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در آتص هي سَزد
آسف اظ ؾبػز 10:20زقيق ٚنمجمح

مێژووي ،جهنهاوهر و نیشتماو
پهروهر بنونه( تاريخ یفشیار،
ْٕبيكيب ٗ ٙزض ٍحظ ٚجْغ آٗضي
 )592و به گژ دیگیرکهرینی
آٓ ّكٜ٘ز ث٘ز ،ٙقبٛس ثي ٕظْي،
کیینردسییتییانییدی
ٗج٘ز ظثبٍٛ ٚب ٗ اقغبً ٗ .......
چنونهتهوه..... .
ظ4
ظ3

ازاّ ٚزاقز م ٚحسٗز ٛ50نشبض اظ
جٖيَٜبي ائ ّٖطمقم ٚزض آسمف

”گڕي دهريا“

 ثب س٘ج ٚث ٚسْبؼ سَفٖي ثب آقبي قٜطزاض ٗ قًّ٘ؿبػس ايكبّٓ ،جٖي ثط سطّيمِ ممٖمس  ٙممبضي
آؾفبٍز ،س٘ؾط ازاض ٙآة ،زض م٘چ ٚضظيل ٗ،اقغ
زض ثَ٘اض ّؼَِ( جٖت ٕبٕ٘ايمي قمب مط اقمط ) ،
ّشبؾفبٕٖ٘ٛ ٚظ اقساّي ن٘ضر ٕميمطفمشم ٚاؾمز.
.

( علي لطفي).

 ثب س٘ج ٚث ٚقطٗع آسف ؾ٘ظي جمٖميمَمٜمب زضچٖسئ ّٖطق ،ٚاظ ازاضّٖ ٙبثغ جيؼمي ٗ اضىمبٓ
ٛبي شيطثط ّي ذ٘اٛيِ م ٚثطاي ائ ّمؼم مٌ
چبض ٙاي اؾبؾي ثيٖسيكٖس.
( جمعي از دوستداران طبيعت).
 ضْٔ ػطو سجطيل ث ٚاػ بي ٛيئز ّمسيمطٙجسيس إجْٔ ؾجع چيب م ٚذبٍهبٕ ٚثطاي ذسّمز
ثّ ٚطزُ فؼبٍيز ّي مٖٖسّ ،ي ذ٘اٛيِ ْٛمبٕمٖمس
ؾبثق م ٚثبػث زٍيطّي ٛط چ ٚثيمكمشمط ّمب زض
مبضٛبي ظيؿز ّحيطي ث٘زٕسْٛ،چٖبٓ يمبضيميمط
ثبقيس.
( كميته اطفاي حريق روستاي ده ره تفي).

 جبي سبؾف اؾز ،ػعيعإي م ٚاظ ضٗؾشبٛبي (ثٚضي ث ٚىعازّ )ٙي ىصضٕسٕ،بيَ٘ٓ ٗ چميمعٛمبي

تاص ّن ضة ٍ دل تٌگي ،دل ٍ دل ًَضتِ ،سنَت ٍ
آساهص ،تفنش ٍ اًذيطيذى دس دل ضة چِ صيثاست.

گشیدَریب،

کێبیستًيیُ

بسکیُِتبيبسًيتێىێ؛

بێبزييسکُُِ،يربگزمێىێ؛

يیضُقبب،


صَ
رانُِڵپزييسقێ؟!

گًڵخُ 
وذَ

مدَریبمبیىی،


مچبياوُ

بُ
بسکیخٍریُِڵپشييصاوذ؛

يرمبیىی،بێبزييسکُدائُببری؛


ُِ
مبوگمبیىی،کضئُسًيتب؛

ِبرداُِڵپزيسقب!!

گًڵمبیىی،لُ 
بُ


زييطي م ٚذيَي زيط سجعيّ ٚي قمٕ٘مس ،ثمطاي

وذَران“
ُِ 
ئُلف .
” 

جيؼز ؾ٘غبر ّي آٗضٕس ( .از روستاي ني )

اهطة تعذ اص هذت ّا تي ٍفايي ٍ من هْشي هي ،تاص ّن
ًفس ّايص هعلَم تَد مِ اٍ تي هْشي ٍ تي ٍفايي هشا
اصالً دس رّي ًوي پشٍساًذ ٍ هشا دعَت تِ خلَت
خَيص هي ًوايذ .آسي دٍست عضيضم ،يني اص

هدارس ٍ داًطجَياى عسيس؛
ضرکت خدهاتي ًسترى کار ،آهادُ ارائِ خدهات ذيل با کيفيت
ٍ قيوت هٌاسب درسريعتريي زهاى هي باضد.
 تکثير بِ قيوت چاپ با دستگاُ ّای ريسَگراف ٍ پيطرفتِ -تکثير بارًگ ّای آبي ٍ قرهس
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”زرێبار“يا زرێ جاڕ؟!

غوکدُايي بِ ٍسعت زريبار

مُدوبجیکبویسبوبوی
محُ 


،چُمپظاي
کبویخشگبکُ 


وێًانصرێببريپبکبيَ
لُ 


ثبظ  ِٛنحجز اظ ظضيجبض اؾمز ٗ زضزٛمبي ثمي

يپلًيسکبویضُشئبضگێشئبي(ئبضگێشیک60:


دبيبٕف .چقسض زاز ظزيِ٘ٛ ،اض مكيسيِ ،اىط ايمٔ

یُکذا)؛ بُ درێظایی ضُش
چزکُ 

لیتز ئبي لُ 

اهطة تعذ اص سپشي ضذى يل سٍص تاساًي ،ضة ٌّگام

ن٘ضر ىيطز ،ظضيجبض ٕبث٘ز ّي ق٘ز .اّب مم٘ ىم٘ـ

تعذ اص ايٌنِ آسواى صاف سًگ سياُ ٍ تي هاًٌذش سا تا

قٖ٘ا؟! ّب ّطي٘إي ٛب ثطاي ائ غْنس ٙمْٛ ٚيكٗ ٚ

يَ)،
ڵگُی مێظييیُ 
بُ 
بُ  
مبوگی صستبن ي بُِبر( 

سًگ ستاسُ ّايص تِ يني اص ًقاضي ّاي صيثاي خذاًٍذ

زض ٛط قطايطي ،اظ ّب دصيطايي ّي مٖس ٗ ثم ٚدمبي

يَر ي
لُ 
يَی ُِصاران پُ 
تێّبته ي ویطتىُ 

تثذيل ًوَد ٍ هاُ ّن تا ًَس ٍ صيثايي خَد تاسيني ضة

زضز زٍٜبي سل سل ّب ّي ٕكٖسچنبض مطزيمِ؟! آيمب

دانپٍل،بُدیکزدوی

ریبُ  
سُ


یکٍچُ
ببڵُ 
وذَ


سا تِ ضثي هْتاتي تثذيل مشدُ تَد ،حس عجية ٍ

ٍحظ ٚايي حبضط قسيِ ث ٚدبي زضز زٍف ثٖكيٖيمِ ٗ

سُر چُقی چبياوُی
سُدان گُرمبي لُ  


غشيثي هشا تِ ديذاس دٍست ٍ ياس پاك ٍ تي آاليطن

مْنف مٖيِ؟ .ث ٚثبٗض ّب ٕ !ٚظيطا زض حقف ثؿيبض جفب

فشاخَاًذ .آسي دسياچِ تا عطش ٍ ضوين تْاسي خَد هشا

مطزيِ ٗ ّي مٖيِٕ .ي ظاضٛبيف ضا آسف ّي ظٕميمِ،

قُف
ومِبتُ 


ومیبًي؛گُ

کگُ
ڵُ 
یُ
کپُ 


کببزایُ

لُ کبتی یُخ بُوذان.
کُ  ،
کبویبيَکبوی به ئبيَ 


دعَت مشد ،اًگاس ّش دٍ تِ ّن احتياج داضتين ،اًگاس ّش

زض فهٌ قنبض ّْٖ٘ع ّبٛيّ ،بٛيبٕي ضا ثب قنِ دمط

فُریک
کُی لُ  
داوُ 
ي گًڵ ي خطت بًين .

دٍ دسد دلْايواى سا تشاي اهشٍص ًْاى مشدُ تَدين ،اًگاس

اظ سرِ قنبض ّي مطٕس ٗ ّب ٕيع ثب چ ٚاقجبٛي مجبثف

مبوُ ِیچیبن خُين وُبًين.بًين ي پێطیىُ
ئُ 


یُک سًيوی
ڵُ 
بًيوذا بًي؛ پٍلێک کًلُ ي پُ 

ئیستُ چی؟ ببرييدٌخی صرێببر ئیستُ

بًين .

یُکجبر صٌری بٍ گُیطت.ریطًڵی ي گبياوی


چٍوُ؟!


سُردا
لُ  
يکٍالرَ  

؛ياضُ 


سًينيکًلُ
ویطتىُ 


يا بُِبری پش يَضت ي ياری سبڵی 1389ی

لُ طێزدا ،ضیطبوُ
قُڵ ي رێًی ي پطیلُ  
ي ،چُ 

رَتبیسبڵیکطتيکبڵی–88
سُ 
لُ 
تبيییُ .


ُِ

اهشٍص لثشيض اص دسد تَدين ٍ احتياج تِ تخليِ داضتين ،مِ
ّش دٍ دس يل صهاى تِ ياد ّن افتادين ٍ اص خالق
خَيص ّوذيگش سا ّش چٌذ اًذك ٍلي اص تِ دل توٌا
مشدين .ضايذ ماسي اص دستص تش ًوي آهذ ٍلي تاص ّن تش
دسد ٍ صخوْاين هشّن گزاضتً ،ول ًپاضيذ ،دسياچِ

مَچل ضواسد ٍ حقيش تذاًذ.گفت ٍ گفت ٍ ضٌيذم ٍ

ّي مطزيِ ،چقسض سفطيح مطزيمِ ٗ ظثمبٍمٛ ٚمب ضا
ْٛيٖط٘ضي ضٛب مطز ٙيب زض آة ّي إساذشيمِٗ ٗ .
ٗ ...
ثب  ْٚٛائ اٗنب

ٗضؼيز مٖٕ٘ي ظضيجمبض ثؿميمبض

ٕيطآ مٖٖس ٙاؾز ٗ ث ٚقً٘ ّسيط ػبٌّ إجْٔ ؾجع
چيب ،اىط ٗضغ ْٛئ ٘ضي ازاّ ٚيبثمس ارمطي اظ

بٍجًيتیبر؟جبسَ

يَ
چیمبیُ 

ریطٍڵیيگبياوی.

ظضيجبض ٕر٘اٛس ث٘ز ٗ سٖٜب ٕظبض ٙىط ثب سالقي ذ٘اٛيِ

یُکی بٍطَی ،سمُسبي کزايی ریقىبيی ي
لُ 
خُ 


اٍشيبُ ثركيِ ٗ سب جبيي م ٚثّ ٚب ّطث٘ط اؾز ٗ زض

پڵپڵُ
رُِمی ئُي سبکٍسیب بًي! 
پًيضبيی ،بُ 

ث٘ز .دؽ ثيبييِ  ْٚٛثب  ِٛإسمي اظ ظذْٜبيمف ضا

تِ اًذيطِ ٍ تفنش عويق فشٍ سفتنّ ،ش چِ هيگفت

حس اقساّبر فطزي ّبؾز مْنف مٖميمِت سمب زض

ساست تَد ٍ حقيقت ٍ ،سخت تحضى تشاًگيض ،اص ّوِ

ّقبثٌ ٕؿَٜبي آيٖس ٗ ٙفطظٕسإْبٓ قطّؿبض ٕجبقيِ مٚ

عَاهلي مِ تِ ًَعي هاًع آصاديص ضذُ تَدًذ ٍ حق

ّب چقسض ذ٘زذ٘اٛبّٕٖ ٗ ٚفؼز َجبٕ ٚثمب ظضيمجمبض

صًذگي آصاداًِ سا اص اٍ گشفتِ تَدًذ گاليِ هيمشد ،اص

ضفشبض مطزيِ م ٚاىط فطظٕسإْبٓ اظ ّب دمطؾميمسٕمس

هَاسدي ضنايت داضت مِ تِ حق ،حق تا اٍ تَد ،تا

ثطاي ظضيجبض چنبض مطزيس ،ج٘اثي زاقشم ٚثمبقميمِ

موي اًذيطيذى ،تعقل ٍ تفنشي تاص ٍ سٍضي ّوِ ّش

ٗىطٕ ٚزييط ظضيجبضي ٕر٘اٛس ث٘ز سب ثب آغ٘ـ ثبظ ثٚ

چٌذ اًذك ٍ قليل هيتَاًين تِ صًذگي صيثايص مول

غْٜبيْبٓ ى٘ـ ثؿذبضز/ .

مٌين چَى ايي آب ٍ ايي دسياچِ سالْا قثل تَدُ ٍ
مِ دس دل ضة ٍ سنَت تي پاياًص صذاي صجِ ٍ دسد
هيتَاًٌذ ٍ خاهَش ًطستٌذ تشساًن .پس تا مول تِ
دسياچِ دس ًْايت تِ خَد تشاي سسيذى تِ رات هطلق

با تقدين احتراهات خاظ
بِ قلن سياٍش

صَق ي بُر چبي
وجیزَی غُصایی) 

بظیًیُکی( 
صَ


بًياردييَ؛ ِێطتب،

ببریًَ؛ پلُی تیهصٌرُِ 
ڵوُ

ئُیکًاوێ
ڵیًَ  .
دَ 
وُ 
ڵمبًيویئبيلُ   %15

بُ  
ُِ


وُ
مُ  
ئُ 
بُضی يَرصێشی لێ پچشا بًي .
کُ  

یُ ي وُ چیزٌک .رێک ي مٍک
فسبوُ 


ئُ

ضُشمبوگ
میپظايلُ 


رٌطێکیئبيیچُ
ضُ 
ياوُ


ریًاوُ“!.


یصرێببریمُ

ریبچُ
ربًيردَی” 
دَ


سُ

دا؟ کًاوێ  ،400وُ  ،300وُ  ،200چبيگُ

مُي پێص،
ریبچُ تب  20-15سبڵ لُ 

ئُم دَ

کُی يَک چبي
صیبتز لُ  30میتز ،صياڵڵی ئبيَ 

فبيممٌ قممْبض ٙآيٖممسٗ ٙيممػٕ ٙبّمم ٚچيممب:

يَ صیبتز لُ  1000میلیمیتز بُفز ي ببران
 89

ُِصارمیتزیچًارپبڵًيی
لزفُیپلًيسکبوی 30


صیبتز لُ ِ 3000ێکتبر بًي ،قًيڵتزیه ضًێىی

اًطاءاهلل سالْا ّن خَاّذ هاًذ هي ًيض تِ اٍ قَل دادم

خذاًٍذ گاهي تشداسين تا سستگاس ضَين.

آدرس 7هريَاى  -خياباى ادارُ برق -رٍبرٍی ادارُ برق -دفتر ضرکت خدهاتي ًسترى کار

ّشبؾفبٕ ٚثب ٗضؼيشي م ٚزض دبيبٓ

ضاّناسّاي خلقت اَّسايست .دسياچِ ،دسياچِ صسيثاس،

مطيذًص سا حاال تِ ّش ٍسيلِاي تِ گَش آًاى مِ

 -تکثير با تيراش باب ٍکيفيت هٌاسب.

ظ3

به درێیژیيی

افسًٍتر؟!

ؾس ثط ضٗي ظضيجبض ثؿش ٚق٘ز فالٓ ٗ فمالٓ اقمساُ

ضعف ًثَدً ،وي خَاست خُشدُ تگيشدً ،وي خَاست هشا

قابل تَجِ ّوطْرياى ،اداراتًْ ،ادّا ،سازهاى ّا،

بِ ًام آفريٌٌدُ طبيعت

تِ سشاغ ٍ ديذاس دٍستي سفتن مِ حتي اص ًسين ٍ عطش

طعٌِ ًضد ،سشمَفت ًضد ،غُشغُش ًنشد ،تِ دًثال ًقاط

ضوارُ تلفي00133 7

ؾ٘ذز م....... ٚ

ّر چِ هيگفت راست بَد ٍ حقيقت

هٌطقِ هريَاى ،يا هطاکالاي

بالک”

ضٗظ جْؼ ٚسب ؾبػز  8ثؼمساظهمٜمط

قْبض ٙسْبؼ 09366459105

زريبار؛ کوک بِ صٌعت تَريسان

زرێبار“

آزضؼ ّ :طي٘آ  -جٖت ّيسآ ّي٘ ٗ ٙسط ٙثبض  -سَفنؽ 57835035780 :

Kurdî - Farsî

...

ًوايطگاُ ّای حاضيِ ای تااب

ويژه نامهي ” ٍضعيت فعلي

جٌگلْای سرٍآباد

” ناساندنی
یينیهیهي

”

یيیاو و
گیننیدي

رايگاى

ریئُصمٍ

ئبيطیيصیىذَ 
يَ

وذضێًَ 


قزطاوگ،چُ

ستًيَکبوی بىی صرێببر؟

قُ  
بُ
ُِڵقًڵ ي ببصرَ 

يَ ي البزدوی ئبي مبڵک ي لم ي
کًاوێ پبک بًيوُ 
ڵگبکُ؟کًاوێ


یئبيَ

رييگُ

ڵیسزيضتیدَ
خُ 
ضُ


”ًقص هي در آتص سَزی جٌگلْاا”

مبسیيسُگبي10،

مبسی،قبضىُ 

ضُ 
رَ 
يَک  :


وًيکُ لم ي

کبوییُکبوی قُراخ صرێببر؟ خٍ ُِ


ّيثبقسٍ .صا اظ ػالقْٖسآ ذ٘اٛكْٖسيِ مٚ

تیزَ
ياليَچ  50 – 40،

وذتڵیطکُ 

رَ 
بُ
–   15

تێگالوُکبوی صرێببر لێی دَر وبچێت ،ئُی کًاوێ


ّقبالر ٗ ٕظطار ذ٘ز ضا زض ائ ظّيٖم ٚثمٚ

لکبيبُ


اڵييوُ

کبویُِ
ک،پُ 
اڵسُ

ڵيلُ 
رصَ


ئبيَ

کُيتی ُِڵقًالن ي ئبيدَرداوی کبویُکبوی
پبضُ 


زفشط ٕكطي ٚاضؾبً ْٕبيٖس.

ٍِڵُیئبيی
دانقًاڵخيرَ 

،بُ 
سُ
يَ 
کُ 
بهئبيَ 
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برگساری هجوع عوَهي اًجوي سس چيا

بِ ّوِ ٍجداًْای بيدار!

ّجْغ ػّْ٘ي ؾالٕ ،ٚزّٗئ زٗض ٙإشربثمبر

ث ٚزٕجبً ا الع ث ٚإجْٔ ؾجع چميمب اظ ؾم٘ي

ٛيئز ّسيط ٗ ٙثبظضؼ جسيس زض يبظزْٛيمٔ

قٜطزاضيّ ،جٖي ثط سرطيت ٗؾيغ زض جٖيَمٜمبي

ؾبٍيطز سكنيٌ إجْٔ ؾجع چميمب ثمطىمعاض

ا طا

ضٗؾشبي ػهط آثبز ( ئ ٚؾطاٗا) ،ثالفبنمَمٚ

ىطزيس  .ائ ّطاؾِ ثب اػالُ قجَي اظ ؾم٘ي

اميذي اظ اػ بي إجْٔ ثّ ٚحٌ سرطيت ضفشٗ ٚ

إجْٔ ٗ زػ٘ر اظ اػ بء ٗ زٗؾمشمساضار

ثب حجِ ٗؾيؼي اظ سرطيت زض ائ ّٖطق ٚضٗثمطٗ

جيؼز ثسئ قطح ثطىعاض ىطيس:

قسٕس  .ائ مطزاض ظقز زض سبضيد ّ 89/3/3ب ثئ

ّطاؾِ ثب قطائز قطآ سم٘ؾمط ّمبّم٘ؾمشمب

ضٗؾشبي ئ ٚؾطاٗا ٗ ثٜكز ّهطفمي ثمٗ ٚقم٘ع

ػجساٍؿالُ ي٘ؾفي ٗ ذيطّقسُ ّسيط ػمبّمٌ

دي٘ؾش ٚث٘ز،فطز يب افطاز ؾ٘ز ج٘ ٗ ّٖفؼز َمت

إجْٔ قطٗع قس،ثطٕبّ ٚثب ىعاضـ ػَْمنمطز
زٗؾبً ىصقش ٚإجْٔ،ىعاضـ ّبٍي إجْٔ
ث ٚاػ بء اظ ؾ٘ي ثبظضؼ ،ؾرٖطإي يني اظ
اػ بي ٛيئز ّسيط ٙقجَي زض ّ٘ضز سرطيمت
ّٖبثغ جيؼي زض ّطي٘آ،ىعاضـ ممْميمشمٚ
ٕكطي، ،ٚدصيطايي،ىعاضـ مْيش ٚا فبء حطيق،
ؾرٖطإي ّٖٜسؼ اقجبً ّحْسي ْٕمبيمٖمسٙ
ّطي٘آ ٗ ؾطٗآثبز زض ّجمَمؽ،سمقمسيمط اظ
اػ بي ٛيئز ّسيط ٙقجَي اظ ؾ٘ي اػ مبي
إجْٔ ازاّ ٚيبفز ٗ زض ٕٜبيز ثمطىمعاضي

زضذشبٓ ّٖطق ٚضا ثطيس ٗ ٙآسف ظز ٙثم٘زٕمس ٗ
اقساُ ث ٚقرِ ظزٓ إٓجب ْٕ٘ز ٙث٘زٕس ،زٗؾشبٕمي
ٕيع اظ ازاضّٖ ٙبثغ جيؼي ّطي٘آ زض ّحٌ ح ٘ض
زاقشّ ٗ ٚكغً٘ ثطضؾي ٗ يبفشٔ ػبَّئ ٗ آّطيمٔ
جٖبيز ث٘زٕس.
إجْٔ ؾجع چيب اظ سْبّي ّطزُ ػعيع قٜط ّطي٘آ
ٗ ضٗؾشبٛب زضذ٘اؾز ّي ْٕبيس م ٚزض ّقبثٌ ائ
غبضسيطآ م ٚؾطّبيٕ ٚؿٌ ٛبي آيٖسَّ ٗ ٙشي ضا
ث ٚسبضاج ّي ثطٕس ،ثي سفبٗر ٕجبقٖس ٗ.ثمب زيمسٓ
م٘چنشطئ سرطيت ّ،طاست ضا ث ٚقْبض ٙسَفٖٜبي
شيٌ ا الع زاز ٗ ٙثطاي فطظٕسآ ذم٘ز حمق

إشربثبر ٛيئز ّسيط ٗ ٙثبظضؼ إجْٔ ؾجمع

حيبر قبيٌ ق٘يِ.

