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   وه ر و خۆپیشاندانه ماوه ی جه باره له
  

  "ترس ڕاستی ده ت به سه آات، ده  خۆپیشاندان ده گاته ر به ماوه جه"
  

  بدوال خالید عه: نووسینی
  
  

  :م آه هی
  "قام  شهۆ ب وه ستهۆش له"
 و ی دوورك هیایقامدا دون  شهو ستهۆ شیك ه خوانن له. م ، به وه) ماوه (یروو  له هی  ههكند بست قامدا چه  شهو ستهۆ شوانن له

  .دایاسی سیبار  لهیت بهیتا  به، هی  ههیاوازیج
 یـگر  لـهآـان هیاسـی س ه و بان هی پارت و الۆم آو ئه  تاوه وه هیاسی سیبرآ و آ ملمالنیدابوونی  پهی ته وه  لهێ بگوترێآر ده

 دواجـار  آـان، آـه قامـه ر شـه  سه ننهز انبهیخوازن دا  دهانیشیكند  ههو، وه تهن بمدا هستۆش  لهك  خهتو انهی  دهانیكند  هه دانه وه ئه
  . ستاوه  وه وه هیپشت ر له  فاآتهآاروۆ هك مهۆ آكدار بار هه  لهو هی ن انهیی رادهی ئیكاریقام ب  شهر سهۆ بنیز  دابهو ستهۆش  له وه مانه

 دایاسـی سیشـدار  بـهی خانـه  و لـهتخـش بـه  دهیـڤت زهۆ پـیآـ هیـقـام واتا  شـهۆ بـنیـز ابـه دت هیاسـی سی  تـازهینگـ رهـه  فهیپ به
 یآـ هییشـدار بـه  بـهدا سـتهۆش  لـه وه  مانـه وه وانه چهپ  بهگادا، مهۆ آآانی ته سه  دهیآان  آاروبارهیكردنیڤآت ئه  له هی  ههۆی و رتنر داده
   بـهگـاش مـهۆ و، آژنل بھـاو  پـهـی نـده  و گـهوی هو تـاآ  رووه آـان آـه تـه سـه ده ت بـهدا  ده  و مـاوهتـنر  دادهت اسهی سیڤیت گه نه
  .ێژمار بكر  ناآاراو داخراو ئهیآ هیگا مهۆآ

   هاتنـهیزوو  ئـاره  آـهی  و شـارانهمر ت و ههو و نن، ئه گمه م و ده م آه قام، به ر شه  سه نهیز  دابهیآان موو سووده  ههڵ گه له
 ینجقـازا  به  آهتقام ب  شه  لهك دا خه و چرآانه خوازن له  رووبدات ده هی اردهیو د ر ئه گه ت ئه نانه ن، ته آه  دهك  خهیقام شهر  سه
 ، هیـ  هـهیوتـوودا بـوون  دواآـهتـانی و  لـهیتـ بـهیتا قـام بـه ر شـه  سـهی لـهدۆم م  ئـه، وه وانـه چـهپ ك بـه  نـهت،واو ب وان ته  ئهتی سه ده
 ییتكـار انـهی خیتـ مـهۆ تدا هیـ حـزه و لـه  لـهدا سـتهۆش  لـه وه آـان و، مانـه قامه  شه شنهآ  رادهرۆز  بهك  خهانی  سته به و مه  ئهۆت ب نانه هت
  !  هی دواوه هتد، به..و

و   ئـه، شتووهیـ  گـهاتـۆآ  بـهادایـدون لـه" ێ بگـر گـایـر دون گـه بـم ئـه  ده وه هـما لـه "یمـ رده  سـهنیـ بانیـ ، سـتهۆ شش پیم رده سه
ترساندا   لهك  خه  هات آهتاۆش آ مه رده و سه آرد، ئه  دهی حوآمیو ر زه سه  خودا بوو لهیر نهت نو سه  دهدایای ت  آهی مه رده سه
  .مقا  شه و چوونه ره نگاونان به  ههو، ستهۆ شیناغۆ ق، هی دا كهی دیكناغۆق  لهك  خهستا ئت، بن وه ه مایآون له ۆیخ

 تـاۆآ و بـه  ئـهیمـ رده  سـهۆمـر  ناآـارا، ئـهۆڤـی مر  آرابـوو بـهو وه هـ ما  بـووهندرا خز آه) رگر وه (ۆڤی مرنی ب كهی دیآ هی وهش به
  آـه دابوون،یـ پـه) ر نـهیب (ۆڤی مر،ێ نوۆڤیو مر  ئهیدوا دوا به.  بووآاندا هییتوان ه پاماروۆ رووداوو تیزراو  په  له  آهكو ، ئه هاتووه

 ی ئـازارو هـاوارشتاـ ه، وه آاتـه ردهیـآـو تـاك ب  وهشتاـم ه ، بـه آانـه  رووداوهیدی شاهو هی دا وه ره ده  لهو شتووهھج  بهی مایرچ گه ئه
  هیـ نیآـ هییـنیابی دونشتاه ان،ی ژیژوو میناآردن ویوان ه پا ته بب هی نی زهو ه  ئهشتا ه، وه تهۆآرد نهۆ آیآان هۆڤ مرێڕ هاوڵ گه له
  . آانه  رووداوهیی شهیم  ههیكر نهی بو هیآاندا ستهۆش و له  ئهشتا هت،ن ل ده  پهێو آو ره  بهنی  سبه آه

 نن،ی ناگرن و نابێنھا گو وان ته ن، ئه آه  دهدا تی رك  گهۆڤ مرو دابووهی  پهك هی  ئاراستهدا،ۆڤ مری شنه و دووچه  ئهوانن له
 ی آـارو هیـ  هـهانیـك ئامانجشتوون،ی گه تك هی  وان له  ئهن،ینھا ن ته وان به  ئهن،یگرو ناراز خنه  رهاتریش ز وه  و لهن آه  ده  قسهكو به
 بـن، یـڤآت  آـاراو ئـهتـو انـهی وان ده آـان، ئـه قامـه  شـه تـه  رژاونـهو نـاوهكھ پانیـكز هان،یـموو  ههیزه وان به ن، ئه آه  دهناوداپ له
  .ن  ببهدای گشتیند وه رژه  بهی ئاقار آان به  رووداوهی استهڕآان بن و، ئا  رووداوهیوان ه پاتو انهی ده
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تـرو   تـازهیآـ هیـای دونی وه ئـهۆ بێ بكـرزـه قـام آـاراو بـه و شه  رووهیوت  رهتب  دهان ی ن، آه وه آان ئه استهڕ ئاداۆم  ئهیایدون له
 مرۆڤـی  بـه آـشه ت پاشـه سه  دهیآ  چهیناغۆق  و بهیرۆز  بهب تا ده وه  ئهانی ت، ببدای  گونجاوتر پهیآ هیاسای و انهۆڤ مریكت اسهیس

  ! تریچی و هت بیر نهینھا ب و ته و ئه وره  گهیكنیۆفز له  ته  بهی  بكهۆ بیشتمانی و، نآان ستهۆر ش  سهۆ بتگر بكر خنه رو ره آه قسه
 یمای سـبـژاردن  هـهی و بـاوبـژاردن  هه  واتهت،گرب خنه رو ره آه  قسهۆڤیر متر ناتوان نگده  دهۆڤی مر  آهیلماند  سهژگارۆر
ر  نگـده  دهۆڤـی مرت،ـو آـه رده  دهیموآراسی دیریرچاوو ب ق و به  زهی شانهی نش هیم راست  ئهی ئاشكرا بوون  به، هیقام ن رشه  سه هاتنه
 ی آـاراۆـیر)  نـده پروپاگـه (داـو  لهكو قام، به ر شه  سه ته هاتوونه  نهانۆی خی رادهی ئ  بهانیموو نگدان، هه  دهۆقام ب ر شه  سه ته د آه
  دواجـار مرۆڤـی سـتاون، آـه ت راوه سـه آـان و ده الحـه بـه  زهایـمپانۆ آ  آـاراوهیانـدنی  راگـهیآـان  ئامرازهیپشت  لهۆم  ئهو اوه گۆیخ
  ! ننه م ده رهه  بهیموآراسی دیم رده  سهیر نگده ده

 و ی آـاتیآـ هیـ مـاوهۆر ب گـه  ئـهننـه م ده رهـه هـا بـه  رهتـی سـه  ده كـهی دیكرۆجـ  بـهو كهی دیك جار، هییموآراسی د شنه ه چم ئه
 ر هــهۆ و بكــ الدانر هــهۆ بیتــران نـه نویبــیق  رهكــو  بــهن،ســت نگــدان رانـاوه ده نھــا بــه رخ تــه  هاوچـهۆڤــی مر هۆیــب. تــ بشیكراویاریـد

 نینیب آان ده گره خنه رو ره آه  قسهۆڤی مریر ماوه  جهی آاری  نموونهانی  دهدایی دوای هند سا م چه آان، له قامه  شه نهرژ  دهك هیداوا
  ..ھاندای جیاآانیاجی ج ناوچه له

 تـو مانـه  دهكـو  بـه، انـهۆڤو مر  لهك هیر  ههیتس  و آهی تاآۆ ب هی ن وه كدانه ل رخه  هاوچه هۆڤ مر شنه و چه  له ستمه به  مهی وه ئه
 نیـب انیـ. نی وان بكه  ئهی گشتی و رایمع  جه سته  دهیفتار ره  لهتو مانه  دهن،ی  بكه انهۆڤ مر شنه م چه  ئهیفتار  رهۆآ  لهك هی قسه
  .نی هتد، بكه.. فشارویو گروپ وه رو گردبوونه ماوه جه  لهكباس

  
  :م دووه

  "یمع  جه سته  دهیفتار ره"
  هیـ وه دانـه لڕو ئـاو ئـه.  وه تـه  داوهیمعـ  جـه سـته  دهیفتار  ره  لهانیڕ ئاوآان ناسه مهۆ و آآان سووفه لهی  و فهاناریری ب ژهم  لهرۆز

ر   سـه وه تـهنڕ گـه  دهیمعـ  جـه سـته  دهیمك  چهیژوو م رچاوه  سهكند هه له.   آراوه كهی دیمك  چهكل مهۆآ  بهڵ كه جار تكند هه
 یمكـ رچـه  سـه وه تـهبردر هـا ده روه هـه.   آـردووهانیـ هۆڤ شـر وه هی باره  لهنتۆ و آگلی آانت و ه آه) یمع  جهیق عه (یمك  چهیژووم
  . ناوهھیآار به) میرآاۆ دلم ئه ( آه) یمع  جهیژدانیو(

 ینـاو  بـهشمانیـك شتو شهیـ تاآو آـه هیـنھـا   تهق عه (نی بانی ، رهیراپاگ  سهی آهۆریش ب وه  ئه، هی) آهۆریب (گلی هیال  لهق عه
   لـه  آه هی هق و عه ش ئه فه لسه  فه، هیی خوایك توخمداۆڤناو مر  لهق و، عه سته  ده باداۆی مریق ر عه سه  بهق  عه، هیم ن  دووهیق عه
. هـا  رهیتـ قـهیق  هـهی ئاسـت  بـه هی هاوتاگلی هیال  لهق  عهی ئاست  آهنی بێآر شدا ده وه ك ئه ته له.) ،..  آردووهۆیخ  بهیرآ  دهردایب
فتـار   رهیمكـ چـه  لـه نـده وه  ئه، هی انهی فه لسه  فهیآ هیای خولی نده وه  ئهرویرتاپا گ  سهیق  عه  له  گوزارشتهی نده وه  ئهیمع  جهیق  عه هۆیب
  . هی نانیی دوای مكه م چه  لهشیست به  مه، هی نكینز

و   ئــه  لــه هیــتی بر  آــهی وه  بــهتــچ  دهت هی شارســتانی زاراوه  لــهاتریــز ( نــاوهھیآار  بــهمیرآــاۆ د آــه) یمعــ  جــهیژدانــیو (یمكــ چــه
 آانها  بهزوۆوشت و س خووره  لهیزگار پار  آهی ره و فاآته  له هییتی برانی ، وه تهست به  ده وه كهی دیآ هی وه نه  بهك هی وه  نه  آهی ئامرازه

 تـوتر  ده شـانه  هاوبـه زهۆ ساوڕروی ب ه مهۆو آ  به وه شه كهی دیآ هیال له"  كهی دیآ هیو  نهۆ بك هی وه نه  لهی وه  گواستنهی گهر آات له ده
و  ر ئـه  سـه تـهچ  دهشـدا رهـل. كراویاریـ دیكـكخراو رانیـ كـ گروپۆ آـردن بـمـاینتی ئ  لـهگرن دهیر آان وه  تاآه  آهیمع  جهیژدانیو
 كخـراودا رۆیآـ  بـهیانیـژ  لـه هیـ وایـبـات، پ  دهینـاو)  گـروپیحـۆر ( آـات و بـه  دهیمعـ  جـهیفتار  رهۆب) گلۆآد مه (  آهی سفه وه
  .  هی ههدا )یالسلوك الجمع (یمع  جهیفتار و ره مكانه و چه  ئهوانن  لهك هویی كه تت بكنۆرچ هه. ب  دهزه  و بهێو آه رده ده

 انیشـ  هاوبـهی وه  آاردانـه كـه رووداوانیـ خۆ بـارودی وه مدانه  وه آه هی  آردهی وه  له هییتی بریمع  جهیفتار  رهیناس پنیارترید
 و هـ مـهۆآ ، گـروپ لـه  گروپـهیدراوـ گركـو  بـه، هیـآـان ن  تاآـهیدراوـ گر مكـه و چـه  ئـه  آـهێو آـه رده  دهدا رهـ ل، هی  ههدایر مبه هه له

 و، كـدان آارلی سـهۆپر وان لـه  ئـه وه والشـه وان و،چ لـه  لـه اترهیـ ز  ژمـاره  بـهی وه  چ بـه، اوازهی جك  خهیآ هی  ژماره  لهانیآان  توخمه
  .ب  ده چ و گروپه  ئهی رایتآ هی یست  ههرژ  لهشیك آارلی سهۆپر

 گــروپ و یفتــار  ره  چونكــهآــان، كخــراوه رانیــآــان،   گروپــهیفتــار  رهیآردنــ راســهی د  لــه هیــ نیتــی بریمعــ  جــهیفتــار  رهم بــه
 یكـت هـ حایمعـ  جـهیفتـار  ره وه وانـه چـهپ بـه.  هیـ وه انهی پـشت وشـت لـه  خـوورهو، هیـ  هـهانۆیـ خیسـپاو  چـهیسا راساوی آان كخراوهر
 اســاوی  ، نـه  بــاوهكخـراوو ریكــت هـحا  نـه  واتــهشـدا رهــ لگـا، مـهۆ آیآــان  بـاوه رمــهۆ ن  بـهتــ هـاودژ ب هیـ  هــهۆی بـو، هآــراو  نـهینیشبـپ

ن و   بـده مكـه و چـه  ئـهیالمـار  پـهاریری بكل مهۆ آ  آه كردووهی وایمع  جهیفتار  رهی هیمایو س ر ئه  ههو هی وه هیپشت آان له وشته خووره
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  فتـاره  رهیپـشت  لـهكـدام رده مـوو سـه هـه  لـهو شهیـم  هـهش هۆیـرب ن، هـه  بكـهید  نـاو زهیتتاو ش  و پهیشۆخ نه  و بهڵ پا نه  بخهیت مهۆت
 انی باســیژــدوورو در ش دواتــر بــه وه تــد، ئــه.. و مــانگرتن ووانــپ و رشاندانیــپۆ خی  نموونــه ســتاوه  راوهت مــهۆ ت وه نــهآا هییــمع جــه
  .نی آه ده

 یتسـ  آـهیفتـار  رهویتسـ  آـهانـدای فتـاره و ره  ئـهی نوانـدیخت  وه ساته آان له  تاآه  آه هی وه  ئهیمع  جهیفتار  رهی كهی دیكرآۆم
 یتـی بریمعـ  جـهیفتـار  ره  آـهیتـ هیـلماندوو  سه مكه و چه  ئهیژوو م، وه نهتو  دهدایمع  جهیفتار  رهیحۆ رون نو له ده دهست ده  لهانۆیخ
چـن و  نـاو ده آـان لـه  تاآـهیفتـار  رهیمعـ  جـهیفتـار  رهی دروسـتبوونینجـام ئـه  لـهكو  به،یشداربوو  بهیآان  تاآهیفتار  رهۆی آ  له هین
 ی وه شهــ پ  لــه  آــه وه نــهین بھكســ  آــهی  نموونــهێآــر  دهشــدا رهــ ل،یشووــ پیوانــ  لــه اوازهیــ ج  آــهبــ وســت ده درێ نــویكفتــار ره
. تنسـوت  دهكـ ئوتومبانی ت،نروخ  دهكواری دانیآات،  رز هاوار ده  بهینگ ده  و بهدات ده هوتاف و دروشم لكشاندانیپۆخ
 تــاك ێگــوتر  دهرجــارۆ ز هۆیــب.  بكــات و آــاره  ئــه هیــ نداــ تی وه  ئــهی  ئامــادهیمعــ  جــهیفتــار ره وــ ن تــه بچی وه ر لــه  بــه ســه م آــه ئــه
  .یآان فتاره ره  لهب رپرس ده  گروپ بهداویمع  جهیفتار ره دات له ستده ده  لهۆی خیتاریرسرپ به

 و سـكڕۆ خیكفتـار  ره  واتـهت،ـبر  نـاو دهییتـا ره  سـهیمع  جهیفتار ره  بهرجارۆ زنیدو  دهی ل مهئ  آهی هیمع  جه فتاره  رهو ئه
 كـو ت، بـه نابدای  پهاڕۆخ روا له  هه فتاره  ره شنه و چه  ئه  آهیت هیلماندوو  سهژووم م  بهدا،یر سه  به ه زاچوون  ههزوۆ سو هییسروشت

 دایـ  پـهیمعـ  جـهیفتـار  ره هیـ حزه و له  ئهنی بانی. ن  ههی و آلتوری و ئابووریت هی مهۆ و آیاسی سیآارۆ هك مهۆ آ وه هییپشت له
 و ستیــ خواســت و ویئاســت  لــهانیــ ت،ــ بوا شــگــا مــهۆ آیاآــانیاجی ج  ئاســتهۆ بــآــان هیــت هیــ مــهۆ و آی شارســتان ناســه پ  آــهبــ ده
 دایـ  پـهچـوون  و هـهیتـ هی مهۆ آیارام و نائیی وهش   پهكداخۆها د وه له. آات  نهانیر و تتب ر نه ماوه  جهی و داخوازییند وه رژه به
  : هی  ههۆی خیمای و سیند تمه بهی تانیند  چه شنه و چه  لهی ناسروشتیكخۆبارود. ب ده

