
نقش مهم زنان در جوالن آفت، آتش و تخریب در جنگل های زاگروس
بهره برداری و نگهداری 

محیط زیست
قربانیان اصلی تخریب محیط زیست در درجه 
اول فقرا و در درجه بعدی زنان هستند. به 
همین دلیل است که بسیاری از جنبش های 
جهانی زیست محیطی مانند چیپکو و کمربند 

سبز، توسط زنان به راه افتاده اند. 

کۆنفرانسی پاراستنی 
ئاسەوارەکان لە مەریوان 

ک���ورد وه ک نه ته وه یه ک���ی دێری���ن  ئێم���ه ی 
کوردس���تان  کی  هه زاران س���اڵه  له  س���ه ر خا
ده ژین و زم���ان و جلوبه رگ و دابونه ریتمان 
وه ک ناس���نامه یه کی ده وڵه مه ن���د پیش���انی 
شارس���تانییه تێکی  خ���اوه ن  ک���ه   ده دات 

تایبه ت به  خۆمانین. 

MS، شادیی بچووک و 
خەمی گەورە...

ئەگ��ەر ڕۆژێک جەس��تەیەکی الواز و ڕەنگ 
خۆڵەمێشی و ژاکاو لەتەنیشتتان تێپەڕی، 
خ��ۆ دوور مەگ��رن و بێ��زار مەب��ن؛ ئەوان��ە 
منونەیەکن لە خۆڕاگری و کۆڵنەدان، ئەوانە 
تابلۆیەک��ن ل��ە جەفا و بێبەزەیی دەس��تی 

ڕۆژگار. 

زمانی کوردی بکەینە دوو 

ڕەگەزە)بەشی کۆتایی(   

یه کێک له هۆکاره سه ره کییه کانی مانه وه ی 
زمانی کوردی ب��ه درێژاییی مێژوو ئه وه بووه 
که ژنان له پێکهاته ی زماندا زیاتر له پیاوان 

خاوه ن به ش بوون؛  

كۆمە ڵگە ی كوردی و  دیارده ی 

ئاڵۆزیی چە مكە كان    

ئ��ە��زم��وون  ب���ااڵی تەمەن و دن��ی��ای��ە��ک  ب��ە 
گ��وت��اری  گ���وت���اری س��ی��اس��ی و ت��ه ن��ان��ه ت  ل��ه  
ڕۆشنبیریی کۆمه ڵگه ی ئێستا ی کوردەواریدا، 
واته   سڕینه وه،  وات��ه   ڕه فزکردن،  وات��ه   ڕه خنه  
سیاسه ت  سەیری  ڕه شه وه   چاویلکه ی  به  
ک��ردن،  ک��وردی  کۆمه ڵگه ی  و ده س���ه اڵت و 
به گشتی هه ڵکوتانه  سه ر ئه و شتەی وا پێی 

ده گوترێ ده سه اڵت... 

■ سخن چیا ■

ژست های زشت

آن هنگام که شهر تو را فریاد می زد و به یاریت نیاز داش��ت کجا   ▐
بودی؟ در آن برهه های حساس و اساسی برای مطالبه حق خواندن 
به زبان مادری، حق محیط زیستی سالم، داشتن جاده ای شایسته، 

شغل و کسب و کاری ایمن و ... .
 ترک 40 یا 50 هزار نفریتان شایسته و میمون، اما عارم از تماشای عکس 
بازماندگان جاده های مرگ در انبوه جمعیتی است که برای خواستن 
حق جاده ای ایمن حاضر نبود نیم ساعتی از عمر مبارک را در اختیار 
آسایش جمعی قرار دهد و نگذاشت تعداد دغدغه مندان شهر فزونی 
یابد. با هر بهانه و بی هیچ بهانه ای بعد از ظهری را نمی تواند در صف 
نمی دانم چگونه در صبحدمی  اما  باشد  آسایش  گران حق  مطالبه 
بسیار زود خود را می آراید و بچه کوچکش را از خواب بیدار می کند تا 
بلکه صاحب پرایدی مفت و مجانی شود که در پست های مجازیش، 

آن را قاتل تر از جنگ ایران و عراق دانسته است.
سیاه،  ه��ای  آسفالت  می شود.  برپا  هیاهویی  که  گ��ذرد  نمی  پاسی   
سفید پوش دغدغه داران آسایش و آبادانی می شود. دلسوزانی سر بر 
می آورند که به زمین و زمان می توپند و از همه چیز گالیه مندند. ما 
را شایسته چنین شهر و زندگی ای نمی بینند. در راه خود نمایی، 
پراکنند.  ب��رزن می  و  ک��وی  هر  در  را  نامزدیشان  تصاویر  ن��ام��زدان  ای��ن 
که  خوانند  می  علیا  بافرهنگان  را  ما  لب  بر  لبخند  و  پ��وش  خ��وش 
نور  است.  فرستاده  قهقرایمان  بدین  مذهب  و  زبان  و  جغرافیا  جبر 
شهر، اعتماد و آسایش شهر می شوند و با شعار و بی شعار هر سالم 
دهنده ای را به آغوش می کشند و می بوسند و تحویل می گیرند. 
میلیونها تومان خرج می کنند و خود را به رخ می کشند. کارزار غریبی 
است این انتخابات. هر فهمی را در پستوهای خانه نهان می کنند و 
در راه رسیدن به یک رای، از هر راه ناشایستی فروگذار نخواهند شد. 
ایل گرایی، روستاگرایی، محله گرایی، طایفه گرایی، سوگند دادن، پول 
دادن، بنزین دادن و قول های آن چنانی دادن، گرم محافل مردم به 
از دل همان تک رای دهنده  ویژه بازنده های رقابت شد. سخنانی 
البته الزم به ذکر است که این استخدامی  های به همه قول داده. 

4 ساله اما ظاهرا آنقدر چرب، برای همیشه مزایای بیشماری دارد که 
سایر استخدامی ها ن��دارد. کافی است که سر به زیر و مخفی زندگی 
کرده باشی تا صالحیت داشته باشی. بعد نه سهمیه شهدا و جانبازی 
است و نه خواندنی آن چنانی و حفظ قنوت و تحیات برای گزینش. 
درصد احتمال این استخدامی هم بسیار باالست. کار سختی نخواهد 
گر بدانی چگونه با شور و نه شعور این مردم بازی کنی. مردمی که  بود ا
- فرای هر مسئله دیگری- شهری را برای پرایدی خالی می کنند، چرا 

نتوان به پشت سر خود آورد.
به هرحال - با تمامی احترام برای انسان هایی شریف که شرافتمندانه 
در کارزار انتخابات شرکت کردند و اندک خدشه ای به حضور و نیت 
خیر آنان نبوده و نیست- روز گار غریبی است نازنین. نمی دانیم به 
دم خروسشان باور کنیم یا قسم حضرت عباسشان. انبوه زباله ها و 
درختانی را بشماریم که برای آن کاغذان بریده شده اند یا سخنان پر 
آب و تابشان برای توسعه ای پایدار. همه را علنا و در روز روشن به دروغ 
و دزدی متهم می کردند و البته وقتی کارزار ریاست جمهوری پر از اتهام 

بود دیگر چرا که نه!
راستی شما که کنار تمامی ستادها افرادی را گذاشته بودید تا زیر فشار 
یا معامله و رودرباسی مردم را حتی در آن لحظه های آخر وادار به رای 
دادن به شما کند، چرا این همه پول را خرج کردید. البته می دانم که 

بعضی پول ها یا برای غرض است یا... .
این دلسوزان بعد از انتخابات کجا رفته اند؟ مگر نمی توان و نمی شود 
که راهی دیگر برای خدمت یافت؟ یا نه قضیه چیزی دیگر است. در 
و  روستایی  ایلی،  طایفه ای،  فرهنگ  شعور،  به  حرافشان  کانال های 
سفال  بافرهنگان  شهر  این  دیگر  و  بودند  تاخته  مردم  پرستانه  پول 
از پس  که  را  تمامی هتاکی هایی  گر  ا ایشان نیست؟ ببخشید  جای 
را در لوای خطوطی چند در رسانه های  میکروفون به سایرین زدید 
جمعی نثارتان می کنند، به هرحال دموکراسی معیوب و جای خالی 
بزرگانی که نمی دانم چرا نبودند و نیامدند که از خودشان بود یا ترس 
از رد صالحیت حاکمیت، این مشکالت را هم دارد. مشکالتی که در 
این بیراهه روزبه روز پیچیده تر می شود. مشکالتی که نه فقط گریبان 
گیر ما، بلکه اغلب شهرهای ایران شده است. ناکارآمدی ای همگانی 
که این پروسه بسیار دمکراتیک برای حق ساالری بر خود را به شهرها 
داده است را روزبه روز در دام تهمت و فساد می کشاند و این مهم ترین 
مسئله ایست که شورای آینده، تحلیلگران و سازمان های مردمی با 
آن روبرو خواهند بود. شیوه ای از مدیریت که بتواند باعرضه راهکارهای 

درست، اعتماد را به مردم و کارآمدی را به این شورا بازگرداند.
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عکس: کاوه کوردستانی
که  کنترل آن، سبب شده  گروس و بخش های عظیم دیگری از این جنگل ها در منطقه مریوان به دلیل مدیریت نادرست در  گذشته در جنگل های زا هجوم و جوالن آفت جوانه خوار بلوط طی دهه 

گروس ظاهر شود. گسترش این آفت به بحران جدی و غیرقابل مهار برای این جنگل ها تبدیل  شود و مانند زخمی عمیق بر پیکره زا امروز 
کنند. کرد و چشم ها را بر فجایع و ازجمله نابودی جنگل ها و منابع ملی ببندند تا برخی مسئوالن بتوانند از عملکردشان دفاع  که باید واقعیات را انکار  کشور قانون نانوشته ای وجود دارد  گویا در این 

نفتی نشی!
متن سخنرانی مراسم افتتاحیە ی 

پاالیشگاه مریوان!
مکرر  ف��ری��اده��ای  و  ب��اط��ن��ی  م��ی��ل  علیرغم 
دوس���ت���ان ف��ع��ال م��ح��ی��ط زی��س��ت، ب��ه پ��اس 
مرزوبوم  از  حفاظت  در  بودنشان  باشکوه 
ک���ی���ان، ب���ا ل��ج��اج��ت  و دارودرخ���������ت ای����ن 
هرچه تمام تر این مینی پاالیشگاه را افتتاح 
کمترین ادای دینی است  که این  میکنیم، 

که بر دوش ماهاست!

کنش های انتخاباتی در 
قاموس قانون و رفتار

■ محمد دانش
ک��ش��وره��ای ج��ه��ان  ب��ه ات��ف��اق  ق��ری��ب  ک��ث��ر  ا ▐در 
خود  دید  زاویه  از  هرکدام  و  برگزارشده  انتخابات 
انقالب  از  بعد  از  نیز  ای���ران  در  می نگرند.  ب��دان 
اسالمی ١٣٥٧، ترافیک برگزاری انتخابات، هموارە 
چالش های  م��ت��ف��اوت،  ک��ن��ش ه��ای  وا و  کنش  ب��ا 

توسعه  به ویژه  کشور،  همه جانبه  توسعه  روی  پیش  در  را  بزرگی 
و  اساسی  قانون  جایگاه  س��و،  دیگر  از  اس��ت.  ق���راردادە  سیاسی 
چالش  از  دیگر  ُبعدی  خود  نگهبان،  شورای  جانب  از  آن  تفسیر 
و تأثیر آن بر توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... 

کشور است.
ایجاد  )به عنوان  کمیت  حا و  مردم  سوی  از  انتخاباتی  رفتارهای 
انتخابات  برگزاری  اوان  در  انتخابات(،  برگزاری  سازوکار  کنندە 
بازخوانی جامعه شناسانه  و مشمول  قابل تأمل  تجربه  ایران،  در 
می باشد؛ اما سؤال بحث برانگیز و اساسی در این وادی این است 
کنون تا چه اندازە بر  که برگزاری ده ها انتخابات از بعد از انقالب تا
گذاشته و اساسًا برگزاری انتخابات با  کشور تأثیر  توسعه سیاسی 
شیوە و شرایط موجود جوابگوی امر توسعه در ایران می باشد، یا 
به  باید  مدنی  جامعه  و  سیاسی  کنشگران  و  قانون گذاران  اینکه 
فکر تصحیح شیوە و شرایط قانونی و اجرایی این رفتار بسیار مهم 

و سرنوشت ساز باشند.
سالم؛  و  آزاد  انتخابات  ب��رگ��زاری  ش��رای��ط  ح��داق��ل  اس��ت  بدیهی 
و  سندیکاها  اتحادیه ها،  تشکل ها،  سازمان ها،  اح��زاب،  حضور 
آزادانه و به دوراز هرگونه فشار و  ... درصحنه می باشد تا بتوانند 
تبعیض و شانتاژ، اقشار و طبقات مختلف مردم را بر اساس پایگاه 
طبقاتی و اجتماعی و خواسته های آن ها سازمان دادە و به مانند 

چشم وچراغ و راهنمای آن ها عمل نمایند.
به  )اص��ل ٢٦، فصل س��وم*(  قانون اساسی  اس��اس  بر  گرچه  ا اما 
ولی  گشته است،  کید صریح  تأ آن  اجرای  بر  و  اشاره  آزادی  این 

این اصل همچنان معطل  انقالب، اجرای  از  گذشت ٣٨سال  با
کسی پوشیدە نیست،  بر  این اصل  اجرای  اهمیت  ماندەاست. 
چون بیشتر مردم بدون وجود چراغ راهنما )حضور آزادانه و فعال 
احزاب و تشکل ها(، ممکن است نتوانند راە را از بیراهه تشخیص 
این اصل، ١٦٣٦  اجرای  دهند. همچنان است در شرایط عدم 
برای  و  شده  جمهوری  ریاست  کرسی  بر  نشستن  داوطلب  نفر 
 ٧ ب��رای  شهر  ش��ورای  داوط��ل��ب  نفر   ١٥٠ ه��زارن��ف��ری،   ١٥٠ شهری 

کرسی می گردند!
کارشناسان  که از سوی ناظران و  همچنین است نظر به انتقادی 
اس��ت،  واردش���ده  ای���ران  در  انتخابات  ب��رگ��زاری  کنونی  شیوە  ب��ه 
پرداخته،  آن  بر  نظارت  تفسیر  به  نگهبان  ش��ورای  که  آن گ��ون��ه 
گشته و علیرغم  گرایش های سیاسی سد  راە حضور بیشتر  عماًل 
و  به گزینش  اش��اره ای  هیچ  اساسی**  قانون   ٩٩ اصل  در  اینکه 
به  اس��ت،  نشدە  نهاد  ای��ن  س��وی  از  داوطلبان  صالحیت  تائید 
کردە و آزادی موردنظر قانون اساسی برای  گونه استصوابی عمل 

گرایش ها تأمین نمی شود. حضور همه 
عرصه  فعاالن  و  م��ردم  که  می کنند  کید  تأ ه��م��وارە  کارشناسان 
مهم  ای��ن  به  باید  منطقه ای  و  کشوری  مسئولین  و  انتخابات 
ایجاد  و  کثری  حدا حضور  با  انتخابات  برگزاری  که  کنند  توجه 
و وعده های  و هیجان  برانگیختن احساس  پوپولیستی،  فضای 
کاندیداها، ممکن است جوابگوی  عوام فریبانه از سوی برخی از 
این  از  نباشد و به احتمال زیاد  کشور  امر توسعه و حل مشکالت 
کرسی  طریق تنها غیر شایستگان و فریبکاران بتوانند به قدرت و 
در  که  بود  مطمئن  باالیی  بسیار  ان��دازه  تا  می توان  اما  برسند؛ 
تمام  و  مستقل  سازمان های  و  اح��زاب  حضور  و  آزادی  ص��ورت 
گرایش های سیاسی و نیز نظارت بی طرفانه و سالمت انتخابات، 
کشور هموار شود. راە برون رفت از بن بست ها و معضالت عدیده 

انجمن های  جمعیت ها،  اح���زاب،  اس��اس��ی:  ق��ان��ون  اص���ل٢٦   *
دینی  اقلیت های  ی��ا  اس��الم��ی  انجمن های  و  صنفی  و  سیاسی 
شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقالل، آزادی، 
وحدت ملی، موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض 
به  یا  کرد  منع  آن ه��ا  در  شرکت  از  نمی توان  را  هیچ کس  نکنند. 

شرکت دریکی از آن ها مجبور ساخت.
** اصل ٩٩ قانون اساسی: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات 
ش��ورای  مجلس  جمهوری،  ری��اس��ت  ره��ب��ری،  خبرگان  مجلس 

اسالمی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.

نشست تشکل های زیست محیطی 
با معاون رئیس جمهور

درویش: هیچ پاالیشگاهی در
 کنار زریبار احداث نخواهد شد

دکتر  با  کوردستان  استان  زیست محیطی  انجمن های  نشست 
مردمی  مشارکت های  دفتر  مدیرکل  درویش  محمد  ابتکار، 
فر  ریاضی  آقای  کوردستان،  استاندار  زاهدی  آقای  سازمان، 
اصحاب  به دوراز  کوردستان،  محیط زیست  حفاظت  مدیرکل 

رسانه و دوربین های جراید برگزار شد.
صفحه 2

سیاست زبانی و 
اقلیت های قومی در چین

که یکی از جلوه های آشکار  انحصار آموزش رسمی به زبان فارسی 
و  اقلیت ها  زبان  اجتماعی  پایگاه  افت  موجب  است،  کشی  زبان 
که  زبانی  است.  شده  آن ها  انتقالی  نقش  و  ماهیت  در  اختالل 
قابلیت  شده،  کارآمد  نا و  ضعیف  به تدریج  درنیاید،  نگارش  به 

ارتباطی خود را ازدست داده و درنهایت می میرد.
صفحه 5

شهر در تصرف 
داوطلبان شورا

■ امید رشیدی
ی���ک هفت���ه تم���ام خ���ون دل 
ت���ا باالخ���ره زم���ان  خوردی���م 
تبلیغات ش���ورای شهر پایان 
ک���ه زندگی را  یاب���د، هفته ای 
کرد.  کام خیلی ه���ا تل���خ  ب���ه 

آثار مخ���رب این تبلیغات فله ای و طایفه ای 
ممکن است تا سال ها بر درودیوار شهر باقی 
کاندیداها  بمان���د. همه جا ممل���و از عک���س 
گرفته  کف پی���اده رو و خیابان  ش���ده ب���ود، از 

ت���ا درودی���وار من���ازل، مس���اجد و م���دارس، 
کمیته امداد و  جدول خیابان ها، صن���دوق 
گاهی شکستن و بریدن  س���طل زباله و حتی 
ش���اخه درخت���ان ب���رای بهت���ر دی���ده ش���دن 
کاندیداه���ا  ک���ه چه���ره بزک ک���رده  بنرهای���ی 
کوبیدن پوس���تر ب���ا میخ به  را نش���ان ده���د. 
درختان و چس���باندن با اسپری به درختان 
ش���اید  "مخت���ل"  می ش���د.  مش���اهده  ه���م 
که ب���رای توصیف عبور  کمترین واژه ایس���ت 
و م���رور س���واره و پیاده در خیابان های ش���هر 
کار برد و از همه بدتر جای خالی  می توان به 
و بی تفاوتی هیئت های نظارت بر انتخابات 
ک���ه قانون  در برخ���ورد با ای���ن متخلفان بود 
کرده بودند!  را ش���اید فدای ش���ور انتخاباتی 
به راس���تی این هم���ه هیاهو و س���روصدا برای 
کاغ���ذ و هزینه،  چیس���ت؟ این هم���ه مصرف 

ک���ه برای خدمت  چ���را؟ ای کاش داوطلبانی 
گ���وی س���بقت را از ه���م  ب���ه جامع���ه خ���ود 
می ربودند، این هم���ه هزینه های انتخاباتی 
ک���ه جز برهم زدن س���یمای ش���هر حاصلی  را 
کمک به  دربر نداش���ت، صرف ام���ور خیریه، 
س���ازمان های مردم نهاد و یا آسفالت بخشی 

از خیابان های شهر می کردند.
جن���س خ���وب چ���ه احتیاج���ی ب���ه تبلیغات 
که خ���ود ببوید، نه  دارد؟ "مش���ک آن اس���ت 
آنک���ه عط���ار بگوید". مگر خدم���ت به جامعه 
تنه���ا از راه ش���ورای ش���هر و روس���تا ممک���ن 
اس���ت؟ چرا بیش���تر ای���ن داوطلب���ان تنها در 
زمان تبلیغات انتخابات���ی انگیزه خدمت به 
همنوع و شهرش���ان را دارن���د؟ آن هم در حد 

شعار.
که در تم���ام طول عمرش���ان قدمی  کس���انی 

برای مناف���ع عمومی جامعه برنداش���ته اند، 
ک خدمت می ش���وند  در ای���ن ایام س���ینه چا
بع���دی همه چی���ز  انتخاب���ات  ت���ا  گه���ان  نا و 
فرام���وش می ش���ود! ش���اید بخش���ی از ای���ن 
نابس���امانی ریش���ه در بی حافظگ���ی فردی و 
که تنها در یک مقطع زمانی  جمع���ی ما دارد 
نس���بت به سرنوش���ت ف���ردی و جمعی خود 
کنش نش���ان می دهیم. به عبارتی دیگر ما  وا
مردمانی هستیم که به جای "ُکنش" و برنامه 
کنش است به  هدفمند، زندگی مان بیشتر وا
کار جمعی  آنچ���ه در پیرامونمان می گ���ذرد و 
را بلد نیس���تیم و روابطمان اغلب بر اس���اس 
اصول عشیره ای و منافع شخصی، جناحی، 
خانوادگی و طایفه ای بنانهاده ش���ده است، 
اف���راد  توس���ط  جمع���ی  نی���روی  درحالی ک���ه 
مس���تقل ب���ه لحاظ فک���ری ایجاد می ش���ود. 

حاص���ل  جامع���ه ای  جمع���ی  نی���روی  گ���ر  ا
مجموعه ای از افراد وابسته باشد، همچون 
س���یالب ویرانگر خواهد بود. مس���ئولیت در 
برابر سرنوشت جامعه و آینده ی فرزندانمان 
را تنها به انتخابات و آن هم یک هفته ش���عار 
دادن تقلی���ل ندهیم. ما همیش���ه و در همه 
ح���ال بایس���تی ب���ه وظایف ش���هروندی خود 
کنی���م و نیز م���دام حقوق ش���هروندی  عم���ل 

خود را مطالبه نماییم.
آن افرادی هم که در انتخابات برنده شده اند 
که تنها خط قرم���ز آن ها منافع  باید بدانن���د 
عمومی جامعه باش���د و برای دفاع از حقوق 
جمعی حوزه ی مس���ئولیت خود، ش���جاعت 
روبرو ش���دن با هر شخص، س���ازمان، اداره و 
که قصد سو استفاده از منافع و منابع  ارگانی 
عمومی جامعه را دارند داشته باشند، حتی 

کنند  گر الزم باش���د اس���تعفای خود را اعالم  ا
ک���ه بر ضد  ام���ا پ���ای هیچ س���ند و مدرک���ی را 
مصال���ح عمومی جامعه باش���د امض���ا نکنند 
گ���ر به ه���ر دلیلی از مناف���ع عمومی به نفع  و ا
گر  کنند حتی ا ع���ده ای خاص چشم پوش���ی 
از همه پنه���ان بماند باالخ���ره تاریخ آن ها را 

کرد. قضاوت خواهد 
ک���ه م���ردم را ب���ه رأی دادن به  کس���انی  و اما 
کاندیداهای موردنظرشان تشویق می کردند 
الزم است تا اتمام دوره چهارساله همچنان 
که هر  ناظر اعمال و رفتار شوراها باشند، چرا
کاندید موردحمایتش���ان سر بزند  خطایی از 
آن ها نیز سهیم بوده اند و بهتر است به جای 
تقاضای شخصی و منافع خانوادگی و طایفه 
ای، آنان را ب���رای انجام بهتر وظایف محوله 

یاری دهند.
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نشست تشکل های 
زیست محیطی با

 معاون رئیس جمهور

درویش: هیچ پاالیشگاهی 
در کنار زریبار احداث 

نخواهد شد

▐ نشس���ت انجمن ه���ای زیس���ت محیطی 
س���ازمان  رئی���س  ب���ا  کوردس���تان  اس���تان 
 ٢٣ ظه���ر  محیط زیس���ت،  حفاظ���ت 
اردیبهش���ت در س���الن ش���هدا اس���تانداری 

برگزار شد.
زیس���ت محیطی  انجمن ه���ای  نشس���ت 
کوردس���تان با دکتر ابت���کار، محمد  اس���تان 
مش���ارکت های  دفت���ر  مدی���رکل  دروی���ش 
مردمی س���ازمان، آق���ای زاهدی اس���تاندار 
مدی���رکل  ف���ر  ریاض���ی  آق���ای  کوردس���تان، 
کوردس���تان،  محیط زیس���ت  حفاظ���ت 
آقای م���رادی نماین���ده ش���هرهای مریوان 
و س���روآباد، ح���ول مح���ور نق���ش NGO ها 
در  اس���تان  زیس���ت محیطی  مش���کالت  و 
انتخاب���ات  از  قب���ل  و  اردیبهش���ت  روز ٢٣ 
ریاست جمهوری به دوراز اصحاب رسانه و 

دوربین های جراید برگزار شد.
کل  اداره  از  س���اعته   ٣ نشس���ت  ای���ن  در 
حفاظت محیط زیس���ت دکتر نبی احسنی 
گزارش���ی از انجمن های زیست محیطی  به 
کلیپی در  اس���تان پرداخت���ه و بعد ایش���ان 
همین راس���تا از س���وی ش���بکه سمن های 
زیست محیطی استان پخش شد. مبحث 
انجمن ه���ا نی���ز ب���ا تقدیر از جنب���ش تفنگ 
گالیه در م���ورد مجوز  س���بز از این اس���تان و 
تفنگ ه���ای ش���کاری وصف ه���ای پخ���ش 
که از س���وی دول���ت و به  گلوله ش���روع ش���د 
کاماًل متناقض با شعارها، در میان  صورتی 
صاحبان اس���لحه پخش می ش���ود. سپس 
موضوع س���دها، حق آبه اس���تان و تشدید 
موردبح���ث  اس���تان  در  سدس���ازی  ول���ع 
که به ش���دت از س���وی حامیان  گرفت  قرار 
محیط زیست مورد مواخذه قرارگرفته و در 
چرایی ایجاد چنین سدهایی با هزینه های 
گ���زاف و اه���داف نامعلوم س���وا التی مطرح 
گردی���د. در این جلس���ه همچنین مس���ئله 
جنگل ه���ا و س���ریال ویرانگ���ر آتش س���وزی 
عمدی آن ها، آفات و آس���یب های سالیان 
اخیر به ویژه آفت جوان���ه خوار بلوط، مین 
و آس���یب های آن و ع���دم اهتم���ام ج���دی 
رس���انه ها و سیس���تم آموزش���ی به مس���ائل 
گرفت اما  زیس���ت محیطی موردبحث ق���رار 
آنچ���ه به بحثی جدی و ب���ا توجه به حضور 
اس���تانداری  هیئ���ت  و  مری���وان  نماین���ده 
ک  تبدیل شد مسئله بسیار مهم و خطرنا
س���اخت مینی پاالیشگاه در نزدیکی تاالب 
کوردستانی به عنوان  کاوه  زریبار بود. آقای 
مج���ری منتخ���ب انجمن ها در ط���رح این 
ک���ه  موض���وع به صراح���ت اع���الم نمودن���د 
ک���ه درهرصورت  مش���کل بس���یار ح���اد م���ا 
که اجرایی شود همین  گذاش���ت  نخواهیم 

موضوع مینی پاالیشگاه است.
در این جلسه سید محمد باختر نیز حضور 
که از ایش���ان نیز از سوی سازمان  داش���تند 
و ش���خص خانم ابتکار تقدی���ر به عمل آمد 
غ التحصی���الن رش���ته  و دانش���جویان و فار
محیط زیس���ت نیز از معضل اشتغال بسیار 
گفتند. در پایان  پایین این رش���ته س���خن 
س���خنان انجمن ها آقای م���رادی نماینده 
گفته و  کالم���ی را  مری���وان و س���روآباد چند 
رشته سخن را به استاندار دادند. استاندار 
ب���ا تقبل ضعف قوانین در رابطه با مس���ئله 
ک���ه  داش���تند  ای���راد  ش���کاری  س���الح های 
کالن چ���اره ای ب���رای ای���ن  بای���د در س���طح 
موضوعات اندیش���ید و در رابطه با حق آبه 
سدها نیز نوید مدیریتی جامع تر در آینده را 
دادند و اینکه چندین س���د موردقبول قرار 
که  نگرفته و من جمله سد بلبر قرار نیست 
در ای���ن مکان به خاطر مالحظات زیس���تی 
زده شود. در رابطه با پاالیشگاه مریوان نیز 
ت���وپ را به میدان س���ازمان محیط زیس���ت 
ک���ه در صورت  انداختن���د و ای���راد داش���تند 
عدم موافق���ت در ارزیابی زیس���ت محیطی 
کنار  به هیچ وج���ه چنی���ن پاالیش���گاهی در 
زریب���ار س���اخته نخواه���د ش���د. درحالی که 
هم���ه چش���م ها ب���ه س���خنان دکت���ر ابت���کار 
بود اما ایش���ان با س���خنانی از باال به نقش 
انجمن ه���ا و فوای���د آن پرداخت���ه و س���عی 
کمک و یاری و مش���اوره با ایش���ان  دولت را 
دانست و به نقش دولت یازدهم در ارتقای 
مبانی محیط زیست و حفظ آن پرداخت و 
بدون پاس���خی روش���ن به درخواست های 
گذار  انجمن ه���ا موضوعات را به اس���تان وا
ک���ه در زم���ان انتخابات س���یمای  نمودن���د 
فرمایش���ی بودن این نشس���ت را بیش���تر از 
هر مس���ئله دیگری تداعی می نمود؛ اما در 
که  کید نمودند  برابر مس���ئله پاالیش���گاه تأ
مطالبات چیا و مردم مریوان قطعًا در این 

گرفت. زمینه موردنظر قرار خواهد 
بع���د از پای���ان ای���ن نشس���ت و در حاش���یه 
افتتاح مدرسه طبیعت وی ول« سنندج، 
دفت���ر  مدی���رکل  دروی���ش  محم���د  آق���ای 
مش���ارکت های مردم���ی س���ازمان حفاظت 
گفتگ���و ب���ا اعض���ای چیا  محیط زیس���ت در 
هی���چ  ک���ه:  داش���تند  اع���الم  به صراح���ت 
کنار زریبار احداث نخواهد  پاالیشگاهی در 

شد.

از  س����ال  دو  ب���ه  ن���زدی���ک  گ���ذش���ت  ب���ا   ▐
با  دی��دار  برای  چیا  سبز  انجمن  درخواست 
آستانه  ب��االخ��ره در  ک��وردس��ت��ان،  اس��ت��ان��دار 
کوردستان از  انتخابات از طرف استانداری 
با  برای نشستی صمیمی  انجمن سبز چیا 

استاندار دعوت به عمل آمد.
به  چ��ه��ارش��ن��ب��ه  روز  ع��ص��ر  ن��ش��س��ت  ای����ن 
در  ج��اری  س��ال  اردیبهشت ماه   ... ت��اری��خ 
استاندار  حضور  با  کوردستان  استانداری 
مدیرکل  زاه��دی،  آق��ای  جناب  کوردستان 
ح��ف��اظ��ت از م��ح��ی��ط زی��س��ت اس��ت��ان آق��ای 
ریاضی فر و مشاور زیست محیطی استاندار 
سرکار خانم رضایی در دفتر استاندار برگزار 

شد.
ای���ن نشست  در  ک��ه  م�����واردی  م��ه��م ت��ری��ن 
ب��ررس��ی  از:  ب���ود  ع���ب���ارت  گ���ردی���د،  ح  م��ط��ر
زی��س��ت م��ح��ی��ط��ی  م���ع���ض���الت  و  وض���ع���ی���ت 
کید  تأ با  مریوان  شهرستان  به ویژه  استان 
ک��ردن  ح  ت���االب زری��ب��ار، م��ط��ر ب��ر معضالت 

مشکالت جنگل به ویژه بحران آتش سوزی 
به  متأسفانه  که  آف��ات  ج��والن  و  جنگل ها 

ک��ن��ت��رل در زم���ان م��ن��اس��ب به  دل��ی��ل ع���دم 
بحران تبدیل شده است.