چيب ثب ّ٘فقيز ث ٚدبيبٓ ضؾيس قبيمبٓ شممط

 -إجْٔ ؾجع چيب09366459105 :

اؾز ائ ّطاؾِ ثب اؾشقجبً ثؿيبض ىؿمشمطزٙ

08753250972 -

اػ بء ٗ ػالقْٖسآ ضٗثطٗ ىطزيمس .قمبيمبٓ

 -ازاضّٖ ٙبثغ جيؼي ّطي٘آ:

شمط اؾز ائ ّطاؾِ ثب اؾشمقمجمبً ثؿميمبض

-0ضريف باجَر
-0ايرج قادری
 ِّ-1تاٍ بيگلر

إٓچ ٚم ٚزض چٖس ضٗظ ىصقش ٚقبٛس آٓ ث٘ز ٙايِ ٗث ٚجمطار

ماسیهکان گۆماوهکه ”

ّي س٘آ ىفز ؾطآغبظ فبجؼ ٚظيؿز ّحيطي زييطيؿز آسف
ؾ٘ظي ٛبي ٗؾيؼي اؾز م ٚجٖيَٜبي ائ ّمٖمطمقم ٚضا زض
د٘قف جٖيَي دكز قٜطؾشبٓ ؾطٗآثبز قطٗع قمس آسمف اظ

یبزدلُضًێىێکیچٍڵ


رپطتیخٍیيدَ
خستُ 
سُ


ئُ

ؾبػز 10:20زقيق ٚنجح ضٗظ جْؼ ٚسب ؾبػز 8ثؼساظهٜط ازاّٚ

مبسییُکبوی دیکُی وبي

ي بێ دَوگ دَیخًاردن .

زاقز م ٚحسٗز ٛ50نشبض اظ جٖيَٜبي ائ ّٖطق ٚزض آسمف

يَبٍگٍمبيێکی
گٍصرێىُ 


ياندَ

پێیبنيابًي،ئُ
کُ
گٍمبيَ 


ؾ٘ذز م ٚذ٘قجرشبٕ ٚثب مْل سيِ ا فبي حطيق إجْٔ ؾجع

پُوبی گٍمبيێکی
يَ؛ صیقبي(مبسی خٍرَ)ێک لُ  
گێشوُ 


دَ
تلُ مبسی
رکبتبزسیببًایُ 

مبسیذا،دَطیب  .
ُِ

پشلُ 


چُوذ
گبڵتُ ي پێکُویىی ئُِبت .
کبرَی ئُي مبسیبوُ  


ئُي گٍمبيَ ،سکی خٍی لێ تێز ئُکزد.سبڵ ي صَمبن


کُشبشیبریدابشيات
قزطاوگُ 

مجٍرَرابزد.


رٌطێکبُ

دوو چین کێني سهوز و جنیو

آسف ؾ٘ظي حبضط قسٕس ٗ ٕٜبيشب آسف زض ؾمبػمز 13همٜمط

کُ گزت ي تًاوبی
صیقبيَ 

تێپُسی ي ،پیزی بُرٌکی بُ 


سُرپطتسًار
،قزطاوگیلُ  

صیقبيَ 
کُ

بٍضًێىیوًێ .

ْٛبٓ ضٗظ ّٜبض قس .قبيبٓ شمط اؾز م ٚازاضّٖ ٙبثغ جميمؼمي

گُڵ
لُ  
کبیزييتييیزَ  

يتُ  
تُ
کُ 
مبسیگزتىیوُمب  .


يَ،
بُست وضیک بًيوُ 
کزد ،کبتێک لُ ضًێىی مُ 

ریوهستاوو بهرینبهر

ؾطٗآثبز ٕٗيطٗي إشظبّي ٕيع زض مٖشطً آسمف ثمّ ٚمطزُ ٗ

یُک بُ کبر
کُ 
ڵُ 
گُر ئُصمًين ي فێڵ ي تُ 
خٍی؛ ئُ 

چبرَ
پێطُ ي پاڵوی مبسییُ  
کُ چبيی بُ  
قزطاوگُ 


مبیزييتييیزَدابًي،

بزسبدَمزێت  .
لُ

ِێىێ،لُ 


وُ

يَي،
تێگُیطت کُ ئیستب وٍبُی ئُ 
ضُکبن کُيت .
رَ 


وبیيٍِیخُمٍکی

یطتُ  
پُ
گُ 
يگٍمبيَ  


قزطاوگێکیئُ

بُ
وًيسُ ببێت  .

يچبرَ 


يیصتًيضیئُ
مبيَ  
ئُ
صٌریوُ 


سبضخ  89/3/5دكز دبزىبٓ ّطي٘آ(ىطز ٙض ٙـ)ثم٘ز ايمٔ

سُ ي
لُ 
درٌيدَ 

يتُ 
صیقبي،کُ 

يدڵوگُراوی،لێپزسی .


بُخێزاییقًسگی
يتُبیزیرصگبرکزدویخٍی .
کُ 
لُ 
پُ 


اٍٗئ ثبضي ٕيؿز مّ ٚب قبٛس آسف ؾ٘ظي دكمز دمبزىمبٓ

طارَ دام وُگزێت؛ ُِمًي رٌطێک
ئُی چٍن پُ 
يتی :

ٛؿشيِ اّب ّشبؾفبٕ ٚدبزىبٓ ثب ٗج٘ز زض اذشيبض زاقشٔ ٕميمطٗي

میبزسییُتیم


گزتيخُ
مگٍمبيَ 
دَ


کدييمبسیملُ

یُ

إؿبٕي فطٗآ چبض ٙاي ثطاي ائ ّ٘ض٘ع ٕمْمي إمسيكمس.

ئُيا ئُمشٌ ديي کببزای رايچی مبسیم بیىی،
وُبًي .


چيب ٗ ّطزُ جيؼز زٗؾز ؾطٗآثبز ائ آسف ّٜمبض قمس.اّمب
ّشبؾفبٕ ٚضٗظ ثؼس يؼٖي قٖجّ٘ ٚضخ  89/3/15آسمف زٗثمبضٙ
قطٗع قس م ٚاػ بي إجْٔ ثْٛ ٚطاّ ٙطزُ ؾطٗآثبز زض ّحٌ

اػ بي إجْٔ مْل مطزٕس .زض ائ ضٗظ حسٗزا ٛ20منمشمبض
جٖيٌ زض آسف ؾ٘ذز .اظ جَّْ ٚنبٕٜبي زييط م ٚزض چمٖمس
ضٗظ ىصقش ٚزض إٜٓب آسف ؾ٘ظي زاقش ٚايِ ػجمبضسمٖمس اظ :زض

حسٗز ّ2500شط ّطثغ اظ جٖيَٜبي آٓ زض آسف ؾ٘ذمز  .زض

گٍمُ ،مبسی صٌرَ ،يا ببضُ ديای گزتىی مبسیُکبوی

گُر
ئُ 
فاڵوُ گٍم ،مبسییُکبوی ئُم گٍمُش بگزیه .


سايَ بٍ الی مبسییُکبوی وێً
گُ 
رِبتُ  

ئُم بُ  
سُ

ُِياڵیتیبچًيوی ِبيسێکبویيلُ وبي بزدوی
کُ  .
گٍمبيَ 

ُِمًيیبن کٍتبیی
کُی پێ راگُیبوذن  .
صیقبيَ 

جُطن ي ضبیی ي مُرگی
کُیبن  کزدَ  
رييدايَ 


آتص سَزی جٌگلْا آغاز ضد.

ّيعآ ذؿبضر آٓ ا الع زقيقي زض زؾز ٕيؿز ٗثب س٘ج ٚثمٚ

يَ،
بٍ الی مبسییُکبن ي ئُي قسُ ي ببسُی بٍ گێشاوُ 

يدَمىُ
کلیلُ 
رچبيَ :


سُ

ثب س٘ج ٚث ٚايٖن ٚاّؿبً اظ ٕظط ضيعقٜمبي جم٘ي

ذطط ّئ مٖشطً آٓ سقطيجب ٕبّْنٔ اؾز .إٓچّ ٚؿَِ اؾز ّٜب

ؾبً قبثٌ قجٍ٘ي ث٘زٗ ٙسقطيجب ّي س٘آ ىفز ممٚ

ض آسف ؾ٘ظي ٗجَ٘ىيطي اظ فبجؼ ٚظيؿز ّحيطي ػمظمِ ٗ

کُیبن ببوگ ِێطت کزدَ
قزطاوگ ي مبسییُکبن ،صیقبيَ 


صیضی

میهعُ
يَرگێشانبٍکًردی :
ئُ


ايِ (ثيكشطاظ ّ1000يَيْشط) ضْٔ قنط ىصاضي اظ

دٍستداراى طبيعت ايي بار خَد آستيي

-2عدًاى داستَار
-3لقواى کٌِْ پَضي

ٕيطآ ْٕ٘ز ٙائ اؾز مّ ٚب قبٛس ضقس ثؿميمبض

-4ضيرکَ رزاقي

ذ٘ة ىيبٛبٓ ٗػَف ٛب زض ثميمكمشمط ّمٖمب مق

قجطؾشبٓ زاض ؾيطآ ّطي٘آ اظ جَّْ ٚنبٕٜبيي ثم٘ز ممٚ

اعضاي علل بدل:

م٘ٛؿشبٕي ٗجٖيَي ث٘ز ٙايِ  .ثمط

مجمق ضٗاً

زض ؾبً ىصقش ٚثيكشط اظ چٖسئ ثبض زچبض آسف ؾم٘ظي

-1بْرٍز دارًٍد

ىصقش ٚإجْٔ ؾجع چيب چٖسئ ذجط آسف ؾ٘ظي

قس .ائ اّط سؼسازي اظ ّطزُ ضا ثط آٓ زاقز م ٚقجٌ اظ

-0احود اهاًي

جٖيَٜب زضزٗ ٛفش ٚىصقش ٚزضيبفز ْٕ٘زٙ

ممٚ

ذكل قسٓ ػَف ٛبي قجطؾشبٓ چبض ٙاي ثيٖسيكٖس .زض

-0کوال کٌِْ پَضي

يقيٖب اىط سْبّي ّطزُ ٗ ّؿئٍ٘ئ ثطاي ائ فبجؼٚ

ٕشيج ٚسؼسازي اظ زٗؾشساضآ جيؼز ٗافطاز ذيط ذم٘ز

بازرس:

ظيؿز ّحيطي ْٛنبضي ْٕٖبيٖس ،ثي ىْبٓ اّؿبً

اقساُ ث ٚجْغ آٗضي ّجَغي دً٘ ْٕم٘ز ٗ ٙإمجمْمٔ

دکتر مسعود مصطفی سلطبنی
عضو علل بدل:

قبٛس ؾ٘ذشٔ حجِ ثؿيبض ٗؾيؼشطي اظ جٖيٌ ٛمب
ثٕ ٚؿجز ؾبً ٛبي ىصقش ٚذ٘اٛيِ ث٘ز.

ّوت باب زدُ ٍبِ جٌگ آتص رفتٌد.

ؾجعچيب ٕيعثطاي ائ مبض اػالُ آّبزىي ْٕ٘زٗ ٙامٖم٘ٓ
زض حبً زضٗ مطزٓ ىيبٛبٓ ٗػَف ٛبي دبي زض ذشمبٓ

طیبویدييببرَیخٍیبنصاوی/.

یبن،بُ

صیقبيَ 
کُ


الی خٍیبن ي دايای یبرمُتی ي ِبيبیزیبن لێ کزد ي
گُر چی تٍ ديطمه ئێمُی ،بُاڵم مبدام
ئُ 
پێیبن يت :
ئبمبدَیه

يَ ،ئێمُ 
تزسییُ 

تُ  
مُ
يتًَ 
قبصاوجی تٍش کُ 
کُع
یىُ را ي تُکبیزی تٍ.صیقبي گًتی :
گًێ بذَ 
راوبُر ئُي رايچییبوُدا خٍی راگزێت.
بُ 
وبتًاویت لُ  
يرَ ي صياڵڵی
بُاڵم مه لُم وضیکبوُدا گٍمبيێکی گُ 

ئُيێ ،ئُيا لُ
گُر بتًاوه بشٌوُ  
ئُ 
بُم .
دیکُ ضک ئُ 

مبسیُکبن يتیبن؛

يَری دا ئُبه .
ختُ 
ئبسبیص ي بُ 
چییُدا یبرمُتی
تُکبیزێکی ببضُ ،بُاڵم لُم جێ بُ  

کُ يتی:مه درێغ وبکُم بُاڵم،
صیقبيَ 

تٍمبن پێًیستُ.
کبنبُم


يرايچیُ
یُ 
کبتیصٌرُِ 

پێًیستیبُ 

مکبرَ 


ئُ
دَن.
دَست وُ 
ئُبێ کبت لُ  
ئێزَ  .
وُ  
گُ 
دَ 
صيياوُ  


اؾز .الظُ ث ٚشمط اؾز قٜطزاضي ٕيع ث ٚمْل إجْمٔ

،کُ صييتزجێ
يضفبيالڵُ 

يَ 
پبساوُ 

يتىُ 
کبنکُ 


مبسییُ

ؾجع چيب آّس.

بُجێیبنبکبت.


له یێر تاق ئاسمانا

ي،وبردیبٍجُحبوم .قزطاوگديای

ردايَ 

يَ  
بُ
ئبسمبوُ 


آؾٖ٘ ( ٙئبؾٖ)ٙٗ ٚم ٚاظ

اضاز ٙاي ْٛيبٕي ّي َجس.

له دیوێن ئهو کینینا

که ”زرێبار“ي ناوه

کُ کزديرٌیطت
کبویصیقبيَ 

،بشيایبُ  
قسُ

قزطاوگُ 
کُ


آسف ّٜبض قسٗ .آسف ؾ٘ظي ا طا

بهرز و دیرستاو له سهر

کُی گزت ي الضُی ئُي فزیًکبرَی لُ
صیقبيَ 


سبضيد  89/3/17ضٗؾشبي جكٖي آثبز م ٚس٘ؾط اٛبٍي ضٗؾمشمب

ايعز ّٖبٓ اّب ّطَجي م ٚزٗؾشبٓ جيؼز ضا قسيسا

محمذ صبلحی

ئُم
قسُ ي ببسیبن ئُکزد ي یُکیبن ئُیگًت :
يَ  
پێکُ 


له پهڕ شاري مهرينیو

گۆمێک جنیو وهستاوه

مبسییُکبوی ئُم گٍمُ بگزن ،ئُيا مه لُ بزسب ئُمزم.


زٗ ثطاثط ؾبً ىصقش ٚزض ّٖطق ٚثبضٕسىي زاقمشمٚ

”زرێبار“

کُش بُم
صیقبيَ 

لُ بًين.
پُ 
بُ  
دیکُ ي بٍ ئُم کبرَ  


مبٕي چٖبض زضسبضيد ٕ 89/3/15عزيني ضٗؾشبي ثيَّ ٚطي٘آ مٚ

08753221465

جۆالنه
صیقبيَکُ ُِمًي رٌطێک چُوذ مبسییُکی

بُم جٍرَ 


ثطىطفش ٚاؾز .زض سبضيد  89/3/14آسف ؾ٘ظي ٗؾميمؼمي زض

ّطزُ ٗازاض ٙي ّٖبثغ جيؼي ؾطٗآثبز مٖشطً قس.آسف ؾ٘ظي

افطاز شيٌ ث ٚسطسيت حبئع ثيمكمشمطيمٔ آضاء

اعضبی هیئت مذیره :
 -1هحود ًاجي کاًي ساًاًي

جٌگلْای سرٍآباد در آتص هي سَزد

”فێڵ و تهڵهکهي ماس خۆره؛ له قریینگ و

 89/3/7ضٗؾشبي ؾطّٗبً زض سبضيد  89/3/13م ٚث ٚممْمل

ىؿشطز ٙاػ بء ٗ ػالقْٖسآ ضٗثطٗ ىطزيس ٗ
ىطزيسٕس:

ٗيػٕ ٙبّٚي ذجطي -ظيؿز ّحيطي چيب /ؾبً زُٗ -ذطزاز  89م جۆزه رد انی  0172کوردی

7

فراز پَراحودی
کالس اٍل دبستاى — سٌٌدج

کێنیو سهوز و دڵ نشین
ئاسماو و ئاو ههر دوو شین
زرێبار و بههاري
بهههشت کنردهویري.
”حسهين شهريف پهناه “

6

ٗيػٕ ٙبّٚي ذجطي -ظيؿز ّحيطي چيب /ؾبً زُٗ -ذطزاز 89م جۆزه رد انی  0172کوردی

ٗيػٕ ٙبّٚي ذجطي -ظيؿز ّحيطي چيب /ؾبً زُٗ -ذطزاز 89م جۆزه رد انی  0172کوردی

”مختبر نبصري“

ًگاّي اجوالي بِ هعضالت ضْرًطيٌي ٍ هسائل آى

درێژهي بابهت “زرێبار يا زرێ جاڕ“

إٓچ ٚزض زٗضآ ىصقش ٚثكطيز ثم ٚػٖم٘آ إسٗذشم ٚي

ديبّسٛبي قٜطٕكيٖي ثذطزاظيِ سب ذ٘إٖس ٙزضيچم ٚاي

اظ طفي چ٘ٓ مبٕ٘ٓ سْطمع ٗ اؾشقطاض زؾمشبٗضزٛبي



اجشْبػي ٗ فطٖٛيي زض قبٍت ضفشبض ٗ ضٗاثط ديچيمس ٙي

زض ش ٔٛذ٘ز جٜز آّبزىي ّجشٖي ثط ثيٖكي آىبٛبٕمٚ

جسيس ػَْي م ٚجٜز ضفب ٙحبً ثكط ؾبذش ٚقس ٙقمٜط

یيَضتييارێکی

پٍوگخًاردوُ 
يَ

 .........

ؾٖشي حبنٌ ْٕ٘ز، ٙؾٖو ثٖبي سْبّي اضظقٜبي ٕٜبٓ زض

ثطاي ضٗيبضٗيي ثب ٗاقؼيبر قٜطٛبي ػهط ّسضٕيشم ٚاي

ّي ثبقس ،ثٖبثطائ قٜطٕكيٖبٓ جٜز زؾشيبثي ث ٚزضنمس

يَ؟
تُ 
يَک ئیمسبڵ لُ کًێذا گلی خًاردييَ 


آ ٓ جبّؼ ٚضا سكنيٌ ّي زاز ٗ يقيٖب ثطاي حفظ ٗ س٘ؾمؼٚ

سبظ ٙدب ىطفش ٚثبظ مطز ٗ ٙجٜز ايجبز يل قٜط ؾبٍِ ٗ

ثيكشطي اظ ضفبٗ ٙاضز ػطن ٚي ضقمبثشي ؾمطّبي ٚزاضي

کًا ببرسبیی ئبي بگبتُ ئبستی چبيَ سيان

ي آٓ چبض ٙاي إسيكيس ٙث٘ز ،ائ اّمط زض قبٍمت يمل

إؿبٕي م ٚزض آٓ ٛط ممؽ ثم ٚؾم ٗ ِٜسمالـ ذم٘ز

قس ٗ ٙثب إٓن ٚشار إؿبٓ دبك ٗ ثي االيف ّمي ثبقمس

کزاي؟  پبضقُ ي يَاڵمی ئُم پزسیبراوُ ي

جطيبٓ زض سْبُ زٗضإٜبي ثؼمسي ظٕمسىي ثمكط ْٛيمكٚ

دبضاّشطٛب ٗ ٖٛجبضٛبي قٜطىطايي ضا ضػبيز ممطزٗ ٙ

اّب ؾيبؾشٜبي ضس ثكط زٗؾمشبٕ ٚي ؾمطّبي ٚزاضي ممٚ

جبضي ٗ ؾبضي ّي ثبقس.ثي قل س٘ؾؼ ٚي قٜطٕكيٖي زض

زض ذَق ٗ ؾبذز قٜط ؾبٍِ ْٛز ْٕبيس )1.فقط ٗ ػسُ

ىمممطٗ س٘ؾمممؼ ٚي نمممٖؼز ٗ نمممٖؼشي قمممسٓ

سؿبٗي:ثب إٓن ٚفقط سٖٜب اذشهبل ث ٚقٜطٛب ٕساضز ٍٗ،مي

قٜطٛبؾز،قٜطٕكيٖي اظ قطٓ ٛجس ِٛث ٚثؼس قنٌ ىطفشٚ

ائ ػبٌّ اظ ّؿبئٌ ّكره ٚي ثؿيبضي اظ قٜطٛب ذبنٚ

اؾز ائ ضٕٗس قمسض ّمؿَِ اظ اثؼمبز ّرشَمف مبٍجمسي

قٜطٛبي اّطٗظي اؾز ػَمي ضغمِ إٓنمّ٘ ٚفقيشٜمبي

،اقشهبزي ،اجشْبػي ،ؾيبؾي ٗ ث ٚذه٘ل فطٖٛيي سحز

اقشهبزي قبغَئ ٗ مبضىطآ زض قٜطٛب ثؿيبض اؾمز ٗ

سبريط ّؿشقيِ نٖؼشي قسٓ قنٌ ّشفبٗسي ٕؿجز ث ٚىصقمشٚ

ٛممط چٖممس ممم ٚؾممطح ضٕممسىي زض قممٜطٛب ثممبالسط اظ

ديسا مطز ٙاؾز.ثٖبثطائ ث ٚزٍيٌ إٓن ٚقٜطٛب ثم ٚؾيمؿشِ

ضٗؾشبٛبؾز ثب ائ  ْٚٛزض قمٜطٛب ٗ ثالذمم جٜمبٓ

ٛبي اقشهبزي اجشْبػي ينؿبٓ ٗاثمؿشٕ ٚيمؿشٖس سؼطيمف

ؾُ٘ ذبٕ٘اضٛبي ثيكْبضي ثمب ّمكنٌ سمبّئ ّؼيمكز

جبّغ ٗ ربثشي اظ آٓ ؾرز اؾز ٗ ٕيع يني اظ چبٍمكٜبيي

ضٗثطٗ ٛؿشٖس ٗ ٕيع ّ٘اضزي چ٘ٓ ٕج٘ز آّم٘ظـ ٗ ٕمب

اؾز م ٚثطٕبّ ٚضيعآ قٜطي ثب آٓ ّ٘اجٛ ٚمؿشٖس.اظ آٓ

آىبٛي ،اػشيبز،إشربثٜبي مم٘ض م٘ضإم ٗ ٚثيْبضيٜمبي

چ ٚىفش ٚقس ّي س٘آ چٖئ ٕشيج ٚىطفز م ٚقٜطٕمكيٖي

ػهجي ٕبقي اظ فقط ٗ قنب

جقبسي ّمي ثبقمس )2 .اظ

فطايٖسي اؾز م ٚزض آٓ سغييطاسي زض ؾبظّبٓ اجشْبػمي

 ِٛىؿيرشيي اؾبؼ ٗ ق٘اُ ذبٕ٘ازٕ:ٙؿجز مال



ِیتزی يَِب ،کُ ِیچیبن بُ "ىووانتو"

اضظقٜب ٗ ٘ٛيز ج٘اّغ ث ٚذه٘ل ذبٗضّيبٕ ٚضا ؾؿز

یُ:
دياوًيسُ 

یئوم
مشێوه 


نازانم،بو

ٗ ضؼيف ٗ ٕيع إٜٓب ضا ّجج٘ض ث ٚقجً٘ ّظبٛط ّسضٕيش ٚي

يرَی
گُ 
رَ  
-1صرێببر ،چباڵيێکی ُِ 

ذ٘ز مطز ٗ ٙقٜطٕكٖبٓ ثطاي ػقت ْٕبٕسٓ اظئ ؾينٌ

یُِڵقًاڵنيئبي

میپٍوگخًاردوُ 
يَ

بُ 
رُِ


سجبضسي ٗ ؾطّبي ٚاي ّجج٘ض ث ٚإجبُ اػْمبٍي ذمال

دَرداوی سُدان چبيگُی کبویبيی به


انً٘ إؿبٕي ٗ اّٗبٕيؿشي ّي قٕ٘س.امٖ٘ٓ ثب س٘ج ٚثمٚ

ریبچُی لێ پێک ِبتًيَ.

