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          فبجعِ ای ثِ ًبم سٌگ شکي ّب

 

 ،ذٞـ آة ٝ ١ٞاي ٗطيٞاٙ ؾلط ًنٜني   ٜٗغو٠اُط ث٠ 

ظيجبيي ١بي ٜٗحهط ث٠ كطز ٝ ذبضم آؼنبزٟ ي اينٚ       

اٗنب  .  ١ط آزٗي ضا ث٠ قِلنشني ٝا ٗني زاضز         ، ٜٗغو٠ 

اكؿٞؼ ٠ً ؾبًٜبٙ ايٚ ث٢كز ظٗيٜي،  ث٢كز ذٞز ضا   

ث٠ ث٢بيي  اٛسى كطٝذش٠ ٝ ٢١ًٞب، ج٢ِٜٔب ٝ ضٝزذبٛن٠  

١بي ظالٓي ٠ً اظ زّ ًٟٞ جبضي اٛس ضا ج٢ز ثن٢نطٟ   

ثطزاضي ١بي ٗؼبزٙ ٠ً ٢ٗ٘شطيٚ آ٢ٛب ٗؼبزٙ ؾنٜنَ     

ث٠ ٛنظنط ٗني      .  الق٠، قٚ ٝ ٗبؾ٠ اٛس سرطيت ٗي ًٜٜس

ضؾس ٠ً ٗؼبزٛي ٠ً زض ايٚ ٜٗغو٠ اؾشرطاع ٗي قٞٛس 

ًبضقٜبؾي ١بي الظٕ ج٢ز آٓٞزُي ١نبي ظيؿنز       

ٗحيغي اٛجبٕ ٛكسٟ ثبقس اُط ث٠ سنؼنسازي اظ اينٚ          

ٗؼبزٙ ِٛبٟ ًٜيس ٗي ك٢٘يس ٠ً جبيي ٗظْ ُبضاٙ آينب  

ُبضُبٟ ؾَٜ قٌٚ ٝ ًبضذب٠ٛ  5ٝاهؼب ظطكيز ثيف اظ 

آؾلبٓز ضا زاضز آيب ١يچ كٌط ًطزٟ اٛس ٗيعاٙ ُنْ ٝ    

الي ٝاضز قسٟ ث٠ ايٚ ضٝزذب٠ٛ جساي اظ ٗنبينؼنبر        

زيِطي ٛظيط ضٝؿٚ ؾٞذش٠ ٝ يب ُبظٝئيْ سب چ٠ اٛنساظٟ  

ث٠ حيٞاٛبر آثعي ٝ ظٗيٚ ١بي ًكبٝضظي جٔٞي اينٚ  

ضٝزذب٠ٛ ٠ً ج٢ز آثيبضي ٗٞضز اؾشلبزٟ ٝاهنغ ٗني       

آيب ١يچ كٌط ًطزٟ اٛس ًن٠  .  قٞز آؾيت ٝاضز ٗي ًٜس

ثيطٝٙ ثطٝي ٝ ثنب اٛنجن١ٞني اظ              اُطيي نجح ظيجب 

چن٠ احؿنبؾني      زٝز١بي ايٚ ًبضُب٢١ب ٗٞاج٠ قٞي 

آيب ١يچ كٌط ًطزٟ اٛنس ًن٠ ٗؿنينط          دسيس ٗي آيس؟ 

حطًز ثؿيبضي اظ ٗطزٕ ٠ً ١يچ،  ظٛسُي ضٝؾشب١بيي 

ٗظْ ًبٛي ًٞظ٠ٓ ثب ٗكٌالر جسي ٗظْ ثي٘بضي ١نبي  

آيب عنجنينؼنز ظينجنبي         . سٜلؿي ٝ ضيٞي ضٝثطٝ ١ؿشٜس

اعطاف زضيبچ٠ ٝاهغ زض ضٝؾشبي ًبٛي ٗينطاٙ اضظـ    

آٙ ضا ٛساقش٠ اؾز ٠ً ًبضقٜبؾبٙ ٝ حشي ٗطزٕ اينٚ    

زيبض ث٠ كٌط آٙ ثبقٜس ٠ً ث٢طٟ ثطزاضي ثيف اظ حس اظ   

. ايٚ ًبضُبٟ ثط ٗحيظ ظيؿز آ٢ٛب سبطيط ٗرطثني زاضز   

آيب ًبض ُب٢١بي ٗٞجٞز زض ٗؿيط جبزٟ ؾنٜنٜنسع ٝ        

ٛعزيي ضٝزذب٠ٛ، ٗؿبكطاٙ ضا ث٠ ايٚ كٌط كطٝ ٛ٘ي ثنطز  

 ...آيب. ٠ً ٛ٘ي قٞز ث٠ ث٢كز ظٗيٜي ٗؼشوس ثٞز

اي٢ٜب ٗكٌٔي اظ ٗكٌالر زيِط ايٚ قن٢نط اؾنز ًن٠         

ٗشبؾلب٠ٛ ثؼضي اكطاز ث٠ زٓيْ ؾٞ اؾشلبزٟ ثيف اظ حنس  

اظ عجيؼز ثط ايٚ د٠ٜ٢ ذبًي ذهٞنب اينٚ ثن٢نكنز       

ٓصا اظ اينٚ    .  ُ٘كسٟ ٝاهغ زض ظاُطؼ ٝاضز ًطزٟ اٛس

دؽ اٛشظبض ٗي ضٝز ًؿبٛي ٠ً ٗي سٞاٜٛس سبطينطي زض    

حْ ايٚ ٗؿبئْ ٝ ٗكٌالر ػسيسٟ اي ٠ً ثط عجينؼنز   

ظيجبي ايٚ ق٢ط ٝاضز ٗي قٞز زضيؾ ٛنٌنطزٟ ٝ اينٚ        

ٖ شوبٓٗيطاص ُطاٛج٢ب ضا ث٠ ٛؿْ ١بي ثؼس اظ ذٞز اٛ .                                   س١ين

 (.احمد آرميه) .                                                 

        09366459105ق٘بضٟ س٘بؼ  

 

اص شْشداسی هحتشم هي خَاّن يک فکشی ثِ حبل    -

.                           كَچِ ٍسط شْش، كٌبس هسجذ ّژااسُ ثژکژٌژذ      

 (دسی  -ًبصح يبسی )                                           .

اص ثچِ ّبی اًجوي چيب كِ ثبعث شذى چْشُ شْش   -

سبلگشد تأسيس چيژب  .  هوًٌَن سٍص ثِ سٍص صيجبتش ثشِ

 (ثْوٌي .                                             ) هجبسكجبد

اص اداسُ تبكسيشاًي هحتشم هشيَاى خَاّشوٌذين،   -

ثبتَجِ ثِ صيبد ثَدى هسبفش هسيش ثْبساى دس ٍقژت    

ّبی ظْش ٍ هغشة، تبكسي ثيشتشی سا اخژتژصژب     

 (عجبد سجبدی .                                           ) دٌّذ

اص شْشداسی هشيَاى دسخَاست هي كٌين كِ دس     -

هسيش ثلَاس صسيجبس ٍ داخل هحَطِ گشدشگشی صسيجبس 

 (شْجبصی .                ) سطل ّبی صثبلِ ًصت كٌذ

اص اسگبى ّبی ريشثط ٍ ّن چٌيژي دّژيژبسی        -

 (ًژي ) سٍستبّبی حبشيِ صسيجبس ثِ ٍياُ سٍستژبی    

خَاّشوٌذم ًسجت ثِ آسفبلت هجذد جبدُ داخژل    

 ( جْبًي .                              ) سٍستب اقذاهي ثکٌٌذ

ثبتَجِ ثِ فصل صادٍ ٍلذ سٌجبة ّب، اص ّژوژِ       -

هشدم عبجضاًِ تقبضبهٌذم كِ اص شکبس ايي جبًژَساى  

كِ يکي اص عَاهل اصلي صًذُ ًگِ داشتي جٌگل ّژب  

  (سشكَت سحوتي .     ) هي ثبشٌذ خَد داسی ًوبيٌذ
                                                        

Kurdî - Farsî 

" مامٍؾتا والی"   

             39 -40ق٘بضٟ  - 89اضزيج٢كز  -ننػٟ ٛننب٠ٗ ذجنننطي نن ظيننؿز ٗحينننغي چيننننننب، ؾبّ زٕٝ  ٝي  

 

 

 

 ث٠ ٛبٕ ذبٓن عجيؼز

ۆز، به پیرۆزبێت جێژنی له داییک بوونتبه پیر  

ثيكشط ٗب ٗطيٞاٛي ١ب، ١ِٜبٗي ٠ً ثب يني ٛنلنط      

ؿيطٟ ًُطز يب ؿيطٟ ٗطيٞاٛي زض ٗٞضز ٗطيٞاٙ ٝ   

ًٜيٖ؛ ثب ؿنطٝض ٝ     ديكي٠ٜ سبضيري اـ ثحض ٗي

اكشربض اظ ضقبزر ١ب ٝ زٓيطي ١ب ي ٗطزٗبٛنف  

زض ٗوبثْ ظبٓ٘بٙ ٝ ؾشِ٘طاٙ ثحض ٗي ًٜيٖ ٝ 

 ٖ . اظ اٛسيكٜ٘ساٙ كطاٝاٛف ث٠ ٛيٌي يبز ٗي ًٜين

١٘يٚ ديكي٠ٜ دط اكشربض ٗنطينٞاٙ اؾنز ًن٠         

ٗطيٞاٙ ضا ث٠ يٌي اظ دُط سكٌْ سطيٚ ق٢نط١نبي   

ًٞضزؾشبٙ سجسيْ ٛ٘ٞزٟ ٝ يٌي اظ ق٢ط١نبيني   

اؾز ٠ً ثيكشطيٚ ٗنطاؾن٘نبر ٝ اهنساٗنبر            

ضا ثن٠ ١ن٘نز      ...  كط١ِٜي، اجش٘بػي، ١ٜطي ٝ 

ثط اينٚ اؾنبؼ ٝ       .  جٞاٛبٛف ثطُعاض ٗي ٛ٘بيس

ديكي٠ٜ، ػسٟ اي اظ جٞاٛبٙ ضٝؾشب١بي اعنطاف    

ظضيجبض، ث٠ كٌط سأؾيؽ اٛج٘ٚ ظيؿز ٗحينغني   

اكشبزٛس ٠ً ؾط اٛجبٕ دؽ اظ سالـ ١بي كطاٝاٙ 

ٝ ٛب٢ٗطثبٛي ١بي ظيبزي ٠ً ًكيسٛس؛ سٞاٛؿشٜنس  

اٛج٘ٚ ؾجع چيب ضا ث٠ ٗج٘ٞػن٠ دنط اكنشنرنبض          

.                                       ٗنننطينننٞاٙ امنننبكننن٠ ٛننن٘نننبينننٜنننس         

 11آضي، چيب ثب ٠٘١ كطاظ ٝ ٛكيت ١بيف اٗطٝظ 

ؾب٠ٓ ثب يي  11ؾب٠ٓ اؾز، اًٜٞٙ ايٚ ٛٞجٞاٙ 

زٛيب آضظٝ ٝ اٗيس ث٠ آيٜسٟ، چكٖ ث٠ ضاٟ ١ن٘ن٠     

ٗطيٞاٛي ١بؾز زض آؿٞقف ُيطٛس ٝ ٗنبٛنٜنس      

يٌي اظ اػضبي ذبٛٞازٟ ذٞز ثساٙ ثِٜنطٛنس ٝ     

 .يبضيف ز١ٜس سب ث٠  ٗوهسـ ثطؾبٜٛس

دؽ ثيبييٖ ٠٘١ ثب١ٖ ٝ زؾز زض زؾنز ١نٖ،     

كؼبٓيز ١بي ٗسٛي ٝ ٗطزٗي ضا آٛچنٜنبٙ ًن٠      

 .قبيؿش٠ ٗطيٞاٙ اؾز ث٠ اٝع ثطؾبٛيٖ 

:                           كبيننْ قنن٘بضٟ آيٜننسٟ ٝيننػٟ ٛبٗنن٠ چيننب         

 ” ٝمؼيز ًٜٞٛني ظضيجنبض        ”
ٓصا اظ ػالهٜ٘ساٙ ذٞا١كٜ٘سيٖ ٠ً .  ثبقسٗي

ٗوبالر ٝ ٛظطار ذٞز ضا زض ايٚ ظٗيٜن٠ ثن٠        

 .زكشط ٛكطي٠ اضؾبّ ٛ٘بيٜس
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ثخشي اص فعبليژت  

ّبی  اًژجژوژي      

 78سجضچيب دسسبل 

ٍ77  

 01ص  6ص  9ص 

با  “ چيا”مصاحبه اختصاصي 

پذيذُ ای ثِ ًژبم   مذير عامل اوجمه سبز چيا

اًجوي سجض چژيژب    
اٗننطٝظٟ ؾننبظٗننبٛنن٢ننبي      

ثنب  (    NGOs) ؿيطزٝٓشني    

كؼبٓيز ؿيط اٛنشنلنبػني ٝ         

 !وی پێکُ  ذًوچُ            ....زاٝعٔجب٠ٛ 

 

 وی ِاش ي فتًيحاتی گًڵكُ يتُ وُ  تىًاضَ

 وی؛ پێکُ  می، ذًوچُ زَ  ، لُ يَ گًڵ، ظاشی کصزَ

 میه ز شييی ظَ قُ  تُ  يشَ، ُِ  ڵٍکُ م پاشچُ لُ

 وی؛ ب تُ جُ يظی عُ یی ؾُ زیفُ قُ  ڵُ، م شایُ تُ

 ک ئاؾمان وسی يَ يظ ي تًڵُ ذتی ؾُ تًشجی زشَ

 شٌقىی؛  جمه تُ کًي، وُ ش يَ ُِ  قکٍفُ  پێًَ

  يشی گًڵُ ، زَ غیاشَ ل فطی ئُ ، قُ ظمی ًِظاشَ تُ

 ؛..ویی  ئێمُ  زضک، تٍ لُ  تُ  تُ تطٌ، مُ! ؾٍفی

  اڵتیُ وگی ذُ شَ  ش گًڵُ شگ ي، ُِ تُ  ش زاشَ ُِ

 وی؛ کا غُ م زَ عالُ  ، کُ ِاشَ يتُ ش جًيزی وُ ُِ
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 جۆالنه
ُعاضـ ٜٗبثغ ٗحٔي اظ آ٘ٞر ٛيع اظ ٗطٍ يني     

                 دنٔنٜنَ ثنبٓنؾ زض ٗنٜنغنون٠ آن٘نٞر                                                            هالزٟ 

١ٜٞظ ٗؿنئنٞالٙ     .  ز١س سٞؾظ قٌبضچيبٙ ذجط ٗي ،

ظيؿز ايٚ ذجط ضا ث٠ نٞضر  ٗحٔي حلبظز ٗحيظ

زذنشنط زض      اظ ق٢طؾشبٙ دْ.  اٛس ضؾ٘ي سبييس ٌٛطزٟ

اؾشبٙ ٓطؾشبٙ ٛيع اظ سهبزف ٝ ٗطٍ يني هنالزٟ     

يني  .  ضٝظ ُصقش٠ ذجط زازٟ اؾنز      20دَٜٔ زض 

هالزٟ دَٜٔ زيِط ٛيع زض ٜٗغو٠ ؾذيسزقز اؾنشنبٙ   

١٘چٜنينٚ   .  ٓطؾشبٙ ثط اطط سهبزف ًكش٠ قسٟ اؾز

زض ٗبٟ ُصقش٠، اذجبضي اظ ديسا قسٙ القن٠ يني     

هالزٟ دَٜٔ ٛط ضٝي ضيْ هغبض زض ٜٗنغنون٠ زضٝز      

الق٠ يي دَٜٔ ٛيع زض ق٢طؾنشنبٙ   .  ٜٗشكط قسٟ ثٞز

ثبثْ ديسا قسٟ ثٞز ٠ً ثط اطط سهبزف ثب ذٞزض١ٝبي 

ث٠ ايٚ سطسيت سنٜن٢نب ثنب         .  ػجٞضي ًكش٠ قسٟ ثٞز

، زؾز ًٖ ١نلنز     1389ضٝظ اظ ؾبّ  55ُصقز 

هالزٟ دَٜٔ زض ٜٗبعن ٗرشٔق ايطاٙ ثن٠ زالينْ       

ايٚ زض حبٓي اؾنز ًن٠       .  اٛس ٗرشٔق اظ ثيٚ ضكش٠

َ   »ػٜٞاٙ ؾنبّ       1389ؾبّ  ضا ينسى     «دنٔنٜن

 .ًكس ٗي

هنالزٟ     900سنب     600ج٘ؼيز دَٜٔ زض ايطاٙ ثيٚ 

اؾز ٠ً سوطيجبً زض س٘بٗي ٜٗبعن ايطاٙ دنطاًنٜنسٟ    

ثب ايٚ ٝجٞز ٝ ث٠ ضؿٖ اٛنشنكنبض چنٜنينٚ           . ١ؿشٜس

ظيؿنز   ١بيي، ١ٜٞظ ؾبظٗبٙ حلبظز ٗحيظ ُعاضـ

اي ٜٗؿجٖ ثطاي حلبظز اظ دَٜٔ زض ًكنٞض   ثطٛب٠ٗ

  .ثطُعاض ٌٛطزٟ اؾز

 “ثِ سدی سپي” پبكسبصی سٍستبی 

زاٛف آٗٞظاٙ زثؿشبٙ ضٝؾشبي     89/2/19سبضيد زض 

حيغي ث٠   ضزي ث٠  ٗ ٝ  ظيؿز ؾذي زض يي اهسٕا ظيجب

١٘طاٟ ٗطًع ث٢ساقشي زضٗبٛي ضٝؾشب ٝ  آهبي       

ؾبٛبٛي ًبضقٜبؼ ث٢ساقز ٝ آهبي ج٘بّ كيضي   ًبٛي

ٗؼٖٔ ٗسضؾ٠، اهسإ ث٠ دبًؿبظي ضٝؾشب ٝ ٗسضؾ٠ 

اٛج٘ٚ ؾجع چيب م٘ٚ سوسيط اظ اهسإ ايٚ  . ٛ٘ٞزٛس

ػعيعاٙ، اٗيسٝاض اؾز زض ؾبيط ضٝؾشب١ب ٛيع ايٚ ٠ُٛٞ  

اهساٗبر اجطا قٞز  ٝ ضٝظ ثطٝظ قب١س  آثبزي ٝ  

     ..                              س٘يعي س٘بٗي ضٝؾشب١ب ثبقيٖ

                                                      

