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 هببضظُ فطزي بب گطهبيص ظهيي”
   

 

 
تَاًين وبضي بطاي همببلِ      آيب هب ضْطًٍساى سبوي سيبضُ ظهيي هي      

تطيي    آيب چَى بعضي          بب گطهبيص ظهيي اًجبم زّين؟         

ِ    تَليسوٌٌسُ ّب   زٍلت    اي تحت تبثيط سيبست     ّبي گبظّبي گلربً

زست ضْطًٍساى ػبزي بطاي هببضظُ بب ايي پسيسُ بستِ             ّستٌس،  

آيب الساهبت فطزي ّط يه اظ هب زض همببل اًبَُ تَليس                  است؟

 ِ ُ        گبظّبي گلربً اي زاضز؟    اي تَسظ صٌبيغ بعضي اسبسب فبيس

ٍالؼيت ايي است وِ اگطچِ صٌبيغ بعضي ًمص بسيبض جسي زض              

   ِ اي ٍ گطهبيص ظهيي زاضًس ٍ وبضّبي            تَليس گبظّبي گلربً

          ِ اي   وَچه هب ًمص وَچىي زض وبّص تَليس گبظّبي گلربً

زاضز، اهب اگط ايي الساهبت اظ سَي تؼساز بسيبض ظيبزي اظ                  

ضْطًٍساى ضػبيت ضَز، حبصل جوغ آى وبّص ػسز لببل              

     ِ ّبي ظيط    ضاُ.  اي ذَاّس بَز    تَجْي اظ تَليس گبظّبي گلربً

ضَز بِ عطيمي زض استفبزُ       ّبيي است وِ ّطيه ببػث هي       ضٍش

         ِ ّبي زض اضتببط ّستٌس       اظ هٌببؼي وِ بب تَليس گبظّبي گلربً

تَاًيس زض ذبًِ ٍ ظًسگي ذَز،         جَيي ضَز ٍ ضوب ّن هي        صطفِ

ّبي وَچه، جبى     ضبيس اًجبم ّويي لسم   .  آًْب ضا بِ وبض ببطيس    

 ..                     ّبي لغبي ضا ًجبت زّس          تَلِ ذطس 

االهىبى اظ ٍسبيل ًمليِ ػوَهي ٍ زض صَضت اهىبى اظ           حتي:   يىن

 .بِ جبي ٍسبيل ضرصي هَتَضي استفبزُ وٌيس زٍچطذِ 

زضجِ وبّص ٍ زض        2زهبي تطهَستبت ضا زض ظهستبى         :  زٍم

 ..                          زضجِ افعايص زّيس     2تببستبى  

فيلتطّبي هطؼل ٍ تَْيِ َّاي ذَز ضا بِ صَضت هطتب            :  سَم

 ..                              تويع ٍ جبيگعيي وٌيس    

ّبي الىتطيىي هبًٌس تلَيعيَى ٍ ضايبًِ ضا زض             زستگبُ:  چْبضم

 .                        .لطاض ًسّيس   Standby حبلت

ّبي سطز ٍ زٍض اظ ٍسبيل         يرچبل ٍ فطيعض ضا زض هىبى      :  پٌجن

 .                    .گطهبيطي هبًٌس اجبق لطاض زّيس       

 .ّب ٍ فطيعضّبي لسيوي ضا هطتب پبن وٌيس يرچبل  بطفه: ضطن

 .ضا ببظيبفت وٌيس (Organic) ّبي ظيستي ظببلِ: ّفتن 

ِ :  ّطتن  پيطٌْبز بْتط  .  ّبي پالستيىي استفبزُ هجسز وٌيس      اظ ويس

         ِ اي حول    ايي است وِ ٌّگبم ذطيس بب ذَزتبى يه ظًبيل پبضچ

ِ      .وٌيس ّبي آى بِ ضىل تبضَ عطاحي ضسُ ٍ             بطذي اظ ًوًَ

يبزتبى ببضس ضوب تٌْب چٌس        .تَاًيس زض جيب يب ويفتبى بگصاضيس    هي

وٌيس، اهب بطاي ببظگطت آى بِ          زليمِ اظ آى ويسِ استفبزُ هي       

 .ّبي عَالًي ظهبى ًيبظ است عبيؼت سبل

 .ّبي ذَز ضا وبّص زّيس ظببلِ: ًْن

 .غصاّبي تبظُ ذطيساضي وٌيس بِ جبي غصاّبي يرعزُ، : زّن

. ّب ضا زض همببل ّطگًَِ آسيب هحبفظت وٌيس           جٌگل:  يبظزّن

ُ          زاًيس وِ جٌگل    هي اًس ٍ    ّب  اظ پيص اظ ػصط يربٌساى ببلي هبًس

 .هتطهطبغ آى يه هَظُ ٍالؼي است ّط سبًتي

ِ     :  زٍاظزّن ّبيتبى بطاي هست ظهبى        اظ اتالف حطاضتي ذبً

     ِ ّبي يه جساضُ لسيوي ضا بب            عَالًي جلَگيطي ٍ ضيط

 .ّبي زٍجساضُ جبيگعيي وٌيس ضيطِ

بب زٍستبى ٍ بستگبى ذَز اظ ذغطات تغييطات الليوي           :  سيعزّن

 .صحبت ًوبييس ٍ ايي پيطٌْبزّب ضا بِ آًْب ًيع اضائِ وٌيس

 وبضضٌبس اضضس هحيظ ظيست   -احسي.م

        09366459105ضوبضُ توبس  

 

اهسبل بعؼعس   .  سبلي وِ ًىَست اظ بْبضش پيساست  -

هعطزم،  ؛   اظ بطگعاضي هطاسن ًَضٍظ زض ضٍستبي ًِ ًِ

هحل بطگعاضي هطاسن ضا بب يه ذطٍاض آضعغعبل ٍ       

پسوبًسُ ضّب وطزًس؛ اگط لطاض ببضس هطزم تعب آذعط     

سبل ايٌچٌيي بب عبيؼت اًس بگيطًس، ٍاي بِ حبل هب 

 !.                                        ٍ عبيؼت

 )ِّ تبٍ بيگلط)                                                         

اظ ًيطٍي اًتظبهي زض ذصَظ زستگيطي ػعطبعسُ     -

هعَجعب ضػعب،       وطبى وِ زض ذيبببى ّالل احوط،

ٍحطت ٍ ترطيب هبضيي ّبي اّعبلعي هعحعل ٍ           

ًْعبيعت تطعىعط ضا           هسبفطيي ًَضٍظي ضسُ بَزًس،

                                       . .                                       زاضيععععععععن

 )جوؼي اظ اّبلي هحل)                                        )

اظ فطهبًساضي ٍ اضگبى ّبي شيطبظ ذَاسعتعبضيعن       -

بطاي ػبَض ٍ هطٍض تبًىطّبي ًفتىص اظ ذعيعببعبى        

. هيساى هيَُ ٍ تطُ ببض فىطي جسي ٍ اسبسي بىٌٌعس 

چَى بِ ضاستي ّيچ گًَِ آسعبيعص ٍ آضاهطعي          

                                                                                                                                                                                                                                                                                              . .                                                         ًععساضيععن

 )جوؼي اظ ذبًَازُ ّبي هحلِ هيساى ببض)             ) 

اظ ًيطٍّبي ضاٌّوبيي ٍ ضاًٌسگي وِ زض تسْيل            -

فطٍضزيي ًْبيت ّوىبضي ضا          13تطافيه ضٍظ     

 .  صويوبًِ تطىط هي ًوبين   زاضتٌس،

 )جوبل زازضس)                                                   
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 ریسروشتناویخولقێنهبه
 نرکاوهن،سهن،ئاوهوزهن،سههارهوه

 نتاوهیشهن،شاخهفراوهیوههاژه

 نن،بادهسیمهن،نهن،بادهقییهسا

 .نوریگواڵنئازادهدهبوڵبوڵجه
ی  ی ؾصيقت؛ مػزَ يَ شظ ي غیاوُ ی يَ يَ وًێ بًيوُ

زڵ   ي  ذتُ شما ي قُ م ي ؾُ م ي تُ ی ذُ يَ يیىُ شَ

یصان ي قازی ي  یاوس ي، باظاضی ؾُ وگی شاگُ تُ

  کاوی ؾصيقت بُ مًي جًاویُ ُِ  ضکێ ي چێػ لُ ڵپُ ُِ

،  يَ یصاوگاکاویُ ي ؾُ  يێىگُ زاشؾتان ي گًڵؿتان ي حُ

کی بێ  زڵ فصاياویُ  ؾصيقت بُ.   يَ شاظاوسَ

قی بٍن  ک زایکێکی زڵؿٍظ، بايَ يَ، يَ ؾىًيشَ

  شان، بُ بُ  مًي گیان لُ وگیىی ذٍی بٍ ُِ ذٍـ ي شَ

کان  ؾتُ ؾت ي بێ ُِ ُِ  بُ  ت مصٌڤُ تایبُ

ی  ذٍن، ؾفصَ واوی زَ“ش ذًاظێت گُ ي زَ  يَ تُ کصزييَ

فص ي گًێع  ک زاویكتًاوی ياڵتی بُ يَ  ئێمُ.  “زضێىه وُ

بێ ذٍمان ظٌش  کان؛ ئُ وگیىُ شَ  شظَ ي، ياڵتی يَ

کی جًغصافیایی  یُ وايچُ  لُ  ش بعاویه کُ يَ ذتُ بُ

  يا ي زاشؾتاوی ي کًێؿتاوی، بُ ذٍـ ئاي ي ُِ

،  يَ تُ کُ شَ ی پط پیت ي بُ شچايَ لێک ؾُ گُ

متص شييی گصغ ي تاڵی ؾصيقت  جێیه ي کُ ویكتُ

شی  يام چاي لێ کُ شزَ ، بُ ياوُ پێچُ  بیىیه ي بُ زَ

باشان ي   کان، بُ جیاياظَ  شظَ ی يَ قايَ ؾیمای گُ

  وُ فصي ي شييباش ي کًێؿتان ي زاشؾتان ي زیمُ بُ

  ظواوُ مُ  م زیاشزَ با شێع لُ.  کاویه جًان ي شاظايَ

با .  یه کُ بگصیه ي گیاوی ؾصيقت بصیىساش وُ

  میكُ مًان ي بٍ ُِ بٍ ُِ   ؾصيقتی ذايێه ي شاظايَ

  ش گصتىیان لُ ـ مافی چێػ يَ يکاوی ئێمُ وُ.  بێت

   ./  یُ ؾصيقت ُِ

:                           فبيععل ضععوبضُ آيٌععسُ ٍيععژُ ًبهععِ چيععب         

  ”   ضْطًععطيٌي ٍ سععالهت    ”
لصا اظ ػاللوٌساى ذَاّطوٌسين وِ .  ببضسهي

همبالت ٍ ًظطات ذَز ضا زض ايي ظهيٌعِ بعِ        

 .زفتط ًططيِ اضسبل فطهبييس
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یان  زَ  ک کًێؿتان، کٍگای ئافصێىسشاين لُ؛ ذًزا زايی يَ

،  ، غیاوگُ يێىگُ وگیه، حُ بػيێه، شَ:  ی زیّاتُ جٍش بُ

کٍ ي  ک، مُ بٍ مصٌڤ ي گیاوساش ي شييَ  کُ.......  ن ي زیمُ

پێی   بُ  يشاظاوُ م ُِ ئُ.  ن يَ شمان ي ماوُ مای بًين ي ُِ بىُ

جێگا ي   تُ ی ذٍیاوسا، بًيوُ وايچُ  يتًيیی لُ ڵکُ تیاُِ

وسییان  پێًَ  يَ ماوُ میعاز، بُ ئازَ.  ش بصزن ؾُ  پێگای تیا بُ

  کاوی غیىی ذٍیان بُ باشي بًياشَ  ک لُ یُ ي، فصَ  یُ ُِ

شی قًيڵیان  کاشیگُ  يَ، کاویاوُ شامُ م ي بُ شُِ کێًؾان ي بُ

يی، بُ پێی  زشييؼ بًيوی ظَ  لُ.  غیاوی مصٌڤسا  یُ لُ ُِ

لٍچ ي :  کان بصیتیه لُ يی واؾی، کێًَ کاوی ظَ يَ لێکٍڵیىُ

کان؛ یا  شظیُ عُ  کاوی جمیه ي بعايَ گًوج ذًاشزوُ

کان؛ یا  ی لم ي ذٍڵساشَ کان ي چايگُ ڵقًاڵيی گطکاوُ ُِ

  پصقىگ ي ؾتێصکُ  بُ  شذاوێکه کُ يشاظ ي بُ ُِ

  کان ئاماغَ يیىاؾیُ ظَ  شياوگُ.  زی ِاتًين کان، بُ ئاؾماوییُ

به   یف لُ ش کێًێک ِێىسَ شظی ُِ پێی بُ  ؛ بُ  ن کُ کُ ئُ

  ش بٍیُ ُِ.   یُ ؾتًيشایی ُِ يیسا ئُ غیص ظَ  ذٍیسا ي لُ

کان  يشاظَ ُِ.  ذٍضاگصتصن  يَ شظَ لُ ش بٍمُ شاوبُ بُ  کان لُ کێًَ

کاوی تێکچًي،  ک یا چیه چێىُ شیُ لی شێک ي ؾُ تًێگُ  لُ

ی  يظَ  کی، لُ  کاوی وايَ شاوُ تێکسَ  ِێع ي کاشَ.  ڵ ِاتًين ُِ

يی  شی ظَ ش شييبُ ؾُ  ياشی تیػ ي ِێمىی لُ يی قًێىُ ظَ

م  لُ  زیاشَ.  کاویف شظاییُ ش کێف ي بُ ؾُ  ؛ لُ یُ ُِ

يیسا؛ زابطان، قصتان، تصاظان،  ی ظَ ی يظَ ياوُ کاشزاوُ

يشاظ ي  ش ُِ ؾُ  پیه بُ ؼ ي تُ شَ ، زاضمان، ُِ وجمُ کُ

  شِاتاوُ ؾُ م بُ وگ بێ کٍی ئُ شَ.  يیسا زێت کاوی ظَ وكێًَ

ش  ؾُ  ی شٌغگاشاوسا لُ زشێػَ  لُ.  ن به کتًيپط یا زشێػذایُ

بًيوی ذٍش، ئاي، ذاک   بُ.  يی ذاک پێک ِات شی ظَ شييبُ

يظ بًيوی گػي گیا ي زاش ي  کان بٍ شييیه ي ؾُ لُ يا ُِ ي ُِ

لێ  گُ  يی بُ ـ بًيوی گٍی ظَ زابُ.  زیّات  ذت بُ زشَ

،  کُ پێی پێًیؿتی وايچُ  يایی بُ ـ ي ُِ ی کُ وايچُ  يشَ گُ

ش ي  يَ ظیىسَ.  باشی لێطيا  ڵ ي لُ ذتی تُ ی گیایی ي زشَ شامُ بُ

 .ک ذؿتًيت تێّات ي تێیسا غیا گیاوساشی ذٍ یُ

  ک ویكتماوێکی زايێىی ظوجیصَ شیًان، يَ ی مُ وايچُ

وسی  کاوی ظاگصٌؼ، زٌذی کێًؾاوی وايَ قاذُ

کاوی  يَ ی کصزَ يَ ياظشاوُ.   گصتًيَ  ذٍيَ  یی بُ شاوُ مسیتُ

  کان لُ می کێًؾاوُ شُِ ي، بًين ي بُ  يَ کُ الیُ  مصٌڤ لُ

ِاتًيی  پؿان وُ  کی لُ یُ ِايکێكُ  شیسا، لُ شاوبُ بُ

  ماوێک کُ ظَ  تا  م ِايکێكُ، ئُ  ؛ زیاشَ زاشزایُ زشێػَ

الی  يَ قساوان بٍ ئُ پێی غیصی ي بُ  ئیىؿان بُ

  بُ.   وسَ ؾُ يت بکات، پُ ڵؽ ي کُ کان ُِ شَ يَ بًيوُ

ویا ي  مصٌڤ تُ”؛  کُ  تییُ ضَ بىُ  ؾتًيوُ م ئُ شوجسان بُ ؾُ

، وابێ ببط ي “ ذٍی جیّان وییُ  ش بُ ياي ؾُ ی تُ تاقاوُ

میعاز،  بًا ئازَ کان بێت؛  ئُ زیّاتُ مًي بُ بلکێىی ُِ

ڵ  ی ُِ شیسَ ي بُ  شزان ي بگصَ ؾتێًَ بطێک زَ

ش  ُِ  بُ.   کصزایُ ش ؾصيقت وُ شاوبُ ؾىگێىسشايی بُ وُ

وس  کی چُ ضييیُ ی زاش بُ وسَ يَ ش حاڵێک، ئُ ُِ  بُ!  حاڵ

لێکی  ش پُ ُِ  ل ي پٍزاش؛  کُ زاشی پُ ی پایُ ز ؾاڵُ ؾُ

لێ  ش چلێکی گُ لێ چڵ ي، ُِ ش لقێکی گُ لێ لق ي، ُِ گُ

ک  اڵیُ ش گُ بێت؛ ُِ  اڵی پێًَ کی گُ ش پٍیُ پٍ ي، ُِ

ش؛ تێکسان، يێصاوکاشی،  ؾُ  ک بێت بٍ وًيؾیه لُ یُ ضَ پُ

ش  ؾُ  ياشی زظێً زاوان لُ زاضييذان، ئاڵٍظاوسن ي قًێىُ

ن کٍی  الیُ  يی لُ کاوی گٍی ظَ ؾصيقتیُ  شچايَ ؾُ

کان،  الحُ بُ ظَ  تُ يڵُ زَ  بصیتیه لُ  کُ  يَ؛ مصٌڤُ

  کان؛ بُ تیُ يڵُ وێً زَ  کان، کاشتیلُ کان، ئیمپصیاڵُ ظلّێعَ

شگا  ؾتێًَ مگا ي زَ شُِ ي بُ  شذاوُ مًي تێکسَ ُِ

  ک لُ یُ ش قێًَ ُِ  گاتُ تا ئُ ُِ  يَ کاویاوُ ظیاوساشَ

بٍ “  ظن ذكصايی ذًای مُ ی بُ غیىگُ“شاوی کايلکُ

ڵ ي زاشؾتان ؾًيتێه  وگُ ئیتص جُ  ش، کُ يَ مًي بًيوُ ُِ

يی  شی ظَ يی ذٍش ي بگیص ي زاگیصکُ کێڵ  ي ظَ  ي بًيمُ

ک بێت  یُ وگ وامُ شگێکی، وُ ش بُ ِا ُِ ش يَ يَ، ُِ بگصێتُ

وٍ “:وی کًشز يتُ  یُ، قىامُ ي شَ ش ذاڵێک لُ ُِ  کُ

 . “ن ذًێ ببات مُ

” 

