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 ٌّش ؿْشًٍذ دلؼَص ،صيجب ًگِ داؿشي ؿْش اػزًِ ؿْش ػبصي؛ دغ ّوِ ثب ّن ثشاي فرشّرٌر
ؿْشي لذم ثشداسين.

”زیسان ضای يَِاش“

( محمد صيفي پور)

 اص ؿْشداسي ٍ هشدم هطششم هي خَاّن ورِفىشي ثِ ضبل صثبلِ ّبي سيخشِ ؿذُ دس هطلرِ
ليالخي ،خٌت هذسػِ اثشذايي ثىٌٌذ .زَى ّن

يَِاش ئاذێع کُشز ،يَِاش ئاذێع کُشز
سًپای وُي يَِاش ذێعا ئاذێع کُشز

ثَي ثؼيبس ثذي داسد ٍ ّن زْشُ هطلِ سا ثؼيبس

يَفصايان ضُتايُِ ،شزان لُبطێع کُشز

صؿز ًوَدُ اػز .اًگبس وِ فشاهَؽ وشدُ اين

سُيظَ زَضت ي زَش قُوايێع بێع کُشز

وِ ؿْش هب خبًِ هبػز.

( مستوره ملكي)

 اص اداسُ هطششم ثْضيؼشي خَاّـورٌرذم ثربًَخِ ثِ صيبد ؿذى هرشرىرذيربى دس ػرغرص
ؿْش،زبسُ اي اػبػي ثيب ًذيـٌذ ( .كاوياني )
اص ّوـْشيبى ػضيض وِ الذام ثِ ػبخشي خربًرِ
ّبي گشاًميوز هي ًوبيٌذ ،دسخَاػرز هري
ًوبين ّضيٌِ اًذوي ّن ثشاي اكرالش ورٌرذُ
وبسي ّبي وَزِ خَدؿبى ثٌوبيٌذ.
( يك شهروند)

فُشش ذعشايی يست وُ شييی بیسات
ویطت يَباوی تُذت ،زَست کُشز يَ حُیات
بُ تُعجیل يَزَي ،بُ فُشماوی ضا
شيي کُشزَن يَ کٍ ،جاض زان يَ سُحصا
فُشما جاضچیان ،چًين ُِشزَ سااڵن
ذُبُشزاش کُشزَن سًپای گًاڵاڵن

اص ؿْشًٍذاى ػضيض هي خَاّن وِ سفشيص گربُ

ياتُن معگاوی ،زیسان ضای يَِاش

ّب سا ثِ گًَِ اي سشن ًوبيٌذ وِ ثرشاي ثربس

ذُیمُ ي ذیايان ٍِشزان وُ کٍساش.

ديگش لبثل اػشفبدُ ثبؿذ.
( شهال كاوه  -روستاي ني )

”ئُحمُز بُگی کٍماسی“

اطالػيِ

چايَضياوی ضييزايێک ببیه کُ بُ یُکجاشی ُِمًي

ّوبى هؼيش ًبؿْشي خَد لرذم

سبس جىب پادگان تا يضعيت اسفبار

ثشهي داسد ٍ فشاٍاًٌذ افرشادي

زريباار ،از يضاعايات تاا ا

ضتێک زشييست ببێت .پێًیستُ ُِيڵ بسَیه ي بُشَ
بُشَ زَؼ بکُیه بُ چاشَ سُشکصزویان.
يَکًي ضٌغ ئاضکصایُ یُکێک لُ ویطاوُکاوی پێطکُيتًي
بًيوی کٍمُ ڵگا ،بُضێًَ بصزوی غیىگُ یُ بُ ضێًَێک کُ

شُر

........
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ئُمیه عُظیعی

”ضْشًطيٌی ٍ“سالهت اجتوبػی“
گزاس خَاهغ ػٌشي ثِ هذسىّ ،وَاسُ يه ديبهذ هرْرن

تًێػیىُيَی ئاسُياشَکان ویطاویان زايَ کُ مێػييی

دس ثش داسد ٍ آى گؼششؽ سٍصافضٍى دذيذُ ؿْشًـيٌري

ضاشوطیىی لُ ئێصاوسا زَگُضێتُيَ بٍ زامُظشاوی زَسُاڵتی

کُمیىُی ضاشی ي ظٌشیىُی الزێییُيَ ،بُ تًوسی شَذىُ گصَ

اػز .صًذگي هذسى ٍ ؿْشًـيٌي ثرِ ّرورشاُ خرَد

زييش بێت لُ چُپُڵی ي وُ ذٍضیه .ياتُ ئێًَ ِیچ
ياڵتێک پێطکُيتًي وابیىه کُ کًيچُ يکٍاڵن ي ضاش ي

سَاًذ ثش سٍي هفَْم «ػالهز اخشوبػي» هؤثش ٍالرغ

ضێگا ي غیىگُ یکی پاک ي ذايێىی وُبێت.

ؿَد .ؿْشًـيٌي دس ػشكِ ػالهز ثيؾ اص ّرش زريرض
ػالهز اخشوبػي سا هذًظش داسد .صيشا ؿْرش ًـريرٌري
دذيذُ اي اػز اخشوبػي .اهشٍصُ سدشثِ صًذگري دس

م يتاشَِ ،اي ياڵتیاوی ِێػا پط بُ زڵ زَڵێم کاتێ کُ

دٍ خْبى ػٌشي ٍ هذسىٍ ،يظگي هطرشص ثؼريربسي اص

زَبیىم یُ کێکتان ئُ ضراڵێک جگُ لُ ئُضراڵساوی

ّوـْشيبى هبػز وِ ّن صهبى ػٌز گزؿشِ خَد سا ثِ

(جێگای تایبُتی ئُضراڵ) زَذات ،بُضاستی زڵم

خبعش داسًذ ٍ ّن ثب آى خبعشار دس خْبًي صًرذگري

زازَگیصێ بٍ ذٍمان ي بٍ ياڵتُکُمان ي بٍ زييش بًيوی

يتا

يراو

شاکێص ئُيَیُ کُ ئُمطٌ ُِمًي زاویطتًاوی مُشیًان ،بُ

ؿشايظ ٍ دذيذُ ّبيي سا ثِ ّوشاُ هي آٍسد ورِ هري

پێًیستُ ئاماغَ بکُ م ئُ يَ ی بًي بُ ٍِی وًيسیىی ئُ
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گرفتٍ تا تميسي ساحا

ثِ ًبم آفشيٌٌذُ طجيؼت

مازَکان .ئُمُ بُ ماوای ئُيَیُ کُ وُتُيَی کًشز ذايَن

ي تاکُکان یُکتص بُ تاياوباش ي بێ فُشُِوگ زَظاوه .لُ

ضاشستاویُتێکی ظٌش کٍوُ ي ،ضاشگُلێک يَک کصماضان ي

الیُکی زیکُ ،جێ بُ جێ وُبًيوی ئُشکُ ئیساشی ي

ُِمُزان(ِێگمُتاوُ) ،کُ مێػييَکُیان زَگُضێتُيَ بٍ ئُي

یاساییُکاوی بُشپصسان ي پێ شاوُگُیطته بُ زٌذی

سُشزَماوُ ،ئُي شاستیُ زَسُلمێىه .بُاڵم بُ زاذُيَ وُ
ئُي ضاشستاویُتُ ي وُ ئُي مێػييَ زشێػذایُوُ وُبًين بُ

والُباشی ئايَزاوی ،يَک؛ ذصاپ بًيوی لُ شازَ بُزَشی
ئیسفاڵتی ضُقام ي کًيچُ ي کٍاڵوان ،بێ ساماوی لُ شَيتی

وان ي ئايێک بٍ ئێمُ ي ،ئُي زاشَ وُبًين کُ ئُمطٌ کًشز لُ

ذاوًيساظی ي زاگیص کصاوی ضُقام ي پیازَضَي لُ الیُن

هي وٌٌذ وِ ثِ ػَي هذسًيؼن هي سًٍذ؛ اص ايي هٌظرش

سایُی زا بحُسێتُيَ .بُ قُيڵی کصماضاوی؛ ”زاضتم

زَسفصٌش ي چُشذگێطُِ ،ش يَِا بُشظ بًيوُيَی قُیصاوی

ؿْشًٍذ هب ،دٍ خْبى هشفبٍر سا سدشثِ وشدُ اػرزٍ .

زاضتم ضُشت وییُ ،زیصم زیصم ضُشتُ“ .ئُيَی وايویطاوی

فُشِىگی ي کٍمُاڵیُتی؛ يَک ظٌش بًيوی بُستێىی بُ الضێسا

ضێگای پێطکُيته.

گزاس اص خْبى لجلي ثِ هثبثِ خْبى ػٌشي ،ثرِ خرْربى

کاتێ کُ زَبیىم زٌستێکم ،کُ مامٍستای ظاوکٍیُ ،پاش

هذسى ،هؼشلضم فشاّن آٍسي ؿشايغي اػز وِ ؿْشًٍذ

ذٍاشزوی ذًاشزَمُویُکُی ئُضراڵُکُی لُ سُش

ثشَاًذ خَد سا ثشاي دزيشؽ دًيبي خذيذ آهبدُ وٌرذ.

ضێگاکُی زَذات ،کُمتص ضتێکم ئُيَوسَ پێ واذٍش

ثٌبثشايي ؿْش ًـيٌي دس خَاهغ دس ضبل سَػؼِ خَد ثرِ

سُلماوسوی ئُي شاستیُ بێت ،ئُمطي ضاشستاویُت ي

چًيوی اليان ،بێکاشی ،وُبًيوی زَشَتاوی گُضُی مىسااڵن

ضاشوطیىی لُي ياڵتاوُ ،کُ پێطیىُیان لُيَی ئێمُ ظٌش

ي مێصمىسااڵن ي ،....ئُيَوسَی زیکُ باشييزٌذی گطتی

کُمتصَ ،گُلێک پێطکُيتًي ي گُضايَتصَ .ضاشوطیىی

مُشیًاوی ذصاپتص کصزييَ ي تُوسشيستی زَشييوی ي

بُ واي ِايظماوێکی بچًيکتان کُ ِیچ مُبُستێکی جگُ

خضء اليٌفه آى اػز .هؼئلِ ٍلشي ضبدسش هي ؿَد وِ

ئُمطٌ لُ بطێک لُ ضاشَکاوی وايچُ کًشزوطیىُکاوسا ،بُ

ئاسایطی کٍمُاڵیُتی زاویطتًاوی ذستًَتُ مُتصسیُيَ.

هٌبعك دس ضبل سَػؼِ ،اػبػبً صًذگي هذسى ؿْشي ثرِ

لُ سُشبُشظ بًيوی ئُم ياڵتُمان ویُ ،يازَظاوم ئُمُ کُ

ؿيَُ غشة سا دسهبى ػمت هبًذگي خَد هي داًٌرذٍ .

ٍِی تێپُضاوسوی شَيتێکی یاسایی تص ،تا شازَیُک بُ

مُذابه ئُمطٌ کُؼ ذٍی بُ زڵسٍظی مُشیًان واظاوێت،

ظٌشبُی گُل یاسای غیىگُ پاشێعته بُ ضێًَ وابُن ،لُ

ايي ّوبى داػشبى وجه ٍ صاؽ اػز وِ ورجره ساُ

(ذٍم لُ بُش پێیسا يَشم گصتُيَ بُ ضکُم فێص ببێت)

خَد ؿبهل هؼضالر ٍ ثطشاى ّبي ثبلمَُ اي اػز ورِ

ضاشستاویُت وعیکتصَ ،بُاڵم لُي وايچاوُزا کُ کٍچ ي

ُِمًان پێیان يایُ ئُم ذاک ي ئاي ي سصيضتُی

تێطغاوی الیی ي الزێیُکان بُشباڵيَ ،شييبُشی گطتی ضاش،

غُویمُتێکُي زَبێت تااڵن بکصێت ي ُِش کُسێ ظييتص

ضتێک لُ سُش جێگای ذٍی زاوان .بٍ ومًيوُ جێگای

هشثَط ثِ ؿْشًـيٌي دس اثؼبد هخشلف آى هي دشداصيرن.

ِێمایُکُ لُ گًوسێکی گُيشَ .بٍیێ لێک تصاظاوێکی

بتًاوێت کٍڵی ذٍی بکات ،ئُيَ ظیصَکتصَ!! .گُش ظشێباش لُيَ

ئُضراڵ ئُضراڵساویُ ي بُؼ.

الجشِ ّش زٌذ ثيـشش هغبلت خجٌِ اًشمبدي ٍ ػرشصًرؾ

بُشچايی ضیصاظَی ضاش ي ضاشوطیىی زَبیىصێت ي بُ ِیچ

ظیاتص بپًيکێتُيَ کێ الی گصوگُ!؟ ،گُش ُِمًي زاشستاوی

جا ئێستا ئُگُش کُسێک لُ ئٍتٍمٍبیلُيَ ئُضراڵ

آهيض داسد ،اهب ّذف اكلي هب آؿٌبيي ػرورَهري ثرب

سُضاتێک مًستُقیم وابێتُيَ ي تا زێت ئاڵًظتص ي کێطُ

مُشیًان ببێت بُ قُقىُ ،کێ زڵی زائُچڵُکێت؟ ُِمًي ذٍی

ئُيَيَ سُشچايکُ زَگصێ کُ باش زاوُ ِاتًين بُ ُِش

سفشي خَد سا فشاهَؽ هي وٌذ ٍ ساُ سفشي صاؽ سا فرشا
ًخَاّذ گشفز!! .دس ايي ؿوبسُ ”زيب“ ثِ ثشػي هؼبئل

ػوَهی سبالًِ خَد سا جْت اًتخبة ّيئت هذيشُ ٍ ثبصسس جذيذ ،دس اسديجْطت هبُ اهسبل

ئُضراڵساویُ.

صًذگي هذسى ؿْشًـيٌي هي ثبؿذ .آسصٍ داسين ثشَاًين

ثشاي دٍ سبل آيٌذُ اًتخبة ًوبيذ؛ لزا اص کليِ ػالقوٌذاى ثب ضشايط ريل دػَت ثفِ ػفوفل

زَڵێه مصٌڤ يَکًي کٍمپًتص زَتًاوێ پطٌگصام لُ سُش

لذهْبي ّش زٌذ وَزىي دس ايي ساُ ثشداسين/.

هی آيذ ،دس صَست توبيل ثِ کبًذيذاتَسي ،جْت ثجت ًبم ثِ دفتش اًجوي هشاجؼِ فشهبيٌذ:

ذٍی زابمُشظێىێت ،ئُمه بٍ ذٍم لُ مێطکمسا جێگای
ئُضراڵم جیا کصزييَتُيَ لُ غیىگُ .بُم جٍشَ کُ
ِێڵێکم کێطايَ لُ وێًان ئُضراڵ لُم اليَ ي

سي  20سبل توبم ثبضذ 3.ػضَ ّيئت هذيشُ اًجوي ديگش ي ًجبضذ.

ئُضراڵساوی لُياليَ ،کُ ئُضراڵ پُیًَوس زَزات بُ

ػالقوٌذاى ٍ ٍاجذيي ضشايط هی تَاًٌذ جْت ثجت ًبم تب تبسيخ ،52/2/25سٍصّبي ضٌجِ تفب

ئُضراڵساویُيَ .يابعاوم ُِش کُؼ کُ يابکات ُِمیطُ

دٍضٌجِ اص سبػت  10الی  12صجح ٍ سٍصّب ي سِ ضٌجِ تب پٌج ضٌجِ اص سبػت  16الی  12ثِ دفتش

ئُضراڵی زَستی ُِڵ زَگصێت تا گُیطته بُ

اطالػبت ثيطتش ثب ضوبسُ تلعي  02366452105توبس حبصل فشهبييذ.

آسي هشيَاى ّورسرٌربى دس

سبس يسط دارسيران يك ،از فضااي

”داضتن داضتن ضِست ًييِ ،ديشم ديشم ضِستِ!!“

سُباشَت بُ غیىگُ پاشاسته کێطُ ظٌشَ ،بُاڵم وابێ

ثِ اطالع کليِ اػضبي اًجوي سجض چيب هشيَاى هی سسبًذ ،ايي اًجوي دس ًظش داسد ،هجفوفغ

اًجوي سجض چيب ٍاقغ دس جٌت هيذاى هيذاى هيَ ٍ تشُ ثبس هشاجؼِ فشهبيٌذ .جفْفت کسفت

ضذُ پيطتبصًذ!؟ ”اًَس سٍضي“

صًذگي.......

ئێمُ ي غیىگُ ي ئُضراڵ

 .....حرف زيادٌ؛از تابلًي زيباي
پارك َ 11كتاري ! گرفتٍ تا فضااي

وررِ دس صيررش يرره ػررمررف

زَذاتُ زَشێ يا زَگُیىێ کُ غیىگُی ئێمُ

 -1داساي حذاقل ضص هبُ سبثقِ ػضَيت فؼبل دس اًجوي سجض چيب ثبضذ -2 .داساي حذاقفل

طلجی ،تب کی دس ايي ضْش ًعشيي

وايچُی مُشیًان

سالهت“

آدسع  :هشيَاى  -خٌت هيذاى هيَُ ٍ سشُ ثبس  -سلفىغ 57835035780 :

Kurdî - Farsî

سَاساى است سيب ٍ هٌفعفؼفت

”
پاشێعی لُ گًوسَکاوی
غیىگُ

هب خَضجختين!! ......

ٍيژُ ًبهِي ” ضْشًطيٌی ٍ

زيب دس ٍيشايؾ هغبلت سبآًدب ثِ اكل هغلت خذؿِ ٍاسد ًـَدآصاد اػز.
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سايگبى

ئُضراڵساوی.

”زٌستی ئێًَ ي غیىگُ“

هؼضالر ؿْش ٍ ؿْشًـيٌي ٍ ًيض آهرَصؽ لرذهرْربي
صيشثٌبيي دس هشضلِي گزاس اص صًذگي سٍػشربيري ثرِ

کٍمُاڵیُتی ي فُشُِوگی ي ئابًيشیُکاوی ظیاتص زَبه .ئُم

بُ مسافص ي ”کاتی“ زَظاوێت!ُِ .ش ضًێىێکی ذصاپ بًي،

مُشیًاوُی ذٍمان یُک لُي بُ واي ضاشاوُیُ کُ ظٌش بًيوی

چاک بًيوُيَی وییُ! .بٍ ئُبێ سیمای ئُمطٌی مُشیًان

حُضیمُت ي بُشباڵي بًيوی شييبُشی ،قاشچکاوُیُ ي وُک

شاست ِايضێًَی ضاش ي وايچُکاوی ياڵتی ئُفغاوستان

ُِش لُ شَيتێکی ئاسایی ي یاسایی زا پُشَ ي گُضُی

بێت ،کُ  30ساڵُ تًيضی ضُضی واي ذٍییُ؟!! .بُضاستی

فبيررل ؿرروبسُ آيٌررذُ ٍيررظُ ًبهررِ زيررب:

وُسُوسييَ ،بُڵکًي ئُي وُذتُ پێىاسُ ضاشستاویُتُی کُ

مُشیًان کُی ئُبێت بُ ضاش؟ چٍن ئُبێت بُ ضاش؟ کێ

هيثبؿرذ.

