
تا دنیا دنیا بیو ه، زاگــرۆس بیو ه و دار ب هڕیو 
ب هــــر هق زنانیمان بیو ه. ن ه ت هنیا ب هڕیو ک ه 
تمام دارســــــــان زاگرۆس مای  هێ ژیانمان ل ه 
بن هبن تاریخ بیو ه. کوانــ مان و نان مان ل ه 
ساێ زاگرۆس ھات هسـ ه ع هم هڵ.ی ه ی هێ ب هش 
بــــــندار ل هگ هپمانه گ با هس ھ هر جار ئ هول 
خــــــو همانا تاز ه هو بک هیمن و ل ه گــــــووش 
ن هت هویل نووتـــــــــــر هک بخو هنیمن ه ێ. وم 

دکتر رضا موزونی:معلم به اندازه عمر تمام دانش آموزانش زندگی می کند. هر وقت 

معلمی ترانه غم انگیز کوچ را زمزمه می کند دلم می گیرد. زندگی معلمی، معیار شرافت 

است، معلمی که عمرش را ایستاده، پاي تخته هاي سیاه وسفید می گذراند. معلمی که زمزمه 

کالمش بذر عشق در سرزمین ذهن فرزندان این مرز و بوم است.معلم یادگار شیرین 

روزگاران ماست،همان ها که نامشان طعم روزهاي خوب کودکی و نوجوانی می 

دهد.دریغا که در بهارشگفت امسال معلمی شریف که از خانواده اي نجیب و ازتباري 

سرمقاله

ج هلیل ئاه هنگ هرنژاد

ل ه ئموا ل ه کرماشان  وه پ هھباد وریاێ 
کی وهگان ک هن

ه هيئاو ئاگر ه ه ي
ه هي  ئاگر ئاوه هي

 جامع هشناس یقت لرومینا اشرفی

دکترنادر پروین

 

ب ه یاد زند  هیاد حمید یزدا نپناه؛

یادداشتی از 
اشکان میري

مۆ حه مهد جهواد  جهلیلیان 
نوساس:

ئاگر ل زاگرۆس 
یا سزیان ژیان؟!

اسرا جلیلیان
کودک کرماشانی
عصر جدید را 

منفجر کرد

چرا زاگرس 

درآت شم یسوزد؟

ادامه در ص 2

زندگی معلمی، معیار شرافت است

ب ه یاد معلم اخالق

زند  هیاد حمید یزدا نپنا ه

چ هن روو ژه  وه مدوو ب ت هدبیری،زاگرۆس ل ه چوارباسزی هێ؛
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عام سزیان زاگرۆسن 
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بوو سزیان تی!
یادداشتگ ل ه ف هربۆرز ع هباسیان

مۆھ هندس کوونی:

کانونی که در کانون نگاه 
مدیران فرهنگی نیست!

نیشتیمن ه
 تاگ هر دا رهگان  وه پاوا بمرن
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تا دنیا دنیا بیو ه، زاگـرۆس بیو ه و دار ب هڕیو ب هـر هق 
زنانیمان بیو ه. ن ه ت هنیا ب هڕیو ک ه تمام دارســـــــان 
 بن تاریخ بیو ه. کوانزاگرۆس مای  هێ ژیانمان ل ه بن ه
مان و نان مان ل ه سـاێ زاگرۆس ھات هسـ ه ع هم هڵ.ی ه 
ی هێ ب هش بـندار ل ه گ هپمانه گ با هس ھ هر جار ئ هول 
خـــــو همانا تاز ه هو بک هیمن و ل ه گـــــووش ن هت هویل 

نووتر هک بخو هنیمن ه ێ

ــ ه گ  ــ هر زاگروس ی هس وم ڕاســیان هترین گ هپ ل ه س
ئـای فــر ه ل ه پارامتــر هیل زن هی ئمــووین ئا هم هیل 
د هور و و هرمان و ل ه گشـت مۆھمتر هک «خو همان!» 
ھ هو هچ همان ک هفت هس هو زاگرۆس. با هس بزانیمن گ 

!انیمان ک هفگ ل ه زنب هش ،گ ک هفھ هر دار

شاھات ت هنیا گ هپگ گ من ب هشگ ل ه خ هک تیو هنم 
و ه عۆنوان ت هخســــــــــــــــیرکار بزانم، ھ هر ی هس ه. 
ت هخســـیرکار سزیان دارسان!.  وا ڕاس و هێ چیون ه 
نووڕم گ ئیم ه خو همان با هس فشـــــــــــتر ل ه ھ هر 
کارو هد هســـگ ھیورمان و دارســــان د هور وو هرمان 

بوود. 

ئـای ئــ کار ه تیو هنیمن کوو هو بیومن و د هس ی هک 
بگریمن ئای ی ه گ فشـــــــتر ل ه ھ هرجار ھیورمان و 
ژینگ هو ه بوود،«ئن.جی.ئۆ»و هیل فـر هگ بخ هیمن هو 
ڕێ و فیشتر ل ه ھ هر چشتگ خ هک وریا هو بک هیمن. 
تا یاێ بگرێ گ ئیم ه ئ هگ هر توایمن گیان ســــــاقگ 
داشــــتیومن، با هس ســـــاق دار هیل ب هڕیو ل ه المان 
ئاشــاس داشـــتوون و دان و ه ئیم ه قورس بوود گ 

ت هور نی هتی هریمن و زنانیان نی هتاشیمن.

ئ هب هت ل ه ھاوســـــــــــــــایی خ هک ئاێ ئ کار ه، 
د هو هت هیلیش با هس باڵ ب هن هو بان و د هســـــمی هت 
بـ هن تاگ هر وـن هێ ڕوو هلمان ھـیورمان و ڕوو هیل 

دار هیل دارسان زاگرۆس هو بوود 

عضـــو هیات رئیســـه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مجلس باید به چند 

ـادي دیگر کشـــور نیز ورود کند، افزود: حل این چند  چالش مهم اقتصــ

ـیاري از مشــکالت دیگر را نیز حل  چالش عمده م یتواند مانند دومینو بس

کند و افزایش بهر هوري، افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادي و... 

را به همراه داشته باشد.کاشفی بهبود فضاي کسب و کار و حذف قوانین و 

مقررات دست و پاگیر را یکی از مهمترین این موارد دانست و عنوان کرد: 

هر یک از بیش از 3.5 میلیون کارمند دولت به عنوان یک گیر و سد بر راه 

ـابه این وضعیت در هیچ کجاي دنیا  ـتند که مشـ ـاي کسـب و کار هسـ فض

ـاي کسـب و کار نیز در  وجود ندارد، به عالوه قوانین و مقررات مخل فض

کشور زیاد است.

ـاي کســب و کار و حذف  وي خواستار ورودجدي مجلس به بهبود فضـ

قوانین مخل شد و تاکید کرد: همه ملزومات بهبود فضاي کسب و کار در 

کشـــــور فراهم است و سا لها روي این موضوع کار شده و فقط نیازمند 

ـتان  یک اقدام عملیاتی جدي اســــت.به گفته رییس اتاق بازرگانی اســــ

ـاي کســـب و کار و  ـاه، تمام مباحث کارشناسی براي بهبود فضـ کرمانشـ

ـنام هها و آیی ننام هها است  بخ شهایی که نیازمند اصالح و تغییر قوانین، بخش

مشخص شده و هیچ اعتبار و بودجه خاصی هم براي این کار نیاز نیست.

کاشـــفی موضــــوع دیگري که نیازمند ورود جدي مجلس اســــت را 

ساماندهی بودجه عمومی کشـــور دانســــت و اضافه کرد: متاسفانه روند 

بودج هریزي نادرست کشـــور هرسال تکرار م یشود، بگون هاي که آذر ماه 

ـنهادي خود را تقدیم مجلس م یکند که عمدتا  هر سال دولت بودجه پیشـ

بودجه هزین هاي و براي پرداخت حقوق و هزین ههاي حجم عظیم کارمندان 

ـته به دولت است.وي اظهار  دولت و یا تامین مالی نهادها و ارگا نهاي وابس

ـیاري از مواقع مجلس هم موافق این بودجه نیســت، اما  کرد: اگرچه در بس

ـی با آن وجود ندارد و نتیجه این  راهـی جـز چکش کاري و موافقت نهاـی

شرایط کسري بودج ههاي فراوانی است که اواسط هر سال با آن مواجهیم.

ـاه با اشاره به اینکه در چنین شرایطی  رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشــــ

ـندوق توســعه ملی، چاپ  ـتقراض از صـ ـتاویزهایی مانند اسـ گاهی به دسـ

اسکناس و ... براي جبران کسـري بودجه روي م یآوریم تا سر و ته بودجه 

هرطور شده به هم بیاید، افزود: این سیاسـ تهاي ناکارآمد بودج هریزي در 

ـاد کشــور وارد کره و عامل اصلی  این سا لها شدیدترین آسیب را به اقتص

تورم و کوچک شدن سفر ههاي مردم است.

سرمقاله

معاون استاندار کرمانشاه:

آیی نهاي عزاداري تهدیدي جدي 

براي سالمت شرک تکنندگان است

 مسؤوالن محترم!

آمارهاي ابتال به ویروس کرونا در استان کرماشان 

همچنان در مســـیر صعودي است. امروز که 284 

ابتالي جدید داریم، با این روند، رســیدن به آمار 

چهار رقمی  دور از انتظار نیست. اتفاقی که بسـیار 

نگران کننده خواهد بود.

 چند هشدار ساده، از شما سلب مسوولیت نخواهد 

کرد. شما مسـوول هر اتفاقی هســتید که براي این 

اســـتان ممکن اســـت بیفتد. پس تا کرماشــــان 

جوالنگاه اتفاقات تلخ نشـده، به دنبال تصـمیمات 

مهم و بزرگ باشید.

قرنطینه ي کامل و مدیریت شـــــده ي دو هفته اي 

استان می تواند از تصـــــــــمیمات کارساز باشد. 

امتحانات نهایی دانش آموزان را می شـود دو هفته 

به تعویق انداخت و روند کار اداري نیــــــــــز به 

شیوه هاي فروردین و اردیبهشت برگردد. 

  مسووالن محترم!

فرصت تصـــــمیمات بزرگ را از دست 

ندهید

ـاه  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداري کرمانشـــ

اعالم کرد: حضــور در آیی نهاي عزاداري و سوگواري 

ـبب تجمع مردم م یشـــود، تهدیدي جدي براي  که ســ

سالمت شرک تکنندگان است.

محمدابراهیم الهی تبار روز سه شنبه در جلســــه شوراي 

ـتان در ســرســراي شــهداي دولت  ـانی اسـ اطالع رسـ

استانداري افزود: مدیریت، مهار و کنترل بیماري کرونا با 

مشارکت مردم و دولت امکان پذیر است.

ـیه هاي  وي تاکید کرد: در صـورت رعایت نکردن توص

بهداشتی و حضــــــور در آیین هاي عزاداري، به جاي 

همدردي خانواده دیگري را داغدار خواهیم کرد.

ـاه اظهار داشت: در استان  معاون سیاسی استاندار کرمانشـ

نقشه راه و برنامه ریزي دقیقی براي مدیریت کرونا وجود 

دارد و پیش بینی شــده اســت و حتی از الگوهاي موفق 

ـیر براي مهار فقط به  ـتیم، اما ادامه این مســ کشــور هســ

مشارکت مردم بستگی دارد.

وي با اعالم اینکه استفاده از ماسک، شتسشـوي دس تها 

ـبب قطع زنجیره  ـله فیزیکی می تواند ســ و رعایت فاصـ

کرونا شـــــود، افزود: در ورود به پیک دوم کرونا هیچ 

گونه مشــــــکلی براي ارایه خدمات به بیماران به لحاظ 

ـتانی  وجود تجهیزات پزشـکی و تخت هاي ویژه بیمارس

ـلی ما ورود به مرحله اي  نداریم اما نگرانی و دغدغه اصـ

خطرناك تر و افزایش بیشتر تعداد بیماران است.

ـافرت هاي 2 هفته  الهی تبار، تعطیالت و آمار باالي مســ

گذشته را سبب افزایش تعداد مبتالیان کرونا دانســـت و 

گفت: حضــور در آیین ها نباید سالمت مردم را تهدید 

کند و باور و انتظار داریم که مبارزه به کــرونا باید تبدیل 

به یک معرفت شود.

ـیه هاي  وي تاکید کرد: در بازارها و مراکز خرید توصـــ

بهداشتی رعایت شود، همه مراجعین و صاحبان کسب و 

کارها باید الزاماً از ماسک استفاده کنند.معاون سیاسـی و 

ـاه همچین عنوان کرد: اطالع  امنیتی استاندار کرمانشـــــ

ـترده اي با همراهی رسانه ها انجام شود و  رسانی گســـــ

ـتی به یک مطالبه عمومی  ـیه هاي بهداشــ رعایت توصــ

ـاره به اینکه باید از مراجعه  تبدیل شــــــود.وي با اشـــــ

ـتگاه هاي اجرایی، مراکز درمانی و  غیرضــروري به دسـ

ـایی و ادارت و سایر نهادها خودداري شود، گفت:  قضــ

ـیار براي سالمت خطرآفرین  حضـــور در بوستا نها بســ

ـتر  است و امکان دارد همین تجمع ها سبب انتقال بیشــــ

شیوع کرونا شود. 

وي تاکید کرد: مطب ها، داروخانه ها، آزمایشــگاه ها و 

ـتی  باشـگاه هاي ورزشـی حتماً باید پروتکل هاي بهداشـ

ابالغی را رعایت کنند.

