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    "رمانی سروشت ده" 

 

ڕايکێ ي  ِم  ي ترس ي دلُ مڕٌ، دویای يَ جیّاوی ئُ

ضی  تٍ تايَ  يَ ڕێیىُ گُ ر وُ گُ ئُ.   کاوُ جٍرايجٍرَ  مٍکیُ خُ

خت  مًي زَ ي ُِ ر ئُ مثُ ُِ  تًاویه لُ ی دَ سريضت، تا کُ

 دا خٍ ڕاگریه؟ ي گًضاراوُ

  ي تثێتُ  يَ تاليێىێتُ  ضی ئێمُ تًاوێ رٌح ي لُ سريضت دَ

ي  رماوی، ئُ سريضت دَ.   ياوی ژیان ي گیاوی ئێمُ پاسُ

  رماوُ ٍِی دَ  ویا تُ ویا ي تُ تُ  کُ  یُ رماویُ دَ  مُ سیستُ

تاي،  تیطکی ُِک؛  ری خٍمان يَ يري تُ کاوی دَ سريضتیُ
ی ئايی زيالڵ ي  يَ يای خايێه، خًاردوُ ڵمژیىی ُِ ُِ

کاومان   خًضیُ مًي وُ ُِ کان؛ سريضتیُ  ویُ مُ خًاردَ

 .کرێت رمان دَ دَ

  ش ي گیاوی مرٌڤ لُ ر لُ گُ رماویدا، ئُ سريضت دَ  لُ

م ي خايێه دا تێت، تًاوای  يدا ي تارييدٌخێکی ساغلُ مُ

ک  خٍضییُ مًي وُ ڕی ُِ ضُ  یُ ي لُ رمان کردوی ُِ خٍ دَ

 . تێت رتاز دَ دَ

ش  کاوی لُ ودامُ مًي ئُ رماوی ُِ سريضت دَ

ٍِی خًاردن ي   تُ  ی کُ وداماوُ ي ئُ ئُ.   يَ تًيژێىێتُ دَ

يای پیس، تًيضی  ڵ مژیىی ُِ ی واپاک ي ُِ يَ خًاردوُ

کان ي  اليازَ  ودامُ ِا ئُ ريَ ي ُِ   تًيوُ  گرفت ي کێطُ

 . کرێت ر دَ سُ مًي چارَ ڕايکێ کاومان، ُِ مٍکی ي دڵُ خُ

می پاراستىی  ی سیستُ رماوی تًاوا ي يزَ سريضت دَ

ک  لێک يَ خٍضیگُ وُ  جٍرێ کُ  کات؛ تُ ِێز دَ  ش تُ لُ

رييوی  ژايی دَ ِا ضڵُ ر يَ ُِ.  زێىێت تُ ش دَ وجُ ضێرپُ

ڵ  گُ  ودی لُ یًَ ٍِی پُ  یىی مرٌڤ، تُ ي گرفتی تیريي زَ

  رێگای لُ  رماوی، لُ سريضت ي سريضت دَ

کاوی  تاڵُ  ریُ يَ خت ي تیرَ زمًين ي زَ ی ئُ يَ تیرتردوُ

ي   يَ تًيژێىُ ش دَ کرێه ي گیان ي لُ رمان دَ راترديي، دَ

ست  دَ يَ  يَ ی سريضتی خٍی تٍ چاک تًيوُ يزَ

 .  يَ دێىىُ

ٍِی تیستىی   ڵ سريضت دا، تُ گُ  ودی لُ پێًَ

ی رييتاران، تیىیىی  کاوی وێً سريضت، ِاژَ ئايازَ

ماڵ ي  کان ي مًسیقای تای ضُ اڵی دارَ مای گُ سُ

  ختُ زَ  کُ  خطاوُ رٌح تُ  وگُ وگ ي ئاُِ ي دَ مًي ئُ ُِ

  م ضێًَ تُ.  يَ پێک دێت وُ کُ کان ديير دَ رييویُ دَ

یه ي چیژ  تُ گریه ي چێژی لێ دَ ش دَ تايَ  سريضت لُ

ستێک  یه ي ُِ کُ ست پێ دَ گیاومان دا  ُِ  ي ضادی لُ

  ر دێت کُ تُ خُ ش ي گیان ي رٌحمان دا  تُ لُ  لُ

 !  يَ کاتُ ِێمىمان دَ

 
 . 
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چِ ضٍؾشبيي قسُ ايي ثِ اصغالح قْط، ّیيی      -

 (هحوس صيفي دَض)قْطًٍسي زلؿَظ آى ًيؿز؟   

زلوبى ذَـ ثَز مِ چيب دلي اؾیز ثیيیي        -

هطزم ٍ اضگبى ّب، ايي چِ ضاّنبضي اؾز میِ  

هیي  .  ثطاي ؾبذز ٍ ؾبظ غيطُ هجبظ هيسّیيیس  

ذَاّيس ًبى چِ مؿي ضا ثجطيیس؟ میبضگیطاى      

ؾبذشوبًي يب ثيكشط مبضهٌساى قْطزاضي؟ ثیْیبض   

زاضز اظ ضاُ هي ضؾس ضاّنبضّبيشبى ضا ًیهیِ       

هیشیطي    90زاضيس ثطاي ضٍظ هجبزا، ثطاي جبزُ 

ِ   هيساى ثيؿبضاًي، ثطاي جٌهل ّیبي      ؾیَذیشی

هطيَاى، ثطاي موطثٌسي يل، مِ سَؾظ دليؽ 

 (آؾَ هطيَاًي).   قْطزاضي آقنبضا فطٍذشِ قس

ثبسَجِ ثِ ٍاغگَى قسًْبي هنطض ًفیز میف       -

ّبي ػطاقي ٍ ضيرشي ًفز ؾیيیبُ ثیِ زاذیل           

ضٍزذبًِ ّب ٍ لغوِ ّبي ججیطاى ًیبدیصيیط ثیِ          

جبًساضاى آثعي ٍ هعاضع ٍ ثبغبسي میِ ثیب آة         

اظ ضاّیٌیویبيیي ٍ         .  ضٍزذبًِ آثيبضي هي قًَس

ضاًٌسگي هي ذَاّين زض هؿيط دط دیيی  ٍ ذین        

ؾٌٌسج، مول ضاًٌسُ آقٌب ثِ هؿيط ضا    –هطيَاى 

                                                                                                                                                                                                                      ك  .                       ثط ايكبى اجیجیبضي ًیویبيیس       

 (اؾنٌسض ثيهلط)                       ) 
 

Kurdî - Farsî 

 “تی ضٍڕَ”                   
 ...ؾبڵیبوی ؾبڵ... شييببشێک بًي

 ی شيذؿبشیسا ئبيێىُ  لُ
 .قًقت کی زَ بییُ بؿکی قٍضَ

 ..ضقسا چًي بی بُ قٍضَ  لُ.. شٌغێک شييببش
 :بی پصؾیبشی کصز قٍضَ  کُ

 ی؟ بٍ لێم تًيضَ
 ببی زض قُ ی شَ کُ مچییُ کبتێ قُ”: يتی

 غوی زاشؾتبن ِباڵ، بُ  لُ
 تصؾب  تٍ لُ

 .“شقٍضی زٌـ زامببًيی ؾُ  بُ
 ڵی کصز ي لًيلێک ُِ شزَ گُ.. ی يت مُ ئُ  کُ

 ذٍی يێک ِێىب؛  کُ بییُ قٍضَ
 ظم بًي شيێكێکی جُ ک زَ کبيا، يَ وُ  لُ

 .ش قبویسا زا ؾُ  پصچی بُ
 ، شظَ لُ  يتُ کُ  کُ شييببشَ

  کُ بییُ وێًزڵی قٍضَ  کبتێ زیتی کُ
 !  شظَ شبُ ی قێصێکی ؾُ الوُ

                   مارف ئاغايي                             
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 ثِ ًبم ذبلق عجيؼز
مؿي ًيؿز مِ اظ فَايس ٍ اّويز زضذز ٍ                  

اهب ايٌنِ هب چقسض زض حفظ ٍ        .زضذشنبضي آگبُ ًجبقس  

ًهِ زاضي آًْب سالـ ًوَزُ ٍ ثِ آى سَجِ مطزُ اين             

جبي ثحث زاضز، اػضبي اًجوي ؾجع چيب ثِ ّوز             

چٌس ًفط زيهط اظ زٍؾشساضاى عجيؼز ٍ ضٍؾشب ًكيٌبى           

ّنشبض  آسف ضا هْبض ًوَزُ اًس           1100سبثؿشبى اهؿبل   

مِ اگط ايي افطاز ًجَزًس ثِ جطأر هي سَاى گفز              

ّعاض ّنشبض اظ ثْشطيي جٌهلْبي ايي        30چيعي ثيف اظ    

زيبض عؼوِ آسف ًب اّالى ٍ ؾَزجَيبى ايي ؾطظهيي           

هي قس هوني اؾز مِ صحجز مطزى ٍ يب ًَقشي زض            

ّنشبض آسف ؾَظي جٌهل ؾبزُ ٍ آؾبى           1100هَضز  

ثِ ًظط ثيبيس اهب سب مؿي زض گطهبي عبقز فطؾبي               

هشطي ٍ صؼت الؼجَضسطيي        3سبثؿشبى ٍ ظثبًِ آسف       
ثي   مَّْبي ايي زيبض اظ مَّْبي هٌغقِ لٌهِ ضيع ٍ هبظي            

   ُ ضاى آسكي هْبض ًنطزُ ثبقٌس،       ٍُ  گطفشِ سب اضسفبػبر زض

. ثِ اّويز ٍ زلؿَظي مبض ايي افطاز دي ًرَاٌّس ثطز          

ظيبز ثَز ًس افطازي مِ اظ مٌبض ّويي آسف ؾَظي             

جٌهلْب هي گصقشٌس ٍ ثي ذيبل زض فنط ذَـ                

گصضاًي ٍ ؾيط ٍ ؾيبحز فصل ثْبض ذَز زض دبي               

 .ّويي زضذشْب ثَزًس 

اػضبي اًجوي ؾجع چيب ثِ ايي اهيس زض ّط ؾبػز اظ             

قجبًِ ضٍظ ثِ جٌگ ثب ايي آسف ؾَظيْب هي ضفشٌس مِ             

قبيس افطاز ثيكشطي اظ ضٍؾشبّب ٍ قْطّب ثِ يبضي آًْب ٍ            

زض ايي ّفشِ اًجوي     .  ايي اهبًز فطظًساًكبى ثيبيٌس      

ؾجع چيب ّوبًهًَِ مِ زض اعالػيِ ّب ٍ فطاذَاًْبي             

هٌشكط قسُ ذَز اػالم ًوَزُ اؾز ثطاي حفظ،احيبء         

ٍ سطهين ثركي اظ ايي جٌهلْبي آسف ظزُ قسُ اقسا            

ثِ مكز ًْبل هي ًوبيس ٍظيفِ هلي ٍ اًؿبًيوبى               

ايجبة هي مٌس ّوِ هب حضَضي ثؿيبض دطضًگ زاقشِ           

ثبقين ّن چٌيي ثٌب ثِ ديكٌْبز اًجوي ؾجع چيب ّط               

هغبظُ زاضي مِ زٍؾز زاقشِ ثبقس زض جلَ هغبظُ             

ذَز ًْبل ثنبضز هي سَاًس ًْبل ضايهبى ضا اظ                  

قْطزاضي سحَيل ثهيطز   ثِ اهيس قْطي ؾط ؾجع ٍ ظيجب            

 .ٍ هكبضمز ّوِ قْطًٍساى زض  ػوطاى قْطي

:                           فبيییل قییوبضُ آيٌییسُ ٍيییػُ ًبهییِ چيییب         

ًییییَضٍظ ٍ اؾییییشقجبل اظ هْوبًییییبى        ”

لییصا اظ ػالقوٌییساى    .  ثبقییسهییي”ًییَضٍظي

ذَاّكوٌسين مِ هقبالر ٍ ًظطار ذیَز ضا     

 .زض ايي ظهيٌِ ثِ زفشط ًكطيِ اضؾبل ًوبيٌس
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 رايگان

به پایص جوی آبی    /  به دست خود درختی می نطانم      

بسازد /  درختم کم کم آرد برگ و باری      /  می کطانم 

مه   کُ  یُ ي قێعصَ ئُ  مُ ئُ،  «...بر سر خود ضاخساری     

يَ  م گًتُ زَ  ش ذٍيَ بُ  می مىساڵیمسا، ظٌش جبش لُ شزَ ؾُ  لُ
ش  ي ؾُ لُ.  يَ ظشیىگێتُ مێكکم زا زَ  ش لُ ، ئیؿتبـ ُِ ي

زاش ي   مًي ي ُِ یصی ئُ ، ؾُ م ٍِوصايَ يای ئُ ُِ  زا، بُ مُ زَ
  ذؿتُ کمبن، مىی زَ شی گًوسَ يشييبُ ذتی زَ زشَ
  ڵکی ئبيایی، کُ ی ذُ تًاوب ي ِێعَ  ي گكتُ تی ئُ ؾصَ حُ

بچێىه ي ئبيزێصییبن   زاشَ  ي گكتُ ئُ  چٍن تًاویًیبوُ
ی مىسا،  یه ي بیصی مىسااڵوُ ظَ  لُ  ش بٍیُ ُِ!  ن؟ بکُ
 !!. تًاوب بًين یی ي ظٌش بُ فؿبوُ ياوێکی ئُ يان پبڵُ ئُ

  یكتم کُ ، تێگُ  ضبًيوی زویبی قیصیىی مىساڵی زيای تێپُ
  وُ  ي؛ پێكیىیبوی ئێمُ،  ؾصيقتیُ  جًاوُ،   ي زاشؾتبوُ ئُ

م  لُ  ي کبت، کُ ئُ.  ئبيزێصیبن کصزيين  چبوسييیبوه ي، وُ
ی  جًاوبوُ  ِصَ ي بُ یكتم، ظٌشتص قبوبظیم بُ گُ  شاؾتیُ

شی  يَ بیصَ  تُ بًيوُ  ياوُ ئُ  ئیؿتُ.  کصز زَ  يَ مُ کُ ياڵتُ 
ي   شييوی ئێمُ م ببشی زَ ُِ.  قیصیه ي، ظٌش قت گٍضاين

شزا  ؾُ  لێک گٍضاوکبشی بُ م ببشييزٌذی غیبن، گُ ُِ
ڵ ؾصيقت ظٌشتص ي  گُ  وسیم لُ اڵم ئیؿتب پێًَ بُ.  ِبتًين

