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به داخەوە فشەو فۆًته  *
ضا ()هەوساهیەکا حەسفوو 

بابەتە  فشەو ًیەًە. جە
اًه جیایص ــــــــــــــــــهەوساهیەک

ئاواتوا  ها ًیێٌەسە.()
ئاًەى جە وەًایوەًە ئەچی 

 ۆ.گشفتێوەتا ًەب ەبابەتەو

ؼُەًگووووی، هاًگٌوووواهەی فە

 ئەظەتوووووی، کوووووۆهەاڵیەتی

 لەاڵّ ُەّؼاهوووووووووووواًی

      ڤەؼپەؼـ ّ قەؼًْیكەؼ:

 زافێؿ ئەزوەظی                

حەقوو چاپوو پاچاوە  وو چا
چاعەکسوو اگەوو ە ابوو بە  ا

عەکسوو چاکەیوو اە پ یاوە ا
ن اسووە  اچاعەک یووپ اچا
هە و یوووووووو اوە ا وووووووو ا
م ن نووووو مە او  . اووووو   ا

چاحە ابوو بە ە  اە چن اسوو
هە و ی ا،االشن ان اسپ  

عەک یوو چاحە اعەکسووە  ا
    م  ااااالشن ا

 بابەتەکاتا کیاًذێ پەیوا

Num: 09187722759  

 Telegram: 

@HafezAhmadi93 

یارذەیشا دایمێ پەی حازر بیەیو ئی شمارەی. وو ئا ئازیساذجە گرسپاش   

 

ردەان؟ی هکاتهت یم چیش هپ  

باسیهش   هیه هعهع کس:    

 7 ی(وهلتوو   زاڕرهیب)ڕاکاریو   هت
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 بنشانم                                  فرو   گرهی      با  شدەام   ارب    هک     
 امآتش صاعقه ای را هک خود افروخته

 افضل نظری



 تاسێخچەو کاسوو ژەًا          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هەهگەریىە، ٚدەو بە یار  نێ،ێتارێخی پلەکاوێ فرێشا ویەره ى ژەن و پیا بە درێژایی

پێىە جە دەوراهىو بەردەداری ژیىایشا  ،دٚ ەش کەر کاروو کشت و کاڵیشا و 

 ەو وۆستایشا تەمامىا و جە ئاخر  ەڕهاو ژیىای جە دەوراهىو ق ەن سەر،دٚ ئار 

 .یتسەوعە و هەروێ پێسەو دوێ شابااڵ هێزوو کاری، پاشا هیان دلێى دهیا

 ئارٚدێىێىه ێشبەاڵم ئەگەر سەرەهجە دەیمێ بە تارێخی زاهمێ کە کار جیاوازی

ى تارێخی بیێنێ و فرەتەر یەن و پیای بە جیا،کە ئی جیاوازیێ بە درێژاژ  ى ژیىای

 .ژەوێ  بە زەرەروو 
 قووووویؽّاى نوووووەؼیفیاى

 ىهڵەداسیسۆ ۆ ژەوی پاڵىو صاذ  ەو کاسوو ژەها هیؽاوی مد  ویەس 

 ىەکاسهایێ تاخەیشخەسیکىو هەسماهە جۆسا و جۆسا بیێنێ،

کە ئاسۆ مژهاظیا بە هەسماهىو پیایا،کاسوو ژەها 

بێنێ دلێى  ئا ژەوێ کە جە یىوهاهىە بەسدێ ڵبیەن،مەظە

كشەیىە هەسماهە بەسێنێ،تەوەهىو ى نی و هظئا ومەعذەها

و  ەوكشەی بەسێنێ پەی ئاظاوی و ؼۆسێىێؽى نی و هظئا

. هەسپاظە فشەو ژەها دلێى ظەوعەتىو ەوئاسێىێؽ

پەژمىو  ەیخەسیکىو کاس و باسی بێنێ،بەعض  هەظاجیىه

 ەوگێرێنێ،بەعضێ خاصسػ کەسێنێ،بڕێؽا ؼۆسێىێؽ یامە

تەس جە ژەها ىەاعەتێجەم ەوى ئاوە داخێىە و جە ئاخش ێدل

 .ڕێعێىێؾ

وەڵ چاهەیىە کە ئاظاوە ئاویە وەػ کشیۆ،کاس و  تاخەیش

 ىەوەختێ بەاڵمباسوو ئاظاوە دەظیەکا ژەوی کەسێىێؾ،

 .ئی هەسماوێ پیایا گێرتە دەظؽاوە کە ئاظاو بی بە ئاوی،

و وۆظتایىە ژەوی فشێ بێنێ کە هەسماهىو اهەڕ جە ك

 ەیظە دلێى بەعض و دوکتری کەسێنێ و هەس پا هىیعتەی

 )کفاش ی(، ەید  کەس  پێعەو پااڵ وەػ کعمەکاهه

ەی، ژەوی د  ڵف وەػ کەس ى ك ەی،د  وەػ کەس  کەمەسبەهذ

ەیؼۆهىو ئاهەیشە کە ؼىەکێؽا فەوتؽا کەس  بێنێ بە  ،د 

 ە کەوت چێروو د  ە وس د  وظاکاس.بەاڵم ئی كاهىون و یاظا وس 

 ێ جە بڕ  ڵ،مەظەظەیەو هێرە و مایىەیىە

،تەهیا یەک ەیکە ؼىەکەػ مەسد ىەهەسماهەکاهە،ژەهێ

 صۆسو کاسگاکەی بەسۆ ڕاوە،ئەچاالی بە ەظاڵ تاوێ هەسماه

ێؼىوػ کەس  یا مێئؽی وو ؼىەکەیؾ یا د  بە ؼاگش  د 

 .دێخەكىو ئا گاسگایؽە جە دەط  وو د  گش 

تەظىیب کشیا  ىەؼاسوو پاسیعیىە كاهىوهێ   1516  وەظاڵ

ە جە کاسوو ژەها جە بىاسوو خلۆكىو د  کە مەوعەػ کەس 

ى یى مامەڵەی و هەسپاظە گێرتەیەد  مەدەوی كەصاوەتی،کەس 

 .و دەوڵەتیخکىومەتی  ىەمەكامێ

ەی )سیعىذگی(،ماؼیىىو تەیى ماؼیىىو ڕێعد  وەػ کەس 

بێکاسێ  ئاهەی فشەو جە ژەها هۆکاسووچىیەی)بافىذگی(،بی 

 نێ.ى ژەها بێێبا،چىون وەڵ چاهەیىە ئی هەسماوێ هەسماه

ەیىیچ یاس هئێىلالبىو فەڕاوعەیچ  ػ وەصع و خاڵىو ژەها د 

ا سیى خەكى ، داواکاسیى ژەها چا وەختىە تەهیا داواکاهەد 

 کاسی بێ و ژەوی ئێتر هەبێنێ ؼۆهىو داواکاسیە

 ،داواکاسیؽا ئاهە بێ ئا هەسماوێ کە بێىێؽا،ەوکاتەسیچ

بەاڵم ئاوێ کە  پێعەو ڕێعتەی،چىیەی و...مەهاؼاوە پەی.

 یەوەظڵیى ئێىلالبی بێنێ،فکشؼا چێروو ظەئباهیى 

هەصەسیاتىو" ڕووظىو"یىە بێنێ کە باوڕؼا هەبێ بە هەسمان 

  وی،ى ژان ژاک سووظ  وەهەصەس    بە ى ژەوێ،یەد  کەس 

و کۆمەڵگایىە،پیایێ ئؽیۆ ەەظڵیئخاهەوادە کۆڵەکێى 

و دەظؽا بۆ جە هەسمان و کاسوو جبەسوو یاهەیىە 

 .ژەهیچ خضمەتىو یاهەی و ؼىەکاؼا و صاوڵەکاؼاهە با

 ىەى ظىعەتی و هەسپاظە ماؼین هایێیبە ئاما

ظىعەتی بیەی  ێکاسێ بیێ.ظىعەتی فشەو جە پیایایچ ب

تەمامیا،ژەن و پیایە  کاسیگەسابە صەسەسوو ژەن و پیایە 

ا ذ  پەی پێ گشفتؽابەیىىو وێؽاهە  کاسیگەسەکێ

بی،کشێکاسە ژەهەکێ بە خاتشوو ئاهەیىە ظەسوو 

 دەظێىە فشە بە خەكە هەسماهەکێىە مەهاوە،

 ەوچەوالیچ کەم،خاصسێ بێنێ هەسماهە بەسا،

بە خاتشوو ئاهەی که  ەهذەکێ،دەظەاڵتذاس و دەوڵەم

و ژەها ەو پیایەکا فشە هەکەسا،جە هەسماهى خەكە دەظ

کەڵک گێرێنێ،کە بی هۆو ئاهەی پیایە کشێکاسەکێ كینی 

کەسا جە ژەها و داواکاسێ فشێ بێنێ کە ژەها جە کاسگا و 

 :کاسخاهەکاهە بضهاؼاسە،ئاوێ کە هاڕاصیێ بێنێ واچێنێ

پاسێضگاسی   وێؽا ژەوی صەعیفێنێ،وێؽا مەتاوا جە. 1

ۆ هۆؼؾ چەهیؽا بى،ڕصق و تفاكؽا یپیا ئؽ کەسا،

 .و پاسێضگاسی مادی و مەعىەویؽا بۆ وەپەی کۆ کەسۆ 

بىەڕەتىو کۆمەڵگای یاهەن،تەهیا پیا تاوۆ جبەسوو . 2

 .یاهەیىە،کۆمەڵگاهە ئاماو و لىایؾ بۆ

)سكابت(  بۆڕبۆڕاوێ یعىو هەسماهبەسە بۆ با ێژەو. 3

ی وەصعێ . پیایا ىظەو بۆ هۆو بێکاسیجە کاسهە و هەسپا

تاوی  ەس دوامؾ بێ،خ یتا جەهگی جەهاوی ئەووەڵ

جەهگىو جەهاوی ئەووەڵی ژەوی بێنێ  پێرۆصوو واچی 

تەمامىو بىاسەکاهە جە هەسماهىو   ،عاهىو جەهگیىە

ژەوێ کەڵکؽا گێرت،جە تەمامىو وەصاسەتخاهەکاهە، 

ژەها  تەسیچ جەىەبیماسەظان،کاسخاهە و فشەو یاگەهایێ

                         یاسمەتیؽا گێرت.

 ئاهەی کە ؼەڕ تەمام بی فشەو ژەها ظەسوو کاس و ودما

 ەیپیایا جەهگىە فۆتی باسیؽاوە مەهێىە،چىون فشەو 

ەوەپەڕە کەس  اێؽاؼد  ئا ىبێنێ،بە ئێجباس ژەوی یاگێ  .د 

ی و ەوەصعی و دووهەم یجەهگی جەهاوی ئەووەڵ به گشد 

ە کاسیىە د  کە ژەوی ڕوەػ ئاس  ژەهاػ جە باصاسوو کاسیىە فاڕا،

کە جە پیایا هیچ کەم و  ظەلەمىاػو فشەو یاگەکا 

  .بیەن و هیاهە ۆڕیؾک

ەسوو ڤ ئیىاخاڵێىە فشە مىهێممە کە  تاسێخىە دیاسیەهە و 

بیەن کە ژەوی  ئەوەجەکە خەتمەن  ێىهئیي چەماوە،

چىوهکە فشەو ژەها مەجبىوسێ بیێنێ هەم  هەسماهە بەسۆ،

 اد  ؽا جە ئەەیبڕ  تاخەیشڵەکاؼا و سۆ صاهەم جە  جە وێؽا،

یو تاتەکەیؽا پاسێضگاسی کەسا و هەفەكەو ئا ایچ ظەسوو ؽد 

 .ؼاهەیؽاوە بیەن

ە کە ئاظایێؾ و وەش ی کەوتشە وەاڵتەکا د  ە وس د  وس 

ؼا ىەۆ كاهىن و یاظایێیى ئاسۆی صاهاؼا کە ئؽایێ،کۆمەڵگ

ئاهە  کهە ؛کەسۆ جە ژەهە هەسماهکەسەکا پؽتگیری بۆ کە 

ؼاوە ظەسوو کاسیىە و هەس اکە دووسیؽا چەهە گێرا و بضه

وێ هەسماهکەسە و ئیىە بیەن هۆو ئاهەی کە ئاسۆ "ژە

ا بۆ و یاگێ و ذ  ظاخیبىو ؼىوی" جە کۆمەڵگاهە پێ

 .مەكامىو ژەوێ هەم جە یاهەهە،هەم جە کۆمەڵگاهە فاڕیۆ

  ...هەن دسێژەػئی بابەتە 

 "م ئێجتێماعیو لى ى کاسؼىاظىو ع ظیروان ؼەسیفیان،"

 

 ظەسچەمێ:

 ()ؼهال اعضاصی  جامعە ؼىاس ی خاهىادە

 (ت پاظىهض)تالکى  ظاختاس اجتماعی خاهىادە

 ()ماستین ظگالً جامعەؼىاس ی تاسیخی خاهىادە
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ی مڕەمىو ؛ میمێ و کەمینێ و صەهگۆڵێ ا، هیمە ؼەواهەی خەس مڕەمهیەهە بە ڕۆ   دۆط و دژمەهیم ەوڕو 

 . . ێ؛ کاخێ ئاواتام یەکجاسی وڕ  ێڕهی

ؼام کۆڵ بی خەاڵتم ؛ بەسصە فڕ بیا ، هاظتؾ وەاڵتم. دەظىو ڤەسیم هیا و پاو وەڵێم پەی بەسصی کۆ 

ای دیەها خەس بەؼم وسیان؛ ئاواتێم بێ اؼا کۆڵبەس تەکبیرم بڕیان؛ ئەد  خەتا ئاظمان؛  ىـێمەڕیان؛ کەسد 

  هەها ملەهذوو کەلەمچەم کشیان!  خەس گلەیێت با صەمین و صەمان!

او  ەو بە خىد  بە كىسعان: خەتام کامەهە ، ظەوكاتم ئەظان؛ كەسص و دیاسیم هیؽتای كەظەمؽا مذ 

  هەدسیان ! دەظبەهم ئەظان ، دەظبەهم کشیان!

  هامضد داسم. آبشو داسم! خذا داسم. بە خذا داسم...  پایان خذمت داسم. اسؼذ داسم! !جىاب

  ! واچدێ بە تاتەیم قەرزارشەها

  ! واچدێ بە ئەٚدایم شەرمەزارشەها

  ! دڵدارێم چەمەڕاشەها واچدی

  . تاتەم: خەرج و باجەهە

  . ام: شت و شۆرەهەدٚ ئە

 بەاڵم دەسگیراهەم:

 .... ! قەوڵێم وراستێ ، بێ پیماهە

                                            

 "ڕەحیم ڕەحماوی"                   

 

 

 ڕەزووووووین ڕەزووووووواًی

 

ە د  هێزیؾ چەهىو یاهەو دەظگیراهەکێم چاگە ظەیشاهما کەس 

، یەخەچاڵێىەی كىسظەم کۆڵێىە بێ ؛ یاگەکۆ هێزیى وێم و بێ

دڵذاسەکێمەهە هیامەسە، تا تاوام گشەواوێ. وەسوو وێمەسە 

نێ الو ئا تلىو وو بەمبۆاڵ و هىوؼا بێد  ؼەسمەصاسوو ئا گش 

بێيێم پەی دڵذاسەکێم. الیىەوە جە تاؼیەهە هێزی دێ

تەوەهەکایچ تەسێم بێيێىە و چەوالیچەوە دڵؽا 

کەباب بە وعکیای بێ دەهگمیمەو، ئاخش عاهىو   ەبێمد  کەس 

پاسؼەوی بێ. دەظم ماؼا کەماهێىێ پىویام گێرت چەمێمەسە 

 صیاتەس چاهەی وەسوەو خەجاڵەتیەهە هەچەكىو،

ێىە ئاما چەمێمەسە و پێعە وەسم بەسۆم السە هەسەظۆ ظیاواو 

 داخام گێرتاسە: 

مڕەمەی مڕەمىو پەی هاوی؛ تا ڕاصهىەوە ظفشەو دێىەخاوی؛ 

ا هەظاسێى ئاظماوی؛  ەی مذ  مىیەو باسمتە ڕۆح و گیاوی؛ ؼاهێذ 

ظاهیێ مژماسا ئەوە گێاڵیم ، مضاوی؟؟  ئەس كابێز هەچڕۆ های 

   فاڵوی!

، هاسەكم هەچیۆوە وهە ، تاڵەم ئەس هەهاکەبڕ هەبىو 

  . هەتەوەظیۆوە، یام مەؼیم بەس هەؼۆ

ڕوەت ظیاوە چەسخىو صەماوی ؛ هەسصەکاسی عال خەس پێعە 

خاوی؛ صاوعتگام واهان ؼاسوو تاساوی؛ مەلێىیۆم پەی پێعە 

جاساوی؛ وسد  و دؼتێ ڕۆی و یاهە وێشاوی؛ دەس ێ هىسداسوو سوو 

 ەڕوو ئاظماوی؟بە ئاظماوی؛ ئیىەیچە ڕەظما ئەخە ک

ەو پەی ااڵتەك  مذ 

ئەسەمەسصیای؛ گضی دایچ بۆ 

ڕاصیەها پەی هاوی ؛ هەسظیم 

رە پێعە واساوی ؛ یێمج

کەوتەهاوە دسۆ الو 

دەظگیراوی؛ جا مً هەڕۆ 

  .؟...یکۆی پیمىو پەی هاو

سماڵىو، كەواڵم ى كۆاڵم ه

ای گێروو  هەماڕوو؛ خۆد 

ؼاهێذ  لیباظیم فاڕوو؛ 

دڵێچم دووسبا،  دڵىو 

مەماڕوو. فشێضسە کۆڵم بۆ، 

  . ظەوكاتیچ ماسوو

پێعە كىالپێى وصی دلێ ئاوێ؛ 

  .وێم وظەهە دلێ ئا گىمااڵوێ 
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 نەّەّ ناؼی       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػەتوووووواـ نووووووەؼیفی

ؼــــــــاسەکەم  -هەک فــــــــشە صوویـــــــچ  -چـــــــً ظــــــــاڵێ چێـــــــىەڵ 

بێ، ڕۆؼىاییؾ هەبـێ، ئـاهە بـێ هەظـاس  بـێ و بشكؾ هە

ماهگەؼـــەوە و ڕۆؼـــىایی دڵـــی و هـــىوسوو ڕی ـــ ەسمێىە 

گۆؼەوؽـــیىىو مضگیـــى ؼـــاسیىه بـــێ. ویشەگـــا ئامـــاو  مەصا 

ڕۆجیـــــــاس هیؽـــــــتەبێ یـــــــا هەهیؽـــــــتەبێ؛ هـــــــان وسیـــــــا بـــــــێ و 

 خەمه گەوس  البشیا بێ.

