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بسم اهلل الرحمن الرحیم

 عرض ادب و احرتام خدمت رسوران گرامی.

 تقدیر نامه ای به رشح ذیل:

با امداد پروردگار عامل و همت تیم نرشیه امروز فعالیت های کوتاهی در زمینه ی 

 چاپ مطالبی در گرو پیرشفت فرهنگ مطالعه و زبان مادری مان شده ایم

جای دارد کوشش های معاون محرتم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی 

ایرانشهر و همچنین دانشجویان این دانشگاه و تیم نرشیه به جهت اینکه در  چاپ 

 این گام ریز فعالیت کرده اند را پاس بداریم.

پوزش بدلیل کاستی هایی که شاهد هستید اما امید هست که در آینده با همت 

خالق هستی و شام دست اندرکاران خوش تر بدرخشیم و گام های بعدی را استوار 

 تر بگذاریم.

 با احرتام فراوان 

 دانیال امیری

 منگھیں بیل ُء ھمراھاں دروت ُء درھبات 

 گوں ھاوند ِء مدت َء ُء تاکبند ِء ھمراھانی ھمت َء مرچی پہ مادری زبان َء ما 

 کسانیں جھدے دیم َء آورتگ 

چہ ایرانشھر ِء علوم پزشکی ِء دانشگاہ ِء دانشجوئی نایب َء ُء انچو ھمے دانشگاہ ِء 

 دانشجواں چہ منتواری کنیں کہ ماں اے کار َء مئے ھمراھی اِش کتگ۔

چہ نزوریانی سوب َء باید پھلی بلوٹاں بلے جھد ھمیش اِنت کہ ماں دیمرتی وھد َء 

اے نزوری کمرت ُء کمرت بہ بنت

خدای را شاکرم که به موجب توفیقاتش توانستیم قدمی هرچند کوچک برای ملت 

و زبان مادریامن برداریم ، ان شا الله این قدم های کوچک مقدمه ای برای گام های 

 بلندتر باشند ، 

الزم می دانم از معاونت محرتم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی 

 ایرانشهر تشکر ویژه ای داشته باشم که موجبات چاپ این نرشیه را فراهم آوردند .

همچنین متشکرم از دوستان عزیزم که بدون کمک های بی دریغ آنها این کار ممکن 

نبود. قبال از طرف متام تیم نرشیه  بخاطر کاستی ها و نارسایی های اولین نسخه 

 این دوماهنامه  از متام خوانندگان عزیز عذرخواهی می کنم.

 به امید رسبلندی ایران عزیز 

۹/۸/۱۳۹۹ 

 پارسا مجاهد 

 پہ الله ِء پاکیں نام َء 

شکر کنوکاں هاوند َء کہ مارا توپیک داتگ ات یک کاری هر چنت گونڈ پہ وتی راج 

ُء وتی ماتیں زبان بہ کن ایں ، ان شا الله کہ اے کسانیں کدماں بنداتے پہ مزن 

 تریں کاراں بہ بنت . 

منت واراں چہ معاونت فرهنگی دانشجویی علوم پزشکی ایرانشهر ِء دربرجاه َء کہ 

مرا باز باز مدت ُء یاری کتگ ات پہ اے ماهتاک ِء شنگ و تاالن بیگ َء ُء هنچو 

منت واراں چہ دگہ باسک ُء همراهان کہ بی آیانی مدتاں اے کار ناممکن ات .  په 

 ردی ُء کمیانی کہ پیش یاتکگ انت پیرس پهلی جست کناں چه درستیں وانندگان.

پہ امیت رس برزی مئی وتی آزیزیں ایران
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 آبریزش بینی 

رسفه 

احتقان بینی 

خلط 

 سل 

 سیاه رسفه

 قفسه صدری 

 back پشت 

 سکسکه 

 GERD ریفالکس 

 آروغ 

 تهوع 

 استفراغ 

 اسهال 

 یبوست 

 یرقان 

 هپاتیت 

 رسطان 

 بیامری آبله 

 آبله مرغان 

 رسخک 

 اُریون 

 رسخجه 

 کهیر 

 قرمزی پوست 

 زخم 

اگزما

 چرک 

 ناحیه هایپوگاسرت آناتومیک 

 ادرار 

 سوزش ادرار 

قطره قطره آمدن ادرار در بیامران 

 دیابتی و مثانه نوروژنیک 

عفونت

   لِْمپْوْشْک

  کُلَّگ/ َجکَّْگ

  پَّشانْک

  بَلْْگ

  گَنَدہ کُلَّگ

  کَرانٹیٹے

 َجبین

  ِدلبَند

  ِهکَّْگ

  گَْنَده باکار

  گارتَگ

  ِدل بَدے

  شانَگ

  البِْرْچ

  کَبْْزیّت / کَبْْز

  َزرْدو

  سیہ َزردو

َک   شومَّ

  گُرُْمپُْک

  کََٹْنگر

  ُسْهُرْک

  گُبّْو

  لَْمپَشو

  لیڑ / لیر

  لَپَّْر

  ٹَّپْ

  گَدرین

  ریْم

  ساهیّنْ

  مّسْ / پیشاپ

 پیشاپِء سوْچْک

  مّسْ ِپٹُّک

  ِریْش

  َدْپ

  پْونْْز

  َچْم

  بُْروان

  ِپنچ

  لَنُکْک

  بَند

  ُمّک / رْسوْش

  کوپَگ

  باسک 

  َدنتان

  ُزبان

  نُّک

  گُّر

  پُّپ

  ِدل/ِزرد

  ِسِگْنَدک / ِسنگدان

  رْوت / رْوتینک

  ِدلیِهْنگ

گ   سیسَّ

  َجگَر

  زَهَرگ

  کُرِّک / کُُرک

  گُِٹْگ

  ُچگدان

  ناپَگ

  پَهلوگ / پَهلیگ

دهان 

بینی  

 چشم 

ابرو 

ناخن

انگشت 

مفصل

 آرنج 

شانه

بازو 

 دندان 

زبان 

حلق 

نای 

شش / ریه 

قلب

 معده 

 روده 

پانکراس 

طحال 

کبد

کیسه صفرا 

 مثانه 

کلیه 

رحم 

ناف 

دنده 

 تعــدادی از بیــامری ها و عالئم بیامری هــا به زبان بلوچی 
لهتــے نادراهی ُء نادراهیانے نشــانے پہ بلوچے
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کرونا وایرس سال ِء 2019 َء چین ِء تہ َء پیداگ بیت. پہ همے 

واستا  اے نادراهی کوویدِء 19 گوشگ بیت. اے نادراهی 

مردیناں گیwشرت گِر ایت پچیَء کہ گوش انت که اے وایرس چہ 

یک گیرنده ئے َء بہ نامِء ACE 2 ، انسانِء پُپانی تہَء َروت ُء اے 

ACE 2 مردینانی پُپاں چہ جنینانیگَء گیشرت انت ُء یک اِلّت ئے 

 اِش انت کہ مردین گیشرت ترُّء تاب کن انت.

اے وایرس ِچّشگ ُء جکگِء ترمپانی تہَء هست انت ُء چہ اے 

 راهَء انسانَء نادراه کنت.

چہ وهدے کہ اے وایرس انسانِء بدنِء تہَء وارد بیت داں 

وهدے کہ انسان نادراه بہ بیت یک داں چهارده روچ ممکن 

 انت کہ طول بہ کش ایت. 

25 درصد چہ مردماں کہ کرونا گپتگ بدحال تر بیئنت ُء 10 

 درصد چہ اشاں نپس تنگی اِش گِر ایت.

کرونا کسانیں   ُچک آں ُء جواناں کمرت تَور اِین اِیت ُء پیر ُء 

 نادراهُء نشہ ئے آں گیشرت تور اِین اِیت.

یک هربے هست انت کہ سیگاری آں کمرت گِر ایت پہ همشکا 

کہ سیگارِء تہَء یک چیزے هست کہ  نامی نیکوتین اِنت ُء اے 

نیکوتین گیرنده ACE 2 ِء ُدژمن اِنت. بلے اے بس یک  هرب ئے 

ُء هچ گواه ئے پہ اے هربَء نیست اِنت ُء ما سک باز سیگاری 

 نادراه هوں گندیں. 

83 داں 93 درصد چہ نادراه آن تپ هست انت ُء 76 داں 82 

درصد چہ نادراه آں بس جّکگ هست انت ُء 11 داں 44 درصد 

 چہ نادراه آں ژندی ُء دست ُء پادِء درد هست اِنت. 

اے نادراهیِء واستا چہ 11 واکسنَء گیش آزمایش کنگ بیگ َء 

 انت ُهدا بہ کنت یکے چہ  اشاں مفید بہ بیت.

 انگت پہ اے نادراهیَء پّکاهیں دواهے پیداگ نہ بیتگ.

4 دواه هست انت 1. رمدسیویر 2. هیدروکسی کلروکین 3. 

 لوپناویر 4. انیرتفرون بتا. 

کہ ُچنت روچ پیش سازمان بهداشت جهانیَء ااِلم کُت کہ اے 

 چاریں دواہ پہ کروناَء بی پایده اَنت.  

همے واستا گوش انت کہ رشتریں درمان سمبال کنگ انت ُء 

 ماسکِء جنگ ُء دستِء شودگ الزم اِنت. 

اگاں کسیَء ماسک نیست انت ُء یا کہ 

ماسکِء زیرگِء تاکتی نیست انت گڑا هام 

وتی النکیگ َء دپُء پونزانی دیمَء بہ گِر 

ایت ُء جنین آدم هوں بُرکا بہ جنت ُء النکیگ ُء برکا مدام شودگ 

 بہ بنت. 

 اے نادراهی بس گوں پهریزگَء پروشگ بیت کنت.

ما لوٹ ایں کروناِء نادراهیِء بارهَء لهتے نبشتانک شنگ بہ کن 

 ایں. 

پہ هام نادراهانی کہ نادراه جاهَء بسرتی اَنت ُء یا کہ لوگانی تہَء 

چہ وتَء سمبالداری کنگَء انت. اِلت ایشے کہ لهتیں لوگانی تہَء 

چہ وتَء سمبالداری کنت ُء دکرت آیاں نادراه جاهَء بسرتی نہ کن 

انت اِش اِنت کہ یا نادراهیِء کّمو نِزور انت ُء یا کہ مولکِء مسرت 

ُء رهدربراں ُسهریں ااَلمت ااِلم کُتگ ُء نادراه جاه ء جاگا نیست 

انت  یا اِش انت کہ آ نادراه جاهَء همے وهدَء بسرتی بیتگ انت ُء 

نادراهیِء کمرت بیتگ دکرت آیانَء پہ لوگ ُء دوارَء دیم دات ُء یا اش 

انت کہ یکے وت نہ لوٹ ایت پچیَء کہ پہ زور گوشگ نہ بیئنت 

 کہ بیا بسرتی بہ بئے. پہ اشاں آموزش ُء رهشونی باز زلوری انت. 

