
 مالک و مدیرعامل  پایانه بار خصوصی جانبازان نیلگون کرمانشاه
فرمان زندی

بــه  اقتصــاد  علــم  نظــر  Inflation  از  تــورم 
قیمــت   عمومــی  ســطح  افزایــش  معنــای 
اســت. مشــخص  زمــان  یــک  طــول  در   هــا 

ــش  ــت از افزای ــارت اس ــاده عب ــان س ــه زب ــورم ب ت
قیمــت  عمومــی  ســطح  رویــه  بــی  و  دائــم 
کاالهــا و خدمــات کــه در نهایــت باعث کاهــش 
 قــدرت خریــد و نابســامانی اقتصــادی می شــود.
ــردم   ــد م ــان می ده ــار نش ــز آم ــای مرک گزارش ه
ــام  ــن اق ــرای تامی ــال ۹۹ ب ــاه  در س ــتان  کرمانش اس
 خوراکــی خــود تــورم ۷۵ درصــدی را تجربه کــرده اند. 
اســتان  رکوردار تــورم،  گــزارش  ایــن  براســاس 
ــه  ــدی را تجرب ــورم ۷۵.۸ درص ــه ت ــت ک ــتان اس لرس
کــرده و رتبــه دوم باالتریــن تــورم مربــوط بــه اســتان 
 کرمانشــاه اســت کــه تــورم ۷۵ درصدی داشــته اســت.
ــش  ــزان افزای ــد  می ــادی معتقدن ــران اقتص ــل گ تحلی
ــروم  ــای  مح ــتان  ه ــی در  اس ــام خوراک ــت اق قیم
و توســعه نیافتــه ای  چــون  کرمانشــاه ، رشــد 
ــار بیشــتری بــه  بیشــتری داشــته و گرانــی فش
ــر،  ــوی دیگ ــرده و از س ــق وارد ک ــن مناط ــاکنان ای س
ــف در  ــی از ضع ــورم  حاک ــرخ ت ــاالی ن ــاف ب اخت
ــاز  ــه نی ــت ک ــور اس ــی در کش ــام خوراک ــع اق توزی
ــد. ــروری می کن ــش را ض ــن بخ ــری در ای ــه بازنگ  ب

شــوربختانه غیــر از تــورم نــرخ بیــکاری در کرمانشــاه 
ــاس   ــه براس ــت چنانچ ــوده اس ــاال ب ــواره  ب ــز هم نی
جدیدترین آمار اعام شــده در  زمســتان ۹۹ کرمانشــاه  
 بــا 1۸/۸ درصــد رتبــه  دوم بیــکاری  در کشــور را دارد.
بســیار   اســتان  مــردم  ســفره  یعنــی  وایــن  
ــدن  ــر ش ــر و  فقیرت ــت  و فقی ــده اس ــک ش کوچ
دهــک هــای پاییــن جامعــه ؛ نابســامانی هــای 
دارد  پــی   در  را  زیــادی  اجتماعــی  و    اقتصــادی 
ــامی  ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــه قان ــی ک  در حال
ایــران، در اصــول ســوم، بیســت و نهــم و چهل و ســوم، 
ضــرورت تأمیــن نیازهــای اساســی، رفع فقــر و برطرف 
ســاختن هــر نــوع محرومیــت در زمینــه تغذیــه، رفــاه 
 فــردی و اجتماعــی مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.

 ســوال اساســی اینجاســت نهادهــای عریــض وطویــل  
ــکاری  در  ــورم و بی ــار ت ــی مه ــه  متول ــادی ک اقتص
ــت ؟؟ ــوده اس ــه ب ــان چ ــتند عملکردش ــتان هس  اس

ــا  ــول ت ــق معم ــز طب ــتان نی ــدگان اس ــع نماین مجم
ــتند  ــر هس ــده و نظ ــب از دی ــر  غای ــات دیگ انتخاب
ــت  ــی در قام ــا حت ــودن آنه ــی  از ب ــر ملموس و تاثی
ــود ــی ش ــاس نم ــود احس ــاع موج ــه اوض ــاد ب  انتق

یادداشــت   ایــن  نوشــتن  لحظــه  تــا 
اســتان    در  فقیــه  ولــی  نماینــده   فقــط  
از  آمــار بــاالی بیــکاری و گرانــی و نابســامانی 
 معیشــتی مــردم   انتقــاد کــرده و گفتــه اســت 
علــت عمــده گرانی هــا و  نابســامانی معیشــتی مــردم، 

ــت ــری اس از  بی تدبی

یاداشت هفته
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عامــل  مدیــر  ساســانی  ســلیم  رضــا 
نمایشــگاه بیــن المللــی کرمانشــاه در ایــن 
ــا در  ــال ه ــذاری س ــزود: نامگ ــتا اف راس
نخســتین روز از آغــاز هــر ســال از ســوی 
)مدظله العالــی(  رهبــري  معظــم  مقــام 
ــم  ــل  معظ ــه کام ــت و احاط ــان از درای نش
ــت؛که  ــور اس ــائل کش ــه مس ــه هم ــه ب ل
موجــب مــی شــود تمرکــز نیروهــای 
حاکمیــت و مردمــی بــر حــول یــک محــور 
واحــد قــرار بگیــرد و کاســتی هــا جبــران 
 شــود و نقــاط قــوت تقویــت گــردد.
مدیــر عامــل نمایشــگاه بیــن المللــی 
کرمانشــاه ادامــه داد: نمایشــگاه بیــن 
المللــی کرمانشــاه  ایــن افتخــار را دارد کــه 
:  در ســنوات گذشــته اولیــن اســتانی بــوده 
ــی  ــد داخل ــگاه تولی ــه دو نمایش ــت ک اس

و حمایــت از کاالی ایرانــی رادر کارنامــه 
ــا  خــود ثبــت کــرده اســت، امســال نیــز ب
ــی  ــاق بازرگان ــاف و ات ــاق اصن ــکاری ات هم
کرمانشــاه ایــن افتخــار را دارد کــه دوبــاره 
ــه  ــد ک ــتانی باش ــتین اس ــوان نخس ــه عن ب
ــم  ــام معظ ــات مق ــق منوی ــتای تحق در راس
ــعار  ــق ش ــی( و تحق ــه العال ــری )مدظل رهب
ســال نمایشــگاه تولیــد ؛ پشــتیبانی ها، 
نمایــد. برگــزار  را  هــا  زدایــی   مانــع 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت:  ب ــانی گف ساس
ــگ  ــک جن ــا ی ــرای م ــمن ب ــون دش اکن
ــا  ــت قطع ــه اس ــه راه انداخت ــادی ب اقتص
داخلــی  تولیــد  از  حمایــت  و  تولیــد 
اقتصــادی  مشــکالت  حــل  کلیــد 
اســت.  بــر دشــمنان  و غلبــه   امــروز 
وی افــزود: حضــور شــرکت هــا و واحدهــای 
تولیــدی اســتان از جملــه ) خــودرو ســازی، 
ســاختمانی،  مصالــح  خانگــی،   لــوازم 
پوشــاک، وســایل بهداشــتی و... ( و حضــور 
شــرکت هــای دانــش بنیــان و حضــور تولید 
ــا  ــارزه ب ــالم مب ــه )اق ــدگان  در زمین کنن
ــور(  ــالمت مح ــای س ــر آورده ه ــا و ف کرون
حضــور بانــوان کار آفریــن و تولیــدات آنهــا 
ــا  ــه ه ــن برنام ــی تری ــن و اصل از مهــم تری
و اهــداف برگــزاری ایــن رویــداد اقتصــادی 
گروه هایــی  کار  تشــکیل  ونیــز  اســت. 
ــاورزی  ــین کش ــیج مهندس ــور بس ــا حض ب
ــات  ــادل  اطالع ــر وتب ــادل نظ ــت تب جه

پیشــرو  کشــاورزان  بــا  مهــم  و  الزم 
اســتان  و تولیــد کننــدگان محصــوالت 
انجــام  و  کشــاورزی   و  دامــی  باغــی، 
در خصــوص  روش  مشــاوره هــای الزم 
ــت. ــت و برداش ــت، داش ــن کاش ــای نوی  ه

ــر  ــه داد : از دیگ ــن ادام ــانی همچنی ساس
نمایشــگاه  ایــن  کاربــردی  برنامه هــای 
ــاد  ــه ی ــادی، ب ــت جه ــز خدم ــاد می ایج
الگــوی تمــام عیــار خدمتگــزاری وخدمــت 
رســانی، ســپهبد شــهید حــاج قاســم 
ــره  ــه چه ــدار چهــره ب ــرای دی ســلیمانی ب
اســتان  ادارات  کل  مدیــران  مســووالن، 
ــردم،  ــا م ــا ب ــک ه ــل بان ــران عام و مدی
ــتان  ــان اس ــدگان و کار آفرین ــد کنن تولی
رفــع  و  تعامــل  همفکــری  جهــت  در 
ــت. ــا اس ــی ه ــع زدای ــد و مان ــع تولی  موان

ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــان اب ــانی در پای ساس
ــا  ــفارش ه ــد و س ــاری خداون ــه ی ــه ب ک
رهبــری  معظــم  مقــام  رهنمودهــای  و 
مــردم  همدلــی  و  العالــی(  )مدظلــه 
بتوانیــم  نیــز  امســال  مســئوالن  و 
شــکوفایی  و  رشــد  جهــت  در  گامــی 
ــم. ــر داری ــاه ب ــتان کرمانش ــادی اس  اقتص

اتــاق اصنــاف،  اســتانداری کرمانشــاه، 
ــه    ــت و خان ــازمان صم ــی، س ــاق بازرگان ات
صنعــت، نمایشــگاه تولیــد ؛ پشــتیبانی هــا، 
ــن  ــگاه بی ــا را در نمایش ــی ه ــع زدای مان

المللــی کرمانشــاه برگــزار می کننــد . 

نمایشگاه تولید ؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و تحقق شعار سال،
 امسال در کرمانشاه برگزار می شود

نمایشگاه تولید ؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها در کرمانشاه برگزار می شود

اتاق اصناف کرمانشاه

ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــس س ــاه رئی  ایسنا/کرمانش
اســتان کرمانشــاه گفــت: از برنامــه ســه ســاله توســعه 

ــتیم. ــو هس ــتان جل ــاورزی اس ــش کش بخ
 نوربخــش حاتمــی در گفــت و گــو بــا ایســنا بــا اشــاره 
بــه در دســت اجــرا بــودن برنامــه ســه ســاله توســعه 
ــن  ــرای ای ــرد: اج ــار ک ــتان، اظه ــاورزی اس ــش کش بخ
ــده  ــروع ش ــتان ش ــته در اس ــال گذش ــه از دو س برنام
ــه  ــر از برنام ــرا جلوت ــث اج ــال از حی ــن دو س و در ای

ــم. بودی
حاتمــی بــا بیــان اینکــه در برنامــه ســه ســاله توســعه 
ــته  ــال گذش ــود س ــرار ب ــتان ق ــاورزی اس ــش کش بخ
افزایــش 500 هــزار تنــی تولیــدات بخــش کشــاورزی را 
ــذاری محقــق شــد  ــن هدفگ شــاهد باشــیم، گفــت: ای
ــد 519  ــا رش ــتان ب ــاورزی اس ــدات کش ــوع تولی و مجم
هــزار تنــی از چهــار میلیــون و 580 هــزار تــن در پایان 
ســال 1398 بــه بیــش از پنــج میلیــون و 100هــزار تــن 

در پایــان ســال گذشــته رســید.
ــاه  ــتان کرمانش ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
اضافــه کــرد: اســتان کرمانشــاه ســال گذشــته از طریق 
اقداماتــی مثــل توســعه ضریــب مکانیزاســیون، توســعه 
ــات  ــا آف ــارزه ب ــائی، مب ــه ای و نش ــای گلخان ــت ه کش
ــای  ــره  ه ــکیل زنجی ــژاد دام و تش ــالح ن ــی، اص گیاه
ارزش در حــوزه دامپــروری، توســعه باغــات مــدرن و... 
ــا ســند توســعه ســه  توانســته برنامــه هــای مرتبــط ب