دالی��ل  ب��ه  نشست  ای���ن  زم���ان  بیشترین   
با ساخت مینی  انجمن سبز چیا  مخالفت 
پاالیشگاه در دشت بیلو بر اساس مستندات 
که  گرفت  علمی و بررسی های میدانی تعلق 
کوردستان بیان نمودند  در پایان استاندار 
ک���ه در ص����ورت اع����الم م��خ��ال��ف��ت س��ازم��ان 
ارزیابی  اساس  بر  از محیط زیست  حفاظت 
و  اس��ت��ان��داری  مجموعه  زیست محیطی، 
که  ارگان های مربوطه موظف خواهند بود 
از ایجاد و احداث این پاالیشگاه جلوگیری 
ک��ه خود  ن��م��ودن��د؛  کید  تأ و  ع��م��ل آورن��د  ب��ه 
طبیعت  به  عالقه مند  که  ف��ردی  به عنوان 
برای  پ��روژه  این  بدانم  گر  ا هستم  زریبار  و 
را  بود هیچ گاه خود  تاالب ضررمند خواهد 
در مقابل مردم شریف مریوان قرار نخواهم 
سال   500 حتی  پ��روژه  ای��ن  گ��ر  ا که  چرا داد 
تاالب  ب��رای  آن  منفی  تبعات  گر  ا هم  دیگر 

ظاهر شود باز نباید اجرایی شود.

باالخره اعتراضات انجمن 
ژینگە پاریزی والت بوکان 

نتیجە داد

▐دادس��تان محرتم شهرستان بوکان دستور 
توقف تعرض و تخریب پارک قله را صادر منود 
و باالخ��ره اعرتاضات انجم��ن ژینگه پاریزی 

والت بوکان نتیجه داد
در جری��ان تع��رض و قلع و قم��ع درختان و 
تخریب غیرقانونی و خودرسانه توس��ط شبکه 
بهداشت و درمان بوکان که بدون اخذ هرگونه 
مجوز و هامهنگی با ش��هرداری انجام ش��ده 
اس��ت، م��ا فعالی��ن انجمن مردم نه��اد والت 
بوکان در ساعات اولیه وقوع تخلف، وارد عمل 
شده و طی مذاکرات مکرر و اعرتاضات کتبی 
و ش��فاهی چندین باره خود به اعضای ش��ورا 
فعلی به ریاست آقای امیر نرصی، شهرداری 
و فرمانداری بوکان متأسفانه نتوانستیم از راه 
گفت��امن و مذاکره موجبات توقف این تعرض 
و تخریب ش��بکه بهداش��ت و درمان را فراهم 

مناییم.
الج��رم فعالی��ن انجم��ن والت ط��ی آخرین 
درخواست کتبی خود به تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۶ 
)نامه ش��امره ۳/۸۸۱( آخرین هشدار خود را 
به ش��هرداری تس��لیم منودە و هشدار دادیم 
ک��ه در ص��ورت ت��داوم تخریب و تع��رض به 
پارک قله و عدم توقف این روند، درخواس��ت 
قانونی خ��ود را از طریق دادس��تانی محرتم 
شهرس��تان ب��وکان پیگی��ری خواهی��م منود 
ک��ه ش��وربختانه بازهم ش��هرداری در موضع 
انفعالی خود باقی ماند و به خواس��ته قانونی 
ما متکین ننموده و تنها به نوش��ن یک نامه 
به فرمانداری بس��نده منود و شهرداری بنا به 
هر دلیل از ظرفیت های قانونی خود استفاده 
ننمود و نهایتاً م��ا علی رغم میل باطنی خود 
مجبور ش��دیم درخواس��ت و اعرتاض خود را 
تقدی��م دادس��تان محرتم شهرس��تان بوکان 
منوده و تقاضای صدور دستور توقف عملیات 
ساختامنی در محل پارک قله را از دادستان 
محرتم کردیم و خوشبختانه دادستان محرتم 
بوکان با مش��اهده مدارک و اس��ناد مستدل 
این جانب��ان ب��ا رصاحت و قاطعیت، دس��تور 
توق��ف فوری ای��ن تعرض و تخری��ب را صادر 
منودند و دستور دادستانی از طریق کالنرتی 
ب��ا همراه��ی وکالی انجمن ژینگ��ه پاریزی 
والت، ب��رای پیامنکار خاطی ط��رف قرارداد 
شبکه بهداشت و درمان ارجاع شد و پیامنکار 
خاطی با مطلع ش��دن از حکم صادر شده و 
با مش��اهده ما فعاالن محیط زیس��ت از دور، 
در کامل تعجب قبل از رس رس��یدن مأمورین 
کالنرتی و ابالغ حکم دادستان، فوراً از محل 

عملیات در پارک متواری و فرار کردند.
م��ا فعالی��ن و انجمن های مردم نه��اد بوکان 
کامل تشکر و قدردانی را از دادستانی محرتم 
شهرس��تان بوکان داریم به خاطر حسن نیت 
و قاطعیت ایشان برای پشتیبانی و همکاری 
ب��ا خواس��ته قانونی و برح��ق  م��ا. ضمناً از 
عموم مردم فهیم و آینده نگر ش��هر بوکان و از 
ساکنان منطقه قله تقاضا داریم که نسبت به 
نیازها و اولویت های زندگی س��امل ش��هری و 
توسعه فضاهای س��بز و آموزشی و بهداشتی 
ک��ه همگی الزم و مل��زوم یکدیگرن��د و نه در 
تعارض و تضاد باهم، هوشیاری الزم را داشته 
باشند. ضمناً ما از توسعه فضاهای بهداشتی 
و آموزش��ی حامیت می کنیم البت��ه در قالب 
قان��ون و نه در قالب قانون ش��کنی و غصب و 
ت��رصف و تعرض به اموال عموم��ی و نابودی 
فضاهای سبز شهری به مانند مورد پارک قله، 
چراکه قطعاً اولویت اول و اس��اس س��المت و 
بهداشت روانی عمومی جامعه وجود پارک ها 
و فضاهای س��بز می باش��د و فضاهای س��بز 
نیازی غیرقابل انکار و غیرقابل حذف شدن از 

بدنه شهری می باشد.
بنابراین بر اس��اس مصوب��ه غیرعلمی و ضد 
توس��عه ای اعض��ای ش��ورای کنون��ی )دوره 
چه��ارم( و تأیید نابجا از طرف ش��هردار قبل 
رس��ول معروفی و موضع تأمل برانگیز شهردار 
کنونی جناب آقای رادمنش که گویا زیر فشار 
و به ارصار اعضای شورای کنونی تن به اجرای 
چنین مصوبات اشتباه و غیرقانونی دادەاند و 
همه این کارها احتامالً برای تأمین هزینه های 
ج��اری ش��هرداری و دادن بدهی های معوقه 
ده ها میلیاردی نهاد شهرداری بوده و شورای 
ش��هر و ش��هرداری عمالً درصدد واگذاری و 
تغییر کاربری فضاهای س��بز می باش��ند که 
ام��ری غیرقابل قبول و باع��ث نابودی هر چه 

بیشرت کالبد شهری بوکان می شود.
ش��ایان ذکر اس��ت که اعرتاض و پیگیری ما 
تنها محدود به پارک قله نبوده و نیست، بلکه 
زنجیره تخریب ها و تعرضات خصوصاً دو سال 
اخیر به پارک ملت و درختان فلکه فرمانداری 
و سه راهی ش��هامت و میدان معلم و… را نیز 

بیش از این برمنی تابیم.
همچنی��ن در این مقطع زمانی بس��یار الزم و 
واجب میدانیم که با هوش��یاری ش��هروندان 
و فعالین محیط زیس��تی مانند انجمن ژینگه 
پاری��زی والت، ادارات متخلف و قانون گریزی 
چون شبکه بهداشت و درمان بوکان به واسطه 
تعرض��ات و تخلفاتش��ان ب��ه ام��وال عمومی 
ش��هروندان، با اعامل جریمه های س��نگین 
تنبیه شده و درس عربتی برای سایرین شوند 
تا دیگر هرگز ش��هر بوکان را ش��هری بی در و 
پیکر تصور ننامین��د؛ بنابراین با هوش��یاری 
بیش��رت افراد و نهادهای مردمی دلسوز فعال 
در ش��هرمان و ب��ا برخورد قاط��ع و قانونی با 
ادارات و نهاده��ای متخل��ف، قطع��اً ادارات 
و نهاده��ا ه��م ازاین پس با احتیاط بیش��رت، 

قانومنندتر و باانضباط تر عمل خواهند کرد.

گ�����روس، ای��ن  ▐واق���ع ش���دن ج��ن��گ��ل ه��ا زا
کمربند  روی  ب���ر  ب��ی م��ان��ن��د  زی��س��ت ب��وم 
راه  تنها  و  استثناست  یک  زمین،  خشک 
بهره برداری  آیندگان،  برای  آن  ماندگاری 
کنار حفاظت صحیح و مناسب  پایدار در 

است.
زی��س��ت��گ��اه ه����زاران س��ال��ه ب��ش��ری��ت و چند 
روزه��ا  ای��ن  گیاهی و ج��ان��وری،  گونه  ه��زار 
ن��اب��ودی  م��ع��رض  در  ه��م��ی��ش��ه  از  ب��ی��ش��ت��ر 
بیماری  و  آف��ات  ج��والن  اس��ت.  قرارگرفته 
ع��م��دی،  آت���ش س���وزی ه���ای  در ج��ن��گ��ل، 
س����دس����ازی، ن���ظ���اره گ���ر ب�����ودن م��دع��ی��ان 
تخریب  مقابل  در  جنگل ها  از  حفاظت 
گیری،  باغ و زغال  ایجاد  جنگل به منظور 
تصرفات سازمانی و ... سبب شده است، 
از  بیشتر  سرعتی  گ��روس  زا تدریجی  م��رگ 
تبسم  دراین بین  و  باشد  داشته  همیشه 
عملکردشان  از  مسئوالن  رضایت بخش 
کنار نابودی جنگل  در مدیریت جنگل در 
که  تناقضی است  گروس  زا تنوع زیستی  و 
مردمان این دیار به درک آن رسیده اند و 
که اندیشه  دیگر امیدی به ایشان نیست 

حفاظت در خود بپروراند.
ه��ج��وم و ظ��اه��ر ش��دن آف��ت ج��وان��ه خ��وار 

جنگل های  در  گ��ذش��ت��ه  ده���ه  در  ب��ل��وط 
از  دی��گ��ری  عظیم  ب��خ��ش ه��ای  و  م��ری��وان 
نادرست  مدیریت  دلیل  به  جنگل ها  این 
به  ام���روز  ک��ه  ش��ده  سبب  آن،  کنترل  در 
این  ب��رای  غیرقابل مهار  و  ج��دی  ب��ح��ران 

زخمی  مانند  و  ش��ود  تبدیل   جنگل های 
گروس بیفتد. عمیق بر پیکره زا

ب���ه شکلی  ق��وان��ی��ن  ک��ش��ور  ای���ن  در  گ��وی��ا 
ک��رد و  ک��ه درواق����ع ب��ای��د ان��ک��ار  وض��ع ش��ده 
جنگل  ن��اب��ودی  واق��ع��ی��ات  ب��ر  را  چشمها 

ب��ب��ن��دن��د ت��ا ب��رخ��ی م��س��ئ��والن ب��ت��وان��ن��د از 
کنند. عملکردشان دفاع و تقدیر 

قوانین  و  تفکر  ب��ا  قضایی  سیستم  نبود   
زیست محیطی در جهت برخورد شایسته 
ع��رص��ه جنگلی  م��ت��ص��رف��ان  و  م��خ��رب��ان  ب��ا 
مناطق  و  جنگل  که  آن��ان  تا  ش��ده  سبب 
مانع  و  ای��س��ت  محیط  را  ح��ف��اظ��ت ش��ده 
توسعه می دانند بیشتر از همیشه در طمع 
و  حاصلخیز  زمین های  تصرف  و  تخریب 
درکی  آنان  که  چرا باشند  جنگلی  مرغوب 
پ��روردگ��ار  ن��ع��م��ات  و  درخ���ت  و  جنگل  از 

زیبایی ها ندارند.
گرفته  گروس در بهار رنگ خزان به خود  زا
آفت  هجوم  اثر  در  که  ست  بی برگی  باغ  و 
دچار  آتش سوزی ها  و  بلوط  خ��وار  جوانه 
بحران جدی شده و رشد و بقایش درخطر 

است.
سریع تر  ه��رچ��ه  دارن���د  وظیفه   مسئوالن 
کنترل این آفت را  راهکار علمی و عملی در 

کاربندند. با بهترین ابزار ممکن به 
ک��ن��ی��د؛ آی��ن��دگ��ان،   ت���ا دی���ر ن��ش��ده ت���الش 
سیاست و عملکرد امروزتان را در حفاظت 
هیچ گاه  محیط زیست  و  طبیعی  منابع  از 

نخواهند بخشید.

 ٢٧١٧ جۆزەردانی  ٤ی  ڕێکەوتی  ▐لە 
فەرهەنگسەرای  هۆڵی  لە  کۆنفرانسێک 
شوێنەوارناسی  بەشداریی  بە  مەریواندا 
ب��ی��ان��ی، ئ��ەل��ێ��ک��س��ان��در ت��رووس��ێ��ن و 
فه ڕ،  موحەممه دی  یه عقووب  دوکتور 
ئێرانی  شارەزای  و  پسپۆڕ  ئاسەوارناسی 
دڵسۆزانی  ل��ە  بەشێک  ب��ەش��داری��ی  و 
مێژووییەکانی  ش��وێ��ن��ەوارە  پاراستنی 
ناوچەی مەریوان و کوردستان، لە الیەن 
ئەدەبیی   – فەرهەنگی  ئەنجومەنی 
شوێنەوارەکانی  ئ��ی��دارەی  و  م��ەری��وان 
مەریوان)میراث فرهنگی( وە هەروەها بە 
بەڕیوە  مەریوان،  شارەداریی  هاوکاریی 
بەڕێز  کۆنفرانسەکە  پێشکەشکاری  چوو. 
چاالکی  ئەندامی  کوردستانی،  ک��اوە 

ئەنجومەنی سەوزی چیا بوو.
 �� فەرهەنگی  ئەنجومەنی  سەرتادا  لە 
کردنی  پێشکەش  بە  مەریوان  ئەدەبیی 
کونفرانسەکەوە  پێشوازی  بە  پەیامێک 
چ����وو. ل���ە ب��ەش��ێ��ک��ی پ��ەی��ام��ەک��ەی 
کورد  "ئێمه ی  کە:  هاتووە  ئەنجومەندا 
ه���ه زاران  دێ��ری��ن،  نه ته وه یه کی  وه ک 
ده ژین  کوردستان  خاکی  سه ر  له   ساڵه  
دابونه ریتامن  و  جلوبه رگ  و  زم��ان  و 
پیشانی  ده وڵه مه ند  ناسنامه یه کی  وه ک 
شارستانییه تێکی  خ��اوه ن  که   ده دات 
تایبه ت به  خۆمانین. هه ر ئه م ناسنامه یه  
هه رچه ن  ک��ه  ک��ورد  سه ملاندوویه تی 
واڵتێکی سه ربه خۆی نییه  و له  چوارچێوه ی 
هیچ  پاشکۆی  به اڵم  ن��اژی،  سنوورێکدا 
خاوه ن  و  نییه   و  نه بووه   تر  نه ته وه یه کی 
خۆیه تی."  ک��وردان��ه ی  تایبه مته ندیی 
ئەدەبیی   ���� فەرهەنگی  ئەنجومەنی 
مەریوان لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا 
ناونیسان  تااڵنکەرانی  بە گژی  توندی  بە 
ناوچەکەدا  مێژووییەکانی  ئاسەوارە  و 
چووەوە و ڕایگەیاند: " الیه نی تاڵرتی ئه و 
کاره ساته  ناشاره زایی و خۆ لێ گێلکردن 
له   کوردانه   له   به شێک  چاوچنۆکیی  و 
وه های  که   شوێنه وارانه دا،  ئه و  به رانبه ر 
بکه ونه   کولله   و  س��وون  وه ک  ک���ردووه  
به  سه ر  داریان  و  ئه و شوێنه وارانه  گیانی 
خۆیان  ده ستی  به   و  نه هێڵن  ب��ه رده وه  

پێناسه ی بوونی نه ته وه یی خۆیان له  سه ر 
داخی  ئه مه   بسڕنه وه .  مێژوو  الپه ڕه کانی 
دوژمنانی  که   به اڵیه ی  له و  گرانرته   زۆر 
ئه و  به  سه ر  ده سه اڵتدار هێناویانه   و  زاڵ 

که له پوورانه دا."
پ��اش��ان ب��ەڕێ��ز دوک���ت���ور ی��ه ع��ق��ووب 
بەڕەگەز  ئاسەوارناسی  فه ڕ  موحه ممه دی 
گرنگی  باسی  لە  ه��ەم��ەدان،  ک��وردی 
وێنەی  نیشاندانی  بە  مەریواندا  ناوچەی 

ئاسەوارەکان  شوێنگەی ژیان و منوونەی 
ناونیشانێکی  ناوچە  ئەم  کە  دا  ئاماژەیان 
ت��ای��ب��ەت��ی ب��ۆ ن��اس��ی��ن��ەوەی م��ێ��ژووی 
کوردستان هەیە و نیشانەکانی ژیان لەم 
ئێستادا  لە ١٣٠٠٠ سال پێش  ناوچەیە 
کۆن  ئاسەواری  گەلێک  و  دەرکەوتوون 
بایەخی  کە  دۆزراون��ەت��ەوە  ناوچەدا  لەم 

مێژووییان هەیە. 
ل���ە ک��ۆت��اب��ەش��ی ک��ۆن��ف��ران��س��ەک��ەدا 

ئەلێکساندر  بلژیکی،  ئاسەوارناسی 
هاوکات  و  ئینگلیزی  زمانی  بە  ترووسێن 
بابەتە  و  شوێن  و  خەریتە  نیشاندانی 
دۆزراوەکان لە سایتی زەردوویان لە نزیک 
الیەن  لە  کە  مەریوان  دەرەتفێی  ئاوایی 
مەریوانەوە  فەرهەنگیی  میراتی  ئیدارەی 
ئاسەوارناسی  دڵسۆزیی  و  هاوکاری  بە  و 
چ��االک��ی م��ەری��وان��ی ب��ەڕێ��ز دوک��ت��ور 
دۆزراوەت��ەوە  مەعسوومیان،  موحەممەد 
باسێکی  ک����راوە،  س���ەر  ل��ە  ک���اری  و 
تێروتەسەلی لە سەر گرنگیی ئەو سایتە و 
ناوچەی مێژوویی مەریوان کرد و ئاماژەی 
دا کە مێژووی ئەو کەلوپەل و ئاسەوارانە 
دەرکەوتوون  زەردووی���ان  سایتی  لە  کە 
ئەشکانیان  سەردەمی  بۆ  دەگەڕێنەوە 
پێوە  بەکەڵکیان  نیشانەی  گەلێک  و 
ژیانی  و  مێژوو  ناساندنی  بۆ  کە  دی��ارە 
هەیە.  تایبەتیان  بایەخی  سەردەمە  ئەو 
بەداخەوە  کە  دا  ئاماژەیان  ئەلێکساندر، 
لە شوێنی  نیشانەیەک  نەمانتوانیوە هیچ 
لە  شارستانییەتە  ئەو  بوونی  نیشتەجێ 

دەوروبەری سایتەکە بدۆزینەوە. 
وەک  ت���رووس���ێ���ن،  ئ��ەل��ێ��ک��س��ان��در 
دڵسۆز  و  خوێنگەرم  زۆر  کەسایەتییەکی 
و شێلگیر لەم کۆنفڕانسەدا دەرکەوت، کە 
بوو  ژوور ٧٠ سالەوە  لە  تەمەنی  گەرچی 
پرسیارەکانی  واڵمی  ماندووبوون  بێ  بە 
دڵسۆزییەکی  و  ئەدایەوە  بەشداربووانی 
ئاسەوارەکانی  و  م��ێ��ژوو   ب��ۆ  تایبەتی 

ناوچەکەمان نواند.  
ناسینەوەی  ب��ۆ  ب���ەدواداچ���وون  دی���ارە 
مێژووییەکان،  ئ��اس��ەوارە  و  شوێنەوار 
الیەنی  ه��اوک��اری  و  ماڵی  یارمەتیی 
ئیداری و دەسەاڵتی ئەوێ کە بەداخەوە 
بچووکرتین ئیرادەیەک بۆ ئەم مەبەستە لە 
ئارادا نییە و الیەنی بەرپرس ئامادە نییە 
شۆێنەوارەکانی  پاراستنی  و  ناسینەوە  بۆ 
بوو  ئەمە  کە  بکات،  ناوچەیە هەزینە  ئەم 
دوکتور  بەڕیز  توندی  ڕەخنەی  جێی  بە 
مەعسوومیان و بەرپرسی ئیدارەی میراتی 
ئەنجومەنی  و   م��ەری��وان  فەرهەنگیی 
ف��ەره��ەن��گ��ی ���� ئ��ەدەب��ی و س��ەرج��ەم 

بەشداربووانی کۆنفرانسەکە.

دیدار هیئت انجمن سبز چیا با استاندار کوردستان

کۆنفراسی پاراستنی ئاسەوارە مێژووییەکان لە مەریوان

زاگروس در بهار، رنگ خزان بە خود گرفت
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■ مدرک کریمی

آقای���ان!  ▐خانم ه���ا 
ای���ن  در  بن���ده  س���الااام، 
که  روز فرخن���ده مفتخ���رم 
پس از ایراد س���خنان خود 

در حض���ور ش���ما اس���اتید عظ���ام و ملت 
حوم���ه،  و  مری���وان  دوس���ت  نفت ک���ش 
کلنگ اح���داث این پروژه ی مخوف را بر 

تن بینوای دش���ت بیلو بکوبم.
از  بهتر  که  همان طور  گرامی!  دوستان 
استان های  از  بسیاری  در  میدانید  من 
ق��ب��ی��ل اص���ف���ه���ان و  از  ک���ش���ور  م���ح���روم 
ب��ه ات��ف��اق  ق��ری��ب  ک��ث��ر  ا ک��ه   ... ت��ه��ران و 
ج��وان��ان��ش��ان ب��ا داش��ت��ن م���دارک ب��االی 
کولبری  یا  مسافرکشی  مشغول  علمی، 
گرد شوفری در دیگر استان های  و یا شا
چنان  می باشند،  دوردست  یا  هم جوار 
از دیدن نفت کش های در حال تردد در 
اساتین  این  استانداران  که  مضیقه اند 
فیلم بردارهای  اس��ت��ان(  مکسر  )جمع 
به  پیاده  پ��ای  با  و  ک��رده  اجیر  خبره ای 
– مریوان فرستاده اند  جاده ی سنندج 
ساعت  چ��ن��د   HD کیفیت  با الاق���ل  ت��ا 
ای��ن ه����واداران م��ح��روم، به  ب��رای  فیلم 
روی  بر  آن ه��ا  رای��ت  با  و  کشیده  تصویر 
ملی  ح  ط��ر راس��ت��ای  در  پرینکو،   DVD
دلجوئی  بینواها  این  از  ایتام،  از  تکریم 
در   

ً
اخیرا باشد.  به عمل آمده  مناسبی 

گله  نیز  سی  بی  قپ  خبرگزاری  سایت 
محترم  راننده های  از  یکی  گذاری های 
عرب زبان یکی از این تانکرها را با فونت 
واقعًا  که  کردم  مطالعه   B NazaNiN
فلک زده  راننده ی  این  کباب شد.  دلم 
مرز  اط��راف  روس��ت��اه��ای  م��ردم  اینکه  از 
حین  در  س��ن��ن��دج  م���ری���وان-  م��س��ی��ر  و 
نمی دهند  تکان  دست  وی  برای  تردد 
گالیه  عربی  فصیح  زب��ان  ب��ا  و  ب��ه ش��دت 
ک��رده و در ادام��ه اف��زوده ب��ود: " لماذا ال 
الاق��ل  ی��ا  ال��ل��ح��م؟  و  ب��ال��م��أء  یطریطوننا 
ب��ن��ده در  ک��ه   " ک��ب��اب؟  ثالثین  ی��ب��رژون 
ای��ش��ان چیزی  گ��ل��ه ی  ف��ح��وای  از  اب��ت��دا 
و  دوس���ت  ب��ه  اینکه  ت��ا  نشد  دستگیرم 
میکروفون  رئ��ووف  دکتر  گرامیم  همکار 
که دستی در شعر و ادب عرب دارند،  پور 
درخ��واس��ت  و  زدم  مسج  را  پ��ی��ام  عین 
کنند   " رگ��ی��ران  وه   " برایم  ک��ردم  عاجل 
ف��رم��وده و  ترجمه  ف��ی ال��ف��ور  ای��ش��ان  ک��ه 
گۆشتم  ئاوو  چی  بۆ   " ارسالیدند:  برایم 
که م سێ سیخ  که ن؟ یا النی  بۆ تریت نا
ک��ه ب��اب��م��ان ب��ۆ ب��رژێ��ن��ن، ه��ا؟ " ب��ن��ده در 
مردم  به  تمامتر  چه  هر  تحکم  با  اینجا 

روس������ت������اه������ای 
اط�������������������������راف و 
در  ران���ن���ده ه���ای 
ح���ال ت����ردد ای��ن 
ج�����������اده اع�������الم 

می کنم
ل���ط���ف���ًا ب����ا زب����ان 
خ������������������وش ب�����ه 
ه������وش ب��اش��ی��د 
ق���ب���ال  در  ک������ه 
وظ�����ای�����ف خ����ود 
ق���ص���ور ن���ک���رده و 
ه���ر درخ���واس���ت 
احیانًا  و  ش��رع��ی 
غ������ی������رش������رع������ی 
ج���ان���ب  از  ک������ه 
م��خ��ص��وص��ًا ای��ن 
ت���ری���ل���ی ران���ه���ای 

عرب عزیز از آنان می شود با دیده منت 
پذیرفته و سریعًا اجابت نمایند از قدیم 
گفته اند مهمان حبیب  و ندیم به شما 
گ���اه گ���داری ی��ک��ی از  گ��ر ه��م  خ��داس��ت، ا
و  سانحه  دچ��ار  غریب  ش��وف��ره��ای  ای��ن 
دهات  به  ابتدا  شد،  تانکرش  گونی  واژ
کتور،  ترا یا  مینی بوس  با  و  رفته  مجاور 
م����ردان ج����وان روس��ت��اه��ای اط����راف را 
گر الزم شد از باشگاه های  کرده و ا جمع 
هفتاد  شصت،  مریوان  شهر  بدن سازی 
ک��رده و  ورزش��ک��ار زب��ده را س��وار اتوبوس 
به سرعت به محل حادثه بشتابند، الزم 
ی���ادآوری اس��ت ورزش��ک��اران محترم  ب��ه 
مرز  ک��االی  ترخیص  دفتر  از  می توانند 
ی  ران��ن��ده  موبایل  ی  ش��م��اره  باشماخ 
کرده و فی الفور به وی زنگ  تانکر را پیدا
اج��رای  با  خ��ود،  معرفی  از  پس  و  بزنند 
قبیل:  از  ک��ردی  شاد  ترانه های  از  یکی 
شه مامه و  وه ی   " ی��ا   " زه رده  زڵێخام   "

شلێره ، شلێره ، شه مام شلێکی "
اوقات ش���ادی برای وی فراهم ببینند، 
ک���ه رس���یدند به اتفاق  ب���ه مح���ل حادثه 
گفتن  هم با دستان پرتوان خود ابتدا با 
دسته جمعی رمز " یااااااا غوث " و سپس 
گون شده  فریاد: یک، دو، س���ه، تانکر واژ
را س���رپا نگهدارن���د، در مرحل���ه ی بع���د 
کاس���ه و آفتاب���ه، نف���ت ریخته ش���ده  ب���ا 
گردان���دن  ب���ا دست به دس���ت  را س���ریعًا 

آفتابه ها ب���ه داخل مخزن اصلی بریزند، 
کرده،  آخرس���ر هم می توانند هیزم جمع 
ک های  ب���ا نف���ت ریخت���ه ش���ده روی خا
کنن���د و لباس های  اط���راف، آت���ش مهیا 
خیس راننده را س���ریعًا خش���ک نمایند. 
کیلو  حت���ی می توانن���د ب���ا خریدن چن���د 
سیب زمینی برای ایشان " سیف زمینی 

پیش���او " درس���ت کنند.
ک���ه عده ای  در ج���ای دیگ���ری ش���نیدم 
کرده اند  خائ���ن به ای���ن مملکت ش���ایع 
که ب���ا درآمد حاص���ل از مرز باش���ماخ در 
یک ج���ای پرت " وطن اس���المی " و دور 
کوردنشین، اتوبانی چند  از استان های 
گوی���ا مردم  بان���ده اح���داث نموده ان���د و 
مح���روم و حس���ود اس���تان های قزوین و 
که دس���ت کم،  اصفه���ان ب���از نالیده ان���د 
م���ا  خیری���ن  پ���ول  از  دیگ���ر  را  این یک���ی 
می گرفتی���د ت���ا الاق���ل در ث���واب اخ���روی 
که بنده  کم نیاوری���م!  از م���ردم مری���وان 
در اینج���ا از پش���ت ای���ن می���ز خطاب���ه به 
مردم اس���تان های مذک���ور اعالم می کنم 
جن���گ  دوران  در  مری���وان  مل���ت  ک���ه 
هشت س���اله با دادن خون صدها جوان 
کاشانه ش���ان،  و وی���ران ش���دن خان���ه و 
و  تراژی���ک  لحظ���ات  و  س���اعات  چن���ان 
که جا دارد  کرده اند  پرادباری را تحم���ل 
علیرغ���م میل باطنی آن ه���ا و فریادهای 
مکرر دوستان فعال محیط زیست مبنی 

ب���ر تعطیل���ی هر چ���ه زودت���ر این پ���روژه، 
به پاس باش���کوه بودنش���ان در حفاظت 
کی���ان،  از مرزوب���وم و دارودرخ���ت ای���ن 
ای���ن مین���ی  ب���ا لجاج���ت هرچه تمام ت���ر 
کمترین  که این  کنم  پاالیشگاه را افتتاح 
که بر دوش ماهاست.  ادای دینی است 
گفتن���ی اس���ت م���ا مس���ئولین باس���واد و 
آپدیت با اینکه میدانیم و شنیده ایم در 
کشورهای پیش���رفته چندین سال  کثر  ا
اس���ت پروژه هایی همچون سدسازی و 
احداث پاالیشگاه از موارد بسیار پرخطر 
و آسیب رس���ان به محیط زیست قلمداد 
ش���ده اند و در غال���ب م���وارد نه تنها دیگر 
که مثاًل  هیچ س���دی احداث نمی کنن���د 
در س���ال 2008 در آمری���کا چندی���ن س���د 
کرده ان���د ولی باز چون  عظی���م را تخریب 
ما اصواًل از راه رابطه و پارتی، بدون هیچ 
س���واد و تخصصی به ش���غل شریف خود 
نائ���ل ش���ده ایم ای���ن حرف ه���ا، برایمان 
بیش���تر به ویز ویز مگس تسه تسه شبیه 
اس���ت تا رهنمودهائی برای اجرای بهتر 
ک���ه در بیش���تر م���وارد  کاره���ا، مفتخری���م 

معتقدی���م م���رغ ی���ک ق���اچ دارد.
که در اوقات طویل فراغت  ما مسئولین 
خود در ادارات تحت امر خود به بهانه ی 
حضور در جلسه از پذیرش ارباب رجوع 
با  اوق���ات  ب��س��ی��اری  و  می کنیم  ام��ت��ن��اع 
 aNGry( ب��ی��رد  ان��گ��ری  م��ه��ی��ج  ب���ازی 

لحظات   )BirD
ح ب�����خ�����ش�����ی  ف�����ر
ب����������������رای خ�������ود 
م����ی ف��راه��م��ی��م، 
چ�����ن�����ان درگ����ی����ر 
ح��ل م��ش��ک��الت و 
م��ع��ض��الت م���ردم 
ب���ی���چ���اره ی ای���ن 
ک��ه  خ�����ط�����ه ای�����م 
و  زن  وااااق������ع������ا 
ب����چ����ه ه����ای����م����ان 
چ������ن������د س�����ال�����ی 
اس���ت ب���ه ح��ال��ت 
س��ت��ن��د ب����ای، در 
کامل اند،  تعجب 
ه����م����ی����ن چ���ن���د 
س���ال پ��ی��ش ب��ود 
ک���ه رودخ����ان����ه ی 
الکی سیروان، بیخود و بی جهت جاری 
دهنه  چندین  و  ب��ل  چشمه ی  و  ب��ود 
چشمه ی عظیم دیگر در آن اطراف، یله 
تا ما در سایت رسمی  بودند  رها، ول  و 
خود زیر عکس پرسنلی دخترکش خود 
علیرغم اعتراضات جمیع اهالی منطقه 
غ یک الق دارد و یک  که مر کردیم  اعالم 

سد احداثیدیم
کن���د و  ک���ه ه���م می توان���د ب���رق تولی���د   
روس���تاهای  در  منطق���ه  اهال���ی  ه���م 
ژی���وار و س���لین و ... در س���اعات فراغت 
خ���ود، حول وحوش س���ه نصف ش���ب با 
تکان ه���ای ش���دید من���ازل خ���ود، از زیر 
کوچه پا به ف���رار بگذارند  پت���و به س���مت 
کردن زمین لرزه ای چند  و پ���س از تجربه 
کردن و ایفای برای  ریشتری، با روش���ن 
کنند...پیرارس���ال  ه���م اس���تیکر ارس���ال 
رفق���ای س���ابق  از  یک���ی  ب���ه هم���راه  ک���ه 
گل کوچ���ک داش���تیم، پس  قص���د ب���ازی 
ک���ه دس���ت داد  از اخت���الس مختص���ری 
توانس���تیم عالوه بر معامل���ه ی یک باب 
من���زل مس���کونی در س���احل خ���زر، یک 
دستگاه آی پد برای همسر قانونی خود 
بخریم چون چن���د روزی بود بالکل ما را 
از شام و نهار و دیگر تسهیالت زناشویی 
کرده بود، امروز ه���م عاجزانه از  مح���روم 
م���ردم و فعاالن س���بز اندی���ش تمنا دارم 
به بهان���ه ی دریاچه ی بیخ���ود زریبار ما 

را از ن���ان و نوا نیندازند، اوضاع جیبمان 
گذاش���ته ایم  کس���اد اس���ت، ق���رار  ناج���ور 
را  خ���ود  بی غی���رت  و  چلم���ن  نوب���اوه ی 
به دانش���گاه آزاد بفرس���تیم ش���هریه اش 
ک���ه  منزل���ی  و  ماش���ین  و  سرس���ام آور 
کنیم ت���ا فیها  ق���رار اس���ت برای���ش تهی���ه 
خالدون یکی از حساب های بانکی مان 
را زی���ارت می کن���د، مس���ئولیت و پس���ت 
کنون برای ایش���ان  ک���ه از هم ا خطی���ری 
داش���تن  ب���دون  گذاشته ش���ده،  کن���ار 
م���درک لیس���انس روی زمی���ن می ماند، 
ک���ه ب���ه داش���تن  کردس���تان ه���م  م���ردم 
مس���ئولین عج���م و دارای م���دارک باال و 
خوش پ���وش، ع���ادت دارن���د این اس���ت 
که حتم دارم مجبورن���د روی ما را زمین 
کلنگ لطفًا! با ذکر صلوات بر  نیندازن���د. 