هر مولکےِء تہَء یک بهداشتی لوگُء بنجاهے هست انت کہ 

آئےِء نام خانہ بهداشت انت. خانہ بهداشتَء یک رس مسرتے ُء 

کارزانتے هست انت کہ آئےِء نام بهورز انت. بهورز اے زِّمہَء 

بہ زیر ایت آ نادراهانی کہ نادراه جاهَء بسرتی نہ اَنت ُء لوگ ُء 

دوارانی تہَء چہ آیاں سمبالداری بیگَء اِنت اِشان آں رهشونی 

بہ کنت. هام کانونے کہ مولکِء رسمسرت ُء لیڈر گوش اَنت بهورز 

اشاں بہ گوش ایت ُء اے وڑ مہ بیت کہ لوگِء مردم پنچ یا شش 

نَپَر اَنت ُء کرونایی نادراه گوں آیاں هوار اَنت. چو مہ بیت کہ 

پهکیں لوگِء مردم گوں آئیَء یکیں لیوان ُء یکیں ایرانَء ورگ بہ 

ور انت. چو مہ بیت کہ لوگِء مردم ماسک مہ جن انت ُء وتی 

دستاں مہ شود انت. مولکِء بهورز اشان آں رهشونی ُء آموزش 

بہ دنت. مولکِء بهورزَء اگں امکاناتُء پوششی سامانی نیست 

انت پہ تِلپونی اشان آں رهشونی ُء آموزش بہ دنت. انی اے 

 رهشونی ُء آموزش چی انت.

کرونا ُء کرونا ِء نادراهانی سمبالگ
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یکے اش انت کہ نادراه یک گستاهیں ُء ِجتاهیں لوگےَء سمبالگ 

بہ بیت. انچیں لوگےَء بہ بیت کہ تاک ُء پنجره ئے بہ بیت ُء چہ 

آ تاکَء گوات بئیت ُء بہ روت ُء آ کسے کہ اشےِء اِزمتَء کنت 

وت نادراه مہ بیت. 

دومی اِش انت کہ نادراه باز ترُّءتاب مہ کنت. گیشرت وتی لوگَء 

یک جاه بہ نند ایت ُء آرام بہ کنت. نادراهِء صابون دیم شود 

آبوار چمچا درپ ُء آ دگہ چیزاں گستا ُء ِجتا بہ بنت ُء اگں دیم 

شود ُء کَنَور جاه هوار ُء مشرتک انت گڑا رند چہ نادراهِء درکپگَء 

 ضدعفونی ُء سپا کنگ بہ بنت. 

نادراه یک کوٹی ئے تہَء بہ بیت ُء ُء دراهیں مردم آئیِء گَْور ُء 

کِرَّء روگ ُء آیگ باز مہ کن انت. هام کسے کہ پہ نادراهَء ازمت 

کنگَء انت هر وهدَء ماسک بہ جنت ایں ُء هر سهت ُء دمانَء 

وتی دستاں بہ شود ایت. هام کسے کہ پہ نادراهَء ازمت کنگَء 

 انت باید انت جوانے بہ بیت ُء پیریں ُء نادراه جانے مہ بیت.

اگں نادراه ء ازمت کنوکَء دیست کہ نادراهِء پونز یا دپِء آپ یا 

کہ لِبز ُء لیتار ُء ملپ آئےِء دست ُء دیمَء رِتک انت آئے باید انت 

وتی دستاں پہ آپ ُء صابون بہ شود ایت. چو مہ کنت انت کہ 

تهنا بہ روت الکل بہ جنت پچےَء کہ الکل په کمیں آلودهیاں 

رش انت بله اگں نادراهِء دست یا بدنِء اعضا گوں ازمت کنوکِء 

دستَء بہ لگ ایت آئے توان ایت الکل بہ جنت. پدا اگں پہ آپ 

ُء صابون بہ شود ایت گِهرت انت. ازمت کنوک پیرس چہ نادراهِء 

روگَء رند ُء آئے لوگِء درکپگَء دستاں پہ آپ ُء صابون بہ شود 

ایت ُء رند چہ دستانی شودگَء دستاں گوں کاگدی دزمالَء ُهشک 

ُء پاک بہ کنت انت ُء چہ ٹوالَء پہ دستانی پاک کنگ ُء ُهشک 

کنگِء هاترَء کارمرز مہ کنت. کاگدی دزمالَء رند چہ دستانی پاک 

کنگَء انچیں جاهےَء َدور بہ دنت کہ آئےَء هچ کسے دست مہ 

 رس ایت.

نادراهیں ُء دراهیں کہ هام ازمت کنوک گوشگ بیت انت دوئیں 

ماسک بہ جن انت ماسکَء هام داب بہ جن انت کہ زانتکار 

گوش انت ای وڑا کہ ماسک دپا گوں پونز ء کامل  بپوشین ایت 

یکبار مرصفیں ماسک استعامل کن ات اگاں نه دائم وتی ماسک 

ء بشود ات ، دستکش استعامل کن ات اوں دستکشاں یک بار 

گیشرت استعامل مکن ات ، اگاں دستکش زیرگ تاکتۓ نیست 

انت ظرف شودگی دستکش استعامل کن ات اوں مدام آیاں ضد 

عفونی کن ات . لهتے مردم هست انت کہ ماسکَء نہ جن اَنت ُء 

گوش انت کہ مئے ساه در نئیت.  اے مردم کاگدی دزمال بہ زیر 

انت ُء ِچّشگ ُء جّکگِء وهدَء وتے دپُء پونز آنے بہ دار اَنت ُء 

هام دمانَء انچیں جاهےَء َدور بہ دے انت کہ کسے دسرتسی مہ 

بیت انت . یا لهتی مردم گوش ایت که ما را زر و مال په ماسک 

ء دزمال ء زیرگا نیست اشاں النکیگ ء برکه ء وتی دپ ء پونز ء 

 بپوش انت که هم اسالم رعایت کنگ بیت اوں هم بهداشت .

انچیں گریب ایں مردم هست انت کہ لوگے یک اتاق ئے گڑا 

اے لوگِء مردم وتَء چہ نادراهَء دور بہ دار انت یا اش انت کہ 

لوگِء یک کُنڈےَء چادرے بہ بند انت 

ُء نادراه هامئےِء تہَء بہ بیت انت. اے 

کار چہ هچےَء گهرت انت. هام لوگےَء کہ 

نادراه سمبالداری بیگَء انت هام لوگِء 

تهت ُء در ُء هام سامان کہ نادراهِء دست 

لگ ایت گوں یک سپا کنوکے کہ آئے 

ضدعفونی کننده گوشگ بیت انت سپا کنگ بہ بیت انت. گهرت 

اش انت کہ پیرس چہ درستاں اے سامانانی کہ نادراهِء دست لگ 

ایت ُء پدا دگرانی دست لگ ایت پہ آپ ُء صابون شودگ بہ بنت 

ُء رندَء ضدعفونی کنگ بہ بنت یا سپا کنگ بہ بنت. گهرتیں لوگِء 

سپا کنوک هام لکہ گیر یا وایتکس انت کہ گیشرت گُد ُء پُچانی 

شودگَء کارمرز بیت انت. اگں شام لوٹ اِت یک سپا کنوکے جوڑ 

بہ کن اِت یک بهرے چہ لکہ گیر ُء نُہ بهر چہ آپَء بہ زیر اِت ُء 

هوار بہ کن اِت ُء اے یک سپا کنوکے گوشگ بیت انت. 

سک باز هوں سپا کنوک مہ جن اِت اے رش نہ انت. روچے یک 

یا دو رندَء کارمرز بہ کن اِت. نادراهِء پُچاں پہ آپ ُء صابون بہ 

شود اِت ُء گوں گرمیں آپَء بہ شود اِتے. ازمت کنوک وتَء رش بہ 

 سمبال ایت .

نادراه رندَء گوں مردماں هورُءهوار بیت انت ُء سمبالداریِء وهد 

 کہ کئیت پیرسگیں پُچ ُء چولک آں وتی گْورَء مہ کنت.

نادراهِء سامان آں ٹوالُء مزواک ُء شک ُء اِسرتگ ُء آ دگہ چیز گستا 

 ُء دیرَء ایر کنگ بہ بنت.

کرونا نوک ُء انیگیں نادراهی ئے بازیں زانت ُء امِل انگتَء ما نہ 

زانیں گهرت اش انت کہ وتَء باز بہ سمبال انت. هام کسے کہ 

نادراهِء ازمتَء کنت باید انت چهارده روچ قرنطینه یا سمبالداریِء 

تہَء بہ بیت بلکیں آئے وت نادراه انت ُء یا اش انت کہ نادراهیَء 

 دگرےَء بہ دنت. 

اگں شام دیست کہ نادراهے لوگِء تہَء سمبالداریِء تہَء انت 

هال ئے هراب انت اگں شامرا وتَء گاڑی ُء ماشین هست انت 

گوں وتے ماشینَء درمانجاهَء یا کہ نادراه جاهَء بہ رسین ایت ئے 

ماشینِء تہَء ماسک بہ جن اِت ُء گستا بہ نند اِت ُء ماشینِء کانچُء 

شیشگاں َجهل بہ کن اِت اگں ماشین شامرا نہ بیت شام گوں وتے 

مولکِء بهورزَء هم کوپگ بہ بئیت ُء نادراهَء پہ نادراه جاهَء رسین 

اِت. نادره جاهَء کہ ُشت ات لهتیں بے وسیں مردم اودا هست 

آیانی سمبالداریَء بہ کن اِت ُء اُودا نادراه جاهِء کار کنوک آں 

هوں هال بہ دے اِت ُء آزیزیں نادراهِء همراهُء هم کوپگ وتی 

 هیالداریُء سمبالداریَء بہ کن انت.

 هاوندِء گنجیں رحمتانی باهوٹ بات اِت.

