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شھر و مشارکت 
 شھروندان 

امروزه مشکالت فزاینده ي شهري 
وگسترش روبه تزاید جمعیت شهري 

مهمترین معظالت شهري بعنوان یکی از 
هاي کشورهاي در حال توسعه قلمداد 

 ... می گردد 

9 
 سخن آغازین

روش ھای صرفھ  كوردی
 جویی در مصرف آب

با توجه به نقش حیاتی آب 
و نیاز شدید انسانها به آن، 

جلوگیري از هدر رفتن 
 ...آب 

کان؛  نداوه بھ
و   شھ گھ

شکھ وتوویی،  پ
ھم و  یان وه
 !گومان
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دانی ئاو و ئاوه  
کانی زه ـه  وي چ به چین و تو   یـی و قـلـۆرایـی چ بـه فشـ

ن گه یی و پته کوتراوه کن بۆ گلدانه وي؛  شو   خـۆ وه و بـه  وه ل
  کان هاتـوونـه زۆر جار ئاوه.  کانی تر و تراویه)  گاز(گرتنی ئاو ، 

  زۆر جـاریـش کـه.  لکاو چاوگ، کانی و زه:  ك وي وه ر زه سه
ـژوویـه  ، به بووه  وه کۆنه  ر له هه ژایی م زار  نـد هـه کـی چـه در

ن؛ له گه  سا ز و که ي که ڕ دانی کار ي  وه نه ندنی بیري ئاو، ل
ه ڕه ر  زهـه مـه( گـا چاره  تی له ، مرۆڤ توانیویه) نات قه( ي ئاو  هۆ

ویسته) ئاب گه پ  .وي ر زه سه  ي ئاو بخاته رخه و ده کاندا نو
نی جیهانیشدا هه  له  یه وانه له کۆشـانـی  رچی هه زۆر شو وڵ و ت

ـت؛   خشـه ژیانبه)  ع مایه(   م تراوه رخستنی ئه میزاد بۆ ده ئاده بـ
ت نجامیشی نه ئاکام و ئه زان  ئاستی ته  چونکه. بووب ڕایی و ئاو ت

ا نه ده  که  بوووه  وه خواره  له  نده وه ئه ك  ؛ وه شتوووه یه گه ستی پ
ایی بیابانه نه) ویر که(کان، قاق  .کان وشکه  و شو
مه ژوو له  ي زاگرۆس نشین به ئ ژایی م شت و وار  ي وه سایه  در

ي وشـکـان  نـده وه ودا؛ ئـه شتـی ئـاودار رد و ده و داشتنی هه
خی  نی و بایه هاي ئاو، ژیمه بۆ به)  کان وشکه  ناوچه( کان  نشینه

ویستمان دانه ت کـه  وه ر ئه به  له  نگه ڕه.   ناوه پ گـرنـگـی و   ب
نه  م بوونی به خی ئاو بۆ ڕۆژگاري کزي و که بایه شکمان ت ر  په م

ت و بوونی ئاومان به ت  و به  تایی تاهه هه  ب شاو زانی ب  .ل
شه ـن گـه ئه  ر بۆیه هه.   مه رده و گرفتی ئاو، دۆزي سه  ک   وره ـ

تان و هه  نگ و به جه پژانی  ها هه روه گژدا چوونی داهاتووي و
ر ئاو و  سه  له  گژانه ڕ و پیاهه کان، ب س و دوو، شه ته سه ده
شداوه نگب ئه ڕه.  کانی ئاو رچاوگه سه نده  رییه م پ یش نامۆ و  ه

ن ئه نه  وه رمینه ب په ت، چونکا بنو ـژوودا؛   لـه  زموونه م ئه ب مـ
چکه به بارگه کانی ئاریاکانه  ستن، هاتن و ڕ کـانـی  ناوچـه  له  پ

  م ڕیـزه ئـه.   ران بـووه نده ریاي مازه کانی ده ڕه سیبري و باڵ و به
نه  کۆچه کـانـی  شـتـه لبورز و بـانـده کانی زاگرۆس، ئه بۆ داو

رانواچ له)  الت فه( ـش  ي دویـه زاره ي دوایی هه نیوه  ئ مـی پـ
نگا و وارگه رپه زۆري بۆ به  ، به)میالد. پ(زاییندا    ل خستنی بژو

ره زه نانی ده ده  کان و به نو ۆگاي سه ست ه ه س . وار بـوو وز و ل
  رچاوکانی ئـاو لـه بان سه  ستخستن و ئامبازبوون به وابوو ده که
تانی ئـه سه ن ده الیه ۆیشـه ت و و و داگـیـر کـردنـی   وه مـ

کان و ده ئاوه نگه ز کی چاوه کان فه ل ـت ڕوان نه رمان . کراو نابـ
کانـدا  ر ئاو، ئاو خوان و چۆڕاوگاییه سه  ست ڕاگرتن به چونکا ده

ـزدار بـوون،  سـت ئـه ده  تـی پـ بـه سه ده ـت و هـ خـر
ۆشتنی ل به تی و ده رپشکایه سه ت رهه س  .م د

کهه رچه هه ک پ )) نگی ئـاو جه((  ڕوان کراوي  پژانی چاوه ن
ته م  کـانـی ئـه شکو مرۆڤـه به  م هیوا که ماي ئه ته  ؛ به دواوه  بخر

کی له سه ڕووي چاره  له  ڕۆژگاره که ر رتر و دوورتـر  بار پ وتوو؛ د
کدا هه ن، ڕه پ ـت گژ ک شیرین بـ د ر  جـا هـه.  نگب هۆم

ـره  ك بـه یـه وه تـه ن و نـه س و الیـه که ي ئـاوزان و  گـو
دراوه ڕچه یزي، ته یه  رکی خۆیه ب ئه کان ئه پ کـه ک   وه بایی و پ

  پاره سه ك ده شیدا وه یدانی هاو به مه  ر بکات و له به سته ژیان ده
ت هه ن سک   بـه  دوور لـه  ردانه سپه م ئه ئه  یه وانه له.  یبچن و بی

ـک  ڕوانگه  وي له م گۆي زه کرداربوون و ڕوئیایی بن، به ي لـ
کرانه هه ک که  به.   وه ته ودا بووه م مه زۆر که  وه کانه پ ر  هـه  جۆر

ي تـري  کـه ر دیـوه سـه  وي لـه م دیـوي زه کی ئه یه وه کرده
تـه که ري ل ئه رامبه به)  پاسخ( کی یه وه وازرانه   ر بـۆیـه هـه.   وه و

کی  لکاوێ له وشک کردنی زه   یه هه)  ردان رگه به( ئاسیادا واخول
کی ئافریقا یا له  له ـکـی جـه ه سته به  دارستان کـانـدا  ره مسـه ک
 .ویدا زه) قوتبین(

که  کردنمه”  وێ شه  گورگانه“  م  ئه انـه باره  له داستان ي  وه ي بـ

ك  وه.   وه کانیـه ڕانه ي خۆمان و پاڵ و په ئاوي ناوچه)  ف سره مه( 
ی زه راوي تو وي ت   لـه)  تحی اب زیر زمـیـن سه(وي  ئاگادارن ل

وه به  وته م ڕه ر ئه گه ئه.  زیندایه دابه شوه   له  یه م ش ت ؛   پ چووندا ب
راییه ـت خـۆي ئـه  کی زۆر بـه داچوونی ئاوگلگاکانی خ . گـر

ن،  که س هه کان، داچۆڕانی ئاوي بیري ده وشک بوونی چاوگه
ه قووڵ، دابه  ڕایی بیري نیوه داچوونی ته کـان؛  زینی ئاوي چا قوو
گومان ده  . ستی پ کردووه ب

زانه ـر   خـتـانـه گـال و تـه ي ئاوبـده وه بوو بوونه ره و قه  وه بۆ ت ژ

  شـت و وار چـاره وه  نیا به ته) مینی ي زیر زه سوفره(کان وییه زه

ت                                         کان،  نییه وزه و پاراستنی سه   وه بووژاندنه  بگره.ناب

ژه  ....6ي  ره الپه  ي له در

 
 آب را گل نکنیم

آب همراه . آب ضرورت اساسی زندگی است      
با هوا و خاك سه عامل اساسی ادامه حیات انسـان  

روشـن  .و همه موجودات زنده دیگر در زمین است
است که همه ي آب موجود در کره زمیـن بـراي     

آب شیرین تنهـا بـخـش      . انسان قابل استفاده نیست
کوچکی از کل آب موجود در کـره زمـیـن را            

 250ایران با میانگین بـارنـدگـی        . تشکیل می دهد
مـیـانـگـیـن بـارنـدگـی            1/3دحدو(میلیمتر در سال

اسـتـان   . از کشورهاي کم باران جهان است) جهانی
کردستان به لطف رشته کوه زاگـرس از مـعـدود        

مهمتریـن  . استانهاي با بارش مناسب در ایران است 
منبع آب مصرفی ما در حال حاضر ذخایر آب زیر 
زمینی است که به دالیل متعددي به شدت در حال 
کاهش می باشد استفاده از روشـهـاي سـنـتـی در          
کشاورزي ،مصرف بـی رویـه در بـخـش هـاي                
خانگی و غـیـره از عـمـده تـریـن ایـن مـوارد                       

برداشت روزانه هزاران مترمکـعـب آب از       . است 
چاهاي عمیق دشت مریـوان بـراي کشـاورزي و          
مصرف شهر می تواند مـقـدمـه فـاجـعـه زیسـت              

بـه عـالوه، بـرخـی از           .  محیطی در آینـده بـاشـد     
اقدامات حساب نشده کمبود منابع آب را تشـدیـد   

از بـیـن     .  می کند و موجب هدر رفتن آن می شود
بردن بی رویه جنگلها و مراتع و دیگر پوشش هاي 
گیاهی سبب می شود که آب کمتـري بـه زمـیـن         
نفوذ کندو در نتیجه حالت طغیانـی رودخـانـه هـا         
بیشتر شده و عالوه بر اینکه منابع آب زیرزمینی را   
کاهش می دهد موجب انباشـتـه شـده رسـوبـات          
فراوان در پشت سدها شـده کـه خسـارت هـاي             

 .وارد می کند  میلیاردي را به اقتصاد منطقه

 

 د ناجی کانی سانانی مه موحه

 : این شماره  نامھ ویژه
 

از آب در بخش   بھینھ  چگونگی استفاده
 ھای کشاورزی و خانگی
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کارگروھای آموزشی چیا روستاھای بیشتری را 

 پوشش می دھند  
ي فرهنگی انجمن سبز چـیـا، پـس از           گزارش کمیته  به

هاي آمـوزشـی    ازکار گروه  دو ماه  سپري شدن نزدیک به
محمد دانش .قوت خود باقی است  این انجمن، همچنان به

  این کمیته:  گفت  در این رابطه  یکی از اعضاي این کمیته
،رونـد     و  دلسـوزانـه    ریزي هاي کارشناسانه  پس از برنامه

روستاییان شهرستان هاي مریوان و سـروآبـاد         آموزش به
شش روستا را پوشش  اي  و هفته می دهد   را همچنان ادامه

دو اکـیـپ       داد روزهاي زوج هر هفته  وي ادامه. می دهد
ي زنـان، کـودکـان و نـوجـوان و               متشکل از کمیته  که

جهت ارتقاي سطح آگـاهـی   .  ي مقابله بحران است کمیته
اي منظم  با مسایل زیست محیطی طی برنامه  مردم در رابطه

  تـا مـورخـه     :  دانش همچنـان افـزود    .روستاها می روند  به
روستا را مورد بـازدیـد خـود قـرار            50بالغ بر  90/6/14

  ایـن حـرکـت دلسـوزانـه           اند و قرار بر این است که داده
 .    باشد  داشته  همچنان ادامه

 
 کننده جنگل  کشور نخست تخریب ۵ایران جزء 

نایب رئیـس فـراکسـیـون       :  گروه منابع طبیعی –سبزپرس 
مجلس،  شهریور  6محیط زیست در نشست علمی یکشنبه 

حجم :  در جریان سئوال از وزیر جهاد کشاورزي خبر داد
ها در ایران، کشـورمـان را در رده          باالي تخریب جنگل

کننده جنگل در جهان  بندي کشورهاي تخریب پنجم رتبه
در »  مهدي سنایـی «به گزارش سبزپرس، .قرار داده است

در تشریح سئـوال  )  شهریور 6یکشنبه (نشست علنی امروز 
ــر جــهــاد کشــاورزي گــفــت              وزارت :  خــود از وزی

جهادکشاورزي براي سوء مدیریت موجود در حفاظت از 
هاي کشور چـه   منابع طبیعی و حجم باالي تخریب جنگل

ــه   ــامـ ــرنـ ــت                     بـ ــرده اسـ ــن کـ ــدویـ  .اي را تـ
نماینده مردم نهاوند در مجلس شوراي اسالمی با انتقاد از 

هاي موجود در  مدیریت منابع طبـیـعـی     ها و تفریط افراط
اکنون در بسیاري از شهرستان ها شاهد برخورد  هم:  افزود

شدید با دامداران و کشاورزان به بهانه حفاظت از مـراتـع   
اداره منابع طبیعی در شهرستان هـا  :  هستیم وي تاکید کرد