 ۆن بـ بـه  دهك هیـر  بـه نـا وه  پـه هۆیـ بانۆیـ ب هی گـشتیكـت هـ حای وه رئـه بـه  لـهن،ر گه دا ده  چاره گه ریدوا  بهآان هۆڤمر: م آه هی
  هـ زاونبـو هڕ تـووو سـكهڕۆ خزوۆ ئـاانیـآان فتـاره  رهدا ناغـهۆم ق لـه. وتـوون كـهی ت  آـهی خهۆو د  ئهی وه مدانه  وهۆ بكز هینانكھپ
 ی ئاسـت  بـه دراوهـهـا گر روه  هه، انهیر  سه  له  آهی وه  و فشارانهییو قورسا  ئهیر گهی آاری ئاست  به آسانه هی انی وه آاردانه. اندایر سه به
 و بـ متـر ده  آـه آـه ارهفتـ  رهی وه  آاردانـه وه  ئـهمتـر بـ  آـه آـه فتـاره  رهیآـارۆآـو فـشارو ه واتـا تـاوه.  آـه هییـمع  جه فتاره  رهی ھاتهكپ
 ی وه رئـه بـه  لـه هیـ وام پ، ژهی توندوتیمع  جهیكفتار آو ره  وهھانی جی هیییم دوا  ئهیآان شاندانهیپۆ خنینیب  ده نموونهۆب. ش وانه چهپ به
   فــشارهو، شــه بــه بآــان وتنــه شكهــ پ  لــهكــرۆ ز  و لــهھــانی جۆیمــ  ئــهیانیــ ژیئاســت  لــه زهــراو  پــه  آــه وه  تــازهیكــنیچ  بــه دراوهــگر
 ین بـوودایـ پـه  لـه هتییـِ ره  بنـهیكآـارۆش ه وه آـات، ئـه  ده وه وسـانه چـه سـت بـه واو هـه و ته  بووهاتری زرتروۆ زیر سه  لهآان نه هیال مه هه
  .یمع  جهیفتار ره

 ۆی خـۆـی ردایـ آـه وهیـردوو د هـه بـه"  اشـاعه " نـده وات و پروپاگـه فتـارداو، واتـه ر ره سـه  بـهتـب  دهڵ زازۆ و سچوون هه: م دووه
 یتـ هیـآردار  سـهیدابوونیـ  پـهیر گـه  ئـهدا رهـت ل نانـه تـه.  وه تـهنكوژی بشیمـ  بكات، هـهشترۆ خ آه  ئاگرهی وه م به  هه واته. ترگ ده
 ۆی بـن، بكـه لی واتـ بوانیـنۆو چ فتـاره و ره  ئـهیمـا ه  ببنـو ببنـهدایـ  پـهكسان  آهانی كس  آه واته. تد..و هی  ههیمع  جهیتارف ره
 ن،یـ نـاو ببـه" ت هییـل گـهم"نـ  دهیـ پی وه  ئـهانیـ و یاوازیـ جیمـان  نـهانیـ كچـوون   بـهیمعـ  جـه سـته  دهیفتار  رهكسان  آه هی هه
 یوانـ وو ئـه  ئـه  آـهكـخۆبارود  لـهكردنیزگـار پاری ئامـانجینـاوپ  لـهیمع  جهیكفتار ر ره هه ن له  بكهیگر ر  آهی وه  ئهیامانجئ به
 تـدا هییـل گـه و میمعـ  جـهیفتـار  رهوانـن  لـهرۆ زیآـ هییـاوازی جداراسـتیی م له آان، به مه رهه  بهنكردنی تا وام بن له رده و به آو ئه وه
 یبوونی آـاتیرآۆهـا مـ روه هـه!  نـاانیـ یكش  به تهدات بب  ده وه  ئهیاری بۆیخۆو تاك ب  ئازادهیكفتار ، ره فتاره  ره شنه و چه ئه.  هی هه
و  فتـاره و ره  ئـهش پووا  تهیاوازی ج  آهی وه  ئهایو. ن وهپشت ر له  فاآتهكل مهۆ آ  آهكخۆر بارود رامبه  بهك هی وه  آاردانهو هی هه
  آـه هیـ وهشـ  پـه آه خهۆ بارود ر به رامبه  به وه  آاردانهیت هحا نھا له  تهو، هی  ههیآان بوون  تاآهیال  له آه فتاره و پاش ره آه فتاره  رهیآات له
 ایـو..  لـه گـه می انـهو چـهواو پ  تـهش وانـه ئـهمـوو  هه. انیآان  ئامانجهینانھید  وهۆ بننه كده پێ نویك و شتچن كدهوان ل  ئه آه
 انیـ وه بوونـهۆ آنیـ بانیـ یـی سـته  جـهیتدراوسـ.  هیـ  هـهیشـ كـهی دیآـ هییـند تمه بهی تا ه مهۆ آیمع  جهیفتار  ره، رآانهۆو م موو ئه هه
و   ئـهی گرنگـیكرآۆ مـ فتـارو بـه  رهۆ آـ  بـهتخـش بـه  دهاتریـ زیزـ و هنوتیڕ گـو هییت هی دراوس شنه م چه ئه.  و آاتدان شوك هی له
   آـه هیـ واانیـپ) انی آلرو نهۆت (یت بهیتا  به مكه و چه  ئهی بواریزا  شارهكند شدا هه وه  ئهڵ گه م له  به،ێردرژم  ده فتاره  ره شنه چه
  .ت بكر پ ماوه  دوو توخم جهینبوو هه  بهێآر  ده وه  ئهب  نهشی سته  جهیكی و نزیتر دراوس گه ئه

  .انی وه آردنهۆ آۆ بب  ههانیش  هاوبهیك ئامرازانی انیآان  ئامانجهۆ بب  ههیع رجه  مهی آه هییتآ هی: م آه هی یتوخم
 ی وه  ئـهۆبـ. دا دروست بب و گروپه  لهانیرگانۆ ئیاریشۆ هیما ر بنه سه  لهانیوان نی هییع رجه  مه هییتآ هیو  ئه: م  دووهیتوخم
  . بگرن گه رك هی  كه  خه و گروپه بتوانن ئه
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 ی و آـاتیریـعب  تهیكفتار  ره  آه وه ـتهب  دهكی نزی آه مكه  چهییراست و آات له  ئهیمع  جهیفتار شدا ره وانه  ئهڵ گه  لههاوشان
  هۆیـ بیتـ هیـ پانیستیـو پ ره مـاوه و جـه دا ئـه ختـه وه و ساته  له آات آه  دهكخواست  گوزارشت له هییفتار  رهۆو آ  ئه ش واته مه  ئهت،ب
. گـات  دهتـاۆآ  و بـهتـن نامی وه  مانـهی پاسـاویمعـ  جهیفتار  رهیدی ئت بید  وه و خواسته  ئه  آهشیكرآات هه.  وه ته بوونهۆ آۆیب

  .  هاتووه وه وه  لهیمع  جهیفتار  رهیت آاتیت فهی س واته
 انیستیـ و  آـهی مـه و ده  ئـه وه تـهڕ گه  ده وه ناسانه مهۆآ و انی زانان هیال  لهیمع  جهیفتار  رهیآردن راسهی و ددانی گرنگیژووم

   بـووهدایـ  پـهریـۆ تنینـد  چهشدایمع  جهیفتار  رهیآردن راسهی د له. ن بكه" الحشد " وه  گردبوونهیفتار رو ره ماوه  جهیفتار  رهی راسهید
  :  گروپر س  سه نهی آه  دهیش  دابهی گشتیآ هی وهش  به هآ

سـتو   و هـهچـوونۆ بیراـ خی وه  گواسـتنه  لـه هییـتی بر  آـه وه نه آه دهی ش وه  بهیمع  جهیفتار  ره  آهی رانهیۆو ت  ئه/م آه هی یگروپ
  .  آارهاتووه به" نۆبیل "یال  لهرترۆ ز رهیۆم ت  ئه،ی وه داچوونه و پككردن چب ردا به ماوه  جهیآان ندامه  ئهوانن  لهزاجیم

 ۆیهـ  بـهانـداۆی خوانـن آـان لـه  تاآـهینـد  بـه سـته  ده  لـه هییـتی بر  آه وه نه آه دهیفتار واش  رهۆ آ  آهی نهرایۆو ت ئه/ م  دووهیگروپ
   .انیآان  و ئامانجهچوونۆزو ب  حهیكچوونل

 كنـد  هـه  له  آهیت هی مهۆ آیكر وه پ  بهتست به  پشت دهیمع  جهیفتار  ره  آه هی واانی پ  آهی رانهیۆو ت ئه/ م هی سیگروپ
  . تو آه رده  دهتدا هحا

 باشـتر ن،یـ  ئاشكرا بكـهی آردن هڤ رایت هینۆ و چیآان رهۆ و جیمع  جهیفتار  و، رهنیربچ  دهیرشتگیٍ گیآان  سنووره  لهی وه ئهۆب
  . وه نهی  بده وه  و گردبوونهیمع  جهیفتار  ره  لهك هری  هه  لهڕ ئاو هیوا

  
  :م هیس
  :فتار  رهرو ماوه جه
م   بهن،ی  بكهۆ بیرۆراوجۆ جی ناسهمووشمان دواجار پ  و، ههنیبب) ر ماوه جه (ی  زاراوهیستیبزاران جار گو  هه ژانهۆ رنگب هر

 ۆ و بـبـ  دروسـت دهنۆر چـ مـاوه  جـهنی و بـزاننیـ  بكـه مكـه  چـهو ئـهۆ دروسـت بیآـ هیـ ناسـه پنی بتـوانمانـان مه ئ م له  آه شه وانه له
  . بن رت ده  پهنۆت چ نانه  و تهنیر چ ماوه  جهی وه كردنهی شیآان رهیۆ تو هیی چیئامانج و ب دهدروست 
  هیـ  هـهۆی خـینـد تمـه بهی تاماوی سك مهۆ آ  آهیمع  جهیفتار  رهیآان شنه  چه  له كهشن ر چه ماوه  جهیفتار  رهاخودی ر ماوه جه

 و ناســان مــهۆآ. بــ گونجــاودا دروســت ده  نــهی وره  گــهیگــا مــهۆ آیآــان نجــاوهگو  نــه  گروپــهوــ نیآــان  گونجــاوه  تاآــهانیــوان ن  لــه آــه
 انیـخت  جـهانیـكآ هیـر و، هـه ر آـردووه مـاوه  جـهۆ بـیرۆراوجـۆ جی ناسـه پ وه انهۆی خیدگاید  لهك هیر  ههارانیری و بداران تمه اسهیس
  وه  گردبوونـهوانـ نیاوازیـ ج هیـ واانیـو پ وه نـه آـه  ده  ژمـاره هخـت لـ  جـهانیكنـد هـه..  وه تـهۆر آرد مـاوه  جـهیكراویاریـ دیكن هیال له
ر  مـاوه  جـه  آـه هیـ واانیـ پانیـ كـهی دیكنـد م هـه  به، كه  خهیرۆ زیآ هی ر ژماره ماوه  جهی وه  له هییتیردا بر ماوه  جهڵ گه هل) الحشد(
 ۆ بـر وهـ پ آاتـه  دهیـی سـته  جـهی هاوسانی ش كهی دیكند ، هه وه نه آه ده" تفاعل "ك آارلی سهۆپ خت له  جهكو  به، هی ن نھا ژماره ته
 یآـ هیـ  ژمـاره  لـه هییـتیر بر مـاوه  جـه هیـ وایـپ" گبرنۆئـ "ینـد وه رژه  و بـهخۆ بارودآاروۆ ه، هی  ههیاری زانانی كهی دیكر، تاخم ماوه جه
 یآـد هیـر و سـه  بـه وه انـهڕ  گه م، له  آهانی رتربنۆ جا چ ز كه  خهك هی  ژمارهی وه ر گردبوونه ماوه  جه هی وایپ) برنارد (ك  خهیرۆز

  هـش زا  هاوبـهیق  عهیكت ه حا  آهككان  خه ه مهۆ آكو  به، هی ن  ژمارهی وه ر گردبوونه ر هه ماوه  جه هی وایپ) گانڤۆ. (آن هیچون 
 زوۆ سـو وه بنـه دهۆ آـی آـاتیآـ هیـ وهشـ آـات و بـه ر دروست ده ماوه  جهیند وه ژهر  به هی واانیپ)  آانترلی هادلرو هیڤماآ. (اندایر سه به
  .ر ماوه  جهیدابوونی  پهۆی ه ـتهب  دهكآارۆ ه ه مهۆ آ هی واانیپ) یرو آانت بلومه. (اندایر سه  به ه زاچون هه

 یریـز  وهی)زبۆگـ. (ن بكـرۆڵنترۆ آـێآـر و ده مـه ه آـیاسی سیاریر زان ماوه  جه هی وایپ) ر تلهی هفۆدل ئه ( وه هیاسی سیروو له
تـوانن  نـدان ده رمه  و هونهت اسهی سیاوانی، پ آراوه  دروست نهشتانو ه  خاوهیآ هی ر مادده ماوه  جه هی وای پشیر تلهی هی نده وپاگهپ

 ۆـیردا ر ماوه  جهیرتكردن دروستكردن و په  له نده وات و پروپاگه  واته  آه، هی وه ختكردنه ش جه مه ئه. ن  دروست بكهۆ بانیچوونۆراوب
  .تگ  ده وره گه

   لـه  آـهكـ  خـهیرۆ زیآـ هیـ  ژمـارهیواتـا بـه) public (تـآر ردا ده مـاوه  جـه رهۆ دوو جـوانن  لهیاوازی جدایزینگلی ئیزمان له
 انۆیـت و رووداو آ  بابـهنینـد  چـهانیـ كـوداو روانیـ كـت  بابـه  دان بـهم گرنگـی ن، بـه)یآـ مـه ره (اونكـداب ل وه هیكیزی فیروو
سـت  بـه  مـه  آـهیب ره  عهیزمان به)  آتله (ێگوتر  دهیپ  آهانی)mass(ها  روه  هه، وه انهی باره  له هی  ههیآۆ و ناآیاوازی ج  آه وه آاته ده
  .اندنی گه رایزگاآان  ده  لهكآ هی یر گهی آارر ژ ونه آه  ده  آه كه  خهیرۆ زیآ هی  ژماره له
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 و یتــ هیــ مــهۆ و آیــیرینب شــهۆ ری ئاســتمــاوینتی ئو شهیــزو پ گــه ن و ره مــه  تــهیروو  لــهایــاجی جیكــ  خــه  آــهتكــد پر مــاوه جــه
 ی پاشـخانوازو شـیروو واتـا لـه.  هیـ  هـهی آاتـدا بـوونك هیـ  لـهیاوازیـ و جیآسان هیردا  ماوه  جهینانكھ پیخت  وه ساته  له، وه هییئابوور
 دا هیـ و چرآـه  لـهانینووسـ  و چـارهانیـ  آـه شـه  هاوبـه  گرفته ر به رامبه  به وه  آاردانه م له  به، هی  ههانیاوازی جانیكآ هیر  ههت هیرد فه
 بـ  ده هیـ واانیـ پكنـد ردا، هـه مـاوه  جـهینـانكھپ  لـه هیـ  هـه وه بـاره  لهیایاجی جی رایی سته  جهیت دراوسانی ینهاوشو. آسانن هی
 یزـه سـت بـه  هـهیآـان ندامـه  روانـدن و ئـهكـ آارلی سـهۆ پی وه ئـهۆردا ب مـاوه  جـهینـدامان  ئـهوانن  لهب  ههیی سته  جهیتراوسد
 و بـ  نـهشیـ سـته  جـهیتـ هیر دراوسـ گـه  ئـهتـدا هـ حاكنـد هـه  لـه هیـ وایـ پ كـهی دیكـ گروپ وه وانـه چـهپ ن، بـه  بكـهانۆی خیی وره گه
نـسا  ره  فـهاویـتانیر  بـهكـاویمر  ئـه  لـهكـ  خهوان نیاوازی و جی دوورای و  نموونهۆب. تكدر پ ماوه  جهكدووربنل یشیآان ندامه ئه
 یدنـرار آر رقـه و بـهڕ  شـه آـان دژ بـه قامـه  شـه نـهژڕ سـت ده بـه  مـهك هۆیـ آـات و بك هی  له تانهو و  لهك هیر هه ر له ماوه  جهیچ آه
ر  مـاوه  جـه  آـهیتـ بـهیتا  بـه،یـی سـته  جـهیت دراوسـ  لـه ر گرنگتره ماوه  جهیكھاتن پیآان  ئامانجهآاروۆ ه  آهێو هآ رده  دهدا رهل. یئاشت
ر  رامبـه  بـهانیـرآردا رچـه  پـهكـو ن، بـه  بكه مه  گهیآد هی ر به رامبه  بهانی كبنی نزكآو ل  تاوه هی نآتر هی  ر به رامبه  بهیآردار رچه په
 وـ ن تـه بچ آـات آـه تـاك ده م وا لـه  به، هی  ههانی ئامانجك هی بن دواجار كنر شو  هه  جا له وه آاته  دهانۆی آ  آه هی آارانهۆو ه به
  ن؟یردا چ ماوه جه  لهكردنیشدار  بهیآان آارهۆ هنی بانی،  وه ره ماوه جه

  : نی رچاو بخه  به آارانهۆو ه  ئهدا هم دووخا  لهێآر  دهی گشتیآ هی وهش به
  هیـ وایـ پ،یآـان  ئامانجـه  بـهشتنیـ  گـهۆ بـ وه والشـه  و، لـهیترسـ  و مـهراوآـ هـ و دیـی متمانـه ب سـت بـه هه  آهكخت تاك وه* 

 دایـ ژانـهۆ ریانیـژ  لـهۆڤشـدا مـر وه ك ئـه ته  له،یآان  خواسته  بگاته وه هیكردنیشدار  بهی گهر  لهتوان  دهییآگرتوو هی زوه ر به ماوه جه
 یانیـ ژ واتـه) ی سـتوونیانیـژ (  لـهی انـهیگرو ر  ئـهی ربـهۆ ز،یمـ رده  بـه ـتهـ درۆ زیـیگر رو وه تـهب  دهرۆجـ مـه  ههی فشاروویڕ وبهرو
   آـهر مـاوه ر جه  به باته نا ده  په انهی ژ رهۆو ج ربازبوون و رزگار بوون له  دهۆ ب،ی گه ر ته دۆی خیروو  سهیسان  آهن هیال  و لهییئاسا
  .آن هی و چون آسان هیر  ماوه  جهیندامان موو ئه  ههدا هیی و فره  و دواجار لهن نامی بوون انهیگرو ر  ئهو هی)ۆییئاس (یكانیژ

