   

ٔب، فطٍٞٙي وبٔ  انيُ ٚ ذٛز ػٛـ اظ ثُٗ ٌصقشٝ فطٍٞٙي 

ٔبؾز؟ آيب زض ََٛ ٖٕط ف وز ثبض ٚ ّْٔٓٛ ٔب ا٘چٝ ٔس ٘ٓفط  

زيٍطاٖ  ثٛزٜ زض فطًٞٙ ٌصقشٍبٖ ٔب آزادشٝ ٚ ػبٌيط ٘كفسٜ  

 “ل وی گڕێىاً”اؾز؟                                                   

        09366459105قٕبضٜ سٕبؼ  

 
از ضرکت هخببرات تقبضبهٌذم ًسبت بِ صذٍر فیص ّاب   -

 .هَببیل ٍ تلفي ثببت در هَعذ هقرر اقذام ًوبییذ

 (هحوذ صیفی پَر ) 

اًجوي سبس چیب، دلسَز هحیط زیستی ضٌبختاِ ضاذُ کاِ          -

هَرد تْذیذ جذ  قرار گرفتِ است، اهب از ضوب گلِ ا  دارم 

زریببر، بِ ًی زار تبذیل گطتِ ٍ  بِ سرعت در حبل ًابباَد    

ببیذ .  بِ پیگیر  ٍ اطالع رسبًی بسیبر زیبد   ًیبز دارد.  است

هسئَلیي را ًیس از طریق رسبًِ تبى در پبسخ گاَیای هاجابة       

                                                       . کااٌاایااذ، تااب هااردم بااذاًااٌااذ  ًاابى چااِ هاای کااٌااٌااذ                    

 (ضیخ عطبر  )                                                 ) 

از ضْردار  تقبضب دارم فکر  برا  زببلِ ّب  جلَ درة    -

 (حوسُ رٍاًسر )         . خرٍجی ببزارچِ سر پَضیذُ بٌوبًیذ

احاذا      78یکی از هصَببت ضَرا ٍ ضْردار  در سابل      -

سٌٌذج بَد، چرا در ایي راساتاب اقاذاهای            -ترهیٌبل هریَاى 

 (حوسُ رٍاًسر  ).                               صَرت ًوی گیرد

خاَاساتابرم     تفی رُ دُاز هردم رٍستب بِ خصَظ رٍستب     -

 .کِ در حفظ دریبچِ زریببر تالش فراٍاى بِ عول  ٍرًذ

 (زاًب ضیرزاد )

از پلیس ّب  راٌّوبیی ٍ راًٌذگی هی خَاّن ببرترافایاکای    

هیذاى جْبد تب سِ راّی ترهیٌبل در اٍقبت پابیابًای رٍز را          

 .                                                       کٌترل کٌٌذ

 (ادریس اکبر )                                                        

                                      

Kurdî - Farsî 

   

 

 “خت ڵٍ ي درَ ُِ”  
 يێ تُ وذێ جاران، تٍ دَ ُِ

 ن ي دار؛ يَ گیا ي دَ  ببیتُ
 .خًار  گت بچێتُ يێ سَ کًێ سيای، لُ  لُ

 ک بی، ڵٍیُ يێ ُِ تُ وذێ جاریؾ،تٍ دَ ُِ

 کا بفشی، ر دَ تُ تا چاي ُِ 

 ، يَ رصایی ئاػماوُ بُ  لُ  

 .ی ریا دَ ؿت ي دَ روجی دَ ػُ    

 ... رصَ کام ديوذ بُ...  کام ؿاخ دييرَ    

 .ی ردی الدَ س گُ بای ؿاپُ  بُ     

 تٍ،  يێ ببم بُ مُ مه دَ      

 ختان بێ، گی درَ گم سَ سَ        

 .ڵٍ کًي ُِ رصیؾ بفشم يَ بُ            
                

 “ؿێً بذياڵ پُ عُ”                                    

             31قٕبضٜ  - 88زي -ففػٜ ٘ففبٔٝ ذجفففطي فف ظيففؿز ٔحيفففُي چيففففففب، ؾبَ زْٚ  ٚي  

 
 
 

 ثٝ ٘بْ ذبِك َجيٗز

اش شهيي هحبفظت كٌيد، ثِ زاستي كِ آى هابرز    

اٌط لسضي سبُٔ وٙيٓ ٚ (.  پيبهجس اكسم .) شوبست

زض ػّٕٝ فٛق ثٍٙطيٓ وٝ ٔب ثٝ ضاؾشي چفمفسض زض     

حك ايٗ ٔبزض ٟٔطثبٖ وٝ سٕبٔي زاقشٝ ٞفبيفف ضا     

ثسٖٚ ٞي  چكٓ زاقشي زض اذشيفبض ففطظ٘فسا٘فف       

ٚ ٔب چمسض زض حمف ٘فبٔفٟفطثفب٘في      .  ٌصاقشٝ اؾز

وطزيٓ، چٝ فطظ٘فساٖ ٘فبذفّفففي ثفٛزيفٓ،چفٝ             

٘بػٛإ٘طزا٘ٝ ثب ثيُ ٔىب٘يىي، ثِٛسٚظٚض ٚ آسف ثفٝ  

ػب٘ف افشبزيٓ، ٔب وٝ ازٖبي ٔؿّٕفبٖ ثفٛز٘فٕفبٖ       

 . ٌٛـ فّه ضا وط وطزٜ اؾز

ضٚي ؾرٕٙبٖ ثب افطازي اؾز وٝ ثي ضحٕب٘فٝ ثفٝ     

ػبٖ ظٔيٗ ٞبي اَطاف ٔطيٛاٖ اففشفبزٜ ا٘فس ٚ          

ؾطٔبيٝ ٞبي يه ّٔز ضا ثٝ سبضاع ٔي ثط٘س ٚ ثفٝ      

ػفبِفت   .  لَٛ ٔٗطٚف ظٔيٗ ذٛاضي ٔي وفٙفٙفس     

ايٙؼبؾز ٕٞيٗ افطاز ثطاي ايٙىٝ اظ ايفٗ ظٔفيفٗ      

ٞبيي ضا وٝ سهبحت وطزٜ ا٘س، ؾٛز ثي قٕبضي ضا 

سبثّفٛيفي ضا زض       .  ٘هيت ذٛز وٙٙس ٚ ضٚ٘ك ثٍيطز

ٔفحفُ   . )) يىي اظ ايٗ ظٔيٗ ٞب ّٖٓ ٔفي وفٙفٙفس      

 ((.!! احساص ٔؿؼس

وفٝ  .  ٌّٝ زيٍط اظ ثطذي ضٚقٙفىطاٖ ٔطيٛا٘ي اؾز

ٔشبؾفب٘ٝ ذيّي ضاحز اظ وٙبض چٙيٗ ٔؿبيّفي ٔفي     

ٌصض٘س ٚ اٍ٘بض ان ٌ ثطايكبٖ ٟٔٓ ٘يؿز وٝ چٝ ثفط    

ٕٞيفٗ اففطاز وفٝ        . ؾط ايٗ آة ٚ ذبن ٔي آيس

ٔطزْ ٖبزي ضا ثبضٞب ٔشٟٓ ثٝ ثي سفبٚسي ٚ ال اثفبِفي   

. زض ٔمبثُ ٔؿبئُ ٚ ضفشبضٞبي اػشٕبٖي ٔي وٙفٙفس  

أب ذٛز آٟ٘ب  زض ثطاثط ايٍٙٛ٘ٝ ٔؿبيُ ٚ سؼفبٚظ ثفٝ     

ثٝ ايٗ . حمٛق ٖٕٛٔي چٙساٖ ْٚيفٝ قٙبؼ ٘يؿشٙس

أيس وٝ سٕبٔي ٔؿئِٛيٗ ٚ الكبض ٔرشّف ٔفطيفٛاٖ   

ثؿيبض حؿبؼ ٚ ٖٕمي ٍ٘ط ثب ايٗ ثب٘سٞفبي ظٔفيفٗ      

ذٛاض ثطذٛضز ٕ٘بيٙس ٚ اػبظٜ ٘سٞفٙفس ٖفسٜ اي         

 .ؾٛزػٛ ٔٙبفٕ ٖٕٛٔي ضا ثٝ يغٕب ثجط٘س

:                           فبيففُ قففٕبضٜ آيٙففسٜ ٚيففػٜ ٘بٔففٝ چيففب         

 “ ىااٌ پ كااا  رًز جيااا ی ”
ِصا اظ ٖ لٕٙساٖ ذٛاٞكٕٙسيٓ وٝ .  ثبقسٔي

ٔمبالر ٚ ٘ٓطار ذٛز ضا زض ايٗ ظٔيٙفٝ ثفٝ        

 .زفشط ٘كطيٝ اضؾبَ ٕ٘بيٙس
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 فارسي کوردي

     

 رايگان

                                                 

ر  چاي بٍ ُِيیذا،  ئاػمان ي صَ  مشٌ لُ ئُ

م؛ تا  ریا ي چُ يا ي صَ ئاي ي خاک ي ُِ  لُ  ال بگێشی؛

؛ .......يت ي گاص ي کێً ي دارػتان ي بیابان ي وُ  گاتُ ئُ

  بُ ،  ِزاوُ ي بُ ئُ.   کضی ي تیاچًيوذایُ  مًيی لُ ر ُِ ُِ

ئیتز   اڵم پێم يایُ ؛ بُ الی ئێمُ  تێ بًين لُ ماوُ واي ئُ

ی  يَ ػتی وُ دَ  تا بگاتُ  يَ مێىێتُ يتٍ وُ ؿتێکی ئُ

ِیچ   کاتێکذا کُ  ، لُ یُ يَ داخی گزان ئُ.  داِاتًي

تًاوا بٍ  کی کارا ي بُ یُ ت ي پزٌطَ ي ػیاػُ  اڵڵُ گُ

  رچايَ رگزی ي پاراػتىی ػزييؿت ي ػُ بُ

م  وايچًيوی ئُ  يتی لُ رَ  ئارادا وییُ،  کان، لُ گـتیُ

ر  دا ُِ م ياڵتُ لُ  خذاراوُ ػزيؿتی ي بایُ  رچايَ ػُ

  رچًين لُ داخی گزاوتز، دَ.   صیاد بًيوذایُ  م لُ دَ

ػت ي  رَ ل پُ ػاوی ُِ اڵیی کُ ػت ئايَ یاػا ي، دَ

ی  يَ ماحیان بٍ کشاوُ دداوی تُ  کُ  وؼیپُ، بێ پزَ

مان تیظ ي  کُ ي ؿارَ  کاوی وايچُ ديياییه به کێًَ

ر  ي ُِ  وُ ي چما ياڵت بێ خايَ  يَ تُ تیظتز کزدييَ

سييخێىه ي  به کێًێک دادَ(  يێک ؿُ)رٌطێک

ک تێک  یُ پٍڵکُ ن ي تُ دَ ر ئُ دارػتاوێک ئاگز تێ بُ

يی فزٌؿته ي خاوًي  واي کاػبی ي صَ  ؛ بُ......ن ي دَ ئُ

ریًاویان،  می مُ رد ي کێً ي چُ ، دارػتان ي بُ يَ کزدوُ

ع  ي کُ  ڵ لًيؿیًَ ر ُِ ي ػُ طدیّای حُ ک ئُ يَ

 ؟ يَ مزکێتُ ماحیان دائُ ی کًڵ ي کٍی تُ واصاوێ کُ

  مُ واي ػیؼتُ  يتًي، لُ رچی مزٌڤی پێـکُ گُ ئُ 

مذا، صٌرتز دداوی  ردَ کاوی ػُ تیُ اڵیُ کٍمُ  -ئابًيری 

داری ي باصاسی ئاصاددا  رمایُ می ػُ ػیؼتُ  خێزی بُ

می  پاوی ػیؼتُ ماوای داػُ  بُ  مُ اڵم ئُ ، بُ وايَ

  ياڵت ببێتُ  ر بشیارَ گُ ئُ.   اڵیی ي بێ یاػایی وییُ رَ بُ

  پێی قاصاوجی تاکُ  ع بُ ر کُ رداوی ي ُِ پاؿاگُ

 ی بٍ  دَ يت بکات ي گُ ڵغ ي کُ ػی خٍی، ُِ کُ

ر  يی به کێً ي ػُ کاوی صَ خًاردوی ديا بؼتُ

ػاي دابێت،  ، ِێلُ!کان واي پارێضرايَ  بُ  پٍڵکُ تُ

 ؟ بێت کی دَ طیان ي ئاػایؾ چ ماوایُ

ریًان، بێ  وذی مُ داویـتًاوی ًِؿیار ي یاػامُ 

وايیؾ   بُ  ػاوێک، کُ وذ کُ چُ  ی کُ يَ ئاگا ویه لُ

ک  ِیچ یاػا ي رێؼایُ  یاوىاػه، بێ گًێ دان بُ دَ

ک،  یُ يَ ياڵم داوُ  ر جٍرَ ُِ  ي، بێ تزع لُ

کاوی  ي دارػتاوُ  سگُ يَ ؿت ي لُ ریکه کێً ي دَ خُ

ر ي بىی میتزاط  ي  به دێىه ي، ػُ  ریًان، لُ مُ

ڵًا  ک ُِ دياییؾ يَ  ن ي، دیارَ کُ وذی ئُ بُ يارَ قُ

يی  صَ”واصوايی   بُ   ن ي، ديير وییُ دَ قًيتی ئُ

مًي  ُِ  ياوُ ئُ.!!  ن کُ ؿاواصی وُ   يَ یـُ“خٍر

ی صٌرتزی پًيڵ ي  يَ کٍ کزدوُ  ؿتێکیان، لُ

ر ِیچ  ک ُِ ي، وُ  يَ تُ دا بیىیًَ رمایُ ػُ

،  یان وییُ کُ کیان بٍ خاک ي ویـتماوُ يیؼتیُ خٍؿُ

ک لُ تااڵوی ئاؿکزای  یایُ رم ي حُ لکًي ِیچ ؿُ بُ

يێ  تاوُ ر ئُ گُ ئُ.!!    ن یان واکُ کُ ػاماوی ؿارَ

ر  گُ ببیىه؛ ئُ“   يی خٍراوُ صَ”ي  کاوی ئُ جێ چىگٍڵُ

خًرێ ي، مزٌڤ چٍن  يی دَ صَ  کُ  یزَ التان ػُ

دیًَ؛  يی خٍرتان وُ ر صَ گُ خًات؟ ئُ يی دَ صَ

وج ئايا ي  ي لُ  ڵُ یُ کاوی بُ رداوی به کێًَ ػُ  تکایُ

چايی   ن ي بُ بکُ...  ي“  باصرگان”ی  پٍڵکُ ر تُ ػُ

، !ببیىه “  يی خٍر ديي پێی صَ”ياری  خٍتان ئاػُ

ي  لُ  تاوُ ي بێ مزيَ ئُ  صاوه کُ ي جار ئُ ئُ

ت وان ي  واوُ ن ي تُ لُ پُ  وذ بُ چُ“  دا خًاردوُ”

 .!!!       ن واکُ  پێخٍریـی پێًَ

 “؟! کجا رفتُ  در دیضی باص اػت، حیای گزبُ”
 “صیضی میه عُ ئُ”

 اسا د ی ژیان  ً  "
 ی  گٌ دی  ژینگو
 "  ژ ڵو  گو ىو

وگێکیی  الی طييريی ئايایی، ُِ   لُ

ویگیًێیىیێیکیی  ُِ  ، بُ يرَ صٌر گُ

 ........کجار  یُ

 

                                        

                        
  
                                     

 اي  ام : ارا ه خدما  بي ه ماده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   انداس   م  و ي     دنه        ا   اتوم ي      ز و  بي ه  

(   کي ي  ساخ  ان  ت  سوسي   م افز  خار  اس ک ور ) ک ا

و .... 

  در  : مزيوان   ميدان سزباس  اب داي بلوار ک اورس   بي ه توس ه                  
    868ٕ٘بيٙسٌي ثبذٛيكي، وس            

                        09188704993     زاه    :  0875 - 3291757تل    :   

 09363975590 
                       

ٖٙفبنفط    يٝ يٛضـ قجب٘

فطنز َّت ٚ ظٔفيفٗ   

 “ ثبظضٌبٖ”ذٛاض ثٝ سذٝ  
ثٝ ز٘جبَ سٕبؼ سّفٙي يفىفي اظ     

قٟطٚ٘ساٖ ثٝ ا٘ؼٕٗ ؾجع چفيفب      

 ....ٔجٙي ثط سرطيت سذٝ ثبظضٌبٖ 

 2ظ  3ظ  5ظ 

باا  “  چياا ” مصاح ه اخ صاصي  

م  والن اداره مانااباع    

ط ي ي و ساسمان ميازا   

فز نگي مزيوان در رابطه 

 با م ض  سمين خواري
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 “صػتان  باپیزَ”
 صػتان           يا ِات باپیزَ

 کًێؼتان  کٍڵی داوا لُ              

 ر    ػُ  ی ػپی وا لُ قلُ تُ

 ر بُ  ؿتی گزتُ رێگای دَ               

 يی دیاری ِێىا بٍ صَ

 يی م خُ کُ يتی کٍرپُ                 

 ِار ػی تاکًي بُ ڵ وُ ُِ

 ؽ کٍػار بايَ  گًڵ دێتُ                   

 ؿاران  دێ ي لُ  ڵێم لُ ئُ

 فز ي باران گٍراوی بُ                  

 ر  دَ  ٍِ مىذااڵن بێىُ

 ر بُ  ن لُ کٍت ي کاڵي کُ                    

 تان بێ ر يَ لُ ٍِؿی پُ

 دێ  ر لُ دَ  وُ یان کُ وُ                     

 رٌحی مىه  ياوُ ئُ

 چىه گًڵی رٌحم وُ                     

 ر چايم ػُ  تان لُێجا پ

 .ن تا مايم یاری بکُ                      

 “فی وُ ػیزيان مًػُ”    

 چیزٌک بٍ مىذااڵن

 “ن کتز بذَ تی یُ یارمُ”

 ..... ماوی صيي بًي، صَ بًي وُ ُِ

ػپێکی  رێک ي ئُ پیايێک، کُ

  بارێکی صٌری وابًي لُ.  بًي ُِ

ویا  تُ  کُ ػپُ ي، ئُ  کُ رَ کُ

. ر پـت بًي ػُ  ی خٍی لُ کُ صیىُ

صٌری بٍ ِاتبًي؛ دايای   کُ رَ کُ

تی بذات ي  یارمُ  کُ ػپُ ئُ  کزد لُ

ڵ بگزێت،  ی بٍ ُِ کُ بارَ  بشێک لُ

ی  ر ویًَ گُ ئُ”:   کُ ػپُ ئُ  ي يتی بُ

گزیت، پێؾ  ڵ وُ م بٍ ُِ م بارَ ئُ

  ؿار، گیاوم لُ  یىُ ی بگُ يَ ئُ

، خٍی  کُ ػپُ ئُ“   .م دَ ػت ئُ دَ

ي ِیچ   دایُ س کزد ي، گًێی وُ لێ کُ

. کزد ی وُ کُ رَ کی کُ ِايکاریُ

  کُ، بار گزاوُ  رَ چًي کُ صٌری پێ وُ

طێز باری صٌر   ر ِیالکی ي لُ بُ  لُ

ن  خايَ.  رچًي قًرػذا گیاوی دَ

م  واچاریذا ُِ  ػپ، لُ ر ي ئُ کُ

  ی وا لُ ر ی کُ م الؿُ ي، ُِ  کُ بارَ

صاوی   ػپ، کُ ئُ.   کُ  ػپُ ئُ

، صٌر  ی کزدييَ ڵُ کارێکی ُِ

تی  یارمُ  ی کُ يَ ؿیًان بًي لُ پُ

  ئێؼتا بُ  يَ.  دابًي ی وُ ِايسێکُ

  ی لُ کُ رَ ی کُ واچاری بار ي الؿُ

 !!.                   ر پـت بًي ػُ

*************** 

 زیسی می  ع  ئ :  وه فارسیی   رگێڕ ل  وه
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 جۆالنه

 زوانی خۆم  ساڵو له

ايٗ ٕ٘بيكٍبٜ ٖىؽ ٞبيي ثب ٔٛيٛٔ آسف ؾٛظي ػٍٙفّفٟفبي    

ٔطيٛاٖ ٕٚٞچٙيٗ وبضيىبسٛضٞبي ظيؿز ٔحيُي ثٝ ٔفٗفطو     

 .ٕ٘بيف ٌصاقشٝ قس

          .ايطاٖ ثٝ ضٚؾيٝ دًّٙ ٔي زٞس، ثجط ٔي ٌيطز

ٔحيٍ ظيؿز زض دبؾد ثٝ ديكفٙفٟفبز     حفبْز اظ ؾبظٔبٖ 

ضٚؾٟب ثطاي زضيبفز چٙس ل زٜ دًّٙ ايفطا٘في ثفطاي        

احيبي ٘ؿُ دًّٙ زض ُٔٙمٝ لفمبظ ذٛاٞبٖ زضيبفز چٙس 

ل زٜ  ثجط اظ وكٛض ضٚؾيٝ ثفطاي احفيفبي ٘ؿفُ ثفجفط             

.                                                          ٔففففففففففبظ٘ففففففففففسضاٖ اؾففففففففففز          

ثٝ ٌعاضـ ذجطٍ٘بض ٟٔط، ٔٗبٚ٘ز َجيٗي ٚ سٙٛٔ ظيؿشي ؾبظٔبٖ 

ٔحيٍ ظيؿز َي ػّؿٝ اي ٚ زض دبؾد ثٝ ثطضؾي دفيفكفٙفٟفبز      

ضٚؾٟب ثطاي زضيبفز چٙس ل زٜ دًّٙ ايطا٘ي ثطاي احيب ٘ؿفُ  

دًّٙ زض آٖ وكٛض ذٛاٞبٖ زضيبفز چٙس ل زٜ ثجط اظ وكفٛض  

ضٚؾيٝ ثطاي احيبي ٘ؿُ ثجط ٔٙمطو قسٜ ٔبظ٘سضاٖ زض ُٔٙمفٝ  

ٚظاضر ٔٙبثٕ َجيٗي ٚ ٔفحفيفٍ ظيؿفز         . ٔيب٘ىبِٝ قسٜ اؾز

فسضاؾيٖٛ ضٚؾيٝ ثطاي احيبي ٘ؿُ دًّٙ آؾيبيي وٝ ْفبٞفطاً   

٘ؿُ ايٗ ٌٛ٘ٝ زض ضٚؾيٝ ٔٙمطو قسٜ اؾز ايٗ ديكٙفٟفبز ضا     

ُٔطح وطزٜ اؾز وٝ اظ ؾٛي وبضقٙبؾبٖ ٚ ٔفشفرفهفهفيفٗ       

ٔٗبٚ٘ز َجيٗي ؾبظٔبٖ حفبْز ٔحيٍ ظيؿز ٔٛضز ثفطضؾفي     

لطاض ٌطفز ٚ وبضقٙبؾبٖ ايطا٘ي ذٛاؾشبض اضؾفبَ اَف ٖفبر      

سىٕيّي زض ذهٛل ٘حٜٛ احيبي ٘ؿُ دًّٙ آؾيبيي زض غطة 

ٔٗبٚ٘ز َجيٗفي ٚ سفٙفٛٔ        .  لفمبظ ثطاي ثطضؾي ثيكشط قسٜ ا٘س

ظيؿشي ؾبظٔبٖ ٔحيٍ ظيؿز زض ػّؿٝ اي ثطضؾي ديفكفٙفٟفبز     

زضيبفز چٙس ل زٜ ثجط اظ وكٛض ضٚؾيٝ ثطاي احيبي ٘ؿُ ثفجفط   

ٔٙمطو قسٜ ٔبظ٘سضاٖ زض ُٔٙمٝ ٔيب٘ىبِٝ يب ٔٛاضز ٔكفبثفٝ ٚ       

ٔٛاضز ٔرشّف ٕٞىبضي ثب ايٗ وكٛض ضا ٔٛضز ثحض ٚ ٌفشفٍفٛ   

لطاض زاز وٝ ثٝ ٖميسٜ وبضقٙبؾبٖ ؾبظٔبٖ ٔحيٍ ظيؿفز زض      

نٛضر ّٖٕي قسٖ ايٗ ديكٟٙبز ٔٛفميز ثؿيفبض ذفٛثفي زض        

 .                                  حٛظٜ احيبي حيبر ٚحف وكٛضٔبٖ ذٛاٞس ثٛز

  

کان  ی کٍچی باڵىذَ يَ م بًيوُ کُ

 ي صرێبار رَ بُ

راخی  قُ  يێڵ ي ػابات لُ ی کُ يَ ٍِی کزدوُ  بُ

ر چايی  ی صٌر بُ يَ م بًيوُ ِا کُ ر يَ صرێباردا ي، ُِ

ی ػزيؿتی بٍ  يێىگُ ماوی حُ ی ي، وُ کُ ئايَ

کان  کٍچی باڵىذَ  يَ داخُ  ، بُ یُ م طیىگُ گیاوذاراوی ئُ

ِاتىی قاصی کێًی   بٍ يێىُ.   يَ تُ م بًَ ي صرێبار کُ رَ بُ

دی  ک ػااڵوی پێـًي بُ ، يَ رێکی ػزکُ يَ لُ پُ  کُ

یی  جٍرێک صیاوێکی طیىگُ  بُ  تُ م بابُ ئُ.  واکزێت

 .  راوی الیىگزاوی طیىگُ ٍِی ویگُ  تُ ي بًيَ  یُ دیکُ

 