 30ساڵ پێص ئیستا بٍ ذٍی پێکُيَی وابًي ،لُ بُش

ئُیکات بُ ضاش؟ ئُڵبُتُ يَک ئُظاوه ئايایی ”چىاشَ“ش بُ

ِێصضی تاتاشیی الیی ي گًوس وطیه ذٍی وُگصت ي ،يَک

ضاش وايی لێ ئُبصێت!! زیاشَ مُبُست لُ ضاش ،غیاوی

بُفصَکُی پاش تًيايَ ي ضاشیُکان بًين بُ کُمیىُی غێص

مٍزێطوی ضاشی ي ضاشستاویُتی ئُمصٌغیُ .بُ ُِش حاڵێک؛

”سبلگشد ا ًجوي سجض چيب”

لزا اص ػاللوٌذاى خَاّـوٌذين وِ همبالر ٍ
ًظشار خَد سا دس ايي صهيٌِ ثِ دفشش ًرـشيِ

اسػبل ًوبيٌذ.

ستُمی ظٌشیىُ .گُلٍ؛ ئُم باشييزٌذُی ئیستای مُشیًان

ئێمُ ُِش واًِمێس ي بێ ِیًا وابیه .بُاڵم يَک ضاعیص

شاستیُکی حاضا ُِڵ وُگصَ ي ِیچی پێ واکصێت .سُشوج

يتُوی“:ئاذًم ئُي شٌغَ کُی بێت؟!!“.
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گشدش ػلوی -آهَصضی
دس سٍص دٍؿٌجِ هرَسظ  89/6/2داًرؾ آهرَصاى
دثيشػشبى اهبم خويٌي ؿْشػشربى ػرشٍآثربد دس
اسدٍيي سفشيطي –آهَصؿي ثِ هملذ للرِ اهربم
ؿشوز ًوَدًذ .داًؾ آهَصاى دبيِ ّبي دٍم ٍ
ػَم دثيشػشبى ثِ ّوشاُ اػىٌذس ساهيٌي هؼربٍى ،
ػذًبى داػشَاس دثيش خغشافيب ٍ آلبي هطوذ ًبخي
وبًي ػبًبًي هذيش ػبهل اًدوي ػجض زيب اثشذا اص
هؼدذ ػَس ( هضگِ ٍسِ ػٍَس) ثبصديذ ًورَدًرذ ٍ
سَضيطبسي دس ثبسُ ػبثمِ سبسيخي ايري هرىربى
سَػظ آلبي وبًي ػبًبًي اسائِ گرشديرذ .ػرذرغ
ّوگي ثِ ثبالي للِ كؼَد ًوَدًذ ٍ ّوسٌيي دس
ثبالي للِ دس هَسد هطيظ صيؼرز هرٌرغرمرِ ٍ
هؼضالر صسيجبسثطث ّبيي كَسر گرشفرز .دس
دبيبى داًؾ آهَصاى ثِ گشدؿگبُ ثيلرَ سفرشرِ ٍ
الذام ثِ دبوؼبصي هطيظ گشدؿگبُ ًوَدًذ.

کويتِ حوبيت اص حيَاًبت فؼبل ضذ

ضْشًٍذاى هسئَل

دس ّفشِ گزؿشِ وويشِ ضوبيز اص ضيَاًبر اًدوي
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جۆالنه

چیصٌک بٍ مىسااڵن.......

ػجض زيب فؼبل ؿذ.دسخلؼِ اي وِ دس دفشش زيب ثرب

اص آًدب وِ ثيؾ اص يه هبُ اػز سخن سيضي هربّريربى

ضضَس اػضبي ّيئز هذيشُ ثشگرضاس گرشديرذ.ثرب

صسيجبسآغبص ؿذُ اػز ٍ فلل ؿىبس هوٌَع اػرز ،اهرب

سَخِ ثِ هـىالسي زَى ؿىبس غيش هردربص ،آصاس

هشبػفبًِ سؼذاد اًذوي اص هبّيگيشاى ثذٍى هدَص الرذام

ٍاريز ضيَاًبرّ ،وسٌيي ضوبيز ٍ خلَگريرشي

ثِ كيذ هبّي ّبي سبالة هي ًوبيٌذ.اخيشا ٌّگبهي ورِ

شٌغێک لُ شٌغان؛ قُلُ شَضێک لُ سهُش زاشێهک لهُي

اص ؿىبس ضيَاًبر ٍ دشًذگبى ثَهي ٍ غيش ثَهي ٍ

دٍ ًفش اص ايي كيبداى ،هبّيربى دربًرضدُ سرب ثريرؼرز

کًێستاوُ ،کًالوُیُکی بٍ ذٍی ي بێچًَکاوی ساظ کصزبًي.

ديگيشي ايي هؼبيل وويشِ اي سخللي ثب اػضربي

ويلَگشهي خَد سا ثِ هغبصّب ػشضِ ًوَدُ ثَدًذ زرٌرذ

هشخلق ٍ ػاللوٌذ سـىيل ؿذ.

لُ وعیک ئُي زاشَ ،ماشێک ببًَ مڵٍظمی قُلُ شَضُکهُ ي

اشک چشواًن گلْا رٍ خیس هی

ًفش اص ّوـْشيبى هشَخِ هي ؿًَذ وِ ايي هبّيبى ٌّرَص

ُِمًي جاشێ کُ جًيچکُی لُ ِێلکُ ئُِاتىهُ زَش ،بهُ

کردم .اگِ خَرشید بَدم ،بِ گلْا سالم

زاشَکُزا سُش ئُکُيت ي ،بُچکُ قُلُکاوی ئُذًاشز .قُلُ

ئُم زویا چُوسَ جًاوُ

هی کردم ،با ًَر ٍ گرهاین ،دًیا رٍ زیبا

ظَشز ي سًيش ي ئُلًاوُ،

ُِش چی قسُی لُ گُڵ ماشَکُش ئُکصز ي لێی ئُپاضایُيَ

هی کردم .بِ قطرُ ّای باراى هی تابیدم

بٍ مىسااڵن ُِش يایُ

ي ئامٍغگاشی ئُکصز ،کُڵکی وُبًي .بُ واچاش پُوای بصزَ بُش

تا رًگیي کوَى ّفت رًگ سالم کٌد

زویای ئاضتی ي سُمایُ،

چُقُڵ ،کُ یُکێ لُ زٌستُکاوی بًي .زايای لێهکهصز بهُ

بِ دًیا .اگِ گل بَدم هیسباى شبٌن هی

ِايبیصی ،لُ زَست ئُي شظگاشی بکات.

بُ گٍشاوی یُک ئُگصیه

شدم .اگِ درخت ٍ سبسُ بَدم،

ئاگازاشی یُکتصیه،

قُل گًتی :ئُمُيێت کاتێ ماشَکُ ذُيتًيَ بُ زَوهسييک

پارچِ ای سبس هی شدم ،با رسیدى بْار

ذُمُکاوی غیاومان

لباس دًیا هی شدم .حاال کِ ًِ ابر ٍ ًِ

ُِمًيی ئُزَیه بُ بازان،

سخن سيضي ًىشدُ اًذ ثٌبثشايي ثال فبكلرِ هربّريربى سا

کَدکبى هسئَليت پزيش
دس يه ضشوز صيؼز هطيغي دس ّفشِ گزؿرشرِ

خشيذاسي هي وٌٌذ ٍ ػشيؼب آًْب سا ثِ صسيجبس هرٌرشرمرل
ًوَدُ ٍ دس آة سّب هي ًوبيٌذ.

وويشِ وَدوبى اًدوي ػجض زيب الذام ثِ درخرؾ
ويؼِ ّبي صثبلِ ٍ ثشٍؿَس دس هيبى  26هرذسػرِ

سشضوبسي پشًذگبى ٍ پستبًذاساى

”ماش ي قااڵي“

شَضکُ وُی ئُتًاوی ماڵ ي مايای ذٍی بُ جێ بّێڵهێهت.

“دس چطون صيجبست گل“
اگِ ابر بَدم ّویشِ گریِ هی کردم ،با

زویا جًاوُ

اًس ثب حيَاًبت

ػغص ؿْش ًوَدًذ .ايي ضشوز ثب سَخِ ثِ ايرٌرىرِ

دس ّفشِ گزؿشِ دس اثش ضبدثِ اي ،يره لرالدُ

اوثش اسدٍّبي داًؾ آهَصي دس ًيورِ اٍل هربُ

دس هيذاى ثبٍُ سُ ؿي ثب يه هبؿيي ديىربى

خبسي ثشگضاس هي ؿَد ثب ّذف ديـگيشي اص آلَدُ

ثشخَسد ًوَد ٍ صخوي ؿذ ٍ دس يره ضرشورز

وشدى گشدؿگبّْب اًدبم گشفز .ؿبيبى روش اػز

دشًذگبى ٍ دؼشبًذاساى ايي اػشبى خجش داد.

اًؼبًي ايي ػه سَػظ آلبي ػيَاى ساػشري ثرِ

ايي ضشوز ثب اػشمجبل هؼلويي ٍ داًؾ آهرَصاى

خيشاهلل هشادي گفز :اػشبى وشدػشبى ثب داؿشي هطيظ عجيؼي

چايَکاوی زَش بێىم ي کًێصی بکُم.

ايي هذاسع سٍثشٍ ؿذ.

هٌطلش ثِ فشد ،داساي خلَُّب ٍ هٌبظش ثىشي اػز وِ ثؼيبسي

چُقُڵ گًتی :ئُمُ شێگایُکی غیصاوُ وییُ .لُيَ ئهُچهێ

خَرشید ٍ ًِ سبسُ ام ٍ ًِ گل،

ػبصد .عجيؼز هشٌَع ،وَُ ّبي هشسفغ ،سٍدخبًِ ّبي خشٍؿبى

سُشکُيتًي وُبیت ي گیاوت لُ زَست بسَی .مه شێهگهُ

بُ زڵرٍضی کاش ئُکُیه

دٍػشذاس هطيظ صيؼشن ،در چشون

بٍ زياشٌغمان ُِيڵ ئُزَیه،

زیباست گل .ایي ّدیِ خدا رٍ با دل ٍ

چًن ئُمُ ئاماوجماوُ

قُلُ شَش گُتی :مه ئامازَم بُ گًێی زٌستهی غیهصی

با جاى ،سالن ًگِ هی دارم برای

زياشٌغمان ِی ذٍمان

ذٍم بکُم.

آیٌدگاى.

ػ

دسهبًگبُ داهذضؿىي هٌشمل ٍسطز دسهبى ٍ هذاٍا
لشاسگشفز ّن اوٌَى ًيض ايي ػ

ًضد ًبهرجرشدُ

سطز هشالجز اػز.

استبى کشدستبى
هذيش ول هطيظ صيؼز اػشبى وشدػشبى ،ثب ثيبى اّويز ضفظ
هطيظ ٍضؾ ٍ سبثيش آى دس صيجبيي هٌغمِ اص ػشؿوبسي

اص آًْب ،زـوبى ّش ثيٌٌذُ اي سا خيشُ ٍ هدزٍة خَد هي

پبکسبصي صيبستگبُ ٍگشدضگبُ ”اصحبة“
سفشيطگبُ ٍصيبسسگبُ هـَْس ثِ اكطبة دس ًضديىري

ٍ دَؿؾ خٌگلي اًجَُ دس اهشذاد سؿشِ وَُ صاگشٍع ،ثِ ايي
هٌغمِ زـن اًذاص ثؼيبس ثي ثذيل ثخـيذُ ٍ هَخت سٌَع

سٍص جْبًی َّاي پبک

سٍػشبي ًي دس داهي هيشاخي يىي اص هىربًرْربي

دس سٍص خْبًي َّاي دبن هشاػوي ثِ ّويي

صيجب ٍ ديذًي ؿْش هشيَاى اػز وِ ثيـشش اٍلبر ثِ

هٌبػجز دس هذسػِ ساٌّوبيي سَضيذ للؼِ خي

ٍيظُ دس فلل ثْبس دس سٍصّبي خوؼرِ درزيرشاي

ثشگضاس ؿذ  .دس ايي هشاػن داًؾ آهَصاى ثِ

گشدؿگشاى صيبدي اػز  .اهب آًسِ ايي صيجبيي سا

سبالة فللي زبسًلي ٍ َّساة ػلي ٍسدي لشٍُ ؛ صيؼشگبّْبي

دٍ زٌذاى هي وٌذ الذام ثؼيبس صيجبي زٌذ خَاى

هْن اػشبى ّؼشٌذٍ .ي ثب ثيبى ايٌىِ وبسؿٌبػبى هطيظ صيؼز

ّوشاُ هذيشهذسػِ آلبي اوشم دشسَي،آلبي
هطوذ هله ًيب دثيش ٌّش ٍ آلبي لموبى سضبيي
دثيش ادثيبر الذام ثِ خوغ آٍسي صثبلِ ّبي
هطيظ سٍػشب ًوَدًذ .داًؾ آهَصاى ثِ سشسيت
صيش ثِ  7گشٍُ ً 8فشُ سمؼين ؿذًذ :گشٍُ اٍل:

اّل سٍػشبي ًي اػز وِ دغ اص سشن سفشيطگربُ

هذسػِ سب هشوض ثْذاؿز سٍػشب سا ثش ػْذُ
داؿشٌذ .گشٍُ ػَم  :هؼئَل خوغ وشدى صثبلِ اص
هذسػِ سب دثيشػشبى سا ثشػْذُ داؿشٌذ .گشٍُ

هشادي دس اداهِ گفز:سبالة ثيي الوللي صس◄جبس ،ػذ ؿْيذ
وبظوي ػمض ،ػذ ٍضذر ػٌٌذج ،ػذ گبٍؿبى وبهيبساى،

اػشبى؛  120سب  190گًَِ دشًذُ ؿبهل ”اسدوْب ،خَسىب ،وبوبيي

چاشَیُکت ویطان ئُزَمُِ ،م ذٍت ي بُچکُکاوت شظگاش
ئُبهُِ ،م ماشَکُش بُ کًضته ئُزَی.

چُقُڵ گًتی :شێگُ چاشَی باش ئُيَیُ کُ؛ لُ کاتی ُِڵ
فطیه بُ ئاسماوسا سُیصی بان ي حُيضُی ذُڵکی ئايایی

اص ػَي هشدم ،الذام ثِ دبوؼبصي صثبلِ ّبي هطل

ػش ػيبُ  ،دشػشَي دسيبيي ،ضَاكيل خبوؼششي -اسغَاًي ٍ

بکُی .پاشچُ ،یا جل ي بُشگێکی جهًان ي پهط بهایهُخ

ػفيذ ،زٌگش هؼوَلي ،غبصّب ،فالهيٌگَ ،ػمبة هبّي گيش ٍ

فَق هي ًوبيٌذ.

ػمبة عاليي“سا ؿٌبػبيي ٍ ػشؿوبسي وشدُ اًذ ،گفز:

ببیىیتُيَ ي بیطفێىی .ئُي کات بُ ِێمىی ي لُسُشذهٍ ،بهُ

دشًذگبًي زَى؛ هيؾ هشؽ ،وشوغ هؼشي ،ػمبة عاليي،

هطيظ اعشاف هذسػِ ٍ داخل هذسػِ سا سوييض
وشدًذ .گشٍُ دٍم :هؼئَل خوغ وشدى خيبثبى

صيؼز ٍ خبًَسي خزاة آى ؿذُ اػز.

چُقُڵ گًتی :ذٍت چ شێگُ چاشَیُکت زٌظیًَتُيَ؟

ثب ص ّن پبکسبصي صسيجبس
دس ايبم ّفشِ ػالهز دس زٌذيي ًَثز اص ػرَي

ػمبة دؿشي ،اًَاع ؿبّيي ّب ،له له ػفيذ ٍ وجه اص
گًَِّب هْن دشًذگبى ثَهي ايي هٌغمِ ثِ ضؼبة هي آيٌذ.
هذيش ول هطيظ صيؼز اػشبى وشدػشبى؛ ؿبَّ ٍ وَػبالى

افشاد ٍ ًْبدّبي هخشلف الذام ثِ دبوؼبصي ثلَاس ٍ

هشيَاى ،ػجذالشصاق ػمض ،ثذس ٍ دشيـبى لشٍُ ٍ ثيدبس سا خضٍ

جٍشێک بفطیت کُ لُ چاي ذُڵکی ئايایی گًم وُبیت .کاتێ
گُیطتیتُ وعیک ماشَکُ ،پاشچُکُ بّايێػَ بُ سهُشیهسا.
ذُڵکی ئايایی ِێصش زَبُوُ سُش ماش ي زَیکهًغن ،ئهُي
کات پاشچُ ي بُشگُکُیان ئُبُوُيَ.
بُم جٍشَ قُلُ شَش؛ بُ جێ بُ جێ کصزوی ئُي شێگُچاشَ،

زْبسم :هؼئَل خوغ وشدى صثبلِ خيبثبى اعشاف

هطَعِ گشدؿگشي صسيجبس ؿذُ اػز دس ّرفرشرِ

هٌبعك ضفبظز ؿذُ ًبم ثشد ٍ گفز دس ايي هٌبعك؛ 117

هؼدذ سٍػشب سا ثشػْذُ گشفشٌذ .گشٍُ دٌدن:

گزؿشِ ًيض اداسار ضفبظز هرطريرظ صيؼرز ٍ

گًَِ دشًذُ  23،گًَِ دؼشبًذاس 17 ،گًَِ خضًذُ ٍ  240گًَِ

ُِم ماشَکُی لُ واي بصز ي ،ذٍی ي بێچًَکاوی شظگهاشیهان

هؼئَل خوغ وشدى صثبلِ اص هشوض ثْذاؿز سب

خوؼيز ّالل اضوش ؿْشػشبى هشيَاى دس الذاهري

گيبّي ؿٌبػبيي ؿذُ اػز ٍ ول ٍ ثض ٍضـي ،لَذ ٍ هيؾ

بًيُِ ،م تێگُیطت کُ بُ غیصی ي لهێهعاوهی زَکهصێهت

ًبًَا سا ثش ػْشُ داؿشٌذ .گشٍُ ؿـن  :وَزِ ّبي

هـششن الذام ثِ دبوؼبصي هؼيش فَق ٍ ّوسٌريري

گَسوي ،ػ

ثلَاس هٌشْي ثِ ػِ ساّي ًيً ،وَدًذ.

دؼشبًذاساى هٌغمِ ضفبظز ؿذُ اػشبى وشدػشبى ثِ ضؼبة هي

اعشاف هذسػِ سا دبن ػبصي وشدًذ .گشٍُ
ّفشن  :هؼئَل سويض وشدى خيبثبى اكلي سٍػشب سا
ثشػْذُ داؿشٌذ.