ســاله بخــش کشــاورزی اســتان را اجرایــی کنــد.
ــاله  ــه س ــعه س ــه توس ــه برنام ــان اینک ــا بی ــی ب حاتم
بخــش کشــاورزی زمینــه ســاز توســعه بخــش 
ــای  ــر مبن ــت: ب ــد، گف ــد ش ــتان خواه ــاورزی اس کش
برنامــه ســه ســاله توســعه بخــش کشــاورزی مجمــوع  
ــال از 4.2  ــه س ــرف س ــتان ظ ــاورزی اس ــدات کش تولی
میلیــون تــن در پایــان ســال 1397بــه شــش میلیــون 

ــید. ــد رس ــال خواه ــان امس ــن در پای ت
ــاه در  ــتان کرمانش ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب حاتم
ــا  ــه ب ــادی دارد ک بخــش کشــاورزی ظرفیــت هــای زی
ــل  ــاز داخ ــن نی ــر تامی ــالوه ب ــش ع ــن بخ ــعه ای توس
ــارج از  ــه خ ــم ب ــی را ه ــد محصوالت ــی توان ــتان، م اس
ــه  اســتان و حتــی خــارج از کشــور صــادر کنــد، اضاف
ــت دارد  ــدر ظرفی ــتان آنق ــاورزی اس ــش کش ــرد: بخ ک
ــا  ــتان ت ــکاری اس ــکل بی ــل مش ــد در ح ــه می توان ک

ــود. ــع ش ــذار واق ــادی اثرگ ــدود زی ح
حاتمــی بــا بیــان اینکــه اســتان کرمانشــاه 2.5 میلیــون 
ــی  ــار اراض ــزار هکت ــش از 940 ه ــعت و بی ــار وس هکت
ــا دارا  ــاه ب ــتان کرمانش ــد: اس ــادآور ش ــی دارد ، ی زراع
ــوری  ــط کش ــر متوس ــم و دو براب ــازده اقلی ــودن ی ب
بارندگــی، ظرفیــت هــای زیــادی بــرای توســعه بخــش 
ــد  ــش از 98 درص ــه بی ــن اینک ــاورزی دارد، ضم کش
ــت  ــت کش ــتان قابلی ــن اس ــی در ای ــوالت زراع محص

ــد. دارن

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی 
بــه  توجــه  بــا  گفــت:  کرمانشــاه  اســتان 
ــی  ــه، پیش بین ــورت گرفت ــی ص جوجه ریزی های
ــرغ  ــن م ــه 150 ت ــان روزان ــاه رمض ــود در م می ش

ــود. ــع ش ــتان توزی در اس
ــا؛ اســماعیل پرویزی فــر، معــاون  ــه گــزارش برن ب
بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی اســتان 
ــانه از  ــاب رس ــع اصح ــروز در جم ــاه  ام کرمانش
ــی  ــت: یک ــر داد و گف ــرغ خب ــازار م ــات در ب ثب
ــرغ  ــازار م ــمانی در ب ــبب نابس ــه س ــل ک از عوام
شــده بــود اعتــراض مرغــدارن نســبت بــه قیمــت 
ــان  ــزار و 400 توم ــو 14 ه ــر کیل ــرغ ه ــروش م ف
ــت  ــادی نداش ــه اقتص ــا صرف ــرای آن ه ــوده ب ب
کــه بــا افزایــش آن بــه 17 هــزار و 100 تومــان تــا 
ــت. ــده اس ــته ش ــازار کاس ــاب ب ــدودی از الته ح

او ادامــه داد: تقریبــا در روزهــای بعــد از عیــد بــه 
ــازار  ــه ب ــرغ ب ــن م ــه 115 ت ــن روزان ــور میانگی ط
ــالیان  ــی س ــه ط ــی ک ــود در صورت ــه می ش عرض
ــا  ــع 40 ت گذشــته در روزهــای بعــد از عیــد توزی

50 تــن مــرغ جوابگــو بــازار بــود.
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی 
اســتان کرمانشــاه بــا اشــاره بــه وضعیــت مطلوب 
ــت:  ــتان، گف ــای اس ــزی در مرغداری ه جوجه ری
از  بیــش  تاکنــون  فروردین مــاه  اول  نیمــه  از 
یک میلیــون و 200 هــزار جوجه ریــزی انجــام 
شــده کــه در حــال افزایــش هــم اســت و 
ــش از  ــه بی ــم روزان ــا می توانی ــاس برآورده براس

ــم. ــه کنی ــازار عرض ــه ب ــرغ ب ــن م 120 ت
او در خصــوص اقدامــات انجــام شــده بــرای 

ــزود:  ــع مــرغ از چرخــه آن، اف جلوگیــری از توزی
ــتاده  ــر فرس ــک ناظ ــرغ ی ــین م ــر ماش ــا ه ب
ــت  ــه دس ــرغ ب ــه م ــی ک ــا زمان ــود و ت می ش

ــل دارد. ــارت کام ــد، نظ ــده برس ــرف کنن مص
پرویزی فــر قیمــت هــر کیلوگــرم مــرغ گــرم 24 
ــه  ــت: قطع ــرد و گف ــالم ک ــان اع ــزار و 900 توم ه
ــردم  ــت و م ــوع اس ــرغ ممن ــردن م ــه ک قطع
ــا  ــب را ب ــد مرات ــاهده می توانن ــورت مش در ص

ــد. ــانی کنن ــاس 124 اطالع رس ــماره تم ش
ــزود: در  ــم، اف ــاده ه ــع نه ــا توزی ــه ب او در رابط
ــو و 900  ــرغ 4 کیل ــر م ــه ازای ه ــر ب ــال حاض ح

ــود و  ــع می ش ــرای 45 روز توزی ــاده ب ــرم نه گ
ــرای تأمیــن آن هــم مشــکلی نداریــم، ولــی در  ب
ــداران  ــا مرغ ــق ب ــی آن ح ــوص دارو و گران خص

ــت. اس
ــران  ــت، نگ ــردم خواس ــان از م ــر در پای پرویزی ف
ــون  ــند چ ــان نباش ــاه رمض ــرغ در م ــازار م ب
می گیــرد  شــکل  کــه  جوجه ریزی هــای  بــا 
توانایــی میــزان عرضــه روزانــه 150 تــن را 

ــت. ــم داش خواهی

طــی مراســمی بــا حضــور مســئولین کشــوری و اســتانی مهنــدس ســعید 
ــد ــوب ش ــاورزی منص ــاد کش ــازمان جه ــت س ــد حراس ــر جدی ــوان مدی ــوادی بعن  ج

طــی مراســمی بــا حضــور معــاون مرکــز حراســت وزارت جهــاد کشــاورزی 
جهــاد  ســازمان  مدیــران  و  معاونیــن  و  رئیــس  و  اســتان  کل  ،حراســت 
جدیــد  مدیــر  بعنــوان  جــوادی  ســعید  کرمانشــاه  اســتان  کشــاورزی 
شــد. منصــوب  کرمانشــاه  اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان   حراســت 

پیش از این نادر صفری عهده دار این مسئولیت بود.

تولید 5.1 میلیون تن محصوالت 
کشاورزی در کرمانشاه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه:

 از برنامه 3 ساله توسعه بخش کشاورزی جلوتریم

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه :

نگران تأمین مرغ در ماه رمضان نباشید

مهندس سعید جوادی بعنوان مدیر جدید 
 حراست سازمان جهاد کشاورزی منصوب شد
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ستاد دیه استان کرمانشاه 
روابط عمومی خانه صنعت معدن و 

تجارت استان کرمانشاه

مقام معظم رهبری ) مدظله العالی (
اگر تولید را پیش ببریم مشکالت اقتصادی تمام می شود 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 
سردار حاج محمد کرمی راد 

 فرمانده دوران دفاع مقدس و نماینده مردم شریف کرمانشاه در 
مجلس هشتم موجب تالم و اندوه اینجانب گردید.

از درگاه خداوند سبحان برای روح بزرگش علو درجات
  و همنشینی با ساالر شهیدان)ع( و همرزمان شهیدش را خواهانیم.

مالک و مدیر عامل پایانه بار خصوصی جانبازان نیلگون کرمانشاه 

  فرمان زندی
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ــان  ــرادر گرامیت ــت  ب ــراوان درگذش ــر ف ــف وتاث ــال تاس ــا کم ب
ــر  ــه  محض ــی را ب ــاس نریمان ــاج الم ــوم ح مرح
جنابعالــی و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده بــرای آن 
عزیــز ســفر کــرده علــو درجــات و بــرای جنابعالــی و بیــت شــریف 

ــم. ــبحان خواهانی ــد س ــر از درگاه خداون صب

 نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی زاگرس اسالم آبادغرب
 علی ملکشاهی

جناب حضرت آیت اهلل حاج امان اهلل نریمانی

روابط عمومی
 نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

مقام معظم رهبری ) مدظله العالی (

اگر تولید را پیش ببریم مشکالت اقتصادی تمام می شود

برادر ارزشمند جناب آیت اهلل حاج امان اهلل نریمانی 
 نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری

  با کمال تاسف وتاثر فراوان درگذشت  برادر گرامیتان 

مرحوم حاج الماس نریمانی
 را محضر جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برای آن 

مرحوم  علو درجات و برای جنابعالی و بیت شریف

 صبر از درگاه خداوند منان خواستاریم.

 بابک ترابی
ستاد دیه استان کرمانشاه
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شــهردار کرمانشــاه گفــت: دالور مردانــی چــون 
امیــر خلبــان فــرج اهلل براتپــور شــهیدان زنــده 
ــتند. ــامی هس ــران اس ــان ای ــوی جوان  و الگ
روابــط  اطاع رســانی  مرکــز  گــزارش  بــه 
ــعید  ــر س ــاه دکت ــهرداری کرمانش ــی ش عموم
فرمانــده  بزرگداشــت  مراســم  در  طلوعــی 
ــاه  ــهید کرمانش ــان ش ــات اچ۳ و 1۷ خلب عملی
در نیــروی هوایــی، اظهــار کــرد: هــدف از 
برگــزاری اینچنیــن یــادواره هــا و کنگــره 
بزرگداشــت  و  پاسداشــت  راســتای  در  هــا 
ــام،  ــدگان اس ــهدا و رزمن ــای ش ــری ه ایثارگ
ــز  ــا و نی ــره آنه ــاد و خاط ــتن ی ــده نگهداش زن
تداعــی و بازگــو کــردن دالورمــردی هــا، 
ــا  ــای آنه ــتگی ه ــود گذش ــا و از خ ــادت ه رش
 در طــول هشــت ســال جنــگ تحمیلــی اســت.
ــزاری  ــه برگ ــازی ب ــهدا نی ــرد: ش ــد ک وی تاکی
ایــن چنیــن مراســماتی ندارنــد، بلکــه ایــن مــا 
هســتیم کــه نیازمنــد شــناخت آنهــا و هــدف و 