کُ  
دَ
یُ  
کُ 
ئبيَ 


ّ٘اضز ّرشهطي م ٚىفش ٚقس سه٘ض مٖيس م ٚچٖبٕچّ ٚب

کبویبُ درێظاییمیظييتبپێص

خبُ 
ستىُ
یُ 


زض ؾطح قٜطّبٓ انً٘ اٍٗيم ٗ ٚقم٘إئ الظُ جٜمز

یُکبوی  ،1370پێص بُستىی بُوذاي(
دَ 
لُ  


زضؾز ظيؿشٔ ثب ْٛسييط زض قٜط ضا ضػبيمز ٕنٖيمِ ٗ

لُ الیخًارييی صرێببر،بُ رييوی
 ، )DIKE

ّ٘اضز ثسيٜي ْٛچ٘ٓ ضإٖسىي نحيح زض ؾطح قمٜط

دَری


پٍوگ

،سْيع ٕيٜساقشٔ ؾطح ّحالر ٗ ذيبثبٕٜبي قٜط ،دطٛيع

یطُتبئبستێکیدیبریکزايبًي.
يَ 
خًاردوُ 


اظ ايجبز آٍ٘زىي ٛبي ثي ّ٘ضز ن٘سي ٗ..ضا ظيمط دمب

رَ
پێیىیصرێببر،مبضبُ 

وذايلُ 


ستىیبُ
 -2
بُ

ؾنٕ٘شيبٜٛبي إؿبٕي ث ٚزٍيٌ افعايف ،سْطممع ٗ سطاممِ

قٜطٛب ٕؿجز ث ٚضٗؾشبٛب ثؿيبض چمكْييط سمط اؾمز سمب

ثيصاضيِ ظٕسىي زض چٖئ ّحيطي چقمسض ٛطاؾمٖبك

کزدن ي ُِڵسبوی ئبي لُ ديي رێگُی

جْؼيز ثٗ ٚج٘ز ّي آيس .اظ ٕظط ؾبظّبٕي زض قٜطٕمكيٖي

جبيي م ٚثط اؾبؼ آّبضٛب زض ؾبً ىصقش ٚزض مك٘ض ثٚ

ذ٘اٛس ث٘ز .ثب ديچيس ٙقسٓ ٗ ىمط ٙذم٘ضزٓ ّمؿبئٌ

ُِڵقًڵیه ي يَضت ي يار ،ئبستی سزيضتی


زىطىٕ٘يٜممبيي زض ؾممبذز اجشْممبػي◄اقشممهبزي ٗ

اظاي ٛط ٛكز ؾبػز ّ٘ 114ضز ال

ىعاضـ قمسٙ

قٜطٕكيٖي ٗ ػٖبنط قٜطي ثب زٕيبي نمٖؼز ٗ ظٕسىمي

صرێکُی ،ريي بُ ريييی گًضبری


مبضمطزٛبي جْؼيشي هبٛط ّمي قم٘ز مم ٚايمٔ ضٕٗمس

اؾز )3 .آٍ٘زىي نسا ٗ فمكبضٛبي ػمهجيٗ :جم٘ز

ّبقيٖي ثحث ؾالّز زض قٜطٕكيٖي ّؼط٘

ثّ ٚم٘اضز

سغييطاسي زض ؾبذز ف بي زاذَي قٜطٛب ثٗ ٚجم٘ز ّمي

نساي ٕبقي اظ ػج٘ض ٗ ّطٗض اسّ٘جيمٌ ٛمب ،ذبنم ٚزض

ّشؼسزي اظ جَْ ٚؾالّشي ضٗآ قٜطٕمكيٖبٓ ،ؾمالّشي

لُ گل کُيتىی ُِڵقًاڵن)
ِیذرٌستبتیکی( 

آٗضز ثٖمبثطائ قٜطٕمكيٖي فطايٖمسي اؾمز مم ٚزض آٓ

ّطامع زاز ٗ ؾشس ٗ ٕيع فؼبٍيشٜبي قمٜطي يمل ؾَمؿَٚ

ّحيط ظيمؿز جيؼمي ،ؾمالّشي اضسجب مبر ،آؾمبيف

سغييطار اجشْبػي ،سجسز َجي ٗ سْطمع جْؼيز نم٘ضر

ثيْبضيٜبي ػهجي ٗ ضٗإي ضا زض قٜطٛب ّ٘جمت قمسٙ

ذبٕ٘ازٛ ٙب ٗ ّ...ي ق٘ز ٍصا يل قٜط ؾمبٍِ ٗ إمؿبٕي

ّي ىيطز.اّب ث٘ ٚض ذالن ٚقٜطٕكيٖي زاضاي زٗ ٗي ػىي

اؾز مّ ٚؿشقيْب ثط حؽ قٖ٘ايي ،ثبال ضفشٔ فكبض ذ٘ٓ

ثبيس ثب ضػبيز ػساٍز اجشْبػي ،جٜز ىيطي فطٖٛيي،

انَي اؾزّٜ)1بجطر ّطزُ اظ ح٘ظٛ ٙبي ضٗؾشبيي ثمٚ

ٗ ثيْبضيٜب ي ّبٕٖس آٓ سمبريط ّمي ىمصاضز آٍ٘زىمي

اضسجب بر ّٖبؾت،سبّئ اّنبٕبر آّ٘ظقي ٗ ثٜساقمشي

قٜطي ثمطاي اقمشغبً زض قمغَٜبي غميط ممكبٗضظي )2

نساي قٜطٛب ضْٔ ثط  ِٛظزٓ آضاّف ػهجي ّمطزُ

،سالـ زض جٜز حفظ ّيطارٜبي فطٖٛيمي ،سمبضيري ٗ

زىطىٕ٘ي زض ؾجل ظٕمسىي ظٕمسىي ّمطزُ اظ ؾمجل

زض قٜطٛب ّٖجمط ثم ٚثمبال ضفشمٔ زضنمس ػمهجبٕيز ٗ

جيؼي ذط ّكي ضٗقٖي ضا جٜز زؾمشيبثي ثم ٚيمل

ظٕسىي ضٗؾشبيي ث ٚقٜطي م ٚثْٛ ٚطا ٙسغييط زض اضظقٜب ٗ

ثسذ٘ييٜب ّي ق٘زّ )4.كنالر اجشْبػي :ث٘ ٚض مَي

ٕيطقٜب حبنٌ ّي ق٘ز ٗ ضفشبضٛبي سبظ ٙاي ضا ثٗ ٚجم٘ز

قٜط جبيي اؾز م ٚزض آٓ ثؿيبضي اظ ّظبٛط ظٕسىمي

ّي آٗضزْٛ .يمبُ ثمب س٘ؾمؼ ٚي قٜطٕمكيٖي ٗ سحم٘الر

آزّي م ٚزض ىصقش ٚاؾبؾي اؾمش٘اض زاقمز امٖم٘ٓ

اجشْبػي ٗ اقشهبزي زض قٜطٛب چ ٚاظ ٕظط اجشْبػي ٗ چٚ

زؾشر٘ـ سعٍعً ىكش ٚاؾز سقبثٌ فطٖٛو ّسضٕيؿِ ثب

اقشهبزي ،زض ظّيٖ ٚي ظٕسىي زض قٜطٛب ٕبضؾبييٜبيي ثمٚ

ّحبفظ ٚىطايي ؾٖشي زض قمنٌ آؾميجٜبي اجشْبػمي

چكِ ّي ذ٘ضز م ٚزض ثمؿيبضي اظ ّم٘اضز ثم ٚنم٘ضر

ذ٘ز ضا ْٕبيبٓ ّي ؾبظز ٗ ضاٜٛبي ثيطا ٚٛضا ثم ٚضٗي

ّؿبئَي حبز جَم٘ ٙىمط قمس ٙاؾمز .زض قبٍمت ْٛيمٔ

قٜطٕٗسآ ّي ىمكبيس ٗ ٍمصا م٘سمبٛي ػْمط إمؿبٓ

ٕبضؾبييٜبي اجشْبػي ٗ اقشهبزي ّ،حيط ظيؿز ٕيع زض ارط

قٜطٕكئ ٕؿجز ث ٚضٗؾشب ٕكئ ائ ىفش ٚضا سبييمس ّمي

جطيبٕبر ظٕسىي قٜطي ٗ احشيبجمبر زٕيمبي نمٖؼز ٗ

ْٕبيممس.امٖمم٘ٓ ممم ٚسنٍٖ٘مم٘غي ثممب ؾممطػشي ظيممبز اظ

ّبقيٖيؿِ ،زض ّؼطو ذطط قطاض ىطفش ٚاؾزٍ.صا ٛمسفْبٓ

مك٘ضٛبي قْبً م ٚزض ػهط فطا ّسضٓ ث ٚؾط ّي ثطٕس

زض ائ ّقبٍ ٚي م٘سب ٙائ اؾز م ٚث ٚشمط چٖس ّ٘ضز اظ

زض حبً إشقبً ث ٚجٜبٓ س٘ؾؼٕ ٚيبفشّ ٚي ثبقٖس ٗ

زض

جبّؼ ٚي زّنطاسيل ٗ قبٕ٘ٓ ّساض م ٚزض آٓ حقم٘
إؿبٕٜب ّحشطُ قْطز ٙقسٕ ٗ ٙميع ظّيٖم ٚي ّمؿبػسي
ثطاي ح ٘ض ظٕبٓ م ٚاّمطٗظ ٙثمب سالقٜبيمكبٓ قمسضر
ّسيطيز ذ٘ز ضا ربثز ٗ ْٛچٖئ دمكش٘إ ٚاي ّحنمِ
ثطاي س٘ؾؼ ٚقَْساز ّي قٕ٘س ضا فطإْ ِٛبيس.ثٖبثطايمٔ
اّطٗظ ٙثب ّجٖب قطاض ىمطفشٔ ّؼيبضٛمبي زّنطاسيمل زض



خُن  .
دیبرَ
ئُ 

ئُي
 

کُيتی ئبي ديای بُوذاي،
پبضُ 
يَ .
تُ 
کزدييَ 

کُمجبر 2/30میتزي،سبڵێکیتز1/80
یُ 

سُر ببرسبیی رييبُری سزيضتی
میتز لُ  
يَ.
تُ 
يَ 
يتُ 
،تێکذاویدٌخیلێکُ 


ریبکُ

صَ
رييگُیرٌببریصرێببر

رداویئبيلُ  
دَ

 -3
بُ
گُلێ ضت يَک :ئبي مبڵک ،لم،
(پظاي)  
اڵسُ ي قبمیطُ
پُاڵي،پًيار ،پُ 
ڵ،چُ 

خُ 
ضُ

وبيَ.
یملپێًَ  

يوبيئبيَ 
کُ

بُ 
رَ
رصیًَ ي  ....

(کٍی ئُي ضتبوُ تب ئێستب بێ يێسمبن لُ
سُوذوه).
رَ 
پُ 


مپُسداوبنيکٍصکزدویئبيی
ٍِیلُ 

بُ 
 -4

یُِڵچًينيداچًيویئبي،


درێظَ
صرێببر،لُ 


ضاؼ ٛط ٕظبُ ٗ ّنشجي قٜطٕٗسآ ثبيس ثب زيسي جبّمغ

يَی صَلکبي ي مێزگُ
داِێضیبن ي ضٍردوُ 

ٗ د٘يب ث ٚؾيبؾز ٕظبّٜبي حنّ٘شي ٗ دسيس  ٙاي چ٘ٓ

خبکپیتُکبوی ،لێًارَکبوی خبيکێص کزدييَ


جٜبٕي قسٓ م ٚضاثط ٚي ّؿشقيْي ثب قٜطٕمكيٖي زاضز

کُ.
يبهئبيَ 

بُ 
رَ


ثٖيطٕس/.

3

ُِبًيوی بێ بُیه ي لُيێسمبن
 -5

ختێىُ طێز

ڵمظکزدویئبي،لُ  
تُ


يتهيُِ
وُ 
کُ


ًوايطگاُ ّای حاضيِ ای تاب زريبار؛ کوک

يیُکبوی تێزايکُری چبيگُکبن ،لُ
صَ 


بِ صٌعت تَريسن هٌطقِ هريَاى ،يا هطکلي

رێگُی سُدان بیزی
تُختبوی صرێببردا ،لُ  

ریًان،بٍبُکبرِیىبویضبريدێ،


ضتیمُ

دَ
بشیًَ.

يکبویبياوُ


قًڵذاویئُ
بشستیلُ


لُ به ویطته ي لم تێضاوی سباڵوُ؛ لُ
 -6

پُسب ،ئبيگزَی صرێببر کض ئُکبت ي قًسێکی


”ثطٛبٓ ا ذشط “

افس ًٍتر ؟ !

قطٕٜب ديف إؿبٓ ثطاي جؿشج٘ي غصا ٗمؿت
اّنبٕبر ثٜشط ،اظ غبضٛب ثيطٗٓ آّس ٗ حطمز ضا ثطاي
ازاّ ٚحيبر إشربة ْٕ٘ز ٗ ٕب ذ٘اؾش ٚثب ائ فنط،
اٍٗئ ؾفط ذ٘ز ضا ضقِ ظز ٗ ثب ىصقز ظّبٓ ،نٖؼز

ڵُی
تُ 
کبریگُری تُ 

ًِمًيسی پىز ،لُ 

س٘ضيؿِ ضا دبي ٚضيعي ْٕ٘ز .اّطٗظ ٙائ نٖؼز يني

يَی،
رصَی ئبي ي قًرسبوشَ 
ضُپٍل ي لُ 


اظ ثعضىشطئ ٗ ّشٖ٘ع سطئ نٖبيغ زض زٕيب اؾز ،مٚ

راوسُر پبکبي ي

قًياڵیُکبوی سُ

تُ 
تزوجبيَ 


مك٘ض ٛب اػِ اظ ثعضه ٗ م٘چل ،ثطاي ضقس

لُ بشێ ضًێه دا ،لُ
چبياوُی کبویُکبن؛ کُ  


اقشهبزي ٗ ث ٚػٖ٘آ يل ّٖجغ دط زض آّس ٗ اقشغبً

سیکزدييَ.


لێمیتزتێپُ

گُ

ظا اظ آٓ ثٜطّٖ ٙس ّي ىطزٕس .ظيط ؾبذز ٛبي ائ
نٖؼز ،اظ ػ٘اٌّ ّ٘فقيز ٗ ضقس ضٗ ث ٚسعايس آٓ

،گیبچىگڵُ،گیب

یقُ 
يصَ

وذوُ 
يَ
يتُ 
رَ  
پُ 
 -7

ث٘زْ٘ٛ ٗ ٙاض ٙسنبٌّ ٗ ؾ٘زآٗضي ٛط چ ٚثيكشط

بُ 
رَ
رَ(فیتٍپالوکتٍن) ،طی ئبيَ  
بُ 
ئبيَ  


إٓطا س ْئ ّي ْٕبيس.

ککُ

؛تبرادَ 
یُ

وبيئبيَ 
کُ

لُ 
(صێئًپالوکتٍن)  

اظ جَّْْٜ ٚشطئ ظيط ؾبذز ٛبي ائ نٖؼز ،

یُک میتزی چًار پبڵًيدا ،سێ کیلٍگزَم
لُ  


ٗج٘ز نٖؼز

 ٗ itاؾشفبز ٙزضؾز اظ فٖبٗضي

ا الػبر اؾز م ٚذ٘ز يني اظ ّْٜشطئ اثعاضٛبي

یُ،
درێظَی سبڵذا ُِ 

لُ 
رَ  
بُ 
ُِڵّبتی ئبيَ 


ديكطفز ٗ س٘ؾؼ ٚزض زٕيبي مٖٕ٘ي ؾز.

ُِڵّبویىی سزيضتی
راوبُر لُ  
بُ 
کُ   2/3


حٌْ ٗ ٕقٌ ٗ ٗج٘ز ضاٜٛبي ائْ جبز ٙاي اظ

فزاياوتزَ.


زييط ظيط ؾبذز ٛبؾز م ٚضاثط ٚزٗ طف ٚاي ثب

يَی
یئبي؛لێلبًيوُ 

وکبيبًيوُ 
يَ


يابًيتُ
کُ 


نٖؼز ىطزقيطي زاضزّٖ .طق ٚمطزؾشبٓ ،اظجَْٚ

يَی داِبتُ
ئیلکتزٌلیت ،پٍوگ خًاردوُ 
يَ
سُ 
رصیًَی گیب ي گیبوذار ي ئبيطی ،خُ 

لێطبيَی

بًوی خٍراکی“(“Eutrophcation

ّٖب ق ٗيػ ٙآٓ يؼٖي ّطي٘آ ٗ اٗضاّبٓ حشي ثب
ضاٜٛبي دطّرب طٗ ٙغيط ايْٖف ،زاضاي دشبٕؿيٌ ٗ
اؾشؼساز ثعضىي اؾز ،م ٚافطاز ػبزي ٗ
غيطمبضقٖبؼ زضائ ظّيٖ ٚضا ٕيع ّشحيط ٗ سحطيل

يَّ .ي مٖس ٗإٓبٓ ضا ٗازاض ث ٚؾطّبي ٚىصاضي زضى٘قٚ
يتًيتُ 

خًرد) ،گطت گیزی صرێببری لێکُ
اي اظائ حطيِ ذ٘اٖٛس مطز.

لٍضبتًلیُ“،

سَتی“
جب بُ پێی مبکُی بىُ 

ظيطؾبذز ٛبي زييط ،اّبمٔ اقبّشي ٗ دصيطايي

رَي
کٍگبی پێکّبتُی صرێببر ،بُ وبچبری بُ 

ثطاي ىطزقيطآ اؾز ،م ٚثيؿز سب ؾي زضنس اظ

يَ
بًيوُ 
رَبًي وُ 
گٍساوێک ُِوگبيی قُ 

مٌ ٛعيٖٛ ٚبي ّؿبفطآ ضا سكنيٌ ّي زٛس .دؽ

ئُوێت ،کُ لێک تزاصاوذوُکبنِ ،بيسُوگ


سق٘يز آٓ ّي س٘إس مْل ثعضىي ث ٚجصة ّؿبفط

ُِر بٍیُ ئبيی چبيگُکبوی بىی
يَ  .
بکبتُ 

بکُن
ڵمظیچبکبندصَ  

یلُ  
ُِ
ياوُ 
ئُ 
صرێببر( 

ٗ اؾشقطاض ثيكشط إٓبٓ زض قٜط يب مك٘ض ّيعثبٓ مٖس.مٚ
ائ ذ٘ز ارطي ّثجز زض ضقس نٖبيغ زييط زاضز.
س٘ضيؿِ زض حئ ّشٖ٘ع ٗ د٘يب ث٘زٓ  ،نٖؼز

ي دَرببص ببه) ،لُ  
رێگُی کًن ي قًطبه ي حؿبؾي اؾز .چ٘ٓ ضٕٗس ضٗ ث ٚضقس ٗ يب افً٘ آٓ
يَ ،رێچکُ
کبوُ 
يیىییُ 

چیه ي تٍی طێز صَ

ّي س٘إس ثط فؼبٍيز ٛبي ؾبظّبٓ ٛب ٗ اضىبٓ ٛبي

رَي کٍمُڵێ ئبي دَڵێىی وضم ي
ئُپێکه ،بُ 


زاذَي ٕيع سبريط ث ٚؾعايي ثيصاضز .ث ٚػٖ٘آ ّثبً

یُ،
ياوُ 
جبلُ 
ضتیمُریًان .

يیتزدييرلُ 
دَ


وُ

ثطىعاضي ْٕبيكيبٛ ٙبْٛ ،بيف ٛب ٗ مٖيطٛ ٙبي
ّشٖ٘ع ثبػث ّي ق٘ز ىطزقيطآ ث ٚؾْز مك٘ض

صرێببر ،تًيضی داتُپیه ي رٌچًين ببێت ي

ّيعثبٓ ٗ يب قٜط ّ٘ضز ٕظط جصة قٕ٘س .زض ٗاقغ ثب

پبوُ چبڵێکی چُن ُِصار ِێکتبری لێ


ٗضٗز ىطزقيط ،ث ٚسجغ ثطىعاضي ْٕبيكيب ِٛ ،ٙچطخ

رچًيَکبن،

لُ قش دَ
يێتُيَ.جب ئُي کبتُ  
بکُ 


نٖؼز جٜبٕيطزي چطذيس ٗ ،ٙاقشهبز مك٘ضِٛ ،

طوٍیخٍیبنبُگبصبگزن"!!.

" 
ئُ

ثبػث ايجبز قغٌ ٗ ذالقيز ّي ق٘ز......
ازاّ ٚزض نفح4 ٚ
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ادأٔ ٝطّة“ ًوايطگاُ ّای حاضيِ ای تاب
زريبار.......

ال آٖ را دریاچ ٝسریثار
٘اْ تاالب سریثار ؤ ٝعًٕ ٛ
يَیصێشیصرێببر
گٍلیراصَ 

خطاب ٔی وٙٙد ،آضٙا ٞستٙد .دریاچ ٝای و ٝطثیعت
رصیھبيیهيبُھبر!

یزاوگُ 
یيَ


سُ
یىثار ت ٝاتفاق خا٘ٛاد ٚ ،ٜیا ت ٝتٟا٘ ٝخزید ٚسایُ ٔٛرد

اڵیبیسُران


يیهقُ
ئبيێىُ 
یئُ


رکًڵمیبًيکیمُریًان!


خبڵیسُ
٘یاس خٛد ،ت ٝایٗ ضٟز ٔزسی فزأٛش ضدٔ(ٜزیٛاٖ)،
یمُليمٍريمىذااڵن!