ـتگاه هاي اجرایی عالوه بر  ـافه کرد: دســ الهی تبار اضــ

ماموریت ذاتی نسبت به کارکنان و محیط اداري بر شیوه 

خدمات ارائه شده در تشــــکل ها و نهادهایی که تحت 

پوشش هستند، نظارت جدي داشته باشند و حُسـن انجام 

ـتی بر عهده  امور محوله و رعایت پروتکل هاي بهداشـــ

مدیران دستگاه هاي اجرایی است.

وي گفت: همه مراجعین با ماسک و شرایط مناسـب در 

ادارات حضــور یابند و ترجیحاً ترددهاي غیرضروري را 

ـیار  کاهش دهند زیرا شرایط کنونی با حالت عادي بســـ

متفاوت است.

نماد هر شهروند براي مبارزه با کرونا استفاده از 

ماسک است

ـاه در ادامه گفت:  معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمانش

استفاده از ماسک نماد همراهی مردم براي مبارزه با کرونا 

است و در فضایی که سالمت مردم تهدید می شود.

ــی و  ــراقبـت ـرهنگ خودـم ـر اینکه باید ـف وي با تاکید ـب

ـترش  رفتارهاي پیشـگیرانه را در بین مردم تقویت و گسـ

روتکل  دهیم، گفت: نظارت جدي و پویا براي اجراي ـپ

هاي بهداشتی با مشارکت مردم تداوم خواهد یافت.

ـلی مردم از ما رعایت  الهی تبار اظهار داشـت: مطالبه اصـ

ـتی اســت و با توجه به  ـیه هاي بهداش پروتکل ها و توص

مســوولیتی که براي حفظ سالمت مردم بر عهده داریم، 

نظارت، حفاظت و مراقبت را بیشتر خواهیم کرد.

ـریت کــرونا را انجام فعالیت ها با  وي الگوي موفق مدـی

رعایت توصیه هاي بهداشتی دانســـت و گفت: رعایت 

نکردن اقدامات پیشـــگیرانه توسط برخی افراد، سالمت 

عمومی را تهدید می کند. 

سخنگوي وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی 

گفت: تاکنون 175 هــزار و 927 نفــر به طور قطعــی به 

ـاعت  ویروس کرونا مبتال شده و با فوت 74 نفر در 24 س

گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در کشـور به هشــت 

هزار و 425 نفر رسید.

ـنبه درباره آخرین آمار  ـادات الري روز سـه شـ ـیما س س

ابتالي قطعی به ویروس کرونا و موارد فوت ناشی از آن 

در کشـــــور افزود: در 24 ساعت گذشته تا ظهر امروز 

(20خرداد) بر اساس گزارش آزمایشــــــــــــگاه ها و 

دانشـــــگا ههاي علوم پزشکی دو هزار و 95 بیمار جدید 

مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد. از بین مبتالیان 

جدید، 901مورد بستري و هزار و 194 نفر موارد سرپایی 

یا در تماس با مبتالیان بودند که شناسایی شدند. با در نظر 

گــرفتن موارد جدید، مجموع بیماران مبتال به کووید19 

در کشور به 175 هزار و 927 نفر رسید.(ایرنا)

ویژ هھا

ج هلیل ئاھ هنگ هرنژاد

ئیم ه و دارسان سزیاێ زاگرۆس

بهبود فضاي کسب و کار، مهمترین خواسته بخش خصوصی از مجلس

 قرنطین هي مدیریت شده 

در کرماشان ضروري است!
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خبر تلخ کوچ ابدي برادر گرام یتان معلم شریف و انسان با فضلیت 

زنده یاد حمید یزدا نپناه

دوستداران و شاگردانش را به شدت متأثر نمود. ضمن عرض تسلیت به 

مناسبت این ضایعه دردناك از درگاه خداوند کریم براى آن مرحوم، غفران 

الهی و رحمت واسعه و براى خاندان گرمی یزدا نپناه و سایر بازماندگان صبر 

و اجر طلب م ینمایم.

بدینوسیله درگذشت برادر ارجمندتان 

زند هیاد حمید یزدا نپناه

 از فرهنگیان خوشنام و با اخالق گیالن غرب را به شما و 

خانواد ههاي گرامی وابسته تسلیت م یگوییم و براي آن عزیز سفر 

کرده غفران الهی و براي بازماندگان صبر جمیل مسئلت م ینمایم.

علی امراییعلی اشرف باقري فرد

برادر گرامی جناب آقاي دکتر مجید یزدا نپناه  برادر گرامی جناب آقاي دکتر مجید یزدا نپناه 

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه
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 اجتماعی

اخباري دال بر شـکایت مدیر کل 

سابق میراث فرهنگی کرماشان از 

4 خبرنگار  براي مدتی در فضاي 

ـتان پیچید. باالیی با  رسانه هاي اس

انتشار متنی ضمن بخشش آنان به 

ـاره کرد. وي  نکاتی قابل توجه اش

در این نوشتار آورده است: 

 با سالم و احترام پیرو نشـر خبري 

در فضاي مجازي مبنی بر اینکه با 

شکایت بنده تعدادي از خبرنگاران استان به اتهام افترا و نشر اکاذیب 

ـاي مجازي عالوه بر اعاده حیثیت جمعاً به 8 سال حبس  در فضـــــ

تعزیري محکوم شد هاند توضیحات و تصمیم خود را علی رغم عدم 

ـاي مجازي و عدم اطالع از  رضایت از انتشار تصمیم مذکور در فض

آن به شرح ذیل به سمع و نظر مبارکتان می رسانم:

ـبحان را به پاس نعمت وجود ارزنده نظام مقدس  1-خداوند ســــــ

ـته و دارد به  جمهوري اسالمی ایران با همه برکات و نعماتی که داش

ویژه وجود اندیش ههاي ناب حضـرت امام  ر ه  که این روزها متعلق 

ـاکر و  به قیام 15 خرداد و رحلت آن امام عزیز می باشـــــد، شـــــ

سپاسگزارم.

ـلم ،  2-مراتب تقدیر و سپاس خود را به عنوان یک شهروند مســــ

ایرانی و وابسته به نظام از دستگاه قضا به ویژه قضات شرافتمندي  که 

ـاء راي با تمرکز و  تکیه بر قانون در مقام استقرار  در رسیدگی و انشـ

ـار  عدالت و استواري قانون بدون توجه  به حاشیه سازي ها و  فشـــ

ـاسیت و طی فرایند قانونی آیین  هاي احتمالی رسانه اي با حســـــــ

ـیدگی نمودند نثار و تقدیم می  دادرسی کیفري به شـکایت بنده رس

نمایم.

 3-اصطالحاً انشاء راي حاکم در مقام قضا را ختم دادرسی م یدانند 

ـیاري از از نامهربانی ها ،   و در اصل این حکم پایانی بود بر بســــــــ

اتهامات و کم لطفی هایی که بدون بررســـــــی و تحت تاثیر افراد 

خاص با انگیزه هاي مختلف در دوران تصــــدي اینجانب در اداره 

کل میراث فرهنگی بر من  گذشـــت لذا فرصــــت را غنیمت می 

شمارم و به پاس ارزش ها ، حرمت هاي شـرعی ،  ایمانی ، اخالقی 

ـتم براي تنویر افکار عمومی  ـانی که به آن  پایبند بوده و هســ و انسـ

خداوند را شاهد میگیرم که در دوران تصدي مذکور جز به اعتالي 

ـــراي  دین ، معنویت ، عدالت ،  آزادي ، اخالق و قانون مداري  ـب

ـتی  تحقق توسعه گردشگري ، حفظ میراث و حمایت از صنایع دس

بدون دخالت دست هبند يهاي سیاسی فکر ،  اندیشـه و عمل نکرده ام 

و به فهم و برداشت برآیند افکار عمومی در این خصوص پایبندم.

ـاره پس از طی فرایند قانونی توســط  4-اکنون که احکام مورد اشـ

ـایی قطعی و براي اجرا ابالغ شده است به عرض میرسانم  مراجع قض

که حتی براي لحظ هاي نه در فکر و نه در اندیشه ام از شنیدن کلمات 

حبس و  مجازات آن هم براي  همشــــهریانم در اصحاب رسانه نه 

تنها خشنود نشـدم بلکه خودم را مواخذه نمودم که اي کاش همانند 

30 ماه قبل از آن نیز ســــعه صــــدر به خرج می دادم و این بار نیز 

ـایی ایجاد نمی  زحمت رسیدگی براي دستگاههاي امنیتی و قضــــ

کردم اما همگان حق می دهند که در بعضـــــی شرایط که  نه تنها 

ـازمان بی دلیل زیر ســوال  حیثیت فرد بلکه اعتبار یک مجموعه و س

می رود تمســک و توسل به قانون ابتدایی ترین کار و توصیه است 

که انتخاب نمودیم.

ـناسد   5- فضاي اداري و سیاسی استان کرمانشاه بنده را از تباري میش

که  اصــــالح امور هدف و آرزوي او و زنده باد مخالف من مرام 

اوست و تالش براي تعمیق آزادي بیان و نشــــــــــر آزاد اخبار و 

اطالعات بخشــــی از وجهه همت او بوده البته طبیعی است آزادي 

مورد نظر اسالم و قانون اساسی مقید به انصاف و عدالت است لذا به 

ـااهللا  استناد آموزه هاي دینی و اخالقی در توصیه به گذشت و انشـــ

شاهد بودن آثار مثبت در تنبه و   عدم تکرار و  پیشــگیري از تکرار 

چنین رفتارهایی که زیبنده جامعه اخالق مدار نیســـت دقت نظر در 

حفظ حرمت و حیثیت انسان  به خرج دهندو با این تفکر که زنده و 

آزاد باد مخالف من تصــــمیم به اعالم رضایت و  درخواست عدم 

تعقیب افراد مذکور را در بخشـــــــی که مرتبط با بنده می باشد از 

دستگاه قضا تقاضا و تقدیم نمایم.

ـبحان اقتدار نظام جمهوري اسـالمی سـالمتی و عزت   از خداوند س

ـیه به اتحاد و همدلی در شـرایط فعلی  رهبري فرزانه انقالب در توص

ـا در استقرار عدالت خواهان و  کشـــــور و موفقیت دستگاه قضــــ

خواستارم در پایان ازهمه بزرگانی که خیر خواهانه و بنا به تشـخیص 

ـانی که  اصرار به اجرا  بنده را توصیه به عفو نمودند تشـکر و از کسـ

ـاي  جامعه را خدش هدار م یکنند  موثر و  براي تنبیه افرادي که فضـــ

مفید تشــخیص و توصیه داشتندو  بنا به شرابط و برداشتی که از نیاز 

این روزهاي جامعه داشتم  نتوانستم لحاظ کنم پوزش می طلبم                         

و افوض امري الی اهللا ان اهللا بصیر بالعباد 
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از ســـــــویی ناتوانی ادارة 

کشــــــور توسط قاجارها، 

انعقاد معاهده هاي نـنگـین، 

از هم گســـیختگی اوضاع 

سیاسی - اقتصادي کشـور، 

توســـعه نیافتگی، اشـــغال 

خاك ایران توسط روس و 

انگلــیس و دخالت آنان در 

ادارة امور کشور، آشفتگی 

و ناامنی، کشـــمکش هاي سیاسی و ناکارآمدي مجلس 

شــــوراي ملی عواملی بود که مردم را از حکومت قاجار 

بدبین ساخته بود و مترصد چهرة نوینی بودند که مملکت 

را از بن بست نجات دهد.

باید اضافه کرد انقالب مشروطه که آمال آزادي خواهان 

ایرانی بود، نتوانست به اوضاع نابسامان سیاسی، اقتصادي 

و اجتماعی کشــــور سروسامان دهد. در پی این ناتوانی، 

حکومت و مجلس مشـــــــــــروطه با ضعف مدیریت و 

ناکارآمدي مواجه گردید و بســامد سیاسیون نتوانســـت 

تعادل اجتماعی - اقتصادي در جامعه به وجود آورد.

در نتیجه نخبگان سیاسـی � اجتماعی و تودة مردم ضـمن 

ناامیدي از قاجارها، از آنان سلب حمایت کردند و نسبت 

به تغییر سلسـله قاجار واکنش چشـم گیري در مخالفت با 

آن نداشتند. بعد از مشـــــــــــروطه، آشفتگی سیاسی - 

اقتصادي، پارلمان ناکارآمد، اختالفات شخصی، دخالت 

استعمارگران، فساد نخبگان سیاسی و خودخواهی حکام 

ایالت، نافرمانی و خودسري ایالت و عشــــایر، غارت و 

راهزنی آنان کشور را به ورطۀ سقوط کشانده بود.

بنا بر عوامل ذکر شده، نخبگان و آگاهان سـیاسـی ایرانی 

مانند محمدتقی بهار ملقب به ملک الشــــــــــــــــــعرا 

(1330اردیبهشـــت �  آذر 1265)، سیدحســـن مدرس 

(1316آذر � 1249خ)، فیروزمیرزا نصرت الدوله (1316 

� 1264 خ)، سیدضیاالدین طباطبایی (8 شهریور 1348 � 

1268 خ) به دنبال تغییر رژیم سـیاســی برآمدند. آنان در 

تالش بودند که دولتی توانمند توسط فردي مقتدر، اداره 

ي امور را در دست بگیرد و کشـور را از هم گســیختگی 

نجات دهد و به اصالح امور و مدرنیزه کردن کشــــــور 

بپردازد.

