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آنچه در این شماره خواهید خواند :
 » مستان باده سحری ماه رمضان 

 »

 » مسافر نه! همشهریان عزیز ما

 » اصیل  تورکو  دانیشاق

19

آژیرقرمز کرکره بازاررا پایین کشید

شامرمبتالیان به ۳ هزارنفررسید.

هـم  و  شـدند  ویـروس  قربانـی  انسـان   ۱۴۰

اکنـون بیـش از ۱۳۰ نفردربسرتبیامرسـتان بـا 

جنگنـد. مـی  کرونـا  بـا  کادردرمانـی  همراهـی 

 اگرچـه کرونـا نیـز بـا خـود کمک هـای بسـیاری دارد 

داشـن بیـاری هـای زمینـه ای سـن بـاال چاقـی و 

مسـائل دیگـر باعـث می شـود تـا در این جنـگ گاه و 

گـداری کرونـا بـه پیروزی دسـت یابد و جان بسـیاری 

هـا  جانفشـانی  نیـز  مقابـل  در  بسـتاند  را  عزیـزان  از 

پزشـکان پرسـتاران و کادر مراقبتـی باعـث شـده تـا 

مـوارد بهبـودی هـا نیـز افزایـش یابـد اما هیـچ چیز به 

جـز رعایـت پروتکل های بهداشـتی دوری از تجمع و 

دورهمـی هـا و رعایت فاصلـه ی اجتاعـی منی تواند 

کرونـا را بـه زانـو درآورد.

بـه گزارش زمسـتان رساب؛صـدای آژیر قرمـز دررساب 

خیلـی زودتـر از شـهرهای دیگـر بـه صـدا درآمـد و بـا 

و  حداسـتاندارد  از  کرونایـی  هـای  گذرشاربسـری 

تعریـف شـده ؛رساب قرمـز شـد .

آژیـر قرمـز ؛کرکـره مغـازه ها را پایین کشـید وشـاغالن 

گـروه شـغلی ۲و ۳ و ۴ را از کاربیکارکـرد.

تعطیلـی  از  و اصنـاف  بازاریـان  نگرانـی  تریـن  عمـده 

داشـن چـک های متعـدد و چرخانـدن اقتصـاد زندگی 

شـان اسـت و انهـا گلـه مند هسـتند که چـرا دولت فقط 

بـه کارمنـدان و افرادتحت حایت خود مسـاعدت دارد 

ولـی بـه هرحـال اولویـت بـا سـالمت اسـت و چـاره ای 

جـز سـپردفاعی دربرابـر کرونا نیسـت.

دریافـت  را  واکسـن  اول  دوز  نفـر   ۵۲۰ مـدت  درایـن 

کردنـد کـه خوشـبختانه پاکبانـان هـا و غسـال دوسـت 

داشـتنی و مـرد تنهایـی هـای رساب نیـز جزانهـا بـود.

بیداد کرونا در سراب

الحق و االنصاف دراین شرایط بحرانی 

کادردرمانی و بهداشتی از جان مایه 

گداشتند و زحمات فراوانی کشیدند چه 

پزشکان متخصص و عمومی و چه پرستاران 

و ازمایشگاهی ها و تصویربرداران پزشکی 

و کادربهداشت و ...که فداکاری های بزرگی 

انجام دادند.

کمبود دارو و تخت احساس نشد و 

خدماتدهی همچنان ادامه یافت.

#مردم_نگار_کنجکاو
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   مستان باده سحری                    
) ماه رمضان (

استاد جوادمحدثی سرابی

                           جواد محدثی

#مردم_نگار_کنجکاو 

حواشی وشایعات

همه گیری کرونا

به جمع خلَوتیان حضور مژده دهید

که خوان سبز » ضیافت « گشوده در رمضان

خرب دهید به مستان بادۂ سحری 

شبانه چهرۂ جان را 

به آب دیده بشویند و پاکدل گردند

به شطِّ شب ، بلم »ِ استغاثه « اندازند

و بادبان » دعا « را

به بیکرانۂ امواج دل برافرازند

» ِهالل « ، پیک خداست

خرب زآمدن فصل تازه ای دارد

بهاِر جان » رمضان « است وروز ها نوروز

و حال ها همه در آستانۂ تحویل

سالم وسیر وسلوک ورِسشک و سجاده

سعادت است و سحر »هفت سیِن« سفرۂ نور .

