
«مرغ سـحر ناله سـر  یک صـبح پاییزي اسـت و 

نمی کند!». فرزندان، به ســـــــــختی از خواب 

صبحگاهی بیدار م یشوند. از مدرسـه و شـور و 

تحرك و دوســت یهاي ســرخ و ســفید و آبی 

خبري نیســـــــــت. گوشی پدر، مادر و یا اگر 

دستشـان به دهانشـان برسد، گوشی خودشان را 

در بین خواب و بیداري روشـــــن م یکنند تا با 

قیاف هاي بعضــاً گرفته، به شاد متصـــل شوند. اما 

همیشه کامروا نیسـتند. این نرم افزار، ناشادي می 

کند و به هر کســــــی دل نم یدهد که چهز هي 

مبارکش را ببیند. پس از دقایقی باالخره چشم...

سرمقاله

بادن!جلیل آهنگرنژاد باید نئ هگ هر

مهندس نظری خرب داد:

ئنتخابات ئمریکا و بانان ئیمه :  

  و ه ڕاس و ه ه�چگام�ان ه�چ ئۆم�د�گ نیه

)بو هسیم تا حاڵنیشتمانمان خاس هو بوو )بو هسیم تا حاڵنیشتمانمان خاس هو بووم هردم نازار کرماشان! د همام ه( )بو هسیم تا حاڵنیشتمانمان خاس هو بووماسکماسک  م هردم نازار کرماشان! د همام ه( ماسک م هردم نازار کرماشان! د همام ه(

شبک هي شاد را فیلتر کنید!
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مقال هاي علم یپژوهشی که ثابت م یکند واژ هي «کرماشان» نام صحیح این دیار  تاریخی است:

یادداشتی از

فریبرز عباسیان:

 ئحسان ن هج هفی ئ�ش�:

تداو منوساز ي وبهسازي

ایستگا هها ياتوبوس

پیشتازي مردم کرماشان

در طرح آجر به آجر

7

ببخشاي بر ما که ندانستیم کوه ایستاده می میرد 

 عرکوردی  فرە لکرماشان ش
شعرفاکتورەیل  جھانی درێ

به یاد استاد محمدرضا شجریان:

ما را اگر هزار بهانه براي افتخار باشد ؛ گل سرسبدش ؛ غوغاي « مرغ سـحر»  توسـت .انگار 

همه آن مرغ گرفتار قفس بودیم که با صــداي تو ، بیدار شــدیم و همخوانی کردیم . انگار ما 

می خواندیم با حنجره ي تو ... موسیقی دردانه اش را از دست داد و یتیم شد . تنها آن هایی که 

غروب را با صداي بی بدیل  ربناي تو ،   به زمین باز می گشتند می دانند که چه مرغی...

روابط عمومی شرکت برق منطق های غربروابط عمومی شرکت برق منطق های غرب

 مناقصه شماره 2099001132000039  (991/36)

تجدید مناقصه شماره 2099001132000026  ( 99124)انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پستهاي استان کرمانشاه 

شرکت سهامی برق منطقه ای غرب در نظر دارد مناقصــــــــه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی فوق الذکر را مطابق با شرایط 

مندرج در اسناد مناقصــــــــه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فرایند 

مناقصه از طریق ستاد به www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقص هگران در صورت عدم عضـویت در ستاد مراحل 

ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصـه محقق سازند. مدارک ارسالی خارج از 

ستاد فاقد اعتبار می باشد.

١.  برآورد کلی مناقصه  ١٣٦٢٦١٨٢٧٨١  (سیزده میلیارد و ۶۲۶ میلیون و یکصد و هشتاد و دو هزار هفتصد هشتاد و یک ریال)

 ۲. مبلغ تضمین شرکت در فرایند مناقصه ۶۸۲۰۰۰۰۰۰ (ششصـد و هشـتاد و دو میلیون ریال) مطابق با انواع تضـمین های قابل 

قبول و مندرج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲ت ۵۰۶۵۹ مورخ ۹۴/۰۹/۲۳هیئت محترم وزیران الزامات 

دارا بودن و بارگذاری تصــاویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از وزارت تعاون، کار و  رفاه اجتماعی و گواهینامه صالحیت معتبر 

از اداره کل تعاون کار و  رفاه اجتماعی در  زمینه خدمات عمومی در ستاد الزامی است.

 برنامه زمانبندی فرایند مناقصه 

۱. تاریخ انتشار فراخوان از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) تاریخ ۹۹/۰۷/۳۰ می باشد.

۲.  آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصـــه به طور همزمان از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

(ستاد) از ساعت ۸ روز یکشنبه تاریخ ۹۹/۰۷/۲۰ لغایت  ساعت ۱۹ روز پنجشنبه تاریخ ۲۴ /۷/ ۱۳۹۹ 

۳.  مهلت زمانی بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به طور همزمان از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 

تا ساعت ۱۴ روز شنبه، تاریخ ۹۹/۰۸/۱۰  

۴. آخرین مهلت زمانی تحویل ضمانت نامه شرکت در فرایند مناقصـــــــــه به صورت فیزیکی تا ساعت ۹ روز یکشـــــــــنبه تاریخ   

  ۹۹/۰۸/۱۱

۵. زمان گشـایش پاکت های ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ساعت ۱۰ روز یکشــنبه تاریخ 

  ۹۹/۰۸/۱۱

۶.اعتبار پیشــــــنهادها: پیشــــــنهاد ها باید از هر حیثی باید برای  مدت ۱۸۰ روز از تاریخ آخرین مهلت بارگذاری پیشــــــنهاد 

مناقص هگران در ستاد معتبر باشد.

 آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصـــه گزار: شرکت برق منطق های غرب، واقع در کرمانشـــاه، ۲۲ بهمن، میدان گالیول، طبقه 

دوم اداره قراردادها، تلفن :۳۸۲۳۲۰۰۱ (۰۸۳) داخلی ۲۰۸۵ و ۲۲۶۹ و مســــتقیم ۳۸۲۲۷۲۴۹-۰۸۳ اداره پشــــتیبانی انتقال 

داخلی ۲۳۴۰-۲۰۳۰ اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در ستاد  ۰۲۱-۴۱۹۳۴

روابط عمومی شرکت برق منطق های غرب

آگهی مناقصه یک مرحله اي

کرمانشا هو سوء تفاھمی تاریخی 

زنده یاد پیمان پرواریان
مدیرعام لاتوبوسران یخبرداد:

زنده یاد ستاره منوريزنده یاد سهیل سپهري

 با ارزیابی کیفی به صورت فشرده

شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه در نظر دارد خدمات مشروحـه زیر را از طریق مناقـصه 

عمومی یک مرحله اي و از طریق سامانه ستاد به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مدارك مورد نیاز :

ـ آخرین آگهی تغییرات، آگهی روزنامه رسمی، اساسنامه شرکت- گواهی صالحیت ایمنی 

معتبر

ـ ارائه تأییدیه آخرین رتبه بندي نظام فنی و اجرایی کشور

ـ داشتن تجربه و دانش الزم و ارائه سابقه انجام یک فقره کار مشابه

ـ رتبه و رشته مورد نیاز: پایه 5 در رشته آب 

ـ هزینه خرید اسناد: 1/000/000 ریال

ـ نحوه ي ارائه تضمین شرکت در مناقصه : به صورت واریز نقدي به حساب جاري 

4001124907145543  بانک مرکزي  و یا ضمانتنامه بانکی معتبر

ـ مهلت دریافت اسناد: حداکثر 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم

ـ تاریخ بازگشایی مناقصه: حداکثر 10 روز پس ازپایان مهلت فروش اسناد

www.setadiran.ir (ستاد) محل خرید اسناد: سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت-

شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر دفتر قراردادها تلفن : 083-38254930

ـ ضمناً متقاضیان می توانند متن آگهی را پس از چاپ نوبت دوم در روزنامه درپایگاه ملی 

اطالع رسانی مناقصات به نشانی : �www.abfaksh.irیا http:/iets.mporg.ir  مالحظه 

نمایند.

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله اي

روابط عمومی و آموزش ھمگانی 
شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

از زمی نوآسما نبرسرما نمر گم یبارد!

-5 آب418/222/329/331911/500/000چهار کرمانشاهطرح2099007008000127آبرسانی به مجتمع شادمان 1-36/م/99

آذربایجان غربی،ایالم، همدان،کردستان، لرستان* سال هفدهم*  23مهرماه   1399* شماره 587  * 8 صفحه *                                                                                                                      1000تومان گستره ي توزیع: استانهاي کرماشان،

هماوردجویی جمهوري خواهان و دموکرات ها

دکتر فتاحی تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگا هها يکرماشان از انتخابات امریکا م یگوید:

داد از 
بیداد گرانی!
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یک صـبح پاییزي اسـت و «مرغ ســحر ناله ســر نمی کند!». 

فرزندان، به سـختی از خواب صـبحگاهی بیدار م یشــوند. از 

مدرسه و شور و تحرك و دوسـت یهاي سـرخ و سـفید و آبی 

خبري نیست. گوشی پدر، مادر و یا اگر دستشـان به دهانشـان 

برسـد، گوشـی خودشـان را در بین خواب و بیداري روشــن 

م یکنند تا با قیاف هاي بعضـــاً گرفته، به شاد متصـــل شوند. اما 

همیشه کامروا نیستند.

 این نرم افزار، ناشادي می کند و به هر کسـی دل نم یدهد که 

چهر هي مبارکش را ببیند. پس از دقایقی باالخره چشــــــــم 

خوا بآلود فرزند به جمال «شـاد» روشـن م یشـود و لو براي 

تنها چند دقیقه باشد.

این شاهنامه آخرش خوش نیسـت! قطعی و وصل یها همچنان 

تا ظهر ادامه پیدا م یکند. معلم کالفه اســـــــت؛ دانش آموز 

کالفه تر. ظهر که م یرسد، هر دو خســــــــــت هاند و حاصل 

تالششــــــان گاهی دستمای هي خند هي آد مهاي سطح ینگر 

اطراف می شود و مُشـتی دلواپسـی براي فرداي دان شآموزي 

می ماند که البد پدر و مادر به فردایش امیدها بست هاند.

آن طرف معلم هم با مشـــــکالتی از این دست همراه است. 

نم یتواند به شبکه وصل شود. نازِ «شاد» گاهی در حدي است 

که دبه در مـ یآورد و هیچ فایلــی را نمــ یپذیــرد و تنها باید 

کلمات و جمالت را رد و بدل کند. 

 فضـــاي کالس هم جالب است. مدیر آموزشگاه در کالس 

حاضر است و همیشــه سر و گوشی آب می دهد که ... ناظم 

مدرسه هم در کالس حضــوري گاه رع بآور دارد. جنب هي 

نظارتی، آنقدر در سطح باالست که هیچ پرند هاي ب یاجاز هي 

مدیر، معاون و معلم خیال پرزدن در کالس مجازي «شـاد» را 

ندارد.

 ابزارهاي مناســــب براي آموزش مجازي وجود ندارد. حتی 

اکثر مدارس کشور هم از کمترین امکانات برخوردار نیستند. 

اما آن باالنشــــی نها مدام در مدرس هاي بزك کرده، استودیو 

افتتاح م یکنند و در بوق و کـرنا مـ یدمند و با چان ههاي گـرم، 

تمام مشــــــــکالت را در همان سطح کلمات تکراري حل 

م یکنند!.

تدبیر تعطیلی کال سها کامالً عاقالنه اســت. اما همه م یدانند 

یادگیري وقتی رودررو نباشــــــــد، کیفیت کار کامالً پایین 

م یآید. معلم براي کالس مجازي آموزش ندیده اســــــت. 

دان شآموز با این فضــا اخت نشـــده است. سیســـتم نظارتی 

آموزش و پرورش نباید انتظار معجزه داشـته باشــد. برخی از 

اولیاي دانش آموزان نیز توقعاتی باال دارند.

هم هي اینها را اگر در یک ســـــــــو رها کنیم، نم یتوانیم از 

ناکارآمدي اپلیکیشـــــن شاد بگذریم. آیا دولتی که داعی هي 

پیشـــرف تهاي تکنولوژیک دارد، پس از 8 ماه نباید یک نرم 

افزار قوي، بروز، کارآمد و از همه مهمتر قابل دســــترس در 

همه ســـاعات روز براي خیل دان شاموزانش فراهم م یکرد؟ 

آیا در کنار شبکه شاد نم یتوان به پ کهاي آموزشـی و سـایر 

مواد اموزشــــــی فکر کرد و آنها را در اختیار دانش آموزان 

گذاشت؟ واقعیت این است که خروجی کار چنین شـبک هاي 

آنقدر ناامید کننده اسـت که هرگز نم یتوان به کارای یاش در 

کمترین حد ممکنِ دان شافزایی باور داشت.

اما ذکر این نکته هم خالی از لطف نیسـت؛ تجربه نشــان داده 

هر اپلیکیشنی فیلتر شود، بهتر از قبل قابل استفاده است. این را 

هم هي ما حد اقل دربار هي تلگرام به لطف فیلترشـــــک نهاي 

رنگارنگ، تجربه کر هایم. لطفاً شـاد را فیلتر کنید که هم بازار 

مخالفان و موافقان در این سـرماي پاییزي گرم شـود و قدري 

بر ســـــر و کل هي هم بزنند و کمتر به گرانی و رن جهاي دیگر 

فکر کنند و از دیگر ســـــو این پنجر هي حداقلی، براحتی باز 

شود و همه براي رفع تکلیفی عجیب، راح تتر باشیم. 

 شب است. دلهر هي شـاد و کالس مجاز ياش خیال میلیو نها 

دانش آموز و معلم را براي فردایی که م یآید، آشفته م یکند. 

پاییز قرار است به ش بهاي طوالنی زمسـتان برسد. مرغ سحر 

ناله می کند و داغ مرا تازه...

ـاه 2 میلیون نفر جمعیت ساکن در 14 شهرستان،   استان کرمانشــ

ـتان و 2 هزار و 595 آبادي دارد و 2,4 درصد جمعیت  86 دهسـ

کشور در این استان ساکن هستند که از این تعداد 75 درصد در 

نقاط شهري و 25 درصد در نقاط روستایی زندگی م یکنند.

با شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال 98 و تعطیلی فعالی تهاي 

آموزشی مدارس به صورت حضــوري، شبکه آموزشی شاد از 

ـتمرار فرایندهاي  سـوي وزارت آموزش و پرورش به منظور اسـ

ـاي مجازي و برگزاري کال سها به صورت  آموزشی در فضـــ

آنالین طراحی شد و دان شآموزان در سراسر کشور فعالی تهاي 

آموزشی خود را از این طریق ادامه م یدهند.

ـاهی هم مانند سایر  فعالی تهاي آموزشی دان شآموزان کرمانشــ

نقاط کشــــــور اکنون در این شبکه آموزشی انجام م یشود اما 

دان شآموزان برخی از روستاهاي استان به دلیل عدم و یا ضعیف 

ـبکه را ندارند  ـترســی به این شـ ـبکه اینترنت امکان دسـ بودن ش

اگرچه مســـــــوُوالن راهکارهاي جایگزینی براي آنها تعریف 

کرد هاند. 

جایگاه سوم با وجود 110نقطه کور

ـــــرورش  رییس اداره فناوري اطالعات اداره کل آموزش و ـپ

استان کرمانشاه گفت: با وجودي که کرمانشاه جزو محرو مترین 

استا نهاي کشـــــــور است اما از نظر پوشش شبکه شاد بعد از 

استا نهاي قم و البرز در جایگاه سوم قرار دارد.

ـاه از نظر فعالیت در شبکه  «فرزاد خدایاري» با بیان اینکه کرمانشـ

ـاه در  شاد فعالترین استان کشور است، افزود: قرار گرفتن کرمانش

جایگاه سوم کشــــور در حالی است که روستاهاي استان قم و 

البرز که در جایگاه اول و دوم قرار گرفت هاند از نظر پوشــــــش 

ـاه  ـاه مشــکل آنت ندهی ندارند، اما کرمانشـ اینترنتی مانند کرمانش

110 نقطه کور آنت ندهی دارد.

ـبکه  ـتان به شـ او با بیان اینکه بیش از 80 درصـد دان شآموزان اس

ـاهی روزانه پنج الی 6  شاد متص لاند گفت: دان شآموزان کرمانش

ساعت در کال سهاي شبکه شاد حضور دارند.

خدایاري افزود: 100 درصــد مدارس شــهري و 80 درصـــد 

ـتند و 15  دان شآموزان روستایی استان به شبکه شاد متصــل هسـ

الی 20 درصد باقیمانده مربوط به روستاهایی است که مشـــکل 

ـتند که دسترسی به  اینترنت دارند و یا دان شآموزان عشایري هس

اینترنت دارند که ازعهده آموزش و پرورش خارج است.

وي اضافه کرد: برخی از روستاها اینترنت نســــل دوم دارند که 

براي وصل به شبکه شاد باید به اینترنت نســــــل سوم و چهارم 

ارتقاء یابد.

ـاه به  او تصــــریح کرد: 99 درصد روستاهاي استان کرمانشــــ

ـتفاده از برنام ههاي آموزشـی  شبک ههاي تلویزیونی در راستاي اس

ـتند  دسترسی دارند  و دان شآموزانی که فاقد شبکه شاد هســـــ

مشکل ادامه تحصیل ندارند.

ـاعت و  خدایاري افزود: تعدادي از دان شآموزان ب یبضــــــــــ

ـتی استان به گوشی دسترس  زیرپوشش کمیته امداد و بهزیســــ

ندارند.

سرمقاله

ـاه از دعوت 2  ـتی استان کرمانشــــ  رییس هیات کشـــ

ـاهی به  ـت یگیر زن کرمانشـ ـت یگیر مرد و یک کشـ کشـ

اردوي تی مهاي ملی آقایان و بانوان کشور خبر داد.

ـین محبی» روز شنبه در گفت و گو با  «محمدحســـــــ

خبرنگار ایرنا اظهار داشــــــت: «بهمن تیموري»، «یداهللا 

ـاهی  ـت یگیران کرمانشــ محبی» و «هانیه عاشوري» کشــ

ـتند که به اردوي تی مهاي ملی مردان و زنان کشــور  هس

دعوت شد هاند.

ی  وي با بیان اینکه تیموري در وزن 79 کیلوگرم و محـب

ـتی م یگیرند، افزود: در  نیز در وزن 125 کیلوگرم کشــ

ـتی دیگر نیز حضـــور  این اوزان به ترتیب 2 و سه کشــ

دارند.

ـتی آزاد مردان  محبی در خصـوص اردوي تیم ملی کش

ـت یگیر از استا نهاي  گفت: این اردو با حضــور 30 کشـ

ـتم آبان در  مختلف کشـور از 26 مهر آغاز شده و تا هش

محل خانه کشتی شهید ابراهیم هادي تهران ادامه دارد.

ـاه با بیان اینکه این اولین  ـتی کرمانشــ رییس هیات کشــ

ـتی کشـــــورمان پس از شیوع  اردوي تیم ملی کشــــ

ـان کرد: ملی پوشان ایران خود را  کروناست، خاطرنشــ

براي حضور در مسابقات جهانی صربستان که قرار است 

از 22 تا 30 آذر برگزار شود، آماده م یکنند.

وي همچنین از غالمرضا محمدي به عنوان سرمربی تیم 

ـراهیم مهــربان، عباس حاج  ی یاد کــرد و گفت: اـب مـل

کناري، مسـعود مصــطفی جوکار و مهدي تقوي نیز به 

عنوان مربی در تیم ملی حضور دارند.

محبی در ادامه به حضور «هانیه عاشوري» در اردوي تیم 

ـتی آلیش بانوان اشاره کرد و گفت: این اردو  ملی کشــ

قرار است از فردا (27 مهر) و با حضـور 12 ورزشکار از 

هشت استان کشور برگزار شود.

ـاه ادامه داد: عاشوري در  ـتی کرمانشــ رییس هیات کشـ

وزن 75+ کیلوگرم حضــور دارد و براي عضــویت در 

تیم ملی با کشت یگیر اهل خراسان شمالی مبارزه کند.

ـتی آلیش بانوان را  وي محل برپایی اردوي تیم ملی کش

ـالن زنده یاد مهندس توفیق جهانبخت در تهران عنوان  س

ــی  کـــرد و گفت: این اردو تا روز اول آبان به طول ـم

انجامد./ ایرنا

ـیا در  2 مدال طالي قهرمانی آســـــ یداهللا محبی دارنده 

ـیا، بهمن تیموري دارنده  ـا لهاي 2017 و 2019 آســ سـ

ـیا و هانیه  مدال طالي 2019 و برنز 2017 قهرمانی آســـ

ـتی آلیش در  ـابقات جهانی کشـ عاشوري نیز قهرمان مس

سال 2019 است.

 چند ساعت از مرگ معلم گیال نغربی و پسر 

جوانش م یگذرد. هم اکنون هم خبر آوردند 

که یک جوان خوب دیگر در این تصـــادف 

جان باخته است. خبر، تلخ است. بســــــیارند 

مــــــردمانــــــی که از این حادث هي ناگوار، 

اندوهبارند. خانواد ههایی تا همیشــــــــه داغ 

جوانشــان را از یاد نخواهند برد و پدري که تا 

ابد غمی سنگین قرارش را خواهد ربود. 

ممکن است به سادگی گفته شود که تصادفی 

رخ داده! مثل همه تصــــادفات!. اما مردم می 

دانند که جاد هي اســالم آباد به گیالن غرب، 

«جاد هي مرگ» اســــــت. از قالجه که پایین 

بروي، این مســــیر تا گیالن غرب هولنا كتر 

م یشود. مردم اسالم آباد، ایوان غرب، گیالن 

غرب و بوِیژه دهســــــــتان چله، این جاد هي 

خست هي زخمی را سا لهاست م یبینند و بارها 

شاهد مرگ عزیزانشان در این مسـیر هولناك 

بـــود  هاند. جاد هاي که از جمل هي یادگارهاي 

ســا لهاي تلخ جنگ اســت و هنوز دســـت 

نخورده مانده است!