تقذيش ٍتشکش هذيش كل هٌبثع طجيعي   

  اصًششيِ چيب
ث٠ زٛجبّ اٛؼٌبؼ اذجبض ٗطثٞط ث٠ سرطيت ١بي 

نٞضر ُطكش٠ سٞؾظ ظٗيٚ ذٞاضاٙ زض ٝينػٟ    

ٛب٠ٗ چيب، ث٠ ٝيػٟ دي ُيطي ٝ اٛؼٌبؼ اذنجنبض     

ٗطثٞط ث٠ سرطيت ١بي نٞضر ُطكش٠ زض سنذن٠   

ثبظضُبٙ، ٗسيط ًْ ٜٗبثغ عنجنينؼني اؾنشنبٙ         

ًطزؾشبٙ ٛب٠ٗ اي سكٌط آٗيع ثسيٚ ٗضن٘نٞٙ     

.                                                                                                                    ثننطاي ٛكننطينن٠ چننيننب اضؾننبّ ٛنن٘ننٞزٛننس         

م٘ٚ سوسيط ٝسكٌط اظ آٙ سكٌنْ ٗنحنشنطٕ       :  

ٝيػٛب٠ٗ چينب زض     2ذهٞنب زض ُعاضـ نلح٠ 

ضاثغ٠ ثب ٗٞمٞع ٜٗبثغ عجيؼي ٝحطل ٝع٘نغ  

ٗشجبٝظيٚ ث٠ ثيز آ٘بّ ٝ ج٢ِٜٔبي ١٘نينكن٠    

ؾطؾجعاؾشبٙ ٝ ث٠ ذهٞل ق٢طؾشبٙ ٗنطينٞاٙ   

ٗجٜي ثط سؼسي اكطاز ؾٞز جٞ زض سرطيت سنذن٠   

  ثبظضُبٙ ٝ ؾبيط ٛوبط آٙ ق٢طؾشبٙ ث٠ اؾشحضبض

ضؾبٛس ايٚ ازاضٟ ًْ ثط ٗجٜبي ٓعٕٝ سؼبْٗ ٝ  ٗي

١ٌ٘بضي ٗبثيٚ ٢ٛبز١بي شيطثظ زٝٓشي ٝ سكٌْ 

١بي ٗطزٕ ٢ٛبز ٝ ث٠ ٜٗظٞض جُٔٞيطي اظ اينٚ  

هجيْ حطًبر ثب سٞج٠ ث٠ ٝؾؼز اضامي ٜٗبثنغ  

ٗٔي ٝج٢ِٜٔبي ثٌط آٙ ق٢طؾشبٙ آٗبزُي ١نط  

٠ُٛٞ ١ٌ٘بضي ٝضؾيسُي ث٠ ُعاضقبر ٝانٔن٠  

 .                                                                            ضا زاضز

 ٗسيط ًْ ٜٗبثغ عجيؼي ٝ آثريع زاضي اؾشبٙ ًطزؾشبٙ –سٞكيوي 

تبًکشّبی ًفت كش ٍحبدثِ ای ديگش               

زض چٜس ضٝظ ُصقش٠ زٝ سبٌٛط ٛلشٌف  زض 

طيٞٙا  ٛعزيٌي ؾ٠ ضاٟ ثطزٟ  ٗ ؿيط  ٗ ضق٠ ٝاهغ زض

ايٚ   ٗطظ ثبق٘بخ ثب١ٖ ثطذٞضز ًطزٛس؛–

سهبزف ١ٜٞٓبى ٜٗجط ث٠ ًكش٠ قسٙ ضاٜٛسٟ 

ُبٙ ١ط زٝ ٗبقيٚ ٝ ١٘چٜيٚ درف ٛلز زض 

قبيبٙ شًط اؾز سطزز ثيف .ٗحيظ ظيؿز قس

اظ حس ايٚ سبٌٛط١ب ػالٟٝ ثط ظيب٢ٛبي ظيؿز 

–ٗحيغي جبزٟ دطذغط ٝ دطديچ ٝذٖ ٗطيٞاٙ 

    . .                 ؾٜٜسع ضا ٛباٗٚ سط ٛ٘ٞزٟ اؾز
                                      

 كشتبس ثچِ  گشگْب
زض دي ُعاضقبر ضؾيسٟ ث٠ زكشط اٛج٘ٚ ؾجع 

چيب ثب ذجط قسيٖ ٠ً ١لش٠ ُصقش٠ زض ضٝؾشبي 

١ٔيعآثبز ٝاهغ زض ٜٗغو٠ ًٞٗبؾي چٜس ٛلط       

اظ اكطاز ٛبآُبٟ زض يي حطًز كجيغ اهسإ ثن٠  

ثچ٠ ُطٍ اظ يني دنطسنِنبٟ           6دطر ًطزٙ  

ضٝؾشنب١نب   ايٚ زض حبٓيؿز ٠ً ٗطزٗبٙ .  ٛ٘ٞزٛس

 .ٗؼ٘ٞال  حبٗي ٗحيظ ظيؿز ٝ حيٞاٛبر ١ؿشٜس

 اٍساهبى ٍ ثبص ّن حشكت صيست هحيطي
زض دي ُعاضقبر ضؾيسٟ ث٠ زكشط اٛج٘ٚ ؾجع چيب 

ج٘ؼي اظ زاٛف آٗٞظاٙ ضٝؾشبي ً٘ب٠ٓ ث٠ 

١٘طاٟ ز١يبض ضٝؾشب زض يي حطًز ظيؿز 

قبيبٙ . ٗحيغي اهسإ ث٠ دبًؿبظي ضٝؾشب ٛ٘ٞزٛس

شًط اؾز ايٚ حطًبر ظيؿز ٗحيغي زض اًظط 

ضٝؾشب١بي اٝضاٗبٙ قبيغ قسٟ ٝ هسٗي ثؿيبض 

ٗظجز زض حلبظز اظ ٗحيظ ظيؿز ثك٘بض       

١٘چٜيٚ اظ عطين يٌي اظ اػضبي . ضٝز ٗي

اٛج٘ٚ ثبذجط قسيٖ ٠ً زض ضٝظ ج٘ؼ٠ ٗٞضخ  

اي اظٗطزٕ ثب زيسٙ ظثب٠ٓ ١بي  ػس89/2/17ٟ

ُطزقِبٟ اٝضاٗبٙ ثهٞضر ذٞز جٞـ اهسإ ث٠ 

١بي ُطزقِبٟ  ج٘غ آٝضي ٝ دبًؿبظي  ظثب٠ٓ

.                         .                       اٛس ٛ٘ٞزٟ

                         

پلٌگ اص اثتذای  8سبل پلٌگ ٍ  هشگ  

  اهسبل دس ايشاى

زض حبٓي ٠ً ١ٞقَٜ ميبيي، ٗكبٝض ؾبظٗبٙ 

ظيؿز زض اٗٞض حيبر ٝحف اظ  حلبظز ٗحيظ

ٝمؼيز ظيؿشي ذٞة ٝ ث٠ زٝض اظ ِٛطاٛي 

١بي  ُٞيس، ُعاضـ دَٜٔ زض ايطاٙ ؾرٚ ٗي

ضؾ٘ي ٝ ؿيطضؾ٘ي ث٠ زؾز آٗسٟ ٛكبٙ 

سب ًٜٞٙ زؾز   89ز١س ٠ً اظ اثشساي ؾبّ  ٗي

ًٖ ١لز هالزٟ دَٜٔ ثط اطط ػٞاْٗ اٛؿبٛي 

چٞٙ قٌبض ٝ سهبزف ثب ذٞزض١ٝب ًكش٠ 

١بي ٗطزٗي اظ ٗطٍ يي  ُعاضـ. اٛس قسٟ

هالزٟ دَٜٔ ٛط ثبٓؾ ثط اطط سهبزف ثب 

ذٞزض١ٝبي ػجٞضي زض ٗحٞض كيطٝظًٟٞ 

اظ ؾٞي زيِط، ٝة ؾبيز . حٌبيز زاضز

ظيؿز ٛيع اظ   ضؾ٘ي ؾبظٗبٙ حلبظز ٗحيظ

ثط   ،ٗطٍ يي يي هالزٟ دَٜٔ زض سطثز جبٕ

.                    اطط قٔيي ٠ُٓٞٔ ذجط زازٟ اؾز 

                    

 “کتک ي مكک” 
 

  تىُ  شٌغان؛ کًتًيپط مكکێک لُ  ؾااڵن، شٌغێ لُ  ؾاڵێ لُ

يالی  م ال ي ئُ یصی ئُ ذتێک ؾُ وُ.  يت ش کُ زَ ک، يَ یُ جٍگُ

. ش زاڵوی زیت تُ  کی ذٍـ ي ظٌش جًان ي لُ ذٍی کصز، ذاوًيیُ

تًي؛ فصت، ذٍی کصز  ؼ زیاش وُ ِیچکُ  ش کُ ُِ.   يَ مایُ  تٍؾُ  لُ

ی  يَ ئُ  کُ.  قت ُِ ک تُ ک تًي يَ شایُ ذاوًيی چی؛ ؾُ.  غييشا  تُ

کاوی  مًي ئێف ي ئاظاشَ ش زڵی زا ِێىا ي ُِ ؾُ  ؾتی تُ زی، زَ

ی  ئُ”:  ڵ تطی ي يتی ي ئاؾمان ُِ شَ شی تُ ؾُ.   يَ ؾاضێػ تًيوُ

ز  ؾُ  کت زايَ یُ  چیه؛ تُ  يَ ي ئُ  چٍوُ  مُ ئُ  ظن؛ شی مُ شيَ زازپُ

ش حاڵ،  ُِ  تُ.  “ذیه  ی واوی جٍ لُ زَ کێ ئُ یُ  واظی قیصیه؛ تُ

يام قتی  شزَ ش کٍگای ذێصا ي، تُ ؾُ  تثًي تُ ي ، کُ  کُ مكکُ

يتص ي ززان ي چىگٍڵ  ڵُ زيای شٌغ قُ  ذًاشز ي شٌغ لُ ذٍقی ئُ

 .تًي ضیًتص زَ شپُ زَ  تیػتص ي ؾیىُ

م ي  ياشی کُ ن ماڵ ئاؾُ ک، ذايَ یُ شاتصز ي شاتصز، زيای مايَ

کاویف تٍن ي  ی لێ ئاقکصا تًي، ته کیؿُ ماوُ کًيضی ته ُِ

:  يت ي يیصَ  يتُ ن ماڵ کُ ذايَ}.  زیاش تًي  ی پێًَ ی مكکُ شامُ تُ

.... ِااااا ئُ.  “چی تێت؟!   تُ کُ شَ م ذێص ي تُ کثیصی ئُ تێ تُ ئُ”

. ک ضَ ڵًێىکی گُ ش ظتڵسان ي ؾُ يش ي تُ ش تٍ زَ ک ؾُ یُ

کٍڵ،   لُ  کتک.  ڵ تػاشز تًيی ُِ  ذٍيَ  کی تٍظێ تُ یُ لُ پكیُ

ش ي تػ لێ ِاتًي، ؾمێڵ  ی چی؛ ؾُ پكیلُ.  { يَ ضایُ ي ماڵ گُ شَ تُ

ش ي  ؾُ.   ضک زٌضاي ی واي گُ پكیلُ  ضَ قُ  فف، کلک ي گًێی لُ

ن  ذايَ.  تاشی تی لێ ئُ قی ي تصؾییُ گًێالکی، زامايی ي شٌغ شَ

 . گٍقتێکی تاقی زاپێ  مُ مًي قتێ غَ پێف ُِ  ماڵ لُ

ی  يَ ئُ.  ؾت تًي شمُ زٍِـ ي ؾُ ، مُ يَ پكی تٍظێ تًيغایُ

  شامات ي چاکی گٍقت، لُ ش کُ ؾُ  ڵ ي چیصٌکی لُ تُ قێعص ي مُ

. ی مُ معَ ظَ  يتُ ي کُ  يَ تیصی ِاتُ تاي ي تاپیصاوی تیؿتثًي، يَ

ش ذٍی  تُ ي، ٍِقی يَ  يَ م ي پلی لؿتُ زَ  ی کُ يَ زيای ئُ

  یكت کُ تێگُ.  ن ماڵی لی ئاقکصا تًي ؾتی ذايَ تُ ، مُ يَ ِاتُ

مكک   يی تٍ شايَ ِێعی ئُ  غوٍی تُ شتاب چايی تیػ ي ئُ ئُ

کتک تێ .  تیؿت  ي وعیکاوُ واکاي تٍوی مكکی لُ  لُ.   کُ شَ گُ

  تا لُ  يَ ؾًيضاوسیُ  وسَ يَ ئُ.  يت زيای مكک کُ مان يَ ئُ

ی  يَ ڵُ قُ  ي مكکُ ئُ  ش کُ ُِ.  زاي  ذؿتیُ  ؾتًيی چێكتراوُ پُ

ت ي  اڵم غیصَ تُ!.  شچێت ماتًي شٌحی زَ ی وُ وسَ يَ زی، ئُ

  ی کصزَ تێکی قێصاوُ ڵمُ ُِ!  جٍـ  یی، ِێىایُ فی پكیلُ شَ قُ

غێص   مكک لُ.  ؾتی پێ کصز مان زَ ضێکی تی ئُ ش مكک ي قُ ؾُ

ِات  ض تا زَ ج؛ قُ چُ  شاؾت ي کتک لُ  ش، مكک لُ ؾُ  ي کتک لُ

يی  ظَ ، مكکی لُ وجام پكیلُ ش ئُ ؾُ.  تًي شمتص ئُ شمتص ي گُ گُ

. شظیسا زا عُ  تُ  يَ ياي ِێعیُ تُ  ش چىگ ي تُ ؾُ  ڵ تطی ي گصتیُ ُِ

 .  شظَ لُ  ی ِايشزَ کُ ی مكک ذاوًيَ ظشمُ

يايی  تُ  تُ  مايَ ي ظٌشی وُ  ی زٌضاوسييَ کُ ضَ ظاوی قُ  مكک کُ

شييی .  يڵی ذٍ شظگاش کصزن کثیص ي ُِ تُ  يتُ وا تثێ، کُ يت ي فُ فُ

  ی يَ زيای ئُ  ظاوی کُ ئُ!   ی تێچاشَ ئُ:  کتک ي يتی  کصزَ

وگ، تٍیف  ک زشَ یُ ت، تێ چصکُ کُ شتاتُ مىت ذًاشز، ئُ

ی  يَ ، ماوُ ؛ تاـ تعاوُ يایُ  کُ!   يَ؟ کاتُ کٍڵی ذٍی زَ  لُ

. کات ش ئُ قا ي تًيوی تٍـ مؿٍگُ زا، تُ م ذاوًيَ مه لُ

  مه تاقتصي ذٍقتص لُ  ڵکًي، لُ ک مه، تُ تًاوی يَ تٍـ ئُ

 . “یت تثُ  ِصَ تُ  شا، م ؾُ ی ئُ يَ ذًاشزن ي ذًاشزوُ

ی مكکی تیؿت،  وصذاوُ  تُ  ي تیص تیػی ي يتُ ئُ  کتک کُ

می  شزَ شاما ي، ؾُ  غیصاوُ  کثیصَ ي تُ ؾتی شاگصت ي، لُ زَ

ش زیًاشی  ی ؾُ پكێلُ  ضَ شی ي قُ قی ي ؾًاڵکُ شٌغ شَ

،  ، پكیلُ لێک يت ي يیصَ زيای گُ.   يَ تیص ِاتُ مااڵوی، يَ

ش  ؾُ  لُ  وجُ پُ  زا تیىی کُ يَ ش زيي الی، لُ ؾًيزی ُِ

  ی، تا زویا زویایُ شتُ ي قُ اڵم تُ تُ.  ؾیىگی مكک التات

: یاوێ.  تێت  زا قاشايَ یه مكک ي پكیلُ ماتُ  لُ  ي وّێىیُ ئُ

يێت ي  زيای مكک کُ کاوسا، يَ ش چاي مصٌڤُ تُ  کتک لُ”

  تی، لُ ما زٌؾتایُ ؾت پكی گًشیعان؛ ئُ زَ  مكکیف لُ

  جاش وُ.  يتص تێت يام ي پتُ شزَ ش تُ ش زيي ال ُِ ش قاظاوی ُِ تُ

  ی مكکێکی گصت، کتک لُ ذُ ل یُ جُ ئُ  جاشێکیف، کُ

  شمی تێ گیاوی تُ ن ماڵ، تٍ ذٍقیصیىی، تُ ش چاي ذايَ تُ

جێ   شکی ذٍی تُ ئُ   تا يا تىًێىێت کُ.  قێىێت ززاوی شايَ

ي ذًا لێ  ياظقی شٌحی ئُ مان کاتسا وُ ُِ  ي؛ لُ  ِێىايَ

ماڵ ي مايای   م جٍشَ ڵێ تُ تُ.  “!ی کصزتێ ذٍـ تًيَ

ي ذًاوی مكک   ضگُ يَ یاوی شمثاظێه ي لُ مُ  مصٌڤ، تًي تُ

تػیه ي   يَ ذێص ي ذٍقی پێکُ  ، تُ تایُ تا ُِ ، تا ُِ ي پكیلُ

 .شایثًێصن

  ی الیه گۆرانی و الیه”