 

 

 “!!باتنخوێئهنۆمهک،کهیهنگنامهنه”
 ز واجی کاوی ؾاواوی مُ محُ

یناساندنیژیانوژینگه”

 ”ماڵهکهگوندی

اڵی پۆٍاڵیۆیۆىۆی  يشامان قُ ُِ

وۆگ ي  شُِ پاشاؾتىی ظمان ي فُ

لێکی  وی گُ ؾُ شیتی شَ زاب ي وُ

 . .......  حاقا لێ کصايَ
 5ص  2ص  3ص 

ادامٍ تخشيت دس تپٍ 

 ثبصسگبن 
پس اظ چٌسيي بعبض آتعص     

ظزى زضذتبى تپِ ببظضگعبى  

زض تببستعبى گعصضعتعِ ٍ         

 ............ٌّگبهي 

ییمانیرانگاکانگلهسه

 !نکهلێده
مًي ظبڵ ي  ِايقاشیان ُِ

کاویۆان  ی ذٍشاکُ پاقمايَ

  تۆۆۆُ ڵۆۆۆصقۆۆۆتۆۆۆًَ ِۆۆۆُ

 ....يظایی  شؾُ ؾُ

 اطالػيٍ 

 
مجمممغ    ثٍ اطالع کليٍ اػضبي اوجمه سجض چيب مشيًان می سسبوذ، ايه اوجمه دس وظش داسد ،

ػمًمی سبالوٍ خًد سا جُت اوتخبة َيئت مذيشٌ ي ثبصسس جذيذ،  دس   اسديجُشت مبٌ امسبل 

ثشاي دي سبل آيىذٌ اوتخبة ومبيذ؛ لزا اص کليٍ ػالقمىذان ثب ششايط ريل دػًت ثمٍ ػمممل             

 :می آيذ، دس صًست تمبيل ثٍ کبوذيذاتًسي، جُت ثجت وبم ثٍ دفتش اوجمه مشاجؼٍ فشمبيىذ

داساي حذاقمل    -2.  داساي حذاقل شش مبٌ سبثقٍ ػضًيت فؼبل دس اوجمه سجض چيب ثبشذ  -1

 .ػضً َيئت مذيشٌ اوجمه ديگش ي وجبشذ 3.سبل  تمبم ثبشذ 20سه 

سيصَبي شىجٍ تمب   ،52/2/25ػالقمىذان ي ياجذيه ششايط می تًاوىذ جُت ثجت وبم تب تبسيخ 

ثٍ دفتش  12الی  16صجح ي سيصَب ي سٍ شىجٍ تب پىج شىجٍ اص سبػت  12الی  10ديشىجٍ اص سبػت 

جمُمت کسمت      .  اوجمه سجض چيب ياقغ دس جىت ميذان ميذان ميً ي تشٌ ثبس مشاجؼٍ فشمبيىذ

 .تمبس حبصل فشمبييذ 02366452105اطالػبت ثيشتش ثب شمبسٌ تلفه 

   
                

                                          “       ی ئاظازی غًوچُ”  
 ِاش قازی ِاش، يَ يَ  ئامايَ

ی ئاظازی،        ؾیم غًوچُ تص وُ بٍی عُ 

ن                                               شزَ ویف کُ ت باشبُ فُ ی ذُ ذێڵ ذاوُ

 ن، شزَ مايای مُ  ت شيي وی یان يَ یىُ مُ

 ن م بی یُ ت ذُ مان قامُ ی کُ م يێىُ ذُ 

 ن، ؾف قی یُ زَ  زیم وُ ی قُ ياشگُ ُِ  

 ن مُ شيين جُ زَ  یف وُ يق ي عُ ظم قُ بُ   

 ن، مُ شيين، ذُ زَ  بٍ وُ ِیچ وُ  ئاوُ    

 ی زیای  بااڵی  تٍن تیجُ وُ   ئیىُ              

 .                       ؾاڵ ذاڵ ئااڵی  تٍن ی يَ ویكاوُ              
                               

 “  يی يلُ مامٍؾتا مُ”                             
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 جۆالنه
یساڵه0011ڵ،دارمازوویپهستیچهده

 !سووتاند

ی  لێًَ کُای ذ24  ممُ ی شٌغی  ؾێ قُ ئێًاشَ  لُ

  شوج زا، لُ ی ؾُ شييزايێکی جێگُ  مؿاڵ لُ ئُ

ـ ئاگصی  ؾت ضَ ؾاوێکی زَ ؼ یا کُ ن کُ الیُ

ی  کُ مێػیىُ  ماظياشَ  زاشَ”  زشێتُ ش ئُ بُ  وامصٌڤاوُ

 1200  بىاشی میصاجی لُ  لُ“ ؾحاب بصؾتاوی ئُ قُ

زٌڵی   میتصی ذٍشئايای باکًيشی ئايایی وێ لُ

  ظیاتص لُ  زاش ماظيياشَ م پیصَ ئُ.   تاڵُ  وی یُ کا

  يێىگُ زايێىی کێًی میصاجی زا حُ  لُ  ؾاڵُ 1600

بٍ ؾصيقت ي کٍی   یُ ي زاڵسَ

ی ذاکی  بٍوُ  ؾاڵیكُ  1400شان،وعیک يَ ظیىسَ

تای ئاییىی  شَ یاشاوی ؾُ  کێک لُ پیصٌظی یُ

بٍ   کُ  پیصٌظی ئیؿالم  پیصٌظگا ي ضێعگایُ

  یكتبًَ ؾتًيشی گُ ئُ. یُ  ي ضێگُ يیىساشاوی ئُ ئُ

 .میتص 2.83

  يڵی ؾصيقت پاشێعان ي غیىگُ ، ُِ ي قًێىُ لُ

زا بٍ ضظگاش  کُ ؾاتُ کاتی کاشَ  لُ  بًيَ زٌؾتاوی ُِ

زيای تێکٍقاوێکی فصايان،   م زاشماظياشَ کصزوی ئُ

 . بًيَ ئاکامی وُ

  ِا لُ کی  زظێًی يَ یُ يَ ڵ بًيوی  کصزَ پُ چُ

  ذات کُ ش ئُ قی زَ ظَ  کاتێکسا ذٍی بُ

زا بٍ ضظگاش  زاشَ ي پیصَ یتاوکصزيي لُ کی بُ یُ ؾمٍشَ

ذٍی ي   کاوی؛ تێکطا بُ چکُ کصزوی بُ

  ي کصزاشَ ؾًيتًيی ئُ  بًين بُ  يَ کاویُ بێچًَ

 ! يوُ واقیصیه ي قیعَ

 ثچٍ َب تًاوبيی سبخته صوذگی خًد سا داسوذ 

بِ اعالع ذبًَازُ ّبي ػعيع ٍ زٍست زاضاى           

عبيؼت هي ضسبًس،  اًجوي سبع چيب بطاي             

ضىَفبيي ٍ استفبزُ اظ هبيِ فىطي وَزوبى ٍ          

ًَجَاًبى  السام بِ تطىيل ٍ فؼبل سبظي وويتِ       

لصا ػعيعاًي      وَزوبى ٍ ًَجَاًبى ًوَزُ است، 

وِ توبيل زاضًس بچِ ّبيطبى زض ايي وويتِ            

ثبت ًبم ٍ فؼبليت ًوبيٌس، ضٍظ ّبي  سِ ضٌبِ            

بِ زفتط اًجوي سبع چيب       12الي    10زض سبػبت   

ٍالغ زض جٌب هيساى هيَُ ٍ تطُ ببض هطاجؼِ           

 .فطهبيٌس

اًجوي سبعچيب ًتَاًست بب ضيعيعس    

سبظهبى حفبظت هحعيعظ ظيسعت      

 زيساض وٌس
آلبي هٌْسس هحوس  89/1/17زض ضٍظ سِ ضٌبِ هَضخ 

جَاز هحوسي ظازُ هؼبٍى ضييس جوَْض ٍ ضيعيعس     

ايي زض   . سبظهبى هحيظ ظيست ايطاى ٍاضز هطيَاى ضس

حبلي بَز وِ اػضبي اًجوي سبع اظ سفط ايطبى هغلعغ  

ضسُ ٍ لطاض بَز وِ بب ٍي زيساض وطزُ ٍ هطعىعالت       

ظيست هحيغي هطيَاى ٍ هٌغمِ  ضا بب ٍي زض هعيعبى     

بگصاضًس، اهب هتبسفبًِ   بِ زاليلي ًبهعؼعلعَم اػضعبي       

 .اًجوي هَفك بِ زيساض بب ٍي ًطسًس

 

 ّفتِ سالهت ٍپبوسبظي گطزضگبّْب
هطاسن پبوسبظي تفطيحگبُ بعيعلعَ       89/1/21زضتبضيد 

تَسظ  هطوع بْساضت هطيَاى بب ّوىبضي اًجوي سبع 

زض ايي هطاسن وِ بِ هٌبسبت ّفتِ . چيب بطگعاض گطزيس 

. ًفط ضطوت ًعوعَزًعس      80سالهت بطگعاض ضس حسٍز 

ضبيبى شوط است وِ هتبسفبًِ  گطزضگبُ بيلَ بعط اثعط     

ػسم هطاػبت ّوطْطيبى بِ هحل اًببضت ظببلِ تبسيعل  

ّوچٌيي زض ضٍظ يعه ضعٌعبعِ هعَضخ          .   ضسُ است

زٍوالس اظزاًطجَيبى ػلَم تعطبعيعتعي ٍ        89/1/22

ضٍاًطٌبسي زاًطگبُ پيبم ًَض هطيَاى ًيعع  زض يعه         

حطوت ظيست هحيغي السام بِ پعبوسعبظي بعلعَاض       

زض ضوي زاًطجَيبى اظ ًبَز سعغعل     .  ظضيببض ًوَزًس

 . ظببلِ زض هسيط هصوَض گلِ هٌس بئسًس

 

 ادامٍ تخشيت دس تپٍ ثبصسگبن  
پس اظ چٌسيي ببض آتص ظزى زضذتبى تپِ ببظضگعبى  

بعِ     88زض تببستبى گصضتِ ٍ ٌّگبهي وِ پبييع سبل   

اًجوي سبع چيب اعالع زازُ ضس، وِ افطازي ضبعبًعِ   

السام بِ ترطيب تپِ ببظضگبى هي ًوبيٌس، بالفبصعلعِ   

اويپي اظ اػضب اًجوي سع چيب بِ بطضسي ٍضغ تعپعِ     

هصوَض پطزاذتِ ٍ افطازي ضا زض حعبل تعرعطيعب       

هطبّسُ ًوَزًس وِ بب بيل هىبًيىي بِ جعبى تعپعِ        

افتبزُ بَزًس ًْبيتب بب پيگيطي ّبي هعطزم، اػضعبي     

اًجوي ٍ ّوىبضي بطذي ًْبزّب ترطيب آى بعساى    

اهب زض سعَهعيعي بعطضسعي ٍ          .  ضيَُ هتَلف گطت

 89/1/23ببظزيسي وِ اػضبي اًجوي سبع زض تبضيد 

بب حجن زيگطي اظ ترطيب بِ ضيَُ .  بِ ػول آٍضزًس

زض ايي ًَع ترطيب، ضببًعِ  .  اي  زيگط هَاجِ ضسًس

بب استفبزُ اظ اضُ بطلي السام بِ بطيسى زضذتبى ببلي 

هبًسُ ضٍي تپِ ًوَزُ بَزًس ٍ ضبخ ٍ بعطي ّعبي     

. آى ضا زض زٍ هحل جوغ وطزُ ٍ آتص ظزُ بَزًعس 

اهيس است بب ّوىبضي هطزم ٍ اضگبًْبي هطبَعِ ايي 

ثطٍت هلي اظ ترطيب ضّبيي يبفتِ ٍ بعِ ػعٌعَاى        

 .هٌبؼي هلي بِ هطزم ببظ گطزاًسُ ضَز

 بطگعاضي هطاسن ّفتِ سالهت  

ضٍظ زٍضٌبِ بعطًعبهعِ اي بعِ          89/1/23زض تبضيد 

هٌبسبت  ّفتِ سالهت تحت ػٌَاى هحيظ ظيسعت   

سبلن زض زبيطستبى اهبم ذويٌي ضْطستبى سطٍآبعبز  

بطگعاض ضس ٍ يىي اظ اػضبي اًجوي سبع چيب ًعيعع   

زض ضابغِ بب ًمص حفبظت اظ هحعيعظ ظيسعت زض        

 .سالهتي اًسبى هغبلبي اضائِ ًوَز

 

 پبوسبظي گطزضگبُ  اٍضاهبى

ضْطزاض ي سطٍآببز العسام بعِ      89/1/13زض تبضيد 

تَظيغ ويسِ ّبي ظببلِ زض هٌغمعِ گعطزضعگعطي       

اٍضاهبى ًوَزُ ٍزض پبيبى ضٍظ السام بعِ جعوعغ        

 .آٍضي ظببلِ ٍ پبوسبظي عبيؼت ًوَز

 

 ضْطًٍساى ًوًَِ، ضْط پبويعُ 

 هي ذَاٌّس
بٌب بِ گعاضش يىي اظ اػضبي جَاى اًجوي سعبعع   

چيب بِ ًبم ذبًن ّبًبٍ هصغفي سلعغعبًعي، زاًعص       

هسضسِ ضاٌّوبيي   301ٍ 202آهَظاى والس ّبي 

ضبّس هطيَاى، زض يه حطوت ظيست هحيغي زض   

السام بِ پعبوسعبظي      89/1/16ضٍظ زٍضٌبِ هَضخ 

فضبي سبع هببيي هيساى ّبي ببٍُ ضضي ٍ هعؼعلعن    

ايي حطوت بب ّوىبضي ذبًن ّب ًعطهعيعي    .  ًوَزًس

ضحوتي هسيط ٍ گلبْبض ضحوتي زبيط ازبيبت ٍ ذبًن 

ػبسي هؼبٍى هسضسِ ٍ ّويچٌيي ذبًن ضحعيعوعي    

زبيط پطٍضضي اًجبم گطفت ٍ همساض ظيبزي ظببلِ اظ 

ضبيبى شوط است وِ زاًص .  هحل جوغ آٍضي ضس

آهَظاى اظ ًبَزى سغل ظببلِ زض هحل فضبي سبعع  

 .گاليِ زاضتٌس

 

افضايش تخشيت مىبثغ طجيؼی  
ضٍظي ًيست وِ ذبط ترطيب هٌببغ عبيؼي بِ 

زفتط اًجوي سيع چيب ًطسس، بٌب بِ گععاضضعبت   

ي  ضسيسُ بِ زفتط اًجوي، زض ًعزيىي ضٍستبّب

سطزٍش،   گبگل، وبًي هيطاى ٍ ذعيعطآبعبز      

افطازي السام بِ ترطيب ٍ ًببَز وطزى حجن 

اگط ايي ضًٍعس  . ٍسيؼي اظ زضذتبى ًوَزُ اًس 

ازاهِ يببس زض آيٌسُ اي ًعِ چعٌعساى زٍض،        

هطيَاى وِ بب جٌگل ّبي اًبَُ ٍ عبيؼت بىعط  

آى ضٌبذتِ هي ضَز، اظ ايعي ضسعن ٍ ًعبم          

 .ذَاّس افتبز

 ((تبێعهڵتهگههاوڕێبوونله))

شوجی زيویا  ِاشی، ؾُ ش بێ ؾصيقتی بُ گُ ئُ

ش  ِۆُ  یۆُ يشَ م زيویا گۆُ ظاویه ئُ یه زَ بسَ

  اڵم بۆُ قتی جًاوی تێسا بۆێۆت بۆُ  وسَ چُ

مۆًيان  بٍچی ِۆُ.  ِاش وابێت يظی بُ شؾُ ؾُ

ت  بێعُ ل تُ گُ  لُ  کُ  يَ یىُ ش واکُ ؾُ  بیصی لُ

يت  ڵؿۆًيکۆُ م ي ِۆايشێ ِۆُ ک ِايزَ يَ

یه  کُ زَ  شزَ شيَ مىساڵێک پُ  شيا کُ ُِ.  یه بکُ

مۆان  م کۆاشَ بۆُ. یه بکُ  يشَ مامێکیف گُ وُ

  يَ ي ذۆايێۆه کۆصزوۆُ شَ وگايێکمان بۆُ ُِ

ذايێه کصزوۆی   ظ بُ حُ  شيا کُ ُِ.   ڵگصتًيَ ُِ

ی بٍچی کاتێۆک  یه ئُ کُ واي ماڵی ذٍمان زَ

وۆیۆكۆیۆه  ذتێۆک زازَ شی زشَ ؾێبُ  لُ  کُ

ظاوۆیۆه زاش   زَ.  قراڵێک جێ بّێڵۆیۆه ئُ

  ن کۆُ وۆسَ ذكۆُ بۆُ  وسَ کان چُ زاشؾتاوُ

شێۆد  کاویۆف زَ زاش بطَ  شی ذٍیان لُ ؾێبُ

ئۆاؾۆاوۆی   ی بۆُ ؾۆاوۆُ فُ ي وُ ئُ.  ن واکُ

بۆٍ   کُ  یُ جًاوُ  ي ؾصيقتُ یکێكیه ِی ئُ زَ

ی  يَ بێ ئُ.  ن کُ زشيؾتی زَ  تی ئێمُ المُ ؾُ

یه ِێمۆىۆی ي ئۆاشامكۆی  ِیچیان پێ بسَ

زيا  ي بۆُ مۆُ لُ  تکایُ.  ن زَ شييومان پێ ئُ زَ

شاؾتی ذايێه کصزوی   بُ  بیاوپاشێعیه، چًوکُ

، بۆا  مًياوۆُ شقاوی ُِ شکی ؾُ ت ئُ تُ بێعُ

بۆێۆت   ي مًيؾیقا جًاوُ مًيمان گًێمان لُ ُِ

  شان لۆُ يَ لۆُ ي ي کٍتص ي پُ وگی کُ زَ  بُ  کُ

 .بێت  ذتان پێک ِاتًيَ ی زشَ ش قاذُ ؾُ

يظی  وی ؾۆُ وجًمُ ؾپاؼ ي پێ ظاویه بٍ ئُ

يظی زيویا  شؾُ يام بًيوی ؾُ شزَ بٍ بُ  چیا کُ

يڵ  کۆان ِۆُ ی زڵی مصٌفۆُ يَ ي قاز کصزوُ

  ڵێۆم، بۆُ بًيوی تان پێ ئُ ن، ماوسيي وُ زَ زَ

 .مًي کاتسا ُِ  يتًیتان لُ شکُ ِیًای ؾُ
 

 . وُ ئايایی وُ  شیؿا قافعی ، لُ پُ 

 