با سختگیري و افراط با دامداران و کشـاورزان بـرخـورد      
طوري که بخش وسیعی از انـرژي و وقـت            کنند، به می

کشاورزان در دادگاه براي دفاع در مقابل شکایت منـابـع   
نماینده مردم نهاوند در مـجـلـس      . شود طبیعی صرف می

وزارت جهاد کشاورزي بـراي مـقـابلـه بـا          :  تصریح کرد
خواري به عنوان مهمترین ابزار موجـود در     موضوع زمین

 .تخریب منابع طبیعی کشور چه اقدامی انجام داده اسـت   
درصد خوانـد   33وي، حجم تخریب جنگلهاي کشور را 

بعد از کاهش چشمگیر آمار آتش سوزیهاي جنگل هاي 
یازدهم شهـریـور     مریوان در تابستان سال نود، روز جمعه

 8ماه با شروع شدن حریق درجنگل هاي روستاي بالک، 
 .مورد آتش سوزي در همان روز رخ داد
 ؛ ی گذشتھ آمار آتش سوزیھای دو ھفتھ

 جنگل هاي اطراف روستاي دمیو -78
 ایی جنگل هاي اطراف روستاي گرگه -79
 جنگل هاي اطراف روستاي احمد آباد -80
 جی  جنگل هاي اطراف روستاي قلعه -81
 جنگل هاي اطراف روستاي دگاگا -82
 جنگل هاي اطراف روستاي دمیو -83
 جی  جنگل هاي اطراف روستاي قلعه -84
 ي امام شهریور، جنگل هاي اطراف قله 5 –85
 ایی شهریور، جنگل هاي اطراف روستاي گرگه 5 –86
 شهریور، جنگل هاي اطراف روستاي دزلی 6 –87
 شهریور، جنگل هاي اطراف روستاي نی 7 –88
  شهریور، جنگل هاي اطراف روستاي وسنه 10 –89

 شهریور 11،  روز جمعه
 جنگل هاي اطراف روستاي نژمار –90
 جنگل هاي اطراف قبر درویش -91
 جنگل هاي اطراف گلزار شهدا -92
 جنگل هاي اطراف روستاي بالک -93
 جنگل هاي اطراف روستاي سیف خوارو -94
  جنگل هاي اطراف روستاي بیله -95
  جنگل هاي اطراف روستاي حسن آوله -96
  جنگل هاي اطراف روستاي هجمنه -97
 شهریور، جنگل هاي اطراف روستاي موسک 13 –98
 شهریور، جنگل هاي اطراف شهر کانی دینار 13 –99

 
 حس حیوان دوستی یک انسان

ي حمایت از حیوانات انجمن سـبـز      گزارش کمیته  بهبنا 
  بعد از ایـنـکـه       ولی پور دوست دار حیوانت،   چیا، کاوه

 ەمنظور اسـتـفـاد       اي را  بهەمی شود خرگوش ماد  متوجه
در شکم آن پـنـج        کردن از گوشت آن سر می برند، که

در صدد   خرگوش است، نارحت از عمل انجام شده  بچه
خرگوش ها بر می آید و بعد از گرم و   این بجه  کمک به

داشتن آن ها مـی    نگه  زنده  خشک کردن آن ها موفق به
 . شود

خرگوش دیگري را براي بـزرگ کـردن         ولی پور ماده
  می آورد، بعد از مدتی آنها بـه  نزد آنهاخرگوش ها   بچه

زندگی طبیعـی خـود       و به  ي خود خو گرفته مادرخوانده
 . می دهند  ادامه

هاي کشـور از       در دو دهه گذشته حجم جنگل:  و گفت
 .میلیون هکتـار رسـیـده اسـت        12/4میلیون هکتار به  18

هزار هکتـار از     18در سه سال گذشته :  سنایی تاکید کرد
پوشش گیاهی در زاگرس نابود شده است که دولـت و      

 .هاي مسئول باید در باره آن پـاسـخـگـو بـاشـنـد          دستگاه
نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجـلـس، ایـران را        

ها خواند و    جزو پنج کشور نخست تخریب کننده جنگل
کشور صاحب جنـگـل دنـیـا        45ایران اگرچه جز : گفت

است، ولی به علت باال بودن حجم تخریب جـنـگـل در      
 .ردیف پنج کشور نخست جهان قرار دارد

 
 :مدیرکل حفاظت از محیط زیست کردستان 

 گونھ جانوری کردستان در حال انقراض است 12
 

وگو با خبرنگار فارس در سننـدج،   ناصح قادري در گفت
گـونـه      751هـزار و         در حال حاضر یک:  اظهار داشت

 23گونه پسـتـانـداران،         31گونه پرندگان،  202گیاهی، 
گونه دوزیستان در سطـح اسـتـان       گونه خزندگان و شش

ــایـــی شـــده اســـت                   ــاسـ ــتـــان شـــنـ ــردسـ  .کـ
به گفته مدیرکل حفاظت از محیط زیسـت کـردسـتـان،       

کونـه گـیـاهـی        751هزار و  گونه گیاهی از آمار یک70
هاي انـدمـیـک یـا خـاص اسـتـان               شناسایی شده، گونه

کردستان است  قادري سمندر آتشین، میش مرغ و انـواع  
پرندگان شکاري از قبیل دال، بهري، شاهیـن و عـقـاب        

هاي جانوري در حال انقـراض   اي از گونه طالیی را نمونه
سمندر آتشین تنها گونه : در کردستان عنوان کرد و افزود

جانوري است که پراکنش آن در استان کردستان وجـود  
گیري از این قابلیت منحصر به فرد،  دارد و باید براي بهره

 .توجه جامعه زیست محیطی جهان را به آن جلب کـنـیـم   
وي با بیان اینکه این گونه جانوري وابستگی شدیدي بـه    

رویه از آب  برداشت بی:  آب رودخانه دارد، تصریح کرد
ها و خشکسالی زمینه تهدید و انقراض این گونه  رودخانه

 .آورد     نــــاب اســــتــــان را فــــراهــــم مــــی                
مدیرکل حفاظت از محیط زیست کردسـتـان در ادامـه        

عجین کردن مردم با محیط زیست و بـه    :  خاطرنشان کرد
هـاي گـیـاهـی و            نوعی دخالت آنان زمینه حفظ گـونـه  

 .سازد جانوري را محقق می
 

 مورد آتشسوزی در یک روز 8
ي مقابله با بحران انجمـن سـبـز چـیـا،           گزارش کمیته  به

در جنگل هاي مریوان و سروآبـاد   1390/6/11ي  مورخه
 .است  مورد آتش سوزي روي داده 8
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شکھ  شھ کان؛ گھ نداوه بھ  !ھم و گومان وتوویی، یان وه و پ
شتر، بوونی به       ت و  هـه  کان له نداوه پ ر و

وانه یه ناوچه و  شـه ي گـه ك بوو بۆ ڕاده یه کدا، پ
شکه ت و ناوچه وتوویی ئه پ زاران  هـه  به.   یه و و

رانیشـدا   و له  جیهاندا دروست کراوه  نداو له به ئ
واو  تـه  م زووانه یان به  واو کراوه نداو ته یان به ده
ت و ده ده مه ڤه کر وه ري ئ   م زووانـه به  یه ش پ

ته   مـه ئایا ئـه.   وره نداوي گه ند به ن چه خاوه  بب
یه  شه ي گه مایه ـمـه  و خۆشحا یـان   بـۆ ئـ
 ؟  ساته ي کاره رچاوه سه
ه  که یه ماوه      کۆ   کان بـاس لـه جیهانییه  ره ل
ن  که ده  م پرۆژانه ري زیان و قازانجی ئه رانبه نابه

یـی و  ژینگـه  ري زیانه ده به  راده  و زۆر بوونی له
کـان،  نـده کانی ئاوبـه تییه یه نگی و کۆمه رهه فه
نه کی سه شیوانیه په ـاري   ري بۆ بـه رسووڕه د

ناوین ـه م هـه ئه  نه رنج بده سه  بۆ نموونه،. ه :  وا
تی برزیل، ئه نـدي  ترین ئـاوبـه وره وێ گه یه و

م  ، النی کـه نده م ئاوبه ئه.  جیهان دروست کات
کـانـی  دارستـانـه  له  کیلومیتري چوارگۆشه 500

کی زۆري  ئـه بات و خه ناو ده  ئامازۆن له و  ک
ر خه 17کات و  ده   ، ئاواره یه ناوچه رج  میلیارد دو

. بات و ده . ی؛ نیـوه ، یا هه. کـاره و وشـک   وا
ران کـه، شاره  ند له یان ئاوبه ي ده وه مانه   کانی ئ

وه ب کارشناسی به  به ک و  یان ب که.   چوون   ڕ
بار که خورۆ بوونی ئاوبه زیانه   تـه بـووه  ندي زر

باره  کی له ره هۆي سه یـان .  مان که ناوچوونی زر
نـداوي  ي بـه ر و پـرۆژه ندي گاڕان و بنیه ئاوبه

، ده  داریان که ته کانیی ب یـان  قوربانیی و ده  ب
یان  یی و مرۆڤی دیکه ساتی ژینگه سار و کاره خه

ته وه ل ده  .  وه ش

کی گرینگ له      کـانـدا،  نـده بواري ئاوبـه  باس
.  کـانـه م و رووبـاره و وشک بوونی چه  وه کوژانه

نـدي  رپـرسـی نـاوه ، به” ك کالی پاتریک مه“ 

ی به ـبـه پ ، ” ك کـالـی مـه“ کـی  راوردي کت
هـۆي   وي بـه زار کـیـلـومـیـتـر زه هه400
ـر ئـاو  ته  جیهان، چوونه  له  وه کانه نده ئاوبه . ژ

ر  سـه  ماناي گۆڕانکـاري قـووڵ لـه  به  مه ئه
نـاوچـوونـی   کان و وشک بوونیان و له رووباره

،  کـه تی ئاوه کان و چۆنایه ره به ر و گیانله وه زینده
ش  کـه نده نی ئاوبه خزه کان و ناو مه مه ناو چه  له

،  وه بـاري مـرۆیـیـشـه  کان له نده ئاوبه.   دایه
 ریی  کاریگه

یان ده نه نی زۆر قوو ت ر به.  ب ج کـردنـی  ج
م  ، خـراپـتـریـنـی ئـه دانیشتوانی نـاوچـه

تی چیندا،   نیا له ته.   یه ریانه کاریگه ن  60و ملو
زانه س تووشی ئه که ري  ڤه ده  له.   بوونه  وه م گو

به  خۆشماندا، به نـد  ج کـردنـی چـه هۆي ج
رشـیـو و  کانـی سـه ناوچه  نداو له ي به پرۆژه

  م زووانـه ورامان، به رزان و هه ته کۆماسی و که
وي و مـاواي  ب گوند و زه س ئه زاران که هه

ن خۆیان به نووسی نادیـار  و چاره ره و به  ج به
ۆن  . ب

نه رهه زاران جووتیار و به هه      ـتـه ر ئه م ه   بـ
بـۆ خـۆي چ   مه ئه  دیاره.  نشینی شار   الوه که

کی فه کاره تی  یه نگی، ئابووري و کۆمه رهه سات
ت  ران به بۆ شارنشینی و کۆچبه ن  !دي د

کـانـی  سـاره ر زیـان و خـه سه  باس له     
  نی دیـکـه توان زۆر بوار و الیه کان، ده نده ئاوبه

ته نیایه  م به به.   وه بگر کـان و  زموونـه ئه  وه د
و   ویستیی ژیـنـگـه کان و خۆشه مرۆیه  خه بایه

ـت کـه یسه سرۆشت و نیشتمان، ده ـنـ ؛  لمـ
ویسته   هم و گـومـانـه و وه چیتر تووشی ئه  پ

ن که ده نه  یه فریوکارانه   شـه گه=  ند  ئاوبه” : ب
شکه  ”   .وتوویی و پ

 

 زیزي مین عه ئه
کدا به  کانی جیهان، له روباره ب   رووبـاره” ناوي  کت

ي  ي تـونـدي ئـاراسـتـه خنه ، ره” کان خامۆشه
م  کانی ئـه تی و ئابووریه یه کۆمه  ندییه تمه تایبه

رانیی ژیـنـگـه  ته  بوو نه  ، که مه رده سه ي  هۆي و
هـووده  و باسی له  مرۆڤ، کردووه یـی و بـ  ب

.  کان کـردووه نده مایی دروست کردنی ئاوبه بنه
شتریش نـه   کـان لـه کـگـرتـوه یـه  وه تـه پ

یارنامه ی   یی له ماده 26کی  یه ب   دا بـه1972سا
مه” :  یاندبوو که رایگه”  ي مرۆڤ ژینگه” ناوي   لـه  ئ

کی میژوویی داین، ئه رده سه ـت هـه م مـوو  بـ
ـی   ري جیهان، به رانسه سه  کانمان له چاالکییه پ

ر  سه  کی له ریه مان چ کاریگه چاالکییکه( ي بیرۆکه
ت؟ ده  ژینگه وانه)ب ت  ، پ  ” .بکر
و   وره نداوي گـه زاران به هه  ساڵ که 20پاش 

، 1992سـالـی   جیهان ساز کرا له  بچووك له
کی له کگرتوه یه  وه ته نه  دووباره ـر   کان، کۆڕ ژ