به شاخه های شب وروز اهل راز و نیاز

هاره می شکفد غنچه های ذکر ودعا

ودرهوای لطیف خلوص وبیداری

به بوستان شب قدر

زعمق جان، گل شب بوی»توبه« می رویَد

به باغ سینۂ نجواگران، وزیده کنون

شمیم روح نوازی ز عامل ملکوت

شکفته غنچۂ » یارب ّ« به روی لب ،هرشب

نشسته نام » نوافل « به محِمل ،اندر دل

گل تالوت آیات،عطر افشانده است

دعای شب شکِن» افتتاح «  دل هارا

به میهانی بزم فرشتگان برده است .

امـام جمعـه رساب خانـواده هـا را از برگـزاری مراسـم 

عروسـی و ختـم بـه خاطـر رعایـت حـال عمومـی و 

برحذرداشـت. جامعـه  سـالمت 

تـا درایـن شـب  از شـهروندان رسابـی خواسـت  وی 

فرامـوش  را  کرونایـی  بیـاران  بافضلیـت  و  مبـارک 

نکننـد.

بـرای  زمسـتان:  نامـه  هفتـه  و  مـردم  خـری  شـبکه 

بهبـودی کامـل امـام جمعـه رساب و بیـامران کرونایـی 

دسـت بـه دعـا برداریم و  همـه باهـم از خدابخواهیم تا 

ایـن بـالی قرن و پاندمی وحشـتناک ریشـه کن شـود.

رساب؛حجـت  مـردم  خـربی  شـبکه  گـزارش  بـه 

االسـالم واملسـلمین علـی اکرباکرمـی کـه چنـدروزی 

رساب  دربیارسـتان  کرونـا  بـه  ابتـال  علـت  بـه  بـود 

بسـری شـده بود؛بعـداز ترخیـص و بهبـودی نسـبی 

بـا انتشـارپیام صوتـی ضمـن تشـکر از کادردرمانـی و 

مراقبتـی و مدافعـان سـالمت گفت:درابـن روزهـای 

سـخت کرونایـی و گرفتـاری مـردم ؛پزشـکان متعهـد 

و خـدوم ؛پرسـتاران فداکارو کادرخدماتی و پشـتیبانی 

بیارسـتان و نیـز زحمـت کشـان عرصـه پیشـگیری و 

کنـرل درحـوزه بهداشـت شـب و روز درتالش هسـتند 

و همـه مـا قـدردان زحـات آیـن عزیـزان هسـتیم .

تـالش  از  خـود  عینـی  مشـاهدات  روایـت  بـا  وی 

کادردرمانـی و مراقبتـی از بیـاران ترصیـح کـرد:درد 

و  گیراسـت  نفـس  و  واقـع سـخت  بـه  بیـاری  ایـن 

بهریـن اسـت که بـا رعایـت پروتکل های بهداشـتی 

و دوری از تجمـع هـا و ماسـک زدن و فاصلـه گذاری 

از ابتـال بـه ایـن بیـاری دردنـاک دورمانـد.

عکسـی از آقـای اقبالـی خربنگارتحقیقـی شهرسـتان 

رساب درکانـال هـا منتـر شـد.

انتشـاراین عکـس بـدون خـربو جزییـات باعـث شـده 

تا این تصویر دسـتایه سوءاسـتفاده و شـبهه شـده و 

منجربه شـایعاتی شـود.

"اهمیت"خـرب  "و  "ابهـام  هـم  شـایعه  درانتشـاریک 

بسـیار حائـز اهمیـت اسـت .