یاهەی و ظەكەجماو عىمشی ویەسدەیؾ.  پیروو 

چەس  هەچکىچ و مەژگە و کەؼکێى  بێ ؼەو 

که خىە و دوەوە وسیێ. جا به وەش ی گىێنێ 

گۆسەو  باصی. کەط هەریێ بضاهۆ جاجم چکۆو  

ڕێعیان و هـمەر چکۆو  ئامان و ظۆبه چەیىا و 

چشاوی چێؽەهە؟! ؼەوچەس  هەسچێ بێ لەصەتی 

 بێ.

ؼەووؽینێ ویەسرەؼا هۆػ ؼیەبێىە، ظەباؼا 

 .اسۆهه ژیىێنێ به وەش یدابێ دەظىو ظەبایى  و ئ

ؼەوە تاسیکە بێ و خەفەت هەبێ، ؼەوەو 

و  و خەفەتباس  و صەمهەسیشە ئاسۆیم ڕۆؼىەهە

و. ؼەوەو ئیعەیم ى ڕا مەویى  یباسە، ڕۆؼىاەهال

یاهه  و؛مەویىى هـ یؼەووؽین .خەتەسػ تەهگا

عەیبێ  ؟چێؽم کەما ؟چێؽم ظەسا ؛و ى ویى

م ىە دهیاێو. چەمم ئیىا گۆش ی و تەلەوصیۆهو گێر

و. ى مەویىهـهەسچً یاهەیم  .ۆزهیؽاوی م

 و ىەایدهی وو ئەوپەڕو و وەس  ێىەو کابشایى خەفەت

خەم ئاهە هەبێ چشاوە دەظیێ بۆ یا 

چشاوتۆڕی بۆ یا ؼۆڵەو چشاو  لەمپای بۆ 

به دەط و ؼەماڵ و گۆؼەو تاكە کەوەیىه 

ظەس و واس کەسۆ،  هىسپڕۆ، ظەما کەسۆ. 

ر خۆڵکى یاهەی دماو هاوی گىێنێ تەکبی

کۆگه بلمێ ؼەووؽینی یاهەو مامۆی، یاهەو 

اللۆی ، دێذێ و مەتیه یا خۆ هەمعای؟ 

یاهەو ماما و بابای بلمێ پەی چیى معای؟ 

گىێنێ ڕا بە بێ خەبەس چشاوە دەظیێ 

دەظؽا گێرێ بەسێؽا واگه كعمەت بەسێ. 

دەوسوو ظۆبەی دێنێ بە گەسم، کڵپەػ 

مىظیلایێىە بێ پەی پاڵىو کىالەیل و ئاخ 

ىو بابای. هیؽێىێر  به ڕاصەو دێى  لەیل

ؼەلەی و ماصڵۆخه ظەسەی گجاسهه 

ؼێعشەو هاسەظەختەوی مامۆظا ظەیذی 

به ڤەسی وەهێيێىە و لەصەتؾ چەهه بشیێ. 

 گۆػ گێرتەی بێ به ڕاصەو ویەسدەیى 

ە ب .و پەڕا و ڕەهگیىا ظفش  ڕۆؼىا .و. ؼەووؽینێ جەمما جەماو مەوەس هـم کەیو بشا کەیمو هەمعاى خەم

 ەو.و ل یؽو ظەس  ێىەە خى رگجاسهه صەس و و وێؽىه ى کەط ظەسەػ ئیىا دەظر گش  .هیا تا بەساێىەداخەو  لەصەت

و  و بضیا بەسەى ئا مێماهێمه هەمەهێنێ مً هەصاه ؟!ۆهـمەرخىۆ بەؼى کەس ی  ێکام کاهاڵ وو دسۆ  مەصا به ڕاط

 و.و و کەظشیؽا هەوەس  و کەمى خەم

پەسظان، خاظا گجاسهه تاكمەهه الیکم   (wifi)و وایفایؽاى ؽا دان و خەواڵئاهێچ گجاسهه ال بەسەی کەساو  صەهگ

 .مەبڕهۆ خەمم وەسۆ هـس ى ظەس  ه ؛کەسۆ 

ؼاسیچ. ئاخ ئاهه دهیا پاظەػ ظەس ئامان  ىەو ؼاسەکەیم و دڵم مچکلەتەس جه یاهەوئي ەوە ودهیا مچکلێ بیێى

و به یەک ێ اخ ؼەووؽینێ دەظؽا گێرتدڵم .ئ ێکەوت یو ڕی  ەسمەیو جه هىوس  ێچى و ک ێو مً گەوس  بیى دڵ

 .. ..ؽا عەسػێو یاوه و ؼاسی ى ى مەعشێفەتێلۆظ و نێ چێرو ێکاهاڵ و به بی لێفت به یەک تاكمه هیؽت

 "عەباط ؼەسیفی"
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 !تاتە یم چێش پەی کەرٚدەها؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مەحمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووىود بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواهىیی

 

ویغ ظاڵێ چێىەڵ تا ئیعە ئيىە فەسهەهگما فاڕیان هابەڵەد  

مەسەجیۆػ ئی هەوساماهە  خەس هەوساماهەکەو ظاڵىو 

چی ویغ ظاڵەهە بە ئامایى بشقی و  خەفتاو پەهجین.

تەلەوصیۆوی و مىبایلی و ئیيتێرهێتی و ... فەسهەهگێىە الیذ   

چێما  یاگێى فەسهەهگێىە چً هەصاس ظاڵەیؾ گێرتێىه. گشد 

 فاڕیان و هیچ پێعەو چاوەڵی هەمەهەن.

 پەی وصمێ ظەسەهجێ کەسوو خەص هـمىوهەی پەی

 تا چێىەڵ ظاڵێ ویغ ڕۆڵەیصا تەسبیەتىو  هۆعىو 

 :ئیعە

 صاڕوڵێ دە دیێ، چەمیىە الو بە خاڵبە تاتە هێزی  تا

 صاڕوڵەی ئاسۆ  کاظیێىێرە، گىؼێىەهە و کەسێنێ صێڕە

ە ڕکەػ  .همێنێ دەسەكەتؾ پیایێ دە کەسد 

 تاصە یۆ و بێ ڕاوە یۆ و بێ بێؽکێىە صاسۆڵێىە هێزی 

... . یۆ و کەسێ  لەمەخضێ  یۆ و بێنێ گێرتێ پایێؾ

ا ی پێهۆس  با دەظێؾ ئاهەیبێ ئەد   وێؽاهە یاگێى گشد 

 ڕەواوؽىاظیؾ ظاڵ ظااڵوی کە کەظێىە پێعەو

 دەهگێىە بە وتەی وەختىو  و کەسێ  وەی بۆ وەها

 .وظنێ صاڕواڵػ ئەڵاڵ ئەڵاڵ بە هەسم

ایێىە ئاسۆ   و ؼىی  واڵێى دوێ  و وەیىێىە و ئەد 

 ڕەواوؽىاس ێ و دوکترێ  هەصاس و وەیىێ  واڵێىەو

 ەود  وا ظاڵەی یەک صاسوڵەی همێنێ دەسەكەت

 .بىوظىا وێؽىە

ا هامێى خىد   ا و هێزی صاسۆڵە صواوؾ ڤەس بیێ ئەد 

ی و، پێغەمەسیؾ فیر کەسێ  خىەو  ئاسۆ ؼاد 

ۆػ.  یاهەی دژماهێىەهە کە صاڕۆڵە مذ 

ا و  صاڕۆڵەو هێزی ئەگەس هاصػ فشە بیێ الو ئەد 

تاتەیؽۆ جگەم خىڵە پۆتێ و هەڕەکڵەکێ، 

ەی هىسوصێنێ . صاڕۆڵەو ئاسۆی هە دیلالهێچؾ پ

یۆ گىهيیى ئەظباب باصیەکەیؽىە و هە  مذ 

تەبلێتەکەػ گەسەکؽا و هە خەوظەڵەو 

کامپیىتشەکەیؾ مەهەوؾ، گىؼیەکەو 

ەن و گىؼیەکەو  تاتەیؾ وەساوێچيؾ کەسد 

ایؾ ماڕاوؾ و دووچەسخەػ بێزیان و  ئەد 

ەن بەهاهە گێرتەی و مێڕهای ملىو   دەظؾ کەسد 

ای دام  اهگێرە.ئەد 

پەی ئیىەی کە دهنێ ظەسؼا ظىوک بۆ 

ایؽان کاستۆهەکەیؾ   و ظەیاوە جە خىد 

 تەماػ کەسۆ، هابەڵەد  چاهەی ئا کاستۆهە کێ

ەن و بەخعىو چێؽیؽا و ئا  وەػ کەسد 

 صاڕۆڵەی ڕوو به کۆگە بەسۆ!... .

ایێ هەس ئێمەهە هەوساماهىو  ئاسۆ   یەیذ  م ىەئەد 

 دهیایێىەػ کە پەهە ئیىا هامێىەػ خەممەدمى 

 .وێشاهەهە پۆ

 وەی ئێيىە كۆمیا چێؾ ظاڵەهە ویغ چی

ەی  بیەن؟ ظەخت صاسۆڵەی تەسبیەتىو  و کەسد 

 و اهەیوێم فەسهەهگی جە بیەیىە دووس. 1

 جە وەڵ: مىدێڕهیتەی فەسهەهگی بە هەیاوای

 تاتەػ و اد  ئە ئاسۆ  صاڕۆڵەکەیىە

اهێنێ،  هە و مەهێىمێ چاوەڵیىەکێ هە ظەسگەسد 

 فەسهەهگىو . ئاسۆی دهیاو بە یاومێ تاواهما

 هەوسامیاهەی  فەسهەهگێىە ئێمە چاوەڵیىىو 

ا کە صاڕۆڵە بێ، ئێعالمی  گشد   جە وەڵ بیەی پێذ 

 صواوؾ و هیێنێ معڵماهاهێؾ ىەهامێ چیىێىەهە

ای هامێى بیێ ڤەس  فێر پێغەمەسیؾ و خىد 

 و جمعە فێروو  بیێ صلتەس و کەسێنێ

 ... کەسێنێ جەماعەتیؾ

ەیى صاسۆڵەی فشە فشە عال  هەسچً وەی کەسد 

ما  هەبێ بەاڵم فشەػ بێ ملىو ئاسۆیشە کە گشد 

یمیەکا کەسمێ و وێما بە ژیش صاهمێ  مەوعىو كەد 

یىاما كبۆڵ هیا جە خاڵێىەهە و هیچىو چاوەڵ

ا بی مؽیۆ  کە وێچما جە عەمەڵىە صاسۆڵەما پێذ 

و بە   ئەوەڵ هامێ باکالظەػ بيیەیمێ

ایؾ گەسەکەهە بىوظىمێؾ  گۆساهیێىە کە ئەد 

ا و د  و وەختێىە صواوؾ ڤەس بی دژماهەکا کە ئە

 ...اؼا بە یۆتشینی فێر بۆ وذ  تاتەػ م

  :تممێ و تەؼىێم جە هەڵە و یاگە بێ گێرتەی کەڵک.۲

ا فشەو کىتی  و چێؾ یاوی تەؼىێم مەصاها ەظڵەنع تاتا و ئەد 

 !چێؽەهە تممێ

 عەکعىلعەمەڵ جۆسێىە ڕەفتاس و كس ێ بە ئاهە یاوێ تەؼىێم

ەیؾ دەسد   ڕەفتاسی  صاسۆڵە دەی هیؽاوی  کەسۆوە؛ واخىا واسد 

ە تاوۆ  تەؼىێم  تاسیف صاسۆڵەی، ماچىو  یا بۆ خڤێىە صەسد 

 پۆن  دڵؾ کە باصیێىە یا هەسماهە پەهە دەی ئیجاصەػ دایؾ،

 . ... و وەسۆػ پەهە دەیؾ گەسەکؽا کە چیىێىە کەسۆػ،

ا. صاهمێ باجی و تەؼىێلی فەسكىو  یاگێن بە فشە چێگەهە  و ئەد 

 جە کەسا کىهتروڵ صاسۆڵەی ڕەفتاسوو تەؼىێم بە تاتە

 یاوێ باج؛ بە بۆ کشیەیۆ هەڵە تەؼىێم ئەگەس خاڵێىەهە

ا جە گێرتەی باج بە صاڕۆڵە ی ڕەفتاسوو تاتەی و ئەد   ؽائاد 

ا کەسۆ؛ کىهتروڵ  صاڕۆڵەؼا ماصا وەختێىە ژیش تاتەی و ئەد 

 یا هىیعتەبۆؼەو ڕهىیعیەکەػ کە کەسۆ  کاستۆوی تەماؼەو

 دسوط(. تەؼىێلی)  بۆ ژیش

 کاستۆن  باصا پیىەی هۆڕە كیژە کەسۆ  وەاڵتی و گشەڤۆ صاڕوڵە

 باج(.) کەسۆ  تەماؼە

 ی ڕەفتاس  ؼۆهىو  تەؼىێم چاهە ئیىا تەؼىێلی و باجی فەسكىو 

ەیۆ باج وەلی کشیۆ دسۆظیرە  ڕەفتاسی  کە صاڕۆڵەی بە مذ 

 .هەکەسۆ  غەڵەت

فەكەت بە کىؼتەی صاهمێ جە خاڵێىەهە کە  مێ الو ئێمە تم

 -کە چێگەهە ڕاػ هیەهە باظؽا کەسمێ  -بە دەلیلێ فشێىە 

کىؼتەی ئەظڵەن غەڵەتا، خەس ئێيىە صاهمێ کە الؼەو 

ؼتەی وەػ صاڕۆڵەی وەسگەوو کىؼتەی مەگێرۆ و پەی کى 
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 لیتەؼىێ بە ئەگەس تممێ.  کەسۆ  کەڕ هەمیؽەی

 ئەگەس مەعىاوە پی وەؼتەسا، کەسمێىە مەعىا مەهفی

 تەؼىێلی جە جاسێ  کەسۆ  غەڵەت ڕەفتاسێ  صاڕۆڵه

  .کەسمێ بەؼؾ بێ

یەیى و هەکشیای فێر.۳ ا هەد   وەی پەی تاتەی و ئەد 

ەیى  فشەو: بۆ صاڕۆڵەؼا چاهەیىە وەڵ صاڕۆڵەی کەسد 

 هەاڵی و هەژهاظان یۆتشیيؽا هەاڵی پیایا و ژەن

 مەصاها صاڕۆڵەداسی  ئەسکىو  مەعىاو و ڵەیصاسۆ  مەعىاو

 مەصهىەو بە ئێتـش چەوی وەسا گیرػ و بۆ صاڕۆڵەؼا

ا کەسا؛ وەیؾ وێؽا ەكەو و كىسبان خىلێ ئی ئەد   ظەد 

 ظەسوو مترە چایؾ خىلێچ ئەوە و  بۆ صاڕۆڵەیؾ

ۆ  و گىۆ كیىیؾ  كاڵیەکێ ەیؾ دلێى مذ   .دیذ 

  و صاهۆ باصی  ابئەظب بە فەكەت تەسبیەتی تاتەیچ

 هەبیەیم فشە صاڕۆڵەیىە ماچۆ  وێؽشە ڤەسوو

 فاڵن یا ماؼێىڵە فاڵن بێ ئاواتم ئای کێؽتەن

 پێعەو ئاڐیچ ڕۆڵەیم پەی بعاهىوػ با بۆ تفەهگڵەم

 خەسیکا تاتە یاوێ! دڵیؽەو ظەسوو لکه هەبۆ وێم

 ئاسۆو ویشوو هیا و کەسۆوە وێؾ صاڕۆڵەئیى لکاو

. خاظا کەسۆ  پەی چێؽؾ بضاهۆ صاسۆڵەکەیؽىه

ا ئاماسا وێشەگایچ  گىؼێىەتەسهە تاتە و گىؼێىەهە ئەد 

 خىلێىە خەس صاڕۆڵەیچ و گۆؼیەکاؼاوێ خەسیکىو 

 صەسەس کەسۆ  دەط هەن، باصیؾ ئەظباب خەوظەڵەو

ەی عەصیەت و دای  گەسەکا تەوەجۆػ صاڕۆڵە. کەسد 

 .تفەهگڵە و ئەظبەکڵە هەک

ەی دەخاڵەت. ۴  صاڕۆاڵو تەسبیەتىو  جە یاگە بێ کەسد 

 جە صاڕۆڵەی تەسبیەتىو  خەسیکا ئاسۆ : خەڵکیىە

ائ دەظىو   گەسەکؽا کابشا مؽۆ، بەس تاتەیىە و ەد 

 دەمی بە مامۆ یا اللۆ هەبۆ دژماهذەس صاڕۆڵەػ

ا خەس با. کەسۆ  كس ێ صاڕۆڵەیىە الو پیعەو  ئەد 

ەی مەخشووم بە بۆ گەسەکؾ  چیىی  فاڵن جە کەسد 

 ئیؽتیبا هەسماهەػ فاڵن کە کەسۆ  خاڵی صاڕۆڵەیؾ

ۆ كەوڵ  مؽیۆ و بیێىە  چاوێ هەسماهێىە دەخىا ئی بذ 

 و پۆسە کەسۆ  باوؼێىەػ چەووە مێ ماما... هەبەسۆ 

ەن عادص چی کىڕتە ئا ماچۆ  دلێ کەوتێ كەصاػ کەسد 

ەیت  !دیذ 

 تەسبیەت ژیشاهە صاڕۆڵەیت بۆ گەسەکت هەسچێ تۆ

 هماصا؛ هەمعات و بەس و کاس و کەط و كەوم کەسی 

 هیچ تەبلێت ئاهەی جیاو چە صاهۆ و ژیشا هەهما

 بەڵکىو  ظاڵەیؾ یەسە صاڕۆڵەی پەی هیەهە خەیشێىەػ

 و چەماػ پەی هەم هەن، صەسەسیچؾ و خشابا فشەیچ

وو  ویىۆ عاهێىە وەلی تەسبیەتیؾ پەی هەم  و دەوس  گشد 

 گىؼیچؽا و تاب لەب  تیتەبلێ جیاو چە بەسیەکاػ

 خاڵی كس ێ بە دەخىێىە صاڕۆڵە صاسۆاڵؼا، پەی ظاهان

 کەسۆ  صڵمم تاتەم ماچۆ دەخىا ئی تاتەیؾ پەی کشیۆ

وو  چی وەهە  هەبۆ؟ چیم مً هەوؽا ڕەفێلام گشد 
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 !لكێ کەؼهێ؟ایی یا فاسس ی( ەد  ـــ)ئ قەؼّّ کەالقیْە تە چە ؾّاًێْە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئاسۆ : صاڕۆڵەی هیاصاو دماو و وەڵ جە هاخافڵی. ۵