ــتیم. ــان هس راه واالیش
ــایی  ــی و شناس ــر معرف ــاه ب ــهردار کرمانش .ش
و  کنونــی  نســل  بــه  ایثارگــران  و  شــهدا 
ــه  ــی از جبه ــزود: وقت ــرد و اف ــد ک ــده تاکی آین
ــا  ــد، م ــی آی ــان م ــه می ــت ب ــگ صحب و جن
ــه  ــن جبه ــم ای ــان کنی ــه بی ــم ک ــه داری وظیف
ــان  ــا جوان ــود و ب ــه ب ــل چ ــه باط ــق علی ح
ــان  ــه انس ــزام ب ــد از اع ــه بع ــرد ک ــه ک ــا چ م
ــرای  ــه ب ــدند ک ــل می ش ــی تبدی ــای بزرگ ه
بــوم  و  ایــن مــرز  از  حراســت و حفاظــت 
ــتافتند. ــی ش ــهادت م ــوی ش ــه س ــتاقانه ب  مش
ــار  ــگ ایث ــوج فرهن ــه م ــاره ب ــا اش ــی ب طلوع
ــزود:  ــگ، اف ــای جن ــه ه ــهادت در جبه و ش
ــدازه  ــه ان ــاع مقــدس هرکــس ب طــی دوران دف
پیــدا  حضــور  جبهه هــا  در  اش  توانایــی 
 کــرد و بــه جهــاد در راه خــدا پرداخــت.
ــا  ــه ه ــا در جبه ــه م ــه خان ــان اینک ــا بی وی ب
ــس  ــف آن از جن ــقف و ک ــوار، س ــنگر و دی س
ــای  ــش ه ــن و کف ــی پیراه ــود و حت ــاک ب خ
ــن  ــای ای ــت: در فض ــود، گف ــی ب ــز خاک ــا نی  م
ســنگر هــا هیــچ خبــری از تجمــات دیــده نمی 

شــد، امــا آغشــته بــه حــال وهــوای نورانیــت، 
ــود. ــردی ب ــتگی و جوانم ــت، از خودگذش  معرف
ــای  ــتگی ه ــادآوری ازخودگذش ــا ی ــی ب طلوع
تحمیلــی،  جنــگ  ســال  هشــت  شــهدای 
ــهبازی  ــود ش ــهید محم ــرد: ش ــان ک خاطرنش
از  در عملیــات مســلم بــن عقیــل، یکــی 
ــام  ــدگان اس ــروی رزمن ــن پیش ــون حی بعثی
ــی را  ــی نارنجک ــنگرهای عراق ــازی س و پاکس
ــر  ــهید و دیگ ــن ش ــمت ای ــه س ــوی ب ــه س ب
همراهانــش پرتــاپ می کنــد، ایــن شــهید 
بزرگــوار خــودش را روی آن پــرت می کنــد 
منفجــر  مطهــرش  بــدن  در  نارنجــک  تــا 
ــود. ــش وارد نش ــه همراهان ــیبی ب ــود و آس  ش

ــه از  ــی ک ــه داد: زمان ــاه ادام ــهردار کرمانش ش
ــان ــه می ــخن ب ــهادت س ــار و ش ــگ ایث  فرهن
هــای  فــداکاری  همیــن  آوریــم  مــی   
ــت  ــول هش ــامی در در ط ــران اس ــان ای جوان
جوانانــی  اســت،  مقــدس  دفــاع  ســال 
راه  در  جهــاد  بــرای  هــا  جبهــه  در  کــه 
شــدند. شــهادت  آمــاده  و  ســاخته   خــدا 
وی تاکیــد کــرد: زمانــی کــه رژیــم بعــث 
بــه کشــور مــا حملــه کــرد تکنولــوژی، 
ســاح و تجهیــزات خاصــی بــرای دفــاع 
فرهنــگ  وجــود  امــا  نداشــتیم  خــود  از 
زیبــا و ســاده ی ایثــار و شــهادت باعــث 
و شکســت دشــمن شــد. مــا   ایســتادگی 

ــمًا  ــورمان اس ــه کش ــه ب ــرد: حمل ــان ک وی بی
توســط عــراق صــورت گرفــت، در حالــی 
کــه اســتکبار جهانــی بــه ســر کردگــی 
ــود  ــی ب ــم بعث ــت رژی ــا، پش ــکا و اروپ آمری
ــاح  ــه س ــدان ب ــا دن ــین را ت ــدام حس و ص
ــد. ــرده بودن ــلح ک ــروز مس ــرفته و ب ــای پیش  ه
طلوعــی تاکیــد کــرد: اگــر هــم اکنــون 
اســتکبار جهانــی جــرات نــگاه چــپ بــه 
دلیــل  بــه  ندارنــد  را  اســامی  جمهــوری 
چشــیدن طعــم تلــخ شکســت در زمــان جنــگ 

تحمیلــی بــوده اســت.

ــه  ــده ب ــهیدان زن ــی ش ــزوم معرف * ل
ــور ــوان کش ــل ج نس

مراســم  برگــزاری  بــر  عــاوه  گفــت:  وی 
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا، بایــد 
بــه پیشکســوتان عرصــه ایثــار و شــهادت 
خلبــان امیــر  زنــده  شــهید   همچــون 
 فــرج اهلل بــرات پــور توجــه ویــژه کنیــم چــرا 
 کــه آنهــا الگوهــای جوانــان مــا هســتند.
ــفانه  ــرد: متاس ــح ک ــاه تصری ــهردار کرمانش ش
ایــن  در  زیــادی  دالورمــردان  و  بــزرگان 
ــا  ــرای م ــه ب ــد ک ــی کنن ــی م ــتان آن زندگ اس
ــتند. ــام هس ــناخته و گمن ــوان ناش ــل ج  و نس
طلوعــی خاطرنشــان کــرد: تــا کنــون ۸ برنامــه 
ــگان و  ــت نخب ــی و گرامیداش ــتای معرف در راس
ــی  ــازمان فرهنگ ــت س ــا هم ــتان ب ــزرگان اس ب
برگــزار  کرمانشــاه  شــهرداری  اجتماعــی  و 
 شــده و در آینــده نیــز ادامــه خواهــد داشــت.
ــه  ــاق ب ــدت و وف ــی، وح ــای همدل ــه فض وی ب
وحــود آمــده در بیــن ارگان هــای مختلــف ایــن 
ــی  ــر فرهنگ ــت: اگ ــرد و گف ــاره ک ــتان اش اس
مدیریتــی جهــاد را در رده هــای مدیریتــی 
هــم  می بردیــم،  کار  بــه  کشــور  مختلــف 
ــود و  ــورمان نب ــال و روز کش ــن ح ــون ای اکن
متاســفانه مدیــران مــا بــه دلیــل بهــره نبــردن 
ــن  ــاده تری ــرای س ــروز ب ــگ ام ــن فرهن از ای
مشــکات روزمــره کشــور درمانــده شــده ایــم.

  رئیس سازمان سرمایه گذاری
 شهرداری کرمانشاه:

قرارداد سرمایه گذار 
شهربازی کرمانشاه لغو شد

 افتتاح پروژه خیابان غذا در آینده نزدیک

رئیــس ســازمان ســرمایه گــذاری و مشــارکت هــای مردمــی 
ــهربازی  ــذار ش ــرمایه گ ــرارداد س ــت: ق ــاه گف ــهرداری کرمانش ش
ــت. ــده اس ــو ش ــاه بدلیــل عــدم اجــرای تعهــدات لغ  کرمانش

ــهرداری  ــی ش ــط عموم ــانی رواب ــاع رس ــز اط ــزارش مرک ــه گ ب
ــی  ــات عمران ــت: اقدام ــار داش ــی اظه ــر خزل ــی اصغ ــاه، عل کرمانش
پــروژه خیابــان غــذا بــه اتمــام رســیده اســت و هــم اکنــون درحــال 
دریافــت مجوزهــای الزم و حــل مشــکات مالــی با شــرکت هــای برق 
 و آب هســتیم کــه زمــان افتتــاح ایــن پــروژه اعــام خواهــد شــد.

کمیتــه  افــزود:  کرمانشــاه  پــروژه شــهربازی  وی درخصــوص 
ــاخت شــهربازی  ــروژه س ــرمایه گــذار پ ــاده ۳۸، قــرارداد س م
و  نمــوده  لغــو  تعهــدات  اجــرای  عــدم  بدلیــل  را  نویــن 
هســتیم. جدیــد  گــذار  ســرمایه  جــذب  درحــال   اکنــون 

رئیــس ســازمان ســرمایه گــذاری و مشــارکت هــای مردمــی 
ــروژه  ــی پ ــات عمران ــت: اقدام ــه گف ــاه در ادام ــهرداری کرمانش ش
ــی  ــت اصول ــای موافق ــت مجوزه ــل دریاف ــز بدلی ــن نی ــه کابی تل
بــا کنــدی درحــال اجراســت کــه البتــه پیمانــکار پــروژه 
ــد. ــال می کن ــل کارگاه دنب ــی و.... را در مح ــات بتن ــاخت قطع  س

خزلــی در پایــان تصریــح کــرد: کارهــای اجرایــی پــروژه تفریحــی، 
توریســتی و اقامتــی و همچنیــن پــروژه رســتوران تفریحــی 
ــه  ــزودی ب ــه ب ــت ک ــال اجراس ــز درح ــاهد نی ــارک ش ــگری پ گردش

ــید. ــد رس ــرداری خواهن ــره ب به

  شهردار کرمانشاه:

 امیر خلبان فرج اهلل برات پور
 الگوی جوانان ایران اسالمی است

شهدا نیازی به برگزاری این چنین مراسماتی ندارند، بلکه این ما 
هستیم که نیازمند شناخت آنها و هدف و راه واالیشان هستیم.

ــا- گــزارش مرکــز آمــار  کرمانشــاه- ایرن
ایــران از نــرخ بیــکاری در زمســتان 
ــکاری  ــت بی ــه وضعی ــت ک 1۳۹۹حاکیس
ــده  ــت مان ــا ثاب ــاه تقریب ــتان کرمانش اس
ــکاری  ــرخ بی ــن ن ــد میانگی ــت؛ هرچن اس
ــان  ــش نش ــد کاه ــم درص ــور ۹ ده کش

. هــد می د
ــاس  ــا، براس ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ ب
ــروی کار در  ــری نی ــرح آمارگی ــج ط نتای
ــر  ــی منتش ــه تازگ ــه ب ــتان ۹۹ ک زمس
ــرخ بیــکاری میانگیــن کشــوری  شــده، ن
ــه  ــه ۹.۷ درصــد رســیده کــه نســبت ب ب
ــد  ــم درص ــته ۹ ده ــال گذش ــتان س زمس

ــت. ــده اس ــر ش کمت
کمتریــن نــرخ بیــکاری بــه ترتیــب 
ــزی )۶.۸  ــتان های مرک ــه اس ــوط ب مرب
درصــد(، خراســان رضــوی، تهــران و 
ــارس  ــد( و ف ــرقی )۷درص ــان ش آذربایج

ــت. ــد( اس )۷.4 درص
ــه از  ــد ک ــان می ده ــزارش نش ــن گ ای
میــان ۳1 اســتان کشــور، 1۹ اســتان 
ــته اند  ــی داش ــک رقم ــکاری ت ــرخ بی ن
ــودن  ــاال ب ــه ب ــه ب ــا توج ــه ب ــه البت ک

دهــه  در  کرمانشــاه  بیــکاری  نــرخ 
ــد  ــود چن ــا وج ــتان ب ــن اس ــته، ای گذش
ــتان  ــن اس ــان در بی ــش، همچن ــه کاه پل
ــرار دارد. ــاال ق ــکاری ب ــرخ بی ــا ن ــای ب ه
بــا ایــن حــال کرمانشــاه در زمســتان ۹۹ 
در صــدر جــدول بیــکاری کشــور نیســت 
و اســتان کردســتان همچنــان یکــه تــازی 
ــتان،  ــکاری زمس ــدول بی ــد. در ج می کن
پــس از اســتان کردســتان بــا نــرخ 
بیــکاری 1۸.۸درصــد، کرمانشــاه بــا 1۸ و 
ــرار  ــد ق ــا 14.۷درص ــی ب ــان غرب آذربایج