جێیمُ 
لُ

آٔد ٜا٘د ٚ .یا ایٙى ٝدیزٚسی ٞا آٖ را ت ٝدِیُ دٚراٖ
میُیوبسکخُیباڵن!
یگُ 

وگُ 
رگُ
لُ 
خ ًٙایزاٖ ٚعزاق تا تٕثاراٖ ٞای ٔىزر ٔ ٚصیثت 
تارش ٚ ،أزٚسی ٞا تا خادٞ ٜای پزپیچ ٚخٓ حادثٝ
ساسش ،تیاد داضتٚ ٝآٖ را ٔی ضٙاسٙد ٝ٘ ،ت ٝدالیُ
خاظ صٙعتی تٛدٖ ٚتٛریستی تٛد٘ص!.

يقشَیمزايیت
کُ 
یچٍلُ 


جزیًَ
يقبص،ببڵىذَیئبيیت

یسٍوُ


ضڵپُ

ربُیبن
یبُ 
مبڵيسزيَ 


یضُ

ضىُ
ٔٙاطك ٔزیٛاٖ  ٚاٚرأاٖ ،ت ٝخصٛظ تا ٚخٛد دریاچٝ
سریثار ،تا آٖ طثیعت سیثایص ،ساِٟاست ٔٙتظز فزصتی
ھبطَیقبمیصيضمطبڵیضًان


است و ٝایٗ ٔٙطم ٝرا ت ٝیه لطة تٛریستی

ٌٚزدضٍزی تثدیُ ٕ٘اید ،أا ٔتاسفا٘ ٝدرساِٟای اخیز

لُيان
یمبسیگز،رايچیيمُ 


چزپُ

وگیپلُصیقبن


ن،دَ
یسبچمُ 
صَ

تُ 
قُ
تا ٔداخالت ا٘سا٘ی  ٚعٕدی  ٚدٚر اس ارج ٟ٘ادٖ ت ٝ
لُضبوٍیضبدیضبریصرێببر
ٔٛاسیٗ ٚوٛٙا٘سیٟ٘ٛای خٟا٘ی درارتثاط تا ٔٙاتع طثیعی 
 ٚتاالتٟای خٟا٘ی ،ت ٝتدریح  ٚدر تزاتزچطٕاٖ ٍٕٞی،
بًيبًيوُتیپیمٍسیقبیدڵذار

ت ٝسٛی ٔزي حزوت خٛدرا آغاس ٕ٘ٛد ٜاست.
عدْ ٚخٛد ٘ظٓ  ٚا٘ظثاط در ٔحٛط ٝسریثار ت ٝدِیُ
ٚخٛد دستفزٚضٟاٛٔ ،تٛرسیىّتٟا  ...ٚدر پیاد ٜرٞٚا ٚ

دَبزا
ریًانوُ 


وبيیمُ
بُبێتٍ،

عبلُملێدرا
ضتیتلُ 

پڵیبُ 
ھُ


تُ

ڵبُھبری
گُ 
صرێببرلُ 

دَیبنييت“:
ٔىاٟ٘ای استزحت  ٚپالصٞای تعثی ٝضد ٜتزای 
ضتیجًاویوبيکًردَياری”

بُ 
ھُ
ٌزدضٍزاٖ و ٝآسایص  ٕٝٞرا ت ٝآسا٘ی سّة ٕ٘ٛد ،ٜ

تدزت ٝیىثار ٌزدضٍزی! درایٗ ضٟزرا تزای ٕٞیطٝ
مبتيکپيبێدَوگی

بٍئێستُ


فزأٛش خٛاٞد وزد.

تزپایی ٕ٘ایطٍاٟٞای حاضی ٝای و ٝاٌز تٔ ٝمزرات

رديبێرَوگی؟!


ستصَ

مبخيپُ

بێدَ

ویجًاویجبراوتوُمب


دیمُ
ضٟز٘طیٙی تٛخٌ ٝزدد ،خٛد ٔی تٛا٘د اثزات ٔثثتی را
دروٛتأ ٜدت  ٚدراس ٔدت ،ت ٝخای تٍذارد .أا
پٍلیخُمب...


گێظايضُ
وًقمیلُ

ٔتاسفا٘ ٝتا ٚضعیتی و ٝدر پایاٖ ٕ٘ایطٍا ٚ ٜدر ِحظ ٝوهاڵم زرێبار:
خٕع آٚری آٖ ٔطٟٛد تٛد ،ٜضاٞد تی ٘ظٕیٚ ،خٛد

ستاِٞ ٝا  ٚاضغاَ  ٚاثاثیٞ ٝای ٔستعّٕی تٛدیٓ و ٝتٝ

يیستيَکمهبزیىذار


ھبيرێیخٍضُ

تیزیطَھزايیرٌطگبر!

پێکزايبُ

٘ظزٔی رسد تسیاری اسایٗ ستاِٞ ٝای تدشی٘ ٝاپذیز،
ردسُریلێدايم


کدَ

صاريیُ
پسٕا٘د ٜاس ٕ٘ایطٍا ،ٜو ٝلطع ت ٝیمیٗ ت ٝعّت عدْ 
ھُ
خٕع آٚری فٛری آٖ  ٚدفٗ درٔحُ ٞای تعییٗ ضدٜ
مضێًَشمبيم


بێعبرمھێطتببُ
ٚارد آب تاالب ضد ٚ ٜخٛران اخثاری آتشیاٖ ضدٜ
استٌٛ ،یای عدْ وٙتزَ  ٚعدْ ٔدیزیت آٖ تٛسط
تزٌشاروٙٙدٌاٖ  ٚسٛدخٛیا٘ی تٛد ٜاست و ٝت٘ ٝحٛی
درآٖ سٟیٓ تٛد ٜا٘د/.

”

یمُریًان”()20


کبویوبيچُ

گًوذَ
پبرێضیلُ

طیىگُ


”ووتن وێژێک لهگهڵ گۆل زرێباردی“
مًيرصیييَریًَ


بزطاوگمھُ

تسیاری اس ٔزدْ وزدستاٖ ،ایزاٖ  ٚآٖ سٛی ٔزسٞا ،تا

سیثای آٖ ،ستاٖ سد تسیاری اسآ٘ا٘ی است و ٝحدالُ
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دييرٌخٍضُ

وگملُ

ھٍڵدَ

کدَ

يَ

ئیبزاھیممُردٌخی


مخٍرێویُتیمبرمبکب


خُ
يدَردمگًێبذا
يوبڵُ 

ئبَ
بُ 


ڵيبٍضُ

وبيمبێوبييکپًچُ

5

وبسبوذویطیبنيطیىگُیگًوذی ببلک”

”
بًيَ
يَر  
وٍطَن ببلک گًوذێکی ئبییه پُر 
الیُن دیّیبری ئُم گًوذَ  
لُ  
يَ  
یُ 
کُ 
یُ 
رصَ 
تُ 


یسىٍمتُ 
پیًَ


کسیىُ

ککبڵُ

يَ

یُ ي ،ئیستب
ي ُِ 

ردَست مُال
بُ 
فُقێ لُ  
قێیبن  35 ،
حًجزَی فُ 

لُ 
چبياوُی قُدیمی 

بُ 
يَ ي کبوی سُرييش کُ  
تُ 
کزايَ 


صيخبيَسکبًيم

يَ
ريوُ 
دَ 
لُ 


لُ
ئُمیه ضُمسبیی سیبوبي ،دَرسی ئبییىی دَخًێىه .
کُيڵ گًصاری 
يَ  
ِبدَ 
الیُن ئیذارَی جُ 
لُ  
بُوبي ببوگُ  


خًمھُڵچىیھبکبتیبچًيم

ھێىذَ


کزايَ.


تیُکی وبيدار
سبیُ 
تبیبُت ،بُ ٍِی کُ 
رابزدييضذا بُ  

سَتذا
بىُ 
لُ  
،کُ  
يَ 
سییُ 
سَ 
ببقزیمٍدَ 

ال 
کمبمٍستبمُ 

يَ ،خضمُت گًصاری ي پێ راگُیطته لُ صٌر 
يَ
خٍضیُ 

بُ 


ريضبخُکبن


يريبُ

الفبيیدَ

رَتب لُ ئبيایی چٍس ي
یُ ي سُ 
خُڵکی وضاصی الی سىُ 
یلُ 
يَ 
ئبيیخًاردوُ 

بٍومًيوُ 

رچبيَ .


بًياردا،بٍببلکبُ

ستيخٍڵیببخُکبن


قًسايیخُ

خُصوێکی ديایی لُ ببلک ویطتُجێ بًيَ ي  مبيَی  30سبڵ لُم
سطیتُ  

يَ ،دَ
رێًاسبوُ 

پُ 
کٍگبی ریخُاڵن ي تُ 

ھًطميپُلُ

لزفيبُ

لزفُ
بُ 

مُ 
لُ
يتًيوُ 


ريیمهکُ
رَ 
يگُ
بُ 

ستبندَرچًيم

ھبکبتبسبميلُ 
دَ


يامخضمُتیئبییهکزايَ.

،بُ 
ردَ
يَ 
تُ 
یيتًَ 

گًوذَ  
ياوُ

الیُن
لُ  
لُ سبڵی  1379
 70000میتزی سێ پبڵًي ،کُ  
به پێ

سهرچاوه مێژوويهکاو“،بالک“ ،نێني تايفهيهک

کنرده ،له تايفهکان

بڵباس

سهر به هۆزي رۆیهک

(شهرهفنامه ،ل  ،)373که سهرهتا له ناوچهي باڵهک

الیُتی
ردَستیذا ئیجبصَی مُ 
بُ 
فُقێ لُ  
کێطیکزايَ يکًوتًير صٌرتز لُ   300

مًيمباڵنلًيلُ 


،بٍُِ
”آبفبر“َ 
يَ
بُرگ کتێبی ئبییىی
يَر گزتًيَ ي  وضیکُی   330
صرايَ ي،ئبيێکیصٌريصياڵليخبيێهبٍداویطتًاوی 
دامُ 

يصاتُ

چبپدرايَ  .
ئُ

میلُ 


ضێکیکُ
،کُ  
بُ
يَ 
تُ 
وًيسیًَ 

رَکی
یسُ 

میتزلُ  
جبدَ

یئبيایی،کُ  2400

ببلکُ .
جبدَ

لُ سبڵی 1350ی ُِتبيی کٍچی ديایی کزدييَ ي
تبيَ ي بُم 
قیزَ 
یُ ،ئبمبدَ  
مُریًان ،مُيدای ُِ 
سىُ  -


رگیضوُبًيم


کھُ
يَ 
يَ
بیزبچمُ 

لُ


رهویندز نیشتهجێ بنونه .دهویرنشینهکان

ڤُرَ
يدَ 
موبيچُ 


رپزسبویئُ

بُ

بالک ،که زۆرتر له  0511بنهماڵه بنوو(عهزیوي ،ل
ضێعزَکبوی

يَ ،کُ بٍ ومًيوُ  2دێش لُ 
تُ 
ٍِویًَ 

کێطیگبصیص،بٍُِمًيمباڵن

اڵملًيلُ


بێت،بُ

دابیهدَ

سُ 
رَ
تبجیصێشيصیًیبنلُ 

کُ

ئبستیمىذارَصیليچزيکه

لُ

وذَڵيپًيکه
یصاممگُ 


بٍچبرَ
مگٍلُراصايَ

نبُ 
ئُ
گًێوبدَ 


ڵکیًجًانيپشئبيَ

یخُ

یزاوگُ

سُ
يرياوگُیضبدییُ

يطياوگُ

مطیىگُ


ئُ

خًدادادییُ
يرَی

اڵتُ 
گُ
مخُ 


ئُ
بێوزخُالیبنرێضیلێوبگزن

سُرداگزن
رپێیلُ 

رجُ 
مبيَ
گُ 
مُ 

ھبوبيگبصَيھبيارم

ياتُ
کُ 

ببىُیبرم
کُ 
رَ 
مبيَ 
بٍجُ 

رھُقيمبفیمه
سُ 
پێداگزنلُ 

بُرپزع يمیزیمبٍبگزن
بُرٌک  

ویطیىگُپبرێضدا


وجًمُ
لُ 
ئُ
 
مخٍريمزٌیبُسێضدا


ڵخُ
لُ 
گُ

یدَرييوم
رچبرَ 

ضێلگیزبهلُ 
سُ


نصامیصَبًوم


تیمبریبکُ
مدريعدَکب


صيڵميستُ
بێدَوگی،


مببدَیبب

وگتبنھُڵبشن ،
ستُ


دَ
يخیزَتتبن

شخٍتبنيييصَ


ئێًَ
بیزتبنوُچێ{صرێببر}یخٍتبن/.


لُ

،)039

تايفهي
مبمٍستبمُالببقزضێعزیطی

ببلکُ .
رلُ  
یُِ 

صارَ 
کُ
مُ 
وُيت 
یببلکبُ  


ویئیستُ
سًيتُ 
مُ

يايدَبێت .

صيياوُ  
تُ


پێش سننور دیناو و پارچه پارچه بنون

يَ:
ِێىیىُ 

مظدَی کٍتبیی بشیه ي سًيتبوی داری 
دَ
مُ  
ئُ 
کزايَ  .


بُرقبٍ
بێتکُ 


سبڵدَ
صٌرتزلُ25

کبویببلکُ.


دارستبوُ
ئێریندی ،قشاڵق و
کنردستاو ،له کنێستانهکان
فًينبٍُِمًي

تُ 
لُ
يَ  
يلُ سبڵی َ1385
ببلککێطزايَ  

لهيالخیاو دهکرد .نزيک  011ساڵ پیش ئێستا ،گنندي
بُاڵم گزفتی ئبيَسٌی وبي ئبيایی
مباڵن دابیه کزايَ .
بالک ،له اليهو بهشێک له ئهندیمان ئهو تايفهوه،
لًيلُ پٍلیکب،
کزايَ ي ئبيَسٌی مباڵن بُ  

سُر وُ
چبرَ 

ئاوهدیو کریوهتهوه .تايفهي بالک ،به درێژیي
بُ وێً ئبياییذا تێپُس
سُر چُمێکی يَرصی کُ  
تُ  
خزايَ 

رياڵُتێکی وبضیزیه ي قیضَيوی بٍ ببلک
مُ  
ئُ 
دَبێت .
مێژووي ،جهنهاوهر و نیشتماو پهروهر بنونه(تاريخ 

به نهس حهديس ،حهزرهت منختار
تێر ناخنی ،چنیر شت ،ههرگیز له چنیر؛
مێچکهکاو له نێر ،چاو له روینین
زهوي له باریو ،زینا له زینین.

تُرحی
یبُوێً” 
شتبئێستبپزٌطَ 

سایئُ 
مُ

سُ 
رَ
یُ .
ُِ 

یفشار )592 ،و به گژ دیگیرکهرین کنردستاندی
يَک؛سبصکزدویسزيیسی
تگًصاریدیکُ  


بشێکخضمُ
چًيَ.
وُ 
رێًَ 
ببلکبُ 

لُ
ِبدی“ 
بێذاضتی بٍ مضگُيتی ئبيایی لُ سبڵی  ،1384دريست
چنونهتهوه .له حهڵقهي ئهم جارهي ناساندن
کبرگُی مزیطک لُ

لو  الی خًارييی ئبيایی  4 ،
کزدویبیىبیدێّیبریلُسبڵی،1388داوبویمبضیىیکٍ

گنندهکاو ،بۆ ناسین یينهه و یينهه پارێزي ،له ئاویي
بزَ مًيسبییي
قبن،کبویچیبيێ،قُ 

کبوی؛لُ 
قلُ


ضًێىُ
يَی،دابیهکزدوی
صبڵیوبيئبياییيدييرکزدوُ 

يَ 
کزدوُ 

”بالک“ ،دهڕۆينه خزمهت بهڕێز کاک عهبدواڵ يۆسف ،

الیُن
لُ  
یذاویيَرصضیبٍ یبریفًيتببڵیاليان ،کُ  

کُر خٍرئبيا؛ دامُصراين ،کُ بٍوی وبخٍضی ئُي کبرگبوُ ،
مُ
”چیا“
دێهیاري ئهو گننده.
کبرگُ ي پیطُسبصی دَستی يَک

گبتُ ئبيایی ببلک.
دَ 

يَ تٍمبر کزايَ ،سبمبن دان بُ
وییُ 
دَ 
یتُربیت بُ 


ئیذارَ
ئبيایی ببلک ،لُ   12
کبرگُی خُیبتی،

تُویب  4
مبيَ .
کیلًمیتزی ببضًيری خٍرُِاڵتی قبڵی کزدن ،لُ ببلک وُ 
سێًَ
ببلکبُ 

لُ 
پێیئیجبصَ يیبسب،ي  ........

بیىبسبصیبُ 

(جىًة ضزق) ضبری مُریًان دایُ  533 .
کُن.
کُع کبرييببری جل ي بُرگی خُڵک جێ بُ جێ ئُ 
چًيَ.

مبڵُی ئُم
بىُ 
یُ  90.
مبڵُ 
بىُ 
یُ ي   134
داویطتًيی ُِ 
پیطُی سُ 

مبڵُيوبيئبيایی
يَ،پبکيخبيێىیبىُ 


خٍضییُ
ِببُ
ريَ 
ُِ 
رَکی خُڵکی ببلک؛ کطت ي کبڵ ي ئبطَڵ 
ضبرٌچکُی کبوی دیىبردا ویطتُجێه ي،

لُ 
ئیستُ  

گًوذَ 

بُ 
داریُ .

دارستبوُکبوی ببلک پبرێضگبری

دَپبرێضني  بُ ببضی لُ 
رُِمی کطت ي کبڵی ببلک؛ گُوم ،جٍ ،وٍک ،
لُ
مُریًاوذا دَطیه  .
مبڵُی ببلکی ،لُ  
بىُ 
صٌرتز لُ   25
وگیيُِ 

مبکٍ،تًيفُ 
رَ

يێىجُ 
،تُ

ُِر چُوذ ٍِگزی لُ راي کزدن ُِر مبيَ ي
کُن .
دَ 
ريَِبببخیسێً،قٍخ ،

تُي ي
ئبطَڵذاری لُ ببلک کُم بًيَ 
یُک کیلًمیتزی الی طييريی ئُم گًوذَ ،يَک صٌربُی گًێض ،ببخُ تزێ یُ .
رێکُ
گطتیخُ 

اڵمبُ 

سًيتبویدارستبویصريیدايَ 
،بُ


رگبييگًێزبُخێً

رمُسيبضني 130
سُ
سُ 
تُویب 500
گًوذَکبوی دیکُ  ،دێ کٍوی ببلک بُدی دَکزێت .
دصێًاوُ

يئبکبرَ 


ڵکلُ

ستێىێتيخُ
رَ  
دَ
تپُ 


ضبرستبوێُ
بُ ٍِی دایُ 
ئبسُياری مێظييیی ببلک ،کُ  

یُکی دیکُی ببلکُِ ،وگ داریُ  
پیطُ 
دَکزێت  .
رَی "میزاث 
لُ کٍتبیی دا داياکبری ي کُم ي
يَ  .
يوُ 
کُ 
کُ ديير دَ 
فرىنگی"یووه پارێسراوه ،لو سێ توپۆڵکوی الی
ريَِب
ُِ 
خێًدَکزێت .


وًيییبُ
ُِوگی 250
کُ
ئیستُ 4

دَر
يَ  
کًيسیُکبوی ئبيایی ببلک ،بُي جٍرَی خًارَ 

یچُخمبخئبيی"،


سێگزدَ
خًارييیئبيایی،بُوێًی"

کیببخیمٍدێشویسێً،کُ 

پزٌطَ 
یُ

وُ
دَبشیه ي ِیًاداریه بُرپزسبن بُ صييیی گًێ بذَ 
بُسێًیپبکًيتب،وبي 
ُِ 
رجٍرَ 


بٍُِ
مسێگزدَ

يَ  .
ئُ
تُ 
خشبًيَ 

سێًَ
یُکیچىبری وظادتًرکلُ ببلک بُ 
بزێتيبێطُ 

ڵکُوذني 
دَ
مًيضتێکدٌخیئبيَسٌ(فبصاڵي)ی


پێصُِ
يیستُکبومبن:

یُ.ببلکگًوذێکی دارستبوییُ
غُ 
دَ 
ختچبوذوێک،قُ 


درَ
يَک؛ تُوذرييستی ي
چًيَ .ببلک لُ بًياری دیکُ  

تُرحیِبدی“،صٌر
جێگُیبوذوی" 

بُ
ئبياییصٌرضپزصَ .

ي درَخت گُلی يَک؛ بُسيار ،مبصيار ،گٍیظ ،کێکف،
وذريستیبٍیبرمُتی

يخبوُ 
یتُ

یوییُ


،کێطُ

خًێىذوگُ
تُياي کزدوی پزٌطَی گبص کێطی.چبک سبصی
پێًیستُ .

قُسًان ي پُڵک؛ کێًَکبوی خبتًي ئبسیُ ،گزدَ رييت،

مبوُ 
دێزصَ 

تبییلُ 

یسُ 
رَ


تبییي،خًێىذوگُ
سُ 
رَ

مبوُ الوی
وگی،ئُ 

رصضیيداوبویضًێىیفُ 
رُِ


یبویيَ
يَ بٍ 
مُ
پٍڵکُکبوی دێکُیبن

چُرمًي ،چبڵُپبن ي کێً ي تُ
رخُ  
بُ 

دامُ 

وُ
بگُ 
مصيياوُ 


ِیًاداریهبُ
کُ
یُ 
يپێذايیستیبوُ 


میئُ
صرايَ .ئبيایی ببلک خُڵکی خًێىذَياری صٌرَ ي 
کُ
ريي،بُ  


کبویخًاريييکبویسُ
داپٍضیًَ .


لُ 
دَیبن کُع بُ خًێىذوی بباڵيَ  
ئبيَ صٌرسبرد 
ئیذارَ ي ضًێىُکبوی ئبکبم.
ردَيام ئبيَداویبن
يَ ،بُ 
مبوُ 
یُيَ ،لُ کٍن صَ 
کُ 
ي صياڵڵُ 
خُریکی خضمُت گًصاریه  .
دیکُ  

عُبذياڵیًيسفی،دێّیبریگًوذیببلک“
بُ گطتی رادَی ” 
تبیبُت کُ کبوی خًاريي ،بُ  
بُ  
تُ ببلک .
خستًيَ 

مُش
رَسای ئُ 
سُ 
مُ .
خًێىذَياری لُ ببلک صٌر کُ 

ئبيَ 
وُ

4
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ادأٔ ٝطّة“ ًوايطگاُ ّای حاضيِ ای تاب
زريبار.......

ال آٖ را دریاچ ٝسریثار
٘اْ تاالب سریثار ؤ ٝعًٕ ٛ
يَیصێشیصرێببر
گٍلیراصَ 

خطاب ٔی وٙٙد ،آضٙا ٞستٙد .دریاچ ٝای و ٝطثیعت
رصیھبيیهيبُھبر!

