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  ؟  کیهPer Herngrenرنگرن  ر هه په
م  بـاتگ و هـه ک  خه م وه  سوید،  هه نی له ده رمانی مه کانی نافه وره  گه باتگه  خه  له ککه رنگرن یه ر هه په

ی  وه کـانی بزووتنـه  تکۆشـانه  له وه1984 سای  له.  ی سوید ناسراوه وه ره و و ده  ناوه  له وه ره ر و لکۆه ک نووسه وه
ی  کانی ئامریکا مـاوه ککگرتووه  یه  وته له.  شداری کردووه  بهییدا وه ته پانی نونه  گۆڕه هنانی توندوتیژی له کارنه به

کتبـی .   مانـگ زینـدانی کـراوه15ی  کـی نـاوکی بـۆ مـاوه  درووسـتکردنی چـه ر تکۆشـانی دژ بـه  به  مانگ له15
Civil Olydnad: en dialog"  ک: نی ده رمانی مه باتی نافه خهستا وه هه" دیالۆگدراوه تا ئر دوو   سـه ته رگ

لکـی  دا پرسـگه م  کتبـه کـانی خـۆی لـه خـه  پبایـه زموونـه  پـی ئـه رنگرن بـه ر هه په. زمانی ئینگلیزی و پۆلنیای
بـاتی   خـه  که  دایه و بوایه رنگرن له هه. ر باس  به خاته نی ده ده رمانی مه باتی نافه ڵ خه  گه ندی له  پوه گرینگ له

  .   و هیچی دیکه هزکردنی دیمۆکراسییه نیا قایم و به ودا ته  له ک پکدن کهنی دیالۆگ ده رمانی مه نافه



  
  ؟ نی چیه ده رمانی مه باتی نافه خه
  

رمـانی  باتی نافه  خه  له وه ڕای ئه ره سه.  کی نویه یه نی دیارده ده رمانی مه م نافه به.  رمانی شتکی نوێ نیه نافه
ی ڕابـردوودا  ده  کۆتایی سه  سوید له کان له  دیمۆکراتیکه ستھنانی مافه ده ی بۆ وهستکار رهه  به ک له ک شویه وه
  وه ڕایـه  گـه باتـه م خـه  ئـه  جـارکی دیکـه  کـه1980کـانی  یـه تـا ده  هـه باتـه  خـه م شـوه م ئـه ، به رگیراوه ک وه که

  .  بیر کرابوو ک له یه  شوه پانی سوید، به گۆڕه
یڤیـد  مریکـا هنـی ده ری بـاکووری ئـه  بـۆ نووسـه وه ڕتـه گـه نـی ده ده رمانی مـه باتی نافه ی بیری خه رچاوه سه
  لـه". دا سـیم نـه کـاتکی کـه  زه شـنه ش سـادا هـیچ چـه ی شه  ماوه من له . "Henry David Thoreauتۆرئۆ 

کــان و  رکــوتی ئیندیانــه  ســه یــدا لــه هو د  ئــه ی کــه کاتــه و زه ی ئــه  پــاره  ئاگــا بــوو کــه  بــه وه ی تۆرئــۆ لــه وه ر ئــه بــه
کات خۆی بوارد و   دانی زه گیرێ، له رده کی ل وه ر مکزیکۆ که کانی ئامریکا بۆ سه کگرتووه  یه کانی وته هرشه
   دووره  وابــوو تــوڕ بدرمــه وه ک ئــه  وه وه  زینــدان مامــه ی لــه وه و شــه ئــه. " زینــدان  خرایــه وه شــه یــه و بۆنــه ر بــه هــه
کهوی دیتنیم نه د چاوه  قه  که وه تکی نـه ی که که یانیه بۆ به". کردبوو ڕچـه ناسـراو بـه سئـۆ  وانـه  پی ویـستی تۆر
رداخکـی  ش و پـه مـوونکی ڕه  سـه  کوتـه  بریتـی بـوو لـه ی کـه کـه یانییه ی نانی به وه پاش ئه. وی دا ی ئه که کاته زه

  .، ئازاد کرا وه  ژووره  بۆی خرایه وه یه که ی زیندانه رکه  کونی ده  له شۆکالت که
 خۆیـان  ی کـه وانـه ن ئه  الیه  له وه  کۆنه ر له هه. بوو کات بیرکی نوێ نه  دانی زه رپچی کردن له دان و سه نه

باتـک   خـه ک شـوه کـرد، وه باتیـان ده داری خـه رده  دژی به ناساند و له دهAbolitionistکان    ئابولیسیۆنیسته به
دانـی   نـو کامپانیـای نـه ـک لـه وـی دا خـه  ئوروپـا کـارل مـارکس هـه  له1848 شۆڕشی سای  له.  کار بردراوه به
  . تی ئامان ڕکبخا  حکوومه کات به زه

ی  وه  کـرده  لـه  شـکی گرینگـه  خۆیـدا بـه زا لـه و پـی وابـوو، جـه  ئه دا بوو که وه پاکژی و ئۆرجینیتی تۆرئۆ له
   ڕیـزی کتبـه  ئـستا لـه کـه"  نـی ده ـستکاری مـه رهـه  بـه ت بـه بـاره سـه" ناوی   کتبکدا به و له ئه. یستکار رهه به

  .کانی خۆی کرد  بۆچوونه رگری له م جار چاپ کرا، به که  بۆ یه1849 سای  ژمردرێ و له کاندا ده کالسیکه
زا و  یـان جـه. [نیـدا گرینـگ بـوو ده رمـانی مـه  نافـه ک تـاوانی یاسـایی لـه ر وه  خۆیـدا هـه زا لـه الی تۆرئۆ جه

بــاتی  خــه [ ر بۆیــه هــه]. نــی بــوون ده رمــانی مــه بــاتی نافــه ی خــه  گرینگــی پکھاتــه ره شــی هــه تــاوانی یاســایی دوو بــه
  .  ستکاریه رهه ی به وه تی کرده کی زۆر تایبه یه شوه] نی ده رمانی مه نافه

رمـانی  باتی نافه خه.  یه ربوتری هه  و به مانای دیکه] نی ده رمانی مه هباتی ناف خه[مکی   چه سانی دیکه الی که
یـدا  کـه  کتبـه م تۆرئـۆ لـه بـه. گـرێ ر ده بـه  وه ـستکاری ئاشـتیخوازانه رهـه کانی نایاسـایی بـه موو شوه نی هه ده مه

رمـانی  بـاتی نافـه مـای خـه  خۆیدا بنـه زا له  جه  که یه وه ویش ئه ن و ئه کجار گرینگ داده ر خاکی یه  سه قامک له
  رتـره ی زۆر کاریگه که وه کرێ، کرده ستکاری زیندانی ده رهه ر به  به ی له سه و که  ئه و پیوایه ئه. نی پکدن ده مه
  .  دوادا نایه ی زیندانی به که ستکارییه رهه ی به  شوه ی که سه و که له

ری  رمانبـه  هاوکـاری و فـه  لـه کـه ترسـی و کـشه مـه.  ترسیدار نیـه دا مه خۆی ت له حکوومه] تۆرئۆ پی وابوو[
تــی  ســته  ده کــا کــه  ده وه  بــه هــا گانــدیش ئامــاژه روه هــه.  دایــه تــه و حکوومــه ری ئــه رمانبــه کــانی ژــر فــه هاووتییــه

یـشتبان  ـک تگـه نیـا خـه ر ته گه ئه " .تی هاووتیان واوه ری ته رمانبه  هاوکاری و فه  به وه ته ستراوه تداران به سه ده
تـوانی زۆـم و زۆر  یـده  نـه یـه  ملھۆڕ و دیکتاتۆر هه  کامه وه ، ئه یه واکان کارکی نامرۆڤانه ری یاسا ناڕه رمانبه  فه که
  ". وان بکا له



 دژی  و لـه  ئـه ی کـه ـستکارییه رهـه و بـه  ئه  بوو که وه ی پاکژی و ئۆرجینلیتی بیری تۆرئۆ ئه نکی دیکه الیه
  کوو له بوو، به ت نه وه  دژی خودی ده موو شتک له  هه کرد، پش له ی پده ت ئاماژه وه کانی ده قه  ناحه وه کرده

بـاتی   خـه  لـه ر بۆیـه هـه. کـرد ریـان ده رمانبـه ت فـه وـه کـانی ده ت و بیـاره وـه  ده  لـه  بوو کـه و هاووتیانه دژی ئه
  ]. ت وه ک ده نه[رن  ویکه ت نه وه ربۆ ده ر هاووتیانی سه نیدا گرینگترین دژبه ده رمانی مه نافه

ای  رڕه  سـه ن کـه و ئینـسانانه ئـه" م ئـاووگۆڕدا رده  بـه گرینگتـرین کۆسـپ لـه"و " قـی ی ناحه که قایمترین کۆه"
تـدا  وـه م ده رده  بـه ن و لـه کـه ری ده رمانبـه ت هـشتا فـه وـه ڵ ده  گه  له  باری بیروڕاوه ری له ناڕازی بوون و دژبه

 دژی   لــه وه  بــاری بیــره  لــه ی کــه ســانه و کــه واوی ئــه ر تــه گــه دا بــوو، ئــه و باویــه لــه] تۆرئــۆ. [ن کــه وی ده ر نــه ســه
  ش بـهتـوانرا پـ  ده وه ، ئه وه وه  بواری کرده ته یان بخستابایه که ستکارییه رهه ری و به ت بوون، هاتبا و دژبه حکوومه

  .   ڕ بگیردرێ داری و شه رده به
]. یـن  ناکـه کانمـان پراکتیـزه ستکارییه رهه و به[ین  که ری ده رمانبه  فه ی ئمه  زۆربه  که یه وه  ئه که م کشه به

نـد  سـه هرمـانی پـ  بـن و ئاکـامی نافـه ر ئمـه گـه ئـه. دا نی مانا ده ده رمانی مه باتی نافه  خه  که شدایه ر لره ڕاست هه
کـان هـان  قـه  ناحه  یاسا و بیاره کردن و الدان له ندنه سه ککی زۆرتر بۆ په  خه  که وه  هۆی ئه بته  ده وه ین ئه بکه

کـی  یکـه دیھاتنی ماف وه م وه رده کانی به  کۆسپه کک له  یه  ڕوو که خرته  ده وه ئه] نیدا ده رمانی مه  نافه له. [بدرن
  ... یه]نی ده رمانی مه نافه[کانی سییه  که  ئاکامه هکسانی، ترس ل و یه

  
  :نی ده رمانی مه باتی نافه ی خه پناسه
  :  بۆ تۆرئۆ و گاندی وه ڕته گه ک ترادیسیۆن ده نی وه ده رمانی مه نافه
   رمییه ی فه کی کراوه یه وه کرده] نی ده رمانی مه نافه[  .1
  . زراوه  توندوتیژی دامههنانی کارنه مای به ر بنه  سه  له که  .2
  رمانک یان بیارـک لـه ک، فه یاسایه] ودا  له که [ کی نایاساییه یه وه ، کرده]نی ده رمانی مه نافه[ی  وه کرده  .3

  .خرێ ژر پ ده
  . خالقییه تی و ئه یه گایی یان کۆمه ، ئامانجکی گشتی کۆمه]نی ده رمانی مه نافه [ ئامانج له  .4
  .ن خه کجار گرینگ و پ بایه کان یه سییه  که ندی ئاکامه سه ستۆ گرتن و په ئه وه] نیدا ده رمانی مه نافه [ له  .5
  
ک دژو  نـی وه ده ی مـه هنانی توندوتیژیـدا وشـه کارنه ی به وه بیاتی بزووتنه ده  ئه له. تی نی یان هاووتییه ده مه
  نـن لـه یـه گـه نجـام ده ئـه بـه]  ژـر پنـانی یاسـا لـه[ی  وه  کـرده ی کـه وانـه ئـه. بـرێ کـار ده ی توندوتیژی بـه وانه پچه
ر  دژبـه. گـرن رانـی خۆیـان ده ره  دژبـه  ڕـز لـه  ئینسانانه کی دیکه  واتایه وتوون یان به مانکاتدا مۆدن و پشکه هه
 و گفتۆگــۆش چــاوی نــی وتــووژ ک الیــه مانکاتــدا وه  هــه درێ لــه نجــام ده  دژ ئــه ی لــه کــه وه ی کــرده نــه و الیــه ئــه
. ن ڵ نایـه هـه] بـ بـا ببـ چ ده[یـان  کـه  ژر ئاکامی کـاره نی له ده رمانی مه ی نافه وه رانی کرده نجامده ئه. کرێ لده
  ک کـه ر بینـای تاقیگایـه  سـه  لـه رگـری و بـۆ نموونـه ـک وه و کـه  تاریکـای شـه  لـه  که  نیه وه نی ئه ده رمانی مه نافه
  . بنووسی وه یامکی شاره دا ئازاری بدرێ، پهی ت  ئاژه نگه ڕه

کـی  ری یاسـایه رمانبـه  فـه  لـه مانکاتیـشدا بریتییـه  هـه م لـه ک بـه  ژر پنانی یاسـایه رمانی یان له  نافه ڕاسته
 دژی یاسـا   باکووری ئامریکا له تی له ی هاووتییه وه رمانی مارتین لوترکین و بزووتنه دا نافه ندییه م پوه له.  دیکه
  وان لـه کـانی ئـه رمانییـه  نافـه وه زۆر جـار کـرده.  کـی باشـه یـه کان نموونـه رمییه  هه ته کانی حکوومه ستانه ره زپه گه ڕه
  . ندی یان فیدرای ئامریکا بوو تی ناوه جکردنی یاساکانی حکوومه  مانای جبه مانکاتدا به هه



 ئامریکـا   لـه1980 سـای   لـه  کـه کـی کریـستیانییه یه وه بزووتنه [Plogbillی پالگ بیل  وه ها بزووتنه روه هه
دوای .  یـه کـی دیکـه یـه ک نموونـه بـۆ دامـاینی چـه]  رگیـراوه  وه وه نجیله  ئه  له که یه پالگ  بیل وشه.  درووست بووه

دا  لـره[ کردنمانـدا  مـه حکـه  کـاتی مـه ی پالگ بیل، لـه وه ن بزووتنه  الیه کسازی له ی چه  دژی کارگه ت له مه هه
]  ی  پـالگ بیلـه وه کـانی نـو بزووتنـه  چاالکـه ندامـه  ئـه کـک لـه ر بۆ خـۆی یـه  نووسه  که یه وه بیرهنانه پویستی وه

کوژیـان  چۆ و کۆمه  قه  که  فرۆشراوه و وتانه بهCarlgustafکی کارلگوستاڤ    چه  که وه بیر خسته مان وه وه ئه
کــانی   پــی پرینــسیپه  بــه  ئمــه واتــه کــه.  کــان بــووه ییــه وه تــه  دژی یاســا نونــه  لــه وه  ئــه ربۆیــه ، هــه هنجــام داو تــدا ئــه
  لـه[چـۆ  ی قـه وه کاتـک کـرده. یـن ـستکاری خۆمـان نیـشان بـده رهـه  بـه بووه  بۆمان ههNurnbergرگ نورنبه
 وتی  له [ ییه وه ته  نه و قانوونه ر هاووتیان له گه  ئه ا تاوانه خۆید  له وه درێ ئه نجام ده ئه] ییدا وه ته کی نونه پانتاییه
  .پارزێ کوژی ده کا و کۆمه خۆش ده[ دا وتی دیکه [ چۆ له و قه  بۆ ئه  ڕگه ن که ری بکه رمانبه فه] خۆیاندا
ی  وه ره  سـه  لـه ک کـه یـه وه کـرده. کـرێ کـی سیاسـی چـاوی لـده یـه وه ک کـرده  وه میـشه نی هه ده رمانی مه نافه

  ک لـه یـه ـه  هـه  که یه وه نی ئه ده رمانی مه  نافه ئامانج له. ست وه  ڕاده وه رانه نجامده سیی ئه ندی که وه رژه قازانج و به
. تـر یـی فـره ک بـۆ پکھنـانی ئـاووگۆڕی بنچینـه یه وه  هۆی چکردنی بزووتنه  یان ببته وه گادا ڕاست بکرته کۆمه
  .ن یکه ردووک بای ئایدۆلۆژی ده  و هه  نیه وه پ و ڕاسته  ئایدۆلۆژیای چه ندی به نی پوه ده مانی مهر نافه

   نیمچـه رمـه هـه[کـانی  کۆمۆنه. و گرووپ ه م کۆمه توانی بیکا و هه م تاک ده نی هه ده رمانی مه رواتر نافه  هه
تـی  وـه  دژی خـودی ده کـی نـاوکی لـه  چـه د و دوور لهی ئازا سوید کاتی خۆی بۆ پکھنانی ناوچه] خۆکان ربه سه

نـی  ده بـاتی مـه  خـه می ئاپارتایـددا لـه رده  سه  دژی ئافریقای باشوور له کان له  کاتی بایکۆته  له ها له روه سوید و هه
تـی ئوروپـا  کیـه  دژی یـه نـی لـه ده رمـانی مـه  نافـه تی ئوروپادا لـه کیه  یه ندام له کانی ئه ته وه ده.  رگرتووه کیان وه که
  .گرن رده ک وه که

ری  رمانبـه فـه"و "  پـشتگوێ خـستنی هاووتییانـه"، "نـی ده دانی مه گوێ پنه"ک  کانی وه رۆک و مانای وشه نوه
ــه ــه" ری پیــرۆز یــان خــودایی رمانبــه فــه"ی  وشــه.  نییــه ده رمــانی مــه زۆر نزیکــی نافــه"  ویــژدان ل ــه ن کۆمــه  الیــه ل   
ڵ   گـه هاومانـا بـوو لـه" نـی ده ـستکاری مـه رهـه بـه"کـی دوورودرـژدا  یـه  مـاوه لـه. بـرێ کـار ده  بـه وه کانـه هبییـ زهـه مه
 دژی  ــستکاری لــه رهــه ڕ و بــه  کــاتی شــه نــی  زیــاتر لــه ده رمــانی مــه  نافــه  لــه م ئیمۆکــه بــه. نــی ده رمــانی مــه نافــه

  .رێب کارده گیردرێ و به رده کی ل وه ریدا که داگیرکه
  شـنه مـوو چـه  هـه دان کـه ڕه و باوه شک له  به  که یه وه نیدا ئه ده رمانی مه باتی نافه  خه کی باکش له یه له سه مه

ک تۆرئـۆ  باتگرکی ئاشـتیخوازی وه بۆ خه.  بکرێ نی پناسه ده رمانی مه ک نافه کرێ وه کداری ده باتکی ناچه خه
ــه ــه ب ــه کارن ــدوتیژی بن ــانی تون ــای هن ــهم ــه  خ ــاتی ناف ــه ب ــانی م ــدنا ده رم ــی پک ــه. ن ــاوه ره  ســه ل ــدی چــه ت مکــی   گان

. بـرد کـار ده دا، بـه ده" ـستکاری ناتونـدوتیژی رهـه بـه"مـان مانـای  ک هـه یـه تـا ڕاده  هـه که" ستکاری پاسیڤ رهه به"
ی  وانـه  پچـه و بـه ـه انـای هـه زۆر جار م ، چوونکه نیه) پپوالر ( کییانه ی پاسیڤ زۆر خه کارهنانی وشه  به ئیمۆکه

  .کرێ ندی جۆراوجۆردا لده  پوه له
ر  کرێ هه  ده  که ربوه کی به یه  خۆیدا وشه ستکاری له رهه به. رمانی یان خۆبواردن ستکاری یان نافه رهه به

ـستکاری  رهـه گرێ و بـه دهمان ] ی که خواردنه[ خواردنی ل  منداک له وه تا ئه  هه وه کداییه ستکاری چه رهه  به له
.  باشــه" کــدا یــه مــوو شــوه  هــه لــه"مــوو کاتــک و  ــستکاری هــه هــه س نــا بــه کــه. کــار ببــرێ کــا، مانــا بــداو بــه ده
هنـانی تونـدوتیژیش پویـست  رکارنـه نـی و بـه ده رمانی مـه ت نافه نانه ته. ریش ب توان ڕۆخنه ستکاری ده رهه به

  .یف بتت موو کاتک  پوزه ناکا هه
  



  
  :وخۆ تی ڕاسته مه هه
ودا   لـه  کـه وکـه وخـۆ هـه تـی ڕاسـته مـه هـه.  یـه نی جیـاوازی هـه ده رمانی مه فه ڵ نه  گه وخۆ له تی ڕاسته مه هه

رمـانی   نافـه  لـه وانـه  پچـه بـه. دیبنـ ی وه کـه تـه مـه سـت و ئامـانجی هـه بـه وخـۆ مـه وێ ڕاسـته یھـه ده] ر تبه مه هه[
ی   جگـه تـی لـه واوه  تـه بـه. درـن رمـانی هـان ده ران  بـۆ نافـه رمانبـه  بیـارکی نـوێ، فـه یـشتن بـه دا، بۆ گهنی ده مه

 کـورتی و  بـه.  بـات نیـه ی خـه مـوو کاتـک باشـترین شـوه  و هـه میـشه نی هه ده رمانی مه  نافه  بگوترێ که خۆیدایه
ت  و شونی مژوویی تایبه وته که  هه  له  که ستکارییه رهه هنی شوازکی ب ده رمانی مه کرێ بگوترێ نافه سانایی ده

تـی  مـه  هنـدک جـار هـه ربۆیـه هـه. گـرێ رده کـی لـوه تـی کـه  هنـدک ئامـانجی تایبـه یشتن بـه  خۆیدا بۆ گه به
م  ێ ئـهکـر هنـدک جـاریش ده. نـی بـت ده رمـانی مـه  نافه ستکاری باشتر له رهه کرێ شوازکی به وخۆ ده ڕاسته

  .ربگیردێ کیان لوه  که وه ک بکرێ و پکه  یه ڵ به  تکه باته دوو شوازی خه
 مــرۆڤ  کــرێ، کــه  ده و شــته یــان ڕاســت ئــه.  ئــامراز بتــه  خۆیــدا ده وخــۆدا، ئامــانج لــه تــی ڕاســته مــه  هــه لــه
   دژی فرۆشـتن و ناردنـه  لـه اوانـهدا، لب1983 سای  ی ئاشتی له وه کاتک بزووتنه. وێ بیکا یھه تی و ده ئامانجیه

بـاتگی  ی خـه وه کتری کۆبـووه وری یه  ده کی ناڕک و پکی له  کۆمه ستپکرد، ئمه باتی ده ک خه ی چه وه ره ده
 توانیمان پـاپۆڕکی  ی که وه  هۆی ئه به. ک بگرین  چوونی پاپۆڕکی چه  توانیمان پش به ڕگای ئاشتی بووین که

سـتانی نـاردنی  ین یان ڕاوه یست ئامانجی خۆمان ئاشکرا بکه وه مانه عاتک ڕابگرین ده ی سه ۆ ماوهگر ب ک هه چه
  . وه ره ک بۆ ده چه

دا، ئامـانج  کـه ته مه  کاتی هه ر له  هه ب که  ده وه ست ئه به وخۆدا مه تی ڕاسته مه  هه ها هندک جار له روه هه
یـان  کـه وخـۆ ئامانجـه وێ ڕاسـته یانھـه گرن، ده کدا ده ر خانوویه  سه ست به  ده هی ک و ب ماڵ و حانه ئه. دیبت وه
خکـی سـیمبۆلیکی  ئامانج، بایه] وخۆی ڕاسته[دیھنانی   وه  که سرووشتییه. دیبنن  وه یدا کردنی شونی ژیانه  په که
  وه  کـرده ربۆیـه هـه. یـان کـه  ئامانجه ته یشتوونه کی کاتی گه یه  شوه نیا به  ته ک که  کۆمه  که وه  له یه تری هه وره گه
ی  وه کردنـه. چن، نـاکرێ فـێ بـدرن ونکی ناڕیالیستی ده  خه ی له وه ر ئه  به نیا له ته] کان کانییه ستکارییه رهه به[

ی ئـابووری زمکـ کـرێ نـه و کامپانیـادا ده لـه.  وخۆیـه تـی ڕاسـته مـه ی هـه کـی دیکـه یـه ، نموونـه کی چکۆـه کامپانیایه
و   چکۆـه ریکـه  شـه لـه [ ک لـه وخـۆ شـتوومه ودا ڕاسـته  لـه سـکدا درووسـت بکـرێ کـه رتـه کی بـه  پانتاییه جیھانی له

  ]. ڕۆژئاوا بفرۆشرێ و له[م بکردڕێ  جیھانی سھه] کانی کییه خه
  تـوانن لـه نـن، ده  داده کـهران و هـی دی ر بیارده  سه ی شون له وه ر ئه  به وخۆکان له  ڕاسته ته مه ی هه زۆربه
کـی  ره ستی سـه به زۆر جاران مه. خی سیمبۆلیک چاویان لبکرێ ن بایه وخۆ و خاوه تی ناڕاسته مه ک هه خۆیاندا وه

م  لـه. دیـدێ وخـۆ وه ی ناڕاسـته  شـوه  دواتـر و بـه  کـه یـه  هـزه  بـه و ئاکامه وخۆ ئه تی ناڕاسته مه نجامدانی هه  ئه له
و   ئه نه تا بگه هه] و خۆیان نابورن[ن  یکه رچی پویست ب ده هه] وخۆدا تی ڕاسته مه  هه له[ران  تبه مه  هه وه ڕووه
  ]. ن که ڕی ده وان چاوه  ئه که[ی  وخۆیه  ناڕاسته ئاکامه
کی  یه ه کۆمه. نخر کار نه کان وه وتوانا سیمبۆلیکه  وزه  داناخرێ که وه رگای ئه کاندا ده  سیمبۆلیکه ته مه  هه له
 وتــی   بــه کــهHawی هــاو   یــاره ویــست تــه یانــه دهSeeds of Hope نــاوی ســیدس ئــاف هــاوپ   ژنــان بــه

ــک کردنــی   ئــامرازی پویــستیان بــۆ بکــه دا بــوو کــه وه وان لــه گرفتــی ئــه. ن  کــار بخــه ئینــدۆنیزیا فرۆشــرابوو، لــه
کـی   ئینـدۆنزیا کـه  بنـردرێ و دواتـر لـه وه یـاره و تـه  هـۆی ئـه رار بوو به  قه و زوانه  به ترسی که ککی وا پمه چه
ی  یـاره کـوو خـودی تـه  نـا بـه کـه کـه  چـه وه کوچـه  هـۆی چـه وان بـه  ئـه ر بۆیـه بوو، هـه ودا نه  هه ربگیردرێ له لوه



نجامـدانی   ئـه یان بـه پـش لمـنن کـه ویـست بـسه یانـه ن ده یـه م کـاره وان به ئه.  کار خست یان له که که گری چه هه
  . کی توندوتیژی گرتووه یه وه کرده

  ککـی لـه کـرێ چـه  ده یـان کردبـوو کـه وه ی پـالگ بیـل پـشنیاری ئـه وه  بزووتنـه ر به ک گرووپی سه یه ژماره
. ن کار بخـه ک و له  بکه که که  بۆ خۆیان چه جبوور ببن که  مه سانی دیکه تا که  شونک دابنرێ هه خراو له کارنه

ک پـالگ بیـل  مـوو کاتـک گرووپکـی وه بـ هـه  ده زانـن کـه  واده  هاووتیانی دیکه وه کرێ ئه ر وانه گه  ئه چوونکه
  . ستۆ بگرن ئه  وه وه ته وبابه رکی له  بکا و ئه و کارانه ب بی و ئه ده

تـی  مه کارهنانی هه نگری به  الیه هی ک وانه  نوان ئه وته ک که  سوید ناکۆکیه کان له ده وه ی نه یه  کۆتای ده له
مـان گفتۆگـۆ و  هـه. وخـۆ بـوون نـی ناڕاسـته ده رمـانی مـه گـری نافـه  الینـه ی کـه وانـه وخۆی فیزیکی بوون و ئه ڕاسته

مـین  دووه. بینـرێ ی ئوروپـا ده کـانی دیکـه  شـونه لـه] نـی ده رمـانی مـه باتگانی نافـه خه[ نو  ها له روه ناکۆکیش هه
دا بـوون  ڕه و بـاوه له"  بژره ی ژیان هه که  ئاخره که" ناوی  ی پالگ بیلی ئوروپای به وه  نو بزووتنه نان لهگرووپی ژ

  شـتک کـه]. ککتریـدا  نو یـه کان له پشبکی هزه[ هۆی  بته ده" ری فیزیکی ستکاری کاریگه رهه به"وی   هه که
رمــانی  بــاتی نافــه ی خــه وه بزووتنــه[ نــو   لــه وره لکــی گــه زی گرووپگــهرــ  پــه و دووره وه وینــه  هــۆی ڕه دواتــر بــوو بــه

وان   ئـه ربۆیه هه. ڕواندرا  ئیلیت لی ده ت به کی تایبه یه ک دیارده هنانی توندوتیژی وه کارنه  به چوونکه]. نیدا ده مه
مـی  ی تووشـی النیکـه وه ر ئـه  بـه ژـرن لـهب مـی دامـاین هـه النیکـه] کانیانـدا تـه مـه هه [  له دا که یان ده وه وی ئه هه
  .ن شداری بکه کاندا به ته مه  هه کانکی زۆرتر له کرێ خه  ده یه و شوه وان پیان وابوو به ئه. زاش ببن جه

و گرووپـی سـیدس ئـاف هـاوپ دوو "  بژـره ی ژیـان هـه کـه  ئـاخره کـه" گرووپـی   پش چاو کـه دا وادته لره
ک سـتراتیژی  ر دووک یـه وان هـه  ئـه دام کـه و بوایـه م من لـه به. بژاردووه کیان هه یه ژبه دهستراتیژی جیاواز و 

  وه کانیانــه تــه مــه  هــۆی هــه  بــه  کــه وه  کردۆتــه یامــه و پــه ردووک بیریــان لــه وان هــه ئــه.  بــژاردووه کیــان هــه کیــه وه
 زۆرتـرین هـز  ودا توانیویانـه  لـه  که بژاردووه ت هه مه  هه ردووک شوازکیان له وان هه ئه. نن یه  بیگه ویستوویانه

 النـی زۆری  ر دوو الیـان بیریـان لـه هـه.  کار بـنن نن، وه یه  بیگه  ویستوویانه ی که یامه و په یاندنی ڕاست ئه بۆ گه
  بـوون کـه  دنیـا نـه وه لـهتـی  واوه تـه  بـه و گرووپانـه  ڕاستیدا هیچکام لـه له.  وه کان کردۆته ته مه باری سیمبۆلیکی هه

کـان ئاکـامی  تـه مـه  زۆری هـه  بـه ر بۆیـه هه. ن ر بکه سه کان چاره  گرفته وه کانیانه  فیزیکییه ته مه  هۆی هه وان به ئه
  .بوو یان هه وه ره و ده ڕووه

] هنـدک جـار [  کـه یـه وه  گـۆڕێ ئـه  دتـه وه ری فیزیکییه ستکاری کاریگه رهه  ئاکامی به  له ک که ترسییه مه
کـی  ـستکارییه رهـه  بـه نگـه شـی ڕه کـه مـه رهـه بـه]. یـشتن گـه ئامانج نـه شکان و به[ ئاکامی  شیمانی له  هۆی په بته ده

بـــات و   خۆیـــدا ڕووی خـــه  لـــه مـــه ئـــه.  دژی پـــۆلیس بـــت لـــه]  بـــۆ نموونـــه[جـــ  تکـــشکاوی ناپویـــست و نابـــه
  .کا  ناشیرین و بریندار ده که ستکارییه رهه به

  ک بگـرێ لـه یـه وه  کـرده  پـش بـه وه  بـاری فیزیکییـه وێ لـه یھـه  ده وخـۆی ناتونـدوتیژی کـه تـی ڕاسـته مـه هه
  نـده وه ک ئـه یـه وه ر هـاتوو بزووتنـه گـه ئه. ربگیردرێ کی لوه توانرێ که تدا ده رجی مژوویی تایبه لووبه هندک هه

   کـه یـه  گومـان هـه وه ن، ئـه شـداری بکـه کانیـدا توانیـان بـه ته مه  هه ی لهک رچاوی خه کی به یه  ژماره  هزبوو که به
کارهنانی هـز   باتی به ت له وه  ده نگه  ڕه ربۆیه هه. ڵ بکا  گه کانی له ربره  به وه کانیه  هۆی هزه وێ به ت بیھه وه ده

   ناردنـه  پـش بـه وخـۆدا بتـوانرێ بـۆ نموونـه تهتکی ڕاس مه  هه ی له وه بۆ ئه. ببژرێ ی گفتۆگۆ و وتووژ هه ڕگه
ــردرێ، ڕه ی چــه وه ره ده ــه ک بگی ــه نگ ــ ک ــست ب ــه  پوی ــه  ب ــه  ه ــه زاران ک ــه س ل ــه  ه ــه م ــی کاریگ ری فیزیکــی  ت

  وه ن ئه که شداری ده کاندا به ته مه  هه ککی زۆر له  خه رجکی ئاوادا که لوومه  هه له. ن شداری بکه وخۆدا به ڕاسته
ر  هـه. ن ت وتـووژ بکـه وه ڵ ده  گه  کاتی مانگرتندا له کی کرکاری له ندیکایه ک سه روه توانن هه ران ده تبه مه هه



   کــه یــه وه نــی ئــه ده رمــانی مــه بــاتی نافــه  خــه شــداربوواندا، ئامــانج لــه ی بــه م بــوونی ژمــاره  کــاتی کــه  لــه بۆیــه
  . ره نی دژبه ڵ الیه  گه تدا پکھنانی دیالۆگ له ڕه  بنه ی له که ه ئامانج  بخرێ که جووه ک وه ستکاریه رهه به

  
  :خالقی ڕگا ئه
وانیمـدا بـۆم  مـی جـه رده  سـه کـان لـه  سیاسـییه پـانی حیزبـه  نـۆ گـۆڕه وکی تووشی شکانھاتوو بۆ چوونـه  هه له

 شـیانی  ی کـه وه ئـه.  وه تـه وه جۆرـک سـدار و بـه مـاوه  چۆن کشمانکشی نـوان ڕاسـتی و شـیان نـه وت که رکه ده
کـی  تـی ڕیالیـسم روویـه سـته ده. گا خالقی ده  ڕاستیدا ریالیسم ڕۆی ئه له.  ڕاستی ته ماکاتیشدا بووه هه ،  له یه هه
 دواڕۆژدا  ی و لـه  سـبه ی کـه و ئامانجـه  قوربـانی بـۆ ئـه کاته کان ده خه کان و بایه  ئیمۆ ئینسانه  که یه وتیۆپی هه ئه
  . وێ پی بگا یھه تی و ده یازیهن

  کـان لـه کۆمۆنیـسته.  شـار داوه کـی نـاوکی خـۆی حـه ی دامـاینی چـه لـه سـه مـه] دا و پرینسیپه[م ناو   ژر ئه له
سـت  ده  گۆیـا ئـازادی وه ی کـه وه  پنـاوی ئـه ، لـه وه کیـان بـۆ خۆیـان قـووت کـرده تیدا دیکتاتۆرییـه تی سۆڤیه کیه یه
. گـرن  تونـدوتیژی ده کان یۆگسالوی و عراقی بۆمباران کرد گۆیـا پـش بـه کگرتووه یه وه ته نهڕکخراوی . ن خه ده
  .و باشی ببا ره ی چاکبژی به و نیازه شکن گۆیا به  چاکبژی داده ت له وه  سوید ده  خۆمان له  ماه  له لره

