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 !زيرخبكیَبيیكٍَیچمًزٌایثٍآنومیوگرد

وففٝ ٞبيي ػٕيك، ػغىٝ ٞبيي ٔتٛاِي، وٛقٌي لـف             

ؼـ ػٕك زٍٕبٖ، ٌٍٟبٞي وفؼـؼ، زٟفٜ ٞبيي ٘مبثؽاـ،          

غٛـٌيؽي ٚ ٔبٞي ٘بپيؽا، ٌٟفٞب ٚ ـٚوتبٞبيي                     

غبوىتفي، ٘بأيؽي خٕؼيتي ثىيبـ ٚ أيؽٚاـي ٞبي              

 .ْٔٛٞٛ ػؽٜ اي وٓ

وّٕبتي اق ـً٘ اؼثيبت والويه ؼـ ايٗ اغيفتفيٗ                

ـٚقٌبـ ثٍف ثف لبِت ٌ٘ٛتٝ ٞبيٓ ثٝ ٌٛ٘ٝ ايي ٘مً ثىتٝ              

ا٘ؽ وٝ اٍ٘بـ ٔي غٛاٞٓ ٌػّيتي اق ؼٚـاٖ لؽيٓ ٚ                 

ِٚفي اق تبـيع ـا تطّيُ وٙٓ أب ايٗ ٚالؼيتي اوت وٝ              

ٔٗ ٚ ٔب ٞبي ٌٕبَ غفة، غفة ٚ خٙٛة غفة وبَ                 

ٞبوت وٝ ٔي ٌٙبويًٕ ٚ ثؼؽ اق ٚػؽٜ ٞب ٚ أيؽٞبيي ثٝ            

ضُ ٔؼضُ، ٔثُ ٚالؼيتي تّع اق ـٚقٌبـ، اٍ٘بـ لجًِٛ             

 .وفؼٜ ايٓ ٚ ؼـ پي وبقٌبـي ثب آٖ ٞىتيٓ

ٌفؼ ٚ غجبـ ؼـ ٔٙبعك ٚويؼي اق غبٚـٔيب٘ٝ ؼـ ايٗ                     

زٙؽ وبَ ـا وٕتف وىي ؼـ ايفاٖ ٚ ضتي ؼـ خٟبٖ ٌبيؽ              

ٍ٘ٙيؽٜ ثبٌٙؽ ٚ ٞف ٔٛخٛؼ ق٘ؽٜ اي اٌف زٝ ٘ؽا٘ؽ وٝ ؼليمب   

زٝ ثاليي ؼاـؼ ثف وف خىٓ ٚ وٍبٚـقي ٚ ٔطيظ قيىتً        

ثٝ ِٛـت ػبْ ٔي آيؽ أب ٘يه ؼـيبفتٝ اوت وٝ ٔضف               

ثبـ ٞب ٚػؽٜ ٞب ٌٙيؽيٓ ٚ ثؼؽ       .  اوت ٚ ٘جبيؽ ايٗ ٌٛ٘ٝ ثبٌؽ   

اق ٔؽتي ثب اػتٕبؼ ثٝ ٘فىي ثبال ٚ وفي پبييٗ، وػٗ ٞب اق               

 . ػدك ؼـ ضُ ثطفاٖ ٌٙيؽيٓ

ٔي غٛاٞٓ ضؽالُ ؼـؼ ؼَ ٞبيٓ ـا ٌفتٝ ثبٌٓ تب ـٚاٖ                

ؼـ ٌٟف ٔب    .  غٛؼْ ٚ اففاؼي ٔثُ ٔٗ وٕي ؼـٔبٖ ٌٛؼ          

وبـأبٌٛ ٔطيب ٔي ٌٛؼ تب      “  وٛـي”ٌٛيي فضبيي ثفاي     

فضبيي اق ـً٘ غجبـ افك ؼيؽ ـا ثب ٌٙيؽٜ ٞب ٚ ِٕه ٞب                 

اٍ٘بـ ؼـ ايٗ ؼ٘يب، ٚالؼيبت ٔي غٛاٞٙؽ ثيٍتف        .  ػْٛ وٙؽ 

زٟفٜ ٞبيي  .  اق ٕٞيٍٝ ٟ٘بؼ ٞب ٚ افىبـ ـا ٔؼّْٛ وٙٙؽ             

ٔبوه ؼاـ ثب ويٕبيي ػّجب٘ي ٚ ػدّٝ اي ثٝ ٘بودب آثبؼ              

ثفاي ـٞبيي اق غجبـي وٝ ؼـق ؼيٛاـٞبي ٔىمف ـا ٘يك ؼـ           

 ٝ تف وفؼٖ اضىبن قثفي غجبـ ؼـ ؼٞبٖ ٚ              .  ثف ٌففت

. ٔىيؽٖ اوىيمٖ ٚاـ ؼٚثبـٜ آٖ ٚ تىّىُ ايٗ ٚالؼيت              

ثبقاـ ؼاؽ ٔبوه ٞبيي ثب إٞيت يه ؼوتٕبَ وبغؿي ٚ             

     ٚ ؼـ ٌٟف ٔب ؼيٍف وىي اق      .  يٛـي ثفاي تٟيٝ ايٗ ٘ٛي ؼاـ

ثفپب وفؼٖ ٌفؼ ٚ غجبـ تٛوظ اتٛٔجيُ ٞب ٚ ٔٛتٛـٞب ٕ٘ي              

ٌؽٜ ا٘ؽ ٚ     “ٔؼبيٙٝ فٙي ”٘بِؽ ٚ اٍ٘بـ ٕٞٝ ي ايٗ ٔبٌيٗ ٞب          

غٌٛب ثٝ ضبِت اي    ”ؼـ ـٚوتبٞبي ٔب ٘يك ٌؼف      .  ؼٚؼي ٘ؽاـؼ 

افتػبـ ٘يىت زٖٛ ايٗ ٌفؼ ٚ غجبـ ٌٟف ٚ ـٚوتب  “ ـٚوتبيي

ؼيٍف ٞير ٌٟف ٍ٘يٙي ؼًِ ثفاي پٍت ثبْ           .  ٕ٘ي ٌٙبوؽ 

ٞبي غبوي ـٚوتب ٚ ٍ٘ىتٗ وٙبـ ؼـة ٚ ؼيٛاـ ٞبي                  

. ٔىدؽ ٚ ٌپ ٚ غٛي ٚ ثً ٞبي آ٘بٖ تًٙ ٕ٘ي ٌٛؼ              

ٔفؼْ ايٗ ؼيبـ ؼـ ػدّٝ اي ٚاٞي ثفاي ـويؽٖ ثٝ                      

زٟبـؼيٛاـي ٞب ٞىتٙؽ تب ضؽالُ وٕتف اضىبن وٙٙؽ وٝ            

ثبْ ٕٞٝ غب٘ٝ ٞبي ٔب غبوي ٌؽٜ        .  آٖ ثيفٖٚ زٝ غجف اوت    

ٔثُ ـاٜ ـفتٗ ـٚي ثفف، ٔي تٛا٘ي اثف پبٞبيت ـا             .  اوت

ـٚي ٔبٌيٗ ٞب   .  اِجتٝ غٛثي ٞبيي ٞٓ ؼاـؼ    .  ـٚي آٖ ثجيٙي  

ٚ ؼـ ػْٛ    “  ِغفب ٔفا ثٍٛييؽ   ”ؼيٍف وىي ٕ٘ي ٘ٛيىؽ       

ثفاي زٙؽ وبػتي اٌىبَ ٔػتّف ٚ ٞٙفٞبيي قيجب ثف ـٚي            

ٔبٌيٗ خٛا٘بٖ ٍٔبٞؽٜ ٔي ٌٛؼ ٚ ٔؽـوٝ اي اوت ثفاي              

ِٚي افىٛن وٝ ثؼؽ اق زٙؽ وبػت ٔثُ        .  وٍف اوتؼؽاؼٞب 

غٛثي ؼيٍف ايٗ   .  ـؼ پب ؼـ وٛالن ثفف ٘بپؽيؽ ٔي ٌٛ٘ؽ        

ؼـغت .  اوت وٝ وىي ؼيٍف ثٝ فىف قيف غبوي ٕ٘ي افتؽ          

غب٘ٝ ٞبي قيف    !  آؼْ ٞبي قيف غبوي     !  ٞبي قيف غبوي   

ٔؼؿـت؛   -ٔبٌيٗ ٞبي قيف غبوي ٚ وبـغب٘ٝ ٞبي       !  غبوي

يبؼْ ٘جٛؼ وٝ ايٙدب وبـغب٘ٝ ٞب يب ٚخٛؼ ٘ؽاـ٘ؽ يب آ٘مؽـ                

ٚ قيف غبوي ٞبي قيف          -وٕٙؽ وٝ ؼـ آٔبـ ٕ٘ي آيٙؽ         

 ! غبوي

ؼـ ايٗ ؼيبـ ؼـغت ٞبيي وٝ اق آتً خبٖ وبِٓ ثٝ ؼـ                  

وٙدبة ٞب ؼيٍف   .  ثفؼٜ ا٘ؽ ٘يك اٍ٘بـ غجبـ تِٛيؽ ٔي وٙٙؽ          

ثبقيٍٛي ٘يىتٙؽ ٚ خىت ٚ غيكٌبٖ اٍ٘بـ ٌفؼتىب٘ي              

 . پٛوت پٍٕيٍٙبٖ اوت

چسون ضَصش داست ٍ اًكبس صحفِ كيپَسد سا             

 ....ديكش ًوي عَاًن حَة ثپيي

 

 سطێیبٍچوُُم

 (٘بِي) !شًيشٓلٓسٓداليْشکايْ

يبؼي ثٝ غيف لؽيٕب ايٗ لؽـ ٌفؼٚ غجبـ وٓ ثٛؼ وٝ      

ٌبٞي اٚلبت ؼـ آٚاقٞبي فِٛىّٛـ ٔي ٌفففتفٙفؽ وفٝ          

غبوي وفٛٚزفٝ ي يفبـٜ وفٝ ْ               ) ؼـٔبٖ ؼـؼٞبوت 

ضبَ فىف ٘ىٙٓ وىفي پفيفؽا      (  ئيىىيفي وبغي ٚ ليٕٙٝ

ٌٛؼ ٚ ؼـ ـٚقي پف ٌفؼ ٚغجبـ وٝ فبِّٝ زفٙفؽ ِفؽ        

ٔتفي لبثُ ؼيؽٖ ٘يىت ؼيٍف ضتي اٌف غبن وفٛزفٝ     

ضفبال  . يبـ ٞٓ ثبٌؽ اق ثىتٗ ٔبوىً ِففٝ ٘ظفف وفٙفؽ     

غبن ثيبثبٖ ٕٞىبيٝ ثفاي ٔب ٌؽٜ ٌففتبـي ٚ وفزٍٕٝ 

 .ثيٕبـ ي ٞبي تٙفىي زٖٛ آوٓ

زٝ ٔي تٛاٖ وفؼوٝ ايٗ ؼـ تفٛاٖ ٚثضفبػفت ٔفب                

٘يىت وبـ ؼـ ـٚاثظ ثيٗ ٕٞىبيٍبٖ اوت ٚ تفثفجفيفت         

ٔبوٝ ٞبي ـٚاٖ ثب پبٌيؽٖ ٔفبِفر ٘فففتفي ٚ وفبٌفت                

تفٗ   86ثّٝ ٕٞبٖ ؼـغتب٘ي وٝ يه ٞىتبـي ...  ؼـغتبٖ

ٌفؼ ٚغجبـ ٞٛا ـا ٔي ٌيف٘ؽ ،ٕٞبٟ٘بيفي وفٝ پفبـوفبَ            

ثففايفٓ   . ٞىتبـي خّٛ زٍٕٕبٖ عؼٕٝ ضفيك ٌؽ00333

ػالٔت وٛاَ اوت وٝ زٙؽ ٘فف آتفً وفٛقي پٍفت        

ؼليمٝ ِفف ٚلت ٔي تٛا٘ىتيفٓ  03ؼاـويفاٖ وٝ فمظ ثب

ؼـغتي ـا اق وٛغت ثفٞب٘يٓ ـا ٘ظبـٜ وفؼٜ ايفٓ ٔفٗ       

 !اضتٕبَ ٔي ؼٞٓ ؼٜ ٞكاـ ٘فف 

ٞفزٙؽ ايٗ اضىبن ٔىئِٛيت تؼؽاؼ قيبؼي اق ٔفؼْ      

ثٛؼ وٝ پًٌٛ خٍّٙي ٔٙغمٝ ـا اق ٘فبثفٛؼي وفبٔفُ             

٘دبت ؼاؼ أب ايٗ وبفي ٘يىت ٚ ضفبظفت اق ٔفطفيفظ         

 .قيىت ثبيؽ ٕٞٝ ٌيف ٌٛؼ

ثيبييؽ ؼـوبَ ثيٗ إِّّي خٍُٙ ؼـ ٔمبثفُ ٔفطفيفظ            

قيىتي وٝ ثؽاٖ ٚاثىتٝ ايٓ ٔىئَٛ تف ثبٌيٓ تب ضؽالُ ثب 

ا٘دبْ وبـٞبيي وٝ ؼـ ثضبػتٕبٖ اوت ثبـي ثففؼاٌفتفٝ      

ثبٌيٓ اق ؼٚي آٖ ،ؼـغت ثىبـيٓ  ٚؼـغت اق آتفً  

ثفٞب٘يٓ تب ؼـغتبٖ ـاوت لبٔت ٞٛايٕبٖ ـا تّفففيفٝ ٚ      

 .آـأً  ٚوالٔتي ففق٘ؽإ٘بٖ ـا تضٕيٗ وٙٙؽ

 :ي ايي شوارٍُيژُ ًاهِ 

 “گزد ي غجبر ي محيط سيست”

 ايزجقادری
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 لٌج آثبد ٍ جَاًبى حبهي هحيظ صيست