وه برزیل به  ، له ” شه و گه  ژینگه“ ناوي    لـه.  برد  ڕ
یارنامه   ، بـه21ي نـامـه گه ناوي به  کدا به یه ب

ن   ي توندي له خنه ڕاشکاوي ره ـ دونیاي مـود
داگري بایه  . کان بوو مرۆیه  خه گرت و پ

، 21ي  نامه گه کانی به گرینگترین باسه  ک له یه
شتنه یاردان له وه ه ك بۆ  یه ر ناوچه هه  ي مافی ب

یـاري  بـوو، نـه  ره ڤه و ده دانیشتوانی ئه ك بـ
ه ده  .کان ستانه ره قازانج په   کان و کۆمپانییه ته و

بواري وشـک کـردنـی   ت له تایبه  به  دیاره      
ي  نـداو، زۆربـه ستنی به کان و به م و رووباره چه
ه ده ک بـۆ بـیـروڕا و  ر بایه ك هه کان نه ته و خ

تـی و  یـه یی و مرۆڤیی و کۆمه قازانجی ژینگه
ژوویی دانیـشـتـوانـی  کولتووري و ئاسه واري م

ن، به  ناوچه ـکـی  کوو، بۆ کـه جیاجیاکان دانان
ر و  ر ده ت بـۆ سـه سیاسی و گوشاري تایبه

نن راوس به د دا  م دوایانـه ؛ له بۆ نموونه.  کاري د
ه هه  له ، ! رخـان مه کاندا بیستمان والتی کانی ته وا

ـزي ئاوي رووباره تی کانی گو وشـک !   کانی و
ـکـی  زراکان، خه کرد و کشتوکاڵ و باخ و مه سار

 ! یشت زۆري پ گه
کانـی  سروشتییه  وي و دیارده ناوچوونی زه  له     

کی تره دي، یه   بـه.  کـان نداوه کانی به زیانه  له  ک

ه ي ده زۆربه ک بۆ بیروڕا  کان هیچ بایه ته و خ
تی  یه یی و مرۆڤی و کۆمه و قازانجی ژینگه

ژوویی  و کولتووري و ئاسه واري م
ن  دانیشتوانی ناوچه  . جیاجیاکان دانان

به  به نداو  ي به ند پرۆژه ج کردنی چه هۆي ج
رشیو و کۆماسی و  کانی سه ناوچه  له

زاران  هه  م زووانه ورامان، به رزان و هه ته که
وي و ماواي خۆیان  ب گوند و زه س ئه که

ن به ۆن و چاره ره و به  ج به  . نووسی نادیار ب
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ما به چیزهایی عادت کرده ایم که همیشه با مـا         
بوده اند وما نیز با آنها انس گرفته ایم ،به چیزهـایـی   
خوگرفته ایم که اگر روزي آنها را ازما بگیرند آن   
وقت غریبی دروجودمان احساس خواهد شد و آن   

 .وقت به این احساس ارج می نهیم
درکودکی یاد گرفته ایم  فصل بهار ایـن دیـار            

کهنه؛ همیشه سرسبز وخرم است واگر به مانند ایـن  
چند سال اخیر که با خشکسالی وکم بارانی هـمـراه   
با گردوغبار روبرو شویم با تعجب به موضوع مـیـن   
گریم،ودر زمستان سرد یاد گرفـتـه ایـم کـه ایـن            
سرزمین پوشیده از برف وسراسر یخبندان را تجربـه  
خواهیم کرد وبی احساس وبـدون تـوجـه وحـتـی          
بدون استفاده ازتفریحات لذت بخـش آن مـانـنـد         
سرسره بازي وآدم برفی ساختن وبرف بازي ودهها 
سرگرمی دیگر ،صفاي زودگذر عمر را کـه اگـر       
متوسط امید به زندگی یا به عبارت دیگـرمـتـوسـط     
عمر آدمی را که اگر خوشبینانه بـه آن بـنـگـریـم            

حـدود  ) بدون سوانح وحوادث ویا بالیاي طبیعـی    ( 
سال فرض نماییم ،این دوران رویایی را حـدود   80
رویـا ویـا حـقـیـقـت           . بار تجربه خواهیم کـرد     80

ــقــت کــوه،آب            ــی ــهــار،حــق ــقــت ب ــی ــرف،حــق ب
خروشان،آبشارهاي فصلـی نـاشـی از آب شـدن             
شاعرانه ي برفها،صداي پرندگان کوچرو وموسیقی 
آنان روي شاخه هاي درختان وهزاران حقیقت ویـا  

بار ویا حـتـی      80رویاي دیگر را ممکن است فقط 
کمتر از زمان متوسط  عمر خود آنها را ببینیـم ویـا     

ممکن است کمتر کسی به موضوع و یـا      !!   بشنویم
واقعیت مورد اشاره توجه وتامل  ویا بـه آن فـکـر        

هدف ازاین مقدمه ي کوتاه ؛تجربه ي   . نموده باشد
ما انسانهاي امروزي به ظاهر متمدن وخـودخـوانـده    

ازآب واستفاده از آن به عنـوان عـنـصـر       !  ي شهري
حیات ورشدانسانها ،حیوانات ونباتات به زبان سـاده  

 :وعامی است وبه قول شاعر که می فرماید
نکوهش مکن چرخ نیلوفري را                             

 برون کن ز سر باد خیره سري را
چو تو خود کنی اختر خویش را بد                      

 مدارازفلک چشم نیک اختري را 

) قانونی هرروز به شمار آنها نیزاضـافـه مـی گـردد           
استفاده می کنیم، و به کسی و به شخصی وبه جامعـه  

غـافـل   .  وحتی به طبیعت ضرر وزیانی نخواهیم رساند
ازآنکه این عزیزان به فکر تخلیه ي تسـاعـدي آب         

قطعاً مسـتـحـضـر     .  هاي زیرزمینی اطراف خود نیستند
شـده درطـول سـال جـهـت              هستند ویک بارهم که

تفریح واستفاده ازطبیعت به حاشیـه ي دریـاچـه ي          
اند  وفاجعه ي مرگ تدریجی زریـبـار را      زریبار رفته

شروع شده اسـت را    ”  زریباره چکوله“ که نخست از 
اند؛آیا این هم وطنان تاکنون دالیل مـرگ ایـن      دیده

هرچند دالیل مـتـعـددي      ! ( دریاچه را جویا شده اند؟
مسلماً یـکـی از     اما  ) دراین پدیده دخالت دارند

دالیل کمبود آبهاي زیرزمیـنـی وهـدر      
دادن آن ودرنهایت خشک شـدن آن،      
چاه هاي حفاري شده بـراي مصـارف       

هـا و       در حیاط خـانـه      ویژه  مختلف به
که یکی ازتهـدیـهـاي    .  کارواش ها است

 .شمارمی آید بزرگ مرگ زریباربه 
درپایان با تاکید به این موضوع اشـاره خـواهـم              

کرد که به دلیل گذار تدریجـی جـامـعـه ي مـا از              
زندگی وزیست سنتی به زندگی اجباري قرن بیـسـت   

ي از  ویکم باید فواید بی شمار آب و استفاده ي بهینه
نبـایـد بـا مصـرف غـیـر             . ذهن خودکنیم  آن را ملکه

ي آب خود  تغییر کابوس بی آب شـویـم و      مسوالنه
اگر این حس مسئولـیـت ازفـرد      .  آب را سراب کنیم

فردجامعه برانگیخته نشود و برنامه ي عملیاتی منـظـم   
وکارآمدي ازطرف مسئولین نیـز پـیـگـیـري واجـرا           

خواهد بود وبه مسائل   نگردد؛ فردا بسیار دیر و فاجعه
ي امـروزي بـیـش از پـیـش             ومشکالت دیگرجامعه

پس این موضوع مهـم،  . تر خواهد شد     افزوده
اندیشه ، تفکر وتالش همه جانبه ي ما را   
می طلبد وبه قول ویل دورانـت بـراي     

 . خوب مردن باید خوب زیست

آب یکی ازحقایق طبیعت ویـکـی از رویـاهـاي              
این حقیقت براي اهل تفکر وتعقل واهل . انسان است 

منطق به اثبات رسیده است اما بـراي تـعـدادي ازمـا         
،آب، این یکی از عجایب خلقت ،بـه چشـم یـک          

آب به مانند یک مـاده      حقیقت به آن نمی نگریم، به
می کنیم که  بهاي آن ناچیز است؛ آن     مصرفی نگاه

را آلوده می کنیم،بدون مراقبت هدرمی دهیـم و بـه       
فـاظـالب         مانند سایر مواد مصرفی،بی مـحـابـا، بـه        

 . میسپاریم
مطالعات اخیرنشان داده است که میزان  سرانه ي        

ي    مصرف آب درجامعه ي ما،بسیار بیشتـراز سـرانـه     
آب مصرف درجوامع توسعه یافته بسیار پر باران تـر    

همه ي ما نه؛ اما قریـب بـه اتـفـاق         . از استان ما است 
به این مسئله مـهـم     ) اگر عذر ما را پذیرا بوده ( جامعه 

وحیاتی، بسیار کمترازحدانتظارتوجه میگردد، نابودي 
این نشان مبدا  خلقت حیات، همراه خش وخاشـاك  

،گل والي کوچه وخیابان !  ماشین هاي برگشته ازمرز
هاي شهر وروستا ،روغن هاي سوخته ونیمه سوخـتـه   
ماشین آالت،کودهاي شیـمـیـایـی مـورد اسـتـفـاده             
درمزارع  وباغات وهزاران پس مـانـده هـاي آلـوده         
  کننده  وسرطان زاي انسانی وحیوانی و دیـگـر کـه         

وارد فاضالب شهري شده ودرنهایت بدون تصـفـیـه      
که خود نیز جاي بحث مفصلی است با فضاحت تمام 

. حتمـی اسـت    . آن را به طبیعت بیچاره برمی گردانیم
بشر امروزي هرروز بالیی براي آن خـلـق وتـولـیـد          

 ؛.میکند که همه ي ماازآن کم وبیش آگاهیم
: فیلسوف قرن نوزده می گـویـد  ” ولتر“      

. ما باید خود باغچه هاي خود را بکاریم   
: نیـز مـی گـویـد           ”  فرانسیس بیکن“ و 

 .خداوند توانا نخست باغی آفرید
شاید برخی از مردم ما درهنگام استفـاده از آب           

بعنوان آبیاري درباغ ویا استفاده از آن درشسـتـشـوي    
وسیله نقلیه ي خود ویا وسایل دیگر درمـنـزل فـکـر       
کنند وبگویند که ما ازآب لوـلـه کشـی شـهـر ویـا             
روستاي خود  براي این مهم استفـاده نـمـی کـنـیـم           

که متاسفانه بدون کنتـرل  (ودرعوض ازآب چاه  خود

 برهان اختر هاي آب، دفن زندگی است ي چاه حفر بی رویه
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 چیمن خیاطی جاروي حیاط  ي حیات نه آب مایه

آب زیربناي سالمتی انسان اسـت و از دیربـاز عامـل                
واضـح و مبرهـن     .  توسعه ي تمدن در جهان بـوده اسـت       

هاي بشري بدون ایـن مـاده       است که هیچ کدام از فعالیت
 .باشد پذیر نمی مایع و کمیاب امکان

 2با توجه به این که از کل آب ها ي کره زمیـن تنهـا          
دیگـر بـه دلیـل      %  98درصد شیرین و قابـل شـرب اسـت       

ها غیر قابل آشـامیدن اسـت و افـزایش روز             وجود نمک
افزون جمعیت، توسعه صنایع و افـزایش آلودگـی منابـع          
آب شیرین، دسترسی به آب شـیرین و مناسـب بـه یـک          
بحران جدي تبدیل شده است آبـی کـه بـا هزینـه بـسیار            

شود انسانها با رفتار ناصـحیح    گزافی براي شرب آماده می
خود باعث آلودگی آن و بـا مـصرف بیهـوده و بیـش از           

شوند و بـا برداشـت        آبی می نیازشان موجب خشکی و بی
حساب از منابع زیر زمینی و سطحی، مصارف خانگـی     بی

و کشاورزي و صنعتی، منابع آب شیرین را مـورد تهدیـد     
بـا توسـعه تمـدن جدیـد و صـنعتی شـدن              .  دهند  قرار می

هاي میکروبی   جوامع، منابع آبی در معرض انواع آلودگی
ها هر روز بیـشتر   و این آلودگی. گیرند و شیمیایی قرار می

و بیشتر بقاي این ماده حیاتی را در معـرض بحـران قـرار           
دهنــد و ریـشه زنـدگی را مــی خــشکاند کـه از آن                 مـی 
ترین و مهمترین چالش زیستی  و  توان به عنوان بزرگ می

 .زیست محیطی نام برد
مردم دنیا از آب سالم محـروم انـد    %  40امروزه حدود      

هزار نفـر از مـردم دنیـا بـه           30روزانه  whoو طبق اعالم 
رونـد رو بـه     .  میرند  علت کمبود آب سالم و بهداشتی می 

افزایش جمعیت و گسترش استفاده از منـابع  آب باعـث         
شده که کمبود آب به عنوان یـک بحـران جـدي تلقـی            
شود و براي حل و یا کمتر کردن آسیب هاي  این بحران   

هـاي    ریـزي و طـرح      باید فرهنگ مصرف آب را با برنامه  
مدیریت مصرف آب، آموزش همگانی، اصـالح الگـوي    