 و، خـش بـه دهـ پیآـ هییـ ش ئاسـووده وه  ئـه هۆیـ، ب قه ر هه سه آات له ست ده  هه شهیم تاك هه/ ر  ماوه  جهۆ بیونوندامب ئه  به له* 
  . ندروسته  راست و ته وه هیال  بهكاتی  دهی فتارانه و ره و ئهمو  ههشداو له

   آـهكـالر م تـه رده بـه  لـهانیـردا  مـاوه  جـهیآـان شاندانهپۆخ  له شهیم  هه هۆیب. ترگ  گرنگ دهیكلۆر" ماه"ردا  ماوه  جهون له
   نمونـــهۆبـــ. ننوشیـــ ن و ده ده ت ده ســـه ه دیمـــامـــزو ه  رهنیارتریـــ دیالمـــار  پـــهشیانیـــ ، وه بنـــه دهۆ آـــت بـــ ســـه  دهیمـــاه
 مـاه  دا، آهی"لپاست "یندانو زی  قهیالمار نجام دا، په  ئهیشاندانیپۆر خ ماوه  جه  آهداۆی خختی وه نسادا له هڕ  فهیآان شاندانهپۆخ له

 ۆ بـ وه تـهر گـه دا ده)مـاه (یدوا ر بـه مـاوه  جـهی سـتبوونه وهیـ و پـه ئـه. نـسا ره  فـهیمـ و ده  ئهمی ورو سته جه پتی سه  دهی وه شۆبوو ب
  هۆیـ بان،یـ آـه  آـارهیآـان و ئامـانج  رووداوهیشتنی گه ت  لهنی ئاستدا نك هی  لهآو هیآو   وهی وه رئه به ر له ماوه  جهیندامان  ئه  آهی وه ئه

ردا  مـاوه  جـهیكھـاتنپ  لـهاونگـ  هـهنی گرنگتـر واتـه. ر مـاوه جه یندام   ئه ته ببی وه ئهۆ ب ستهیو پینی  زهیآ هی نه و وكچواندندواجار ل
  . آه  ئامانجهۆب" یهنذ " هیینی  زهیآ هی نه ویدروست بوون

  
  :م چواره

  "ر ماوه  جهۆ بایاجی جینوانیت"
  ر ماوه  و جهنۆبی لڤگوستا: م آه هی

. ینووسـ" ر مـاوه جه "یناو  بهیكب آتنۆبی لڤ گوستانسی هڕ  فهیرونناس ده" " 1896یسا
 ینـ هیـ الكـ مـهۆو، آ وه تـه ر داوه مـاوه  جـهیكھاتن پی له سه  مه  لهی جددیكڕ ئاودای بهو آت له
 كـ مـهۆ آر مـاوه  جـهینـدام  ئـه تـه بب  آـهكـر تاآ  هـه هیـ وایـو پ ئـه.  وه تهۆكردی شـیایاجیج
  : وانه  له،ب  دهیند تمه بهیتا

 وات  و واتـه نـده وپاگـه پدا رهـ ل واتـه"بـ  دهڕ  بـاوهشۆخـ"ت آا  دهڕ  باوهییراخ  بهرۆ ز-1
  .آات  ده نه شه  و تهێگر رده  وهۆی ختی رفه ده

آـان  آـات شـته ش وا ده وه ئـه. دایـر سـه  بـه هـ زاچوون  ههو وه آاته ردهیندروست ب  ناته-2
  ".نیب  دهیش و سپ نھا ره ته "تنیب  نهۆیآو خ وه

  .یاری  و نهگۆالی د ت نادات به رفه ده و ب  دهریمارگ  ده-3
  .ب  آراو دهۆڵنترۆچ و آ  ملكهیكس  آه-4



 6

  . ناآاتۆی خیتاریرپرس  به ست به  و ههنال نام  لهیخالق  ئهیست  هه-5
  . هی داكانآ ره  ده ره كه آارتیر گهی آاررژ  له  چونكه،ب  ده هڕ و تووێڕۆگ  دهییراخ  به-6
  .ن هی وهو ش  بهیشیآان  تاآه ، واته و ساآاره  سادهیست ر هه ماوه  جه-7
 یفتـار  رهینجـام  ئـه  لهكو ر، به ماوه  جهیآان ندامه آان و ئه  تاآهیفتار  رهۆی آ  له هی نیتر بر ماوه  جهیفتار  ره هی وایپ" نۆبیل"
 ئــاو ی دروســت بــوونیتــ هیــنۆچ  بــهش آــه ســهۆپر. وان  ئــهیآــان فتــاره ره  لــه اوازهیــ جرۆ ز  آــهبــ  دروســت ده  تــازهیكفتــار دا، ره وانــه ئــه
 سـوتان یتـ ارمـهم ی  بـهت، ناسـوت كـه گازنیآسجۆئ. ت دكپ) نیجۆدری و هانیآسجۆئ (یردوو گاز  هه  له ئاو آه. تنشوبھ ده
و   ئـاوه ن آـه آـه  دروسـت دهك هیـن مـه ، شله و گازه ردوو ئه هه به.  سوتان ناداتیت ارمهی و تسووت  ده كه گازشینیجۆدریها. دات ده
 سـوتان یتـ ارمـهی  و نـهسووت  ده  نهن،ۆب  نه هی  ههیتام  نه  آهك هین مه  شله  له هییتی بر  آهیآان كھاته پ  له اوازهی جرۆ زیشیآان ته فهیس
  .دات ده

  :ن مانه  ئه ردا، آه ماوه  جهیدروستبوون ن له  گرنگ ههیرج  مه س وه ه)نۆبیل  (یال به
 توانـا بكـات و زوـه ست به  هه  تاك بكات آه وا له  آهك هی وهش ، به وه ببنه  گرددهكدا و آاتنشو  لهك  خهرۆ زیآ هی ژماره* 

  .ترب ماوه  جهیز هیمیسل  ته  بدات آهیهان
 آـاراو بـ  ده  آـه هیـ وایـ پ چونكـهردا،  مـاوه  جـهوـن  لـه وه تـه بگوازریی  ساده  و بهییراخ  و بهب  آارا ههری آه سیآ هیتا په* 
   آـهت،ـ دابن وه هۆیـ خینـد وه رژه  بـهیر روو سـه ر لـه مـاوه  جـهینـد وه رژه  بـه  آـهك هیـ وهشـ  بـهێبكـر ر ئامـاده مـاوه  جـهیزۆآردارو س

  .تنجام نادر  ئهی ئاسان  به هی سهۆو پر  ئهب نه) و  خهیب حه (انر، ی آه سیآ هیتا ر په گه  ئه هۆیب!  هۆڤ مری سروشتی وانه چهپ
  )!و  خهیب حه (  بهت ببداۆیخ  لهۆیخ  آهك هی وهش آاندا به ر تاآه سه  بهتب زایواو ته  و بهب  ههرۆ زیآ هیحایئ* 
ت و نجـام بـدا  ئـه رانـه كده تیر آار ماوه آات جه  واده  آهتن  دادهآارۆ هنی گرنگتر  به  دواوهی آه آارهۆ دوو هنۆبی لت نانه ته

 ۆیخـ  آهآات دهلیش وا وه رئه  هه،ب  و فراوانتر دهتآش ردا ده ماوه  جهون  تاك لهیتس  آه  آه هی وایپ! تب  نهكدان تی آاریپ
 یژیـت و تونـدو چـوون  هـهزوۆ سـیآـان فتاره ر ره ماوه  جه  آه هی وای پیگشت به. یآان وته سوآه  هه ر به رامبه  بهتزان  نهاریرپرس  به به
 نزم و یكفتار ره ر به ماوه  جه واته. دایر سه  بهشآ  دهڵ بات هنیق  و ناعهب  بزر دهدایای تاك تی رادهی و ئیتس  آهداویر سه  بهنزا

  .آات  دهیژمار  ئهیت هیالۆی و آت هین ده  مهی هیپا  لهیكشكانت ت به نانه دات و ته  دهم ه  قه خراپ له
  :ن مانه  ئهانینیارتری د  آهعدایواق  له وه تهب  دهیو راست خنه  رهكل مهۆ آیروو رووبه نۆبی لی آه رهیۆ ت

  هیــرج ن  مــه  ژمــارهیرۆنھــا ز  تــهدای راســت  لــه  آــه وه تــهۆر آرد مــاوه  جــهی ر ژمــاره ســه  لــهیختــ  جــهرۆردا ز مــاوه  جــهیكھــاتنپ  لــه-1
  .ردا ماوه  جهیدروستبوون له
 یكرمـوو جـۆ م هـه  بـه،ب  ههی دروستبوونیآان آارهۆ هیپ  بهآان ته ه حا  لهكت هحا  لهژو توندوتی هڕ تویر ماوه  جه هی  ههۆی ب-2
  . ره كده تیگشت ر به ماوه  جه  آه هی وایو پ  ئهی وه ك ئه  ناچن وهك هی ر له ماوه جه
  .ێگر  ده رچاوه  سه وهو  لهی هییر ماوه  جه و دژه  ئهێگوتر و ده زان  دهآان هییآراتۆرست  ئه  لهر كهیآۆداآ  بهنۆبی  رچاوه  سهرۆ ز-3
 ،یتـ هیـگرر ر مـاوه  جـه  آهزان  تاك دهیرآ  ئه  بهیتوان ه پاكو  بكات، بهمارۆ تیتوان ه پات ناتوانو ره كدهر ت ماوه  جه هی وای پ-4
  . هی  ههیر ماوه  جهیتنوا ه پای  نموونهانی  دهكداتر و  ههیژوو م  لهكداآات له

  : گرنگیت قهیق  دوو هه تهۆشتی گه) نۆبیل ( هی وای پ  آه وه نهی  بكه دووباره"  مارتننید "ی هیو را  ئهێآر  دهی گشتیآ هیوش به
  .یآان ندامه  ئهیفتار  رهۆیآ  له اوازهی جرۆر ز ماوه  جهیفتار  رهو، ه زایروون  دهیآ هی اردهیر د ماوه جه: م آه هی

 یوتـ سوآهـ  هـهزوۆ سـو وه رآردنـهیر ب سـه  بـهتشـآ  دهڵ بـایآـ  الوهیآـ هیـ وهشـ  بـهانیـ ی گـشتیآـ هیـ وهشـ سـت بـه نه: م دووه
  .ردا ماوه جه
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  :ر ماوه  جهدوۆیفر
.  وه داتـه ر ده مـاوه  جـهی لـه سـه  مـه  لـهڕ ئـاودۆیدا فر) خودی وه كردنهی گروپ و شیرونناس ده (یبآت له

 كنـد  هـهینـ مـه تـه  لـه آردنـه رو قـسه مـاوه  جـهوـن  تـاك لـهیفتار  رهانیڕۆ گیال  بهشی وه دانهڕ ئاونیررتۆز
  .گروپ
پانـدن   چـهو وه تـهب م ده ر آـه وروبـه  دهیردا فـشار مـاوه  جـهی دروسـتبوونیخـۆ د  لـه  آـه هیـ وای پو ئه

 و یتاریرپرسـ  بـه سـت بـه  تـاك هـه  آـهی وه ئهۆ ب ره شكهۆ خ گهش ر وه  تاك و ئهیال  لهتننام) الكبت(
 تـرس یكـم رهه آو به  وه دات آه ستده ده  لهیشی)ژدانیو(ت  نانه ته. یآان فتاره  ره ر به رامبه آات به ئاآار نه

  ر، آه ماوه  جهیاربووشد  بهیكندام  ئه تهۆ ب  آهت تاك ناب دا دژ به خته و وه  لهگا مهۆ آ  چونكه،ب  دهدای  تاك پهیال  لهگادا مهۆآ له
  ! هیگا مهۆر آ ماوه  جهیدا خود خته و وه  لهدای راست له

  سـت بـه  و هـهبـ  دهی رزگـاریآـان  فشارهو ژانهۆ ریانی ژیآان پاندن و گرفته چه  لهۆڤ مرت بشییر آات گه  ئهكداخۆ دها وه له
ش  وه  ئـه  نـادات آـهینجـام ردا ئـه مـاوه  جـهش پـی آـات  لـه ات، آـهد نجـام ده  ئـهوت سوآه فتارو هه  رهكند آات و هه  ده وه سانه حه
 داۆیخ  لهۆی خو هیگا مهۆ آیم رهه ر به ماوه  جهیآردار رچه و په وه آاردانه) دۆیفر (ی چوونهۆم ب  ئهیپ به.  ره ماوه  جهیناغۆ قیم رهه به
. بـ  ده چ وه هییت  بابهین هی الیآان هیستیداو فشارو پینجام  ئه  له آه هی سهۆپاندن پ  چه  چونكه، هیر ن ماوه  جهی سكانهڕۆ خیكفتار ره
 یكـ  ئاژهكو بات، به  دهیناو" ر تهۆتر "  آهی وه آو ئه  وه هییل گه میكل ر ئاژه ك هه  نهۆڤ مر  آه هی وایو پ شدا ئه وه  ئهڵ گه م له به
 ییآگرتوو هی  گروپ بهی وه آان و مانه  گروپهیبردن وهڕ  بهۆ ب رآرده  و سهكۆر سه. بات  دهی وهر  بهكۆر و سه رآرده  سهو هی"یرهگ"

   آـهی وه  ئـهۆ بـ وه تهر گه  دهرۆ زیك آات و ساتۆ بییآگرتوو هی  گروپ بهكند  ههی وه  مانه هی وایپ)  دۆیفر(،   گرنگهرۆ زیكآار
 یاوازیـ جآانـداو هندامـ  ئـهڵ گـه ن لـه آـه  دهوت سوآهـ  هـهو هـ  مامـهیآـسان هی  ئاست و بهك هی  چاوو بهك هی  به رآرده  و سهكۆر سه
ك   نه،ردا دروست بوو ب ماوه  جهو نیآان  تاآهیآان فتاره  رهۆیآ  و لهت بیمع  جهیكق  عهكۆر  سهب  ده واته.  وه انهیوان ن نه ناخه

  .خات رده ردا ده ماوه  جهون  لهیت هیرآردا  و سهكۆر ه سیشدا گرنگ وه  ئهڵ گه هاوشان له. ت باوازی جیك شتۆیخۆب
 بـ  آـوژراو دهیبـاوآ.آان هییكس س له سه ر مه سه  له وه ملمالنۆیه  بهتآوژ  ده باوآیڕ آونی بچوآتركخت وه) دۆیفر (یال له

   بـهبـ ش ده آـه  بكـوژه هڕآـو. نـد  خـواوهمـاوه  بـهب  دهی آه هڕ آویست ده  به هی آه  باوآهیپشت آوشتن  له  آهكیدا. ند مزو خواوه ره به
آــوژن   دهانیـ باوآ  آــه وانـه  ئـهكــخت وه. تـ بكوژی بــاوآی وه  ئـهۆ بـ كراوهیاریــ دی براآـانی وه بوونــهۆ آ  بـه  آـهكــوان هـپا). وان هـپا(
 ی بـواریانیـزا  شـاره  لـهكـرۆن، ز آـه  دهش شكهـ پین و قوربـان ده نجـام ده  ئـهانیـ باوآۆچن سـرووت بـ وان ده ، ئه وه بنه  دهمانیش په
  .ر ماوه  جهی بووندای  پهۆ ب آه هیتا ره  سهۆیخۆ ب و سرووته  ئهینجامدان  ئه هی واانی پی ناسر ماوه جه

  ر بـه مـاوه  جـهی كھاتـه پیدانـ گر  آـه هیـ واانیـ پكنـد  هـه  آـهی وه  ئهیرا وكو ، به بووه  نه خنه  ره بدۆی فری هیدگای دم ئه
 یت بهیتا  بهتر راست ب ماوه  جهیآان رهۆموو ج  ههۆ بدۆی فری هیدگایو د  ئه هیرج ن شدا مه وه  ئهڵ گه م له  به، هیدا تی راست وه سته نه
  .   هی ر هه ماوه  جهیرۆ جنیند  چه آه

   
  "ر ماوه  مارتن و جهنید"
 یانیـ و ژت هی و شارسـتانت هیـن ده ر مه  سهی شه هڕ  هه ر به ماوه  جه ر، آه هماو  جهی وه نگاربوونه ره  بهینگران هی ال  له كهی دیكآ هی

  . روو خاته  دهیآان چوونهۆدا ب"یریالسلوك الجماه" دا ی آه به آت  لهیی ئاشكرا  به ، آه ه) مارتننید. (تزان  دهیت هی مهۆآ
 ، دروسـت ببـیمعـ  جهیق  عه  آه هی وانیم پ  به،نردا نام ماوه هناو ج  تاك لهیتس  آه  آه هی وای پنۆبۆآو ل  وهك هیال  لهمارتن
 كـك  خـه هـ مـهۆ آ و آاتـه  ئـه هی وایو پ ئه. ترگ  دهۆی خۆیر"الشعور"ست  ردا نه ماوه  جهون  له  آه هی وایئاسا پ) دۆیفر (كو به
  .كراویاری دیكت  بابهۆبوو ب  ههانیش  هاوبهینج ره  سه ر آه ماوه  جه بنه ده

 یی ئاسـایفتـار  رهوانـن  لـه هیدا ملمالن  تاك له  آه هی وایپ.  ارترهی د كهی دیكموو شت هه  لهایژۆلۆكی مارتن دا سای آه رهیۆ ت له
 ر دواجـا و آـه ره مـاوه  جـهوـ ن  چوونـهی آـه نجامـه  ئـهرجـارۆ ز  آـه،ۆی خـیرسـت پهۆ خی خواستڵ گه  له وه هیت هی مهۆ آیروو ند له سه په
 یفتار  ره  واته،رست په ر ده ماوه  جهییرست  پهۆ خیبر ، له بووه) ت هیرگسن (یشۆخ  نهی تووش آات، آه  دروست دهشۆخ  نهیكس آه
  .ع واقی تن و راآردن له  ههیناوپ  لهی گشتیتبوون ش  له كهرۆ جانی یروون  دهیآ هییشۆخ  نه  له هییتیر بر ماوه جه