غففؼاؼ   27ٔٛـظ  ؼـ يه ضفوت قيىت ٔطيغي  ـٚق خٕؼٝ     

پبوىبقي ٔطفيفظ     وبَ خبـي، خٛا٘بٖ ـٚوتبي ِٙح آثبؼ الؽاْ ثٝ

 .ـٚوتبي غٛؼ ٕ٘ٛؼ٘ؽ

ي ففٍٞٙي ا٘دٕٗ وجك زيب، ايٗ ففؼفبِفيفت        ٌكاـي وٕيتٝ  ثٝ     

ثب ٕٞبٍٞٙي ؼٞيبـي ـٚوتبي ِٙح آثبؼ، ففتفبش     قيىت ٔطيغي وٝ

ٝ  ( اق فؼبِيٗ قيىت ٔطيغي) آثپيىف ٚ ػّي فتطي  ـيفكي        ، ثف٘فبٔف

ثٛؼ، اثتؽا ثب تؼؽاؼ وٕي اق خٛا٘بٖ ٌفٚع ٌفؽ، وفپفه ثفب             ٌؽٜ

ضفوت قيىفت      ٞبي ـٚوتب ثٝ پيٛوتٗ ق٘بٖ ٚ ٔفؼاٖ ٚ ضتي ثسٝ

ي ؼيٍفي ؼاؼ٘ؽ ٚ لفاـ ثف ايٗ ٌؽ ايفٗ ضففوفت         ٔطيغي خّٜٛ

 .ثبٌؽ  ؼاٌتٝ  اؼأٝ  ثفاي ٕٞيٍٝ

 ثبزرگبنحکبيتتمبموبشذویتخريتتپٍ
ا٘دٕٗ وجك زيب، ٔجٙي ثفف      ثٝ  ؼـ پي ٌكاـٌبت ٔفؼٔي ـويؽٜ     

غففؼاؼ،     06ِفٛؼـ، ؼـ  ٔفٛـظ             ٚويّٝ  ثبقـٌبٖ ثٝ  تػفيت تپٝ

تيٕي اق ا٘دٕٗ ؼـ پي ثفـوي ٔٛضٛع ثفآٔؽ٘ؽ ٚ پفه      ثالفبِّٝ

ٌت ٍٔفوفَٛ      03زٙؽ ٘فف اق وبػت   ٌؽ٘ؽ وٝ  اق ضضٛـ ٔتٛخٝ

اػضبي ا٘دٕٗ غٛاوتبـ تؼغيّفي وفبـ       ٚلتي وٝ.  تػفيت ٞىتٙؽ

ي ٔٙبثغ عفجفيفؼفي ٔفدفٛق          اق اؼاـٜ  آٟ٘ب ٌؽ اؾػبٖ ٔي ٕ٘ٛؼ٘ؽ وٝ

ٔٛضٛع پيٍيفي ٚ وؿة اؼػبي ايٍبٖ ثبثفت    ا٘ؽ، ثالفبِّٝ ٌففتٝ

ٌفؼيؽ ٚ ؼـ ٟ٘بيت ثب اِفاـ اػضبي ا٘دٕٗ ٚ اويپي اق ٔفٙفبثفغ        

  سبلِ سا صد 05گشهبی َّا دس سٌٌذج سكَسد 

ؼـ ضبِيىٝ ؼٚ ـٚق ؼيٍف تب آغفبق    : غجفٌكاـي ٟٔف -وٙٙؽج      

فُّ تبثىتبٖ ثبلي اوت ِٚي افكايً ٌفٔب ؼـ فّفُ ثفٟفبـ ؼـ        

  وبِٝ ؼـ وٙٙؽج ـا خبثدب وفؼ 03اوتبٖ وفؼوتبٖ ـوٛـؼ 

ثٝ ٌكاـي غجفٍ٘بـ ٟٔف ؼـ وٙٙؽج، ٞفزٙؽ وٝ عفي زفٙفؽ             

وبَ اغيف ٌفؼ ٚ غجبـ ٚ ـيكٌفؼٞبي ػفثي ثٝ ػٙٛاٖ يه تٟؽيؽ 

خؽي ٔطيظ قيىت وفؼوتبٖ ـا تٟؽيؽ ٔي وففؼ ٚ ق٘فؽٌفي          

ٔفؼْ ايٗ اوتبٖ ـا ثب ٍٔىالتي ٔٛاخفٝ وففؼٜ اوفت ايفٗ ثفبـ              

افكايً ثي ـٚيٝ ؼٔب عي ؼيفٚق ٚ أفٚق ثف ٍٔفىفالت اففكٚؼٜ        

 .اوت

ـٚ٘ؽ افكايٍي ؼٔبي ٞٛا ؼـ اوتبٖ وفؼوتبٖ وٝ اق تفبثىفتفبٖ           

وبَ ٌؿٌتٝ آغبق ٌؽٜ ثٛؼ ؼـ وبَ خبـي ٚ لجُ اق آغبق فّفُ    

تبثىتبٖ ايٗ اوتبٖ ـا ؼـ ثف ٌففتٝ اوت ٚ پفيفً ثفيفٙفي ٞفبي               

ٞٛاٌٙبوي وفؼوتبٖ ٍ٘بٖ ٔي ؼٞؽ وٝ ـٚ٘ؽ افكايٍي ؼٔبي ٞفٛا  

 .عي ـٚقٞبي آيٙؽٜ ٕٞسٙبٖ اؼأٝ غٛاٞؽ ؼاٌت

ثف اوبن ٌكاـي اؼاـٜ وُ ٞٛاٌٙبوي اوفتفبٖ وففؼوفتفبٖ               

ٔيكاٖ ؼٔبي ٞٛا ؼـ وٙٙؽج ؼـ ـٚقٞبي پبيب٘ي غفؼاؼ ٔفبٜ ثففاي     

غففؼاؼ ٔفبٜ        29ٚ    26وبَ اغيف ـوٛـؼ قؼ ٚ  03اِٚيٗ ثبـ عي 

ؼـخٝ ثبالي ِفف ـويؽ وٝ ثجت  09ؼٔبي ٞٛا ؼـ ٔفوك اوتبٖ ثٝ 

وبَ اق فؼبِيت ايىتٍبٜ ٞٛاٌٙبوفي   03ايٗ ٔيكاٖ ٌفٔبي ٞٛا ؼـ 

 .ايٗ ٌٟف ثي وبثمٝ اوت

ٕٞسٙيٗ ؼـ ٌكاـي اؼاـٜ وُ ٞٛاٌٙبوي اوتبٖ وففؼوفتفبٖ           

ٔيكاٖ ٌفٔبي ٞٛا ؼـ ـٚوفتفبي وفّفيفٗ اق تفٛاثفغ              :  آٔؽٜ اوت

ٌٟفوتبٖ وفٚآثبؼ ٚ ؼـ ٔىيف ـٚؼغب٘ٝ ويفٚاٖ ؼيفٚق ٚ أفٚق ثب 

ؼـخٝ ثفبالي ِفففف       42افكايً ثي ـٚيٝ ٌفٔبي ٞٛا ثٝ ثيً اق 

ـويؽٜ اوت وٝ ايٗ ٔيكاٖ ٌفٔبي ٞٛا ؼـ فُّ ثٟبـ ٘يك ؼـ ايفٗ  

 .ٔٙغمٝ ثي وبثمٝ اوت

 :كىذداوشگبٌپیبموًرمركسمريًانثرگسارمی
 وخستیهَمبيشتًسعٍگردشگریمريًان
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أفب ثفٙفبثفف ٌفكاـٌفبت           .  تؼغيُ ٌفؼيؽ  عجيؼي تػفيت ايٗ ػؽٜ

ٞبي ٕٞبٖ ٌت ٚ ٌفت ثفؼفؽ       ؼـيبفتي ؼيٍف، ايٗ اففاؼ ؼـ ّ٘فٝ

 .ثٛؼ٘ؽ  تػفيت ٕ٘ٛؼٜ  الؽاْ ثٝ  ؼٚثبـٜ

ثبقـٌبٖ ٚ اعففاف آٖ وفبَ             ٌبيبٖ ؾوف اوت تػفيت تپٝ     

ثفٛؼ        ٘يك زٙؽيٗ ثبـ تٛوظ اففاؼ وٛؼخٛ ِٛـت ٌففتٝ  ٌؿٌتٝ

ايفٗ  .  ثفٛؼ   ثب پيٍيفيٟبي ٔىتٕف ا٘دٕٗ وجك زيب ٔتٛلف ٌٍتٝ  وٝ

ٝ      ثب ِٛؼـ الؽاْ ثٝ  اففاؼ ثبـٞب ٌجب٘ٝ ٔفؿوفٛـ ٚ           غبوجفؼاـي تفپف

ـيػتٗ غبن آٖ ثف ـٚي وبيف ؼـغتبٖ ٔي ٕ٘ٛؼ٘ؽ، ِٚي ٚلفتفي   

آتً قؼٖ پًٌٛ خٍّٙي ٚ     الؽاْ آٟ٘ب افٍب ٌفؼيؽ، الؽاْ ثٝ  وٝ

اعالع   ثٝ  ثب تٛخٝ.  ثفلي ٔي ٕ٘ٛؼ٘ؽ  ٞبي آٖ ثب اـٜ ثفيؽٖ ؼـغتسٝ

ي وُ ٔٙبثغ عجيؼي اوتبٖ، ٔٙبثغ عجيؼي ٌٟفوتفبٖ   ٚ آٌبٞي اؼاـٜ

ي ٔدّه اق ٔٛضٛع، ثبق ٞٓ خبي  ٔفيٛاٖ، ففٔب٘ؽاـي ٚ ٕ٘بيٙؽٜ

 .ا٘ؽ خبٖ عجيؼت افتبؼٜ  ثٝ  ايٗ اففاؼ ايٍٙٛ٘ٝ  تؼدت ؼاـؼ وٝ

 “ثیلً”پبكسبزیتفريحگبٌ 

 .ي ٔطيظ قيىت پبوىبقي ٌؽ ٔٙبوجت ٞفتٝ  تففيطٍبٜ ثيّٛ ثٝ

يٗ ٔفاوٓ وٝ ؼـ ـٚق خٕؼٝ ثيىت ٚ ؼْٚ غفؼاؼ ٔفبٜ ٚ ثفٝ       ا     

ٔٙبوجت ٞفتٝ ٔطيظ قيىت، په اق تدٕغ ؼـ ٔيؽاٖ ثيىبـا٘في ٚ    

ثفب ٞفؽايفت ٚ           ضفوت ثٝ وٕت تففيص ٌبٜ ثيّٛ ا٘دبْ ٌففففت؛  

ٔؽيف ػبٔفُ ا٘فدفٕفٗ        ـإٞٙبيي آلبي ٔطٕؽ ٘بخي وب٘ي وب٘ب٘ي،

ثٝ ػّت ٚوفؼفت قيفبؼٚ      . ػّف ٌفٚع ٌؽ 06وجك زيب ؼـ وبػت 

قثبِٝ ٞبي ثىيبـ قيبؼ تّٕيٓ ٌففتٝ ٌؽ وٝ لىٕتي اق تففيص ٌبٜ 

ؼـ ٔيب٘ٝ ٔفاوٓ تفاوت ٞبيي ثب ٔضبٔيٗ قيىفت    .  پبوىبقي ٌٛؼ

ٔطيغي ٚ ٘بيّٖٛ ٞبي قثبِٝ ؼـ ٔيبٖ غب٘ٛاؼٌبٖ پػً ٌفؼيؽ ٚ   

ثؼضب ؼـ ٔٛـؼ إٞيت تٕيك ٍ٘ٝ ؼاٌتٗ تففيص ٌبٜ ٞب ثب غفب٘فٛاؼٜ   

آ٘سٝ وٝ قيجبيي ايٗ ضففوفت ٌففٚٞفي ٚ         .  ٞب ِطجت ٔي ٌؽ

ففٍٞٙي ـا ؼٚزٙؽاٖ وفؼٜ ثٛؼ پيٛوتٗ وٛؼوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ ثفٝ    

اففاؼ ضبضف ؼـ ٔفاوٓ ثٛؼ وٝ اق وٛي اػضبي ا٘دٕٗ ٘يك ثب آ٘بٖ 

پفه اق ؼٚ      . ؼـ ٔٛـؼ ٔىبيُ قيىت ٔطيغي  ِطجت ٔفي ٌفؽ    

وبػت فؼبِيت اػضبي ا٘دٕٗ وجك زيب، وبـٔٙؽاٖ اؼاـٜ ضفبظت 

ٔطيظ قيىت ٚ تؼؽاؼي اق ـفتٍفاٖ قضفٕفتفىفً ٌفٟففؼاـي،         

وپه آلبي قا٘يبـ ؼـغٍب٘في  .  تٗ قثبِٝ خٕغ آٚـي ٌؽ 2ضؽٚؼ 

تٛخٝ ضبضفيٗ ثفٝ    “  لٛـثبغٝ ٚ ٔطيظ قيىت”  ثب اخفاي ٕ٘بيً 

وپه آلبي وب٘ي وفب٘فب٘في    . ٚيمٜ وٛؼوبٖ ـا ثٝ غٛؼ خّت ٕ٘ٛؼ

ضٕٗ تجفيه ٞفتٝ ٔطيظ قيىت  ثٝ ايفاؼ وػفٙفب٘في ؼـ ٔفٛـؼ         

ضفٚـت ضفبظت اق ٔطيظ قيىت ٚ ثٝ ٚيم تففففيفص ٌفبٜ ٞفب            

پفؼاغت ٚ وػٙبٖ غٛؼ ـا ثب تٍىف اق ضبضفيٗ ؼـ ٔففاوفٓ ثفٝ        

وپه آلبي ٔؼفٚف لبؼـي  ـيه اؼاـٜ ضففبظفت   .  پبيبٖ ـوب٘يؽ

ٔطيظ قيىت ٔفيٛاٖ ٘يك ضٕٗ تجفيه ٞفتٝ ٔطفيفظ قيىفت ٚ        

ضفٚـت تٛخٝ خؽي ثٝ تففيص ٌبٜ ٞب اق قثبِٝ ثٝ ػٙفٛاٖ عفالي     

وثيف يبؼ وفؼ وٝ ٔي تٛا٘ؽ ثفاي خٌّٛيفي اق آِٛؼٌي ٔطيفظ  

پفبيفبٖ   .  قيىت ؼـ ِٛـت تػّيُ أىب٘بت ٔفيؽ ٚالفغ ٌفٛؼ      

ثػً ٔفاوٓ اٞؽاي خٛايك ثٝ ـفتٍفاٖ ٌفوت وٙٙؽٜ ؼـ ٔفاوفٓ  

 . ثٛؼ
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ٌكاـي ٞبي ٔطّفي اق ٔفٙفغفمفٝ          :  ٌفٜٚ ٔٙبثغ عجيؼي  -وجكپفن     