رجـی  لوومـه خـالق و هـه ئـه.  یـه وه ره سه] ی و پرینسیپه ئه[ی  وانه  پچه  توندوتیژی ڕاست به ودانی دوور له هه
پچـی  و بـ پچـه  خۆیـدا بـ کـشه  لـه ندییه م پوه هارمۆنی نوان ئه]. و لک جیا نین[ لکگردراون  ژیانی ئمه

 دوو  ندییـه و پـوه مای ئـه ر بنه  سه  خۆیدا له ستکاری له رهه به.  که ندییه خۆیدا پوه ک ب له رچی یه م هه به.  نیه
 شـت  کامـه. ت بـاونین ک دیـالۆگی نـوان دوو بابـه نـی وه ده رمـانی مـه  نافه ب له  ده ربۆیه هه.  زراوه  دامه یه نه الیه
  .و ناگونج  شت شیانی نیه  و کامه یه  شت شیانی هه ، کامه یه ه  هه وانه  پچه  شت به و کامه ڕاسته

ــشانده کــانی ئمــه وه کــرده ــده کاتــک هاوکارــک هــه. کــانن و گونجــاوه شــیان  ری شــته  نی  ــه   ســت و پــش ب
ر  رمـانکی ڕۆخنـه  بردنـی بیـارو فـه ڕوه  به  له وه گرێ یان ئه  ده سکی دیکه  که سک به تی پکردنی که سووکایه
دا گونجـاون و شـیانی  ختانـه و وه  خۆیانـدا و لـه  لـه و هاوکاره کانی ئه وه  کرده  که یه وه ی ئه  نیشانه وه بورێ ئه خۆ ده

 بیرـک  وه سـته  ڕووی هه ر له و هه] ی قوڵ وه  ب بیرکردنه به[توانین  موو کاتک ده  هه ئمه.  یه نجام دانیان هه ئه
هنـانی  کارنـه بـاتی بـه  خـه م لـه بـه. ین ، توڕ بده جکردنیان نیه  ناڕیالیستین و شیانی جبه تیکردنک که یان دژایه

جکردنـی  ی جبـه  میانـه ر لـه  ئامـانج هـه شک لـه به.  وه امانج و ئامراز لکگردراون و لکجیاناکرنهتوندوتیژیدا ئ
ک بـۆ  یـه  چوارچـوه  کـه دایـه لره. جبھلدرێ نجامدراوی به  ب ئه  به  که ش شتک نیه مه دیدێ و ئه تدا وه مه هه
تـر زیـاتر  وه ره  سـه وه ره ر جارـک بـه  هـه  کـه ک وایـه یـه یـژه ک پـه  وه مه ئه. هنرێ کان پکده  شیان و گونجاوه شته
دا  کـه یـژه ر پـه  سـه کـشان بـه  هه بینی که ک ده یه پاش ماوه. نی ر پلیکانی نوتردا ده  سه نگاو به کشی و هه ده هه

  . وه هاسان بۆته
ی ژاراوی  وتـه رکـه ی ده وه بوبوونـه  بـ پـش بـه  ده  کـه تـه  حکوومـه وه  ئه  که  نیه وه س شک و گومانی له که
ن و بــۆ خۆیــان  کــه ری ده ستپــشخه مریکــا ده  دانمــارک و ئــه پــارز لــه رانــی ژینگــه م کاتــک تکۆشــه بــه. بگــرێ

   کامـه  کـه وه ر ئـه  سـه تـا ئـستا لـه کـانی هـه  ب گومـان دیتنـه وه ی ژاراوی بگرن ئه وته رکه  ده وێ پش به یانھه ده
  .گۆڕدرێ دا کن، ده ندییه م پوه کان له ره  و ئاکتۆرو بکه یه شت شیانی هه

ر   سـه  لـه یـشتنی ئمـه تگـه. بژـرین ـده  ڕگا هه ئمه.  وه ینه کان تاقی ناکه موو ئیمکان و شیانه  هه م ئمه به
ریـدا   سـه  بتـوانین بـه بژـرن کـه  هـه یـژه  پـه  کامـه دا کـه تیمـان ده  یارمـه  شت ڕاسـت و درووسـته  کامه  که وه ئه
  .کشن هه



 ی کولتــوور  لــهیخالقــ  ئــهیپینــسی دوو پر، ده کمــه و ترانــ و هیــرما  و ســهڵ و مــا  بکــهاســای   لــهیر رمانبــه فــه
   سرووشـتهیکـدان تیکـیر  خـه  کـهک هیـ نـهیک ، مـه  کـراوهیکـ هیـ وه شـ  بـهزپار نگهی ژیران شهۆک تککات. دان مهئ
 کـان پهینـسی پریووڕو ره  بـه مـه ئ وه  ئـهێزپـار  دهرووشـت سی کدانـهو ت  ئـهاسـاشیهـا  روه ه و هن ده کانده کومهت
   کامـه وه ر ئـه  سـه  لـهمـانۆ خیکـان شتنهیـ گـه ت  کـهێو که ست ده ده  وهمان مکانهیو ئ  ئه مه ئ  که هیدا رهل.  وه نهیب ده

  . وه نهی  بکهڵ قوو استهڕ شت   کامهو ه شت هه
  
  :خالق  ئهی ژهی په
.  وه هڤـ ژهڕۆ  خاتـه  چـاک دهی وه  کـردهی هاوکـات پرسـ وه  ئـهیراـدا، و  دهشانیـ نکان انهی شین ده  مهیرمان نافه

 ی و تووشـشـ پ نـهیچ  دهکـر کات  هـهم بـه. نیـ  بکـهانیری ب  و لهنی  بدهکاندا ته مه ر هه  سه  باز بهێکر  ده مهئ
 دا هیـگام ر  بـهکـمان رده  سـهی وانـه  لـهنیتـوان ده.  هیـ  ههک هی ژهی  په  کهنینیب  ده،نیب کان ده سته ربه نگ و به ئاسته
   بـن و لـهڵدوود]  نگـه هڕ[وان  ئـه. بـا  دهمـانرو کو ه و بـه  باشـهیک هی ژهی  په مه  ئهای ئا  کهنی  بکهاری پرسشتوون،ڕۆی

  . وه نه  ئاگادارمان بکهدا هیگاڕو  چوون به
   لـهیکـ هیـگاڕ یر، گانـد  بـه تـهگر  نـهینگـ نـدهر ب  دژبـهینـ هیـ و الێنـدرکبھ پۆ و گفتوگـگۆالی دی وه  ئهۆب
 ژ و وتـووگۆالیـ د کـرا بـه  دهکـت مـه  هـهانیـ ایـکامپان. ین بچویک هی ژهی  په  بهێکر  ده  کهبژارد ده دا هه وه کرده
 اریـ ب کـردن و مـل بـه  نـهی هاوکـاربـواردن،ۆ خ وتۆکی بـا،یستکارـ رهه  به تهشر بک  ورده  و وردهبکاست پ ده
راخ   قــه  لــهۆی خــۆبــ] ر تبــه مــه هــه[ وه  ئــه هیــبوونا  نــهر گــهی کار مانــه ر هاتبــا ئــه گــه ئــه. ینــ ده  مــهیرمــان دان و نافــه نــه
  واتـه [کـان هیڤـترنا تـه  ئـهۆتیستیـن  ئـهیزرانـدن هـا دامـه روه  کاروبار و ههیاندنڕسوو  هه  بهکرد دهیست ده]  وه ته هو ده[
  ].کان هییت هو  دهۆتیستین راخ ئه  قه  له کهی دۆیتیستین ئه

  پـرـ ژ  لـهیسـت بـه  مـه  بهکان هییندی هک، کات"ێ خویوانپڕ "  ناسراو بهی گاندی که ناوبانگه  به وانهپڕ  له
   لـهکـانڤ ژنامـهڕۆ ا،یـر  ده  لـهێ خـوینـاننج هـ  هـه  کرد بـهانیست  دهانۆی خۆ بزینگلی ئیکان هیینۆلۆ کاسای یخستن
ن؟  کـه دا، چ ده  نـهشانیـ ندا وه ئی که ته مه ر هه رانبه  به  لهیک هی هو ت دژکرده ر هاتوو حکوومه گه  ئهی پرسیگاند
 ینـ هیـ الیشاندانیـ ن وه دژکـرده. م  توونـدتر بکـه کـه باتـه بـم، خـه جبـوو ده  مـهشیم من وده  ئه وه هی دایم  وهشیگاند
  .بات  خه له]  کراوه انهیج[ و ستیو پیکش  به تهب  دهداۆی خ  لهانداباتگ  خهیاونانڕ گرتن و ی وه ش ر له هدژب

 یکـان وه  دژکردهیشاندانی پ  بهۆی خی انهیاستڕ یوی د  که وه ره  دژبهین هی ال  بهیک هییند وه چ پداۆی خ  له مه ئه
  ر بـه  دژبـهینـ هیـال] کـوو بـه. [ن کـه  دهۆ بـی شـه کـان بانگـه  شـارهیالکـانی گرڵ ئامـا ک گرووپـه  وه هیدا، ن  دهشانین

  گـه مـهۆموو ک  هه شه هۆیر ب هه. نلم بسه] ر تبه مه هه [  بهۆی خی وته که ه و هن شوێو ھهی  دهاین  تهیکان وه کرده
  .نگل ده وه ت وهۆ و گفتوگگۆالی د  له وه هییانیتر و هاوو رمانبه  فه به

 ریـ ب  لـهانیـ سـت اوهڕ کـداناخۆ ق بـات لـه  خـه  کهێ ناکرنگ ده و بست اناوهڕ  وه وه ر به  ههۆ و گفتوگگۆالید
ــه. ێبکــر ــ دکــوو ب ــوانر  دهگۆالی ــهێت ــ  ب ــ  هــهۆی ه ــمووکوو  کــهو ه ــه هڕیی ــ  دژب ــه کــه هی ــه. ێندرســت اوهڕ  وه کان ــن ت  ای

. ون رکـه سـه  وه وره  گـه وره  گـهینگـاو  هـه بـه] باتـدا خـه [ی ژهیـ  پـه هبـتـوانن   ده  کـهاکـاننی و ورزه به]  ره تبه مه هه[
  .چن  دهنی  به  لهۆ و گفتوگگۆالی دۆ بکان انهی ش وه  کرا، ئه له  په وه هو  هه ر هاتوو له گه ئه

  هیـ  هه وه وه  بهیند وهم پ  کهرۆ زکان نسانهیر ئ  به تهخر  ده مه ه نگووچه نگ و ته ر ئاسته گه ئه] مانکاتدا  هه له[
   بـن کـه وه  ئـهی شانهیـ نێکـر کـان ده  خراپـه ته مه هه] کوو به. [ێکر  توندتر دهۆی خیخت  وه بات زووتر له  خه که
  . داوه  نهانۆی و گفتوگیند وه پیو  و گونجا،و ههستیو پی وه ش  بهران تبه مه هه



 و گۆالیـ دینـانکھ پۆی هـ تـه بـووه  نهداۆی خ  لهکت مه ر هه گه ه ئ بش هیو مانا  بهمانکاتدا ناب  هه  له مه ئه
ــ هیــال.   خــراپ بــووهتــدا هڕ  بنــه  لــه کــه تــه مــه  هــهتــری ئ وه  ئــهۆگفتوگــ ــ دکیــک تاکت  وهتــوان ر ده  دژبــهین  و گۆالی
 و نی چـڵ  گـه  لـهکـان ستکارهـ رهـه  بـه  گرووپـه کـا، کـه تـر ده  فـره وه ه ئـیانی شـداۆیـخ  له مه ئه. ێابگرڕ ی کهۆگفتوگ
 کـکات.  هیی سرووشـترۆ زدایاستڕ   له چوونه شوهم پ ئه. ننکب پۆوخ استهڕ یکگۆالی د گه مهۆ کی کهی دیکان ژهتو
  لـه[و  سـتداوه  ده  لـهۆی خـیر گـهی کار  لـهکش  به وهۆ و گفتوگگۆالی دیاگرتنڕ ۆی ه  به  کهنیب ر ده  دژبهین هیال
 شووتر،ـ پی جـار  لـهکتـر کـه متر و بـه رهه به  بهیکگۆالی د  که وه  ئهی شانس وه ئه]  ند بووه رمه ره  زهۆیخۆ بدایاستڕ

   کـهکانیک ش  وهتوان  دهداۆی خ ر له  دژبهین هی الینگ دهب]  هۆیر ب هه. [ب تر ده  فره،ێو  بکهگ  وه کهی دیکجار
  .ێ بکر لی بخا، چاوگ  وهزتره  بهیکگۆالید

متـر   کـهژـ دوورودری سـزاۆی هـ تـهب  دهی هییـن ده  مـهیرمـان  نافه باته و خه  جار ئهکند ه نگه هڕ دایاستڕ  له
 دوو  نگـه هڕش  مـه ئـه. مکـورت  دهی سـزاۆی هـ تـهبب  ده  کـهی باتـه  خـه وهو شـ تـا ئـه  هـه بـتـر نانـهخ  ههڵ نگهۆگ
 یکـ هیـ وه شـ  بـهران تبه مه  هه وه  ئهترن هۆ چکران تبه مه  ههۆب کان هییترس  مه  کهدا تانه مه و هه له: ب  ههیکارۆه
ــ پ رفــره بــه ــ لیشواز و هــه لــه. ن کــه ده ــ دواوه  بــهانیشــ وره  گــهیهــا ســزا روه تــرن و هــه وره  گــه  کــهی تانــه مــه  ،  هی
م   ئـهۆمـا بـ بنـه. اری پرسـرـ ژ تـهبر  ده وه رتـرهۆ زیکـ هیـ  ژمارهن هی ال زگاکان له  دامودهی وه  و دژکردهوت سوکه هه
 و کـراوهرلی بی و درووسـتجـ  بـهیکـ هیـ وه ک کـرده  وهکـان ره تبه مه  هه  گرووپهی وه  کرده  که هی وه  ئهش هی له سه مه
  .ێکر ده لی چاویخالق ئه

 ڵ نگـهۆ گکـان هییاسـای نا تـه مـه  هـه متـر لـه  کهکان هییاسای  ته مه  ههموابوو من پڵ قوویک هی وه رکردنهی ب ب به
  هـا لـه روه هـه. میدی سـوی ئاشـتی هـ مـهۆ کینـدام  ئـهمۆ خۆمن ب.  هی وا نکموو کات  هه مه  ئهم به.  بننترخر هه
   لــه جگــه بداییــ دوای نهم ســا  لــهیدی ســوی ئاشــتی هــ مــهۆک. لمی بــگ پــالی وه  بزووتنــهینــدام  ئــهشدایــمانکات هــه
. ێر ببـوۆ خـکـان هییاسای نا ته مه  ههینجامدان  ئه دا له  دهڵو  ههیرباز  سه  چوونهیرک  ئهینجامدان  ئه  لهبواردنۆخ

مانکاتـدا   هـه  لـهم  بـهێگـر رده  وهکـ  کهکان هییاسای   ئامرازه تر له  فره وهمان ش  هه  بهشیلی پالگ بی وه بزووتنه
  .نکدمان پ که باته  خهیرۆ ج  له کراوه انهی و جنگی گریکش  بهین ده  مهیرمان  نافهیبات خه

 ڵ  گه  لهدایو دا هه 1996ی سا له] یدی سویکساز  چهی کارگه [Bofors بوفوش یت هیرا به وهڕ  بهککات
   لــهیدی ســوی ئاشــتی هــ مــهۆ کی وه انھــهیوان نا  ئــه  کــرد کــهانیــ وه  ئــهی بکــا داواۆ گفتوگــلیــ پــالگ بی وه بزووتنـه
 ی هیـم داوا بـووم، ئـه] یدی سـوی ئاشـتی هـ مـهۆک [یندام  ئهمۆ خۆ من بی وه ر ئه  به له.  بکایشدار  بهکانداۆگفتوگ

 ی ئاشـتی هـ مـهۆ ک  کـهی گـوت وه  بوفوشـهن هیـ ال  لـهکسـ که. یچۆ بزانم بستیو مه  و دهاری پرس  بوو بهۆبوفوشم ب
  هو  ئـهێکـر  دهک هیـ وه ندنـه خو.ێبکر لیاوازی جی وه ندنهند خو  چهێکر  ده م شته ئه. نی ن  متمانهی جیدیسو
 یقـاودان  ئاشـکرا کـردن و لـهم  بـه هیـر بوفـوش ن  سـهۆ بـک هییترسـ  مـهداۆیـ خ  لـهلی پالگ بی وه  بزووتنه  کهب

   کـه وه ئـه. ر بوفوش  سهۆ ب که هییترس  مهۆی خۆ ب وه هییدی سوی ئاشتی ه مهۆ کن هی ال  بوفوش لهیکان شتنهۆکفر چه
 ی ادهڕ   بــه نگــه هڕخــا   دهانیــکار  و لــهینشــک  بوفــوش دهیانکــ  درووســتکراوه کــه  چــهلیــالگ ب پــی وه بزووتنــه

  .ب  نهیترس  مهیوان ج  ئهۆ بیدی سوی ئاشتی ه مهۆ کیکان قاودانه له
 ی ئاشــتی هــ مــهۆ کڵ  گــه  لــهۆ گفتوگــ  بوفــوش لــهیبــواردنۆخ]  وه ره  ســهی کــارهۆو ه ئــه [ی بــات  لــه هیــموا پمــن

 یکـ هیـ وه شـ  به وه هییدی سوی ئاشتی ه مهۆ کیران نه نوک هی  ژمارهن هی ال  جار لهکند ه  که وه  ئهۆ ب وه تهڕ گه ده
 ی کـات  لـهیتـ بهی تا  به سانه و که ئه.  توند و تاوانبارکردنیرشر ه  به ته داوه ر ده به ادهڕ   لهانی بوفوشیرم و فه کراوه

  ووچوونــهو ئاب  لــهیاســی سیکــ  کــهستیــو انــهی  دهندوســتانی ه  بوفــوش لــهیلــدانیرت  بــهیووچوون و ئــابڵســکاندا
  . ربگرن وه



 یکـ هیـ ارهیـ  تـهاسیـ [Jas اسیـ یکـ ارهیـ  تـه  کـهی و کاته ئه.   گوتووهیمان شت ک هه  چهی کهی دیک هی کارگه
] ێکـر  درووست ده وه هییپا ئوروی کهی دیتند و  و چهیدی سوSAAB ی سابی کهیر  شهن هی ال  له  که ره رکه شه
   شـکاندن و لـهیکـیر کدا خـه  چهینی دامایمپ  که   لهLinköping نیپۆنشی ل  من له وه  خواره وته  کهمۆکۆ ست له

 انیاریوان پرسـ ئـه. وت رکه ده  وه که مپه  که  لهایدی ماسمیالکروگو  سهیمان زان وه ر ئه هه. ک بووم  چهیکارخستن
 وان ئــه. نــی بمــانۆ خیکــان چوونــهۆ ب کــه ارهیــ  تــهی وه  خــواره وتنــه  کــهیووداوڕر   ســه  لــهێو ھــهمان ر ده گــه کــرد ئــه

ــ وه  ئــهیاریپرســ ــ کــرد ئاانی ــ ئای ل  هــهستاــ بــاش نیکــ ــ مــهۆک[ک   وه مــه ئ  کــه هی ــ مــهۆک] یدی ســوی ئاشــتی ه ه  
  .یژ ل ته وتووه  که ووداوهڕم   بهیگشت به" اسی "ی ژهۆ پرکدا کات  لهن بکهسپ ده" اسی "ی دژ  لهکت مه هه

ــ  و کــهنیت بــزان رفــه  ده  بــه مــه  ئــهستیــمانو  نــه مــهئ ئ. نیربگــر  وه کــه ووداوهڕ   لــهکم   ئــهیوودانــڕ   لــه مــه
 و وان کــهۆ فڵ  گــه  کــردن لــهیرد  هــاودهی شانهیــ ن ت بــه نانــه  و تــهیربــ  دهمــانۆ خیر ســه  داخ و کــه هییــدیتراژ
  .دوا خست  وه که مپه  که  لهنمانیکداما  چهیت مه  ههک هی  ماوهتا  ههی که هما بنه

 ک هیـ وه شـ  بـه  کـه وه تـهی دیدی سـوی ئاشـتی هـ مـهۆ ک  لـهانیکسـ ند که دا چه و کاته ر له  ههایدی ماسمم به
 یکسـت بـوو، هـه  و قـسانه  لـهم گـوکـ کات رمـهی ب من له. کرد" اسی "ی ژهۆو پر" ساب "  بهانیز و بیت هیسووکا
 یکـان تـه مـه  هـه  لـه  بـوو کـهک هیـوتوو نـد حـه  چـهی  ماوهمۆ خۆ من ب  بوو کهشدایک کات  له وه ئه. گرتمی داشۆناخ
  . کرد  دهمیشدار به" اسی "ی دژ کدا له  چهینیداما
ــ ال ردانمــان و لــه  ســه  هاتــه وه نهیپۆنــشی لی شــار  لــهکسیــلۆپ نــد  هــا چــه روه  و هــهیکــان سهیــلۆ پڕێ هــاون هی
  مـه ئ  کـه وه ت بـه بـاره  سـهگوتنمان پ شانهۆسخ  ده  بوو لهیتی بر  کهنینابوو هۆ بیکامی  په وه ه"ساب "یکرپرس به
  وهئ: "ی گوت که سهیلۆپ. نیربب  باش دهیستو  و ههنی بڵ زادا واره دژو رجه لوومه و هه ر ئه  سه  به ومانهی تواننۆچ
 تـانۆ خی الۆ بـ مـه ئیرۆ زیکـزڕ تـانی تواندا هیـدیو تراژ  ئـهی کات  لهستگرتنتانو  ههیت هینۆ و چ وه  دژکرده به
  ". ننستب ده وه

 کـار دایکـساز  چـهیکـای فابر  لـه  کـهکسان  کهیزڕ جا من  بڵکایادڕ و ۆ توندئاژیکستکار رهه  به نگه هڕ
  دا کــه  دهشانیــ نشی کــاتی بــوونڕ پــه تم  بــه هیــ  هــهزمــاناوای جیاڕرویــ ب مــه ئ، اســتهڕ  مــه  ئــه؟ هییــ چۆن بــ کــه ده

  . ر مافه  سه مان له کامه
  
خالق  ئهیگاڕ:  
 یر چـ گه  و ئه که هییاستڕ  مه ئه. ی دابناسای ی وه ره  سه  لهتۆ خ  که هی ن هیو مانا  بهین ده  مهیرمان  نافهیبات خه

 یتـ هیرپرسـا  بـهرـ ژ  لـهت مـه  هـهیشـداربووان بـه. ێ نـاکرریـ ب  لـه هییاسـتڕو   ئـهم  بـهێخـر  ده پر ژ  لهاساشی
 اسـادایر  رانبـه  بـه  لـه  کـه هییاسـی سیکـ هیـ وه  کـردهینـ ده  مـهیرمـان  نافـهیبـات خـه  هۆیـرب هه. ن هینا  ههانیکان وه کرده
  شهیـم  هـه  کـه هیـ ن هیـو مانا  کرد بهاسای  رزترت له  بهیخ هی بای داوا که. کا  دهتر ده زیک مافی و داواست وه ادهڕ
 واشیـه. ۆ و گفتوگـگۆالی دینانکھ پۆ ب که هیما ا بنهین  تهداۆی خ  له مه ئه] کوو به. [ هۆی تی ال  لهاین  تهکان هییاستڕ
ر  سـه  وه تـهڕ  بگـهی وه  ئـهژووداـ م  جار لهرۆ ز مه ئه. وتن کهڕ  تهشر بکژ و وتووگۆالی د  ورده  ورده  که هی وه ئه
 ی و ئـازادمـانگرتن ی مـافینانسـتھ ده  وهی ک نموونـه  وه ناوهسـتھ ده  وهیوتنـ رکـه  سـهینـ ده  مـهیرمـان  نافهیبات خه
  .یب زهه مه

 ی وهک شـ  وهین ده  مهیرمان  نافهتریدا ئ وکاته  لهم به. ی دابناسای ی روه  سه  لهتۆ خ ستهیو جار پکنده
ــ وه شــکــوو  بــه ردراوهــبژ نــه بــات هــه خــه ،  رجــدا باشــتر گونجــاوه لوومــه  هــهڵ  گــه  لــه بــات کــه  خــهی کــهی دیکــ هی
 گـــرتن و اونـــان،ڕ یترســـ  مـــه  کـــه کـــهر نابـــه پـــه] ی وه اردنهشـــ [دا هییـــند وهـــم پ  لـــهک هیـــ نموونـــه.  ردراوهـــبژ هـــه



 ینـ ده  مهیرمان  نافهیبات  خهی وه ش  لهێ ناتوانرکموو کات  هه  کهێنریب  دهدا رهل. ر  به ته  خراوهی وه مکردنهیسل ته
  م کـاره  ئهیکان هییاسیس  ئاکامه.  هیینسانی ئیک کارکموو شت  هه ر له  بهکر نابه  پهیشاردان حه. ێریرگ  وهک که
  ه بـ  کـهبـ  هـهانیـ وه  ئهیانی شکموو شت  هه  لهش پ وه شارنه ر ده نابه  پهی و گرووپانه  ئه  کهێو که رده  دهککات
و   ئـهکـتـا کات  ئـاوادا هـهیکـرج لوومـه  هـه  لـه هۆیـرب هـه. ن  بکـهانۆیـ خی که  کارهیو ئاشکرا باس  کراوهیک هی وهش

 انیـ کـه باتـه  خهیرۆو ج  ئهێن، ناتوانر که  نهانۆی خیکان  کارهی باسیی  کراوه ن به ده شار ده  حهر نابه  پهی گرووپانه
  .ێ بنرل ین ده  مهیرمان  نافهیبات  خهیناو

   لـهیس مـاف  کـهی گـشتیکـ هیـ وه ش  به داناناسای ی وه ره  سه  لهۆی خین ده  مهیرمان  نافهیبات  خهی چر گه ئه
 یبـات  خـهێ بگـوتر  کـه وه  ئهۆ برۆ زیکارۆت ه نانه ته. نادا] ین ده  مهیرمان  نافهیانباتگ خه [  بهاساشی ینان پرژ

ک   جـار وهکنـد و هرۆ زیکـ و هزرریـ بیمـ رهـه ک بـه  وهداۆیـ خ  لهاسای.  هی ه ه هداۆی خ  لهین ده  مهیرمان نافه
 یوانـ  فرهیکروهزری بیم رهه به] ک گوترا وه [اسای] ر گه ئه. [ێکر ده لی چاواندایت هاووڵ  گه  لهگۆالی دیئاکام
  .تروا سووک و ئاسان ب  هه ناتوانینان پر ژ  له هیوا  که بۆڤمر

   ن؟ی  بخه پر ژ  لهاسای  دا که  ده مه ئ  به و مافه  ئه  که، هی چ و شته  ئه هیوا که
 کـای ب، هییـازڕ ـی لیژدانـی وی و شـته  ئـهاو بـدایـژدانی وی دوا به]  هی  ههۆیتاک ب[ و   تاکهی مافنی بر گه ئه

 ژدانیـ ویمکـ  چـهی خـود سـت لـه بـه  مـه  کـهنیرچاو بگر  به  له وه  ئهتوور ب گه  ئه  گرفتهی جداۆی خ  له مه  ئه وه ئه
مـوو   هـهۆ بـپـشت پا تـه بکر مـه  ئـهێتـوانر  ده وه  ئهنینی تاک ببیخس ه شڕی ک باوه  وهژدانیر هاتوو و گه ئه.  هیچ
  .ک هی وه  کرده شنه چه

   لـه  کـهشۆڤی مـریکـان وه مـوو کـرده  و هـه هیاسـای ی روه  سـه  لـه  که هی  ههک ماف هیوا پۆئرۆ تدیڤی داینه
 دا کـهی دیکـان هۆڤـر مر رانبـه  بـه  لـهکۆڤـر مر هـه.  ن رانهشگۆڕ شتدا هڕ  بنه  لهێگر  ده رچاوه  سه وه و مافه  ئهیبنچ
   کـه هیـمـان ن و مافـه  ئـه مه ئ هۆیرب هه.  هی دانسانیر ئ رانبه  به  لهنسانی ئیاف، م و مافه  ئه  که هی  ههیت هڕ  بنهیکماف
 یباسـ] ت نانـه ته [ وه  له جگه دا بWalden نید وایب کت  لهۆئرۆت. نی وت بکه  زه کهی دیکنسانی ئ له  و مافه ئه
  . کا  دهشی  ئاژهی سرووشت و مافیماف

و   بـه وه تهسـت بـه  دهدا مـه ئیشتنیـ گـه ت  لـهینـ ده  مـهیرمـان  نافهیبات  خهینجامدان  ئهیانیما ش ک بنه  وهۆئرۆت
ــ و  کــه هیــ وه  ئــهۆئــرۆ تیئاکــام ال.   شــتهنیاســترڕ دایاســتڕ   لــه  کــهی شــته  یخــس  شــهڕی  بــاوهی رچــاوه  ســهژدانی
] ۆئـرۆ تیال [ هیـ هـ  ههی و چاستڕ ی چ  که وه ر ئه  سه  لهش وبه هایکشتنی گهک ت  وهێکر  ده مه ئه.  کانه هۆڤمر
ک   وه اسـتهڕ  هیوای پۆڤ مر  کهی و شته  ئهینجامدان  ئه  که بوو هڕ و باوه ر ئه  سه  لهۆئرۆت ت نانه ته.  وه تهندربخو
]   کـهنیزانـ ده. [سـتم ابـوهڕ یـی دوای هیـ سـتهڕم  ر ئـه  سـه  لـهێو مھـه مـن ده. ۆڤ مـریر شـان  سـه تـهو که رک ده ئه
ر   سـه تـهو کـه رک ده ک ئـه  جـار وهکنـد ه هۆیـب.  دراوه  نـه مه ئ  بهنی  بکهین ده  مهیرمان  نافه  کهی گشتیکماف

 ۆ بـیترس ت مه نانه ته. نریاگڕ ب  ده  دوو شتن کهیژیو توندوت وه وسانه چه. نی  بکهین ده  مهیرمان  نافه شانمان که
 و نیبـ  نـهنـگ دهـب [  کـه مـه ئیر شـان  سـه خاتـه  دهیخالق  ئهیک هییت هیرپرسا  بهۆڤ مری مافانی یکراسۆمیر د سه
  ]. نی  بکهیستکار رهه به

وان  ئـه.  کـردانییـن ده  مهیرمان  نافهی باسدی سویکان) فۆئوسق ( شه  قه وره  گه 1998ی سای ئوگوست17  له
  بـه. " تـبـات ب  خـهی گونجـاویکـ هیـ وه شـینـ ده  مـهیرمـان  جـار نافـهکند هێکر  ده  کهوتن کهڕ  وه ر ئه  سه له
  سـتراوه  بـهبـ  دهکـوو  بـهێوال بکـر م الوئه  ئه بیوانیشت پین ده  مهیرمان  نافهیبات  خه  لهێ ناکری گشتیک هی وهش
  .ێندرنگ سه  ههنتا شو  ههنو شو] اوازی جیرج لوومه  ههی پ به[



 یرمـان  نافـهیبـات  خـه  کـرد کـهانیـ وه  ئـهی شـه ر بانگـه وبـه مـه  لـهکند سا  چهیدی سویر شهۆک تک هی ژماره
و   لـه  کـهی وانـه ئـه". سمیـدۆتم "خـواز وه شـمنـ  ناو ده مه من ئه.  هیداۆی خی ج  و له استهڕ کموو کات  ههین ده مه
ــ ده  مــهیرمــان  نافــه  کــهدان هیــواب  ئــاوات، خواســت و ی وه ره  ســه لــه) دۆتــم ( وه، شــ ک درووســتهــمــوو کات  هــهین
  .نن  دادهنسانی ئیکان هییستیوپ

ک  ر وه  هـهاسـتڕ. تـ درووسـت بداۆیـ خ  لـهتـوان  دهیر نبهرما  فهیم  کهی ادهڕ  ر به  ههین ده  مهیرمان نافه
   و لهێ بگر رچاوه  سه وه کانه هییخالق  ئه رجه  مه  لهشین ده  مهیرمان  نافهب  دهینسانی ئیک هی وه  کرده شنه موو چه هه
   نا؟انی ب ند ده رمه ره زه  وه هیین ده  مهیرمان  نافهۆی ه  بهکس  کهایئا. ێندرنگ سه  هه وه هییخالق  ئهی وانگهڕ

 ـی مـهۆ ک  بـهینـد وهـخـالق پ ئـه.  بگـاـی پ وه هیـ خوی وانگـهڕ   و لـهایـن  تـه  بـهنـسانی ئ  که هی نک شتخالق ئه
تـا   هـه هی  هه وه کهیژۆ و ل وه نهۆیک لر،ی ب  بهیند وهخالق پ دا ئه فه لسه  فه له.  هی  هه وه وانه  ئهیستیو و پکان نسانهیئ

ــ یر رانبــه بــه وان لــه  ئــهیرجــ رت و مــه  و شــهکــان نــسانهی ئ  بــهینــد وهــ پ  کــه وه ئــه ــ  هــهدایــکتر هی   مــه ئم بــه. ب
ر  رانبـه  بـه  لـهنـسانیک ئ  وهمـانیت هیرپرسـا  بـهکـوو  بـه هیـ نکـدایژۆ و لریـر ب رانبـه  بـه  لـهمانیخالق  ئهیت هیرپرسا به
  . هی  ههدایکتر هی

 ی خـود  بـهینـد وهـ پی و شـتانه مـوو ئـه سـت و هـه بـه  مـهن،یووانـڕ   بـهینـد وهـق پخال  ئه کهی دیکسان  کهۆب
 یکتـر هیـ ڵ  گه  لهنۆ چ مه ئ  که هی و هه وه  بهیند وه پکموو شت  هه ر له خالق به  ئهم به.  هی  هه، هی  هه وه انهۆیخ
  . نی که  ده ه  و مامهوت سوکه هه

 ینـ هیـ ال وتبـوو کـه رکـه  دهۆی بـکانـدا هڕ  شه له.  کردبوویشدار  بهربستاندا سیکان هڕ  شه  من لهیک هیرواس ده
   کـهی وانـه  ئـهمی نـدا هڕ و بـاوه مـن لـه.  نـاوهکاره  بـهیدی سـوی"بوفـوش "یکـ  چـهکانـدا هڕ  شـه  لـهر کهڕ  شهیر دژبه
 اریپرسـ. تـ بنـگی گر الوه  بـهانیـ مـه ئی وه رکردنـهی بیتـ هیـنۆ هـزرو چیدی سـویکـ  چـهی قـه ر ته  به ته وتوونه که
 یکـان ره و بـه ره  و بـهنـ د جـ بـکاکانمانیکان فابر که  چهکدا کات  لهنینگ ده و بیڤ پاس مه ئیچۆ ب  که هی وه ئه
 ێ بکر وه ژکرده  دهینیرب ده ۆ بی کارئاسان که. نبر کار ده  به کانه و چه  ئه  کهنیزان  باش ده مهئ. نردرن  دهڕ شه
 اوازیـ ج  کـه مـه ئیر شـان  سـه تـهو کـه  دهینسانی ئیرک  و ئهێخواز  ده مه ئ خالق له  ئهدا رهل.  هی وه  کردهداۆی خ له
  .نی بگرستو  ههنگن، ده و بیڤ پاسانی نیاسای نان،یاسایکانمان  وه  کردهای ئا وه له