دکتر دانیال رئیسی
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بلوچی لّچہ گُشی ِء دومی باریگ ِء ودی بیتگیں نام ُماّل پازل 

کہ همک اهد ِء  آ جهگیریں شهلّچہ کار زانگ بیت ، بزاں لّچہ 

گُشانی بادشاه  ، شهلّچہ کار ِء نام منیرانیں سید هاشمی َء مال 

پازل َء داتگ ، سید هاشمی َء ص کار ِء نام َء یک کتابے هم رِد ُء 

 بند داتگ 

 سید هاشمی ُماّل پازل ِء ازم ِء رس َء تْران کنان َء گْوش ایت

مال ِء چشیں کارمرد کرتگیں بلوچی بے کّچہ ُء وش بزانتیں گال 

سک باز اَنت کہ هر کس پہ دیم آیانی بزانتاں درگیتک نہ کنت 

ُء انچیں گال اَنت کہ پہ آیانی زانگ َء زبانزانتاں ، دست ماں رس 

َء اَنت ُء نشتگ اَنت ُء زرد اِش تلوس ایت ، گڑا آ مرد کَے اِنت کہ 

مال پازل َء لّچہ کارانی رسوری ، رسدار ُء بادشاه ُء شاهانی شاه 

نہ مّن ایت ، من گْوشتگ ُء انگت هم گْوشاں ُء تو هم بگْوش ُء 

رسجمیں ندکار ، لّچہ کار ، زبان زانت هم بگْوش اَنت کہ بلوچی 

زبان ِء مسرتیں لّچہ کار ُماّل پازل َء ابید دگہ کس بوت نہ کنت ُء 

ناکہ کسے آئی ِء لّچہ کاری ِء بُرزیاں وتا رسینت کنت ، پمیشکا ما 

 ُماّل َء شهلّچہ کار گْوشیں 

 من رسچاّمں جتگ سیاه ُء اسپیتیں آسکهے

 ٹّٹهی شینک ُء شپ ُء استار ماه َء چاردهے

 چارزِهے بر رس هالل کبالں ستار ُء َوسَمهے

 گلپ گالیچہ کزان َء ساک ُء بازان َء ڈهے

 گروهگاں گپت ُء گال هپت رنگمیں تاکاں بهے

 توتیاں درنگ ُء کپاں رنگ ُء نہ رسهاالں شهمے

 تو چے گْوشت کن ئے ؟

کجام بزانت بلد ترا اے رنگیں گاالنی بزانت َء دنت ُء کجام زبان 

 زانت ترا ایشانی بزانت ُء مراداں پہ الّمی گْوشت کنت 

 سید هاشمی کتاب شهلچہ کار

دنیگہ بلوچی لبزانک َء چشیں ندکار َودی 

نہ کتگ کہ آ  مال پازل َء رشگداری کت  

بہ کنت ، دنیگہ بلوچی لبزانک َء سید 

هم ودی نہ کتگ ، شهرانت َء شهزانت زانتگ ، سید َء رند پازل ِء 

 شوهاز هم همود َء رس بیتگ ، همود َء اوشتاتگ 

  ناتپاکی َء چے شامرا کَٹ ُء نپ اِنت

 ایرشتگ روچ ُء گنداں کہ امروز َء شپ انت 

 ماں همک راجاں بن جتیں آساں گپگپ انت 

 دنز ُء تامور ُء مچی ُء دیوان ُء رسپ اِنت

 دائم پہ چهوا ُء کالگاں گج ُء کپ اِنت 

 آهنیں پَلّے اچ همے کرداراں درپ اِنت

نز ِء دوسد سال ساری پازل ترا ڈاه دیگ انت ، تئی راجی تاوان 

ُء سیت ُء نپاں ترا چو آدینک َء پیش دارگ َء  انت ترا هوری ُء 

 یکجاهی ِء سکین َء دیگ َء اِنت 

 اے منی پنتاں زیر اِت ُء رش باور کن اِت 

 چہ دل َء براتاں کینگ ُء کستاں در کن اِت

 مشکلیں توجیالں کامشاں پیرس کن اِت

 مهر ُء دوستی َء نَے کہ پہ سیم ُء زر کن اِت

 بور وکاباں گوں جنگی هتیاراں گور کن اِت

 دژمنیں مرداں پد َء هام سنگ ُء رس کن اِت 

 تورو ُء َسنتاں چو کدیمی رنداں کن اِت

 ملکاں تاراج ُء شاهاں ماں گور گنداں کن اِت

 دیم َء پہ ناراست ُء نگیگیں سنداں کن اِت

هچ شک نیست پازل شهزانت ُء شهلّچہ کارے بیتگ ، اِے وڑیں 

ساچشت سداں سال گْوزگ َء پد انگت زندگ بہ بیت ، آئی َء دگہ 

کَے ودی کت کنت ، پازل َء بلوچی لّچہ گُشی َء زگریں گاالنی 

امبارے داتگ ، انچیں گالبند دیم َء آرتگ اَنت آیانی پدگیراں اِے 

دگہ لّچہ نبیس کنگ َء اَنت آیانی سان َء کس نہ رّک اتگ ، انچیں 

چهر ُء شبینانی ، گِسدگْوار ِء پازل َء بلوچی َء  داتگ آ همک وهد 

 َء لّچہ گُشانی درد َء وارت 

 پازل گش ایت

 موسمی ترهوراں امَل چو هیمہ زَدی

 آ گِسد گْواریں کهربا شنزان اَنت ْدردی

 پر متاشایے رپتگاں سیالن ء ندی

 من چراگ جاڑیں شانتگ اَنت گل بیتگ ودی

 *ُمــا پازل ِء  زند  ُء 
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 مات ُء باتی ئِے گون اِت اَنت کسب ء چارسدی 

 یک دمے ساسا کرتگ ُء وا گشتاں پدی

 اتا شاد پازل ِء رندگیری َء چش کنت ;-

 شپجتیں زند ِء گم جتیں پاساں هر کدی 

 من چراگ جاڑیں شانتگ انت گل بیتگ ودی 

گسد گوار ، موسمی ترهور ، چراگ جاڑیں ، گندیم گونگ ، توتی 

زیمل ، گرکی تل ، شدریں آهو ، موسلی ترنجیں ، وش گوشیں 

 کُمری ، کوکری شنز ، ارشپی ِء چانگ ، دُریں هتلی 

  باگانی کپودر سبزیں 

 توتی زیمر ُء وش لبزیں

 گوش گوں کهربائیں هنگ َء
 دابانی گلیں   مهرنگ َء

 پرچا نشتگ ئے دل تنگ َء
 سازئے چو گْوشوکیں چنگ َء 

 هردیں داب کنت نودی شل 

 گندیم  گونگیں گرکی  تل 

 استین ُء  پیاپیں   تْرونگل 

 دوشی شپ بزرگ ُء  پاکیں

 دّریں  هتلی  سیم ساکیں 

 ماهے ده چهار   بے باکیں

 ْدرپشوکیں سهیل جرباکیں

 آسیگوں مکن  دردانگ

 پهکیں ارشپی ِء چانگ 

 باالد اِت  کتگ  دیوانگ 

 ارمان پہ وتی چمروک َء
 نشتگ همرسانی توک َء

 بروان  ئِے کمند انت نوک َء
 گردن ئِے کونجی شدر ُء زیب ُء نار

 بارگیں بورے سنج بیت شیشار

 چو منیں مستان ئِے کتگ بے سار

 ملگزار پیداک اِنت نگار کوٹیں

 رسشم ُء امبوه ُء دیار مورتیں

 برات منی کانیں نشتگ انت هوتیں

 دور کامن اَنت ُء کنگر اَنت چوٹیں

یا اد َء پازل َء بچار اِت نیاتکگیں باریگانی چوں سام َء دیگ َء اِنت 

، آکالن سّسا ، اِے دو چهر اَنت ایشانی باز بزانتی چو الربز َء برز 

 انت ، چش زر َء جهالنک اِنت .

 آکالں سّسا کن اِت کہ کّش اِتگ ُجمپاں رسے

 پرنشان پیداگ نہ بیت ماتکوه ُء برزیں تیُهرے

 کاهمیں راجاں نہ منتگ یک کامشیں مهرتے

نے نسب دار ایت پشت َء نے کبیهیں 

 لشکرے

شهپر ُء شاهین نہ منتگ ، زندگ اَنت 

 کانگاشک ُء کَنگ

کینگ ُء کستاں گسالیں تولگ ُء روباه پہ 

 جنگ 

 یا دنیا مّکاریں جننیے داب کنت هّروچ پہ رنگ

 یاکنت بیگانهاں جنت شوهر َء برپشت ء ونگ

 بس کن او پازل ، نہ بیت امروز پہ هچ کّس َء درنگ 

 تهت ء اسکندر کجا شت ، کاخ ء کاؤس ُء فرَهنگ 

 اسلم ُء جمشید کیانی ، دور ء تیمور شاه لنگ 

 سنجر ُء سلتان ُء مانی ، بهمن ُء پُور پشنگ 

پازل ِء  گوهرشناسی انچش مهکم بیتگ ، آئی َء بلوچی لبزانک 

گِسد گْوار کتگ ، انگت پازل ِء بلوچی زید ُء کهچراں کس رست 

نہ کنت ، کس گامن کت هم نہ کنت ،هام گالبند ، هام لّچہ 

گُشی ِء چهر ُء شبین پازل َء بلوچی َء داتگ انت انگت کس َء 

نداتگ انت ، اردو ادب َء گالب سناسی ِء جنز ِء رسهال َء مزنیں 

لبزانکی مّڈی ِء یکجاه کتگ ، بلے بژن بلوچی لبزانک َء پازل َء 

 انگت باز رسپد نہ انت ، جنز ُء رشگداری وتی جاگہ َء
  جورجوابی 

پازل ِء جورجوابی هم سک نامدار بیتگ ، آیوکیں کرن ُء باریگانی 

هم آئی َء گپ َجتَگ انت پیشگوئی هم کتگ ، آئی َء گوشتگ 

انچیں باریگے کئیت زمین ِء رس َء آسن تچ انت ُء برز َء بال بنت آ 

 مرچی مرکب ُء بالی گراب ِء دروشم َء گندگ بنت

 مال پازل ُء مال کاسم یک دیوانے َء نندوک بنت 

 کاسم گش ایت / کپودر ماں گلیں َدمب َء
 پازل / کجام دیم َء دیاں گومب َء

 کاسم / دریگ ُء کاپر ِء  ملب َء
 پازل / انارے پکگ چو امب َء

گوش انت پازل یک سیہ تابیں پٹکیں مردمے بیتگ ، رنگ ُء دانگ 

َء هم رش نہ بیتگ ، یک رندے یک جنینے َء همے شگان جت 

پازل َء هام دمان َء آئی َء گوں لچهی دروشم َء پّسو دات ، وتی 

 ساڑا  چون کت 

 لوهیں رس ُء کنڈیں زنوک

 ما پہ جنکاں   دیستگ انت

 مرد ملکمیت رنگ بوتگ انت

 سید هاشمی / شهلچہ کار

  پازل ِء زند 

 سید هاشمی وتی کتاب شهلچہ کار ِء تَه  َء گش ایت 

اے باز بژنی گپّے کہ اے رنگیں بے دروریں لّچہ کارے ِء 
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رسجمیں زندمانی ِء جاور چہ مئے چاّمں اندیم اِنت ، اِے انگت 

هم چد ُء گیشرت ارمان ِء گپّے کہ ایشی ِء لّچہ هم رسجم َء مئے 

دست َء نہ کپتگ اَنت ، البت انچکیں جهدے مئے پہ رسشتگ ُء 

ما زانتکار بوتگیں کہ مئے شهلّچہ کار مال پازل ، مال کاسم ُء دملراد 

 برات بوتگ اَنت ُء ایشانی پت ِء نام چاوش بوتگ ،،

 ِبّل کپوت کوکواں زهیر نالیں

 کاسمی چات ِء ُمرگ اّول سالیں

 دیدگ اِت لیبو اَنت اَجب اللیں

 کرامگانی توتی  شکر   گالیں

کاسمی چات مند ِء یک میتگے ِء نام اِنت ، مال پازل ِء برات ُماّل 

کاسم هم ، دوئیں  بے دروریں ، شهلّچہ کار ، کواس ُء  جورجواب 

 بیتگ انت 

 پاکیں ارشپ ِء نام َء هدامرزی ئیں بشیر اهمد َء مال کاسم ِء 

 کتاب رد ُء بند داتگ چاپ ُء شنگ کرتگ ،

 ُماّل پازل ِء دنیگہ چار کتاب پٹ ُء پول کنگ ُء چاپ ُء شنگ کنگ 

 بیتگ انت 

 شپچراگ پولکار بشیر اهمد ، ْدرپشوکیں سهیل پولکار پکیر شات 

، مال پازل ِء زند ُء اِزم پولکار رهیم ، مهر ، شهلّچہ کار پولکار سید 

 هاشمی .