زمینه ي داخلی و خارجی براي کودتا فراهم و اوضــــاع 

کشــــــــور موجب نارضایتی عمومی و نخبگان سیاسی 

گردیده بود. انگلیسی ها با توجه به رصد وضعیت داخلی 

کشور توسط نیروهایی که در ایران مسـتقر کرده بودند و 

عوامل داخلی، زمینه کودتا و تغییر و تحول ســیاســـی را 

مســــاعد دیدند. در این راستا ژنرال آیرن ساید در تعیین 

عوامل کودتا و انتخاب سیدضیا و رضـاخان و در طراحی 

کودتاي اسفند 1299 نقش اساسی داشت.

اما برخالف روند کودتا که صــــورت گرفت، عده�اي 

معتقدند که رضاخان با نقشــــــۀ انگلیس کودتا را انجام 

نداده اســــت. بلکه او فرماندهی قزاق ها را در شــــرایط 

اظطراري برعهده داشت و انگلســــــــتان چه موافق و یا 

مخالف کودتا بود رضاخان آن را پیاده و عملی می کرد. 

ادلۀ آنان این اســت که رضــاخان بعد از کودتا اقداماتی 

انجام داد که در تقابل با منافع انگلستان بوده است

ادامه دارد....

         

معلم به اندازه عمـر تمام دانش آموزانش زندگـی مـی کند. هـر 

وقت معلمـی تـرانه غم انگیـز کوچ را زمـزمه مـی کند دلم مــی 

گیرد. زندگی معلمی، معیار شرافت اسـت، معلمی که عمرش را 

ایســـــــتاده، پاي تخته هاي سیاه وسفید می گذراند. معلمی که 

زمزمه کالمش بذر عشــــق در سرزمین ذهن فرزندان این مرز و 

بوم اسـت.معلم یادگار شــیرین روزگاران ماســت،همان ها که 

نامشان طعم روزهاي خوب کودکی و نوجوانی می دهد.

دریغا که در بهارشگفت امسـال معلمی شریف که از خانواده اي 

نجیب و ازتباري شکوهمند و دانش خیز، نشــــان داشت، سرود 

تلخ کوچ را به زمزمه نشست.

معلمی که اگر روزهاي غریب این سـال عجیب نبود،کیلومترها 

بر دوش دانش آموزانش، بر شـــــــانه همکارانش و در آغوش 

همتبارانش تشییع می شد.

نام حمیدرضـا یزدان پناه به اعتبار سـالها معلمی، به اعتبار شـکوه 

خانوادگی اش همدوش نیکنامی و عزتمندي اســت. او ســـالها 

ایستاد، در دایره عشق و دانش .

نشست در تقاطع نابهنگام مرگ و رفت در امتداد خطوط موازي 

ســـرنوشـــت و در شـــعاع مهربانی اش دانش آموزان چراغ را 

فهمیدند.

او را می شـناختم به پاکی و راسـتی و من اگر چه طعم شـاگردي 

این معلم اخالق را نچشـیدم و از چشـمه کالمش ننوشیدم ، اما از 

کالم لرزان دانش آموزانش و از برق اشک دوسـتانش می فهمم 

که درس اش زمزمه ي عشق بوده است.

من سالهاست با خود می اندیشـم و باور دارم که معلم نمی میرد، 

معلم به اندازه عمر تمام دانش آموزانش زندگـی مـی کند، معلم 

آن هنگام که می میرد در آن لحظه و بعد از آن، هزار بار با شکوه 

و استوار در ذهن دانش آموزانش می روید و زنده می شود.

 معلم رودي است جاري در ذهن زمان و یادش آبشـــاري است 

که صخره ها را شکوه می بخشــــد و حمیدرضا هم رفت، تا باغ 

کلهر داغی تازه تر را به استخوان بنشیند. یادش ماندگار و  نامش 

جاودان. 
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 او را براي بار دوم می دیدم. گاردي بســــــــته 

داشــتیم و دلی پُر از ســـوختن زاگرس! اما او با 

انگیزه و امیدوار نشست و ابتدا سرِ شوخی را باز 

کرد و در همان یکی دو دقیقه ي اول توانســـت 

همه ي نگاه ها را به ســـمت خود جلب کند. در 

طول یک ساعت و ربع مصــــــــاحبه، در میان 

مجموعه همکاران، کمتر گوشی بود که تمام و 

کمال در اختیار صــــحبتهاي جذاب مدیر کل 

منابع طبیعی اســتان کرماشــان نباشــد. اگر چه 

مصـاحبه را من هدایت می کردم و می پرسیدم، 

اما انگار دکتر موزونی مخاطب اصـلی مهندس 

کوالنی بود. هر پاســــــخی که می داد باید نام 

خوب او را می برد و البته دکتـر موزونـی هم در 

راهبري مصـاحبه نقش خوبی داشت. هم سوژه 

هاي زیادي به ما داد و هم حرف هایی شــنیدنی 

داشــت. بُرش هایی از این گفتگو تقدیم شـــما 

خوانندگان صداي آزادي می شود:

به عنوان مدیـرکل منابع طبیعـی اگــر 

بخواهید از دریچه اي دلخواه نگاهی به 

منابع طبیعی داشته باشید، چگونه شروع 

می کنید؟!

بگذارید با این اتفاق شـروع کنم که : «در همین 

ایام اپیدمی «کروناویروس» پیرمرد کهنســـالی 

که پس از بســــــتري، از شّر کرونا خالص می 

شود، به سمت صندوق تســــویه می رود. براي 

لحظاتی سکوت می کند و اشک از چشـمانش 

جاري می شود. متصدي به گمان این که ممکن 

است نگران هزینه باشد، با حالتی سـرزنش آمیز 

او را مورد مؤاخذه قـرار مـی دهد  و مـی گوید: 

9 سال داري و از چنگ کرونا خالص  بیش از 0

شــــده اي! حاال براي پول بیمارســـــتان گریه 

مـی کنــی؟! مــی گوید نه! حاال قدردان نعمت 

خداوندم و در مقابل او دارم گریه مـی کنم!.  به 

این خاطر که بیش از 90 سال این همه اکســیژن 

را از طبیعت گـرفته ام و پولـی بابت آن دریافت 

نکـرده ام .» این مــرد پس از بیماري، به خودش 

آمد و بســـــیاري را متوجه غفلت هاي بزرگی 

کرد. من هم این اتفاق را بـراي این گفتم که هم 

براي خودم و هم همه مخاطبان عزیز صــــداي 

آزادي تلنگري باشــــد تا قدر جنگل ها و منابع 

طبیعـــــی را بدانیم و بـــــراي نگهداري از آن 

بکوشیم. آیا می دانید که یک هکتار جنگل دو 

و نیم تن اکسـیژن تولید می کند؟ و جالبتر اینکه 

همین یک هکتار جنگل مــــی تواند دو نیم تن 

گرد و خاك را در خود جذب و رســـــــوبش 

کند!. حاال بدانید که زاگرس ما شــــش میلیون 

هکتار جنگل دارد!

بســـیار خوب چه شروع جالبی! کمی 

درباره حوزه کاري تان هم صـــحبت 

کنید!

ببینید! بـرنامه هاي منابع طبیعـی در چهاربخش: 

حفظ، احیا، توسـعه و بهره برداري صـحیح قابل 

توجه و رصـد اســت. اولین گامی که براي مان 

مهم اســــت، حفاظت از منابع طبیعی اســــت. 

همانطوري که رهبــــــــر فــــــــرزانه انقالب 

«منابع طبیعی باید به فـرهنگ عمومـی  فرمودند:

تبدیل شــود» ما هم باید در این راســتا حرکت 

کنیم. اما دشواري هاي بسیار دارد. تصـور کنید 

گاهـی ماها بــراي حفاظت و توجه به خانه 100 

متري مان مشــکل داریم! چه برسد به مدیریت، 

کنترل و محافظت از یک میلیون و هفتصــــــد 

هزارهکتار منابع طبیعی اسـتانی مثل کرماشــان 

که اکنون بیش از شصـــت و سه هزار دامدار از 

این نعمت الهی دارند اســـــتفاده می کنند. اگر 

سمن ها، مردم، بهره برداران، آبخیزنشــــــینان، 

حوزه نشینان، صاحبان قلم و متخصصان نباشند، 

بدون شک ادارات منابع طبیعی با دشواري هاي 

ویژه روبرو می شوند. 

هر شهروندي که شما را می بیند، ممکن 

است اولین سـوالی که 

به ذهنش برســـد، این 

باشـد که پس از ســالها 

کسـب تجربه در مبارزه 

با آتش ســــــــوزي 

جنگلهاي زاگرس چـرا 

بایــــــد باز هم با این 

مــواجه  تلخ  حـوادث 

شــویم؟ آیا تدابیري از 

ســوي منابع طبیعی به 

عنوان متولـــی امـــر 

اندیشـــیده شده؟ اگر 

گامهایی برداشـته شـده لطفاً توضــیح 

بفرمایید!

ســـوال خوبی اســـت. ببینید! قطعاً منابع طبیعی 

بیکار ننشسـته که تنها تماشاچی سوختن جنگل 

باشــد. براي این امر مهم برنامه هایی خاص چه 

در ســطح ملی و چه در ســطح اســتانی در نظر 

گرفته شـده اسـت. اولین کاري که برنامه ریزي 

شده، ارتقاي سطح آگاهی هاي مردم نسـبت به 

منابع طبیعـی و تــرویج فــرهنگ منابع طبیعــی 

است. از همان ابتداي مسـؤولیتم مصــمم شدیم 

که به میان مردم برویم و آموزش فـرهنگ منابع 

طبیعی را آغاز کنیم. متأسفانه منابع انســـــانی و 

دیگر ابزارها به قدر کفایت به دلیل مشـــکالت 

خاص، در اختیار اداره کل منابع طبیعی نیسـت. 

به عنوان مثال بـــراي امــــر مهم آموزش چهار 

نیروي موثر در اختیار این اداره کل اســت. اگر 

چه می گویند یکی مرد جنگی به از صـــد هزار 

اما واقعیت این است که همین گونه مســــائل و 

کمبودها می تواند بسـیاري از برنامه ها را تحت 

شعاع قرار دهد. 

در میان عامه مردم نگاه معدودي به منابع طبیعی 

متفاوت اســت و فرهنگ حفظ مواریث و منابع 

طبیعی هنوز جا نیفتاده است. بســـیارند مردمان 

شریفی که دغدغه منابع طبیعی دارند و در حفظ 

آن کوشا هسـتند و در کنار اینها بعضـی هم تنها 

دغدغه ي ملک خود را دارند. خوشـــــــبختانه 

نیـروهاي مــردمــی بازوان پــرتوان حفظ منابع 

طبیعی هستند. براي سامان دهی تیم هاي مبارزه 

با آتش سوزي تدابیري ویژه اي اندیشـیده شده 

است. از جمله اینکه فرمانداران، بخشـــداران و 

دهیاران، مسئول مستقیم اطفاء حریق هستند.

آیا نحوه برخوردتان با خاطیان در امـر 

منابع طبیعی تغییر خاصی داشته است!؟

براسـتی روزگار آن گذشـته اســت که با قوه ي 

قهریه با مردم برخورد شود. مردم خودشـان باید 

متوجه شــوند که عامل حریق نباشـــند و حافظ 

محیط زیســــت و منابع طبیعی باشند. زمانی که 

دامدار ما از مراتع و منابع طبیعی اســـــتفاده می 

کند؛ روغن و محصوالت لبنی و گوشت و پشم 

و پوست می فروشد و کســــب درآمد مقبولی 

دارد، باید احســـــــاس وظیفه کند که حامی و 

حافظ مراتع و منابع طبیعی هم باشد و این باید به 

در میان دامداران ما فرهنگ تبدیل شود. 

چقدر توانسـته اید در سیســتم کاریتان 

«بروز» باشید؟ 

خوشــــــبختانه مدیریت منابع طبیعی، امروز از 

شکل سنتی آن کم کم فاصله گرفته است. حتی 

ابزارهاي پیشـــــــرفته هم به یاري مأموران این 

ادارات آمده تا کنترل بیشتري بر مراتع و جنگل 

هاي اسـتان داشـته باشــیم.  از جمله این ابزارها 

اســتفاده از پهباد اســت که مدیریت هوشــمند 

منابع طبیعی را به دنبال خواهد داشـت. از امروز 

فروند پهباد در اختیار این اداره کل قرار گـرفته 

است و به طور آزمایشی کارش را شروع نموده 

است. بعالوه کارهاي بســــیار دیگري صورت 

گرفته اسـت. از جمله اینکه: ســتاد اطفاء حریق 

در 14 شـهرســتان راه اندازي شــده و ده پایگاه 

حفاظت در استان براي حفظ منابع طبیعی استان 

آماده هستند. 

به چه مظوري از پهباد کمک گـــرفته 

اید؟

 این پهپاد در جلوگیري از تخریب و تصــــرف 

عرصــه هاي منابع طبیعی و شــناســـایی عوامل 

تخریب منابع و جنگل ها و متصــرفین به عرصه 

هاي ملی، قاچاقچیان چوب و... به کمک یگان 

حفاظت منابع طبیعی اسـتان می آید. در حقیقت 

با استفاده از این پهپاد، شـناسـایی عاملین دسـت 

اندازي به عرصـــه هاي منابع طبیعی آســــان تر 

خواهد شد و این عرصه ها در امنیت بیشــــتري 

خواهند ماند. 

مهمتـرین نیاز امـروز بــراي آموزش همگانــی 

فرهنگ منابع طبیعی، فهم مشـــترك بین رسانه 

ها، روابط عمومی ها، چهره هاي شاخص ملی و 

استانی، مســؤوالن مؤثر و هر تریبونی است که 

می تواند در آگاهی بخشــــــی عمومی تالشی 

مقبول داشته باشد. 