یزاوگُ 
یيَ


سُ
یىثار ت ٝاتفاق خا٘ٛاد ٚ ،ٜیا ت ٝتٟا٘ ٝخزید ٚسایُ ٔٛرد

اڵیبیسُران


يیهقُ
ئبيێىُ 
یئُ


رکًڵمیبًيکیمُریًان!


خبڵیسُ
٘یاس خٛد ،ت ٝایٗ ضٟز ٔزسی فزأٛش ضدٔ(ٜزیٛاٖ)،
یمُليمٍريمىذااڵن!

جێیمُ 
لُ

آٔد ٜا٘د ٚ .یا ایٙى ٝدیزٚسی ٞا آٖ را ت ٝدِیُ دٚراٖ
میُیوبسکخُیباڵن!
یگُ 

وگُ 
رگُ
لُ 
خ ًٙایزاٖ ٚعزاق تا تٕثاراٖ ٞای ٔىزر ٔ ٚصیثت 
تارش ٚ ،أزٚسی ٞا تا خادٞ ٜای پزپیچ ٚخٓ حادثٝ
ساسش ،تیاد داضتٚ ٝآٖ را ٔی ضٙاسٙد ٝ٘ ،ت ٝدالیُ
خاظ صٙعتی تٛدٖ ٚتٛریستی تٛد٘ص!.

يقشَیمزايیت
کُ 
یچٍلُ 


جزیًَ
يقبص،ببڵىذَیئبيیت

یسٍوُ


ضڵپُ

ربُیبن
یبُ 
مبڵيسزيَ 


یضُ

ضىُ
ٔٙاطك ٔزیٛاٖ  ٚاٚرأاٖ ،ت ٝخصٛظ تا ٚخٛد دریاچٝ
سریثار ،تا آٖ طثیعت سیثایص ،ساِٟاست ٔٙتظز فزصتی
ھبطَیقبمیصيضمطبڵیضًان


است و ٝایٗ ٔٙطم ٝرا ت ٝیه لطة تٛریستی

ٌٚزدضٍزی تثدیُ ٕ٘اید ،أا ٔتاسفا٘ ٝدرساِٟای اخیز

لُيان
یمبسیگز،رايچیيمُ 


چزپُ

وگیپلُصیقبن


ن،دَ
یسبچمُ 
صَ

تُ 
قُ
تا ٔداخالت ا٘سا٘ی  ٚعٕدی  ٚدٚر اس ارج ٟ٘ادٖ ت ٝ
لُضبوٍیضبدیضبریصرێببر
ٔٛاسیٗ ٚوٛٙا٘سیٟ٘ٛای خٟا٘ی درارتثاط تا ٔٙاتع طثیعی 
 ٚتاالتٟای خٟا٘ی ،ت ٝتدریح  ٚدر تزاتزچطٕاٖ ٍٕٞی،
بًيبًيوُتیپیمٍسیقبیدڵذار

ت ٝسٛی ٔزي حزوت خٛدرا آغاس ٕ٘ٛد ٜاست.
عدْ ٚخٛد ٘ظٓ  ٚا٘ظثاط در ٔحٛط ٝسریثار ت ٝدِیُ
ٚخٛد دستفزٚضٟاٛٔ ،تٛرسیىّتٟا  ...ٚدر پیاد ٜرٞٚا ٚ

دَبزا
ریًانوُ 


وبيیمُ
بُبێتٍ،

عبلُملێدرا
ضتیتلُ 

پڵیبُ 
ھُ


تُ

ڵبُھبری
گُ 
صرێببرلُ 

دَیبنييت“:
ٔىاٟ٘ای استزحت  ٚپالصٞای تعثی ٝضد ٜتزای 
ضتیجًاویوبيکًردَياری”

بُ 
ھُ
ٌزدضٍزاٖ و ٝآسایص  ٕٝٞرا ت ٝآسا٘ی سّة ٕ٘ٛد ،ٜ

تدزت ٝیىثار ٌزدضٍزی! درایٗ ضٟزرا تزای ٕٞیطٝ
مبتيکپيبێدَوگی

بٍئێستُ


فزأٛش خٛاٞد وزد.

تزپایی ٕ٘ایطٍاٟٞای حاضی ٝای و ٝاٌز تٔ ٝمزرات

رديبێرَوگی؟!


ستصَ

مبخيپُ

بێدَ

ویجًاویجبراوتوُمب


دیمُ
ضٟز٘طیٙی تٛخٌ ٝزدد ،خٛد ٔی تٛا٘د اثزات ٔثثتی را
دروٛتأ ٜدت  ٚدراس ٔدت ،ت ٝخای تٍذارد .أا
پٍلیخُمب...


گێظايضُ
وًقمیلُ

ٔتاسفا٘ ٝتا ٚضعیتی و ٝدر پایاٖ ٕ٘ایطٍا ٚ ٜدر ِحظ ٝوهاڵم زرێبار:
خٕع آٚری آٖ ٔطٟٛد تٛد ،ٜضاٞد تی ٘ظٕیٚ ،خٛد

ستاِٞ ٝا  ٚاضغاَ  ٚاثاثیٞ ٝای ٔستعّٕی تٛدیٓ و ٝتٝ

يیستيَکمهبزیىذار


ھبيرێیخٍضُ

تیزیطَھزايیرٌطگبر!

پێکزايبُ

٘ظزٔی رسد تسیاری اسایٗ ستاِٞ ٝای تدشی٘ ٝاپذیز،
ردسُریلێدايم


کدَ

صاريیُ
پسٕا٘د ٜاس ٕ٘ایطٍا ،ٜو ٝلطع ت ٝیمیٗ ت ٝعّت عدْ 
ھُ
خٕع آٚری فٛری آٖ  ٚدفٗ درٔحُ ٞای تعییٗ ضدٜ
مضێًَشمبيم


بێعبرمھێطتببُ
ٚارد آب تاالب ضد ٚ ٜخٛران اخثاری آتشیاٖ ضدٜ
استٌٛ ،یای عدْ وٙتزَ  ٚعدْ ٔدیزیت آٖ تٛسط
تزٌشاروٙٙدٌاٖ  ٚسٛدخٛیا٘ی تٛد ٜاست و ٝت٘ ٝحٛی
درآٖ سٟیٓ تٛد ٜا٘د/.

”

یمُریًان”()20


کبویوبيچُ

گًوذَ
پبرێضیلُ

طیىگُ


”ووتن وێژێک لهگهڵ گۆل زرێباردی“
مًيرصیييَریًَ


بزطاوگمھُ

تسیاری اس ٔزدْ وزدستاٖ ،ایزاٖ  ٚآٖ سٛی ٔزسٞا ،تا

سیثای آٖ ،ستاٖ سد تسیاری اسآ٘ا٘ی است و ٝحدالُ
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دييرٌخٍضُ

وگملُ

ھٍڵدَ

کدَ

يَ

ئیبزاھیممُردٌخی


مخٍرێویُتیمبرمبکب


خُ
يدَردمگًێبذا
يوبڵُ 

ئبَ
بُ 


ڵيبٍضُ

وبيمبێوبييکپًچُ

5

وبسبوذویطیبنيطیىگُیگًوذی ببلک”

”
بًيَ
يَر  
وٍطَن ببلک گًوذێکی ئبییه پُر 
الیُن دیّیبری ئُم گًوذَ  
لُ  
يَ  
یُ 
کُ 
یُ 
رصَ 
تُ 


یسىٍمتُ 
پیًَ


کسیىُ

ککبڵُ

يَ

یُ ي ،ئیستب
ي ُِ 

ردَست مُال
بُ 
فُقێ لُ  
قێیبن  35 ،
حًجزَی فُ 

لُ 
چبياوُی قُدیمی 

بُ 
يَ ي کبوی سُرييش کُ  
تُ 
کزايَ 


صيخبيَسکبًيم

يَ
ريوُ 
دَ 
لُ 


لُ
ئُمیه ضُمسبیی سیبوبي ،دَرسی ئبییىی دَخًێىه .
کُيڵ گًصاری 
يَ  
ِبدَ 
الیُن ئیذارَی جُ 
لُ  
بُوبي ببوگُ  


خًمھُڵچىیھبکبتیبچًيم

ھێىذَ


کزايَ.


تیُکی وبيدار
سبیُ 
تبیبُت ،بُ ٍِی کُ 
رابزدييضذا بُ  

سَتذا
بىُ 
لُ  
،کُ  
يَ 
سییُ 
سَ 
ببقزیمٍدَ 

ال 
کمبمٍستبمُ 

يَ ،خضمُت گًصاری ي پێ راگُیطته لُ صٌر 
يَ
خٍضیُ 

بُ 


ريضبخُکبن


يريبُ

الفبيیدَ

رَتب لُ ئبيایی چٍس ي
یُ ي سُ 
خُڵکی وضاصی الی سىُ 
یلُ 
يَ 
ئبيیخًاردوُ 

بٍومًيوُ 

رچبيَ .


بًياردا،بٍببلکبُ

ستيخٍڵیببخُکبن


قًسايیخُ

خُصوێکی ديایی لُ ببلک ویطتُجێ بًيَ ي  مبيَی  30سبڵ لُم
سطیتُ  

يَ ،دَ
رێًاسبوُ 

پُ 
کٍگبی ریخُاڵن ي تُ 

ھًطميپُلُ

لزفيبُ

لزفُ
بُ 

مُ 
لُ
يتًيوُ 


ريیمهکُ
رَ 
يگُ
بُ 

ستبندَرچًيم

ھبکبتبسبميلُ 
دَ


يامخضمُتیئبییهکزايَ.

،بُ 
ردَ
يَ 
تُ 
یيتًَ 

گًوذَ  
ياوُ

الیُن
لُ  
لُ سبڵی  1379
 70000میتزی سێ پبڵًي ،کُ  
به پێ

سهرچاوه مێژوويهکاو“،بالک“ ،نێني تايفهيهک

کنرده ،له تايفهکان

بڵباس

سهر به هۆزي رۆیهک

(شهرهفنامه ،ل  ،)373که سهرهتا له ناوچهي باڵهک

الیُتی
ردَستیذا ئیجبصَی مُ 
بُ 
فُقێ لُ  
کێطیکزايَ يکًوتًير صٌرتز لُ   300

مًيمباڵنلًيلُ 


،بٍُِ
”آبفبر“َ 
يَ
بُرگ کتێبی ئبییىی
يَر گزتًيَ ي  وضیکُی   330
صرايَ ي،ئبيێکیصٌريصياڵليخبيێهبٍداویطتًاوی 
دامُ 

يصاتُ

چبپدرايَ  .
ئُ

میلُ 


ضێکیکُ
،کُ  
بُ
يَ 
تُ 
وًيسیًَ 

رَکی
یسُ 

میتزلُ  
جبدَ

یئبيایی،کُ  2400

ببلکُ .
جبدَ

لُ سبڵی 1350ی ُِتبيی کٍچی ديایی کزدييَ ي
تبيَ ي بُم 
قیزَ 
یُ ،ئبمبدَ  
مُریًان ،مُيدای ُِ 
سىُ  -


رگیضوُبًيم


کھُ
يَ 
يَ
بیزبچمُ 

لُ


رهویندز نیشتهجێ بنونه .دهویرنشینهکان

ڤُرَ
يدَ 
موبيچُ 


رپزسبویئُ

بُ

بالک ،که زۆرتر له  0511بنهماڵه بنوو(عهزیوي ،ل
ضێعزَکبوی

يَ ،کُ بٍ ومًيوُ  2دێش لُ 
تُ 
ٍِویًَ 

کێطیگبصیص،بٍُِمًيمباڵن

اڵملًيلُ


بێت،بُ

دابیهدَ

سُ 
رَ
تبجیصێشيصیًیبنلُ 

کُ

ئبستیمىذارَصیليچزيکه

لُ

وذَڵيپًيکه
یصاممگُ 


بٍچبرَ
مگٍلُراصايَ

نبُ 
ئُ
گًێوبدَ 


ڵکیًجًانيپشئبيَ

یخُ

یزاوگُ

سُ
يرياوگُیضبدییُ

يطياوگُ

مطیىگُ


ئُ

خًدادادییُ
يرَی

اڵتُ 
گُ
مخُ 


ئُ
بێوزخُالیبنرێضیلێوبگزن

سُرداگزن
رپێیلُ 

رجُ 
مبيَ
گُ 
مُ 

ھبوبيگبصَيھبيارم

ياتُ
کُ 

ببىُیبرم
کُ 
رَ 
مبيَ 
بٍجُ 

رھُقيمبفیمه
سُ 
پێداگزنلُ 

بُرپزع يمیزیمبٍبگزن
بُرٌک  

ویطیىگُپبرێضدا


وجًمُ
لُ 
ئُ
 
مخٍريمزٌیبُسێضدا


ڵخُ
لُ 
گُ

یدَرييوم
رچبرَ 

ضێلگیزبهلُ 
سُ


نصامیصَبًوم


تیمبریبکُ
مدريعدَکب


صيڵميستُ
بێدَوگی،


مببدَیبب

وگتبنھُڵبشن ،
ستُ


دَ
يخیزَتتبن

شخٍتبنيييصَ


ئێًَ
بیزتبنوُچێ{صرێببر}یخٍتبن/.


لُ

،)039

تايفهي
مبمٍستبمُالببقزضێعزیطی

ببلکُ .
رلُ  
یُِ 

صارَ 
کُ
مُ 
وُيت 
یببلکبُ  


ویئیستُ
سًيتُ 
مُ

يايدَبێت .

صيياوُ  
تُ


پێش سننور دیناو و پارچه پارچه بنون

يَ:
ِێىیىُ 

مظدَی کٍتبیی بشیه ي سًيتبوی داری 
دَ
مُ  
ئُ 
کزايَ  .


بُرقبٍ
بێتکُ 


سبڵدَ
صٌرتزلُ25

کبویببلکُ.


دارستبوُ
ئێریندی ،قشاڵق و
کنردستاو ،له کنێستانهکان
فًينبٍُِمًي

تُ 
لُ
يَ  
يلُ سبڵی َ1385
ببلککێطزايَ  

لهيالخیاو دهکرد .نزيک  011ساڵ پیش ئێستا ،گنندي
بُاڵم گزفتی ئبيَسٌی وبي ئبيایی
مباڵن دابیه کزايَ .
بالک ،له اليهو بهشێک له ئهندیمان ئهو تايفهوه،
لًيلُ پٍلیکب،
کزايَ ي ئبيَسٌی مباڵن بُ  

سُر وُ
چبرَ 

ئاوهدیو کریوهتهوه .تايفهي بالک ،به درێژیي
بُ وێً ئبياییذا تێپُس
سُر چُمێکی يَرصی کُ  
تُ  
خزايَ 

رياڵُتێکی وبضیزیه ي قیضَيوی بٍ ببلک
مُ  
ئُ 
دَبێت .
مێژووي ،جهنهاوهر و نیشتماو پهروهر بنونه(تاريخ 

به نهس حهديس ،حهزرهت منختار
تێر ناخنی ،چنیر شت ،ههرگیز له چنیر؛
مێچکهکاو له نێر ،چاو له روینین
زهوي له باریو ،زینا له زینین.

تُرحی
یبُوێً” 
شتبئێستبپزٌطَ 

سایئُ 
مُ

سُ 
رَ
یُ .
ُِ 

یفشار )592 ،و به گژ دیگیرکهرین کنردستاندی
يَک؛سبصکزدویسزيیسی
تگًصاریدیکُ  


بشێکخضمُ
چًيَ.
وُ 
رێًَ 
ببلکبُ 

لُ
ِبدی“ 
بێذاضتی بٍ مضگُيتی ئبيایی لُ سبڵی  ،1384دريست
چنونهتهوه .له حهڵقهي ئهم جارهي ناساندن
کبرگُی مزیطک لُ

لو  الی خًارييی ئبيایی  4 ،
کزدویبیىبیدێّیبریلُسبڵی،1388داوبویمبضیىیکٍ

گنندهکاو ،بۆ ناسین یينهه و یينهه پارێزي ،له ئاویي
بزَ مًيسبییي
قبن،کبویچیبيێ،قُ 

کبوی؛لُ 
قلُ


ضًێىُ
يَی،دابیهکزدوی
صبڵیوبيئبياییيدييرکزدوُ 

يَ 
کزدوُ 

”بالک“ ،دهڕۆينه خزمهت بهڕێز کاک عهبدواڵ يۆسف ،

الیُن
لُ  
یذاویيَرصضیبٍ یبریفًيتببڵیاليان ،کُ  

کُر خٍرئبيا؛ دامُصراين ،کُ بٍوی وبخٍضی ئُي کبرگبوُ ،
مُ
”چیا“
دێهیاري ئهو گننده.
کبرگُ ي پیطُسبصی دَستی يَک

گبتُ ئبيایی ببلک.
دَ 

يَ تٍمبر کزايَ ،سبمبن دان بُ
وییُ 
دَ 
یتُربیت بُ 


ئیذارَ
ئبيایی ببلک ،لُ   12
کبرگُی خُیبتی،

تُویب  4
مبيَ .
کیلًمیتزی ببضًيری خٍرُِاڵتی قبڵی کزدن ،لُ ببلک وُ 
سێًَ
ببلکبُ 

لُ 
پێیئیجبصَ يیبسب،ي  ........

بیىبسبصیبُ 

(جىًة ضزق) ضبری مُریًان دایُ  533 .
کُن.
کُع کبرييببری جل ي بُرگی خُڵک جێ بُ جێ ئُ 
چًيَ.

مبڵُی ئُم
بىُ 
یُ  90.
مبڵُ 
بىُ 
یُ ي   134
داویطتًيی ُِ 
پیطُی سُ 

مبڵُيوبيئبيایی
يَ،پبکيخبيێىیبىُ 


خٍضییُ
ِببُ
ريَ 
ُِ 
رَکی خُڵکی ببلک؛ کطت ي کبڵ ي ئبطَڵ 
ضبرٌچکُی کبوی دیىبردا ویطتُجێه ي،

لُ 
ئیستُ  

گًوذَ 

بُ 
داریُ .

دارستبوُکبوی ببلک پبرێضگبری

دَپبرێضني  بُ ببضی لُ 
رُِمی کطت ي کبڵی ببلک؛ گُوم ،جٍ ،وٍک ،
لُ
مُریًاوذا دَطیه  .
مبڵُی ببلکی ،لُ  
بىُ 
صٌرتز لُ   25
وگیيُِ 

مبکٍ،تًيفُ 
رَ

يێىجُ 
،تُ

ُِر چُوذ ٍِگزی لُ راي کزدن ُِر مبيَ ي
کُن .
دَ 
ريَِبببخیسێً،قٍخ ،

تُي ي
ئبطَڵذاری لُ ببلک کُم بًيَ 
یُک کیلًمیتزی الی طييريی ئُم گًوذَ ،يَک صٌربُی گًێض ،ببخُ تزێ یُ .
رێکُ
گطتیخُ 

اڵمبُ 

سًيتبویدارستبویصريیدايَ 
،بُ


رگبييگًێزبُخێً

رمُسيبضني 130
سُ
سُ 
تُویب 500
گًوذَکبوی دیکُ  ،دێ کٍوی ببلک بُدی دَکزێت .
دصێًاوُ

يئبکبرَ 


ڵکلُ

ستێىێتيخُ
رَ  
دَ
تپُ 


ضبرستبوێُ
بُ ٍِی دایُ 
ئبسُياری مێظييیی ببلک ،کُ  

یُکی دیکُی ببلکُِ ،وگ داریُ  
پیطُ 
دَکزێت  .
رَی "میزاث 
لُ کٍتبیی دا داياکبری ي کُم ي
يَ  .
يوُ 
کُ 
کُ ديير دَ 
فرىنگی"یووه پارێسراوه ،لو سێ توپۆڵکوی الی
ريَِب
ُِ 
خێًدَکزێت .


وًيییبُ
ُِوگی 250
کُ
ئیستُ 4

دَر
يَ  
کًيسیُکبوی ئبيایی ببلک ،بُي جٍرَی خًارَ 

یچُخمبخئبيی"،


سێگزدَ
خًارييیئبيایی،بُوێًی"

کیببخیمٍدێشویسێً،کُ 

پزٌطَ 
یُ

وُ
دَبشیه ي ِیًاداریه بُرپزسبن بُ صييیی گًێ بذَ 
بُسێًیپبکًيتب،وبي 
ُِ 
رجٍرَ 


بٍُِ
مسێگزدَ

يَ  .
ئُ
تُ 
خشبًيَ 

سێًَ
یُکیچىبری وظادتًرکلُ ببلک بُ 
بزێتيبێطُ 

ڵکُوذني 
دَ
مًيضتێکدٌخیئبيَسٌ(فبصاڵي)ی


پێصُِ
يیستُکبومبن:

یُ.ببلکگًوذێکی دارستبوییُ
غُ 
دَ 
ختچبوذوێک،قُ 


درَ
يَک؛ تُوذرييستی ي
چًيَ .ببلک لُ بًياری دیکُ  

تُرحیِبدی“،صٌر
جێگُیبوذوی" 

بُ
ئبياییصٌرضپزصَ .

ي درَخت گُلی يَک؛ بُسيار ،مبصيار ،گٍیظ ،کێکف،
وذريستیبٍیبرمُتی

يخبوُ 
یتُ

یوییُ


،کێطُ

خًێىذوگُ
تُياي کزدوی پزٌطَی گبص کێطی.چبک سبصی
پێًیستُ .

قُسًان ي پُڵک؛ کێًَکبوی خبتًي ئبسیُ ،گزدَ رييت،

مبوُ 
دێزصَ 

تبییلُ 

یسُ 
رَ


تبییي،خًێىذوگُ
سُ 
رَ

مبوُ الوی
وگی،ئُ 

رصضیيداوبویضًێىیفُ 
رُِ


یبویيَ
يَ بٍ 
مُ
پٍڵکُکبوی دێکُیبن

چُرمًي ،چبڵُپبن ي کێً ي تُ
رخُ  
بُ 

دامُ 

وُ
بگُ 
مصيياوُ 


ِیًاداریهبُ
کُ
یُ 
يپێذايیستیبوُ 


میئُ
صرايَ .ئبيایی ببلک خُڵکی خًێىذَياری صٌرَ ي 
کُ
ريي،بُ  


کبویخًاريييکبویسُ
داپٍضیًَ .