*** 

 زوانی خۆم  ساڵو له

 خوشکوو برایانی خۆم  له

 ماڵ و میوانی خۆم   له

 .ی خۆم که جوانه  له شاره

 لیباس کوردیم پێ جوانه

  قی کوردستانه ونه ره  

   تۆ بڕوانه“ مانێ مه”

 . نێ جوانه چه  و کوڕه ئه

  پایه  پانتۆڵ کوردی له

 . کات دایه زوو زوو بانگ ئه

 کرد؟ بۆ منت وا فێر نه

 بیر برد؟  زوانی خۆمت له

 ؟ م بۆ چی یه وخاله  مه عه

 .   زوانی کوردی وا نییه  
 فی  نه ئااڵ موسه

 (( کانی سپیکه))

:وٙفطا٘ؽ وذٟٙبي ٘شيؼٝ  

                 !!ي غيط اِعاْ آٚض ثيب٘يٝ

 60چٙسي ديف ٚ ثٝ ز٘جبَ اثطاظ آٔبزٌي ؾطاٖ ثيف اظ 

وكٛض ػٟبٖ ثطاي قطوز زض اػ ؼ سغييطار آة ٚ 

ٞٛايي زض وذٟٙبن ، أيس ظيبزي ثٝ ٔٛفميز ايٗ 

٘كؿز ٚػٛز زاقز أب ٔشبؾفب٘ٝ ٚ ثبٚػٛز قطوز 

وكٛض ، ٘كؿز سغييطار آة ٚٞٛايي زض  150ؾطاٖ 

حبِي ثٝ وبض ذٛز دبيبٖ زاز وٝ ثيب٘يٝ غيط اِعاْ آٚض ايٗ 

اػ ؼ ٘شٛا٘ؿز ا٘شٓبضار ػبٔٗٝ ػٟب٘ي زض ٔٛضز ٔمبثّٝ  

اٌط چٝ زض ايٗ . ثب سغييطار الّيٕي ضا ثطآٚضزٜ وٙس

ػ ؼ ضٞجطاٖ وكٛضٞب ثٝ ٖ٘ٛي ٍٕٞطايي ثطاي  

يطٚضر وبٞف آاليٙسٜ ٞبي ٔحيٍ ظيؿز زؾز 

يبفشٙس أب ايٗ وكٛضٞب ٞي  ٌٛ٘ٝ سٟٗس ٚ يٕب٘شي ضا 

ايٗ َٛض ثٝ . ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ايٗ ٟٔٓ ُٔطح ٘ىطز٘س

٘ٓط ٔي ضؾس وٝ اِٚٛيز ٘رؿز وكٛضٞب ٕٞچٙبٖ  

سٛؾٗٝ نٙٗشي اؾز ٚ ٔ حٓبر ظيؿز ٔحيُي زض 

ثٝ اٖشمبز وبضقٙبؾبٖ ثيب٘يٝ  . زضػٝ زْٚ لطاض ٌطفشٝ اؾز

دبيب٘ي اػ ؼ وذٟٙبن ثب ٚػٛز ايٙىٝ ٘كبٖ اظ اضازٜ 

ػٕٗي ثطاي حُ ٔك ر ظيؿز ٔحيُي اؾز، ٞي  

سٟٗس ٖيٙي ثطاي حُ ٔكى ر الّيٕي زض آٖ ٚػٛز 

٘ساضز ٚ ثط ايٗ اؾبؼ اذش ف ٞب ٔيبٖ وكٛضٞبي  

نٙٗشي ٚ وكٛضٞبي زض حبَ سٛؾٗٝ زض ذهٛل ؾٟٓ 

ٞط يه اظ وكٛضٞب زض سِٛيس ٌبظ ٞبي ٌّرب٘ٝ اي ٚ  

طفيٗ ثطاي ٔمبثّٝ ثب ٌطٔبيف ظٔيٗ َسٟٗسار ٞط يه اظ 

ٕٞچٙبٖ ثٝ لٛر ذٛز ثب لي ٔب٘سٜ اؾز چطا وٝ ثٝ ٘ٓط 

ٔي ضؾس وكٛضٞبي سٛؾٗٝ يبفشٝ نٙٗشي، ٕٞچٙبٖ ٔؿبئُ  

الشهبزي ٚ سٛؾٗٝ نٙٗشي ضا ثط ٔ حٓبر ظيؿز 

زض ٕٞيٗ حبَ، زض دبيبٖ  . ٔحيُي سطػيح ٔي زٞٙس

ايٗ اػ ؼ، وكٛضٞبي نٙٗشي اظ ػّٕٝ غادٗ،اسحبزيٝ 

اضٚدب ٚ آٔطيىب لَٛ زازٜ ا٘س وٝ ٔجبِغي ضا ثطاي ٔمبثٝ ثب 

ٌطٔبيف ظٔيٗ اذشهبل زٞٙس، ٚالٗيز ايٗ اؾز وٝ 

وكٛضٞبي نٙٗشي، ؾٟٓ ثؿيبض ظيبزي ضا زضسرطيت 

ٔحيٍ ظيؿز ٚ ايؼبز فًبي ٘بٔٙبؾت ػٛي زض ظٔيٗ 

زاض٘س، زض حبِي وٝ ٞعيٙٝ ٞبي آٖ سٛؾٍ وكٛضٞبي  

اظ ؾٛي زيٍط، ٖسْ سٟٗس . فميط دطزاذز ٔي قٛز

ػسي زض اػ ؼ وذٟٙبن ٘يع ايٗ ٔكىُ ضا ًٔبٖف 

ٕ٘ٛزٜ اؾز ظيطا ٞي  اقبضٜ ػسي ٚ ٔكرهي زض ظٔيٙٝ  

وٕه ٞبي اِعاْ آٚض وكٛضٞبي نٙٗشي ثٝ وكٛضٞبي  

زض حبَ سٛؾٗٝ ٘كسٜ اؾز، ِصا ػٕيٕ ايٗ ٔ حٓبر 

ثبٖض قسٜ سب وكٛضٞبي زض حبَ سٛؾٗٝ، اػ ؼ 

زض  . وذٟٙبن ضا يه اػ ؼ ٔفيس ٚ ٔٛطط اضظيبثي ٘ىٙٙس

ٔؼٕٛٔ ٔي سٛاٖ ايٗ ٌٛ٘ٝ اْٟبض ٘ٓط وطز وٝ ثيب٘يٝ 

غيط اِعاْ آٚض اػ ؼ سغييطار آة ٚ ٞٛايي وذٟٙبن ٚ 

ٖٚسٜ ٞبي زازٜ قسٜ ثٝ ٚؾيّٝ ثؿيبضي اظ ضٚؾبي  

ػٕٟٛض وكٛضٞبي قطوز وٙٙسٜ زض ايٗ اػ ؼ، ٘كبٖ 

ٔي زٞس وٝ ايٗ وكٛضٞب،ثطاي وبؾشٗ اظ ٔٛع ٔربِفز 

ٞبي ػٙجف ٞب ٚ احعاة ثؿيبض لسضسٕٙس َطفساض حفّ 

ٔحيٍ ظيؿز ٚ يب زض أبٖ ٔب٘سٖ اظ ا٘شمبزار سٙس افىبض  

ٖٕٛٔي ػٟبٖ ثطاي ؾٟٓ وكٛضٞبيكبٖ زض آِٛزٌي آة 

ٚ ٞٛا ٚ ٕٞچٙيٗ ٔمهط قٙبذشٝ ٘كسٖ زض ايؼبز ثٗ 

ثؿز زض اػ ؼ وذٟٙبن، زض حميمز ثٝ ايٗ ٖٚسٜ ٞب 

.                                                              سٗ زازٜ ا٘س  

              

يٛضـ قجب٘ٝ ٖٙبنط فطنز َفّفت ٚ     

 “ثبظضٌبٖ”ظٔيٗ ذٛاض ثٝ سذٝ ي 
ثٝ ز٘جبَ سٕبؼ سّفٙي يىي اظ قٟطٚ٘ساٖ ثٝ ا٘فؼفٕفٗ    

ٚالٕ زض ٔفب    “  ثبظضٌبٖ” ؾجع چيب ، ٔجٙي ثط سرطيت سذٝ 

ٝ     ِٝ يٝ ثٝثيٗ ضٚؾشبٞبي   ٘فغ ئفبٚا، زض اٚايفُ             ٚ ِف

ي ؾٛزػٛ، زٚ اويخ اظ ا٘ؼفٕفٗ   ايٜ سٛؾٍ ٖس آشضٔبٜ

قت، ثفطاي     21:30ؾجع چيب ٚ ٔٙبثٕ َجيٗي زض ؾبٖز 

ثفٝ  .  ثطضؾي ٚيٗيز ٔصوٛض ثٝ ٔحُ سرطيت ضفشفٙفس  

ٍٞٙبْ ضؾيسٖ ٞط زٚ اويخ ثٝ ٔحُ، چٙس ٘فط ضا زض     

ٚ ٘يع يه زؾشٍفبٜ  .  اَطاف سذٝ ٔكغَٛ ٍٟ٘جب٘ي زيس٘س

. ثِٛسٚظض وٝ زض حبَ سرطيت ثٛز ٔكبٞسٜ ٘فٕفٛز٘فس   

دؽ اظ ػٛيب قسٖ  ّٖز سرطيت، افطازي وٝ زض آ٘ؼب 

ٔكغَٛ وبض ثٛز٘س اثشسا قطٚٔ ثٝ سٟسيس  ٕ٘ٛزٜ، ٚ اظ   

ؾذفؽ ازٖفب     .  وبضر قٙبؾبيي ذٛززاضي وطز٘س ئٝاضا

ٕ٘ٛز٘س وٝ آٟ٘ب وبضٌط ثٛزٜ ٚ ثطاي فطز زيٍطي وفبض  

زض دي سٕبؼ سّفٙي ثب فطز ٔٛضز ٘فٓفط اظ       .  ٔي وٙٙس

ؾٛي اويخ ٔٙبثٕ َجيٗي، آٖ فطز ازٖب  وطز وٝ ا٘ؼب 

ضا ذطيساضي ٕ٘ٛزٜ ٚ ثب ٔؼٛظ ازاضٜ ٔٙبثٕ َفجفيفٗفي     

زض ٟ٘بيفز ثفب     .  ٔطيٛاٖ الساْ ثٝ ايٗ وبض ٕ٘ٛزٜ اؾز

دبفكبضي زٚ اويخ ٔصوٛض سرطيجكبٖ ضا سفٗفُفيفُ         

ٕ٘ٛز٘س ٚ لَٛ زاز٘س سب ظٔب٘ي وٝ ٔؼٛظ الظْ ٌطففشفٝ   

ؾفطا٘فؼفبْ   ثفب           .  ٘كٛز زؾز ثٝ ٞي  السأي ٘ع٘ٙس

ديٍيطيٟبي ا٘ؼٕٗ ؾجع چيب، البي فشبحي ضئيؽ ٔٙبثفٕ  

َجيٗي  قٟطؾشبٖ ٔطيٛاٖ ازٖبي زازٖ ٔؼٛظ اظ ؾٛي 

ٔٙبثٕ َجيٗي ضا وصة ٔحى ذٛا٘س ٚ ٌفز وفٝ ٔفب     

ثطاي ايكبٖ دطٚ٘سٜ زضؾز وطزٜ ايفٓ ٚ سفحفٛيفُ         

ٔمبٔبر لًبيي ٔي زٞيٓ ٚ ٕٞچٙيٗ ؾفبيفط ازاضار       

ٔطثَٛٝ اظ زازٖ ٔؼٛظ ثطاي چٙيٗ سرطيجي اْٟبض ثي 

ثب سٛػٝ ثٝ ٚؾٗز ثؿيبض ظيبز سرطيت .  اَ ٖي ٕ٘ٛز٘س

آ٘چٝ وٝ ٖيبٖ ٚ ػبِت ثٛز،  ايٗ ثٛز وٝ چٙس قفت    

ٔشٛاِي  افطاز سرطيت چي زض سذٝ ثبظضٌبٖ،  ثب ذيفبَ  

ضاحز، ثب ثِٛسٚظض ثٝ ػبٖ سذٝ افشبزٜ ثٛز٘س ٚ ػبِجفشفط   

ايٙىٝ سذٝ ثبظضٌبٖ ٚ سذٝ ٞبي ٔؼبٚض زض سبثؿشبٖ ثيف اظ 

ثبض اظ ؾٛي افطاز ظٔيٗ ذٛاض زچبض آسف ؾفٛظي   10

ٌطزيسٜ ثٛز وٝ ثب ٕٞز اًٖبي ا٘ؼٕٗ ؾجع چفيفب ٚ     

اويخ اَفبي حطيك ٔٙبثٕ َجيٗي ٚ ٔطزْ ذفبٔفٛـ     

ايٗ سرطيجٟب زض حبِي نٛضر ٔي ٌيطز وفٝ    .  ٌطزيس

ٔيّٝ ٞبي ثشٛ٘ي ٘هت قسٜ سٛؾٍ ٔٙبثٕ َجيٗي ػٟز 

ػٌّٛيطي اظ سرطيت ثيكشط يب وٙسٜ قسٜ  يب ظيط ذبن 

 .!!حبنُ اظ سرطيت ٔسفٖٛ ٌكشٝ ثٛز

 

 ثطٌعاضي ٕ٘بيكٍبٜ ٖىؽ ٚوبضيىبسٛض
ٕ٘بيكٍبٜ ٖىؽ ٚوبضيىبسٛض ثبٕٞىبضي ا٘ؼٕٗ ؾجع چيب،        

ا٘ؼٕٗ ػغطافيب،وبٖ٘ٛ ؾ ٔز غيٗ،ٚازاضٜ ٔٙبثٕ َجيٗي      

ٔطيٛاٖ زضٔحُ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض ٔطيٛاٖ اظ سبضيد             

 زض .ثٝ ٔسر يه ٞفشٝ ثطٌعاض ٌطزيس 88/9/30
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        ٜ ٝ     ٕٞچٙيٗ زض ذيّي اظ ٔٛاضز دطٚ٘س   ٔطثٌٛ ث

ٝ          ازضٜ آٟ٘ب ٞٓ      ي ٔؿىٗ ٚ قٟط ؾبظي ٔي ثبقس و

    .ذيّي وٓ وبضي ٔي وٙٙس  ٔشبؾفب٘ٝ

*   ِ ی ثبشزگبى اش سَی افساری هَزر           اخيسا تپ

   ِ ِ     تْبجن قساز گسفت ِ     است ك خبعس     فعال ث

     ُ . است    اعتساض ٍسيع هسرهي هتَقف گسرید

   ِ ُ      چِ    شوب رز ایي زاثغ اید؟   اقداهي اًجبم رار

 . لغفب ثب ذكس ًتيجِ

ٝ  : آلبي فشبحي سكىيُ     دطٚ٘سٜ    ؾٝ    ثطاي ايٗ ٔؿئّ

اي ثطاي ثطيسٖ ٚ لُٕ وطزٖ         دطٚ٘سٜ.  اؾز    قسٜ

  ٝ ٜ     زضذشبٖ سذ اي ثطاي ؾٛظا٘سٖ آٖ          ، دطٚ٘س

   ٜ ٝ      زضذشبٖ ٚ دطٚ٘س آٔيع     اي ثطاي سرطيت فبػٗ

ٝ        .    سذٝ نبزض     زض حبَ حبيط حىٓ ضفٕ سهطف سذ

 .اؾز  ٌطزيسٜ

*        ِ ِ     ثسای سبیس هٌبثع هلي ًصریک ث   ثِ    شْس ك

         ِ ِ        شدت هَزر تْبجن قساز گسفت   است چ

 ای رازید؟ ثسًبهِ

ٝ :  آلبي فشبحي  ٞبي ثشٛ٘ي ٔطظي ثطاي      ٘هت ٔيّ

       ٜ ي ٔؿىٗ ٚ     ػسا وطزٖ اضايي ّٔي اظ ٔحسٚز

 .قٟط ؾبظي

*      ِ اًجوي سجص      ٍیژُ    هيصاى ّوکبزی هسرم ث

 است؟  شوب چگًَِ  چيب ثب ارزاُ

ٕٞىبضي ا٘ؼٕٗ ؾجع چيب         :  آلبي فشبحي  

ثرهٛل زض وٙشطَ ٚ ذبٔٛـ وطزٖ آسكٟب ثؿيبض         

 .اؾز  ٖبِي ثٛزٜ

ُ     چِ  * رز ازتجبط ثب شهيي خَازی          هيصاى پسًٍد

 است؟   ثَرُ  آًْب چِ  اید؟ ًتيجِ راشتِ

  دطٚ٘سٜ  109سبوٖٙٛ      83اظ ؾبَ   :  آلبي فشبحي 

آ٘طا ٔيشٛاٖ ػٌّٛيطي اظ ؾبذز ٚ           ٘شيؼٝ.  ايٓ  زاقشٝ

 .شوط وطز  ؾبظ   ثي ضٚيٝ

 
 