 یشتنیـ گـه ت  کـه  گوتـووهیشـ وه  ئـهم بـه).  قه هموت ( والشه مالوئه  ئه بت بیاستڕ ی وه  ئهگووتی  دهیگاند
 رـ ژ  لـهژدانیـو. بـ  ههیاستڕر   سه  لهیق ه موتیشتنی گه تس ناتوان که. تردا د سه  بهیانۆڕ گیاستڕ   له مهئ

 ینرمـا  نافـه هۆیـرب هـه. ێکـر  دهیاریـ د وه هۆڤـ مریکـان هییسـ  کـه موونـهز  و ئـهکان هییژوو م رجه لوومه  ههیر گهیکار
 ی ره  بـهڵ  گـه  لـهژ و وتـووگۆالیـ دۆی هـ  به خالقه م ئه ئه.  هی گه مهۆ کیخالق  ئهیی ئاسایک هی وه ندنه خوین ده مه

] ینـ ده  مـهیرمان  نافهیک هی وه رده کینجامدان پاش ئه [کداکردن مه حکه  مهی  ماوه  دواتر لهی که شتنهی گهر و ت دژبه
  . وه کردنهی تاقی بوار تهخر ده

   کـهێدر  هان ده کهی دیک  خه وه  ئهچ  ده وهڕ  بهدایرم و فه  کراوهیک هی وه ش  لهیستکار رهه  بهک کاتتا هه
ــ د لــه ــ هیــما  بنــهیــی کــراوه. ن  بکــهیشــدار  بــهداۆ و گفتوگــگۆالی ــ دۆ ب ــ ال لــه[هــا  روه هــه. وتــن کــهڕ و گۆالی  یکــ هی
 مـن یـی کـراوه. ێ بگـرۆی خـی خنـه هڕ مـن یکـان وه  کـرده  لـه بتوان  کهر ژبه دین هی ال وه  ئهۆ ب ماشه بنه]  وه شه کهید

 ۆی هـ تـهب  دهداۆیـ خ  لـهێردریـ بگ لـت خنـه هڕ   کـه وه  ئـهیانیشـ. م کـانم بکـه وه  کـرده  لهیرگر  به کا که ناچار ده
 بـ  دهستکارـ رهـه  بـهیکـمـوو گرووپ هه. یستیکتار سی داخراویکخالق  ئهی دژ  لهمی قایکواری دیدرووستبوون

  . بنیشۆ خیکان ه  هه  له پب کا و ده  ده ه  هه  که بو ئاو کراوه



 ران شـهۆک تیناڤـ  و هـهسـتۆر د  سـه  لـهایـن تـه  نـهیخالقـ  ئـهیکک هانـدان  وهین ده  مهیرمان  نافهیر گهیکار
 ی و ئامانجانـه  ئـهڵ  گـه  لهین ده  مهیرمان  نافه کا که ه واد مه ئه.  هی  ههی وه نگدانه هڕ ش کهی دیک ر خه  سه  لهکوو به
  .گونج  نادرووستن، نه وه هیی گشتی وانگهڕ   له کهی دیک هی واتا به انی ،ێ ناکرداخالق ت  ئهیچاو هڕ  که

 یکـ گرووپککات. ێ بکرشی خراپین ده  مهیرمان  نافهیبات  خه  به  ئاماژهێکر  و دهێو که ده  ههسانی دم به
م  وان به  ئه وه ن ئه خه ر داده  دژبهین هی الڵ  گه  لهگۆالی دیرگا  و دهانی ش وه انهیکان وه  کردهۆی ه  بهستکار رهه به

 شتنیـ گـه تۆ بانیت هاوویانی شگۆالی دیرگا  دهی داخستن به. ننلم سه  دهر ه دژبیت سته  دهاتری زانی هی وه کرده
  ش لـه مه ا و ئه ده  دهیم  که  لهنربب  دهکان ته مه ر هه  سه  لهانۆی خیکان چوونهۆ بشیوان ه ئ وه  ئهۆ و ب که شه ک له
  . [...]ر  دژبهین هی ال  لهاتری زیری پشتگۆی ه تهب  دهداۆیخ

 و وازشـمان  خالق هه مان ئه  ههیور  ده  بهین ده  مهیرمان  نافهدا، هی م بازنه له. نینیب  دهک هی  بازنه مه ئدا رهل
 وـ ن تـهو کـه  دهز زودابـه بـه  و هـهیکۆ جـار نـاککنـد ه اسـتهڕ.  وه خواتـه مان ئامانج و ئامراز خول ده  و ههتودم

  .   وه  نابنهێ جوک هی   و لهندر دانبک هی  د له  قه که نه بازو نی کھاته پم  به که بازنه
  
  :ما ک بنه  وهیکراسۆمید
 انیـتهاوو.  وتـووه شکهو پ  گرتووهی رچاوه  سه وه هییبرای لینیۆسی تراد  لهیرۆ ز  بهین هد  مهیرمان  نافهیبات خه

   بـه  دراوهڵو  هـهدا وهـم ن لـه.  بوونووڕو ره  بهکاندا کراتهۆمی و دندۆ م ته ویما لهی دی شه کڵ  گه  له شهیم هه
  وه هییـت هیراۆ زن هی ال متر له وان که  ئهیرز  بهیئال دهی و ئنزر بپارکان هییت هیما  کهکان، کهیکراتۆمی د  ئامرازهۆیه
؛ ]م کــه هیــ: [ هیــووڕو ره  بــهیــی نــهی بنچیمــا لــهی دوو دڵ  گــه  لــه مــه ئی کــه هییــژئاواڕۆ  هییکراســۆمید. ێ بکــرلشــپ

   لـهژئاواداڕۆ یھانی ج ان لهوژمد  تهر ژ  لهی گشت ه بی وانه ها ئه روه  و ههکان کارهکان، ب ره  خانووبهکان، ب ژاره هه
. انۆیـ خیکـان  مافـه نـه  بگـه وه نگدانـه  دهیگـاڕ   نـاتوانن لـهاندایشـ  بوونهیت هیما که م له ر ئه  به ر له هه. دانیت هیما که
 شیوانـ  ئـهدایاسـتڕ   له  کهن داده]  مه ئی وه ه ده [  لهرۆ زیکک ر خه  سه  لهیر گهی کار مه ئیکان وه ؛ کرده]م دووه[
   بـهی وانـه  ئـهانیـمـرن   برسـان ده  لـهیھـانی جیکـسان هی نایزم  نهیر بوون  به  له  کهی وانه ئه.  هی نانینگدان  دهیماف
 ن دابنـ و پرسـانه ر ئـه  سـه  لـهن بتوانن شو  که هی نانیبژاردن  ههیک مافچی هن،کوژر  ده وه مه ئیکان که  چهۆیه
  .نیژ  دهیو  زهیپۆرت  سهیر وبه  له  لهاوازی دوور و ج مه ئ وان له ئه.  هی  هه وه وانه  بهیند وه پ که

  
 مانیکراسـۆمی د وه  ئـهنـ  دادهانیـر  سـه  لـهیر گهی کار مه ئیکان وه  کرده  کهنی  بکهری ب  له وانه  ئه مه ئر گه ئه

 ێ جــویکتــر هیــ   لــهکــان نــسانهی ئ  کــهنیــژ  دهبالــداۆ گلیکــم ستهیــ س  لــه مــهئ.   نــاوهڵ چــا  لــهمــانۆ خیســت  ده بــه
ر   سـه  لـه وه  باشـوورهیقـای ئافر،ییقـای ئافری زمـان  لهدیئاپارتا. بالۆ گلیتیا ئاپارتن ناو بن مه  ئهێکر ده.  وه ته کراونه
 یدی سـوی مـهئ.   گرتـووهی رچـاوه  سهانکردن،ی ژیکتر هی   و دوور لهایج  بهانی apart ئاپارت ی شهٍ وی نهیبنچ
  هیـ نانۆیـ بم ھه سـیھـانی جیکـان ژاره  هـهم بـه. نی ر بکه فه  سهت بشۆمانخ پم ھه سیھانی جی کوۆ بنیانتو ده
 یت هیک هی ی وه ره  دهیکان که  شتوومهی دژ  لهیرگر  بهیکیت گومر نانه  ئوروپادا ته له.  مه ئی که ته وو ن نه بنپ

.  بکـاکشبـ پ مـه ئڵ  گـه  لـهیکـان رزانـه  هـه کـه  شـتوومهۆی هـ  و به ب هی نۆی بم ھه سیھانیج.  ئوروپا داندراوه
 کـان، هییـ ئابوور مـه ستهیـ و سزمینالیۆ ناسـنۆ چـ   کـهێ بـدرشانیـ ن وه  ئـهۆ بـوو بـ هۆـ چکی  دوو نموونهاین ته  مه ئه
  .ن که  دهڵ چایکراسۆمید

   لـهکـ خـه. ێردریرنـاگ  وهکـ  کـهینـ ده  مـهیانرمـ  نافـهیبـات  خـه لـه] ژئـاواداڕۆ [یکـان هییکراسـۆمی د  لـهایـن ته
و   کـراوهیکـ هیـ وه ش  بهشدایکان هییزبی تاک ح هییستیالیسۆ س  و حکوومهم ھه سیھانی جیکان هییرۆکتاتی د مه ستهیس



  تـه و  لـهاتریـ زچـ دهـ واورۆ زیترسـ  مـهیاڕ ره سـه. ن خـه  ده پـرـ ژ  لهاساکانی یژی توندوت  و دوور لهیرم فه
 دا هییـند وهـم پ لـه. ێردریـربگ  وهکـ  کـهینـ ده  مـهیرمـان  نافـهیبـات  خـه  لـهکـان کـهیکراتۆمیتـا د  ههکان هییرۆکتاتید
] یکـان وتنـه رکـه سـه[ و نی ئـارژانت،یلی شـ،ی ئوروگـوایتـان ویکردنـ زهیکراتۆمـیک د  وهی  نموونـهکند هێکر ده
]  وه هییـن ده  مـهیرمـان  نافـهیبـات  خـهیگاڕ  له [دایت هۆڤی سیرۆاتکتی دیم رده  سه  لهت ژههڕۆ ی ئوروپایاکانیرجیب

  . نیر ناو به
 شیـو ر ئه  و ههێگر ده رچاوه  سه وه هییکراسۆمی د  لهداۆی خ له] ین ده  مهیرمان  نافهیبات خه [یواز شیکینامید

 گۆالیـ دۆ بـکانی ش کا که  ده وه  ئهیت همان  زهم کهی الن مه حکه مه. ۆ و گفتوگگۆالی دینانکھ پۆ بێگر ما ده  بنه به
  پـیکـان وه  کـرده وانـه چه پ  به کهی دیکس  دان، کهانۆی خی ج  و لهاستنڕکان  وه  کرده  دهکس که. تبید وه
ک  بـات وه  خـهی کـهی دیکـان وه شـ لـه] ینـ ده  مـهیرمـان  نافهیبات خه [ که]  شه گهۆالیم د  ئهینانکھپ[ر  هه.  هی ه هه
وژم   تـهیک ئـامراز  وهاتریـ زانـداۆیخ   لـه وازانهم شـ ئـه.  وه کاتـه  دهێ جـوۆوخ استهڕ یت مه  مانگرتن و ههت،ۆکیبا

مـا  ک بنـه  وهداین ده  مهیرمان  نافهیبات  خه  لهیخالق  ئهیووڕ و ن هیال]  وانه چه پ به. [ێکر ده لانیر چاو سه خستنه
  . بکاچاپڕ گۆالی دۆوژمدا ب  تهر ژ  و لهرۆ ز  بهی که ره  دژبهێو ھهی ناگ،ۆالی دۆب

] دیسـو[ لونـد ۆی زانک  لهی گشتی مافناس  لهرۆسیفۆ پرAleksander Peczenik کیچزن پکساندرل ئه
 یر زه پـاری وره  دهیکان  مافناسه ندکاره خو ستهیو پ  که ووهی ماف نووسی فه لسه ر فه  سه  لهی وره  گهیکم رهه به

 یتـ هـو  ده  لـه کهشـ  بـهینـ ده  مـهیرمـان  نافـهیبـات  خـه  که ه هاتوودا بهم کت له.  وه ننهخویرس ب ک ده  وهیر هو دادو
.  بکـاک حوکم  لهیوانی پشت وه هیینق  عهیووڕ   له  ناچارهک هیی قاز هۆیرب هه.  هی  ههڕیموکوو  کهاسای. اسایماف و 

رچــاو   بــه  لــهشیکــان هییــخالق  ئــه خــه هیــ با ستهیــو پ هۆیــرب  هــهنیواو نــ ه تــکــ حوکمی دانــۆ بــکــان هییــزا  قــه کــارهۆه
 چـاو هڕ کـان هییخالق  ئه رمهۆ نیم کهی الن ستهیو پانیش وه ندنهم خو  و ههاسای ی پاراستن،یر روه  مافپه له. نردریبگ
  . نبکر

 ی رانـه خـالق درووسـتکه  ئـهانی یخالق  ئهیک کارکردداۆی خ  ماف له کا که  ده وه  به  ئاماژهکیچزن پرواتر هه
مـن . بـن  دهرتـرۆ زشی مـافیاسـای یکـان رجـه  هاوکـات مـه، وه تهب متر ده  تاوان کهیزا  جه  که وهمانش  هه به.  هی هه
 یاسـای ی کـارکرد  وا لـهیککینامی د  کهب  دهش هیومانا  بهداۆی خ ه ل وه  ئهت باستڕ   مه ر ئه گه  ئهچم دهۆ بیوا
ر هـاتوو  گـه ئـه. ینـ ده  مـهیرمـان  نافـهیاتریـ زیگرتنـ ره  پـهۆی هـ تـهب  دهداۆی خ  له  که هی دا هه رانه القدرووستکهخ ئه
 کـرد، کیـر بـوواردن خـهۆ خ  بـهانۆیـمتـر خ تر بـوو و کـه  فرهانۆی خیخالق  و ئهژدانیر و  سه  لهانیاری وشک خه
  تـهب  دهش وهمانـش هـه  بـهیخالق  ئهیک هیین ده  مهیرمان نافه. ن هک دهست پ  ههاتری زاساشی یکان هڕیموکوو  که وه ئه
  .ێ بگر ره  پهاسای   لهیر رمانبه  فهشدای دووری داهاتوو و له رده وه  و وردهنسپ  بچهاتریکان ز  مافهی وه  ئهۆیه

 نی باشـتر  لـهم بـه. "ن کـه باسـای   لهیر رمانبه  فهانداۆی خیی ئاسایانی ژ  لهانیت هاو  که وه  ئهۆ برنۆ زکارۆه
  رهۆموو جـ  هه  لهیر رمانبه  فه  که هی نانیر شان  سه  له وه هییخالق  ئهی بار  لهانیت هاووشدایھانی جییاسای یت هو ده
ــ  هــهانیکنــد ه نگــه هڕ  هۆیــرب  دانــدراون و هــه وه کانــه نــسانهی ئۆی هــ  بــهاســاکانی. ن  بکــهک هیاســای کامــه.  بــن ه  
  ." بکایر  به بگرتن خنه هڕ   لهۆی خ ووهیانتوانی ، نه  مافهیم ستهیس

   کـهمان شت ب  ههێکر ده" نگ ده بیرمان نافه. "ن  دادهیاوازی جدایرمان  نافهیکان رهۆ جوان ن  لهکیچزن پ
 تـوان  دهایـن  تـه  بـهکـتاک. " نـیب  دهیخالقـ  ئـهیکـ هیـ شهـ کدا ره لکیچزنپ". ین نھییاسای یتاوان " من ناوم ناوه
 و   کـراوهی کـه وه  دژکـرده  کـهکـدارج لوومـه  هـه  لـهایـن تـه. بگـا تکردنیستکارـ رهه  بهیخالق  ئهیکارۆ ه خراپ له

 نۆ چلـکـ  خـه  کـهبسـتب ده  وه وه کـه  خـه  لـه  متمانـهـی جیاریـ زان  کهخس هڕ  دهۆ بی انهی ش وه  ئهت ببیرم فه



  تـه و  لـهتـوان  دهایـن  تـهینگـ دهـ بیرمان  نافه هیوای پکیچزنپ] م به".  [نننگ سه ده  ههی که هییرمان  نافه وه کرده
  . ێکار ببر  بهکاندا هییرۆکتاتید

 یرمـان  نافـهیمـا و چـاوگ بنـه. تـ بیرمـ و فـه  کـراوهکاندا کهیکراتۆمی د ته و  لهێکر  دهیرمان  نافه وه  له جگهب
 ـی جکـ کاتایـن  تـهینـ ده  مـهیرمـان  نافـهکیچزن  پیکان نهیوان تی پ به. ت بیژیدووت و تونرۆ ز  دوور لهب ده

 ینجامـدان  ئـهی دوا  لـه  کهی  خراپانه و ئاکامه  له خراپتر باسای   لهیر رمانبه  فهی ئاکام  که لماندنه  و سهیپشتگر
 یرمـان  نافـهبـ  ده  کـه وه نمهخو  ئاوا دهکیچزن پی هی اونگهڕم  من ئه. ن دید  وهین ده  مهیرمان  نافهیک هی وه کرده
] یکـوت سووکهـ  هـهانیـ  وه کـرده [ تـهب ه داسـای   کـردن لـهیر رمانبـه  فـه  کـهێکارببر  به ختانه و وه  ئهاین  تهین ده مه
 لیـ پـالگ بی وه  بزووتنـهوـ نیکـان  بـاس وخواسـه  بـهکیـ نزکیـچزن پیکـان نـهڕی  مـن نـه  کـه هیـدا رهل. یخالق نائه
  .نمیب ده

 انیـ ن بکـرلشـ پۆڤ مـریکـان هییـت هڕ  بنـه هییـخالق  ئـه  مافـهتـوور ب گـه  ئـهکیـچزن  پیکـان چوونهۆ بی پ به
   لـه ن کـه  هـهمی قـایخالقـ  ئـهیکـارۆ ه وه  ئـهبـ  هـهییبـا  ناتهیی نهی بنچییاسای ڵ  گه  لهک هیاسای یکست تککات
 یرمـان  نافـهینـانکاه  بهۆ بکان کارهۆخت ه  وهیربوون په ت ه جار بکنده. ێردریربگ  وهک  کهین ده  مهیرمان نافه
 یتـ هـو ر هـاتوو ده گـه ئـه. "شیرکـ  ئـه تـهب ت ده نانـه  تـهینـ ده  مـهیرمـان م نافـه و ده  ئـه  کهزنه  به نده وه  ئهین ده مه
 یترسـ  مـه وتـه کـه)  انهییسـتروکتور (یـی وهـو چوارچ) کیـمات ستهیـس(وام  رده  بـهیکـ هیـ وه شـ  ماف بهیکیکراتۆمید
   لـهیرگر  به وه هیین ده  مهیرمان  نافهیگاڕ   له  کهیر شان  سه تهو که  ده وه هییخالق  ئهی بار  لهکر تاک ت هه نانه ته

زگـا   دامـودهیگونجـان خـالق نـه  ئـهڵ  گـه  لـهیوانـ  فـرهی وه  کردهی دژ ها له روه  بکا و ههکان هیی نهی ئازاد و بنچ مافه
  .ێ بگرستو  ههکان هییت هو ده

   لـهستدایـو ناپی کـات  لـه نـاب هۆیـر ب  هـه هیـ  هـهاسای   لهیر رمانبه  و فهیو ره پۆ باش بیکارۆ ه وه ر ئه  به له
 یتـ هڕ  بنهیرج  دوو مهین ده  مهیرمان  نافهیبات  خهینگاند سه  ههۆ بکیچزنپ. ێریرگ  وهک  کهین ده  مهیرمان نافه
مناکاتـدا  هـه  و لـهنیرتـر گـهی کاربـ م، ده دووه.  هیـ ناید  وه وه هییاسـای یکـ هیـگاڕ   ئامـانج لـهکـ کاتم، که هی:  هی هه
  .ێردربژ  ههیستکار رهه  بهی ئامرازنیرمتر نه

 وا ؟ست اوهڕهاتوودا  دا  ئامانجدا لهیھاتنید  وهیووانڕ  چاوه  لهب  دهۆڤ مر نده تا چه  و هه هی چر گهی کارم به
 کردنۆ خـ  لهیرگر  بهۆ بیت هڕ  بنهیرج مه. ت توندتر بکان ره شهۆک تی ربهۆ ز  لهاسای ی خود  چاو کهش پ تهد
   کـهنـلم  بـسهدایاسـتڕ   لـه سـه و کـه  ئـه  کـه هیـ وه  ئـه قوتار بـکت مه هه ینجامدان  ئهی تاوان  لهکس  که وه  ئهۆب

 ۆی هـ  بـه  کـه سـانه و کـه  ئـهۆ بـۆوتـ  ئـهیکـ هیـودا  مهدا رهل.   بووهانی ژ  کردن لهیرگر  بهۆ بی که هییاسای نا وه کرده
 یھـاتید  وهیمـا  تـه  بـهایـن  تـهانیـکان گرتـووه ره  پـه وه  و بزووتنـهت مـه  و هـهانیکان هییر گهی ناکارۆوخ استهڕ نا وه کرده

 یگر  ههی هاوکی ارهی  تهاندای که ته مه  هه  له  ئاف هاوپ کهسدی سی وه بزووتنه.  وه تهن داهاتوودان، نام ئامانج له
] لمانـد  سـهادگا د  بهانی ژ  لهیرگر به[ک   وهانی ته مه م هه  ئه وه وه  ئهۆی ه  کار خست به  لهایزۆنینی ئۆ بانیک چه

  .ئازاد کران
 ینجامـدان  ئـهـ و ده وه کاتـه  ده کـهی دیانیم شـ ر ده  بـه  لـه گـهڕ دا هییـند وهم پ  لهکیچزن پکساندرل  ئهم به
   لـهیستکارـ رهه  بهۆ ب کهی دی گهڕ توور ب گه  ئه ستهیو پیاسی سیک هی وه ک کرده ت وه نانه  تهین ده  مهیرمان نافه
   لـهگرتنو گـۆ بکان هییاسی سی الواز  لهانی اید ماسم  لهری بیلۆپۆنۆ مۆی ه  بهگاکانڕ ککات. نم  نهداو هه

ک  وه] دا هییـند وهـم پ لـه [تـوان  دهینـ ده  مـهیرمـان  نافـه وه  ئـهنسـتر  ببـه بوو، کـه  ههانی وه  ئهیر گه  ئهنتئارگوم
  .ت بر گهی کار وه ره نهر ه به خه  وهیکنگ زه



 یـی وه ره ده. "تـراونیاومانـا دک هاوتـا و ه  وهینـ ده  مهیرمان و نافه" کان هیی پارلمانیی وه ره  ده شانهۆکت " ه  هه به
 یشـانۆک تی کانـالگـاوڕ   ئامـانج لـهیھـاتنید  وهیانی شـ  کـهن انـهیت هیـ مـهۆ و کیاسـی س وه و کرده ئه" کان هییپارلمان

ــاکر وه پارلمانــه ــهۆ بــ،ێ ن ــ کات وه  ئــهک وه   نموون ک ــ ک کخــستنهڕ ــ سه ــهکــان هیی ــات  ل ــو  دهیزگــا  دامــودهی ب ــ ه  یت
  . ن ده  دهکان ه ما بیت ارمهی انۆی خۆن و ب که  دهیر شخهستپ ده

 یشـانۆک تۆ بـ  نموونـه؟ێبکـر لی چـاوی پارلمـانی وه ره  دهیشانۆکک ت  وهب  دهن ده  مهیرمان  نافه  دهک
 پارلمـان یکـان ارهیـ بی وانـه چـه پ  دژ و بـه  لـهکان نهۆمۆ کک کات  که هی وه  ئهی پارلمانیی وه  ناوهین ده  مهیرمان نافه

ــان ناوچــه ــ خیک ــهی ک ناوچــه  وهانۆی ــ  چــه  دوور ل ــاوکیک ــ گــه ادهڕ ی ن ــن هی ــ ن ــهانی ــ وه  ئ ــهۆ ب ــه  نموون ــدار  ف  یرمان
 یسیـلۆ پ کـان بـه ره نابـه  پـه دا کـه  هـان دهی که  شارهیت هی مهۆ کیش  بهیکان نده کارمه] کایمر  ئه له [ۆسکیسانفرانس

  .ن ده  نهسیلۆ پ ن بهوا  ئهی و ناوننناس ر نه نابه په
  بــه] دی ســو لــه [یرۆبــۆتیۆ ی شــارینۆمــۆ، ک وه  کــردهی ئــارام تــاقیایــر  ده  لــهی نــاوکیکــ رانــسا چــه  فــهکــکات

.  کـردیتۆکی بـووارد و بـاۆی خـییرانـسا  فـهیکـ  شـتوومهینـی ک  لهت هو  دهیکان زراوه پار  مافهاروی بی وانه چهپ
 یتـ هیـک هیـ  نـدام لـه  ئـهیکـان تـه هـو مـوو ده هـه. ن کـه  دهینـ ده  مهینرما  نافهیبات  خهکان هیی وه ته  نه ته هو ت ده نانه ته

 ی خـود  کـهک هیـ وه نـهۆیک لی پ به. رنبو  دهۆ خاسای کند هی کردنج به ج  له  کراوهیک هی وه ش ئوروپادا به
  . رچاوتره ندامدا به  ئهی کهی دیتان وو ن  لهدا وهم ن  لهدی سو،یت هی ئوروپا کردوویت هیک هی

  هیـ وا وه ک ئـه وه".  مـه ستهیـ سی وه ره  ده کـارکردن لـه "،ێبر کار ده و به  باوهدا هییند وه پ  له  که کهی دیک هی واژه
 شاندانیپۆ خ  کهێ بگوتر هی وا وه ک ئه وه. ی بژێو  لهێکر تا ده  و ههی  بار بکهم ستهی س  دوور لهیکن شوۆ ب که
ــ سی وه ره  ده  لــه کــه کار وکــراوه تراکــت و بی وه وکردنــهبو  ــات خــه. م ستهی ــ ده  مــهیرمــان  نافــهیب ــهاســتڕ ین    ب
 داییـزا  و قـهی ئـابوور،یاسـی سیمـ ستهیـ سی  چاوگـهیاسـتڕ  نـاوه  لـهاستڕ یستکار رهه به.  هی و شته  ئهی وانه چهپ
 ایـن  تـهینـ ده  مـهیرمـان نافه.  کردبر گهی و کارزه  وابهین ده  مهیرمان  نافه نگه هڕ   که شه مه ر ئه هه. ێدر نجام ده ئه

 ێو  لـه بـشی کـزیر چـ گـه  ئـهیکـر به سشو  و لهم ستهی سو ن تهچ  دهۆی خۆو ب  ئهکوو  به هی ن وه انهڕداواو پا
  .ێربژ هه ێ نویگاڕکا   و ناچار دهنک هچ  دادهم ستهی سین ده  مهیرمان نافه. کا درووست ده

  
  :یژیناتوندوت

کـا،   نـهیرمـان س نافـه ر هاتوو که گه  ئه  که وه رکردنهی ب وتمه  کهمداۆ خڵ  گه  و لهوت که ده نهوم ل  خهکو شه
سـت   دهمۆتـ  ئـهینجـام ، ئـه وه  کـردهرمیـ بیرچ  چاو؟ ههش پ ته دنۆ و چلدت لی چیر رمانبه م فه و ده  ئهی ئه
س  مـادام کـه. [بـوو ده  نـهیر رمانبـه  فـهی نـاو  بـهکمـانمک و کـات چـه  ئـاوادا ئـهیکـت هـحا   لـه چوونکـه. وت کـه نه
 ن دابنـی وابـ   ده، هیـ  هـهک هییر رمانبه ر فه گه ئه.] ن نامیمک مانا ک چه  وهیر رمانبه  فهتریکا ئ  نهیرمان نافه
  تـه ناب وه  ئـهتـرینـا ئ ده.  هیـ ن هو  پـشته  لـهیکـ هۆیسـت پـه ه و پارۆ ز شنه  چهچی و ه هی خوازانه د، هییر رمانبه و فه  ئه که
 ناچار رۆ ز  به وه هییژۆلۆکی ساانی یکیزی فی بار  لهکس ر هاتوو که گه ئه.  و ناچارکردنرۆ ز تهب  و دهیر رمانبه فه
  .  هییرمان  نافهکوو  به هی نیر رمانبه  فهتری ئ وه  کرا، ئهیر رمانبه  فه به

 نـی بکـا،یکـا بـا ب  چ دهنڕـ گـه دهـ لدایـ ناچار کـا و لـه  دهکـف  و قولـهژواژیـ ق  کهک مندا  بهنیتوان نا مهئ
" ریـ بیناچـار "یژۆلۆکی سـایتـ بـهی تایتـ هـ حاۆی هـ  بـه  کـهشیکسـ  کـه  بـهنی نـاتوان وه  ئـهانیـ. کـا  دهیر رمانبه فه
 بـ  هـهیر رمانبـه  فـهتـدا هڕ  بنـه  لـه وه  ئـهۆبـ. کـا  دهیر مانبـهر  فهنیدا، ب  دهشانی نۆ خ  لهک هی وه  دژکردهۆخ بهۆخ
ــ ده ــگاڕک   وهشیرمــان  نافــهب ــ هی ــازادیک ــ  هــهیانی شــبــژاردن  هــهی ئ ــهیرمــان نافــه. ب ــ خ  ل ــ پداۆی ــ هییــند وه  یک



 کـمـوو کات  هـه ه دووانـم  ئهکوو  بهنو  دانانهانیتریو  ئهۆوان ب  لهک هی.  هی  ههیر رمانبه  فهڵ  گه  لهۆیوخ استهڕ
  .یر رمانبه  فهۆ ب هیما  بنهیرمان نافه] ی کورت به. [دانیکتر هی ی دژ بات له  خه له

 یژیناتونـدوت.  هیـ  هـهیژی توندوتڵ  گه  لهی هییند وه پ رهۆو ج  ئهکموو کات  ههیژی ناتوندوتش وهمانش  هه به
 یشاندانیـپۆ خو وه وکردنهک تراکت ب  وهی وه  کرده  که هی مانا و بێ ناکر هۆیرب هه.  هی وه ووبوونهڕو ره  بهداۆی خ له
ــارام[ ــدوتێبگــوتر] ئ ــهر گــه ه ئــم بــه. یژی ناتون ــدوتکداشاندانیــپۆ خ  هــاتوو ل ــرا ئــه  بــهیژی تون م  و ده  ئــه وه کــار ب

  .دا مک مانا ده ک چه  وهیژیناتوندوت
. بــرد کــار ده  بــهیژی ناتونــدوتیمانــادان پواو کــردن و  تــهۆ بــsatyagraha ی"اگراهایســات "یمکــ  چــهیگانــد

. دا  بــوون دهی مانــاداۆیــ خ  لــهشیــو  ئــه  کــه راوهیــرگ  وه  وهsat" ســات "ی  وشــه  و لــهیاســتڕ انیــsatya"  ایســات"
ــا" ــ  agraha"ئاگراه ــاانی ــد. مگرتنی ق ــا "یگان ــا هی ک وشــه  وهی"ئاگراه ــ هیاومان ــهز ــار ده  ب ــرد ک ــه. ب ــه ک   وات
  .یاستڕ یزه انی" اگراهایسات"

 ستکارـ رهـه  بـهیکـ گرووپ  کـهێکـر  ده ناسـه پ هیـ وهو شـ  و به هی وه  ئه انهیاگراهای ساتیکت مه  ههانی ایکامپان
 داۆیـ خ  لـه مـه ئـه. ێنـاگر  هـهیستکارـ رهـه  بـه ست له  ده وه  ئهێگری  نهیمی قا  و بهینه ست نه ده  وهیاستڕتا  هه
سـت  ده  ئامـانج وهی وه  ئـه بـ  بـه رهـل. ن کـهی  دهژائـاوڕۆ   لـهران شـهۆک ت  لـهرۆ ز  کـه هیـ وه  ئهی وانه چه پ  بهکینز
 ن بازبـازت مـه و هـه ر ئـه  سهۆ بت مه م هه ر ئه  سه و پرس و له ر ئه  سهۆم پرس ب رئه  سه  لهران شهۆک ت،هاتب
 یشتنیـ گـه ئامـانج نـه  بـهی وه ته پـشیکـارۆ ه ه لـکشـ  باش بهرۆ زتوان  دهی گاندیایاگراهای ساتیمک چه. ن که ده

   بگـا بـهی وه رلـه  بـهگـاڕ ی وهیـ ن  لـهیستکار رهه  جار بهرۆز.  وه  بکاتهوونڕ ۆم ئیکان هییستکار رهه  به وه بزووتنه
 کـان ره شـهۆک تی وه  و کشانهید ناهومۆی ه تهب  دهداۆی خ  له مه ئه.  وه تهش وه ده  ههداۆی خ  لهکراو،یاری دیئامانج
 کـشکان، و تشتنیـ گـه  ئامـانج نـه  بـهی ترسـ  لـه، وه ننـهم کانـدا ده وه  بزووتنـه  لـه ش که وانه ئه. بات  خهیپان هۆڕ گ له
  . دا  دهیم  که  لهووڕ انیکان شانهۆکت

 یژی تونـدوتینـانهکار  بـهۆی هـ  بهیاستڕ ش وهمانش  هه  به، هیس ن  کهی الیت واوه ته  بهیاستڕ ی وه ر ئه  به له
   بـهداۆیـ خ  لـهیورـ بـوون و هۆخـ ره ر سـه  سـه لـه.  هییمپاتی و سـۆییخ ره سه  لهیمانا  بهایاگراهایسات. ێو رناکه ده وه
 یکشـ  بـهینـ ده  مـهیرمـان  نافـهی گانـدیکـان چوونـهۆ بـی پ  بـه هۆیـر ب هـه.   گرتنـهۆڵ ک  وهیت حه هڕجر و نا  زهیمانا
  .ایاگراهایسات   له نگهی و گرستیوپ

 یانیدا شـ و کاتـه  لـهدایـن ده  مـهیرمـان  نافـهی کـات لـه. ێبـر کار ده رجدا به لوومه  هه س  لهیژی ناتوندوتیمک چه
و   ئـهدایـژیر توندوت رانبـه  بـه  و لهۆی خ  لهکردنیرگر  بهۆ بکر شهۆک تکدا کات  له، هی  کردن ههیندانی و زرانیگ
  .یژی توندوتی وه م کردنه  کهۆ بداۆی خی که کخراوهڕ ی وه وه ن  لهها روه  و ههێگر رده  وهک  کهیژی ناتوندوت له

  ر لـه  بـهکـکات. یژی تونـدوتی دژ بـات لـه  خهانی یژی توندوت ب  بهانی یی ئاسایک هی وه ش  بهیژیناتوندوت
 ۆی هـ تـهب  دهداۆی خ  له مه  ئهن،یژیوتکان ناتوند وه  کردهێگوتر  دهیستکار رهه  بهیک هی وه ر کرده  ههانی ت مه هه
 ش وانـه چـه پ بـه. ن  بکـهژان ه شـ  و دوور لهی ئارام ست به  ههت مه  ههیشداربووان م به  وههسیلۆم پ  هه که وه ئه