لُ 
دَیبن کُع بُ خًێىذوی بباڵيَ  
ئبيَ صٌرسبرد 
ئیذارَ ي ضًێىُکبوی ئبکبم.
ردَيام ئبيَداویبن
يَ ،بُ 
مبوُ 
یُيَ ،لُ کٍن صَ 
کُ 
ي صياڵڵُ 
خُریکی خضمُت گًصاریه  .
دیکُ  

عُبذياڵیًيسفی،دێّیبریگًوذیببلک“
بُ گطتی رادَی ” 
تبیبُت کُ کبوی خًاريي ،بُ  
بُ  
تُ ببلک .
خستًيَ 

مُش
رَسای ئُ 
سُ 
مُ .
خًێىذَياری لُ ببلک صٌر کُ 

ئبيَ 
وُ

6
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”مختبر نبصري“

ًگاّي اجوالي بِ هعضالت ضْرًطيٌي ٍ هسائل آى

درێژهي بابهت “زرێبار يا زرێ جاڕ“

إٓچ ٚزض زٗضآ ىصقش ٚثكطيز ثم ٚػٖم٘آ إسٗذشم ٚي

ديبّسٛبي قٜطٕكيٖي ثذطزاظيِ سب ذ٘إٖس ٙزضيچم ٚاي

اظ طفي چ٘ٓ مبٕ٘ٓ سْطمع ٗ اؾشقطاض زؾمشبٗضزٛبي



اجشْبػي ٗ فطٖٛيي زض قبٍت ضفشبض ٗ ضٗاثط ديچيمس ٙي

زض ش ٔٛذ٘ز جٜز آّبزىي ّجشٖي ثط ثيٖكي آىبٛبٕمٚ

جسيس ػَْي م ٚجٜز ضفب ٙحبً ثكط ؾبذش ٚقس ٙقمٜط

یيَضتييارێکی

پٍوگخًاردوُ 
يَ

 .........

ؾٖشي حبنٌ ْٕ٘ز، ٙؾٖو ثٖبي سْبّي اضظقٜبي ٕٜبٓ زض

ثطاي ضٗيبضٗيي ثب ٗاقؼيبر قٜطٛبي ػهط ّسضٕيشم ٚاي

ّي ثبقس ،ثٖبثطائ قٜطٕكيٖبٓ جٜز زؾشيبثي ث ٚزضنمس

يَ؟
تُ 
يَک ئیمسبڵ لُ کًێذا گلی خًاردييَ 


آ ٓ جبّؼ ٚضا سكنيٌ ّي زاز ٗ يقيٖب ثطاي حفظ ٗ س٘ؾمؼٚ

سبظ ٙدب ىطفش ٚثبظ مطز ٗ ٙجٜز ايجبز يل قٜط ؾبٍِ ٗ

ثيكشطي اظ ضفبٗ ٙاضز ػطن ٚي ضقمبثشي ؾمطّبي ٚزاضي

کًا ببرسبیی ئبي بگبتُ ئبستی چبيَ سيان

ي آٓ چبض ٙاي إسيكيس ٙث٘ز ،ائ اّمط زض قبٍمت يمل

إؿبٕي م ٚزض آٓ ٛط ممؽ ثم ٚؾم ٗ ِٜسمالـ ذم٘ز

قس ٗ ٙثب إٓن ٚشار إؿبٓ دبك ٗ ثي االيف ّمي ثبقمس

کزاي؟  پبضقُ ي يَاڵمی ئُم پزسیبراوُ ي

جطيبٓ زض سْبُ زٗضإٜبي ثؼمسي ظٕمسىي ثمكط ْٛيمكٚ

دبضاّشطٛب ٗ ٖٛجبضٛبي قٜطىطايي ضا ضػبيز ممطزٗ ٙ

اّب ؾيبؾشٜبي ضس ثكط زٗؾمشبٕ ٚي ؾمطّبي ٚزاضي ممٚ

جبضي ٗ ؾبضي ّي ثبقس.ثي قل س٘ؾؼ ٚي قٜطٕكيٖي زض

زض ذَق ٗ ؾبذز قٜط ؾبٍِ ْٛز ْٕبيس )1.فقط ٗ ػسُ

ىمممطٗ س٘ؾمممؼ ٚي نمممٖؼز ٗ نمممٖؼشي قمممسٓ

سؿبٗي:ثب إٓن ٚفقط سٖٜب اذشهبل ث ٚقٜطٛب ٕساضز ٍٗ،مي

قٜطٛبؾز،قٜطٕكيٖي اظ قطٓ ٛجس ِٛث ٚثؼس قنٌ ىطفشٚ

ائ ػبٌّ اظ ّؿبئٌ ّكره ٚي ثؿيبضي اظ قٜطٛب ذبنٚ

اؾز ائ ضٕٗس قمسض ّمؿَِ اظ اثؼمبز ّرشَمف مبٍجمسي

قٜطٛبي اّطٗظي اؾز ػَمي ضغمِ إٓنمّ٘ ٚفقيشٜمبي

،اقشهبزي ،اجشْبػي ،ؾيبؾي ٗ ث ٚذه٘ل فطٖٛيي سحز

اقشهبزي قبغَئ ٗ مبضىطآ زض قٜطٛب ثؿيبض اؾمز ٗ

سبريط ّؿشقيِ نٖؼشي قسٓ قنٌ ّشفبٗسي ٕؿجز ث ٚىصقمشٚ

ٛممط چٖممس ممم ٚؾممطح ضٕممسىي زض قممٜطٛب ثممبالسط اظ

ديسا مطز ٙاؾز.ثٖبثطائ ث ٚزٍيٌ إٓن ٚقٜطٛب ثم ٚؾيمؿشِ

ضٗؾشبٛبؾز ثب ائ  ْٚٛزض قمٜطٛب ٗ ثالذمم جٜمبٓ

ٛبي اقشهبزي اجشْبػي ينؿبٓ ٗاثمؿشٕ ٚيمؿشٖس سؼطيمف

ؾُ٘ ذبٕ٘اضٛبي ثيكْبضي ثمب ّمكنٌ سمبّئ ّؼيمكز

جبّغ ٗ ربثشي اظ آٓ ؾرز اؾز ٗ ٕيع يني اظ چبٍمكٜبيي

ضٗثطٗ ٛؿشٖس ٗ ٕيع ّ٘اضزي چ٘ٓ ٕج٘ز آّم٘ظـ ٗ ٕمب

اؾز م ٚثطٕبّ ٚضيعآ قٜطي ثب آٓ ّ٘اجٛ ٚمؿشٖس.اظ آٓ

آىبٛي ،اػشيبز،إشربثٜبي مم٘ض م٘ضإم ٗ ٚثيْبضيٜمبي

چ ٚىفش ٚقس ّي س٘آ چٖئ ٕشيج ٚىطفز م ٚقٜطٕمكيٖي

ػهجي ٕبقي اظ فقط ٗ قنب

جقبسي ّمي ثبقمس )2 .اظ

فطايٖسي اؾز م ٚزض آٓ سغييطاسي زض ؾبظّبٓ اجشْبػمي

 ِٛىؿيرشيي اؾبؼ ٗ ق٘اُ ذبٕ٘ازٕ:ٙؿجز مال



ِیتزی يَِب ،کُ ِیچیبن بُ "ىووانتو"

اضظقٜب ٗ ٘ٛيز ج٘اّغ ث ٚذه٘ل ذبٗضّيبٕ ٚضا ؾؿز

یُ:
دياوًيسُ 

یئوم
مشێوه 


نازانم،بو

ٗ ضؼيف ٗ ٕيع إٜٓب ضا ّجج٘ض ث ٚقجً٘ ّظبٛط ّسضٕيش ٚي

يرَی
گُ 
رَ  
-1صرێببر ،چباڵيێکی ُِ 

ذ٘ز مطز ٗ ٙقٜطٕكٖبٓ ثطاي ػقت ْٕبٕسٓ اظئ ؾينٌ

یُِڵقًاڵنيئبي

میپٍوگخًاردوُ 
يَ

بُ 
رُِ


سجبضسي ٗ ؾطّبي ٚاي ّجج٘ض ث ٚإجبُ اػْمبٍي ذمال

دَرداوی سُدان چبيگُی کبویبيی به


انً٘ إؿبٕي ٗ اّٗبٕيؿشي ّي قٕ٘س.امٖ٘ٓ ثب س٘ج ٚثمٚ

ریبچُی لێ پێک ِبتًيَ.

کُ  
دَ
یُ  
کُ 
ئبيَ 


ّ٘اضز ّرشهطي م ٚىفش ٚقس سه٘ض مٖيس م ٚچٖبٕچّ ٚب

کبویبُ درێظاییمیظييتبپێص

خبُ 
ستىُ
یُ 


زض ؾطح قٜطّبٓ انً٘ اٍٗيم ٗ ٚقم٘إئ الظُ جٜمز

یُکبوی  ،1370پێص بُستىی بُوذاي(
دَ 
لُ  


زضؾز ظيؿشٔ ثب ْٛسييط زض قٜط ضا ضػبيمز ٕنٖيمِ ٗ

لُ الیخًارييی صرێببر،بُ رييوی
 ، )DIKE

ّ٘اضز ثسيٜي ْٛچ٘ٓ ضإٖسىي نحيح زض ؾطح قمٜط

دَری


پٍوگ

،سْيع ٕيٜساقشٔ ؾطح ّحالر ٗ ذيبثبٕٜبي قٜط ،دطٛيع

یطُتبئبستێکیدیبریکزايبًي.
يَ 
خًاردوُ 


اظ ايجبز آٍ٘زىي ٛبي ثي ّ٘ضز ن٘سي ٗ..ضا ظيمط دمب

رَ
پێیىیصرێببر،مبضبُ 

وذايلُ 


ستىیبُ
 -2
بُ

ؾنٕ٘شيبٜٛبي إؿبٕي ث ٚزٍيٌ افعايف ،سْطممع ٗ سطاممِ

قٜطٛب ٕؿجز ث ٚضٗؾشبٛب ثؿيبض چمكْييط سمط اؾمز سمب

ثيصاضيِ ظٕسىي زض چٖئ ّحيطي چقمسض ٛطاؾمٖبك

کزدن ي ُِڵسبوی ئبي لُ ديي رێگُی

جْؼيز ثٗ ٚج٘ز ّي آيس .اظ ٕظط ؾبظّبٕي زض قٜطٕمكيٖي

جبيي م ٚثط اؾبؼ آّبضٛب زض ؾبً ىصقش ٚزض مك٘ض ثٚ

ذ٘اٛس ث٘ز .ثب ديچيس ٙقسٓ ٗ ىمط ٙذم٘ضزٓ ّمؿبئٌ

ُِڵقًڵیه ي يَضت ي يار ،ئبستی سزيضتی


زىطىٕ٘يٜممبيي زض ؾممبذز اجشْممبػي◄اقشممهبزي ٗ

اظاي ٛط ٛكز ؾبػز ّ٘ 114ضز ال

ىعاضـ قمسٙ

قٜطٕكيٖي ٗ ػٖبنط قٜطي ثب زٕيبي نمٖؼز ٗ ظٕسىمي

صرێکُی ،ريي بُ ريييی گًضبری


مبضمطزٛبي جْؼيشي هبٛط ّمي قم٘ز مم ٚايمٔ ضٕٗمس

اؾز )3 .آٍ٘زىي نسا ٗ فمكبضٛبي ػمهجيٗ :جم٘ز

ّبقيٖي ثحث ؾالّز زض قٜطٕكيٖي ّؼط٘

ثّ ٚم٘اضز

سغييطاسي زض ؾبذز ف بي زاذَي قٜطٛب ثٗ ٚجم٘ز ّمي

نساي ٕبقي اظ ػج٘ض ٗ ّطٗض اسّ٘جيمٌ ٛمب ،ذبنم ٚزض

ّشؼسزي اظ جَْ ٚؾالّشي ضٗآ قٜطٕمكيٖبٓ ،ؾمالّشي

لُ گل کُيتىی ُِڵقًاڵن)
ِیذرٌستبتیکی( 

آٗضز ثٖمبثطائ قٜطٕمكيٖي فطايٖمسي اؾمز مم ٚزض آٓ

ّطامع زاز ٗ ؾشس ٗ ٕيع فؼبٍيشٜبي قمٜطي يمل ؾَمؿَٚ

ّحيط ظيمؿز جيؼمي ،ؾمالّشي اضسجب مبر ،آؾمبيف

سغييطار اجشْبػي ،سجسز َجي ٗ سْطمع جْؼيز نم٘ضر

ثيْبضيٜبي ػهجي ٗ ضٗإي ضا زض قٜطٛب ّ٘جمت قمسٙ

ذبٕ٘ازٛ ٙب ٗ ّ...ي ق٘ز ٍصا يل قٜط ؾمبٍِ ٗ إمؿبٕي

ّي ىيطز.اّب ث٘ ٚض ذالن ٚقٜطٕكيٖي زاضاي زٗ ٗي ػىي

اؾز مّ ٚؿشقيْب ثط حؽ قٖ٘ايي ،ثبال ضفشٔ فكبض ذ٘ٓ

ثبيس ثب ضػبيز ػساٍز اجشْبػي ،جٜز ىيطي فطٖٛيي،

انَي اؾزّٜ)1بجطر ّطزُ اظ ح٘ظٛ ٙبي ضٗؾشبيي ثمٚ

ٗ ثيْبضيٜب ي ّبٕٖس آٓ سمبريط ّمي ىمصاضز آٍ٘زىمي

اضسجب بر ّٖبؾت،سبّئ اّنبٕبر آّ٘ظقي ٗ ثٜساقمشي

قٜطي ثمطاي اقمشغبً زض قمغَٜبي غميط ممكبٗضظي )2

نساي قٜطٛب ضْٔ ثط  ِٛظزٓ آضاّف ػهجي ّمطزُ

،سالـ زض جٜز حفظ ّيطارٜبي فطٖٛيمي ،سمبضيري ٗ

زىطىٕ٘ي زض ؾجل ظٕمسىي ظٕمسىي ّمطزُ اظ ؾمجل

زض قٜطٛب ّٖجمط ثم ٚثمبال ضفشمٔ زضنمس ػمهجبٕيز ٗ

جيؼي ذط ّكي ضٗقٖي ضا جٜز زؾمشيبثي ثم ٚيمل

ظٕسىي ضٗؾشبيي ث ٚقٜطي م ٚثْٛ ٚطا ٙسغييط زض اضظقٜب ٗ

ثسذ٘ييٜب ّي ق٘زّ )4.كنالر اجشْبػي :ث٘ ٚض مَي

ٕيطقٜب حبنٌ ّي ق٘ز ٗ ضفشبضٛبي سبظ ٙاي ضا ثٗ ٚجم٘ز

قٜط جبيي اؾز م ٚزض آٓ ثؿيبضي اظ ّظبٛط ظٕسىمي

ّي آٗضزْٛ .يمبُ ثمب س٘ؾمؼ ٚي قٜطٕمكيٖي ٗ سحم٘الر

آزّي م ٚزض ىصقش ٚاؾبؾي اؾمش٘اض زاقمز امٖم٘ٓ

اجشْبػي ٗ اقشهبزي زض قٜطٛب چ ٚاظ ٕظط اجشْبػي ٗ چٚ

زؾشر٘ـ سعٍعً ىكش ٚاؾز سقبثٌ فطٖٛو ّسضٕيؿِ ثب

اقشهبزي ،زض ظّيٖ ٚي ظٕسىي زض قٜطٛب ٕبضؾبييٜبيي ثمٚ

ّحبفظ ٚىطايي ؾٖشي زض قمنٌ آؾميجٜبي اجشْبػمي

چكِ ّي ذ٘ضز م ٚزض ثمؿيبضي اظ ّم٘اضز ثم ٚنم٘ضر

ذ٘ز ضا ْٕبيبٓ ّي ؾبظز ٗ ضاٜٛبي ثيطا ٚٛضا ثم ٚضٗي

ّؿبئَي حبز جَم٘ ٙىمط قمس ٙاؾمز .زض قبٍمت ْٛيمٔ

قٜطٕٗسآ ّي ىمكبيس ٗ ٍمصا م٘سمبٛي ػْمط إمؿبٓ

ٕبضؾبييٜبي اجشْبػي ٗ اقشهبزي ّ،حيط ظيؿز ٕيع زض ارط

قٜطٕكئ ٕؿجز ث ٚضٗؾشب ٕكئ ائ ىفش ٚضا سبييمس ّمي

جطيبٕبر ظٕسىي قٜطي ٗ احشيبجمبر زٕيمبي نمٖؼز ٗ

ْٕبيممس.امٖمم٘ٓ ممم ٚسنٍٖ٘مم٘غي ثممب ؾممطػشي ظيممبز اظ

ّبقيٖيؿِ ،زض ّؼطو ذطط قطاض ىطفش ٚاؾزٍ.صا ٛمسفْبٓ

مك٘ضٛبي قْبً م ٚزض ػهط فطا ّسضٓ ث ٚؾط ّي ثطٕس

زض ائ ّقبٍ ٚي م٘سب ٙائ اؾز م ٚث ٚشمط چٖس ّ٘ضز اظ

زض حبً إشقبً ث ٚجٜبٓ س٘ؾؼٕ ٚيبفشّ ٚي ثبقٖس ٗ

زض

جبّؼ ٚي زّنطاسيل ٗ قبٕ٘ٓ ّساض م ٚزض آٓ حقم٘
إؿبٕٜب ّحشطُ قْطز ٙقسٕ ٗ ٙميع ظّيٖم ٚي ّمؿبػسي
ثطاي ح ٘ض ظٕبٓ م ٚاّمطٗظ ٙثمب سالقٜبيمكبٓ قمسضر
ّسيطيز ذ٘ز ضا ربثز ٗ ْٛچٖئ دمكش٘إ ٚاي ّحنمِ
ثطاي س٘ؾؼ ٚقَْساز ّي قٕ٘س ضا فطإْ ِٛبيس.ثٖبثطايمٔ
اّطٗظ ٙثب ّجٖب قطاض ىمطفشٔ ّؼيبضٛمبي زّنطاسيمل زض



خُن  .
دیبرَ
ئُ 

ئُي
 

کُيتی ئبي ديای بُوذاي،
پبضُ 
يَ .
تُ 
کزدييَ 

کُمجبر 2/30میتزي،سبڵێکیتز1/80
یُ 

سُر ببرسبیی رييبُری سزيضتی
میتز لُ  
يَ.
تُ 
يَ 
يتُ 
،تێکذاویدٌخیلێکُ 


ریبکُ

صَ
رييگُیرٌببریصرێببر

رداویئبيلُ  
دَ

 -3
بُ
گُلێ ضت يَک :ئبي مبڵک ،لم،
(پظاي)  
اڵسُ ي قبمیطُ
پُاڵي،پًيار ،پُ 
ڵ،چُ 

خُ 
ضُ

وبيَ.
یملپێًَ  

يوبيئبيَ 
کُ

بُ 
رَ
رصیًَ ي  ....

(کٍی ئُي ضتبوُ تب ئێستب بێ يێسمبن لُ
سُوذوه).
رَ 
پُ 


مپُسداوبنيکٍصکزدویئبيی
ٍِیلُ 

بُ 
 -4

یُِڵچًينيداچًيویئبي،


درێظَ
صرێببر،لُ 


ضاؼ ٛط ٕظبُ ٗ ّنشجي قٜطٕٗسآ ثبيس ثب زيسي جبّمغ

يَی صَلکبي ي مێزگُ
داِێضیبن ي ضٍردوُ 

ٗ د٘يب ث ٚؾيبؾز ٕظبّٜبي حنّ٘شي ٗ دسيس  ٙاي چ٘ٓ

خبکپیتُکبوی ،لێًارَکبوی خبيکێص کزدييَ


جٜبٕي قسٓ م ٚضاثط ٚي ّؿشقيْي ثب قٜطٕمكيٖي زاضز

کُ.
يبهئبيَ 

بُ 
رَ


ثٖيطٕس/.

3

ُِبًيوی بێ بُیه ي لُيێسمبن
 -5

ختێىُ طێز

ڵمظکزدویئبي،لُ  
تُ


يتهيُِ
وُ 
کُ


ًوايطگاُ ّای حاضيِ ای تاب زريبار؛ کوک

يیُکبوی تێزايکُری چبيگُکبن ،لُ
صَ 


بِ صٌعت تَريسن هٌطقِ هريَاى ،يا هطکلي

رێگُی سُدان بیزی
تُختبوی صرێببردا ،لُ  

ریًان،بٍبُکبرِیىبویضبريدێ،


ضتیمُ

دَ
بشیًَ.

يکبویبياوُ


قًڵذاویئُ
بشستیلُ


لُ به ویطته ي لم تێضاوی سباڵوُ؛ لُ
 -6

پُسب ،ئبيگزَی صرێببر کض ئُکبت ي قًسێکی


”ثطٛبٓ ا ذشط “

افس ًٍتر ؟ !

قطٕٜب ديف إؿبٓ ثطاي جؿشج٘ي غصا ٗمؿت
اّنبٕبر ثٜشط ،اظ غبضٛب ثيطٗٓ آّس ٗ حطمز ضا ثطاي
ازاّ ٚحيبر إشربة ْٕ٘ز ٗ ٕب ذ٘اؾش ٚثب ائ فنط،
اٍٗئ ؾفط ذ٘ز ضا ضقِ ظز ٗ ثب ىصقز ظّبٓ ،نٖؼز

ڵُی
تُ 
کبریگُری تُ 

ًِمًيسی پىز ،لُ 

س٘ضيؿِ ضا دبي ٚضيعي ْٕ٘ز .اّطٗظ ٙائ نٖؼز يني

يَی،
رصَی ئبي ي قًرسبوشَ 
ضُپٍل ي لُ 


اظ ثعضىشطئ ٗ ّشٖ٘ع سطئ نٖبيغ زض زٕيب اؾز ،مٚ

راوسُر پبکبي ي

قًياڵیُکبوی سُ

تُ 
تزوجبيَ 


مك٘ض ٛب اػِ اظ ثعضه ٗ م٘چل ،ثطاي ضقس

لُ بشێ ضًێه دا ،لُ
چبياوُی کبویُکبن؛ کُ  


اقشهبزي ٗ ث ٚػٖ٘آ يل ّٖجغ دط زض آّس ٗ اقشغبً

سیکزدييَ.


لێمیتزتێپُ

گُ

ظا اظ آٓ ثٜطّٖ ٙس ّي ىطزٕس .ظيط ؾبذز ٛبي ائ
نٖؼز ،اظ ػ٘اٌّ ّ٘فقيز ٗ ضقس ضٗ ث ٚسعايس آٓ

،گیبچىگڵُ،گیب

یقُ 
يصَ

وذوُ 
يَ
يتُ 
رَ  
پُ 
 -7

ث٘زْ٘ٛ ٗ ٙاض ٙسنبٌّ ٗ ؾ٘زآٗضي ٛط چ ٚثيكشط

بُ 
رَ
رَ(فیتٍپالوکتٍن) ،طی ئبيَ  
بُ 
ئبيَ  


إٓطا س ْئ ّي ْٕبيس.

