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 چنگیـز علـی اکبـر اوو  ایکینجـی دونیـا ساواشـیندا 
یـن  هنـگ-  آتـان  خمپـاره  آغیـر  اوردوسـونون  روس 

کوماندیـری بیـر موصاحیبـه ده:
برکـیش ترایخینـدمش اگو ـتش 0هش ایلیـنش جـیش شس سش
 ـهریندمششنردانشاولهو ـرم.شترمشسهشیر ـینداشوفرتشائدیب.
بیرلیکـدمش الش برجیـمش بؤیـوکش یـرشش ایکـیش منـدنش وش شنـرمش
یر ـرییردیق.شاواتـرشتحصیلیهـیشبـرششووادوقـدانش ـونراش
هم سش–شجـوشایلیـنشفئـواالششیینـداشاوادویـرشچرغیریلدیـم
. ـومقرییتشداشکـیشاحتیـرطش"شهنـگش"شدمششششیشمشـقش

ائتدیکـدنش ـونراششبیـزیشجشهـ شیـ ششیـوالش ـرلدیالا.
شسم-جـیشلشـگرینشهشم7هسشنؤمـرمشلـیششاپـیشجـیش
شتـرنششگـردانش–شینداشیئرششلهیشـرم.جشه شحیرتیمششلشـگرشایل ش
بیرلیکـدمشبر ـالییب.شبیـزدمششاوشواختـالاشوطـنشپروالیـکش
پیشـگرمش " ـرزمرنهریش ش گوجلوایدی.چونکـیش اوحـوش

نظرمی"چـوخشفعـرلشایدیلـر.
اواتـرشمکتشیشاعـالشقیهتشلرل شبیتیرمیشـدیم.اوشواختش
کیشقریداالااشگؤامشاواترشمکتشیشیرخشـیشقیهتشلرل شبیتیرنش
لرشایست شدیکلریشمکتش شایهتحرنش یزشقشولشاولونرشبیلردیلر.ش
منیهدمشبئل شبیرش رنسـیمشوااایدی.شنجرقشوطنش ئوگیسین ش
گؤامشحربیشکومیسـرالیغرشگئدیبشکؤنوللوشجشهـ شی شگؤندمش

ایله شییهـیششخواهیششائتدیم.
اسشیر ـیمشترمرمشاولهو ـدیهمنیشحربیشکومیسـرالیغرش
دعـوتشائتدیلـرشوشاوشواخـتشبیزیـمشمشـهواششسم-جـیش
لشـگرینهش ـیهرلیشقرفقرزداشبیرشچوخشاوغوالوشدؤیو لریش

اولهو دو.

17 یاشـلی بیـر گنـج اوچـون گوللـه سسی،اینسـان 	 
اؤلدورمـک، عومومییـت لـه موحاریبـه ، دهشـتلی 

گلمـه دی مـی؟
شالشتـ شجشهـ شحیرتـیشترمـرمشبر ـقرشایدی.بیـزش ـرنشئقش
تپـ شلرینیـنشیرخینلیغینـداشمؤوقعـ شتوتهو ـدوق.شلهرنالاش
هوندوالوکدمشمودافیع شخطیشیرااتهیشـدیالا.اونالاشبیزیش

یوخرایـدانشمو ـرهیدمشائدیردیلـر.
شلهرنـالاشبیزیـمشمؤوقعـ شلریهیزمشایسـت شنیلـنشششنشهشتشش
شچیردیالا.بیـرششزشبیزههیـنشمؤوقعـ شلـردمشدوادوق. ـونراش
"ترقرنروقـر"شهوجومرشکئچه شی شبر ـالدیق.شاوااداششتشـینشن ش
اولدوغونوشهشدو ـهنششتشـینشدنشقواونهرقشاوچونشهرنسیش
اصولشالادانشایستیفردمشائته شیییشاؤیرمشنهیشدیم.دؤیو  ش
ترمشحرضیرایدیم.بیزیمشجشه شدمشقواخوشحیسشاولونهوادو.

چونکـیشهرششنشاؤلومشل شاا تال ـیردیق.
بونرشگؤامشدمشاؤلومشبیزمشعردیشلشهیشـدی.عینیشزامرنداش
قرا ـیهیزاشغلشـ شقرزانهرقشترپشـیریغیشقویولهو ـدو.مندمش
دؤیـوششاوحـوشاوشقـداشیؤکسـکشایـدیششکیهبیرشایـلش ششیشش
 ـنگردمشفرصیل ش ـیزشهشاخریرشچکیله شدنشدؤیو هو ـم..

سـیزین لشـگرینیز یالنیز آذربایجانلیالردان عیبارت 	 
یدی؟

شسم-شجـیشلشـگرشهشسم س-جـیشایلـدمشش ابریجرنـداش
تشـکیلشاولونهو دو.ا ـرسشدؤیو ـچولرشش ابریجرنلیالاش
ایدی.شمهـرشدؤیـوششلـرشداوامشائتدیکجـ شهاؤلـنشوشیرااالنـرنش
عسگرلرینشیئرین شیئرلیش رکینشلردنشگنجشلرشقو ولوادو.
شاامیزداشاوسشالاشوشاوکرایینشلیالاشداشوااشایدی.گواجولرشوش
ائرمنـیشلـرشایسـ ششزشایدی.اونـالاشداشش ابریجرنشداشیر ـریرنالاش

ایدیالا.