 ۆی هــ تــهب  ده  کــه که و شــتبــ  ده دواوه  بــهیژۆلۆکی و ســایکــیزی فیر نــهخڕۆ یوار نه شــویژی تونــدوتی وه کــرده
  ن کـه  نموونانـهو ئـه شانداندایـپۆ خی کـات  لـه وه رزکردنـه نـگ بـه  و دهانیـ و قتن هه. کی و پانژان ه شینناکھپ
  . [...]سیلۆ پیگالندان وهتۆ و خنیۆکاسۆڤۆ پرۆ بکارۆ ه  ببنهێکر ده

  وه هییژۆلۆکیا و سـیکـیزی فی بـار  لـهکسـ  کـه  کـه هیـ هیـومانا  بـهدایـژی ناتوندوتی وه  بزووتنهو ن  لهیژیتوندوت
ک  وه. [...] ڕێ پـه دهـردا ت  سـه  بـهیخت  سهیکناغۆ ق وه ژبوونه سارۆ ب سه و که  و ئهێکر ند ده مه ره  زهانی نداریبر
 یتی هـاوبیکـان پـهۆ تینی دامـاۆ ب مه ئککات. نی دوور ب  بهیژی توندوت  لهیت واوه  ته  به  که دژوار ب نگه هڕ ۆڤمر



  مـه ئیچـوون . Kristinehamn هـامن نهیستی کر نهیتار چوو  قه ، به وه گوازرانه  ده وه  ئاسنهیاگڕ   له بوفوش که
و   ئـهۆ بـی مـایکـر دهیـت ارمـهی  نـهی بوبو مـه ئ  بوو کـه هیو مانا  بهداۆی خ تار له  قهیتی بلینیو ک وه تاره  قهیگاڕ  له
 و نی کــ شــدار بــوو لــه  بــهکــرۆج و بـه وه گواســته  دهی بوفوشــیکــان کــه مانکاتــدا چــه  هـه  لــه  کــهی تــاره  قــه کــهیر شـه

   و پاکـستان کـهنـدی ه  لـهکـان نـسانهی ئیرکـوت  سـه  لـهۆوخـ اسـتهڕمـان، نا و کـاره  بـه مـهئ. داۆکوچ  چهی وه گواستنه
  . کردمانیشدار  به وه هی دگوازراۆ بیکان پهۆت

  بـات لـه  خـهڵ  گـه  لـهینـد وهـ پ  لـهی نـویک هی ماناب ده داۆی خ  لهیژی ناتوندوتی  وشهینانکاره  به هۆیرب هه
 م کـه هیـ ی ره بـه. ێنجـام بـدر دا ئـه ره  دوو بـه  لـهب  دهکموو کات  ههیستکار رهه به. ێ بکر لدایژی توندوتیدژ
. یژیونـدوت تی خـودی دژ  لـه کـهبات م خـه  دووهی ره  و بـهدا گـه مـهۆ ک  لـهیکـسان هیـ نای دژ  له هییاسی سیکبات خه
 ینیۆسیـ ترادی دژ  لـهکـان ستهینیمی فی رانه گه خنه هڕ ینیووانڕ ۆ ب وه تهڕ گه  دهداۆی خ م له  دووهی ره  بهی رچاوه سه
ش و   هاوبــهیکبــات خــهک   وهیستکارــ رهــه  ژنــان بــهی وه بزووتنــه. فتــادا  حــهیکــان ه ســا  لــهیژی ناتونــدوتیبــات خــه
 شیکـان هییستاکارـ رهـه  بـه وه  بزووتنهی خودو ن  لهۆی خو نیکبات ک خه  وه هیبوا  هاوکات ده  کهتی دکگرتوو هی
  . [...] هی چووبا وهڕ به

  
  
  ؟یژی ناتوندوتیچۆب
ر   بـه  لـه مـه  ئهدام هیواو ب من له.  تر بووه  فرهکاندا شانهیپۆ خی کات  لهیژی توندوتیکاربردن  به وه کانه ده وه  نه له

 ڕی و گـونی تـ وه  ئـهۆ بـێبـردر کـارده  بـهیژیتونـدوت.  خراونێپشت گو  وهکان هییاسای  شاندانهیپۆ خ  که  بووه وه ئه
 ڵو ودا هـه  لـه  کـهننـدری ببک هۆی شـان رهۆک جـ  وهێکـر  ده نانهیۆکاسـۆڤۆ پم ئـه. ێ بـدرکـان تـه مـه  هـه  بـهاتریز
 یاڕرویـ ب کـهیر ، خـه بـووه  هـهک هیـ وهر شـ  هـه بـه. نکـرکـان بپ  ئامانجـه،گونج  ده  کهک هی وهر ش  هه  بهێدر ده
 ی دژ بنـه  دهانـداۆی خ  لـه شاندانانهیـپۆ خ رهۆو جـ ئه.  وه تهڕ بگه  هه شاندانانهیپۆ خ رهۆو ج  ئهی دژ  لهی گشتیاسیس
  . چن  دهسی ک ش له  هاوبهیاری بری دانۆی ه  ببنه نگه هڕ   کهی انانهیو ش  ئهاندا و تت اسهیس

م   و دووه وه  کـردهم کـه هیـ ؛ هیـ  هـهیتـ هڕ  بنـهیکـارۆ دوو ه،ێبـر کـار نـه  بـهیژیـباتـدا تونـد و ت  خـه لـه  وه  ئهۆب
   کـهدان هیـواو ب ر دوو لـه  شـارپ هـهنی گـکـایمر  ئـهی بـاکووریستکارـ رهـه  بـهی وه ره هۆـک و لیگانـد. خـالق ئه
 م  بـهێدووادا د  بـهیژی تونـدوت،یژیتونـدوت.  رتـره گـهی کاریژی تونـدوت  بـهڵ که تیبات  خه  لهیژی ناتوندوتیبات خه

   لـهانیـانی ژکان هۆڤ مرداین ده  مهیستکار رهه بات و به  خه ت له نانه  ته استهڕ.  هی مه  ئهی وانه چه پ  بهیژیناتوندوت
   بـهرۆس ز  کـهکنـده.  تـره ره فـ شهیـم  هـهدایـژی توندوت  بـهڵ که تیبات  خه  لهکان هیی قوربانم ن به ده ست ده ده
. دا مــه ئیگــا مــهۆ ک  لــه باتــه  خــهیواز شــنیرتــر گــهی کارۆمــی ئیژی ناتونــدوتیبــات  خــه  کــهنــ  ده وه هییــتوویادت
هـا  روه  و هـهننـلم  بـسهھـانی جی کـهی دیکـان نه شـو  لـهیکدار  و چهییالی گریبات  خه نگه هڕ ن وا ده  کهی وانه ئه
  . هیوا هڕ مان که تهر و  سهۆ ب گانه بیرش هی دژ  لهیکدار  چهیژی توندوتینانهکار  به که نش ب وه ئه

 یژی ناتونـدوتیبـات  خـه  لـهینگـر هیـماگرتن ال ک بنه خالق وه  ئهیرا وانی  وه شهیخالق  ئهی وانگهڕ   لهێکر ده
مـان  وه  ئـهبـ  هاوکـات ده وه  ئـه هیـ هـه ییتـاۆ ک بیخ هی بانسانی ئ  کهند ب سه مان ال په وه ر هاتوو ئه گه ئه. ێبکر
 و ییتــاۆ ک بــیخــ هیــ با وه کــه پ کــهی دۆڤــیزار مر  هــهانیــ دوو ک ر وه  هــهکۆڤــ مر ر تاقــه  هــه  کــهنــد بــ ســه پــه
   تاقـه  لـهانیـخ هیـس با دوو کـه.  وه نـه که  دهری ب مه  ئهی وانه چه پ  به ن که  هه کهی دیس  کهرۆز.  هی  ههیرۆراوجۆج
 دا رهـ ل هۆیـرب هـه.  ببـانیـزگارڕس   دوو که وه  ئهۆ بی قوربان ته بکرکس  کهێکر  ده هۆیرب  و هه تره  فرهکس که
  سـانه و کـه ئـه. دان وهـ چوارچ  لـهکـوو  بـهنی نییتاۆ ک بکس  کهیکان خه هی با  که هی وه  ئهیت هڕ  بنهیرت ما و شه بنه



 ێکـر  دهنـ  ده وه شـه وانگـهڕو  ر لـه  هـهن،نـ سـکراودا داده رتـه  بهیک وهچوارچ   تاک لهیکان خه هی با  که وه ووهڕو  له
  . ی قوربان ته بکر گه مهۆ کیکان هییند وه رژه ر به  به س له  که تاقه

 یڤرنـات لتـه  ئـهانیـ  وه گـره ج شهیم  هه  کهدان هیواو ب  لهن،ییتاۆ ک بنسانی ئیکان خه هی بان  ده  کهی وانه ئه
 و انی ژوان ن له.  هی  ههییتاۆ ک و بن به روزهۆ زیبژاردن  ههیانی شچداپ چه پیکھانی ج له.  هی  ههیژی توندوتۆب

 انیــ  رهیــ پ نکــه دا نــه وه  ئــهوانــ ن  لــه  کــهدا مانــهیو گر لــه. چــ  ده مانــهی گر لــه داۆیــ خ  لــهبــژاردن  هــهک هیــمردنــدا 
  . دا نادا وه سته  ده  به مه ئۆم ئی گه مهۆر ک  سه  لهک شتن،یربژ ه هک هی ێ بکوژرک هی دوژمن یکرباز سه

  لـه. نیـ  بکـهجـ بـه جمـانۆ خیکـان هییخالق  ئه رکه  ئهنی ناتوانکموو کات  هه مه ئن ن ده  هه کهی دیسان که
 و زــ ه  لــهانیــزگارکردنڕ   کــهنیــ  بکــهزگــارڕ  وانــه  ئــهایــن  تــهنیتــوان  ده مــه ئداۆڤ دژوارو کاتاســررۆ زیکبــاردووخ

 مـان ج  و بـهنیـ  بکـهزگـارڕ  کـهی دیکـ  خهیمانتوان  نه  که هی نرووست د وه خالقه  ئهی بار له.  هیدا مه ئیت سته ده
ــه ــه. شتن ــتنی د ل ــهیک ــ  ب ــ وهو ش ــهدا هی ــ گــهخــالق و ت  ئ ــا کــده لنیشتی ــپ. نه ــه ئاگرکوژیاوانی ــاش هــه وه ن ر   پ
 ورـکـردن ه  قـسه و بـه [ێکـر  دهۆ بـانیـ وه بوونـهۆ کنن،یـب  نـهتووی ئازاردژدانی ورۆ زانۆی خی هو  ئهۆ بک ووداوهڕ
  ]. وه نهکر ده

 ی و دواخـوازستیـ وۆ بـێ جـار گـوکنـده. نینـیب م ده  که کهی دیسان  کهیخ هی با ژانهڕۆ  مهدا ئ وه  کرده له
 ، بـدا وهـم ن  لـهشیتـ هـواڕنـد  ر چـه  هـهیکشتنیـ گـه ت  بـهستمیو پ هیموامن پ. نی ناگر کهی دیکان  خهیهاوکار
   لـهکسـ  کـهیزگـارکردنڕ ۆ بـمـام نهی سـ  چوونهیتوانم کات من ده. ما نهی سۆچم ب  جار دهرۆ من ز  نموونهۆب.  هی هه
. نیـژ  دهداچپ چه پیکھانی ج  له مهئ. م رخان بکه  تهکات، ده لی شه هڕ  ههیژی توندوت  کهکس  کهانی یت هیبرس
ک   وهاتریـ زکـان هییـخالق  ئـه رکـه  ئـهدام هیـواو ب من لـه. نی ر بکه سه کان چاره موو گرفته  ههاین  ته  بهنی ناتوان مهئ

  رکـه و ئـه ک تـاک ئـه مانکاتـدا وه  هـه  لـهم بـه. ک تـاک تـا وه  هـه مـه ئیرشـان  سـه تهو که  ده گه مهۆگرووپ و ک
 کخـراوڕ و ڵ مـهۆ ک،ۆڕ کـۆی هـ  بـهکانـدا نـسانه ئوـ ن  لـه هییشـ و هاوبـه  ئـه ر شان که  سه تهو که  دهمان هییخالق ئه

ــهمــانۆ خیکــان هییــخالق  ئــه رکــه  و ئــهنینــکب پ، وه وه درووســتکردنه ــ  بکــهجــ بــهدا ج وه  کــرده  ل ــدوت. نی  یژیناتون
  وه ر ئـه  بـه لـه. ینـ ده  مـهیرمـان  نافـهیبـات  خهۆ ب هیما بنه] کوو به [کان، هییخالق  و ئهکی پراکت کارهۆ ه  به ستراوه به نه
 درووسـت   و متمانـهڕ  بـاوهبـ  دهبگـرن،خالقـدا ج  ئـهی وهارچ چو  لهب وان ده  ئهی و کارکردو ئاکامکان ته مه هه
 ی  متمانـه هو  ئـهنـا،کـار ه  بـهیژی تونـدوتدا کـهی دیکـان تـه مـه  هـه  لـهستکارـ رهـه  بـهی سـته ر هاتوو ده گه ئه. ێبکر
  . [...] درووست ناب وه ره سه

  
  دایستکار ه رهه  به  لهیت هییش هاوبه
  یکار ر ئاماده  سه له
  ی هاوکارو شهک
ــ تــرس و د شهیــم  هــهکــت مــه  هــهۆ بــکــردن ئامــادهۆ خیر بــه ره  بــه لــه یــاوکڕ هرۆ ز لــه.  بــووه  هــهرمۆ زیکــ ه 
  بـه. نی بـووڕیموکـوو  کـهو هـ  هـهیزاران جار تووشـ  هه  بهنماڤ  ههمن و.  هی زموونم هه  ئهرۆراوجۆ جی وه بزووتنه

 مڕـ  چـاوهمۆخـۆ مـن بی وه  بوون لهاوازی جکان، هی نو ه مهۆک و کان هی نو نسانهی ئیستیو من پیکان زموونه  ئهیپ
 و  هـ  هـه  کـه بنـ وه کـهپ] انکـ زموونـه ئـه[  وا لهیت بهی تایکۆڕ تتوان  دهۆی خۆ بک هی ه مهۆر ک  ههم به. کرد ده
. ون رکـه تـوانن سـه  دهکـان هییرمان  نافه ته مه  هه  کهێگر  دهۆ خمی واقا که هۆڕ جار تکنده. ێابگرڕ کان کشکانهت
  . نیو ربکه  سهکدات مه  هه  له وه که پ ووهیمانتوان  نهندرالم  سهمانک پ  جار وهکند هش وهمانش  هه به



. ێگـر  ده تـه مـه  هـهیمـ  کـهیککـردن کـات  ئامادهۆ خدایاستڕ   لهدا،یستکار رهه  بهیکت مه  ههیژڕ ه  گه له
هـا  روه هـه. تیـ  درووسـت بکـهیری و پـشتگیو رکـه ر ترسـدا سـه  سـه  بـه  که هی وه  ئهشیت مه  ههۆ بکردن ئامادهۆخ
 ڵ  گـه  لهیکۆ گرووپ و ناکی وه ره  ده مان و له که  گرووپهو نیکان هییکۆ ناکنی بتوان وه  ئهۆ بنی که  ده  ئامادهمانۆخ
رهه به. نی ر بکه  چارسه، کهی دۆیتیستین  ئهکخراوڕ انی داۆی خ  لهیستکارکیر سه م چاره  هه ـ نی شهی خـودو 

  . ...ی گشت  بهگا مهۆ کانی گرووپ ی روه م ده گرووپ و هه
 ناسـراو یلـی پـالگ بی گرووپـی باسـراـ خرۆ ز، وه نمه ب  نموونه  بهدا هییدن وهم پ  لهک هی نه بتوانم وی وه  ئهۆب
 زیـــنگلی ئ  لـــهم ستهیـــ سنـــت دهیـــ  تریکـــ  چـــهینی دامـــاۆ بـــانیـــانۆی خنۆ چـــ م کـــه کـــه ده" مبـــاۆک ب نـــان نـــه " بـــه

Tridentsystem انی] The UK nuclear weapons system [کرد ادهئام  .  
ــ بوونــهۆ کۆ بــی مــهکــرد و ئ یر شخهــسپ  ده  ســپالدهکــایئان ــ د  لــهک هی .  کــردشتنــدا بانگھ1997 یسامبری

 کنـد ه  کـه بـ وه  ئـهش کـه تـه مه  و ههنی نجام بده  ئهزینگلی ئ  لهکت مه  هه مه ئ  بوو که وه  ئهکای ئانیاریشنپ
  کـه تـه مـه  داهـاتوودا هـهیسـا ی ئاوگوسـت  لـه  بـوو کـه وه ئـه ش کـه هـ گه. نی  کاربخه  لهم ستهی سنت دهی تریش به
  وه هیـکدا وامـان ل مـهئ. کران  دهک که بنت دهی تریگر  ههیم له ر چوار به  هه 2000یتا سا  و ههکرا دهستپ ده
 یکسـسۆ پر  بـهڵ کـه تمـانۆ خستیـو مانـده  نـه مـهئ. ێو کـردن ده  ئامـادهۆ خـۆ بـژمـانڕۆ ستیـم ب رجـه  سه که
ــژخادر ــ  بکــهن هی ــهنی ــوو  ب ــهک ــه  ه ــت م ــهیک ــه  ب ــه  پ ــان و کوتوپ ل ــو  دهم ــه. ستی ــرب ه ــه ئ هۆی ــدای ب م ــهارمان    ک
 دوو جـار ک هی ی  ماوه له.  بووکادای ئانی ما  لهشتمانی دانم که هی. نی بکهستپ  دا دهی مای مانگ  لهمان که ته مه هه

  شـمان کـرد کـه وه  ئـهی باسـدا هیـ و مـاوه هـا لـه هرو هـه. نی بناسـیکتـر هیـ   ورده  وردهمـانیدا توان وتووانـه  حهیپشوو
  .نی  بکهنی ناتوانی و چنی  بکهنیتوان  دهی چو ستهیو پمانیچ

 ینـدام ک ئـه  وهانیـ من هۆیـر ب  هـه، وه ندانـهی ز ومـه  و بکـهمردریـش بگ مجـاره  ئه  کهستیو مده  نهمۆ خۆ بمن
 نـت دهیـ تریمـ لـه  بـهینی کارخـستن و دامـا  لـهی کـار ه حازر بوون کش کهی دی که سه و چوار که ئه.  دانایپشتگر

 وـ ن  لـهکـاوی پرا،یـ گدامـان سـا  هـهی جـونی مـانگ  لـه  کـه کـهی دیک هی وه بوونهۆ ک له. نن هی نجام بگه ئه  بهم ستهیس
   لـهۆیو خـ ه ئـ هۆیـر ب هـه.  بکـایشـدار  بـهزیـنگلی ئ  لـهلـدای پالگبیتـ مـه  هـه  لهێرو ناو  ئه  کهیدا گووت که گرووپه
  . وه  کشانده که گرووپه
 ی پـشوویدوا.  کـردمـانیئاوا مالیـ پالگبیکـان  کـاره رگـرت و لـه  وهستمانیـو پیکـ هی جوندا پـشووی مانگ له
 ۆ بـیوانیـ م  بهتی ئانبریکند خزم دا، چه وانه و شه  لهکک هی  له.  وه نهیبووۆ کتریک دا جارتی ئانبری ما  لهنیهاو
 یکـان چوونـهۆ بشیوانـ  ئـهکـردن بـاس کـرد و داوامـان لتیـنبر ئایکـان  خزمـهڵ  گـه  لـهمان که ته مه هه.  هاتنیال
ــخ ــ  دهانۆی ــهی و باســنربب ــشتگ رهۆ چ جــ ن کــه  بکــه وه  ئ ــو پ  لــهک هییری پ ــند وه ــو پدا هیی ــه مــهئ.  ستهی ــه  ت ت  نان
   بــوون و بــهلیــ پالگبی وه  بزووتنــهی وهر  ده  لــه  کــهیری پــشتگیلــ ســگه  کــهڵ  گــه  لــه رخــان کــرد کــه  تــهکمــانژڕۆ
کـان  سـه  کـه  لـهکـک هیـ. نی بـووشیوان  ئهیکان  قسهیستیب و گو وه نهیبووۆکرد، ک  دهانی کارۆخ ربه  سهیک هی وهش
 ۆ بـکمـانر فـه  دواتـر سـهژڕۆنـد  چـه. یخس  شهیری پشتگیرپرس  بهشیک هی بوو و یاسی سی کاروباریاریرپرس به
   . کرد ره نگلتهیئ

   لـهیری پـشتگیلـ سگه  که هۆیر ب هه. ن کو  لهکان هییایر رده ژ مه له  بهیمانزان  دهیواو  ناتهو وهی ن  بهاین  ته مهئ
 ی کـه ره فه  سهی  ماوه له. ن  بکهۆوانمان ب  ئهیوتن که  ههینر شو  سه  له وه نهۆیک ل  بوون که وه  ئهیرقا  سهزینگلیئ
 یکـان  کـارهنۆ چـ مـان کـه کـه ر گرووپـه  سـه  لـهن،یـ  بکـه  قـسهمـانۆر خ  سـه  لهاتری زسانی دنداماو  ههدا ره نگلتهیئ
. نـا ژاران داده  هـهیانیـ ژیرج لوومه ر هه  سه  لهیر گهی کارنۆ چمۆت  ئهیمباۆ ب وه ر ئه  سه ها له روه  و ههاندڕ په ادهڕ



 رـ ژوـ ن تـه بچ  کـه  کـردووهدایـ  پـهی وه  ئـهی ده ئامـاتـری ئ  کـرد کـهیسـت م هـه م کـه  که که  گرووپهکپاش مانگ
   . Barrow باراو   لهک هییایر ده

ر   ســه  لــهکــان هییــکار  ئامــاده دا کــه  دهشانیــ نمبــاۆک ب  نــان نــهیلــی پالگبی گرووپــی رهاتــه ســه  بــه  کورتــهم ئــه
 یرمـان  نافـهیبـات  خـه  لـهکـان هییـکار ئاماده. زموون  و ئهز هیبوون تا هه  داندرابوو ههوونڕ و ناکۆرز  لهیک هیما بنه
 ـو هـه  و لـه کـه تـه مـه  هـهی خـودیکـار ، ئامـاده"یتـ هیسـتاۆ دیگرووپـ "ینـان وه که پیور  ده  بهیرۆ ز  بهداین ده مه

 ی شـکاندنانیـ داۆی خ  لهیستکار ه رهه  بهیک گرووپی و درووستکردنونان کهپ.  وه خواته  خول دهیاری زانیخستن
 یبـاتکردن  و خـهسـتان اوهڕ و  خنـه هڕ یشخستنپ  وهی مانا  بهشدایمانکات  هه  لهم به. ت اسهی سیو داخراو ییاین ته
 یرمـان نافـه [یبـات  خـهیماکـان  بنـهیز وه ره  و هـهیشـ  و هاوبـه وه رکردنـهیر خـود ب  سـه لـه.  هییـز وه ره  و هـهڵ مـهۆک بـه
 گومان،ب.  کردمانیکتر هی ی خنه هڕ کند جار  چه مه ئمباداۆک ب  نان نهیلی پالگبی گرووپ له. ننکدپ] ین ده مه
 ۆڤ مـرینگـی بوونـدا بنـدانی ز  لـهی  مـاوه   لـهیـی هڕ و توویواوشرل  سه وه  ئهب  نه گرتنه خنه هڕ  رهۆم ج ر ئه گه ئه
  .ێگر ده

ــ ــک هی ــهک ــه  ل ــهرز  دام ــ ن ــهیران ــ پالگبی وه  بزووتن ــهلی ــاو  ب ــ فی ن ــهلی ــانیر  ب ــ  دهPhil Berrigan گ ؛ 
ــ رهــه بــه پ هییشــ م هاوبــه ئــه. ێگــر  ده رچــاوه  ســهیــیز وه ره  و هــهیتــ هییشــ  هاوبــه  لــهیســتکار ه کھداۆیــ خ  لــه نــراوه 
  .ونکھا لیرک  دووبهو شه و کی هاوکاردای که کهڕۆ وه ن  لهکوو  به هی نڵ که تینۆ هارمیکرج لوومه هه

. ێبکـر لی چـاودایسـتکار هـ رهـه  بـهیکـ هیـ وه  بزووتنـهوـ ن  لهک هی شهک ک ه وێکر  دهداۆیخ  لهیت هییش هاوبه
ک   وه  ورده شـداربووان ورده بـه. وا بـیاتریـ زیک هیک  و وهیژنۆمۆ هیو ال ره  به وه  بزووتنه  که هی  هه وه  ئهیترس مه
 گـرووپ و پاشـان  واو لـه  تـهـی هیـ گوۆی ه ته ببتوان  دهیت هیش  هاوبهتدا ه حانی خراپتر له.  وه نه که ردهی بک هی
  :ک   وهیگووتن.  کهی دیک  خه  له وه وتنه ککهیر ته

  . باو تهب  گرووپدا دهو ن  لهت،ی بک شتتۆخۆ بۆ ت  که که  مهڕ باوه  -
  تـهب  دهۆی خـۆ بـیتـ هییشـ  هاوبـه وه  ئـهبـ  گرووپـدا هـهوـ ن  لـهیاوازیـ و جتبـوون بـهی تانـیه  نـه مه ئر گه ئه

 انیـکـان   تاکـهانیـکان   گرووپهوان ن  لهاوازدای جی ئاست  لهیک ره  و دووبه شهم ک  و ههیم هاوکار هه. کندانیز
 و شهـ کمانـداۆ خوـ ن  لـه مـه ئمبـا،ۆک ب  نـان نـهیلـی پالگبیرووپـ گ له. ۆڕێ گ نه  دهک و گرووپک تاکوان ن له

 لیـ پالگبی وه  بزووتنـهی وه ره  دهو وه وهـ ن کـهی دیلـ  گرووپگـهڵ  گـه انکاتـدا لـهم  هـه  لـهم بـوو بـه  هـهمانیک ره دووبه
   لـهی وه  ئـهۆبـ.  بـوودایـ  پـه لـیکـی داانیـ باوک ڵ  گه  لهی قورۆ زیک هی شهبوو ک  ههکس که. بوو  ههمان شهک
  تـهو کـه  نـهڵ قـوویاوازیـ ج  کـه گـهنی گررۆ ز،ێ بکرۆییوخ نیبات خه"  وهئ"و "  مهئ "ی وه رکردنهی بی اردهی دیدژ
 دا مـه ئیکـان هییـند وهـمـوو پ  هه  له شه و کیهاوکار.  وه ونه که  دوور نهک ل و دووانه  و ئه شه و کی هاوکاروانن
   لـهبـات  خـهۆ بـ هیـما  بنـه گـه مهۆ ک  لهکاندا اوزهی ج  گرووپهوان ن  لهیهاوکار. ب  نهواندا ن  لهودا ه مانیرۆ زب ده
  .ت سته ده  بهیکر  دژبهیدژ

   کـهێخـواز  ده وه  ئـهیسـتکار هـ رهـه بـه.  هیـ  هـهیشـاکرنج  سـهرۆ زی کـهی دیکـ هیـ وانگـهڕ  وه م باره  لهیگاند
  نگــه هڕ   ورده  ورده هییریم پــشتگ ئــه.   بــووهیووز ئــاو شهــ کیدا تووشــ و کاتــه  لــهاســتڕ ،ێر بکــر  دژبــهیریپــشتگ
.  وامـه رده  بـهیسـتکار هـ رهـه بـات و بـه  خـه مانکاتدا که  هه لهردا   دژبهو ن  لهکل سکه  که  لهشی هاوکار تهشربک
   لـهیت هی دژاکرۆ جیت هیرا نهردا نو  دژبهی ره  به  له  کهێکر  دهکسان  که  له هییریو پشتگ  ئه  که هی سرووشترۆز
 یژکـاراوڕ انـداک سـته  شـهی هیـ  ده  لـه  کـهDaniel Ellsberg رگ لـسبه ئالیـدان. ن کـه ردا ده  دژبهی خودون

 یلـ زگـه کاغـه "  ناسـراو بـهینـ نھی گـه  بـهک هیـ  ژمـارهتنامـدا هڤیـ ڕی  شـهی  مـاوه  بـوو لـهکـایمر  ئـهیمارۆکک ره سه
 ناوبرا  هۆیر ب هه.  ئاشکرا کردتنام هڤی   لهیکایمر  ئهیزامی نی انهیحش  وهیکی تاکت گانه و به ئه. چاپ کرد" نۆنتاگپ



 پـاش ستاـئ. انـدی اگـهڕ رگ لـسبه ئ  لـهۆی خـیزـه  بـهیری پشتگی ئاشتی وه دا بزووتنه  کاتهو له.  مه حکه  مه هیدرا
  .کا  دهلی پالگبی وه  بزووتنهیکاندا، هاوکار مه حکه  مه  لهیدانیت هی شاۆی ه  بهرگ لسبه ئڵ ساستیب

 ی رامـسکـایمر  ئـهنۆ کـی دادیریـز ت وه نانـه ر و تـه  دادوهرۆ زن هیـ ال  لـهلـدای پالگبی وه  بزووتنهو ن  له مهئ
   کـهنک شـو تـه شتوونهیـ  گـهانـداۆی خ  لـه انهیی هاوکار رهۆم ج ئه. ێکر  دهمانی  هاوکارRamsy Clarkکالرک 
  .   کردووهانیشدرا  بهداین ده  مهیرمان  نافهیبات  خهیکان ته مه هه   لهۆوخ استهڕ انۆی خۆ ب رانه وه و داده  لهک هی ژماره
 یهـا گرووپـ روه  و ههمباۆک ب  نان نهیلی پالگبی گرووپ  لهانۆی خی پارلمان پشتگریندام  ئه17  ره نگلتهی ئ له
  وه  بزووتنــهوــ ن  لــهدای ســو لــه. یربــ  دهانیــ 2000ی ســای کــه تــه مــه  و هــهم ستهیــ سنــت دهیــری تی دژیلــیپالگب
ــاوه جــه ــر م ــدا هیی ــکان ــه پ ــوونۆر داک  ســه  ل ــگ  دادهکب ــ. ێری ــه هت ــیو  هــهت نان ــه ــ وان  کــهێدر  ده وه  ئ ــدرشانی  ێ ب
   کـهدان هڕ و بـاوه وانـن لـه ئـه.  هیـ داۆڕێ گـ  لـهدا کـهی دیانیت و هاووت هو وان و ده  ئهوان ن  لهمی قایک هیینگ هاوده

] دیسـو [یکـان خوازهی و ئاشـتیری پـشتگ هو بزووتنـه. یمی و قـایزـه  بـهۆی هـ تـهب  دهشاندانی ن وهم ش  بهیک هی نهو
 و شهـ ک  له  کهننم  ناچار دهکرۆ ج وان به  ئه  کهێکر  دهانیری پشتگ وه ته هو  دهن هی ال  له نده وه  جار ئهکنده
 جـار کدنـ هانین   بدهشانی ننگتر هم ن، که  ههتدا هو وان و ده  ئهوان ن  لهدایاستڕ   له  کهانیکان اوازهی جاڕروایب
 ک هیـ وه  بزووتنه  لهکان هییاوازی جتوور ب گه ئه.  هییترس  مهی گه ج گه مهۆ کۆ بداۆی خ  له مه ئه. رنبژ  ههینگ دهب
. ون کـه  دهشچوونـپ روه  بـزووتن و بـه ردووک لـه   هـه وه رچـاو ئـه  بـه نـهخر  نـهیوونـڕ   بـهکـدا هیـ گـه مهۆ ک  لهانی
  وه  ئـهنن،ردا بگـونج  دژبـهیکـان چوونـهۆرووبی بی دوا  بـهانیـ ڵ ه گـ  لـهانۆی خیکان ن قسه هد  دهڵو  هه  کهی وانه ئه
 کـ  خـهم بـه. کنۆ کـیکتـر هیـ ڵ  گـه کان لـه سه موو که  ههاۆی گ ن که ده  دهشانی پیاری وش  له نهۆی دریک هی نهو
  . وه تهب متر ده کهوان   ئهیر گهی و کارستو  هه  و لهنیب  ده مه  ئه رده  وه رده وه

  
   و ترسیرمان فه
 ۆڵک و چـ  چـهانیـکـا   دهی ژاراو نگـهی ژ  کهک هی کهیر ر شه  سه تهنگ بخر  ئاسته وه  ئهۆ بێ بکر ستهیو پچ

  ؟ وه ره  ده تهرن ده
 یکـی هـ  گـهکـداک نـد خولـه  چـهی  ماوه  لهم به. یوانڕ انیمق ل  زهوهاج،ڕ وشدا، پ  له که رسهۆ کیشداران به
 ناکــا ستیــو پک هیــ وه  کــردهینجامــدان  ئــه  بــهشگرتنــ و پســتاندن اوهڕ ۆ بــدایاســتڕ  لــه.  کــردش شکهــ پانیــحازر
 بانـک یر رمانبـه ر و فـه بـه  نامـه،ۆ و هـاتووچستنـاگوڕ ت،فونـا لـه  و تـهینـد وهـ پیش  بهیکار کررۆ زیک هی ژماره
   بـهیستیـوتـر پ  فـرهیکـان  کـارهیاندنڕ اپهڕ ۆ ب وه  ئهت بچترپ چه پراتی ز مه ئی گه مهۆتا ک هه. ن  بکهیرمان نافه

و   ئـه وه ، ئـه  بـووهتـریی وه تـه ونـه ناتریـ زی ئـابووری وه  ئـهۆی هـ بـه.  هیـ  هـهیاکـانیاجی ج شه  بهینگ  و هاودهیهاوکار
  .  کردووهیدای زکاندا کهیر  و شهت هو  دهوان ن  لهیت بهیتا  به  بوونهکتر هی  بهیستیوپ

گـرن،  رده  وهکـ  کـهینـ ده  مـهیرمـان  نافـهیبـات  خـه  لـه  کهی وانه  ئهۆ بیئال دهی ئیکچوون شوه پداۆی خ  له مه ئه
 رۆ زیک ئـامرازداۆیـ خ  لهی هاوکاریکردن  و نهخستن پشتگو وه  ئهر، نهخڕۆ ی وه  کرده  بهشگرتن پۆب.  ناوهکھپ

. نیــ کــه  دهیر رمانبــه  فــهدایاســتڕ   لــه مــه ئ  کــه هیــدا وه  لــه کــه شهــک.  هیــنرواش ئاســان   هــه مــه  ئــهم بــه.  ره گــهیکار
  .  داکوتاوهی شه ردا، مه ئیناو  هه  لهیر رمانبه فه

حاکمـان .  لمانـدووه  سـهۆڤ مـری ال  لـهی  ئازادانـهیکـدان وه سـته ده بـهۆ خبـر، مـاکس وک،ی کالسـیناس مهۆک
  تـا لـه وه  ئـهانیـ حاکمان   له مه ئیکان هییریپشتگ. ێکر ده لانی چاو مهیتیگین ل  خاوهیارانتد سته ک ده  وهرجارۆز
 ۆ بـ وه مـه ئیدواداچـوون  و بـهنی زانـرکدار ئه بهۆ خیست  هه  لهانی ێرگ  ده رچاوه  سه وه وانه  ئهییزمای کاریت هیسا که
  مـه ئـه: " گرتبـی رچـاوه  سـه وه هییـتاۆ ک بـینیۆسیـ تراد  به هم ئڕی  باوه  لهێکر  دهیر رمانبه ها فه روه هه.  وان ئه