  اڵم وبًِمێس لُ وس ًِقیبشتص، بُ شچُ ُِ.   ِێعتص بًيَ  بُ
شاوی غیبن  شاوی ؾصيقت ي کبيلکُ ڵی تێکسَ پُ ؾتی چُ زَ

يی  ضَ  ؛ ئیتص وُ مێک ؾبڵُ زَ  يَ ئُ.  کبن  ي مبوی زاشؾتبوُ
  ياڵێکی لُ ؼ ُِ کُ  بیىصێ ي وُ کبن ئُ ڵُ کێًی ي کُ  ظَ پُ

ي ي  کُ  گًشگ ي پٍلُ  لُ يشچ ي گُ  ذًيگ ي لٍزَ  بعڵُ
....... کبن ي ی شێًیُ شيێكک ي حیلُ ی کُ ذكُ

 !!!.  يَ تُ ِێىبيَ
تڵ ي عبم ي، تصؼ ي  ي قُ وجبمی ئُ شئُ زَ  یُ مُ ئُ

تب ئیؿتب   يَ زاذُ  ظٌش بُ  م؛ کُ شزَ ی، مصٌڤی ؾُ تٍقبوسوُ
زڵؿٍظێکیف   ي وُ  ش ِبتًيَ بُ ذُ يیػزاوی گكتی بُ  وُ

  ؾتُ ي شَ ببشَ، ئُ وبلُ  م زٌذُ شاؾتی ئُ  بُ.  ش پبشێعَ  تُ بًيَ
يشَ ي  وسی گُ ، بیصمُ“کصیكىب مًشتی”قیصیه ي پطمبوبی 

  کُ  يَ بیص زێىێتُ اڵتمبن يَ شٌغُِ  مصٌڤسٌؾتی

ڵ  گُ  ودیت لُ ر پێًَ گُ ئُ   “:تی شمًيیُ فُ

تیت  ستی مرٌڤایُ يا ُِ سريضتدا تپچڕێ، ئُ

کت  ودیُ ر ِیچ پێًَ گُ ئُ.  یت دَ ست ئُ دَ  لُ

ر  تُ  ما، زٌر ئاسان لُ وُ  يَ سريضتُ  تُ

  ت تُ واوُ قازاوج، راتًياردن، خًاردن، یا تُ

وگ، ديڵفیه  ُِ خًيگ، وُ  چکُ واي زاوست؛ تُ

ئیتر   ي کاتُ ئُ.  کًژیت ي مرٌڤیص دَ

يَ  گرێتُ ر دَ کاوی خٍی يَ سريضت جًاویُ

  . “ترسێت تٍ ئُ  لُ

ظشێببش، تیبچًيوی   ی شگی وبيازَ ؼ مُ ظاوێ؛ گبُِ کێ ئُ
.... کبن ي کبن، ئبگصی زاشؾتبوُ شَ يَ لُ ڵی کێًی ي پُ ئبغَ

می  شزَ مصٌی ؾُ  ی تصؼ ي تٍقیىی ؾصيقت لُ ویكبوُ
يظی  شؾُ ، ؾصيقت ؾُ يایُ!  بێت  ی ذٍمبوُ م وبيچُ ئُ

ظشێببش   وییُ  يَ ی ئُ ئُ!.   يَ ببتُ کبوی ذٍی ئُ ي جًاویُ
زيای   ک لُ کبن یُ بێت ي زاشؾتبوُ ياي ئُ تُ  شیکُ ذُ
م  ئُ  ؛ وُ کُ  کبتێکسایُ  لُ  مُ مێف؟ ئُ ذٍڵُ  بىُ ک زَ یُ
ظشێببشیبن زشييؾت   پێكیىیبوی ئێمُ؛  ي، وُ   يَ وُ
  ذێًیبن وُ  ي بُ  چبوسييَ  م زاشؾتبوبوُ ي ئُ  کصزييَ وُ

. زاشێک  به تبقُ  تُ کێكبيَ ئبيێکیبن وُ  ي جٍگُ  کصزييَ
ی  تُ کُ شَ مًي جًاوی ي بُ ي ُِ اڵم ؾصيقت، ئُ بُ
بێ ظشێببش  تبيان؛ ئُ  کبمُ  بُ  ئیؿتُ.   ئێمُ  تُ ذكیًَ بُ

مًي  ي ُِ گیبوی ئُ  شزشێتُ لکبي ي، ئبگص بُ ظَ  ببێتُ 
ئاير   تىیان ي تُ  ێتُ تکێطر“ ی ئاير جٍگُ”ي   زاشؾتبوُ

 !! ێه؟ تکر “ ئايدێری”
  لُ  تێکی فبشؾییُ، کُ ی بببُ کًشت کصايَ  تُ م بببُ ئُ}

  ي کصايَ  شگیصايَ يَ“ تی غیه المُ کبوًيوی ؾُ”ؾبیتی 

 زیزی میه عُ ئُ{              .کًشزی  بُ

” 

 

 

 "ی ئاگر جوی آب، یا جۆگه"
 "حموودپوور ووف مه ره"

ی  واساودوی ژیان ي ژیىگهُ”  

”    پیرخزررن    ” گًودی 

  ، وعیکک بکُ يَ ببشی مێػييیُ  لُ
  ؾبڵ پێف ئێؿتب، بُ 077تب  057

زیکه ِیصَ ز ظَ مُ ٍِی قێد محُ
ی  ش ؾیکلکؿکیکلکُ ، ؾُ# پیص ذعش$ 

 ......ؾبزاتی پیصذعشی 
 5ظ  2ظ  4ظ 

اوجمه سبس چیا برگسار 
: :      می کىد  

هطاؾن ًْبلنبضي زض جْز  
حفظ ،احيب ٍ سطهين جٌهل 
ّییبي آسییف گییطفییشییِ      

 ....... قْطؾشبى هطيَاى 

 زضذشنبضي ثب ًْبل
 .ضيكِ فطاٍاًي زاقشِ ثبقس -1  

ؾبقِ آى هؿشقين ٍ ثسٍى  -2

 .اًكؼبة ثبقس

سبج آى عجيؼي ٍ اًكؼبة  -3

 .زاقشِ ثبقس

دَؾشِ ًْبل ثبيس قبزاة ٍ  -4

    .آثساض ثبقس

                 
  
              . 

                                               

               .                   

 :          
 
      –                 

    
    6 3               -           14 3 
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 "شێر و مشک" 
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 جۆالنه
 ساخت يساز غیر مجاز حادثٍ آفريد 

“ موطثٌسي يل“ زض ّفشِ ي گصقشِ زض هحلِ

ثیِ  . اي ثط ؾط اّبلي آى فطٍ ضيیریز       ذبًِ

گَاّي قبّساى ػيٌي قجل اظ حبزثِ، آة زض 

دكز زيَاض ذبًِ هصمَض جوغ قسُ ٍچیَى  

ذبًِ اظ اؾشحنبم مبفي ثطذَضزاض ًجَز ثط اثط 

ؾؿز قسى دبيِ ّبي آى، ؾقف ذبًِ ؾبػز 

صجح ثطؾط ؾبمٌبى آى فیطٍ ضيیریز ٍ           5

ًفط اظ اػضبي يل ذیبًیَازُ اظ        4هشبؾفبًِ 

جولِ زٍ مَزك ٍ هبزضقبى مِ حبهلِ ثیَز  

زض ايي حبزثِ فَر ًوَزًس، دسض ذبًَازُ ًيع 

ّن امٌَى زض ثيوبضؾیشیبى سیحیز هیساٍا                      

ايي زض حبلي اؾز مِ زضؾیز ؾیِ     . ا ؾز 

ّفشِ قجل اظ آى زض دي ضاًف ظهيي زض سیذیِ   

هَؾل هغلجي سحز ػٌَاى ّكساضي ثیطاي  
 .حبقيِ ًكيٌبى زضًكطيِ ي چيب چبح قسُ ثَز

  

 افسايص سطح آب زريبار 

زض دي سحقيقبر هسيط ػبهل اًجوي ؾجع چيیب  

ثط اثط ثبضًسگي چٌس ضٍظ اذيط ؾیغیح آة       

         هيليوشیط افیعايیف      300سبالة ظضيجبض حسٍز 

ايي زض حبلي اؾز مِ ثب ٍجیَز  . يب فشِ اؾز

هيليوشیط   850ثبضًسگي ًؿجشب ذَة اهؿبل مِ 

ثَزُ يؼٌي زٍ ثطاثط ؾبل گصقشِ، اهب هشبؾفبًِ 

ثِ ػلز ٍضؼيز ٍذين ظضيجبض، اهؿبل ًيع آة 

ظضيجبض ثِ هٌظَض ثْطُ ثیطزاضي مكیبٍضظي       

ي   ّیب   زقز جٌَة زضيبچِ ، ٍاضز میبًیبل    

ثِ ًظط ًوي ضؾس مِ من .آثيبضي ًرَاّس قس 

آثي ًبقي اظذبلي قسى ؾفیطُ ّیبي ظيیط        

 .ظهيٌي زض قطايظ هَجَز ججطاى قَز

 

 حكايت َمچىان باقیست
ثٌب ثِ  گعاضقبر ضؾيسُ ثِ زفشط ًكطيِ چيب زض 

ّفشِ گصقشِ زٍ سبًنط ًفز ذبم زضحیَالیي     

ضٍؾشب ّبي قَيكِ ٍ ًيبثبز زض جبزُ هطيیَاى  

ؾٌٌسج ٍاغگَى قسُ ٍ هحشَيبر يني اظ     –

 .آًْب ٍاضز ضٍزذبًِ قس

  

ضُر خًب  –َمايص ضُر يود خًب 

 .برگسا ضد
اؾفٌسهبُ زٍهيي ّیویبيیف       12ٍ13زضضٍظّبي  

قْط ذَة  سَؾظ میویؿیيیَى       –قْطًٍس ذَة 

ی ذٍی،  کُ الوُ  يَ ضایُ گُ شٌغێک، قێصێک 

ی  کُ لُ مبڵُ  مكکێکی بچًيکی زی کُ

،  مكکی بصؾی.  ضا گُ يزا، بٍ ذًاشزوێک ئُ ئُ

تصؾب   يت، لُ کُ  کُ قێصَ  چبيی بُ  ش کُ ُِ

   ي قێصَ پێی يابًي ئُ.  شظی لُ ک بی ئُ يَ

  کُ اڵم قێصَ بُ.  یرًات جێ ئُ  ؼ بُ زَ

.                              ، بطٌ وبترٍم تصؾُ مُ:  زا ي يتی ئبظاشی وُ

شمی ي لێبصزييیی  مكک ظٌش ؾپبؾی زڵىُ

.                    جێ ِێكت ی بُ کُ ی کصز ي الوُ کُ قێصَ

  کُ يت، مكکُ شێکُ  ک، بُ یُ پبـ مبيَ

وبي تٍضی   يتبًَ ، کُ  ی بیىی کُ قێصَ

. تصؾی تیب چًيوسا بًي مُ  چیصياوێک ي لُ وُ

یئتًاوی ذٍی  کصز، وُ  قبالی ئُ شچی تُ ُِ

ي   يَ کُ وعیک قێصَ  مكک چًيَ.  شظگبش بکبت

بسضم ي   کُ بب تٍضَ  م شێم بسَ يشَ گُ:  پێی گًت

                              ..                   م شظگبشت کُ

قتی .  یص بًي ی پێ ؾُ ي پێكىیبشَ ، ئُ کُ قێصَ.

پێًیؿتم :  ظاوی ي گًتی تی ئُ ؾًيکبیُ  يای بُ

                                        .  .                         ِبيکبشی تٍ وییُ  بُ

ي  وبتًاوێت لُ  کُ یصی کصز، قێصَ مكک، ؾُ

ؾتی  گیصا ي زَ شببظ بێت، ذٍی پێ وُ زَ  زايَ

.  کُ ی تٍضَ يَ قصتبوسن ي کطاوسوُ  کصز بُ

چیصيان  ی وُ يَ چًي، پێف ئُ ظٌشی پێ وُ

قێص، . ی شظگبش کصز کُ ، قێصَ کُ ش زايَ ؾُ  بێتُ

ياڵم   مكک لُ.  ی کصز کُ ظٌش ؾپبؾی مكکُ

ي   ی شظگبشی کصزی چبکُ يَ ئُ:  زا گًتی

       .شمی ذٍت بًي لێبًشزييیی ي زڵىُ

 گۆڤاری ژيوار                              

               

 ببوم مبمٍؾتبی مێّصَ
 ی غیبوم چصای شێگُ

 ضێت بێ  زڵ ي گیبوم لُ
 ش پێت بێ شقی بُ فُ  کًي يَ

 م ئبي مبمێکی کُ ک وُ يَ
 ياي ي وبتُ  غیبم ویًَ ئُ

 گیبن  ئبيزێصیت کصزم بُ
 يان ی ببذُ ش بػیت ئُ ُِ

 غاشیه لی ُِ گُ  ئێمُ
 .تبلب ذًێىسن ي کبشیه 

                             

 (کانی سپیکه)فی نه ئااڵموسه

 “مامۆستای دلسۆز”

فطٌّهي قَضاي اؾالهي قیْیط ثیب ّیوینیبضي             

قْطزاضي ٍ سكنلْبي هطزهي هیطيیَاى ثیطگیعاض       

ايي ّوبيف ثب اؾشقجبل ثؿيبض گطم هیطزم    . گطزيس 

زضثؼساظظْط ضٍظ اٍل حطمشي ًویبزيیي   . ضٍثطٍ قس

 سَؾظ حبضطيي زضّوبيف جْز سويع مطزى 

زاذل قْط اظ هيساى ؾطثبظ سب هيساى اؾیشیبزيیَم      

صَضر گطفز مِ سؼساز ظيیبزي اظ هیطزم ثیِ          

ّوبيف ثب سقسيط اظ قْیطًٍیساى   . حبضطيي ديَؾشٌس

 .ًوًَِ زض ثؼساظظْط دٌج قٌجِ ثِ دبثبى ضؾيس
 

 چیا ومًوٍ ضد

قْط ذَة -زض ّوبيف قْطًٍس ذَة 

اًجوي ؾجع چيب ثِ ػٌَاى اًجوي ًوًَِ 

ػالٍُ ثط آى ًیيیع       .  قْط ثطگعيسُ قس

آقبيبى ًبجي مبًي ؾبًبًي هسيط ػبهیل  

اًجوي ؾجع چيب، قطيف ثبجَض هؿئیَل  

مويشِ اعفبي حطيق ٍ قيطمَ ضظاقیي  

هؿئَل مويشِ ئب غيي اًجوي ؾجع  چيیب   

ثِ ػٌَاى قْطًٍساى ًوًَِ اًیشیریبة      

قبيبى شمط اؾز  زٍ ّفشِ ًبهیِ  .  قسًس

چيب ًيع ثِ ػٌَاى ًكطيِ ثطسط اًیشیریبة    

 .گطزيس

 

