
 1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ر مۆله ماری - ژان 

  انای ناتوندوتیژیمـ

   للـه سه ری مه نته سه: رگانی وه

  م که شی یه به
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  مکی ناتوندوتیژی هچ
  
گومــان و  ممــان بــه کــه کــرداری یــه رچــه کــات، زۆرجــار پــه بــین باســی ناتونــدوتیژی ده کــک ده  گوبیــستی یــه کــه
  .بت وست خراپی ده پکردن و هه ندک جار گاته  هه ، بگره یه وه ترسه
  زانین کـه  ده وه ت ئه تایبه  ناکرت به  راڤهئاسانی ت به نانه ته.  لتووریه کو که ، به  سروشتی نیه کرداره رچه م په ئه
ــه ئمــه ــوورکین ک ــه  میراتگــری کلت ــرین رووب ــرین و فراوانت ــه ری داوه  زۆرت ــه ت ــیچ ک ــدوتیژی و ه ــۆ   تون لنکــی ب

  . ناتوندوتیژی ڕوانینه ک و ئاۆز ده یه مکی دژ به ندین چه ی چه  رگه  له بۆیه.  وه هشتۆته ناتوندوتیژی نه
   لــه  کــه وه ینــه تبکـه  ره و شــتانه مـوو ئــه ت هــه ڕه ک کــه یــه  بـه  تواناماندایــه  لــه نــت کـه یــه  ناگــه وه  ئـه مــه م ئــه بـه

یـی و  سـلیمی سـاده  تـه  کـه یـه وه ش خراپتـر ئـه وه له. ین  ناتوندوتیژی بکه کات گومان له  و وامان لده مشکماندایه
ڕوومـان   رووبـه کـانی کـه نـا گرفتـه وه مانـای ئـه ش بـه وه ئـه. یـن کـه ده ناتونـدوتیژی   لـه ختـک قـسه زانین ببین وه نه
ــشتگوی بخــه وه بتــه ده ــه یــن و کــورتی بکــه  پ ــه وه ین ــه ی کــه مــه و ده  ئ ــاره  گفتوگــۆی ل ــه ب ــه ی ئ ــه و باب ــن،  کــه  ده ت ی
یـشتن  ڕوو بـۆ گـه یخاتـه  ده ناتونـدوتیژی ین که  بکه و پرسانه موو ئه بت پشکنین و وردبینی بۆ هه  ده وه وانه پچه به
  .کاندا بت  ئاستی پرسیاره  له  ومک که به

  
  ! هزه ی مرۆڤی به توندوتیژی چاکه

تـی و  یـه بارودۆخی کۆمه ر به رامبه کات به ست پده  هۆشیاری ده ی ناتوندوتیژی له ئاراسته م به که نگاوی یه هه
ر  ک هـه  پمـان وابـت تونـدوتیژی نـه ن و وای لکـردووین کـه باری گرانکردووی یه ده ندین سه  چه رۆشنبیری که

ر  ســه  بایانکــشا بــه ی کــه و ئایدۆلۆژیایانــه مــوو ئــه  هــه رســتین، چونکــه بــت بیپــارزین و بیپــه کــو ده ، بــه پویــسته
ی   نموونـه هـاو چاکـه ـک بـه  کۆمـه  بـه سـتوه  بـه ختـک کـه زنـی کـرد وه و مه رسته گاکانماندا توندوتیژی په کۆمه
  ک تونـدوتیژی لـه یـه شـوه بـه. هتـد... ری و  روه ف و ئازادی و دادپه ره شهتی و  تی و بوری و قوربانی پیاوه ئازایه

و  ر ئـه سـه ترسـی لـه و مـه وه ره تکـه  ره و، ناتوندوتیژیش بۆته  چاکه ستماندا بووه ست و نه  هه  له هۆشیاریماندا و بگره
 ناتونـدوتیژی سـیمای  وه ، ئـه هـزه   و سـیمای مرۆڤـی بـه  تونـدوتیژی چاکـه ر پمانوابوو که گه راستیدا ئه له.  یه چاکه
ر تونــدوتیژی  گــه کــورتی ئــه ســکی تونــدوتیژو، بــه  کــه ی ببتــه وه  بۆئــه تــی پویــسته  ئازایــه  کــه یــه  الوازه و مرۆڤــه ئــه

  !  ناتوندوتیژی ترسنۆکییه وه ، ئه یه چاکه
ــ  بــا خزمــه بــۆ نموونــه نــی  مــه  تــه  لــه یــه وه ڕینــه ریتــی پــه  نــه  کــه ربگــرین، هاوتیــان پیــان وایــه ربــازی وه ی ســهت

کـات  ڕ نـه ربـازو شـه  سـه بتـه ر نـه گـه  پیـاو ئـه نـج نابتـه  گـه یـشتن و، پیـان وایـه نـی پگـه مـه  بۆ تـه وه کارییه رزه هه
ی  وه  ئـه  کـه ریـشدا پمـان وایـه رامبـه  بـه لـه.  اندا مـاوه مشکم  هشتا له م بوایه  راستیدا ئه له. پناوی نیشتمانی له
ج ناکات و، رای  کانی جبه نییه ده  مه رکه  ئه  که کی خراپه ی هاوتییه ، نموونه وه کاته تده  ره ملیانه ربازی زۆره سه

ن و، پاسـاوی  بـه  نـاودهقـی تـی و عـه یـه گونجـاوی کۆمـه  مرۆڤکـی نـه  بـه ملیانـه ربازی زۆره یارانی سه گشتیش نه
و، هـیچ حیـسابکی بـۆ   هـیچ گـوگرتنکی بۆنیـه  دژی توندوتیژییـه ی کـه وه ش بـه ملیانـه ربـازی زۆره یـارانی سـه نه

  .ناکرت
مـک بناسـنین  نـدک چـه یـن هـه ده وـده دا هـه بـت لـره کاندا هه مکه  چه یشتن له  تگه وتنک له ی رکه وه بۆئه
  ؛ وانه ڕوو، له ینه کو خۆی بخه  و ناتوندوتیژی وهی توندوتیژی وه بۆئه
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  ناکۆکی * 
ــه ــوه پ ــدی ســه ی ــه ره ن ــه وه وی دیکــه تاییمــان ب ــوه ، پ ــه ی ــه کــی کــه ندیی ــاکۆکی و کبکــ و ن ــاری و   ســیماکانی ن ی
  ردوونی گـشتگیر کـه کی گه تییه  برایه  ببینین و به وه ناوی ناتوندوتیژییه ون به دا نابت خه لره.  یه وه ڕووبوونه رووبه