ــد. ــه ان گرفت
ــم  ــال ۹۸ ه ــتان س ــاه در زمس کرمانش
ــس از  ــد، پ ــکاری 1۷.۹درص ــرخ بی ــا ن ب
دوم  رتبــه  در  درصــد(  کردســتان)20 

ــت. ــرار داش ــکار ق ــای بی ــتان ه اس
نکتــه امیــدوار کننــده ای کــه در مقایســه 
ــا  ــاه ب ــتان کرمانش ــکاری زمس ــرخ بی ن
میانگیــن کشــوری وجــود دارد، ایــن 
اســت کــه ســرعت کاهــش نــرخ بیــکاری 
اخیــر  ســال  پنــج  در  کرمانشــاه  در 
ــه  ــوده؛ ب ــوری ب ــن کش ــتر از میانگی بیش
ــت  ــته اس ــاه توانس ــه کرمانش ــوری ک ط

بــا   ۹۵ ســال  درصــدی   12 اختــاف 
ــد در  ــه ۸.۳ درص ــوری را ب ــن کش میانگی

ــاند. ــتان ۹۹ برس زمس
ــراد  ــه اف ــار، ب ــز آم ــف مرک ــق تعری طب
ــه،  ــول هفت ــه در ط ــتر ک ــاله و بیش 1۵ س
طبــق تعریــف کار، حداقــل یــک ســاعت 
کار کــرده و یــا بنــا بــه دالیلــی بــه طــور 
ــد،  ــرده ان ــرک ک ــان را ت ــت کارش موق

ــود. ــی ش ــه م ــاغل گفت ش

اقتصادی کاهش نرخ مشارکت 
ــروس  ــیوع وی ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب گرچ
ــب و  ــیاری از کس ــی بس ــا، تعطیل کرون
کارهــا و فشــار تحریم هــای خارجــی 
انتظــار مــی رفــت نــرخ بیــکاری در 
ــا  ــد ام ــش یاب ــال ۹۹ افزای ــتان س زمس
گــزارش مرکــز آمــار حاکیســت کــه ایــن 
ــته  ــی داش ــد نزول ــور رون ــرخ در کش ن

ــت. اس
ــرخ  ــش ن ــل کاه ــان دلی ــی کارشناس برخ
بیــکاری را پاییــن آمــدن نــرخ مشــارکت 
اقتصــادی بــه عنــوان یــک شــاخص مهــم 
در ســنجش میــزان  اشــتغال عنــوان 

ــتان  ــه در زمس ــاخصی ک ــد؛ ش ــرده ان ک
بــه زمســتان ۹۸ یــک و  ۹۹ نســبت 
ــد در  ــور و 2.2 درص ــد در کش ــم درص نی

ــت. ــه اس ــش یافت ــاه کاه کرمانش
همچنیــن در ایــن فصــل نســبت اشــتغال 
میانگیــن کشــور از ۳۷.۸ در زمســتان ۹۸ 
بــه ۳۶.۹ در زمســتان ۹۹ رســیده اســت؛ 
ــاه 1.۸  ــتان کرمانش ــش در اس ــن کاه ای

درصــد بــوده اســت.

عقب افتادن از سند جامع اشتغال
ــال  ــار س ــاه در به ــکاری کرمانش ــرخ بی ن
گذشــته 1۳.۸ درصــد، در فصــل تابســتان 

ــود  ــد ب ــم 12.4 درص ــز ه 1۵.2 و در پایی
ــد  ــک رون ــال ۹۸ ی ــه س ــبت ب ــه نس ک
ــا  ــت ام ــده داش ــدوار کنن ــی امی کاهش
افزایــش یــک دهــم درصــدی آن در 
ــم  ــه ه ــبات را ب ــتان، محاس ــل زمس فص
ریختــه و بــه احتمــال زیــاد کرمانشــاه را 
از »ســند جامــع اشــتغال اســتان« عقــب 

ــت. ــد انداخ خواه
بیــکاری  نــرخ  ســند،  ایــن  طبــق 
ســه  بایــد   ۹۸ ســال  در  کرمانشــاه 
ــد و در  ــال ۹۹، 2.۵ درص ــد، در س درص
ســال 1400 هــم 2.۵ درصــد کاهــش 
ــوری  ــن کش ــه میانگی ــا ب ــد ت ــدا کن پی

ــند  ــق س ــا تحق ــال ۹۸ ب ــد. در س برس
جامــع اشــتغال، ســه درصــد از بیــکاری 
ــکاری  ــرخ بی ــد و ن ــته ش ــاه کاس کرمانش
ــه 1۵.۷  ــاره ب آن پــس از پنــج ســال دوب

ــت. ــش یاف کاه
نــرخ بیــکاری ســاالنه کرمانشــاه پــس از 
ــال 1۳۹۵،  ــدی در س ــه 22 درص ــح قل فت
رونــد کاهشــی خــود را آغــاز کــرد و طی 
ســال هــای 1۳۹۶ تــا ۹۸ بــه ترتیــب بــه 
21.2، 1۸.۷ و 1۵.۷ درصــد رســید. اکنــون 
ــکاری  ــاالنه بی ــرخ س ــه ن ــد ک ــد دی بای
ــد،  ــد ش ــام خواه ــه زودی اع ــه ب ۹۹ ک
ــر  ــه تصوی ــاه را چگون ــت کرمانش وضعی

مــی کنــد.
ــاون، کار و  ــرکل تع ــزی، مدی ــن عزی حس
رفــاه اجتماعــی بهمــن ۹۹ گفتــه بــود که 
»امســال 1۷ هــزار شــغل خالــص و بیــش 
ــتان  ــص در اس ــغل ناخال ــزار ش از 4۷ ه
ــتغال  ــند اش ــدف س ــم و ه ــاد کردی ایج
اســتان محقــق شــده اســت« امــا پیــش 
ــرخ  ــش ن ــه کاه ــت ک ــا حاکیس ــی ه بین
بیــکاری کرمانشــاه در ســال ۹۹ کمتــر از 
ــدف 2.۵  ــود و ه ــد ب ــد خواه ــک درص ی

ــود. ــق نمی ش ــد محق درص

هدف سخت در ۱۴۰۰
ــن  ــران ای ــرای جب ــه ب ــت ک ــی اس بدیه
ــد  عقــب افتادگــی، کرمانشــاه بایــد بتوان
ــع  ــند جام ــرای س ــال اج ــن س در آخری
اشــتغال اســتان، دســت کــم یــک 
در  را  درصــدی  کاهــش حــدود ســه 
ــه  ــد ک ــه کن ــود تجرب ــکاری خ ــرخ بی ن
ــی  ــرایط کرونای ــدوام ش ــه ت ــه ب ــا توج ب
و تغییــر دولــت، یــک هــدف ســخت بــه 

ــد. ــی رس ــر م نظ
نفــری کرمانشــاه  2 میلیــون  اســتان 
ــدد  ــزرگ و متع ــای ب ــت ه ــر از ظرفی پ
اقتصــادی و درآمدزایــی اســت؛ از وجــود 
۶00 هــزار جــوان 1۵ تــا 2۹ ســاله و بیــش 
از ۹00 هــزار هکتــار زمیــن آمــاده کشــت 
ــا  ــه ت ــب گرفت ــی مناس ــع آب ــا مناب ب
ــای  ــت ه ــدد و ظرفی ــادن متع ــود مع وج
ــار  ــتن چه ــگری و داش ــمار گردش پرش
بازارچــه و 2 گمــرک رســمی در  مــرز 

ــراق. ع
ــزار  ــدود 2۵ ه ــعت ح ــا وس ــاه ب کرمانش
ــاحت  ــد از مس ــع، 1.۵ درص ــر مرب کیلومت
را  اســتان(  )هفدهمیــن  کشــور  کل 
ــامل 14  ــاص داده و ش ــود اختص ــه خ ب
شهرســتان، ۳1 بخــش، ۳2 شــهر، ۸۶ 

ــت. ــتان اس دهس

جزییات نرخ بیکاری کرمانشاه در زمستان ۹۹ کرمانشاه در توِر تورم
 تورم 75 درصدی اقالم خوراکی و نرخ18/8درصدی بیکاری در کرمانشاه
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* شماره 110  * سال سوم  سه شنبه 24 فروردین ماه 1400 7 چند رسانه ای
عصر باختر : مطالبی که در این صفحه منتشر میشود باز نشر اخبار و دیدگاه های مختلف در رسانه های مجازی استان می باشد و الزاما دیدگاه گردانندگان این نشریه نمی باشد..

رسانهرسانه ها        صدای آزادی 
جلیل آهنگرنژاد

کریم فرهنگ کلهر
 آسمانی شد

ــتاد  ــدای آزادی: اس ص
ــور،  ــم پ ــم کری کری

فرهنــگ  پژوهشــگر 
کلهــری،  کــوردی 
امــروز در ســن شــصت 
ــان  ــالگی در کرماش س
باقــی  دیــار  بــه 

شــتافت.

ــیاری از  ــال های بس ــور س ــم پ ــاد کری ــده ی زن
عمــر عزتمنــدش را صــرف گــردآوری داشــته های 
ــری  ــوردی کله ــگ ک ــده ی فرهن ــول و ارزن مغف
کــرد و حاصــل تالش هــای ایــن معلــم فرهیختــه، 
ــه  ــت ک ــن وادی اس ــدگاری در ای ــای مان کتاب ه
 بــه مــرور در صــدای آزادی معرفــی خواهنــد شــد

کرماشانی ها مطالبه گر باشیم .

  به یاد استاد کریم کریم پور
 هەم چەرخ گەردوون، تیخێ خسەو کار

 هات وە گوڵچینی، وە باخ و گوڵزار 

 گوڵێگ سەرسەبەد،لە باخ هەڵکەنی

 گوڵێ گ داێیەم ،لە گوڵزار خەنی

 قەڵەمێ سەنەو،لە قەڵەم وەدەس

 قەڵەم و هەناس،چێن وە خەو مەس

 چێن وە خەو سەنگین، بێ هەر بیداری

 خەوەرێ پەخش بۊ لە کوردەواری

 کەریم، حەیاتێ، سپارد وە مەمات

 نامیراس لە ناو کەتاو خوەرهەاڵت

 خاڵق فەرهەنگ خوەرهەاڵتم ڕوو

 خاون تەقویم ناو واڵتم ڕوو

 فەرهەنگ نۊسەگەی کوردەوارم ڕوو

 شێرە پیایەگەێ،مەردمدارم ڕوو

 ئێمڕوو،کووچ کەردەن لەی حەواڵییە

 کەریم کەریمپووڕ، دی جای خالییە

 هایم لە دوواڵو خەم ،من و یاراند

 سەرساڵمەت بوون، هاوقەتاراند

ــا  ــر م ــی ب ــب های تلخ ــه ش ــه! ک ــا ن روزه
می گذرنــد. زندگــی بنایــش را بــر مــردن 
گذاشــته و مــرگ عــادی تریــن چریــِک 
ســیگاری هــر کوچــه و خیابــان اســت. 
تاریکــی  و  می َکشــد  و  پراکنــد  مــی  دود 
نمی خــورد!... تــکان  از آب  و آب   می ســازد 

ســادگی،  بــه  اینکــه  نیســت  ســاده 
خدمتگــزاران بــی ادعــای فرهنــگ را از دســت 
بدهیــم. ســاده نیســت شــاهد مــرگ کســانی 
باشــیم کــه تمــام دار و نــدار عمرشــان را صرف 
ــند! و  ــرده باش ــگ ک ــان و فرهن ــدگاری زب مان
ــه ای و  ــی، گوش ــا بخش ــند ت ــال ها بنویس س
ــه ی  ــای غبارگرفت ــه ای از گنج ه ــی تک ــا حت ی
نســیان های  زیــر  از  کلهــری  فرهنــگ 
برســند.  دوبــاره  زندگــی  بــه   تاریخــی، 
روزگاری نــه چنیــن تلــخ، اســالم آبــاد غــرب 
و  فرهنــگ  جوشــان  کانون هــای  از  یکــی 
ــاکن  ــه س ــدا ک ــود. ابت ــوردی ب ــات ک ادبی
ــث از  ــر گاه بح ــودم، ه ــده ب ــهر ش ــت ش موق
ــدا از  ــد، ج ــوردی می ش ــگ ک ــات و فرهن ادبی
ــنیدم:  ــدام می ش ــام را م ــد ن ــا، چن جوان تره
ــم  ــیدی، کری ــنگ رش ــی، هوش ــا کرم کرم رض