:  :       اوجمه سبس چیا برگسار می کنىند    
هطاؾن ًْبلنبضي زض جْز حفظ ،احيیب ٍ    

سطهين جٌهل ّبي آسف گطفشِ قْطؾشیبى  

هطيَاى  ثب حضَض سكنیل ّیبي ظيؿیز        

هحيغي اؾشبى مطزؾشبى ٍ ثب ّیوینیبضي    

 .قْطزاضي ٍ هٌبثغ عجيؼي 

     دكز هحلِ سبظآثبز ٍ ثلچِ ؾیَضي                                                                                                  :  هنبى 

ظهبى ٍ هنبى سجوغ ثِ ؾوز هؿيط سؼیيیي   

ؾبػیز   88/12/21ضٍظ جوؼِ هَضخ : قسُ
 ( .       فطهبًساضي قسين)هيساى زاضايي  14

 

 پاکسازي ريستاي سلیه
زض يل اقسام ظيؿز هحيغیي  عي زٍ هبُ گصقشِ 

هطزم ضٍؾشبي ؾليي اظ سَاثغ اٍضاهبى سرز زٍ ثبض 

 ِاًیس می     ًُوَز ِدبمؿبظي ضٍؾشب  اظ ظثبلثِ اقسام 

ٍ    ُايي مب ض ثب اؾشقجبل هطزم ضٍؾشب ضٍثطٍ  قیس     

ثطاي ديكَاظي اظ ػيس ًَضٍظ قطاض اؾز ايي میبض    

 . سنطاض قَز ُزٍثبض

 تصحیح ي پًزش

اعالع ذَاًٌسگبى هحشطم ًكطيِ چيب هي ضؾبًیس  به   

چٌس اقشجبُ چیبدیي ٍ     (  34) زض قوبضُ ديكيي چيب، 

فٌي ديف آهسُ ثَز، ثیسيیٌیَؾیيلیِ اظ ػیویَم            

 .علجينذَاًٌسگبى دَظـ هي

ّط ّنیشیبض   ... ،  ذجط هَاظت ثبقين، 2زض صفحِ   -1

مٌس زضج قیسُ  ػى سَليس هي  سي امؿي  5/2جٌهل 

 .ثبقسسي صحيح هي 2/5ثَز مِ 

ػٌَاى هقبلِ ٍ ًبم ًَيؿٌسُ ًَقیشیِ    4زض صفحِ   -2

سبثيط ؾبذز ٍ ؾیبظ غیيیط      ” مِ ًبم هقبلِ . ًكسُ ثَز

ٍ ًَيؿیٌیسُ   “  هجبظ ثطافز سحصيلي زاًف آهَظاى

 .ثبقسهي“ لقوبى مبهطاى” هقبلِ آقبي 

ؾبذز ٍ ؾبظ غيط هجبظ، فطصز ” ًَيؿٌسُ هقبلِ   -3

ُ     “  آقبي  6زض صفحِ “  يب سْسيس “ ّيَا ًیبضي ظاز

 .ثبقسهي

ثبض زيهط اظ آقبيبى ًبضي ظازُ ٍ مبهطاى ٍ ػیویَم     

 .علجينذَاًٌسگبى دَظـ هي

 (    شوراي سردبيري ويژه نامه چيا ) 

 آ  و سلطاني 

رتين لن ررررررررررر ريا بدينونيلن ان 

ملك ك مممممممحترمر بانك 

ملكنك   ممممممم شعكهكم

ورهمكن تيشان  رررسربازم

رخندمن  ررررررررررر ريتيهن  ر ب رخ طنر

ب شكيربهتررب رهماهري  ،ر

 .كم لرتاكررتيرديتيم

جمعي از بازاريان و 

 شهروندان ميدان سرباز

روزگاری در یك   .  يني ثَز يني ًجَز

روستای سرسبس و قطنگ پسری به اسكم سسكنكی      

بود که هر روز به جنگل می رفكت و در آنك كا          

ضاخه در ختان را می ضكست و آنها را زخكيكی       

هر چه پدر و مادرش به او می گفتند که . می کرد

. این کار خوبی نيست اما سسنی گوش نيی کكرد 

تا اینكه ی  روز در جنگل قدم مكی زد بكاران         

ضدیدی بارید و سيل آمد و پای سسنی ليس خورد  

. و داخل رودخانه کنار جنگل افتاد و گرفتار ضكد 

سسنی هرچه خود را به درخت ها نكسدیك  مكی      

کرد و می گفت خواهص می کنم دست مكن را      

بگيرید تا غرق نطوم، در ختان می گكفكتكنكد تكو          

تكا  .  دضين ما هستی و هيان بهتر که غكرق ضكوی    

اینكه درخت بسرگ و پكيكر دلكص بكه سكالكص             

سوخت و یكی از ضاخه ها را به دست سسنی داد 

سسنی هم قول داد که دیكگكر     .  و او را ن ات داد

قصه ما بكه  .  هيچ وقت به درخت ها آسيبی نرساند

 . سر رسيد کالغه به خونه اش نرسيد

 “قبضا قؿيوي”                                            
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بڕێک 

 .... 

فایی فاتێح مستُ
م کُ ضی یُ تُ

«  »« »

  

 . یُ ی ُِ زشێػَ  تُ م بببُ ئُ
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ساڵی   دی تًياری، لُ مُ تديل سُ ید عُ سُ 

ر پیر  سُ  کتێثی وًراالوًار، لُ  ی کٍچیدا، ل9911ُ

پیرخزران”:  خزران ي پیر خدری ضاٍِ، وًيسیًیُ

تری  کی کێًی قُ ؛ الیُ کُ  یُ ي گًودَ ، ئُ(قًتلًئايا)

  ڕَ ر دَ کی سُ چٍیه، الیُ  ردَ کی تُ یرٌز، الیُ فُ

پیر )پیر خدریص.   یُ کی تازييی ضًرتُ تێداد ي الیُ

 91  تُ  ، کُ دیىُ ِیرَ د زَ مُ وايی ضێخ محُ(  ذضط

  تی تالة، لُ لی کًڕی ئُ عُ  تُ  يَ گاتُ پطت دَ

ي، (  الن پایگُ)ياری تٍ کًردَ  ِاتًيَ  يَ دیىُ مُ

  لُ  گًایُ.   کاوی تر زٌرترَ یدَ مًي سُ ُِ  ی لُ چُ يَ

  تُ  ضًّير تًيَ ، مُ ی ريايَ زستاودا، گیا تٍ ماوگاکُ

واي   لُ  کُ  س تًيَ میه کُ کُ یُ(.  يز سُ:  ذضط)پیر

میری  ئُ.  پیر  جیاتی ضیخ، پێیان يتًيَ  کًردا، لُ

، گًودی قًتلًئايا(امیر مقرب الدیه) مُ ردَ ي سُ ئُ

ی  ي رٌژَ پیر خزر، ئُ.    ودييَ ی تٍ سُ(پیرخزران)

د ي  مُ وێه محُ تێ، وايی ئُ مرێ، کًرێکی ئُ ئُ  کُ

وايی   يَ ي کاتُ لُ.  تی پیر خدریان لێ وايَ قُ لُ

ی  ڵقُ حُ  لُ.  “پیر خزران  تێ تُ قًتلًئايا ئُ

کان،  ی گًودَ می واساودوی ژیان ي ژیىگُ ُِ پاوزدَ

ی ئايایی پیرخزران تاضتر تىاسیه،  يَ تٍ ئُ

  ، کُ“م پیرخزراویان دُِ کاک ئُ”تی  خزمُ  ڕٌیىُ ئُ

ي تٍ يضیار   یُ خٍی دٌستێکی زٌر دڵسٍزی ژیىگُ

ی کٍماسی،  ی ي وايچُ کُ ڵکی گًودَ ی خُ يَ کردوُ

ستی  ڵُ رُِ يام، تُ ردَ ي تُ  يڵی زٌری دايَ ُِ

  کاوی وايچُ رَ ي رايچییُ تااڵوکُ  یاراوی ژیىگُ وُ

 “چیا”                                               . يَ تُ تًيَ

زايێىی   ي لُ  ی کٍمبؾیُ کی وبيچُ پیصذعشان، ئبيایُ
يش  ، قُ ذبوُ کبوی؛ چلُ یىی کێًَ بُ  ي لُ  کێًی بػیًَ

کیلًمتصی  07  تُ يتًيَ ي کُ  بێ زایُ یصٌظ ي زٌڵُ فُ
ؼ  کُ 007ي   یُ مبڵُ بىُ 55.  شیًان اڵتی مُ شٌغُِ

تب  057  ، وعیک بُ يَ ببشی مێػييیُ  لُ.   یُ زاویكتًيی ُِ
ز  مُ ٍِی قێد محُ  ؾبڵ پێف ئێؿتب، بُ 077

ی ؾبزاتی پیصذعشی  ش ؾیلؿیلُ ، ؾُ#پیص ذعش$زیه ِیصَ ظَ
ی  کُ کصی چٍضی، قًێىُ بًيبُ اڵ ئُ ي ببپیصی مُ

م  ئُ  يَ تُ قًێىی پێكًيی قًتلًئبيا، گًێعشايَ  میتص ل577ُ
ک ئبجٍشی  ظٌش قتی مێػييیی يَ  زیبشَ.   قًێىی ئیؿتبیُ

  ي زێعَ  ، کبؾُ وبي ًِيمُ  بصی کٍن لُ کصاي، قُ  يَ ؾًيشَ
قًيی پێ  پڵُ تُ  ئیؿتُ  کُ  مێػييیُ  ي قًێىُ ئُ  لُ....  ي

ن  الیُ  ي پێف لُ مُ ک لُ یُ ي تب مبيَ  يَ تُ ڵێه، زٌظشايَ ئُ

،  يَ زاذُ اڵم بُ ، بُ پبشێعشايَ#  ی ميراث فرهنگی     اداره$

شي قًێه  کبن بێ ؾُ ياشَ تێ ي ئبؾُ زايَ زيایی گًێیبن وُ
  ک کُ شزی کبویُ ش بُ ی ؾُ ت وًيؾصايَ تبیبُ  بُ.   بًيوُ

،  ڵ کىصايَ ؾبڵ پێف ئێؿتبی لێ ُِ 577مێػييی 
  بُ  کُ  زان ؾبڵُ ِب زاشێکی ؾُ ش يَ ُِ.   يتبوسييیبوُ فُ

گٍضی   زیبشَ.    ، بطیًیبوُ قًّيش بًيَ مُ  ذبوُ ی چلُ کُ بییُ
  ڵکێکی ظٌش لُ ي ذُ  یُ ظشگُ وُ  پیص ذعشی قبٍِ، ئیؿتُ

شظی  يَ  مًي ؾبڵێک لُ ش ُِ يشييبُ کبوی زَ قبش ي گًوسَ
. ن کُ شزاوی ئُ ت ؾُ یىی، بٍ ظیبشَ ِبيیىسا، شٌغاوی ُِ

ي  ، زيي کبوی پط ئبيی ئُ لًيچُ يچک ي کبوی ُِ کبوی کُ
کبوی وبيچُ  وسی گًوسَ ک وبيَ پیص ذعشان، يَ.   یُ گًوسَ

پیصذعشاوه بصیتیه    ش بُ ی ؾُ ي زێّبتبوُ ئُ.  زیبشی کصايَ
يڵ، چٍیه، پیصذعشان،  ، وێعڵ، ؾًيشکُ شَ ، بیُ گڵیُ:   لُ

ی  وێىُ ی ذًاشيي، يَ وێىُ ڵیعايا، يَ ش، مٍڵێىبن، ُِ قبیُ
ؾًيش،  شزی ؾپی، بلچُ ،بُ شَ ێُ ، کٍشَ غاڵُ وگُ شيي، ُِ ؾُ

. ض ش، ببيا، ؾێًَ شٌ، پلیبوسَ ، گًالن، اليێؿبن، يَ مبمًاڵُ
شیًان ي قبش  ي مُ شَ پیصذعشان بُ  لُ  مبڵُ بىُ 07  ظٌشتص لُ
 .  ببشیبن کصزييَ  کبوی زیکُ ي وبيچُ

ک  یُ کبوی ئیمطٌغی تب شازَ ببشی پێسايیؿتیُ  پیصذعشان لُ
ؾبڵی   ي لُ  ی وییُ يَ گصفتی ئبيی ذًاشزوُ.   يتًيَ پێكکُ
زا، 0501ؾبڵی   ي لُ  کێكی ئبيی بٍ کصايَ  زا لًيل0551ُ

  يَ ی بێساقتیُ#عێک وبُ مُ$ٍِی   ي بُ  يَ تُ ن کصايَ وٍغَ
ڵکی ئبيایی بٍ ذٍیبن  ذُ.  بێت ئبيی ئبيایی زابیه زَ

ش  بُ  ي لُ  يَ تُ زييش کصزيَ  لًيلُ  ضٌی مباڵویبن بُ ئبيَ

ي وبي   چًيَ  ضێًَ زا بُ"07ی  شازَ  لُ# طرح هادی)ی يَ ئُ

م  جُ ، پیصذعشان ؾُ کصايَ  شـ ي پًذتُ وگ فُ ئبيایی ؾُ
ڵکی  ن ذُ الیُ  ظبڵی مباڵن لُ.   گًوسێکی پبک ي ذبيێىُ

ن  بیىبی مباڵن وًێػَ"  07.  يَ کصێتُ ئبيایی زييش زَ
  ي لُ  یُ مًي ؾصيیؿی بیساقتیبن ُِ ي ُِ  يَ تُ کصايَ

ک ئبجٍش، بلًيک ؾیمبوی ي  ی يَ ؾتُ شَ کبوسا کُ ذبوًيَ
وی ظؾتبن  مُ ؾًيتُ.   کبش ِێىصايَ ي ؾیمبن بُ  زاش ي مبؾُ

بێت ي ِیچ  يت ي گبظ زابیه زَ وُ  ي چێكت لێىبن بُ
. ش وبگصن ڵک يَ زاش بٍ ؾًيتبوسن کُ  ي لُ  فتێک وییُ گصَ

ؾبڵی   ي لُ  شق کێكصايَ زا بٍ پیصذعشان ب0505ُؾبڵی   لُ
بیىبی .   فًين زابێه کصايَ لُ مًي مباڵن تُ بٍ ُِ 0505