زۆری  رم بـت بـه  بـراده وه م پش ئه که  دراوس و خزمه چونکه. نوان خۆماندا بژین گونجاوی له وامان لبکات به
  . بوونم  له وخۆیه کی راسته یه شه ڕه  هه وه راستیدا ئه له

 بـۆ  م هۆکاری هاتنی منـه که گوناهی یه ((  تیایدا ده  که یه نرخی هه کی به یه وته' ر ژان پۆل سارته ' وه یه مباره له
 ئـازادی مـن   لـه شـه ڕه  ئـازادی و هـه  که یه و مرۆڤه  ئه وی دیکه  ئه  کاتکدا که له)).  ی لیه وی دیکه  ئه جیھان که

کـانی مـن و،  ر مافـه  سـه کاتـه کـانی کـار ده کـانی مـن و، مافـه  خودییـه  خواسـته کـانی نـاکۆکن لـه کات و، خواسته ده
ۆژه کانی دژ به ۆژهپکانی منن  پ.  

ی   رگـه  لـه ، چونکـه وه وی دیکـه نـدیم بـه یوه  په ند بت له سه ب ناکۆکیم په ، ده بووه  ناکۆکی هه تاوه ره سه  له بۆیه
 ناتونـدوتیژی گریمـانی جیھـانکی یۆتـۆپی  یـه وه لـره. ناسـت ویـش مـن ده ناسـم و ئـه ر ده رامبـه  مـن بـه وه ناکۆکییه

  . دۆخی ناکۆکیدا ر له گه ین مه ت ناتوانین باسی ناتوندوتیژی بکه نانه کو ته بت، به  ناکۆکی تدا نه ت کهناکا
  
   ڕانگزی شه* 

وا   بۆیه.  خشکراوه  دی مرۆڤدا نه  له  پمان وایه ی که و ئاسته تی تا ئه  دی مژووی مرۆڤایه توندوتیژی رۆچۆته
. ڵ خـودی یاسـای سروشـتیدا گـه  لـه  ناکۆکـه وه  ئـه یـن، چونکـه  ناتوندوتیژی بکه  له  قسه  بسووده وت که که رده ده
ریـب  ت تونـدوتیژی هاوتـه رووره  زه  بـه ـن کـه وان پمـان ده روونناسـان بگـرین ئـه  ده  گوێ لـه ر ئمه گه م ئه به

  هانیـه و ره رجـیش نیـه ، مـه یه وشتیدا ههڵ سر گه  له  که یهڕانگزی شه  وه کو ئه ڵ سروشتی مرۆڤدا، به گه رناکات له
  .وت رکه توندوتیژی ده ی مرۆڤ به  دوژمنکارانه که

تـی  سـایه نونـت و کـه  مرۆڤ خـۆی ده یه وه م هزه ی ئه  رگه و، له رانه  هزکی  تکۆشه  له  بریتییهڕانگزی شه
وی دی،  نگـاری ئـه ره  بـه  لـه ت و توانایـه هسـ وـت بـده که رده ش مرۆڤ وا ده ته و سیفه ب ئه به. بت دروست ده

بـۆ . کـانی نـدیی ترسـه  بـه بتـه وی دیـداو، ده کـانی ئـه شه ڕه م هه رده به  له تندایه  هه وام له رده ب وی به ها به روه هه
و  م ئـه  بـهترسـین،  ده وی دیکـه  خـۆڕا لـه و، زۆرجـاریش لـه یـه ککمانـدا هـه ر یه ناوی هه  هه  له و ترسه زانیاری ئه

 تـرس  یـن، چونکـه بکـه یـدا هـه گـه و لـه وه شـارینه  نـه و ترسـانه بت ئـه  راستیدا ده له. پنین چه  خۆماندا ده  له ترسه
م  ر تونــدوتیژی، بـــه  بــه نــا بباتــه بــست، یــان پــه کــات هــه  مــرۆڤ ده  و زۆرجــار وا لــه راوژکــارکی خراپــه
  شـوازی دیکـه یـن و بـه شمان رکبخـهڕانگزیـ شـه  داتـ کـه مـان ده وه تی ئـه فهر کانمان ده ترسییه کۆنترۆلکردنی مه
 تــوخمکی  بتــه م دهڕانگــزی شــه  وه ر، لــره  ئــامرازی تونــدوتیژی ورانکــه  لــه یــن جگــه  خۆمــان بکــه گوزارشــت لــه

ی  ر بنچینه سه  له ک که ندییه وهی  هۆی بونیادنانی په  ببته مه  ئه یه  بۆی هه  که وی دیکه ندیم به یوه  په یی له بنچینه
  وه ئـه'  ژاک کۆتییـه'ناوبـانگی  کـی بـه یـه پی گوته به.  وه وسانه ک کۆنترۆل و چه ری و رز بونیادنرابت نه روه دادپه

  ))/ ناگرت رچاوه  سه شپسته  ره پارزگاری له تیایدا  تی که شتکی ب زیندوویه هه  به ناتوندوتیژی له((
کـان  وسـاوه  الی چـه ستی دوژمنکارانـه  ناکۆکی و ملمالن و هه  که یه وه ی ئه وتیژی ئامانجی پشینهکاری ناتوند
  لـه.  وه بیردنتـه ڕیـن و خۆپیـشاندان و شـۆڕش و تونـدوتیژیمان وه ی راپه زار وشه  هه وه شه یه وباره  له. بوروژنت

 توانایـان بـۆ ملـدان و  یـن کـه کـه الن تبینی ده ووی گهکان چ مژ ی تاکه تی، چ هی ژیانی رۆژانه مژووی مرۆڤایه
ــاتره ــاکۆکی و ملمالنــ نامنــت وه لــه.  وه ڕانــه گــه یــاری و هــه  توانایــان بــۆ نــه  لــه چۆکــدادان زی ختــک  ڕاســتیدا ن

ک و هـیچ شـت م ئارامـه  سـسته وـت کـه کـه رده دا وا ده و دۆخـه لـه. ی کـه ره وسنه ک چۆکی دادا بۆ چه یه وساوه چه
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  بـت بـه  هۆشـیار ده کـه وسـاوه  چـه کـات کـه سـتپده  ده مـه و ده ناکۆکی و ملمالن ئه.   نیه وه  پداچوونه پویستی به
  . بزاوتن بۆ داواکردنی وته که کانی و ده مافه