 یونـ  خـه  لـه  آـهكـون  خـه، هیـ  هـهۆی خونی و خه بای هم و نموونه  وهكر ماوه ر جه  هه  آه هی وای مارتن پ وه كهی دیآ هیال له
 ۆی بـو هیژۆلۆكی سـایك بـوارشیـر مـاوه  جـهیتـ هیـزع وه. ت بوو بیرست پهۆ و خیزلزان  بهۆ خیشۆخ  نهی تووش  آهتچ  دهكشۆخ نه
 تد لی وا آه ردا بواره ماوه ناو جه  لهشیبیق  رهیمان نه به.  بكاتۆڵنتۆ آیفتار  و رهتن بوروژۆڤ مریانآ هییتا ره  سه ره نه پا هی هه



 8

   لهیمانیش  و پهژدانی و ویت حه  ناره ست به  و ههتخش ب رو ئازار به المارده  و پهت بی ماددژویردا توندوت ماوه ناو جه  تاك له آه
 یگـشت ر بـه مـاوه  تـاك و جـهی وه ئـهۆ ب زهـه  بـهیكآـارۆردا ه مـاوه  جـهوـن  تـاك لـهیآان هییتا ره  سه ره نهپا یوروژان. آات  نهیآان آاره
 آانـدا ژهیـ تونـدو ت هییـر ماوه  جه شاندانهپۆموو خ هه  لهنینیب  ده هۆیب. ردا ماوه  جهیت هحا ن له  بدهانیآان ره رامبه  بهیآان كه مویالمار په
ت  زه ر له ماوه شدا جه وه له. رد باران آردن و به وه  و ئاگرآردنهلمبۆ ئوتیو سوتان ره نجه  پهیك شكان  وه،ێدر  دهآان كه مویالمار په
  .گرن رده وه

! بـ  دهشیـر رامبـه  بـهی وه وسـاندنه  چـهیشـۆخ  نـهیر تووشـ مـاوه  جـه  آـه هیـ وایـ مارتن پتدا، هیرگز نیشۆخ  نهڵ گه  لههاوشان
 هـات كـر پ مـاوه  جـه  آـهكـخت ، وه  دروسـت بـووه وه هیـآان ارهیـ  نهن هیال  لهۆی خی وه وسانه  چهیرۆ زینجام  ئه  له ه آك هییشۆخ نه
 یالدو قوربـان  جـهیكرآۆ و مـبـ  دروسـت دهز ئـام هۆ تیآ هی شه هاوآ واته! ر نهوس  چهیر ماوه  جه  بهتب  ده وساوه ه چیر ماوه جه
  .تب  دهدای  پهل

سـت  ده  لـهت قـهیق هـم و هـه  وهی وه  آردنـهایـكج لیر توانـا مـاوه  جـهینـدامان  ئـه  آـه هی وایپ) مارتن(شدا  وانه موو ئه  ههڵ گه له
  . دانچوون  ههیت هحا  له شهیم ن و هه ده ده

   
  "ر ماوه  و جهرگرب گته" 
   آه هی وایپ.  روو تهۆ خستیكچوونۆ راوب ه مهۆ آ وه ره ماوه  جهی باره  لهو هیتانیر  بهیناوبانگ  بهیكناس مهۆ آرگرب  گتهسیرۆم
   لـهبـ  ده، هیـ  هـهۆی خـینـد تمـه بـهی تاماوی سـكـ مـهۆ آكـو  بـهك،ـ  خـهك هیـ  ژمـارهی وه بوونـهۆ آ  لـه هیـ نیتـینھـا بر ته ر به ماوه جه

 وانـن ش لـه  هاوبـهی  ئاراسـته  آـه هیـ وه  ئهماشی سنیارترید. نژمار بكر ر ئه ماوه  جه  تاآو بهب  ههكداك  خه ه مهۆ آی وه گردبوونه
 ،بـ هـه انـدایوانن ش لـه  هاوبـهیچـوون  و هـهچـوونۆ و بینـد وه رژه ش و بـه  هاوبـهیكـت  بابـه واتـه. رنجـدان  سهۆ بب  ههدا كه و خه ئه
  وه ته گردبشیك ر خه گه  ئه هی وهم ش  به  چونكه،ب  ههیت بهی تایرنج و ئامانج  سهو وه رآردنهی ب وه هۆی خینشو  لهو آه هیر  ك هه وه نه
  !ت هی ناكر پ ماوه جه

و   بكات، ئه آه ره ماوه  جهی كهی دیندامان  ئهی و هاوآاریپشت پا ست به ر هه ماوه  جهیكندام ر ئه  هه  آه هی وه  گرنگتر ئهش وه له
. یرز زلـزان و لووتبـه  بـهۆ خـیآـات تـا ئاسـت ر دروست ده ماوه  تاآو جهیتزن  مه سته و هه ئه. تنه  دهكر پ ماوه  جهیز ه سته هه
 ك،ـ  خـهیرۆ زیآـ هیـ  ژمـارهیچـوون سـت و راو هـه  هـه  لـهشـدارب  بـهكسـان  آه  آهژت و چ زه  له  له كهرۆ جۆیخۆ ب سته  ههو هئ
  .ودا  ئهیه شداربن له  بهش رهۆ ز كه و خه  ئهش وه وانه چهپ به

 تزان رپرس نه به  بهۆی بكات و، خیی  و شاراوهیزراو پار ست به ر هه ماوه جه "داۆ آون  تاك له آات آه  وا ده هی شه هاوآو ئه
 یآـان هییـ فكر لـه سـه  مـه  لـهۆیخـ "رگـرب گتـه" شـدا  وانـه ك ئـه تـه له.  ناآاتوی هی  پهدای ئاسای آات  له  آهی وانه و آرده ر به رامبه به
ــاوه جــه ــدات و، پ ر ده م ــ وای ــخت  وه هی ــهك ــاك ل ــاو جــه  ت ــاوه ن ــاك ب ردا وه م ــو ت ــهیآ ــه وه رناآات ــ زی ئاســت وه  ئ ــ رهی ــهی و بیآ   وه رآردن
 گمـاۆو د  ئـهیآـارۆه. تنناسـ  دهگماۆ دیكك  خه ه مهۆ آ ر به ماوه  دواجار جه  آهت،ب  دهی فكرییگماۆ دیدات و تووش ستده ده له

  زهین و موعج  دروست بكهكموو شت توانن هه ر ده ماوه  جهیندامان  ئه هی وایپ ر، آه ماوه  جهی سته و هه  ئهۆ ب وه تهنڕ گه  دهش بوونه
  . هیها  رهیكت قهیق  ههۆیخۆ ب هی وایر پ ماوه  جه  آهب  دروست ده وه سته و هه  لهنی بانی نن،قبخو

 رـ ژ ـتهـو آـه  دهرۆر ز مـاوه  جـه  آـه وه هشـو پ رآـرده  سـهۆـی ریوتنـ رآـه آـات ده  دهۆ بی  ناوبراو ئاماژه  آهدا كهی دیكن هیال له
 ی بـاره ه گنزبرگ لیآان نهوانی تی گرنگی كهی دیكخال. آات  ده ر ئاراسته ماوه  جه هی وهو ش  بهت بوینۆ چ رآرده  سه، وه هییر گهیآار
  هیـ وایـ پ، وه هیـ و بـاره  لـهیآـان هیڤـت گـه  نـه نـهوانی تایـو. آات ر ده ماوه  جهیآان رهۆ جوانن له یاوازی جی وه  له هییتی بر وه ره ماوه جه
 یمـاور جـه (  بـه  آـهت،نوشـ  دهیی و ئـارامم ستهیـ سیوان و شـكـدانت  لـه هییـتی بریآـان رآهۆ م  آه هی ر هه ماوه  جهیآ  الوهیكرۆج
 كـو  بـهت،ـ برـگ ر ئـاژاوه مـاوه  جـهیآـان رهۆموو جـ  هه  آه هی وانیو پ  واتا ئهش هیم پ  بهبات،  دهیناو) anarchism -نوش رهگ
 یرازوو  تـه  ناخاتـهیـڤت زهۆ پـیكـلۆ رچی نـاو بـراو هـكـدامـوو بوار  هـه م لـه بـه. تـرگ  ده هۆـو ر  ئـهنوشـ رهـ گیر ماوه نھا جه ته
  .تگر  گنزبرگ دهیآان نهوانیت ق له  زهیآ هی خنه  رهۆیخۆش ب وه  ئه ، آه وه ره ماوه جه

  "ر ماوه  و جهرتۆلپ  ئهدۆیفل"
الماردان   و پهكشكانت " به  آهی رهیۆو ت ر ئه  سه چنه دا ده"آدوگل مه "ڵ گه  هاوشان له  آهی انهیو زانا  له كهآ هی رتۆلپ  ئهدۆیفل

 ت،ـ خـراو بزـراو  و پـهش بـه و بت بـشككـر ت مـاوه  جـه نده رچه  هه  آهی هو  له هیتی بری آه آهۆڕ ناوه.  ناسراوه) ء واالعتداطاالحبا(
ــ  دهر ژآهســتدر رو ده المــار ده  پــه نــده وه ئــه   نــهخر  ده  آــهی انــهیگرو ر ر بــه رامبــه  بــهیآــ هیــ وه ر آاردانــه مــاوه  جــهیكھــاتن پ واتــه. ب
 ینـاوپ  لـهشـنۆآ دهـ تینـدامان  ئـه بات آـه  ناو دهشانۆك تیآان  گروپه  لهكآ هی ر به ماوه جه) رتۆلپ ئه (  آه هی وه شه رهل. انیم رده به
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  هییـتیر بر مـاوه و جـه  ئـهی ال واتـه. انیـآان ستهیـ خواسـت و ویھـاتنید م وه رده  بـه نـهخر  ده  آـهی انـهیگر و رسـپۆو آ  ئـهیشتنـه نه
  .ت بید  وهانیآان  خواسته داوه  نهی گه رخۆ بارود  آهككان  خه ه مهۆآ له

   آـهی هیـو واتا  تـاك، بـهیفتـار  رهیبـوون وره  گـه  لـه هییـتی بریمعـ  جـهیفتـار  ره هیـ وایـ پ  آـهی سـانه و آه  له كهآ هی" رتۆلپ ئه"
. چـ  دهۆی بـنۆبـۆ ل  آـهی وه آـو ئـه  وهتـ ب  تـازهیكفتـار  رهۆیخـۆك ب آـان، نـه  تاآـهیفتـار  رهۆی آـ  لـه هییـتی بریمعـ  جـهیفتار ره
 بـن، یسـت  نـهیآـارۆ هانیـموو ر هـه مـاوه  جـهیكھـاتن پی پـشتیآان ره نه پا  آه هی وا نی پرتۆلپ  ئه، وه شهی) مارتننید (ی وانه چهپ به
 ، وه نـه هیـ دوو ال  بـه دراوهـر گر مـاوه  جهیكھاتن پیآان ره نه پا هی وایپ) رتۆلپ ئه (  آه هی وه رهل. نیست  ههانیشیرۆ زیآ هی  ژمارهكو به
 ینـاوچوون  لـهیترسـ مـه لـه" رۆج "  لهكردنیزگار پارانیشیم دووه. یتبوون و برس  نهیترس مه له" خود "  آردن لهیزگار پارانیم آه هی
المـاردان و  پـهر   به تهر نابه  پهشداو رو له ماوه  جهیزی ر تهآات بچ  دهۆڤمر  وا له  آه شه آارهۆو دووه ر ئه  هه هی وایپ. یآ آجاره هی
 یمـ رده  سـه  لـه  آـه گرتبـی رچـاوه  سـه وهـو  لـه هیـ  هـهۆی بـش چوونـهۆم ب ئه.  بیی نا ئاگا  بهانیست  نقه  ئه  جا چ به،یژستدر ده
 و آاولكاریڕ  شه به دژ  وه والشه  و لهك هیال  لهیت و برسییژار  هه  دژ بهآان هییر ماوه  جه هآی و چاشاندانیپۆ خی نهیرۆ زرتداۆلپ ئه
  .تنیب  ده وه هیگاین شهۆو دوو گ  لهت بهیتا  بهآان ره نه پا آارهۆ ه هۆیب. تبووب

 و ك  خهی و سووربوون و هانداننوتیڕ گوی له سه  مه، داوه پیر گرنگ ماوه  جهۆ بیآان نهوانی ت  لهرتۆلپ  ئه  آه كهی دیكن هیال
 ینجـام ئـه  لـهكـو  بـه، دروست نـابیمع  جهیق  عهینجام ئه  لهییر ماوه  جهیفتار  ره هی وایو پ هئ. ر ماوه ر جه سه  لهیتآان هییر گهیآار

ر دروسـت  مـاوه  و هانـدان، جـهنوتیڕ گـو  واتـه،بـ  دروسـت دهیمعـ  جـهیآـ هیـ وهشـ  بهیآان هیستیداو پیرآردن تۆ بك  خهیهاندان
 و ش آـه  و لهت الواز بیی خنه  رهیست آات تاك هه  وا ده نهوتیڕ گو  له پ شه م آه ر ئه م هه به. آات  دهیزه و به وره آات و گه ده
  .تربگر  وهییراخ  بهیآان چوونهۆ آردن بك چ و بییزوو  بهرۆ زدایر ماوه  جهیوا هه

ــه ــهڵ گــه ل ــه  ئ ــه(شــدا  وان ــ ئ ــپ) رتۆلپ ــ وای ــنخــس هڕ ت ده رفــه ر ده مــاوه  جــه  آــه هی ــهۆ ب ــایآــان ندامــه  ئ    گرفتــهی آــو چــاره وه ت
.   دروست بووهانۆی ب و پاداشت و سزاوه و خراپه  و چاآهگرتنپاندن و گو  چهۆیه  به وه هالییڕدی ف ر له  هه ن، آه  بكهانیآان هییروون ده

 یتـ هیـ مهۆ آینیسپلی دن،آا هییس  آه ره نه پایز و هیت هی مهۆ آینیسپپلی دوان نی ملمالنیمان  نهۆیه ردا به ماوه  جهون  له چونكه
  .ون ربكه  دهدایژی توندوتی ئاقار  جار بهكند آان هه  آارهوی هآات ر ش وا ده وه  ئه،چ ناو ده باو له
  "ر ماوه  و جهی آناتاسیل ئه"

 یدوا. را نگلتـهیئ ۆن بـ آـه  دهچۆ آـ وه هییش سـا  شـهینـ مـه تـه و، له  بووهكیدا  لهای بولگار له)) 1905ی سای آناتاسیل  ئهرۆدآت
  .آات واو ده  تهراۆ دآتیندن خوێو ر له و هه)ناڤ ( چنه  دهی و براآانیكی داڵ گه  لهی باوآیمردن

 دای ساۆ نین مه ته آات له  دهی باسۆیآو خ  وه  آهی مه و ده  ئهۆ ب وه تهر گه ر ده ماوه  جهیآردن راسهی د  بهی دانی گرنگیتا ره سه
  .دات  دهی و براآانۆیخ  لهاری  نهیكر ماوه و جه بووه

  : وه  خوارهی الی وهم ش ر به ماوه  جه تهروان  ده وه كهن هیند ال چه له) یآنات(
  دانستل  دهیترس مه: م آه هی
  ش له وه  ئهآاندا، ارهی و نا دكی تار نهشو  لهیت بهیتا  بهتو بكهست پ  دهانی تو ربكه  بهیك شت  آهترس  ده وه  لهرۆ زۆڤمر

  وه والشـه ، لـه  دروست آـردووهی خانوو ماك هیال  لهتو آه  نهی سته جه  شت به  آهی وه  ئهیناوپ  لهۆی خیحۆو ر سته  جهیترس مه
  تـهب  ده كـهی دی وه ئـهۆ بانیـكآ هیـر   هـهننـ دكـر پ مـاوه  جـه  آـهك  خهك هی  ژمارهی وه بوونهۆ آ وه شه رهل. شاكۆرگ و پ  بهوجل
و   ئـهت،ـب متـر ده  تـرس آـهتـ برۆر ز مـاوه آـو جـه  تاوه هۆیب. ی سته  جه  بگاتهیترس  مهت هی و ناتشۆپ  دادهیر وروبه رگ و ده هب
ر  مـاوه  جـهینـدامان  ئـه، وه تهگر  دهش آه هیروون  ده  رووهكو  به، هی نیی سته  جهیروو نھا له  تهیآد هۆیر ب ماوه  جهیندامان  ئهی هییپشتپا
 ی ئاسـتك هیـ  لـهانیـموو آـان هـه سـه  آـهی وه ر ئـه بـه  لـهانیـ ناترسـن، آتـر هیـ  لـه هۆیـن ب سـته  جهك هیش و   لهك هین  آه ست ده هه
  . ناترسنآتر هی  له هۆی بدا هیی و فره  له هی  ههانینووس  چارهك هی و دان وه رآردنهیب

  :م دووه
 ۆیهـ  چ بـهیتسـ  آـهی گـه پ، اوازهیـ ج كـهی دیآـ هیـ ۆ ب وه كهتو  لهآان گه پیازاوی جو، هی  ههی گه پگادا مهۆآ  لهك تاآر هه

. ۆڤم مـر رده  بـه نـه خـه  دهیگـر رو، هیـ  هـهینـدبوون  پابـهكـل مـهۆ آانیشیـكآ هیـر هـه. ب هتد دروست ده..و  و پارهك موانی  شهیپ
 و سـامان ك موۆیه  چ بهت دا بب كهی دیآان هۆڤ مر  لهۆڤن مر آه  وادهرجارۆ زیت هی مهۆ آی گه پی دروست آردنیآان آارهۆه
   نابنـهیآـان هییـاوازی و جتـن نامیهـا  بـه گانـهو پ ردا ئـه مـاوه  جـهیتـ هـحا نھـا لـه  تـهت،ـ ب وه كـهی دیكآـارۆر ه  ههانی  هیوپا  پلهانی
ر  مـاوه  جـهدا نـاوهوپ  و لـهك هیر  به نه به نا ده  په هۆی تاك، بۆ ب  قورسهرۆ زیت هی مهۆ آی گه پیزامیلتی ئیزاندن به. انكداب لیآارۆه
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بـن   دهآـسان هی و ت دتاۆآ  بهدایای تك  خهیآان هییاوازی ج بات آه ناو ده) یرزگار (یناغۆق  به ناغهۆو ق ئه) یآنات. (ن آه دروست ده
  . وه آاته  دهآان هییاوازیج ست به  ههێنو ر له ما سه ر نه ماوه  جهو وه هما   چووهكر تاآ  هه  آه هیدا وه  له آه هییآات. ی آاتیآ هی  ماوهۆب