يا ي  بێ زيکتًش ي زَ  اڵم بُ وسشيؾتی، بُ ی تُ ذبوُ
مًي  بٍ ُِ  وسێکی پعیكکیُ وبيَ  گًایُ  شمبن، کُ زَ

ِب ِیچ  يَ ُِ.   یُ ش پێًَ ؾُ  ، بُ  یُ کبوی وبيچُ گًوسَ
.  پیصذعشاوسا وییُ  شظقی لُ وگی ي يَ شُِ وسێکی فُ وبيَ
ي پٍؾت ببوک ي #  قًشای حل اذتالف$وسی  اڵم وبيَ بُ

گی وسَ ی ببشَ يَ ی لێکٍڵیىُ قًشای زێ ي ئیؿتگُ

ی  ذًێىسوگُبیىبی .   یُ مبن ُِ#جًیمطالعات  )

، بیىبی  ، زشيؾت کصاي0551َؾبڵی   تبیی لُ شَ ؾُ
ؾبڵی   شٌغی لُ  ياوُ قُ#  شاِىمبیی$وسی ی وبيَ ذًێىسوگُ

# بیصؾتبن زَ$ی کٍتبیی ، بیىبی ذًێىسوگ0510ُ
.  زابیه کصايَ  کبوی وبيچُ مًي گًوسَ شٌغی بٍ ُِ ياوُ قُ

مًي  ُِ.   یُ قًتببی ُِ 57م ذٍی  شجُ پیصذعشان ؾُ
  اڵم بُ بُ.   قًتببی لێیُ 077م  شجُ کبوی ؾُ ذًێىسوگُ

ي   وییُ  ي اليَ شاِىمبیی بُ  ، ذًێىسن بٍ کچبن لُ يَ زاذُ
. ذًێىسن بسات  بُ  زشێػَ  ي گًوسَ شپصؾبن وبِێڵه کچ لُ بُ
ی  م ذًێىسوگُ کُ یُ 0550ؾبڵی   ی لُ يَ ش ئُ بُ  لُ
ؾتگبن،  فبشی ياشَ بسيلغُ شێع عُ ی بُ مبمٍؾتبکُ$تی يڵُ زَ
،  ظشايَ پیصذعشان زامُ  لُ#   يَ ٍِوێتُ ي قێعص زَ  ییُ ؾىُ  کُ

يازی ذًیىسن ي  ڵک ئبيایی ؾُ ذُ"  07  ئیؿتب وعیک بُ
ڵکی پیصذعشان  ذُ  ظٌشێک لُ  تُ ڵبُ ئُ.   یُ وًيؾیىیبن ُِ

،  بٍ ومًيوُ.   ؾت ِێىبيَ زَ شظیبن بُ ياشی بُ ذًێىسَ
ِب  شيَ ُِ ، # وساظیبش ببڵکبوُ ئُ$  شیًان ی مُ زاشی ئیؿتُ قبشَ

جلیؽ  شی پێكًيی مُ ک وًێىُ يَ  ڵکی زیکُ لێک ذُ گُ
يق  وسؼ ي مبمٍؾتب ي لیؿبوؽ ي فُ یبن مًُِ ي زَ

ک  ش يَ اڵم ُِ بُ.  يتًين ش کُ زا زَ ي گًوسَ لیؿبوؽ، لُ
کی  شَ گصفت ي وًقؿبوی ؾُ  کبوی زیکُ ی ئبيایُ ظٌشبُ

کی ظٌش ذصاپی  یُ شاؾتی جبزَ  بُ  ي کُ  یُ پیصذعشان، جبزَ
ی  پیكُ.  وێ شپصؾبن گًێی وبزَ بُ  يَ زاذُ ي بُ  یُ ُِ
وم، جٍ، ببخ ي  گُ$ڵکی پیصذعشان؛ کكت ي کبڵ ذُ

، ببذساشی ي #ش ؾُ 577م، وعیک  کُ$ڵساشی ، ئبغَ#بێؿتبن
ِبيکبشی   بُ  شوجُ جێی ؾُ.   وگ زاشی مٍزێطوُ ُِ

ي ظٌش   وس ببذێکی مٍزێصویعَ ی کكت ي کبڵ، چُ ئیساشَ
  زاوصايَ  يَ ڵکی ئبياییُ ذُ  ن بطێک لُ الیُ  يتًي، لُ پێكکُ
،  ڵًيغَ ؾێً، قٍخ، گًێع ي ُِ  ک؛ لی يَ گُ میًَ  ي کُ

ِب  شيَ ُِ.  فصٌقصێت کبوسا زَ ببظاضَ  م زێت ي لُ شُِ بُ
ن  الیُ  تی ي مٍزێصن لُ وعُ کی ؾُ وگساشیُ وس ُِ چُ
می ببقی  شُِ ڵک ي بُ ي کُ  زاوصايَ  يَ ڵکی پیصذعشاوُ ذُ
يظ ي ذٍـ  شؾُ کی ؾُ یُ شچىس وبيچُ پیصذعشان، ُِ.  یُ ُِ

اڵم  بُ.   مُ گكتی زاشؾتبوی کُ  الم بُ ، بُ يایُ ئبي ي ُِ
  يَ زاذُ  بُ  کُ  ،  یُ چیصی ُِ م ي کًێؿتبوی پط وُ چُ
ڵ  ی ئبغَ ی ياڵته، ظٌشبُ غیىگُ  زيغمه بُ  ؾبوێک، کُ کُ

وبي   یبن لُ کُ مُ کبن ي مبؾی چُ کێًیُ  شَ يَ لُ ي پُ
وسی  ي وبيَ  کی پیصذعشان؛ جبزَ شَ زاياکبشی ؾُ.   بصزييَ

شظقی ي ذًێىسن  وگی ي يَ شُِ پعیكکی، پێسايیؿتی فُ
،  یُ گی غیبوی ئێمُ قبضَ  کُ  ت بٍ جبزَ تبیبُ  بُ.   بٍ کچبوُ

ظیبتص بٍ چبک   يَ لُ  يَ شپصؾبوُ ن بُ الیُ  زاياکبشیه لُ
 .                                      ذصێت کصزوی پكت گًێ وُ

 “  م پیرخزراویان دُِ ئُ”                              

 (91)” ریًان  ی مُ کاوی وايچُ گًودَ  پارێزی لُ  ژیىگُ” 

 ”  پیرخررن   ”ی گًودی  واساودوی ژیان ي ژیىگُ” 

ًْبل هؼوَال ثِ ؾِ صَضر زض اذشيبض قطاض هي             

 -3ًْبل گلساًي     -2ًْبل ضيكِ ػطيبى      -1:گيطز  

 ًْبل گًَي دي  

 : ًْبل ّبي ضيكِ ػطيبى  -

هي سَاى ايي گًَِ ًْبل ضا زض اٍاذط ظهؿشبى ٍ يب              

اٍايل ثْبض قجل اظ ثيساض قسى زضذز اظ ًْبلؿشبًْب ٍ            

هطامع فطٍـ ًْبل سْيِ مطز زض هَقغ ذطيس ثِ ؾبلن           

ثَزى مليِ اجعاي ًْبل سَجِ قَز ٍ قبذِ ، سٌِ ٍ              

گَزُ ضا ثِ اًساظُ     .ضيكِ سبظُ ، ؾبلن ٍ هٌبؾت ثبقس       

اي حفط مٌيس مِ ضيكِ ّب زض ّن دي  ًرَضز ٍقشي             

ًْبل ضا زض گَزُ قطاض زازيس ذبك زض آى ثطيعيس ٍ            

آى ضا ثب لهس فكبض ثسّيس دؽ اظ آى اعطاف گَزُ ضا             

ًْبل .ثطاي آثيبضي ثِ صَضر حَضچِ آهبزُ مٌيس          

ثبيس ثِ اًساظُ اي مِ زض ًْبلؿشبى زض ذبك ثَزُ              

اؾز زض ذبك زاذل گَزُ قطاض گيطز ٍ ايي ضا اظ             

فبصلِ ضيكِ ٍ ؾبقِ     )  ضٍي ضًگ قؿوز يقِ گيبُ         

 .هي سَاًيس ثِ ذَثي سكريص زّيس (اصلي 

  : ًْبل ّبي گلساًي  -
ؾبل هي سَاى اًشقبل       ايٌهًَِ ًْبلْب ضا زض سوبم عَل     

زاز ٍ زض هحل هَضز ًظط مكز ًوَز، هكرص مطزى        

ٍضؼيز ضيكِ ّب قجل اظ ثيطٍى آٍضزى ًْبل اظ گلساى   

مبض هكنلي اؾز ٍ هي سَاًيس ظبّطآًطا هؼبيٌِ مٌيس ٍ  

اگط ضيكِ ّب اظ ؾغح ذبك اعطاف گلساى ٍ                 

ؾَضاذْبي ظّنف ظيط گلساى ثيطٍى ظزُ ثبقس اظ           

 .اًشربة ايي چٌيي گلساًي جسا ذَززاضي مٌيس         
ػوق گَزال يب گَزُ ضا زٍ ثطاثط قغط زّبًِ گلساى           

الظم اؾز مِ ثِ ذبك هقساضي مَز          .  حفط مٌيس 

ظيطا ًْبلْبي گلساًي اظ حؿبؾيز ثيكشط       .اضبفِ ًوبييس 

ثطذَضزاض ّؿشٌس ٍ ثبيس زض ػوليبر مبقز ٍ هَاز            

ٍقشي مِ ًْبل ضا اظ      .  غصايي هَضز ًظط زقز ًوَز     

گلساى ثيطٍى هي آٍضيسضيكِ ّبي اضبفي دي              

ذَضزُ ٍ صسهِ زيسُ ضا قغغ مٌيس ٍ ثِ آّؿشهي             

ضيكِ ّبيي ضا مِ زض ّن قسُ اًس اظ ينسيهط زٍض               

مٌيس گيبُ ضا اًسمي ثبالسط اظ آًچِ زض گلساى ثَزُ            

اؾز زض گَزُ قطاض زّيس ٍ اگط گَزُ ضا ػويق سط             

حفط مطزُ ايس هقساضي ذبك ٍ مَز مف آى ثطيعيس  

ثْشط اؾز  .ذَة آى ضا ثب لهس هؿشقط ٍ هحنن مٌيس           

گَزُ ضا قجال آثيبضي مٌيس ٍ ثهصاضيس آة آى ظّنف          

دؽ اظ ايٌنِ ًْبل ضا زاذل گَزُ       .قسُ ٍ جصة قَز 

گصاقشيس اعطاف آى ضا ثب ذبك ٍ مَز دطمٌيس ٍ ثؼس           

 .آثيبضي ًوبييس

                                        ::                               ًْبلْبي گًَي ديی   

هؼوَال ثؼضي اظ ًْبل زضذز ٍ زضذشچِ ّب ضا ٍقشیي  

مِ اظ ظهيي ًْبلؿشبى ثطاي اًشقبل ثِ هیحیل اصیلیي       

ثيطٍى هي آٍضًس ثِ ؾجت حؿبؾيیشیي میِ زاضز ٍ          

احشوبل ذكل قسى آًْب زض فبصلِ ثيطٍى آٍضزى اظ   

ًْبلؿشبى ٍ مكز ثِ ٌّهبم مٌسى اظ ثؿشط ذعاًیِ ّیب     

ًْبل ضا ّوطاُ ثب ذبك اعطاف ثيكِ آى ثيیطٍى هیي     

آٍضًس ٍ ضيكِ ّب ضا ثسٍى آًنِ صسهِ ثجيٌٌس ّیویطاُ   

يل سَدي ذبك زاذل گًَي ديچيسُ ٍ هحنن ثب ًد 

هي ثٌسًس ٍ ثطاي جلَگيطي اظ ذكل قسى زاذیل    

گًَي ، هطسجب موي آة ثِ گًَي هي دبقٌس گَزُ اي 

ضا مِ ثطاي ايي گًَِ ًْبلْب زض ًظط هي گيطًس ًجبيس ثِ 

اًساظُ اي ػويق ثبقس مِ اظ اضسفبع سیَدیي ذیبك      

 5اعطاف ًْبل ثيكشطثبقس هؼوَال ثبيس ًْبل ضا حیسٍز    

ؾبًشيوشط ثبالسط اظحس عجيؼي آى مبقز دٌْبي زّبًیِ  

گَزُ سقطيجب ثبيس زٍ ثطاثط سَدي ذبك اعطاف ًیْیبل   

ثبقس ٍ ػوق آى ّن موي موشط اظ اضسیفیبع سیَدیي       

ٍقشي گَزُ ضا ثِ هكرصبر ثبال حفط ًوَزيس میویي     

ذبك ذَة هرلَط ثب مَز ثطيعيس ؾذؽ ًیْیبل ضا     

زاذل گَزُ گصاقشِ اعطاف آى ضا ثب ذبك هٌبؾت ٍ 

مَززاض دط مٌيس ٍ دؽ اظ آى حَضچِ اعطاف ًْیبل  

 .ضا آهبزُ ٍ آثيبضي ًوبييس

 ذصَصيبر يل ًْبل ذَة  
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ساڵی   دی تًياری، لُ مُ تديل سُ ید عُ سُ 

ر پیر  سُ  کتێثی وًراالوًار، لُ  ی کٍچیدا، ل9911ُ

پیرخزران”:  خزران ي پیر خدری ضاٍِ، وًيسیًیُ

تری  کی کێًی قُ ؛ الیُ کُ  یُ ي گًودَ ، ئُ(قًتلًئايا)

  ڕَ ر دَ کی سُ چٍیه، الیُ  ردَ کی تُ یرٌز، الیُ فُ

پیر )پیر خدریص.   یُ کی تازييی ضًرتُ تێداد ي الیُ

 91  تُ  ، کُ دیىُ ِیرَ د زَ مُ وايی ضێخ محُ(  ذضط

  تی تالة، لُ لی کًڕی ئُ عُ  تُ  يَ گاتُ پطت دَ

ي، (  الن پایگُ)ياری تٍ کًردَ  ِاتًيَ  يَ دیىُ مُ

  لُ  گًایُ.   کاوی تر زٌرترَ یدَ مًي سُ ُِ  ی لُ چُ يَ

  تُ  ضًّير تًيَ ، مُ ی ريايَ زستاودا، گیا تٍ ماوگاکُ

واي   لُ  کُ  س تًيَ میه کُ کُ یُ(.  يز سُ:  ذضط)پیر

میری  ئُ.  پیر  جیاتی ضیخ، پێیان يتًيَ  کًردا، لُ

، گًودی قًتلًئايا(امیر مقرب الدیه) مُ ردَ ي سُ ئُ

ی  ي رٌژَ پیر خزر، ئُ.    ودييَ ی تٍ سُ(پیرخزران)