و  ئـه. امریکـ  ئـه کـان لـه شپـسته پنـاوی ره کـردی لـه) ر کینـگ مارتن لۆثه ( ی که وه ربگرین، ئه ک وه یه با نموونه
ختـی  م جـه کـه ی یـه  پلـه زن بـوو بـه  کارکی مه-  کانیش دانیانپداناوه وه  توندڕه رکرده  سه  که-و کردی ی ئه کاره
 دابـوو  وه سـته ده کـی زۆر خـۆی بـه یـه  مـاوه ، کـهکان کـرد شپسته ی ره ی رۆحی دوژمنکارانه وه ر زیندووکردنه سه له
. کـان دروسـتکرد شپـسته نـوان سـپی پـست و ره ان ملمالنـ و کبکـی لـهتیـ و، رۆحیـه وسـاوه لکـی چـه کو گه وه

دان و  وه سـته ده  خۆبـه چونکـه. ی تونـدوتیژی زۆرکـرد وه ڕووبوونـه ترسـی رووبـه و مـه دا ئه م دۆخه بگومان زۆرتر له
خـت  جـه) گانـدی ( وه یـه م بـاره لـه. ڵ خـودی توندوتیژیـدا گـه ک لـه  نه ڵ ناتوندوتیژی هاودژه گه تیڤی زۆرتر له نگه
دان و تونـدوتیژی، یـان  وه سـته ده نـوان ترسـنۆکی و خۆبـه بـوو، لـه  هـه چـاره نھـا دوو رگـه ر تـه گـه  ئه وه کاته  ده وه له

  .بژرت  مرۆڤ توندوتیژی هه  که  باشتره وه تیڤ و توندوتیژی، ئه نگه
  
  تکۆشان* 
  یـن کـه ر بکـه رامبه  به  ناتوانین وا له ، چونکه کی راسته یه وی ژیان وتهپنا  له ت بوون ملمالنیه ی ده یه و وته ئه

بـین   ده ـه  هـه وه لـره. ن کـه کانمـان پـشل ده  مافـه ی کـه وانه  تکۆشان دژ به ر به گه کانمان بنین مه  مافه دان به
ر  گـه  ئـه  ناکرـت بـین و راسـت نیـهدی دـت و، ری وه روه  دادپـه وه ی دیالۆگـه  رگـه  له ر پمان وابت که گه ئه

 پرسـی دیـالۆگ   کـه یـه و ئـامرازه کـو تکۆشـان ئـه ی نـاکۆکی و ملمالنکـان، بـه  بـۆ چـاره بین دیالۆگ ئامرازکـه
سـتت  ـده بار هه رجی له خساندنی مه رکی ره  ئه  تکۆشان به بۆیه.  حاه دا دیالۆگ مه تیه یهو دوژمنا له. خات رکده

  . پویستی بزانت  مندا بنت و دیالۆگ به وی دی دان به یدا ئه  سایه  له رازووی هز که تنی تهبۆ رکخس
ی مــافی مــرۆڤ  گرــدانی جاڕنامــه((یگــوت   ده وه رانــی ئاشــتییه ی بانگھــشتکه وانــه پچــه بــه) peguy(ی  پگــه

ــه ــۆ ئاشــتی کــارکی شــتانه ب ــه بانگھــشتکردن ب ــه ی ــه ، ل ــه ب ــه مــهر جاڕنا ی هــه وه رئ ــه ی    خــۆڕاوه کــی مــافی مــرۆڤ ل
 تکۆشـان   لـه  بریتیـه ربگرین و دانمانپدان کـه ی وه که واتا فراوانه به) ڕ شه(ڕ  رو شه گه ئه)). ڕ  شه  به ستپکردنه ده

 کاتـک  راسـته) ی پگـه(وستی   هه وت که که رده ه بۆمان د وه ی هز، ئه وه نگاری یان تاقیکردنه ره نگ و به و جه
ر نرخـک   هـه ڕ به ی شه وه تکردنه  دیلی ره  ببوونه ی که رانه و بانگھشتکه و، ئه وه ستایه رانی وه  دژی بانگھشتکه له

و  سـتان کاتـک ئـه  پیگـوی راوه ختـک دژ بـه ر راسـتی بـوون وه سـه رانـی ئاشـتیش لـه بگومـان بانگھـشتکه. (بت
  ).ڕ دابوو ڵ شه گه له

مـان   هـه وینـه کـه نـگ و، ده زووی جـه بـ ئـاره یـن بـه وتن بکـه رکه  داوای سه  باش نیه که  دهش  وه ئه) ی پگه(
ــه هــه  ــه وه ــه گــه  ئ ــه ر ت ــانکی دادپ ــوای جیھ ــا هی ــه روه نھ ــه ران ــ ئ ــر بخــوازین ب ــه وه ت ــه ره ی خواســتی ب ی  وه نگاربوون
  .بت مان هه وه وسانه چه

 ســـنووری  م لـــه گرـــت، بـــه رده ناکـــانی دیـــالۆگ وهمـــوو توا  هـــه رچـــی کـــاری ناتونـــدوتیژی ســـوود لـــه گـــه ئـــه
  نـه کان یـان نـوان الیـه تییه یه  کۆمه نوان چینه  له وه ڕووبوونه ر رووبه گه ستت و، ئه کرداریکردنی دیالۆگدا ناوه به

ر  م هـه ووال، بهرد ن بۆ هه که  داوای گفتوگۆو دیالۆگ ده ی که و خرخوازانه  زۆرن ئه وه کان روویدا ئه که یه دژ به
  . حاه  دیالۆگ ب تکۆشان مه بن، چونکه ک ده  ب که و داوایانه زوو ئه

) ری مۆنتمگـه(کـانی  کان سـواری پاسـه شپسته  ره ی کرد که که وه  جوونه ستی به تادا ده ره  سه ر له کاتک لۆثه
ڵ  گـه  گفتوگـۆ لـه وتـه کـه نـد رۆژکـدا ده ی چـه  ماوه  له پی وابوو شپسته  ره شه و قه زانی ئه یی و نه  ساده بن، به نه
بـ   بـه حاـه سـتی کـرد گفتوگـۆ مـه  هه  ورده م ورده کان، به شه ری بۆ ره روه  دادپه گاته یارانی سپی پستدا و ده نه
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کـان و  بـوونی پاسـه نه سـوار ی دا به  درژه ، بۆیه وه نه یان ببه که کان کشه شه کات ره ش وا ده وه ر ئه تکۆشان و هه
  . گفتوگۆ رازی بوون کان به  کۆتاییدا سپی پسته ی ساک تا له کردن بۆماوه شدارینه به