 هانسی دؤؤیوش لرده ایشتیراک ائتمیشدینیز؟	 
دنیزیـنش "شزوو"ش شیینـداش اگو ـتش ایلیـنش هم س-جـوش
 رحیلشلریندمشهشلشگرشهوجومرشکئچدی.0هس-جوشلشگرش
ایلـ شبرابـرشترنـکشقو ـونشالایشداشبیـزمشکؤمـکشائدیـردی.
لشگرینش"شاا توو"شوالیتیندمشبیرینجیشغلش ش ی"شترقرنروق"ش
 ـهرینینششزادشاولونهر ـیشایـدی.شبـوش ـهرشیرزیچـی"ششنتونش
چئخووون"شاونرا)شثربت(شش ـهریشدی.بونرشگؤامشدمشلشـگرمشش
اوغـواالش دی.دؤیو ـلریهیزش وئریلهیـشش شدیش "ترنقـروق"ش
بر المیشـدی.اوادوموزشایـرمشلـیششلـ شدیکجـ ششاوکرایینیـنش
ائدیلیـردی. شزادش تواپرقـالاش ایسـتیقرمتیندمشکـیش جنـوبش
لشگریهیزشداهرشششسشاونراشمولدووانین"شپریتختیشکیشینشیوووش

شزادشائتدی."پروتش"چریینرشچرترنداشایس شلشگرشقیسرشمودتدمش
فـرقشلندیین شگـؤامش"شترقرنـروق"شفخریششدینرشایکـیشاوادئن)ش

داجـ (شعـالومشاولوندو.
داهـرشسشاونـراشبیـزیشلهسـترنینشپریتختـیشوا ـووانینش
حرضیرلیغـیش دؤیـوشش ادیلـر.اوااداش یرخینلیغینـرشگؤنـدمش
کئچنشدنشسشاونراششبرلینشایستیقرمتیندمشهوجومشبر الدی.
لهسـترنینشبیـرشچـوخش هرلرینیهیر ـرییششمنطقـ شلرینـیش
دو ـهنشدنششزادشائتدیکـدنشسشونـرشلهسـترنشایلـ ششلهرنیـرش

 ـهریندمشکـیش"اودئـر"شچریینـرشچرتدیـق.ش
کـی"شکو ـوین"ش ـهرینیش دمش "اودئریـن"ش ـرحیلینش
شزادشائتدیکـدمش ـونراشبؤیـوکشبرلیـنشعهلیرتـیشبر ـالدیش
.لشـگریهیزشاوااداشبؤیوکشقهرمرنلیقشگؤ تردی.مریینشس-ش

دمشبرلینیـنششلینهر ـیشایلـ شغلشـ شنـیشقئیـدشائتدیـک.

برلین دؤیوشو  یادینیزدا نئجه قالدی؟ هانسی صحنه 	 
لر هله  گؤزونوزون اؤنونده جانالنیر؟

شبرلینشدؤیو وشچوخشگرگینشکئچهیشدی.بونوشاولشکیش
دؤیـوششلـرشلـ ششموقرییسـ شائتهـکشاولهرز.برلیـنشمشمیلیونش
اهرلیسیشاوالنش هرایدی.دوزدوزهشاهرلینینشچوخوش هردنش
کؤچوبشگئتهیشدی.اوااداشچوخششدامشقرلهرمیشدی.تصواش
ائدیـنشنهنگشبیرش ـهرشدمششترنکشالادانهشتـوپشالادانششتشش
شچیلیردی."شویر ـیر"ش ـهریشبهشرشالییردی.بئل شبیرش ـرایطش
دمشبیلهیردیـنشکـیششتـششهـراادانششچیلیر.هرنسـیشپنجـرمشش

اویوغوندان)ش کرف(ههرنسـیشزیرزمـیشدن....
اینسـرنالاشهـرششددیمشداشاؤلومشلـ شاوز-شاوزمشایدیلر.برلینش
دؤیو ـلریندمشتقریشـرش0سهشمینشاینسـرنشاؤلهو ـدو.غربدمش
ایس شایددیعرشائدیردیلرشکیشگویرشبیزشبرلینشدمش00اشمینشدنش

چوخشایتکیشوئرمیشـیک.
کوچـ شنیـنشبیـرشطرفینـدنشاوشبیـریشطرفـ شکئچهـکش
مومکـونشدئییلشدی.فر یسـتشلرشبوتونشجشه شلـردنشگئریش
چکیلیب.برلینشدمشجهعشلشهیشدیلر.متفیقشلرینششقو ونش
الایششبرلینـ شگیرمشبیله شدیلر.اونالاششلهرنیـردانششخرنش"شائلشر"ش

چریینرشقداشگلهیشـدیلر.
.