ککُ

؛تبرادَ 
یُ

وبيئبيَ 
کُ

لُ 
(صێئًپالوکتٍن)  

اظ جَّْْٜ ٚشطئ ظيط ؾبذز ٛبي ائ نٖؼز ،

یُک میتزی چًار پبڵًيدا ،سێ کیلٍگزَم
لُ  


ٗج٘ز نٖؼز

 ٗ itاؾشفبز ٙزضؾز اظ فٖبٗضي

ا الػبر اؾز م ٚذ٘ز يني اظ ّْٜشطئ اثعاضٛبي

یُ،
درێظَی سبڵذا ُِ 

لُ 
رَ  
بُ 
ُِڵّبتی ئبيَ 


ديكطفز ٗ س٘ؾؼ ٚزض زٕيبي مٖٕ٘ي ؾز.

ُِڵّبویىی سزيضتی
راوبُر لُ  
بُ 
کُ   2/3


حٌْ ٗ ٕقٌ ٗ ٗج٘ز ضاٜٛبي ائْ جبز ٙاي اظ

فزاياوتزَ.


زييط ظيط ؾبذز ٛبؾز م ٚضاثط ٚزٗ طف ٚاي ثب

يَی
یئبي؛لێلبًيوُ 

وکبيبًيوُ 
يَ


يابًيتُ
کُ 


نٖؼز ىطزقيطي زاضزّٖ .طق ٚمطزؾشبٓ ،اظجَْٚ

يَی داِبتُ
ئیلکتزٌلیت ،پٍوگ خًاردوُ 
يَ
سُ 
رصیًَی گیب ي گیبوذار ي ئبيطی ،خُ 

لێطبيَی

بًوی خٍراکی“(“Eutrophcation

ّٖب ق ٗيػ ٙآٓ يؼٖي ّطي٘آ ٗ اٗضاّبٓ حشي ثب
ضاٜٛبي دطّرب طٗ ٙغيط ايْٖف ،زاضاي دشبٕؿيٌ ٗ
اؾشؼساز ثعضىي اؾز ،م ٚافطاز ػبزي ٗ
غيطمبضقٖبؼ زضائ ظّيٖ ٚضا ٕيع ّشحيط ٗ سحطيل

يَّ .ي مٖس ٗإٓبٓ ضا ٗازاض ث ٚؾطّبي ٚىصاضي زضى٘قٚ
يتًيتُ 

خًرد) ،گطت گیزی صرێببری لێکُ
اي اظائ حطيِ ذ٘اٖٛس مطز.

لٍضبتًلیُ“،

سَتی“
جب بُ پێی مبکُی بىُ 

ظيطؾبذز ٛبي زييط ،اّبمٔ اقبّشي ٗ دصيطايي

رَي
کٍگبی پێکّبتُی صرێببر ،بُ وبچبری بُ 

ثطاي ىطزقيطآ اؾز ،م ٚثيؿز سب ؾي زضنس اظ

يَ
بًيوُ 
رَبًي وُ 
گٍساوێک ُِوگبيی قُ 

مٌ ٛعيٖٛ ٚبي ّؿبفطآ ضا سكنيٌ ّي زٛس .دؽ

ئُوێت ،کُ لێک تزاصاوذوُکبنِ ،بيسُوگ


سق٘يز آٓ ّي س٘إس مْل ثعضىي ث ٚجصة ّؿبفط

ُِر بٍیُ ئبيی چبيگُکبوی بىی
يَ  .
بکبتُ 

بکُن
ڵمظیچبکبندصَ  

یلُ  
ُِ
ياوُ 
ئُ 
صرێببر( 

ٗ اؾشقطاض ثيكشط إٓبٓ زض قٜط يب مك٘ض ّيعثبٓ مٖس.مٚ
ائ ذ٘ز ارطي ّثجز زض ضقس نٖبيغ زييط زاضز.
س٘ضيؿِ زض حئ ّشٖ٘ع ٗ د٘يب ث٘زٓ  ،نٖؼز

ي دَرببص ببه) ،لُ  
رێگُی کًن ي قًطبه ي حؿبؾي اؾز .چ٘ٓ ضٕٗس ضٗ ث ٚضقس ٗ يب افً٘ آٓ
يَ ،رێچکُ
کبوُ 
يیىییُ 

چیه ي تٍی طێز صَ

ّي س٘إس ثط فؼبٍيز ٛبي ؾبظّبٓ ٛب ٗ اضىبٓ ٛبي

رَي کٍمُڵێ ئبي دَڵێىی وضم ي
ئُپێکه ،بُ 


زاذَي ٕيع سبريط ث ٚؾعايي ثيصاضز .ث ٚػٖ٘آ ّثبً

یُ،
ياوُ 
جبلُ 
ضتیمُریًان .

يیتزدييرلُ 
دَ


وُ

ثطىعاضي ْٕبيكيبٛ ٙبْٛ ،بيف ٛب ٗ مٖيطٛ ٙبي
ّشٖ٘ع ثبػث ّي ق٘ز ىطزقيطآ ث ٚؾْز مك٘ض

صرێببر ،تًيضی داتُپیه ي رٌچًين ببێت ي

ّيعثبٓ ٗ يب قٜط ّ٘ضز ٕظط جصة قٕ٘س .زض ٗاقغ ثب

پبوُ چبڵێکی چُن ُِصار ِێکتبری لێ


ٗضٗز ىطزقيط ،ث ٚسجغ ثطىعاضي ْٕبيكيب ِٛ ،ٙچطخ

رچًيَکبن،

لُ قش دَ
يێتُيَ.جب ئُي کبتُ  
بکُ 


نٖؼز جٜبٕيطزي چطذيس ٗ ،ٙاقشهبز مك٘ضِٛ ،

طوٍیخٍیبنبُگبصبگزن"!!.

" 
ئُ

ثبػث ايجبز قغٌ ٗ ذالقيز ّي ق٘ز......
ازاّ ٚزض نفح4 ٚ
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برگساری هجوع عوَهي اًجوي سس چيا

بِ ّوِ ٍجداًْای بيدار!

ّجْغ ػّْ٘ي ؾالٕ ،ٚزّٗئ زٗض ٙإشربثمبر

ث ٚزٕجبً ا الع ث ٚإجْٔ ؾجع چميمب اظ ؾم٘ي

ٛيئز ّسيط ٗ ٙثبظضؼ جسيس زض يبظزْٛيمٔ

قٜطزاضيّ ،جٖي ثط سرطيت ٗؾيغ زض جٖيَمٜمبي

ؾبٍيطز سكنيٌ إجْٔ ؾجع چميمب ثمطىمعاض

ا طا

ضٗؾشبي ػهط آثبز ( ئ ٚؾطاٗا) ،ثالفبنمَمٚ

ىطزيس  .ائ ّطاؾِ ثب اػالُ قجَي اظ ؾم٘ي

اميذي اظ اػ بي إجْٔ ثّ ٚحٌ سرطيت ضفشٗ ٚ

إجْٔ ٗ زػ٘ر اظ اػ بء ٗ زٗؾمشمساضار

ثب حجِ ٗؾيؼي اظ سرطيت زض ائ ّٖطق ٚضٗثمطٗ

جيؼز ثسئ قطح ثطىعاض ىطيس:

قسٕس  .ائ مطزاض ظقز زض سبضيد ّ 89/3/3ب ثئ

ّطاؾِ ثب قطائز قطآ سم٘ؾمط ّمبّم٘ؾمشمب

ضٗؾشبي ئ ٚؾطاٗا ٗ ثٜكز ّهطفمي ثمٗ ٚقم٘ع

ػجساٍؿالُ ي٘ؾفي ٗ ذيطّقسُ ّسيط ػمبّمٌ

دي٘ؾش ٚث٘ز،فطز يب افطاز ؾ٘ز ج٘ ٗ ّٖفؼز َمت

إجْٔ قطٗع قس،ثطٕبّ ٚثب ىعاضـ ػَْمنمطز
زٗؾبً ىصقش ٚإجْٔ،ىعاضـ ّبٍي إجْٔ
ث ٚاػ بء اظ ؾ٘ي ثبظضؼ ،ؾرٖطإي يني اظ
اػ بي ٛيئز ّسيط ٙقجَي زض ّ٘ضز سرطيمت
ّٖبثغ جيؼي زض ّطي٘آ،ىعاضـ ممْميمشمٚ
ٕكطي، ،ٚدصيطايي،ىعاضـ مْيش ٚا فبء حطيق،
ؾرٖطإي ّٖٜسؼ اقجبً ّحْسي ْٕمبيمٖمسٙ
ّطي٘آ ٗ ؾطٗآثبز زض ّجمَمؽ،سمقمسيمط اظ
اػ بي ٛيئز ّسيط ٙقجَي اظ ؾ٘ي اػ مبي
إجْٔ ازاّ ٚيبفز ٗ زض ٕٜبيز ثمطىمعاضي

زضذشبٓ ّٖطق ٚضا ثطيس ٗ ٙآسف ظز ٙثم٘زٕمس ٗ
اقساُ ث ٚقرِ ظزٓ إٓجب ْٕ٘ز ٙث٘زٕس ،زٗؾشبٕمي
ٕيع اظ ازاضّٖ ٙبثغ جيؼي ّطي٘آ زض ّحٌ ح ٘ض
زاقشّ ٗ ٚكغً٘ ثطضؾي ٗ يبفشٔ ػبَّئ ٗ آّطيمٔ
جٖبيز ث٘زٕس.
إجْٔ ؾجع چيب اظ سْبّي ّطزُ ػعيع قٜط ّطي٘آ
ٗ ضٗؾشبٛب زضذ٘اؾز ّي ْٕبيس م ٚزض ّقبثٌ ائ
غبضسيطآ م ٚؾطّبيٕ ٚؿٌ ٛبي آيٖسَّ ٗ ٙشي ضا
ث ٚسبضاج ّي ثطٕس ،ثي سفبٗر ٕجبقٖس ٗ.ثمب زيمسٓ
م٘چنشطئ سرطيت ّ،طاست ضا ث ٚقْبض ٙسَفٖٜبي
شيٌ ا الع زاز ٗ ٙثطاي فطظٕسآ ذم٘ز حمق

إشربثبر ٛيئز ّسيط ٗ ٙثبظضؼ إجْٔ ؾجمع

حيبر قبيٌ ق٘يِ.

چيب ثب ّ٘فقيز ث ٚدبيبٓ ضؾيس قبيمبٓ شممط

 -إجْٔ ؾجع چيب09366459105 :

اؾز ائ ّطاؾِ ثب اؾشقجبً ثؿيبض ىؿمشمطزٙ

08753250972 -

اػ بء ٗ ػالقْٖسآ ضٗثطٗ ىطزيمس .قمبيمبٓ

 -ازاضّٖ ٙبثغ جيؼي ّطي٘آ:

شمط اؾز ائ ّطاؾِ ثب اؾشمقمجمبً ثؿميمبض

-0ضريف باجَر
-0ايرج قادری
 ِّ-1تاٍ بيگلر

إٓچ ٚم ٚزض چٖس ضٗظ ىصقش ٚقبٛس آٓ ث٘ز ٙايِ ٗث ٚجمطار

ماسیهکان گۆماوهکه ”

ّي س٘آ ىفز ؾطآغبظ فبجؼ ٚظيؿز ّحيطي زييطيؿز آسف
ؾ٘ظي ٛبي ٗؾيؼي اؾز م ٚجٖيَٜبي ائ ّمٖمطمقم ٚضا زض
د٘قف جٖيَي دكز قٜطؾشبٓ ؾطٗآثبز قطٗع قمس آسمف اظ

یبزدلُضًێىێکیچٍڵ


رپطتیخٍیيدَ
خستُ 
سُ


ئُ

ؾبػز 10:20زقيق ٚنجح ضٗظ جْؼ ٚسب ؾبػز 8ثؼساظهٜط ازاّٚ

مبسییُکبوی دیکُی وبي

ي بێ دَوگ دَیخًاردن .

زاقز م ٚحسٗز ٛ50نشبض اظ جٖيَٜبي ائ ّٖطق ٚزض آسمف

يَبٍگٍمبيێکی
گٍصرێىُ 


ياندَ

پێیبنيابًي،ئُ
کُ
گٍمبيَ 


ؾ٘ذز م ٚذ٘قجرشبٕ ٚثب مْل سيِ ا فبي حطيق إجْٔ ؾجع

پُوبی گٍمبيێکی
يَ؛ صیقبي(مبسی خٍرَ)ێک لُ  
گێشوُ 


دَ
تلُ مبسی
رکبتبزسیببًایُ 

مبسیذا،دَطیب  .
ُِ

پشلُ 


چُوذ
گبڵتُ ي پێکُویىی ئُِبت .
کبرَی ئُي مبسیبوُ  


ئُي گٍمبيَ ،سکی خٍی لێ تێز ئُکزد.سبڵ ي صَمبن


کُشبشیبریدابشيات
قزطاوگُ 

مجٍرَرابزد.


رٌطێکبُ

دوو چین کێني سهوز و جنیو

آسف ؾ٘ظي حبضط قسٕس ٗ ٕٜبيشب آسف زض ؾمبػمز 13همٜمط

کُ گزت ي تًاوبی
صیقبيَ 

تێپُسی ي ،پیزی بُرٌکی بُ 


سُرپطتسًار
،قزطاوگیلُ  

صیقبيَ 
کُ

بٍضًێىیوًێ .

ْٛبٓ ضٗظ ّٜبض قس .قبيبٓ شمط اؾز م ٚازاضّٖ ٙبثغ جميمؼمي

گُڵ
لُ  
کبیزييتييیزَ  

يتُ  
تُ
کُ 
مبسیگزتىیوُمب  .


يَ،
بُست وضیک بًيوُ 
کزد ،کبتێک لُ ضًێىی مُ 

ریوهستاوو بهرینبهر

ؾطٗآثبز ٕٗيطٗي إشظبّي ٕيع زض مٖشطً آسمف ثمّ ٚمطزُ ٗ

یُک بُ کبر
کُ 
ڵُ 
گُر ئُصمًين ي فێڵ ي تُ 
خٍی؛ ئُ 

چبرَ
پێطُ ي پاڵوی مبسییُ  
کُ چبيی بُ  
قزطاوگُ 


مبیزييتييیزَدابًي،

بزسبدَمزێت  .
لُ

ِێىێ،لُ 


وُ

يَي،
تێگُیطت کُ ئیستب وٍبُی ئُ 
ضُکبن کُيت .
رَ 


وبیيٍِیخُمٍکی

یطتُ  
پُ
گُ 
يگٍمبيَ  


قزطاوگێکیئُ

بُ
وًيسُ ببێت  .

يچبرَ 


يیصتًيضیئُ
مبيَ  
ئُ
صٌریوُ 


سبضخ  89/3/5دكز دبزىبٓ ّطي٘آ(ىطز ٙض ٙـ)ثم٘ز ايمٔ

سُ ي
لُ 
درٌيدَ 

يتُ 
صیقبي،کُ 

يدڵوگُراوی،لێپزسی .


بُخێزاییقًسگی
يتُبیزیرصگبرکزدویخٍی .
کُ 
لُ 
پُ 


اٍٗئ ثبضي ٕيؿز مّ ٚب قبٛس آسف ؾ٘ظي دكمز دمبزىمبٓ

طارَ دام وُگزێت؛ ُِمًي رٌطێک
ئُی چٍن پُ 
يتی :

ٛؿشيِ اّب ّشبؾفبٕ ٚدبزىبٓ ثب ٗج٘ز زض اذشيبض زاقشٔ ٕميمطٗي

میبزسییُتیم


گزتيخُ
مگٍمبيَ 
دَ


کدييمبسیملُ

یُ

إؿبٕي فطٗآ چبض ٙاي ثطاي ائ ّ٘ض٘ع ٕمْمي إمسيكمس.

ئُيا ئُمشٌ ديي کببزای رايچی مبسیم بیىی،
وُبًي .


چيب ٗ ّطزُ جيؼز زٗؾز ؾطٗآثبز ائ آسف ّٜمبض قمس.اّمب
ّشبؾفبٕ ٚضٗظ ثؼس يؼٖي قٖجّ٘ ٚضخ  89/3/15آسمف زٗثمبضٙ
قطٗع قس م ٚاػ بي إجْٔ ثْٛ ٚطاّ ٙطزُ ؾطٗآثبز زض ّحٌ

اػ بي إجْٔ مْل مطزٕس .زض ائ ضٗظ حسٗزا ٛ20منمشمبض
جٖيٌ زض آسف ؾ٘ذز .اظ جَّْ ٚنبٕٜبي زييط م ٚزض چمٖمس
ضٗظ ىصقش ٚزض إٜٓب آسف ؾ٘ظي زاقش ٚايِ ػجمبضسمٖمس اظ :زض

حسٗز ّ2500شط ّطثغ اظ جٖيَٜبي آٓ زض آسف ؾ٘ذمز  .زض

گٍمُ ،مبسی صٌرَ ،يا ببضُ ديای گزتىی مبسیُکبوی

گُر
ئُ 
فاڵوُ گٍم ،مبسییُکبوی ئُم گٍمُش بگزیه .


سايَ بٍ الی مبسییُکبوی وێً
گُ 
رِبتُ  

ئُم بُ  
سُ

ُِياڵیتیبچًيوی ِبيسێکبویيلُ وبي بزدوی
کُ  .
گٍمبيَ 

ُِمًيیبن کٍتبیی
کُی پێ راگُیبوذن  .
صیقبيَ 

جُطن ي ضبیی ي مُرگی
کُیبن  کزدَ  
رييدايَ 


آتص سَزی جٌگلْا آغاز ضد.

ّيعآ ذؿبضر آٓ ا الع زقيقي زض زؾز ٕيؿز ٗثب س٘ج ٚثمٚ

يَ،
بٍ الی مبسییُکبن ي ئُي قسُ ي ببسُی بٍ گێشاوُ 

يدَمىُ
کلیلُ 
رچبيَ :


سُ

ثب س٘ج ٚث ٚايٖن ٚاّؿبً اظ ٕظط ضيعقٜمبي جم٘ي

ذطط ّئ مٖشطً آٓ سقطيجب ٕبّْنٔ اؾز .إٓچّ ٚؿَِ اؾز ّٜب

ؾبً قبثٌ قجٍ٘ي ث٘زٗ ٙسقطيجب ّي س٘آ ىفز ممٚ

ض آسف ؾ٘ظي ٗجَ٘ىيطي اظ فبجؼ ٚظيؿز ّحيطي ػمظمِ ٗ

کُیبن ببوگ ِێطت کزدَ
قزطاوگ ي مبسییُکبن ،صیقبيَ 


صیضی

میهعُ
يَرگێشانبٍکًردی :
ئُ


ايِ (ثيكشطاظ ّ1000يَيْشط) ضْٔ قنط ىصاضي اظ

دٍستداراى طبيعت ايي بار خَد آستيي

-2عدًاى داستَار
-3لقواى کٌِْ پَضي

ٕيطآ ْٕ٘ز ٙائ اؾز مّ ٚب قبٛس ضقس ثؿميمبض

-4ضيرکَ رزاقي

ذ٘ة ىيبٛبٓ ٗػَف ٛب زض ثميمكمشمط ّمٖمب مق

قجطؾشبٓ زاض ؾيطآ ّطي٘آ اظ جَّْ ٚنبٕٜبيي ثم٘ز ممٚ

اعضاي علل بدل:

م٘ٛؿشبٕي ٗجٖيَي ث٘ز ٙايِ  .ثمط

مجمق ضٗاً

زض ؾبً ىصقش ٚثيكشط اظ چٖسئ ثبض زچبض آسف ؾم٘ظي

-1بْرٍز دارًٍد

ىصقش ٚإجْٔ ؾجع چيب چٖسئ ذجط آسف ؾ٘ظي

قس .ائ اّط سؼسازي اظ ّطزُ ضا ثط آٓ زاقز م ٚقجٌ اظ

-0احود اهاًي

جٖيَٜب زضزٗ ٛفش ٚىصقش ٚزضيبفز ْٕ٘زٙ

ممٚ

ذكل قسٓ ػَف ٛبي قجطؾشبٓ چبض ٙاي ثيٖسيكٖس .زض

-0کوال کٌِْ پَضي

يقيٖب اىط سْبّي ّطزُ ٗ ّؿئٍ٘ئ ثطاي ائ فبجؼٚ

ٕشيج ٚسؼسازي اظ زٗؾشساضآ جيؼز ٗافطاز ذيط ذم٘ز

بازرس:

ظيؿز ّحيطي ْٛنبضي ْٕٖبيٖس ،ثي ىْبٓ اّؿبً

اقساُ ث ٚجْغ آٗضي ّجَغي دً٘ ْٕم٘ز ٗ ٙإمجمْمٔ

دکتر مسعود مصطفی سلطبنی
عضو علل بدل:

قبٛس ؾ٘ذشٔ حجِ ثؿيبض ٗؾيؼشطي اظ جٖيٌ ٛمب
ثٕ ٚؿجز ؾبً ٛبي ىصقش ٚذ٘اٛيِ ث٘ز.

ّوت باب زدُ ٍبِ جٌگ آتص رفتٌد.

ؾجعچيب ٕيعثطاي ائ مبض اػالُ آّبزىي ْٕ٘زٗ ٙامٖم٘ٓ
زض حبً زضٗ مطزٓ ىيبٛبٓ ٗػَف ٛبي دبي زض ذشمبٓ

طیبویدييببرَیخٍیبنصاوی/.

یبن،بُ

صیقبيَ 
کُ


الی خٍیبن ي دايای یبرمُتی ي ِبيبیزیبن لێ کزد ي
گُر چی تٍ ديطمه ئێمُی ،بُاڵم مبدام
ئُ 
پێیبن يت :
ئبمبدَیه

يَ ،ئێمُ 
تزسییُ 

تُ  
مُ
يتًَ 
قبصاوجی تٍش کُ 
کُع
یىُ را ي تُکبیزی تٍ.صیقبي گًتی :
گًێ بذَ 
راوبُر ئُي رايچییبوُدا خٍی راگزێت.
بُ 
وبتًاویت لُ  
يرَ ي صياڵڵی
بُاڵم مه لُم وضیکبوُدا گٍمبيێکی گُ 

ئُيێ ،ئُيا لُ
گُر بتًاوه بشٌوُ  
ئُ 
بُم .
دیکُ ضک ئُ 

مبسیُکبن يتیبن؛

يَری دا ئُبه .
ختُ 
ئبسبیص ي بُ 
چییُدا یبرمُتی
تُکبیزێکی ببضُ ،بُاڵم لُم جێ بُ  

کُ يتی:مه درێغ وبکُم بُاڵم،
صیقبيَ 

تٍمبن پێًیستُ.
کبنبُم


يرايچیُ
یُ 
کبتیصٌرُِ 

پێًیستیبُ 

مکبرَ 


ئُ
دَن.
دَست وُ 
ئُبێ کبت لُ  
ئێزَ  .
وُ  
گُ 
دَ 
صيياوُ  


اؾز .الظُ ث ٚشمط اؾز قٜطزاضي ٕيع ث ٚمْل إجْمٔ

،کُ صييتزجێ
يضفبيالڵُ 

يَ 
پبساوُ 

يتىُ 
کبنکُ 


مبسییُ

ؾجع چيب آّس.