سـا لهاسـت صـداي مردم براي درخواســت 

بهسـازي و یا نوسازي این مسـیر بلند است. اما 

آیا گوش شنوایی هســـت که صداي مردم را 

بشـــــــــــــنود؟ سا لهاست که این جاد هي 

مر گآفرین، طبل عزا م یکوبد اما مسـؤوالن 

ناتوان این اســـــــتان، با ب یخیالی از کنار آن 

م یگذرند. البته اگر درد مردم را م یداشتند، با 

شنیدن هر شیونی، خود را مســـتحق مکافات 

م یدانســـــــتند. در بند 30 سیاس تهاي کلی 

برنامه ششـــم توسعه، به«تدوین و اجراي سند 

جامع و نقشــه راه تحول نظام استانداردسازي 

کشــــــور و مدیریت کیفیت» توجه شده که 

کیفیت را هها و جاد ههاي کشــــــور مطابق با 

اســـــــــــتانداردهاي بی نالمللی از مه مترین 

آنهاست. از کارشناسان منصـــف بپرسید که 

آیا کمترین استانداردي در این مســــیر مورد 

بحث وجود دارد؟

شبی تلخ بر خانواد ههاي معلم گیالن غربی و 

«سهیل»پســـــــر رشیدش و نیز «پیمان» جوان 

عزیز ِدیگر، در حال گذر است. مسؤوالن راه 

و شهرسـازي کرماشـان در دولتی که آفتابش 

لب بام است، با خیالی راحت خود را آماد هي 

خوابی شــــــیرین م یکنند که در آن خواب 

«هفت پادشاه» را ببینند. 

فردا هم آسمان و ریســـــــمان م یکنند و در 

کمتــــرین زمان ممکن، همه چیـــــز توجیه 

م یشـــود. نمایند هي شـــهر احتماالً از طریق 

تلگرام خبري را ببیند؛ شدت ضربه دو ماشـین 

را با هم بســــــنجد و از شدت ضرب هاي که بر 

روح و روان دهها خانواده وارد شــــــــــده، 

ب یاطالع باشــــد و فراموش کند که او هم در 

مقابل چنین اتفاقاتی وظایفی دارد!. 

بال از زمین و آســـمان بر ســـرمان م یبارد. 

گرانی بیداد م یکند. ســفر هها خالی اســـت. 

مردم با ســیلی، صــورت خود را ســـرخ نگه 

داشت هاند!. کســی حتی نمی پرسد: دل خوش 

ــبودم، تو  من نماندم چون با تو هم عقــیده و هم راي ـن

ـاه براي پیشـرفت کوچک بود، او  نماندي چون کرمانش

نماند چون رفاه و آسایش را دوست داشـت، ما نماندیم 

چون استان زیر ساخت اصولی و منطقی نداشـت، شـما 

نمانده اید چون ســـــــطح خدمات فرهنگی، درمانی، 

ـان  اقتصادي و � در کرمانشاه در سطح نازلی بود، ایش

نماند چون خودش را از استان بزرگ تر می دید ! 

ـتند و هدف  ـا نها ثروت واقعی و اصلی هر ملتی هس انس

ـا نها از  از فرآیند توسعه، ایجاد شرایطی است که انســـ

ـازند هاي در  عمر طوالنی و باکیفیت و زندگی سالم و س

آن بهر همند شوند. نتیجه ي چنین تفکري �توسـعه ي 

ـانی متخصـص  انسانی و رسیدن و تغییر عامل نیروي انس

به اعلی درجه در تولید و پیشــــــــــرفت- این بود که 

ـترسازي و  کشـــورهاي آگاه و برنامه ریز از طریق بســ

ـته ساالري) به  برقراري شرایط پیشرفت (آزادي و شایس

ـــردازند و  جلب وجذب نخبگان در داخل و خارج بـپ

دیگر تفکر هزینه برِ تعدي و تجاوز و طمع به ســــرمایه 

هاي فیزیکی کشــورهاي ضعیف را کنار بگذارند و به 

ـته ساالري در  جاي آن با برقراري دمکراسی و شایســـ

ـانیِ خود، و مزید  داخل ، اقدام به پرورش نیروي انســــ

ـتر فرار  برآن یعنی با افزایش بودجه ي تحقیقات ، بســــ

مغزها را �که بزرگترین سرمایه هاي هرکشـور است- 

به سمت خود فراهم می کنند .

پیشرفت (یا به قولی توسعه) از مسیر صنعت نمی گذرد؛ 

ـیر  صنعت یکی از میوه هاي پیشــــرفت است نه مســـ

پیشرفت. پیشرفت امري وارداتی نیسـت که از شهري به 

شهري یا از کشـــوري به کشـــوري دیگر وارد شود؛ 

پیشــــــرفت امري درون زا بوده و باید از درون شهر و 

کشــور بجوشد. براي پیشـــرفت شهرمان نباید به دنبال 

ـتباه برداشـت  ـیم( اش ورود صنایع بزرگ به شهرمان باش

ـنایع بزرگ در  ـتن صـ نکنید، منظور من مخالفت با داش

شهرمان نیسـت که این آرزوي ماست) . این صنایع باید 

زاییده پیشـرفت درونی خودمان باشد. پیشــرفت واقعی 

ـانی شهر می گذرد.  ـیر پیشــرفت نیروي انسـ تنها از مسـ

ـیر فکر و خرد بومی می گذرد و  پیشـرفت واقعی از مس

ـتگی است! به راستی کدام  جز این، هر راهی وابســــــ

ـان براي شهر بوده  ـئول شعار و هدفش ساختن انســ مسـ

است؟ کدام مسئول پیشرفت را از مسیر گسترش مراکز 

دانشـگاهی و فرهنگی شهر پیگیري می کند؟ به راستی 

سهم دانشــگاه هاي استان در توسعه و پیشــرفت استان 

چقدر است؟ اساتید دانشـــگاهی در کجاي پازل رشد 

ـتان از فرایند رشــد  ـتان قرار دارند؟ چرا نخبگان اسـ اسـ

ناراضی اند و کوچ را بر ماندن ترجیح می دهند؟ زمانی 

ـان  پیشرفت واقعی براي شهر حاصل خواهد شد که انس

هاي شهر پیشـــــرفت کنند و بتوانند با فکر و ایده هاي 

خود و نه فکر و ایده هاي وارداتی 

شهر را بسازند و آباد کنند.

نمی دانم فکـر کـرده اید که چـرا 

ـازمان هاي  هنوز ما به قول ســــــ

جهانی ،کشــوري در حال توسعه 

ـتیم مگر ما جزو اولین  هســـــــــ

کشـــــــورهایی نبودیم که برنامه 

ـتیم حتی زودتر از  توســـعه نوشــ

ـیر پیشـرفت خود را واردات صنعت غرب  آلمان! ما مس

ـیر رفته  به داخل تعریف کردیم و تاکنون نیز در این مسـ

ایم ولی هنوز در حال توســــعه ایم!! در حالی که خود 

غرب براي صنعتی شدنش ابتدا با ظهور رنسانس، انسان 

ـنعتش متحول  هایش را متحول کرد و بعد به تبع آن صـ

شد نه اینکه متحول بشود!

ـنهاد می کنم هر کس دلش براي پیشـرفت استان و  پیش

ـتعدادِ نیروي  شـــهر می ســـوزد به فکرِ � فکر و اســ

ـانی�  شهر و استان باشد، این بزرگترین سرمایه و  انسـ

دارایی شهر است که از شهر فرار می کند. به راستی که 

ـیل تمرکز نخبگان فکري خود و  شهر ما توانایی و پتانس

دیگر شـهرها را در درون خود ندارد؟! آیا قطب شـدن 

در عرصه فکر و دانش به معناي پیشرفت نیست؟! جهان 

ـنعت نخواهد بود! در آینده اي نه چندان  آینده جهان ص

دور شهري پیشـرفته خواهد بود که مراکز دانشـگاهی و 

نخبگان و سـرمایه اجتماعی آن باال باشـد نه شـهري که 

تعداد کارخانه آن باالتر باشد؟

ـئوالن شهر «دلســوز» نباشند و فقط در  تا زمانی که مسـ

ـتورالعمل هاي ابالغی از باال کار کنند،  حیطه ي دســــ

ـان  توسعه و رشد هرگز عملی نخواهد شد. � انســــــ

ـازي � افرادي دغدغه مند می خواهد که در راه  ســـ

ـته باشند و  ساختن اندیشـــه ها، از همه چیز دست شســ

چشـــم به منفعت هاي مادي ندوزند . آبادانی و رشد و 

ترقی هر شهر در گرو داشتن شهروندانی آگاه ، روشـن 

و البته دلسـوز است که حضـورشان عاملی براي رشد و 

ایجاد انگیزه براي مجموعه مدیران است. همیشــــــــه 

شهروندان آگاه نقش سازنده اي را در شهرها و رشـد و 

ترقی آن شـــــــــــهر بر عهده دارند و یک مجموعه 

ــی تواند  ــی ـم خدمتگذار زماـن

خدمات ارزنده اي ارائه کند که 

پشتوانه ي قدرتمندي به نام مردم 

ـته باشـــد.  را در کنار خود داشـ

ـارکت مردمی بزرگترین  مشــــ

عامل رشد و توسـعه یک منطقه 

است.

ـانی محور  ـان و جوامع انســ انسـ

ـتند . همان گونه که هدف  اصلی توسعه پایدار هســــــ

توسـعه پایدار، توسـعه همه جانبه اســت و توســعه همه 

جانبه ، بدون توسـعه اجتماعی ممکن نخواهد بود. همان 

طور که می دانیم در توســعه اجتماعی ، بر اهدافی نظیر 

ـتگی اجتماعی، توسعه  هویت فرهنگی، همبســـــــــــ

تشکیالتی، مشارکت شهروندان، توانمندسازي انسان ها 

و امکان جابجایی اجتماعی تأکید می شـود.  در واقع 

یک تحول ، زمانى پایدار اســــت که محافظ محیط و 

مولد فرصـــــت ها باشــــــد، این تحول نیازمند پیوند 

ـاد و امنیت اجتماعى  ـتنى میان اکولوژى، اقتصـ ناگسـسـ

ـادى و شرایط زندگى  است و پیشــــرفت هاى اقتصـــ

اجتماعـى باید در تطابق با جـریان دراز مدت حفظ پایه 

هاى طبیعى زندگى باشند.

ـئله اي که در این میان از اهمیت ویژه اي برخوردار  مسـ

ـئله ي� فرهنگ� و نقش آن در توسعه ي  است، مس

شــهري اســت. براي انجام هر کاري ابتدا باید فرهنگ 

انجام آن کار را شناخت و به بحث گذاشـت.  از این 

رو مقوله ي فرهنگ مقوله ي مهمی در بحث توســـعه 

ـئله ي کالن فرهنگ حرف  است. استان کرمانشاه با مس

ـی  ر باید خیـل راي گفتن دارد و متولیان اـم هاي زیادي ـب

جدي تر به این مقوله بپردازند و نقش آن را در توسعه و 

یا عدم توسعه کرمانشاه بسیار پررنگ تر ببینند.

ـاه و دالیل عدم پیشــــرفت و توسعه از  استان کرمانشــ

نگاهی دیگر و به زبانی ساده

همواره از عقب ماندگی  و محرومیت استان کرمانشاه 

سـخن رانده ایم  و هر یک از ما دلیلی را بر این عقب 

ــرورانده ایم ، یکـــی موقعیت  ماندگــی در ذهنمان ـپ

جغرافیایی  و عدم راه هاي ارتباطـی خوب ، دیگـري 

ـتان هاي  مرزي بودن و عدم قرارگرفتن در بین اســـــــ

مرکزي کشور، یکی مهاجرت قشر فرهیخته و آن یکی 

ـیاســت زدگی و دیگري عدم امکانات و خدمات  سـ

عمومی را دلیلی بر این عقب ماندگی بر شمرده ایم. بی 

شـــک این دالیل و دیگر مواردي که هر کدام از ما به 

آن واقف هستیم در عدم پیشـرفت و توسعه استان نقش 

داشته اند .

راستی ! در این رهگذر هر کدام از ما چه نقشــی داشته 

ایم ؟ آرزوهاي کـــــوچک  و کم رنگ  ما ، چه 

نقشی در این عقب ماندگی داشته اند ؟ حسادت ، بخل 

ـتن و غریبه  ، از صـــحنه بیرون کردن ، خود بد پنداشــ

دوست داشتن ها چه نقشـــــــی داشته اند ؟ تنش هاي 

ـیاســـت زدگی هاي چپ و راســـت ،  انتخاباتی ، ســ

ـاله و حوادث غیرمترقبه طبیعی ازجمله :  جنگ 8 ســـ

ـیل و زلزله و ضـــربات جبران ناپذیري که بر پیکر  ســ

ـال وارد شــد ، چه  ـتان در این چند س نحیف و بیمار اس

نقشــی در این عدم پیشــرفت داشته  اند ؟ مدیران بی 

ران  ی ، عدم ماندگاري مدـی ی  و بوـم ر بوـم تجربه غـی

الیق و ماندگاري مدیران ناالیق چه نقشــــی را در این 

واماندگی داشته اند ؟ عدم پرسش از مسئوالن و مدیران 

زرگ کــردن کوچک  زرگان و ـب ر ـب ناکارآمد ، تحقـی

ترهایمان و تملق و چاپلوسی چه نقشـی را ایفا کرده اند 

؟ تنگ نظري ، زیرپا خالی کردن ، برچســـــب زدن ، 

ـاختن ، یقه گرفتن و بی انگیزه کردن  چه  پرونده ســ

نقشــــــی را بازي کرده است ؟ با کمی تعمق و تدبر و 

ـیدن در رفتارهاي گذشته خود ، فکر می کنم  اندیشــــ

همه  ما در این عقب ماندگی سهمی داشته ایم !

ـبودم ، تو  من نماندم چون با تو هم عقــیده و هم راي ـن

نماندي چون کرمانشاه براي پیشـرفت کوچک بود ، او 

نماند چون رفاه و آسایش را دوست داشت ، ما نماندیم 

چون استان زیر ساخت اصولی و منطقی نداشت ، شـما 

نمانده اید چون ســــــطح خدمات فرهنگی ، درمانی ، 

ـان  ـاه در سطح نازلی بود ، ایش اقتصادي و� در کرمانش

نماند چون خودش را از استان بزرگ تر می دید !

ـته ایم ، اگر حتی تعدادي از ما ، مانده  همه ما نقش داشـ

بودیم ، آسیب شناسی کرده بودیم ، زیرساخت ها  و 

ـاخص هاي توسـعه  زیر بناها را تعریف کرده بودیم ، ش

راي  را یاد گـرفته بودیم و آموزش داده بودیم ، دلمان ـب

ـادت را به رقابت  معیشـت و رفاه مردم سوخته بود ، حس

تبدیل کرده بودیم و به جاي هل دادن، دسـت همدیگر 

ـاید اینقدر براي عدم توســــعه و  را گرفته بودیم ، شـــ

پیشرفت کرمانشاه دلیل و بهانه نداشتیم.

به امید فردایی بهتر براي استان کرمانشاه

ورزشی

جلیل آهنگرنژاد

شبکه شاد را فیلتر کنید!

S E D A Y E A Z A D I

بدینوسیله  مصــیبت درگذشت برادر شریف،مردم دار و مهربان: 

زنده یاد خانبابا سـروش را به خدمت همه ي شـما و خانواده هاي 

گرامی وابســته تســلیت گفته، از درگاه خداوند متعال براي آن 

سفرکرده رحمت و غفران الهی و براي بازماندگان گرامی صـبر و 

شکیبایی خواستاریم

از طرفخانواده ھای آھنــــگرنژاد
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سه کشت یگیر کرمانشاهی به اردوي 

تی مهاي ملی دعوت شدند

بازگشت همه به  سوي اوست

خاندان گرانقدر سروش

ج هھانی بی هی ورازیا باو ھ هورامانی

از زمین و آسمان 
بر سرمان مرگ 

م یبارد!

به بهان هي تصادفی هولناك در جاد هي گیالن غرب-اسالم آباد

دکتر محمدآشنا عباس منش

توسعه کرماشان با تربیت 
نیروي انسانی هموارتر می شود

م هردم نازار کرماشان! م هردم نازار کرماشان! 

( )د همام ه( ماسکماسکد همام ه(

بو هسیم تا بو هسیم تا 

  حاڵنیشتمانمان خاس هو بووحاڵنیشتمانمان خاس هو بوو

م هردم نازار کرماشان! 

( ماسکد همام ه(

بو هسیم تا 

 حاڵنیشتمانمان خاس هو بوو
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 اجتماعی،فرهنگی

به قلم : رضا موزونی 

روزگاري معلمان در سـاعات تعیین شـده ي اداري با شـوق ســر 

کالس حاضر شده و دروس خود را با برنامه ریزي فصــــــلی، به 

دانش آموزان ارائه مــــــــی داند و بعد از اتمام کالس به آغوش 

خانواده بر می گشـــــتند و امور شخصـــــی خود را به انجام می 

رساندند.

اما اکنون که کرونا نظم جهان را به هم ریخته اســــــــــت ، نظام 

آموزشی کشور، نیز دستخوش تغییراتی جدي شده است.

این روزها و ماهها معلمان صبور و نجیب با تمام مشکالت، تداوم 

آموزش،در بســـترهاي فضـــاي مجازي را پیگیري کرده و تمام 

وقت خود را صرف کرده اند که دانش آموزان از درس ومشـــق 

عقب نمانند بی شک حضـــور درفضــــاي مجازي آن هم براي 

تدریس، بااشتباهاتی ناخواسته از طرف معلم و دانش آموز همراه 

خواهد بود.اشتباه لفظی یک معلم که شبانه روز، گوشی به دست 

مشغول تدریس بچه هاي مقطع  ابتدایی باشد ، بسیار طبیعی است.

و از طرف دیگر اشـــــــتباه یک دانش آموز کالس اول ابتدایی 

روســـتایی که براي اولین بار گوشــــی به دســــت گرفته و باید 

پاسخگوي معلمش باشد ، قابل انتظار است.

 در این میان برخی کاربران بی انصـــاف فضــــاي مجازي، یک 

لغزش زبانی معلمی شریف و یا یک اشتباه ساده ي دانش آموزي 

مظلوم را دستمایه ي خنده و طنز قرار داده و با انتشار ناجوانمردانه 

آن در فضـــاي مجازي باعث اسیب روانی شدید به یک کودك 

دبستانی و ایجاد استرس براي معلمی عزیز می شوند.

به قول باباطاهر : تو که نوشم نیی، نیشم چرایی؟! ما در این شرایط 

بحـرانـی به ویـژه در بحث آموزش و پـرورش اگــر نمــی توانیم 

کمک حال معلم و دانش آموز باشیم، خواسته یا ناخواسته دردي 

به دردهاي این قشر مظلوم نیفزاییم.

لطفا به همدیگر قول بدهیم از انتشـــار خطاها و اشتباهات معلمان 

شــریف و دانش اموزان مظلوم  دوري کنیم و هیچ اشـــتباهی را 

بازنشــــر ندهیم.به همدیگر قول دهیم که دانش اموزان و معلمان 

زحمت کش را در این ماه هاي نامهربان نیازاریم.

معلمان و دانش آموزان را نیازاریم !

گالی های از مسووالن بھداشت و درمان کرماشان 

لطف اهللا پرواره
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گاهـی درباره هـرچه مـی خواهـی 

بنویسی پیش خودت فکر می کنی 

که مگر یک واژه و یا موضــــوع، 

چقدر رمق دارد؟ چقدر جان دارد 

که بارها درباره اش بنویســی و باز 

هم تحمل نوشتن داشته باشـد. ولی 

باز هم درباره اش می نویسی و می 

بینی چقدر ناگفته ها دارد که هر از 

گاهی ســــــــر باز می کند و اگر 

هزاران بار هم بگویی، دوباره داغی تازه می شود و روز از نو، 

روزي از نو، براي گفتن هاي دوباره از نو!

این روزها کلیدواژه گفتن ها و بیان مردم از «گرانی» است. از 

دالر و ســکه و اتومبیل و خانه گرفته تا مایحتاج عمومی، که 

همه  ژســــــت گرانی دارند و این مردمانند که ارزان ارزان 

دارند از گرانی رنج می برند! راســـــتی چرا مردم گران نمی 

شوند؟ گرانسـنگ تر از هر قیمتی، سنگ محک نمی شوند؟ 

کمیاب و بی نظیر نمی شوند؟

گرانی را علل و اسـباب فراوان اســت؟ گروهی تحریم ها را 

بهانه گـرانـی، گـروهـی مدیـریت دولت، گـروهـی بـر جام 

نافرجام را، گروهی فســــــــاد و رانت خواري را و گروهی 

انتخاب نشـــدن این کاندیدا از آن کاندیدا، گروهی انتقام از 

مردمان راي داده به «مرد کلید بدست» را و خالصه گرمسـت 

بازار و تحلیل گران گرانی. اما آنکه بی خیال این و آن، بودن 

آن و این، نقل هر محفل و مجلس اســـت، گرانی اســــت و 

گرانی!

اما کشــــــنده تر از گرانی، ارزانی و وفور گرانی است. تنها 

چیزي که این روزها فراوانی نعمت اسـت، گرانی اســت. بی 

حیا تر از خودش، بی عار تر از گرانی را پیدا نمـی کنـی! مـی 

خواهی ازش دوري کنی، به نان و پنیري بسـنده کنی، به تخم 

مرغی یا مرغ پرکنده اي، اما شــــــــده بلوتوث! نه دیوار می 

شناسد نه حریم خصــــــــوصی! نه حرمت می فهمد نه در و 

دروازه! از در می اندازیدش بیرون، از پنجره میاد داخل.

 از گفتن هم هراســـــی ندارد. خیلی ها درباره اش حرف می 

زنند که نه مشــــکل گرانی دارند و نه کاري با گرانی. آن ها 

خود را غمخوار مردم گران خر می دانند و اال خودشــــان از 

گران خرانند و  باالتر از گـرانـی؟! آن ها مـی خواهند درباره 

گرانی، گرانســـــنگ حرف بزنند اما گرانی گوش به فرمان 

آنان هم نیســــــــت. گرانی را فقط، مردمانی، ارزان و مفت 

دریافت می کنند، که دیگر چیزي براي قربانی کـردن به پاي 

این دیو بد سیرت از جیب خالیشان باقی نمانده، فقط جانشان 

مانده، براي آن هم منتظرند تا آخرین رمق هایشان را بگیرد.

 آن چیزي که راه نفس کشـــیدن مردم را گرفته، ارزانی روز 

افزون گرانی اســت. عرصـــه را بر همگان تنگ کرده و راه 

خود را هر روز بازتر و گشادتر می کند!

 براستی چرا گرانی اینقدر عزیز  شده؟ بســته حمایتی اقشــار 

محروم شده؟ بی آنکه درصفی به انتظارش بنشـینی، خودش 

مهمان ناخوانده هر سـفره این مردم شــده؟! چرا اینقدر عزیز 

کرده شـده که اگر درباره اش حرفی بزنی در خط دشــمنی، 

ولی اگر تحملش کنی، درحکم دوستی خودي؟!