 “وری زرێبار کانی ده قورباقه
  م کهُ کهُ ئُ  ي مىسااڵوُ ؾاڵي لُ

“ چهیها” ی  ی جهٍالوهُ ضَ الپُ

ي  تٍ ئاگهازاشی ئهُ.   يَ ذًێىىُ ئُ

شی ظشێثهاش  ڤُ زَ  ی يا لُ مىسااڵوُ

يشی  مىسااڵوهی زَ  زييشن؛ ئیمُ

  ِهاشزا تهُ شظی تُ يَ  ظشێثاش، لُ

مهًي  ی زيي مهاوهگ، ِهُ مايَ

ياقهی   ياقُ  يێک گًێمان لُ قُ

  ، کُ يشی ظشێثاشَ کاوی زَ قًشتاقُ

  جاشێک، ياقهُ  مًي تُ ُِ  ياوُ قُ

شیهًان،  قتی مُ ن ي زَ کُ ياق ئُ

شاؾهتهی   تُ.   يَ وُ کُ زان ئُ ئايَ

ڵێی گٍشاوی  یان، ئُ ياقُ  ي ياقُ ئُ

تٍ مهىهسااڵن، تها   ن الیُ ي الیُ

 !.يێت يیان لێ تکُ يان ذُ ئُ
 “ ئاوایی کانی سپیکه  فی، له نه ئااڵ موسه”      
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يظ ي ذٍـ ئاي ي  ش ؾُ ؾُ  ي گًوسَ کاوی ؾاوان، ئُ

ک چايزێصی ظشێثاشی چاي  کُ يَ  شیًاوُ قتی مُ ی زَ يایُ ُِ

ظشا ي تاخ ي زاشؾتاوی چط ي  ي مُ  یان کێڵگُ وێً زَ  لُ قیه، 

کیلًمتصی ذٍشوكیىی  10  تُ يتًَ ي کُ  زشايَ  پطزا ئاتڵٍقُ

جێه ي  ی لێ ویكتُ ماڵُ تىُ 130شیًان ي،  قاشی مُ

تاکًيشی کاوی .   یُ ؼ زاویكتًيی ُِ کُ 750ی  وعیکُ

تفێ  شَ گًوسی زَ.   يَ شزٌقُ کاوی ؾُ کێًَ  تُ  ؾاوان، لکايَ

  غێص لُ اڵتی ي، وێ ي يلُ شٌغُِ  ؾحاب لُ یصاوگای ئُ ي ؾُ

  ظشێثاشی لُ  يَ تاقًيشیكُ  ي لُ  زایُ  م گًوسَ شٌغئايای ئُ

  يشاماوسا تُ ظاشی ُِ  قیًَ  کاوی ؾاوان، لُ.   ـ گصتًيَ تايَ

  ؾال پێؽ ئێؿتا، لُ 145ی  ي وعیکُ  ماوای کاویی ذاواوُ

زيي گًوسی   يش؛ کُ گُ ن زاویكتًاوی وًيڵًي ي يڵُ الیُ

ي   ؛ تاوُ ڵکاوێک لُ ٍِی ذُ  ي تُ  ت وصايَ ضَ میػييییه، تىُ

.  وسييَ ی ؾُ شَ پُ  يَ یؿُ کاوی زٌاڵـ، تێلًي ي يَ گًوسَ

شِات ي میػييی  ؾُ تی کاوی ؾاوان، تُ ی تایثُ قًێىگُ

زان ؾاڵ پێكتص  مان ي ؾُ تٍ زێص ظَ  ي گًوسَ ئُ

کاوی کاوی ؾاوان،  ی ذاوُ ش تایفُ ؾُ.   يَ ضێىێتُ گُ زَ

می  شزَ ؾُ  لُ  لی ذان، کُ ڵة عُ وايی کُ  تُ  ؾێک تًيَ کُ

  يَ یُ تاشَ  ت لُ يایُ ي زيي شَ  فكاشزا غیايَ وازش قای ئُ

،  ڵی ذاوُ ڵة عُ ي کُ ، گًایێ؛ ئُ م يتصايَ کُ یُ.   يتصايَ

  ضييؼ تًيَ ی گُ ڵکی وايچُ اڵت ي ذُ  ؾُ م زَ ؾێکی کُ کُ

ي  ئُ  کی ظیصَ  شیًان ي تُ مُ  تُ یكتًيَ يت گُ شێکُ  ي تُ

پكت   تُ يایُ م شَ ئُ.  ؾت ِێىايَ زَ ی يَ اڵتُ ؾُ مًي زَ ُِ

ي   ی ظٌشتص جێگای تطيایُ يَ اڵم ئُ تُ.   يَ تُ کصايَ شاؾت وُ

   ی پێ کصايَ، شیًاوسا متماوُ کاوی مُ شِاتُ ؾُ مێػيي ي تُ  لُ

  می وازش قازا، لُ شزَ ؾُ  لی ذان لُ ڵة عُ ؛ کُ کُ  یُ يَ ئُ

  ک لُ ش ٍِیُ ُِ  تێت ي تُ اڵت زَ ؾُ ن زَ کًشزؾتان، ذايَ

ی  وايچُ  کاتُ تێ ي شيي زَ وسی یاغی زَ تی وايَ حکًمُ

  يَ اڵتێکی تاـ تٍ ذٍی پێکُ ؾُ شیًان ي ِێع ي زَ مُ

وس؛ وازش  ک تٍ وايَ تصؾیُ مُ  ی واتێتُ يَ ش ئُ تُ  لُ.  وێت زَ

لی ذان  ڵة عُ کُ  م جٍشَ تُ.  ڵ واکات گُ  ضی لُ قا، قُ

ي  پكت، ئُ  کاوی پكت تُ تیجُ ي وُ  يَ شیًاوی ي وُ مُ  تێتُ زَ

ذٍمان   کُ  مُ شزَ م ؾُ ئُ  گاتُ پاشێعن، تا زَ زَ  اڵتُ ؾُ زَ

کاوی کاوی  ی ذاوُ ماڵُ کی تىُ شَ ی ؾُ قاذُ.  یثیىیه زَ

ز ؾازق ذان،  مُ لی ذان، محُ ڵة عُ ؛ کُ ؾاوان تصیتیه لُ

گ،  ش تُ وُ ؾکُ یه قًلی ذان، ئُ گ، حؿُ ظا تُ ز شَ مُ محُ

ي ذان،  مُ ، حُحمًي ذان مُلی ذان،  ، عُگ ش تُ یسَ حُ

.    واؾص ذان، ض ي  میػييی کاوی ؾاوان، لێًايلێًی قُ..... 

تێک   تٍ ومًيوُ؛.   ییُ ؾات ي ؾًيتمان ي ئاياشَ کاشَ

  قساشی لُ کاوسا، تُ تی قاجاضَ مُ ڵ حکُ گُ  ڵچًيویان لُ ُِ

ل ؾپی  گُ  ض لُ اڵن، قُ شزَ قیسی ئُ شزاش شَ قٍضقی ؾُ

  ض لُ ، قُ مُ حمًيزی وُ قید مُ  کان، پێكًاظی لُ شييؾُ

يشامان ي ؾًيتاوی کاوی ؾاوان ي  کاوی ُِ ڵ ذاوُ گُ

  يی ي زييتاشَ ِلُ تی پُ ض زغی حکًمُ ڵک، قُ یی ذُ ئاياشَ

.  یی ي ؾًيتاوی ئايایی ي ئاياشَ ضی کاوی  زيایه قُ........ 

حمًيز  حمًيز ذاوی کاوی ؾاوان ي مُ وێًان مُ  ؾاوان، لُ

  شمێىُ تُ چُ  ضی چێكتُ قُ  ي تُ  ذاوی زظڵی زا شييی زايَ

  زا کصايَ مُ شزَ ي ؾُ کاوی کاوی ؾاوان لُ تُ قُ زَ.   وايتاوگُ

کان  يشامیُ ُِ.   تًيَ می تصوجی تاقی ُِ شُِ ي تُ  ظَ شَ مُ  تُ

کاوی تصوجی کاوی ؾاوان  کێڵگُ  ضزا يیؿتًيیاوُ ي قُ لُ

مطٌ  ئُ  زیاشَ.  يتًين کُ ش وُ اڵم ؾُ ن، تُ زاگیص تکُ

شی ي گًوس  گُ شی ي تایفُ قایُ ضی عُ می قُ شزَ ؾُ

ش  ي، ُِ  شمێىُ چُ  ماحی زاگیص کصزوی چێكتُ ؾًيتان ي تُ

گٍضاوکاشی .   ش چًيَ ؾُ  تی تُ عیُ می ذان ي شَ ِا ؾیؿتُ يَ

ذاته تا ئیؿتا  اڵم مُ تُ.   شچاي شييی زايَ لێکی تُ گُ

ی تٍ مصٌڤی  شاوُ يَ ذتُ کاوی زویای وًێ، غیاوێکی تُ زیاشزَ

کان، زاتیه  ت زاویكتًاوی گًوسَ تایثُ  ، تُ م وايچُ ئُ

ٍِی   جێ ِێكتىی گًوس تُ  ی  تُ زیاشزَ.   کصزييَ وُ

کاوی   م زاِاتی، لُ تێکاشی ي کُ  ياوُ ک لُ جٍشايجٍش، یُ

  ماڵُ تىُ 00  جێ ِێكتىی ظٌشتص لُ  ٍِی تُ  تُ ؾاواوسا تًيَ

پێسايیؿتیُ .  ک مًي الیُ ُِ  تًيویان لُ  ضگىُ ي پُ  ي گًوسَ لُ

زی   ک تُ یُ مطٌی کاوی ؾاوان، تا شازَ کاوی ئُ  تایُ شَ ؾُ

کاوی زاتیه  پط ئايَ  کاویايَ  ی لُ يَ ئايی ذًاشزوُ.  ِاتًين

.  مًي مااڵن کصايَ کێكی ُِ  ، لًيل1360ُؾاڵی   ي لُ  تًيَ

  وس لُ ش چُ ي شێگاي تاوی، ُِ  جازَ........  ضٌی مااڵن  ئايَ

،  ی تاقتص مايَ کُ م ئايایی وێ، قیصتايَ ش زَ تا تُ  يَ شیًاوُ مُ

شی  کاوی تُ مًي گًوسَ م ُِ ش زَ تايی تُ ی قیصَ اڵم جازَ تُ

ک  ي يَ  ياي چاڵ ي چٍڵ تًيَ ڵکىصاي ي تُ ظشێثاش ُِ

شپصؾی  ؼ تُ ي، کُ  شیًان يێصاوُ کاوی قاشی مُ کٍاڵوُ

ي   مًي مااڵن کصايَ کێكی گاظ تٍ ُِ  اڵم لًيلُ تُ.   وییُ

  تُ  م اليَ، ت1353ُؾاڵی   لُ.   ویمان وییُ مُ گصفتی ؾًيتُ

شی،  شتاؾُ شقی ؾُ شق ي زيایی تُ ٍِی مًتًشی تُ

.  شقمان وییُ ی تُ کێكُ  ي ئیؿتُ  يامُ شزَ شٌقىایی مااڵن تُ

ؾاڵی   لُ.   مًي مااڵن زاتیىُ فًين تٍ ُِ لُ ِا تُ ش يَ ُِ

ي،   ظشايَ کاوی ؾاوان زامُ  لُ  میه ذًێىسوگُ کُ زا ی1306ُ

تًاشی   زا لُ م ئايایُ ڵکێکی ظٌش لُ وس ذُ ش چُ ُِ

،  ؾت ِێىايَ زَ  يتًيیی تاقیان تُ شکُ ياشی ؾُ ذًێىسَ

ی  شَ پُ  جێ ِێكتىی ذًێىسوگُ  ی تُ مطٌ شازَ اڵم ئُ تُ

تٍ .   يَ تُ خ تًيَ م تایُ ي ظاوؿت ي ذًێىسن کُ  وسييَ ؾُ

.  يَ تُ ڵگیصايَ ُِ#  شاِىمایی$وسی ی وايَ ذًێىسوگُ  ومًيوُ

وايتاوگتصیه  تصیه ي تُ يشَ کاوی ؾاوان، پێكتص گُ  زیاشَ

تًياشی   لُ.   وسی ئاییىی ئیؿالمی تێسا تًيَ ي وايَ  حًجصَ

ی  یاوُ  م گًوسَ ئُ  يَ زاذُ  تێساقتی ي پعقکی؛ تُ

وسێکی  وسی پعقکی ي ِیچ وايَ وسشيؾتی ي وايَ تُ

تًياشی   کاوی ؾاوان لُ.   شظقی تێسا وییُ وگی ي يَ شُِ فُ

يی ي  ٍِی کاوی ي ئاي ي ظَ  ڵساشی، تُ کكتًکاڵی ي ئاغَ

.  يَ قێتُ يَ وصذی لێ ئُ می تُ  شُِ ، تُ يَ ياشی ظٌش تاقُ لێصَ

کان،  زاوُ پُ ، لُ يێڵُ زاوُ:  ک کاوی يَ کكت ي کاڵیُ  مُ شُِ تُ

کاڵ ي تاخ ي  ضَ ،  ي، تُ قىُ چُ  مُ ی ُِ ماکٍ، میًَ تُ

تفێ،  شَ ڵ زيي زێی، وێ ي زَ گُ  ي لُ  یُ تێؿتاوی ظٌشی ُِ

شظی ذٍیسا  يَ  لُ  کاڵی وايچُ ضَ می تُ شُِ تُ"  50وعیک 

تًياشی   ، کاوی ؾاوان، لُ مُ ضای ئُ شَ ؾُ.  م زێىه شُِ تُ

  ذٍيَ  يتٍی تُ يتىی ئُ پاک ي ذايێىی وێً گًوس، پێكکُ

تٍ ؾاماوساوی   کُ یُ پصٌغَ  شحی ِازی کُ ي تُ  زیًَ وُ

ي تێساقتی کصزوی   کان ي پٍذتُ ي کٍاڵن ي ذاوًَ  کًيچُ

تیىا ؾاظی ي .    چًيَ وُ  شێًَ  کاوی ؾاوان تُ  کان، لُ ئايایُ

اڵتی  ؾُ پێی زَ  ی کٍن ي وًێ، تُ زي قێًَ  تُ  شَ ذاوًيتُ

م  ئُ  ی کُ يَ پێی ئُ  گكتی، تُ  الم تُ تُ.   گًوس وكیىُ

يَ؛ تٍ  مًي تًاشێکُ ُِ  مًاش لُ کی ُِ یُ وايچُ  ، لُ ئايایُ

،  ی ؾصيقتی شیاچُ تصیه ظَ يشَ گُ  ، وعیک تًيوی لُ ومًيوُ

یان  زَ  ی کُ يَ شیًان، یا ئُ قاشی مُ  وعیک تًيوی تُ

ظشا،  ي مُ  قت ي تاخ ي زاشؾتان ي کاوی ي کێڵگُ زَ

،  ک تًيکێکی شاظايَ ت يَ تًایُ ، زَ .....ي    ویًَ یان تُ يشَ زَ

.  يَ تُ يقایُ تسشَ  کاوی وايچُ شی گًوسَ ی تاجی ؾُ يێىُ  تُ

مان پێ کصز،  ک ئاماغَ يَ.   ظاویه يا وییُ ک زَ چی يَ  کُ

ي   وێًَ یان تُ م ئايایُ ڵ ي زاشؾتاوێکی چط ي چێپط، ئُ وگُ جُ

اڵم  تُ.  ن زَ يڵی پاشاؾتىی ئُ تاقی ُِ  ڵکیف تُ ذُ

شتصیه  پاشیعَ  کان، لُ شَ يَ لُ وس تٍ پاشاؾتىی پُ شچُ ُِ

ش ي ماؾی  يَ ش ي ظیىسَ يَ لُ شاي کصزوی پُ  کاوه، لُ گًوسَ

ی  ي  کع تًيوی زیاشزَ  م زیاشزَ ئُ.  ظشێثاش ذٍ واتًێصن

  تُ  کُ  یُ الياظاوُ  ي ذاڵُ ِايماڵی ي ِايؾێ ؾاشی، لُ

ي زلؿٍظی ظٌشتصی گًوس وكیىی کاوی   يَ ذٍزاچًيوُ

ت  تایثُ  ی زێ وكیه، تُ يَ يقیاشتًيوُ.   ؾاواوی پێًیؿتُ

ي   تًياشی غیىگُ  تییان، لُ ش پصؾایُ تُ  ؾت تُ اليان ي ُِ

چًيوی   يَ پیصَ  تی ي تُ وسامُ پاشێعیسا ي، ئُ  غیىگُ

ذكی،  تُ  يظی چیا، مػزَ وی ؾُ وجًمُ کاوی ئُ پصٌغَ

       ./ زاِاتًيی شييواکی کاوی ؾاواوُ
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صهبًيست كِ آى اًذيشِ ٍ ٍجذاى ثِ سشاًجبم خَد          

گزشت سبلي ديگش  اص     .  سسيذُ ٍ تثجيت گشتِ ثبشذ    

     ِ ی سجض اًذيشبى اًجوي سجض      كبس ٍ صحوت ثي ٍقف

چيب، آى چٌبى اهيذی سا دس دل ّوگبى جبی دادُ           

      ِ ای دس خَس   است كِ ثتَاى ساّکبسّبی تبصُ ٍ اًذيش

هيضاى ًيکي  .  هَقعيت ًَيي سا ثِ جبهعِ ثشبست داد      

. ّش ًْبدی، پٌذاس ًيک ٍ سفتبس كشدى آى است           

شک اًجوي سجض چيب اص آى هعذٍد ًْبدّبيي است          ثي

ّب سا ثِ عول تجذيل كِ ثب تکيِ ثش ايوبًش تَاًستِ ايذُ

ًوَدُ ٍ ثسيبس شجبعبًِ آى سا ثِ تشاصٍی ًقذ ٍ ًظش            

 .شْشًٍذاى ثسپبسد
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همبثلِ ثب   ّبي راُ ٍ  ػٌَاى  هؼضل سثبلِ ّبي ضْزي 