ٔفيٛاٖ ضبوي اق آٖ اوت وٝ قٔيٗ غٛاـي ؼـ ايٗ ٔٙغمٝ ثٝ ٌفىفُ   

ٔٙبثغ ٔطّي ٔي ٌٛيٙؽ وٝ قٔفيفٗ     .  ثي وبثمٝ اي ؼـ ضبَ ا٘دبْ اوت

غٛاـاٖ اق ٘بثٛؼي خٍُٙ ثٝ ٌيٜٛ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ثفاي ـوفيفؽٖ ثفٝ        

 .ٞفففففؽفٍفففففبٖ اوفففففتفففففففففففبؼٜ ٔفففففي وفففففٙفففففٙفففففؽ                   

ثبغٛيٍي، اق اػضبي ا٘دٕٗ زيب، ؼـ ٌفت ٚ ٌٛ ثب وجكپفن ثب ثيفبٖ  

اق آٖ خب وٝ ٔفيٛاٖ ٌٟفي ٟٔبخفپؿيف اوفت ٚ      :  ايٗ ٔغّت ٌفت

٘يك ٘مٍٝ ٞبيي وٝ اق ٌٟف ٔفيٛاٖ ٔٛخٛؼ اوت ٔفثٛط ثٝ ؼٚـٜ پيفً  

اق ا٘مالة اوت، قٔيٗ غٛاـي ؼـ ايٗ ٔٙغمٝ ثٝ ٌؽت أىبٖ ا٘فدفبْ   

 .ٌففففؽٖ ؼاـؼ ٚ اِففففجففففتففففٝ ا٘ففففدففففبْ ٔففففي ٌففففٛؼ                          

ثٝ ٌفتٝ ثبغٛيٍي، قٔيٗ غٛاـاٖ ثفاي اوتفبؼٜ اق قٔيٗ ٞب الؽاْ ثٝ اق 

ثيٗ ثفؼٖ ػفِٝ ٞبي خٍّٙي ٔي وٙٙؽ وٝ آتً قؼٖ ػففِفٝ ٞفب          

 .يىي اق الؽأبتي اوفت وفٝ ؼـ ايفٗ ـاوفتفب ا٘فدفبْ ٔفي ٌفٛؼ                       

ايٗ فؼبَ ٔطيظ قيىت ؼـ اوتبٖ وففؼوفتفبٖ ؼـ ٔفٛـؼ الفؽأفبت             

: ٔفيٛاٖ ا٘دبْ ٔي ؼٞٙؽ، ٌففت    ؼيٍفي وٝ قٔيٗ غٛاـاٖ ؼـ ٔٙغمٝ

يىي اق ايٗ الؽأبت ايٗ اوت وٝ الؽاْ ثٝ تػفيت تپٝ ٞب ٔي وٙفٙفؽ   

ٚ ثؼؽ غبن تپٝ ٞبي اعفاف ـا ـٚي ؼـغتبٖ غبِي ٔي وٙٙفؽ ٚ ثفٝ       

 .اِفففغفففالش ؼـغفففت ـا غفففففففٝ ٔفففي وفففٙفففٙففففؽ                            

اٚ ثب اٌبـٜ ثٝ ٔٛاـؼ قيبؼ آتً وٛقي وٝ اغيفا ؼـ ٔفيٛاٖ ـظ ٔفي      

يىي اق ٔٛاـؼي وٝ ؼـ ايٗ ٔيبٖ ٚخفٛؼ ؼاـؼ، آتفً         :  ؼٞؽ، ٌفت

ايٗ وبـ ثبثت آٖ اوفت وفٝ آتفً        .  قؼٖ ػفِٝ ٞبي خٍّٙي اوت

اففٚقاٖ ثؼؽ اق تػفيت ٚ آتً قؼٖ خٍُٙ اؼػب وٙٙؽ وفٝ ػففِفٝ        

 .ٔفففتفففؼفففّفففك ثفففٝ ٔفففٙفففبثفففغ عفففجفففيفففؼفففي ٘فففجفففٛؼٜ اوفففت                  

يىي اق ٍٔىالت ٔب ايٗ اوت وٝ ٔؽػي اِفؼفٕفْٛ ٚ      :  اٚ اضبفٝ وفؼ

ؼِٚت وٕتفيٗ ٚاوًٙ ـا ثٝ ايٗ الؽأبت ٍ٘بٖ ٔي ؼٞٙؽ ٚ اوفبوفب       

خفيٕٝ اي وٝ ثفاي ايٗ الؽاْ ؼـ ٘ظف ٌففتٝ ٌؽٜ ثىيبـ وٓ اوت ثفٝ    

ٞفكاـ     033ايٗ ٔؼٙب وٝ ٔتػّفبٖ يب ثفاي ٔثبَ ؼٚ ٔبٜ ؼـ ثٙؽ ٞىتٙؽ يب 

 .تٛٔبٖ خفيٕٝ ٔي ٌٛ٘ؽ

 استٌطبق َّای سبلن  

 سٍيبی سبكٌبى غشة ٍ جٌَة ايشاى

ٞبي خؽيؽ ٌفؼ ٚ غجبـ ٚ ثىيبـ غغف٘بن          ٚـٚؼ ٔٛج: وفؼپفن     

ٌؽٖ ٞٛاي ثفغي اق ٔٙبعك وٍٛـ ٚ ثٝ ٚيمٜ ٔٙبعك خٙٛة غفثي ٚ         

 .ٞبي قيبؼي ـا ثفاي ٔفؼْ ثٝ ٚخٛؼ آٚـؼٜ اوت  غفة ايفاٖ ٍ٘فا٘ي

ٔؽيفوُ “  ٔطىٗ لبوٕي  ”ثٝ ٌكاـي غجفٌكاـي وفؼپفن         

اؼاـٜ ٞٛاٌٙبوي وفٔبٍ٘بٜ ؼـ ٌفتٍٛ ثب غجفٍ٘بـ                           

غفؼاؼ   27ٚضؼيت ٞٛاي اوتبٖ ؼـ        :  اظٟبـ ؼاٌت  وفؼپفن،

ثطفا٘ي ثٛؼ ٚ ؼـ ثفغي اق ٔٙبعك ايٗ اوتبٖ ثٝ ؼِيُ افكايً                   

ٔتف   033ـيكٌفؼٞبي ٔٛخٛؼ ؼـ ٞٛا ٔيكاٖ ؼيؽ ثٝ وٕتف اق                 

غفؼاؼ ٚضؼيت اق ثطفا٘ي ثٝ ضبِت ٍٞؽاـ          26ـويؽ، ِٚي ـٚق    

 0333وبًٞ پيؽا وفؼٜ ٚ وٕتفيٗ ؼيؽ ؼـ ٔٙبعمي اق اوتبٖ ثٝ               

 .ٔتف ـويؽٜ اوت
ٔؽيفوُ اؼاـٜ ٞٛاٌٙبوي وفؼوتبٖ ٘يك ثب ثيبٖ         “  عبِت ضيؽـي ”