اسهٌي ،گشثِ ػيبُ گَؽ ،خشع لَُْ اي ،ؿغبل ،سٍثبُ  ،وفشبس،

آيٌذ.

آثي ،خفبؽ ٍ اًَاع ػٌدبثْب اص هْوششيي

گصفتُکاوی چاشَسُش بکات/.
”کلیلُ ي زَمىُ“
يَشگێصان :ئُمیه عُظیعی

شرارُ فاطوی(باراى) سال اٍل راٌّوایی

”ضیالن گُیالوی“
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سَاساى است سيب ٍ هٌعؼت طلجی ،تب کی دس ايي ضْش ًعشيي ضذُ پيطتبصًذ!؟

”شَييف مُحمًيزپًيش“

» «

«
‹
»

3

تظااَر)
»
»

«

اًَس سٍؿي

ؿْش ٍ ؿرْشًٍذ دٍ ولوررِ اي ّرؼشٌذ ورِ

هؼئَليز هي وٌٌذ ٍ آى سا خبًِ ي دٍم خرَد

ؿْشًٍذ وؼي اػز وِ ضمَق فشدي ٍ خوؼي خَد

سٍصاًِ ثبسّب اص سػبًِ ّب ٍ هغجَػبر دس ثربسُ ي

هي د ا ًٌذ  .دس فؼبليز ّبي ػيبػي  ،اخشوربػي ٍ

س ا هي ؿٌبػذ  .اص ضمَق هؼيٌي ثشخَسداس اػرز .

آى ّب زيضّبيي هي ؿٌَين يب هري خرَاًريرن .

فشٌّگي هـبسوشي زـوگيش داسًررذ  ٍ.ثرِ سؼجيرش

اٍ هي داًذ وِ فشد ديگشي ّن ٍخَد داسد ،ضفرظ

ّررش وررذام اص هررب دس رّرري خررَد سؼشيررف ٍ

كبضت ًظشي هبًٌذ ّيشش ،ؿْ شٍذ ً و

ٍ دفرربع اص ضمررَق اٍ يؼررٌي دفرربع اص ضمرررَق

سلَيشي اص ايي دٍ ٍاطُ داسيرن  .هب ؿربيذ ؿرْش

وِ ٍاخرذ فرضيلز ّربي هرذًي ثبؿررذ  .درغ

خَدؽ  .ايي ؿْشًٍذ ثب ضضَس آگبّبًِ ي خَد ثرِ

سا هىبًي دش خوؼيز ثب وَزرِ ٍ خيبثربى ّربي

ؿْشًٍذاى فبضل،آگبُ ٍ ريطك ورؼبًي ّرؼشٌذ

ؿىلي اص اؿىبل دس سذاسن ٍسٌظين لبًَى ؿرشوز

ؿلَؽ ٍ آدبسسوبى ّبي س يبيي ثب صيجبيي ّبيري

وِ اص ضبلز سػيشي ٍ ديشٍي كشف خبسج ؿرذُ

ظ ين ل ًبَى
ي و ِخ َد د س سْيِ ٍ س ٌ
هيخ يَذ ٍ و ؼب ً

فشيجٌذُ ثذاًين وِ اًؼبى ّربيي خَؿرجخز دس

ٍ ثلَؽ فىشي ٍ فشديشـبى دزيشفشِ ؿذُ اػرز ٍ

دخبلز داؿشِ ثبؿٌذ ًِ سٌْب خَد هغيغ آًٌرذ ثلىرِ

آى صًذگي هي وٌٌرذ  .يب ؿرْش سا خربيي هري

ثِ س ي ٍ ًظشؿربى اّويرز دادُ هرري ؿررَد .

اخشاي آى سا ًيض اهشي ضشٍسي هي داًرٌرذ  .ثٌبثرش

دٌذاسين وِ ًْبدّب ٍ صيشػبخز ّربي صًذگرري

زٌيي ؿْشًٍذاًي ثب آگبّي اص ضمرَق فغرشي ٍ

ايي ؿْش خَة سا ؿْشًٍذاى خَة ثِ ٍخرَد هري

هررذسى دسآى ٍخرررَد داسد  .ؿررْشًٍذ سا ًيررض

راسي خَد ٍ ديگشاى ّشگرض ثرِ خربعش هٌفؼرز

آٍسًذ ٍ ثرشاي داؿرشي ؿرْشًٍذاًي خرَة ثبيرذ

فشدي هشوذى ،لبًًَوٌذ ٍ هٌلف هي داًين ورِ

ؿخلي ضمَق ديگشاى ٍ هٌبفغ ػوَهي سا هَسد

ػيؼشن هذيشيشي غيش هشوشوض داؿشِ ثبؿين ٍ ضرضَس

دس ؿْش صًذگي هي وٌذ ٍ دس ضفظ ثْذاؿرز ٍ

سؼذي لشاس ًوي دٌّرذ  .آسي فمظ ؿرْشًٍذاًي

دش سً

هشدم دس ػشكِ ّبي اخشوربػي ٍ ػيبػري

ًظبفز وَزِ ،هطلِ ،خيبثبى ٍؿْش خرَد سرالؽ

ثب ايي اٍكبف ٍ اخالق ٍاال هي سَاًٌذ ؿرْشي سا

هيضاى آگبّي آًبى سا افضايؾ هي دّذ ٍ خرَد سا

هي وٌذ ٍ ضمَق ديگرشاى ٍ لرَاًيي هرذًي ٍ

ثب آى ٍيظگي ّربي هثجرز ،س يربيي ٍ آسهبًري

دس ثشاثش ػشًَؿز خَد  ،ؿْش ٍ اخشوبػؾ هرؼئَل

همشسار ساًٌذگي سا ثرِ خَثري سػبيرز هري

ثؼبصًذ ٍ ايي ؿْشًٍذاى دس دشٍػِ اي ثلٌذ هذر

هي داًذ ثذيْي اػز ؿْشي ثب زٌيري ؿرْشًٍذاًي

وٌذ  .ثلِ ايي ثشداؿرز ّرب دس ثربسُ ي ؿرْش ٍ

دغ اص سيـِ وي ؿذى فمش ٍ ثي ػَادي ٍ ثربال

آػيت ّبي اخشوبػيؾ وبّؾ هي يبثرذ ٍ ػرضر،

ؿْشًٍذي كطيص اػرز.

ثشدى داًؾ ػوَهي ٍ ثب ضضَس دس ػبصهبى ّربي

ضشهز ٍ وشاهز اًؼبًي افشادؽ ضفظ هري ؿرَد .

هشدم ًْبد ٍ سرـىل ّربي كرٌفي ٍ ثرب سوشيري

«

»

اهب ًظشيِ دشداصاى ػالٍُ ثش ايي سَكيفبر ؿْش سا

هـبسوز ثِ آى دسخِ اص آگبّي ٍ فضيلز هري

اهب هشنػفبًِ هـىالر ثي ؿوبس ؿْش دُ ّب ّضاس ًفشي

هىبًي هي داًٌذ وِ هشدهبًؾ ثِ دليل خوؼيرز

سػٌذ وِ زٌيي ؿْش هشوذًي سا ثؼربصًرذ  .آى ّرب

هشيَاى ،ؿلَغي خيبثبى ّبي ًربهٌظن ٍ دشغَغربي

صيبد ثٌب ثِ الشضبي ؿشايظ ٍ ثشاي زگًَِ ثب ّرن

ثشاي داؿشي ضغ هؼئَليز ٍ هرـبسوز درزيشي

آى ّوسٌبى دبثش خبػز ٍ افرشاد ػرَدخَيي ورِ

 ،ػشف ٍ لربًَى

ثبيذ اص عشيرك ًْبدّربي هرذًي ،سػربًِ ّرب ٍ

ثَيي اص فشٌّ

ًجشدُ اًذ ّوسٌبى ػَاس ثش اػرت

ًَؿشِ ٍ ًبًَؿرشِ اي سا ثرشاي خرَد سؼييري ٍ

هغجَػبر آهرَصؽ ّربي الصم سا ثجيٌٌرذ ٍ ثرِ

سيب ٍ هٌفؼز علجي خَد ديـشبص ايي ؿْش ًفشيي ؿذُ

سؼشيف وشدُ اًذ ٍ سٍاثظ اًؼبًي ٍ اخشوبػيرـبى

آگبّي ٍ ػَاد الصم دػز سػي ديرذا وٌٌرذ سرب

ّؼشٌذ  .خيبثبى ّبي ًبهٌظن ٍ دشسشافيه ّوسٌربى

سا ثش اػبع آى سٌظين هي وٌٌرذ  .آى ّب اٍليري

ثشَاًٌذ اداسُ ي خبهؼرِ ي خرَد سا ثرِ ػْرذُ

هولَ اص هبؿيٌْبي سًگبسًگي اػرز ورِ ثرؼيبسي اص

ؿشط سـىيل ؿْش سا ٍخَد ػشف ٍ لَاًيي سٌظين

ثگيش ًذ .

ساًٌذگبًؾ ووششيي سَخْي ثِ همشسار ساًٌذگري

صيؼشي ٍ ثِ هشٍس صهبى فشٌّ

ًذ ا س ًذ  .خيل ػظين ثيىبساى ٍ هْبخشاى سٍػشبيي ثرب

وٌٌذُ ي سٍاثظ ثيي افرشاد آى هري داًرٌررذ .
«

»

«

»

اص ًظش اسػرغَ ّرش ؿرْرش ( خبهؼرِي ػ يػب ي

دػز فشٍؿي ٍ ثؼبط ّبي سًگبسًگـبى زْبسساُ ّب

هٌظن )يب asty ًِpolisاص ؿْشًٍذاى دذيرذ

ٍ هيذاى ّبي ؿْش سا ؿرجيِ خيبثربى ّرب ٍ هيبديري

آهذُ ٍ ضمَق ٍ ٍظبيف افشاد ،الـبس ٍ عجمربر

هيآذ ي  .اٍ اػشمبد داسدورِ« دس ثْرششيي خبهؼرِ

وبثل ٍ هضاسؿشيف افغبًؼشبى ورشدُ اًررذ  .ػربخز

هخشلف اخشوبػي سا هـخق وشدُ اػررز .ثرش

ة
ؿْشًٍذ وؼي اػز وِ هبي سَ اذًر ا ًشخب

ٌو ذ ٍ

ٍػبصّبي ثذٍى هدَص ٍ غيش اػرشبًذاسد ّوسٌربى

اػبع ايي لَاًيي افشادي وِ دس ؿرْش صًذگري

اًشخبة ؿَد سب ثش ٍي ضىوشاًي ؿرَد يرب خرَد

دس ضبؿيِ ّبي ؿْش اداهِ داسد ٍ ّضاساى خبًرِ ي

هي وٌٌذ ضمَق،وشاهرز ٍ ضشهرز اًؼبًيرـبى

ضىوشاى ؿَد ٍ ثِ صًذگي ثْشش زرـرن ثررذٍصد .

ولٌگي ٍ ػؼز ثٌيبد ّش سٍصُ دس هؼشم سخشيت ٍ

ضفظ هي ؿَد ٍ خَد ًيض ّير ٍلز ،وشاهرز ٍ

ػشوىبس ٍ سػيز ًؼجز ثِ صًذگي ثْشش خبّلرٌرذ .

ٍ يش ا ًرري ّررؼشٌذ  .صهيرري ّررب ٍ هشاسررغ خرربسج اص

سػيز سَاًبيي دشػؾ سا اص دػز هرري دّر رذ ».

هطذٍدُ ثِ كَسر غيش لربًًَي دسضربل خشيرذ ٍ

ًوي دٌّذ ٍ ثب ؿغل ٍ ديرـِ ٍ يرب ثرب گفشربس ٍ

ػْين ًوَدى افشاد دس اداسُي ا هَ س خ بؼه ِ ي

فشٍؽ هي ثبؿٌذ  .آسي ؿرْش ّوسٌربى دس ّوربى

سفشبسؿبى ّير هضاضوشي ثشاي ديگرشاى ايدربد

خَد ثِ آًبى ؿخليز هي دّذ ٍ اهشي ضشٍسي

هؼيش ًبؿْشي خرَد لرذم ثشهري داسد ٍ فشاٍاًٌرذ

ًوي وٌٌذ .آى ّب فشصًذاًـبى سا سطز آهرَصؽ

اػز ٍ ثذيْي اػز دادى ًمؾّ بيخ ذي ثر ِ

افشادي وِ دس صيش يه ػمف صًذگي هي وٌٌذ يرب

ّبيي خبف لشاس هي دٌّرذ سرب ٍيظگري ّربي

ز دس
هشدم سَاى ثبلمَُي ر اخ شوررعب س ا ث ِ ؼف ي ل

ثِ ّن خبًِ ي خَد ظلرن هري وٌٌرذ ٍ ضمرَق ٍ

ٍاالي اًؼبًي سا داؿشِ ثبؿرٌذ ٍ دس ايري اًجرَُ

هيآ سٍد ٍد س سَػ ؼ ِ ٍ د يـ ش فزرر ه ثؤ ش خ َ ا ّررذ

وشاهز اًؼبًي ّوذيگش سا دبيوبل هي وٌٌرذ يرب دس

خوؼيز  ،ػبلن صًذگي وٌٌذ ٍ ثب سفشربسي ػربلن

ثَد .

ضبل دسٍؽ ٍ خيبًز ثرِ ّورذيگش ّرؼشرٌرذٍ ......

لَاًيٌي وِ دس ساػشبي سؼْيل صًذگي ؿرْشي ٍ
ون وشدى هـىالر هشدم ؿْشًرـيي ثرِ ٍخرَد

ؿنى اًؼبًي ّوـْشيبًـبى سا هَسد سؼرشم لرشاس

فشيبد ٍ دغذغِو ؼب ًي وِ ّ ٌَ ص ا هيذ خَ د ثِ اكالش ا هَ س

دس ضفررظ ضشهررز ٍ ضمررَق خررَد ٍديگررشاى

ئُم بابُتُ زشێػَی ُِیُ....

سَ ا ً

ثىَؿٌذ ٍ ثِ ضمرَق ديگرشاى سدربٍص ًىٌرٌررذ .

ي اػزررر
افشاد ،د س ضب لز ؿ ْش ٍذرر

ؿْشًٍذاى ًؼجز ثِ هطيظ صيؼز خَد اضؼبع

يرر هطررَِ لس ادزشي ا ثبؿ ٌرذ  .زرَى
خَثي ًمؾ ّ ب

ذ ا دُ اًذ ،دس هي بى آًْ وِ غ َ غ ب ٍ
ز ً
ؿْشهبى اس ا صد ػ

ّشج ٍ هشج غشيجبًِ گن ه ي ؿَ د / .
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هب خَضجختين!! ......
سااا ُا از اي يااه باااري ااٍ ايااه لمااٍ ري شااىي
گررٌ؛تًشبلت
عى

ي فًُ

 ٍ ،لمٍ زيباايا
در تًرفُ

بيرتر گرت

...ا ا يوات

ا

تًاسات

تًد براي اين بيااب َر اٍ

متر يافتا .

شُرداري وم

دٌ پ

پً ايه بىا ملاٍ َااي بيتاارٌ از

ي ين بع ي ؛يٍ يظٍ فكر

ىا راٌ

بعض

،ت ا يا ايه ي ان َفتاٍ وبا

دايارٌ اي

اا بياد بررري
اي

ري ً ض

شك بًد  ،حًرديريزٌ بيض
تًشك يرورارو

براست

تًشبلت

است يا اوتسا
يف

يٍ يتًشبلت ياٍ

،دريو است يا بيريوا

ي َ ...ر

ايوً ترري

يَر تاب

ردٌ،ي

فًُ ا

 ،ما

يىا

اسات يااا

ياتيرا َر سايت بٍ واً

ي

گفتٍ براي تًشبلت بًدن باي

عىيرً ديو ت ايوً با ي ح

عا ياك داواٍ

رد ا

اورًر سياٌ ريًان يا يٍ گاز از يك سااياب باا ار ( اا
َر اا باشٍ ) .يا ييط
يتًشبلت

تًوٍ بٍ فرد احا ا

ب ٌ يا ار وظر

تًشا

در اين دارٌ باٍ وظار بىا ٌ

ٍ ر در ر وظو دارٌ ي ه ايواً باا پًسات يگًشات
م

ياستلًاو
ييط ورا

ارد  .داستان يك ريز زو گ
ا

بلاو :رب از تًاش بلى

در ياك

شا تريا ن

وان يبا يفيت در اسر يوت يب ين دردسر يبع َ ياك
ر بيا و ٍ ا

(!)َر

گر فتٍ – ٍ از بتر
ي

ٍ د ت بلاًاد از ش پرتظاا
ادش بٍ تًردوو داشاتا –تا شاير

ي تا ٍ ي ...ا بتٍ ايىُا ربح بٍ اح ا

يتًشاالت
تًشبلت
ي

واا ارٌ  ،د باياا

َميىحااًري احاا ا

فريد ا

تر ايوحرفترفاريد اي ا

،فرس سر تًردبٍ سظ

،ياٍ

اشيه ،دست ا ٍ شا

زد ري تر س ياي تاد ،سري پيادٌ ش
تى ي وا  ،ا

ايىكاٍ ا اريز اياه

دست او از اح ان

ح اب براشًن اياٍ تًشا

ش ٌ ااَرا ه َ اي
پرشً اواا دادٌ َ،
تفريي

وبًد يَار اشايى
يره جًيوا تفاري

ريًان شُر ش ٌ َ ٍ ً ،ا سافا ت ،پار

چی يضُی ”ُِڵیع“ لُ ظاشايَی ُِيشامیسا ،بُ تُلُفًين بکُیهُِ .يَِا بُ زاذُيَ جازَی ئُم

،حاا

َا

گردو

از اشيه با ايه راوى گان ومًوٍ ٍ تاً اً ااٍ 1
ًر

َ با َ

يرارن ياوعا فظاط ًوا ٌ ياٍ پااارك

لت !!! اب پار
بر

تري

ش

ايىظ ر جرش زيبايا

،يارد ٍ بر
ٍ سٍ سا ت وم

،از ا كاواش رفاَ

يتفريي

تًو

از اين تاارذ

ٍ ا بتٍ ا

َ تى باا ن بلًريُااي بُ اشات

ي

اًز ،اساكيت

اي ا ٌ اياه

ت اري تً ،ومياد از حا وررري بع از اوتلاباش شاًراَا

وا ارن  ،كاان

اشيه او اتت ااَرا سا مٍ ،با الاٍ ساًار شا

باٍ

يادا اٍ

تا ر يبا را و ا ا

حااا

وًبت بٍ ىٍ ٍ دياه تًد اً ادا ىا ،ياك ريز پار از
ارش

ت ت بٍ َمرُريان يتاريذ از ادارٌ باا احا ا

ي بً

ش ن

ياران !يك جُو اوكار وار و

در شُر ي يريت شُري شاَ بًدي

ٍ ُمتريىو بيا

اشتدا جًاوُا است ا بتٍ وٍ َماٍ وُاا بلكاٍ ايوُااي
فا ي ا ضاي شًرا َ تى ،ا بتٍ َمٍ جا پارت