 و قـ  عـهیکـارۆ ه، مـه ئیر نبـهرما  فـه  کـه هیسرووشـت..." بـ رواش ده  و هـه بـاسـتڕ بـ  ده هیوا ، که ر وابووه هه
 ی مـه  و لهیترس  مه مه  بخه مه  ئهێو من نامھه.  هی  باشمان ههیکزم  نهستا ئ مهئ: ت ب وه  پشته  لهی وه رکردنهیب
  ..." خراپتر ببستائ

   کـهی وه ئـه. کـانن اوازهیـ ج هییند وه پی دژ  لهی توند  بهرۆ ز ن که  هه کهی دیکل سگه  کهدا گه مهۆ ک  لهم به
ــ ادهڕتــا   هــهدای ســو لــه ــ رهــه  بــه  کــهی وانــه  ئــهیواو  تــه هیــ وه  ئــه هیــ ره مــه روســهی  ســهک هی دژ ن و کــه  دهیســتکار ه 
ــه کــه رده ده ــمانکات  هــه ون ل ــهشدای ــ  ف ــ  هــهیر هرمانب ــبژ ده ــم کــهیالن. رن ــهۆ مــن ب ــه  ئ ــه م  ف ــ توندئاژیر رمانب   هۆیی
  وه کانـه رجـه شمهـ پ  بـهیرۆ ز  بـهانیـ ژ  کـهنیـژ  دهکـدا هی گه مهۆ ک  له مهئ:  ێ شک د پکمکارۆ ه هیی گه مهۆک
ر   سـه  لـهک هییـر گـهی چ کارکانمـان وه  کـرده  کـهنینسـب حـهی و بنی بزاننی ده دهو  هه مه ئ هۆیر ب هه.  وه ته ستراوه به
 ،نـ دداۆیـ خیدوا  بـهیرمـان  نافه  کهک ئاکام و کارکرد  له مه ئیی سانا  و بهی کورت به. نن  دادهانمانی ژیوت هڕ
 یبـات  خـه  لـهکـان هییـکار ئامـاده. نی بـکۆرز  و لـهبـ  نـهمـانۆ خ  بـهمـانڕ  بـاوه مـه ئ کا کـه ش واده مه ئه. نترس ده
 بـ  دهنین بـشکیر رمانبه  و فهنی بڵکانماندا زا ر ترسه  سه  بهی وه  ئهۆ ب مه ئ  که هی هیومانا  بهداین ده  مهیانرم نافه
  . نی  بکهیکتر هی ی و هاوکارنی  هان بدهیکتر هی

  
  ستانۆ دیگرووپ
  ژهـ دروان شـیژتـا نـو  هـهانۆیـ خیی بـودایسـم هڕوـ هـاتوون، ر هو نـهۆ ژاپ  لـه  نونا و مونکاکـان کـه ستهیبود

 یکـگرووپ. ن که  دهانۆی خیانیستی کریسم هڕوڕ  ست به واندا ده  ئهی دوا  به،یکیلۆ کاتی  قشهیکگرووپ. ن ده ده
و  ، قـسه  خـستووه پـرـژ   لـهانیـوان قانوون  ئـهۆ بـ،ی وه  ئـهی  بـاره  له، کھاتووه و باوکان پکی دا  لهاین  ته  که کهید

 یکـمانکاتـدا گرووپ  هـه لـه. واسـن دهـ  هـه وه انـهۆی خیور  دهی کـه مانهی  ته  بهن مندای نهن و پاشان و که باس ده
 ی کـهی دیکـگرووپ.   کـردووهتس ربه  بهانیزامی نیک هی ارهی  تهی وه شتنهی نی  جادهدا، خانه کهۆ ف له"  ژنانیستانۆد"

 یر وه رهیـ ب  لـهن، بکـرسـت بـهۆ قی وه ر لـه  بـهدابووم، تی منی ستانهۆ د و گرووپه ئه.  دارنیاندن چیکیر ژنان خه
  .نابووکھی پمانینگ ده بیکۆڕ کداڕ  شهیانیقوربان
.  بکـایشـدار س بـه زار کـه  هـه  لـهاتریـودا ز  لـه م کـه  بکـهیشـدار  بـهکدات مه  هه  جار بوو من لهم که هی  وه ئه

 ی گرووپـن هیـ ال شداربووان لـه  به  له ر کامه هه.  بوونستانۆ دی گرووپیاوازی جی گرووپ ر به  سه ر کامه هوان ه ئه
 یتـ هییـنۆ وچیتیالڤـ ک، هیـ وه تنـهی دێم نـو ئـه.  کردبـووانیشـدار  بـه، وه هییـت بـهی تایکـ هیـ هـ  گـه  بـه وه هۆی خیستانۆد
 یکـان خـهبا ره  و قـه رفـره  بـه تـه مـه  چـاو هـه  لـهانیـکان  کـاره  کـهنسـتاۆ دی گرووپیشدار  بهۆی ه  بهی که ته مه هه
  مـه  و ئـهر ب گه کردبوو ئه  نه اوهرچ  به هییاوازیو ج ستم به  من ههشترپ. بووۆڕی گیواو ته  بوو، بهێ نو،ینیۆسیتراد
  .چوون ده وهڕ  به، وه هکر کخهڕند   چهن هی ال  له م که راورد بکه  به نانهۆ ک ته مه و هه  ئهڵ  گه له

  مـه ئی وه  ئـهۆبـ.  هیـ نیانی شـیترسـ  و نـهیتـ هیـ ئازا بـ  بـهیژی ناتونـدوتیبـات  خـهیواز شیت هی گوتوویگاند
 خـزم، ، هـما ف، بنـه ره ، شـه  و پارهڵ ما ر ترس له  سه  بهب  دهنین هی نجام بگه  ئه مان به نه باتکاره  خهیرک  ئهنیبتوان
 ـی پ ش بـه مـه  بهشتن هی  گهۆ بنی  بکهزگارڕ ترس   لهمانۆ و خنیو بکهر  مردندا سهانی بوون دارنی و برت هو ده

ژن و .  بکـایسـتکار هـ رهـه  بهتوان  دهکنیۆک مل روه  ههکتاک.  هی نیکیزی فیز ه  بهستمانیو پی گاندی قسه
 یژۆلۆکی سـای بـوونڵ زا ستهیـو پ مه  بهشتنی  گهۆ ب  کهک شتاین ته. ن  بکهیشدار توانن به  دهیاوازی ج ب  بهاویپ
 و یاسـتڕ   کـهبگـا تیتـ واوه  تـه  بـهۆڤر مـر گـه  ئـهکبـ پێتـوانر  ده هییـت هیـ و ئازایترسـ م نـه ئـه.  هیـداۆر خ  سـه به

  .   ن ده  دهک هی چ ماناییژیناتوندوت



  هیـ وه  ئـهکردم پ  ئاماژهشتر من پ که نی لوترکی که چوونهۆب.  بوودای گاندیر گهی کارر ژ  لهنی لوترکنیمارت
 ۆ بـنی و لوترکی گاندیر سه رمان و چاره ده.  وه نکردنهروون خاو  دهانی داۆی خ  لهین ده  مهیرمان  نافهیبات  خه که
ش پـا [ی نهیۆسیـم تراد ئـه.  بکـا  ئامـادهۆی خـ وه هییحڕۆ ی بار  لهشدا پ ه لۆڤ مرب  ده  که هی وه  ترس ئهیزاندن به

 کانـدا هییـب زهـه  مـه  گرووپهو ن له.  ووهی د وه هۆیخ  بهیچوون شوهند ال پ و چه ره و به ند الوه  چه له] نی و لوترکیگاند
" جـ  و بـهر گـهی کاریسـتکار هـ رهـه بـه"نجـان   گهیل  گرووپگهی ال له.   گرتووهی ره په" یحڕۆ یزه  بهیژیناتوندوت"
 چ   کـهیانزانیـ  دهی وه ر ئـه  بـه  بـوون لـهرایـر کرابـوون و گ سه ستبه ند جار ده  چه که ی وانه ئه.  ووهی دیچوون شوهپ

 ۆ بــانیــرۆ زیک داهــاتوودا کــات  تــر و لــهیکــان  جــاره وه دا، ئــه  دهووڕ کانــدا تــه مــه  هــهینجامــدان  ئــهی کــات  لــهکشــت
  . کرد ده رخان نه  تهیکار مادهئا

ر   بـه تـهۆوت  کـهلیـ پالگبی وه  بزووتنـهوـ نیل ها گرووپگه روه  و ههکان ستهینیمی فن هی ال  له نهیوان ت رهۆ جم ئه
 یتـــ هیـــ و تاک انـــهیتگرایلی ئرۆ زیکـــنیوان تنی و  لـــوترکی گانـــد  کـــه هیـــ وه  ئـــهش کـــه خنـــه هڕ.   و گازنـــده خنـــه هڕ
 ۆڤ مـربـ  ده کـا کـه ش واده مـه هئـ.  بـووه  هـهکانـدا تـه مـه  هـه ر لـه  بـهیکار ئامادهۆر خ  سه  لهانی) یتیدوالیڤیندیئ(

 ی وه  بزووتنه  لهکش به.  بکانی و لوترکی گاندیواز ش  لهیبات  خه بتوان  کهرز ب  بهکجار هی یک هی  وردهین خاوه
بات   خه رهۆو ج  بتوانن به که [نازانن ڕ باوه  ئازاو بهرۆ زانۆی خ ن که سانه و که  ئهشیوان  و ئه هی مه  ئهی دژلیپالگب
  ].کای بس بتوان موو که  هه  که ئاسان ب نده وه بات ئه  خهیواز شب  ده هیانوایوان پ ن و  ئه بکه

ــرب هــه ــه هۆی ــات  ل ــ هی ب ــ تاکیز ــ هی ــه  وهیحــڕۆ یت ــه ک ئ ــات لت ــهفیرن ــاس ل ــشتگ  ب ــ دووالیری پ ــه هی . ێکــر  ده ن
   لــهنی بتــوان مــه ئتــوور ب گــه ئــه. ترســدار   ســه وتــن بــه رکــه  ســهۆ بــ  ئــامرازهنی و باشــترنیمــ کــه هیــ یتــ هییشــ هاوبــه

 ترسـدا یر  سـه  بهتوان  و تاک دهن نامیس  کهیرس ت وه  ئهنی  بکهنی دابشی و ئاسا  متمانهدا هۆ چکیل گرووپگه
  .دایستکار ه رهه  به  له هی  بناخهیرد  بهیت هیش  هاوبه هۆیرب هه.  بڵزا

ـــه وره  گـــهیکـــت مـــه  هـــه لـــه ـــهSeabrook کۆبری ســـیاوک نـــی  وزهی دژ  ل  New ری هامپـــشویـــ ن   ل
Hampshireی سا   له 1976نڕی  پاش شه  جار لهم که هی ۆ، ب سـتانۆ دیلـ گرووپگـه "یریـ با،ی سـپانۆییوخـ "

 ی نـاو  بـهکـل  گرووپگـه اوهیپان سـیستیـ ئانارشی وه  بزووتنـهن هیـ ال  لـهکانـدا هیی سـی هیـ  ده  لـهشترـپ. کار بردرا به
grupos de afinidadــ  گرووپگــه ــهیئاکــام. کھــاتبوو پســتانۆ دیل ــکارم نو  ئ ــنڕ ( هیی ــه)  سانه ــ  ده ل  ی هی

 ۆی هــ بــه.  وه وبوونــه بکــادایمر  ئــه ر زوو بــه کــان هــه زموونــه ئــه.  بــووکــان هییــوانڕ  چــاوهی روه  ســه فتاکانــدا لــه حــه
 یلــ گرووپگــه [یزمــوون فتاکانــدا، ئــه  حــهی هیــ ده ییتــاۆ ک  لــهی نــاوکی  وزهی دژی وه زووتنــه بیوربــ  بــهیگرتنــ ره پــه
ــ گــه] ســتانۆد ــ ن شتهی ــاوکی  وزهی دژیژی ناتونــدوتی وه  بزووتنــهو ــهایــمان ئا  لــهی ن ــو  و ل ۆی هــ  دواتــر بــه وه شه 

  .  وهۆ بو ئوروپادا بموو ه ه شتاکاندا به  ههی هی  دهیتا ره  سه  لهخوازانی ژنان و ئاشتی وه بزووتنه
 ی کـورت بـه. منـ  دادهیاوازیـ جکۆبری سـش پـینـاخۆ ق  لـهینـ ده  مـهیرمـان  نافهیبات  خهوان ن ه لمۆ خۆ بمن

 شترـپ. ناکھ پداییژی ناتوندوتیستکار رهه  بهی وه  بزووتنه  لهانیشۆڕ شستان،ۆ دیل  گرووپگه  کهێ بکوترێکر ده
وتـن  رکـه  سـهاوازیـ جیکـ هیـ وه شـ  بـهکان ته مه  هه  که وه دراو ئه  دهییزمای کاریر بهڕ یبوون  هه  بهینگی گررترۆز
 کانـدا تـه مـه  هـهیژڕـ  هـ  گـه  لـهتـوان  دهکسـ مـوو کـه هـه" سـتانۆ دیل گرووپگه "ی ال  لهم به. ننست ب ده وه
 ۆی هـ  بـه  کـه هیـ هیـاو مان  بـه مـه ئه. ب  ههیست  دهدای کردنج به و پاشان جارداندای بی سهۆ پر  بکا، لهیشدار به

  .   بووهمی قادایژی ناتوندوتی وه  بزووتنهو ن  لهیکراسۆمی دستانۆ دیل گرووپگه
ر  هــه. کــا  دهیشــدار  بــهدایــن ده  مــهیرمــان  نافــهیبــات  خــه  لــه  کــه ره تبــه مــه  هــهیکــ گرووپســتان،ۆ دیکــگرووپ

. متر بـن  که که  گرووپهیندامان  ئه  که هیدا وه  جار قازانج لهکنده.  کھاتووهس پ  که تا پازده  هه س  لهکگرووپ



شـدار  س بـه  که کرد، سمیشدار  بهدا ت 1982ی سا  لهپساالدا ئوی شار  من له  کهستانۆ دی گرووپم که هی  له
  . بوون

  affinis سینی ئـافینـی التی  وشـه  لـهیزیـنگلی ئaffinity یتـینیف  ئـهانیـ ییای  سـپانafinidad یدادینیئاف
 دوو   کـهکـ  کاتۆ بـ هیـ م وشـه ئـه.   گرتـووهی رچـاوه  سـه  کردنـهیکتـر هیـ یکـاری ئالانی بوون وه که پینا ما  به که
 یلـ ر گرووپگـه  سـه تـه دراوهـرگ  وهیتینیف  ئهیل  گرووپگه که. ێرب کار ده  بهوتوون، که  ههدایکرت هی ینا  په م له له به
 سـتنۆ دیکتـر هیـ ڵ  گـه  لـه لـه م گرووپگـه  ئـهیندامان  ئه  که شتووهی گه واتس رکهۆز.  هی باش نیکوت که رستانۆد
  وه وه  ئهۆی ه  بهس  کهکند ه  که  درووست کردووهی  خراپه شتنهی گهو ت  ئهداۆی خ  له مه ئه. ستۆ د بنه  دهانی

 ی مانـا  بـهیتـینیف  ئـهیولـ گرووپگـه.  هـاتوونیاووابی هی تووش،یبکب پدا  گه  لهانییت هیستاۆ د ت بووه حمه  زه که
 ۆبـ.  هی  هه وه که پانیش  هاوبهیک شت و گرووپه  ئهیندامان  ئه هی وه  ئهی مانا  بهکوو  به هی درووستکردن نیت هیستاۆد
 یگرووپـ"و " ت مـه  ههیگرووپ"ک   وهی وه گره جیمک  چه، وه تهب  دووپات نه وه ره  سهی شنه و چه  لهی ه  ههی وه ئه

   بـه  کـه  هـاتووه وه و گرووپانـه  لـهت مـه  هـهی گرووپـینـاو. ێبـر کـار ده  بـهسـتانۆ دیلـ  گرووپگـهی بات ش له" بناخه
   بناخـهی گرووپـینـاو. چـ  ده وهڕ  به رهۆ نی وه ش  به  گرووپهیمانندا  ئهن هی ال  له که ته مه  ههینیۆسی ترادی وهش
   کـه  گرتـووهی رچـاوه  سهندای التیکایمر  ئهیکان ژاره  ههو ن  له وه کانه وازهخیزگارڕ  کهی کاتول جهۆلۆ تیل  گرووپگه له
  . هی ن وه هییستکار رهه  به  بهیند وه پچی هدایاستڕ  له

 ی سـزایبـوونڕ پـه و پـاش تنکـر دهـ چکت مه  ههیاندنی نجامگه  ئه  بهۆ بستانۆ دیل  جار گرووپگهکنده
  ن کــه  هــهش کــهی دیســتانۆ دیکــل  گرووپگــهم بــه.  وه تهشــ وه دهــ ش هــه کــه  گرووپــه هو ران،ئــه تبــه مــه  هــهینــدانیز
 یبـات  خـهیکـان تـه مـه وام هـه رده  و بـهکـکوپڕ یکـ هیـ وهشـ   گـرووپ بـهینـدامان  و ئـه نه هیژخا درانی که ته مه هه
  .ن ده  ده ژه درین ده  مهیرمان نافه
ن   بـده کـهی دیرانـ شـهۆک تیتـ ارمـهی   کـه هی وه  ئهستانۆ دیل  گرووپگهیکان هرک  ئهنینگتری گر ره  هه  لهکک هی
 وـ نۆ بـ کـه پردکوو  به هی ن ستراوه  بهیکک گرووپ  وهداۆی خ  لهستانۆ دیکگرووپ. ێ بکر چێ نویتا گرووپ هه
دا  مـه و ده  له  چوونکهننپچ بیکتر هی  بهانۆی خیی ستراوه  بهیری زنج نابستانۆ دیل گرووپگه.  باشتری گه مهۆک
 انیـ ێخـر  ده وه راخـه  قـه  لهک  خه هی وهو ش به. ب  درووست دهێ نویل  گرووپگهیکردنر چ  سهۆ بیترس  مهتریئ
  هیـروا ئاسـان ن  هـهین ده ه میرمان  نافهیبات خه. چوون شوه و پانڕ  گهیر گه ر ته  سه وه ونه که  ده کهی دیک جار وه ئه
  . ستهیو پکان نهۆ ک ره شهۆک تیر ده به ادهڕ   لهیک هییری پشتگ، وه نهکر  دووپات نهابردووڕ یکان ه  هه وه  ئهۆو ب

  
  

  کراویر بهڕ یت مه  ههانی ستانۆ دیل گرووپگه
 کـراویر بـهڕ ـی مـهۆک  بـهیتـ مـه  هـهانیـ تـاک یتـ مـه  هـهڵ  گـه  لـهسـتانۆ دیلـ  گرووپگهیکان ته مه  ههر گه ئه

کـان   باشـه نـه هیـال.  هیـ  هـهیفـیت  بـاش و پـوزهینـ هیـ الرۆ زسـتانۆ دیلـ  گرووپگهیکان ته مه  هه وه  ئهن،ی راورد بکه به
هـا  روه هـه. یری پـشتگیشانـاکڕ و یژکان، پشوودر زموونه  ئه و لهرب  بهیرگرتن  وهک  که،یکراسۆمی د  لهنیتیبر
 یترســ  مــهێدر  دهڵو  و هــهێکــر  درووســت ده  متمانــه  کــه هیــ هو  ئــهســتانۆ دیلــ  گرووپگــهی کــهی دی باشــینــ هیــال
  .  وه تهم بکر  کهڵ نگهۆ و گیژی تووندوتینانکاره به

 انیـواو  تـهۆیخـ ربـه  سـهکانـدا ارهیـ ب  لـهسـتانۆ دیلـ گرووپگـه. ێ بگـر ره  پهاتری زیکراسۆمی د هی وه  ئهنگیگر
 یتـ مـه  هـه  که وه  ئهۆی ه تهب  ده مه ر ئه هه. گرن  دهۆست ئه  وهکان ته مه  ههیکان شه موو به  ههیت هیرپرسا  و به هی هه

 یتـ واوه  تـه  بـه،ێنـدر  دادهۆ بـی پالنـ وه انـهیران بـهڕ ن هیـ ال  لهانیکان ته مه  هه  که و گرووپانه  لهستانۆ دیل گرووپگه



. ێسـار نـادر  خـه  بـهرۆ زیک و کـاتێ نـاکری کـاتکوژکـان هڕایـ بی دانـۆ بـستانۆ دیل  گرووپگهی ال له.  باوازیج
ر زوو   هـهکانـدا کراوه واننهڕ  چاوه رجه ومهلو  ههی کات  لهیت بهی تا  بهستانداۆ دیل  گرووپگه  لهت مه  ههیشداربووان به
  . وه  ببنهۆتوانن ک ده

  شهیـم  هـهێ نـویتـ مـه  هـهینجامـدان  ئـهۆی هـ  بـه  کـه هی وه  ئهستانۆ دیل  گرووپگهیفیت  پوزهی کهی دیکن هیال
   لـهی نـاوکیکـ  چـهیسـتکردن ربـه  بـهۆ بـ وره  گـهیکت مه  پاش هه له. ێندریب  دهاندایکان  کاره  لهیوام رده  بهکرۆج
  کـه تـه مـه  هـهیوامـ رده  بـهیاریـ خوازسـتانۆ دیلـ  گرووپگهو ن  لهرترۆ زیکل  گرووپگه 1983ی سا  لهکمار هه

نــد   چــهانیــ کــ گرووپکــژڕۆمــوو  هــه. شــتڕ دامــان ژهڕۆ   دهینــ هیــژخا دریکــت همــ  هــهی هــ  گــه مــهئ. بــوون
 داـ تی من که ی و گرووپه له. کرد  دهانیشدار  بهدا که ته مه  هه  له رهۆ ن  بهستانۆ دیل  گرووپگهو ن  لهکل گرووپگه
 ی نـاوکیکـ  چـهیکـان کـه  بوو مووشـهکیر  خه وه ر ئه  به  له وه نهیست  ببه موو ئوروپاوه  هه  به که ته مه  ههستمانیبوو و
. یزانـ  دهینـانیۆ یرۆلکلـۆ فـیکڕ پـه مـان هـه کـه  گرووپـهینـدامان  ئـه  لـهکـک هیـ. زرانگـو ادهڕ  وه انهیکان ماره  هه له
 یزامـی نی خانـه کـهۆ ف  لـهکـان ارهیـ  تـهی وه شتنهیـ نین شـو  لـهینـانیۆ ـیکڕ پـه  هـه وه ش  لهکمانت مه  ههش مهئ
  .خستڕ وه

 یکـتـا گرووپ  هـه هیـ  هـهیتـر  فرهیت  تاقهکدات مه  ههیدان ژه در  لهیس زار که  ههیک گرووپ  که هیچوو تڕێ
چکیکراویر بهڕ سـی  مـاوه لـه] دیسـو [نگیپۆنـشی لی شـار لـه. یسـ ند که  چهی هۆ و 1993، 1992 ینی هـاو 

 اسیـ یکـای فابر  کـهکخرابـوونڕ ک هیـ وهشـ  بـه انـهیمپان و کـه هئـ. کخـراڕ نیکـداما  چـهییای کامپاندا، س1995
. کــران  ســازدهی کــشتوکاین و شــون منــدای مــه  گــهینر، شــو نابــه  پــهی هوردووگــای گــه ج  و لــهنــدراوخڕۆ ده
  وه کـه پانیـ هاوکار وه کـه پ  کـه وه کـهی دی و گرووپانـه  و ئـهسـتانۆ دیلـ  گرووپگـهۆی هـ  بـهاکـانیمپان  کـهی ه گه
. کرابـوون ش نـه  دابـهسـتانداۆ دیلـ ر گرووپگـه  سـه کـان بـه مـوو گرووپـه  ههمدا که هی یایمپان  که له. ژراڕکرد، دا ده
 ایـن  حـازر بـوون تـه کـه مپـه  کـه  لـه کـه تـه مه  ههیاندنی نجام گه ئه  بهۆس ب د که  دوو سهکدا کات  لهکردیش وا مه ئه

کان  موو گرووپه  ههمدا ھهم و س  دووهیایمپان  که له. ت و ماندووتر بن که مووان  شه  هه  لهاتریم ز  کهیک هی ژماره
. رشـان  سـه وتـه  کـهیکـرک  ئـهکسـ مـوو کـه ش بوون و هـه  دابه  بناخهیل  و گرووپگهستانۆ دیل ر گرووپگه  سه به
  هۆیـر ب  هـهکترو هی ڵ  گه تر له  فرهینگ  و هاوئاههی هاوکارۆی ه  بوو بهمدا ھه سیای کامپان  لهیت بهی تا ش به مه ئه
  . بوون  ماندوو نهر ده به ادهڕ   لهکسان  وکهاندڕ اپهڕ انیکان  کارهک هیک  کان وه موو گرووپه هه

 رتـرۆ زکـان تـه مه  ههیژڕ ه  گهیت هینۆ چیزموون  ئه  که هی وه  ئهستانۆ دیل  گرووپگهی باشی کهی دیکن هیال
 و  بچـو ن  ماندوو لهیر بهڕ ۆی ه  به وه  بزووتنهی کزبوونیترس  مه  که وه  ئهۆی ه تهب ش ده مه ئه.  وه تهب  دهوب
 پـاش   لـه  کـه هیـ وه  ئـهدا هیـند وهـم پ رچـاو لـه  بـهیکـ هی نموونه.... ن  بده وه زووتنهر ب به  وهێ نویکانیکان گ زموونه ئه
] کـایمر  ئـه لـه [یتـ هییـت هاووی مافی وه  بزووتنهو نیل  گرووپگه  لهک هی  ژمارهن،ی لوترکنی مارتی و کوژرانکرانپ
  . بووننگ ده کورت مات و بیک هی  ماوهۆب

و  وان ئـه  ئـهیال.  هیـ  هـهسـتانداۆ دیلـ  گرووپگـهوـ ن  لـهیتـیلی ئی دژیزـه  بـهیک خا  کهێو که رده  دهدا رهل
   کـهێکـر  درووسـت دهسـتانداۆ دیلـ  گرووپگـهیرانـ شـهۆک تو ن وا له یک هینگ  و هاوئاههیری پشتگ  که هی  هه انهیش
ت  نانـه ن و تـه نجـام بـده تـر ئـه  فـرهیتـ مـه ن، هـه  بـدهانیـکان تـه مـه  هـه  بـه ژهـ در  کـه هیـ  هـهانی هیو توانا وان ئه ئه
  ....ن  بده پ ره  پهاتری زشیستکار رهه به

 و یچـ  ئـاژاوهیگالنـ وهـ تیانی شـ  کـه هیـ وه  ئـهێکـر  دهری ب ر زوو له  هه  کهستانۆ دیل  گرووپگهی باشیکن هیال
 ینـدام  ئـهک هیشـداربوو ر بـه  هـهبـ وان، ده  ئـهی ال  کـه هیـ وه  ئـهیشـ کـه هۆیـه. چـ  دهوـ ن  لـهر نـهخ  ههڵ نگهۆگ



 درووسـت تـدا مـه  هـهیانشـداربوو مـوو بـه  ههوان ن واو له  تهیک هییاویتا ناس  هه بستانۆ دیل  گرووپگه  لهکک هی
  .بب

 یژی ناتونـدوتیبـات  خـهیکـان هیی گـشت تـه  خـهکسـ ر هـاتوو کـه گـه  ئـه هیی ئاسارۆ زستانۆ دیل  گرووپگهی ال له
 یاڕ ره ر هـاتوو سـه گـه ئـه. ـبج وان بـه  ئـه  کهێبکر لی داوا وه  ئهناه  نهیکار دا به وه  کرده کرد و له ند نه سه په
  سـه و کـه  بـهش پـۆوخـ اسـتهڕ سـتانۆ دیلـ  گرووپگـه وه  کـرد ئـهیشـدار  بـهکانـدا تـه مـه  هـه  له سه و که ش ئه مه ئه
 ۆ بـانیـکان تـه مـه  ههی ه  گهک،ت مه  ههینجامدان  ئه  لهش پ انهیر  سه  لهکستانۆ دیل موو گرووپگه هه. گرن ده
  .ێز  دابهرۆ خراپ زیت مه  ههینجامدان  ئهیترس  مه  که وه  ئهۆی ه تهب ش ده مه ر ئه هه. رن گرووپ بنیندامان ئه

  تـهب ن ده  بکـهیشـدار  بـهکـدات مـه  هـه  لـهستانۆ دیل  گرووپگهیندامان موو ئه  ههب  ده  که وه ک ئه  وهیرک ئه
 یکـ هیـ یموکـورت  کـهایـن تـه. سشیـلۆ پی ال م لـه  گـرووپ و هـهیندامان  ئهی ال م له  هه  متمانهیوتن  که گه جۆیه
 ی هـ  گـه  لـهری بی ورد  به نگهی گر هۆیرب هه. [رتاپا خراپ بب  سهکری زنج وه  ئهۆ ب سه  بهکدا هی قه  هه  له هۆچک
نـد  وه  ئـهبـ ن ده که  دهیژڕ ه  گهین ده  مهیرمان  نافهیبات  خهیکان ته مه  هه  کهی وانه ئه.].  وه ته بکرکان ته مه هه
  .ێز بپارۆی خینکھا ل بتوان که رهیزنجتا  رنج هه ر سه  به نه  بخه که رهی زنجیکان قه مو هه  هه  بن کهایور

ــ ژمــاره ــ  گرووپگــهی ال  لــهشیختــ  گرفــت و ســهک هی ــ.  هیــ  هــهســتانۆ دیل    کــه هیــ وه  ئــه و گرفتانــه  لــهکــک هی
 یرکـ  ئـهسـتانداۆ دیلـ  گرووپگـه لـه. ن  بکـهیشـدار  بـهکانـدا تـه مـه  هـه  لـهی کـاتیکـ هیـ وه ش  ناتوانن بهران شهۆکت

 انۆیـ ب  کـهێو  دهانیـرۆ زیکش کـات رکانـه و ئـه  ئـهیانـدنی نجامگـه ئـه ندامان و بـه  ئهیر شان  سه تهو که قورستر ده
   لـهتۆ خـۆ بـ وه تـا ئـه  هـهی  بکـهکـر ژهڕـدا ه  گهانی ر بهڕ ی هیاڕ ێ گواین  ته  که  ساناترهرۆز. ێرخان بکر ته
 یلـ  گرووپگـه  لـهی سـانه و کـه  ئـه هۆیـر ب هـه. [ی  بکـهیشـدار  بـهدا کـهی دیکـان رکـه  و ئـهیژڕ ه  گه  و لهی بڵ گه
  ]ن رخان بکه  تهکان ته مه  ههۆ بانۆی خیرۆ زیک کاتب ن ده که  دهیشدار  بهستانداۆد

ر   بـه ش لـه مـه ئـه. ن کـه  و ئاشکرا ده  ئاوهکان شهوان ک  ئه  که هی وه  ئهستانۆ دیل  گرووپگهی کهی دیکگرفت
  وه تـهڕ گـه ش ده مـه ئـه. [ن کـه  دهیشدار  بهکاندا اردانهیا بیسسۆ پر  لهستانۆ دیل  گرووپگهیندامان  ئه  که هی وه ئه
ــ ــه  دهکــان شهــ کداۆیــ خ  لــهیکراســۆمید]   کــه وه  ئــهۆب و  لــه]  وانــه چــهپ  بــهم بــه[کــا   دهانی و ئاشــکراووڕ  خات
]وه  خوارهۆ ب وه ره  سه له] ی کخراوانهڕ  کر  دهیر بهڕکن شاردر  دهکان شهوه نه .  