 ..... ن  شهر ن  روستا، ؛مریىان: ادامه مطلب

 :٘شيؼٝ
( سِٛس ٚ ٟٔبػط دصيطي ظيبز     )زِيُ ضقس ؾطيٕ ػٕٗيز    ثٝ  

قٟط ٔطيٛاٖ ٕٞب٘ٙس  يه ٞيٛالي ثعضي ضٚظ ثٝ ضٚظ                

ظٔيٟٙبي وكبٚضظي،ٔطاسٕ ٚ ػٍّٟٙبي اَطف ضا ٔي ثّٗس ٚ          

 .آ٘طا ثٝ ثركي اظ ٚػٛز ذٛزسجسيُ ٔيىٙس

ايٗ ضقس ؾطَب٘ي اغّت ثب ثط٘بٔٝ اي اظ لجُ ا٘سيكيسٜ قسٜ       

٘يؿز ٚ ؾبذشٕبٟ٘ب ٚ ٔٗبثط ثب ثي ٕ٘ٓي ٚ ؾيٕبي سىطاضي             

 “....ٔهبحجٝ اذشهبني ثب ٔؿئٛالٖ ”ازأٝ ي 

          ِ   جٌبة آقبی فتبحي ثب سالم، هوٌَى اش ایٌک

 .قساز رارید چيبٍقتتبى زا رز اختيبز 

*   ِ ِ      پدیدُ    آیب قجَل رازید ك ًبم     ٍ هعضلي ث

شهيي خَازی رز شْسستبى هسیَاى ٍجَر رازر؟          

 است؟  ثَرُ  آثبز آى چِ

آطبض آٖ ضقس   .  ٚػٛز زاضز     ثّٝ:  آلبي فشبحي  

٘بٞٙؼبض ؾبذز ٚ ؾبظ قٟطي ٚ سبطيطار آٖ زض ظيجب          

 .ؾبظي قٟطي

ِ      پدیدُ*   ِ     ی شهيي خَازی اش چ عٌَاى     شهبًي ث

       ُ   هعضلي جدی رز شْسستبى هسیَاى هغسح شد

   ِ ُ       است؟ شوب چ ثب ایي      تَفيقبتي رز هجبزش

 اید؟ راشتِ  پدیدُ

ٝ  :  آلبي فشبحي  ظٔيٗ زض ايٗ قٟط         اظ ظٔب٘ي و

   ٜ ٔب السأبر لب٘ٛ٘ي   .  اؾز    ليٕز وبشة ديسا وطز

   ٜ ٝ      الظْ ضا ا٘ؼبْ زاز ٞبي   دطٚ٘سٜ    ايٓ ٚ زض ايٗ ضاثُ

 . ا٘س قسٜ  زازٌبٜ فطؾشبزٜ  ٔيّيبضزي ثٝ

  *   ِ هَزر تْبجن قساز        ثيشتسیي هکبًْبیي ك

ِ     گسفتِ هقداز اش ازاضي هلي          اًد كداهٌد؟ چ

 است؟  تصسف غيس قبًًَي شدُ

 ...قٟط ٚ ضٚؾشبٞب،   حبقيٝ: آلبي فشبحي

 كداهٌد؟  هْوتسیي عَاهل گستسش ایي پدیدُ* 

 افطاز ؾٛز ػٛ ٚ ٔٙفٗز َّت: آلبي فشبحي

*    ُ ثب       هْوتسیي هَاًع ٍ هشکل شوب رز هجبزش

 شهيي خَازی كداهٌد؟

ٜ   :   آلبي فشبحي  ي ٔٙبثٕ    وٕجٛز أىب٘بر ازاض

. َٛال٘ي ثٛزٖ ؾيط لًبيي زازٌؿشطي      .   َجيٗي

   ٜ ي لبثُ وكبٚضظي ٚ        ٔكرم ٘ىطزٖ ٔحسٚز

ؾبذز ٚ ؾبظ اظ ؾٛي ٔبِىبٖ زض ٍٞٙبْ سمؿيٓ             

وٛسبٞي .ؾبذز ٚ ؾبظٞبي غيط ٔؼبظ        .  اضايي

 .وطزٖ ٟ٘بزٞبي زِٚشي

ّوکبزی ًْبرّبی هستجظ ثب ایي هعضل ثب         *  

 است؟  ی شوب چگًَِ رازُ

زازٌؿشطي ٕٞىبضي ذٛثي ثب ٔب      :  آلبي فشبحي 

اؾز ِٚي ازاضار ذسٔبي ضؾب٘ي اظ لجيُ             زاقشٝ

ازاضار قٟطزاضي، ثطق، اة، ٌبظ، ٔربثطار             

ٝ  .  ٔشبؾفب٘ٝ ثب ٔب ٕٞبٍٞٙي ٘ساضز اي   ثٗٙٛاٖ ٔظبَ ذب٘

ٝ           وٝ ٜ     ظٔيٗ آٖ ػعٚ اضايي ّٔي ٚ ٘   قرهي ثٛز

  ٝ . آة ٚ ثطق ٚ سّفٗ ٚ ٌبظ ٔي ٕ٘بيٙس              ضا ٔؼٟع ث

ٔشبؾفب٘ٝ زض قٟط ٔطيٛاٖ ٔكى ر ، ٘بقي اظ ، حبقيٝ ٘كيٙي،           

ا٘ٛأ آِٛزي ٞٛا، آة ، نسا ٚ ٔحيٍ ديطأٖٛ،سرطيت            

َجيٗز، ثحطاٖ اقشغبَ،ثحطاٖ ٔؿىٗ،ٔكىُ اقجبٔ ٔطوع        

      ٚ ٜ أطي ٖبزي سجسيُ قسٜ اؾز        ...قٟط، ٖجٛض ٚ ٔطٚض 

“ سٟٛٔ فطٍٞٙي ”  ٚحشي ٔي سٛاٖ ٌفز قٟط زچبض ثيٕبضي        

 .قسٜ اؾز

زضٔبٖ ايٗ ٔكى ر سٟٙب  ثب أىب٘بر ٔبِي، سىٙيىي ٚ                 

اػطاي ثط٘بٔٝ ٞبي ٔٛلشي ٚ وٛسبٜ ٔسر أىبٖ دصيط              

سغييط ثٙيبزي زض قٟطٞب ثٝ قيٜٛ سفىط ٔٗيٙي ٘يبظ            .   ٘يؿز

زاضز، وٝ ثي ٕ٘ٓي ٞبي قٟطي ٚ سطاوٓ ثيف اظ حس ضا               

ٔحىْٛ وٙس ٚ سٟٙب  ثٝ سبٔيٗ ٕٞبًٞٙ ٘يبظٞبي ػبٔٗٝ               

زض ؾُح ٘بحيٝ اٌط ثٝ      .  قٟطي زض حبَ ٚ آيٙسٜ ثيب٘سيكس      

يه قٟط  ثٟبي ثيكشطي زازٜ قٛز زض حبِي وٝ ثٝ ضٚؾشبٞب            

ٚ قٟط ٞبي وٛچىشط ثي سٛػٟي قٛز وٕجٛز أىب٘بر              

ثٝ ػبي  .ٔٛػت ؾطاظيط قسٖ  ػٕٗيز ثٝ قٟط ٔي قٛز           

سٕطوع ثط ٘مبٌ ذبني اظ قٟط، ٍ٘بٕٞبٖ ضا ثٝ سٕبٔي فًبي           

قٟط ثهٛضر يىؿبٖ ٚ ٖبزال٘ٝ ُٔٗٛف وٙيٓ، سب سطاوٓ ثٝ             

حسالُ ثطؾس ٚ ٞٓ ػعء وؿب٘ي  ٘جبقيٓ وٝ أٛاع                  

ذطٚقبٖ ػبٔٗٝ قٟطي  ٞط ٌٛ٘ٝ اذشيبضي ضا اظ آ٘بٖ ؾّت            

ٔي وٙس ٚ ا٘چٝ ضا  وٝ ثٝ ايكبٖ ٔي ثركس ض٘غ ،                       

زض حبِيىٝ  .  سٟٙبيي،فمط، ثيىبضي ٚ ا٘ٛأ آِٛزٌي ٞبؾز       

قٟط ٔي سٛا٘س ٔحُ ٔٙبؾجي ثطاي ضقس ، سٛؾٗٝ، اذشطاٖبر          

ٚ ٘ٛآضي ٞبي فىطي ثبقسحشي اٌط ثٟشطيٗ ثط٘بٔٝ ٞب ٚ              

لٛا٘يٗ ضا ثطاي قٟط ٚيٕ وٙيٓ ثسٖٚ ايٙىٝ ؾبوٙبٖ ذٛز            

. ضا ٔشٟٗس ثٝ اػطاي آٖ  ثٕٙبيٙس فبيسٜ اي ٘رٛاٞس زاقز           

ٞي  وؽ  زض ٔفيس ثٛزٖ  لٛا٘يٗ ضإٞٙبيي ٚ ضا٘ٙسٌي              

قه  ٘ساضز، ٚ ٕٞٝ ٔيسا٘يٓ اٌط ايٗ لٛا٘يٗ ضٖبيز قٛز،             

آٔبض ثبالي حٛازص    .  آٔبض سهبزفبر وٕشط ذٛاٞس قس       

ضا٘ٙسٌي زض قٟط ٔطيٛاٖ حبوي اظ آٖ اؾز وٝ ظ٘سٌي            

اٌطحك حيبر  .  اضظـ ٚالٗي ذٛز ضا اظ زؾز زازٜ اؾز        

ٔحشطْ ثبقس، زيٍط ضا٘ٙسٌبٖ ثب ؾطٖز غيط ٔؼبظ حطوز           

ٕ٘يىٙٙس، ٚ ٘يبظي ثٝ ايٗ ٕٞٝ ؾطٖز ٌيط زض ؾُح قٟط              

 .٘يؿز

آيب ٔٛيٛٔ غيط اظ ايٗ اؾز وٝ ٔب  ثٝ انُ ح قٟطٚ٘ساٖ             

اؾشفبزٜ زضؾز اظ ٔٙبثٕ،فًبٞب،ٚؾبيُ حُٕ ٚ ٘مُ، ظٔبٖ          

ضا ٘يبٔٛذشٝ ايٓ اٌط چٙيٗ ثٛز  زيٍط وؿي سٟٙب ثطاي            ...  ٚ  

ذطيس يه ويّٛ ٔيٜٛ ثب ٔبقيٗ قرهي ثٝ ٔطوع قٟط ٕ٘ي             

زض ذبسٕٝ ٔي سٛاٖ ٌفز اٌط ثرٛاٞيٓ ٔي سٛا٘يٓ           !ضفز

قٟطي ظيجب ٚ ؾبِٓ زاقشٝ ثبقيٓ ٚ ثٝ لَٛ ػغطافيساٖ                

ُ )آٔطيىبيي   ٞط آ ٘چٝ زض ٔٛضز ا٘ؿبٖ ثبقس         ”(  اِٗ ؾٕذ

 .“ٕٔىٗ اِٛلٛٔ اؾز

ر د روس افشون سمين خواري در  هزس اان  : ا اره 

مزيوان  اس سوي باند اي سمين خوار و افزاد ساود    

جو  انج ن س ش چيا را بز  ن دا   تا اين م ض  را   

با م  والن مح زم ادارا  منابع ط ي ي و مايازا      

 . فز نگي مزيوان  در ميان بگذارد

آقبی شیٌتي هسئَل هحتسم هيساث فاسّاٌاگاي     * 

ثب  عسض سالم ٍ هاواٌاَى اش         شْسستبى هسیَاى،

 .ایٌکِ ٍقتتبى زا رز اختيبز چيب قساز رارید

٘جبقيس ذسٔفز    يٕٗ ٖطو ؾ ْ ٚ ذؿشٝ:  آلبي ظيٙشي

يىبيه اًٖبي ا٘ؼٕٗ ؾجع چيب ٚ سكىط ٚ لسضزا٘ي اظ آٖ 

ٔيطاص فطٍٞٙفي    ثٝ  قبيؿشٝ  ذبَط سٛػٝ  ا٘ؼٕٗ ٔحشطْ ثٝ

ي اًٖبي  ثب س ـ ا٘ؿبٖ زٚؾشب٘ٝ  أيس اؾز وٝ .قٟطؾشبٖ

ا٘ؼٕٗ، يه حطوز فطٍٞٙي ػسي زض ؾُٛح ٔرشّفف  

زض ضاؾشبي سمٛيز ٚ ٔب٘سٌبضي فطًٞٙ ٚ ٔيفطاص    ػبٔٗٝ

 .آثب ٚ اػسازي قىُ ثٍيطز

حفبْز اظ آطبض سبضيري ٚ     لجُ اظ ٞط چيعٖطو وٙٓ وٝ

   ٝ ي  ثبؾشب٘ي قٟطؾشبٖ ٚ حشي اؾشبٖ ٚ وكٛض يه ْٚفيففف

اٌط سٕبٔي ٔفطزْ ٚ لكفطٞفبي          ٍٕٞب٘ي اؾز، چطا وٝ

زض ايٗ ذهٛل احؿبؼ ٔؿئِٛيز ٘ىٙٙفس    ٔرشّف ػبٔٗٝ

اي ٘رٛاٞفيفٓ    ٞطٌع ٔب قبٞس آطبض ؾبِٓ ٚ زؾز ٘رٛضزٜ

ِحبِ سٗسز ٚ ٚفٛض   ٖٙٛاٖ ٔظبَ ٔب زض قٟطؾشبٖ ثٝ  ثٝ .ثٛز

آطبض ثبؾشب٘ي اظ يه َطف ٚ اظ َطف زيٍط سفٗفساز وفٓ      

دطؾُٙ ازضاٜ ٔيطاص فطٍٞٙي، نٙبيٕ زؾشي ٚ ٌطزقٍطي، 

حفبْز اظ آطبض ٘رٛاٞيٓ ثٛز ٚ ايٗ ٘يبظٔٙس   ٞطٌع لبزض ثٝ

ٔٗ أيسٚاضْ ٟ٘بزٞبي ٔس٘في زض      ٖعْ ٍٕٞب٘ي اؾز وٝ

         ٝ   ايٗ ضاؾشب ثؿيبض س ـ ثىٙٙس ٚ ايٗ أط ضا ؾفط ِفٛحف

 .وبضٞبي ذٛز لطاض زٞٙس

حدی رز ًبثَری آثبز   ی شهيي خَازی تب چِ پدیدُ * 

 است؟  ثبستبًي اثس گراز ثَرُ
ظٔيٗ ذٛاضي زض ٘بثٛزي آطبض ثبؾفشفب٘في    :  آلبي ظيٙشي

زاليُ ٔرشّف ٚ   ثٝ  وؿب٘ي وٝ  ٚ زاضز چطا وٝ  سبطيط زاقشٝ

 ( غيط لب٘ٛ٘ي ٚ ثفط ذف ف ٖفطف       )  ٞبي ٔرشّف قيٜٛ  ثٝ

  ليٕز وٕشط ٖطيٝ  نبحت ظٔيٗ قٛ٘س، ظٔيٗ ذٛز ضا ثٝ

ٔي وٙٙس ٚ ايٗ ثبٖض سحطيه ؾٛز ػٛيبٖ ٔي قفٛز ٚ    

ذطيس ٚ ؾبذز ٚ ؾبظ ٔي وٙٙس ٚ ايفٗ      آ٘بٖ ضا ٚازاض ثٝ

٘ٛٔ ٚ اضظـ ظٔيٗ ثفبٖفض       ثٝ  ؾٛز ػٛيبٖ ثسٖٚ سٛػٝ

ثًٗي اٚلبر ايٗ ظٔفيفٙفٟفب         سرطيت اضايي ٔيكٛ٘س وٝ

ايفٗ    لبثُ شوط اؾز وٝ .اضظـ سبضيري ٚ ثبؾشب٘ي زاض٘س

٘ٛٔ سرطيت ٕٔٗٛال زض حطيٓ قٟطي نٛضر ٔيٍيطز، ٔظ  

زِيُ ديكطٚي قٟط اوٖٙٛ ثؿيبضي اظ ظٔيٟٙب ذطيساضي   ثٝ

ا٘س ٚ ثؿيبضي اظ ظٔيٟٙب سٗسازي اظ آطبض ثبؾشب٘ي ضا زض  قسٜ

ٝ     ٕ٘ٛ٘ٝ  .ا٘س ذٛز ػبي زازٜ ي  ي ثبضظ زض ايٗ ٔٛضز سفذف

   ٝ زض   وّيٗ وجٛز زض ػٙٛة غطثي قٟط ٔطيٛاٖ اؾز وف

ٔب ٞٓ ثفب    .   حطيٓ آٖ ؾبذز ٚ  ؾبظ نٛضر ٌطفشٝ اؾز

ٞبي آ٘بٖ زض زازٌبٜ ٔفي   ٘سٜ دطٜٚ  ثّٝ:   آلبي ظيٙشي 

 .ثبقس

ِ       آیب غيس اش هَازر ثبال، پسًٍدُ*    ای ریگس هسثاَط  ثا

ی كابزی شاواب         حيغِ  ثِ  اید كِ شهيي خَازی راشتِ

 هسثَط ثبشد؟

ٝ   ( ٜٚ ِيٗ وٝ وٝ)  وّيٗ وجٛز  سذٝثّٝ :  آلبي ظيٙشي   وف

ٜ   آدبضسٕبٖ ؾبذشٝ)    ايٓ يه ٔٛضز سرطيت زاقشٝ (   قفس

ثب ديٍيطيٟبي ٔىطض ايٗ ٚاحس ٔؿىٛ٘ي ضا سرفطيفت     وٝ

   .ٕ٘ٛزيٓ

تسیي هشکالت ثس سس زاُ حفظ ٍ ًگْدازی  عودُ* 

 آثبز ثبستبًي هسیَاى چيست؟

ي حففبْفز اظ      ٔكىُ اؾبؾي زض ظٔيٙٝ:  آلبي ظيٙشي

 ٝ زؾفز    آطبض ٚػٛز افطاز ٘ب آٌبٜ ٚ ؾٛز ػٛ ٔيجبقس وف

ٞب، ثٙفبٞفب ٚ      حفبضي ٔيع٘ٙس ٚ ثبٖض سرطيت ٔحَٛٝ  ثٝ

 .ٞبي ثبؾشب٘ي ٔي قٛ٘س سذٝ

هيصاى ّوکبزی هسرم ٍ تشکل ّبی هدًاي رز    * 

 است؟  چگًَِ  ایي زاثغِ
ٕٞىبضي ٔطزْ ثؿيبض ُّٔٛة ٔيجبقس، ثبضٞب ٕٞكٟطيفبٖ  

       ٝ ا٘فس  ٚ       آٌبٜ حًٛضا ٚ سّفٙي ثب ٔب سفٕفبؼ ٌفطففشف

سكىّٟبي ٔس٘ي  .ا٘س سرطيجٟبي ٔرشّف ضا ٌعاضـ زازٜ

ٝ   ثبيس ثيكشطاظ ايٗ فٗبِيز ثىٙٙس ٚ ثب سٛػٝ اٞفٕفيفز      ثف

ُٔطح ٔيطاص فطٍٞٙي، ثبيس حفبْز اظ آطفبض ضا ؾفط       

  .ي ذٛز لطاض زٞٙس ِٛحٝ

 *   ُ ی شاواب      هيصاى ّوکبزی سبیس ارازات ثاب ارز

 چقدز است؟

ٕٞىبضي ازضار ثؿيبض ذٛة ٔيفجفبقفس،    :  آلبي ظيٙشي

سٕبْ ازاضار ٔحشطْ قٟطؾشبٖ ثطاي اػطاي َطحٟفب ٚ    

 ٝ   ٚاٌصاضي ظٔيٗ اظ ٔب اؾشٗ ْ ٔيىٙٙس ٚ ايٗ ذٛز ٘كب٘ف

ٔيطاص فطٞٙفٍفي     ي ٔؿئِٛيٗ قٟطؾشبٖ ثٝ قبيؿشٝ  سٛػٝ

اظ سٕبٔي ٔؿئِٛفيفٗ ازاضار       ثٙسٜ  اؾز ٚ ػب زاضز وٝ

 .دبيبٖ ٔهبحجٝ ثب آلبي ظيٙشي//  .سكىط ٚ لسضزا٘ي ثىٙٓ

 6ي  ثب آلبي فشبحي زض نفحٝ  ٔهبحجٝ 
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.        ٝ   دي ٌيطي زض و ٘شطي ٚ زازٌفبٜ ٔفٛففك ثف

 .سرطيت آٖ قسيٓ

ٍضعيت هٌبعق ٍ هکبًْبی آثبز ثبستبًي  *

 ازشیبثي هي كٌيد؟  هسیَاى زا چگًَِ
ٚيٗيز أبوٗ ثبؾشب٘ي زض ٔفطيفٛاٖ   :  آلبي ظيٙشي

قٟطٞبي زيٍط ُّٔٛة ٔيجبقس، زض ايفٗ        ٘ؿجز ثٝ

ٚ ايٗ حفبوفي اظ       قٟطؾشبٖ حفبضي ثؿيبض وٓ قسٜ

آطفبض   .ضقس آٌبٞي ٔطزْ ٔحشطْ قٟطؾشفبٖ اؾفز    

ٞؿشٙس ٚ ٔب زض     ثبؾشب٘ي زض قٟطؾشبٖ ثؿيبض دطاوٙسٜ

زٚضسطيٗ ٘مبٌ قٟطؾشبٖ زاضاي آطفبض ثفبؾفشفب٘في        

اطط قفٙفبؾفبيفي ٚ        155 زض قٟطؾشبٖ حسٚز.ٞؿشيٓ

اطفط   50 اظ ايٗ سٗفساز   ٚػٛز زاضز وٝ  ثطضؾي قسٜ

ٜ  24 ٚ  طجز آطبض ّٔي قسٜ ؾفبظي    اطط زيٍط دطٚ٘فس

ظٚزي زض فٟطؾز آطبض ٔفّفي     ثٝ ...ا٘كبا  ا٘س وٝ قسٜ

 .لطاض ذٛاٞٙس ٌطفز 

، ( تسخبى اثبر)  ثگ ...عجدا  ی هشَْز ثِ آیب تپِ*  

  عٌَاى اثس ثبستبًي ثِ  رز فْسست آثبز هلي یب ثِ

 .است؟ لغفب ثب ذكس تبزیخ ٍ شوبزُ  ثجت زسيدُ

 1377 زض ؾبَ  ثّٝ: آلبي ظيٙشي

ِ    ایٌکِ  ثِ  ثب تَجِ*  هاركاَز جاصٍ آثابز           تاپا

ثبستبًي هي ثبشد، چسا اخيسا رز جالاَی آى         

ٍ یک ثابة    احداث گسریدُ  هغبشُ  ّفت رٌِّ

ی  زا شهيٌِ  هٌصل هسکًَي ّن قسوتي اش تپِ

 است؟  خَر ًوَرُ  خبًِ

ٔٛضز سٗطو اففطاز    ٔشبؾفب٘ٝ  يٗ سذٝا: آلبي ظيٙشي

َ       ؾٛز ػٛ لطاض ٌطفشٝ ؾفبَ   4 اؾز ٚ ٔب زض َفٛ

ايفٓ   ثبضٞب ٞٓ سصوط قفبٞي ٚ ٞٓ سصوط وشجي زازٜ

ايٓ ٚ  ٚ ثبضٞب ٞٓ ثب و ٘شطي ٔحشطْ ٚاضز ُٖٕ قسٜ

 ٜ ٓ  ثؿيبضي اظ ٚؾبيُ آ٘بٖ ضا يجٍ ٕ٘فٛز لفبثفُ    .ايف

سه سه آ٘بٖ زض زازٌفبٜ      ٘سٜ دطٜٚ  شوط اؾز وٝ

 .ٔي ثبقس

ای اش سَی شوب تشکايال    ًدُ آیب رزایي هَزر پسٍُ* 

 .زا اعالم ثفسهبئيد  است؟ لغفب ًتيجِ  گسریدُ

ٝ     دطٚ٘سٜ 6 ٔب:  آلبي ظيٙشي ٜ    ضاػٕ ثف ي  دفطٚ٘فس

اظ آ٘بٖ   دطٚ٘سٜ 4  سطذبٖ آثبز زض زازٌبٜ زاضيٓ وٝ

ٚ زازٌبٜ ٔحشطْ ثفطاي آدفبضسفٕفبٖ           ٌطفشٝ  ٘شيؼٝ

حىٓ سفرفطيفت نفبزض         زض حطيٓ سذٝ  قسٜ  ؾبذشٝ

 .اؾز  ٕ٘ٛزٜ

 *     ُ ّاب ٍ     آیب قبًًَي ثسای تخسیت ایاي هاغابش

ّبی اعساف ٍجَر رازر؟ اگس جَاة هثجات   خبًِ

 است آیب اقداهي صَزت گسفتِ است؟ 

اعضبی هحتسم بدينوسيله به اطالع 

مي رساند  جها    اًجوي سجص چيب

درياف  کار   ضوي  خود باه    

 .دف ز اين انج ن مزاج ه فزمايند
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وگای  چیـتُ  لُ   :يَ گێشوُ مێظييوًيػان دَ

يلًيدی  ممٍی پێىجی ماوگی مُ رٌطی پێىج ؿُ

، (ػاڵ پێؾ ئێؼتا 756)ی کٍچی675ػاڵی

ریم، کًسی  بذيلکُ وايی میزصا عُ  ػێک بُ کُ

دی بابان،  حمُ میز خالذی کًسی میز ئُ

ئايایی   پاصدَ  ڵ دَ گُ  ی لُ“ طاڵُ وگُ ُِ”قـاڵخی 

کزیای کًسی  ؿێخ صَ  بُ  دا، فزٌؿتًيَ دیکُ

  بُ(  کزیا جێی کاکٍصَ ویـتُ)ؿێخ خالیذی ؿاصلی

  ع بُ کزیاؽ دَ ؿێخ صَ. مؼقاڵ صێش 201بشی 

  قف کزدييَ ی يَ ي مڵک ي ئايایاوُ مًي ئُ جێ، ُِ

اڵم ئیتز  بُ.  کاوی خٍی وێزیىُ  ر مىذاڵُ ػُ  لُ

وذ  چُ  طاڵُ وگُ ک ُِ ع واصاوێ گًوذێک يَ کُ

ي یا چٍڵ ي   ي ػىزايَ  فزٌؿزايَ   جاری دیکُ

ديياییه حکًمشاوی .   يَ تُ دان کزايَ ئايَ

گی  بُ  ػاڵُ  مُ وێًی حاجی حُ  بُ  ػیک بًيَ کُ

بٍ واػاوذوی باؿتزی بارييدٌخی .  ؿیذی رَ

صیضی،  طاڵُ، کاک ئًمێذی عُ وگُ مشٌی ُِ ئُ

ریًان، ي  کاوی مُ خًێىذوگُ  کێ لُ مامٍػتای یُ

ؿیذی، داویـتًيی  دی رَ حمُ کاک ئُ

.                                      يَ  وُ دَ کاومان ئُ ، ياڵمی پزػیارَ طاڵُ وگُ ُِ

 “چیا”                                    ” 

ي دٌخی   کًرتی ؿًێىگُ  بُ  کاک ئٍمێذ، تکایُ  -   

 . مان پێ بىاػێىُ طاڵُ وگُ ی ُِ ئیؼتُ

ی  ، گًوذێکی وايچُ طاڵُ وگُ ُِ:  صیضی ئًمێذ عُ

اڵتی  کیلًيمتزی خٍرُِ 40  ي لُ  کٍماػیُ

وگێکی صٌر  الی طييريی ئايایی، ُِ  لُ    .ریًاوذایُ مُ

د  لُ وايقُ(   يَ کجار صٌرَ وگًێىێکی یُ ُِ  بُ) ی يرَ گُ

کًچک ”وێًی   رص بُ ردێکی ػاف ي صٌر بُ بُ  ؿاخُ

. ػتی پێ واگات ع دَ ِیچ کُ  کُ  ، لێیُ،“تاي خٍرَ

  ػێک بُ وذ کُ ي پێؾ چُ يَ یان ػاڵ لُ گٍیا دَ

  وگًێىُ ي ُِ رِێىاوی ئُ بٍ دَ  ؿکُ گًریغ ي رَ

چێت وێًی  پێذَ.   خٍیان ئايێضان کزدييَ

. بێت  يَ وگُ ي ُِ يی ئُ بٍوُ  ؽ بُ طالُ وگُ ُِ

ي پش   يرَ رابزدييدا، گًوذێکی گُ  لُ  کُ  طاڵُ وگُ ُِ

 جێ  ی بُ بٍوُ  ئێؼتا بُ  يَ داخُ  ، بُ ت بًيَ ؿیمُ حُ

ػاڵی  30تا 20  کان، لُ ماڵُ ی بىُ ِێـتىی صٌربُ

تا  10ویا  ي تُ  تُ ؿیمُ م حُ کی کُ رابزدييدا، ئايایُ

 . طیه يێ دَ دایمی لُ  بُ( ع ک50ُ) ماڵُ بىُ 12

ِا کاویاي ي دارػتان ي  ريَ ، ُِ يَ باری ػزيؿتیُ  لُ  -
 ؟ چٍوُ  طاڵُ وگُ کاوی ُِ کًێؼتاوُ

  طاڵُ وگُ گـتی ي ُِ  کٍماػی بُ:  صیضی ئًمێذ عُ”

يص  ر ػُ کی کًێؼتاوی ي ػُ یُ وايچُ  تی، لُ تایبُ  بُ

یان کێً ي  دَ.   يتًيَ ڵکُ وذا ُِ ي پش ئاي ي خٍؽ دیمُ

ي  ری ئُ يرييبُ دَ  صرا لُ ؿت ي مُ کاوی ي دَ

ي  وذ کێً ي کاوی ئُ کًرتی وايی چُ  بُ.   دایُ گًوذَ

ن،  اڵ بايا، گٍلبُ مُ:  کاوی کاوییُ:  م بُ واي دَ  گًوذَ

،  صوُ کان، خێزَ لُ ، صَ ، بزييػکُ يؿکُ کان، دٌڵُ گزدَ

قێ،  ؿامی  ، مێًڵی، ػێف، پـت مێً، فُ ؿُ سَ سیُ ُِ

..... صیض ، میاجًان ي صان، کًوا گًرگ، ئاػیاي عُ قُ

تاي،  رَ ، کًچک خٍَ ؿُ رَ  لُ قُ:  کاوی ِا کێًَ يَ ُِ.