بُجێیبنبکبت.


له یێر تاق ئاسمانا

ي،وبردیبٍجُحبوم .قزطاوگديای

ردايَ 

يَ  
بُ
ئبسمبوُ 


آؾٖ٘ ( ٙئبؾٖ)ٙٗ ٚم ٚاظ

اضاز ٙاي ْٛيبٕي ّي َجس.

له دیوێن ئهو کینینا

که ”زرێبار“ي ناوه

کُ کزديرٌیطت
کبویصیقبيَ 

،بشيایبُ  
قسُ

قزطاوگُ 
کُ


آسف ّٜبض قسٗ .آسف ؾ٘ظي ا طا

بهرز و دیرستاو له سهر

کُی گزت ي الضُی ئُي فزیًکبرَی لُ
صیقبيَ 


سبضيد  89/3/17ضٗؾشبي جكٖي آثبز م ٚس٘ؾط اٛبٍي ضٗؾمشمب

ايعز ّٖبٓ اّب ّطَجي م ٚزٗؾشبٓ جيؼز ضا قسيسا

محمذ صبلحی

ئُم
قسُ ي ببسیبن ئُکزد ي یُکیبن ئُیگًت :
يَ  
پێکُ 


له پهڕ شاري مهرينیو

گۆمێک جنیو وهستاوه

مبسییُکبوی ئُم گٍمُ بگزن ،ئُيا مه لُ بزسب ئُمزم.


زٗ ثطاثط ؾبً ىصقش ٚزض ّٖطق ٚثبضٕسىي زاقمشمٚ

”زرێبار“

کُش بُم
صیقبيَ 

لُ بًين.
پُ 
بُ  
دیکُ ي بٍ ئُم کبرَ  


مبٕي چٖبض زضسبضيد ٕ 89/3/15عزيني ضٗؾشبي ثيَّ ٚطي٘آ مٚ

08753221465

جۆالنه
صیقبيَکُ ُِمًي رٌطێک چُوذ مبسییُکی

بُم جٍرَ 


ثطىطفش ٚاؾز .زض سبضيد  89/3/14آسف ؾ٘ظي ٗؾميمؼمي زض

ّطزُ ٗازاض ٙي ّٖبثغ جيؼي ؾطٗآثبز مٖشطً قس.آسف ؾ٘ظي

افطاز شيٌ ث ٚسطسيت حبئع ثيمكمشمطيمٔ آضاء

اعضبی هیئت مذیره :
 -1هحود ًاجي کاًي ساًاًي

جٌگلْای سرٍآباد در آتص هي سَزد

”فێڵ و تهڵهکهي ماس خۆره؛ له قریینگ و

 89/3/7ضٗؾشبي ؾطّٗبً زض سبضيد  89/3/13م ٚث ٚممْمل

ىؿشطز ٙاػ بء ٗ ػالقْٖسآ ضٗثطٗ ىطزيس ٗ
ىطزيسٕس:

ٗيػٕ ٙبّٚي ذجطي -ظيؿز ّحيطي چيب /ؾبً زُٗ -ذطزاز  89م جۆزه رد انی  0172کوردی

7

فراز پَراحودی
کالس اٍل دبستاى — سٌٌدج

کێنیو سهوز و دڵ نشین
ئاسماو و ئاو ههر دوو شین
زرێبار و بههاري
بهههشت کنردهویري.
”حسهين شهريف پهناه “

نبحت اّشيبظ ٗ ّسيط ّؿئً٘ :إجْٔ ؾجع چيب

کَردی

ظيط ٕظط ق٘ضاي ؾطز ثيطي

فارسي

ْٛنبضآ ائ قْبض :ٙاّئ ػعيعي -ػطفبٓ حؿيٖيٍ -قْبٓ م ٖٜٚد٘قي

ٗيممػٕ ٙممبّ ٚذجمممطي مم ظيممؿز ّحيمممطي چيممممممب ،ؾبً زُٗ  -ذطزاز  -89قْبض41 ٙ

چيب زض ٗيطايف ّطبٍت سبإٓجب ث ٚانٌ ّطَت ذسقٗ ٚاضز ٕك٘زآظاز اؾز.
ّطبٍت چبح قس ٙاٍعاّبًٌٍ ٕظطىطزإٖسىبٓ ْٕي ثبقس.

◄ّطبٍت ذ٘ز ضا ث ٚن٘ضر سبيخ قسْٛ ٙطا ٙثب فبيٌ آٓ اضؾبً فطّبييس.

http://www.chya.org

Email:green.chya@gmail.com
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در آتص هي سَزد
آسف اظ ؾبػز 10:20زقيق ٚنمجمح

مێژووي ،جهنهاوهر و نیشتماو
پهروهر بنونه( تاريخ یفشیار،
ْٕبيكيب ٗ ٙزض ٍحظ ٚجْغ آٗضي
 )592و به گژ دیگیرکهرینی
آٓ ّكٜ٘ز ث٘ز ،ٙقبٛس ثي ٕظْي،
کیینردسییتییانییدی
ٗج٘ز ظثبٍٛ ٚب ٗ اقغبً ٗ .......
چنونهتهوه..... .
ظ4
ظ3

ازاّ ٚزاقز م ٚحسٗز ٛ50نشبض اظ
جٖيَٜبي ائ ّٖطمقم ٚزض آسمف

”گڕي دهريا“

 ثب س٘ج ٚث ٚسْبؼ سَفٖي ثب آقبي قٜطزاض ٗ قًّ٘ؿبػس ايكبّٓ ،جٖي ثط سطّيمِ ممٖمس  ٙممبضي
آؾفبٍز ،س٘ؾط ازاض ٙآة ،زض م٘چ ٚضظيل ٗ،اقغ
زض ثَ٘اض ّؼَِ( جٖت ٕبٕ٘ايمي قمب مط اقمط ) ،
ّشبؾفبٕٖ٘ٛ ٚظ اقساّي ن٘ضر ٕميمطفمشم ٚاؾمز.
.

( علي لطفي).

 ثب س٘ج ٚث ٚقطٗع آسف ؾ٘ظي جمٖميمَمٜمب زضچٖسئ ّٖطق ،ٚاظ ازاضّٖ ٙبثغ جيؼمي ٗ اضىمبٓ
ٛبي شيطثط ّي ذ٘اٛيِ م ٚثطاي ائ ّمؼم مٌ
چبض ٙاي اؾبؾي ثيٖسيكٖس.
( جمعي از دوستداران طبيعت).
 ضْٔ ػطو سجطيل ث ٚاػ بي ٛيئز ّمسيمطٙجسيس إجْٔ ؾجع چيب م ٚذبٍهبٕ ٚثطاي ذسّمز
ثّ ٚطزُ فؼبٍيز ّي مٖٖسّ ،ي ذ٘اٛيِ ْٛمبٕمٖمس
ؾبثق م ٚثبػث زٍيطّي ٛط چ ٚثيمكمشمط ّمب زض
مبضٛبي ظيؿز ّحيطي ث٘زٕسْٛ،چٖبٓ يمبضيميمط
ثبقيس.
( كميته اطفاي حريق روستاي ده ره تفي).

 جبي سبؾف اؾز ،ػعيعإي م ٚاظ ضٗؾشبٛبي (ثٚضي ث ٚىعازّ )ٙي ىصضٕسٕ،بيَ٘ٓ ٗ چميمعٛمبي

تاص ّن ضة ٍ دل تٌگي ،دل ٍ دل ًَضتِ ،سنَت ٍ
آساهص ،تفنش ٍ اًذيطيذى دس دل ضة چِ صيثاست.

گشیدَریب،

کێبیستًيیُ

بسکیُِتبيبسًيتێىێ؛

بێبزييسکُُِ،يربگزمێىێ؛

يیضُقبب،


صَ
رانُِڵپزييسقێ؟!

گًڵخُ 
وذَ

مدَریبمبیىی،


مچبياوُ

بُ
بسکیخٍریُِڵپشييصاوذ؛

يرمبیىی،بێبزييسکُدائُببری؛


ُِ
مبوگمبیىی،کضئُسًيتب؛

ِبرداُِڵپزيسقب!!

گًڵمبیىی،لُ 
بُ


زييطي م ٚذيَي زيط سجعيّ ٚي قمٕ٘مس ،ثمطاي

وذَران“
ُِ 
ئُلف .
” 

جيؼز ؾ٘غبر ّي آٗضٕس ( .از روستاي ني )

اهطة تعذ اص هذت ّا تي ٍفايي ٍ من هْشي هي ،تاص ّن
ًفس ّايص هعلَم تَد مِ اٍ تي هْشي ٍ تي ٍفايي هشا
اصالً دس رّي ًوي پشٍساًذ ٍ هشا دعَت تِ خلَت
خَيص هي ًوايذ .آسي دٍست عضيضم ،يني اص

هدارس ٍ داًطجَياى عسيس؛
ضرکت خدهاتي ًسترى کار ،آهادُ ارائِ خدهات ذيل با کيفيت
ٍ قيوت هٌاسب درسريعتريي زهاى هي باضد.
 تکثير بِ قيوت چاپ با دستگاُ ّای ريسَگراف ٍ پيطرفتِ -تکثير بارًگ ّای آبي ٍ قرهس
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”زرێبار“يا زرێ جاڕ؟!

غوکدُايي بِ ٍسعت زريبار

مُدوبجیکبویسبوبوی
محُ 


،چُمپظاي
کبویخشگبکُ 


وێًانصرێببريپبکبيَ
لُ 


ثبظ  ِٛنحجز اظ ظضيجبض اؾمز ٗ زضزٛمبي ثمي

يپلًيسکبویضُشئبضگێشئبي(ئبضگێشیک60:


دبيبٕف .چقسض زاز ظزيِ٘ٛ ،اض مكيسيِ ،اىط ايمٔ

یُکذا)؛ بُ درێظایی ضُش
چزکُ 

لیتز ئبي لُ 

اهطة تعذ اص سپشي ضذى يل سٍص تاساًي ،ضة ٌّگام

ن٘ضر ىيطز ،ظضيجبض ٕبث٘ز ّي ق٘ز .اّب مم٘ ىم٘ـ

تعذ اص ايٌنِ آسواى صاف سًگ سياُ ٍ تي هاًٌذش سا تا

قٖ٘ا؟! ّب ّطي٘إي ٛب ثطاي ائ غْنس ٙمْٛ ٚيكٗ ٚ

يَ)،
ڵگُی مێظييیُ 
بُ 
بُ  
مبوگی صستبن ي بُِبر( 

سًگ ستاسُ ّايص تِ يني اص ًقاضي ّاي صيثاي خذاًٍذ

زض ٛط قطايطي ،اظ ّب دصيطايي ّي مٖس ٗ ثم ٚدمبي

يَر ي
لُ 
يَی ُِصاران پُ 
تێّبته ي ویطتىُ 

تثذيل ًوَد ٍ هاُ ّن تا ًَس ٍ صيثايي خَد تاسيني ضة

زضز زٍٜبي سل سل ّب ّي ٕكٖسچنبض مطزيمِ؟! آيمب

دانپٍل،بُدیکزدوی

ریبُ  
سُ


یکٍچُ
ببڵُ 
وذَ


سا تِ ضثي هْتاتي تثذيل مشدُ تَد ،حس عجية ٍ

ٍحظ ٚايي حبضط قسيِ ث ٚدبي زضز زٍف ثٖكيٖيمِ ٗ

سُر چُقی چبياوُی
سُدان گُرمبي لُ  


غشيثي هشا تِ ديذاس دٍست ٍ ياس پاك ٍ تي آاليطن

مْنف مٖيِ؟ .ث ٚثبٗض ّب ٕ !ٚظيطا زض حقف ثؿيبض جفب

فشاخَاًذ .آسي دسياچِ تا عطش ٍ ضوين تْاسي خَد هشا

مطزيِ ٗ ّي مٖيِٕ .ي ظاضٛبيف ضا آسف ّي ظٕميمِ،

قُف
ومِبتُ 


ومیبًي؛گُ

کگُ
ڵُ 
یُ
کپُ 


کببزایُ

لُ کبتی یُخ بُوذان.
کُ  ،
کبویبيَکبوی به ئبيَ 


دعَت مشد ،اًگاس ّش دٍ تِ ّن احتياج داضتين ،اًگاس ّش

زض فهٌ قنبض ّْٖ٘ع ّبٛيّ ،بٛيبٕي ضا ثب قنِ دمط

فُریک
کُی لُ  
داوُ 
ي گًڵ ي خطت بًين .

دٍ دسد دلْايواى سا تشاي اهشٍص ًْاى مشدُ تَدين ،اًگاس

اظ سرِ قنبض ّي مطٕس ٗ ّب ٕيع ثب چ ٚاقجبٛي مجبثف

مبوُ ِیچیبن خُين وُبًين.بًين ي پێطیىُ
ئُ 


یُک سًيوی
ڵُ 
بًيوذا بًي؛ پٍلێک کًلُ ي پُ 

ئیستُ چی؟ ببرييدٌخی صرێببر ئیستُ

بًين .

یُکجبر صٌری بٍ گُیطت.ریطًڵی ي گبياوی


چٍوُ؟!


سُردا
لُ  
يکٍالرَ  

؛ياضُ 


سًينيکًلُ
ویطتىُ 


يا بُِبری پش يَضت ي ياری سبڵی 1389ی

لُ طێزدا ،ضیطبوُ
قُڵ ي رێًی ي پطیلُ  
ي ،چُ 

رَتبیسبڵیکطتيکبڵی–88
سُ 
لُ 
تبيییُ .


ُِ

اهشٍص لثشيض اص دسد تَدين ٍ احتياج تِ تخليِ داضتين ،مِ
ّش دٍ دس يل صهاى تِ ياد ّن افتادين ٍ اص خالق
خَيص ّوذيگش سا ّش چٌذ اًذك ٍلي اص تِ دل توٌا
مشدين .ضايذ ماسي اص دستص تش ًوي آهذ ٍلي تاص ّن تش
دسد ٍ صخوْاين هشّن گزاضتً ،ول ًپاضيذ ،دسياچِ

مَچل ضواسد ٍ حقيش تذاًذ.گفت ٍ گفت ٍ ضٌيذم ٍ

ّي مطزيِ ،چقسض سفطيح مطزيمِ ٗ ظثمبٍمٛ ٚمب ضا
ْٛيٖط٘ضي ضٛب مطز ٙيب زض آة ّي إساذشيمِٗ ٗ .
ٗ ...
ثب  ْٚٛائ اٗنب

ٗضؼيز مٖٕ٘ي ظضيجمبض ثؿميمبض

ٕيطآ مٖٖس ٙاؾز ٗ ث ٚقً٘ ّسيط ػبٌّ إجْٔ ؾجع
چيب ،اىط ٗضغ ْٛئ ٘ضي ازاّ ٚيبثمس ارمطي اظ

بٍجًيتیبر؟جبسَ

يَ
چیمبیُ 

ریطٍڵیيگبياوی.

ظضيجبض ٕر٘اٛس ث٘ز ٗ سٖٜب ٕظبض ٙىط ثب سالقي ذ٘اٛيِ

یُکی بٍطَی ،سمُسبي کزايی ریقىبيی ي
لُ 
خُ 


اٍشيبُ ثركيِ ٗ سب جبيي م ٚثّ ٚب ّطث٘ط اؾز ٗ زض

پڵپڵُ
رُِمی ئُي سبکٍسیب بًي! 
پًيضبيی ،بُ 

ث٘ز .دؽ ثيبييِ  ْٚٛثب  ِٛإسمي اظ ظذْٜبيمف ضا

تِ اًذيطِ ٍ تفنش عويق فشٍ سفتنّ ،ش چِ هيگفت

حس اقساّبر فطزي ّبؾز مْنف مٖميمِت سمب زض

ساست تَد ٍ حقيقت ٍ ،سخت تحضى تشاًگيض ،اص ّوِ

ّقبثٌ ٕؿَٜبي آيٖس ٗ ٙفطظٕسإْبٓ قطّؿبض ٕجبقيِ مٚ

عَاهلي مِ تِ ًَعي هاًع آصاديص ضذُ تَدًذ ٍ حق

ّب چقسض ذ٘زذ٘اٛبّٕٖ ٗ ٚفؼز َجبٕ ٚثمب ظضيمجمبض

صًذگي آصاداًِ سا اص اٍ گشفتِ تَدًذ گاليِ هيمشد ،اص

ضفشبض مطزيِ م ٚاىط فطظٕسإْبٓ اظ ّب دمطؾميمسٕمس

هَاسدي ضنايت داضت مِ تِ حق ،حق تا اٍ تَد ،تا

ثطاي ظضيجبض چنبض مطزيس ،ج٘اثي زاقشم ٚثمبقميمِ

موي اًذيطيذى ،تعقل ٍ تفنشي تاص ٍ سٍضي ّوِ ّش

ٗىطٕ ٚزييط ظضيجبضي ٕر٘اٛس ث٘ز سب ثب آغ٘ـ ثبظ ثٚ

چٌذ اًذك ٍ قليل هيتَاًين تِ صًذگي صيثايص مول

غْٜبيْبٓ ى٘ـ ثؿذبضز/ .

مٌين چَى ايي آب ٍ ايي دسياچِ سالْا قثل تَدُ ٍ
مِ دس دل ضة ٍ سنَت تي پاياًص صذاي صجِ ٍ دسد
هيتَاًٌذ ٍ خاهَش ًطستٌذ تشساًن .پس تا مول تِ
دسياچِ دس ًْايت تِ خَد تشاي سسيذى تِ رات هطلق

با تقدين احتراهات خاظ
بِ قلن سياٍش

صَق ي بُر چبي
وجیزَی غُصایی) 

بظیًیُکی( 
صَ


بًياردييَ؛ ِێطتب،

ببریًَ؛ پلُی تیهصٌرُِ 
ڵوُ

ئُیکًاوێ
ڵیًَ  .
دَ 
وُ 
ڵمبًيویئبيلُ   %15

بُ  
ُِ


وُ
مُ  
ئُ 
بُضی يَرصێشی لێ پچشا بًي .
کُ  

یُ ي وُ چیزٌک .رێک ي مٍک
فسبوُ 


ئُ

ضُشمبوگ
میپظايلُ 


رٌطێکیئبيیچُ
ضُ 
ياوُ


ریًاوُ“!.


یصرێببریمُ

ریبچُ
ربًيردَی” 
دَ


سُ

دا؟ کًاوێ  ،400وُ  ،300وُ  ،200چبيگُ

مُي پێص،
ریبچُ تب  20-15سبڵ لُ 

ئُم دَ

کُی يَک چبي
صیبتز لُ  30میتز ،صياڵڵی ئبيَ 

فبيممٌ قممْبض ٙآيٖممسٗ ٙيممػٕ ٙبّمم ٚچيممب:

يَ صیبتز لُ  1000میلیمیتز بُفز ي ببران
 89

ُِصارمیتزیچًارپبڵًيی
لزفُیپلًيسکبوی 30


صیبتز لُ ِ 3000ێکتبر بًي ،قًيڵتزیه ضًێىی

اًطاءاهلل سالْا ّن خَاّذ هاًذ هي ًيض تِ اٍ قَل دادم

خذاًٍذ گاهي تشداسين تا سستگاس ضَين.

آدرس 7هريَاى  -خياباى ادارُ برق -رٍبرٍی ادارُ برق -دفتر ضرکت خدهاتي ًسترى کار

ّشبؾفبٕ ٚثب ٗضؼيشي م ٚزض دبيبٓ

ضاّناسّاي خلقت اَّسايست .دسياچِ ،دسياچِ صسيثاس،

مطيذًص سا حاال تِ ّش ٍسيلِاي تِ گَش آًاى مِ

 -تکثير با تيراش باب ٍکيفيت هٌاسب.

ظ3

به درێیژیيی

افسًٍتر؟!

ؾس ثط ضٗي ظضيجبض ثؿش ٚق٘ز فالٓ ٗ فمالٓ اقمساُ

ضعف ًثَدً ،وي خَاست خُشدُ تگيشدً ،وي خَاست هشا

قابل تَجِ ّوطْرياى ،اداراتًْ ،ادّا ،سازهاى ّا،

بِ ًام آفريٌٌدُ طبيعت

تِ سشاغ ٍ ديذاس دٍستي سفتن مِ حتي اص ًسين ٍ عطش

طعٌِ ًضد ،سشمَفت ًضد ،غُشغُش ًنشد ،تِ دًثال ًقاط

ضوارُ تلفي00133 7

ؾ٘ذز م....... ٚ

ّر چِ هيگفت راست بَد ٍ حقيقت

هٌطقِ هريَاى ،يا هطاکالاي

بالک”

ضٗظ جْؼ ٚسب ؾبػز  8ثؼمساظهمٜمط

قْبض ٙسْبؼ 09366459105

زريبار؛ کوک بِ صٌعت تَريسان

زرێبار“

آزضؼ ّ :طي٘آ  -جٖت ّيسآ ّي٘ ٗ ٙسط ٙثبض  -سَفنؽ 57835035780 :

Kurdî - Farsî

...

ًوايطگاُ ّای حاضيِ ای تااب

ويژه نامهي ” ٍضعيت فعلي

جٌگلْای سرٍآباد

” ناساندنی
یينیهیهي

”

یيیاو و
گیننیدي

رايگاى

ریئُصمٍ

ئبيطیيصیىذَ 
يَ

وذضێًَ 


قزطاوگ،چُ

ستًيَکبوی بىی صرێببر؟

قُ  
بُ
ُِڵقًڵ ي ببصرَ 

يَ ي البزدوی ئبي مبڵک ي لم ي
کًاوێ پبک بًيوُ 
ڵگبکُ؟کًاوێ


یئبيَ

رييگُ

ڵیسزيضتیدَ
خُ 
ضُ


”ًقص هي در آتص سَزی جٌگلْاا”

مبسیيسُگبي10،

مبسی،قبضىُ 

ضُ 
رَ 
يَک  :


وًيکُ لم ي

کبوییُکبوی قُراخ صرێببر؟ خٍ ُِ


ّيثبقسٍ .صا اظ ػالقْٖسآ ذ٘اٛكْٖسيِ مٚ

تیزَ
ياليَچ  50 – 40،

وذتڵیطکُ 

رَ 
بُ
–   15

تێگالوُکبوی صرێببر لێی دَر وبچێت ،ئُی کًاوێ


ّقبالر ٗ ٕظطار ذ٘ز ضا زض ائ ظّيٖم ٚثمٚ

لکبيبُ


اڵييوُ

کبویُِ
ک،پُ 
اڵسُ

ڵيلُ 
رصَ


ئبيَ

کُيتی ُِڵقًالن ي ئبيدَرداوی کبویُکبوی
پبضُ 


زفشط ٕكطي ٚاضؾبً ْٕبيٖس.

ٍِڵُیئبيی
دانقًاڵخيرَ 

،بُ 
سُ
يَ 
کُ 
بهئبيَ 
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