 ##ونیمنداڵێکتابلۆیخه$$ 

  اڵلُ قتێکی پط ُِ زَ

  شی ماڵُ يش ي بُ زَ  لُ 

 ؾتاي شظی شايَ چیای بُ

 تاي شی ذٍشَ تاجی ؾُ

 شێبًاشی  ل بُ پٍلێ مُ

 غاشی ی ُِ شان ي قًاوُ

 ي کاوی ي ئايێ  یُ تاڤگُ

 م ي چايێ بكٍن لێ زَ

 میًاوی  جاشجاشێ بُ

 يیف بڵێ گٍشاوی کُ

  ماڵێکی ذىجیالوُ

  بٍ بیچًيی بێ ِێالوُ

  مُ اڵم زویا بێ ذُ بُ

  مُ ن گُ تٍذًا تێص بکُ

 م  کُ پێىًيؾُ  م جاش بُ ئُ

 .م ێ بێ ذ20ُوێم  زائُ

 

 ##فی وُ ؾیصيان مًؾُ$$

 ((کانیچیاهاوڕێههمیشهییه))

ش  گۆُ ظاوه ئُ ئُ  کان؛ ئێًَ قیصیىُ  مىساڵُ

  ی ئێمُ جًاوُ  م ؾصيقتُ زاشؾتان ي  ئُ

یه بچێت ئیتص واتًاویه  بُ  لُ  بێًّيزَ  بُ

ڵ  غیاوێکی ذٍقمان بێت ي لۆُ گۆُ

مُ  یصان ي گُ ِايضێکاومان بطٌیه بٍ ؾُ

 .کصزن

  بٍپاشێعگاشی لُ  م ِايضێ ذىجیالواوُ ئُ

زاشؾتۆان ي ؾۆصيقۆتۆی جۆًاوۆی 

تۆی  يام یۆاشمۆُ شزَ مان  بۆُ کُ ياڵتُ

  شَ ن ي پُ زَ يظی چیا  ئُ وی ؾُ وجًمُ ئُ

 :ن زَ ئُ  يظ شاگصتىی غیىگُ بیصی ؾُ  بُ

-2ؾیۆمۆی  قاشا قُ  -1

ِاوۆاي -3ؾیمی   کاشیه قُ

-4فا ؾًڵۆتۆاوۆی  مًؾتُ

 .فا ؾًڵتاوی  ظیالن مًؾتُ

 

 کاوًن پصيشـ فکصی کًزکان ي وًجًاوان مصیًان
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  کۆُ  شظێکُ ، يَ ی ؾصيقتُ يَ شظی بًيغاوُ ِاش يَ بُ

بۆێۆت  يظ زَ ش ؾۆُ ش، ؾُ قت ي زَ چیا ي زٌڵ ي زَ

مۆاقۆاکۆصزوۆی  تۆُ چاياوی مصٌڤ لۆُ جًشێک کُ بُ

  کۆُ يَ، وُ غیُ کان زَ م ي شييباش يکاویايَ چُ. تێصوابێت

  وگی مٍؾیقۆای ئۆاي بۆُ زَ  مًيان بُ شييوی ُِ زَ

ي باڵساشاوی تۆص   پًيؾڵێماوُ بًلبًل ي پُ. جٍـ زێت

ن، زاش  کُ کان قاز زَ کاویان شٌحی مصٌڤُ گٍشاویُ بُ

ل يپۆۆٍیۆۆان  اڵی وۆۆًێ پۆۆُ گۆۆُ ين بۆۆُ ي زَ

ن، یۆا  کُ ما زَ ِاشی ؾُ ی بای بُ قىُ بُ يَ زضاظێىىُ

جۆًان   وۆسَ يَ شزا ئُ ِا بُ بڵێیه ؾصٌقت لُ  باقتصَ

کۆان  کان ظیاتص مصٌڤُ شظَ مًي يَ ُِ لُ  کُ  يَ شاظێتُ زَ

ئۆامۆێۆعی ذۆٍی،   کێكێ ي لُ شي الی ذٍی شازَ بُ

یصاوۆگۆاکۆان  ؾُ. کات ِاشیان زَ ؾتی جًاویی بُ مُ

وسی کًضان يکۆچۆاوۆی  شکێ يگٍڤُ ڵپُ باڵغی ُِ شَ قُ

 .ِتس...گصێ ي ذٍی زَ  يیىساش لُ ئُ

جۆًان   ؾۆصيقۆتۆُ  شیۆًاوۆیۆف بۆُ قاشی مُ

  بۆىۆُ یصاوگاکاوۆی زَ مًي ؾُ ی ُِ کُ يظَ شؾُ يؾُ

تۆی  تۆایۆبۆُ  بۆُ. يیىساشوی ؾصيقت ی ئُ ياشگُ ُِ

یۆان  جۆان، مۆُ ش بێلً،کاوی قًيلُ یصاوگاکاوی بُ ؾُ

قۆتۆی  شزَ يشامان، ؾُ یاشان، ُِ  گًاڵاڵن، کاوی ذُ

ش ي شٌغاوۆی  زَ بۆ13ُشٌغی  لُ...  گاگا ي پكت زَ

زڵ   یصاوگاکان بۆُ ؾُ.  بێت  شباڵغ زَ یىی ظٌش قُ ُِ

يیىۆساشوۆی  گصن يئُ ئامێع زَ مًيان لُ ُِ  يَ فصاياویُ

یۆصاوۆسا  شٌغاوی ؾۆُ  لُ  يَ ذٍقیُ ؾصيقت ظٌش بُ

 . ن بُ ش زَ ؾُ  یىسا  بُ کُ يیىُ وێً زڵی ئُ کاتیان  لُ

  کان بطٌێىُ یصاوُ ش شٌغی زيای ؾُ ذابه گُ اڵم مُ بُ

قۆی  وۆاحۆُ  وۆسَ يَ ، ئۆُ یصاوگایاوُ ي ؾُ شکام لُ ُِ

یصاوگاکان زبیىیۆه  شؾُ شاوبُ یصان بُ يیىساشاوی ؾُ ئُ

ن يیۆػزان  مًي مصٌڤۆێۆکۆی ذۆايَ زشييوی ُِ کُ

ئایۆا   کات کُ زَ    ي پصؾیاشَ ذٍی ئُ غێىێت ي لُ  ُِ زَ

یۆصان  يیىساش يٍِگصی ؾۆُ ئُ  وسَ يَ مصٌڤێک کُ ئُ

ی  کُ يیىُ ؾتی ذٍی ئُ زَ بێ بُ بٍچی زَ  يؾصيقتُ،

 .پیؽ يواقیصیه بکات

ی  مًي ظبۆڵ يپۆاقۆمۆايَ ِايقاشییان ُِ  بٍ يێىُ

يظایی يجۆێۆی  شؾُ ؾُ  تُ ڵصقتًَ کاویان ُِ ذٍشاکُ

،   يَ کۆان قۆکۆايوۆتۆُ لًيپٍی زاشَ يیان، پُ ياوُ حُ

يَ، ظبڵ يپیؿیۆان  کان ئاگص کصايتُ يظاڵویُ شؾُ ؾُ لُ

گكۆتۆی  ، بُ کان تًيض زايَ ئايَ  ش کاویاي يجٍگُ ؾُ لُ

  قیۆايیۆان لۆُ  وێکی وُ قی ؾصيقتسا زیمُ بايَ  لُ

 . زيای ذٍیان ذًلقاوسييَ

  تُ ی ظٌشی بابُ ظٌشبُ  ِايقاشییان بعاوه لُ  پێًیؿتُ

   يێتُ کُ زَ  شکی پاشاؾتىی غیىگُ کاوسا ئُ ییُ غیىگُ

ي  ئۆُ  بۆاقۆُ.   لگۆايَ کاوی کٍمُ شقاوی تاکُ ؾُ

ي  ، ئۆُ يَ بێ کێ کٍیان بکۆاتۆُ زَ  ظباڵوُمًي  ُِ

وس  چُ  بُ  يَ قکايوتُ کُ   ل ي پٍی زاشوُ مًي پُ ُِ

 .ِتس...؟ي يَ ک ذٍیان لێ زێتُ ؾاڵی تص يَ

  يَ شمۆان پۆێۆکۆُ يش ي بُ زَ  کان لُ مًي قتُ ُِ 

شَ  م پێًَ ێكته لُ ؾصيقتسا بٍ تێگُ لُ. ؾتصاين بُ

ؾیؿتمۆی  ی بُ شايشزی ؾیؿتمی غیىگُ شبُ گُ ئُ 

وۆجۆامۆی  یه، ئُ تێبیىی بکُ  يَ  ی ذٍماوُ ؾتُ جُ

کۆاوۆی  وسامێکی لُ قۆمۆان کۆاشَ ش ئُ گُ  يایُ

مۆًي  ش ِۆُ ؾۆُ شی لُ کات کاشیگُ يايی وُ تُ بُ

  مۆان قۆێۆًَ ِۆُ ش بۆُ ُِ. بێت مان زَ ؾتُ جُ

کۆاوۆی غیۆان ظَ گۆُ ضَ کێۆک لۆُ ـ یُ غیىگُ

ِۆاي  کاویان بۆُ کاشَ# شان يَ يا،ذاک،ظیىسَ ئاي،ُِ$ 

 .جێ  وابێت وگی جێبُ ؾُ

یصان شيي  ش جاشێک ِايقاشییان بٍ ؾُ ش َُِ گ

قۆیۆاي  وێکی وۆُ ن ي زیمُ یصاوگاکان بکُ ؾُ  لُ

ِۆٍی   بۆێۆتۆُ يا زَ زيای ذٍیان برًلقێىه ئُ

وۆسشييؾۆتۆی  تصؾیساش بٍ تُ کی مُ یُ شچايَ ؾُ

  يَ زڵىۆیۆایۆُ بُ.  مان کُ جًاوُ  ذٍمان ي ؾصيقتُ

یصاوگامان وابێت تۆێۆیۆسا  ؾااڵوی زاِاتًي ؾُ

  قغاڵ لۆُ جێ ِێكتىی ظبڵ يئُ.یه یصان بکُ ؾُ

ویا پیؽ کصزوی  یصان تُ وێً ؾصيقتسا زيای ؾُ

ی  يقۆُ.   یۆُ ڵکًي زاضماوی غیىگۆُ بُ  ویُ  غیىگُ

ي    ِۆاتۆًيَ  يَ غیىُ  ی لُ کُ شچايَ غیىگُ ؾُ

،  ئێمۆُ ذكێ بُ بُ ضاؾتی ؾصيقتیف غیان زَ بُ

شیکیه  ؾتی ذٍمان ذُ زَ بُ  ذابه ئێمُ اڵم مُ بُ

 .ضييذێىیه ی غیاومان زَ شچايَ ؾُ

يیؿۆت  ش ِايقۆاشیۆیۆاوۆی ذۆٍقۆُ گُ  باقُ

  يَ یصاوسا، کاتی ذٍ شێکرؿته بٍ مۆاڵۆُ ؾُ لُ

یه بۆٍ  شذان بکُ ذًلک ت10ُی  گكتی مايَ بُ

شمان، ئایا  يش ي بُ قغاڵی زَ يی ظبڵ يئُ کٍکصزوُ

 ؟  يَ یصاوگاکان پاک يذايێه وابىُ ؾُ

  شوگۆێۆک، کۆُ فُ  یه بُ بکُ  يَ مًيمان ئُ با ُِ

شمان کٍ  يشيبُ قغاڵی زَ یصان ظبڵ ي ئُ زيای ؾُ

ڵ  گۆُ ي لۆُ  يَ ویً وایلٍوێکُ  یىُ يبیکُ  يَ یىُ بکُ

.  يَ کاوی مۆاڵۆُ بٍ وێٍ ظبڵساوُ  يَ ذٍمان بیّێىیىُ

مًيکات ؾصيقتۆمۆان جۆًان  يُِ  میكُ تاُِ

ییۆمۆان لۆێ  یصاوگاکان گلُ بێت ي ؾُ  يشاظايَ

یصان ي  يیىساشی ؾُ ئُ  وسَ يَ ئُ  کُ  ن، ئێمُ کُ وُ

بۆێ  ِاشیه چٍن زَ بیىیىی ؾصيقت جًاوی بُ

ؾۆصيقۆت ي   مان  ياتُ کُ يیىُ ڵ ئُ گُ ِا لُ يَ

 !یه؟ يت بکُ لؽ يکُ یصاوگاکان ُِ ؾُ

 “ریانلیلخاوهخه”!نکهییمانلێدهیرانگاکانگلهسه
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 “ یه ی هه درێژه  ته م بابه ئه”

 “ریوانمه” “ حمًيزپًيش ييف مُ شَ”   (م شی سێهه به؛
 قتی ُِ ی بُ شیًان قێًَ بطيا مُ

 قتی قت  ي زَ گًڵ ي گًڵعاشی پێسَ

 ی ئیمام ي میصاجی ي ؾًيشێه لًتکُ

 گٍضێه تاي تاي زَ  قىُ ظاش چُ ُِ  لُ

 ش زَ  ل زێتُ کُ  تاي لُ  یاوان کُ بُ

 ش مُ ش کێً ي کُ تکێ ؾُ تک تک زَ

 ی جًتیاش يَ ي حُ لً ي حُ وگی مێگُ زَ

 قت ي بىاش زَ  به لُ تێکاڵي زَ

 ِاش ی بُ ئێًاشَ  گعازَ شی بُ بُ

 زێّات ي قاش  لُ  ڵکُ ی ذُ یصاوگُ ؾُ

 ؾًيش  شز ي لُ ظَ  پٍل پٍل ي چیه چیه لُ

 وعیک ي زييش  ؾته لُ بُ کٍگا زَ

 یاڵ واي زيویای ذُ  ذاتُ ش زَ بیىُ

 شکێ ي قمكاڵ ڵپُ ی گٍشاوی ُِ چصیکُ

 وايی ش ٍِـ ي ُِ ک ؾُ بێ یُ مات ئُ

 شايی ن کاویً ؾُ جًاوی زیمُ  لُ

 گًڵ  لُ  ماڵيَ وگیه ذُ غ ي کێً شَ کُ

 ی بًڵبًڵ وم چصیکُ ی گُ شيێكکُ کُ

  شَ ما ِێىُ الن ؾُ ی مُ جصیًَ

 شَ قت ي زَ ي زَ لُ  ؾامفًویای عیكقُ

  ؾتايَ وگ يَ گٍمی ظشێباش بێسَ

  ظياڵڵ ي شٌقه فصمێؿکی چايَ

  معی غیاوُ شَ  جًاوُ  ي ئايَ ئُ

  مًيياوُ شکی ُِ ي ئُ پاشێعگاشی لُ

  ئايَ  ي گٍلُ با بیپاشێعیه ئُ

  واؾصايَ  يَ شیًان بُ مُ  چًوکُ

 ل ي مٍش ی مُ یه الوُ کُ يێصاوی وُ

 واگای شێًی ي گاکٍتص ي ؾمٍش پُ

  پیكُ  پاشێعی بکصێت بُ  غیىگُ

  میكُ بٍ ُِ  ک بٍ شٌغ ي زيان لُ وُ
 “شیبیُ غئیبصاِیم ”                                         
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 يشاماوسا؛                ُِ  يشاماوسا، يَ ُِ  يَ

 يشاماوسا؛ ُِ  ش، يَ ش کُ فُ ی زڵ ؾُ ئُ                  

 ِاشاوسا؛           ي يَ ؾڵی وُ فُ  ذؿًيؼ، جُ

 ش کٍؾاشاوسا؛ ش، ؾُ مُ ش کُ ش قاخ، ؾُ ؾُ           

 ش کاياوسا؛            ؾُ  ش چىٍش، جُ چێص پاکُ

 تاياوسا؛ يظ  ي ؾًيش، پای قُ ؾُ  يێىُ                

 گٍالياوسا؛                 شيايان، وُ ی يَ ِاغَ

 پٍلێ الياوسا؛“یل کىا لُ”وگی  زَ                         

 ظاشان؛    ڵکًي ُِ ویا زڵێ، بُ ک تُ وُ

.                             ِاشان ؾڵی يَ ؼ، فُ یسا ي مُ بان قُ مُ

 “میصظایی”
 