ــوردی  ــگ ک ــه فرهن ــا اینک ــور و...  ت کریمپ
ــگ  ــن فرهن ــد. ای ــر ش ــالت« منتش »خوه ره
ــش از  ــور را بی ــاد کریمپ ــده ی ــام زن ــت، ن لغ
ــیاری  ــت. بس ــا انداخ ــان ه ــر زب ــش س پی
ــی  ــم نقدهای ــی ه ــد و برخ ــحال بودن خوش
ــه!  ــه ن ــال دریچ ــر ح ــه ه ــا ب ــتند. ام داش
ــره ای  ــناخت چه ــه ش ــود ب ــه دروازه ای ب ک
بــود. زده  مقبــول  کاری  بــه   کــه دســت 
تکه هــای  از  عمــده ای  بخــش  همچنانکــه 
پــازل فرهنگ هــا، گــردآوری »داشــته های 
ــوردی  ــگ ک ــت، فرهن ــده« اس ــوش ش فرام
ــه  ــاز ب ــان نی ــر و کرماش ــای کله در جغرافی
ــت.  ــود داش ــی خ ــته های تاریخ ــی داش بازیاب
کریمپــور جــزو اولین هایــی بــود کــه بــه ایــن 
بــاور رســیده بــود کــه زمــان همیــن بازیابــی 
ــرا  ــگ ف ــوی فرهن ــار معن ــه آث ــری ب و بازنگ
ــی  ــید. ب ــخت کوش ــن راه س ــیده و در ای رس
آنکــه در زمــان حیاتــش بــه خاطــر ایــن همــه 
ــند!. ــش باش ــکلی قدردان ــه ش ــندگی، ب  کوش

ــوردی  ــگ ک ــی از فرهن ــای مختلف در حوزه ه
کلهــری تــالش می کــرد. اولیــن دســتور 
ــاند.  ــاپ رس ــه چ ــری را ب ــوردی کله ــان ک زب
کتابــی  ایرانــی  زبان هــای  زمینــه ی  در 

ایلیاتــی  زندگــی  تقویــم  بــه  نوشــت. 
کلهرهــا پرداخــت و افســانه های کــوردی 
ــوان،  ــد ت ــی را در ح ــای گویش ــن جغرافی ای
ــوان  ــه عن ــوان ب ــی ت ــه م ــرد ک ــوب ک مکت
ــت. ــاره داش ــه وا« اش ــانه کل ــه »افس ــه ب  نمون

حــاال کــه مــرگ، کتــاب زندگــی کریــم 
دارم  ایمــان  اســت،  بســته  را  کریمپــور 
آنانــی  بــه  حرمــت  وی  پاسداشــت  کــه 
چهارچوب هــای  از  فراتــر  کــه  اســت 
محقــر زندگــی شــخصی، بــرای اعتــالی 
فرهنــگ و آرمان هــای ارزنــده ی انســانی، 
 سختکوشــانه در تــالش و تکاپــو هســتند.
در ایــن ســال های آخریــن، پس از بازنشســتگی 
کرماشــان همچنــان  در  معلمــی  از شــغل 
ــادری  ــان م ــگ و زب ــرای فرهن ــالش ب ــه ت ب
ــازه ی کوچکــش در یکــی از  ــود. مغ مشــغول ب
ــیاری  ــوق بس ــان پات ــی کرماش ــالت قدیم مح
ــه  ــازه ای ک ــود. مغ ــده ب ــتدارانش ش از دوس
 بــاز هــم بــه نوعــی بــا فرهنــگ مرتبــط بــود. 
ــازه اش،  ــا در مغ ــدای آزادی و ی ــر ص در دفت
هربــار کــه او را می دیــدم، بــر خــالف از 
ــش  ــان آرام ــا هم ــادگان، ب ــل افت ــاغ فی دم
خــاص، از کارهــای تــازه اش مــی گفــت و گاهی 
ــش  ــرم و نرم ــنی کالم گ ــه ای چاش ــم گالی ه
ــر  ــب را ب ــه قل ــه از روزگاری ک ــد. گالی می ش
اصــل ترجیــح می دهــد! و ناســره جــای ســره 
را اشــغال کــرده اســت!. چــرا کــه او از آنهایــی 
ــا،  ــی ممبرفیک ه ــدال خیال ــه در ج ــود ک نب
میــوه ی کال نــام را بــه کام کشــد و در دام 
ــدم  ــود! و می فهمی ــام ش ــام تم ــام نافرج فرج
کــه دارد مــی گویــد: در ایــن روزگار آب خــوش 

ــی رود. ــن نم ــگ پایی ــل فرهن ــوی اه از گل

سعید عبادتیان در کوچ ابدی
 زنده یاد »کریم کریم پور« نوشت:

 وە داخەوە
شنەفتم ک ماموستا کەریم پووڕ هونەرمەند گەوراێ 

کرماشانی لە قەفەس تەنگ دنیا وە ژیان پڕ لە 
 قەێران و تیەڵ ئێ ڕووژەیلە ئازاد بۊ.

کەریم پووڕ گوڵ بۊ گوڵ گەرمەسیری، ک ڕەنگ و بو 
تایبەت خوەێ داشت. گۆڵێ ک بێ وەهارو بێ واران 

 لە جەرخەێ یاران ماڵ ئاوایی کرد.
خەزان  هاتو  وەهارانم  نەمەن  دی        

  سەفاێ ڕووژەیل جارانم نەمەن دی
زەمان چودو ڕەفیقەیل تاک لور چن          

خودا هاوار  لە  یارانم  نەمەن   دی

ــردم  ــه م ــک ک ــن شــب تاری ــز! در ای ــم عزی کری
ــی  ــو ب ــرگ ت ــدوه م ــن در ان ــد و م ــده ان خوابی
ــای  ــرص ه ــت و ق ــرم زده اس ــه س ــی ب خواب
آلپــرازوالم هــم کارگــر نیســت شــب ام را 
ــره  ــه حج ــو ک ــه ت ــاص داده ام ب ــو اختص ــه ت ب
بــود  .  هایــم  دلتنگــی  پاتــوق  ات   کوچــک 
دیــدار ســال جدیــد را انجــام نــداده ایــم هنــوز 
ــم  ــه خان ــت خانزای ــر روای ــار دیگ ــک ب ــق! ی رفی
ــی  ــم ایلیات ــن! از آن تقوی ــف ک ــم تعری را برای
 از آن واژهــا کــه وجــودت را گرفتــه بودنــد. 
 کلمــه کــم آورده ام بــرای شــعر و مهــره ای بــرای 

دســت بنــد بهــاری دیــالن. چــه بنویســم ؟ چــه 
ارزشــی داشــت آن همــه نوشــتن در روزگاری کــه 
ســگ هــا را رهــا کــرده انــد تــا در خود شکســته 
 شــویم، تــا چــوب حــراج بــر همــه چیــز بزنیــم   . 
ــرش  ــا خب ــم ام ــرده ای ــت م ــا سال هاس ــم م کری

را بــه نوبــت خواهنــد شــنید زیــرا هرچــه باشــد 
ــاف و  ــق ص ــی . رفی ــد و کوچک ــه ان ــی گفت بزرگ
ســاده ی مــا عینکــت را بــردار تــا چشــمهایت را 

واضــح ببینــم.
ــدار  ــوق دی ــه ش ــازار ب ــه ب ــای تاریک ــه ه  از پل
ــرد  ــتانهای س ــدم و آن زمس ــی آم ــن م ــو پایی ت
ــی  ــرد و کم ــی ک ــرم م ــو گ ــدار ت ــوق دی را ش
قدیمــی  .  هــای  ســکه  پســتوی  در   گریــه 
اســت  غمگیــن  چــه  تلــخ  روزگار  ایــن  در 
ــای  ــانه ه ــا برش ــل م ــق! نس ــو رفی ــوچ ت ک
ــنی را  ــتاد و روش ــو ایس ــال ت ــته ی امث شکس
ــنی؟  ــدام روش ــی ک ــی گوی ــرد . م ــی ک ــاره م نظ
ایــن ســرزمین ویــران میــدان فرومایــه گان 
ــده  ــه دی ــل ب ــت و می ــهرت اس ــاران ش و بیم
ــدگان   . . .  ــش دانن ــق دان ــغ از عم ــدن و دری  ش
ــد و  ــاید روزگاری بیای ــز ! ش ــم عزی ــه کری ــا ن  ام
شــهری ســاخته شــود و نــام مــارا بــروی کوچــه 
ای بــن بســت بگذارنــد و شــاید در میــان آیندگان 
شــجاعانی پیــدا شــوند و بلنــد نامــت را زمزمــه 
ــه آن چــه  ــاک زیســتی و موظــف ب کننــد کــه پ
ــای  ــی ادع ــا و ب ــق دان ــدرود رفی ــد  . ب ــد باش بای
 مــن . بــدرود اســتاد نســل مــا کریــم کریــم پــور .

ــتانداری  ــی اس ــی و اجتماع ــی امنیت ــاون سیاس  مع
ــم  ــاد  "کری ــده ی ــت زن ــی درگذش ــان در پیام کرماش
کریم پــور" ادیــب و نویســنده برجســته حــوزه 
فرهنــگ و ادب کــردی را بــه عمــوم مــردم و اهالــی 

ــت. ــلیت گف ــتان تس ــگ اس فرهن
متــن پیــام حســین خــوش اقبــال بــه ایــن 
ــب  ــنده و ادی ــت نویس ــر درگذش ــت: خب ــرح اس ش
ــم  ــم کری ــاد »کری ــده  ی ــاهی، زن ــنای کرمانش نام آش

ــد. ــم ش ــف و تأل ــب تاس ــور« موج پ
ــا  ــع و کوش ــد، متواض ــب، توانمن ــن نویســنده نجی ای

بــا نــگارش آێاری در حــوزه ادبیــات و زبــان کــردی، 
آثــار مقبولــی را بــرای حفــظ و نشــر فرهنــگ اصیــل 
 و دارای قدمــت مردمــان کــرد  بــه یــادگار گذاشــت. 
 اینجانــب فقــدان ایــن انســان وارســته و اهــل فضــل 
ــواده آن  ــدان و خان ــوم عالقمن ــه عم ــگ را ب و فرهن
فقیــد ســعید صمیمانه تســلیت مــی گویــم و از درگاه 
ــران و  ــب غف ــوم طل ــرای آن مرح ــال ب ــد متع خداون
ــر و  ــرم صب ــدگان محت ــرای بازمان ــی و ب ــت اله رحم

ــم. ــی نمای ــئلت م ــکیبایی مس ش

 انجمن هنرهای نمایشی استان  درگذشت محقق و پژوهشگر زنده یاد
 ) استاد کریم کریم پور ( را به خانواده ایشان،شاگردان و اصحاب 

فرهنگ و هنر استان تسلیت عرض می نماید. بی شک درگذشت این 
محقق ارزشمند ضایعه سنگینی برای این استان تاریخی است

