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سرمقاله

جلیل آهنگرنژاد

جایگاه فرهنگ به هیچ عنوان 
سیاسی نیست

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی:

این یک رسم معمول و بسیار تلخ است که 

ـران همواره در ما ههای ابتدایــــــی  مدیــــ

خدمت خود از فعل «م یشود» بســــــــیار 

اســـــــتفاده م یکنند. فعلی که م یتواند 

موتور بقای میزشـــــان تا ماههایی بعد از 

چنین اظهارنظرهایی باشـــد. آنها جمعی 

را خشنود م یکنند و همین خشنودی می 

تواند به جمع محدود هواخواهانشـــــــان 

قدری اضــــــافه کند و دلخوشـــــــی های 

احساسی زودگذر، جای واقعیت های تلخ 

را بگیرد...

نگاهی به اتفاقی تلخ در سد زاگرس

گه پتازه

ورزش اول دیار پهلوانان تشن هي پوست اندازي است
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی قول داد:

دکرت نادر نوروزی:

مهندس مرزبان نظری از دستاوردهای مهم سفر رییس جمهور گفت:

برای کسب قهرمانی باید از سنین پایه شروع کرد

اختصاص  ٩ هزار و ٩۵٠ میلیارد ریال برای احداث، 
توسعه و تجهیز مدارس استان 

غرق سه جوان گیال نغربی

چه کسی پاسخگو است؟

امیري مقدم:

خش کشدن 
سرا بهای کرماشان
 نگران کننده است

محسن پروانهجوان کرماشانی

به عنوان منتخب ایران در اجالس 

جهانی روسیه حضور یافت

مازیار ن هز هرب هیگی

اشتباهًا پولی 

بهحساب کسی

واریز کردیم. 

تکلیف چیست؟  

حمایت از جشنواره تنبور

کرماشان ستار هکُشترین استان در ورزش کشتی است

دکتر شا همحمدي مدیر آزمایشگاه بوعلی:

سبک زندگی مردم کرماشان 

بر سالم تشان اثر سوء دارد

وقتی ک کسی برای سیر شدن 

خانوادەاش  ب جایی نمی رسد، 

دیگر سالمت برایش اولویت ندارد

رقابت برای بهبود کیفیت

 آزمایشگاهها در سطح استان  

در حال افزایش است

ـیب  ـان حمایت از ورزش و ورزشـکاران در جهت کاهش آس شـهردار کرماش

هاي اجتماعی و کشــــف استعدادها و نخبگان ورزش را مهم برشمرد و گفت: 

ـیل هایی در رشت ههاي مختلف ورزشی دارد و  تالش م یکنیم با  ـاه، پتانس کرمانش

ـاخ تهاي  تکیه بر توانمند يهاي همکارانمان در شــهرداري و با توســعه زیرســ

موجود، به رشد این استعدادها کمک کنیم.

مریم مرادی

به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل 

نوسازي مدارس استان کرمانشـــاه؛ 

مهندس نظري مدیرکل نوســـــازي 

مدارس اسـتان عنوان کرد: در ســفر 

رئیس جمهور به کرمانشـــاه 9 هزار و 

950 میلیارد ریال اعتبار براي احداث، 

توســـعه و تجهیز مدارس اســـتان 

اختصاص یافت.

مهندس نظري اظهار داشت: هم اکنون 

تعداد 97 پروژه آموزشـی، پرورشـی و 

ورزشـی با 429 کالس درس و زیربناي 

55 هزار و 477 متـر مـربع زیـربنا در 

دست اجرا است. 

مدیرکل نوســازي، توســعه و تجهیز 

مدارس استان کرمانشــــاه به زلزله 

مهیب سال 1396 کرمانشاه اشاره کرد 

و گفت: بر اثر این زلزله 78 مدرسـه در 

این استان تخریب شد که از سال 1396 

تاکنون این اداره کل 330 پـــــروژه 

آموزشـی، ورزشــی و فرهنگی با یک 

هزار و 408 کالس درس و زیربناي 146 

هزار و 667 مترمربع احداث، تخریب و 

بازسازي، تکمیل و مقاوم سازي کرده و 

به بهره برداري رسانده است.

وي خاطرنشـان کرد: سال تحصــیلی 

جدید در مهر ماه، 38 مدرســه با 142 

کالس درس با زیربناي حدود 14 هـزار 

متر مـربع و هـزینه 

کــرد بالغ بــر 740 

میلیارد ریال به بهره 

برداري م یرسـد که 

192 میلیارد ریال آن 

خیـــــري و 549 

میلیارد ریال نیـــز 

دولتی است.

مهندس نظـــري با 

بیان اینکه اعتبارات 

استانی از سال 1396 

بـه بعــد کاهش 40 

درصــدي داشــته 

اســــــت، افزود: 

اعتبارات ملـــــی 

سـاخت، نوسـازي، 

توســـعه و تجهیز مدارس اســـتان 

کرمانشــاه 12 برابر افزایش پیدا کرده 

است.

وي اعتبارات ملی این حوزه را در سـال 

گذشـته سـه هزار و 960 میلیارد ریال 

اعالم کرد و ادامه داد: اعتبارات استانی 

ما طی سال گذشـته 380 میلیارد ریال 

بود که تـنها 140 مــیلــیارد ریال آن 

تخصیص پیدا کرد.

مدیرکل نوســازي، توســعه و تجهیز 

مدارس استان کرمانشــــــاه گفت: 

میانگین سرانه فضـاي آموزشی در این 

اســتان تا پیش از وقوع زلزله 5.7 متر 

مربع بود که پس از بازســاز ي مدارس 

مناطق زلزله زده این سرانه به 6.41 متر 

مربع رسیده است.

مهندس نظري با بیان اینکه کرمانشـاه 

به لحاظ وضعیت فضـــاهاي آموزشی 

استان در مقایســـه با جمعیت دانش 

آموزي در رتـبه یازدهم 

کشــــوري قرار دارد، 

تصریح کرد: شهرستان 

قصـــرشیرین با 9 متر 

مربع و شــهرســـتان 

جوانـرود نیـز کمتـرین 

سرانه فضــاي آموزشی 

استان را دارند.

به گفــــته وي، تعداد 

مدارس مــوجــود در 

استان کرمانشـــاه سه 

هزار و 464 مدرسه با 13 

هـزار و 751 کالس درس 

اســـت که از این تعداد 

379 کـــالس درس آن 

نیازمند تخـــــریب و 

بازسـازي و یک هزار و 961 کالس درس 

نیز نیازمند مقاوم سازي است.

مهندس نظري ادامه داد: طبق بـرنامه 

ریزي صورت گرفته، امسال 74 مدرسه 

داراي بیش از 10 دانش آموز صـــاحب 

سـاختمان خواهند شــد تا پس از آن 

براي مدارس کانکســی که کمتر از 10 

دانش آموز دارند، اقداماتمان را شروع 

کنیم.

مدیرکل نوسازي مدارس کرمانشـاه در 

بخش دیگر ســخنانش به فعالی تهاي 

مدرسه سازي بنیاد برکت در استان هم 

اشــاره کرد و گفت: از ســـال 1398 

فعالی تهاي مدرس هسازي این بنیاد در 

استان شـروع شـده که این فعالیت ها 

تاکنون منجر به ساخت 126 مدرسـه با 

500 کالس درس شــــده و حدود 57 

میلیارد تومان اعتبار براي آنها صـرف 

شده است.

به گفته این مســـئول، بنیاد برکت در 

حال حاضر ساخت یازده مدرسـه دیگر 

را هم در کرمانشـاه در حال اجرا دارد و 

تفاهم نامه سـاخت 39  مدرسـه دیگر 

هم با این بنیاد منعقد شده است.

وي در ادامه به آخـــرین فعالیت هاي 

صورت گرفته براي اسـتانداردسـازي 

سیستم گرمایشـی مدارس کرمانشـاه 

هم اشـــاره کرد و گفت: تمام مدارس 

کرمانشاه حتی مدارس کانکسی مجهز 

به سیســتم گرمایشـــی استاندارد 

هستند.

مدیرکل نوسازي مدارس کرمانشـــاه 

تصـریح کرد: همچنین از سال گذشته، 

54 میلیارد تومان تجهیزات آموزشی و 

هنرستانی براي فضـــاهاي آموزشی 

استان تهیه شده که بزودي تحویل می 

شو د

م هت ه ڵتی هڵ
زوورا نل هکرماشان

سنوورەیلگ 

ئڕای 

قومچو 

نگرتن

صفحه آخر

مهندس نظری  :در سال تحصیلی جدید در مهر ماه، 

۳۸ مدرسـه با ۱۴۲ کالس درس با زیربنای حدود ۱۴ 

هزار مرت مربع و هزینه کرد بالغ بر ۷۴۰ میلیارد ریال 

به بهره برداری م یرســـــــد که ۱۹۲ میلیارد ریال آن 

خیری و ۵۴۹ میلیارد ریال نیز دولتی است

«انشاءاله م یشود،»

مشکلی را حل نم یکند

حال تئاتر 

در کرماشان 

خوب نیست

یک کارگردان تئاتر:



سرمقاله

در خبرها به نقل از اسـتاندارمحترم کرماشـان آمده 

است که «استان به یک کارگا ه بزرگ اشتغا لزایی و 

عمرانی تبدیل م یشــود». این یک خبر شـــیرین و 

شادی بخش است و می تواند برای کســـــــــانی که 

خوشبین اند، امیدآفرین باشـد. اما به چند نکت هی 

مهم هم باید توجه داشت:

این یک رسم معمول و بســیار تلخ است که مدیران 

همواره در ما ههای ابتدایـــــــی خدمت خود از فعل 

«م یشود» بســـــــــیار استفاده م یکنند. فعلی که 

م یتواند موتور بقای میزشـــــان تا ماههایی بعد از 

چنین اظهارنظرهایی باشد. آنها جمعی را خشـنود 

م یکنند و همین خشـــــــــنودی می تواند به جمع 

محدود هواخواهانشــــــــــــــان قدری اضافه کند و 

دلخوشی های احســـــاسی زودگذر، جای واقعیت 

های تلخ را بگیرد. 

اما درست پس از گذشت مدتی کوتاه که از فضـــای 

کاری شان اطالعات بیشـــــتری به دست م یآورند، 

متوجه می شوند که چنین حرفهایی بیشــتر شیبه 

«آرزو» اســــت تا واقعیت. و ســـــپس کم کم ادبیات 

گفتار یشـان در سـخنرانی ها و اظهار نظرها عوش 

می شـــــــود و کم کم بهانه تراشـــــــی های عجیب 

جایگزین چنین جمالتی می شود که اگر فالن نبود 

و اگر بیســـــــــار م یآمد، وعده هایمان تحقق پیدا 

ـردم از آن  ـرد و چنین و چنان! که همه مــــ مــــ یکـــ

آگاهند. 

کیســت مخالف باشد که این استان تاریخی به یک 

کارگا ه بزرگ اشـــــــــــــتغا لزایی و عمرانی تبدیل 

م یشود!. اما براستی این جمله با همه سـادگی اش 

ـرنامه ریــــزی و مدیــــریت  چند دهه کار، تالش ، بــ

دانشـــــورانه می خواهد تا چنین درختی ریشـــــه 

بدواند و به ثمر بنشیند. 

آقای استاندار با کدام پشـتوان هی علمی، انســانی، 

مالی، برنامه ریزی و... به چنین ایده ای رسید هاید 

که خبرش را هم خبررسانانتان منتشـــر کرده اند؟ 

ـرای چنین جمله ای روزها و هفته  آیا مـی دانید که ب

ها و شــاید ماهها کار در اتا قهای فکر نیاز اســـت؟ 

کاری که همه زیر و بم رســـــــــیدن به چنین کارگاه 

بزرگی را مدتها واکاوی کرده باشد؟

درســـت اســـت که به قول خودتان رســـانه ها باید 

امیدآفـــرینــــی کنند. اما امیدی که بــــر پایه های 

خیالی بسته شده باشد، نه تنها مایه ی خوشبینی 

ـردم  عام جامعه را فراهم نخواهد کرد، بلکه زمانی م

متوجه ناکارآمدی ها در چنین اخبار فیکی شــوند، 

دایره ی دلزدگی ها گســـترده تر و زخم ها عمی قتر 

می شود.

مصــلحت این است که ابتدا صاحبنظران این حوزه 

به یاری طلبیده شـوند. اید ههای نو به بدن هی بیمار 

و الغر اقتصـاد ران تپرور استان تزریق شود. دست 

رانتی ها از داشت ههای محدود اسـتان بریده شـود. 

کارگاهها به کار بیفتند. گام های مهم اقتصـــــادی 

برداشته شود و حد اقل معدودی از جوانان ناامید و 

البته مستعد استان به کار مشغول شوند. 

اگر چنین اتفاقاتـی رقم بخورد، خبـر با با لهای باد 

به گوش مردم م یرســــــــد و جوانه های امید به بار 

م ینشــــــــینند. نه اینکه حرفهایی در عالم خوش 

خیالی و احساساتی بر زبان بیایند و جمعی را برای 

روزهایی خوشـحال کنند و ســپس موج ناامید یها 

گســــــترش بیابد؛ وقتی ببینند که همه این قول و 

قرارها، سخنانی احساساتی بوده است. 

کرماشـــــان نیازمند «ارتباط ســـــازی» قوی با مرکز 

اسـت. این حوزه را باید بیش از هر چیز تقویت کرد. 

ب یراه نیسـت اگر گفته شود که این استان انگار در 

تحریم دولت اســت! با یک ســاز و کار قوی و بروز از 

کرماشان تا تهران یک شاهراه بســـازید تا از چنین 

مســــیری این استان محروم بیشـــــتر دیده شود. 

اسـتانی که ســالهای مدید اســت از نعمت نماینده 

خوب، فعال و توانا محروم اســــــــت، باید به تهران 

وصـــل شــــود. دوباره تکرار م یکنم: باید از تحریم 

دولت خارج شویم و این مسـیر، میسـر نیسـت مگر 

شاهراهی مدرن بین تهران و کرماشان ایجاد شود. 

غروب جمع ه و یک خرب تلخ: ســـــ ه جوان گیالن 

غربی در سد زاگرس غرق شدند. فضــای مجازی 

مهلت مکث به خربرسـان های رســمی نداد تا با 

تأمل بیشرتی اخبار را منترش �ایند. تصاویر آن 

ـرخـی هم مــی  ـرای ب قدر تلخ و جانکاه بودند که ب

توانســــت وحشـــــت آفرین باشد. سه جوان در 

حوالی سی تا سـی و سـه سـالگی به پایان زندگی 

رسیده بودند و مردمی که با حیرت و وحشــــــت 

�اشاچیان صحنه های تلخ مرگ بودند.

این جمالت گوشــــه ای از اتفاق تلخ گیالن غرب 

بود. شـهری که انگار ســالها و دهه های مت�دی 

است باید با اخبار دردناک روبرو باشـد. از جنگ 

و حوادث بســیار تکان دهنده اش بگیرید تا این 

ســالهای نزدیک که هر ســال و ماه اخبار ســـیاه 

بسیاری با نام گیالن غرب عجین شده است. 

اگر چه گیالن غرب با آب و سد بیگانه نیســــت و 

مردمش ســـالهای طوالنی اســـت با «رساب»اش 

اخت شـــــــــده اند و از نعمت آن برخوردارند، اما 

ـردم و  ـرای در امان ماندن م طبیعـی تـرین نکته ب

بِویژه کودکان، نوجوانان اطالع رســانی درســت 

در مورد خطرات احت�لی اســـت. در این باره چه 

کســانی مســئولند؟ چه ارگانها و اداراتی باید به 

اَشــــکال مختلف اطالع رســــانی �ایند که آمار 

تلفات احت�لی کمرت و کمرت شود؟

جدا از غرق شـــــــدن این ســــــــه جوان، در این 

شهرستان و حتی در استان بسیاری از مشکالت 

پیش می آید که به طور قطع و یقین ریشـه در بی 

مسئولیتی و بی کفایتی مدیران امور دارد اما بی 

آنکه در چنین مواردی کســــی از آنان جتی مورد 

پرسش واقه شود، همه چیز به فراموشی سـپرده 

می شود. 

به عنوان مثال جاده های غیر اســـــــــــــتاندار و 

فرسـوده این شـهرسـتان هم از حادثه خیزترین 

اموری است که هر ساله خانواده های بسـیاری را 

دغدار می کند. اگر مدیران راه و شـــهرســــازی 

قدری وجدان کاری می داشتند، با بهســــــــازی 

راهها آمار حوادث جاده را به حد اقل مـــــــــــــی 

رسـاندند. اما در عین بی خیالی هر سـاله شـاهد 

قتل بسیاری از مردم به دلیل بی کفایتی هستند 

و هیچ گاه مورد مؤاخذه قرار �ی گیرند. 

به هر حال به عنوان یک روزنامه نگار می نویسـم 

هر حادثه ای در این خاک پیش بیاید، به گونه ای 

مســــتقیم یا غیر مســـــتقیم رد پای بی کفایتی 

مسئولی در آن دیده می شود. 

 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشــــاه سفرهاي 

رئیس جمهور و اعضــــــاي هیات دولت به استان ها را مورد 

توجه و استقبال مردم دانســت و گفت: این سفرها در راستاي 

تالش مجاهدانه و خدمتگزاري به مردم انجام م یشـود و جاي 

قدردانی دارد.

به گزارش خبرنگار ایرنا؛ آیت اهللا «مصـطفی مصــطفی علما» 

در خطبه هاي نماز جمعه این هفته کرمانشـاه در مسـجد جامع 

افزود: امام راحل و مقام معظم رهبري به یک جامعه با نشــاط 

تاکید داشتند و از دولتمردان خواستند با خلوص نیت و تالش 

مجاهدانه خدمتگزار مردم باشند و سفرهاي رئیس جمهور در 

یک سال گذشته به استان ها حاکی از همین موضوع است.

با اشاره به اینکه مردم از وجود فساد در جامعه ناراحت هستند، 

گفت: در حکومت اســــــالمی مردم به دنبال عدالت ورزي 

هستند و دولت باید امید و اعتماد را در جامعه احیا کند.

خطیب جمعه کرمانشاه با گرامیداشت هشـتم شهریور سالروز 

شـهادت شـهیدان باهنر و رجایی در سـال 60 توســط منافقین 

گفت: شـــــهید رجایی و باهنر در زمان کوتاهی که زمامدار 

امور بودند توسـط منافقین به شـهادت رســیدند و براي عموم 

مردم الگو هســتند لذا این که این شهدا چطور زندگی کردند 

مربوط به دولت نیست و مربوط به همه ماست.

آیت اهللا علما با اشاره به اینکه ما باید در خصــــــــوص نحوه 

زندگی و رفتار خود جوابگو باشـــــیم، گفت: همه ما باید بر 

اساس خواسته هاي اسـالم قرآن روایات و با تکیه بر ارزش ها 

به سـالمت زندگی خود اهمیت دهیم و بر خواسـته هاي مقام 

معظم رهبري و ارز شهاي انقالب اسالمی تاکید کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشــــــاه در ادامه 

هفتم شهریور مصـــادف با اول صفر را گرامیداشت و گفت: 

مهمترین وظیفه حضــرت زینب (س) تبیین وضعیت کربال و 

همچنین وضعیت امام سجاد علیه الســالم بود تا افکار عمومی 

بعد از هزاران سال بیدار بماند امروز هم ما باید وضعیت قبل از 

انقالب و وضعیت فعلی را براي نسل جوان تبیین کنیم.
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سفرهاي استانی رئیس جمهور در راستاي تالش مجاهدانه و خدمتگزاري به مردم است

جلیل آهنگرنژاد

پدارم اســدي- صـــداي 

ـتی یا همان  آزادي: کشـــ

«زوران» در زبان کـوردي 

ورزشی است که با روحیه 

و خوي سلحشوري همراه 

است بر کســـــی پوشیده 

ـلت تا چه اندازه با خون و گوشت  نیســـت که این خصــ

کوردها عجین است. پس بدیهی سـت اگر نام این ورزش 

ـلی ترین پایگاه هاي  که به میان آید، ناخوداگاه یکی از اص

ـتگی  آن را کرماشان بدانیم. مصـداق بارز این انس و دلبسـ

حضور بی نظیر مردمان این استان در مسابقات کشتی ست 

ـی تیم هاي خارجـــی پا به  ـرانیان که حـت به گواه نه تنها اـی

ـتی کرماشان گذاشته هیچ تماشاگري در دنیا  سالنهاي کشـ

در عشق و شور وهیجان به کشتی به پاي کرماشانی ها نمی 

رســــد این را قهرمانانی چون «جردن باروز» امریکایی که 

تجربه حضــــــور در کرماشان را داشته اند، بارها گواهی 

داد هاند.

اما شاید عجیب باشد استانی که باالترین سطح هواداري به 

این ورزش را دارد، هنوز در تاریخ ورزشـــــی خود طعم 

ـیده است و خوش  کسب طالي بزرگساالن جهان را نچش

ـتی یک نقره و یک برنز  رنگ ترین مدالش از تاریخ کشـ

ـال پیش اســت. این را وقتی با 27مدال  آن هم در سـی سـ

جهانی و المپیک مازندران که نه، حتی با استان هایی چون 

ـر همگـــی  ـزوین و گیالن و همدان که در دو دهه اخـی ـق

ـنجیم، به این  صاحب مدال جهانی یا المپیک شده اند،  بسـ

نتیجه می رسیم که قافیه را به معناي واقعی در مدال آوري 

به رقباي دور و نزدیک کشوري باخته ایم.

ـتی کرماشان دچار آفت زدگی ست. اما  از چند منظر کش

هر چه هسـت، کسـی نمی تواند دریاي استعدادي که در 

ـتی موج می زند، را انگار کند. این را  این استان براي کشـ

ظهور ستاره هاي پر فروغ و سریع االفولی از کرماشان که 

همیشـــــه یق هي قهرمانان جهان و المپیک را در رقابتهاي 

داخلی گرفته اند، اما هیچ گاه نتوانسته اند خود به مسابقات 

جهانی اعزام شــــوند، ثابت م یکند. تا جایی که م یتوان 

ـتی را کرماشان  ستار هکش ترین استان براي ورزش کشــ

نامید. ورزشــی که نه تنها براي جوانان این دیار مدال آور 

نبوده است، بلکه در دهه هاي اخیر حتی زندگی شخصـی 

ـتی استان را نیز به مخاطره انداخته و  بسیاري از قهرمانان کش

ـتی کرماشان به سوي  ـانی در کشـ گاه استعدادهاي درخش

اعتیاد و زندان و مرگ و قتل و ناکامی کشیده شد هاند.

ـانی چون: فریدون قنبري،  کیومرث رجبی، حجت  کســـ

تدور، رســـــول پیرمحمدي، بابک قربانی، عادل عجمی، 

عادل کرمی، سعید چاله چاله، رضا الفت پور، علی دلفانی، 

ـت یگیر دیگر که  یاسر کرمیان، حامد رستمی و...ده ها کشـ

همگی به دالیل گوناگون و حوادث دلخراش اما همگـی 

ــی که اگـــر به  ـی به کام مــرگ رفت هاند تا جاـی در جواـن

کرماشان لقب سرزمین جوانمرگان کشتی  را بدهیم،  دور 

از واقعیت نگفته ایم.

ـادي و میزان بیکاري بر تمام ارکان  بی شک وضعیت اقتص

یک جامعه تاثیر خواهد گذاشت و رتبه ي نخســــــــت 

ـتان  بیکاري در کرماشان عوارض خود را هم بر ورزش اس

ـتی  گذاشته است و از آنجا که اکثریت عالقمندان به کشــ

ـادي و محله هاي  در کرماشان از قشــــر ضعیف اقتصــــ

ـتند، خود گویاي این واقعیت است که  حاشی هاي شهر هسـ

ـتی پا  ـت یگیران این دیار از محیطی به تشـــک کشــ کشــ

م یگذارند که آبستن مشکالت و کاستی هاي اقتصادي و 

اجتماعی است.

ـئله مهمی ست که هیچ کدام از  بعد روانی در ورزش مســ

ـته چه از دوران محمد  ـاي هیئت هاي ادوار گذشــ روســ

هیچی، اخوان محبی و هاشم درویشی و دیگر روسا به آن 

نگاه علمی و دانشگاهی نداشته اند. بروز خشـونت در میان 

ـت یگیران کرماشان و حوادث اجتماعی که گاه بی گاه  کش

ـتان را  ـتار ههاي تراز اول اس ـالیان متوالی دامان س در طول س

گرفته است، زنگ خطر و آالرم همیشــه روشنی بوده که 

نیازمند یک درك علمی و دانشــــگاهی از جانب متولیان 

ـناس  ـاور و روانشـ ـتی استان است که بی درنگ از مش کش

ـالن هاي  ـتان و سـ ورزشــی کارآمد در کنار تیم هاي اسـ

ـتی این دیار استفاده کنند. اما به ضرس قاطع م یشود  کشــ

ـتی استان  با دانشــگاه در این زمینه صفر  گفت: ارتباط کش

بوده است. 

محمد حسـن محبی در آخرین اظهارات خود در حضـور 

ـان  از دسـت در دســت هم  ـیون  در کرماش رئیس فدراس

ـتی پس  نهادن مربی و  کشت یگیر تیم ملی روي تشک کش

از کســــــب مدال جهانی اظهار شکایت م یکرد و چنین 

ـته حتی از علیرضا دبیر  ـند دانســــــ خوشحالی را ناپســـــ

م یخواست که پیگیري کند این حرکات در تیم هاي ملی 

دیگر تکرار نشود. ایشان از دوران کشتی خود و زمانی که 

حتی جرات نگاه کردن در چشــم منصــورخان برزگر به 

عنوان مربی تیم ملی را نداشته به عنوان یک اصول اخالقی 

پسندیده با افسوس یاد م یکند که اکنون رعایت نم یشود.