ظزا ي ذًای  ًِيشا مُ وسی ئُ ڵبُ کٍ ي مُ يشامان؛ مُ ُِ

کی  یُ يَ تُ ی ظیىسييی وُ ڵگُ شمایی، بُ شٌقىایی ي گُ

ی کاش ي کٍقف  قیىُ کی شاؾتُ ي، ِێمایُ  ظاشان ؾاڵُ ُِ

اڵی پٍاڵییىی پاشاؾتىی ظمان ي  يامی غیان ي، قُ شزَ ي بُ

لێکی حاقا لێ  وی گُ ؾُ شیتی شَ وگ ي زاب ي وُ شُِ فُ

کاوی  گًوسَ  کێ لُ ، یُ يَ تُ ظێکی تایبُ حُ  بُ.   کصايَ

ين ئاشای  يیؿت ي ویكتماوی کُ يشاماوی ذٍقُ ُِ

  م لُ.  “چیا“ی م جاشَ ی ئُ ياشگُ ُِ  بێتُ کًشزان، زَ

وسی  کاشمُباوی،  زی ضَ مُ محُضێع کاک  زا، بُ غماشَ

ي )آهَظش ٍ پطٍضش  )ي فێصکصزن  شزَ شيَ ی پُ ئیساشَ

مان “مااڵ کُ”ياشان ي ئايایی  ُِ  کٍوُ  ماوباتُ زَضيَاى،  هِ

 “                                                                                                                        چیا”.                                     واؾێىێت پێ زَ

ک  وس ئايایُ پ ي شاؾتسا چُ چُ  بُ؛  يَ ضَ کُ ؾێ شێیاوی بیُ  لُ

وی  ڵێک قاخ ي زاخ ي  زیمُ وس زظڵی ي گُ شبُ زَ. ِێڵی جێ زَ  بُ

یٍ،  مُ کێ ي زَ شَ کاوی زظڵی ي زَ ظٌش جًان ي شاظايَ ي، گًوسَ

م،  ياي کًێؿتاوی ي پط پێچ يذُ کی تُ یُ وجام جازَ ش ئُ ؾُ

کی  یُ م گًوسی وايچُ کُ وێتُ یُ یُ تگُ يشاظ ي وكێً، زَ ُِ

تٍ   ڵێ ئیؿتُ بُ.   يشامان واؾصايَ ی ُِ شياظَ زَ  بُ  کُ    جیاياظ،

ش  ؾُ  يَ باشی ئیساشیُ  لُ  ، کُ ماڵُ مااڵ یا کُ کُ.  زای“مااڵ کُ”  لُ

اڵتی  متصی باقًيشی شٌغُِ کیلً 57  تُ يتًَ کُ  ياڵيایُ؛ ؾُ  بُ

  لُ  مااڵ شظایی کُ بُ.   ياڵيازایُ کیلًمتصی ؾُ 68  شیًان ي لُ مُ

 749ی زاویكتًاوی  شێػَ.   میتصَ 1540،  شیايَ ضی زَ شييپُ

م  ی ئُ يَ زان بًيوُ مێػييی ئايَ.   یُ ماڵُ بىُ 180ي   ؾُ کُ

  ؛ يَ گێطوُ زَ.  ؾاڵ پێف ئێؿتا 500بٍ   يَ ضێتُ گُ ، زَ گًوسَ

ـ  ئیؿتُ  ، کُ بًيَ زا ُِ م ئايایُ ئاؾیايێک الی ذًاشييی ئُ

يێ  ش لُ يشييبُ کاوی زَ ڵکی گًوسَ ، ذُ ی مايَ کُ قًێىُ

ت کچی پیص قالیاشیف  واوُ ئاشز ي، تُ  تُ ومیان کصزييَ گُ

ي قًێه ي جێگا، ظٌش  ئُ  ی کُ يَ ش ئُ بُ  لُ.   يێ ئاقی ِاضیًَ لُ

  يشزَ  ، يشزَ  فا بًيَ ؾُ  وگێع ي بُ يا ي، زڵ ئُ ذٍـ ئاي ي ُِ

ي  شی  ئُ يش ي بُ زَ  ، بُ کاوی وايچُ ڵکی گًوسَ ذُ  ؾاوێک لُ کُ

مااڵ  ي بُ کُ  يَ تُ زان بًيَ زا ذاوًيیان کصزييَ ي ئايَ ئاقُ

  فایُ ؾُ  ن ي بُ شاؾتی ذٍـ زیمُ  مااڵ بُ کُ.   ش چًيَ وايی زَ

؛  يت زایُ قکُ یان باخ ي کاوی ي کێً ي ئُ ی زَ ئابلٍقُ  ي لُ

ي  شَ يشێع، زَ ُِ  یؿیا، پاشاي، باذچُ اڵی يَ کاوی قُ باذُ  ياوُ لُ

اڵی مامٍیی  ي،  ؾاوی ي قُ  ذتُ ي، تُ  مااڵ، يێصاوُ ی، جُ وُ ؾُ ڵُ

الی ذًاشييی ئايیی   تُ يتًَ کُ  کُ“لیما ضي ؾُ مُ”يتی  قکُ ئُ

ي  مُ ، چُ# يشَ کاوی گُ$  شَ يَ  کاوی ئايَ ِا کاوییُ ش يَ ي؛  ُِ

.  ي يظڵی ي مُ ماؾصاچی ي چُ يش ي  کاوی وعیک ي زَ گًوسَ..... 

ش پیص ي  یؿیا، ؾُ شێ، يَ شييَ  مااڵ بصیتیه لُ؛ شی کُ بُ

# زِؿتان$وسی وايَ  ش بُ ؾُ  مااڵيَ کُ  بُ  ذت، کُ يشاماوی تُ ُِ

يشامان  ی ُِ کاوی زیکُ ی گًوسَ ک ظٌشبُ مااڵ يَ کُ. يشاماوه ُِ

باخ ي   ي غیاوی زاویكتًان بُ  مُ ي زاشؾتاوی کُ  قاذايیُ

،  ي وايچُ شیتی ئُ پێی وُ  بُ.  چی ئُ  ضێًَ بُ  يَ ؾتییُ می زَ شُِ بُ

ش  گُ تی ذٍیسا، ئُ شظی تایبُ يَ  لُ  يَ ي ماوُ“  ياش ُِ”شٌقته بٍ 

  مااڵـ، بُ ي کُ  يامُ شزَ اڵم بُ جاشان، بُ  متص لُ چی کُ

کاوی  ياشَ ُِ  وايی بصێک لُ.   تصَ لێک شاظايَ گُ  يَ کاویُ ياشگُ ُِ

. شا فُ مُ  ، ِاوُ وايَ ، گُ ، زٌڵُ جمُ  ظاشاوی، ِاوُ ُِ:   بصیتیه لُ

م  ٍِی بێکاشی ي کُ  ی زيایی زا، بُ م ؾااڵوُ لُ  زیاشَ

ی  بًوی پیسايیؿتی غیان ي زشێػَ تی ي وُ شئامُ زَ

مااڵ زاویكتًاوی کُ  ڵکێکی ظٌش لُ ياشی، اليان ي ذُ ذًێىسَ

ي بٍ کاش ي   جێ ِێكتًيَ  ، گًوسیان بُ# ماڵُ بىُ 40  وعیک بُ$

  کان بُ زييش ي وعیکُ  قاشَ  تُ زاِاتی بػیً شييیان کصزييَ

ي زیًی ؾىًشیف  ت ئا واوُ شیًان ي، تُ ت تاشان ي مُ تایبُ

 .   يَ تُ بًيوُ

پێی   بُ  کُ  یُ ي گًوسَ مااڵ ئُ ، کُ  ظَ واحُ  ي گصفتُ ضای ئُ شَ ؾُ

يتىی  م پێكکُ جُ شیًان ؾُ ی مُ ی وايچُ کاویی زیکُ زێّاتُ

  لُ  ی کُ يَ ئايی ذًاززوُ:  ک يَ  زیًَ؛  ذٍيَ  باقی بُ

کصێت ي  ظڵی زابیه زَ می يَ می ماؾصاچی ي چُ کاویايکاوی چُ

ض  کًوتًيشی مااڵوسا تێ پُ  کێكی، لُ  ل ي لًيلُ وبُ ٍِی مُ  بُ

ضٌی  ئايَ.   يتٍی وییُ زا گصفتێکی ئُ م بًياشَ بێت ي لُ زَ

  ی پٍلیکا لُ لًيلُ  زا  ب1357ُؾاڵی   م جاش لُ کُ مااڵویف، یُ

می  ی زييایكسا ؾیؿتُ م ؾااڵوُ يَ ي لُ تُ ذصايَ مااڵن زييش 

واي   ی ياوُ بێ گصفت شَ  ي، بُ  کاش ِێىصايَ ن کصايی بٍ بُ وًێػَ

  يَ ذٍقییُ ِا بُ ش يَ ُِ.   کصێ زَ#   شَ زَ$م ئايایی شزَ می بُ چُ

تاي کصايَ ي واي ئاياییف  مااڵ قیصَ بٍ کُ  ، جازَ وس ؾاڵێکُ چُ

ي ظٌش ذايێه ي پاک ي   چًيَ  ضێًَ  شحی ِازی تێسا بُ تُ

کصێت ي  يت زابیه زَ وُ  وی ئاياییف بُ مُ ؾًيتُ.    یُ پٍذتُ

  م گًوسَ شق بٍ ئُ بُ  مێک ؾاڵُ زَ.   زا وییُ م بًياشَ گصفتێک لُ

ی  ذاوُ.   مًي مااڵن زابیه کصايَ فًيویف بٍ ُِ لُ ي تُ  کێكصايَ

ڵ گًوسی  گُ  لُ#  شاِىمایی$وسی ی وايَ وسشيؾتی ي قًتابراوُ تُ

واي   تایی لُ شَ قه ي، قًتابراوُ ؾُ یؿیان ِابُ شێ ي يَ شييَ

  لُ  کاوی وايچُ مًي گًوسَ بیصؾتان بٍ ُِ زَ.   یُ ئاياییسا ُِ

ي   مااڵ، ظٌش باقُ کُ  ياشی لُ ذًێىسَ.   ذت زایُ يشاماوی تُ ُِ

 40ش ئێؿتا  ُِ.   یُ ياشییان ُِ زاویكتًاوی ذًێىسَ"  70وعیک 

ی  ؼ بٍ پلُ کُ 2ی لیؿاوؽ ي  ی بٍ پلُ#زاوكجً$ذًێىسکاش

 5ظاوؿتگاکاوسان ي   مااڵ لُ ڵکی   کُ شييی لیؿاوؽ، ذُ ؾُ

مامٍؾتاـ،  8ِا  ش يَ ُِ.   یان زيایی ِێىايَ ؾیف ظاوؿتگُ کُ

شپصؾان ي  بُ  ؼ لُ کُ 9م  الوی کُ.  ن يَ يتىُ  شیکی ياوُ ذُ

  ياوُ ک لُ ياڵيا، یُ شیًان ي ؾُ کاوی مُ وساوی ئیساشَ کاشمُ

ڵکی گًوسی  ، ذُ#جّاز کكايشظی مصیًان$ی  شپصؾی ئیساشَ بُ

  تی بُ شامُ م زَ غاشی ي کُ ُِ  ماوُ ضای ئُ شَ ؾُ.  مااڵن کُ

،  م ئاياییُ ی ئُ ماڵُ بىُ 60  ي ظٌشتص لُ  زیاشَ  مااڵيَ ڵکی کُ ذُ

{امساز ي بّعیؿتی  کمیتُ}ی تی ئیساشَ غێص پٍقف ي یاشمُ  لُ

مااڵ، کكت ي کاڵ ي  ی زاویكتًاوی کُ کاش ي پیكُ.  زان

وگًيش، ؾێً،  گًێع، ُِ$م ي باذساشی کی کُ یُ شازَ  ڵساشی بُ ئاغَ

يگ،  ک؛ وُ ؾتی يَ می زَ شُِ بُ.  ک ظٌشتص یُ تا شازَ....#  قٍخ ي

  ی بطێک لُ پیكُ....  يی ي وجی، جاجم، کاڵـ، گٍشَ شَ فُ

 .  یُ م گًوسَ ڵکی ئُ ذُ

کاوی  ی گًوسَ ک ظٌشبُ مااڵ، يَ ی کُ يَ قیًاظی ماڵ کصزوُ 

ي زاش ي ؾمىت ي ئاؾه ي #  چه  يقکُ$شز بُ  يشامان، بُ  ُِ

  ي ي شێک ي پێک ي بُ ي، ظٌش پتُ  لی ئیمطٌغیُ ل ي پُ ئاجٍش ي کُ

تی  تێکی تایبُ ي، قاشؾتاویُ  يَ تُ يَ، کصايَ ؾصيیؿی بێساقتیُ

کاوی  ی گًوسَ شَ ڵ ذاوًيبُ گُ  لُ  ي ظٌش جیاياظَ  زیاشَ  پێًَ

خ ي  ش بایُ بُ  لُ.  شیًان يشی مُ شقیً ي کٍماؾی ي زَ ؾُ

ی  م ؾااڵوُ ي ذٍـ بیىا لُ  يشَ يتێکی ظٌش گُ پێًیؿتی، معگُ

شی  فتُ ِا زَ ش يَ ي ُِ  يَ تُ ضاؾتی ئاياییسا کصايَ وايَ  زياییسا لُ

.  واي زگا زابیه کصايَ  مرابصاتی ي پٍؾت باوک ي زێّیاشی لُ

وی ي قت ي  مُ لی پێًیؿت ي ذًاشزَ ل ي پُ زييکان بٍ کُ

 .  ک، زاوصايَ مُ

ي   ماڵُ یی بىُ پاک ي پٍذتُ  وُ زَ خ ئُ مااڵ ظٌش بایُ ڵکی کُ ذُ

ئايایی   شاکتٍش لُ تُ  قغاڵی مااڵن بُ ؾی ي، ظبڵ ي ئُ کُ  تاکُ

می بٍ زييش  شذُ متُ ت، بطێک کُ ڵبُ ئُ.   يَ   ذصێتُ زييش زَ

الی ذًاشيی ئايایی   کان لُ پالؾتیکیُ  ی ظبڵُ يَ ذؿتىُ

مااڵ  پاشێعی کُ  زاویكتًاوی غیىگُ  پیًیؿتُ  بیىصێت کُ زَ

  تُ ي بًيَ  شوجُ جێی ؾُ  تێک کُ بابُ.  وێ شوجی بسَ ؾُ

مااڵ،  ت کُ تایبُ  بُ  ڵکی وايچُ مًي ذُ پێًیؿتی ي زاذًاظی ُِ

ي،   ی وايچُ کُ کێًؾاوی ي زغياشَ  جازَ  فص لُ ؼ ِێىاوی بُ شَ ُِ

  لُ  ڵک ي مؿافص، ذُ  ؼ لُ یان کُ زَ  ؼ زاوُ زَ  گیان لُ

ئیال   ت، ش وایُ ؾُ  چاشَ  م گصفتُ ئُ  زیاشَ.   شظی ظؾتان زایُ يَ

م  شپصؾان ئُ ِیًازاشیه بُ.  بێت زشييؾت کصزوی تًوێل وُ  بُ

  ڵک، لُ ظیاتص گیاوی ذُ  يَ وس بگصن، با لُ ُِ  بُ  زاذًاظیُ

زاویكتًاوی   کٍتاییسا لُ  لُ.  تصؾی مُ  يێتُ کُ شظی ظؾتاوسا وُ يَ

ي   غیىگُ  وُ شوج بسَ ذًاظم، ظٌشتص ؾُ مااڵ زَ يیؿتی کُ ذٍقُ

کێًؾان ي قاخ ي   ، جُ غی شَ ي غَ چصیکُ“پاشێعی؛ با  غیىگُ

 .    “يام بٍ شزَ ش بُ تایی ُِ تا ُِ يشاماوی ئاظیعما، ُِ ي ُِ کُ زاذُ

  “  باوی ز  شَ مُ محُ”                                          

 #17$” شیًان  ی مُ کاوی وايچُ گًوسَ  پاشێعی لُ  غیىگُ” 
 ”   مااڵ کُ ی گًوسی  واؾاوسوی غیان ي غیىگُ” 
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 “ن يَ ڵ زَ گُ  لُ”
 تٍ چصٌ بًيی

 ِاتی،  اڵلُ ڵ ُِ گُ  لُ

 شظ ت بُ زاشؾتان قامُ

 ک کًضی قاذُ، يَ

 يش بًين يان تُ ئُ

 ڵ ئاگص ِاته، گُ  لُ

 قیه گًض ي یُ  بُ

 ی ؾًاش واؾُ ک ُِ يَ

 تێطغان بًي

 غًان ِاته، ڵ مُ گُ  لُ

 ظاش يش ُِ ک ي تُ یُ  ؾتُ جُ

 ک ِێصقی ذێڵی تاتاش، يَ

 بًيی  اڵلُ تٍ ُِ

 ِاتی  يَ زڵی ذاکُ  لُ

 شظ ت بُ زاشؾتان قامُ

  ی میاوُ ک کًضَ يَ

 يان ِاته ئُ

 يش ي ئاگصیان بًي شچی تُ ُِ

 شزا، ی تٍیان بُ ؾتُ جُ  لُ

 يعًيز می مُ وُ ُِ ک جُ يَ

 ِا ِاته يَ

 ن ی زاشؾتان بسَ شیكُ  لُ

 ن ی ئايی لێ قط کُ چايگُ

 ًِيتی قاقط شَ ک بُ يَ

 ؾتابًي، شايَ

 ظ يَ پكتی شَ  پكت بُ

 ؾیىگی ذاک  پێ لُ

 شظی چیا ی بُ ک تاڤگُ يَ

 تٍـ ِاتی  کُ

 مًي مێػيي ُِ  گُ یُ قصٌڤُ

 ئاخ ي ئايت  بپاشێعَ

 .ضييی زاشؾتاوت ک زاشبُ يَ

 “ اڵلُ ُِ”                           

اللۆێۆػگۆُ

 «»

 «»

 « »

 «»
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 يشاماوسا؛                ُِ  يشاماوسا، يَ ُِ  يَ