برلیـنشدمشبـرشششوئریلـنشحردیثـ شلـرشهلـ شدمشیردیهـدانش
چیخهرییب.بیزیمشمینرششترنالاش)ششاشپیشچیش(شد ـت ش ـینینش
کومرندئریهیـزش"ش اکیرشحسـینشاووشایـدی.شاوشبیزیمش"شهنگ"ش
یـنشپیـرداشحیصـ ش ـیندنشیر ـیششششدنشچـوخشاوالنشاکشـرش
شدلـیشبیـرشکیشـینیشاونالایـنشکومرندیرینیـنششااضـیشلیغـیش

ایل شد ـت شی ششگؤتوامو ـدو.ششاکشرشیر ـلیشایدیهشهنگشل شش
بیرلیکـدمشایـرمشلیشگئـدمشبیلهیردی.ش

بینرنیـنش لـیش مرتشـ ش هونـدواش لرینـدمش دؤیـوشش برلیـنش
زیرزمـیش ـیندمششاکشـرشکیشـینیشیرنیهیـزداش ـرخالییردیق.
ههیشـ شدئییـردیشکـ شمنیشششاو ـرقشگؤزلـ شییر.گؤزل شییرمش
موحرایشـ شقواترا ـینهگئریشقرییدیـم.شبیـزشبـوشزیرزمیشدنش
بیزیـمش ائدیردیـکهشدؤیو ـوادوکهشلهرنشالاش مو ـرهیدمش
طرفـ ششتـشششچدیالا.اکشـرشهالکشاولدو.ههیـنشگونشبرلینش
دمششتـششکسـیلدی.شلهرنالاشتسـلیمشاولدوالا.اونـونشحیرتـیش
ایسـ شموحرایش شنینشبیته ش ـین شبیرشنئچ ش رعرتشقرلهیشش
بیتـدی.شموحرایش شدنش70شایلـدنشچوخشواختشکئچیر.برشش

وئـرمشنشحردیثـ شلـرشهلـ شدمشگؤزومـونشاؤنونـدمشدیـر..

1 ایـل 9 آی ووروشـماق،آیالر ال سـویوق سـنگر ده 	 
یاتمـاق سـیزین اوجـون چتیـن دئییـل دی می ؟

مـنشموحرایشـ شدنشششایـلشساونـرشداشششلهرنیـرشداشقوللـوقش
ائتدیم.بیزیـمشلشـکرشگوجلـوشاولدوغونرشگؤامشاونـوششلهرنیرداش
یریینـداش ایلیـنش 0ش س-جـیش  ـرخالدیالا.اوادودانهش

اولونـدومش ترخیـصش
شازومشوااایـدیشکـیشه ـرغش بیـرش نـدمش یـ شگئـدمش جشهـ ش
 ـرالمرتشائومشقرییدیم.اؤزشیئریهدمشیرتیم.دؤیو دمشیرتهرقش
دئییلـنششنالییـششیوخدوا. ـینئلیهیزیشقرایـنشاو ـتون ش
 رلیردیقهعسـگرشیولدا ـیهالشکـوامشکشکـوامشیـ ششوئریـبش

اوزانیردیـق.

غلبـه نی نئجه قئید ائتدینیـز؟ غالیب گله جه یینیزی 	 
گؤزلـه ییردینیز می؟

 ـحرش ـرعرتش0س-سسشاادمشلرینـدمششتـششکسـیلدی.
چیخدیقشیرخینلیقالاداشکیشمحل شلرمشگؤزشگزدیرمشکششکیهش
نئجـ ش ـهردیر.بیرشمئیدانـرشگلدیکشکیشبؤیوکشبیرشبینـرشواا.ش
قرپیسـینداشداششغشخرالتلـیششدامـالاشدایرنیـب.اوااداشیراالـیش
شلهرنالایشیئرلشدیرمیشدیلر.عسگرشیولدا یهالشاوااداکیش
اوتوااجـرقشالادانشبیرینـدمشایلشـدیک.ش0س-شسشدقیق شدنش
 ـونراشخسـت شخرنردانشایکـیشنفرششغشخرالتلیشجـروانشقردینش
بیزمش ـرایشگلدی.بیریششلهرنشقیزیهبیریشایسـ شچئخیرلی.
شلهـرنشقیزیشبیزمشیرخینال ـیبشنسـ شدئدی.منشبعضیش
 ـؤزلریشبر ـرشدو ـدوم.بعضیشلرینـیشایسـ شیوخ.چـونش
کیششلهرنشدیلینیشبیرشاوشقداشدمشیرخشـیشبیلهیردیم.شلهرنینش
یرنینداکـیشچئخیرلـیشقیـزشبر ـرشدو ـوادو.اوشمنـیشائولرین ش

دعـوتشائتدی.اونـالاشکر ـیبشایدیلر.مـنشاونـالاشاوچـونشش
د ـت شمیزدنشش وق شگتیردیم.چونشکیششلهرنالاشموحرایش شی ش

گـؤامشچـوخششجلیـقشچکیردیلر.
شتـششکسـدنش ـونراشبرلیـنشدمششلهرنـالاشبیـزمشقرا ـیش

داواانیردیـالا. مهریشـرنش
قئیـدشائتهـکشکیشمـنشهیتلرینشاوترغینـداشداشاولهو ـرم.
اوشزامرنشقرااوولشائیسیشایدیم.هیتلرینشاقرمتگرهینیشبیزیمش

لشکرمشترپشیرمیشدیالا.
 شمرتش شلیشزیرزمیشدی.مشمرتش شش ـرغییرشدوغروشاوترقش
الایشگزمکشاولوادو.قرالنشمرتش شلریش ـوشبر هیشـدی.