ۆ وێؾ ئەكڵىو  ڕەخەت فشە  صل  پیایێىە  دەظىو  مذ 

 صاڕۆڵە مەفکشیەیمێىاوە ئەظڵەن ، صاڕۆڵەیىە

ەیمێ ئاهەػ تەهیا هەن چێص ی بە ئەوەجەػ  پەهە مذ 

 و هاس فشەو کىتی. کەسۆ  داواػ یا پەی گشەوۆػ کە

 ئا.  ئیؽتیبان ی(تغزیە) صاڕۆڵەی و(فعالی بیؾ)هاجیا

اػ ئاسۆی صاڕۆڵێى صەڕە  و هىكڵ و لەواؼەک مذ 

ا ملىو  پیىەی... ) و چکلیت ( بێىێرە تاتەیؽاوە و ئەد 

 هەم خەتم کشیۆ دسۆس ی تەغضیەی خەسجىو  ئەگەس

  هەم و صاڕۆڵەیشە الؼەو ظاڵمەتیى ملىو  مىیۆ ئەظەس

 .ڕەواهیؽشە ظاڵمەتی ملىو 

او. 6  مؽیۆ کە پاهەی هەیاوێنێ هەاڵی ئاسۆی تاتەو ئەد 

 :بۆ یىە كعێؽا صاڕۆڵەیؽاهە تەسبیەتىو  جە

ا  بیەن چەوالوە تاتە و  کەسۆ  تەسبیەتؾ خەسیکەهە ئەد 

اکێ بە کەسۆ  مەسخەسێ  و مڵۆصمە ا هماصۆ  و ئەد   ئەد 

 هەاڵی و کەسۆ  وەی صاڕۆڵەیؾ کەسۆ  خەص کە پاظە

ایؾ؛ وەهەو کەسۆ  ڕووداػ چیعاوەن  پەو یا ئەد 

 ...باسسە

 گشفتاوو  خەسماهىو  جە مؽتێىە واچیا کە ئیىە

 تىوؼىو  بیێنێ ئاسۆ  کە بێ صاڕۆڵەی هەڵەو تەسبیەتی

 .ئێمەوە کىمەڵگاو

 باط فشەتەس ظەسؼەو دمایی دسێژەهە جە ئیؽەاڵ

 وەؼتەس ؼیؾ کەسمێىەو  کەسمێ

باهۆیی مەحمىود        

 

 

 

 ػەتوووووعّڵاڵ ڕّقوووووەەهی

ئێژاتەؼیي خیاّاؾیْ ئێٌكاًی ّ هاتوالیْ 

ّ  پاؼاّی گیاًعاؼەکا ؾّاًا. ؾّاى ّ تەڕی ّ

ًیهواًێْ  ّێومپێچی ّ فەى ّ فێڵم، 

حەنكووالی ّ قوواڵهەتی ڕۆزووی  ڕەّاًیووْ 

 .ئاّەؾّّ لْتاتیەکاّ ئێوەى

سط( وەاڵتىو ئێمەهە صواوی جە مەکتەبەکاو )مذا

و فەسكؽا  ێواجی جە یۆی دەظەاڵتی  یایی و صواود  ئە

  :بۆهەوە ئێمە مامۆظاکێ ئؽیۆ صاهمێ ەس پاخهەن، 

تابین و پاسێضهای و ى )هىیت( كبیەیى کێایی د  صواوی ئە * 

ایی، ظاڵمەتی ڕەواوی و د  ئە یصواو ىسمەت گێرتەیى خ

 .ىەئیىا ؼۆهی بیەیؾ کێ

و  دوە صواهەکا )جیاییى صواوی جە یاهەبیەیى مەکتەبە * 

و دەظەهاص هیا، بەڵکىو پەس٘دەچ  مەکتەبىە( كۆست

ە)فشظەت(ێىەن پەی کەس  وەو صەیً ڕۆؼنی و فێر د 

 .. ..بیەی خاظتەسی 

تەسیً خاڵە  جە ماواو ڕاکەوتەیىە )ٱمادگی( خاط  *

) استباط( وێؾ  ىو پەی صاڕۆڵەی جە کەیً و بەیى

و گۆػ  ەی ژیشاهەد  كعە کەس   چەهىو کەظاتەسی،

ەی بە د  کەس  ەاصیً . ئەگەس كعو و گۆػ بەسە گێرتەی

سێ کەسۆوە و بۆ ەو صواهىو دەظەاڵتی ئی خااڵ گ

 یى صاڕۆڵەی ،د  و كعە هەکەس  داسایىە و وێ دووسى بایع

 .گێری  هئەوەجەػ هەن کە کەڵکؾ چەه

جە ماواو ڕاکەوتەی و مەکتەبی ظەسەتاییىە،  *

بە هەسدوێ صواها  چیىە وەسچەمیا ەیهامێى باعض 

ایی و دەظەاڵت( واچمێ، پابۆهەوە هەبۆ بە د  )ئە

 .ایید  باییعىو جە بەیً لىایى صواوی ئە

جە وەهایىە بە چەمی ەی و دەوس  ەیجە هیچ پۆل* 

ایی و واچە کۆهەکاػ د  صواوی ئە  خشاب تەماؼەو

ەی پەهەؼا بە دما کەوتەی د  هەکەسمێ و كعەکەس 

و كۆست و  گشفتی ژهاظىامەیی نچىو  هەصاهمێ،

 . ...فەتەساتی کۆمەاڵیەتیؾ ئیىا ؼۆهیىە

)دبعتان( هۆؼما بۆ کە  جە دەوسەو ظەسەتایىە *

و ى جە چً ظاڵێىە صواه  صاڕۆڵە یەواػ یەواػ و

بۆ ، ئێمە ئؽیۆ وێما گێرمێ  دەظەاڵتی )فاسس ی( فێر

 .بۆ تاكەتما و

 صواوی فاسس ی به جە کەالظىو دەسظىو فاسظیىە،  *
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 یام واچێىە صاڕۆڵە صاهاما وەخت هەس و کەسمێ كس ێ

 صواوی کەسمێؽەو ئاصا مەبۆ، خاڵیه هەڵبەظتێىەػ

ایی  .پەیؾ ئەد 

 بە ئەوەجەما فشەتەس کەالظەکاتەسیىە ماباكیى جە  *

 بۆهەوە پا خەس. هەن دەسظەکەی دلێىەو فامیایى

ەی كعە فاسس ی ئەگەس  دەظەهاص و كۆظپ کەسد 

ا صواوی بە ئاهەن خاظتەس فێرکاسی، وصۆهە  ییئەد 

 . ...و کەسمێ كس ێ

 خاڵێ: چً

 بە فاسظیا كعە پێکەسوو صۆس بە وەخت هیچ *

 .هەبێزیۆػ با هەبیمێ صاڕۆڵەی

 ئەظەهگ )= مىهێم(تابیەکایچ ى و ك پەی وێچما* 

 کهە ،فاسس ی دسۆط كس ێ کەسمێ یئاهەن صواو

 . ...ەی بێ كۆظپ و لەهجەد  فاسس ی كعە کەس 

 

 لكێْە ّەنە ّ ئاّ ّاؾە !...

کٌاچێْە تاؾە پەًە یاّەی چەًّْ یاًەیها قەؼّّ 

ُْؼچٌیەیْ یۆ خە ظّە ظاّاکاؼەکەیم ههت ّ هڕ ّ 

کٌاچەکێ زەهیعل گەؼە.  .زەهەؼەهؿێم تێٌێ

 ...تێ ّ یاًەنا ًاقؽنا ُْؼچٌیە تێ

 تیها ّەًە ًاچاؼی ّ حْێ پەی الّ ڕاّێژکاؼ

احەەؼیي )ههاّؼ(ی، پەؼقال خە کٌاچەکێ ،ػ

ضاڵەت پەی ُْؼچٌیەیْ زەهیعی چێهەًە؟ ّاتم؛ 

 تەضْظ
 
ّ ّا زەهیع پیاّ ئاّات ّ ئاؼەؾّەکاها ّ گؽظٚ

ضاڵە ضاقەکال ُەًێ ّ ػاحەەؼ چاًیهایچ لكە 

 کەؼظ
 
 !!!!!!!....ەیم تە ؾّاًی فاؼقی تێ حەُدەىٚ

 . ...ظەی تۆ ُەڕە هەکەؼە قەؼەّ ّێەؽە

 

 ػەتعّڵاڵ ڕّقەەهی

 

 هەزووووووّْظ    ئووووووەؾەؽ

 

ێىه که فشەو وەختا fabol) فابڵ ( داظتاهێىە کىڵه و ظاد 

ؼەخعیەتێؾ خەیىاوێ و وایەػ )وایه = هذف( فێر 

ەیى ئەخالكیاتین. ئەڵبەت فابڵ تاوۆ چیىەی بێ  کەسد 

ایێ با.  گیان پێعىه تەوەوێ، داسی و یا خىد 

داظتاهەو خەیىاهاتی دەظمایەو کەیً و بەیىىو 

ئێيعاوی و خەیىاهاتین. ڕیک مەتاومێ واچمێ که چه 

هه دلێى ئەدەبیاتیؽا  کەظاهێىە خەیىاهاتؽا بەسد 

بەاڵم تاومێ واچمێ بىەڕەتىو ئی داظتاها هىسگێڵۆو  

و هەوسامان چێگەهه )ئەدەبیاتی پەی ئىظتىوسەی، 

دەمىاچىه( بێ بەػ هەبیەن. ئی ؼەخعیەت دای 

ەیؽاهه دلێى ڕاصا و داظتاها هۆعێىە  به خەیىاها و ئاسد 

ەن که ماچاػ پەوی فابڵ  .ئەدەبیاتؽا وەػ کەسد 

ێىه که فشەو fabolفابڵ) ( داظتاهێىە کىڵه و ظاد 

وەختا ؼەخعیەتێؾ خەیىاوێ و وایەػ )وایه = 

ەیى ئەخالكیاتین. ئەڵبەت فابڵ هذف( فێ ر کەسد 

تاوۆ چیىەی بێ گیان پێعىه تەوەوێ، داسی و یا 

ایێ با  ىئەوەڵین هۆعىو فابڵی تاومی واچمێ دلێ .خىد 

.جه ئەدەبیاتىو غەسبیىه ئەوەڵین ەینێودایىه ئام

فابڵ هىیغ ئۆصدۆب بیەن و ؼۆهیؽش  

هابشدی و جۆسج ، هۆساس ی ەوتەسێ پێع ێىەکەظاه

 رتەن.ێسگى .. جه فابڵی کەڵکؽا هىسولی و.ئ

 

 فابڵی هۆعىو  عالتەسیً فاسظیىه ئەدبیات جه

. وێ(هامە مشصبان) و( دمىه و کلیله) واچمی تاومێ

 فشێ  کەظاهێىە فاسظیىه ئاسۆو ئەدەبیاتىو  جه

 خەیىاوی و ئێيعاوی بەیىىو  و کەیً دان هەوڵؽا

ا هیؽاهه  جه ئابادی دەوڵەت همىوهەی پەی. بذ 

 و عەباس ی ؼەڕوو) ـیىه(ظلىچ خالی جای) کتێبىو 

 ظیمین یا(. بێ جىان و مەط وؼترێىە که لىوکی

 ڕابێتەو باظەکەو) ـىه(ؼىن  و ظى) جه داوؽىەس

 و(ئەظپەکەیؾ و یىوظفی کىڕەکەو خەظشەو

 .تەس کەس ێ چنها

 فابڵ به کشیان دەط تاصەگی هەوسامی ئەدبیاتی جه

 خشتەو کتێبەکەو همىوهەػ ئەوەڵین و هىیعتەی

 و مامالێ ڕاصەو کتێبىو  پاس و ظاالسیً خەمەی کاک

 ؛ ؼەمس ی ئیبراهیم کاک جه بیبیل و تیتیل

 جه ئەدەبیاتی ئی یاگێى ڕاس ی بە که ًهەسچ

 .هاڵیەهه فش  هەوساماهىه
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 :ًوًّْێْە خَ فاتڵی      

 دەزبەهه زلێ ێڤل                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجه دەگایەکا ێىەجه ڕوا دەگای ێڕو 

 بۆ. ێى  بۆ هامێؾ ڤڵێهەوساماهیىه کىاچ

ى لڕەفێلەکاػ گىۆ ڕا ب ىو چەه ێىەڤلێ ڕو 

مال ظەسوو کەش ی و  ێىەعاه .پەی بشاڵىا

 ێڤل ىیەکێد  با ،دەط کەسا بشاڵىو کەهەی

 ێىەکه هەؼ ىەتله بۆو  و ملۆ بەسەو مەڕێ

و ەملۆ ؼۆه وەختێىە یاهەػ چا بۆ.

و و بەسۆؼىه  یەکێر  هەؼەکێ گێرۆػد  با

مەڕەکێ و تەوەوی مىیۆ بەسەکەػ تا 

 ێڤلێ هەسچ ێىۆ بضیۆس . ڕەفێلەکو هەتا

 .یاهەیەی مالو  پو  ەوێزاؼیمەهگێاڵ 

دەگا جێزیۆ و  .ایخەبەس بەساوە پەی دەگ

 ەوێزاؼیمەهگێاڵ  ًکەؼماڵ کەسا و هەسچ

جا دەظىو ڤلێىه  .ایێاڵو  پەی دەگو گ

 بۆ به ڤلێ دەصبەهه صلێؾ چڕا. ێىەدەصبەه

ظاڵێ چا بۆ و هەؼەکێ  ێ یەس ێ ڤلێ دو 

 ەیەس ە پی دو  وێؾ ملۆ چیىػ پەی ماسۆ.

 ۆڵێؾ با.ڕ بۆ دوێ صا گهظاڵەی که ڤلێ چا

ؼا ؼىاهە خەیىان ماسۆ پەی ێىەڕو 

 یاهەو ڤلێ بضێىەؼا بۆ هامێؾ  .ایدەگ

بەسەو ێ بضەکێ کتىوپڕ م  کەڵکەڵەوالێ بۆ.

صاهۆػ پەهه  هێىەمەڕەکێ و ڤلێ عا

 ۆ ؼاخىو بضەکێر  و ماچۆ:س کە ەیدەصبەهەک

 ەوەخەبەس بەس  !کەڵکەڵەوالێ! کەڵکەڵەوالێ

مەمذسۆو  تا هبضەکێچ به باڕە باڕ  .الێد  پەی ئە

ێ لڤ واد  ەئ ێىەۆ بەسەو یاهەی و عاهو یا

خەبەس و  ەوویىىو مژهاظۆؼ ەیدەصبەهەک

و ەو خەڵک جمۆس  و گىا ؼۆه ایدەگ بهۆ ذ  م

ێبضەکێ و ئا  چ بەسۆؼا بەسەو مەڕەکێ.د 

  و د ىو ێ چەهلەهەکێ البەسا و ڤو خەڵکەکه تە

 ەیعاه ای.ۆڵەکەیؾ ماساو  پەی دەگڕ صا

ۆڵەکێؾ س یۆ ڤلێ و صاذ  مێىە، هەؼەکێ م

 ایدەگ ەیهیەوێ دەط کەسۆ بۆڕهای و م

خەڵک هىوجەم کەسۆ که  .ۆس  تاش ێذ  م

و  کێ گێراەهەؼ ۆ.هماص  ێڤل .کىؼاػ

و دەگاهه چەوی ڤلێ یاهەؼا  اهێؾ بەسکێؽاد  د

جا  .پەی گێرا و کەساػ ؼىاهەو گاوگەلی

هاهىو ؼىاهەی  ىێ ل ىەێشەگاهێو  د  ماچۆ گش 

 .ماؼێى 

 ؼاسووتەس جه ێىەئی ڕاصێ به هۆع* 

ەتی ڕەخم یهەوسامان تەختیىه مامۆظا

ێىەوە.هەیاط غەسیبی کۆ ک  ەسد 

مەحمىود ئەزەغ   

 

 

 کووووووواؼؾاى ئووووووووەظا.

 

  )تاؼێص( تؿاًوێ ؟ ەغههیۆ ّیەؼ چی ئێوە

 چی ئێوە ههیۆ تەهەظظۆى تؿاًوێ؟

 چی ئێوە ههیۆ  فەؼُەً  تؿاًوێ؟

 ژیىایؽىە، دەوساهىو  جە ئێيعاهێى هەس

تەس ظاڵێى چً کە  پەی  ئؽیۆ  هیا، صیاد 

ێ دیاسیە هذف وێؾ  ئەگەس  ،  بۆ کەسد 

 گیاهەوەسەکا  چەهىو  بۆ چیىەی غەیش

  .هیا جیاواصیێىەػ

 هەدەفێؽه ئی بە یاوای پەی ئێيعان

 (پیؽشفت)وەڵکەوتەیً بە ەخکىومم

 ظاڵێ 6۰  صیاد   و کەم بە ئێيعاهێىە هەس

 پەی مؽیۆ ماواهە ئەچی و کەسۆ  عەمش

 بتاوۆ  تا  کەسۆ  وەػ دەظیيێىە وێؾ

 ظەسوو بىەما ئەگەس.  ویاسۆ   ژیىایؾ

 وێؾ دەظیىەو جە کەط هەس بۆ ئاهەیىە

 کە پیمۆ ڕایێ ئا خەس گێرۆ هىس  کەڵک

 .پیمێىە وەڵیىەکا

 مؽیۆ وەڵکەوتەی پەی  هاعەالج پاظەن، کە

ۆ ڕایێ  ئا دسێژەو  هەک. پیمێىە وەڵیىەکا کە بذ 

 .کەسۆوە( تکشاس)واخىاػ

 ماچمێ پەهەػ پیمێىه وەڵیىا کە ڕایێچ ئا

 (.تاسێخ)ەویەسد  

ەی واتێى  کەڕەتی ئەوەڵ پەی( تاسێخ)ویەسد 

istorya کە چێىە ئا هەس)ماهاوە پی ، بێ 

ەن  هەن( ئێژاهەػ صاهایؾ و ویەسد 

 History  به  بیە و فاڕیا ڤەسەهە هەس واتێ ئی

ەن کە چێىێ  هەس ماهاو بە  .ویەسد 

 مؽیۆم وەڵێ گىۆ بۆ گەسەکؾ هەسکەظێىە

ەو   .بضاهۆ وێؾ ویەسد 

ەن هەم ەؼا وەػ کەسد  د  اوێ کە ویەس ئا کەظ

 .وؽا بیەن و هەم فەسهەهگو تەمەدد
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ە  تەمەددوهەکێ کە ئاهەی هۆو  بە بی ویەسد 

 تەمەددوهەکاسە ؼۆهىو  و با وەش ێ

 .بۆ وەػ چفەسهەهگی

ەی، صاهایى پەی  وەڵکەوتەی پەی ویەسد 

  فەسهەهگی و تەمەددووی صواهىو  مؽیۆم

 .بضاهمێ

 ئەوەڵیەیىە ژیىای دەوساهىو  جە ئێيعان

 وؽیىیرە مەڕ ؼۆهىو  و بیەن مەڕوؽین

 کۆچەسیشە ؼۆهىو  و کۆچەس، و ئەساگێڵی

 دەگاػ و ؼاس و وؽین یاگە یەک بە بیەن

ەن وەػ  دەگا و ینوؽ ؼاس بە بیەن و کەسد 

 .وؽین

 وەػ و بیەی ؼاسمەهذ ماهاو بە تەمەددون 

 ژیىای بەؼەسیً؛( معاؼشت خعً)ئامۆش ی

 .ژیىای کۆیىە چەهىو  وەساوەسا مىتەمەددێً

 و گیری  کۆما تەمەددووی ئاسۆیەو ماهاو

 دلێى جىاهخاط هیؽتی و هىسئێعت

 داهە یەک بیەیى وەػ پەی ئێيعاهەکاهە

 ەیؽىەبی ؼاسمەهذ جە بەؼەس  فەسهەهگی،

 یۆ وێؾ، هەظڵىو  پەی بیێ فشێؾ دەظکەوتێ

 بیەوؾ کە گەوسا فشە دەظکەوتە چی

 .بیەن فەسهەهگ

 ئەوێعتائیەهە واتێىێ  فەسهەهگ: فەسهەهگ

 واتاتەسی  دوێ  بیەیى تێکەڵ جە وێؾ و

 ماهاو بە فەسا( )ظەهگ+فەسا)بیێىە وەؼە

.. ماهاو بە ظەهگ یا هەهگ و ی.. ظەس..