ما بهتریم یا گرانی؟ گرانی به کام کیست؟ اگر حکمتیست یا 

فرستاده یی آسـمانی؟ چرا بر خوان مردمان اسـت نه بر خوان 

شما؟ نفهمیدیم باالخره گرانی از ماست یا از شماست؟ نکند 

از ماست که برماست  و خود نمی دانســــــتیم؟ اگر اینگونه 

اسـت، تا آنجه بر ماسـت  گرانی  را، ارزانی خودتان بداریم، 

گران گران؟!

گرانی از آن واژه هاســــت. هرچه درباره اش می گویی، بی 

شرم و حیا تر می شـود.آبرو که ندارد، فقط بلد اسـت آبروي 

شریف مردمان را ببرد. شـما که آبرو دارید و در فکر آبروي 

مردمانتان، چگونه اســــــــــت تحمل این بی آبرو؟ آیا باید 

همچنان زمزمه کنیم و مزمزه هر روز و شب مان، این چاشنی 

به خون دل کرده،گرانی نان قوتمان. در من قوتی بـراي ادامه 

نمانده، شـــما که می دانید و منظورتان خدمت اســــت و نه 

دشـمنی، به مردم بگویید: قرار اســت چه کنید با این اژدهاي 

هزار سر «گرانی»؟!

باز هم تحمل و مدارا با گرانی، یا از پاي درآوردن، ریشـــــه 

هاي گرانی؟! مردمان به ستوه آمده، مردمان گرانســـــــنگ 

دیارم، منتظـرند. منتظـر رزمــی بــی امان در آخــرین خوان 

گـرانـی! به خود آیید. به مـردم بگویید: که از مــردمانید یا از 

گرانی؟

نگاه

چند روز ياسـت دردي بزرگتر از غم مرگ عزیزان مان ذهنم 

را مشــغول کرده است، اگرچه همه وجود مان زیر بار غم این 

ـیبت تاب توان از دست داده اما مجالی شد تا به این درد  مصـــ

ـئولی  بزرگ اشاره اي نمایم، شاید گوش شنوایی بود و مســــ

ـید. عزیزان این درد قطعا چاره دارد، اگر  چاره اي اندیشــــــــ

مسئووالن کمی درایت نمایند م یشود برخی مشکالت را حل 

کرد . درست است که قضاي الهی براین رقم خورد که حادثه 

ـادف چهار مجروح داشته باشد؛ که  اي پیش آید و این تصــــ

یکی از مجروحان حادثه(خانم منوري) از اول وضـــــــعیتش 

بحرانی بود؛ اما دوجوان دیگر (پیمان پرواریان و ســـــــــهیل 

ـبتا خوبی  سپهري) از نظر وضعیت هوشیاري شرایط نســـــــــ

ـا درصحنه حادثه بودم و به زنده شدن شان  داشتند.من شخصـــ

ـادف بود، اما قدر الهی درایت بود و  ـاي الهی تصـ امیدوار . قض

این  در اختیار مســــووالن امداد، نجات، اورژانس، بیمارستان 

ـاعت 13 تا 19  هاي گیالنغرب و طالقانی کرماشان اسـت.از س

زمان در اختیار داشتند.

حاشا که  تصمیم سازان چه کردند براي این امر ؟!

بعد از آنکه مجروحین به اورژانس گیالنغرب انتقال داده شدند 

و ســردر گمی هاي فراوان ایجاد شـــد و دو نفر از مجروحین 

فوت شـدند، براي نفر سـوم درخواســت بالگرد شــد.... یک 

ـاعت و نیم تعلل و معطلی و در نهایت بالگردي هم نیامد که  س

نیامد.

ظاهرا پرواز دو جوان رعنا از پرواز بالگرد براي تصــمیم سازان 

ـان ها در منظر  استان راحت تر بود...عزیزانم، ارزش جان انســـ

ـانی  مدیران در چنین حوداثی مشخص می شود. جان همان انس

است که خدا او را خلیفه اهللا در زمین خوانده بود.

ـتیم و بیمارستانهاي  بهانه اینکه منتظر تصـــمیم ستاد استان هســ

اســـــــالم آباد و طالقانی تخت خالی ندارند و ...... چقدر دل 

ـتگان آنان را التیام می بخشــد ؟!ما  غمدیده صاحبان عزا و وابس

ـاهد بودیم که  شـرایط ســهیل وخیم و وخیم تر شــد و در  ش

ـید  نهایت (کد99) اعالم گردید. او بعد از اندك زمانی پر کشـ

و رفت و ما ماندیم و پیمان....

رفتن سـهیل زنگ خطر بود براي ما.... وضـعیت  فوق قرمز بود 

ـتان خواهش کردیم  ـنل بیمارســ براي پیمان..... از یکی از پرسـ

ســري به اتاق عمل زده و از وضــعیت پیمان خبري بگیرد که 

برگشــت و گفت خونریزي داخلی کار را سخت کرده است 

.... ما زمان از دســت م یدادیم و مرگ به پیمان نزدیک تر می 

شد.

ـیدن بالگرد بود یا منتظر ماندن و تزریق  اکنون راه چاره، یا رســ

5 باالتر بیاید.متاسفانه مدیریت درمان، باز  ـار از  خون؛ شاید فشـ

زریق چند واحد خون  ر را انتخاب کـرد، ـت هم راه کم هزینه ـت

ـبتا پایدار کرد .�اکنون ساعت  ـارش را روي 10 نســـــ فشــــ

5عصـراست، اما در استان هنوز تخت خالی پیدا نکرده اند. بعد 

از کلی رایزنی غیر معمول و واســـطه گري براي تخت خالی، 

اجازه اعزام داده می شود، 

پیمان اعزام شد، اما خون ریزي داخلی و رنگ رخساره اش او 

ـاند؛ کلی خون داخل شکمش جمع  را به وادي مرگ می کش

شده بود. آمبوالنس به کرماشان رسید، پســـر دایی هاي پیمان 

آنجا منتظر بودند شاید کمکی نمایند. اما به گفته آنان و در بدو 

ـیژن ساده  ورود آمبوالنس و انتقالش به اوژانس، از دادن اکســ

اي به او دریغ شــــد و پیمان که هنوز امیدي داشــــت در بی 

توجهی و ازدحام حوادث ریز و درشت آن محیط اسـفناك و 

ـان» بازهم به مرگ نزدیکتر  عدم دلســوزي متولیان «جان انســ

م یشد.

با اصرار پسـر دایی هایش براي احیاي او که دیگر نفس هایش 

به شماره افتاده بود، اقدام میشــود که بعد 40 دقیقه به نظر دیگر 

ـیژن در خون کار  خیلی دیر شده بود و خونریزي وکمبود اکس

خودش را کرده بود و واقعا دیر دیر دیر شده بود.واقعا چه زود 

دیر م یشــود. براي پیمان خیلی زود دیر شــد. دیر آمدند، دیر 

ـی  ی پیمان زود رفت و یک ایل به عــزاي ـب اقدام کـردند، وـل

تدبیري مسووالن استان نشستند.

همشهریان ، عزیزان،  بزرگان:

 این دل نوشته نیســت. این را  ننوشتم که خودم تســکین دهم. 

این را ننوشتم که دل غمدیده شما غصــــــه دارتر کنم .این را 

نوشتم شاید مســـــووالن استان بیدار شوند و بدانند ناخواسته با 

تقدیرشان، با تصمیماتشان درعزا دار شدن این خانواده ها سهیم 

ـند. ما عزا  اند.  گفتم شاید براي حوادث بعدي تدبیري بیاندیشـ

ـاءاهللا هیچ بنده خدایی داغدار و عزا دار جوانش  دار شدیم، انش

ـبر  نگردد . الهی امین. خداوند به خانواده هاي عزا دار صبر ، ص

و باز هم صبر عنایت فرما.

دکتر شهرام فتاحی استادیار دانشگاه در رشته ي 

علوم سیاسی و از چهره هاي مطرح صاحبنظر در 

حوزه هاي سیاست داخلی و خارجی اسـت. این 

گیالن غربی خوشـــــنام در تحلیلی بر انتخابات 

امریکا، می خواهد مردم نســــــــبت به انتخاب 

«بایدن» بســـــــیار خوشحال نباشند. این تحلیل 

روشنگرانه پیش روي شماست:

دموکراســـــــــــی آمریکایی گر چه بهترین و 

کارآمدترین متُد دموکراتیک نیســــت ولی بی 

تردید پرهیاهوترین نمایش دموکراسی دنیاست 

و عمال براي ماههاي متمادي توجه جهانیان را به 

این پروپاگانداي پـرهـزینه معطوف مـی نماید و 

طبعا زمانی که کاراکتر پرحاشــیه و خبرســازي 

مانند دونالد ترامپ نقش اول این نمایش باشـــد 

تماشـــــاگران و دنبال کنندگان این ســـــناریو 

هالیوودي رو به فزونی خواهد گذارد.

ســــوم نوامبر 2020 در رقابت قریب به دو قرنی 

فیلها(جمهوریخواهان )و االغها(دموکــــراتها) 

روزي متفاوت و تاریخــــی خواهد بود. دونالد 

تـــرامپ که پیــــروزي او در انتخابات 2016 با 

کســب 301 الکتورال کالج باعث حیرت قاطبه 

تحلیلگران گردید چهار سـال خبرســاز را براي 

ایاالت متحده رقم زد.او که با شعار(نخســـــت 

آمریکا)به کاخ سفید راه یافت با درپیش گرفتن 

دکترین خروج از معاهدات و ســــازمانهاي بین 

المللی از یکسـو بنیادهاي حقوق بین الملل را که 

مبتنی بر اصـل راهبردي وفاي به عهد بود متزلزل 

گردانید و از سـوي دیگر تنها ابرقدرت نظام بین 

الملل را عمال به ورطه تنهایـــی تنها ابـــرقدرت 

سوق داد.

البته رویکردهاي اقتصادي او در سیاست داخلی 

در سه سال نخســت با توفیق قابل توجهی همراه 

بود و منجر به فروکاســـــــــــــــتن قابل توجه 

تورم،بیکاري و رونق وافر فضـاي کســب و کار 

گردید ســــیاســــتی که منابع آن غالبا از جیب 

متحدین متمولی چون عربســــــــتان سعودي و 

امارات عربی متحده تامین می شـــــد.اما مطمئنا 

شــیوع غیرمترقبه ویروس کرونا همان ســونامی 

پیش بینی ناشـــــــــــــده اي بود که داعیه ها و 

دستاوردهاي دولت مســـتعجل ترامپ را درهم 

کوبید و عمال تمامی دســـــــــتاوردهاي رئیس 

جمهور خودشیفته آمریکا را بر باد فنا داد.

اصــوال نتیجه انتخابات در دولت ایاالت متحده 

آمریکا به عنوان بزرگترین دولت رفاهـی جهان 

عالوه بـر تعلقات حـزبـی لیبــرال و محافظه کار 

متاثر از دو پارامتر راهبردي است:بحرانهاي ملی 

و بین المللی حادث شـــــــــده و نیز کاریزماي 

شخصی کاراکتر مدعی ورود به کاخ سفید ...

علیــــــــــــرغم آن که 

خاســــــــتگاهها و حتی 

ایالتهایـــــــــــــی که به 

دموکـــــــــــــــراتها و 

جمهوریخواهان سمپاتی 

دارند تا حـد زیادي ثابت 

اســـت و معموال  ایاالت 

موســــوم به ایاالت آبی 

نظیر کالیفرنیا،واشـــــــنگتن،مریلند،نیویورك 

و...آرایشــــان متوجه دموکراتهاست و ایالتهاي 

موســـــــــــــــــــــــوم به ایالتهاي قرمز مانند 

نبراسکا،یوتا،آیداهو، کانزاس و ...غالبا معطوف 

به جمهوریخواهان هســتند   ولی تجربه نشـــان 

داده اســت که الزاما این کنش انتخاباتی متاثر از 

دو مولفه فوق الذکر بعضــــا تغییراتی پیش بینی 

ناشـــــــده را بروز می دهد.و در این میان برخی 

ایالتها موســــــوم به ایالتهاي بنفش یا به عبارتی 

ایالتهاي چرخشــــــی(��ing �tates( نظیر 

فلوریدا،پنســـیلوانیا،اوهایو،ویســـکانســــین و 

کارولیناي شــمالی کنش انتخاباتی چندان پیش 

بینی شــــــده اي ندارند و عمال آراي این ایالتها 

،پیـروز این پـروپاگانداي چند میلیارد دالري را 

تعیین مـی کند.چـرا که فـرد پیـروز در انتخابات 

آمــــــریکا باید از مجموع 538 الکتورال کالج 

دســـتکم موفق به اخذ 270 راي (مجمع انتخاب 

کنندگان یا گزینندگان)گردد.و چه بســـــا فرد 

فاتح با توجه ساختار دموکراسی غیر مســـــتقیم 

آمریکایی حتی حائز اکثریت آراي مـردمـی هم 

نگردد.(نظیر پیروزي بوش پسـر در سال 2000و 

ترامپ در سال 2016)و این مسـاله نسـبتا عجیب 

به ماهیت قمارگونه انتخابات ریاسـت جمهوري 

در آمریکا بر می گردد.

هـر ایالت -بنا به تعداد جمعیت- تعدادي کارت 

الکتورال دارد فـی المثل کالیفــرنیا با جمعیتــی 

حدود 38 میلیون نفـر واجد 55 کارت الکتورال 

است حال اگر کاندیدایی حائز آراي بیشتري در 

این ایالت مهم شود تمامی کارتهاي الکتورال را 

تصـــــــاحب خواهد کرد و بازنده در حالی که 

احتماال میلیونها راي هم به دســـت آورده، هیچ 

سـهمی نخواهد برد!!رویه اي که آمریکاییها آن 

را قاعده(��nner �akes �ll(بـــرنده همه 

چیز را می برد،قلمداد می کنند.

به هر صورت در حالی که کمتر از 20 روز به این 

قمار بزرگ و پرهیاهو باقی مانده اســـت.دونالد 

ترامپ که تا نه ماه قبل در برج عاج نشسـته بود و 

پیشـــــــــاپیش خود را فاتح ماراتن پرتماشاگر  

انتخاباتی ایاالت متحده می دانست

 چرا که با خروج از برجام و تحمیل فشـــــــــار 

حداکثري به جمهوري اســـــالمی ایران،انتقال 

پایتخت رژیم صهیونیســــــــــــــــــتی به بیت 

المقدس،بنیادگذاري عملی آشـــــتی دولتهاي 

عرب با اسراییل،پی افکندن اتحاد استراتژیک با 

اعــراب متمول خاورمیانه و جذب حداکثـــري 

دالرهاي نفتی آنها در ساختار اقتصـادي آمریکا 

در سایه ایران هراسی و ترور سپهبد سلیمانی و ... 

عمال پیشــاپیش نظر مســـاعد البی هاي متنفذي 

چون آیپاك و محافظه کاران اوانجلیســـت را با 

خود همراه کرده بود.

  با شـــیوع ویروس کووید 19 و ابتالي حدود 8 

میلیون آمریکایی و جان باختن قریب 210 هـزار 

نفر،سقوط فاحش شاخصهاي اقتصادي و ظهور 

ارتش 40 میلیون نفري بیکاران،فعال شـــــــدن 

گســـلهاي نژادي و قومی خصـــوصا بعد از قتل 

جورج فلوید،عدم اقبال هم پیمانان ســــنتی بین 

المللی،خروج و بی اعتبار ســـــازي معاهدات و 

سازمانهاي بین المللی،تناقض گویی ها،گفتارها 

و رفتارهاي مکــرر خارج از عــرف دیپلماتیک 

عمال آتش در خرمن ســـــــبد آراي او انداخته 

است.مطلبی که با توجه به شخصـیت خودشیفته 

او موجب اظهاراتـی هیجان زده و خالف عـرف 

و اخالق از جانب او گشته است.

به همین خاطر از یک طرف پیشـــاپیش سالمت  

آراي پســــتی را که احتماال قریب به 80 میلیون 

راي خواهد شـــد را زیر ســـال می برد ومرتبا با 

ادبیاتی ســـخیف رقیب خود را جو خواب آلود 

خطاب کرده و حتی به صـراحت اظهار می دارد 

که هر نتیجه اي غیـر از پیـروزي خود را نخواهد 

پذیرفت و چه بســا راضی به تحویل مســـالمت 

آمیز قدرت نشود.

در چنین شــرایطی ترامپ تالش کرده اســت تا 

مشـــــارکت انتخابات تا سرحد امکان حداقلی 

باشد چراکه به خوبی متوجه شده است که آراي 

مردد و ایالتهاي بنفش که در 2016 پیروزي او را 

رقم زدند این بار اقبالــی به او ندارند و علیــرغم 

تمامی تقالهاي محتوم به شکسـتش تا این لحظه 

او موفق به ارائه یک برگ برنده و ســـــورپرایز 

نظیر تولید واکســـــــن کرونا و ... در هفته هاي 

پایانی هم نشده است.

در این رهگذر جو بایدن به استناد نظر سـنجی ها 

و تحلیل هاي صـاحب نظران در آسـتانه پیروزي 

در انتخاباتی قرار گرفته اسـت که این بار به واقع 

چندان ارتباطــی به قابلیت هاي متمایــز او ندارد 

بلکه ناشی از شکســـت ها و بدبیاري هاي رقیب 

هتاك اوست که متاثر از اقتصـــــــــــــــــــاد 

کرونازده،تقلیل منزلت جهانـی ایاالت متحده و 

نارضایتی ها روبه تزاید نژادي در آمریکاست.

البته این مطالب الزاما دال پیـروزي محتوم بایدن 

نیســـت و ترامپ هنوز هم در پی دلبري از آراي 

مردد و ایالتهاي بنفش اســــت و مرتبا تاکید می 

کند که رقیب او کاراکتر ریاســـــت جمهوري 

آمــــــریکا را در تقابل با رقباي منطقه اي و بین 

المللی و بحرانهاي پیش رو ندارد و او آمـریکا را 

به چین و روسیه تســـلیم می کند و مجال  مجدد 

گردن فرازي را به ایـران خواهد داد و از طـرفـی 

هنوز هم به برانگیختن علقه هاي نژادپرســـــتانه 

مکتوم جامعه آمریکا در سایه تصـــویرسازي از 

خود به مثابه کاراکتر مرد ســــفید قدرتمند امید 

بسته است.

در پایان مطلب مهمی که باید بدان پـرداخت آن 

اسـت که اصـوال تا چه میزان گره زدن سـر زلف 

مشــکالت و مضــایق غیرقابل کتمان ملی و بین 

المللی جمهوري اســــــالمی ایران به نتیجه این 

انتخابات و فرد پیروز احتمالی آن کار درســـتی 

است؟

به زعم نگارنده این مــرقومه ، فیل ها و االغها در 

هر مسـاله اي که با هم ناهمخوان باشند در پروژه  

تقابل با جمهوري اسالمی ایران و مجاب سـازي 

نرم افزاري و یا ســخت افزاري آن،به مثابه یکی 

از جدي ترین کانونهاي تهدید علیه واشـنگتن با 

همدیگر هم داستان بوده و هسـتند و تفاوت فقط 

در تاکتیکهاي اتخاذي آنهاســــــــــت.چرا که 

هماوردجویی جمهوري اسالمی ایران با ایاالت 

متحده عمال به یکـــــــی از مبادي و مبانـــــــی 

سیاستگزاري کالن تهران مبدل شده است.

این بازي تقابل گرایانه عمال یک تقابل گفتمانی 

است که آبشــــخورهاي جدي برآمده از حوزه 

ایدئولوژیک و مالحظات اســـتراتژیک دارد و 

چندان قائم به شخص نیســـت.تصــــاویري که 

طرفین منازعه از همدیگر دارند تصـــــــاویري 

تهدیدمحور بوده و ادبیات طرفین طی چهار دهه 

اخیر همواره ستیزه جویانه و ظاهرا آشـتی ناپذیر 

است.

لذا خوش بینی مفرط به پیـروزي احتمالـی بایدن 

در انتخابات رویکردي ناصـــحیح و ناصـــواب 

اســـت.چرا که او بدون قید و شــــرط به برجام 

بازنخواهد گشـــت و چنان که پیشـــتر هم بارها 

گفته اســت پیش شــرطهاي خاص خود را دارد 

که به زعم او مســــتلزم آن است که ایران برنامه 

هســــــته اي و موشکی خود محدود نموده و از 

رفتارهاي بــــــی ثبات کننده منطقه اي خویش 

دست بردارد.از طرفی به صراحت خود را متعهد 

به حمایت همه جانبه از اسرائیل دانســـته و حتی 

سیاستهاي ترامپ را در این حوزه تحســــین می 

کند و بارها به صــراحت بر پروژه ترور ســبعانه 

سردار سلیمانی صحه گذارده است...

اصوال بســــــیار بعید است که بایدن کلیت نظام 

تحریمها را علی رغم ماهیت غیرانســانی و حتی 

غیرقانونی آن واگذارد.جالب آن اســـــــت که 

رئیس جمهور و وزیـــــر امور خارجه ایـــــران 

بازگشــت احتمالی  آمریکا را به برجام منوط به 

عذرخواهی و جبران خســـــارات وارده به ملت 

ایران از ســوي آمریکا کرده اند که طبعا تمکین 

از این درخواست بســـیار دور از ذهن به نظر می 

رسد ضمن آن که بســــــــیاري از کاراکترها و 

کانونهاي قدرت در ایـران و آمــریکا ماالمال از 

نگرش سلبی و دشمن محور نســــــبت به طرف 

مقابل هســـــــتند.خالصه آن که شاید پیروزي 

احتمالــی جو بایدن تاثیــري روانــی،محدود و 

مقطعی بر سرکشی هاي لجام گسـیخته قیمت ها 

در بازار داخلی داشته باشد ولی مطمئنا این تقابل 

گفتمانی و ایدئواســتراتژیک به قوت خود باقی 

است.چرا که تغییر در رفتارها و رویه ها مسـتلزم 

تغییر در بینش ها و تصــاویر بین االذهانی تهدید 

محور اســــــت که عجالتا طلیعه هاي آن هویدا 

نیســــــت.لذا به نظر می رسد که کماکان در بر 

همان پاشنه خواهد چرخید و ایران هم سـیاسـت 

ناگزیر نزدیکی به شرق را بیشتر و بیشـتر در پیش 

خواهد گرفت.