هیتلریـــنشاوترغـــیشتخهینـــرش0ا-0 شمتـــرشمربـــعش
اوالادی.اونـــونشیـــرزیشمیـــزیشدمشقرلهیشـــدی.اقرمتگرهیش
الـــ شکئچیـــرنشعســـگرشلـــرشاوترغـــیشترالییـــبشچرپهیشـــدیالا.
شلهـــرنشاوادئـــنشلـــریهشنیشـــرنشالایهششیرقالایهیزیـــنششلتینـــرش

ـــدی. ـــپ شلنهیش  
هیتلریـنشاوترغینـداشکـیشصندلـیششلهرنیرنیـنشبریراغـیش
قرلهیـششدی.شیشیرایـمشاوااداشقـرااوولشخیدمتیشچکدیک.شششش
شاامیـزداش"میخرییـلشمراقوایـجش"شدلـیشیهـودیشواادی.اوش
هیتلرینشاوترغینداشاوتواوبشدئییردیشکیهششمرنشترنریم.گؤاش

یهـودیششبرال ـیشهـرااداشاوتواوب.
 

اینرنهرزدیـقشکیهنـ شواختسـرشهیتلریـنش هیـچشواخـتش
اوترغینداشاوالایق.هیتلرششلهرنالاینشدؤ ـونج ش ینیشترمرمش

دییشهیشدی.
برلیــنشالــ شکئچیریلنــدنش ــونراشاؤلــومشدو ــرگ شلرینــدنش
ــرامش ــنشطی ــقشلریهیزی ــدوق.اوااداشمتفی ــلشاول ــ شداخی بیرین
چیلریهشلهرنیرنیشبهشرالیرنشعسگرلرشا یرش رخالنیلیردی.
فر یســتشلریــنشبوتــونشایشــغرلشائتدیکشلــریشیئرلردمشش
ــولش ــالاشا ــیرلردنشق ــرشوااایدی.اون ــوشجــواشدو ــرگ شل ب
کیهــیشایســتیفردمشائدیردیلر.کیهســ ش ســینیشچیخــرادانش
ییردیلر..بیزیــمشا ــیرلردنشچوخــوش لــ ش کیهــیشگوللــ ش
شجینــدانشاؤلهو ــدو.شلهرنالاشاونالااشقرا ــیششلچرلدیجیش
مونر ــیشتش قرا ــیش لــرمش ائدیردیلر.یهــودیش حرکتلــرش
الپشپیــسشایدی.فر یســتلرشیهــودیشلریــنش ــرچالاینیش
اولهرزیــنش قیرخیبهلــوتش ــویوندواوادوالا.اونالااش
ایشــکنج شلرینــیشوئریردیلر.اؤلــومشدو ــرگ شلرینــدمشگرزالش

اونــالایشبوغــوبشاؤلدواوادولــر.

سوری
عاصم اردبیل

فلکینشقرنلیشالیندنشبیرششتیلهیششیئرمششاندی
بیرشفالکتششنرنینشجرنش یرمش یندنش ودونشامدی

بوللوشنیسگیلش ل ش ینشچیگنین ششلدی
تریشتو وندانشدالیشقرلدی
 رایشگولشمیثیلیش راالدی
گونوشتکشبرغریشقراالدی
دادشالیندنشزاااشگلدی
گونوشگوندنشقرااشگلدی

خرنشچوپرنش یزش ئل شترپشیر ینشاؤزونه
یوادوموزاششبیرش رااشگلدی.

بیرشوفر یزشیراشالیندنشیرااشگلهزش رنرشگلدی
بیرشیرزیقشقیزشجرنشالیندنشجرنرشگلهزشجرنرشگلدی

گئچ شجکدمشالهوتشدامن ش یندنشبواایرشدامرنرشگلدی
بیرششدامسیزش وایششدلی

الیشبرغلیش
دیلیشبرغلی

 وایشکیهدیر؟ش وایشبیرشگولدوشجهنهدمشبیتیشدیرش
 وایشبیرشدامجیش وشگؤزدنششخرااقشاوزدمشایتیشدیر
 وایشیولشیولچیش ودواشایریدمشیوخ شدوزدمشایتیشدیر.
 وایشبیرشمرثی شدیرشاوخشریراقش ؤزدمشایتیشدیر

اوشکؤنوللردمشکیشایتهیشدیشازلدنشاودو
گؤزدنشدمشایتیشدیر

 وایشبیرشگؤزلریشبرغلی
اوزوشداغلی

اولوبشهرادانشهرااشبرغلی
بو الییبشدوغهرشدیراینشاوموبشالشت شیرایندا

الشاوزوبشهرشن شواایندان
قواخهرییبش هریهیزینشقیشدا
شمرنسیزشبواانیندانهشن شقرایندان

گزیرششواامشترپرشیرندیریجیشدادین شچرامشترپرشبیلهیر
چوخش ئویرشعشقینیشبر دانششترششمهرشترپرشبیلهیرش
شواشبرخششوچیشدالینجرشقرچیرششمهرشچرترشبیلهیر.

ایششدؤنوبشلیلیشدو وبشچوللرمشمجنونش وااغیندا
 یرینشالدمشتئش شداغشپراچرالییر
فرهردشاوتواموششاوترغیندا

تشن شلبشقوشنئج شگؤاشجرنشوئریشدایرشقیراغیندا
گؤزدمشحسرتشیئرینیشخو الییبهشایشهرمشدوداغیندا

واالیغینش ونشاثریششزقرلیرشایتسینشیرنرغیندا
 رنکیشبیرشکؤزدیشبواونهوششکول شواالیقشاوجرغیندا
کؤزمشایرشپیلت شکیهیشیرغشتؤک شنیبشدیرشچیراغیندا

بویششتیرشانجشبرغیندا
قوجرلیرشگنجشچرغیندا
بیرششدامسیزش وای
شدلیشالیشبرغلی
 ؤزوشداغلیش