 يشاماوسا؛ ُِ  ش، يَ ش کُ فُ ی زڵ ؾُ ئُ                  

 ِاشاوسا؛           ي يَ ؾڵی وُ فُ  ذؿًيؼ، جُ

 ش کٍؾاشاوسا؛ ش، ؾُ مُ ش کُ ش قاخ، ؾُ ؾُ           

 ش کاياوسا؛            ؾُ  ش چىٍش، جُ چێص پاکُ

 تاياوسا؛ يظ  ي ؾًيش، پای قُ ؾُ  يێىُ                

 گٍالياوسا؛                 شيايان، وُ ی يَ ِاغَ

 پٍلێ الياوسا؛“یل کىا لُ”وگی  زَ                         

 ظاشان؛    ڵکًي ُِ ویا زڵێ، بُ ک تُ وُ

.                             ِاشان ؾڵی يَ ؼ، فُ یسا ي مُ بان قُ مُ

 “میصظایی”
 

ظزا ي ذًای  ًِيشا مُ وسی ئُ ڵبُ کٍ ي مُ يشامان؛ مُ ُِ

کی  یُ يَ تُ ی ظیىسييی وُ ڵگُ شمایی، بُ شٌقىایی ي گُ

ی کاش ي کٍقف  قیىُ کی شاؾتُ ي، ِێمایُ  ظاشان ؾاڵُ ُِ

اڵی پٍاڵییىی پاشاؾتىی ظمان ي  يامی غیان ي، قُ شزَ ي بُ

لێکی حاقا لێ  وی گُ ؾُ شیتی شَ وگ ي زاب ي وُ شُِ فُ

کاوی  گًوسَ  کێ لُ ، یُ يَ تُ ظێکی تایبُ حُ  بُ.   کصايَ

ين ئاشای  يیؿت ي ویكتماوی کُ يشاماوی ذٍقُ ُِ

  م لُ.  “چیا“ی م جاشَ ی ئُ ياشگُ ُِ  بێتُ کًشزان، زَ

وسی  کاشمُباوی،  زی ضَ مُ محُضێع کاک  زا، بُ غماشَ

ي )آهَظش ٍ پطٍضش  )ي فێصکصزن  شزَ شيَ ی پُ ئیساشَ

مان “مااڵ کُ”ياشان ي ئايایی  ُِ  کٍوُ  ماوباتُ زَضيَاى،  هِ

 “                                                                                                                        چیا”.                                     واؾێىێت پێ زَ

ک  وس ئايایُ پ ي شاؾتسا چُ چُ  بُ؛  يَ ضَ کُ ؾێ شێیاوی بیُ  لُ

وی  ڵێک قاخ ي زاخ ي  زیمُ وس زظڵی ي گُ شبُ زَ. ِێڵی جێ زَ  بُ

یٍ،  مُ کێ ي زَ شَ کاوی زظڵی ي زَ ظٌش جًان ي شاظايَ ي، گًوسَ

م،  ياي کًێؿتاوی ي پط پێچ يذُ کی تُ یُ وجام جازَ ش ئُ ؾُ

کی  یُ م گًوسی وايچُ کُ وێتُ یُ یُ تگُ يشاظ ي وكێً، زَ ُِ

تٍ   ڵێ ئیؿتُ بُ.   يشامان واؾصايَ ی ُِ شياظَ زَ  بُ  کُ    جیاياظ،

ش  ؾُ  يَ باشی ئیساشیُ  لُ  ، کُ ماڵُ مااڵ یا کُ کُ.  زای“مااڵ کُ”  لُ

اڵتی  متصی باقًيشی شٌغُِ کیلً 57  تُ يتًَ کُ  ياڵيایُ؛ ؾُ  بُ

  لُ  مااڵ شظایی کُ بُ.   ياڵيازایُ کیلًمتصی ؾُ 68  شیًان ي لُ مُ

 749ی زاویكتًاوی  شێػَ.   میتصَ 1540،  شیايَ ضی زَ شييپُ

م  ی ئُ يَ زان بًيوُ مێػييی ئايَ.   یُ ماڵُ بىُ 180ي   ؾُ کُ

  ؛ يَ گێطوُ زَ.  ؾاڵ پێف ئێؿتا 500بٍ   يَ ضێتُ گُ ، زَ گًوسَ

ـ  ئیؿتُ  ، کُ بًيَ زا ُِ م ئايایُ ئاؾیايێک الی ذًاشييی ئُ

يێ  ش لُ يشييبُ کاوی زَ ڵکی گًوسَ ، ذُ ی مايَ کُ قًێىُ

ت کچی پیص قالیاشیف  واوُ ئاشز ي، تُ  تُ ومیان کصزييَ گُ

ي قًێه ي جێگا، ظٌش  ئُ  ی کُ يَ ش ئُ بُ  لُ.   يێ ئاقی ِاضیًَ لُ

  يشزَ  ، يشزَ  فا بًيَ ؾُ  وگێع ي بُ يا ي، زڵ ئُ ذٍـ ئاي ي ُِ

ي  شی  ئُ يش ي بُ زَ  ، بُ کاوی وايچُ ڵکی گًوسَ ذُ  ؾاوێک لُ کُ

مااڵ  ي بُ کُ  يَ تُ زان بًيَ زا ذاوًيیان کصزييَ ي ئايَ ئاقُ

  فایُ ؾُ  ن ي بُ شاؾتی ذٍـ زیمُ  مااڵ بُ کُ.   ش چًيَ وايی زَ

؛  يت زایُ قکُ یان باخ ي کاوی ي کێً ي ئُ ی زَ ئابلٍقُ  ي لُ

ي  شَ يشێع، زَ ُِ  یؿیا، پاشاي، باذچُ اڵی يَ کاوی قُ باذُ  ياوُ لُ

اڵی مامٍیی  ي،  ؾاوی ي قُ  ذتُ ي، تُ  مااڵ، يێصاوُ ی، جُ وُ ؾُ ڵُ

الی ذًاشييی ئايیی   تُ يتًَ کُ  کُ“لیما ضي ؾُ مُ”يتی  قکُ ئُ

ي  مُ ، چُ# يشَ کاوی گُ$  شَ يَ  کاوی ئايَ ِا کاوییُ ش يَ ي؛  ُِ

.  ي يظڵی ي مُ ماؾصاچی ي چُ يش ي  کاوی وعیک ي زَ گًوسَ..... 

ش پیص ي  یؿیا، ؾُ شێ، يَ شييَ  مااڵ بصیتیه لُ؛ شی کُ بُ

# زِؿتان$وسی وايَ  ش بُ ؾُ  مااڵيَ کُ  بُ  ذت، کُ يشاماوی تُ ُِ

يشامان  ی ُِ کاوی زیکُ ی گًوسَ ک ظٌشبُ مااڵ يَ کُ. يشاماوه ُِ

باخ ي   ي غیاوی زاویكتًان بُ  مُ ي زاشؾتاوی کُ  قاذايیُ

،  ي وايچُ شیتی ئُ پێی وُ  بُ.  چی ئُ  ضێًَ بُ  يَ ؾتییُ می زَ شُِ بُ

ش  گُ تی ذٍیسا، ئُ شظی تایبُ يَ  لُ  يَ ي ماوُ“  ياش ُِ”شٌقته بٍ 

  مااڵـ، بُ ي کُ  يامُ شزَ اڵم بُ جاشان، بُ  متص لُ چی کُ

کاوی  ياشَ ُِ  وايی بصێک لُ.   تصَ لێک شاظايَ گُ  يَ کاویُ ياشگُ ُِ

. شا فُ مُ  ، ِاوُ وايَ ، گُ ، زٌڵُ جمُ  ظاشاوی، ِاوُ ُِ:   بصیتیه لُ

م  ٍِی بێکاشی ي کُ  ی زيایی زا، بُ م ؾااڵوُ لُ  زیاشَ

ی  بًوی پیسايیؿتی غیان ي زشێػَ تی ي وُ شئامُ زَ

مااڵ زاویكتًاوی کُ  ڵکێکی ظٌش لُ ياشی، اليان ي ذُ ذًێىسَ

ي بٍ کاش ي   جێ ِێكتًيَ  ، گًوسیان بُ# ماڵُ بىُ 40  وعیک بُ$

  کان بُ زييش ي وعیکُ  قاشَ  تُ زاِاتی بػیً شييیان کصزييَ

ي زیًی ؾىًشیف  ت ئا واوُ شیًان ي، تُ ت تاشان ي مُ تایبُ

 .   يَ تُ بًيوُ

پێی   بُ  کُ  یُ ي گًوسَ مااڵ ئُ ، کُ  ظَ واحُ  ي گصفتُ ضای ئُ شَ ؾُ

يتىی  م پێكکُ جُ شیًان ؾُ ی مُ ی وايچُ کاویی زیکُ زێّاتُ

  لُ  ی کُ يَ ئايی ذًاززوُ:  ک يَ  زیًَ؛  ذٍيَ  باقی بُ

کصێت ي  ظڵی زابیه زَ می يَ می ماؾصاچی ي چُ کاویايکاوی چُ

ض  کًوتًيشی مااڵوسا تێ پُ  کێكی، لُ  ل ي لًيلُ وبُ ٍِی مُ  بُ

ضٌی  ئايَ.   يتٍی وییُ زا گصفتێکی ئُ م بًياشَ بێت ي لُ زَ

  ی پٍلیکا لُ لًيلُ  زا  ب1357ُؾاڵی   م جاش لُ کُ مااڵویف، یُ

می  ی زييایكسا ؾیؿتُ م ؾااڵوُ يَ ي لُ تُ ذصايَ مااڵن زييش 

واي   ی ياوُ بێ گصفت شَ  ي، بُ  کاش ِێىصايَ ن کصايی بٍ بُ وًێػَ

  يَ ذٍقییُ ِا بُ ش يَ ُِ.   کصێ زَ#   شَ زَ$م ئايایی شزَ می بُ چُ

تاي کصايَ ي واي ئاياییف  مااڵ قیصَ بٍ کُ  ، جازَ وس ؾاڵێکُ چُ

ي ظٌش ذايێه ي پاک ي   چًيَ  ضێًَ  شحی ِازی تێسا بُ تُ

کصێت ي  يت زابیه زَ وُ  وی ئاياییف بُ مُ ؾًيتُ.    یُ پٍذتُ

  م گًوسَ شق بٍ ئُ بُ  مێک ؾاڵُ زَ.   زا وییُ م بًياشَ گصفتێک لُ

ی  ذاوُ.   مًي مااڵن زابیه کصايَ فًيویف بٍ ُِ لُ ي تُ  کێكصايَ

ڵ گًوسی  گُ  لُ#  شاِىمایی$وسی ی وايَ وسشيؾتی ي قًتابراوُ تُ

واي   تایی لُ شَ قه ي، قًتابراوُ ؾُ یؿیان ِابُ شێ ي يَ شييَ

  لُ  کاوی وايچُ مًي گًوسَ بیصؾتان بٍ ُِ زَ.   یُ ئاياییسا ُِ

ي   مااڵ، ظٌش باقُ کُ  ياشی لُ ذًێىسَ.   ذت زایُ يشاماوی تُ ُِ

 40ش ئێؿتا  ُِ.   یُ ياشییان ُِ زاویكتًاوی ذًێىسَ"  70وعیک 

ی  ؼ بٍ پلُ کُ 2ی لیؿاوؽ ي  ی بٍ پلُ#زاوكجً$ذًێىسکاش

 5ظاوؿتگاکاوسان ي   مااڵ لُ ڵکی   کُ شييی لیؿاوؽ، ذُ ؾُ

مامٍؾتاـ،  8ِا  ش يَ ُِ.   یان زيایی ِێىايَ ؾیف ظاوؿتگُ کُ

شپصؾان ي  بُ  ؼ لُ کُ 9م  الوی کُ.  ن يَ يتىُ  شیکی ياوُ ذُ

  ياوُ ک لُ ياڵيا، یُ شیًان ي ؾُ کاوی مُ وساوی ئیساشَ کاشمُ

ڵکی گًوسی  ، ذُ#جّاز کكايشظی مصیًان$ی  شپصؾی ئیساشَ بُ

  تی بُ شامُ م زَ غاشی ي کُ ُِ  ماوُ ضای ئُ شَ ؾُ.  مااڵن کُ

،  م ئاياییُ ی ئُ ماڵُ بىُ 60  ي ظٌشتص لُ  زیاشَ  مااڵيَ ڵکی کُ ذُ

{امساز ي بّعیؿتی  کمیتُ}ی تی ئیساشَ غێص پٍقف ي یاشمُ  لُ

مااڵ، کكت ي کاڵ ي  ی زاویكتًاوی کُ کاش ي پیكُ.  زان

وگًيش، ؾێً،  گًێع، ُِ$م ي باذساشی کی کُ یُ شازَ  ڵساشی بُ ئاغَ

يگ،  ک؛ وُ ؾتی يَ می زَ شُِ بُ.  ک ظٌشتص یُ تا شازَ....#  قٍخ ي

  ی بطێک لُ پیكُ....  يی ي وجی، جاجم، کاڵـ، گٍشَ شَ فُ

 .  یُ م گًوسَ ڵکی ئُ ذُ

کاوی  ی گًوسَ ک ظٌشبُ مااڵ، يَ ی کُ يَ قیًاظی ماڵ کصزوُ 

ي زاش ي ؾمىت ي ئاؾه ي #  چه  يقکُ$شز بُ  يشامان، بُ  ُِ

  ي ي شێک ي پێک ي بُ ي، ظٌش پتُ  لی ئیمطٌغیُ ل ي پُ ئاجٍش ي کُ

تی  تێکی تایبُ ي، قاشؾتاویُ  يَ تُ يَ، کصايَ ؾصيیؿی بێساقتیُ

کاوی  ی گًوسَ شَ ڵ ذاوًيبُ گُ  لُ  ي ظٌش جیاياظَ  زیاشَ  پێًَ

خ ي  ش بایُ بُ  لُ.  شیًان يشی مُ شقیً ي کٍماؾی ي زَ ؾُ

ی  م ؾااڵوُ ي ذٍـ بیىا لُ  يشَ يتێکی ظٌش گُ پێًیؿتی، معگُ

شی  فتُ ِا زَ ش يَ ي ُِ  يَ تُ ضاؾتی ئاياییسا کصايَ وايَ  زياییسا لُ

.  واي زگا زابیه کصايَ  مرابصاتی ي پٍؾت باوک ي زێّیاشی لُ

وی ي قت ي  مُ لی پێًیؿت ي ذًاشزَ ل ي پُ زييکان بٍ کُ

 .  ک، زاوصايَ مُ

ي   ماڵُ یی بىُ پاک ي پٍذتُ  وُ زَ خ ئُ مااڵ ظٌش بایُ ڵکی کُ ذُ

ئايایی   شاکتٍش لُ تُ  قغاڵی مااڵن بُ ؾی ي، ظبڵ ي ئُ کُ  تاکُ

می بٍ زييش  شذُ متُ ت، بطێک کُ ڵبُ ئُ.   يَ   ذصێتُ زييش زَ

الی ذًاشيی ئايایی   کان لُ پالؾتیکیُ  ی ظبڵُ يَ ذؿتىُ

مااڵ  پاشێعی کُ  زاویكتًاوی غیىگُ  پیًیؿتُ  بیىصێت کُ زَ

  تُ ي بًيَ  شوجُ جێی ؾُ  تێک کُ بابُ.  وێ شوجی بسَ ؾُ

مااڵ،  ت کُ تایبُ  بُ  ڵکی وايچُ مًي ذُ پێًیؿتی ي زاذًاظی ُِ

ي،   ی وايچُ کُ کێًؾاوی ي زغياشَ  جازَ  فص لُ ؼ ِێىاوی بُ شَ ُِ

  لُ  ڵک ي مؿافص، ذُ  ؼ لُ یان کُ زَ  ؼ زاوُ زَ  گیان لُ

ئیال   ت، ش وایُ ؾُ  چاشَ  م گصفتُ ئُ  زیاشَ.   شظی ظؾتان زایُ يَ

م  شپصؾان ئُ ِیًازاشیه بُ.  بێت زشييؾت کصزوی تًوێل وُ  بُ

  ڵک، لُ ظیاتص گیاوی ذُ  يَ وس بگصن، با لُ ُِ  بُ  زاذًاظیُ

زاویكتًاوی   کٍتاییسا لُ  لُ.  تصؾی مُ  يێتُ کُ شظی ظؾتاوسا وُ يَ

ي   غیىگُ  وُ شوج بسَ ذًاظم، ظٌشتص ؾُ مااڵ زَ يیؿتی کُ ذٍقُ

کێًؾان ي قاخ ي   ، جُ غی شَ ي غَ چصیکُ“پاشێعی؛ با  غیىگُ

 .    “يام بٍ شزَ ش بُ تایی ُِ تا ُِ يشاماوی ئاظیعما، ُِ ي ُِ کُ زاذُ

  “  باوی ز  شَ مُ محُ”                                          

 #17$” شیًان  ی مُ کاوی وايچُ گًوسَ  پاشێعی لُ  غیىگُ” 
 ”   مااڵ کُ ی گًوسی  واؾاوسوی غیان ي غیىگُ” 
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 “ن يَ ڵ زَ گُ  لُ”
 تٍ چصٌ بًيی

 ِاتی،  اڵلُ ڵ ُِ گُ  لُ

 شظ ت بُ زاشؾتان قامُ

 ک کًضی قاذُ، يَ

 يش بًين يان تُ ئُ

 ڵ ئاگص ِاته، گُ  لُ

 قیه گًض ي یُ  بُ

 ی ؾًاش واؾُ ک ُِ يَ

 تێطغان بًي

 غًان ِاته، ڵ مُ گُ  لُ

 ظاش يش ُِ ک ي تُ یُ  ؾتُ جُ

 ک ِێصقی ذێڵی تاتاش، يَ

 بًيی  اڵلُ تٍ ُِ

 ِاتی  يَ زڵی ذاکُ  لُ

 شظ ت بُ زاشؾتان قامُ

  ی میاوُ ک کًضَ يَ

 يان ِاته ئُ

 يش ي ئاگصیان بًي شچی تُ ُِ

 شزا، ی تٍیان بُ ؾتُ جُ  لُ

 يعًيز می مُ وُ ُِ ک جُ يَ

 ِا ِاته يَ

 ن ی زاشؾتان بسَ شیكُ  لُ

 ن ی ئايی لێ قط کُ چايگُ

 ًِيتی قاقط شَ ک بُ يَ

 ؾتابًي، شايَ

 ظ يَ پكتی شَ  پكت بُ

 ؾیىگی ذاک  پێ لُ

 شظی چیا ی بُ ک تاڤگُ يَ

 تٍـ ِاتی  کُ

 مًي مێػيي ُِ  گُ یُ قصٌڤُ

 ئاخ ي ئايت  بپاشێعَ

 .ضييی زاشؾتاوت ک زاشبُ يَ

 “ اڵلُ ُِ”                           