سـی و چهار هزار محافظ افتخاري داریم . 400 

هزار هکتار قرارداد مشـارکتی با مردم داریم. از 

یک دامدار در یک روستا شـماره تلفنم را دارد 

تا باالترین مقامات. 

در این جا الزم می دانم صـمیمانه از ســادات و 

بزرگان داالهو تشـــــکر ویژه داشته باشم که با 

اشــاره این عزیزان در مهار آتش ســوزي چند 

روز پیش داالهو بیش از هفتصــــد نفر شرکت 

کـردند و در کمتــرین زمان ممکن آتش به آن 

گســــــتردگی خاموش شد. این یعنی توجه به 

فرهنگ منابع طبیعی و این بسیار ارزشمند است.

چه اتفاقاتــی در حوزه اطفاء حــریق 

براي شما جذاب بوده و دوسـت دارید 

به «فرهنگ همومی» تبدیل شود!؟

راســـــتش را بخواهید یکی از بحثهایی که می 

تواند جذاب باشــد، بحث ورود خیرین به منابع 

طبیعی اسـت. خوشــبختانه ما خیرین ارجمندي 

داریم که براي حفظ جنگل ها و مراتع اســــتان 

تالش هاي ویژه اي دارند. خیّري بیســــــــــت 

دمنده ي آتش نشــان به ارزش بیش از پانصـــد 

میلیون تومان در اختیار اداره کل منابع طبیعـــی 

استان گذاشـته اسـت. خیّر دیگري مواد غذایی 

مورد نیاز آتش نشـــانان را تهیه و یخچال هایی 

که به این منظور داریم، پُر کرده اســـــت. یک 

باطري سـاز پاوه اي بیش از ده سـال اسـت که از 

منابع طبیعــی یک ریال پول نمــی گیــرد. اینها 

بســـــــیار مهم و ارزشمندند. این فرهنگ باید 

توســـــــعه پیدا کند. فرمانداران گیالن غرب، 

داالهو و ســرپل ذهاب در آتش ســـوزي هاي 

اخیر از ابتدا تا اطفاي حریق دوشـــادوش مردم 

تالش می کردند تا آتش خاموش شــــــود. در 

صـــورتی که در گذشـــته برخی از فرمانداران 

استان بودند که اصوالً منابع طبیعی برایشــــــان 

اعتباري نداشت.

کمپین هاي مردمی هم نقش مهمـی در 

اطفاي حریق داشـته و دارند اما برخی 

مخالفتها هم با اینها هســــت. علت این 

مخالفتها چیست؟

تا امروز که من در خدمت شما هســتم، با چنین 

اتفاقاتی روبرو نشـده ام. کمپین ها و «ان جی او» 

هایی داریم که انصــافاً این سالها براي حفاظت 

از منابع و مـــراتع و جنگلها تالش مـــی کنند و 

داراي شناسـنامه اند و معموالً ارتباط تنگاتنگی 

هم با اداره کل منایع طبیعی دارند.  

جناب مهندس از مردم و مسـؤوالن چه 

توقعی دارید؟

سوال خوبی است. از مردم «مشــــــارکت» می 

خواهیم. به عنوان مثال وقتـی جایـی آتش مــی 

گیرد، قبل از اینکه مأموران اطفاء حریق برسند، 

خودشان اقدام کنند. چون ممکن است زمان از 

دست برود .آتشــی که با تالش یکی دو نفر می 

تواند در همان ابتدا خاموش شـــود، اگر زودتر 

اقدام نشـــــــــود، ممکن است با صدها نفر هم 

خاموش نشود و بخشـی عمده از محیط زیسـت 

ما آسیب ببیند. مردم دادرس ما هستند. 

مســؤوالن هم باید عنایات ویژه اي داشته باشند 

در تخصــیص اعتبارات. مثالً ما بیمه هاي بی نام 

داریم. این بیمه ها تقویت بشــوند و موارد ویژه 

اي را زیر پوشش بگیرند تا خداي ناخواسته اگر 

محافظان افتخاري دچار حادثه اي شـدند، براي 

بعد از حادثه خیالشـــان راحت باشد که بیمه ها 

سنگ تمام می گذارند. 

به عنوان آخرین ســوال اگر آماري از 

عوامل آتش ســوزي مراتع و جنگل ها 

دارید، مشتاقیم بشنویم

از صــد در صــد حریق هاي ما 65 درصـــدش 

گردشگرانی هســـــــتند که از نعمات بهره مند 

شـــــوند و بیابانی ســــــیاه را بجا می گذارند. 

15درصد سرایت از زمین هاي کشاورزي است 

که عموماً پســچرها (جار)را آتش می زنند. 14 

درصــــــد نزاع ها و کینه هاي قومی و قبیله اي 

است. 4 درصد سـهل انگاري سـربازان در کنار 

پادگان هاست و مابقی هم عومال طبیعی است .  

حال اگر گردشگران فرهنگ اسـتفاده درسـت 

از طبیعت را داشته باشند، تشیه به ریشه خود می 

زنند!؟  حرف آخر این که : یک بلوط چهل متر 

ریشـه در زمین دارد؛ فرهنگ ما انسـانها هم باید 

ریشه دار و با اصالت باشد!

از لطف شما بسیار ممنونیم 

تاریخنامهحرف حساب

زندگی معلمی، معیار شرافت است

مهندس کوالنی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان:

مردم
دادرس ما هستند

اعالم گذشت مدیرکل سابق میراث 

 از چهار خبرنگار 

 دکتر رضا موزونی 

محمد جواد جلیلیان

در این جا الزم می دانم صـمیمانه از سـادات و 

بزرگان داالهو تشــکر ویژه داشته باشم که با 

اشـاره این عزیزان در مهار آتش سـوزي چند 

روز پیش داالهو بیش از هفتصـــد نفر شرکت 

کردند و در کمتـرین زمان ممکن آتش به آن 

گستردگی خاموش شد.

انتخابات مجلس شوراي ملی در کرمانشاهان

 عصر پادشاهی رضاشاه (2)

دکتر شهرام اردشیریان

 

تا ش هڕ کۆرونا لیمان بک هفد ه ال

ھاووتی نازار

ه��ا� کا ن ماڵ د � ه 
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کوردی

 د... ژیان لرتی خوەێ دیل جیاواز و تایبـت ژیان ل زاگرۆس، ھســـــ
زاگرۆس یانی کووەو بیون خوەشـی و ژان، شــکتی و ئازادی، تنیایی و 
ـتمان، وەل  دداری، ئاو و ئاگر... ساان فرەگ ژیان مردم ئ نیشــــــ
تریوسکێ ئاگر و پرشێ خوەر و ھتن مانگشو چوودن سـر... ئاگر 
ـین و ژیان  ل زاگرۆس بایس گیان بدن و ھناس بوەخش ن گیان بس

!...بکوش

ژیان مردمان زاگرۆس جیا ل دەیشت و دارستان ل کیس چوود، منایل 
 زاگرۆس یان کیشــن... ژیان لردەوا ھناس نیوەر و سلم زاگرۆس ب

ـتیل و  پیوەندی سرۆشت و ئام... پارزەوانی ل دیمن ڕەنگین دەیشــــ
ـتگری ل دەنگ ژیان و بردەوام بیون  کیوییل وت زاگرۆس یان پشــــــ
زنانی... پشتگری ل ژیان زاگرۆس ئرک سر شان ھر کسگ ک لێ 

وت ماف زنانی ئڕای خوەێ زاند...

ئگر خاس گووش بتکنی، تیوینید دەنگ ئوین ل ڕزیان گێ دارەگان 
ـنوی، دەنگ برز گوورانی ژین و دداری له قیولی ئاو کینیگان  بشـــــــ
ـنووڕی ل چـــیوزەێ ھر دار بڕیوگ  ـیدن گووش... ئگر خاس ـب ـت
ـاخ و بردگ،  دیمن یێ ژیان نادیار وە چو دیونید. ل برزی ھر شــــ

نیشان پا بیون و سقام گرتن و ئازادی دیارە...

ـتا ھاوبش و  ـرۆشــ ب گومان ل ھیچ وتگ چن زاگرۆس ژیان وەل ســ
ـزیان ئاوات و ھیواێ مناگان،  ھاوڕێ نیی. ئاگرس ل زاگرۆس یان ســـــ
ـزیان پڕەیل سـوز ژیان... ئاگر له زاگرۆس یان دیوکڵ ئاواتیل  یان س
 وە جـی منن خوکووان ڕەنجیل  ل کیس چ... ئاگر ل زاگرۆس یاـن

ب وەر، ھناسیل سرد، میلکانیل چووڵ، وەھارەیل ب خاون...

ر تنیا ئڕاێ گیان دار و جاڕ و ملوەرەگان  ل گورایی وت زاگرۆس ئاـگ
نیی، ئگر پلوەرگ بمرێ ھســـــــت و ڕەنگینی ژیانگ مرد، ئگر 

دارگ ل پا بکف، باێ برز ددارگ چمید...

تا ھسـمان قر زاگرۆس بزانیم! زاگرۆس تنیا یێ وشــ یا ناو وتگ 
جوقرافیا نی، زاگرۆس دەنگ نادیار گل و نتوەێ ئیمس... تاریخ ڕەنج 
ـتمان ئیم ل بان شانیل زاگرۆس وساس پاوا... زاگرۆس  و شکتی نیش
ـد... زاگرۆس  بار گران شعر و گوورانی و ھونر کوردی وە کووڵ کیشــــ
ـت دەر ئامیل  محرەم رازەیل نوەتیاێ ژیان ئیمس... زاگرۆس دەسـ

!...زاگرۆس، سزیان دڵ ژیان ئاگر ل ...یل ژیانڕای تاوەیشت ژانئ

ئجورە ک ھیشتیدنمو جیو تۆ چییدن!

ئجورە ک دڵ وەێ دڵ بــچارە کنیدن!

یێ ڕووژ کس تیدنو لرز خدە دەریوند!

دیونم وە شوون ئو کس تا کوورە دەویدن!

ھڕووژ وە دەر ماڵ تۆ ھر ھاتمو ھر چم!

دیونم ک تۆنیش جوور م ھر بایو بچیدن!

ێ سیوک وتاق چک چوودیونم ک وە ی

ھر گیرە بوە کاردو یێ دەف نخنیدن!

دیونم وە سر کـیوچگان زار بنیشی!

زانی ک نیو ماڵ، وەل دڵ نکنیدن!

دیونم ک تۆنیش دەس وە زرانی، چودیش واز!

تاگر شوەکی ھرچ ک پل خۆەی، نخفیدن!

سد نام م نیوسامو نایدن تۆ جۆاوم!

یێ ڕووژ تیێ نامگدیش کس نخۆەندن!

بیل ئاگر ئشق بکفدەو دڵ سختد!

بیل ئسر چۆد چیو نم واران بشدن!

تا خاس بزانییدن ک ئ المسوە چس؟!

تا با دەسد، وەێ دڵ بدبخت چکیدن!

زانم ک خۆدا ھا سر ھق، ندە دد ئشق!

ئو وەختس ئر ئاسنگیش بید، چمییدن!

ئمشو ھناسم دڵ کن، پا دام گز کفتم ل کوو؟

ئمشو دووارە مردم، چرچ چوەیلم کفت ل سوو

قمشی د گرێ، تاوان ئدیدەم نی ن وەختچ

چن وەخت وڕاوەم ھر یس، لوا م بوو؟ لوا م بوو؟!

لوا م بوو یێ ئمر خۆەد، بیدە دەسیل ھووز تم

زانم ک ل خۆدادە ھم، بسپار وە ئو خۆدام خوو

نیگرم ل ھووز کافرەیل، خۆەم کافر زیوخو خۆەرم

شک شان وە شانم خفت، کوت کرد ل گیانم لوو وە لوو

م ھر وە سات ھژنوم، ڕپ ڕپ دنگ دڵ ھوەسان

الفاو ب دەنگ تیدنو دڵ ھکن لێ شارە چوو...

***

ھر ئواران سوارێ لــرە ڕەد بوو

ھر ئـــــــواران دەخیلم، بو ئا الم ! 

 بنووڕ لێ سیوک دگیرە چوە تنیام؟!

ھر ئواران چوەڕێ جادەگانم

ل تنیایی لتر بدن زوانـــــم

کووەو بوون ئزرەتل سونز کام

پشـــــــوی بوودن، ممان ھـــــام

ھر ئواران یک باـــو گردن

د ل ب کسی بدەنگ مردن

ھر ئواران یک سر بوودە بارێ

چوێ ھـــــــا ئاسمان، واران بوارێ

ھر ئواران سوارێ لــرە ڕەد بوو

کزو کوور یێ قتارێ لرە ڕەد بوو

ھر ئواران خودا شان دەێ ل شانم

دەســــــ کیشــدن ریو زامــــگانم

مـۆڤ له دونیای ئمــووژیا لوا له خوەی 
پرمد و چاو بسـرا وەرەو نووا چوود ک 
 گ له سروشتشد خوەی بزانمان نیھ
ن خاون ســروشــت! وەردەنگ ئی وەتاره 
ھر ئو کســـــیلن ک لی چن ڕووژه 
گرد ئاگر گرتن دارســــــــانیل بڕیو، له 
فزای مجازی و پشت شیشێ موبایلان 
یخ ئڕا زاگروس دڕین و موور ھاوردن و 
خوەان داخواز ژینگێ ب گیچڵ نیشـان 
دان وەم ھناێ پا له ســـروشـــت نن و 
توان ســاتگ شــکتی خوەان ل داوان 
 گ بـــــماتن، ھڕیو دەر بکدارەیل ب
ون وه دارسان و بوورەو ئاو خاک تیرن! 
وە داخوە بش فـــــــــــرەگ له مردم، 
چویان ھا له شــــوون کار وەدەســـــیل 
دەوتی ک پارزگر ژینگو ســـروشـــت 
بوون، وەم ن تنیا وە بــــــــ ھاوکاری 
مردم بکم وە تنیایـــــــــــــــی ھیوچ 
 ر ژینگزگنیا پارتیونی تگ نیتدەو

بوود. 