د ي  مُ وێه محُ تێ، وايی ئُ مرێ، کًرێکی ئُ ئُ  کُ

وايی   يَ ي کاتُ لُ.  تی پیر خدریان لێ وايَ قُ لُ

ی  ڵقُ حُ  لُ.  “پیر خزران  تێ تُ قًتلًئايا ئُ

کان،  ی گًودَ می واساودوی ژیان ي ژیىگُ ُِ پاوزدَ

ی ئايایی پیرخزران تاضتر تىاسیه،  يَ تٍ ئُ

  ، کُ“م پیرخزراویان دُِ کاک ئُ”تی  خزمُ  ڕٌیىُ ئُ

ي تٍ يضیار   یُ خٍی دٌستێکی زٌر دڵسٍزی ژیىگُ

ی کٍماسی،  ی ي وايچُ کُ ڵکی گًودَ ی خُ يَ کردوُ

ستی  ڵُ رُِ يام، تُ ردَ ي تُ  يڵی زٌری دايَ ُِ

  کاوی وايچُ رَ ي رايچییُ تااڵوکُ  یاراوی ژیىگُ وُ

 “چیا”                                               . يَ تُ تًيَ

زايێىی   ي لُ  ی کٍمبؾیُ کی وبيچُ پیصذعشان، ئبيایُ
يش  ، قُ ذبوُ کبوی؛ چلُ یىی کێًَ بُ  ي لُ  کێًی بػیًَ

کیلًمتصی  07  تُ يتًيَ ي کُ  بێ زایُ یصٌظ ي زٌڵُ فُ
ؼ  کُ 007ي   یُ مبڵُ بىُ 55.  شیًان اڵتی مُ شٌغُِ

تب  057  ، وعیک بُ يَ ببشی مێػييیُ  لُ.   یُ زاویكتًيی ُِ
ز  مُ ٍِی قێد محُ  ؾبڵ پێف ئێؿتب، بُ 077

ی ؾبزاتی پیصذعشی  ش ؾیلؿیلُ ، ؾُ#پیص ذعش$زیه ِیصَ ظَ
ی  کُ کصی چٍضی، قًێىُ بًيبُ اڵ ئُ ي ببپیصی مُ

م  ئُ  يَ تُ قًێىی پێكًيی قًتلًئبيا، گًێعشايَ  میتص ل577ُ
ک ئبجٍشی  ظٌش قتی مێػييیی يَ  زیبشَ.   قًێىی ئیؿتبیُ

  ي زێعَ  ، کبؾُ وبي ًِيمُ  بصی کٍن لُ کصاي، قُ  يَ ؾًيشَ
قًيی پێ  پڵُ تُ  ئیؿتُ  کُ  مێػييیُ  ي قًێىُ ئُ  لُ....  ي

ن  الیُ  ي پێف لُ مُ ک لُ یُ ي تب مبيَ  يَ تُ ڵێه، زٌظشايَ ئُ

،  يَ زاذُ اڵم بُ ، بُ پبشێعشايَ#  ی ميراث فرهنگی     اداره$

شي قًێه  کبن بێ ؾُ ياشَ تێ ي ئبؾُ زايَ زيایی گًێیبن وُ
  ک کُ شزی کبویُ ش بُ ی ؾُ ت وًيؾصايَ تبیبُ  بُ.   بًيوُ

،  ڵ کىصايَ ؾبڵ پێف ئێؿتبی لێ ُِ 577مێػييی 
  بُ  کُ  زان ؾبڵُ ِب زاشێکی ؾُ ش يَ ُِ.   يتبوسييیبوُ فُ

گٍضی   زیبشَ.    ، بطیًیبوُ قًّيش بًيَ مُ  ذبوُ ی چلُ کُ بییُ
  ڵکێکی ظٌش لُ ي ذُ  یُ ظشگُ وُ  پیص ذعشی قبٍِ، ئیؿتُ

شظی  يَ  مًي ؾبڵێک لُ ش ُِ يشييبُ کبوی زَ قبش ي گًوسَ
. ن کُ شزاوی ئُ ت ؾُ یىی، بٍ ظیبشَ ِبيیىسا، شٌغاوی ُِ

ي  ، زيي کبوی پط ئبيی ئُ لًيچُ يچک ي کبوی ُِ کبوی کُ
کبوی وبيچُ  وسی گًوسَ ک وبيَ پیص ذعشان، يَ.   یُ گًوسَ

پیصذعشاوه بصیتیه    ش بُ ی ؾُ ي زێّبتبوُ ئُ.  زیبشی کصايَ
يڵ، چٍیه، پیصذعشان،  ، وێعڵ، ؾًيشکُ شَ ، بیُ گڵیُ:   لُ

ی  وێىُ ی ذًاشيي، يَ وێىُ ڵیعايا، يَ ش، مٍڵێىبن، ُِ قبیُ
ؾًيش،  شزی ؾپی، بلچُ ،بُ شَ ێُ ، کٍشَ غاڵُ وگُ شيي، ُِ ؾُ

. ض ش، ببيا، ؾێًَ شٌ، پلیبوسَ ، گًالن، اليێؿبن، يَ مبمًاڵُ
شیًان ي قبش  ي مُ شَ پیصذعشان بُ  لُ  مبڵُ بىُ 07  ظٌشتص لُ
 .  ببشیبن کصزييَ  کبوی زیکُ ي وبيچُ

ک  یُ کبوی ئیمطٌغی تب شازَ ببشی پێسايیؿتیُ  پیصذعشان لُ
ؾبڵی   ي لُ  ی وییُ يَ گصفتی ئبيی ذًاشزوُ.   يتًيَ پێكکُ
زا، 0501ؾبڵی   ي لُ  کێكی ئبيی بٍ کصايَ  زا لًيل0551ُ

  يَ ی بێساقتیُ#عێک وبُ مُ$ٍِی   ي بُ  يَ تُ ن کصايَ وٍغَ
ڵکی ئبيایی بٍ ذٍیبن  ذُ.  بێت ئبيی ئبيایی زابیه زَ

ش  بُ  ي لُ  يَ تُ زييش کصزيَ  لًيلُ  ضٌی مباڵویبن بُ ئبيَ

ي وبي   چًيَ  ضێًَ زا بُ"07ی  شازَ  لُ# طرح هادی)ی يَ ئُ

م  جُ ، پیصذعشان ؾُ کصايَ  شـ ي پًذتُ وگ فُ ئبيایی ؾُ
ڵکی  ن ذُ الیُ  ظبڵی مباڵن لُ.   گًوسێکی پبک ي ذبيێىُ

ن  بیىبی مباڵن وًێػَ"  07.  يَ کصێتُ ئبيایی زييش زَ
  ي لُ  یُ مًي ؾصيیؿی بیساقتیبن ُِ ي ُِ  يَ تُ کصايَ

ک ئبجٍش، بلًيک ؾیمبوی ي  ی يَ ؾتُ شَ کبوسا کُ ذبوًيَ
وی ظؾتبن  مُ ؾًيتُ.   کبش ِێىصايَ ي ؾیمبن بُ  زاش ي مبؾُ

بێت ي ِیچ  يت ي گبظ زابیه زَ وُ  ي چێكت لێىبن بُ
. ش وبگصن ڵک يَ زاش بٍ ؾًيتبوسن کُ  ي لُ  فتێک وییُ گصَ

ؾبڵی   ي لُ  شق کێكصايَ زا بٍ پیصذعشان ب0505ُؾبڵی   لُ
بیىبی .   فًين زابێه کصايَ لُ مًي مباڵن تُ بٍ ُِ 0505

يا ي  بێ زيکتًش ي زَ  اڵم بُ وسشيؾتی، بُ ی تُ ذبوُ
مًي  بٍ ُِ  وسێکی پعیكکیُ وبيَ  گًایُ  شمبن، کُ زَ

ِب ِیچ  يَ ُِ.   یُ ش پێًَ ؾُ  ، بُ  یُ کبوی وبيچُ گًوسَ
.  پیصذعشاوسا وییُ  شظقی لُ وگی ي يَ شُِ وسێکی فُ وبيَ
ي پٍؾت ببوک ي #  قًشای حل اذتالف$وسی  اڵم وبيَ بُ

گی وسَ ی ببشَ يَ ی لێکٍڵیىُ قًشای زێ ي ئیؿتگُ

ی  ذًێىسوگُبیىبی .   یُ مبن ُِ#جًیمطالعات  )

، بیىبی  ، زشيؾت کصاي0551َؾبڵی   تبیی لُ شَ ؾُ
ؾبڵی   شٌغی لُ  ياوُ قُ#  شاِىمبیی$وسی ی وبيَ ذًێىسوگُ

# بیصؾتبن زَ$ی کٍتبیی ، بیىبی ذًێىسوگ0510ُ
.  زابیه کصايَ  کبوی وبيچُ مًي گًوسَ شٌغی بٍ ُِ ياوُ قُ

مًي  ُِ.   یُ قًتببی ُِ 57م ذٍی  شجُ پیصذعشان ؾُ
  اڵم بُ بُ.   قًتببی لێیُ 077م  شجُ کبوی ؾُ ذًێىسوگُ

ي   وییُ  ي اليَ شاِىمبیی بُ  ، ذًێىسن بٍ کچبن لُ يَ زاذُ
. ذًێىسن بسات  بُ  زشێػَ  ي گًوسَ شپصؾبن وبِێڵه کچ لُ بُ
ی  م ذًێىسوگُ کُ یُ 0550ؾبڵی   ی لُ يَ ش ئُ بُ  لُ
ؾتگبن،  فبشی ياشَ بسيلغُ شێع عُ ی بُ مبمٍؾتبکُ$تی يڵُ زَ
،  ظشايَ پیصذعشان زامُ  لُ#   يَ ٍِوێتُ ي قێعص زَ  ییُ ؾىُ  کُ

يازی ذًیىسن ي  ڵک ئبيایی ؾُ ذُ"  07  ئیؿتب وعیک بُ
ڵکی پیصذعشان  ذُ  ظٌشێک لُ  تُ ڵبُ ئُ.   یُ وًيؾیىیبن ُِ

،  بٍ ومًيوُ.   ؾت ِێىبيَ زَ شظیبن بُ ياشی بُ ذًێىسَ
ِب  شيَ ُِ ، # وساظیبش ببڵکبوُ ئُ$  شیًان ی مُ زاشی ئیؿتُ قبشَ

جلیؽ  شی پێكًيی مُ ک وًێىُ يَ  ڵکی زیکُ لێک ذُ گُ
يق  وسؼ ي مبمٍؾتب ي لیؿبوؽ ي فُ یبن مًُِ ي زَ

ک  ش يَ اڵم ُِ بُ.  يتًين ش کُ زا زَ ي گًوسَ لیؿبوؽ، لُ
کی  شَ گصفت ي وًقؿبوی ؾُ  کبوی زیکُ ی ئبيایُ ظٌشبُ

کی ظٌش ذصاپی  یُ شاؾتی جبزَ  بُ  ي کُ  یُ پیصذعشان، جبزَ
ی  پیكُ.  وێ شپصؾبن گًێی وبزَ بُ  يَ زاذُ ي بُ  یُ ُِ
وم، جٍ، ببخ ي  گُ$ڵکی پیصذعشان؛ کكت ي کبڵ ذُ

، ببذساشی ي #ش ؾُ 577م، وعیک  کُ$ڵساشی ، ئبغَ#بێؿتبن
ِبيکبشی   بُ  شوجُ جێی ؾُ.   وگ زاشی مٍزێطوُ ُِ

ي ظٌش   وس ببذێکی مٍزێصویعَ ی کكت ي کبڵ، چُ ئیساشَ
  زاوصايَ  يَ ڵکی ئبياییُ ذُ  ن بطێک لُ الیُ  يتًي، لُ پێكکُ
،  ڵًيغَ ؾێً، قٍخ، گًێع ي ُِ  ک؛ لی يَ گُ میًَ  ي کُ

ِب  شيَ ُِ.  فصٌقصێت کبوسا زَ ببظاضَ  م زێت ي لُ شُِ بُ
ن  الیُ  تی ي مٍزێصن لُ وعُ کی ؾُ وگساشیُ وس ُِ چُ
می ببقی  شُِ ڵک ي بُ ي کُ  زاوصايَ  يَ ڵکی پیصذعشاوُ ذُ
يظ ي ذٍـ  شؾُ کی ؾُ یُ شچىس وبيچُ پیصذعشان، ُِ.  یُ ُِ

اڵم  بُ.   مُ گكتی زاشؾتبوی کُ  الم بُ ، بُ يایُ ئبي ي ُِ
  يَ زاذُ  بُ  کُ  ،  یُ چیصی ُِ م ي کًێؿتبوی پط وُ چُ
ڵ  ی ئبغَ ی ياڵته، ظٌشبُ غیىگُ  زيغمه بُ  ؾبوێک، کُ کُ

وبي   یبن لُ کُ مُ کبن ي مبؾی چُ کێًیُ  شَ يَ لُ ي پُ
وسی  ي وبيَ  کی پیصذعشان؛ جبزَ شَ زاياکبشی ؾُ.   بصزييَ

شظقی ي ذًێىسن  وگی ي يَ شُِ پعیكکی، پێسايیؿتی فُ
،  یُ گی غیبوی ئێمُ قبضَ  کُ  ت بٍ جبزَ تبیبُ  بُ.   بٍ کچبوُ

ظیبتص بٍ چبک   يَ لُ  يَ شپصؾبوُ ن بُ الیُ  زاياکبشیه لُ
 .                                      ذصێت کصزوی پكت گًێ وُ

 “  م پیرخزراویان دُِ ئُ”                              

 (91)” ریًان  ی مُ کاوی وايچُ گًودَ  پارێزی لُ  ژیىگُ” 

 ”  پیرخررن   ”ی گًودی  واساودوی ژیان ي ژیىگُ” 