اٍ

بازي َا ت

 ،اشااا شُرداري َ ايه َماٍ پا ت تاا
اشكا

دارٌ  ،اٍ
باشااٍ

دارٌ ا ٍ بلي وي تي ،ت ا ىٍ اريشاد

ار شاداش يسرحا ،وتياٍ يك تًاش تاًش يياك

سمت تًوٍ بر يرارد .بع از ررف وُار ي م

،اي يه ُار راٌ  ٍ ،تابارٌ  ...پار ٍ َااي
يجًرياجًربا تاط وًشاتٍ َااي زيباا
يا ا  ...ااب شاُري

ا ،تً ،بٍ حاا مًن َ،ماٍ حا ارًن تًباٍ يكا
ًزش

ش ٌ ،اين يكا

ًزشراٌ زدٌ ي تري َ

از سافر برگارتٍ ،ساً
ابظاش وُر او

ٍ از

ٍ يك جى

َ،مٍ دست يجيب پر َ،ميرٍ َ

تًسعٍ شُري ؛ را راَىماي
ُار راٌ را راَىماي
پرر فت  .ا ا

شاادي در

ايه وظحٍ ضع

،تا ديَفتٍ وب

دار داشتي ،شبرو

يبيمارساتان

پيررفت يتًسعٍ تًشيا

وم

شُرداري
دي برابر

وًشتٍ شا ٌ
رياًان

َميه سار ً اٍ
داروا

شُرداري ري َ پًشو دادوا يياٍ شاُر
فاضاي شااُاري )

باشٍ .ايه ريزَا َ

تاريه ر اه د ً راسايٍ ارتو وا رش ا بتاٍ

شُرداري جاي ت ت پ

بُترٌ بريا

؛ت ا ري شكر اگٍ وب َ اتت ف ي د ًايا
شًراي شُر بًد حاا سع
د ًاي

بياه ا اضاي

ىه جًري م

ىى

پيو ويااد ...تًَيه بٍ َمٍ وارٍ ي ا

اٍ
اٍ

ا

تًد َ ،سًد وبرٌ اگٍ از حا رد دفا وكىٍ باٍ وظار
شريك ايويٍ ٍ سًد بردٌ ،بٍ َر حاا

ومايىا ٌ بلار

از

الیُن بُشپصساوُيَ ،ذُڵکی گًوسوطیهه،

بُ تایبُت اليَکان بٍ غیاوێکی وهًێ لهُ

شياڵُتی ي چُياضُ ي پط چُشمُسُشی ضاش زَيشي پطتی ئُي ئايایُزان .زَضت ي مُظشاکاوی زاویطتىی بىُماڵُیُ” .تُشحی ِازی“ تا ئیستُ لُ
وابه .ئُگُش زاِاتی باش ي پێسايیستی ي ُِڵیعايا ،کُ بُ بٍوُی ظٌش بًيوی ئايی ویً ئايایی بُضێًَ وُچًيَ ي شێگا ي بان ي
ئاسًيزَیی غیان لُ گًوسَکاوسا فُشاِهُم کاویايَکانُِ ،مًي يَشظَکان ،جًان ي شاظايَن؛ کٍاڵوُکاوی زێ تا شازَیُک ضپصظَ .ئُڵبُتُ ئیستا
بصیتیه لُ :ذُظێىُِ ،اشێىُ ،جُماڵ ،ئُحمُي ئايا ،فُشُِوگی غیاوی ذُڵک بُ گطتی باضتص بًيَ ي

شاٍ  ./. 1 0د ر را

،داد يبي اد يجيا بتٍ َا ٍ بيتارٌ َا َميه ىراٍ فاو

ازديا ن اياه َماٍ

ري َاا تااً بيااابًن وعماات ي يواا تى از يااك اارف

پادگان تاا يضاعيت اسافبار زريباار ،از يضاعيت تا ا

شُر باازي !سر ً ٍ ،سرير اي ايب

تًشابلت

يسرير اي ًتًر ًَاي سرسارٌ شاُار بااازي (د اان

يتا

شُرداري اٍ

بازي ) از ر ف د يرٍ ...سرتًوً درد ويار ،بيتاارٌ بتااٍ

يتيابااان ياز َمااٍ ُمااتر جلًگاايري ااا ًران يااتر

يد

ار فتى ج اوبً د ر ي يٍ پ ا

ًاوا

ي
َا  2 0تا  20تا ر يَ ري س يلٍ ا

َ ياي تى ،ا ا تًش ايوُا َ يضعيت ري درك

ىىا

بعض

يٍ بار ار
ُى س

يارا

دايارٌ يبياض

ٍ اگٍ ايوُاا ري َا
با َ

(ا بتٍ بعض

ياسابٍ

باار يردٌ

َاا ) اًار

رس رس ش ٌ بًدي

ٍ تًد َ ،يٍ سًواي ااو باًد

پ ر ري ٍ دست از بازي بروم

داشات باٍ زير بايارين

يرد يبرد تًواٍ .ايى شُر بازي ؛ بتٍ ه سه تً باًد
يٍ اشيه پ ستيك َ و اشت باَا ،بازي ى ايه َماٍ
ا س با ش با ز ي ي ى

فرَىراا

!باا يفيات !ي فيا !!باراش

يراو

گرفتٍ تا تميسي ساح

شاُر ي سافا ت ً اٍ

شُرداري از سااتت يسااز اير اااز در برتا
يجلًگيري وكردن در ًاوع
يسي ورىي
رف
اوب ا

،شما ري وما

ديارار (بٍ َر د يل
ديوا )يا

تا ر ياح ا

شٍ .بٍ شُر ا سفر ىي تاا ا
ىي

ا ٍ ري ًوً َار

ىي جس را اوت يتا ت وما
تًشبلت

ا اٍ

يسي ايا
اا احا ا

بيىيا يجاس
اا واماا
تًشابلت

سُش ذًان ،قُيش فُیصٌظ ،ضێد شَش ،ضاذی کٍن ي زيي وٍّمییُ ،کُ وٍّمی ذًاش بٍ ئاغَڵ

گًوس زڵرٍش ئُکات ي شاکێطی غیهاوهی التُيَن ،کاوی پصچ لًيل ،سايڵی ي ،.......لُ کُڵکی لێ يَش زَگیصێت ي وٍّمی سُشَيَش بٍ

تا فضاي سبس يسط دارسيران ياك ،از فاضاي سابس جىاب

َ يٍ بار ا ا ا ( ع ي ش ن )حاا از احا ا

ٍ

َر سٍ اٌ يٍ بار ً
ياساس

برٍ راٍ ا

رد ٍ ،بُتر ٌ سياسيو وكىيا .

يوتُاا

ا

کاڵ ي باذساشی ي ئاغَڵساشی ،بُ ضهێهًاظی ومًيوُ ئايایُکاوی؛ پیصذعشان ،اليێسان ،گًالن ،ضێاڵوُ ي ....بُشُِمی باخ ي کطتًي کاڵی

ببێتُ حاضیُ وطیىی ضاشَکان ي کٍمُڵێهک

َميااه ظ ا ار وب ا

ىي بيتارٌ شُرداري باي اان لا

زاویطتًاوی ئايایُکان لُ بًياشی کطت ي کێً“َ .وعیک 30ئايایی لُي پطت کێًَزایُ ،کُ بٍ ضُيَش ،يێىجُ ،گًێع ،قٍخ ،سیً ،تصێُِ ،شمێ،

ارتو ت ات

ييط ب تٍ يازدحا جمعيت َ بتٍ َا يَ پ ري ادرَاا

ي ُار گً ،ي يرٌ بررري

گًوسَکان ،ي فێهصکهاشی ي پهُشيَشزَی ظماوی ظَشزضتیُ کٍوُکاوسا بُ ماوای ”پطت کاڵ ي باذساشی ي ئاغَڵساشیُ .گُوم ،جٍ ،وٍک،

چُوس کێً ي کاویايێک ،يَک؛ سًڵتان ئُحمُي ،سُشزا وُِاتًيَ .ظٌشتص ذاوًَکان ُِش بُ وُشیتی

ردو .

ر فتي د ا ت

”کٍماسی“ ،بٍ ذٍی يضُیُکی ئُيیستاییُ ي لُ کاش ي پیطُی ذُڵکی ُِڵیعايا ،ظٌشتص کطت ي

اا ي ب ا ى ً

ار دادٌ بًد يَميرٍ پريشٌ َااي ااايىحًري

ياديه ياجراي رحُاي لتل

کیلًيمتصَُِ ،ش يَِها بهًيغاوهسوهُيَی

بُ وێًَ ”ئُسحاب“ ،ئُي شاستیُ زَسُلمێىێت.

شازَی ذًێىسَياشی لُ ُِڵیعايا ظٌش لُ ذًاشَيَیُ.

يارٍ اياه اي ياه

بٍ َميه َ راضيى بع از وي سا ت در حا يكٍ باٍ لات

شاه .يٍ بار اح ا

ئايایی زَگصێتُيَ يُِ ،مًيی  30تها 40

باًد

دير زدن ري ا

ااردن در حا يكااٍ جُاات اح ا ا

اح ا

قیصتاي کصزوی جازَی کٍماسی ،کُ زَیهان ”ئُحمُيئايا“ ،وعیک  000ساڵ پێص ئێستا ئاسًيزَییمان بٍ زابیه وُکصايَُِ .ش چُوس ئیستُ
ئايَزان بًيَ .ئاسُياشی قُبصستاوێکی لُ مێػیىُ ذًێىسوگُی سُشَتاییمان ُِیُ ،بُاڵم بُ گطتی

حرف زيادٌ ؛از تابلًي زيبااي پاارك  َ 11ك تاري !گرفتاٍ

ىٍ .از رف ديرٍ ار ياروا ا
ف ن تعا اد بريا گ

با ز ي ر ت

پێطیىُی غیان ي ئايَزاوی لُ کٍماسی ،کُ بٍ پێسايیستی پعیطکی وییُ ي تُواوُت بٍ زاي

استراحت

از َم ايٍ َا ٍ يٍ دازٌ و بتا بسرگ
( ن َ فظط براي تكمي

وايَ لُ سُش ئُي ئايایُی شيين وُکصزَيَتُيَ .زَشمان.

ُِڵیعايا،

ذاوُی

تُوسشيستی

ي

ُِتا پُیسا بکُی وان ي ،وُبُی بٍ ذُڵکی ضاش ِاياش! ذٍی وايچُیُکی ظٌش کٍوُ ،لُ کُؼ ضاشايَ وییُ .زَشماوی سُشَتایی زَبێت بطٌیه بٍ پیصذعشان.
”مامٍستا ِێمه“ ُِش بُي پێیُ ،زێ کٍوی ُِڵیعايا ،بُ وێًی ِیچ ضًێىێکی فُشُِوگی ي يَشظضی ي

بێت ،کێ ئامازَیُ ،زێ بُ جێ بّیهڵهێ ي

شٍ ياحا ا
يا

،يٍ جاي ريي يٍ تابلًي

زاذُيَ ِیچ کُسێکی ضاشَظا سُشچايَی ئُي کٍماسی ،بێ چاشَ سُشَ ي بًيتُ زَشزی بێ

ُ وي ت بااترٌ اَ ايه شُر ٍ َ ت حااا شاُرداري

بًد ،تىُا وظحٍ تاريك ت اش شُري يشُر واريى

برگارتٍ

اا فظاط دي

د ب وا بت وفُا

اا ايه اسمً دي

تًد ًن يك

) بار ٍ ،يك از ومادَااي

؛ا ا ا ريز ،پىن تا رٍ از ايه بُتار ا

ببري شُر بازي َ،ر

زَبێ برًلیتُيَ لُ کێً ي تُالن ي بُوسَن ي ویساش

ماوای ”مُضکُ“ لُ ظاشايَی سٍشاویسایُ ،بُاڵم بُ گًوسی ئێمُش يَک ُِمًي ئاياییُکاوی وايچُی

وًێ ي پط زاِات ،ي یاشمُتی زاوهیهان لهُ بلچُسًيش ،مٍڵێىان ،يَشٌ ،ضایُش ي مامًاڵُُِ ،ڵیعايایُ.
کُيتًيوُتُ زَيشييبُشی ُِڵیعاياُِ .ش يَِا ذاوًيبُشَی ُِلیعايا ،گٍضاوکاشیُکی ئُيتٍی بُ

بٍ دس فارار يرد يااد ويً ا

؛وبًد يٍ شُر بازي ،ا ا وٍ ايه ياد اي

ا جر ا ست ُ .ار راٌ بعا ي ( ٍ اتيرا ُار راٌ شا ٌ

يا بتٍ راحب را راَىمايا

بت ٍ ا

ٍ 6س ار ٍ بُ ً ٍو

اگ ير ٌ

ٍ با ي

ئُمه کًشزم ،لُ کًشزستان کُ ِات يَشظی بُِاش

َا ايماه

يتىا ٌ

يريت ي

بُِاشَ ،کاتی کاشَ ،ذٍضُيیستم بٍچی بێم بٍ ضاش؟
ئُگُش مه بێمُ ضاشی ،کێ يَ ئُستٍ بگصێ کاش ي باش؟

ي تا بلً وٍ ي  ...تا تًدتاًن وبيىيا باايرتًن وميارٍ ؛ا اا

و اريا ي ...بابا او اف داشتٍ باشي ،يٍ ورااَ

را ٌ ...بع از ايه َمٍ اوب ا

ارزي ا ا اياه بيتاارٌ

ِێطتًيَ ي شييیان کصزييَتُ مُشیًان .ئُگُش مااڵن زابیه وُکصايَ ي تُویا لُ ِ 3ێڵُيَ ئُتًاویه

يا كاواتو

 ،ىا تاا جاًين

ف ايوًرتر بُ

تك وم تًردي ا ا ارزشرً داشت اين َماٍ باازي

بىُماڵُیُ 55 .بىُماڵُش ئُم گًوسَیان بُ جێ ُِڵیعايا کێطصايَ .بُاڵم تُلُفًين بٍ ُِمًي

بكىٍ .بع از ربياوٍ ،ا ُ بٍ ا ي تً باٍ سامت

عاين

ا ا

َ زدن ديذم بيه ز يه ي سمًن دار پارياز ا
،درست

،تاك يتً

کٍماسی ي 250 ،کُؼ زاویطتًيی ُِیُ ي  55ئُيتٍمان وُبًيَ .لُ ساڵی 1300زا بُشق بٍ

پ ر ي ادر َ حريفمًن وبًدوا ا بتاٍ ا

ىاىا .ياٍ ورااٌ باٍ ساا ت

ىا

سًزٌ ،بترا

ضاشی مُشیًان ي یُکێکُ لُ گًوسَکاوی چُمی مٍڵێىاوُيَ زابیه زَبێت ي تا ئێستا گصفتێکی

بتٍ َاي ريستا گرشت َميرٍ بايرين باًدي تاً ً اٍ

يج ت يتيس بٍ دي پ

ار  ،رمتًن ريز ب وبيىٍ در يٍ اارا بااٍ
تً فيلمُا  ،ى

د

اا ا

ي را و تا ر از ت اش اواا ش ٌ باز َميه

تبرك يتُىيت ي عررش يوُر اوا

وم

سمت ي

يو تا ت ي ل

ب ٍ حا و

تاًي وا ٍ َاا ،ايىااا اٍ
شاا

” واساوسوی غیان ي غیىگُی گًوسی ُِڵیعايا”

بريه تً تًوٍ باازي ااه .بياه تًد اًن باشاٍ

َ

.گااز اشايىً گارفت باٍ

ريًاو

ير ري باٍ

تًشك يرورارو

حا

ريياَا شك ياوعيت پي ا

” غیىگُ پاشێعی لُ گًوسَکاوی وايچُی مُشیًان ” ()15

براي جًين رد ،حاا ايىكٍ فا ي ف ن ضً شاُرٌ زيااد

ربياوٍ ا

داري

تًش داشاته

ش ٌ با ايه َماٍ را ُااي

شُر فرو

او اتت ،داشت دير
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.ك يك شُريو
تري

5

میاجًان ،سًيشَيان ،چاڵُ قًيڵُ ،تُپ ذًاشێع ،بایُذی ظٌشتص ئُزَوُ پاک ي پٍذتُیی ي ،ظبڵُ
سايڵی ي. .......

ماڵی ي ئاغَڵیُکان لُ ئايایی زييش زَکُوُيَ.

گیص ي گصفت بٍ ذٍی ي غیاوی فُشُِوگی ي
ُِڵیعايا ،بُ ذٍضیُيَ لُي گًوساوُیُ کُ ئايی لُ گصفتُ سُشَکیُکاوی ُِڵیعايا ،ذصاپ بًيوی
کٍمُاڵیُتی ضاش پێک بێىێت؟ بٍ ئُبێ لهُ ظٌشَ ي کاویُکاوی لُ يضکُ ساڵُکاویص زا ،ئايیان جازَی کٍماسییُُِ .ش يَِا کُم بًيوی
ئايایُکی يَک ُِڵیعايا 55 ،بىُماڵُ لهُي بًيَ ي تا ئێستا لُ گصفتی کُم ئايی بُ زييش بًيَ .پێسايیستی پعیطکی ،ذًێىسوگُ ،تُلُفًين،
گًوسَ باش بکات ي شيي لُ ضاش وێه ي ببهىهُ ُِش بٍیُ ئايی ذًاشزوُيَی ئايایی بُ ئاساوی وايَوسی فُشُِوگی ،يَشظضی ي.....یُِ .یًازاشیه
زابیه بًيَ ي تُواوُت ئاي بٍ کطت ي کاڵیص بُ بُشپصسان ي کاشبُزَستان ئايضێک لُ گیص ي

بُضێک لُ قُیصاوی ضاش ي ضاشوطیهىهی! ؟

”

”چیا“

./.

ُِڵیعايا ،کُيتًَتُ  40کیلًمتصی ذٍشُِاڵتی

شازَی پێًیست لُ بُش زَست زا بًيَ .ئايَضٌی گصفتُکاوی غیاوی ذُڵکی کٍماسی ي بُ تایبُت
مااڵویص بُ ویً ئاياییسا پصغ ي باڵي وُبًيَتُيَ ي ُِڵیعايا بسَوُيَ.
بُ لًيلُ پٍلیکا ذصايَتُ سُش چُمی بُشزَم
ئايایی .سًيتُمُوی ئايایی بُ وُيت لُگًوسی

”ئیسمایل شَظایی  -سابیص شَظایی“

4
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هب خَضجختين!! ......
سااا ُا از اي يااه باااري ااٍ ايااه لمااٍ ري شااىي
گررٌ؛تًشبلت
عى

ي فًُ

 ٍ ،لمٍ زيباايا
در تًرفُ

بيرتر گرت

...ا ا يوات

ا

تًاسات

تًد براي اين بيااب َر اٍ

متر يافتا .