  
  هز* 
نھـا  م تـه ، بـه و راستییه ق وتن بۆ هه رکه وام سه رده توانین بین به و، ده ی هزه وه ک تاقیکردنه موو ملمالنیه هه
. و راسـتی جـی رـزو سـتایش بـت ق  هـه کـات کـه ویکردنـی هـز وا ده یـه کو پـه ، به وه  بۆئه س نیه کردن به قسه
  دی بـت لـه کـدا وه نـوان خـه ری له روه  دادپه  بکرت که وه ی ئه نده  پوپاگه همه  وه وت که که رده شدا وا ده لره
ــ ر متمانــه ســه وکــردن لــه ت و گــره قنیــه ی بانگھــشتکردنیان بــۆ عــه رگــه مکــی  ر پناســی چــه گــه ئــه. انی نوانی

کـاری   گانـدی بـه  کـه ندک ئامـاژه  هه ستن به  پشتبه  به و راستییه ویستی  هزی خۆشه ناتوندوتیژیش کرا بت که
و ئـازادی تیایـدا  ری روه  تیایدا دادپـه ین که ک بکه گایه  بۆ کۆمه نده  پوپاگه  تواناماندا نیه  بگومان له ئمه.  هناوه
ی هـزی  م ناشـکرت پناسـه ، بـه وه تکـرده تمـان ره قیقـه و هـه کـانی خۆشویـستن ر پویـستییه گه یر بت ئهقامگ سه

کـان  وسـاوه  چـه ی کـه و ملمالنیـه لـه  ، چونکـه تـه قیقه و هه  هزی خۆشویستن ی که وه ین، به کاری ناتوندوتیژی بکه
نـت،  یـه گـه  واقیعـدا چ ده و له  دوورو درژی ئه  بپرسین به یه کان بۆمان هه ره وسنه ری دژی چه نگه  سه ونه که ده
  خوازـت کـه ش ده وه داو، ئـه م ملمالنیـه تن له سه  بده ون که که رده ت وا ده قیقه و هه  خۆشویستن  کاتکدا که له

  .ری روه رز راگرتنی دادپه پناوی به خشرت له ئامرازی هزی پببه
هـا  روه هـه. ری هـز لمنـه کـو سـه ، بـه و خۆشویـستن نیـه ویـستی ری خۆشـه لمنـه ژی سـهشدا کاری ناتوندوتی لره

  وام لـه رده  پـشکنینی بـه  لـه  بریتیـه وه وانـه پچـه  خۆشویـستن، بـه  لـه وخـۆ نیـه کاری ناتونـدوتیژی گوزارشـتی راسـته
  .ت قیقه رزدارتر بت بۆ ههو  ڵ خۆشویستن گه  هاوئاوازتر بت له کانی تکۆشانک که سته ره و که ئامراز
  
  توندوتیژی* 

  رانـه  ئاقـارکی ورانکـه  ملمالنکـه ی کـه یـه حـزه و لـه نھـا لـه تـه ر بـه گـه  مـه  ملمالنـدا پاسـاوی نیـه توندوتیژی له
  ویـستهپ(ـ  ده) پـۆل ریکـۆر ( وه یـه مبـاره لـه. نـوبچن کان له ره ڕکه  شه یاره  نه کک له خوازت یه و، ده گرت رده وه
  وخۆکـانی، چونکـه وخـۆو ناڕاسـته و راسـته کـانی  دیـارو شـاراوه و ئامانجـه و ئـه  رووی تونـدوتیژی تـین بـه ـه خـه نه هه

  ). مردنی  یان شتک خراپتر له وی دیکه  مردنی ئه توندوتیژی واته
ــه ــه  ده وه ئ ــه ی توندوتیژییــه قینــه تــی راســته الل ــه  رگــه و، ل ــوانین  ده وه شــه وه ی ئ ــای راســتهت   خــشینه  ببــه قینــه  وات

  وه وی دیـه نـدیم بـه یـوه  پـه وه  ریـشه و لـه رگـه وی مـه ی تونـدوتیژی رـه وه  هۆشیارم به ی که وکاته له. ناتوندوتیژی
ر  رامبـه  هۆشـیاری بـه فـی لـه لسه هۆشیاری فه.  وه مه ت بکه کانی توندوتیژی ره موو پاساوه  هه  که رکه دات، ئه تکده
وی  ڵ خـۆیی و ئـه گـه وایـی مـرۆڤ لـه م ئاشـته رده بـه  لـه  توندوتیژی رگـره ی که وه کات، به ستپده دوتیژی دهتون به

  .دا دیکه
و، کاتـک )) وه تـه  دوورخـراوه قینـه ژیـانی راسـته (( زانـین کـه  ده وه ، ئـه وه بینـه نگـاری تونـدوتیژی ده ره  بـه کـه  ئمه

  )).ژیان بگۆڕین (( یه مان هه وه  بگومان هیوای ئه وه ینه که تده  رهڵ توندوتیژیدا گه موو گونجانک له هه
مــساردی  وـت خــه ڵ تونـدوتیژی بیــه گــه  بـوونی مــرۆڤ، مـرۆڤ لــه خــشته  ناواتـایی ببــه یــه تونـدوتیژی بــۆی هـه

تی هیـوای رزگـاربوون   دینامیکیه مانخاته نھا ناتوندوتیژی ده بت، ته  ده ییانه رکی بھووده ده  دیلی قه وه بنونت ئه
کـو گرـدراوی  نھـا، بـه تـه  بـه ک نیـه یـه فـه لسه ندی هیچ فه و پابه ست یوه ناتوندوتیژی په. تی توندوتیژی تمیه  حه له
و  ت شکـست نانه و، ته  بگرت رچاوه  سه وه  ناتوندوتیژییه ک له یه فه لسه بینین هئچ فه  ده بۆیه.  کانه فه لسه واوی فه ته
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  و، جۆرـک لـه بـووه  پاسـاوی بـۆ تونـدوتیژی هـه ی که وه  بۆئه وه ڕته گه کان ده  ئایدۆلۆژیا باوه ندک له رووخانی هه
  . ری دروستکردووه روه و دادپه و ئازادی نوان توندوتیژی یای له گونجانی خه