 کـار و ران شـهۆک ت  کـه هی  ن وه  ئهیانی شکموو جار  ههستانداۆ دیل  گرووپگه  له که]  هی وه  ئه کهی دیکگرفت[
  تـهگر  دهن هیـژخا و دریکـ هیـک  وهیکـ هیـ وه شیستکار رهه  بهرجارۆ ز هۆیر ب هه. ن نجام بده  ئهرۆراوجۆ جیرک ئه
   لـهانیـ ئاگابـ  ده شهیم ن و هه  ناکهیت احهڕ  ست به  ههران شهۆک ت کا که ش واده مه ئه.  شهۆ ناخداۆی خ  له  کهۆخ
  ....و ب م و ئه  ئهیرک و کار ئه

  
  ستانداۆ دیل  گرووپگه  لهکان رکه ئه
  کـه  گرووپـهی وهیـن. ێکـر ش ده  گرووپـدا دابـهینـدامان مـوو ئـه ر هـه  سـه هکان ب رکه  ئهستانداۆ دیک گرووپ له

 یری پشتگیسان ک که  گرووپ وهی کهی دی که وهی و ننردری بگانی نر بکر سه ستبه  ده  کهن  داده وه  ئهۆ بۆیخ
 ویـ ن لـه. اری پرسـرـ ژ هتـۆوت  پشتگر کهیس  کهی  وشهیددا خودی سویت و له. ن که  دهیشدار  بهکاندا ته مه  هه له

 ێگـوتر  دهانیـن پ کـه  کـار ده وه راخـه  قـه  لـهکـرۆ ج  بـه  کـه سـانه و کـه  بـهمبـاۆ بی بـات  نـان لـهیلی پالگبیگرووپ
 ی وانــه  ئـهابـوو وـی پ  کـهی هیـ وانگـهڕو   ئــهداۆیـ خ  لـه مـه ئـه.... ستدایـو پی کـات  لــهر زکـهه  بـهت مـه  هـهیسـان کـه
 یکـت مـه هـه. ۆڕی گـلـدای پالبی وه  بزووتنـهوـ ن  لـهاند،ی گه نجام ده ئه  بهانیکان  قورسه رکه د، ئهشان وه  دهانیکوش چه
 یبـات  خـهینـاناهڕ  کـهی دیسـان  کـهن، ده دهـکـوش ل  چهک هی ژماره.  کھاتووه پت مه ند هه  چه  لهۆی خۆ بلیپالگب



 ی  نامـهش کـهی دیکـ هیـ گـرن و ژمـاره  دهینـد وهـ پکـان هژنامـڕۆ ڵ  گـه  لـهک هیـ  ژمـارهنن،یـب ه دینـ ده  مهیرمان نافه
  .رنن و ده  ئهۆم و ب  ئهۆ بینۆکترلئ

 انیـ کـه  کـارهی ئاکـامیرگرتنـ  وهیاتریـ زی توانـا ن کـه کـه  دهکـان راوهی گیری پشتگ  کهی وانه  ئهاریشن پک وه
   لــهیاسـی سی وه شــ  بـهاتریـ ز وه راخــه  قـه  لـه ش کــه وانـه  و ئــهی پـشتگریسـان  کــهێ بنـرانیـ ناوێتــوانر  ده،بـ هـه
 ر زکـهه  بهت مه  ههێ بنرانین، ناو  ناکهیشدار  بهکاندا ته مه  هه  لهۆوخ استهڕن و  که  دهیشدار  بهکاندا ته مه هه
   و کـات لـهراونیـ گی ندامانه و ئه  لهر زکهه  بهت مه  ههیسان  و کهی پشتگریسان  جار کهرۆز. ستدایو پی کات له
 داین ده  مهیرمان  نافهیت مه  هه  لهمجار که هی  وه ر له  بهمۆ خۆ من بککات. تر چاالکترن ن فره به ر ده سه  بهنداندایز
  . وه کرده  دهرمی ب وه ره  سهی مه  ئهی وانه چهم، پ  بکهیشدار به

 یک گرووپـ  وهید گرووپـنـ ر چـه  سـه  بـهێکـر  دهانۆیـ خۆ بر زکهه  بهت مه  ههیسان  و کهی پشتگریسان که
 ران تبـه مـه  هـهیتـ ارمـهی  وه  کـرده  بـهی وانه  و ئهیاسی سیرانامنی  پهکان، گرهیند وه پزان،تپار مه  ههزان،پاریئاشت
 نـان یلـی پالگبیگرووپـ.  هیـ نش پـ  لـهانیـ گرتنیترسـ  مـه ناوبراوانـه  و گرووپه  له چکامهیه. نش بکر ن، دابه ده ده
 و  ره نگلتهی ئ   لهStephen نفیست.  کخستووه رانیراخ  و قهی پشتگریت بهی تایرۆراوجۆ جیرووپ گمباۆک ب نه
 یایدـم ڵ  گـه  لـهینـد وهـ پMarie یمـار.  گرت وه رهۆراوجۆ جیکخراوڕ   بهانیند وه پدی سو   لهRolf لفۆر
 گی کرانلی ئه. رشان  سه کان خرابووه رهسوکا  خزم و کهڵ  گه  لهیس  کهیند وه پHarald دهارا.  بووۆست  ئه له

Eilen Craig ، انی Janشی و تر Trischـ پ  بـوون کـه وه  ئـهیرپرسـ  بهسـڵ  گـه  لـهینـد وه ی خانـهیند  بـه 
  . بگرنددایسو

   لـه کـهی دیوانـ شـدار بـوون، ئـه  دا بـهBarrow بـاراو ی کـه ته مه  ههین شو  لهکان گرهیند وه پ  لهک هی ژماره
  .  کارکردن بوونیکیر  خهانی که ترهیۆمپ  و کهنۆف له  فاکس، تهڵ  گه  لهکدانیو رزهژ

 یسـتانۆ دیلـ  گرووپگـهوانـ نی قـه  هـه بنـه  دهکـان گرهینـد وهپ. کانن گرهیند وه پ،یری پشتگینگی گریک هییکارا
 ڵ  گـه گـرن، لـه  ده وه ره  دادوهرو زه پار  بهیند وهن، پ که  دهکان راوهی گیستانۆ و د هما  بنهۆفوون ب له  تهر،ۆراوجۆج
 ۆهـا بـ روه ن و هـه کـه  دهی حـازریایدـ میوتنـ کـه چاوپۆگـرن و بـ  ده اوهید م  بهیند وهن، پ که  دهژ وتووسیلۆپ
  .ن که  ده وه کهی دیکان کخراوهڕ   بهیند وه پیری پشتگیستخستن ده وه

 انیـون  که  دهسیلۆ پیکان لهیبۆمۆ ئوتیدوو وان وه ئه.  گرتنهۆخ  وهیرک  ئهیری پشتگی گرووپی کهی دیکرک ئه
   کـهکشـت.  بگـرنۆیخـ  ئـازادکرا وهکـاڤر هـاتوو ها گـه  ئـه ن کـه کـه  دهیوانـڕ  چـاوه سخانهیـلۆ پی رکـه رده  بـه له

و   ئـهانیـ  سخانهیلۆ پنیکتری نزکموو جار  ههکان سهیلۆ پ  که هی وه  ئه وه بکاته لیری ب ستهیو پگرتنۆخ  وهیگرووپ
  لـیک رگرتن که سه ستبه  دهۆ، ب  کردووهانڕی  چاوهێو  لهی پشتگریل  گرووپگهشووتر پیکان  جارهی هی سخانهیلۆپ
 یراـ و هاڤ ند هه و چه ئه. رکران سه ستبه  دهایمان ئا  لهکدات مه  ههینجامدان  ئهی کات  لهکاڤ ند هه چه. رناگرن وه
 یستبوویـ وسیلۆ پـ هیـ وهم شـ بـه.  ئازاد کران و شاره  و لهزراناگوڕ  کهی دیک شارۆ ب کهی دیکس د که ند سه چه
 یکـان رکـه  ئـهینجامـدان  ئـه  بـه ژهـ و درکـان تـه مـه ر هـه  سـه وه نـهڕ توانن بگه  نه  که وه  دوور بخاته نده وه  ئهناڤها
وتـن و   کـهسیلۆ پـیدوو  وهناڤـ  هـهیزراناگـوڕ یگـاڕ یژاـ در  بـهی پـشتگریلـ  گرووپگـهم بـه. ن ه بـدانۆیخ

  .کان ته مه ر هه  سه وه ننهڕ  بگهگاداڕمان  هه  به نهاڤو ها  ئهانی توانی که ئاخره
 یکردنـ ه سـه سـتبه  گـرتن و دهی کـات  لـه هیـ وه کـرده  بـهی هاوکـاریری پـشتگی گرووپـی کـهی دینگی گریکرک ئه
ــ. نــدااڤ هــه ــ زیرگــ  جلوبــهتــوان ه دیری پــشتگیگرووپ ــ وه  بکاتــهۆ کــبــرمــان، خــواردن و کت واو ده  ده،یادی  ۆو ب
  .ێررکراو بن سه ستبه  دهیناڤ هه

   



  ]کاندا ته مه  ههی کات له [ی ئاشتیران زهپار
 کـدات مـه  هـهی کـات  لـهیورـ و هیمنـ ه  کـهانیرشـان  سـه تـهو که رک ده ک ئه  وهی ئاشتیران زه پاریگرووپ

   لـهی ئاشـتیرانـ زه پـاری بات  له رهۆ زی ئاشتیران زه پارینانکاره  بهیزموون  ئه  باشووردا، کهیقایفر  ئه له. زنبپار
   لـهکـدات مـه  هـه دا لـه 1988ی سـایهـار  بـه لـه. ێردریگ رده  وهک  کهmarshalls مارشال ی ناو  بهکرمت
   کـهی دسمیـلۆ پی باسـیکنیکاو ماشـ  نه له.  کردمیشدار دا به هنج شکه ر ئه  سه  بهرد ک چاوه  من وهیلی شیتو
م  ئـه. شتبوونیـدان] نیربـ  دهیتـ هیزا هڕ نای شانهیک ن وه [دا که ته مه  هه  له  کهدا رانه شهۆکو ت  ئهو ن  کرد بهۆیخ
  هۆیـر ب م، هـه  بکـه  قـسه کـه سـه باڕیخـو لڵ  گـه بوو لـه تم نه رفه  من ده  بوو که کوتوپ نده وه  ئهسیلۆ پی ته مه هه
 ۆسـت ئـه  وهی ئاشتیر زه پارڕۆی  له  په   بهیرشان  سه رک خرابووه ک ئه  وهی پشتگرڕۆی دایاستڕ   له  کهکس که

  مـه ئـه.  گـرت کـه  باسـهڕیخـو لیسیـلۆ پڵ  گـه  لـهینـد وهـو پ وه کـه  باسـه  بـهیواس  ههۆی خ وه هراخ  قه گرت و له
  .  وه تهنڕ ودوا بگه ره  به که  باسهو وه ته ببور ه که سهیلۆ پ  که وه  ئهۆی ه  بوو به هی له  په  به وه دژکرده
زرانـد   دامـهانیی ئاشـتیرانـ زه پـاریکـان سـته شـتاکاندا ده  هـهی هیـ  دهیتـا ره  سـه  لـهمجـار کـه هی ۆ ب  کهی وانه ئه
 کڕۆـ  پـه  بـهانۆی قی ئاشتیران زهپار. ایرنۆفی کال   لهLivemore Action Group ی ناو  بوون بهکگرووپ
  کـرد کـه  دهانیـ  قسهسیلۆ پڵ  گه کرد و پاشان له  ده شانهیان نۆی خکاندا ته مه  ههی کات  له هی وهوش ست و به به ده
. پاراسـت ه دۆیوان خـ  ئـهیسـتکردن بـهۆ گـرتن و ق  لهسیلۆ پ هۆیرب هه].  هۆیست  ئه  لهانیرک  ئه کامه[ و نوان ک ئه
 یسیــلۆ پانیـ [رــد  چـاوهستدایــو پی کـات  لــه و بتـواننــی ببت بـهی تایکــ هیـ وره  دهبــ  دهی ئاشـتیکــر زهر پـار هـه
   لـهێو انھـهی  ده  کـهۆ تونـدئاژیلـ پگـه  چـهـی نگـهۆ و گڵ چـه گ  بـهشمانکاتـدا پـ  هـه و لـه وه  بکاتـهورـه]  شـه هـ هه
  . ێ بگرنن،سی  ههکدادان و پڕ  شهکاندا ته مه هه

   کـهمجـار کـه هیـ.  بکـا  ئامـادهشیکـراو وواننـهڕ  چاوهیرج لوومه  ههۆ بۆی خب  دهی ئاشتیکر زهر پار  ههم به
و  ره  بـهر کـهسـتاوو چاول راخ وه  قـه  لـهینجـ  گهک مهۆ کتمی خرا، دۆست  ئه  لهمی ئاشتیزگار پارڕۆی مۆ خۆمن ب
  بـ بـه. م  بکـهڵ  گـه  لهانی  قسهێو مھه  ده  کهکردنمن داوام ل. کرد  دهانی نگامه اوههر  و ههاندینقی  ده مه ئیال
 داوام کارینـد پرسـ  چـهۆڕی گـ نانـه ه  بـه وه کرده ردهی بنمۆ چمۆ خۆ من ب  کهم بکهستپ  ده وه  بهشدا پ  لهی وه ئه
پـاش ]. ربگـرن  وهستـو هـهپاشـان [و  وه نـه ه بکـریـ ب مـه ئی کـه تـه مـه  و هـهانۆیـر خ  سه  لهکم  که  کهکردنل
  .ن  بکه مه ئی که ته مه  هه  لهیت پشتگر نانه  ته  کهھات لانی واانی  گه  لهکگۆالید

ــه ــه  چــهینی دامــای  مــاوه ل ــ  کــه ک ل ــاریکرســۆک] دیســو [گینیپۆنــشی لیمپ ــمانی ئاشــتیر زه پ مــوو   هــهۆ ب
 ڕیجـا تـه گاکـ بینـاو  بـهشمانیـشی ئاسایکـ هیـ تـهیمۆمانکاتـدا ک  هه  لهم به.  وه  کرده که ته مه  ههیشدرابووان به
" ۆپسـ "ی نـاویدی سـویشیـ و ئاساڕیخوی سـیزگـا  ده وه ر ئـه  بـه  لـهڕیجـا ته گایناو. [زراند   دامهSäko ۆکس

Säpo انیــ.  هیــســی نــاو ــر ک  ســه  لــهۆکســیش چ یکــ هیــ وره  ده هیــ تــهیو کوم ئــه].   دانــدراوهۆپر   ســه  لــهانیــتر
  .ی د که مپه  کهیشی ئاسایزگار پاریت هینۆچ

   لـهانـداۆی خوـ ن  لـهی ئاشـتیر زه پـاریرکـ  ئـهسـتانۆ دیلـ تردا گرووپگه وره  گهیت مه  ههینجامدان  ئهی کات له
 یر کـهو چاول سیلۆ پـی وه ورکردنـه هیرک  ئهی ئاشتیران زه پار  لهک هی ژماره. ن که ش ده  دابهادایاجی جیوازش
 انیـ   ئـاژاوهکـل سـگه ن کـه ده  دهڵو  هـهرانـدا تبـه مـه  هـهۆیوخـن   لـهشیکـ هیـ گـرن و ژمـاره  دهۆسـت ئـه  وه شه ه هه
  . ن به  نهداڕ ال  بهکان ته مه  ههو وه نهن  نهک نگهۆگ

 ی ئاشــتیرانــ زه پـار]نگیپۆنــشیل [یمپـ  کــه  لـهنیکــداما  چـهیتــ مــه  هـهیکردنســپ  ده ر لـه  بــهکـ مانگنــد چـه
 سیلۆ پـوانـ ن  لهوتن کهڕ کند هینانکھ پۆی ه  بوو بهش انهیند وهم پ رئه  گرت و هه وه سهیلۆ پ  بهانیند وهپ

 ینیکـداما  چـهیتـ مـه  هـهنیمـ کـه هیـ کـکات. سیلۆ پـیووانکـراوڕ  چاوهی وه  دژکرده ت به باره  سهراندا تبه مه و هه



وان   ئـه؟ هیـ کو تـان لـه کـه خواردنه  قاوهین شو وه  ئهێر  کرد ئهانیاری پرسسیلۆ پک هی ره ژماکردپیست مپ ده که
. نیـ کـه  دهواردنتـان خینیریو شـ  قـاوهیتـ  داوه وه  بمـانگرن ئـهی وه رله  گووتبوون بهمان پ مه ئ  کهیانزانی  دهشترپ
 و یژی ناتونـدوتیبـات  خـهیرانـ شـهۆک ت ت بـوو کـه ال درووسـانیـ شتنهیـ گـهو ت  ئـهکـان سهیـلۆ پ رچاو لـه  بهیکش به
 کـان سهیلۆپ.  هی چ شه ه  و ههۆ توندئاژیران شهۆک تڵ  گه وان له  ئهیاوازین و ج که  دهوت سووکه  ههنۆ چین ده مه
  .  هی  ههانینگی گری کارکرد  کامهی ئاشتیران زه پار  کهن بگه تاهاتنڕ ی و لربوونف

 وامـان نی نـه هیـ دووالیزڕـ ۆی هـ  بـهیکتـر هیـ  بـهڕ درا تـوانرا بـاوه نجـام ده  ئـه  کـهکـت مه ر هه  پاش هه له
. کـرد کانمـان ده و قـسه  بـهڕی  باوهاتری کات زیربوون په ت  به  که وه هیا گی منۆ بکسیلۆپ.  ببزه  بهیکتر هی له
. ی کـهی دیکـان دونگـهڕ دو هـاڤ تـا هـه  هـه هیـ بکردبایکان شھاته پیباشتر ی مانه ش سهیلۆو پ  ئه  کهکردبووی وا مه ئه
   لـهییسـ  کهیند وه پکرۆ جانی رکامه  هه  کهکردبوویاری دانۆی خۆک ئامانج ب  وه که مپه  که  لهی ئاشتیران زهپار
 یر رمانبـه  فـهنیکتـری نزڵ  گـه ت لـه نانـه تـه. ننـرز  بگـرن، دابمـهکـر شـهۆک تکـنیر  خـه  کـه سانهیـلۆو پ  ئـهڵ گه
   لـهانیـ کـان تـه مـه  هـهینجامـدان  ئـه ر لـه  بـه انـهییند وهـمـو  پ م هـه ئه. ننرز  دابمهیند وهمان پ  ههشیر وروبه ده
  .ندرانکھ پکاندا ته مه  ههینجامدان  ئهی ماوه

ــهییند وهــم پ مــوو ئــه  هــهدایاســتڕ  لــه ــ ان ــ وه  ئــهۆ ب ــ دکــرۆ ج  کــه  کــه هی ــهۆ و گفتوگــگۆالی ردا   دژبــهڵ  گــه  ل
 رۆز] کـان سهیـلۆ پۆبـ [  کـهبـ  ده وه  ئـه انهییند وهو پ  ئهی کارکرد  که استهڕ  وه  ئهشدایمانکات  هه له. ێندررز دابمه
  بـووه  هـهانی و دانووسـاندینـد وهـ پورداـ و همن هـیکـ هیـوا  هـه  لـه  کـهکسـان  کـهی دژ  لـه  کـهبـ ت ده حمه زه

مان   هه کهی دیکان ره شهۆک و تی ئاشتیران زه پار  ئاوادا کهیکخۆ باروود له. ن کار ببه ن به به  و زهرۆ زیژیتوندوت
  .  هی نۆیوت  ئهیک هیینگیگر] دایاستڕ  له [نیس ن که

 نیکـداما  چـهیمپـ  کـهیشیـ ئاسا، هیـ نۆسـت  ئـه  لـهانیـکان ته مه  ههی خودیت هیرپرسا  بهاین  تهی ئاشتیران زهپار
 شکـ ک که مپه  کهی کهی دی که هی ال  له کهی دیس  و دوو که که مپه  کهیک هی ال س له وو که د خواست که  دهی وه ئه

 ـیو  هـهگـان شکگره ک  لهکک هی  وه  ئهننخ زم هه راوبه  ههستیو انهی  دهیچ  ئاژاوهینج  گهانی  دهککات. بگرن
 ـیو  و هـهن بـ  هانـاوه  به  که وه کرده  ئاگادار دهی کهی دیک تر گرووپی که شکگرهو ک دا و ئه  دهیانی وه ورکردنهه

 ۆی هــ  و بــهشتمڕۆیــ  هو  ئاگاداربوونــهی دواک هیــ نــد چرکــه  چــهمۆ خــۆمــن بــ. ن کــان بــده نجــه  گــهی وه ئارامکردنــه
  وه ئـاژانـیه تـا نـه  هـهنیـ  بکه چکان ره شهۆککان و ت نجه  گهوان ن  لهکواری دمانی توان وه تره وره  گهیکگرووپ
 یک گرووپـ  وه مـهئ.  وه نـهی  دوور بخهمانۆ خ وان له  ئهڕی  شه هی وهو ش  و به کهی دیران شهۆک تو ن  بکاته نه شه ته

  وه نـه  بکـهورـکـان ه نجـه  گـهیانتوانیـ  نـه مـه ئش پـی وانـه ر هاتوو ئه گه  کرابوو ئهیاری دۆ برکمان ئهوت  که پاشه
  وه  ئـهۆ کردبـوو بـ  ئامـادهکمـانلیمبۆ تر کـه مپـه  کـهیاسـتڕ وهـ ن  لـه مـهئ. نی بچـ وه انـهیا هان  بـه مهو کات ئ  ئه وه ئه
 ڵ  گـه  لـهانیکان منـدای رانـه شـهۆک ت  باوکـهکـویو دا  ئـه وه  ئـه کـه مپـه  کـهوـ ن هیشراـ ک  ئـاژاوهوڕ ر هاتوو شه گه ئه
  شتهیـ  گـهسیلۆتـا پـ هـه.  وه نـهی  دوور بخـه که مپه  که  له لهیبمۆو تر به]  وه انهیکان ه و منداانۆی خ به [نابوو، هانۆیخ
کـار   دهش کـه لـهیمبۆ تر  و نـه مـه ئیووپـ گر  نـه هۆیـر ب ، هـه وه  بکاتـهورـکـان ه نجـه  گـهی تـوانم که هی ی گرووپ،ج
  .هاتن نه

  
  ؟ێکر  دهکت مه  ههۆ بیکار ئامادهۆ خنۆچ
 و نیشنش هڕ یکک هڕ  گه  لهووخاوڕ و دانۆ کیک هی سه کل  لهلدایپالگب ی گرووپو ن  من لهی وه بوونهۆ کم که هی
   لـهکـدات  داوه وه  شه  لهلمی پالگبی وه  بزووتنهیر شهۆک تک هی  ژمارهشترمن پ. سترا  بهرکدایۆیۆ نی شاریی الوه به

 بوومن،یدا ناســ تــه داوه وه  شــهو  لــه  کــهی وانــه ئــه. بووی ناســ وه کــه هیــB-52   بــهکــمبۆ ب ره  ســهی کارخــستن پــاش لــه



 م بـه. ر کرابـوون سه سبه  ده کانهیو نز  لهسیلۆ پیک هی  بنکه وان له ئه. بوون  نه که وه بوونهۆ کیشدار  بهانی چکامهیه
مـان  کـه تـه  داوهانیـ  وه بوونـهۆک. بـوون حـازر دا کـه وه بوونـهۆ ک  لـهلیـ پالگبیران شهۆک ت  له کهی دیرچاو  بهیکش به
  وتمـه  کـهێو لـه. نام گرتبوو  پهکدان شو  لهو وه که که  خهو ن  ترنجاندبووهمۆ خرۆ ز  بوو و من بهخبا ره  قهکجار هی
 چیهـ مۆ خـۆمـن بـ. کـرا  دهلیـ پالگبی وه  بزووتنـهیکـان هڕییـموکوو  و کـه هـ  هـهی باسـایـن ودا ته  له  که وه که باسون

  .  وهۆ بوونڕ ۆ بیم و کورت  که  بهکم شت هدا ب که  باسه  لهم به. یزان ده  نه که وه ر بزووتنه  سه  لهکمشت
 مۆ خـیاریـ مـن بی که ئاخره.  بوومدا وه رکردنهی ب ر له  و ههوت که نهوم ل  خهێو ، شه ته داوه وه م شه  ئهیدوا

 گرتبـوو، ی تونـدی خنـه هڕ اتریـزمـووان   هـه  لـهداـو  شـهنـ دویکـان  باسـه  لـه  کـه وه سـانه و کـه  لـهکـک هیـ  به. دا
مـن . شتبووڕ داڕی  شهیک هی ارهی  تهینی دامایژڕ ه  گه  لهش پی وه نهۆیک ل  بوو کهکو ژن ئه.  گرتمیند وهپ

 ،ێو  داهـاتوودا، بکـهیتـ مـه  هـهیر به ره  به  لهیدی سویکس  که  بهانیستیووان پ  ئهتوور ب گه  کرد ئه لارمیپرس
 ی نـــاو  بـــهکمـــان گرووپ مـــهئ. شتیـــ گـــه پرکیۆیـــۆ نۆ بـــکمشتنـــپـــاش دوو مانـــگ بانگھ. م ن ئامـــاده مـــ وه ئـــه

Pershing Plowsharesپ  کھچوار مانگ دواتر ئ. ناه مـه نـدکڕۆ یشـ  بـهکیتـ Pershing II مـان 
  .  کار خست له

 ی سـزایشانـش ک و کـاره  ئـهیک ئاکـام ک و پاشـان وه  چـهینی دامـا  بـهلمی پالگبـی وه  بزووتنـهمۆ خـۆ بمن
 نیتـر وره  گـه  کـهشتوومیـ  گـه و ئاکامـه  بـهستاـ ئم بـه.  وه سـته بـه  دهندانـدا،ی ز  لهنیکداما  چهی هند سا  چهیتاوان
  .  ته مه  هه  لهش پیکار ، ئاماده وه  بزووتنهیرک  ئهانی ک مهۆک

ــ ئامــادهۆر خ  ســه  لــه  کــهدا کــه بــه کتی شــه  بــهم لــه ــ پالگبی وه  مــن بزووتنــه تــه مــه  هــهش پــیکردن ک   وهلی
  وه شـه کـهی دیکـان وه  بزووتنـهن هیـ ال  لـهتـوان  دهلیـ پالگبیزمـوون  ئـهدام هیـواو ب مـن لـه. م که  باس دهک هی نموونه

  .تند ب  و سودمهێکار ببر به
  :کوو  به، هی ننیکداما  چهیت مه  ههاین  تهیلی پالگبیکت مه هه
  .نیما  ترس داده  لهمانۆ خکموو شت  هه  لهش پ، وه مانهۆ خوان نیگۆالیوباس و د قسه ۆی ه به  -
 نی نـاتوان هۆیـو ه ر بـه و هـه  سـازکردووهمـانۆ خۆ بـمـانۆ خ  کـهی ندانانـه سـت و بـه و بـه هـا ئـه روه  هه مهئ  -
  .نیما  دادهمانۆ خ  لهن،ی بگرۆست ئه  وهکان هییس  که هییترس مه

 مانـداۆ خی گرووپـوـ ن رکـوت لـه  و سـهیژی تونـدوتک،موو شت  هه  لهش پن،ی ده  دهڵو ها هه روه  هه مهئ  -
  .نی دامایمانۆ خ  و لهنیه نه

  .نی دامایدونگڕ ترس و دو،یژی توندوت  له گه مهۆ ک  که هی وه ئه] شمانیک ره سه[ ئاخر و یئامانج  -
 یورـ هکـرۆ جینـ  خـاوه تـه ببنـسانی ئ وه  ئـهانیـ ۆڤ مـرییسـ  کـهیشخـستنپ  وه  بـهیند وه پ نهی دامام ئه

ر   بـه  لـهایـن  تـه مـهئ. یزانـ هشـ] کرۆج [ تهب  کات، ده  به ستراوه به] ۆڤ مریال [ی که  ئاکامهکوو به.  هیست ن هه
 یرمـان  نافـهیبـات  خـه  کهنیگر رده  وه وه  ئهی  ورهاین  تهکوو  بهنیب ناڵر ترسدا زا  سه  بهنی برترس و بو  نهی وه ئه
 ۆیوخـ ن پانـدن لـه  و داسـهرۆ زیستکارـ رهـه هـا بـه روه  هـه مـهئ. نـم  دهۆی خـی گـه ج ر لـه تـرس هـه. نیـ بکه

  هـ  مامـهانیـ  گـه  لـه وه ر ئـه  بـه  لـهایـن  تـهم بـه.  ون بـبنکـان هییـکۆ و ناکیرکـ  دووبه  کهنی  ناکه وه  ئهۆگرووپدا ب
  ].  ێزربپار[ و ب  ههیکرسۆمی د  کهێکر ده

کانـدا  سـته  شـهی هیـ  دهیاستڕ وه ن له. کی کاتولیرستۆ کلو نینیۆسی ترادۆ ب وه تهڕ گه  ده وازهم ش  ئهیما بنه
 ۆ بـ وه نـهیرب  دهیازڕ و نـاستـتۆ پر  لـهتنـام هڤیـ ڕی  شـهی دژ  لـهکانۆ مونکـا تونـدئاژ ستهیـ و تراپتیسونونا، ج

 انیــ کردبوو شهیــم  هــهشترــک پ ر وه وان هــه  بــوو ئــه وه ئــه.  نــا وه شهــو پ ره  بــهانیــکنگاو ه هــکردنیستکارــ رهــه بــه
  ". ناھ  هه وه ره  دهیایو دن ره  بهانیکنگاو هه"



 فیـ الکیـتالنت  ئـه،یکـیتالنت  ئـهینـدووی زی هـ مـهۆفتاکاندا ک  حهی هی  ده له. شخراپ  دواتر وه نهیۆسی ترادم ئه
م   ئـهو ن له. زرا  دامهیستکار رهه  بهیند گرووپ  چه  له کهۆڕ ت   کهAtlsntic Life Community یتینیکومو

و   ئـهی وه  نـهلیـ پالگبی وه  بزووتنـهدایاستڕ  له.  بووکی دا ل لهی پالگبی وه  بزووتنه 1980ی سا  له  بوو کهدا هۆڕت
  هۆیـ توندئاژ وه  و بزووتنـهکـان کـهیلۆکات]  هییـب زهـه  مـه وپـهگرو [وانـ ن کانـدا لـه سـته  شهی هی  ده  له  بوو که هیی کهت
 ایـن  تـه هییـ کـهو ت  ئـه  چوونکـهم به دهکار   به وه ر ئه  به  لهییکایمر  ئهی من وشه. کھات پکاندا هییکایمر  ئه هییاسیس
   لـهیسـتکار هـ رهـه و بـه وه نـه بزووتڵ  گـه  لـهکـوو بـوو بـه  بـاکوور نـهیکـایمر  ئـهیکـان رهشگۆڕ ش وه  بزووتنهڵ  گه له
 یکـایمر ئـه] یبـات خـه [  لـهانیـزموون ئـه] لیـ پالگبی وه  بزووتنـهوـن [یسـ  کـهرۆز.  درابووێ گرشینی التیکایمر ئه
 ۆی خـیکـان زموونـه  و ئـهامـانڕ   و لـه هیـ  هـهیواو  تـهۆیخـ ربـه  سـهۆیخـۆ بلیـ پالگبیکـر گرووپ هه. بوو ن ههیالت
ــ ره  بــهۆی و خــنــی گــه دهــپ ــا  دهشو پ ــ ن لــه. ب ــ ترادلــدای  پالگبیکــان  گرووپــهو   وه  کــشانه  بــه  کــهایــاجی جینیۆسی
 ئوروپـا   ، لـهHopp & Motstånd یستکارـ رهـه ه و بـوایـ هی نویمپ  کهددای سو له. کھاتوون پرکراون،ودن
 Atlsntic یکـیتالنت  ئـهینـدووی زی هـ مـهۆ ککـاشیمر  ئـه   و لـهHope & Resistance یرگـر  و بـهواویه

Life Communityپ  و داهری بۆی ه  به مپانه م که ئه. ێگوتر ده ی نوینانپ  له وه ه یزمـوون ئـه. چوونـدان شوه 
 ۆی خـکـرۆج  بـهیلـی پالگبیکـر گرووپ  هـهم بـه. تـ بێ نـویلـ  گرووپگـهیر دهیـت ارمـهی تـوان  ده م گرووپانه ئه
پـشت   وه وه  بزووتنـهوـ نیکـان  باوه نهیۆسی ترادیکش  بهک هی وه ش و به]  وه تهس ه ناب وه که نهیۆسی تراد  بهیواو ته به[
  . خا  دهێگو

   لـهامانڕ   که هی وه  ئهوازش. نکبش پ  هاوبهیک هییلستکار رهه  به  که هی وه  ئهیلی پالگبیک گرووپی الئامانج
  . رابنیرگ  وهیریۆ تیک هی  نووسراوهانی کعر شک،مانڕۆ  توانن له  دهکان کستهت. ێکر  دهککستر ت سه

  هیــرک خرا ک ئــه  وهچــووم وهــ تی منــ  کــهPershing Plowshares لیــ پالگبی  گرووپــهم کــه هیــ و لــه
 یکـان هییـر وه رهی ب  لهیش  بهکند هشدا پ و له ئه.  بکات  ئامادهککستر ترس ت  سه  له   کهTod تود ۆیست ئه

 ن هیـ ال  لـهی کـه  ئـاخرهم بـه.  وهۆدب شارۆی هوالند خ ئان فرانکس له.  وه نده خوAnne Franksئان فرانکس 
 ی وه پـاش ئـه.  چاپ کـرا وه هیی باوکن هی ال  ئان فرانکس لهیکان هییر وه رهیدواتر ب.  کوژراو وه هیترای د وه کانه ربازه سه
 اشـانپ. نیامـاڕ ئان فرانکس ی ترس  و لهنی بوونگ ده بکک ند خوله  چه وه هیندرارز خو  بهینگ  ده  به که کستهت

 انیـ  بـهمـانۆ خیچـوونۆرووبیموومـان ب پاش هه.  کردمانۆ خی و ترسامانڕ و ری بی باسای ج  به مه ئ  له رکامه هه
  .کرد پیست  دهوانمان نیگۆالیوجار باس و د کرد ئه
ــه ــهیواز شــم ئ ــهرزخو  ب ــ وه ندن ــ ب، هی ــ ده ــووتن،ینگ ــانڕ و چــوونۆوبری بی گ ــهام ــ  ب ــه رهۆ ن ــ ال  ل ــهۆ زن هی  ی رب
  .ێبر کار ده  به وه لهی پالگبیل گرووپگه
و   بـه مـه ئـه.  وه تهگر کده هی مان گاکه مهۆ و ک مه ئی شه کڵ  گه  له نده تا چه  هه که کسته ت  که هی وه  ئهاریپرس

ــ  وه نــهندرخو  دهتریک جــارکــان کــسته ت  کــه هیــمانا ــانی ــ  وه نــهندرخو  ده اره دووب هــا  روه هــه.  وه نــهدر کــده لانی
 کـان اوازهیـ ج زموونـه  ئـهـی پ  بـه وه  بـارهرۆ ز  و لـه خنـه هڕر   بـه تـه بخر کـه کـسته ت  کـه نگـهی گرش وهمان ش هه به
  . ێ بکر  ئاراستهی  گازندهو خنه هڕ

 ید  دهمـانیکتر هیـ ژڕۆ  سـانیـوو د] کت مه ر هه  هه  لهشپ [Pershing Plowshares ی گرووپ له
 ی  مـاوه لـه. ید  دهمـانیکتر هی ژڕۆتا چوار   هه سی  ماوهۆ بدا کهی دیکان  گرووپه له. کرد ده] و باس و خواسمان[
وت  تـا حـه ش هـه  شـهی باسـ وت کـه کـه سـت ده ده  وهانمـ لـه و هـه  ئـه مه، ئ  کراوهر ناود وه  کشانهی ناو  بهی وه ئه
 یگــ  ئامــاده بتــوانی وه ر لــه  بــهبــ  ده وه  جــار کــشانه تــا ده  هــهنجــ پ  بــهیستیــو پکــر گرووپ هــه. نیــ ت بکــه بابــه
 ی  مـاوه  کـه بـووه  وامـان هـهینـ هیـژخا دریتـ مـه  دوو هـهک هیـ  مـه ئددای سـو له. تب  ههیکت مه  ههینجامدان ئه



 یکنـسند تداییـ دوای نهم سـا لـه.  کـردووه پانییسـت  دهکان ته مه تا هه  هه اندووهی خایک سا  بهکی نز وه کشانه
  .  وه ته نه متر کراوه  کهکان هییکار  ئامادهی  ماوه  کهێندریب واده

 ورد و یژڕـ رنامـه  بـهۆ بـرۆ زکجـار هیـ یک کاتی وه  ئهی بات  لهلی پالگبی وه  بزووتنهو نیکان  گرووپهی ربهۆز
. رنــبژ دهــ هــه] کــرا پی  ئامــاژه وه ره  ســه  لــهی وه ئــه [ وه  کــشانهیوازن شــ بکــهرخــان   تــهژــ دوورودری وه بوونــهۆک

 ۆبـ. ێنجـام بـدر  ئـه هیـما  تـه  بـه  کـهی وه وه و کـرده  لـهنیفکـر و تامـانڕو  وه  کـردهۆ ب وه  کشانه  له هییتی بر وه کشانه
 کراوانملۆ زیستیو گرووپ و پیستیو پ،یس  کهیستیو پ  که هی هیو مانا به]  وه کشانه [یستکار رهه  بهیکگرووپ

  مـــه ئدایاســـتڕ  لـــه. ێنـــدری ببداۆیـــ خیتـــ واوه  تـــه لـــه]  کـــه شهـــک[ و ێردریـــرچـــاو بگ  بـــه  لـــه وه کـــههاوکـــات و پ
  . نینیب  دهیکتر هی  بهڵ که تتسمیڤیکتلۆ و کسمیدوالیڤیندیئ

  : هی  ههیک ره  سهینیۆنکسۆ فانی کارکرد  سیکار ئاماده
  .یت هیش  هاوبهینانکاره ش و ده  هاوبهیک هییستکار رهه  بهینانکھپ -1
  .یژی ناتوندوتیت مه  ههیاندنی گه و پشبردنوپ ره به -2
  لی پالگبیت مه  ههیواز ش  لهکت مه  ههینانکھپ -3
 ی وانـ  لـهک هی ێ ناکر هییت و سرووشندر نجام ده  ئه وه که هاوکات و پدایکار  ئامادهی  ماوه  له مانه  ئهموو هه

  .ێ بکرری ب  لهانی ێ دابب کهید
 بناسـن و یکتـر هیـباشـتر ] ران تبـه مه هه [  که هی هیومانا  بهک هی ادهڕتا  ش هه  هاوبهیستکار رهه  بهینانکھپ
  مـه ئ دا کـهکانـ  بـاس و خواسـه لـه. تـکبوانـدا پ  ئـهوانـ ن  لـهینـد زامـه هڕ ی گـه جک هیینگ  و هاوئاههییهاوکار