اللۆێۆػگۆُ

 «»

 «»

 « »

 «»
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  کۆُ  شظێکُ ، يَ ی ؾصيقتُ يَ شظی بًيغاوُ ِاش يَ بُ

بۆێۆت  يظ زَ ش ؾۆُ ش، ؾُ قت ي زَ چیا ي زٌڵ ي زَ

مۆاقۆاکۆصزوۆی  تۆُ چاياوی مصٌڤ لۆُ جًشێک کُ بُ

  کۆُ يَ، وُ غیُ کان زَ م ي شييباش يکاویايَ چُ. تێصوابێت

  وگی مٍؾیقۆای ئۆاي بۆُ زَ  مًيان بُ شييوی ُِ زَ

ي باڵساشاوی تۆص   پًيؾڵێماوُ بًلبًل ي پُ. جٍـ زێت

ن، زاش  کُ کان قاز زَ کاویان شٌحی مصٌڤُ گٍشاویُ بُ

ل يپۆۆٍیۆۆان  اڵی وۆۆًێ پۆۆُ گۆۆُ ين بۆۆُ ي زَ

ن، یۆا  کُ ما زَ ِاشی ؾُ ی بای بُ قىُ بُ يَ زضاظێىىُ

جۆًان   وۆسَ يَ شزا ئُ ِا بُ بڵێیه ؾصٌقت لُ  باقتصَ

کۆان  کان ظیاتص مصٌڤُ شظَ مًي يَ ُِ لُ  کُ  يَ شاظێتُ زَ

ئۆامۆێۆعی ذۆٍی،   کێكێ ي لُ شي الی ذٍی شازَ بُ

یصاوۆگۆاکۆان  ؾُ. کات ِاشیان زَ ؾتی جًاویی بُ مُ

وسی کًضان يکۆچۆاوۆی  شکێ يگٍڤُ ڵپُ باڵغی ُِ شَ قُ

 .ِتس...گصێ ي ذٍی زَ  يیىساش لُ ئُ

جۆًان   ؾۆصيقۆتۆُ  شیۆًاوۆیۆف بۆُ قاشی مُ

  بۆىۆُ یصاوگاکاوۆی زَ مًي ؾُ ی ُِ کُ يظَ شؾُ يؾُ

تۆی  تۆایۆبۆُ  بۆُ. يیىساشوی ؾصيقت ی ئُ ياشگُ ُِ

یۆان  جۆان، مۆُ ش بێلً،کاوی قًيلُ یصاوگاکاوی بُ ؾُ

قۆتۆی  شزَ يشامان، ؾُ یاشان، ُِ  گًاڵاڵن، کاوی ذُ

ش ي شٌغاوۆی  زَ بۆ13ُشٌغی  لُ...  گاگا ي پكت زَ

زڵ   یصاوگاکان بۆُ ؾُ.  بێت  شباڵغ زَ یىی ظٌش قُ ُِ

يیىۆساشوۆی  گصن يئُ ئامێع زَ مًيان لُ ُِ  يَ فصاياویُ

یۆصاوۆسا  شٌغاوی ؾۆُ  لُ  يَ ذٍقیُ ؾصيقت ظٌش بُ

 . ن بُ ش زَ ؾُ  یىسا  بُ کُ يیىُ وێً زڵی ئُ کاتیان  لُ

  کان بطٌێىُ یصاوُ ش شٌغی زيای ؾُ ذابه گُ اڵم مُ بُ

قۆی  وۆاحۆُ  وۆسَ يَ ، ئۆُ یصاوگایاوُ ي ؾُ شکام لُ ُِ

یصاوگاکان زبیىیۆه  شؾُ شاوبُ یصان بُ يیىساشاوی ؾُ ئُ

ن يیۆػزان  مًي مصٌڤۆێۆکۆی ذۆايَ زشييوی ُِ کُ

ئایۆا   کات کُ زَ    ي پصؾیاشَ ذٍی ئُ غێىێت ي لُ  ُِ زَ

یۆصان  يیىساش يٍِگصی ؾۆُ ئُ  وسَ يَ مصٌڤێک کُ ئُ

ی  کُ يیىُ ؾتی ذٍی ئُ زَ بێ بُ بٍچی زَ  يؾصيقتُ،

 .پیؽ يواقیصیه بکات

ی  مًي ظبۆڵ يپۆاقۆمۆايَ ِايقاشییان ُِ  بٍ يێىُ

يظایی يجۆێۆی  شؾُ ؾُ  تُ ڵصقتًَ کاویان ُِ ذٍشاکُ

،   يَ کۆان قۆکۆايوۆتۆُ لًيپٍی زاشَ يیان، پُ ياوُ حُ

يَ، ظبڵ يپیؿیۆان  کان ئاگص کصايتُ يظاڵویُ شؾُ ؾُ لُ

گكۆتۆی  ، بُ کان تًيض زايَ ئايَ  ش کاویاي يجٍگُ ؾُ لُ

  قیۆايیۆان لۆُ  وێکی وُ قی ؾصيقتسا زیمُ بايَ  لُ

 . زيای ذٍیان ذًلقاوسييَ

  تُ ی ظٌشی بابُ ظٌشبُ  ِايقاشییان بعاوه لُ  پێًیؿتُ

   يێتُ کُ زَ  شکی پاشاؾتىی غیىگُ کاوسا ئُ ییُ غیىگُ

ي  ئۆُ  بۆاقۆُ.   لگۆايَ کاوی کٍمُ شقاوی تاکُ ؾُ

ي  ، ئۆُ يَ بێ کێ کٍیان بکۆاتۆُ زَ  ظباڵوُمًي  ُِ

وس  چُ  بُ  يَ قکايوتُ کُ   ل ي پٍی زاشوُ مًي پُ ُِ

 .ِتس...؟ي يَ ک ذٍیان لێ زێتُ ؾاڵی تص يَ

  يَ شمۆان پۆێۆکۆُ يش ي بُ زَ  کان لُ مًي قتُ ُِ 

شَ  م پێًَ ێكته لُ ؾصيقتسا بٍ تێگُ لُ. ؾتصاين بُ

ؾیؿتمۆی  ی بُ شايشزی ؾیؿتمی غیىگُ شبُ گُ ئُ 

وۆجۆامۆی  یه، ئُ تێبیىی بکُ  يَ  ی ذٍماوُ ؾتُ جُ

کۆاوۆی  وسامێکی لُ قۆمۆان کۆاشَ ش ئُ گُ  يایُ

مۆًي  ش ِۆُ ؾۆُ شی لُ کات کاشیگُ يايی وُ تُ بُ

  مۆان قۆێۆًَ ِۆُ ش بۆُ ُِ. بێت مان زَ ؾتُ جُ

کۆاوۆی غیۆان ظَ گۆُ ضَ کێۆک لۆُ ـ یُ غیىگُ

ِۆاي  کاویان بۆُ کاشَ# شان يَ يا،ذاک،ظیىسَ ئاي،ُِ$ 

 .جێ  وابێت وگی جێبُ ؾُ

یصان شيي  ش جاشێک ِايقاشییان بٍ ؾُ ش َُِ گ

قۆیۆاي  وێکی وۆُ ن ي زیمُ یصاوگاکان بکُ ؾُ  لُ

ِۆٍی   بۆێۆتۆُ يا زَ زيای ذٍیان برًلقێىه ئُ

وۆسشييؾۆتۆی  تصؾیساش بٍ تُ کی مُ یُ شچايَ ؾُ

  يَ زڵىۆیۆایۆُ بُ.  مان کُ جًاوُ  ذٍمان ي ؾصيقتُ

یصاوگامان وابێت تۆێۆیۆسا  ؾااڵوی زاِاتًي ؾُ

  قغاڵ لۆُ جێ ِێكتىی ظبڵ يئُ.یه یصان بکُ ؾُ

ویا پیؽ کصزوی  یصان تُ وێً ؾصيقتسا زيای ؾُ

ی  يقۆُ.   یۆُ ڵکًي زاضماوی غیىگۆُ بُ  ویُ  غیىگُ

ي    ِۆاتۆًيَ  يَ غیىُ  ی لُ کُ شچايَ غیىگُ ؾُ

،  ئێمۆُ ذكێ بُ بُ ضاؾتی ؾصيقتیف غیان زَ بُ

شیکیه  ؾتی ذٍمان ذُ زَ بُ  ذابه ئێمُ اڵم مُ بُ

 .ضييذێىیه ی غیاومان زَ شچايَ ؾُ

يیؿۆت  ش ِايقۆاشیۆیۆاوۆی ذۆٍقۆُ گُ  باقُ

  يَ یصاوسا، کاتی ذٍ شێکرؿته بٍ مۆاڵۆُ ؾُ لُ

یه بۆٍ  شذان بکُ ذًلک ت10ُی  گكتی مايَ بُ

شمان، ئایا  يش ي بُ قغاڵی زَ يی ظبڵ يئُ کٍکصزوُ

 ؟  يَ یصاوگاکان پاک يذايێه وابىُ ؾُ

  شوگۆێۆک، کۆُ فُ  یه بُ بکُ  يَ مًيمان ئُ با ُِ

شمان کٍ  يشيبُ قغاڵی زَ یصان ظبڵ ي ئُ زيای ؾُ

ڵ  گۆُ ي لۆُ  يَ ویً وایلٍوێکُ  یىُ يبیکُ  يَ یىُ بکُ

.  يَ کاوی مۆاڵۆُ بٍ وێٍ ظبڵساوُ  يَ ذٍمان بیّێىیىُ

مًيکات ؾصيقتۆمۆان جۆًان  يُِ  میكُ تاُِ

ییۆمۆان لۆێ  یصاوگاکان گلُ بێت ي ؾُ  يشاظايَ

یصان ي  يیىساشی ؾُ ئُ  وسَ يَ ئُ  کُ  ن، ئێمُ کُ وُ

بۆێ  ِاشیه چٍن زَ بیىیىی ؾصيقت جًاوی بُ

ؾۆصيقۆت ي   مان  ياتُ کُ يیىُ ڵ ئُ گُ ِا لُ يَ

 !یه؟ يت بکُ لؽ يکُ یصاوگاکان ُِ ؾُ

 “ریانلیلخاوهخه”!نکهییمانلێدهیرانگاکانگلهسه
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 “ یه ی هه درێژه  ته م بابه ئه”

 “ریوانمه” “ حمًيزپًيش ييف مُ شَ”   (م شی سێهه به؛
 قتی ُِ ی بُ شیًان قێًَ بطيا مُ

 قتی قت  ي زَ گًڵ ي گًڵعاشی پێسَ

 ی ئیمام ي میصاجی ي ؾًيشێه لًتکُ

 گٍضێه تاي تاي زَ  قىُ ظاش چُ ُِ  لُ

 ش زَ  ل زێتُ کُ  تاي لُ  یاوان کُ بُ

 ش مُ ش کێً ي کُ تکێ ؾُ تک تک زَ

 ی جًتیاش يَ ي حُ لً ي حُ وگی مێگُ زَ

 قت ي بىاش زَ  به لُ تێکاڵي زَ

 ِاش ی بُ ئێًاشَ  گعازَ شی بُ بُ

 زێّات ي قاش  لُ  ڵکُ ی ذُ یصاوگُ ؾُ

 ؾًيش  شز ي لُ ظَ  پٍل پٍل ي چیه چیه لُ

 وعیک ي زييش  ؾته لُ بُ کٍگا زَ

 یاڵ واي زيویای ذُ  ذاتُ ش زَ بیىُ

 شکێ ي قمكاڵ ڵپُ ی گٍشاوی ُِ چصیکُ

 وايی ش ٍِـ ي ُِ ک ؾُ بێ یُ مات ئُ

 شايی ن کاویً ؾُ جًاوی زیمُ  لُ

 گًڵ  لُ  ماڵيَ وگیه ذُ غ ي کێً شَ کُ

 ی بًڵبًڵ وم چصیکُ ی گُ شيێكکُ کُ

  شَ ما ِێىُ الن ؾُ ی مُ جصیًَ

 شَ قت ي زَ ي زَ لُ  ؾامفًویای عیكقُ

  ؾتايَ وگ يَ گٍمی ظشێباش بێسَ

  ظياڵڵ ي شٌقه فصمێؿکی چايَ

  معی غیاوُ شَ  جًاوُ  ي ئايَ ئُ

  مًيياوُ شکی ُِ ي ئُ پاشێعگاشی لُ

  ئايَ  ي گٍلُ با بیپاشێعیه ئُ

  واؾصايَ  يَ شیًان بُ مُ  چًوکُ

 ل ي مٍش ی مُ یه الوُ کُ يێصاوی وُ

 واگای شێًی ي گاکٍتص ي ؾمٍش پُ

  پیكُ  پاشێعی بکصێت بُ  غیىگُ

  میكُ بٍ ُِ  ک بٍ شٌغ ي زيان لُ وُ
 “شیبیُ غئیبصاِیم ”                                         
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 جۆالنه
یساڵه0011ڵ،دارمازوویپهستیچهده

 !سووتاند

ی  لێًَ کُای ذ24  ممُ ی شٌغی  ؾێ قُ ئێًاشَ  لُ

  شوج زا، لُ ی ؾُ شييزايێکی جێگُ  مؿاڵ لُ ئُ

ـ ئاگصی  ؾت ضَ ؾاوێکی زَ ؼ یا کُ ن کُ الیُ

ی  کُ مێػیىُ  ماظياشَ  زاشَ”  زشێتُ ش ئُ بُ  وامصٌڤاوُ

 1200  بىاشی میصاجی لُ  لُ“ ؾحاب بصؾتاوی ئُ قُ

زٌڵی   میتصی ذٍشئايای باکًيشی ئايایی وێ لُ

  ظیاتص لُ  زاش ماظيياشَ م پیصَ ئُ.   تاڵُ  وی یُ کا

  يێىگُ زايێىی کێًی میصاجی زا حُ  لُ  ؾاڵُ 1600

بٍ ؾصيقت ي کٍی   یُ ي زاڵسَ

ی ذاکی  بٍوُ  ؾاڵیكُ  1400شان،وعیک يَ ظیىسَ

تای ئاییىی  شَ یاشاوی ؾُ  کێک لُ پیصٌظی یُ

بٍ   کُ  پیصٌظی ئیؿالم  پیصٌظگا ي ضێعگایُ

  یكتبًَ ؾتًيشی گُ ئُ. یُ  ي ضێگُ يیىساشاوی ئُ ئُ

 .میتص 2.83

  يڵی ؾصيقت پاشێعان ي غیىگُ ، ُِ ي قًێىُ لُ

زا بٍ ضظگاش  کُ ؾاتُ کاتی کاشَ  لُ  بًيَ زٌؾتاوی ُِ

زيای تێکٍقاوێکی فصايان،   م زاشماظياشَ کصزوی ئُ

 . بًيَ ئاکامی وُ

  ِا لُ کی  زظێًی يَ یُ يَ ڵ بًيوی  کصزَ پُ چُ

  ذات کُ ش ئُ قی زَ ظَ  کاتێکسا ذٍی بُ

زا بٍ ضظگاش  زاشَ ي پیصَ یتاوکصزيي لُ کی بُ یُ ؾمٍشَ

ذٍی ي   کاوی؛ تێکطا بُ چکُ کصزوی بُ

  ي کصزاشَ ؾًيتًيی ئُ  بًين بُ  يَ کاویُ بێچًَ

 ! يوُ واقیصیه ي قیعَ

 ثچٍ َب تًاوبيی سبخته صوذگی خًد سا داسوذ 

بِ اعالع ذبًَازُ ّبي ػعيع ٍ زٍست زاضاى           

عبيؼت هي ضسبًس،  اًجوي سبع چيب بطاي             

ضىَفبيي ٍ استفبزُ اظ هبيِ فىطي وَزوبى ٍ          

ًَجَاًبى  السام بِ تطىيل ٍ فؼبل سبظي وويتِ       

لصا ػعيعاًي      وَزوبى ٍ ًَجَاًبى ًوَزُ است، 

وِ توبيل زاضًس بچِ ّبيطبى زض ايي وويتِ            

ثبت ًبم ٍ فؼبليت ًوبيٌس، ضٍظ ّبي  سِ ضٌبِ            

بِ زفتط اًجوي سبع چيب       12الي    10زض سبػبت   

ٍالغ زض جٌب هيساى هيَُ ٍ تطُ ببض هطاجؼِ           

 .فطهبيٌس

اًجوي سبعچيب ًتَاًست بب ضيعيعس    

سبظهبى حفبظت هحعيعظ ظيسعت      

 زيساض وٌس
آلبي هٌْسس هحوس  89/1/17زض ضٍظ سِ ضٌبِ هَضخ 

جَاز هحوسي ظازُ هؼبٍى ضييس جوَْض ٍ ضيعيعس     

ايي زض   . سبظهبى هحيظ ظيست ايطاى ٍاضز هطيَاى ضس

حبلي بَز وِ اػضبي اًجوي سبع اظ سفط ايطبى هغلعغ  

ضسُ ٍ لطاض بَز وِ بب ٍي زيساض وطزُ ٍ هطعىعالت       

ظيست هحيغي هطيَاى ٍ هٌغمِ  ضا بب ٍي زض هعيعبى     

بگصاضًس، اهب هتبسفبًِ   بِ زاليلي ًبهعؼعلعَم اػضعبي       

 .اًجوي هَفك بِ زيساض بب ٍي ًطسًس

 

 ّفتِ سالهت ٍپبوسبظي گطزضگبّْب
هطاسن پبوسبظي تفطيحگبُ بعيعلعَ       89/1/21زضتبضيد 