 کریم پور پرواز کرد 

محمدعلی سلطانی

نمــی دانــم چــرا وقتــی ایــن خبــر را شــنیدم بــه 
ــر روزنامــه شــورش  ــاد کریمپــور شــیرازی مدی ی
ــش  ــرادی زندان ــلول انف ــه او را در س ــادم ک افت
آتــش زدنــد و ســوخته جســدش را بخــاک 
ســپردند. کریمپــور شــیرازی از بازمانــدگان کریــم 
خــان زنــد بــود کــه شمشــیر را بــه قلــم تبدیــل 
ــخن  ــن س ــه اش ای ــرلوحه روزنام ــرد و در س ک
ــارزه  ــت که؛»مب ــی نوش ــین)ع(را م ــوال حس م
ــگ  ــه نن ــای لک ــو بج ــن ت ــه کف ــا گوش ــن ت ک
ــرخ  ــرگ س ــه م ــود، ک ــته ش ــت آغش ــه خون ب
ــه مضمــون( ــه از زندگــی ننگیــن اســت«)نقل ب  ب

روانشــاد کریمپــور را فقــط یکبــار در یــک ســفر 
فرهنگــی دیــدم، کتــاب فرهنــگ واژگان کلهــری 
را کــه رنــج تدویــن و تالیــف آنــرا کشــیده بــود، 
چنــد دوره ای بــرای معرفــی کتــاب بــه میهمانان، 
همــراه آورده بــود، در کمــال مناعــت ظهرنویســی 
ــه  ــه ام هدی ــه کتابخان ــل ب ــون هت ــرده،در پاوی ک
ــد  ــد. بع ــرا رفتن ــه ای ف ــک از گوش ــردو هری ک
ــردم  ــای م ــش ه ــی و پژوه ــم محل ــر تقوی خب
شناســی او را مــی شــنیدم، تــا اینکــه امــروز 19 
ــرواز او را شــنیدم. پیــش  ــر پ ــن 1400 خب فروردی
ــی  ــی فتاح ــادروان ول ــوچ ش ــه ک ــن واقع از ای
شــاعر و نویســنده در نوســود را شــنیدم، افتخــار 
ــر را  ــته اخی ــازه گذش ــا ت ــدار ب ــا دی ــنایی ی آش
ــم  ــان را ه ــی آورم، آثارش ــاد نم ــا بی ــتم ی نداش
ــف  ــت و تاس ــرت تعزی ــا کث ــودم، ام ــده ب ندی
ــد وی در  ــگاه ارجمن ــان  از جای ــدان ایش در فق
ــت.  ــان داش ــتان نش ــرب اس ــمال غ ــگ ش فرهن
ــور  ــکان محش ــا نی ــاد و ب ــت کن ــان رحم خدایش
ــت و  ــذر اس ــال گ ــه در ح ــن قافل ــاد. ای گردان
ــرد. ــم ک ــور خواهی ــیر عب ــن مس ــگان از ای  هم

جایی که شیخ اجل فرمود:
 ای که پنجاه رفت و در خوابی/

مگر این پنج روزه در یابی
 تا کی این باد کبر و آتش

 خشم/شرم بادت که قطره آبی...
ــه  ــاره )5 روزه( ب ــزرگ در اش ــعدی ب ــام س ایه
پنجــه دزدیــده یــا مســترقه اســت، پایــان ســال 
کــه کار تمــام اســت و بقــول میرچــا الیــاده ایــام 
آخــر ســال را مــی تــوان بــا دوران آشــوب پیــش 
از خلقــت یکســان شــمرد و... زیــرا بازگشــت روان 
ــرج و  ــام ه ــوب و ای ــز در دوران آش ــردگان ج م
ــر  مــرج کــه همــه نظــام هــا و قیــودات حاکــم ب
جامعــه از هــم می گســلند، در هیــچ زمــان 
ــعدی  ــد و ... س ــی رس ــی نم ــد اعل ــه ح ــر ب دیگ
 تمــام جزئیــات ایــن مــوارد را می دانســته اســت.

ــچ  ــال هی ــد از 50 س ــج روزه بع ــال در پن ــر ح به
ــد  ــت همانن ــر نیس ــری میس ــه و برت کار و برنام
پنــج روزه پایــان ســال و بدرســتی زندگــی 
ــات  ــی حی ــت یعن ــبیه زندگیس ــاه ش ــد از پنج بع
ــرد و  ــی پذی ــان م ــالگی پای ــاه س ــت در پنج مثب
ــا  ــود؛ )م ــته ب ــر نوش ــن خب ــزی از ای ــه عزی اینک
سالهاســت مــرده ایــم(! یــک واقعیــت تاریخــی، 
ــی  ــا از همــان زمان فرهنگــی و فلســفی اســت. م
فاتحــه فرهنــگ را بــر گــزار کردیــم، کــه 
ــث  ــل بح ــی قاب ــاق فرهنگ ــک اتف ــت ی سالهاس
ــا میلیاردهــا بودجــه صــرف شــده در آن شــهر  ب
نیفتــاده و یــک گــزارش فرهنگــی شــفاف و 
ــوم  ــن زادب ــه ای ــه جانب ــوالت هم ــن از تح روش
ندیدیــم و نخواندیــم، از اقتصــاد، اجتمــاع، اطالع، 
ــه  ــت صحن ــه در پش ــاد، و ... هم ــاب، اعتق انتخ
ــان  ــش آفرین ــت و نق ــام  گرف ــک انج ــای تاری ه
ــبتی در  ــات مناس ــا تعارف ــری ب ــی و هن فرهنگ
ــه،  ــت صحن ــه پش ــته ب ــن پیوس ــیه منتخبی حاش
 یکــی پــس از دیگــری بــه خــط پایــان رســیدند. 
ــت  ــی واقعی ــاه شناس ــکده کرمانش ــر پژوهش اگ
ــی  ــس از س ــور پ ــم پ ــم کری ــرا کری ــت، چ داش
ــازه داری روی  ــه مغ ــق ب ــس و تحقی ــال تدری س
مــی آورد، مدعیــان کرســی نشــین در رشــته ای 
ــاند،  ــان رس ــه پای ــود را ب ــر خ ــور عم ــه کریمپ ک
ــد. ــرده ان ــال او نک ــه امث ــد؟ ک ــرده ان ــه ک  چ

 فرصــت و زمــان و جــای ورود بــه تولیــدات 

ــه  ــت ک ــوزه نیس ــن ح ــگاهی در ای ــر دانش اخی
ــم  ــا بدانی ــایم، ت ــرا بگش ــمه آن ــک چش ــی ی حت
ــان  ــوان ده ــا عن ــم، ب ــی کنی ــی م ــا زندگ در کج
ــر  ــر س ــه ب ــه جانب ــت هم ــدون وجاه ــن ب پرک
ــد  ــاه نکوبی ــگ کرمانش ــات و فرهن ــخ و ادبی تاری
ــد، آب  ــنا نگیری ــن آب، آش ــارف ای ــا تع و ... ب
ــی  ــوات فرهنگ ــل ام ــرف غس ــام را ص ــن حم ای
ــدازه  ــه ان ــاه ب ــد، کرمانش ــده کنی ــه مان ــر تخت ب
ــی غســل و کفــن دارد. ــرده فرهنگــی ب ــی م  کاف

کــدام یــک از صــدا، ســیما و رســانه هــای 
ــه ای  ــژه نام ــتی، وی ــی، نشس ــوب، گفتگوی مکت
بــه معرفــی کریمپــور و آثــار وی اختصــاص 
ــد  ــد، و نخریدن ــد، نخواندن ــردم ندیدن ــد و م دادن
و نشــناختند؟ مــا از زمانــی فاتحــه خــود را 
ــه  ــات تفرق ــی موجب ــا پراکندگ ــه ب ــم ک خواندی
فرهنگــی ایــن اســتان را فراهــم آوردنــد و 
ــا  ــیدند، ب ــی کش ــه فرهنگ ــه تجزی ــه را ب جامع
تجربــه ســال ها خدمــات فرهنگــی، ضــرس 
ایــن خطــوط  از  دارم کــه هیچیــک  قاطــع 
و  رســید  نخواهــد  بجایــی  متفــرق  مــوازی 
 جــز پشــیمانی نتیجــه ای نخواهــد داشــت.

ــگ واژگان و  ــتن فرهن ــرای نوش ــم ب ــی قل کس
گمشــده های مــردم شناســی بــر مــی دارد، 
ــه ای  ــگ و اندیش ــتردگی فرهن ــه گس ــی ب دل
بــه ژرفــای دانــش مــردم و فولکلــور دارد. 
ایــن حــوزه استنســاخ و کپــی و برداشــت 
ــر واژه  ــرای ه ــت، ب ــران نیس ــر دیگ ــل عم حاص
ــد و  ــده ش ــرد و زن ــار م ــد ب ــد ص ــوردی بای و م
ــود  ــن دو حــوزه پرداختــه ب ــه ای کریمپــور کــه ب
ــت،  ــن داش ــرای گفت ــخنی ب ــود س ــد خ و در ح
 آنچــه را بــه جــای گذاشــت، از آن خــودش بــود.

آینــده راســتی ادعــای مــا را در ترویــج و 
توزیــع و تکمیــل گام هایــی کــه ایــن بزرگــواران 
ــرد. _  ــد ک ــکار خواه ــتر آش ــد، بیش ــته ان برداش
ــزرگ خواســتارم،  ــد ب ــو روح از خداون برایــش عل
ــود و  ــم ب ــدردان خواه ــادگارش را ق ــگ ی فرهن
ــلیت ــرفرازش تس ــربلند و س ــدگان س ــه بازمان  ب

 می گویم و شریک اندوهشان هستم.
   کردپرس

ــي ــور را از زمان ــم پ ــم کری ــدای آزادی: کری  ص
 مــي شناســم کــه »خــور هــالت« را بــه فرهنــگ 
ــیار  ــاي بس ــا بحثه ــه داد. آن روزه ــوردی هدی ک
ــد.  ــود آم ــه وج ــاب ب ــن کت ــاره ای ــدي درب ج
مهمتریــن اتفاقــي کــه در ایــن کتــاب افتــاده بــود 
جســارت واژه آفرینــي بــود کــه کریمپــور بــه آن 
ــا واژه  ــاب ب ــن کت ــاي ای ــر ج ــود. ه ــت زده ب دس
ــا  ــه ت ــازه مواجــه مــي شــدي ک ــي ت ــا و کلمات ه
قبــل از آن نشــنیده بــودي. دقیقــاً مــی خواســت 
ــد. ــام ده ــا انح ــه و تنه ــتانی را یک  کار فرهنگس
همیــن مســئله زمینــه را بــراي مجــادالت جــدي 
ــان  علمــي آن زمــان فراهــم کــرد. برخــي کــه زب
ــي  ــدي واژه آفرین ــدون توانمن ــي ب ــوردي را زبان ک
مــي دانســتند بــه ایــن جســارت کریمپــور 
ــخصي  ــلیقه ش ــک س ــاً ی ــد و آن را صرف تاختن
ــتند و  ــي دانس ــي و علم ــتوانه تاریخ ــدون پش ب
ــي  ــي زایش ــال تحول ــه دنب ــواره ب ــه هم ــي ک برخ
ــش  ــوص گوی ــوردي بخص ــان ک ــازي زب در واژه س
ــت  ــن حرک ــد ای ــانی آن بودن ــري و کرماش کله
ــر  ــهاي دیگ ــراي زایش ــرآغازي ب ــور را س کریمپ
قلمــداد کردنــد و بعــد از ایــن بــود که تالشــگراني 
دســت بــه خلــق واژه هــا زدنــد و واژه هــا خلــق 
 شــدند کــه در ادب کــوردی مانــدگار شــده اســت.