،  وه کــانی مرۆڤــه  مافــه رــت لــهگ رده قــک وه  هــه وه بــت ئــه رعــی ده  شــه  تونــدوتیژی بــه  واقیعــدا کاتــک کــه لــه
ر کـاتکیش ئایـدۆلۆژیاکان  هـه. کارهنـانی تونـدوتیژی ر بـه  بـه نابردنـه  پـه  له کردووه کانی مرۆڤیش رگری نه مافه

 بکـات  وه ست به ی هه وه کات بئه ڕۆیی تدا ده بینین مرۆڤ زیاده  ده وه شریعاتیان بۆ توندوتیژی دانا، ئه پاساوو ته
  وام لـه رده ش بـه  بگومـان ئمـه. تییـه کـانی مرۆڤایـه  خواسـته تـی دژ بـه ڕه کی بنـه یه شوه  به وه  ئه ک که یه بۆ چرکه

)) هـا ناتونـدوتیژی ره ((  هـیچ کـات نـاتوانین بـاس لـه یـن، بۆیـه کـه ڵ توندوتیژیدا ده گه ری له وداگه  سهدۆخکداین
  .ین بکه

ــه ــدی ب ــه وام جــه رده گان ــه ســه ختــی ل ــه کر وه ر ئ ــه ((  کــه وه دۆت ــه ل ــه ب ــه ی ئمــه وه رئ ــه  رۆحــی بگــه  نابین   وه رد، ئ
ــدوتیژی ره ــا وه ناتون ــی راســتی  ه ــو ه ــه(ک ــه) کلیــدس ئ ــۆری ده ب ــه تی ــه)).  وه منت ــدی رۆشــنبیریمان  بۆی  باکگراون

 ناتونـدوتیژی  وه ره، لـ  گرـدراوی توندوتیژییـه ی کـه و بواتایـه ر ئـه رامبه  هۆشداربین به ک بت پویسته رچییه هه
  .وت  پش شۆڕشی بونیادی بکه تی بۆ شۆڕشی رۆشنبیری پویسته ڕه ندکی بنه هه کو ره وه

  
   تی کسه خیانه* 
 تونـدوتیژی   کـه وه کـانیش بگرتـه  شۆڕشـی رۆشـنبیری ئایـدۆلۆژیا ئایینـه یـن، کـه  بکـه وه  به بت ئاماژه دا ده لره
 مـژووی   لـه بـووه یـان هـه وره و ئایینزاکانی رۆی گه سیحی مه ئایینی  بینین که ده. تی رستوویه  په و بگره زنکردووه مه

  لـه.  ر شـتکی دیکـه نـگ بـت پـش هـه رو جـه ، مژووی شه و مژووه  تا ئاستکی زۆر ئه ، که رۆژئاوادا وایکردووه
  یـه ی هه کی ب ونه نگییه کده  یه  که  کسه لهکانی  گۆڕه  نه ته  خوندنی بابه  که دا نییه وه واقیعدا هیچ گومانک له

ر گرووپکـی   هـه تـی دابـوو بـه رفـه ش ده م الهووتـه ئـه.  رعـی بـووه خوندنی الهووتیی تونـدوتیژی شـه. دا و پرسه له
ست یانویـ ختـک ده  وه وایـه ڕی ره یکـات شـه  ده ی کـه ڕه و شـه و، ئـه یـه  پشتی ئمه  بین خودا له ر یان که ڕکه شه

  .ن  بده که ڕه  شه پیرۆزی به
بـوون،  سـیحی نـه  مـه  کـه یـه-و گانـدی تۆلـستۆی–سـت  بـه  مه  مامۆستایانی ناتوندوتیژی که وره مانکاتدا گه  هه له

. و ناتونـدوتیژی نگاونانیـان رووه  هـه بینـی لـه  کتبـی ئینجیـل ده موویان سـوودیان لـه رو سیزار شاڤز هه مارتن لۆثه
ر تۆ  گه  ئه  ئاسانه  چونکه وه  ئایینکه  نابت ناتوندوتیژی گربدرت به  که وه  بکرته وه خت له  جه هشدا پویست لره

ــه ــایینیش بیــت ل ــه  خــۆڕا بیــت کــه بئ ــه  ئینجیــل ب ــدراوه تایب ــی گر ــه ت ــه  ب ــه وه  ناتوندوتیژیی ــه و، ئ   م ناتوندوتیژیی
  . فیکرو ئاخاوتندا ک له وت نه که دهر  ده فتاری رۆژانه وت ره سوکه  هه لهش  ئینجیلییه

زار سـاڵ پـش ئـستا ئـازاردرا   دوو هـه ی کـه زنـه  مـه و پیـاوه سـیح ئـه  یان ژیان و مردنی عیسای مه–ئینجیل 
م  کـانی ناتونـدوتیژیی، بـه رده  بگـه  نموونـه  لـه ککـه  یـه میشه ، هه وه ڕایه گه ت هه وه  کساو ده ی له وه هۆی ئه به

ــسا ــهک ــشتا ب ــان ده کان ه ــه خۆی ــسای م ن کــ  ــیچ ده ــیحین ه ــوه س ــان ل ــه نگی ــه نای ــه ت ب ــه رامب ــدوتیژی  ر ب تون
  . ی بئومدییه وام جگه رده ی کسا به ته م خیانه  ئه م جۆره کانی جیھان، به و هزداره کان نده مه وه ده

  وه یانـه  بـاره  کـۆ لـه بـت بـه کـو ده یـن، بـه  بکـه وه هی توندوتیژییـ بـاره  تـاک لـه  به  ناتوانین قسه  وایه که  دۆخه که
  وه م هۆیـه بـه. یانـدا دابنـین ک خانـه  یـه رچـی بـن لـه کانیان هـه رچاوه کانی توندوتیژی سه جۆرهتوانین  و، ده بدوین

  : یه م شوه ین، به  بکه وه باره یان له وه و توژینه دواداچوون  س ئاستدا به ب له ده
  .بار یژی بارودۆخی ناله توندوت-1
  .کان  رزگاریخوازه وه  توندوتیژی بزوتنه-2
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  .کان ره رکوتکه  سه  توندوتیژی کاره-3
  