ُماّل پازل ُء  ُمال کاسم دوئیں پارسی ، اربی َء هم بلد بیتگ انت 

پارسی لّچہ هم آیاں پربستگ ، بلے اے زانگ نہ بیت کہ ایشاں 

کجا ونتگ کجا هیل گیپتگ ، لهتے گش ایت واجہ هدر َء گوں 

دچار کپتگ انت بلے سید ایشی َء رد کنت ، بلے گیشرت انچیں 

اهوال انت اے چہ مات ِء گْوانزگ َء زانتکار بیتگ انت ، بزاں 

ایشانی امِل کدرتی اِنت هدا ِء دادے بیتگ ، بلے مرچیگیں امل ُء 

 سائنس ایشاں رد کنت

سید وتی کتاب شهلچہ کار ِء تَه  َء آیانی پارسی لّچہ گْوشی ُء 

 بلدکاری ِء درگت َء چش گش ایت

راسک  ُء باپتان ِء میانجی راه َء کور ِء رودراتکی تالریں کرود 

ِء ایرکپ َء کہ ایشی َء کیچی هوکین گوش اَنت منا ٹیری یے ِء 

هال َء گپتگ اَت گڑا من وتا همود َء رسینت ُء همے ٹیری ِء جند 

دیست ،اے ٹیری ِء رس َء مال پازل ُء مال کاسم هردوئیناں گوں 

 وتی دست رند َء پارسی شرئ نبیستگ ات

سید هاشمی گش ایت پازل ِء چہ گرمپک ِء نادرائی ِء سوب َء 

 ۱۲۷۰ هجری َء بیران بیتگ ،

سید آ اولی مردم بیت کہ مال پازل ُء کاسم ِء مانش ِء شکاں چنت 

 ُء ساپ کنت آیانی نبشتگیناں پہ مدامی پهریزیت 

سید هاشمی گش ایت پازل ِء مانش ِء شک ِء رسون َء  مال کاسم 

آئی ِء برات َء گوں اربی َء آئی ِء بیرانی ِء سوب ُء سال نبشتگ 

انت پادون ِء شک َء  مال کاسم َء وتی یک پارسی لّچهے هم نبشتہ  

 کتگ

 ظمن شامرا رسهال کناں پیش َء
 پیداک انت دهرے پرشمے هوش َء
 زهم جنیں  سانڈان گر انت گوش َء

 چابک ُء شهامت اِش بر اَنت هوش َء
 کید ُء زمزیل بنت بَے وتی کوش َء

 عارف وفا بلوچ 
عبدالعزیز عزیزی
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 سید زھور شاہ ھاشمی

واجہ سید ھاشمی 21 اپریل  1926 َء ماں گنجیں گوادر َء واجہ سید 

 مھمد شاہ ِء لوگ َء ودی بوت.

 سید َء اربی ُء پارسی چہ وتی آریپیں پت َء َدر برت.

 منیرانیں سید اُردو ُء انگریزی َء هم زانتکار بوتگ ،

بلوچ ِء راجدپرت شاھد اِنت کہ واجہ ِء دل پہ ماتیں زبان َء پہ راج َء 

 ُستکگ .

1946 َء کہ گوادر مشکت ِء ایر دست َء اَت، واجہ َء انجمن اسالہ ء 

 بلوچاں ِء نام َء تنزیمے ِء  بندات ایر کُرت. 

 همے نیمون َء بلوچی دیوان ِء بن گیج ئِے ایر کُرت. 

 آئی َء جّد ُء ُجھد ِء نام َء یک روتاکے )اخبارے( ھم شنگ کُت،

  بلے مشکت ِء اھدیدار ُء واگداراں واجہ ِء اے کار دوست نہ بو ت۔۔

چیزے وهد َء رند سید ِء جهدانی دیم گِرگ بوت ، انجمن پْرشت ُء سید 

 چہ گوادر َء دراں ڈیھ کنگ بوت.

1949 َء واجہ سید پہ ڈاکٹر جاهین سڈا رس ِء گْوشگ َء هندوستان َء 

 ُشت کہ بلوچی زبان ِء بارہ َء گیشرت پٹ ُء پول بہ کنت .

 ُء اود َء واجہ َء پہ بلوچی زبان َء بازیں پٹ ُء پولے کت۔ 

 پد َء 

 1950 َء واجہ کراچی َء اتک، اد َء ریڈیو ِء کار مسرت جوڑ کنگ بوت

واجہ َء اے ریڈیو ِء تُرو َء بلوچ راج ُء بلوچی زبان ِء سک باز ھزمت 

 کت . 

مردمے کہ لوٹ اِیت منی زبان مدام دیمرت َء کِنزان بہ کنت گڑا مدام 

ھمے ھیال َء بیت کہ کجام نہ کجام وڑ َء بلوچی زبان دیم َء بہ َروت 

پمیشکا واجہ َء 1952 َء گوں وتی اے دگہ 

بلوچ دوزواھاں )بلوچی رَسچمگ( ِء نام َء زبان 

 ِء دیمروی ِء هاتر َء یک انجمنے بنگیج کُرت.

سید َء پہ )رَس چمگ( ُء بلوچی زبان ِء دیمروی 

ِء هاتر َء بلوچستان ِء گیشرتیں هند ُء دمگ دو 

 ماہ َء پُّریں تّر اِت ُء گول اِت

 بلے بژن چہ وت ماں وتی ناس تپاکیاں رَس چمگ نہ سبز اِت ُء 

 رسچّمگ ِء تاک لیّمراں بوت اَنت .

بلوچی زبان ِء اے شھزانت چہ بلوچانی اے نا تپاکی َء دل پروش نہ 

 بوت . واجہ َء گوں وتی نزوریں کوپگاں بلوچی جھد برجم داشت، 

 بلے 

 1955َء شومیں رنج ِء نا ْدراھی َء واجہ گْور َجت

 گوں ھمے ناْدراھی َء کہ واجہ ئِے روچ پہ روچ نزور کنان کُرت بلے 

انگت چہ بلوچ ُء بلوچی َء بے هال نہ بوت مدام گوں بلوچی َء رَس ُء 

 چیر اَت.

 بلوچی زبان ِء پٹ پول َء بلوچستان ِء گیشرتیں هند ُء دمگاں پاد شپاد 

َء یک یک گالوارے ِء هاتر َء تَّر اِت کہ بلوچی گوهر کیمتی لبزاں پَٹ ُء 

 پول بہ کنت 

سید ِء ھاشمی ِء چہ درستاں مسرتیں کار بلوچی لبز بلد )ڈکشرنی( 

 »سید گنج« ِء نبیسگ اِنت کہ بلوچی زبان ِء اولی لبز بلد زانگ بیت.

ُء سید َء بلوچی زبان ِء ْسیاھگ )رسم الخط ( ِء بارہ َء ھم باز ُجھد 

کتگ، اے بارہ َء سید َء دو ْجوانیں کتاب نبشتگ یکےس »بلوچی 

 ْسیاھگ ِء راست نبیسگ« ُء دومی »بلوچی بنگیجی پہ رستگیناں«

پہ زبان ِء گھبودی َء ھمک تھر َء کتاب نبیسگ ُء شنگ کنگ ھم سک 

زلوری اِنت اے رِد َء سید ِء ھام کتاب کہ چاپ ُء شنگ بوتگ اَنت ایش 

 اَنت:

 1-سستگیں دستونک

  2 -بلوچی بنگیجی 

 3- بلوچی سیاھگ ِء راست نبیسگ 

 4- ُجز,, عّم بلوچی 

 5-میرگند  

 6-بلوچی اردو بول چال 

 7-انگر ُء ترونگل 

 8- بْرتکگیں بیر

 9-تْراپکنیں تْرمپ

 10-نازک 

 11-سیدگنج 

 12-سچکانیں سّسا 

 13-شّکلیں شھجو 

 14-گسد گْوار 

 15-سید مندی 
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 16-بلوچی زبان و ادب کی تاریخ )ایک جائزہ (

 17: شھلچہ کار )مال پازل ِء زند ُء ازم ِء بارہ َء نبشتگیں کتاب (

 18: چکاسنگ۔ )رشگداری(

ُء ھام کتاب کہ نبشتگ ُء ایر اَنت بلے پہ چاپگ ُء رسجم کنگ َء مھتل 

 اَنت، ایش اَنت: 

 19-بلوچی دربر 

 20 -پاپولر پوئٹری آف بلوچ 

 21-گورکی ِء مات ِء بلوچی 

 22-زوت گر ُء دیر ِھّل 

 23- گمے تاالن کناں 

 24- اِوستا ِء بلوچی 

 25- ھنکین 

 26: سستگیں دستونک )اردو(

 27: شھگوسنت شاھار 

 28:بلوچی دلپسندیں لچھکاری

z 29: گاریں کلدار 

ُء ھام کتاب کہ سید َء وتی زند َء گْوشتگ کہ من َء ارادہ ھست کہ اے 

کتاباں بہ نبیس آں)بلے ملکموت َء گیگ نہ دات ُء نبیسگ نہ بوتگ 

 اَنت ( ایش اَنت: 

 1-کالم اللہ ِء بلوچی رجانک 

 2- انگریزی بلوچی بزانت بلد

 3- بلوچی دربری درسی رسَجمیں کتاباں 

 4-بلوچی کْوھنیں رم ُء لّچھانی درگیجگ ُء  یکجاہ کنگ

 ُء ھام کار کہ سید ِء واھگ بوتگ کہ کنگ بہ بنت ایش اَنت:

 1- بلوچی وانینگ َء دربرجاہ پچ کنگ 

 2-بلوچی کتاباں چاپ کنگ 

 3-بلوچی َء اَلّمیں ماھتاک کّشگ 

 4: پہ رُستگیناں دربرجاہ پچ کنگ 

 5: پہ بلوچی زبان ِء الّمی َء جوانیں دیوان پچ کنگ

 6-بلوچی کتاباں چاپ کنگ 

 7-بلوچی َء اَلّمیں ماھتاک کّشگ 

 8-پہ رُستگیناں دربرجاہ پچ کنگ 

 9-پہ بلوچی زبان ِء الّمی َء جوانیں دیوان پچ کنگ

واجہ گْوش اِیت کہ من َء اے گم نہ اِنت کہ پہ منی مرگ َء منی ُچک 

چورہ بنت،  َھو من َء اے گم ھست اِنت کہ من ُمرت آں بلے پہ 

 بلوچی َء ھچ نہ کت۔ 

4 مارچ 1978 َء واجہ َء اے کوڑھیں امروز یلہ دات،  اللہ واجہ ِء مانش 

 َء روژنا کنات۔ 

 واجہ ِء درستی اُمر 52 سال بوتگ 

انچوش سام بیت کہ گْوش ئے زان آں اللہ َء سید بس پہ بلوچی زبان ِء 

 ھاتر َء ودی کتگ۔ 

؎ 

 بیا پد َء شتکیں تالرانی دل َء ِدّراں کن ایں

 گرانبھائیں دوستی ُء مھر ُء پد َء ارزاں کن ایں۔ 

 دور نہ اِنت منزل ھزار ناز ُء ھزار گنجیں سید

ھمبالں زور ایں چو کور َء دور رسیں رُمباں 

کن ایں۔

پولکار: مھمد شکاری

سید هاشمی در ۲۱ آوریل۱۹۲۶در گوادر در خانه سید محمد شاه دیده به جهان 

 گشود. 

 ایشان عربی و فارسی را نزد پدر فرا گرفتند  

 ایشان همچنین قادر ب تکلم به  زبان های اردو و انگلیسی نیز بودند

 تاریخ بلوچ گواه بر این است  که قلب ایشان برای زبان مادریش بسیار  می سوخت

 در 1946 که گوادر تحت سلطه حکمرانان مسقط بود 

 ایشان  انجمنی به نام اصالح بلوچان پایه گذاری کردند 

 بر اساس این انجمن وی  مجالسی به  زبان بلوچی برگذار کرد 

 و تالش و کوشش وی  در صدا و سیام  مورد ستایش قرار گرفت

 اما اینکار منجر  ب خشم رسان حکومت در  مسقط شد

 بعد از گذشت مدتی  جلوی تالش های سید گرفته شد

 انجمنش نابود و سید از گوادر جال وطن گشت

در ۱۹۴۹ با دعوت  دکرت جاین سدارس سید به  هندوستان سفر کردند تا در باره زبان 

 بلوچی اطالعات بیشرتی کسب کنند

 ایشان تحقیقات  بسیاری در باره زبان بلوچی انجام دادند

در ۱۹۵۰ ایشان دوباره به کراچی بازگشتند و در انجا  به عنوان رس دبیر رادیویی 

 مشغول به کار شدند 

 ایشان به واسطه رادیو برای قوم و زبان بلوچی خدمت بسیاری انجام دادند 

)شخصی که خواستار پیرشفت زبان مادری خودش باشد مدام خیال اینکه چطور و 

 چگونه میتواند به پیرشفت زبانش کمک کند در رسش میچرخد(

بر اساس همین وی در سال ۱۹۵۲ با دیگر دوستان بلوچ خود انجمنی  برای پیرشفت 

 زبان بلوچی افتتاح کرد ب نام ) بلوچی رس چمگ(

سید بخاطر پیرشفت رس چمگ و  زبان بلوچی دو ماه کامل در حال سفر به متام 

 نقاط بلوچستان بود

 اما افسوس بخاطر نایکتایی خود
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 رسوچگ هم نابود گشت )سبز نشد( 

 برگ های رسچمگ نیز  مثل برگ های درختان  پاییزی خشک و زرد شد

 این دانشمند زبان بلوچی از این نایکتایی نا امید نگشد و 

  همچنان با شانه های ضعیفش به تالش برای زبان بلوچی ادامه میداد

 اما

در ۱۹۵۵ ایشان بیامر گشتند و با وجود ضعیف تر شدن بدنشان همچنان  از   قوم 

 و زبان مادریش دست نگشید  و همچنان  مدام با زبان بلوچی مشغول داشت

برای مطالعه ی زبان بلوچی به اکرث نقاط بلوچستان حتی با پای برهنه  برای ثپت 

 تک تک لحجه های زبان مادریش سفر میکرد تا کلامت گرانبهای بلوچی را بیابد

 و  همه مهم ترین اثر  ایشان  لغت نامه سید گنج)به زبان بلوچی ( میباشد

 که اولین فرهنگ لغت زبان بلوچی می باشد 

 سید برای صحیح نوشنت زبان بلوچی هم تالش های بسیاری انجام داده است 

در باره ای این موضوع  سید دو کتاب بسیار ارزشمند  نوشته است  1_)درست 

 نوشنت رسم الخط بلوچی ( و دومی ) ........(

برای پیرشفت زبان بلوچی  در همه ای  ابعاد نوشنت و چاپ کردن کتاب به زبان 

 بلوچی بسیار رضوری میباشد

 از جمله کتاب های سید هاشمی که چاپ شده اند و ب عرضه در امده اند

 1-سستگیں دستونک

  2 -بلوچی بنگیجی 

 3- بلوچی سیاھگ ِء راست نبیسگ 

 4- ُجز,, عّم بلوچی 

 5-میرگند  

 6-بلوچی اردو بول چال 

 7-انگر ُء ترونگل 

 8- بْرتکگیں بیر

 9-تْراپکنیں تْرمپ

 10-نازک 

 11-سیدگنج 

 12-سچکانیں سّسا 

 13-شّکلیں شھجو 

 14-گسد گْوار 

 15-سید مندی 

 16-بلوچی زبان و ادب کی تاریخ )ایک جائزہ (

 17: شھلچہ کار )مال پازل ِء زند ُء ازم ِء بارہ َء نبشتگیں کتاب (

18: چکاسنگ۔ )رشگداری(

 و کتاب های ک توسط ایشان  نوشته شده اند و ولی به چاپ نرسیده اند.

 19-بلوچی دربر 

 20 -پاپولر پوئٹری آف بلوچ 

 21-گورکی ِء مات ِء بلوچی 

 22-زوت گر ُء دیر ِھّل 

 23- گمے تاالن کناں 

 24- اِوستا ِء بلوچی 

 25- ھنکین 

 26: سستگیں دستونک )اردو(

 27: شھگوسنت شاھار 

 28:بلوچی دلپسندیں لچھکاری

 29: گاریں کلدار

 همچننب کتاب هایی ک سید هاشمی اراده ب نوشنت انها داشتند 

 1-کالم اللہ ِء بلوچی رجانک 

 2- انگریزی بلوچی بزانت بلد

 3- بلوچی دربری درسی رسَجمیں کتاباں 

 4-بلوچی کْوھنیں رم ُء لّچھانی درگیجگ ُء  یکجاہ کنگ

 کار هایی سید ارزوی انجام  انها را داشت

 1- بلوچی وانینگ َء دربرجاہ پچ کنگ 

 2-بلوچی کتاباں چاپ کنگ 

 3-بلوچی َء اَلّمیں ماھتاک کّشگ 

 4: پہ رُستگیناں دربرجاہ پچ کنگ 

 5: پہ بلوچی زبان ِء الّمی َء جوانیں دیوان پچ کنگ

 6-بلوچی کتاباں چاپ کنگ 

 7-بلوچی َء اَلّمیں ماھتاک کّشگ 

 8-پہ رُستگیناں دربرجاہ پچ کنگ 

 9-پہ بلوچی زبان ِء الّمی َء جوانیں دیوان پچ کنگ

 اندوه من از مرگ بی رسپرست شدن فرزندانم منی باشد 

 بلکه  اندوه ام از مرگ انجام ندادن  کاری  برای  زبان مادریم  میباشد 

 در ۴ مارچ ۱۹۷۸وی دار فانی را وداع گفت 

 خداوند قرب ایشان رانورانی گرداند

 ایشان 52 سال عمر کردند 

گامن بر این است  ک خداوند سید را فقط برای زبان بلوچی متولد کرده بود

دانیال امیری
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 یک شـپے چنـدے  هم حیالیں یار
 هـمدل ُء هـمصدق ُء سخن سینگار

 دل پر از مهرُء قومی هـمدردی
 آتک انت په قصـد گندک ُء دیـدار
 وقتے که دور هـمـدگر  نشـت انت
 گله اِش اے رنگ َء کتـگ  اظـهار

 تو نگنَدۓ که شپ شتگ، سیاهیـں
 شنگتگ بام  ُء  تو نہ بَـئے  بیـدار
 َمے گـلگ دیریں مــدتے وپتــگ
 بیتگ چه بازیں وپسگاں بیـزار
 داں جـــرس آواز نکنت کــوچ ِء

 مهـری ماں راه َء نه بنت کـتّار
 قافـله چـون چـون کپیت کشـک َء
 سـر مکـّشیـت داں قـافله سـاالر

 بـے  شپانک َء که روت رمگ ڈّن َء
 تو بزان وت که سوب کنت هپتار

 ما را هـم حـقے هست هـمے ملک َء
 هچ کس َمـۓ حـق َء نه کنت انـکار

 حق نه انت چیزے که رسیت ُمپت َء
 باید انت حق َء پد بـه جنت حقدار

 َمـے  بلوچستان جزو ایران انت
 پرچیا کپتگ وار و بے گموار

 آ که گموار انت دست اش کوتاه انت
 آ که رسدست انت خائن و غـّدار
 َمے جوان َجّٹ ُء جاهل ُء تنبل

 بے وس ُء رسوا بر رس بازار
 علـم ُء فرهنگ ُء دانش َء مـحروم
 تـخته ُء مشـق انت حیله ُء  آزار
 دکرت ُء دارو گواچے انت  دروگیں
 هر گور ءَ  نال انت بّزگیـں  بیامر
 ونڈے که نام گپت انت بلوچانی
 راه ِء نیم َء کَیت، یکرب َء بیت گار