از فرماندارمحـرم درخواسـت مـی کنیـم جهـت تنویـر 

بزرگنایـی  و  از شـایعات  و جلوگیـری  افکارعمومـی 

هـای الکی و ایجادشـبهه  توضیحاتـی اعالم منایید.

از هررسمایـه  کـه  یاداورشـد  بایـد  نیـز  را  نکتـه  یـک 

گـذاری چـه داخلـی و خارجـی کـه بـا رسمایـه هـای 

خـود ضمـن کسـب سـود و منفعـت بـرای خـود باعـث 

کارافرینـی مـی شـوند بایـد اسـتقبال کـرد
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بازتاب مشکالت

بسـیاری از مـا انگشـت اتهـام را بـه سـمت مسـافران 

دانسـتیم  مسـئول  را  هـا  تهرانچـی  و  رفتیـم  نشـانه 

درحالـی کـه بـه زعـم نگارنـده ایـن سـطور ایـن افـراد 

بلکـه  شـوند  منـی  تلقـی  مسـافر  و  رساب  میهـان 

همشـهریان واز  صاحبـان ایـن خـاک اند؛بسـیاری از 

عزیـزان مـا بـه ناچـاری و بـه علـت نبـود کسـب و کار 

مجبورنـد راهـی کالن شـهرها شـوند تعـدادی از انهـا 

بـه کل از رساب مـی برنـد و هرگز یـادو نامی از زادگاه 

خـود منـی برنـد ؛امـا تعـداد پرشـاری بـا وجـود انکـه 

درجغرافیـای دیگـر هرچنـد موقـت سـاکن هسـتند اما 

دل درگـرو توسـعه شـهردارند .تعـدادی از ایـن افـراد 

کـه مـا بـه خاطر پالک ماشینشـان مسـافر مـی نامیم 

دررساب خانـه و کاشـانه دارنـد؛ حداقـل سـه تا شـش 

مـاه دررساب سـکنی مـی گزیننـد و اقتصـاد نیمسـوز 

بـازار و اصنـاف این شـهر به واسـطه انها مـی چرخد.

جواد عباس زاده

همشهریان عزیز ما

درمدرسـه  کـه  خیـری  کارهـای 

و  مسجدسـازی  و  سـازی 

رسپرسـتی  گرفـن  برعهـده 

کـودکان یتیم صـورت می گیرد 

اگرنـه همگـی امـا اکـر آنهـا به 

توسـط آنهـا شـکل مـی گیـرد.

اینهـا را مسـافرنامیدن و مرتـب 

قصـور خـود دررعایـت پروتـکل 

دامـان  بـه  را  بهداشـتی  هـای 

انداخـن جفاسـت. انهـا 

کـه  متغیـرش  جمعیـت  از  شـهررساب  تـا  خدانکنـد 

اقتصـادش مدیـون ان اسـت تهی شـود انوقت رساب 

فقیـر و ورشکسـته دامنگیـر ماخواهـد شـد .

روزهـای کرونایـی خواهـد گذشـت بیاییـم بـا مهربانی 

و وحـدت و بـا همفکـری متـام اهالـی  خانـه به جنگ 

مسافر، نه !

سـال ۱۴۰۰ نیـز تلـخ آغازشـد و متاسـفانه خرشـیوع کرونـای جهـش یافتـه و 

موسـوم بـه انگلیسـی موجـی از نگرانـی را درشـهر دامـن زد و رساب زودتـر از 

بقیـه شـهرهای ایـران لبـاس قرمـز پوشـید و آژیـر خطـر نواختـه شـد .

کرونـا برویـم وهم افزایی داشـته باشـیم.