ًْبل هؼوَال ثِ ؾِ صَضر زض اذشيبض قطاض هي             

 -3ًْبل گلساًي     -2ًْبل ضيكِ ػطيبى      -1:گيطز  

 ًْبل گًَي دي  

 : ًْبل ّبي ضيكِ ػطيبى  -

هي سَاى ايي گًَِ ًْبل ضا زض اٍاذط ظهؿشبى ٍ يب              

اٍايل ثْبض قجل اظ ثيساض قسى زضذز اظ ًْبلؿشبًْب ٍ            

هطامع فطٍـ ًْبل سْيِ مطز زض هَقغ ذطيس ثِ ؾبلن           

ثَزى مليِ اجعاي ًْبل سَجِ قَز ٍ قبذِ ، سٌِ ٍ              

گَزُ ضا ثِ اًساظُ     .ضيكِ سبظُ ، ؾبلن ٍ هٌبؾت ثبقس       

اي حفط مٌيس مِ ضيكِ ّب زض ّن دي  ًرَضز ٍقشي             

ًْبل ضا زض گَزُ قطاض زازيس ذبك زض آى ثطيعيس ٍ            

آى ضا ثب لهس فكبض ثسّيس دؽ اظ آى اعطاف گَزُ ضا             

ًْبل .ثطاي آثيبضي ثِ صَضر حَضچِ آهبزُ مٌيس          

ثبيس ثِ اًساظُ اي مِ زض ًْبلؿشبى زض ذبك ثَزُ              

اؾز زض ذبك زاذل گَزُ قطاض گيطز ٍ ايي ضا اظ             

فبصلِ ضيكِ ٍ ؾبقِ     )  ضٍي ضًگ قؿوز يقِ گيبُ         

 .هي سَاًيس ثِ ذَثي سكريص زّيس (اصلي 

  : ًْبل ّبي گلساًي  -
ؾبل هي سَاى اًشقبل       ايٌهًَِ ًْبلْب ضا زض سوبم عَل     

زاز ٍ زض هحل هَضز ًظط مكز ًوَز، هكرص مطزى        

ٍضؼيز ضيكِ ّب قجل اظ ثيطٍى آٍضزى ًْبل اظ گلساى   

مبض هكنلي اؾز ٍ هي سَاًيس ظبّطآًطا هؼبيٌِ مٌيس ٍ  

اگط ضيكِ ّب اظ ؾغح ذبك اعطاف گلساى ٍ                 

ؾَضاذْبي ظّنف ظيط گلساى ثيطٍى ظزُ ثبقس اظ           

 .اًشربة ايي چٌيي گلساًي جسا ذَززاضي مٌيس         
ػوق گَزال يب گَزُ ضا زٍ ثطاثط قغط زّبًِ گلساى           

الظم اؾز مِ ثِ ذبك هقساضي مَز          .  حفط مٌيس 

ظيطا ًْبلْبي گلساًي اظ حؿبؾيز ثيكشط       .اضبفِ ًوبييس 

ثطذَضزاض ّؿشٌس ٍ ثبيس زض ػوليبر مبقز ٍ هَاز            

ٍقشي مِ ًْبل ضا اظ      .  غصايي هَضز ًظط زقز ًوَز     

گلساى ثيطٍى هي آٍضيسضيكِ ّبي اضبفي دي              

ذَضزُ ٍ صسهِ زيسُ ضا قغغ مٌيس ٍ ثِ آّؿشهي             

ضيكِ ّبيي ضا مِ زض ّن قسُ اًس اظ ينسيهط زٍض               

مٌيس گيبُ ضا اًسمي ثبالسط اظ آًچِ زض گلساى ثَزُ            

اؾز زض گَزُ قطاض زّيس ٍ اگط گَزُ ضا ػويق سط             

حفط مطزُ ايس هقساضي ذبك ٍ مَز مف آى ثطيعيس  

ثْشط اؾز  .ذَة آى ضا ثب لهس هؿشقط ٍ هحنن مٌيس           

گَزُ ضا قجال آثيبضي مٌيس ٍ ثهصاضيس آة آى ظّنف          

دؽ اظ ايٌنِ ًْبل ضا زاذل گَزُ       .قسُ ٍ جصة قَز 

گصاقشيس اعطاف آى ضا ثب ذبك ٍ مَز دطمٌيس ٍ ثؼس           

 .آثيبضي ًوبييس

                                        ::                               ًْبلْبي گًَي ديی   

هؼوَال ثؼضي اظ ًْبل زضذز ٍ زضذشچِ ّب ضا ٍقشیي  

مِ اظ ظهيي ًْبلؿشبى ثطاي اًشقبل ثِ هیحیل اصیلیي       

ثيطٍى هي آٍضًس ثِ ؾجت حؿبؾيیشیي میِ زاضز ٍ          

احشوبل ذكل قسى آًْب زض فبصلِ ثيطٍى آٍضزى اظ   

ًْبلؿشبى ٍ مكز ثِ ٌّهبم مٌسى اظ ثؿشط ذعاًیِ ّیب     

ًْبل ضا ّوطاُ ثب ذبك اعطاف ثيكِ آى ثيیطٍى هیي     

آٍضًس ٍ ضيكِ ّب ضا ثسٍى آًنِ صسهِ ثجيٌٌس ّیویطاُ   

يل سَدي ذبك زاذل گًَي ديچيسُ ٍ هحنن ثب ًد 

هي ثٌسًس ٍ ثطاي جلَگيطي اظ ذكل قسى زاذیل    

گًَي ، هطسجب موي آة ثِ گًَي هي دبقٌس گَزُ اي 

ضا مِ ثطاي ايي گًَِ ًْبلْب زض ًظط هي گيطًس ًجبيس ثِ 

اًساظُ اي ػويق ثبقس مِ اظ اضسفبع سیَدیي ذیبك      

 5اعطاف ًْبل ثيكشطثبقس هؼوَال ثبيس ًْبل ضا حیسٍز    

ؾبًشيوشط ثبالسط اظحس عجيؼي آى مبقز دٌْبي زّبًیِ  

گَزُ سقطيجب ثبيس زٍ ثطاثط سَدي ذبك اعطاف ًیْیبل   

ثبقس ٍ ػوق آى ّن موي موشط اظ اضسیفیبع سیَدیي       

ٍقشي گَزُ ضا ثِ هكرصبر ثبال حفط ًوَزيس میویي     

ذبك ذَة هرلَط ثب مَز ثطيعيس ؾذؽ ًیْیبل ضا     

زاذل گَزُ گصاقشِ اعطاف آى ضا ثب ذبك هٌبؾت ٍ 

مَززاض دط مٌيس ٍ دؽ اظ آى حَضچِ اعطاف ًْیبل  

 .ضا آهبزُ ٍ آثيبضي ًوبييس

 ذصَصيبر يل ًْبل ذَة  

 .ضيكیییِ فیییطاٍاًیییي زاقیییشیییِ ثیییبقیییس           -1

 .ؾبقِ آى هؿشقیيین ٍ ثیسٍى اًكیؼیبة ثیبقیس                -2

 .سبج آى عجيؼیي ٍ اًكیؼیبة زاقیشیِ ثیبقیس                -3

 .دَؾشِ ًْبل ثیبيیس قیبزاة ٍ آثیساض ثیبقیس                 -4

زض ًْبلْبيي مِ ّويكِ ؾجعّؿشٌس ضًگ ثطگْب ثبيس  -5

ّوچٌيي آثیبض  . ؾجع هؼوَلي يب ؾجع سيطُ ينسؾز ثبقس

 .                                           ضؼف ٍ دیػهیطزگیي زض ثیطگیْیب زيیسُ ًكیَز                

ضيكِ ًْبل ثبيس قبزاثي ٍ ضعَثز زاقشِ ثبقیس ٍ     -6

 .ثطيسگي ٍ قنؿیشیهیي آى ثؿیيیبض مین ثیبقیس                

ثبيس سَجِ زاقشِ ثبقيس مِ اػضبي هرشلف ًْبل اظ  -7

  .                                         ظذن ٍ ٍجَز حكطار ٍ ثيویبضي ثیِ زٍض ثیبقیس          

 سَصيِ ّبي هْن 

ّي  ٍقز ًجبيس ثطاي زض آٍضزى ًْبل اظ ظهیيیي      -1

   .                                      .آى ضا ثیینییكییيییس         

ثْشطيي ظهبى ثطاي مبقشي ًْبل زض ضٍظّبي اثطي  -2

 .ٍ ظهبًي مِ ثبز من هي ٍظز هي ثبقس
ثطاي مبقز ًْبل اثشسا هقساضي ذبك هیطغیَة    -3

مف گَزال ثطيعيس ٍ ؾذؽ ًْبل ضا ضٍي آى قیطاض      

                                             ..                                   زّیییییییيیییییییس 

جبّبيي مِ ذغط چطاي ًْبل ثِ ٍؾيلِ زام ٍجَز  -4

 .زاضز ثبيس اظ ًْبل هطاقجز ثيكشط ٍ مبهل سطي قَز

 “ ًسيوي -حبجي ظازُ ”                                

 “...........خێر یادی تُ”تی  ی تاتُ درێژَ
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 زضذشنبضي ثب ًْبل     
مبضقٌبؾبى فضبي ؾجع قْطزاضي سْطاى                                                  
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فایی فاتێح مستُ
م کُ ضی یُ تُ
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 . یُ ی ُِ زشێػَ  تُ م بببُ ئُ
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 "شێر و مشک" 
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 جۆالنه
 ساخت يساز غیر مجاز حادثٍ آفريد 

“ موطثٌسي يل“ زض ّفشِ ي گصقشِ زض هحلِ

ثیِ  . اي ثط ؾط اّبلي آى فطٍ ضيیریز       ذبًِ

گَاّي قبّساى ػيٌي قجل اظ حبزثِ، آة زض 

دكز زيَاض ذبًِ هصمَض جوغ قسُ ٍچیَى  

ذبًِ اظ اؾشحنبم مبفي ثطذَضزاض ًجَز ثط اثط 

ؾؿز قسى دبيِ ّبي آى، ؾقف ذبًِ ؾبػز 

صجح ثطؾط ؾبمٌبى آى فیطٍ ضيیریز ٍ           5

ًفط اظ اػضبي يل ذیبًیَازُ اظ        4هشبؾفبًِ 

جولِ زٍ مَزك ٍ هبزضقبى مِ حبهلِ ثیَز  

زض ايي حبزثِ فَر ًوَزًس، دسض ذبًَازُ ًيع 

ّن امٌَى زض ثيوبضؾیشیبى سیحیز هیساٍا                      

ايي زض حبلي اؾز مِ زضؾیز ؾیِ     . ا ؾز 

ّفشِ قجل اظ آى زض دي ضاًف ظهيي زض سیذیِ   

هَؾل هغلجي سحز ػٌَاى ّكساضي ثیطاي  
 .حبقيِ ًكيٌبى زضًكطيِ ي چيب چبح قسُ ثَز

  

 افسايص سطح آب زريبار 

زض دي سحقيقبر هسيط ػبهل اًجوي ؾجع چيیب  

ثط اثط ثبضًسگي چٌس ضٍظ اذيط ؾیغیح آة       

         هيليوشیط افیعايیف      300سبالة ظضيجبض حسٍز 

ايي زض حبلي اؾز مِ ثب ٍجیَز  . يب فشِ اؾز

هيليوشیط   850ثبضًسگي ًؿجشب ذَة اهؿبل مِ 

ثَزُ يؼٌي زٍ ثطاثط ؾبل گصقشِ، اهب هشبؾفبًِ 

ثِ ػلز ٍضؼيز ٍذين ظضيجبض، اهؿبل ًيع آة 

ظضيجبض ثِ هٌظَض ثْطُ ثیطزاضي مكیبٍضظي       

ي   ّیب   زقز جٌَة زضيبچِ ، ٍاضز میبًیبل    

ثِ ًظط ًوي ضؾس مِ من .آثيبضي ًرَاّس قس 

آثي ًبقي اظذبلي قسى ؾفیطُ ّیبي ظيیط        

 .ظهيٌي زض قطايظ هَجَز ججطاى قَز

 

 حكايت َمچىان باقیست
ثٌب ثِ  گعاضقبر ضؾيسُ ثِ زفشط ًكطيِ چيب زض 

ّفشِ گصقشِ زٍ سبًنط ًفز ذبم زضحیَالیي     

ضٍؾشب ّبي قَيكِ ٍ ًيبثبز زض جبزُ هطيیَاى  

ؾٌٌسج ٍاغگَى قسُ ٍ هحشَيبر يني اظ     –

 .آًْب ٍاضز ضٍزذبًِ قس

  

ضُر خًب  –َمايص ضُر يود خًب 

 .برگسا ضد
اؾفٌسهبُ زٍهيي ّیویبيیف       12ٍ13زضضٍظّبي  

قْط ذَة  سَؾظ میویؿیيیَى       –قْطًٍس ذَة 

ی ذٍی،  کُ الوُ  يَ ضایُ گُ شٌغێک، قێصێک 

ی  کُ لُ مبڵُ  مكکێکی بچًيکی زی کُ

،  مكکی بصؾی.  ضا گُ يزا، بٍ ذًاشزوێک ئُ ئُ

تصؾب   يت، لُ کُ  کُ قێصَ  چبيی بُ  ش کُ ُِ

   ي قێصَ پێی يابًي ئُ.  شظی لُ ک بی ئُ يَ

  کُ اڵم قێصَ بُ.  یرًات جێ ئُ  ؼ بُ زَ

.                              ، بطٌ وبترٍم تصؾُ مُ:  زا ي يتی ئبظاشی وُ

شمی ي لێبصزييیی  مكک ظٌش ؾپبؾی زڵىُ

.                    جێ ِێكت ی بُ کُ ی کصز ي الوُ کُ قێصَ

  کُ يت، مكکُ شێکُ  ک، بُ یُ پبـ مبيَ

وبي تٍضی   يتبًَ ، کُ  ی بیىی کُ قێصَ

. تصؾی تیب چًيوسا بًي مُ  چیصياوێک ي لُ وُ

یئتًاوی ذٍی  کصز، وُ  قبالی ئُ شچی تُ ُِ

ي   يَ کُ وعیک قێصَ  مكک چًيَ.  شظگبش بکبت

بسضم ي   کُ بب تٍضَ  م شێم بسَ يشَ گُ:  پێی گًت

                              ..                   م شظگبشت کُ

قتی .  یص بًي ی پێ ؾُ ي پێكىیبشَ ، ئُ کُ قێصَ.