 وایشجرنشاومهرشفلکدنهشفلکینشیوخدیشوفر ی
ن شقداشیوخدیشوفر یهشاوشقداشچوخدیشجفر ی
کؤهن شاقرص شکیهیشهرشکس شبیرشجوادیشادا یش
اوششیرقدانشدو  شنیشایستییرششیرقدانش رالنشاولسونش
اوشترالنهیششالایشایستیرشگونوشگوندنشترالنشاولسون
اوششتیلهیششالایشایستیرشهرمیدانشچوخششترنشاولسونش
اوش رتیلهیششالایشایستیرشقولشائداشکنش رترنشاولسون

فلکینشنظهیشازلدنشاولوبشاضدادین شبرغلی
قراا یزششغالاشاوالنهرز
دامش یزشداغالاشاوالنهرز
اولو وزش رغالاشاوالنهرز

گرمشکشهرشبیرشگؤزل شدانرشچیرکینشدمشیراانسین
بیریشائنسینشیئرمشگویدنشبیریشعر  شاوجرالنسین
بیریشچرلسینشالششیرقشغمشدنیزیندمهشبیریش رحیلدم

 ئوینجشایل شدایرنسین
بیریش یلتشپرالزینشبر  شچکیبشیرتسرداششنجرقهش

بیرینینشبختیشاویرنسین
بیریشقویالنسرداشنعهتشلرمشیئر یزهشبیریشدمشقرن ش

بویرنسین
شیششدامسیزش وایششدلی
 رچالایندانشدااابرغلی

نئیل شمکشایششبئل شگلهیش
چولشگولندمشگول شگلهیش

فلکینشاگریشکهرنینداشاوالنشاوخششتیالنداشدوزمشدگهیش
دیلسیزینشبرغرینیشدلهیش
اگریشقرلهیششدوزوشاگهیش

اونوشخو الاشبوشفلکشائلش راا ینش ئللرششپرا ین
بولشولشحسرتشچک شاکشگولشثهرینشیئللرششپرا ین
قیسیشچؤللردمشقویوبشلیلیشنیشمحهلشلرششپرا ین

خسرویش یرینشایل شالشال شوئر ین
فرهردینشقرمتینشاگسین

برخرااقشچرخشزمرنشنشئ شی شگلسینشکئف شدولسونش
 واوالاش ولسرداش ولسون
بیریشبرششیولسرداشیولسون
 یسقرشبیرشاولدوزشاگرشاولهر ر
اولدوزالاشایچیندمشبوشش هر

ظولهت شدولهرز
داشششترنشکولشبر یشقویهوششدا ینیشاؤزگ شی ششتهرزش

 نشیئتیشسنشهدف شاونداشفلکشمقصدمشچرتهرز
داهرشافسرن شیرااتهرز
 وایششیشبر یشباللی
زامرنینشقرنلیشغزالی

 وایشبیرشقو دوشخزانششیریش رلیشدیرشیووا یندان
الشاوزوبدواششتر یندان

جوج شدیرشحئیفشاوالش ود
گؤام شییبشاصالشششنر یندان

اوشزولئیخرشکیهیشیو فشاییینششلهیرشلیشر یندانش
بونرشقرنعشدیرشتنفسشائلیشییرشیراشهروا یندان

دادشوئرنشدادشوئریب
شمهرشخشریشیوخششداوا یندان

شغالییبش یتقریرااقشبهرمششپرامیرشدوعر یندان
اوشبیرششیین شدیشا رمشچکیبشاو تون شزنگرا

اونداشیوخشقداتشگفترا
اوزوشچیرکینشدیلیشبیهرا
گنجشوقتیندمشدیلششزااش
گؤامش نشکیهدیشخطرکرا
گؤامش نشکیهدیشخطرکرا

شـــئــعـر

آغالیین آغالییر اورمو دریاسی

علیشکو رن

گؤزلشلرشگؤزلیهشگؤلشلرشگلینی
زاتو تونشیوادونونشغهگینشدنیزی
اودشتوتوبشیرنیریهششالوالنیری
چرغیریرشایهداداش یزیننشبیزی
شغالیین!ششغالییرشاواموشدایر ی

اودشتوتوبشیرنیریشیوادو-شیووا ی
گئچهیششزامرنالادانشیردیگرایهیز
ترایخشلرشبویونجرشششدهنیشرنیشواا

طوفرنالاشبرششاگیبشاونونشاؤنوندم
شیرقدادیرشهل شمؤحکمهشاو تواا
شغالیین!ششغالییرشاواموشدایر ی

اودشتوتوبشیرنیریشیوادو-شیووا ی
گله شییرش رحیل ششیینشگهیسی
گؤزلشلرش رحیلدمشنرزیل شگزمیر
داهرشلپ شلرینشگوجوشقرلهرییب
چیلپرقششیرقالایشقومالاداشازمیر

شغالیین!ششغالییرشاواموشدایر ی
اودشتوتوبشیرنیریشیوادوشیووا ی
یرندیقجرشقیسرلیرشاوزونشات شگی
گؤزوندنشدامالییرشاودلوشدامجیالا
اومودشبوالقالایشاؤیرالایندا