  
  كدان و ترانكردنو: م هیس
) یآنـات. (هتـد.. بـت ورو كـهی  و پـهلـمبۆو ئوت ره نجـه  پهوارویرگاو د  دهی و شكانكدانر ت  به نه به نا ده آان په ره ماوه  جهی ربهۆز

.  ببـروست دێ نویكانی ژ وه نگانه و ده  لهی وه ك ئه  وهانۆی ب كهت زه  و لهآات ردهر ت ماوه  جه كدانه تو شكان و  ئهینگ  ده هی وایپ
" ی شكانۆ بتو  دهیرۆ زیكز ه  آهتندرشك ش ده و شتانه  ئهكو  بهن،شك  دهی ئاسان  به  آه وه ته ناگر و شتانه نھا ئه شكاندن ته

 راقـ عیكـ  دا ، خـهانیـنیرل  بـهیواریـ دیالمار  پهایلمان  ئهیك ، خه" شكاندانیكی گریآان نده  خواوهیروبا  سهآان هییحیس  مهنداۆآ له
 یالمـار  پـهانت، یـ سـه  دهیمبولی سماو ه تهۆ ب دات آه  ده تانه و بابه  ئهیالمار ر په ماوه  جه واته. هتد..رانكردو وانیدام  سهیآان بته
 ستاـ ئ وه ره  فاآتـهنینـد  چهۆی ه بهم  سندبوو، به  پهیال ر له ماوه  جهژانۆر  لهكژۆ و رعی واق تهۆ بندای  زه  له ت آهدا  ده نانهو و ئه
  . وه آاته  دهیت ر ره ماوه جه

 یرنجـ  سـهاتریـ ز وه والشـه  لـهو، ارهیـ د وه ره ده  لـهك هیـال  لـه، كدانـه سـوتان و تیك ئـامراز  آـهتنه آارده  ئاگر بهرۆ زر ماوه جه
 نینـد ه چـداۆیـنـاو خ هـا ئـاگر لـه روه هه.  وه ته هینا لۆیآو خ  وهی ئاسان  به  آهتڕۆگ  دهانیآاندا وا  شتهی سوتان  له،شآ  رادهك خه

 ۆی خـی گرنگـیكمبولی سـمـاوه  ببـات و بـهۆ بـینا ر په ماوه  جه ن آه آه موو وا ده  ههی آه هییرما  و گهیی وه وبوونه بییراو خ ئاگره
   بـهۆڵ و خـنم  گه ه گواویر  و الفاوو دهرانۆر باو ب ماوه  جهش مبولهیو س ك ئه ته له. تن بھیآار  بهدایآان  آارهی ربهۆز  و لهتبزان
  .آات  ده وه لیباس) یآنات(آو   وهتزان  دهۆی خیمبولیس

  
  : وه نهیق ته: م چواره
 شیـو  ئـه، دروسـت بـداـ تیر مـاوه  جـه له په  و بهییراخ آات به  وا ده آات آه ده) شار (ینگگر  لهیباس) یآنات ( وه نه هی الم له

گـات،   دهتـاۆآ بـه"  داخـراویر ماوه جه "یناغۆدا ق  شارانه رهۆم ج  له آات آه  ده وه و باس له ئه. دایای تشتوانی دانی  ژمارهیرۆ زۆیه به
  . ھاتووه لیزگا آو ده  وهدایراست  له آات، چونكه  دهڵ مبه  و تهیما وۆم سته  دهك  خه كهر ماوه  جه رهۆج  آه

و  ئـه) یآنـات(و ) داخـراویر مـاوه جـه (  لـه وه انـهڕ گـه  ههینجام ئه  له،ب شاردا دروست ده له)   آراوهیر ماوه جه ( هی وایپ) یآنات(
  . آراوه یر ماوه  جهۆ داخراو بیر ماوه جه  له ناآاوه  لهیكانڕۆ گ چونكهبات،   الدان ناو دهو وه ابوونهی جانی  وه نهیق  ته  به هی اردهید

  
  : وه وسانه چه: م نجهپ

 ی وانـه ر بـه رامبه ن به هڕوام تو رده  به هۆیب. ن آه  ده وه وسانه چه ست به  هه شهیم  هه  آهی وه  له هیتیر بر ماوه  جهیمای سنیگرنگتر
 كــی گروپ ر لــه مـاوه  جــه شهیــم ن، هـه  بكــه شـه  بــبن و گــهرۆ زیـیراخ آــات بــه  وا ده هیـ وه وســانه  چـهیســت و هــه  ئـه، وه نهنوســ انچـهی ده

  وه ره ده  لـه  واتـهت هیـ ناتـاۆآ آـردن بـه قـه  و تـهسیلۆ پـیالمـار  پـه ر بـه مـاوه جـه.   بووه وره  گه  ورده  وردهو كردووه پیست  ده وه بچووآه
  .  وه انهیزی ر تهو آه  دهۆیی ناوخیت انهی ترس و خرجارم زۆ به. ن آه وتر ده  پتهانۆی خ ناوه هوان ل  ئهت بكرڵ گه  لهانیڕ شه

  
  :كردنیحا/ م شه شه

 و وه نـه بكـهۆ آانۆیخ  لهك موو خه  هه  آه  داوهانیو  ههانیموو  هه تاوه ره سه  لهآان هییھانی ج نهی ئا آات آه  ده وه باس له) یآنات(
  هیـ وای پ هۆیب. نن بھید  وه و ئامانجه  ئه وهیانتوانی و نه  دروست بووهۆ بانیر  رآابهاروی م دواتر نه  بهنن،كبھ فراوان پیكر ماوه جه
  ! نهیر خائ ماوه  جه هی وای پ  آه هی  ههكست  ههكدانیموو ئا  ههینخو له

   آورتـه وهم شـ  بـهێآـر  ده آـات آـه  دهیر مـاوه  جـهیآـان هییـند هتمـ بـهی تا بـاس لـه" ی آناتاسیل ئه"دا  ش ئاسته و شه  ئهك ته له
  : روو نهی انخهیب

 یر مـاوه جـه " تـهب  سـنور دانـرا، دهكـرآات آـردن، هـه شـه  گـهۆ بـ هیـ نیكآـردن و، سـنور شه  گهیوام ئامانج رده ر به ماوه  جه-1
  "داخراو
 دایـ  گومان پهكخت وه. ب  ههۆی خی بوونیآسان هی   لهیر گومان ماوه جه تناب.  هییآسان هیر  ماوه  جهیآان اردهید  لهكآ هی -2
  .چ ناو ده بوو له

  .ش ناآات ش به  بهۆی ناآات و خ پیست  ههتتر ب وره  گه نده رچه  ههت، ب وره  گهروۆ زی باره  قهتو هی ر ده ماوه  جه-3
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ش   هاوبـهتـب  دهیآـان ئامانجـه. یآـان و ئامانجـه ره  بـه هیوام دا رده  بهی هو ج ر له ماوه جه.  هی  ههدگای د  بهیستیور پ ماوه  جه-4
  .ردا ماوه ناو جه  له هی  هه وه شانه وه  ههیوام ترس رده  به  چونكه، وه تهن بمتوان  ده هیش و هاوبه نھا به ته. تب

  
  "ر ماوه رو جه رت بلومه هربه"

  .آات  ده وه لانی باسایاجیج  بهو، وه آاته ادهیكجر ل ماوه  جهرۆر چوار ج  بلومهرت هربه
  :آات  دهانیش  دابه هی وه شم به
 یآـ هییـند وهیـ  پـهو هیـدان تینیسپلیـ و دكخـستن رو وه تـهۆبۆ آی آـاتیآـ هی  ماوهۆ ب كهر ماوه  جه رهۆج: ی آاتیر ماوه جه/ م آه هی

  .آات هتد، ده ..ن ماشی رووداوانی  وه وتنه  ئاگرآهیماشا  ته  آهیر وهما و جه  ئهی  نموونهو هی ندایآان  تاآهوانن  لهۆوت ئه
و   آــراوهۆ بــیختــ شوهــ پییآــار  ئامــادهو كخــراوهم ر  بــه،چــ  دهم آــه هیــ یرۆجــ لــه: tradition یدیــقل  تــهیر مــاوه جــه/ م دووه

  .نیت بهی تایكر وهما  جهانۆی خۆ ب هتد، آه.. و پیپۆ تیاری یر ماوه  جهی نموونه.  دانراوهدانپ
خـش و   ئـازار بـهو هیـ داچـوون  هـهیخـۆد  لـهو، هیـ  هـهی ئامـانج ر آـه مـاوه  جـهیآـان رهۆجـ  لـه كـهرۆج:  آـارایر مـاوه جـه/ م سیه

  .  داوه ره ماوه  جه رهۆم ج  بهانی گرنگنیرترۆ زانیزانا. نگ ئاژاوه
  .هتد.. وقاآانیسۆ و مانیڕۆ گ گهن  ئاههو نهۆ و بینی ئا نهۆ سروشت و بیر ماوه جه/ م چواره
 انیـناو" ایژۆلۆكی سـایر مـاوه جـه "  بـهكنـد  هـه ، آـه وه داتـه  آـارا دهری مـاوه  جـه  لهڕ ئاورترۆ ز كهی دانیڕۆآو پسپ  وهشیر بلومه

  : وانه  له، هی  ههیند تمه بهی تانیند  چه ن آه به ده
 انیشینیسپلی دساو رو، هی نانیسپاو  چهینیشب و پتیر  نهو، هی نانیژوو مو ماوهۆ ب  واته،یژ  دهستادائ  لهو رسكهۆ خیكگروپ* 

  . هی نانیگا و باره  بنكهو، هی نانیخت شوه ناسراوو پاروی دیت هیرآردا شكردن و سه  آار دابهانداۆی خون ها له روه هه.  هین
 یآـ هیاسـای ساووان ر  ئه ن، چونكه نجام بده  ئهكراوینیشب پیوت سوآه آات هه  وا ده وه ره  سهی الی وشتانه موو ئه  ههیبوون نه* 

  .نننو  ده وه  و آردهژانۆ و رچوون  ههیپ وان به  ئهكو ندبن، به  پابهی وه پ هی نانیكراویارید
 نـا یكـر ماوه ها جه روه  هه هی آورت دایآ هی ماوه  و لهییراخ  بهتردا د سه  بهیرۆ زیڕۆوگ ئاو رهیگ ناجیكر ماوه  جه رهۆج* 

  .تن نامانیال دواداچوون له و به خنه  رهیحۆدواداچوون و ر به.  وه شه  بانگهیر گهیرآار ژ ونه آه رپرسن و ده به
راسـت بـزانن و،   بـهانۆیـوام خ رده آات به  و، وا دهخش به ده پانیرۆ زیكزش ه وه ن، ئه آه  دهیآد هی یپشت پا ست به هه* 

  .ن ده نجام ده  ئه چوانه  ههیفتار  ره وه شهو له
سـت و   هـهیر گـهی آاررـژ  لـهو هیـگرن خنـه  رهیكـۆڤ نـادات و، مرۆیخـ  بـهیآـو تـاك گرنگـ دا تـاك وه ره مـاوه و جـه  ئـهوـن له* 

  . هیزداۆس
  : ش  دووبهۆآات ب ش ده  دابه وه" اوهم "یروو  لهیت هی مهۆ آی وه  بزووتنه  آهی انهیو زانا  له كهآ هی) ر بلومه(شدا  وانه  ئهك ته له
 ینـاوپ  لـهرۆراوجـۆ جآی چاینجامدان  ئهی  نموونه هی  ههین هیژخاو در وره  گهی ئامانج  آه،ی گشتیت هی مهۆ آی وه  بزوتنه-1

  .هتد.. وشاندانیپۆ خو وه بوونهوآۆڕۆ آی ئازادینانھید وه
 ك هیـ یانیـ قوتابی و مـانگرتنشاندانـپۆ خی  و سنوردارن، نموونـهی آاتی وه  بزوتنه آه آان، ته بهی تا هییت هی مهۆ آ وه  بزوتنه-2

  .هتد..و  آارگهك هی یكاران آرانی ژیلۆآ
ر   و هـهبـ  دروسـت دهنـاغۆ قنینـد چـه  لـهانی كدانگاو ند هه چه ر به ماوه  جه هی وایپ) ر بلومه(،  وه شه وانه موو ئه  ههیروو سه له

 سـكردنیڕ جایرآۆ مـ  آـهبـ  ههك رووداوب  دهشداپ له. ب  دهدروست لیر ماوه  تا دواجار جه هی  ههۆی خیند تمه بهی تاكناغۆق
 ۆڵنترۆ آـۆی خـتـ و ناتوانچـ دهـ  هـهۆڤ مـرداندا پی گرنگیناغۆق له. ن بده پیآو گرنگ  تاوهتش رابكك  خهیرنج  و سهب هه

نگـاودا  م هـه  دووه لـه. نجـام بـدات  ئـهكـآردار رچـه  پهت بكنۆرچ دات هه  دهڵو  و، ههب رام ده نا ئا وه هییرون  دهیروو بكات و له
 یكـت هـ حایڕرموگـو ن و گـه آـه  دهرۆوگ ئـا وه هیـ و بـاره  لهاڕروی بو وه تهیرگ  دهۆ بانی آه  رووداوهو كهی دیسان ر آه  به باته  دهنا تاك په
رپـشك   سه بنه ن و ده آه  دهیآد هی ست به  و ههب آان دروست ده  تاآهوانن  له نجان و متمانه و گوب  دروست دهانیال  لهیشعور

 م هی سـینگـاو هـه. بـ  دهی وره  گـهیر گـهی دواتـردا آار  لـه  آـهبـ  دروسـت دهانیـال  لـهینـی  زهیآ هی نه ودا ناغهۆم ق  و لهیآد هی ۆب
   رووداوهینجــام  ئــه  لــه ، آــه  دروســت بــووه وه انــهی آــه شــه  هاوبــه تــه  بابــهۆیهــ  بــه  آــه ره مــاوه  جــهیدابوونیــ  دروســتبوون و پــهینگــاو هــه
 ت،ناسـر ده"  وه  و خوالنـهنیڕهـا "یناغۆ ق و به  ئه  آهشوودا پیناغۆق ر له ماوه  جهیال  له وه هۆیه  به آه.   دروست بووه وه آه سكردنهڕجا
  ه ئامـانج ئاراسـتك هیـ ۆر بـ مـاوه  جـه  آـه هیـ وه ش ئـه  هاوبـهیتـ ش و بابـه  هاوبـهینـی  زهی نـه ویگرنگ.  دروست بووینی  زهیآ هی نهو
 ۆ آاربكـات و بـ هیـ دا ئامـاده و بـاره  ئـهرـژ آـان و لـه ره  و وروژان و هانـدهیر گـهی آاررـ ژ تـهو آـه ر ده مـاوه  جهناغداۆدوا ق له. آات ده
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 و، بـ  دهت دروسـانیال له" یشعور جمع "  لهكرۆ ج وه هینی  زهی نه وۆیه ها به روه هه.  وه تهر  بگهوانی هشو پ رآرده  و سهكۆر سه
  . هی آارایر ماوه  جهیرچاو  بهیآ هیمای س ن آه نجام بده  ئهژی توندوتیفتار  ره بن آه  ده ش ئاماده مه به

  
  "ر ماوه  جهیآان رهۆج"

. ێنـر ر ده مـاوه  جـه  لهایاجی جی ناواویاجی جیشكردن  دابهش هی وهوش  به، هی ه ه وه ره ماوه  جهی باره  لهایاجی جی رانۆ چك روه هه
  : وه ره خوای الی هی وهم ش ، به ره سه  لهیوتن ككه ركرۆ ج  آهنی آه ر ده ماوه  جهی شكردنه  دابه رهۆو ج  ئهۆ ب  ئاماژهدا رهم ل به

 ید  وهیـیراخ  بـه هۆیـ ب، كـهیرچـاوو نز  بـهیك ئامـانج  آـه هیـ  هـهانیش  هاوبهیك ئامانج ره ماوه م جه ئه/  بكوژیر ماوه جه: م آه هی
   لـه وه  بنـهكیـ نزتـو انـهی  ده وه شـه رهـ لو آـه هیـ)یقوربـان/دوژمـن (  بگـات بـهی چنگـتـو هیـ  ده ره ماوه و جه  ئهیكندام ر ئه هه. تد

  .زان  دهۆی خینیرژ په ر به ماوه  جه ونكه چ، هی نی ترس ماوره  جه رهۆم ج  ئهیندام ئه.  آه ئامانجه
  بـه) نۆبـۆل. ( پاشـانانی ت، بیرگ شمه جا چ پ،یآان ارهی  نه  به خشه  ئازار بهیكر ماوه جه"  سزایر ماوه جه "یتچ ئاژاوه: م دووه

  وه آـارایر ماوه  جهی باره دا له م باسه ه ئیم آه هی یش  به له. " آارایر ماوه جه  بهشی)ر بلومه(( بردوون و، ی ناویژۆلۆكی سایر ماوه جه
  ".نیدوا

  ، آـه تنـه  هـهانیـ گـه ر  تاآـه،بـ  دروسـت ده وه شـه هڕ  هـهینجـام ئـه  لـه ر آـه مـاوه جـه  لـه كـهرۆج/ تـن  هـهیر ماوه جه: م هیس
 یآـان مـوو ئاسـته زو هـه گـه ردوو ره  هـه كـه، چون  فراوانـهرۆ ز ره مـاوه  جـه رهۆم جـ ئـه. بـ ال دروسـت ده  لهانیكز هند  ههانیموو هه
  ره ماوه م جه م ئه رده  به ته بییگرر ر گه  رزگار بكات، ئهۆی ختو هی  دهیكر تاآ م هه به.  هیداهتد، ت..و شهی پیآان رهۆن و ج مه ته
تـوو   هـهیر مـاوه  جـه  آـهكخت  وه، پاراستنهۆ خ ره ماوه م جه  ئهی ئامانجی وه رئه به له. تن نام آه ره ماوه  جهییآگرتوو هی و توش ده
  ).  ناسراوهو هڕۆآ به (  آه 1991ی سا  آوردستان لهیل  گهیی  ئاوارهی نموونه.  وه تهش وه ده  ههیدی ئارام ئیكن شو شتهی گه