هاي مختلف ، حفـظ منـابع  و رعایـت            مصرف در بخش
.       مسائل زیست محیطی، به شـکلی بنیـادین نهادینـه کـرد           

ــاي               ــش هــ ــامل بخــ ــصرف آب شــ ــشترین مــ بیــ
ــی       ــشاورزي و صــنعتی م ــه بخــش        خانگی،ک باشــد ک

باشد و بیـش      کشاورزي بزرگترین مصرف کننده آب می
درصد از اتالف منابع آب، به دلیل عدم استفاده از       80از 

هاي پیشرفته آبیاري در بخش کـشاورزي مـی         تکنولوژي
در این بخش میزان برداشت آب بسیار زیاد اسـت       .  باشد

که این آمار در کشورهاي در حال توسعه به دلیل نبـودن     

بـا  .  باشـد   برابر مـی   2شیوه ها و ابزارهاي  مناسب آبیاري، 
توجه به اینکه در حال حاضر بخش کشاورزي بزرگترین    
مصرف کننده منابع آبی اسـت اصـالح الگـوي مـصرف           
تأثیرات شگرفی در حفـظ منـابع حیـاتی آب هـاي زیـر               
زمینی را دارد و چون در این بخش هدر رفت آب بـسیار    

باشد، می توان با در نظر گرفتن هزینه هاي واقعـی     باال می
توان تأثیر بـه سـزایی در         براي مصرف آب کشاورزي می

. نوع مصرف وانتخاب کشت توسـط کـشاورزان داشـت         
چون اگر آب برایشان هزینه بردار باشـد بـه مـسائلی هـم          
چون مصرف بهینه و بازدهی یک محصول توجه زیـادي     

هـاي    هـر چنـد درصـد بـسیار کمـی از زمیـن              .  کننـد   می
شود و بقیه آن به صـورت دیمـی و      کشاورزي آبیاري می

باشد اما نیمی از تولیـدات کـشاورزي از      بدون آبیاري می
شود و این نشانگر اهمیـت      همین زمینهاي آبی حاصل می

البتـه نـوع    .  نقش آب در کشاورزي و میزان بازدهی است
روش آبیاري با توجه بـه انـرژي قابـل دسـترس، الگـوي           

آب و مسائل فرهنگـی     کشت و آب قابل دسترس و هرینه
هاي جدید آبیـاري   شود توسعه شیوه و اجتماعی تعیین می

اي و بارانی عـالوه برکـاهش حجـم آب مـصرفی،                قطره
بهبودي چشمگیري در کیفیـت و کمیـت محـصوالت و          

و در ایـن   .  هاي تولید به دنبال خواهد داشت کاهش هزینه
جا نیز باید به این نکته توجه کرد که کـشاورزي بایـد بـا       
شرایط اقلیمی منطقه متناسب باشد به عنوان مثال مناطقـی    
که بارندگی به میزان کافی نیست بایـد گیاهـانی کـه بـه             
خشکی مقاوم ترند کاشته شود یا در منـاطق گرمـسیر بـه         
صورت ردیفی و روي پشته کاشته شود تا از تبخـیر آب         

جلوگیري به عمل آید و تا جایی که ممکن است آبیاري    
آب در زنـدگی روزانـه     .   را به عصر یا شب موکول کنند

ي غـذا،     نیز نقش پر اهمیتی دارد و در مواردي  مانند تهیه
انتقال حرارات، آشامیدن مورد استفاده قرار     -شست وشو

وشـو    گیرد که بیشترین هدر روي ها مربوط به شـست     می
باشد میانگین استفاده آب به منظور مـصارف خانگـی         می

سـرانه مـصرف    .  در مناطق گوناگون جهان متفاوت است   
لیتر بیش از متوسط جهانی اسـت کـه       1050آب در ایران

کنـد    این مقدار با توجه به بارندگی کم، ما را مؤظف مـی 
که مصرف بهینه را به صورت  دایـم و همیـشگی مـورد              

و بهینـه سـازي مـصرف را بـه یـک             توجه قرار دهیـم      
یکی از روش هاي سـاده       . حرکت جمعی تبدیل کنیم

ولی موثر در کنترل مصرف آب در بخش کمترل شیر 

آالت و سیستم لوله کشی خانه است تا از نشتی آب  
جلوگیري به عمل آید در احداث ساختمان بایـد از       
آب تصفیه نشده اسـتفاده شـود، کـم کـردن تعـداد            
دفعات استفاده از لباسـشوئی، عـدم اسـتفاده از آب          

هـاي    بنـدي لولـه     براي نظافت حیات و کوچه، عـایق 
آب منزل ، انـدك  مـواردي سـاده ولـی کـارا در                  

و هیچ گاه  به دلیـل اینکـه     .  مصرف بهینه آب  است
فرد دیگري مـسئول پرداخـت آب بهاسـت آب را             

در واقع هدف از مصرف بهینه مـصرف    .  هدر ندهیم
متعادل آب است نه اینکه مصارف ضروري روزمره    
را کاهش دهیم و اینکه بتوانیم تا جـایی کـه امکـان       

هاي مصرف جدا  دارد آب آشامیدنی را از سایر آب
 .کنیم

 
 آب آبادانی بھ دنبال دارد 

 یا معضالت زیست محیطی و بھداشتی؟
با پیـشرفت علـم و دانـش و گـستردگی آن، همزمـان                
بشریت در راستاي ارتقاي نحوه مدیریت منابع آسـمانی  
و زیر زمیـنی برنامـه ر یـزي تـا بتوانـد در سـایه یـک                    
مدیریت علمی و به روز، مصرف بی رویه را به مصرف   

آب هم یکی از منابع اصلی   .صحیح و بهینه تبدیل نماید
آسمانی بوده که عدم مدیریت صحیح در نحوه استفاده  
و عدم رعایت حریم مطهر آن مـی توانـد هـم از جنبـه          
اجتماعی و هم از جنبه بهداشتی به معضل بسیار بزرگی   

اب آبـادانی بـه همـراه       (  براي همه ما هـم     .  تبدیل شود
، جمله آشنایی محسوب مـی گـردد ولـی سـوال            )دارد

اینجاست آیا واقعا می توان به این قانون اعتمـاد کـرد؟      
بـه ویـژه      ،اگر نیم نگاهی به وضعیت کشورهاي جهـان   

کشورهاي منطقه بیندازیم، خواهیم دیـد کـه کـشورها          
جهت ذخیره آبهاي جاري و با انجام پروژه هـاي غـول     
آساي سد سازي به صورت رقیب هاي اصلی در آمـده     
و موجبات اعتراض سایر کشورها را فراهم نموده اند و    

احساس خطـر کمبـود آب در آینـده           این نشان دهنده
است ولی اگر قضاوت خود را از جهان به کشور ایـران   
و از ایران به منطقـه کردسـتان و سـپس شـهر مریـوان                 
محدود نماییم می بینیم در سنوات آینده مـی تـوان بـه         
عنوان یکی از موارد بسیار ضروري نیازمند برنامه ریزي  
آب را مد نظر قرار داده هر جا نامی از مریوان برده مـی   

 ...شود، قطعا آن نگین مطهر شهر مریوان یعنی 
                                         ... 9ي  مطلب در صفحه  ادامه
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ژه.....  ”دانی ئاو و ئاوه“تی  ي بابه در
گه        ینی دروستی ک ف ب ندن و ش و   ره ، بـ سـه ک

اندنه ره نه به کـانـی  وه ره گلـده  رگرتن له ک وه ي ئاو، که وه ب
ـنـه ي زه وه خۆ گرتنه  ر ئاو به سه  له...  ڕایی و ته وار  وي ب شو

 .نابن
ر کـرده  ي ئاو له وه م بوون و چوونه هه  به  وه داخه به     ي  وه ژ

اندنه . دات ڕوو ئه  ره و به  ره کاري ئاو دا زۆر ب سه و کردنه  وه ب
کی وه  له ي  ك نـزیـکـه دانـیـیـه ئـاوه  ریواندا به ك مه شار

کان، هه زار ماڵ هه هه پانزده زاران بیري  زاران خانووي تري د
یان هـه  ستی و نیوه ده چـا ‘’  جـا ئـیـتـر بـا .   یـه قووڵ و قوو

کاري ئاوي شار ودێ و  ر بۆ کردنه مژکه ئاو هه’’   فیاکانی حه
لـی کشـت و کـاڵ  ـک گـه کـان بـۆ کـه تـه تایبه  بیره

ت س ک له ڕه گه  له  یه وانه له. ب نـیـا بـۆ  یان بیر ته شاردا ده  ک
ویست، له به مه ڵ  کاندا ئـاو هـه و و ڕۆژه شه  ستی پاشکۆ و ناپ

وه ئه.  ن بده ي  ئاو تیا بردنـی مـایـه  له  رگرتنانه ک وه که  م ش
گا گه  به  ژینه ژ. خوازراو و الڕێ لی نه ڕ   کردنیـشـه) انگل(الم

اوي زه ئاوه  له ی پۆنگ ب کدا له  له.  وي ز گه ر ئه سه  کات   م خ
س پـ  خـدار و ده ي ئاو بـایـه چۆڕه  چۆڕه  خاکییه)   کوره( 

 .شتوون یه گه نه
وه ده     ن، شیـشـه ماشین، ده  گرتن له نه  س پ و   روبان، کۆ
مژتن و پۆمپاژي ئاو  پ شۆردن، تۆز دامرکاندن و هه  ره نجه په
ک له  له رخانی ب ندا، مووترین   ژ و ئاساییترین ) مئنوس(ما

  ر و سامانی ژینگه ب سه  م شاره له  وانانمانه کانی شاره وه کرده
زیه نه  .دا  پار

ر زه  ختانه ر ته گه مه     ژ و ته وییه ژ لـی  مگـه کان و چین و تو
  کـه  یـه ك تواناي دابین کردنی ئاویان هه یه رز تا چ ڕاده عه

تیان به شاره ۆي بده  ئاسانی به  وانان و هاوو ن؟ ئاخـۆ ئـاو  فی
زانه نده کانی زه ي ئاوگلگا و ئاوبده وه ت   ي له چاوگه‘’      وي ه

وه به  که’’   هاتوون وشکان نه ـوه ده  یـه و ش   گـرانـه نـه س پـ
نینه  ؟ وه بیانب

وگه  ئایا له     گاي ب مـوو  هـه  یـانـدنـه کان، ڕاگه گشتییه  ڕ
ي  وه م بوونه که  ست به چاوي خۆمان، هه  کان و بینینی به گره

نه  ئاو له ت و جیهاندا ناکه شو  ین؟ کانی تري و
وه ئاخۆ ئه      ۆدا تا چ ڕاده  ي ئاو له تیابردنانه  م ش ك  یـه ئیم
وه ده وت خسـتـنـی ئـاوي پـاك و  گریی و پاشـکـه س پ

وه وه وه گالوي بۆ دواڕۆژ و نه ت  ؟ یه کانی داهاتوو پ
ـکـانـیـدا گـل  ناو زه  ئاو تا کات ها له      وي و چین و تـو

یا ئه زه  ستی له ر کات ده هه.  وه خواته ئه م  ئـه  ویش بـه وي ب
ـت بـه ش و هه ي تین و که بارودۆخه هـیـواي گـل   وا؛ ناب
ـم بـوون و  هـه  بـه  چوونکا.  ي ئاو بین وه و مانه  وه خواردنه

کدا که  ي ئاو له وه چوونه شانی ڕووبـه  کات کشـش ( ریـی ڕاک
  گري لـه ها خۆڕانه ر وه هه.  کات ست پ ئه شکا ده) تحی سه

دادند و جیغ می کشیدند تا شاید نتوانند بیشتر درد سوختن را             
 .تحمل کنند و زنده بمانند

الشه سوخته کبوتري روي النه که بالهایش را بر روي                   
هاي آتش در امان باشند          هایش می کشید تا از شعله         جوجه

خزنده هاي بی دست و پا و الك پشت هاي سوخته، موریانه              
معلوم بود همگی در اعماق سکوت خود       ...  هاي کباب شده و   

فریاد تندي را در دل می پرورانند و انگار جسم بی جان هر                 
کدام از پرندگان یا این جانوران از بین رفته  بود و می                       
خواستند که با صداي بلند فریاد برآورند که دیگر بس است             

 .این بی رحمی و بی مرووتی آدم ها بس است
باز هم آتش سوزي بله این بار چند آتش سوزي در یک                  

چند نقطه از این خاك را داشت می              ساعت و یک روز که     
باد تند می وزید و شعله هاي آتش را فروزان می کرد . سوزاند

و یکی پس از دیگري به قله کوه ها می رساند و انگار دیگر                 
هاي انجمن سبز چیاي همیشه حاضر در صحنه بر   کاري از بچه

ي آتش با وزیدن باد تند تر می شد، که              و شعله ...  نمی آمد،   
رخ شان      انگار می خواست با آنها بجنگد و قدرت خود را به            

کشد، که در این هنگام با صداي فریاد هولناك جانداران                
داخل آتش اهالی روستاي حومه هم نتوانستند خود را به                 
خواب بزنند و بیدار شدند  و انگار آموزش هاي داده شده                 
توسط انجمن سبز چیا، این بار هم مفید در آمد و بسیاري از                
مردم را آگاه ساخته بود، که داشتند به داد موجودات می                 