 )...کێؽتەی

 کەسۆ  فەسهەهگی واتێى ماهاو کە جۆسەن پی

 ؼاسیاوەکاو صاتیە دەظەاڵته  هىسکێؽتەی بە

 بە  یا  کۆمەڵگای، کەظەکاو داهەو داهە دلێى

 هىهەس، ، فەن صاهیاسی،  کىڵتەس ؼێىەی

  .هەجیبی گەوسەیی، ، ئەدەب  معای،

 جە: ئێعتێالخىە جە فەسهەهگی واتێى

 ویشا جە بڕێىە بە فەسهەهگ ئێعتێالخىە

 جە کە هەسمانهایێىە و ،ئێدعاظا،

 .ماچا یاگێ کەوتێنێ کۆمەڵگاهە

 بە  فەسهەهگ ژهاظیىە خەڵک صاهیاسیى جە

 صوویىە صەماهىو  جە بەؼەسی  ویشی  ؼؽىو کۆ 

 تەکامڵىو  هۆو  بە بیەن کە ئیعە تا

  .مێللەتەکا

 و کەظایەتی کێبیەی،  ژهاظەسوو فەسهەهگ

 .مێللەتێىەن هەس ئەهذێؽەو

 :   فەسهەهگعاصی  پەی بەؼەسی  الكۆسەکاو

 بەؼەسی  الكۆسەو ئەوەڵ(: اهتلال)فاڕایىە ـ۱

 ؼاس بە  ئەساگێڵێ و مەڕوؽینی فاڕایىەو

 .بێ ؼاسمەهذی و وؽینی

 کە الكۆسێىەهه دووهەمین صوان: صوان ـ۲

 .هىسگێرته فەسهەهگی پەی بەؼەس

 و بیەیىەکێ کۆڵەکێى هێلمتەسیً صوان

 و ئێدعاس ی صواهىو  کەظێىە هەس صواهىو 

ەیؽا و ی ویش  صواهىو  کێبیەیؽا،  . ویەسد 

ەیىەو ، الكۆس  یەسومین:  خەت ـ۳  خەتی ئاسد 

 و ئێدعاط صوان، تاواػ بەؼەس کە بێ

ەو  .  بىىیعۆ وێؾ ویەسد 

 تا بىىیعۆ  چێؽیەو ڕوەو بەاڵم

 هىسگێرا؟ چەهە کەڵکؾ تاوا ؼۆهکەوتەکێؾ

 ویشوو کەوت بەؼەس کە بێ بۆهەوە پی هەس

  .کەسۆ  وەػ کاغەص کە ئاهەی

ەیى وەػ الكۆسە چىاسەمین ـ۴  بێ غەصی کا کەسد 

 ئاظاهتەسیً بە تاوۆ  بەؼەس ئاهەی هۆو  بە بی کە

 ئا خەس و ئاؼتی جەهگ، تص ی، وەش ی،  ؼێىە،

 .بىىیعۆػ  ویەسۆ  ڕۆصگاسهە جە  کە چێىە

 ئا تاوۆ  بەؼەس کە ئاهێىه الكۆسە پەهجىمین ـ۵

 و کاغەص خەت، صوان، هۆو  بە کە پەیىەهذیە

ەن بەدەظؾ هیؽتیىە و هىسئێعت   ئاسد 

    پاسێضهۆػ
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 کێىا؟ مً

 پەهه؟  کەسوو كعێؾ مً صواها کام صواهە ئی

 پەهه؟ مىىیعىوػ مً خەتا کام خەتە ئی

 کە پەیىەهذی ئی تاواهم چىىە هەوسامی منی

ەهە ەن دەظم بە ویەسد   ؟ پاسێضهىوػ ئاسد 

 هەوسامان

 یاگێى و تەمەددووی یاگێى کە وەاڵتە ئا

  فەسهەهگین

ێىە کە وەاڵتە ئا  هەصاسظاڵەػ چً ویەسد 

 بیەن صەسدوؼتی ژیىایى یاگێى و  هەن

ە جە کە وەاڵتە ئا  تەمام بە دووسەکاهە ویەسد 

  بیەن  ظەسبەوێ  ماها

 ئا تاواهم چىىە هەوسامیاها هەظڵىو  کە مً

ەیو   ؟ پاسێضهىو  فەسهەهگی ئا و یەسد 

 و ئاؼتی صواهىو  صواوؾ کە هەوسامیێىە

  ئێيعاهاهەیً. و ظەسبەسصی ژیىایێىە

 ڕۆصگاسی  هضمیاو و بەسصی چەهىو  هەوسامی

 پیعە هەوسامیؾ ئێيعاوی و ظاچاوؾ

ەن، باس ؼەماڵی ؼىەو  هاظک، و هەسم ئاسد 

 .ئاوەصداس و ژیش

 چی هەن، چێؽؾ هەوسامی هەواچمێ با

 !بىىیعىو  و وەهىو  بىو  فێر هەوسامی  صواهىو 

ەو بیەی هەوسامی  بیەیمان،کێ ئێمەن، ویەسد 

 ئێدعاظیمان، صواهىو  ئێمەن، فەسهەهگىو 

 فێرێؾ مؽیۆ پەهەواصا، وەڵکەوتەی پەی

 !مؽیۆ   بیمێ،

 و ویش ڕۆؼيیى و ظەسبەسصیما ئاواتىو  بە

 ........... ظەسکەوتەیما وەاڵتی و ئەهذیؽەیما

 ی"تاس" کتێبىو : ظەسچەمه

ئەداک کارزان  

 

 ئاهیٌووووووَ فەتووووووازی

 

 هیچ ظەسوو و خێفاصها بێ.  کىاهە ؼؾ یا پەهج بەیىىو  ڤەسپەهگێىەها

 ئێعاڵ صاهاؼا وەختێىە .همەپێىیۆ ڕەهگەم یا هیؽاوێ ئاظاس، گشاڵێىە

ا وێڵؽا وؼکەظااڵ،  ئێتر چەمێم کىاهە، پاو چەكێىێرە پایێم. کەسد 

وو  چیان، ەػکض  صمعاها هیا، کشیایؽاوە تەواهاو  لەسصای گیاهیم گشد 

 .گێرتەن وێؽا هاخىووێ بە دەظێم. لەسصۆ

صهساًا چەهەڕاو وەسەتاوی و یا ًیطاًێوە 
کە سەیوەسەکا ال بەسۆ سەسوو سەسەیوەو، 
ئی سەیوەسێو کوا بیێٌێ خۆفیو ضەو و 
ڕۆین. ئیٌاًێ یاگێوە کەط ڕاش ًوەگٌۆ 
پێگەًە، هەگەس صەهاًێوە وڕوو؛ بەاڵم هي 

ڤا و بۆساى و هەسەسە وڕًام  رەوئیجاصە ًوە
و هاڵۆم .ضەوەًە پێسەو هەهیطەی ڤا هێ 

دەًگ و چۆڵ و  بە پۆسە چەًوو وەسوێ بێ
پای یەخی وێن سەسوو وەسوەکێوە هذسًوو. 
دەسێن قووجٌێٌێن هطتەم بیێٌە توواڵش 
پەی دلێو ڤای . هێٌاسەم صاتص ًیا بەسبێ. 

ها ڕوێ وێن چەهێن بەستێ ًوەتاڤوو، چي
گێشتەى ئیسەیچ وێن گێشوو ڤا و بۆساى و 

وا کاسێوە هەسەسە وێچطا کێطا داس ًوەتا
سەسوو سەسەیوەو  راًیکەسا. چشاوێو ئاوە
با هەس چێ هێ  رکەسجشەخیێٌێ وێن وێڵ 

                            .     بێ...
 سبح بێ، حەص ًەکەسێٌێ چەهێ کەسوووە.

سەیەکێو ژیواین ال ًەضیێٌێ. هەس وەخت چەم 
باص کەسێٌێ سەیوەسێو کوا وێطا دێٌێ هلوشە 
ئاسواى بە هاتی ،کوێ بە خوێوە تاڵ دیێٌێن 
پۆًە. صەهیي وێص لشًێوە وەسوە دڵین سۆچٌێ، 

 .م دڵوو هي ئاویشش گێشتەبێچیا بێ بەاڵ

تا  ێوەرکەسبێٌێ. چەهێن چەهێن هەاڵی بەسیێ
واوەی ئا هەًضەسا ویٌوو.  صەهیي وێص لشًۆ 

 یامزبئاسواى هات بۆ کوەکێ بە خوێوە تاڵ 
پۆًە، بەاڵم ًا، دیاًێ پەی کوا گشەوای 
گشەوێٌێ دیاًێ پەی صەهیٌی هات بێ دیاًێ 

ەتاوی پەی ئاسواًی خوای خوێ. دیاًێ پەی وەس
وەسەتاو سەسوو سەسەیوەو بێ. تکە تکەی ئاوی 
جە تاضا و جە کواوە گٌێشە واس. هەسسین 
پڕێشە و سەسوو کواوە ئاوی ئاهاوە سەس. گوڵ 
و گیواو سەوص بی. دەًگوو بڵبڵی دێطەو تاضا 

بێ تەًیا سەوصیو گوڵ و گیواوی و  و دًیام بیێ
 دەًگە دەًگوو ژەسەژا.

(اوضەت)فەتاحی ئاهیٌه           
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خؿّەی تەکوێڵّْ فێؽکاؼیْ ؾّاًی ُەّؼاهی 
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 زووووووافێؿ  ئەزوووووووەظی

ئەچی ماهگىامەهە ؼماس  چىاس تا د ، ؼؾ ؼماسێىه، ئی جضوەمە 

خەسپاظه وێتا صاهذێ چیى پڕچەپڕچه هیاس  و ڕەهگا فشاتا دیەبۆ. بەاڵم 

بی فشە کاسەکەس هیا و خەسکام جە بەؼەکا یەک ماهگ بەیيؾ بێ. 

یؾ مىیەوسە.  بە ئاواتىو فێر بیەیى یەک هەفەسیىە گشد  ئیعە واوەی 

ئەوػ مەعلىوم هیا دسۆظا یا  % دسۆظا.90تاڤىو واچىو ئی جضوە 

 ؼىاییتا با.غەڵەت. عەکعىو ئی کتێبا کە مىیەوؼاس  تەهیا پەی ئا

 ڵەت
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ُا ؼا تایع ظیعُا ؼا تثیٌیع، چْى ایي فیلنایي فیلن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ەّؼاهی ّوتٌْیكوێ تە ؾّاًی ُ

 ی ُەّؼاهی،وووتە ؾّاً تْاًوێْە

 کە ئااڵّ لەڵەهی ًەتڕیێٌَ تااڵّ

   چ هێللەتێْیەؼەیوووووووووووُ

"        هْزەهوەظ هكەەفاؾاظٍ"  

          

 

 

 زکووووووووت صووووووواحسی

 

 ٞبی وٕپب٘ی ٚ است ثیستٓ لطٖ ٞبی صٙؿت ثعضٌتطیٗ اظ یىی سیٕٙب

 ٚ ا٘س خٟبٖ ٞبی وٕپب٘ی پِٛسبظتطیٗ ٚ تطیٗ لسضتٕٙس خعء سبظی فیّٓ

 حتی ٚ ٞستٙس ز٘یب ٞبی اُپٙیًٙ تطیٗ پطثیٙٙسٜ وٗ ٚ اسىبض ٔطاسٓ

 ایٗ اظ ٔب ضسس . أب ٕ٘ی پبیطبٖ ٌطز ثٝ ٞٓ ٌٌُٛ ٚ پُا ٞبی وٙفطا٘س

 ٔب ظ٘سٌی اظ اٍ٘بض سبظ خطیبٖ ٔسیط ایٗ ٚ اٍ٘بض ایٓ ٔب٘سٜ ثبظ ضاٜ ٌطز

 ز٘یب یه ثب وٝ تّٛیعیٖٛ ٞبی فیّٓ حس تب ضا سیٕٙب ٚ فیّٓ ٚ ضسٜ حصف

 ایٗ اظ ٚ ایٓ زازٜ زٞس،٘عَٚ ٔی ذٛضزٔبٖ ثٝ ٚاچطخ ٚ چطخ ٚ سب٘سٛض

 وٙیٓ... ضطٚؼ ثبیس .ایٓ ٔب٘سٜ زٚض وُ ثٝ ٌطزٚ٘ٝ

 وٝ ثبضس زاضیٓ؛آٍ٘ٛ٘ٝ زٚست وٝ ز٘یبیی سبذتٗ

 وطزٜ ٚسٛسٝ ضا ا٘سبٖ ذٛاٞس،ٕٞیطٝ ٔی زِٕبٖ

 آٖ ثط طجیؿی لٛا٘یٗ وٝ ز٘یبیی اظ وٙس،فطاض ٔی ٚ

 آٖ ثط ٔب لٛا٘یٗ وٝ ز٘یبیی سبذتٗ ٚ وٙس ٔی حىٓ

 ثٝ سفط (.star war series)وٙس ٔی حىٓ

 the good,the bad)ٌٚصضتٝ(   passengers2016)آیٙسٜ

and the ugly)ظٔبٖ زض ،سفط(intersatellar2014)ٝث، 

 حطوت ،(a ghost story)ٔىبٖ ٚ ظٔبٖ ٌطفتٗ سرطٜ

 اظ وساْ ٞیچ احتٕبال وٝ آیٙسٜ سبَ صس ز٘یبی زض

 آضظٚی ٞعاض ٚ( I,robot & wall E) ثیٙیٓ ٕ٘ی آ٘طا ٔب

 زض وٝ ز٘یبیی سبذتٗ ضٚضٗ حتی ٚ .زیٍط ٘طس٘ی

 زٚست ٔب وٝ ٞبیی حطف  ٌٚفتٗ ٞستیٓ آٖ

 ای سیبسی،اختٕبؾی زِیُ ٞط ثٝ ٚ ثٍٛییٓ زاضیٓ

 ٚ ٕٞٝ ٚ ثٍٛییٓ؛ٕٞٝ آ٘طا تٛا٘یٓ ٕ٘ی ٞست وٝ

 ٔٛج سیٕٙب زض ٘طسس ٔب شٞٗ ثٝ ضبیس آ٘چٝ ٞط

 زیٛا٘ٝ ٞبی فیّٓ زیٛا٘ٝ ٞبی وبضٌطزاٖ .ظ٘ٙس ٔی

 خٟبٖ سطاسط زض زیٛا٘ٝ ٞعاضاٖ ٚ سبظ٘س ٔی ٚاض

 اظ ٚفطٚضص ٙسثیٙ ٔی ِٚؽ ثب آ٘طا ٚ ٘طیٙٙس ٔی

 ضٛز ٔی زیٛا٘ٝ آٖ ٚ ٌصضز ٔی زالض ٔیّیبضز

 .وٙٙس ٔی تحسیٙص ٕٞٝ ٚ ٘ٛیٗ سیٕٙبی پیططٚ

 ٔی فیّٓ ظ٘سٌی ٚ ضؿط ثب وبضٌطزا٘ی

  ا٘دیُ آیبت ثب ضٚح،یىی ثب سبظز،وبضٌطزا٘ی

(matrix)ٚ ٔٛضىی ی ثط٘بٔٝ زض ضه ثب یىی 

 چیع ٕٞٝ سیٕٙب زض .(The shining1980)آٔطیىب

 ٔطرصی لٛا٘یٗ ٞب،اظ فیّٓ.است ٕٔىٗ

 ز٘یبی ٚزض ٞستٙس فیّٓ چٖٛ وٙٙس ٕ٘ی پیطٚی

 ثطای اش ٕٞٝ.است ٕٔىٗ چیع ٕٞٝ ٞب فیّٓ

 ٞبیی حطف ٞب فیّٓ ٘یست،زض سطٌطٔی

 پطتبة ضا ٔب ٌبٞی وٝ است ٞبیی است،لصٝ

 یب زضز٘بن ای ا٘سیطٝ ٔیبٖ وٙس ٔی

 ٞعاض ضا ظ٘سٌی فیّٕی زیسٖ ثب ضیطیٗ،ٌبٜ

 اظ چٙبٖ ٌبٞی ٚ ثیٙیٓ ٔی اضظضٕٙس ثطاثط

 ضً٘ سیبٞی،تٕبْ وٝ ضٛیٓ ٔی ظزٜ ظ٘سٌی

 ٔبست ز٘یبی

 لطٖ ٞبی صٙؿت ثعضٌتطیٗ اظ یىی سیٕٙب

 خعء سبظی فیّٓ ٞبی وٕپب٘ی ٚ است ثیستٓ

 ٞبی وٕپب٘ی پِٛسبظتطیٗ ٚ تطیٗ لسضتٕٙس

 تطیٗ پطثیٙٙسٜ وٗ ٚ اسىبض ٔطاسٓ ٚ ا٘س خٟبٖ

 ٞبیوٙفطا٘س حتی ٚ ٞستٙس ز٘یب ٞبی اُپٙیًٙ

 40 39 .ضسسٕ٘ی پبیطبٖ ٌطز ثٝ ٞٓ ٌٌُٛ ٚ اپُ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚ اٍ٘بض ایٓ ٔب٘سٜ ثبظ ضاٜ ٌطز ایٗ اظ ٔب أب