،  وه نـه آـه تـده  رهكسـ  آـهانیـ كـت  بابـهانیـ كـ آار  آـه هیـ ره مـاوه و جـه ئـه/ رامكـردن  و حـهاسـاغكردنی یر ماوه جه: م چواره
) ینـر  نـهیر مـاوه جـه (  بـهكنـد هـه.  هی ن وه هیپشت  لهیآ ره  دهیكست  دهچی و هب  دروست ده وه هۆیی ناوخیر  فاآتهۆیه وام به رده به
  . دان هی م خانه  لهانی ربهۆ زكاران آریآان شاندانهیپۆمانگرتن و خ.  هی  ههینر  نهیكرآۆ مانیستو  هه هی گوان به ده یناو

 و چــوون هــه. ت ســه  و دهمــ رژینیڕۆ گــ  لــه هیــ  هــهانیــ انهرشــگۆ شیئامــانج/ ررشــگۆ شانیــتــا،   آــودهیر مــاوه جــه: م نجــهپ
  .  نه هی دوورخاانی ئامانجو ژه در ناسه  ههیكر ماوه  جهداو،یر سه  به هو زا برۆ زیكخستنر

 ۆ بـن بـ شـه ره  بـن و هـهیآـد هی یر  چ رآابهب  ههندا شوك هی ر له ماوه  آاتدا دوو جهك هی  له واته/ ر ماوه جمك جه: م شه شه
  .ن واو بكه  تهیآد هی شیانی آتر هیر سه

  ".هتد..و نگ و پرسه  ئاههو نهۆ بیر ماوه جه " وانه بن له ر هه ماوه  جهی كهی دیرۆ جنیند  چه هی وانه له
  
  "ر ماوه  جهیآان رهیۆت" 

ــ ــهكاریپرس ــه  وه  آ ــه م ــهی آ ــته  ئ ــ س ــشكنم ب ــهنی و پ ــهڕ  و گ ــ ان ب ــ دردادوای ــهی ژه ــ  ه ــتیبر. ب ــه هی ــات   چ وا دهی وه  ل آ
 ی انهیم  لهت؟ ناو ببركدان و تییرگ  ئاژاوه  بهو ژانهی توندو تیك رووداو  بهتدرڕۆ بگك  خهك هی  ژمارهی ئارامیآ هی وه گردبوونه

 یدوا  بـهآـان وه شـ  لـهك هیـ وهشـ  بـهانیـكآ هیـر  هـه  آـه نـراوه داهكـرۆند ت  چهدا ارهیو پرس  ئهمی  وهیدوا ران به  گهو نیپشكن
  :تر گه مدا ده وه

و  مـوو ئـه دات و هـه سـتده  ده  لهۆی خیتس ردا آه ماوه  جهون  تاك له  آه هی واانی پ رهیۆم ت  ئهینگران هیال/ تا  پهیریۆت: م آه هی
 دا تیرۆ زیواندن ش مه  آهكخستنردا ر ماوه  جهون  لهی وه ر ئه به  لهت،ن  دادهی تاآۆ بگا مهۆ آ  آهتمال  دادهش انهیفتار  ره ره وهپ
ر  سـه  بـهنـپ  بـسهیآـان  چوونـهۆ بـرویـ بكسـ  آه هی  ههۆی و بترگ  دهۆی خیلۆ ر نده  وات و پروپاگه  واتهشدا خهۆو د  و، لهب ده
. تژبیدوتر تونــ مــاوه آــات جــه  وا دهۆڤ مــریآــان زهیــر  وابــوو غــهانیــ پ زدهۆ نــی ده  ســهیآــان رهیــۆت. ی رآــرده  ســه تــهرداو بب مــاوه جــه
ر  سـه ك لـه ، نـه  نـراوهادیـبون" هـا بـه "یمـا ر بنه سه له) تا  پهیریۆت ( هی واانیپ) لدنۆبروان و گ (شی) ) 1973ی سا  لهاندایكبآت له
 یمـ ستهیـ ساسـاوی  لـه ه نیـ شـه هڕ  هـهاسـاوی رچـوون لـه  و دهكـدانو ت  ئـاژاوهكـر مـاوه ر جـه  ههی فهیز  وه  آه هی واانین پوا ئه" ینیبت"
  .یت هی مهۆآ

   ئامـانج لـه بـی وه  آـرده هی وای پ آه. تنر  داده رهیۆم ت  ئهین خاوه به" ر بلومه/ "ز ئامچوون  ههیآردار رچه  پهیریۆت: م دووه
 و تـ ببك هیـ رآـرده  سـهانیـ ك هیـ آـهۆری بیسـت وهیـ ر پـه مـاوه  جه آات آه ش واده وه  و ئهب  دهدای  په وه هیی رارارویگ ناجیستو هه
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 یكفتـار  رهانیـ ك هیـ وه  آـرده  آـهداتـ  دهانیـ وه  ئـهیزـش ه وه ن، ئـه آه و ده  پتهاتری ز هی آهۆریو ب  ئهی ر ئاراسته ماوه  جهیندامان ئه
  .ن نجام بده  ئهیر ماوه جه

ــوونیگ جیریــۆت: م هیســ ــ پیرب ــاراده / آــان ره وه ــ ت ــازهیكریــۆ ت  بــهك هی ــنر  داده  ت ،ــ پ  آــهت ــ وای ــه مــاوه  جــه هی   نگــاوه هــه ر ل
 رو هماو  جه هی وانای پ رهیۆم ت  ئهینگران هیها ال روه آان، هه  رووداوه نه  بدهكخستن و ركیژۆ ل  لهكرۆ جن ده دهو  ههآاندا كخراوهنار

م   ئـهیـپ فتـار، بـه  رهیساـ ررو وهـ پی آردندای  پهۆ ب كهو  ههۆیخۆ بكو  بهر، وه پب  به هی نك  خهی وه آردنهۆنھا آ  ته وه گردبوونه
 ی آاری وانه  ئه انهیندوولما سه یآان  نموونهعدایواق  لهكو  بهبوون،ۆ و نامیبوون  نهیخۆ بارودۆ ب وه تهر  ناگهكدانو ت  ئاژاوهی آار رهیۆت
 كـایمر  ئـه  لهم ستهی بی ده  سهیآان سته  شهنی سایآان  رووداوه  نموونهۆب. بوونۆبوون و نام  نهانیموو  هه  آردووهانی  و ئاژاوهكدانت
 ی و ئـابوریاسی سیآارۆ ه وه كدانه تو اوه ئاژی پشت  له  آه هی واانی پ رهیۆم ت  ئهینگران هی ال هۆیرب هه.  وه تهۆ دووپاتكردی هییو راست ئه
  . هی  ههینگ رهه  و فهیت هی مهۆو آ

 1968-1962 نی ســا  لــه  آــه وه تــهندرر گــه ده" ر سملــسه "ۆ بــ رهیــۆم ت ئــه/  آــراوادیــ زیهــا  بــهی  ئاراســتهیریــۆت: م چــواره
 فتـار رهۆ آـ  آـهتـو آـه رده  ده وه  ئـهآـدا هیـ راسـهی د  لـهیآـورت بـه.  ه آردوو وه ره ماوه فتارو جه  رهۆ آی باره  لهیل سه روته تیآ هی راسهید
  : وه ناغانهۆو ق  ئهی باره  له كهرند د  چه مه  ئهیآورت  بهت،ب  دهر په تدراو گر وه كه پیناغۆ قش شه به
  دات بـه ت ده رفـه  دهۆ ئـاخ  آـه هییـئابوور و یت هی مهۆ و آیاسی سیم ستهی سیدراو گررترۆ ز نه هیم ال ئه: یادی بونیی ئاسانكار-1
 ییزا اره ن ن به  ناده گه رآان هییرۆكتاتی دروی گشتگ ته هو  ده  نموونهۆآات؟ ب  دهیگر ر تاوه ره سه ر له  ههانی ت،و رآه  تا دهفتار رهۆآ
 نآـر  دهتبـار مـهۆرزوو ت  هـهانیـ  تـاوه ره سـه  لـهتدر نا گه رانی شدایآان هیموآراسی دون  به تهو  ت له نانه  ته،ییر ماوه  و جهیاسیس
  .هتد.. ویآ ره  دهیت هیآلكا به
 و نـا شتنیـ گـه نـهو ت وه وسـانه  و چـه ملمالنـینجام ئه  لهینائارام.  هییوش  و پهی نا ئارامیدراو گر نه هیم ال ئه: یادی بونی فشار-2
 یآـسان هیـ و نایر روه و نـاداد پـه وه وسـانه  چـه سـت بـه  هـه آات آه  تاك ده  و، وا لهب  دروست دهدایت هی مهۆ آیادیبون  لهیر رابه به

  .بكات
 ۆیزابـوو، بـ  شـارهداۆیـ خیانیـژ  لـهكـ خـه  آـهآـات دهسـتپ  ده مـه و ده  ئـه ناغهۆم ق ئه: ی وه وبوونه و بچوونۆروبی بیدان رهه  سه-3
 ب  دهینكارلۆ پ  نموونهۆوت، ب رآه  دهۆ بیش انهیاوازیو ج  ئهیآان آارهۆ هن؟یژ  دهنۆ چ كهی دیكان  و خهیژ  دهنۆو چ  ئه  آه وهۆنبۆر
  )ێهتد بكر..ژارو  ههندو مه هو  ده، مهوان و ئ ت، ئه سه  دهتدارو ب سه و، ده من و ئه (وانن له
م  ، لـه وه  پـشت راسـت بكاتـهكـ  خـهیآـان چوونهۆروبی ب  لهك،  خهی الرورای بیدابوونی  پهیدوا  له واته: ر دهیت ارمهی یآان آارهۆ ه-4
  .نرگ  دهانۆی خۆی رییراخ بن و به  وات آارا ده و واته نده وپاگه پشدا ناغهۆق

   بـهیستیـوم پ ن، بـه  ئامـادهنی جـویآـان آـارهۆ و هۆڵ جموجـۆ بـ هیـ ر ئامـاده مـاوه  جـهدا ناغـهۆم ق له:  آارآردنۆ بیساز  ئاماده-5
 رجـارۆ زو ارهیسـت  هـهش ناغـهۆم ق ئـه. آـاربوون بـدات سـت بـه  دهیاریـ ب  آـه، هیـ  ههكردنیت هیرآردا  سهیك گروپانی ك هیردرآ سه
رز   فـهۆی خیآان چوونهۆرداو ب ماوه ر جه سه  بهشآ  دهڵردا با ماوه  جهڵ گه  لهت بآسان هی ی ئامانجی وه ئه بك گروپانی كس آه
  . وه تهندرخو  دهدا هی وهم چوارچ  له 1979ی سا  لهران ئیر هماو  جهشیڕۆش. آات ده
 ی و داواآـانآی آـارو چـامـی  وهك هیـ وه چ شـ ت بـه سـه  ده هیـ وه سـت ئـه بـه مـه: یت هی مهۆ آی آردننیسپلی دیآان ره  فاآته-6
 شتی سه  دهكند و، هه وه نه ده م ده  وهیی نائاسای باریاندنی  راگه  ئاگرو ئاسن و به آان به ته سه ده  لهكرۆ؟ ج وه داته ر ده ماوه جه
ن  آـه  دهیچاآـساز  لـهكرۆچن و ج  ده وه داواآانه  لهكند  ههیریپ گرن و به رده  وه وه و آارانه  سوود لهفتار رهۆ آ  بهدان گه ریراو

  . هی  ههی بوونش كهی دتی سه  دهیرۆو، ج
  

  "اساآاندای ی دون  لهشاندانیپۆخ"
ر   سهۆ بانی شه ره  هه  به وت آه رچاو آه  بهاریری بنیند  چهن هیال رمان له ماوه  جهیشاندانیپۆ خی آردنتبار مهۆ تكردای فیئاست له

ر  مـاوه  دواجـار جـه  آـهت،ـگر  ده وهۆخـ ر بـه مـاوه  جـهیرسـتن  پـه  لـهكـرۆ مـارآس جی فكـر وه وانـه چهپ به. دا م ده له قه  لهت هین ده مه
و  مـوو ئـه  هـهی وانـه چـهپ  بـهدایـزمینۆمۆ آینـاغۆ ق ل لـه  گهایك و تزمیالیسۆ سیناغۆ ق  لهیآان مانهی  هاوپهاویتاریلۆ پر  لهب دهیتیبر
 راتم المغـا ةاسـیس (یبـآت لـه" نینـیل"تـا  وه  ئـهت،ـنه م ده رهـه  بـهیژی تونـدوتك هیـایژۆلۆدیآـو ئا  وهزمی مارآـس هیـ وایـ پ  آه انهیرا
 یندروست  نا تهی گه رو ناوهم ه رهه  بهیژیر توندوت ماوه جه  لهانی داب  به هیوای و پێگر  دهای روس  لهك البا  له خنه دا ره)  ةیاسیالس

  .آات  راست ون نهی گه و رر ب ماوه  جهیدراو گررشگڕۆ شی پارتب  ده هۆی، ب گرتووه
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 و یھـانی جی نامـهڕ جایآـان رهـ دوـن  لـهنیـ  بكـهشاندانیپۆ خیت دان  روخسه  باس لهنی ده دهو  ههدا ره ل،ی فكریبوار  لهدوور
  .ماندا خۆڕ مه  لهتی ویآان هۆیی خو ن ستووره ده

 یمـ آـه هیـ ی آـانوونی)10 (  لـهآـان آگرتـووه هیـ  وه تـه  نهی گشتی ه مهۆ آن هیال  له  آهداۆڤ مریآان  مافهیردوون  گهی جارنامه له
 ی  مادهیم آه هی یخا  لهیت بهیتا آات، به  دهآان هیی ئازاد  باس له آه" 20،19،18 "یآان  مادده ، له ر دراوه سه  لهیاری بر 1948یسا
 ۆ بـی آردنـ هڤـرا  لـهكـرۆ جێآـر ده" آاندا هییوا  ئاشته ه مهۆ آروۆآ  له هی  ههی آردنیشدار  بهی مافكس موو آه هه "  ده آه" 20"

  .وانپ و رشاندانیپۆ مانگرتن و خ  به  شاراوهیكتدان رفه  دهێ بگوتر وێبكر
 ی16   لـه  آـهآانـدا هییریشـنبۆ و ریتـ هیـ مـهۆ و آیی ئـابوور مافـه  بـهت بهی تایت هو وده نیمانی  پهیدووتو  له وه كهی دیآ هیال له
   بـه  ئاشـكرا ئامـاژه  بـهانیـ مجـاره ، ئـه رچـووه  دهآـان آگرتـووه هی وه ته  نهی گشتی ه مهۆ آیاری بیپ  به 1966ی سایم آه هی یآانوون
 یـپ  بـهكـرج مـه  بـهشاندان،یـپۆ خیمـاف (ـ دا ده)دال (ی خـام، آه هی ی گهم، ب شته  ههی  مادده  له  آهت،در  دهشاندانیپۆ خیماف
 اسـای یپ تاندا بهو  لهكرۆز  لهتنر  داده  آهی رجه و مه هئ). ێآر  دهدا تی آه شاندانهیپۆ خ  آه،ێنجام بدر  ئه تهو و  ئهیاساآانی
  .یم رده  به تهخر ر ده مه  سهروی  سهیرج ست و مه ربه  بهانی ت، نادر گه و رێآر  ده غه ده قه

 آـان، هییـ ئازاد  به ته بهی تا  آهی و ماددانه  لهآاندا آگرتووه هی وه ته  نهیآان هیاسی و سین ده  مه مافه  بهت بهی تایت هو وده نیمانی په له
 یكخـال بـه) 21 (ی  مـادهێآـر م ده  بـه،ێ نـاآرشاندانیـپۆ خ  بـاس لـهۆوخـ  راسـتهیرچـ گـه دا ئه"22، 21،20،19 "یآان  مادده واته
 یمـ ستهیـ سیـی وه تـه نـه یشیـ ئاسا دات بـه  دهیـم گر آـات، بـه  ده انهی ئاشـتی وه  گردبوونهیماف  باس له  آهنی بزان و بواره  بهت بهیتا

 و شاندانیـپۆم خ رده بـه بـن لـه  دهاتریـ زرتـروۆآـان ز سـته ربـه  بـهدا رهـ ل واتـه. هتـد.. وی گـشتیرو ئازاد رامبه  بهی مافی پاراستنیگشت
 یكفتــار هرۆر آــ  هــهیگــرهتــد، ر.. ویــی وه تــه  نــهیشیــ ئاسای پاراســتنیانووبیــ  بــه  آــه وه تدارانــه ســه  دهیســت ده دات بــه  دهكپاســاو
 ی ئـازاد  بـاس لـه دا آـه)11،10،9 (یآـان مـادده  لـه،ۆڤ مـریآـان  مافهۆ بداییوروپا  ئهی وتننامه ككهر له. ن ست بكه ربه  بهیر ماوه جه

  انهی ئاشـتی وه  گردبوونـهی ئازادآانی له سه مه  لهڕدا ئاو)11 (ی ماده  لهیت بهیتا آات، به  ده وه بوونهۆ آوڕۆ و آنیرب  و رادهنییئافكرو 
 یشیـ ئاساینـد وه رژه  بـهی  نموونـه كـهی دیتـ  بابـهكـل مـهۆآ  بـه وه تـهدر  دهێ گـر كـهی دیك جـار وه كـهی دیآـ هالی م له  به، وه تهدر ده
  .هتد..و تاوان و  ئاژاوهیدان رو روونه ماوه  جهی و پاراستنیی وه ته نه

 یسـتور  ده  بـووهدراوۆ بـینگـ ده 2005ی سـایمـ  دووهی آـانوونی30  لـه  آـهراقـ عیمـارۆ آیسـتوور  دهیشنووسـ  رهی ژهۆپر
  .راقع

 ی وانـه  ئـهت هـو ده: (تـل  ده دا آـه)36 (ی  ماددهی)3 (ی برگه  لهیت بهیتا  به ه)آان هییئازاد (  بهت بهی تا  آهدایم  دووهیند به له
 یشاندانیـپۆ خو وه بوونـهۆ آیی ئازاد-م هیس: تب  نهی گشتی و ئادابم ستهی سی وانه چه پ  آهك هی وهش آات به ر ده به سته  ده وه خواره
 چیه  بهت نادر گه رانی   آه هی وه  ئهتدا ژههۆر  لهشاندانیپۆم خ رده به ست له ربه  بهنیرچاوتر به). تخر كده راسای یپ  به انهیئاشت
  !.ێآر  ده پچه له آه" اسای یپ به "انی تنجام بدر  ئهشاندانیپۆ خكرۆج