ـند آقاي محبی که  این دیدگاه و این متد رفتاري مورد پسـ

ـتی  حداقل مربوط به جو حاکم در سی سال پیش از کشــ

ـبک و مدل مورد تایید  امروز اســت، خود تعیین کننده سـ

ـان به عنوان  یکی از اصلی ترین چهر ههاي   رفتاري ایشــــ

ـال اخیر اسـت و چون  مدیریتی و مربیگري استان در 20س

نگارنده سابقه حضور در کالسهاي مربیگري اخوان محبی 

ـتاد را دارد، به شکل عینی می توانم بگوییم که  در دهه هش

آقاي محبی همین شیوه سـربازخانه اي و ارتباط سـرد میان 

ـاگرد را در کالس هاي مربیگري خود نیز پیاده  مربی و شـ

ـت یگیر رده سنی جوانان همواره بیش از  م یکردند و کشـــ

ـتی داشته باشد، استرس توبیخ و توپ  اینکه تمرکز بر کشـ

ـان را داشت و همین عدم ایجاد رابطه  وتشر نخوردن از ایش

دوستانه بین مربی و شاگرد موجب شد در سالی که نفرات 

ـنی جوانان در دوران ریاسـت هاشـم  ـتان در رده س برتر اس

درویشـــــی به اخوان محبی سپرده شدند، تعداد زیادي از 

ـات تمرینی برادران  ـتی استان دیگر در جلســ جوانان کشـ

محبی شرکت نکنند و باقی هم با دلســـردي و تنها به امید 

ـابقات المپیاد  قرارگرفتن در لیسـت تیم اعزامی استان به مس

کشوري ایرانیان در تمرین حاضر بودند.

ـتی کرماشان  علم روز مربیگري سالها ست به بدنه کشـــــ

تزریق نشــــــده است. این را اکثریت مربیان سالخورده و 

ـتان فعالیت م یکنند،  باالي پنجاه سالی که در سالن هاي اس

گواهی م یدهد. صــد درصـــد تجربه الزم کار مربیگري 

است و کرماشان اساتید پیشکسـوت مربیگري دارد که هر 

ـتن چنین گوهرهاي نایابی   ـتانی دیگري در آرزوي داش اس

هستند که قید نام این پیشکسوتان در این مقال نم یگنجد. 

خســـــــــرو شهالیی مربی سازنده قهرمان جوانان جهان 

روزهاي اخیر ما از آن دست اساتید است. اما به عنوان مثال 

دو تن از مربیان فقید شهر برادران، خسرو و یحیی محمدي 

ـتاد بی بدیل  ـتی در آموزش رده پایه اســ بودند که به راسـ

ـینی تربیت  ـاءاهللا و ماشاءاهللا حسـ بودند قهرمانانی چون انشـ

یافته رده پایه محمد يها بودند. 

ـره بودند که  در آموزش فن، اخوان محمدي تا حدي خـب

ـت یگیران سطح اول استان هاي همجوار براي آموزش  گش

ـتی به ویژه  به کرماشان و نزد آنان م یآمدند هیئ تهاي کش

ی هـرگـز از امثال محمدي ها بهــره  در دوران اخوان محـب

ـان بودند و  نبردند. با اینکه هم دوره دوران قهرمانی خودشـ

ـان آگاه. تا جایی که در برنامه «ورزش و مردم»  از علم ایش

ـیون طالقانی بود، یحیی  آن زمان که رئیس وقت فدراســـ

ـانده و  محمدي به صـــورت تلفنی این گالیه را به او رســ

ـري رئیس  ـی و پیگـی ی روي آنتن زنده عدم معـرـف طالقاـن

ـتفاده از  هئیت وقت که آقاي محبی بودند را دلیل عدم اسـ

مربیانی چون یحیی محمدي در رده پایه ملی و آموزشـگاه 

ها عنوان کردند.

ـان در ســـطح ملی مربی به  ـا لهاي اخیر نیز کرماشـ در سـ

ـلی از  ـان امینی و رضا افض کشـور معرفی کرده است احس

ـتند. جالب اینجاست  مربیان خوب حال حاضر تیم ملی هس

ـان امینی علناً اعالم کرد پس از پایان دوران  که خود احسـ

ـتی هیچ  ـتی او از مدیران ورزشی استان و هیئت کشــ کشـ

ـته در  ـال گذش کس سراغی از او نگرفته اسـت. امینی 7 س

ـان بود و مایه ناراحتی ست که پژمان  ـنشــ ـلویه آتشــ عسـ

ـان امینی آگاه و شخصـــا به او  ـیل احسـ درستکار از پتانسـ

ـتان  درخواســـت همکاري با تیم ملی  م یدهد اما در اســـ

خودش 7 سال کسی به او فکر هم نکرده است!.

ـتی  امثال احسان امین یها در استان ما بسیارند که مدیران کش

استان باید روشن سازند که چرا حضـــور نســـل جوانتر و 

دانشگاهی و باسوادتر در رده مدیریتی و مربیگري استان به 

پیش نم یرود؟ 

کشتی به شکل کلی در ایران ورزش پو لسازي نیسـت اما 

ـت یگیران کرماشان  ـاد ضعیف کش وضعیت بیکاري و اقتص

ـنی  ـتعدادهاي ما در رده س دلیل اصلی عدم نتیجه گیري اس

بزرگساالن است. در میان  چند استا ن قطب کشتی همواره 

کرماشان ضعیف ترین عملکرد را در تی مداري و حضــور 

ـتی دو دهه اخیر داشته به طوري که در  در لیگ هاي کشـ

ـتی استان از تی مداري در  اکثر لیگهاي کشوري متولیان کش

لیگ ایران زبون بودند. 

ـت یگیران استان از سفره درآمدزایی  همیشـــه دست کشــ

ـتی در لیگ کوتاه می ماند و چند ستاره محدود این  کشــ

ـتی  استان مجبور می شوند براي تیم هاي  استا ن دیگر کشـ

ـته اند اندك کمک مالی که از  بگیرند و مدیران ما نتوانسـ

ـت یگیر وارد می شود را براي  قبل لیگ به زندگی کشـــــ

قهرمانان تن گدست کشتی مهیا کنند. حتی در سالهایی که 

ـانی وزیر نفت بود، مدیران وقت  بیژن نامدار زنگنه کرماشـ

ـا روابط خوبی هم با شرکت نفت  ـتی که از قض هیئت کش

ـتند از حمایت مالی پتروشیمی یا  استان داشتند، نتوانســــــ

ـتعدادها  شرکت نفت استان براي تیم داري و شارژ مالی اس

ـتی ما در لیگ تقریباً  بهره ببرند و این عدم تیمداري کشـــ

ـت یگیران  عادت همیشـــگی شده که ضربه اصلی را کشــ

استان از آن خورده اند. 

تمامی این نقاط ضـعفی را که تا کنون برشـمردیم در خود 

ـاري سـت اما جاي غ مانگیز کار  شهر کرماشان جاري و س

ـتان هاي  آنجاست که وضعیت امکانات و مدیریت شهرس

ـتان اســت. رئیس  ـتان چندین برابر وخیم تر از مرکز اس اس

ـتن بودجه حتی  هئیت علناً اعالم م یکند به دلیل نداشــــــ

سرکشی و بازدید از شهرستانها را هم در برنامه خود ندارد. 

ـتی در شهرستان هاي استان تقریباً  می توانیم بگوییم کشـــ

مرده است و شما مقایسـه کنید شهر کوچکی مانند جویبار 

که با تک مدال مهد ي حاجی زاده در حدود بیسـت سال 

پیش استارت مدا لآوري در آنجا زده شـد و تا به امروز به 

طور مداوم جویبار براي مازندران معدن طالي کشتی بوده 

ـتانی مانند  است اما ما در هم دوره با حاجی زاده در شـهرس

ـتان  صــحنه قهرمان جوانان جهان فریدون قنبري را به اســ

عرضه کردیم و امروز پس از بیســت سال صحنه حتی در 

ـتان در تمام اوزان حتی یک قهرمان  میان ســه نفر اول اســ

ـتی جهان قرار دارد؟  استان نیز ندارد و جویبارکجاي کشــ

این اســــت تفاوت حمایت و مدیریت هم جانبه و عاقبت 

استعدادسوزي و تخریب و کارشکنی و حســـــد در حق 

یکدیگر.

ـتی کرماشان به قدري نامطلوب و دست  اوضاع کشـــــــ

ـیاري از  ـتند که بسـ اندرکاران و مربیان از یکدیگر دور هس

دلســوزان و پیشـــکســـوتان شهر چاره کار سبحان یاري 

قهرمان جوانان جهان روزهاي اخیر کرماشان را که پس از 

ـته مدال عرفان امیري و زنده یاد  بیش از یک دهه  توانســـ

راي ما تکـرار کند در این  ی را در رده جوانان ـب بابک قرباـن

ـان نیاید و تمرینات خود را  ـبحان به کرماشـ می دانند که س

ی امثال کاوه ادامه دهد تا  در تهران و زیر نظر مربیان تهـراـن

ـین این شهر دچار  مبادا به سرنوشت قهرمانان جوانان پیشـــ

گردد.

سرویس 

ورزشی

،

،

سال نوزدهم . شماره 651
       9 شهریورماه 1401

اوضاع کشـــــتی کرماشان به قدری نامطلوب است که 

بسـیاری از دلسـوزان چاره کار «سبحان یاری» قهرمان 

جوانان جهان را در این می دانند که به کرماشان نیاید 

ـرانـی  و �رینات خود را در تهران و زیر نظر مـربیان ته

امثال کاوه ادامه دهد تا مبادا به رسنوشـــت قهرمانان 

جوانان پیشین این شهر دچار گردد.

«انشاءاله م یشود،»

مشکلی را حل نم یکند

ورزش اول دیار پهلوانان تشن هي پوست اندازي است

کرماشان ستار هکُشترین استان در ورزش کشتی است

م هت ه ڵتی ه ڵزوورا نل هکرماشان
نگاهی به اتفاقی تلخ در سد زاگرس

غرق سه جوان گیال نغربی

چه کسی پاسخگو است؟

گهی مفقودی آ

بدین وسیله اعالم می گردد برگ سبز و کارت 

خودرو وانت پیکان مدل ۱۳۸۸ سفید شیری 

به ش�ره پالک ۱۹/ ۲۲۱ ص ۱۵  و ش�ره 

شاسی  NAAA36AA39G837995و ش�ره 

موتور 11488008448 مفقود شده و از ارزش 

اعتبار ساقط می باشد



 با بـــرکناري دکتــــر 

مصـــدق رمق احزاب 

ســـیاســـی از فعالیت 

افتاد، زیـــرا احـــزاب 

سیاسـی و حکومت او 

با هم سـر ناسـازگاري 

داشــــــــــــــــتند و 

محمدرضــاشــاه تمام 

احزاب سـیاسـی منتقد 

را سرکوب، قلع و قمع 

نمود و اجازه هــــــیچ 

گونه فعالیتی به آنان نداد.

 شاه براي اینکه چهره ي خود را دموکرات نشـان دهد به 

احزاب دولتی و خودساخته اجازه داد که براي کســـــب 

کرسـی هاي مجلس با هم رقابت کنند تا حکومت خود را 

براي جهانیان، پادشاهی مشروطه و دموکرات جلوه دهد. 

بنابراین براي ظاهر ســــازي، دو حزب ملیون و مردم را به 

رهبري دکتر اقبال و اســـــداهللا علم به راه انداخت و آنان 

افراد ناتوان و وابسته را در احزاب خود جمع کرده و زمینه 

را براي دیکتاتوري مشـروطه نوین پهلوي فراهم ساختند. 

به طور کلی ســـاختار رژیم پهلوي مبتنی بر چندین عامل 

استوار  بود: نخست شخصـی بودن قدرت بود، شاه بعد از 

کودتاي 28 مرداد با حذف نیروها، احزاب ســـیاســـی و 

مدعی، تســلط بر روند انتخابات پارلمان را تکمیل نمود و 

در واقع شاه رئیس هر سه قوه حاکمیتی بود.

 دوم سـطح پایین مندي بود، که نظام ســیاســی پهلوي در 

ســطح پایینی از میزان نهادمندي قرار داشــت، زیرا شــاه 

ضمن تسلط بر ارکان تصمیم گیري در تضـعیف نهادهاي 

سیاسی مشروطه اقدام نمود. 

سوم، ساختار قدرت شاه انحصــار سیاسی بود، انحصـــار 

سـیاسـی باعث شـد که گروههاي سـیاسـی را سـرکوب و 

افراد مورد اعتماد خود در بازي قدرت ســـیاســـی، نقش 

داشته باشند. موازنه قوا میان نیروهاي سیاسی و شاهمداري 

از دیگر ویژگی هاي ساختار سیاسی رژیم محمدرضاشـاه 

بود.

در این دوره دربار، دولت و عوامل وابســــــته به رژیم در 

انتخابات دخالت داشتند و این نهاد مشــــروع را به نهادي 

سست و تحت نظر دربار درآمد.

 البته بیشـــــــــترین تاثیر در انتخاب نمایندگان، ارتباط با 

دستگاه دولت، احزاب دولتی، ساواك، سران عشـــــایر، 

مالکین و ادارات دولتی داشتند. انتخاب نمایندگان از قشر 

کارمندان دولت نسبت به تعداد آنان در دوره هاي گذشته 

تغییر و افزایش پیدا کـرد و از انتخابات مجلس هجدهم به 

بعد، تا دوره ي بیست و چهارم بر تعداد نمایندگان کارمند 

و قشر متوسط افزوده شد. این کارمندان با سیسـتم سیاسی 

حاکم و از ســـــــویی با احزاب دولتی در ارتباط بودند و 

همین عامل از دالیل متقن انتخاب آنان بود.

 به دنبال تشـــــکیل احزاب دولتی و سیاست هاي محدود 

کننده ي انتخاباتی و براي تحت نظر داشـــــــــــتن رفتار 

شهروندان، مجلس قانون تشــــــکیل سازمان اطالعات و 

امنیت کشـــور [ساواك] را تصــــویب کرد. این سازمان 

تحت نظر نخست وزیري تشکیل گردید و رئیس ساواك 

توسط محمدرضاشاه انتخاب شد.

 تشــکیل ساواك در کنار احزاب دولتی، فرصت ممتازي 

در اختیار حکومت براي چینش و مهندســــــی انتخابات 

مجلس شوراي ملی گذاشت.

 احزاب و ســــیاســــت گذاران انتخاباتی، حداقل تالش 

کردند که هر کســی را در فهرست انتخاباتی قرار ندهند، 

بلکه افراد صــــاحب راي، متنفذ و مورد قبول دربار را در 

پروژه انتخابات مورد بررسی قرار دادند.

 بـــی گمان باید پذیـــرفت که یک عامل به تنهایـــی در 

گزینش و انتخاب آنان موثر نبود، زیرا امکان داشـــت که 

فردي هم مالک، هم از اعضــــــــاي احزاب دولتی، یا از 

خوانین و یا کارمندان دولت بود و با دســتگاه ســیاســـی 

ارتباط و تعامل داشته باشد.

 نکته مهم این بود که افراد منتخب، به نهاد سـلطنت و شـاه 

باید وفادار باشند. با توجه به این پیش زمینه ها، به بررسی و 

تبیین عوامل تاثیـــرگذار در انتخاب نمایندگان از مجلس 

هجدهم تا دوره ي بیسـت و چهارم در کرمانشـاه پرداخته 

خواهد شد. ادام ه دارد

ـتانی    ما هرگز قادر به درك حس یک پروانه در مواجهه با بوسـ

از گل نیستیم.چون مختصات ذهنی پروانه یا هیچ جاندار دیگري 

را درك نمی کنیم.ما حتی نمیدانیم پروانه چه حســی دارد وقتی 

بالهایش را جدا میکنیم به همین خاطر است که بی هیچ نگرانی یا 

عذاب وجدانی بالهایش را می کنیم ، ســـــرنگ پر از هوا را در 

گورده ي قورباغه خالی میکنیم، موشــــــــی را براي چند دقیقه 

ـاگرانی نادان ، االغی  خندیدن آتش میزنیم ، و براي تفریح تماشـ

را از باالي کوه به اعماق دره پرت میکنیم .

ـابه این  ما همه ي این شاهکارها را دیده ایم و در آینده نیز مشــــ

ـاهکارهاي بالهت بار را خواهیم دید. گویی ما حس درد ، و  شــ

ـادره کرده ایم ،به  ـیدن را تنها به نفع خودمان مصــ حق درد کشــ

ـامد  گونه اي که آنرا از حیوانات و حتی آدمهایی که مورد خوش

ــرند دریغ میکنیم.تا جاییکه راه اندازي خط تولید  ـرار نمیگـی ما ـق

ـانه هاي  ـتار حیوانات یکی از طرح ها و نشــ تمام اتوماتیک کشـ

توسعه ي ماست، بی آنکه توسعه ي این سطح از قساوت ، مارا به 

چالش وجدان درد و اختالل در اخالق مواجه سازد.

ـانها دنیاي شگفت آوري مشـــغول زندگیســـت،  درون ما انســ

ـراي کنار آمدن با  ـی را ـب ـرون ازما.ما مفاهیم عجیـب همچنانکه بـی

ـیس کرده ایم تا با اتکا  ـناك درونمان تاسـ ـناختگی هاي ترس ناش

ــرون خودمان را حفظ کنیم،  ـرآنها آرامش و توازن درون و ـب ـب

رامون  مفاهیمـی چون عقل ، ایمان ، اخالق و وجدان. اگـرچه پـی

این مفاهیم و اثر جادویی آنها بر حفظ بهینه ي زندگی ، شعرهاي 

غررایی سروده ایم اما حقیقت اینســـت که این مفاهیم کاربردي 

ـیار محدود در زندگی آدمی دارند  و برکات آنها تنها شامل  بســ

حال خود ما و خوشامدان میشود.

ـاخته تنها ما و منافع مارا حفاظت میکنند و در  این مفاهیم خودســ

ـاحت ناهمواریهاي  حکم شگردهایی اند براي پنهان کردن مســـ

ـان سیاهچاله اي مرموز در پشــت ارگانیزمی  درون آدمی که بسـ

ـتندگان آن است.و براي این  آراسته ، مشغول بلعیدن هستی و هس

ـاساتی میزند  ـات طبیعی عواطف و احس کار دست به تغییر مختص

ـلها و گودالهایی  که با تغییرشان تکامل جان و جهان آدمی با گسـ

بس بر ناگذشتنی مواجه میگردد. 

تدابیري که در نتیجه ي آنها گاللهاي الیروبی شده ي آمد و شد 

محرك ها و پاسـخ ها  به چنان گودال هایی بدل میگردند که در 

نتیجه آن محرکهایی آشـفته باعث بازتاب دادن پاســخهایی بس 

برآشـفته میگردد.دریغا که همین عقل و ایمان و اخالق و وجدان 

ـاوت جهانمان را نه ویرایش، که آنها را در  ، محرکهاي قســـــــ

ـتاي اهداف و طرح هاي خویش بکارگیري میکنند تا  راســـــــ

ـانی  ـاوت را به نام خویش ، بر پیشـ ماندگارترین سکانسـهاي قسـ

ـان با تمام  جهانی بشـــدت گذرا و ناماندگار حک کنند تا انســـ

الفهاي خداییش ، احتمالن  اسباب ریشـــــخند وجدانهاي بیدار 

جلبکها ،شب پره ها، و کرم هاي خاکی شود.

 زندگی در یک نگاه پوزیتیو ، چیزي جز آمد و شــد محرکها و 

پاسخها نیســت.محرکها و پاسخهایی که هم تعادل زندگی و هم 

را تعیین میکنند.هــر موجود زنده در تمام طول  تطور و تکامل آـن

زندگیش در معرض مداوم محرکهاست و نوع پاسـخهایی که به 

این محرکها میدهد هم زندگیش را تامین میکند و هم بقایش در 

آینده را.و مشکالت و چالشها و حتی نابودي هر موجود زنده اي 

نتیجه ي عدم درك درســــت محرکها و ارائه ي  پاســــخهاي 

نامناسب بدانهاست.

ـند  محرك هرچیزي میتواند باشـد ، از چیزهایی که به ذهن میرس

گرفته تا چیزهایی که به چشـــــم می آیند، از تمام چیزهایی که 

ـنویم تا تمامی آنچه را که حس میکنیم و تمامی آنچه را که  میشـ

بر حواس ما پدیدار میشود :فکر، حس ،صدا،بو، مزه، تصـویر و و 

و.

ـینی از پاسخها ، بدون  هر جانداري با در اختیار داشتن مخزنی پیش

ـترس  ـانترین و در دســ نیاز به تفکر و تامل و بطور خودکار ،آسـ

ترین و احتمالن کارامد ترین پاســـــــخها را به هر محرکی ارائه 

میدهد .تضـــمین بقاء در گرو کارامدي پاسخهاست.پاسخ هایی 

ـناسی به آنها پاسخ هاي شرطی میگویند و در جامعه  که در روانش

شناسی ، پاسخ هاي عضــــالنی.پاسخ شرطی یا عضــــالنی هر 

ـتجوي غذا ، وبه  موجودي به خطر ، فرار است ،به گرسنگی جسـ

گرما،عرق کردن.از آنجایی که در این پهنه ي وسیع از پاسـخ ها 

ذهن و فرایندهاي ذهنی دخالت بسیار ناچیزي دارند به آنها پاسخ 

هاي شرطی، خود به خودي، و یا عضالنی میگویند.

ـان هم جانوري ست در میان سایر جانوران   نیز از آنجایی که انسـ

ـادف، شانس، جهش ویا به هردلیل دیگر ،  که تنها بر اثر تصـــــ

ـترکش با سایر جانوران را به طرز خیره  برخی از قابلیتهاي مشـــــ

کننده اي توسعه داده است، ضمن شراکت در این مخزن پیشینی 

از پاسخ هاي ضـروري، گونه اي دیگر از پاسـخ ها را نیز توسـعه 

داده است که بدانها پاسخ هاي ذهنی میگویند یعنی پاسـخ هاي با 

تاخیر . 

ادام ه دارد

تاریخنامه
جامع ه

ـاه با اشاره به وجود تنش آبی در 600 روستاي استان طی  استاندار کرمانشـــ

ـال، گفت: آب مورد نیاز این روستاها را با کمک دستگاه هاي  ـتان امس تابس

مختلف تامین کردیم. بهمن امیري مقدم، هفتم شهریور در مراسم آغاز بهره 

ـاه، با بیان اینکه  برداري از فاز اول(اضطراري) تصفیه خانه آب غدیر کرمانش

ـال دیگر این پروژه به صورت کامل اجرا خواهد شد،  تا حدود یکســــــــ

اظهارکرد: باتوجه به کاهش شـدید نزوالت آسـمانی و کمبود آب شـرب 

شهري، تالش کردیم تا در اجراي این پروژه تسریع صورت گیرد.

وي با بیان اینکه برگزاري این نشست ها منتج به این شده که امروز کرمانشاه 

از نظر تامین آب شرب شهري مشــکل نگران کنند هاي نداشته باشد، عنوان 

کرد: راه اندازي فاز اضطراري تصفیه خانه غدیر هم از جمله تصمیمات این 

قرارگاه بوده که براي رفع کمبود آب شرب شهر کرمانشاه گرفته شد.

ـاه  امیري مقدم در ادامه به مشکالت قطعی آب و برق مردم و صنایع کرمانش

ـال تالش کردیم با  ـتان سالهاي گذشته اشاره کرد و گفت: امســـ در تابســ

تمهیدات اندیشیده شده این مشکل را به حداقل برسانیم و مردم هم آن را به 

خوبی لمس کردند.

ـاه اضافه کرد: راه اندازي فاز اضطراري این تصـــفیه خانه  استاندار کرمانشــ

ـان می  ظرف مدت کوتاهی و با یک کار جهادي صورت گرفت که نشــ

دهد با کارهاي جهادي می توان قدم هاي بزرگی را برداشت.

ی کنیم تا کمبود  امیري مقدم در ادامه اعالم کرد: در کنار اینکه ما تالش ـم

ـاه را رفع کنیم، از مردم هم می خواهیم که در  آب شرب شهر کرمانشـــــ

مصـــــــرف آب صرفه جویی داشته باشند تا بتوانیم این نعمت ارزشمند و 

گرانقدر الهی را براي نسل هاي بعدي هم حفظ کنیم.

وي یادآورشد: متاسـفانه کاهش نزوالت آسـمانی نگرانی هاي زیادي را به 

ـتان و سراب نیلوفر یا  همراه داشته، بگونه اي که سراب قنبر، سراب تاق بســ

ـیار کمی دارند که یکی از عوامل آن  خشک شده اند و یا میزان آبدهی بس

برداشت نگران کننده آب از طریق چاه هاي اطراف آن است.

ـاه با تاکید براینکه شرکت آب و فاضالب و شرکت آب  استاندار کرمانشــ

ـاه باید براي شناسایی و برخورد با چاه هاي غیرمجاز  منطقه اي کرمانشــــــ

ـال 600 روستاي استان با  بصــورت جدي پاي کار باشند، عنوان کرد: امسـ

ـتگاه هاي دولتی، نهادهاي نظامی و  تنش آبی مواجه بودند که با کمک دس

بخش خصوصی آب شرب آنها را  تامین کردیم.

انتخابات مجلس شوراي ملی در کرمانشاهان

عصر محمدرضاشاه پهلوي 

درون آدمی

( گالل، گسل ، و گودال ها  )

دکتر شهرام اردشیریان
بهرام مومنی

ن�� �� ی� � ی، یا ۳ @sedayeazadi.weeklly

خشک شدن سرا بهاي کرمانشاه نگران کننده است

اشـــــــکان میری: 

ـر های بـــــر  پنجــــ

آزمایشــــگاههای 

استان گشـــودن، 

شاید آغازی باشـد 

بر آشنایی بیشـــرت با یکی از مســــیرهای 

ســــالمتی مردم. آغازی که می تواند برای 

بهبود کیفی این معرب مهم ســــــالمتی به 

ایجاد «گفت�ن»هایــــی تازه بیانجامد. به 

همین دلیل با یکی از تالشگران این حوزه 

همکالم شده ایم. دکرت زهرا شـا همحمدی 

متولد ۱۳۴۷ تهران است که البته خودش 

را همدانی م یداند. 

فارغ التحصـــــیل پزشکی از دانشــــــگاه 

همدان اســت. در ســال ۱۳۷۳ با زند ه یاد 

دکرت سمیعی که پزشک آزمایشــــــــــگاه 

بودند، ازدواج کرد ه و برای تاســــــــــــیس 

آزمایشـــگاه تشـــخیص طبی به کرماشان 

کوچ کردند و کارش را به عنوان پزشـــــک 

عمومی در اینجا رشوع کرد. 

با رشوع کرونا در ســــال ۱۳۹۸ با توجه به 

شغل همرسـش و مسـئولیتی که داشتند، 

باید مداوم در محل کارشان حضــــور پیدا 

می کردند و متاســـفانه دکرت ســـمیعی در 

ســــــال ۱۳۹۹ به دلیل ابتال به کرونا فوت 

شــــــــــدند و االن هم من در حال ادامه ی 

کارهای نا�ام و مشرتکش در آزمایشـگاه و 

خدمت به مردم است.