پێًیؿتم :  ظاوی ي گًتی تی ئُ ؾًيکبیُ  يای بُ

                                        .  .                         ِبيکبشی تٍ وییُ  بُ

ي  وبتًاوێت لُ  کُ یصی کصز، قێصَ مكک، ؾُ

ؾتی  گیصا ي زَ شببظ بێت، ذٍی پێ وُ زَ  زايَ

.  کُ ی تٍضَ يَ قصتبوسن ي کطاوسوُ  کصز بُ

چیصيان  ی وُ يَ چًي، پێف ئُ ظٌشی پێ وُ

قێص، . ی شظگبش کصز کُ ، قێصَ کُ ش زايَ ؾُ  بێتُ

ياڵم   مكک لُ.  ی کصز کُ ظٌش ؾپبؾی مكکُ

ي   ی شظگبشی کصزی چبکُ يَ ئُ:  زا گًتی

       .شمی ذٍت بًي لێبًشزييیی ي زڵىُ

 گۆڤاری ژيوار                              

               

 ببوم مبمٍؾتبی مێّصَ
 ی غیبوم چصای شێگُ

 ضێت بێ  زڵ ي گیبوم لُ
 ش پێت بێ شقی بُ فُ  کًي يَ

 م ئبي مبمێکی کُ ک وُ يَ
 ياي ي وبتُ  غیبم ویًَ ئُ

 گیبن  ئبيزێصیت کصزم بُ
 يان ی ببذُ ش بػیت ئُ ُِ

 غاشیه لی ُِ گُ  ئێمُ
 .تبلب ذًێىسن ي کبشیه 

                             

 (کانی سپیکه)فی نه ئااڵموسه

 “مامۆستای دلسۆز”

فطٌّهي قَضاي اؾالهي قیْیط ثیب ّیوینیبضي             

قْطزاضي ٍ سكنلْبي هطزهي هیطيیَاى ثیطگیعاض       

ايي ّوبيف ثب اؾشقجبل ثؿيبض گطم هیطزم    . گطزيس 

زضثؼساظظْط ضٍظ اٍل حطمشي ًویبزيیي   . ضٍثطٍ قس

 سَؾظ حبضطيي زضّوبيف جْز سويع مطزى 

زاذل قْط اظ هيساى ؾطثبظ سب هيساى اؾیشیبزيیَم      

صَضر گطفز مِ سؼساز ظيیبزي اظ هیطزم ثیِ          

ّوبيف ثب سقسيط اظ قْیطًٍیساى   . حبضطيي ديَؾشٌس

 .ًوًَِ زض ثؼساظظْط دٌج قٌجِ ثِ دبثبى ضؾيس
 

 چیا ومًوٍ ضد

قْط ذَة -زض ّوبيف قْطًٍس ذَة 

اًجوي ؾجع چيب ثِ ػٌَاى اًجوي ًوًَِ 

ػالٍُ ثط آى ًیيیع       .  قْط ثطگعيسُ قس

آقبيبى ًبجي مبًي ؾبًبًي هسيط ػبهیل  

اًجوي ؾجع چيب، قطيف ثبجَض هؿئیَل  

مويشِ اعفبي حطيق ٍ قيطمَ ضظاقیي  

هؿئَل مويشِ ئب غيي اًجوي ؾجع  چيیب   

ثِ ػٌَاى قْطًٍساى ًوًَِ اًیشیریبة      

قبيبى شمط اؾز  زٍ ّفشِ ًبهیِ  .  قسًس

چيب ًيع ثِ ػٌَاى ًكطيِ ثطسط اًیشیریبة    

 .گطزيس

 

:  :       اوجمه سبس چیا برگسار می کنىند    
هطاؾن ًْبلنبضي زض جْز حفظ ،احيیب ٍ    

سطهين جٌهل ّبي آسف گطفشِ قْطؾشیبى  

هطيَاى  ثب حضَض سكنیل ّیبي ظيؿیز        

هحيغي اؾشبى مطزؾشبى ٍ ثب ّیوینیبضي    

 .قْطزاضي ٍ هٌبثغ عجيؼي 

     دكز هحلِ سبظآثبز ٍ ثلچِ ؾیَضي                                                                                                  :  هنبى 

ظهبى ٍ هنبى سجوغ ثِ ؾوز هؿيط سؼیيیي   

ؾبػیز   88/12/21ضٍظ جوؼِ هَضخ : قسُ
 ( .       فطهبًساضي قسين)هيساى زاضايي  14

 

 پاکسازي ريستاي سلیه
زض يل اقسام ظيؿز هحيغیي  عي زٍ هبُ گصقشِ 

هطزم ضٍؾشبي ؾليي اظ سَاثغ اٍضاهبى سرز زٍ ثبض 

 ِاًیس می     ًُوَز ِدبمؿبظي ضٍؾشب  اظ ظثبلثِ اقسام 

ٍ    ُايي مب ض ثب اؾشقجبل هطزم ضٍؾشب ضٍثطٍ  قیس     

ثطاي ديكَاظي اظ ػيس ًَضٍظ قطاض اؾز ايي میبض    

 . سنطاض قَز ُزٍثبض

 تصحیح ي پًزش

اعالع ذَاًٌسگبى هحشطم ًكطيِ چيب هي ضؾبًیس  به   

چٌس اقشجبُ چیبدیي ٍ     (  34) زض قوبضُ ديكيي چيب، 

فٌي ديف آهسُ ثَز، ثیسيیٌیَؾیيلیِ اظ ػیویَم            

 .علجينذَاًٌسگبى دَظـ هي

ّط ّنیشیبض   ... ،  ذجط هَاظت ثبقين، 2زض صفحِ   -1

مٌس زضج قیسُ  ػى سَليس هي  سي امؿي  5/2جٌهل 

 .ثبقسسي صحيح هي 2/5ثَز مِ 

ػٌَاى هقبلِ ٍ ًبم ًَيؿٌسُ ًَقیشیِ    4زض صفحِ   -2

سبثيط ؾبذز ٍ ؾیبظ غیيیط      ” مِ ًبم هقبلِ . ًكسُ ثَز

ٍ ًَيؿیٌیسُ   “  هجبظ ثطافز سحصيلي زاًف آهَظاى

 .ثبقسهي“ لقوبى مبهطاى” هقبلِ آقبي 

ؾبذز ٍ ؾبظ غيط هجبظ، فطصز ” ًَيؿٌسُ هقبلِ   -3

ُ     “  آقبي  6زض صفحِ “  يب سْسيس “ ّيَا ًیبضي ظاز

 .ثبقسهي

ثبض زيهط اظ آقبيبى ًبضي ظازُ ٍ مبهطاى ٍ ػیویَم     

 .علجينذَاًٌسگبى دَظـ هي

 (    شوراي سردبيري ويژه نامه چيا ) 

 آ  و سلطاني 

رتين لن ررررررررررر ريا بدينونيلن ان 

ملك ك مممممممحترمر بانك 

ملكنك   ممممممم شعكهكم

ورهمكن تيشان  رررسربازم

رخندمن  ررررررررررر ريتيهن  ر ب رخ طنر

ب شكيربهتررب رهماهري  ،ر

 .كم لرتاكررتيرديتيم

جمعي از بازاريان و 

 شهروندان ميدان سرباز

روزگاری در یك   .  يني ثَز يني ًجَز

روستای سرسبس و قطنگ پسری به اسكم سسكنكی      

بود که هر روز به جنگل می رفكت و در آنك كا          

ضاخه در ختان را می ضكست و آنها را زخكيكی       

هر چه پدر و مادرش به او می گفتند که . می کرد

. این کار خوبی نيست اما سسنی گوش نيی کكرد 

تا اینكه ی  روز در جنگل قدم مكی زد بكاران         

ضدیدی بارید و سيل آمد و پای سسنی ليس خورد  

. و داخل رودخانه کنار جنگل افتاد و گرفتار ضكد 

سسنی هرچه خود را به درخت ها نكسدیك  مكی      

کرد و می گفت خواهص می کنم دست مكن را      

بگيرید تا غرق نطوم، در ختان می گكفكتكنكد تكو          

تكا  .  دضين ما هستی و هيان بهتر که غكرق ضكوی    

اینكه درخت بسرگ و پكيكر دلكص بكه سكالكص             

سوخت و یكی از ضاخه ها را به دست سسنی داد 

سسنی هم قول داد که دیكگكر     .  و او را ن ات داد

قصه ما بكه  .  هيچ وقت به درخت ها آسيبی نرساند

 . سر رسيد کالغه به خونه اش نرسيد

 “قبضا قؿيوي”                                            



اًجوي ؾجع چيب: صبحت اهشيبظ ٍ هسيط هؿئَل  
 ظيط ًظط قَضاي ؾطز ثيطي

حويس فشبحي اهيي ػعيعي، ٍضيب ّجطاًي،: ّونبضاى ايي قوبضُ   
.چيب زض ٍيطايف هغبلت سبآًجب ثِ اصل هغلت ذسقِ ٍاضز ًكَزآظاز اؾز  

.هغبلت چبح قسُ العاهبًًًًٌٌٌٌٍٍٍٍ ًظطگطزاًٌسگبى ًوي ثبقس  

.هغبلت ذَز ضا ثِ صَضر سبيخ قسُ ّوطاُ ثب فبيل آى اضؾبل فطهبييس◄  

 57835035780: سلفنؽ  -جٌت هيساى هيَُ ٍ سطُ ثبض  -هطيَاى : آزضؼ 
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    "رمانی سروشت ده" 

 

ڕايکێ ي  ِم  ي ترس ي دلُ مڕٌ، دویای يَ جیّاوی ئُ

ضی  تٍ تايَ  يَ ڕێیىُ گُ ر وُ گُ ئُ.   کاوُ جٍرايجٍرَ  مٍکیُ خُ

خت  مًي زَ ي ُِ ر ئُ مثُ ُِ  تًاویه لُ ی دَ سريضت، تا کُ

 دا خٍ ڕاگریه؟ ي گًضاراوُ

  ي تثێتُ  يَ تاليێىێتُ  ضی ئێمُ تًاوێ رٌح ي لُ سريضت دَ

ي  رماوی، ئُ سريضت دَ.   ياوی ژیان ي گیاوی ئێمُ پاسُ

  رماوُ ٍِی دَ  ویا تُ ویا ي تُ تُ  کُ  یُ رماویُ دَ  مُ سیستُ

تاي،  تیطکی ُِک؛  ری خٍمان يَ يري تُ کاوی دَ سريضتیُ
ی ئايی زيالڵ ي  يَ يای خايێه، خًاردوُ ڵمژیىی ُِ ُِ

کاومان   خًضیُ مًي وُ ُِ کان؛ سريضتیُ  ویُ مُ خًاردَ

 .کرێت رمان دَ دَ

  ش ي گیاوی مرٌڤ لُ ر لُ گُ رماویدا، ئُ سريضت دَ  لُ

م ي خايێه دا تێت، تًاوای  يدا ي تارييدٌخێکی ساغلُ مُ

ک  خٍضییُ مًي وُ ڕی ُِ ضُ  یُ ي لُ رمان کردوی ُِ خٍ دَ

 . تێت رتاز دَ دَ

ش  کاوی لُ ودامُ مًي ئُ رماوی ُِ سريضت دَ

ٍِی خًاردن ي   تُ  ی کُ وداماوُ ي ئُ ئُ.   يَ تًيژێىێتُ دَ

يای پیس، تًيضی  ڵ مژیىی ُِ ی واپاک ي ُِ يَ خًاردوُ

کان ي  اليازَ  ودامُ ِا ئُ ريَ ي ُِ   تًيوُ  گرفت ي کێطُ

 . کرێت ر دَ سُ مًي چارَ ڕايکێ کاومان، ُِ مٍکی ي دڵُ خُ

می پاراستىی  ی سیستُ رماوی تًاوا ي يزَ سريضت دَ

ک  لێک يَ خٍضیگُ وُ  جٍرێ کُ  کات؛ تُ ِێز دَ  ش تُ لُ

رييوی  ژايی دَ ِا ضڵُ ر يَ ُِ.  زێىێت تُ ش دَ وجُ ضێرپُ

ڵ  گُ  ودی لُ یًَ ٍِی پُ  یىی مرٌڤ، تُ ي گرفتی تیريي زَ

  رێگای لُ  رماوی، لُ سريضت ي سريضت دَ

کاوی  تاڵُ  ریُ يَ خت ي تیرَ زمًين ي زَ ی ئُ يَ تیرتردوُ

ي   يَ تًيژێىُ ش دَ کرێه ي گیان ي لُ رمان دَ راترديي، دَ

ست  دَ يَ  يَ ی سريضتی خٍی تٍ چاک تًيوُ يزَ

 .  يَ دێىىُ

ٍِی تیستىی   ڵ سريضت دا، تُ گُ  ودی لُ پێًَ

ی رييتاران، تیىیىی  کاوی وێً سريضت، ِاژَ ئايازَ

ماڵ ي  کان ي مًسیقای تای ضُ اڵی دارَ مای گُ سُ

  ختُ زَ  کُ  خطاوُ رٌح تُ  وگُ وگ ي ئاُِ ي دَ مًي ئُ ُِ

  م ضێًَ تُ.  يَ پێک دێت وُ کُ کان ديير دَ رييویُ دَ

یه ي چیژ  تُ گریه ي چێژی لێ دَ ش دَ تايَ  سريضت لُ

ستێک  یه ي ُِ کُ ست پێ دَ گیاومان دا  ُِ  ي ضادی لُ

  ر دێت کُ تُ خُ ش ي گیان ي رٌحمان دا  تُ لُ  لُ

 !  يَ کاتُ ِێمىمان دَ

 
 . 
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چِ ضٍؾشبيي قسُ ايي ثِ اصغالح قْط، ّیيی      -

 (هحوس صيفي دَض)قْطًٍسي زلؿَظ آى ًيؿز؟   

زلوبى ذَـ ثَز مِ چيب دلي اؾیز ثیيیي        -

هطزم ٍ اضگبى ّب، ايي چِ ضاّنبضي اؾز میِ  

هیي  .  ثطاي ؾبذز ٍ ؾبظ غيطُ هجبظ هيسّیيیس  

ذَاّيس ًبى چِ مؿي ضا ثجطيیس؟ میبضگیطاى      

ؾبذشوبًي يب ثيكشط مبضهٌساى قْطزاضي؟ ثیْیبض   

زاضز اظ ضاُ هي ضؾس ضاّنبضّبيشبى ضا ًیهیِ       

هیشیطي    90زاضيس ثطاي ضٍظ هجبزا، ثطاي جبزُ 

ِ   هيساى ثيؿبضاًي، ثطاي جٌهل ّیبي      ؾیَذیشی

هطيَاى، ثطاي موطثٌسي يل، مِ سَؾظ دليؽ 

 (آؾَ هطيَاًي).   قْطزاضي آقنبضا فطٍذشِ قس

ثبسَجِ ثِ ٍاغگَى قسًْبي هنطض ًفیز میف       -

ّبي ػطاقي ٍ ضيرشي ًفز ؾیيیبُ ثیِ زاذیل           

ضٍزذبًِ ّب ٍ لغوِ ّبي ججیطاى ًیبدیصيیط ثیِ          

جبًساضاى آثعي ٍ هعاضع ٍ ثبغبسي میِ ثیب آة         

اظ ضاّیٌیویبيیي ٍ         .  ضٍزذبًِ آثيبضي هي قًَس

ضاًٌسگي هي ذَاّين زض هؿيط دط دیيی  ٍ ذین        

ؾٌٌسج، مول ضاًٌسُ آقٌب ثِ هؿيط ضا    –هطيَاى 

                                                                                                                                                                                                                      ك  .                       ثط ايكبى اجیجیبضي ًیویبيیس       

 (اؾنٌسض ثيهلط)                       ) 
 