 گشنگیـں مردم چه شد َء َچنگ انت
 پر گلے کندیت  میتگ ِء  رسدار

 آکه همشام انت الپ اش هالیگ انت
 پُّر انت چه پول   َء  کیسه ِء زردار

 الگریں حـاّمل ِء کوڑہاں ریش انت
 گوں تـجوری َء وشدل انت تجار

 دهکان که  جانشود انت وتی هیداں
 چہ آیی مـحصول  َء کٹ کنت هـپتار

 آخر اے تبعیض ِء دوا چی انت
 کندگ انت میر ُء گریوگ انت پاکار

تے کن که وقت فریاد انت  هـمَّ
 آستیگاں النچ و هـمبالں شاکار

 من جواب داتگ که چون کناں بیالں

 در قفس شاهیـن نکنت هنزار
 من کجا اے کاراں کپاں بارین

 روچ ُء شپ مثل ِء اشتـر َء بیگار
ـُٹـِتـگ سیاهیـں  شپ کدی انگت ک
 ُجنُجرے آسـامن َء نـه جنت استار

 ظلـم و ظلـامت َء پوشتگ دنیا
 چیری چت عدل ُء هــمت ُء ایثار

 زور ِء چم کور ُء گوش سیه ُچپت انت
 حق َء  په آسانی نکنت اقرار

 َجو ترا دنت ُء پیش کنت گندیم
 گوں زبان دراجی کنت ترا بیوار
 ظلـم ُء نادانی فطرت انت خلقۓ
 فطرت ِء سندگ باز بیت دشوار
 دایم َء دنیای ِء رواج ایش انت

 کج رواجیں چرخ ِء گردش ُء رفتار
 هست اَت یک َسیّاسے هنبق نامیں

 اشرت ُء اسپی داشتگ اَت بسیار
 فربهاں کاه ُء دانی دات دایم

 الغرینانی هچ نکت تیامر
 یکی َء جست کت ای چه ارَسارے؟
 تو بگوش چے انت حکمت اے کار؟

 چو جواب داتگ مرد سیّاس َء
 من نیاں هوڈے بے مت ُء بے سار

 الغر ُء لیٹاں کناں دلگوش
 فربه ُء رّشیناں کناں انگار

 اے سیاست چه بُندر َء گون انت
 پر هــمے رهبند َء رونت عیار

 فربه چه اسپُست ُء جو َء سیر انت
 الغریں ُسهتگ پنجگی پیتار

 ارسے په هابیل َء نریچیت کس
 اوشتنت ماں قابیلی کش َء مّکار

 گوں کیا فریاد کناں بارین
 هچ کسی   گوشاں نروت کوکار
 گِله چه در قوماں کناں پرچے

 َمے  وتی برات که نہ اشکن انت گفتار
 من نناالں چه دست ڈنیگاں

 ٹپ منا مان انت اِز وتی کاٹار
 سنگ ُء شیشگ چه بندر َء سیاد انت

 پروشتگ اے سنگ َء شیشه آبدار
 آس هــمے ڈکان ِء چراگیگ انت

 سوتکگی واهند ِء وتی انبار
 رسباز داں رسحد ُء رساوان َء

 پهره ُء پنوچ ُء گِه ُء الشار
 ُهنگ و مبپُشت داں حد میناب َء
 بنت ُء بشکرد ُء زرگوریں چهبار

حق ِء آواز
 ) لچہ چہ مولوی عبدالله روانبد (
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 کل بلوچ یّکیں لوگ ءِ  فرزند انت
 گوں هــمے یّکیں جامگ ُء شلوار

 نے که ما ایرانی بلوچ تهنا
 بلکین داں حّب ُء سیبی ُء ُخضدار

 چاکر ُء گوهرام ِء یلیں پُّسگ
 نَیلنت ماں النکبند ِء بُش َء لیگار

 چون بلوچاں اے شات بیت پر وت
 نامی بیت ُدّز ُء رهزن ُء ارشار

 رهزنی سانڈانی گور َء عیب انت
 ُدّزی په بهداریں بلوچاں عار

 بے حیا که پٹیت مات ِء پندول َء
 کّشیت چه برات ِء کیّسگ َء کلدار
 دستـی په سیاد ِء زگرگیں هوناں

 سهر انت داں رسوشاں رسرتیں هونوار
 چوڑا ماں دیواناں نچنڈینیت
 گوں دپ ِء پهراں نبیت تامدار
 دایم ماں راجانی تها موٹ انت

 مانیت داں هپت پشت َء شگان رسبار
 چو نه انت رسم و دود بلوچانی

 قومی مردانی کارپد و کردار
 اژدها کوهاں گور بورین انت
 لوگی دپ چٹنت کیپک و کٹار
 کَے پرا نامرد َء دل َء بندیت
 جنت وتی لوگ ِء پرتکاں آوار
 نَے دپ َء لبز ُء نَے حیا چامں
 نَے دل َء رحم ُء نَے رسا اوپار
 زار پام کلپ ُء کوٹکیں ُچّک َء

 کنت پت ِء پاگ َء ِسّل ُء بے پَلگار
 هرکس که اسالم َء ببیت منکر
 بلّی ماں دریای َء کپیت گمسار

 ره ُچشیں قوم ِء گار و بیگواه انت
 چون گیّشیت پلپل پُٹِء گیوار

 بگّی جڑ سوت ُء بّر ُء بے گومسیں
 دیررسیں پنداں نکشیت بار

 بار هــام جوگین لیڑو زیر انت
 کار نه انت کواّروکیں کواٹی کار

 َمے  دوا سوچگ ُء ساچگ ُء صرب انت
 باز برَء داگ َء دراه بیت بیامر
 بلکنا روچے لیٹ کنت گردون

 گوش کنت روچ از گوشه ِء کُهسار
 داں هــام حد َء کنیں صرب َء

 بر بدنت وّشیں ، کّچلیں ڈیڈار
 کوه ُء کنڈگ اے رهرس َء باز انت
 چیّل ُء آبِدّر ُء گریشگ انت پُر خار
 پشت اے کوهاں ڈّن کیت پراهیں

 تچک بیت آخر راه ناهــموار
 تنگ ُء زین تازی کُرّگاں کج ایت

 مادنیں راه ِء چن انت رهوار

 روچ نبیت چیر جمرباں پنهان
 شال مدام هــم نرخ نبیت گوں شار

 ظلـم روت برزا ُء پدا تّریت
 ایر کپے هست انت رسکپ َء ناچار

 هر وقت که نوبت چک جنت زور ِء

 ترسیت چه لنگیں موری َء سیه مار
 پوڑے که شانکی دنت جنوزامے
 قدر یک مبب هسته ای کنت کار

 ده گدا بازار َء جننت فریاد
 گنگ بیت جواب َء توپ آتشبار

 کد کدی بیت که جه بجنت استین
 ژند بکنت کوه ُء کوچگاں رسگوار
 َسندگ ُء  بیٹ ُء کهچر ُء زیداں
 یکرب َء هــمدست َء مبلّیت هار
 آدرویں کیلّگ َمے پدا ترکّنت
 پُّل بنت وّل ُء گّب بنت تیجار
 بیّر بنت کورانی کُرن سبزیں

 ِمنج بنت سول ُء شاخ جنت لیوار
 تپت روت وشکوشیـں بهارے کیت

 بیت جهان سبز ُء ُخرّم ُء گلزار
 پر هــام وّشیں روچ ِء امید َء

 توکل په رّب واحدالقهار
 حق ِء آواز انت گوانک عبدالله
تو اگر وابینگ نـئـے گوشدار
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سالم عرض می کنم خدمت شام جناب دکرت ، من پارسا مجاهد هستم مدیر مسئول 

نرشیه دانشجویی دوزبانه پلگار ، اول از همه مراتب تشکر و قدردانی تیم نرشیه 

 پلگار رو خدمت شام عرض می کنم بخاطر وقتی 

 که در اختیار ما قرار می دهید.

 بسم الله الرحمن الرحیم 1

سالم عرض میکنم خدمت شام و مخاطبین محرتم نرشیه پلگار ، بسیار سپاسگزارم ، 

 در خدمتتان هستم

۱_ اول از همه خوشحال می شویم نظر شام راجع به فعالیت نرشیه ها و 

 رسانه ها به زبان بلوچی بدانیم 

اگر جامعه را به انسان تشبیه کنیم میتوان گفت هامنگونه که  هیچ انسانی بدون 

هویت و شخصیت فردی قابل تصور نیست ، هیچ جامعه هم بدون هویت و 

شخصیت اجتامعی قابل تصور نیست ، فرهنگ و زبان در تشکیل هویت و شناخت 

جوامع نقش اساسی را بر عهده دارد، فعالیت های فرهنگی و اجتامعی جوانان 

ما مخصوصا در حوزه زبان و ادبیات بلوچ بسیار پسندیده و مرست بخش است 

امیدواریم این اقدامات باعث تشویق همگان بشود تا شاهد حضور و فعالیت های 

 پرنگ تری را در این خصوص باشیم

پاس داشنت فرهنگ ، زبان و ادبیات بلوچ رسالتی است که بر دوش من ، شام و 

همگان است و وظیفه ی همه ی ماست با توجه به جایگاه و نقش مان در اجتامع 

 برای این مهم تالش بکنیم

مصاحبه با دکترعبد الناصر درخشان

۲_هامنطور که می دانیم ، بسیاری از منایندگان طی هفته های اخیر در 

بلوچستان حضور پیدا کردند و شاهد حرکت بسیار قابل تحسین پوشیدن 

لباس بلوچی در صحن علنی مجلس بودیم ، اگر می شود کمی راجع به این 

 ابتکار و ایده و اثراتی که می تواند در سطح ملی داشته باشد بگویید.

هامنطور که شام و مخاطبین محرتم تان مستحرض هستید مجلس یازدهم رویکرد 

نو و متفاوتی را آغاز کرده است که متفاوت با متام ادوار گذشته بوده است و آن 

هم همدلی همراهی حداکرثی وکالی ملت برای پیگیری امورات یکدیگر به صورت 

 جمعی است 

در همین راستا ما نیز از همکاران خویش دعوت کردیم تا بازدیدهای میدانی از 

مشکالت عدیده و  عقب ماندگی های تاریخی ای که در استان سیستان و بلوچستان 

 و باالخص حوزه انتخابیه ایرانشهر بزرگ شاهد هستیم داشته باشند

بحمدالله پس از حضور و بازدید میدانی منایندگان استان تهران و سایر استان ها 

همکاران ما در خانه ی ملت از نزدیک با جنس مظلومیت و مشکالت گسرتده مردم 

 آشنا شدند 

در انتهای این بازدید ها و طی جلسات متعدد جمع بندی و پیگیری مسائل 

تصمیامت بسیار خوبی اتخاذ شد و ما همواره بر این همدلی و همراهی منایندگان 

ملت تاکید داریم زیرا معتقدیم با همراهی و همدلی است که میشود کارها را 

پیش برد. امیدواریم این گام ها ، آغازگر مسیر راهی برای رفع بخشی از مشکالت و 

z.دغدغه های مردم رشیف این حوزه و استان مان باشد 

۳_ بهرت از ما می دانید که مطابق اصل 15 قانون اساسی، آموزش ادبیات 

بومی و قومی می بایست صورت پذیرد ، برنامه شام به عنوان مناینده مردم 

بلوچ برای قانع کردن قوه مجریه برای اجرای این قانون چیست؟ و به نظر 

شام اجرای این قانون چه اثراتی بر تقویت وحدت ملی خواهد داشت 
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 ؟

حق آموزش به زبان مادری یک حق انسانی و حقوق برشی است که در اسناد و 

معاهدات حقوق برشی از جمله اعالمیه ی جهانی حقوق زبانی، منشور زبان مادری، 

اعالمیه ی حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی، زبانی، مذهبی، کنوانسیون 

حقوق کودکان، در منشور بین املللی حقوق مدنی و سیاسی و …به آن تاکید شده 

 است.