***  
  
  بار توندوتیژی بارودۆخی ناله: م  که یه
  
بینــین   ده بۆیــه.  کــانی توندوتیژییــه مــوو جــۆره ی هــه بــات بنچینــه نــاوی ده)) ر کامــارا هیلــده((کــو  یــان وه مجــۆره ئــه
و  ش بـۆ تونـدوتیژی سیاسـی وه و، ئـه دخـۆراکی و بـه وتـن  دۆخـی دواکـه خاته ک ده ها خه تیژی ئابووری ملیۆنهتوندو

و  بــن دا ده وه وســانه شــی چــه  کــه ــک لــه هــا خــه مــی تۆتالیتاریــادا ملیۆنــه ی سیــسته  ســایه  لــه ، کــه ئایــدۆلۆژی راســته
ی تونـدوتیژی مـرۆڤ  و جۆرانـه موو ئـه بگومان هه. مان ن دادهکا ییه  بنچینه  ئازادیه و له کرت وتده کانیان زه مافه
  کـان کـه و تیرۆریـسته ربـازی نھـا کـاری سـه نابت کاری ناتوندوتیژی تـه. بات ناویانده و له یانشونت و ده هاڕت ده
  . ا تبکۆشین دژید بت له کو ده ین، به ، ریسوا بکه وه وته که ی توندوتیژییان لده کانی دیکه موو جۆره هه

ــۆ نموونــه ــدوتیژی بــه ب ــۆ هیندییــه ژمــوونی داگیرکــاری بــه نجــامی هــه ره  ده  لــه وه الی گاندییــه  تون کــان  ریتــانی ب
رسـتی سـپی  زپه گه هۆی ره  به وه وسانده چه کانی ده شپسته  ره کهر توندوتیژی  الی مارتن لۆثه له.ی گرتبوو رچاوه سه

نانــد   ده وه کــان پیانــه  کــشتوکاییه  کرکــاره  کــه  شــاڤزیش تونــدوتیژی شــاراوهالی ســیزار بــه.  بــوو وه کانــه پــسته
  وه کانــه رازیلییــه  بــه ژاری جووتیــاره  هــه ش تونــدوتیژی لــه)ر کارامــا هیلــده(الی  لــه.  بــوو وه دارییــه رمایــه هــۆی ســه بــه
مکــی   سیــسته و وتــه کــانی ئــه ڕاــه نــه  ژه یــان زیــاتر بــوو، کــه وه وســانه  چــه وه هۆشــییه  بــه گــرت کــه ی ده رچــاوه ســه
  .پاند یان سه رانه رکوتکه سه
  

  کان  رزگاریخوازه وه توندوتیژیی بزووتنه: م دووه
  
  وه وسـانه و زۆری چـه  زوـم وـت لـه یانـه  ده گرـت کـه  ده رچـاوه  سـه وه کانـه وساوه  توندوتیژی چه یان له مجۆره ئه

  نجـامی نامۆبوونیـان لـه رئـه  ده  لـه کو دوا رگه ر توندوتیژی وه  به نه به نا ده کان په وساوه کاتک چه. رزگاریان بت
و  سـات  کـاره وه ئـه.  ناتونـدوتیژی  پاساوی پارزگاری کـردن لـه یان، نابت وازیان لبھنین به که وتنی دۆزه رکه سه

 تونــدوتیژییان  ی کــه وه پاســاوی ئــه  یــن بــه کــه کــان نــه وســاوه ر هاوکــاری سیاســی چــه گــه  ئــه یــه وره تکــی گــه خیانــه
  . کارهناوه به

ی   وانـه تـی کـه تایبـه ، بـه وه وسـنه چـه  ده  رۆژانـه یـن کـه  بیار بده وانه  بری ئه  له  که مان نیه وه دواییدا مافی ئه له
  . وانی بفرۆشتین  به  که وه ی ئاکاره باره  له وامان نیه

ر ملمالنکـدا   هـه  له ی که مه و سته ین ئه و قوربانیان بکه  مکاری انی سستهرپرسیار نوان به  هاوتایی له راست نیه
وری  و جـه م مانکاتـدا هۆکـاری سـته هه رانی توندوتیژی له  راستیدا دروستکه  له گرت، چونکه ئاقاری توندوتیژی ده

  یـن بـۆ تونـدوتیژی، چونکـه کـراوان هانبـدهمل  سـته  کـهت  نایـه وه مانای ئه  به وه شدا ئه وه ڵ ئه گه م له تین، به ڕه بنه
  . کیدی توندوتیژی بین تی یه رایه  نونه  به یه وه خراپترین شت ئه

کـات  ی ده وه نگاربوونـه ره و بـه مکـاران و ریسواکردنی توندوتیژی سـته وه تکردنه ر ره سه ر ناتوندوتیژی کار له گه ئه
 رزگـارکردنی  چونکـه.  وه ملکراوانیـشدا بخـشنته ی تونـدوتیژی سـته خود بت چاوک به  ده وه م، ئه که ی یه پله به
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ش  وه ، ئـه روا ئاسان نیـه  هه و کاره ئه. هشتنی توندوتیژی وانیش پناوی نه  له مانکات تکۆشانه هه ملکراوان له سته
  . رکه و ئه نجامدانی ئه  ئه کردن له نه کشه  پاشه رمان بت له بت هانده ده

  
   رانه رکوتکه توندوتیژی کاری سه: م سیه

  مکـاره  گرـدراوی دۆخـی سـته  کـه رانـه رکوتکـه  تونـدوتیژی کـاری سـه  لـه مـی تونـدوتیژی بریتییـه جۆری سـیه
نـاو  کـان لـه  رزگـاریخوازه وه وـت بزوتنـه یانـه تـداران ده سه  ده وه م توندوتیژییه  رگای ئه له. تی ڕه کی بنه یه شوه به
موو قوربانیـانی ناتونـدوتیژی ببـین  ندی هاریکاریکردنی هه بت پابه  ده  ئمه وه ناوی ناتوندوتیژییه شدا به لره. ن ببه
  . و ئازادی ری روه پناوی دادپه  له یه قینه ڕی راسته یان، شه که ڕه  شه ی که و کاته ئه