و   ئـهیـپ م بـه ، بـه وه تـه آـراوه ونـه آوردسـتان بیمر  ههیستور  دهیشنووس  رهشتان ه ته م بابه  ئهینیآو نووس  تاوهیرچ گه ئه
 ی مـاده  لـه، كـهی دیآـان حزبـه  بـهانیـ و داوتـن ككـه ریر سـه  لـه26/9/2002   لـه هۆیـآ  لـهیتـآ هیـ و ی پـارت  آـهی سـتووره  ده ژهۆپر

 یشاندانیـپۆ و خوانـپ رو وه بوونـهۆ آی و مـافیـیر گـه ژنامـهۆ و رنـی مـه و چاپـه وه وآردنه و بنیربر  رادهیئازاد (  هاتووهمدا هه هشازد
 یسـتوور  دهش هیـم پ بـه) تـخر كـده رك هیاسـای یـپ  بـهو زراوه پـاركاآانینـد  سـهو هـ مـهۆآـان و آ  پارتـهیزرانـدن  دامـهو، انهیئاشت
آـات   دهشۆرانـدن خـ  راپـهتـی سـه  دهۆرگا بـ  و دهب  دهاسای ی دوایودا  عهت ژههۆ ری كهی دیكستوور ر ده آو هه  وهشیمر هه
 ی آردنـ هـ  آوردسـتان و مامـهیآـان شاندانهیپۆ خی  نموونهعدای واقیرز  ئه  له  آهتنیر  راپه وه و باره  له ندانه زوومه  ئارهیآ هیاسای  آه
  !بوون  روو سوور نهاندای گه  لهیو حزب ی حكومتی سه ده

 یاسـای و یتـ هـو ودهـ نیاسـای  لـهدای گـشتی و ئـادابیـی وه تـه  نـهیشیـ ئاسا  بـهیر مـاوه  جـهیشاندانیـپۆ خیسـتكردن ربه  بهك ته له
ش  مـه  ئـه آـه. تـنر دهدا"  انهیئاشـت "ی  زاراوهكداشاندانیـپۆرخ  هـهڵپـا  لـهیگـشت  بـه رنجـه  سـهیـ جش كـهی دیك خال وه  ئهدا،ۆییناوخ
 یژی توندوتك هی  تارادهآان هۆیوخ و نیت هو وده ن شاندانهیپۆ خی ربهۆ ز  چونكهت،گر ده  ههرۆ ز  قسهھاندای جۆیم ئه یخۆبارود له
   لـهر ماوه  جهكست به مهۆ ب وه اآانهیاج جی ته و  له  آه هی شاندانانهیپۆو خ ست ئه به  مهآان هییت هو وده ن شاندانهیپۆخ. تگر  ده وهۆخ به
" اتلیسـ"و"سڤـۆدا "یآـان شاندانهیپۆ خی دات، نموونه نجام ده  ئهشاندانیپۆ خو وه تهب دهۆ آك هی اردهی دانی ك رووداو  دژ بهكنشو
 ی ونـه، نمو تانـه ویندانشایـپۆسـت خ بـه  مهشیآان هۆیی ناوخ شاندانهیپۆخ.  وه وته كه لیژینجام دراو توندوت  ئهكردنیھانی ج  دژ به آه
 مـان وه هیـ وبـاره  لـهی  نموونـهشی آوردسـتانیمـر  هـه هـا لـه روه  هه، وه وته كه لیژی توندوت نسا آه ره  فهی هییم دوا  ئهیآان شاندانهیپۆخ
  . رچاوه به
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  نجام؟ رئه  دهانی  آارهۆ هشاندانیپۆ خۆ ئاخنی بپرسدا ره لێآر  دهم به
  نجام؟ رئه  دهانی  هی هو شهپ  لهآارۆ هۆئاخ
  : هی  هه وه و باره  لهچوونۆ بیاوازیج)  و آاتدانشو له (آان هییكری ف نهوانی تیپ به
  . نجامه رئه  دهی وه شهپ  لهآارۆ ه هی واانی پكند هه: م آه هی

  .نجام هاوآاتن رئه  دهآاروۆ ه هی واانی پ كهی دیكند هه: م دووه
  .  راسته پانی آه هیردوو را هه  كهی دیكگروپ: م هیس
 یكخۆ بـارودی وه  آاردانـه  آـهشاندانیـپۆ خ هۆیـب. تـو آـه  دهیشـ و پتـنه م ده رهـه نجـام بـه رئـه  دهآـارۆ هدایراسـت  لهم به

 كـل مـهۆو آ  ئـهشپـ هو ل نجامه رئه  دهشاندانیپۆش خ مه  به، هییاسی سی ئابووریت هی مهۆ آیكر  فاآته ه مهۆ آیدراو گرو هییت بهیتا
 یك آـارشاندانیـپۆ خیرۆ جـ هۆیـ ب؟ انهی ئاشـتانیـ بـ  دهژی تونـدوتۆ ئـاخ ن، آـه آـه  دهیاریـ د آـه وه  آاردانـهی ئاسـت ن آـه  هـهآارۆه
 ی ئاقـار آـه شاندانهیـپۆآـات خ وا ده  آـهێ بكـر آارانـهۆو ه  ئـهی  چـارهبـ  دهكـو  بـهتـ ناآر و تكـا چـاره وه انـهڕ پا  بـهو هیـ ن انهیی رادهیئ
  .آات  دهی ترژی دواجار توندوتز ه  چونكه،ێ ناآر  چارهشیزه ت به نانه  ته  آه،ێ بگریژیندوتتو

  
  " و آوردستانراق عیآان شاندانهیپۆ خ  لهك هی  نموونهند چه
 و نیـر  و راپـهشاندانیـپۆ خی روو  لـه  آـهیھـانی جیمـ آـه هیـ یڕ  پـاش شـهی انـهی مل ره زۆ ستكرده  ده تهو و  له كهآ هی راقع

  :نش بكر ش دابه  دووبهۆ ب وه آانه شاندانهیپۆ خیروو  لهێآر  دهو، هی  ههۆی خیند تمه بهی تا وه رشهۆش
 یی پادشـاتـی سه  دهشداۆناوخ  لهو، هیادایتانیر  بهتی سه  دهرژ ، له  دروستكراوه  تازهیكت وراق عدا ناغهۆم ق  لهم آه هی یناغۆق

 ینـاغۆق  لـهت  حكومـهانیـ  ده هۆیـ ب، هیـ  هـهزـه  بـهیكـر مـاوه  الوازو جـهیكت  حكومهدایای ت  آهیت هی پاشایناغۆ قیآورت ، به سته ه دبا
 یشاندانیــپۆت و خ  حكومــهیریگ نــاج  لــه هییــتی بر ناغــهۆو ق  ئــهیآــان ارهیــ دمای ســت،ــبر ر آــار الده ســه  و لــهتــوخڕ  دهدایــت هیپاشــا
  .یآدار  چهشیڕۆ و شیرباز  سهیتا وده و آییر ماوه جه

  :نی  باس بكهدایاآانیاجی ج ناوچه  دروستكراو لهیراق عیم و ده  ئهیآان شاندانهیپۆخ  لهك هی ند نموونه  چهنی ده دهو  ههدا رهل
  

  غدا  به  له 1928ی سایشاندانیپۆخ
 یردانـ  سـهیتـانیر  بـهیدار تمـه اسـهیس) نـدۆ مدیـلفر ئـه(   آـهانـدی گـهی را 1928ی سـایتـا ره سـه  لـهیھانی جینگوباس  دهیئاژانس

 ی سـپیایـر ر ده سـه  لـهفـای  حهۆرآوك ب  آهیوت  نهیڕۆ بیشان راآی ژهۆ پریآردن راسهی دیست به مه آات به راست ده  ناوهتی ژههۆر
نـاو  بـوو، لـه  هـهراقـ عی پادشـاـی سهیـ  فهڵ گه  لهیت هیستاۆد. انیآان مه رهه  بهی باشترآردنۆ براق عیارانی جوتیراست و هاندان ناوه
 ی  خانـهیانیـ قوتابی وه  ئـهۆی هـ  بـووه مـه ئه. آات  دهراق عیآان  جووهۆ آار ب درا آه م ده له قه  جوو لهیآ هیآابرا  ناوبراو بهشدایك خه
" نـدۆم "ی هـاتنیآـات  لـهشاندانیـپۆ خی دانـنجـام  ئـهۆ بـ وه ببنـهۆآ" ی هاوآـاری انـهی "  ماف لـهی  و قوتابخانهیند اناوه و دوانیستاۆمام
   و بووهانی گه ر  چووهراق عیسیلم پۆ  به، آه هیتانیر  به اوهی پ  لهگرتن گه رۆرخ ب  آهی ستگه و  چوونهدای آه  هاتنهیژۆر بوو له وه ئه
 نووسـان ژووـ می  قـسهیـپ  بـهآـان ره شاندهیـپۆ خی  ژمـاره  آـرد آـهنـداری برران شاندهیـپۆخ  لهانیس   آهنیند كدادان و چه پۆیه
  آـه هیـتانیر  بـه اوهیـ پ  لـه گـه ریانتوانیـ  نـهران شاندهیـپۆ خیرچ گه  بوو، ئهیاسی سانیشیآان بوو، دروشمه س ده زار آه هه)20 (ی كهینز

 راقـ عی پادشـا وه و رووداوه ئـه هۆی م به  به، هیدا هی گه ر  لهشاندانیپۆ خی زان  آهخت  وهیڕۆ گۆی خی هاتنی گه ر بگرن، چونكه
  آه). 15،14،13 (یآان ارهی بر وانه  لهشاندان،یپۆ خ  لهگرتن گه رۆرآرد ب  دهانی ره مه  سهروی  سهیاری بنیند  چهراق عیت و حكومه

 ی دار25وا   بـوو ئـه هو هسـا18 رـژ  لـهینـ مـه  آـردو تـهیشاندانیـپۆ خیشـدار ر بـه گـه  ئـهك هیر قوتاب هه ( دا هاتووه)13 (یاری بر له
 انیــ یآــات  جــاچ بــه، هیــ وه هســا18 یرو ســه  لــهانیــن مــه  تــه  آــه وه نــهخر  دوور دهنــدنخو  لــهی انــهیو قوتاب هــا ئــه روه  هــهت،ــدر دهــل
 و رانیـ گكدنـ  و هـهیآـات  بـهكنـد و هـه وه  دوورخرانـهیآـ آجـاره هیـ  بـهی قوتـابك هیـ  ژمـاره وه هۆیو ه  بهبوو وه ئه.  بیآ آجاره هی به
  .بوو  ههی ژهر در  ههكو  بهت،ری بگشاندانیپۆخ  به گه ر  آهی وه  ئهۆی ه بوونه  نه انهیاساو ی م ئه  درا، بهانی لشیكند هه

 یستــو  هــه  لــهانیــ خنــه  ره وه هیــ وبــاره  آــردو، لــهانیــران شاندهیــپۆ خیری پــشتگیاســی سی حزبــیآــ هیــ  ژمــاره وه انهیشــۆ خن هیــال لــه
  .ت گرت ومهحك

  :یمان سل  لهلوولی  ئهی 6 یشاندانیپۆخ* 
  شاندانهیـپۆو خ ئـه.  آـردشاندانیـپۆخ  بـهانیسـت  دهشیمان سـلی شـاریر مـاوه  جـهراقـدا، ع ر لـه مـاوه  جـهیزـه  بـهیم رده سه له

آـان   گونـدهیك  خهرترۆ ز  آهی وه  ئهین، دوا  بكهۆڵ و جموجییزا  ناره ست به  دهشیآان  ناو شارهیك  خهی وه ئهۆ بوو بك هی روازه ده
  . بوونین مه  سوتهآاندا رخودانه ه و بشڕۆش له
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 راق عی وه ز بوونه  پاشگه وانه بوون، له  ههآارۆ هكل مهۆ آیمان سل له) را  سهیرآ رده به (یلوولی  ئهی 6 یشاندانیپۆ خیپشت له
 ی30 ی وتنامـه كـههـا ر روه  آـورد، هـهـی  گـه ر بـه رامبـه بـه) ن  گـهی گـه مـهۆآ (یآان  راسپاردهیپ  بهیآان نه  بهیكردنج به ج له

 یبـار  نالـهیی ئـابووریخۆ بـارودیراـبـوو، و  نـهداـ ت وه  آـوردهی بـاره  لهیك شتچی ه  آهایتانیر  و بهراق عوانن  له1930 رانی حوزه
  آـه"  هیـنط ویتـ هیئـ هـه "یشتمانیـ نی سـته  دهی دروسـتبوونیراـو. اببوودیـ  په وه هییھانی جی ئابووریرانی  قهۆیه  به  آهیمان سلیشار
هـا  روه  دروسـت بـوو، هـهدا هو سـا  آـورد لـهیتـ  ئـافرهی هـ مـهۆ آ تـان آـه  ئـافرهیبزاوتـ.  بـووه هـه) عـات  و موراجـهم هـ قـه (  بـهیڕ باوه

  وه نـدآاره خوسـتاوۆ و مامینـد فـه  ئـهن هیـال  لـه آـه دانهشانیـپۆخ.  دروسـت بـوودا هوسـا ر لـه  هـهشیـ) آوردانیوتن شكه پی ه مهۆآ(
 ش آـه شاندانهیـپۆ خیآـان دروشـمه. رادا م سـه رده بـه  لـه وه انـهیزی ر  چوونـهشآـانی و دوآانـدارهڕ بازایك م دواتر خه  بهكرد،پ یست ده
 بـژاردن  هـهیژانۆ رڵ گه  هاوآات بوو لهش آه هشاندانیپۆ خیژۆر.  آوردیل  گهیآان  مافهینانھید  وهۆ بوون بیاسی سی دروشماتریز
 انی آوردسـتانۆییخـ ربـه  سـهین و داوا  بكـهبـژاردن  هـهیشـدرا  بهستیو اندهی  نه و شاره  ئهیرۆ زیكك خه  آهراق، عیمان رله  پهۆب
  .زداینگلی ئی بارژ آرد له ده

دا   دهینگـ  ده گـرت آـه  ده كـه و خـه  لهی گه رك هیال  لهشیر ماوه نان، جه  دهانیرو پا ماوه  جهی زه و وتنه  آهسیلۆ پیآان زهه
 ی كـهیر بكـات و نز مـاوه جـه  لـه قـه ت تـه  حكومـهیآـان زهـ هی وه  ئـه شتهیـ  گـه آـه تـا دواجـار آـاره. رد بـارانكرد  بهسانیلۆ پ وه والشه له
 ی شــارۆ بــانــدایوانن ، لــه وه  دوورخرانــه كــهی دیآــان ره شــاۆ بــشیكنــد  و، هــهرآرانیســتگ  دهانیــكرۆ بــوون و زدیــه  شــهتیهــاو)13(
 كـدا ناو خه  لهش ژهۆو ر  ئه، وه همدای  ئاگرو ئاسن وه  بهیش شاندانهیپۆو خ  ئهراق عیم رده و سه  ئهتی سه  ده هی وهم ش رآوك، به آه
  . ناسرالوولی  ئهی 6 یش  رهیژۆ ر به

  
  :رآوك  آه  لهی گاور باغیشاندانیپۆخ
 و ك هی قوتابكاروغدا آردو دوو آر  بهیران شاندهیپۆ خ  لهی قه غدا ته  بهیسیلۆ پ1946 یرانی  حوزهی28   له  آهی وه  ئهیواد
ــرباز ســه و منــدالك ــده وه ئــه.  آوشــتانیك ــهیڕ پــه نــه ت ن ــ مجــاره  ئ ــهانی ــینگــ  تفــهی  لوول ــه  آــه  لــهسیلۆ پ   كــاره آر رآــوك روو ل
 كـاران آر وه ه)1946 (یرانـی  حـوزهییتـاۆ آی ته وه  لهآان هییژوو م رچاوه  سهیپ به.  بووندیه  شهانینیند  چهآراو آان ره شاندهیپۆخ
  -: وانه  لهدابوو تی و داواآاری داخوازكل مهۆ آ رآوك آه  آهیوت  نهیایمپانۆ آیانیرپرس  به  دابوو بهانیكاداشتی

 و تـ بكرنی دابـۆ بـانۆیـ و هاتوچتـ بكرنی دابـۆ بـانیـ آاریرگـ و جلوبـه كـاران آرۆ بـبـوونج شتهیـ نین شوینكردنی داب-
  .ت بكرادی زانی نه سای پشویژۆ و رت بدرر پ رامبه  بهب  بهانیوت نه

 یآردنـ رنـه  و دهت بـدر پـانیندروسـت  تـهیتگـوزار  خزمـهاویـمپانۆ آیكـاران آرۆ بكایند  سهی وه  و آردنهێ آریادآردنی ز-
  .كاران آریاسای یكردنج به جاو،ڕۆخ  لهكارانآر

   بــهانیســت  ده وه ه)3/7/1946 ( رآــوك لـه  آـهیوتــ  نــهیكـاران آر هۆیــچـوو، ب  نــه وه انــهیو داخواز  ئـهیهانــا  بـه اآــهیمپانۆ آم بـه
شــت   هــهینــانھید وه ینــاوپ  لــهكــارانت آر  حكومــهیــیرم  فــهی اننامــهی  بــهیــپ بــه. انیــآان  ئامانجــهیھــاتنید  وهۆ آــرد بــشاندانیــپۆخ

.  كردووهج به جیرۆ زیكش  بهشیو  بكات ئهیج بهج  آه  آردووه اآهیمپانۆ آ  لهیت داوا  آردبوو حكومهانیشاندانیپۆ خیداواآار
رآـوك   آـه  چـووه   آـهی ئـابوریریـز  وه7/7/1946 یژۆ ر ت آه نانه ، ته  داوهانی آه شاندانهیپۆخ  بهانی ژهر در  ههكارانم آر به
 یفـیر سـه  موتـه كـهی دیكجـار) 12/7 (  لـهـ ت ده  حكومـهدایـ آـه اننامـهی  بـهی ژهدر له. اندای آه شاندانهیپۆخ  بهانی ژه درێنو رله سه
م  رآـار، بـه  سـه وه نـهڕ  بگـهبـ  ده هۆیـ ب ھـاتووهید  وهانیـ داواآانی%)75-30 (ی ژهـر  بـه  آـه وه  روونكـردهیكـاران آرۆرآوك ب آه
 یك جـار هۆیـ بانیـآان آـاره  دا بـهانیـ ژهـر در  ههستیو  دهانیشی ئاسایكدان تی نده  گه س آه  آهێند  ههی هاندانۆیه  بهكارانآر
 ی آوشـتنۆی ه  بووهناوآاره  بهانیز هسیلۆ پیآان زه ه هۆی بوو بسوود دواجار بنن، بھشاندانیپۆ خ  واز له  آهكرا لانی داوا كهید
  .ر شاندهیپۆ خ  چواردهینداربوونیو برس   آهنجپ