در این رهگذر بی تردید: ابهام زدایی و بســـــط 

شفافیت، فســــــادزدایی از دیوان ساالري فربه 

کشـور ،شایسـته گزینی،احتراز از غیریت سازي 

از جـــــریانات داخلـــــی نظام اجتماعــــــی-

سیاسی،بازسازي ساختار اقتصـــادي از رویکرد 

دالل محور کنونـــی به ماهیتــــی تولید محور و 

اشـــتغال آفرین،کاهش عینی و عملی فاصــــله 

فاحش طبقاتی، پرهیز از مناقشـــات غیرضرور و 

برآمدن صـــدایی واحد و ناشـــی از وحدت از 

تهران و نه همهمه سرسـام آور جناح ها و کلونی 

هاي قدرت و ثروت و احتـراز از آزمودن مکـرر 

آزموده ها و ...که البته در ســــــــــایه مدیریتی 

مجاهدانه،ســـلیم النفس و شـــعارگریز در همه 

ســطوح و در همه قوا حادث خواهد شــد مولفه 

هایی هستند که جمهوري اسالمی ایران در ادامه 

این بازي بزرگ و خطیر بدانها نیازمند است.

حرف دل مردم

فریبرز عباسیان

داد از بیداد گرانی!

شماره 587         23مهر ماه 1399

نگاه ما و 

هماوردجویی 

جمهوري خواهان ودموکرات ها 

تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاههاي کرماشان از انتخابات امریکا می گوید:

سوم نوامبر 2020 در رقابت قریب به دو قرنی 

فیلها(جمهوریخواهان )و االغها(دموکـراتها) 

روزي متفاوت و تاریخی خواهد بود. 

روایتی از تصادف جاده گیالن غرب-اسالم آباد
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کوردی

ک هم نیین م هردمــــ� گ ل ه ناو ئـــــ� 

ـر ه ل ه گیـــر و  ـ�اێ ی ه گ فـ مانگ هیل ه ئـ

ـرفت هیل�ان ل ه ه�ر هو بو هن، ل ه بان  گــــ

ئنتخابات �ـریکا هۊرد هو ب�ن ه و فکــر 

ک هن ه هر چ� گیچ هڵ د�رن، گشــت� 

ه�ن ئ هو ســ هر قرمز هســ ه گ ها ل ه ناو 

«کاخ چ هرم�». شاهات ئ� هیش گ ئ� 

ـر هو  وتار ه خو هنین، ه هر ل ه ئـــــ� ملــــ

بنووڕین و گشــت� دۊز هم هیل ل ه چ هو 

«ترامپ هو» بزانین.

فر ه ک هس ئ�شـــــــــن ئ هگ هر «بایدن» 

با�دن، ه هم گرانی شـــوون ب�ێ، ه هم 

پ�ل هگ ه ســـــــــــ هقام گرێ و ه همیش 

ـر هک ت� هنن و ه زن هی  خ ه�ک ڕ هح  ه تت

عادی�ان ب� هســـــــــــن. و�م ئایا و هێ 

چ�ن هســــــــــــ ه گ ئ� ب� ه ل ه خ ه�ک 

ئ�شن؟!

کی ه ن هزان� گ ی ه چل و چ هن سا� ه ئ� 

ت هخــــــت ه ل ه ماب ه�ن «جمهووریخا» و 

«دمووکرات» گوڕاێ گوڕ ئا�شـت بوود 

ـران ل ه و هر چ هو ه هر  و ه هر جار ئ�ـــــــ

کام�ان هو دژم نتــــــــــرک دیار بوود و 

ب ههان هیل ســــــ هخت تر هک ل ه لی�ن 

گرن.

  و ه ڕاس و ه ه�چگامـــــــــــــ�ان ه�چ 

ئۆم�د�گ نی ه. ســـــیاســـــ هت کولی 

�ریکا چشـــــت�گ نی ه و ه د هس ی هێ 

ترامپ و ی هێ بایدن ئا�شت بوود. 

زانایل ئ�شـــــــــــــــــــن : ه هر ڕ هیس 

ـ�اێ کاخ چ هرمــــــ�  جمهوور�گ ئــــ

واشــــــــنگتۆن بچوود ،ئاش ه هر ئ هو 

ئاش هسـ هو کاسـ هیش ه هر ئ هو کاسـ ه .

ـر ه  ئ ه�ب هت ئیم هش چ� ئ� ه  فـــــــــــــ

خو هشا� هو ب�من سیاس هت هیل ئا�شت 

بوون و ت هحریم هیلیش شــوون بووڕن 

تا گــــــــر خ ه�ک ف هقیــــــــر ، هناس 

ڕ هح هت�گ بکیشن.

موح�م�د ج�واد ج�لیلیان: ئ هد هبیات کوردی ل ه 

ســ هرد هم هاوچ هرخ و ل ه زاراو هێ کوردی خوارین، 

سـا� هیل فر ه�گ ه ک ه و ه د هسـم�ی هت خاون بیر هیل 

د هسـ�ت دار�گ، ر هوت دیاری خو هێ پـ�ا کرد� ه 

و ئ�ا بانان خاســـ�گ و هر هو نووا چوود. ب� گومان 

ئ هگ هر بتـوایم ل ه شاعر د�ســــــــووز و جیاواز�گ 

پ�رشوو ب�ـ هیمن ک ه گام هیل ب هنرخ و خاس�گ ل ه 

ئ� باو هت ه ه�ـز دا�ـ ه؛ با� هس و ه کاک ئ�حســـــان 

ن�ج�فی ئاماژ ه بک هیم. 

ـرنگ ه ب هره هم هیل کوردی  ب�ڕ�ــز ن�ج�فـــی تا ئ�ــ

پ�هاز فر ه�گ ل ه باو هت شـــ�عر هاوچ�رخ کوردی 

ب�و کرد� ه ک تـ�ی هنم و ه کتاو هیل: گ هرم هشـــین، 

گیان، گ هرم�یان و ه شـــــــیو هێ ک�ســـــــیک و 

کتاو هیل: ســـ�یران و پ�ریی پ�ریانی، گلوەدەرە، 

ه�رماێ ســــــان ل� ژ�ر پاێ تو گلوە ن�ب�، ناو ئ� 

کتاوە بگووڕنن، ســـۆخم� نارنجی و ســــای�ڕەیل 

ک�ل ئاماژ ه بک هیم. ه هرکام ل ه ئـــــــــــ� کتاو هیل ه 

کارگ هری تایب هت ب ه خو ه�یان ل� شـــــــــ�عر ئازاد 

کوردی کرماشانی داشتن ه. 

و هت و و�ـژ ئیم ه و هگ هرد ئ� شــــاعر و نووســــ هر 

خاون ناو ه؛ پ�شــــــک هش و ه ب هرد هنگ هیل ه هنین 

بوود:

ــ ی هکم جار ک همـــــــــــــــ�گ ل هبار هێ خو هدان و 

پ هیو هندی و هل کار زوان و ئ هد هبــــیات کوردی ب ه 

تایب هت خ هریک بـ�ن و ه مژار شــــ�عر، ئ هو جوور 

ک زانین؛ ئ�ا ب هرد هنگ هیل گ هپ ب�ی هن؟

ئ�حســـــــــــــــان ن�ج�فییم، ل� ر�ب�ندان ساڵ 

١٣٦٤ه�تاوی ل� د�کی�ی چیابوور کاکی ســـ�ر 

ل� ناوچ�ی گاوارە، ل� دا�گ بیم�سوە.

ـرەیگ ل� ه�رمان�یل منا�یـــی من  وەفــر ب�ش فـ

داپووشــاس، گورگ� ک شــ�و ل� ناو وەفرا تا پای 

دەر ما��گ�مان هات� و من ل� پشــــت پ�نج�رەوە 

چ�و بــ�ۊم� ناو چ�وێ،دا�گم ک وەختـــ� باوگم 

ئ�ڕا کار چ�ی� ب�ندەر ، تا ب�یان سـ� جار بان ماڵ 

ما�ی و پاروو�گ ک دمک�گ�ی شــــکیا؛ کاک�لی 

ک ماڵ و ماتووڵ ن�یاشت و زمســان�یل ل� س�ک 

دیوارەیل گاوارە، ه�م�شـ� م�الف�یگ ل� وەفر ل� 

بان� بی و شـ�وەکیان خوەر م�الف�گ� تاوانیادوە. 

وە گومانم خوەر دووس کاک�لی ن�تواستیا!

 تا چیم� م�درســ� خ�یاڵ کردیام ه�رک� مرێ ل� 

ل�تک�ی ک�ی�یگ خاکــ� ک�ن؛ دەنگ ت�م�رەی 

خا�وان و هورەی باوگم و الوەالوەی دا�گمــــیش 

وەل ئی وین�یال ئامیت� بک�ن، ب�جگ� شــ�عر چ� 

توان� باڵ بکیشی� س�ریان؟!

ئای�م�یل�گ ک گ�پـیان دەم، زوورمـیان بـ�جگ� 

کوردی زوان�گ تر ن�زانســــتیان؛ ب�جگ� کوردی 

من وە چ زوان�گـرت توانم ل� 

کاک�لی بپرســــــــم: "ئاخ 

کاک�لـــــــــــی ل� دۊیایین 

ویــــــــــــن�یگ ک دیت، 

ک���گان ل� کوورە بــــین؟ 

کام شیشــــــــــــــ� ه��م 

گرت�ی�ی؟”

ــ ب� گومان شـــــوون پاێ 

شــــ�عر هیل جنابد ل ه ژیان 

گ هل کورد و ه خاســـــــــی 

دیاری ه؛ ی هێ شــــاعـر و ه چ 

شــــــیو ه�گ تـ�ی هن�ـد ه هم ل ه باو هت شـــــــ�عر 

ئاوانگارد قســــــ هیل فر ه�گ ئ�ا و هتن داشتوود و 

ه هم ل ه ناوب ه�ن زوورم م هردم ب هرد هنگ هیل فر ه�گ 

ب�اشتوود و شوون کارێ بگـرن؟

تا ئامانج شاعر ل� ئاوانگارد بیین چ� بوود

ئ�گ�ر شـــــــــاعر�گ بتوای، ب�ره�م�گان� وەل 

ب�ره�م�یل ئ�و دۊیای شاعرەیال شان�ج�نگ�کی 

بک�ن و وەلیانا بن�ن�ی گاوشــ�، تا وە ئی شـــ�وە 

خوەی نیشـــــان ب�ی�ید و ناو�گ بن�یدە ی�کوە، 

ب �گومان ل� شــــ�عر راســــکانی دۊروە ک�ف�د و 

ناتوانـ� وەل وەردەنگ�یال پ�یوەندی بگـرێ. ماڵ 

ل� ژیان ئنســـــــــــان ه�م�ش� شوون ئارامش و 

ماوایگ ئ�ڕا پار�زانن ه�ست�یل ئنســـــــــانی ل� 

گیچ���یل دەیشت و دەر بیی�؛ ه�رچ�گ وەرەو 

نوا هاتیم�، شــــــــــــــ�وەیل مع�ری گووڕیان�، 

ئ�مان�گان تاریف ماڵ ن�گووڕیاس. ســــــــــــــ� 

شـ�عر�گ ســ�رک�فت�ی� ک بتوان� ســون�ت�یل 

شـ�عری نووەو بک�ید. گ�م� کردن وەل وشـ�گانا 

ت�نیا ش�عر وەرەو پ�راو�ز ب�ید.

ــ ئ هگ هر �کانــــــــــــ� ه هس؛ ک هم�گ ل هبار هێ 

د هســ�ت هیل شـــ�عر ئازاد ئ�امان گ هپ ب�ـ هین و 

بـ�شـین ک ه د هسـم�ی هت دان شــ�عر ئازاد  ئ�اێ 

ســــــــقان گرتن و بتاو ب�ن بن هماێ زوان کوردی 

(زوورم کوردی کرماشــــــــانی)؛ تا  چ ئ هنداز ه�گ 

بوی ه؟ 

ش�وەیل تازەی ن�سـان ی�کم خاسـییی ئیی�سـ� 

ک ش�عر ل� ژ�ر دەس�ت ئ�وان� ک وەزن و قافی� 

زانن، کیشــاس� دەیشـــت و ک�س�یل فرەتر�گ 

توانن ل� ر�یی شـــــــ�عروە گ�پ دنیای خوەیان 

ب�ی�ن. شـ�عر ئازاد وە دموکراســی فرە نزیکرتە. 

ئ�وســا باوەم وەخت�گ م�ت���گ ئ�ڕامان وەتیا، 

ـرە ک��ک وەر  ل� ئل�ن�یل دەور دەس خوەمان فـ

ـ�ا �ون� وەتیا:" پا��وان�گ� ل� ئ�و ک�ی�ی  گرتیا؛ ئ

وەرایوەر ئابادیـی� هات� خوار و ل� ک�چ �باخ�گ�ی 

ماڵ خا�وو ف�نـی رەد بـی و گووش نادە ق�ی دەر 

ک�الوەگ�ی خوار ئابادیی�گ�، ئ�و ک�الوە ئ�وســا 

ماڵ دیوە سیی� بی." وش�گان ل� ئی رەوای�ت�یل� 

ئازاد بین، باوەم ه�ر جوور�گ تواســـــــــــــــتیا 

چنیادەیان� الی ی�ک.

ش�عر ئازاد ب�ش فرەتر�گ ل� ژیان ئنســــــــــان 

توان�ت بگر�دە ژ�ر چ�تر خوەی، وە ئی شـــ�رت� 

ک رســـا��ت�یل راســــکانیی شــــ�عر ل� ژ�ر ناو 

م�کت�ب�یل و مانیفست�یل نان� گوما.

ئ�گ�ر ل� دریژایی دیرووکا ه�ر جار ک ش�عر�گ 

ه��وەســـــــیاس، فرە ن�، ی� ک�لیم� یا ی� وین�ی 

ئ�دەبی ن�توانســــت� ل� گ�یت وەزن و قافی� رەد 

بوود، ح�ســـــــــاو بک�ن چ�ن�گ زیانیی زوان و 

ئ�دەبیات کریاس

ــ ئایا ب هره هم هیل شـ�عر ئازاد�گ ک ه تا ئ�ر هنگ ه و ه 

زوان کوردی خوارین ب�و ب�ن ه؛ ئـــــــ� د هر هق هت ه 

داشـــــتـن ه ک ه و ه ئ هنداز هێ ب هره هم هیل شـــــ�عر 

ک�ســــــیک؛ ب هرد هنگ و هر هو خو ه�یان بارن؟ یا 

ل�ـوا بـ�شیم ک ه ب هرد هنگ هیل ئ هد هبیات کوردی ل ه 

ناوچ هێ کرماشان تا چ هن� تـ�ی هنســتن ه و هل ئـ� 

گ هپ هو پ هیو هندی بگرن؟

ل� دنیای ئ�مرووژا، وەردەنگ داش� یا ن�یاش� 

ه�ر ب�ره�م�گ، ناتوان� نیشــــــان�ی دەرەق�ت 

داشـــــــــ� یا ن�یاشـــــــــتن� بوود. وەخت�گ 

میدیاگان(زوورم تلیــــــــزوون�گان) رووژ وە رووژ 

خوەراک�یل ف�ره�نگــــیـــــ�گ ک دەن� خوەرد 

م�ردم،ســـووک و ســـووکرتوە بوود، دی ناتوانی 

چ�وەڕێ بید ک وەردەنگ�یل هون�ر راسـکانی ل� 

هون�ر موبـت�زەڵ جـیـیاوە بک�ن و ب�ره�م�یل ل� 

شــــــــوون ه�ق�تی خوەیان داب�ی�ن. ئیی� ک 

ش�عر ئازاد، تا چ�ن�گ توانســـــــــــت�ی� خوەی 

ل�؛کووم��گایگ ک ب�ش زیاتــرێ ه�رمای ها ل� 

ژ�ر سای�ڕ  چ�رداخ سون�تا، نیشــــــــــــــــــــان 

ب�ی�ید،جواوێ ها الی ئ�وان� ک ســــــــــــــ�واد 

ئاکادمیک ل� زەمین�ی ئ�دەبیاتا د�ــرن. تا ئ�ورە 

ک من خوەنـیم� و وەل تاریف�یلــ�گا ک من ئ�ڕا 

شـــ�عر دیرم، توانم ب�شــــم ک، ب�ره�م�یل ئی 

ناوچ� فرە ل� فاکتورەیل ش�عر ج�هانی د�رن.

ــ و ه نووڕگ هێ جــــنابـد، ه هو هج هێ ئ هد هبـــــیات 

ناوچ هێ خو همان ل ه سـ هرد هم ��وو هـ�رد هو بـ�ن 

ل ه بان کام ل ه ئ� دۆ باو هت هســـــــ ه؟ شـــــــ�عر یا 

تـ�کست؟ (م هب هست�ن ل ه تـ�کسـت؛ و هرگ��ان، 

چیرۆک، وتار و رخن هس) 

ش�عر یا ت�کســـــــــــــــــت وە ت�نیایی ناتوانن، 

ئ�رک�یل�گ ک ها ل� س�ر شـان ئ�دەبیات، بوەن� 

ر�وە. 

شـــــــــ�عر زیاتر وەل راز و رەمز ژیانا ئامیت�س و 

روومان�یل راسـکانییی ل� ژ�ر روومان ی�کم مانایا 

هات�ی�سـ� نوق� و ه�ر ک�ســ�گ ب�ش خوەی و 

چ�ن� زانست� ک د�رێ، توان�د ل� ئ�و روومان�یل 

ژ�رین� بک�یدە دی. ئیم� ئ�ڕا شــــــــــیوە کردن 

گــــیچ���یل کووم��گا، ه�وەج�مان ک�فــــ�دە 

چیرووک و داسـتان. ل� داسـتان� ک ئیم� توانیم 

دۊربین�گ دابن�یم  و نیشـــــــــــــان ب�ی�یم ک 

ئای�م�گان چ� ت�تی�ن� ی�کوە و دەسـاوەی ئی وە 

ی�ک ت�تیان� چ�س.

ئ�مرووژ وەخت�گ �اشــــــــــــــای کووم��گای 

کوردەواری، واور�ز ل� ناوچ�ی کرماشـــان و ئیالم 

ک�یمن، جــ� رووژنام�یل و ه�فت�نام�یل�گ ک 

وە ئی زاراوە بن�ســــن، فرە خالیی�، ه�رســــ�ی 

ـرە نیی� ک تو ل�  کارەیل�گ کــــریاس، ئ�وق� فــــ

ناوینیان ه�ق ه��وژانن داشت�د.

ئـیم� چ�ن جار پـ�ش هاتـ�ــی� ک وە کوردیوە وە 

ش�وەی زانســـــــــــــتی باس ل� س�ر فیلم�گ ، 

موسـیقایگ یا ب�ره�م�گ هون�ری بک�یم؟! فرە 

ک�م

وە راس ئیم� موختاج قســــــــــ� کردن و رەخن� 

گرتنیم، واور�ز ل� ئی ناوچ�ی خوەمان�.

ــ ئ هگ هر هاوڕێ بــ�ن؛ ل ه بان شــــیواز هیل مۆدرن 

داستان نویســـی هـ�رد هو بـ�من و ل هبار هێ ی ه ک 

ئایا ئیم ه تـ�ی هنســـــــتیمن ه ل ه س هرد هم خو همان، 

چیــرۆک کوردی ل ه بافت کـ�ی هن ه و م�ـــژووئـــی 

خو هێ باریمن ه د هیشـــــت و د هرو هچ هیل نوو�گ 

و هر هو پ� واز بک هیمن یا ن  ه؛ باس بک هیمن؟  

ئیی� ک داستان�یل و م�ت���یل کوون�ی کوردی، 

تا ئی س�ردەم� هاتن� وتوانســـــــــــــــــتن� وەل 

وەردەنگ�یال پ�یوەندی بگرن، نیشــــان دەی ک 

ســـاختار و فورم تایب�تی خوەیان داشــــتن�. وە 

باوەڕ من ئیهام و چ�ن مانایـی، ل� ناو م�ت���یل و 

داســـــــــــــتان�یل کوون�ی ئیم�، زیاترە تا ل� ناو 

شــــــــــــــــ�عرەیل 

ک�سیک�ن.

شـــــ�عرەگان فرەتر 

ت�وســــــــــــیفین، 

ئ�مانــــــــــــــــ�گ 

م�ت���گان بـ� ئیی� 

خوەیان؛بـ�ـی�ن�  ک 

دەســــوە، رەخن� ل� 

دەســــــــ�ت�گان و 

گــــــــــــــیچ���یل 

ئ�خ�قیی ئنسان گرتن�.

چون داســـــــتان ن�ن�ســـــــام�، خاس ل�بارەی 

ش�وەزارەیل مودڕن ن�سان، ناتوانم گ�پ ب�ی�م ، 

ت�نیا توانم ب�شم ک ن�سـ�رەیل ه�چ�گ ک�مرت 

ل� ناو داســـــــــــــتان�گانیان ت�وزیح ب�ی�ن و وە 

ک�لیم�یل ک�مرت�گ قســ�ی فرەتر�گ بک�ن و 

ل� ئل�ن�یل ئ�دەبیات پۆســــــــت مۆدڕن، وەک 

چ�ن زەمانی و ئاشـــنایی زۆدایی و... ک��ک وەر 

بگرن، ب �گومان س�رک�فت�رتن.

ـرتن ل ه  ــ و ه نووڕگ هێ خو هدان؛ ک ه�ک و هر گــــــــ

بن هماێ ئـۆستوور هئی زوان، باو هڕ هیل م هردم کورد 

و د هســـــــــــــ�ت هیل فـۆلکـلۆر تا چ ئ هنداز ه�گ 

ـردن ز ه�ـن و فام  تـ�ی هن�ـد ل ه بان قــ�ل کــــــــــــ

خو ه�ند هوار و د هســـــم�ی هت دان و ه نـ�ســـــ هر، 

کارگ هری داشتوود؟ 

ئوستورە ئ�گ�ر ئنســــــان ل� ئ�ق�نیی�ت دۊروە 

ـردن� ل� ه�ق   بخ�ید،چیین وەرەو پ�وە، زیانـی کـ

ژیان و ئ�دەبیات. ئوسـتورە، زەمان�گ خاسـ� ک 

هاز دڵ بوود ئ�ڕا ه��ســــــان و گام ه��گرتن ل� 

ر�ی�یل تاریک.

وەخـتــ�گ پا��وانــ�گ، د�و�گ کوتــ�دە زەویا؛ 

وەخت�گ گیسـ�گ شووڕوە بوود و دووس�گ ل� 

بن چای تاریک�گ، دەر ت�ــــــــرێ؛ وەخت�گ وە 

دەنک ه�نار�گ ئای�مــ�گ ک�فــ�دوە؛ ئــیــیان� 

رەنگـــ�ــــنن و �ــــ�دوار و م�یل�واردوە ک�ن وە 

شۆعور�گ ک ها ل� زات ئا��ما.