شُرداري وم

دٌ پ

پً ايه بىا ملاٍ َااي بيتاارٌ از

ي ين بع ي ؛يٍ يظٍ فكر

ىا راٌ

بعض

،ت ا يا ايه ي ان َفتاٍ وبا

دايارٌ اي

اا بياد بررري
اي

ري ً ض

شك بًد  ،حًرديريزٌ بيض
تًشك يرورارو

براست

تًشبلت

است يا اوتسا
يف

يٍ يتًشبلت ياٍ

،دريو است يا بيريوا

ي َ ...ر

ايوً ترري

يَر تاب

ردٌ،ي

فًُ ا

 ،ما

يىا

اسات يااا

ياتيرا َر سايت بٍ واً

ي

گفتٍ براي تًشبلت بًدن باي

عىيرً ديو ت ايوً با ي ح

عا ياك داواٍ

رد ا

اورًر سياٌ ريًان يا يٍ گاز از يك سااياب باا ار ( اا
َر اا باشٍ ) .يا ييط
يتًشبلت

تًوٍ بٍ فرد احا ا

ب ٌ يا ار وظر

تًشا

در اين دارٌ باٍ وظار بىا ٌ

ٍ ر در ر وظو دارٌ ي ه ايواً باا پًسات يگًشات
م

ياستلًاو
ييط ورا

ارد  .داستان يك ريز زو گ
ا

بلاو :رب از تًاش بلى

در ياك

شا تريا ن

وان يبا يفيت در اسر يوت يب ين دردسر يبع َ ياك
ر بيا و ٍ ا

(!)َر

گر فتٍ – ٍ از بتر
ي

ٍ د ت بلاًاد از ش پرتظاا
ادش بٍ تًردوو داشاتا –تا شاير

ي تا ٍ ي ...ا بتٍ ايىُا ربح بٍ اح ا

يتًشاالت
تًشبلت
ي

واا ارٌ  ،د باياا

َميىحااًري احاا ا

فريد ا

تر ايوحرفترفاريد اي ا

،فرس سر تًردبٍ سظ

،ياٍ

اشيه ،دست ا ٍ شا

زد ري تر س ياي تاد ،سري پيادٌ ش
تى ي وا  ،ا

ايىكاٍ ا اريز اياه

دست او از اح ان

ح اب براشًن اياٍ تًشا

ش ٌ ااَرا ه َ اي
پرشً اواا دادٌ َ،
تفريي

وبًد يَار اشايى
يره جًيوا تفاري

ريًان شُر ش ٌ َ ٍ ً ،ا سافا ت ،پار

چی يضُی ”ُِڵیع“ لُ ظاشايَی ُِيشامیسا ،بُ تُلُفًين بکُیهُِ .يَِا بُ زاذُيَ جازَی ئُم

،حاا

َا

گردو

از اشيه با ايه راوى گان ومًوٍ ٍ تاً اً ااٍ 1
ًر

َ با َ

يرارن ياوعا فظاط ًوا ٌ ياٍ پااارك

لت !!! اب پار
بر

تري

ش

ايىظ ر جرش زيبايا

،يارد ٍ بر
ٍ سٍ سا ت وم

،از ا كاواش رفاَ

يتفريي

تًو

از اين تاارذ

ٍ ا بتٍ ا

َ تى باا ن بلًريُااي بُ اشات

ي

اًز ،اساكيت

اي ا ٌ اياه

ت اري تً ،ومياد از حا وررري بع از اوتلاباش شاًراَا

وا ارن  ،كاان

اشيه او اتت ااَرا سا مٍ ،با الاٍ ساًار شا

باٍ

يادا اٍ

تا ر يبا را و ا ا

حااا

وًبت بٍ ىٍ ٍ دياه تًد اً ادا ىا ،ياك ريز پار از
ارش

ت ت بٍ َمرُريان يتاريذ از ادارٌ باا احا ا

ي بً

ش ن

ياران !يك جُو اوكار وار و

در شُر ي يريت شُري شاَ بًدي

ٍ ُمتريىو بيا

اشتدا جًاوُا است ا بتٍ وٍ َماٍ وُاا بلكاٍ ايوُااي
فا ي ا ضاي شًرا َ تى ،ا بتٍ َمٍ جا پارت

اٍ

بازي َا ت

 ،اشااا شُرداري َ ايه َماٍ پا ت تاا
اشكا

دارٌ  ،اٍ
باشااٍ

دارٌ ا ٍ بلي وي تي ،ت ا ىٍ اريشاد

ار شاداش يسرحا ،وتياٍ يك تًاش تاًش يياك

سمت تًوٍ بر يرارد .بع از ررف وُار ي م

،اي يه ُار راٌ  ٍ ،تابارٌ  ...پار ٍ َااي
يجًرياجًربا تاط وًشاتٍ َااي زيباا
يا ا  ...ااب شاُري

ا ،تً ،بٍ حاا مًن َ،ماٍ حا ارًن تًباٍ يكا
ًزش

ش ٌ ،اين يكا

ًزشراٌ زدٌ ي تري َ

از سافر برگارتٍ ،ساً
ابظاش وُر او

ٍ از

ٍ يك جى

َ،مٍ دست يجيب پر َ،ميرٍ َ

تًسعٍ شُري ؛ را راَىماي
ُار راٌ را راَىماي
پرر فت  .ا ا

شاادي در

ايه وظحٍ ضع

،تا ديَفتٍ وب

دار داشتي ،شبرو

يبيمارساتان

پيررفت يتًسعٍ تًشيا

وم

شُرداري
دي برابر

وًشتٍ شا ٌ
رياًان

َميه سار ً اٍ
داروا

شُرداري ري َ پًشو دادوا يياٍ شاُر
فاضاي شااُاري )

باشٍ .ايه ريزَا َ

تاريه ر اه د ً راسايٍ ارتو وا رش ا بتاٍ

شُرداري جاي ت ت پ

بُترٌ بريا

؛ت ا ري شكر اگٍ وب َ اتت ف ي د ًايا
شًراي شُر بًد حاا سع
د ًاي

بياه ا اضاي

ىه جًري م

ىى

پيو ويااد ...تًَيه بٍ َمٍ وارٍ ي ا

اٍ
اٍ

ا

تًد َ ،سًد وبرٌ اگٍ از حا رد دفا وكىٍ باٍ وظار
شريك ايويٍ ٍ سًد بردٌ ،بٍ َر حاا

ومايىا ٌ بلار

از

الیُن بُشپصساوُيَ ،ذُڵکی گًوسوطیهه،

بُ تایبُت اليَکان بٍ غیاوێکی وهًێ لهُ

شياڵُتی ي چُياضُ ي پط چُشمُسُشی ضاش زَيشي پطتی ئُي ئايایُزان .زَضت ي مُظشاکاوی زاویطتىی بىُماڵُیُ” .تُشحی ِازی“ تا ئیستُ لُ
وابه .ئُگُش زاِاتی باش ي پێسايیستی ي ُِڵیعايا ،کُ بُ بٍوُی ظٌش بًيوی ئايی ویً ئايایی بُضێًَ وُچًيَ ي شێگا ي بان ي
ئاسًيزَیی غیان لُ گًوسَکاوسا فُشاِهُم کاویايَکانُِ ،مًي يَشظَکان ،جًان ي شاظايَن؛ کٍاڵوُکاوی زێ تا شازَیُک ضپصظَ .ئُڵبُتُ ئیستا
بصیتیه لُ :ذُظێىُِ ،اشێىُ ،جُماڵ ،ئُحمُي ئايا ،فُشُِوگی غیاوی ذُڵک بُ گطتی باضتص بًيَ ي

شاٍ  ./. 1 0د ر را

،داد يبي اد يجيا بتٍ َا ٍ بيتارٌ َا َميه ىراٍ فاو

ازديا ن اياه َماٍ

ري َاا تااً بيااابًن وعماات ي يواا تى از يااك اارف

پادگان تاا يضاعيت اسافبار زريباار ،از يضاعيت تا ا

شُر باازي !سر ً ٍ ،سرير اي ايب

تًشابلت

يسرير اي ًتًر ًَاي سرسارٌ شاُار بااازي (د اان

يتا

شُرداري اٍ

بازي ) از ر ف د يرٍ ...سرتًوً درد ويار ،بيتاارٌ بتااٍ

يتيابااان ياز َمااٍ ُمااتر جلًگاايري ااا ًران يااتر

يد

ار فتى ج اوبً د ر ي يٍ پ ا

ًاوا

ي
َا  2 0تا  20تا ر يَ ري س يلٍ ا

َ ياي تى ،ا ا تًش ايوُا َ يضعيت ري درك

ىىا

بعض

يٍ بار ار
ُى س

يارا

دايارٌ يبياض

ٍ اگٍ ايوُاا ري َا
با َ

(ا بتٍ بعض

ياسابٍ

باار يردٌ

َاا ) اًار

رس رس ش ٌ بًدي

ٍ تًد َ ،يٍ سًواي ااو باًد

پ ر ري ٍ دست از بازي بروم

داشات باٍ زير بايارين

يرد يبرد تًواٍ .ايى شُر بازي ؛ بتٍ ه سه تً باًد
يٍ اشيه پ ستيك َ و اشت باَا ،بازي ى ايه َماٍ
ا س با ش با ز ي ي ى

فرَىراا

!باا يفيات !ي فيا !!باراش

يراو

گرفتٍ تا تميسي ساح

شاُر ي سافا ت ً اٍ

شُرداري از سااتت يسااز اير اااز در برتا
يجلًگيري وكردن در ًاوع
يسي ورىي
رف
اوب ا

،شما ري وما

ديارار (بٍ َر د يل
ديوا )يا

تا ر ياح ا

شٍ .بٍ شُر ا سفر ىي تاا ا
ىي

ا ٍ ري ًوً َار

ىي جس را اوت يتا ت وما
تًشبلت

ا اٍ

يسي ايا
اا احا ا

بيىيا يجاس
اا واماا
تًشابلت

سُش ذًان ،قُيش فُیصٌظ ،ضێد شَش ،ضاذی کٍن ي زيي وٍّمییُ ،کُ وٍّمی ذًاش بٍ ئاغَڵ

گًوس زڵرٍش ئُکات ي شاکێطی غیهاوهی التُيَن ،کاوی پصچ لًيل ،سايڵی ي ،.......لُ کُڵکی لێ يَش زَگیصێت ي وٍّمی سُشَيَش بٍ

تا فضاي سبس يسط دارسيران ياك ،از فاضاي سابس جىاب

َ يٍ بار ا ا ا ( ع ي ش ن )حاا از احا ا

ٍ

َر سٍ اٌ يٍ بار ً
ياساس

برٍ راٍ ا

رد ٍ ،بُتر ٌ سياسيو وكىيا .

يوتُاا

ا

کاڵ ي باذساشی ي ئاغَڵساشی ،بُ ضهێهًاظی ومًيوُ ئايایُکاوی؛ پیصذعشان ،اليێسان ،گًالن ،ضێاڵوُ ي ....بُشُِمی باخ ي کطتًي کاڵی

ببێتُ حاضیُ وطیىی ضاشَکان ي کٍمُڵێهک

َميااه ظ ا ار وب ا

ىي بيتارٌ شُرداري باي اان لا

زاویطتًاوی ئايایُکان لُ بًياشی کطت ي کێً“َ .وعیک 30ئايایی لُي پطت کێًَزایُ ،کُ بٍ ضُيَش ،يێىجُ ،گًێع ،قٍخ ،سیً ،تصێُِ ،شمێ،

ارتو ت ات

ييط ب تٍ يازدحا جمعيت َ بتٍ َا يَ پ ري ادرَاا

ي ُار گً ،ي يرٌ بررري

گًوسَکان ،ي فێهصکهاشی ي پهُشيَشزَی ظماوی ظَشزضتیُ کٍوُکاوسا بُ ماوای ”پطت کاڵ ي باذساشی ي ئاغَڵساشیُ .گُوم ،جٍ ،وٍک،

چُوس کێً ي کاویايێک ،يَک؛ سًڵتان ئُحمُي ،سُشزا وُِاتًيَ .ظٌشتص ذاوًَکان ُِش بُ وُشیتی

ردو .

ر فتي د ا ت

”کٍماسی“ ،بٍ ذٍی يضُیُکی ئُيیستاییُ ي لُ کاش ي پیطُی ذُڵکی ُِڵیعايا ،ظٌشتص کطت ي

اا ي ب ا ى ً

ار دادٌ بًد يَميرٍ پريشٌ َااي ااايىحًري

ياديه ياجراي رحُاي لتل

کیلًيمتصَُِ ،ش يَِها بهًيغاوهسوهُيَی

بُ وێًَ ”ئُسحاب“ ،ئُي شاستیُ زَسُلمێىێت.

شازَی ذًێىسَياشی لُ ُِڵیعايا ظٌش لُ ذًاشَيَیُ.

يارٍ اياه اي ياه

بٍ َميه َ راضيى بع از وي سا ت در حا يكٍ باٍ لات

شاه .يٍ بار اح ا

ئايایی زَگصێتُيَ يُِ ،مًيی  30تها 40

باًد

دير زدن ري ا

ااردن در حا يكااٍ جُاات اح ا ا

اح ا

قیصتاي کصزوی جازَی کٍماسی ،کُ زَیهان ”ئُحمُيئايا“ ،وعیک  000ساڵ پێص ئێستا ئاسًيزَییمان بٍ زابیه وُکصايَُِ .ش چُوس ئیستُ
ئايَزان بًيَ .ئاسُياشی قُبصستاوێکی لُ مێػیىُ ذًێىسوگُی سُشَتاییمان ُِیُ ،بُاڵم بُ گطتی

حرف زيادٌ ؛از تابلًي زيبااي پاارك  َ 11ك تاري !گرفتاٍ

ىٍ .از رف ديرٍ ار ياروا ا
ف ن تعا اد بريا گ

با ز ي ر ت

پێطیىُی غیان ي ئايَزاوی لُ کٍماسی ،کُ بٍ پێسايیستی پعیطکی وییُ ي تُواوُت بٍ زاي

استراحت

از َم ايٍ َا ٍ يٍ دازٌ و بتا بسرگ
( ن َ فظط براي تكمي

وايَ لُ سُش ئُي ئايایُی شيين وُکصزَيَتُيَ .زَشمان.

ُِڵیعايا،

ذاوُی

تُوسشيستی

ي

ُِتا پُیسا بکُی وان ي ،وُبُی بٍ ذُڵکی ضاش ِاياش! ذٍی وايچُیُکی ظٌش کٍوُ ،لُ کُؼ ضاشايَ وییُ .زَشماوی سُشَتایی زَبێت بطٌیه بٍ پیصذعشان.
”مامٍستا ِێمه“ ُِش بُي پێیُ ،زێ کٍوی ُِڵیعايا ،بُ وێًی ِیچ ضًێىێکی فُشُِوگی ي يَشظضی ي

بێت ،کێ ئامازَیُ ،زێ بُ جێ بّیهڵهێ ي

شٍ ياحا ا
يا

،يٍ جاي ريي يٍ تابلًي

زاذُيَ ِیچ کُسێکی ضاشَظا سُشچايَی ئُي کٍماسی ،بێ چاشَ سُشَ ي بًيتُ زَشزی بێ

ُ وي ت بااترٌ اَ ايه شُر ٍ َ ت حااا شاُرداري

بًد ،تىُا وظحٍ تاريك ت اش شُري يشُر واريى

برگارتٍ

اا فظاط دي

د ب وا بت وفُا

اا ايه اسمً دي

تًد ًن يك

) بار ٍ ،يك از ومادَااي

؛ا ا ا ريز ،پىن تا رٍ از ايه بُتار ا

ببري شُر بازي َ،ر

زَبێ برًلیتُيَ لُ کێً ي تُالن ي بُوسَن ي ویساش

ماوای ”مُضکُ“ لُ ظاشايَی سٍشاویسایُ ،بُاڵم بُ گًوسی ئێمُش يَک ُِمًي ئاياییُکاوی وايچُی

وًێ ي پط زاِات ،ي یاشمُتی زاوهیهان لهُ بلچُسًيش ،مٍڵێىان ،يَشٌ ،ضایُش ي مامًاڵُُِ ،ڵیعايایُ.
کُيتًيوُتُ زَيشييبُشی ُِڵیعاياُِ .ش يَِا ذاوًيبُشَی ُِلیعايا ،گٍضاوکاشیُکی ئُيتٍی بُ

بٍ دس فارار يرد يااد ويً ا

؛وبًد يٍ شُر بازي ،ا ا وٍ ايه ياد اي

ا جر ا ست ُ .ار راٌ بعا ي ( ٍ اتيرا ُار راٌ شا ٌ

يا بتٍ راحب را راَىمايا

بت ٍ ا

ٍ 6س ار ٍ بُ ً ٍو

اگ ير ٌ

ٍ با ي

ئُمه کًشزم ،لُ کًشزستان کُ ِات يَشظی بُِاش

َا ايماه

يتىا ٌ

يريت ي

بُِاشَ ،کاتی کاشَ ،ذٍضُيیستم بٍچی بێم بٍ ضاش؟
ئُگُش مه بێمُ ضاشی ،کێ يَ ئُستٍ بگصێ کاش ي باش؟

ي تا بلً وٍ ي  ...تا تًدتاًن وبيىيا باايرتًن وميارٍ ؛ا اا

و اريا ي ...بابا او اف داشتٍ باشي ،يٍ ورااَ

را ٌ ...بع از ايه َمٍ اوب ا

ارزي ا ا اياه بيتاارٌ

ِێطتًيَ ي شييیان کصزييَتُ مُشیًان .ئُگُش مااڵن زابیه وُکصايَ ي تُویا لُ ِ 3ێڵُيَ ئُتًاویه

يا كاواتو

 ،ىا تاا جاًين

ف ايوًرتر بُ

تك وم تًردي ا ا ارزشرً داشت اين َماٍ باازي

بىُماڵُیُ 55 .بىُماڵُش ئُم گًوسَیان بُ جێ ُِڵیعايا کێطصايَ .بُاڵم تُلُفًين بٍ ُِمًي

بكىٍ .بع از ربياوٍ ،ا ُ بٍ ا ي تً باٍ سامت

عاين

ا ا

َ زدن ديذم بيه ز يه ي سمًن دار پارياز ا
،درست

،تاك يتً

کٍماسی ي 250 ،کُؼ زاویطتًيی ُِیُ ي  55ئُيتٍمان وُبًيَ .لُ ساڵی 1300زا بُشق بٍ

پ ر ي ادر َ حريفمًن وبًدوا ا بتاٍ ا

ىاىا .ياٍ ورااٌ باٍ ساا ت

ىا

سًزٌ ،بترا

ضاشی مُشیًان ي یُکێکُ لُ گًوسَکاوی چُمی مٍڵێىاوُيَ زابیه زَبێت ي تا ئێستا گصفتێکی

بتٍ َاي ريستا گرشت َميرٍ بايرين باًدي تاً ً اٍ

يج ت يتيس بٍ دي پ

ار  ،رمتًن ريز ب وبيىٍ در يٍ اارا بااٍ
تً فيلمُا  ،ى

د

اا ا

ي را و تا ر از ت اش اواا ش ٌ باز َميه

تبرك يتُىيت ي عررش يوُر اوا

وم

سمت ي

يو تا ت ي ل

ب ٍ حا و

تاًي وا ٍ َاا ،ايىااا اٍ
شاا

” واساوسوی غیان ي غیىگُی گًوسی ُِڵیعايا”

بريه تً تًوٍ باازي ااه .بياه تًد اًن باشاٍ

َ

.گااز اشايىً گارفت باٍ

ريًاو

ير ري باٍ

تًشك يرورارو

حا

ريياَا شك ياوعيت پي ا

” غیىگُ پاشێعی لُ گًوسَکاوی وايچُی مُشیًان ” ()15

براي جًين رد ،حاا ايىكٍ فا ي ف ن ضً شاُرٌ زيااد

ربياوٍ ا

داري

تًش داشاته

ش ٌ با ايه َماٍ را ُااي

شُر فرو

او اتت ،داشت دير
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.ك يك شُريو
تري

5

میاجًان ،سًيشَيان ،چاڵُ قًيڵُ ،تُپ ذًاشێع ،بایُذی ظٌشتص ئُزَوُ پاک ي پٍذتُیی ي ،ظبڵُ
سايڵی ي. .......