 ٔب ظ٘سٌی اظ اٍ٘بض سبظ خطیبٖ ٔسیط ایٗ

 فیّٓ حس تب ضا سیٕٙب ٚ فیّٓ ٚ ضسٜ حصف

 ٚ سب٘سٛض ز٘یب یه ثب وٝ تّٛیعیٖٛ ٞبی

 زٞس،٘عَٚ ٔی ذٛضزٔبٖ ثٝ ٚاچطخ ٚ چطخ

 ٔب٘سٜ زٚض وُ ثٝ ٌطزٚ٘ٝ ایٗ اظ ٚ ایٓ زازٜ

 :وٙیٓ ضطٚؼ ثبیس.ایٓ

The godfather 1972 

 ٔطٟٛضتطیٗ، ثٟتطیٗ، ثب است چطٛض

 فیّٓ اٍ٘یعتطیٗ ضٍفت ٚ تطیٗ وبضیعٔبتیه

 ٔٛضز زض تٛظیح ضاستص. وٙیٓ ضطٚؼ خٟبٖ

 ٔبضِٖٛ وٝ ظٔب٘ی. است سرت پسضذٛا٘سٜ

 چه ضٚی أعبی ضٚظٌبضی وٝ ٚثطا٘س

 ثب اضظیس ٔی ثیطتط چه ٔجّغ اظ پِٟٛبیص

 لس وٛتبٜ ثبظیٍط ٔطٟٛضتطیٗ پبچیٙٛ، آَ

 ٘صف ؾىس یه زض وٝ وسی خٟبٖ،

 غٍٕیٗ زیٍطش ٘صف ٚ ذٙسز ٔی صٛضتص

 ٞٓ ثبیس، وٙٙس ٔی ثبظی فیّٓ یه زض است،

 یه لساست ثٝ ضٛز فیّٕی فیّٓ آٖ

 وساْ ٞیچ أب.سیٕٙب ز٘یبی زض أپطاطٛضی

 فیّٓ، ی لصٝ ٟٔٓ ٘یست، ٟٔٓ ٞب ایٗ اظ

 ذالصٝ آٖ زض ٔب ٕٞٝ ز٘یبی وٝ زاستب٘یست

 پسض اظ ضا ضاٞص وٝ پسطی .است ضسٜ

 ذب٘ٛازٜ ٚ خبٔؿٝ طجیؿت أب است خساوطزٜ

 ٚ ثطز ٔی زیٍط ٔسیط یه ثٝ ضا اٚ

 ٚ زٞس ٔی ُٞ پسض ضاٜ زض ضا سط٘ٛضت،اٚ

 ٞسیٝ ایٗ اٚ ٚ ثٛز پسض آ٘چٝ ضٛز ٔی اٚ

 ٚ پصیطز ٔی ثبظ آغٛش ثب ضا سط٘ٛضت

 .ذٛا٘سٜ پسض ضٛزٔی           

 لسضت حفع ٚ ٔب٘سٖ ذٛا٘سٜ پسض ثطای

 اثتسا زض اٍ٘بض ٚ وطس ٔی ٞٓ ضا ،ثطازضش

 ز٘یبی ثبضس،اظ ضسٜ سبذتٝ ٕٞیٗ ثطای

 ٔیبٖ ضٛز ٔی ضٞب ٚ ضٛز ٔی وٙسٜ ذٛزش

 ثطزٜ اضث ثٝ پسضش اظ وٝ سیبستی

 ضا اٚ ٚلسضت زضٛ ٔی تجبٜ آضظٚٞب.است

 ٕٞٝ ضفتٗ ثیٗ اظ ودب؟تب تب أب وٙس ٔی ضاظی

 زاضز؟ ٚ زاضت ٔی زٚست وٝ آ٘چٝ

Game of thrones 2011-present 

 ثٟتطیٗ ضبئٛضًٙ اظ فطاض ٚ ذٛا٘سٜ پسض ضبیس

 زاضیس زٚست اٌط أب ثبضٙس خٟبٖ ٞبی فیّٓ

 زض ٚ ضٛیس ضٞب ذٛز ز٘یبی اظ ٞب ٔبٜ ٚ ضٚظٞب

 ٚاغزٞب ید ٚ بستسی ٚ تطس سطظٔیٗ ٔیبٖ

 خٟبٖ سطیبَ تطیٗ ٔحجٛة حتٕب ثیبییس فطٚز

 وٙس ٔی پطتبة ضا ثٙطیٙیس،ضٕب تٕبضب ضاثٝ

 ٕٔىٗ غیط آٖ زض چیع ٞیچ وٝ سطظٔیٙی ٔیبٖ

 ٚ وٙس ٔی پطٚاظ آسٕب٘ص زض  ٘یست،اغزٞب

 ،غِٟٛب وٙٙس ٔی حطوت ظٔیٙص ضٚی ثط ٔطزٌبٖ

 ٚ زٞٙس ٔی تطىیُ اضتص ٞب خسس ثب ثطف زض

 ثٝ ٚ وٙٙس ؾٛض صٛضت تٛا٘ٙس ٔی ٞب ظ٘سٜ

 تصبحت سط ثط ٞٓ ثب ٚ زضثیبیٙس ضىّی ٞط

 .زاض٘س زیس٘ی ثسیبض خساِی پبزضبٞی ترت

 ٚ ٞیدبٖ اٚج ٞب خًٙ ٚ ٞب ذیب٘ت ٞب، سیبست

 ثٝ ضا سطیبَ ٞب،ایٗ ضٔع ٚ ضاظ ٚ ٞب لصٝ

 تجسیُ خٟبٖ حبظط حبَ سطیبَ تطیٗ ٔحجٛة

 آٖ ٞفتٓ فصُ اَٚ لسٕت ٚ است وطزٜ

 .است زاضتٝ آ٘الیٗ ثیٙٙسٜ ٔیّیٖٛ پب٘عزٜ

 

 

 

Breaking bad 2008-2013 

 ذٛزٔبٖ ز٘یبی ٕٞیٗ زض زاضیس زٚست اٌط أب

 ٕٞیٗ ز٘یب،ثب ایٗ زض ٚ ضطایط ایٗ زض ٚ ثٕب٘یس

 ٚ لٛا٘یٗ ٕٞیٗ ثب ٚ پّیس ٕٞیٗ ثب ٚ ٔبضیٟٙب

 زاستبٖ ای،لٟطٔبٖ اظبفٝ ؾٙصط ٞیچ ثسٖٚ

 ٔٛضز زض سطیبِی.یسثجیٙ ضا افسبضٌسیرتٝ ضٛیس

 اظ سبزٜ فطِٟٔٛبی ثب وٝ ضیٕی ٔؿّٓ یه

 صٙؿتی ضیطٝ تِٛیس ثٝ ضطٚؼ سبذتبضضیطٝ

 خٙٛثی آٔطیىبی ٔرسض ٔٛاز فطٚش وُ ٚ وٙس ٔی

 .ٌیطز ٔی زست ضازض

 ٚ لسضت ٞب،ِصت ٘فطت ٚ ٞب،ؾطك تٙبلط

 ٚایت ٚاِتط ٞبی ٔیب٘ٝ زض ضا ا٘تمبْ ٚ ذطٛ٘ت

 ٕٞیطٝ ثطای ٚ ثجیٙیس فطزا ٞبیع٘جطي ٚ زیطٚظ

 ایٗ ٔیطس وبش ای وٝ ثٕب٘یس آضظٚ ایٗ زض

 آ٘طا زٚثبضٜ تب ضس ٔی پبن اْ حبفػٝ اظ سطیبَ

 .وطزْ ٔی تدطثٝ ضا ٞب ٞیدبٖ آٖ ٚ زیسْ ٔی

Fight club 1999 

 ضیتٕی ثب فیّٓ  یه ثب ٘یٓ ٚ سبؾت یه حسٚز زض

 ٞبی صحٙٝ زض ٚ پبیبٖ زض وٝ زاضیس سطٚوبض تٙس

 ٚ سبزٜ حمیمتی ؛وٙس ٔی ضٚ ضا حمیمت آذط

 ثبٚضوٝ غیطلبثُ آ٘چٙبٖ ٚ سطیؽ، ٚ آضاْ پیچیسٜ،

 أب وٙس ًٞٙ ٚالؿی ٔؿٙبی ثٝ ٔرتبٖ است ٕٔىٗ

. است ثّس ضا وبضش فیٙچط چٖٛ وٙیس ٔی ثبٚض

 ٚ است ٔطٟٛض سیٕٙب زیٛا٘ٝ ثٝ فیٙچط زیٛیس

 ایٗ ضسٜ وٝ ٞٓ سبؾتی ثطای زاضیس زٚست اٌط

 ضا والة یتفب حتٕب وٙیس تدطثٝ ضا ضیطیٗ ز٘یبی

 ٚ زضز ٚ ا٘سبٖ ٔٛضز زض ٘ػطتبٖ ضبیس ثجیٙیس

 

 حطوت ٚ ضٚتیٗ ظ٘سٌی ٚ وبض ٚ پٛضص ٚ غبٞط

 زیٛا٘ٝ ٞٓ ضٕب ضبیس. ضس ؾٛض ٚآضٔبٟ٘بیتبٖ

 زٚست ضا زضز ز٘ساٖ زیٍط ضبیس ٚ ضسیس

 .ثؿس ثٝ ایٗ اظ ثساضیس

Avatar 2009 

 أب وٙٓ ٔؿطفی ضا تبیتب٘یه زاضتٓ زٚست

 آٖ اظ تط ٔطٟٛض ب٘یهتبیت وٙٓ ٔی احسبس

 آٚاتبض أب ثبضس ٘سیسٜ وسی وٝ ثبضس

 تبیتب٘یه وبٔطٖٚ،وبضٌطزاٖ خیٕع اظ فیّٕیست

 ٚ سیٕٙبست تبضید پطفطٚش فیّٓ پٙح خعء وٝ

 است زٚض ٔب اظ ٞب ٘سُ وٝ ز٘یبیی زض ضا ٔب

 صرطٜ آٖ زض وٝ تبظٜ ز٘یبی ایٗ.وٙس ٔی ضٞب

 ٞٓ ثب زضذتب٘ص ٚ ا٘س ٔؿّك ٞب وٜٛ ٚ ٞبی

 خیٕع ضا زاض٘س ٔٛیطٌی ٚ ذسایی بطیاضتج

 یه وٝ است سبذتٝ حمیمی آ٘چٙبٖ وبٔطٖٚ

 سٛاض ٚ آ٘دب ثٝ ضفتٗ آضظٚی اظ ٞٓ ِحػٝ

 زست تٛا٘یٓ ٕ٘ی پطٚاظ ٚ ضسٖ اغزٞب

 زیسٖ اظ ثؿس ٞب ٔبٜ ٚ ضٚظٞب ٔطٕئٙٓ .ثىطیٓ

 ٌستطش شٞٙتبٖ زض ضا فیّٓ ز٘یبی فیّٓ ایٗ

 زیسوٝ ٞٓ ضا ذٛاثص ضبیس ٚ زٞیس ٔی

 .ضیطیٙیست ذٛاة ٙبٔطٕئ

 ا٘س زیسٜ ضا ٞب فیّٓ ایٗ وٝ ٞٓ آٟ٘بیی ثطای

 ،[baby driver]ضا٘ٙسٜ ثیجی وٙٓ ٔی پیطٟٙبز

 ٚٚزی اظ [café society] سٛسبیتی وبفٝ

 إِٓٛزٚاض،وبپیتبٖ پسضٚ اظ[ julita]آِٗ،ذِٛیتب

 پیص زض ،ظ٘سٌی[capitan fantastic]فٙتستیه

 haksaw] ٞىسب ٞبی ثّٙسی ،[L’avenir]ضٚ

reidge ]ٚ ٖثجیٙٙس ضا ثیستٕی لطٖ ظ٘ب. 
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ُای اخەواػی نِؽی آقیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚ ضٛیٓ غطق ٞب فیّٓ ایٗ ٔیبٖ زض ٞطچٙس

 ثبیس ٞٓ ثبظ وٙیٓ طیٌٝ ٚ ثرٙسیٓ آٟ٘ب ثب

 وٝ ثبضٙس ذٛزٔبٖ خٙس اظ ٞبیی فیّٓ

 ٞبیی ثسٞٙس،فیّٓ ٔب ثٝ ضا ظ٘سٌی احسبس

 وٙیٓ ٕ٘ی احسبس آٟ٘ب زیسٖ ثب وٝ ٞستٙس

 ظ٘سٌی یه ثّىٝ است زاستبٖ یه ایٗ وٝ

 .ثیٙیٓ ٔی آٟ٘ب زض ضا

 ٚ است وطزٜ پیططفت ثسیبض ایطاٖ سیٕٙبی

 ٔی فطیبز سطزٔساضا٘ص اظ ثؿعی چٙس ٞط

 سیٕٙبی أب است ٔطزٜ سیٕٙب ایٗ وٝ ظ٘ٙس

 ثب.زاضز ٌفتٗ ثطای حطف خٟبٖ زض ایطاٖ

 ضب٘س اِٚیٗ ؾٙٛاٖ ثٝ ٔدیسی ٔدیس حعٛض

 حمیمی سیٕٙبی ثؿس زض ایطاٖ اسىبض،سیٕٙبی

 ضئبِیسٓ سیٕٙبیی ی ضٚیٝ یه ٚ ٌطفت لطاض

 ٔی آٖ اٚج ٘مطٝ زض وٝ ٌطفت پیص زض ضا

 فیّٓ زٚ ٚ فطٞبزی اصغط اسىبضٞبی ثٝ تٛاٖ

 .وطز اضبضٜ فطٚضٙسٜ ٚ خسایی زضذطبٖ

. زض سیٕٙبی وطز ظثب٘بٖ تٟٙب فیّٓ سبظی وٝ 

تٛا٘ستٝ ثبضس زض سطح خٟب٘ی ذٛة غبٞط 

پیطٟٙبز ضٛز ثٟٕٗ لجبزی ثٛزٜ است وٝ 

ٚ  "الوپطت ٞب پطٚاظ ٔی وٙٙس"وٙٓ حتٕب ٔی

 یص ضا ثجیٙیس؛"ظٔب٘ی ثطای ٔستی است ٞب"

زش ضا صحٙٝ ای وٝ زذتط ٔی ذٛاٞس ذٛ

آتص ثع٘س ٚ صسای زایٝ زایٝ پسطش ضا ٔی 

صحٙٝ ی ثٛسیسٖ وفص ٞبی  ضٙٛز،

ذٛاٞطی وٝ ثط ثبْ وٛٞستبٖ پطٚاظ وطزٜ 

است اظ صحٙٝ ٞبی ٔب٘سٌبض سیٕٙبی ایطاٖ ٚ 

 خٟبٖ است

وٝ فیّٓ ٘بٔٝ "٘یٜٛ ٔبً٘"ٚ صس اِجتٝ فیّٓ 

ای ثسیبض ثب ٚخٛز ضتبثعزٌی ٚ ثبظی ٞبی ثس 

اظ ططف ثبظیٍطاٖ ٔحّی،ثبظ ٞٓ چطٓ ٘ٛاظ 

 است

زض سیٕٙبی ایطاٖ ٘یع فیّٓ ٞبی ثچٝ ٞبی 

آسٕبٖ ٚ ثٝ ضً٘ ذسا اظ ٔدیس 

ضثبضٜ اِی اظ ٔدیسی؛خسایی،فطٚضٙسٜ ٚ ز

اصغط فطٞبزی؛ٌبٚ،٘بض٘دی پٛش ،سٙتٛضی ٚ 

ٞبٖٔٛ اظ زاضیٛش ٟٔطخٛیی؛اتٛثٛس ضت ٚ 

ذٛاٞطاٖ غطیت اظ ویٛٔطث پٛض احٕس؛ٌٛظٖ 

ٞب ٚ لیصط اظ ٔسؿٛز ویٕیبیی ٚ آثبض 

 ... .ویبضستٕی ضا حتٕب ثبیس زیس

 حىٕت صبِحی

 

   

 زوووووووین ؼزوووووووویویؼ

 ٞستٙس  اختٕبؾی ٞبی٘ػٕیثی اظخّٕٝ اختٕبؾی ٞبیآسیت

 ٘ػٓ ٚ یبفتٝ ضضس ایدبزضسٜ، ذبصی ٞبیزضظٔیٙٝ وٝ

 اختٕبؾی، ٘ػبْ یه زض ٞطٌبٜ. وطٙس ٔی چبِص ثٝ ضا اختٕبؾی

 پیسا تؿبضض اختٕبؾی ٞٙدبضٞبی ثب ٔطرص طٛضثٝ ضفتبضی

 ؾّٕىطز ٚ وبضایی زازٖ زست اظ یب وبٞص ٔٛخت وٝ وٙس

 پسیسٜ ایٗ ضٛز اختٕبؾی ٞبیٌطٜٚ یب ذب٘ٛازٜ فطز، ٔثجت

 ضٛز. ٔی ضٙبذتٝ اختٕبؾی ٞبیآسیت ؾٙٛاٖثٝ

 ذَز ذبظ هسبئل تٌَع توبم ثب ضْطی جبهؼِ

 ّبیضیطِ وِ است هطىالتی ٍ هسبئل اظ آوٌسُ

 ثِ تطلَی ٍ پطضًگ زیگط اثؼبز اظ ّبآى اجتوبػی

 اضتغبل، هسىي، لجیل، اظ هطىالتی. ضسسهی ًظط

 … ًطیٌی،حبضیِ سطلت، فمط، اػتیبز، آهَظش،

 ّوچٌیي. ساًضْطی ظًسگی ػوسُ هسبئل اظ غبلجبً

 ذلك ًَآٍضی، اجتوبػی، تغییطات هىبى ضْط

 اًسبًی زیگط پسیسّبی اظ ثسیبضی …ازثیبت،

 ًَظایص ًیبظهٌس ضْطی ًظبم حبؾط ػػط زض. است

 سبذتی ػٌبغط ثب فیعیىی هىبى فمط ضْط چطاوِ

 ٍ لبطغ زلیل اگطچِ(. 24:1388هحسٌی،.) ًیست

 ضا اجتوبػی ّبیآسیت وِ ًساضز جَز ٍ استسالل

 ثساًین، ضْطی جَاهغ هرتع هىبًی ًظطاظ

 اظ ثسیبضی اغلی وبًَى ضْطّب طَضهؼوَلثِ

 .اًساجتوبػی ّبیآسیت

 ّبیآسیت ًطخ تبضید طَل زض ّوچٌبى ٍلی

 زض. است ثَزُ ثبال ضْطی ًَاحی زض اجتوبػی

 ایي وبّص ًیع هؼبغط ضْطی ضیعیثطًبهِ

 