 .فبرسي  وزدي ٍ سثبى  دٍ   آى  ثِ

سبالة سريجبر  هٌشْي ثِ ًوبديي ثلَار  دبوسبسي  -12

 . سبالة گزدضگزي ي ٍ هحَعِ

،  سغح هؼبثز ضْز در  هشزي 7 دالوبرد   5ًصت  -13

سبالة سريجبر ثب هضبهيي ضزٍرر سويش ًگِ داضشي 

 .هحيظ ضْزي

هشزي ثب هضبهيي  10 ًصت دالوبردّبي -14

اصلي  سفزجگبُ ّبي ضزٍريز دبسذاضز عجيؼز در

رٍس اًس ثب   فزٍرديي 13ضْزسشبى ثِ هٌبسجز  

 . عجيؼز

سحز ػٌَاى   ّوبيطي يه رٍسُ  ثزگشاري -15

اي  ٍظيفِ سَسي،  آسص ثزاثز ّب درجٌگل اس  حفبظز

فزٌّگي، ٌّزي ضْزسشبى  هجشوغ هلي  در سبلي 

 . هزيَاى

ػبدي ًَثز  ي هجوغ ػوَهي ثزگشاري جلسِ -16

اٍل جْز سؼيي اػضبي ّيئز هذيزُ ثؼذ اس اخذ 

 . هجَس

آسص سَسي  هَرد ر ثزگشاري ًوبيطگبُ ػىس د -17

جٌگل ّبي ضْزسشبى هزيَاى ٍ فؼبليز اًجوي 

 . ايي هَرد سجش چيب در

آى ثِ  گشارش  وِ   اًشطبر دٍ ّفشِ ًبهِ  چيب-18

 .اخشصبر سَضيح دادُ خَاّذ ضذ

ثزگشاري جلسبسي ثب هٌبثغ عجيؼي، ضْزداري،  -19

هحيظ سيسز، در خصَظ هسبئل سيسز هحيغي 

 .  ضْزسشبى هزيَاى

حضَر فؼبل در جلسِ اي وِ  ثب حضَر  -20

آة،  هحيظ سيسز، هٌبثغ عجيؼي، اهَر ول هذيز

فزهبًذاري ٍ ثخطذاري ّبي ضْزسشبى هزيَاى ٍ 

فذايي اس داًطگبُ صٌؼشي اهيز وجيز  دوشز

ي ٍ ارائِ خصَظ هسبيل هزثَط ثِ سبالة سريجبر  در

 . هغبلت ٍ راّىبرّبي السم

سفزيحي اػضبي اًجوي،  سحميمبسي رٍي ديبدُ -21

 . سبالة سريجبر حبضيِ ي در

   لَس يلِفِ وَُ  وٌََّردي اػضبء اًجوي، ثِ-22

 . دبن َّاي  ي ثِ هٌبسجز ّفشِ

 .وَُ  هيزاجي  وٌََّردي اػضبء اًجوي، ثِ -23

 .وٌََّردي اػضبء اًجوي، ثِ هٌغمِ َّراهبى -24

اهبم ٍ هال   وَُ وٌََّردي اػضبء اًجوي، ثِ-25

 . لَثي

در ارسجبط ثب  ي سخصصي،  وويشِ ا سطىيل -26

سبالة سريجبر، ثب ارائِ راّىبرّبي السم، ثب   هؼضالر

ّوىبري اسبسيذ ٍ داًطجَيبى رضشِ ّبي هزثَط 

 .سحز ػٌَاى وويشِ ي ئبصيي

سيز ٍ هذرسِ  23سخٌزاًي دثسشبى  -27

 .راٌّوبيي ديطگبهبى ثِ هٌبسجز ّفشِ َّاي دبن

آهَسش هسبيل سيسز هحيغي ثِ هزثيبى  -28

 هْذوَدن ّب

درخز وبري ثلَار ٍرٍدي رٍسشبي ثِ ردُ رُ  -29

ضِ ٍ ثلَار ٍرٍدي رٍسشبي يِ ًگيجِ ٍ اعزاف 

رٍسشبي يِ ًگيجِ ثب حضَر دز ضَر رٍسشبييبى در 

 . 16/12/87سبريخ 

درخز وبري هيذاى هبهَسشب ثيسبراًي سب  -30

 . 22/12/87ٍرٍدي سريجبر در سبريخ 

دبن سبسي ثلَار سريجبر ٍ هحَعِ گزدضگزي  -31

 .29/12/87آى در سبريخ 

ٍسي  ضىِ ئِ» وٌََّردي اػضبي اًجوي ثِ  -32

 .4/1/88در سبريخ « ليه هِ

دخص ًبيلَى سثبلِ ٍ سزاوز، در هسيز   -33

رٍسشبّبي اعزاف سريجبر، اعزاف ثبسارچِ هزسي 

ثبضوبق ٍ سفزجگبُ ػوَهي رٍسشبي ثيلَ در سبريخ 

7/1/88 . 

ديذا وزدى ٍ جوغ آٍري سؼذاد سيبدي هَاد  -34

در وٌبر ... اًَاع سزلِ، فطفطِ ٍ : هحشزلِ اس لجيل

 .سبحل سريجبر

ديذا وزدى ٍ جوغ آٍري همبديز سيبدي لزظ  -35

ٍ آهذَل سبريخ گذضشِ ثزاي سَهيي ثبر در وٌبر 

سبحل سريجبر ٍ سحَيل ثِ ضجىِ ثْذاضز ٍ درهبى 

 . 7/2/87ضْزسشبى هزيَاى جْز اهحب در سبريخ 

وٌََّردي اػضبي اًجوي ثِ وَُ هيزاجي در  -36

 . 11/2/87سبريخ 

ػبدي ّفشگي  يجلسِ 46 ثزگشاري -37

 . 2/88/ 1 سبريخ ي فَق الؼبدُ سب  جلسِ 20ٍ 

ثزگشاري هجوغ ػوَهي دٍم در سبريخ  -38

28/2/88 . 

ًطيي حضَر هسشوز در رٍسشبّبي جٌگل -39

جْز آگبّي ًسجز ثِ آسص سَسي احشوبلي 

جٌگل ّب ٍ ضيَُ ّبي همبثلِ ثب آى در سبريخ 

10/3/88 . 

ّبي آهَسضي در هَرد چبح ٍ اًشطبر سزاوز -40

آسص سَسي جٌگل ّب در ثيي هزدم ضْز ٍ 

 . 10/4/88رٍسشبّبي ضْزسشبى هزيَاى در سبريخ 

ّب رٍسشبي سطىيل اويخ اعفبء حزيك در دُ -41

ّب  هزيَاى جْز همبثلِ ثب آسص سَسي جٌگل

4/4/88 . 
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١٘ك٢طيبٙ ػعيع ٝ كط١َٜ زٝؾز ثب ؾالٕ ٝ      

ًبٕ، اٗيسٝاضٕ ًن٠  آضظٝي ضٝظُبضي قبز ٝ ث٠

اي ٝهز ُنطاٛنونسضسنبٙ ضا ثن٠            چٜس ٓحظ٠

ذٞاٛسٙ ايٚ ٛب٠ٗ اذشنهنبل ز١نينس اُنط          

دؿٜسيسيس كج٢ب، اُط ١ٖ ث٠ ٗصاهنشنبٙ ذنٞـ      

ي اسنبهنز    ٛيبٗس قيك٠ ٗبقيٚ يب ٗـبظٟ يب دٜجطٟ

 !ضا ثب آٙ س٘يع ًٚ

ثيبٙ چٜيٚ ٗغٔجي زض حضنٞض ػنعينعاٙ،            

ظيطٟ ث٠ ًطٗبٙ ثطزٙ اؾز اٗب ثٜسٟ ث٠ ػنٜنٞاٙ   

كطزي ٗطيٞاٛي اظ ؾط زٓؿٞظي چٜيٚ اضهبٗني  

 .ُطزاٖٛضا ٗؿغٞض ٗي

١٘بٛغٞض ٠ً ٗؿشحضط ١ؿشيس ٜٗعِٓبٟ ثكنط         

زض ؾيط سٌبْٗ  زض ايٚ ج٢بٙ ث٠ ق٢نط ذنشنٖ      

ُطزيسٟ اؾز، ق٢ط ٗحْ ضقس اٛسيك٠ ٝ قؼٞض 

ثٞزٟ ٝ ظٛسُي ٗسضٙ ٝ ٗسٛي اٛؿب٢ٛب زض ق٢نط  

ق٢ط ١ٖ ػٔيطؿٖ  ٗكٌنالر  .   ٛ٘بيبٙ ُكش٠ اؾز

ذبل ذٞز ثيكشط ٗطزٕ ضا ٗؿحٞض ٝ ٗجنصٝة  

چٜيٚ ٜٗعٓي ثب سٞج٠ ثن٠  .   ذٞز ُطزاٛسٟ اؾز

سٜٞع كط١ِٜي ٝ ًظطر ٛيبظ١ب، هغؼبً ٛينبظٗنٜنس    

ُصقز، نجط، آُب١ي ٝ سجبزّ اكٌبض ٝ احشطإ 

ٗشوبثْ ٝ ضػبيز حوٞم زيِطاٙ ٝ نطف ٛنظنط   

١بي قرهي ث٠ ٛلغ ظٛسُي اظ ثؼضي ذٞاؾز

 .ج٘ؼي اؾز

 اٗب ٗطيٞاٙ
ٗحٔي ٠ً ٗب ثطاي ظٛسُي ج٘نؼني ذنٞز           

ايٖ، زضؾز اؾز ٠ً  هسٗز سبضيري ثطُعيسٟ

چٜساٛي ث٠ ٛبٕ ق٢ط ٛساقش٠ ٝ اظ ٛظط اؾشوطاض ٝ   

٢ٛبزي٠ٜ قسٙ كط١َٜ ق٢طٛكيٜي ١نٜنٞظ اّٝ     

ذظ اؾز، اٗب اظ ٛظط ػٖٔ ٝ ػبٖٓ دنطٝضي ثن٠     

زاضآؼٖٔ ٗك٢ٞض ٝ ٢ٗس سطثيز ٝ دنطٝضاٛنسٙ       

ي آ٢ٛنب سنب      ثعضٍ ٗطزاٛي ثٞزٟ ٠ً ٛبٕ آٝاظٟ

.                       هبٕ هنينبٗنز ٗنبٛنسُنبض ذنٞا١نس ثنٞز                 

 «ر ٠ً ضٟ ضٗبٙ ث٠ ذ٠»

ٗطيٞاٙ ثب ٝجٞز زضيبچ٠ ظيجبي ظضيجبض ٝ           

١بي ؾطث٠ كٔي ًكيسٟ ٝ عجيؼز ٝننق    ًٟٞ

اي ثبضيي ٝ دط دينچ  ٛبدصيط آٙ، ػٔيطؿٖ  جبزٟ

ٝ ذٖ ٝ قٔٞؽ، ق٘بض ظيبزي اظ زٝؾنشنساضاٙ     

ضا زض   (  زاذْ ٝ ذبضع ايطاٙ)سلطيح ٝ عجيؼز 

كهّٞ ٗرشٔق ػٔي آرهٞل ث٢بض ٝ سبثؿشنبٙ   

 .ث٠ ؾٞي ذٞز ٗي ًكبٛس

 ٗطا زٓجط ٗطيٞاٙ اؾز ١ط زٕ

 ضا ٜٗظط آٙ ًكس زاٗبٙ زّ

ٗحجٞة                چٞ زيسٕ ٝنْ ايٚ زٓساض 

١نب ضا    ١بي ذٞز ذٞة يب ثس ٝاهنؼنينز     ؾلطٛب٠ٗ

چِٞٛي سؼبْٗ ثب آ٢ٛب، ضػنبينز   .  ًٜٜسٗي  ٜٗؼٌؽ

حوٞم اٛؿبٛي آ٢ٛب، ػهجبٛيز ٝ ثكبـ ثنٞزٙ ٗنب،     

ٛحٟٞ ٗؼبقطر ٝ حطًبر ٝ ؾٌٜبر ذٞز ٗب ثب ١ٖ، 

ًيليز ٝ هي٘ز اجٜبؼ، ُصقز اظ ٜٗبكغ ٗنبزي  

ٝ ظٝز ُصض ذٞز ث٠ ٛلغ ٢ٗ٘بٙ،  ضػبيز هٞاٛيٚ ٝ 

ٗوطضار ضا١ٜ٘بيي ٝ ضاٜٛسُي، ضػبيز ث٢ساقز ٝ 

ُيطي سهٞض  ١ِ٘ي زض قٌْ...   س٘يعي ق٢ط ٝ ٝ ٝ

١ب ٗؤطط ٝ ًنبضؾنبظ   ٝ ثطزاقز آٛبٙ اظ ٗب ٗطيٞاٛي

 .  ذٞا١س ثٞز

ضػبيز حطٗز ٝ جبيِبٟ ايٚ ٢ٗ٘بٛبٙ ثنط               

١ِ٘بٙ الظٕ اؾز اٗب زٝ زؾش٠ اظ ١٘ك٢طيبٙ ثيكشط 

اظ ٠٘١ ٗي سٞاٜٛس زض ٛكبٙ زازٙ كط١َٜ نحيح 

: ٝ انّٞ اٛؿبٛي ٝ ٗسٛي ٗب ٛوف زاقش٠ ثنبقنٜنس     

زاضٙ اضجٜ٘س ٝ زٝٗني ضاٛنٜنسُنبٙ       اٝٓي ٗـبظٟ

 . ٗحشطٕ سبًؿي ق٢طي

ثطذٞضز نحيح ٝ ٗسٛي ثب ٢ٗ٘بٛبٙ اظ زٝ جن٢نز   

ٛكبٙ زازٙ ) اظ ٛظط ٗؼٜٞي:  ثطاي ٗب ؾٞزٜٗس اؾز

ٝ اظ ٛظنط  (   اي ٗسٛي ٝ اجش٘بػي اظ ٗطيٞاٙچ٢طٟ

جصة ؾطٗبي٠ ُصاضي ثيكنشنط اظ عنطف        ) ٗبزي 

زٝٓز ٝ ثرف ذهٞني، ضٝٛن ُطكنشنٚ ثنبظاض      

آيب سب ث٠ حبّ چٜينٚ  (   ) ًؿت ٝ ًبض ًٔي٠ انٜبف

كطم ٗطيٞاٙ ٝ :   ؾٞآي ضا اظ ذٞز دطؾيسٟ ايٖ ٠ً

 (ثب٠ٛ زض چيؿز؟

ًالٕ آذط اي٠ٌٜ، ثيبيس ثب ١ٖ، ثب ػعٗي        

جسي  ٝ جبٛب٠ٛ آؾشيٚ ١٘ز ٝ ٗطزاِٛني  

ضا ثبال ظزٟ ٝ زض حس ٝؾغ ٝ سنٞاٙ ذنٞز     

آٛچ٠ ضا زض سٞاٙ زاضيٖ زض عجن اذالل 

ُصاقش٠ ٝ ً٘ي اظ آٗنبّ ٝ آضظ١ٝنبي       

ذٞز ثٌب١يٖ، سب ػعيعاٙ ٢ٗ٘بٙ ثب ضمبيز 

ذبعط ٝ زّ ذٞـ اظ ايٜنجنب ضكنشن٠ ٝ         

١٘چٞٙ ؾليطي حويونز ُنٞ چن٢نطٟ         

هكِٜي اظ ٗطيٞاٙ ضا ثبظُٞ ٛن٘نبينٜنس ٝ       

 . ١بي ٗب ضا ٜٗؼٌؽ ًٜٜس ذٞثي

ثذط١يعز ذساٝٛس اظ ١طآؾيت                  

ٗطيٞاٙ ٗؿٌٚ ٛيٌبٙ ٝ ذٞثبٙ       

حسيض؛ آحؿٞزٝاليؿٞز                         

ًٜٖ چك٘بٙ ثسذٞاٟ ٝ حؿٞزاٙ      
 «کی ینه مامۆستا عه»

 ٗجسّ قس ثلهْ ٝ زضز ١جطاٙ 

ي هغت ٗساض اؾز                         ٗطيٞاٙ ٛوغ٠

 ٌٗبٙ ٝ جبيِبٟ ذبٙ ٝ ٗبٛبٙ 

ظ ضَٛ ٝ ثٞي جٟٔٞ ظضم ٝ ثطهف                

 چكٖ ذيطٟ، ٗكبٕ ٝزّ ١طاؾبٙ

 ظ زقز چٞٙ ث٢كشف ٗٚ چ٠ ُٞيٖ

 ٠ً آٛچ٠ ؾؼسي ُلش٠ زض ُٔؿشبٙ 

 « کی ینه مامۆستا عه »                              

ٗعيس ثط عجيؼز ظيجب ٝ هكَٜ ٗطيٞاٙ،        

ٝجٞز ٗطظ ثيٚ آ٘ٔٔي ثبقن٘نبم، احنساص      

١ب ٝ دبؾبغ١بي ٗجْٔ، ٝجنٞز ثنبظاض       ١شْ

اجٜبؼ ذبضجي ٝ ١٘جٞاضي ثب  اٝضاٗنبٙ،  

ػٞاْٗ ٗؤطط زيِطي زض جصة سنٞضيؿنز     

ػٞاْٗ ٗصًٞض  ثط زٝـ ٗنب  .   ثٞزٟ ٝ ١ؿز

١ب ٗؿنئنٞٓنينز      ١ب ٝ ٗطيٞاٙ ٛكيٚ ٗطيٞاٛي

ذغيطي ايجبز ٛ٘ٞزٟ ٠ً قنبٛن٠ ذنبٓني         

. ًطزٙ اظ ثبض چٜيٚ ٗؿئٞٓيشي ٗب ضا ٛكنبينس  

٢ٗ٘بٙ ٛٞاظي ًطز١ب ظثبٛعز ذبل ٝ ػنبٕ    

ثٞزٟ ٝ ٢ٗ٘بٙ زض كط١َٜ ٗب اظ جنبينِنبٟ      

اي ثطذٞضزاض ثٞزٟ اؾز، سب جبيي ٠ً  ٝيػٟ

سطيٚ ٗحنْ ذنٞاة، ثن٢نشنطينٚ           ٜٗبؾت

سطيٚ ؿنصا١نب ثن٠        ضذشرٞاة  ٝ ذٞق٘عٟ

ٗن٢ن٘نبٙ    .  ٢ٗ٘بٙ اذشهبل يبكنشن٠ اؾنز     

ػٔيطؿٖ آ٠ٌٛ چ٠ ًؿي ثٞزٟ ٝ اظ ًنجنب         

آٗسٟ، ١٘چٞٙ ػعيعي اظ ؾلط ثطُكشن٠ اظ    

اٝ اؾشوجبّ، دصيطاي ٝ ث٠ ث٢نشنطينٚ ٛنحنٞ        

اٗب ٝظيل٠ ٗنب  .   اٛسٌٗ٘ٚ اٝ ضا ثسضه٠ ٛ٘ٞزٟ

ث٠ ػٜٞاٙ ٗيعثبٙ زض ايٚ ٗونغنغ ظٗنبٛني       

چيؿز؟ اُط ضٝظا٠ٛ ِٛب١ي ًٜجٌبٝا٠ٛ ثن٠    

١بي زض حنبّ ػنجنٞض اظ            ق٘بضٟ ٗبقيٚ

١ننب ٝ يننب دننبضى قننسٟ زض            ذننيننبثننبٙ

١بي ؾغح قن٢نط ثنينبٛنساظينٖ،           دبضًيَٜ

ٗكرم ذٞا١س قس ٠ً سؼساز ظينبزي اظ      

١ب ث٠ ٢ٗ٘بٛبٛي سؼٔن زاضٛس ٠ً ث٠ ايٚ ٗبقيٚ

 . اٛسآٗسٟ(ٗطيٞاٙ)ي ٗب  ذب٠ٛ
 خێر بێی میوانی ئازیس یاخوا به

  وی پاییس هار یا شه ڕۆژی به
ٗؿٔ٘نًبً ١ن٘ن٠ اينٚ         !  ػعيعاٙ ١٘ك٢طيٖ    

٢ٗ٘بٛبٙ ُطاٛوسض ث٠ ههس ذطيس ٝ زاز ٝ       

اٛس، ث٠ٌٔ زض ٗيبٙ آٛن٢نب   ؾشس ث٠ ايٜجب ٛيبٗسٟ

ِٛبض اكطازي جبٗؼ٠ قٜبؼ، ٗحون ٝ ضٝظٛب٠ٗ

ٝجٞز زاضز ٠ً ثب ػيٜي اٛسيك٠ ٝ سحوينن،  

دبيٜس ٝ زض ٗٞقٌبكب٠ٛ ٗب ٝ كط١َٜ ٗب ضا ٗي

ٗٞضز ٗب هٖٔ كطؾبيي ذٞا١ٜس ٛ٘ٞز ٝ زض     
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جليل :  تريه سرودهاي ايراويان ـ گزارش و پژوهش                      اوستا ـ كهه      