 .آمدند
باز هم آتش جسته بی گناهان بی پا را در هم نوردید و از دم                 
سوزاند و هزاران درخت طعمه حریق شدند و از بین رفتند و               
جانوران بی دفاعی که در این جنگل ها بودند مجبور به ترك          

شان گشته و یا در آتش خاکستر شده اند این بار مثل                 کاشانه
دفعات قبل قلب ها را با نتایج حاصله به درد آوردند بله در                  

هکتار از این جنگل ها سوخته و خاکستر  38یک روز بیشتر از 
 .گشت 

هکتار از این      35000هکتار و پارسال        170امسال بیش از      
جنگل ها نابود گشت اما کسی نیست که بگوید با چه مقصود          
و هدفی باید این جنگل ها را ازبین روند یا اینکه تا کی باید ما      
شاهد این آتش سوزیها باشیم؟ آیا سال آینده هم همین طور              
خواهد بود؟ آیا فرهنگ مردمان این مرز و بوم تا حدي خواهد 
رسید که طبیعت را از خود بداند و بفهمند که نابودي جنگل              
ها در واقع نابودي تدریجی خود انسان ها است؟ آیا درك               
خواهند کرد که این درختان و جانداران داخل آن بخشی از             
زندگانی انکار ناپذیر طبیعت و موثر زندگانی انسان ها هستند؟  

به ما چه که چه به سر این طبیعت می              ((  آیا باورهاي غلط     
آید، به ما چه بسوزه و خاکستر بشه، ما کاري به این کارها                 
نداریم، به حال من چه فرقی می کند اگر تمام این جنگل ها از 

با باورهاي درست و فهم اینکه طبیعت بخشی           ...))  بین بروند 
بسیار بزرگ و باور نکردنی را در بر گرفته که اگر این                     
درختان از بین رود مرگ تدریجی انسان ها رقم خواهد خورد 

 رزگار کریمی  ...                       و هزاران آیا و اگر دیگر 

وه وه ش گرێ  ئه  ره په) 0( وه تینی سفره  م له ي هه ي تراو بۆ ش
سمانتر؛  رچی گه کانی دواتر؛ هه رماییه گه  تا پله رمتر و ب و
 .فراوانتر  وه مان چوونه ئاونه
وه ي ده چاره      کانی کشتوکاڵ و  بوواره  گرتنی ئاو له  ست پ
گایه  سته داریشدا به ئاژه نه.   یه کی جۆراوجۆري هه و ڕ   بۆ و

نی زه ین وک ف ب وه  وي، به ش ي    ڕووگه  ست له ربه ي به ش
گه ژگاییه  ک دانی په ل کردن و پ   ییـن و پـووار بـه کان، ت

ی، که ك  ئاو ئـاژتـنـی تـه  رگرتن له ک وه خاکی کشتوکا
شانی لووله ته ي ئـاو،  وه بـۆ گـواسـتـنـه  ك و بارانی، ڕاک

کان، سازکردن،  و بناوانه  له نگچن و سیمانی کردنی جۆگه سه
و قـومـه ي ئه وه دانان و کردنه ري ئاو، دۆ بـۆ پـۆنـگ   ست

 ...ڕۆکان و ره سه  ي ئاوه وه خواردنه
کی ورد له  با به      وانین و ڕامان ـیـنـه گه ت ـکـۆ ي  وه ڵ لـ

چکه  به  و هۆشیارانه  ئاگادارانه ـن و  و چۆڕه  ڕ ي ئاوي خاو
ن، قوژبن و ناخی زه که  شیرین؛ له وتـی  س و کـه ویدا هه ل

وه ده  .ین ڕ خه گه  به  وانانه نه سه و ده  گرانه ست پ
ر، چا، چه  زانین ئاوي پاك له ئیتر وانه      ،  مـه پلووسک، ش

ان، له  چاوگ و کانی به هاتوویـی  وشکان نه  سا و له په ب ب
نه ر  ك هـه مبار کردن بۆ شتو مه خستن و هه  خیره زه.  ر ده  د
ت و ئه  بووه بۆ باش و   وه کرده  ك به یه یسا با چاره ده.  ب بب

اندنه  به ین، چونکا تا  کار ببه  وانی ئاو به نه سه و ده  وه سامان ب
ت دانیش ئه ئاوه  یه ئاو هه  ب

 مورد آتشسوزي  8اي با  روز جمعه
جاندارانی که توان دویدن داشتن گریختند و بقیه در جهنمی           

ها ونا آرامی هاي      ند، این روزها با تمام دغدغه      از آتش سوخته
حبس کرده خود و استرس هاي ذهنی و جسمی، انسان هایی             
که به دالیل کامأل نامعلومی این نا آرامی ها را چند برابر کرده 
و بر استرس هاي بشریت می افزایند و باعث آزار هر چه بیشتر 
روح و روان مردم می شوند، زمین و درختان بی گناه این                 
مناطق را زیر آتش سوزان خشم و نفرت خود که هیچ بویی از 
عشق و محبت را نبرده اند می سوزانند و صداي وجدان خود             

 .را خفه می کنند
هاي صبح است و خورشید کم کم می خواهد از   هنوز دم دمه

پشت کوه ها بیرون آید و با گرماي خود زمین سرد شب خفته 
را بیدار و گرم کند، بله سکوت شب دارد یواش یواش جاي              
خود را به سروصداي روز می سپارد، اما هنوز کمی زود                 
است، در این هنگام فریادهاي گوش خراشی به گوش می              

ي دردناکی سراسر منطقه را فرا گرفته و زمین            رسد و آه وناله   
و آسمان را پر از وحشت کرده و وجدان هاي بیدار را تلنگر               

ي زیر پا له شده،     ەمی زند بله صداي نه یک برگ خشک شد        
نه یک شاخه شکسته کهنه، نه یک تنه درخت فرسوده در                
آتش انداخته است، بلکه صداي هزاران درخت بی دفاعی بود 
که در آتش حرص و طمع ورزي آدم هایی که معلوم نبود به              
چه مقصودي آنرا سوزانده بودند، می سوختند و جان می                
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با توجه به نقش حیاتی آب و نیاز شدید انسانها به      
آن، جلوگیري از هدر رفتن آب، از جمله مـواردي    
است که به صورت یک احساس مشترك در هـمـه   
انسانها وجود دارد، اما اغلب مردم خود را درگـیـر       
این مساله نمی کنند و حاضر نیستند تـغـیـیـري  در         

صـرفـه   .  ي زندگی روزمره خود ایجاد کـنـنـد      شیوه
جویی آب در منازل یکی از راهکـارهـاي اسـاسـی       
مقابله با بحران کمبود آب است و با توجه به تعـداد  
زیاد مشترکین، در صورت همـکـاري صـادقـانـه و          
عادالنه، در نهایت از هـدر رفـتـن مـقـدار زیـادي             

راه هاي صرفـه جـویـی      .  آب،جلوگیري خواهد شد
آب بسیار متنوع اند، بنابرین هرکس بـا تـوجـه بـه           
شرایط و فضاي زندگی خود می تواند درست ترین 

در ذیل به . راه رابراي مصرف بهینه آب انتخاب کند
 :برخی از این راهکارها اشاره شده است

از کلیه قوانین و محدودیت هاي حفاظت از آب     -
که ممکن است در محل زندگی شما اعـمـال     

 . شود آگاه شوید و از آن تبعیت کنید
هیچگاه به دلیل این کـه فـرد دیـگـري مسـئـول               -

 .پرداخت آب است، آب را هدر ندهید

موقع مسواك زدن شیر آب تصفیه شـده را بـاز         - 
 .نگذارید

براي آب دادن به درختان، درختچه ها، بوته ها و     -
 .گل ها از روش آبیاري قطره اي استفاده کنید

بهتر است براي شستن سبزي ها، ابتدا آنهـا را در        -
 .ظرفی خیس کنید و سپس آب بکشید

از جریان آب، به منظور آب شدن یخ گوشت یـا      -
بـراي  .  دیگر مواد غذایی منجمد استفاده نکنیـد 

آب شدن مواد غذایی منجمد، آن را در هـواي  
 .آزاد قرار دهید

کودکان خود را درمورد نیاز به حفاظت از آب،       -
 .آموزش دهید

سعی کنید مدت زمان استحمامتان کوتاه باشـد و      -
آب پخش کن دوش حمام را با نوع جدید آن 

 .تعویض کنید) سر دوش مصرف(

هنگام استفاده از دستشویی، شیر آب را به طور  -
مداوم باز نگذارید، چون جریان دائم آب 

از وقوع حادثه و همچنین از هدرروي شدیدي 
 .آب پیشگیري شود

گروه هاي فرهنگی و غیردولتی را بـه ایـجـاد و            -
ارتقاي فرهنگ حفـاظـت از آب، در مـیـان             

 .کودکان و بزرگساالن تشویق کنید

تعویض واشر شیر آب براي جلوگـیـري از هـدر          -
 .رفتن آب کار سختی نیست

استفاده چندباره از آب؛ اگر در خـانـه بـاغـچـه              -
دارید، می توانید هنگام شستشو و تمیز کردن سبزي 
و میوه ها، از آب مصرف شده براي آبیاري باغـچـه   

حتی آب حاصل از شستشوي بـرنـج،     .  استفاده کنید
 .براي آبیاري گلدان ها مناسب است

در پایان باید گفت، عالوه بر راهکارهـاي صـرفه         
جویی در خانه، اجتناب ناپـذیر اسـت کـه بـا رشـد               
صنعتی شدن جهان، بخـش صـنعت و تجـارت کـه              
مصرف کنندگان آب بیشتري هستند و در آلودگـی   
آب نیز نقش عمده تري دارند، باید  به صرفه جویی  

عالوه بـر آن بخـش قابـل         .  توجه جدي داشته باشند 
مالحظه اي از آب مصرفی توسط خطوط فرسوده و 
ــان و              ــی رود، متولی ــدر م ــه ه ــنی ب ــشعابات غیرف ان

 .متخصصان امر نباید به این مسئله نیز بی اعتنا باشـند   

دامنه تبلیغات مستمر همراه با نـشان دادن معـضالت         
خشکسالی در سراسر جهان و فاجعه هـاي طبیعـی و     
انسانی که در اثر کمبود آب به وجود می آید نیز به   
عهده مسئوالن و متخصصان آب است و رسـانه هـا         
باید با برنامه ریـزي و انجـام کارهـاي فرهنگـی در               

تا بتوانیم  این   .آگاهی بخشی به مردم اثرگذار باشند
میراث با ارزش را براي نسل هاي بعد از خود حفـظ   

  کنیم

:منابع  
وري  گفتگو با مدیرکل دفتر بهبودبهره/ سایت صبا

 اقتصاد آب و آیفاي وزارت نیرو 

 توصیه هاي شرکت آب و فاضالب/روزنامه سرمایه

 وبالگ خانم سارافتح پور /پایگاه اینترنتی پرشین وي

 .باعث هدرروي زیاد آب می شود

تمام شیلنگ ها، اتصاالت و شیرهاي آب را کنترل   - 
 .کنید تا از نشت آب جلوگیري شود

هنگام شستن ظرف ها از حداقل میزان مایع ظـرف      -
شویی استفاده کنید تا به هنگام آبکشی ظرفـهـا،   

 .آب کمتري مصرف شود

هنگام استفاده از ماشین لباسشویی، صبـرکـنـیـد تـا          -
لباسهاي کثیف، به اندازه ظرفیت کامل مـاشـیـن    
برسد تا تعداد دفعات استفاده از آن کمتر شـود،    
چون ماشین لباسشویی آب زیادي را هـدر مـی     

 .دهد

) مـثـل فـواره هـا        ( از نصب شبکه هاي آب تزئینی   -
پرهیز کنید، مگر اینکه آب در شبکه بـازیـافـت      

 .شود

براي نوشیدن آب به جاي آن که شیـر آب را بـه           -
مدت زیادي باز بگذارید، بهتر است ابتدا چـنـد     
قطعه یخ را در لیوان قرار دهید و سپس شیر آب 

 .را باز کنید

نشت احتمالی فلش تانک توالت را با افزودن مـواد      -
اگر نشتی داشته بـاشـد،مـاده    .  رنگی به آن، بیابید

ثانیه، در محل نشت پدیدار مـی  30رنگی پس از 
اگر این طور بود، سریعا فلـش تـانـک را        .  شود

بکشید، چون ممکن است ماده رنگی به مـخـزن     
 .آب آن،آسیب برساند

به جاي شستن اتومبیل با شیلنگ آب، از یک سطل   -
 .آب استفاده کنید

شستن مداوم پیاده رو مقابل مغازه و مـنـزل بـاعـث         -
 .هدر رفتن مقدار زیادي از آب می شود

تا حد امکان از آب شرب براي احداث ساختمان و   -
 .آبیاري فضاي سبز استفاده نشود

باغچه را شب یا صبح زود آبیاري کنید تا از تبخیـر    -
 .آب جلوگیري شود

نصب کولر در سایه و استفاده از پوشـش مـنـاسـب         -
براي آن و جلوگیري از نشت آب کـولـرهـاي        
آبی، باعث صرفه جویی زیادي در مصرف آب   