قواویوبهشیئرین شدولوبششجیالا
شغالیین!ششغالییرشاواموشدایر ی

اودشتوتوبشیرنیریشیوادو-شیووا ی

تهوزونشگونشیشقهچیشالیندم
یراالیش ین ش ینشنیشرن شتوتوب
 یزالیرنشقلشیندنششخرنشقرنالای
 وزم شییبشات شگ ش ین شدمشاوتوب
شغالیین!ششغالییرشاواموشدایر ی
اودشتوتوبشیرنیریشیوادوشیووا ی
یرنراشاتگیندمشهرششخشرمشچرغی

 ینیقشپوزقونش رزاشبنزمشییرش پ ش ی

قیریقشتئلش ریرقیشخیریلالمرقدا
شیریلیرشپردمشدنهشچیخهیرشنفسی
شغالیین!ششغالییرشاواموشدایر ی
اودشتوتوبشیرنیریشیوادوشیووا ی
دوزالخشالاششچیبشالاششغیزالاینی
اونونشواالیغینیشاوتهرقدادیالا

 رنکیشبیرشج شویزیینشایچینشیئییرلر
قربیغینشاوزاقرششتهرقدادیالا

شغالیین!ششغالییرشاواموشدایر ی
اودشتوتوبشیرنیریشیوادو-شیووا ی
اؤیرالاداششگؤاواشدیلکشیئلکهی
شبیرشبشکشمیثرلیشیرتیبشقوینوندا
دالغرالاییرشقرلیرش ین ش یشاو ت 
اونونداشقولالایشبشکشبوینوندا
شغالیینششغالییرشاواموشدایر ی
اودشتوتوبشیرنیریشیوادوشیووا ی

قرلینشدامراالایشچوخشاینج شل ش یب
برااندوزهشنرزلوچریهش یهین

قواویوب
زاین هششجیشچریش والایششخهیر

 و وزلوقونشاودیشجرنینشبواویوب
شغالیین!ششغالییرشاواموشدایر ی

اودشتوتوبشیرنیریشیوادو-شیووا ی
شداالاش وکوتداشهرشگئج شگوندوز

دوانرالاینشیولونشگؤزل شمکدمشدیر
اوادکشلرینهشقرزینش س-شصدا یشیوخ
شوچیالاهش سشلریشدینل شمکدمشدی.
شغالیین!ششغالییرشاواموشدایر ی

اودشتوتوبشیرنیریشیوادو-شیووا ی
شیریلیقش ئونشلرهشالشلریشقرنلی
یراالیش ین ش ینشیرخیبشیرایشالا
قوجرمرنشدایرمیزشایکیشبؤلونوب
 رغشقولونش ولوندانشداششییریشالا

شـــئــعـر

وطن ایله من
کریم گل اندام

وطنشایل شمنشبیرشدو ترقداییق
وطنشیراالیشهشیواقونشهشیوخودا

منشقولوشبرغلیهشگرگین
شوشییقشش!ش/شوطنشایل شمنشبیرشدو ترقداییق!
دوانرالاشکؤچهوشهشجویوالرشقرچهیشه

فیالمینقوالاشبیزدنشیرنششچهیشه
جرنشاو ت شوطن!ش/شاگنیندمششکفنش!ش/شدوزالقشایچیندمه
بؤیروشاو ت شقرییق!!ش/شوطنشایل شمنشهشبیرشدو ترقداییق!!
سسشش اهشچرلسرقداشظفزش/ششنرشدیلیهیزشچیچکلنس شدمشه

شازیالایهیزشگئرچکلنس شدمشه
دوغدوشفیتن شلرشوشهشن شلرشهشن شلرش!!

بوغدوبیزیشش رشهش/شاولهردیقش رییق!
وطنشایل شمنشهشبیرشدو ترقداییقش!
چرغیرشدئه شکیهشدیلیمشبرغلیدیرش!
شچرشبیله شامهشالیمشبرغلیدیر!
منش ن شبرغلیشیراالیشوطنش!

قرچهراامهبرخهرششهشیولومشبرغلیدیرش!ش
ایللرشیرایندانششاالیشوطنش!ش/شبیرش-بیرمشبنزاهشبیرشبیرمشترییق!

وطنشایل شمنششبیرشدو ترقداییق!
وطنشیراالیشهشیواقونشهشیوخوداه
منشهشقولوشبرغلیشهشگرگینششوش

شییقش!ش/شوطنشایل شمنشهشبیرشدو ترقداییق!!

»افزایش سـه برابری عوارض خروج از کشـور، تنبیه 
و جریمـه مردمـی اسـت که قصد سـفر به خارج از کشـور 
را دارنـد. هیچ وقـت منافعـی که از جیب مـردم تامین و یا 
بـه آنهـا تحمیـل شـده باشـد را نمی خواهیـم و ایـن کار را 

انصـاف نمی دانیم.«
دولتشداشالیح شبودج ش ـرلش7 شک شاوزشیکشـنش ش) س 
ش ا(شبـ شمجلـسشتقدیـمشکردهشافزایشش ـ شبرابـریشعوااضش
خـروجشازشکشـواشااشپیشـنهردشداد.شبـرشایـنشا ـرسشهـرشنفـرش
داش ـفرشنخسـتش0سسشهـزااشتومـرنشبریـدشعـوااضشخروجش
پرداخـتشکنـدهشایـنشمشلـغشداش ـفرشدومشحـدودش0ششداصـدش
افزایـششمیشیربـدش)0ههشهـزااشتومـرن(شوشبـرایش ـفرهریش
 ـومشوشبیشـترشبـرش00سشداصـدشافزایـشهشبـ ش0ممشهـزااش
تومـرنشمیشا ـد.شقرااشا ـتش0مشهـزااشتومرنشازشمشلغشتعیینش
 ـدمشبـرایشعـوااضشخـروجهشبـ شتو ـع شزیر ـرختشهرشوش
تر یسرتشگرد گریشوشحهریتشازشبخششمیراثشفرهنگیش