 ضْطی ّبیحَهِ ٍیژُثِ ضْطی هحیط زض ّبآسیت

 ثب ضْطی ضیعیثطًبهِ اّساف تطیيهْن اظ س،جسی

 ٍ اوجطی.) است سبلن ضْط ضٍیىطز

 ٍ ضْطًطیٌی ٍ ضْط ثب هَاجِ زض(.3:1393زضذطبى،

 سؤاالت ایي زیگط هسبئل ّط یب اجتوبػی هسبئل

 آهسى ٍجَز ثِ ػَاهل ٍ هسبئل ایي چیستی ّوچَى

 .اًسوسم وبّص ضاحل ٍ ّبآى

 زض ثبض اٍلیي مَلِه ایي: اجتوبػی ّبیآسیت تؼطیف

 آهطیىب هتحسُ ایالت ازاضی ًظبم زض پیص سبل 90

 اظجولِ اجتوبػی ّبیآسیت ّطحبلثِ. ضس هططح

 ّبی زضظهیٌِ وِ ثبضٌسهی اجتوبػی ّبیًظویثی

 ثِ ضا اجتوبػی ًظن ٍ یبفتِ ضضس ایجبزضسُ، ذبغی

 اجتوبػی، ًظبم یه زض ّطگبُ. وطٌسهی چبلص

 اجتوبػی ٌجبضّبیّ ثب هطرع طَضثِ ضفتبضی

 زازى زست اظ یب وبّص هَجت وِ وٌس پیسا تؼبضؼ

 ّبیگطٍُ یب ذبًَازُ فطز، هثجت ػولىطز ٍ وبضایی

 ّبیآسیت ػٌَاىثِ پسیسُ ایي ضَز اجتوبػی

 .زضَ هی ضٌبذتِ اجتوبػی
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هٌاطك کؽظ ًهیيظؼ   نتؾؼظًگاُی تاؼیطی تَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسههالهی اضضههبز ٍ ٌههگفطّ ٍظاضت یگفتههِ ثههِ

 اًهس  ػجهبضت  ضْطّب زض اجتوبػی هسبئل تطیي ػوسُ

 اػتیههبز، گطاًههی، ثیىههبضی، ثههبضی، ثٌههسٍ ثههی: اظ

ِ  تهَجْی  ثهی  ًباهٌی، زظزی، طالق، ثبظی، پبضتی  ثه

 ٍ اذههتالف تجؼههیؽ ٍ زظزی سههتن، ظلههن زیههي،

(. 50:1392ّوىبضاى، ٍ لطضی.)ّستٌس چٌسزستگی

 اجتوهبػی  ّبی آسیت آهسى ٍجَز ثِ ػلل هَضز زض

 .وطز اضبضُ شیل هَاضز تَاىهی ایطاى ضْطّب زض

 ػههسم ٍ سههٌتی ٌّجبضّههبی ضههسى ووطًههگ( 1

 .جسیس ضسُپصیطفتِ ٌّجبضّبی ثب آى جبیگعیٌی

 ّهبی  تئهَضی  اضائِ زض آهَظضی ًظبم ًبوبضآهسی( 2

 .وطَض جَاى جوؼیت ثِ تَجِ ثب ظًسگی جسیس

 ضُ،هبَّا ایٌتطًت، اهطٍظُ: هطجغ ّبی گطٍُ تغییط (3

 ٍ ّههبفطٌّههگ اًتطههبض زض وههِ …ّوههطاُ، تلفههي

 اذههالق ٌّههطی، اجتوههبػی،) هرتلههف ّههبیاضظش

 ثطذهی  ثهطای  ٍ زاضًهس  ثهبالیی  ثسهیبض  ًمص( …ٍ

 .ّستٌس هطجغ جَاًبى ٍیژُثِ اجتوبػی ّبیگطٍُ

 ثهیي  ظیبز فبغلِ ٍجَز هبًٌس فطٌّگی تؼبضؾبت( 4

 غیطضسوی ٍ ضسوی فطٌّگ

 ظًبى هبلی استمالل ػسم( 5

 هثههل اجتوههبػی ّههباضظش ضٍحههی ییههطاتتغ( 6

 ضْطًطیٌی ٍظًسگی هسپطستی

 :جَاى ًسل ثطای جصاة غیط ٍ ًبوبضآهس لَاًیي( 7

 ّبی آسیت وبّص زض ظًساى هجبظات هثبل ػٌَاى ثِ

ِ  ًیسهت  هؤثط تٌْب ًِ اجتوبػی  یتآسه  ثؼؿهبً  ثلىه

 .وٌسهی ایجبز جسیسی

 اًس؟وسم اجتوبػی ّبیآسیت وبّص ضاّىبضّبی

 اجتوهبػی  ّهبی  آسهیت  وهبّص  ثطای وبضضٌبسبى

ِ  اًهس  زازُ اضائِ هرتلفی ضاّىبضّبی  ثطضسهی  ثهب  وه

 وهبضثطزی  ٍ هطهتطن  ضاّىبضّهبی  تهَاى  هی ّب آى

 .ًوَز احػب ضا ّبآى

 جسیهس  ٌّجبضّهبی  ثهب  سٌتی ّبی اضظش تلفیك( 1

ِ  فىهطی  ضّجهطاى  طتَس اجتوبػی ِ  اظ جبهؼه  جوله

ِ  ضٍحبًیَى، اًسیطوٌساى،  تحلیهل  ضٌبسهبى،  جبهؼه

 .گطاى

ِ  ٍالؼیهت  ایهي  پصیطش( 2  زضغهس  70 ًعزیهه  وه

ِ  وٌٌهس  هی ظًسگی ضْطّب زض جَاًبى  هطبلجهبت  وه

 اًتظهبضت  ثبیهس  ّب گصاضی سیبست ٍ زاضًس جسیسی

   .وٌس تأهیي ضا آًبى

 ّبضهْط  زض تَضیسهتی  ٍ تفطیحی هطاوع افعایص( 3

 .ضْطًٍساى وطزى ضبز ثطای

ِ  تَجِ ثب هیهطز ّبی تطىل تطىیل( 4 ِ  ثه  سهلیم

 .جَاًبى

 ًحَُ آهَظش ثب جبهؼِ ای ضسبًِ سَاز ثطزى ثبال( 5

 زض ای ههبَّاضُ  ّبی تلَیعیَى ٍ ایٌتطًت اظ استفبزُ

 .ایتَسؼِ اّساف ثِ ًیل جْت

ِ  سوت ثِ حطوت (6  ٍ فطٌّگهی  فمهط  وٌهی  ضیطه

 

 .التػبزی

ِ  ثطضسهی  ثب ضسس هی ًظط ثِ  زض یهك زل ٍ هَضهىبفبً

 اجتوهبػی  هؼؿهالت  ههطٍض  ٍ اجتوهبع  جبضی اهَض

 ّوىهبضی  ٍ ّوفىطی ٍ وبضضٌبسبى تَسط ضْطی

 ضاستبی زض ضاحتی ثِ تَاى هی ّب آى ثب اهط هسئَلیي

 .ثطزاضت گبم جبهؼِ هطىالت ضفغ

 :هٌبثغ

 ثٌههسیاٍلَیههت ،(1388) ػلههی ضؾههب هحسههٌی، (1

 هَضزی هطبلؼِ: ایطاى زض ضْطی هسبئل ٍ ّب آسیت

 سهبل  اجتوهبػی،  ػلهَم  ًبهِ پژٍّص بى،گطگ ضْط

  

 .1388 پبییع سَم، ضوبضُ سَم،

 ّوىههههبضاى ٍ هبئههههسُ سههههیسُ لطضههههی،( 2

 ضْط زض اجتوبػی ّبی آسیت ثٌسی ،اٍلَیت(1392)

 سبل تْطاى، ضطق اًتظبهی زاًص فػلٌبهِ ٍضاهیي،

 .یه بضُضو اٍل

 ،(1393)ضهْطام  زضذطهبى،  اسهوبػیل،  اوجهطی،  (3

 زض اجتوهبػی  ّهبی  آسیت فؿبیی الگَّبی تحلیل

ِ  ضْطی ّبی هحیط ِ : ههَضزی  هطبلؼه  پهٌ   هٌطمه

 ضیههعیثطًبهههِ جغطافیههبیی ّههبیپههژٍّص تْههطاى،

 .1393 ،ثْبض1 ضوبضُ 2 زٍضُ ، ضْطی

 ضحین ضحیوی

 قوووویع ایووووْب هووووؽاظی

 ٚی آییٗ ٚ قـؼشت ظٟٛـ .1

 ٔشٟٛـ ـٚایت:٘ٛیسؽ ٔی252ص1٬ج٬اِؿٞت ٔفٚج وتبة ؼـ ٔسعٛؼی 

 آؾـ اُٞ  اسجیٕبٖ اثٗ قـاؼشت ٚی وٝ است ایٗ قـؼشت ٔٛـؼ ؼـ

 .است ثٛؼٜ ثبیدبٖ

 ـمیٝ اثٗ وتبة ؼـ ـمیٝ ٚاثٗ 322 طفطٝ  اِجّؽاٖ ـتٛش  وتبة ؼـ ثالؾـی

 وتبة ؼـ ضٕٛی یبلٛت ٚ 51ص ٌفؼیكی وتبة ؼـ ٌٚفؼیكی582ص

 ا٘ؽ؛ أب وفؼٜ ـا٘مُ آؾـثبیدبٖ ؼـ ٚی ظٟٛـ ٘یك159ص1ج اِجّؽاٖ ٔدٕع

 ٚاثٗ 540ص 1ج ٚإِّٛن االٔٓ یع تب ؼـ طجفی ٔثال ؼیٍفی ٔٛـغبٖ

 وتبة ؼـؼـ وثیف ٚاثٗ 258ص1ج اِتبـیع ـی اِىبُٔ وتبة ؼـ وثیف

 2ج غّؽٖٚ اثٗ ؼـوتبة  غّؽٖٚ اثٗ ٚ 43-42ص2ج  ٚاِٟٙبیة اِجؽایة

 ا٘ؽوٝ وفؼٜ ٘مُ وتبة اُٞ اق  قـؼشت ٔٛـؼ ؼـ  190-189ص

 غؽٔتىبـ یب ٚشبٌفؼ  ـّسطیٗ اُٞ

 اق)٘جیی  اـٔیبی شبٌفؼاٖ اق ثعضی

ُ  ثٙیی  پیبٔجفاٖ ٜ (اسیفایی  اسیت  ثیٛؼ

 تٟٕیت   ٘جیی  اـٔییبی  ثٝ عبلجت وٝ

 .ثست ٚؼٚـغ غیب٘ت
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 قـؼشت آٖ ٘تیدٝ ؼـ وٝ وفؼ ـا٘ففیٗ ٘یكٚی اـٔیب

  سٛی ثٝ ٚ شؽ ٔجتال ثفص یب پیسی ثیٕبـی ثٝ

 .ٟ٘بؼ ـاثٙیبٖ ٔدٛسی ٚؼیٗ ـتـ آؾـثبیدبٖ

ٝ  ؼـ  ٔٙبثع أب ٝ  قـؼشیت   ایٙىی  ــیت  ثّیع  سیٛی  ثی

 ثییٗ(ٌشتبسییؿ٬ٌشتبسییت٬ ثشتبسییؿ) ٚثشتبسییت

ٗ  ٚاٚ وفؼ ؼعٛت غٛیش سٛی ثٝ ـا ِٟفاست  آییی

 1ج طجییییفی٬ ٔٙییییبثع.ٔتفمٙییییؽ پییییؿیفـت ـا ٚی

  ؼیٙیییٛـی لتیجیییٝ اثییی٬ٗ 50ص ٌفؼییییكی540٬ص

ٝ  ثیفٚت  تطمیك ٬إِعبـؾ  ٟٔٙیبج ٬ 652ص عىبشی

 عجییؽاِطی تطمیییك٬ 1ج ٘بطییفی طجمییبت ٬سییفاج

 1ج اِیؿٞت  ٔیفٚج ٬ٔسیعٛؼی 145-144ص ضجیجی

 223ص

ٖ  آؾـ اق قـؼشت ــتٗ عّت ٗ  ـا ثبیدیب  ؼـ)اثییف  اثی

َ (259 ص1ج  اثیف اثٗ ٖ  لجیٛ  اق ٚی ؼعیٛت  ٘ىیفؼ

 ؼا٘ؽ ٔی ؼیٍف ٚشٟفٞبی ثبیدبٖ آؾـ ٔفؼْ سٛی

 :٘ٛیسؽ ٔی وتبثش ٕٞیٗ 59 طفطٝ اثیفؼـ اثٗ

 .است ؼاشتٝ اٚستب اسٓ ثٝ وتبثی قـؼشت

  ٘شیٗ وفؼ ؼـٔٙبظك قـؼشت آییٗ. 2

 ایییفاٖ ؼـ زٍییٖٛ قـؼشییت آییییٗ ایٙىییٝ ٔییٛـؼ ؼـ

 آٖ زٍٛ٘ٝ وفؼٞب خّٕٝ اق ٚٔفؼٔبٖ وفؼ پیؽا ـٚاج

ٝ  ثبییؽ  ـاپؿیفـتٙؽ ٜ  ثی ٗ  ـٚاج ٘طیٛ ٜ   ایی  ٕ٘یٛؼ  اشیبـ

 ؼـ طجییییفی٬ 52ص ؼیٙییییٛـی اثٛضٙیفییییٝ: ٔٙییییبثع

 

ٓ  تبـیع  ٚٔسیعٛؼی   540٬ ص 1ج ٚإِّیٛن  االٔی

 1ج خیییٛقی ٚاثیییٗ 79 ص االشیییفاؾ اِتٙجییییٝ ؼـ

 1ج اِتییبـیع ـییی ؼـاِىبٔییُ وثیییف اثیی٬ٗ 413ص

 43 ص 2 ج ٚاِٟٙبییة  اِجؽاییة  ؼـ اثییف  اث٬ٗ 259ص

 ٗ ٖ  ٚاثی   ٌٚشیتف   ـٚاج ٘طیٜٛ (190 ص2ج غّیؽٚ

 ٔییی ٚ  ؼا٘ٙییؽ ٔییی اخجییبـ ـاثییٝ قـؼشییت آییییٗ

ٝ  ـا لّٕفٚ  ٔفؼْ ٌشتبست:ٌٛیٙؽ ٗ  ثی  آٖ پیؿیفـت

 ؼـ قیییبؼی وشییتبـ اخجییبـ ایییٗ ٚثفاثییف وییفؼ ٚاؼاـ

 .ا٘ؽاغت ـاٜ ثٝ ّٕٔىتش

ٖ  تیبـیع  ٍ٘بـ٘ؽٜ ضتی وٝ طٛـی ثٝ  ٔؤِیؿ ) سیسیتب

 ضٙیفیییٝ اثیییٛ وتیییبة ؼـ ٚ 34-33ص ؼـ(ٔدٟیییَٛ

 ٚاسییفٙؽیبـ ـسییتٓ ٔیییبٖ خٙییً 25ص  ؼیٙییٛـی

ٓ  سیٛی  اق قـؼشت ؼیٗ ـا٘پؿیفـتٗ  ؼا٘یؽ  ٔیی  ـسیت

 ا٘دبٔییؽ  ٌشتبسیت  فاسفٙؽیبـپسی  شؽٖ وشتٝ ثٝ وٝ

 ـاتأیییؽ  ٔٛضیٛ   ایٗ غٛؼ شبٞٙبٔٝ ؼـ ٘یك ـفؼٚسی

 :غفٚشؽ ٔی ثف ـستٓ وٝ آ٘دب.است وفؼٜ

ٗ /  ٌشتبسیجی  تیبج  ثؽیٗ ٘بقی زٝ ٜ  ثیؽی ٗ  تیبق  آییی

 ٘جٙیؽؼ /  ثجٙیؽ  ـستٓ ؼست ثفٚ ٌٛیؽ وٝ//  ِٟفاسجی

 آٚـؼ  پبسییع یىییی //  ثّٙییؽ زییفظ ؼسییت ٔییفا

ٝ / / غبـ ـست ٌّستبٖ ی ٌٛشٝ وٝ/  اسفٙؽیبـ  ٕٞی

ٖ /  ٌشیت  ثیبؼ  ٔیب  تیٕبـ ٚ ـ٘ح ٗ  ٕٞیب  قـؼشیت  ؼیی

ٛ  وٝ ٌٛیؽ وٝ//  ٌشت ثیؽاؼ ٖ  ٞفوی ٜ  قـفٔیب /   شیب

 ...خبیٍبٜ ثٛؼ ؼٚقظ ثٝ ثپیسؽ

ٗ  ؼـ شؽٜ ؾوف ٔطبِت  طجك ثف  ٔشیػض   وتیت  ایی

 