غفؼاؼ ؼـ اوتبٖ عي اعالػيٝ ٔطيظ        27ايٙىٝ ٞف زٙؽ ٞٛاي ـٚق    

ثب تٛخٝ ثٝ    :  قيىت ثىيبـ ٘بوبِٓ اػالْ ٌؽٜ اوت اظٟبـ ؼاٌت          

ً     الؽأبت ٚ ثفـوي   ٌٛؼ ٚضؼيت    ثيٙي ٔي  ٞبي ِٛـت ٌففتٝ پي

اٌف ايٗ پؽيؽٜ ٕٞسٙبٖ اؼأٝ ؼاٌتٝ ثبٌؽ        :  ؼـ ايٗ غَّٛ ٌفت   

َ      اوتبٖ . ٞبي آيٙؽٜ غبِي اق وىٙٝ غٛاٞٙؽ ٌؽ          ٞبي غفثي عي وب

 003ٞب ؼـ ٞٛا      ؼـ ضبِي وٝ ٔيكاٖ اوتب٘ؽاـؼ ـيكٌفؼ     :  ٚي اؼأٝ ؼاؼ  

ٔيىفٌٚفْ ثف ٔتف ٔىؼت اوت، غّظت ٌفؼٚغجبـ ؼـ اوتبٖ                   

   ٝ ٞكاـ ٔيىفٌٚفْ ثف ٔتف       8ٞبي لجُ ثٝ ضؽٚؼ         وفٔبٍ٘بٜ عي ٞفت

ٔىؼت ـويؽٜ ٚ وٝ اوتبٖ ـا ؼـ ٚضؼيت ٘بٔغّٛة لفاـ ؼاؼٜ                   

ٚي ثب ثيبٖ ايٗ ٘ىتٝ وٝ ٞٛاي وبِٓ خكٚ ضمٛق اِٚيٝ ٞف                 .  اوت

ثب ٍ٘بٜ ثٝ ٌٟفٞبي ٔٙبعك غفثي      :  ٌٛؼ، افكٚؼ   ٌٟفٚ٘ؽ ٔطىٛة ٔي  

ٞب ثٝ ٌٟفٞبيي ٔفؼٜ ٚ       ثفيٓ وٝ ايٗ ٌٟف     وٍٛـ ثٝ ايٗ ٘ىتٝ پي ٔي     

ٜ     ثي ٖ      ـٚش تجؽيُ ٌؽ ٘بپؿيفي ـا ـٚي خىٓ ٚ         ا٘ؽ وٝ تبثيف خجفا

  .ٌؿاـؼ ـٚش ٔفؼْ وبوٗ ٔٙغمٝ ثف خب ٔي

ايٗ وبـٌٙبن ٔطيظ قيىت ثب اٌبـٜ ثٝ ايٗ ٘ىتٝ وٝ خٙه                      

ـيكٌفؼٞب ٚاـؼٜ ثٝ ثػً ٞبي غفثي ٚ ٌٕبَ غفة وٍٛـ اق                  

ايٗ ـيكٌفؼٞب اق ٔب٘ؽٌبـي قيبؼي      :  ويّيه ـوي اوت ثيبٖ وفؼ     

ؼـ ٞٛا ٚ لؽـت ٘فٛؾ ثبال ؼـ پٛوت، زٍٓ ٚ ؼوتٍبٜ تٙفىي                    

ٞبي خٙٛثي      ثفغٛـؼاـ ٞىتٙؽ، أب ـيكٌفؼٞبيي وٝ ثٝ لىٕت            

ٞىتٙؽ ٚ په اق    (  اي  ٔبوٝ)ٌٛ٘ؽ اق خٙه ويّيه        وٍٛـ ٚاـؼ ٔي  

 .وٙٙؽ ٔؽتي ففٚوً ٔي

ٖ      :  ٚي اضبفٝ وفؼ           ٞبي ػفاق    ٌؽت ٌفؼٚغجبـي وٝ اق ثيبثب

ٜ                ٚاـؼ وٍٛـ ٔي    ٞبي   ٌٛؼ ثٝ ػّت ثٝ ؼاْ افتبؼٖ ؼـ ـٌتٝ وٛ

قاٌفن اق ٔب٘ؽٌبـي ثيٍتفي ؼـ ايٗ ٔٙغمٝ ٘ىجت غٛؼ وٍٛـ               

ٞبي ٔفوكي وٍٛـ ثفغٛـؼاـ٘ؽ ٚ قٔبٖ ثيٍتفي ؼـ          ػفاق ٚ لىٕت  

 . ٔب٘ٙؽ خٛ ٔٙغمٝ ثبلي ٔي

ـيكٌفؼٞبي ػفثي ػالٜٚ ثف تبثيف ـٚي ا٘ىبٖ،         :  فتبضي ٌفت        

ؼـ .  ٞبي ٌيبٞي ٚ خب٘ٛـاٖ ـا ٘يك تطت تبثيف لفاـ ٔي ؼٞٙؽ               ٌٛ٘ٝ

ٞب، ٔيكاٖ پف٘ؽٌبٖ اوتبٖ وبًٞ پيؽا         ٘تيدٝ ثب آُويت ؼيؽٖ تبالة     

ٚي .ؼٞٙؽ    وفؼٜ ٚ پف٘ؽٌبٖ ٟٔبخف ٘يك ٔىيف وٛذ غٛؼ ـا توييف ٔي           

ٕٞسٙيٗ ٚخٛؼ ٌفؼٚغجبـ ؼـ ايٗ فُّ اق وبَ ـٚي                :  افكٚؼ  

 ٝ ٞبي خب٘ٛـي تبثيف ٌؿاٌتٝ ٚ ػالٜٚ ثف غبِي وفؼٖ              قاؼِٚؽ ٌٛ٘

        ٝ ٞبي وٕيبثي ـا ٘يك وٝ تٟٙب           ٔٙغمٝ اق ايٗ ٌٛ٘ٝ خب٘ٛـاٖ، ٌٛ٘

ٔٙطّف ثٝ قاٌفن ٞىتٙؽ ٔثُ ٌيبٜ ٔٛويف ثيىتٖٛ ، ٌيبٜ وٌٛٙؽ              

     ٚ ـا ؼـ غغف ا٘مفاْ لفاـ     ...  لّجي ، ٔبـِٔٛه خىٛي وفٔبٍ٘بٞي 

ؼٞؽ وٝ ثب اق ثيٗ ـفتٗ آٟ٘ب، وفٔبيٝ ل٘تيىي آٟ٘ب ٘يك ثفاي                     ٔي

  .ٕٞيٍٝ ٘بثٛؼ غٛاٞؽ ٌؽ

 : ٔي افكايؽٔؽيف وُ ضفبظت ٔطيظ قيىت اوتبٖ وفٔبٍ٘بٜ ٘يك      

    ٝ ٝ   ٌٛ٘ٝ    وؽٞب ٞٓ ٔمّف٘ؽ ث ايدبؼ وؽ ٞبي ثىيبـ ثف وف ـاٜ            اي و

ـٚؼ غب٘ٝ ٞبي ثبالؼوتي ؼثي آة ٚـٚؼي ثٝ ٞىتٝ ٌفؼٚغجبـ ـا               

ٖ       وبًٞ ٔي  ٞب ٚ ايدبؼ پؽيؽٜ ٌفؼٚغجبـ        ؼٞؽ وٝ ثٝ ٌىتفي ثيبثب

 .وٕه ٔي وٙؽ

ٍٔٙب ايٗ ٌفؼٚ   :  ٔؽيفوُ ٞٛاٌٙبوي اوتبٖ وفٔبٍ٘بٜ ٘يك ٌفت           

ٞىتٝ ؼـ وٍٛـ ػفاق ،يه ٞىتٝ ؼـ ٔفق ثيٗ ػفاق ٚ                 7غجبـ ٞب   

ٞىتٝ ؼـ اـؼٖ ٚ وٝ ٞىتٝ ؼـ وٍٛـ ػفثىتبٖ اوت وٝ              0وٛـيٝ ،   

تفيٗ توييفات خٛي ثب خفيب٘بت ٞٛا خبثٝ خب ٌؽٜ ٚ ثٝ               ثب وٛزه 

ٕ٘بيٙؽٜ ٔفؼْ وفپُ ؾٞبة ، لّف       .  ٌٛ٘ؽ  وٛي وٍٛـ ٔب ـاٞي ٔي     

:    ٌيفيٗ ٚ وف٘ؽ غفة ؼـ ٔدّه ٌٛـاي اوالٔي ٘يك ٌفت                  

ٌفؼٚغجبـ خىٓ ٚ ـٚاٖ ٔفؼْ ٔفق ٍ٘يٗ ـا ثىػتي تطت تبثيف                  

ٗ        .  غٛؼ لفاـ ؼاؼٜ اوت    وٝ آويجي    اق ايٗ ـٚ أيؽٚاـْ تب پيً اق اي

               ٜ اي   خجفاٖ ٍ٘ؽ٘ي ثٝ ايٗ ٔٙبعك ٚاـؼ ٌٛؼ، ؼِٚتٕفؼاٖ ثب اٍ٘يك

 (جبم جن).        ثيٍتف اق ٌؿٌتٝ ثٝ فىف ضُ ايٗ ٍٔىُ ثيفتؽ

 .ٞٛا ؼـ اوتبٖ ـٚ ثٝ ثٟجٛؼي ٔي ـٚؼ
ٔتف ٔتؼّك ثٝ      0633وٕتفيٗ ؼيؽ ؼـ اوتبٖ ثب        :  ضيؽـي ٌفت 

ٔتف اوت ٚ      6333وبٔيبـاٖ ٚ ثيٍتفيٗ ؼيؽ ٔتؼّك ثٝ لفٜٚ ثب             

 .ٚضؼيت ؼيؽ افمي ؼـ ثيٍتف ٔٙبعك اوتبٖ ٔٙبوت اوت
أب وٛاَ ايٙدبوت اوتبٟ٘بيي ٔب٘ٙؽ وفؼوتبٖ، وفٔبٍ٘بٜ،                 

آؾـثبيدبٖ غفثي ٚ ثٝ ٚيمٜ ايالْ وٝ ؼـٌيف ٔىبئُ ٘بٌي اق                 

ٌفؼ ٚ غجبـ ٞىتٙؽ ٚ ٞف ـٚق ثب ِوٛ پفٚاقٞبي ايٗ ٔفاوك ٔٛاخٝ              

  ٜ ٞب ٍٔىُ ـا ثفاي ٔفؼٔبٖ ايٗ ٔٙبعك ايدبؼ وفؼٜ              ٞىتيٓ ٚ ؼ

اوت وبقٔبٖ ضفبظت ٔطيظ قيىت ٚ ٞف ٟ٘بؼ ٚ وبقٔبٖ                  

ٔفتجغي ثفاي ـفغ ٚ ضُ ايٗ ثطفاٖ زٝ ثف٘بٔٝ اي تؽاـن ؼيؽٜ            

 اوت؟
ٍٔٙب ايٗ ـيكٌفؼٞب ٚ آِٛؼٌي ٞٛا وٍٛـٞبي ٕٞىبيٝ ٚ ثٝ                

وبَ   6ٚيمٜ ػفاق اوت، وٍٛـي وٝ ؼـ قٔبٖ ـليٓ ثؼث ؼـ              

خًٙ تطٕيّي ثف ػّيٝ ايفاٖ، ٍٔىالت ٔتؼؽؼ ٚ قيبؼي ثفاي             

وٍٛـٔبٖ ايدبؼ وفؼ ٚ أفٚق ٘يك افكايً ٌفؼ ٚ غجبـ ٘بٌي اق              

ػفاق والٔت ٔيّيٟٛ٘ب ٕٞٛعٗ ـا ثٝ غغف ا٘ؽاغتٝ ٚ والٔت               

خب٘جبقاٖ ٌيٕيبيي ؼـ ايٗ ٔيبٖ ثيٍتف ٔٛـؼ تٟؽيؽ لفاـ ٌففتٝ ٚ             

آٖ ـٚقٞب ٔفؼْ ايفاٖ ؼـ خًٙ تطٕيّي اق خب٘ت ػفاق ؼـ                

ٔؼفْ غغف ثٛؼ٘ؽ ٚ أفٚق ثب ٔؼضُ ٌفؼ ٚ غجبـ ٚ آِٛؼٌي                

. ٞبي ايٗ وٍٛـ ٔفؼْ ٔب ؼـ أبٖ ٘يىتٙؽ          ٞٛاي ٘بٌي اق ؼٌت    

آيب ٚلت آٖ ٘فويؽٜ اوت وٝ ٔىئٛالٖ وٍٛـ ثفاي ضُ ايٗ               

ٔؼضُ زبـٜ اي اوبوي ثيب٘ؽيٍٙؽ ٚ ـاٜ ـا ثف ايٗ ٔؼضُ                    

 اختٕبػي ثجٙؽ٘ؽ؟

 پروذگبن،ديگرثٍغرةكشًركًچومیكىىذ
               ٜ اي اق    زٙؽ وبِي اوت وٝ ٌؽت ـيكٌفؼٞبي ػفثي ـً٘ تيف

ٌؽت  .آوٕبٖ ـا ثفاي ٔفؼْ غفة وٍٛـ ثٝ ٕ٘بيً ٌؿاٌتٝ اوت         

ايٗ ٘ٛع ٌفؼٚغجبـ ؼـ ٞٛاي ٔٙغمٝ ثٝ ضؽي اوت وٝ ػالٜٚ ثف                 

آويت خؽي ثٝ والٔت ٔفؼْ، ِٙبيغ، وٍبٚـقي، ثبغؽاـي ٚ ؼـ            

ٟ٘بيت اوٛويىتٓ ٔٙغمٝ ـا تطت تبثيف لفاـ ؼاؼٜ اوت ثٝ ٘طٛي وٝ            

   ً ثيٙي ٔي ٌٛؼ اٌف ٌفايظ ثٝ ٕٞيٗ ٔٙٛاَ          عجك ٘ظف وبـٌٙبوبٖ پي

اي ٘كؼيه ثفاي ضفظ      اؼأٝ پيؽا وٙؽ، ٔفؼْ ٔٙبعك غفثي ؼـ آيٙؽٜ        

والٔت غٛؼ ٚ ففاـ اق ايٗ ٔؼضُ، ٔطُ وىٛ٘ت غٛؼ ـا تفن                

 .وفؼٜ ٚ ثٝ ؼيٍف ٘مبط وٍٛـ ٟٔبخفت وٙٙؽ

                  ٝ ٌؿاـي   اق وٛي ؼيٍف ٚلٛع پؽيؽٜ ٌفؼ ٚ غجبـ ٔيكاٖ وفٔبي

ؼـ ٔٙبعك ٔفقي وٝ غبِجب ثٝ ؼِيُ خًٙ ايفاٖ ٚ ػفاق ؼـ وغص                  

پبييٙي اق تٛوؼٝ لفاـ ؼاـ٘ؽ ـا وبًٞ غٛاٞؽ ؼاؼ وٝ ؼـ ٘تيدٝ آٖ               

 .ٌٛؼ ـٚ ٔي ٞب ثب ٍٔىُ ـٚثٝ ـٚ٘ؽ تٛوؼٝ ايٗ اوتبٖ

ٞب په اق ٚـٚؼ ثٝ وٍٛـ ثٝ ػّت ٔب٘ؽٌبـي ٚ                 ايٗ ـيكٌفؼ      

٘فٛؾ ثباليي وٝ ؼاـ٘ؽ ـٚي ؼـغتبٖ ٚ ٌيبٞبٖ ٍ٘ىتٝ ٚ ٔيكاٖ                   

ؼٞٙؽ، ثٝ ٘طٛي وٝ ثب ٘بلُ           فتٛوٙتك آٟ٘ب ـا ثٍؽت وبًٞ ٔي        

ٌؽٖ ـٚ٘ؽ غؿاوبقي، ثفغي اق ٌيبٞبٖ ٔٙطّف ثٝ ٔٙغمٝ قاٌفن            

  .ا٘ؽ ؼـ ٔؼفْ ا٘مفاْ لفاـ ٌففتٝ

ٌٛؼ ؼـ ٞفتٝ ٞبي اغيف وٛذ ثٟبـٜ پف٘ؽٌبٖ ٘يك                  ٌفتٝ ٔي      

ً   وبًٞ پيؽا وفؼٜ اوت ٚ وبـٌٙبوبٖ ٔطيظ         ثيٙي ٔي    قيىت پي

وٙٙؽ اٌف ٌفايظ ثٝ ٕٞيٗ ٌىُ اؼأٝ ؼاٌتٝ ثبٌؽ، ٔب٘ؽٌبـي                 

      ْ ٞبي خٙٛثي ثٝ وٕت ٌٕبَ ضفوت              پف٘ؽٌب٘ي وٝ اق ػف

وٙٙؽ ؼـ ٔٙغمٝ وبًٞ ٚ ضتي ٔىيف وٛذ آٟ٘ب ٘يك توييف                        ٔي

قيىت ثب اٌبـٜ ثٝ ػٕك فبخؼٝ        ففٌبؼ فتبضي، وبـٌٙبن ٔطيظ   .وٙؽ

 زمین خواری در مریوان بو منتها درجو خود رسیده است

http://greenchya.blogspot.com/2011/06/blog-post_1525.html
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 ”حا”سٓالممامُ-