وشصنریـعشد ـتیشاختصـرصشیربد.
ـشاییسش ـرزمرنشمیراثشفرهنگیهش علیشاصغرشمونسـرنش
صنریـعشد ـتیشوشگرد ـگریشنیـزشگفت شک شبـرایش ـرلش7 هش
حـدودش0شسشمیلیـرادشتومـرنشاعتشـرااتشعـوااضشبـ شایـنش
 ـرزمرنشتعلـقشخواهدشگرفـتشک شبخشـیشازشداشمدشحرصلش
ازششنشصـرفشحهریـتششازشتواهـریشواودیشخواهـدش ـد.

گرد ـگریهشتعرملشفرهنگشهر ـتهشیعنیششمدشوش ـد؛ش
امـرشبـرشتصهیهیشک شبـرایشعـوااضشخـروجشگرفت شاندهشیعنیش

قـرااشا ـتشاینشتعرمـلشب شهمشزدمش ـود
امــرشابراهیــمشپوافــرجهشاییــسشجرمعــ شتواگردانــرنشایرانش
بــ شنهریندگیشازشتشــکلیشکــ شداشزمین شتواهــریشواودیشفعرلش

ا ــتهشبــرشایــنشبخــششازشالیحــ شپیشــنهردیشمخرلفــتشکردش
وشبــ شایســنرشگفــت:شنهیشدانــمشهــدفشازشافزایــشش ــ شبرابــریش
وشتصرعــدِیشعــوااضشخــروجشازشکشــواشچــ شبــودمهشامرشبریدش
توجــ شکــردشک شبحــثشگرد ــگریهشتعرملشفرهنگشهر ــتهش
یعنــیششمــدشوش ــد؛شولــیشبــرشتصهیهــیشکــ شبــرایشعــوااضش
خــروجشگرفت شانــدهشیعنــیشقــرااشا ــتشایــنشتعرمــلشبــ شهــمش

زدمش ــود.
ــدش ــنشافتشوشم ــدشداشای ــرشمیشخواهن ــرد:شاگ ــ شک اوشاضرف
ــدهش ــرالشبشرن ــگریشااشب ــزمشگرد  ــدهشانگی ــردشکنن ــوازنشایج ت
ــدهشزیر ــرختشهرشااشتو ــع ش ــنش ــفرشااشتســهیلشکنن قوانی
ــد؟ ــرانشکنن ــردمششنشااشجش ــرشم ــدشب ــراشمیشخواهن ــدهشچ دهن
اییــسشهیــرتشمدیــرمشجرمعــ شتواگردانــرنشافــزود:شمــرش
نهیشتوانیــمشمــردمشااشازش ــفرشافتــنشمنــعشکنیــمهشیــرششنهریــیش
کــ شمســرفِرشخــراجشهســتندشااشجریهــ شوشتنشی شکنیــمهشمعنریش
افزایشــیشکــ شداشعــوااضشخــروجشازشکشــواشاتفــرقشافتــردمهش

ههیــنشمــیش ــود.
اگــرشمیشخواهنــدشداشافتشوشمــدشازشکشــواشتــوازنشایجــردش
ــفرش ــنش  ــدهشقوانی ــرالشبشرن ــگریشااشب ــزمشگرد  ــدهشانگی کنن
ــراش ــدهشچ ــع شدهن ــرختشهرشااشتو  ــدهشزیر  ــهیلشکنن ااشتس

ــد؟ ــرانشکنن ــردمششنشااشجش ــرشم ــدشب میشخواهن
ویشادامــ شداد:شبــرشایــنشمشلغــیشکــ شبــرایشعــوااضشتعیینش
کردمشانــدهشیــکشخرنــوادمشچهــراشنفــرمشفقــطشبــرایشیکش ــفرش
بریــدشحــدودشیــکشمیلیــونشتومــرنشعــوااضشخــروجشبدهــد.ش
داش ــفرشدومشایــنشاقــمشبــ شحــدودشش.سشمیلیــونشتومــرنش
ــدهش ــنشپیشــنهردشااشمطــرحشمیشکردن ــیشای ــرشوقت میشا ــد.ششی
ازشخــودش ــوالشپر ــیدندشبــرشایــنشتصهیــمشچــ شگروهــیشااش

ازش ــفرشمنــعشیــرشجریهــ شمیشکننــد؟شپوافــرجشاظهــراشکــرد:ش
قطعــرشقشــریشکــ شش ــیبشپذیرشا ــتهششنهریــیشک شیکش ــرلش
پــولشجهــعشمیشکننــدشتــرشیــکش ــفرشخراجــیشاازانشبرونــدش
ــنش ــدهشای ــ ششنهریــیشکــ شپولداان ــدشکــرد.شوگرن ضــراشخواهن
عددهــرشبرایشــرنشمهــمشنیســتهشبیشــترشازشایــنشهــمشبشــودهش
ــ ش ــرااشا ــتشب ــمشق ــنشتصهی ــرشای ــرشب ــد.ششی پرداخــتشمیشکنن