ــورد«  ــی، »ک ــی و فرهنگ ــای واقع ــه معن ــم ب کری
بــود. یعنــي تمــام زندگــي ادبــي و فرهنگیــش را به 
جویندگــي در حــال و احوالــي گذرانــد کــه بــراي 
قالــب جامعــه ناشــناخته و یا کمتر شــناخته شــده 
بودنــد. ماننــد کتــاب» تقویــم ایلیاتــي« کــه در آن 
یــاد گرفتیــم» خمســه مســترقه« پنــج روز نحــس 
عشــایر و ایالتــي اســت کــه شــانه بــه شــانه مــا 
زندگــي مــي کردنــد و مــا از آن بــي خبــر بودیــم 
و تــازه فهمیدیــم کــه پنجــه اي کــه زن عشــایر در 
ایــن پنــج روز نحــس بــر روي خمیــرش مي زنــد و 
یــا پنجــه اي کــه بــر پیشــاني و یــا بــر روي پشــم 
ــا  ــفه اي دارد و صده ــه فلس ــد چ ــي زنن ــا م دام ه

ــتیم. ــا نمي دانس ــه م ــر ک ــگ دیگ ــرده فرهن  خ
ــاي  ــي ه ــي الالی ــاي بازخوان ــبهایي پ ــه ش و چ
مادرانمــان ننشســت تــا نقــش »الالیــي در 
ــا  ــري ب ــه عم ــري« را ک ــوردي کله ــات ک ادبی
آن بــه خــواب آرام رفتــه بودیــم را برایمــان 
بازگــو کنــد. شــاید در ایــن روزهایــي کــه 
خبــري از الالیــي هــاي مادرانمــان نیســت 
ــد. ــوه کن ــه جل ــتر از همیش ــن کار بیش  ارزش ای
کریــم در فرهنــگ فرامــوش شــده در زیــر 
و ماشــین  زد  تاریخــی قــدم  نســیان هــای 
ــان  ــه یادم ــا ب ــرد ن ــا ب ــر ه ــه دورت ــش را ب زمان
ــگ  ــالق و فرهن ــش و اخ ــي از من ــاورد بخش بی
مــا کوردهــا در پــاي شــخصیتهاي افســانه هایــي 
ــت، ــکل گرف ــانه کل وا« ش ــون»گالره« و »افس  چ

او»دســتور زبــان تطبیقــی گویشــهای زبــان 
کــردی« را نوشــت تــا بــه مــا بگویــد کــه 
ــوردي دارد  ــان ک ــراي زب ــراوان ب ــه اي ف دغدغ
و شــخصیت آموزگارانــه اش را در ایــن کتــاب 
ــل  ــراي تکمی ــم ب ــد ه ــان داد و بع ــه نش ــه هم ب
آموزشش»دســتور زبــان کــردی کرمانشــاهی) 
ارمغــان گذاشــت. برایمــان بــه  را   کلهــری( 
ــي  ــد عقاب ــي مانن ــه بزرگ ــن هم ــا ای ــور ب کریمپ
ــار  ــمان غب ــت در آس ــي دور دس ــر کوه ــا ب تنه
ــه  ــت ک ــه برخاس ــان غریبان ــگ چن ــه فرهن گرفت
ــه  ــاره ب ــا را دوب ــت م ــي توانس ــش م ــا مرگ تنه
ــگ  ــي فرهن ــرا اهال ــد چ ــدازد و بگوی ــاد او بن ی
ــي  ــه حت ــد ک ــده ان ــب مان ــه غری ــر اینگون و هن
ــت  ــي خاصی ــاي ب ــه ه ــي از برنام ــان حجم در می
ــچ  ــراي هی ــي ب ــان جای ــیماي کرماش ــدا و س ص
ــن  ــوچ ای ــر  ک ــي خب ــت و حت ــدي نیس هنرمن
ــار آن  ــان اخب ــي در می ــالش جای ــر ت ــنده پ نویس
ــم و چــه  ــه کردی ــه! بدرق ــم را کریمان نیافــت. کری
ــن  ــر از گفت ــه پ ــي ک ــا کس ــت وداع ب ــخت اس س
 بــود و کتاب هایــي کــه دیگــر چــاپ نمــي شــوند.

بدرود رفیق.

ــه  ــنیدم ک ــش را روزگاری ش ــدای آزادی: نام ص
ــر  ــر س ــروز ب ــون ام ــوردی چ ــگ و ادب ک فرهن
زبانهــا نبــود. نامــش را روزگاری شــنیدم کــه هنوز 
 طلســم شــب شــعرهای کــوردی نشکســته بــود.

ــگ و ادب  ــا فرهن ــه ب ــی ک ــور! نام ــم کریم پ کری
ــتاد  ــه هش ــل ده ــود. اوای ــورده ب ــره خ ــورد گ ک
خورشــیدی کــه اولیــن برنامــه هــای دیــار خــوش 
نیشــان در رادیــو را نویســندگی و گویندگــی 
ــردم  ــوت ک ــکاری  دع ــه هم ــردم، او را ب ــی ک م
الوه  »الوه  معرفــی  بــه  را  برنامــه  چنــد  او  و 
هــای کــوردی«  پرداخــت. امــا زیــاد اهــل 
ــود. ــتن ب ــق نوش ــتر عاش ــود، بیش ــانه نب  رس

فرهنــگ »خو ه ر هــه الت« را خــودش برایــم آورده 
بــود و صغحــه ی اولــش را بــا خــط خودش نوشــت 
و بــه مــن هدیــه کــرد. کــم حــرف بــود، براســتی 
ــان و فرهنــگ کــوردی را داشــت و  دغدغــه ی زب
ســالها روی دســتور زبانــش کار کــرد. افســانه هــا 
ــت و ..... ــوردی را نوش ــم ک ــای تقوی ــت ه  و حکای

اســتاد کریــم کریم پــور بــا پشــتکار و در ســکوت، 
ــگ  ــای فرهن ــته ه ــت داش ــرای ثب ــم را ب قل
ــن  ــا آخری ــت و ت ــادری اش را برداش ــرزمین م س
لحظــه هــای عمــرش آن را بــر زمیــن نگذاشــت. 
 او مــردی شــریف و دوســتی صــادق بــود، 
یکبــار بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت در یکــی از 
آثــارش یــک شــعر از مــن را در شــمار شــعرهای 
ــود و گفــت در  ــه آورده اســت و ناراحــت ب عامیان
یکــی از روزنامــه هــا مــی نویســم کــه ایــن شــعر 
از تــو بــوده اســت و بعــد هــر دو خندیدیــم کــه 
ــد. ــی آی ــش م ــاد پی ــائل زی ــت مس ــن دس  از ای

در روزگاری کــه"  نــان "حــرف اول زیســتن 
مــردم  کــه  روزگاری  اســت.در  شــده 
درگیــر قیمــت دالر و مســکن انــد،  امثــال 
کریمپورهــا کم پیــدا مــی شــوند کــه عمــر 
بگذارنــد. فرهنــگ  ســر  بــر  را   خویــش 

ــی  ــتگی معلم ــوق بازنشس ــا حق ــه ب او صبوران
ســاخته بــود و وقتــش را بــرای نوشــتن گذاشــته 
بــود. نوشــتن یــک فرهنــگ لغــت ،کار ســاده ای 
نیســت، بــه ویــژه اگــر اولیــن باشــد و او ســالها 
ــه الت"  ــوه ر ه ــدی" خ ــه جل ــگ س ــرای فرهن ب

وقــت گذاشــت.فرهنگی  کــه میراث مانــدگار 
ــت. ــوزانه اوس ــای دلس ــالش ه ــر ت ــندی ب  و س
ــالش  ــوردی اش ت ــان ک ــتور زب ــرای دس ــدر ب چق
کــرده بــود،  معــادل ســازی اصطالحــات دســتوری 
ــا  ــه م ــالها ک ــط. آن س ــای مرتب و آوردن مثاله
ــن  ــم ، او ای ــده بودی ــعر ش ــای ش ــازه وارد دنی ت
ــدا  ــم پی ــا ک ــرده بود.کریم پوره ــاب را چاپ ک کت

ــد.  ــا نایاب ان ــم پوره ــوند، کری ــی ش م
را احوالشــان  کســی  باشــند  هــم   اگــر 
همیشــه فرهنــگ  کــه  گیــرد  نمــی    

 مظلوم است.
ــن  ــم: ای ــی گوی ــغ م ــا دری ــا ب ــت ام ــخت اس س
ــش  ــگ دل ــرای فرهن ــی ب ــر کس ــالها دیگ س
ــان و صبــور  نمــی ســوزد. اســتاد کریمپــور، مهرب
ــت  ــه زیس ــرد، عزتمندان ــی ک ــا زندگ ــان م در می
ــی  ــید در حال ــر کش ــا پ ــان م ــان از می و  ناگه
ــود. ــتن ب ــور نوش ــان ش ــش همچن ــه در قلم  ک

ــد و  ــا مان ــد بج ــای بلن ــان ه ــه آپارتم از او ن
نــه ماشــین هــای مــدل بــاال کــه حقــوق 
ــا  ــت. ام ــه اس ــک بیگان ــال و مل ــا م ــی ب معلم
ــت  ــده اس ــی مان ــز  کتابهای ــور عزی ــم پ از کری
کــه فرهنــگ و هویــت دیرســال کرماشــان 
 تــا بــه ابــد بــه آنهــا تکیــه مــی زنــد.

ــه  ــه"  ب ــگ،  "کلم ــای فرهن ــی ادع ــتاد ب از اس
ــی  ــه راز مانای ــه" ک ــت، " کلم ــده اس ــادگار مان ی
ــدگان  ــن آین ــدی را در ذه ــتن اب ــت و او زیس اس

ــد. ــتن  برگزی ــا نوش ب

یادداشتی به بهانه ی کوچ آخریِن »کریم کریم پور« پژوهشگر کورد کلهر

نامی که در فرهنگ کلهری ماندگار شد

علی الفتی 
در کوچ ابدی زنده یاد »کریم کریم پور« نوشت:

برای آن پژوهشگر و فرهنگی نجیب
 رضا موزونی

کریم به معنای واقعی اهل فرهنگ بود 
 رضا جمشيدي

پیام تسلیت  حسین خوش اقبال 
معاون استاندار کرماشان

 در پی درگذشت ادیب و فعال 
فرهنگی کورد

کرم رضا کرمی

اسماعیل شمس

چهــره  کریم پــور  کریــم 
فرهنــگ  آشــنای  نــام 
ــان  ــار کرماش ــردی در دی ک
ــت. ــا رف ــان م ــم از می  ه
ــم  ــای مه ــنده کتابه نویس
ــگ  ــاه، فرهن ــی کرمانش ــم ایلیات ــی تقوی و خواندن
خوەرهــالت، الالیــی در ادبیــات کردی کلهــری، گالره 
ــهای  ــی گویش ــان تطبیق ــتور زب ــانه کلەوا،دس و افس
ــاهی)  ــردی کرمانش ــان ک ــتور زب ــردی و دس ــان ک زب
ــت. ــا رف ــان م ــکوت از می ــری(، آرام و در س  کله
ــخت  ــی س ــگان، جملگ ــزرگان و فرهیخت ــرگ ب م
ــه  ــی ک ــی ریای ــقان ب ــرگ عاش ــا داغ م ــت، ام اس
ــری  ــوژی و ب ــت و ایدئول ــوی سیاس ــه دور از هیاه ب
ــج  ــدرت، در کن ــروت و ق ــهرت و ث ــودای ش از س
ــگ  ــان و فرهن ــه زب ــت ب ــغول خدم ــوت، مش خل
ــت.  ــر اس ــاک ت ــی اندوهن ــود هستند،بس ــت خ مل
ــم  ــرده ای ــادت ک ــجویان ع ــگاهیان و دانش ــا دانش م
کــه در کتابخانــه یــا کامپیوتــر خــود کتــاب و مقالــه 
ــی  ــم و پژوهش ــاع دهی ــا ارج ــه آنه ــم و ب بخوانی
منتشــر کنیــم یــا در فضــای حقیقــی و مجــازی لــه 
یــا علیــه هــم بنویســیم و از ایــن غافلیــم کــه منبــع 
و خــوراک خــام پژوهــش مــا را مــردان بــی ادعــا و 
 گمنامــی چــون کریــم کریــم پــور فراهــم کردەانــد.