دوستخىاه







 ی کوردی 0172گواڵنی ن  89اضزيج٢كز -ؾبّ زٕٝ/ ظيؿز ٗحيغي چيب -ي  ذجطيٝيػٟ ٛب٠ٗ 5 ی کوردی 0172گواڵنی ن  89اضزيج٢كز  -ؾبّ زٕٝ/ ظيؿز ٗحيغي چيب -ي  ذجطيٝيػٟ ٛب٠ٗ 8

 

١٘ك٢طيبٙ ػعيع ٝ كط١َٜ زٝؾز ثب ؾالٕ ٝ      

ًبٕ، اٗيسٝاضٕ ًن٠  آضظٝي ضٝظُبضي قبز ٝ ث٠

اي ٝهز ُنطاٛنونسضسنبٙ ضا ثن٠            چٜس ٓحظ٠

ذٞاٛسٙ ايٚ ٛب٠ٗ اذشنهنبل ز١نينس اُنط          

دؿٜسيسيس كج٢ب، اُط ١ٖ ث٠ ٗصاهنشنبٙ ذنٞـ      

ي اسنبهنز    ٛيبٗس قيك٠ ٗبقيٚ يب ٗـبظٟ يب دٜجطٟ

 !ضا ثب آٙ س٘يع ًٚ

ثيبٙ چٜيٚ ٗغٔجي زض حضنٞض ػنعينعاٙ،            

ظيطٟ ث٠ ًطٗبٙ ثطزٙ اؾز اٗب ثٜسٟ ث٠ ػنٜنٞاٙ   

كطزي ٗطيٞاٛي اظ ؾط زٓؿٞظي چٜيٚ اضهبٗني  

 .ُطزاٖٛضا ٗؿغٞض ٗي

١٘بٛغٞض ٠ً ٗؿشحضط ١ؿشيس ٜٗعِٓبٟ ثكنط         

زض ؾيط سٌبْٗ  زض ايٚ ج٢بٙ ث٠ ق٢نط ذنشنٖ      

ُطزيسٟ اؾز، ق٢ط ٗحْ ضقس اٛسيك٠ ٝ قؼٞض 

ثٞزٟ ٝ ظٛسُي ٗسضٙ ٝ ٗسٛي اٛؿب٢ٛب زض ق٢نط  

ق٢ط ١ٖ ػٔيطؿٖ  ٗكٌنالر  .   ٛ٘بيبٙ ُكش٠ اؾز

ذبل ذٞز ثيكشط ٗطزٕ ضا ٗؿحٞض ٝ ٗجنصٝة  

چٜيٚ ٜٗعٓي ثب سٞج٠ ثن٠  .   ذٞز ُطزاٛسٟ اؾز

سٜٞع كط١ِٜي ٝ ًظطر ٛيبظ١ب، هغؼبً ٛينبظٗنٜنس    

ُصقز، نجط، آُب١ي ٝ سجبزّ اكٌبض ٝ احشطإ 

ٗشوبثْ ٝ ضػبيز حوٞم زيِطاٙ ٝ نطف ٛنظنط   

١بي قرهي ث٠ ٛلغ ظٛسُي اظ ثؼضي ذٞاؾز

 .ج٘ؼي اؾز

 اٗب ٗطيٞاٙ
ٗحٔي ٠ً ٗب ثطاي ظٛسُي ج٘نؼني ذنٞز           

ايٖ، زضؾز اؾز ٠ً  هسٗز سبضيري ثطُعيسٟ

چٜساٛي ث٠ ٛبٕ ق٢ط ٛساقش٠ ٝ اظ ٛظط اؾشوطاض ٝ   

٢ٛبزي٠ٜ قسٙ كط١َٜ ق٢طٛكيٜي ١نٜنٞظ اّٝ     

ذظ اؾز، اٗب اظ ٛظط ػٖٔ ٝ ػبٖٓ دنطٝضي ثن٠     

زاضآؼٖٔ ٗك٢ٞض ٝ ٢ٗس سطثيز ٝ دنطٝضاٛنسٙ       

ي آ٢ٛنب سنب      ثعضٍ ٗطزاٛي ثٞزٟ ٠ً ٛبٕ آٝاظٟ

.                       هبٕ هنينبٗنز ٗنبٛنسُنبض ذنٞا١نس ثنٞز                 

 «ر ٠ً ضٟ ضٗبٙ ث٠ ذ٠»

ٗطيٞاٙ ثب ٝجٞز زضيبچ٠ ظيجبي ظضيجبض ٝ           

١بي ؾطث٠ كٔي ًكيسٟ ٝ عجيؼز ٝننق    ًٟٞ

اي ثبضيي ٝ دط دينچ  ٛبدصيط آٙ، ػٔيطؿٖ  جبزٟ

ٝ ذٖ ٝ قٔٞؽ، ق٘بض ظيبزي اظ زٝؾنشنساضاٙ     

ضا زض   (  زاذْ ٝ ذبضع ايطاٙ)سلطيح ٝ عجيؼز 

كهّٞ ٗرشٔق ػٔي آرهٞل ث٢بض ٝ سبثؿشنبٙ   

 .ث٠ ؾٞي ذٞز ٗي ًكبٛس

 ٗطا زٓجط ٗطيٞاٙ اؾز ١ط زٕ

 ضا ٜٗظط آٙ ًكس زاٗبٙ زّ

ٗحجٞة                چٞ زيسٕ ٝنْ ايٚ زٓساض 

١نب ضا    ١بي ذٞز ذٞة يب ثس ٝاهنؼنينز     ؾلطٛب٠ٗ

چِٞٛي سؼبْٗ ثب آ٢ٛب، ضػنبينز   .  ًٜٜسٗي  ٜٗؼٌؽ

حوٞم اٛؿبٛي آ٢ٛب، ػهجبٛيز ٝ ثكبـ ثنٞزٙ ٗنب،     

ٛحٟٞ ٗؼبقطر ٝ حطًبر ٝ ؾٌٜبر ذٞز ٗب ثب ١ٖ، 

ًيليز ٝ هي٘ز اجٜبؼ، ُصقز اظ ٜٗبكغ ٗنبزي  

ٝ ظٝز ُصض ذٞز ث٠ ٛلغ ٢ٗ٘بٙ،  ضػبيز هٞاٛيٚ ٝ 

ٗوطضار ضا١ٜ٘بيي ٝ ضاٜٛسُي، ضػبيز ث٢ساقز ٝ 

ُيطي سهٞض  ١ِ٘ي زض قٌْ...   س٘يعي ق٢ط ٝ ٝ ٝ

١ب ٗؤطط ٝ ًنبضؾنبظ   ٝ ثطزاقز آٛبٙ اظ ٗب ٗطيٞاٛي

 .  ذٞا١س ثٞز

ضػبيز حطٗز ٝ جبيِبٟ ايٚ ٢ٗ٘بٛبٙ ثنط               

١ِ٘بٙ الظٕ اؾز اٗب زٝ زؾش٠ اظ ١٘ك٢طيبٙ ثيكشط 

اظ ٠٘١ ٗي سٞاٜٛس زض ٛكبٙ زازٙ كط١َٜ نحيح 

: ٝ انّٞ اٛؿبٛي ٝ ٗسٛي ٗب ٛوف زاقش٠ ثنبقنٜنس     

زاضٙ اضجٜ٘س ٝ زٝٗني ضاٛنٜنسُنبٙ       اٝٓي ٗـبظٟ

 . ٗحشطٕ سبًؿي ق٢طي

ثطذٞضز نحيح ٝ ٗسٛي ثب ٢ٗ٘بٛبٙ اظ زٝ جن٢نز   

ٛكبٙ زازٙ ) اظ ٛظط ٗؼٜٞي:  ثطاي ٗب ؾٞزٜٗس اؾز

ٝ اظ ٛظنط  (   اي ٗسٛي ٝ اجش٘بػي اظ ٗطيٞاٙچ٢طٟ

جصة ؾطٗبي٠ ُصاضي ثيكنشنط اظ عنطف        ) ٗبزي 

زٝٓز ٝ ثرف ذهٞني، ضٝٛن ُطكنشنٚ ثنبظاض      

آيب سب ث٠ حبّ چٜينٚ  (   ) ًؿت ٝ ًبض ًٔي٠ انٜبف

كطم ٗطيٞاٙ ٝ :   ؾٞآي ضا اظ ذٞز دطؾيسٟ ايٖ ٠ً

 (ثب٠ٛ زض چيؿز؟

ًالٕ آذط اي٠ٌٜ، ثيبيس ثب ١ٖ، ثب ػعٗي        

جسي  ٝ جبٛب٠ٛ آؾشيٚ ١٘ز ٝ ٗطزاِٛني  

ضا ثبال ظزٟ ٝ زض حس ٝؾغ ٝ سنٞاٙ ذنٞز     

آٛچ٠ ضا زض سٞاٙ زاضيٖ زض عجن اذالل 

ُصاقش٠ ٝ ً٘ي اظ آٗنبّ ٝ آضظ١ٝنبي       

ذٞز ثٌب١يٖ، سب ػعيعاٙ ٢ٗ٘بٙ ثب ضمبيز 

ذبعط ٝ زّ ذٞـ اظ ايٜنجنب ضكنشن٠ ٝ         

١٘چٞٙ ؾليطي حويونز ُنٞ چن٢نطٟ         

هكِٜي اظ ٗطيٞاٙ ضا ثبظُٞ ٛن٘نبينٜنس ٝ       

 . ١بي ٗب ضا ٜٗؼٌؽ ًٜٜس ذٞثي

ثذط١يعز ذساٝٛس اظ ١طآؾيت                  

ٗطيٞاٙ ٗؿٌٚ ٛيٌبٙ ٝ ذٞثبٙ       

حسيض؛ آحؿٞزٝاليؿٞز                         

ًٜٖ چك٘بٙ ثسذٞاٟ ٝ حؿٞزاٙ      
 «کی ینه مامۆستا عه»

 ٗجسّ قس ثلهْ ٝ زضز ١جطاٙ 

ي هغت ٗساض اؾز                         ٗطيٞاٙ ٛوغ٠

 ٌٗبٙ ٝ جبيِبٟ ذبٙ ٝ ٗبٛبٙ 

ظ ضَٛ ٝ ثٞي جٟٔٞ ظضم ٝ ثطهف                

 چكٖ ذيطٟ، ٗكبٕ ٝزّ ١طاؾبٙ

 ظ زقز چٞٙ ث٢كشف ٗٚ چ٠ ُٞيٖ

 ٠ً آٛچ٠ ؾؼسي ُلش٠ زض ُٔؿشبٙ 

 « کی ینه مامۆستا عه »                              

ٗعيس ثط عجيؼز ظيجب ٝ هكَٜ ٗطيٞاٙ،        

ٝجٞز ٗطظ ثيٚ آ٘ٔٔي ثبقن٘نبم، احنساص      

١ب ٝ دبؾبغ١بي ٗجْٔ، ٝجنٞز ثنبظاض       ١شْ

اجٜبؼ ذبضجي ٝ ١٘جٞاضي ثب  اٝضاٗنبٙ،  

ػٞاْٗ ٗؤطط زيِطي زض جصة سنٞضيؿنز     

ػٞاْٗ ٗصًٞض  ثط زٝـ ٗنب  .   ثٞزٟ ٝ ١ؿز

١ب ٗؿنئنٞٓنينز      ١ب ٝ ٗطيٞاٙ ٛكيٚ ٗطيٞاٛي

ذغيطي ايجبز ٛ٘ٞزٟ ٠ً قنبٛن٠ ذنبٓني         

. ًطزٙ اظ ثبض چٜيٚ ٗؿئٞٓيشي ٗب ضا ٛكنبينس  

٢ٗ٘بٙ ٛٞاظي ًطز١ب ظثبٛعز ذبل ٝ ػنبٕ    

ثٞزٟ ٝ ٢ٗ٘بٙ زض كط١َٜ ٗب اظ جنبينِنبٟ      

اي ثطذٞضزاض ثٞزٟ اؾز، سب جبيي ٠ً  ٝيػٟ

سطيٚ ٗحنْ ذنٞاة، ثن٢نشنطينٚ           ٜٗبؾت

سطيٚ ؿنصا١نب ثن٠        ضذشرٞاة  ٝ ذٞق٘عٟ

ٗن٢ن٘نبٙ    .  ٢ٗ٘بٙ اذشهبل يبكنشن٠ اؾنز     

ػٔيطؿٖ آ٠ٌٛ چ٠ ًؿي ثٞزٟ ٝ اظ ًنجنب         

آٗسٟ، ١٘چٞٙ ػعيعي اظ ؾلط ثطُكشن٠ اظ    

اٝ اؾشوجبّ، دصيطاي ٝ ث٠ ث٢نشنطينٚ ٛنحنٞ        

اٗب ٝظيل٠ ٗنب  .   اٛسٌٗ٘ٚ اٝ ضا ثسضه٠ ٛ٘ٞزٟ

ث٠ ػٜٞاٙ ٗيعثبٙ زض ايٚ ٗونغنغ ظٗنبٛني       

چيؿز؟ اُط ضٝظا٠ٛ ِٛب١ي ًٜجٌبٝا٠ٛ ثن٠    

١بي زض حنبّ ػنجنٞض اظ            ق٘بضٟ ٗبقيٚ

١ننب ٝ يننب دننبضى قننسٟ زض            ذننيننبثننبٙ

١بي ؾغح قن٢نط ثنينبٛنساظينٖ،           دبضًيَٜ

ٗكرم ذٞا١س قس ٠ً سؼساز ظينبزي اظ      

١ب ث٠ ٢ٗ٘بٛبٛي سؼٔن زاضٛس ٠ً ث٠ ايٚ ٗبقيٚ

 . اٛسآٗسٟ(ٗطيٞاٙ)ي ٗب  ذب٠ٛ
 خێر بێی میوانی ئازیس یاخوا به

  وی پاییس هار یا شه ڕۆژی به
ٗؿٔ٘نًبً ١ن٘ن٠ اينٚ         !  ػعيعاٙ ١٘ك٢طيٖ    

٢ٗ٘بٛبٙ ُطاٛوسض ث٠ ههس ذطيس ٝ زاز ٝ       

اٛس، ث٠ٌٔ زض ٗيبٙ آٛن٢نب   ؾشس ث٠ ايٜجب ٛيبٗسٟ

ِٛبض اكطازي جبٗؼ٠ قٜبؼ، ٗحون ٝ ضٝظٛب٠ٗ

ٝجٞز زاضز ٠ً ثب ػيٜي اٛسيك٠ ٝ سحوينن،  

دبيٜس ٝ زض ٗٞقٌبكب٠ٛ ٗب ٝ كط١َٜ ٗب ضا ٗي

ٗٞضز ٗب هٖٔ كطؾبيي ذٞا١ٜس ٛ٘ٞز ٝ زض     
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يظ ي ذٍـ ئاي ي  ش ؾُ ؾُ  ي گًوسَ کاوی ؾاوان، ئُ