ماڵی ي ئاغَڵیُکان لُ ئايایی زييش زَکُوُيَ.

گیص ي گصفت بٍ ذٍی ي غیاوی فُشُِوگی ي
ُِڵیعايا ،بُ ذٍضیُيَ لُي گًوساوُیُ کُ ئايی لُ گصفتُ سُشَکیُکاوی ُِڵیعايا ،ذصاپ بًيوی
کٍمُاڵیُتی ضاش پێک بێىێت؟ بٍ ئُبێ لهُ ظٌشَ ي کاویُکاوی لُ يضکُ ساڵُکاویص زا ،ئايیان جازَی کٍماسییُُِ .ش يَِا کُم بًيوی
ئايایُکی يَک ُِڵیعايا 55 ،بىُماڵُ لهُي بًيَ ي تا ئێستا لُ گصفتی کُم ئايی بُ زييش بًيَ .پێسايیستی پعیطکی ،ذًێىسوگُ ،تُلُفًين،
گًوسَ باش بکات ي شيي لُ ضاش وێه ي ببهىهُ ُِش بٍیُ ئايی ذًاشزوُيَی ئايایی بُ ئاساوی وايَوسی فُشُِوگی ،يَشظضی ي.....یُِ .یًازاشیه
زابیه بًيَ ي تُواوُت ئاي بٍ کطت ي کاڵیص بُ بُشپصسان ي کاشبُزَستان ئايضێک لُ گیص ي

بُضێک لُ قُیصاوی ضاش ي ضاشوطیهىهی! ؟

”

”چیا“

./.

ُِڵیعايا ،کُيتًَتُ  40کیلًمتصی ذٍشُِاڵتی

شازَی پێًیست لُ بُش زَست زا بًيَ .ئايَضٌی گصفتُکاوی غیاوی ذُڵکی کٍماسی ي بُ تایبُت
مااڵویص بُ ویً ئاياییسا پصغ ي باڵي وُبًيَتُيَ ي ُِڵیعايا بسَوُيَ.
بُ لًيلُ پٍلیکا ذصايَتُ سُش چُمی بُشزَم
ئايایی .سًيتُمُوی ئايایی بُ وُيت لُگًوسی

”ئیسمایل شَظایی  -سابیص شَظایی“

6

مهڕی0172کوردی
بانه 
ٍيظُ ًبهِي خجشي -صيؼز هطيغي زيب /ػبل دٍم -اسديجْـز  89ر 

؛

(بُضی چًاشَم)
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سَاساى است سيب ٍ هٌعؼت طلجی ،تب کی دس ايي ضْش ًعشيي ضذُ پيطتبصًذ!؟

”شَييف مُحمًيزپًيش“

» «

«
‹
»

3

تظااَر)
»
»

«

اًَس سٍؿي

ؿْش ٍ ؿرْشًٍذ دٍ ولوررِ اي ّرؼشٌذ ورِ

هؼئَليز هي وٌٌذ ٍ آى سا خبًِ ي دٍم خرَد

ؿْشًٍذ وؼي اػز وِ ضمَق فشدي ٍ خوؼي خَد

سٍصاًِ ثبسّب اص سػبًِ ّب ٍ هغجَػبر دس ثربسُ ي

هي د ا ًٌذ  .دس فؼبليز ّبي ػيبػي  ،اخشوربػي ٍ

س ا هي ؿٌبػذ  .اص ضمَق هؼيٌي ثشخَسداس اػرز .

آى ّب زيضّبيي هي ؿٌَين يب هري خرَاًريرن .

فشٌّگي هـبسوشي زـوگيش داسًررذ  ٍ.ثرِ سؼجيرش

اٍ هي داًذ وِ فشد ديگشي ّن ٍخَد داسد ،ضفرظ

ّررش وررذام اص هررب دس رّرري خررَد سؼشيررف ٍ

كبضت ًظشي هبًٌذ ّيشش ،ؿْ شٍذ ً و

ٍ دفرربع اص ضمررَق اٍ يؼررٌي دفرربع اص ضمرررَق

سلَيشي اص ايي دٍ ٍاطُ داسيرن  .هب ؿربيذ ؿرْش

وِ ٍاخرذ فرضيلز ّربي هرذًي ثبؿررذ  .درغ

خَدؽ  .ايي ؿْشًٍذ ثب ضضَس آگبّبًِ ي خَد ثرِ

سا هىبًي دش خوؼيز ثب وَزرِ ٍ خيبثربى ّربي

ؿْشًٍذاى فبضل،آگبُ ٍ ريطك ورؼبًي ّرؼشٌذ

ؿىلي اص اؿىبل دس سذاسن ٍسٌظين لبًَى ؿرشوز

ؿلَؽ ٍ آدبسسوبى ّبي س يبيي ثب صيجبيي ّبيري

وِ اص ضبلز سػيشي ٍ ديشٍي كشف خبسج ؿرذُ

ظ ين ل ًبَى
ي و ِخ َد د س سْيِ ٍ س ٌ
هيخ يَذ ٍ و ؼب ً

فشيجٌذُ ثذاًين وِ اًؼبى ّربيي خَؿرجخز دس

ٍ ثلَؽ فىشي ٍ فشديشـبى دزيشفشِ ؿذُ اػرز ٍ

دخبلز داؿشِ ثبؿٌذ ًِ سٌْب خَد هغيغ آًٌرذ ثلىرِ

آى صًذگي هي وٌٌرذ  .يب ؿرْش سا خربيي هري

ثِ س ي ٍ ًظشؿربى اّويرز دادُ هرري ؿررَد .

اخشاي آى سا ًيض اهشي ضشٍسي هي داًرٌرذ  .ثٌبثرش

دٌذاسين وِ ًْبدّب ٍ صيشػبخز ّربي صًذگرري

زٌيي ؿْشًٍذاًي ثب آگبّي اص ضمرَق فغرشي ٍ

ايي ؿْش خَة سا ؿْشًٍذاى خَة ثِ ٍخرَد هري

هررذسى دسآى ٍخرررَد داسد  .ؿررْشًٍذ سا ًيررض

راسي خَد ٍ ديگشاى ّشگرض ثرِ خربعش هٌفؼرز

آٍسًذ ٍ ثرشاي داؿرشي ؿرْشًٍذاًي خرَة ثبيرذ

فشدي هشوذى ،لبًًَوٌذ ٍ هٌلف هي داًين ورِ

ؿخلي ضمَق ديگشاى ٍ هٌبفغ ػوَهي سا هَسد

ػيؼشن هذيشيشي غيش هشوشوض داؿشِ ثبؿين ٍ ضرضَس

دس ؿْش صًذگي هي وٌذ ٍ دس ضفظ ثْذاؿرز ٍ

سؼذي لشاس ًوي دٌّرذ  .آسي فمظ ؿرْشًٍذاًي

دش سً

هشدم دس ػشكِ ّبي اخشوربػي ٍ ػيبػري

ًظبفز وَزِ ،هطلِ ،خيبثبى ٍؿْش خرَد سرالؽ

ثب ايي اٍكبف ٍ اخالق ٍاال هي سَاًٌذ ؿرْشي سا

هيضاى آگبّي آًبى سا افضايؾ هي دّذ ٍ خرَد سا

هي وٌذ ٍ ضمَق ديگرشاى ٍ لرَاًيي هرذًي ٍ

ثب آى ٍيظگي ّربي هثجرز ،س يربيي ٍ آسهبًري

دس ثشاثش ػشًَؿز خَد  ،ؿْش ٍ اخشوبػؾ هرؼئَل

همشسار ساًٌذگي سا ثرِ خَثري سػبيرز هري

ثؼبصًذ ٍ ايي ؿْشًٍذاى دس دشٍػِ اي ثلٌذ هذر

هي داًذ ثذيْي اػز ؿْشي ثب زٌيري ؿرْشًٍذاًي

وٌذ  .ثلِ ايي ثشداؿرز ّرب دس ثربسُ ي ؿرْش ٍ

دغ اص سيـِ وي ؿذى فمش ٍ ثي ػَادي ٍ ثربال

آػيت ّبي اخشوبػيؾ وبّؾ هي يبثرذ ٍ ػرضر،

ؿْشًٍذي كطيص اػرز.

ثشدى داًؾ ػوَهي ٍ ثب ضضَس دس ػبصهبى ّربي

ضشهز ٍ وشاهز اًؼبًي افشادؽ ضفظ هري ؿرَد .

هشدم ًْبد ٍ سرـىل ّربي كرٌفي ٍ ثرب سوشيري

«

»

اهب ًظشيِ دشداصاى ػالٍُ ثش ايي سَكيفبر ؿْش سا

هـبسوز ثِ آى دسخِ اص آگبّي ٍ فضيلز هري

اهب هشنػفبًِ هـىالر ثي ؿوبس ؿْش دُ ّب ّضاس ًفشي

هىبًي هي داًٌذ وِ هشدهبًؾ ثِ دليل خوؼيرز

سػٌذ وِ زٌيي ؿْش هشوذًي سا ثؼربصًرذ  .آى ّرب

هشيَاى ،ؿلَغي خيبثبى ّبي ًربهٌظن ٍ دشغَغربي

صيبد ثٌب ثِ الشضبي ؿشايظ ٍ ثشاي زگًَِ ثب ّرن

ثشاي داؿشي ضغ هؼئَليز ٍ هرـبسوز درزيشي

آى ّوسٌبى دبثش خبػز ٍ افرشاد ػرَدخَيي ورِ

 ،ػشف ٍ لربًَى

ثبيذ اص عشيرك ًْبدّربي هرذًي ،سػربًِ ّرب ٍ

ثَيي اص فشٌّ

ًجشدُ اًذ ّوسٌبى ػَاس ثش اػرت

ًَؿشِ ٍ ًبًَؿرشِ اي سا ثرشاي خرَد سؼييري ٍ

هغجَػبر آهرَصؽ ّربي الصم سا ثجيٌٌرذ ٍ ثرِ

سيب ٍ هٌفؼز علجي خَد ديـشبص ايي ؿْش ًفشيي ؿذُ

سؼشيف وشدُ اًذ ٍ سٍاثظ اًؼبًي ٍ اخشوبػيرـبى

آگبّي ٍ ػَاد الصم دػز سػي ديرذا وٌٌرذ سرب

ّؼشٌذ  .خيبثبى ّبي ًبهٌظن ٍ دشسشافيه ّوسٌربى

سا ثش اػبع آى سٌظين هي وٌٌرذ  .آى ّب اٍليري

ثشَاًٌذ اداسُ ي خبهؼرِ ي خرَد سا ثرِ ػْرذُ

هولَ اص هبؿيٌْبي سًگبسًگي اػرز ورِ ثرؼيبسي اص

ؿشط سـىيل ؿْش سا ٍخَد ػشف ٍ لَاًيي سٌظين

ثگيش ًذ .

ساًٌذگبًؾ ووششيي سَخْي ثِ همشسار ساًٌذگري

صيؼشي ٍ ثِ هشٍس صهبى فشٌّ

ًذ ا س ًذ  .خيل ػظين ثيىبساى ٍ هْبخشاى سٍػشبيي ثرب

وٌٌذُ ي سٍاثظ ثيي افرشاد آى هري داًرٌررذ .
«

»

«

»

اص ًظش اسػرغَ ّرش ؿرْرش ( خبهؼرِي ػ يػب ي

دػز فشٍؿي ٍ ثؼبط ّبي سًگبسًگـبى زْبسساُ ّب

هٌظن )يب asty ًِpolisاص ؿْشًٍذاى دذيرذ

ٍ هيذاى ّبي ؿْش سا ؿرجيِ خيبثربى ّرب ٍ هيبديري

آهذُ ٍ ضمَق ٍ ٍظبيف افشاد ،الـبس ٍ عجمربر

هيآذ ي  .اٍ اػشمبد داسدورِ« دس ثْرششيي خبهؼرِ

وبثل ٍ هضاسؿشيف افغبًؼشبى ورشدُ اًررذ  .ػربخز

هخشلف اخشوبػي سا هـخق وشدُ اػررز .ثرش

ة
ؿْشًٍذ وؼي اػز وِ هبي سَ اذًر ا ًشخب

ٌو ذ ٍ

ٍػبصّبي ثذٍى هدَص ٍ غيش اػرشبًذاسد ّوسٌربى

اػبع ايي لَاًيي افشادي وِ دس ؿرْش صًذگري

اًشخبة ؿَد سب ثش ٍي ضىوشاًي ؿرَد يرب خرَد

دس ضبؿيِ ّبي ؿْش اداهِ داسد ٍ ّضاساى خبًرِ ي

هي وٌٌذ ضمَق،وشاهرز ٍ ضشهرز اًؼبًيرـبى

ضىوشاى ؿَد ٍ ثِ صًذگي ثْشش زرـرن ثررذٍصد .

ولٌگي ٍ ػؼز ثٌيبد ّش سٍصُ دس هؼشم سخشيت ٍ

ضفظ هي ؿَد ٍ خَد ًيض ّير ٍلز ،وشاهرز ٍ

ػشوىبس ٍ سػيز ًؼجز ثِ صًذگي ثْشش خبّلرٌرذ .

ٍ يش ا ًرري ّررؼشٌذ  .صهيرري ّررب ٍ هشاسررغ خرربسج اص

سػيز سَاًبيي دشػؾ سا اص دػز هرري دّر رذ ».

هطذٍدُ ثِ كَسر غيش لربًًَي دسضربل خشيرذ ٍ

ًوي دٌّذ ٍ ثب ؿغل ٍ ديرـِ ٍ يرب ثرب گفشربس ٍ

ػْين ًوَدى افشاد دس اداسُي ا هَ س خ بؼه ِ ي

فشٍؽ هي ثبؿٌذ  .آسي ؿرْش ّوسٌربى دس ّوربى

سفشبسؿبى ّير هضاضوشي ثشاي ديگرشاى ايدربد

خَد ثِ آًبى ؿخليز هي دّذ ٍ اهشي ضشٍسي

هؼيش ًبؿْشي خرَد لرذم ثشهري داسد ٍ فشاٍاًٌرذ

ًوي وٌٌذ .آى ّب فشصًذاًـبى سا سطز آهرَصؽ

اػز ٍ ثذيْي اػز دادى ًمؾّ بيخ ذي ثر ِ

افشادي وِ دس صيش يه ػمف صًذگي هي وٌٌذ يرب

ّبيي خبف لشاس هي دٌّرذ سرب ٍيظگري ّربي

ز دس
هشدم سَاى ثبلمَُي ر اخ شوررعب س ا ث ِ ؼف ي ل

ثِ ّن خبًِ ي خَد ظلرن هري وٌٌرذ ٍ ضمرَق ٍ

ٍاالي اًؼبًي سا داؿشِ ثبؿرٌذ ٍ دس ايري اًجرَُ

هيآ سٍد ٍد س سَػ ؼ ِ ٍ د يـ ش فزرر ه ثؤ ش خ َ ا ّررذ

وشاهز اًؼبًي ّوذيگش سا دبيوبل هي وٌٌرذ يرب دس

خوؼيز  ،ػبلن صًذگي وٌٌذ ٍ ثب سفشربسي ػربلن

ثَد .

ضبل دسٍؽ ٍ خيبًز ثرِ ّورذيگش ّرؼشرٌرذٍ ......

لَاًيٌي وِ دس ساػشبي سؼْيل صًذگي ؿرْشي ٍ
ون وشدى هـىالر هشدم ؿْشًرـيي ثرِ ٍخرَد

ؿنى اًؼبًي ّوـْشيبًـبى سا هَسد سؼرشم لرشاس

فشيبد ٍ دغذغِو ؼب ًي وِ ّ ٌَ ص ا هيذ خَ د ثِ اكالش ا هَ س

دس ضفررظ ضشهررز ٍ ضمررَق خررَد ٍديگررشاى

ئُم بابُتُ زشێػَی ُِیُ....

سَ ا ً

ثىَؿٌذ ٍ ثِ ضمرَق ديگرشاى سدربٍص ًىٌرٌررذ .

ي اػزررر
افشاد ،د س ضب لز ؿ ْش ٍذرر

ؿْشًٍذاى ًؼجز ثِ هطيظ صيؼز خَد اضؼبع

يرر هطررَِ لس ادزشي ا ثبؿ ٌرذ  .زرَى
خَثي ًمؾ ّ ب

ذ ا دُ اًذ ،دس هي بى آًْ وِ غ َ غ ب ٍ
ز ً
ؿْشهبى اس ا صد ػ

ّشج ٍ هشج غشيجبًِ گن ه ي ؿَ د / .
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گشدش ػلوی -آهَصضی
دس سٍص دٍؿٌجِ هرَسظ  89/6/2داًرؾ آهرَصاى
دثيشػشبى اهبم خويٌي ؿْشػشربى ػرشٍآثربد دس
اسدٍيي سفشيطي –آهَصؿي ثِ هملذ للرِ اهربم
ؿشوز ًوَدًذ .داًؾ آهَصاى دبيِ ّبي دٍم ٍ
ػَم دثيشػشبى ثِ ّوشاُ اػىٌذس ساهيٌي هؼربٍى ،
ػذًبى داػشَاس دثيش خغشافيب ٍ آلبي هطوذ ًبخي
وبًي ػبًبًي هذيش ػبهل اًدوي ػجض زيب اثشذا اص
هؼدذ ػَس ( هضگِ ٍسِ ػٍَس) ثبصديذ ًورَدًرذ ٍ
سَضيطبسي دس ثبسُ ػبثمِ سبسيخي ايري هرىربى
سَػظ آلبي وبًي ػبًبًي اسائِ گرشديرذ .ػرذرغ
ّوگي ثِ ثبالي للِ كؼَد ًوَدًذ ٍ ّوسٌيي دس
ثبالي للِ دس هَسد هطيظ صيؼرز هرٌرغرمرِ ٍ
هؼضالر صسيجبسثطث ّبيي كَسر گرشفرز .دس
دبيبى داًؾ آهَصاى ثِ گشدؿگبُ ثيلرَ سفرشرِ ٍ
الذام ثِ دبوؼبصي هطيظ گشدؿگبُ ًوَدًذ.