 ا،یدـ م،یستکارـ رهـه  بـهی وه  بزووتنـهزم،یتـاریلی م،یاسـی سیرجـ لوومـه  هـهاسـاکان،یر   سـه  لـهمـانۆ خیشتنی گهت
 ڵ مـایوبردنـ ن ، لـه] انهیحش  وهیرانوما [زمیاندالڤ ،یژی توندوت،ین ده  مهیرمان  نافهیبات  خه،یکراسۆمی دزم،ینیمیف

  . وه نهی که  دهتر گرووپ قوون] ڕۆیی ره هس [ینانسیمۆرکوت، د  سهک،و م
؟  زراوه  دامـهک هیـما ر چ بنـه  سه خالق له ئه: نی  باس بکهکان هییف لسه  فه شه کنی ده  دهڵو ها هه روه  هه مهئ
 ی و ئاکـامیتـ هیرپرسـا  بـه  کامـه،یژیـ ناتونـدو تیبـات  خـهن؟یـ  بخـه پـرـ ژ  لـهاسـای  هیـ مان هـه و مافه  ئه مه ئایئا
  ر شانمان؟   سه خاته  دهیخالق ئه

 ی بـاس و خواسـشووترمانـ پیکـانۆگۆ گفتکـر جار  هـه  کـه هیی سروشـتن،ینخـوی  دهی کـستانهو ت  لـه جگهب
  وه  ئــهێ نــویامــان تۆی هــ بنــه کــان ده زموونــه  ئــهدایــکار  ئامــاده  لــه وه ر ئــه  بــه لــه. ننــ دانــداۆی خی دوا  بــه کــهید

   لـهکشـ  بـهۆی خـۆ بـیلـی پالگبیکـر گرووپ هـه. یستکار رهه  بهیچوون شوه پۆی ه تهب  دهادۆی خ  لهیکار ئاماده
  کـهی دیکـان هییستکارـ رهـه  بـه مـوو گرووپـه  هـهۆ بـداۆیـ خ ش لـه مـه کـا و ئـه رخـان ده  ته وه نهۆیک لۆ بۆی خیکار
 دایـکان تـه مه ه ه  له  کهچ  دهی گاندی سته به مهو ئامانج و   لهداۆی خ  له مه ئه.  رگرتنه وه لک  و کهخ هی بای گهج
. دایاسـتڕ یدوا  بـهانڕ زمـوون و گـه  ئـهانیـ یژی ناتونـدوتیبـات  خه  بوو کهدا هیواو ب  لهیگاند.  بگای پستیوی ده
  تـهب  دهۆی خـۆ بـیژی ناتونـدوت وه  نرخانـدن ئـهو وه نـهیلۆک لرـ ژ تـه بخری ورد  بـهکـت مـه موو هـه  ههر ب گه ئه
 اکـ و و وه کـه پکـت مـه ر هـه  هـهی و پاشـنرخاندڵ قـوویفکرانـ ت  بـهڵ کـه تیکـار ئامـاده.  زانست  لهکوازش

 یرمـان  نافـهیبـات  خـهی بـوار کان له رده روه  پهنیتر قوو  لهکک هی یلی پالگبیسسۆ پر نگه هڕ   که وه  ئهۆی ه ته بووه
 یکـان  گرووپـه  لـه وه 1984ی سـا  لـهر  هـه  کـهکـ منۆبـ. تـ بژئـاواڕۆ یھـانی ج  لـه شهـ کیر سه  و چارهین ده مه

 رـ فێ نـوی شتدا نویکت مه ر هه  ههڵ  گه  لهت بڵ  گه  لهیستاش ئ  که مانهڕرسو  سهیم، ج که  کار دهلیپالگب
   لـهرگـرتن کـوه  و کـهکـان کـسته ت  لـهامـان ت بـه] لـدای پالگبی وه  بزووتنـه لـه [  کـه هیـ وه ر ئـه  به ش له مه ئه. بم ده
ــه ــوون ئ ــهیزم ــ  ک ــهیس ــیشــداربووان گر  ب ــۆگفت. ێدر  دهینگ ــ و دۆگ ــه  دهگۆالی ــ گ ــهندر هی ــی ج ت ــویل ــات خــه. ێ ن  یب



 ۆ بـی و نـاردننیۆسیـ تراد  بـهینـد بـهپ. تـس ب  بـهتری و ئی بیر فک جاراین  ته  که هی نکبات  خهیژیناتوندوت
سـتم  د هـه من قه. تردا د سه  بهیانۆڕ گۆیخۆ بش که نهیۆسی ترادس  که  که هی هیومانا بهمانکاتدا   هه  لهێ نویلیج
 ڵو  هـه مـهئ.   کـردووهێ نـویک شـت سـتم بـه  هـهکـمـوو جار م و هـه کـه  ده  دووپـاتکراوهی شـت  کـه کردووه  نه وه به
  . وه نهی  بکهڵوو قاتری و زاتری زین ده  مهیرمان  نافهیبات  خه  لهشتنمانی گه تنی ده ده

 ی وه بزووتنـه [ مـه ئی الم  بـهنیـ رخـان ناکـه  تـهکـان ته مه  ههیژر ه  گهۆ برۆ زیکخت  وه مه ئیرچ گه ئه
 ی وه ئـه.  نگـهی گرۆ بـتمـان مه  ههیکان لهۆمبی سو شانهی نت، مه  ههینجامدان  ئهیکارۆ هت، مه  ههیامی په] لیپالگب

 انیـ ت مـه ر هـه  سـه  لـهییقورسـا. ت مـه ر هـه  سه  لهیی قورساێگوتر ه دی پ  که که شتنی ده ده پینگی گر مهئ
  تـه مـه  هـهیتریکشـ مـوو بـه  هـه  لـه  که که ته مه  هه  له شه و به ر ئه  سه نهی مان بخه که  کارهیی قورسا مه ئ  که وه ئه
و   ئـه مـه ئ  کـه هیـ هیـو مانا  بـه مـه ئه. رترن گهیمووان کار هه   له ش که و ئامرازانه ها ئه روه  و هه سترهیو و پنگیگر
ر   سـه  لـه  لـهمـانۆ خی  و وزهنی خه کار ده  دهکاندا نگهی گر  پرسه  لهاین  ته مانه  هه  کهی سکه رته  به انهی و شمکانیئ

 ی وه اکردنـهیورۆ خی مانا ا بهه روه ردانان هه  سه  لهییقورسا. نی  نادهیۆ ف  بهکت مه موو هه  و ههکموو پرس هه
 ینـ هیـ ال؟ هیـ  هـهیکـ هییـر گـهی کاردایاستڕ   لهت مه  ههیامی  پهای ئا؟ هی ندا تی و ل وونهڕ  که ته مه  ههایئا.  تره فره
  ت؟ دید  وهت مه  ههی ئامانجای و ئان ک که ته مه  ههیرگر ر و وه دژبه

ک تـرس،   وهیکـان هییـف لـسه  و فـهیاسـی س مـوو پرسـه  هـهکانـدا تـه همـ  هـهش پـ  لـهکـردن ئامـادهۆ خی  ماوه له
  مـه ئیشیـ و سزا، ئاسا مه حکه پس کردن، مه  گرتن و حه، وه وتنه ککهیر  ته،یوانی پشتش،ی ئاساسک،ڕی و یترس مه
  . وردی  مناقشهورباس   به ونه که  دهستانۆ و د هما  بنه، کهی دیوان و ئه
 ینـانکھ پۆ باید م  کامانه ستمان به ده. نی که  داهاتوودا ده  لهانۆڕ و گرۆووگ ئایکان گهڕ یانی شی باس مهئ

 یامیـ  پـه وه کـه هۆیـ چ ه  بـهگـا؟ ادهڕ دا گـه مـهۆ ک  لـه کـهی دیکـان نـه هیـر و ال  دژبهین هی الڵ  گه  لهۆ و گفتوگگۆالید
،  مـه حکـه  مـه  لـه هییـتی بردا هییـند وهـم پ کـان لـه  ئـامرازهی  نموونـه؟ وه تـهزرگو  دهگـا مـهۆ کوـ نۆ بمان که ته مه هه
 ۆ کـار بـنینگتـری گر نگـه هڕ. ناریمی سـی، کـالس و دانـان  نامـهران، اردهی و ب کارگڵ  گه  لهکان هییس  که هییند وهپ

 یکخـا. ێرزر  دابمـهێ نـویستکارـ رهـه  بهی گرووپێ بدرڵو  هه  کهت ب وه  ئهنیکداما  چهی ئامانج  بهشتنی گه
. گـادا مـهۆ ک  لـهانیـت هاووۆیسـت  ئـه تـهو کـه  دهنیکـداما  چـهیرکـ  ئـه  که هی وه ئه] لیپالگب[دا   بزووتنه  لهنگیگر
  .دا گه مهۆ ک  لهران اردهی و ب کارگیرشان  سه ته بخر رکه و ئه  ئهێناکر

   لـهانیـکان رکـه  بتـوانن ئـهانۆیـ خۆکار ببن و ب ستبه ه بتوانن دکان هی نو  گرووپهی وه  ئهۆ ب نگهیما گر  بنهک وه
  له. ت بڵ  گه  لهانی وه  بزووتنهو نیتووید جرووبه زموون و ته ئه  بهیسان  که تاوه ره  سه ن له  بکهج بهداهاتوودا ج

 کـان تـه مـه  هـهی وه ر لـه زمـوون بـه  ئـه  و بـهنۆ کـیر شـهۆک تک هی  ژمارهPershing Plowshares یگرووپ
 نـگی گرنـدانی ز وتنـه که  دواتر ده  کهی رانه شهۆکو ت  ئهۆب. شته  ده ج  بهانی که ته مه  ههین شون، بکهستپ ده

  . ننکب پۆیی خیک هییت هیش بوو هاوبه
 کـاران کریکاینـد  و سـهکـان کـهیر  شـهڵ  گـه  لـهینـد وهـپ"  وه کـشانه "یکـان هییـکار ئامـادهۆ خڵ  گه  لههاوکات

 کـان خوازهی ئاشـت هییـ  ناوچـه  و گرووپـه سهـ کل  بـهینـد وهـ پPershing Plowshares یگرووپـ. ێزر مـه داده
 س،یلۆ پـ  بـهمانیینـد وهـ پت مـه  هـهیکردنسـتپ  ده ر لـه  بـهنگدایپۆنـشی لی شـارینیکـداما  چهیمپ  که له. گرت ده
 رۆ زیکــ هیــ هاوکــات ژمــاره.  گــرت وه کــهی دیکــان هییــ  ناوچــه کخــراوهڕ و کــاران کریکاینــد  ســاب، ســهی کــهیر شــه
ن ۆفـ له  ته  زووزوو بهکاندا وه بوونهۆ کوان ن  گرتن لهیند وه پیر نهستراو نو  بهسیلۆ و پ مه ئوان ن  له وه بوونهۆک
  . نیڤی په  دهیکتر هی ڵ  گه له



و   ئـهیۆیناری سـنگدایپۆنـشی لی شـارینیکـداما  چـهیمپـ  که م له  و ههPershing Plowshares   لهم هه
  ر لـه  هـهکـدا هۆی شـان وه شـ  و لـهیمانووسـ  دهۆڕێ گـ  هاتبانهدا که ته مه  ههی  ماوه  له نگه هڕ   کهی هاتانه  و نه شهک
 یرکــ ر کــار و ئــه  ســه  لــهانیــ  وه نهیپرســ گــرتن و لیر  ســه  لــهانیــ کانۆشــان. کــرد  دهشــمان شکهــ پمانــداۆ خوــن

 شداـ پ  لـهکـراوو وواننـهڕ  چـاوهیرجـ لوومـه  هـهۆ بـکـردن ئامـادهۆ خۆی هـ بـه.  بـووندا کـه تـه همـ  هـه کان لـه پاساوانه
 یرجــ لوومــه  و هــهوت سووکهــ  هــه  بـهش پــووداوڕ   لــهش پــێکــر  دهکـان شهــهــات و ک  نــهیۆیناری ســیشاندانیـپ
  . ێردری داهاتوودا بگ  له نانهخر ھه نگهۆگ

ک   وهی شـت  کـه هی نکموو شت  ههکموو کات  هه وه  کشانهێگوتر دهی پی وه  و ئهکردن ئامادهۆ خ هییسرووشت
 یر بـه ره  بـه ک بـاس و خـواس لـه ر وه  هـهشیمـان ئـه. ن بکـرریـب  لهیرانۆ و گکڕ په  هه،یر ادوهی،  مه ت، گه داوه
م   لـهێ نـویکـری ب و بتوانێرفک تاتری زۆی خۆ بر نه خو وه  ئهۆ ب وه مه د م باسه من ئه. نگنی گرکاندا ته مه هه
  .نقدا بخو بواره

  
  کردندا ئامادهۆ خی  ماوه  لهکان شهک
 دایری پـشتگیسـان  کهڵ  گه  لهیند وه پ  و لهنی هاترۆ زی ه  ههی تووشژدا دوورودریکن سای  ماوه  له مهئ

 راـو انـدهی  نـهۆوخـ اسـتهڕ  کران که  دهیاری دیری پشتگیسان ک که  وه سانه و که تادا ئه ره  سه له.  وه تنهی دمان شهک
 ینـ ده  مـهیرمـان  نافـهیبـات  خـهی وه کردنـهی تاقۆ بکانیک ش  وهیری پشتگیکار. ن  بکهیشدار  بهکاندا ته مه  هه له
نجـام   ئـه  بـهانیـکان تـه مـه  هـهی وانـه ئه. نابووکھ پی نزمیک هییرارشی ه وه شداۆی خ  له مه  ئهم به. کرا ده لیچاو
 و نـزم ێنـادر پانۆیـوت  ئـهیخـ هیـباکـرد   دهانیسـت  ههیری پشتگیسان رنج و که ر سه  به وتنه که  دهاتری زاندی گه ده
 انبوویـ  هـهکـان هییـند  بـهی هییستیوو پ  و ئهندانی ز  چوونهی مانا  لهیری پشتگیسان ها که روه هه. ێکر ده لانیچاو
ــ شــهۆک توانــ نیاوازیــج.  ئاگــا بــوونبــ  و خــش انبــهیر دوو ال ز  هــهۆ بــیری پــشتگیســان  و کــهر تبــه مــه  هــهیران
  . ند بوو رمه ره زه

 جـ  بـهانیـکان  گرووپـهکـان تـه مـه  هـهی هـاتنییتـاۆ پـاش ک  لـهیری پـشتگیسـان  کـه  کهوت که ده  جار ههرۆز
.  وه مانـه  دهایـن  تـه دا بـه مـه حکـه و مـه هو  مانـهنـدانی ز  لهی  ماوه  لهران شهۆک ت  که  کهکرد دهیش وا مه ئه. شته ده
 رکـراوی ب ک لـه  وهانۆیـخ] نـدانی زوـن [یکان ره شهۆک تم به.  وه کرانه دهۆ کێ نویری پشتگیسان  جار کهکنده
 یکتر هی  به. ینووس  دهانی وتننامه کهڕ یکتر هی ڵ  گه کان له  گرووپه  لهکنده.  چاوش پ هاته  ده  خراوهکیر ته
 ندانـدای ز  لـه وه  سـزا و مانـهی ه مـاویواو بـوون تا تـه  ههم کهی النانی کان ته مه  ههییتاۆتا ک دا هه  دهانی وه  ئهین به

  .گرن نه  ههیکتر هی  ست له ن و ده  بکهیکتر هی یپشتگر
   کــه وه تــهگ  دهSeeds of Hopeوپ   هــهفۆ ئــدسی ســی گرووپــ   لــهJo Wilson نۆلــسی وو جـه
   ژنـه س لـه کـاو چـوار کـه  نـه  لـهڵرپـوویڤ ل  لـهک هیـ دادگا وه  پاش ئـه ودا له  ئهی که  گرووپه رچاو له  بهیک هی هژمار
  کـه  گرووپـهستیـو دهیـ  نـهۆی خـۆو بـ ئـه.  وه تهشـ وه هـ  ههلی پالگبی کرد گرووپانی ئازاد کرد، داوایکان ره شهۆکت

 ۆیتـڤ ی بـوو و مـافیازڕ  کـه  گرووپـهی وه شـانه وهـ  هـه نـدامان بـه  ئهی ربهۆ زیچوونۆر ب  به  لهم  به وه تهش وه هه
  .ناه کار نه  بهۆیخ

 ی و کاتـه ئـه. کـرد پیست  دهنداندای ز  ئازادبوون لهی دوا  کات لهنیختر  کرد سهیست  ههۆی خۆو ب  ئهپاشان
  . بوویری پشتگ  بهیستیو پاتری ز کهی دیکخت  وه و له  ئه که



 ی رکـه و ئـه ر ئـه  بـه  کرابـوو لـهیاریـ دیری پـشتگیسـ ک کـه  وه  کـه و گرووپـه  ئـهیندامان  ئه  له کهی دیکک هی
ــ  لــهیرشــان  ســه خرابــووه ــات تکــهیر ن  بــه وتــه  کــهلــدای پالگبی گرووپ ــ ل رهۆ و ن کــه  گرووپــه وه  پــاش ئــه و لــه ئــه. دان  

  .ینی بۆی خی"سزا "، وه هیشا وه ھهل
 یکردنی هاوکـاریتـاوان  بـهیری پـشتگیسـان  کهدای سو  له  نموونهۆ براون،ی گیری پشتگیسان ه ک  که وتووه که هه

  .  کرانیندانی زک ساSotenäsس  نه  سوته  لهViggenplan نپالن گهڤی ینیکداما چه
 یری پـشتگینسـا  کـه  بـدا کـهڵو  ههکایمر  ئه  لهلی پالگبی وه  بزووتنه  که وه  ئهۆی ه  بوونه شانهم ک  ئهموو هه

.  وه بکاتـهۆ کدایـن ده  مـهیرمـان  نافـهیبـات  خـهیکـان زهڕیـ وـ نیکـان زموونـه  ئـه  بـهیتـ بـهیتا  و بـهنۆ ک ره شهۆک تو ن له
 و نــد بــ کانــدا ســوودمه  گرووپــهوــ ن  نــزم لــهیرارشــی هیکھــاتن پی دژ  لــهتــوان وان ده  ئــهیشووترــ پیزمــوون ئــه
رک   دهنـدانی زو نیرج لوومه  و ههن دابنک هییند  بهی گه ج  لهانۆیتوانن خ دهوان ئاسانتر  ها هاوکات ئه روه هه
  .ن بکه

. نـاکـار ه  بـهکـایمر  ئـه  لهانیلی پالگبی وه  بزووتنهیوازمان ش  ههمباۆک ب  نان نهیلی پالگبی گرووپدای سو له
ــ نیکــان ره شــهۆک ت راوهیــگ.  بــژاردووه  هــهکانــدا نــهۆ ک ره شــهۆک توــ ن  لــهانیری پــشتگیســان  کــهیرۆ ز وان بــه ئــه و 
 یکتـر هیـ یر سـه رمـه رد و چـه  ده  لـهانیـ ئـازاد بوونی دواک سـااتـ  هـه  کـه  داوهیکتـر هی   بهانین  بهشیندانیز

  . ت بیکتر هی   لهانیبپرسن و ئاگا
 و خورپه ه د،یی هڕس، توو تری باسۆڤ مر بن که  ههکان ره شهۆک ت  له جگه ب کهی دیکسان  که  که نگهی گررۆز

   یران گهین
 یکسـ  کـهۆی خـی که  گرووپه  له جگه بلی پالگب  لهمباۆک ب  نان نهی گرووپو نیکر شهۆکر ت هه.  بکاۆیخ

و  بـه. بـوون  نـهلیـ پالگبیلـ  گرووپگـهی خـودینـدام  ئـه سـانه و که ئه. بوو  ههیس  کهیریک پشتگ  وه  الوه  لهی کهید
ــه وهشــ ــ  ده نهســا و کــه  ئ ــهیانتوانی ــنگ ســه و الره  ئ ــه  بکــهاســتڕ  هیی ــه کــه  گرووپــهی خــود  کــه وه ن ــ  ن ــوان دهی . کــای بیت
 گرووپـدا یکـان ارهیـ ب  و بـهانـداۆیخ  بـهیانتوانیـ  دهکاندا هییس  که هییری پشتگیت ارمهی ڵ  گه  لهڕێ هاوکان ره شهۆکت

 کـان هییسـ  کـه هییریگپـشت. ربگرن  وهیت ارمهی گرووپ یکان وه  کردهی دژ ت له نانه  کرد تهیستیور پ گه ، ئه وه بچنه
 و یزارـ بیانتوانیـ  دهکـان ره شـهۆک تنگمـان دهـ بین  بهۆی ه  بهو هی وهو ش به. دا  دهانینگمان ده بین ها به روه هه
] کانـدا تـه مـه  هـهی  مـاوه لـه [ ه و گازندانـیی و گله  ئه  کهب  هه وه  ئهیترس  مه وه  ئه ب  بهنربب  دهانۆی خیی هڕتوو
  .ن هی  بگه که  گرووپهی  پاشماوه  بهانیز

 و سـتۆ دوـ ن  لـهانیـ کـار ین شـو  لـهی وانـه  پارلمانـدان چ ئـه  لـهی وانـه کـان چ ئـه مـوو گرووپـه  هـهی ال له
 خـستن اری پرسـرـ ژ  لـهۆی هـ  بـهێو ھهیس نا که.  هی هه" ڵ مهۆک  بهی گووتن به "ینانکھ پینسند تنداناڤ هه
 زانـ لیسـان  کـهیبوون  ههیاڕ ره  سهک جار گرووپکندم ه به.  وه هییترس  مه ش، بخاته  هاوبهی باشیک هی ژهۆپر

 یری پـشتگیسـان  کـهینگـی گررۆ زیکـرک  ئـه هۆیـر ب هـه. ش بـدا زانانـه  و نـه تانه شیکاری ب نگه هڕزموون   ئه و به
 ۆل بـ  هـه وه شو تا به ، هه وه نه  بکهاستڕ کاندا ته مه  ههی کات  گرووپ لهی خودیوت  و چهی الرب  ده وه  ئهیس که
  .  خنه هڕ ر ژ نه  بخهکان ته مه  هه  کهخس ه بوو ب وه ره  ده  و لهن هیال بیسان که

 و ی و الر شهــ کتــا بتــوانن  هــه وه زنــهۆ بدستیــو پی ئــامراز  کــه  داوهانیــرۆ زــیو  هــهیلــی پالگبیلــ گرووپگــه
کـار   بـه وه شـتاکانه  هـهیـی هیـ  دهییتـاۆ ک ر له  هه کان که  ئامرازه  لهکک هی. ن ربخه کان ده  گرووپهو نیکان هییوت چه
 کـ کات هیـ وه  ئـه خنه هڕ  بازنهیکارکرد. کان ته مه  ههیکسپ  ده  لهشپ  خنه هڕ  بازنهانی  هڕ  گهێگوتر دهی پێبر ده
 انیـکان هییـ هڕ و تـوواونکـداب لکانـدا رهۆراوجـۆ ج ندانهی ز  لهران تبه مه  ههی مه و ده  و ئهت مه  ههییتاۆ پاش ک له



  ژه نگـه  تـهی وه ورکردنـه و هرکـوت  سـهیرـد ک چـاوه  وهی باسـدا خنـه هڕ  بازنـه لـه. نـز بـه  دادهچوونـدان،  هـه له
  . ێ بکریریشگ پت مه  ههی ادهڕ   له ادهی زینچوو  ههانی چوون داڕ ال  به  له وه  ئهۆ بێکر ده

 ایـ ج  بـهت مـه  هـهیانـدنی نجـام گـه  ئـه  بـهۆ بـکـر شـهۆکر ت  هـهیی و توانـازـ هت مـه  هـهیکسـپ  ده  لهر به
 ینجامـدان  ئـه  لـه کـهی دیو دا ئـه  دهڵو  هـه رهۆ نـ  بـهکـر شـهۆکر ت هـه] واو  تـهییایـن دۆبـ. [اری پرسـر ژ تهخر ده
   لـهکـ گرووپکـکات.  وه تـهندری گـرووپ ببی وه ره  ده  لـهک هیـگاڕ  هیـ وه ئامـانج ئـه.  وه  بکاتهوانیژ  په که ته مه هه
 وا یکـ هییـت هیـزا وه ره  و هـهییشـ  هاوبـه، تـه مـه  هـهۆ بـکخستنۆڕ خیکیر  خهی توند  بهشیو  کورتدا و ئهیک هی ماوه
   لــهلیــ پالگبیکــک گرووپ  وه مــهئ. ربــدا  بــه لــیســت روا ئاســان ده  هــهبــ ت ده حمــه  زهۆی بــ  کــهێکــد پزــه بــه
 مـان وه وانبوونـهیژ  پـهی بازنـه] دیسـو  [Eskilstuna لـستونای ئسک  لـهFFV ڤـی فـ ئفـ ئیت مه  ههیر به ره به
 ی کـات  لـهکـوو جارمـ  ههسانی دم  به وه ته ببوانیژ شداربووان په  به  لهکک هی  وه  ئهۆی ه  بوو به مه  ئهنا،کھپ
  .یب رده  ده که ته مه  ههۆ بۆی خیی  ئامادهو وه هیاڕ گه  دهسانیدا د" وه کشانه "ی وره ده

نجـام  ئـه  بـه  لـهک هیشـداربوو  دوو بـهک هیـ م کـهی النکانـدا ته مه  ههیر به ره  به کان له  گرووپهی ربهۆ زی ال له
  . بناینبارتردا د  لهیک کات تا دواتر له  ههستن وه ادهڕن و ب  دهی دوودی تووشکاندا ته مه  ههیاندنی گه

 ی ادهڕ   بـه ستهیـو پ  مـه  بـهنیـ  بگـهی وه  ئـهۆ بـم بـه. چـ  دهشپـ  وهیتـ هییشـ  هاوبـه  که هیکاندا شه کو ن له
م   و هـهنی بگـر ه کارسـازانی خنـه هڕم   هـهنی بتـوان وه  ئـهۆبـ. تـب  گرووپـدا هـهو ن  له  و متمانهیری پشتگستیوپ
 بـاس و   کهب خت ده  سه  متمانه ب  بهدایاستڕ  له. تب هه]  گرووپدا له [  متمانه  لهک هی وه ش ستهیو پنیربگر وه

 یکـ هییستیـو پۆی خـی رهۆ نـ  بـه گرانـه خنـه هڕ ی  بـاس و مناقـشهیبـوون هـه. ۆڕێ گـ تـه ب گرانه خنه هڕ یک هی مناقشه
  .ێو  بکهشپ  وهکان امانهزموون و ت  ئهی نگهۆ س  لهیستکار هره  به وه  ئهۆ ب نگهیگر

 کــان شهــ کشی گــرووپی وه ره  ده  لــهکــوو ن و بــه  نــادهووڕ گــرووپ ۆیوخــ ن ر لــه  هــهکــان شهــ کم بــه
نجـام  ئـه  بهلستونایسکی ئ  لهیکان ژههاو کهۆ نارنجینیکداما  چهیت مه  هه  کهی لهی پالگب و گرووپه ئه. ن ده ده رهه سه
 ینشـو م ئوروپـاش وه  و هـهدی سـووـ نیکـان  گرووپـهم  هـه  کـهشتـھج  بـهۆی پـاش خـ  لهیکنیۆسی تراداندی گه
 و یرانـ گـهی ن  لـه وه هۆیـم ه ر بـه هـه.  سـاز کـردوتنمـان کـه چاوپکان ره شهۆک تیس  خزم و کهڵ  گه  له مهئ. وتن که
  لـه. نی بووار ئاگادکاندا ته مه  ههیر به ره  به  لهکان ره شهۆک تی باوککوی داانی رد مانی ژن ،ڵ مندای وه رکردنهیب
 یتـ ارمـهیم   هـهدا هییـند وهـو پ  لـه نـه هیـ دووالنی بتواننۆ چ  که وه  کردهاوازی جیواز شرۆ ز  لهرمانی گرووپدا بون

  .نی  گرووپ بکهو نیران شهۆک تی خزمیت ارمهیم  گرووپ و هه
ــکل ــ کیر هۆ هش  Stellan Vinthagenســت ــی نتھــهڤی الن ــهنگ ــهۆیک ل  ل ــ وه ن ــ هی ــاکرنج  ســهیک شدا 

ر   بـه تهۆ خـستلـدای پالگبی وه  بزووتنـهوـ نیاکـانیاجی ج  گرووپـهوـ ن  لـهکردنـدا ئامـادهۆ خیر بـه ره  بـه  لـهیکان شهک
 یر به ره  به  لهاوی ژن و پیران شهۆک تکدا کات ا لهک  ده انهییت بهی تا هییت حمه  و زه شهو ک  ئهیناوبراو باس.  وه نهۆیکل

راورد   بـه  لـهکـان دارهـ د  که وتووه که  واهه که وه نهۆیک لی پ به. بن  دهیکتر هی یستیو  خوشهگروۆ هکاندا ته مه هه
   بـهانۆیـ خکسـان  که  که وه  ئهۆیه  ته ش بووه مه ئه.   کردووهانیکتر هی یاتری زیری پشتگدا کهی دیران شهۆک ت له
  .  کراونیریمتر پشتگ ن که ست بکه  ههب  نهچی هانی بزانن   ماوهکیر ته

  ش کـه وه  ئـهۆی هـ تـه  بـووه وه  ئـهاونب و هه وه ته  بوونهێ جویکتر هی  لهکان داره دک کات وه کهی دیک هی ال له
 یی سـانا  به که داره دوو د  که ت بووه حمه  زه وه  ئهانی. ن داببیکتر هی   لهو وه تهش وه کھه لانی که  گرووپهیخود
 چیکـا و هـ  دهڵرقـا  سـه وه هۆیـخ  بـهکـ گرووپی ت و وزه  تاقـهیکتر هی   لهدار دو دوی وه ابوونهیج. ننی ببیکتر هی

 بـ  هـهیشیـر خراپتی ئاکـامرۆ زێکـر  ده مـه ئـه.  ببـاردـ و هـه ره ش بـه کـه مـوو گرووپـه ت هه نانه  ته هی نشیدوور



 نـدانی زوـ نیرانـ شـهۆک ت  که هی  هه وه ه ئیر گه ئه.  بداووڕ بووندا ندانی ز  لهی  ماوه  له که وه ابوونهی جتوور ب گه ئه
  .  وه ننه بمیری پشتگ ب به

  هکـ دارهـر دوو د  هـهانیـ ک هیـ   کـهێر بکـر سـه  چـاره هیـ وهو شـ  بـهێکر  دهکان داره دی ته و بابه  لهی شهک
  تـه مـه  هـهییتـاۆتـا ک  هـهیکتـر هیـ ی الۆ بـ وه ستنهـ بـوون و گوڵ کـه تڵ  گـه  لـه وه  ئهانی ن ب ج  به که گرووپه

 و نـان ه  لـهسـتانۆ دیلـ  گرووپگـهیرچـاو  بـهیکـ هیـ ژمـاره]  وه ره  سـهی کراوانـه پ  ئامـاژه هۆیو ه ر به هه. [ستن اوهڕ
  [...]   بواردووهانۆی بوون و خڵ دوو دانیکان زهڕی و نۆ بداران د  جووتهیتکردن داوه

 شانیـت و ن خـه" و یتینژۆمـۆک ه  وه کـهی دی شهـ کک هیـ  ژمـارهدایـ کـه وه نـهۆیک ل  لـهنگـی نتھـهڤی النست
 ی داخـستنۆی هـ تـه بب نگـه هڕ  وه رکردنـهی بک هیـک  وهانیـ یتـ بـهی تایک زمـان رهۆجـ. ر بـاس  به تهند" یک هیک  وه
   و لـهێکـر دهـ لیشوازـ پ وه هییـرم  گـه ران و هاوزمانـان بـهی هـاوبیهـاتن. داـ نوینـدامان  ئـهیر هـاتن  سه  به رگه ده
 ی باسـنگـی نتھـهڤیهـا  روه هـه. ر  سـه تـهخر  دهی مـه هـ نگوچـه  تـهایرجی بی نویندامان  ئهیرگرتن  وه وه کهی دیک هیال
 ،ێگـر  دهستانداۆد یل ر گرووپگه  سه  بهڵ بایواو  ته  جار بهکند هیت هییش  هاوبهنۆ چ وه ک ئه  وه کهی دی شهک
 تــدا مــه  هــهیر بــه ره  بــه  لــه مــه ئی وه ر ئــه  بــه لــه.  ره تبــه مــه  هــهیکــ گرووپداۆیــ خ  لــهســتانۆ دیکــگرووپ. کــا ده
 ی ئامـانجک هیـ ادهڕتـا   هه هو  ئهۆی ه تهب  ده مه ر ئه  هه، هی  ههیکتر هی یری پشتگ  بهرمانۆ زکجار هی یک هییستیوپ

 و ڕۆیـی ره  سـهکـرۆ جینـانکھ پۆی هـ ته ببتوان  دهیت هییش  هاوبهتدا ه حانی خراپتر له. ێر بکری ب  لهت مه هه
  ر گرووپـه  هـهکموو شت هه [ێگوتر  دهی پ  کهی وه  ئهڵ  گه  لهێکر  ده هی اردهیم د ئه.  گرووپداو ن  لهیرۆکتاتید
  وه کـه پیمـی و دایـی شهیـم  هـهی کـار  کـهکـ مـهۆ کانیـ کیـ موز،ۆ شـانیکـ گرووپ  لـه  نموونـهۆبـ]   گرووپـهۆو ب
  [...]ۆڕێ گ ته ب و پ چیت هییش  هاوبهیک ئاکام  وهشدایستانۆ دیل  گرووپگه دا، له  دهووڕن،  که ده

  
  یاری زانی وه کردنهۆک
 یکـساز  چـهڤـی ف ئف ئیت هو  دهی  کارگهی دژ ه لت مه  دوو هه دا له1991 و 1990 یکان ه سا  لهمن

 کـارل یژکھـاوۆ نارنج  به  کهی ژانهکھاوۆ نارنج که و چه  ئهی وهین.  کردمیشدار به) دیسو (ستونایسکلی ئی شار له
ت  انـهن تـادا تـه ره  سـه  لـه مـهئ. نردرـن  دهدی سـوی وه هر  دهۆ بـن،کـر  ده چـ هیـ و کارگه ناوبانگن و له  بهڤگوستا
 داـ  هـه  لـه  کـهی انـهییرم  فـه گـه و بـه ر ئـه  سـه  لـه مهئ. کران  ده چی کو  لهکان ژهکھاوۆ نارنج  کهیزان مانده نه

 کـان، وتنـه کـه چاوپیرتۆاپـڕ ی دوو تـو  لـهرمـانۆ زکجـار هیـ یکـ هییـاری زان مـهئ. نـاکھ پکمـان هیـ وه نهۆیکبوون، ل
 ی و قـازانجیتـ هیندار ر خاوه  سه  لهی وه  ئهۆب.  وه کردهۆکان ک خشه  و نهدان پزنئ ی داوا، نه سایب و کتبحس