ئوستورەگان ب�ش گ�ورایگن ل� ژیان ئنسـان ئی 

ناوچ� و چ� وە ئیی� خاســــرت ک ن�ســــ�رەیل و 

شـاعرەیل وە ک�لیم�یل و وین�یل�گ ک ها ل� ناو 

زەین م�ردما، وە�یانا پ�یوەندی بگرن.

ــ ئ هگ هر هاوڕێ بـ�ن؛ بایمن ه ســــــــ هر ئ هد هبیات 

کرماشان و ب�شرت ل ه بان� هـ�رد هو بـ�م؛ 

ئایا ش�عر کوردی ل ه کرماشان تـ�ی هنســــــــــتـ� ه 

هاولـــف ئ هودۊیاێ ناوچ هیل کـــورد؛ و هر هو نــــووا 

بچـوودن و خو هێ و ه ب هرد هنگ هیل جـــــــــــــیاواز 

ئ هد هبیات کوردی بـناسنـ�ـد؟

ل� چ�ن سـا��ی وەرین، ل� کرماشـان کار فرەیگ 

ل� ســـــ�ر شـــــ�عر ئازاد کریاس و ئ�وان� ک کار 

ـردن�،ه�رکامیان دەنگ و رەنگ تایب�تـــــی  کــــ

خوەیان د�رن.

ل� ناوچ�یگ ک زوان کــــــوردی نامــــــوە ل� ناو 

مـــــــــــیدیاگان و ل� ناو دەنگ و باس رووژان�ی 

م�ردما.

زوان�گ ک زوان شــــادی بیی� ل� ناو هورە و زوان 

خ�م بیی� ل� ناو  مورا؛ زوان ئوســــــــتورە بیی� ل� 

م�قام باباناوسـی، زوان دۊری بیی� ل� م�قام باری� 

و زوان هاوار ل� م�قام گلوەدەرە.

ئایا ئی زوان� ناتوان� زوان ئ�ندیشــــــــ� و خ�م و 

شادی بوود، ل� ئ�دەبیات ئ�مرووژا؟!

 ئ�گ�ر فاکتورەیل�گ وەک ئامووزش و ئقتسـاد و 

... بان� م�ی�ت ن�ســـ�رەیل، ب �گومان ئ�دەبیات 

ل� کرماشــــــان، ن� ت�نیا ل� ئ�و دۊیای ناوچ�گان 

کورد، ک توان� ل� ئ�دەبیات ج�هانا قســــــ�یل 

فرەیگ ئ�ڕا وەتن داشت�.

ــ بانان ئ هد هبیات کرماشان ل ه سـ هرد هم هاوچ هرخ 

ئ�ا چ ئاسوو�گ و هر هو نووا چـوود؟ 

بانان

 ل� ئی ج�هان ســـ�یم�، ه�چ وشـــ�یگ، چ�ن� 

وشــــــــــــــــــــ�ی بانان، موبه�م و نادیار نیی�. 

ن�خوەشــیی�یل، ســیاســـ�ت�یل،نان، ج�نگ و 

...ه�ر کام ل� ئییان� و ت�نیایـــی توانن چارەن�س 

ئنسان ل� ئی ناوچ� بگووڕنن.

ئ�گ�ر بیلن، ژیان، ســــــــــــــــادە پ�ش بچوود، 

ئ�دەبیاتیش رێ خوەی ک�یدە دی.

ـژ ه؛ ل هبار هێ  ــ ل ه پ هرتخ ئــــــــــ� و هت و و�ــــــــــ

ب هره هم هیل�گ ک ه ئ�ـر هنگ ه ل ه ســ هر�ان کار ک هین 

یا کـــــــتاو هیل ئاماد هێ چاپ خو هدان ل ه ه هر دۆ 

زوان فارسی و کوردی ئ�امان بیوشن؟

شــ�عر-داســـتان�گ ئ�ڕا منا��یل ن�ســـام� و ی� 

کووم� شــــــــــ�عر ئازادیش ئامادەی چاپ د�رم 

،ه�ردگ وە زوان کوردی.

ک�ی بپ�راژی�م و چاپیان بک�م، نازانم.

ئ�ا ی ه ک و هخت ناین و و ه پرســ�ار هیل ئ� و هت و 

و�ـژ ه جواو داین؛ ل ه لیدان ســــــپاس و ق ه�رزانی 

ک هیم

دەس خوەشـــی ک�م ل� ئیوە و کاروەدەســــ�یل 

ه�فت�نام�گ�تان

د هرو هچ
یادداشت فرهنگی
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ئ هگ هر بایدن بادن!

شماره 587        23 مهرماه 1399

ڕابردووێ ئاقاێ ڕوچسرت

ب هش یانز ههم:

''ئ هێ چ� و هتی د هنگ خ هن ه�گیش هات� هس ه گووشم؟

‘'ئ هرێ و هر هج ه ئ هو ه شن هفتم�، گر هیس پوول ل�وا خ هن�د''

ـر هیس پوول ه، تونیش ل�وا ه�ر ک هید، و هلــ�  ‘'خو هی ه. کار گـ

ـر هنگ هیش  ـزانم ئ هڕا ئـــی کار ه کـــر� ه. و هلـــ� ئ�ـــ با�س بــ

خو هشحا�م تو هاید ه ئ�ر هو ه هرچ� چشـــــــت ه ل هی باو هت ه 

زانید. چشــــت�گ ئ هڕا ک هس ن هۊشید، ئیســـــ هیش بچو ه 

ئوتاق هگ هێ خو هد هو بخ هف''

ه ه�سام و و هر هو د هران هگ ه چیم

‘'ش هو خو هش قوروان''

‘'چ ه! ه هر ئازا هیشـــــــــتید هم هو ج�؟ ه هر ل�وا؟ ئ هویش 

ئ هوق هر ه س هرد''

ـر هنگ ه ل�وا پ هت  ع ه�ج هۊم هات، خو هێ و هت بچو ئ هڕا ئ�ـــ

ب�ی؟!

‘'قوروان خو هدان و هتین بچوو''

'' ئ هرێ و هتم و هل� ن هبا�س دو ک همل ه ب�شــــــــید؟ ن هبا�س 

ـر ه قینم ت�د  خوداحافزیگ بک هید؟ تو گیانم نجات داید. ف

ل ه ک هسـ�گ شـک داشـت�م و هل� تو ف هرق د�رید، ج هین. 

خو هشحا�م ژیانم و ه پ�د ق هرز دارم.'' 

د هنگ� جوور د هس هیل� ک د هسم گرت�ن ل هرز�اد. 

''زانم، ه هناێ ئ هڕا ئ هو هڵ ک هڕ هت دیم هد، گ هردم فرر ه خاس 

بــید. ل ه چ هو هیلد خو هنــیم ه هناێ دیم هد. ح هق و ه گ هردم 

بـی.. جوور.... خ هنین و جادوێ ناو د همو چ هود'' ه�ــز�گ 

ل ه ناو د هنگـــــــ� بــــــــی و ن�ر تایب هت�گیش ل ه ناو چ هوێ 

در هوش�اد.

و هت: ‘'خو هشــحا�م و ه و هخت خاســ�گ ه�ز گرتم. و هل� 

ئ�ر هنگ ه با�س بچم، س هردم ه''

زانسـت�ام نی هت�نم ئحسـاسم ل ه ی ه ب�شـرت کونرتوڵ بک هم. 

و هخت تواسـت�ام تا بزانم چ ه د�ر�د و ه سـ هرم ت� هید. و هل� 

ه��ن د هس هیلم گرت�، ل ه ناکاو، چشــت�گ ڕ هس� ه ه�رم تا 

بت�نم ل ه د هس� د هر بچم.

ـزم هتکار هگان تی هید چ�ن د�ــرن  و هتم: ‘'قوروان د هنگ خ

ت�ن هو بان''

‘'باش هد بچوو''

د هسـم وڵ کرد و منیش ل هوردا د هر چیم. تا شـ هو هکی خ هو 

ـزم پـــ� ب� ل ه ه�ر و خ ه�ا� هی�  و ه چ هو هیلم ن هک هفت و م ْهغــ

ع ه�ج هۊ و ئحساس هیل دڵ ت هزن. 

ڕاز گر هیس پووڵ

ل ه شـوون ب� خ هوی ئ هو شـ هوه، شـ هو هکی تواســتم ئاقای 

ڕوچســــــــــرت ب�نم ک ن هت� هنتســـــــــــم پ�اێ بک هم. و ه 

خزم هتکار هگان و هت� د، شــــ هم�گ ک هفتی هســـــ ه بان ج� 

خ هو هگ هێ و ئاگر چی هسـ ه ئوتاق. ه هناێ ل ه و هر ئوتاق هگ هێ 

ڕ هد ب�ام، گر هیس پووڵ دیم ک و ه ســــ هر خو هێ داشــــت 

پ هرد هگان ج هم کرد�ا. ه هرچ� ســــــــــ هر هنج دیام ئی ژن ه 

ئ هوق هر ه ش�ت و ل�و ه ن هۊ بتوا�د سـا�وکار خو هێ بکوشـ�د، 

و هل� ه هر ک هفتم ه فرتاق� دپ ه�ک� بک هم.

ه هناێ چیم ه ناو ئوتاق و هتم: '' شـ هو هکی و ه خ ه�ر گر هیس، 

ب�ش ئ هڕام دۊ هش هو چ ه بیه؟ خزم هتکار هگان فر ه س هبار هت� 

قس ه ک ه ن'' 

س هرێ ب هرزو کرد و نووڕست ه ناو چ هوم و و هت:

‘'شـ هو هکی و ه خ ه�ر، خانم. گیانم ئ هڕاد ب�شـ�د تا ئ هور ه ک 

من شن هفتم ه، ئاقا دۊ هشـ هو ل ه ناو ت هخت هگ هێ داشـت� کتاو 

خو هن�اد ک خ هو ک هفت�د ه پـــ�، ل ه ناو خ هویش ل هق ه داۊد ه 

شـــ همدان هگ هو ک هفت�د ه بان ج� خ هو هگ هێ. ئاگر چ� ه ل� 

و هل� شوکر و ه خودا گ هرد ق ه�ر�گ ئاو کوشان�د ه�و.''

‘'چ ع ه�ج هۊ!!! ک هســــــــــ�گیش ل ه د هنگ ئاگر و هات و 

چو هگان و ه خ هو هر هات� ه؟''

جوور�گ نووڕســت�اد ه پ�م هو چ�ن توا�د ســ هرنجم ب ه�د 

چشــــــتیگ زانم یا نه. ‘'ئوتاق خانم ف هیرفاکس و تو ها ل ه 

ـر هژن  ـرفاکس جوور ه هر پیـ نــزیک ئــی ئوتاق ه، خانم ف هیـ

تر هک خ ه وێ قورســـــ هو و ه د هنگ ســــــاز د�و�یش ه هڵ 

نی هســـ�د، و هل� تو جوانی خانم ڕید با�س خ هو هرد ب�اتاد، 

تاجب ه د هنگ�گ ن هشن هفتید ه''

و ه ال د هم�گ و هتم: ‘'شـــــــــــــــــــن هفتم، د هنگ خ هنین 

ع ه�ج هۊ�گ هات ه گووشم'' ه هر و ه ن هرم رس خســـــــــت� ه 

خوارو د�و هگ ه گـــــــزێ دیاد.و هت: ‘'گومان ن هک هم ئاقا ل هو 

و هخت م هترسی ه بخ هن�د، خ هو دیده''

'' ن ه خ هو ن هۊن�ام، د�نیام ک د هنگ خ هن ه�گ شن هفتم''

 '' و ه ز ه�ند ن هڕ هسی د هر هگ ه وا بک هیدو س هرێ بکیشـید ه ناو 

ڕاڕ هو هگ ه؟ '' حالی بیم ئ هر زانست�د ک من خ هو هر ه ل� د�رم 

ه ه�ماتم تی هر�د. 

جین ئ هیر
ئ هشکان میری

تا ک دیمه، م ڕەو ب�ەو دیم�!

ج�نگ و ئاوارەگی وە چ�و دیم�!

ه�ر ش�وارم ش�و و ه�ر رووژم ش�و

ل��رەوەر ه�ر چ� دیم� ش�و دیم�

ک�س ن� ناسیدەم و ن� ک�س ناسم

ه�ر ک� دیم� ل� تاف دەو دیم�

ها ل� گووشم ک�س� چ�ێ هاوار

هاه�هاها ه�هاه�هوو دیم�

شیعر ه�زیان ریوەو م�رگ� بیوم

وا بزانم ن� دەرد ت�و دیم�

رووژناێ چ�وەیل ک�و دیم�

یا ل� ناو ئ� خ�وەیل� خ�و دیم�

م م�ل�گم دۆ د�م تاگ وە قافا ب�ەسم

ب� بک�م یاگ ن�ک�م! ئا ن�ەسم ئا ب�ەسم!

م م�ل الن�ور�زم ل� غ�ریبی ه� توام

قاف تا قاف بچم ل�ورە وەرەو ال ب�ەسم

ل� منا�ی ه� وەتم ل�یلی و م�جنوون� کیین؟

تا وە س�رم�نزڵ ئ�و ل�یلی ل�یال ب�ەسم

ل� منا�ی وە کتاوەیل س�م�د گ�ورا بیوم

ه� تواسم بچم و وەو س�ر دونیا ب�ەسم

ماسی ناو چ�م و کورە گ���یل� نییم

م ن�ه�نگم ه� و�م ک�ن ک وە دەریا ب�ە سم

ئ�ێ ڕوۆژ و ش�و ل� ئ� چ�وە خ�ف�، ح�رام ک�ر!

ئ�ێ ڕۆژنای ش�عر وە بازاڕ شام ک�ر!

ه��ن دۆچار ع�شقم و ب�م�س وەدامدەو

ئ�ێ خاڵ ل�ب وە دان� و گیسۆ وە دام ک�ر

م�جنوونم و ل� هۆز ب�اوان وە کوو��گان

ئ�ێ خ�ن عاشق�یل ل� شیشه وە جام ک�ر!

ئ��خ و گ�رم�س�رە ب�م ب�ق�راردم

ئ�ێ ئ�سپ ڕاڕ و س�رک�ش ش�عرم وە ڕام ک�ر

س�عدی دجارە بارن�و شیرین غ�زەڵ بخوەێ

ئ�ێ ق�ترە ق�ترە عشق تو شیرین ک��م ک�ر!

ت�فسیر و ش�رح گو�ش�ن راز ل� ک��هوڕی

ئ�ێ وەسف ز�ف و خاڵ تۆ، دەفت�ر ت�مام ک�ر!

ل��رە بچن ه�ر ئ�ور واران وار بارن!

وەفرێ ل� بی�رەو ئ�اێ ت�ودار بارن!

ل�ێ س�رک�ش� پا داس� گز س�رب�رزی�یلم

ل�ورەو وەرەو بانان بچن پ�شوار بارن!

ب�خش� ل� ئ� تاری هخ�م� و بنچین�دارم

ل�ێ نوو بچن تاریخ� تا پ�رار بارن!

ت�رم� ل� ش�عرم ه��وەسان� و شی نک�رم ل�و

ک��هوڕژن�یل کورد س�رو�ن الر بارن!

ی�ێ جارتر ئ� ت�ق ت�ق ت�ورەیل� بووڕن!

ی�ێ جارتر زام�ت بکیشن دار بارن!

وشکم! ڕەقم! ش�ق ش�ق ترەک ئاگر زووانم

ل�ێ نوو بچن ه�ر ئ�ور واران وار بارن!

برھمیل شعرکوردی کرماشان
فرە ل فاکتورەیل 

شعر جھانی درن

و هت و و�ژ ئحسان ن هج هفی ئ هول سداێ ئازادیا:

محمدجواد جلیلیان

ئیم� چ�ن جار پ�ش هات�ـی� ک وە کوردیوە وە 

ش�وەی زانســـــــتی باس ل� س�ر فیلم�گ ، 

موسیقایگ یا ب�ره�م�گ هون�ری بک�یم؟!

غ هز هل هیل کوردي

دکتر علی سهامی



6SEDAYEAZADI

فرھنگ

ما را اگر هزار بهانه براي افتخار باشــــــد ؛ گل 

سرسبدش ؛ غوغاي « مرغ سحر»  توست .انگار 

همه آن مرغ گرفتار قفس بودیم که با صــداي 

تو ، بیدار شـــدیم و همخوانی کردیم . انگار ما 

می خواندیم با حنجره ي تو ... موسـیقی دردانه 

اش را از دست داد و یتیم شد . تنها آن هایی که 

غروب را با صـــــداي بی بدیل  ربناي تو ،   به 

زمین باز می گشتند می دانند که چه مرغی...

 از باغ دلشــان پر کشــید و رفت. رفتی و انگار 

ملتی از صـدا افتاد ؛ انگار خاموش شـدیم و در 

مطلق تاریکی فرو رفتیم ....

 شاید ماتم کوچ تو چنان سخت بود که یادمان 

رفت همایون خوش الحان تو با ماســــــــت تا 

بخواند و مرهم زخم مردمش باشد . 

یادمان رفت صـــداي تو از حنجره ي فرزندت 

هم می تواند التیام درد رنجوري باشــــــــــد . 

ببخشـاي بر ما که ندانســتیم و فراموش کردیم 

کوه ایســــتاده می میرد و پژواك صدایش در 

گوش صخره می ماند . 

براي تو که در جوار فـرزند ایـران آرمیدي و با 

ربنا ، روي در نقاب خاك کشـــــیدي ؛  وطن 

شـب هاي دلتنگی را تجربه خواهد کرد . براي  

تنهایی این روزهاي وطن ،  کارمان دعاسـت و 

تو را به خداي حافظ وخیام ،  ســعدي و موالنا 

می سپاریم که این تنها صداسـت که می ماند و 

تو با نام ایران تا ابد خواهی ماند .

نگاهی به رمان «آخرین  انار  دنیا» بختیارعلی برگردان مریوان حلبچ هاي

فرصتی براي تعبیر آزادي
ـیاري  از  ادیبان و منتقدان و عالق همندان ادبیات داستان ی،  ـاري :بســـ رضیه انصـــ

«آخرین  انار  دنیا» را  از بهتری نها  و  کام لترین  رما نهاي  ادبیات  کر دي م یدانند که 

ـتندات مجل هها و  از زبانی شاعرانه و ادبی برخوردار است. بختیارعلی بنا به مســـ

ـتان عراق،  مطبوعات و سای تهاي اینترنتی احزاب موافق و مخالفش در کردس

ـتاده است. با آ نکه آثارش در زمره ادبیات  بر قله رما ننویســــی کردي ایســـ

ـند ب هشمار نم یرود، هر چاپ از رما نهایش در کشـوري چهارمیلیونی،  عام هپس

ـنده دور از  ده هزار نسخه تیراژ دارد. از ای نرو شاید بتوان رمز موفقیت این نویس

ـلط هگر و بیان  وطن در برقراري ارتباط با مخاطب را، نقد قدرتمندان ســـــــــ

ناگفت ههاي دل دردمند اقوام آن آب و خاك دانســـــت. او روایتگر جامع هاي 

ـایی  ـار و اختناق حکومت بعث، دستخوش فضــ جن گزده است که زیر فشــ

آخرالزمانی شده و کســی را یاراي اعالم نفرت از سران دولت و مقابله با آنان 

ـاي بومی  نیسـت. او با بهر هگیري از نوعی تکنیک رئالیسـم جادویی، که با فض

ـتی هر  کردستان همخوانی دارد، واقعیت جنگ و تبعات تلخش را در آینه هس

ـیت تکرار م یکند ب یآ نکه رمان حا ل وهواي سیاسی به خود بگیرد یا  شخصـــ

ـعارگونه ب هنظر رســـد. بختیار علی متولد 1960  ایدئولوژي مؤلف در متن، شــ

سلیمانیه، خود از فعاالن دانشجویی کردستان بود که چندسالی را در زندا نهاي 

ـین گذراند و پس از مدتی پناهندگی در ایران، عاقبت در سال  صدام حســـــ

1995 به آلمان مهاجرت کرد. «آخرین انار دنیا» ســومین رمان اوســت که در 

سال 2001 در سلیمانیه به  چاپ رسید. بختیارعلی جمعا هشــــت رمان و شش 

مجموع هشعر دارد که  به  زبا نها ي آلمان ی، روس ی، انگلیســــــ ی، عربی، ترکی، 

 فارسی و... ترجمه و با چا پهاي متعدد در بازارهاي جهانی عرضه شده است.

ـترش روابط فرهنگی و اجتماعی بین ملل و اقوام،  یکی از را ههاي مهم گســــ

ـان ههاي دیگر، به رفع ناآگاه یها و  ترجمه آثار چا پشده است که در کنار رس

ـانی کمک م یکند و  پی شداور يهاي احتمالی و انتقال بالواسطه تجرب ههاي انس

صداي اندیشـه و جها نبینی قومی در این سوي کره خاکی را در سراسر جهان 

منعکس کرده، حس همدلی و همدردي دیگري را در آن ســـــــوي دنیا بر 

ـلط کافی داشته باشد و غیر از  م یانگیزد. مترجمی که بر زبان مبدأ و مقصـد تس

ـعیت  دانش زمینه، از فرهنگ و آدا ب و رسـوم و قراردادهاي آن جامعه، وضـ

ـیاســی و تاریخی و اقلیم یاش مطلع باشــد و با وجدان کاري به امر ترجمه  سـ

بپردازد، این مهم را ب هجا آورده و گامی در جهت آشن اکردن ملل با هم برداشته 

است. انسا نها، نخست اندیشه و زبا ناند و سپس شرح پریشان یها و شکسـ تها 

و پیروز يها. مریوان حلبچ هاي متولد 1358 حلبچه، پس از مصــــدو مشدن در 

بمباران شیمیایی حلبچه براي مداوا به تهران آمد و بعد از زندگی در شـهرهاي 

کردستان ایران، از سال 1374 مقیم تهران م یشود. از 16 سالگی کار ترجمه را 

ـعراي معاصـر  شروع م یکند. او آموختن فارسی را مدیون معاشـرت با ادبا و ش

ـیان و ابراهیم یونسـی و رضاخندان مهابادي و  ایرانی ازجمله عل یاشرف درویش

ـتین دس تنویس ترجمه نیم هکار هاش از «آخرین انار دنیا»  دیگران است. نخســـ

گویا چند سال پیش در منزلی که مهمان بوده دست کســــی دیگري م یافتد! 