 در روز «پزشـک» مه�ن صـدای آزادی 

بود. نشـــــســــــتی صمیمی و شیرین 

داشــــتیم و در نهایت گفتگویی کوتاه 

که ماحصـــل آن تقدیم ش� خوبان می 

شود: 

- خانم دکرت ش� دلیل حضـــــورتان در 

کرماشـــــــــان را گفتید، اما چه چیزی 

باعث شد در کرماشان ماندگار شوید؟

قبل از هــــر چیـــــز بگویم که این دیار 

تاریخی را دوســـت دارم اما کرماشـــان در 

وهله ی اول به همدان که شــــهر مادر یام 

اســـــــــــت، نزدیک بود و با توجه گفت هی 

مرحوم همرسم: مهم انجام خدمت رسانی 

به مردم اســــت و تفاوت آنچنانی � یکند 

که کجا باشیم!، تصــــــــــــمیم گرفتیم در 

کرماشـــان �انیم. هرچند مردمان اینجا، 

آداب و رسومشـان و همچنین برخورد گرم 

مسـئوالن دانشــگاه و شخص دکرت ارشفی 

با ایشان باعث شد که اینجا �انیم. 

- به فرهنگ مردم کرماشـان اشـاره کردید. 

اگر زمانی در شهر دیگر و یا کشـور دیگری 

زندگی کنید با چه املان هایی از کرماشان 

یاد میکنید؟

ببینید! من فکر می کنم که هر انسانی که 

در این خاک زندگــــــی مــــــی کند، نباید 

مواردی از این دســـــــت را از یاد بربد: 

اینکه مقاومت مردم کرماشــــــــان در 

دوران جنگ مثال زدنـــ ی بود. مه�ن 

نوازی مردم کرماشان همیشه برای هر 

مســـافری مورد توجه و مهم است. اما 

متاســـفان� در الیه های زندگی، فقر و 

برخی مشــکالت اجت�عی ب� چهرەی 

شهر رضب� میزند. 

الـــبـــت� این عوامل هـــیچوقت باعث 

نشـد هاند ک� از این شهر دلزده شویم. 

هر چند چندین بار فرصــــــت مهاجرت ب� 

خارج کشــــــور را داشتیم اما مرحوم دکرت 

سمیعی، همیشــه می گفتند ک� وظیف�ی 

ما خدمت ب� مردم اسـت و مردم کرماشـان 

دلیل خوبی بودند ک� در کنارشان �انیم. 

قطعاً مرگ دکرت سمیعی می توانســـت در 

روند فعالیتهایتان در آزمایشــگاه اختالل 

ایجاد �اید. چطــور این مجمــوعه را رس و 

سامان دادید؟

این یک امر طبیعی اســـــــــت که برای هر 

انسـانی مرگ عزیزانش می تواند جانکاه و 

نگران کننده باشـــــــد. اما ه�ن ایده ها و 

اهداف کاری دکرت ســـمیعی به من هم این 

ـردم خدمت  ـزه را داد تا بتوانم به مـــ انگیـــ

کنم. بر این اساس پس از فوت همرسـم، ن� 

تنها فعالیت آزمایشـگاە ما کم نشـد، بلک� 

لطف الهی و تالش های شبانه روزی باعث 

شد که کار گســـرتش پیدا کند و بیشــــرت 

درآمد آزمایشــــــگاە رصف تجهیز خودش 

شــد. چرا که به این باور رســیده بودیم که 

نباید مردم کرماشان مجبور نشـــوند برای 

انجام هر آزمایشــی از استان خارج شوند. 

خدا را شــکرگزارم که حاال تعداد پرســـنل 

آزمایشـگاە ب� ۳۰ نفر افزایش یافت� است و 

می توان به کارهای بزرگ فردا دل بست.

- خانم دکرت، ب� نظر شــــــ� فرهنگ مردم 

کرماشــــان چ� ارتباطی با ســـــالمت انان 

دارد؟ آیا تاثیر فرهنگ بر سالمتشــــــــان 

مثبت بودە است و یا منفی؟

متاسـفان� ســبک زندگی مردم کرماشــان 

بســیار بر سالمتشــان اثر سوء دارد. مواد 

غذایی مرصـــــــفی خانوارها و عدم تحرک 

مناسبشــــان آنان را ب� سوی بی�ری سوق 

داده اســــــت. طبق آمارها، میزان بی�ری 

های قلبی عروقی و ســـکت� در کرماشـــان 

بسـیار شایع است. عالوە براین، رفتارهای 

پرخطر در این شهر نیز سالمت روان مردم 

را در خطر قرار داده است. 

الــــبــــت� ناگفـــــت� �اند که حاال با وجود 

گســــــــرتش باشگاههای ورزشی، چنین 

وضعیتی در میان جوانان در حال بهبودی 

اســــت. فقر در اینجا خودش را �ایان می 

کند: وقتی ک� کســی برای سیرشدن خود 

وخانوادەاش �ام وقت و انـرژ یاش را مــی 

گذارد و ب� جایی �ی رسـد، دیگر سـالمت 

برایش اولویت ندارد. از مسـؤوالن استان و 

شهر توقع می رود مســائل اجت�عی را در 

اولویت قرار دهند. به یقین این اســــــتان 

منابع طبیعی و انسانی فراوانی دارد ک� در 

کمرت استانی در کشـــور اینچنین ظرفیت 

هایی پیدا می شــــــود. پس نیاز اســـــــت 

مسـؤوالن با عزمی جزم از این همه منابع و 

اســـــتعداد برای بهبود روند زندگی مردم 

استفاده �ایند. 

- از مشــــــکالت کاری خودتان بیشـــــــرت 

بگویــــــــــید؟ چ� محدودیت های کاری و 

ح�یتی از سوی مسئوالن دارید؟

راستش مشـــــــــــــکالت، فراوان است اما 

همچنان با امید به کارمان ادامه مـــــــــــی 

دهیم. بحث از «ح�یت» کردید. براســتی 

ـراهـــــــی و ح�یت  که مهمرتینش همــــــ

مسـؤوالن است. توقع داریم که دانشــگاە 

علوم پزشکی تســـــــهیالت و ح�یتش را 

بیشـرت کند. مرحوم دکرت سمیعی، بسـیار 

دقیق و درســـــــت کار می کردند و من هم 

ـردەام ک� ه�ن روی� را ادام� دهم  تالش کـ

اما ح�یت سوی مســـــؤوالن می تواند در 

این مسیر، بسیار در کارمان موثر باشد. 

درحالیک� دوستان مان و اطرافیان بسـیار 

توصــــــــیه می کنند ک� از اینجا برویم اما 

ماندم و راە دکرت ســــمیعی را ادام� دادم و 

انتظار دارم ک� دانشــــــگاە هم ب� ما کمک 

ـردم  کند تا بیش از پیش در خدمت مــــــــــ

رشیف کرماشـان باشــیم. هرچند گرانی و 

تورم در این چند سال بســـیار اثر منفی بر 

کارمان گذاشت� اسـت. هزین�ی نگهداری 

و تجهیز آزمایشــگاه، مواد مرصـــفی، حق 

الزحم�ی پرسنل و... فشـار بسـیار زیادی 

ن� تنها بر آزمایشـــــــگاە ما بلک� بر �امی 

آزمایشـــــگاههای سطح استان وارد کردە 

است و اگر آزمایشـــــگاهی مراجعه کننده 

مقبولی نداشــــت� باشــــد و نتواند گردش 

مالی خوبی داشت� باشد، مجبور اسـت ک� 

واحد خود را تعطیل کند. 

- مـ یدانیم ک� در دوران زلــزله فعالیتهای 

خیرخواهان هی گسـرتدەای داشتید. از آن 

دوران برای�ن بگویید. 

ما در کشـــــوری بزرگ شده ایم که بزرگان 

فرهنگش آموزگاران راســتی و درســـتی و 

همدری و مهر ورزی بوده اند. ســــــــعدی 

بزرگ می گوید: چو عضــــــوی به درد آورد 

روزگار/ دگر عضــوها را �اند قرار. روزهای 

زلزله اگر چه بســـــــــــیار تلخ بودند، اما 

براســـــتی روزهای در سآموزی بودند. از 

ـرفتم و نوع  ـردم آنجا درس مقاومت گــ مــ

دوستی مردم ایران بســــیار جالب توج� 

بود و کم کهای هموطنان بســیار دلگرم 

کنندە بود. 

ولی آن چیزی ک� بســــیار ناراحت کننده 

بود، وضعیت ساخت� نسازی و مســـکن 

منطقه بود. با زلـــــــزل�ای ک� اتفاق افتاد 

حقایق تلخی در ساخت� نسـازی آشـکار 

شد. این یک نکته مهم است و مسـئوالن 

بایســــــتی به شکلی جدی با برنامه ریزی 

دقیق و درسـت به فکر بازســازی بافتهای 

قدیمی شــهرها و روســتاها باشــند که در 

این خاک زلزله خیز شـاهد از دسـت دادن 

هموطنا�ان نباشیم.

در حــــیط�ی درمان، فعالـــــیت همکاران 

بســــــــیار خوب بود و من هم در حد توانم 

توانســــــتم خدمت کنم. بی�رستان های 

صــحرایی خوبی راە افتادند و کالً در بحث 

درمان مشکلی خاصی نداشتیم. 

بســــیاری از پزشکان هم کمک های مالی 

بســیار خوبی نیز ب� زلزل� زدگان داشتند. 

من چون بیشـــــرت در زمین�ی پوست و مو 

فعالیت م یکنم. شخصــــاٌ وارد منطق� می 

شدم و بی�ران را درمانم م یکردم. 

- خانم دکرت بســــــــــــــــــــــیاری از مردم 

آزمایشـــــــگاههای خارج استان و ب� ویژە 

تهران را ب� آزمایشـــگاههای داخل استان 

ترجیح می دهند. ش� دلیل این ارجحیت 

را در چ� می بینید؟

بله! متاسفان� واقعیت دارد. بســـــیاری از 

آزمایشــــــــگاههای سطح استان به دلیل 

گرانی و یا منفعت شخصـــــــــی خودشان 

کیفیت الزم را ندارند.

 این در حالی است ک� در آزمایشــگاههای 

تهران و یا بقیه شــهرهای بزرگ رقابت باال 

باعث افزایش کیفیت شــدە اســت. اما در 

کرماشان این رقابت به جز چند آزمایشگاە 

محدود در بین بقیه کمرنگ اســـت. البت� 

خوشــــــــحا� که می بینم این رقابتها در 

سطح استان هم در حال افزایش است.

از اینکه برای این گفتگو وقت گذاشــتید، 

بسیار ممنونیم 

فقر در اینجا خودش را �ایان می کند: وقتی ک� کسـی 

برای سیرشدن خود وخانوادەاش �ام وقت و انرژ یاش 

را می گذارد و ب� جایی �ی رسد، دیگر سـالمت برایش 

اولویت ندارد. از مســؤوالن استان و شهر توقع می رود 

مسائل اجت�عی را در اولویت قرار دهند

ما در کشوری بزرگ شده ایم که بزرگان فرهنگش 

آموزگاران راستی و درستی و همدری و مهر ورزی 

بوده اند.  سعدی بزرگ می گوید: چو عضــوی به 

درد آورد روزگار/ دگر عضوها را �اند قرار

سبک زندگی مردم کرماشان بر سالمتشان اثر سوء دارد

دکتر زهرا شا همحمدي مدیر آزمایشگاه بوعلی:

وقتی ک� کسی برای سیر شدن خانوادەاش  ب� جایی �ی رسد، دیگر سالمت برایش اولویت ندارد

سرویس 

اجتماعی

،

،
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ل� ناو شـــــیکاری هون�ری، وە تایب�ت ل� 

ســ�ردەم ک�ســـیک و مودڕن، فرەتر دو 

شـ�وە ل� ب�ز چ�و ب�ە، ی�ک�گ شــیکاری 

هون�ر ئ�ڕای هون�ر و دو�م شــــــــیکاری 

هون�ر ئ�ڕای کووم��گا. ل� ش�وەی هون�ر 

ئ�ڕای هون�ر، ت�نیا ه�ر ئ�و ئاســـــــــــت 

ه�ســـــتیاری و هون�ری� ل� ب�ز چ�و ب�ە، 

یانــــــــــ� ه�ر ئ�و چ�زمان هون�ری� و ل� 

شــــ�وەی هون�ر ئ�ڕای کووم��گا، فرەتر 

ـزم�ت  ئامانج هون�ر گ بای�س ل� خـــــــــ

کووم��گا بوود ل� ب�ز چ�و ب�ە ســــــــــــ� 

ه��گ�رد�دەو وە ناوەڕووک هون�ر. ئــــ� 

دو ش�وە ه�میشــ� ل� ی�ک رخن� گرتن�. 

ک�ســـــــــ�یل� گ الی�نگر هون�ر ئ�ڕای 

هون�ر ب�ن� وە ئ�و ک�ســــــ�یل� گ ئ�ڕای 

ـردن�، وەتن� گ  کووم��گا کار هون�ری کــ

ئ�ە پســــــای ل� هون�ر ل�وای ی�ی ئ�مزار 

دەمدەســـــــی ک��گ گرین و وە فکر کار 

هون�ری رەســــ�ن نین و ت�نیا ل� ئ� ر�ی� 

ئ�ڕای رەســـــــین وە ئامانج�یل خوەدان 

ک��گ گــــرین. ئـــــ� ئامانج�یل� ت�ەنن 

کووم��ی�تـــــــــــــی بوون، یا ئابووری یا 

رامیاری و ... . ه�ر ل� وەرایوەر ئـــ� جوور 

ک�س�یل�، ئ�وان� گ ه�زەو هون�ر ئ�ڕای 

کووم��گان، وە ئ�وڕێ چ�ن هون�ر ئ�ڕای 

هون�ر باوەڕ�گ ن��ـرن و ئـ� کارە وە ی�ی 

ب�رهات پ�چ�ڵ زانن� و ئ�شـــن هون�رێ 

گ ن�ت�ەن�د ئامانج�گ داشــــــتوود و یا 

ن�ت�ەن�د دەســــــــــمی�ت� وە کووم��گا 

ب��دن، وە کار نـــی�تــــ�د و ه�چ مانایگ 

ن��ر�د.

ـرتن�،  دیاری� رخن�یلـ� گ یان� ل� ی�ک گ

وەرە وەرە ب�ەســ� مدوو وە دی هاتن ی�ی 

ش�وەی نوو ل� شیکاری هون�ری. ش�وەی 

گ ه�م ه�زەو ئازادی و چ�زمان هـون�رە، 

و ه�م ها شوون ی�گ بت�ەن�د ئ� هون�رە 

ی�ی ناوەڕووک دیاری ئ�ڕای خـــــــــوەی 

داشـــتوود و دەســـمی�ت پ�ل�یل جیاواز 

کووم��گایش ب��دن. دیاری� گ ئـــــــــ� 

شـــ�وە ل� نووڕســـتن� ه�م ب�شـــ�گ ل� 

نـــووڕگ�ی هـــون�ر ئ�ڕای هـــون�ر و ه�م 

ب�شــــــــــــ�گ ل� نووڕگ�ی هون�ر ئ�ڕای 

کووم��گا وەل خوەیا د�ر�د سـ� خاســرت 

ت�ەن�د دەســــــمی�ت ئیم� ب��دن گ ل� 

چ�نی�تی هون�ر ج�هان ئ�م�وو خوەمان 

ب�ەسیمن�و. 

وە ئ� لرف�ی ســــ�یم� ت�ەنیم ب�شـــــیم 

«هون�ر و کووم��گا»، س� دیاری� ه�چکام 

ل� خزم�ت ئ�و ی�کی نیی� و شان وە شـان 

ی�ک پ�ش چن. ل� ناو ئ� شــــــــــــ�وەی 

شـــیکاری و نووڕســـتن�، هون�ر دی ی�ی 

ئ�مزار دەمدەســــــــــــــی نیی�، ه�ر ئ�و 

جی�گای خوەی� د�ــر�د، ئ�مان پ�چ�ڵ و 

ب� ئامانجیش نیی�. ت�کووشـــ�د پ�ل�گ 

ل� گیچ���یل کووم��گا دیاری�و بک��د یا 

ئ�گ�ر بــــت�ەنــــ�د ر�کار�گ وەل خوەیا 

بار�د گ دەســــــــــمی�تدەر کووم��گا و 

م�ردم بوود.

 ئ�گ�ر ه��گ�ردی�یم�و وە ســـــــ�رەتای 

هون�ر، ه�ر ل� ئ�و وەخت� گ مـرۆڤ ل� رۊ 

سان و ل� ناو ئشــــک�فت�یل، کار هون�ری 

ـرد�ی�، ت�نیا ئ�ڕای خ���تیان یا ل�  کـــــــ

ئاســـت ی�ی کار ه�ســـتیاری ن�ۊە، ی�ی 

ئامانج کووم��ی�تیش داشـــــــــت�ی�. یا 

ئ�ڕای چرچ خســن ل� دڵ گیان�وەرەیل و 

ب�ن�وەرەیل ترەک ب�ە یا وە مدوو نیشــان 

دان ی�ی ه��ک�فت کووم��ی�تی. 

ـژەی م�ـــــژوویش ه�ر ل��وا ب�ە،  ل� دریـــ

ه�رجار گ هون�ر ت�نیا ل� شوون چ�زمان 

یا ناوەڕووک چ�ی�، ت�ش شـــــ�ڕ هات�ی�. 

ئ�مان ه�نای ئــــــــــــــ� دوان� وەل ی�کا 

پ�یوەندی داس، ت�ەنسـت�ی� ه�م ئ�ڕای 

ف�لسـ�ف� و ب�ن هون�ر گرنگ بوود و ه�م 

ئ�ڕای کووم��گا.

ئ�ســ� فرەتر ت�تی�یمن� ئ� پرسیارە، گ 

ل� ج�هان ئ�م�وو ســـــــنوور هون�ر یان� 

چــوە و ل� کـــوو دام�زریاس، ئایا هـــون�ر 

سنوور کووم��ی�تی و ن�ت�وەیی د�ر�د؟

ل� نووڕگ�ی ک�ســـ�یل� گ ه�زەو هون�ر 

ئ�ڕای هون�رن، هون�ر دی «ســـــــــــنوور 

کووم��ی�تی و ن�ت�وەیی» ن��ر�د، چ�ن 

خوەیان جیا ل� ئ� گ�پ�یل� زانن، ت�نیا وە 

ئ�و چ�زمان هون�ری� فکــــــــــر ک�ن و ل� 

وەردەنگیش توان ه�رل��وا فکــر بک��د، 

یا ل� ق�وڵ خوەیان ج�هانــی فکــر ک�ن؛ 

سـ� فرە جار ل� یان� ئ�ژن�ویمن گ ئ�شـن 

هون�ر ه�چ سنوور�گ ن��ر�د. 

ئ�گ�ر ک�ســــــــــــ�یل�گ ل� راس ه�زەو 

شـ�وەی هون�ر ئ�ڕای هون�ر بوون و ل��وا 

ب�شن، کیشـــ�یگ نیی�، ئ�مان کیشــــ� 

ل�ورەس� گ ل� رۊ ن�زانســ� ئ� قســـی� 

بک�ید، یان� خوەشـــد با�د دەســـمی�ت 

کـووم��گا و ن�ت�وەی خـوەد ب�یدن، یا ل� 

ئ� باوەت� ی�ی ب� باوەڕەیل داشــــــــت�د، 

ئ�مان رێ وە ه��� بچید، ل��رەســـــ� گ 

ســــ�ر ل� ی�ی و�ت�گ شـــــ�و�د. ئ�ڕای 

ک�ســـــــ�یل� گ هون�ر ئ�ڕای کووم��گا 

زانن ه�م ل��واس�.

یان� فرەتر ه�زەو ی�ن� گ ئ�و مکانســـیم 

کووم��ی�تـــــی� گ ه�س، ئ�ڕای هون�ر 

ی�ی ســـنوور دام�زرن�د، و دیاری� گ ئ� 

ش�وە ه�م ت�ەن�د خســـــــــارەیل خوەی 

داشـتوود و ئ�و هون�رە ت�ش گیر و گرفت 

با�د. ل�وای هون�رێ گ ل� الی�ن بـــ��گ 

ئیدئۆلۆژی هاتس�و دەیشـت گ هات� ل� 

فرە جـی ل� ئامانج خوەی گ ئازادی زەین 

مرۆڤ�، دۊرەو ب�د.

ئ�مان ل� لرف�ی ســــــــــ�یم، ل� ئ�ورە گ 

هون�ر و کووم��گا هان� شــــان وە شــــان 

ی�ک، ل�وای دوان هاوژین وەل ی�کا پ�ش 

چن. گـــــــاجـــــــار ی�ی ه��ک�فــــــــت 

کووم��ی�تی ت�ش شـــــــــــ�ڕ تی��د، یا 

ه�وەج� وە دەسمی�ت د�ر�د، ل��رە ساز 

و کار هون�ری ت�دە دەسمی�ت؛ 

یا ز�ز وە ی�، ی�ی ســــاز و کار نوو هون�ری 

ه�وەج� وە دەسمی�ت کووم��گا د�ر�د، 

ه�وەج� د�ــــــــر�د گ کووم��گا خوەی 

گورج�و بک��د تا بچوودە پ�شوازی، و ئ� 

کارە وە مدوو ی�گ هاوژیــــــنن و خوازیار 

ی�کن، وە ئ�وڕێ ب�ن. 

ئ�رای �وون�، ل� ی�ی نیشـت�ن ه�وەج� 

ه�س م�ردم وەل نووڕگ�یل جـــــــــیاوازا 

ی�ک�و گرتن داشتوون، یا ه�وەج� ه�س 

م�ردم وەل پ�ناسـ�ی خوەیانا پ�یوەندی 

ـرە ت�ەن�د  دوجارە بگــــــرن، هون�ر ل�ــــــ

دەسـمی�ت ب��دن، و ســنوورێ گ ل�ل� 

گ�پ دەیمن ل� بان ئـــــــــــــ� ناوەڕووک� 

دیاری�و بوود و دام�زری��د.

 سـ� نی�ت�ەنیم ه�ر ل��وا ب�شـیم، هون�ر 

ب� سنوورە، ه�رک� ئ�ڕای خوەی ه�رچ� 

ل�ل� خوەشـــــ�! ئ�گ�ر ئ�و جوورە بوود، 

ه�نای هون�ر ه�وەج� وە دەســـــــمی�ت 

کووم��گا د�ر�د، مکانیســـــــــــــــم�یل 

کووم��ی�تیش ت�ەنن ب�شن، ها ه�رد ل� 

ئ�ورە دەســـــــمی�ت ن�یاید، منیش ل�رە 

دەسمی�ت�گ وەپید نی�م!

س� خاسرت ی�س� ئ�ڕای رەسـین وە مانای 

ســـــنوور، ئیم� ل� ب� ســـــنووری هون�ر 

ب�ەسیمن�و.

 ب� سـنووری هون�ر وە ئ� مانا نیی� گ ل� 

گشــــــت بووڕید و بچید بووسی�یدە ئ�و 

دۊرە و ب�شـید من توام هون�ر ب� ســنوور 

داشتووم، ئ�ڕای �وون� من کوردم ئ�مان 

توام فارسی ب�شم! یا پشــــــت بک�یدەو 

ن�ت�وە و کووم��گای خوەد و ب�شــید من 

توام بچم� شـوون هون�ر ب� سـنوور! یان� 

گشت تیات دەرهاوردن�. 

ل� ناو ج�هان� گ پســــای ژی�یم، هون�ر 

ب� ســــــنوور وە ئ� ماناســــــ� گ ل� بان 

بنچـیـن�ی خوەد، جوور�گ ب�رزەو ب�د و 

ب�دە خاوەن دەنگ گ ســنوورەیل ترەک 

نوای ن�گرن و دەنگد ب�ەســـــ�دە گووش 

ج�هان. ن� ی�گ ه�ر ل�وای کانگروو ه�ر 

ســـنوورێ دید قومچ�و بگریدە ئ�والی و 

ب�شید هون�ر ب� سنوورە! 

 ئ�گ�ر دۊنیمن ل� ب��گ نیشـــــــــت�ن، 

هون�ر و کووم��گا هان� گــــــــــــــژ ی�ک، 

ن�ت�ەنسـتن� وە پ�رتخ خاس�گ ب�ەسن و 

ـراوە و ه�م  ه�م وەز کووم��گاگ� خــــــــــ

هون�ر�یان، مدوو ســ�رەکی� ی�ســـ� گ 

ـرتن� و خاس ل� ی�ک  یان� ل� ی�ک دۊر گـــ

ن�ڕەســین�ســ�و. یا شـــیکاری هون�ری، 

خوەی جیا ل� کووم��گا زانســـــت�ی� و ل� 

شـــوون ی�ی ب� تیات دەرهاوردن پ�چ�ڵ 

چ�ی�

 یا ئ�و کووم��گا، ت�ش ی�ی بــ� ئای�م دوڕ 

هات�ی� گ توان ل� رۊ م�یل خوەیان ت�نیا 

کار هــــــون�ری ه�زەو باوەڕ خـــــــوەیان 

داشــتوون. ل� ناو ئ� چ�ن� کووم��گایگ 

دی نــــی�ت�ەنــــیم چ�وەڕی وە دی هاتن 

ه��ک�فت�یل خاس�گ ب�من. 

ئ�ڕای �وون� ت�تی�یمن� مووســیقای گ 

ئ� رووژەیل� ل� ناو کرماشان ه�س، گ�پ 

ل� س�ر م�راف� و قلیان و چ�قوو کیشان و 

 . ...

ه�نای هــــــ�ردەو بـــــــ�من، هاڵ و رووژ 

ئابووری دۊنیمن، هاڵ و رووژ ف�ره�نگـی 

دۊنـــــــــــــــیمن، هاڵ و رووژ زندان�یل و 

خ�یاوان�یل دۊنیمن، رەسـیمن�و چ�ن ل� 

ناو نیشــــــــــــت�ن ئ�ران و وە تایب�ت ل� 

پار�زگ�ی کرماشــان، ک�ســ�یل�گ هان� 

ســـــــــــــــــــ�ر کار و ب�رپرس هون�ری و 

ف�ره�نگی�ن گ پی�ک ل� ئــــــــ� باوەت� 

چشــت فرە�گ نی�زانن و ئ�گ�ر ل�ل�یان 

بپرســـــــــی هون�ر و ف�ره�نگ چوەس، 

ب�رپرسای�تی کووم��ی�تی یان� چوە؟ و 

د�نیاوە نووڕن� ئاســـــــــ�ن و ک�ف دەور 

دەم�یان گر�د.