ک چايزێصی ظشێثاشی چاي  کُ يَ  شیًاوُ قتی مُ ی زَ يایُ ُِ

ظشا ي تاخ ي زاشؾتاوی چط ي  ي مُ  یان کێڵگُ وێً زَ  لُ قیه، 

کیلًمتصی ذٍشوكیىی  10  تُ يتًَ ي کُ  زشايَ  پطزا ئاتڵٍقُ

جێه ي  ی لێ ویكتُ ماڵُ تىُ 130شیًان ي،  قاشی مُ

تاکًيشی کاوی .   یُ ؼ زاویكتًيی ُِ کُ 750ی  وعیکُ

تفێ  شَ گًوسی زَ.   يَ شزٌقُ کاوی ؾُ کێًَ  تُ  ؾاوان، لکايَ

  غێص لُ اڵتی ي، وێ ي يلُ شٌغُِ  ؾحاب لُ یصاوگای ئُ ي ؾُ

  ظشێثاشی لُ  يَ تاقًيشیكُ  ي لُ  زایُ  م گًوسَ شٌغئايای ئُ

  يشاماوسا تُ ظاشی ُِ  قیًَ  کاوی ؾاوان، لُ.   ـ گصتًيَ تايَ

  ؾال پێؽ ئێؿتا، لُ 145ی  ي وعیکُ  ماوای کاویی ذاواوُ

زيي گًوسی   يش؛ کُ گُ ن زاویكتًاوی وًيڵًي ي يڵُ الیُ

ي   ؛ تاوُ ڵکاوێک لُ ٍِی ذُ  ي تُ  ت وصايَ ضَ میػييییه، تىُ

.  وسييَ ی ؾُ شَ پُ  يَ یؿُ کاوی زٌاڵـ، تێلًي ي يَ گًوسَ

شِات ي میػييی  ؾُ تی کاوی ؾاوان، تُ ی تایثُ قًێىگُ

زان ؾاڵ پێكتص  مان ي ؾُ تٍ زێص ظَ  ي گًوسَ ئُ

کاوی کاوی ؾاوان،  ی ذاوُ ش تایفُ ؾُ.   يَ ضێىێتُ گُ زَ

می  شزَ ؾُ  لُ  لی ذان، کُ ڵة عُ وايی کُ  تُ  ؾێک تًيَ کُ

  يَ یُ تاشَ  ت لُ يایُ ي زيي شَ  فكاشزا غیايَ وازش قای ئُ

،  ڵی ذاوُ ڵة عُ ي کُ ، گًایێ؛ ئُ م يتصايَ کُ یُ.   يتصايَ

  ضييؼ تًيَ ی گُ ڵکی وايچُ اڵت ي ذُ  ؾُ م زَ ؾێکی کُ کُ

ي  ئُ  کی ظیصَ  شیًان ي تُ مُ  تُ یكتًيَ يت گُ شێکُ  ي تُ

پكت   تُ يایُ م شَ ئُ.  ؾت ِێىايَ زَ ی يَ اڵتُ ؾُ مًي زَ ُِ

ي   ی ظٌشتص جێگای تطيایُ يَ اڵم ئُ تُ.   يَ تُ کصايَ شاؾت وُ

   ی پێ کصايَ، شیًاوسا متماوُ کاوی مُ شِاتُ ؾُ مێػيي ي تُ  لُ

  می وازش قازا، لُ شزَ ؾُ  لی ذان لُ ڵة عُ ؛ کُ کُ  یُ يَ ئُ

  ک لُ ش ٍِیُ ُِ  تێت ي تُ اڵت زَ ؾُ ن زَ کًشزؾتان، ذايَ

ی  وايچُ  کاتُ تێ ي شيي زَ وسی یاغی زَ تی وايَ حکًمُ

  يَ اڵتێکی تاـ تٍ ذٍی پێکُ ؾُ شیًان ي ِێع ي زَ مُ

وس؛ وازش  ک تٍ وايَ تصؾیُ مُ  ی واتێتُ يَ ش ئُ تُ  لُ.  وێت زَ

لی ذان  ڵة عُ کُ  م جٍشَ تُ.  ڵ واکات گُ  ضی لُ قا، قُ

ي  پكت، ئُ  کاوی پكت تُ تیجُ ي وُ  يَ شیًاوی ي وُ مُ  تێتُ زَ

ذٍمان   کُ  مُ شزَ م ؾُ ئُ  گاتُ پاشێعن، تا زَ زَ  اڵتُ ؾُ زَ

کاوی کاوی  ی ذاوُ ماڵُ کی تىُ شَ ی ؾُ قاذُ.  یثیىیه زَ

ز ؾازق ذان،  مُ لی ذان، محُ ڵة عُ ؛ کُ ؾاوان تصیتیه لُ

گ،  ش تُ وُ ؾکُ یه قًلی ذان، ئُ گ، حؿُ ظا تُ ز شَ مُ محُ

ي ذان،  مُ ، حُحمًي ذان مُلی ذان،  ، عُگ ش تُ یسَ حُ

.    واؾص ذان، ض ي  میػييی کاوی ؾاوان، لێًايلێًی قُ..... 

تێک   تٍ ومًيوُ؛.   ییُ ؾات ي ؾًيتمان ي ئاياشَ کاشَ

  قساشی لُ کاوسا، تُ تی قاجاضَ مُ ڵ حکُ گُ  ڵچًيویان لُ ُِ

ل ؾپی  گُ  ض لُ اڵن، قُ شزَ قیسی ئُ شزاش شَ قٍضقی ؾُ

  ض لُ ، قُ مُ حمًيزی وُ قید مُ  کان، پێكًاظی لُ شييؾُ

يشامان ي ؾًيتاوی کاوی ؾاوان ي  کاوی ُِ ڵ ذاوُ گُ

  يی ي زييتاشَ ِلُ تی پُ ض زغی حکًمُ ڵک، قُ یی ذُ ئاياشَ

.  یی ي ؾًيتاوی ئايایی ي ئاياشَ ضی کاوی  زيایه قُ........ 

حمًيز  حمًيز ذاوی کاوی ؾاوان ي مُ وێًان مُ  ؾاوان، لُ

  شمێىُ تُ چُ  ضی چێكتُ قُ  ي تُ  ذاوی زظڵی زا شييی زايَ

  زا کصايَ مُ شزَ ي ؾُ کاوی کاوی ؾاوان لُ تُ قُ زَ.   وايتاوگُ

کان  يشامیُ ُِ.   تًيَ می تصوجی تاقی ُِ شُِ ي تُ  ظَ شَ مُ  تُ

کاوی تصوجی کاوی ؾاوان  کێڵگُ  ضزا يیؿتًيیاوُ ي قُ لُ

مطٌ  ئُ  زیاشَ.  يتًين کُ ش وُ اڵم ؾُ ن، تُ زاگیص تکُ

شی ي گًوس  گُ شی ي تایفُ قایُ ضی عُ می قُ شزَ ؾُ

ش  ي، ُِ  شمێىُ چُ  ماحی زاگیص کصزوی چێكتُ ؾًيتان ي تُ

گٍضاوکاشی .   ش چًيَ ؾُ  تی تُ عیُ می ذان ي شَ ِا ؾیؿتُ يَ

ذاته تا ئیؿتا  اڵم مُ تُ.   شچاي شييی زايَ لێکی تُ گُ

ی تٍ مصٌڤی  شاوُ يَ ذتُ کاوی زویای وًێ، غیاوێکی تُ زیاشزَ

کان، زاتیه  ت زاویكتًاوی گًوسَ تایثُ  ، تُ م وايچُ ئُ

ٍِی   جێ ِێكتىی گًوس تُ  ی  تُ زیاشزَ.   کصزييَ وُ

کاوی   م زاِاتی، لُ تێکاشی ي کُ  ياوُ ک لُ جٍشايجٍش، یُ

  ماڵُ تىُ 00  جێ ِێكتىی ظٌشتص لُ  ٍِی تُ  تُ ؾاواوسا تًيَ

پێسايیؿتیُ .  ک مًي الیُ ُِ  تًيویان لُ  ضگىُ ي پُ  ي گًوسَ لُ

زی   ک تُ یُ مطٌی کاوی ؾاوان، تا شازَ کاوی ئُ  تایُ شَ ؾُ

کاوی زاتیه  پط ئايَ  کاویايَ  ی لُ يَ ئايی ذًاشزوُ.  ِاتًين

.  مًي مااڵن کصايَ کێكی ُِ  ، لًيل1360ُؾاڵی   ي لُ  تًيَ

  وس لُ ش چُ ي شێگاي تاوی، ُِ  جازَ........  ضٌی مااڵن  ئايَ

،  ی تاقتص مايَ کُ م ئايایی وێ، قیصتايَ ش زَ تا تُ  يَ شیًاوُ مُ

شی  کاوی تُ مًي گًوسَ م ُِ ش زَ تايی تُ ی قیصَ اڵم جازَ تُ

ک  ي يَ  ياي چاڵ ي چٍڵ تًيَ ڵکىصاي ي تُ ظشێثاش ُِ

شپصؾی  ؼ تُ ي، کُ  شیًان يێصاوُ کاوی قاشی مُ کٍاڵوُ

ي   مًي مااڵن کصايَ کێكی گاظ تٍ ُِ  اڵم لًيلُ تُ.   وییُ

  تُ  م اليَ، ت1353ُؾاڵی   لُ.   ویمان وییُ مُ گصفتی ؾًيتُ

شی،  شتاؾُ شقی ؾُ شق ي زيایی تُ ٍِی مًتًشی تُ

.  شقمان وییُ ی تُ کێكُ  ي ئیؿتُ  يامُ شزَ شٌقىایی مااڵن تُ

ؾاڵی   لُ.   مًي مااڵن زاتیىُ فًين تٍ ُِ لُ ِا تُ ش يَ ُِ

ي،   ظشايَ کاوی ؾاوان زامُ  لُ  میه ذًێىسوگُ کُ زا ی1306ُ

تًاشی   زا لُ م ئايایُ ڵکێکی ظٌش لُ وس ذُ ش چُ ُِ

،  ؾت ِێىايَ زَ  يتًيیی تاقیان تُ شکُ ياشی ؾُ ذًێىسَ

ی  شَ پُ  جێ ِێكتىی ذًێىسوگُ  ی تُ مطٌ شازَ اڵم ئُ تُ

تٍ .   يَ تُ خ تًيَ م تایُ ي ظاوؿت ي ذًێىسن کُ  وسييَ ؾُ

.  يَ تُ ڵگیصايَ ُِ#  شاِىمایی$وسی ی وايَ ذًێىسوگُ  ومًيوُ

وايتاوگتصیه  تصیه ي تُ يشَ کاوی ؾاوان، پێكتص گُ  زیاشَ

تًياشی   لُ.   وسی ئاییىی ئیؿالمی تێسا تًيَ ي وايَ  حًجصَ

ی  یاوُ  م گًوسَ ئُ  يَ زاذُ  تێساقتی ي پعقکی؛ تُ

وسێکی  وسی پعقکی ي ِیچ وايَ وسشيؾتی ي وايَ تُ

تًياشی   کاوی ؾاوان لُ.   شظقی تێسا وییُ وگی ي يَ شُِ فُ

يی ي  ٍِی کاوی ي ئاي ي ظَ  ڵساشی، تُ کكتًکاڵی ي ئاغَ

.  يَ قێتُ يَ وصذی لێ ئُ می تُ  شُِ ، تُ يَ ياشی ظٌش تاقُ لێصَ

کان،  زاوُ پُ ، لُ يێڵُ زاوُ:  ک کاوی يَ کكت ي کاڵیُ  مُ شُِ تُ

کاڵ ي تاخ ي  ضَ ،  ي، تُ قىُ چُ  مُ ی ُِ ماکٍ، میًَ تُ

تفێ،  شَ ڵ زيي زێی، وێ ي زَ گُ  ي لُ  یُ تێؿتاوی ظٌشی ُِ

شظی ذٍیسا  يَ  لُ  کاڵی وايچُ ضَ می تُ شُِ تُ"  50وعیک 

تًياشی   ، کاوی ؾاوان، لُ مُ ضای ئُ شَ ؾُ.  م زێىه شُِ تُ

  ذٍيَ  يتٍی تُ يتىی ئُ پاک ي ذايێىی وێً گًوس، پێكکُ

تٍ ؾاماوساوی   کُ یُ پصٌغَ  شحی ِازی کُ ي تُ  زیًَ وُ

ي تێساقتی کصزوی   کان ي پٍذتُ ي کٍاڵن ي ذاوًَ  کًيچُ

تیىا ؾاظی ي .    چًيَ وُ  شێًَ  کاوی ؾاوان تُ  کان، لُ ئايایُ

اڵتی  ؾُ پێی زَ  ی کٍن ي وًێ، تُ زي قێًَ  تُ  شَ ذاوًيتُ

م  ئُ  ی کُ يَ پێی ئُ  گكتی، تُ  الم تُ تُ.   گًوس وكیىُ

يَ؛ تٍ  مًي تًاشێکُ ُِ  مًاش لُ کی ُِ یُ وايچُ  ، لُ ئايایُ

،  ی ؾصيقتی شیاچُ تصیه ظَ يشَ گُ  ، وعیک تًيوی لُ ومًيوُ

یان  زَ  ی کُ يَ شیًان، یا ئُ قاشی مُ  وعیک تًيوی تُ

ظشا،  ي مُ  قت ي تاخ ي زاشؾتان ي کاوی ي کێڵگُ زَ

،  ک تًيکێکی شاظايَ ت يَ تًایُ ، زَ .....ي    ویًَ یان تُ يشَ زَ

.  يَ تُ يقایُ تسشَ  کاوی وايچُ شی گًوسَ ی تاجی ؾُ يێىُ  تُ

مان پێ کصز،  ک ئاماغَ يَ.   ظاویه يا وییُ ک زَ چی يَ  کُ

ي   وێًَ یان تُ م ئايایُ ڵ ي زاشؾتاوێکی چط ي چێپط، ئُ وگُ جُ

اڵم  تُ.  ن زَ يڵی پاشاؾتىی ئُ تاقی ُِ  ڵکیف تُ ذُ

شتصیه  پاشیعَ  کان، لُ شَ يَ لُ وس تٍ پاشاؾتىی پُ شچُ ُِ

ش ي ماؾی  يَ ش ي ظیىسَ يَ لُ شاي کصزوی پُ  کاوه، لُ گًوسَ

ی  ي  کع تًيوی زیاشزَ  م زیاشزَ ئُ.  ظشێثاش ذٍ واتًێصن

  تُ  کُ  یُ الياظاوُ  ي ذاڵُ ِايماڵی ي ِايؾێ ؾاشی، لُ

ي زلؿٍظی ظٌشتصی گًوس وكیىی کاوی   يَ ذٍزاچًيوُ

ت  تایثُ  ی زێ وكیه، تُ يَ يقیاشتًيوُ.   ؾاواوی پێًیؿتُ

ي   تًياشی غیىگُ  تییان، لُ ش پصؾایُ تُ  ؾت تُ اليان ي ُِ

چًيوی   يَ پیصَ  تی ي تُ وسامُ پاشێعیسا ي، ئُ  غیىگُ

ذكی،  تُ  يظی چیا، مػزَ وی ؾُ وجًمُ کاوی ئُ پصٌغَ

       ./ زاِاتًيی شييواکی کاوی ؾاواوُ
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سفزيحي اػضبي اًجوي،  سحميمبسي رٍي ديبدُ -21

 . سبالة سريجبر حبضيِ ي در

   لَس يلِفِ وَُ  وٌََّردي اػضبء اًجوي، ثِ-22

 . دبن َّاي  ي ثِ هٌبسجز ّفشِ

 .وَُ  هيزاجي  وٌََّردي اػضبء اًجوي، ثِ -23

 .وٌََّردي اػضبء اًجوي، ثِ هٌغمِ َّراهبى -24

اهبم ٍ هال   وَُ وٌََّردي اػضبء اًجوي، ثِ-25

 . لَثي

در ارسجبط ثب  ي سخصصي،  وويشِ ا سطىيل -26

سبالة سريجبر، ثب ارائِ راّىبرّبي السم، ثب   هؼضالر

ّوىبري اسبسيذ ٍ داًطجَيبى رضشِ ّبي هزثَط 

 .سحز ػٌَاى وويشِ ي ئبصيي

سيز ٍ هذرسِ  23سخٌزاًي دثسشبى  -27

 .راٌّوبيي ديطگبهبى ثِ هٌبسجز ّفشِ َّاي دبن

آهَسش هسبيل سيسز هحيغي ثِ هزثيبى  -28

 هْذوَدن ّب

درخز وبري ثلَار ٍرٍدي رٍسشبي ثِ ردُ رُ  -29

ضِ ٍ ثلَار ٍرٍدي رٍسشبي يِ ًگيجِ ٍ اعزاف 

رٍسشبي يِ ًگيجِ ثب حضَر دز ضَر رٍسشبييبى در 

 . 16/12/87سبريخ 

درخز وبري هيذاى هبهَسشب ثيسبراًي سب  -30

 . 22/12/87ٍرٍدي سريجبر در سبريخ 

دبن سبسي ثلَار سريجبر ٍ هحَعِ گزدضگزي  -31

 .29/12/87آى در سبريخ 

ٍسي  ضىِ ئِ» وٌََّردي اػضبي اًجوي ثِ  -32

 .4/1/88در سبريخ « ليه هِ

دخص ًبيلَى سثبلِ ٍ سزاوز، در هسيز   -33

رٍسشبّبي اعزاف سريجبر، اعزاف ثبسارچِ هزسي 

ثبضوبق ٍ سفزجگبُ ػوَهي رٍسشبي ثيلَ در سبريخ 

7/1/88 . 

ديذا وزدى ٍ جوغ آٍري سؼذاد سيبدي هَاد  -34

در وٌبر ... اًَاع سزلِ، فطفطِ ٍ : هحشزلِ اس لجيل

 .سبحل سريجبر

ديذا وزدى ٍ جوغ آٍري همبديز سيبدي لزظ  -35

ٍ آهذَل سبريخ گذضشِ ثزاي سَهيي ثبر در وٌبر 

سبحل سريجبر ٍ سحَيل ثِ ضجىِ ثْذاضز ٍ درهبى 

 . 7/2/87ضْزسشبى هزيَاى جْز اهحب در سبريخ 

وٌََّردي اػضبي اًجوي ثِ وَُ هيزاجي در  -36

 . 11/2/87سبريخ 

ػبدي ّفشگي  يجلسِ 46 ثزگشاري -37

 . 2/88/ 1 سبريخ ي فَق الؼبدُ سب  جلسِ 20ٍ 

ثزگشاري هجوغ ػوَهي دٍم در سبريخ  -38

28/2/88 . 

ًطيي حضَر هسشوز در رٍسشبّبي جٌگل -39

جْز آگبّي ًسجز ثِ آسص سَسي احشوبلي 

جٌگل ّب ٍ ضيَُ ّبي همبثلِ ثب آى در سبريخ 

10/3/88 . 