ن، گڵی جان،  ػُ ، کًچک وؼار، حاجی حُ يَ گًڵ کُ

، (قلىذرخان)اڵ وزخان ر، قُ رمًي، میز تایُ چُ  چاڵُ

دا؛ دار  طاڵُ وگُ کاوی ُِ کێًَ  لُ..... .  ن ي  ػُ حُ  تُ قُ

ين ي  ِا؛ گُ ريَ ي ُِ  مزٌ کٍڵُ باڵڵًيکی کێًی، ُِ

م ي  کُ  سگُ يَ پێی باریه؛ ئاڵف ي لُ  يبُ  کێکف صٌرَ

 .  بێت صٌر دَ

ي   يَ د، بارييدٌخی ئايی خًاردوُ حمُ کاک ئُ  - 
چ   طاڵُ لُ وگُ کاوی ُِ پێذايیؼتیُ  ی  سٌ ي دیکُ ئايَ

 ؟  ئاػتێک دایُ

ی  يَ ئايی خًاردوُ:  ؿیذی د رَ حمُ ئُ”

،  يَ لکُ تاي ي صَ کاوی؛ مێًڵی، خٍرَ  لُ  طاڵُ وگُ ُِ

کێـی   لًيلُ  يَ عێکُ وبُ ٍِی مُ  کزێت ي بُ دابیه دَ

مً  ؽ  ُِ يام بُ ردَ کان ي بُ وێً ماڵُ  تُ کزايَ

ن  الیُ  سٌی ئايایی لُ ئايَ.  کات کان ئُ ماڵُ

  کُ  مێک، ر چُ ػُ  تُ کێـزايَ  لًيلُ  يَ بُ کاوُ ماڵُ بىُ

  مُ ي چُ ئُ.   بێت س دَ تێپُ  يَ کاوُ م ماڵُ ردَ بُ  لُ

سٌ ی ئايَ يَ ر ئُ بُ  اڵم لُ ؛ بُ یُ يام ئايی ُِ ردَ بُ

کان  ڵُ ڵ ي صبڵی ئاطَ خُ ي ؿُ(  ػتی مااڵن ئايدَ)

ي بٍوی پیغ ي ؿپزص   بًيَ وايی، ئالًيدَ  سطێتُ دَ

وێکی واؿیزیىی بٍ ئايایی دريػت  بًيوی، دیمُ

ػتیان  مام ي ئايدَ کان حُ ماڵُ مًي بىُ ُِ.   کزدييَ

یی واي ئايایی ي مااڵن باؿتز  ي پاک ي پًختُ  یُ ُِ

کیمان،  رَ ئاگادارن، گزفتی ػُ  ِا کُ ر يَ ُِ.   بًيَ

ي   ی کٍماػی صٌر خزاپُ ، جادَ يَ داخُ بُ.   یُ جادَ

  م جادَ ر ئُ يتىمان ُِ کُ ٍِکاوی پێؾ وُ  کێ لُ یُ

  ن ػاڵێکُ اڵم چُ بُ.   یُ ي صٌر ؿپزصَ  کزايَ قیزتاي وُ

ی کٍماػی پزدێکمان بٍ  کُ يرَ گُ  مُ ر چُ ػُ  لُ

ئاػاوی ِاتًيچٍی ئايایی   ماؿێه بُ.   ػتزايَ بُ

وێً   م دێ بٍ خٍیان لُ کات ي داویـتًاوی ئُ دَ

صرا ي  ر مُ يیان بٍ ػُ کی ماؿیه رَ یُ جادَ  يَ ئايایُ

ِیچ   يَ ویـُ مُ باری ػًتُ  لُ.    کان کێـايَ باخاتُ

وێ ي بٍ  دَ يتی صٌرمان ئُ ي وُ  گزفتێکمان وییُ

ر  ڵک يَ پؼًيلی گاص کُ کُ  چێـت ي واویؾ لُ

ي   رقمان بٍ کێـزايَ دا ب78ُػاڵی   لُ.  گزیه ئُ

. مًي ئايایی بٍ ُِ  یُ فًيوێکمان ُِ لُ تُ

  يَ داخُ  اڵم بُ بُ  یُ کی صٌر باؿمان ُِ یُ قًتابخاوُ

ک قًتابی پٍلی  یُ!)رػی تێذا بخًێىێت دَ  ع وییُ کُ

.(.  کیـیان بٍ دابیه کزدييَ مامٍػتایُ  بێ کُ ػێ وُ

کی  وذرييػتی ي ِیچ پێذايیؼتیُ تُ  ی اڵم خاوُ بُ

خًؿیه ي باری  ر وُ ت بٍ ُِ تایبُ  بُ   .مان وییُ دیکُ

کیلًيمتز تا  40بێ  م دَ ک، الوی کُ ؽ ػاغیُ لُ

 .ببشیه  دا رێگا  بارَ والُ  ي جادَ ریًان بُ مُ

 ؟ چییُ  ي گًوذَ ڵکی ئُ ی خُ کار ي پیـُ -

ڵ  کـت ي کاڵ ي باخذاری ي ئاطَ:  ؿیذی د رَ حمُ ئُ

رمێ  وگًير ي ُِ وم ي جٍ ي باخی گًێض ي ُِ گُ.  داری

کـت ي   مُ رُِ کاری بُ يصَ ڵًيطَ ي بێؼان ي ػُ ي ُِ

  بُ  یُ کُ ڵمان ُِ ر ئاطَ ػُ 300وضیک .   کاوماوُ کاڵیُ

کان صٌر وضیکی ؿًێىی  ڵُ ریتی کٍن ئاطَ ی وُ ؿێًَ

وگذاریؾ  ک ديي ماڵ ُِ ي یُ   کاوُ ماڵُ داویـتىی بىُ

 .م دێىیه رُِ چىاریؾ بُ  ِا بێـُ ريَ ُِ. ن کُ دَ

  کێًی ي بُ  ڵی ر ي ئاطَ يَ لُ کاک ئٍمێذ، سايی پُ  -
 ؟ چٍوُ   طاڵُ وگُ ُِ   پارێضی لُ  گـتی طیىگُ

چیزێک  پێم يابێ، ِیچ وُ:  صیضی ئًمێذ عُ

ػت  ي ِیچ دَ  مًيی راي کزايَ ُِ  مابێت، چًيوکُ وُ

وگی راي  رُِ ک واکزێت ي تا ئێؼتاؽ فُ پارێضیُ

  ڵکًي ؿاواصیـی پێًَ ، بُ ر بێضراي وییُ ک ُِ کزدن وُ

وذی ي ِات ي  ٍِی پێًَ  ، بُ يَ سای ئُ رَ ػُ.  ن کُ ئُ

ي   طیىگُ  خ دان بُ ، بایُ کاوی دیکُ چٍی ؿار ي وايچُ

رپزػان  ر بُ گُ ي ئُ  یی باؿتز بًيَ پاک ي پًختُ

ي   ک جادَ ؛ يَ طاڵُ وگُ کاوی ُِ کیُ رَ ػُ  کێـُ

  يوُ کُ ن، صٌرتز دَ ر بکُ ػُ وذريػتیان بٍ چارَ تُ

 “ يَ ػپاػُ  بُ”./   ػتێىه دَ  ؿُ یی ي گُ ئاػًيدَ

 (11)ریٌ ن   ی  مو کا ی   اًچو گٌ ده  كارێزی  لو    ژینگو      
 "  ژ ڵو  گو ىو ی  گٌ دی   اسا د ی ژیان  ً  ژینگو"      

 

 :سٗطيف قٟط 

قٟط اػشٕبٖي اظ ا٘ؿبٟ٘ب زض يه ٔىبٖ ٔٗيفٗ اؾفز وفٝ         

ظ٘سٌي آٟ٘ب اظ ضاٜ غيط وكبٚضظي ثٛيفػٜ ثفبظضٌفب٘في ٚ         

وؿب٘ي زيٍط، سٗساز ػٕٗيفز ضا    . ٔي ٌطززأيٗ نٙٗز سب

ٖسٜ اي ضا ٘فيفع     .  ٔ ن سكيرم قٟط اظ ضٚؾشب ٔي زا٘ٙس

قٟط ػبيي اؾز وٝ زاضاي سفٕفطوفع       ٖميسٜ ثط آٖ اؾز

ػٕٗيز،اثعاض سِٛيس، ؾطٔبيٝ، ؾبذشٕبٟ٘ب،ٚؾبيُ حُٕ ٚ٘مُ 

ٚ زض ٘مُٝ ٔمبثُ، ضٚؾفشفب     .  ٚزيٍط احشيبػبر ا٘ؿب٘ي اؾز

ٚالٗيز زيٍطي ضا ٘كبٖ ٔيسٞس آٖ ٞٓ ا٘عٚا ٚ دطاوٙسٌي 

زض ٞط قطايُي ؾىٛ٘شٍبٞي وٝ ٘شٛا٘س آؾبيف ٘ؿجي .  اؾز

ٚ ثٟعيؿشي ؾبوٙب٘ف ضا فطاٞٓ آٚضز ٘ٝ قٟط اؾز ٘ٝ ضٚؾشب  

ٔفب٘فٙفس    (.  ٔٗبيت ٞط زٚ ضا زاضز ٚ أىب٘بر ٞيچىساْ ضا  )  

قٟطٞبي وكٛضٞبي ٖمت ٔب٘سٜ وٝ ٔؿبئُ ٚ ٔكى ر آٟ٘ب 

ثٝ ٔطاست ٚحكشٙبوشط اظ قٟطٞبي وكٛضٞبي دفيفكفطففشفٝ      

 .اؾز

 :قٙبذز قٟط

ٌبٞي قٙبذز ٔب اظ ػٟبٖ سٕٛٞي اظ آٖ اؾز ٘ٝ حميمفز  

زض ايٗ قٙبذفز  .  قٙبذز قٟط ثبيس ٕٞٝ ػب٘جٝ ثبقس.  ػٟبٖ

آ٘چٝ وٝ ثبيس ثٝ آٖ سٛػٝ قٛز اضسجبٌ ٔشمبثُ قٟط ثب ؾبيفط  

(. قٟطٞب ٚضٚؾشبٞبي دفيفطأفٖٛ ذفٛز      ) ؾىٛ٘شٍبٟٞب اؾز

ٚؾٗز ٔٛضز اقشغبَ قٟط،ؾيٕب،ؾجه ٚ انَٛ ٔفٗفٕفبضي      

قجىٝ ضاٟٞب ٚ ٔفىفب٘فيفبثفي ثفرفف ٞفبي ٔفرفشفّفف                   

ٚ چٍفٛ٘فٍفي    ...  فطٍٞٙي،زيٙي،الشهبزي،ازاضي،ٔؿىٛ٘ي 

٘جبيس فطأٛـ وٙيٓ وٝ قٟفط  .  اضسجبٌ آٟ٘ب ثب وُ قٟط اؾز

سٟٙب ٔحُ ظ٘سٌي ؾبوٙبٖ وٙٛ٘ي آٖ ٘يؿز ثّىٝ ثٝ ٘ؿّٟبي 

آيٙسٜ ٞٓ سّٗك زاضز ٚ اٌط زض سٛؾٗٝ آٖ ؾٟٛا يب ٖفٕفسا     

اقشجبٞي نٛضر ثٍيطز ػجطاٖ آٖ ثطاي ٘ؿّٟفبي ثفٗفسي      

ٞعيٙٝ ظيبزي زض ثط ذٛاٞس زاقز ٚ حشي ٔكىُ ثٝ ٘فٓفط     

ٚ زض ايٗ ضاؾشب ثبيس زيسي آيٙسٜ ٍ٘ط ٘ؿجز ثٝ قٟفط  . ٔيطؾس

 .زاقشٝ ثبقيٓ

 قٟطٚ٘س ويؿز؟

ٟٕٔشط اظ ؾبذشبض فيعيىي ٞط قٟط، ؾبوٙبٖ آٖ ٞؿشٙس وفٝ    

قٟطٚ٘س وؿفي اؾفز وفٝ آزاة            . ثساٖ ٔٗٙب ٔي ثركٙس

ظ٘سٌي زض قٟط ضا ٔيسا٘س زض ثطاثط ؾفط٘فٛقفز ذفٛز ٚ         

زيٍطاٖ احؿبؼ ٔؿئِٛيز ٔيىٙس ٚ ٞفٕفعٔفبٖ ثفب ايفٗ            

 .ٔؿئِٛيز زاضاي حمٛلي ثٝ ٘بْ حمٛق قٟطٚ٘سي اؾز

اٌط زض ؾىٛ٘شٍبٞي ذجطي اظ ايٗ حمٛق ٘جبقس،  ٕ٘يشفٛاٖ  

چطا وٝ ايفٗ  .  ثٝ احؿبؼ ٔؿئِٛيز آظاز افطاز أيسٚاض ثٛز

ٞط قٟطٚ٘فسي ثفٝ     . زٚ ثب ٞٓ ضاثُٝ ٔشمبثُ ٚ ٔؿشميٓ زاض٘س

حمٛق ذٛز ٚ زيٍطاٖ احشطاْ ٔيٍصاضز ٕٚٞبًٞٙ ثب آ٘فٟفب   

ثطاي ضؾيسٖ ثٝ آضأف ٚ ذٛقجرشي ثيكشط ثفطاي ٞفٕفٝ        

يه قٟطٚ٘س ٕٞٝ ي قٟطٚ٘ساٖ زيٍط ضا ثفب      .  س ـ ٔيىٙس

زض “ غيط ذفٛزي   ” ٚ “ ذٛزي” ذٛز يىؿبٖ ٔيسا٘س، ثٙبثطايٗ 

غيط ذٛزي ٞب “  ٘ب قٟطٚ٘س”  وبض ٘رٛاٞس ثٛز چطا وٝ ثطاي 

آٖ وؿب٘ي ٞؿشٙس وٝ ظازٌبٜ، ظثبٖ،زيٗ،٘فػاز،ٖكفيفطٜ ٚ      

ٖميسٜ ٔشفبٚسي زاض٘س ٚ اٚ ٞي  ٌٛ٘ٝ احؿبؼ ٔؿئِٛيشي زض 

 لجبَ ظ٘سٌي آٟ٘ب ٘ساضز

 :ٔكى ر قٟط ٔطيٛاٖ

ٞط چٙس ٔكىُ ثشٛاٖ ٔطيٛاٖ ضا قٟط ٘بٔيس أب ٞطچٝ ثفبقفس   

ٕٞب٘ٙس ٞط قٟط زيفٍفطي زاضاي ثفي ٘فٓفٕفي ٞفبي                   

ٔرشّف،ثحطاٖ ٔؿىٗ،ثيىبضي،فمط، حبقيٝ ٘كيٙي ،اففعايفف     

اؾز ٚ   ... ػٕٗيز، وٕجٛز ذسٔبر ٚ ٘بٔٙبؾت ثٛزٖ ٔٗبثط ٚ

ثٝ ٕٞيٗ ٔٙٓٛض . ٕ٘يشٛاٖ يىؼب ثٝ ثطضؾي ٕٞٝ آٟ٘ب دطزاذز

 “ ٔكز ٕ٘ٛ٘ٝ ذطٚاض“ثٝ ػٙس ٔٛضز آٖ  ٔي دطزاظيٓ

سٙبؾجي ثيٗ وبضثطي ٞبي ٔٛػٛز ثفٝ ِفحفبِ        -اَٚ ايٙىٝ 

ثب ٘يبظ ٞبي ٔشٙٛٔ ؾفبوفٙفبٖ آٖ ٚػفٛز            -وٕي ٚ ويفي

ٔي سفٛاٖ ٌفففز، ٌفٛيفي ايفٗ قفٟفط ثفطاي                    . ٘ساضز

 .ؾبذشٝ ٘كسٜ اؾز... وٛزوبٖ،ٖبثطاٖ ديبزٜ،ؾبِرٛضزٌبٖ ٚ

وٕجٛز قسيس دبضن وٛزن ٚ ٔحُ ثبظي  ثچٝ ٞب ثٝ ٔب ٔي 

ٌٛيس قبيس وٛزوبٖ ٔطيٛا٘ي ٘يبظي ثٝ ثبظي وطزٖ ٘ساض٘فس  

ٚ اٌط ٘يبظي ثٛز ٔي سٛاٖ اظ وٛچٝ ٚ ذيبثبٟ٘ب ثٝ ايٗ ٔٙٓٛض 

 !اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز چٖٛ ػبٖ آٟ٘بٚ آضأف ٔطزْ إٞيشي ٘ساضز

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ يه ا٘ؿبٖ ٔٛٔٗ ثطاي ٖجبزر ثٝ ٖجبزسٍبٜ ٘يبظ 

زاضز يه وٛزن ٞٓ احشيبع ثٝ ٔىب٘ي ثطاي ثبظي وفطزٖ    

زاضز زض قٟط ثبيس ٕٞٝ ٘يبظٞبي ا٘ؿبٟ٘ب ٔٛضز سٛػٝ ثفبقفس،     

٘جبيس اضػحيشي ثٝ ٘يبظي زازٜ قٛز ٚ ٘فيفبظ زيفٍفطي ضا           

٘يبظٞبي يه ػبٔٗٝ قٟطي ٕٞب٘ٙفس ا٘فساْ     .  فطأٛـ وٙيٓ

ٞبي يه ٔٛػٛز ظ٘سٜ اؾز وٝ ثٝ ٕٞٝ  آٟ٘ب ٘يبظ ذفٛاٞفس   

 .زاقز

 :ٔكى ر ٖبثطاٖ ديبزٜ

ديبزٜ ضٚ ٞب سٟٙب فًبيي ٔشّٗك ثٝ ٖبثطاٖ ديبزٜ ٘فيفؿفز    

:      ثّىٝ اظ اٖ ثطاي ٔٛاضز ظيط ٞٓ اؾشفففبزٜ ٔفيفكفٛز          

ثفٝ  ) ٔشط اظ آٖ ثٝ ٔغبظٜ زاضاٖ سفٗفّفك زاضز،     2حسالُ 

 ! (      اقشجبٜ ٔغبضٜ ٞب زٚ ٔشط ٖمت سط ؾبذشٝ قسٜ ا٘س

ٔبقيٗ، ٔحّي ثطاي زؾشفطٚقي، سٕٗيطٌبٟٞبي             -

ػٛقىبضي دبضن ٔبقيٗ ٞب ٚ زض يٕٗ نبحجبٖ               

ٕ٘بيكٍبٟٞبي ٔبقيٗ اظ سٕبْ ٖطو ديبزٜ ضٚ ثٗٙٛاٖ            

ّٔه قرهي اؾشفبزٜ ٔيىٙٙس ػٟز دبضن ٚ قؿشٗ            

ٔبقيٗ ٞبيكبٖ حشي ٔٛضزي ٔب٘ٙس ػّٛ دٕخ ثٙعيٗ            

ذطؾٙسي فبلس ديبزٜ ضٚ اؾز اظ آٖ ثطاي ؾٛذز              

 . ٌيطي ٔبقيٗ اؾشفبزٜ ٔيكٛز

ٚ اظ زيٍط اؾشفبزٜ ٞبي ديبزٜ ضٚ ٞفب، ٌفصضاٖ اٚلفبر          

فطاغز ٚ سفطيح ػٛا٘بٖ اؾز، ثُٛض وّي ٔي سٛاٖ ٌفز 

سفبٚر چٙسا٘ي ثيٗ ديبزٜ ضٚ ثب وبضثطي سؼبضي، سفطيحفي  

ٚ سٕٗيطٌبٜ ٚػٛز ٘ساضز ٚ ٕٞيُٙٛض ٔي سفٛاٖ ثفٝ وفٓ        

ٖطو ثٛزٖ ديبزٜ ضٚٞب، ٞٓ ؾُح ٘جٛزٖ آ٘فٟفب،ٔفٛا٘فٕ       

اضسفبٖي، قىؿشٍي ٔٛظائيه ٞبي وف ٚچبَ ٚ چفٛفِفٝ      

ثب ايٗ ٚيٗيز اظ فًبي ٔٛػفٛز  .  ٞبي فطاٚاٖ اقبضٜ وطز

 . ٞٓ نحيح اؾشفبزٜ ٕ٘ي قٛز

ثبيس ٌفز وٓ ٘يؿشٙٙس وؿب٘ي وٝ ٞٙٛظ ضاٜ ضفشٗ نحفيفح   

ضا يبز ٍ٘طفشٝ ا٘س ٚ حشي ٕ٘يسا٘ٙس ذٍ ٖبثط دفيفبزٜ چفٝ        

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ضا٘ٙسٌي ثٗٙٛاٖ يه ٔفٟفبضر   .  ٔٗٙبيي زاضز

آٔٛظـ زازٜ ٔيكٛز ديبزٜ ضاٜ ضفشٗ ٚ ؾبيط ٟٔبضر ٞفبي    

. الظْ ثطاي ظ٘سٌي زض قٟط ضا ٞٓ ثفبيفس آٔفٛظـ زاز         

ٔسضؾٝ،ذب٘ٛازٜ، ضؾب٘ٝ ٞبي ػٕٗي زض ايفٗ  ظٔفيفٙفٝ           

ٔيشٛا٘ٙس ٔفيس ثبقٙس، أب  ثٟشطيٗ آٔٛظـ ثطاي وفٛزوفبٖ   

ايٗ اؾز وٝ ثعضٌشطٞب آ٘چٝ ضا وٝ اظ وفٛزوفب٘كفبٖ ٚ        

زيٍطاٖ       ا٘شٓبض زاض٘س، ذٛز اٍِٛي ّٖٕي آٖ ثبقفٙفس،   

چطا وٝ ثچٝ ٞب ثيكشط اظ ضفشبضٞبي اَطافيبٖ ٔشفبطفط ٔفي      

ايٗ آٔٛظـ ٞفب   ...   قٛ٘س ٘ٝ ٘هيحز ٞبي آٟ٘بوبُٔ قٛز

 . ؾ ٔشي ٚ آؾبيف ؾبوٙبٖ ضا ثٟشط ذٛاٞس ٕ٘ٛز

ٚيٗيز وبضثطي ٞبي زيٍط ٘يع اظ ايٗ ثٟشط ٘يؿز، ٔظ ٌ زض   

ٔٙبَك ٔؿىٛ٘ي ، ؾطٚنساي وبضثطيٟبي ٔعاحفٓ، ٔفيفٜٛ      

         ٚ ٔفساْ  .... فطٚقٟب ، اسٛٔجيُ ٞب ٚ ٔٛسٛض ؾفيفىفّفز ٞفب 

 ....حبيط٘س

ؾبذشٕبٖ ٞب ثٝ قىُ ٞبي ثس لٛاضٜ ٚ ثي ٘ٓٓ ؾبذشٝ ٔي             

قٛ٘س ا٘ؿبٟ٘ب زض ثيٗ زيٛاضٞب ٔحبنطٜ قسٜ ا٘س ٚ فًبي            

وٕشطي  ثٝ دٙؼطٜ ، فًبي ؾجع ٚفًبٞبي ثبظ اذشهبل             

يبفشٝ ايٗ ؾبذشٕبٖ ٞب سبضيه، ثؿشٝ، ثسٖٚ زوط، ان ٌ              

 .وٝ ٖ٘ٛي قطْ ٚ سطؼ ضا ٔي ضؾب٘ٙس. چكٓ ٘ٛاظ ٘يؿشٙس

ٌٛيب ذب٘ٝ ػبيي اؾز وٝ آزٟٔب ٞط چٝ ثيكشط ٔيرٛاٞٙس            

 ....ذٛز ضا زض آٖ دٟٙبٖ وٙٙس
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وگای  چیـتُ  لُ   :يَ گێشوُ مێظييوًيػان دَ

يلًيدی  ممٍی پێىجی ماوگی مُ رٌطی پێىج ؿُ

، (ػاڵ پێؾ ئێؼتا 756)ی کٍچی675ػاڵی

ریم، کًسی  بذيلکُ وايی میزصا عُ  ػێک بُ کُ

دی بابان،  حمُ میز خالذی کًسی میز ئُ

ئايایی   پاصدَ  ڵ دَ گُ  ی لُ“ طاڵُ وگُ ُِ”قـاڵخی 

کزیای کًسی  ؿێخ صَ  بُ  دا، فزٌؿتًيَ دیکُ

  بُ(  کزیا جێی کاکٍصَ ویـتُ)ؿێخ خالیذی ؿاصلی

  ع بُ کزیاؽ دَ ؿێخ صَ. مؼقاڵ صێش 201بشی 

  قف کزدييَ ی يَ ي مڵک ي ئايایاوُ مًي ئُ جێ، ُِ

اڵم ئیتز  بُ.  کاوی خٍی وێزیىُ  ر مىذاڵُ ػُ  لُ

وذ  چُ  طاڵُ وگُ ک ُِ ع واصاوێ گًوذێک يَ کُ

ي یا چٍڵ ي   ي ػىزايَ  فزٌؿزايَ   جاری دیکُ

ديياییه حکًمشاوی .   يَ تُ دان کزايَ ئايَ

گی  بُ  ػاڵُ  مُ وێًی حاجی حُ  بُ  ػیک بًيَ کُ

بٍ واػاوذوی باؿتزی بارييدٌخی .  ؿیذی رَ

صیضی،  طاڵُ، کاک ئًمێذی عُ وگُ مشٌی ُِ ئُ

ریًان، ي  کاوی مُ خًێىذوگُ  کێ لُ مامٍػتای یُ

ؿیذی، داویـتًيی  دی رَ حمُ کاک ئُ

.                                      يَ  وُ دَ کاومان ئُ ، ياڵمی پزػیارَ طاڵُ وگُ ُِ

 “چیا”                                    ” 

ي دٌخی   کًرتی ؿًێىگُ  بُ  کاک ئٍمێذ، تکایُ  -   

 . مان پێ بىاػێىُ طاڵُ وگُ ی ُِ ئیؼتُ

ی  ، گًوذێکی وايچُ طاڵُ وگُ ُِ:  صیضی ئًمێذ عُ

اڵتی  کیلًيمتزی خٍرُِ 40  ي لُ  کٍماػیُ

وگێکی صٌر  الی طييريی ئايایی، ُِ  لُ    .ریًاوذایُ مُ

د  لُ وايقُ(   يَ کجار صٌرَ وگًێىێکی یُ ُِ  بُ) ی يرَ گُ

کًچک ”وێًی   رص بُ ردێکی ػاف ي صٌر بُ بُ  ؿاخُ

. ػتی پێ واگات ع دَ ِیچ کُ  کُ  ، لێیُ،“تاي خٍرَ

  ػێک بُ وذ کُ ي پێؾ چُ يَ یان ػاڵ لُ گٍیا دَ

  وگًێىُ ي ُِ رِێىاوی ئُ بٍ دَ  ؿکُ گًریغ ي رَ

چێت وێًی  پێذَ.   خٍیان ئايێضان کزدييَ

. بێت  يَ وگُ ي ُِ يی ئُ بٍوُ  ؽ بُ طالُ وگُ ُِ

ي پش   يرَ رابزدييدا، گًوذێکی گُ  لُ  کُ  طاڵُ وگُ ُِ

 جێ  ی بُ بٍوُ  ئێؼتا بُ  يَ داخُ  ، بُ ت بًيَ ؿیمُ حُ

ػاڵی  30تا 20  کان، لُ ماڵُ ی بىُ ِێـتىی صٌربُ

تا  10ویا  ي تُ  تُ ؿیمُ م حُ کی کُ رابزدييدا، ئايایُ

 . طیه يێ دَ دایمی لُ  بُ( ع ک50ُ) ماڵُ بىُ 12

ِا کاویاي ي دارػتان ي  ريَ ، ُِ يَ باری ػزيؿتیُ  لُ  -
 ؟ چٍوُ  طاڵُ وگُ کاوی ُِ کًێؼتاوُ

  طاڵُ وگُ گـتی ي ُِ  کٍماػی بُ:  صیضی ئًمێذ عُ”

يص  ر ػُ کی کًێؼتاوی ي ػُ یُ وايچُ  تی، لُ تایبُ  بُ

یان کێً ي  دَ.   يتًيَ ڵکُ وذا ُِ ي پش ئاي ي خٍؽ دیمُ

ي  ری ئُ يرييبُ دَ  صرا لُ ؿت ي مُ کاوی ي دَ

ي  وذ کێً ي کاوی ئُ کًرتی وايی چُ  بُ.   دایُ گًوذَ

ن،  اڵ بايا، گٍلبُ مُ:  کاوی کاوییُ:  م بُ واي دَ  گًوذَ

،  صوُ کان، خێزَ لُ ، صَ ، بزييػکُ يؿکُ کان، دٌڵُ گزدَ

قێ،  ؿامی  ، مێًڵی، ػێف، پـت مێً، فُ ؿُ سَ سیُ ُِ

..... صیض ، میاجًان ي صان، کًوا گًرگ، ئاػیاي عُ قُ

تاي،  رَ ، کًچک خٍَ ؿُ رَ  لُ قُ:  کاوی ِا کێًَ يَ ُِ.