تَسظ  هطوع بْساضت هطيَاى بب ّوىبضي اًجوي سبع 

زض ايي هطاسن وِ بِ هٌبسبت ّفتِ . چيب بطگعاض گطزيس 

. ًفط ضطوت ًعوعَزًعس      80سالهت بطگعاض ضس حسٍز 

ضبيبى شوط است وِ هتبسفبًِ  گطزضگبُ بيلَ بعط اثعط     

ػسم هطاػبت ّوطْطيبى بِ هحل اًببضت ظببلِ تبسيعل  

ّوچٌيي زض ضٍظ يعه ضعٌعبعِ هعَضخ          .   ضسُ است

زٍوالس اظزاًطجَيبى ػلَم تعطبعيعتعي ٍ        89/1/22

ضٍاًطٌبسي زاًطگبُ پيبم ًَض هطيَاى ًيعع  زض يعه         

حطوت ظيست هحيغي السام بِ پعبوسعبظي بعلعَاض       

زض ضوي زاًطجَيبى اظ ًبَز سعغعل     .  ظضيببض ًوَزًس

 . ظببلِ زض هسيط هصوَض گلِ هٌس بئسًس

 

 ادامٍ تخشيت دس تپٍ ثبصسگبن  
پس اظ چٌسيي ببض آتص ظزى زضذتبى تپِ ببظضگعبى  

بعِ     88زض تببستبى گصضتِ ٍ ٌّگبهي وِ پبييع سبل   

اًجوي سبع چيب اعالع زازُ ضس، وِ افطازي ضبعبًعِ   

السام بِ ترطيب تپِ ببظضگبى هي ًوبيٌس، بالفبصعلعِ   

اويپي اظ اػضب اًجوي سع چيب بِ بطضسي ٍضغ تعپعِ     

هصوَض پطزاذتِ ٍ افطازي ضا زض حعبل تعرعطيعب       

هطبّسُ ًوَزًس وِ بب بيل هىبًيىي بِ جعبى تعپعِ        

افتبزُ بَزًس ًْبيتب بب پيگيطي ّبي هعطزم، اػضعبي     

اًجوي ٍ ّوىبضي بطذي ًْبزّب ترطيب آى بعساى    

اهب زض سعَهعيعي بعطضسعي ٍ          .  ضيَُ هتَلف گطت

 89/1/23ببظزيسي وِ اػضبي اًجوي سبع زض تبضيد 

بب حجن زيگطي اظ ترطيب بِ ضيَُ .  بِ ػول آٍضزًس

زض ايي ًَع ترطيب، ضببًعِ  .  اي  زيگط هَاجِ ضسًس

بب استفبزُ اظ اضُ بطلي السام بِ بطيسى زضذتبى ببلي 

هبًسُ ضٍي تپِ ًوَزُ بَزًس ٍ ضبخ ٍ بعطي ّعبي     

. آى ضا زض زٍ هحل جوغ وطزُ ٍ آتص ظزُ بَزًعس 

اهيس است بب ّوىبضي هطزم ٍ اضگبًْبي هطبَعِ ايي 

ثطٍت هلي اظ ترطيب ضّبيي يبفتِ ٍ بعِ ػعٌعَاى        

 .هٌبؼي هلي بِ هطزم ببظ گطزاًسُ ضَز

 بطگعاضي هطاسن ّفتِ سالهت  

ضٍظ زٍضٌبِ بعطًعبهعِ اي بعِ          89/1/23زض تبضيد 

هٌبسبت  ّفتِ سالهت تحت ػٌَاى هحيظ ظيسعت   

سبلن زض زبيطستبى اهبم ذويٌي ضْطستبى سطٍآبعبز  

بطگعاض ضس ٍ يىي اظ اػضبي اًجوي سبع چيب ًعيعع   

زض ضابغِ بب ًمص حفبظت اظ هحعيعظ ظيسعت زض        

 .سالهتي اًسبى هغبلبي اضائِ ًوَز

 

 پبوسبظي گطزضگبُ  اٍضاهبى

ضْطزاض ي سطٍآببز العسام بعِ      89/1/13زض تبضيد 

تَظيغ ويسِ ّبي ظببلِ زض هٌغمعِ گعطزضعگعطي       

اٍضاهبى ًوَزُ ٍزض پبيبى ضٍظ السام بعِ جعوعغ        

 .آٍضي ظببلِ ٍ پبوسبظي عبيؼت ًوَز

 

 ضْطًٍساى ًوًَِ، ضْط پبويعُ 

 هي ذَاٌّس
بٌب بِ گعاضش يىي اظ اػضبي جَاى اًجوي سعبعع   

چيب بِ ًبم ذبًن ّبًبٍ هصغفي سلعغعبًعي، زاًعص       

هسضسِ ضاٌّوبيي   301ٍ 202آهَظاى والس ّبي 

ضبّس هطيَاى، زض يه حطوت ظيست هحيغي زض   

السام بِ پعبوسعبظي      89/1/16ضٍظ زٍضٌبِ هَضخ 

فضبي سبع هببيي هيساى ّبي ببٍُ ضضي ٍ هعؼعلعن    

ايي حطوت بب ّوىبضي ذبًن ّب ًعطهعيعي    .  ًوَزًس

ضحوتي هسيط ٍ گلبْبض ضحوتي زبيط ازبيبت ٍ ذبًن 

ػبسي هؼبٍى هسضسِ ٍ ّويچٌيي ذبًن ضحعيعوعي    

زبيط پطٍضضي اًجبم گطفت ٍ همساض ظيبزي ظببلِ اظ 

ضبيبى شوط است وِ زاًص .  هحل جوغ آٍضي ضس

آهَظاى اظ ًبَزى سغل ظببلِ زض هحل فضبي سبعع  

 .گاليِ زاضتٌس

 

افضايش تخشيت مىبثغ طجيؼی  
ضٍظي ًيست وِ ذبط ترطيب هٌببغ عبيؼي بِ 

زفتط اًجوي سيع چيب ًطسس، بٌب بِ گععاضضعبت   

ي  ضسيسُ بِ زفتط اًجوي، زض ًعزيىي ضٍستبّب

سطزٍش،   گبگل، وبًي هيطاى ٍ ذعيعطآبعبز      

افطازي السام بِ ترطيب ٍ ًببَز وطزى حجن 

اگط ايي ضًٍعس  . ٍسيؼي اظ زضذتبى ًوَزُ اًس 

ازاهِ يببس زض آيٌسُ اي ًعِ چعٌعساى زٍض،        

هطيَاى وِ بب جٌگل ّبي اًبَُ ٍ عبيؼت بىعط  

آى ضٌبذتِ هي ضَز، اظ ايعي ضسعن ٍ ًعبم          

 .ذَاّس افتبز

 ((تبێعهڵتهگههاوڕێبوونله))

شوجی زيویا  ِاشی، ؾُ ش بێ ؾصيقتی بُ گُ ئُ

ش  ِۆُ  یۆُ يشَ م زيویا گۆُ ظاویه ئُ یه زَ بسَ

  اڵم بۆُ قتی جًاوی تێسا بۆێۆت بۆُ  وسَ چُ

مۆًيان  بٍچی ِۆُ.  ِاش وابێت يظی بُ شؾُ ؾُ

ت  بێعُ ل تُ گُ  لُ  کُ  يَ یىُ ش واکُ ؾُ  بیصی لُ

يت  ڵؿۆًيکۆُ م ي ِۆايشێ ِۆُ ک ِايزَ يَ

یه  کُ زَ  شزَ شيَ مىساڵێک پُ  شيا کُ ُِ.  یه بکُ

مۆان  م کۆاشَ بۆُ. یه بکُ  يشَ مامێکیف گُ وُ

  يَ ي ذۆايێۆه کۆصزوۆُ شَ وگايێکمان بۆُ ُِ

ذايێه کصزوۆی   ظ بُ حُ  شيا کُ ُِ.   ڵگصتًيَ ُِ

ی بٍچی کاتێۆک  یه ئُ کُ واي ماڵی ذٍمان زَ

وۆیۆكۆیۆه  ذتێۆک زازَ شی زشَ ؾێبُ  لُ  کُ

ظاوۆیۆه زاش   زَ.  قراڵێک جێ بّێڵۆیۆه ئُ

  ن کۆُ وۆسَ ذكۆُ بۆُ  وسَ کان چُ زاشؾتاوُ

شێۆد  کاویۆف زَ زاش بطَ  شی ذٍیان لُ ؾێبُ

ئۆاؾۆاوۆی   ی بۆُ ؾۆاوۆُ فُ ي وُ ئُ.  ن واکُ

بۆٍ   کُ  یُ جًاوُ  ي ؾصيقتُ یکێكیه ِی ئُ زَ

ی  يَ بێ ئُ.  ن کُ زشيؾتی زَ  تی ئێمُ المُ ؾُ

یه ِێمۆىۆی ي ئۆاشامكۆی  ِیچیان پێ بسَ

زيا  ي بۆُ مۆُ لُ  تکایُ.  ن زَ شييومان پێ ئُ زَ

شاؾتی ذايێه کصزوی   بُ  بیاوپاشێعیه، چًوکُ

، بۆا  مًياوۆُ شقاوی ُِ شکی ؾُ ت ئُ تُ بێعُ

بۆێۆت   ي مًيؾیقا جًاوُ مًيمان گًێمان لُ ُِ

  شان لۆُ يَ لۆُ ي ي کٍتص ي پُ وگی کُ زَ  بُ  کُ

 .بێت  ذتان پێک ِاتًيَ ی زشَ ش قاذُ ؾُ

يظی  وی ؾۆُ وجًمُ ؾپاؼ ي پێ ظاویه بٍ ئُ

يظی زيویا  شؾُ يام بًيوی ؾُ شزَ بٍ بُ  چیا کُ

يڵ  کۆان ِۆُ ی زڵی مصٌفۆُ يَ ي قاز کصزوُ

  ڵێۆم، بۆُ بًيوی تان پێ ئُ ن، ماوسيي وُ زَ زَ

 .مًي کاتسا ُِ  يتًیتان لُ شکُ ِیًای ؾُ
 

 . وُ ئايایی وُ  شیؿا قافعی ، لُ پُ 

 

 ##ونیمنداڵێکتابلۆیخه$$ 

  اڵلُ قتێکی پط ُِ زَ

  شی ماڵُ يش ي بُ زَ  لُ 

 ؾتاي شظی شايَ چیای بُ

 تاي شی ذٍشَ تاجی ؾُ

 شێبًاشی  ل بُ پٍلێ مُ

 غاشی ی ُِ شان ي قًاوُ

 ي کاوی ي ئايێ  یُ تاڤگُ

 م ي چايێ بكٍن لێ زَ

 میًاوی  جاشجاشێ بُ

 يیف بڵێ گٍشاوی کُ

  ماڵێکی ذىجیالوُ

  بٍ بیچًيی بێ ِێالوُ

  مُ اڵم زویا بێ ذُ بُ

  مُ ن گُ تٍذًا تێص بکُ

 م  کُ پێىًيؾُ  م جاش بُ ئُ

 .م ێ بێ ذ20ُوێم  زائُ

 

 ##فی وُ ؾیصيان مًؾُ$$

 ((کانیچیاهاوڕێههمیشهییه))

ش  گۆُ ظاوه ئُ ئُ  کان؛ ئێًَ قیصیىُ  مىساڵُ

  ی ئێمُ جًاوُ  م ؾصيقتُ زاشؾتان ي  ئُ

یه بچێت ئیتص واتًاویه  بُ  لُ  بێًّيزَ  بُ

ڵ  غیاوێکی ذٍقمان بێت ي لۆُ گۆُ

مُ  یصان ي گُ ِايضێکاومان بطٌیه بٍ ؾُ

 .کصزن

  بٍپاشێعگاشی لُ  م ِايضێ ذىجیالواوُ ئُ

زاشؾتۆان ي ؾۆصيقۆتۆی جۆًاوۆی 

تۆی  يام یۆاشمۆُ شزَ مان  بۆُ کُ ياڵتُ

  شَ ن ي پُ زَ يظی چیا  ئُ وی ؾُ وجًمُ ئُ

 :ن زَ ئُ  يظ شاگصتىی غیىگُ بیصی ؾُ  بُ

-2ؾیۆمۆی  قاشا قُ  -1

ِاوۆاي -3ؾیمی   کاشیه قُ

-4فا ؾًڵۆتۆاوۆی  مًؾتُ

 .فا ؾًڵتاوی  ظیالن مًؾتُ

 

 کاوًن پصيشـ فکصی کًزکان ي وًجًاوان مصیًان



اًجوي سبع چيب: صبحب اهتيبظ ٍ هسيط هسئَل  
 ظيط ًظط ضَضاي سطز بيطي

  

زيبض  يعزاًي -بْطٍظ زاضًٍس -وَ هصغفي سلغبًيئب: ّوىبضاى ايي  ضوبضُ  
.چيب زض ٍيطايص هغبلب تبآًجب بِ اصل هغلب ذسضِ ٍاضز ًطَزآظاز است  

.هغبلب چبپ ضسُ العاهبًًًًٌٌٌٌٍٍٍٍ ًظطگطزاًٌسگبى ًوي ببضس  

.هغبلب ذَز ضا بِ صَضت تبيپ ضسُ ّوطاُ بب فبيل آى اضسبل فطهبييس◄  
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 هببضظُ فطزي بب گطهبيص ظهيي”
   

 

 
تَاًين وبضي بطاي همببلِ      آيب هب ضْطًٍساى سبوي سيبضُ ظهيي هي      

تطيي    آيب چَى بعضي          بب گطهبيص ظهيي اًجبم زّين؟         

ِ    تَليسوٌٌسُ ّب   زٍلت    اي تحت تبثيط سيبست     ّبي گبظّبي گلربً

زست ضْطًٍساى ػبزي بطاي هببضظُ بب ايي پسيسُ بستِ             ّستٌس،  

آيب الساهبت فطزي ّط يه اظ هب زض همببل اًبَُ تَليس                  است؟

 ِ ُ        گبظّبي گلربً اي زاضز؟    اي تَسظ صٌبيغ بعضي اسبسب فبيس

ٍالؼيت ايي است وِ اگطچِ صٌبيغ بعضي ًمص بسيبض جسي زض              

   ِ اي ٍ گطهبيص ظهيي زاضًس ٍ وبضّبي            تَليس گبظّبي گلربً

          ِ اي   وَچه هب ًمص وَچىي زض وبّص تَليس گبظّبي گلربً

زاضز، اهب اگط ايي الساهبت اظ سَي تؼساز بسيبض ظيبزي اظ                  

ضْطًٍساى ضػبيت ضَز، حبصل جوغ آى وبّص ػسز لببل              

     ِ ّبي ظيط    ضاُ.  اي ذَاّس بَز    تَجْي اظ تَليس گبظّبي گلربً

ضَز بِ عطيمي زض استفبزُ       ّبيي است وِ ّطيه ببػث هي       ضٍش

         ِ ّبي زض اضتببط ّستٌس       اظ هٌببؼي وِ بب تَليس گبظّبي گلربً

تَاًيس زض ذبًِ ٍ ظًسگي ذَز،         جَيي ضَز ٍ ضوب ّن هي        صطفِ

ّبي وَچه، جبى     ضبيس اًجبم ّويي لسم   .  آًْب ضا بِ وبض ببطيس    

 ..                     ّبي لغبي ضا ًجبت زّس          تَلِ ذطس 

االهىبى اظ ٍسبيل ًمليِ ػوَهي ٍ زض صَضت اهىبى اظ           حتي:   يىن

 .بِ جبي ٍسبيل ضرصي هَتَضي استفبزُ وٌيس زٍچطذِ 

زضجِ وبّص ٍ زض        2زهبي تطهَستبت ضا زض ظهستبى         :  زٍم

 ..                          زضجِ افعايص زّيس     2تببستبى  

فيلتطّبي هطؼل ٍ تَْيِ َّاي ذَز ضا بِ صَضت هطتب            :  سَم

 ..                              تويع ٍ جبيگعيي وٌيس    

ّبي الىتطيىي هبًٌس تلَيعيَى ٍ ضايبًِ ضا زض             زستگبُ:  چْبضم

 .                        .لطاض ًسّيس   Standby حبلت

ّبي سطز ٍ زٍض اظ ٍسبيل         يرچبل ٍ فطيعض ضا زض هىبى      :  پٌجن

 .                    .گطهبيطي هبًٌس اجبق لطاض زّيس       

 .ّب ٍ فطيعضّبي لسيوي ضا هطتب پبن وٌيس يرچبل  بطفه: ضطن

 .ضا ببظيبفت وٌيس (Organic) ّبي ظيستي ظببلِ: ّفتن 

ِ :  ّطتن  پيطٌْبز بْتط  .  ّبي پالستيىي استفبزُ هجسز وٌيس      اظ ويس

         ِ اي حول    ايي است وِ ٌّگبم ذطيس بب ذَزتبى يه ظًبيل پبضچ

ِ      .وٌيس ّبي آى بِ ضىل تبضَ عطاحي ضسُ ٍ             بطذي اظ ًوًَ

يبزتبى ببضس ضوب تٌْب چٌس        .تَاًيس زض جيب يب ويفتبى بگصاضيس    هي

وٌيس، اهب بطاي ببظگطت آى بِ          زليمِ اظ آى ويسِ استفبزُ هي       

 .ّبي عَالًي ظهبى ًيبظ است عبيؼت سبل

 .ّبي ذَز ضا وبّص زّيس ظببلِ: ًْن

 .غصاّبي تبظُ ذطيساضي وٌيس بِ جبي غصاّبي يرعزُ، : زّن

. ّب ضا زض همببل ّطگًَِ آسيب هحبفظت وٌيس           جٌگل:  يبظزّن

ُ          زاًيس وِ جٌگل    هي اًس ٍ    ّب  اظ پيص اظ ػصط يربٌساى ببلي هبًس

 .هتطهطبغ آى يه هَظُ ٍالؼي است ّط سبًتي

ِ     :  زٍاظزّن ّبيتبى بطاي هست ظهبى        اظ اتالف حطاضتي ذبً

     ِ ّبي يه جساضُ لسيوي ضا بب            عَالًي جلَگيطي ٍ ضيط

 .ّبي زٍجساضُ جبيگعيي وٌيس ضيطِ

بب زٍستبى ٍ بستگبى ذَز اظ ذغطات تغييطات الليوي           :  سيعزّن

 .صحبت ًوبييس ٍ ايي پيطٌْبزّب ضا بِ آًْب ًيع اضائِ وٌيس

 وبضضٌبس اضضس هحيظ ظيست   -احسي.م

        09366459105ضوبضُ توبس  

 