  تـاو نـه ره سـه  نـه هـنن کـه کـدهی تونـدوتیژی پ موویـان بازنـه رکـوتکردن، هـه و رزگاریی و سـه م توندوتیژی سته
   کـه وه  بدۆزینـه نتیقکـی دیکـه و مـه ربچـین نتیقـی تونـدوتیژی ده  مـه  لـه رمان که سه  له  پویسته ، بۆیه کۆتایی دیاره

  .توندوتیژی بھنین  کۆتایی به مان بدات که وه تی ئه رفه ده
  ))کانی توندوتیژی زیفه وه((
یـی  ی بنچینه زیفه دوو وه. بستت  هه زیفه ندک وه  هه توانت به نھا توندوتیژی ده ته   که تا ئستا پمان وایه هه

هـا  روه هه.  رییه روه و دادپه نتی ئازادی ره گه   روو که خرته  واده بوو که می هه  پاراستنی سسته  له توندوتیژی بریتییه
.  وه وسـانه و چـه م  سته م له سسته پاراستنی  ستت به ده  هه ی که وه پاساوی ئه گی به ناوبردنی ئاژاوه و له هشتن نه

  رمـان، چونکـه سـه ترسـی خـسته کـی مـه ره کـی ده یـه شـه ڕه  هـه ین که کانمان بکه  مافه  داکۆکی له  که وایه کارکی ره
تـا .  ئاشتی بژین هکانی ب ی تاکه وه کگرتوویی خۆی بکات بۆئه و یه کتی نتی یه کی مرۆیی گره موو کۆمه بت هه ده
ــه ــه  کۆمــه مۆکــه ئ ــۆ داکــۆکیکردن ل ــامرازکی جگــره گــای مرۆیــی ب ــدوتیژیی وه  خــۆی، ئ ــۆ تون ی  شــه ڕه و هــه ی ب

تـی  و خۆکـوژیی مرۆڤایـه  رووه کدارییـه ی چـه  ئاڕاسـته وه  ئـه  کاتکـدا کـه  لـه وه ئـه.  وه ته دۆزیوه ڕ نه و شه توندوتیژیی
وی  نـدین جـار گـۆی زه  چـه  کـه یـه  بۆمبیـان هـه نـده وه  ئـه  کـه وه نـه کـه  ده وه خـت لـه دا پـسپۆڕان جـه لـره(چت  ده
 کاتکـدا  ، لـه  نیـه وه  کردنـه  دووبـاره و پویـستی بـه وی  زه  بۆ کۆتایی هنان به سه کجار به کاتکدا یه ناوببرت، له له
پارزـت،  ئاسایـشمان دهک   بپرسین ئاخۆ چه ا پویستهد لره). ری بژین سه  له  که یه  ئمه  پویستی به وییه م زه ئه

  رانیمان؟ و نیگه ی ترس رچاوه  سه یان بۆته
  کـو بـه ڕ، بـه ر شـه  بـه بردنـه پانـه ک بـه یـن، نـه  خۆمـان بکـه  جـاران داکـۆکی لـه  زیاتر له رمان که سه  له پویسته

کـو  ، بـه نـه کالیـه کـی یـه ی چـه وه هـا کۆکردنـه روه ، هـه هس نی ڕ به ی شه وه تکردنه نھا ره شدا ته خۆپاراستن لی، لره
  .ک دابمادرت موو الیه  هه ک له  چه ب دۆخک دروست بکرت که ده

دوای ئـامرازی   بـه مووان کـه رکی هه  ئه بته  ده وه لره.  بۆ داکۆکیکردن وه  بدۆزرته  ئامرازی دیکه  پویسته بۆیه
رگـری میللـی  مکـی بـه زرانـدنی سـسته ی دامـه  رگـه تـی لـه تایبـه ڕـین، بـه کان بگـه زییهربا  سه  بۆ ئامرازه وه جگره

  . وه  واری کردارییه  بخرته ناتوندوتیژی که
 بـارگرانی  و بۆتـه و ئاشـتیخوازی کـراوه مکـی ئاشـتی نوان چه  له ین که  بکه کردنه و تکه  به  ئاماژه دا پویسته لره

و ئاشـتیخوازی  مکـی ئاشـتی  چـه  بـاس لـه ی کـه مـه و ده  ئـه ئمه. کات  بواتایی ده ریکه و خه وه ر ناتوندوتیژییه سه به
دیھنـانی   هـۆی وه بتـه ک ده  دامـاینی چـه ی کـه وه ک ئـه هایی، وه  ره  به ڕه ی شه وه تکردنه ستمان ره به مهین  که ده

کــی میللــت  نگارییــه ره تــی رکخــستنی بــه رفــه وتیژیی ده، ناتونــد وه ی ئاشــتیخوازییه ی ئاڕاســته وانــه پچــه بــه. ئاشــتی
  رپرسـیارتی بگرنـه کـات بـه ـک ده  خـه ش وا لـه مـه ، بـه ر کـارکی دوژمنکارانـه  هـه خـات دژ بـه  رکده قینه راسته
  .کان  رووداوه ر به رامبه ستۆ به ئه



 9

نھـا   تـه وت که که رده کرت وا ده شل دهکانی مرۆڤ پ یدا مافه  سایه  له مکاردا که ر بارودۆخی سته رامبه  به له
  وــت لــه کــه رده ی تونــدوتیژی ده وه ی جگــره زیفــه  وه وه ملکــراوان رزگــار بکــات، لــره توانــت ســته تونــدوتیژی ده

ت البنرـ بـت تونـدوتیژی وه م ده سـته شـدا ئـه ر لره هه. ملکراوان ی مافی سته وه ڕانه و گه م ی سته وه نگاربوونه ره به
ی  کـه و کـۆنتۆی ئاڕاسـته  بـت کـه نگـاری رووداوه ره  توانایـدا بـت بـه  لـه  که ب پشنیارکردنی ئامرازکی دیکه به

 چ  ی کـه وه م لـه ش سـته  هاوبه بینه ش ده  ئمه وه ی توندوتیژی وازمان هنا، ئه وه تکردنه  ره نھا به ر ته گه ئه. بکات
  ، وه کو خۆی هشته مان وه که زانی دۆخه  زانایی بت یان نه به