ـ ا ثیب  اسفٙؽیبـ ٚپسف  ٌشتبست وٝ ٌفؼؼ ٔی  خجیب

 ٚغٖٛ غبن ثٝ ـا ّٕٔىتش آٖ ٘تیدٝ ؼـ وٝ  شؽیؽ

ٖ  ـا قـؼتشیتی  آییٗ  وشیؽ  ـٚاج ٔفؼٔیب٘ش  ؼـٔییب

ٓ  ؼیٗ عّی اِفعبیب ٔعفٚؾ لَٛ ؼاؼتب ٖ  ّٔیٛوٟ  ثیفآ

.  230ص1ج شٟفسیتب٘ی  ٔٙجیع  وٙیؽ  طیؽق  ٘یك قٔبٖ

 قیف وتت ٘ٛشتٝ طجك اقآٖ لجُ ایفا٘یبٖ ؼیٗ وٝ زفا

 ٛؼٜثی  ٔمیؽ   وتیت  ؼاـای ٚ پفسیت  ٚیىتب طبثئی

ٝ  ٘ییك  ویفؼ  ٔفؼٔبٖ ثفایٗ ثٙب .ا٘ؽ َ  اق  وی ٗ  لجیٛ  آییی

ٜ  غیٛؼؼاـی  قـؼشت ٗ  ثفاثیف  لطعیب  ثٛؼ٘یؽ  ویفؼ  ایی

 زفا ٌفٚیؽ٘ؽ قـؼشت  آییٗ ثٝ وٓ اخجبـوٓ ـشبـٚ

ٖ  ـشبؼ وٝ ٖ  شیبؼ  ـٜ) ٔییكا  ٚ ییبییٙی  ٚتیی  ـ٬ٜ ٔییكا

ٖ :وٛـؼسیتب٘ؽا  ِٝ یی  ٜٚ تٝ ٘ٝ ٝ  وٛـؼسیتب ٝ  سی  ـی ٘تی

ٖ  ـشیبؼ . 29٬-28ص ْ ؼٜٚٚ زیبپی ٬تی ثفایٝ  ٔییكا

 سیٙتفی  وفؼستبٖ: وفؼستبٖ ؼـ ّٚٔیت آییٗ ـٚ 

ٗ  ؼـ(29-28ص٬ 1ج٬ ؼْٚ زیبح  ثفایتی  ٔیٛـؼ  ایی

ٗ :٘ٛیسیؽ  ٔیی  زٙیٗ ایٗ  ٔیؽت  ثیفای  قـؼشیت  آییی

ٖ   ٘تٛا٘ست طٛال٘ی قٔب٘ی  ـٚ ویٛذ  ّٔتٟیبی  ؼـٔییب

  ـٚاج٬ثٛؼ٘یؽ  آ٘بٖ اق ٞٓ وفؼٞب وٝ ـٚ وٛذ ٚ٘یٕٝ

ٗ  ٔٙیبطك  ؼـ ٞٓ ٚقٔب٘ی.پیؽاوٙؽ  ؼٚـٜ ؼـ  وفؼ٘یشی

 وییٝ ٔسیییطی آییییٗ پیؽاوفؼوییٝ ـٚاج  سبسییب٘ی

 ٔیییی آٖ ؼـتجّییییػ ٞیییٓ قٔیییبٖ آٖ ـْٚ أپفاطیییٛـ

ٗ  ٔٙبطك وٝ است ؾوف ثٝ القْ.)وٛشیؽ ٝ  وفؼ٘شیی  ثی

ٖ   أپفاطیٛـی  ٔیبٖ غٛ٘یٗ خٍٟٙبی ی ٚاسطٝ  اییفا

ٜ  تطیت  اـ ثبـٞیب  آٟ٘ب ؼـثیٗ ٔؽاْ ٚـْٚ ٗ  سییطف  ایی

 .(شؽ ٔی ٔٙتمُ أپفاطٛـی آٖ ثٝ أپفاطپفی

  ٘یٛ   فٟٔی  ؼا٘یب  ٔؤِیؿ  ٚاسالْ وفؼٞب وتبة: ٔٙجع

 .176 طفطٝ

 ؼـ وٝ ؼاـؼ تأُٔ خبی ٚٞجی تٛـیك ٘ظف غبطف ثؽیٗ

 اق قیبؼی لسٕت  ٔیالؼی ٚپٙدٓ زٟبـْ  ٞبی سؽٜ

 خكیییفٜ   یعٙییی  قاٌییف  وٛٞسییتبٖ ؼییفة وفؼٞییب

 خٙییٛة  ٚوٛٞسییتبٟ٘بی  وفوییٛن شییفق٬ثٛتییب  

 . ٘ؽاشتٙؽ قـؼشتی آییٗ شفلی

ٖ  وفؼٞبی ٔؽت ایٗ ؼـ  ٘بثفایٗ   قاٌیف   وٛٞسیتب

 . ثبشٙؽ ٔب٘ؽٜ ؼٚـ آییٗ ایٗ اق تفثیش ثبیؽ

ٗ  ٘ىفؼٖ ٘فٛؾ  ٌفؼیؽ ؾوف زٙب٘ىٝ ٔیكاٖ ـشبؼ  آییی

 ٔطییُ ثییٛؼٖ وٛٞسییتب٘ی ثییٝ ثبتٛخییٝ) ـا قـؼشییت

 ؼشییٕٙبٖ ٔمبثییُ ثٟتییفؼـ ؼـییب   ٚٔسییئّٝ ق٘ییؽٌی

ٖ  ویٛذ  ٔٙیبطك   ثیشتفؼـ(  ؼـوٛٞستبٟ٘ب  ٔیی  ٘یشیٙب

 .ؼا٘ؽ

ٝ  ٘مٛشیی  ٚ ثمبییب  ٚ آثبـوٝ  زفا ٖ  طیبق  ؼـ وی  ثسیتب

 اق ٘شییبٖ  پییبٜٚ ؼـ آتشییٍبٞی ٚخییٛؼ ٚ وفٔب٘شییبٜ

 شفایط ثٝ تٛخٝ ثب) ٘شیٗ شٟف وفؼٞبی شؽٖ تسّیٓ

 ٔمبثییُ ؼـ( ؼـییبعی شییفایط ثییٛؼٖ وٕتییف ٚ طجیعییی

ـ  پسف  ٚ ٌشتبست ٚسپبٜ سفثبقاٖ ٜ  ٚ اسیفٙؽیب  ٘یٛ

 .ؼاـؼ ٚی ٘ٛاؼٌبٖ ؼیٍف ٚ ثٟٕٗ ا 
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 هوووووووؽاظی ػثوووووووواى

 

 ییٞبٔىبٖ زض سىٛ٘تٍبٞی خٛأؽ ٚ ضٟطٞب یؾٕسٜ ٔطٚظٜا

 ا٘سبٖ سٛا٘ح یب ٚ ٔرتّف طجیؿی ٔربططات ِحبظ ثٝ وٝ

 وٜٛ، ضیعش ٔب٘ٙس ثالیب ٚ سٛا٘ح ا٘ٛاؼ ٔؿطض زض سبذت

  ثیٗ ایٗ زض .ا٘سضسٜ ایدبز ،ٞستٙس ...ٚ سیُ ظِعِٝ،

 .است ٔبِی ٚ خب٘ی ٘ػط اظ ٔربططات تطیٗ ٟٔٓ اظ ظِعِٝ

 تیٛخٟی  ثی وٝ طجیعی است ٞبی پؽیؽٜ اق قِكِٝ

 غٛاٞؽ ؼ٘جبَ ثٝ ٘بپؿیفی خجفاٖ غسبـات آٖ ثٝ

ٝ  .ؼاشت  آٖ ثیف  ـا ثشیف  شیؽیؽ  ٞیبی  ٚلٛ  قِكِی

ٝ  یه تؽٚیٗ ـىف ؼـ وٝ است ؼاشتٝ  قییف  ثف٘بٔی

 ٘بشی ٞبی ٚ آسیت غطفات وبٞش ثفای ثٙبیی

ٗ  ٚیژٌیٟیبی . ؽثبش آٖ اق  وشیٛـ   سیبغت  قٔیی

ٗ  ٔػیفة  اق یىی عٙٛاٖ ثٝ ـا قِكِٝ عٛأیُ   تیفی

 .است ٕ٘ٛؼٜ ٔطفش ا٘سب٘ی ضیبت اٟ٘ؽاْ

 ٚ ٔٙیبطك  وٝ ؼٞؽ ٔی ٘شبٖ تبـیػی ٞبی ثفـسی 

ٗ  وشیٛـٔبٖ تٛسیط   اق سیعی ٝ  ایی  طجیعیی  ضبؼثی

 .است ٌفؼیؽٜ ٔبِی ٚ خب٘ی آسیجٟبی ٔتطُٕ

َ   سبقٔبٖ ٌكاـ  اسب  ثف   2003 ّٔیُ  ؼـسیب

ٖ  وشیٛـٞبی  ثیٗ ؼـ ایفاٖ وشٛـ ٔیالؼی   خٟیب

ٝ  تعیؽاؼ  ؼـ ـا ٘ػست ـتجٝ  شیؽت  ثیب  ٞیبی  قِكِی

 ثییبالتفیٗ اق یىییی ٚ ـیشییتف ٘یییٓ ٚ پییٙح ثییبالی

 

ٝ  اق پیؿیفی  آسیت ی قٔیٙٝ ؼـ ـا ٞب ـتجٝ  ٚ قِكِی

ٝ  ایٗ اثف ؼـ شؽٜ وشتٝ اـفاؼ تعؽاؼ ٝ  سیب٘ط  ؼاشیت

ٖ  وشٛـ ؼـ ٌكاـ   ٕٞیٗ اسب  ثف. است  اییفا

 طجیعییی سییٛا٘ص ثیییٗ ؼـ ـا ؼبِییت ٚخییٝ قِكِییٝ

 .ؼاـاست

ٝ  ؼٞیؽ  ٔی ٘شبٖ تبـیػی ٞب ثفـسی  ییب  ٘میب   وی

 یٝ ضبؼثی  ایٗ تٛسط وشٛـٔبٖ اق ٚسیعی ٔٙبطك

 ٔییبِی ٚ خییب٘ی ٞییبیآسیییت ٔتطٕییُ طجیعییی

 اق ایٔدٕٛعیییٝ تٟٙیییب شیییٟف. اسیییت ٌفؼییییؽٜ

ٝ  ٘یسیت   ٞیب  سبغتٕبٖ ٜ  ثّىی  ا٘سیب٘ی   ٞیبی  پؽییؽ

.  اسیت  وبِجؽی ٚ التظبؼی ـفٍٞٙی  اختٕبعی 

ٝ  شیٟف  تفتیت ثؽیٗ ٖ  ثی ٝ  عٙیٛا  اق ٞیبی  ٔدٕٛعی

ٖ  تیب  ٌفؼؼ ٔی تعفیؿ عٙبطف ٝ  ثتیٛا  ـٚشیٟبی  ثی

 تعییییٗ ٚ فشییٟ وبِجییؽ اـقیییبثی خٟییت  ٔٙبسییجی

  ٚ ـسییؽ  پیؿیفی  آسییت  وبِجیؽی  ٞیبی  شبغض

 

 ٕ٘ٛؼ اـایٝ پؿیفی آسیت  ثفای ـاٞىبـٞبیی ٘یك

ٝ  ثیب  قاٌیف   ی ٔٙطمٝ ٚ وشٛـ ؼفة. ٝ  تٛخی  ثی

 لفاـ قاٌف  ثكـي ٌسُ ی ٔطؽٚؼٜ ؼـ ایٙىٝ

 غییك  قِكِٝ ٔٙبطك تفیٗ غطف٘بن اق ٕٞٛاـٜ ؼاـؼ

ٗ  ثكـي ٚ ثٛؼٜ ٝ  تیفی ـ  ٞیبی  قِكِی  ؼـ ٘ییك  وشیٛ

ٗ  ـاستبی ُ  ٕٞیی ٜ  اتفیبق  ٌسی  غسیبـات  ٚ اـتیبؼ

 .است آٚـؼٜ ثبـ ثٝ ثسیبـی

 وٛزه ٞبی سىٛ٘تٍبٜ ایٗ اق یىی ٘یك اٚـأبٖ

 ٔػیبطفات   ٚ سٛا٘ص ا٘ٛا   ٔعفع ؼـ وٝ است

ٝ  اق ثعؽ وٝ ثعؽی غطفات ٚ قِكِٝ ٚیژٜ ثٝ  قِكِی

 ٚ ٔجٙییب ٕٞیییٗ ثییف. ؼاـؼ لییفاـ اـتٙییؽٔییی اتفییبق

ٓ  ٔسئّٝ ایٗ پی ؼـ پیشففع  ٝ  ٞسیتی  ؼـ آییب  وی

ٖ  ٚلیٛ   طٛـت  ؼاـؼ ـا القْ آٚـی تیبة  ثطیفا

 ؼـ. ثفٌفؼؼ؟ ثطفاٖ اق لجُ ی ٔفضّٝ ثٝ ایٙىٝ تب

ٝ  آٚـی تبة ٚالع  ا٘عطیبؾ  ٚ ثبقٌشیت  ٔعٙیی  ثی

 اق لجُ ی ٔفضّٝ ثٝ ثبقٌشت ثفای خبٔعٝ پؿیفی

 .  است ثطفاٖ

 ٚخییٛؼ ضییٛاؼ  ثفاثییف ؼـ تییبوٖٙٛ وییٝ ٍ٘ییبٞی

ٜ  وبٞش ٚ ای ٔمبثّٝ ٍ٘بٜ ؼاشتٝ ٜ  ای ٔػیبطف  ثیٛؼ

ْ  وٝ است ؼـضبِی ایٗ. است  آٚـی تیبة  ٔفٟیٛ

ٖ  ؼـ اسیب   ایٗ ثف. است خؽیؽی ٔفْٟٛ  سیبِیب

 .است شؽٜ قیبؼی تٛخٝ آٖ ثٝ خؽیؽ

ٜ  اتفبق ضٛاؼ  ٖ  ؼـ اـتیبؼ  ٕ٘بییبٍ٘ف  اغییف  سیبِیب

 ثالییب  ٚلیٛ   اق ثعیؽ  تیب  خٛأع ٚ اـفاؼ است ایٗ

 ثیب . ٌیف٘یؽ  ٔیی  ٘بؼیؽٜ ـا غطف اضتٕبَ ٚ ـیسه

 ٚ طجیعی ٞبی ٔػبطفٜ ا٘ٛا  ٚخٛؼ ٚ شفایط ایٗ

ٝ  ثیب  ٕٞسٙیٗ ٚ ا٘سب٘ی ٝ  تٛخی  ٚ وبِجیؽی  ٘یٛ   ثی

 ٚ ٔیؽیفیتی  اثعبؼ ٚ اختٕبعی ٚ التظبؼی شفایط

 ٚ ـییكی  ثف٘بٔٝ ؼ٘جبَ ثٝ ثبیؽ اٚـأبٖ شٟف ٟ٘بؼی

ٝ  ٚ ٔٙبسیت  ٔؽیفیت  ٚ ٞیب  فـییت ظ ویبـٌیفی  ثی

ٜ  ٞبی تٛا٘بیی ٓ  ثیبِمٛ  ٚلیٛ   ؼـطیٛـت  تیب  ثبشیی

 ا٘سیییب٘ی  تّفیییبت ثتیییٛا٘یٓ ثطیییفاٖ اضتٕیییبِی

 ضیییؽالُ ثیییٝ ـا... ٚ التظیییبؼی ٞیییبیغسیییبـت

 .ثفسب٘یٓ
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 ٚ ـٚاثییط ؼـ شییٟفٚ٘ؽاٖ سییالٔت ٕٞسٙیییٗ ٚ