 ه�ر ئ�و جوورە گ فرە ل� ک�ســـ�یل� گ 

خوەیان وە هون�رم�ند زانن و کار هون�ری 

ک�ن، ه��ن ل� ئـــــــــــــــــــــ� گ�پ�یل� 

ن�ڕەســـین�ســـ�و، چ�ن جی خاســـ�گ 

ئ�ڕای پ�روەردە ب�ن ن�یاشـــــتن�، ل� کوو 

توان یای بگرن، ل� الی ئســـای گ خوەی 

کوورە و ه�وەج� وە ئ�ســــــــــای کوور تر 

د�ر�د! هون�رم�ندێ گ ئ�ش�د من ت�نیا 

وین�کیشـم یا ت�نیا گوورانیچ�م، و س�رم 

ل� زانسـتی�یل کووم��ی�تی نی�ود، یان� 

ه��ن ن�ڕەسی�س�و ل� کوو پسای ژی��د 

و دیاری� ئ� جوور ک�سـ�یل�گ نی�ت�ەنن 

دەسمی�ت�گ وە کووم��گا ب�ی�ن.

 ک�سیش وەرەو ئ�و پۆتانســـی� هون�ری� 

گ د�رن نی�چوود و ه�میشـــــ�یش یان� 

نا�نن گ ئ�ا م�ردم ل�لیم دۊر گرن.

 بای�س وە یان� وەت، مدوو ســـــــــ�رەکی 

ی�ســـــ� هون�رد دەســــــمی�تدەر نیی�، 

ن�کووشــــیدە چوار ک�س ئاگاوە بک�ید، 

ن�کووشـــــــــیدە چوار جار ل� ســـــــــ�ر 

مکانیســــــم�یل فکری و ف�ره�نگی نوو 

گ�پ ب�یدن، یا النک�م دەنگـــــــــــــ�گ 

داشــت�د، وســـایدەســـ� ئ�و دۊرە، توای 

کووم��گا چوە ئ�ڕاد بک��د، ئ�وەیش ئـ� 

چـــ�ن� کـــووم��گای گ گـــو�ـــوو��س، 

ن�خوەش�!

ـرە جار ل� ئــــــ�  ـرەک�و، فــــ ل� الی�ن تــــ

هون�رم�ندەیل� گ نان و ئاو ل� کـووم��گا 

وە دەس هــــاوردن�، ه�نـــــای بـــــای�س 

دەســــــمی�ت کووم��گا ب�ی�ن، گ�پ ل� 

هون�ر ب� ســــنوور دەن و گ�پ ل� هون�ر 

ئ�ڕای هون�ر! و ئ�گ�ر خاســـــــیش ل�ل� 

رەســ�ن�و ه�م خاســ�، یان� ک�ســ� گ 

ل��وا ئ�شـــــــــــــــ�د دی پ�ل کووم��گا 

نی�کوت�د و چ�وەڕێ دەســــــــــــــمی�ت 

کووم��گا و ن�ت�وەی خوەی نیی�.

 ئ�مان یان� ه�نای ه�وەج� د�ـرن، گــرن 

ل� دۊ شــــان کووم��گا و ئ�شــــن بای�س 

دەســــــــــمی�ت ئیم� ب�ی�ید، ئیم� برا و 

خوەیشـــــکیم، خ��ان ی�ک�گ�، بای�س 

بای وەرەو من، بای�س الی�نگــــر من ب�د! 

ئ�مان ه�نای کـــــــــــــووم��گا ه�وەج� 

وەپ�یان د�ر�د و بای�س ل� سـ�ر مژارەیل 

تایـــب�ت کووم��گای خوەیان کار بک�ن، 

واز تی�رن و ئ�شــــن ن�، هون�ر ســـــنوور 

ن��ر�د. 

ئ�ڕای �وون� من وە زوان چینی شـــــ�عر 

ئ�شـــــــم یا گوورانی چ�م، چ�ن ج�هان 

چ�وەڕێ دووســــــی من و چین�! دی ئ� 

هون�رم�ندە فکــــر نی�ک��د تو جارێ باو 

زوان نیشــــت�ن و م�ردم خوەد ئاوا بک�، 

جارێ باو چــواران کار نـــووخـــواز ئ�ڕای 

م�ردم داشـــــــــــتوو، ئ�ک�ش ئ�ڕای دڵ 

خوەدیش کار بک� و ج�هانــیش ئاوا بک� و 

بووە دووس ج�هانیش. 

وە د�نیاوە ئ�شم، ه�چ هون�رم�ند�گ وە 

مدوو ی�گ تواســـــــ�ی� ج�هانی�و بوود، 

ج�هانی�و ن�ۊە.

 گشــــــــــت هون�رم�ندەیل ج�هانی گ 

ئ�م�وو ناســــــــــــــــــیمن، ئ�گ�ر ل� بان 

ب�ره�م�یلـــ� گ د�ــــرن ه�ردەو ب�من، 

دۊنــــــیم گ ه�زەو کووم��گا و ن�ت�وەی 

خوەیان ب�ن�، ت�نیا ئ� ش�وەی هون�ری و 

چاالکیان� ئ�ق�رە پ�هاز ب�ە گ ج�هانی�و 

ب�ە و ب�ەســـــ� ی�ی ســــــ�رچ�وە ئ�ڕای 

هون�رم�ندەیل ن�ت�وەیل ترەک.

 ه�ر هون�رم�ند�گ بای�س رێ خـوەی ل� 

ناو کــووم��گای خــوەی دیاری�و بک��د و 

ب�ن�دەو. نی�ت�ەن�د ت�نیا وە فکـــــــــــــر 

قازاشت ت�کی خوەی بوود، یا ه�نای گیر 

تی��د، پ�المار کووم��گا و مردم بوە�د. 

ئ�گ�ر هــــــــــــون�رم�ند�گ ه�وەج� وە 

کووم��گا و م�ردم د�ر�د، بکووشــــــ�د، 

هون�رێ دەســــمی�تدەر کووم��گا بوود، 

ـزم�ت ب�نا؛ بــــ�یار  ی� جیاوازە وەل ل� خــ

نیی� ل� خزم�ت ک�س�گ بوود، ب�یارە ئ�و 

هون�رم�ندە دەســـــــــــمی�ت ب��دن وە 

نووڕگ�، وە ش�وەیل ژیان، وە پ�ناس�، س� 

ب�یار نیی� ن�وک�ر ک�س�گ بوود.

 و ئ� هون�رم�ندە ه�نای دەســـمی�تدەر 

کووم��گای خوەی�، ئ�و وەخــــت� ل� ی�ی 

کووم��گای ئازا، ت�ەنــــــــــــ�د چ�وەڕێ 

دەســــــــــــــمی�ت وەردەنگیش بوودن. 

ه�رســــ�ی ل� و�ت خوەمان چ�ن جارێ 

کووم��گای ئازاد و ئازایگ ن�یـــــــریمن، 

ـرە چ�وەڕێ  هون�رم�ندەیل نی�ت�ەنن فـــ

دەســــــمی�ت کووم��گا بوون، ئ�مان ی� 

مدوو�گ نـــیــــی� ئ�ڕای دڵ ک�نــــین ل� 

کووم��گا و واز هاوردن ل� م�ردم. 

تازە ل� ئ� ســــــ�ردەم�ســـــــ� گ ئ�رک 

ـرنگ�و بوودن تا  هون�رم�ند فرە قورس و گ

وە شـــ�وەیل هون�ری بت�ەن�د پ�ل�گ ل� 

چاالکـــی کووم��ی�تـــی بگـــر�دە مل و 

ئ�ڕای کووم��گای خوەی وە دڵ و گـــیان 

بکووش�د. 

و ئـ� جوور هون�رم�ندەیلـ� د�نیا بوون، 

هات� ئ�م�وو چاالکی دروسـ� گ د�رن، 

ئاو و نان ئ�ڕایان ن�یاشـــــــــتوود، ئ�مان 

م�ژوو ل� ه�رێ مین�د و ی� ل� گشـــــــــت 

چشت گرن گترە. 

ئ�گ�ر ی�ی شاع�ر یا فیلمســــــــــــــاز یا 

ویـن�کـیش ئ�ڕای زوان و ن�ت�وەی خوەی 

کووشـــــــــــــــ�د، ئ�وەیش ن�ت�وەی گ 

دەســــ��ت فرەیگ ن��ر�د ل�وای کورد، 

دیاری� هات� قازاشــــــــت فرەیگ ئ�ڕای 

ن�یاشــتوود، دی ن�بایس من�ت ی� بن��د 

ـرەک کار  گ ئ�گ�ر من ئ�ڕای ن�ت�وەی تــ

بکردام ئ�ســـــــــــــ� گرت�ن�م ل� زەڕ! ئ� 

گ�پ�یل� ه���ن و ن�بایس وەپــــ� فکــــر 

بک��د، ئ�گ�ر خـوەی وە هــون�رم�ند�گ 

زانا و پ� هاز زان�د ت�نیا بای�س ل� شـــوون 

کار هون�ری د�گر بوود

 هون�رێ گ بت�ەن�د دەسمی�تدەر بوود، 

زەیـــــنــــــی�ت ک�ەن�ی کووم��گا وەرەو 

نووخوازی ر�ن�مایی بک��د، دەســمی�ت 

وە دەســـــــــ��ت گرتن ن�ت�وەی خوەی 

ب��دن و ه�ر ئ�و جوورە گ وەتم م�ـژوو و 

ی�ی ناو خاس داشـــــ� گرن گتر ل� ی�ی 

جانانی و دوو��گ ئاو داشتن�.

 تفاق�یل ژیان ئای�می 

(ب هش نووهم)تفاق د�یم ژیان : من خاس نیـیم و ئـیوەیش 

خاس نیین!. ه�ر ئ�وجوور ک وەتیمن گشـــــت ئای�م�یل 

ئاســــائی  ک تی�ن� ئ� دنیا ، ب� ئ� ال و ئ�و ال ، تفاق ی�کم 

ژیان (من خاس نییم و ئیوە خاســــــــــین ) ئ�زمان ک�ن .( 

ه��ب�ت ل�رە ئاوارت�یگ ڕا منا��یل ئوتیسمی دیریمن  ک 

ل� دریژای ئ� باس� وە پ� ئاماژە ک�یمن ) . 

مناڵ ل� دۊای ی�ک سـا�نی و هنایگ ک�ف�دەو پا ، وە مدوو 

ی�گ دی خوەی ت�ەن�دن ل� زەۊ ه�ـز بگـر�دن یا ت�ەن�دن 

پســــــــانک�گ�ی ، خوەی بگر�دە دەس�و و �ژ�د و ب��گ 

کارەیل ب�چگ تــــــر ئ�نجام ب�دن  ، دی ل� ئ�و الوانن و ل� 

باوش گرتن دا�گ و باوگ� ک ل� ت�م�ن ی�کسـا�نی داشت 

، ب�شـــــــــــ� ک�مرتەو بوودن . وە ئ�ی� ڕا مناڵ تفاق تازە و 

ع�ج�ۊ�گ� ! 

ب�ج� ی�گ مناڵ ، ب�شـ� ل� بووت الوانن و ل� باوش گرتن ، 

ک�مرتەو بوودن ، هاتــــــــــــ� جاروەختیش ت�ش تنیان و 

خوڕیان و ت�نان�ت لـــ�دانـــیش ،  ل� الی�ن دا�گ و باوگ�و 

بوودن .

 مناڵ وە مدوو ی�گ تازە ک�فت�ی�ســ�و پا و هات� خوەی ل� 

ه�لوورەک بخ�دەو خوار یا دەس وەرەو چشــــــــــــــت�یل 

م�ترســـــــــــــیدار و بڤ� ، بو�دن و ژیان خوەی بخ�دن ل� 

م�ترســـی ! ئ�وســــای ک دا�گ و باوگ ناچارن ک ل� ڕێ 

تنیان و خوڕیان ، ل� خ�ت�رەیل دۊرێ بخ�ن�و . 

ت�نان�ت ل� ناو بن�ما��یل نائاگا و ک�م تاق�ت ، هاتــ� ئـــ� 

مناڵ ن�م�زریاگ� ک تازە ک�فت�ی�ســـ�و پا،  ت�ش ل�دان و 

کووشــتنیش بوودن ، ک وە داخ�و ئ� شــ�وەی ترســـانن 

منا�� ، خ�ســــــــارەیل گ�ن و ق�رەبوو ناپ�ژ�ر�گ (جربان 

ناپذیر) وە مناڵ ڕەسن�دن . 

ل� ت�م�ن ی�کســــا�نی تا دو سا�نی ، مناڵ تازە ڕەس�دەو 

ک چ�ن� ،  دی ل� ئ�و الوانن�یل دەوران ی�ک ســــا�نی� ، 

ئ�و فرە  خ�وەر�گ نیی� !  مناڵ ل�ی س�ردەم�  ، ه��ن وە 

ئ�و فام و ئ�وڕەسین� ، دەس پ�یا ن�کرد�ی� ک بت�ەن�دن ل� 

ئ� ه�ل و م�رج تازە ب�ەســــ�دەو ک  ئ�گ�ر جاروەخت�گ 

ت�ش تـنـیان و خوڕیان و ت�نان�ت لـ�دانــیش بوودن ، وەی 

مدووەس� ک خوەی ک�ل�م�دار ن�ک�دن ! یا ئ�گ�ر دا�گ و 

ـ�ا  ـرن�ی ، ئـ باوگ  جوور جاران ه�یتاه�یت ئ�و باوش نی�گ

ی�س�گ مناڵ بت�ەن�دن زۊتر بک�ف�دەو پا و سـ�رەوخوەی 

بوودن .

ل� ئ�ورا ک  مناڵ ه��ن وە ئ�و (ه��ک�فتــــــ� دەرۊن)ە ، 

ن�ڕەســـــــــــــــــــی� ک مدوو ئ� ڕەفتارەیل تازە و ع�ج�ۊ  

دابای(والدین) خوەی� ، ل� ی�ک�و بکــــ�دن ، لـــــ�وا ل� وەر 

خوەی�و ه�ست ک�دن و ب�یار د�دن ک : 

ن� من خاسم و ن�یش ئیوە خاسین !

ه�گ مناڵ وە ئ� تفاق د�یم� ڕەســـــــ�دن ، ئ�گ�ر ه�ل و 

م�رج�گان ناو بن�ما�� جوور�گ بوون ک ن�ت�ەنن مناڵ ل� 

ئ� ه�سـت نادرس و ناڕاســ�  دەربارن  ، ئ�وســاس ک ئ� 

منا�� ل� بووت دەرۊنناسـی ت�ش خ�ســار ت�دن . ئ� منا�� 

بوودن� خاون  ک�ســـــــای�ت�گ ، ک ن� باوەڕ�گ وە خوەی 

د�ر�دن و ن�یش باوەڕ وە ک�ســــان تر  و ل� ناو ژیان خوەی 

ت�ش خ�سار ناهم�دی بوودن . 

ســــــــــــــــ� فرە فرە گرینگ� ک دا�گ و باوگ ، ل� ت�م�ن 

ی�کســـــــــا�نی تا دو سا�نی ، جوور�گ وەل منا� ڕەفتار 

بک�ن ک وە پ� نیشــــــــــان ب�ن ک ه��ن ئ�و الوانن�یل 

دەوران ی�کســـــــــا�نی� وە کتام ن�هات�ی�س�و پ�رتخ . وە 

ئ�گ�ر توان مناڵ خوەیان ل� خ�ت�ر و م�ت�رســـــــــــی�گ 

ئاگادارەو بک�ن ، وە هیچ ش�وە دەس�وب�ر(اقدام)  ل�دان و 

کووشــ� مناڵ ن�بوون و ت�نیا ل� ڕێ تنیان و خوڕیان ، ئ�و 

منا�� ئاگادارەو بک�ن .

 ه�میش ل� هنای خوڕیان و تنیان ،  وە شـــــــــــــــــ�وەزار 

دەمچ�و(body language( خوەیان وە ئ� منا�� نیشــــان 

ب�ن ک ه��ن ل� الی�ن ئیم�وە پســــای پشــــت�وانی لید 

کری�دن و ئیم� ئ�اد ئ�من و ه�منیمن ! 

ـرە جــی د�ـــر�دن ک ئاماژەیگیش بک�یمن وە منا��یل  ل�ـ

ئوتیســـــــــــم . ل� ڕاسی�تا ، مناڵ ئوتیســــــــــــمی ت�نیا 

ئاوارت�س(استثنا) ک ل� ناو گشــــت  ئای�م�گان دنیا ، ئ�و 

تفاق ی�کم ژیان� (من خاس نییم و ئیوە خاســـین ) ئ�زمان 

نی�ک�دن !

 مناڵ ئوتیســــــــمی وە مدوو ی�گ ه�ست�گان� درس کار 

نی�ک�ن و دەمارەگان�(اعصـــاب) ت�ش گیچ��ن ، هنایگ 

دا�گ و باوگ گرن�ی ئ�و باوش ، ئ�و ه�ســت خوەشــ� ک 

ـرتن و الوانن ، وە پــــ� دەس ب�دن ،  بای�د  وە ، ل� باوش گــ

دەس نی�دن و ئ�ۊ چشـــت�گ تر ل�ی ناوە ه�ست ک�دن و 

المنجی ک�دن  ل� ی�گ دا�گ و باوگ ل� باوشـــــ� بگرن و 

بالونن�ی . 

وە ل�واس ک مناڵ ئوتیســــــمی ب� ی�گ تفاق ی�کم ژیان 

ئ�زمان بک�دن ، ڕاسـ�وڕاس ، ک�ف�دن� ناو تفاق د�یم ژیان 

(ن� من خاسم و ن�یش ئیوە خاسین ) ! 

 ئاخینا ک مناڵ ئوتیســــــمی ، ه�ر ل� ناو ئ� تفاقیشــــــ� 

مین�دەی . مناڵ ئوتیســــمی ه�م ب�دێ ل� خوەی ت�دن و 

ه�میش ب�دێ ل� ئ�وان�یگ ت�دن ک توان دەســـــمی�ت� 

ب�ن . وە ی�گ ک�ســــان�گ پ�روەردە و ه��ت کردن مناڵ 

ئوتیســـــمی گرن�و مل ، ل� ڕاس کار س�خت و دژوار�گ ل� 

وەر د�رن .   

دریژه د�رێ...

زانستی

پ هرهام و هیسی

ل� ناو ج�هان� گ پسـای ژی�یم، هون�ر ب� سنوور وە ئ� 

ماناسـ� گ ل� بان بنچین�ی خوەد، جوور�گ ب�رزەو ب�د 

و ب�دە خاوەن دەنگ گ سنوورەیل ترەک نوای ن�گرن و 

دەنگد ب�ەســــــ�دە گووش ج�هان. ن� ی�گ ه�ر ل�وای 

کانگروو ه�ر ســـــنوورێ دید قومچ�و بگریدە ئ�والی و 

ب�شید هون�ر ب� سنوورە! 

ب� سنووری هون�ر وە ئ� مانا نیی� گ ل� گشــــــــــت 

بووڕید و بچید بووسی�یدە ئ�و دۊرە و ب�شید من توام 

هون�ر ب� سـنوور داشــتووم، ئ�ڕای �وون� من کوردم 

ئ�مان توام فارسی ب�شم! یا پشـت بک�یدەو ن�ت�وە و 

کووم��گای خوەد و ب�شـــید من توام بچم� شــــوون 

هون�ر ب� سنوور! یان� گشت تیات دەرهاوردن�. 

شیکاری ڕەفتار ڕۊاڕۊ 
transactional analysis 

مازیار ن هز هرب هیگی/ ن�س هر

sedayeazadi.weeklly@۴وردی�

سنوورەیلگ ئڕای قومچو نگرتن!

سال نوزدهم . شماره 651
       9 شهریورماه 1401

ل� ج�هان ئ�م�وو سنوور هون�ر یان� چوە و ل� کوو دام�زریاس؟



ب ه کوشش ف رھاد کریمی

تئاتر صــــحن�ی روان زندگی اســـــت. از 

دیرباز این ه� شــناســنامه دار در قلب و 

زندگی مردمان دنیا جای داشـت� و آن را ب� 

مانند آین�ی جهان �ای زندگــی و جامعه 

میبینند. ب� همین دلیل تئاتـــر را ن� تنها 

ـرمـی بلک� ب� عنوان محلـی  ب� عنوان رسگ

برای نگریسـ� ب� جامعه از فضــای خارج 

از آن و بروی ســــــــــــن، ارج مینهند. در 

جامع�ای ک� پـــــــر از دردهای گوناگون و 

معضــــــالت پیچیدە است، تئاتر میتواند 

ـرای تفکـــر و راە حل آن  التیام و محلــی بـ

دردها باشد. 

این روزها ک� تئاتر کرماشــــــــان ب� مانند 

جامع�اش رنجور و پر از درد اســت، ب� پای 

ســــــــــــــــخن یکی از بانوان ه�مندش 

مینشــینیم ک� از مشـــکالت و حال تئاتر 

کرماشان برارمان بگوید. زری ماە طیوری، 

بازیگر و کارگردان تئاتر، متولد کرماشــان 

است، ک� تحصـیالت آکادمیک خودش را 

در این ه� ب� صورت تخصـصـی طی کردە 

است. ایشــان برندەی بســـیاری از جوایز 

ه�ی مانند بهرتین بازیگر اســـــــــتان و 

همچنین بازیگر جشــــنوارەهای مختلف 

تئاتر ملی و بین املللی هســـــــتند. ش� 

مخاطبان محرتم صــــــــــــدای آزدی را ب� 

خواندن این گفتگو دعوت م یکنم: 

-در ابتدا مخترصــــــی از خودتان برای�ن 

بگویید.

زری ماە طیوری هســتم، فارغ التحصــیل 

مقطع کارشــــناســــی رشـــــت�ی تئاتر و 

کارشــناســی ارشــدم را هم در رشـــت�ی 

پـــــژوهش ه� و االن هم دوباره در همین 

مقطع بازیگری میخوانم. از ســـال ١٣٨٥ 

ک� ب� کرماشان برگشـــــــــــــتم ب� صورت 

ـردم. در  ـرف�ای بازیگـــری رو رشوع کــ حـ

کســـوت بازیگر حدود ۴۰ �ایش رو بازی 

ـردم  کردم، حدود ٨ �ایش را کارگردانی ک

و در جشنوارەهای فجر، تئاتر بین املللی 

خیابانی مریوان و چندین جشــــــنوارەی 

ملی و بین املللی دیگر هم رشکت داشتم 

ک� حاصل این چندسـال فعالیت، چندین 

لوح تقدیر و جایزە بودە اســـــت. االن هم 

مدیر و موسس آکادمی متد هســــــتم ک� 

برای اولین بار در کرماشــــان ب� صــــورت  

تخصصـی مجموع� ه�های �ایشـی را با 

چندین مدرس حرف�ای کرماشانی را برای 

عالق�مندان و ه�جویان ارائ� میدهیم.

-ب� عنوان یک ه�مند زن کرماشــــــانی، 

جایگاە بانوان در تئاتر اســـــــــتان را کجا 

میبینید؟

در این اســــتان ما بازیگران توا�ند خانم 

زیادی داریم ک� بســـــــــــیار هم پرتالش 

هسـتند و فعالیت میکنند ولی آنچنان ک� 

باید و شـــاید به تالشــــهای آنها اهمیتی 

داده �یشود و بیشـرت در راهشـان سنگ 

اندازی میکنند. �ون�اش هم آخـــــــرین 

اتفاقی بود ک� برای �ایش خودم افتاد.

-چ� اتفاقی افتاد؟

پس از آخرین اجرایم ک� در سـال ١٣٩٨ و 

قبل از کـــرونا بود، متنــــی ب� نام "و چند 

داســـتان دیگر" نوشـــت�ی پیام الریان را 

ـردم و پس از اخذ مجوز الزم  انتخاب کــــــ

ـردیم. این �ایش  �ــــرینها رو رشوع کـــ

یازده بازیگر داشـــــــت ک� مجموع�ای از 

پیشکسـوتان حرف�ای و ه�جویان خودم 

ـردیم.  بود ک� ن� ماە مداوم برایش �رین ک

بازبینی شورای نظارت را اجرا کردیم و کار 

تایید شد، اما سـ� روز مانده ب� اجرا رییس 

شورای نظارت با من �اس گرفت و گفتند 

ک� باید بازبینی مجدد انجام بشــــــــــــ�، 

هرچند ک� این کار خالف اصــول و قوانین 

بود ولی برای از دسـت نرف� زح�ت تیم، 

ـرفتم. در بازبینــی  بازبینــی مجدد را پذیـ

مجدد دوبارە کار تایید شـد ولی در نهایت 

صــــبح روز اجرا با �اس آقای صــــفدری 

مدیرکل ادارەی ارشـاد و فرهنگ اسـالمی 

کرماشان، �ایش توقیف شد. 

-آیا دلیل خاصـــــــــــــی هم برای این کار 

داشتند؟

آن موقع به من گفت� شــــد ک� توضـــــیح 

میدیم اما هیچ توضـــــــیحی ندادند، من 

برای پیگیری و شــــــــکایت از این فرآیند 

غیرقانونی ب� تهران رفتم ک� نهایتا آقایان 

ـرمودند و دو هفت� پس از آن،  لطف فــــــــــ

جلســــــ�ای تشــــــکیل دادند. و در یک 

جلســ�ی س� چهارساعت�، آقای صفدری 

گفــتـــند ک� این مـــ� با معـــیارهای من 

همخوانی ندارد! من ب� ایشــــان گفتم ک� 

این م� در زمان مدیرکل سـابق و توســط 

شورای نظارت مجوز گرفت� اما ایشان فقط 

با گف� اینک� "شـــــورا اشــــــتباە کرده" 

توضیح بیشـرتی ندادند و اضافه کردند تا 

زمانی ک� من مدیر کل هســــــتم "دوست 

ندارم این کار اجرا شــــــــود" آقای پولوک 

رییس شورای نظارت قبل از جلسـه به من 

گفتند ک� نهادهای امنیتی دســـــــــــتور 

توقــــیف �ایش رو دادند اما در هــــنگام 

جلســـــ� ایشــــــان هم حرف خودشان را 

تکذیب کردند! 