ن، گڵی جان،  ػُ ، کًچک وؼار، حاجی حُ يَ گًڵ کُ

، (قلىذرخان)اڵ وزخان ر، قُ رمًي، میز تایُ چُ  چاڵُ

دا؛ دار  طاڵُ وگُ کاوی ُِ کێًَ  لُ..... .  ن ي  ػُ حُ  تُ قُ

ين ي  ِا؛ گُ ريَ ي ُِ  مزٌ کٍڵُ باڵڵًيکی کێًی، ُِ

م ي  کُ  سگُ يَ پێی باریه؛ ئاڵف ي لُ  يبُ  کێکف صٌرَ

 .  بێت صٌر دَ

ي   يَ د، بارييدٌخی ئايی خًاردوُ حمُ کاک ئُ  - 
چ   طاڵُ لُ وگُ کاوی ُِ پێذايیؼتیُ  ی  سٌ ي دیکُ ئايَ

 ؟  ئاػتێک دایُ

ی  يَ ئايی خًاردوُ:  ؿیذی د رَ حمُ ئُ”

،  يَ لکُ تاي ي صَ کاوی؛ مێًڵی، خٍرَ  لُ  طاڵُ وگُ ُِ

کێـی   لًيلُ  يَ عێکُ وبُ ٍِی مُ  کزێت ي بُ دابیه دَ

مً  ؽ  ُِ يام بُ ردَ کان ي بُ وێً ماڵُ  تُ کزايَ

ن  الیُ  سٌی ئايایی لُ ئايَ.  کات کان ئُ ماڵُ

  کُ  مێک، ر چُ ػُ  تُ کێـزايَ  لًيلُ  يَ بُ کاوُ ماڵُ بىُ

  مُ ي چُ ئُ.   بێت س دَ تێپُ  يَ کاوُ م ماڵُ ردَ بُ  لُ

سٌ ی ئايَ يَ ر ئُ بُ  اڵم لُ ؛ بُ یُ يام ئايی ُِ ردَ بُ

کان  ڵُ ڵ ي صبڵی ئاطَ خُ ي ؿُ(  ػتی مااڵن ئايدَ)

ي بٍوی پیغ ي ؿپزص   بًيَ وايی، ئالًيدَ  سطێتُ دَ

وێکی واؿیزیىی بٍ ئايایی دريػت  بًيوی، دیمُ

ػتیان  مام ي ئايدَ کان حُ ماڵُ مًي بىُ ُِ.   کزدييَ

یی واي ئايایی ي مااڵن باؿتز  ي پاک ي پًختُ  یُ ُِ

کیمان،  رَ ئاگادارن، گزفتی ػُ  ِا کُ ر يَ ُِ.   بًيَ

ي   ی کٍماػی صٌر خزاپُ ، جادَ يَ داخُ بُ.   یُ جادَ

  م جادَ ر ئُ يتىمان ُِ کُ ٍِکاوی پێؾ وُ  کێ لُ یُ

  ن ػاڵێکُ اڵم چُ بُ.   یُ ي صٌر ؿپزصَ  کزايَ قیزتاي وُ

ی کٍماػی پزدێکمان بٍ  کُ يرَ گُ  مُ ر چُ ػُ  لُ

ئاػاوی ِاتًيچٍی ئايایی   ماؿێه بُ.   ػتزايَ بُ

وێً   م دێ بٍ خٍیان لُ کات ي داویـتًاوی ئُ دَ

صرا ي  ر مُ يیان بٍ ػُ کی ماؿیه رَ یُ جادَ  يَ ئايایُ

ِیچ   يَ ویـُ مُ باری ػًتُ  لُ.    کان کێـايَ باخاتُ

وێ ي بٍ  دَ يتی صٌرمان ئُ ي وُ  گزفتێکمان وییُ

ر  ڵک يَ پؼًيلی گاص کُ کُ  چێـت ي واویؾ لُ

ي   رقمان بٍ کێـزايَ دا ب78ُػاڵی   لُ.  گزیه ئُ

. مًي ئايایی بٍ ُِ  یُ فًيوێکمان ُِ لُ تُ

  يَ داخُ  اڵم بُ بُ  یُ کی صٌر باؿمان ُِ یُ قًتابخاوُ

ک قًتابی پٍلی  یُ!)رػی تێذا بخًێىێت دَ  ع وییُ کُ

.(.  کیـیان بٍ دابیه کزدييَ مامٍػتایُ  بێ کُ ػێ وُ

کی  وذرييػتی ي ِیچ پێذايیؼتیُ تُ  ی اڵم خاوُ بُ

خًؿیه ي باری  ر وُ ت بٍ ُِ تایبُ  بُ   .مان وییُ دیکُ

کیلًيمتز تا  40بێ  م دَ ک، الوی کُ ؽ ػاغیُ لُ

 .ببشیه  دا رێگا  بارَ والُ  ي جادَ ریًان بُ مُ

 ؟ چییُ  ي گًوذَ ڵکی ئُ ی خُ کار ي پیـُ -

ڵ  کـت ي کاڵ ي باخذاری ي ئاطَ:  ؿیذی د رَ حمُ ئُ

رمێ  وگًير ي ُِ وم ي جٍ ي باخی گًێض ي ُِ گُ.  داری

کـت ي   مُ رُِ کاری بُ يصَ ڵًيطَ ي بێؼان ي ػُ ي ُِ

  بُ  یُ کُ ڵمان ُِ ر ئاطَ ػُ 300وضیک .   کاوماوُ کاڵیُ

کان صٌر وضیکی ؿًێىی  ڵُ ریتی کٍن ئاطَ ی وُ ؿێًَ

وگذاریؾ  ک ديي ماڵ ُِ ي یُ   کاوُ ماڵُ داویـتىی بىُ

 .م دێىیه رُِ چىاریؾ بُ  ِا بێـُ ريَ ُِ. ن کُ دَ

  کێًی ي بُ  ڵی ر ي ئاطَ يَ لُ کاک ئٍمێذ، سايی پُ  -
 ؟ چٍوُ   طاڵُ وگُ ُِ   پارێضی لُ  گـتی طیىگُ

چیزێک  پێم يابێ، ِیچ وُ:  صیضی ئًمێذ عُ

ػت  ي ِیچ دَ  مًيی راي کزايَ ُِ  مابێت، چًيوکُ وُ

وگی راي  رُِ ک واکزێت ي تا ئێؼتاؽ فُ پارێضیُ

  ڵکًي ؿاواصیـی پێًَ ، بُ ر بێضراي وییُ ک ُِ کزدن وُ

وذی ي ِات ي  ٍِی پێًَ  ، بُ يَ سای ئُ رَ ػُ.  ن کُ ئُ

ي   طیىگُ  خ دان بُ ، بایُ کاوی دیکُ چٍی ؿار ي وايچُ

رپزػان  ر بُ گُ ي ئُ  یی باؿتز بًيَ پاک ي پًختُ

ي   ک جادَ ؛ يَ طاڵُ وگُ کاوی ُِ کیُ رَ ػُ  کێـُ

  يوُ کُ ن، صٌرتز دَ ر بکُ ػُ وذريػتیان بٍ چارَ تُ

 “ يَ ػپاػُ  بُ”./   ػتێىه دَ  ؿُ یی ي گُ ئاػًيدَ

 (11)ریٌ ن   ی  مو کا ی   اًچو گٌ ده  كارێزی  لو    ژینگو      
 "  ژ ڵو  گو ىو ی  گٌ دی   اسا د ی ژیان  ً  ژینگو"      

 

 :سٗطيف قٟط 

قٟط اػشٕبٖي اظ ا٘ؿبٟ٘ب زض يه ٔىبٖ ٔٗيفٗ اؾفز وفٝ         

ظ٘سٌي آٟ٘ب اظ ضاٜ غيط وكبٚضظي ثٛيفػٜ ثفبظضٌفب٘في ٚ         

وؿب٘ي زيٍط، سٗساز ػٕٗيفز ضا    . ٔي ٌطززأيٗ نٙٗز سب

ٖسٜ اي ضا ٘فيفع     .  ٔ ن سكيرم قٟط اظ ضٚؾشب ٔي زا٘ٙس

قٟط ػبيي اؾز وٝ زاضاي سفٕفطوفع       ٖميسٜ ثط آٖ اؾز

ػٕٗيز،اثعاض سِٛيس، ؾطٔبيٝ، ؾبذشٕبٟ٘ب،ٚؾبيُ حُٕ ٚ٘مُ 

ٚ زض ٘مُٝ ٔمبثُ، ضٚؾفشفب     .  ٚزيٍط احشيبػبر ا٘ؿب٘ي اؾز

ٚالٗيز زيٍطي ضا ٘كبٖ ٔيسٞس آٖ ٞٓ ا٘عٚا ٚ دطاوٙسٌي 

زض ٞط قطايُي ؾىٛ٘شٍبٞي وٝ ٘شٛا٘س آؾبيف ٘ؿجي .  اؾز

ٚ ثٟعيؿشي ؾبوٙب٘ف ضا فطاٞٓ آٚضز ٘ٝ قٟط اؾز ٘ٝ ضٚؾشب  

ٔفب٘فٙفس    (.  ٔٗبيت ٞط زٚ ضا زاضز ٚ أىب٘بر ٞيچىساْ ضا  )  

قٟطٞبي وكٛضٞبي ٖمت ٔب٘سٜ وٝ ٔؿبئُ ٚ ٔكى ر آٟ٘ب 

ثٝ ٔطاست ٚحكشٙبوشط اظ قٟطٞبي وكٛضٞبي دفيفكفطففشفٝ      

 .اؾز

 :قٙبذز قٟط

ٌبٞي قٙبذز ٔب اظ ػٟبٖ سٕٛٞي اظ آٖ اؾز ٘ٝ حميمفز  

زض ايٗ قٙبذفز  .  قٙبذز قٟط ثبيس ٕٞٝ ػب٘جٝ ثبقس.  ػٟبٖ

آ٘چٝ وٝ ثبيس ثٝ آٖ سٛػٝ قٛز اضسجبٌ ٔشمبثُ قٟط ثب ؾبيفط  

(. قٟطٞب ٚضٚؾشبٞبي دفيفطأفٖٛ ذفٛز      ) ؾىٛ٘شٍبٟٞب اؾز

ٚؾٗز ٔٛضز اقشغبَ قٟط،ؾيٕب،ؾجه ٚ انَٛ ٔفٗفٕفبضي      

قجىٝ ضاٟٞب ٚ ٔفىفب٘فيفبثفي ثفرفف ٞفبي ٔفرفشفّفف                   

ٚ چٍفٛ٘فٍفي    ...  فطٍٞٙي،زيٙي،الشهبزي،ازاضي،ٔؿىٛ٘ي 

٘جبيس فطأٛـ وٙيٓ وٝ قٟفط  .  اضسجبٌ آٟ٘ب ثب وُ قٟط اؾز

سٟٙب ٔحُ ظ٘سٌي ؾبوٙبٖ وٙٛ٘ي آٖ ٘يؿز ثّىٝ ثٝ ٘ؿّٟبي 

آيٙسٜ ٞٓ سّٗك زاضز ٚ اٌط زض سٛؾٗٝ آٖ ؾٟٛا يب ٖفٕفسا     

اقشجبٞي نٛضر ثٍيطز ػجطاٖ آٖ ثطاي ٘ؿّٟفبي ثفٗفسي      

ٞعيٙٝ ظيبزي زض ثط ذٛاٞس زاقز ٚ حشي ٔكىُ ثٝ ٘فٓفط     

ٚ زض ايٗ ضاؾشب ثبيس زيسي آيٙسٜ ٍ٘ط ٘ؿجز ثٝ قٟفط  . ٔيطؾس

 .زاقشٝ ثبقيٓ

 قٟطٚ٘س ويؿز؟

ٟٕٔشط اظ ؾبذشبض فيعيىي ٞط قٟط، ؾبوٙبٖ آٖ ٞؿشٙس وفٝ    

قٟطٚ٘س وؿفي اؾفز وفٝ آزاة            . ثساٖ ٔٗٙب ٔي ثركٙس

ظ٘سٌي زض قٟط ضا ٔيسا٘س زض ثطاثط ؾفط٘فٛقفز ذفٛز ٚ         

زيٍطاٖ احؿبؼ ٔؿئِٛيز ٔيىٙس ٚ ٞفٕفعٔفبٖ ثفب ايفٗ            

 .ٔؿئِٛيز زاضاي حمٛلي ثٝ ٘بْ حمٛق قٟطٚ٘سي اؾز

اٌط زض ؾىٛ٘شٍبٞي ذجطي اظ ايٗ حمٛق ٘جبقس،  ٕ٘يشفٛاٖ  

چطا وٝ ايفٗ  .  ثٝ احؿبؼ ٔؿئِٛيز آظاز افطاز أيسٚاض ثٛز

ٞط قٟطٚ٘فسي ثفٝ     . زٚ ثب ٞٓ ضاثُٝ ٔشمبثُ ٚ ٔؿشميٓ زاض٘س

حمٛق ذٛز ٚ زيٍطاٖ احشطاْ ٔيٍصاضز ٕٚٞبًٞٙ ثب آ٘فٟفب   

ثطاي ضؾيسٖ ثٝ آضأف ٚ ذٛقجرشي ثيكشط ثفطاي ٞفٕفٝ        

يه قٟطٚ٘س ٕٞٝ ي قٟطٚ٘ساٖ زيٍط ضا ثفب      .  س ـ ٔيىٙس

زض “ غيط ذفٛزي   ” ٚ “ ذٛزي” ذٛز يىؿبٖ ٔيسا٘س، ثٙبثطايٗ 

غيط ذٛزي ٞب “  ٘ب قٟطٚ٘س”  وبض ٘رٛاٞس ثٛز چطا وٝ ثطاي 

آٖ وؿب٘ي ٞؿشٙس وٝ ظازٌبٜ، ظثبٖ،زيٗ،٘فػاز،ٖكفيفطٜ ٚ      

ٖميسٜ ٔشفبٚسي زاض٘س ٚ اٚ ٞي  ٌٛ٘ٝ احؿبؼ ٔؿئِٛيشي زض 

 لجبَ ظ٘سٌي آٟ٘ب ٘ساضز

 :ٔكى ر قٟط ٔطيٛاٖ

ٞط چٙس ٔكىُ ثشٛاٖ ٔطيٛاٖ ضا قٟط ٘بٔيس أب ٞطچٝ ثفبقفس   

ٕٞب٘ٙس ٞط قٟط زيفٍفطي زاضاي ثفي ٘فٓفٕفي ٞفبي                   

ٔرشّف،ثحطاٖ ٔؿىٗ،ثيىبضي،فمط، حبقيٝ ٘كيٙي ،اففعايفف     

اؾز ٚ   ... ػٕٗيز، وٕجٛز ذسٔبر ٚ ٘بٔٙبؾت ثٛزٖ ٔٗبثط ٚ

ثٝ ٕٞيٗ ٔٙٓٛض . ٕ٘يشٛاٖ يىؼب ثٝ ثطضؾي ٕٞٝ آٟ٘ب دطزاذز

 “ ٔكز ٕ٘ٛ٘ٝ ذطٚاض“ثٝ ػٙس ٔٛضز آٖ  ٔي دطزاظيٓ

سٙبؾجي ثيٗ وبضثطي ٞبي ٔٛػٛز ثفٝ ِفحفبِ        -اَٚ ايٙىٝ 

ثب ٘يبظ ٞبي ٔشٙٛٔ ؾفبوفٙفبٖ آٖ ٚػفٛز            -وٕي ٚ ويفي

ٔي سفٛاٖ ٌفففز، ٌفٛيفي ايفٗ قفٟفط ثفطاي                    . ٘ساضز

 .ؾبذشٝ ٘كسٜ اؾز... وٛزوبٖ،ٖبثطاٖ ديبزٜ،ؾبِرٛضزٌبٖ ٚ

وٕجٛز قسيس دبضن وٛزن ٚ ٔحُ ثبظي  ثچٝ ٞب ثٝ ٔب ٔي 

ٌٛيس قبيس وٛزوبٖ ٔطيٛا٘ي ٘يبظي ثٝ ثبظي وطزٖ ٘ساض٘فس  

ٚ اٌط ٘يبظي ثٛز ٔي سٛاٖ اظ وٛچٝ ٚ ذيبثبٟ٘ب ثٝ ايٗ ٔٙٓٛض 

 !اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز چٖٛ ػبٖ آٟ٘بٚ آضأف ٔطزْ إٞيشي ٘ساضز

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ يه ا٘ؿبٖ ٔٛٔٗ ثطاي ٖجبزر ثٝ ٖجبزسٍبٜ ٘يبظ 

زاضز يه وٛزن ٞٓ احشيبع ثٝ ٔىب٘ي ثطاي ثبظي وفطزٖ    

زاضز زض قٟط ثبيس ٕٞٝ ٘يبظٞبي ا٘ؿبٟ٘ب ٔٛضز سٛػٝ ثفبقفس،     

٘جبيس اضػحيشي ثٝ ٘يبظي زازٜ قٛز ٚ ٘فيفبظ زيفٍفطي ضا           

٘يبظٞبي يه ػبٔٗٝ قٟطي ٕٞب٘ٙفس ا٘فساْ     .  فطأٛـ وٙيٓ

ٞبي يه ٔٛػٛز ظ٘سٜ اؾز وٝ ثٝ ٕٞٝ  آٟ٘ب ٘يبظ ذفٛاٞفس   

 .زاقز

 :ٔكى ر ٖبثطاٖ ديبزٜ

ديبزٜ ضٚ ٞب سٟٙب فًبيي ٔشّٗك ثٝ ٖبثطاٖ ديبزٜ ٘فيفؿفز    

:      ثّىٝ اظ اٖ ثطاي ٔٛاضز ظيط ٞٓ اؾشفففبزٜ ٔفيفكفٛز          

ثفٝ  ) ٔشط اظ آٖ ثٝ ٔغبظٜ زاضاٖ سفٗفّفك زاضز،     2حسالُ 

 ! (      اقشجبٜ ٔغبضٜ ٞب زٚ ٔشط ٖمت سط ؾبذشٝ قسٜ ا٘س

ٔبقيٗ، ٔحّي ثطاي زؾشفطٚقي، سٕٗيطٌبٟٞبي             -

ػٛقىبضي دبضن ٔبقيٗ ٞب ٚ زض يٕٗ نبحجبٖ               

ٕ٘بيكٍبٟٞبي ٔبقيٗ اظ سٕبْ ٖطو ديبزٜ ضٚ ثٗٙٛاٖ            

ّٔه قرهي اؾشفبزٜ ٔيىٙٙس ػٟز دبضن ٚ قؿشٗ            

ٔبقيٗ ٞبيكبٖ حشي ٔٛضزي ٔب٘ٙس ػّٛ دٕخ ثٙعيٗ            

ذطؾٙسي فبلس ديبزٜ ضٚ اؾز اظ آٖ ثطاي ؾٛذز              

 . ٌيطي ٔبقيٗ اؾشفبزٜ ٔيكٛز

ٚ اظ زيٍط اؾشفبزٜ ٞبي ديبزٜ ضٚ ٞفب، ٌفصضاٖ اٚلفبر          

فطاغز ٚ سفطيح ػٛا٘بٖ اؾز، ثُٛض وّي ٔي سٛاٖ ٌفز 

سفبٚر چٙسا٘ي ثيٗ ديبزٜ ضٚ ثب وبضثطي سؼبضي، سفطيحفي  

ٚ سٕٗيطٌبٜ ٚػٛز ٘ساضز ٚ ٕٞيُٙٛض ٔي سفٛاٖ ثفٝ وفٓ        

ٖطو ثٛزٖ ديبزٜ ضٚٞب، ٞٓ ؾُح ٘جٛزٖ آ٘فٟفب،ٔفٛا٘فٕ       

اضسفبٖي، قىؿشٍي ٔٛظائيه ٞبي وف ٚچبَ ٚ چفٛفِفٝ      

ثب ايٗ ٚيٗيز اظ فًبي ٔٛػفٛز  .  ٞبي فطاٚاٖ اقبضٜ وطز

 . ٞٓ نحيح اؾشفبزٜ ٕ٘ي قٛز

ثبيس ٌفز وٓ ٘يؿشٙٙس وؿب٘ي وٝ ٞٙٛظ ضاٜ ضفشٗ نحفيفح   

ضا يبز ٍ٘طفشٝ ا٘س ٚ حشي ٕ٘يسا٘ٙس ذٍ ٖبثط دفيفبزٜ چفٝ        

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ضا٘ٙسٌي ثٗٙٛاٖ يه ٔفٟفبضر   .  ٔٗٙبيي زاضز

آٔٛظـ زازٜ ٔيكٛز ديبزٜ ضاٜ ضفشٗ ٚ ؾبيط ٟٔبضر ٞفبي    

. الظْ ثطاي ظ٘سٌي زض قٟط ضا ٞٓ ثفبيفس آٔفٛظـ زاز         

ٔسضؾٝ،ذب٘ٛازٜ، ضؾب٘ٝ ٞبي ػٕٗي زض ايفٗ  ظٔفيفٙفٝ           

ٔيشٛا٘ٙس ٔفيس ثبقٙس، أب  ثٟشطيٗ آٔٛظـ ثطاي وفٛزوفبٖ   

ايٗ اؾز وٝ ثعضٌشطٞب آ٘چٝ ضا وٝ اظ وفٛزوفب٘كفبٖ ٚ        

زيٍطاٖ       ا٘شٓبض زاض٘س، ذٛز اٍِٛي ّٖٕي آٖ ثبقفٙفس،   

چطا وٝ ثچٝ ٞب ثيكشط اظ ضفشبضٞبي اَطافيبٖ ٔشفبطفط ٔفي      

ايٗ آٔٛظـ ٞفب   ...   قٛ٘س ٘ٝ ٘هيحز ٞبي آٟ٘بوبُٔ قٛز

 . ؾ ٔشي ٚ آؾبيف ؾبوٙبٖ ضا ثٟشط ذٛاٞس ٕ٘ٛز

ٚيٗيز وبضثطي ٞبي زيٍط ٘يع اظ ايٗ ثٟشط ٘يؿز، ٔظ ٌ زض   

ٔٙبَك ٔؿىٛ٘ي ، ؾطٚنساي وبضثطيٟبي ٔعاحفٓ، ٔفيفٜٛ      

         ٚ ٔفساْ  .... فطٚقٟب ، اسٛٔجيُ ٞب ٚ ٔٛسٛض ؾفيفىفّفز ٞفب 

 ....حبيط٘س

ؾبذشٕبٖ ٞب ثٝ قىُ ٞبي ثس لٛاضٜ ٚ ثي ٘ٓٓ ؾبذشٝ ٔي             

قٛ٘س ا٘ؿبٟ٘ب زض ثيٗ زيٛاضٞب ٔحبنطٜ قسٜ ا٘س ٚ فًبي            

وٕشطي  ثٝ دٙؼطٜ ، فًبي ؾجع ٚفًبٞبي ثبظ اذشهبل             

يبفشٝ ايٗ ؾبذشٕبٖ ٞب سبضيه، ثؿشٝ، ثسٖٚ زوط، ان ٌ              

 .وٝ ٖ٘ٛي قطْ ٚ سطؼ ضا ٔي ضؾب٘ٙس. چكٓ ٘ٛاظ ٘يؿشٙس

ٌٛيب ذب٘ٝ ػبيي اؾز وٝ آزٟٔب ٞط چٝ ثيكشط ٔيرٛاٞٙس            

 ....ذٛز ضا زض آٖ دٟٙبٖ وٙٙس
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        ٜ ٝ     ٕٞچٙيٗ زض ذيّي اظ ٔٛاضز دطٚ٘س   ٔطثٌٛ ث