 یدوو  وهکاندا بخانه کت ها له روه  گرت و ههیت هو  دهیزگا  داموده  بهمانیند وهست پ  ده ته بمانیاری زان که کارگه
ــزان ــ زیاری ــهاتری ــ  ک ــال. نیوت ــهیگۆکات ــه  ت ــهۆف ل ــان ن ــهک ــم پ  ل ــند وه ــ دا هیی ــبا پکجــار هی ــوونخ هی ــه هــه.  ب ــ ر ب  ۆی ه
 ۆیوخـ اسـتهڕ ینـد وهـ پو وه کردهۆرپرسـان کـ  و بـه کـه  کارگـهیاکـانیاجی ج شه ر به  سه  لهمانیاری زان وه کانه گهۆکاتال
  .نی کردی باشرۆ زیکت مه خزنۆف له  تهیروو ئایند ناوه. کردستپ  دهمانینۆف له ته

 مــانۆتــا ب  هــه وه انهڕســوو  دهداڤیــ فــ ئفــ ئی کــه  کارگــهیور  ده چــوون و بــه ده  وانــه  شــهکمانســ  کــهنــد چــه
   وهکـان هییـاری زانرۆدا چ جـ کـه  کارگهیکان ره نجه  پهو ن  بهنیووانڕ و کانۆ تابی وه ندنه خوی گهڕ   لهێو ربکه ده

 کـوو  بـهینووسـ  دهی ورد  بـهکمانمـوو شـت  هـه وه شـه هـو حا بـه. نیشتی گه ده نه تچ ه وه هو  هه له. ێو که چنگ ده
وت،  کــه ســتمان ده ده  وهی انــهی نووکــه  هــه هییــاریو زان  ئــهیمــا ر بنــه  ســه  لــه مــهئ. نینــ بانیــکار  بــهنیدواتــر بتــوان

   لـهکـک هیـ.  کـردمـان وه نـهۆیک ل کـه  کارگـهیور  دهیمانی  و تهر قوف  سه له. شاک ز ده ر کاغه  سه مان له خشه نه
   کـهمـانیزان. و کار ناکات وتووه  کار که  لهشتر پ که  کارگهیترس  مهینگ  زه وت که رکه  دهۆی گرووپ بیندامان ئه



 کانمـان هـاڤ  هـه س لـه دوو کـه.  شـکابوو که  کارگهی ره نجه  پهیرۆ زیک هی  شووشه وه نه مندایکف رده  بهۆی ه به
و داخــستن، بــارکردن و  وه  کرانــهیر کــات  ســه  لــهیاریــتــا زان  هــه وه انهڕدا ســوو  کارگــهیور  ده  چــوون و بــهژڕۆ  بــه
مـار   هـهێ کـو  و لـهن کـو کان له که وت چه رکه  دهمانۆر زوو ب  هه وه کانه هییاری زانۆی ه به.  وه نه بکهۆ کستناگوڕ

  .کراون
   لـهپینـس ک پـره ش وه مه ئه[ و ێکر  دهین نھ  به که وه نهۆیک لی خود  که هی وه  ئه ماکه لهی ددا هییند وه پم له

 تـوان  ده  بوونـهینـم نھ ئـه].  نـاگونج هی و ئاشـکرایرمـ  فـهیبـات  خـه  کـهینـ ده  مـهیرمان  نافهیبات  خهیما  بنهڵ گه
ر   هـه  که  باش بووه پانی وا مه ئیکان زهڕی و نیباتکاران  خه  لهک هی ژماره. نکبھر پ  دژبهی ال بوون له نامتمانه

  .ن  ئاشکرا بکهکان هیین نھ وه نهۆیک لکان، که ته مه  ههیتاۆزوو پاش ک
ترش  ده که نانه "یکخراوڕ "Brödet Jäser]  ی سا له] دی سو له 1998دا شوازی نویکل یکی وه نهۆ 
ــژارد هــه ــه مــهئ. ب ــاراو   ل ــهBarrow ب ــ ر ســه  ســه نــهیچوو  دهژداڕۆ   ب ــ ترۆیک ــهنتدی  یکنیکپــشکن  چــهێو  و ل
 ن هیــــ ال وه هــــ وه  هــــه  لــــه کــــه رهیــــب. کــــرد   دهmedborgerligt vapeninspektion مــــان انــــهیتهاوو
 راقـ عیتـ هـو  ده کـرد کـه  دهانیـ وه  ئـهیرد  چاوه  کهراق ع  لهکان کگرتووه هی وه ته  نهیکخراوڕ یران نهکپشک چه
  وه ر ئـه  سه  له وه نهۆیک ل  بوو که وه  ئهانی ئامانجش مه ئیران نهککپش چه.  کات، هاتووه  نه چیکوژ مهۆ کیک چه
  .ن  کار بخه  لهنتدی تری ناوکیک  چهیگر  ههیم له  بهکدا هیگاڕ چ  بهن  بکه
کـات . ێو  دهیتـر  فـرهۆییخـ ره سـه  و لـهیورـ ه  کـهبـ  نـه وه  ئـهایـن ته.   ساناترهکان هۆڕگ  نه  شتهی وه نهۆیکل
   کـهیژاو ه و شـ لـه  پـه ونـه کـه  دهکـکـان کات گرووپه. ێ بگر گه جۆ خی گه ج  لهی شه ر به  هه وه  ئهۆی ه تهب ده
 ستمانیـ ودی سـو شـتاکاندا لـه  هـهی هیـ  ده  لـهکـ کات مـهئ. ن  بکـهکـان کـهڕۆ  گه ر شته  سه  له وه نهۆیک لێو انھهیب

 یزراناگـوڕر   سـهۆ بـانیـکان تـه مـه  هـهممـان کـه هیـ ی دوو گرووپـن،ینـرز  دابمـهلیـ پالگبی وه  بزووتنهیتاکان ره سه
  Anders Grip پیـــ گررش و ئانــدGunila Åkerberg یر  ئوکربــهالیگـــون. رخـــان کــرد ک تــه چــه
 ندوســتانی هۆ بــ وه دهی سـو  لــه  بووفـورش کــهیکــان ژهدوورهـاو پــهۆ تیزراناگــوڕر   سـه نــه  بخــه شهـ کستیــو انـهی ده
 ۆ ب وه نهزرگو  ده وه تاره  قهیگاڕ   لهکان پهۆ ت وت که رکه  دهمانۆ بکردستپ  دهمان که ته مه  ههککات. ردرانن ده
  مانـدا لـه کـه  گرووپـه  لـه مـه ئم بـه. کـران  دهکـان هییندی ه مه له  بهی بار وهو   و لهUddevalla االڤ  ئودهیشار
  تـهن هیـ گه  دهۆی خ گاوهڕ   کامه  لهکان گره  هه ژهدوورهاو پهۆ تیتار  قه  کهبوو  نهوونڕ المان یواو  ته  به وه هو هه
و   بووفـوورش ئـهیکـساز  چـهی خـودیکـان گـره  بارهه تاره  قه وت که رکه  دهمانۆر زوو ب پاشان هه. االڤ  ئودهیشار
 یتـار  قـهی هـ هیـاڕ  وهـو گـرت و لـه  دهۆسـت ئـه  وهKristinehamn هـامن نهیستیـ کریتـا شـار  هـهانیـ ستنهاگوڕ
  . اندی گه نجام ده  ئه  بهی که ستنهاگوڕ ی پاشماوهKarlstad کارلستاد یتا شار   ههSJ ی جس ئیت هو ده

 کـدا چ کات  لـهکـان گـره کھـه  چـه تاره  قه  کهنی باس کردانۆی بانیژ  ئاسن دهیگاڕ کی نز  لهی سانه  کهو ئه
ر   هـهنگتـریش گر وه لـه. کـران  دهروو ئاسـن هـای گهڕ یکان ته  خهکداخت  چ وه لهها  روه کرد و هه  دهانۆیهاتووچ

 کـان ژهدوورهـاو پهۆ ت وت که رکه  دهمانۆب. ... ن ناکرروو ئاچوووکان هاتوو تاره  قهشی کات  کامهیانزانی وان ده ئه
  وه هییـاریم زان  ئـهی نگهۆ سـ ر لـه هـه. نزرابگـوڕ ئاسـندا یکـ هیگاڕ هوموو  گونجا به ده  نه  بوون که وره  گه نده وه ئه
 یسـان  کـهڕۆـی   کـه مهئ. ێزرابگوڕردا   سه  بهیکان پهۆ ت  که هی  ههی وه  ئهیانی شگاڕ   کامه وت که رکه  دهمانۆب

و   و ئـهنیـ  بکـهۆ هـاتووچگاکانـداڕ یژاـ در  بـه ر شـان کـه  سـه هیـمـان خرا رکـه و ئه  بوو ئهۆست  ئه  لهمانیریپشتگ
گو ادهڕردا   سه  بهیکان پهۆ ت  کهی انهیگاڕنی  بکهشپانیستن  دهزران .  

 کـرد و نۆفـ لـه  تـهکـان گـره  بارهـه هییشت  کهیکان کاره کر  لهکک هی  هیرڤ فی16 ۆییم نجشه پیژڕۆ م به
ک  وه]. نزرابگـوڕ ندوسـتانیو ه ره  بـه کـهیر  خـه وه و ئـه[ کـراون یندی هیکان مه له  بهی بارکان پهۆ ت  که وه هیاگ



 کـار و و وه هیـ دامرکاکـجار  بـهلی پالگبی گرووپو نیشۆ و خرشۆموو ج  ههشنک  ساردمان ههیک ئاو  له وه ئه
 کیـن هه.  ما وه نهڕ  بگهستیو انهی موو ده هه.  چوویۆ ف  بهییاۆڕ خت و خ وتوومان به ند حه  چهیوت سووکه هه
و   ئـهن، بکـه لی وه گـرووپ بـینـدامان  ئـهی وه ر له  به  گرت کهۆی خۆیست ئه  وهی هییت هیرپرسا و به  ئهیر کبهیفر
 ی زگـهی ئ انـدهی  گـهۆی خـکیـن  هـه لـه  پـه بـه.  وه  بکاتـهاست پـشت کـهی دیک جـارۆ ب که هوا  ههی و درووستیاستڕ
 رـ ژ  خـستببوهیکان گره  بارهه تاره  قهێک  ده که زگه ئو نیوسکی ک  له نوقاۆی گێو  و لههامن نهیستی کریتار قه

 کیـن  هـه لـه  په ر به هه. تبووی واگندا دنج پو ن  لهیب77 یژ دوورهاویپۆ تنج پ وه مانهڕرسو  سه به. یرد چاوه
 کـن  وابـوو هـهانیـپمـوو   هـهشداـ پ  لـهم بـه.  وه هیـابوو گ له  په  بهیتبووی دی وه  و ئهیانڕی هاوی ال ابووهڕ گه
 یاریـ بو وه تـهب  دهۆ ک که  کورتدا گرووپهیک هی  ماوه  له،بن  دهاین دکن  ههیکان  قسه  لهی وه پاش ئه. کا  ده تهگا
  .ن ده  دهکان ژهدوورهاو پهۆ تی الۆ چوون ب له  په به

 کـ جاری وه  ئـهیدوا. ون کـه دهڕـ  وهتـار  قـهی زگـهیو ئ ره  بـهیر کربـهۆ ئالی گـونی کـه نهۆ ک نه ماش  دواتر به
 کیـ نز ر لـه  هـه  کـهرابـوویاگڕر   سـه  لـهیکـان ژهدوورهـاو پـهۆ تی واگنـ  کـهی  ئاسـنهی گـهڕو   ئـهیروو ئای گهر
 کسـ  کـهی وه  ئه ب  بهو وه نهیب  ده که گه ریروو ئاین شوی که  ئاخرهب  ده ه  هه لوتبوو که تار هه  قهی زگهئ

  .ننشک  دهکان پهۆ ت  لهکک هی ێ بگرانیش پانبتو
 ۆم بـ  و هـهیاریـ زانۆیوخـ اسـتهڕ ی وه  کوکردنـهۆم بـ  هـهێتـا د  هـهینـ ده  مـهیرمـان  نافهیبات  خهی وه بزووتنه

 یکۆڕهـا تـ روه هـه. ێو کـه  دهتـرن نتـهی ئ  بـهانیستیـوتر پ  فره، هی  ههانیاتری زییزا  شارهی سانه و که  ئهی وه تنهید
 ینـد وهـ پی هـ هیـاڕ یوتنخـوازان شکهـ پی هـ مـهۆ کی نـاو  بـهینـ ده ه مـیرمـان  نافـهیبـات  خـهیرانـ شهۆک تۆ بیت بهیتا
ِAssociation for Proggrssive Communicationـرن نتـهیر ئ  سـه  لـهلـه  کـهی وانـه ئـه.  هیـ  هـهت   

ــا ده ره ســه ــ گرووپکــرد پانیســت ت ــهک ــوون ب ــاو  ب ــ نی ن ــهPeaceNet ی ئاشــتیت ــه   ل ــ و نکــایمر  ئ وز   ســهیت
GreenNetتدای سو له.  ره لته نگهی ئ ه  ل نی ناو  بهکۆڕ باکوور یت Nordnetستوومهیـ ب انـهیم دوا له.  هی   هه  

م   ئـهینی نووسـی کـات لـه.  هیـ  هـهانی چاالکدا انهۆڕو ت  لهھانی جیکل و قوژبن موو که  هه  لهر شهۆکدان ت  سه  به که
 ارمی پرسـ وه تـهرن نته ئیگاڕ   لهانی نینووس  نامهیگاڕ   له وه  ئه بووه  ههک هییاری زان  بهمیستیور پ گه  ئهدا بهکت

  .  وه ته  دراوهمم  دواتر وهکژڕۆند  ر پاش چه  هه وه و الشه و له کردووه
 ۆ بـنینووسـ  نامهانی کردن نۆف له  تهیگاڕ   لهنی  بکهک هیزگا ر داموده  سه  له وه نهۆیک لێو مانھه  دهککات

 ی وه  کردنـهۆ کـۆشـتادا بـ  هـهیکـان ه سـایتـا ره  سـه لـه. نیـ کـه  دهیاریـ زانی داوا، هیـزگا و داموده  ئهیت بهی تایش به
 تـوان  دهۆڤ مـر نانهو شو له.   کردووهمۆکوچ  چهیت بهی تایران نه پشکۆیوخ استهڕ یردان  سهمۆ خۆ من بیاریزان
ــۆکترل ئیســتۆ، پ  نامــه، ژانــهڕۆ یرتۆاپــڕ یاداو ــه،ین ــ ژمارکــکات. ...  بکــا کــهی دی گــه  فــاکس و ب  ســتۆ دک هی
   کـهوتبـوو رکـه ده انۆیـ ب وه هیـزگا و ده  ئهی ژانهڕۆ یرتۆاپڕ یگاڕ   کردبوو لهانیسیلۆ پیشی ئاسایزگا  دهیردان سه
 یشیـ ئاسایزگـا  ده ران لـه نابـه ر پـه  سـه  لـهیاریـ زانیداوا کیماتیستیـ سیکـ هیـ وه شـ ران به نابه  پهی دارهی ئنۆچ
ــ ــووسیلۆپ ــه.  کردب ــ ل ــڕمــان   هــهی نگهۆ س ــهڕۆ یرتۆاپ ــ داواســتانۆ د وه ژان ــهانی ــ ئاسا  ل ــیشی ــوو کــهسیلۆ پ    کردب
 ۆی خـسیلۆ پـیشیـر ئاسا گه ئه. ێو راندا بکه نابه  پهیند وه پ  لهکان هیین و نھیرم  فه گه  به  بهانی چاوێو انھهی ده
ر   ســه  لــهتانــدا وی ربــهۆ ز لــه. بــوو  هــهانیــ شــکات کردنیوان مــاف  ئــه وه  ئــه هیــ بواردباکــان گــه  بــهیشاندانیــ ن لــه

ر  گـه  ئـهێ بکـرکـان هییـن نھ گـه  بـهر سه   له وه نهۆیک ل وه نو ر له  سهکموو جار  هه  کراوهیاریزگاکان د دامووده
  . وه تهرز بکر  بهدا هییند وهو پ ه لک بوو و داوخوازستیوهاتوو پ
...  



   لـه  نموونـهۆ بـیاریـ زان دا کـه  ده وه  ئـهـیو کا و هه  ده وه  ئهۆ کار بیاسی سی وره  گهیکنیۆزاسیرگانۆموو ئ هه
 یاریـ زان  بـهشتنیـ اگهسـت  دهشترـپ.  وه بکاتـهۆک...  وم ھه سیھانیندامان و ج مئه  کهی شهر ک  سه  له، نگهیر ژ سه
کـان و  ت تاکـه نانـه  تـهستا ئم به.  بوو وره  گه ره  ههیک هی شه کیاریزان ی وه کردنهۆ ک هۆیر ب خت بوو هه  سهرۆز

 ی وه کردنـهۆ ک هۆیـرب هـه. ن  بخـهـو هـه  وهخ هیبا پرۆ زیاریتوانن زان  ئاسان دهرۆ  زکان هیی  ناوچه هۆ چک گرووپه
  . ناکاڵرقا  سه هۆی خ  بهستانۆد یل  گرووپگهی کار  لهرۆ زیکش و به ماوه  نهی جارانی هییو قورسا  ئهیاریزان

  
  ر  دژبهی ره   بهیست  دارده  و بوونهشیئاسا
. شتیـ گـه پمینۆکتـرل ئیکـ هیـ  نامـهمـان ئا  لهلی پالگبی وه  بزووتنهو نیکر شهۆک تن هی ال  لهدا هی  ماوهم له

 ک هی ر  ژماره  سه  لهکر شهۆک ت، وه هیندبوو خوچ رده  دهکیلژ ب  له  که نگهی ژ  بهت بهی تایک هی ژنامهڕۆ  و له ئه
 ک هیـ  ژمـاره  بـهینـد وهـپ.   کردووهڕیخوی سک هی کهیر ند شه  چهیند وه رژه  قازانج و به  بهزپار نگهی ژیل گرووپگه

 ی گرووپــیکــان  ناســراوه ندامــه  ئــه  لــهکــک هیــ  کــه ره شــهۆکت.  وه تــهۆ کردکیــ نزانیــ لۆی و خــ  گرتــووه وه کــهیر شــه
  . هی ئوروپاHope & Resistance" یرگر  و بهوایه" ماف یستکار رهه به

   کـهمی نووسـو وه هیـ دامـم مـن وه" ن؟یـ  چ بکـه مـهئ". "هـاتووم انـهڕ وادا ی شـتڵ  گـه من لـه: "یبووی نووسو ئه
 دایـ ت هیـ  هـهۆی بـ کـهی دیکسـ مـوو کـه ک هـه  وهش ره شـهۆکو ت  ئـه، هییرم  فهیک گرووپیرگر  و بهوای هیگرووپ

  .ب  ههیشانۆکت
ر   دژبـهی ره  بـهیردراوانـک ن  وهران شـهۆک تیشانکردنیـستن ر ده  سـه  لـهم تـایزمـوون  ئهشتر پمۆ خۆ من ب

 م بـه.  کـراونشانیـستن ر ده  دژبـهی ره  بـهیردراوانـک ن  وهمۆ خـیانڕیـ هاونی باشتر  لهرۆ زیک هی ژماره.  بووه هه
 ی ادهڕ   بـهکتسـ ر هـاتوو کـه گـه ئـه.  بـووه  نـهانیـک هیـما  بنـهچی هـ دانانه ل رهۆ ناتو تکهیو ن  ئه  که وتووه رکه دواتر ده

ــوپ ــهستی ــهیناســ  ن ــ زۆڤ مــر  کــه هیی سرووشــت وه  ئ ــ بدونــگڕ دووــی لاتری ــه. ت ــد ه ل ــ وکن ــ ئوروپایت  دایی
   بـهیلـی پالگبیکـنـد گرووپ  هولـه لـه. ، ئاشـکرا کـراون ر کـردووه  دژبهۆ بانی کار وه بنه   له  کهر شهۆک تک هی ژماره
  وه ر ئـه  بـه لـه.  ر بـووه  دژبهی ره  بهیست  داردهانیکان ندامه  ئه  لهکک هی  وت که رکه  دهک کاتشا، وه کھه لیواو ته
 ۆڕێ گـ  واش هاتـهۆینگـ  ده ر کـه  هـهۆڕێ گـ تـه دیمـ  که  بهرۆست جارجار و ز  داردهیسان  کهیبوون  ههی شهک
سـت   داردهیسـان  کهیبوون  ههۆینگ ده.  وه تهب  دهو بکدا هیموو ال  هه  و بهێژهاو  دهل ه پ ه اکهیک گ ر زوو وه هه
   لـهکـان هڕخویست و سـ  دارده  کهی نانه گمه  ده  به و کاته تا ئه ا هه ده کان ده  گرووپه  لهرترۆ زیسار  جاران خهرۆز
  . نکر  پاشان ئاشکرا دهو وه نهندریب ن و ده  ههدایاستڕ

  لـــه  گرووپگـــهوـــ ن  لـــهسیلۆ پـــڕیخویســـت و ســـ  داردهیر درووســـتکردن  ســـه نـــم لـــه بـــه  و زهرۆ زیداســـتان
 وــ ن  لــهسیلۆ پــیکــان هڕخویفتاکانــدا ســ  حــهی هیــ  دهیتــا ره  ســه  لــه وه ر ئــه هــه.  ستووهیــ بدای ســویکــان ره تبــه مــه هــه

ست و   دارده ک جاران له ر وه  ههسیلۆ پستاش ئ که  هیو مانا ن  ئاشکرا کران بهدای سو  لهنیست له  فهی وه بزووتنه
 کـرد کـر شـهۆک ت  داوام لـه اوانـهب لرۆ زکـجار. ێگر رده  وهک کان که وه  بزووتنهو نۆ بکان ردراوه ن خورهیس
 شیـو ئـه.  وه تـهنکـا، ب  دهیو باسـ  ئـه  کـهی انهڕخویست و سـ و دارده  ئهیبوون  ههۆینگ ر ده  سه  لهک هی  نموونه که
 کـرد لارمی پرسـشیمنـ. کـا  دهی هاوکارسیلۆ پیشی ئاساڵ  گه  لهاۆی گ  کهنا هیکوان ژنامهڕۆ ی ناو ک نموونه وه

  نووسـه ژنامـهڕۆو   ئـهکـ جار  کـه وه هیـ دایمـ  وهشیـو  ئـه،نـلم  بـسه مـه  ئـه  کـه هیـ  هـهکت هی گه  بهۆ تای ئا باشه
 ێر  ده تـهچ  ده کـه هییشـۆبفر کت  لـه کـه نووسـه ژنامـهڕۆ  وه ر پـاش ئـه  هـهکـان ستهیـ ئانارشیکـ هییشـۆبفر کت تهچ ده
ر  رانبـه  بـه م لـه  هـهیـی  متمانـه ب، وتنانه شککه وه و لیدونگڕ دوو رهۆم ج ئه. ننپشک  ده که بخانه و کتن دسیلۆپ
  .دا  گرووپ دهی تمانه و مڕ  باوه  له ربه کا و زه  ده چمانۆ خی وه ره  دهیسان م که  و ههمانۆخ



 Pershing یلـــی پالگبیتــــ مــــه  هـــهیری پــــشتگیک گرووپــــ  وهOrlandos Freeze یگرووپـــ
Plowsharesی سا  له 1984سم کهی الن و گرووپه ئه. کرد  دهانیدا کار سـت و   داردهیسـان  کـهی جار تووشـ

 کـرد لیانیـداوا و ی نووسـسیلۆ پـۆ بی  کراوهیک هی و نامه ئه.  ئاشکرا کردیوان  دوو لهنۆبروک گاگن.  بوویووزنف
 ۆ بـنۆفـ لـه  تـهسیلۆ پ  که که هیموو ال  ههی قازانج  و به  بزانن، باشتر و ئاسانتره وه وباره  لهک شتێو انھهی ر ده گه ئه
  . ن و بکه ئه

 ی دوو جــار تووشــ وه ســته  داردهیســان  کــهۆی هــ  بــهOrlandos Freeze یدا گرووپــ و کاتــه  لــهر هــه
 ین شـو و لـه ئـه. ی دمـان کـه ته مه  ههییتاۆر پاش ک کانم هه سته  دارده  لهکک هی بوو، من سیلۆ پیردان وهستت ده
   بـهشترـ مـن پایـد ئا مـن کـر  لهیاریو پرس ئه. وبو  من ههڵ  گه  لهی کورتیک هی وه نهۆڕیاگڕ پرس و دا که ته مه هه

  .   وهیوم زان  ئهی بوونخوریست و س دارده
 اۆیـ گ  که وه وه  ئهۆی ه  بهکر شهۆک ت  بوو کهک کاتێ ئاشکرا بکرکڕخویست و س  دارده  جار کهنیئاخر
 انیـهاوکارر  گـه  ئـه  دابـوو کـهینـ  بـهسیلۆ کردبـوو ، پـیسیلۆ پی هاوکار وه تهب م ده دا که مه حکه  مه  لهی سزاکه

کـا،   دهسیلۆ پـی هاوکـار کـه ره شـهۆک تی وه  پاشـا ئـهم بـه. ن ده  دهیت ارمهی دای  سزاکهی سووککردن  له وه بکات ئه
ک   وهۆی خـ کـه ره شـهۆک ت  کـه وه  ئـهۆی هـ تـهب  ده مـه ئـه. ن  نـادهیتـ ارمـهی و چ رده  دهی که نه  بهر ژ  لهسیلۆپ

 رـ ژ  و لـهۆی خـی کـه بوونهڕخوی سـی ورد داسـتانیکـ هیـ وه ش  بهدا هرئاوا  سهیک هی  نامه  و لهنی ببندراوت هخ هه
  .کا  ئاشکرا دهک  خهۆ بکاندا ژنامهڕۆ   لهسیلۆ پیرچوون  دهن به

  
. ێگـر رده  وهکـ  ئاشـکرا کـهیخوریسـت و سـ  دارده  لهک هی ادهڕتا   ههی ئای بف ئیکخراوڕ کادایمر  ئه له

 ک هیـ وهشـ وان بـه  و ئـه هیـ دایرـد  چـاوهرـ ژ  لهانیکان  کاره  بزانن که وه کان ئه  گروپه  که هی وه ر ئه  به ش له مه ئه
 دامـاو و کـ گرووپ وه  ئـهۆ بـر گـهی کاریکوازشـ]. ننـز بـه  نـهکـان کراوهیاریـ د سـنووره [  کـه بـانۆی خ  لهانیئاگا
ــیئ ــهێر  بکــهجیفل ــ وه  ئ ــوون  هــهۆینگــ  ده  کــه هی ــه  و داردهڕخوی ســیب ــ و گرووپــه ســت ل ــه.  وه تــهکر  دهودا ب ش  وه ل

  . ندراوه ناسک  خه  بهو  ئاشکرا کراوهکدا گرووپ  لهڕخویست و س  دارده  که وه تهوبکر ب  که هی وه  ئهرتر گهیکار
 ی کـات کـرد لـه  دهداـ کـارم تکدا سـای  مـاوه  مـن لـه  کـهSyracuse سۆراکی س  لهی هیی ئاشت  گرووپهو ئه
 ۆی کـیوانـ ر ئـه  سـه  لـهی ئـای بـفـ ئیکخـراوڕ   کـهانۆیر خ  سه  له گه  بهرۆ زانی توانردا کارتیمارۆکک ره سه
 یرا  قـه  بهی ئای بف ئیکان گه به. ستاند اوهڕ ی انهیم ش  دواتر ئهگانی هڕ. ن  بکهی و ئاشکراێر  ده ننه ب وهۆکردب
  مـه ئی کـه  گرووپـهوـ ن  لـهانۆیـ خیکـان هڕخوی سـ  نـاوه وان نـاوه ئـه. سـتوور بـوون  مـن ئـهی بـهم کت  ئهیسنووس ده

  .ناسن  ده انهڕخویو س  لهکش وان به  ئه  کهانگووتی  من دهیکانڕ هاو  لهک هی ژماره. خزاندبوو
 یر زوو مـورک  هـه وه  چـاو ئـهش پـ تـه هیـ هاتبا ره مـه  و سـهریـ  سهک بکس ر هاتبا که گه  کرد ئهی وا مه ئه

و   ئـهۆ بـ وه  ئـهدراـ گرووپـدا لوـ ن  لـهڕیخوی سـیرکۆ مـتـاوان بیکسـ ر هـاتوو کـه گـه ئه. سپا چه  ده وه پڕیخویس
  . بدایکان شانهۆک ت  به ژه درابردووڕک   وه  کهب ت ده حمه  زه سه که

 ۆم بـ  هـهڕیخوی سـی شهـ کۆ بـمـان کـه هییـر سه  چارهسۆراکی سیی ئاشتی گرووپو ن  له مه ئ  لهرۆ زیکش به
وتبـوو،   دوو کـه  لـهانیبوونڕخوی سـۆینگـ  دهایـن  تـه ش کـه وانـه  ئـهۆم بـ  بـوون و هـهیاسـتڕ ڕیخوی سـ  کـهی وانـه ئه
  ...ن و ئاشکرا باس بکروونڕکان  موو شته  هه  بوو که وه  ئهش که هیر سه چاره.  وه تهید

   لـه وه هییـای و وریزانـ ل  بـه وه و بـاره  لـه مـه ئ  کـهی زانـانیاشـ ب  گـرووپ بـهینـدامان  ئـه  لـه کـهی دیکـ هیـ ژماره
  م لـه  و هـهمـانۆ خوـ ن م لـه  هـه وه و بـاره  له وه زه پار  بهب  ده مه ئ  وابوو کهانیوان پ ئه.  وه نهی ببکی نز که شهک
  .نی بدومانۆ خی وه ره ده



ــ  ســه  بــهی مــه ئ هیــ وه رکردنــهی و بنیوانــ ت رهۆ دوو جــم ئــه  و یــی کــراوه. ش کــرد  دابــهادایــ جیر دوو گرووپ
 بـ  ده وه  ئـهنی درووسـت بگـریستـو  هـهنی بتـوان مـه ئی وه  ئـهۆبـ.  هییکراسـۆمی دیتـ هڕ  بنـهیرجـ  مـهت هییفاف شه
  . بگاتکان ستهیو پ هییاریموو زان  هه ستمان به ده

 ـی ل ربـهۆ و ز هیـداو  هـه  لـهانیـکان هییـارینـدامان زان  ئـه هم لـ  کـهیکـ هیـ  ژمـارهایـن  تـه  کـهکدا هییر به وهڕ  به له
   لـهکـ کاتیکراسۆمی دیسسۆپ.  هی نکیکراتۆمی د هییر به وهڕ و به  ئهیکراسۆمی دیماکان  بنهی پ و به  ئهشن بهب
  ر لـه  و هـه بـداـو هـه   لـهانیـکان هییـاریمـوو زان  هـه و گرووپه  ئهیندامان  ئه  کهب  دهگرۆ و خمی قاکدا گرووپون
 ینـد بـه پ نـاتوانینـ نھیککخراوڕ]   که شه مه ر ئه  به ر له هه. [ن بدرکان ارهی ب، وه شه انهییاریو زان  ئهی نگهۆس
 یری و پـشتگک مـهۆ بکـات و ک شـه  گـه ئـاوا نـاتوانیککخراوڕ ش هۆیب. ت بکیکراتۆمی و دینق  عهیکینامید
  . بکادای  پهۆی خۆ بنیر به

ــا هــه ــت ــان  و دهسیلۆ پ ــ زشی ئاســایزگاک ــهاتری ــه  ســه  ل ــ وه ر بزووتن ــهک هی ــزانن ئ ــه وه  ب ــه  ل ــد وه رژه  ب ــهین و   ئ
 و ۆ درکۆـ، ک زه ناحه. ب  دهاتری ز  بزووتنهیندامان  ئهیم ال وان و هه  ئهیم ال  هه  متمانه چوونکه.  هیدا وه بزووتنه

 یرانــد ، چــاوه باشــتره.  وه تــه بکرو بــییاۆڕ ختوخــ  بــهک هیــ وه زووتنــه بی وه ر کــارو کــرده  ســه  لــهجــ  نابــهیختــانۆب
  . وه ته بکرو ب سه له  و دهۆ در وه تا ئه کان ئاگادار بن هه وه  کاروکرده  له گه مهۆک

 ی وه  پـشته  منـدا لـهینـ مـه  تـه ر لـه س هـه دوو کـه. دایـ ل رکـه  دهینگـ سـتابووم، زه و هه  خه  له  تازهک هییانی به
  وه سهیـلۆ پیشیـ ئاسایزگـا  دهن هیـ ال  ناساند، لـهانۆی کرد خانیبووردن لی داوای وه پاش ئه. ستابوون  وه که رکه ده

  .منام سواند و ل  قاوهکب. ێ ژوور نه ب هی  ههانۆی کرد بانیاریپرس. هاتبوون
   کـهی سـانه و کـه  ئـهڵ  گـه  لـهێ وه انھـهی  دهسدایـلۆ پوـ ن  لـه  تـازهیکـلیک ج وان وه  ئه  کرد کهانی وه  ئهیباس
بـوو،   دهنۆ من چـی وه  دژکردهیزان اندهی وان نه  ئهم به. ن  ساز بکهکگۆالی د، وه سهیلۆ پیرد  چاوهر ژ ته خراونه

  .نا  دهانمیر ده  وهانیگرت  رده وانم وه ئه
م  وه مـن ئـه.  بـزانن مـهر ئ  سـه  لـهاتریـ زیرچـ  هـه وهـ ئ  کـهێو مانھـه  ده مهم؟ ئ رتان بکه  دهۆب. گووتم نا  -

  . وه تهنو هکان ب  شک و گومان و ترسهتوان  ده مه ئیی  کراوه  که وه  کردهوونڕ انۆیب
 یسان  و کهیند وه پیش  بهیندامان  ئهینۆف له  ته من ژماره.  کردمانۆ باس و گفتوگ وه کهواو پ  تهیعات  سهدوو

  وه سـانه و کـه  بـهانیند وهوان پ  ئهکداند مانگ  چهی  ماوه پاشان له. وان دا  بهلدای پالگبی وه بزووتنه و ن  لهستمیوپ
  . گرتبوو

  وه  بزووتنـهیرانـ  دژبـهیتـ ارمـهی ایـن شک و گومـان تـه.  وه داته  دهیکارین و نھسمیکتار سیرچ رپه  بهیی کراوه
 و ینــ نھیر کــار  ســه  لــه پــ  کــهی وانــه  ئــه هیــ نوونڕپاشــان . ن کــه ج دهوان قــازان  ئــهایــن دا تــه وه  کــرده دا و لــه ده
  .بن  نهڕخوی سانۆی خۆگرن، ب  کارکردن دهییایور به

م   نـاده وه  ئـهـیو  هـهدا رهـ من ل زراوه  دامهیی  کراوهیما ر بنه  سه  لهین ده  مهیرمان  نافهیبات  خهی وه ر ئه  به له
 ۆی خـۆ بـیـی  کـراوه  کـهژمـتـوانم ب  ده وه  ئـهـی ج لـه. نیز بپـاریرـد  چـاوه  لـهمانۆ خنۆ چ م که  بکه وه  ئهیباس
 ران شهۆکت... کات  دهک کهب]  وه هڕخوی سیخزاندن تیگاڕ  له [ وه  بزووتنهیدابردنڕال کردن و به واشه  چهیو هه
  .یکارین و نھنیشۆتا داپ  هه هی  ههگرتنۆ خ  له خنه هڕ   بهانیستیو پاتریز

  