محم���د و آل محم���د.

کت و ماااات، ن���ه صدایی  جمعی���ت س���ا
کس���ی برخاس���ت و ن���ه حت���ی پچ پچی  از 
کرانه های دور زریبار جیغ  زمزمه شد، از 
غ خوش رنگ مهاجری  گون���ه ی مر وداع 
ک���رد!  خ���ود  آوای  مهم���ان  را  س���کوت 
گهان  پرن���ده ای دیگ���ر بی صدا پ���ر زد! نا
از دل به���ت و سرس���ام جمعی���ت، خال���و 
گام های اس���توار صفوف  رحیم نام���ی با 
کنار زد و جلوی مس���ئول قد  جمعیت را 
کلنگ را از دستان لرزان وی  برافراشت، 
گفت: ما از  گرفت و خطاب به وی چنین 
کلنگ را برای  که  گرفتی���م  پدرانمان یاد 
آبادانی به زمی���ن بزنیم نه برای ویرانی، 
ک���ه بی س���وادی جنابت���ان ب���ه  زریب���اری 
دامن ش���کوهش، زباله و وه���ن و تحقیر 
رها می کند چنان با خاطرات و رؤیاهای 
که همگان خود را در  جمعی ما آمیخته 
ل آینه ی آس���مان س���ایش دیده ایم!  زال
که تیشه ی جانش  کلنگی  شکس���ته باد 
گرفت���ن ج���ان ما  گ���ر لیاق���ت  می ش���ود! ا
گردنت حالااال!  راداری خون زریبار ب���ر 
ب���ا فری���اد پیرم���رد جمعی���ت ب���ه خروش 
که زبان���ش بندآمده  افت���اد ... مس���ئول 
بود لیوانی آب خواس���ت و س���گرمه های 
کرد عرق  درهمش را با تقالی فراوان باز 
پیش���انی و ص���ورت برافروخت���ه ی خ���ود 
ک نه���اد  ک���رد و دس���تان م���رد پا ک  را پ���ا
ای���ن  به ج���ای  داد  ق���ول  و  بوس���ید  را 
که نام بی مس���مایش  مس���تراح صنعت���ی 
پاالیش���گاه ب���ود، به فکر ایج���اد یک مرکز 
آموزش���ی - تولی���دی جهت اس���تفاده ی 
کاراتر از دش���ت بیلو و  ه���ر چ���ه علمی تر و 
پتانس���یل های ف���راوان زریب���ار بیفتند تا 
کلنگ به پیش���واز آبادانی دل ها  این بار، 

ب���رود ن���ه ویران���ی آینه ه���ا ...

■ خەلیل خاوەریان

بوونی  ت��ەواو  دوای  لە   ▐
و  خ���وێ���ن���دن  وەرزی 
خ��وێ��ن��دن��گ��ا، ک��ە زۆب���ەی 
هاوینه   پشووی  ساڵەکان 

دەست  جۆزەردانەوە  مانگی  نیوەی  لە 
پ��ێ ئ��ەک��ات زۆرب����ەی م���ن���دااڵن  لە 
ئاستێکی باش لە  تاقی کردنەوەی وانە 
و خوێندنگاکانیان سەر ئەکەون و کاتی 

بەتاڵیان زۆر دەبێ. 
زۆربەی  ئێمەدا  کۆمەڵگای  لە  هەنووکە 
پڕ کردنەوەی کاتی  بۆ  باوکان  و  دایکان 
مندااڵنیان،  هاوینی  پشووی  بەتاڵی 
پالن و ڕێگای زۆر ئەدۆزنەوە کە لەوانەیە 
ل��ەگ��ەڵ ه��ەس��ت و ت��وان��ای م��ن��دااڵن 
فێر  باتی  لە  مندااڵن  و  نەبێت  گونجاو 
ماندوو  لەو پالنانە  و چێژ وەرگرتن  بوون 
فێڕۆ  بە  ه��ەر  بەتاڵیان   کاتی  و  بنب 
ڕووب��ەڕووی  مندااڵن  جار  زۆر  و  ب��روات 
وەک  خۆیان  ئاستی  لە  زیاتر  ک��اری 
و  کارگەکان   ناو  کاری  و  دەسفرۆشی 
و  کردن  بۆیاخ  پێاڵو  و  فیتەر  شاگردی 
بەستنی  وەک  ساردەمەنی  فرۆشتنی 
و  دایکان  پێویستە  بۆیە  دەبنەوە،   ... و 
و  بکەن  ڕەچاوی  هەیە  خاڵ  زۆر  باوکان 
بە  و  نەڕەنجێنن  پالنانە  بەو  مندااڵنیان 
ڕاوێژ کردن لەگەڵ مندااڵن و لە بەرچاو 
ئەوان  و هەستی  توانایی  ئاستی  گرتنی 
بەتاڵی  کاتی  ک��ردن��ەوەی   پڕ  بۆ  پالن 

پشووی هاوینیان دابنێن.
ک��ات��ی پ��ش��ووی ه��اوی��ن ت��ای��ب��ەت بە 
کار  بەو  مندااڵن  پێویستە  بۆیە  مندااڵنە 
حەزیان  کە  بنب  سەرقاڵ  پرۆگرامانە  و 
بزانین  ک��ە  پێویستە  ب��ەاڵم  لێیەتی، 
کاتی  ک��ردن��ەوەی  پڕ  و  ب��وون  سەرقاڵ 
چاودێری  بێ  بە  مندااڵنیش  بەتاڵی 

ئیشێکی هەڵەیە.  گەورەکان، 
پارەیه کی   باوکان  و  دایکان  لە  هەندێ   
و  وەرزش���ی  ن��اوەن��ده   ب��ە  ئ���ەدەن  زۆر 
و  هەست  ئ��ەوەی  بەبێ  فێرکارییه کان 
بگرن،  چاو  بەر  لە  منداڵەکانیان  توانای 
تا کاتی پشووی هاوینیان بۆ پڕ بکه نەوە 
و  دایکان  زۆرن  دیکەوە  الیەکی  لە  و 
و  کورتی  دەس  ب��ەر  لە  کە  باوکانێک 
منداڵەکانیان  ناردنی  توانای  نەبوونیی، 

ن��ی��ی��ە ب���ۆ ئ��ەو 
ناوەندە فێرکارییە 
ه������ون������ەری و 
زان����س����ت����ی  و 
وەرزش���ی���ی���ان���ه  
م��ن��دااڵن��ی��ان  و 
دەن�����ێ�����رن ب��ە 
و  ک�����ار  دوای 
دەس��ف��رۆش��ی و 
تردا،  ئیشی  زۆر 
ک����ە م���ن���دااڵن 
ل����ە دون����ی����ای 
م���ن���دااڵن���ەی���ان 

دائەبڕێ.
ک����ات  زۆر   
دەرەوەی  بردنە 
م��ن��داڵ ب��ۆ ن��او 
ی���اری  و  پ����ارک 
ساکار  کردنێکی 
زۆرتر  دەرەوە  لە 
ی��ارم��ەت��ی��دەرەی 
ش��������������ادی و 
گ����ەش����اوەی����ی 
م����ن����داڵ����ە، ت��ا 
ئ��ەو ب��ڕی��اران��ەی 
بەبێ  گەورەکان 
ل����ە ب�����ەر چ���او 
هەستی  گرتنی 

مندااڵن دەری ئەبڕن.
بڕیاردەر  گەورەکان  کە  نییە  پێویست 
بن لەوەی مندااڵن چۆن کاتی بەتاڵیان 
گەورەکان  پێویستە  بەڵکوو  بکەنەوە؛  پڕ 
چ��اودێ��ر،  و  ی��ارم��ەت��ی��دەر  وەک  تەنیا 
چۆن  ک��ه   ب��ک��ەن   رێنوێنی  م��ن��دااڵن 
بۆ  چوون  لە  بێنن  بەدەست  سەرکەوتن 
ساڵدا  لە  منداڵ  فێرکارییانە.  خولە  ئەو 
بۆ  ڕۆش��ن  و  خوێندن  خەریکی  ک��ە 
خوێندنگا بووە زۆر بە پەرۆشە کە هاوین 
ماندوویەتی  و  بگرێ  وزە  و  بدات  پشوو 
بە  خۆی دەر بکات. پێویستە گەورەکان 
بڕیاری نابەجێ و بەبێ لە بەرچاو گرتنی 
تر  ئەوەندەی  مندااڵن  توانای  و  هەست 

ئەوان ماندوو نەکەن لە فێر بوون.
بە بێ لە بەرچاو گرتنی الیەنی نێگاتیڤی 
هاوینی  پشووی  بۆ  فێرکاری  خولی 
فێرکارییانە  ن��اوەن��دە  ئ��ەو  م��ن��دااڵن، 
وەکوو  هەیە  زۆریشی  پۆزەتیڤی   الیەنی 
دوور خستنەوەی منداڵ لە چوارچێوەی 
و...  تەبلت  و  کامپیوتەر  و  تیڤی  و  ماڵ 
ئەوە کە مندااڵن کەمرت  کە دەبنە هۆی 
دابڕانی  و  ببێ  هەستانیان  و  جووڵە 
تاکگەرایی  و  تەمبەڵی  و  کۆمەاڵیەتی 
بەشداری  بنێن.  بونیاد  خۆیاندا  لە   ...
کردنی  لە خولە فێرکاری و وەرزشییەکان 
بەهێز  و  بوون  بە خۆ  باوەڕ  دەبێتە هۆی 
کۆمەاڵیەتییەکان  پێوەندییە  کردنی 
الیەکی  لە  منداڵدا.  کەسایەتیی  لە 

بە  فێرکارییانە  خولە  ئەو  ئەگەر  دیکەوە 
ئەساسی  سەر  لە  و  دروست  شێوازێکی 
بەڕێوە  مندااڵن  کردنی  حەز  هەستی 
بەهرە  کردنی  گەشە  هۆی  دەبێتە  بچێ 
و لێهاتوویی و ڕێنوێنیی باش بۆ توانایی 
کاری  و  ئیش  ئەنجامدانی  لە  مندااڵن 

ژیانی خۆیان و داهاتوویاندا.
کێشەیەکی دیکە  کە لە وەرزی پشووی 
مندااڵنی   ڕووب��ەڕووی  قوتابخانەکاندا 
کە  ئ��ەوەی��ە  دەبێتەوە  ش��ار  دەرەوەی 
لە  بێبەشن  دێهاتەکامنان  زۆرب���ەی 
و مندااڵن  وەرزشی  و  فێرکاری  ناوەندی 
ناتوانن کاتی بێکارییان پڕ بکەنەوە، هەر 
زۆربەیان  گوندەکان  مندااڵنی  چەند 
سەرقاڵی کاری کشتوکاڵ و ئاژەڵدارین؛ 

ب����ەاڵم پ��ێ��وی��س��ت��ە 
ک����ە ب���ەرپ���رس���ان 
ه��������ەوڵ ب�����دەن 
فێرکاری  ن��اوەن��دی 
ل��ە  وەرزش��������ی  و 
بکەنەوە  دێهاتەکان 
تا  دایبمەزرێنن  و 
دێهاتیش  مندااڵنی 
لە  ن��ەب��ن  ب��ێ��ب��ەش 

گەشە کردن.
هەندێ  ب��ەداخ��ەوە 
باوکان  و  دای��ک  لە 
ت����ەواو  دوای  ل���ە 
قوتابخانە،  بوونی 
بە  م���ن���دااڵن���ی���ان 
تازەالوانی  تایبەت 
ک�����وڕ  دەن���ێ���رن���ە 
م���اڵ  دەرەوی 
ب���ۆ ک���ار ک����ردن و 
لێرەدا  دەسفرۆشی، 
مندااڵن  تەنیا  نەک 
لە  دائ���ەب���ڕێ���ن���ن 
منداڵیی  دون��ی��ای 
ئەزانن  وا  خۆیان، 
دڵ��س��ۆزی ئ��ەک��ەن 
منداڵەکانیان  کە 
ب���ە ک����ار ک��ردن��ی 
وەک  دەسفرۆشی و 
بۆیاخکردنی پێاڵو و بەستەنی فرۆشی و 
کار لە کارگەکان و ... سەرقاڵ ئەکەن،  
ئیرت ناچن بە دوای کاری خراپ  و فێری 

کار کردن و پارە پەیدا کردن ئەبن. 
یاسایەکدا  هیچ  لە  کە  بیزانین  پێویستە 
ڕەوا  ساڵ   ۱۸ ژێر  مرۆڤی  بۆ  کردن  کار 
لە  کە  لەوەی  ناپارێزێ  منداڵ   و  نییە 
کاری  بەدوای  نەچێت  ماڵدا،   دەرەوی 
منداڵێک  بەداخەوە  چەوتدا،  و  هەڵە 
کە مافی خویەتی کە بەشداری وەرزش 
و  ه��ون��ەر  و  زم��ان  فێری  ی��ان  ی��اری  و 
ببێ،  تر  باشی  شتی  زۆڕ  و  خوێندنەوە 
لە  زۆر  کە  دونیایەک  ناو  ئەچێتە  ئیرت 
پەیدا  ب��ۆ  و  گ��ەورەت��رە  خ��ۆی  تەمەنی 

بە  مەجبوور  جار  هەندێ  پارە  کردنی 
توانای  و  ئاست  لە  کە  دەکرێ  کار  زۆر 
مندااڵنەی  ئەو  زۆرب��ەی  نییە.   ئ��ەودا 
جنسی  دەس��درێ��ژی��ی  ک��ە  کۆمەڵگا 
لە  لێکۆڵینەوەیان  گەر  سەریان  ئەکرێتە 
و  کارن  مندااڵنی  زۆربەیان  بکرێ،  سەر 
هەندێ جار لە بەر پارە مەجبوور کراون 
بکرێتە  دەس��درێ��ژی  بکەن  قەبووڵی 

سەریان.
ئەمڕۆمان  ڕۆژگ���اری  ل��ە  چ��ەن��دە  ه��ەر 
بەر  لە  ب��اوک��ان  و  دای��ک��ان  لە  هەندێ 
ناتوانن  ن��ەب��وون��ی،  ی��ان  دەس��ک��ورت��ی 
فێرکاری،  خولە  بۆ  بنێرن  منداڵەکانیان 
ئەتوانن  بەاڵم  وەرزشییەکان،  و  هونەری 
ببەنە  م��ن��دااڵن��ی��ان  ن��ەب��ێ  هیچ  ه��ەر 
و سەیراندا  و گەشت  پارک  لە  و  دەرەوە 
لەگەڵیان بن و لێرەدا ئەرکی بەرپرسان 
بیر  کە  ڕاهێنانە  و  پەروەردە  وەزارەتی  و 
نەبێ  هیچ  هەر  بکاتەوە  چینەیش  لەم 
فێرکاریی  خولی  خوێندنگەکاندا  لە 
هونەری و وەرزشی بۆ منداڵە هەژارەکان 
نەبن  بێبەش  ئ��ەوان��ی��ش  ت��ا  ب��ک��ات��ەوە 
دونیای  کردنی  گەشە  و  خۆشی  ل��ە  

مندااڵنەیان.
زۆرب��ه ی  ل��ه   ئێستا  خۆشحاڵیه وه   ب��ه  
ش��اره ک��ان��ی ک��وردس��ت��ان ل��ه  ن��اوه ن��ده  
خولی  ئه ده بییه کاندا  و  فه رهه نگی 
زۆرێ��ک  بە  ک��وردی  زمانی  فێرکاریی 
لێره دا  دائ��ه ن��رێ��ت؛  ش��ێ��وەزارەک��ان  لە 
بنێرنه    منداڵه کانیان  ئه توانن  گه وره کان 
منداڵه کانیان  چیرت  تا  ناوه ندانه   ئه و 
نووسینی  و  خوێندن  له   نه بن  بێبه ش 
زم��ان��ی دای��ک��ی��ی��ان. چ���ون  ب��ه  پێی 
ده روونناسییه کان  و  زانستی  لێکۆڵینه وه  
به سه ر  زاڵ��ن  زیاتر  که   مندااڵنه ی  ئه و 
به   زیاتر  سه رکه وتنی  دایکییان،  زمانی 
ده ست دێنن له وانه ی که  توانای به  کار 

هێنانی زمانی دایکییان نییه. 
لە وەرزی پشووی وانە و خوێندنگەکاندا 
گ��ەورەک��ان ئ��ەت��وان��ن ب��ە ب��ێ ئ��ەوەی 
وەک  ب��ک��ەن   م��ان��دوو  منداڵەکانیان 
دەرفەتێک  هەوڵ بدەن کە کەموکورتیی 
لە  کە  وانەیەک  هەر  لە  منداڵەکانیان 
هەیبووە  خوێندنگە  لە  خوێندن  ماوەی 
ئامادە  منداڵەکەیان  و  بکەنەوە  قەرەبوو 
خوێندن  داهاتووی  ساڵی  بۆ  کە  بکەن 

نەبێت. کێشەی 

نفتی نشی
متن سخنرانی مراسم افتتاحیە ی پاالیشگاه مریوان

پشووی هاوین و کاتی بەتاڵی مندااڵن
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■ فەرەیدوون پەروازە
▐ب���������ه ر ل������ه ه���ات���ن���ی 
م����اده ک����ان، ک��وردس��ت��ان 
م��ه ک��ۆی ش��ارس��ت��ان��ی��ی��ه ت و 
ده سه اڵتدارێتیی ناوچه یی بووه. 
توانه وه ی میوان  و  تێکه ڵ  بوون 

ده سه اڵتی  گ��ه وره  له یه کرتدا،  خانه خوێ  و 
مادی لێکه وتۆتەوه. ئه ڵبه ت وا دیاره که کۆچی 
ئارییه کان له دوو زه مه ندا ڕووی دابێ و میوان 
و خانه خوێ، خزمایه تیی زمانی، فه رهه نگی، 
دینی و خوێنیی کۆنیان پێکه وه  هه بووبێت. 
به هه رحاڵ کورد له دوای هاتنی ئارییه کان، 
ده سه اڵتی  که  ب��وون  ده س��ه اڵت  یه که مین 
و  ای���ران(  ئ��ێ��ران)ف��الت  بانه گای  ب��ه س��ه ر 
دووچه مانه که ی دیجله  و فوراتدا گرتووه. زمانی 
کوردی له ئێراندا یه که مین زمان بوو که بوو به 
زمانی ده سه اڵت، دیوه خان، نووسین، مه زهه ب 
و زمانی فه رمی؛ ته نانه ت دواتر فارسه کانیش 
وه رگرت.  کورده کان  له  ئه زموونگه له یان  ئه و 
زمانی کوردی له دوای ماده کان گۆڕانکاریی 
به رباڵوی به خۆوه دیوه. بۆ ڕیزبه ندی    کردنی 
و  خوێندنه وه  ک��وردی،  زمانی  قۆناغه کانی 
رشۆڤه کردنی هه موو بڕگه مێژووییه کانی کورد 
زمانی  به رچاوه.  پێویستییه کی  زمانه که ی  و 
زیندووه  زمانێکی  ح��ازردا  حاڵی  له  کوردی 
ناوچه کانی  له سرتاتیژیکرتین  یه کێک  له  و 
جیهاندا شه ڕ بۆ شوناس و ده سه اڵتی خۆی 
زاراوه ی  چه ندین  خاوه ن  زمانه   ئه و  ئه کات. 
ج��ی��اوازه؛ که ه��ه ر زاراوه ی���ه ک بۆ خ��ۆی به 
میلیۆنان که س ئاخاوتنی پێده کات و ژیانی 

ڕۆژانه ی پێ ده خه مڵێنێت.
ئه و زمانه ده کرێ به سه ر چه ند ده وره ی زمه نیدا 
دابه ش بکه ین. ئه ڵبه ت هه رچه ن سه رچاوه و 
ده قێکی باوەڕپێکراومان له به رده ستدا نییه، 
به اڵم ئه توانین پێوه ری دیکه په یدا بکه ین. بۆ 
منوونه فاکتێکی وه ک جوغرافیای زمان جێی 
س��ه رنج و لێ وردبوونه وه یه . به  ده یان ناوچه  و 
شار و ش��ارۆچکه  هه یه  که  له  ڕابردوودا مڵکی 
کورد بووه  و به  پێی ڕه وتی زه مه ن گۆڕانکاریی 
نه ته وه یی به س��ه ردا هاتووه  و ئێسته  نه ته وه ی 
دیکه ی تێدا ئه ژی. هه ر چه ن ئێس��تا  ناکرێ 
وه ک جوغرافیای نه ته وه یی)کورد( حه سابیان 
بۆ بک��رێ؛ به اڵم به هۆی مان��ه وه ی هه ندێک 
ڕه گ��ی نه ته وه یی و کوردی ل��ه ناو فه رهه نگ، 
دابونه ریت، پیشه  و له هه مووی گرنگرت زمانی 
نه ته وه ی نیشته جێدا، ئاوڕدانه وه  له و بابه تگه له 
یارمه تی��امن ئه دات ب��ۆ ڕوون    بوون��ه وه ی زۆر 
الیه نی گومب��ووی نه ته وه که م��ان. بۆ منوونه 
هێش��تا ناوی ئه و ش��ار و ش��ارۆچکانه، چه م 
و ک��ه ژ و کێ��و و پێده ش��ته کان و...هتد هه ر 
کوردین؛ وه ک: ئه رده بێڵ، ئه لبورز، هه مه دان، 
هورم��وزگان، زه ن��گان، فه ریب��ورز، ئه ڵوه ند، 
گ��ه ڕووس، نه هاوه ن��د، به غ��داد، س��ه به الن، 
ئه ش��که وت و ...هت��د. س��ه رده می ب��ه ر ل��ه 
ئیس��الم و ته نانه ت دوای ئیس��المیش، هه تا 
سه رهه ڵدانی تورکه کان، زاراوه کانی کوردی له 
چوار ده وره وه هه ر له پێشڕه ویی و گه شەکردندا 
بوون. به  پێش��ڕه ویی تورکه کان، س��نوورێکی 
زمان��ی له  نێوان دوو نه ته وه ی ک��ورد و فارس، 
هه ر له باکووری ئێران به درێژاییی زاگرۆسدا 
دروس��ت بووه. بەکورتی، له م��اوه ی ڕابردوودا 
زمان��ی ک��وردی زۆر ئاڵوگ��ۆڕ و به رزونزمی به 
خ��ۆوه دیوه. له ئاکامی ئه و پرۆس��ه یه دا چه ن 
زاراوه یه ک دروست بوون و چه ن زاراوه یه کیش 

به ره و الوازی و فه وتان چوون یا فه وتاون.
 هه موو ناوچه کانی کوردس��تان خاوه ن میری 
خۆیان بوون و هه ر میرێکیش به زمان و زاراوه ی 
ناوچه که ی خۆی کاری نووسیاری و کیتابه تی 
کردووه . ئاکام و کۆی ئه و پرۆس��ه  مێژووییه ی 
زمانی کوردی، دروست  بوونی چه ندین زاراوه ی 
کوردیی��ه  که به و ش��ێوه یه داب��ه ش ده کرێن. 
ژووروو،  کرمانجی��ی  ل��ه  بریتی��ن  زاراوه کان 
ناوه ڕاس��ت و خواروو. هه ریه ک له و زاراوه گه له 

بۆ خ��ۆی چه ندین زاراوه ی دیکه ی له ئامێزی 
خۆیدا په روه رده کردووه؛ که ده توانین جۆرێک 
جیاوازی له نێوان ئ��ه و ورده  زاراوانه و زاراوه ی 
دایکدا به دی که ین. بۆ منوونه ورده  زاراوه کانی 
موکریان��ی،  گ��ه ڕووس،  ئه رده اڵن��ی،  وه ک 
سلێامنیه یی و...هتد له جوغڕافیای کرمانجیی 
ناوه ڕاستدا هه ڵکه وتووه. یان هه ندێک زاراوه ی 
کرمانجیی خ��واروو وه ک: له کی، که لهوڕی، 
لوڕی)به ختیاری، مومس��نی، فه یلی،...( له 
زاراوه دێرین و س��ه ره کییه کانی کوردس��تانه، 
به اڵم به هۆکارگه لی فه رهه نگی، سیاس��ی و 
مه زهه بی هۆگرییان به الی ده وڵه تی ناوه ندیدا 
په یدا کردووه و بەزۆری له  شوناسی دێرینه ی 
خۆیان دوورکه وتوونه ته وه. باس��ێک که لێره دا 
جێ��ی ئاماژه ی��ه ئه وه یه که ل��وڕه کان له باری 
زمانه وان��ی، فه رهه نگی، مێژوویی و...هتده وه 
له سه ر کورد ده بێ حیسابیان بۆ بکرێ چونکا 
خزمایه تی و هاوخوێنیی زاگرۆسنشینه کان یا 
بازنه ی زاگرۆس دێرین و حاشا هه ڵنه گره و زۆر 
خاڵی هاوبه ش و لێکچوویان هه یه که له نێو 

ئێمه  و فارسه کانیشدا نییه.
ه��ه ر بۆی��ه لێکۆڵ��ه ران ده بێ دابه ش��کارییه 
 ئیداری و ئوس��تانییه کان)پارێزگا( له به رچاو 
نه گ��رن به ڵکوو فاکته فه رهه نگی، سیاس��ی، 
مێژوویی، زمانه وانی، ژینگه ناسی، ئابووری،...

هتد ده توانن ببنه پێوه ر.
زمانی کوردی به گشت زاراوه کانیه وه، زمانێکه 
که ب��ه درێژایی��ی مێ��ژوو ه��ه م ئاخێوه رانی 
زیادی ک��ردووه و هه م له باری ده س��تووری و 
گش��ت ڕه هه ند و جوانیناس��ییه کانی زمانه وه 
گه ش��ه ی کردووه؛ ئه و زمانه هه ر له س��ه رتاوه 
هه تا ئێس��تا لەگه ڵ رسوش��تدا ژی��اوه. باری 
رسوش��تی و کەش��وهه وایی کوردس��تان ب��ه 
جۆرێکه که خه ڵک به درێژایی ده یان س��ه ده 
ته نیا پیشه یان وه رزێڕی، ئاژه ڵداری، باخداری، 
ڕس��ن و چنین و پیش��ه گه لی پێوه ندیدار به 
رسوشتەوە بووه. خاڵی جێگای سه رنج ئه وه یه 
که له ژیان��ی کۆمه اڵیه تیی کورددا ژنان وه ک 
پیاوان به ش��داری کاروباره کان ب��وون. ژیانی 
جافایه تی و خوار و ژوورکردنی هۆز و خێڵه کان 
که ئێس��تاش ل��ه بڕێک ناوچه دا ب��اوی ماوه ، 
به ڵگ��ه  و س��ه ملێنه ری ئه و گفته ی��ه؛ بێجگه 
له وه، پیشه گه لی گۆزه گه ری، ڕسن و چنین، 
ده رمانگ��ه ری و ... هتد ک��ه کاری خه ڵکانی 
یه کجارنشین)دێهات یا شاری( بووه، به زۆری 
له ئه ستۆی ژنان بووه. تێکه ڵیی ژیان له گه ڵ 
رسوش��ت له ئاس��تێکدا بووه که ک��ورده کان 
ڕێیان بردووه به خاسیه ت و باری ده رمانگه ریی 
هه موو گژوگیاکانی ناوچه که. ئیبنه سینا باوکی 
توب)طب( کاتێ له بوخاراوه به شوێن عیلم و 
زانستدا شار به شار و گوند به گوند ده گه ڕێ، 
کات��ێ ده گاته هه م��ه دان هه تا  م��ردن له وێ 
ده مێنێت��ه وه. هۆکاری مانه وه ی ده  س��اڵ له  
ئاخری تەمەنی ئیبنه سینا له هه مه دان ئه وه یه 
که ئه و شاره له و کاته دا یه کێک له گه و ره ترین 
نه خۆشخانه کانی ئێران و ته نانه ت ڕۆژهه اڵتی 
ناوینی تێدا بووه. ئیبنه سینا بێجگه له وەی که 
وه ک حه کیمێک دێته ئه وێ، ته نانه ت به شی 
زۆری ئه زموونه کان��ی ژیانی و نووس��ینه کانی 
هه ر له وێ ده ب��ێ. ئه وکاته هه مەدان ناوه ند و 
تاقیگایه ک بووه بۆ ناس��ین و دروست کردنی 
ش��ه ربه تی هه م��وو گژوگی��ا ده رمانیی��ه کان. 
ده رمانیی��ه کان،  گژوگی��ا  زۆری  زۆرب��ه ی 
دانیشتوانی بناری زاگرۆس دابینیان کردووه. 
زۆرب��ه ی  و  مش��ته رییه کان  نه خۆش��ه کان، 
ئه وانه ی ئاوه ن و ڕه وه نی ئیبنه سینایان کردووه 

و ته نانه ت خه ڵکی هه مه دان و ده وروبه ریشی 
هه ت��ا هاتنی تورک��ه کان بۆ ئه وێ ه��ه ر کورد 
بوون. ڕه نگدان��ه وه ی دۆخ��ی ده رمانگه ری و 
گیاده رمانیی ئه و س��ه رده مه ی کوردس��تان و 
ئاستی رۆشنبیریی زانستی پزشکی به ڕاستی 
له کتێبه به ناوبانگه که ی ئیبنه سینا)یاسا له  
توب(دا به دی ئه کرێت.)ئێسته ش مه سه له ی 
گیاده رمانی له کوردس��تان ه��ه روا به رده وامه 
و گژوگی��ا و به روبومی دار و دره خت پیش��ه ی 

برێک له  خه ڵکه (.