 يَتٍکێی؟ئٓیعٓلٓيکٓسٓالم،ئُ-

 ،وامىاسی؟“حا”عٓيدْممامٓ-

تۆٍ- کًرْوٓيْاڵوٓمىاسیتعٓيدْگیان،ئٓمدْمامکٓ

 .قٓرْشتاواچێبٓستًيتٓپیايِٓربٓ

 .تٓپًتٍصخىکاوماوی“حا”جاخٍمامٓ-

تٓپۆًتۆٍص- بٓر ِۆیۆب جاخٍعٓيدْگیانئٓمدْمامکٓ

 .واگزێيبێسًيدْ

 ؟چیمانلٓدْعدێ؟“حا”دْیجاچارچیٓمامٓ-

ئٓگٓر.يْاڵچًيصاومعٓيدْگیان- ِٓرئۆێۆاۆتۆاکٓگ

کٓسێبییٓيێبٓردرگایماڵیيادييکاویبێئايپاشی

 :گاکبا،دْريدرايسێتێیئٓخًسن

 !تٍصمٓکٓبزاتٍصمٓکٓ-
 !تٍصێئايیلێپاشُباتٍصوٓکا

بٓرِْۆًيتٓ بۆیۆابۆاوٓ ئٓي بزایبٓسێضئێمٓباگئٓصاوۆیۆه

 بٓردْرگایماڵیِیچکاملٓ

ي ، وۆیۆیٓ کاربٓدْستاویئێزاویيعێزاقیيعٓرْباتاوۆی

 .ئٓيانگاکیلێبٓنيتٍصبکا

خٍتٍصێکیشکٓلٓعٓرصبٓرصبًيْيْتاصِْیچکٓعي

 .اليٓوٓکواتًاوێبٓریپێبگزێ

ي چۆیۆا خٍئٓمٓئايریدارستاوٓکاویشوییٓکًسْکاوۆی

طيىگٓدٌستان،ِیبوٓبێلٓمبٓشٓیوايچٓیخٍماوذا،

 .قٍلیلێِٓڵماڵه

ئٓم چۆاری واصاوميائٓڵێهدْيڵٓتێکیشبٓحاڵبتۆًاوۆێ

 .تٍصْبکا

 تٓوۆگۆیۆیٓ خٓڵۆکۆی.دْيرْ،دْيرْیسطدیيبٓرچاي

ئٓيْوۆذْ دْيڵٓتۆاوۆیۆش دْريْدا، لٓم ِۆیۆب، ئاسۆايۆی

 .ئٓکشييصێىٓيْ،پیايالیيايٓخێزيانپێئٓشێ

دْيڵٓتۆاوٓگ لٓم خٍلًيتیکاربٓدْستاویِۆیۆچۆکۆام

 .فیلتٓریتیاویٓ،تابێظيهئٓيانلٓحاڵیئێمٓبێخٓبٓرن

 ”ماڵیديویايابٍغٓرْصيابٍمٓرْص”کًرديتٓویئٓڵێ

وٓکٓيۆه بیهباغٓرْصالبٓريهيلٓسقیيٓکتزیکۆارێ

 .يٓکتزعاجضکٓيه

تۆٍصێ ، تۆٍصْ بیهيِٓريٓکٓلٓدْيڵٓتاویوضيکئٓم

 .پارْدابىێیهبٍئٓمتٍصْ

گزێکًێزْیئٓمتٓپيتٍصْبٓکًردیيبٓکًرتی،

چۆاری تٓویايتٓویابٓخٓرجکزدوێکیباگيپێۆًياۆت

 .دێ

ئٓيْيٓ، ياڵتۆاوٓ ئٓم گٓالوۆی ئٓرکیسٓرشاویئێمٓگ

 ”تٍصدْکا،تٍصدْکا”گٍراوی

”ئایلٓمتٍصْ،لٓمتٍصْ”بکٓيهبٓ بٓڵۆکۆً.يبیڵێیۆىٓيْ

 تٍصْتٍصْئٓمدْيڵٓتاوٓ

 تۆٍصْ عٓيدْ...دڵیانباگبێتيبیزێباگبکٓوٓيْلٓم

 .گیان

 !!فقطثگًوٍ

 ج.يًانسٍ

قبل  اس ّز چیشي ٍقبل اس آى کِ بِ اتْام خیاًت در اهااًات            

تحت باسجَيی قزار گیزم ،اعالم هی کٌن کِ عٌَاى ايي ًاَشا اِ    

ي خَاًٌذُ، هي را “ تَ” گزف ِ ام ؛حاال !!  را اس کارتًَی آهَسشی

در حال ديذى کارتَى تام ٍجزي ٍ خَدت را در حال توااشااي   

 ...بگذرين!!...تصَر کي ٍ ّی بخٌذ...فارسی ٍاى ٍ

اح واالً رٍسي خبزًگاري ادکلي سدُ ٍ هاسک سدُ ٍشااياذ          

ّن جي سدُ، يقِ ات را خَاّذ گزفت ٍدربارُ ي هسألاِ ي ًاِ       

ِ      گزد يغجبرچٌذاى بی ربط ٍ ًِ چٌذاى حیاتی ! هاَرد هصااحابا

ساَاالت آى خابازًاگاار ها ال              .  ًگزاى ًباا  .  قزار خَاّذ داد

!سَاالت فالى آسهَى لَ رف ِ ٍ در اخ یار فعاالى  اًجوي کَچِ   

قزار گزف ِ ٍ ًسخِ اي اس آى اس طزيق آى اًجوي بِ دسات هاي       

بِ علت هسائل ًاهعلَم اقذام بِ تاثا ایاز،تاَسيا  ٍ         . رسیذُ است 

 !!فقط ثگً وٍ:بزاي رسیذى بِ بْ زيي جَاب . اً شار آى هیثٌن

بز هحصَالت کشاٍرسي هازياَاى تاأ ایاز        گزد يغجبرآيا ايي * 

 هٌفی هیگذارد؟

بز سهیي ّاي کشاٍرسي هازياَاى تاأ ایاز          گزد يغجبرآيا ايي * 

 هٌفی هیگذارد؟

 بز بیواراى آسوی تأ یز هٌفی هیگذارد؟  گزد يغجبرآيا ايي *

بز ًَساداًی کِ تاسُ بِ دًیا آهذُ اًذ ٍ اس       گزد يغجبرآيا ايي * 

 سايشگاُ جاى سالن بِ در بزدُ اًذ تأ یز هٌفی هیگذارد؟

 بز آب آشاهیذًی ها تأ یز هٌفی هیگذارد؟  گزد يغجبرآيا ايي *

 تأ یز هٌفی ّن دارد ؟ گزد يغجبرآيا ايي *

 اس ًفت ٍ تاًثزّاي حاهل آى هضزتز است؟  گزد يغجبرآيا ايي *

 بز کسی تأ یز هٌفی گذاش ِ است؟  گزد يغجبرآيا ايي *

 بز حیَاًی تأ یز هٌفی گذاش ِ است؟   گزد يغجبرآيا ايي *

خاَدت اعا ازا       .  حاال جَاب ّوِ ي سَاالت را بزرسی کاي 

کزدي کِ ايي گزد ٍغبار بز هحصَالت ٍ سهیٌْاي کشااٍرسي    

اگاز  .  تأ یز هٌفی ًوی گاذارد   ...  ،اًساى ،حیَاى،آب آشاهیذًی ٍ

 سَاالت را درست دادُ جَاب دادُ باشی کِ ّیچ؛ ٍلی 

 

 

 

اگز خذاي ًاخَاس ِ جَاب سَاالت را غلط دادُ باشی                   سًيڵمیىًيیسَ “!کُتٍزمُ...براکُتٍزمُ”

. اع واد الثی ّن ًثي      . عجلِ ًثي  !چی؟خَب فثز کي       

سَالْا را اس اٍل ًگاُ          . ي اسدٍاج کِ ًیست         ِقضی.ً زس

هیذاًن کِ کوبَد اهثاًات را فزاهَ          .ايي بار بگَ بلِ       .کي

چِ کسی هی َاًذ فزاهَ  کٌذ؟ًگَ حاال چِ             ...ًثزدُ اي  

خاک اس َّا هی بارد ٍ رٍي سز         .خاکی را  بز سزهاى بثٌین        

 ...ّوِ ي ها هی ريشد

جبی حل هسئلِ صَست هسئلِ سا   هسئَليي ثِ

 پبن هي كٌٌذ 

ثػٍي اق ّٔبضجٝ اغتّبِي وفؼ پفن ثب ػففبٖ ضىفيفٙفي         

 يفففىفففي اق ٔفففٛوفففىفففيفففٗ ا٘فففدفففٕفففٗ وفففجفففك زفففيفففب                 

 ... ٞب ٕٞسٙبٖ اؼأٝ ؼاـؼ  وٛقي  ٔتأوفب٘ٝ أىبَ ٘يك آتً

ٞكاـ ٞىتبـ خٍُٙ، اوتبٖ وفؼوفتبٖ        070ٚخٛؼ :  وفؼپفن     

ٞبي ٔىتؼؽ وٍٛـ ٌٙبوب٘ؽٜ اوت وٝ اق   ـا ثؼٙٛاٖ يىي اق اوتبٖ

ٞبي ٔفيٛاٖ ٚ  ٞكاـ ٞىتبـ آٖ ٔتؼّك ثٝ ٌٟفوتبٖ 060ايٗ ٔمؽاـ 

 . وفٚآثبؼ اوت

ّبی اًجوني دس ساثغنِ ثنب         عي دٍ سبل اخيش ثيطتش فعبليت*       

پينص اص ّنش     .  ّبی هشيَاى ٍ سشٍآثبد ثنَدُ اسنت     سَصی جٌگل

ّنب سا دس چنِ چنيضی           سنَصی  سئَال ديگشی علت ايني آشنص     

 داًيذ؟ هي

تٛاٖ ثفٝ     ٞبي ٔفيٛاٖ ٚ وفٚآثبؼ ـا ٕ٘ي خٍُٙ  وٛقي آتً  -     

ٗ   . ؼِيُ غبِي ٘ىجت ؼاؼ غفٛاـاٖ ؼـ    پيً اق ٞف ٔفٛـؼي قٔيف

              ُ ٞفبي   اعفاف ٌٟفوفتبٖ ٔفيفٛاٖ الفؽاْ ثفٝ آتفً قؼٖ خٍٙف

    ٜ ٜ       اعفاف ٌٟف خٟفت آٔفبؼ ثففؼاي اق آٖ     وفبقي قٔيفٗ ٚ ثٟفف

ٗ      ا٘ؽ وٝ ٔتأوفب٘ٝ ثب ٚخٛؼ پيٍيفي ٕ٘ٛؼٜ ثفٝ     ٞبي ٔفىتٕف ا٘دٕف

. ِٛـت خؽي اق عفف ٔىئِٛيٗ ثب آٖ ثفغفٛـؼ ٘فٍؽٜ اوفت          

ً    ٞبي ٔىئِٛيٗ ؾي ػؽْ پيٍيفي   وٛقي ـثظ ثبػث افكايً آت

 .ٌؽٜ اوت

ٔتأوفب٘ٝ اـٌبٟ٘بي ؼِٚتي ثٝ خبي ٕٞىبـي ٚ تفالي ثففاي           

ضفظ ٔطيظ قيىت ٔفيٛاٖ ٚ وفٚآثبؼ، ِٛـت ٔىئّٝ ـا پبن  

ْ          ٔي ٞفبيي لففاـ     وٙٙؽ ٚ ثؼضبً ايٗ ا٘دٕفٗ ـا ٔفٛـؼ آٔفبج اتٟفب

 .ؼٞٙؽ ٔي

ؼـ ِففٛـتيىٝ ٔففىئِٛيٗ لبعؼب٘ففٝ ثفغففٛـؼ ٘ىٙٙففؽ ٚ ٚاوٙففً           

ٞب ؼـ پي وفٛ  اوفتفبؼٜ اق ٚضفؼيت        ٔٙبوت ٍ٘بٖ ٘ؽٞٙؽ ثفغي

      ٝ پفاوففٙي ؼـ ـاثغففٝ ثففب      وٙٛ٘ففي غٛاٞٙففؽ ثففٛؼ وففٝ ثؼففضبً ٌففبيؼ

ً        وُٟ ـا ٔغففش      وفٛقي  اٍ٘بـي ؼوتٍبٟٞبي ؼِٚفتي ؼـ آتف

 ...ٕ٘بيٙؽ  ٔي

 ...8ي  ؼـ ِفطٝ  اؼأٝ
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میهساڵیادیپیزیسیيوٍيُمااڵديویالُکاتێکذابُئُ