ـرای  ـرای اجـ ما حدود ٤٠ میلیون تومان بـ

این �ایش هزین� کردیم ک� هیچکســــی 

حارض نشد بابت توقیف �ایش خسـارتی 

هم ب� ما بدهد. حتی درخواسـت کردم ک� 

بابت توقیف و یا ب� گفت�ی خودشــان لغو 

�ایش نام�ای ب� من بدهـــید ک� جـــناب 

اقای مدیرکل آن نام� را هم حارض نشــدند 

بنویســـــند. �امی این اتفاقات در حالی 

رخ داد ک� �ایش کامال قانونـــــی و دارای 

مجوزهای بازبینــی و بازخوانــی بود، و در 

بازبینی مجدد ک� در حضــــــــــــــــور س� 

�ایندەی شــــــــورای نظارت و �ایندەی 

ادارەی ارشــــاد آقای برفی، رییس ادارەی 

امور ه�ی، انجام شــد دوبارە ب� صـــورت 

شفاهی ب� من گفت� شـد ک� این کار بدون 

هیچ مشــــــکلی میتواند بروی سن برود. 

ولـی در نهایت با یک تلفن آقای رییس، ما 

مجبور شـدیم دکور را جمع کنیم. ما برای 

اولین بار با همکاری شـــــــــهرداری هفت 

بیلبورد در سـطح شــهر داشــتیم و بدون 

اینک� خودمان اطالعی داشـــت� باشــــیم 

ـرا جمع آوری  همگــی چند روز قبل از اجــ

شـــــــــــدە بودند. این �ون�ای از جایگاە 

ـردان در تئاتــــــر  فعالیت یک زن کارگـــــ

کرماشان است.

-ه�نطور ک� شـــ� میگویید، جناب آقای 

مدیرکل با م� مشــکل داشت�اند، آیا این 

م� برای اولین بار بود ک� اجرا میشد؟

خیر! من با آقای الریان نویســـندەی م� 

�اس گرفتم و ایشــان گفتند ک� این م� 

برگزیدەی جشنوارەی فجر سال ٩٦ است 

و در همین کشــور در شهرهای اصفهان و 

تربیز اجرا شـــده، چطور اســـت ک� در آن 

شهرها مشـــــــکلی ندارد اما در کرماشان 

مشـــــــــــــکل دارد؟ آقای صفدری از من 

خواستند ک� م� توسط چند نویسندەی 

کرماشـانی تغییر کند اما من اصــال زیربار 

ـرفتم چون این م� خالق خود را دارد و  نــ

تغییر آن بدون تایید ایشان کار ناپسندی 

است. 

- بســیار خب... ش�ب� عنوان فعال ه�ی 

ـرف�ای تئاتــــر، جایگاە این ه� را در  و حــ

شهر کرماشان چگون� می بینید؟

بســــــــیار ضعیف، مهجور و فقیر! ب� این 

دلیل ک� هیچگون� ح�یتی از سمت ادارە 

ارشاد در تئاتر �یبینیم. مردم اطالعی از 

ـرای تئاتــر ندارن، و تنها راە ارتباطــی  اجـ

مردم با تئاتر استان فضـــای مجازی است 

در حالیک� اگر در این شهر کنرسـتی اجرا 

شود اگر در فضــــــــای مجازی هم متوج� 

کنرســــت نشــــوید آنقدر در سطح شهر 

بیلبورد و ب� نصـــب میشــــود ک� همگان 

میبینند، اما در تئاتــــــر کامال جــــــریان 

متفاوتی برقرار اســـــــت. وقتی تبلیغاتی 

وجود نداشــــت� باشـــــد، مردم چگون� از 

اجرای تئاتر خرب داشــــت� باشـــــند؟ اگر 

کسـی بتواند رابط�ای قوی با استانداری و 

یا شـهرداری بگیرد میتواند بیلبوردی هم 

تهیه کند، هرچند ک� این اتفاق داشـــــت 

برای اولین بار می افتاد ک� ادارەی ارشــاد 

جلویش را گرفت. در غیر اینصورت دست 

ه�مندان تئاتر ب� جایی بند نیســــــــت. 

تئاتر ما فعال است اما تنها �اشـاچ یاش 

ه�مندان و خانوادەی تئاتر هســـــــتند! 

چون بقی�ی مردم اطالعی از اجرای تئاتـر 

ندارند! وقتی اگاهی رســـانی درســــت و 

کافی نباشـد پس جایگاهی هم برای تئاتر 

�یتوان در شــــــــــهر پیدا کرد. هر گروە 

تئاتری مســــــــــتقلی ک� برای ح�یت از 

اجرایش ب� ادارەی ارشـــــــاد مراجع� کند 

تنها با یک کلمه روبرو میشود: "نیست"! 

عالوە بر این مشـــکالت، مشــــکل دیگر، 

سانسوری است ک� در این شهر اتفاق می 

افتد. چند وقت پیش یکی از اعضــــــــای 

شــــــورای نظارت در جواب ســــــوا� ک� 

پرسیدم چرا فالن اجرا در ایالم، اصـفهان 

و... ب� روی ســـــن میرود اما اینجا توقیف 

میشـــــود گفت ک� اینجا شهر هفتاد و دو 

ملت اســــت و ما باید حواســــ�ن ب� همه 

باشد! با �ام احرتامی ک� برای ه�مندان 

دارم ما حتی از پیشـــکســـوتان تئاتر هم 

رضب� میخوریم! بســــــــیار پیش آمده ک� 

حرفهایی کذب را منترش کردەاند ک� فقط 

پاپوش و مشــــــــکل برای گروەهای دیگر 

درست کنند. 

مثال در مورد همین اجرای توقیف شدەای 

اخیر خودم، یکی از همین دوســـــتان  ب� 

یکی از خربگزاری ها گفت� بود ک� یک نفر 

از اعضــــــای گروە خودشان گزارش داده 

اســــــــــت ک� �رینات آن نبوده ک� برای 

شـــــورای نظارت اجرا شــــــده!!  چرا این 

پیشــــکســـــوت و ه�مند گرامی قبل از 

گف� این حرف با خودش نگفت� که شاید 

در �رینات اتُد انجام شـده اسـت. قبل از 

ـرای عمومـی، چطور  �ایش حتـی یک اج

به همچنین نتیج�ای رسیدەاند؟ 

- یکی از ایرادهای اســـاســــی ک� ب� تئاتر 

کرماشـــان وارد می شـــود این اســــت ک� 

موضــــوعات �ایش ها آنچنان با واقعیت 

جامعه و زندگی مردم ســــــنخیتی ندارد. 

ش� با این گفت� موافقید؟

بله! ب� این دلیل ک� گـــروههای قوی چند 

سـالی اســت ک� منزوی شــدەاند. و دلیل 

اصلی این اتفاق هم دو دستگی هست که 

در بین ه�مندان تئاتر کرماشــــان ایجاد 

شده است.  

ما چندســـــال در کرماشــــــان دو انجمن 

�ایش داشتیم. یک انجمن انتصـــــابی و 

یک انجمن �ایش ک� مورد قبول مـــرکـــز 

بود.

- لطفا بیشرت در این مورد صحبت کنید.

ب� دلیل مشــــکالتی ک� در انجمن �ایش 

بود مدیر کل پیشـین گفت ک� این انجمن 

را "دوســــت ندارم" (واژەی مورد عالق�ی 

مدیریت فرهنگی کرماشــــــان) و ب� جای 

حل مشــکل، یک انجمن انتصــابی معین 

ـرد ک� هیچ وقت هم مورد تایید مــرکـــز  کـ

نبود. مثالی بزنم ک� بیشـــرت روشن شود، 

من گروهی تئاتری را تشـکلیل داده بودم 

ک� برای اخذ برخی مجوزها ب� امضـــــــای 

رییس انجمن نیاز داشــــــــــتم ولی اینجا 

هیچکدامشـــــــــــان زیر بار �یرفتند، با 

�اســـی ک� با تهران داشـــتم باورشـــان 

�یشـــــــد در این شهر دو انجمن �ایش 

داریم!! و گفتند ک� ما فقط امضـای رییس 

انجمن انتخابـــــــی را قبول داریم ن� آنک� 

مدیر کل انتصاب کردە است.

بخش اعظم مشـــــــکالت تئاتر کرماشان 

مدیریت ناکارآمد و ناتوان اســـت ک� راە را 

برای فعالیت حرف�ای بست� است. 

در حال حارض، بســــــیاری از جوانانی ک� 

تازە ب� دنیای تئاتـــر راە یافت�اند رشوع به 

ـردەاند، من با فعالیت جوانان هیچ  کار کـــ

مشــــــــــــکلی ندارم و اتفاقا خودم هم با 

بســـیاری از آنان همکاری میکنم، اما باید 

ـرد ک� اهل مطالعه  ـرای جوانـی باز ک راە را ب

باشــد و ب� درســتی آموزش دیده باشــد. 

متاســــفان� باز گذاشـــــ� راە تئاتر برای 

هرکســــــــــــی ک� تنها عالق�مند است و 

تخصـــصـــی ندارد، سم است. در حالیک� 

بســــیاری از ه�مندان حرف�ای و کار بلد 

تئاتر اســـــــتان هیچ میل و رغبتی با این 

رشایط و اوصــــاف ندارند. وقتی همدلی و 

رحمی در صحن�ی تئاتر نباشد چیزی هم 

برای ارائ� ب� مردم وجود نخواهد داشــت. 

حال تئاتر کرماشان خوب نیســـت. چون 

حال ه�مندان واقعی اش خوب نیست.

- ب� نظر ش� چرا حضـــــور بانوان در تئاتر 

کمرنگ شـده اسـت؟ آیا فقط این مواردی 

ک� گفتید دخیل هستند؟

وقتی ک� امر و نهی زیاد باشد و سانســـور 

فشـــار بیاورد، میل و رغبتی برای فعالیت 

�ی�ند. بســــــــــیاری از بانوان باسواد و 

ـرف�ای تئاتــر دیگــر فعالیت آنچنانــی  حـ

ندارند، بحثی از تخصــص در اینجا مطرح 

نیست اما تعمداً در حال سنگ اندازی در 

راە فعالین و ه�مندان واقعی هستند

- مانند بقی�ی بخشهای جامعه، مهاجرت 

ه�مندان تئاتر کرماشان ب� مرکز بســـیار 

رشد کرده است، و خوشبختان� بســیاری 

از آنان نیز موفق هســـــــــــتد. ش� دلیل 

ـرا  ـرت را در چ� میبینید؟ و چـــــ مهاجـــــ

نتوانســـــــــــت�اند در شهر خودشان این 

درخشش را داشت� باشند؟

وقتی در شــــهر خودشــــان ح�یت �ی 

ببینند، تخصــصــشــان دیده �یشــود و 

ح�یت مالی و معنوی �یشــــــوند دیگر 

ـرای ماندن �ــی بینند! وقتــی  دلیلــی بـ

کســـــــــــــــی در شهر خودش میخواهد 

رشافتمندان� کار کند و �یگذارند مجـبور 

ب� مهاجرت میشود. در تهران هم سختی 

وجود دارد ولی قطعا رشایط نســـــــبت ب� 

اینجا بهرت است. فضــا برای رشد بیشــرت 

است هرچند رقابت هم بیشــرت میشــود. 

فضـای فعالیت در کرماشان بسـت� است و 

فشـــارهای عجیب و غیرقابل باوری ک� بر 

ه�مندان وارد میشـــــــــــود، روح ه� را 

میکشـــــــــد و ه�مند برای نجات خود و 

استعداد ه�یش مجبور میشـود ب جایی 

برود ک� مجالی برای تنفس داشت� باشـد. 

هیچکســـی دوست ندارد شهر خودش را 

ترک کند اما وقتی مجبور میشـــــــوی ک� 

بروی چارەای باقی �ی�ند.

- ه�نطور ک� مـــــیدانـــــید در مـــــناطق 

کوردنشین کشور جشنوارەها و گروههای 

تئاتـــــــری کوردی زیادی وجود دارند، اما 

متاســفان� کرماشــان ب� عنوان بزرگرتین 

شهر کوردنشـــــــین هیچ سهمی از تئاتر 

کوردی کشـــــــــور ندارد. ب� نظر ش� چرا 

ه�مندان تئاتر کرماشان فعالیتی در این 

زمین� ندارند؟

   بله جای تئاتر کوردی بسیار خالیست. و 

ب� نظر من، یکی از دالیل اصـلی ان هم دو 

دسـتگی بین مردم این شـهر اســت ک� ب� 

دوبخش فارس و کورد تقســیم شدەاند. و 

بخش دیگر آن هم این اســــت ک� ب� دلیل 

گویش های کوردی متنوعـــــــــــی ک� در 

کرماشــــان یافت می شــــود هرکس با هر 

گویش و لهج�ای بخـواهد �ایش کـوردی 

را ب� اجرا در بیاورد با هجم�ای از انتقادات 

مردم و بقی�ی ه�مندان روبرو می شـــود 

ک� انگار تنها گویش خودشـــان درســـت 

است و بقیه اشتباە است. همین موضـوع 

باعث شدە است ک� دلرســدی بزرگی بین 

ه�مندان کرماشـــــان ایجاد شــــــود ک� 

رغبتی برای کار کوردی نداشـــ� باشـــند، 

وگرن� ما در کرماشـــــان ه�مندان خوبی 

داریم ک� میتوانند کارهای خوبــــی هم ب� 

زبان کوردی انجام بدهند اما ب� دلیل بــی 

مهری همکارانشـان و بقی�ی افراد �ایلی 

ب� انجام کار ندارند. و واقعا جای کرماشان 

در جشــــنوارەهای تئاتر کوردی بســــیار 

خالی است.

- و سخن پایانی...

موردی دیگر ک� در تئاتر کرماشــــــــان ب� 

چشم میاید، ثابت ماندن افرادی مشخص 

در شورای نظارت است ک� همیشه حضـور 

دارند اما افراد تحصـیلکردەی تئاتر مرتب 

جایگزین میشـــوند و تغییر میکنند. این 

باعث از بین رف� اعـت�د هـ�مـندان هم 

می شــــود. برای ســــخن آخرم میخواهم 

بگویم ک� تئاتر یک ه� زندەاســـــــت ک� 

هیچ نیـــرویـــی �یتواند آن را نابود کند. 

مطمئنم اگر کورســـوی امیدی برای تئاتر 

باشد ک� هســت، نهایتا این امید است ک� 

بــر تاریکـــی خارج از دنیای ه� و تئاتـــر 

پیروز میشـــــــــــود. از ش� و همکارانتان 

ممنونم.

ه�مندان وقتی در شــــهر خودشـــــان ح�یت �ی 

ببینند، تخصصشـان دیده �یشـود و ح�یت مالی و 

معنوی �یشوند دیگر دلیلی برای ماندن �ی بینند! 

وقتی کســی در شهر خودش میخواهد رشافتمندان� 

کار کند و �یگذارند مجبور ب� مهاجرت میشود

جای تئاتر کوردی در کرماشــــــــــا  ن 

بسیار خالیست. و ب� نظر من، یکی از 

دالیل اصـلی ان هم دو دسـتگی بین 

مردم این شـهر اســت ک� ب� دوبخش 

فارس و کورد تقسیم شدەاند

هی�� � ۵ @sedayeazadi.weeklly

حال تئاتر در کرماشان خوب نیست
زري ماه طیوري بازیگر و کارگردان تئاتر:

گفتگو: اشکان میری

تاریکی همه جا را فرا گرفته است. باد شیشــــــــه ها را می لرزاند؛ 

صداي جیرجیر تخت ها سکوت آسایشـــــــگاه را بهم می ریزد. 

سـاعت شـب نما دارش را نگاه می کند، بلند می شـود و لبه تخت 

می نشــیند. به آرامی طوري که دیگران را بیدار نکند لباسهایش را 

می پوشد. 

پوتین هایش که برف سیاهش در تاریکی آسایشــــگاه به وضوح 

دیده می شود را می پوشد، بندهایش را محکم می بندد انگار براي 

جنگی آماده می شود. 

بلند می شود و به طرف درب آسایشـــگاه قدم برمی دارد، صداي 

جیرجیر پوتین هایش بر روي سـنگ فرش بلند می شـود؛ در حین 

راه رفتن کاله اش را روي سرش می گذارد. 

به در آسایشگاه می رسد؛ خود را داخل شیشـه در برانداز می کند، 

کمی کالهش را صاف می کند. صورتش را به شیشه نزدیکتر می 

کند؛ دستی به صورتش می کشــــــد، صداي خِرخِر موهاي تازه 

روییده ریشش را حس می کند. 

ر روي  پا به داخل محوطه پاگان می گذارد؛ یک الیه برق نازك ـب

محوطه حیاط نشسته است که هرزگاهی با وزش باد به هوا بلند می 

شود. 

صداي عوعو سگی از دور به گوش می رسد، یقه آورکتش را باال 

می دهد و کاله پشـمی اش را تا روي گوشهایش پایین می کشـد. 

دســتش را در جیب هایش فرو می کند و گردنش را به داخل یقه 

اش پایین     می آورد. 

باد دانه هاي ریز برف را به صــورتش می کوباند. رد قدم هایش بر 

روي الیه اي از برف باقی می ماند، چند قدم که به جلو برمـی دارد 

دیگر رد قدم هایش قابل تشخیص نیست. به پاي برجک می رسد، 

از پله ها باال می رود و به داخل برجک می رسد؛ هم رزمش را می 

بیند که در گوشه برجک کز کرده و صداي برخورد دندان هایش 

را که بر روي هم برخورد می کنند را می شنود. 

به طرفش می رود و اســـــلحه اش را تحویل می گیرد. بدون رد و 

بدل کردن هیچ حرف و ســخنی می رود در گوشـــه برجک می 

نشـیند. عکســی را از جیبش بیرون می کشــد. محو تماشایش می 

شود و انگشتش را روي صورتش می کشد، قطره اشکی از گوشه 

چشمانش بر روي صورتش می لغزد و یخ می بندد. 

یک نخ ســـیگار کج و کوله شـــده را از جیبش بیرون می آورد، 

گوشـه لبش می گذارد، فندك را می چکاند و جلوي صــورتش 

می گیرد؛ زل می زند به شـــــــعله آتش که در برابر باد می لرزد، 

سیگارش را روشن می کند. سـرش را به دیوار آهنی سـرد برجک 

تکیه می دهد و دود را در هواي سرد پخش می کند. 

دوباره عکس را باال می آورد و شـــــعله فندك را زیر عکس می 

گیرد و او همچنان به چشـــــمان صاحب عکس زل می زند. آرام 

آرام شـروع به سـوختن می کند و باال می آید، گرماي بی جانی را 

حس می کند، درون برجک روشـن می شــود. آتش که در حال 

رسیدن به چشمان صاحب عکس است را خاموش می کند. 

پکی دیگر به ســیگار می زند و آن را به گوشــه اي پرت می کند. 

داخل برجک را برانداز می کند و ســرگرم خواندن نوشـــته هاي 

روي دیوار برجک می شـود. محو نقطه اي روشـن در دوردســتها 

می شود، انگار نور چراغی است در روسـتاي دور افتاده که در دل 

شب    می درخشـــــــد. پاکتی را از جیبش بیرون می آورد؛ نامه 

داخلش را باز می کند و با چشـــــمانش شروع به خواندن نامه می 

کند. 

سالم؛

امیدوارم حالت خوب باشــد، شـــاید بهترین و به موقع ترین وقت 

براي گفتن این حرفها همین االن باشد که از همدیگر دور هسـتیم؛ 

چون که اگر کنارم بودي گفتن این حرف ها برایم چندان آســان 

نبود ولی اآلن که این فاصـله بین ما اسـت می توانم راحت حرفم را 

بزنم، شاید براي تو خوشایند نباشد خواندن این مختصر کلمات. 

من آینده اي را براي خودم در کنار متصــور نیســتم، باید و البته به 

خواست خودم از زندگیت بیرون می روم و زندگیم را با کسی که 

اآلن در کنارم است را ادامه خواهم داد و از بودن با او بسیار خرسند 

و خوشــحالم، تو هم فراموش خواهی کرد آنچه میان من و تو بود. 

حرفم را کوتاه می کنم چون بیشتر از این چیزي براي گفتن ندارم. 

خداحافظ. 

نامه را مچاله می کند و به گوشــه برجک می اندازد، زانوهایش را 

بغل می کند، صـــداي هق هق ریزي درون برجک می پیچد. لوله 

اسلحه را زیر چانه اش می گذارد، انگشــت لرزانش ماشه را لمس 

می کند؛ چشــمانش را می بندد. صداي شلیک گلوله در فضــاي 

پادگان می پیچد. چراغ ها روشن می شوند، همهمه به پا می شـود. 

صداي دویدن و برخورد پوتین ها به زمین به گوش می رسـد انگار 

که یک نفر دارد سان می بیند. 

شلیک بزرگ 

زیر پای چپ

سال نوزدهم . شماره 651 
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نورالدین لطفی



ح�یوان موق�دەس

 تایب���ندی�ل گا( گاو) ئ� نام میرتائیسم و یارسان:

م�هر پرەســت�ل ه�ر ســاڵ ڤ� نووم مانگ م�هر گایک 

ب�زەکه م�کردن و ماوردن� م�دان، ســــــ�ر گا م�ڕیان و 

گوشـت گا م�کو�نن و م�واردن(تاریخ ادیان و مذاهب 

جهان ج۱ ص۲۹۱). یارســان ڕێ و ڕەســـم ئایینییک 

ـزان�" ک مانگ م�هــــر ه�ر  درێ ڤ� نووم "ن�زری پاییــ

یارسـانی ک دو��م�ن بوو گایک یا ئ�گ�ر ک�م دەس تر 

بوو ک���شــــ�ریک ســـــ�رە م�ڕێ  و م�ک�ن� ن�زری و 

گوشــــــــــــــت ن�زری م�کو�نن و م�ئرن. ئ� ب��گ�ڵ 

زەردەشتی ئاماژە کریاس ک زەردەشت ئ�ڕا ی� ه�تی� تا 

ڤ� ڕەوان گا ل� ب�راب�ر میرتایی�ل  پشـــتگیری بک�ی تا 

ڤ� شـــــــــــــــ�ڕ و دژای�تی، میرتایی�ل ئ� بین ب�رێ. 

دەسـتک�ت[نتیجه] شــکای�ت� گا  ڤ�ســ�ر کار ه�تن 

زەردەشـــــــــــــــــــــــت و بنیات نیاین قانون ب�رشی 

بی(گیمن،۵۴،۱۳۷٨). زەردەشــــت ک کوشــــتار گا، 

ئ�ڕان� ناخوەش و د�گیر بیی� ڤ� یسنای ۲٨ موش� ک 

ئ�ڕا پشــــــــــــتگیری و ڕازی کردن ڕەوان گا س�ره�ڵ 

داس(رضـــــی،۱۳٨۱،۲۴۲). ب��گ�ل تاریخی فرەیگ 

ه�س ک ئاماژە ڤ� ه�تن زەردەشـت ئ�ڕای پاراســ� و 

چاوداری ئـــــــــــــــ� گا ڤ� نوا ه�ـــــــــــــــرش میرتا 

کرد�ی�.(گیمن،۱۳۷٨،۵۳). زەردەشــــــــــــت ئ� نام 

رسودەل ئای�نــــی وژێ [گاتها]ئاماژە ڤ� دژایتـــــی وژ 

ڤ�گ�ر قوروانی کردن گا،ســــ�ماع، م�ســــتی و واردن 

هووم م�ک�ی(رضی،۱۳٨۱،۶٨)

ـردن گا  ـرە چ�یک ک دیارە ڤ� باب�ت قوروانــی کــ تا ئ�ـ

یارسان دریژە دەر باوەڕەل میرتائیســــــم� ک ڤ�گ�رد 

باوەڕەل زەردەشتی ها کیش و ک�مان.

ش�او هوم/هووم� یا سوما هندی ڤدایی:

ـ�او ئایینیک بیی� ک  ئ� باوەڕ ڤدایی هند ســــوما شـــ

ڤ�گ�ر ت�نن و گ�تن ئاو گیایک ڤ� دەســـــــ� مات. ئ� 

باوەڕ میرتائیســــم هوم یا هوما ش�او موق�دەسیک� ک 

ڤ�گ�رد واردن� ئ�نســـان هاڵ روحانی پیدا م�ک�ی ک 

م�ت�ن� ڤ� ئ�رسار غ�یب ئاگادار بوو.

شـا خوەشــین ڕیب�ر ک��ین یارســانی ڤ� ه�زار ســاڵ 

پ�ش ک�م� درێ ک موش�:

ج� م�ه�نی و سور، ج� م�ه�نی و سور

بنوشن سورا،ج� م�ه�نی و سور

بوانن نامم ج� ن�زار و دور

ه�تا دەرۊنتان بوو وە کان هور

ـ�او خاسـ� "ئ�ندرا"[خودای گ�پ هندو] بی  سوم�،ش

ک چابکی و ت�وانگ�ری م�ڤ�خشـــــــــــیا(مانداالی۴ 

رسور۲۶)

میرتا، خودای ئاو و دریاس، ی�کـــــــــــــــــــــــــــ� ڤ� 

ناســــــنام�ل[صـــــــفت] میرتا {"ئاود-دام"} ڤ� مانای 

دئورپیچ ک�رە[محارصکننده]، ژەن و هامـــــژیان میرتا 

ـ�اوە ک ڤ� نام ئ�ســاتیر چ�ن جار  "وارونی" ئ�اله� شـ

ڤ�گ�رد نام "سورا" یا "ماد" نام� هاتیی�.(رضایی،اصل 

و نسب و دین های ایرانیان باستان ص٨۲).

واژەی سورای ک��م یارسان ڕیشــــ�ی ڕەسن میرتایی 

ئ� شوون وژ درێ .قوروانی کردن گا، واردن سـورا(هوم 

زەردشــــــتی) ئ� الی زەردەشـــــــت قدغن کریا و وژ 

ـ�او هوم  زەردەشــــت دژایتی فرەی ڤ�گ�رد واردن شـــ

داشـت ئ�مان ئ� دوما م�رگ زەردەشــت هوم ڤ� دین 

زەردەشــــتی ڕێ پیدا کرد و دوارە پیروز بین و ت�قدس 

وژێ ڤ� نام باوەڕەل زەردەشـتی پیدا کرد، ســ�رتاســ�ر 

کتاو ئ�ڤســتا ب�جز ب�خشـــ�ل گات[ب�خش س�رەکی 

ئ�ڤســتا ک رسودەل ڕەسن وژ زەردشت�]  گیاهـ هوم و 

ڕێ ڕەسم واردن هوم ڤ� �ی موبدەل زەردەشـتی ڕ�ز و 

ئ�حرتام درێ ئی گیاهـ دو نام ڕەسن و ئ�ساتیری درێ: 

هوم�(ڕیشــــــــــــــ� ئ�ڤســــــــــــــتایی و پ�ه��وی) 

سوم�(سانســـــــــــکریت و هندی) چوون ت�ق�دس و 

ڕ�زداری ئی گیاهـ هن باوەڕەل میرتائیســــم بیی� و ئ� 

ئایین میرتا ڕێ ڤ� زەردەشــــــــتی پیدا کرد�ی�  واژەی 

سوم�/سوما تاریخ� کوئن�تر ڤ� هوم�س.