ّبي آهَسضي در هَرد چبح ٍ اًشطبر سزاوز -40

آسص سَسي جٌگل ّب در ثيي هزدم ضْز ٍ 

 . 10/4/88رٍسشبّبي ضْزسشبى هزيَاى در سبريخ 

ّب رٍسشبي سطىيل اويخ اعفبء حزيك در دُ -41

ّب  هزيَاى جْز همبثلِ ثب آسص سَسي جٌگل

4/4/88 . 
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 جۆالنه
ُعاضـ ٜٗبثغ ٗحٔي اظ آ٘ٞر ٛيع اظ ٗطٍ يني     

                 دنٔنٜنَ ثنبٓنؾ زض ٗنٜنغنون٠ آن٘نٞر                                                            هالزٟ 

١ٜٞظ ٗؿنئنٞالٙ     .  ز١س سٞؾظ قٌبضچيبٙ ذجط ٗي ،

ظيؿز ايٚ ذجط ضا ث٠ نٞضر  ٗحٔي حلبظز ٗحيظ

زذنشنط زض      اظ ق٢طؾشبٙ دْ.  اٛس ضؾ٘ي سبييس ٌٛطزٟ

اؾشبٙ ٓطؾشبٙ ٛيع اظ سهبزف ٝ ٗطٍ يني هنالزٟ     

يني  .  ضٝظ ُصقش٠ ذجط زازٟ اؾنز      20دَٜٔ زض 

هالزٟ دَٜٔ زيِط ٛيع زض ٜٗغو٠ ؾذيسزقز اؾنشنبٙ   

١٘چٜنينٚ   .  ٓطؾشبٙ ثط اطط سهبزف ًكش٠ قسٟ اؾز

زض ٗبٟ ُصقش٠، اذجبضي اظ ديسا قسٙ القن٠ يني     

هالزٟ دَٜٔ ٛط ضٝي ضيْ هغبض زض ٜٗنغنون٠ زضٝز      

الق٠ يي دَٜٔ ٛيع زض ق٢طؾنشنبٙ   .  ٜٗشكط قسٟ ثٞز

ثبثْ ديسا قسٟ ثٞز ٠ً ثط اطط سهبزف ثب ذٞزض١ٝبي 

ث٠ ايٚ سطسيت سنٜن٢نب ثنب         .  ػجٞضي ًكش٠ قسٟ ثٞز

، زؾز ًٖ ١نلنز     1389ضٝظ اظ ؾبّ  55ُصقز 

هالزٟ دَٜٔ زض ٜٗبعن ٗرشٔق ايطاٙ ثن٠ زالينْ       

ايٚ زض حبٓي اؾنز ًن٠       .  اٛس ٗرشٔق اظ ثيٚ ضكش٠

َ   »ػٜٞاٙ ؾنبّ       1389ؾبّ  ضا ينسى     «دنٔنٜن

 .ًكس ٗي

هنالزٟ     900سنب     600ج٘ؼيز دَٜٔ زض ايطاٙ ثيٚ 

اؾز ٠ً سوطيجبً زض س٘بٗي ٜٗبعن ايطاٙ دنطاًنٜنسٟ    

ثب ايٚ ٝجٞز ٝ ث٠ ضؿٖ اٛنشنكنبض چنٜنينٚ           . ١ؿشٜس

ظيؿنز   ١بيي، ١ٜٞظ ؾبظٗبٙ حلبظز ٗحيظ ُعاضـ

اي ٜٗؿجٖ ثطاي حلبظز اظ دَٜٔ زض ًكنٞض   ثطٛب٠ٗ

  .ثطُعاض ٌٛطزٟ اؾز

 “ثِ سدی سپي” پبكسبصی سٍستبی 

زاٛف آٗٞظاٙ زثؿشبٙ ضٝؾشبي     89/2/19سبضيد زض 

حيغي ث٠   ضزي ث٠  ٗ ٝ  ظيؿز ؾذي زض يي اهسٕا ظيجب

١٘طاٟ ٗطًع ث٢ساقشي زضٗبٛي ضٝؾشب ٝ  آهبي       

ؾبٛبٛي ًبضقٜبؼ ث٢ساقز ٝ آهبي ج٘بّ كيضي   ًبٛي

ٗؼٖٔ ٗسضؾ٠، اهسإ ث٠ دبًؿبظي ضٝؾشب ٝ ٗسضؾ٠ 

اٛج٘ٚ ؾجع چيب م٘ٚ سوسيط اظ اهسإ ايٚ  . ٛ٘ٞزٛس

ػعيعاٙ، اٗيسٝاض اؾز زض ؾبيط ضٝؾشب١ب ٛيع ايٚ ٠ُٛٞ  

اهساٗبر اجطا قٞز  ٝ ضٝظ ثطٝظ قب١س  آثبزي ٝ  

     ..                              س٘يعي س٘بٗي ضٝؾشب١ب ثبقيٖ

                                                      

تقذيش ٍتشکش هذيش كل هٌبثع طجيعي   

  اصًششيِ چيب
ث٠ زٛجبّ اٛؼٌبؼ اذجبض ٗطثٞط ث٠ سرطيت ١بي 

نٞضر ُطكش٠ سٞؾظ ظٗيٚ ذٞاضاٙ زض ٝينػٟ    

ٛب٠ٗ چيب، ث٠ ٝيػٟ دي ُيطي ٝ اٛؼٌبؼ اذنجنبض     

ٗطثٞط ث٠ سرطيت ١بي نٞضر ُطكش٠ زض سنذن٠   

ثبظضُبٙ، ٗسيط ًْ ٜٗبثغ عنجنينؼني اؾنشنبٙ         

ًطزؾشبٙ ٛب٠ٗ اي سكٌط آٗيع ثسيٚ ٗضن٘نٞٙ     

.                                                                                                                    ثننطاي ٛكننطينن٠ چننيننب اضؾننبّ ٛنن٘ننٞزٛننس         

م٘ٚ سوسيط ٝسكٌط اظ آٙ سكٌنْ ٗنحنشنطٕ       :  

ٝيػٛب٠ٗ چينب زض     2ذهٞنب زض ُعاضـ نلح٠ 

ضاثغ٠ ثب ٗٞمٞع ٜٗبثغ عجيؼي ٝحطل ٝع٘نغ  

ٗشجبٝظيٚ ث٠ ثيز آ٘بّ ٝ ج٢ِٜٔبي ١٘نينكن٠    

ؾطؾجعاؾشبٙ ٝ ث٠ ذهٞل ق٢طؾشبٙ ٗنطينٞاٙ   

ٗجٜي ثط سؼسي اكطاز ؾٞز جٞ زض سرطيت سنذن٠   

  ثبظضُبٙ ٝ ؾبيط ٛوبط آٙ ق٢طؾشبٙ ث٠ اؾشحضبض

ضؾبٛس ايٚ ازاضٟ ًْ ثط ٗجٜبي ٓعٕٝ سؼبْٗ ٝ  ٗي

١ٌ٘بضي ٗبثيٚ ٢ٛبز١بي شيطثظ زٝٓشي ٝ سكٌْ 

١بي ٗطزٕ ٢ٛبز ٝ ث٠ ٜٗظٞض جُٔٞيطي اظ اينٚ  

هجيْ حطًبر ثب سٞج٠ ث٠ ٝؾؼز اضامي ٜٗبثنغ  

ٗٔي ٝج٢ِٜٔبي ثٌط آٙ ق٢طؾشبٙ آٗبزُي ١نط  

٠ُٛٞ ١ٌ٘بضي ٝضؾيسُي ث٠ ُعاضقبر ٝانٔن٠  

 .                                                                            ضا زاضز

 ٗسيط ًْ ٜٗبثغ عجيؼي ٝ آثريع زاضي اؾشبٙ ًطزؾشبٙ –سٞكيوي 

تبًکشّبی ًفت كش ٍحبدثِ ای ديگش               

زض چٜس ضٝظ ُصقش٠ زٝ سبٌٛط ٛلشٌف  زض 

طيٞٙا  ٛعزيٌي ؾ٠ ضاٟ ثطزٟ  ٗ ؿيط  ٗ ضق٠ ٝاهغ زض

ايٚ   ٗطظ ثبق٘بخ ثب١ٖ ثطذٞضز ًطزٛس؛–

سهبزف ١ٜٞٓبى ٜٗجط ث٠ ًكش٠ قسٙ ضاٜٛسٟ 

ُبٙ ١ط زٝ ٗبقيٚ ٝ ١٘چٜيٚ درف ٛلز زض 

قبيبٙ شًط اؾز سطزز ثيف .ٗحيظ ظيؿز قس

اظ حس ايٚ سبٌٛط١ب ػالٟٝ ثط ظيب٢ٛبي ظيؿز 

–ٗحيغي جبزٟ دطذغط ٝ دطديچ ٝذٖ ٗطيٞاٙ 

    . .                 ؾٜٜسع ضا ٛباٗٚ سط ٛ٘ٞزٟ اؾز
                                      

 كشتبس ثچِ  گشگْب
زض دي ُعاضقبر ضؾيسٟ ث٠ زكشط اٛج٘ٚ ؾجع 

چيب ثب ذجط قسيٖ ٠ً ١لش٠ ُصقش٠ زض ضٝؾشبي 

١ٔيعآثبز ٝاهغ زض ٜٗغو٠ ًٞٗبؾي چٜس ٛلط       

اظ اكطاز ٛبآُبٟ زض يي حطًز كجيغ اهسإ ثن٠  

ثچ٠ ُطٍ اظ يني دنطسنِنبٟ           6دطر ًطزٙ  

ضٝؾشنب١نب   ايٚ زض حبٓيؿز ٠ً ٗطزٗبٙ .  ٛ٘ٞزٛس

 .ٗؼ٘ٞال  حبٗي ٗحيظ ظيؿز ٝ حيٞاٛبر ١ؿشٜس

 اٍساهبى ٍ ثبص ّن حشكت صيست هحيطي
زض دي ُعاضقبر ضؾيسٟ ث٠ زكشط اٛج٘ٚ ؾجع چيب 

ج٘ؼي اظ زاٛف آٗٞظاٙ ضٝؾشبي ً٘ب٠ٓ ث٠ 

١٘طاٟ ز١يبض ضٝؾشب زض يي حطًز ظيؿز 

قبيبٙ . ٗحيغي اهسإ ث٠ دبًؿبظي ضٝؾشب ٛ٘ٞزٛس

شًط اؾز ايٚ حطًبر ظيؿز ٗحيغي زض اًظط 

ضٝؾشب١بي اٝضاٗبٙ قبيغ قسٟ ٝ هسٗي ثؿيبض 

ٗظجز زض حلبظز اظ ٗحيظ ظيؿز ثك٘بض       

١٘چٜيٚ اظ عطين يٌي اظ اػضبي . ضٝز ٗي

اٛج٘ٚ ثبذجط قسيٖ ٠ً زض ضٝظ ج٘ؼ٠ ٗٞضخ  

اي اظٗطزٕ ثب زيسٙ ظثب٠ٓ ١بي  ػس89/2/17ٟ

ُطزقِبٟ اٝضاٗبٙ ثهٞضر ذٞز جٞـ اهسإ ث٠ 

١بي ُطزقِبٟ  ج٘غ آٝضي ٝ دبًؿبظي  ظثب٠ٓ

.                         .                       اٛس ٛ٘ٞزٟ

                         

پلٌگ اص اثتذای  8سبل پلٌگ ٍ  هشگ  

  اهسبل دس ايشاى

زض حبٓي ٠ً ١ٞقَٜ ميبيي، ٗكبٝض ؾبظٗبٙ 

ظيؿز زض اٗٞض حيبر ٝحف اظ  حلبظز ٗحيظ

ٝمؼيز ظيؿشي ذٞة ٝ ث٠ زٝض اظ ِٛطاٛي 

١بي  ُٞيس، ُعاضـ دَٜٔ زض ايطاٙ ؾرٚ ٗي

ضؾ٘ي ٝ ؿيطضؾ٘ي ث٠ زؾز آٗسٟ ٛكبٙ 

سب ًٜٞٙ زؾز   89ز١س ٠ً اظ اثشساي ؾبّ  ٗي

ًٖ ١لز هالزٟ دَٜٔ ثط اطط ػٞاْٗ اٛؿبٛي 

چٞٙ قٌبض ٝ سهبزف ثب ذٞزض١ٝب ًكش٠ 

١بي ٗطزٗي اظ ٗطٍ يي  ُعاضـ. اٛس قسٟ

هالزٟ دَٜٔ ٛط ثبٓؾ ثط اطط سهبزف ثب 

ذٞزض١ٝبي ػجٞضي زض ٗحٞض كيطٝظًٟٞ 

اظ ؾٞي زيِط، ٝة ؾبيز . حٌبيز زاضز

ظيؿز ٛيع اظ   ضؾ٘ي ؾبظٗبٙ حلبظز ٗحيظ

ثط   ،ٗطٍ يي يي هالزٟ دَٜٔ زض سطثز جبٕ

.                    اطط قٔيي ٠ُٓٞٔ ذجط زازٟ اؾز 

                    

 “کتک ي مكک” 
 

  تىُ  شٌغان؛ کًتًيپط مكکێک لُ  ؾااڵن، شٌغێ لُ  ؾاڵێ لُ

يالی  م ال ي ئُ یصی ئُ ذتێک ؾُ وُ.  يت ش کُ زَ ک، يَ یُ جٍگُ

. ش زاڵوی زیت تُ  کی ذٍـ ي ظٌش جًان ي لُ ذٍی کصز، ذاوًيیُ

تًي؛ فصت، ذٍی کصز  ؼ زیاش وُ ِیچکُ  ش کُ ُِ.   يَ مایُ  تٍؾُ  لُ

ی  يَ ئُ  کُ.  قت ُِ ک تُ ک تًي يَ شایُ ذاوًيی چی؛ ؾُ.  غييشا  تُ

کاوی  مًي ئێف ي ئاظاشَ ش زڵی زا ِێىا ي ُِ ؾُ  ؾتی تُ زی، زَ

ی  ئُ”:  ڵ تطی ي يتی ي ئاؾمان ُِ شَ شی تُ ؾُ.   يَ ؾاضێػ تًيوُ

ز  ؾُ  کت زايَ یُ  چیه؛ تُ  يَ ي ئُ  چٍوُ  مُ ئُ  ظن؛ شی مُ شيَ زازپُ

ش حاڵ،  ُِ  تُ.  “ذیه  ی واوی جٍ لُ زَ کێ ئُ یُ  واظی قیصیه؛ تُ

يام قتی  شزَ ش کٍگای ذێصا ي، تُ ؾُ  تثًي تُ ي ، کُ  کُ مكکُ

يتص ي ززان ي چىگٍڵ  ڵُ زيای شٌغ قُ  ذًاشز ي شٌغ لُ ذٍقی ئُ

 .تًي ضیًتص زَ شپُ زَ  تیػتص ي ؾیىُ

م ي  ياشی کُ ن ماڵ ئاؾُ ک، ذايَ یُ شاتصز ي شاتصز، زيای مايَ

کاویف تٍن ي  ی لێ ئاقکصا تًي، ته کیؿُ ماوُ کًيضی ته ُِ

:  يت ي يیصَ  يتُ ن ماڵ کُ ذايَ}.  زیاش تًي  ی پێًَ ی مكکُ شامُ تُ

.... ِااااا ئُ.  “چی تێت؟!   تُ کُ شَ م ذێص ي تُ کثیصی ئُ تێ تُ ئُ”

. ک ضَ ڵًێىکی گُ ش ظتڵسان ي ؾُ يش ي تُ ش تٍ زَ ک ؾُ یُ

کٍڵ،   لُ  کتک.  ڵ تػاشز تًيی ُِ  ذٍيَ  کی تٍظێ تُ یُ لُ پكیُ

ش ي تػ لێ ِاتًي، ؾمێڵ  ی چی؛ ؾُ پكیلُ.  { يَ ضایُ ي ماڵ گُ شَ تُ

ش ي  ؾُ.   ضک زٌضاي ی واي گُ پكیلُ  ضَ قُ  فف، کلک ي گًێی لُ

ن  ذايَ.  تاشی تی لێ ئُ قی ي تصؾییُ گًێالکی، زامايی ي شٌغ شَ

 . گٍقتێکی تاقی زاپێ  مُ مًي قتێ غَ پێف ُِ  ماڵ لُ

ی  يَ ئُ.  ؾت تًي شمُ زٍِـ ي ؾُ ، مُ يَ پكی تٍظێ تًيغایُ

  شامات ي چاکی گٍقت، لُ ش کُ ؾُ  ڵ ي چیصٌکی لُ تُ قێعص ي مُ

. ی مُ معَ ظَ  يتُ ي کُ  يَ تیصی ِاتُ تاي ي تاپیصاوی تیؿتثًي، يَ

ش ذٍی  تُ ي، ٍِقی يَ  يَ م ي پلی لؿتُ زَ  ی کُ يَ زيای ئُ

  یكت کُ تێگُ.  ن ماڵی لی ئاقکصا تًي ؾتی ذايَ تُ ، مُ يَ ِاتُ

مكک   يی تٍ شايَ ِێعی ئُ  غوٍی تُ شتاب چايی تیػ ي ئُ ئُ

کتک تێ .  تیؿت  ي وعیکاوُ واکاي تٍوی مكکی لُ  لُ.   کُ شَ گُ

  تا لُ  يَ ؾًيضاوسیُ  وسَ يَ ئُ.  يت زيای مكک کُ مان يَ ئُ

ی  يَ ڵُ قُ  ي مكکُ ئُ  ش کُ ُِ.  زاي  ذؿتیُ  ؾتًيی چێكتراوُ پُ

ت ي  اڵم غیصَ تُ!.  شچێت ماتًي شٌحی زَ ی وُ وسَ يَ زی، ئُ

  ی کصزَ تێکی قێصاوُ ڵمُ ُِ!  جٍـ  یی، ِێىایُ فی پكیلُ شَ قُ

غێص   مكک لُ.  ؾتی پێ کصز مان زَ ضێکی تی ئُ ش مكک ي قُ ؾُ

ِات  ض تا زَ ج؛ قُ چُ  شاؾت ي کتک لُ  ش، مكک لُ ؾُ  ي کتک لُ

يی  ظَ ، مكکی لُ وجام پكیلُ ش ئُ ؾُ.  تًي شمتص ئُ شمتص ي گُ گُ

. شظیسا زا عُ  تُ  يَ ياي ِێعیُ تُ  ش چىگ ي تُ ؾُ  ڵ تطی ي گصتیُ ُِ

 .  شظَ لُ  ی ِايشزَ کُ ی مكک ذاوًيَ ظشمُ

يايی  تُ  تُ  مايَ ي ظٌشی وُ  ی زٌضاوسييَ کُ ضَ ظاوی قُ  مكک کُ

شييی .  يڵی ذٍ شظگاش کصزن کثیص ي ُِ تُ  يتُ وا تثێ، کُ يت ي فُ فُ

  ی يَ زيای ئُ  ظاوی کُ ئُ!   ی تێچاشَ ئُ:  کتک ي يتی  کصزَ

وگ، تٍیف  ک زشَ یُ ت، تێ چصکُ کُ شتاتُ مىت ذًاشز، ئُ

ی  يَ ، ماوُ ؛ تاـ تعاوُ يایُ  کُ!   يَ؟ کاتُ کٍڵی ذٍی زَ  لُ

. کات ش ئُ قا ي تًيوی تٍـ مؿٍگُ زا، تُ م ذاوًيَ مه لُ

  مه تاقتصي ذٍقتص لُ  ڵکًي، لُ ک مه، تُ تًاوی يَ تٍـ ئُ

 . “یت تثُ  ِصَ تُ  شا، م ؾُ ی ئُ يَ ذًاشزن ي ذًاشزوُ

ی مكکی تیؿت،  وصذاوُ  تُ  ي تیص تیػی ي يتُ ئُ  کتک کُ

می  شزَ شاما ي، ؾُ  غیصاوُ  کثیصَ ي تُ ؾتی شاگصت ي، لُ زَ

ش زیًاشی  ی ؾُ پكێلُ  ضَ شی ي قُ قی ي ؾًاڵکُ شٌغ شَ

،  ، پكیلُ لێک يت ي يیصَ زيای گُ.   يَ تیص ِاتُ مااڵوی، يَ

ش  ؾُ  لُ  وجُ پُ  زا تیىی کُ يَ ش زيي الی، لُ ؾًيزی ُِ

  ی، تا زویا زویایُ شتُ ي قُ اڵم تُ تُ.  ؾیىگی مكک التات

: یاوێ.  تێت  زا قاشايَ یه مكک ي پكیلُ ماتُ  لُ  ي وّێىیُ ئُ

يێت ي  زيای مكک کُ کاوسا، يَ ش چاي مصٌڤُ تُ  کتک لُ”