زهــی افســوس کــه او خیلــی زود از میــان مــا رفــت. 
ــه  ــا را ب ــه م ــت ک ــان نیس ــر در می ــور دیگ ــم پ کری
اعمــاق فرهنــگ کــردی کلهــری و فرهنــگ گرمســیر 
کــرد ببــرد و بــه مــا از افســانه  پیرزنــی بگویــد کــه 
عزرائیــل بــه قصــد قبــض جانــش در فصــل زمســتان 
ــه در  ــد ک ــرزن از او می خواه ــی رود. پی ــراغ او م س
ــم  ــد و او ه ــدان او را نکش ــتان و یخبن ــل زمس فص
او  بــه  پیــرزن  برمی گــردد.  بهــار  و  می پذیــرد 
ــر از  ــک پ ــت و َمش ــار اس ــل به ــه فص ــد ک می گوی
ــد  ــد او را نکش ــل می خواه ــت و از عزرائی ــره اس ک
ــه  ــه بهان ــم ب ــتان ه ــرد. در تابس ــم می پذی و او ه
ــد  ــت می خواه ــل مهل ــا از عزرائی ــیدن میوه ه رس
و هنگامــی کــه عزرائیــل در پاییــز برمی گــردد 
ــواب  ــت و خ ــز اس ــدم پایی ــد فرزن ــه او می گوی ب
ــول  ــه او را قب ــل بهان ــا عزرائی ــیرین و عزیز،ام ش
ــرد. ــز می گی ــل پایی ــش را در فص ــد و جان  نمی کن
ــز و  ــبان«  در پایی ــرط ش ــا از »ش ــت ت ــر نیس او دیگ
ــدای  ــیر در ابت ــردان گرمس ــردی« ک ــار ک ــاز »به آغ
بهمــن بگویــد. بــه مــا بگویــد کــه در شــب اول بهــار 
ــوص  ــو مخص ــر، پل ــای کله ــام خانواده ه ــردی، تم ک
ــوردن  ــا خ ــد و ب ــی کردن ــت م ــار« را درس »اول به
ــان و  ــد. جوان ــن می گرفتن ــار را جش ــدن به آن، آم
چوپــان هــای ایــل نیــز بــه صــورت گروهــی جمــع 
مــی شــدند و بــا کــف زدن و کوبیــدن ظــروف بــه در 
ــا  ــد و ب ــردم می رفتن ــای م ــیاه چادره ــازل و س من
ــی  ــه، خوراک ــلی ملی« از صاحبخان ــدن آواز »ش خوان

و شــیرینی می خواســتنند. کریــم پــور نیســت 
ــن  ــی از آرد و روغ ــه نان ــد ک ــه« بگوی ــا از »دلینگ ت
ــه  ــد ک ــاور بودن ــن ب ــر ای ــردم ب ــود و م ــکر ب و ش
ــمزه  ــر خوش ــد و اگ ــی آن را می چش ــی نامرئ پیرزن
باشــد بــرای اهــل خانــه، دعــا می کنــد و در صــورت 
بــد مــزه بــودن، بــاال پوشــش را بــه در خانــه می زنــد 
کــه نشــانه بدیمنــی و رفتــن خیــر و برکــت اســت.
ــا از جــن و پــری )طایفــه عمــه برجــم(  او نیســت ت
ــن  ــرای ای ــد و ب ــیر می آین ــه از گرمس ــد ک بگوی
ــد.  ــاری می خورن ــم به ــود از حلی ــان نش ــه سردش ک
ــی  ــا م ــه م ــاره ب ــا دوب ــود ت ــور ب ــم پ ــکی کری کاش
گفــت کــه 18روز اول بهــار کــردی را »ســه شــش«، 
ــاد،  ــه ب ــه 6 روز بی وقف ــد ک ــی نامن ــی 18روز م یعن
ــر  ــتی اگ ــت. راس ــی اس ــاران و 6 روز آفتاب 6 روز ب
ــگاهیان  ــا دانش ــر از م ــد نف ــود چن ــور نب ــم پ کری
ــیر  ــرد گرمس ــور ک ــه در فولکل ــتیم ک ــی دانس م
،روز اول بهــار کــردی را روز »بــز گــوش تیــز  
ــص  ــگام رق ــه در هن ــزی ک ــد؛ ب ــل« می نامیدن همی
ــارج  ــه اش خ ــا طویل ــار ی ــردم از غ ــی  م و آوازخوان
ــز  ــان طن ــا زب ــتان را ب ــرمای زمس ــد و س ــی ش م
ــه  ــت ب ــگام بازگش ــا هن ــت، ام ــخره می گرف ــه س ب
ــا  ــک از م ــدام ی ــرد .ک ــرما می م ــر س ــر اث ــه ب طویل
ــم  ــه رس ــایر زنگن ــان عش ــه در می ــتیم ک ــی دانس م
ــچ  ــردی، هی ــار ک ــن روز به ــه در دوازدهمی ــود ک ب
ــته های  ــرا در گذش ــرود، زی ــرون ن ــاده بی ــس پی ک
ــرف  ــر ب ــی در زی ــیخ عل ــام ش ــه ن ــردی ب دور، ف
ــه  ــن روز ب ــت و ای ــرده اس ــه م ــوران آن منطق و ب
ــه  ــتیم ک ــی دانس ــا م ــت؛ ی ــهور اس ــام او مش ن
ســیزدهمین روز بهــار کــردی بــه نــام خــری کــه در 
ــار  ــاری گرفت ــای به ــان آب سیل آس ــه و می رودخان
ــنده  ــام ریس ــه ن ــار ب ــن روز به ــده و چهاردهمی ش
دوکــی اســت کــه در جنــگل بلــوط گرفتــار تگــرگ 
ــه  ــم ب ــردی ه ــار ک ــتمین روز به ــت . بیس شده اس
نــام »پســر صّیــاد« اســت کــه نمــاد نفــس کشــیدن 
 زمیــن و خالصــی از ســرمای زمســتان اســت. 
ــن(  ــا 5 فروردی ــار« ) 1 ت ــه و ت ــور از »پنج ــم پ کری
ــان  ــا هم ــاه( ی ــن م ــا 8 ای ــا) 4 ت ــی جاه و در برخ
ــان  ــه یادم ــت و ب ــا گف ــه م ــترقه« ب ــه مس »خمس
آورد کــه ایــالت کرمانشــاه، ایــن پنــج روز را تاریــک 
ــت  ــبب پش ــه س ــتند و ب ــوس می دانس ــار و منح و ت
سرگذاشــتن آن جشــن می گرفتنــد. آنــان روی 
پیشــانی گاوهــا و االغهــا و پشــت گوســفندان پنجــه 
ــه  ــود را ب ــت خ ــج انگش ــم پن ــی ه ــد. برخ می زدن
ــی  ــه اهال ــد ک ــا می زدن ــه در خانه ه ــر زده و ب خمی
ــند. ــان باش ــن 5 روز در ام ــی ای ــد یمن ــه از ب  خان
ــار  ــاد به ــز نم ــر چی ــتر از ه ــور بیش ــم پ آری، کری
ــاد و  ــالم آب ــردی در اس ــگ ک ــار فرهن ــت و به طبیع
کرماشــان و دیــار گرمســیر بــود و ای دریغــا در بهاری 
کــه بســیار دوســتش داشــت، »عزرائیــل صیــاد« او 
را از مــا گرفــت. روحــش شــاد و یــادش گرامــی بــاد.

سعید عبادتیان

 ناگهان بانگ برآمد 
که خواجه برفت..

قلبــم گرفــت از مــرگ ناگهانــی گمنامــی از 
ــا  ــه ت ــردی ک ــان م ــم مهرب ــه قل ــام آوران عرص ن
ــه  ــت ب ــوان داش ــا ت ــود و ت ــم ب ــادم قل ــود خ ب
ــتاد  ــید. اس ــی اندیش ــگ نم ــز فرهن ــزی ج چی
ــوردی  ــگ ک ــب فرهن ــور صاح ــم پ ــم کری کری
فارســی  »خــور هــالت« و نویســنده اولیــن 
ــردی  ــم ک ــری، تقوی ــردی کله ــان ک ــتور زب دس
بســیار، چشــمانش  تحقیقاتــی  و  مقــاالت   و 
هــای  نامــردی  و  هــا  نامــرادی  روی  بــر  را 
ــن  ــس از ای ــا پ ــت ت ــتان بس ــا و دنیاپرس دنی
ــد. ــته باش ــچ نداش ــه هی ــد و دغدغ  آرام بخواب
ــی و  ــود درد آوارگ ــه خ ــور ک ــتاد #کریمکریمپ اس
ــه  ــده نگ ــرای زن ــود، ب ــیده ب ــگ را چش ــج جن رن
داشــتن فرهنــگ کــوردی کلهــری از دهه شــصت 
ــه زحمــت انداخــت و آثــاری درخــور و  خــود را ب
ــادگار گذاشــت . آخریــن  ــه ی شایســته از خــوذ ب
بــار بحــث مــن بــا او در رابطــه بــا تاریــخ دینــور 
ــاره پژوهش هایــش در ایــن عرصــه  ــود کــه در ب ب
بــا حــرارت خاصــی ســخن مــی گفــت. متاســفانه 
در ســه ســال اخیــر نتوانســتم اورا ببینــم و 
امــروز خبــر هجــرت و پــروازش بــه ســرای ابــدی 
را شــنیدم. دریــغ کــه در ایــن دنیــا آنگونــه کــه 
ــن  ــدت اندوهگی ــد. بش ــته نش ــدر دانس ــد ق بای
ــه  ــرزاد و ب ــش بیام ــه خدای ــتم ک ــش هس رفتن
ــران و  ــرادران و خواه ــژه ب ــه وی ــش ب بازماندگان
 همســر و فرزندانــش تســلیت عــرض مــی نمایــم.

مجید حسینی

برای کریم کریم پور، مرد بی ادعا و پرتالش فرهنگ کردی کلهری



سال سوم 
شماره 110   

 سه شنبه        
24 فروردین ماه 1400

آدرس : 
کرمانشاه، ابتدای 

خیابان مدرس،
نبش کوچه دکتر 

فخرایی پاساژ برلیان 
طبقه 2 واحد 7 

تلفن : 09189318514

هفته انهم اجتماعی   ـ فرهنگی 
زیر نظر شورای نویسندگان  

لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه همدان 

شمارگان : 5000  

   صاحب امتیاز و مدیر مسئول : فاطمه آتش پیکر 

گستره توزیع : استان کرمانشاه 

با قلبی ماالمال از درد و اندوه و با نهایت تاسف و تاثر رحلت جانسوز و ناباورانه بزرگمردی 

از تبار خوبان و صاحب سخنی از کاروان فضیلت

 زنده نام استاد حاج علی مراد سپهر 
 در باورمان نمی گنجد.از درگاه خداوند سبحان برای روح آن عزیز سفرکرده علو درجات و 

 برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

 حاج آقامیرزا نوری
مدیریت شرکتهای آج راه غرب و هلیالن صدف

 گرهچ از  ره  ماتمی  خیزد  غمی
 فرق  دارد  ماتمی  با  ماتمی

 الجرم  رد  مرگ  مردانی  زبرگ
گفت  باید  ای  ردیغا  عالمی

 خاندان محترم سپهر،اکبری،ملکی،الماسی و مبارکی
مصیبت جانکاه درگذشت مرد نکونام

  زنده یاد استاد حاج علی مراد سپهر را تسلیت عرض نموده،
  ما را در غم خود شریک بدانید.

مدیرمسئول و کارکنان هفته نامه عصر باختر
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