اقشــراشضعیــفشکهــکشکننــدشیــرششنهــرشااشمحــرومشکننــد؟
ویشافزود:شقطعرشمرشب شعنوانشبخشـیشک شگفت ش ـدمشقرااش
ا تشازشطریقش0شسشمیلیرادشتومرنیشاعتشراشعوااضشخروجش
حهریـتش ـویمهشبریـدشخو ـحرلشبر ـیم؛شولـیشمـرشچنیـنش
منرفعـیشااشنهیشخواهیم.شاصالش ـرزمرنشمیـراثشفرهنگیشبرش
ایـنشپـولشچـ شکراشمیشتواندشانجـرمشدهد؟ششیرشقرااشا ـتشمثلش
گذ ت شبخشیشازشاینشپولشااشب شصنریعشد تیشوشبخشیشهمش
بـ شمرمـتشمیراثشفرهنگیشاختصرصشدهـدشوشبرزشتشلیغرتش

گرد ـگریشاویشزمینشبهرند؟
شیرشبرایشتو ـع شزیر ـرختشگرد ـگریهشبریدشپوِلششنشااش
ازشمـردمشبگیریـم؟شبهتـرشنیسـتشبـ شجـریششنک شمرنـعشخروجش
مردمشازشکشـواش ـویمهشانگیزمش ـفرشافتنشااشبیشـترشکنیم؟
اوشادامــ شداد:ششیــرشبــرایششنشکــ شزیر ــرختشگرد ــگریشااش
تو ــع شدهیــمشبریــدشپــوِلششنشااشازشمــردمشبگیریــم؟شنهیشتوانیمش
اعتشــراشوشتســهیالِتششنشااشازشمحــلشدیگــریشترمیــنشکنیــم؟ش
ــردمش ــروجشم ــعشخ ــ شمرن ــریششنشک ــ شج ــتشب ــرشنیس ــرشبهت شی
ــم؟ش ــترشکنی ــنشااشبیش ــفرشافت ــزمش  ــویمهشانگی ــواش  ازشکش
ــدشکــواوشش ــ شخرطــرشتول ــ شب ــکشهفت تختشجهشــیدشااشی
تعطیــلشمیشکنیــمشوشگرد ــگرانشخراجــیشبــدونشدیــدنشیکیش
ازشمههتریــنش ــریتشهریشترایخــیهشایــرانشااشتــرکشمیشکنندهش

ــتریشااش ــگرانشبیش ــمشگرد  ــرشمیشخواهی ــنشکراه ــرشای ــرشب شی
جــذبشیــرشانگیــزمش ــفرشایجــردشکنیــم؟شچراشبــ شجــریشایجردش
محدودیــتهشزیر ــرختشهرشااشتو ــع شنهیشدهیمهشتنــوعشداش
کشــواشایجــردشنهیشکنیــمهشحهــلشوشنقلشمــرنشااش ــرمرندهیش
نهیشکنیــمهشخدمــرتشهتلشهــرشااشااتقــرءشنهیشدهیــمشکــ ش

مــردمشبیشــتریشداشکشــواش ــفرشکننــد؟
پوافــرجشادامــ شداد:ش ــرالن شدوشمیلیــونشایرانــیشبــ ش
ــرافش ــدونشتع ــتششنشااشب ــراشعل ــدهشچ ــفرشمیشکنن ــ ش  ترکی
برا ــیشنهیشکننــد؟شمــردمشبــ شترکیــ شمیشاونــدهشچــونشایــنش
کشــواشانگیــزمش ــفرشایجــردشکــردمشا ــتهشمیشتواننــدششنجــرش
داششاامــششخریــدشکننــدهشانــواعشخوااکشهــرشوشد ــرهرش
ااشمصــرفشکننــدهشداشهتلشهــریشخــوبشاقرمــتشکننــدهش
ــفرش ــمشازش  ــیشه ــندهشوقت ــت شبر  ــیشدا  ــلشااحت حهلشونق
برمــیشگردنــدشخو ــحرلندهشچــونشبــ شکشــوایشافت شانــدشکــ ش

ــ شدا ــت شا ــت. ــوعشوشبرنرم تن
اییــسشجرمعــ شتواگردانــرنشایــرانشگفــت:شُترکشهــرشداش
اوزیشکــ شعیــدشبر ــترنیشمــرشا ــتشجشــنیشبرگــزااشمیشکنندش
کــ شنهونــ شاششااشداشایــرانشنداایــم.شحــرالشمــرشبــدونشتوجــ ش
ــگریش ــع شگرد  ــرایشتو  ــتشب ــ شالزمشا  ــیشک ــ شکراهری ب
انجــرمشدهیــمهشمــردمشااشجریهــ شمیشکنیــمشکــ ش ــفرشنرونــد.ش
مــرشبــرشایــنشجریــرنشموافــقشنیســتیمشوشامیدواایــمشایــنشبخشش
ــمش ــنهردشمیشکنی ــودشوشپیش ــ هشمصــوبشنش ــ شبودج ازشالیح
اامشهــریشدیگــریشااشبــرایشتو ــع شگرد ــگریشامتحرنشکنندهش
مثــالشبــرایشیــکشدوامش0سش ــرل هشدوشداصــدشازشداشمــدشنفتش
ااشداشایــنشصنعــتشمدیریــتشکننــدهشقطعــرشنتیجــ شبهتــریش

خواهنــدشگرفــت.

شـــئــعـر
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