وە ب گومان ئیمه مردم زاگروس نیشـــن 
ل ھکفتیل تاڵ و دڵ تزن ئــی ناوچه 
بــ بش نیمن. یکگ له گــرنگ تــرین 
مدووەیل ئوک ئیمه له ئاگـــــر گـــــرتن 
سـروشــت زاگروس تاوان باریم ئیســ ک 
ئڕا زانیار کــــردن و بان بـــــردن زانیاری 

 زان ژینگبارەت له پارخوەمان ســـــــــ
تشگ نیکیم!

بنکیل مردمی ک مبســـــتان پارزان 
ژینگس یکگ له وە ھز ترین و زوور دار 
ترین بشـــــــــــیل ھر کومگایگ گ 
تیوەند له بوار زانیاری بخشــــان مردم 
دەسـمت دار بوود. ئی بنکیل مردمیه، 
ک ڕووژ وە ڕووژ فــــــرەتــــــر و بوون، له 
ناوچیل شار نیشن و دەوار نیشن زاگروس 
کسیل فرکاری و زانیار بخشی له بوار 

پارزان ژینگ دا نن. 

وەم گچڵ ئســی ھا له پیوەندی ئی 
بنکیله گرد کۆمی مردم. ئگر ئاگــر 
گرتن زاگروس ئمســــــاڵ زاگروس دپیکو 
بکیم، جوور ڕووژ ڕووشــــــــــــن ک ئو 
ناوچیله ک بنکیل مردمـی ژینگ پارـز 
فرەتر کار کردن و پیوندی قورســـــگ 
گرد مردم داشـــــتن، یکم ئوک ئاگر 
دەرفت فرەگ ئڕا گشو بیون نیاشته 
و دوم زیوتر له بشــــــــــــیل دەوتی 
تیوەنستن مردم ئڕا ئاگر کوشاندن گرت 

و پ بکن. 

ئبت خاسه بیوشیم ھناێ بش فرەگ 
له مردم له ھیور مودڕنیتێ تکنوکــــرات 
مندنو له خیاڵ خوەان زەیو تنیا ئڕا 

 و باقــــی گیاندارەیل بــــوان درس بیئ
بشــــن؛ ب گومان ئره ئاخر کار بنکیل 
مردمی ژینگ پارز نیه، بکم ڕێ دیور 
و دریـــــــژگ ھا له وەران ک بتیوەنن وە 
ئامانج خوەان ک پارــزان تمام ژینگێ 

زاگروس له خساره بەسن. 

له ڕووژگارگ گ تکنولوژی بش جیا نیو 
له ژیان مردو دەوتیل تمام دونـیاس، 
 تیوەنیم داخواز قورق کردن ژینگئیمه نی
ل ھر ڕەوشــــتگ بیومن! وەم تیوەنیم 
 ـزان ژینگرد پارئاوەدانـی تکنولوژیک گ

ھاوڕێ بکیم.

 ئگر زانیاری گشتی مردم سبارەت له 

پارزان ژینگ گرد ســــــــــــــــرکفتن 
تکنولوژیکــی پیوەندی بگـــرد، تیوەنیم 
بیوشیم سـروشـت و ژینگ له خاس ترین و 
دنیا تــرین حاڵ خوەی ئڕا موانداری له 

 .مام گیاندارەیلت

وەم نووڕگێ بانان سـروشــت، گرد ئی 
ڕەوشت ک مردم ئرەنگ گرتنسـ وەر، 
ھناێ مودڕنــــــیــــــت وەرەو نووا چوود 
وەداخوە ئاگـر فـرەتـرگ داوانـ گـردەو 
 گ ســروشـــت وە بتنیا له حاوەر. ت
گــچڵ مــیـــنـــد ک مردم وەی باوەڕە 
بەسن ک سرکفتن (پیشـــــــــرفت) له 

گرەو سروشتگ ساق و سامه.

دیونم وە سر کـیوچگان زار بنیشی!
سۆم هی ه س هف هری

ستار ف هیزۆالزاد ه

د هرو هچ

لێ شارە چوو..

گولباخی

ئاگر ل زاگرۆس یا سزیان ژیان؟!

ئ هشکان میریئ هشکان میریئ هشکان میری

مۆح هم هدج هواد ج هلیلیانمۆح هم هدج هواد ج هلیلیانمۆح هم هدج هواد ج هلیلیان

رزا ج همشیدی

ئاگر زاگروس 

ئاماژه ي مودرنیته ي 

بی زانیاریه
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فرھنگی-اجتماعی

       اشـکان میري.صــداي آزادي: قبل از هر بحثی باید 

توجه داشت آتش سوزي جزئی از اکوسیستم هاي طبیعی و 

از مراحل تکامل آنهاسـت. اما نکته اینجاسـت که آیا آتش 

سوزي هاي چندسال اخیر زاگرس طبیعی است؟

بخشـی از این آتش سوزي ها می تواند جنبه ي طبیعی داشته 

باشـند اما سـهل انگاري، سـومدیریت عدم آگاهی عمومی 

نسبت به اهمیت محیط زیست و چگونگی نگهداري از آن؛ 

دلیل عمدهی آتش سوزي هاي چند سـال اخیر جنگل هاي 

زاگرس هستند. 

در بخش مدیریت جنگل، ایران با مشــــکالت بســـــیاري 

روبروست که عدم توانمندي و خالقیت مدیران تیشـــــه به 

ریشــــه ي منابع طبیعی زده است. در این چند سال گذشته، 

ســواالتی تکراري را همه ي کارشــناســـان منابع طبیعی از 

مدیران مسئول می پرسند اما دریغ از شنیدن جوابی درخور! 

هرچند بازگویی سـواالت تکرار مکررات اسـت و می دانم 

که گوش شنوایی نیســـت اما بنا به وظیفه ي ملی دوباره آنها 

بازگو می کنم. یکی از این ســــواالت این اســــت که چرا 

مدیریت جنگل ها را به مردم بومی نمی سپارید؟ چرا آنها را 

در مدیریت جنگل سهیم نمی دانید؟ 

اگر مردم حس کنند که صـــــــاحب میراث و منابع طبیعی 

هســـــــتند قطعاً با کوچکترین تهدید و خطري با آن مقابله 

می کنند. در ســــــــوي دیگر، عدم تجهیز و یا حتی اعمال 

راهکارهاي مدیریتی هرچند ساده ولی بسـیار تاثیرگذار در 

بســتر جنگل از سومدیریت آقایان ناشی می شود که سندي 

بر همان بی سلیقگی و عدم خالقیت در مدیریت است. 

متاسفانه هرساله در فصل خشک باید دست به دعا شویم که 

بیشــــــتر از این منابع ملی به خطر نیفتد در حالیکه با دمیدن 

کمی هواي تازه و هوشمندانه در فضـاي غبار آلود مدیریت 

منابع طبیعی زاگرس با اطمینان خاطر بیشــــتري از فصــــل 

خشک گذر خواهیم کرد.

رییس اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی آموزش و 

پرورش استان کرمانشـــــــــاه از فرآیند ثبت نام آزمون 

ورودي مدارس نمونه دولتی استان کرمانشاه خبر داد.

به  گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و 

پرورش استان کرمانشــاه، فردین یاوري با اعالم این خبر 

گفت: ثبت نام از روز چهارشنبه مورخ 99/03/21 لغایت 

روز شــنبه مورخ 99/03/31 از طریق ســامانه ثبت نام به 

نشـــانی   www.azmoonkedu.irصورت می پذیرد و 

تمامی دانش آموزان مشغول به تحصـیل در پایه نهم سال 

تحصــیلی 99-1398 مجاز به ثبت نام در آزمون ورودي 

مدارس نمونه دولتی هستند.

 وي افزود: مالك شـــرکت در آزمون ورودي پایه دهم 

مدارس نمونه دولتی کســــب حداقل معدل کتبی 17در 

امتحانات پایان نوبت دوم ( معدل نمرات خردادماه بدون 

اعمال نمرات تکوینی ) براي فارغ التحصـــیالن پایه نهم 

می باشد.

الزم به ذکر اســـت آزمون ورودي مدارس نمونه دولتی 

رأس ســاعت 9 صــبح  روز جمعه مورخ 99/04/20 در 

استان کرمانشاه همزمان با سراسر کشور برگزار می شود. 

ـــــــــرده اول /  ـپ

پایانی  ـالهاي  زمان:ســ

دهه پنجاه

ـرورش  ـپ مکان:کانون 

فکري

از در که وارد می شــــــوم 

نمایی جذاب از قفسه هاي کتاب و نشـریات و میزهاي 

متناسب با سن مخاطبین توجه ام را جلب می کند.درهر 

سو ازسالن کودکان مشتاق در میان قفسـه هاي رنگی و 

لبریز از کتابهاي مصـــور در حالی که اشتیاق خود را به 

زحمت کنترل می کنند تا صداي آنها بلند نباشـد، غرق 

ـتند  در نقاشی ها و تصـویرگري هاي خیال انگیزي هسـ

که هر کدام آنها را با خود به رؤیایی شیرین می کشاند. 

کمی آن سوتر گروهی در اطراف میزهایی نشسته اند و 

ــــر روي  ــــراوان با مدادهاي رنگـــــی ـب با عطش ـف

ـان) نقش می  کاغذ(بخوانید دنیاي خیالی ذهن شـــــــ

ـته بر  آفرینند. بی اختیار شخصیت هاي داستانی نقش بس

روي کتابها و مجالت مصـــور با لبخندي ملیح مرا که 

ـانند و در  ـتاق بودم به سوي خود می کشـ کودکی مشـ

ـتی قصـه  رؤیاي خود غوطه ورم می سازند. هنوز از مس

ـین  هاي شیرین لبریز نشــده ام که صدایی آرام و دلنشـ

ـینمایی  (خانم مربی مهربان کانون) مرا به تماشاي فیلم س

�ساز دهنی� که توسط پروژکتور بر روي پرده سفید ( 

جوانان امروزي بخوانند دي وي دي پلیر و ال سی دي) 

به نمایش درآمده اســـت، دعوت می کند. خود را در 

درون قصه و همزاد با �امیرو� شخصیت اصلی فیلم در 

غصـه ها و شادي ها شریک می بینم و بر بال تصـویر و 

تصــــــور از زمان و مکان رها می شوم...چه رؤیاهایی 

شیرین و فراموش نشــــدنی و چه خیاالت دلفریبی که 

براي من هرگز کمرنگ نخواهند شد.

پرده دوم /زمان:سی سال بعد

مکان: یکی از همان مراکز کانون

در حالی که دســــت دخترم را گرفته ام از حیاط وارد 

ـالها می برد،  سالنی می شوم که بی اختیار مرا به همان س

ـتاق و پر از انگیزه با  با این تفاوت که مربیان جوان و مشـ

چهره هایی مهربان و امیدوار به آینده شـــــــــغلی، در 

ـتند که  تکاپوي همراهی  و هم صحبتی با کودکانی هس

در کالســـــــــــــــــها و کارگاههاي آموزش هاي 

هنري(نقاشی،مجسـمه سازي،سفال،قصـه نویسـی، شعر 

و...) با اشتیاق نشسته اند. ناخودآگاه نگاهم به قفسه هاي 

مهجور کتاب و نشـــریات و دیگر امکاناتی دوخته می 

ـبت به سی سال قبل  شود که نه تنها تنوع چندانی نســــ

ندارند، بلکه جاي خالی قصــه ها و داستانهاي جذاب و 

ـیاه کوچولو � و...در آنها  خیال انگیزي چون �ماهی س

به شدت دیده می شود.حســی غریب وجودم را فرامی 

گیرد و بوي فرســــــودگی ، تکرار و جاماندن از قافله 

رق امـروزین  رزرق و ـب رهنگ در دنیاي ـپ پرحرکت ـف

مشامم را می آزارد.

پرده سوم / زمان:چندسال بعد

مکان:کانون مرکزي

راي مـربیان و  ر ـب راي تدریس روش هاي آموزش هـن ـب

ـتان هاي غرب  مدیران کانون هاي پرورش فکري اســ

کشــور�  دعوت شده ام.هنوز باب سخن را باز نکرده 

ـترك مدیران و خصــوصا مربیان در بیان  ام که درد مش

مشـــــــــــــکالت و کمبودها سرباز می کند.کمبود 

امکانات،بی مهري مســــؤولین فرهنگی،ابهام در آینده 

ـتیاق خانواده ها در رویکرد به  شغلی،کمرنگ شـدن اش

کانون بعنوان مرکزي فرهنگی و اثرگذار و ده ها گالیه 

ـنیدن آنها چون پتکی بر ســر هر  ریز و درشــت که شـ

مدرسـی کوبیده می شــود.در آن میان 

نکته اي توجه مــرا به خود جلب مـــی 

ـتیاق مربیان  کند و آن تعلق خاطر و اشــ

راي کار و آموزش با فطــرت پاك و  ـب

ـتعداد فرزندان این ســرزمین  لبریز از اس

ـاویري از آثار  است.هر مربی با خود تص

ــی  ـري کودکان را آورده اند که ـب هـن

اختیار مرا به این نتیجه سوق می دهد که 

ـته ایم متناسب با ذوق و  چرا ما نتوانســـ

ــرهنگـــی کودکان  ـري و ـف تمایل هـن

ســـرزمین مان، شـــرایط بهینه اي براي 

ـازیم؟ در  آموزش و ارتقا آنها را مهیا سـ

حالی که غصـه اي عمیق وجودم را در 

بر گرفته است مطالبی را که آماده کرده 

زه هاي مــربیان  ام ارایه مـی کنم و انگـی

جوان را براي ادامه کار برمی انگیزم.