 یه کێک له هۆکاره س��ه ره کییه کانی مانه وه ی 
زمانی کوردی به درێژاییی مێژوو ئه وه بووه که 
ژنان له پێکهاته ی زماندا زیاتر له پیاوان خاوه ن 
به ش ب��وون؛ ته نانه ت ئه گه ر خه س��ارێکیش 
له زم��ان که وتبێ له الی��ەن پیاوان��ه وه بووه. 
س��ه باره ت به و بابه ته ده بێ بوترێت که ڕاسته 
ڕوانگه ی پیاوانه به سه ر که شوهه وای کۆمه ڵدا 
زاڵ ب��ووه، به اڵم زیاتر ژنان ده مڕاس و وته بێژ و 

گه شەپێده ری زمان بوون.
بڕێ��ک  ته ش��ەنەکردنی  و  دی��ن  ت��ه وه ری 
له و دینگه ل��ه بۆ کوردس��تان و ش��وێنه واری 
ڕاسته وخۆیان له سه ر زمان، باسێکه که نابێ به 
ئاسانی خۆمانی لێ ده رباز که ین. کوردستان 
هه ر وه ک ئوسکارمان ده ڵێ وه ک شانه  مێرووله  
دینی تێدا بووه  و به کورت��ی  واڵتی دین بووه . 
سه رهه ڵدانی ئایینی ئیسالم له چوارده  سه ده  
له وه پێشه وه و ته شه نەکردنی به ره و ڕۆژهه اڵت 
به تایبه ت کوردس��تان، ئاڵوگ��ۆری به رچاوی 
له  زمانی کوردیدا پێک هێنا. دینێکی تازه به 
ڕوانگه  و جیهانبینییه کی نوێوه و له هه مووی 
گرنگرت زمانێکی جیاواز که ته نانه ت س��ه ر به  
بنه ماڵ��ه ی ئاری نییه، ئاخۆ چ ش��وێنه وارێک 
له سه ر زمانه کانی دیکه  دابنێت. سرتاتیژیی 
دین له سه ره تادا سڕینه وه ی دینه پێشووه کان 
و نووس��یاری کردنی به رنامه و ئایدیای خۆی 
ب��ووه. یه کێک له کێش��ه کانی زمانی کوردی 
ئه وه  بووه که  ئه و زمانه به شێوه ی زاره کی بووه 
و که مرت ئاوڕی له باری نووس��یاری داوه ته وه. 
له و س��ه رده مه  بەدواوه به ره به ره خه تی کووفی 
له کوردس��تان و ته نانه ت ناوچه ک��ه دا بوو به 
خه تی فه رمی��ی دین و دیوه خ��ان. هزروانان 
و قه ڵه مبەده س��تانی کورد وه ک دیارده یه کی 
مودێڕن ڕوویان کرده ڕه وتی تازه و زمان و خه تی 
ک��وردی که وت��ه په راوێزه وه . ئ��ه و دیارده یه ش 
ت��ا ڕاده ی��ه ک له زمان��ی فارس��یدا ئه بیرنێ. 
قه ڵه مبەده س��تانی ک��ورد و ف��ارس، ب��اس و 
بابه ته کانیان)جگه شێعر( به عه ره بی نووسیی 

و خزمه ت��ی به رچاوی��ان ب��ه زمان��ی عه ره بی 
ک��رد. خزمه تی کوردزمانان به دینی ئیس��الم 
گه ییوه به ئاستێک که ئیامم غه زاڵی ده ڵێت: 
دین ل��ه س��ه ر ده س��تی ش��اره زوورییه کان، 
ئامێدییه کان و سوره به ردییه کان ماوه ته وه. به 
بڕوای فێمێنیس��ته کان دینه دواییه کان هه ر 
هومووی��ان نێرینەس��االرن و یارمه تیده رێک 
بوون بۆ په راوێز خس��ن و بچووک کردنه وه ی 
جیهانبینی��ی ژنان��ه. گ��ه ر ب��ه و پێی��ه ب��ێ 
بەڕه گه زایه تی کردنی زمان وێده چی له دوای 

سه رهه ڵدانی چوار دینی گه وره ی جیهان واته: 
بوودا، زه رده شت، مه سیح و ئیسالم به شێوه ی 
به رنامەداڕێ��ژاو گه ش��ه ی کردب��ێ. تێک��ڕای 
زمانه کان له  س��ه ره تادا زۆر س��اکار و ئاسایی 
بوون؛ به اڵم دواتر به ره به ره ئه و دیارده یه له باری 
ده س��توورییه وه له زماندا خۆی ده رخست. بۆ 
منوونه به ڕه گه زایه تی بوونی زمان له زمانگه لی 
ئینگلیزیدا'He ,she'  له عه ربیدا "هو   " و "هی" 
و ل��ه کوردیدا)هه ورام��ی( "ئاد"و"ئ��اده" هه ر 
ئێستاش به دی ئه کرێت. ته نانه ت له زمانێکی 
پێش��که وتووتری وه ک ئینگلیزی��دا وش��ه ی 
 ."man"ڕێکۆندێک��ه له پی��او  "woman"ژن
واته وش��ه ی ژن له ئینگلیزیدا واتای نییه و به  
ناوی پیاوه وه  بووه  به  خاوه ن ش��وناس؛ یان له 
عه رەبیدا وش��ه ی عه وره ت ب��ه مانای ده زگای 
زاوزێی��ه، واته ئه وه نده به چاوی ش��ه هوانی و 
س��ووکه وه ڕوانیویانه ت��ه ژن که بۆ پێناس��ه ی 
مرۆڤێک ده زگای زاوزێ وه کار دێنن)ئه گه ر له 
ئافرۆدێتی یۆنانیی��ه وه وه رنه گیرابێ(. ئه ڵبه ت 
له بڕێ��ک ناو چەدا ت��ا ڕاده ی��ه ک ڕوانگه کان 

سه باره ت به ژن کراوه تر و له بارتر بووه.
بێجگه له دینی ئیسالم دینه کانی دیکه وه ک 
جووله که  و مه س��یح جێپه نجه و شوێنه واریان 
له کوردس��تاندا دیاره. هه ریه ک له و دینگه له 
بێجگه له وه ی که بڕێک ده ستوور و یاسای به 
زمانی خۆی له ناو زمانی کوردیدا په ره پێداوه، 
س��ه باره ت به ژنانیش، ڕوانگه و ئه ندیش��ه ی 
خۆیان هێناوه ته ئاراوه. ل��ه زۆر بواره وه بۆمان 
ئه سه ملێت که دینی ئیسالم به و توندوتۆڵییه وه 
کات��ێ ده گات��ه کوردس��تان کوردی��زه ئه بێ. 
هه رچه ن جه ماوه رێکی زۆر له کورده کان ئیسالم 
قه ب��ووڵ ئه که ن و باەڕیان پێی هه یه،  به اڵم له 
ب��واری کۆمه اڵیه تیی��ه وه وه ک ژنانی عه ره ب 
له ماڵه وه  نیشته جێ ناکرێن و هه ڵسوکه وتی 
یه ک-الیه نه یان له گه ڵ ناک��رێ. ژنانی کورد 
وه ک پێشرت به شداریی کاروباره  کۆمه اڵیه تی 
و ئابوورییه کانیان کردووه و دینداریش بوون. 

خاڵێکی جێ��ی س��ه ره نج لێ��ره دا ئه وه یه که 
فه لس��ه فه و دینه کانی کۆن��ی زه وی به زۆری 
پیاوان ئاوڕیان لێ داوه ته وه و ژن که مرت خۆیان 
له بابه ته دینی و ئەخالقی و فه لس��ه فییه کان 
داوه. دینی ئیسالم وه ک دوایین دین به  وته ی 
فێمێنیسته کان ته واو پیاوس��االره، کاتێ ئه و 
دینه به هۆی پیاوانه وه به زه بری "شمش��ێر" و 
"ئامۆژگاری"یه وه ده گاته ئه و والته، دیسانه وه 
له الیه ن پیاوان��ه وه قه بووڵ ئه کرێ و ته نانه ت 
پیاوانیش ده چن به پێشوازییه وه. ژنان له ژێر 
س��ێبه ر و ده س��تووری پیاواندا دینی ئیسالم 
قه بووڵ ده که ن. به درێژاییی مێژووی ئیسالم، 
زانا و قه ڵه مبەده س��تی ژن ب��ه دی ناکرێ که 
وه ک پیاوان س��ه باره ت به دین نووسیبێتیان؛ 
ئه ڵبه ت له ب��اری مه عنه ویاته وه به ده یان ژنی 
گ��ه وره له ئیس��المدا هه ڵکه وت��ووه که پله ی 
دینداری و خواپه رس��تییان بگ��ره له پیاوانی 
س��ه رده می خۆیان به رزتر بووه. منوونه ی ئه و 
ژنان��ه ڕابیع��ه ی عه ده وییه و ڕابیعه ی ش��امی 
و... هتده . سه باره ت به  مه زهه بی ته شه یوع و 
س��ه رهه ڵدانی له کوردستاندا، ده بێ بگوترێ 
که ئه و مه زهه به له س��ه ر کارتێکه ریی نه ته وه 
و ده وڵه تانی زاڵ له کوردستاندا ڕه گی داکوتا 
و گه ش��ه ی ک��رد. بێجگ��ه ل��ه وه ی ل��ه باری 
دوورکه وتنه وه یه ک��ی  و  بۆش��ایی  زمانیی��ه وه 
ل��ه نێوان کرمانجیی ناوه ڕاس��ت و خ��واروودا 
دروس��ت ک��رد، ل��ه بوارگه ل��ی وه ک ته ن��گ 
و به رته س��ک کردن��ه وه ی ڕوانگ��ه ی ک��وردی 
س��ه باره ت به ژن، تا ڕاده یه ک شوێنی له سه ر 
کۆمه ڵگای کوردی داناوه. کورده ش��یعه کان 
هه رچه ن ب��ەزۆری کۆمه ڵگایه کی ش��وانکاره  
و ناش��اری بوون، به اڵم به ه��ۆی ئاو ڕدانه وه ی 
ده وڵه تان��ی ناوه ن��دی، هه م وه ک��وو هێز هه م 
وه کوو خاک)ژیئ��ۆ مه زهه بی، به رده بازێک له 
نێوان که ربه ال و قوم و مه شهه ددا( له خزمه ت 
ناوه نددا بوون. شیعه گه ری له کوردستاندا به 
زۆری ش��وێنه واری له سه ر ش��ارییه کان دانا. 
فه رهه نگی عاش��وورا و هه ندێک ده ستوورانی 
وه ک س��یغه)تا ڕاده یه ک��ی ک��ه م( ل��ه نێوان 
کوردانی ئ��ه و به ش��ه دا کاردان��ه وه ی هه بوو. 
گوندنش��ینان و ده وارنش��ینانی شیعه که مرت 
بۆیان ل��واوه ئ��اوڕ له چه مکگه ل��ی مه زهه ب 
بده ن��ه وه؛ هه ر بۆیه مۆرک��ی نه ته وه یی -بوون 
هه تا ئه و سه رده مه ی ئێمه ش له نێوان ئه واندا 

زه ق و به رجه سته تره .
بیرۆکه ی چه پ و سوسیالیستی له  کوردستاندا 
تا ڕاده یه ک ژنی کێشایه نێو گۆڕه پانه ئابووری، 
ب��ه ه��ۆی  کۆمه اڵیه ت��ی و سیاس��ییه کان. 
الوازی و هه ژاری��ی ب��اری ه��زری و هه روه ها 
پرژوباڵوی��ی بیرۆکه ی چ��ه پ، ئێمه ناتوانین 
ب��ه راوردکاری و هه ڵس��ه نگاندنێکی ئه وتۆ له 
نێوان چه پی کوردی و نه ته وه کانی دراوس��ێ 
بکه ین. چه پی ئێرانی، شۆڕشێکی به رباڵوی 
فه رهه نگی و ڕۆشنبیری رێخست که مێژووی 
ئێران سه رده می زێڕینی وای به خۆوه نه دیوه. 
چه پی ئێرانی بێجگه له ڕێخس��تنی جه ماوه ر 
و ش��کاندنی تابۆ کۆمه اڵیه تی و دینییه کان، 
مه زنرتین کارێکی گه وره ک��ه ئه نجامیان دا، 
وه رگێڕان و گواس��تنه وه ی هزر و فه لسه فه ی 
ڕۆژئاوا بوو بۆ س��ه ر زمانی فارس��ی. ئه و زمانه 
هه تا ئه و سه رده مه له نێو بازنه یه کی کۆنکرێتی 
و ئێرانگه رییه کی خه س��تدا مابوویه وه، به اڵم 
ئه و شۆڕشه فیکرییه زه ینیه ت و جیهانبینیی 
فارسه کانی ده رحه ق به دنیای ده ره وه گۆڕی و 
تابۆی ڕووبه ڕووبوونه وه ی له گه ل دنیای نامۆدا 
شکاند. )ئه ڵبه ت چه پی ئێرانی له  زۆر بواره وە  

به  تایبه ت له  بواری کێش��ه ی ژنان و کیشه ی 
نه ته وایه تی ل��ه  ئێراندا، جێ��گای ڕه خنه یه (. 
چه پی کوردی له  هه ر چواربه شی کوردستاندا 
له  ژێر سێبه ر و هێژمۆنیی چه په کانی ناوه نددا 
ده س��تیان دایه  خوێندنه وه ی ئ��ه و بیرۆکه یه  
و به  زمان و ده س��تووری ئ��ه وان بیرۆکەکە یان 
گواس��ته وه  بۆ کوردستان. دیس��انه وه  چه پی 
کوردی ل��ه  دوای دابڕان و س��ه ربه خۆبوونه وه  
له گه ل ناوه ند ب��ه  جۆرێک هاتنه  گۆڕه پان که  
جێگای ڕه خنه  و تێبینیی��ه . بۆ منوونه  چه پی 
کوردی زمانی خۆی نه بوو، به ڵکوو به  زمانه کانی 
فارس��ی، تورکی و عه ره بی ئ��ه و بیرۆکه یەیان 
ئاراس��ته ی نه ته وه ی خۆیان کرده وه . دووهه م 
خاڵی الواز ئه وه  بوو که  ده س��تیان دایه  چه ک 
و به  زمانی توندئ��اژۆ و ڕادیکاڵ  بیرۆکەکەیان 
ده سه پاند. سێهه م: نه  له  بواری زمانه وانی نه  له  
باری گۆڕینی زه ینییه تی کوردی و به  تایبه ت 
کێش��ه ی ژنان، هیچ ئاڵوگۆڕێکی به رچاویان 
پێک نه هێنا. ڕاس��ته  به  س��ه دان و ه��ه زاران  
ئه ندامی ژنیان هه ب��ووه  و هه یه ، به اڵم که مرت 
وه کوو بیرۆکه  له  گۆڕه پاندا بوون. سه ره ڕای ئه وه  
که  س��اڵیانی ساڵ به  سه دان ژن له  گۆڕه پانی 
سیاسیدا بوون و ته نانه ت ئێستاش خه ریکی 
کاری چه کداری و شه ڕوانین، به اڵم نه یانتوانی 
ژنێکی فێمێنیس��ت پ��ه روه رده  ک��ه ن که  به  
ناخی بیرۆکه که یاندا شۆڕ ببێته وه  و رشۆڤه ی 
فیک��ری و ئایدۆلۆژیکی بکا. ئه و پێش��ه کییه 
ب��ۆ ئه وه بوو بڵێین که ئه گ��ه ر بیرۆکه ی چه پ 
به زمانی دایکیی��ه وه گرێی خواردبا، ئێس��تا 
ڕه وته کان له پێشرته وه  ئه بوون. هه ر ئێستاش 
که ت��ا ڕاده ی��ه ک ده ره تان ب��ۆ چاالکی هه یه 
هێش��تا کتێب و ن��وورساوه س��ه ره کییه کانی 
مارکسیزم وه رنه گێڕدراونه ته  سه ر زمانی کوردی 
و بۆشاییی کتێبخانەی کوردی به بیری چه پ 

به دی ئه کرێت.
ئاکام و کۆی ئه و باسه دێته سه ر ئه و پرسیاره که 
ئایا بۆ ئاندرۆژن کردنی زمانی ده بێ پێکهاته ی 
زمان هه ڵوه ش��ێته وه و س��ه ر له نوێ زمانێکی 
دیکه دابڕێژرێته وه یا ئه وه ی که چاکسازییه کی 
به رب��اڵو ل��ه پێکهاته ی زماندا پێ��ک بێت، به 
جۆرێ��ک که هه موو چینوتوێژه کان به تایبه ت 
ژنان به ش��ی خۆیانی تێدا ببیننه وه؟ الیه نی 
س��ه ره کیی خه سارناسیی زمان دوورکه وتنه وه 
و دابڕان��ی ژنان��ه له زمان��ی خۆماڵی؛ کاتێک 
زمانێ��ک به هه زاران س��اڵ له الی��ه ن ژنانه وه  
پارێزراوه و چین -بۆ چین دووپات بووەته وه، له و 
س��ه رده مه ی مۆدێڕنیته دا نامۆ بوون و غه ریب 
که وتن��ی ژن��ان له زمان نیش��انه ی ته ش��قی 
نێرینه  ته وه رییه . س��ه باره ت به زمانی کوردی 
ده بێ بگوترێ که ئه و زمان��ه به هۆی دابه ش 
بوون به سه ر چه ن ده وڵه تی ناوچه   و گۆڕینی 
خه ت و زمان و س��ه پاندنی زمانی الوه کی به 
س��ه ریاندا و هه روه ه��ا نه بوون��ی ده زگایه کی 
پشتیوان بۆ زمانی کوردی، رشۆڤه و ته ته ڵه ی 
ئه و باسه ی ئه سته م و دژوار کردووه. باسێکی 
گش��تی که س��ه باره ت به هه م��وو زمانه کان 
ئه توانێ ببێته  پێ��وه ر ئه وه یه  ک��ه  ده بێ زمان 
دیموکراتیک بکرێت.ڕەچاوکردنی ئه و پێوه ره  
یانێ ده ره تان به  هه موو ده نگه  جیاوازه کان بۆ 
ده ربڕینی گوتاری خۆیان. له و کاته دا هه موو 
ده ن��گ و الیه ن��ه کان ئه بووژێن��ه وه و به رگری 
ئه ک��رێ ل��ه زاڵ بوونی تاکه  وتاریک به س��ه ر 
کۆمه ڵدا. ئه گ��ه ر زمان دیموکراتیک نه کرێت 
ته نانه ت ئه گه ر به ده ی��ان ده زگای ڕاهێنان و 
بارهێنان و چاپه مه نیی به رفراوان له کۆمه ڵگادا 
چاالکی بب��ێ زمانه که یان گه ش��ه ی به رچاو 
ناکات. بەکورتی بێجگه له وه ی که ده بێ زمان 
هه مه الیه ن��ه و فرەڕه هه ن��د بک��رێ، ئه بێ ئه و 
دابڕان و بۆش��اییه ی که له نێوان زمان و ژناندا 
دروست بووه نه مێنێ و بیرۆکه ی فێمێنیستی 
وه ک بنه مایه ک سه باره ت به  زمان، له  به رچاو 
بگیردرێ و به گش��تی ژنان له پرۆسه ی زماندا 

وه کوو پیاوان به شداربن.

زمانی کوردی دوو ڕەگەزە بکەین )بەشی دووهەم و کۆتایی(

■  امید باتو 

ف���ع���االن  از  ب���س���ی���اری   ▐
س���ی���اس���ی، اج���ت���م���اع���ی و 
و  قلم به دستان  فرهنگی، 
هستند  عقیده  ای��ن  بر   ...

ام��ورات  در  نباید  سمن ها  و  تشکل ها  که 
ک��ن��ن��د. ای��ن  و م��س��ائ��ل س��ی��اس��ی دخ��ال��ت 
گ��ف��ت��ار اع��ض��ای  ک��الم و  م��وض��وع ح��ت��ی در 
ب��ه ص��راح��ت  ه���م  از س��م��ن ه��ا  ب���س���ی���اری 
ب���ی���ان ش���ده و ب��ه ن��وع��ی ب����اور ب����رای آن���ان 
تبدیل شده است. گویی آنکه عدم دخالت 
گی  ویژ و  امتیازآوری  به نوعی  سیاست  در 
در  می شود.  محسوب  آن ه��ا  ب��رای  مثبت 
از فعاالن  نیز بسیاری  حوزه محیط زیست 
ک��ه آن ه��ا  ای��ن ح��وزه ب��ر ای��ن ب��اور هستند 
آلوده  سیاسی  مسائل  به  نباید  هیچ وقت 
خود  ه��م وغ��م  تمام  بایستی  بلکه  شوند 
گاهی رسانی  آ و  بخشی  گ��اه��ی  آ ص��رف  را 
آن قدر  خود  جامعه،  تا  نموده  جامعه  به 
را  گزینه  بهترین  بتواند  که  یافته  گاهی  آ
ب���رای ت��ص��دی م��ن��اص��ب )رئ��ی��س ج��م��ه��ور، 
مجلس،  ن��م��ای��ن��ده  خ��ب��رگ��ان،  ن��م��ای��ن��ده 
طرفی  از  نماید.  انتخاب  ش��ورا(  نماینده 
موضوع  جزئی ترین  حتی  و  کوچک ترین 
می تواند  سیاسی  تصمیم گیری های  در 
بر  را  تأثیر  ب��زرگ ت��ری��ن  ش��ای��د  و  بیشترین 
بگذارد.  جای  بر  آن��ان  فعالیت  و  کار  روی 

در  سیاسی  تصمیم  ی��ک  ب��ه ع��ن��وان م��ث��ال 
ایجاد  ب��ه  منجر  اص��الح��ات  دوران  دول���ت 
تبلور  و  روی����ش  ب����رای  م��ن��اس��ب  ف��ض��ای��ی 
سمن ها  ن��ام  ب��ه  غیردولتی  س��اخ��ت��اره��ای 
کمتر از یک دهه بعدازآن  گردیده و درست 
در دولت موسوم به مهرورزی فضا آن قدر 
تنگ  م��ردم ن��ه��اد  س��ازم��ان ه��ای  همین  ب��ر 
که فعالیت بسیاری از آنان متوقف  می شود 
و بالاثر می گردد. همچنین با توجه به اینکه 
از  سازمان ها  این  هزینه های  عمده  سهم 
می گردد  تأمین  مردمی  کمک های  محل 
به دلیل مشکالت اقتصادی و تورم موجود 
کمک های مردمی، اغلب  و درنتیجه عدم 
کمک های  ب��ه  وابستگی  از  گزیر  نا آن ه���ا 
که  هستند  دولتی  نهادهای  و  سازمان ها 
مالی  کمک های  به  وابستگی  ص��ورت  در 
خویش  ب��ودن  غیردولتی  ک��ارک��رد  دول��ت��ی، 
را ازدس��ت داده و درواق��ع به تریبونی برای 
تبدیل  کمک کننده  دولتی  سازمان های 
عدم  نانوشته  ق��ان��ون  و  سنت  می شوند. 
کجا  و  کی  از  سیاسی  مسائل  در  دخالت 
مدنی  ت��ش��ک��ل ه��ای  فعالیت  ق��ام��وس  در 
مهم  نیست،  مهم  چ��ن��دان  گ��ردی��ده  وارد 

ب��اور  ب��ه  ک��ه  ک��ه همین م��وض��وع  آن اس��ت 
مسئولیت های  ب��ار  از  جستن  ت��ب��ری  م��ن 
به  م���ی ب���اش���د، در ح����ال ح��اض��ر  ب���زرگ ت���ر 
نمودن  منفعل  ب���رای  خشکی  چ��ارچ��وب 

اغلب  و  ت��ب��دی��ل ش��ده  س��ازم��ان ه��ا  ای���ن 
آن ها را در حد اقدامات بسیار 

گ����ذارده  اب���ت���دای���ی ب��اق��ی 
به عنوان مثال  اس��ت 

فعالیت  اع��الی  حد 
از  ب�������س�������ی�������اری 

ت�����ش�����ک�����ل ه�����ای 
زیستی  م��ح��ی��ط 
حاضر  ح��ال  در 
ک س�������ازی  پ�������ا
ج����م����ع آوری  و 

در  پ�����س�����م�����ان�����د 
م�����ح�����ی�����ط ه�����ای 

پ��ارک ه��ا  و  تفریحی 
م������ی ب������اش������د. ط����رف����ه 

تشکل های  ه��م��ی��ن  آن��ک��ه 
دارن��د  را  آن  ظرفیت  که  غیردولتی 
تا به صورت فعال و پویا خأل ناشی 
از عدم وجود احزاب را پر نموده و 

برعکس بسیاری از احزاب که صرفًا در زمان 
و  متولدشده  قارچی  به صورت  انتخابات 
بعدازآن هم به اغما می روند، می توانند در 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا، 
ریاست  همچنین  و  مجلس  نمایندگی 
مطلوب  گزینه های  جمهوری 
ج��ام��ع��ه  ب����ه  را  خ���وی���ش 
معرفی  خود  مخاطب 
نمایند ولی فعالیت 
ب��ه  و  س����ی����اس����ی 
روشن تر  عبارت 
ان��������دی��������ش��������ه 
س����ی����اس����ی ب��ه 
ت���اب���وی���ی ب���رای 
ع�����دم دخ���ال���ت 
در  ت����ش����ک����ل ه����ا 
این گونه فعالیت ها 
ت�����ب�����دی�����ل ش�����ده و 
ه���رگ���ون���ه اظ���ه���ارن���ظ���ر 
بسیاری  دیدگاه  از  سیاسی 
م��ح��س��وب  ق���رم���ز  خ����ط  آن������ان  از 
است  موضوعی  دردآورتر  می شود. 
ک���ه ی���ک ت��ش��ک��ل اس���ت���خ���وان دار و 

هیچ گونه  ب��دون  عمری  که  شناسنامه دار 
کنار مردم بوده و اعضای  چشم داشتی در 
آن خود را وقف جامعه نموده اند برای یک 
مصالح  به  مربوط  حیاتی  و  مهم  موضوع 
ع��م��وم��ی، چ��ن��دی��ن ب���ار از ی���ک ن��م��ای��ن��ده 
نموده  گفتگو  و  دی���دار  تقاضای  مجلس 
اینکه  ننماید.  دریافت  جوابی  هیچ  ول��ی 
همگی  تشکل  ی��ک  اع��ض��ای  کنیم  گ��م��ان 
این  به  خالصانه  و  ص��ادق  و  ک  پ��ا نیت  با 
ه��ی��چ گ��ون��ه  ب����دون  ک���رده ان���د  ورود  وادی 
این  برده ایم. ولی  تردیدی در اشتباه بسر 
اغلب  ک��ه  اس��ت  انکارناپذیر  ه��م  واقعیت 
اعضای تشکل ها با خلوص نیت و به قصد 
خدمت صادقانه به این عرصه واردشده، 
توانایی  و  گاهی  آ بینش،  دارای  اینکه  هم 
که  اف���رادی  به عنوان  و  ب��وده  اندیشیدن 
زم��ان  در  بخصوص  هستند  تفکر  دارای 
رجوع  محل  و  مرجع  می توانند  انتخابات 

بسیاری از افراد جامعه خویش باشند.
دوری  و  پرهیز  انتخابات،  بحث  در  البته 
و  سیاسی  موضوعات  به  ورود  از  جستن 
گروه خاصی،  یا  و  فرد، شخص  از  حمایت 
کنترلی  ابزار  هیچ گونه  بعداً  که  نظر  این  از 

اختیار  در  ف��رد  عملکرد  بر  نظارت  جهت 
ع��دول وی  نداشته و در ص��ورت تخطی و 
توانایی  جامعه  مصالح  و  منافع  مسیر  از 
توجیه  ش��ای��د  ن���دارن���د  را  وی  ب��ا  ب���رخ���ورد 
ب��اور  ای��ن  ب��ر  م��ن  ام��ا  باشد  قانع کننده ای 
قرائتی  ب��ا  بایستی  تشکل ها  ک��ه  هستم 
و  گرایشها  رابطه  منطق  و  تعقل  بر  مبتنی 
تفکرات سیاسی موجود در سپهر سیاسی 
تفسیر  خویش  فعالیت  ح��وزه  ب��ا  را  کشور 
سمت  به  را  خویش  مخاطبین  و  نموده 
مطلوب  گزینه  و  داده  س��وق  گ��رای��ش  آن 
نمایند.  معرفی  خویش  مخاطبین  به  را 
تشکل هایی  حمایت  ص��ورت  در  چه بسا 
اشخاصی  دارن���د  اجتماعی  مقبولیت  ک��ه 
پارلمان های محلی،  به  ورود  که داوطلب 
جمهوری  ری��اس��ت  حتی  و  ملی  پ��ارل��م��ان 
کسب حمایت این تشکل ها  هستند برای 
ب��رن��ام��ه ه��ای  در  را  آن ه����ا  دغ���دغ���ه ه���ای 
خویش لحاظ نموده و در صورت جلوس 
حداقلی  ول��و  اقداماتی  مربوطه  کرسی  بر 
باور  این  بر  انجام دهند. من  آن حوزه  در 
ج  که تشکل ها نه تنها بایستی خار هستم 
در  باید  بلکه  نگیرند  ق��رار  سیاست  گود  از 
ورزی  سیاست  و  س��ازی  سیاست  ک��ان��ون 
درست  تصمیمات  اتخاذ  با  و  داشته  قرار 
جامعه را در مسیر پیشرفت، رشد و توسعه 
قرار دهند. برای دست یابی به این مهم، 
مصالح  ب��ه  را  خ��ود  ب��ق��ای  ب��ای��د  تشکل ها 

گره بزنند. جامعه 
.
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■ امین عزیزی

ک��ی��د ب��ر ح��ق آم����وزش به  ▐ ت��أ
زب��ان م���ادری، پیش از هر چیز 
که  از این فرض ناشی می شود 
که جزء  تنوع زبانی و فرهنگی، 

ارزش ه��ای انسانی و از عوامل انسجام بخش 
جوامع بشری است، جز از طریق حق آموزش 
ن��م��ی ش��ود. یونسکو  زب���ان م����ادری حفظ  ب��ه 
کودکان می داند،  آموزش به زبان مادری را حق 
کودکان، زبان مادری خویش را بهتر درک  زیرا 
می کنند و همین درک موجب می شود آن ها از 

فعالیت های آموزشی لذت ببرند.
زبانی که به نگارش درنیاید، به تدریج ضعیف 

کارآمد شده و درنهایت می میرد و نا
ایران بر اساس شاخص تنوع زبانی، با داشتن 
دست کم شش زبان متمایز ،از درصد همانندی 
پائینی ب��رخ��وردار اس���ت. ه��ر ی��ك از زب��ان ه��ای 
کوردی، ترکی، عربی، بلوچی و ترکمنی به عنوان 
زبان مادری از اقلیت های ملتی/ قومی ایران، 
معرف وجهی از فرهنگ و هویت متمایز آنان 
به شمارمی آیند و در عین اینکه بازتاب دهنده 
باورها، ارزش ها و سنت های آنان بوده، ارزش ها 
و هویت خاص آن ها را نیز از نسلی به نسل دیگر 
منتقل می سازند.  انحصار آم��وزش رسمی به 
از جلوه های آشکار زبان  که یکی  زبان فارسی 
کشی است، موجب افت پایگاه اجتماعی زبان 
اقلیت ها و اختالل در ماهیت و نقش انتقالی 
که به نگارش درنیاید  آن ها شده است. زبانی 
کاربرد رسمی با واژه گزینی  و در فرایند آموزش و 
و  اخ��ت��راع��ات  ب���رای  مناسب  کلمات  خلق  و 
فراورده های جدید بشری خود را به روز نکند، 
گسترش آلودگی اش به واژه ه��ای نوین و  در اثر 
روزآم��د زبان رسمی مسلط، به تدریج ضعیف 
را  ارت��ب��اط��ی خ���ود  ک��ارآم��د ش���ده، قابلیت  ن��ا و 
ازدس��ت داده و درنهایت می میرد. )آم��وزش به 

زبان مادری؛ فرصت یا تهدید - شاهد علوی(
در شماره های پیشین ماهنامه چیا، تجارب 
کشورهایی که دارای اقلیت های زبانی متفاوت 
نمونه های  و  ق��رار داده  را موردبررسی  هستند 
ی��ادآور  را  چندزبانگی  سیستم  اج���رای  موفق 
شده ایم. در این شماره ماهنامه چیا، بخش 
هفتم از این سلسله مباحث را موردتوجه قرار 
می دهیم. توجه به تجربه چینی تنوع زبانی و 
کمونیستی  فرهنگی و چگونگی برخورد دولت 
کشور با فرهنگ و زبان اقوام و اقلیت های  این 
کشور ارزشمند و قابل تأمل  ده ها میلیونی این 

می باشد.
چین در قالب یک نظام تک حزبی و کمونیستی 
قوم  از 5۶  متشکل  چ��ی��ن،   خلق  "جمهوری 
هفت  از  بیش  ب��ا  رن��گ��ارن��گ،  و  متنوع  ن���ژاد  و 

از  یکي  داراي  ت��اری��خ��ي،  پیشینه  س���ال  ه���زار 
کهن ترین و درخشان ترین تمدن ها و غني ترین 
فرهنگ هاي بشري است. چهار اختراع مهم 
کاغذ  جهان؛ قطب نما، باروت، صنعت چاپ و 
از دستاوردها و خدمات مهم آنان به بشریت 
م��ح��س��وب م���ي ش���ود. )ع�����ادل خ��ان��ی دک��ت��ری 

مردم شناسی از دانشگاه پکن(.
یافته های باستان شناسی و فسیل های مربوط 
به انسان در ٦٨٠ تا ٧٨٠ میلیون سال پیش و 
گونه راست قامت و دارای  فسیل مرد پکنی از 
توانایی ساخت آتش در غاری نزدیک پکن با 
قدمت ١١ تا ١٨ هزار سال پیش از میالد و شکلی 
از نوشتار از حدود ٥٠٠٠ سال پیش در سرزمین 

کنونی چین کشف شدە است.
با  متنوع  طبیعی  چ��ش��م ان��داز  ب��ا  چین  کشور 
گبی  بیابان هایی چون  استپ های جنگلی و 
و هم مرز با رشته کوه هیمالیا، سابقه ٦٠٠٠ سال 
نظام سیاسی بر پایه سلطنت مطلقه موروثی 
است که در سال ١٩١١ با تشکیل جمهوری چین 
نابود شد و در سال ١٩٤٩ با پیروزی کمونیست ها 
به رهبری مائوتسه تونگ، جمهوری خلق چین 

تأسیس گردید.
توسط  و  تک حزبی  نظام  یک  قالب  در  چین 
 ٢٢ دارای  و  می شود  اداره  کمونیست  ح��زب 
استان، ٥ منطقه خودمختار، ٤ شهر با مدیریت 
مستقیم )پکن، شانگهای، تیانجین و چونگ 
کینگ( و ٢ منطقه با خودمختاری بسیار )هنگ 