آموزش و تدریس زبان و رسم الخط بلوچی همواره یکی از دغدغه های مهم قرش 

جوان و تحصیلکرده جامعه بوده و بنده وسایر منایندگان بلوچ استان از این ماجرا 

 مستثنی نیستیم

ما نیز انتظار داریم هامنگونه که در سال های گذشته در استان های دیگر مانند 

آذربایجان و دیگر استان ها این مهم را در قالب کتاب ضمیمه و واحدهای 

 دانشگاهی تعریف کردند ما هم بتوانیم از این مسئله بهره مند شویم

زیرا طبق نظریه کارشناسان تعلیم و آموزش زبان مادری یکی از الزمه های مهم و 

 اساسی می باشد

۴_آیا از کمبود فضا های ورزشی در سطح شهر ایرانشهر مطلع هستید؟و برای 

 حل این مشکل فشار الزم بر روی وزارت ورزش و جوانان وارد می شود ؟

بله ، هامنطور که مستحرضید استان سیستان و بلوچستان با جمعیت ۶۷ درصدی 

زیر ۳۰ سال، بیشرتین جمعیت جوان را بین سایر استانهای کشور دارد و متاسفانه با 

این وجود یکی از استان های کمرت برخوردار در زمینه رسانه فضای ورزشی و تفریحی 

 به شامر می آید، .

فاصله ۲۰ سانتی رسانه فضای ورزشی در استان با رسانه کشور فاصله قابل توجه ای 

است و حوزه انتخابیه ایرانشهر نیز در این راستا در حوزه ورزش عقب ماندگی های 

 کمی و کیفی بسیاری از لحاظ زیر ساختی دارد

میانگین رسانه فضای ورزشی در کشور ۶۳ سانتی مرت برای هر نفر است اما این رقم 

 در استان و مخصوصا حوزه جنوب در حال حارض ۲۰ سانتیمرت کمرت است 

استان سیستان و بلوچستان از نظر استاندارد های فضای ورزشی در کشور جزو 

استان هایی است که جای کار بسیاری دارد و متاسفانه در تخصیص اعتبارات ورزشی 

 توجه چندانی به استان های مرزی نشده است. 

ما برای بهبود رسانه ورزشی حوزه انتخابیه نیاز به توجه ملی داریم با توجه به 

وضعیت رسانه ورزشی و اوضاع کنونی ورزش در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم از 

محل های مختلف مانند اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به جامنایی بیش 

از ده بوستان ورزشی در محالت شهر ایرانشهر و حوزه 

انتخابیه اقدام کنیم تا شاهد ارتقا شاخص های ورزشی 

 باشیم .

۵_رویکردتان نسبت به مشورت و بکار گیری 

نیروی فکر جوانان حوزه انتخابیه خصوصا 

دانشجویان چیست؟و آیا برنامه ای برای تعامل 

 بیشرت با قسمت های دانشجویی دانشگاه های والیت و علوم پزشکی دارید؟

جوانان اهرم پیرشفت و زمینه ساز توسعه و بالندگی و منبع انرژی و قرش قدرمتند 

هر جامعه مدنی محسوب می شوند و از همه مهم تر آینده هر کشور به همت 

 جوانان آن، وابسته است.

 از دیدگاه اسالم نیز از مهمرتین قرشهایی است که اجتامع روی آن استوار است

رسمایه های اصلی و پایه و اساس فردای جامعه ما در دستان قرش جوان است و 

رویکرد ما هم استفاده و بکارگیری از جوانان در سطوح و مباحث مختلف است و 

قطعاً ما نیازمند همراهی و همکاری نیروهای توامنند فکری و دانشگاهی هستیم 

و حتامً از این مسئله استقبال خواهیم کرد ضمن اینکه همواره ارتباط نزدیکی با 

 جوانان و دانشگاهیان داشتم و خواهیم داشت

۶_باز گردیم به بحث فرهنگی ، باتوجه به وسعت زیاد استان گاها تنها 

شبکه استانی قادر به پوشش دادن متامی مردم استان منی شود ، آیا برنامه 

ای برای پیگیری استقرار شبگه تلوزیونی برای قسمت های جنوبی استان به 

 مرکزیت ایرانشهر دارید

تلويزيون در زندگي رسانه اي شده امروز، با كاربست تكنيك  ها و ظرافت هاي 

گوناگون، سهم به سزايي در ايجاد، بازتوليد و بازمنايي هويت ميل، به مثابه سازه  اي 

فرهنگي ايفا مي كند. چنني نقيش در جوامع متنوع فرهنگي، مانند ايران كه مسئله 

 ثبات، همزيستي و برخورداري از هويت مشرتك اهميت دارد، جدي ارزيايب مي شود.

در بحث تاسیس شبکه تلویزیونی در قسمت جنوب قبالً هم پیگیری های انجام شده 

و ظاهراً کارهایی نیز صورت گرفته تا شبکه تلویزیونی در حوزه جنوب راه اندازی 

 شود

که با استقبال رسمایه گذاری و پیگیری های منطقه آزاد چابهار امیدواریم این مهم 

بزودی محقق شود تا بخش عمده ای از دغدغه های فرهنگی مرتفع شود و ما نیز 

 پیگیر این مساله هستیم

در آخر دوباره بخاطر وقتی که در اختیار ما گذاشتید تشکر می کنم ، به امید 

 موفقیت های روزافزون برای شام در عرصه های مختلف.

بسیار ممنون و سپاسگزارم از دعوت شام امیدواریم این تالش و تکاپوی شام 

جوانان در راستای پاسداشت زبان و فرهنگ بلوچ ادامه داشته باشد و ما نیز به 

عنوان خادم و وکیل ملت همواره در کنار شام و سایر عزیزان هستیم ، پیروز و 

رسبلند باشید.

پارسا مجاهد
)در قسمت مصاحبه از عکس های خربگزاری خانه ملت و گروه 
روابط عمومی دفرت دکرت عبدالنارص درخشان استفاده شده است(
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عنوان: بررسی اثر دوره زودرس از محیط بالینی با واقعیت مجازی بر نگرش حرفه ای 
دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

تحصیل در رشته کارشناسی اتاق عمل برای دانشجویان این رشته بدلیل 

رشایط پر اسرتس حاکم بر اتاق عمل می تواند همراه با تنش ها و اسرتس 

های متفاوت همراه باشد. از طرفی یکی از چالش برانگیزترین فازها در 

رشته ی کارشناسی اتاق عمل انتقال دانشجویان از فاز پیش بالینی به 

محیط بالینی به دلیل عدم آشنایی و آمادگی آنان برای ورود به بالین است. 

يكی از اسرتاتژی های متداول در برنامه های درسی، فراهم سازي فرصت 

هايي جهت مواجهه زودرس باليني دانشجويان است. در شیوه سنتی برای 

مواجهه زودرس بالینی از بازدید یا تورهای بالینی استفاده می شود. که با 

محدودیت های از جمله تعداد زیاد دانشجویان مواجه است. از طرفی 

شواهد نشان می دهد مواجه بالینی زودرس بالینی از محیط های پر اسرتس 

مانند اتاق عمل و مشاهده عمل جراحی برای دانشجویانی که با چنین 

تجربه ای برای اولین بار مواجه می شوند اثراتی منفی شامل ترس و نگرانی 

به همراه بوده است. اما با پیرشفت تکنولوژی ابزارهای آموزش موثرتری 

ایجاد شده است که می تواند میزان یادگیری را با استفاده از شبیه سازی در 

یک محیط ایمن چند برابر کند و همینطور درک واقعی فراگیران از محیط 

های بالینی بدون مواجه حضوری را تقویت می کند یکی از این فناوری ها، 

واقعیت مجازی  است که با استفاده از آن می توان فاصله محیط واقعی 

را با محیط مجازی کم کرد و دنیای اطراف پیرامون را تبدیل به یک محیط 

مجازی کرد. بنابراین در این مطالعه اثر دوره زودرس از محیط بالینی با 

واقعیت مجازی بر نگرش حرفه ای دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم 

پزشکی ایرانشهر بررسی می شود. مطالعه حارض یک مطالعه مداخله ای 

نیمه تجربی پیش آزمون پس آزمون است. و گروه هدف نیز دانشجویان ترم 

اول رشته اتاق عمل در دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر است که به صورت 

رسشامری کل دانشجویان که ۳۰ نفر بودند در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ وارد 

مطالعه می شوند. پس از دریافت مجوز اخالق دانشگاه محل اجرا، جهت 

تولید محتوای واقعیت مجازی با دوربین ۳۶۰  فیلم برداری از فرایند ورود 

تا خروج بیامر در اتاق عمل بیامرستان آموزشی ایران زیر نظر دانشگاه علوم 

پزشکی ایرانشهر انجام و پس از نقد و بررسی و انجام اصالحات خروجی با 

فرمت واقعیت مجازی صورت گرفت. و در نهایت محتوای تولید شده در 

دو نوبت ۱۵ دقیقه ای به دانشجویان در مرکز مهارت های بالینی منایش 

داده شد. نگرش حرفه ای دانشجویان نسبت به حرفه اتاق عمل و آموزش 

در این رشته توسط پرسشنامه ای که حاوی ۲۵ سوال و در قالب مقیاس ۵ 

مرحله ای لیکرت طراحی شده بود در ابتدا و انتهای سنجیده شد. همچنین 

نگرش دانشجویان با ۵ سوال محقق ساخته بعد از نوع مواجه بالینی با 

تکنولوژی واقعیت مجازی سنجیده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ه از 

آمارهای توصیفی و paired-t-test استفاده شد.  کلیه پرسشنامه ها توسط 

دانشجویان تکمیل شد) Response Rate=100 (. نگرش دانشجویان 
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واژه های کلیدی: مواجهه زودرس بالینی، واقعیت 

مجازی، اتاق عمل، نگرش حرفه ای

نسبت به حرفه و آموزش اتاق عمل مورد بررسی قرار گرفت و منره نگرش 

قبل و بعد از مواجهه بالینی با واقعیت مجازی به ترتیب ۷۹/۸۰ و ۸۷/۳۷ 

بود که با تفاوت معناداری همراه بود.)P=0.000128( نگرش دانشجویان 

نیز نسبت نوع مواجهه با موقعیت مجازی مثبت بود به طوری که ۷۶/۷ 

درصد از دانشجویان اظهار داشتند مشاهده فیلم واقعیت مجازی از اتاق 

عمل به انها کمک کرده تا درک بیشرتی از محیط و فرایند اتاق عمل داشته 

باشند. و همینطور ۴۶/۷ درصد از دانشجویان این مواجه را کمکی به جهت 

برقراری ارتباط بیشرت بین دروس تئوری دانستند. ۷۰ درصد از دانشجویان 

مواجه با ویدیو واقعیت مجازی را دارای جذابیت بیشرت نسبت به ویدیو 

عادی تلقی کردند. در این مطالعه آثار مثبت مواجهه زودرس بالینی با 

روشی نوین)واقعیت مجازی( بر نگرش دانشجویان  ترم اول کارشناسی اتاق 

عمل مشاهده شد. همچنین نگرش دانشجویان از نوع مواجهه بالینی مثبت 

بود. بنابراین پیشنهاد می شود استفاده تکنولوژی واقعیت مجازی در دوره 

های مواجهه زودرس بالینی حتی قبل از اولین مواجهه واقعی از محیط 

های بالینی به عنوان بخشی از برنامه های آموزشی دانشجویان اتاق عمل 

در نظر گرفته شود.