م  و بـه  تیایـداین ی کـه و دۆخـه پـی ئـه یـن بـه ڕۆکـی واتاکـانی ناتونـدوتیژیی بکـه  نـاوه  جیاوازی له دا پویسته لره
  :ند ئاستکدا لک جیاوازن  چه  له  که یه شوه
  .ئاستی خودی -
  .کان  نوان تاکه یوندییه  ئاستی په-
  .کان و سیاسییه تی یه  کۆمه ندییه یوه  ئاستی په-
کـانی گرـدراوی   ئاسـته کـانی ناتونـدوتیژیی کـه ته  سیفه  له ککه ش یه وه کدی، ئه  یه  داباونین له و س ئاسته ئه
ندک  و، هه یه دا هه و ئاستانه نوان ئه  دابان له کانی دیکه و بواره ته  رۆحانییه ته ی بابه  زۆربه لهکاتکدا  کدین، له یه

 داوا   ئاینیـشدا کـه ، لـه کانـدا نیـه و سیاسـییه تـی یـه  کۆمـه  بواره ، له یه تی تاک هه سایه  ئاستی ژیانی که  له کهشت 
  .ن بۆ سیزار  چۆکدا بده کات که م هاوتیان فر ده ن، به رستی بکه کات خواپه ده

  
  ))ئاستی خودیدا له((
نـوان  کتـی ژیـان لـه وـدان بـۆ یـه  هـه  لـه  بریتییـه یـن کـه تیژی بکهی ناتوندو  پناسه وه کرت به دا ده م ئاسته له

  .و کارکردنماندا سۆزو بۆچوون
  وه ختکردنـه و، جـه بوونمـان خشینی واتا به لی به  هه ی ژیاندا، له فه لسه دوای فه ڕان به گه کردنی به ها پناسه روه هه
  وه ڕتـه  مـرۆڤ پیـدا بپـه  زۆرن کـه و رگایانـه ئـه. رزتـر بکـات کانمان به و سۆزه  خۆمان یه  هیوا بۆی هه کهی  وه له
  کانمـان ناتوندوتیژانـه وـسته کـات هـه  مـرۆڤ ده وا لـه کـانیش زۆرن کـه ها بوا خودییه روه و ناتوندوتیژی، هه ره به

  .بت
گرـدانی  وه ی پکـه خـا ی ناتونـدوتیژی ببتـه وه بت بانگھشتکردن بت بۆئـه بانگھشتکردن بۆ ناتوندوتیژی ده

ر  سـه  لـه پویستیـشه.  بت وه یانه وی دیکه رووی ئه سه ی هیچیان له وه و ئاینزاکان بئه و ئاین فه لسه موو فه نوان هه
و  شـدا هـیچ ئـاین لـره. یی فیکرییـدا  فراوانترین فره  له وه نه کانیان کۆبکه و ژنان توانا خودییه  پیاوان ناتوندوتیژی که

  . کاری ناتوندوتیژی ستپکردن به و ده خت دانانرت رجی پشوه  مه تک به رۆحیانیه
  
  کان کانی نوان تاکه ندییه یوه ر ئاستی په سه له
خـشانی   پـه چت که ده) جۆردان(ڕز   دۆخی به  تا ئاستکی زۆر له بینین که  دۆخکدا ده دا خۆمان له م ئاسته له
  .چین ب ئاگاداری خۆمان ده  وه کانی ناتوندوتیژییه نگ داخوازییه ته هش ب نووسی ب ئاگاداری خۆی، ئمه ده

ر تونـدوتیژی   بـه نابردنـه وام په رده تی زاڵ به بینین ئاکارو رۆحانییه کاندا ده ندی نوان تاکه یوه ی په  چوارچوه له
و  وایـی  ئاشـته یـشتن بـه پناوی گه  لهودان بۆ دیالۆگ  هه ی له وه ختکردنه و جه ی سووربوون  رگه ، له وه تکردۆته ره

  وه نتیـق کردۆتـه و مـه قـ ر عه به نابردنه  په ئکیدیان له کان ته ته رۆحانییه ئاکارو  ی که وکاته  له بۆیه.  گونجان وه پکه
  وورین لـه خۆبـ  لـه ربـووه وام هانـده رده و، بـه کـانی وـسته ر بـۆ گـۆڕینی هـه رامبـه  ویژدانـی بـه وه پنـاوی رووکردنـه له
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کـان  مـوو ئایـدۆلۆژیا بـاوه هـا هـه روه هـه. کان کـۆنتۆڵ بکـات  مازۆشییه  الدانه یتوانیوه  نه میشه م هه توندوتیژی به
 تونـدوتیژی نـوان  ی کـه وه ر ئـه ک هـه نه.  وه تکردۆته ک ره ندی خه یوه ی په  چوارچوه کارهنانی توندوتیژی له به
ر  رسـووڕهنه م کـاری سـه بـه.  وه ڕووی دادگـا کردۆتـه کانیش رووبـه  توندوتیژه کو مرۆڤه ، به وه ته تکراوه ک ره خه
  ر ئـامرازه به نای بردۆته م خودی خۆشی په ، به وه تکردۆته  توندوتیژی ره و ئایدۆلۆژیایانه ی ئه و کاته  له  که یه وه ئه

  .کان توندوتیژه
نــدکی  هــه ر ره ســه کــان لــه کــانی نــوان تاکــه ندییــه یــوه  پــه کــات، کــه  دهردا ناتونــدوتیژی بانگھــشتمان رامبــه بــه لــه
  م جـۆره رکـی ئـه ی ئـه وه رئـه بـه  لـه–پنـ  زۆر ناسـه  ژیان بـه وه تی پکه یه  ژیانی کۆمه.تی بونیاد بنرت یه کۆمه
  -تـی بکـات  یـه کـانی کۆمـه دی سـوودهری خـو بـه سته ی ده وه یه له ستانه ربه و به ی ئه وه  زیاتر دۆزینه  ژیانه وه پکه
ـک،   هۆی لکترازانی نوان خـه بته رایی زۆرجار ده رچی تاکگه گه ئه.  یه شکردنکی برایانه  ژیان مانای دابه وه پکه
  رخانـک لـه چـه ی وه وه کـات، بۆئـه و، دابـین کردنـی کـات ده پانتـاییی دروسـتکردنی  شـه م ناتونـدوتیژی بانگـه به

کـات شـادی رووگـرژی   وا ده م بکـات، کـه راهـه بـوون فـه وه ش بـۆ ژیـانی پکـه کـی هاوبـه یـه شـوه کدا بـه خهنوان 
  . تی داگرتووه یه ر ژیانی کۆمه سه  بای به ، که البنت وه

  
 