طيىگُ جیّاویی چًيرٌطی لێکیساتگُکارَکُيَ

يَدڵتُ صێىی کًي پیبی” مُوارَکُلُ“ کایکً،کاوی

لُ ئاگزکُفًکًشیما ي کًردستاویيَيتىُطاپٍن بُکاوی

يیيرگُبُلێککُپتزلُپێشبێساتگُکارَ.خٍيَبیىی

ئُخًوُ جیّاوُگزيی ُِم لُ بێمبُی يئايَر صی

 .رخاتیهربٍدَشُماعکاریبُتُ

طيىگُ جیّاویی لُيُبُرٌطی رَُِبٍوُيکێک

ساڵىامُگزوگاوُ دادَی جیّاوی سااڵوُی ي لُوزێت

طيَرێکُ پێىجی دَيتی يادی ُِيَکزێتُن ساڵُ، گر

بُ گُبُياڵتێک کٍوفزاواێکی میًاوذارێتیيرَستىی

کاتدَ طيىگُ. جیّاویی بێرفُدَسٌطی ِايتامانتێکی

پێذاچًيوُسَبٍدَ سُیکارَيَخاێىێبٍ تبُبارَکاومان

صيادبًيویطمارَیُِيَمکزدوُکُ یداویشتًانيطاریي

طيىگُسُرَپُ پاراستىی ي ئابًيری ُِوذوی ِاريَي

ساماوُبُ رێگُسزييشتییُکارِێىاوی ي لُکان گزته

کُ ِتذيُِگپیابًيوی ي دياسٌط بٍ پالوذاوان ي مئُ.يا

لُبًارێکُرٌطَ سێضگزته کُبٍ مًيُِسزيشت

ئُپێًياتییُ طيان يَگزێتُکاوی سٌطیروامُبُ. کاريی ی

 :لُپێىجیطيئهبزيتیه

 .کانيیُطيىگُتُبابُئاشىاکزدویمزٌڤبُ-1

ریچاالکوًێىُتاکًيببىُڵکُِخُخشیهبُتًاوابُ-2

 .وذویشیايیطيىگُسُرَيامبًينيپُردَبٍبُ

لێکگُبشَ-3 کُيپێذاوی کٍمُيشته صٌرڵگُبڵێیه کان

ُِ بٍ بُڵًێاتُگزوگه گٍسان ئاماوجُرَکاوی ي

 .کانيیُطيىگُ

کانبُيَتُمًوُُِیکُشاوُيخاڵُِايبُپشتگزیئُ-4

سُ طياوێکی داِاتًييُالمُسابًاردوی ي کیتتز

 .نکُراندڵىیادَخٍشگٍصَ

ئُ رٌطَمێظييی يَسێتُگُئُم ساڵی ل1972ُبٍ ،

ئُ میهکُکانيُکگزتًَيُيَتُویگشتیوُوجًمُکاتێکذا

لُستٍکًّڵمیپێتُیلُکٍوفزاوایطيىگُ ي  ختیسًيذ

 دريشمی طێز ئادَطيىگُ” بُ“میضادی ستدا لُُِ. مر

ئُراواُکٍوفُ وُوجًمُدا گشتیی کانکگزتًَيُيَتُوی

ستىیشانکزددَکرٌطیجیّاوییطيىگُویيَپێىجیطيَ

بُ بشياريذا طيىگُدامُي پشٌگزامی پارێضیصراوذوی

بشياروامُ.”UNEP“کانکگزتًَيُيَتُوُ کلُيُپاشان

ئُاليُ وُوجًمُن گشتیی راگُکگزتًَيُيَتُوی يێىذراکان

 :تیيُکُقُدَمُئُکُ

بُ›› بشياری 2994پێی ئ1972ُساڵی ویوجًمُی

وُ ُِکگزتًَيُيَتُگشتیی ساڵێکلُکان رٌطَمًي دام

حکًمُکگزتًَيُيَتُوُ ي بٍتُکان جیّان کاوی

ئايَ-1985.کزدنوُ طيىگُيَداوکزدوُاليان، ،.1986-

ئاشتیدرَ بٍ پُطيىگُ-1987.ختێک لُي صياتز واگا،

ماڵێک .1988- میللُ طيىگُکاتێک شتکُيُبُت م

پُدادَ بُسُرَوێت دَردَوذن رمبًویگُ-1989.بێتيام

ئاگادارکزدوُ جیّانيَجیّان، ی .1991- ي مىذااڵن

طيىگُ .1991- کُ ِاگٍساوی بٍ جیّاویيبُگ شی

ستُيًَپُ .1992-  يُتُ صَویا بايُک يييی، خذان

یطاری،شکاوذویباصوُيُِطيىگُ-1993.شذاريکزدنبُ

يُکصَيُ-1994.پیای یئێمُ-1995.کخێضانيی،

طيىگُخُ بٍ يُڵک جیّاوی گزتًَی کمان .1996-

بٍطيان-1997.مانکُمان،ماڵُکُيارگُمان،ُِکُييُصَ

صَسُلُ -1998.يیر لُ طيان صَسُبٍ پاراستىیر يی،

پاراستىیکُييُصَ-1999.رياکاندَ  دياسٌطمان، .مان،

2111- ساڵُُِ کارکزدنطيىگُصار کاتی ، .2111-

بُيًَپُ فُوذ جیّانتٍسی طياوی پێذاوی-2112.راياوی

خُ-2113.يیصَتێکبُرفُدَ ملیارد دي ڵکبٍیئاي،

مزندَ .2114- صَدَ ي بُرياکان داياکزاين رياکان

مزدييی يا بٍيصَسُشارَ-2115.صيىذييی پالن کان

کانيشکُبیاباوکزدن،خاکُبیابانيبُ-2116.کُسارَُِ

.رم؟تێکیگٍُِڵ،بابُیسُيَتًاوىُ-2117.بیابانوُکُمُ

2118-  لُ بُريتُوُياصِێىان کُرَکان، ئابًيريی مي

ربٍنکُ .2119 - پێتُکُسارَُِ پێًياتی ت .2111-

 .کداِاتًييی،يُکصَکان،يُجٍرَ

طيىگُئُ جیّاوی رٌطی بُلُمااڵیش ي ِێىذ ياڵتی

لُ سزيشت دارستان، ئێًَخضمُدريشمی بُتی سێًَدا

یچًارمايَلٍُِگزاویطيىگُچێتکُبیزمانوُلُ.چًي

،وًيسیهمًيِێضيتًاواياوايَچبُُِیرابزدييدابُيُدَ

بُسيًَبُ  سمیىار، پزٌگزامگُسيًَبزدوی لیبزدوی

بُلُتُ ي راديٍيی ي يفضيًوی کلیپ دريستکزدوی

بُفیلمگُ باڵيکزدوُڵگُلی صاواتی، ي تايبُيَيی يتىامُی

یياطٌيتٍمارييَبزٌشًر،ماوگزتهيرێپێًانيکٍکزدوُ

طيىگُپیشانشقیخٍيانبُجٍرێکعُکبُريُِتذ،ُِ

ُِ دايَ دَرایخُتاکًي راچڵُسُڵکي کێىهياڵتذاران

جٍرَئُ ویشتماوُلُیکُياياوُواسَکزدارَي یخٍماوذام

مًيواخٍشیمُِساوذویئُتێپُقايبذرێتيبُنلُدَريدَ

تاڵییُ رێگُلُي بايَيُم ئێمُدا کُ بێت حکًمیهمُسمان

کُيَبُ وُبێی لُئًمێذ ي شُبیه سُتزَم تايصَوجی دا

پیادَ دَيُکاتێک مابێت، چايوُک یرێگُتزساوُبێ

درێظَ بذيهخٍمان لُ. وُي لُبیزمان کُ یيارچێت

ُِتزَشُ حُوجذا جار مٍرَوذێ بُ صٌرتزيشُريف يَی

دٌساوذویکاتوُبابُ.کاتیدٌساوذيَدٌسێت،چًيوکُدَ

 .يَيىُببُکُ،ياريیُ

ييَدييپاتکزدوُ پارێضگاريکزدن بٍ خٍيان دڵاٍصيی ی

طيىگُرَپُ ئُپێذاوی دَچاالکی ئُدَوجام ي گمُن،

قًيڵبًوُيُِايکاتبیزٌکُ بٍ يییٍِشیاریطيىگُيَکُ

 .‹‹کُراواُيکزدویبشياریکٍوفُيشَيپُ

مُ لُجٍم کٍرمک بُکُکتێبُک وايیيذا

ستٍکٍّڵمکٍوفزاوای:ڵێتدَ‹‹شتُِیبُيَبًيوُوًێ››

بُ گُبًي طيىگُسُشٍُِی وێًدَوذوی ييڵُپارێضی تی

کُکُيُ بًي رييداي لُکێشُمیه جیّان بًاریکاوی

کٍمُ کزااڵيُرامیاری، باع تێذا ئابًيريی ي تی ملُ.

کٍوفزاوایستٍکًّڵمشذاریلُبُيَياڵتانپێکُدارٌطَ

جُکُدَ ي ئُن پێکُسُوُخُخت بٍيَر کارکزدن

پُ ي طيىگُسُرَپارێضگاريکزدن ُِوذوی ِاريَي

ررامبُرپزسیارنبُمًيجیّانبُالویُِکانيگُتُحکًمُ

طيىگُ پاراستىی بُبُ ُِردَي کاویيڵُيامی

مرٌطَئُ.یداِاتًييَپێذاویبٍوُرَپارێضگاريکزدویيپُ

چاالکیرَالندادَرٌطیگُبُ وگیوگايسَوزێتيتێیذا

پاککزدوُيَ شُيَک بُی ِاتًيچًي يرخُدييچُقام،

ريدايێکیريَُِ.چهدَسێًَختيِتذبُچاوذویدرَ ِا

ُِراگُ چًيوکُ رٌطوامُياوذوُ دَصاران خاتُوًع

مشٌطَئُ.يَیطيىگُبارَجمًجٍڵبًوًيسیىیراپٍرتلُ

دَصٌربُلُ تێکُبٍياطٌکزدنيمٍرکزدویرفُیياڵتاوذا

وێًدَيتىامُرێکُ دامُيڵُی ي رێکخزايیتی صراوذوی

مانُِلُ.يپالویئابًيریحًکًيمیبٍکاريباریطيىگُ

ييَوُکُباڵيدَياوىامُکانبُرٌکُسُشذاصٌرێکلُبٍوُ

کانسزيشتییُرچايَيیيسُصَخبُنکُبايُدَڵێهدَبُ

طێزتاکًئێاتال1974ُساڵیلُرٌطیجیّاوییطيىگُ.نبذَ

يدريشماوُکلُريُيُِرصساگیزايَدريشمیجیاياصدابُ

بُماوايُ طيىگُکی دَِێضی خشێتبُيی کاویشدريشمُ.

لُُِ ساڵێک UNEP“ناليُمً لُيََ” رسُبشياری

درێتدَ خًارَماوُئُ. سااڵویدريشمُيَی کاوی

 :رابزديين

.کاویمزٌڤشًێىىشیىُ–1975.يیکصَوّايُتُ-1974

1976- سُ طيانرچايَئاي، ی .1977- ِاتىیيَوگُتُبُ

لُطيىگُ راماڵیىیييُکیاچًویصَيیچیىیئٍصٌن، ي کان

دارستان سًيتاوی خاک، بُسُرَپُ-1978. بێوذن

يُتُ-1979.کايلکاری مىذاڵُویا بٍ داِاتًي کاومان،ک

بێکايلکاریسُرَپُ کیوًێلُوگاريیُرَبُ-1981.وذن

پ11ُ داِاتًيدا، کايلکاریسُرَساڵی بێ -1981.وذن

یوجیزَصَکانلُِزاييیُطَکیمیاييیُيی،مادَئايیطێزصَ

صاواتیئابًيريیطيىگُخٍراکییئادَ ي -1982.يیمیضاد

بزدنسێًَبُ-1983.يیِاتىیطيىگُيَوگُتُیبُيَوًێبًوُ

صَ رێخاتىی بايُييُي ي کانرَچٍڵ .1984- بیابانبُ

 نجابادی دانا له:  وه کۆکردنه ڕٌژیجیّاوییژیىگُ
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 دردوبکاستچٍ

 ...اردکزشتثًدنجًجٍ
 

ثب ٚخٛؼ تىفاـ آتً وٛقيٟبي وفيبِي ؼـ خٍُٙ ٞبي                    

 ٔفيٛاٖ 

ففٔب٘ؽٜ يٍبٖ ضفبظت اق ٔٙبثغ عجيؼي، فمظ يه ضفيك ـا                

 .تبييؽ وفؼ

: وجكزيبا٘دٕٗ   ٔطٕؽ ؼاً٘، ػضٛ       : ٌكاـي وجك پفن        

    ٜ ٝ    ايٙدب ٔفيٛاٖ اوت، ؼٚقظ ٌٍٕؽ ؼيٍف ٔفيٛاٖ  ...     ي ايفاٖ، ٘

     ٝ غٛاًٞ ٔي  ! ٔي ٌفتٙؽ ٘يىت      ِبضت آٖ عجيؼت ثىفي و

وٙٓ وٕي ٚالغ ثيٗ ثبٌيؽ ٚ غيبالت ٚاٞي ـا اق ؾٞٙتبٖ پبن               

ٌٟفوتبٟ٘بي وٛزه ٔفيٛاٖ ٚ وفٚآثبؼ، وبَ پيً عي        . وٙيؽ

       ٝ ٝ       933    ٞفت ٔبٜ لفثب٘ي ٘كؼيه ث   ٔٛـؼ آتٍىٛقي ثٛؼ و

ٞكاـ وتبـ اق خٍّٟٙبي ٚالؼب ثىف ايٗ           00ثبػث اق ثيٗ ـفتٗ      

   ٝ ٔفيٛا٘ي ٞب ٞف ـٚق ثب زٍٕبٖ غٛؼ ٌبٞؽ         . ٌؽ    ؼيبـ اق يبؼ ـفت

  ٝ ِٚي اٍ٘بـ ثٍف ايٗ ٔٛخٛؼ      . ٘بْ آتً ثٛؼ٘ؽ      وبثٛن تّػي ث

. غٛؼ غٛاٜ ٚ ٘بٍٔفٚع قٔيٗ غيبَ آٌتي ثب عجيؼت ـا ٘ؽاـؼ               

   ٝ ٚؼـ ثٟبـ ػٕف غٛؼ ؼٌف ثبـ          93ؼـ وبَ        عجيؼت ايٗ ٔٙغم

 ... .ي ٘بوىبٖ لفاـ ٌففت ٔٛـؼ ضّٕٝ

دس حبلي كِ گشٍّْبی عشفذاس هحيظ صيست               

دس ضْشستبى هشيَاى ضوبس آشص سَصيْبی ّفتِ           

هَسد عٌَاى    0گزضتِ دس جٌگل ّبی ايي هٌغمِ سا        

هي كٌٌذ اهب فشهبًذُ يگبى حفبظت اص جٌگلْب ٍ             

هشاشع اظْبسات ثشخي عشفذاساى هحيظ صيست دس        

 . هشيَاى سا كزة ٍ ًطش اكبريت عٌَاى هي كٌذ

وفًٞٙ تمي ايفٚا٘ي ، ففٔب٘ؽٜ يٍبٖ ضفبظت اق خٍّٟٙب ٚ               

ٔفاتغ ؼـ ٌفتٍٛ ثب وجكپفن ؼـ پبوع ثٝ ايٗ پفوً وٝ زفا                

ثفاي خٌّٛيفي اق ٚلٛع ضفيك ؼـ خٍُٙ ٞبي ٔفيٛاٖ                   

ٔٗ غٛؼْ ٞفتٝ ٌؿٌتٝ اق ـٚق      : تؽاثيفي اتػبؾ ٕ٘ي ٌٛؼ ٌفت    

ٌٙجٝ تب يىٍٙجٝ ٔفيٛاٖ ثٛؼْ ٚ ايٙغٛـ وٝ ا٘دٕٗ وجك زيب اؼػب              

تٟٙب يه ٔٛـؼ آتً وٛقي ؼـ ـٚق وٝ ٌٙجٝ          . ٔي وٙؽ ٘يىت    

ٞىتبـ ثٛؼٜ ٚ ػّت       4لجُ ثٝ ٚلٛع پيٛوتٝ وٝ ٔىبضت آٖ            

ضفيك ٞٓ ثي اضتيبعي ٞبي يه وٍبٚـق ثٛٔي ٔٙغمٝ ثٛؼٜ وٝ           

ٌٙبوبيي ٞٓ ٌؽٜ اوت أب ؼيٍف ٞير ضفيمي ؼـ ٞفتٝ ٌؿٌتٝ            

 . اتفبق ٘يبفتبؼٜ اوت 

ضبال ثؼضي ٞب ٔي آيٙؽ ٚ ايٗ ضفيك ـا ؼـ ػؽؼ            : ٚي افكٚؼ      

ضفة ٔي وٙٙؽ ٚ ثٝ ٕٞٝ اعالع ٔي ؼٞٙؽ وٝ ايٙدب ايٗ                   03

تؼؽاؼ ضفيك ؼـ خٍُٙ ثٝ ٚلٛع پيٛوتٝ ؼـضبِي وٝ تٕبٔي                

ٔٛاـؼي وٝ ايٗ ؼٚوتبٖ ؼـ ا٘دٕٗ زيب ثٝ ؼيٍفاٖ اعالع                  

ـوب٘ي وفؼ٘ؽ ٚلتي ٔب پيٍيفي وفؼيٓ ؼيؽيٓ ِطت ٘ؽاٌتٝ            

 . اوت 

ثفغي ٞب ؼـ ِؽؼ ٞىتٙؽ تب ثفاي ٔفيٛاٖ            : ايفٚا٘ي افكٚؼ      

أىب٘بتي ـا خؿة وٙٙؽ ِٚي ايٗ ـاًٞ ٘يىت وٝ اعالػبت             

 است؟ 
ا٘دٕٗ وٌٛيؽٜ اوت تب ثب تٍىيُ ٕ٘بيٙؽٌي ؼـ ثيٍتف                  -     

         ٝ ٞبي  ي آٔٛقي  ـٚوتبٞبي ٔفيٛاٖ ٚ وفٚآثبؼ ٚ ٕٞسٙيٗ اـائ

       ً ُ  القْ ثٝ آ٘بٖ ؼـ ٔمبثّٝ ثب آت ٞب آٟ٘ب ـا ٘ىجت ثٝ       وٛقي خٍٙ

 .ايٗ لضيٝ ضىبن ٚ آٔبؼٜ ٕ٘بيؽ

ّوبًگًَِ كِ خَد ًيض اضبسُ كشديذ ايي اًجوي         *       

آًْن اص  )ّب حذالل اهكبًبت      سَصی  دس همبثلِ ثب آشص    

اًتظبس ضوب اص هسَليي    .  سا دس اختيبس داسد   (  عشف خَد 

 ريشثظ چيست؟
ا٘دٕٗ وجك زيب ٕٞٛاـٜ آٔبؼٌي غٛؼ ـا ثفاي ٕٞىبـي ثب                  -

ٕٝٞ  ٖ ً     ي اـٌب ُ   ٞب خٟت ٔمبثّٝ ثب آت ٞب اػالْ وفؼٜ    وٛقي خٍٙ

ـٚؼ آٟ٘ب ٕٞىبـي      اوت أب ٔتأوفب٘ٝ آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ا٘تظبـ ٔي            