پرده آخر / زمان: حال

مکان: همه مـراکــز کانون هاي 

کشور

پیامی از یکی از دانشـجویان سالهاي نه چندان دورم که 

ـاعر و اهل فرهنگ اســت (و البته از مربیان  هنرمندي ش

ـتاد...لطفا از ما  موفق کانون) دریافت می کنم: جناب اس

حمایت کنید تا صداي ما به گوش مســؤولین برسد...، 

اگر نماینده مجلســــی یا صاحب قدرتی را می شناسید 

ـاید حمایت مان  ـانید تا شــ این پیام دردمندانه ما را برسـ

کنند... پیام کوتاه اســـت ولی براي دقایقی ذهن مرا در 

ـته دور تا امروز به پرواز درمی  خاطراتی عمیق از گذشـ

ـرورش فکــري کودکان و نوجوانان و  آورد. کانون ـپ

ـلهاي متعددي را  مربیان هنرمند و خالق آن، نســـــــــ

ر  پرورانیده اند که امروز به جرأت مـی توان گفت کمـت

مدیري، مسؤولی، مدرسی، معلمی و شهروندي هسـت 

ـاز پرورش  که در دامان پرمهر این کانون فرهنگ ســــ

نیافته باشد. این یک حقیقت است که تا فرهنگ نســل 

هاي ما در چنین مراکزي پرورش نیابد، کودکان امروز 

ـاختن فرداهاي این  ما آماده نقش آفرینی براي ســــــــ

ســـرزمین نخواهند بود. این مهم به ســـرانجام نخواهد 

رسید مگر اینکه  مدیران و تصــــمیم سازان فرهنگی و 

ـان را به  ـان را بشـویند و دل هایش سیاسی ما چشـم هایش

سمت کانون هاي بستر ساز فرهنگ و هنر این سرزمین 

ـرمـــی خورد که  بگــردانند. به کجاي قوانین جاري ـب

ـتاق و با انگیزه اي را که فرزندانمان را  معدود مربیان مش

ـتن در دنیاي واقعی آماده می کنند، دریابیم.  براي زیســ

چرا چشمها را بر این امر مهم بسته ایم که تحول حقیقی 

ـاد در گرو  در همه عرصه ها از سیاست گرفته تا اقتصـــ

ـترهاي مناسب فرهنگی و هنري هر سرزمینی نهفته  بســ

اسـت. وکال و وزراي محترم که وامدار این ســرزمین، 

ـتید،  فرهنگ غنی آن و مردمان رنجور و صبور آن هسـ

چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید...

چند خواسته به حق و قابل اجرا از مجموعه عزیزانی که 

در کانون هاي سراسر کشــــــــور،یکی از سنگرهاي 

ـتر ساز پیشــرفت و تعالی  فرهنگ ساز ، هنر پرور و بسـ

ـار آنها  ایران عزیز فعالیت دارند.شاید انعکاس و انتشــــ

ـراي تدوین قوانین و اجــراي عادالنه  زمینه هاي الزم ـب

آنها را فراهم گرداند�

ـا  1.تبدیل وضعیت مربیان حق التدریسی کانون که بعض

با بیســــت سال کار پاره وقت منتظر تبدیل وضعیت به 

مربی تمام وقت هستند .

ـاعات کار مربیان حق  ـازي ســ 2.تعدیل و تناســب سـ

التدریســی که گاهی تا 120 ساعت در هفته به صورت 

پاره وقت فعالیت دارند.

3.اصالح احکام مربیان پاره وقت به حق التدریسی براي 

بهره مندي از مزایاي استخدامی در آموزش و پرورش.

4.اختصاص مرخصی زایمان متناسب با دیگر کارمندان 

و ارگانها.

ـاص حق ایاب و ذهاب براي مربیانی که  5.اختصـــــــ

ـتان ها فعالیت  مجبورند در مراکز مختلف و شـــهرســـ

نمایند.

6.اصالح شرایط بیمه مربیان متناسب با دیگر شاغلین.

ـاص مزایاي شغلی مانند دیگر شاغلین�مثل  7.اختصــــ

عایله مندي، اضافه کاري، حق مأموریت،کار در مناطق 

مرزي،جنگی و عملیاتی، بدي آب و هوا و...

ـزایش حقوق  زایش حقوق مــربیان همــزمان با اـف 8.اـف

ـادي و  سالیانه دیگر شاغلین با توجه به شرایط اقتصــــــ

سخت معیشتی و تورم و...

خبر

روایت محمدرضامحمدي پور مدرس دانشگاه

کانونی که در 
کانون نگاه مدیران فرهنگی نیست

چرا جنگل هاي زاگرس در آتش  می سوزند؟!

S E D A Y E A Z A D I

شماره  575       21 خرداد ماه 1399

ثبت نام آزمون ورودي مدارس 

نمونه دولتی استان کرمانشاه آغاز شد

رییس اداره سنجش آموزش و پرورش استان:
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 اجتماعی

رییس سازمان جهاد کشـــاورزي استان کرمانشـــاه گفت: تولیدات 

کشاورزي استان در سال جهش تولید به پنج میلیون تن می رسد.

نوربخش حاتمی  با اشاره به برنامه ریزي براي افزایش 500 هزار تنی 

تولیدات بخش کشــاورزي استان کرمانشـــاه در سال جهش تولید، 

گفت: پیش بینی می شود میزان تولیدات کشـــاورزي استان در پایان 

امسال به پنج میلیون تن برسد.

حاتمی با اشاره به افزایش 400 هزار تنی تولیدات کشــاورزي استان 

در سال زراعی 98-97 نســــــــــبت به سال زراعی ماقبل آن گفت: 

تولیدات کشـاورزي استان کرمانشـاه در پایان سال زراعی گذشته به 

4.5 میلون تن رسید.

رییس سازمان جهاد کشاورزي استان کرمانشاه  در ادامه با بیان اینکه 

امسال 31 پروژه براي جهش تولید در بخش کشاورزي استان در نظر 

گرفته شده، گفت: امیدواریم با اجرایی شـدن این پروژه ها، تولیدات 

کشاورزي استان امسال جهش قابل قبول 500 هزار تنی داشته باشد.

وي در ادامه ایجاد مجتمع هاي بزرگ کشـــــــــــاورزي را از جمله 

مهمترین برنامه هاي کشـــــاورزي استان در سال جهش تولید عنوان 

کـرد و افـزود: ایجاد مجتمع هاي بـزرگ دامپـروري و گلخانه اي در 

برنامه استان است.

 وي با اشاره به در برنامه بودن تکمیل زنجیره ارزش محصــــــوالت 

کشاورزي در استان کرمانشاه، گفت: امسـال ایجاد و تکمیل زنجیره 

هاي ارزش بوقلمون، تخم مرغ، عســل و گوشت مرغ را برنامه ریزي 

کرده ایم.

حاتمی با اشاره به برنامه ریزي براي توسعه کشت هاي اقتصادي نظیر 

زعفران در استان در سال جهش تولید، گفت: امسـال همچنین توسعه 

باغات مدرن و نوسازي باغات قدیمی را در استان در برنامه داریم. 

بازســـازي و نوســـازي واحدهاي راکد و نیمه فعال، ایجاد صـــنایع 

تکمیلی بخش کشـــــاورزي با اولویت افزایش ظرفیت سردخانه ها، 

تکمیل و ساماندهی شبکه هاي آبیاري نوین در اراضی تحت پوشـش 

سامانه گرمسـیري استان و... از دیگر اولویت هاي بخش کشـاورزي 

استان کرمانشــــــاه در سال جهش تولید است که حاتمی از آنها یاد 

کرد.(ایسنا)

آسیبهاي اجتماعی از معضالتی هستند که قطعاً مانع پیشرفت 

و توسـعه اجتماعی و هرز رفتن نیروي فعال و جمعیت جوان 

ـارات  کشـــور خواهند شد و عدم توجه به این انرژي خســ

جبران ناپذیري را در پی خواهد داشــــــت. محیط خانواده 

ـتین مرکزي است که کودك استعدادها و توانمندیهاي  نخس

خود را در آن محیط رشـد و پرورش می دهد. کودکی که 

محیط خانواده برایش امن نباشـد کمتر مقید اصـول و قوانین 

اخالقی اســـت.پژوهش حاضـــر با هدف بررســـی جامعه 

شناختی و آسیب شناسـی قتل رومینا اشـرفی صـورت گرفته 

ـناسان و  که نتایج آن می تواند به مدد کاران بهزیستی ، روانش

ر  ر گذار و  تغیـی قانون گذاران کیفري در ارائه راهکارهاي اـث

ـی از جمله تدوین الیحه حمایت از کودك و  در مواد قانوـن

ـئله ي بزهکاري به  نوجوان کمک نماید. اهمیت دادن به مسـ

قدري مهم است که همه ي کشورهاي جهان به آن توجهی 

خاص دارند. آمارهاي منتشــر شده حاکی از آن است که با 

ـتی و خدمات  وجود بهبود وضع زندگی از نظر معیشــــــــ

ـتی در جهان میزان جرایم ارتکابی جوانان با ســرعت  بهداش

ـتري رو به افزایش است و در هر جامعه اي نیز نوع آن با  بیشـ

ر  زهکاري در اجتماع ابتدا دامن گـی جامعه دیگر فرق دارد. ـب

ـنی  ـنی نوجوانان و جوانان می شــود. گروه هاي سـ گروه س

مذکور به موجب آمار منتشــــــــــر شده از طرف مقامات 

ـترین مرتکبین بزه هاي اجتماعی را تشـکیل می  ذیصالح بیش

دهند .بزهکاري نوجوانان و جوانان کشــور ما اغلب ویژگی 

هاي عمومی دارد .مانند اصالح ناپذیر بودن، ترك مدرسـه، 

یا غفلت و ســــــهل انگاري در انجام امور محوله، همچنین 

مشــــکل است که نظریه ي جامع و کاملی در رابطه با علل 

ـزه کاریها ارائه داد. به طوري که در رابطه با علل  انجام این ـب

بزهکاري نوجوانان از مدرســه گریزي تا فعالیت گروه هاي 

ـاهده می شود، خلط  عصیانگر، عوامل و دالیل  مختلفی  مش

ـتباهات  رایج در تفکرات  علتها و دالیل یکی از مهمترین اش

رایج در جامعه ایرانی است. در بعضـی موارد انواع بزهکاري 

ـبت  متداول در بین نوجوانان 12 تا 18 ساله، حتی از نســـــــ

افزایش جمعیت نیز فراتر رفته اســـــت، البته پاره اي از علل 

افزایش بزهکاري در میان نوجوانان به خاطر مهاجرت آن ها 

از روستاها به شهرها و یا حومه ي شهرهاي بزرگ اسـت. از 

آنجا که در بررسی هاي انجام گرفته شده تنها یک یا نهایتا� 

ـته سازي شده  و سایر علل عینی  و  ـانی برجسـ دو  عامل انس

دالیل ذهنی ارتکاب جرم از جمله نیات و مقاصد کارگزار،  

ـار افکار  عمومی و قهرمان  وجود متن  و بافت جامعه، فشـــ

پرستی موردعنایت کافی قرار نگرفته اسـت،  لذا نیاز به انجام 

ـید . بنابر این رومینا  چنین تحقیقی ضــروري به نظر می رســ

اشــرفی و نام هاي دیگري که در پیوند با او ذکر می شــوند 

ـانه براي تحلیل این فاجعه  تنها یک نام و یک نماد و یک نش

ـتند و به جاي آنان نام هر دختر یا زن دیگري می تواند  هســـ

ـبغه اي عمومی دارد و نباید به  قرار گیرد، بنابراین بحث صـــ

یک موضـوع و شــخص و خانواده و منطقه محدود گردد. 