Kurdî - Farsî 

 “تی ضٍڕَ”                   
 ...ؾبڵیبوی ؾبڵ... شييببشێک بًي

 ی شيذؿبشیسا ئبيێىُ  لُ
 .قًقت کی زَ بییُ بؿکی قٍضَ

 ..ضقسا چًي بی بُ قٍضَ  لُ.. شٌغێک شييببش
 :بی پصؾیبشی کصز قٍضَ  کُ

 ی؟ بٍ لێم تًيضَ
 ببی زض قُ ی شَ کُ مچییُ کبتێ قُ”: يتی

 غوی زاشؾتبن ِباڵ، بُ  لُ
 تصؾب  تٍ لُ

 .“شقٍضی زٌـ زامببًيی ؾُ  بُ
 ڵی کصز ي لًيلێک ُِ شزَ گُ.. ی يت مُ ئُ  کُ

 ذٍی يێک ِێىب؛  کُ بییُ قٍضَ
 ظم بًي شيێكێکی جُ ک زَ کبيا، يَ وُ  لُ

 .ش قبویسا زا ؾُ  پصچی بُ
 ، شظَ لُ  يتُ کُ  کُ شييببشَ

  کُ بییُ وێًزڵی قٍضَ  کبتێ زیتی کُ
 !  شظَ شبُ ی قێصێکی ؾُ الوُ

                   مارف ئاغايي                             
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 ثِ ًبم ذبلق عجيؼز
مؿي ًيؿز مِ اظ فَايس ٍ اّويز زضذز ٍ                  

اهب ايٌنِ هب چقسض زض حفظ ٍ        .زضذشنبضي آگبُ ًجبقس  

ًهِ زاضي آًْب سالـ ًوَزُ ٍ ثِ آى سَجِ مطزُ اين             

جبي ثحث زاضز، اػضبي اًجوي ؾجع چيب ثِ ّوز             

چٌس ًفط زيهط اظ زٍؾشساضاى عجيؼز ٍ ضٍؾشب ًكيٌبى           

ّنشبض  آسف ضا هْبض ًوَزُ اًس           1100سبثؿشبى اهؿبل   

مِ اگط ايي افطاز ًجَزًس ثِ جطأر هي سَاى گفز              

ّعاض ّنشبض اظ ثْشطيي جٌهلْبي ايي        30چيعي ثيف اظ    

زيبض عؼوِ آسف ًب اّالى ٍ ؾَزجَيبى ايي ؾطظهيي           

هي قس هوني اؾز مِ صحجز مطزى ٍ يب ًَقشي زض            

ّنشبض آسف ؾَظي جٌهل ؾبزُ ٍ آؾبى           1100هَضز  

ثِ ًظط ثيبيس اهب سب مؿي زض گطهبي عبقز فطؾبي               

هشطي ٍ صؼت الؼجَضسطيي        3سبثؿشبى ٍ ظثبًِ آسف       
ثي   مَّْبي ايي زيبض اظ مَّْبي هٌغقِ لٌهِ ضيع ٍ هبظي            

   ُ ضاى آسكي هْبض ًنطزُ ثبقٌس،       ٍُ  گطفشِ سب اضسفبػبر زض

. ثِ اّويز ٍ زلؿَظي مبض ايي افطاز دي ًرَاٌّس ثطز          

ظيبز ثَز ًس افطازي مِ اظ مٌبض ّويي آسف ؾَظي             

جٌهلْب هي گصقشٌس ٍ ثي ذيبل زض فنط ذَـ                

گصضاًي ٍ ؾيط ٍ ؾيبحز فصل ثْبض ذَز زض دبي               

 .ّويي زضذشْب ثَزًس 

اػضبي اًجوي ؾجع چيب ثِ ايي اهيس زض ّط ؾبػز اظ             

قجبًِ ضٍظ ثِ جٌگ ثب ايي آسف ؾَظيْب هي ضفشٌس مِ             

قبيس افطاز ثيكشطي اظ ضٍؾشبّب ٍ قْطّب ثِ يبضي آًْب ٍ            

زض ايي ّفشِ اًجوي     .  ايي اهبًز فطظًساًكبى ثيبيٌس      

ؾجع چيب ّوبًهًَِ مِ زض اعالػيِ ّب ٍ فطاذَاًْبي             

هٌشكط قسُ ذَز اػالم ًوَزُ اؾز ثطاي حفظ،احيبء         

ٍ سطهين ثركي اظ ايي جٌهلْبي آسف ظزُ قسُ اقسا            

ثِ مكز ًْبل هي ًوبيس ٍظيفِ هلي ٍ اًؿبًيوبى               

ايجبة هي مٌس ّوِ هب حضَضي ثؿيبض دطضًگ زاقشِ           

ثبقين ّن چٌيي ثٌب ثِ ديكٌْبز اًجوي ؾجع چيب ّط               

هغبظُ زاضي مِ زٍؾز زاقشِ ثبقس زض جلَ هغبظُ             

ذَز ًْبل ثنبضز هي سَاًس ًْبل ضايهبى ضا اظ                  

قْطزاضي سحَيل ثهيطز   ثِ اهيس قْطي ؾط ؾجع ٍ ظيجب            

 .ٍ هكبضمز ّوِ قْطًٍساى زض  ػوطاى قْطي

:                           فبيییل قییوبضُ آيٌییسُ ٍيییػُ ًبهییِ چيییب         

ًییییَضٍظ ٍ اؾییییشقجبل اظ هْوبًییییبى        ”

لییصا اظ ػالقوٌییساى    .  ثبقییسهییي”ًییَضٍظي

ذَاّكوٌسين مِ هقبالر ٍ ًظطار ذیَز ضا     

 .زض ايي ظهيٌِ ثِ زفشط ًكطيِ اضؾبل ًوبيٌس

 
مٍ

 وا
ژٌ

يي
 ي 

  ”
ي

ار
تك

رخ
د

“ 

 فارسی کًردي

     

 رايگان

به پایص جوی آبی    /  به دست خود درختی می نطانم      

بسازد /  درختم کم کم آرد برگ و باری      /  می کطانم 

مه   کُ  یُ ي قێعصَ ئُ  مُ ئُ،  «...بر سر خود ضاخساری     

يَ  م گًتُ زَ  ش ذٍيَ بُ  می مىساڵیمسا، ظٌش جبش لُ شزَ ؾُ  لُ
ش  ي ؾُ لُ.  يَ ظشیىگێتُ مێكکم زا زَ  ش لُ ، ئیؿتبـ ُِ ي

زاش ي   مًي ي ُِ یصی ئُ ، ؾُ م ٍِوصايَ يای ئُ ُِ  زا، بُ مُ زَ
  ذؿتُ کمبن، مىی زَ شی گًوسَ يشييبُ ذتی زَ زشَ
  ڵکی ئبيایی، کُ ی ذُ تًاوب ي ِێعَ  ي گكتُ تی ئُ ؾصَ حُ

بچێىه ي ئبيزێصییبن   زاشَ  ي گكتُ ئُ  چٍن تًاویًیبوُ
ی مىسا،  یه ي بیصی مىسااڵوُ ظَ  لُ  ش بٍیُ ُِ!  ن؟ بکُ
 !!. تًاوب بًين یی ي ظٌش بُ فؿبوُ ياوێکی ئُ يان پبڵُ ئُ

  یكتم کُ ، تێگُ  ضبًيوی زویبی قیصیىی مىساڵی زيای تێپُ
  وُ  ي؛ پێكیىیبوی ئێمُ،  ؾصيقتیُ  جًاوُ،   ي زاشؾتبوُ ئُ

م  لُ  ي کبت، کُ ئُ.  ئبيزێصیبن کصزيين  چبوسييیبوه ي، وُ
ی  جًاوبوُ  ِصَ ي بُ یكتم، ظٌشتص قبوبظیم بُ گُ  شاؾتیُ

شی  يَ بیصَ  تُ بًيوُ  ياوُ ئُ  ئیؿتُ.  کصز زَ  يَ مُ کُ ياڵتُ 
ي   شييوی ئێمُ م ببشی زَ ُِ.  قیصیه ي، ظٌش قت گٍضاين

شزا  ؾُ  لێک گٍضاوکبشی بُ م ببشييزٌذی غیبن، گُ ُِ
ڵ ؾصيقت ظٌشتص ي  گُ  وسیم لُ اڵم ئیؿتب پێًَ بُ.  ِبتًين

  اڵم وبًِمێس لُ وس ًِقیبشتص، بُ شچُ ُِ.   ِێعتص بًيَ  بُ
شاوی غیبن  شاوی ؾصيقت ي کبيلکُ ڵی تێکسَ پُ ؾتی چُ زَ

يی  ضَ  ؛ ئیتص وُ مێک ؾبڵُ زَ  يَ ئُ.  کبن  ي مبوی زاشؾتبوُ
  ياڵێکی لُ ؼ ُِ کُ  بیىصێ ي وُ کبن ئُ ڵُ کێًی ي کُ  ظَ پُ

ي ي  کُ  گًشگ ي پٍلُ  لُ يشچ ي گُ  ذًيگ ي لٍزَ  بعڵُ
....... کبن ي ی شێًیُ شيێكک ي حیلُ ی کُ ذكُ

 !!!.  يَ تُ ِێىبيَ
تڵ ي عبم ي، تصؼ ي  ي قُ وجبمی ئُ شئُ زَ  یُ مُ ئُ

تب ئیؿتب   يَ زاذُ  ظٌش بُ  م؛ کُ شزَ ی، مصٌڤی ؾُ تٍقبوسوُ
زڵؿٍظێکیف   ي وُ  ش ِبتًيَ بُ ذُ يیػزاوی گكتی بُ  وُ

  ؾتُ ي شَ ببشَ، ئُ وبلُ  م زٌذُ شاؾتی ئُ  بُ.  ش پبشێعَ  تُ بًيَ
يشَ ي  وسی گُ ، بیصمُ“کصیكىب مًشتی”قیصیه ي پطمبوبی 

  کُ  يَ بیص زێىێتُ اڵتمبن يَ شٌغُِ  مصٌڤسٌؾتی

ڵ  گُ  ودیت لُ ر پێًَ گُ ئُ   “:تی شمًيیُ فُ

تیت  ستی مرٌڤایُ يا ُِ سريضتدا تپچڕێ، ئُ

کت  ودیُ ر ِیچ پێًَ گُ ئُ.  یت دَ ست ئُ دَ  لُ

ر  تُ  ما، زٌر ئاسان لُ وُ  يَ سريضتُ  تُ

  ت تُ واوُ قازاوج، راتًياردن، خًاردن، یا تُ

وگ، ديڵفیه  ُِ خًيگ، وُ  چکُ واي زاوست؛ تُ

ئیتر   ي کاتُ ئُ.  کًژیت ي مرٌڤیص دَ

يَ  گرێتُ ر دَ کاوی خٍی يَ سريضت جًاویُ

  . “ترسێت تٍ ئُ  لُ

ظشێببش، تیبچًيوی   ی شگی وبيازَ ؼ مُ ظاوێ؛ گبُِ کێ ئُ
.... کبن ي کبن، ئبگصی زاشؾتبوُ شَ يَ لُ ڵی کێًی ي پُ ئبغَ

می  شزَ مصٌی ؾُ  ی تصؼ ي تٍقیىی ؾصيقت لُ ویكبوُ
يظی  شؾُ ، ؾصيقت ؾُ يایُ!  بێت  ی ذٍمبوُ م وبيچُ ئُ

ظشێببش   وییُ  يَ ی ئُ ئُ!.   يَ ببتُ کبوی ذٍی ئُ ي جًاویُ
زيای   ک لُ کبن یُ بێت ي زاشؾتبوُ ياي ئُ تُ  شیکُ ذُ
م  ئُ  ؛ وُ کُ  کبتێکسایُ  لُ  مُ مێف؟ ئُ ذٍڵُ  بىُ ک زَ یُ
ظشێببشیبن زشييؾت   پێكیىیبوی ئێمُ؛  ي، وُ   يَ وُ
  ذێًیبن وُ  ي بُ  چبوسييَ  م زاشؾتبوبوُ ي ئُ  کصزييَ وُ

. زاشێک  به تبقُ  تُ کێكبيَ ئبيێکیبن وُ  ي جٍگُ  کصزييَ
ی  تُ کُ شَ مًي جًاوی ي بُ ي ُِ اڵم ؾصيقت، ئُ بُ
بێ ظشێببش  تبيان؛ ئُ  کبمُ  بُ  ئیؿتُ.   ئێمُ  تُ ذكیًَ بُ

مًي  ي ُِ گیبوی ئُ  شزشێتُ لکبي ي، ئبگص بُ ظَ  ببێتُ 
ئاير   تىیان ي تُ  ێتُ تکێطر“ ی ئاير جٍگُ”ي   زاشؾتبوُ

 !! ێه؟ تکر “ ئايدێری”
  لُ  تێکی فبشؾییُ، کُ ی بببُ کًشت کصايَ  تُ م بببُ ئُ}

  ي کصايَ  شگیصايَ يَ“ تی غیه المُ کبوًيوی ؾُ”ؾبیتی 

 زیزی میه عُ ئُ{              .کًشزی  بُ

” 

 

 

 "ی ئاگر جوی آب، یا جۆگه"
 "حموودپوور ووف مه ره"

ی  واساودوی ژیان ي ژیىگهُ”  

”    پیرخزررن    ” گًودی 

  ، وعیکک بکُ يَ ببشی مێػييیُ  لُ
  ؾبڵ پێف ئێؿتب، بُ 077تب  057

زیکه ِیصَ ز ظَ مُ ٍِی قێد محُ
ی  ش ؾیکلکؿکیکلکُ ، ؾُ# پیص ذعش$ 

 ......ؾبزاتی پیصذعشی 
 5ظ  2ظ  4ظ 

اوجمه سبس چیا برگسار 
: :      می کىد  

هطاؾن ًْبلنبضي زض جْز  
حفظ ،احيب ٍ سطهين جٌهل 
ّییبي آسییف گییطفییشییِ      

 ....... قْطؾشبى هطيَاى 

 زضذشنبضي ثب ًْبل
 .ضيكِ فطاٍاًي زاقشِ ثبقس -1  

ؾبقِ آى هؿشقين ٍ ثسٍى  -2

 .اًكؼبة ثبقس

سبج آى عجيؼي ٍ اًكؼبة  -3

 .زاقشِ ثبقس

دَؾشِ ًْبل ثبيس قبزاة ٍ  -4

    .آثساض ثبقس
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