ٝ          ازضٜ آٟ٘ب ٞٓ      ي ٔؿىٗ ٚ قٟط ؾبظي ٔي ثبقس و

    .ذيّي وٓ وبضي ٔي وٙٙس  ٔشبؾفب٘ٝ

*   ِ ی ثبشزگبى اش سَی افساری هَزر           اخيسا تپ

   ِ ِ     تْبجن قساز گسفت ِ     است ك خبعس     فعال ث

     ُ . است    اعتساض ٍسيع هسرهي هتَقف گسرید

   ِ ُ      چِ    شوب رز ایي زاثغ اید؟   اقداهي اًجبم رار

 . لغفب ثب ذكس ًتيجِ

ٝ  : آلبي فشبحي سكىيُ     دطٚ٘سٜ    ؾٝ    ثطاي ايٗ ٔؿئّ

اي ثطاي ثطيسٖ ٚ لُٕ وطزٖ         دطٚ٘سٜ.  اؾز    قسٜ

  ٝ ٜ     زضذشبٖ سذ اي ثطاي ؾٛظا٘سٖ آٖ          ، دطٚ٘س

   ٜ ٝ      زضذشبٖ ٚ دطٚ٘س آٔيع     اي ثطاي سرطيت فبػٗ

ٝ        .    سذٝ نبزض     زض حبَ حبيط حىٓ ضفٕ سهطف سذ

 .اؾز  ٌطزيسٜ

*        ِ ِ     ثسای سبیس هٌبثع هلي ًصریک ث   ثِ    شْس ك

         ِ ِ        شدت هَزر تْبجن قساز گسفت   است چ

 ای رازید؟ ثسًبهِ

ٝ :  آلبي فشبحي  ٞبي ثشٛ٘ي ٔطظي ثطاي      ٘هت ٔيّ

       ٜ ي ٔؿىٗ ٚ     ػسا وطزٖ اضايي ّٔي اظ ٔحسٚز

 .قٟط ؾبظي

*      ِ اًجوي سجص      ٍیژُ    هيصاى ّوکبزی هسرم ث

 است؟  شوب چگًَِ  چيب ثب ارزاُ

ٕٞىبضي ا٘ؼٕٗ ؾجع چيب         :  آلبي فشبحي  

ثرهٛل زض وٙشطَ ٚ ذبٔٛـ وطزٖ آسكٟب ثؿيبض         

 .اؾز  ٖبِي ثٛزٜ

ُ     چِ  * رز ازتجبط ثب شهيي خَازی          هيصاى پسًٍد

 است؟   ثَرُ  آًْب چِ  اید؟ ًتيجِ راشتِ

  دطٚ٘سٜ  109سبوٖٙٛ      83اظ ؾبَ   :  آلبي فشبحي 

آ٘طا ٔيشٛاٖ ػٌّٛيطي اظ ؾبذز ٚ           ٘شيؼٝ.  ايٓ  زاقشٝ

 .شوط وطز  ؾبظ   ثي ضٚيٝ

 
 

 ..... ن  شهر ن  روستا، ؛مریىان: ادامه مطلب

 :٘شيؼٝ
( سِٛس ٚ ٟٔبػط دصيطي ظيبز     )زِيُ ضقس ؾطيٕ ػٕٗيز    ثٝ  

قٟط ٔطيٛاٖ ٕٞب٘ٙس  يه ٞيٛالي ثعضي ضٚظ ثٝ ضٚظ                

ظٔيٟٙبي وكبٚضظي،ٔطاسٕ ٚ ػٍّٟٙبي اَطف ضا ٔي ثّٗس ٚ          

 .آ٘طا ثٝ ثركي اظ ٚػٛز ذٛزسجسيُ ٔيىٙس

ايٗ ضقس ؾطَب٘ي اغّت ثب ثط٘بٔٝ اي اظ لجُ ا٘سيكيسٜ قسٜ       

٘يؿز ٚ ؾبذشٕبٟ٘ب ٚ ٔٗبثط ثب ثي ٕ٘ٓي ٚ ؾيٕبي سىطاضي             

 “....ٔهبحجٝ اذشهبني ثب ٔؿئٛالٖ ”ازأٝ ي 

          ِ   جٌبة آقبی فتبحي ثب سالم، هوٌَى اش ایٌک

 .قساز رارید چيبٍقتتبى زا رز اختيبز 

*   ِ ِ      پدیدُ    آیب قجَل رازید ك ًبم     ٍ هعضلي ث

شهيي خَازی رز شْسستبى هسیَاى ٍجَر رازر؟          

 است؟  ثَرُ  آثبز آى چِ

آطبض آٖ ضقس   .  ٚػٛز زاضز     ثّٝ:  آلبي فشبحي  

٘بٞٙؼبض ؾبذز ٚ ؾبظ قٟطي ٚ سبطيطار آٖ زض ظيجب          

 .ؾبظي قٟطي

ِ      پدیدُ*   ِ     ی شهيي خَازی اش چ عٌَاى     شهبًي ث

       ُ   هعضلي جدی رز شْسستبى هسیَاى هغسح شد

   ِ ُ       است؟ شوب چ ثب ایي      تَفيقبتي رز هجبزش

 اید؟ راشتِ  پدیدُ

ٝ  :  آلبي فشبحي  ظٔيٗ زض ايٗ قٟط         اظ ظٔب٘ي و

   ٜ ٔب السأبر لب٘ٛ٘ي   .  اؾز    ليٕز وبشة ديسا وطز

   ٜ ٝ      الظْ ضا ا٘ؼبْ زاز ٞبي   دطٚ٘سٜ    ايٓ ٚ زض ايٗ ضاثُ

 . ا٘س قسٜ  زازٌبٜ فطؾشبزٜ  ٔيّيبضزي ثٝ

  *   ِ هَزر تْبجن قساز        ثيشتسیي هکبًْبیي ك

ِ     گسفتِ هقداز اش ازاضي هلي          اًد كداهٌد؟ چ

 است؟  تصسف غيس قبًًَي شدُ

 ...قٟط ٚ ضٚؾشبٞب،   حبقيٝ: آلبي فشبحي

 كداهٌد؟  هْوتسیي عَاهل گستسش ایي پدیدُ* 

 افطاز ؾٛز ػٛ ٚ ٔٙفٗز َّت: آلبي فشبحي

*    ُ ثب       هْوتسیي هَاًع ٍ هشکل شوب رز هجبزش

 شهيي خَازی كداهٌد؟

ٜ   :   آلبي فشبحي  ي ٔٙبثٕ    وٕجٛز أىب٘بر ازاض

. َٛال٘ي ثٛزٖ ؾيط لًبيي زازٌؿشطي      .   َجيٗي

   ٜ ي لبثُ وكبٚضظي ٚ        ٔكرم ٘ىطزٖ ٔحسٚز

ؾبذز ٚ ؾبظ اظ ؾٛي ٔبِىبٖ زض ٍٞٙبْ سمؿيٓ             

وٛسبٞي .ؾبذز ٚ ؾبظٞبي غيط ٔؼبظ        .  اضايي

 .وطزٖ ٟ٘بزٞبي زِٚشي

ّوکبزی ًْبرّبی هستجظ ثب ایي هعضل ثب         *  

 است؟  ی شوب چگًَِ رازُ

زازٌؿشطي ٕٞىبضي ذٛثي ثب ٔب      :  آلبي فشبحي 

اؾز ِٚي ازاضار ذسٔبي ضؾب٘ي اظ لجيُ             زاقشٝ

ازاضار قٟطزاضي، ثطق، اة، ٌبظ، ٔربثطار             

ٝ  .  ٔشبؾفب٘ٝ ثب ٔب ٕٞبٍٞٙي ٘ساضز اي   ثٗٙٛاٖ ٔظبَ ذب٘

ٝ           وٝ ٜ     ظٔيٗ آٖ ػعٚ اضايي ّٔي ٚ ٘   قرهي ثٛز

  ٝ . آة ٚ ثطق ٚ سّفٗ ٚ ٌبظ ٔي ٕ٘بيٙس              ضا ٔؼٟع ث

ٔشبؾفب٘ٝ زض قٟط ٔطيٛاٖ ٔكى ر ، ٘بقي اظ ، حبقيٝ ٘كيٙي،           

ا٘ٛأ آِٛزي ٞٛا، آة ، نسا ٚ ٔحيٍ ديطأٖٛ،سرطيت            

َجيٗز، ثحطاٖ اقشغبَ،ثحطاٖ ٔؿىٗ،ٔكىُ اقجبٔ ٔطوع        

      ٚ ٜ أطي ٖبزي سجسيُ قسٜ اؾز        ...قٟط، ٖجٛض ٚ ٔطٚض 

“ سٟٛٔ فطٍٞٙي ”  ٚحشي ٔي سٛاٖ ٌفز قٟط زچبض ثيٕبضي        

 .قسٜ اؾز

زضٔبٖ ايٗ ٔكى ر سٟٙب  ثب أىب٘بر ٔبِي، سىٙيىي ٚ                 

اػطاي ثط٘بٔٝ ٞبي ٔٛلشي ٚ وٛسبٜ ٔسر أىبٖ دصيط              

سغييط ثٙيبزي زض قٟطٞب ثٝ قيٜٛ سفىط ٔٗيٙي ٘يبظ            .   ٘يؿز

زاضز، وٝ ثي ٕ٘ٓي ٞبي قٟطي ٚ سطاوٓ ثيف اظ حس ضا               

ٔحىْٛ وٙس ٚ سٟٙب  ثٝ سبٔيٗ ٕٞبًٞٙ ٘يبظٞبي ػبٔٗٝ               

زض ؾُح ٘بحيٝ اٌط ثٝ      .  قٟطي زض حبَ ٚ آيٙسٜ ثيب٘سيكس      

يه قٟط  ثٟبي ثيكشطي زازٜ قٛز زض حبِي وٝ ثٝ ضٚؾشبٞب            

ٚ قٟط ٞبي وٛچىشط ثي سٛػٟي قٛز وٕجٛز أىب٘بر              

ثٝ ػبي  .ٔٛػت ؾطاظيط قسٖ  ػٕٗيز ثٝ قٟط ٔي قٛز           

سٕطوع ثط ٘مبٌ ذبني اظ قٟط، ٍ٘بٕٞبٖ ضا ثٝ سٕبٔي فًبي           

قٟط ثهٛضر يىؿبٖ ٚ ٖبزال٘ٝ ُٔٗٛف وٙيٓ، سب سطاوٓ ثٝ             

حسالُ ثطؾس ٚ ٞٓ ػعء وؿب٘ي  ٘جبقيٓ وٝ أٛاع                  

ذطٚقبٖ ػبٔٗٝ قٟطي  ٞط ٌٛ٘ٝ اذشيبضي ضا اظ آ٘بٖ ؾّت            

ٔي وٙس ٚ ا٘چٝ ضا  وٝ ثٝ ايكبٖ ٔي ثركس ض٘غ ،                       

زض حبِيىٝ  .  سٟٙبيي،فمط، ثيىبضي ٚ ا٘ٛأ آِٛزٌي ٞبؾز       

قٟط ٔي سٛا٘س ٔحُ ٔٙبؾجي ثطاي ضقس ، سٛؾٗٝ، اذشطاٖبر          

ٚ ٘ٛآضي ٞبي فىطي ثبقسحشي اٌط ثٟشطيٗ ثط٘بٔٝ ٞب ٚ              

لٛا٘يٗ ضا ثطاي قٟط ٚيٕ وٙيٓ ثسٖٚ ايٙىٝ ؾبوٙبٖ ذٛز            

. ضا ٔشٟٗس ثٝ اػطاي آٖ  ثٕٙبيٙس فبيسٜ اي ٘رٛاٞس زاقز           

ٞي  وؽ  زض ٔفيس ثٛزٖ  لٛا٘يٗ ضإٞٙبيي ٚ ضا٘ٙسٌي              

قه  ٘ساضز، ٚ ٕٞٝ ٔيسا٘يٓ اٌط ايٗ لٛا٘يٗ ضٖبيز قٛز،             

آٔبض ثبالي حٛازص    .  آٔبض سهبزفبر وٕشط ذٛاٞس قس       

ضا٘ٙسٌي زض قٟط ٔطيٛاٖ حبوي اظ آٖ اؾز وٝ ظ٘سٌي            

اٌطحك حيبر  .  اضظـ ٚالٗي ذٛز ضا اظ زؾز زازٜ اؾز        

ٔحشطْ ثبقس، زيٍط ضا٘ٙسٌبٖ ثب ؾطٖز غيط ٔؼبظ حطوز           

ٕ٘يىٙٙس، ٚ ٘يبظي ثٝ ايٗ ٕٞٝ ؾطٖز ٌيط زض ؾُح قٟط              

 .٘يؿز

آيب ٔٛيٛٔ غيط اظ ايٗ اؾز وٝ ٔب  ثٝ انُ ح قٟطٚ٘ساٖ             

اؾشفبزٜ زضؾز اظ ٔٙبثٕ،فًبٞب،ٚؾبيُ حُٕ ٚ ٘مُ، ظٔبٖ          

ضا ٘يبٔٛذشٝ ايٓ اٌط چٙيٗ ثٛز  زيٍط وؿي سٟٙب ثطاي            ...  ٚ  

ذطيس يه ويّٛ ٔيٜٛ ثب ٔبقيٗ قرهي ثٝ ٔطوع قٟط ٕ٘ي             

زض ذبسٕٝ ٔي سٛاٖ ٌفز اٌط ثرٛاٞيٓ ٔي سٛا٘يٓ           !ضفز

قٟطي ظيجب ٚ ؾبِٓ زاقشٝ ثبقيٓ ٚ ثٝ لَٛ ػغطافيساٖ                

ُ )آٔطيىبيي   ٞط آ ٘چٝ زض ٔٛضز ا٘ؿبٖ ثبقس         ”(  اِٗ ؾٕذ

 .“ٕٔىٗ اِٛلٛٔ اؾز

ر د روس افشون سمين خواري در  هزس اان  : ا اره 

مزيوان  اس سوي باند اي سمين خوار و افزاد ساود    

جو  انج ن س ش چيا را بز  ن دا   تا اين م ض  را   

با م  والن مح زم ادارا  منابع ط ي ي و مايازا      

 . فز نگي مزيوان  در ميان بگذارد

آقبی شیٌتي هسئَل هحتسم هيساث فاسّاٌاگاي     * 

ثب  عسض سالم ٍ هاواٌاَى اش         شْسستبى هسیَاى،

 .ایٌکِ ٍقتتبى زا رز اختيبز چيب قساز رارید

٘جبقيس ذسٔفز    يٕٗ ٖطو ؾ ْ ٚ ذؿشٝ:  آلبي ظيٙشي

يىبيه اًٖبي ا٘ؼٕٗ ؾجع چيب ٚ سكىط ٚ لسضزا٘ي اظ آٖ 

ٔيطاص فطٍٞٙفي    ثٝ  قبيؿشٝ  ذبَط سٛػٝ  ا٘ؼٕٗ ٔحشطْ ثٝ

ي اًٖبي  ثب س ـ ا٘ؿبٖ زٚؾشب٘ٝ  أيس اؾز وٝ .قٟطؾشبٖ

ا٘ؼٕٗ، يه حطوز فطٍٞٙي ػسي زض ؾُٛح ٔرشّفف  

زض ضاؾشبي سمٛيز ٚ ٔب٘سٌبضي فطًٞٙ ٚ ٔيفطاص    ػبٔٗٝ

 .آثب ٚ اػسازي قىُ ثٍيطز

حفبْز اظ آطبض سبضيري ٚ     لجُ اظ ٞط چيعٖطو وٙٓ وٝ

   ٝ ي  ثبؾشب٘ي قٟطؾشبٖ ٚ حشي اؾشبٖ ٚ وكٛض يه ْٚفيففف

اٌط سٕبٔي ٔفطزْ ٚ لكفطٞفبي          ٍٕٞب٘ي اؾز، چطا وٝ

زض ايٗ ذهٛل احؿبؼ ٔؿئِٛيز ٘ىٙٙفس    ٔرشّف ػبٔٗٝ

اي ٘رٛاٞفيفٓ    ٞطٌع ٔب قبٞس آطبض ؾبِٓ ٚ زؾز ٘رٛضزٜ

ِحبِ سٗسز ٚ ٚفٛض   ٖٙٛاٖ ٔظبَ ٔب زض قٟطؾشبٖ ثٝ  ثٝ .ثٛز

آطبض ثبؾشب٘ي اظ يه َطف ٚ اظ َطف زيٍط سفٗفساز وفٓ      

دطؾُٙ ازضاٜ ٔيطاص فطٍٞٙي، نٙبيٕ زؾشي ٚ ٌطزقٍطي، 

حفبْز اظ آطبض ٘رٛاٞيٓ ثٛز ٚ ايٗ ٘يبظٔٙس   ٞطٌع لبزض ثٝ

ٔٗ أيسٚاضْ ٟ٘بزٞبي ٔس٘في زض      ٖعْ ٍٕٞب٘ي اؾز وٝ

         ٝ   ايٗ ضاؾشب ثؿيبض س ـ ثىٙٙس ٚ ايٗ أط ضا ؾفط ِفٛحف

 .وبضٞبي ذٛز لطاض زٞٙس

حدی رز ًبثَری آثبز   ی شهيي خَازی تب چِ پدیدُ * 

 است؟  ثبستبًي اثس گراز ثَرُ
ظٔيٗ ذٛاضي زض ٘بثٛزي آطبض ثبؾفشفب٘في    :  آلبي ظيٙشي

زاليُ ٔرشّف ٚ   ثٝ  وؿب٘ي وٝ  ٚ زاضز چطا وٝ  سبطيط زاقشٝ

 ( غيط لب٘ٛ٘ي ٚ ثفط ذف ف ٖفطف       )  ٞبي ٔرشّف قيٜٛ  ثٝ

  ليٕز وٕشط ٖطيٝ  نبحت ظٔيٗ قٛ٘س، ظٔيٗ ذٛز ضا ثٝ

ٔي وٙٙس ٚ ايٗ ثبٖض سحطيه ؾٛز ػٛيبٖ ٔي قفٛز ٚ    

ذطيس ٚ ؾبذز ٚ ؾبظ ٔي وٙٙس ٚ ايفٗ      آ٘بٖ ضا ٚازاض ثٝ

٘ٛٔ ٚ اضظـ ظٔيٗ ثفبٖفض       ثٝ  ؾٛز ػٛيبٖ ثسٖٚ سٛػٝ

ثًٗي اٚلبر ايٗ ظٔفيفٙفٟفب         سرطيت اضايي ٔيكٛ٘س وٝ

ايفٗ    لبثُ شوط اؾز وٝ .اضظـ سبضيري ٚ ثبؾشب٘ي زاض٘س

٘ٛٔ سرطيت ٕٔٗٛال زض حطيٓ قٟطي نٛضر ٔيٍيطز، ٔظ  

زِيُ ديكطٚي قٟط اوٖٙٛ ثؿيبضي اظ ظٔيٟٙب ذطيساضي   ثٝ

ا٘س ٚ ثؿيبضي اظ ظٔيٟٙب سٗسازي اظ آطبض ثبؾشب٘ي ضا زض  قسٜ

ٝ     ٕ٘ٛ٘ٝ  .ا٘س ذٛز ػبي زازٜ ي  ي ثبضظ زض ايٗ ٔٛضز سفذف

   ٝ زض   وّيٗ وجٛز زض ػٙٛة غطثي قٟط ٔطيٛاٖ اؾز وف

ٔب ٞٓ ثفب    .   حطيٓ آٖ ؾبذز ٚ  ؾبظ نٛضر ٌطفشٝ اؾز

ٞبي آ٘بٖ زض زازٌبٜ ٔفي   ٘سٜ دطٜٚ  ثّٝ:   آلبي ظيٙشي 

 .ثبقس

ِ       آیب غيس اش هَازر ثبال، پسًٍدُ*    ای ریگس هسثاَط  ثا

ی كابزی شاواب         حيغِ  ثِ  اید كِ شهيي خَازی راشتِ

 هسثَط ثبشد؟

ٝ   ( ٜٚ ِيٗ وٝ وٝ)  وّيٗ وجٛز  سذٝثّٝ :  آلبي ظيٙشي   وف

ٜ   آدبضسٕبٖ ؾبذشٝ)    ايٓ يه ٔٛضز سرطيت زاقشٝ (   قفس

ثب ديٍيطيٟبي ٔىطض ايٗ ٚاحس ٔؿىٛ٘ي ضا سرفطيفت     وٝ

   .ٕ٘ٛزيٓ

تسیي هشکالت ثس سس زاُ حفظ ٍ ًگْدازی  عودُ* 

 آثبز ثبستبًي هسیَاى چيست؟

ي حففبْفز اظ      ٔكىُ اؾبؾي زض ظٔيٙٝ:  آلبي ظيٙشي

 ٝ زؾفز    آطبض ٚػٛز افطاز ٘ب آٌبٜ ٚ ؾٛز ػٛ ٔيجبقس وف

ٞب، ثٙفبٞفب ٚ      حفبضي ٔيع٘ٙس ٚ ثبٖض سرطيت ٔحَٛٝ  ثٝ

 .ٞبي ثبؾشب٘ي ٔي قٛ٘س سذٝ

هيصاى ّوکبزی هسرم ٍ تشکل ّبی هدًاي رز    * 

 است؟  چگًَِ  ایي زاثغِ
ٕٞىبضي ٔطزْ ثؿيبض ُّٔٛة ٔيجبقس، ثبضٞب ٕٞكٟطيفبٖ  

       ٝ ا٘فس  ٚ       آٌبٜ حًٛضا ٚ سّفٙي ثب ٔب سفٕفبؼ ٌفطففشف

سكىّٟبي ٔس٘ي  .ا٘س سرطيجٟبي ٔرشّف ضا ٌعاضـ زازٜ

ٝ   ثبيس ثيكشطاظ ايٗ فٗبِيز ثىٙٙس ٚ ثب سٛػٝ اٞفٕفيفز      ثف

ُٔطح ٔيطاص فطٍٞٙي، ثبيس حفبْز اظ آطفبض ضا ؾفط       

  .ي ذٛز لطاض زٞٙس ِٛحٝ

 *   ُ ی شاواب      هيصاى ّوکبزی سبیس ارازات ثاب ارز

 چقدز است؟

ٕٞىبضي ازضار ثؿيبض ذٛة ٔيفجفبقفس،    :  آلبي ظيٙشي

سٕبْ ازاضار ٔحشطْ قٟطؾشبٖ ثطاي اػطاي َطحٟفب ٚ    

 ٝ   ٚاٌصاضي ظٔيٗ اظ ٔب اؾشٗ ْ ٔيىٙٙس ٚ ايٗ ذٛز ٘كب٘ف

ٔيطاص فطٞٙفٍفي     ي ٔؿئِٛيٗ قٟطؾشبٖ ثٝ قبيؿشٝ  سٛػٝ

اظ سٕبٔي ٔؿئِٛفيفٗ ازاضار       ثٙسٜ  اؾز ٚ ػب زاضز وٝ

 .دبيبٖ ٔهبحجٝ ثب آلبي ظيٙشي//  .سكىط ٚ لسضزا٘ي ثىٙٓ

 6ي  ثب آلبي فشبحي زض نفحٝ  ٔهبحجٝ 

 با م  والن اداره منابع ط ي ي و ساسمان ميزا  فز نگي مزيوان در رابطه با م ض  سمين خواري“ چيا”مصاح ه اخ صاصي  

.        ٝ   دي ٌيطي زض و ٘شطي ٚ زازٌفبٜ ٔفٛففك ثف

 .سرطيت آٖ قسيٓ

ٍضعيت هٌبعق ٍ هکبًْبی آثبز ثبستبًي  *

 ازشیبثي هي كٌيد؟  هسیَاى زا چگًَِ
ٚيٗيز أبوٗ ثبؾشب٘ي زض ٔفطيفٛاٖ   :  آلبي ظيٙشي

قٟطٞبي زيٍط ُّٔٛة ٔيجبقس، زض ايفٗ        ٘ؿجز ثٝ

ٚ ايٗ حفبوفي اظ       قٟطؾشبٖ حفبضي ثؿيبض وٓ قسٜ

آطفبض   .ضقس آٌبٞي ٔطزْ ٔحشطْ قٟطؾشفبٖ اؾفز    

ٞؿشٙس ٚ ٔب زض     ثبؾشب٘ي زض قٟطؾشبٖ ثؿيبض دطاوٙسٜ

زٚضسطيٗ ٘مبٌ قٟطؾشبٖ زاضاي آطفبض ثفبؾفشفب٘في        

اطط قفٙفبؾفبيفي ٚ        155 زض قٟطؾشبٖ حسٚز.ٞؿشيٓ

اطفط   50 اظ ايٗ سٗفساز   ٚػٛز زاضز وٝ  ثطضؾي قسٜ

ٜ  24 ٚ  طجز آطبض ّٔي قسٜ ؾفبظي    اطط زيٍط دطٚ٘فس

ظٚزي زض فٟطؾز آطبض ٔفّفي     ثٝ ...ا٘كبا  ا٘س وٝ قسٜ

 .لطاض ذٛاٞٙس ٌطفز 

، ( تسخبى اثبر)  ثگ ...عجدا  ی هشَْز ثِ آیب تپِ*  

  عٌَاى اثس ثبستبًي ثِ  رز فْسست آثبز هلي یب ثِ

 .است؟ لغفب ثب ذكس تبزیخ ٍ شوبزُ  ثجت زسيدُ

 1377 زض ؾبَ  ثّٝ: آلبي ظيٙشي

ِ    ایٌکِ  ثِ  ثب تَجِ*  هاركاَز جاصٍ آثابز           تاپا

ثبستبًي هي ثبشد، چسا اخيسا رز جالاَی آى         

ٍ یک ثابة    احداث گسریدُ  هغبشُ  ّفت رٌِّ

ی  زا شهيٌِ  هٌصل هسکًَي ّن قسوتي اش تپِ

 است؟  خَر ًوَرُ  خبًِ

ٔٛضز سٗطو اففطاز    ٔشبؾفب٘ٝ  يٗ سذٝا: آلبي ظيٙشي

َ       ؾٛز ػٛ لطاض ٌطفشٝ ؾفبَ   4 اؾز ٚ ٔب زض َفٛ

ايفٓ   ثبضٞب ٞٓ سصوط قفبٞي ٚ ٞٓ سصوط وشجي زازٜ

ايٓ ٚ  ٚ ثبضٞب ٞٓ ثب و ٘شطي ٔحشطْ ٚاضز ُٖٕ قسٜ

 ٜ ٓ  ثؿيبضي اظ ٚؾبيُ آ٘بٖ ضا يجٍ ٕ٘فٛز لفبثفُ    .ايف

سه سه آ٘بٖ زض زازٌفبٜ      ٘سٜ دطٜٚ  شوط اؾز وٝ

 .ٔي ثبقس

ای اش سَی شوب تشکايال    ًدُ آیب رزایي هَزر پسٍُ* 

 .زا اعالم ثفسهبئيد  است؟ لغفب ًتيجِ  گسریدُ

ٝ     دطٚ٘سٜ 6 ٔب:  آلبي ظيٙشي ٜ    ضاػٕ ثف ي  دفطٚ٘فس

اظ آ٘بٖ   دطٚ٘سٜ 4  سطذبٖ آثبز زض زازٌبٜ زاضيٓ وٝ

ٚ زازٌبٜ ٔحشطْ ثفطاي آدفبضسفٕفبٖ           ٌطفشٝ  ٘شيؼٝ

حىٓ سفرفطيفت نفبزض         زض حطيٓ سذٝ  قسٜ  ؾبذشٝ

 .اؾز  ٕ٘ٛزٜ

 *     ُ ّاب ٍ     آیب قبًًَي ثسای تخسیت ایاي هاغابش

ّبی اعساف ٍجَر رازر؟ اگس جَاة هثجات   خبًِ

 است آیب اقداهي صَزت گسفتِ است؟ 

اعضبی هحتسم بدينوسيله به اطالع 

مي رساند  جها    اًجوي سجص چيب

درياف  کار   ضوي  خود باه    

 .دف ز اين انج ن مزاج ه فزمايند
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 “صػتان  باپیزَ”
 صػتان           يا ِات باپیزَ