کويتِ حوبيت اص حيَاًبت فؼبل ضذ

ضْشًٍذاى هسئَل

دس ّفشِ گزؿشِ وويشِ ضوبيز اص ضيَاًبر اًدوي

7
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جۆالنه

چیصٌک بٍ مىسااڵن.......

ػجض زيب فؼبل ؿذ.دسخلؼِ اي وِ دس دفشش زيب ثرب

اص آًدب وِ ثيؾ اص يه هبُ اػز سخن سيضي هربّريربى

ضضَس اػضبي ّيئز هذيشُ ثشگرضاس گرشديرذ.ثرب

صسيجبسآغبص ؿذُ اػز ٍ فلل ؿىبس هوٌَع اػرز ،اهرب

سَخِ ثِ هـىالسي زَى ؿىبس غيش هردربص ،آصاس

هشبػفبًِ سؼذاد اًذوي اص هبّيگيشاى ثذٍى هدَص الرذام

ٍاريز ضيَاًبرّ ،وسٌيي ضوبيز ٍ خلَگريرشي

ثِ كيذ هبّي ّبي سبالة هي ًوبيٌذ.اخيشا ٌّگبهي ورِ

شٌغێک لُ شٌغان؛ قُلُ شَضێک لُ سهُش زاشێهک لهُي

اص ؿىبس ضيَاًبر ٍ دشًذگبى ثَهي ٍ غيش ثَهي ٍ

دٍ ًفش اص ايي كيبداى ،هبّيربى دربًرضدُ سرب ثريرؼرز

کًێستاوُ ،کًالوُیُکی بٍ ذٍی ي بێچًَکاوی ساظ کصزبًي.

ديگيشي ايي هؼبيل وويشِ اي سخللي ثب اػضربي

ويلَگشهي خَد سا ثِ هغبصّب ػشضِ ًوَدُ ثَدًذ زرٌرذ

هشخلق ٍ ػاللوٌذ سـىيل ؿذ.

لُ وعیک ئُي زاشَ ،ماشێک ببًَ مڵٍظمی قُلُ شَضُکهُ ي

اشک چشواًن گلْا رٍ خیس هی

ًفش اص ّوـْشيبى هشَخِ هي ؿًَذ وِ ايي هبّيبى ٌّرَص

ُِمًي جاشێ کُ جًيچکُی لُ ِێلکُ ئُِاتىهُ زَش ،بهُ

کردم .اگِ خَرشید بَدم ،بِ گلْا سالم

زاشَکُزا سُش ئُکُيت ي ،بُچکُ قُلُکاوی ئُذًاشز .قُلُ

ئُم زویا چُوسَ جًاوُ

هی کردم ،با ًَر ٍ گرهاین ،دًیا رٍ زیبا

ظَشز ي سًيش ي ئُلًاوُ،

ُِش چی قسُی لُ گُڵ ماشَکُش ئُکصز ي لێی ئُپاضایُيَ

هی کردم .بِ قطرُ ّای باراى هی تابیدم

بٍ مىسااڵن ُِش يایُ

ي ئامٍغگاشی ئُکصز ،کُڵکی وُبًي .بُ واچاش پُوای بصزَ بُش

تا رًگیي کوَى ّفت رًگ سالم کٌد

زویای ئاضتی ي سُمایُ،

چُقُڵ ،کُ یُکێ لُ زٌستُکاوی بًي .زايای لێهکهصز بهُ

بِ دًیا .اگِ گل بَدم هیسباى شبٌن هی

ِايبیصی ،لُ زَست ئُي شظگاشی بکات.

بُ گٍشاوی یُک ئُگصیه

شدم .اگِ درخت ٍ سبسُ بَدم،

ئاگازاشی یُکتصیه،

قُل گًتی :ئُمُيێت کاتێ ماشَکُ ذُيتًيَ بُ زَوهسييک

پارچِ ای سبس هی شدم ،با رسیدى بْار

ذُمُکاوی غیاومان

لباس دًیا هی شدم .حاال کِ ًِ ابر ٍ ًِ

ُِمًيی ئُزَیه بُ بازان،

سخن سيضي ًىشدُ اًذ ثٌبثشايي ثال فبكلرِ هربّريربى سا

کَدکبى هسئَليت پزيش
دس يه ضشوز صيؼز هطيغي دس ّفشِ گزؿرشرِ

خشيذاسي هي وٌٌذ ٍ ػشيؼب آًْب سا ثِ صسيجبس هرٌرشرمرل
ًوَدُ ٍ دس آة سّب هي ًوبيٌذ.

وويشِ وَدوبى اًدوي ػجض زيب الذام ثِ درخرؾ
ويؼِ ّبي صثبلِ ٍ ثشٍؿَس دس هيبى  26هرذسػرِ

سشضوبسي پشًذگبى ٍ پستبًذاساى

”ماش ي قااڵي“

شَضکُ وُی ئُتًاوی ماڵ ي مايای ذٍی بُ جێ بّێڵهێهت.

“دس چطون صيجبست گل“
اگِ ابر بَدم ّویشِ گریِ هی کردم ،با

زویا جًاوُ

اًس ثب حيَاًبت

ػغص ؿْش ًوَدًذ .ايي ضشوز ثب سَخِ ثِ ايرٌرىرِ

دس ّفشِ گزؿشِ دس اثش ضبدثِ اي ،يره لرالدُ

اوثش اسدٍّبي داًؾ آهَصي دس ًيورِ اٍل هربُ

دس هيذاى ثبٍُ سُ ؿي ثب يه هبؿيي ديىربى

خبسي ثشگضاس هي ؿَد ثب ّذف ديـگيشي اص آلَدُ

ثشخَسد ًوَد ٍ صخوي ؿذ ٍ دس يره ضرشورز

وشدى گشدؿگبّْب اًدبم گشفز .ؿبيبى روش اػز

دشًذگبى ٍ دؼشبًذاساى ايي اػشبى خجش داد.

اًؼبًي ايي ػه سَػظ آلبي ػيَاى ساػشري ثرِ

ايي ضشوز ثب اػشمجبل هؼلويي ٍ داًؾ آهرَصاى

خيشاهلل هشادي گفز :اػشبى وشدػشبى ثب داؿشي هطيظ عجيؼي

چايَکاوی زَش بێىم ي کًێصی بکُم.

ايي هذاسع سٍثشٍ ؿذ.

هٌطلش ثِ فشد ،داساي خلَُّب ٍ هٌبظش ثىشي اػز وِ ثؼيبسي

چُقُڵ گًتی :ئُمُ شێگایُکی غیصاوُ وییُ .لُيَ ئهُچهێ

خَرشید ٍ ًِ سبسُ ام ٍ ًِ گل،

ػبصد .عجيؼز هشٌَع ،وَُ ّبي هشسفغ ،سٍدخبًِ ّبي خشٍؿبى

سُشکُيتًي وُبیت ي گیاوت لُ زَست بسَی .مه شێهگهُ

بُ زڵرٍضی کاش ئُکُیه

دٍػشذاس هطيظ صيؼشن ،در چشون

بٍ زياشٌغمان ُِيڵ ئُزَیه،

زیباست گل .ایي ّدیِ خدا رٍ با دل ٍ

چًن ئُمُ ئاماوجماوُ

قُلُ شَش گُتی :مه ئامازَم بُ گًێی زٌستهی غیهصی

با جاى ،سالن ًگِ هی دارم برای

زياشٌغمان ِی ذٍمان

ذٍم بکُم.

آیٌدگاى.

ػ

دسهبًگبُ داهذضؿىي هٌشمل ٍسطز دسهبى ٍ هذاٍا
لشاسگشفز ّن اوٌَى ًيض ايي ػ

ًضد ًبهرجرشدُ

سطز هشالجز اػز.

استبى کشدستبى
هذيش ول هطيظ صيؼز اػشبى وشدػشبى ،ثب ثيبى اّويز ضفظ
هطيظ ٍضؾ ٍ سبثيش آى دس صيجبيي هٌغمِ اص ػشؿوبسي

اص آًْب ،زـوبى ّش ثيٌٌذُ اي سا خيشُ ٍ هدزٍة خَد هي

پبکسبصي صيبستگبُ ٍگشدضگبُ ”اصحبة“
سفشيطگبُ ٍصيبسسگبُ هـَْس ثِ اكطبة دس ًضديىري

ٍ دَؿؾ خٌگلي اًجَُ دس اهشذاد سؿشِ وَُ صاگشٍع ،ثِ ايي
هٌغمِ زـن اًذاص ثؼيبس ثي ثذيل ثخـيذُ ٍ هَخت سٌَع

سٍص جْبًی َّاي پبک

سٍػشبي ًي دس داهي هيشاخي يىي اص هىربًرْربي

دس سٍص خْبًي َّاي دبن هشاػوي ثِ ّويي

صيجب ٍ ديذًي ؿْش هشيَاى اػز وِ ثيـشش اٍلبر ثِ

هٌبػجز دس هذسػِ ساٌّوبيي سَضيذ للؼِ خي

ٍيظُ دس فلل ثْبس دس سٍصّبي خوؼرِ درزيرشاي

ثشگضاس ؿذ  .دس ايي هشاػن داًؾ آهَصاى ثِ

گشدؿگشاى صيبدي اػز  .اهب آًسِ ايي صيجبيي سا

سبالة فللي زبسًلي ٍ َّساة ػلي ٍسدي لشٍُ ؛ صيؼشگبّْبي

دٍ زٌذاى هي وٌذ الذام ثؼيبس صيجبي زٌذ خَاى

هْن اػشبى ّؼشٌذٍ .ي ثب ثيبى ايٌىِ وبسؿٌبػبى هطيظ صيؼز

ّوشاُ هذيشهذسػِ آلبي اوشم دشسَي،آلبي
هطوذ هله ًيب دثيش ٌّش ٍ آلبي لموبى سضبيي
دثيش ادثيبر الذام ثِ خوغ آٍسي صثبلِ ّبي
هطيظ سٍػشب ًوَدًذ .داًؾ آهَصاى ثِ سشسيت
صيش ثِ  7گشٍُ ً 8فشُ سمؼين ؿذًذ :گشٍُ اٍل:

اّل سٍػشبي ًي اػز وِ دغ اص سشن سفشيطگربُ

هذسػِ سب هشوض ثْذاؿز سٍػشب سا ثش ػْذُ
داؿشٌذ .گشٍُ ػَم  :هؼئَل خوغ وشدى صثبلِ اص
هذسػِ سب دثيشػشبى سا ثشػْذُ داؿشٌذ .گشٍُ

هشادي دس اداهِ گفز:سبالة ثيي الوللي صس◄جبس ،ػذ ؿْيذ
وبظوي ػمض ،ػذ ٍضذر ػٌٌذج ،ػذ گبٍؿبى وبهيبساى،

اػشبى؛  120سب  190گًَِ دشًذُ ؿبهل ”اسدوْب ،خَسىب ،وبوبيي

چاشَیُکت ویطان ئُزَمُِ ،م ذٍت ي بُچکُکاوت شظگاش
ئُبهُِ ،م ماشَکُش بُ کًضته ئُزَی.

چُقُڵ گًتی :شێگُ چاشَی باش ئُيَیُ کُ؛ لُ کاتی ُِڵ
فطیه بُ ئاسماوسا سُیصی بان ي حُيضُی ذُڵکی ئايایی

اص ػَي هشدم ،الذام ثِ دبوؼبصي صثبلِ ّبي هطل

ػش ػيبُ  ،دشػشَي دسيبيي ،ضَاكيل خبوؼششي -اسغَاًي ٍ

بکُی .پاشچُ ،یا جل ي بُشگێکی جهًان ي پهط بهایهُخ

ػفيذ ،زٌگش هؼوَلي ،غبصّب ،فالهيٌگَ ،ػمبة هبّي گيش ٍ

فَق هي ًوبيٌذ.

ػمبة عاليي“سا ؿٌبػبيي ٍ ػشؿوبسي وشدُ اًذ ،گفز:

ببیىیتُيَ ي بیطفێىی .ئُي کات بُ ِێمىی ي لُسُشذهٍ ،بهُ

دشًذگبًي زَى؛ هيؾ هشؽ ،وشوغ هؼشي ،ػمبة عاليي،

هطيظ اعشاف هذسػِ ٍ داخل هذسػِ سا سوييض
وشدًذ .گشٍُ دٍم :هؼئَل خوغ وشدى خيبثبى

صيؼز ٍ خبًَسي خزاة آى ؿذُ اػز.

چُقُڵ گًتی :ذٍت چ شێگُ چاشَیُکت زٌظیًَتُيَ؟

ثب ص ّن پبکسبصي صسيجبس
دس ايبم ّفشِ ػالهز دس زٌذيي ًَثز اص ػرَي

ػمبة دؿشي ،اًَاع ؿبّيي ّب ،له له ػفيذ ٍ وجه اص
گًَِّب هْن دشًذگبى ثَهي ايي هٌغمِ ثِ ضؼبة هي آيٌذ.
هذيش ول هطيظ صيؼز اػشبى وشدػشبى؛ ؿبَّ ٍ وَػبالى

افشاد ٍ ًْبدّبي هخشلف الذام ثِ دبوؼبصي ثلَاس ٍ

هشيَاى ،ػجذالشصاق ػمض ،ثذس ٍ دشيـبى لشٍُ ٍ ثيدبس سا خضٍ

جٍشێک بفطیت کُ لُ چاي ذُڵکی ئايایی گًم وُبیت .کاتێ
گُیطتیتُ وعیک ماشَکُ ،پاشچُکُ بّايێػَ بُ سهُشیهسا.
ذُڵکی ئايایی ِێصش زَبُوُ سُش ماش ي زَیکهًغن ،ئهُي
کات پاشچُ ي بُشگُکُیان ئُبُوُيَ.
بُم جٍشَ قُلُ شَش؛ بُ جێ بُ جێ کصزوی ئُي شێگُچاشَ،

زْبسم :هؼئَل خوغ وشدى صثبلِ خيبثبى اعشاف

هطَعِ گشدؿگشي صسيجبس ؿذُ اػز دس ّرفرشرِ

هٌبعك ضفبظز ؿذُ ًبم ثشد ٍ گفز دس ايي هٌبعك؛ 117

هؼدذ سٍػشب سا ثشػْذُ گشفشٌذ .گشٍُ دٌدن:

گزؿشِ ًيض اداسار ضفبظز هرطريرظ صيؼرز ٍ

گًَِ دشًذُ  23،گًَِ دؼشبًذاس 17 ،گًَِ خضًذُ ٍ  240گًَِ

ُِم ماشَکُی لُ واي بصز ي ،ذٍی ي بێچًَکاوی شظگهاشیهان

هؼئَل خوغ وشدى صثبلِ اص هشوض ثْذاؿز سب

خوؼيز ّالل اضوش ؿْشػشبى هشيَاى دس الذاهري

گيبّي ؿٌبػبيي ؿذُ اػز ٍ ول ٍ ثض ٍضـي ،لَذ ٍ هيؾ

بًيُِ ،م تێگُیطت کُ بُ غیصی ي لهێهعاوهی زَکهصێهت

ًبًَا سا ثش ػْشُ داؿشٌذ .گشٍُ ؿـن  :وَزِ ّبي

هـششن الذام ثِ دبوؼبصي هؼيش فَق ٍ ّوسٌريري

گَسوي ،ػ

ثلَاس هٌشْي ثِ ػِ ساّي ًيً ،وَدًذ.

دؼشبًذاساى هٌغمِ ضفبظز ؿذُ اػشبى وشدػشبى ثِ ضؼبة هي

اعشاف هذسػِ سا دبن ػبصي وشدًذ .گشٍُ
ّفشن  :هؼئَل سويض وشدى خيبثبى اكلي سٍػشب سا
ثشػْذُ داؿشٌذ.

اسهٌي ،گشثِ ػيبُ گَؽ ،خشع لَُْ اي ،ؿغبل ،سٍثبُ  ،وفشبس،

آيٌذ.

آثي ،خفبؽ ٍ اًَاع ػٌدبثْب اص هْوششيي

گصفتُکاوی چاشَسُش بکات/.
”کلیلُ ي زَمىُ“
يَشگێصان :ئُمیه عُظیعی

شرارُ فاطوی(باراى) سال اٍل راٌّوایی

”ضیالن گُیالوی“

كبضت اهشيبص ٍ هذيش هؼئَل :اًدوي ػجض زيب

کَسدي

صيش ًظش ؿَساي ػشد ثيشي

فبسسی

ّوىبساى ايي ؿوبسُ :گلضاس وبٍػي ،دشٍيي ايضدي ،داًب لٌح آثبدي
هغبلت زبح ؿذُ الضاهبًٌٍ ًظشگشداًٌذگبى ًوي ثبؿذ.

◄هغبلت خَد سا ثِ كَسر سبيخ ؿذُ ّوشاُ ثب فبيل آى اسػبل فشهبييذ.
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 ٌّش ؿْشًٍذ دلؼَص ،صيجب ًگِ داؿشي ؿْش اػزًِ ؿْش ػبصي؛ دغ ّوِ ثب ّن ثشاي فرشّرٌر
ؿْشي لذم ثشداسين.

”زیسان ضای يَِاش“

( محمد صيفي پور)

 اص ؿْشداسي ٍ هشدم هطششم هي خَاّن ورِفىشي ثِ ضبل صثبلِ ّبي سيخشِ ؿذُ دس هطلرِ
ليالخي ،خٌت هذسػِ اثشذايي ثىٌٌذ .زَى ّن

يَِاش ئاذێع کُشز ،يَِاش ئاذێع کُشز
سًپای وُي يَِاش ذێعا ئاذێع کُشز

ثَي ثؼيبس ثذي داسد ٍ ّن زْشُ هطلِ سا ثؼيبس

يَفصايان ضُتايُِ ،شزان لُبطێع کُشز

صؿز ًوَدُ اػز .اًگبس وِ فشاهَؽ وشدُ اين

سُيظَ زَضت ي زَش قُوايێع بێع کُشز

وِ ؿْش هب خبًِ هبػز.