مساله اصلی یادداشت پیش رو این است که چرا وقتی پدیده 

اي یا واقعه اي رخ می دهد، در تحلیل عمومی تنها سـکانس 

ـینه  پایانی قصـــه و پرده آخر شاهنامه دیده می شود و پیشـــ

تاریخی آن نادیده می ماند؟ فرضیه این یادداشـت آن اسـت 

ـتاتیک نه تنها به حل بلندمدت  که این نوع نگاه ثابت و اســـ

بحران کمک نمی کند که آن را پیچیده تر و الینحل تر می 

کند. در این گونه تحلیل هاي «آخر محور» معموال ســـــــه 

خطاي شناختی وجود دارند که عبارتند از: نخســـــت عدم 

یل مجموعه علل و دالیل به  یل؛ دوم تقـل تفکیک علت از دـل

یک علت یا دلیل و سوم فرافکنی و تفکیک متن از فرامتن:

1- تفاوت بین علل و دالیل

ــرخالف تفکـــرات رایج عوام ،همواره بین علت و دلیل    ـب

ـاســی وجود دارد، رابطه علت با معلول رابطه اي  تفاوت اسـ

ـتقیم ، عدول ناپذیر، عینی و بیرونی اما رابطه دلیل با  مســـــــ

معلول، ذهنی ، اندیشـه اي و بین االذهانی است. در مورد هر 

واقعه اي و در این جا قتل کودکی سیزده ساله بررسـی علت 

محور به ما مـی گوید که مجموعه واقعه هاي کوچکـی که 

نه را  پیش از این رخ داده و وقوع متناوب یا متمادي آنها زمـی

براي وقوع واقعه بزرگ یعنی آن قتل فجیع فراهم کـرده اند، 

ـر درون حفــره هاي  ز نوري ـب کدامند. تحلیل دلیل محور نـی

تاریک تونل ذهن آن مرد قاتل مـی افکند و به ما مـی گوید 

ـیانه  چه چیز یا چیزهایی ارتکاب آن عمل غیر انسانی و وحش

را براي او مدلل و مشروع کرد؟ 

در تحلیل علت محور، هر چند عمل قتل به دست پدر رومینا 

انجام شده و او قاتل واقعی است، اما در پشــت سر این علت 

غایی به قول فالســــــفه، مجموعه اي از علل معده یا فراهم 

کننده و تســــــهیل کننده آن غایت وجود دارند که در هر 

تحلیل علمی و منصـفانه اي نباید فراموش شوند.پس از حلقه 

ی کار پدر و حلقه ماقبل آخـر  ی یعـن ره تعلیـل آخـر این زنجـی

یعنی ربودن دختر یا فرار او با مرد رباینده، حلقه هاي دیگري 

هم دیده می شـــــــوند که در هر کدام از آنها یک مرد جا 

خوش کرده اســـت. آیا پدر، پدربزرگ، عمو و دایی او را 

ـی و  یک بار در بغل و آغوش خود گــرفته بودند تا نیاز ذاـت

کودکانه او را به عشـق و محبت تامین کنند؟ در حلقه بعدي 

ـتري دیده می شوند. آنان همه مردهایی  هم البته مردان بیشـــ

ـاله و  ـتند که به جاي یاد دادن مهارت زندگی و حل مسـ هس

ـیدن عشــق و محبت راستین به رومینا، با فراهم ساختن  بخشـ

ـالگی و در کالس  زمینه هاي عینی و ذهنی او را در سـن 9س

سوم ابتدایی به جشـن بلوغ یا تکلیف بردند و از اسباب بازي 

ـانش کردند که از  هایش جدا کردند و با ندایی بلند خاطرنش

امروز عصري دگر آمد و کشتیبان را سیاستی دگر. 

تحلیل دلیل محور چنان که گفته شـد به جاي تکیه بر عوامل 

ی توجه دارد و البته هـرچند در  ی به دالیل ذهـن عینی و بیروـن

اینجا کانون بحث، ذهن یک نفر یا همان قاتل اســت، اما در 

ـراي او مدلل و  ـی که قتل را ـب حقیقت آن گـزاره هاي ذهـن

ـتند و به بیانی  مشــروع کرده اند تنها در ذهن او و مال او نیسـ

دیگر نوعی معرفت بین االذهانی اند که ذهن او تنها بخشــی 

کوچک از آن است. آنچه تاکنون از خالل حرف هاي آن 

ناپدر و خانواده و اهل محل درباره دالیل مشــروعیت بخش 

قتل آن دختر شنیده و خوانده شـده اند همان هایی اسـت که 

پیش از این هم از زبان هزاران پدر، برادر، شــــــــوهر، پدر 

بزرگ، پســـر، عمو، دایی، نامزد و حتی دوست پســـر، که 

دختر، خواهر، همســـــر، نوه، مادر، برادرزاده، خواهر زاده، 

ـته اند، شنیده شده  نامزد و دوست دختر هاي خود را کشــــ

اســــــت. وقتی گزاره هاي مدلل کننده و توجیه کننده زن 

کشی بررسی می شوند در راس همه آنها گزاره اي دو رویه 

دیده می شود که یک سر آن مالکیت است و سـر دیگرش 

ناموس. اینکه قاتل دختر سرکش که عرف و عادت و سنت 

او را ناموس پدر و خانواده و فامیل می داند به قهرمانی تبدیل 

ـانی آنها پاك کرده است از  شود که لکه ننگ را از پیشـــــ

ـائلی است که دست این قاتالن را بازمی گذارد و  دیگر مسـ

ـبت  زن کشـی را به قتل مقدس تبدیل می کند. اینجا البته نس

ـنت، عرف، دین وقانون و تاثیر و تاثر آنها بر هم بحثی  بین س

مهم و چندرشته اي است که باید مجال دیگري مطرح شود.

2- مجموعه اي از عوامل و علل

در خطاي دوم معموال� رد پاي تفکــرات قبیله اي، قومــی، 

مذهبی، ایدئولوژیک و گاه طبقاتی دیده می شود. در همین 

ر  ر بیماري و اعتیاد قاتل، گـروهـی ـب مورد رومینا گروهـی ـب

تعصــــــب مذهبی او و مخالفتش با پیوند دختر شیعه اش با 

ـنی و گروهی بر بافت قبیله اي طالش تاکید دارند؛  مردي سـ

گروهی دیگر تحویل دختر توســـط نیروي انتظامی به پدر، 

ـته می  تحریکات طایفه و فامیل و مواردي مانند آن را برجسـ

ـند که همه آنها در مقام ارزش گذاري نه دالیل و علل  کـــن

اولیه، که تنها علل و دالیل ثانویه محسوب می شوند.

تقلیل زنجیره علل و دالیل به یک یا چند مورد البته به نوعـی 

ـا  ساده سازي موضوع هم هســـت که خود می تواند منشـــ

دیگري داشته باشـد که در خطاي سـوم از آن بحث خواهد 

شد.

3 - فرافکنی نکردن و لزوم  پیوند متن  با فرا متن و کانتکس 

ـناســی  هر موضــوعی نباید به فرافکنی   در تحلیل جامعه ش

دســت یازید  و  متن را از فرامتن و کانتکس جدا کرد. بنابر 

این هــر حادثه  از زمین ههاي کالبدي تاریخــی و اجتماعــی 

ر  ر مـ یگذارد و از آن تأثـی فرهنگی محیط پیرامون خود تأثـی

ـتند. از این رو هر پدیده  م یگیرد و در تعامل با یکدیگر هســ

ــرهنگــــی،  ــرامتن و کانتکس ـف اي در چارچوب یک ـف

جغرافیایی، دینی، اقتصادي، سیاسی و مانند آن رخ         می 

دهد و هرگز نمـی توان وقوع آن را جداي از آن جغـرافیاي 

ـتان را در  چندجانبه محل وقوع پنداشـت. گروهی همه داسـ

رومینا خالصه کرده و با گفتن این جمله ساده که حقش بود 

و بچه کالس هفتمــــی را چه به این کارها خیال خود را از 

ـینی رها کرده اند. برخی دیگر در مقابل  هرگونه تحلیل پســ

آنچنان از او دفاع کـــــــــــرده و او را از کار کودکانه، اما 

ـتش تطهیر کرده اند که گویی، این حق طبیعی او بود  ناشایس

که مدرسه و کالس درس و همکالسی هاي هفتمش را رها 

کند؛ در برابر پدر و مادر وعرف و شــــــرع و همه آداب و 

ـیان کند و با مردي که دوست دارد و هم  رسوم محل عصـــ

سن پدرش اسـت، فرار کند. برخی هم با محدود کردن قتل 

به انگیزه هاي شخصی و مذهبی و خلقی قاتل و قطع پیوند او 

ـاله شخص او و خانواده و حداکثر مردم  با فرامتن، آن را مسـ

روستایش دانسته اند.

 و سخن آخر مشــــکل تحلیل هاي غیرتاریخی تنها محدود 

کردن واقعه در دقیقه نود یا همان دیدن سکانس آخر نیست، 

بلکه بد دیدن آن هم هست. در اینجا قصدم تبرئه پدر قاتل و 

همراهان و مشـوقان او نیســت که نیک واضح است جنایتی 

چنین فجیع با هیچ معیاري قابل توجیه نیست، ولی به راستی با 

ـنتی و مانند آن اگر هر  همه این فرامتن تاریخی و مذهبی و س

یک از ما مردان مرد با چنین موقعیتی مواجه می شـــــدیم و 

رمان این گونه مـی کـرد، چه مــی کــردیم؟ و آیا این  دخـت

پرسش را از خود کرده ایم که ممکن بود عملکرد ما تفاوت 

ـته باشــد؟ گاه البته بزرگ کردن  چندانی با پدر رومینا نداشـ

موضــوعی کوچک و کوچک کردن مطلبی بزرگ را هم 

ـته  باید به آن اضافه کرد. در همین روزهایی که رومینا کشـــ

شد چند زن دیگر هم در جاي جاي کشـــــــــــور قربانی 

ـانه و دنیاي مجازي آنان را ندید.  مردساالري شدند، ولی رس

گویا جذابیت رسانه اي مقتول اصل اول را در برجسته سازي 

زن کشـــــی دارد و اگر مقتول کســـــی مانند آسیه پیرزن 

ـاهی باشد که جانش را فداي خان و مانش کرد  کرمانشـــــ

ـتر از همان  ارزشی براي رسانه هایی که مالکان شان بیشــــــ

ـتند، نداشته باشد.آسیه پناهی  جنس مردان مرد هســــــــــــ

ـاهی از آن جنس زنانی بود که از چشـــم رسانه ها  کرمانشــ

ـیار زنانی مانند او که بی صدا رفتند و  مغفول ماند و چه بســــ

ـیار زنانی که گرفتار رنج مدام از سوي  خواهند رفت. چه بسـ

ـبب  مردان و افتادن در چرخه مرگ تدریجی اند و به ســـــ

ـادي، پرهیز از انگ خوردن هاي  ـتوانه هاي اقتصـ فقدان پشـ

ـتگی هاي عاطفی به فرزندان و نبود حمایت  اجتماعی، دلبسـ

ـی به ادامه این زندگــی تن مـــی دهند و اندك  هاي حقوـق

اندك پژمرده و افســرده می شوند. برخی از آنان هم البته از 

ـتن خود را بر ماندن ترجیح می  زندگی سیر می شوند و کشـ

دهند. بنابراین خودکشـی زنان هم در نهایت شکلی دیگر از 

زن کشی توسط مردان است.

نوعی دیگر از بددیدن سکانس آخر هم انداختن همه تقصیر 

راموش کـردن نقش زنان در خلق فاجعه  بر گردن مردان و ـف

اســت. این در حالی اســت که به موازات نگاه بیمارگونه و 

جنون آمیز برخی مردان به زنان، گروهی از زنان هم نگاهـی 

بیمارگونه و نادرست به مردان دارند؛ تا جایی که در این نگاه 

ـتبد با صفات مردانگی، جذبه و  کارهاي مردان زورگو و مس

قاطعیت ستایش می شوند و همراهی و اطاعت مشـــــورت 

پذیري و عشـق بخشـی و عشــق خواهی بی دلیل و یکطرفه 

مردانی دیگر به نام زن ذلیلی و ضــعف و عقده مادر نبوده به 

استهزا و تمسخر گرفته می شوند. در این مقوله هم بی تردید 

ــرهنگ زنانه در  نقش این گـــروه از زنان و این بخش از ـف

ـترش  تقویت روحیه خشـــونت و استبداد در مردان و گســ

پدیده زن کشی کمتر از مردان قاتل نیست.

دکتر فالحت پیشه

تولیدات کشاورزي کرمانشاه در سال جهش تولید به پنج میلیون تن می رسد

جامع هشناسی و آسی بشناسی 

موضوع قتل رومینا اشرفی
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صاح بامتیاز و مدیرمسؤول: جلیل آهنگرنژاد

از خبر فوت 

مرحوم حمید عزیز 

شدیداً متاسف و متأثر شدم ضمن عرض تسلیت به مناسبت این ضایعه 

دردناك از درگاه خداوند کریم براى آن مرحوم، غفران الهی و رحمت 

واسعه و براى شماها و سایر بازماندگان صبر و اجر طلب م ینمایم.

درگذشت برادر ارجمندتان 

زند هیاد حمید یزدا نپناه 

از فرهنگیان خوشنام گیالن غرب، موجب 

نگرانی خیل دوستداران و شاگردانش شد. این 

مصیبت را به شما و خانواد ههاي گرامی وابسته 

تسلیت می گوییم و براي آن عزیز سفر کرده 

غفران الهی را مسئلت م ینماییم.