  تی، لُ ما زٌؾتایُ ؾت پكی گًشیعان؛ ئُ زَ  مكکیف لُ

  جاش وُ.  يتص تێت يام ي پتُ شزَ ش تُ ش زيي ال ُِ ش قاظاوی ُِ تُ

  ی مكکێکی گصت، کتک لُ ذُ ل یُ جُ ئُ  جاشێکیف، کُ

  شمی تێ گیاوی تُ ن ماڵ، تٍ ذٍقیصیىی، تُ ش چاي ذايَ تُ

جێ   شکی ذٍی تُ ئُ   تا يا تىًێىێت کُ.  قێىێت ززاوی شايَ

ي ذًا لێ  ياظقی شٌحی ئُ مان کاتسا وُ ُِ  ي؛ لُ  ِێىايَ

ماڵ ي مايای   م جٍشَ ڵێ تُ تُ.  “!ی کصزتێ ذٍـ تًيَ

ي ذًاوی مكک   ضگُ يَ یاوی شمثاظێه ي لُ مُ  مصٌڤ، تًي تُ

تػیه ي   يَ ذێص ي ذٍقی پێکُ  ، تُ تایُ تا ُِ ، تا ُِ ي پكیلُ

 .شایثًێصن

  ی الیه گۆرانی و الیه”

 “وری زرێبار کانی ده قورباقه
  م کهُ کهُ ئُ  ي مىسااڵوُ ؾاڵي لُ

“ چهیها” ی  ی جهٍالوهُ ضَ الپُ

ي  تٍ ئاگهازاشی ئهُ.   يَ ذًێىىُ ئُ

شی ظشێثهاش  ڤُ زَ  ی يا لُ مىسااڵوُ

يشی  مىسااڵوهی زَ  زييشن؛ ئیمُ

  ِهاشزا تهُ شظی تُ يَ  ظشێثاش، لُ

مهًي  ی زيي مهاوهگ، ِهُ مايَ

ياقهی   ياقُ  يێک گًێمان لُ قُ

  ، کُ يشی ظشێثاشَ کاوی زَ قًشتاقُ

  جاشێک، ياقهُ  مًي تُ ُِ  ياوُ قُ

شیهًان،  قتی مُ ن ي زَ کُ ياق ئُ

شاؾهتهی   تُ.   يَ وُ کُ زان ئُ ئايَ

ڵێی گٍشاوی  یان، ئُ ياقُ  ي ياقُ ئُ

تٍ مهىهسااڵن، تها   ن الیُ ي الیُ

 !.يێت يیان لێ تکُ يان ذُ ئُ
 “ ئاوایی کانی سپیکه  فی، له نه ئااڵ موسه”      
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 ،ذٞـ آة ٝ ١ٞاي ٗطيٞاٙ ؾلط ًنٜني   ٜٗغو٠اُط ث٠ 

ظيجبيي ١بي ٜٗحهط ث٠ كطز ٝ ذبضم آؼنبزٟ ي اينٚ       

اٗنب  .  ١ط آزٗي ضا ث٠ قِلنشني ٝا ٗني زاضز         ، ٜٗغو٠ 

اكؿٞؼ ٠ً ؾبًٜبٙ ايٚ ث٢كز ظٗيٜي،  ث٢كز ذٞز ضا   

ث٠ ث٢بيي  اٛسى كطٝذش٠ ٝ ٢١ًٞب، ج٢ِٜٔب ٝ ضٝزذبٛن٠  

١بي ظالٓي ٠ً اظ زّ ًٟٞ جبضي اٛس ضا ج٢ز ثن٢نطٟ   

ثطزاضي ١بي ٗؼبزٙ ٠ً ٢ٗ٘شطيٚ آ٢ٛب ٗؼبزٙ ؾنٜنَ     

ث٠ ٛنظنط ٗني      .  الق٠، قٚ ٝ ٗبؾ٠ اٛس سرطيت ٗي ًٜٜس

ضؾس ٠ً ٗؼبزٛي ٠ً زض ايٚ ٜٗغو٠ اؾشرطاع ٗي قٞٛس 

ًبضقٜبؾي ١بي الظٕ ج٢ز آٓٞزُي ١نبي ظيؿنز       

ٗحيغي اٛجبٕ ٛكسٟ ثبقس اُط ث٠ سنؼنسازي اظ اينٚ          

ٗؼبزٙ ِٛبٟ ًٜيس ٗي ك٢٘يس ٠ً جبيي ٗظْ ُبضاٙ آينب  

ُبضُبٟ ؾَٜ قٌٚ ٝ ًبضذب٠ٛ  5ٝاهؼب ظطكيز ثيف اظ 

آؾلبٓز ضا زاضز آيب ١يچ كٌط ًطزٟ اٛس ٗيعاٙ ُنْ ٝ    

الي ٝاضز قسٟ ث٠ ايٚ ضٝزذب٠ٛ جساي اظ ٗنبينؼنبر        

زيِطي ٛظيط ضٝؿٚ ؾٞذش٠ ٝ يب ُبظٝئيْ سب چ٠ اٛنساظٟ  

ث٠ حيٞاٛبر آثعي ٝ ظٗيٚ ١بي ًكبٝضظي جٔٞي اينٚ  

ضٝزذب٠ٛ ٠ً ج٢ز آثيبضي ٗٞضز اؾشلبزٟ ٝاهنغ ٗني       

آيب ١يچ كٌط ًطزٟ اٛس ًن٠  .  قٞز آؾيت ٝاضز ٗي ًٜس

ثيطٝٙ ثطٝي ٝ ثنب اٛنجن١ٞني اظ              اُطيي نجح ظيجب 

چن٠ احؿنبؾني      زٝز١بي ايٚ ًبضُب٢١ب ٗٞاج٠ قٞي 

آيب ١يچ كٌط ًطزٟ اٛنس ًن٠ ٗؿنينط          دسيس ٗي آيس؟ 

حطًز ثؿيبضي اظ ٗطزٕ ٠ً ١يچ،  ظٛسُي ضٝؾشب١بيي 

ٗظْ ًبٛي ًٞظ٠ٓ ثب ٗكٌالر جسي ٗظْ ثي٘بضي ١نبي  

آيب عنجنينؼنز ظينجنبي         . سٜلؿي ٝ ضيٞي ضٝثطٝ ١ؿشٜس

اعطاف زضيبچ٠ ٝاهغ زض ضٝؾشبي ًبٛي ٗينطاٙ اضظـ    

آٙ ضا ٛساقش٠ اؾز ٠ً ًبضقٜبؾبٙ ٝ حشي ٗطزٕ اينٚ    

زيبض ث٠ كٌط آٙ ثبقٜس ٠ً ث٢طٟ ثطزاضي ثيف اظ حس اظ   

. ايٚ ًبضُبٟ ثط ٗحيظ ظيؿز آ٢ٛب سبطيط ٗرطثني زاضز   

آيب ًبض ُب٢١بي ٗٞجٞز زض ٗؿيط جبزٟ ؾنٜنٜنسع ٝ        

ٛعزيي ضٝزذب٠ٛ، ٗؿبكطاٙ ضا ث٠ ايٚ كٌط كطٝ ٛ٘ي ثنطز  

 ...آيب. ٠ً ٛ٘ي قٞز ث٠ ث٢كز ظٗيٜي ٗؼشوس ثٞز

اي٢ٜب ٗكٌٔي اظ ٗكٌالر زيِط ايٚ قن٢نط اؾنز ًن٠         

ٗشبؾلب٠ٛ ثؼضي اكطاز ث٠ زٓيْ ؾٞ اؾشلبزٟ ثيف اظ حنس  

اظ عجيؼز ثط ايٚ د٠ٜ٢ ذبًي ذهٞنب اينٚ ثن٢نكنز       

ٓصا اظ اينٚ    .  ُ٘كسٟ ٝاهغ زض ظاُطؼ ٝاضز ًطزٟ اٛس

دؽ اٛشظبض ٗي ضٝز ًؿبٛي ٠ً ٗي سٞاٜٛس سبطينطي زض    

حْ ايٚ ٗؿبئْ ٝ ٗكٌالر ػسيسٟ اي ٠ً ثط عجينؼنز   

ظيجبي ايٚ ق٢ط ٝاضز ٗي قٞز زضيؾ ٛنٌنطزٟ ٝ اينٚ        

ٖ شوبٓٗيطاص ُطاٛج٢ب ضا ث٠ ٛؿْ ١بي ثؼس اظ ذٞز اٛ .                                   س١ين

 (.احمد آرميه) .                                                 
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اص شْشداسی هحتشم هي خَاّن يک فکشی ثِ حبل    -

.                           كَچِ ٍسط شْش، كٌبس هسجذ ّژااسُ ثژکژٌژذ      

 (دسی  -ًبصح يبسی )                                           .

اص ثچِ ّبی اًجوي چيب كِ ثبعث شذى چْشُ شْش   -

سبلگشد تأسيس چيژب  .  هوًٌَن سٍص ثِ سٍص صيجبتش ثشِ

 (ثْوٌي .                                             ) هجبسكجبد

اص اداسُ تبكسيشاًي هحتشم هشيَاى خَاّشوٌذين،   -

ثبتَجِ ثِ صيبد ثَدى هسبفش هسيش ثْبساى دس ٍقژت    

ّبی ظْش ٍ هغشة، تبكسي ثيشتشی سا اخژتژصژب     

 (عجبد سجبدی .                                           ) دٌّذ

اص شْشداسی هشيَاى دسخَاست هي كٌين كِ دس     -

هسيش ثلَاس صسيجبس ٍ داخل هحَطِ گشدشگشی صسيجبس 

 (شْجبصی .                ) سطل ّبی صثبلِ ًصت كٌذ

اص اسگبى ّبی ريشثط ٍ ّن چٌيژي دّژيژبسی        -

 (ًژي ) سٍستبّبی حبشيِ صسيجبس ثِ ٍياُ سٍستژبی    

خَاّشوٌذم ًسجت ثِ آسفبلت هجذد جبدُ داخژل    

 ( جْبًي .                              ) سٍستب اقذاهي ثکٌٌذ

ثبتَجِ ثِ فصل صادٍ ٍلذ سٌجبة ّب، اص ّژوژِ       -

هشدم عبجضاًِ تقبضبهٌذم كِ اص شکبس ايي جبًژَساى  

كِ يکي اص عَاهل اصلي صًذُ ًگِ داشتي جٌگل ّژب  

  (سشكَت سحوتي .     ) هي ثبشٌذ خَد داسی ًوبيٌذ
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 ث٠ ٛبٕ ذبٓن عجيؼز

ۆز، به پیرۆزبێت جێژنی له داییک بوونتبه پیر  

ثيكشط ٗب ٗطيٞاٛي ١ب، ١ِٜبٗي ٠ً ثب يني ٛنلنط      

ؿيطٟ ًُطز يب ؿيطٟ ٗطيٞاٛي زض ٗٞضز ٗطيٞاٙ ٝ   

ًٜيٖ؛ ثب ؿنطٝض ٝ     ديكي٠ٜ سبضيري اـ ثحض ٗي

اكشربض اظ ضقبزر ١ب ٝ زٓيطي ١ب ي ٗطزٗبٛنف  

زض ٗوبثْ ظبٓ٘بٙ ٝ ؾشِ٘طاٙ ثحض ٗي ًٜيٖ ٝ 

 ٖ . اظ اٛسيكٜ٘ساٙ كطاٝاٛف ث٠ ٛيٌي يبز ٗي ًٜين

١٘يٚ ديكي٠ٜ دط اكشربض ٗنطينٞاٙ اؾنز ًن٠         

ٗطيٞاٙ ضا ث٠ يٌي اظ دُط سكٌْ سطيٚ ق٢نط١نبي   

ًٞضزؾشبٙ سجسيْ ٛ٘ٞزٟ ٝ يٌي اظ ق٢ط١نبيني   

اؾز ٠ً ثيكشطيٚ ٗنطاؾن٘نبر ٝ اهنساٗنبر            

ضا ثن٠ ١ن٘نز      ...  كط١ِٜي، اجش٘بػي، ١ٜطي ٝ 

ثط اينٚ اؾنبؼ ٝ       .  جٞاٛبٛف ثطُعاض ٗي ٛ٘بيس

ديكي٠ٜ، ػسٟ اي اظ جٞاٛبٙ ضٝؾشب١بي اعنطاف    

ظضيجبض، ث٠ كٌط سأؾيؽ اٛج٘ٚ ظيؿز ٗحينغني   

اكشبزٛس ٠ً ؾط اٛجبٕ دؽ اظ سالـ ١بي كطاٝاٙ 

ٝ ٛب٢ٗطثبٛي ١بي ظيبزي ٠ً ًكيسٛس؛ سٞاٛؿشٜنس  

اٛج٘ٚ ؾجع چيب ضا ث٠ ٗج٘ٞػن٠ دنط اكنشنرنبض          

.                                       ٗنننطينننٞاٙ امنننبكننن٠ ٛننن٘نننبينننٜنننس         

 11آضي، چيب ثب ٠٘١ كطاظ ٝ ٛكيت ١بيف اٗطٝظ 

ؾب٠ٓ ثب يي  11ؾب٠ٓ اؾز، اًٜٞٙ ايٚ ٛٞجٞاٙ 

زٛيب آضظٝ ٝ اٗيس ث٠ آيٜسٟ، چكٖ ث٠ ضاٟ ١ن٘ن٠     

ٗطيٞاٛي ١بؾز زض آؿٞقف ُيطٛس ٝ ٗنبٛنٜنس      

يٌي اظ اػضبي ذبٛٞازٟ ذٞز ثساٙ ثِٜنطٛنس ٝ     

 .يبضيف ز١ٜس سب ث٠  ٗوهسـ ثطؾبٜٛس

دؽ ثيبييٖ ٠٘١ ثب١ٖ ٝ زؾز زض زؾنز ١نٖ،     

كؼبٓيز ١بي ٗسٛي ٝ ٗطزٗي ضا آٛچنٜنبٙ ًن٠      

 .قبيؿش٠ ٗطيٞاٙ اؾز ث٠ اٝع ثطؾبٛيٖ 

:                           كبيننْ قنن٘بضٟ آيٜننسٟ ٝيننػٟ ٛبٗنن٠ چيننب         

 ” ٝمؼيز ًٜٞٛني ظضيجنبض        ”
ٓصا اظ ػالهٜ٘ساٙ ذٞا١كٜ٘سيٖ ٠ً .  ثبقسٗي

ٗوبالر ٝ ٛظطار ذٞز ضا زض ايٚ ظٗيٜن٠ ثن٠        

 .زكشط ٛكطي٠ اضؾبّ ٛ٘بيٜس
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 ن يقُ ش شَ وًَ ئُ

ثخشي اص فعبليژت  

ّبی  اًژجژوژي      

 78سجضچيب دسسبل 

ٍ77  

 01ص  6ص  9ص 

با  “ چيا”مصاحبه اختصاصي 

پذيذُ ای ثِ ًژبم   مذير عامل اوجمه سبز چيا

اًجوي سجض چژيژب    
اٗننطٝظٟ ؾننبظٗننبٛنن٢ننبي      

ثنب  (    NGOs) ؿيطزٝٓشني    

كؼبٓيز ؿيط اٛنشنلنبػني ٝ         

 !وی پێکُ  ذًوچُ            ....زاٝعٔجب٠ٛ 

 

 وی ِاش ي فتًيحاتی گًڵكُ يتُ وُ  تىًاضَ

 وی؛ پێکُ  می، ذًوچُ زَ  ، لُ يَ گًڵ، ظاشی کصزَ

 میه ز شييی ظَ قُ  تُ  يشَ، ُِ  ڵٍکُ م پاشچُ لُ

 وی؛ ب تُ جُ يظی عُ یی ؾُ زیفُ قُ  ڵُ، م شایُ تُ

 ک ئاؾمان وسی يَ يظ ي تًڵُ ذتی ؾُ تًشجی زشَ

 شٌقىی؛  جمه تُ کًي، وُ ش يَ ُِ  قکٍفُ  پێًَ

  يشی گًڵُ ، زَ غیاشَ ل فطی ئُ ، قُ ظمی ًِظاشَ تُ

 ؛..ویی  ئێمُ  زضک، تٍ لُ  تُ  تُ تطٌ، مُ! ؾٍفی

  اڵتیُ وگی ذُ شَ  ش گًڵُ شگ ي، ُِ تُ  ش زاشَ ُِ

 وی؛ کا غُ م زَ عالُ  ، کُ ِاشَ يتُ ش جًيزی وُ ُِ
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