 .ا٘ؽ ٘ىفؼٜ

-     ٝ ي اَٚ اق ٔىئِٛيٗ لضبيي ٌٟفوتبٖ ٔفيٛاٖ ٚ             ٔب ؼـ ؼـخ

         ً ٞب ثٝ    وٛقي  وفٚآثبؼ غٛاوتبـيٓ وٝ ثب ػبّٔيٗ ٚ آٔفيٗ ايٗ آت

 .ٌؽت ثفغٛـؼ وٙٙؽ

ؼـ اغتيبـ ٟ٘بؼٖ تدٟيكات القْ ثفاي اعفب  ضفيك وٝ ٔتأوفب٘ٝ             -

ٌٗ            ً ٞبي  وٛقي  وً ضؽاوثف أىب٘بت ٔب ثفاي ٔمبثّٝ ثب آت

 .ٟٔيت ٔٙغمٝ ثٛؼٜ اوت

ٞبي أٙيتي ٘يك ثبيؽ ؼـ خٟت ٌٙبوبيي ايٗ ػٛأُ                ؼوتٍبٜ  -

 .ثىٌٛٙؽ

-          ٝ ي فٛايؽ خٍُٙ،      آٔٛقي ـٚوتبئيبٖ ثػَّٛ ؼـ ضيغ

 ....غبٔٛي ٕ٘ٛؼٖ آتً ٚ 

 .تفي فؼبِيت وٙؽ يٍبٖ اعفب  ضفيك ٌٟفوتبٖ ثٝ ِٛـت خؽي -

 .ؼيؽٜ ٞبي آويت تفٔيٓ ٔٙبعك ٚ خٍُٙ -

-   ٝ ً   پًٌٛ ـوب٘ ٝ   وٛقي اي ايٗ آت ٞبي ؼاغّي    ٞب تٛوظ ـوب٘

       ٓ ٜ     وٝ ٔتأوفب٘ٝ ؼـ ايٗ ـاثغٝ و ي  وبـي ٚ ٔٛخجبت وٛ اوتفبؼ

 .ا٘ؽ ٞبي ثيٍب٘ٝ ـا ففاٞٓ آٚـؼٜ ـوب٘ٝ

       *  ُ ّبی اجشائي هششجظ اعن اص       دس خصَظ دستگب

صيست ٍ هٌبثع عجيعي ٍ ضَساّب ٍ هسئَليي، چِ           هحيظ

الذاهي دس خصَظ ّوكبسی ٍ هسبعذت دس اجشای          

ّبی حفبظت اص هحيظ پيشاهَى آًبى كشدُ         هأهَسيت

 ايذ؟
ايٗ ا٘دٕٗ عي زٙؽ خّىٝ ضضٛـي ٚ ثٝ ِٛـت ٔىبتجبت            -     

  ٜ ٕٞسٙيٗ ثب  .  ي ٔٙبثغ عجيؼي ؼـ اـتجبط ثٛؼٜ اوت        ٕٞٛاـٜ ثب اؼاـ

( ٌػُ ففٔب٘ؽاـ ٚ ٔؼبٚ٘ت ػٕفا٘ي           )ففٔب٘ؽاـي ٔفيٛاٖ      

 .ايٓ ٔىبتجبتي ؼـ غَّٛ پيٍيفي ايٗ أف ا٘دبْ ؼاؼٜ

       ٜ “ الجبَ ٔطٕؽي  ”ي ٔطتفْ ٌٟفوتبٖ ٔفيٛاٖ،           ثب ٕ٘بيٙؽ

٘يك ؼـ اـتجبط    ....  ٌٛـاٞبي ـٚوتبٞب ٚ ٔؽيفوُ ٔٙبثغ عجيؼي ٚ           

ٜ     ثٛؼٜ ً        ايٓ تب ثتٛا٘يٓ ـا ٞب   وٛقي  ضُ ٔٙبوجي ثفاي ٔمبثّٝ ثب آت

 .ثيبثيٓ

 

 گفتگَ اص َّساهبى ثْشاهي
 

 . غّظ ـا ٍ٘ف وٙٙؽ ٚ ايٗ يؼٙي ٍ٘ف اوبؾيت

أب ثٝ ـغٓ اظٟبـات ففٔب٘ؽٜ يٍبٖ ضفبظت اق ٔٙبثغ عجيؼي ،              

ا٘دٕٗ وجك زيب وٝ وبَ ٌؿٌتٝ ثيٍتفيٗ فؼبِيت ٞب ـا ثفاي               

اعفبي ضفيك ؼـ خٍُٙ ٞبي ٔفيٛاٖ ا٘دبْ ؼاؼٜ ، فٟفوت               

وبّٔي اق خكييبت آتً وٛقي ٞبي ٞفتٝ ٌؿٌتٝ ثٝ ٕٞفاٜ              

ٔدٕٛػٝ اي ػىه اق ايٗ آتً وٛقيٟب ؼـ اغتيبـ وجكپفن            

لفاـؼاؼٜ اوت وٝ خٟت اعالع ػْٕٛ ٚ ٔىئٛالٖ وبقٔبٖ               

   .خٍّٟٙب ٚ ٔفاتغ ٔٙتٍف ٔي ٌٛؼ

 

 

 كردپرسثبیمصبحجٍادامٍ

 ...آقبیعرفبنحسیىی
 

ٚ ٕٞسٙيٗ ػؽْ ٚخٛؼ أىب٘بت ٚ آٌبٞي وبفي ثفاي            ...      

 .ثٝ فبخؼٝ ؼأٗ قؼٜ اوت وٛقي ٚ غيفٜ ٟٔبـ آتً

داًيذ آهبسّبی هتٌبلضي دس     ّوبًغَس كِ هي  *       

ِ    سَصی ساثغِ ثب ٍسعت آشص    ّب هٌتطش ضذُ    دس سسبً

ثِ عٌَاى عضَی اص اًجوي سجض چيب كِ          ضوب.  است

ّب ّستيذ، آهبس    سَصی دس اسشجبط هستمين ثب ايي آشص

ّب سا دس اهسبل ٍ ّوچٌيي سبل پيص           سَصی آشص

 كٌيذ؟ چگًَِ اعالم هي
ً   00اق آٖ ـٚق تبوٖٙٛ           ٜ     وٛقي ٔٛـؼ آت ايٓ   ـا ثجت وفؼ

 .ثبٌؽ ٔي“ ٌّكاـ ٌٟؽا ”ٚ “ ؼي ٌٝ ـٜ”وٝ آغفيٗ ٔٛـؼ آٖ 

ً     668ؼـ وبَ پيً ٘يك          وٛقي ؼـ ٔفيٛاٖ ٚ        ٔٛـؼ آت

ٞكاـ   00وفٚآثبؼ تٛوظ ا٘دٕٗ وجك زيب ثٝ ثجت ـويؽ وٝ               

 .ٞبي ٔٙغمٝ ؼـ آتً وٛغت ٞىتبـ اق خٍُٙ

ّب كذام هٌبعك ايي      سَصی ثيطتش ايي آشص  *       

 ضْشستبًْب سا دس ثش گشفتِ است؟
ٝ          وٛقي آتً  - اي   ٞبي ٔفيٛاٖ ٚ وفٚآثبؼ ثٝ ِٛـت ٘مغ

أب ٔٙبعك اعفاف ٔفيٛاٖ ٚ ـٚوتبٞبي اعفاف آٖ اق             .  اوت

 ٜ ٝ   ٌٝ  خّٕٝ ـ ٝ  ٚي، ث ٝ   ِٝ  ييّٝ، و ٘دبٚا ٚ ٕٞسٙيٗ ٔٙبعك      وي، ِ

ٝ   اعفاف ٌٟف وب٘ي   ٚ ٔٙبعك  “  ٔال لٛثي ”وبقي   ؼيٙبـ ٚ خٛخ

 ...ي ٞٛـأبٖ ٚ وٛوبالٖ ٚ ٌبٞٛ ٚ  ضفبظت ٌؽٜ

       *      ِ ی سًٍذ ايي      ثشای جلَگيشی اص اداه

ّب، اًجوي چِ شوْيذاشي اًذيطيذُ         سَصی آشص

 است؟
ا٘دٕٗ وجك زيب ثب ضؽالُ أىب٘بتي وٝ ؼـ اغتيبـ ؼاـؼ               -     

وٝ آٟ٘ٓ اق عفف اػضب  ٚ ٌٟفٚ٘ؽاٖ ٔفيٛا٘ي ؼـ اغتيبـ آٖ             

ٜ     ٟ٘بؼٜ ٌؽٜ اوت، ٔي     وبقي ٌٟفٚ٘ؽاٖ ٚ       وٌٛؽ تب ثب آٌب

    ُ ٞب ؼـ ق٘ؽٌي ػبؼي، ثفٌكاـي           ثبقٌٛيي إٞيت خٍٙ

ٞبي آٔٛقٌي ثفاي اعفب  ضفيك ٚ ٕٞسٙيٗ                    والن

ُ         آٌبٜ ٞب خٌّٛيفي   وبقي ـٚوتبييبٖ اق ـٚ٘ؽ تػفيت خٍٙ

 .وٙؽ

سَصی  اًجوي دس ساثغِ ثب سٍستبئيبى ٍ آشص       *       

ِ     جٌگل ای دس ًظش گشفتِ      ّبی سٍستبّب چِ ثشًبه

 َبیداخلیاوعکبساخجبرآتشسًزیجىگلُبیمريًانيسريآثبددررسبوٍ
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 ... سُ درَ ڕٌژێکی مُ

  “فًيری دیب غُ ئُ”   

 

ِاری  ی بُ پًيتٍزايیاوُ تُ  ي ڕٌژَ ڕٌژێ لُ

 !سُ درَ بٍ مُ  چًيبًي مساڵ، زاویار وُ ئُ
 ؟ ِاتًَ زاویار بٍ وُ: مامٍستا پرسی

،  یُ چًيوکًي زاویار ئاسمی ُِ:  ِايڕێکاوی

  واتًاوێ  بێهێتێُ  پًيتٍزَ مڕٌش زٌر تُ ئُ

 !رٌ دَ

ودريستی  تُ  کان؛ ٍِضتان بُ مىاڵُ: مامٍستا

م  لُ  بیتان بهت کُ  ش لُ خٍتاوٍ بهت ي ئهًَ

 .سه ڵبُ مامک ُِ ن دَ تمُ دا حُ ڕٌژاوُ

پێًي تێٍزَ بێٍ  م تێُ چًوکًي ئێُ:  دیاکٍ

 ! ودريستی خراپُ تُ

چێ   بیریطتان وێُ  ي لُ  ڵ  يایُ بُ:  مامٍستا

 .یه زیاتر تهکبدَ  مُ واب  سريضت لُ  کُ

ڵ ؛ واب  الستیێک  ئُ  میطُ بايکم ُِ:  ساکٍ

 !کا يا پیس ئُ بسًيتهىیه، چًيوکًي ُِ

  يَ رَ دَ  چیىُ میطُ ئُ ُِ   ش کُ ئهمُ: بڕیار

دار !  بٍ باخ ي کهً، الستیک واسًيتهێىێیێه

 !سًيتهىیه ئُ

  بیرتان ب  کێُ  اڵم لُ ریه، بُ ئافُ:  مامٍستا

ب  داری  ر ئُ سًيتهىه، ُِ ڕ وُ د داری تُ قُ

کێان لێ   يضک بسًيتهىه، واب  لقی دارَ

 .وٍ بکُ

ڵ ؛ ديای ئێاير  ئُ  میطُ دایکم ُِ:  زاوکٍ

،  يَ ئاي بکًژێىیىُ  بُ  کُ ب  ئايرَ ئُ  يَ کردوُ

 .کان ئاگر بگرن ختُ کًي داري درَ يَ وُ

کهً ي   چیىُ ئُ  میطُ ُِ  یص کُ ئهمُ:  ئاران

ي  يَ یێىێُ کێُ کان کٍ ئُ ضغاڵُ مًي ئُ باخ ُِ

 .جهیان واِهڵیه  يێ بُ لُ

 .مًيتان ریه بٍ ُِ ئافُ: مامٍستا

ر سريضێتێمێان خێٍش  گُ ئُ  ئهمُ  مىاڵیىُ

 .ب  بیطیپارێزیه يێ ئُ ئُ

 جۆالنه

ّزی تزسیذُ . اها ًتَاًست تِ اٍ کوک کٌذ 
. کطیذ تَد ٍ فزیاد هی  

تیل تِ اطزاف دٍیذ تا کوک تیاٍرد؛ اها 
ًاگْاى سَسوار تِ طزف . ای ًذاضت فایذُ

ّایص  ی خَتی تزای تچِ ضایذ طعوِ. ّزی آهذ
چٌذ تار . تز ضذ سَسوار ًشدیک. پیذا کزدُ تَد