  . وه نهینخو  گرنگ دهی خاكند  هه، وه هوآرایب) 13/7 (  له تدا آه  حكومهی اننامهی  بهو له
  .   بووهانۆی خی مافیدراوها گر روه  ههانیآان آاره  بوو بهست وهی  په  آه بووه  ههانیی شهی پیی و داواآاری داخوازران شاندهیپۆ خ-1
  ژهـدا در  دهانیـكاران آری هـان بـوون آـه  هـه كـهی دیسـان  آـهدایـآان زهیـ ر  لـه آات آه  تاوانبار ده وه  به آه شاندانهیپۆت خ  حكومه-2
ان یو  هه م بدات آه له قه  لهرگ  و ئاژاوهستین مهۆ آ  بهران شاندهیپۆ خ ت آرد آه حكومه  لهیش دواجار وا مه ن، ئه  بدهانیآان آاره به
  . بكوژنسیلۆ پ اوهد

 كنـد  هـهیـپ بـه  آـهیتـ بـهیتا  بـه، وه تـهدز آـان ده  شـتهیراسـت  لـهۆیت خـ  حكومـهی اننامـهی  بـه  آهتو آه رده  دهمانۆ ب وه رهل
 ش وه ، ئـه وتووه رآه  بهانی  گوله وه پشته  له دانهیه و شه  لهكرۆ و، زك ژن و منداكاروآر16  گاته  دهآان دهیه  شهی ژه ر رچاوه سه
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 انیـواآان  ره  مافـهینـانھید  وهینـاوپ  لـه  آـه  داوهانیـران شاندهیـپۆ خ ست پاراسـتن لـه  دهت ب  حكومهیآان زه ه  آهنلم سه  ده وه ئه
 انیـ لیشیـرۆ زكـو سـتا، بـه وه  رانـهانیـ آردنتبـار مـهۆ و تران شاندهیـپۆ خی آردنـدیـه شـه نھـا بـه ت ته حكومه.  آردبووانیشاندانیپۆخ
 و كردنیدادگـا  بـهدایـآ ره  و دهۆیی نـاوخی فـشاررـژ م دواجـار لـه  آـردن، بـهی النـهی ناعادیآـ هییـ دادگایـیوا نـاره  بـهرآردویستگ ده
 یكـاران آری آردنـدیـه  آـردن و شـه قـه تـه  تاوانبـار آـرد بـهیوتـ  نـهیایـمپانۆ ئـازادآردو آیآـان راوهیـ گ كارهو، آر  چووهدایآان ارهیب
  .رآوك  آه  لهی گاورباغیر هشاندیپۆخ

   هییم دوا  ئهیآان شاندانهیپۆخ
 ۆیهـ  بـه 1931ی سـایشاندانیپۆخ ( وانه  له، انداوهی رووراق عیاآانیاجی ج  شاره  له كهی دیانی  دهدا شاندانانهیپۆو خ ك ئه ته  له
 س،ۆرتـسمۆ پی وتنامه كه رۆیه  به  1948ی ساینشاندایپۆ، خ باوه  آارهۆیه  به 1933ی سایشاندانیپۆ خ، وه هییوان  شارهیرسومات

 یژسـتدر  دهیروو لـه). و هتـد 1953ی سـا سـرا لـه  بـهیوتـ  نهیایمپانۆ آیشاندانیپۆ، خ 1952ی سا  لهانی قوتابیآان شاندانهیپۆخ
   چن كده پانیموو  هه وه آه شاندانهیپۆ خی آردنتبار مهۆ و تران شاندهیپۆر خ  سه آردنه
  ره فـسه  ئـهیسـت ر ده سـه  لـه هییـمارۆ آیمـ رژیزراندن  و دامهیت هی پاشایم رژی رووخاندن ناغهۆم ق ست له به مه: م  دووهیناغۆق
ت  سـه  ده هیـ وه  ئـهیمای سنیارتری و دتنر  دادهیشگڕۆ شیكناغۆق  به ر، آه ماوه  و جهآان هیاسیس  حزبهیپشت پا آان و به ئازاده

واو   تـه  بـوو، واتـهدایـ  الواز پـهیكـر مـاوه  جـهزوـه  بـهیكـت سـه  دهدا ناغـهۆم ق لـه. زانـن ر ده مـاوه  جـهیر نـهون  بـهانۆیـ خآان حزبهو 
 و، ك هالیـ  لهب ن ده گمه  دهشاندانیپۆ خدا ناغهۆم ق بوو، له  الواز ههیكت سه زودهه  بهیكر ماوه  جه  آهشوو پیناغۆ قی وانه چهپ به
 تنریب ر ده ماوه  جهی آه هیینیۆ مل شاندانهیپۆ خدا ناغهۆم ق  ئهیتاآان ره  سه له. تتاشر  دادهشاندانیپۆ خۆ ب كهی دیمك  چهدایشیآ ته له
  وه هییـآ ره ه و دۆییوخـ نیـبرآ آۆیهـ  بـهیدیـ ئ وه  ئـهیدوا لـه.  قاسـم دایتـ  حكومـه  لـهراقـ عیوعی شـی حزبی آردنیشدار  بهۆب

 یلـوولی  ئـه بـوو لـه وه  ئـهكـرا، پی آشه ر پاشه ماوه  جهیلۆ و رینی بب وهۆخ  بهیرباز  سهیرآۆ آوردستان میمر  و ههراق عیخۆبارود
  .هتد..نجام دراو  شوبات ئهی آه شه تا ره  آودهشی1963 ی شوبات  لهكردو،پیست  آوردستان دهشیڕۆ ش1961
 یرآۆ و مـیر مـاوه  جـهیآـ هییـزا  ناره رهۆ جچیه  بهدانی و ملنه آه ته سه  دهیت هیرۆكتاتی دۆیه عسدا به  بهتی سه  دهیم رده سه له
 ژویلۆ آــیانیــ قوتاب  آــهبــ  نــه شاندانهیــپۆنــد خ و چــه نھــا ئــه  تــه،ێخــر ر داده ســه  لــهیرگــا  دهیر مــاوه  جــهیشاندانیــپۆ خ،ی انــهیرباز ســه
  تـهخراب ر نـه مـاوه  جـه  آـهتب  وانه مه ئه.  وه م درانه ئاسن وه ئاگرو   داو بهانینجام شتاآان ئه  ههنی سا  آوردستان لهیمانگاآانی په
 انیـ رهمجـا م ئـه قـام، بـه ر شـه  سـه هیـبردرا  دهكـ  و آوردسـتاندا خـهراقـ عیآـان  شـاره  له ژانهۆ رنی بنیتوان  دهكو قام، به رشه سه
 ی ناچـار و بـه ندانـه زوومـه  نـا ئـارهیآـ هیـ وهشـ  بـهارویـب  بـهیكـ  خـهۆی خـیآان وته  چه ته اسهی س  لهپشتكردن پاۆعس ب  بهتی سه ده
ــ داهــه پۆ بــوانــپر. دراڕۆ گــوانــپر  بــهشاندانیــپۆ خی ئاقــار وه شــه رهــل. آــرد  ده پــیوانــپو ر  جــاده خــسته ده و )دام صــه(  بــهدان
 یترسـ مـه  دژ بـه  آـهیتـ بـهیتا  بـهبـ  هـهیـیزا  نـارهیكآرۆ مـوانـپ ر هیـ  هـهۆیبـ. ر ماوه  جهی مافینانھید  وهۆك ب  نهی آه ته سه ده
 را،یـگ  رادهران مانبـهر  فـهیرمـ  فـهیوامـ  دهرا،یگ  رادهندنخو. بوو نه وه پیش رآهۆو م عس ئه  بهیم رده  سهی وه م ئه  به،ب  دهیآ ره ده
گـرت   دهانیـآان شتهیـن  و التهوانپ و پاش روانپ رشپ عس له  بهیاوانی پ  بوو بهدان  ههدادام و پ هص ی موو قسه  ههآان تهیالف
 یتـ رفـه  دهیدیـ ئیغبـا ره  قـه بـووه  دهكـخت م وه درا، بـه  سزا ده هی بواشتاۆی بی وه  ئهت،له  نهج  بهی آه وانهپس ر  آهی وه ئهۆب
  . هییناچار  به وانهپو ر ر به رامبه  بوو بهنیربر  دهییزا  نارهۆیخۆ ب هی وه انهڕ و گه ، ئه وه انهڕ گه  دهرۆ زیكك بوو، خه  ده وه نهیدزۆخ

  وره  گـهینگـ دهـ بیر ماوه  جهیآ هییزا  ناره لماند آه  سهی وه  ئهراق عی آوردستان و باشوریمر  هه  له 1991ی ساینیر راپه
 یر آـانیزتـره  و بـهنیتـر وره ش گه وه  ئه، وه هییق  تهمدا رژیورو ر به ماوه خسا جه ت ره رفه  ده ر آه  هه هۆیب.  هی  ههمر رژ رامبه به له
 یكـر مـاوه  جـه رهۆجـ" و هڕۆآـ" آوردسـتاندا یمـر  هـه شـدا لـه وه  ئهڵ گه هاوشان له.  آوردستاندایمر  هه  لهیت بهیتا  بوو بهییر ماوه جه
 انـد،ژ  هـهیایـ و دونۆی خـی ئامـانج شتهیـ  دواجـار گـهانیشـ مـه ئـه   آـه،ێآر د ده  ترساو ناوزهانتوو ی  ههیر ماوه  جه  به  آهبوو كهید
  . آوردستانیخۆ بارودیریقامگ و سه وه رانه  گهۆ ب وه  آردهی وره  گهیآ هیرگا ده

 ی نجـه پـه  بـهآـان شاندانهیـپۆ خو، هزمـوون نیـ  ئـه پـژوـ دوورو دریآـ هیـژوو آوردسـتاندا، میمر هه  لهشاندانیپۆ خیژووم* 
و   ئـه  آـه هیـ  هـهآـارۆ هكـ مـهۆ آكـو  بـه، هانیـڕۆخ ش لـه وه  ئـه ارهیـد.  1991ی سـاینـیر  راپـهش پیت بهیتا  بهنردرمژ ست ده ده
ك  رچـه  بـه نهی نا ببه  په  آهنی آردووانی آوردستان ناچاریران رآهی داگ  آه هی وه  ئه وه انهیمووش  ههیروو سه  له، كردووه دروستی خهۆد

   بـهشیآـ هتیـآـو هاو  وهشتـه اندهی  نهكو  به،نیدا ده  نهانیآان رمافه ك هه  نه كهی دیآ هی وه شچیه  به  چونكه،یرآدا  چهیبات و خه
 و، تـ ببشاندانیـپۆ خی سـنوورمـرژ ر بـه رامبـه  آـورد بـهیـیزا  نـارهی وه شـ  آـهكـردی واش خـهۆو د  ئـهن،ینـر  بگـوزهانیـ ژییئاسا
  وه شـه رهـل.  ئـاگرو ئاسـن ر بـه رامبـه  بـه هیـرن سـه  چـارهشاندانیپۆخ  به  آهی آوردی آوردو حزبی تاآیال  وا دروست بوو لهیآ هیبروا
 شاندانیـپۆخۆر ب مـاوه  جـه  آـهی وآاتـه  لـه وه كـهی دیآـ هیـال لـه. ێ بكـر هیـ وهو شـ  لـهیآـ هیـ فـه  موجازهت ناب  آهڕ  باوه  بووه مه  ئهیدیئ



 18

 ی وه رئـه بـه  ببـات، لـهی وهـر  و بهكبخات رشاندانیپۆ خی آاروبار  آه هی  ههكو هشپ  بهیستیو پتدا ژههۆ رتانی و  لهیت بهیتا به
 ی وه رئـه بـه ن، لـه  بكـهشـانۆك شـاردا ت  لـهیتـوان انـدهی آانـدا بـوون و نـه شـاخ و گونـده  لـهیناچـار  بـهآـان هی آوردسـتان نـه هیحزب و ال

و   ئـهدا، كـهی دیكآـارۆ ه هـ مـهۆك آ تـه لـه. بـوو  نـهوی هشـرو پ  هانـدهر شاندهیـپۆ خ وه ر ئـه به ، له  شارهیدراو گررترۆ زشاندانیپۆخ
  . هی نیكرخان ژی آوردتی سه  تاآو ده وه هی و باره  و، لهشاندانیپۆ خییرینب شهۆ ریبوون  دروست نهۆی ه  بوونه آارانهۆه

ت  سـه  دهی آـوردی حزبـ، وه تـهنیب  دهودا رهۆرانـدن و آـ راپـه  لـهۆی خـ اوان آهرفر  بهییر ماوه  جهیكآار  بهیرچ گه  ئه هۆیرب هه
 ر هبـ م لـه بـه) ت سـه  ده تـهن هیـ گـهی آـات و ده س رزگـار ده ره هـه  لـه رگـه شمهـ پیز هانی مجاره ر ئه ماوه جه(ست و   ده وه تهگر ده

رو  مـاوه  جـه  بـهتـ نادرێ گـو 1991ی سـاینـیر  پـاش راپـه ر لـه مـاوه  جـهی و داواآـانیینـد وه رژه  بـه  بـهیدان نه و گوخستنپشتگو
 م  بـه،ۆ نـاوخیڕ  شـه ر دژ بـه ماوه  جهی شاندانانهیپۆ و خوانپو ر موو ئه  ههیرا و  نموونهۆب. ت ناآرۆ بیسابی حآاندا شههاوآ له
  .ستان  راوهدایدژ  بهو، وه هیدا ر نه ماوه  جهی هییو داخواز  لهانیڕئاو) پ،د،ك و  ،ن،كی(ر  آهڕ  شهتداری سه  دهیردوو پارت هه

 و آـان هییـ و حزبیداریـ ئی آـه هیـ  لـهكـرۆ ز شتهیـ  گـهـی نـده ، گـه وه  هاتـهۆخـ  بـهۆ نـاوخیڕ شـه  لهی آوردتی سه  دهكخت وه
مـوو  هـه ژارتـر بـوون و لـه ش هـه وه  خـوارهیآـان نـهیبوون و، چ وره  گهیشتمانی نی و سامانك  خهیسابیر ح سه  له  آهدابووی  پهكژتو

 و بجـه هـ  ههو هیران  لهدا خهۆو د  ئهیروو ر به ماوه  جهیدی ئ و ئاسته  ئه شتهی  آار گه آه.  بوونش به بیآان هیستیداو و پییتگوزا خزمه
 یر مـاوه  جـهیواآـان  ره ه داخوازییـ  لـهڕاوت ئـ سـه  دهی وه  ئـهیبـر  لـه وه تـهق  بتـهیمان سـلروـول هـه  لـهشی و جاروبـارێالرو ئـاآر آه
ر   هــهیستــو ش هــه مــه ئــه!.  آــردنیتبــار مــهۆ آــردن و تیریســتگ  و دهكــردن لی قــه  و تــهانیــ زهــ و وتــه ، آــه وه  بداتــهر شاندهیــپۆخ
 وی هو تـاآ  رووهژۆ ری دواژۆواتـر رو د ر آردووه ماوه  جهیشاندانیپۆ خڵ گه  لهی ه  مامه هی وهم ش  به  آه هی انهتی ژههۆ ریكت سه ده
 یآـ هیـ  ناوچـه تـه ببمـر  هـهتو هی  ده  آه، وه ته هی آوردستان نایمر  ههتی سه  دهیندراو هی  راگهی گوتارڵ گه ش له مه ئه.  شتووهۆیر

 گرتن، و مانشاندانیپۆ خی ئازادۆ بییاسای و یستوور  دهینت  گرهای وتب  دهكو به. استداڕ  ناوهتی ژههۆر  لهیموآراسی دی نموونه
ــه ــ آرداریوار ل ــ رشدای ــهز ــ داخواز  ل ــان هیی ــاوه  جــهیآ ــه و جێر بگــر م ــج ب ــه  بكــات، چونكــهانی ــان ســه ویزمــوون  ئ ــهلماندووی ت  ، ان
  ).شی و ئازادیموآراسی د  نهت،دید  وهوتن شكهو پ وه دانكرنه  ئاوه ر نه ماوه  جهیژارآردن هه به(

 داۆیـ خیآـان هییـ داخوازیال متـر بـه  آه وه هیی وه ته  نهی پرسۆیه ر به ماوه  جار جهرۆ ز  آهت بزان وه  ئهتب  دهیرد آوتی سه ده
 روو یآـان هییـر مـاوه  جه شاندانهیپۆ خی ئاست وه  ئهتر بب سه  چارهراقدا ع  لهداالیڕدی فی وهچوارچ  لهیی وه ته  نه پرسی م آه ، به چووه
 یآـ هیـ وهشـ  بـه،بـ  دهاتریـ زژۆ ری دواژۆ ركـدا ت و خه سه  دهوان ن  له  آهت هی  نه انهو داب  بهییتاۆر آ گه  ئه،چ  دهربوونۆ ز له
  هییـآ ره  سـهیكآـارۆ هش هو  و، ئهنست ده ره  پهشیآان نهی چوان نی ملمالندا،یشتمانی نی له سه ك مه ته  لهانی مجاره  ئهنیی ب كهید
  .آاندا هییر ماوه  جه هییزا  نارهیوونربۆز له

  ژهـ در دراوهـو  هـه وه رابـردوودا، ئـه  لـهآـان هییـر مـاوه  جـه شاندانهیـپۆ خڵ گـه ت لـه سـه  دهی انهیموآراسـی نادیستو  ههك ته له
 و یدانـ داهـه و پكردنیری پـشتگۆقـام بـ  شـه  بخاتهینگران هی الێخواز ت ده سه  ده  آهی آه هییلب واتا سه  بهوانپ ر،ێ بدروانرپ به
آـان  رمانگـه و فـه  قوتابخانـهیرم  فهیاریب  ناچارآردن و بهی گهر  بهرجارۆش ز وه  ئه،یآان رآرده  سهیو دروشم  قسهی وه رزآردنه به
 یمـر  هـهر ه سۆ بیآ ره  دهیترس مه ر به رامبه  بهنیرب  دهییزا  نارهۆ رابردوودا بنی سا  له  آهنی ربكهیب ش له وه  ئه ناب ارهید. هتد..و
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