بدینوسیله درگذشت فرهنگی شریف و اخالقمدار

زنده یاد حمید یزدا نپناه

را به حضور حضرتعالی و خانواده هاي گرامی 

وابسته صمیمانه تسلیت می گوییم. براي آن عزیز 

سفر کرده، غفران الهی و براي شمایان صبر 

جمیل مسئلت داریم

خبر درگذشت معلم صبور، با اخالق و مهربانم

زنده یاد حمید یزدا نپناه

براي هم هي شاگرانش اندوهناك بود. ضمن تسلیم 

در برابر تقدیر الهی، بدینوسیله این مصیبت را به 

شما و هم هي خانواد ههاي گرامی وابسته تسلیت 

می گویم. روحشان در جوار رحمت پروردگار 

مهربان شاد باد

ارادتمند: دکتر لطیف صفرى

کامبیز حیدري همکاران اداره سنجش اداره کل

 سنجش شهرستانها نواحی و مناطق استان
ارسالن رضایی

سروران ارجمند احمدخان، دکتر مجید و 
خاندان شریف یزدا نپناه 

برادر ارجمند جناب آقاي
 دکتر مجید یزدا نپناه 

برادر ارجمند جناب آقاي
 دکتر مجید یزدا نپناه 

برادر ارجمند جناب آقاي
 دکتر مجید یزدا نپناه 
مدير کل آموزش و پرورش استان کرماشان



ـاه اگر چه چهر ههاي بزرگ و سرشناس همواره  کرمانش

ـته اســـت و دامنش از مردان مرد خالی نبوده  کم نداشــ

است اما براي ما که دستی بر آتش شـعر و ادب داریم و 

ـتاره که  خاصـه به شــعر کُردي ارادت داریم، پرتو نه سـ

خورشیدي اسـت. او هم شـعر فارسـی گفته و هم شـعر 

ـتر است و والحق  کُردي. کمیت شعرهاي فارس یاش بیش

در شعر فارسی دستی توانا دارد و در مقایســـه با شاعران 

ـبک خود چیزي کم ندارد. زبان پخته و  ه معهد و ه مسـ

ـاس و  روان، لطافت خیال و صداقت در هیجان و احســ

ـاره به موضـــوعات روز و نیز انتخاب  درك زمان و اشـ

ردی فهاي اسـمی دشـوار و نیکو برآمدن از عهد هي آن 

ـان از توان باالیش  ـیاري ظرایف دیگر نش ردی فها و بس

در سرودن شعر فارسی دارد. او در کنار دو سـه چهر هي 

همزمان خودش، شاعران شاخص شعر فارسی کرمانشاه 

ـتند. اما آنچه ما را در مواجهه با نام  تا آستان هي انقالب هس

ـاهی به وجد م یآورد، دوازده غزل و  و شعر پرتو کرمانش

بیس توچهار دوبیتی  کردي است که سروده و در دیوان 

شـعرش موسـوم به «کوچ هباغ یها» آمده؛ اگر چه پس از 

آن نیز ممکن است شعرهاي کُردي تاز هاي سروده باشد.

پرتو با سرودن این اشعار، راه تاز هاي گشـود و افقی نو را 

نمایان ساخت. این اشعار همه اوزان عروضـی دارند و به 

یکی دو وزن محدود نیستند و تنوع چشمگیري در آ نها 

ـته به  دیده م یشود. او تجرب هاي را که در شعر فارسی داش

ـاند.الگوهاي هجایی کُردي  سرایش شعر کُردي م یکش

ـانی نم یتوان  با الگوهاي هجایی فارسی متفاوتند و به آس

بر سمند عروض سوار شد مخصـــــوصاً اینکه آغازگر 

باشـی و بخواهی راه و روش تاز هاي را آزمون کنی. کار 

ـته باشـد که  در اوزان عروضـی این ایراد را م یتواند داش

ـلط شعر  ضرباهنگ افاعیل عروضی و نیز سنت مســــــ

ـاند و کلمات و  فارسی بخواهد تو را ب هدنبال خود بکشـــ

الگوها و گرت ههاي خاصـی را به تو تحمیل کند. پرتو در 

ـان داده است که اسیر ضرباهنگ  شعرهاي کرد ياش نش

افاعیل عروضی و گرت هها و سنت شعر فارسی نیســت و 

نگاهی کردي و بومی به شعر دارد و کلماتش برگرفته از 

ـت ههاي زبان مادر ياش اســت، اگرچه نم یتوان تاثیر  داش

سبک شعرهاي فارسـ یاش را بر سـرود ههاي کرد ياش 

ر  نادیده گرفت. مه مترین کاري که او کرده، حـرکت ـب

ـتر زبان معیار کردي جنوبی (کردي رایج در ایالم و  بسـ

ـاه) است و البته خود در تبیین و طراحی این زبان  کرمانش

معیار هم نقش دارد. زبان، همان زبان مردم اســــــت اما 

شاعر، آن را بازسازي کرده، فراخ و روشـن و زیبا کرده 

ـرجاي  و خود در آن جوالن داده و نمون ههاي موفقـی ـب

ـانی که م یخواهند  گذاشته تا چراغ راهی باشد براي کس

این راه را طی کنند، هرچند که قابل انتظار اســـــت که 

روندگان دیگر نیز در آن تصـرفاتی داشته باشند، چنانکه 

داشت هاند تا این مسیر به سرانجامی خوش ختم شود.

اما راز توفیق پرتو، تنها در آنچه ذکر شد، نیســـــــــت؛ 

محتواي شــعر او نیز جذاب و جالب و د لانگیز اســت، 

ـتی و قلندري و  پرتو غرق در عشــق و دلدادگی و مســ

ـیر است که جوهر  رهایی و آزادگی است. این اکســـــ

شــــــــــعرش را به زر ناب مبدل کرده و باعث جذب 

ـیعی از خاص گرفته تا عام شــده  مخاطبان در طیفی وس

است. شاعر نم یتواند شیفته و شیدا و مست و قلندر باشد 

ـانی رایج رها شده باشد.  مگر آنکه از قیدوبندهاي نفســـ

خود در جایی به این موضــوع معترف اســت، آنجا که 

گفته:

 ھهرگز نه  له  کهس  رهنجیه، نه  کهس له خ وهێ  رهنجانیه

 ئهر  دهیریه  ئهر کافره،  مهردم! یه دین  پهر تهوه

عشق برایش عزیز است و از خش تخشت بناي کالمش 

بوي عشــــــق م یآید و فرایادآرند هي این بیت معروف 

کردي است که:

 ھهر کهس بووی عشق،  مهیوو ژه یا نهش

گیانم وه فداێ خشت کاشا نهش

بر جوانی حسرت م یخورد و از پیري دل خوشی ندارد، 

ـتان جانی را به  رفتن عزیزان آزارش م یدهد، یاد دوســـ

ـائل اجتماعی  بهان ههایی گرامی م یدارد، نی منگاهی به مسـ

و سیاسـی دارد و از بیدادي که م یرود ناالن اسـت و یاد 

رفتگان و قهرمانان را گرامی م یدارد؛ عشــق و اجتماع و 

انسانیت توأمان در شعر او حضور دارند.

در مضـمو نپرداز يهایش اغلب روابط عادي زندگی را 

دستمایه قرار م یدهد و آنان را بخشـی از سنت ادبی زبان 

کُردي م یکند، مثالً آنجا که خطاب به معشــــــــــوق 

م یگوید:

زانی  ئه گهر توا مهت، کارێ که دنیا بووم

 وهخت وه ال دهم گهو ئ�شی  نهچوو، جوواوه

ـته چرا که بر  پرتو، خودش را سعدي شعر کُردي دانســ

شیرینی کالمش، و نقشــــــی که در تعیین و تبیین شعر 

کردي جنوبی داشته، آگاه بوده است، م یگوید:

 مهگه ر که «سعدی» کورد یزوان عاشقه « پهر تهو»

که نوق  تهڕ له  دهم وار�د و  شه کهر ڕشندن

نکت هها در مورد شعر پرتو بسیار است اما نم یتوان از ذکر 

ــــی و  این نکته بگذرم که در زبان کـــــردي که متوـل

مرجعیت رســمی خاصــی ندارد تا از آن حمایت کند، 

ـندگان و اهالی موسیقی  عمدتاً این شاعران و البته نویســ

ـتند که نقش این مرجعیت را بازي م یکنند و  هســــــــ

م یتوانند مانع از فراموشــــــــی زبان مادري، و یا باعث 

ـاعران و نیز دیگر  بالندگی آن شـوند، در این شـرایط، ش

ـان،  ـند تا در ســرودهها و آثارشـ ارباب هنر، باید بکوشـ

ضمن اینکه م یبایست زبان و شعریت و جوهر هي هنري 

ـان را با  را ارتقا دهند اما متوجه باشند که نباید ارتباطشــــ

ـان از دست بدهند. آنها باید نگاهی روشن به  مخاطبانشــ

ـند و در برخورد با آراي  ـته باشــ واقعیتهاي میدانی داشــ

ر روي کاغذ موجودیت ندارند، با  رطنطهاي که جـز ـب ـپ

ـترگی اســت که  احتیاط برخورد کنند؛ و باز این کار س

استاد پرتو کرده است؛ زبان شعر کردي را ارتقا بخشیده، 

ـامین جدیدي آورده اما  خیاالتش را رنگی نتر کرده، مض

ـته  ـیداي خود نگاه داش ـیفته و ش همچنان مخاطبانش را ش

است و مخصوصاً آنگاه که این شعرها آهنگ میشوند و 

ـاعف  بر زبان ساز جاري میشــوند، تاثیر و نفوذشان مضـ

میشود.

ـتاد پرتو را در  ـترگ اسـ باري، گرامی میداریم جایگاه س

شــعر و خاصــه شــعر کردي، و بزرگ م یشـــماریم. 

کوشــــ شهاي ارجمندي که در این راه مبذول کرده و 

روخته؛ و از درگاه خداوند  راراهمان اـف ی که ـف چراغهاـی

ـان به ناز طبییان  بزرگ م یخواهیم وجود مبارك ایشــــ

ـالها با ما بزید در خرمی و خوشــــی و  نیازمند مباد و ســ

سعادت و سالمت.

5

ادبیات کرماشان

سال ها پیش در اتوبوسی در راه  اصـفهان به  کرماشـان بودم. در 

تمام آن مسیر طوالنی بارها و بار ا یک آهنگ از سیسـتم صوتی 

اتوبوس پخش می شد؛ ارمنی با صـداي زنده یاد حمید حمیدي. 

هرچقدر که  تکرار می شــد گویا عطش راننده  براي شـــنیدن 

دوباره اش فروکش نمی کرد. سـرش را تکان می داد، آهنگ را 

زمزمه  می کرد و جاده ي تاریک را می شـــــکافت. یک جایی 

مسـافري را که نزدیکش نشـسـته بود و کورد نبود مخاطب قرار 

داد و انگار که بخواهد آن شـور و اشـتیاق و آن تکرار را برایش 

توضیح دهد شروع کرد به  ترجمه  کردن شعر به  فارسی. 

نه گه ر که ســـی وه  دژمنی ژرســــی شــــه راو له  کوو ســــه نی

وه  گیان هه ر چی کافره  ئیوشم نیه زانم ئه رمه نی

 به اینجا که رسید آن مســــــــافر که حتم دارم دستی در شعر و 

شاعري داشت گفت چه شعر قشنگی، شاعرش کیسـت؟ راننده  

لحظه اي مکث کرد و گفت نمیدانم، این شـعر را همه  می دانند 

فکر نمی کنم شــاعر خاصــی داشــته  باشــد! و چه  توصــیف 

بی نظیري!

من هم آن روز نمی دانســـــتم شاعر شعر کیســــــت اما شعر را 

می دانســتم. شعري که آهنگ شده  بود و با آن صداي کم نظیر 

ورد زبان همه 

همین یک غزل براي اداي دین به  کرماشــــــــــان کافی بود؛ 

کرماشانی که کرمانشــاه  شده  بود و نمی دانســت با چه  زبانی 

حرف بزند، شـعر بگوید و  گورانی بخواند ....شـعر پرتو کوچه  

به  کوچه گشــت و از پرتوش هزاران بهار سبز در شعر کوردي 

کرماشان سر برکشید.

حاال سال ها از روزي که نمی دانستم شاعر ارمنی کیست گذشته  

است. از پرتو بســـــــیار خوانده ام و شنیده ام اما هنوز توصیفی 

زیباتر از حرف آن راننده  براي پرتو و شعرش ندیده ام؛ شاعري 

بدون آنکه دیده  شود شهري را شاعر کرد!

شاعري که شهري را شاعر کرد

بهارخوانی تو، ازشکسته بالی نیست

 بخوان ! که حرف دلت ازشکوفه خالی نیست

به جرعه نوشی تو،ازکویرآمده ام

که چشمه، پیش تو هرگز به این زاللی نیست

بگیر-ابرسخی!-نبض تندگندمزار

که درتب اش به جز از داغ خشکسالی نیست

فلک،شرنگ جدایی به کاسه می ریزد

شراب وصل دراین کوزه ي سفالی نیست

به قهررفته اي، اما هنوزهم غیراز 

سرودِ گام تو بر تارهاي قالی نیست

مرا نمی شناسد از آن آشناترینان،کس

غریب واره ي تو اهل این حوالی نیست

اسیرقلعه ي تنهایی بزرگ خودم

وگرنه حائل من تا تو،کوتوالی نیست

مالل پشت مالل است اگرچه درنامه

-نوشته ام  که به جزدوریت ماللی نیست

براي کودك ذوقم،بهارنارنج است 

غروب! وهم خزانی که پرتقالی نیست...

ئ بور سیێ پخشان لێ کیوە

ی زف سزیاێ دار بڕیوە

یـل منل ی ،ڕیو نییب ی

یل منگیس سزیاێ خوەیشک ی

داخ بداخ کۆتاس وەو بان یاو

ترم وەن ھا بان شان شماو

ئیوشن لێ ژان، ھێ ھێ، ل کو...

ملینێ ھر شو پچ خوەێ وە خوەو

ل خوف شیوەێ ژان ملینێ

سرکش سر نا ل داوان خوەێ

و دەسئ بشک ،و پایلئ بشکـ

سک گیان کیوەێ ب ئاگر خس ل

کی وەت کیوە قب ل سان؟!

ێ وەیشت ژانل قت سان د

زاگرس قریب، قێ دڵ گیریاێ

وە دەس ئام ئاگر بش کریاێ

بگر وە کووو داخو ژانگد!

بوو بن ل بوو سختی سانگد!...

شعر کوردی کرماشانیدورها آوایی است...

شعرگ ئاێ زاگرۆس سزیاێ
جعفر درویشیان 

12 غزل و 24 دوبیتی 
 نگاهی به آشعار کوردي پرتو کرماشانی

ظاهر سارایی

رزا مه وزوونی

یوخابه محمدیان
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