دکتر نواز عمادی
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میزان مسئولیت حقوقی و کیفری پزشکان بر طبق قانون 
مجازات اسالمی

رضورت حفظ حيات، سالمتي و درمان بيامران از یک سو و لزوم حاميت از پزشکان 

حرفه¬ای که متام تالش خود رارصف مداواي بيامران مي کنند از سوي ديگر، ايجاب 

ميکند تا ضمن تعيني قواعد و مقررات حاکم بر اعامل  متصدی گرایانه ¬ی مربوط 

به حوزه¬ی درمان، ميزان و رشايط مسؤوليت حقوقی و کیفری پزشکان نیز طبق 

قانون ترشيح شود. در این راستا قانون مجازات اسالمی  با اختصاص چهار ماده¬ی  

)۱۵۸ ،۴۹۵ ،۴۹۶ و ۴۹۷( در باب حرفه¬ي پزشکي، سعی منوده که رهیافت روشنی 

از مسئولیت کیفری و حقوقی پزشکان ارائه دهد.

 این قانون در بند ج ماده¬ي ۱۵۸ چنني عنوان می کند که : »هر نوع عمل جراحي 

يا طبي مرشوع که با رضايت شخص يا اولياء يا رسپرستان يا منايندگان قانوين وي و 

رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي شود. قابل مجازات نيست. 

)در موارد فوري اخذ رضايت رضوري نيست.« 

ماده¬ي ۴۹۵ قانون بیان می کند که »هر گاه پزشک در معالجايت که انجام مي دهد 

موجب تلف يا صدمه¬ی بدين شود، ضامن ديه است مگر آن که عمل او مطابق 

مقررات پزشکي و موازين فني باشد يا اينکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و 

مرتکب تقصريي هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مريض به¬دليل نابالغ يا مجنون 

بودن او، معترب نباشد و يا تحصيل برائت از او به¬دليل بيهويش و مانند آن ممکن 

نشود، برائت از ويل مريض تحصيل مي شود. این ماده در تبرصه ی 1 خود بیان می 

کند که -در صورت عدم قصور يا تقصري پزشک در علم و عمل براي وي ضامن وجود 

ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد.

در ماده¬ي ۴۹۶ قانون مجازات اسالمی  دوباره در میزان مسئولیت پزشکان بیان 

می کند که«پزشک در معالجايت که دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن 

صادر مي¬کند، در صورت تلف يا صدمه¬ی بدين ضامن است مگر آن که مطابق با 

ماده¬ي )۴۹۵( اين قانون عمل کند. 

در مقام جمع بندی می توان بیان منود که برای تحقق رشایط مسئولیت پزشکان  

طبق  منطوق ماده¬های فوق، صور زير قابل تصور است: 1 -پزشکي که برائت اخذ 

کرده و تقصري کرده، مسؤوليت دارد. ۲ -پزشکي که برائت گرفته و تقصري نکرده، 

مسؤوليت ندارد. ۳ -پزشکي که¬فاقد برائت است اگر تقصري کرده، مسؤوليت دارد. 

۴ -پزشک فاقد برائت که تقصري نکرده، مسؤوليت ندارد. با عنايت به چهار شق باال 

مشخص مي شود که مسؤوليت پزشک بر مبناي تقصري استوار است. به بيان ديگر 

چه برائت گرفته باشد چه نه، در صورت تقصري، مسؤوليت کیفری و حقوقی  پزشک  

محقق می شود. میزان نفوذ در متغیر تقصیر در دو زمینه¬ی علمی یا عملی خواهد 

بود. به عبارت دیگر پزشک ممکن است در معاینات، تشخیص ویا عمل جراحی 

مرتکب تقصیر یا عدم توجه در متغیرهای علمی و آموزشی شود ویا در کنار رعایت 

کامل نکات علم پزشکی در شاخص¬های عملی مرتکب تقصیر شود؛ مطلبی که¬در 

هر دو صورت موجب مسئولیت کیفری و حقوقی پزشکان نسبت به بیامران خواهد 
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بودzz. به عبارت دیگر پزشک ممکن است در معاینات، تشخیص ویا عمل جراحی 

مرتکب تقصیر یا عدم توجه در متغیرهای علمی و آموزشی شود ویا در کنار رعایت 

کامل نکات علم پزشکی در شاخص¬های عملی مرتکب تقصیر شود؛ مطلبی که¬در 

هر دو صورت موجب مسئولیت کیفری و حقوقی پزشکان نسبت به بیامران خواهد 

بود اگرچه عمل یا معاینه با رضایت بیامران و با داشنت برگه¬ی برائت صورت گرفته 

باشد. اطالق عبارات مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی نشان دهنده¬ی عدم 

احراز تقصیر هر چند جزی در اعامل متصدی گرایانه¬ی درمانی است. 

شایان خاطر است که حکم اضطرار که براساس قاعده¬ی فقهی »الرضورات تُبيح 

املحظورات« که در رشع مبین اسالم با دالیل نقلی متعددی چون آیه¬ی ۱۷۳ 

سوره¬ی بقره و حدیث رفع نبی مکرم اسالم اثبات شده است در میزان مسئولیت 

پزشکان قابل توجه می باشد. در اين آيه رشیفه بعد از بيان حکم حرمت مردار، 

خون و گوشت خوک، ترصيح شده فرد مضطري كه بر خالف ميل خود و به مقدار 

نياز از اين چيزها بخورد گناهي بر وي نوشته منيشود. پيامرب اكرم صيل االله عليه 

و آله نيز در حديث »رفع« فرمودند: »نه چيز از امت من برداشته شد؛ ييك از آنها 

خطاست و نيز چيزي که بر  آن ناگزير شده¬اند.

در نظام حقوقي ما نيز حکم اضطرار براساس این قاعده¬ی فقهی از جمله موانع 

مسؤوليت کيفري است. قانونگذار در همین راستا در ماده¬ي ۱۵۲ قانون مجازات 

اسالمی  اشعار ميدارد: ))هر کس هنگام بروز خطر شديد فعيل يا قريب الوقوع از 

قبيل آتش¬سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيامري به منظور حفظ نفس يا مال خود 

يا ديگري، مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب مي شود قابل مجازات 

نيست. مرشوط بر اينکه خطر را عمداً ايجاد نکند و رفتار ارتکايب با خطر موجود 

متناسب و براي رفع آن رضورت داشته باشد((. بر اساس این ماده، اگر پزشکان و 

کادر درمان در رشایط اضطراری که نیاز به انجام اعامل درمانی برای حفظ جان 

بیامران رضورت داشت مرتکب رفتاری شوند که منجر به مسئولیت کیفری یا 

حقوقی آن¬ها شود در صورت رعایت رشایط این ماده از مسئولیت کیفری مربی 

هستند. رشایطی مانند اینکه بیامری ناشی از تشخیص اشتباه آن¬ها رشد نکرده یا 

به وجود نیامده باشد؛ رفتار درمانی متناسب با سطح کیفی و کمی بیامری باشد و 

عمل درمانی برای دفع بیامری رضورت داشته باشد. 

ناصر سپاهی
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ـَــدا شـتــکیں تالرانی دالں ِدّراں کنیں  بــیــا پ

                             گـــران بـھـائـیـں دوسـتـی ُء مھر َء پدا ارزاں کنیں                          

 تــئــی دوئیں گاالں مئی نارسپدیں دل گونجتگ

                             بـــیـــا پــــدا گاالنی رّبـــالو زری نــوداں کنیں

 ما را چہ راه َء ِگرس کرتگ اے بے راھیں رساں

                             اے دل ِء هوناں چه سھریں مادنے رنداں کنیں

 نی دل َء َسھڑیں کہ جوانیں روچ چامں اندر انت

ـَمـاں تاالں کنیں ـُـّریں گ                               زان پہ زان نندیں جگر ب

 راہ مــئــے بــســتــگ اگاں کـوہ ُء تالر ُء گریشگاں

ـُـّراں کنیں                               گـــوں وتی رسپـنـجگاں شیری َرھے ب

 مــیــریــانی پــرشتگیں بان ُء ربد مئے سنگر انت

                              چــه بدیں هوناں سکارانی زھاں سوھاں کنیں

ـَهــِّل  » کمرب « ی َدؤرے پدا کارین ُء ما جان پ

                             مـکـهـیـں ماتانی مهر ُء دوستی ِء شیراں کنیں

ـُتـگ اومـان پدا  نـــاروایاں پـمـئـے گوئرگندگاں ک

ـّلیں ارواہ ُء گــھــگــیــریں سـراں بیراں کنیں                              شک

 چـــو گروک ُء بیر ُء نـپـت ُء آسگواریں جمرب َء
                             دژمــنــانــی زیــد و میتاپیں لداں سوچاں کنیں

 پــلــیــں دیـــوان ُء مـراگاھانی کــوھـیـں هاتر َء
                             دہ ســـری ســـوت ُء ھزار گنجیں نپاں تاوان کنیں

 مان تر انت ھــــانــــل ُء مــھـــگل اگاں دیام مئے

ـّان اش زوریں بندیگ اش وتی کؤالں کنیں                              مـنـت

 دور نہ انت منزل ھزار گنج ُء ھزار نازیں » سید «
ـَـؤرا دوررسیں رمباں کنیں                                   ظظ ھــمــبــالں زوریں چو ک