کائو( می باشد. کنگ و ما
تأثیر م��ذاه��ب و  ت��اری��خ، تحت  چین در ط��ول 
می توان  ازجمله  اس��ت.  ب��وده  فکری  مکاتب 
تائویی، ٣  و  ب��ودائ��ی  گ��رای��ی،  کونفسیوس  به 
اش��اره  م��ردم  تاریخی  مذهبی  و  فکری  مکتب 
 ،%١٦ ب��ودائ��ی   ،%٤٦ چین  در  بی دینی  ک���رد. 
مسیحی٤%، مسلمان ١% و بقیه پیرو مذاهب 

دیگر هستند.
در  قومی  سیاست های  و  جمعیتی  بافت 

چین
هستند.  "ه���ان"  ق��وم  از  چین  جمعیت   %٩١
بقیه از اقلیت های قومی مانند ژوانگ، منچو، 
اویغور، هویی، میاو، یی، توجیا، مغول و تبتی 
می باشند. هرچند جمعیت اقلیت های قومي 
در چین نسبت به کل جمعیت آن اندك است، 
گسترده  بسیار  آن��ان  کندگي  پرا جغرافیاي  اما 
است. در مناطق مسکوني قوم »هان«، یعني 
قومي  اقلیت های  چین،  غالب  و  اصلي  ق��وم 

نیز سکونت دارن��د و در مناطق اقلیت نشین 
دارد.  وج��ود  »ه���ان«  ق��وم  مسکوني  کز  مرا نیز 
تاریخي  فرایند  یك  در  کندگي  پرا ترکیب  ای��ن 
ط��والن��ی م��دت و ب��راث��ر ارت��ب��اط��ات، مهاجرت و 
اق��وام  میان  دیگر  نقطه  به  نقطه ای  از  حرکت 

گون چین شکل گرفته است. گونا
١٥٥ منطقه خودمختار، ویژه مناطق اقلیت 

نشین
یکی از سیاست های اساسی دولت چین، ایجاد 
اقلیت های  مناطق  وی��ژه  خ��ودگ��ردان��ی  "نظام 
که نخستین منطقه خودمختار  قومی" است 
ن��ام در س��ال ١٩٤٧ در مناطق تحت  ای��ن  ب��ه 
داخلی  مغولستان  در  کمونیست ها  حکومت 
ایجاد شد و با سیطره آن ها در سال ١٩٤٩ بر تمام 
چین، چند منطقه دیگر خودمختار )اویغوری، 
و  گردید  تأسیس  و...(  هویی  تبت،  جوانگ، 
تا پایان سال ١٩٩٨ میالدي، مناطق و نواحي 
خودمختار ویژه اقلیت های قومي در تقسیمات 
که  سیاسي و اداري چین به ١٥٥ منطقه رسید 
ب��زرگ خودمختار، ٣٠ والیت  شامل ٥ منطقه 
خودمختار، ١٢٠ شهرستان خودمختار و ١٢٥٩ 

روستاي اقلیت نشین می باشد.
٤٤ اقلیت از میان ٥٦ اقلیت قومي سراسر چین 
کل  داراي منطقه خودمختار هستند و ٧٥% 
ساختار  از  چین  قومي  اقلیت های  جمعیت 
ب��رخ��وردارن��د و  خ��ودگ��ردان��ي در مناطق خ��ود 
مساحت بخش های اداري مناطق خودمختار 
کشور  کل مساحت  از  اقلیت های قومي ٦٤% 
آن ه��ا  سکونت  مناطق  و  م��ی ده��د  تشکیل  را 
ازلحاظ منابع معدني و ذخایر زیرزمیني بسیار 

غني و متنوع هستند.
آزادی کاربرد زبان اقلیت های قومی در چین

دولت چین درمجموع سیاست ها و امتیازات 
و  خ��ان��واده  تنظیم  برنامه  در  به ویژه  بیشتری 
ب��رای  اقتصادی  و  اجتماعی  توسعه  اف��زای��ش 
که این امر سبب  اقلیت های قومی قائل بوده 
افزایش چشمگیر جمعیت اقلیت ها نسبت به 

متوسط رشد شدە است.
کاربرد و  همه اقلیت های قومي چین از آزادي 
توسعه خط و زبان خویش برخوردارند. دولت 
چین از دهه ٥٠ میالدی درزمینه خط و زبان 
انساني  ن��ی��روي  تربیت  ب��ا  ق��وم��ي  اقلیت های 
شایسته و متخصص، به ابداع، اصالح و پیرایش 
زب��ان ه��ای ف��اق��د خ��ط ی��ا زب��ان ه��ای مخطوط 
کاربردي  کرد و تالش زیادي براي  کمك  ناقص 

نمودن خط و زبان اقلیت های قومي در همه 
زمینه ها مبذول داشت تا این خطوط و زبان ها 
در قالب آموزش های دوزبانه و سوادآموزي به 
بزرگ ساالن و انتشار روزنامه ها و جراید و نشر 

کتاب استعمال و ترویج شوند.
تأمین  و  خ����ودگ����ردان  دول����ت ه����ای  ای���ج���اد 

هزینه های تدریس زبان های محلي و ملی
دول�������ت چ���ی���ن ه��م��چ��ن��ی��ن ب�������رای ت��ع��دی��ل 
ک��ه منجر ب��ه ت��وزی��ع ن��اب��راب��ر  س��ی��اس��ت ه��ای��ی 
ف��رص��ت ه��ا و س��رم��ای��ه ه��ا و خ��دم��ات رف��اه��ي و 
و  ت��ول��ی��دي  و  ک��ز صنعتي  م��را تمرکز  آم��وزش��ي، 
زیرساخت های عمده اقتصادي در استان های 
خ���اص، اف��زای��ش اخ��ت��الف ش��اخ��ص ه��ای رف��اه 
در ب��ی��ن اس��ت��ان ه��ای م��ح��روم اق��ل��ی��ت نشین 
ناعادالنه  تقسیم  ب���رخ���وردار،  اس��ت��ان ه��ای  ب��ا 
مناطق  نابرابر  سهم  و  مدیریتي  فرصت های 
محروم در مشارکت های سیاسي و توزیع قدرت 
که به تشدید فقر و محرومیت در مناطق اقلیت 
نشین و افزایش مهاجرت ها و عدم بهره گیری 
مختلف،  مناطق  در  موجود  ظرفیت های  از 
که داراي  می انجامید، شکلي از دولت فدرالي 
دولت های خودگردان باشند را به اجرا گذاشت 
و نیز با به رسمیت شناختن زبان های محلي در 
سطح محلي یا ملي، تضمین حضور نمایندگان 
اقوام در دولت مرکزي یا ارگان های مفسر قانون 
تنوع گرایی  سیاست های  تصویب  اس��اس��ي، 
گنجاندن آن ها در قانون  فرهنگي در مجلس و 
زبان های  تدریس  هزینه های  تأمین  اساسي، 
محلي در دانشگاه ها، مدارس و دستگاه های 
به  بین المللی  نقش  اعطاي  و  ارتباط جمعی 
به عنوان  نه  را  تنوع قومی  دولت های محلی، 
یک تهدید، بلکه به عنوان یک فرصت که به غنا 

و ثروت جامعه می انجامد، مقبولیت بخشید.
و  منطقی  نگاهی  ب��ا  چین  دول���ت  همچنین 
نیازهای  ب��ه  پاسخگویی  جهت  در  گ��اه��ان��ه  آ
فرهنگی و سیاسی اقلیت های قومی؛ برابری و 
همبستگی قومی، خودمختاری مناطق اقلیت 
نشین، تضمین به کارگیری و رشد زبان و نوشتار 
و  آداب ورس����وم  به  اح��ت��رام  اقلیت های قومی، 
و  دیني  ب��اوره��اي  و  اع��ت��ق��ادات  آزادي  و  سنن 
اقلیت های  ب��زرگ��ان  و  شخصیت ها  ب��ا  ارت��ب��اط 

قومي را اجرایی نمود.
اقلیت های  اعتماد  جلب  ب��راي  چین  دول��ت 
قومي به نیازهاي فرهنگي و سیاسي اقلیت های 
قومي، پاسخ می گوید. به عنوان نمونه در این 

که در  راستا، عبارت چیني »بانك خلق چین« 
روي اسکناس های رایج در چین منقوش است 
اقلیت قومي داراي جمعیت  زب��ان چهار  را به 
کشور در صفحه پشت هر اسکناس  عمده در 
قومي  اقلیت های  از  تصاویري  و  ک���رده  درج 
کشور را بر روي اسکناس رایج حك  کن آن  سا

کرده است.
اقلیت های قومی و سیاست های زبانی در چین

نام  به  درمجموع  اغلب  که  چینی  زب��ان ه��ای 
خوانده   )zhōngwén( زونگوون-   – "چینی" 
می شود، به خانواده زبان های چینی - تبتی 
هانیو  ک��ه  ه��م  آن  گفتاری  زب���ان  دارد.  تعلق 
خ��وان��ده   )Han( ه���ان  ق���وم  زب���ان   -)Hanyu(
می شود، به دلیل نبود مرجع نوشتاری برای 

زبان شفاهی اغلب تضادآفرین است.
ک��ه زب���ان رس��م��ی ش��م��ال و شمال  م��ان��داری��ن 
گویشور،  میلیون   83۶ با  اس��ت،  چین  غربی 
گان   ،)wu( وو  دنیاست.  زب��ان  پرگویشورترین 
زیانگ   ،)min( مین   ،)hakka( کا  ها  ،)gan(
)xiang( و نیز گروه های زبانی مینان )minnan( و 
مین بی )minbe(، ازجمله زبان های دیگر چین 
واحد  نوشتاری  از  زبان ها  ای��ن  تمامی  اس��ت. 
چینی  الفبای  ح��روف  با  که  می کنند  تبعیت 

نوشته می شود. 
دولت چین با جدیت سیاست برابري اقوام و 
برابري زبان ها را به مرحله اجرا درآورده و احترام 
شایسته و حمایت های قانوني نیز براي کاربرد و 
توسعه خط و زبان اقلیت های قومي قائل شده 
کشور چین  است. جمعیت اقلیت های قومي 
بالغ بر ١٠٨ میلیون نفر برابر با ٨/٩٨% جمعیت 
اقلیت  گروه های  آم��وزش  کشور می باشد.  کل 
را  آم���وزش ملي  ن���ژادي، بخش مهم تعهدات 

تشکیل می دهد.
آم��وزش به زب��ان م��ادری در م��دارس مناطق 

اقلیت های قومی
و توسعه  به تشویق  کمونیستی چین  دول��ت 
اقلیت های قومي در جهت  آم��وزش معلمین 
اقلیتي  ن��واح��ي  در  آم����وزش  توسعه  پیشبرد 
عالي،  آم��وزش  مؤسسات  می نماید.  مبادرت 
کالج ها و م��دارس متوسطه آم��وزش، عهده دار 
مسئولیت آموزش وپرورش معلمان اقلیت های 
از  بر این بخش هایی  قومي می باشند. ع��الوه 
مؤسسات ملي و دانشگاه های جامع نیز به ارائه 
برنامه های آموزش معلمان اقلیت های قومي 

مبادرت می نمایند.

الزم  شرایط  و  امکانات  تمام  چین  کشور  در   
برای آم��وزش به زبان م��ادری در م��دارس برای 
کاماًل مهیا بودە و هیچ گونه  اقلیت های قومی 
کاربرد آن قانونا و  محدودیتی برای استفاده و 
عرفا وجود ندارد. همچنین در مدارس مناطق 
پیشنهادی  سیستم  به نوعی،  نشین  اقلیت 
آم��وزش چندزبانگی اجرایی  یونسکو در م��ورد 
گشته است. این در حالی است، باوجوداینکه 
آزادی ه��ای  و  کمونیستی  دولتی  دارای  چین 
سیاسی در آن به شدت محدود بودە و تنها یک 
حزب )دولتی – کمونیستی( در آن اجازه فعالیت 
دارد، درزمینه آزادی های فرهنگی و زبانی برای 
را  اقلیت های قومی سازوکارهای الزم  و  اق��وام 
جهت راضی نگه داشتن آن ها و احترام به زبان 
و فرهنگ و آداب ورسومشان به کار بسته است. 
گیری آن به دلیل  البته آموزش زبان چینی و فرا
کشور چین می باشد،  اینکه زبان بیش از ٩٠% 
در تمام م��دارس اجباری بوده و آم��وزش زبان 
انگلیسی نیز به علت کاربرد جهانی و اقتصادی 

آن از دروس اجباری می باشد.
فشارهای ایدئولوژیکی کمونیست ها علیه 

اقوام و اقلیت ها
مدام  شدیدی  انتقادات  ای��ن ه��ا،  تمام  با  ام��ا 
جانب  از  چین  در  بشر  حقوق  نقض  درزمینه 
محافل بین المللی و مدافعان حقوق اقلیت ها 
گردیدە است.  کمونیستی چین وارد  به دولت 
که چین دارای رژیمی ایدئولوژیک  به ویژه ازآنجا
کمونیستی است، برای تحمیل  و تک حزبی و 
و القا مبانی عقیدتی خود فشارهای زیادی به 
اقلیت ها وارد می نماید و در موارد زیادی از قوه 
گون علیه اقوام استفاده  قهریه و فشارهای گونا
دولت  کمونیستی  مبانی  که  جا  هر  و  نموده 
کم با آداب ورسوم و فرهنگ اقوام و اقلیت ها  حا
کمیت با استفاده از زور  تباینی داشته باشد، حا
و فشار، اختالف را به نفع خود به پایان می برد. 
پایمال  ایست جهت  زمینه  ای��ن  ب��دون شک 
گون  کردن حقوق فرهنگی اقلیت ها و اقوام گونا

کن چین. سا
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▐رۆژان������ه ل���ه ف����ه زای 
 Public( گ���ش���ت���ی 
له   به تایبه تی  و    )Sphere

ده سته واژه   چه ندین  راگه یاندنه كاندا، 
ڕه خنه،  ئۆپۆزسیۆن،  وه ك  چه مكی  و 
و  ڕۆشنبیر  ده س���ه اڵت،  دیمۆكراسی، 
ئاسایی،  خه ڵكی  زاری  سه ر  له   ڕۆژنامه 
و  رۆشنبیران  قه ڵه می  و  خوێنده واران 
ده بیسین  رۆژنامه وانان  و  سیاسه توانان 
و  كایه   شایه تی  و   د ه خوێنینه وه    و 
ئه م  جۆراوجۆری   و  سه یر  به كارهێنانی 
له  كۆمه ڵگه ی  توێژێ  و هه ر  چه مكانه ین 
ئاواتی  و  حه ز  و  ویست  پێی  به   كوردی 
و  كایه   و  ده هێنێت  ب��ه ك��اری��ان  خ��ۆی 
ده رەنجام  و  ده كات  گه ڵدا  له   مامه ڵه یان 
چییه   چه مكانه   له م  مه به ست  نازانین 
كام  و  ڕاس��ت   ده س��ت��ه،   و  توێژ  ك��ام  و 
بۆ  چه مكانه   ئه م  و  ده ك��ات  هه ڵه   توێژ 
جیاوازهن  ڕاوبۆچوونی  هه ڵگری  ئه وەنده  
ئاڵۆزی  تووشی  ئه وەنده   بۆ  واتایه ك  به   و 

هاتوون.
سیاسی  گوتاری  له   چه مكانه   ئه م  بوونی 
له   كوردیدا  كۆمه ڵگای  گشتیی  فه زای  و 
بایه خی  پیشانده ری  ڕه نگه   الیه كه وه  
و  چه مكانه   ب��ه م  ك���وردی  كۆمه ڵگای 
ك��ه وا  بێت  چه مكانه ی   ئ��ه و  به گشتی 
و  پێشكه وتن  گ��وت��اری  ب��ه   پەیوەسن 
تازه گه ری و ڕه وتی دیمۆكراسی خوازی و 
لێره وه  ده كرێت وه ك دیارده یه كی پیرۆز، 
پێ  بایه خی  و  بكه ین  بۆ  خوێندنه وه ی 
هۆی  به   تره وه   الیه كی  له   به اڵم  بده ین. 
چه مكانەوە ،  ئه م  به ئاڵۆزكردنی  دیارده ی 
ده رەنجامێكی  ڕه وت��ه   ئ��ه م  پێده چێت 
بكه وێته وه   لێ  تێكده رانه ی  و  سه لبی 
و  كێشه   تووشی  ك��وردی  كۆمه ڵگه ی  و 

قه یرانی جیدی بكات.
گ��رن��گ��ی ن����ه دان ب��ه  پ��ێ��ن��اس��ه  ك��ردن و 
و  ده ق  وه رگێڕانی  و  زانستی  رشۆڤ��ه ی 
چه مكانه   ئه م  سه ره كییه كانی  سه رچا وه  
سه رهه ڵدانیان،  ئاخێزگه ی  هه روه ها  و 
و  چه مكانه   ئه م  ئاڵووزیی  هۆی  بووەته  
به كارهێنانی جیاواز و ته نانه ت دژ به یه ك 
به رژه وندی  و  سه قه ت  تێگه یشتنی  و  
له   دی���اره    و  چه مكانه   ئ��ه م  خ��وازان��ه ی 
گوتاری  و  گشتی  ف��ه زای  ده رن��ج��ام��دا  
ب��ه ره و  ك���وردی  كۆمه ڵگه ی  سیاسیی 
ئاراسته یه  له  یه ك تێنگه یشن و ئاڵۆزی و 

شڵه ژان و به گشتی ئاژوكاژ  بردووه . 
له وه ی  جیا  ده سته واژانه   و  چه مك  ئه م 
كۆمه ڵگای  ل���ه    ڕی��ش��ه ی��ان   و  ڕه گ 
كۆمه ڵگا  سه رجه م  ته نانه ت  و  ك��وردی 

گرنگرتی  خاڵی  و  نییه  ڕۆژهه اڵتییه كان 
پێدا  ئ��ام��اژه م��ان  كه  ه��ه روه ه��ا  ئ��ه وه ی 
شێوه یه كی  ب��ه   ك���وردی  كۆمه ڵگه ی 
چه مكانه   ئه م  گه ڵ  له   قووڵ  و  زانستی 
ڕووبه ڕوو نه بووەته وه  و به  واتایه ك ناوه نده  
و  كوردستان  هه رێمی  ئاكادیمییه كانی 
له وانه   زانستگه كانی هه رێمی كوردستان 
كوردی  ڕۆشنبیریی  گوتاری  هه روه ها  و 
و  ناساندن  و  پێناسه كردن  باتیی  له  
رشۆڤه ی ئه م چه مكانه  و ڕوونكردنه وه یان 
كه وتوونه ته   ڕووكەشانه   شێوه یه كی  به  
كه   ئه م چه مكانه   گه ڵ  له   كایه   و  مامه ڵه  
شێوه یه ك  به   ده كرێت  هه ست  به گشتی 
پەیوه ست كراون به  توندوتیژی و لێره دا 
ئه م  ب��اوی  مانای  ده ڕوانینه   به خێرایی 
ئه مڕۆی  سیاسیی  گوتاری  له   چه مكانه  

هه رێمی كوردستاندا. 
ڕه خنه : 

گوتاری  ته نانه ت  و  سیاسی  گوتاری  له  
ئێستا ی  ك��ۆم��ه ڵ��گ��ه ی  ڕۆش��ن��ب��ی��ری��ی 
واته   ڕه فزكردن،  واته   ڕه خنه   كوردەواریدا، 
و  خراپ  به   شتێ  هه موو  واته   سڕینه وه،  
به   واته   متاشاكردن،  و  ته عبیر  ناڕوونی 
و  سیاسه ت  سەیری  ڕه شه وه   چاویلكه ی 
كردن،  كوردی  كۆمه ڵگه ی  و  ده سه اڵت 
و  زه وی  به   جنێودان  واته   جاریش  جار 
ئه و  سه ر  هه ڵكوتانه   به گشتی  و  ئاسامن 
شتەی وا پێی ده گوترێ ده سه اڵت، ڕه خنه  
و حیساباتی  گه نده ڵی  له   باسكردن  واته  
ناڕاست  و  ڕاس��ت  ده ن��گ��ۆی  و  بێبنه ما 
په یوه ندییان  شتانه ی  ئه وه   به   سه باره ت 
به  پاره وه  بێت. به گشتی ڕه وتی ڕه خنه  له  
كۆمه ڵگای كوردی له  باتیی باش پێناسه  
ق��ه زاوەت��ی  و  هه ڵسانگاندن  و  ك��ردن 
و  چاكسازی  مه به ستی  به   بێالیەنانه  
مانای  به ره و   ساغكردنه وه   و  پیاچوونه وه   
ده ڕوات  سڕینه وه   و  ڕه فزكردن  و  تێكدان 
كه  ده رەنجام ڕه خنه هاوتا ده بێت له  گه ڵ 
و  تێكده ری  و  توندوتیژی   له   چه شنێك 

ڕه شبینی.
دیمۆكراسی:

پێی  ك��ه وا  ده سته ی  و  تاقم  ئ��ه و  وات��ه    
هه ڵبژاردن  ڕێگه ی  له   و  زۆرینه   ده وترێ 
ده سه اڵته   خاوه ن  عه سكه ری  هێزی  یان 
بۆ  شته كان  زۆرب���ه ی  هه یه   ب��ۆی   و   
بكات.  قۆرغ  خۆی  به رژه وەندیی  و  خۆی 
دیمۆكراسی الی ئێمه  واته  دروستكردنی 

چه ندین شه قام و بینا و گوندی ڕۆژئاوایی 
چه ندین  هێنانی  و  كردن  باران  گڵۆپ  و 
وه ك  بیانی   س��ه ی��روس��ه م��ه ره ی  شتی 
له   شه قام  پركردنی  و  م��ۆڵ  و  هۆتێل 
كوردەواری  بوونی  پر  و  گۆڤار   و  ڕۆژنامه  

ناو   ب��ه   توێژێكی  ل��ه  
ڕۆژن���ام���ه ن���ووس... 
پ����ی����ش����ان����دان و 
ب����ان����گ����ه ش����ه ی 
دی����م����ۆك����راس����ی 
ك����ول����ت����ووری  و 
دی���م���ۆك���راس���ی و 
وانه كانی  سەپاندنی 
دی��م��ۆك��راس��ی ب��ه م  
بێجگه   ئ��اراس��ت��ه ی��ه،  
ئه م  ئاڵۆزكردنی  له  
زیادكردنی  و  چه مكه 
ن���ای���ه ك���س���ان���ی���ی 
كۆمه اڵیه تی و ده نگی 
گرنگرت  و  ناڕه زایه تی 
دژایه تی  هه مووی  له  
خه ڵك،  و  حكوومه ت 

هیچ ده سكه وت و ده رەنجامێكی به دواوه  
نییه.

کە  هه روه ها  چه مكه  ئه م  ل��ه وه ی  جیا   
ئاماژه مان پێدا پێویستی به  باس و رشۆڤه  
ره نگه  هه یه،  زانستی  روونكردنه وه ی  و 
تێگه یشتنی  له   الدان  بۆ  بڵێین  بتوانین 
هه ڵه  له    دیمۆكراسی، یه كه م شت ئه وه یه 
مافی  پاراستنی  وات��ه   دیمۆكراسی  كه  
كه مایه تی، نه ك قۆرغكردنی هه موو شتێ 

بۆ زۆرینه .
ده سه اڵت:

هه رێمی  ئه مڕۆی  گوتاری  له   ده سه اڵت 
بوونه وه ره    ئه و  واته   ک��وردی  کۆمەڵگەی 
دیار و نادیاره  كه وا به رده وام مرۆڤی كورد 
خه ریكی  ب��ه رده وام   و  ئه چه وسێنێته وه  
واته   ده سه اڵت  كاری خراپه .  و  گه نده ڵی 
سه یر  زۆر  شته   ئه و 
كه   ع��ه ج��ای��ه ب��ه   و 
خۆمانی  پێویسته  
بێزی  لێ الدەین و 
ل��ێ  ب��ك��ه ی��ن��ەوە و 
ئ��ه گ��ه ری��ش ه��ه ر 
بكات  باسی  كه س 
ی��ان گ��ه ن��ده ڵ��ه   و 
فاشیسته  ی����ان 
و  پ���ی���اوك���وژه   و  
به گشتی ده سه اڵت 
وات�����ه  ك��وش��ن، 
خ����راپ����ك����رد ن، 
گ���ه ن���ده ڵ���ی  و 
و  ت���ۆق���ان���دن  و 

دژەخه ڵك بوون.
ئ�����اڵ�����ۆزی�����ی   
كۆمه ڵگای  ب��ێ��گ��وم��ان  چ��ه م��ك��ه   ئ���ه م 
و  س��ه ره ك��ی  قه یرانی  تووشی  ك��وردی 
حكوومه تی  له   خه ڵك  دوورك��ردن��ه وه ی 
كه   شێوەیەک   به   و  كردووه ته وه   كوردی 
ده توانین دان به م ڕاستییەدا بنێین كه وا 
سۆز  كوردستان  هه رێمی  كۆمه ڵگه ی  له  
بۆ نیشتامن و خاك و هێام نه ته وه ییه كان 
كه مبوونەته وه   مه ترسیدار  ڕاده یه كی  تا 
ده رەن��ج��ام  گ��وت��اره   ئ��ه م  پێده چێت  و 
و  توندوتیژی  تووشی  كوردی  كۆمه ڵگای 
دابڕان بكات و خه ڵكانێ  سه ر هه ڵبدەن 

کە به  بیانووی دژایه تی له گه ڵ ده سه اڵت 
شه رعییه ت به  هه موو كارێكی تێكده رانه  

بدەن.
و  فه لسه فی  و  قووڵ  مانای  ده س��ه اڵت   
سیاسی و كۆمه اڵیه تی هه یه و پێویستی 
هه یه  رشۆڤه كردنه وه   و  ڕوونكردنه وه   به  
ئاكادیمییه كانی  ناوه ندە  به داخه وه   كه  
شاردووه ته وه   بابه ته   له م  خۆیان  هه ریم 
زانستی  باسی  باتی  له   ڕۆشنبیرانیش  و 
ناشیرینكردن  بۆ  له مێژه   ڕوونكه ره وانه   و 
ده كه ن.  كار  چه مكه  ئه م  ئاڵۆزكردنی  و 
وه ك  كوردی  سیاسیی  ده سه اڵتی  دیاره  
الیه ن  به گشتی  ده سه اڵته كان   هه موو 
و  ناشیرین  و  دزێو  و  ڕه هه ندی  خراپ  و 
ناكرێت  به اڵم  هه یه،  خراپیشی  زۆر  بگره  
له  ڕه هه ند و الیه نه كانی باش و ئیجابیش 
ناوه نده   پێویسته   بۆیه   بكه ین.  نكۆڵی 
ئه ركی  وه ك  هه رێم  ئاكادیمییه كانی 
زانستی  به  شێوه ی  زانستی  و  نیشتامنی 
بكه ونه   ب��ه رف��راوان��دا  پانتایه كی  ل��ه   و 
ڕه هه نده كانی   و  چه مكی  زانستی  باسی 
ڕه خنه یان  ڕۆشنبیرانیش  و  ده س��ه اڵت 
ئ��اراس��ت��ه ی چ��اك��س��ازی بێت  ب����ه ره وه  
به   و  جنێودان  و  سڕێنه وه   و  ڕه فز  نه ك 

مێرده زمه كردنی ده سه اڵت.
ڕۆشنبیر:

ب��ه رده وام  پێویسته   كه   بوونه وه ریه  ئه و   
و  بكات  گه نده ڵی  و  ده س��ه اڵت  باسی 
و  بنووسێ  ڕۆمان  و  شێعر  جاریش  جار 
ڕۆژنامه كاندا   و  میدیا  له   جاریش  بڕێك 
بكات  ده س��ه اڵت  باسی  و  ده ربكه وێت 
شتی  یه ك  باسی  نابێت  قه ت  به اڵم  و  
له  كه شوهه وای  چاكی ده سه اڵت بكات، 
كوردستاندا  رۆشنبیریی  و  سیاسی 
ن��اس��ن��ام��ه ی ڕۆش��ن��ب��ی��ر گ���رێ���دراوه  به  
ڕه فز  واتایه ك  به   و  ده سه اڵت  ڕه فزكردنی 

و خۆالدان له  ده سه اڵت .
ڕۆشنبیری  گوتاری  پێگه ی  و  ئاست   
ك����وردی ل��ه  ب��ات��ی��ی  ل��ێ��ک��ۆڵ��ێ��ن��ەوە، 
بیركردنه وه ، گومان كردنه وه ، تیۆردانان و 
خەیاڵی  و  بیر  هێزی  له   وه رگرتن  كه ڵك 
باسكردن  بۆ  دابه زیوه   به گشتی  خوی، 
جاروباریش  و  ده س��ه اڵت  ڕه فزكردنی  و 
دیارده یه كی  ئاست  له   هه ڵوێستگرتن 

دزێوی وه ك تیرۆر . 
ڕۆژنامه :

ستایشی  گ��ۆڕه پ��ان��ی  وات���ه   ڕۆژن���ام���ه  

ده سه اڵت.   ڕه فزكردنی    یان  ده س��ه اڵت  
له  گوتاری کوردی بوونی ژماره ی زۆرتری 
مه سه له   ڕۆژنامه خوێن،  له   ڕۆژنامەنووس 
خۆ به  ده رخسن، گرنگی به  پڕكردنه وەی 
له   دووركه وتنه   ڕۆژنامه كان ،   الپ��ه ڕه ی 
ئه ركی سه ره كیی كاری ڕۆژنامه وانی، واته  
ئه و شتەی كه وا له  ڕۆژئاوا پێی ئەوترێت: 
)press( یان گوشار،  ڕه نگه لە دیارترین 
رۆژنامه نووسی  كاروباری  خه ساره كانی 

بێت له  هه رێمی كوردستاندا.
ئێسته   كه  ئه وه یه  گرنرت  خاڵی  ب��ه الم   
گوتاری  له   و  كوردستان  هه رێمی  له  
دوو  وه ك  ڕۆژنامه   كوردستاندا،  سیاسیی 
ده كه ن،  لێوه   ته عبیری  كایه ،   ساحه ی 
الواندنه وه ی  و  ستایش  جێگه ی  یه كه م  
و  ڕه ف��ز  جێگه ی  دووه���ه م  و  ده س��ه اڵت��ه  
چه مكی  لێره وه   ده سه اڵت.  سه ر  كوتانه  
له   شایانی  پێشینه ی  وێڕای  ڕۆژنامه ش 
تووشی  هه نووكه   كوردیدا،  كۆمه ڵگه ی 
باتی  ل��ه   و  ه��ات��ووه   ق��ه ی��ران  و  ئ��اڵ��ۆزی 
هه روه ها  و  گفتوگۆ  ده روازه ی  كردنه وه ی 
گشتی  ف���ه زای  ك��ردن��ی  ده وڵ��ه م��ه ن��د 
كۆمه ڵگه ی  خه ریكه    ،)Public Sphere(
كوردی به ره وه  نائارامی و ئاڵۆزی و ئاژوكاژ 
به رهه م  خه ریكی  واتایه ك  به   و  ده ب��ات 
هێنانه وه ی )reproduction( ڕق و بوغز 

و دووبه ره كی و چه ند به ره كین.
ئه م به رداشت و تێگه یشتنه  له م چه مكانه 
گوتاری  له   ئه مانه    هاوتای  چه مكانی  و 
ئاڵۆزیی  وه ك  ئه كرێت  كوردی  سیاسیی 
چه مك ته عبیری لێوه  بكرێت  و بۆ البردنی 
پێش هه موو شتێ   پێویسته  ئاڵۆزییه  ئه م 
فه زای  كردنی  خراپرت  له   به ر  ئه وه ی  بۆ 
سیاسیی  گوتاری  سیاسیی  و  گشتی 
به گشتی  گوتاره  ئه م  بكرێت،  ک��وردی 
زانستی  ئاراسته ی  ب��ه ره و  و  بگۆڕدرێت 
و  پێگه   و  جێگه   تا  بكرێت،  بۆ  كاریان 
بكه نه وه  په یدا  خۆیان  سه ره كیی  مانای 
شێواند نی  و  ئاڵۆزی  هۆی  نه بنه   چیرت  و  
هه رێمی  سیاسیی  و  ڕۆشنبیری  فه زای 
سه رجه م  ئ��ه رك��ی  ئه مه   و  ك��وردس��ت��ان 
هه رێم  زانستییه كانی  ناوه نده   ئه ندامانی 
و سه رجه م ڕۆشنبیران و ڕۆژنامه نووسانی 

كۆمەڵگەی کوردییە.
لە کوردی هەورای بە مانای قەیران

 )discourse(ئه م نوورساوه  باس له  گوتاری 
كوردستان  هه رێمی  ئه مڕۆی  رۆشنبیریی 
بەگشتی ده كات  و ئه م ڕستانه  به  مانای 
هه ڵوێستی  و  به رهه م  له   چاوڵێداخسن 
كوردستان  ئه مڕۆی  ڕۆشنبیرانی  شیاوی 
دیسكۆرسه وه     ڕوانگه ی  له   به ڵكوو  نییه، 
رۆشنبیریی  گشتیی  ف��ه زای  له   ب��اس 

هه رێمی كوردستانه.