ـته از این اثر بختیارعلی به بازار  مدتی بعد ترجم هاي ناموفق و دس ت وپاشکســـــ

م یآید که نقدهایی بر متن ترجم هشـده مترجم آن اسـت. اما چاپ اول ترجمه 

مریوان حلبچ هاي از این رمان در نشر ثالث، در کمتر از چهار ماه تمام شد و نقد 

ـات متعدد را موجب شد.  و گف توگو درباره خود اثر و ترجمه روان آن جلس

ـنده و مترجم براي خواننده ایرانی چندان نا مآشنا نبود، آخرین انار  با آ نکه نویس

دنیا مورد استقبال قرار گرفت و غیر از چند نشــســـت در تهران، در شهرهاي 

ـر به بوته نقد  دیگـر هم در جمع کتابخوانان و منتقدین حـرف هاي کتاب، این اـث

گذاشته شد و مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

از ویژگ یهاي خود اثر یکی نوع روایت آن است. قصه گرچه مضـمونی تلخ 

و سیاسی دارد، به زبانی شاعرانه و امیدبخش روایت م یشود. راوي او لشخص 

پس از گذراندن بیس ت ویک سال اسارت، ه ماکنون آزادانه بر عرشه کشتی از 

هم هچیز آگاه شده و ب هصورت داناي کل مانند ناخداي رمان، جز ءب هجزء قصـه 

را، با رف ت وبرگشـــــت به گذشته و حال و حفظ تعلیق، گاه با مونولو گهاي 

ذهنی و گاه در قالب دیالوگ و حتی ب هصورت حر فهایی ضب طشده بر روي 

ـایی میان واقعیت و جادو روایت م یکند. تقاب لهاي دوگانه مانند  نوار، در فضــ

ـته و حال، فرامو شکردن و  ـارت و آزادي، زندگی و مرگ، گذشـــــ اســــ

ـامینی چون سیاست، عشــــق، فداکاري، وفاداري و... از  ب هیادآوردن، و مضــ

ـی تهاي داستان مدام با آن مواجه  موقعی تها و مواردي است که شخصــــــــ

ـی تها نیز جال بتوجه است. نا مها و کنی هها (مظفر  م یشوند. نامگذاري شخصـــ

صبحدم، محمد دل شیشه ، الوالو سپید، ندیم شاهزاده، اکرام کوهی، ادریس 

ـی تهاست اما وجود این  عســــل و...) همســــو با صفت و سیرت شخصــــ

ـتفاده از ابزار  ـتان نم یکاهد. مؤلف در اســ پی شآگاهی، از لطف خواندن داسـ

ـباندن عکس فالن هنرپیشــــه یا قهرمان  مدرن و ب هروز (لباس تاناکورا، چســـ

ـازي به دیوار اتاق، نایلو نفروشی در گذر سبز يفرو شها، بازي با نوارهاي  بدنس

ـبی ب هجا، در شــک لدادن و باورپذیرنمودن  کاسـت) غافل نبوده، با رعایت تناس

ـتند، دست به ابتکار زده  ـا فعاالن سیاسی نیز هس ـی تها که بعض ـاها و شخص فض

است. اما اطناب در روایت و توصی فهاي مکرر از سـرعت خواندن م یکاهد. 

ـعار ينبودنش،  از وجوه مهم رمان م یتوان به ضــــــدجن گبودن آن، شــــــ

ـاو تنکردن در اوج لحظات تعیی نکننده، ارائه تصـــویرهاي موفق بدون  قضــ

ـاي سیاه جنگ اشاره  ـانی در فض ـتقیم و پرداختن به روابط انس جه تگیري مس

کرد. اما در میانه این جنگ و تباهی و مرور رنجنامه قومی، هنوز قرار اســــت 

ـاوندي حتی، زیر آخرین درخت انار دنیا  انسا نها بدون داشتن پیوندهاي خویش

پیما نهاي برادري و خواهري و دوستی و نزدیکی ببندند.از ویژگ یهاي ترجمه 

ـلط دارند، م یتوان  نیز با استناد به اظهارات صاح بنظرانی که به هر دو زبان تسـ

ـلی در ترجمه، رعایت زبان و حفظ  به انتقال موفق مفهوم و معناي متن اصـــــ

سبک خاص نویسنده، درس تمعناکردن کلمات مشترك بین زبا نهاي فارسی 

ـاره کرد. روانی  و کردي، و انتخاب معاد لهاي مناسب و صحیح در ترجمه اش

متن و رعایت دستورزبان درست و آیین نگارش مناسب نیز از ویژگ یهاي این 

ترجمه ب هشــــمار م یرود.«... م  یشـــــود موجی را بگیریم و نگاهش کنیم اما 

چ هکسـی م یتواند دریا را بگیرد و نگاه کند؟ م یتوان فهمید که موجی از کجا 

شروع شده و در کجا م یمیرد اما چ هکســـــی ممکن است بداند دریا از کجا 

آغاز م یشـــــــــــود و آب در کجا پایان م ییابد. م یتوانیم همه خودآگاه و 

ناخودآگاه موجی را در جز ر ومدش ببینیم اما چ هکســـی م یتواند از آگاهی و 

ناآگاهی همه این اقیانوس حرف بزند؟» (آخرین انار دنیا، ص190)

ـادیق  چکیده: امروزه، ریشـه شناسی عامیانه یکی از مصـ

ـین ایرانیان رواج  ـاز در ب ــت کـه از دیرب وده اسـ فرهنگ ـت

ـام شـهرها  داشته است. این نوع از ریشه شناسی در مـورد ن

ـیاري دارد. یکی از شهرهاي  ز نمونه هاي بس ـتاها نـی و روس

ــورت عامیانه و  ه صـــــ ـیش ـب ـا پ رنه ایران که نام آن از ـق

ــرعلمـــی و بدون توجه به ریختهاي قدیمــــ یترِ آن  غـی

ریشـــــــــ هشناسـی شـد هاسـت، شهري است که امروزه 

ه  ـاه نامید همیشــود. در برخی از کتابهاي تاریخی ـب کرمانش

ـباهتی ظاهري که بین نام این شــهر و لقب بهـرام  ل ش دلـی

ـاه، وجود  ه کرمانشـــــ ـانی ملقـب ـب ـاه ساس ـارم، پادش چه

ـانه ساخت هشد هاست که بهرام چهارم بانی  داشته، این افســـ

وده و پس از بناي شهر نام خود را بر آن  ـاه ـب کرمانشــــــ

ک سـوءتفاهم  ـانه کـه حاصـل ـی نهاد هاست. این افســــــ

تاریخی اســـــــــت، در تعدادي از کتابهاي تاریخی راه 

ـیاري از مردم به عنوان اصلی  یافت هاست و امروزه در بین بس

پذیرفته شده و علمی تلقی م یشود.

ـاي  ـاریخی و جغرافی ـاي ت ـابه ـتفاده از کت در این مقاله، با اس

ـاي گوناگون نامِ شهرِ کرمانشاه را نشان  ـاریخی، صـورته ت

ـام و  ن ن وي اـی ـتفاده ازریخـت پهـل ـپس با اسـ داده ایم و س

ـانی که پیش ازما درمورد نام و  پس از بررسی نظر کســــ

د و با توجه به ویژگیهاي  معناي نامِ این شهر سخن گفته اـن

ـاه  جغرافیایی و تاریخی و جایگاه فرهنگی و آیینی کرمانش

ـته و با درنظرگرفتن قاعد ههاي زبانی، با  در دوران گذشـــ

ن نتیجه  ه اـی ـاه ـب ریشـــه شناسی نامِ اصلیِ شهرِ کرمانشــــ

«ســرزمین  ـیده ایم که معناي نام درســت این شــهر  رسـ

کوهستانی» یا «کوهجاي» است.

ـاه، کوه، بهرام  کلیدواژ هها:ریشه شناسی، کرمانش

چهارم، تاریخ، جغرافیاي تاریخی.

1 .مقدمه

ـناسی است که  ریشه شناسی یکی از شاخه هاي علم زبانش

ۀ آن از دیرباز در بین ایرانیان  ـا عامیاـن صـورت غیرعلمـی ی

ـالقی  ر خ رواج داشته است. ریشـه شناسی عامیانه کـه دکـت

ـازي» یاد م یکند، «یعنی  ـاعنوان «برای شســـ ق از آن ب مطـل

ـا اصـل، بلکه  ـاط ب معنی و وجه تسـمیۀ واژ هها را نه در ارتب

ـپس براي برخی از آنها  از لفظ کنونی آنها گرفتن و ســــ

افسان هاي نیز ساختن» (خالق یمطلق،1388 :313 )

گ  ـادیق فرهـن ریشــه شناسی عامیانه امروزه یکی از مصــ

ـتفاده  ل علمی ایران کمتر از آن اس وده اسـت و در محاـف ـت

ـیاري از ریشــــ هشناسی عامیانه را  م یشود. نمون ههاي بســ

ـاعران، کتا بهاي تاریخی و  وان در دواوین شــــــ مـ یـت

وع  ن ـن ت. اـی ــی یاـف جغرافیایی و فرهن گهاي فارســـــــ

ریشـــــــ هشناسی در شاهنامه نیز چندین نمونه دارد؛ شاید 

معروفترینِ این نمونه ها ریشـه شناسی عامیانه اي است که 

در شاهنامه براي «رستم»، جها نپهلوان شاهنامه، ذکر شـده 

است:

ه سـر  برَستم بگفتا غـم آمـد ـب

ــر (268 /1 :1389 ،فردوسی) ـام پس ـتمش ـن ــد رسـ نهادن

البته، در زبان هاي اروپایی از دهه چهارم ســــده نوزدهم 

است که با کشف قواعد اشتقاق علمـی-تاریخی به وسیله 

ـازي  رایش سـ ـان ـب   1867-1791( ����.�کم کـم زم

ـاي غیر علمـی به سـرمی رســد.. ولی در زبان فارســی  ه

ـازي عامیانه دســت کم یک ســده پس از آن  برایش سـ

ادامـه دارد (خالقی مطلق، 1388 :313(

یکی از مصادیق برایش سازي یا ریشـه شناسی عامیانه، نام 

ـاه میگویند.  شهري است که امروزه ایرانیان آن را کرمانشـ

از آنجا که ریخت قدیمی نام این شـــــــهر با لقب بهرام 

ـانی که در دوران حکومت پدرش  ـاسـ ـاه س چهارم، پادش

ـباهتی  ود، ش ـاه ـب ه کرمانشـــــــ ـان و ملقـب ـب حاکم کرم

ـانه ساخته شده که بهرام چهارم بانی  ظاهري دارد، این افس

س از بنانهادن آن، نام خود  ـاه بوده است و ـپ شهر کرمانشـ

را بر آن نهاده اســـت؛ مثالً، مؤلف گمنام مجمل التواریخ 

«بیش و کم  ـاپور می گوید:  ـاهی بهرام بن ش در ذیل پادش

ـام او،  در ای ـاد اـن ـت ه اـف ازین قدر نخواندم، و نه آنک حادـث

 « کرمانشاهان به وي بازخوانند، که او را کرمانشاه لقب بود

ـا چـنانکه در مــتن این  تواریخ، 1389 :68 .(  ام (مجمل اـل

ـتار خواهدآمد، نام اصلی این شهر به شکلی است که  جس

ـباهتی ظاهري، آن هم در یکی از ریخت هاي آن،  جـز ش

ـاختن این  هیچ ارتباطی با لقب بهرام چهارم ندارد و ســـــ

ـانه که بانی شهر مورد نظر بهرام چهارم بوده است،  افســــ

ه و حاصـل سوءتفاهمی تاریخی. ی پاـی سخنی اسـت ـب

2 .پیشینۀ تحقیق

پیشینه ریشه شناسی و جستوجوي معناي کرمانشاه به قرنها 

ـانکـه در مقدمه نمونه اي از آن را از  ــد؛ چن پیش می رسـ

ـیوة  مجمل التواریخ ذکر کردیم، اما بحث جدي و به شـــ

د در این زمینه، به زمانی برمی گردد که نام شـــــهر  جدـی

مورد نظر ما را از کرمانشاه به باختران تغییر دادند.

ـتوجوي معنا و  در آن زمان بود که محقّقانِ بسیاري به جس

د؛ از آن میان، می توان به نمونه  ـاه پرداختـن ریشـۀ کرمانشـ

ـاره کرد: (محیط طباطبایی، 1367؛ موسـوي،  هاي زیر اش

1368؛ وامقی،1370؛ توکلی، 1371؛ کزازي، 1372 .)

ــه  ـا و ریشــــــ ـایی کـه در مـورد معن از دیگر پژوهش ه

ر محمـد  ـاه» صورتگرفته است، پژوهش دکـت «کرمانشــــ

ـلطانی آن را در  ـاي محمـدعلی سـ ــت کـه آق مکـري اس

ی جغــرافیاي تاریخــی و تاریخ  جلد اول کتاب خود یعـن

ـاهان (سلطانی، 1370 (در ذیل وجه تسمیۀ  مفصل کرمانش

ـاه آورده است. داراببیگی (1391 (نیز از جمله  کرمانشــــ

پژوهشـــهایی است که در آن پنج فرضیه در مورد معناي 

ـتن مقاله، ضمن بررسی  ـاه بیان شـده اسـت. در م کرمانشــ

ـام شـهرِ  ـین، در مورد معناي اصلی ن پژوهشــــهاي پیشـــ

ـا استفاده از صورت پهلوي آن قابل ریشـه  ـاه کـه ب کرمانش

یابی است، سخن خواهیم گفت.

3 .نام شهر در کتابهاي تاریخی و جغرافیایی پس 

از اسالم

س از  ــی کـه ـپ ـاـی ـاریخــی و جغــرافی ـاي ت ـاب ه  در کت

ـته شـده اند، نام  ــی نوش ی و فارس ـان عرـب ه دو زب ــالم ـب اس

شهر مورد نظر به شکل هاي گوناگون آمده اسـت. عمده 

ـتر در  ـاي معرّب نام این شهر که بیشـــــ ترین صـورت ه

ـین، قرماشین و  کتاب هاي عربی آمده است، «قرمیســــــ

ـتر  ـتند و صورت فارسی آن را بیشــــــ قرماسین» هســـــ

ز  ـاه» نـی ـاهان» ذکر کردهاند و صورت «کرمانشــ «کرمانش

ـاهان» قدیمی تر  دیده شده است؛ البته، ریخت «کرمانشـــ

ـاهان، که نام آن  د: «کرمانشــــ ـترنج می گوـی است. لســـ

معموالً به صورت کرمانشاه مختصر میشـود، نزد اعراب به 

ـین معـروف بود (قرماسین و قرماشین نیز نوشته  نام قرمیســ

ر آن اسـت کـه  ـترنج، 1337 :202 .(او ـب ــد)» (لســـ میشــ

ـتین کسـی است که اسم  مقدسی در احسـن التقاسیم نخس

ـاهان را در کتاب خـود آورده است (�  ایرانی کرمانشــــ

ـترنج، 1337 :202 ،(اما مؤلف گمنام حدودالعالم نیز از  لس

ـاهان» نام برده است: «اساباد [اسدآباد؟]،  «کرمانشـــــــــــ

ـاهان، مرج، شهرکهایی اند بر ره حجاج، انبوه و  کرمانشـــ

آبادان و بانعمت» (حدودالعالم، 1372 :390 .(در مــــورد 

ـاهان باید گفت: همانطور که مؤلف مجمل  کرمانشـــــــ

ـاه. به  التواریخ گفت، کرمانشاهان یعنی منسوب به کرمانش

ـی این واژه الف و نون  ون پایاـن ف و ـن ـــر، اـل عبارت دیگ

ـتان و  ـبت است، همانطور که الف نون ایران، افغانســـ نسـ

ـاه  ـیاري دیگر از نا مجا يها. سمعانی در مورد کرمانشـ بســ

ى  ـال العـراق عـل دة جب ـین، و هی بـل می گوید: «قرمیســـــ

ـاج،  ـین فرسخا من همذان عند الدینور على طریق الح ثالث

ـاهان» 389.( :1962  ـا « کرمانشـــ ـال له ـین، یق ـا لیلت ت به ـب

،سمعانی)

ـتاد  ۀ اســـ ه گفـت ز کـه ـب ــطخري نـی در ترجمـۀ کهـن اصـ

ـا 6 صورت گرفته است، از  رن 5 ی ـار در ـق رج افشــــــ اـی

ـا  ـتون ت «کرمانشاهان» اینچنین نام برده شـده اسـت: «از بیسـ

ـاهان هشــت  وب چهارفرسنگ، و از آنجا تا کرمانش ابواـی

 « ــت فرسنگ ه هشـ ـا زبیدـی ـاهان ت فرسنگ و از کرمانشــ

(اصطخري، 1340.( :163

ـاه،  چنانکه تا به حال دیده شد، در همه جا نام شهرِ کرمانش

ـین نیز که  ـاه. قرمیسـ ه کرمانش وده اسـت ـن ـاهان ـب کرمانشـ

ـیاري از کتابهاي تاریخی آمده  معرّب این نام است، در بس

ـاهان»  ـین کلمۀ الفارسیه معناها کرمانشـــ است: «فقرمیســـ

م الســکون، و  ـالفتح ـث ـین: ب (ابنفقیه، 1416 :419» .(قَرْمیسـ

کسر المیم، و یاء مثناة من تحت، و سین مهمله مکسوره، و 

ـاهان: بلد  یاء أخرى ساکنه، و نون، و هو تعریب کرمانشـــ

معروف بینه و بین همذان ثالثون فرســــخا قرب الدینور» 

(حموي،1995/ :4 330 .(یاقوت در همان صــــــــفحه، 

ز استفاده  ـین را نـی ی قرماس ـین یعـن صورت دیگـر قرمیســـ

«قَرْماسین: بالفتح ثم الســکون، و بعد األلف سین  م یکند: 

ون، قال العمرانی: موضع منه  مکسـوره ه، و یاء ساکن ، و ـن

ز در  ــی نـی إلى الزّبیدیه ثمانیه فراســــخ» (همان). مقدســـ

ـیم چندین بار از «قرماسین» نام میبرد؛ از  ـنالتقاس احســــــــ

ى  م اـل ــداواذ مرحـل ه ـث ى أســـــــ ه: «مـن همـذان اـل جمـل

قصـراللّصـوص مرحلۀ ثم الى قنطرة النّعمان مرحلۀ ثم الى 

ـین حلۀمر » (مقدسی،  ـتون مرحلۀ ثم الى قرماس جبل بیســ

ه،  ـنخرداذـب 1411 :401 .(همچنین، (یعقـوبی، 1422 :76؛ اب

ــري  1889 :146؛ 3/ :1412 ،بغـدادي ؛290 1/ :1992 ،بک

؛295 :1988 ،بالذري ؛196 :2004 ،اصــــطخري 1081؛ 

د.  رده اـن ـام ـب ـین» ن قدامۀ بن جعفـر، 1981 :126 (از «قرماس

ز «قرماشین» آمده است؛ از جمله  ب نـی ــی از کـت در بعضــ

ـتاق: «من قرماشین إلى الزبیدیه أربعـۀ و  در نزهۀالمشـــــــ

ــرون میال» (شریف االدریســی، 1409/ :2.( 637 در  عشـ

ـین»  ـامِ شـهرِ مـوردنظر، «قرمیسـ میان صورت هاي معرّب ن

ـیش از دو مـورد دیگـر به کاررفته اســـــت و از آن دو  ب

ـیش از  ــواهدي کـه پ متداول تر بوده اســت. عالوه بر شـ

 « ـیاري ریخت ن ذکـر کردیم، در کتاب هاي معتبر بسـ اـی

ـین» به کاررفته است. اما، صورت فارسی نامِ شـهر  قرمیســ

ـتر  ـایی بیشـــــ ـاریخی و جغرافی ـاي ت ـابه مـوردنظـر در کت

ـینه  ـاه نامی نو و بیپیشـــ ـاهان» است و «کرمانشــ «کرمانشــ

ز  ـا نـی د» (کـزازي، 1372 :43 .(در بعضــی از کتابه ـینماـی م

هاي کـه از  ـناسـی عامیاـن ــهشــــ أثیر ریشــــ ـتـت ـاهراً تح ظ

ـاه»  ـاهان» صورت گرفته است، صورت «کرمانش «کرمانشـ

م،  ـــز آوردـی را ذکــر کــرده اند و چنانکه پیش از این نی

مؤلف گمنام مجمل التواریخ در مورد بهـرام چهارم مــی 

ـاه  د، که او را کرمانش ـاهان به وي بازخوانـن گوید: «کرمانش

ه  ــــین ـب واریخ، 1389 :68 .(چــن ــت لقب بود» (مجمـل اـل

ــد کـه در کتاب هایی که نام شــــــهر را  نظرمـی رســــ

ن  أثیر اـی ـاه» گفته اند، این نامگذاري تحت ـت «کرمانشـــــ

ــه شناسـی عامیانه صورتگرفته است؛ مثالً، حمدااهللا  ریشــ

ـاه: آن را در  ـتوفی در نزهۀالقلوب می گوید: «کرمانشـ مس

ـته اند از اقلیم چهارم اسـت طولش از  ـین نوش کتب قرماس

ج و عـرض از خطّ استوا لد که بهرام بن  جزایر خالدات ـف

شاپور ذواالکتاف ساسانی ساخت» (مستوفی، 1362 :108 

ـتین  (. نکته اي که نباید آن را ازیاد برد و باید آن را نخســ

ـاه دانسـت، این  ـاخته کرمانش ذیرفتن واژه برس مشکل در ـپ

ـین  ـین و قرماش ـین، قرماس ـاي قرمیســـــ است که صـورته

ـاه» باشند، «زیرا  ـیچکـدام  نم یتوانند معرّب «کرمانشــــ ه

ی و بهنجار  رفتـن ذـی ـیچ روي ـپ ه ه ه «ن» ـب ی «ه» ـب دگرگوـن

نمیتواند بود» (کزازي، 1372 :44 .(عالوه بر این، صـورت 

ـاه که در بندهش آمده است، به  پهلوي نام شهرِ کرمانشـــ

ـاهان»  ـاه» و «کرمانشـ ـان می دهـد کـه «کرمانشـ راحتی نش

حاصـل سوءتفاهمی تاریخی است. 

ادامه دارد

ویژه

پرویندخت داودیان

کرمانشا هوسو ءتفاھم یتاریخی
بازنشر یک مقال هي علمی-پژوهشی دربار هي کرماشان:

نویسندگان: دکرت ابراهیم رحیمی زنگنه، دکرت خلیل کهریزی، دکرت ایوب جسینی

از  بیش  ـارکت  مشــ

هشـت هزار از مردم 

نیک اندیش در طرح 

آجر به آجر استان 

به گــزارش پایگاه اطالع 

رسانی اداره کل نوسازي 

ـتان  مدارس اســــــــــــ

ـانمدیرکل  کرماشـــــــ

ـتان  ـازي مدارس اسـ نوس

ـاه درخصــوص  کرمانشـ

ی که پویش  پویش طرح آجـر به آجـر عنوان نمود:  از زماـن

ـتقبال  ملی آجر به آجر وارد فاز اجرایی شده اسـت، مورد اس

ـتانی هاي عزیز و خیر اندیش قرار گرفته اسـت و بیش  هم اس

ـئوالن، ورزشکاران و  از هشـــــت هزار نفر از مردم، مســــ

ـازي تاکنون در این امر مهم  عالقمندان به موضوع مدرسه س

در استان کرمانشاه مشارکت خود را اعالم کرد هاند.