امسـال سـال مانـع زدایـی و پشـتیبانی بـرای تودیـد 

اسـت باهـم نقشـه راهـی دهیـم بـرای ایجادتولیـد و 

اشـتغال و ثـروت افرینـی بـرای شـهرمان درایـن مورد 

درشـاره هـای بعـدی مفصـل خواهیـم نوشـت
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آموزش لغات ترکی

اصیل  تورکو  دانیشاق
اخیرا : بو یاخیندا ، تزه لیکده

ازدواج : ائولنمه

اداره : باخانلیق ، ایش یرئی

اداره کردن : دوالندیرماق

ادامه ، دنباله : آرد ، اوزانتی

ادب : قاناجاق

ادبیات شفاهی : ائل سؤزو

ادعا : اؤز سؤزلوک

ادویه : تاملیق ، دادیم

اذیت شدن : اینجیمک

اراده : ایستنج

ارتباط : باغالنتی ، ابلگی

ارث رسیدن : آتادان چامتاق

ارزان : اوجوز

ارزش : دیر

ارزیابی : دیرله 

ارسال کردن : گؤندرمک

ارشد : ایلکین

ارره : میشار ، بوخچو

ازدحام : باساباس ، اؤیکوم

از صمیم قلب : اورکدن

از قبل : قاباقجادان ،  اؤنجه دن

اسارت : توتساقلیق

اساس : متل ، دوزگو ، باشقی

اسباب بازی :اویونجاق ، قولچاق

استاندارد : اؤلچونلو ، دوزگو

استبداد : ایتکلیک ، زورلوق

استخر : گؤمله جه ، چیمریک

اسراحت کردن : دینجلمک

استعفا : ایشدن چیخا

استفاده کردن : قولالمناق

استقامت : دایانیش

استقبال کردن : قارشیالماق

اسفند ماه : بایرام آیی

اسیر : توتساق ، توتوقلو

اشاره : گؤسرمه ، بئلگی

بخش : بؤلوک ، بؤلوم

بخشنامه : گئنلگه

بخصوص : آیریجا، اؤزللیکله

بخیل : قیسقانجلی

بخیه : سیریق

بد : پیس

بد اخالق : تؤرل سیز

بدبخت : قارا گون ، اوغورسوز

بدبین : قارامسار ، اومودسوز

بد حال : پیس آیاقدا

بدرقه کردن : یول اؤتورمک ـ ساملاق

بدهی : وئره جک ، اؤدونج

برای همیشه : بیر یوللوق

برتر : اوستون

برتری : اوستونلوک

برشته : قیزارمیش

برعکس : ترسینه ، ترسه سینه

برکت : بوللوق

برگشت : قاییدیش

برنده : اودان ، آپاران

بریدگی : دؤنگه

بسر : یاتاق

بسر رود : چایالق

بستنی : دوندورما

بسته : قاپالی باغلی

بر دوستانه: اینسان سئور

بعضی : بیر پارا ، بیراز

بال : قادا

بلند گو : سس اوجالدان

بن بست : چیخاز

بنده : کؤله ، قول

بنیانگذار : قوروجو

بوته : کول

بوسه : اؤپوجوک ، اؤپوش

بومی : یرئلی

به جا : یرئینده

به اضافه : آرتیم

به اندازه کافی : یئرلی

به خاطر: اوغروندا ، اوچون

بهره : فاییز

به عهده گرفن : بویونا آملاق

به قول.. :دمئیشکن

بهمن ماه : دوندوران آی

بی امان : آجیادان

بی اهمیت : اؤنم سیز

بی تفاوت : سایاز

بی چاره : یازیق

بی حیا : اوتامناز ، ییرتاق

بی رسپرست : باش سیز

بی سلیقه ، شلخته :پینتی

بیشر: چوخراق

بی رشم : اوتامناز

بی فایده : یاراماز

بی عرضه : باجاریق سیز ، افل

بی غیرت : دامارسیز

بیکار : ایش سیز

بیگانه : یاد ، اؤزگه

بیار : آلیز

بی میل : کؤنول سوز

بی منک : شیت

بیننده : باخان

بی نهایت: اوج سوز 

بینوا : یازیق ، 

فقیر=یوخسول

#آنادیلیم وارلیقیم

#آنا_دیلیمیزی_قورویاق

 هولیق کندینین کانالی

زبان رتکی