كۆمە ڵگە ی كوردی و  دیارده ی ئاڵۆزیی چە مكە كان

گوتاری ئه مڕۆی هه رێمی  “ده سه اڵت له  
کوردی واته  ئه و بوونه وه ره   دیار و  کۆمەڵگەی 

کورد ئه چه وسێنێته وه   که وا به رده وام مرۆڤی  نادیاره  
کاری خراپه .  گه نده ڵی و  و به رده وام  خه ریکی 

که   ده سه اڵت واته  ئه و شته  زۆر سه یر و عه جایه به  
پێویسته  خۆمانی لێ الدەین و بێزی لێ  بکه ینەوە 
گه نده ڵه    که س باسی بکات یان  و ئه گه ریش هه ر 
و یان فاشیسته و  پیاوکوژه  و به گشتی ده سه اڵت 
گه نده ڵی و تۆقاندن و  کوشتن، خراپکرد ن، و  واته  

                                           ”دژەخه ڵك بوون.
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محیط زیست شهری 
) ژینگه ی شار( 6

کۆڵبە رنامە
سهم ما از توسعە 

کدام است؟
■ آرام فتحی
م���ورد  در  نوش���تن  ▐ب���رای 
چنین معضل آشکار و شفافی 
ک���رد؟!  ش���روع  کج���ا  از  بای���د 
که چندین سال است  واژەای 
ورِد زب���ان رس���انه ها و همگان 

ک و تبلیغ  ش���دە و در بعض���ی مواق���ع خ���ورا
پرپیم���ان و دهان پرکن���ی ب���رای بعضی ه���ا. 
که  کولب���ری! همچنان  کولب���ر و ام���ر  واژە ی 
گفت���ن واژه ی خّیاط، عم���ل دوختن در  ب���ا 
ک���ه متری  ذه���ن تداع���ی می ش���ود و فردی 
کولبر هم  گ���ردن آوی���زان دارد، واژە ی  روی 
تداعی و تصویر انسانی با مختصات و شکل 
و شمایل خود است؛ ازجمله؛ اولین واژەی 
که  تداعی ش���دە، رنج اس���ت. آن رنج بزرگی 
گ���ر بخواهی���م  ا کولب���ر می زی���د.  در انس���ان 
مظلوم نمای���ی  ب���ه دوراز  را  کولب���ر  انس���ان 
کولبری را همچون شغلی  موردبررسی و امر 
کنیم، مگر نه این  گزیر، تش���ریح و تفس���یر  نا
که با ب���ودن ظالم، ظل���م پدید آید و  اس���ت 

مظل���وم ش���کل می گی���رد؟ به هرح���ال با در 
کولب���ری، همچ���ون معضلی از  گرفتن  نظ���ر 
معض���الت دیگ���ر اجتم���اع، بای���د آن را مورد 

کاوش و چارەاندیشی قرار داد.
آیا ب���ا ح���ذف و یا تحری���ف صورت مس���ئله، 
لق���ب  و  اس���م  ه���ر  ی���ا  قاچاقچ���ی  را  کولب���ر 
کردن، فرقی  ناشایس���ته ی دیگری خطاب 
به حال مسئله می کند؟ و می تواند معضل 
که فرد  را پای���ان ده���د؟ مگر ن���ه این اس���ت 
کولب���ر، ح���ال، قش���ری از اجتم���اع را پدی���د 
آوردە اس���ت؟ مگ���ر آن ها با خ���ود چه حمل 
می کنند؟ به جز وس���ایل روزمرەی زندگی و 
لوازم خانگ���ی برای تهرانی ه���ا و اصفهانی ها 
ک���ه ب���رای  و دیگ���ر ش���هرهای مرک���ز نش���ین 
تفریح���ات خ���ود به منطقه ی غ���رب آمدە و 
کولب���ر به قیمت جان خود  که  وس���یله ای را 
برای آن ها قابل دس���ترس نموده، استفادە 
کردە  نمایند! تا چاِی خریداری ش���دە و َدم 

به مذاقشان خوش آید!
کولب���ر خود چ���ه دارد؟ ج���ز خانواده ای  اما 
ک���ه هرلحظه احتمال س���ر رس���یدن خبری 
کشتن یا ُمردن  آن ها را به لرزه درآورد؟ آیا با 
کولب���ری، ب���ر فرزن���دان بی سرپرس���ت و  ه���ر 
اف���زودە نخواهد  خانواده ه���ای بی بضاعت 
ش���د؟ آیا راە برای دیگ���ر معضالت همچون 
دزدی و تن فروش���ی، هموار نخواهد ش���د؟ 
گ���و این ک���ه مردم���ان ای���ن س���رزمین از َس���ر 
کولبری را برگزیدە باش���ند!  ش���وق و رضایت 

گ���و این ک���ه م���ا از ج���ان خ���ود س���یر ش���دە و 
ک���ه چنی���ن  ش���وقی ب���رای زیس���تن نداری���م 
س���ختی هایی را ت���اب آوردە و چن���ان ب���رای 
زیس���تن مب���ارزە می کنی���م. آری در چنی���ن 
کولبری مبارزە برای زیس���تن اس���ت.  حالی 
با در نظر داش���تن اینکه هر ش���غلی ش���امل 
مخاط���رات خ���اص خ���ود اس���ت؛ ب���ه فرض 
این که مخاط���رە ی قّصابی، احتمال بریدن 
دست قّصاب باش���د، مخاطره ی رانندگی، 
کدام  کولبری  ان���واع تصادفات؛ مخاط���رات 
گیر  ک���وە،  هاس���ت؟ پ���رت ش���دن از ب���االی 
افت���ادن در میدان ه���ای می���ن، تصادف���ات 
گرفتن  گلوله قرار  رفت وآمدی و مورد هدف 
از جملەی مخاطرات چنین ش���غلی است. 
گاە  حال آیا کولبران خود به این مخاطرات آ
نیس���تند؟ یا اینک���ه راهی جز قب���ول چنین 
گرفتن جانشان  گواری تا سرحد  اتفاقات نا
کش���تن  برای امرارمعاش نماندە اس���ت! آیا 
گلوله است یا چنین  کش���تن با  تنها ش���امل 
مخاطرات���ی نی���ز خ���ود در هم���ان رأس قرار 
می گیرد؟ بماند آن همه تحقیرها و آن همه 
ک���ه نه تنها بر  لطم���ه ب���ه اعتمادبه نفس ه���ا 
کنون  کولبر، بلکه بر فرزندانشان نیز. ا خوِد 
که  سؤال این اس���ت، در چنین جغرافیایی 
روزبه روز ارقام بیکاری، دزدی، تن فروشی، 
کولبر  کار و... رو به افزایش اس���ت،  کودکان 

کشت؟ را باید 
کس���انی مقّص���ر ایج���اد چنی���ن وضعی  چ���ه 

که پنه���ان و در آرام���ش و قدرت  هس���تند؟ 
زندگ���ی می کنن���د؟ پس س���هم ما از توس���عه 
کدام اس���ت؟ ی���ا اینکه ما تنه���ا در هنگام بر 
ُکرسِی قدرت نشستِن اشخاِص عالی مقام، 
کنی���م و بعدازآن، دوبارە از  به فکرها خطور 

فکرها زدودە می شویم.

■ نرگس رفیعی
کارشناس ارشد مطالعات زنان

▐زنان چگونه در فعالیت های 
از  پ��اس��داری  روزم���ره ش���ان در 
می کنند.  مشارکت  طبیعت 
ایشان در پی به دست آوردن 

نگهداری  همچون  قابل توجهی  م��زای��ای 
ف���رای همه ی  و  غ���ذا، درآم����د، س��الم��ت��ی  از 
و  متعادل  کوسیستم  ا از  نگهداری  این ها 
گسترده زنان  قابل تحمل هستند. مشارکت 
وسیله ی  نه تنها  فعالیت هایی،  چنین  در 
اقتصادی  اجتماعی  پیشرفت های  تقویت 
است، بلکه برای توسعه پایدار الزامی است.

ارتباط نزدیک زنان با طبیعت
پ���ررن���گ���ی در  ن��ق��ش  م���ا  زن�����ان در ج��ام��ع��ه 
و  جامعه  خانواده،  پیشرفت  و  شکل گیری 
کشور دارند. ارتباط نزدیک زنان با طبیعت 
نخستین  به عنوان  روس��ت��ای��ی،  ج��وام��ع  در 
استفاده کنندگان از منابع طبیعی، از ایشان 
مدیران عالی درزمینه محیط زیست ساخته 

است.
حس تعلق و ارزش نسبت به جامعه

زن����ان در  ب��ش��ری��ت،  پ��ی��دای��ش  اب���ت���دای  از 
ن���گ���ه���داری و م��دی��ری��ت م��ن��اب��ع ط��ب��ی��ع��ی، 
م��ش��ارک��ت ض����روری و وی����ژه ای داش��ت��ه ان��د. 
منابع طبیعی بخش جدایی ناپذیر از زندگی 
بهره برداری  و  مدیریت  هستند.  روستایی 
گیاهان، حیوانات  کشاورزی،  زمین های  از 
ب����اغ ه����ای خ��ان��گ��ی،  و ج��ن��گ��ل، س��اخ��ت��ن 
و  اه��ل��ی  ح��ی��وان��ات  تغذیه  آب،  ج��م��ع آوری 
از هیزم  ب��ری  گ���ردآوری و بهره  درآم��دزای��ی، 
و س��ای��ر س��وخ��ت ه��ای ط��ب��ی��ع��ی، ازج��م��ل��ه 
ک���اری و دان���ش ب��وم��ی زن��ان  م��ه��ارت ه��ای 
جوامع  در  ک  آب وخ���ا زمین،  با  ارت��ب��اط  در 
روستایی است. در روستاهای شمال ایران 
زنان به طور گسترده باغ های خانگی دارند و 
گیاهان دارویی  به پرورش سبزی ها، میوه، 
در زم��ی��ن ه��ای اط���راف خ��ان��ه م��ی پ��ردازن��د. 
در  ب��ه وی��ژه  فعالیت ها،  ای��ن  ب��ودن  همه گیر 
دارن��د،  ک��ش��اورزی  قابلیت  که  روستاهایی 
رستنی ها،  زیستی  تنوع  به  کمک  کنار  در 
بعضًا  زیستی  منابع  و  ذخ��ای��ر  از  نگهداری 
آب وه��وای  بودن  ک  پا و  سالمت  و  گران بها 
تا  و  قدرتمند  مالی  ازنظر  را  زن��ان  پیرامون، 
با  که  اشتغالی  می کند.  مستقل  ان���دازه ای 
ارزش  و  تعلق  ب��اش��د، ح��س  ه��م��راه  درآم���د 
ن��س��ب��ت ب���ه ج��ام��ع��ه را اف���زای���ش م��ی ده��د. 
زن����ان زم�����ان، ان������رژی، س��الی��ق ش��خ��ص��ی و 
مهارت هایشان را با خانواده و درراه توسعه 
ک  اشترا به  جامعه  اقتصادی  و  اجتماعی 
می گذارند. در ۶4 امین نشست از ششمین 
 8002 س��ال  در  زن���ان  کنوانسیون  اج���الس 
مناسبی  تعادل  چگونه  زنان  که  شد  بحث 
بین منابع انسانی و طبیعی برقرار می کنند.

جایگاه مشارکتی زنان در محیط زیست
کندن  پرا و  شناسایی  در  نیز  دستی  زن��ان   
ک��ی و داروی����ی در  گ��ی��اه��ی خ��ورا گ��ون��ه ه��ای 
معرض خطر، همچنین شناسایی گونه های 
محصوالت  اس��ت��خ��راج  ن��ح��وه ی  و  جنگلی 
دانشگاهی،  دان��ش  نداشتن  دارن���د.  آن  از 
دشواری دسترسی به منابع و تصمیم گیری 
زنان در  نگرفتن جایگاه مشارکتی  و در نظر 
کالن  تصمیم گیری های  در  محیط زیست 
بر  ک��ه  اس��ت  محدودیت هایی  از  ک��ش��وری، 
گسترش مشارکت زنان در نگهداری از  درراه 
کشورها با  محیط زیست وجود دارد. برخی 

پذیرش رسمی نقش مؤثر زنان در نگهداری 
استراتژی های  اتخاذ  با  محیط زیست،  از 
و  زن  از  دوس��وی��ه  حمایت  ب��ه  ب��ل��ن��دم��دت، 
در  ب��ه ع��ن��وان م��ث��ال  پ��رداخ��ت��ه ان��د.  طبیعت 
قانون تایلند عنوان زن روستایی، از خانه دار 
ک���رده اس���ت.  ک���ش���اورز ت��غ��ی��ی��ر پ���ی���دا ب���ه زن 
خدمات  از  می توانند  ایشان  بدین وسیله 
ببرند.  ب��ه��ره  ک���ش���اورزی  اع��ت��ب��اری  و  م��ال��ی 
انگیزه های فرهنگی و مشارکت به  آموزش، 
کشور  در  روستایی  زن��ان  ب��رای  بانک  کمک 
ما نیز منجر به مشارکت رسمی تر و جدی تر 
زمین های  بهینه تر  ساماندهی  و  قشر  این 
بایر و دامنه ها در مناطق روستایی خواهد 
تصمیم گیری های  که  است  شایسته  شد. 
سازنده از سوی مرجع قانون گذار با اهتمام 
اجتماعی،  تحقیقات،  و  آم��وزش  گروه های 
ک���ش���اورزی، آب و  اق��ت��ص��ادی، ف��ره��ن��گ��ی، 
و  زن���ان  ک��س��ی��ون ه��ای  ف��را و  طبیعی  منابع 
محیط زیست، سازمان های مردم نهاد، رفاه 
تولید  غذایی،  صنایع  اجتماعی،  تأمین  و 
مدیریت  و  تعاون  اقتصادی،  جهاد  و  ملی 

گردد. شهری و روستایی اتخاذ 
در  محیط زیست  تخریب  اصلی  قربانیان 

درجه اول فقرا و در درجه بعدی زنان
نسبت  م��ردان  اقتصادی  دی��دگ��اه  علی رغم 
را  ه���م���واره آن  زن�����ان  م��ح��ی��ط زی��س��ت،  ب���ه 
خود  اولیه ی  نیازهای  تأمین  برای  منبعی 
آسیا،  در  زن��ان  به عنوان مثال  دانسته اند. 
از ش��اخ��ه ه��ای  ام��ری��ک��ای الت��ی��ن  و  آف��ری��ق��ا 
زمین  از  و  س��وخ��ت  ب���رای  م���رده  و  شکسته 
استفاده  افراد خانواده  تهیه ی غذای  برای 
کردن  می کرده اند و در مقابل مردان از الوار 
درختان زنده برای سوخت و از زمین برای 
برده اند.  بهره  درآم��د  کسب  و  وسیع  کشت 
آل���ودگ���ی ه����وای ش��ه��ری، ت��ج��اوز ب��ه حریم 
فرسایش  آب��ی،  بسترهای  سایر  و  رودخانه 
زباله های  غیرمجاز  و  نامناسب  زمین، دفع 
کشتارگاه ها،  گسترش  صنعتی در طبیعت، 
ب��ی��م��ارس��ت��ان��ی و خ��ان��گ��ی،  ف���اض���الب ه���ای 
کربن، جنگل زدایی،  گازهای دارای ترکیبات 
ک��م غیر  ک���ردن ت��ن��وع زی��س��ت��ی، ت��را م��ح��دود 
محله های  برخی  در  جمعیت  کارشناسی 
بالیای  آل��ودگ��ی،  ک��م  ت��را درنتیجه  و  شهری 
گردباد و جزر و  طبیعی مانند سیل، طوفان، 
مد، از عوامل تخریب اقتصادی و اجتماعی 
اصلی  قربانیان  هستند.  محیط زیستی  و 
تخریب محیط زیست در درجه اول فقرا و در 
درجه بعدی زنان هستند. به همین دلیل 
جهانی  جنبش های  از  بسیاری  ک��ه  اس��ت 
کمربند سبز،  زیست محیطی مانند چیپکو و 

توسط زنان به راه افتاده اند.
بهره کشی مردان قدرت، از طبیعت و زنان 
به  زن��ان  نگرش  به  گ��را  محیط  فمینیست   
محیط اشاره می کند. محدودیت دسترسی 
طبیعی  منابع  تخریب  و  طبیعی  منابع  به 
محیط  فمینیست  جنبش  قلب  به عنوان 
گرا شناخته می شود. بر مبنای این دیدگاه، 
این  طبیعت  و  زن��ان  نزدیک  ارت��ب��اط  دلیل 
که در درازای تاریخ، هر دو موضوع از  است 
شده اند  محسوب  مردان  زیردست  مسائل 
کم توجهی خود  و مردان قدرت، بهره کشی و 
کرده اند. نقش مهم زنان  را بر این دو اعمال 
محیط زیست  نگهداری  و  ب��ه��ره ب��رداری  در 
ضربه  بیشترین  ایشان  که  می شود  باعث 
محیط زیست  ت��خ��ری��ب  ی���ا  ت��غ��ی��ی��رات  از  را 
کنار  تغییرات  ای��ن  با  که  زمانی  تا  بخورند؛ 
بر  نه تنها  محیط زیست  تخریب  بیایند. 
اجتماعی  زندگی  محیط  بر  بلکه  زیست کره 

اثر می گذارد. 
رفاه  اقتصاد،  ارتباط  از  زنان  بیشتر  درک 

اجتماعی و محیط زیست 
سازمان  وقایع  مجله ی  مطالعات  توجه  با 
آفت کش  و  بین سرطان سینه  ملل متحد، 
دارد.  وج����ود  م��ع��ن��ی دار  ارت���ب���اط  ِت  ِد  ِد 
نشان  جهانی  بهداشت  سازمان  مطالعات 
زن��ان��ی  در  سقط جنین  اح��ت��م��ال  م��ی ده��د 
آفت کش ها  و  ب��اغ��ی  س��م��وم  م��ع��رض  در  ک��ه 
هستند، بسیار باالست. این مسائل باعث 
می شود زنان ارتباط اقتصاد، رفاه اجتماعی 
می کنند  درک  بیشتر  را  م��ح��ی��ط زی��س��ت  و 
نامالیمات  ب��ا  اس��ت��رات��ژی ه��ای��ی  ات��خ��اذ  ب��ا  و 
شماری  بیایند.  کنار  اجتماعی  و  طبیعی 
دغدغه  ب��ا  ک��ه  بنیادهایی  و  جنبش ها  از 
شکل گرفته اند  زن��ان  توسط  محیط زیست 

معرفی می شوند.
جنبش چیپکو

به عنوان   ۶091 س��ال  در  هند  زن��ان  جنبش 
اول���ی���ن ج��ن��ب��ش م��ح��ی��ط زی��س��ت��ی در دف���اع 
که  زم��ان��ی  اس���ت.  م��ث��ال زدن��ی  جنگل ها  از 
ب��ن��گ��اه ه��ای چ���وب ب���ری، پ��س از ت��راض��ی با 
دول���ت وق���ت، ب��ا ه��دف ج��ن��گ��ل زدای��ی وارد 
روس��ت��اه��ا ش��دن��د و م���ردان روس��ت��ا ب��ا فریب 
ج از  دری��اف��ت ی��ک ح��ق��وق رؤی��ای��ی ب��ه خ���ار
روستا هدایت شدند. به هرروی زنان حاضر 
ایشان  نشدند.  خ��ود  روس��ت��اه��ای  ت��رک  ب��ه 
گرفتن  آغوش  در  با  نمادین  حرکت  یک  در 
برابر  در  س��دی  به راستی  جنگل،  درخ��ت��ان 
جنگل زدایی در آن سال شدند. با سراسری 
به عنوان  اق��دام، جنبش چیپکو  این  شدن 
گرفت.  گرا شکل  یک جنبش محیط زیست 
به معنی چسبیدن  زبان هندی  چیپکو در 
ب��رای  ب��ا دول��ت  ای��ن جنبش مقابله  اس��ت. 
ب��ن��گ��اه ه��ا، ب��ه طمع سود  ب��ه  ص���دور م��ج��وز 
اقتصادی بود. جنگل زدایی زندگی همه ی 
این  اما  می کرد  تهدید  را  روستاها  کنین  سا
پ��اس��داری  ک��ه از زن��دگ��ی همه  ب��ودن��د  زن���ان 
اقتصاد  ی��ک  "محیط زیست  شعار  ک��ردن��د. 

پایدار است" توسط چیپکو همگانی شد.
کمربند سبز جنبش 

یکی دیگر از جنبش های بزرگ زنان، جنبش 
ک��م��رب��ن��د س��ب��ز اس����ت. دک��ت��ر م��وت��ا ب��رن��ده ی 
که  جایزه ی نوبل، در 7791 این جنبش را 
بین المللی  سازمان  یک  به  تبدیل  کنون  ا
محیط زیست  جهانی  روز  در  اس��ت،  ش��ده 
ک��اش��ت هفت  ب��ن��ا ن��ه��اد. اول��ی��ن م��راس��م ب��ا 
برگزار  کنیا  در  موتا  خانه  حیاط  در  درخ��ت 
درخت  میلیون  سی   ،4102 س��ال  در  ش��د. 
شد.  کاشته  زن���ان  ت��وس��ط  دن��ی��ا  س��راس��ر  در 
کاشتن درخت، دانه های  با  شعار جنبش: 
این  فعالیت های  م��ی ک��اری��م.  امید  و  صلح 
اقلیم،  آب وهوا،  تغییرات  درزمینه  سازمان 
خیریه،  ام��ور  کارآفرینی،  اشتغال،  اقتصاد، 
جنگل داری،  باغداری،  اجتماعی،  مسائل 
ب���الی���ای ط��ب��ی��ع��ی و جنگ  ای�����دز،  ب��ی��م��اری 
است. این جنبش با داشتن استراتژی رفع 
از  زن��ان در دف��اع  ک��ردن  تبعیض و قدرتمند 
محیط زیست، ابزار قدرتمند آموزش را برای 
برگزیده  کشاورزی  بخش  در  کم درآمد  زنان 
هزار  سه   ،4102 س��ال  در  همچنین  اس��ت. 
کرده است. شغل پاره وقت برای زنان ایجاد 

جنبش حفظ محیط زیست آمریکا
نویسنده،  ی��ک  ب��ه ع��ن��وان  ک��ارس��ون،  خانم 
دانشمند و بوم شناس آمریکایی پژوهش ها 
و  دری��ا  اقلیم  درب��اره  گسترده ای  تألیفات  و 
سال  در  وی  اس��ت.  داش��ت��ه  محیط زیست 
اش��اره ک��رده  خاموش  بهار  کتاب  در   ،2۶91

ک��ه م���ردان چ��ه ب��ر س��ر محیط زیست  اس��ت 
مدرن  جنبش  وی  آورده ان����د.  خ��ودش��ان  و 
که منتج به ایجاد  کرد  مردمی را پایه گذاری 
شد.  امریکا  محیط زیست  حفظ  س��ازم��ان 
کرده  دری��اف��ت  زی��ادی  علمی  جوایز  ایشان 
جایزه ی  دری��اف��ت  آن  مهم ترین  ام��ا  اس��ت 
کارتر است. مخاطب  آزادی از رئیس جمهور 
ای���ن ج��ن��ب��ش ش��رک��ت ه��ای س��اخ��ت م���واد 
زمینه ی  از  اس��ت.  آفت کش ها  و  شیمیایی 
ف��ع��ال��ی��ت ه��ای ای���ن ج��ن��ب��ش، خ��دم��ت به 
حفظ  اقلیم شناسی،  و  زمین  پناه جویان، 
و  آن  زی��س��ت درون  و  اق��ی��ان��وس ه��ا  و  آب ه���ا 
در  شیمیایی  م��واد  گسترش  ک��ردن  دنبال 

طبیعت و محیط زندگی است.
بنیاد برنامه های مستقل زیست محیطی

کولوژیست  ا روزنامه نگار،  چرکاسوا،  خانم 
ب���رن���ام���ه ه���ای م��س��ت��ق��ل  ب���ن���ی���اد  و رئ���ی���س 
زی���س���ت م���ح���ی���ط���ی اس��������ت. ای������ن ب��ن��ی��اد 
بین المللی  و  ملی  گسترده ی  فعالیت های 
در ارت��ب��اط ب��ا ه��م��ه ی م��س��ائ��ل م��رب��وط به 
به  چ��رک��اس��و  خ��ان��م  دارد.  م��ح��ی��ط زی��س��ت 
برای  چهارساله  کمپین  پایه گذاری  خاطر 
رودخانه  روی  برق آبی  سد  اح��داث  توقف 
کاتون شهرت دارد. وی در سال 0۶91، یک 
محیط زیست  درزمینه  دانشجویی  جنبش 
ک��ت��اب  ک�����رد. وی ه��م��چ��ن��ی��ن  راه ان���������دازی 
خ درزم���ی���ن���ه م��ح��اف��ظ��ت از  اط���الع���ات س����ر
کرده است. ایشان  را نگارش  محیط زیست 
پایه گذاری  را  کولوژیکی  ا اجتماعی  اتحادیه 
ک��ه ب��زرگ ت��ری��ن س��ازم��ان م��ردم ن��ه��اد در  ک��رد 
تمرکز  آخ��ری��ن  ب��ود.  ش��وری  جماهیر  ات��ح��اد 
حفاظت  بین الملل،  سطح  در  بنیاد  ک��اری 
کودکان در محیط زندگی سالمت  از حقوق 
به  منجر  وی  مطالبات  و  فعالیت ها  است. 
سوخت های  از  همگانی  استفاده  کاهش 
فسیلی و چوب در مصارف خانگی و صنعتی 
و علوفه  کود دامی  از  تهیه ی سوخت  شد. 
خشک به ویژه در مصارف خانگی نتیجه ی 
ای��ش��ان در اواخ���ر س��ده بیستم  ت��الش ه��ای 

است.
کار تفکیک جنسیتی در 

دانش مشترک در سراسر دنیا نشان می دهد 
که پیشرفت فّناوری، مراحل تجاری شدن، 
صنعتی شدن و جهانی شدن، زنان و مردان 
را به ط���ور متفاوت تح���ت تأثیر قرار می دهد. 
کن���ار  ب���ا  راس���تین  پیش���رفت  ب���دون ش���ک 

گذاشتن زنان، بی ریشه خواهد بود.

کاهش بالیای  مدیر اس���تراتژی بین الملل���ی 
س���ازمان ملل متحد می گوید خسارت های 
اقتص���ادی مرب���وط ب���ا بالی���ای طبیعی، طی 
که جان  گذش���ته، ده برابر ش���ده  چهار دهه 
انسان ها را به خطر انداخته است. بسیاری 
کاه���ش  گاه س���ازی و  از سیاس���ت ها ب���رای آ
بالیا باید از دید زنان وضع ش���ود. انارس���ون 
نویس���نده و مربی در ضم���ن صحبت در باره 
زمینه ه���ای زنان���ه در موضوع بالی���ا، بالیای 
که ریش���ه  طبیع���ی فرایندهای اجتماعی اند 
عمیق���ی در نیروه���ای سیاس���ی و اقتصادی 
گریزناپذی���ر محیطی دارند.  کنار عوام���ل  در 
کار، سالمت مادران،  تفکیک جنس���یتی در 
ط���ول عمر زن���ان، س���اختارهای اقتصادی و 
خانوادگی، زنان و دختران را درخطر ویژه ای 
ق���رار می ده���د. ق���وت بخش���یدن ب���ه ت���وان 
کاه���ش و مدیریت خطر،  بالقوه ش���ان برای 
در اولوی���ت دوم یا جدایی نیس���ت. بلکه در 
کش���ورهای ب���ا خطر  درج���ه اول ض���رورت در 

بالیای طبیعی باالتر قرار دارد.

MS، شادیی 
بچووک و 

خەمی گەورە... 
■ ئەمجەد حەیدەری

هێڵ����������ێکی  ▐ژی��ان 
ڕاس��تەوخۆیە؛ م��رۆڤ پێ 
دەنێتە ژیانەوە؛ س��اوایی و 
منداڵ��ی، الوێت��ی و کامڵ 

بوون��ی تەم��ەن و ل��ە ئەنجام��دا دەگات��ە 
خاڵی کۆتایی. هەم��وو مرۆڤێک تا دەگاتە 
دوایین خاڵی کۆتایی ئەم هێڵە، دەبێ بەم 
گوزەرەدا تێپەڕێ؛ بەاڵم زۆر جار تێپەڕبوون 
لەس��ەر ئەم هێڵە وەک کردارێک لە ڕووی 
ئاگاداربوون و وش��یارییەوە نیی��ە؛ بەڵکوو 
دەبێت��ە خ��وو و عادەت. لە ڕاس��تیدا ژیان 
دەگۆڕدرێ��ت بە تیک��رار و دووپات بوونەوە 
و هەر ئەمەش دەبێتە گەورەترین کێش��ە و 

گرفتی ژیان بۆ زۆرێک لە مرۆڤەکان.
ڕۆژان و مان��گ و س��ااڵن تێئەپ��ەڕن ب��ێ 
ئەوەی هیچ جۆرە تەوفیر و جیاوازییەکیان 
لەگەڵ دوێنێ و سبەی )ڕابردوو و داهاتوو(

دا هەبێت. ڕەنگە ه��ەر بەهۆی بێزاربوون 
لەم شێوە تیکرار و دووپات بوونەوەی ژیانە 
بێت کە مرۆڤەکان "بۆنە و مەراسیم" ڕێک 
دەخ��ەن؛ بۆ وێن��ە ڕۆژی ب��اوک و دایک، 
یاخ��ود ڕۆژی عەش��ق و خۆشەویس��تی، 
جێژنی لەدایکبوون و یادی هاوسەرگیری 

و هتد...
مەبەس��ت لە س��ازدانی ئەم ج��ۆرە بۆنە و 
مەراس��یامنە کە بۆ یادکردنەوە لە ش��ادی 
ڕێ��ک  ژی��ان  بچووکەکان��ی  خۆش��ییە  و 
دەخرێ  ئەوەیە کە قەدر و بایەخی شادییە 
بچووکەکانی ژیان بزانین و ڕەنگە جێژنی 
ساڵهاتی لەدایکبوون، بیرمان بخاتەوە کە 
س��اڵێک بەخێرایی چرکەساتێک تێپەڕی 
و بایەخ��ی هەموو چرکەکانی��امن نەزانی 
و هەم��ووی بەفی��ڕۆ چووبێ��ت! ه��ەر ئەم 
ج��ۆرە دیاری کردن��ی ڕۆژ و "بۆنە"گەلە لە 
الپەڕەی ڕۆژمێ��رەکان ڕەنگە بۆ ئەمە بێت 
کە جارێکی دیکە ئاوڕێ��ک لە ڕابردوومان 
بدەین��ەوە و بەخۆدا بێی��ن و هەوڵ بدەین 
چی��دی باش��رت ق��ەدر و بایەخ��ی ژی��ان 
بزانین. بەجۆرێک نەورۆز و نوێ بوونەوەی 
س��اڵەکانیش وەک جێژن��ی لەدایکب��وون 
وای��ە، جێژنی لەدایکبوونی وەرز و س��اڵی 
 ،MS نوێ.)٢٧ی م��ەی( ڕۆژی جیهانیی
یادکردنەوەیەک��ی تایبەتە ل��ە ژمارەیەکی 
زۆر ل��ە نەخۆش��ە درێژخایەن��ەکان کە لە 
بارودۆخێک��ی ناهەم��واری جەس��تەیی و 
دەروونی��دا دەژی��ن و تەنان��ەت زانس��تی 
پزیش��کیی مۆدێ��ڕن و پێش��کەوتووش لە 
ئاستی چارەسەر کردن و بەهانا چوونیانەوە 

بێ وەاڵم ماوەتەوە.
بە گوێرەی لێکۆڵینەوەی پسپۆڕانی شارەزا 
تووش��بووانی Multiple Sclerosis کە بە 
)MS( دەنارسێ��ت، ل��ە تەمەنی ۲۰ بۆ ۴۰ 
س��اڵ و بەڕێژەیەک��ی زۆر خامنانی گەنج 
گی��رۆدەی دەبن و زۆرجار بە نەخۆش��یی 

"ڕوخسارە جوانەکان"  ناودەبرێت.
ئەمجۆرە نەخۆش��ینە دەڕواتە چوارچێوەی 
نەخۆش��ییە درێژخایەن��ەکان و کاریگەری 
دەبێت لەس��ەر مێش��ک و نۆخاع و دەبێتە 
ه��ۆی لەکارکەوتن��ی کۆنرتۆڵ��ی بینین و 
هەستی لەمس بوونی لەش و بێهەستی لە 

دەست و قاچەکاندا.
هەروەها مێش��ک و دەم��ار دەکەوێتە بەر 
تەوژم��ی هێرش��ی سیس��تەمی بەرگریی 

لەش و هەر بەمەش ناوزەد دەکرێت. 
بەتایب��ەت  پێس��ت  س��پی  کەس��انی 
دانیش��تووانی ئەورووپای باش��ور ئەگەری 
زۆرترین ڕێژەی تووش��بوونی نەخۆش��یی 
)MS(یان هەیە و بە پێچەوانەشەوە ڕەگەزە 
دانیش��تووانی  و  ئەفریق��ا  ئاس��یاییەکان، 
خۆماڵیی )بومی(  ئەمریکا لە نێوان دیکەی 
ڕەگەزەکاندا کەمرتین ڕێژەی توشبوون بە 