 کًێؼتان  کٍڵی داوا لُ              

 ر    ػُ  ی ػپی وا لُ قلُ تُ

 ر بُ  ؿتی گزتُ رێگای دَ               

 يی دیاری ِێىا بٍ صَ

 يی م خُ کُ يتی کٍرپُ                 

 ِار ػی تاکًي بُ ڵ وُ ُِ

 ؽ کٍػار بايَ  گًڵ دێتُ                   

 ؿاران  دێ ي لُ  ڵێم لُ ئُ

 فز ي باران گٍراوی بُ                  

 ر  دَ  ٍِ مىذااڵن بێىُ

 ر بُ  ن لُ کٍت ي کاڵي کُ                    

 تان بێ ر يَ لُ ٍِؿی پُ

 دێ  ر لُ دَ  وُ یان کُ وُ                     

 رٌحی مىه  ياوُ ئُ

 چىه گًڵی رٌحم وُ                     

 ر چايم ػُ  تان لُێجا پ

 .ن تا مايم یاری بکُ                      

 “فی وُ ػیزيان مًػُ”    

 چیزٌک بٍ مىذااڵن

 “ن کتز بذَ تی یُ یارمُ”

 ..... ماوی صيي بًي، صَ بًي وُ ُِ

ػپێکی  رێک ي ئُ پیايێک، کُ

  بارێکی صٌری وابًي لُ.  بًي ُِ

ویا  تُ  کُ ػپُ ي، ئُ  کُ رَ کُ

. ر پـت بًي ػُ  ی خٍی لُ کُ صیىُ

صٌری بٍ ِاتبًي؛ دايای   کُ رَ کُ

تی بذات ي  یارمُ  کُ ػپُ ئُ  کزد لُ

ڵ بگزێت،  ی بٍ ُِ کُ بارَ  بشێک لُ

ی  ر ویًَ گُ ئُ”:   کُ ػپُ ئُ  ي يتی بُ

گزیت، پێؾ  ڵ وُ م بٍ ُِ م بارَ ئُ

  ؿار، گیاوم لُ  یىُ ی بگُ يَ ئُ

، خٍی  کُ ػپُ ئُ“   .م دَ ػت ئُ دَ

ي ِیچ   دایُ س کزد ي، گًێی وُ لێ کُ

. کزد ی وُ کُ رَ کی کُ ِايکاریُ

  کُ، بار گزاوُ  رَ چًي کُ صٌری پێ وُ

طێز باری صٌر   ر ِیالکی ي لُ بُ  لُ

ن  خايَ.  رچًي قًرػذا گیاوی دَ

م  واچاریذا ُِ  ػپ، لُ ر ي ئُ کُ

  ی وا لُ ر ی کُ م الؿُ ي، ُِ  کُ بارَ

صاوی   ػپ، کُ ئُ.   کُ  ػپُ ئُ

، صٌر  ی کزدييَ ڵُ کارێکی ُِ

تی  یارمُ  ی کُ يَ ؿیًان بًي لُ پُ

  ئێؼتا بُ  يَ.  دابًي ی وُ ِايسێکُ

  ی لُ کُ رَ ی کُ واچاری بار ي الؿُ

 !!.                   ر پـت بًي ػُ

*************** 

 زیسی می  ع  ئ :  وه فارسیی   رگێڕ ل  وه
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 جۆالنه

 زوانی خۆم  ساڵو له

ايٗ ٕ٘بيكٍبٜ ٖىؽ ٞبيي ثب ٔٛيٛٔ آسف ؾٛظي ػٍٙفّفٟفبي    

ٔطيٛاٖ ٕٚٞچٙيٗ وبضيىبسٛضٞبي ظيؿز ٔحيُي ثٝ ٔفٗفطو     

 .ٕ٘بيف ٌصاقشٝ قس

          .ايطاٖ ثٝ ضٚؾيٝ دًّٙ ٔي زٞس، ثجط ٔي ٌيطز

ٔحيٍ ظيؿز زض دبؾد ثٝ ديكفٙفٟفبز     حفبْز اظ ؾبظٔبٖ 

ضٚؾٟب ثطاي زضيبفز چٙس ل زٜ دًّٙ ايفطا٘في ثفطاي        

احيبي ٘ؿُ دًّٙ زض ُٔٙمٝ لفمبظ ذٛاٞبٖ زضيبفز چٙس 

ل زٜ  ثجط اظ وكٛض ضٚؾيٝ ثفطاي احفيفبي ٘ؿفُ ثفجفط             

.                                                          ٔففففففففففبظ٘ففففففففففسضاٖ اؾففففففففففز          

ثٝ ٌعاضـ ذجطٍ٘بض ٟٔط، ٔٗبٚ٘ز َجيٗي ٚ سٙٛٔ ظيؿشي ؾبظٔبٖ 

ٔحيٍ ظيؿز َي ػّؿٝ اي ٚ زض دبؾد ثٝ ثطضؾي دفيفكفٙفٟفبز      

ضٚؾٟب ثطاي زضيبفز چٙس ل زٜ دًّٙ ايطا٘ي ثطاي احيب ٘ؿفُ  

دًّٙ زض آٖ وكٛض ذٛاٞبٖ زضيبفز چٙس ل زٜ ثجط اظ وكفٛض  

ضٚؾيٝ ثطاي احيبي ٘ؿُ ثجط ٔٙمطو قسٜ ٔبظ٘سضاٖ زض ُٔٙمفٝ  

ٚظاضر ٔٙبثٕ َجيٗي ٚ ٔفحفيفٍ ظيؿفز         . ٔيب٘ىبِٝ قسٜ اؾز

فسضاؾيٖٛ ضٚؾيٝ ثطاي احيبي ٘ؿُ دًّٙ آؾيبيي وٝ ْفبٞفطاً   

٘ؿُ ايٗ ٌٛ٘ٝ زض ضٚؾيٝ ٔٙمطو قسٜ اؾز ايٗ ديكٙفٟفبز ضا     

ُٔطح وطزٜ اؾز وٝ اظ ؾٛي وبضقٙبؾبٖ ٚ ٔفشفرفهفهفيفٗ       

ٔٗبٚ٘ز َجيٗي ؾبظٔبٖ حفبْز ٔحيٍ ظيؿز ٔٛضز ثفطضؾفي     

لطاض ٌطفز ٚ وبضقٙبؾبٖ ايطا٘ي ذٛاؾشبض اضؾفبَ اَف ٖفبر      

سىٕيّي زض ذهٛل ٘حٜٛ احيبي ٘ؿُ دًّٙ آؾيبيي زض غطة 

ٔٗبٚ٘ز َجيٗفي ٚ سفٙفٛٔ        .  لفمبظ ثطاي ثطضؾي ثيكشط قسٜ ا٘س

ظيؿشي ؾبظٔبٖ ٔحيٍ ظيؿز زض ػّؿٝ اي ثطضؾي ديفكفٙفٟفبز     

زضيبفز چٙس ل زٜ ثجط اظ وكٛض ضٚؾيٝ ثطاي احيبي ٘ؿُ ثفجفط   

ٔٙمطو قسٜ ٔبظ٘سضاٖ زض ُٔٙمٝ ٔيب٘ىبِٝ يب ٔٛاضز ٔكفبثفٝ ٚ       

ٔٛاضز ٔرشّف ٕٞىبضي ثب ايٗ وكٛض ضا ٔٛضز ثحض ٚ ٌفشفٍفٛ   

لطاض زاز وٝ ثٝ ٖميسٜ وبضقٙبؾبٖ ؾبظٔبٖ ٔحيٍ ظيؿفز زض      

نٛضر ّٖٕي قسٖ ايٗ ديكٟٙبز ٔٛفميز ثؿيفبض ذفٛثفي زض        

 .                                  حٛظٜ احيبي حيبر ٚحف وكٛضٔبٖ ذٛاٞس ثٛز

  

کان  ی کٍچی باڵىذَ يَ م بًيوُ کُ

 ي صرێبار رَ بُ

راخی  قُ  يێڵ ي ػابات لُ ی کُ يَ ٍِی کزدوُ  بُ

ر چايی  ی صٌر بُ يَ م بًيوُ ِا کُ ر يَ صرێباردا ي، ُِ

ی ػزيؿتی بٍ  يێىگُ ماوی حُ ی ي، وُ کُ ئايَ

کان  کٍچی باڵىذَ  يَ داخُ  ، بُ یُ م طیىگُ گیاوذاراوی ئُ

ِاتىی قاصی کێًی   بٍ يێىُ.   يَ تُ م بًَ ي صرێبار کُ رَ بُ

دی  ک ػااڵوی پێـًي بُ ، يَ رێکی ػزکُ يَ لُ پُ  کُ

یی  جٍرێک صیاوێکی طیىگُ  بُ  تُ م بابُ ئُ.  واکزێت

 .  راوی الیىگزاوی طیىگُ ٍِی ویگُ  تُ ي بًيَ  یُ دیکُ

 

*** 

 زوانی خۆم  ساڵو له

 خوشکوو برایانی خۆم  له

 ماڵ و میوانی خۆم   له

 .ی خۆم که جوانه  له شاره

 لیباس کوردیم پێ جوانه

  قی کوردستانه ونه ره  

   تۆ بڕوانه“ مانێ مه”

 . نێ جوانه چه  و کوڕه ئه

  پایه  پانتۆڵ کوردی له

 . کات دایه زوو زوو بانگ ئه

 کرد؟ بۆ منت وا فێر نه

 بیر برد؟  زوانی خۆمت له

 ؟ م بۆ چی یه وخاله  مه عه

 .   زوانی کوردی وا نییه  
 فی  نه ئااڵ موسه

 (( کانی سپیکه))

:وٙفطا٘ؽ وذٟٙبي ٘شيؼٝ  

                 !!ي غيط اِعاْ آٚض ثيب٘يٝ

 60چٙسي ديف ٚ ثٝ ز٘جبَ اثطاظ آٔبزٌي ؾطاٖ ثيف اظ 

وكٛض ػٟبٖ ثطاي قطوز زض اػ ؼ سغييطار آة ٚ 

ٞٛايي زض وذٟٙبن ، أيس ظيبزي ثٝ ٔٛفميز ايٗ 

٘كؿز ٚػٛز زاقز أب ٔشبؾفب٘ٝ ٚ ثبٚػٛز قطوز 

وكٛض ، ٘كؿز سغييطار آة ٚٞٛايي زض  150ؾطاٖ 

حبِي ثٝ وبض ذٛز دبيبٖ زاز وٝ ثيب٘يٝ غيط اِعاْ آٚض ايٗ 

اػ ؼ ٘شٛا٘ؿز ا٘شٓبضار ػبٔٗٝ ػٟب٘ي زض ٔٛضز ٔمبثّٝ  

اٌط چٝ زض ايٗ . ثب سغييطار الّيٕي ضا ثطآٚضزٜ وٙس

ػ ؼ ضٞجطاٖ وكٛضٞب ثٝ ٖ٘ٛي ٍٕٞطايي ثطاي  

يطٚضر وبٞف آاليٙسٜ ٞبي ٔحيٍ ظيؿز زؾز 

يبفشٙس أب ايٗ وكٛضٞب ٞي  ٌٛ٘ٝ سٟٗس ٚ يٕب٘شي ضا 

ايٗ َٛض ثٝ . ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ايٗ ٟٔٓ ُٔطح ٘ىطز٘س

٘ٓط ٔي ضؾس وٝ اِٚٛيز ٘رؿز وكٛضٞب ٕٞچٙبٖ  

سٛؾٗٝ نٙٗشي اؾز ٚ ٔ حٓبر ظيؿز ٔحيُي زض 

ثٝ اٖشمبز وبضقٙبؾبٖ ثيب٘يٝ  . زضػٝ زْٚ لطاض ٌطفشٝ اؾز

دبيب٘ي اػ ؼ وذٟٙبن ثب ٚػٛز ايٙىٝ ٘كبٖ اظ اضازٜ 

ػٕٗي ثطاي حُ ٔك ر ظيؿز ٔحيُي اؾز، ٞي  

سٟٗس ٖيٙي ثطاي حُ ٔكى ر الّيٕي زض آٖ ٚػٛز 

٘ساضز ٚ ثط ايٗ اؾبؼ اذش ف ٞب ٔيبٖ وكٛضٞبي  

نٙٗشي ٚ وكٛضٞبي زض حبَ سٛؾٗٝ زض ذهٛل ؾٟٓ 

ٞط يه اظ وكٛضٞب زض سِٛيس ٌبظ ٞبي ٌّرب٘ٝ اي ٚ  

طفيٗ ثطاي ٔمبثّٝ ثب ٌطٔبيف ظٔيٗ َسٟٗسار ٞط يه اظ 

ٕٞچٙبٖ ثٝ لٛر ذٛز ثب لي ٔب٘سٜ اؾز چطا وٝ ثٝ ٘ٓط 

ٔي ضؾس وكٛضٞبي سٛؾٗٝ يبفشٝ نٙٗشي، ٕٞچٙبٖ ٔؿبئُ  

الشهبزي ٚ سٛؾٗٝ نٙٗشي ضا ثط ٔ حٓبر ظيؿز 

زض ٕٞيٗ حبَ، زض دبيبٖ  . ٔحيُي سطػيح ٔي زٞٙس

ايٗ اػ ؼ، وكٛضٞبي نٙٗشي اظ ػّٕٝ غادٗ،اسحبزيٝ 

اضٚدب ٚ آٔطيىب لَٛ زازٜ ا٘س وٝ ٔجبِغي ضا ثطاي ٔمبثٝ ثب 

ٌطٔبيف ظٔيٗ اذشهبل زٞٙس، ٚالٗيز ايٗ اؾز وٝ 

وكٛضٞبي نٙٗشي، ؾٟٓ ثؿيبض ظيبزي ضا زضسرطيت 

ٔحيٍ ظيؿز ٚ ايؼبز فًبي ٘بٔٙبؾت ػٛي زض ظٔيٗ 

زاض٘س، زض حبِي وٝ ٞعيٙٝ ٞبي آٖ سٛؾٍ وكٛضٞبي  

اظ ؾٛي زيٍط، ٖسْ سٟٗس . فميط دطزاذز ٔي قٛز

ػسي زض اػ ؼ وذٟٙبن ٘يع ايٗ ٔكىُ ضا ًٔبٖف 

ٕ٘ٛزٜ اؾز ظيطا ٞي  اقبضٜ ػسي ٚ ٔكرهي زض ظٔيٙٝ  

وٕه ٞبي اِعاْ آٚض وكٛضٞبي نٙٗشي ثٝ وكٛضٞبي  

زض حبَ سٛؾٗٝ ٘كسٜ اؾز، ِصا ػٕيٕ ايٗ ٔ حٓبر 

ثبٖض قسٜ سب وكٛضٞبي زض حبَ سٛؾٗٝ، اػ ؼ 

زض  . وذٟٙبن ضا يه اػ ؼ ٔفيس ٚ ٔٛطط اضظيبثي ٘ىٙٙس

ٔؼٕٛٔ ٔي سٛاٖ ايٗ ٌٛ٘ٝ اْٟبض ٘ٓط وطز وٝ ثيب٘يٝ 

غيط اِعاْ آٚض اػ ؼ سغييطار آة ٚ ٞٛايي وذٟٙبن ٚ 

ٖٚسٜ ٞبي زازٜ قسٜ ثٝ ٚؾيّٝ ثؿيبضي اظ ضٚؾبي  

ػٕٟٛض وكٛضٞبي قطوز وٙٙسٜ زض ايٗ اػ ؼ، ٘كبٖ 

ٔي زٞس وٝ ايٗ وكٛضٞب،ثطاي وبؾشٗ اظ ٔٛع ٔربِفز 

ٞبي ػٙجف ٞب ٚ احعاة ثؿيبض لسضسٕٙس َطفساض حفّ 

ٔحيٍ ظيؿز ٚ يب زض أبٖ ٔب٘سٖ اظ ا٘شمبزار سٙس افىبض  

ٖٕٛٔي ػٟبٖ ثطاي ؾٟٓ وكٛضٞبيكبٖ زض آِٛزٌي آة 

ٚ ٞٛا ٚ ٕٞچٙيٗ ٔمهط قٙبذشٝ ٘كسٖ زض ايؼبز ثٗ 

ثؿز زض اػ ؼ وذٟٙبن، زض حميمز ثٝ ايٗ ٖٚسٜ ٞب 

.                                                              سٗ زازٜ ا٘س  

              

يٛضـ قجب٘ٝ ٖٙبنط فطنز َفّفت ٚ     

 “ثبظضٌبٖ”ظٔيٗ ذٛاض ثٝ سذٝ ي 
ثٝ ز٘جبَ سٕبؼ سّفٙي يىي اظ قٟطٚ٘ساٖ ثٝ ا٘فؼفٕفٗ    

ٚالٕ زض ٔفب    “  ثبظضٌبٖ” ؾجع چيب ، ٔجٙي ثط سرطيت سذٝ 

ٝ     ِٝ يٝ ثٝثيٗ ضٚؾشبٞبي   ٘فغ ئفبٚا، زض اٚايفُ             ٚ ِف

ي ؾٛزػٛ، زٚ اويخ اظ ا٘ؼفٕفٗ   ايٜ سٛؾٍ ٖس آشضٔبٜ

قت، ثفطاي     21:30ؾجع چيب ٚ ٔٙبثٕ َجيٗي زض ؾبٖز 

ثفٝ  .  ثطضؾي ٚيٗيز ٔصوٛض ثٝ ٔحُ سرطيت ضفشفٙفس  

ٍٞٙبْ ضؾيسٖ ٞط زٚ اويخ ثٝ ٔحُ، چٙس ٘فط ضا زض     

ٚ ٘يع يه زؾشٍفبٜ  .  اَطاف سذٝ ٔكغَٛ ٍٟ٘جب٘ي زيس٘س

. ثِٛسٚظض وٝ زض حبَ سرطيت ثٛز ٔكبٞسٜ ٘فٕفٛز٘فس   

دؽ اظ ػٛيب قسٖ  ّٖز سرطيت، افطازي وٝ زض آ٘ؼب 

ٔكغَٛ وبض ثٛز٘س اثشسا قطٚٔ ثٝ سٟسيس  ٕ٘ٛزٜ، ٚ اظ   

ؾذفؽ ازٖفب     .  وبضر قٙبؾبيي ذٛززاضي وطز٘س ئٝاضا

ٕ٘ٛز٘س وٝ آٟ٘ب وبضٌط ثٛزٜ ٚ ثطاي فطز زيٍطي وفبض  

زض دي سٕبؼ سّفٙي ثب فطز ٔٛضز ٘فٓفط اظ       .  ٔي وٙٙس

ؾٛي اويخ ٔٙبثٕ َجيٗي، آٖ فطز ازٖب  وطز وٝ ا٘ؼب 

ضا ذطيساضي ٕ٘ٛزٜ ٚ ثب ٔؼٛظ ازاضٜ ٔٙبثٕ َفجفيفٗفي     

زض ٟ٘بيفز ثفب     .  ٔطيٛاٖ الساْ ثٝ ايٗ وبض ٕ٘ٛزٜ اؾز

دبفكبضي زٚ اويخ ٔصوٛض سرطيجكبٖ ضا سفٗفُفيفُ         

ٕ٘ٛز٘س ٚ لَٛ زاز٘س سب ظٔب٘ي وٝ ٔؼٛظ الظْ ٌطففشفٝ   

ؾفطا٘فؼفبْ   ثفب           .  ٘كٛز زؾز ثٝ ٞي  السأي ٘ع٘ٙس

ديٍيطيٟبي ا٘ؼٕٗ ؾجع چيب، البي فشبحي ضئيؽ ٔٙبثفٕ  

َجيٗي  قٟطؾشبٖ ٔطيٛاٖ ازٖبي زازٖ ٔؼٛظ اظ ؾٛي 

ٔٙبثٕ َجيٗي ضا وصة ٔحى ذٛا٘س ٚ ٌفز وفٝ ٔفب     

ثطاي ايكبٖ دطٚ٘سٜ زضؾز وطزٜ ايفٓ ٚ سفحفٛيفُ         

ٔمبٔبر لًبيي ٔي زٞيٓ ٚ ٕٞچٙيٗ ؾفبيفط ازاضار       

ٔطثَٛٝ اظ زازٖ ٔؼٛظ ثطاي چٙيٗ سرطيجي اْٟبض ثي 

ثب سٛػٝ ثٝ ٚؾٗز ثؿيبض ظيبز سرطيت .  اَ ٖي ٕ٘ٛز٘س

آ٘چٝ وٝ ٖيبٖ ٚ ػبِت ثٛز،  ايٗ ثٛز وٝ چٙس قفت    

ٔشٛاِي  افطاز سرطيت چي زض سذٝ ثبظضٌبٖ،  ثب ذيفبَ  

ضاحز، ثب ثِٛسٚظض ثٝ ػبٖ سذٝ افشبزٜ ثٛز٘س ٚ ػبِجفشفط   

ايٙىٝ سذٝ ثبظضٌبٖ ٚ سذٝ ٞبي ٔؼبٚض زض سبثؿشبٖ ثيف اظ 

ثبض اظ ؾٛي افطاز ظٔيٗ ذٛاض زچبض آسف ؾفٛظي   10

ٌطزيسٜ ثٛز وٝ ثب ٕٞز اًٖبي ا٘ؼٕٗ ؾجع چفيفب ٚ     

اويخ اَفبي حطيك ٔٙبثٕ َجيٗي ٚ ٔطزْ ذفبٔفٛـ     

ايٗ سرطيجٟب زض حبِي نٛضر ٔي ٌيطز وفٝ    .  ٌطزيس

ٔيّٝ ٞبي ثشٛ٘ي ٘هت قسٜ سٛؾٍ ٔٙبثٕ َجيٗي ػٟز 

ػٌّٛيطي اظ سرطيت ثيكشط يب وٙسٜ قسٜ  يب ظيط ذبن 

 .!!حبنُ اظ سرطيت ٔسفٖٛ ٌكشٝ ثٛز

 

 ثطٌعاضي ٕ٘بيكٍبٜ ٖىؽ ٚوبضيىبسٛض
ٕ٘بيكٍبٜ ٖىؽ ٚوبضيىبسٛض ثبٕٞىبضي ا٘ؼٕٗ ؾجع چيب،        

ا٘ؼٕٗ ػغطافيب،وبٖ٘ٛ ؾ ٔز غيٗ،ٚازاضٜ ٔٙبثٕ َجيٗي      

ٔطيٛاٖ زضٔحُ زا٘كٍبٜ ديبْ ٘ٛض ٔطيٛاٖ اظ سبضيد             

 زض .ثٝ ٔسر يه ٞفشٝ ثطٌعاض ٌطزيس 88/9/30



ا٘ؼٕٗ ؾجع چيب: نبحت أشيبظ ٚ ٔسيط ٔؿئَٛ  
 ظيط ٘ٓط قٛضاي ؾطز ثيطي

  