( مستوره ملكي)

 اص اداسُ هطششم ثْضيؼشي خَاّـورٌرذم ثربًَخِ ثِ صيبد ؿذى هرشرىرذيربى دس ػرغرص
ؿْش،زبسُ اي اػبػي ثيب ًذيـٌذ ( .كاوياني )
اص ّوـْشيبى ػضيض وِ الذام ثِ ػبخشي خربًرِ
ّبي گشاًميوز هي ًوبيٌذ ،دسخَاػرز هري
ًوبين ّضيٌِ اًذوي ّن ثشاي اكرالش ورٌرذُ
وبسي ّبي وَزِ خَدؿبى ثٌوبيٌذ.
( يك شهروند)

فُشش ذعشايی يست وُ شييی بیسات
ویطت يَباوی تُذت ،زَست کُشز يَ حُیات
بُ تُعجیل يَزَي ،بُ فُشماوی ضا
شيي کُشزَن يَ کٍ ،جاض زان يَ سُحصا
فُشما جاضچیان ،چًين ُِشزَ سااڵن
ذُبُشزاش کُشزَن سًپای گًاڵاڵن

اص ؿْشًٍذاى ػضيض هي خَاّن وِ سفشيص گربُ

ياتُن معگاوی ،زیسان ضای يَِاش

ّب سا ثِ گًَِ اي سشن ًوبيٌذ وِ ثرشاي ثربس

ذُیمُ ي ذیايان ٍِشزان وُ کٍساش.

ديگش لبثل اػشفبدُ ثبؿذ.
( شهال كاوه  -روستاي ني )

”ئُحمُز بُگی کٍماسی“

اطالػيِ

چايَضياوی ضييزايێک ببیه کُ بُ یُکجاشی ُِمًي

ّوبى هؼيش ًبؿْشي خَد لرذم

سبس جىب پادگان تا يضعيت اسفبار

ثشهي داسد ٍ فشاٍاًٌذ افرشادي

زريباار ،از يضاعايات تاا ا

ضتێک زشييست ببێت .پێًیستُ ُِيڵ بسَیه ي بُشَ
بُشَ زَؼ بکُیه بُ چاشَ سُشکصزویان.
يَکًي ضٌغ ئاضکصایُ یُکێک لُ ویطاوُکاوی پێطکُيتًي
بًيوی کٍمُ ڵگا ،بُضێًَ بصزوی غیىگُ یُ بُ ضێًَێک کُ

شُر

........
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ئُمیه عُظیعی

”ضْشًطيٌی ٍ“سالهت اجتوبػی“
گزاس خَاهغ ػٌشي ثِ هذسىّ ،وَاسُ يه ديبهذ هرْرن

تًێػیىُيَی ئاسُياشَکان ویطاویان زايَ کُ مێػييی

دس ثش داسد ٍ آى گؼششؽ سٍصافضٍى دذيذُ ؿْشًـيٌري

ضاشوطیىی لُ ئێصاوسا زَگُضێتُيَ بٍ زامُظشاوی زَسُاڵتی

کُمیىُی ضاشی ي ظٌشیىُی الزێییُيَ ،بُ تًوسی شَذىُ گصَ

اػز .صًذگي هذسى ٍ ؿْشًـيٌي ثرِ ّرورشاُ خرَد

زييش بێت لُ چُپُڵی ي وُ ذٍضیه .ياتُ ئێًَ ِیچ
ياڵتێک پێطکُيتًي وابیىه کُ کًيچُ يکٍاڵن ي ضاش ي

سَاًذ ثش سٍي هفَْم «ػالهز اخشوبػي» هؤثش ٍالرغ

ضێگا ي غیىگُ یکی پاک ي ذايێىی وُبێت.

ؿَد .ؿْشًـيٌي دس ػشكِ ػالهز ثيؾ اص ّرش زريرض
ػالهز اخشوبػي سا هذًظش داسد .صيشا ؿْرش ًـريرٌري
دذيذُ اي اػز اخشوبػي .اهشٍصُ سدشثِ صًذگري دس

م يتاشَِ ،اي ياڵتیاوی ِێػا پط بُ زڵ زَڵێم کاتێ کُ

دٍ خْبى ػٌشي ٍ هذسىٍ ،يظگي هطرشص ثؼريربسي اص

زَبیىم یُ کێکتان ئُ ضراڵێک جگُ لُ ئُضراڵساوی

ّوـْشيبى هبػز وِ ّن صهبى ػٌز گزؿشِ خَد سا ثِ

(جێگای تایبُتی ئُضراڵ) زَذات ،بُضاستی زڵم

خبعش داسًذ ٍ ّن ثب آى خبعشار دس خْبًي صًرذگري

زازَگیصێ بٍ ذٍمان ي بٍ ياڵتُکُمان ي بٍ زييش بًيوی

يتا

يراو

شاکێص ئُيَیُ کُ ئُمطٌ ُِمًي زاویطتًاوی مُشیًان ،بُ

ؿشايظ ٍ دذيذُ ّبيي سا ثِ ّوشاُ هي آٍسد ورِ هري

پێًیستُ ئاماغَ بکُ م ئُ يَ ی بًي بُ ٍِی وًيسیىی ئُ

ص3
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گرفتٍ تا تميسي ساحا

ثِ ًبم آفشيٌٌذُ طجيؼت

مازَکان .ئُمُ بُ ماوای ئُيَیُ کُ وُتُيَی کًشز ذايَن

ي تاکُکان یُکتص بُ تاياوباش ي بێ فُشُِوگ زَظاوه .لُ

ضاشستاویُتێکی ظٌش کٍوُ ي ،ضاشگُلێک يَک کصماضان ي

الیُکی زیکُ ،جێ بُ جێ وُبًيوی ئُشکُ ئیساشی ي

ُِمُزان(ِێگمُتاوُ) ،کُ مێػييَکُیان زَگُضێتُيَ بٍ ئُي

یاساییُکاوی بُشپصسان ي پێ شاوُگُیطته بُ زٌذی

سُشزَماوُ ،ئُي شاستیُ زَسُلمێىه .بُاڵم بُ زاذُيَ وُ
ئُي ضاشستاویُتُ ي وُ ئُي مێػييَ زشێػذایُوُ وُبًين بُ

والُباشی ئايَزاوی ،يَک؛ ذصاپ بًيوی لُ شازَ بُزَشی
ئیسفاڵتی ضُقام ي کًيچُ ي کٍاڵوان ،بێ ساماوی لُ شَيتی

وان ي ئايێک بٍ ئێمُ ي ،ئُي زاشَ وُبًين کُ ئُمطٌ کًشز لُ

ذاوًيساظی ي زاگیص کصاوی ضُقام ي پیازَضَي لُ الیُن

هي وٌٌذ وِ ثِ ػَي هذسًيؼن هي سًٍذ؛ اص ايي هٌظرش

سایُی زا بحُسێتُيَ .بُ قُيڵی کصماضاوی؛ ”زاضتم

زَسفصٌش ي چُشذگێطُِ ،ش يَِا بُشظ بًيوُيَی قُیصاوی

ؿْشًٍذ هب ،دٍ خْبى هشفبٍر سا سدشثِ وشدُ اػرزٍ .

زاضتم ضُشت وییُ ،زیصم زیصم ضُشتُ“ .ئُيَی وايویطاوی

فُشِىگی ي کٍمُاڵیُتی؛ يَک ظٌش بًيوی بُستێىی بُ الضێسا

ضێگای پێطکُيته.

گزاس اص خْبى لجلي ثِ هثبثِ خْبى ػٌشي ،ثرِ خرْربى

کاتێ کُ زَبیىم زٌستێکم ،کُ مامٍستای ظاوکٍیُ ،پاش

هذسى ،هؼشلضم فشاّن آٍسي ؿشايغي اػز وِ ؿْشًٍذ

ذٍاشزوی ذًاشزَمُویُکُی ئُضراڵُکُی لُ سُش

ثشَاًذ خَد سا ثشاي دزيشؽ دًيبي خذيذ آهبدُ وٌرذ.

ضێگاکُی زَذات ،کُمتص ضتێکم ئُيَوسَ پێ واذٍش

ثٌبثشايي ؿْش ًـيٌي دس خَاهغ دس ضبل سَػؼِ خَد ثرِ

سُلماوسوی ئُي شاستیُ بێت ،ئُمطي ضاشستاویُت ي

چًيوی اليان ،بێکاشی ،وُبًيوی زَشَتاوی گُضُی مىسااڵن

ضاشوطیىی لُي ياڵتاوُ ،کُ پێطیىُیان لُيَی ئێمُ ظٌش

ي مێصمىسااڵن ي ،....ئُيَوسَی زیکُ باشييزٌذی گطتی

کُمتصَ ،گُلێک پێطکُيتًي ي گُضايَتصَ .ضاشوطیىی

مُشیًاوی ذصاپتص کصزييَ ي تُوسشيستی زَشييوی ي

بُ واي ِايظماوێکی بچًيکتان کُ ِیچ مُبُستێکی جگُ

خضء اليٌفه آى اػز .هؼئلِ ٍلشي ضبدسش هي ؿَد وِ

ئُمطٌ لُ بطێک لُ ضاشَکاوی وايچُ کًشزوطیىُکاوسا ،بُ

ئاسایطی کٍمُاڵیُتی زاویطتًاوی ذستًَتُ مُتصسیُيَ.

هٌبعك دس ضبل سَػؼِ ،اػبػبً صًذگي هذسى ؿْشي ثرِ

لُ سُشبُشظ بًيوی ئُم ياڵتُمان ویُ ،يازَظاوم ئُمُ کُ

ؿيَُ غشة سا دسهبى ػمت هبًذگي خَد هي داًٌرذٍ .

ٍِی تێپُضاوسوی شَيتێکی یاسایی تص ،تا شازَیُک بُ

مُذابه ئُمطٌ کُؼ ذٍی بُ زڵسٍظی مُشیًان واظاوێت،

ظٌشبُی گُل یاسای غیىگُ پاشێعته بُ ضێًَ وابُن ،لُ

ايي ّوبى داػشبى وجه ٍ صاؽ اػز وِ ورجره ساُ

(ذٍم لُ بُش پێیسا يَشم گصتُيَ بُ ضکُم فێص ببێت)

خَد ؿبهل هؼضالر ٍ ثطشاى ّبي ثبلمَُ اي اػز ورِ

ضاشستاویُت وعیکتصَ ،بُاڵم لُي وايچاوُزا کُ کٍچ ي

ُِمًان پێیان يایُ ئُم ذاک ي ئاي ي سصيضتُی

تێطغاوی الیی ي الزێیُکان بُشباڵيَ ،شييبُشی گطتی ضاش،

غُویمُتێکُي زَبێت تااڵن بکصێت ي ُِش کُسێ ظييتص

ضتێک لُ سُش جێگای ذٍی زاوان .بٍ ومًيوُ جێگای

هشثَط ثِ ؿْشًـيٌي دس اثؼبد هخشلف آى هي دشداصيرن.

ِێمایُکُ لُ گًوسێکی گُيشَ .بٍیێ لێک تصاظاوێکی

بتًاوێت کٍڵی ذٍی بکات ،ئُيَ ظیصَکتصَ!! .گُش ظشێباش لُيَ

ئُضراڵ ئُضراڵساویُ ي بُؼ.

الجشِ ّش زٌذ ثيـشش هغبلت خجٌِ اًشمبدي ٍ ػرشصًرؾ

بُشچايی ضیصاظَی ضاش ي ضاشوطیىی زَبیىصێت ي بُ ِیچ

ظیاتص بپًيکێتُيَ کێ الی گصوگُ!؟ ،گُش ُِمًي زاشستاوی

جا ئێستا ئُگُش کُسێک لُ ئٍتٍمٍبیلُيَ ئُضراڵ

آهيض داسد ،اهب ّذف اكلي هب آؿٌبيي ػرورَهري ثرب

سُضاتێک مًستُقیم وابێتُيَ ي تا زێت ئاڵًظتص ي کێطُ

مُشیًان ببێت بُ قُقىُ ،کێ زڵی زائُچڵُکێت؟ ُِمًي ذٍی

ئُيَيَ سُشچايکُ زَگصێ کُ باش زاوُ ِاتًين بُ ُِش

سفشي خَد سا فشاهَؽ هي وٌذ ٍ ساُ سفشي صاؽ سا فرشا
ًخَاّذ گشفز!! .دس ايي ؿوبسُ ”زيب“ ثِ ثشػي هؼبئل

ػوَهی سبالًِ خَد سا جْت اًتخبة ّيئت هذيشُ ٍ ثبصسس جذيذ ،دس اسديجْطت هبُ اهسبل

ئُضراڵساویُ.

صًذگي هذسى ؿْشًـيٌي هي ثبؿذ .آسصٍ داسين ثشَاًين

ثشاي دٍ سبل آيٌذُ اًتخبة ًوبيذ؛ لزا اص کليِ ػالقوٌذاى ثب ضشايط ريل دػَت ثفِ ػفوفل

زَڵێه مصٌڤ يَکًي کٍمپًتص زَتًاوێ پطٌگصام لُ سُش

لذهْبي ّش زٌذ وَزىي دس ايي ساُ ثشداسين/.

هی آيذ ،دس صَست توبيل ثِ کبًذيذاتَسي ،جْت ثجت ًبم ثِ دفتش اًجوي هشاجؼِ فشهبيٌذ:

ذٍی زابمُشظێىێت ،ئُمه بٍ ذٍم لُ مێطکمسا جێگای
ئُضراڵم جیا کصزييَتُيَ لُ غیىگُ .بُم جٍشَ کُ
ِێڵێکم کێطايَ لُ وێًان ئُضراڵ لُم اليَ ي

سي  20سبل توبم ثبضذ 3.ػضَ ّيئت هذيشُ اًجوي ديگش ي ًجبضذ.

ئُضراڵساوی لُياليَ ،کُ ئُضراڵ پُیًَوس زَزات بُ

ػالقوٌذاى ٍ ٍاجذيي ضشايط هی تَاًٌذ جْت ثجت ًبم تب تبسيخ ،52/2/25سٍصّبي ضٌجِ تفب

ئُضراڵساویُيَ .يابعاوم ُِش کُؼ کُ يابکات ُِمیطُ

دٍضٌجِ اص سبػت  10الی  12صجح ٍ سٍصّب ي سِ ضٌجِ تب پٌج ضٌجِ اص سبػت  16الی  12ثِ دفتش

ئُضراڵی زَستی ُِڵ زَگصێت تا گُیطته بُ

اطالػبت ثيطتش ثب ضوبسُ تلعي  02366452105توبس حبصل فشهبييذ.

آسي هشيَاى ّورسرٌربى دس

سبس يسط دارسيران يك ،از فضااي

”داضتن داضتن ضِست ًييِ ،ديشم ديشم ضِستِ!!“

سُباشَت بُ غیىگُ پاشاسته کێطُ ظٌشَ ،بُاڵم وابێ

ثِ اطالع کليِ اػضبي اًجوي سجض چيب هشيَاى هی سسبًذ ،ايي اًجوي دس ًظش داسد ،هجفوفغ

اًجوي سجض چيب ٍاقغ دس جٌت هيذاى هيذاى هيَ ٍ تشُ ثبس هشاجؼِ فشهبيٌذ .جفْفت کسفت

ضذُ پيطتبصًذ!؟ ”اًَس سٍضي“

صًذگي.......

ئێمُ ي غیىگُ ي ئُضراڵ

 .....حرف زيادٌ؛از تابلًي زيباي
پارك َ 11كتاري ! گرفتٍ تا فضااي

وررِ دس صيررش يرره ػررمررف

زَذاتُ زَشێ يا زَگُیىێ کُ غیىگُی ئێمُ

 -1داساي حذاقل ضص هبُ سبثقِ ػضَيت فؼبل دس اًجوي سجض چيب ثبضذ -2 .داساي حذاقفل

طلجی ،تب کی دس ايي ضْش ًعشيي

وايچُی مُشیًان

سالهت“

آدسع  :هشيَاى  -خٌت هيذاى هيَُ ٍ سشُ ثبس  -سلفىغ 57835035780 :

Kurdî - Farsî

سَاساى است سيب ٍ هٌفعفؼفت

”
پاشێعی لُ گًوسَکاوی
غیىگُ

هب خَضجختين!! ......

ٍيژُ ًبهِي ” ضْشًطيٌی ٍ

زيب دس ٍيشايؾ هغبلت سبآًدب ثِ اكل هغلت خذؿِ ٍاسد ًـَدآصاد اػز.

ٍيررظُ ًرربهِ خجرررشي رر صيررؼز هطيرررغي زيررررررب ،ػبل دٍم  -اسديجْـز  -89ؿوبسُ 38

سايگبى

ئُضراڵساوی.

”زٌستی ئێًَ ي غیىگُ“

هؼضالر ؿْش ٍ ؿْشًـيٌي ٍ ًيض آهرَصؽ لرذهرْربي
صيشثٌبيي دس هشضلِي گزاس اص صًذگي سٍػشربيري ثرِ

کٍمُاڵیُتی ي فُشُِوگی ي ئابًيشیُکاوی ظیاتص زَبه .ئُم

بُ مسافص ي ”کاتی“ زَظاوێت!ُِ .ش ضًێىێکی ذصاپ بًي،

مُشیًاوُی ذٍمان یُک لُي بُ واي ضاشاوُیُ کُ ظٌش بًيوی

چاک بًيوُيَی وییُ! .بٍ ئُبێ سیمای ئُمطٌی مُشیًان

حُضیمُت ي بُشباڵي بًيوی شييبُشی ،قاشچکاوُیُ ي وُک

شاست ِايضێًَی ضاش ي وايچُکاوی ياڵتی ئُفغاوستان

ُِش لُ شَيتێکی ئاسایی ي یاسایی زا پُشَ ي گُضُی

بێت ،کُ  30ساڵُ تًيضی ضُضی واي ذٍییُ؟!! .بُضاستی

فبيررل ؿرروبسُ آيٌررذُ ٍيررظُ ًبهررِ زيررب:

وُسُوسييَ ،بُڵکًي ئُي وُذتُ پێىاسُ ضاشستاویُتُی کُ

مُشیًان کُی ئُبێت بُ ضاش؟ چٍن ئُبێت بُ ضاش؟ کێ

هيثبؿرذ.

 30ساڵ پێص ئیستا بٍ ذٍی پێکُيَی وابًي ،لُ بُش

ئُیکات بُ ضاش؟ ئُڵبُتُ يَک ئُظاوه ئايایی ”چىاشَ“ش بُ

ِێصضی تاتاشیی الیی ي گًوس وطیه ذٍی وُگصت ي ،يَک

ضاش وايی لێ ئُبصێت!! زیاشَ مُبُست لُ ضاش ،غیاوی

بُفصَکُی پاش تًيايَ ي ضاشیُکان بًين بُ کُمیىُی غێص

مٍزێطوی ضاشی ي ضاشستاویُتی ئُمصٌغیُ .بُ ُِش حاڵێک؛

”سبلگشد ا ًجوي سجض چيب”

لزا اص ػاللوٌذاى خَاّـوٌذين وِ همبالر ٍ
ًظشار خَد سا دس ايي صهيٌِ ثِ دفشش ًرـشيِ

اسػبل ًوبيٌذ.

ستُمی ظٌشیىُ .گُلٍ؛ ئُم باشييزٌذُی ئیستای مُشیًان

ئێمُ ُِش واًِمێس ي بێ ِیًا وابیه .بُاڵم يَک ضاعیص

شاستیُکی حاضا ُِڵ وُگصَ ي ِیچی پێ واکصێت .سُشوج

يتُوی“:ئاذًم ئُي شٌغَ کُی بێت؟!!“.