MSیان تێدایە.
فدراس��یۆنی جیهانیی )MS( ب��ەم بۆنەوە 
ڕادەگەیەنێت کە هەم��وو تاک و گرووپ و 
ڕێکخراوەکان لە هەمب��ەر ئاگادارکردنەوە 
و بەرەنگاربوونەوەی ئەم جۆرە نەخۆش��ینە 
ڕێک دەخ��ا و بەرەیەک��ی یەکگرتوو پێک 
دەهێنێ��ت. ل��ەم ی��اد و ڕۆژە جیهانییەدا 
پێویستە ئاماژە بە ڕێژەی ڕوو لە زیادبوونی 
نەخۆش��یی MS لە ش��اری مەریوان بکەم 
و زەنگی مەترس��ی و بەرەن��گاری لەگەڵ 
ئەم نەخۆش��ییە ب��ۆ هاوواڵتی��ان و الیەنی 
پەیوەندی��دار ل��ێ ب��دەم. وەک ئاگادارین 
بەداخ��ەوە ب��ە هۆکارگەلێک��ی نادی��ار و 
چ��اوەڕوان نەک��راو ژمارەیەک��ی ڕوو ل��ە 
زیادی نەخۆش��یی )MS( ل��ە واڵتی ئێران 
و  پارێ��زگای کوردس��تان  تایب��ەت  ب��ە  و 
ش��اری مەری��وان بوونیان هەی��ە و بەهۆی 
بارودۆخ��ی نائاس��ایی جەس��تەیی و کەم 
داهاتیی بنەماڵەی توشبووان و لەسەرەوە 
بوونی تێچ��ووی دەرمان��ە تایبەتەکان، لە 
حاڵەتێکی نەش��یاو و بارودۆخ��ی ئاڵۆزی 
ڕۆح��ی و دەروونی��دا دەژین. لەڕاس��تیدا 

خس��تنی  پش��تگوێ  و  کەمتەرخەم��ی 
لەالی��ەن   MS نەخۆش��یی  توش��بووانی 
و  تەندروس��تی  وەزارەت��ی  و  دەوڵ��ەت 
بژێ��وی، گەورەترین  ڕێکخ��راوی خ��ۆش 
هۆکارە بۆ گۆشەنشینی و تەریک مانەوەی 
نەخۆشەکان لە کۆمەڵگە و کاریگەری زیاتر 
بۆ خراپ بوونی باری جەستەیی و دەروونیی 
پێویس��تە دەوڵ��ەت وەک  نەخۆش��ەکان. 
گەورەترین و س��ەرەکیرتین خاوەن بودجە 
و دەس��ەاڵتی واڵت، ب��ە هەبوون��ی پالنی 
تۆکم��ە و بەرنامەی تایبەت و کارئاس��انی 
ب��ۆ ڕێکخس��تنی ئەنجومەن��ە خێرخ��واز و 
پەیوەندی��دارەکان بەتایب��ەت ئەنجومەنی 
)MS( لە شارەکان دەرفەتی کار و پیشەی 
گونجاو بۆ توش��بووان و  هاوکاریی مادی و 
مەعنوی بۆ بنەماڵەکانیان پێک بهێنێت و 

لەم ڕێگەوە هەنگاوی جیدی هەڵگرێت.
لێرەدا پێویستە بەکورتی ئاماژە بە هەندێ 
لە ڕێنوێنییە تەندروستییەکان و سەرنجی 

پزیشکانی پسپۆڕی ئەم بوارە بکرێت: 
1 �  پێویستە مانگانە نەخۆشەکان لەکاتی 
دیاریکراودا لەالیەن پزیش��کی پس��پۆڕی 
مێش��ک و دەمار، پش��کنینی تایبەتیان بۆ 
بکرێت و دەرمان و چارەسەریی تایبەتیان 

بۆ دیاری بکرێت.
ه��ۆی  ب��ە  نەخۆش��انە  ج��ۆرە  ئ��ەم   �  ۲
جەس��تەییەوە  و  ماڵ��ی  پاڵەپەس��تۆی 
ڕووبەڕووی تەنگ��ەژە و ئاڵۆزیی دەروونی و 
خەمۆکی و بێئومێد بوون لە ژیان دەبنەوە 
و پێویس��تە مانگان��ە ل��ە الیەن پزیش��کی 

پسپۆڕی دەروونی پشکنینیان بۆ بکرێت.
۳ � کەڵک وەرگرتن لە MRI و تیش��ک لە 
جەس��تە و مێش��ک و جمگەکان و بڕبڕەی 
پشت و گەردن، پێویستییەکی گونجاوە بۆ 
هەڵسەنگاندنی ئاستی ڕێژەی کاریگەریی 

دەرمانەکان.
۴ � خ��ۆراک، واتە بەکارهێنان و خواردنی 
هەڵگ��ری  تایب��ەت،  خواردەمەنی��ی 
ویتامین H � D و B6 بەش��ێکی دیکەیە لە 
چارەس��ەر  و یارمەتیدەرە بۆ بەرەنگاری و 

MS(( ڕوبەڕووبوونەوە لەگەڵ نەخۆشیی
۵ � ئاودەرمانی و سەردانی مەلەوانگەکان، 
بەش��ێکی دیک��ەی جووڵ��ە و ڕاهێنان��ی 
ماسوولکەکانە کە پێویستە هەفتەی ۲ جار 
توش��بووانی MS بەکاری بێنن و لە الیەن 
ڕاهێنەری ش��ارەزاوە مەش��ق و بەرنامەی 
لەبەرچ��او  ب��ۆ  تایبەتی��ان  ئەیرۆبیکی��ی 

بگیرێت.
٦ � بەکارهێن��ان و کەڵ��ک وەرگرت��ن ل��ە 
ئامێر و کەرەسەکانی وەرزشیی تایبەت لە 
فیزیۆتراپی و کاردەرمانی و سەرنج دان بە 
ڕێنوێنییەکانی پزیشکانی پسپۆڕ، بەشێکی 
دیکەی��ە ب��ۆ چارەس��ەر و بەهێ��ز کردن��ی 

جەستە و ماسوولکەکان.
۷ � بەش��داریی چاالکانە لە گەش��توگوزار 
و ڕێکخس��تنی چوونەدەش��تی سیاحەتی 
دەورێک��ی  )MS(ی��ەکان  نەخۆش��ە  ب��ۆ 
سەرەکی و کاریگەری دەبێت بۆ هەست بە 
ئومێدەواری و گەش��بین بوون بە دواڕۆژ و 

بەدی کردنی داهاتوویەکی ڕوون.
٨ � دابینکردن��ی پێداویس��تیی تایبەت لە 
الیەن ڕێکخراوی خۆشبژێوی )بێهزیستی( 
بۆ ئەو نەخۆشانەی لە دۆخێکی ناهەمواری 
جەس��تەییدا بەس��ەر دەبەن وەک ویلچر، 
واکر، عەسا و کەلوپەلی خاوێنکردنەوە، لە 
ڕۆژانەییەکانی  پێداویستییە  سەرەکیرتین 

توشبووانی ئەم جۆرە نەخۆشییەن.
مەش��ق  و  فێ��رکاری  خول��ی  س��ازدانی 
بنەماڵ��ەی  ئەندامان��ی  ڕاهێنان��ی  و 
نەخۆش��ەکان، بۆ جۆری مامەڵ��ە کردن و 
خزمەت بە توش��بووان، بەشێکی دیکە لە 
ئەرک و چاالکیی ڕێکخراوی خۆشبژێویە، 
کە بەداخەوە تا ئێستا لەبەرچاو نەگیراوە.  
دابینکردن��ی دەوا و دەرمان��ی تایب��ەت و 
و  خ��ۆراک  بەڕێوەبەرایەتی��ی  س��ەردانی 
دەرمان و ئەنجومەنی )MS(  لە شاری سنە 
بە مەبەستی داشکانی نرخی دەرمانەکان، 
کێش��ە و گرفت��ی مانگان��ەی بنەماڵ��ەی 
نەخۆش��ەکانە، کە پێویس��تە ل��ەم ڕووەوە 

کارئاسانیان بۆ بکرێت.
ئ��ەم خااڵن��ەی س��ەرەوە و هەوڵ��دان ب��ۆ 
بوار خۆش��کردن بە مەبەس��تی هاتوچۆی 
ش��وێنە  و  ش��ەقام  ل��ە  نەخۆش��ەکان 
گش��تییەکانی ن��او ش��ارەکان و چەندین 
ڕێنوێنیی دیکەی پزیش��کی، بەش��ێکن لە 
توشبووانی  پێویستییەکانی  سەرەکیرتین 
MS،  ک��ە کاریگەری��ی پۆزەتیڤ��ی دەبێت 
لەسەر چارەس��ەریی گونجاو و گەڕانەوەی 
کەش��ێکی ئارام بۆ نەخۆشە توشبووەکانی 

.)MS(
ل��ە کۆتایی��دا پێویس��تە بڵێم نەخۆش��انی 
توش��بووی )MS( وەک هەم��وو تاکێک��ی 
کۆمەڵگە، خ��اوەن ماف و ڕێز و حورمەت و 
کەرامەتن، تکایە هەرگیز بە چاوی بەزەیی 
و ک��ەم ئەندام��ی پەککەوتەوە س��ەیریان 
ل��ە  MS هەرگی��ز  نه که ی��ن. نەخۆش��یی 
ک��ەون و گەردوونێکی دیک��ەوە نەهاتووە، 
ئەگەر ڕۆژێک جەس��تەیەکی الواز و ڕەنگ 
خۆڵەمێشی و ژاکاو لەتەنیشتتان تێپەڕی، 
خ��ۆ دوور مەگ��رن و بێ��زار مەب��ن؛ ئەوانە 
منونەیەک��ن ل��ە خۆڕاگ��ری و کۆڵنەدان، 
ئەوان��ە تابلۆیەک��ن ل��ە جەف��ا و بێبەزەیی 
دەستی ڕۆژگار. ئەوانیش خاوەن هەسن و 
حەزیان لە مێهرەبانی و نەوازشە، ئەوانیش 
دڵی��ان هەیە و خۆزگ��ە و ئاواتەکانیان زۆر 
غەریب و نامۆ نییە. وەک من و تۆ، بگرە لە 

ئێمەش زیاتر!..
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■ابراهیم همت بلند
کارشناس محیط زیست

گ����روس  ▐ ن��اح��ی��ه روی���ش���ی زا
ش�����ام�����ل س���ل���س���ل���ه ج���ب���ال 

گروس، وسیع ترین و اصلی ترین رویشگاه  زا
ب��وده  ای����ران  در  ب��ل��وط  مختلف  گ��ون��ه ه��ای 
اهمیت  از  منطقه  ای��ن  دلیل  همین  ب��ه  و 
جنگل های  است.  برخوردار  ویژه ای  بسیار 
شمال  منتهی الیه  از  گروس  زا منطقه  بلوط 
آغاز  غربی(  آذربایجان  )استان  ای��ران  غربی 
کرمانشاه   غرب  )استان های  غرب  سپس  و 
و ای���الم  و ل��رس��ت��ان( و ج��ن��وب غ��رب ای��ران 
کهگیلویه و بویراحمد و فارس(  )استان های 
جنگل شناسی،  غالب  فرم  می کند.  طی  را 
لت بر  جنگل های شاخه زاد بوده و این دال
تخریب ناشی از حضور طوالنی مدت جوامع 
رش��د  دل��ی��ل  ب��ه  م��ت��أس��ف��ان��ه  ان��س��ان��ی دارد. 
جمعیت در قرن اخیر و نیاز جنگل نشینان 
ب��ه س��وخ��ت، منبع غ��ذای��ی ب���رای دام ه���ا و 
کشاورزی بهره برداری غیراصولی  زمین های 
از این جنگل ها به کلی چهره آن ها را دگرگون 
کرده است و به جز در نقاط معدودی نشانی 

از انبوهی سابق این جنگل ها نیست.
و  بانه  جنگل های  درختان  معروف ترین 

مریوان
ک��وردس��ت��ان   س��ط��ح ج��ن��گ��ل ه��ای اس���ت���ان 
کاشت( 373328 هکتار  )طبیعی و دست 
ج��ن��گ��ل ه��ای  س��ط��ح   %2.۶3 م���ع���ادل  ک���ه 
م��ت��وس��ط س��ران��ه جنگل در  ک��ش��ور ه��س��ت. 
در  و   0.2 م��ع��ادل  ک��ش��ور  در   0.۶5 ج��ه��ان 
هست   0.2۶ ح����دود  ک��وردس��ت��ان  اس��ت��ان 
ک��وردس��ت��ان  ش�����ود. ج��ن��گ��ل ه��ای اس���ت���ان 
که  ک��ش��ورن��د  ج��زئ��ی از ج��ن��گ��ل ه��ای غ���رب 
رده  در  شمال  منطقه  جنگل های  از  بعد 
ق���رار دارن����د و وس��ع��ت آن ه��ا  دوم اه��م��ی��ت 
بخش  اس���ت.  هکتار   320▐000 ح���دود  در 
غربی  نوار  در  کوردستان  جنگل های  اعظم 
امتدادیافته  جنوب  به  شمال  از  و  استان 
برمی گیرد.  در  را  مریوان  و  بانه  شهرهاى  و 
بانه  جنگل های  درخ��ت��ان  معروف ترین  از 
و م��ری��وان م��ی  ت��وان ب��ه ان���واع ب��ل��وط، م��ازو، 
سیب  گردو،  زبان گنجشک،  وحشی،  گالبی 
آلبالوى  زال��زال��ک،  وحشی،    پسته  وحشی، 
کرد. بید وحشی،  جنگلی و بادام تلخ اشاره 
ک��ن��اره ه��اى رودخ��ان��ه ه��ا  گ��ز در  س��پ��ی��دار و 
دی���ده م��ی ش��ون��د. ای��ن ن��ق��اط مناظر زی��ب��ا و 
گ����ذران اوق����ات ف��راغ��ت  دل��پ��ذی��رى را ب���راى 
اهالی و همچنین امکانات بالقوه اى در امر 
کرده اند.  فراهم  استان  جهانگردى  توسعه 
در  م��ری��وان  منطقه  جنگل های  مساحت 

حدود 185/000 هکتار هست.

طغیان آفات
و  غ��ی��رزن��ده  ع��وام��ل  مجموعه  از  ص��رف ن��ظ��ر 
که موجب  دخالت های غیر عالمانه انسان 
می شوند،  گیاهی  پوشش های  به  خسارت 
مهم ترین  از  ح��ش��رات  ب��ه وی��ژه  و  بندپایان 
نامطلوب  ش��رای��ط  در  ک��ه  هستند  عواملی 
و  رطوبتی  تنش های  )به ویژه  کوسیستمی  ا
طغیان های  دچار  آن ها  جمعیت  حرارتی(، 
ط��والن��ی  ن��س��ب��ت��ًا  ی���ا  و  دوره ای  م��وض��ع��ی، 
خسارت  میزان  و  آف��ات  طغیان  می شوند. 
واردش�����ده ت��وس��ط آن ه���ا ب��ا ت��وج��ه ب��ه ن��وع 
که  کشور  کم بر  اقلیم و شرایط اجتماعی حا
بلوط  جنگل های  در  حیات  تجدید  امکان 
از  می کند،  م��ح��دود  بسیار  ی��ا  و  ناممکن  را 

اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.
گونه های آفات درختان بلوط مهمترین 

را موردحمله  بلوط  آفات مختلفی درختان 
کثر مواقع خسارت جدی به  قرار داده و در ا
مهم ترین  خالصه  به طور  می کنند.  وارد  آن 
پروانه  شامل  آن ها  شناخته شده  گونه های 
جوانه خوار بلوط Tortrix viridana، پروانه 
 ،Leucoma Wiltshire برگ خوار سفید بلوط
 Strand(( ب��ل��وط  گ��زن��ده  ب���رگ خ���وار  پ��روان��ه 
م��ی��وه خ��وار  پ��روان��ه   ،Porthesia melania
 )Laspeyresia fagiglandana)Zeller بلوط 
 Marsham بلوط  خ��وار  ب��ذر  خرطومی  سر   ،
ناجور  اب��ری��ش��م ب��اف   Curculio glandium
پ��روان��ه   Linnaeus( lymanteria dispar(
و   Malacosoma nustralia انگشتری  تخم 
گالزای بلوط Cynipidae هستند.  زنبورهای 
به  را  بلوط  گالزای  زنبورهای  آن ک��ه  گفتنی 
گونه های  از  اقتصادی برخی  دلیل اهمیت 
این  درح��ال��ی ک��ه  نمی کنند؛  تلقی  آف��ت  آن 
زیادی  مواقع طغیانی خسارت  در  حشرات 
را به اندام های مختلف درخت )اعم از برگ، 

جوانه و شاتون( وارد می آورند.
پروانه جوانه خوار بلوط، مهم ترین آفات  

گروس جنگل های زا
گونه های  اخیر،  سال های  در  که  آفاتي  از   
جنگل های  در  )ب��ه وی��ژه  را  ب��ل��وط  مختلف 
قرار  موردحمله  کشور(  غرب  شمال  و  غرب 
 Tortrix ب��ل��وط  خ���وار  ج��وان��ه  پ��روان��ه  داده، 
که آفتي بسیار مخرب در  viridana L. هست 
مناطق انتشار این گونه ها است. در مریوان 
از ج��ن��گ��ل ه��ای  ق��س��م��ت ه��ای��ی  آف����ت  ای����ن 
بخش های سر شیو، مرکزی و خاو و میرآباد 
کنون تحت تأثیر قرار داده  را از سال 138۶ تا
زیادي  خسارت های  هرساله،  طغیان  با  و 
وارد  بلوط  درخ��ت��ان  بقاي  و  ش��اداب��ي  به  را 
آفات  مهم ترین  از  یکی  آفت  این  می سازد. 
گ���روس  زا جنگل های  در  ب��ل��وط  ب��رگ خ��وار 
م��ح��س��وب م���ی ش���ود. ب���ا ت��غ��ذی��ه الروه�����ا از 

جوانه ها و برگ های بلوط، هرساله موجب 
ک��ام��ل درخ���ت���ان ب��ل��وط م��ی گ��ردد  ب��ی ب��رگ��ی 
از سال های  حضور این آفت هرسال بیشتر 

قبل هست.
ب��ه درخ��ت��ان جنس بلوط  آف�����ت م��ح��دود 

))Quercus spp. است
الروه��اي سن یك ای�ن آفت در اوای��ل فصل 
بل�وط  ب��ازش��ده  ت��ازه  جوانه هاي  وارد  بهار، 
می کنند  ش����روع  را  خ���ود  ت��غ��ذی��ه  و  ش�����ده 
درحالی که الروهاي سن آخر، تغذیه خود را 
کامل می کنند  با خوردن برگ های بازشده، 
کاماًل  بهار  اواخ���ر  در  درخت�ان  ب��ه ط��وری ک��ه 
میزباني  دام��ن��ه  م��ی ش��ون��د.  ب���رگ  از  ع���اري 
بلوط  به درختان جنس  آف�ت محدود  ای�ن 

))Quercus spp. است.
و  ش��اخ  سطح  از  تارهایی  تشریح  با  الروه��ا 
آوردن  بیرون  با  و  می سازند  آشیانه  برگ ها 
سر از داخل تارها به خوردن برگ ها مشغول 

می شوند
مورفولوژی

 ب��ال��غ: ع��رض پ��روان��ه ب��ا ب��ال ه��ای ب��از ح��دود 
به  جلویی  ب��ال ه��ای  اس���ت.  میلی متر   20
رنگ سبز روشن با سایه مایل به زرد است 

کستری رنگ است وبال های عقبی خا
ت��خ��م: ت��خ��م ه��ا زردرن������گ ب����وده و ع��م��دت��ًا 
به صورت زوج هستند و توسط مواد ترشح و 

فلس پروانه ها محافظت می شوند
بدون  و  سبزرنگ  کامل  الروه��ای  به  الرو:   
دارای  بدن  دارد  طول  میلی متر   18 و  کرک 

نقاط سیاه رنگ و سرسیاه هست.
بیولوژی:

دارای  الرو  اس��ت.  نسلی  ی��ک  حشره  ای��ن   
ب��ه ص��ورت  زم��س��ت��ان  اس���ت.  5 س��ن الروی 
ساله  چندین  شاخه های  سطح  در  تخم 
زیرشاخه های فرعی و در زخم های حاصل 

از افتادن برگ ها هست
در بهار تخم ها تبدیل به الرو شود و تغذیه 
اواسط  در  می شود.  آغاز  جوان  برگ های  از 
کامل می رسند و سپس  بهار الروها به رشد 
اوای���ل فصل  و در  م��ی ش��ود  پ��روان��ه ه��ا ظاهر 
و  ن��م��وده  ت��خ��م گ��ذاری  ب��ه  ش���روع  تابستان 

تخم ها زمستان را سپری می کند.
حشرات ماده پس از جفت گیری تخم خود 
شاخه های  روی  تایی   4 تا   2 ب��ه ص��ورت  را 
ج��دای��ی ق���رار م��ی ده��ن��د. در ب��ه��ار الروه���ای 
تار تنیده و  از برگ های  جوان ضمن تغذیه 
برگ ها را لوله کرده و چندتایی داخل هر لوله 

کامل. و سپس الرو 
که  است  پیچیده  فرآیندي  درخ��ت  روی��ش 
شرایط  فنولوژي،  درخ�ت،  س�ن  ب�ه  وابسته 
رویشگاهي و آفات و خطرات حادث شونده 
برگ های  رفتن  بین  از  در جنگل می باشد. 

تا  م��ی ش��ود  باعث  روی��ش  فصل  در  درخ��ت 
درخت ابزار و وس�یله تولی�د را ازدست داده، 
از  درنتیجه  و  یافته  تقلیل  فتوس�نتز  می�زان 
کاس�ته  آن  ارتف�اعي  و  قط�ري  رویش  میزان 
سال  چند  در  وضعیت  ای��ن  ادام���ه  ش���ود. 
چوب  تولید  ک�اهش  ب�ه  می تواند  متوالي 
ن�ابودي  را به س�مت  منتهي شده و جنگل 

س�وق ده�د.
گرفته  ص���ورت  گ��ردش��ی ه��ای  جنگل  ب��راب��ر 
آف��ت در بخش سر  ای��ن  م��ری��وان  در منطقه 
عیسوله،  زوی�����ران،  م��ن��اط��ق  م��ری��وان  ش��ی��و 
ره  رده  به  و  قامیشله  چناره،  کولیت،  گله، 
باالیی  سطح  و در  ت���وده ای  ب��ه ص��ورت  ش��ه 
را  وی��ول  و  م��ازودار  ب��رودار،  بلوط  توده های 
تحت تأثیر قرار داده و هرساله باعث از بین 
با  که  بلوط می گردد  بهاره  کامل برگ  رفتن 
توجه به طغیان این آفت و تکرار سالیانه آن 
در این مناطق بیم نابودی جنگل های این 

مناطق تحت تأثیر این آفت وجود دارد.
کله  تا  و خیرآباد  بالک  روستاهای  در حوزه 
یونجه به صورت تک یا چند درختی حضور 
عدم  ص��ورت  در  که  می شود  مشاهده  آفت 
کنترل طی سال های آتی به صورت همه گیر 

درخواهد آمد
روستاهای  ح��وزه  میرآباد  و  خ��او  بخش  در 
گل، شرکه،  گا علیا، محمده،  و  سیف سفال 
کیکن،  انجیران، ده ره وه ران، نچی، بیلو، 
به صورت  میرآباد  و  قلقله  و  ساوجی  خ��او، 
کوچک تر  گاها در سطح توده های  موردی 
ح��وزه  جنگل های  در  م��ی گ��ردد.  مشاهده 
مرانه،  سیاناو،  یسه،  وه  همچنین  زری��ب��ار 
نیز  میران  کانی  و  شه  ره  رده  به  سعدآباد، 
گاهًا توده  به صورت تک درخت و موردی و 

ای مشاهده می گردد.
شیو  سر  بخش  از  آف��ت  سرایت  به  توجه  با 
به مناطق غربی تر شهرستان بیم افزایش و 
طغیان این آفت در غرب شهرستان و به تبع 
صورت  در  و  م��ی رود  نیز  شهرستان  کل  آن 
به  را  جبران ناپذیری  لطمات  کنترل  ع��دم 

جنگل های بلوط استان وارد می کند.
مدیریت آفت

مناسبی  و  م��ؤث��ر  راه���ک���ار  ح��اض��ر  ح���ال  در   
وجود  سبز  درختان  روی  آفت  کنترل  برای 
ندارد، استفاده از سموم شیمیایی نیز برای 
عامل  یافتن  نمی گردد.  توصیه  آن  کنترل 
اس��ت��ف��اده  ب��ا  فیزیکی  ح���ذف  و  ب��ی��ول��وژی��ک��ی 
پیشنهاد  و...  فرمونی  ن���وری،  تله های  از 
ان��واع  ای��ن گ��ون��ه  م��ی گ��ردد. دش��م��ن طبیعی 
این  که  هستند  ریسکها  خ  چر و  ها  سسک 
منطقه  جنگل های  در  آنان  حضور  سال ها 

کاهش یافته است. به شدت 

خ ■ سالم اسمايیل سر

▐نخس���تین آذرخ���ش زندگي 
که  کج���ا درخش���ید؟ هن���وز  از 
کانون های حیات  هنوز است 
گ���رم زندگ���ي  در چش���مه های 

رش���ته  زندگ���ي،  می جوش���د، آب جوش���ش 
گوني آب بر روی زمین جاودانه اس���ت،  گونا
توچال ها، دریاها، رودخانه ها، چش���مه ها، 
هم���ه باش���ندگان از آن اس���تفاده می کنن���د. 
نی���روي زندگ���ي زا، پیون���د اس���ت. هیچ چیز 
کار آی���ی ندارد. آب، ه���وا، خاك،  به تنهای���ی 
خورش���ید راز پیدای���ش، زمین ما زم���ان را با 

مقیاس میلیاردها سال می سنجد.
 زندگ���ي رازگون���ه اس���ت جان���وران ب���ه روش 
گ���ون به هم پیوس���ته اند و آمیخته ان���د.  گونا
پاره ای خود را با زیستگاه ها پیوند داده اند، 
ع���ده ای از زیس���تگاه ها خ���ود را ب���ا جانوران 
زمی���ن،  ب���زرگ  درب���ازي  تطبی���ق داده ان���د. 
گروه���ي نق���ش خ���ود را بازی  هرگون���ه و ه���ر 
می کن���د. هیچ چیز به دردنخور نیس���ت و هر 
گروهي نق���ش خود را ب���ازي می کند همه در 

هماهنگی هستند.
 ت���و آری ت���و، انس���ان ب���ه ب���ازي درمی آي���ی 
نی���م میلی���ارد  ک���ه چه���ار و  گنجین���ه ای  و 
ک���رده بهره  س���ال زمی���ن ب���ه تو پیش���کش 
سس���تی هایت  هم���ه  ب���ا  ت���و  می جوي���ی، 
همه چی���ز را به زير می کش���ی. برداش���ت از 
زمی���ن مدت ه���ای مدی���د، تنه���ا به ان���دازه 
نی���از ب���ود. زمان���ي دادگران���ه از زمی���ن بهره 
کش���ت زمین  کوت���اه و  می گرفتی���م زندگ���ي 
ب���ر  گاه���ی  آ ب���ر  آدم���ي  تواناي���ي  مش���کل. 
سیستم هایش فزوني می یابد. نزدیك به 
ده هزار سال اس���ت به نخستین دگرگوني 
کش���اورزي به انباش���ت  دس���ت یافته ايم. 
کش���ت دانه ها  خوراك منجر ش���ده است. 
و هماهنگ���ی آن ها بازندگي، میخ زندگي را 
کوبید. ما همچنین باش���ندگان روي زمین 

گذاشته شد.  هستیم و شهرها بنیاد 
دیواره ها و س���نگ ها، پوس���ته های س���فت 
کربن  ک���ه  ش���ده میلیارده���ا آبزیان هس���تند 
گرفت���ه و بعد از مردن سفت وس���خت  ه���وا را 
گرفت  ش���دند و طبیعت شکل دیگر به خود 
اما انسان  این دادوستد دادگرانه را همیشه 
ادامه نداد. مصرف کنندگان دادگر نشدند و 
براي آسودگي خود همه چیز را به هم زده ایم 
گویا ش���تاب و نیاز به  و همه ج���ا را می کاویم. 

کاري نیس���ت، مگ���ر تخلیه سرچش���مه هاي 
زندگي، هرروز نفتکشهایمان بزرگ و بزرگ تر 

می شود و شهرها بزرگ و بزرگ تر.
کره زمین چهار  که پیدایش  گنجینه ای  ما از 
کرده  کش  ونی���م میلیارد س���ال به ما پی���ش 
است، تنها با دویست هزار سال حیات خود 
ک���ه نزدیك به 081 هزار  کرده ایم  آن را زیرورو 
گاهی  س���ال آن سرگش���تگي بود. انس���ان با آ
کش���اورزی، با انباش���تن خ���وراك،  نوی���ن در 
نخس���تین نگرانی ها را از خود و خانواده اش 
کرد. آدمي با شکیبایي از زمین بهره مند  دور 
گش���ت و نخس���تین ش���هرها را پدی���د آورد و 
کش���اورزی را تح���ول داد. در زمین همه چیز 
که از  به هم وابس���ته اس���ت ب���راي آدم ه���ای 
کشاورزي بازده خوب  گرسنگي رهانیده اند. 
گونه های هماهنگ  داشته اس���ت چنانچه 
گونه ه���ای ناهماهن���گ  ج���اي خ���ود را ب���ه 
گونه های پایدار از بین  داده است و بیش���تر 
کار ه���رروزه  رفته ان���د. پ���رورش ش���تاب زده، 

شده است.
گس���ترده لگدمال شده  در این دش���ت های 
خ ماش���ین ها،  در زير پاي انس���ان ها و چر
ج���اي  ش���ده،  تک پرورش���ی  کش���اورزي 
گوني را گرفته است. به یمن نیروي کار  گونا
ارزان و نفت، تحولي س���ريع و سرطانی در 
صنع���ت روی داده م���ا می دانیم پایان اين 
نفت ارزان نزدیك است ولي نمی خواهیم 
آن را باور کنیم، همه چیز شتاب زده است.