 ثیف . ٌیفؼؼ  ٔیسیف  شٟفٚ٘ؽاٖ ثیٗ خب٘جٝ ؼٚ تعبُٔ

ٝ  ایٗ ی پبیٝ ـ  ٚ اسیتفاتژی  ٘یٛ   ٚؼ ٔسیئّ  ـاٞىیب

 اسیتفاتژی . 1: ؼاـؼ ٚخٛؼ سٛا٘ص ثب ٔٛاخٝ ثفای

 استفاتژی. 2(. شؽٜ شٙبغتٝ ٔشىالت) ثیٙی پیش

ٝ  ٔشیىالت ) آٚـی تبة ٝ  ثیفای (. ٘بشیٙبغت  ایٙىی

 ثبیییؽ ثبشیییٓ  ؼاشییتٝ آٚـتییبة شییٟفی ثتییٛا٘یٓ

 ٚ تٟؽیییؽات ثفاثییف ؼـ ـا شییٟفی ٞییبیتٛا٘ییبیی

 ثیف . شیٛ٘ؽ  شٙبسیبیی  ٞفوؽاْ تبثیفٌؿاـی ٘طٜٛ

 ٗ  وبِجییؽی  سیبغتی   قییف  اثعیبؼ  ثبییؽ  اسیب   ایی

ٓ  ثفـسی ـا ـفٍٞٙی ٚ اختٕبعی التظبؼی  . وٙیی

ٖ  ٚلٛ  ضیٗ ؼـ تٛا٘ٙؽ ٔی اثعبؼ ایٗ آیب وٝ  ثطیفا

 غیٛؼ  ضتیی  یب ثفٌفؼ٘ؽ ثطفاٖ اق لجُ شفایط ثٝ

 .وٙٙؽ؟ ٕٞبًٞٙ ثطفاٖ ضیٗ شفایط ثب ـا

 ٕٞییبٖ سییبغتی قیییف ثعییؽ: سییبغتی قیییف ثعییؽ. 1

 شیٟف  شیفیب٘ی  ٞیبی  سیستٓ ٚ ٞب ثٙب ٚ ٞب سبغتٕبٖ

 ضیٛاؼ    ٚ ثطفاٖ ٚلٛ  طٛـت ؼـ آیب. ٞستٙؽ

 ٚ ثٙبٞییب ٚ ٞییبسییبغتٕبٖ ثییٝ وییٝ ٞییبیی سیییتآ

ُ  ٞبی سیستٓ ُ  ضٕی ٓ  ٞفزٙیؽ ) ٚ٘می  ٞیبی  سیسیت

 اـتجبطی  ٞبی شجىٝ  (٘ؽاـؼ ٚخٛؼ ٘مّی ٚ ضُٕ

 شیٛؼ   ٔیی  ٚاـؼ تبسیسیبت  ٚ تدٟیكات ٔؽاـ  

 عٕیك  است؟یب تطُٕ لبثُ ضبِت ایٗ ؼـ اٚضب 

 عجیبـت  ثٝ یب شٛؼ؟ ٔی ٔشػض ایٙدب ؼـ ـبخعٝ

 ٚ ثٟؽاشیتی -ب٘یؼـٔی  ٞبی قیفسبغت آیب ؼیٍف 

َ  ٞیبی  خبؼٜ ٔب٘ٙؽ ضیبتی تبسیسبت ضتی یب  ا٘تمیب

 ثییب ـا غییٛؼ وییٝ ؼاـ٘ییؽ تٛا٘ییبیی وٕىییی ٘یییفٚی

ٝ  ؼٞٙیؽ؟  ٚـك ثطفا٘ی شفایط  خیبی  ایٟٙیب  ی ٕٞی

 .ؼاـ٘ؽ ـیكیثف٘بٔٝ ٚ تبُٔ

 شییبُٔ التظییبؼی آٚـیتییبة: التظییبؼی ثعییؽ. 2

 تّیؿ ٔػ ٞیبی  ثػش عّٕىفؼ ٚ تدبـت اشتؽبَ

 ٔشییىُ ثطییفاٖ؛ اق پیی  ٚ ضیییٗ ؼـ التظییبؼی

ٖ  آ٘دیب  ٔب اسبسی ٝ  شیٛؼ  ٔیی  ٕ٘بییب ْ  وی  ؼـ ٔیفؼ

 یاِٚیییٝ ٞییبیٞكیٙییٝ تییبٔیٗ ؼـ عییبؼی شییفایط

ُ  ؼـ ٚ ٔشىُ ؼزبـ ق٘ؽٌی  ضیؽٚؼی  تیب  اٖ ضی

ٖ  ثفٚق طٛـت ؼـ ٘ىفؼٜ غؽای. عبخك٘ؽ  ثطیفا

 غییٛؼ التظییبؼی ٞییبیآسیییت ثتٛا٘ٙییؽ زٍٛ٘ییٝ

 ثتٛا٘ٙییؽ طفیمییی زییٝ ثییٝ یییب ٚ وٙٙییؽ؟ ـاخجییفاٖ

ُ  ـا ثبقسیبقی  ٚ تعٕیف ٞبی ٞكیٙٝ . شیٛ٘ؽ؟  ٔتمجی

 .شٛؼ تٛخٝ ثیشتف ٔسئّٝ ایٗ ثٝ ثبیؽ وٝ

 اختٕییبعی ثعییؽ: ـفٍٞٙییی ٚ اختٕییبعی ثعییؽ. 3

 لسییٕت ٟٕٔتییفیٗ ثطییفاٖ ثفاثییف ؼـ آٚـیتییبة

ْ  ٚ ٞب ٌفٜٚ تٛا٘بیی. است ثطفاٖ  ثٟجیٛؼ  ؼـ ٔیفؼ

 اثییفاق ٚ ٔىییب٘ی تعّییك ضیی  ٚ ـٚضییی شییفایط

 ایٙدییب ؼـ ثطییفاٖ اق  پیی ٚ ضیییٗ ؼـ ٕٞییؽـؼی

ـ  تٛخٝ ٔٛـؼ ثبیؽ سٛاَ زٙؽیٗ  آییب : ٌییفؼ  لیفا

ٓ  ض  ٚ ثستٍی ٞٓ آٖ ٔب شٟفٚ٘ؽاٖ ٚ ٔفؼْ  ٞی

ٝ  وٝ ـا  ٘ٛعی ُ  ؼییف  ٕٞیشی ٜ  تٛطییؿ  لبثی  ثیٛؼ

 آٟ٘یب  ؼـ ٞٓ ثبق وّی ثطفاٖ یه ضیٗ ؼـ است 

 تعّیك  ض  ٚ ٘ٛعی ٞٓ ض  شٛؼ؟ ٔی ٔشبٞؽٜ

ٝ  خٕعیی  ؼستٝ ٞبی ثطفاٖ ؼـ آٟ٘ب ٔىب٘ی ٝ  ثی  زی

 ٕٞىییبـی ثییب تٛا٘ٙییؽٔییی آیییب اسییت؟ ـتطییٛ

 ثیبیٙؽ؟ وٙبـ شفایط ثب ٕٞؽیٍف

ٖ  ٚلیٛ   ؼـطیٛـت : فیتیٔیؽی  ثعؽ. 4  ثطیفا

 شییٟفؼاـی  ٞییب اؼاـٜ ؼِٚتییی  ٞییبیسییبقٔبٖ

 ؼـ تٛا٘ٙیؽ  ٔی وٝ ٞبیی سبقٔبٖ ٚ اضٕف ٞالَ

 پؿیفی آسیت وبٞش ثبعث ثطفاٖ ٔؽیفیت

 ٚالیع  ٔفیؽ ٚ وٙٙؽ ایفب ٘مش ثطفاٖ وٙتفَ ٚ

ٗ  ٘جٛؼ ؼِیُ ثٝ ٚالع ؼـ شٛ٘ؽ  ٚ أىب٘یبت  ایی

 ثطییفاٖ ثییب ٔمبثّییٝ ثییفای ـیییكی ثف٘بٔییٝ عییؽْ

 ثطفاٖ ؼزبـ وٝ ـسیٓٔی ٘تیدٝ ایٗ ثٝ یقٔب٘

ٝ  ثیفای  ـاٞىبـی ٌٛ٘ٝ ٞیر ٚ ایٓ شؽٜ  ٔمبثّی

 آٚـیتییبة اثعییبؼ ثییٝ ٍ٘ییبٞی اٌییف. ٘ییؽاـیٓ

 زییٝ ثییب ؼاـیییٓ وییٝ ـٟٕیییٓٔییی ثیب٘ییؽاقیٓ

 ٘یییفْ پٙدیییٝ ٚ ؼسیییت ـفاٚا٘یییی ٔشیییىالت

 .وٙیٓٔی
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 قِكِیٝ   اق ٘بشیی  تػفییت  اثعبؼ ٚ ضدٓ سفعت 

 ٌیبق   ثیفق   ٞب  ـاٜ لطع ٔب٘ٙؽ غفاثی خٙجی آثبـ

 ثیبال  ا٘سب٘ی تّفبت ٕٞفاٜ ثٝ... ٚ اـتجبطی غطٛ 

. اسیت  شؽیؽ ٞبیقِكِٝ ٞبی ٚیژٌی ٟٕٔتفیٗ اق

ٗ  ٚلیٛ   اق پی   ثطفاٖ اثعبؼ عّت ٕٞیٗ ثٝ  قٔیی

 ٘یبقٔٙییؽ ٚ یبـتییٝ ٌسییتف  سییفعت ثییٝ ِییفقٜ

َ  ٚ ٞب ـٚ  وبـٌیفی ثٝ ٖ  ٔیؽیفیت  اطیٛ  ثطیفا

ٝ  ییه  ؼـ طٛـیىٝ ثٝ .است َ  ثیفای  قِكِی  وٙتیف

   ٞبثطفاٖ تٕبٔی ؼـ وٝ ٔٛاـؼی ثف عالٜٚ ثطفاٖ

 ُ  اق ٚ ٕ٘ییٛؼٜ ـعبیییت ثبیسییتی عٕییٛٔی ثیٝ شییى

 .ثبشٙؽٔی ثطفاٖ ٔؽیفیت عٕٛٔی اطَٛ

 ویییبـٌیفیثیییٝ ثیییب ویییٝ أییییؽٚاـیٓ پبییییبٖ ؼـ 

ٓ  وبـآٔیؽ  ٚ ؼـست ٞبی سیبست ٜ  اق ثتیٛا٘ی  ا٘جیٛ

ٝ  ـٚ ٚ پٛییب  ای خبٔعٝ ٚ ثىبٞیٓ ٔشىالت ایٗ  ثی

 .  ثبشیٓ ؼاشتٝ ـشؽ

 ارشیذ  کارشناسی   دانشجوی - مرادی عثمان

محیط  مخاطرات  

 هوووووووؽین اتؽاُوووووووویوی

 

تە ُؽ خاى کٌعًی تْظ چهوِایم ؼا تاؾ کؽظ 

ّ هكت ّ ضواؼ ًگاُم ؼا گؽظاًع تا قوت 

توهکی؛ اتاق؛  پٌدؽە؛ تاؼیک؛ قیاە؛ ههکی؛

 تٌِایی؛ اًعّە؛ ظؼظ...؛ ظؼظ...؛ تٌِایی...
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ە ُؽ خاى کٌعًی تْظ چهوِایم ؼا تاؾ ت

کؽظ ّ هكت ّ ضواؼ ًگاُم ؼا گؽظاًع تا 

دؽە؛ تاؼیک؛ قیاە؛ ههکی؛ قوت پٌ

توهکی؛ اتاق؛ تٌِایی؛ اًعّە؛ ظؼظ...؛ ظؼظ...؛ 

تٌِایی...؛ ضْاتم ؼا ظؼ قؽل نکكەە 

ؼا ظؼ ظحم...؟ یا ػاظتم  یایمّتْظ؟...ؼ

 ؼا...؟ ضْظکهی هگؽ غیؽ اؾ ایي ُاقت؟!...

 قکْت... ایي ُوە قیاُی... نْظ؟!...هگؽ هی

 فکؽ کؽظ قاػت چٌع اقت؟ تاظ... قکْت...

ٌع نة گػنەە اقت؟! زەی اؾ یاظ تؽظە چ

تْظ کە اؾ کی ضْاتیعە اقت!!! تاحهەم ؼا 

کە تٌ  ظؼ قیٌە گؽفەە تْظ ؼا تؽظانت ّ 

ظقت ؼاقەم ؼا تؽظ الی هُْایم ّ آى ُا 

ؼا یە ّؼی خوغ کؽظ ناًەی چپم...ضعای 

هي ایي هي ُكەن کە ظؼ تاؼیکی آؼام 

گؽفەەام؟! ایي هي ُكەن کە ظؼ تاؼیکی 

 م؟!ضْاتیعەا

پا نع ّ پٌدؽە ؼا تاؾ کؽظ، تاظ تْظ ّ قوؽها 

کە ظؼ خووواًم پیچیوووع؛ چە ضْب...کوووال 

قؽهای ایي هاە ؼضت ُوە قؽظی ُایم ؼا اؾ 

تٌم تثؽظ...ًهكت ّ ایي قؽ توا آى قوؽ 

ّ  ؼّقەا ؼا اؾ ًظؽ گػؼاًع، ضوْاب ُوٌهویي

هًْف چهوِایهاى نعە تْظ...ایي خا ُون؛ 

ظؼ زْاحی ُویي نة ؾًی تٌِوا ًهكوەە ظؼ 

آغاؾ فصلی قؽظ؛ هثواظا قواکي ل وة توْظە 

تانع کە ایي چٌیي قوؽهای ایوي ؼّؾُوای 

قؽظی اّ لٌعیلی تؽ حسظەُایم نعە اقت؛ 

ّای هثاظا...اًعیهووە کووؽظ هووي ّ ایووي ُوووە 

تٌِایی؟! پاُایم ؼا تاال کهیع ّ ؾاًْاًم 

خوغ کؽظ، ظقت ُایم ؼا تؽ ُن لفل کؽظ  ؼا

ّ قؽ تؽ ؾاًْ گػانەە غؽق تاؼاى انکی نع 

. ایي ؼّؾُا طْفاى ًْذ نعە تْظ؛ ُوْا کون 

آّؼظ؛ ًفف ًفف تغضم ًفكِای اّ ؼا هوی 

 ضْاقت کە نثاًی اقیؽ کٌح قیٌەال
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 ؼّؾ آى اؾ هوي" توْظ گفەە... زاال ّ ْظًٌعت

 ظام چووؽا تٌووع آى" آؾاظم تووْام ظؼتٌووع کە

 توال چوؽا ؼیكواًم ؟ نع آقواى ّ ًهع

 ظیگوؽ آُوْیی تٌوع ُن ًکٌع! نع؟ پؽّاؾ

 !...نعە؟

 ؾظ کٌواؼ ؼا صْؼتم هُْای ّ کؽظ تلٌع قؽ

 ّ نوة؛ آقوواى ظل ظل تا ؼفت ًگاُم ّ

 :ؾظ حة ظیع ەک ؼا نیؽی ؼاە کِکهاى     

 ایوي هیواى!" هكوکیٌی؟ هي ُوعؼظ ُن تْ

 حیالیوی کعام پی ظؼ ّاؼ هدٌْى قەاؼە ُوە

 چوؽش ؼا فلوک ٌُْؾ قال ُوە ایي پف کە

 یوواظت نووة آى... ؼا ؼاقووەی! ؾًووی؟ هووی

 گوؽظاى ؼّی ُون تْ ًکٌع! ظیعی؟ !ُكت؟

 قویاُی.........گوؽفەن نواُع ؼا توْ! نعی؟

 گؽفەەتؽ ظؼ ؼا ها ظّی ُؽ کە نثی ُوچٌیي

 تْظ.

 ّ ًوؽم تْ کؽاى تی پٌِەی تؽ اتؽُا نة آى

 قؼعی؛ غؿل چًْاى ؼّاى ّ ًؽم تْظًٌع؛ ؼّاى

 اّ هوي؛ توي تؽ اّ ظقەاى چًْاى ؼّاى ّ ًؽم

 پوف ظؼ ؼیؿاى انک هي ّ تْظًواى اؾ هكت

 هووي ّ نووع هدكوووە اّ... هكووەی تاهووعاظُای

 ًووی... کە ُوعایەی پوؽظەی پهوت ػؽّقک

 زەوی...کٌن ًوی اّؼت...نْظ ًوی تاّؼم...ظاًن

 ّ تْظًوواى ُوە تە کە نة آى هي...ُن ٌُْؾ

 ظاظم؛ لْل ؾهاى ّ ؾهیي

 ؼّؾی کە آًووچە ُووؽ ّ ضووْظم تە ظاظم ْللوو

 ؼا طفلوی ظاظم لْل اهیعم؛  ُوە ّ تْظ آؼؾّین

 ؼّزن کە ...نع ّاؼظ ؼا امؾًعگی کە تانن هاظؼ

 ضوْظ نوکن ظؼ ؼا خٌیٌوی هي.." نع فاتر ؼا

 ایي آیع؛هیؽظ ّ ًَ تَ ظًیا هیهی ًە کە ظاؼم

 .(تچە کؽظ حیال" )...تْقت ػهك خٌیي

اتؽاُیوی هؽین  
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 قوووووووؽٍّ اضؽتوووووووی

 

 2000 ظؼ "ّؾظ هی تاظ کَ ّلەی" کەاب

 ظؼ قطي ؼاهاى اًەهاؼاى تْقط ًكطَ

 ؼقیع. چاپ تَ تِؽاى

 396: -تاحیف: قؽٍّ اضؽتی؛ چاپ اّل 

 

 2000 ظؼ "ّؾظ هوی تواظ کَ ّلەی" کەاب

 ظؼ قوطي ؼاهواى اًەهاؼاى تْقط ًكطَ

  .اقت ؼقیعٍ چاپ تَ تِؽاى

 اقون تَ ؾًی ؾًعگی هاخؽای زاضؽ، ؼهاى

 ضووْظ، آغوواؾیي فصوول ظؼ کووَ ظحؽتاقووت

 تا ّ تؽظٍ 40 ی ظَُ اّاضؽ تَ ؼا ضْاًٌعٍ

 فؽّظُوایم ّ فوؽاؾ ّ ػانوماًَ هاخؽایی

 . ...قاؾظ هی ظؼگیؽ

  50 ظَُ ظؼ کَ قیاقی ّ اخەواػی زْاظث

 ؾًووعگی ،افەووعهی اتفوواق ایووؽاى ظؼ 60 ّ

. قاؾظهی تلطی زْاظث ظقەطْل ؼا ظحؽتا

 ضْاُاًوَ اقوەمالل هثاؼؾات ّ 57 اًمالب

 نوِؽُای ظؼ طلة خعایی قیاقی ازؿاب

 ُووای نطصوویت ؾًووعگی تووؽ کؽظًهوویي

 آى ظًثوال توَ ّ گوػاؼظ هوی اثؽ ظاقەاى

 ضْظ کَ نْظ هی آغاؾ ػؽاق ّ ایؽاى خٌ 

 نوواؼیتوی ُوایقطەی ّ ُاچاحم تاػث

 . ...نْظهی یگؽیظ

 فصول ظؼ نوعٍ تْصویف زْاظث ّ اتفالات

 کَ آًچَ اؾ اقت ّالؼی تاؾتاتی کەاب قْم

 تسوت ؼا ُواهؽؾًهیي ؾًعگی ظّؼاى آى ظؼ

 هیواى ایوي ظؼ. توْظ ظاظٍ لوؽاؼ ضْظ تاثیؽ

  ظّاًوعٍ ؼیهوَ ظحؽتوا ّخوْظ ظؼ کوَ ػهمی

 ُوَ گػانەي قؽ پهت تطم اهیع ًیؽّی

 . ...نْظهی الؾًعگی ههکالت

تطووم کووْچکی اؾ ایووي ؼهوواى ؼا تووا ُوون 

 ضْاًین:هی

 ها ػهك آفەاب پاییؿی ؾیثای غؽّب آى ظؼ

 تواؾٍ کوَ گوْیی توؽظؼضهوٌعٍ تالحْیی تا

 تواظ زویي ُوواى ظؼ. کوؽظهوی طلْع ظانت

 تواؾ لعؼت تا ؼا تكەَ ًیوَ پٌدؽٍ تٌعی

  ؼّی  پٌدؽٍ حة گلعاى تا  نع تاػث ّ کؽظ

 ضْظهواى زوال توَ ظحون .ًعانوەین ؼفەي

 ؼیطووەي خلووْی ؾزوووت تووَ. قووْضتهووی

 صووْؼت تووَ. تووْظم گؽفەووَ ؼا انووکِاین

 ًگواٍ کَ هسوع ّ قسؽ حْظآانک ّ هؼصْم

 ؼا گلوْین ؼاٍ کٌٌعٍ ضفَ تغضی ،کؽظمهی

 غُوٌن توَ فکوؽی ُویچ ظیگوؽ. فهؽظهی

 ّحوی تْظم کؽظٍ ؼا تالنن ُوَ .ؼقیعًوی

 نوعٍ لثول اؾ توؽپٌواٍتوی ّ توؽچاؼٍتی

 ها ّ تْظ نعى تاؼیک زال ظؼ ُْا. تْظین

 ظؼ ؾهكوەاًی قوؽظ ّ ؾظٍ یص ظنت ّقط

  .تْظین افەاظٍ گیؽ ؼاٍ ًویَ

 

 صوعای ّ قوؽ پؽ زؽکت اهیعی ًا اّج ظؼ

 

 هٌظووؽٍ. تهووکٌع ّ نووْظ ّاژگووْى ؾهوویي

 پٌدؽٍ لاب اؾ پاییؿی ؼًگاؼً  طثیؼت

 غؽیوعى زوال ظؼ اتؽُا ؛کؽظهی ضْظًوایی

 ؼاٍ ؼظ توواؼاًی نووة یووک اًگوواؼ. تْظًوع

 ." ...تْظ

 ظقوەِای ّ صوْؼت پْقت تؽ. الی اؾ "

. تْظ پیعا ضْى تاؼیک خْیثاؼ امؾظٍ قؽها

 ّ قوسؽ ّ توْظ ًهكوەَ ؾهیي ؼّی یاقا

  .کؽظًع هی گؽیَ ُوصعا هسوع

 پیواظٍ قواػت چِواؼ ّ تْظین ضكەَ ُوَ

 اؾ .توْظ گؽفەوَ ؼا تْاًواى ّ اًؽژی  ؼّی

 ؼاٍ ًای ظیگؽ اها تْظین هاًعٍ ػمة تمیَ
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 ؼّنوي ظحون ظؼ اهیعی کْؼقْی تؽاکەْؼی

 ّاؼظ فؽػوی الی ّ گول اؾ پوؽ خاظٍ اؾ. کؽظ

 ؼا ؼاُوم خلوْی کوَ نوعهی اصولی خاظٍ

 ...گؽفەن

 قؽٍّ اضؽتی –ّؾظ ّلەی کَ تاظ هی

 کەاتفؽّنی ُؽهف -هؽیْاى، پاقاژ ػعاحت 

 ت20000ت / 27000لیوت: 

٧ 

 

 قەؼّّ ڤەؼڤێٌَ هلی ڕاًَ تە چي ًاؾێْە ّ

        یاگەپاکێەٌَ ضٌیکیێٌێ ظڵێ ّ تۆ ؾاًی...   

 زافێؿ ئەزوەظی
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