اهسبل بعؼعس   .  سبلي وِ ًىَست اظ بْبضش پيساست  -

هعطزم،  ؛   اظ بطگعاضي هطاسن ًَضٍظ زض ضٍستبي ًِ ًِ

هحل بطگعاضي هطاسن ضا بب يه ذطٍاض آضعغعبل ٍ       

پسوبًسُ ضّب وطزًس؛ اگط لطاض ببضس هطزم تعب آذعط     

سبل ايٌچٌيي بب عبيؼت اًس بگيطًس، ٍاي بِ حبل هب 

 !.                                        ٍ عبيؼت

 )ِّ تبٍ بيگلط)                                                         

اظ ًيطٍي اًتظبهي زض ذصَظ زستگيطي ػعطبعسُ     -

هعَجعب ضػعب،       وطبى وِ زض ذيبببى ّالل احوط،

ٍحطت ٍ ترطيب هبضيي ّبي اّعبلعي هعحعل ٍ           

ًْعبيعت تطعىعط ضا           هسبفطيي ًَضٍظي ضسُ بَزًس،

                                       . .                                       زاضيععععععععن

 )جوؼي اظ اّبلي هحل)                                        )

اظ فطهبًساضي ٍ اضگبى ّبي شيطبظ ذَاسعتعبضيعن       -

بطاي ػبَض ٍ هطٍض تبًىطّبي ًفتىص اظ ذعيعببعبى        

. هيساى هيَُ ٍ تطُ ببض فىطي جسي ٍ اسبسي بىٌٌعس 

چَى بِ ضاستي ّيچ گًَِ آسعبيعص ٍ آضاهطعي          

                                                                                                                                                                                                                                                                                              . .                                                         ًععساضيععن

 )جوؼي اظ ذبًَازُ ّبي هحلِ هيساى ببض)             ) 

اظ ًيطٍّبي ضاٌّوبيي ٍ ضاًٌسگي وِ زض تسْيل            -

فطٍضزيي ًْبيت ّوىبضي ضا          13تطافيه ضٍظ     

 .  صويوبًِ تطىط هي ًوبين   زاضتٌس،

 )جوبل زازضس)                                                   

 

Kurdî - Farsî 
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 ریسروشتناویخولقێنهبه
 نرکاوهن،سهن،ئاوهوزهن،سههارهوه

 نتاوهیشهن،شاخهفراوهیوههاژه

 نن،بادهسیمهن،نهن،بادهقییهسا

 .نوریگواڵنئازادهدهبوڵبوڵجه
ی  ی ؾصيقت؛ مػزَ يَ شظ ي غیاوُ ی يَ يَ وًێ بًيوُ

زڵ   ي  ذتُ شما ي قُ م ي ؾُ م ي تُ ی ذُ يَ يیىُ شَ

یصان ي قازی ي  یاوس ي، باظاضی ؾُ وگی شاگُ تُ

  کاوی ؾصيقت بُ مًي جًاویُ ُِ  ضکێ ي چێػ لُ ڵپُ ُِ

،  يَ یصاوگاکاویُ ي ؾُ  يێىگُ زاشؾتان ي گًڵؿتان ي حُ

کی بێ  زڵ فصاياویُ  ؾصيقت بُ.   يَ شاظاوسَ

قی بٍن  ک زایکێکی زڵؿٍظ، بايَ يَ، يَ ؾىًيشَ

  شان، بُ بُ  مًي گیان لُ وگیىی ذٍی بٍ ُِ ذٍـ ي شَ

کان  ؾتُ ؾت ي بێ ُِ ُِ  بُ  ت مصٌڤُ تایبُ

ی  ذٍن، ؾفصَ واوی زَ“ش ذًاظێت گُ ي زَ  يَ تُ کصزييَ

فص ي گًێع  ک زاویكتًاوی ياڵتی بُ يَ  ئێمُ.  “زضێىه وُ

بێ ذٍمان ظٌش  کان؛ ئُ وگیىُ شَ  شظَ ي، ياڵتی يَ

کی جًغصافیایی  یُ وايچُ  لُ  ش بعاویه کُ يَ ذتُ بُ

  يا ي زاشؾتاوی ي کًێؿتاوی، بُ ذٍـ ئاي ي ُِ

،  يَ تُ کُ شَ ی پط پیت ي بُ شچايَ لێک ؾُ گُ

متص شييی گصغ ي تاڵی ؾصيقت  جێیه ي کُ ویكتُ

شی  يام چاي لێ کُ شزَ ، بُ ياوُ پێچُ  بیىیه ي بُ زَ

باشان ي   کان، بُ جیاياظَ  شظَ ی يَ قايَ ؾیمای گُ

  وُ فصي ي شييباش ي کًێؿتان ي زاشؾتان ي زیمُ بُ

  ظواوُ مُ  م زیاشزَ با شێع لُ.  کاویه جًان ي شاظايَ

با .  یه کُ بگصیه ي گیاوی ؾصيقت بصیىساش وُ

  میكُ مًان ي بٍ ُِ بٍ ُِ   ؾصيقتی ذايێه ي شاظايَ

  ش گصتىیان لُ ـ مافی چێػ يَ يکاوی ئێمُ وُ.  بێت

   ./  یُ ؾصيقت ُِ

:                           فبيععل ضععوبضُ آيٌععسُ ٍيععژُ ًبهععِ چيععب         

  ”   ضْطًععطيٌي ٍ سععالهت    ”
لصا اظ ػاللوٌساى ذَاّطوٌسين وِ .  ببضسهي

همبالت ٍ ًظطات ذَز ضا زض ايي ظهيٌعِ بعِ        

 .زفتط ًططيِ اضسبل فطهبييس
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 سايگبن

یان  زَ  ک کًێؿتان، کٍگای ئافصێىسشاين لُ؛ ذًزا زايی يَ

،  ، غیاوگُ يێىگُ وگیه، حُ بػيێه، شَ:  ی زیّاتُ جٍش بُ

کٍ ي  ک، مُ بٍ مصٌڤ ي گیاوساش ي شييَ  کُ.......  ن ي زیمُ

پێی   بُ  يشاظاوُ م ُِ ئُ.  ن يَ شمان ي ماوُ مای بًين ي ُِ بىُ

جێگا ي   تُ ی ذٍیاوسا، بًيوُ وايچُ  يتًيیی لُ ڵکُ تیاُِ

وسییان  پێًَ  يَ ماوُ میعاز، بُ ئازَ.  ش بصزن ؾُ  پێگای تیا بُ

  کاوی غیىی ذٍیان بُ باشي بًياشَ  ک لُ یُ ي، فصَ  یُ ُِ

شی قًيڵیان  کاشیگُ  يَ، کاویاوُ شامُ م ي بُ شُِ کێًؾان ي بُ

يی، بُ پێی  زشييؼ بًيوی ظَ  لُ.  غیاوی مصٌڤسا  یُ لُ ُِ

لٍچ ي :  کان بصیتیه لُ يی واؾی، کێًَ کاوی ظَ يَ لێکٍڵیىُ

کان؛ یا  شظیُ عُ  کاوی جمیه ي بعايَ گًوج ذًاشزوُ

کان؛ یا  ی لم ي ذٍڵساشَ کان ي چايگُ ڵقًاڵيی گطکاوُ ُِ

  پصقىگ ي ؾتێصکُ  بُ  شذاوێکه کُ يشاظ ي بُ ُِ

  کان ئاماغَ يیىاؾیُ ظَ  شياوگُ.  زی ِاتًين کان، بُ ئاؾماوییُ

به   یف لُ ش کێًێک ِێىسَ شظی ُِ پێی بُ  ؛ بُ  ن کُ کُ ئُ

  ش بٍیُ ُِ.   یُ ؾتًيشایی ُِ يیسا ئُ غیص ظَ  ذٍیسا ي لُ

کان  يشاظَ ُِ.  ذٍضاگصتصن  يَ شظَ لُ ش بٍمُ شاوبُ بُ  کان لُ کێًَ

کاوی تێکچًي،  ک یا چیه چێىُ شیُ لی شێک ي ؾُ تًێگُ  لُ

ی  يظَ  کی، لُ  کاوی وايَ شاوُ تێکسَ  ِێع ي کاشَ.  ڵ ِاتًين ُِ

يی  شی ظَ ش شييبُ ؾُ  ياشی تیػ ي ِێمىی لُ يی قًێىُ ظَ

م  لُ  زیاشَ.  کاویف شظاییُ ش کێف ي بُ ؾُ  ؛ لُ یُ ُِ

يیسا؛ زابطان، قصتان، تصاظان،  ی ظَ ی يظَ ياوُ کاشزاوُ

يشاظ ي  ش ُِ ؾُ  پیه بُ ؼ ي تُ شَ ، زاضمان، ُِ وجمُ کُ

  شِاتاوُ ؾُ م بُ وگ بێ کٍی ئُ شَ.  يیسا زێت کاوی ظَ وكێًَ

ش  ؾُ  ی شٌغگاشاوسا لُ زشێػَ  لُ.  ن به کتًيپط یا زشێػذایُ

بًيوی ذٍش، ئاي، ذاک   بُ.  يی ذاک پێک ِات شی ظَ شييبُ

يظ بًيوی گػي گیا ي زاش ي  کان بٍ شييیه ي ؾُ لُ يا ُِ ي ُِ

لێ  گُ  يی بُ ـ بًيوی گٍی ظَ زابُ.  زیّات  ذت بُ زشَ

،  کُ پێی پێًیؿتی وايچُ  يایی بُ ـ ي ُِ ی کُ وايچُ  يشَ گُ

ش ي  يَ ظیىسَ.  باشی لێطيا  ڵ ي لُ ذتی تُ ی گیایی ي زشَ شامُ بُ

 .ک ذؿتًيت تێّات ي تێیسا غیا گیاوساشی ذٍ یُ

  ک ویكتماوێکی زايێىی ظوجیصَ شیًان، يَ ی مُ وايچُ

وسی  کاوی ظاگصٌؼ، زٌذی کێًؾاوی وايَ قاذُ

کاوی  يَ ی کصزَ يَ ياظشاوُ.   گصتًيَ  ذٍيَ  یی بُ شاوُ مسیتُ

  کان لُ می کێًؾاوُ شُِ ي، بًين ي بُ  يَ کُ الیُ  مصٌڤ لُ

ِاتًيی  پؿان وُ  کی لُ یُ ِايکێكُ  شیسا، لُ شاوبُ بُ

  ماوێک کُ ظَ  تا  م ِايکێكُ، ئُ  ؛ زیاشَ زاشزایُ زشێػَ

الی  يَ قساوان بٍ ئُ پێی غیصی ي بُ  ئیىؿان بُ

  بُ.   وسَ ؾُ يت بکات، پُ ڵؽ ي کُ کان ُِ شَ يَ بًيوُ

ویا ي  مصٌڤ تُ”؛  کُ  تییُ ضَ بىُ  ؾتًيوُ م ئُ شوجسان بُ ؾُ

، وابێ ببط ي “ ذٍی جیّان وییُ  ش بُ ياي ؾُ ی تُ تاقاوُ

میعاز،  بًا ئازَ کان بێت؛  ئُ زیّاتُ مًي بُ بلکێىی ُِ

ڵ  ی ُِ شیسَ ي بُ  شزان ي بگصَ ؾتێًَ بطێک زَ

ش  ُِ  بُ.   کصزایُ ش ؾصيقت وُ شاوبُ ؾىگێىسشايی بُ وُ

وس  کی چُ ضييیُ ی زاش بُ وسَ يَ ش حاڵێک، ئُ ُِ  بُ!  حاڵ

لێکی  ش پُ ُِ  ل ي پٍزاش؛  کُ زاشی پُ ی پایُ ز ؾاڵُ ؾُ

لێ  ش چلێکی گُ لێ چڵ ي، ُِ ش لقێکی گُ لێ لق ي، ُِ گُ

ک  اڵیُ ش گُ بێت؛ ُِ  اڵی پێًَ کی گُ ش پٍیُ پٍ ي، ُِ

ش؛ تێکسان، يێصاوکاشی،  ؾُ  ک بێت بٍ وًيؾیه لُ یُ ضَ پُ

ش  ؾُ  ياشی زظێً زاوان لُ زاضييذان، ئاڵٍظاوسن ي قًێىُ

ن کٍی  الیُ  يی لُ کاوی گٍی ظَ ؾصيقتیُ  شچايَ ؾُ

کان،  الحُ بُ ظَ  تُ يڵُ زَ  بصیتیه لُ  کُ  يَ؛ مصٌڤُ

  کان؛ بُ تیُ يڵُ وێً زَ  کان، کاشتیلُ کان، ئیمپصیاڵُ ظلّێعَ

شگا  ؾتێًَ مگا ي زَ شُِ ي بُ  شذاوُ مًي تێکسَ ُِ

  ک لُ یُ ش قێًَ ُِ  گاتُ تا ئُ ُِ  يَ کاویاوُ ظیاوساشَ

بٍ “  ظن ذكصايی ذًای مُ ی بُ غیىگُ“شاوی کايلکُ

ڵ ي زاشؾتان ؾًيتێه  وگُ ئیتص جُ  ش، کُ يَ مًي بًيوُ ُِ

يی  شی ظَ يی ذٍش ي بگیص ي زاگیصکُ کێڵ  ي ظَ  ي بًيمُ

ک بێت  یُ وگ وامُ شگێکی، وُ ش بُ ِا ُِ ش يَ يَ، ُِ بگصێتُ

وٍ “:وی کًشز يتُ  یُ، قىامُ ي شَ ش ذاڵێک لُ ُِ  کُ

 . “ن ذًێ ببات مُ

” 

 

 

 “!!باتنخوێئهنۆمهک،کهیهنگنامهنه”
 ز واجی کاوی ؾاواوی مُ محُ

یناساندنیژیانوژینگه”

 ”ماڵهکهگوندی

اڵی پۆٍاڵیۆیۆىۆی  يشامان قُ ُِ

وۆگ ي  شُِ پاشاؾتىی ظمان ي فُ

لێکی  وی گُ ؾُ شیتی شَ زاب ي وُ

 . .......  حاقا لێ کصايَ
 5ص  2ص  3ص 

ادامٍ تخشيت دس تپٍ 

 ثبصسگبن 
پس اظ چٌسيي بعبض آتعص     

ظزى زضذتبى تپِ ببظضگعبى  

زض تببستعبى گعصضعتعِ ٍ         

 ............ٌّگبهي 

ییمانیرانگاکانگلهسه

 !نکهلێده
مًي ظبڵ ي  ِايقاشیان ُِ

کاویۆان  ی ذٍشاکُ پاقمايَ

  تۆۆۆُ ڵۆۆۆصقۆۆۆتۆۆۆًَ ِۆۆۆُ

 ....يظایی  شؾُ ؾُ

 اطالػيٍ 

 
مجمممغ    ثٍ اطالع کليٍ اػضبي اوجمه سجض چيب مشيًان می سسبوذ، ايه اوجمه دس وظش داسد ،

ػمًمی سبالوٍ خًد سا جُت اوتخبة َيئت مذيشٌ ي ثبصسس جذيذ،  دس   اسديجُشت مبٌ امسبل 

ثشاي دي سبل آيىذٌ اوتخبة ومبيذ؛ لزا اص کليٍ ػالقمىذان ثب ششايط ريل دػًت ثمٍ ػمممل             

 :می آيذ، دس صًست تمبيل ثٍ کبوذيذاتًسي، جُت ثجت وبم ثٍ دفتش اوجمه مشاجؼٍ فشمبيىذ

داساي حذاقمل    -2.  داساي حذاقل شش مبٌ سبثقٍ ػضًيت فؼبل دس اوجمه سجض چيب ثبشذ  -1

 .ػضً َيئت مذيشٌ اوجمه ديگش ي وجبشذ 3.سبل  تمبم ثبشذ 20سه 

سيصَبي شىجٍ تمب   ،52/2/25ػالقمىذان ي ياجذيه ششايط می تًاوىذ جُت ثجت وبم تب تبسيخ 

ثٍ دفتش  12الی  16صجح ي سيصَب ي سٍ شىجٍ تب پىج شىجٍ اص سبػت  12الی  10ديشىجٍ اص سبػت 

جمُمت کسمت      .  اوجمه سجض چيب ياقغ دس جىت ميذان ميذان ميً ي تشٌ ثبس مشاجؼٍ فشمبيىذ

 .تمبس حبصل فشمبييذ 02366452105اطالػبت ثيشتش ثب شمبسٌ تلفه 

   
                

                                          “       ی ئاظازی غًوچُ”  
 ِاش قازی ِاش، يَ يَ  ئامايَ

ی ئاظازی،        ؾیم غًوچُ تص وُ بٍی عُ 

ن                                               شزَ ویف کُ ت باشبُ فُ ی ذُ ذێڵ ذاوُ

 ن، شزَ مايای مُ  ت شيي وی یان يَ یىُ مُ

 ن م بی یُ ت ذُ مان قامُ ی کُ م يێىُ ذُ 

 ن، ؾف قی یُ زَ  زیم وُ ی قُ ياشگُ ُِ  

 ن مُ شيين جُ زَ  یف وُ يق ي عُ ظم قُ بُ   

 ن، مُ شيين، ذُ زَ  بٍ وُ ِیچ وُ  ئاوُ    

 ی زیای  بااڵی  تٍن تیجُ وُ   ئیىُ              

 .                       ؾاڵ ذاڵ ئااڵی  تٍن ی يَ ویكاوُ              
                               

 “  يی يلُ مامٍؾتا مُ”                             
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