ب���ا پیش���رفت هرچ���ه بیش���تر جه���ان، نی���رو 
کانه���ا همه چی���ز  افزای���ش می یاب���د و از دل 
بیرون می ریزد. درروند 02 س���ال آینده همه 
کانه���ا بی���رون آم���ده از دل زمی���ن، به ان���دازه 
تاریخ بش���ریت اس���ت. در پایان این سده با 
بهره گی���ری از زمین و دارائی آن، چیزي از آن 

باقي نمی ماند.
 ش���مار مردم���ان جهان در این س���ده 2 برابر 
شده است، شمار ماهیگیران 5 برابر. با این 
روش ¾ بخش ه���ای ماهیگی���ري بربادرفته 
است. با ندانس���تن زمان براي تخم گذاری، 
ماهی ه���ای بزرگ از بین می روند. ما رش���ته 
کاري خ���ود از بین می بریم  زم���ان را باندانم 
چنانچه پرندگان دریای���ي براي خوراك باید 
راه درازي را بپیماین���د. با این روش تا 0502 
بیش���تر ماهی های از بی���ن خواهند رفت. ما 
ناقوس ویراني را می ش���نویم ونمي خواهیم 
کنیم. قب���ل از اینکه در هنگامه ها  آن را باور 
گونه ها دست یابیم همه چیز را به نابودي  و 

بکشانیم، سعي کنیم با هوشیاري، تهدیدها 
کنیم. بس���تر آب های  را ب���ه فرصت تبدی���ل 
زیرزمیني می خشکد. دشت قروه و همدان 
ت���ا 51 س���ال قبل عم���ق چاه ه���ا در 01 متري 
ب���ه آب می رس���ید ح���اال در عم���ق 001 متري 
ه���م آب���ي نمانده اس���ت. به بهاي س���نگین 
ک ه���ا  خا بیش���تر  می ش���ود.  اس���تخراج  آب 
ش���ور ش���ده وصف چاه ها هم بالاس���تفاده و 
کي این سراب می تواند  رهاشده است. تابه 
دوام آورد. اغلب رودهایمان دیگر به دریا راه 
پیدا نمی کن���د. رودخانه جغت���و وتتهو دیگر 
س���الیاني است در بیشتر فصل ها به دریاچه 
ارومی���ه وص���ل نمی ش���وند. م���ا هماهنگ���ي 
هس���تي را برای نیازهاي آني برهم می زنیم. 
زندگ���ي پیوند می���ان آب، خورش���ید، زمین 
گسس���تگي یک���ي از آن  ک���ه  و جن���گل اس���ت 
آسیب جدي به زندگي است بیشتر زمین ها 
کویري می گردد و مراتع به بیابان. به همین 
گ���ر پیش رود ت���ا ده س���ال آینده در  من���وال ا
کش���ور م���ا، دریاچ���ه ارومی���ه ب���ه سرنوش���ت 
گرفتار می شود و میلیون ها تن  دریاچه آرال 
نمك به جای مان���ده در قعر دریاچه و معلق 
در فضا. شوخي انسان را ببین، چه تراژدي 

پدیدآورنده است.
کش���ت  ب���رای  را  هس���تي  هماهنگ���ی  م���ا 

غ���الت به هم می زنیم. ب���الي عصر امروز، 
که  کرب���ن زی���ادي اس���ت  آتش س���وزی ها و 
 با از بین رفتن 

ً
کنده می شود. خصوصا پرا

جنگل ه���ا، یک���ي از عالئم ب���زرگ دگرگوني 
ه���وا، همراه ب���ا آن هزاران باش���نده از بین 
م���ی رود، سرچش���مه دگردیس���ي و حیات 
از بی���ن م���ی رود. چ���ه وحش���تناك! حت���ي 
که خطر فروپاش���ي  کش���ورهايي بی ثباتی 

هرلحظه آن ها را تهدید می کند.
کارگاه زن���دگان اس���ت. درعین ح���ال   زمی���ن 
گیت���ي ما را به  نازك و ش���کننده. سرگذش���ت 
فکر وامی دارد درخت ها را بریدند، زخم های 
عمیق شکافته می ش���ود، زمین ها بیاباني و 
زمین ها شس���ته می ش���ود زمین خشك، آب 
ب���اران را نمی مکد. آس���یب این شستش���وها 
وحش���تناك، زخم های عمیق���ي خواهد بود 
که هزاران س���ال حاصل شده  پوس���ته نازکي 
ب���ود نابود می گ���ردد. زمی���ن پای���گاه زندگان 

است آن را دریابیم.
با خش���کي و شکنندگي زمین روبرو شده ایم 
گرداب افزایش  کرد. در  و زمی���ن با آب ها قهر 
گی���ر. بزرگ تری���ن رازي  جمعی���ت و خش���کی 
که انس���ان ها باید بدانند چ���را مردم پیش از 
کنش نش���ان دهند آن هم  آنکه دیر ش���ود وا
به صورت شورش های کور، گرسنگي، جنگ 

و...کوچ.
در 05 س���ال، بی���ش از 002 هزار س���ال حیات 
گذاش���ته ایم. بنگرید 07  ب���ر زمین تأثی���ر ب���د 
تنگدس���ت  و  فقی���ر  نیجری���ه  م���ردم  درص���د 
جه���ان  تنگدس���ت  م���ردم  از  نیم���ي  و 
که داراي  متأسفانه درکش���ورهاي هس���تند 
سرچشمه هاي ثروت هس���تند، بازي روزگار 

را ببین.
کن���ش نش���ان  پی���ش از آنک���ه دی���ر ش���ود وا
دهیم. جدایي میان دارایان و تنگدس���تان 
تم���ام  اس���ت.  نب���وده  ام���روز  ت���ا  هیچ وق���ت 
ثروت ه���ای جه���ان می���ان 2 درص���د م���ردم 
کوچ،  که حاصل این نابرابري  جهان اس���ت 
جنگ و عصیان های ویرانگراست و عاقبت 
گس���ترش وس���یع وبي قواره شهرنشیني. هر 
هفته یک میلیون جمعیت به شهرها اضافه 
می گ���ردد. آی���ا این نابراب���ري می توان���د دوام 

آورد؟
را  آش���غال ها  زندگ���ي  پ���ی  در  بیچ���ارگان 
بهت���ر  زندگ���ي  پ���ی  در  ماه���م  می کاون���د، 
همه چیز را می کاويم. پنداري، نیازهایمان 
پایان���ی ندارد. ما هی���چ دگرگوني در زندگی 
خود پدی���د نمی آوريم. پنداري، ش���تاب و 
کاري نیس���ت، ما بر پیمان هایمان  نیاز به 
کاش���ته های خود را  وف���ادار نماندي���م، ما 
کاري خود همه چیز  می درويم. ما باندانم 

را به نابودي می کشانیم.
کي این س���راب می تواند پای���دار بماند  تاب���ه 
زمی���ن تاب ای���ن افسارگس���یختگي را ندارد. 
ما به ریش���ه مشکالت آن نمی اندیشیم و در 
پی چاره جوئی نیس���تیم. هم���ه نگاهایمان 
به سوی قطب شمال چرخیده است. او هم 
با ش���تاب پیش م���ی رود. یخ های آن راحت 
گذش���ته  آب می ش���وند. قطب در 04 س���ال 
04 درص���د یخ خود را ازدس���ت داده اس���ت. 
ب���ا همین منوال ت���ا 0302 یخ ه���ای قطب از 
گرم���اي بیش ازحد  بی���ن می روند. ام���روز در 
کرده اند  51 س���ال اخیر چنان عقب نش���ینی 
به غی���راز  اس���ت  باقی مان���ده  ه���م  آنچ���ه  و 
توده ه���ای متخلخل برف، چی���زي به جای 
که در آینده نزدیك نمی توان  نمانده اس���ت. 
گفت و همچنین  ب���ه آن برف های جاویدان 
یخچ���ال »س���رچال« در علم ک���وه مازن���دران 

دومین قله ایران.
زنگ هشدار آب وهوای جهان در سیبري 
همیش���ه  ک���ه  س���رزمیني  اس���ت.  نهفت���ه 
يخ بس���ته اس���ت. در زي���ر بس���ترش بمب 

گاز  »حباب ه���ای  اس���ت  نهفت���ه  هواي���ی 
گ���ر ب���اال آی���د 02  ک���ه ا مت���ان«. پدی���ده ای 
گرماي زمی���ن خواهد  کربن موج���ب  براب���ر 
که ما را به س���وی س���رزمین  بود. پدیده ای 

ناشناخته و ويران خواهد راند.
پیش از 0502 میالدي دست کم 002 میلیون 
داش���ت  خواهی���م  آب وه���وای  پناه جوی���ی 
و ت���ا همی���ن زم���ان س���ال 0502 ماهیگی���ري 
پهناب ه���ا از بی���ن خواه���د رف���ت. هرس���ال 
نگران کنن���ده  دانش���مندان  هش���دارهاي 
کنار دریا و  اس���ت. از هر 51 ش���هر 11 ش���هر در 
گردیده اس���ت. با ش���ور  رودخانه ه���ا ایج���اد 
ش���دن آب چاه ه���ا و ب���اال رفت���ن آب دری���ا، 
م���ردم چگونه به آب نوش���یدني دسترس���ي 
گس���ترده و  کنن���د. پدی���ده جابجایي،  پی���دا 
حتمی اس���ت، اما نمی ت���وان چگونگي آن را 

کرد. پیش بینی 
من می دانم آدمي می تواند به تنهایي تمام 
دیواره���ا را بش���کند، چون ک���ه همبس���تگي 
و پیون���د انس���ان ها و طبیع���ت بهت���ر و برتر از 
هرج���اي دیگ���ر اس���ت. ج���ادوي زندگ���ي در 
برابر چش���مانمان می گذرد بای���د امیدوارانه 
ب���دان بنگریم و در تالش براي حیات دوباره 

زیربناهاي زندگي و پرهام.
روش���نایی  و  می تاب���د  هن���وز  امی���د  ن���ور   
کنار رنج و بدبختي انسان ها،  می بخشد. در 
که ب���ه دوراز  میلیون ه���ا OGN را می بینی���م 
ه���ر تعصب���ي، ب���راي خوش���بختي انس���ان ها 
در  زندگ���ي  سرچش���مه هاي  ک���ردن  وزن���ده 
تالش و برایشان همبستگي میان انسان ها 

نیرومندتر از هر خودخواهی.
 هن���وز قطب جنوب داراي سرچش���مه هاي 
اس���ت متعلق به تمام جهان،02 درصد آب 
موردنیاز جهان را در خود نگه داش���ته است 
کش���ور  که دارایي پیماني جهاني اس���ت،94 
هم صدا ب���راي حف���ظ این می���راث جهاني، 
که سرچش���مه  کرده اند  اولین پیمان را ثبت 

پیوند آرامش و آسایش همه خواهد بود.
گذش���ته ها  دیگ���ر جایی ب���راي اندیش���یدن 
در  باقی مان���ده،  برایم���ان  آنچ���ه  نیس���ت. 
کره  پیوس���تگي و همبستگی بیش���تر در این 
کلیدي  کي بر س���رراهی هس���تیم. هریك  خا
گش���ایش مش���کالت داری���م. زمان آن  ب���راي 
فرارس���یده به یاري هم بش���تابیم. زمان آن 
فرارس���یده اس���ت، دنبال���ه داس���تان را باهم 
بنویس���یم. ما ادامه تاریخ را خواهیم نوشت 

همه باهم.

بە كجا چنين شتابان

ناوی ئاژەاڵن لە پەندی پێشینییانبحران آفت جوانەخوار بلوط )هاڕیە(
 و کولتووری کوردەواریدا

)بەشی چوارەم(

■ ئەحمەد موسەنەفی
پیتی ))ش((

شوان تا دانیشێ ڕانی دوور ئەکەوێتەوە
شوانی دز لە گورگ خراپترە

کییە شەمشەمەکوێرە، دوژمنی ڕوونا
شەڕ هی سەگە، نەک هی پیاو

گرێ شێر برسیی نەبێ، نێچیر نا
شێر بمخوات و ڕێوی نەمبەزێنێ

کە شێر بە تۆپیویش سامنا
شێر پشتیوانی ڕێوی بێ، پڵنگ بە هیچ نازانێ

شێر پەنای هانی ڕاوی مەکە
شێر دیلە و ڕێوی ئازادە

شێر ئەچێتەوە بێشەی خۆی
شێر لێکەوت، ڕێوی چاوی دەردێنێ

شێر مردنی باشە، هەتا ڕێوی فەرمانی پیادا 
بدات

شێر و ڕێوی زۆری بۆ هێنایەوە
شێر پاشخوانی ڕێوی ناخوات

کە شێر تا
گوێ بە قەڵەوی و لەڕی نادات شێر 

شێر لە دەنگی شێر ئەترسێ
کرد، زنجیری ئەوێ شێرت ئەسیر 

کترە گۆج، لە ڕێويی ساق چا شێری 
شێری لە قوڕا بەگیر هێناوە
شێری ماڵ و ڕێويی دەرۆ

شێری ناو قەفەس، ڕێوی پێستی ئەکەنێ
شێری یا ڕێوی؟

شێر لە تەغارێ ئاسک ناترسێ
شێری ڕۆژی تەنگانەیە

پیتەکانی ))ع(( و ))غ(( و ))ف((
عومرێکە شوانە گورگ ناناسێ

عەرزەکەی ڕەقە خەتای گا ئەگرن
عەیبی بزن دایمە دیارە

فێڵوتەڵەکە وا لە ژێرسەر گای پیرا
کون کردە  فێڵی پیرەژن، ڕێوی 

گۆشتم  فیسقە وتی بازێکم برد، سێ مەن و نیو 
کرد کەم 

کەوتووەتە ژێر بار، وشتر چووەتە سەر  فیسقە 
چنار

فیل نەبوایە، گامێش بۆ زلی خەاڵت ئەکرا
فیل و مشک بەپێی قەوارەیان بەچکەیان 

ئەبێ
فیلی مل قەوی، ئاوەزی نەوی

پیتی))ق((
قاز تا قەڵەو بێ، قنگی بچووکە

قااڵو بەخۆڕایی پشتی گامێش نادۆزێ
کرد تا قشقەڕە بیکات قااڵو چی 

کاتەوە قرپۆک لە ئاوا دەم نا
قرپۆک بە قڕە زل نابێت

قرپۆکمان لێ بووە بە بولبول
قرژانگ بە دوو سەر لە ڕێ ئەڕوات

قشقەڕە و قااڵو میوانی گورگن
قومێ ئاو بۆ مێروولە، تۆفانە

قڕەی قەل بۆ هەنجیرە

ک بوون تێکەڵ قۆالنچە و پشقەڵ چا
قۆڕەی هیچ نایە لە ماڵی، قۆڕەی سەگ نەبێ

قەل باش بوایە مردارۆبووی نەئەخوارد
قەل بە قەل ئەڵێ ڕووت ڕەش

قەل بەخێو کەی، قڕە قڕ بەشتە
قەل فڕی، قشقەڕە لە جێی نیشت

قەل و داڵ دەسەنەخۆری گورگن
قەلی لەدەس چوو، قازیشیان پێ نەدا

قشقەڕە السایی کەوی کردەوە، ڕۆشتنەکەی 
خۆی لە بیر چووەوە

پیتی ))ک((
گەڕ، گورگ هەر گورگە و مەڕ  کەوتە  کاتێ دنیا 

هەر مەڕ
کاروان بە وەڕینی سەگ، ناوەستێ

کاروان چووە، سەگ خەوتووە
کاژەلە و بەرخ، ئەچنەوە سەر دایکیان

کاڵەک شیرین بێ، چەقەڵ ئەیخوا
کرد، دەرخۆنەی البرد کەتنی  کتک 

کتک و مشک، بوون بە دەستەخوشک
کتک، ختووکەی شێر ئەدات

کوڵکی، خوا ئەمێنێ و موڵکی کتکەبۆر بڕوا و 
کەوێ کتکەبۆرە بسرەوێ، ئێمەیش پەکمان نا

کلکی سەگ، بە زۆر ڕاست نابێتەوە
کلکی کەڵەشێر وابەدەرۆ

کلکی لە سەگ کەمترە
کلکی وشتر، هەر ئەگاتە عەرز

کوتەک فیل ڕام ئەکا
گیا ئەخوا، عایلەمەن کولە کولە 

کوندەبوو، باش بوایە ڕاویان ئەکرد
کوڕت ئەمرێ، مەڕت بێ مەڕت  کوڕت بێ 

ئەمرێ
کا کوڕی سەگێکە، گورگ چاری نا

کاتە ملی شێر گەرەکە ئەم زەنگە  کوڕی 
کەروێشک جۆرێ لە خوا ئەپاڕێتەوە، تانجی 

جۆرێکی تر
کەروێشک لە سەحرا، ماسی لە بەحرا 

نافرۆشیە
کەروێشک چەنێ ئەخەوێ، ئەونەیش ڕائەکا

کەم بژی، کەڵ بژی
کەباب، سوێسکە بۆ سەدەقەی باب کەو بکە بە 

کەو بەرانبەر کەو ئەخوێنێ
کەڵەشێر برسی و خەرمان ئاوبردوو

کەڵەشێر بە شەوا ئەبێتە تاووس
کەڵەشێر هەر لە سەر بارە

کەڵەشێر لە وەختی خۆیا دێتە دەرەوە
کەڵەشێریش نەبێ، خوا هەر ڕۆژ ئەکاتەوە
کەڵەشێر ناوەخت بخوێنێ، سەری ئەبڕن

کیسەڵ بگریتە باوەش، ئاخری گمیزت پیا ئەکا
کیسەڵ بە جامۆڵەی کەروێشک ئاو ناخواتەوە

گازی ببێ کوا؟ تا  کیسەڵ بازی 
کیسەڵ بی برای بچووک نەبی

کێچ ئەتانگەزێ، ئەسپێ ئەکوژن
کێچ کراوەتە کەوڵی
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    هەر دڕوو دەڕوێ

    خێڵی گوڵ کەوتوونەتە بەر شەالخی باهۆز و

    هەرچی شیناوەردە ژاکاوە

    خاک النەی مار و دووپشکە

    ئاسامنیش قورخی داڵە.               »جەالل مەلەکشا«

کجای دنیا زندگی می کنید؛ اما من  ▐نمی دونم ش���ما 
در دی���اری به س���ر می ب���رم بنام فیش لن���د، علت اصلی 
ک���ه حافظه م���ردم این دیار  ای���ن نام گذاری این اس���ت 
ناش���ناخته، مرم���وز و غیرقابل پیش بین���ی، ب���ا حافظه 
کوتاه ترین زم���ان ممکن،  ماه���ی براب���ری می کن���د و در 
گذش���ته خود را فراموش می کنند. مردمان فیش لند از 
گزیده می ش���وند و چندین بار  یک س���وراخ چندین بار 
آزم���وده را می آزمایند البته ش���اید خصوصیات رفتاری 
ای���ن م���ردم ب���ه خاط���ر دل ب���زرگ آن ها باش���د و ش���اید 
که وعده های عملی  دریادلی مردم باعث ش���ده اس���ت 
نش���ده مس���ئولین ح���اال سال هاس���ت روی دیوارهای 
کشور باقی مانده اند. سال ها  این ش���هر و آن شهر و این 
گذش���ت اما هن���وز هم م���ردان بیکارند، زن���ان بیمارند، 
دکت���ر نداری���م، از جان بیزاری���م، جاده خرابه، ماش���ین 
گواه این  گ���رد، زیاده ولگ���رد، دیوارها  اراب���ه، فراوان ریز 
که وعده ها درگذر زمان رنگ باختند و  واقعیت هستند 
باعث باخت مردم و برد مس���ئولین شدند.  مسئولینی 
ک���ه قبل از نشس���تن بر مس���ند ق���درت، خود را دلس���وز 
ک و حامی م���ردم معرفی می کنن���د اما بعد از  س���ینه چا

دستیابی به صندلی و برای حفظ آن، سینه مردم را 

ک می کنند و جانی مردم می ش���وند چون می دانند  چا
اینجا فیش لند است. تا درودی دیگر، دوصد بدرود

سەراوقامیش،
گوندی هەرەوەز و کارێزە

▐بدون ش���ک توس���عه فکری و فرهنگی 
بایس���تی وجود داش���ته باش���د تا بتوان با 
تکیه بر آن و اس���تفاده از سخت افزارهایی 
توس���عه   ... و  زمی���ن  و  ج���اده  مانن���د 
همه جانبه در ی���ک جامعه را بنا نهاد. در 
س���راوقامیش از قدیم االیام و به واس���طه 
آش���نایی مردمان���ش با فرهن���گ تصوف و 
تأثیرگذاری عمیق آن بر روی آداب و رفتار 
مردم همیش���ه ح���س و حال هم���کاری و 
تعاون در میان مردمانش بوده و هس���ت 
گش���ته  و سرچش���مه ی بس���یاری نیکی ها 
کمک به  اس���ت. همین حس همکاری و 
کید  که پیش���ینیان بسیار بر آن تأ همنوع 
کرد ریشه ای بس  کرده اند و در میان ملت 
کهن دارد )هەرەوەز( امروزه در این روستا 
در قال���ب منس���جم تر و منظم ت���ر تبیی���ن 
که سراوقامیش  یافته و باعث شده است 
کن���ون ب���ه ن���ام دهک���ده تعاونی ه���ا در  را ا

کشور بشناسند. استان و چه بسا در 
تعاونی  شکل گیری  از  روند  این  شروع 
که خدمات عمومی  کوساالن بوده است 
اطراف  روستاهای  و  روستا  مردم  به  را 

تأمین  ارائه می دهد. )خدماتی همچون 
مایحتاج زندگی تا سوخت خانوارها و ...(

در  دیگری  تعاونی  هفتاد  دهه ی  در 
با  را  مردم  که  گرفت  شکل  سراوقامیش 
کم کم آشنا  کارکرد اساسی و اصلی تعاونی 
شروع  روستا  این  در  را  راهی  و  ساخت 
می بینیم.  را  آن  ثمره ی  کنون  ا که  کرد 
تعاونی مرتع داران روستای سراوقامیش 
و  بوده  تعاونی  کلمه  واقعی  معنی  به 
تبلور  مردم  همفکری  و  همکاری  آن  در 
که چندین بار عنوان  یافت. این تعاونی 
کرده  کسب  کشور را  تعاونی برتر استان و 
مهمی  و  مؤثر  ح های  طر توانست  است 
از  را  خود  سهامداران  و  گذارد  اجرا  به  را 
آن ها منتفع سازد از قرق مراتع در همان 
گرفته  گیریش  شکل  ابتدائی  سال های 
 200 مساحتی  در  باغات  توسعه  ح  طر تا 
روستا  موفق  تعاونی  دیگر  هکتاری. 
روستاست  وحدت  سد  صیادان  تعاونی 
صید  کار  به  انسجام بخشی  برای  که 
ماهی در سد قشالق و نیز مدیریت بهتر 
سال های  در  خدادادی  نعمت  این 
تعاونی  این  یافت.  شکل  هفتاد  دهه 
و  است  فعال  و  پویا  بسیار  نیز  کنون  هم ا
پوشش  تحت  را  روستا  خانوار   40 حدود 
ارتزاق  محل  این  از  و  داده  قرار  خود 
می نمایند و نیز بخشی بزرگ از بازار ماهی 
تأمین  را  اطراف  شهرهای  و  سنندج 

می نماید. دیگر تعاونی پویا و مؤثر روستا 
کلیه امور  که  تعاونی آب بران روستاست 
مربوط به مدیریت آب پمپاژ شده از سد 
کشاورزان  زمین های  روی  بر  را  وحدت 
یکی  و  می نماید  مدیریت  سراوقامیش 
زندگی  روی  بر  تعاونی ها  تأثیرگذارترین  از 

اهالی روستاست.
خاص  بسیار  پتانسیل  از  استفاده  جهت 
گردشگری،  زمینه  در  سراوقامیش 
اخیر  نیز در سال های  گردشگری  تعاونی 
یافته است  )حدود ۶ سال پیش( شکل 
ح های  و توانسته است در این زمینه طر
بسیار خوبی را پیگیری نماید. همچنین 
سوی  از  کشت  الگوی  تغییر  به  توجه  با 
محصول  کنون  هم ا که  روستا  کشاورزان 
البته  )که  است  توت فرنگی  غالبشان 
یکی از بهترین توت فرنگی های استان را 
اخیر  سال های  در  می نمایند(  تولید  نیز 
سراوقامیش  کاران  توت فرنگی  تعاونی 
کارهای  که  است  تشکیل شده  نیز 
کود دهی،  همچون برنامه غذائی، برنامه 
کشاورزان  برای  را   ... و  محصول  خرید 

پشتیبانی می کند.
وجود فرهنگ بسیار عالی و دید متفاوت 
بسیاری  به  نسبت  روستا  این  اهالی 
سبب  محیط زیست  من جمله  مسائل 
که در سال 82 تشکل محیط زیستی  شد 
کنون  گیرد و تا کاريزه در این روستا شکل 

انجمن  تنها  و  اولین  از  یکی  به عنوان  نیز 
فعالیت  روستاها  در  صرفًا  که  کشور 
می دهد.  ادامه  خود  کار  به  می نمایند 
گستر  نیک  خیریه  صندوق  تشکیل 
اقدامات  از  دیگر  یکی  نیز  سراوقامیش 
روستاست.  این  جوانان  خوب  بسیار 
کتابخانه،  وجود  این ها  تمامی  کنار  در 
روستا،  ورزشکاران  از  حمایت  صندوق 
و  روستا  در  مختلف  نشریه های  وجود 
گشتە  سبب  دیگر  اقدامات  بسیاری 
که سراوقامیش به عنوان روستایی  است 
معرفی  کشور  حتی  و  استان  در  نمونه 

گردد.

گرامیداشت روز جهانی پرندگان مهاجر در شهرستان مریوان  ▐  ▐  

کردنی شار لە الیەن بەربژێرەکانی شۆرای شاره وه ▐   ▐ناشیرین 
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کودهای خانگی برای 
تغذیە گیاهان

کربن حاصل از  کس���ید  گازهای زیان آور دی ا  ▐
اجاق گاز و بخار چس���ب و رنگ و مواد ش���وینده 
داخ���ل من���زل موجب آلودگ���ی ه���وای خانه ما 
که زمان  کودکان و مادرانشان  می گردد و بیشتر 
بیش���تری را در خانه سپری می کنند در معرض 

خطر تنفس این آالینده ها قرار می گیرند.
گل های آپارتمانی با  طبق تحقیقات نگهداری 
کاهش  ج���ذب این آالینده ها نق���ش مؤثری در 
که با چند راهکار مناسب برای  آلودگی ها دارند 
گل های می توان هوای س���الم تری  نگهداری از 

کرد: را تنفس 
غ  ١- استفاده از آب باقیمانده از پختن تخم مر
کلس���یم و فس���فر و مواد  ب���رای آبی���اری )حاوی 

معدنی(
٢- آب باقیمانده از پختن سبزیجات

گلدان کردن پوست موز در پای  ٣- خورد 
٤- شیر رقیق شده

کواریوم در هنگام تعویض کهنه آ ٥- آب 
٦- پسمانده چای و قهوه

گلدان  کردن چند حبه س���یر در پای  ٧- دف���ن 
و  آف���ات  براب���ر  در  بیش���تر  مقاوم���ت  موج���ب 

بیماری ها خواهد شد.
......................................

فرازی از

اعالمیە جهانی تنوع زیستی  

سال تصویب: 1371 ه. ش برابر با  
1992 م، در شهر ریودوژانیرو

 ▐ کشورهای عضو؛
و  زیستی  تنوع  ذات��ی  ارزش  از  گ��اه��ی  آ ب��ا   -
اجتماعی،  ژنتیکی،  کولوژیکی،  ا ارزش های 
فرهنگی،  آم���وزش���ی،  ع��ل��م��ی،  اق��ت��ص��ادی، 
بازآفرینی و زیبایی شناسانه  تنوع زیستی و 

اجزای آن،
 - با تأیید اینکه حفظ تنوع زیستی مسئله 

تمامی بشریت است،
اینکه دولت ها مسئول حفظ  بر  کید  تأ با   -
استفاده  و  خ��ود  ک��ش��وره��ای  زیستی  تنوع 

پایدار از منابع زیستی شان می باشند،
از  ب���رخ���ی  ای���ن ک���ه  از  ن���گ���ران���ی  اب������راز  ب���ا   -
ف��راوان  کاهش  باعث  انسان  فعالیت های 

تنوع زیستی شده است،
کلی اطالعات و دانش  گاهی از فقدان  - با آ

مربوط به تنوع زیستی
جلوگیری  پیش بینی،  اینکه  به  توجه  با   -
اساسی  نابودی  یا  کاهش  علل  با  مقابله  و 
حیاتی  ام��ری  آن ه��ا  منشأ  در  زیستی  تنوع 

است
از  بسیاری  که  واقعیت  ای��ن  شناخت  با   -
که تجسم نوع زندگی  جوامع بومی و محلی 
سنت می باشند، وابستگی نزدیک و سنتی 

به منابع زیستی دارند
- نیز با شناخت نقش حیاتی زنان در حفظ 

کاربرد صحیح تنوع زیستی و 
ح زي����ر ت���واف���ق ن��م��ودن��د در اي��ن  ب���ه ش����ر

کنوانسیون:
تمایز  قابلیت  معنای  به  زیستی"  "تنوع   -

بین ارگانیسم های زنده از هر منبع.
منابع  بر  اس��ت  مشتمل  زیستی"  "منابع   =
ژنتیکی، ارگانیسم ها یا بخش هایی از آن که 
بالقوه  یا  بالفعل  ارزش  یا   استفاده  دارای 

برای نوع بشر باشد.
ک��ارب��رد  = "ب��ی��وت��ک��ن��ول��وژی" ب���ه م��ع��ن��ی ه���ر 
سیستم های  از  ک���ه  اس���ت  ت��ک��ن��ول��وژی��ک��ی 

مشتقات  ی��ا  زن��ده  ارگانیسم های  زیستی، 
آن ه���ا اس��ت��ف��اده م��ی ک��ن��د ت��ا م��ح��ص��والت یا 
به  ویژه  استفاده های  برای  را  فرآیندهایی 

کند.  وجود بیاورد یا اصالح 
- "گ��ون��ه اه��ل��ی ی��ا اص���الح ش���ده" ب��ه معنی 
که روند تکاملی آن تحت تأثیر  گونه ای است 
نیازهایشان  رف��ع  ب��رای  انسان ها  اق��دام��ات 

کرده است. تغییر 
کوسیستم" به معنی مجموعه پویایی از  - "ا
گیاه، حیوان و موجودات ذره بینی و محیط 
که به عنوان یک واحد  پیرامون آن ها است 

کارکردی بر یکدیگر اثر  می گذارند.
= "مواد ژنتیکی" به معنی هر ماده ای است 
گیاهی، حیوانی، میکربی یا  که دارای منشأ 
کارکرد  با  واحدهایی  دارای  و  ب��وده  آن  غیر 

توارثی باشد. 
ژنتیکی  م��واد  معنی  به  ژنتیکی"  "منابع   =
برخوردار  بالقوه  یا  واقعی  ارزش  از  که  است 

باشد.
یا نوعی محل  = "زیستگاه" به معنی مکان 
به طور  جمعیت  یا  ارگانیسم  یک  که  است 

طبیعی در آن پدید می آید.
یک  معنی  ب��ه  ح��ف��اظ��ت ش��ده"  "منطقه   =
که  اس��ت  جغرافیایی  تعریف شده  منطقه 
برای حصول اهداف خاص حفاظت گونه ها 

تعیین، سازمان دهی و اداره  می شود.
پ��ای��دار" ب��ه معنی اس��ت��ف��اده از  = "اس��ت��ف��اده 
و  ب��ه ان��دازه  زیستی  تشکیل دهنده  اج��زای 
ک��ه در درازم�����دت باعث  ب��ه گ��ون��ه ای اس��ت 
کاهش تنوع زیستی نشده و لذا  توانایی آن 
کنونی و  را برای رفع نیازها و آمال نسل های 

آینده حفظ نماید.
کشورهای عضو تا حد امکان و  هر یک از 

به گونه ای مناسب، باید:
حفاظت شده،  مناطق  از  نظامی   - ال��ف 
ب��رای  وی���ژه ای  اق��دام��ات  ک��ه  را  ی��ا مناطقی 
حفاظت از تنوع زیستی باید در آن ها انجام 

شود، ایجاد نماید،
ک��وس��ی��س��ت��م ه��ا،  ا از  ح���م���ای���ت  ب����ا   - ب 
زیستگاه های طبیعی و حفظ جمعیت های 
مانای گونه ها را در محیط های طبیعی شان 

توسعه بخشند،
پ - توسعه پایدار و سازگار با محیط زیست 
حفاظت شده  مناطق  ب��ه  ن��زدی��ک  مناطق 

مناطق،  این  از  بیشتر  حفاظت  هدف  با  را 
ارتقاء بخشند،

و  آس���ی���ب دی���ده  ک��وس��ی��س��ت��م ه��ای  ا  - ت 
و  کنند  ب���ازس���ازی  و  اح��ی��ا  را  ت��خ��ری��ب ش��ده 
تهدید و خطر  گونه های در معرض  احیای 
را از راه های مختلف مانند تنظیم و  اجرای 
مدیریتی  دیگر  استراتژی های  با  یا  ح ها  طر

کند. تشویق 
کنترل  ث - ابزار الزم را برای تنظیم، اداره یا 

خطرهای نهفته در استفاده از
ارگانیسم های زنده تغیر شکل یافته ناشی از 

بیوتکنولوژی و رها نمودن آن ها
ک���رده ی��ا ب��ه اس��ت��ف��اده از آن ت���داوم  ای��ج��اد 

بخشد.
که  ب��ی��گ��ان��ه ای  گ���ون���ه ه���ای  ورود  از   - ج 
گونه های  زیستگاه های  کوسیستم ها،  ا
کند و  دیگر را به خطر می اندازند، جلوگیری 

کنترل درآورده یا نابود  سازد. آن ها را تحت 
به  خ��ود،  داخلی  قوانین  به  عنایت  با   - چ 
ابتکار و آداب ورس��وم جوامع بومی  دان��ش، 
زندگی  شیوه های  دربرگیرنده  که  محلی  و 
استفاده  و  حفاظت   ب��رای  مناسب  سنتی 
احترام  می باشد،  زیستی  تنوع  از  صحیح 
ت��أی��ی��د و  ب��ا  ک��ن��د و  را ح��ف��ظ  گ��ذاش��ت��ه و آن 
ابتکار  دان��ش،  این  دارندگان  دادن  شرکت 
کاربرد  وسیع تر آن را توسعه  و آداب ورسوم، 
مزایای  در  عادالنه  شدن  سهیم  و  بخشند 
و  ابتکار  دان��ش،  این  از  بهره وری  از  حاصل 

آداب ورسوم را تشویق نمایند،
ح - قوانین و یا مقررات الزم برای حفاظت 
خطر  معرض  در  جمعیت های  و  گونه ها  از 

نابودی را تنظیم یا حفظ نماید.
خ - استفاده مرسوم از منابع زیستی موافق 
که با شرایط  آداب ورسوم فرهنگی سنتی را 
سازگار  آن ه��ا  از  پایدار  استفاده  یا  حفاظت 

کند، باشند، حمایت و تشویق 
و  توسعه  ب��رای  محلی  جمعیت های  از   - د 

انجام اقدامات بهینه سازی در مناطق
ک���ه ت���ن���وع زی��س��ت��ی ش��ان  آس���ی���ب دی���ده ای 

کند. کاهش یافته، حمایت 
ذ - ه��م��ک��اری ب��ی��ن م��ق��ام ه��ای دول��ت��ی و 
توسعه  به منظور  را  خ��ود  خصوصی  بخش 
منابع  از  پایدار  استفاده  ب��رای  شیوه هایی 

کنند. زیستی تشویق 