هام ب�شی�ل ج�هان بینی ڤدایی/هندویســم ڤ�گ�رد 

ئایین یارسان:

ڤ� نام ئاخـرین گامــ� ڕ�گای زنگانــی ئاموزەل ڤدایــی 

مورتازێ هندو دەس ئ� دونیا م�کیشــــ� و ماوە ڕاهب 

س�رگیردانیک ئی دئورە ڤ� باوەڕەل ڤدای "سنیاسین" 

م�خوەنری. ئ�نســان ڤ� دئورە سنیاسین ها�ت� درێ 

ک دەس� جیف� و ماڵ دونیا و گشـــت چیی�ل دونیایی� 

م�کیشـــ� و ی�ســـ�ر ها ویر "ب�رەهم�ن". ئ�نســــان 

ڤدایی ئ�ڕا پ�رەســـین زات تاک[مطلق] ئ� دونیا دۊرە 

م�گرێ و هافکر ی�کگرتن دو ڕوح ب�شــــــــ�ری و ڕوح 

کیهانی. ئی شــ�وە نوڕســـ� ئ� دونیا ڤ� نام باوەڕەل 

یارسانیش ئ�رزش دارە، دئوریش م�س��کی یارسـان و 

ج�گای ک دئوریش ڤ� ئایین یاری درێ چ�ی� هامـرتاز 

ڤ�گ�رد مورتازەل هندویسـم�. باوەڕ سنیاسین هندو و 

دئوریش م�سـ��کی یارسـان ڤ� نووم ژەن ن�واســ� و 

موج�رەد م�نن هام دەنگن. دئوریش یارســــانی تارک 

دونیاس، ڤ� دار دونیا ه�چ ه�ڵ ��گـــرێ ئـــ� لخم� 

نان� وژ س�رە م�ک�ی و شئو و ڕووژ ها فکر زات ح�ق.

ڤ� الی تر "ئوپانیشـــــاد"[رسودەل ئ�ساسی و ڕەسن 

ڤدایی] ک س�رچ�م� باوەڕەل ف�لســـ�فی هندە. ئی 

رسودەل� گ�پ�ل موهم� ئ� نام وژ جا داسـ�. ڤ� نووم 

باوەڕ هندو "ئوپانیشـاد" ئ�ڕا ک�س��� ن�رسیای� ک ڤ� 

ت�ریق فکر و ســــ�ر ڤ� دەرۊن وژ بردن هان� شـــــوون 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین ئ�ب�دی  نجات و ئازاد ـب

ڕوح(Deussen1966.pp2_4(. ڤ� نــــــــــووم رسودەل 

ئوپانیشاد ه�چ کار و ف�ریزەی دینی ت�کلیف و ئ�جبار 

و زوورەملی ن�کریاس، ت�نیا ڤ� ح�قیق�ت سـ�رئ�نجام 

ک ماوە بایس ئازادی ئ�نسان ئاماژە بیی�.

"شانک�رە" فیلسـوف ک��ین هندو وت�ی� "ئوپانیشـاد" 

ئ�ڕا ک��ین پیال�ک  ن�رسیای� ک ڤ� ب�خت�وەری دونیا 

و ئاخرت ڕەســــین� و ئ� مناســــک و ف�ریزەل ڤدایی 

نجات پیاکردن�.

واژەی ئوپانیشـاد ڤ� مانای "س� و ڕاز"  یا ئاموزش س� و 

ڕازە ک ب�ش�ک ئ� ن�سیال ئوپانیشـاد ئی مانا مایژیی� 

ڤ�ردەســــــــــــت.(Deussen.1966.pp10_11( واژەی 

ئوپانیشــــــــاد ئی نووم ن�سیال هندو ڤ� مانای واژەی 

ڕەمزی یا س�ی ئ� کار چیی�.

یارسانیش ک��م و متون وژ ڤ� ڕاز و سـ�ە م�زان�، باوەڕ 

یارسانی ئ�نســـــان هاورد�ی�س� ج�گای ح�قیق�ت و 

ت�خ�ال م�ک�ی ک بت�ن� ڤ� زات ح�ق ب�ەســـــــــــ�. 

باوەڕم�ندەل یارسان ئاموزە و ک�م یاری ڤ� ڕەمزە مزانن 

و ئی سـ� و ڕازە ئ�ڕا غ�یر یارسـانی�ل ئاشـکارا ��ک�ن. 

ئ� ئوپانیشـــاد ه�تی� ک ئ�نســـان ئ�ڕا ڕەزگار بین ڤ� 

چ�رخ�ی "س�مسـارە" و ئازا بین ڤ� ژان� ژیان بایس وژ 

بشناس� و ئ�نسان وژخودای�.(مظاهری،جریانشناسی 

ـرفان های نوظهورص۱۲۵-جان ناس تاریخ  انتقادی عــ

ادیان ص ۱۵۱-١۵٢). چ�رخ�ی "س�مســـــــــارە" ک 

هندویسـم ئاماژە ڤ� ب�ن کرد�ی�س� و باوەڕەل ت�ناسخ 

هندویســــــــــــــم نزیکی فرەی درێ ڤ�گ�رد ج�ریان  

"دوونادوون" یارســـانی و گوزەرانن ه�زار و یک دون یا   

١٠٠١ ڤ� دونیا ه�تن و ڤ� دونیا چین� باوەڕ یارســـان. 

هان�س� ک ئ�نســـــان ه�زار و یک دوون[ج�ست�]ئ� 

ســـــــ�ر م�گزەرن� تا دوما ئی چ�رخ� دوونادوون� زات 

ئ�نســـــــان ج�� ب�ئرێ و ڤ� زات تاک ح�ق برەس� و 

ڤ�گ�رد زات ح�ق ی�کا بوو. م�هر پ�رەست�ل موشن ک 

میرتا[خودای م�هــــر] ی�ک جار ڤ� نام م�ڕ تاریکــــ� 

ـوان�ل دئوروب�ر ئه م�ڕە ک پ�س و  زوهوور کرد�ی� و شـ

چاراوا ئ�ڕا ل�ڤ�ر هاورد�ن�ســــــــ� وئرە ڤ� میرتا ئی�ن 

هاوردن� .ئ�سک� خودای م�هر ک ڤ� جلد ئ�نسـانی وژ 

نیشـــــــان داس� ک���گایک  م�کوش� و خ�ین گاک� 

م�رشـــــــــن�ی� بان خاک ه�ر گو��یک ک تکیک ئ� 

خ�ین� ڕشـیاوی ســ�یز و باروەرە ماو(آشــنایی با ادیان 

بزرگ ص ۶۲). ئی شکل ئ�نســـــــان -خودای و ه�تن 

خودا ڤ� نام ل�ش ئ�نســان ک ڤ� یارسانیش ئ�ســـک� 

شوون و توڕێ م�ن�ی� ڕیش� و بنچین� میرتایی درێ.

ن�زری ک���ش�ر و پ�یوەندی ڤ�گ�رد باستان:

ســ�ر ب�ین ک���شـــ�ر ی�ک�ک ڤ� ئ�ســـاســـی ترین 

ن�زری�ل یارســانیه و ه�ر ماڵ یارســانی ڤ�نووم ســاڵ 

چ�ن گل ک���شــــــــــــــــیر م�ک�ن� ن�زری. ڤ� ئایین 

میرتائیسم ک���ش�ر(رسوش/خروس)ن�ماد م�هر بیی� 

و ڕەدە بانیک ڤ� نام دین م�هر داشــت�ی�. ئی نام ڕێ و 

ڕەسم�ل ئایینی میرتائیســـــــــــــــــــــــــم ک���ش�ر 

چ�رم�(سفید)پیشک�ش کریاس� میرتا.

ج�گای پیر ئ� باوەڕ یارسان و میرتائیسم

پیر ئ� ئایین یاری ج�گا موق�دەس�ک� ک ه�ر مۆرید و 

پ�ی�ەو یارســــانی بایس ئ�ڕا وژ پیریک داشــــتیو، پیر 

یارسانی م�ردم مشـــــــ�رەت� م�ک�ی ڕێ و ڕەسم یاری 

نیشــان م�ردم� م�ی. ن�ماد ی� یارسانی ش�ش دانگ 

پیرەل یارسانین. ڤ� میرتائیسم ج�گا و پل�ل ڕوحانی و 

ئایینــــــی ئ� دین� ه�فت روتب�س ک م�قام پیــــــری 

ب�ڕزترین ڕەدەی میرتائیســـــــــــــــم�. ڕەدەل ئایینی 

میرتائیســـــــــــــــــم ه�فت پل�ی� ک ڤ� شوون ی�ک 

ه�تن�(ق�باز��، هامژیان، ســـ�رباز، شـــ�ر، پارســــی، 

ن�ن�رخوەر، پیر)[رضــــــــــــــــــــــــــی،۱۳٨۱،۵۶٢-

۵۶١/مـرکلباخ،۱۳٨۷،۹۲]. ک ئــی رەق�م ۷ یا ه�فت 

پ��  ڤ� باوەڕەل یارســانیش �ود درێ. دەســت� ب�ندی 

ـولتان سـهاک ه�فت ه�فت بیی�، جوورێ  دەس�ت س

ه�فت�ن، ه�فت�وان�، ه�فت خ�لیف�. م�قام�ل عرفانی 

و ت�ریق�ت ڤه ئایین یاری ه�فت م�قام� و ڕەدەی�. ئـ� 

ـرە موهم بیی�  ئایین م�هــر ی�ک�ک ڤ� چ�ئ�لــ� ک فــ

ڕازداریی� ک ه�رک�س م�گسـت پا ڤ� ئایین م�هر بیل� 

بایســــــــــــــــــــــــــــــت ق�س�م بوئاردا ک ڕاز فاش 

��ک�ی(رضی،۱۳٨۱ الف:۵٨۳/٢). یارسـانیش ئایین 

وژ ڤ� ڕازا م�زان�  و یارســـــــانی ن�باس ڕاز وڕەمز یاری 

ئ�ڕان ب� غ�یران فاش بک�ی.

پیر ف�تحع�لی س�ئن�یی موش�:

یاران وە ک��م بدەران جلیت/وە ک��م،قاپــــــــــــــــی 

دین،بژەنان کلیت

یاران وە گروی خار ن�نیشـان هاویت/رس ن�ک�ران فاش 

هیچ ن�وان هاهیت(طاهری،۲۰۰۷،۳۹٨)

ئ� نام م�هر پرەســـت�ل، و م�هراب�ل ڕەســــم برای�تی 

رەواج داشت و گشـــــــــــــت م�هرپرەست�ل برا ی�ک 

بین(رضــی.۱۳٨۱،الف۶۰۱/۲). ڤ� باوەڕ یارســـانیش 

ه�ر یارســانی بایس ی� برا بیاشــتو یان� ڤ�گ�رد ی�ک 

پ�ی�ن و ق�رار برای�تی م�یلن.

سولتان سهاک:

رای برائی�ن پا ح�یا و ش�رم�/ی�ک بیدار ک�ردی چ�ی 

س�نگین وه رم�

یاران برائی بی�ردی وە ئیقرار/ک�م�ر ب�ســـــــت�ی دین 

ئ�زەلی ت�یار(طاهری،٤/۲۰۰۷،۲٨۳)

«ڕاولیســـــــنون» ئ� س�ف�رنام� وژ هاورد�ی� ک ئایین 

ـ�ی  قوروانی کردن پیروان یارســــان ج�م خان�ی ســــ

یارسان و فرەیک ئی باوەڕەل یاری ڕیشــ� کئون� درێ و 

ـ�م بیشــــک ئی ئایین�  ه���م�گیرد�ی� ڤ�رەج ئ�ســـ

پاشم�ن�ی باوەڕەل ئایین م�هر یا میرتایی�(ڕاولیسـنون 

ص ٢٥)

ئاکام

یارســــــــان باوەڕەیل چ�ن لویک� ک ب�ش فرەیک ئ� 

ڕوکن�ل� هامســــــاڵ ڤ�گ�رد تاریخ ژیاری کوردستان�. 

ر�گای ک باوەڕەل ئایین یاری ڤ� دڕیـــــــژا چ�ن ه�زار 

سـاڵ ئ� ڤ�ت کوردسـتان ه�تن� م�ت�ن� ب�سـ�رهات 

تاریخ ئی م�ردم� ڕووشــــــــــــــن بک�ی. چوون غ�در 

(عهدشـکنی) و بانگ�وازێ ئ�ڕا شــ�ڕ و خ�شــم ڤ� نام 

ڕەســــم یاری ج� نیاشــــتییه ه�چ وەخت ڤ� کارنام� 

تاریخی وژ هوول نیاس ک ک�ســـ�ڵ غ�یر یارســــانی 

ڤ�گ�رد زوور و توندوت�ژی بار�ی� ژیر چ�تـر ئایین یاری. 

ئ�ما ب�رچ�پ ی� چوون جوغرافیای کوردی ه�میشــــ� 

ئ�ســـــــــرتاتژیک و پر ل� دەست� و پارت�ل جووراجوور 

ســیاســـی بیی� و ه�ر کام دئورەی ڤ� ســـ�ر ئی خاک� 

حاکم بیین� ه�ز و قودرەت حاکم ه�میشـــــــــ� ڤ� نام 

کوردستان هوول داسـ� ک م�ردم کوردیش ئ� باب�ت 

ئایینی و دینی بار�ی� ژیر دەسـ�ت وژ. یارســان ئ�مان 

ه�ر دەس�ت پ�شـــتیوانی ک�ر نیاشتیی� و ئ�ساس�ن 

نوڕین باوەڕ یارســــان ڤ� قودرەت ســــ�ل و ســـــوئ� 

ئوپوزیسـوون بیی� تا هامکاری ک�ر ڤ�گ�رد دەس�تدار. 

ڤ� ی  خاترە ه�میشــــــ� ڤ� ژ�ر ه��مات بیی�. ئ�سل 

ف�لســـــــــف�ی یاری گونجانن باوەڕل غ�یر خودی ئ� 

ت�ریق ســازش و دۊرگردن ڤ� شــ�ڕ ئایینی بیی� و ه�ر 

کورە  ک ت�نســــت�ی� ش�ڕ داس�ال و ڤ�گ�رد ن�رمایی و 

لخیزبین[انعطاف پذیری] کاراکت�ـر دینـی ئایین�ل تـر 

جوور زەردەشتی و م�سـیحی و... یا ح�تا داگیرەک�ر یا 

دین حاکم ڕەنگ و ش�واز یارسانی داس� بین و ڤ�گ�رد 

قپان یارسانی ه��س�نگان�ی�.

قیاس ئایین یارسان و میرتائیســـم ئی ب�رداشت� م�ی� 

دەس ک باوەڕەل، ئ�سـاتیر ، ڕێ و ڕســم و ج�شــن�ل 

ئایینی ئی دو ئایین� هام ب�شـی�ل فرەیک ها بینیان ڤ� 

ـردن ڤ� نام باوەڕەل کووم��ی�تـــــی  ـرس و جو کــــ پـــ

یارســـانیش جوور شــــئو چل� [یلدا]پ�یوەندی کورد و 

میرتا فرە ترە م�ک�ی. تاریخ فرە دۊر میرتائیسم و چ�ن 

ه��مات تاریخی ک ڤ�ســــ�ر زاگرووس کریایی� ه�ره 

دئورە هخام�نشی تا ئ�سـک�ندەر و موغول و ع�رب کار 

پ�یجووری س�خت� م�ک�ی. بایســـــت ڤ� س�رچ�م�ل 

تاریخی ه�ره هند تا ڕووم دەسربەسـ� بوو تا گوشـ�ل 

تاریک تاریخ کوردی و یارســانی�ل ڕووژ ڤ� ڕووژ دیاری 

تر بو.
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مامۆستا سا�م ی�ک ل� س� کۆ��ک�ی ئ�سـتووری شـیعری 

ع�رووزی کوردیی� ک� هاوڕ�ـــی ل� گ�ڵ نالــــی و کوردی ل� 

غ�زەڵ و ه��ب�ســـتی کوردیدا ج�گ� و پ�گ�ی�کی ئ�جگار 

گ�ورەی ه�ی�. ل�رە م�ب�ست باس کردن ل� سـ�ر شـاعیر و 

شـ�وە ژیانی شــاعیر نیی� ک� ه�رچ�ن ئ�وەیش ئ�گ�ر ه�ر 

ک�س�ک ب� باشی بیکات ئیشــ�کی زۆر ب�ج�ی� ب��م ل�رە 

ئ�م�و�ت شیکاری و ل�کدان�وەی�کی فۆڕمالیســـــــتی ئ�م 

شــیعرەی مامۆســـتا ســـا� بک�م ک� ب� ڕاســـتی ل� بواری 

شیعریی�وە ل� ئاست�کی زۆر ب�رزدای�. 

ڕوانگ�ی فۆڕمالیســـتی گرینگی ه�وەڵ و ئاخر ب� خوودی 

دەق و ب�ره�می ئ�دەبی دەدات. فۆرم و شـ�وازی شـیعر ل� 

ناخ�وەی شــــــــیعرەک� ســـــــــ�رچاوک� دەگر�ت بۆی� بۆ 

ه�لس�نگاندن و ڕەخن�یشی ه�ر پ�ویسـت� خوودی دەقی 

شــــــیعرەک� پ�وەر ب�ت. رسنج� کۆم��ی�تی و م�ژوویی و 

زانســــــت�کانی ژیاننام�ی شاعیر ل� شیکاریکردنی فۆرمی 

شـــــیعردا ج�گای�کی نیی� و دە��ن ئ�مان� باب�تی دەرەکی 

شـیعر ب� ئ�ژمار د�ن و پ�وەندیی�کی ڕاسـت�وخۆیان ل�گ�ڵ 

ش�وازی شیعرەک�دا نیی�.

 فۆرمالیســــم ه�وڵ دەدات ب� خو�ن�ر ب��ت شاعیر چلۆن 

واتا و قسـ�ی خۆی دەرب�یوە. تی اس الیوت دە��ت: شیعر 

ه��قوو�نی ب� خواسـت و دەسـ��تی ه�ســت� م�زن�کان� 

ک� ل� ســــــــۆز�کی و بیر ک�وت� ل� ک�شـــــــــ�کی ه�وردا 

ســـــ�رچاوک�ی گرتووە(پایندە،۱۳۸۲: ۱۹۴). ڕەخن�گر بۆ 

ه��سـ�نگاندنی دەق پ�ویسـتی ب� ژیاننام� وخو�ندن�وەی 

زەینی نووس�ر نیی�. 

دەقی شیعری خۆی ت�ن� ژ�دەری دەرهاو�شـــــتنی واتای 

شــیعریی� و ق�ســت و م�ب�ســتی نووســ�ر ناب�ت ل� گ�ڵ 

خوودی دەق�ک�دا ت�ک��و بکر�ت. فۆرمالیست�کان دە��ن 

ناب�ت ڕەســت� شـــیعریی�کان ل� گ�ڵ ئ�و بیرو ب�وایان�ی وا 

تایب�تی دەق� زانســــــتیی�کان� پ�ۆدانگ بکر�ت. ش�وازی 

ک��ک وەرگرتنی شــــاعیر ل� شـــــیعر ل� بواری چیب�تی و 

ماهیی�ت�وە ل� زمانی زانســت جودای� بۆی�نووس�ری دەقی 

زانسـتی ه�و�دەدات دەق�ک�ی ب�س ی�ک واتای ه�ب�ت و 

ل��ی و ناڕوونی ت�دا ن�ب�ت و ل� وش�ی ئینسایکلۆپ�دیاکان 

ک��ک وەردەگرن ب��م خوولق�ن�ری دەقی ئ�دەبی ل� س�ر 

ق�ســت و م�ب�ســت زمان�ک ه��دەبژ�ر�ت ک� ل�وانل�ۆ ل� 

ل��ی و چ�ن واتایی و ســــ�ب�ر ڕوون�کاتی واتاکان ب�ت ب�و 

هۆی�ی شاعیر نای�و�ت زانســـت بن�ر�ت ب��کوو ئ�ی�و�ت 

سۆز و ئ�زموونی مرۆڤان� و�نا و نیگارک�شیان بکات. 

الی فۆرمالیســــــــــت�کان گرینگ وش�کانی شیعرە ک� ل� 

پ�وەندیی ل� گ�ڵ ی�کدیدا ب� ش�واز�کی ی�ک ج�سـت�یی 

پ�کهات�ی شـیعرەک� ســازدەک�ن بۆی� پرۆســ�ی ڕەخن�ی 

فۆڕمالیســـــتی ب� ل�کۆ�ین�وەی وش� دەست پ�دەکات ک� 

ب�رچاوترین دەرک�وت�ی شــــــــــــــیعرە و ل� ل�کۆ�ین�وەی 

فۆرمالیســــــتیدا دەب�ت مانای ڕاست�وخۆ و ناڕاست�وخۆی 

وشـــ�کان ل� ب�رچاو بگیردر�ت تال�م ڕ�گای�وە ل��یی�کانی 

ن�ۆ دەق�ک� وەدرک�ون و دوایی پ�وەندی ن�وان وشــ�کان ل� 

ن�ۆ دەق�ک�دا شـــــــــ�ن و ک�ۆ بکر�ت تاکوو ب� پ�کهات�ی 

ب�ره�م�ک� دەگات شــــــــیعرەک� ب� کات دەس پ�دەکات، 

چاوەڕوانی ه�موو ش�و�ک. 

ه�ر ب�یت�ک قۆناغ�ک ل� پرۆس�ی وە دەرخستنی بیر�کی 

ســـ�رەکیی�. ســـ� جار هاتنی وشــــ�ی شــــ�و گرینگی 

زەم�ن�کی ل�� و ناڕوون دیاری دەکات. شــــــــــ�و کۆتایی 

قۆناغ�کی بیســـــــت و چوار کاژ�ریی� و ت�ک��وی ل� گ�ڵ  

تاریکیدا پاساو�ک� بۆ دەرب�ینی دژوازیی�ک ل�و ن�وان�دا ک� 

تاریکیی�ک� ب� ورش� و پرشنگی ش�وچرای�ک ب�ەو�ت�وە ک� 

شـــــۆخ�کی گیانیی�. ئ�و دژوازیی� ئ�بات�وە بۆ نیگا و بیری 

ب�ردەنگ تا پ�ی ب��ت ل��وی شـــــــ�وگاری ژینم ب�س ب� 

شوعل�ی ڕوونک�رەوەی�ک ڕۆژی ل�دەب�ت�وە ک� ڕوخسـاری 

مانگئاسای شۆخ�کی د��ف�ن� و ب�س هاتنی ئ�و ڕوخسـارە 

ئ�و تاریکی و ل��ویی� ئ�س��ت�وە. 

دیسـان ئاماژەیش ب�وەدەکات دە��ت زۆر زەحم�ت� ئ�و یارە 

جوان� ڕوخســـــــارمانگ� ش�و بتوان�ت ب� نیهانی بۆالی من 

ب�ت چونکوو مانگی ڕوخساری ناه���ت ل� پ�ش چاوان ون 

ب�ت و ه�موان دەیبینن. ل� ب�یتی دووه�مدا شـــــــ�وەک� 

د�ن�ت�وە تاکوو ب��ت ت�نان�ت ل� م�رگیشمدا ڕوونک�رەوەی 

تاریکی ق�برم بیری ڕوخســــــــاری ئ�و شۆخ� جوان�ی� ک� 

ـ�ە  ـرق�تــی گـــ�ی ل� د�م ب�رداوەو ئیرت ئ�و گــ دووری و فیـ

ڕوونک�رەوەی شــــ�وی ی�ک�می ق�برم� و ت�نان�ت ل� دوای 

م�رگیشــــم دەردی هیجری تۆم ل�دڵ ناتو�ت�وە جا جوانی 

ئ�و شیعرە ل�وەدای� ک� ل� میرسـەعی دووه�مدا ل� ه�نانی 

دژوازیی�کی زۆر د�نشــــیندا ئ�و باب�ت� نیگاردەک�شــــ�ت 

چونکوو ئ�م�ی دووه�م وەک پ�شــــــــ�کیی�ک بۆ ئ�وەی 

ه�وەڵ دادەنــ�ت و دە�ـــ�ت ه�رکات بای ئ�ج�ل و م�رگ 

ه��کات و مۆمی ژیانم بکوژ�ن�ت�وە ه�شـــــــتا گ� و سۆز و 

ئاگری د�م ل� هیجری یاردا ن�کوژاوەت�وەو تاریکی شـــ�وی 

ق�برم بۆ ڕۆشــــن دەکات�وە. باب�ت�ک� ب� گل� و گازندە ل� یار 

ب�ردەوام دەب�ت و ت�نان�ت ل� س�حرای م�حشـ�ریشــا ب� 

م�یلــــــــــی ئ�و ه�ر ب�ردەوام�و  ج�ور و ج�فاک� ه�ر دوو 

جیهانی دەگر�ت.

د هق

�� ��ن� ی� ما ی،ا �۶@sedayeazadi.weeklly

دوکتۆر مح�م�د ی�عقووبی

واژەی سورای ک��م یارسان ڕیشــ�ی ڕەسن میرتایی 

ئ� شــــــــــــــــوون وژ درێ .قوروانی کردن گا، واردن 

سورا(هوم زەردشـتی) ئ� الی زەردەشـت قدغن کریا 

و وژ زەردەشت دژایتی فرەی ڤ�گ�رد واردن ش�او هوم 

داشت 

درخصــــــــوص پرونده اجرایی کالسه ۰۰۰۰۳۶۵ 

صـــادره از شــــعبه ســــوم دادگاه عمومی حقوقی 

کرمانشـاه له مســعود فتاحی وعلیه سارا همت گر، 

ـرداخت مبلغ ۷/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  محکوم به پــ

بابت اصل خواسـته و سـایرموارد مندرج در اجرائیه 

۱۴۰۰۵۰۴۲۰۰۰۰۰۶۳۴۸۷ مــــــــــــــــــــورخه 

۱۴۰۰/۰۳/۲۹ در حق خواهان مســـــــعود فتاحی 

ونیم عرش دولتی ۱۶۷۴۶۲۷۹۲ ریال .