 .می شود

هنگام رفتن به مسافرت، شیرفلکه کنتور را ببندید تا   -

 ئاوات رشیدی روش ھای صرفھ جویی در مصرف آب

مانند شکستگی ( هرگونه اتالف قابل توجه آب را 
با شماره ( به مرکز ارتباطات مردمی ...) لوله ها و

و یا سازمان آب و فاضالب اطالع دهید) 122تماس   
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 شیرکو رزاقی آب آینھ ی سالمتی

آب یکی از مهمترین و پر ارزشترین نعمت                 
بر همگان عیان است که وجود          .  هاي خداست 

حیات به شدت به وجود آب گره خورده، گره اي 
محکم که هیچ انسان وعلمی قادر به گشودن آن           

بر این مبناست که شنیده هایی از جنگ           .  نیست
. آینده دنیا به گوشمان می رسد، جنگی بر سر آب

هر چند که نشانه هاي این جنگ کم و بیش                 
پول، :  آب از هر چیز با ارزشی مانند          .  پیداست

با ارزشتر است چون بزرگترین       ...  نفت، طال و      
قدرت هاي دنیا هم بدون آب از هم می پاشند،             
این قدرت ها هرچه دارند یا بهتر بگوییم حیاتی            
که دارند از آب دارند، پس بعید نیست انسان ها            

دست آوردن آن به جان هم بیفتند و فاجعه     براي به
اي رخ دهد که هرگز جبران نشود، یعنی کشته             

آب به قدري مقدس است       .  شدن ملیاردها انسان  
که خداوند بارها از آن در قرآن یاد کرده                   

وجعلنا من الماء کل     “  براي نمونه    است،
ما هر چیزي را    :  که می فرماید” شیء حئ

پس ارزش و    .  از آب زنده گرداندیم     
اما .  قداست آب بر هیچ کس نهان نیست        

همین آب پر ارزش که ضامن جان انسان هاست           
می تواند بالي جان انسان ها نیز باشد، اگر به                 
نادرستی از آن استفاده شود، براي مثال جهت دفع    

آب ...).  صنعتی، انسانی، رادیواکتیو و    (  فاضالب  
آلوده می تواند عامل انتقال هزاران بیماري مهلک  

هیچ بعید نیست این گوهر         .  و خطرناك باشد    
هستی بخش به سمی تبدیل شود که نه تنها حیات          
انسان ها را حفظ نکند بلکه به عاملی براي گرفتن           
. جان انسان ها و انتقال انواع بیماري ها تبدیل شود    

در واقع آب آینه سالمتی هر جامعه است براي             
مثال جوامع قحطی زده آفریقا که آب سالم یافت          
نمی شود یا اندك است، گسترش انواع بیماري ها 

روزانه هزارا نفر به دلیل       .  را در آن شاهد هستیم     
نبود آب سالم و مبتال شدن به انواع بیماري هاي            

بیماري .  عفونی جان خود را از دست می دهند           

امروزه وبا  .  داراي یبیشترین آلودگی هستند       
بیشتر در کشورهاي جهان سوم به دلیل         
وضعیت بد بهداشتی آب هاي آشامیدنی       

اگرچه درمان وبا ساده می           .دیده می شود   
باشد، اما در صورت عدم درمان به موقع به شدت           

 .کشنده می باشد
سالمونال “عامل این بیماري       :  تب تیفوئید      

این بیماري از طریق غذا یا آب،         .  تیفی می باشد  
این باکتري  .  آلوده به مدفوع بیمار منتقل میشود       

وارد دستگاه گوارش شده و با سوراخ کردن روده 
می تواند وارد خون شود و ایجاد سپتیسمی                 

کند که در صورت عدم درمان به       )  عفونت خون (
 .موقع باعث مرگ می شود

شیگلوز یا اسهال خونی باسیلی از             :  شیگلوز
شیگال داراي  .  بیماریهاي باکتریایی روده می باشد    

چند دسته می باشد که در تعدادي از آن ها مرگ       
عوارض این  .  ومیر قابل توجهی دیده می شود         

سندرم همولیتیک اورمیک     -1:بیماري  عبارتند از 
از بین رفتن گلوبول هاي قرمز خون به دلیل                (

بیرون زدگی    -3تشنج    -2)  افزایش اوره خون   
بزرگ شدن   (مگا کولون توکسیک         -4مقعد   

 -5)  روده به دلیل از کار افتادگی قسمتی از آن           
انتقال این بیماري بیشتر    ).  عفونت خون (سپتیسمی  

 .از طریق مواد غذایی و آب هاي آلوده می باشد
در این نوشتار به تعدادي از بیماري هایی  که می            
توانند از طریق آب منتقل شوند به صورت مختصر 
اشاره شد اما مشکالت بهداشتی اي که آب هاي           
آلوده می توانند ایجاد کنند بسیار بیشتر از این              

با توجه به این مسائل ضرورت هر    . موارد می باشد
چه بیشتر  نگهداري از آب هاي سالم براي ما                

ي نگهداري از این نعمت  آشکار می شود و وظیفه
خدادادي را بر دوش ما به عنوان انسان و اشرف             

                     .    مخلوقات بیش از پیش نمایان می کند

هاي زیادي وجود دارند که از راه آب منتقل می           
شوند؛ اما به دلیل عدم امکان بیان تمامی آن ها در        
این نوشتار، به طور مختصر به ذکر برخی از این             

 :بیماري ها می پردازیم
ماالریا یکی از مهلک ترین بیماري        :  ماالریا     

ها و مهمترین بیماري انگلی می باشد که به یکی            
از معضالت مهم بهداشتی دنیا بخصوص کشور          

ترسناك بودن   .  هاي گرم سیر تبدیل شده است        
این بیماري به دلیل شیوع زیاد و مرگ ومیر قابل            

انگل ماالریا توسط پشه اي به نام        .  توجه آن است  
آنوفل به انسان منتقل می شود که وجود آن را               
ناشی از هواي بد، آب هاي باتالقی وآلوده می             

 .دانند
بیماري طاعون یکی از بیماري هاي      :  طاعون     

“ یرسینیا پستیس   “  واگیر دار است که عامل آن         
این بیماري کشنده بارها در طول تاریخ       .  می باشد 

علت کشتار میلیون ها نفر باعث بحران هاي                به
انتقال آن به انسان از طریق         .  بزرگی شده است   

. نیش کک آلوده به این باکتري می باشد                  
جوندگان، بخصوص موش ها این کک ها را به           
انسان منتقل می کنند، همان طور که می دانید              
موش ها در آب هاي آلوده و فاضالب ها داراي            
جمعیت باالیی هستند پس آبهاي آلوده می تواند         
عاملی براي گسترش این بیماري باشد، هرچند           
علم پزشکی با کمک آنتی بیوتین ها توانسته در           
کنترل ودرمان این بیماري ها نقش مهمی ایفا کند    
اما با توجه به مقاومت روزافزون باکتري ها به               
نسبت آنتی بیوتیک ها، الزمه چاره اندیشی هاي          
دیگري جهت جلوگیري از شیوع مجدداین              

 .بیماري را ایجاد میکند
وبا بیماري اي است که از طریق آب              :  وبا     

این .  ایجاد می شود  ”  ویبریو کلرا “توسط باکتري   
بیماري با نوشیدن آب آلوده، خوردن ماهی آلوده  

سبزیجاتی .  و یا سبزیجات آلوده ایجاد می شود         
که با کود و فاضالب انسانی تغذیه می شوند                
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 محمود مبارکشاھی )قسمت اول( شھر و مشارکت شھروندان 

 مقدمه
امروزه مشکالت فزاینده ي شهري وگسترش روبه تزاید          

مهمترین معظالت شهري   جمعیت شهري ، بعنوان یکی از  
هاي کشورهاي در حال توسعه قلمداد می گردد که                
پیامدها و مشکالت بغرنج اقتصادي، اجتماعی وزیست           

 .محیطی را پدید آورده است
روند سریع شهر نشینی در سراسر قرن بیستم واوایل قرن            
بیست ویکم پدیده اي جهانی بوده وهست وشهرهاي             
کشورهاي در حال توسعه ، ضمن بلعیدن منابع                     
کشورهایشان ، موجب عدم تعادل در تقسیم امکانات             

شهري شده، وبه     -ومنابع در حوزه هاي منطقه اي وروستا    
دلیل رشد نامتوازن وناموزون، موجب خلق فضاي زشت         
ونامیمون آلونک نشینی وکمربندهاي فقیر نشین در              

 .حواشی خود شده اند
. رشد سریع شهرنشینی در ایران نیز از این امر مستثنا نیست

توسعه ي برون زاي شهرهاي ایران،عدم توجه اصولی به          
زیر ساخت هاي توسعه ي شهري ،اکثر شهرهاي ایران را           
دچار معضالت جدي از لحاظ مدیریت شهري ومسائل           

آهنگ رشد سریع شهرنشینی در     . مختلف آن نموده است
ایران که از دهه ي چهل شمسی آغاز شده بود با آغاز                
جنگ تحمیلی وویرانی وتخلیه ي بخش اعظم                    
روستاهاوشهرهاي کوچک مرزي ،با شدت بیشتري اوج        
گرفت که پیامد آن،افزایش غیرمترقبه ي جمعیت شهري         

 . در مراکز استانها وبرخی دیگر از شهرها بود
بعد ازپایان جنگ تحمیلی، به دلیل ویرانی روستاهاي             
مرزي وآلوده بودن مزارع وباغات این روستاها به مین،            
عدم توجه الزم در ارائه ي خدمات وتسهیالت به                   
روستاها، مشکالت مربوط به راههاي ارتباطی،بیکاري          
وعدم کارآمدبودن کشاورزي سنتی موجب شد تا                
اکثریت آواره گانی که از این روستاها به شهرها                   
مهاجرت کرده بودند از مراجعت دوباره به روستاها               

ودر شهرهایی اقامت نمایند که امکانات         اجتناب بورزنند 
شهري اینگونه مراکز، کفاف یک چهارم جمعیت متراکم 

در این میان برخی استانها همانند            .  خود را نداشتند    
کردستان به دلیل محرومیت هاي مزمن تاریخی وعدم            
اهتمام در عمران وآبادانی روستاهاو متعاقب آن سیل             
مهاجرت از روستاها به شهرها، رشد شهري  از شتاب               
بیشتري برخورداربود به طوري که فضاي عمومی                 

شهري تغییرداد وبه -شهرهاي کردستان را به فضایی روستا
شکل سرسام آوري برخی شهرها چندین برابرخارج از           

ظرفیت خدمات شهري خود ، جمعیت شهرنشین را             
بوجود آمدن چنین شرایطی مستلزم توجه . متحمل شدند

الزم از جانب دولت درارائه ي مدیریتی قوي در سامان       
در این نوشته قصد به چالش       .  دهی شهرها را می طلبید    

کشیدن فاکتور دولت را که یکی از مهمترین فاکتورها          
در مدیریت شهري است را نداریم بلکه باز کردن فایلی    
است به نام مشارکت شهروندان  درمدیریت شهري که          
ازفاکتورهاي مدرن درتوسعه ي کیفی فضاي شهري           

قبل ازواردشدن به اصل موضوع       .  محسوب می گردد   
،توضیح چنداصطالح در روشن مطلب کمک شایانی         

 :می نماید 
است که   )citizen(معادل واژه ي       :  شهروند:  الف

اگرچه درفرهنگهاي فارسی معتبرازآن ذکري نشده           
به مالکیت اشاره    ))  وند((  است، اما با توجه به اینکه         

دارد می توان این حق را براي شهروند قائل شد که                
بعنوان اهل وساکن شهر، صاحب ومالک شهر                  

طبیعی است که براي این مالکیت نیز همچون سایر .باشد
مالکیتها می توان ویژگی هاي حقوقی ارزشمندي را            

اول اینکه مردم مالک اصلی شهر هستند         .  مطرح کرد   
ثانیا این مالکیت امري       –وشهر به مدیران تعلق ندارد        

قراردادي نیست وبه محض اسکان شخصی در شهري          
مالکیت او تحقق می یابد ودیگر اینکه این مالکیت              

به این ترتیب    .  مشاع وبین آحاد جامعه بالسویه است         
مردم حق دارند مطابق قوانینی که بین خویش قرارداد           
خواهند نمود در کلیه ي امور شهر خویش اظهار                 
نظروتصمیم گیري نمایند ومدیران شهر نیزمجریان            
تصمیمات مردم هستند ونه روسا وسرپرستانی که مردم         

، 1384صرافی،   .(موظف به اجراي اوامرآنان باشند         
138.( 
موقعیتی است که رابطه ي میان فرد        :    شهروندي:  ب

شهروندي، چهارچوبی براي   .  وجامعه را پدید می آورد    
. تعامل میان افراد درون جامعه ي مدنی فراهم می کند           

امتیاز شهروندي بردیگر هویتهاي اجتماعی این است          
 )138همان ، . (که گویاي برابري فراگیر است

وضعیتی است که مجموعه اي از               :  شهروندي   
حقوق،وظایف وتعهدات را همراه با برابري،عدالت          

شهروندي نه موقعیتی اثر پذیر      .  واستقالل درخود دارد  
. بلکه حالتی اثر گذاراست وبا سلطه سازگاري ندارد           

شهروندي ایده اي است نیرومند که شرافت فرد را به             
 دارد   ادامه....                     رسمیت می شناسد