حضـرت ایت ا... علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 

ـاه به عنوان اولین  ـاه، مهندس بازوند استاندار کرمانشـ کرمانش

استاندار کشــــــور، مجمع نمایندگان استان، مدیران ادارات 

استان، فرمانداران و ائمه جمعه به این پویش ملحق گردیدند.

ـاه  مهندس نظري مدیرکل نوسازي مدارس استان کرمانشــــ

ـازي و توجه به  گفت: از اهداف این پویش فرهن گســـــــ

ـار مختلف مردم، همچنین جلب  مدرس هسازي در میان اقشـــ

ـارکت نهادها، شرک تها و سازما نهاي خصـــوصی و  مشــ

دولتی در امر مدرس هسازي، جلب حمای تهاي ایرانیان خارج 

از کشور، ایجاد شبکه داوطلبان مدرس هساز و حفظ، توسعه و 

تکریم خیرین مدرس هساز است.

ـامانه  مدیرکل نوسازي مدارس استان با اشاره به فعال بودن س

رین در امــر  راي جمع آوري کمکهاي خـی آجـر به آجـر ـب

ـازي در طرح آجر به آجر، گفت: آحاد مردم می  مدرسـه س

ـتان  ـامانه آجر به آجر و انتخاب نام اســ توانند با مراجعه به سـ

ـاه (ajorbajor.ir( که براي ورود خیرین و جمع  کرمانشــ

آوري کم کهاي مردمی براي امر مدرسه سازي فعال شده، 

در این طرح مشارکت داشته باشند.

وي در ادامه درخصوص نحوه کمک  در سامانه طرح آجر 

ـامانه اینترنتی  به آجر افزود: پس از ورود به ســـــــــــــــــ

 http://ajorbajor.irمشاهده پروژ ههاي استانی را انتخاب 

ـتان» کلیک نموده و در  ـپس بر روي «انتخاب اسـ کنید و سـ

ـاه» را انتخاب و بر روي دکمه «کمک  صفحه بعد «کرمانشــ

ـات خود و مقدار هزینه  می کنم» کلیک کرده و مشــخصــ

ی هـر مبلغـی که تمایل  زي را که از مبلغ هـزار تومان اـل وارـی

دارید، وارد کرده و درخواســـــت خود را ثبت نمایید و در 

ـتر کمک خود را به عنوان خروجی دریافت می  آخر پوســ

ـتانی هاي عزیز با هر  نمایید. در این پویش، هموطنان , هم اس

ـاعت م یتوانند حتی به اندازه خرید یک آجر در  بضـــــــــ

ـارکت کرده و سهمی را در محرومیت  مدرس هسازي مشــــ

ـاه داشته باشند. این  زدایی آموزشی کودکان استان کرمانشـــ

مقام مسئول در پایان از زحمات تمامی مسئولین و مردم استان 

که در پویش آجر به آجر شرکت نمودند، قدردانی نمود.

پیشتازي مردم استان کرماشان

در طرح آجر به آجر در سطح کشور

ویژه
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افقی:

ـتانی داریوش هخامنشـی3-  ـافت دراز-کاخ زمس ـتري-فاصله دور و مس 1- خسـرو آواز ایران   2-کبوتر ماده خاکس

ـیه5- زمینه-  اختراعی از مارکنی ایتالیایی-گدا، متکدي-روزه داري4- آرزو و هدف- برهنه، عریان- رویداد، قضـــ

ـار6- آب فروش- اسب چاپار- خطاي انگلیســی- از نهاد برآید7- ورم-  پدر تاریخ- فیلمی به کارگردانی جواد افش

ـارت- ـار، عنان9- نیمه ي خســـ ـتی- برادران- افســ خانه ي کوچک- فدراسیون اسکی8- فدراسیون جهانی کشــ

سیاستمدار آلمانی و رهبر حزب ناسیونال سوسیالیســـت کارگران آلمان - اسمی پســـرانه10- یک عامیانه- ساقه ي 

قارچ- ریزه هاي طال- هزار آذري11- آقا، سرور-دکانداري، پیشـه وري- من و تو12- پســماند و خاکروبه- برادر 

پدر-هیزم13- مرغابی- هدف، نشانه- کاخ تاریخی هندوستان14- کوهی در رشته کوه زاگرس- مشـهورترین نماد 

جامعه در قرون وسطی- مقابل زبري15- زمین هموار- نویسنده اهل شیلی

عمودي:

1- دریاچه اي در آلمان- کارگردان تنهاترین سردار2- غار رسالت- سنجش، تطبیق- جوان3- پیشـرو، جلو رونده-  

درست نویسی- تازمانی که4- از اشکال هندسی- یازده- فلس5- بیماري تورم رگهاي پا- حلقه ي نورانی که گاهی 
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جدول   

ببخشاي بر ما که ندانستیم کوه ایستاده می میرد 
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دکتر سعید طلوعی شهردارکرمانشـــــــاه طی نامه اي به دکتر 

جهانگیري معاون اول رئیس جمهور، درخواســـــــت کرد به 

منظور کاهش فعالیت ناوگان عمومـــی جهت جلوگیـــري از 

شیوع بیشـتر بیماري کرونا رانندگان تاکسـی و اتوبوس از بیمه 

بیکاري برخوردار شوند.

به گزارش روابط عمومی تاکسیرانی شهر کرمانشاه، در بخشی 

از نامه دکتر طلوعی آمده اســـت: با عنایت به تأکید ریاســـت 

محترم جمهور مبنی بر لزوم حمایت از اقشار آسیب دیده ناشی 

از شــــــــــیوع ویروس کرونا و لزوم پرداخت بیمه بیکاري به 

مشـمولین تعریف شده در مصــوبات دولت، به استحضــار می 

رساند؛ یکی از اقشــاري که بیشـــترین آسیب را در این بحران 

دیده اند، رانندگان فعال در حمل و نقل عمومی شـــــهري می 

باشــــند که در قالب بیمه رانندگان از خدمات تأمین اجتماعی 

برخوردار هســـتند، ولیکن در مراجعه این افراد به سامانه تأمین 

اجتماعی جهت ثبت درخواست دریافت بیمه بیکاري با پیغامی 

مواجه می شـوند که به علت پرداخت 27 درصـد ســهم بیمه و 

نداشتن کارفرما امکان پرداخت بیمه بیکاري براي آنها میســـر 

نمی باشــد که این موضــوع ســبب اعتراض رانندگان به دلیل 

مشکالت مالی ناشی از محدودیت فعالیت آنها شده است.

بر اســـــاس این گزارش در بخش دیگري از نامه شـــــهردار 

کرمانشــــاه به معاون اول رئیس جمهور آمده است: باتوجه به 

شرایط حســاس کنونی و نظر مســـاعد دولت در حمایت همه 

جانبه از مشاغل آسیب دیده خواهشمند است دستور فرمایید به 

منظور همکاري و همراهی هرچه بیشـتر رانندگان در این ایام و 

در راســـــتاي قطع زنجیره انتقال این ویروس و کاهش فعالیت 

ناوگان عمومــــــی، کلیه رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل 

عمومی شهري بتوانند در مدت زمان مشخص از بیمه بیکاري یا 

کمک هاي جایگزین مشابه آن برخوردار گردند.

شماره 587      23 مهرماه 1399

ابطال کارت سوخت تاکسی هاي 

فاقد پروانه فعالیت

مدیر عامل سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه تاکید کرد:

 سیده زهرا آقایی: شاید تصـــور کنید که، چون مانند گذشته 

پارچه صندلی اتوبو سها پاره نیسـت یا، چون وقتی م یخواهید 

سوار اتوبوس شوید، الزم نیســت وارد یک جنگ تمام عیار 

ـایل نقلیه  شـوید، دیگر فرهنگ شــهروندي رف توآمد با وسـ

عمومی به خصــوص اتوبوس را آموختید و مشــکلی در این 

ـتید  زمینه ندارید. با این حال اگر جزو آن دسته از مردمی هســ

که براي جابه جایی در شـــــهر، اتوبوس یکی از انتخا بهاي 

اصل یتان است به طور قطع نظر متفاوتی خواهید داشت!

درست است که این رو زها دیگر از آن اتوبو سهاي زهوار در 

رفته قدیم، خبري نیســـت و اتوبو سهاي بهتري شهروندان را 

ـتند که با  جاب هجا م یکند، اما هنوز یک سري افراد هســـــــــ

ـان لذت یک ســفر درون شــهري را به شــدت تلخ  رفتارشـ

م یکنند! اتوبوس ســـــواري، آدابی دارد که مانند یک قانون 

نانوشته است. اگر این آداب رعایت شود، همه از سفر شهري 

ـاس رضایت م یکنند، اما اگر رعایت نشــود،  با اتوبوس احسـ

براي همه اعم از راننده و مسافر دردسرساز است.

ـیم،  همه ما اگر یک بار هم در عمرمان سوار اتوبوس شده باش

م یتوانیم دست کم این مشکالت را حدس بزنیم؛ چه رسد به 

ــــــــراي رفت و آمد به محل کار،  ای نکه بخواهیم روزانه ـب

دانشــگاه، مدرسه و سف رهاي درون شهري از اتوبوس استفاده 

کنیم. آن وقت این معضــالت بخشـــی از زندگی روزمره ما 

م یشـود. در واقع م یتوان گفت فرهنگ اتوبوس سـواري در 

کشور ما، هنوز جاي کار دارد و با گونه مطلوب و اید هآل آن 

ـله داریم. در این پرونده ســعی م یکنیم با زبانی نقادانه و  فاصـ

ـافران  تصـویرساز يهایی جذاب به عمده مشــکالتی که مسـ

اتوبو سها با آن درگیر هستند، بپردازیم.

ـتفاده از حمل و نقل عمومی، آرام صـحبت  یکی از آداب اس

کردن است، اما بعضـــــی افراد با صداي بلند با کنار دستی یا 

تلفن همرا هشان صحبت م یکنند و تمام مسافران از تحلی لهاي 

ـیاســی بگیرید تا جزئیات ماجراي برکناري فالن مهندس،  سـ

آموزش آشپزي و ملیل هدوزي از راه دور، طالق پســر فالنی و 

عروس شـدن دختر فالنی آگاه م یشــوند. گاهی هم به دلیل 

ـتان یکی از آ نها برایتان مثل فیل مهاي «اصـغر  پیاده شـدن، داس

ـتند  فرهادي» پایان باز م یماند!در بعضی اتوبو سها، آقایانی هس

ـندلی  ـندل یهاي اتوبوس خالی باشـد، ص که حتی اگر تمام ص

که براي نشستن انتخاب م یکنند حتما باید چشـ ماندازي رو به 

ـیر سعی  خان مها داشته باشد! بعدش هم از ابتدا تا انتهاي مســـــ

ـتفاده را ببرند! در حالی که زل  م یکنند از این منظره نهایت اسـ

زدن به اشـخاص، مزاحمت و تجاوز به حریم آ نهاســت. در 

ــــراضِ مودبانه  این مواقع فقط یک راه وجود دارد و آن اعـت

اســت. اگر همه در برابر نقض این حق خود معترض شــوند، 

کمتر شاهد این مزاحم تها خواهیم بود.

از آزار دهند هترین مشــــــــکالت و البته رای جترین آ نها که 

ـافران اتوبو سها با آن دست و پنجه نرم م یکنند، ب وهاي  مســـ

ـته  بدي اسـت که گاهی با آن پذیرایی م یشـویم! این ب وها دس

بند يهاي متنوعی دارند. مثال بوي سیر! فرض کنید شخصــی 

ـا صبح امروز  شب قبل سیر و آبگوشت خورده است و از قض

هم آزمون زبان دارد و در اتوبوس دایم با خود تکرار م یکند: 

« ،������� ����به معنی صبح به خیر» بنابراین روز شـما 

با این آغاز هیجا نانگیز، سراسر شور م یشود!

البته شـور براي پریدن از اتوبوس در حال حرکت خواهد بود 

نه رسیدن به مقصد! یا مثال عطر عر قهایی که بعضـی به ترشی 

ـتند و برخی گرم،  م یزند و برخی به تلخی، برخی خنک هسـ

ـتثنا ماندگاري و قدرت پخش بوي فراگیري  اما همه بدون اسـ

ـندلی  دارند!گاهی براي به چنگ آوردن هرچه سری عترِ آن ص

ـافر  آخر سمت چپ یا کنار پنجره حتی مهلت نم یدهیم مســ

قبلی از اتوبوس پیاده شود و با تمام قوا به مساف رهایی که قصـد 

پیاده شــــــــدن دارند، هجوم م یبریم و انتظار داریم آ نها به 

صــــورت روح از ما عبور کنند! گاهی فکر م یکنیم اگر هل 

ندهیم جنگ را باخت هایم، مخصـوصا اگر با لبخند آ نهایی که 

قهرمان میدان شد هاند مواجه شـویم، این سـرافکندگی را تا ابد 

ــــرد.همه ما واقفیم که در اتوبوس اولویت با  از یاد نخواهیم ـب

سالمندان، معلوالن، خان مهاي بچ هدار یا باردار است، اما گاهی 

ـالمندي وارد اتوبوس م یشـــــود،  اوقات وقتی م یبینیم ســــ

هندزفري را در گو شهایمان م یگذاریم، با وسای لمان سرگرم 

م یشویم، مشغول تماشا و مطالعه دقیق اسامی مغاز هها م یشویم 

و حتی چش مهایمان را م یبندیم که مثال حوا سمان نیسـت! اما 

خودمان هم خوب م یدانیم که حوا سمان هســت. اگر خیلی 

ـتیم، سعی کنیم هواي این گروه را داشته باشیم.  ـته نیســ خســ

باالخره ما هم خیلی زود به دسته سالمندان خواهیم پیوست.

نگاه

ـاه از آغاز  ـیرانی شهر کرمانشـــ مدیر عامل سازمان تاکســ

اجراي طرح شناسایی و ابطال کارت سوخت تاکسی هاي 

فاقد پروانه معتبر خبر داد.

ـازمان مدیریت و نظارت بر   به گزارش روابط عمومی ســ

ـاه؛ سجاد سلیمانی با بیان این مطلب  تاکسیرانی شهر کرمانش

گفت: طرح شناسایی و ابطال کارت سوخت تاکسی هاي 

ـیرانی و یا فاقد اعتبار به منظور ساماندهی و  فاقد پروانه تاکس

انتظام بخشی ناوگان تاکسیرانی به اجرا درآمده است و این 

طرح به زودي آغاز می شود.

ـیرانی الزام  وي داشتن پروانه فعالیت و داراي اعتبار تاکســـ

ـازمان مالکین  ـاسـی این حرفه برشــمرد و افزود: این سـ اس

ـیرانی را به  تاکســی هاي فاقد پروانه و یا فاقد اعتبار تاکســ

ـته و در همین راستا در تالش  عنوان تاکسـی غیرمجاز دانس

ـبت به توقیف و  هستیم با شناسایی این دسته از رانندگان نس

ابطال کارت ســـــوخت آنان اقدام الزم به عمل آید.وي 

ـاي  یادآور شد: مالکین و رانندگان تاکسی ها، قبل از انقض

پروانه در اسرع وقت جهت دریافت و تمدید پروانه فعالیت 

به سازمان تاکسیرانی مراجعه نمایند.

پیگیري مجدانه سازمان تاکسیرانی

ـیرانی و اتوبوسرانی شهر  درخواست مدیرعامل تاکســـــــ

کرمانشاه از نایب رئیس مجلس؛

ــندگان ناوگان حمل ونقل  ــیکاري به راـن ـیمه ـب اعطاي ـب

عمومی درون شهري

ـاه  مدیرعامل سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی شهر کرمانش

ـنفی  ـته هاي به حق صـ به جهت پیگیري مطالبات و خواسـ

این قشر همیشـه خدمتگزار و شرافتمند طی نامه اي از نایب 

رئیس مجلس شوراي اسالمی دکتر مصـــري خواست تا 

ـراي  ـربط ـب ري هاي الزم را در مجلس و مـراجع ذـی پیگـی

ـیوع ویروس کرونا به  اعطاي بیمه بیکاري ناشــــی از شـــ

رانندگان حمل و نقل عمومی درون شــــــــهري به عمل 

آورند.  

مدیرعامل سازمان حمل ونقل مســافر شهر 

کرمانشـــاه از شهروندان درخواست کرد؛ 

براي حفظ سالمت عمومی جامعه در زمان 

سفر و حضــور در اتوبوس و تاکســی ها از 

ماسک استفاده کنند.

به گزارش روابط عمومی ســــازمان حمل 

ونقل مسافر شهر کرمانشاه، سجاد سلیمانی 

گفت: با توجه به اســـــتفاده و اســـــتقبال 

شـــهروندان از ناوگان حمل ونقل عمومی 

درون شهري و امکان سـرایت این ویروس 

،از فردا« دوشــــنبه »اســــتفاده اجباري از 

ماســــــک در ناوگان اتوبوســـــــرانی و 

تاکسیرانی اجرایی می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه رعایت نکردن 

فاصله اجتماعی در اتوبوس ها و تاکسـی ها 

و عدم اسـتفاده از ماســک توســط معدود 

افرادي که این ویروس را جدي نمی گیرند 

، می تواند افراد و خانواده هاي بســـیاري را 

درگیر بیماري کند،گفت:شـهروندان باید 

براي حفظ ســـــــــالمت خود و اطرافیان 

پروتکل هاي بهداشــــــتی در حوزه حمل 

ونقل عمومی را رعایت نمایند.

سلیمانی با اشـاره به اینکه این روزها شـاهد 

گستردگی مجدد کرونا در کشـور به ویژه 

در شهر کرمانشــاه هســـتیم، از شهروندان 

درخواسـت کرد: به هنگام سـوار شـدن در 

اتوبوس  و تاکســــــــی ها حتما از ماسک 

استفاده کنند.

مدیرعامل سـازمان در ادامه بیان داشـت: با 

وجود این که در روزهاي گذشـــــــته نیز 

اسـتفاده از ماســک در ناوگان حمل ونقل 

عمومـی را الـزامـی و تاکید کــرده ایم ،اما 

ضمن تشـــــــکراز شهروندانی که با زدن 

ماسـک در اتوبوس و رعایت حقوق دیگر 

مسـافران، امکان انتقال ویروس کرونا را به 

حداقل می رسانند، با توجه به دسـتورالعمل 

هاي صادره ، از پذیرش مســـــافران بدون 

ماســــــک در ناوگان اتوبوســـــــرانی و 

تاکســـیرانی با احترام به حقوق شهروندي 

معذور هستیم.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل مســـــــافر 

«تاکسیرانی ،اتوبوسرانی» شهر کرمانشـاه با 

اشاره به اقدامات مربوط به رفع مشــکالت 

ایســـتگاه هاي اتوبوس از تداوم نوسازي و 

بهسازي ایستگاه هاي اتوبوس این شهر خبر 

داد.

به گزارش روابط عمومی ســــازمان حمل 

ونقل مســـــافر شهر کرمانشـــــاه ، سجاد 

ســـلیمانی، با اشـــاره به اینکه ضـــرورت 

رسیدگی و ساماندهی ایســـــــــــــــتگاه 

اتوبوس هاي درون شهري به عنوان یکی از 

مســــائل مهم شهري در زمینه حمل و نقل 

عمومی، گفت: در صدد هســــتیم با ایجاد 

ایســـــتگاه هاي جدید و همچنین نوسازي 

ایســتگاه هایی که از قبل وجود دارد سطح 

خدمات رســــانی بویژه در مناطق پرحجم 

مسـافر با نوسازي و بهسـازي ایسـتگاه هاي 

این خطوط انجام گیرد.

وي افزود: تعداد زیادي از ایســــتگاه هاي 

اتوبوس شهر کرمانشـاه فرسوده شده بودند 

و نیاز به بازسازي و مناسب سـازي داشـتند 

از این رو نوسازي ایســــتگاه هاي ترمینال 

شماره 2در دستور کار قرار گرفت.

به گفته سلیمانی تاکنون حدود 24 ایستگاه 

در این خطوط به طور کامل مورد تعـویض 

و نوسازي و 48 ایسـتگاه نیز بهســازي شده 

اند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل مســـــــافر 

«تاکسیرانی ،اتوبوسرانی» شهر کرمانشـاه با 

تأکید بر اینکه نوسازي سایر ایستگاه ها نیز 

با سـرعت پیگیري می شــود، ادامه داد: در 

تالش هستیم سطح خدمات رسانی مناسبی 

به شهروندان با ناوگان حمل و نقل عمومی 

درون شـهري در تمام نقاط شـهر صـورت 

گیرد.  

مهدي واعظی: اگر قرار باشــــد محبوبیت افراد را 

براساس شغلشـــــــان تعیین کنیم، شاید رانندگان 

تاکسی یکی از محبوب ترین اقشار جامعه ما باشند.

تاکسی

چـرا؟ زیـرا هـر یک از ما وقتـی نمـی توانیم بــراي 

جابه جایی در شهر به کســــــی اعتماد کنیم، وقتی 

مسـیري را بلد نیســتیم و نیاز به راهنمایی داریم و... 

یکی از نخستین گزینه هایی که می دانیم می توان به 

آن اعتماد و روي کمک شان حســــــاب باز کرد، 

رانندگان تاکســـی هســـتند. تاکســــی ها یکی از 

بخش هاي مهم ناوگان حمل ونقل عمومــــــی در 

شهرها به حســـــــاب می آیند که در همین تهران، 

روزانه میلیون ها نفر را در نقاط مختلف شــــــــهر 

جابه جا می کنند. اما فرهنگ تاکســـــی سواري در 

بسیاري از شهرهاي کشور ما با بسیاري از کشـورها 

متفاوت است. تاکسـی ها در بسـیاري از کشـورها، 

یک وسیله نقلیه عمومی لوکس به حسـاب می آیند 

و فقط به شکل دربستی فعالیت می کنند اما شیوه ما 

در استفاده از تاکسی به شکل اشتراکی است. خب 

این شـــیوه فرهنگ خاص خود را هم نیاز دارد که 

اگر وجود نداشته باشد باعث آزار و اذیت دیگران 

می شــــود. اینجا به مهم ترین آداب اســـــتفاده از 

تاکسی ها براي تردد در شهر اشاره شده است.