واحد اجرای احکام مدنی شعبه دوم کرمانشـــاه در 

نظر داردمال منقول موصــــوف ذیل الذکر را مطابق 

ـرای احکام مدنـــی از طـــریق  ماده ۱۳۷ قانون اجــ

مزایده ی حضوری بفروش برساند؛

الف؛ تعداد دستگاه؛ پنج دستگاه کانکس کاروان به 

طول ۶ مرت وعرض ۲/۴۰ مرت وبه مسـاحت تقریبی 

۱۵ مرت مربع نصب شده و به روی شاسی

 که مجهز به مال بند( یدک کش) و ترمز دســـتی و 

جک میباشـــد. جنس بدنه کانکس؛ جداره بیرونی 

بدنه کانکس ســــاخته شـــــده از جنس ورقه فلزی 

موجدارو فایرب گالس وجداره ی داخلی آن از جنس 

ورق چوب ام دی اف میباشد.

تعدادمجوز؛ هر دســــــــتگاه دارای ۲محور و دارای 

۴چرخ میباشــد وقابل حمل توســـط یدک کش ها 

میباشـــــــند ولی احت�ال نیاز به مجوز تردد دارند( 

تعدادی از حلقه السـتیک چرخهای زیر کانکس ها 

اسقاط و برخی دیگر مستعمل هستند.)

نام ســازنده و ســال ســاخت؛ کانکس ها ســـاخت 

رشکت خانه های پیش سـاخته ایران بوده وفاقد هر 

گونه سال ساخت و مشـخصــه حک شده، دیگری 

بروی پالک منصوبه روی بدنه کانکس ها میباشد.

وضــــــعیت ظاهری و میزانواســــــتهالک؛ هر پنج 

دســـتگاه کانکس دارای وضـــعیت ظاهری و میزان 

استهالک مشابهی در حد ۵۰ درصد میباشد. 

که با در نظر گـرف� جمع جهات ارزش مال منقول 

توسط کارشناس رسمی دادگســــــــرتی به تاریخ 

 ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

 �بلغ  ۳/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت گذاری شده 

( هر دستگاه ششصـد سی میلیون ریال). و مزایده 

آن برای روز شـــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ســــاعت 

۱۱:۰۰ صبح تعیین گردیده است.

طالبین و خــریداران میتوانند پنج روز قبل از موعد 

مزایده به این اجرا واقع در چهار راه بســــــیج بلوار 

بنت الهدی داد گســـرتی کل کرمانشـــاه طبقه ی 

همکف اجرای احکام شــــــعبه دوم دادگاه حقوقی 

مراجعه تا ترتیب مالحظه آنها از مال موضوع آگهی 

فراهم شود. 

مزایده از قیمت ارزیابی شده رشوع میشــــــــود (( 

رشکت کننده در مزایده ۱۰ درصـــــــــــــــــدمبلغ 

کارشـناســی را باید قبل از برگزاری مزایده پرداخت 

ـرا بدهدتا بتواند در  کند وفیش آن را تحویل اجـــــــ

مزایده رشکت کند.))( شــــ�ره ی اتاق مزایده ۳۷) 

هر کسـکه باالترین قیمت را پیشــنهاد �اید برنده 

مزایده شناخته خواهد شـد و باقی�نده آن حداک� 

ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده بهرحســــــاب 

مزبور واریز کند.

در صــــورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد 

ـرای احکام  مقــــرر مطابق ماده ی ۱۲۹ قانون اجــــ

مدنی سپرده فوق الذکر پس از کرســ هزینه مزایده 

به نفع دولت ضبط خواهد شد.

پس از احراز صــحت جریان مزایده توســـط دادگاه 

دستور انتقال سند به نام خریدار صادر میشود.

ضـــــمنا هزینه ی نقل و انتقال بر عهده ی خریدار 

میباشد. 

دادورز اجراي احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی 

کرمانشاه؛ آقاي حسین ملکیان.

آگهی مزایده

خوندنوەیکی فڕمالیستی 

شیعری ل مامستا سام

»محمدمهدي اسماعیلی»  عصـر جمعه در آیین تجلیل از اصحاب 

فرهنگ و هنر و مداحان و هیات هاي مذهبی شهرستان اسـالم آباد 

غرب با اشاره به اینکه جشـــنواره ملی تئاتر مرصاد نامش باید براي 

همیشــــــــه در تاریخ زنده بماند، گفت: در عملیات غرور آفرین 

مرصـــاد و زمانی که صـــدام به فکر فتح تهران بود، قدرت الهی و 

دست خدا ظاهر شد و منافقین بد سیرت را به گورستان تاریخ سپرد 

و چه بهتر که این عملیات مرصاد را بتوانیم با جشنواره هاي مردمی 

گره بزنیم.

مرد فرهنگی دولت سیزدهم مسـئولیت فرهنگ کشــور را بر عهده 

مردم دانسـت و افزود: همپاي ستادهاي اقتصـادي، ستاد هماهنگی 

امور فرهنگی کشــور به ریاست رئیس جمهور تشـــکیل شده و به 

دنبال حکمرانی فرهنگی وزارت فرهنگ هســـــــتیم که گا مهاي 

مهمی را در این خصوص برداشته ایم.

اسماعیلی با اشاره به اینکه اسالم آباد غرب از شهرهاي اسطور هاي 

در دفاع مقدس اسـت که نامش با افتخار، ســرافرازي، شــهادت و 

ایثار گره خورده اســت گفت : تعداد باالي شـــهداي این منطقه و 

ایثارگران نشان از تاریخ پر افتخار این دیار دارد و این شهرستان در 

آغاز جنگ تحمیلی، درطول دفاع مقدس و روزهاي پایانی جنگ 

شاهد ایثارگري فرزندانش بوده است.

وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی با اشــاره به اینکه دولت انقالبی در 

یک سال گذشته تحول مهمی را در مدیریت اجرایی کشــور پدید 

آورده است، افزود: اگرچه دولت در شرایط تحریمی قرار داشته و 

با مشـکالت درآمدي دست و پنجه نرم می کند اما نشــان داد که با 

پشـــــــتیبانی مردم، کار جهادي و توکل به خدا کارهاي بزرگ و 

تحوالت عمیقی اتفاق می افتد لذا امروز دولت با شـهامت به میدان 

حل مشکالت مردم آمده است.

اسماعیلی گفت: امروز دولت در همه ابعاد فرهنگی، اقتصــــادي، 

اجتماعی، سـیاسـت داخلی و خارجی و جمهوري اسـالمی در گام 

دوم ســــنگر به ســــنگر جلو میرود، به طوري که امروز جمهوري 

اسـالمی مقتدر ترین دولت منطقه اســت و دنیا مجبور به کرنش در 

مقابل این مردم است.

از جشنواره مرصاد و تنبور حمایت می کنیم

کارناس باالێ م�ژووناسیپدرام ئ�س�دی /

ڕیچکناسی براوەردی ئ نوم میترائیسم 

و ئایین یارسان
ب هش دۊیای�ن

آگهی مزایده اموال منقول 

نوبت اول

سال نوزدهم . شماره 651
       9 شهریورماه 1401



بخش دوم: ....در زیــر تخت چند کارتن جا موز 

بســـت هبندی شده بودند که دخرتش یکی از آن 

کارت نها را آورد و جلوی دستشــــــان گذاشت و 

طوفان جعبه را باز کرد و پر بود از دفاتـر قدیمـی 

که همه شعر کوردی بودند. دفاتر و نسخ ههایی 

که د هها هزار بیت نظم و شــــــــعر در آ نها ثبت 

شده بود که خصـوصیات آن دفاتر و نسـخ هها را 

بطور خالصــــــه در اینجا خواهم آورد. طوفان با 

شـور و شــوقی که داشــت برای�ن باز از اشــعار 

زیبایش م یخواند و توضیح م یداد با شاعران و 

ادیبان ایالم، کرمانشـــــاه، کردستان و لرستان 

مراوده و مشـاعره داشته است و اشعاری در بین 

آ نها رد و بدل شده است که حائز اهمیتند. 

علی شـاه خان حیدری زادی شـاعر رسشــناس 

شــــیروان چردوال اســــتان ایالم در اشــــعار و 

نام ههایی که به طوفان نوشته اسـت از او چنین 

یاد کرده اســــــت: «م�ر تووفان بده ی ســــــ�د 

ســیالوم /  وەرن� پ�ل� دار نواێ الفاوم» و اســتاد 

عباســـی آرام شـــاعر شـــیرین ســـخن ایالمی 

دربار هی افراسیاب منصــــــــوریان چنین گفته 

است: «ئارام ت�مام عومرێ بنیشـــ�  / نی�ت�ن� 

جواو ئ�شعارت بیشــــــ�». طوفان از اوایل دهه 

پنجاه تاکنون به نظم  پرداخته و شــــعر رسوده 

اســت و مجموع ههایی به نام «کلهرنامه»، «آفاق 

و طوفان»، «نصـــایح»، «کشــــکول»، و مه متر از 

همه در بیش از بیســـت هزار بیت، قرآن کریم را 

به نظم کوردی کلهری درآورده اســت که در نوع 

خود ب ینظیر است.

 این اثـــر در پنج جلد که هــــر جلد بین چهار تا 

پنج هزار بیت شــــعر و نظم و در هزار و صـــــد و 

دوازده صفحه نوشته است. طوفان بخشــــی از 

ـرا�ایه خود را رصف این اثــر بــ ینظیــر  عمـر گ

کرده اســــــت که امیدوارم این اثر به دســــــت 

عالقمندان برسـد. «کلهرنامه» منظوم هی دیگر 

از آثار طوفان است که در آن به شخصـــی تهای 

برجســــته و بزرگ و تاثیرگذار ایل کلهر از زمان 

خان منصــور ایوانی تا امروز پرداخته است. نام 

اک� بـــزرگان کلهــــر از ایالت و طوایف و قبایل 

مختلف کلهر در آن به چشـــــــــــــم م یخورد و 

م یشود آن را تاریخ منظوم ایل کلهر دانســـت. 

«آفاق و طوفان» منظوم های اســـت عاشــــقانه و 

عارفانه،  از داســــــــتا نهای قدیمی و تخیلی و 

ذهنی شاعر منشــــــــاء گرفته و طوفان آن را به 

داســـتانی منظوم تبدیل کرده اســـت و این اثر 

بســــیار خواندنی و شنیدنی است، این اثر را از 

روی دو نسـخه گرداوری و تصـحیح کرده ام و در 

انتشارات باشور ایالم زیر چاپ هست. 

«نصایح» مجموع های دیگر از طوفان است که به 

نظم در آمده است و راه روشن و رصاط مسـتقیم 

ـرآن و احادیث و گفتار  ـرفته از قـ ـرگـ زندگـی که ب

دانشــــمندان است، م یتواند راهگشـــــای راه 

درســـت و زندگی بهرت معنوی را فراهم ســـازد. 

«کشــــــــــــــــــکول» نیز دو یا سه دفرت دیگر از 

مجموع ههای طوفان اســـت که اشـــعار متفرقه 

خود با مباحث مختلف از جمله شـکار و طبیعت 

و عشـــــق و بهار در آن آمده بعالو هی اشعاری از 

دیگر شاعران کورد از جمله خان منصــــــــــــور 

ایوانـی، مالولد خان، نقــی خان آزاد، علــ یبگ 

خان، یعقو بخان مصــــــباح الشــــــعراء، آرام، 

حیدری زادی، جلیلیان، عباس شــــهبازی و ... 

در آن دیده م یشود که بســــــــیار حائز اهمیت 

است. 

یکـــــی دیگـــــر از دفرتهای طوفان که خود نام 

«داســـــتا نهای کوردی» بر آن نهاده اســــــت، 

مجموعه داستا نهایی است که منشــاء و منبع 

آ نها را م یتوان ذهن تخیلی شــــــــــــــاعر و یا 

داستا نهای هزار و یک شب و مت لهای قدیمی 

دانســت که در نوع خود بســیار مهم و برای ن� 

ادب کوردی کلهری مه متر اســــــــت. در دفاتر 

متفرقه طوفان گاهی شعری فارسی از ایشــــان 

دیده م یشود. 

    حال م یپردازم به تعدادی از نظ مها و اشـــعار 

افراسیاب منصـــوریان متخلص به طوفان، چند 

ـرآن کــریم که به کوردی کلهـــری  بیت از نظم قـ

رسوده است را در ذیل م یآورم

ئ�وەڵ قا و سین یاگ�ر ئ�ک� میم

یا ڕەمزە ل� الی خودای ح�کیم

ب�ل� ی� ئایات کتاو خوداس

ڕەوش�نگ�ر ح�ق ل� ڕاگ�ی خ�تاس

ئ�ی ڕەسول حکای�ت مووسا ک�ر ع�یان

تا ل� ئ�حوا�� ئاگاد ک�ی سۆبحان

ئ�ی جوورە تواس خودای ی�کتا

تا گ�ر ئ�و ق�وم� بک�ید وە پ�شوا

برای �ونه «طوفان» ســــــــوره بقره که ٢٨٦ آیه 

اســت را در ٨٦ صــفحه و در ١٤٠٥ بیت به نظم 

کوردی کلهری درآورده اســـــت و از آی هی یک تا 

١٤١ سـوره بقره را در ٦٠٣ بیت جزء اول نوشـته 

اســــــت و از آی هی ١٤١ تا ٢٥٢ را در ٦٠٠ بیت، 

ـرآن  و از آی هی ٢٥٣ تا ٢٨٦ را در ٢٠٢  جزء دوم ق

بیت بخشی از جزء سوم قرآن آورده است. 

در باالی هر صـفحه در گوشـ هی ســمت راســت 

جزء قرآن را نوشــته اســت: «الجزء االول- الجزء 

الثانی- الجزء الثالث» در وســـط باالی صـــفحه 

شـ�ره صـفحه نوشـته شـده، مثال «ص ٨٥» و در 

گوشـــه ســـمت چپ باال نام ســــوره و تاریخ به 

شمســی و قمری نوشته شده است برای �ونه: 

«ســـــــــوره بقره ١٨/٠٤/٥٢ مطابق پنجم ربیع 

االول». �ون های از نظم کوردی کلهـــری طوفان 

در این سوره:

ئ�لف، الم و میم، ئ�وەڵ کارە

ڕەمز ح�قیق�ت پ�روەردگارە

خودا وە ئای�م ئ�ی جوور دا دەستوور

ڕاەزەیل م�گوو خاس بک� مروور

ئای�م ئ�و وەخت� ک هات�و زوان

وە م�الئک�یل ڕاەزەیل کرد ب�یان

وەختای ح�قایق ئای�م ک�فت�و دەر

وە قودرەت ح�ق ب�ی�  ڕاز س�ر 

خودا ئاگاس� ل� س� ن�هان

ڕازەیل ئاشکار ک�ر وە ح�ق ک�ی ب�یان

ئ�وسا خوداوەن دەستوورێ ف�رما

ف�رما م�الئک خاس بک�ن ئجرا

ت�مامی س�جدە بک�ن وە ئای�م

ه�چ درەنگ ن�ک�ن دەر سات و دەر دەم

ایضــــــــاً از این بخش م یتوان ابیات دیگری که 

توانایی افراسیاب منصــوریان را در پرداخت آن 

م یرساند، مثال زد

ه�ر ک�س بزان� ڕووژ ج�زا چوەس

ف�ق�ت خوداوەن ک�یدن وە دادڕەس

ل� ق�وم و ل� خ�ش ل� ک�س و ل� کار

ل�ی س�رزەمین� دەر کردین وە غار

ه�ر ک� ئائین کفر گرتن ل� وەر

ڕێ ڕاس گوم ک�ردە گ� بگرێ ل� س�ر

ت�نیاس � و ی�ک�، ت�ک و ت�نیاس�

ت�نیا خوەی باقی، ج�هان ف�ناس�

تا ئ�ور ب�ن ئ�و ی�ک ل� ڕۊ ئاس�ن

بایگ�و خواره ل� ڕفت ڕوو واران

خوداوەن ف�رما ڕووژ قیام�ت

ڕاسان ب�هرە ب�ن ب� زۊخ و زام�ت

ئ�گ�ر ئ�وان� ل� خوەد بزانی

ب �ش�ک بزان ل� ست�مکارانی

ه�ر ک� ل� پ�شگای، پاک� ئ�ع���

ڕووژ ڕەستاخیز خوەشاڵ وە حا��

خودا وە حاڵ ب�ن�یل� ئاگاس

وە فکر و خیاڵ، وە گ�ن و وە خاس

ش�و ڕووشن ف�رمای، ڕووژ ل� ش�و ن�هان

ڕووژ ل� پ�ردەی ش�و م�ک�یدن پنهان

    یک یدیگر از مجموع ههای افراســـــــــــــیاب 

منصـــــــــوریان(طوفان)،  منظوم ه ای است که 

خودش نام «آفاق و طوفان» بر آن نهاده اســــت. 

این منظوم هی تخیلی-ذهنی اشـعار عاشـقان ه و 

عارفان های است که م یتوان منشــــــــاء و منبع 

الهام آنرا داستا نهای قدیمی و مت لها دانسـت 

و آن را شکار در شکار تصــــور کرد. داستا ن این 

منظومه خواندنی و شنیدنی است. 

دو نسخه از این مجموع هی کوردی به دست من 

رسیده اسـت، یکی به خط خود شـاعر و دیگری 

به خط نســـــــتعلیق فردی به نام بهادر عباسی 

است. نســخ های که به خط خود شاعر «طوفان» 

نوشـته شــده اســت ٧٩٨ بیت در یک دفرت ٦٠ 

برگ کوچک رسوده شده است که صـفحات اول 

آن (البته صفحه یک این نســــــــــــخه در دفرت 

نیســـت) یعنی از صفحه دو تا صفحه ده شعری 

نوشـته شـده در رابطه با شــکار و صــفحه یازده 

دفرت سـفید اسـت و از صـفحه دوازده که طوفان 

منظوم هاش را آغاز کرده اســت آنرا صــفحه یک 

گذاشـته در باالی صـفحه نوشــته شــده اســت 

(بســـــــــم الله الرحمن الرحیم، شکار در شکار 

«طوفان و آفاق» و تاریخ) از صفحه یک تا صفحه 

پنجاه به این منظومه اختصـــــــــاص داده شده 

اســـــت، در برگ آخر این دفرت که دو صـــــفحه 

م یباشد یعنی صفحات ٥١ و ٥٢، در صفحه ٥١ 

باالی صــــفحه نوشــــته شـــــده به خط طوفان 

«علیمرای خان صاحب جم» بعد شش بیت شعر 

نوشته و پائین صفحه، یعنی نصـــــــــف صفحه 

سـفید و در صـفحه آخر یعنی صـفحه ٥٢  باالی 

صفحه نوشته شده است «شـعر عبا سخان» که 

ابتدا پنج بیت شعر نوشته بعد از آن یک مرصـع 

و دوباره چهار بیت شــعر دیگر و پنج ســطر آخر 

این صفحه نیز سفید اسـت، در این کتاب اصـل 

را نســخه خود طوفان و نســـخه آقای عباسی را 

بدل در نظر گرفته و تصــحیح و رشح داده ام. از 

اشــــــــعار این منظومه و �ون ههایی که در ذیل 

م یآورم با این مطلع: «آفاق و طوفان»

شکارچی شیرین … 

شکارچی خاسه، شکارچی شیرین

شکارچی شیرین، شکارچی خاسه

ل� دەریای ب �پ�ی، ه�ر خوەی غ�واس�

شکارچی شیرین، شکارچی خاس�

ل� ک�ەیل س�خت، ه�ر خوەی خ�واس�

خاس�ن، خ�واس�ن، ماواشه ن نشای

خ�م و خوس� و دەرد، گشت م�دەی وە بای

س�یای قول�ی کوو م�ک�ی وە ماوا

ها ل� س�فا و س�یر تا خوەر بوو ئاوا

جوور  باد س�رس�ر تا چوو وە ڕۊ تاش

جوویای شکارەن، قول�ش�ن ماواش

ل� ب�رەی شکار نیش� وە د�شاد

زۊخ و خوس� و خ�م ل� دڵ دەی وە باد

ایضــــاء در بخشـــــی دیگر از این منظومه که از 

شکار برم یگردد و به رسچشـــــم های م یرسد، 

م یگوید:

ن�ف�رما س�راو، ب�ش زەڕین ج�وه�ر

ق�ترە ق�ترەی ئاو، جوور دان�ی گ�وه�ر

دیم ل�و س�راوە ی�ی قورس ق�م�ر

ی�ی پ�ریزای�ی ناز ئ�و بین ی خ�ر

زو��یخای سانی ل�و س�ر س�راوە

پ�ی ه�وا و  ه�وەس وەو ریی و  ڕاوە

جوور ک�ڵ ل� نشات ت�م�نگای دۊر کرد

ع�ق� و ڕەم�قم گشت وە خارەت برد

با� س�ن�وب�ر ن�وت�ل، ن�ون�مام

زو�ف� ل�ڵ خواردۊ جوور خ��ات�ی خام

خ�رمان زو�ف� ل� دەور گ�ردەن

ب�ندە برد ئ�و وەخت ش�رارەی م�ردەن

دوو لیموو ل� س�در سین�ی داشت یاری

ن�ف�رما سین�، ب�ش م�ڕم�ڕکاری

جوور وەفر شاهوو سین�ی درەخشا

وە زنج و خا��، تراوەت ب�خشا

جفت� زەردەب�ی ش�مام�ی نیم�ەس

عابد و ئاخون خسن ل� ه�وەس

ایضــاً در آن رسچشــمه که آن ماه تابان و قرص 

قمر را م یبیند که تنهاست، از او م یپرسد:

وەتم تن دۆڕی یا گ�ر گ�وه�ری؟

تو ن�ون�هاڵ کامین م�حزەری؟

کی هام�ا وە ڕای س�رس�راودە

ق�ت� چ�ن ن�ف�ر گوم ل� ناودە؟

وەت:

قول�ی م�ڕم�ڕی جا و ماوام�ن

دەور م هزار خ�ت�ر وە دام�ن

ه�ر وەخت� بارن من وەی س�راوە

ک�س جرئ�ت ن��ری پ�ڕ ب�ی ل�ی ناوە

شکارد ئ��گر بچوو ئ�ا ماڵ

جوان ب�ندە بیل وە حاڵ ب�د حاڵ

ئ�ر نگابانه یل پ�ی من ب�ەسن

ب� حکم خودا دەس�یلد ب�سن

پرسام ئ�ر ه�ی بت ئ�ام ب�ش ناود

شای�د م�ره�م ک�م ج�رگ ک�واود

ق�س�م خواردم� وە ڕاسی ئخ�س

تا ئسمد ن�ۊشید ل� من نی�ۊد خ�س

س�وڵ قام�تان ئسم ل� خوەم تواس

وەتم م�نسووریان، م�عرووف وە خ�واس

ل�ق�بم «تووفان» باد و باران�

ب �باک ل� خ�ت�ر ج�ور زەمان�

س�وڵ قام�تان وەی ت�ور دا ج�واو

م�ل�ک «ئافاق»م، م�حکووم وە ع�زاو

ئافاق ه�وا، حۆسن زەمینم

رسوەتم ب �ح�د، زیبا ج�مینم

ایضاً از این منظومه بسیار شیرین

ل� قاپی ک�ەی فرە خ�ت�رێ

ق�ی ب�نا نام دژ ی�ی دەرێ

سارا و ک�ش و کوو دیام ل� ن�زەر

جوور باد س�رس�ر، ب �ماوا و م�ف�ر

ب� و بای�قوش ل� نا��م ب�ن ئاس

و�ران�گ�رد ب�م ل� خ�م ن�ۊم خ�س

ئ�ی س�ررساوە کردم وە ماوا

تاگ�ر وەی ت�ورە خوەر بک�م ئاوا

ه�ر ڕووژ تی�م�یرە، من ئ�رە جام�

ی� حکای�ت ئ�مر و ق�زام�

جوان ��دم د�د نای وە خ�م

ف���ک داخ ن�ک�ی ج�رگد ل� ح�رەم

تووفان دەرد دڵ پید کردم ئزهار

شیرین شکارچی، دەس دڵ ت�یار

ق�س�مد م�دەم م�رد ح� قشناس

وە ی�ی تیر ل�یرە من بک� خ�س

ئافاق جوور شیرین دەردێ گران�

س�د ڕەزا وە م�رگ عاجز ل� گیان�

ادامه دارد

محســــن پروانه» جوان کرمانشــــاهی به عنوان تنها نماینده 

منتخب جوانان کشــورمان در اجالس جهانی جوانان کازان 

روسیه حضور یافت.

محســن پروانه روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از 

آغاز این اجالس با حضــور معاونین ریاست جمهوري، وزرا 

و معاونان وزراي بیش از 60 کشـــــور مختلف و  100 جوان 

برتر در شهر کازان روسیه خبر داد.

وي افـــزود: در این اجالس «وحید یامین پور» معاون وزیـــر 

ورزش و جوانان و دبیر شوراي عالی جوانان، کشـیري عضـو 

هیات رییســه سازمان کشـــورهاي اسالمی و بنده(محســـن 

پروانه) جوان کرمانشاهی به عنوان نماینده جوانان جمهوري 

اسالمی ایران در اجالس جهانی جوانان 2022 کازان روسـیه 

شرکت دارند.

به گزارش ایرنا، محسن پروانه طی یک فرآیند رقابتی در بین 

هفت هزار و  600 جوان از 130 کشــــــور دنیا به عنوان 100 

جوان برتر از ســـوي کمیته برگزاري اجالس جهانی جوانان 

کازان روسیه 2022 انتخاب شد.

«محســن پروانه» اهل شهرستان قصـــرشیرین و رئیس مجمع 

جوانان استان کرمانشــاه (1397�1400)، عضــو مجمع ملی 

جوانان جمهوري اسالمی ایران و عضـــــــــو اصلی شوراي 

مرکزي جوانان کشور است.

وي یکی از ســه نماینده جوانان جمهوري اســالمی ایران در 

همایش بین المللی سلیاس �آسـتراخان روسـیه 2019 و نخبه 

برتر استان کرمانشاه بود.

از افتخارات دیگر محســــن پروانه قهرمان ملی و بین المللی 

تکواندو در کشــــــــورهاي تایلند، مالزي، عراق و ترکیه و 

نویســـنده و پژوهشــــگر و دبیر کنونی موسســــه مردم نهاد 

شهرخاطره ها است.