 ...ي مطلب آب آبادانی  ادامه... 
دریاچه زریبار را همراهی می کند ولی به گفته                  
کارشناسان مربوطه در آینده درخشندگی این نگین           

در حال حاضر در    .  هم در حال کم نور بودن می باشد        
شهر مریوان در خصوص آب ما با چند مشکل عمده            

 :روبرو هستیم
عدم مدیریت صحیح در نحوه برداشت آب                 -1

عدم مدیریت صحیح در        -2-سفره هاي زبر زمینی     
کمبود آب رودخانه      -3  -تقسیم عادالنه آب شرب     

هاي جاري و سر ریز نمودن فاضالب هاي خانگپی و            
صنعتی به داخل آنها و احتمال شیوع بیماري هاي                

 .واگیر
ما در اینجا وارد دو بحث اول نمی شویم و آن را به                 
کارشناسان مربوطه سپرده تا انشائ اهللا در آینده شاهد          

 .ساماندهی فرایند استفاده و توزیع صحیح آب باشیم
در بحث دوم یعنی بهداشت آب، ما هر روز شاهد                
تجاوز به حریم مطهر آب بوده و باورود فاضالب               
هاي شهري، روستایی، صنعتی و زباله هاي عفونی و            
غیر عفونی به داخل آب هاي جاري و راکد، شاهذ به            
وجود آمدن بزرگترین منبع تولید و شیوع بیماري              

وبا و حصبه می باشیم که این امر           :  هاي واگیر مانند   
عالوه بر فرهنگ سازي آحاد جامعه نیازمند برنامه              
ریزي و مدیریت صحیح دفع فاضالب و پسماندهاي           
عفونی و خانگی می باشد و در صورت عدم مداخله             
سریع و ساماندهی به وضعیت این فرایند ما عالوه بر             
رویت یک منظره بسیار نامناسب در سطح شهر، شاهد          
آلودگی آبهاي سطحی و زیر زمینی بوده که خود               
بستر مناسب بیماري هاي واگیر را فراهم می نماید و             
چنانچه ما با چنین مشکل بهداشتی روبرو شویم؛                
عالوه بر خطرات جانی، براي مردم هم هزینه هاي              
بسیار باالیی جهت کنترل و درمان بیماري ها به دنبال            
دارد که حتی اندیشیدن به آن هم باعث نگرانی می              

در پایان امید می رود که با یک برنامه ریزي               .  شود
صحیح و عملیاتی و استفاده از کارشناسان مربوطه و            
مشارکت آنها و اجراي آن بر اساس مدیریت صحیح           
و علمی نه تنها از مشکالت مطرح شده جلوگیري               
شود بلکه فرایند مورد اشاره را ساماندهی و بستر بسیار           

شرب، (  مناسب استفاده و مصرف بهینه آب                  
را فراهم  )  کشاورزي و از همه مهمتر استفاده بهداشتی       

 .آورد
 ایوب غالمی
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خداوند هیچ موجودي را بیهوده و عبث نیافـریـده        
ي کوچکی که شب هنگام با نـیـش او      حتی پشه.است

ي طبیـعـت    خوابمان آشفته می شود، جزوي از چرخه
هر موجودي در طبیعت نقش یا نقش هـایـی را     .  است

بازي می کند که کاهش جمعیت یک موجود به معنی 
کاهش قدرت ایفاي نقش آن در طبیعت بـوده و در        
نتیجه  یا باید نقش آن را موجودات دیگر جبران  و یـا  
در صورت عدم امکان آن نتایج بـدي رقـم خـواهـد         

ي نزدیک انسـان هـا        آینده  خورد که تاوان آن را در
 .پس می دهند

 نکاتی در مورد مارها
مارها جزو رده خـزنـدگـان بـوده و جـانـورانـی                    

یعنی قادر به کنترل دماي خود نبـوده  .  خونسرد هستند 
 3200تا کنـون    .  و دماي بدن آن ها تابع محیط است 

 700گونه مار در سرتاسر جهان شناسایی شده که فقط 
گـونـه      50گونه از آنها سمی بوده و از میان آنها  تنها 

خطرناك بوده و می توانند براي انسان مشـکـل سـاز        
. تمام مارها گوشتخوار بوده و شکارچی هستند.  باشند

مارها داراي حس بویایی قوي بـوده و از آن بـراي           
عالوه بر این برخـی از انـواع       . شکار استفاده می کنند

مارها با تشخیص حرارت بدن طعمه، آن را ردیابـی و    
بسیاري از مارها از طریق ارتـعـاشـات    .  شکار می کنند

عبارت دیگـر مـارهـا       هوا  نمی توانند چیزي بشنوند به
هیچ صدایی را نمی شنوند و برعکس آن صوت را از   
طریق لزرش ناشی از حرکت روي زمین احساس مـی  

مارها توانایی حرکت با سرعت  باال را ندارند و   . کنند
کیلو مـتـر    13بیشترین سرعت ثبت شده براي یک مار 

قسمت مربوط به یادگیري در مغز .  در ساعت می باشد
مارها کوچک بوده و مارها از توان یادگیري بسـیـبـار    

اکثر گـونـه هـاي مـار حـدود            .  ضعیغی برخوردارند
دویست دندان دارند که با آنها نمی توانند طـعـمـه را      

مارها شنـاگـران   .  بجوند، اما قادر به گاز گرفتن هستند
سال ممکن اسـت     30خوبی بوده و برخی از آن ها تا 

 .عمر کنند
 نقش مارها در طبیعت

ي مارها انواع پرندگان ، خزندگـان و     غذاي عمده     
مارها دشمـنـان اصـلـی       .  جوندگان کوچک می باشد
پس یکی از نقش هـاي  .   جوندگانی مثل موش هستند

نتوانستم براي خواندن نمـاز بـه     (!)  اي که به خاطر مسئله
این که مسجد کـوچـک اسـت و          .  بیرون از شهر بروم

مجبورم در خیابان نمازم را بخوانم، این که باید جیبم پر 
از پول خورد باشد تا دعاي شر افراد مثال نیازمنـد را از      
خود دور کنم، این که مجبورم وضو را در خانه بگیـرم،  
اینکه اگر بروم داخل مسجد باید نیم ساعتی در راه باشم 
تا در میان سیل جمعیت بتوانم راهی براي بیرون آمـدن    

 .همه جاي خود دارد... پیدا کنم و 
هنوز چند ثانیه از راز و نیازت با خدا نگـذشـتـه کـه            

هر دستفـروشـی   . نواخته می شود!  ملودي گوش خراش
بسته به این که توانسته باشد بلندگویی تهیه کند یا نکند، 
شروع به تبلیغ براي اجناس خود می کند، ماشین هاي پر 

اگر قبال جاي پـارکـی را       ( از میوه و اجناس رنگارنگ 
از کوچه هـاي اطـراف بـه داخـل           )  رزرو نکرده باشند

اینکه چند هزار نفري عـابـر   .  خیابان جمهوري می ریزند
می خواهند هر چه زودتر خود را به مقصد برسانند اصال 

اي    مهم نیست، چیزي که مهم است فقط اشغال نـقـطـه     
خالصه این صحنه بـه  .  مناسب براي فروش اجناس است

 .هر چیزي شبیه است جز یک مراسم مذهبی و عبادي
معلوم نیست چه نهادي باید صداي این بلندگوها را قطع 
کند، معلوم نیست نهاد هاي ذیر ربط کجا هسـتـنـد تـا         

لطفا لطف بفرمایید حـق چـنـد      !  بگویند عزیزان شهروند
هزار نفر را با این سد معبرتان و این صـداي نـاهـنـجـار        

 .بلندگو هایتان پایمال نکنید
البته بنده هی چوقت معتقد نیستم کـه مـقـصـر ایـن               

وضعیت فالن گروه شغلی یا فـالن نـهـاد و سـازمـان              
بخصوص است، بلکه همه می دانیم که مشکالت ریشـه  
اي و چند بعدي به این مسئله دامن می زنند و حـل آن      

 .ي افراد و نهادهاست نیز نیازمند همکاري همه جانبه
در پایان به عنوان پیشنهادي به افراد و سازمـان هـاي          

به ذهنم )  جمعه بازار(حلی به نام بازار هفتگی مسئول، راه
این راه حل موردي است کـه در خـیـلـی از           . می رسد

معلوم نیسـت بـه     .  شهرهاي دیگر سابقه اي طوالنی دارد
چه دلیلی در مریوان اقدامی شایسته جهت بـرپـایـی آن      

شهرداري می تواند با اختـصـاص   .  صورت نگرفته است
مکان و زمانی مناسب براي بازار هفتگی، در این راسـتـا   
گام بردارد که مطمئنا پیامد هاي مـثـبـت آن مـتـوجـه           
همگان از جمله دست فروشان، خریداران، شـهـرداري     

 .   خواهد شد... و 

مهم مارها در طبیعت کنترل جمعیت جـونـدگـان از      
البته مارها نقش هـاي    .  طریق خوردن آن ها می باشد

دیگري نیز در طبیعت بازي می کنند که یکی از آن   
ها بافتهاي مرده حاصل از پوست اندازي مارها بـوده  
که هم غذاي برخی موجودات بوده و هـم خـواص       

در ضمن از زهر مار نیز استفـاده هـاي     .  دارویی دارد
حال فرض کـنـیـد بـر اسـاس            .  گوناگونی می شود

هر کجا مار دیـدیـد     ”  باورهاي غلط ما که می گوید
چه اتفاقی می افتد؟ جواب این سـوال    ”  آن را بکشید

خیلی ساده است با کاهش جمعیت مارها، جمـعـیـت    
جوندگان موذي کوچک اضافه می شود و افـزایـش   
جمعیت این جوندگان باعث افزایش تـقـاضـا بـراي       
خوراك می شود و در نتیجه جوندگان به مـزارع و      
انبارهاي غذاي انسان ها حمله برده و نقش آفـت را      
بازي می کنند و یا می تواند بیـمـاري هـاي واگـیـر          

در واقع یکی از نـقـشـهـاي       .  خطرناکی را منتقل کند
اصلی جوندگان کوچک کنترل جمعیت گیـاهـان و     

اما با کاهش قدرت .  علفهاي هرز در طبیعت می باشد
عامل کنترل آنها مثل مارها، نقش جـونـدگـان نـیـز          
عوض شده و از رفتگر مـحـیـط زیسـت بـه آفـت               

کـافـیـسـت     .  خطرناکی براي انسان تبدیل می شـونـد  
اندکی در مزارع جستجو کنیـد و مـیـزان خسـارت           

 .  موش ها را  خودتان ارزیابی کنید

پیازي تازه بـار، سـیـانـی بـه          
 !!!                                                                   زار هه

     
ریـوان     زار، شووتی مه پیازي تازه بار سیانی به هه      

رمـی     ، هـه   ... زار، نوشابه سیانـی بـه     پینج کیلووي هه
ربانگ، گرمکن پیـاوانـه    رمی، خورما بو به رمی هه هه
شتـالـوو،    ، هه! ریز سی براي به یه که پوول دوورینه...  به

 ...ي که وا، کاله که رپایی، گوره سه
طور هم زمان و  تصور کنید اگر همه این صداها به     

از بلندگو و آن هم در ساعات اوج گرما بـه گـوش       
آدم هجوم بیاورند، خودتان قضـاوت کـنـیـد، چـه            

 !احساسی پیدا خواهید کرد؟
اي اسـت   این شرح یکی از آن روزهاي جمعه!  بله     

 محمد شریف شریفی مارھا را نکشیم

 مختار بھرامی
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 !!مشکی برسی
هره مه سه: ر نووسه  نگی  د ب

 زیزي مین عه ئه: رگ وه 
ك، مشک  حرایه سه  مانی زوو، له بوو؛ زه بوو نه هه     
ر جـۆرێ بـوو، خـۆي  بوو، زۆر برسی بوو، هه هه
وي دۆزیه  یانده گه ک و س س   له.  و خواردي  وه باخ

ي  کـه ي داره موو گه ماڵ هات و هه ناکاوا، باي شه
موو  بوو، هه  مشک تووڕه.  دا که ر مشکه سه  راند به وه
وه گه   چـووه  کـه باخه  ي خوارد و له که کانی دارس
کی بینی سه.   وه ره ده کی  پیاو بوو،   ئاوي پ  پ له ت
ه ره به ي کـرد و  که بانگی پیاوه.  ڕۆیشت ئه  وه و ما

 :وتی
ـوم خـوارد،  که؛ له هۆي پیاوه“     و باخا، س سـ

مـوویـم  رما، هـه سه  کانی کرد به ك هات، گه بایه
ستا  ”.خۆم تۆیش ئه  خوارد، ئ

  م بـه ده ت ئه گینا سه ، ئه وس به” : وتی  که پیاوه     
 ”! وه ته رتا، گیانت پیا نایه سه
ي گرت و قووتی دا و  که ، پیاوه که برسییه  مشکه    

ک رۆیشت هه ، خه  تازه  یشته تا گه ب ریکـی  بووک
نگی کرد و  با.  بوو)  شگردانآت(   مه خۆشکردنی تاوله

وم خـوارد،  بووك؛ له  هۆي تازه” : وتی و باخا، س س
ـک   وه، ره ده  کانیشم خوارد، هاتمه موو گه هه پیـاو
ستا ده  ت به سه  ”.خۆم تۆیش ئه  ستیشم خوارد، ئ
 مـه م تاولـه گینا ئه ، ئه نگ به ب ده” : بووك وتی  تازه