ٞٝ سبٚ  ثيٍّط    -ثرشيبض ثبِٙسٜ  -ٔحٕس زا٘ف: ٕٞىبضاٖ ايٗ  قٕبضٜ  
.چيب زض ٚيطايف ُٔبِت سبآ٘ؼب ثٝ انُ ُّٔت ذسقٝ ٚاضز ٘كٛزآظاز اؾز  

.ُٔبِت چبح قسٜ اِعأبًًًًٌٌٌٌٍٍٍٍ ٘ٓطٌطزا٘ٙسٌبٖ ٕ٘ي ثبقس  

.ُٔبِت ذٛز ضا ثٝ نٛضر سبيخ قسٜ ٕٞطاٜ ثب فبيُ آٖ اضؾبَ فطٔبييس◄  

 57835035780: سّفىؽ  -ػٙت ٔيساٖ ٔيٜٛ ٚ سطٜ ثبض  -ٔطيٛاٖ : آزضؼ 
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!!!          ٖبزار ٚ اِفففبِ چفٙفسـ آٚض            
ٚ يب حشي زٜ ؾفبَ       ٔؿّٕب ز٘يبي أطٚظ ثب ز٘يبي نس ٚ دٙؼبٜ

ديف يىي ٘يؿز ٕٞٝ چيع ثٝ ؾطٖز زض حبَ سغيط ٚ زٌطٌٛ٘ي 

اؾز ٚ ثٝ ٔٛاظار آٖ فطٍٟٞٙب ٘يع احشيبع ثٝ ٕٞفٍفطايفي ثفب       

. ٚ ثٝ ضٚظ قفسٖ زاض٘فس       سغييطار ٚ ثٝ لَٛ ٔٗطٚف آح زيز

ؾٛاَ انّي ٔٗ ايٙؿز ٔب چٝ ا٘ساظٜ سٛا٘ؿشٝ ايٓ ذٛزٔبٖ ضا ثب 

فطًٞٙ ٚاضظقٟبي اػشٕبٖي ػٟبٖ سُجيك زٞيٓ؟ آيفب ٞفيف       

ٚلز اظ ذٛزٔبٖ دطؾيسٜ ايٓ ثب ايٗ فطٍٞٙي وٝ ٔب زاضيٓ چفٝ  

دبيٍبٞي زض ثيٗ ؾبيط ُّٔ ٚيب ثٟشط ثٍٛيٓ چٝ حفطففي ثفطاي        

ٌفشٗ زضايٗ زٞىسٜ ػٟب٘ي زاضيٓ؟ حطف ٔب ايفٙفؼفب ثفطؾفط        

ديكطفز ٔبزي ٚسىِٙٛٛغي ٚ فبنّٝ ٔب ثب زيٍطاٖ ٘يفؿفز وفٝ      

زٟٞب ؾبَ ٖمجيٓ، حطف ثط ؾط فطًٞٙ ٚ قىُ ٔشٕس٘ب٘ٝ ضففشفبض   

قىي ٘يؿز اٌط ذٛز ٔب ثرٛاٞفيفٓ زض ٔفٛضز        .  ػبٔٗٝ ٔبؾز

فطًٞٙ ّٔشي زيٍط لًبٚر وٙيٓ ٔفٟفٕفشفطيفٗ ٔف ن ٔفب،             

ضفشبضٞبي ضٚظٔطٜ، آزاة ٔٗبقطر ٚ ٘حٜٛ سٗبُٔ ٚ ضفشبض آٟ٘ب ثب 

آيب ٞي  فىط وطزٜ ايٓ أٛضار ثٝ ْبٞط ؾبزٜ ٔب .  ذٛز ٔب اؾز

ظيط شضٜ ثيٗ ٍ٘بٜ غطيجٝ ٞب ٚٔؿبفطاٖ سبظٜ ٚاضز قىبض ذفٛاٞفس   

قس؟ آ٘چٝ ٔٗ ٔي ذٛاٞٓ زض ٔٛضز آٖ ثٙٛيؿٓ دسيسٜ ٞفبي    

ظقز ٚ ضايؼي اؾز وٝ ٔشبؾفب٘ٝ ٕٞٝ ٔب ثٝ نٛضر ضٚظٔطٜ ثفب  

آٖ ضٚثطٚ ٔي قٛيٓ ٚ ُٕٔئٙب ضٚح ٚ ضٚاٖ ذيّي اظ ٔبٞفب ضٚ    

ٖ   . ٖصاة زازٜ اؾز يفب   حطوبر ظقشي ٔظُ ضيرشٗ آة زٞفب

ذبِي وطزٖ زٔب٘ زض ٔٗبثط، زؾز فطٚوفطزٖ زض زٔفب٘ ٚ         

ثسٖ ذٛز ٚ اظ ٕٞٝ ٟٕٔشط ثط ظثبٖ آٚضزٖ وّٕفبر  ... لؿٕشٟبي 

ظقز ٚ ضويه زض ٔىبِٕبر ضٚظٔطٜ وٝ اوظط سجسيُ ثٝ قٛذي 

وّٕبسي وٝ ضيكفٝ    .  ٚ سٗبضفبر زٚؾشب٘ٝ ٌٚبٜ ػسي قسٜ اؾز

زض ظثبٖ ٚ ازثيبر وطزي ٘ساضز ِٚي ٔشبؾفب٘ٝ ثفٝ حفسي زض       

ثفٝ أفطي        فطًٞٙ ٔب ٖ ضؾٛخ وطزٜ وٝ ثطاي ذيّي اظ ٔفب   

ٖبزي ٚ حشي سىيٝ و ْ ػٛا٘بٖ ٌبٜ سحهيُ وطزٜ ٚ ثفٗفًفب      

ٔب ٞب  سجسيُ قفسٜ       لؿٕي ثطاي اطجبر زضؾشي ٚ ضاؾشي و ْ

لؿٓ ذٛضزٖ ثٝ قطف ٚ ٘بٔٛؼ ٚ ِففّ چفٙفسـ آٚض        .  اؾز

َ ق، ٔٛزثب٘ٝ سطيٗ ايٗ اِفبِ اؾز وٝ ظثبٖ آزٔي اظ شوفط    

ايٗ ٔفظفُ        آ٘ؼب وٝ ثٝ.  ايٗ اِفبِ ٘يع قطٍٔيٗ ٚ ذؼُ اؾز

ٔٗطٚف فىط ٔي وٙيٓ وٝ ا٘ؿبٟ٘ب ٕٔٗٛال اظ ٘ساقشٝ ٞبيكبٖ ٔبيفٝ  

حطف آذط ايٙىٝ ثٝ ذٛزٔبٖ ثيبييٓ ٚ ثٝ ٔٗٙفي ٚ     .ٔي ٌصاض٘س

ٔفْٟٛ آ٘چٝ وٝ ٔي ذٛاٞيٓ ثٍٛييٓ فمٍ چٙس طب٘يٝ فىط وٙيفٓ  

ثجيٙيٓ آيب ٚالٗب ثًٗي اِفبِ ٌفشٙكبٖ قطْ آٚض ٘يؿفز؟ ٚ زض      

ز٘يبيي وٝ ٔطظٞبي ؾيبؾي ٚ ػٗطافيبيي ٞط ضٚظ وفٕفط٘فً        

زض لبٔٛؼ فطًٞٙ ٔحهٛض لجيّٝ اي؛     ٚوٕطً٘ سط ٔي قٛ٘س،

آيفب  !  ظ٘سٌي، فطًٞٙ ٚقطف ضا چٍٛ٘ٝ ٔي قٛز سفؿيط وفطز؟ 

ٔي سٛا٘يٓ ٌطزاٌطز ذٛز حهبضي اظ سٗهت ٚسحؼط ثىكيٓ ٚ   

زَ ذٛز ضا ثٝ ٘ساقشٝ ٞبي ٌصقشٍبٕ٘بٖ ٚ يب زاقشٝ ٞبيفي اظ    

ذٛـ ثىٙيٓ وٝ ثٝ ٘ساقشٗ ٞٓ ٕ٘ي اضظ٘فس؟؟؟     أطٚظ ذٛزٔبٖ

آيب زض چٟبض چٛة ؾٙز ٚأب٘سٜ ٖكيطٜ اي ظيؿشٗ، سب ثٝ أطٚظ 

چٝ وٕىي ثٝ ديكطفز ٔب وطزٜ وٝ ثبظ ٞٓ ٔهط ثٝ حفففّ آٖ     

ثبقيٓ؟ ٚ اظ ٕٞٝ ٟٕٔشط آيب فطًٞٙ ؾٙشي ٚ ثٝ انُ ح انفيفُ   

ٔب، فطٍٞٙي وبٔ  انيُ ٚ ذٛز ػٛـ اظ ثُٗ ٌصقشٝ فطٍٞٙي 

ٔبؾز؟ آيب زض ََٛ ٖٕط ف وز ثبض ٚ ّْٔٓٛ ٔب ا٘چٝ ٔس ٘ٓفط  

زيٍطاٖ  ثٛزٜ زض فطًٞٙ ٌصقشٍبٖ ٔب آزادشٝ ٚ ػبٌيط ٘كفسٜ  

 “ل وی گڕێىاً”اؾز؟                                                   

        09366459105قٕبضٜ سٕبؼ  

 
از ضرکت هخببرات تقبضبهٌذم ًسبت بِ صذٍر فیص ّاب   -

 .هَببیل ٍ تلفي ثببت در هَعذ هقرر اقذام ًوبییذ

 (هحوذ صیفی پَر ) 

اًجوي سبس چیب، دلسَز هحیط زیستی ضٌبختاِ ضاذُ کاِ          -

هَرد تْذیذ جذ  قرار گرفتِ است، اهب از ضوب گلِ ا  دارم 

زریببر، بِ ًی زار تبذیل گطتِ ٍ  بِ سرعت در حبل ًابباَد    

ببیذ .  بِ پیگیر  ٍ اطالع رسبًی بسیبر زیبد   ًیبز دارد.  است

هسئَلیي را ًیس از طریق رسبًِ تبى در پبسخ گاَیای هاجابة       

                                                       . کااٌاایااذ، تااب هااردم بااذاًااٌااذ  ًاابى چااِ هاای کااٌااٌااذ                    

 (ضیخ عطبر  )                                                 ) 

از ضْردار  تقبضب دارم فکر  برا  زببلِ ّب  جلَ درة    -

 (حوسُ رٍاًسر )         . خرٍجی ببزارچِ سر پَضیذُ بٌوبًیذ

احاذا      78یکی از هصَببت ضَرا ٍ ضْردار  در سابل      -

سٌٌذج بَد، چرا در ایي راساتاب اقاذاهای            -ترهیٌبل هریَاى 

 (حوسُ رٍاًسر  ).                               صَرت ًوی گیرد

خاَاساتابرم     تفی رُ دُاز هردم رٍستب بِ خصَظ رٍستب     -

 .کِ در حفظ دریبچِ زریببر تالش فراٍاى بِ عول  ٍرًذ

 (زاًب ضیرزاد )

از پلیس ّب  راٌّوبیی ٍ راًٌذگی هی خَاّن ببرترافایاکای    

هیذاى جْبد تب سِ راّی ترهیٌبل در اٍقبت پابیابًای رٍز را          

 .                                                       کٌترل کٌٌذ

 (ادریس اکبر )                                                        

                                      

Kurdî - Farsî 

   

 

 “خت ڵٍ ي درَ ُِ”  
 يێ تُ وذێ جاران، تٍ دَ ُِ

 ن ي دار؛ يَ گیا ي دَ  ببیتُ
 .خًار  گت بچێتُ يێ سَ کًێ سيای، لُ  لُ

 ک بی، ڵٍیُ يێ ُِ تُ وذێ جاریؾ،تٍ دَ ُِ

 کا بفشی، ر دَ تُ تا چاي ُِ 

 ، يَ رصایی ئاػماوُ بُ  لُ  

 .ی ریا دَ ؿت ي دَ روجی دَ ػُ    

 ... رصَ کام ديوذ بُ...  کام ؿاخ دييرَ    

 .ی ردی الدَ س گُ بای ؿاپُ  بُ     

 تٍ،  يێ ببم بُ مُ مه دَ      

 ختان بێ، گی درَ گم سَ سَ        

 .ڵٍ کًي ُِ رصیؾ بفشم يَ بُ            
                

 “ؿێً بذياڵ پُ عُ”                                    

             31قٕبضٜ  - 88زي -ففػٜ ٘ففبٔٝ ذجفففطي فف ظيففؿز ٔحيفففُي چيففففففب، ؾبَ زْٚ  ٚي  

 
 
 

 ثٝ ٘بْ ذبِك َجيٗز

اش شهيي هحبفظت كٌيد، ثِ زاستي كِ آى هابرز    

اٌط لسضي سبُٔ وٙيٓ ٚ (.  پيبهجس اكسم .) شوبست

زض ػّٕٝ فٛق ثٍٙطيٓ وٝ ٔب ثٝ ضاؾشي چفمفسض زض     

حك ايٗ ٔبزض ٟٔطثبٖ وٝ سٕبٔي زاقشٝ ٞفبيفف ضا     

ثسٖٚ ٞي  چكٓ زاقشي زض اذشيفبض ففطظ٘فسا٘فف       

ٚ ٔب چمسض زض حمف ٘فبٔفٟفطثفب٘في      .  ٌصاقشٝ اؾز

وطزيٓ، چٝ فطظ٘فساٖ ٘فبذفّفففي ثفٛزيفٓ،چفٝ             

٘بػٛإ٘طزا٘ٝ ثب ثيُ ٔىب٘يىي، ثِٛسٚظٚض ٚ آسف ثفٝ  

ػب٘ف افشبزيٓ، ٔب وٝ ازٖبي ٔؿّٕفبٖ ثفٛز٘فٕفبٖ       

 . ٌٛـ فّه ضا وط وطزٜ اؾز

ضٚي ؾرٕٙبٖ ثب افطازي اؾز وٝ ثي ضحٕب٘فٝ ثفٝ     

ػبٖ ظٔيٗ ٞبي اَطاف ٔطيٛاٖ اففشفبزٜ ا٘فس ٚ          

ؾطٔبيٝ ٞبي يه ّٔز ضا ثٝ سبضاع ٔي ثط٘س ٚ ثفٝ      

ػفبِفت   .  لَٛ ٔٗطٚف ظٔيٗ ذٛاضي ٔي وفٙفٙفس     

ايٙؼبؾز ٕٞيٗ افطاز ثطاي ايٙىٝ اظ ايفٗ ظٔفيفٗ      

ٞبيي ضا وٝ سهبحت وطزٜ ا٘س، ؾٛز ثي قٕبضي ضا 

سبثّفٛيفي ضا زض       .  ٘هيت ذٛز وٙٙس ٚ ضٚ٘ك ثٍيطز

ٔفحفُ   . )) يىي اظ ايٗ ظٔيٗ ٞب ّٖٓ ٔفي وفٙفٙفس      

 ((.!! احساص ٔؿؼس

وفٝ  .  ٌّٝ زيٍط اظ ثطذي ضٚقٙفىطاٖ ٔطيٛا٘ي اؾز

ٔشبؾفب٘ٝ ذيّي ضاحز اظ وٙبض چٙيٗ ٔؿبيّفي ٔفي     

ٌصض٘س ٚ اٍ٘بض ان ٌ ثطايكبٖ ٟٔٓ ٘يؿز وٝ چٝ ثفط    

ٕٞيفٗ اففطاز وفٝ        . ؾط ايٗ آة ٚ ذبن ٔي آيس

ٔطزْ ٖبزي ضا ثبضٞب ٔشٟٓ ثٝ ثي سفبٚسي ٚ ال اثفبِفي   

. زض ٔمبثُ ٔؿبئُ ٚ ضفشبضٞبي اػشٕبٖي ٔي وٙفٙفس  

أب ذٛز آٟ٘ب  زض ثطاثط ايٍٙٛ٘ٝ ٔؿبيُ ٚ سؼفبٚظ ثفٝ     

ثٝ ايٗ . حمٛق ٖٕٛٔي چٙساٖ ْٚيفٝ قٙبؼ ٘يؿشٙس

أيس وٝ سٕبٔي ٔؿئِٛيٗ ٚ الكبض ٔرشّف ٔفطيفٛاٖ   

ثؿيبض حؿبؼ ٚ ٖٕمي ٍ٘ط ثب ايٗ ثب٘سٞفبي ظٔفيفٗ      

ذٛاض ثطذٛضز ٕ٘بيٙس ٚ اػبظٜ ٘سٞفٙفس ٖفسٜ اي         

 .ؾٛزػٛ ٔٙبفٕ ٖٕٛٔي ضا ثٝ يغٕب ثجط٘س

:                           فبيففُ قففٕبضٜ آيٙففسٜ ٚيففػٜ ٘بٔففٝ چيففب         

 “ ىااٌ پ كااا  رًز جيااا ی ”
ِصا اظ ٖ لٕٙساٖ ذٛاٞكٕٙسيٓ وٝ .  ثبقسٔي

ٔمبالر ٚ ٘ٓطار ذٛز ضا زض ايٗ ظٔيٙفٝ ثفٝ        

 .زفشط ٘كطيٝ اضؾبَ ٕ٘بيٙس

 
ه 
ام
ه ن
يژ
و

”
ي 
يد
هد

ي ت
ار
خو

ن 
مي
س

ي
مل
ع 
ناب
ي م

زا
ب

“ 

 فارسي کوردي

     

 رايگان

                                                 

ر  چاي بٍ ُِيیذا،  ئاػمان ي صَ  مشٌ لُ ئُ

م؛ تا  ریا ي چُ يا ي صَ ئاي ي خاک ي ُِ  لُ  ال بگێشی؛

؛ .......يت ي گاص ي کێً ي دارػتان ي بیابان ي وُ  گاتُ ئُ

  بُ ،  ِزاوُ ي بُ ئُ.   کضی ي تیاچًيوذایُ  مًيی لُ ر ُِ ُِ

ئیتز   اڵم پێم يایُ ؛ بُ الی ئێمُ  تێ بًين لُ ماوُ واي ئُ

ی  يَ ػتی وُ دَ  تا بگاتُ  يَ مێىێتُ يتٍ وُ ؿتێکی ئُ

ِیچ   کاتێکذا کُ  ، لُ یُ يَ داخی گزان ئُ.  داِاتًي

تًاوا بٍ  کی کارا ي بُ یُ ت ي پزٌطَ ي ػیاػُ  اڵڵُ گُ

  رچايَ رگزی ي پاراػتىی ػزييؿت ي ػُ بُ

م  وايچًيوی ئُ  يتی لُ رَ  ئارادا وییُ،  کان، لُ گـتیُ

ر  دا ُِ م ياڵتُ لُ  خذاراوُ ػزيؿتی ي بایُ  رچايَ ػُ

  رچًين لُ داخی گزاوتز، دَ.   صیاد بًيوذایُ  م لُ دَ

ػت ي  رَ ل پُ ػاوی ُِ اڵیی کُ ػت ئايَ یاػا ي، دَ

ی  يَ ماحیان بٍ کشاوُ دداوی تُ  کُ  وؼیپُ، بێ پزَ

مان تیظ ي  کُ ي ؿارَ  کاوی وايچُ ديياییه به کێًَ

ر  ي ُِ  وُ ي چما ياڵت بێ خايَ  يَ تُ تیظتز کزدييَ

سييخێىه ي  به کێًێک دادَ(  يێک ؿُ)رٌطێک

ک تێک  یُ پٍڵکُ ن ي تُ دَ ر ئُ دارػتاوێک ئاگز تێ بُ

يی فزٌؿته ي خاوًي  واي کاػبی ي صَ  ؛ بُ......ن ي دَ ئُ

ریًاویان،  می مُ رد ي کێً ي چُ ، دارػتان ي بُ يَ کزدوُ

ع  ي کُ  ڵ لًيؿیًَ ر ُِ ي ػُ طدیّای حُ ک ئُ يَ

 ؟ يَ مزکێتُ ماحیان دائُ ی کًڵ ي کٍی تُ واصاوێ کُ

  مُ واي ػیؼتُ  يتًي، لُ رچی مزٌڤی پێـکُ گُ ئُ 

مذا، صٌرتز دداوی  ردَ کاوی ػُ تیُ اڵیُ کٍمُ  -ئابًيری 

داری ي باصاسی ئاصاددا  رمایُ می ػُ ػیؼتُ  خێزی بُ

می  پاوی ػیؼتُ ماوای داػُ  بُ  مُ اڵم ئُ ، بُ وايَ

  ياڵت ببێتُ  ر بشیارَ گُ ئُ.   اڵیی ي بێ یاػایی وییُ رَ بُ

  پێی قاصاوجی تاکُ  ع بُ ر کُ رداوی ي ُِ پاؿاگُ

 ی بٍ  دَ يت بکات ي گُ ڵغ ي کُ ػی خٍی، ُِ کُ

ر  يی به کێً ي ػُ کاوی صَ خًاردوی ديا بؼتُ

ػاي دابێت،  ، ِێلُ!کان واي پارێضرايَ  بُ  پٍڵکُ تُ

 ؟ بێت کی دَ طیان ي ئاػایؾ چ ماوایُ

ریًان، بێ  وذی مُ داویـتًاوی ًِؿیار ي یاػامُ 

وايیؾ   بُ  ػاوێک، کُ وذ کُ چُ  ی کُ يَ ئاگا ویه لُ

ک  ِیچ یاػا ي رێؼایُ  یاوىاػه، بێ گًێ دان بُ دَ

ک،  یُ يَ ياڵم داوُ  ر جٍرَ ُِ  ي، بێ تزع لُ

کاوی  ي دارػتاوُ  سگُ يَ ؿت ي لُ ریکه کێً ي دَ خُ

ر ي بىی میتزاط  ي  به دێىه ي، ػُ  ریًان، لُ مُ

ڵًا  ک ُِ دياییؾ يَ  ن ي، دیارَ کُ وذی ئُ بُ يارَ قُ

يی  صَ”واصوايی   بُ   ن ي، ديير وییُ دَ قًيتی ئُ

مًي  ُِ  ياوُ ئُ.!!  ن کُ ؿاواصی وُ   يَ یـُ“خٍر

ی صٌرتزی پًيڵ ي  يَ کٍ کزدوُ  ؿتێکیان، لُ

ر ِیچ  ک ُِ ي، وُ  يَ تُ دا بیىیًَ رمایُ ػُ

،  یان وییُ کُ کیان بٍ خاک ي ویـتماوُ يیؼتیُ خٍؿُ

ک لُ تااڵوی ئاؿکزای  یایُ رم ي حُ لکًي ِیچ ؿُ بُ

يێ  تاوُ ر ئُ گُ ئُ.!!    ن یان واکُ کُ ػاماوی ؿارَ

ر  گُ ببیىه؛ ئُ“   يی خٍراوُ صَ”ي  کاوی ئُ جێ چىگٍڵُ

خًرێ ي، مزٌڤ چٍن  يی دَ صَ  کُ  یزَ التان ػُ

دیًَ؛  يی خٍرتان وُ ر صَ گُ خًات؟ ئُ يی دَ صَ

وج ئايا ي  ي لُ  ڵُ یُ کاوی بُ رداوی به کێًَ ػُ  تکایُ

چايی   ن ي بُ بکُ...  ي“  باصرگان”ی  پٍڵکُ ر تُ ػُ

، !ببیىه “  يی خٍر ديي پێی صَ”ياری  خٍتان ئاػُ

ي  لُ  تاوُ ي بێ مزيَ ئُ  صاوه کُ ي جار ئُ ئُ

ت وان ي  واوُ ن ي تُ لُ پُ  وذ بُ چُ“  دا خًاردوُ”

 .!!!       ن واکُ  پێخٍریـی پێًَ

 “؟! کجا رفتُ  در دیضی باص اػت، حیای گزبُ”
 “صیضی میه عُ ئُ”

 اسا د ی ژیان  ً  "
 ی  گٌ دی  ژینگو
 "  ژ ڵو  گو ىو

وگێکیی  الی طييريی ئايایی، ُِ   لُ

ویگیًێیىیێیکیی  ُِ  ، بُ يرَ صٌر گُ

 ........کجار  یُ

 

                                        

                        
  
                                     

 اي  ام : ارا ه خدما  بي ه ماده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   انداس   م  و ي     دنه        ا   اتوم ي      ز و  بي ه  

(   کي ي  ساخ  ان  ت  سوسي   م افز  خار  اس ک ور ) ک ا

و .... 

  در  : مزيوان   ميدان سزباس  اب داي بلوار ک اورس   بي ه توس ه                  
    868ٕ٘بيٙسٌي ثبذٛيكي، وس            

                        09188704993     زاه    :  0875 - 3291757تل    :   

 09363975590 
                       

ٖٙفبنفط    يٝ يٛضـ قجب٘

فطنز َّت ٚ ظٔفيفٗ   

 “ ثبظضٌبٖ”ذٛاض ثٝ سذٝ  
ثٝ ز٘جبَ سٕبؼ سّفٙي يفىفي اظ     

قٟطٚ٘ساٖ ثٝ ا٘ؼٕٗ ؾجع چفيفب      

 ....ٔجٙي ثط سرطيت سذٝ ثبظضٌبٖ 

 2ظ  3ظ  5ظ 

باا  “  چياا ” مصاح ه اخ صاصي  

م  والن اداره مانااباع    

ط ي ي و ساسمان ميازا   

فز نگي مزيوان در رابطه 

 با م ض  سمين خواري
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