جوان کرماشانیبه عنوان منتخب ایران در اجالس جهانی روسیه حضور یافت

یکـــــــی دیگـــــــر از دفرتهای طوفان که خود نام 

«داستا نهای کوردی» بر آن نهاده است، مجموعه 

داستا نهایی است که منشـــــــــاء و منبع آ نها را 

م یتوان ذهن تخیلی شاعر و یا داسـتا نهای هزار 

و یک شب و مت لهای قدیمی دانســــت که در نوع 

خود بســــــیار مهم و برای ن� ادب کوردی کلهری 

مه متر است. 

 طوفان در ســــــــــــــال ١٣٢٨ هـ .ش در یکی از 

دهســـتا نهای منصـــوری به نام باندر سفلی یا 

سیاپل هی منصـــــــــــــوری از توابع بخش حمیل 

شهرستان اسالم آباد در استان کرمانشــــــــــاه  

چشم به جهان گشود. 
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 امروزه راه هاي جابجایی پول از طریق گوشــــی و یا عابر بانک 

ـیار راحت کرده، به طوري که از اتالف وقت  کار را براي ما بســ

ـافی جلوگیري بعمل آورده اســت.  اما  در رفت و آمد هاي اضـ

ـتن تمرکز کافی و جابجایی یک  گاهی به دلیل کم دقتی و نداشـ

ـاب  عدد از  شماره کارت یا حساب طرف ما،  پول اشتباهاً به حس

ـناختی از وي نداریم  شـــــخص دیگري که هیچ اطالع و شــــ

واریزمیشود. در این شرایط باید چگونه عمل کرد؟ 

ـی از  راجعه کــرد و از آنان بخواهیم اطالعاـت  ابتدا باید به بانک ـم

ـاب وي واریز  ـاب است و پول به حسـ شخصـی که صاحب حس

شــده به ما بدهند.  و از طریق شـــماره همراهی که براي وي در 

ـتم ثبت شده است با آن شخص تماس بگیریم و از وي  سیســـــ

ـاب ما برگشــت  بخواهیم که با ما همکاري کنند و مبلغ را به حس

بزند و براي اطمینان متصـدي بانک می تواند با وي صحبت کند. 

اما گاهی شخص حاضر به همکاري نیســـت، در این شرایط نیاز 

است که از طریق مرجع قضایی پیگیري کنیم. 

 مطابق ماده 301 قانون مدنی:  اگر کســـــی که به طور عمد یا به 

ـتحق نبوده دریافت کند ملزم از آن را به  اشتباه چیزي را که مســـ

مالک تسلیم نماید. 

ونیز برابر ماده303قانون مدنی:  کسی که مالی را زمانی که مستقل 

نبوده دریافت کرده ضامن اصل مال و منافع آن است اعم از اینکه 

به عدم استحقاق خود آگاهی داشته یا نداشته باشد. 

 بنابراین شخصــی که  پولی را اشتباه انتقال داده با ارائه مدارك از 

جمله پرینت فیش واریزي از طریق مرجع قضایی اقدام می نماید، 

ـتفاده  در این زمان اگر شــخص امتناع کند و مبلغ واریزي را اســ

نماید به عنوان خیانت در امانت شناخته می شود. 

اگر شخصی مبلغی را به از ابتدا به حساب فرد دیگري واریز کند، 

ـان دهد مبلغ  واریزي مربوط به  در حالی که هیچ مدرکی که نش

ـته باشـد، در دادگاه آن فرد  چه موضوعی است، در دست  نداش

ـابش آمده است، باید طلبکار بودن خود را  که پول اشتباه به حســ

ثابت کند. یعنی باید ثابت کند که پول واریز شـــــده بابت انجام 

کاري براي شخص مقابل بوده است.

 البته باید توجه داشت که وقتی هم که پول به حسابش واریز شده 

ـبت به انتقال وجه  پس از اطمینان و با هماهنگی بانک مربوطه نسـ

صرفاً به نام همان  صاحب حساب باید اقدام نماید و فیش واریزي 

را نزد خود جهت اطالع نگه دارد. 

ـیدن به مقاصـد مجرمانه خود از این   گاهی کالهبرداران براي رس

طریق اقدام به انتقال وجه  کارت مســـروقه به نام شخصـــی می 

نمایند و براي این که هیچ نام و ردي از آنان در این میان نباشـد از 

شــــخص می خواهند به نام دیگري از جمله طال فروشـــــی یا 

فروشنده محصـوالت،مبلغ را واریز کنند، که عدم آگاهی در این 

باره باعث بروز جرایمی می گردد که شخص هیچ قصـــدي در 

این رابطه نداشته ولی ناخواسته سبب مجرمیت خود می گردد.

ـابش واریز   باید بدانیم که مسئولیت کسی که پول به اشتباه به حس

ـاب  ـته آن مبلغ را به حس شده مسئولیتی حقوقی است و اگر ندانس

شخصــــی دیگر واریز کند در معرض اتهام قرار می گیرد. یعنی 

ـبت داده شده اثبات کند  اینکه باید بی اطالعی خود را از اتهام نس

ـئولیت حقوقی برایش  تا از او رفع اتهام به عمل بیاید و فقط مســـ

باقی بماند.

ـابهاي بانکی خود را   یک راهکار مفید این است که پیامک حسـ

ـاب تان از آن مطلع و  فعال نمایید تا در صورت واریز وجه به حس

پیگیري امورات قانونی برگشت آن شوید.

ـابش واریز و همزمان برداشت    اگر شخصـی مبالغ زیادي به حس

ـله از طریق پلیس فتا پیگیري خواهد شــد، چرا که  شـود ،بالفاص

پولشـــویی محســــوب می گردد و چنین واریز و برداشت هاي 

ـاب چنین اشخاصی  مشـکوکی در کنترل پلیس  می باشد و حسـ

بلوکه میگردد.

 و اینکه افراد حتما در جابجایی و کارت به کارت کردن از طریق 

ـتفاده و  ـازي رمز دوم اقدام کنند چرا که ســــوء اســـ فعال ســـ

ـیار کمتر میباشد و باعث کاهش  کالهبرداري از این طریق بســــ

جرائم میگردد.

حقوقی

مریم مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

یادداشتی بر آثار قلمی و زندگی استاد افراسیاب منصوریان متخلص به طوفان

پژوهشگردکرت علیرضا خانی / 

اشتباهًا پولی بهحساب کسیطوفان، شاعري توانا و سخن سرایی پر تالطم

واریز کردیم. تکلیف چیست؟  

در خصــوص پرونده اجرایی٩٧١٠٠١ صادره از شعبه 

ششــم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشــاه به سود 

خانم فریبا جلیلیان و به زیان آقای علیرضــــــــــــــــا 

ـرداخت مبلغ  منتظـریانــی دایــر بــر محکومیت به پـ

ـرداخت  ٥٥٣٧٨٧٤٦٥ ریال در حق محکوم له و پـــــ

مبلغ ٢٨٠٠٠٠٠٠ ریال نیم عرشـــــــ دولتی در حق 

دولت در نظر دارد مال غیر منقول موصــوف در زیر را 

مطابق ماده ١٣٧ قانون اجرای احکام مدنی به فروش 

برساند.

مشخصات مال غیر منقول:

١-به اســـــــتناد پاســـــــخ اســـــــتعالم شــــــــ�ره 

٩٥٠٩٩٨٨٣١١٦٠٠٠٨٧ صادره از حوزه ثبت ملکی 

خطاب به دادگاه ماهیدشت که در پرونده مضـــــبوط 

می باشــد مراتب بازداشــت ســند ملکی به شـــ�ره 

١٧٨٥ تحت پالک ١٩٨ اصلی بخش حومه کرمانشاه 

به مالکیت آقای علیرضـا منتظریانی فرزند برزو اعالم 

گردیده است. 

٢-بر اســــاس مفاد مندرج در محتویات ســــند آقای 

ـاع  علیرضا منتظریانی مالک مقدار ٢٤٦ سهم مشــــ

ـاع از ٩٢٠٠٠  اراضی مزروعی دیم از ١٦٠٠ سهم مش

سهم کل اراضی هشــتاد و دو شعیر و ده نوزده شعیر 

مشاع از ٩٦ شعیر شش دانگ قریه دم شمشـه پالک 

١٨٩ اصلی بخش سه کرمانشــاه موروثی از آقای برزو 

منتظریانی به موجب گواهی حرصــــ وراثت به ش�ره 

١٤٨ مورخ ٦٣/٦/١٤  صـادره از شـعبه شــش دادگاه 

صلح کرماشاه می باشد. 

٣-به موجب نامه شــــــــ�ره ١٨٦٥٦٠/٩٦/١٠ مورخ 

٩٦/١١/٢١ مدیریت جهاد کشـــــــاورزی شهرستان 

کرمانشـــاه خطاب به واحد اجرای احکام مدنی شعبه 

خانواده مضـــــــــــــــبوط در پرونده نام آقای علیرضا 

منتظریانی در ردیف آمار مالکین و زارعین در سـوابق 

امور اراضی مشـــاهده نگردید لیکن تایید گردیده که 

مشــارالیه برابر یک فقره سند مالکیت دفرتچه ای به 

ش�ره ١٧٨٥ مورخ ٨٦/١٢/١٢ مالکیت دارد.

نتیجه:

با توجه به بازدید مورخ ١٤٠١/٣/٧ از اراضی موضـوع 

پرونده شــ�ره بایگانی ٩٧١٠٠١ ارزش ســـند ثبتی 

بازداشـتی به شـ�ره ١٧٨٥ به مالکیت آقای علیرضــا 

منتظریانیواقع در روستای دم شمشـــــه پالک ثبتی 

١٩٨ اصلی بخش سه کرمانشاه با مختصـات زیر که با 

راهن�یــی و هدایت خواهان خانم فــریبا جلیلیان در 

ـرار گـرفت، با در نظـر  تاریخ ١٤٠١/٣/٧ مورد بازدید ق

ـرف� کاربــری زراعــی زمین و دیم بودن آن، ارزش  گـ

پایه کارشــــــــناســـــــــی مورخ ١٤٠١/٣/٧ به مبلغ 

٧٣٥٠٠٠٠٠٠٠ معادل هفتصـــد و سی پنج میلیون 

تومان تعیین می گردد.

ضـمناً مال مورد مزایده توسـط کارشـناس رســمی به 

تاریخ ١٤٠١/٣/٨ ارزیابی شـــده اســــت و مزایده آن 

برای روز دوشــنبه مورخ ١٤٠١/٦/٢١ ســاعت ٩:٠٠ 

صـبح تعیین گردیده اسـت.  طالبین و خریداران می 

ـرا واقع  ـزایده به این اجـ توانند پنج روز قبل از موعد م

در چهار راه بســـیج، بلوار بنت الهدی ، طبقه همکف 

شعبه پنجم اجرای احکام دادگاه خانواده دادگسرتی 

کرمانشـــــــــــاه مراجعه تا ترتیب مالحظه آنها از مال 

موضوع آگهی فراهم شود. 

مزایده از قیمت ارزیابی شده رشوع می شود هر کس 

که باالترین قیمت را پیشــــــنهاد �اید برنده مزایده 

شـناخته خواهد شـد و برنده مزایده مکلف اسـت ١٠ 

درصد بهای پیشــــــــــنهادی را فی املجلس بعنوان 

سپرده به جسـاب سپرده دادگسـرتی تودیع و رسید 

دریافت و باقی�نده را حد اک� ظـرف مدت یک ماه از 

تاریخ مزایده به حسـاب مذکور واریز �اید. در صورت 

ـرداخت بقیه بهای مال در موعد مقــرر مطابق  عدم پـ

ماده ١٢٩ قانون اجرای احکام مدنی ســـــــپرده فوق 

الذکر پس از کرســــ هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 

خواهد شد. 

مدیردفتر اجراي احکام شــعبه 5 دادگاه خانواده 

شهرستان کرمانشاه وحید یاوري

آگهی مزایده

آگهی مزایده اموال منقول 

نوبت اول
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م کرماشانیی و ت کورد بانه

له ی هک دۊریم و دۊری د هردمان ه

م ل ه بان پ هڕاو، ت ئاربابا

ئ�اێ ی هک ئاگرێ ک هیم هو ش هوان ه

پ هرت هو کرماشانی

خبر

رئیس اداره ورزش و تفریحات سالم سـازمان 

فرهنگی شـــهرداری خبر داد؛ طرح خیابان 

ورز شهای همگانی در کرمانشــــاه اجرا می 

شود

اولین جلســــــه رؤسای کمیت ههای استانی 

ورزش شهردار یهای کشـــــــــــور در سالن 

همای شهای آکادمـی کمیته ملـی المپیک و 

با حضـور سیدمحمدرضا قارونی رئیس اداره 

ورزش شهرداری کرمانشاه برگزار گردید.

به گزارش اداره ارتباطات سـازمان فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشـاه؛ از 

اهداف این نشــســـت، برگزاری مســـابقات 

ـرحل هی  مینــی فوتبال محالت بود که در مــ

نخست مقرر شد این مسابقات در شهرهای 

مراکز اســـــتا نها با همکاری فدراســـــیون 

ورز شهای همگانی برگزار گردد.

سـیدمحمدرضـا قارونی رئیس اداره ورزش و 

تفریحات سالم سازمان فرهنگی، اجتماعی 

و ورزشی شهرداری کرمانشــــــاه که در این 

نشـــســـت بعنوان سرپرست کمیته ورزش 

شهردار یهای استان حضور داشت با اعالم 

مطلب فوق گفت: از دیگر دستاوردهای این 

جلســـه، تنظیم و تدوین تقویم مســـابقات 

کارکنان شــهردار یها برای شــش ماهه دوم 

سال بود.

وی افزود: طرح خیابان ورز شهای همگانی 

نیز در شهرها مصـــــــوب گردید و مقرر شد 

شـهردار یها خیابانی درســطح شــهرها به 

عنوان خیابان ورزش به فدراســــــــــــــیون 

ورز شهای همگانی معرفی و از ســـــــــــوی 

فدراسـیون تجهیز شـود و مورد بهر هبرداری 

شهروندان قرار گیرد.

قارونی اظهار داشت: در این نشسـت، دکتر 

فروحی دبیر فدراســـــــــــــیون ورز شهای 

همگانی، دکتر مهدوی سـرپرسـت سـازمان 

رقابتی، تفریحی و آمادگی جسمانی و دکتر 

عشـقی رئیس انجمن ورزش شهردار یهای 

کشـــــور حضـــــور داشتند و نقطه نظرات و 

راهکارهای الزم پیرامون میزبانی مسـابقات 

مینی فوتبال، ه مچنین مســابقات آمادگی 

جسمانی، طنا بزنی و طنا بکشـی کارکنان 

شهردار یها و محالت شهرها را بیان کردند.

بمناسبت هفته دول ت؛

میز خدمت در شـهرداری منطقه یک 

کرمانشاه برگزار شد

بمناســــــــــبت هفته دولت، میز خدمت در 

شهرداری منطقه یک کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شــــهرداری منطقه 

یک کال نشهر کرمانشــــاه، بمناسبت هفته 

دولت و همچنین تأکیدات متداوم دکتر نادر 

نوروزی شهردار کرمانشــاه مبنی بر پیگیری 

ویژه مشــکالت شهروندان در حوزه مدیریت 

شهری، ششــــم شهریورماه میز خدمتی در 

شهرداری منطقه یک کرمانشـــاه با حضـــور 

مهندس عادل ســـلیمانی شــــهردار منطقه 

برگزار شد.

در این میز خدمت ســــــــاکنان منطقه یک 

مشـــــــکالت خود را مطرح و دستورات الزم 

برای پیگیری آنان صادر و واحدهای مربوطه 

طبق زمان بندی اعالمـی مکلف به پیگیــری 

آنان شدند.

در این میز خدمت و بنابر دســتور شـــهردار 

ـراجعان  ـرم های در اختیار مــ منطقه یک، فـ

قرار گرفت و همشــهریان کرمانشــاهی با پر 

کردن فرم درخواست، بصــــــــــــورت کتبی 

دستورات الزم را دریافت کردند.

تســــــریع در روند ساخت و ساز و همچنین 

جلوگیری از ســـاخت و ســــازهای غیرمجاز 

عمده درخواســـــت های مردمی در این میز 

ـرخـی از آنان در همان لحظه  خدمت بود که ب

و توسط پرسنل اداره پیشــــــــــگیری و رفع 

تخلفات و با همراهی شــهروند درخواســـت 

دهنده ترتیب اثر داده شد. گفتن یاسـت که 

این میز خدمت بصــــورت متداوم در منطقه 

یک برگزار خواهد شد.

شهردار کرمانشـاه 

در حاشــیه بازدید 

از مدرســه فوتبال 

شــــــــــــــهرداری 

کرمانشــاه با اشاره 

به اهمیت حضــــــــــــــــور شهرداری در 

ورز شهای قهرمانی کشــور گفت: برای 

کسب قهرمانی باید از سنین پایه رشوع 

کرد.

به گزارش مرکز اطالع رسانی شـهرداری 

کرمانشـــاه، دکرت نادر نوروزی، �رکز بر 

روی سنین پایه در ورزش را نتیج هبخش 

عنوان کرد و و اظهار داشــــــــت: برنامه 

ـرای پـــرورش و  ـژه ای بــ ریـــزی های ویــ

ح�یت ســــنین پایه داریم که در آینده 

شــاهد افتخار آفرینی این ورزشــکاران 

مستعد خواهیم بود.

وی ح�یت از ورزش و ورزشــــــکاران در 

جهت کاهش آســـــیب های اجت�عی و 

کشـــــف استعدادها و نخبگان ورزش را 

مهم برشمرد و گفت: کرمانشـــــــــــــاه، 

پتانســــیل ها و توا�ندی در رشت ههای 

مختلف ورزشی دارد و ما تالش م یکنیم 

با تکیه بر توا�ند یهای همکارا�ان در 

شـهرداری و با توســعه زیرســاخ تهای 

موجود، به رشد و تعالی این استعدادها 

کمک کنیم.

شهردار کرمانشــاه با تقدیر از تشــکیل 

مدرســه فوتبال شــهرداری اذعان کرد: 

اقدامات خوبی از ســـــوی اداره ورزش و 

تفریحات ســـــا� ســـــازمان فرهنگی، 

اجت�عی و ورزشــــــی شــــــهرداری در 

خصــــــــــوص غنی سازی اوقات فراغت 

فرزندان پرســـنل شـــهرداری در زمینه 

ورزش شده و امیدواریم در مســـــابقات 

کشـــــــــوری نونهاالن، تیم خوبی ارائه 

دهیم که صاحب مقام شود.

نوروزی خاطرنشــان کرد: اگر بخواهیم 

در ورزش عنوانی داشـــــته باشـــــیم و 

پیرشـــــفت کنیم حت�ً باید از سن پایه 

ـرمانان را  رشوع کنیم. اگـر زندگــی قهـ

نگاه کنیم متوجه می شــــــــــویم که از 

همین ســـــــــــــن و در چنین رشایطی 

کارشان را رشوع کرده اند.

وی افـــــزود: �ام تالش ما در مجموعه 

شهرداری کرمانشاه این است تا با بهره 

ـردن از بهرتین امکانات و بهرتین  بـــــــ

مربیان اسـتان، رشایط اید هآلی را برای 

شهروندان کرمانشـــــــــاهی در عرصه 

ورزش فراهم کنی م.

گفتنی اســـــــت، مدرســــــــه فوتبال 

شهرداری کرمانشـــاه با هدف کشـــف و 

پرورش استعداد فرزندان کرمانشـــاهی 

ـرمانـی و افتخار  جهت نیل به اهداف قه

آفرینی در میادین داخلی و بی ناملللـی 

تاسیس شده است و عالوه بر کال سهای 

عملی، کالســهای آموزشــی به صــورت 

تئوری نیز برگزار می کند. 

در این مدرسه، تســـــــت های استعداد 

یابی برگزار شـــــــده و بازیکنان زیر نظر 

مربیان مجرب و آموزش دیده �رینات و 

آموزش های خود را دنبال م یکنند.

شهردار کرمانشـــــاه 

طــی پیامــی انتخاب 

رئیس و اعضــــــــــای 

هیئت رئیسـه شورای 

اســــــالمی شــــــهر 

کرمانشاه را تربیک گفت.

 به گزارش مرکز اطالع رســــانی شـــــهرداری 

کرمانشـــــــــــاه، دکرت نادر نوروزی در پیامی 

انتخاب هئیت رئیســــه شورای اسالمی شهر 

کرمانشــاه راه تربیک گفت، در م� این پیام 

آمده اســت جناب آقای مهندس پوریا فخری 

ریاست محرتم شورای اسالمی شهر ،و آقایان 

سید احســان احســـانی نایب رئیس ،کامبیز 

غالمی منشــی اول،سید میثم موسوی اجاق 

منشـــی  دوم ،احســـان حیدریان سخنگوی 

شورای اسالمی شهر، بدینوسیله حســــــــن 

انتخاب ش� برادران عزیز را بعنوان اعضـــای 

هئیت رئیســــــــــــــه جدید شورای اسالمی 

کالنشــهر کرمانشــاه را در سال دوم این نهاد 

مردمی، مهم و تاثیر گذار در پیرشـــــــــفت و 

توسـعه شـهر تربیک و تهنیت عرض �وده و 

از زح�ت جناب آقای رســول آزادی ریاســت 

سابق و همکاران زحمت کش ایشان در هیات 

رئیســـــه به پاس �امی ح�ی تها و همکاری 

دلســــوزانه با شهرداری کرمانشــــاه تقدیر و 

تشکر می �ایم.

بر تک تک ما واجب اســت برای رســـیدن به 

رشد و تعالی کرمانشـــــــــاه عزیز و رفاه حال 

شهر وندان کرمانشـــــــاهی که هدف اصلی و 

مشرتک �ایندگان مردم رشیف کرمانشاه در 

شورای اسالمی شهر، بعنوان پارملان محلی و 

مجموعه مدیریت شـــهری که نهادی مردمی 

اســـــت بیش از پیش در راســــــتای خدمتی 

صــــــادقانه و با دیدی عبادی جهادی ،تالش 

،کوشش و همفکری �اییم.

در پایان امیدوارم با توکل به خدواند مـنان و با 

توجه به اینکه در ماه محرم برســ میربیم و در  

ـره گیـــری از آموز ههای  این ایام عــزیــز با بهــ

مکتب حســـینی در مســـیر پیش رو، پیروز و 

رسبلند باشید.

مدیـــــــرکل 

شــهردار يهاي 

حلبچه عـــراق: 

شــــــهرداري 

کرمانشاه پیشـرو 

در ابتکارات ارائه خدمات شـــــهري 

است/شهرداري کرمانشـــاه در حوزه 

خدمات شـهري، ترافیک و زیباسـازي 

نمونه است

مدیرکل شـهرداري اســتان حلبچه با 

اشاره به اینکه شهرداري کرمانشـــاه 

پیشـــــرو در ابتکارات ارائه خدمات 

شهري است، گفت: شهرداري کرمانشاه 

در حوزه خدمات شـــهري، ترافیک و 

زیباسازي نمونه است.

به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداري 

کرمانشــاه، خیالن عبدالرحمان میرزا 

حســـــن پس از بازدید از پروژ هها و 

جاذب ههاي شهر کرمانشاه اظهار داشت: 

در سفر 2روز هاي که به کرمانشـــــاه 

داشـــــتیم عالوه بر دیدار با مقامات 

کرمانشــــاه که در تعامالت منطق هاي 

تاثیر گذار بود، از طر حها و پـروژ ههاي 

شهرداري کرمانشاه بازدید داشتیم.

وي با اشـاره به اینکه شــهردار يهاي 

حلبچه یک شهرداري نوپا است که نیاز 

به کمک و تجربه شـهردار يهاي موفق 

منطقه دارد، گفت: در این ســـفر براي 

حمایت تجـــرب هاي اجـــراي 

پروژ هها قو لهاي مســـاعدي 

گرفتیم.

مدیرکل شهردار يهاي اسـتان 

حلبچه کشور عراق تصریح کرد: 

کرمانشـــاه مهد ظرفی تهاي 

طبیعی و تاریخی است.

وي ادامـه داد: ارائـه خــدمات 

شـهري در این سـطح کیفیت و 

کارخانه بازیافت پســـماند در 

کرمانشاه، شهر کرمانشاه را یک 

شهر ویژه در منطقه کرده است.

خیالن عبدالــرحمان میــرزا 

حسن خاطرنشان کرد: در حوزه 

نقشـ هبرداري هوایی در حلبچه 

به راهنمای یها و اســـتفاده از 

تجربه شهرداري کرمانشاه نیاز 

داریم.

وي افـــزود: بازدید از خدمات 

شهري و زیرساخ تهاي شهري 

کرمانشــاه باعث تعجب ما شد، 

چرا که فکر نمیکردیم کرمانشاه 

شهري با این خدمات و زیرسـاخ تهاي 

پیشرفته باشد.

مدیرکل شهردار يهاي استان حلبچه با 

بیان اینکه توجه به فضاي سبز شهري و 

رفاه و آسایش شـهروندان خیلی عالی 

است، گفت: شهرداري کرمانشاه پیشرو 

در ابتکارات شهري در منطقه است.

وي اظهار داشت: شهرداري کرمانشـاه 

شـهرداري نمون هاي در منطقه اسـت و 

قطعا از تجربیات ارائه خدمات شــهري 

این مجموعه در حلبچه اســـــتفاده 

خواهیم کرد.

خیالن عبدالرحمان میرزا حســـن به 

مجموعه خدمات ارائه شــده در حوزه 

حمل و نقل و ترافیک اشــــاره کرد و 

افزود: جلوگیـري از تـردد خودروهاي 

سنگین در بزگرا ههاي شهر کرمانشاه و 

ایجاد زیرساخت خارج از حوزه شـهري 

براي تردد آ نها یک ویژگی برجسته در 

حوزه کنترل ترافیک اســـت که مدل 

خوبی براي شــــهرهاي پرتردد عراق 

خواهد بود.

سرویس 

اجتماعی

سرویس 

اجتماعی

سرویس 

خبر

،

،

،
،

،

،
طرح خیابان ورز شهای همگانی 

در کرمانشاه اجرا می شود

شهردار کرمانشاه: 

برای کسب قهرمانی باید از سنین پایه شروع کرد

شهردار کرمانشاه در پیامی انتخاب هئیت رئیسه جدید شورای اسالمی را تربیک گفت

شهرداری کرمانشاه پیشرو در ابتکارات ارائه خدمات شهری است
مدیرکل شهردار يهاي حلبچه عراق:

به راهنمای یها و استفاده از تجربه شهرداري کرمانشاه نیاز داریم

بر ما واجب است برای رسیدن به تعالی کرمانشاه 
بیش از پیش کوشش کنیم
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