 ”.باب که  بیت به رتا، ئه سه  م به ده ئه) شگردانآت(
بووکیـشـی قـووت دا و   مشکی برسی،  تازه     

که ک که  یشته وت و ڕۆیشت، تا گه ڕ نیـشـک،  پۆل
دۆزي بوون خه هـۆي ” : هاواري ل کـردن.  ریکی گو

ـوم خـوارد، هـه کان، له کچه مـوو  و باخا، س س
ک سه  وه ره ده  کانیشم خوارد، هاتمه گه   ت به پیاو
ستـا  ستیشم خوارد و، تازه ده کیشم خوارد،  ئ   بووک

وه  ”.خۆم یش ئه ئ
نین چاوت ده  م سووزنانه به”:کان وتیان کچه  ”.ر د

وانیشی قووت دا و ڕۆیشـت و  مشکی برسی ئه
ک کوڕ کـه  یشته ڕۆیشت، تا گه ریـکـی  خـه  پۆل

و باخا، سـ  له” : بانگی کردن و وتی.  ن بوون یه ال که
وم خوارد، هه   کانیشم خوارد، هـاتـمـه موو گه س

ک سه  وه ره ده   ستیشم خـوارد، تـازه ده  ت به پیاو
کیشم خوارد،  کچه دۆزه  بووک کانیشـم خـوارد،  گو

وه ستا ئ  ”.خۆم یش ئه ئ
ال بـارانـت  کـه  مردارۆ بوو؛ ئیسه” : کان وتیان کوڕه

 ”.ین که ئه

یدا و رۆیشت، تا  ؛ کوڕه که مشکه کانیشی قووت دا و ل
ک پیره  یشته ئاخري گه ژن؛  هۆي پیره” : بانگی کرد.  ژن

وم خوارد، هه له کـانـیـشـم  موو گـه و باخا، س س
ک سه  وه ره ده  خوارد، هاتمه ستـیـشـم  ده  ت به پیاو

کیشم خوارد،  کچه  خوارد، تازه دۆزه  بووک کانیشم  گو
ستـا تـۆیـش   خوارد، کۆڕانی تیله بازیشم خوارد، ئ

 ”. ي تۆیه خۆم، نۆبه ئه
مـن !  قوربان  به” : و وتی  وه خت بیري کرده ژن، نه پیره

ر ناکه سکم، تۆ ت ست و ئ ، دوێ  بر که سه. م تۆزي پ
شتی چه شه کی زۆر چ ور و خۆشـم دروسـت  و، ب

نم بۆت کردووه ۆم بیه  ”.، با ب
ۆ، به باشه”:وتی  مشکه نه ، ب  ”. م زوو بیه

ه  ڕۆیشت، له  ژن پیره و   وره کـی گـه یه ، پشیله وه ما
ناي و له  بوو، خستییه چست و چاالکی هه نی و ه   داو

 ”!رموو بیخۆ فه”:داینا و وتی  که م مشکه رده به
رچوو، خۆي کرد  ، بۆي ده پشیله  وته مشک تا چاوي که

دا، خـۆي  که ر کونه به  ، له که م پشیله به.  کدا کونایه  به
ی وابوو، پشـیـلـه  مشکه.  ك یه داگرت تا ماوه   کـه پ

نـایـه سه  ر که هه   .  ڕۆشتووه ، پشـی،  وه ره ده  ري ه
نا و گرتی و سکی هه رفه ده و کـات،  ئـه.  دڕي تی ه

  بـووك و کـچـه  ست و تـازه ده  ت به پیاوي سه
دۆزه   وه ره ده  مووي هاتنه باز، هه  کان و کۆڕانی تیله گو

ییه  و به الي کـار و   س رۆشت به ر که هه  وه، خۆشحا
وه.  وه ژیانی خۆیه ر و من به  ش به ئ مه  خ  ...ت س

شکتان پ له“ تان شاد و م  ”بیري نوێ  د
 
 

 ”ئاو“    
 س  ژیر ب ر که هه  گیانه

 بیر  ب   ب   منی     له ئه
 ئاو      ب    بزان    که ئه

ویست تره  چاو   له  زۆر پ
 ري   بوونم وهه ب  گه  به

 بوونم نه:     ژیان     ئه
  و   ژیاوه  ژي ئهر چی  هه
  ش   و  پاراوه من  گه   به
  رینه به     مینه    م     زه له

  ي ژینه ر چاوه ر ئاو سه هه
 

 ”الح ي فه کاکه“                        
 

 :ھای نازنین چیا سالم بچھ
ھای عزیز مطالب و نقاشی ھای شما   بچھ

با ما   دست ما رسید باز مثل ھمیشھ  شان بھ ھمھ
 .باشید

 :دوستان سبز اندیش چیا
دشتی، زھرا ، آرش مھربانی، صیاد   فاطمھ

 .....روشن قلب،و  خاوری، بھاره

 آرزو مرادیان
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 09185152488:  شماره تماس 

چهارمین ”  :موضوع شماره آینده ویژه نامه چیا
لـذا از    .  بـاشـد  مـی ” ي چیا سالگرد نشریه

عالقمندان خواهشمندیم که مقاالت و نظرات خود را   
 .در این زمینه به دفتر نشریه ارسال نمایند

 ڵ ندیی تاک و کۆمھ وه رژه بھ
وەی  خت ئ دەب ل ب م گ ي ئ ش ورەترین ک زانم گ وا ئ
ك  ڵ ی رژەوەنـدیـی کـۆم رژەوەندیی تاك و ب ک ب

وە ي ! ناگرن هـاتـوویـن ل دەالق یان هـیـچـوەخـت ن
وەي ک  وانین ژیان تا بگات ب وە ب رژەوەندیی کۆم ب

بگرین نگاوي بۆ ه  .ه
م  وە باسـی ک یت ریوانیی بک ر م م؛ دەمی ه ی ب خۆما
کانی و ب کورتی ڕوو  بار و زۆر بوونی زەل کردنی ئاوي زر

کات وتانی ئ ریوانی .  ل ف ي م م ر ئ ر ه گ دەي باش م
بارمان بۆ ڕابواردنی خۆمان کردووه   نین ک چوار دەوري زر
نـدووە؟  کـمـان ک کیشدا بیر موو باخ ب ما باخ و ل ه

ي (  ی )  دان 300نزیک کی زۆري ه ریی دارستان کاریگ
ـدانـی  رە پـ ورەترین هۆکـاري پ ل زیاد بوونی ئاودا، گ
ریوانی نـیـن  ي م م ر ئ ر ه گ ، م ڕواریش سمۆرەی دارب

م ناوچه شتوە ل ه ك  ک سمۆرەمان ن ی کـابـرای دا؟ تۆ ب
کـانـی  ت بۆ ڕاوە سمۆرە ل دارستان ڕي دونیاوە هاتب و پ ل
کی بـ  رچاوەی زانین ک ئاو س موومان باش ئ دا؟ ه م ئ
ردرگاو  ین بۆ ب ک م کات شلنگ ڕاه ئ ، ب کۆتایی نیی
وە، ب  ـت چـ مان ل بیـر ئ وان موو ئ ماشین شۆردن، ه
و  ی وە ئاوي چـایـان ه ي ک ل ما زان ڕ و ب ت ئ تایب

ناویدا ـک ل !  پارە نادەن ل پ ی ڕۆژ ریوانـی ه کام م
ی  ؟ کـ ه کردب کی ن یران کدا س ڕۆژان ل بن دەوەن
ن ل  ي چ بووە؟ ئ ري بۆم ن ر و ب م سروشت خ ب ئ

یان داوە بۆ پاراستنی؟ و کان ه ریوانیی دي م  س
م شارا چه کـرێ ندین شه ڕۆژ نیی ل ر !  ڕي تـیـا ن سـ ل

کوژێ ک برا برا ئ و ڕۆن لک کانمـان !  ه ک گشتیی م م ب
کرێ و ئاویش ل ئـاو  ن ئ وە تا س کی ناک ن تاقم ل الی

یـی ! ناترازێ کی ژینـگ ک وەکوو ک ڕوار ر دارب نرخی ه
راورد کراوە، ب ملیۆنان مـلـیـۆن  ن ب د ملیۆن تم دوو س
ت و ب من  بری ت و ئ ی ب ت و ئ نر سووت ڕوارمان ئ دارب

ستمان و ت میوانی ه ك زیاتر ناب  !چیی
ر  سـ ؟ ل ت م و م چیمان کردووە بۆ ئ ر ب ڕاست، ئ ه

خـواردوومـان بـ   سفرەي حازري سروشت تا توانیومانه
ت کمان هانیب وپارەی ک ل ڕۆژان دەس وەي ڕۆژ ئـاور .  ئ

دەین ناچیـن  ري ن ریش ب گ دەین دارستان، یان ئ ر ئ ب
و  ڵ و ک وەي، سمۆرەو ک یـن، ل ...  بۆ کوژاندن ک ق ئ

یلی خۆمـان  نین، ب م ک باردا تا بۆمان بلوێ چا ئ پاڵ زر
دەین و   ئاو به ێ ئ شغاڵ ف شغاڵ و پ دەین، ئ ۆ ئ ... فی

یـان کـاول کـردیـن ک ین سروشـت م !  دواتریش ئ ئ
م ئـیـنـسـاف نـیـی  ...                                                                                           ئینساف نیی هـاوشـاري، ئ

 د دانش مه موحه                                       .

 

 یمان پھ
 !ستا و هه خه  ڕۆژئاوا، له  تاو، له ر هاتوو ڕۆژێ هه گه ئه
بازي چوون بۆ ده  له ه  ریا، ڕووبار، له ڕ  وت، که  جوو

 !ستا چۆمیش وه
 کانا؛ رزه نگی وه رهه فه  له

وي به گه ئه  ایه ر هاتوو، ن  ! وه هار س
نه هه ایه غمه نی، بولبول نه که رگیز گو پ  ! وه ي ب

ي چه و، سه وشه نه ي وه رامه ما به نه  ! وه مایه رویش با
 وان،  شه  هاوینه  ر له گه ئه

ره ي ئه تروسکه ک، گه  ست  ش
 !دا ي چاوێ نه ره نجه په  له

 !دا ي کانیاوێ نه سینه  وێ، له شه  ي هیچ مانگه تریفه
 ! وسا گیانه ئه...

 زان،  ردي خه ي زه ك چۆن گه وه
، ر لقی دار ج ده سه  ه

النه ریا؛ مه ماسی ده  رم و نیان؛ ي نه ل ه
م،...منیش  د

 !ي نیشتمان ئه
 !.ه وینی تۆ ج ده ئه

 ” برایم  بریاجی“                                         

در داخـل          ساخت جـاده   منابع طبیعی اجازه  چرا اداره  -
تحقیقات جنگل گاران را می دهد مگر ما چـنـد       ایستگاه
ویرانش   باید این گونه  تحقیقاتی جنگل داریم که  ایستگاه

                                                                .  )                حسینی(؟                                            !کنیم
  از شهرداري و مسوالن محترم خواهشمندیم نسبـت بـه      -

وحدت اقدام نماید،   داران بازار سرپوشیده سد معبر  مغازه
               .  .  . .    بخصوص در ایام عید و خرید وسـایـل مـدارس       

 )وحدت  بازار سرپوشیده  کسبه-کیوان اخدر(                . 
یک سطل آشغال فلزي   در کنار آب آشامیدنی دریاچه  -

اند، طوري که از بوي گندش هیچ کسی  بزرگ قرار داده
آن را ندارد، از مسولین مـحـتـرم        جرات نزدیک شدن به

 )رنگین کمان  سمیه.                 (خواستاریم پیگیري کنند
  ویـژه    بازار مـریـوان بـه         جاي تعجب دارد که  متاسفانه  -

مسجد جامع وضعیت اسفباري دارد، از بابت تـردد    کوچه
تا کی باید شـاهـد      .... ، نبود آسفالت مناسب و وسایل نقلیه

 ) جمعی از بازاریان.            (بی تفاوتی بعضی مسولین بود
مسوالن راهنمایی و رانندگی براي ماشین هـاي حـمـل        -

تیرآهن فکري بکنند، چون احتمال دارد روزي اتـفـاق         
)یک شـهـرونـد   .                              (  ناگواري پیش آید

  
  هاي باالتر از چـهـارراه       محله  آیا مسوالن شهرداري به  -

.                                   ها بحرانی است وضعیت کوچه!؟. اند سرکشی کرده  بایوه
 )رحمت یار(                                                                . 
شستن سطل آشـغـال     از شهردار ي خواستاریم نسبت به  -

.                                                    علت بـوي بـدش اقـدام نـمـایـنـد               هاي سر خیابان ها به
 )هوشیار(                                                                      .

وضعـیـت     تردد ماشین هاي عراقی که  چرا هیچ کس به  -
اسـت    اند و بویشان آزار دهنده هایمان را ویران کرده جاده

 )دانا شاکري.                                          (توجه نمی کند
هـادي        نـیـمـه       آیا می دانستید، براي تولید یک تراشه  - 

لیـتـر آب      7600گالن، معادل  2000بیش از   کامپیوتر، به
) ئاوات رشـیـدي    .                      ( کامال خالص نیاز است

     