استفاده به اندازه از فضاي نشستن

چیزي که همیشه باید در استفاده از این وسیله نقلیه 

عمومی به یاد داشته باشیم این است که تاکسـی ها، 

اتومبیل شخصی مان نیستند، پس هر جور که دلمان 

خواست نمی توانیم در تاکسـی ها بنشــینیم. عادت 

بدي که بعضـی از مســافران دارند گرفتن فضــاي 

3مسـافر باید  بیش از حد براي نشستن است. قاعدتا 

در صندلی هاي عقب تاکســــــی بتوانند به راحتی 

سوار شوند. با این حساب یک مسافر باید یک سوم 

این فضا را اشغال کند. جمع وجور نشـسـتن و جمع 

کردن پاها، شـــــاید مهم ترین کاري اســـــت که 

مسافران باید در تاکسی ها رعایت کنند، مخصوصا 

وقتی یک خانم مسافر تاکسی است. دقت کنید که 

درصورتی که خانمی در کنار آقایان نشسـته است، 

بهتر است براي راحتی ایشـــان، آقایان خودشان را 

جمع و جور کنند. در ضـــــــــــــمن جاي کیف 

سامســـــــونت، کیف لپ تاپ، کیف دستی یا هر 

وسیله دیگري که در تاکســی ها همراه دارید کنار 

دست تان نیست.

صحبت نکردن با تلفن همراه

حتما داخل برخی از تاکســــــــــی ها دیده اید که 

گوشه اي از داشبورد روي تکه کاغذي نوشته شده 

که لطفا با موبایل صـــــحبت نکنید. یکی از موارد 

آزار دهنده و از مصـــداق هاي آلودگی صوتی در 

تاکســـــی ها، صحبت کردن با موبایل است. شاید 

بگویید تماس خیلی ضروري است و نمی شود بعدا 

به آن پاسخ داد اما راننده و مســـــافران چه گناهی 

کرده اند که باید یک مسـیر طوالنی را به مکالمات 

خصوصی شما گوش دهند. غیر از اینکه استفاده از 

تلفن همراه در تاکسی ها نماد بی فرهنگی به حساب 

می آید، باعث ناامنی در اســــــتفاده از این ناوگان 

حمل و نقل عمومی هم می شــــــود، چون مکالمه 

شما، حواس تاکسـیران را پرت می کند. اگر خیلی 

مکالمه تلفنی تان ضـروري اســت، ســعی کنید در 

حداقل زمان ممکن و با حداقل حجم صدا این کار 

را انجام دهید تا باعث آزار و اذیت دیگران نشوید.

برگزار نکردن نشست کارشناسی

شاید شنیده  باشید که بسـیاري از اخبار غیررسمی و 

شایعه ها توسط تاکســــی ها در سطح شهر پراکنده 

می شود، چرا؟ چون معموال برخی مســافران همین 

که روي صندلی تاکســی  می نشـــینند خودشان را 

موظف می دانند که تمام شنیده هاي روزمره شان را 

به دیگران انتقال دهند. خیلی هم اهمیت نمـی دهند 

که دیگران واکنشی نسبت به حرف هایشـان نشـان 

می دهند یا نه، آنها تا هنگامی که به مقصـد برسند با 

بهانه و بی بهانه حرف می زنند. در این میان مسافران 

دیگر هم مجبورند شــنونده اجباري صــحبت هاي 

کارشـناسـی آنها باشـند؛ صـحبت هایی که معموال 

هیچ منبع و ســــند معتبري هم برایش وجود ندارد. 

اگر می خواهید که برچسب یک مسافر بی فرهنگ 

تاکسـی به پیشــانی تان نخورد، سعی کنید در طول 

مســــیر کمتر درباره مســــائل سیاسی، اجتماعی، 

اقتصادي و... که در آن تخصـصـی ندارید صحبت 

کنید تا با این کار حواس راننده را هم پرت نکنید.

آداب روزهاي بارانی و برفی

در روزهاي برفی و بارانی، تاکســی ها حکم کیمیا 

را در شـــهرها پیدا می کنند. گوشــــه و کنار معابر 

اصلی شهر می توان صف طوالنی مســافران را دید 

که در انتظار این اتومبیل هاي زرد و ســـبز کنار هم 

ردیف شده اند. خب مشــــــــکل کجاست؟ یک 

مشـــــــکل این است که متأسفانه برخی رانندگان 

تاکســی بی انصــافی می کنند و در چنین روزهایی 

فقط مســافر دربســـتی سوار می کنند. اما این یک 

طرف ماجراست، طرف دیگر ما مردم هســتیم که 

در این روزهاي سـرد که تردد در شـهر با دردســر 

انجام می شود فقط به راحتی خودمان فکر می کنیم 

و تاکسـی دربسـتی می گیریم. فرض کنید اگر این 

فرهنگ جا بیفتد که در این روزهاي خاص ســال، 

هیچ مسـافري دربسـتی سوار نشـود، آن وقت هیچ 

مســافري هم روي زمین نمی ماند. یک کار خوب 

هم این اسـت که در روزهاي برفی و بارانی، اگر با 

اتومبیل شخصی هسـتیم مسـافران در سرما مانده را 

در مسیرمان سوار کنیم.

خبر

ازورو دمسافران فرهنگی براي اتوبوس  سواري
بدو نماس کب هاتوبوس 

و تاکسیھاجلوگير یمیشود
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سال هفدهم * شماره 580*  8 صفحه  

دی ورد ه ورد ه بـا�س 

ق هبـــــــــوول بک هیم 

کــــــورونا ئ هڕا چ هن 

ســــــــــــــاڵ تریش 

مــــــــ�وا�ان بوود. 

ه هرچ هن مـــــــ�وان 

ناخـــــــــــــــو هش و 

ناح هز�گ ه و هلـــــــ� 

م هجبووریم ق هبوولـــ� بک هیم. ل ه د هور هێ 

هاوچ هرخــــــــی گ هرد کورونا، گ�چ ه�یگ 

گ هرد ف�رکاری (آموزش) ئ هڕا ب هش فر ه�گ 

ـر هتــر بن هما� هیل  ل ه م هردم درس بی ه ک فـ

ـرد� ه. ف�ـر کاری م هجازی  هاوڕێ خو هێ ک

گ هرد ب هرنام ه و پل هت فـــــــورم هیل ڕ هنگاو 

ڕ هنگ س هر ل ه گشت� ش�واند� ه. 

جیا ل ه گ هپ هیلیگ ک ل ه ســــ هر خاس کار 

ـردن ئــــی پل هت  ـراو کار کـــ ـردن یا خــ کــ

ـر هنگ ه کـــر�اس. ل هی کو� ه  فورم هیل ه تا ئ�ـ

و هتار ه توام ل ه دو د هرو هچ بـــــــــــــنووڕم ه 

ف�رکاری م هجازی ل ه و�ت خو همان.

 ئ هر خاس ورد هو ب�من ل ه ســـــ هر ج� پاێ 

کورونا ل ه ژیان مـــرۆڤ ئیمــــ�وو، زانیم ل ه 

ب هش هیل فر ه�گ کورونا تونســــــــــــــت� ه 

د هســــــــم� هت دار نووا ک هف� ئا� هم ئ هڕا 

پار�زان خاســـــــــرت خو هێ و ژینگ هێ، ل ه 

ن هخو هشـــی هیل و چ هپ ه�ی هیل بوود، ک و ه 

قســ هێ فر ه�گ ل ه کارناس هیل ب�هداشتی 

ئی ج� پا ل ه کورونا، النک هم تا چ هن ســاڵ 

تر ل ه س هر کوم ه�گاێ ج ههانی د هسـ ه�ت 

دار ه. ل ه بوار�گ تـــــر، کورونا با�س بی ه ل ه 

و�ت هیل ک همرت نووا ک هفتـ� ل ه ف�ـر کاری، 

جـــوور و�ت خــــو همان، م هردم ڕۊ بک هن ه 

ف هزاێ م هجازی و گ هرد دونـــــــــیا�گ نوو 

پ ه�و هندی بگرن. 

ف�ـــــــر کاری ل ه ڕێ دۊر، گ هپ تاز ه�گ ل ه 

دونیای مودڕن نی ه، و هلـــ� ل ه ڕووژگار�گ 

ک زانســــت ل ه س هراس هر دونیا ب هالو بی ه، 

خاســــرتین ڕێ ئ هڕا پار�زان و هخت و پ�ل 

ف�ــــرکاری ل ه دونیای م هجازی ه ک ت� هن�د 

پ ه�و هندی ماو ه�ن ه هر خو�ـــــــندکار�گ 

(دانش آموز) گ هرد س هرچاو هیل زانســــت 

ئاسانو بک ه�د.

ـر ه ک هس ه�ر ک ه�د ل ه ف�ـــر کاری ل ه ڕێ   فـ

دۊر، گ هرد و ه دی هاتن ئـــــیـــــنـــــرتنت 

دام هرز�اس و هل� ڕاســـ� ئی هســــ ه ک ل ه 

د هه هی ١٩٥٠ تا ١٩٦٠ زائینــی ی هکمین 

ه هنگاو هیل ئ هڕا ف�ــرکاری ل ه رێ دۊر گ هرد 

تل�زون و رادۊن ه ه�گیریا، و ل ه ســـ هرد هم 

پ�ا ب�ن ئینرتنت ل ه ســــاڵ ١٩٩٥ زائینی 

ف�ــــرکاری گ هرد ئینرتنت د هس و ه پـــــ� 

کر�اس.

 ی هک�گ ل ه خاس ترین ب هشـ هیل ف�رکاری 

ل ه ڕێ دۊر، ک هم ب�ن ئســـرتس و پ هژار ه و ه 

بوون هێ ساختار ن هرم ئی ڕ هوشت هس ه. ه هر 

ئ هو�ک ه پ�ویســـــت نی ه ما� یا خو�ندکار 

سـات ٧ شـ هو هکی و ه ه ه� هپ ه� ه ل ه ماڵ ڕێ 

ـر ه�گ ل ه و هخت خو هێ ل ه  بک هف�د ه و بـ� ف

ترافیک ن هکوش�د و د� هت هپ ه سـ هر و هخت 

ڕ هســــ�ن ن هیاشــــت�د، ت� هن�د د�نیایی و 

د�قورسی ب ه�د ه ه هر دو ب هش ل ه کوم ه�گا 

ک و ه بوون هێ ئــیـــنـــرتنت تو هنن ل ه ه هر 

ج�گ بوون کار خو هیان ل ه و هر بو هن. 

ئی ســـــــــــاختار ن هرم ه ن ه ت هنیا د� هت هپ ه 

خو�ـــــــــــندکار هیل ک هم هو ک ه�د ب ه�ک هم 

ت� هن�د گ هرد د�قورسـیگ ک ئ هرا پار�زان 

و هخت�ان د ه�د، د هســـم� هت دار ورد ب�ن 

خاسـرت ئ هوان ل ه سـ هر د هرسـیان بوود. و ه 

ب� گومان ئ هگ هر خو�ندکار بت� هن�د گ هرد 

ئی ڕ هوشـــــــــــت ه پ هیو هندی بگر�د ئاکام 

ڕووشــن تر�گ ئ هڕاێ یاێ گیری خاســرت 

گ هپ هیل زانستی ه هس. 

ecpi  پ هیجووری (تحقیق) دانشــــــــگاێ

نیشــــــــــــــــــــان داس ب هش فر ه�گ ل ه 

خویندکار هیل ک جاران ل ه س هر ک�س هیل 

م هدر هســـ ه ئ هڕا پرســــ�ار کردن شــــ هرم 

ـردیان و ه ڕۊیان نات�اد د هس ب هرز هو  کــــــــ

بک هن، ئیســــــ ه گ هرد ک�س هیل م هجازی 

ڕاح هت تر ت� هنن ه هناێ ما� د هرس د ه�د 

پرسیار خو هیان بپرسن. 

ل ه ج�گ تــر ف�ـــرکاری ل ه ڕێ دۊر ت� هن�د 

گ ه ور هترین د هسم� هت ب ه�د ه ئ هو ب هش ل ه 

خو�ندکار هیل ه ک هان ه ســ هر کار و و هخت 

ک هم�گ ئ هڕا ک�ســـ هیل حوزووری د�رن. 

ئ هڕا ه هر کارم هند�گ د هس ڕ هســــــــی و ه 

ـردنــــــــ�،  ک�س د هرس ه هناێ کار کــــــ

ـر هنگ ه گ هرد  گ هور هترین گ�چ هڵ بی ه ک ئ�

ک�ســـــــ هیل م هجازی ب هش فر ه�گ ل هی 

د� هت هپ هو ئسرتس� تو هن�د ک همو بوود. 

ئ ه�ب هت گشــــــــت ئی خاسی هیل ه هان ل ه 

گ هر هو ئ هو�ک ه بت� هنیم ل ه بووار ئینـرتنت و 

و هسیل هیل پ�ویســـت ک�س هیل م هجازی 

د هس ڕ هسی درس و گ�شتیگ داشت�من. 

و ه داخ هو ه، ل ه شــــــوون گوز هراندن چ هن 

ـردن  مانگ ل ه کورونا و د هس و ه پـــــ� کــــ

ک�ســـــــــــــــــــــــ هیل م هجازی، ه��ن 

کارو هد هس هیل ن هت�نستن ه پل هت فورم�گ 

خاس ئ هڕا کالسـ هیل م هجازی درس بک هن 

ـراو ل ه  و ه هر ڕووژ و ه داخ هو ه خ هو هر�گ خ

و��ان شـــن هفیم ک منا��گ و ه بوون هێ 

ن هیاش� گووشـی یا ئینرتنت پ هت خو هێ 

ه هڵ خ ه�د و ژیان� و ه پ هرتخ ر هسن�د. 

ل هب ه پ هیو هندی هیل ئــیــنـــرتنت خاس کار 

نــــی هک هن، هــــ��ن ما� و خو�ـــــندکار 

نی هتونن پ ه�و هندیگ خاس و بــ� گ�چ هڵ 

گ هرد ی هک بگرن و ه هر ک�ســـــ�گ گ هرد 

ق هت و پ هیو هندی فر ه�گ دام هرز� ه�د. 

ئ هگ هر ئ هڕا پار�زان ســـــ�م هتی کوم ه�گا، 

م هدر هســـــ هیل تاتیل بین و ک�ســـــ هیل 

م هجازی پ هخشـان بین ه، با�س فکر�گ تر 

ئ هڕا ئی ک�س هیل ه بکر�د. 

ل ه ب هش ی هکم ئـــــــــــــی و هتار ه و هتیم ک 

ک�ســـــــــ هیل م هجازی تو هنن د� هت هپ ه و 

ئســـــــرتس گ�شـــــــت خو�ندکار هیل و 

بن هما� هیل�ان ک همو بک ه�د، و هلـــــــ� ه هر 

شـــــ هو هکیان ما� و خو�ندکار هووڵ ئی ه 

د�رن ک ک�س شـاد�ان! پ ه�و هندی گر�د 

یا ن ه، د هنگ چوود یا ن ه، ئ هگ هر پ ه�ـو هندی 

گـــــــــــــــــــر�د ئینرتنت تا ک هی ت� هن�د 

د هسم� هت�ان ب ه�د! ن ه ت هنیا ئسـرتس ک هم 

ن هۊ ه ب ه�ک هم و ه بوون هێ ب� د هســــ ه�تی، 

د هس ه�ت دار هیل! فر هتریش هو بیه. 

ئیم ه پســــپووڕ (متخصــــ ص) کامپیوتر و 

ئینرتنت ک هم ن هیریم و هل� ب� د هس ه�تی 

و هرپرســــــــ هیل ف�رکاری و پ ه�و هندی هیل 

ئینرتنتی، بی هســـــ ه با�س ئ هو�ک ه، ت همام 

بانان ف�رکاری ئیم ه گ هرد گ�چ ه�یگ ڕۊ و ه 

ڕۊ بوود.

 ڕاس و پاک ب�شیم، ئ هگ هر ئی گیچ ه� هیل ه 

درس ن هون، چ هن سـاڵ تر ن هسـ�یگ ک هم 

ســــ هواد و پ� ل ه ڕخن ه ل ه خو�ندکار د�ریم 

ک ج� زانســــــــــتی ئیم ه ل ه دونیا، ل هی 

چشت ه ک ئیس ه ه هیمن خراوتر ک ه�د.

صاح بامتیاز و مدیرمسؤول: جلیل آهنگرنژاد

تاریخ به افق مـرزبانان کــرد  ابن کتاب  تاریخ 

کردهاي ایل کلهر و زنگنه در دوره صفویه است.

 مولف این کتاب مـی گوید: کُـردها ي کلهـر و زنگنه در 

کنار ایلهاي قزلباش صـــفوي( روملو، شــــاملو، ذوالقدر، 

استاجلو، قاجار و ...) در شـکل گیري حکومت ملی  ایران 

کنونی با مرزهاي مشــــــــخص که از دوره شاه اسماعیل 

صفوي شروع می شـود، نقش تاثیرگذاري داشـته اند و در 

شطرنج سیاسی عثمانی و صفویه کنش گران فعال سیاسـی 

بوده اند و  در باز پس گیري شهرهاي خراسـان و هرات از 

تصـــــــرف ازبکها، همین مردمانِ کُرد به فرماندهی شیخ 

علیخان زنگنه  نقش عمده داشـــــــته اند و به همین خاطر  

بعدها شیخ علیخان زنگنه کُرد وزیر و صدر اعظم صفویان 

می شود.

 کتاب تقریبا دلیل و چرایی ِ به وزارت رســیدن کُردها در 

میان جنگســــــاالران و افراد صاحب نفوذ ایالت قزلباش 

صفویه است. و  قدرت شـیخ علیخان وزیر  را بررسـی می 

کند

 این کتاب اثر  دکتر علی سـهامی اسـت و قبال  به فارســی 

چاپ شـــده بود که اخیرا توســـط آقاي محمد مرادي به 

گویش کُردي سورانی ترجمه  و چاپ شده است.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشـــــاه با 

صدور اطالعیه اي چاپ و انتشـار هرگونه آگهی ترحیم 

از سوي انتشاراتی ها و رسانه ها را ممنوع اعالم کرد.

در این اطالعیه که روز جمعه نســخه اي از آن در اختیار 

ایرنا قرار گرفت؛ آمده اســت: به آگاهی مدیران مراکز 

چاپی و انتشـــــــــاراتی، کانون هاي آگهی و تبلیغاتی، 

موسسات کامپیوتري، رسانه هاي مکتوب و الکترونیکی 

و پیام رسان هاي فضــــاي مجازي در استان کرمانشــــاه 

می رساند: درج هرگونه آگهی تدفین، تشــییع، ترحیم و 

مراســـم هفتم، چهلم و ســـالگرد با اعالم زمان و مکان 

مشـخص براي تجمع در مسـاجد، منازل و آرامسـتان ها، 

ممنوع است.

این اطالعیه مـی افــزاید: این ممنوعیت با توجه به ازدیاد 

مبتالیان به کـرونا و افـزایش آمار فوتــی ها و بنا به تاکید 

ستاد استانی مدیریت مبارزه با کرونا اعمال شده است.

در این اطالعیه همچنین آمده اســـــت: در صـــــورت 

مشاهده، از طریق کمیته هاي اجتماعی، انتظامی و امنیتی 

ستاد کرونا، رصد و برخورد قانونی خواهد شد.

20 درصد بیماران کروناي کرمانشــــــــــــاه در بخش 

مراقبت هاي ویژه بستري هستند

رییس کمیته اطالع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه 

علوم پزشکی کرمانشـاه با اعالم اینک حدود 20 درصد 

بیماران مشـــــکوك به کروناي استان کرمانشـــــاه در 

بخش هاي ویژه بستري هسـتند از مردم خواست مواظب 

کروناي مهاجم تر و خطرناك تر پاییز و زمستان باشند.

«مهدي محمدي»  در گفت و گو با ایرنا با اشاره به تداوم 

روند افزایش موارد بســتري ها در آمار مبتالیان به کرونا 

در استان اعالم کرد در حال حاضـر 590 بیمار مربوط به 

کرونا در بیمارستان هاي استان کرمانشاه بستري هستند.

 

تا ش هڕ کۆرونا لیمان بک هفد ه ال

ھاووتی نازار

��� ها کا ن ماڵ د � ه 

زیر پوست شهرکتابشناسی

تنھا اوست که می ماند 

جناب آقاي دکتر بهزاد باباخانی

مدیرکل محترم دفتر ھماھنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه

بدینوسیله درگذشت برادر گرامی تان را صمیمانه تسلیت می گوییم. براي آن عزیز سفر 

کرده، غفران الهی و براي بازماندگان صبر جمیل از درگاه بزرگ دادار هستی آرزومندیم

مدیرمسؤول و کارکنان هفته نامه صداي آزادي

تنھا اوست که می ماند 

جناب آقاي دکتر اکبر پرویزي
رییس پردیس شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان

بدینوسیله درگذشت جوان عزیز و ارزشمند زنده یاد «پیمان پرواریان» را به شما و خانواده 

هاي گرامی وابسته صمیمانه تسلیت می گوییم. براي آن عزیز سفر کرده، غفران الهی و 

براي بازماندگان، صبر جمیل از درگاه پروردگار مهربان مسئلت می نماییم

مدیرمسؤول و کارکنان هفته نامه صداي آزادي

تنھا اوست که می ماند 

سرکار خانم سودابه جمشیدي

بدینوسیله درگذشت برادر گرامی تان زنده یاد غالمرضا جمشیدي را که از 

چهره هاي شاخص رسانه در شهر و دیارمان بودند، به شما و خانواده هاي گرامی 

وابسته صمیمانه تسلیت می گوییم. براي آن عزیز سفر کرده، غفران الهی و براي 

بازماندگان صبر جمیل از درگاه پروردگار مهربان مسئلت می نماییم.

مدیرمسؤول و کارکنان هفته نامه صداي آزادي

ژیان مه جازی؛ 
دونیای ڕووشن یا ته یریک؟

تاریخ ب ه افق 

مرزبانان کورد

ارشاد کرماشان

چاپ آگهی ترحیم را ممنوع کرد

مدیرمسؤول و کارکنان هفته نامه صداي آزادي

استاد ارجمند جناب آقاي دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه

بدینوسیله کوچ ابدي پدر گرام یتان را تسلیت م یگوییم. از درگاه خداوند 

کریم براى آن مرحوم، غفران الهی و رحمت واسعه و براى خاندان گرامی 

رحیمی زنگنه و سایر بازماندگان صبر و اجر طلب م ینمایم.

ئه شکان میري
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