تٌص را داخل گل تاتالق فزٍ کزد ٍ تیزٍى 
سَسوار تِ کٌار . ّزی پطت سَسوار تَد. آهذ

ساحل آهذ، ّزی را رٍی سهیي گذاضت ٍ 
تیل دٍیذ ٍ دٍستص . دٍتارُ داخل آتگیز رفت

آى سَسوار تَ ”: را در آغَش گزفت ٍ گفت
“ .را ًجات داد  

ّزی ٍ تیل ّز دٍ کٌار ّن ایستادًذ ٍ دٍر 
ّزی تفٌگص را . ضذًسَسوار را تواضا کزدًذ

دیگز ّزگش ”: داخل تاتالق اًذاخت ٍ گفت
“.سَسواری را ضکار ًخَاّن کزد  

ّزی ًیش تفٌگص را تَی تاتالق اًذاخت ٍ 
“.هي ّن دیگز تِ آى ًیاسی ًذارم”: گفت  

 

 سوسمار مهربان
 عصمت شهبازی: مترجم

 

ّایص تَی  رٍس خیلی گزهی تَد، سَسواری تا تچِ
اس . سدًذ ضاى را تِ گل هی تاتالق کٌار تگیز تي

تِ طزف آب رفتِ . گزهای َّا کالفِ ضذُ تَدًذ
احساس . ضاى را در آب خٌک فزٍ تزدًذ ٍ تذى

. تزدًذ تْتزی پیذا کزدًذ ٍ اس آب خٌک لذت هی  
. ی تعذ، صذای ٍحطتٌاکی ضٌیذُ ضذ چٌذ دقیقِ

ّا در حال  ضکارچی”: ّایص گفت سَسوار تِ تچِ
“ .تْتز است کِ دٍر ضَیذ. ًشدیک ضذى ّستٌذ

ّا  ضکارچی. تچِ سَسوارّا سزیع دٍر ضذًذ
. ًشدیک آتگیز رسیذًذ  

ّا کِ اسوص تیل تَد تِ  یکی اس ضکارچی
تَاًین کیف ٍ کفص  هی”: دٍستص، ّزی، گفت

“.سیثایی اس پَست ایي سَسوارّا درست کٌین  
اهیذٍارم اهزٍس تتَاًین سَسوار ”: ّزی گفت

“.سیثایی ضکار کٌین  
پاّایص در تاتالق گیز . تعذ داخل تاتالق رفت

خَاست  هی. تِ تفٌگص را در گل فزٍ کزد. کزد
ّز چقذر تالش . تَاًست تیزٍى تیایذ؛ اها ًوی

کزد کِ اس تاتالق تیزٍى تیایذ، تیطتز در گل  هی
تیل دستص را گزفت؛. رفت فزٍ هی  

 سبا پرتًی

ّای عشیش چیا،  سالم تچِ  
ّای ًاسًیي هطالة ٍ ًقاضی ّای ضوا  تچِ

است، اهیذٍارم تاس   دست ها رسیذُ  ضاى تِ ّوِ
.تا ها تاضیذ  ّن هثل ّویطِ  

ًیاى حسیٌی، سثا پزتَی، : دٍستاى سثش اًذیص چیا
رٍضي، دیار ساساًی،  آرسٍ هزادیاى، تْارُ  

...ًذا لٌج آتادی، هاردیي خاٍریاى ٍ    
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اوجمه سجش چيب: صبحت امتيبس ي مديز مسئًل  
 سيز وظز شًرای سزد ثيزی

  

.چيب در ييزايش مطبلت تبآوجب ثٍ اصل مطلت خدشٍ يارد وشًدآساد است◄  

.مطبلت چبح شدٌ الشامبً وظزگزداوىدگبن ومی ثبشد◄  

.تبيخ وشدٌ ثبشد ي فبيلش مًجًد وجبشد معذير است  چيب اس چبح مطبلجيکٍ◄  
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ؼـ ٚـٚؼي وفبغفتفٕفبٖ       آيب ثب ٚخٛؼ ٌؼبـ ؼاً٘ ٔطٛـي وٝ  -

ضبَ ٌفٟففؼاـ ٔفطفتففْ ثفب               اوت، تب ثٝ  ٌؽٜ  ٌٟفؼاـي ٌ٘ٛتٝ

            ٝ   تطّيُ وفؼٌبٖ ؼاٍٍ٘بٞي ٕٞبيً ٚ ٞفٕفففىففي ؼاٌفتف

 (ٔطٕؽ ِيفي پٛـ. )اوت؟                                                   

ٔبٜ پفيفً ٌفٟففؼاـي         ضؽٚؼ وٝ  ٚالؼب خبي تؼدت اوت وٝ-

أفب االٖ          وبٌت ٟ٘بَ ؼـ ٔىيف ثّٛاـ قـيجفبـ ٘فٕفٛؼ،       الؽاْ ثٝ

ؼـغتبٖ لؽيٕي ٚ خؽيؽ ـا اق ثيٗ ٔي ثفؼ، يؼٙي ٌٟفؼاـي ٕ٘ي 

ٜ   تٛا٘ؽ ضؽالُ وٝ وفبـي غفٛؼ ـا پفيفً ثفيفٙفي                      ٔبٜ آيٙفؽ

 (خٕؼي اق ؼٚوتؽاـاٖ قـيجبـ. )وٙؽ؟                                      

ٔدتٕغ تدبـي وٛـؼوتبٖ ثٝ پبـويًٙ ٔبٌيٗ   وٛزٝ  ٔتبوفب٘ٝ-

تجؽيُ ٌؽٜ اوت، اق ـإٞٙبيي ٚ ـا٘ٙؽٌي غٛاٞبٖ الؽاْ ػبخُ 

 (تؼؽاؼي اق اٞبِي ٔطُ.                             )ٚ لبعغ ٞىتيٓ

ي ٔفقي ثبٌٕبق  اق پبيٍبٜ ٔفالجت ثٟؽاٌتي ٔىتمف ؼـ ثبقاـزٝ-

ثبٌؽ، قيففا    ؼاٌتٝ  تمبضبٔٙؽْ ثف عجع غؿاٞب ؼـ ٔفق ثيٍتف تٛخٝ

.                 ثىفيفبـ قيفبؼ اوفت            ٌفؼ ٚ غبن ٚآِٛؼٌي ؼـ ايٗ ثبقاـزٝ

                                                            . (        پٛـ ٔطٕؽي.ن)                                                      .

ٔفيٛاٖ، اق ٌٟفٚ٘ؽاٖ   ٚـٚؼ ٟٕٔبٟ٘بي ٌٟفوتب٘ي ثٝ  ثٝ  ثب تٛخٝ-

پبـويًٙ   ثٝ  ٔطتفْ ٔفيٛا٘ي غٛإٍٞٙؽْ، اق ثفؼٖ ٚوبيُ ٘مّيٝ

، خٟت خٌّٛيفي اق اقؼضبْ ٔبٌيٗ ٚ اضفيفب٘فب ٘فجفٛؼٖ         ؼـيبزٝ

.                                          خبي وبفي ثفاي پبـن ٔبٌيٗ ٟٕٔفب٘فبٖ غفٛؼؼاـي وفٙفٙفؽ          

 (وفيٕي)                                                                     .

وفؼيفٓ،    ثيٕبـوتبٖ فدف ٔفاخؼٝ  ثٝ 02زٙؽ ٌت پيً وبػت -

ثيٕبـاٖ ! ػّت ٘جٛؼ ٍٔٙي، غب٘ٓ ؼوتف ٞٓ ٍٔٙي ثٛؼ ٞٓ ؼوتف  ثٝ

 .  ِغفب ـويؽٌي وٙيؽ. ثٛؼ٘ؽ  ضىبثي وفؼـٌٓ ٌؽٜ

 (ضىيٙي)                                                                           

 

 چتاڵەقەبًيڵکردویڕاستییەکان
ياوابێت ِٓر دویا کٓ ئٓکزدْيْ دْستێک!سٓردْمێکبیزم

يام سْگدێىێت، لٓ وامٓرديٓ ئٓم ي دێت البٓاليْ الی لٓي

 کارْساتێک شتێک، کٓسێک، کًتًپشێکذا لٓ ...ئٓصاوی

بێتٓکزدْيْ“صٌرٌ” دێتٓمٓيانيچیتزوايٓڵێئٓمغٓدرْ !ئاسا

لێمان کٓ ویه غٓدرْ ئٓم شاياوی ئێمٓ يابًي سٓردْمێکپێم

 !ئٓکزێ

مێظيي، بًيوٓيْی دييپات لٓ تزسان بارييدٌخی لٓ طيان

مٓرگیٓ سٓگ ویٓ .طيان حٓيف ياڵتێکذا...بٓاڵم لٓ ئێمٓ

يْک دْچىٓيْ، بیز لٓ بزق خێزايی بٓ شتٓکان کٓ ئٓطيٓيه

وٓ بًايٓ فیشلٓوذ وايی ياڵتٓ ئٓم ئٓبًايٓ ئٓيًت بزادْرێک

.چًوکٓمزٌڤٓکاویبٓقٓدْرماسیحافضْيانالياصْ!کًردستان

گٓمظْت بٓ ئٓگیىا بیت ماسی دْبێ ماسییٓکاوذا ياڵتی لٓ

الطگٓگانلٓ.وابێصٌرشتتلٓبیزبێتئٓگیىاالطگی.ئٓصاوه

ياڵتیئێمٓپٓوجٓطمێزن،ِٓرلٓبٓرکٓمبًيویانصٌرکاتيان

طيزدْبه،يانسٓریخٍيانِٓڵذْگزن،يانبٍخٍشیدْچىٓ

کًوٓسْشٓيْ،ِٓوذێکیشیانبٍگٓمٓيگاڵتٓیمزٌڤٓطيزْکان،

 .باببهچتقٓشٓوگێکه

يێکلٓيشٓياوٓکٓئیتزتاقٓتیِیبشتێکموٓبًي،حاڵمشُ

بٓدْعداريبٓردْيْگیزابًي،خًاخًامبًيبٓردێبێتٓسێگٓم

بٓرد ئاخز بڵێم پێی تێّٓڵبٓم يٓکێکی بٓردێتیت!ي شًعًری

دْري ِاتمٓ ماڵ لٓ ئٓکزێ؟ ئايا بٓردێتی وابٓرد ئاخز کًا؟

 ديمٓوێکیبێتام چ سێکٓيتم، بايْسْشی لٓي...بٓرْي کٍمٓڵێ

کًسانئٓوجًمٓوٓ،لًيتداطْویً،ماوًييمزدييبٓسيضلٓسٓر

سياویىێکیچٓوذچزکٓيیئٓيتًاوی.قٓروێضْکانداویشتبًين بٓ

بضاویکٓچٓوێبێضارنبٓدْعئٓمدٌخٓيْ،ئٓيتًاویتێبگٓيت

گزتًْ کٍڵ قٍوتٓراتلٓ خٓفٓتیشارێکیان  تٓویا بٓ کٓ.کٓ

صاویميْصعٓکٓيايٓ،کاتێگٓيشتمٓاليانئیتزمىیشبێساڵيي

دياربًيبٍ.مٓرحٓبايیلٓکٓلٓبٓرێکابێذْوگبٍخٍمداویشتم

بٍيٓپزسیىیتٓواوٓتبٍشکاوذویبێذْوگییٓکٓ حاڵیانگیزابًي

بًي داویشتم،!بێجێگٓ تايێبێذْوگمىیشيْکئٓيان ِٓريا

بًيم ماوًي ئیتز کٓ کزد قاچ ئٓي قاچٓي ئٓم لٓ!ئٓيوٓم پێم

رگموايپزسیم؛ئٓيْئٓمشٌچٓنِکتارسًيتا؟کاکٓئٓيوٓمجُ

گزتًي گشيان لێبٓی، شقارتٓی بٓوضيه يْک گشتی وٓصاوی

ِکتاریچیيمکتاریچی؟تٍيشِٓرشًێه!چًينبٓگظما

کٓيتًييت شتاوٓ ئٓم ِکتار! چٓن بضاوی بٍچیتٓ ئٓسڵٓن

 ِکتار ِٓصار ديي ِکتار، ِٓصار يایnسًيتايْ؟ تٍ ِکتار،

کٓچی؟ئیتزتٍ!داوێتٓيايیدارستاوٓکاویئٓمشارْسًيتايْ

گٍسايْ؟ ديویات ئٓصاوی يا سًيتايْ چٓوێ کٓيت سٓبتی

 !داکٓيْاليْ!تٓکاوًتىٓ!ئٓمالتخاتًْبٓياليا

 خٍمٓيْ...ِیب دْردی بٓ پزسیارْیکزدبًيم، لٓي پٓشیمان

 (دداوشمُمًحُ...)داکٓيتم

 

 19085052488:شمبرٌتمبس

:                           هااَعااَا شااوااارُ آيااٌااذُ ٍيااژُ ًاااهااِ چاایااا                 

َابچٍ”  كسیدرثراثرآتشسًزیجىگل

لاذا اس عاالقاواٌاذاى          .  بااشاذ  های “مسئًلاسات 

خَاّشوٌذين کِ هقاالت ٍ ًظزات خَد را در اياي        

 .سهیٌِ بِ دف ز ًشزيِ ارسال ًوايٌذ

 

 چیايان

 ياویچیاممهئاسىممهپٍاڵممهپاسُ

 مرێىمبٍتانمهدژئايريسًيتانئايردَ

 ِارممهِايڕێیکێًيدارمبایبُمهضىُ

 خًارکێطمُکًدارئايریلێدَرزميَربُمهسُ

 يێمرپێمتائايربێواسرَبُگیاومخستٍتُ

 ستمُمًِێزمُُِِستمُکیدَضهکێصچُ

 اڵييتٍزێىانِايڕێیکێًمهيبرانبٍڵێگُ

 ستمتاِێزیبێدَستمُِيَوُيلمدايَقُ

 ستمُِیسًتێىمبُچمدَگژئايرادَبُ

 مدَکبُموُشُِلُممهبُتادياپزیسکیمهُِ

 دانبێکًردستانبمرێديژمىیدارستانئايَ

 ڵٍکانِايڕێیچیايدارستانڵێهُِئايادَ

 یکًژێىێتٍیئُسُيکُوێتٍبژیئُیئايرئُيَُئمانبٍوُ

 

“ریودَسکُُئِێمه  


